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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Σε ποιες χώρες
η Κύπρος έδωσε
στρατιωτικό υλικό
Άγνωστα γεγονότα ή πτυχές της
εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου
που πέρασαν στα ψιλά περιλαμβάνονται στο δεύτερο βιβλίο του τέως
υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, «30 χρόνια παρών. Ιδέες και
σκέψεις για την Κύπρο μας». Ένα από
αυτά αφορά την παροχή στρατιωτικής
βοήθειας σε χώρες της περιοχής, αλλά και σε Κούρδους του Βόρειου
Ιράκ. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε
κρίσιμα γεγονότα, όπως τις τουρκικές
προκλήσεις, αλλά και τον νέο ρόλο
της Κύπρου στην περιοχή. Σελ. 16
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Κρατά ο ΔΗΣΥ και χωλαίνει το ΑΚΕΛ

Κατακερματισμένο το Κέντρο, φαίνεται να παίρνει έδρα το ΕΛΑΜ και να σπάει το φράγμα του 3% η ΔΗΠΑ
Eνα περίπου μήνα πριν από τις ευρωεκλογές,
η δημοσκόπηση της «Κ» παρουσιάζει αλλαγές
στην κατανομή των εδρών και ανακατατάξεις
στο κομματικό τοπίο. Ο ΔΗΣΥ, λαμβάνοντας
30%, βγαίνει επί του παρόντος αλώβητος

από τη μάχη με την αντιπολίτευση, αφού
διατηρεί διαφορά των περίπου πέντε μονάδων
από το ΑΚΕΛ, που λαμβάνει 23%, όπως και
στις βουλευτικές. Το ΔΗΚΟ διατηρεί τα ποσοστά του, λαμβάνοντας 13,6%. Η έκτη έδρα,

με βάση το δημοσκοπικό εύρημα, οδεύει
προς το ΕΛΑΜ, αφήνοντας πίσω την ΕΔΕΚ,
τη Συμμαχία Πολιτών και τους Οικολόγους.
Κίνηση που δείχνει το κατακερματισμένο
τοπίο του Ενδιάμεσου. Στο νέο κομματικό

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ

Επτά κύκλοι, εκατομμύρια θεάσεις

Μάχη των μαχών
για τις έξι
έδρες της Ε.Ε.

ΔΡ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Οι ευρωεκλογές μπορεί να είναι αδιάφορες
μεταξύ των πολιτών, όχι όμως και για τους
ίδιους τους υποψηφίους. Ήδη διαμορφώνονται τα φαβορί για την Ευρωβουλή, ενώ
ερωτήματα εγείρονται για το ποιοι στηρίζονται από την ηγεσία, από τους κομματικούς πυρήνες και ποιοι έχουν το δικό τους
ακροατήριο, που ενδεχομένως να προκαλέσει ανατροπές. Σε αυτή την κούρσα συλλογής ψήφων προκύπτουν εσωκομματικές
έριδες στα τρία μεγάλα κόμματα, όπου οι
έδρες είναι δεδομένες. Σελ. 6

Μας κάνουν
επίταξη με το ΓεΣΥ
«Μέχρι πρόσφατα ο ΟΑΥ ισχυριζόταν
ότι θα επιτρέπεται η άσκηση της ιδιωτική ιατρικής, νοούμενου ότι δεν θα
χρησιμοποιηθούν πόροι του ΓεΣΥ»,
αναφέρει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΙΝ
δρ Μαρίνος Σωτηρίου, τονίζοντας παράλληλα πως σκοπίμως αποκλείστηκαν οι γιατροί από τους σχεδιασμούς
του Συστήματος. Σελ. 10

Eξελίξεις στην Ανατ. Μεσόγειο

VINCENT TOURETTE

Μερίδιο αγοράς 11%
διεκδικεί η Renault
Στα πλάνα της Renault και τη συνεργασία με τον όμιλο Πηλακούτα, αναφέρεται σε συνέντευξη στην «Κ» ο
managing director Vincent Tourette.
Τονίζει ότι στόχος της εταιρείας είναι
να διπλασιάσει το μερίδιο στην αγορά
και από το 5% να ξεπεράσει το 10%.
Αναφέρεται στην ηλεκτροκίνηση,
στην οποία η Renault Groupe ηγείται
στην Ευρώπη, τονίζοντας τη σημασία
του ρόλου της κυβέρνησης μέσω παροχής κινήτρων. Οικονομική, σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΡΙΖΑ

Αμηχανία στην πορεία
για τις κάλπες
Μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις η υπόθεση της Novartis, ένα
από τα τελευταία χαρτιά στα οποία
είχε επενδύσει το Μέγαρο Μαξίμου
για την ανάταξη του πολιτικού κλίματος στην πορεία προς τις κάλπες,
φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Σελ. 19

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

τοπίο προστίθεται πλέον η ΔHΠA, η οποία
επιδιώκει με αξιώσεις παρουσία στο Εθνικό
Συμβούλιο. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης,
πάντως, επιβεβαιώνουν και τη μεγάλη αδιαφορία των πολιτών. Σελ. 4-5

Σελ. 17

Η ευθύνη της Ε.Ε.
και της Κύπρου για
τους εκτοπισμένους
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλάζει τον ρου των πολιτικοκοινωνικών, αλλά και οικονομικών εξελίξεων, με σημείο
εκκίνησης τις εκλογές στο Ισραήλ. Σελ. 8

Τα ξημερώματα Δευτέρας προβάλλονται ταυτόχρονα με την Αμερική υποτιτλισμένα όλα τα νέα επεισόδια του όγδοου κύκλου της επικής σειράς

«Game of Thrones». Το τελευταίο, έβδομο στη σειρά, επεισόδιο «The Dragon and the Wolf» του έβδομου κύκλου είχε αρκετές σεναριακές ευκολίες, αλλά και πολύ εντυπωσιακές στιγμές. Το επεισόδιο «The Dragon and the Wolf» είδαν 12,7 εκατομμύρια τηλεθεατές κατά την πρώτη μετάδοσή του στο HBO και στη συνέχεια ακόμη 4,4 εκατομμύρια σε διάφορες πλατφόρμες. Τα 16,5 εκατομμύρια τηλεθεατές είναι ρεκόρ για τη σειρά.
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε το επεισόδιο «Eastwatch», το πέμπτο του κύκλου. Το GoT με τους επτά έως τώρα κύκλους του έχει καταφέρει να
εισαγάγει νέα κουλτούρα τηλεοπτικής θέασης με χαρακτήρες και σκηνές που έχουν περάσει πια στην ποπ κουλτούρα. Ζωή, σελ. 1

Φόβοι για ανοικτό
εμφύλιο στη Λιβύη
Διεθνής γεωπολιτικός εφιάλτης
Ενας παλιός πονοκέφαλος των ΗΠΑ, ο πολέμαρχος Χαφτάρ, επιστρέφει. Η κατάσταση στη Λιβύη κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά την επίθεση του πολεμάρχου
Χαφτάρ στην Τρίπολη. Ο γ.γ. των Η.Ε.
Αντόνιο Γκουτιέρες εκφράζει φόβους για
μείζονα στρατιωτική σύγκρουση. Σελ. 22

Φυτώριο ακροδεξιών
ιδεών ένα μοναστήρι
Προσπάθειες διάλυσης της Ε.Ε.
Ο Στιβ Μπάνον, ιδεολογικός μέντορας του
προέδρου Τραμπ προσπαθεί να διαλύσει
την Ευρωπαϊκή Ένωση με δούρειο ίππο
την άσκηση επιρροής στα κόμματα της
ευρωπαϊκής λαϊκίστικης Δεξιάς. Ωστόσο,
η επιτυχία του εγχειρήματος δεν φαίνεται
να έχει επιτυχία. Σελ. 20

Χαμόγελα και συστάσεις από ΗΠΑ
Ξανάρχεται ο Μπίλινγκσλι για να δει τι έγινε με τις κυρώσεις
Ο Αμερικανός αρμόδιος για θέματα ελέγχου
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, αναμένεται τον Μάιο
στην Κύπρο για να διαπιστώσει κατά
πόσον έχουν εφαρμοστεί οι κυρώσεις σε
άτομα που περιλαμβάνονταν στη λίστα
των ΗΠΑ. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
πως ο Αμερικανός αξιωματούχος θα φύγει

με χαμόγελα, γιατί η Κύπρος έχει εφαρμόσει
πιστά τις οδηγίες. Δεν αποκλείεται, ωστόσο,
να ζητηθεί από το κράτος να εξετάσει
ξανά όλα τα πρόσωπα στα οποία δόθηκαν
διαβατήρια και σε όσα υπάρχουν «σκιές»
να τα πάρει πίσω. Τον Μάιο αναμένεται
και το προσχέδιο της έκθεσης της Moneyval. Οικονομική, σελ. 3

Ελλάς και ΗΠΑ σε κοινό βηματισμό
Προσπάθεια για στρατιωτική συνεργασία των δύο κυβερνήσεων
Στο τραπέζι των ελληνοαμερικανικών συζητήσεων βρίσκονται διάφορα ζητήματα
που αφορούν την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών, όπως
επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» αναζητούνται «ευέλικτες» επιλογές «για τη
συνέχιση της παρουσίας κρίσιμων συ-

στημάτων» οπλικών και άλλων πόρων
στην περιοχή. Επίσης, η μείζονος σημασίας εξέλιξη στη Γερουσία για τον μελλοντικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου
στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο είναι
απόρροια της αποτελεσματικότητας της
ομογένειας. Σελ. 18

Σε αδιέξοδο τα Κατεχόμενα

Σε οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο οδηγούνται τα Κατεχόμενα, λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην τουρκική οικονομία
και το τέλμα στο Κυπριακό. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι αλλαγές
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι αλλαγές, που προοιωνίζονται στο πολιτικό
τοπίο της χώρας, αν οι προβλέψεις της
σημερινής δημοσκόπησης της «Κ ενόψει των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου,
αποδειχθούν εύστοχες. Τρία τα δεδομένα στο κομματικό πεδίο. Το πρώτο
είναι ότι η κατάρρευση του Συνεργατισμού δεν χρεώνεται τόσο όσο φαινόταν στον ΔΗΣΥ, αλλά ούτε το ΑΚΕΛ
την κεφαλαιοποιεί εκλογικά, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι σχεδόν ανεξήγητα μεγάλη. Δεύτερο δεδομένο
είναι ότι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ φαίνεται
να κερδίζει την έκτη έδρα στην Ευρωβουλή με τρίτο αλλά όχι έσχατο το ότι
το νέο κόμμα η ΔΗΠΑ κάνει την έκπληξη μεταξύ των μικρών, ξεπερνώντας
το φράγμα του 3%. Το πλέον καταθλιπτικό ζήτημα όμως είναι η τεράστια
αποχή που ισοδυναμεί με την άκρως
ελλειμματική εμπιστοσύνη των πολιτών
στα κόμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κινηματογραφικές Μέρες - Κύπρος 2019
Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ σήκωσε αυλαία την Παρασκευή, 12 Απριλίου και θα
διαρκέσει μέχρι τις 20 Απριλίου με προβολές στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και
στο Κινηματοθέατρο Παλλάς στη Λευκωσία. Στην «Κ» μιλάνε τα μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής για το φεστιβάλ και τις κυπριακές συμμετοχές. Ζωή, σελ. 4

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ζωγραφίζοντας κυπριακές παροιμίες
Ο Αντρέας Κοφτερός κάνει την πρώτη του ατομική έκθεση στην Isnotgallery
στη Λευκωσία με τίτλο «Κουβέντες». Ο Αντρέας ζωγραφίζει κυπριακές παροιμίες και εκφράσεις. Η κυπριακή διάλεκτος και ο κόσμος της Κύπρου έγιναν έμπνευση για τον νεαρό καλλιτέχνη. Ζωή, σελ. 5

ΜΟΥΣΕΙΑ

Η «Κ» στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Σκοπίων
Με μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Σκοπίων καταρρίπτεται το
ιστορικό αφήγημα των Σκοπιανών. Ο διευθυντής του Μουσείου Γκόραν Σάνεβ λέει στην απεσταλμένη της «Κ» ότι το ανασκαφικό έργο δεν τεκμηριώνει
την πολιτική που επέβαλε ο Γκρούεφσκι. Ζωή, σελ. 8

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

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η τάτσα του Χάρη, ο πάτος του Healthy
και ο μουτρωμένος Άντρος

Οι αλλαγές και η έπαρση
Σε νέο κύκλο γεωστρατηγικών αλλαγών μπαίνει η υφήλιος, μισό αιώνα μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο. Με τις ΗΠΑ
στη λογική προστατευτισμού του Τραμπ, η οποία έδειξε να
παράγει εισόδημα κυρίως για τη μεγάλη μεσαία τάξη και συναφώς και
ενισχυμένη εκλογική υποστήριξη, οι
κινήσεις στο γεωστρατηγικό πεδίο
φαίνεται να αλλάζουν το τοπίο δραματικά. Ξεκινώντας ο Τραμπ από την
πολύ σημαντική συνάντησή του με
τον Πούτιν στο Ελσίνκι, που το πιθανότερο είναι να έβαλαν τον παγκόσμιο
χάρτη στο τραπέζι και να έκαναν ανάλογες συνεννοήσεις, βλέπουμε στην
περιοχή μας, τη Μέση Ανατολή, μια
σειρά από ανοικτά επί χρόνια ζητήματα να παίρνουν νέα κατεύθυνση.
Το Μεσανατολικό, το Συριακό, η Τουρκία με τους Κούρδους, Υεμένη, Λιβύη,
αλλά και το Κυπριακό είναι στα πρόθυρα «ρηξικέλευθων» ρυθμίσεων. Για
τη δική μας περίπτωση, που το Κυπριακό μπαίνει ξανά σ’ ένα από τα
γνωστά αδιέξοδα, χρήζει να δούμε
πώς η Αμερική επιχειρεί να λύσει το
Μεσανατολικό. Εκεί που για δεκαετίες
το ειρηνευτικό σχέδιο ήταν η δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, μετά τις τελευταίες εκλογές στο Ισραήλ, ο Τραμπ
σηκώνει ξανά ένα τεράστιο άχθος για
όλους τους Εβραίους, δηλώνοντας
τώρα ότι η λύση του προβλήματος
είναι ένα ισραηλινό κράτος! Τι θα γίνουν οι Παλαιστίνιοι, οι αρχαίοι Φιλισταίοι που είναι καταγραμμένο ότι
ζουν εκεί από το 1270 π.Χ.; Ας γίνουν
επαρχία του Ισραήλ! Η λογική πίσω
από την κίνηση αυτή είναι ότι οι πραγματικότητες επί του εδάφους με τον
χρόνο γίνονται τετελεσμένα, τα οποία
με την παρέλευση των γενεών καθιερώνονται ως μνήμες και βιώματα. Τα
άλλα είναι ιστορίες για ρομαντικούς,
όπως η Κωνσταντινούπολη για τους
Έλληνες… Το Κυπριακό μπαίνει στις
ίδιες ατραπούς με το Μεσανατολικό
και μετά από το προδιαγραφόμενο
νέο αδιέξοδο, η διχοτόμηση θα είναι
προφανώς το νέο σημείο εκκίνησης
για όσους επιχειρήσουν ξανά να μπουν
σε συνομιλίες για επίλυσή του, σε κάποια χρόνια από σήμερα. Συνοψίζον-

τας. Αύριο θα έχουμε τη νέα έκθεση
του γ.γ. του ΟΗΕ, ο οποίος δεν αναμένεται να «τραβήξει αφτιά» και ό,τι
έχει να πει θα το πει στην επόμενη
έκθεσή του το φθινόπωρο. Αν οι επαφές συνεχιστούν και μετά τις ευρωεκλογές το ίδιο άκαρπα, σε κάποια
φάση προσεχώς, ο γ.γ. θα είναι αναγκασμένος να κάνει αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας (Σ.Α.). Εάν ο Γκουτιέρες, ο οποίος «διαφέρει από κάποιους προκατόχους του στο Κυπριακό,
διότι γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα», σύμφωνα με διπλωματική πηγή,
«κρίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για
Όρους Αναφοράς και κηρύξει αδιέξοδο
στην αποστολή Λουτ, θα πρέπει να
εξηγήσει και γιατί, «τότε θα πρέπει
οι πλευρές να ανησυχήσουν, αφού
αυτός έχει το θάρρος να δείξει και
ποιοι ευθύνονται». Μήπως, όμως, οι
πλευρές έχουν ήδη πάρει τι αποφάσεις
τους; Κι αν ο Γκουτιέρες γράψει στην
επόμενη έκθεση ότι ο κ. Αναστασιάδης
ευθύνεται για το τάδε και ο Ακιντζί
για το δείνα, θα αλλάξει κάτι; Σημασία
έχει ότι χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία,
το 2017 στην Ελβετία και δύο χρόνια
μετά το Κυπριακό μπαίνει στον πάγο.
Ταυτόχρονα, όλα αλλάζουν, με τον
Ακιντζί, το πιθανότερο να πηγαίνει
σπίτι του τον Απρίλη του 2020 και
τον σκληροτράχηλο Οζερσάι να αναλαμβάνει. Το 2023 που η θητεία Αναστασιάδη θα τελειώσει θα είμαστε
σχεδόν μισό αιώνα μετά την εισβολή.
Η πλειοψηφία των ε/κ περιουσιών θα
έχει πιθανότατα περάσει από την Επιτροπή Αποζημιώσεων ή θα βρίσκεται
στοιβαγμένη ενώπιόν της κι έτσι το
Εδαφικό θα είναι ανύπαρκτο. Αν προβάλουμε το επιχείρημα ότι κάποιος
που γεννήθηκε στην Κύπρο πριν από
πενήντα χρόνια είναι έποικος θα γελά
μαζί μας ο μισός πλανήτης, ενώ ο πληθυσμός των Κατεχομένων θα έχει
ίσως ισοφαρίσει αυτό των ελευθέρων
περιοχών. Εκεί θα έχει αποδειχθεί χίμαιρα και η περισπούδαστη πολιτική
σχολή Μακάριου-Δούντα-Τάσσου,
περί μακροχρόνιου αγώνα κι από τα
βάθη των αιώνων θα αντιλαλεί το
απόφθεγμα του φιλόσοφου Σωκράτη:
Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας
και τους ανόητους η έπαρση…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μια τάτσα προστέθηκε την Παρασκευή στο

όνομα του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Η Βουλή με 32 ψήφους υπέρ ψήφισε
την... παραίτησή του. Το ψήφισμα, που ο Χάρης είχε την ατυχία να εγκριθεί σε περίοδο
άγριου προεκλογικού δεν αναφέρεται μόνο
σε παραίτηση του υπουργού, αλλά και στην
παύση του από τον Healthy, εάν ο Χάρης αρνηθεί να το πράξει... Δεν υπάρχουν πολλοί
υπουργοί που να έχουν ανάλογα φιρμάνια και
ανάλογες πολιτικές τάτσες στο όνομά τους. Η
στάση του Healthy «ας λένε ό,τι θέλουν, εγώ
αποφασίζω για τους υπουργούς» επιβεβαίωσε μεν τη στήριξη που σθεναρά παρέχει
στον ΥΠΟΙΚ του, αλλά και την αντιπαράθεση
που συνεχίζει ακάθεκτη.

Η ιδιόμορφη συστράτευση των τεσσάρων της

αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και άλλων
βουλευτών κατά του Χάρη και της κυβέρνησης
προκάλεσε και την έκρηξη οργής του Φούλη.
Και ούτε λίγο, ούτε πολύ ζήτησε αυτοδιάλυση
της Βουλής και ταυτόχρονη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και ευρωεκλογών ώστε να
ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπορεί ο Φούλης να
έχει ένα ταλέντο στην άμυνα και στην αντεπίθεση, ακόμα και ευρισκόμενος με το... πιστόλι
στον κρόταφο. Ωστόσο, τα επιχειρήματά του
κάποιοι τα χαρακτήρισαν ανέκδοτα, ενώ άλλοι
ευχήθηκαν να μη βρεθούν ποτέ στη θέση που
βρίσκεται σήμερα.

Η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πε-

ρίπτωση ούτε ένα από τα «μαγικά» που έκανε
σε άλλες εποχές να πετύχουν. Ούτε καν την
παραμικρή προσέγγιση με τον παλιόφιλό του
πρίγκιπα Νικόλαο... Αντιθέτως, ο τελευταίος
όχι μόνο επιμένει σε παραίτηση του Χάρη, αλλά προχώρησε και... πολλά βήματα παραπέρα,
διερωτώμενος «γιατί να μη ζητήσουμε και την
παραίτηση του προέδρου της Δημοκρατίας, η
κυβέρνηση του οποίου ευθύνεται για την κατάρρευση του Συνεργατισμού;». Μια δήλωση
σχεδόν πανομοιότυπη με τη δήλωση που ο
ίδιος ο πρίγκιπας Νικόλαος έκανε και στις 4
Νοεμβρίου 2011 από το ίδιο βήμα της Βουλής.
Τότε ζητούσε την παραίτηση ενός άλλου προέδρου, του Χριστόφια «ως τον φέροντα την
κύρια ευθύνη για την έκρηξη στο Μαρί».
Έχει ο καιρός γυρίσματα...

Η κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο δεν μπο-

ρούσε να γίνει χειρότερη μετά την κατά μέτωπο σύγκρουση Healthy και Άντρου. Αποκορύφωμα της σύγκρουσης η δήλωση του Άντρου

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

ότι ο πρόεδρος «έπιασε πάτο και αδυνατεί να
συνειδητοποιήσει το πολιτικό ρόλο που διαδραματίζει το ΑΚΕΛ». Μια δήλωση που προκάλεσε νεύρα στον Healthy, ο οποίος ανταπάντησε συντηρώντας τον πόλεμο.
Μήπως θα πρέπει ο... πατωμένος Healthy, εδώ

που έχει φθάσει η κατάσταση, να λάβει κάποιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες για εκτόνωση
του κλίματος; Μήπως δική του είναι κυρίως η
ευθύνη ως εκ της θέσεώς του να δράσει ως
καταλύτης για εθνική συμφιλίωση;

Το βράδυ της Παρασκευής η εικόνα του μου-

τρωμένου Άντρου και του Healthy στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Κασουλίδη
να μην τολμούν όχι μόνο μια καλησπέρα, αλλά
ούτε και βλέμμα να ανταλλάξουν προκάλεσε
αλγεινή εντύπωση στους παριστάμενους. Μέχρι τις ευρωεκλογές έχουμε αρκετό χρόνο και
τα πείσματα, οι αλληλοκατηγορίες και η πόλωση μόνο ζημιά προκαλούν. Οι υπεύθυνοι πολιτικοί το γνωρίζουν αυτό, ιδιαίτερα όταν οι εξε-

λίξεις στο Κυπριακό με τις τουρκικές προκλήσεις διευρύνουν το αδιέξοδο. Αν ο Healthy με
τον Άντρο, τον Νικόλα και τον Φούλη και όλη
την άλλη παρέα δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τα βασικά, θα μπορέσουν άραγε να το
πετύχουν με τους Τουρκοκύπριους;
Στα όρια νευρικής κρίσης βρίσκονται δύο πολι-

τικοί αρχηγοί μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που έφθασαν στα χέρια τους. Ο ένας μάλιστα δεν πίστευε με τίποτα
τους αριθμούς που έβλεπε και φέρεται να αντέδρασε πολύ έντονα και κάπως προσβλητικά
για συνεργάτες του... Πάντως, η προαγγελία
νέας δημοσκόπησης από μόνη της δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των ποσοστών.

ΚΟΥΪΖ: Ποια υποψήφια ευρωβουλευτής δέχε-

ται πυρά και από το εσωτερικό του κόμματός
της για δηλώσεις που έκανε πρόσφατα; Αληθεύει πως έλαβε και «φιλική παρατήρηση»
από τον πρόεδρο του κόμματος να είναι «πιο
προσεκτική, διαλλακτική και ήπια»;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
14.IV.1939

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Επωφελούμαι
της ευκαιρίας διά να δηλώσω ότι η Κυβέρνησις
της Α.Μ. αποδίδει μεγάλην σημασίαν εις την
ανάγκην να αποσοβηθή πάσα διαταραχή, διά της
βίας ή δι’ απειλών βίας, του καθεστώτος εν τη
Μεσογείω και εν τη Βαλκανική χερσονήσω. Η
Βρεττανική Κυβέρνησις κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι εν τη προόψει ενδεχομένης δράσεως
ήτις τυχόν θα ανελαμβάνετο και θα ηπείλει σαφώς
της ανεξαρτησίαν της Ελλάδος ή της Ρουμανίας
και αι Κυβερνήσεις των δύο τούτων χωρών [...]
ήθελον θεωρήσει ότι τα ζωτικά των συμφέρονται
επιβάλλουν ν’ αντιστούν δι’ όλων των εθνικών
των δυνάμεων, θα εθεώρει εαυτήν (η Βρεττανική
Κυβέρνησις) υποχρεωμένην να παράσχη αμέσως
[...] όλην την υποστήριξιν, την οποίαν θα ηδύνατο
να διαθέση».

«Μα εν θυμάσαι τίποτε που την παλιά μας σχέση;»

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ: Η νυκτερινή συνεδρίασις του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου[...] διεξήχθη εν μέσω ενθουσιώδους ατμοσφαίρας. Αι φασιστικαί οργανώσεις και πλήθη λαού
είχον κυκλώσει το Παλάτσο Βενέτσια και καταλάβει ολόκληρον την πλατείαν [...]. Το Μέγα Φασιστικόν Συμβούλιον ενέκρινε ψήφισμα αναφέρον
ότι: «[...] Το Μέγα Φασιστικόν Συμβούλιον χαιρετίζει με μεγάλην χαράν το ιστορικό γεγονός
της δι’ ομοφώνου αποφάσεως της αλβανικής
Συντακτικής Συνελεύσεως προσφοράς του αλβανικού στέμματος εις τον Βασιλέα της Ιταλίας
και Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας και εκφράζει
την ευγνωμοσύνην του ιταλικού λαού προς τον
Ντούτσε, ιδρυτήν της Αυτοκρατορίας».
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1

Της διάλυσης. Δεν φταίει ο Χάρης για

τον Συνεργατισμό, αλλά πρέπει να παραιτηθεί, λέει η σημερινή δημοσκόπηση
της «Κ». Τελικά ως λαός δεν είναι εκλογές
που θέλουμε αλλά group therapy.

2

Στα δανεικά. Καλά, πρόεδρε εδώ όλη

η χώρα χρωστά δανεικά και αγύριστα,
οι δανεικές ψήφοι σε πείραξαν; Δημοκρατία ΝPL.

3

Στο παραμύθι. Πάντως, αν αυτά που

κυκλοφορούν είναι αλήθεια, με τους
αριθμούς των γιατρών που γράφτηκαν στο
ΓΕΣΥ, δεν θα έχουμε ΓΕΣΥ τον Ιούνιο. Αυτό που θα έχουμε σίγουρα να λειτουργεί
είναι το twitter.

4

Στους φακέλους. Η πληροφορία πως

μετά την αποχώρηση του Τορναρίτη από
τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, αναλαμβάνει
πρόεδρος του ιστορικού σωματείου η Ραμόνα, κρίνεται ως επισφαλής. Δυστυχώς.

5

Στην Πάφο. Τελικά φέτος τις καλύτερες

διακοπές θα τις περάσουμε στον Ακάμα.
Από τα πολλά ναρκωτικά που ξεβράζει η
θάλασσα, τα ψάρια μαστουρώνουν και οι
κάτοικοι των χωριών έχουν ένα ανεξήγητο

Όλοι Bentley. Ήλθε η ανάπτυξη.

χαμόγελο ευτυχίας. Ζήτω η τρέλα.

6

Στο όραμα. Τελειώνει, λοιπόν, και η

ανακατασκευή του Δημοτικού θεάτρου Λευκωσίας. Πρόεδρε, μην τα πάρεις
στο κρανίο, αλλά έγινε πολύ βασιλικό από
τη Βασιλική.

7

Στην Είδηση. Το ότι είναι πρόεδρος με

μηδέν ανασχηματισμούς στο ενεργητικό του μην το θεωρείτε δεδομένο. Ούτε
επίσης πως θα περιμένει να κλείσουν 18
μήνες τα ψάρια, οι νέοι υπουργοί.

8

Στη Σφαγή. Το όνομα του νέου γενι-

κού εισαγγελέα ήδη πηγαινοέρχεται
στους διαδρόμους. Το πότε φεύγει ο νυν
έχει εξελιχθεί σαν την ηλικία της Αλίκης
Βουγιουκλάκη. Όλοι ξέρουν, αλλά κανείς
δεν είναι σίγουρος.

9

Στα μυαλά μας. Το ότι η Βασιλική, ο

Γιώργος και τα λοιπά παιδιά του
Υπουργικού δεν σκέφθηκαν πως πρέπει
να δώσουν κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε μια χώρα που πας από τη μια άκρη
ώς την άλλη σε δύο ώρες, είναι ενδεικτικό

και της σχέσης της κυβέρνησης με την
παγκόσμια πραγματικότητα. Οι βόρειοι θα
ζουν από τον ήλιο και εμείς θα ψάχνουμε
ακόμη φυσαλίδες στη θάλασσα.

10

Στην Ανάπτυξη. Όταν αλλάζουν χέ-

ρια οι αυτοκινητοβιομηχανίες,
όπως εμείς αλλάζουμε παπούτσια, αυτό
σημαίνει πως κάτι παίζει. Η Renault στον
Πηλακούτα, η Bentley στον Λούτσιο. Όχι,
στον Όμιλο Λαϊκού δεν πήραν αυτοκίνητα, αλλά βότκες, τζιν και ουίσκι. O καθένας ό,τι ξέρει.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ Τ ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
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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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Με διαφορά ο ΔΗΣΥ, ενώ το ΑΚΕΛ ασθμαίνει
Κατακερματισμένο το Κέντρο, φαίνεται να παίρνει έδρα το ΕΛΑΜ και η νεοσυσταθείσα ΔΗΠΑ να σπάει το φράγμα του 3%
Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Η δημοσκόπηση της Καθημερινής,
έναν περίπου μήνα πριν από τις Ευρωεκλογές, αποκαλύπτει αλλαγές
στην κατανομή των εδρών και οριοθετεί τα κρίσιμα ζητήματα της εκλογικής μάχης. Ο ΔΗΣΥ βγαίνει αλώβητος από τη μάχη με την αντιπολίτευση, αφού διατηρεί τη διαφορά
των περίπου πέντε μονάδων από
το ΑΚΕΛ, όπως και στις βουλευτικές
εκλογές. Η έκτη έδρα, με βάση το
δημοσκοπικό εύρημα, θα έχει χρώμα
και ύφος ακροδεξίο, αφού φαίνεται
να οδεύει προς το ΕΛΑΜ, εκτός και
εάν προκύψουν συνταρακτικές ανακατατάξεις στον επόμενο μήνα. Τα
ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν τη μεγάλη αδιαφορία
των πολιτών για τις Ευρωεκλογές
και ως αποτέλεσμα φαίνεται για
άλλη μία φορά ότι το φαινόμενο
της αποχής έχει πλέον παγιωθεί.
Στο ΔΗΣΥ, η εκλογική επιρροή
κυμαίνεται στο 20,2%, με το ποσοστό εκτίμησης διευκρινισμένης
ψήφου να φθάνει το 30%. Είναι εμφανές ότι ο ΔΗΣΥ δεν επηρεάστηκε
σημαντικά από τα πρόσφατα γεγονότα του Συνεργατισμού, αλλά
αντίθετα διατηρεί την εκλογική
του επιρροή και τη διαφορά περίπου πέντε μονάδων από το ΑΚΕΛ.
Ασφαλώς δεν διατηρεί τη διαφορά
των δέκα μονάδων που είχε από
το ΑΚΕΛ στις Ευρωεκλογές του
2014, αφού το εκλογικό περιβάλλον
τότε είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συσπείρωση κυμαίνεται στο 69%, που για τα δεδομένα του κόμματος και της χρονικής περιόδου, ένα και πλέον μήνα
πριν από τις εκλογές, κρίνεται ικανοποιητική. Ποσοστό 10% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ δεν προτίθενται να προσέλθουν στις κάλπες,
ενώ 7% είναι αναποφάσιστοι. Πέραν της αποχής και των αναποφάσιστων κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της συσπείρωσης, διαδραματίζουν οι συνολικές μετακινήσεις
προς άλλα κόμματα που κυμαίνονται στο 15%. Τον κύριο όγκο των
εκροών, επωφελείται το ΕΛΑΜ σε
ποσοστό 6,4%, ενώ 1,7% επιλέγει
τη ΔΗΠΑ και 1,2% αντίστοιχα το
ΔΗΚΟ, Οι Οικολόγοι-Συμμαχία, το
Κίνημα Γιασεμί και το Κόμμα για
τα ζώα. Το ευτύχημα για τον ΔΗΣΥ
είναι ότι, παρόλο που αντιμετωπίζει
ουσιαστικό πρόβλημα εκροών, κερδίζει σημαντικό αριθμό εισροών
από άλλα κόμματα, με αποτέλεσμα
να αναπληρώνονται οι απώλειες.
Στο σύνολο του εκλογικού σώματος,
ο ΔΗΣΥ χάνει περίπου 3% των ψηφοφόρων, ενώ κερδίζει 5,7%. Ο
ΔΗΣΥ κερδίζει σημαντικές εισροές
από όλα τα κόμματα με τις σημαντικότερες να προέρχονται από το
ΔΗΚΟ 5,7%, την Αλληλεγγύη 26%
και τους ανέντακτους πολίτες 8%.
Το ΑΚΕΛ κερδίζει 15,5% με το
ποσοστό εκτίμησης διευκρινισμένης ψήφου να κυμαίνεται στο 23%.
Είναι εμφανές ότι η ηγεσία του
ΑΚΕΛ δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τις ζημιές του ΔΗΣΥ από
τον απόηχο του Συνεργατισμού
και άλλων πρόσφατων γεγονότων,
αφού παραμένει η διαφορά των
πέντε μονάδων, όπως και στις βουλευτικές του 2016. Με αυτά τα δεδομένα, για να κατορθώσει το ΑΚΕΛ
να μειώσει τη διαφορά πρέπει αφενός να επαναφέρει μεγάλο αριθμό
ψηφοφόρων του που επιλέγουν
την αποχή και αφετέρου να ελπίζει
σε σημαντική εισροή ψήφων από
τους Τουρκοκύπριους λόγω της
υποψηφιότητας Κιζίλγιουρεκ. Η
συσπείρωση κυμαίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό της τάξης του 70%,
όμως 12%επιλέγουν την αποχή,
9% είναι αναποφάσιστοι και 10%
μετακινούνται σε άλλα κόμματα.
Οι σημαντικότερες απώλειες είναι
προς το ΔΗΚΟ με 3%, ενώ 1,5%
των ψηφοφόρων μετακινούνται
αντίστοιχα στο ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, Οικολόγους-Συμμαχία και ΔΗΠΑ.
Όπως και στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, οι απώλειες του ΑΚΕΛ αντισταθμίζονται από τις εισροές, αφού
χάνει περίπου 1,6% στο σύνολο
του εκλογικού σώματος και κερδίζει
από άλλα κόμματα συνολικά 3,7%.
Οι σημαντικότερες μετακινήσεις

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ:

Εκλογική επιρροή
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με δικαίωμα ψήφου Μέγεθος Δείγματος: 822
άτομα Μέθοδος Δειγματοληψίας: Τυχαία
στρωματοποιημένη δειγματοληψία Συλλογή
Δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Τυπικό
Περιθώριο Απόκλισης: 95% βαθμός
εμπιστοσύνης, περιθώριο απόκλισης +/- 3,4
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υπέρ του ΑΚΕΛ είναι από την ΕΔΕΚ
5%, τη Συμμαχία 7,3% και τους
ανένταχτους πολίτες 8%.
Στο ΔΗΚΟ, η εκλογική επιρροή
είναι 9,1% και 13,6% στην εκτίμηση
διευκρινισμένης ψήφου. Η συσπείρωση είναι αρκετά χαμηλή μόλις
53%, ενώ 21% δεν θα ψηφίσουν,
7% είναι αναποφάσιστοι και ένας
σημαντικός αριθμός της τάξης του
19% μετακινούνται σε άλλα κόμματα. Ποσοστό 5,7% μετακινείται
στο ΔΗΣΥ, ενώ εξίσου σημαντικές
είναι και οι μετακινήσεις προς το
ΕΛΑΜ και τη ΔΗΠΑ με 4,5% αντίστοιχα. Όμως, το ΔΗΚΟ κερδίζει

σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων από
την Αλληλεγγύη 35%, τη Συμμαχία
και τους Οικολόγους με 10% αντίστοιχα, όπως επίσης 4,9% από την
ΕΔΕΚ και 2,9% από το ΑΚΕΛ. Οι
συνολικές εισροές αναλογούν σε
3,4% και οι εκροές σε 2,1%.
Το ΕΛΑΜ είναι τέταρτο κόμμα
με 5,6%, με εκτίμηση διευκρινισμένης ψήφου 8,3%. Επί του παρόντος
και χωρίς να παραβλέπουμε ότι
υπολείπεται ακόμα ένας μήνας από
τις εκλογές, η έκτη έδρα των Ευρωεκλογών φαίνεται ότι καταλήγει
στο ΕΛΑΜ, αφού κερδίζει την ΕΔΕΚ
με διαφορά 1,5 μονάδας. Το ΕΛΑΜ

καταγράφει τη μεγαλύτερη αναλογία συσπείρωσης με 73%, ενώ 14%
επιλέγουν την αποχή, 5% είναι αναποφάσιστοι και 9% μετακινούνται
σε άλλα κόμματα. Οι σημαντικότερες εισροές για το ΕΛΑΜ προέρχονται από το ΔΗΣΥ 6,4%, το ΔΗΚΟ
4,5%, την Αλληλεγγύη 7,7% και
τους ανένταχτους πολίτες 3,8%.
Η ΕΔΕΚ κερδίζει 4,1% και 6,1%
στην εκτίμηση διευκρινισμένης
ψήφου και φαίνεται ότι με τα σημερινά δεδομένα χάνει την έδρα
στην Ευρωβουλή. Για να μπορέσει
να καλύψει τη διαφορά από το
ΕΛΑΜ χρειάζεται κατά εκτίμηση

ακόμα περίπου 4-5 χιλιάδες ψήφους
και αυτό μπορεί να το κατορθώσει
μόνο εάν αυξήσει σημαντικά τη
συσπείρωσή της που κυμαίνεται
μόλις στο 46%. Επιπρόσθετα, 22%
των ψηφοφόρων της δεν προτίθενται να ψηφίσουν, 7% δεν έχουν
αποφασίσει ακόμα και ένας σημαντικός αριθμός της τάξης του 24%
μετακινούνται προς άλλα κόμματα.
Οι σημαντικότερες απώλειες καταγράφονται προς το ΑΚΕΛ 7,3%
και ΔΗΚΟ 4,9% ενώ 2,4% επιλέγουν
το ΕΛΑΜ και τους Οικολόγους-Συμμαχία. Οι σημαντικότερες εισροές
προέρχονται από τη Συμμαχία 10%,

την Αλληλεγγύη 8%, το ΔΗΚΟ 2,3%
και το ΑΚΕΛ 1,5%. Οικολόγοι-Συμμαχία έχουν εκλογική επιρροή που
κυμαίνεται στο 3,2% με τη διευκρινισμένη ψήφο να φθάνει στο 4,7%.
Η συσπείρωση των Οικολόγων είναι
40% και της Συμμαχίας 33%.
Η ΔΗΠΑ καταγράφει ποσοστό
2,1% και εκτίμηση διευκρινισμένης
ψήφου 3,1%. Κερδίζει δε 4,5% από
το ΔΗΚΟ, 1,7% από το ΔΗΣΥ και
1,5% από το ΑΚΕΛ.

Ο κ. Μιχάλης Βρυωνίδης είναι
διευθύνων σύμβουλος
της Symmetron Market Research.
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Ποιους επηρέασε
η κατάρρευση
του Συνεργατισμού
Η αποχή που συνθλίβει και η αθέατη πλευρά των Τ/κ
Οι ευθύνες για τη διάλυση του συνεργατικού κινήματος βαρύνουν
όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους. Η ετυμηγορία των πολιτών συμπορεύεται με τα αποτελέσματα του πορίσματος της διερευνητικής επιτροπής και καταδεικνύει ως βασικούς ένοχους τις
διοικήσεις του κινήματος τόσο πριν
όσο και μετά το 2013, στο ίδιο περίπου επίπεδο. Φαίνεται ότι οι πολίτες παρόλο που αποδίδουν και
βαρύτατες ευθύνες στους πολιτικούς, μέμφονται σε μεγαλύτερο
βαθμό αυτούς που είχαν στα χέρια
τους την εξουσία στον Συνεργατισμό. Η διαχρονικά προβληματική
διοίκηση του Συνεργατισμού ήταν,
σύμφωνα με τους πολίτες, η ουσιώδης αιτία αποτυχίας του κινήματος σε ποσοστό 42%.
Στον καταλογισμό ευθυνών, ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση τα κόμματα και η κυβέρνηση Αναστασιάδη με αντίστοιχο ποσοστό 35%.
Σε διευκρινιστική ερώτηση για τις
ευθύνες των κομμάτων, 60% των
πολιτών απέδωσαν ίσες ευθύνες
σε όλα τα κόμματα, 31% κατέδειξαν
το ΑΚΕΛ, 24% το ΔΗΣΥ και 7% το
ΔΗΚΟ. Όσον αφορά τις ευθύνες
της κυβέρνησης Αναστασιάδη, οι
ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ τη θεωρούν
ως πρώτο υπαίτιο με 67%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στο ΔΗΚΟ είναι 30%, στην ΕΔΕΚ 39% και στον
ΔΗΣΥ 11%.
Εξίσου σημαντική είναι και η
ευθύνη του Χάρη Γεωργιάδη με
32% των πολιτών να τον θεωρούν

βασικό, αλλά όχι τον πρώτο υπαίτιο
της κρίσης στον Συνεργατισμό.
Στον χώρο των ψηφοφόρων του
Συναγερμού καταλογίζεται ευθύνη
της τάξης του 18% στον Χάρη Γεωργιάδη, ενώ στο ΑΚΕΛ φθάνει
στο 51% και στο ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ
γύρω στο 40%.
Η πλειοψηφία 56%, δικαιώνει
τη διερευνητική επιτροπή, δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται το πόρισμά
της με 39% να εκφράζουν αντίθετη
άποψη. Ακόμα και στον χώρο του
ΔΗΣΥ 40% των ψηφοφόρων εμπιστεύεται το πόρισμα, παρά τις διαφωνίες του κόμματος και της κυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη στο έργο
της διερευνητικής επιτροπής στον
χώρο του ΑΚΕΛ ανέρχεται στο 77%,
στο ΔΗΚΟ 69% και στην ΕΔΕΚ 74%.
Η πλειοψηφία 65%, τάσσεται
υπέρ της παραίτησης του υπουργού
Οικονομικών μετά από τα αποτελέσματα του πορίσματος. Η απαίτηση για παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη είναι σχεδόν καθολική
στα κόμματα της αντιπολίτευσης
σε ποσοστό 85% για το ΑΚΕΛ και
ΕΔΕΚ και 81% το ΔΗΚΟ. Όμως,
ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων
του ΔΗΣΥ καταγράφεται τάση υπέρ
της παραίτησης της τάξης του 31%.

Εκτίμηση για την αποχή

Η αποχή αυξάνεται ραγδαία τα
τελευταία χρόνια σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Στις πρώτες Ευρωεκλογές το 2004,
η αποχή κυμάνθηκε στο 27,5% και
στις επόμενες εκλογές αυξήθηκε

γεωμετρικά σε 40,6% το 2009 και
56% το 2014.
Οι διαχρονικές δημοσκοπήσεις
της Καθημερινής επιτρέπουν τη
σύγκριση και εξαγωγή σημαντικών
συμπερασμάτων για την εξέλιξη
των τάσεων στο εκλογικό σώμα.
Τον Μάιο του 2014, σε αντίστοιχη
δημοσκόπηση της Καθημερινής
για τις Ευρωεκλογές, 26% των πολιτών δήλωναν ότι δεν θα προσέλθουν στις κάλπες.
Το τελικό αποτέλεσμα κατέγραψε υπερδιπλάσιο ποσοστό αποχής
της τάξης του 56%. Σήμερα, ο αριθμός των ψηφοφόρων που δηλώνουν
στη δημοσκόπηση ότι θα απέχουν
από τις εκλογές αυξήθηκε σε 33%.
Με αυτά τα δεδομένα, και συνυπολογίζοντας ένα σημαντικό αριθμό
πολιτών που λόγω της αποστασιοποίησής τους από την πολιτική αρνούνται να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις, αναμένεται περαιτέρω
εκτόξευση του ποσοστού αποχής
με μια πρώτη εκτίμηση γύρω στο
60%, ίσως και περισσότερο.
Είναι γνωστό ότι το ενδιαφέρον
για τις Ευρωεκλογές είναι πανευρωπαϊκά μειωμένο και δεν πρόκειται για κυπριακό φαινόμενο. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, με
την πλειοψηφία των πολιτών (60%)
να δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται
για τις Ευρωεκλογές.
Αυτή η στάση, όμως, δεν αποτελεί τη μοναδική ερμηνεία για το
μέγεθος της αποχής.
Αυτό που επιβάλλεται να πρά-

ΠΟΙΟI ΕΥθΥΝΟΝΤΑI
ΠΕΡΙΣΣΟTEΡΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ;
ΠΟΙΟ Ή ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ;

ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ;
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ξουν οι πολιτικοί, είναι η διερεύνηση, παραδοχή και αντιμετώπιση
των λόγων που ωθούν τους Κύπριους πολίτες στην επιλογή της αποχής. Δυστυχώς, οι λόγοι, όπως αποκαλύπτει η δημοσκόπηση, εδράζουν πρωτίστως στην κρίση εμπιστοσύνης στα κόμματα και στους
θεσμούς και δευτερευόντως στην

αρνητική άποψη των πολιτών για
τις Ευρωεκλογές.

Η αθέατη πλευρά

Η αθέατη διάσταση των εκλογών
είναι ο αριθμός των Τουρκοκύπριων
που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχή
θα φθάσει περίπου στο 60% και η

συνολική συμμετοχή θα κυμαίνεται
γύρω στις 250 χιλιάδες, τότε η συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού
Τουρκοκυπρίων υπέρ του ΑΚΕΛ ή
της Κίνησης Γιασεμί ενδέχεται να
επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα,
μειώνοντας ή αυξάνοντας τις αποστάσεις από τα άλλα κόμματα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ
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Μάχη των μαχών για τις έξι έδρες
Τα φαβορί στα τρία μεγάλα κόμματα ενισχύουν τις εσωκομματικές έριδες πριν από την κάλπη
πέραν τούτου, κομματικοί κύκλοι
υπενθυμίζουν πως οι συναγερμικοί
ψηφοφόροι συνηθίζουν διαχρονικά
να δίνουν τη δεύτερη ψήφο τους
στον αριστίνδην του κόμματος για
να τον κρατήσουν κοντά στο κόμμα.
Το έκαναν, άλλωστε, και σε άλλες
εκλογικές μάχες, φέρνοντας κοντά
στο κόμμα πρόσωπα που μετεξελίχθησαν σε δυνατά στελέχη, όπως οι
Πρόδρομος Προδρόμου, Χρίστος
Στυλιανίδης, Στέλλα Κυριακίδου,
ενώ στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές, εξέλεξαν τον αριστίνδην
Σόλωνα Κασίνη, αφήνοντας εκτός
ηχηρά ονόματα και στελέχη.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Βάσει της δημοσκόπησης που διενήργησε η Symmetron Market Research για λογαριασμό της «Καθημερινής» μόλις το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα ψηφίσουν
στις επικείμενες εκλογές, καταδεικνύοντας πως οι ευρωεκλογές δεν
είναι το κύριο ζήτημα που αφορά
τους πολίτες. Όσο όμως κι αν οι ευρωεκλογές αποτελούν δευτερεύον
θέμα για το εκλογικό κοινό, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο μεταξύ των
υποψηφίων που διεκδικούν τις έξι
θέσεις. Τα κομματικά επιτελεία έχουν
από καιρό ενεργοποιήσει τις μηχανές
τους για την επικείμενη μάχη, ενώ
οι υποψήφιοι που διεκδικούν τις έξι
έδρες δίνουν τη μάχη των μαχών
για την επικράτησή τους. Ποια είναι
τα φαβορί για την Ευρωβουλή, ποιοι
θεωρείται πως στηρίζονται από την
ηγεσία, ποια στελέχη δουλεύουν για
τον καθένα και ποιοι έχουν το δικό
τους ακροατήριο, που ενδεχομένως
να προκαλέσει ανατροπές; Αυτά
είναι τα ερωτήματα που τίθενται
στα κομματικά πηγαδάκια, την ίδια
στιγμή που δεν αποφεύγονται εσωκομματικά μουρμουρητά και έριδες
στα τρία μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ,
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, όπου οι έδρες είναι
δεδομένες. Στην ΕΔΕΚ, στη Συμμαχία-Οκολόγοι και το ΕΛΑΜ η εσωστρέφεια και ο ανταγωνισμός μεταξύ
των υποψηφίων δεν έχει ακόμη ενισχυθεί, καθώς η κύρια μάχη είναι
αυτή της κατάληψης της έκτης έδρας.
Βάσει των ευρημάτων της δημοσκόπησης στον ΔΗΣΥ, ο Λευτέρης
Χριστοφόρου επανεκλέγεται, καθώς
λαμβάνει το 44%, τον ακολουθεί
στις Βρυξέλλες ο Λουκάς Φουρλάς
με 40%, ενώ τρίτος με 36% έρχεται
ο Νίκος Τορναρίτης. Ο Λευτέρης
Χριστοφόρου κρατώντας τη θέση
του αναπληρωτή προέδρου στον
ΔΗΣΥ παράλληλα με τη θέση του
ευρωβουλευτή φρόντισε να διατηρήσει τις σχέσεις του με τη βάση
και να μη χάσει τους στενούς δεσμούς που είχε ανέκαθεν με το ακροατήριό του. Όπως λέγεται εντός ΔΗΣΥ, οι συνεχείς επισκέψεις του σε
επαρχίες, σε εκδηλώσεις και σωματεία του κόμματος, τον κράτησαν
κοντά στο συναγερμικό κοινό όλο
αυτό το διάστημα. Φαίνεται, άλλω-

Το κόστος

Σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ έχει ξεκινήσει ένας υπόγειος πόλεμος για το ποιοι ευνοούνται από στελέχη και από την ηγεσία.







Οι υφιστάμενοι ευρωβουλευτές τυγχάνουν της
στήριξης του εκλογικού
κοινού, καθώς βάσει της
δημοσκόπησης οι Συλικιώτης, Χριστοφόρου και
Μαυρίδης επανεκλέγονται, ενώ τη δική της μάχη
δίνει η Ελένη Θεοχάρους.

Άτυπη κόντρα φαίνεται να ισχύει μεταξύ Λουκά Φουρλά και Νίκου Τορναρίτη,
με τον πρώτο να παρουσιάζεται πως καταλαμβάνει τη δεύτερη έδρα του ΔΗΣΥ.

στε, το δυνατό έρεισμά του στις
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου
βάσει της δημοσκόπησης. Είναι γνωστό πως ο κ. Χριστοφόρου αποτελεί
εκπρόσωπο της λαϊκής Δεξιάς στον
ΔΗΣΥ, που αποτελεί και την πλειοψηφική τάση στον Συναγερμό και
αυτό επιβεβαιώνεται βάσει της έρευνας. Τον κ. Χριστοφόρου ακολουθεί
σε ψήφους ο Λουκάς Φουρλάς. Ο κ.
Φουρλάς είχε δεχτεί έντονες πιέσεις
για να κατέλθει με το ψηφοδέλτιο
του ΔΗΣΥ, ενώ προτάσεις είχε από
το ΔΗΚΟ και από τη Συμμαχία Πολιτών. Κίνηση που δείχνει πως όλα
τα κόμματα γνωρίζουν το έρεισμά
του στην κοινωνία, λόγω και του

έντονου κοινωνικού του έργου και
θέλησαν να το αξιοποιήσουν. Ο κ.
Φουρλάς θεωρείται πως θα φέρει
κοντά ένα ακροατήριο που δεν ανήκει σε κάποιο κομματικό χώρο, αλλά
και λόγω των θέσεών του στο Κυπριακό, που θεωρούνται πιο σκληρές
θα φέρει κοντά πρόσωπα που θα
έβλεπαν θετικά την υποψηφιότητα
της Ελένης Θεοχάρους. Βάσει της
δημοσκόπησης, συγκεντρώνει ψήφους από τα περισσότερα κόμματα
πλην ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και
ΕΛΑΜ, ενώ ιδιαίτερα δυνατός παρουσιάζεται στην επαρχία Λεμεσού
απ’ όπου και προέρχεται. Το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί ο κομμα-

τικός πυρήνας και μηχανισμός του
κόμματος. Θα ευνοήσει τον Λουκά
Φουρλά ή τα δύο ηγετικά στελέχη
του κόμματος;

Η δεύτερη ψήφος

Όπως λέγεται, εκτός από τις ευλογίες της Πινδάρου για εκλογή, ο
Λουκάς Φουρλάς έχει και την άτυπη
στήριξη του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και καλή σχέση με
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως λέγεται, οι Λουκάς
Φουρλάς και Λευτέρης Χριστοφόρου
έχουν σχέση χρόνων και σύμφωνα
με τα κομματικά πηγαδάκια, αναμένεται να αλληλοβοηθούν. Όμως

Ο Νίκος Τορναρίτης, τρίτος τη
τάξει στο κόμμα, φαίνεται βάσει της
δημοσκόπησης να έρχεται τρίτος
και συνεπώς να μένει εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ έχει σημαντικό έρεισμα στην αστική Λευκωσία
–βάσει δημοσκόπησης– και στο
ακροατήριο που είναι ένθερμα υπέρ
μιας λύσης. Ακροατήριο που ενδεχομένως να στρέψει την πλάτη του
στον ΔΗΣΥ, μετά και τους χειρισμούς
της κυβέρνησης σε Κυπριακό και
Συνεργατισμό, αλλά και τη σκλήρυνση της στάσης του κόμματος.
Το αν ο Νίκος Τορναρίτης θα πληρώσει το τίμημα των κυβερνητικών
και κομματικών χειρισμών είναι ένα
ζήτημα ανοικτό. Όπως ανοικτό είναι
αν θα πληρώσει την υπόγεια κόντρα
που έχει με τον Λουκά Φουρλά από
την αρχή του προεκλογικού. Όπως
είναι γνωστό, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως η Αννίτα Δημητρίου και ο Ευθύμιος Δίπλαρος
έχουν βγει ανοικτά και τον στηρίζουν, καθώς και άλλα στελέχη που
με την αποχώρησή του, εισέρχονται
στη βουλή, όπως η Σάβια Ορφανίδου.
Υπενθυμίζεται πως η εκλογή Τορναρίτη και ο διορισμός Στέλλας Κυριακίδου στην Κομισιόν αλλάζει άρδην το σκηνικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, φέρνοντας δύο, ίσως
και τρία στελέχη μέσα, με κάποιον
βουλευτή να αναλαμβάνει και τη
θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Στη λίστα ακολουθεί η Ελένη
Σταύρου με 10%, ο Παναγιώτης Σεντώνας με 6% και η Τζώρτζια Κωνσταντίνου με 5%.

Κούρσα για τρεις στο ΑΚΕΛ - Φαβορί ο Συλικιώτης
Ο Νεοκλής Συλικιώτης επανεκλέγεται
βάσει της δημοσκόπησης, λαμβάνοντας το 36%, ενώ τον ακολουθούν
με ποσοστό 30% ο βουλευτής Γιώργος Γεωργίου και ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
Ο κ. Συλικιώτης, βάσει της δημοσκόπησης, φαίνεται να επιβραβεύεται για την τρέχουσα θητεία του.
Είναι άλλωστε πρώτος στη λίστα με
τη δράση των Κύπριων ευρωβουλευτών με βάση τα στοιχεία της σελίδας του Ευρωκοινοβουλίου στην
οποία καταγράφεται η δράση των
αντιπροσώπων μας στην Ευρώπη
και αυτή την είδηση φρόντισε να
το προωθήσει ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ.
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου ευνοούν
σίγουρα την υποψηφιότητα του κ.
Συλικιώτη λόγω και του ρόλου που
έχει στην ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών,
στην οποία είναι αντιπρόεδρος. Ο
ίδιος βάσει και της έρευνας έχει ιδιαίτερο έρεισμα στην επαρχία Λεμεσού. Όχι μόνο γιατί κατάγεται από
εκεί, αλλά βάσει και του τι λέγεται

στο παρασκήνιο η επαρχία Λεμεσού
του ΑΚΕΛ και συγκεκριμένα ο βουλευτής και επαρχιακός Γιώργος Γεωργίου, φαίνεται να εργάζεται ιδιαίτερα για την επανεκλογή του κ.
Συλικιώτη. Τόσο που έχει προκαλέσει
δυσφορία μεταξύ στελεχών και συζητήσεις στα συλλογικά σώματα,
καθώς στο ΑΚΕΛ, η προώθηση υποψηφίων και ο παραγοντισμός θεωρείται ασυγχώρητο αμάρτημα.
Οι Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ θα δώσουν βάσει της
έρευνας τη δική τους μάχη για τη
δεύτερη θέση. Ο Γιώργος Γεωργίου
έχει στο πλευρό του την πλειοψηφία
της κοινοβουλευτικής ομάδας, με
τους Κώστα Κώστα, Χρίστο Τζιοβάνη,
Αδάμο Αδάμου, αλλά κυρίως την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να εργάζονται
για την εκλογή του. Μάλιστα, η κα
Χαραλαμπίδου είχε δεχτεί ευγενικές
συστάσεις από τα ανώτατα δώματα
για να κρατήσει χαμηλότερους τόνους γύρω από το ποιον ευνοεί, όπως
και ο γ.γ. της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας.
Όπως λέγεται, πάντως, από το πε-

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και ο Γιώργος Γεωργίου δίνουν μάχη για τη δεύτερη
έδρα του ΑΚΕΛ. Με τον πρώτο να έχει τη στήριξη των Τ/κ που δεν περιλαμβάνονται στη δημοσκόπηση και τον δεύτερο τη στήριξη στελεχών και πυρήνων.
ριβάλλον του Γιώργου Γεωργίου φέρεται να υπάρχει σχετική δυσφορία
για το γεγονός ότι προωθούνται
άλλα πρόσωπα από την ηγεσία, παρακάμπτοντας τον βουλευτή της
Λάρνακας. Ο ίδιος έχει δυνατό έρεισμα στην περιοχή Λάρνακας και
Πάφου και όπως λέγεται στο σκληρό
ΑΚΕΛικό ακροατήριο.

Όπως ο Γιώργος Γεωργίου, έτσι
και ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ φέρεται να
έχει το δικό του έρεισμα και ιδιαίτερα
από τις ψήφους των Τ/κ. Θα πρέπει
να σημειωθεί πως στα δημοσκοπικά
ευρήματα δεν έχουν συμπεριληφθεί
οι Τ/κ που προτίθενται να ψηφίσουν
στις επικείμενες εκλογές. Στις εκτιμήσεις του ΑΚΕΛ φτάνουν τις 5-

10.000. Ένας αριθμός διόλου ευκαταφρόνητος, καθώς το κόμμα της
Αριστεράς και ιδιαίτερα ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ έχουν από καιρό ξεκινήσει
προεκλογική εκστρατεία, με Τ/κ
ακτιβιστές και ενεργούς πολίτες να
εντάσσονται στο επιτελείο του Τ/κ
ακαδημαϊκού και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα να βοηθά ανεπίσημα. Την υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ θεωρείται πως στηρίζει ιδιαίτερα η ηγεσία του κόμματος, καθώς
θεωρείται πως έτσι θα σταλεί μήνυμα
πως και η κοινωνία είναι έτοιμη για
λύση. Το ζήτημα βεβαίως είναι πως
ήδη υποψήφιοι του ΑΚΕΛ βλέπουν
με σχετική δυσφορία την «προώθηση» Νιαζί. Ενδεικτική η αναφορά
του κ. Κυπριανού στην υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ κατά την εκδήλωση Μισιαούλη-Καβάζογλου. Κίνηση που θεωρήθηκε πως στέλνει
το μήνυμα πως η ηγεσία έχει τον
δικό της εκλεκτό. Στη σειρά ακολουθεί ο Άθως Γεωργίου με 16%, ο
Γιώργος Κουκουμάς και η Μαρίνα
Νικολάου με 15%.

Η μάχη μεταξύ
Θεοχάρους
και Μαυρίδη
Ο Κώστας Μαυρίδης φαίνεται

να είναι ο εκλεκτός του ΔΗΚΟϊκού ακροατηρίου, καθώς βάσει
της δημοσκόπησης λαμβάνει το
48%. Τον ακολουθεί η Ελένη
Θεοχάρους με 39%, ενώ τρίτος
στη σειρά έρχεται ο Μαρίνος
Μουσιούττας με 25%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφίδου με 21%, με 19%
ο Ζαχαρίας Κουλίας και 12% ο
Άριστος Βασιλειάδης. Όπως
αναφέρουν κομματικές πηγές,
ο Κώστας Μαυρίδης φαίνεται
να έχει το δικό του ακροατήριο
εντός και εκτός του ΔΗΚΟ, που
φαίνεται να μην τον έχει εγκαταλείψει παρά την παρουσία
του στις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζεται πως στις ευρωεκλογές
του 2014, είχε στηριχθεί από
την ηγεσία, κάτι που δεν ισχύει
σήμερα έστω κι αν έχει εισροές
από όλα τα κόμματα πλην του
ΔΗΣΥ και των Οικολόγων. Λίγο
πιο κάτω φαίνεται να ακολουθεί
η Ελένη Θεοχάρους, η οποία βάσει της δημοσκόπησης έχει εισροές από τα περισσότερα κόμματα, πλην ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και
ΕΛΑΜ. Ενδιαφέρον προκαλεί το
γεγονός ότι το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων προέρχεται από
την επαρχία Λεμεσού, από την
οποία προέρχεται και όπου εξελέγη βουλευτής στις εκλογές
του 2016. ΔΗΚΟϊκοί κύκλοι επισημαίνουν πως ένα καλό ποσοστό της Ελένης Θεοχάρους σημαίνει παράλληλα αύξηση των
ποσοστών του ΔΗΚΟ, καθώς,
όπως εκτιμάται, η κύρια εισροή
ψήφων για την κα Θεοχάρους
προέρχεται από άλλους χώρους. Ο Μαρίνος Μουσιούττας,
αν και έρχεται τρίτος, δεν πρέπει να διαγράφεται από το κάδρο, καθώς έχει τη στήριξη της
ηγεσίας. Υπενθυμίζεται πως ο
ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος
τού ζήτησε να δώσει τη μάχη.
Κάτι που θεωρείται πως επουλώνει τις εσωκομματικές πληγές και ανακόπτει τις διαρροές
προς τη Δημοκρατική Παράταξη. Την ίδια ώρα που στα τρία
μεγάλα κόμματα η μάχη επικεντρώνεται στο ποιοι θα εκλεγούν
ευρωβουλευτές, σε ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγους,
ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ, το διακύβευμα
διαφοροποιείται. Βάσει και των
ποσοστών της δημοσκόπησης,
το ΕΛΑΜ φέρεται να λαμβάνει
την έκτη έδρα, στέλνοντας τον
εκπρόσωπο Τύπου του ΕΛΑΜ
Γεάδη Γεάδη στις Βρυξέλλες. Η
ΕΔΕΚ ενισχύει την επιθετική
ρητορική της απέναντι στο
ΕΛΑΜ, θέλοντας να περάσει το
μήνυμα πως αποτελεί τη μόνη
επιλογή για να μείνει εκτός του
ΕΛΑΜ. Συμμαχία Πολιτών και
Οικολόγοι έχουν ήδη ξεκινήσει
επίθεση στον υπόλοιπο ενδιάμεσο χώρο και συγκεκριμένα
σε ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ με αφορμή
τον Συνεργατισμό, επιδιώκοντας σε εισροή ψήφων από τον
συγκεκριμένο χώρο, ενώ η ΔΗΠΑ, έχει ως κύριο στόχο όχι την
κατάληψη της έδρας, αλλά το
3,6% που θα την εντάξει στο
εθνικό κοινοβούλιο και θα της
δώσει κρατική χορηγία.
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«Θα μπορούσαμε να
είχαμε λευκό καπνό
στο Κραν Μοντάνα»
Η τέχνη της πολιτικής διαπραγμάτευσης
στο ετήσιο επιχειρηματικό δείπνο του INSEAD Κύπρου
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

Διακεκριμένοι επιχειρηματίες, απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD)
συγκεντρώθηκαν την περασμένη
εβδομάδα στη Λευκωσία για το
ετήσιο δείπνο του INSEAD Κύπρου.
Παρών ήταν και ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης,
ο οποίος κλήθηκε να μιλήσει για
τα διδάγματα, τα οποία έχει αποκομίσει μέσα από διαπραγματεύσεις
σε πολιτικό επίπεδο. Με το γνωστό
του ύφος ο κ. Κασουλίδης έκλεψε
την παράσταση περιγράφοντας με
ειλικρίνεια συγκεκριμένες πτυχές
από τη διαπραγματευτική διαδικασία στο Κραν Μοντάνα.
«Η αρχή του τίποτα δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα
επιτρέπει στις δύο πλευρές να αισθάνονται ότι έχουν χώρο για ελιγμούς, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων να μπορούν
να επανέλθουν σε ένα ζήτημα μόλις
διαπιστώσουν ότι οι στόχοι τους
δεν επιτυγχάνονται» και πρόσθεσε
«Κατά την άποψή μου εάν θέλουμε
ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στις
διαπραγματεύσεις, σε περίπτωση
που θέλουμε να ανοίξουμε εκ νέου
ένα ζήτημα βάσει αυτής της αρχής,
αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί
είναι ότι η πλευρά που θέλει να

επαναδιαπραγματευθεί ένα σημείο
πρέπει να είναι έτοιμη να προσφέρει κάτι στην άλλη πλευρά σε άλλο
διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Η τακτική του να ανοίγουν συνεχώς
κεφάλαια που έχουν ήδη συμφωνηθεί με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω παραχωρήσεων από την
άλλη πλευρά, είναι μια κακή διαπραγματευτική τακτική».
Προς επίλυση τέτοιων διαπραγματευτικών αδιεξόδων ο κ. Κασουλίδης τόνισε ότι και οι δύο πλευρές








«Eχω αποφύγει κατά
τη διάρκεια της θητείας
μου ως υπ. Εξωτερικών
να μιλήσω για κόκκινες
γραμμές», σημείωσε
ο Ιωάννης Κασουλίδης.
πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις θέσεις τους από την
αρχή, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές
να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα
πλαίσια. Σημείωσε, ότι η εισαγωγή
νέων στοιχείων που δημιουργούν
έκπληξη, τη στιγμή που η μία πλευρά
συνειδητοποιεί ότι έχει φτάσει σε
μια συμφωνία είναι επίσης μια κακή
διαπραγματευτική στρατηγική.

«Έχω αποφύγει κατά τη διάρκεια
της θητείας μου ως υπουργός Εξωτερικών να μιλήσω για κόκκινες
γραμμές. Όταν μιλάς για κόκκινες
γραμμές, φυλακίζεις τον εαυτό σου
σε μια κατάσταση από την οποία
δεν μπορείς να ξεφύγεις. Η ουσία
της διαπραγμάτευσης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η ουσία της
διαπραγμάτευσης είναι το πάρεδώσε. Δεν πρέπει να διστάσουμε
να παραδεχθούμε ότι αυτό πρόκειται να συμβεί για να επιτύχουμε
συναίνεση.»
Για τη Συνθήκη Εγγυήσεων ο
κ. Κασουλίδης είπε ότι τόσο το
Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησαν για τη
μη βιωσιμότητα της Συνθήκης Εγγυήσεων και του μονομερούς στρατιωτικού επεμβατικού δικαιώματος.
«Αυτό αναγνωρίστηκε και από τον
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ μέσα
από τα 6 σημεία που παρουσίασε
στις δύο πλευρές. Πρόκειται για
ένα κεκτημένο, το οποίο αποτελεί
πραγματική πρόοδο και για αυτό
τον λόγο δεν θα έπρεπε να αποθαρρύνει όλους από το να προσπαθήσουν ξανά.»
Εστιάζοντας την προσοχή του
στο παρόν αδιέξοδο ο κ. Κασουλίδης σημείωσε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κενή περίοδο ανάμεσα
στις διαπραγματεύσεις και υπάρχει

Διακεκριμένοι επιχειρηματίες, απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD) συγκεντρώ-

θηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία για το ετήσιο δείπνο του INSEAD Κύπρου.
χώρος για τοξική ρητορική. «Εάν
θέλουμε να προχωρήσουμε, πιστεύω ότι κάθε πλευρά θα πρέπει
να πει ότι θα επαναφέρουμε στο
τραπέζι όλα τα θέματα που έχουν
ήδη συμφωνηθεί και να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις που υπέβαλε ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
που θα μας οδηγήσει μια μέρα στη
διευθέτηση του ζητήματος. Κατά
τις διαπραγματεύσεις ο καθένας
πρέπει να έχει κατά νου το τελικό
παιχνίδι, να έχει κατά νου έναν
συμβιβασμό, μέσα σε ένα πνεύμα
πάρε-δώσε, και όχι να προσπαθεί
να κερδίσει χρόνο ή να έχει κατά
νου το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών.»
Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντάνα, ο κ.
Κασουλίδης ανέφερε ότι στην Ελ-

βετία φτάσαμε πολύ κοντά στο ποθητό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα επέκρινε την οργανωτική δομή της
διάσκεψης που κατά την άποψή
του προέκρινε το αποτέλεσμα. «Ο
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κατέφθασε από τη Νέα Υόρκη στις
02:00 το πρωί και στις 09:00 έπρεπε
να προσφωνήσει τη διάσκεψη, ξεκινώντας με ξεχωριστές συναντήσεις με κάθε πλευρά. Το βράδυ παρατέθηκε δείπνο και ο γενικός
γραμματέας ζήτησε να δοθούν οι
τελικές θέσεις της κάθε πλευράς
–το πρώτο λάθος– αντί να θέσει
τις δικές του προτάσεις επί τάπητος
και στη συνέχεια να ζητήσει από
τις δύο πλευρές να δηλώσουν αν
συμφωνούν ή διαφωνούν. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο και για τις δύο πλευρές να πουν
ότι διαφωνούν. Ο τρόπος με τον
οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα

διευκόλυνε τις πλευρές να ξεφύγουν
από τις ευθύνες τους.»
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών
ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του
δείπνου η ατμόσφαιρα έγινε τοξική,
υπήρξαν πολλές φωνές και παρεξηγήσεις και κατά τις 02:00 ο κ.
Γκουτιέρες κουράστηκε και διέκοψε
το συνέδριο, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για πάντα.
«Η ατυχία ήταν ότι την επόμενη
μέρα έπρεπε να σηκωθεί το πρωί
και να πάει στο Αμβούργο για μια
συνάντηση των G20. Σε αντίθετη
περίπτωση, εάν ο γενικός γραμματέας είχε διαθέσει και το επόμενο
πρωινό για διαπραγματεύσεις και
είχε πει στις δύο πλευρές να ξεκουραστούν και να έρθουν την
επόμενη μέρα για να συνεχίσει η
διαδικασία μέχρι το μεσημέρι, τότε
νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε λευκό καπνό.»
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Ανοιξε το κουτί
της Πανδώρας
στην περιοχή μας

Νέο κύμα
αραβικής άνοιξης
Τα νέα μοντέλα για την επίλυση του

Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο ραγδαίων γεωστρατηγικών αλλαγών
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μοιάζει με ένα πελώριο κουτί
της Πανδώρας που έχει ήδη ανοίξει και οι εξελίξεις με ταχύτητα
χιονοστιβάδας φαίνεται να αλλάζουν τον ρου των πολιτικοκοινωνικών, αλλά και οικονομικών εξελίξεων. Στο γειτονικό Ισραήλ, το
αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών αποτελεί σημείο εκκίνησης για τη δρομολόγηση ενός
νέου σχεδίου λύσης για το Παλαιστινιακό, με Νετανιάχου και
Τραμπ να αποκηρύσσουν στην
ουσία τη λύση των δύο κρατών.
Την ίδια ώρα τα βόρεια παράλια
της Αφρικής σαρώνει το νέο κύμα
της περίφημης Αραβικής Άνοιξης.
Στην Αλγερία οι διαδηλωτές δεν
τερματίζουν τις κινητοποιήσεις
τους στον απόηχο της παραίτησης
Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα, στο
Σουδάν ανατράπηκε μετά από 30
χρόνια ο Ομάρ Αλ Μπασίρ, ενώ
στη Λιβύη ο εμφύλιος εντείνεται.
Η Κύπρος δεν φαίνεται να μένει
εκτός σκηνικού, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μάλλον θα οδηγήσουν τις εμπλεκόμενες πλευρές στη λήψη δύσκολων αποφάσεων. Η ομοσπονδιακή
λύση δέχεται νέα πλήγματα και
το «φάντασμα» της λύσης των
δύο κρατών και της διχοτόμησης
επιστρέφει στον ορίζοντα. Μάλιστα, στην τελευταία του συνέντευξη στην «Κ», ο «ΥΠΕΞ» των
Κατεχομένων Κουντρέτ Όζερσαϊ
είχε ισχυριστεί ότι «ο ηγέτης της
ελληνοκυπριακής κοινότητας, ενδεχομένως άθελά του, άνοιξε το
κουτί της Πανδώρας στο Κυπριακό, καθώς με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε η συζήτηση για τα
εναλλακτικά σχέδια». Όλες αυτές








Κυπριακό: Η διχοτόμηση, ενδεχομένως
να αποτελέσει και
το σημείο εκκίνησης
για μελλοντικές
διαπραγματεύσεις.







Παλαιστινιακό: Ισραήλ
και ΗΠΑ αποσύρουν
τη φόρμουλα συνύπαρξης δύο κρατών,
ενός εβραϊκού και
ενός παλαιστινιακού.
οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μια
περίοδο που οι ΗΠΑ πιέζουν Ευρωπαίους και περιφερειακούς
σύμμαχους για περισσότερες πρωτοβουλίες στα πεδία της διπλωματίας και της άμυνας. Στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, οι ΗΠΑ και η Γαλλία προσεγγίζουν θετικά τη σύσφιξη των
σχέσεων και της συνεργασίας
στον άξονα Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Στο επίκεντρο αυτής της
συνεργασίας, εκτός από τα αμυντικά και διπλωματικά θέματα ξεχωρίζουν οι σχεδιασμοί και οι κινήσεις στο ενεργειακό πεδίο.

Διχοτόμηση ενόψει;

Την προηγούμενη εβδομάδα
ο νέος γύρος επαφών της προσωρινής συμβούλου του γ.γ. του ΟΗΕ
με του δύο ηγέτες στην Κύπρο
δεν έφτασε σε θετικό αποτέλεσμα.
Οι πλευρές, σε γενικές γραμμές,
συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε

πολλά ζητήματα. Υπό τη σκιά αυτής της εξέλιξης, η τ/κ πλευρά
απέρριψε βεβιασμένα ίσως την
εξέταση του σεναρίου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και η ε/κ
πλευρά την ιδέα μιας τετραμερούς
διάσκεψης.
Από πλευράς Μ. Ακιντζί, στο
σημείο που έχουν φτάσει σήμερα
οι εξελίξεις, δίχως πρόοδο στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας, της
αποτελεσματικής συμμετοχής
των Τ/κ σε όλες τις δομές της νέας
ομοσπονδίας και την εκ περιτροπής προεδρία, η ομοσπονδιακή
λύση θα εξακολουθεί να απομακρύνεται από τον ορίζοντα. Η δε,
ε/κ πλευρά κατηγορεί τον κ. Ακιντζί ότι αυτός είναι που έχει απομακρυνθεί από τις συγκλίσεις της
προηγούμενης περιόδου. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιμένει στο
γεγονός ότι στον 21ο αιώνα δεν
υπάρχουν δημοκρατικά καθεστώτα, στα οποία ξένες δυνάμεις διατηρούν επεμβατικά δικαιώματα
και οι πληθυσμιακές μειοψηφίες
έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν όλες τις αποφάσεις τους. Οι
συγκρουόμενες απόψεις των δύο
ηγεσιών, μόλις ένα χρόνο πριν
από τις κρίσιμες «προεδρικές
εκλογές» στην τ/κ κοινότητα, φέρνουν την Κύπρο αντιμέτωπη με
το «φάντασμα» της διχοτόμησης.
Αυτή που ενδεχομένως να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μελλοντικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Πάντως, η τουρκική
πλευρά, δίχως να αποκλείει ακόμη
την ομοσπονδιακή λύση, εμφανίζεται πρόθυμη και για μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση.

Tο Παλαιστινιακό

Αντίθετα με το Κυπριακό στην
περίπτωση του Παλαιστινιακού,

Με την Ουάσιγκτον να κινεί τα νήματα, Κύπρος, Ισραήλ (φωτογραφία),
Παλαιστίνη, Αλγερία, Λιβύη και Σουδάν, βρίσκονται στο επίκεντρο χιονοστιβάδας εξελίξεων που φαίνεται να αλλάζουν τον ρου των πολιτικοκοινωνικών, αλλά και οικονομικών τους δεδομένων.
στο οποίο από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου η φόρμουλα των
δύο κρατών ήταν στο επίκεντρο
των συζητήσεων, οι εξελίξεις οδηγούν τις πλευρές προς αντίθετη
κατεύθυνση. Υπό τη σκιά των
αποτελεσμάτων των βουλευτικών
εκλογών στο Ισραήλ, η λύση του
ενός και μοναδικού κράτους έχει
ως φαίνεται επικρατήσει στους
σχεδιασμούς Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που αλλάζουν οι κοινωνικοπολιτικές και
διπλωματικές ισορροπίες στην
Ανατολική Μεσόγειο με ραγδαίους
ρυθμούς, Ισραήλ και ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη φόρμουλα της ειρηνικής συνύπαρξης
ενός ανεξάρτητου εβραϊκού και
ενός παλαιστινιακού κράτους. Η
ισραηλινή εφημερίδα «Χάαρετζ»,
σε κύριο άρθρο της υπογραμμίζει:
«Ο Bezalel Smotrich, ο οποίος
είναι ο ηγέτης της ριζοσπαστικής
δεξιάς στην επόμενη Knesset υποδεικνύει: «Με αντάλλαγμα τη θέσπιση νομοθεσίας που, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, θάβει τα κατη-

γορητήρια κατά Νετανιάχου, ο
πρωθυπουργός θα πρέπει να συντονίσει τη «συμφωνία του αιώνα»
με τον πρόεδρο των Η.Π.Α., με
τρόπο που να επιτρέπει στο Ισραήλ να κηρύξει την κυριαρχία
του στους εποικισμούς και να διαβεβαιώσει ότι δεν θα γίνει έξωση
σε κανέναν». Μάλιστα, στο άρθρο
προστίθεται ότι, «ανάμεσα στις
πληροφορίες που διαρρέουν από
την Ουάσιγκτον σχετικά με το
σχέδιο, υπάρχουν ενδείξεις ότι
το Ισραήλ θα είναι σε θέση να
διατηρήσει την περιοχή Γ, η οποία
περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος
της Δυτικής Όχθης και όλους τους
εποικισμούς, τις ζώνες πυρός του
ισραηλινού στρατού και τις ανοικτές περιοχές. Οι Παλαιστίνιοι,
των οποίων η πολιτική θέση στο
σχέδιο είναι σκοτεινή, θα αποζημιωθούν με οικονομική βοήθεια.
Εάν απορρίψουν το σχέδιο, όπως
αναμένεται, θα είναι ευκολότερο
να υποστηριχθεί η προσάρτηση
των περιοχών που κατακτήθηκαν
από το Ισραήλ σε πολέμους».

Κυπριακού και του Παλαιστινιακού
έρχονται στο προσκήνιο σε μια στιγμή
που τα βόρεια παράλια της Αφρικής
βιώνουν ιστορικές εξελίξεις. Από τη
Λιβύη μέχρι το Σουδάν, τα παράλια
της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται αντιμέτωπα με πολιτικές ανατροπές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Στην Αλγερία, η παραίτηση του
ηλικιωμένου Μπουτεφλίκα από το
αξίωμα του προέδρου της χώρας δεν
καθησυχάζει τα πλήθη που παραμένουν στους δρόμους και ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις και πάταξη της
διαφθοράς. Στη γειτονική Λιβύη, ο
ηγέτης των δυτικών δυνάμεων, ο
στρατηγός Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφταρ, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
μερικώς της Αιγύπτου και της διεθνούς κοινότητας, βάλλει κατά της
Τρίπολης με απώτερο στόχο τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας της
χώρας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις
και στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν
πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα.
Πολιτικός και κοινωνικός αναβρασμός
επικρατεί και σε μια άλλη χώρα της
περιοχής, στο Σουδάν, με διαδηλωτές
να απαιτούν την ανατροπή, του επί
τρεις δεκαετίες προέδρου Ομάρ Αλ
Μπασίρ κατηγορούμενου για τη γενοκτονία 300.000 ανθρώπων στο
Νταρφούρ, στα δυτικά της χώρας
ενώ 2,7 εκατομμύρια είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Αουάντ Ιμπν Ουφ ανακοίνωσε
την πτώση του καθεστώτος και είπε
ότι ο στρατός αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση για μία μεταβατική περίοδο
δύο ετών. Την ίδια στιγμή, εξελίξεις
τρέχουν και στη Λιβύη με τα εμφυλιοπολεμικά μέτωπα ανοικτά και τη
χώρα να βρίσκεται σε χάος. Τις εξελίξεις παρακολουθεί με ιδιαίτερο
«εκνευρισμό» η Αίγυπτος, η οποία
στα δυτικά εδάφη της δέχεται νέες
τρομοκρατικές επιθέσεις. Στη νέα
περίοδο, τα διπλωματικά και ενεργειακά συμφέροντα φέρνουν στο προσκήνιο νέες ισορροπίες, οι οποίες
«πυροδοτούν» άλλα σχέδια λύσης,
φόρμουλες και συμμαχίες, με τις μεγάλες δυνάμεις να κυριαρχούν στο
γεωπολιτικό σκηνικό και να ανασχηματίζουν τις σφαίρες επιρροής.

Σε πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο τα Κατεχόμενα
Με δανεικά πληρώνουν μισθούς στο «δημόσιο», ενώ πάνε στις «προεδρικές» τον Απρίλη χωρίς Κυπριακό στην ατζέντα







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε οικονομικό αδιέξοδο οδηγούνται τα
Κατεχόμενα στη σκιά των τελευταίων
εξελίξεων στην τουρκική οικονομία, με
την πολυκομματική «κυβέρνηση» Ερχιουρμάν στη μέγγενη, καθώς αδυνατεί
να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της και πληρώνει τους μισθούς
των «δημόσιων υπαλλήλων» με δανεικά
χρήματα. Με το Κυπριακό να έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο και τα
σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις με την
Τουρκία, η τ/κ ηγεσία δεν έχει παρά
πολύ λιγοστά μέσα για να αντιμετωπίσει
την οικονομική πίεση. Με την τ/κ Δεξιά
να ανυπομονεί να επιστρέψει στην εξουσία το πολιτικό θρίλερ εκτυλίσσεται ήδη
από τώρα με ορίζοντα της «προεδρικές
εκλογές» του επόμενου Απρίλη.
Από την περίοδο που ανέλαβε η πολυκομματική «κυβέρνηση» του αριστερού «πρωθυπουργού» Τουφάν Ερχιουρμάν, η Άγκυρα έχει περιορίσει σημαντικά
την οικονομική βοήθεια που παρέχει
στην τ/κ κοινότητα. Ο κύριος λόγος είναι
διότι η ίδια η Τουρκία βρίσκεται εν μέσω
μεγάλης οικονομικής κρίσης. Μάλιστα,
ακολουθώντας τις παρεμβάσεις Τούρκων
και ξένων οικονομολόγων, οι εκπρόσωποι
της κυβέρνησης προχωρούν σε περικοπές δαπανών και στη λήψη έκτακτων
μέτρων. Άλλος παράγοντας που συντείνει
στον περιορισμό της οικονομικής βοήθειας από την Τουρκία είναι το εγχείρημα
της πολυκομματικής «κυβέρνησης», η
οποία, σύμφωνα και με την Άγκυρα, δεν
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
οικονομικά προβλήματα, αφού δεν προσεγγίζει θετικά τα μέτρα οικονομικής
λιτότητας και τις προτάσεις της για ιδιωτικοποιήσεις.
Από την πλευρά της, η «κυβέρνηση»
Τουφάν Ερχιουρμάν ρίχνει την μπάλα

Λόγω κρίσης, αλλά και
αντίθεσης στην πολυκομματική «κυβέρνηση» του αριστερού Ερχιουρμάν,
η Άγκυρα περιόρισε σημαντικά την οικονομική βοήθεια στην τ/κ κοινότητα.

Ο «υπουργός Οικονομικών» Σερντάρ Ντενκτάς προκάλεσε τριγμούς στην «κυβέρνη-

ση», ανακοινώνοντας ότι για να πληρώσει μισθούς στο «δημόσιο» δανείστηκε λεφτά
από τον επιχειρηματία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Τύμπου Εμρουλλάχ Τουρανλί,
ο οποίος κατηγορήθηκε στο παρελθόν για δωροδοκία στελεχών της τ/κ Δεξιάς, αλλά
και αξιωματούχων της «κυβέρνησης».

στο γήπεδο της Τουρκίας, καθώς διατυπώνει τη θέση ότι η νέα οικονομική
συμφωνία με την Άγκυρα δεν έχει «κλείσει» μέχρι σήμερα εξαιτίας της καθυστέρησης που οφείλεται στην τουρκική
πλευρά. Οι εκλογές στην Τουρκία, η μετάβαση σε νέο προεδρικό σύστημα και
οι εξελίξεις που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν στην Άγκυρα να εστιάσει στο
μέλλον των οικονομικών σχέσεών της
με την τ/κ πλευρά. Ανεξαρτήτως του
«blame game» στον άξονα ΤουρκίαςΚατεχομένων, το σίγουρο είναι ότι οι
τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει σε
πολύ δύσκολη θέση την «κυβέρνηση»
Ερχιουρμάν. Πριν από λίγες εβδομάδες
για να πληρώσει μισθούς στο «δημόσιο»,
η «κυβέρνηση» υποχρεώθηκε να ζητήσει
δανεικά από τον Τούρκο επιχειρηματία
Εμρουλλάχ Τουρανλί, ο όμιλος του οποίου διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Τύμ-

που. Ο Τουρανλί απασχόλησε στο παρελθόν την επικαιρότητα με φακέλους
διαφθοράς. Ο ίδιος εξασφάλισε προνομιακή μεταχείριση σε Κατεχόμενα και
Τουρκία με υποσχέσεις, οι οποίες δεν
έγιναν ποτέ πραγματικότητα. Επίσης,
το όνομα του Τούρκου επιχειρηματία
ήλθε στο προσκήνιο με υποθέσεις δωροδοκίας στελεχών της τ/κ Δεξιάς και
της «κυβέρνησης».

Η πολιτική θύελλα

Η πληροφορία της πληρωμής των μισθών του «δημοσίου» με δανεικά χρήματα που εξασφαλίστηκαν από τον κ.
Τουρανλί δόθηκε στη δημοσιότητα από
τον ίδιον τον «υπουργό Οικονομικών»,
Σερντάρ Ντενκτάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, την προηγούμενη εβδομάδα,
η αποκάλυψη Ντενκτάς πυροδότησε
αλυσιδωτές αντιδράσεις στο τ/κ πολιτικό

πεδίο. Η πρώτη ηχηρή αντίδραση ήλθε
από συνεργάτη του κ. Ντενκτάς στην
πολυκομματική «κυβέρνηση», τον «αντιπρόεδρο και ΥΠΕΞ» Κουντρέτ Όζερσαϊ.
Σύμφωνα με τον κ. Όζερσαϊ, η κίνηση
του κ. Ντενκτάς, εκτός από το γεγονός
ότι πλήττει το γόητρο της «ΤΔΒΚ», έγινε
δίχως να έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η συγκατάθεση όλων των μελών
της «κυβέρνησης». Με σκληρά λόγια
επιτέθηκε και η «αντιπολίτευση», τονίζοντας ότι η μοναδική διέξοδος από την
κρίση είναι η διάλυση της σημερινής
«κυβέρνησης» και ο σχηματισμός νέας
υπό την ηγεσία της. Οι τελευταίες πληροφορίες της «Κ» θέλουν τη νέα κίνηση
Ντενκτάς να έχει φέρει την πολυκομματική «κυβέρνηση» στα πρόθυρα της
διάλυσης. Στο εσωτερικό του Κόμματος
του Λαού (ΚΛ) του Κουντρέτ Όζερσαϊ
ξεχωρίζει η άποψη ότι πλέον έχει έρθει
η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι του
κόμματος με μια τόσο αποτυχημένη
«κυβέρνηση». Με αμηχανία προσεγγίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και τα δύο
κόμματα της τ/κ Αριστεράς, που εκπροσωπούνται στην «κυβέρνηση». Ένα
χρόνο πριν από τις «προεδρικές εκλογές»,
η «κυβέρνηση» δείχνει να βυθίζεται,
ενώ οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις δείχνουν περαιτέρω συρρίκνωση των ποσοστών της τ/κ Αριστεράς.

Οι κρίσιμες «εκλογές»
Υπό τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων, οι «προ-

εδρικές εκλογές» του επόμενου έτους προσλαμβάνουν κρίσιμο χαρακτήρα. Στην επόμενη «εκλογική αναμέτρηση», εκτός από τη νέα ηγεσία της τ/κ
κοινότητας, οι Τ/κ θα κληθούν να αποφασίσουν για
το πολιτικό και οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί κατά το επόμενο διάστημα, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα συγκυρία, η τ/κ Δεξιά
παρουσιάζεται με τη δική της «απάντηση» στις νέες προκλήσεις. Πιστή στην παραδοσιακή γραμμή
της, η τ/κ Δεξιά προτείνει πιστή υπακοή στις κατευθυντήριες γραμμές της Άγκυρας. Παράλληλα, ζητάει τη μελέτη εναλλακτικών σχεδίων της Τουρκίας,
δίχως να αποκλείει τη μελλοντική τροποποίηση του
καθεστώτος σχέσεων της τ/κ κοινότητας με την Άγκυρα, ενδεχομένως με βάση ενός μοντέλου εθνικού κέντρου και υποδιοίκησης. Από την άλλη η Αριστερά εμφανίζεται πολιτικά αποσυντονισμένη και
αναποφάσιστη σχετικά με τη μελλοντική τροπή των
εξελίξεων και τις κρίσιμες αποφάσεις που εκκρεμούν. Διά στόματος Μουσταφά Ακιντζί, επιμένει
στις πάγιες διεκδικήσεις της στο Κυπριακό, δίχως
ωστόσο να παρέχει πειστικές απαντήσεις και επεξηγήσεις για τα ερωτήματα που θα έλθουν στο προσκήνιο σε περίπτωση που τελικά καταρρεύσουν
οριστικά οι συνομιλίες στο Κυπριακό. «Σε έναν χρόνο, ο μέσος Τ/κ θα κληθεί να ψηφίσει σε μια εκλογική αναμέτρηση που από σήμερα ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια των προεδρικών εκλογών», εκτιμούν καλά ενημερωμένες τ/κ πηγές, που προσθέτουν τα εξής: «Μέχρι σήμερα, στις προεδρικές
εκλογές, οι Τ/κ έστελναν στο «προεδρικό» το άτομο που διαπραγματεύεται το Κυπριακό με τον Ε/κ
ηγέτη. Σε ένα έτος, πέρα από τον διαπραγματευτή
της τ/κ κοινότητας, οι Τ/κ θα κληθούν να αποφασίσουν για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, για μια
νέα στρατηγική που θα αφορά την επόμενη ημέρα
της αποτυχίας των συνομιλιών και φυσικά τις μελλοντικές σχέσεις μας με την Τουρκία».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συμπληρώνεται το ψηφιδωτό των Τριμερών
Μετά την Ιορδανία στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται η πρώτη Σύνοδος σε επίπεδο ηγετών με τον Λίβανο και την Παλαιστίνη
Σε διμερές επίπεδο η Λευκωσία θεωρεί την Ιορδανία ως ένα δυνητικό
πελάτη στον τομέα των υδρογονανθράκων, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τις δύο πλευρές στο παρελθόν. Στο Αμάν, Κύπρος και Ιορδανία θα υπογράψουν ένα Μνημόνιο
Κατανόησης και μια Συμφωνία Συνεργασίας. Το Μνημόνιο θα αφορά
τον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, και η
Συμφωνία την Καταπολέμηση της
Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου
Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομων
Ουσιών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών
Αδικημάτων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος, σε
επίπεδο ηγετών στο Αμάν της Ιορδανίας, ουσιαστικά προσθέτει άλλο
ένα κομμάτι στο παζλ των περιφερειακών συνεργασιών που έχουν
εγκαινιασθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με Κύπρο και
Ελλάδα στον πυρήνα τους. Ωστόσο,
βασικός κρίκος της περιφερειακής
αλυσίδας, στην παρούσα φάση, θεωρείται ο Λίβανος η συμμετοχή του
οποίου στο πλέγμα των τριμερών,
θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
για τη σταθερότητα στην περιοχή,
ενώ θα ενισχύσει τη συνεργασία
των κρατών της περιοχής σε όλα
τα επίπεδα. Η παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας, Νίκου Χριστοδουλίδη και Γιώργου
Λακκοτρύπη στη Βηρυτό, ουσιαστικά αποσκοπούσε να προλειάνει
το έδαφος για την πρώτη Τριμερή
σε επίπεδο ηγετών Κύπρου-Ελλάδας
και Λιβάνου. Εν αντιθέσει με την
Αίγυπτο και το Ισραήλ όπου το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό ήταν υποβοηθητικό, η περίπτωση του Λιβάνου περιγράφεται ως ιδιάζουσα ένεκα της πολιτικής κατάστασης που
επικρατούσε και που ουσιαστικά
αποτελούσε τροχοπέδη. Η εξομάλυνση του εσωτερικού μετώπου,
από διπλωματικής σκοπιάς, θεωρείται ως η κατάλληλη χρονική συγκυρία προκειμένου το πλέγμα των
τριμερών συνεργασιών να επεκταθεί και κυρίως να αποτελέσει ισχυρό
παράγοντα επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, όπως η διασυνοριακή
διαφορά επί της θαλάσσης με το
Ισραήλ. Μια εκκρεμότητα που φαίνεται να επηρεάζει και την Κύπρο,
με τη μη επικύρωση της συμφωνίας
για την οριοθέτηση των ΑΟΖ των
δύο χωρών.

Στο Αμάν της Ιορδανίας οι Νίκος Αναστασιάδης, Αλέξης Τσίπρας και βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ θα επικεντρωθούν σε περιφερειακά ζητήματα, την τρομοκρατία, το

μεταναστευτικό, ενώ θα υπογραφούν και σειρά μνημονίων και συνεργασιών σε διμερές επίπεδο.








Για τον Λίβανο η μη
κύρωση της συμφωνίας
οριοθέτησης της ΑΟΖ
με την Κύπρο αποδίδεται
στη διαφωνία που
υπάρχει με το Ισραήλ
για τα όρια των ΑΟΖ
των δύο χωρών, κάτι που
απορρίπτει η Λευκωσία.
Για την Κύπρο η περίπτωση του
Λιβάνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και σε διμερές επίπεδο. Η εκκρεμότητα που παρατηρείται στην επικύρωση της συμφωνίας, που έχει
συνομολογηθεί για οριοθέτηση των
ΑΟΖ των δύο χωρών, ενδιαφέρει
άμεσα τη Λευκωσία, συμφωνία που
θα εξαλείψει ενδεχόμενα μελλοντικά

προβλήματα σε τέσσερα τεμάχια
της κυπριακής ΑΟΖ, που γειτνιάζουν
με την ΑΟΖ του Λιβάνου. Πρόκειται
για το 3 και 13 που εφάπτονται με
την ΑΟΖ του Λιβάνου, το 9 που ένα
μέρος επίσης συνορεύει, αλλά και
το 2, το οποίο, αν και δεν έχει επαφή
με την ΑΟΖ του Λιβάνου, βρίσκεται
σε κοντινή απόσταση και ενδεχομένως να προκύψουν ανάλογα προβλήματα που παρατηρούνται μεταξύ
Κύπρου και Ισραήλ, στο κοίτασμα
«Αφροδίτη». Οι δύο χώρες έχουν
καταλήξει σε συμφωνία, η οποία,
ωστόσο, δεν έχει επικυρωθεί από
τη Βουλή του Λιβάνου. Η εκκρεμότητα που παρατηρείται αποδίδεται
στο ρευστό πολιτικό περιβάλλον
που επικρατούσε, αλλά και λόγω
πιέσεων από πλευράς Τουρκίας. Η
Λευκωσία στην παρούσα χρονική
στιγμή θεωρεί πως η εκκρεμότητα
που υπάρχει μπορεί τερματιστεί.
Σημαντικό ρόλο πιστεύεται πως

μπορεί να διαδραματίσει ο πρωθυπουργός Σαάντ αλ Χαρίρι και οι
καλές σχέσεις του με τον Νίκο Αναστασιάδη, τις οποίες η Λευκωσία
θέλει να κεφαλαιοποιήσει.

Πρόβλημα με Ισραήλ

Στο Λίβανο, αποδίδουν τη μη επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης
σε μια διαφωνία που υπάρχει με το
Ισραήλ για την οριοθέτηση και εκεί
της ΑΟΖ. Οι Λιβανέζοι ισχυρίζονται
πως στο συγκεκριμένο θέμα εμπλέκεται και η Κύπρος. Στη Λευκωσία
οι ισχυρισμοί απορρίπτονται κατηγορηματικά με αποτέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμότητα η επικύρωση. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του υπουργού Εξωτερικών στη Βηρυτό, εκτός από τις άλλες επαφές ο
Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε
και με τον πρόεδρο της Βουλής του
Λιβάνου για άρση του αδιεξόδου.
Στο θέμα της διαφωνίας με το Ισραήλ,

παλαιότερα, είχε καταβληθεί προσπάθεια από πλευράς Κύπρου για
επίλυση του ζητήματος, χωρίς επιτυχία. Παρά την εκκρεμότητα που
υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται από
κυπριακής πλευράς είναι πως ο Λίβανος παρά την απουσία συμφωνίας
δεν πρόκειται να προκαλέσει προβλήματα.

Δεύτερη με Ιορδανία

Η προσοχή που δίδεται στην Τριμερή με Ιορδανία αφορά περισσότερο τη μεγαλύτερη εικόνα των περιφερειακών συνεργασιών και λιγότερο επιμέρους θέματα συνεργασίας. Για τη 2η Τριμερή στο Αμάν,
η ατζέντα των συμφωνιών είναι περιορισμένη και αφορά ζητήματα χαμηλής πολιτικής, όπως λέγεται. Περισσότερη έμφαση δίδεται στον
ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία
στο Μεσανατολικό, αλλά και στο
θέμα των μεταναστών από Συρία.

Ο Μενέντεζ στη Λευκωσία

Παράλληλα με τις περιφερειακές
δραστηριότητες, ιδιαίτερη αξία συνεχίζει να έχει η κινητικότητα που
καταγράφεται από πλευράς ΗΠΑ
και την επιδίωξη ενίσχυσης του ρόλου και παρουσίας τους, στην περιοχή. Μετά την παρουσία Μάικ
Πομπέο στην Ιερουσαλήμ, στη Λευκωσία φθάνει ο Αμερικανός γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Ρόμπερτ Μενέντεζ, την υπογραφή του
οποίου φέρει νομοσχέδιο για την
πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής θα συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ έχει ζητήσει να συναντηθεί και με τον υπουργό Άμυνας
Σάββα Αγγελίδη. Στο επίμαχο νομοσχέδιο και με την υπογραφή του
Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, υπάρχουν και πρόνοιες
για άρση του εμπάργκο αμερικανικών όπλων προς την Κύπρο.
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Εκτιμούμε ότι με το ΓεΣΥ μάς κάνουν επίταξη
Μαρίνος Σωτηρίου: O σχεδιασμός μετακυλύει την ευθύνη του κόστους και του ελλειμματικού προϋπολογισμού στους παρόχους υγείας
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

« Όταν έγιναν οι σχεδιασμοί οι γιατροί σκόπιμα είχαν αποκλειστεί
από αυτούς», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ», ο εκπρόσωπος Τύπου
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων δρ Μαρίνος
Σωτηρίου. Σημειώνει ότι ο σχεδιασμός του Συστήματος μετακυλύει
την ευθύνη του κόστους και του
ελλειμματικού προϋπολογισμού
στους παρόχους υγείας, τονίζοντας
παράλληλα πως μέχρι πρόσφατα η
ηγεσία του ΟΑΥ ισχυριζόταν ότι
θα επιτρέπεται η ιδιωτική ιατρική
σε περιβάλλον ΓεΣΥ.
–Ποια είναι η άποψή σας για το
Γενικό Σύστημα Υγείας;
–Τα πλείστα συστήματα υγείας
με τα οποία θέλουμε να συγκριθούμε έχουν πολύ πιο υψηλούς πόρους.
Καταλαβαίνω πως το κράτος και η
οικονομία μας δεν μπορούν να σηκώσουν αυτούς τους πόρους, αλλά
παράλληλα δεν αφήνουν τον κόσμο
που θέλει να πληρώσει την έξτρα
του ασφάλεια να την αγοράσει.
Μπορεί, κάλλιστα κάποιος να πει
ότι ένας πολίτης που δεν μπορεί
να έχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας
δεν θα έχει πρόσβαση στα μεγάλα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ωστόσο,
εγώ σας διαβεβαιώ ότι δεν τίθεται
τέτοιο θέμα. Αν εγώ έχω εξασφαλισμένους του πόρους μου και είμαι
ικανοποιημένος, τότε δεν θα αφήσω
αυτόν τον πολίτη να φύγει. Ποιος
ο λόγος να χάσω έναν ακόμη ασθενή, αν υπάρχει η δυνατότητα να
καλύψω τα έξοδά μου. Με αυτή τη
λογική στο τέλος της ημέρας κανένας δεν θα μείνει εκτός και δεν
θα έχουμε ασθενείς δύο ταχυτήτων.
Αυτό συμβαίνει τώρα. Σήμερα το
80% των πολιτών είναι δικαιούχοι
στο Δημόσιο και όλοι λίγο ή πολύ,
έχουν πρόσβαση με κάποιο τρόπο

στην υγεία. Εξάλλου, εδώ και αρκετά
χρόνια το Δημόσιο δίνει κουπόνια,
τα οποία πάντα ήταν πιο χαμηλά
από όσα χρεώνει συνήθως ο ιδιωτικός τομέας και ο μόνος λόγος που
μπορούμε να τα δεχθούμε αυτά, είναι διότι υπήρχαν ορισμένοι άλλοι
πόροι όπως οι ιδιώτες και οι ασφάλειες κ.τ.λ., οι οποίοι πληρώνουν
σε ψηλότερο κόστος και διασφαλίζεται η βιωσιμότητά μας. Άρα,
κατά κάποιο τρόπο αυτό το ταμείο
αλληλεγγύης που θέλουμε να κάνουμε και ονομάζεται ΟΑΥ γινόταν
από μόνο του ανεπίσημα.
–Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες
πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Ποιοι είναι οι λόγοι που όλα αυτά
τα προβλήματα, που προτάσσετε
τώρα, δεν αναδείχθηκαν νωρίτερα;

Η ηγεσία του ΟΑΥ
μέχρι πρόσφατα ισχυριζόταν ότι θα επιτρέπεται
η ιδιωτική ιατρική.

« Όταν έγιναν οι σχεδιασμοί, οι γιατροί σκόπιμα είχαν αποκλειστεί από αυτούς», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων δρ Μαρίνος Σωτηρίου.

–Αυτό έγινε για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι
ψηφίστηκαν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι
δεν πίστευε κανείς ότι θα εφαρμοστούν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι
έστω και τώρα που ψηφίστηκαν οι
επιπρόσθετοι νόμοι και όλοι είναι
έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτό το ΓεΣΥ, εμείς όμως έως πριν από μερικούς μήνες δεν είχαμε στοιχεία για
να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
–Γιατί δεν υπήρξε κάποια πρωτοβουλία από τον ιατρικό κόσμο
και να ασκήσετε πιέσεις ώστε

να εξασφαλίσετε αυτά τα στοιχεία νωρίτερα;
–Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΟΑΥ σχεδιάστηκε και λειτουργεί χωρίς να συμμετέχει κάποιος γιατρός στο Διοικητικό του
Συμβούλιο. Όταν έγιναν οι σχεδιασμοί οι γιατροί σκόπιμα είχαν αποκλειστεί από αυτούς. Άρα, πώς θα
μπορούσαμε να συμβάλουμε εμείς
σε αυτό, όταν στο συμβούλιο του
ΟΑΥ υπάρχουν εκπρόσωποι ασθενών, συντεχνιών, εργοδοτών κ.τ.λ.,
αλλά κανένας γιατρός. Αυτό δεν εί-

ναι παράξενο; Πάνε να φτιάξουν
ένα ΓεΣΥ και δεν έχουν ούτε έναν
γιατρό μέσα να εκφράσει τις απόψεις και τις θέσεις του για τον σχεδιασμό με τη δικαιολογία ότι οι γιατροί έχουν συμφέρον και δεν επιτρέπεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση του συστήματος.
–Κάνατε κάποιες ενέργειες για
να διεκδικήσετε την εκπροσώπησή σας στον ΟΑΥ;
–Η δική μας εκτίμηση είναι ότι
μας κάνουν επίταξη με το ΓεΣΥ.
Εμείς ζητήσαμε επανειλημμένα να

γίνει αντιπροσώπευση των ιατρών
στο συμβούλιο του ΟΑΥ και η απάντηση που λάβαμε ήταν αρνητική.
Όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε
τώρα μέχρι πριν λίγους μήνες δεν
τα είχαμε στα χέρια μας. Μέχρι
πρόσφατα η ηγεσία του ΟΑΥ, ήταν
εδώ σε παρουσιάσεις και ισχυριζόταν ότι θα επιτρέπεται η ιδιωτική
ιατρική νοούμενου ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πόροι του ΓεΣΥ κάτι
το οποίο μετέπειτα διαπιστώσαμε
πως δεν ισχύει. Αυτές είναι δημόσιες
τοποθετήσεις και πράγματα που

μας μετέφεραν οι εκπρόσωποι του
ΟΑΥ μέχρι πριν μερικούς μήνες,
διότι ούτε οι ίδιοι καταλάβαιναν
ούτε ήξεραν τις ακριβείς λεπτομέρειες. Yπήρχε μια πλήρης σύγχυση
της όλης εικόνας και τώρα που γνωστοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες και
βλέπουμε τι γίνεται είναι ξεκάθαρο
ότι έχουμε να κάνουμε με εντελώς
διαφορετικά δεδομένα.
–Ποια είναι η διαφορά των αποζημιώσεων που δίνει ο ΟΑΥ σε
σχέση με τις υφιστάμενες χρεώσεις του ιδιωτικού τομέα για
μια εγχείριση;
–Στον ιδιωτικό τομέα μια διπλή
κήλη στοιχίζει περίπου 4.500 –
5.000 ευρώ, ενώ ο ΟΑΥ μας δίνει
1.800 ευρώ με το 25% εξ αυτών
σύμφωνα με τον Οργανισμό να πρέπει να το μοιραστούν ο γιατρός που
θα χειρουργήσει, ο βοηθός του και
ο αναισθησιολόγος. Δηλαδή θα μοιραστούν τρεις γιατροί 450 ευρώ
για μία επέμβαση. Όσα νοσοκομεία
κωδικοποίησαν διαπίστωσαν ότι
υπάρχει πρόβλημα με τα DRGs και
ότι οι τιμές των DRGs είναι περίπου
60% κάτω από αυτές που έχουμε
σήμερα. Όταν μιλάει κάποιος γιατρός για τιμές και για χρήματα κατηγορείται πως είναι φιλοχρήματος
και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά αν
υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να
κινηθεί το σύστημα θα το έπραττα.
–Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι
ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ είναι
σφαιρικός;
–Ο σφαιρικός προϋπολογισμός
είναι μια προσπάθεια περιορισμού
του κόστους στην υγεία. Εγώ θεωρώ
ότι ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός. Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ
μετακυλύει την ευθύνη του κόστους
και του ελλειμματικού προϋπολογισμού στους παρόχους υγείας, ενώ
στην ουσία αυτή την ευθύνη θα
έπρεπε να την αναλάβει ο ΟΑΥ.

Επί τάπητος τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία
Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου προς έγκριση μέχρι τέλη Απριλίου η πρόταση για τους 55 φύλακες στις σχολικές μονάδες
θα έχει τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα καταγεγραμμένα και μόνο
αυτά θα έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν τον μαθητή από το σχολείο. Όπως αναφέρει ο κ. Ορφανός,
οι κάρτες επισκέπτη έχουν ήδη
παραγγελθεί και αναμένονται να
καταφθάσουν από τον προμηθευτή
από μέρα σε μέρα. Ο συνολικός
αριθμός αυτών των καρτών ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες και
θα κατανεμηθούν σε όλα τα δημόσια σχολεία της Κύπρου.

Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου
θα τεθεί το πλαίσιο ένταξης των
φρουρών ασφαλείας, οι οποίοι με
τη νέα σχολική χρονιά θα αναλάβουν τη φρούρηση των σχολείων
της Μέσης Εκπαίδευσης. Το φαινόμενο της βίας και της παραβατικότητας που παρατηρείται να
λαμβάνει χώρα εντός των σχολικών
μονάδων τα τελευταία χρόνια τέθηκε πολλές φορές ενώπιον του
Υπουργείου Παιδείας και προκάλεσε επανειλημμένα τους έντονους
προβληματισμούς των εμπλεκόμενων φορέων. Εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωμένοι γονείς, μαθητές και Υπουργείο Παιδείας,
πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο διάστημα εντατικό διάλογο
προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις
αντιμετώπισης του φαινομένου.
Εξάλλου, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά πολλά περιστατικά
βίας και παραβατικότητας είδαν
το φως της δημοσιότητας με αποκορύφωμα την απαγωγή των δύο
ανήλικων μαθητών από σχολείο
στη Λάρνακα. Υπενθυμίζεται δε,
πως τον περασμένο Οκτώβριο, λίγες
μέρες μετά την απαγωγή των δύο
παιδιών το Υπουργικό Συμβούλιο
εξήγγειλε μέτρα ασφάλειας και
υγείας (περιφράξεις, θυροτηλέφωνα, κάρτες εισόδου, φρουροί ασφαλείας) προκειμένου στο μέλλον να
αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά. Για να εφαρμοστούν τα εν
λόγω μέτρα το Υπουργικό ενέκρινε
κονδύλι συνολικού ύψους 17 εκατ.
ευρώ, το οποίο έχει διανεμηθεί εδώ
και αρκετούς μήνες στις Σχολικές
Εφορείες. Από το πιο πάνω κονδύλι
τα 11 εκατ. θα διατεθούν για την
κατασκευή περιφράξεων και θυροτηλεφώνων, τα 3 εκατ. για τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και
για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται τα σχολεία, οι 500 χιλ. για νέες
αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης και
οι 800 χιλ. για τη φρούρηση των
σχολείων της πρωτοβάθμιας εκ-

Πρωινή φρούρηση

Η διαδικασία εισόδου – εξόδου στα σχολεία με τη νέα σχολική χρονιά θα γίνεται με ειδικές κάρτες.







Το 80% των Σχολικών
Εφορειών έχουν αρχίσει
τις διαδικασίες για κατασκευή περιφράξεων
στις σχολικές μονάδες.
παίδευσης. Τον περασμένο Μάρτιο,
μάλιστα, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης εξήγγειλε την
απόφαση από τη νέα σχολική χρόνια να εργοδοτηθούν 55 φρουροί
ασφαλείας για να φρουρούν τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το
αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου
Παιδείας εργάζεται εντατικά ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί η τελική πρόταση του πλαισίου εργοδότησης
των φρουρών ασφαλείας και αναμένεται πως μέχρι τα τέλη Απριλίου
αυτή να τεθεί ενώπιον Υπουργικού
προς έγκριση. Σε περίπτωση που
η πρόταση γίνει αποδεκτή τότε το
Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει

στην εξαγγελία αυτών των θέσεων
και στη συνέχεια αυτοί που θα επιλεχθούν θα εκπαιδευτούν για να
είναι σε θέση να αναλάβουν τα καθήκοντα τους από την πρώτη Σεπτεμβρίου του 2019. Σημειώνεται
δε, πως οι φρουροί ασφαλείας θα
απασχολούνται από τις 07:00 το
πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι.

Περιφράξεις-θυροτηλέφωνα

Σε εκκρεμότητα φαίνεται να
βρίσκεται η εφαρμογή των μέτρων
ασφάλειας και υγείας που εξαγγέλθηκαν στις αρχές της σχολικής
χρονιάς. Προκειμένου να εξακριβωθεί σε πιο σημείο υλοποίησης
βρίσκονται αυτά τα μέτρα, η «Κ»
μίλησε με τον υπεύθυνο του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του
Υπουργείου Παιδείας κ. Στέλιο Ορφανό. Όσον αφορά τις περιφράξεις
και τα θυροτηλέφωνα, ο κ. Ορφανός
ανέφερε πως ένα μεγάλο ποσοστό
των Σχολικών Εφορειών έχουν ήδη
ξεκινήσει ή έχουν ολοκληρώσει
τις διαδικασίες. «Όταν λέμε ότι

έχουν ξεκινήσει εννοούμε ότι κάποιες Σχολικές Εφορείες έχουν ήδη
βγει σε προσφορές και περιμένουν
ανταπόκριση, κατακύρωση προσφορών και έναρξη εργασιών», σημείωσε. Πρόσθεσε δε, πως κάποιες
άλλες έχουν εφαρμόσει τις περιφράξεις στα σχολεία στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ενώ υπολογίζεται πως ένα ποσοστό της τάξεως του 15 – 20% δεν έχει ακόμη
ξεκινήσει την όλη διαδικασία. Τόνισε δε, πως αναμένουν πως όλες
οι Σχολικές Εφορείες θα ολοκληρώσουν αυτό το έργο πριν από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι
τα πλείστα σχολεία στην Λευκωσία
δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη αυτό
το μέτρο, απάντησε πως ένα μεγάλο
ποσοστό Σχολικών Εφορειών ή
ήδη έχουν ξεκινήσει ή έχουν ολοκληρώσει αυτό το μέτρο. Εξήγησε
δε, πως «η μεγάλη μάζα των Σχολικών Εφορειών αυτή τη στιγμή
είναι στο στάδιο των προσφορών
γι’ αυτό δεν βλέπουμε να υπάρχουν

περιφράξεις στα σχολεία αυτά».
«Τα πλείστα σχολεία τα οποία έχουν
ήδη τις περιφράξεις που πρέπει
βρίσκονται στη Λεμεσό», υπογράμμισε. Κληθείς να σχολιάσει αν μέχρι
τον Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί σε
όλα τα σχολεία το μέτρο των περιφράξεων, ο κ. Ορφανού είπε πως
δεν έχουν ενδείξεις περί τους αντιθέτου από τη Συντονιστική Επιτροπής Σχολικών Εφορειών.

Κάρτες εισόδου-εξόδου

Η διαδικασία εισόδου – εξόδου
στις σχολικές μονάδες πλέον θα
περιλαμβάνει το μέτρο της κάρτας
επισκέπτη. Δηλαδή όποιος εισέρχεται στα σχολεία πλέον θα του γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης και
θα παίρνει κάρτα επισκέπτη ούτως
ώστε η κάθε σχολική μονάδα να
γνωρίζει πότε θα εισέλθει και πότε
θα εξέλθει αυτής. Μάλιστα, πλέον
κάθε σχολική μονάδα έχει στην
κατοχή της συγκεκριμένα ονόματα
δικαιούχων για παραλαβή μαθητών.
Δηλαδή, για κάθε παιδί το σχολείο

Πέραν των 55 φρουρών ασφαλείας για τα σχολεία της Μέσης,
το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να τοποθετηθούν φύλακες
στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία
από τις 7 π.μ. μέχρι τις 8 π.μ. το
πρωί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών κατά
την έλευση τους στο σχολείο.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν
δοθεί τα κονδύλια στις Σχολικές
Εφορείες και πολλές εξ αυτών προκήρυξαν προσφορές για στελέχωση αυτής της θέσης διαπιστωθεί
πρακτικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, μόνο ένας μικρός αριθμός
Σχολικών Εφορειών έχει προσχωρήσει στην εξασφάλιση αυτών
των υπηρεσιών. Η μικρή χρονική
διάρκεια εργοδότησης σε συνδυασμό με την απόσταση των σχολείων από τα αστικά κέντρα δυσχεραίνει την εξεύρεση ατόμων
να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις.
Καταλήγοντας ο κ. Ορφανός αποκάλυψε πως έχουν ολοκληρωθεί
οι διαβουλεύσεις με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με τους
οποίους εξέτασαν εκ νέου το όλο
ζήτημα για να επανέλθουν με νέα
πρόταση επί του θέματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος,
αξίζει να τονιστεί πως μέχρι τα
τέλη Δεκεμβρίου όσες Σχολικές
Εφορείες δεν αξιοποιήσουν τα
κονδύλια που έλαβαν και να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα τότε αυτά
τα χρήματα χάνονται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή 14 Απριλίου 2019

Σ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Οι εσωκομματικές μάχες τα κρυφά της δημοσκόπησης
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

τη σημερινή δημοσκόπηση της Symmetron Market Research για την «Κ»,
ενόψει των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μιχάλης Βρυωνίδης, έχει, εκτός της ανάλυσης
στις σελ. 4-5, προτάξει και μια σειρά άλλα ζητήματα στη συζήτηση που είχε με τον Ιανό και
τους συναδέλφους στην εφημερίδα τα οποία
θεωρήσαμε σημαντικά και τα καταγράψαμε
παρακάτω.

Μάριος Καρογιάν

••••

Η μάχη για την έδρα

Σε επίπεδο υποψηφίων, καταγράφονται μάχες εκ του συστάδην για τη διεκδίκηση των
περιπόθητων εδρών, ιδιαίτερα μεταξύ των
υποψηφίων του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, όπου
παρατηρείται συνωστισμός μνηστήρων για
την εξασφάλιση των δύο εδρών. Η δημοσκόπηση της Καθημερινής και της Symmetron,
αποτυπώνει τις τάσεις, όπως εξελίσσονται
σήμερα, χωρίς να αποτελεί εργαλείο πρόγνωσης για το τελικό αποτέλεσμα. Στον ΔΗΣΥ έχουν ήδη ξεχωρίσει δύο φαβορί, ο Λευτέρης Χριστοφόρου και ο Λουκάς Φουρλάς,
όμως νιώθουν ζεστή την ανάσα του Νίκου
Τορναρίτη, που βρίσκεται αρκετά κοντά με
περιθώρια ανατροπής των σημερινών δεδομένων. Στο ΑΚΕΛ η μάχη ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, αφού τις δύο έδρες διεκδικούν
επί ίσοις όροις οι Νεοκλής Συλικιώτης, έχοντας ένα οριακό προβάδισμα και ο Γιώργος
Γεωργίου με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Στο ΔΗΚΟ, ο Κώστας Μαυρίδης έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι στην Ελένη Θεοχάρους και
τον Μαρίνο Μουσιούττα.

••••

Αποχή και ευθύνες

Για τη μεγάλη αποχή που προκύπτει από τη
δημοσκόπηση της «Κ» ότι θα έχουμε τον Μάη
στις ευρωεκλογές, οι ευθύνες κατανέμονται
εκατέρωθεν, τόσο στους πολίτες που απεμπολούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι με όλα τα αρνητικά
συνεπακόλουθα, όσο και στα κόμματα που
δεν μπορούν ή δεν προσπαθούν πλέον να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά την αυξανόμενη
αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική ζωή. Ασφαλώς το βάρος της ευθύνης
ανήκει δικαιωματικά στα κόμματα και τους
πολιτικούς που με την ξηρασία του πολιτικού
τους λόγου, την έλλειψη πολιτικού οράματος,
την αδιαφορία για κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα σκάνδαλα, τη διαφθορά,
την ατιμωρησία και την προστασία των προσκείμενων επαυξάνουν τη δυσαρέσκεια των
πολιτών, σπρώχνοντάς τους ακόμα πιο μακριά. Πάντως, όπως εξελίσσονται οι τάσεις

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν με 3,1% νομίζω ότι αξίζει το άριστα για την υπομονή του και την επιμονή του.

Eπεσε ο Συνεργατισμός, εππέσαν τζιαι ούλλοι πάνω μου τζιαι είμαι πέντε μονάδες μπροστά στη δημοσκόπηση. Είπε κανένας τίποτε;

στο εκλογικό σώμα, από τώρα και στο εξής
δεν θα συζητούμε πλέον για το απογοητευτικό ποσοστό αποχής, αλλά η συζήτηση θα επικεντρώνεται στον πενιχρό αριθμό των πολιτών που πείθονται ή μάλλον καταδέχονται να
συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

••••

Αποψίλωση θεσμών

Η οικονομική κρίση του 2013 ήταν το προσάναμμα για την εξάπλωση στην κυπριακή
κοινωνία αισθημάτων αγανάκτησης, οργής
και επίκρισης προς τα κόμματα και πολιτικούς λόγω του τότε πρωτόγνωρου καταθλιπτικού βιοτικού επιπέδου, της ανεργίας και
της κατάρρευσης των τραπεζών. Σήμερα το
φαινόμενο απαξίωσης έχει επεκταθεί και
αγγίζει όλο το φάσμα των παραδοσιακών θεσμών, που στο παρελθόν έμοιαζαν ακηλίδωτοι. Η κοινωνία λειτουργεί σε ένα καθεστώς
κρίσης εμπιστοσύνης έναντι όλων των βασικών θεσμών, που δέχονται ένα συνεχόμενο
και ανελέητο ράπισμα από τους πολίτες.

••••

Ξύλο η Βουλή

Η Βουλή, το βασικό κύτταρο της δημοκρατίας, έχει καταβαραθρωθεί τα τελευταία
χρόνια στην υπόληψη των πολιτών και δέχεται δριμύτατη επίθεση αποδοκιμασίας. Η άρση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τη
Βουλή ανέρχεται στο 86% έναντι 77% τον
Μάιο του 2018. Είναι πράγματι αποκαρδιωτικό το αποτέλεσμα για τους εκπροσώπους
των πολιτών, αφού μόνο 13% δηλώνουν ότι
τους εμπιστεύονται. Η πλειοψηφία (75%)
δεν εμπιστεύεται ούτε την κυβέρνηση σε
σύγκριση με 68% τον Μάιο, με την ψήφο
εμπιστοσύνης να κυμαίνεται στο 24%, πιο
κάτω δηλαδή και από το ποσοστό εκλογικής
επιρροής του ΔΗΣΥ.

••••

Αλοιφή η Κεντρική

Απαξιωτικά αντιμετωπίζεται και η Κεντρική
Τράπεζα, αφού ο βαθμός εμπιστοσύνης έχει
σχεδόν εξανεμιστεί με μόλις 14% να την εμπιστεύονται έναντι 17% τον Μάιο. Επιτιμητικά κρίνεται και το έργο και δράση της Εισαγγελίας και της δικαστικής εξουσίας. Από την

πρόσφατη αντιπαράθεση της Γενικής Εισαγγελίας με το Δικαστικό Σώμα, φαίνεται ότι
εξήλθε ευνοημένη η Εισαγγελία, αφού διατήρησε ακριβώς τον ίδιο δείκτη εμπιστοσύνης (39%), ενώ αντιθέτως καταγράφεται
πτώση εννέα μονάδων για τη δικαστική
εξουσία, από 42% τον Μάιο σε 33% σήμερα. Είναι εμφανές ότι με την πάροδο του
χρόνου, οι θεσμοί εκπίπτουν ολοένα και περισσότερο από την ελάχιστη υπόληψη που
απέμεινε ως μακρινή ανάμνηση μιας παρελθούσης δόξας,

••••

Κρίσιμο ζήτημα

Το στοίχημα στις Ευρωεκλογές δεν είναι,
όπως σε άλλες εκλογές, η επικέντρωση
στην άντληση ψήφων από τη δεξαμενή των
αναποφάσιστων, αφού αποτελούν μικρό συνολικά αριθμό σε όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως. Ουσιαστικό πλεονέκτημα θα αποκτήσουν τα κόμματα που διαθέτουν οργανωμένο μηχανισμό επαφής με τους ψηφοφόρους και μπορούν να τους μεταφέρουν από
την αδράνεια της αποχής στην ενεργή ψή-

φο. Ασφαλώς αυτό ευνοεί κατά κύριο λόγο
το ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ που έχουν τη δυνατότητα
κινητοποίησης του οργανωτικού μηχανισμού, ειδικά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου, μειώνοντας έτσι τις
σημερινές τους απώλειες.

••••

Το ΕΛΑΜ

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι το σημαντικό προβάδισμα
που έχει το ΕΛΑΜ έναντι των κομμάτων του
ενδιάμεσου χώρου στις ηλικίες 18-39, αφού
κερδίζει ποσοστό 7,2% έναντι 5,2% για το
ΔΗΚΟ και 2,8% για την ΕΔΕΚ. Μόνο το ΔΗΣΥ
με 17% και το ΑΚΕΛ με 12% έχουν μεγαλύτερη εκλογική επιρροή στους νέους από το
ΕΛΑΜ.

••••

Το πρόβλημα της ΕΔΕΚ

Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να
προσέξει το επιτελείο της ΕΔΕΚ είναι ότι το
πρόβλημά της δεν περιορίζεται μόνο στο
μέγεθος της συσπείρωσης και το ύψος των
εκροών, αλλά στην αδυναμία της να προσελκύσει σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων
από άλλους χώρους.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πέρα από το ΠΑΣΟΚ
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Περί τα μέσα της δεκαετίας του

Ινδιάνους στη Νοτιοανατολική γωνιά της Ευρώπης. Δεν οφείλουμε
την ιστορική kolotoumba στον Τσίπρα· την οφείλουμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα που την επέβαλε, διότι εκτός αυτής της πραγματικότητας μόνο με τανκς θα μπορούσε να κρατήσει την εξουσία ο Τσίπρας.

1990 ξεκίνησα να κάνω διπλωματικό ρεπορτάζ. Κατά τη σεμνή τελετή
της διαπίστευσής μου, είχα την τύχη και την τιμή ο υπουργός να με
καθίσει κάτω (γνωριζόμασταν λίγο,
είναι αλήθεια) και να μου παρουσιάσει τους προβληματισμούς και
τις ανησυχίες του για την κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής μας.
Καθόμαστε, λοιπόν, στο υπουργικό
γραφείο, στο Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού, στο ιστορικό κτίριο του
υπουργείου Εξωτερικών και απέναντί μου ο υπουργός, ένας γνωστός bon vivant της πασοκικής περιόδου, χειρονομεί προς το άπειρο, στο οποίο έχει στυλωμένο το
βλέμμα (δηλαδή κάπου στην οροφή της ψηλοτάβανης αίθουσας...),
ενώ συγχρόνως μου απευθύνει το
ερώτημα: «Και, αν αύριο διαλυθεί η
Ευρωπαϊκή Ενωση, εμείς πού θα
βρεθούμε;»

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για

Ο υπουργός ήταν, βλέπετε, εντό-

νως αντιευρωπαϊστής και προσκολλημένος σε τριτοκοσμικές αντιλήψεις, οι οποίες ήδη από τότε εθεωρούντο παρωχημένες και γραφικές. Δυσφορούσε με τη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ενοποίησης και πίστευε ότι η σύγκλιση της πολιτικής
μας με εκείνη της Ευρώπης άφηνε
εκτεθειμένα τα ελληνικά συμφέροντα. Ηταν, με απλά λόγια, ένας
αβαθής και επιπόλαιος ιδεολόγος,
που δεν καταλάβαινε την εποχή
του. Για την ιστορία, πάντως, να
συμπληρώσω ότι ευτυχώς ο υπουργός αγαπούσε την καριέρα του περισσότερο από τις ιδέες του. Ετσι, ο
αντιευρωπαϊσμός του έμεινε αποκλειστικά στη θεωρία. Στην πράξη,
προτιμούσε να μην ασχολείται καθόλου με τα ευρωπαϊκά (ήταν και
δύσκολα άλλωστε, ήθελαν πολύ

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

διάβασμα...), τα οποία διεκπεραίωνε εξόχως ο αναπληρωτής
υπουργός.
Θυμάμαι τον μορφασμό της αυτα-

ρέσκειας στο πρόσωπο του υπουργού, καθώς με ρωτούσε τι θα γίνει
αν αύριο διαλυθεί η Ευρωπαϊκή
Ενωση. Ενιωθε ότι το επιχείρημά
του ήταν καταλυτικό: κάθε συζήτηση τελείωνε εκεί. Θυμάμαι πολύ
καλά τη σκηνή, διότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα πολύ άσχημα για εκείνον: τον λυπήθηκα για την αφέλειά
του. (Ημουν νέος τότε, αισιόδοξος

και επιεικής. Δεν είχα μάθει ακόμη
ότι στο τέλος οι βλάκες κερδίζουν...) Του απάντησα ότι ένας τόσο
περίπλοκος μηχανισμός, που χρειάστηκε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες
για να πάρει τη σημερινή μορφή
του και βασίσθηκε σε δύσκολους
πολυμερείς συμβιβασμούς, χρειάζεται τουλάχιστον άλλο τόσο χρόνο για να αποσυναρμολογηθεί. Γι’
αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να διαλυθεί ποτέ, με τον τρόπο τουλάχιστον που το φανταζόταν ο υπουργός, δηλαδή να σκάσει όπως η Σοβιετική Ενωση.

Το δράμα του Brexit, που παρακο-

λουθούμε να εκτυλίσσεται εδώ και
μήνες, αυτός ο αδιανόητος αυτοδιασυρμός της Βρετανίας, έρχεται να
αποδείξει γιατί η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν μπορεί να γίνει: επειδή δεν συμφέρει κανέναν
η απώλεια χρόνου και ενέργειας
που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού. Οτι η Ενωση θα εξελιχθεί –πολύ πιθανό μάλιστα με μορφές που δεν φανταζόμαστε ή που δεν θα μας αρέσουν– αυτό ναι. Θα συμβεί, διότι τίποτε ζωντανό δεν μένει ακίνητο, εκτός ίσως

από τη σκέψη των μαρξιστών και
των άλλων θρησκευόμενων.
Η Ευρώπη είναι γεωγραφική, οικο-

νομική, πολιτισμική και πολιτική
πραγματικότητα από την οποία δεν
μπορούμε να φύγουμε, όσο και αν
θα το ήθελαν διάφοροι ανισόρροποι ιδεοληπτικοί. Στην Ευρώπη
οφείλουμε, αν το σκεφθείτε, όχι
μόνο τη σωτηρία από τη φρίκη και
το χάος της άτακτης χρεοκοπίας,
αλλά και από τους πειραματισμούς
της «πρώτης φοράς Αριστερά» για
την οικοδόμηση σοσιαλισμού για

τους οποίους οι ευρωεκλογές του
Μαΐου δεν είναι καθόλου υποδεέστερες των βουλευτικών, αλλά
μάλλον συμπληρωματικές τους.
Κάτι πρέπει να μάθαμε από την κρίση – ακόμη και για τον εξυπνότερο
λαό του κόσμου υπάρχει πάντα το
περιθώριο για λίγο περισσότερη
γνώση. Εχει τεράστια σημασία σε
ποιους αναθέτουμε τον ρόλο να
μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Είναι όμως και θέμα πολιτικών.
Επειτα από πέντε χρόνια, ποιος δεν
καταλαβαίνει ότι ανάπτυξη με κυβέρνηση Αριστεράς δεν μπορεί να
υπάρξει; Το μόνο είδος ανάπτυξης
που μπορεί να προσφέρει η μοιραία για τον τόπο παράταξη είναι η
ανάπτυξη που υπόσχεται η κ. Νοτοπούλου:
«Μουσείο – Κέντρο διαλόγου για

τον Οθωμανικό και Ισλαμικό Πολιτισμό» και «Μουσείο – Κέντρο διαλόγου ερωτικού προσανατολισμού
και κοινωνικού φύλου», δηλαδή
άχρηστες κρατικές δομές για τεμπέληδες. Η χώρα πρέπει να περάσει κάποτε στη μετά το ΠΑΣΟΚ εποχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά μία
θλιβερή παράταση της πασοκικής
περιόδου, με τεράστιο κόστος για
τη χώρα.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗ

Βρετανικές βάσεις,
εφικτό και ευκταίο

Λεφτά...
υπάρχουν

ο Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) εξέδωσε στις 25.2.2019,
συμβουλευτική γνωμοδότησή σχετικά με τις συνέπειες
του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Chagos από τον
Μαυρίκιο το 1965, με την οποία έκρινε ως μη νόμιμη τη
διατήρηση των βρετανικών βάσεων στο έδαφός του, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να τερματίσει τη διοίκησή
του, καθώς επίσης και όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν
για την ολοκλήρωση της αποαποικιοποίησης του κράτους
αυτού, ενώ ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο διακήρυξε ότι απλώς
απορρίπτει αυτή τη γνωμοδότηση. Τέθηκε έτσι εκ νέου,
ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την Κύπρο εν γένει, αλλά
και ειδικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών
μας. Σε μια ιστορική αναδρομή, να θυμίσουμε ότι τον Ιούλη
του 1956, ο νεοεκλεγείς Αιγύπτιος πρόεδρος Νάσερ εξήγγειλε
την εθνικοποίηση της Διώρυγας του Σουέζ, που ήταν το
βασικό προπύργιο της παραπαίουσας Βρετανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που προκάλεσε παγκόσμιους τριγμούς και
μια κρίση που μπορούσε να εξελιχθεί και σε μίνι παγκόσμιο
πόλεμο με εμπλεκόμενους τη Σοβιετική Ένωση, την Αγγλία,
τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ και φυσικά την Αίγυπτο.
Η εθνικοποίηση του Σουέζ κατέλαβε εξ απροόπτου
τους Βρετανούς, οι οποίοι, όμως, ήταν πρακτικά ανήμποροι
να αντιδράσουν, αφού πλέον οι 80.000 επίλεκτοι του βρετανικού στρατού που φρουρούσαν τη Διώρυγα είχαν αποσυρθεί σταδιακά ύστερα από τη συμφωνία που έκαναν οι
Βρετανοί με την Αίγυπτο το 1953 με τον όρο οι Βρετανοί
να παραμείνουν εκεί μέχρι το 1968. Και επειδή προφανώς
στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, το διεθνές δίκαιο και οι
εκπορευόμενες συμφωνίες είναι βασικά το δίκαιο της
στρατιωτικής ισχύος, η απουσία αυτής της ισχύος στην
προκειμένη περίπτωση από τους Βρετανούς, ήταν αυτή
που τους εξανάγκασε να εγκαταλείψουν το Σουέζ ταπεινωμένοι, σημαίνοντας ταυτόχρονα και το τέλος της πάλαι
ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας. Οι βρετανοί κατέστησαν
την Κύπρο έκτοτε, το τελευταίο τους προπύργιο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής. Ως εκ τούτου είναι αντιληπτή η σημασία
που έχει η Κύπρος για τα στρατηγικά συμφέροντα των
Βρετανών στην περιοχή και θεωρώ ότι η όποια συζήτηση
για πλήρη αποχώρησή τους από τον τόπο μας σε αυτή την
ιστορική συγκυρία είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Έτσι θα λέγαμε ότι αν το ευκταίο θα ήταν η πλήρης
αποχώρηση, το εφικτό, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που
θα ισορροπούσε μεταξύ του διεθνούς δικαίου και του
δικαίου του ισχυρού, με νομικά ερείσματα τόσο από το
Ανώτατο Δικαστήριο όσο και από το ΕΔΔΑ. Το Ανώτατο
Δικαστήριο Κύπρου στην απόφαση PREECE VS «Εστία»
27/6/1991 Πολιτική Έφεση 7656, νομολόγησε ότι οι Βάσεις
είναι μόνο στρατιωτικές, ΔΕΝ είναι κυρίαρχες, δεν είναι
κράτος, ούτε αποικία, δεν έχουν βουλή, νόμους κ.λπ. και
ως εκ τούτου, η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί ανάμεσα
σε άλλα, είναι ότι δεν νομιμοποιούνται να έχουν δικαστήρια,
αλλά ούτε και αστυνομία, η οποία μάλιστα να έχει οιανδήποτε
εξουσία πάνω σε πολίτες της Κύπρου ή άλλων κρατών.
Σχετική επίσης είναι απόφαση του ΕΔΔΑ 3/7/2012 που
καταδίκασε την Τουρκία, αποφαινόμενο ότι το δικαστήριο
ασφαλείας που καταδίκασε έναν τούρκο αντικαθεστωτικό
δεν πληρούσε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα όργανο
για να θεωρείται ως νόμιμο δικαστήριο, αφού όπως αποφάνθηκε, στην τριμελή σύνθεση του συμμετείχε ένας
αξιωματικός που ανήκε στη στρατιωτική δικαιοσύνη, υπόκειτο σε στρατιωτική πειθαρχία και σε σχετική αξιολόγηση
από τον στρατό, η θητεία του ήταν τετραετής και ο διορισμός
τους γινόταν με παρέμβαση του στρατού.
Είναι αντιληπτό ως εκ τούτου ότι οι «δικαστές» που
διορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Ηνωμένο
Βασίλειο μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους από το Υπουργείο, οι οποίοι «δικάζουν» όχι βάσει των νόμων της Κύπρου
ή ακόμη και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά «διαταγμάτων»
ordinances των Βάσεων, εκπίπτουν παντελώς από κάθε
έννοια συγκρότησης νόμιμου δικαστηρίου.
Είχα χειριστεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την
Αίτηση 190/2015 όπου αμφισβήτησα τη νομιμότητα αυτών
των μορφωμάτων, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη
στις 10/2/2016 ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτού.
Ως εκ τούτου άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει
να εφαρμόσει επιτέλους την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Preece, το οποίο απεφάνθη ότι, «Το θέμα χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας
και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν το βάρος για την
εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης προς αμοιβαίο όφελος.».

Άραγε υπάρχουν νόμοι σε αυτό τον τόπο,
διερωτήθηκε μεταξύ καφέ και ταχινόπιτας
σε καφενείο, διευθυντής του Δημοσίου, ο
οποίος αδυνατούσε να καταλάβει την επιμονή όλης της πολιτικής ηγεσίας να βρει
νομικούς τρόπους για να μην εφαρμόσει
μια δικαστική απόφαση. Έχουμε εργασιακά συμβόλαια
με το κράτος και είναι απαράδεκτο και μόνο να σκέφτονται,
έλεγε, να βρουν τρόπους για να καταπατήσουν συμβόλαια.
Θέλουν να καταπατήσουν τα ανθρώπινά μας δικαιώματα,
έλεγε και υποδείκνυε ότι ευτυχώς υπάρχει και το ΕΔΑΔ,
το οποίο δικαίωσε και τον Μάικ Τύμβιο, τον οποίο κάποτε
οι ταγοί μας κορόιδευαν. Συνέχισε λέγοντας ότι διοριστήκαμε στο Δημόσιο πριν από δεκαετίες, για τη μονιμότητα και τους καλύτερους όρους εργασίας και όχι για
το ύψος του μισθού, το οποίο όταν διοριστήκαμε ήταν
πολύ πιο χαμηλό, από τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.
Συνέχισε να λέει παραδείγματα δημοσίων υπαλλήλων,
οι οποίοι λόγω «κουρέματος» αναγκάστηκαν να διακόψουν
τις σπουδές των παιδιών τους ή να μετακινήσουν τα
παιδιά τους σε άλλα πανεπιστήμια, γιατί δεν είχαν τα
απαραίτητα κονδύλια. Για υπαλλήλους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια και τις περιουσίες
τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις δόσεις
τους. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι παρανόμησαν.
Στην παρέα και διαβασμένος συνταξιούχος, ο οποίος
άρχισε τις αναλύσεις για την έκδοση ομολόγων 3,2 δισ.
ευρώ, «δανεικά και αγύριστα» φαίνεται, τα οποία δόθηκαν
για τη συμφωνία Συνεργα




τισμού και Ελληνικής Τρά- 
πεζας, με αποτέλεσμα να
Για τους τραπεζίεκτοξευτεί το δημόσιο χρέος.
Για τους τραπεζίτες υπήρχαν τες υπήρχαν λελεφτά και λύσεις, για τους φτά και λύσεις, για
μισθοσυντήρητους και τους
συνταξιούχους δεν υπάρ- τους μισθοσυντήχουν χρήματα, διερωτάτο ρητους και τους
και άρχισε να μυκτηρίζει
όσους μας έφεραν σε αυτό συνταξιούχους δεν
το τραγικό σημείο.
υπάρχουν χρήμαΣτην ομήγυρη και δικητα, διερωτάτο και
γόρος, ο οποίος έλεγε ότι το
ένα λάθος δεν διορθώνεται άρχισε να μυκτημε άλλο λάθος και διερωτή- ρίζει όσους μας
θηκε μια νομική «αλχημεία»
θα καταφέρουν να αντιμε- έφεραν σε αυτό το
τωπίσουν το πρόβλημα, δε- τραγικό σημείο.
δομένου ότι πέραν από την
κυπριακή δικαιοσύνη, υπάρχει και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η οποία απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει από «κουμπαροκρατίες». Αν τροποποιήσουν το Σύνταγμα για θέματα
ιδιοκτησίας, έλεγε, ανοίγουν ένα τεράστιο παράθυρο,
το οποίο κανένα δεν ξέρει πού θα οδηγήσει, ακόμη και
στο ξεχασμένο εθνικό μας θέμα. Υποδείκνυε ότι το
κράτος έχει τεράστιες δυνατότητες να εισπράξει χρήματα
με φορολογίες και διερωτήθηκε γιατί όλη η πολιτική
ηγεσία επιμένει σε αντισυνταγματικές και παράνομες,
όπως φαίνεται, λύσεις.
Η κουβέντα πήρε άλλες, δύσκολες παραμέτρους, όταν
στην παρέα προστέθηκε και ένας εργαζόμενος στον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχασε τη δουλειά του πριν από
μερικά χρόνια και σήμερα εργάζεται με πολύ πιο χαμηλό
μισθό. Εμείς πληρώσαμε τη «νύφη» έλεγε γιατί χάσαμε
και τα «αβγά και τα πασχάλια.» Άρχισε τα «γαλλικά» για
όσους τα έφαγαν και σήμερα λουφάζουν σε άγνωστα
μέρη. Και πικραμένος άλλαξε κουβέντα.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ελάχιστοι βουλευτές,
με νομικές γνώσεις, φώναζαν από το 2012 ότι δεν μπορούν
να γίνουν αποκοπές μισθών με νομοθεσίες. Ωστόσο,
μπροστά στις διαβεβαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας και
τις πιέσεις των τότε κυβερνώντων σιώπησαν, ελπίζοντας
ότι ζούσαν τότε ένα κακό όνειρο, το οποίο τελικά έγινε
πραγματικότητα. Το εύκολο σήμερα θα είναι να βρεθεί
η νομική φόρμουλα και να μην επιστραφούν τα χρήματα.
Το δύσκολο θα είναι οι συνέπειες της καταπάτησης για
ακόμη μία φορά των θεσμών και η απαξίωση των πολιτών
για τους πολιτικούς, η οποία οδηγεί σε νομικές τερατογενέσεις. Το κυπριακό γαϊδούρι όταν κλωτσά και αλλοίμονο
σε όποιον βρεθεί πίσω του. Η κυπριακή ιστορία επιβεβαίωσε πολλές φορές τον κανόνα ότι πάνω από την ανθρώπινη δικαιοσύνη υπάρχει η θεία δίκη.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.
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Η φωτογραφία αυτή είναι μέρος της ιστορίας «Το καραβάνι των μεταναστών» που κέρδισε το βραβείο
«Ιστορία του 2019» στον διαγωνισμό World Press Photo 2019.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε σύγκρουση δύο κόσμων
Oταν το 2013 ο Νίκος Αναστασιάδης χαριστημένο από τους χειρισμούς του προέδρου
διεκδικούσε την προεδρία της Κυ- στο Κυπριακό και αυτό από μόνο του θα έπρεπε
πριακής Δημοκρατίας με το σλόγκαν να πει κάτι στον Νίκο Αναστασιάδη. Γιατί το
η «κρίση θέλει ηγέτη» πολλοί ήταν blame game στο οποίο επιδίδεται με τον Μουεκείνοι που είχαν πιστέψει πως ο σταφά Ακιντζί και οι ευφάνταστες νέες ιδέες που
αρχηγός της δεξιάς παράταξης αν- κατεβάζει, όχι μόνο ξεφεύγουν από το Πλαίσιο
τιλαμβανόταν την κρισιμότητα των καιρών και Γκουτιέρες, που κατά τα άλλα αποτελούσε προείχε έτοιμο σχέδιο εξόδου της χώρας από την εκλογική σημαία, αλλά φαίνεται πως δεν πείθουν
κρίση. Σχέδιο πάνω στο οποίο θα εργάζονταν οι κανέναν. Ούτε και το σκληρό ακροατήριο στο
πιο ικανοί και άφθαρτοι, αλλά και που θα πα- οποίο πλέον απευθύνεται.
ρουσίαζε λύσεις στα προβλήματα που πολλαΈνας πρόεδρος για παράδειγμα στον οποίο
πλασιάζονταν μέρα με τη μέρα. Και στην οικονομία έλαχε κατά τα άλλα ο κλήρος να λύσει το Κυπριακό
αλλά και στο Κυπριακό. Ας κρίνει ο καθένας αν και μας διαβεβαίωνε για τη βούλησή του θα
οι προσδοκίες έχουν ικανοποιηθεί, αν οι δεσμεύ- έπρεπε να σκεφτεί δύο και τρεις φορές προτού
σεις έχουν υλοποιηθεί και ας πάμε στο σήμερα. μιλήσει για δανεικές ψήφους των Τ/κ. Προτού
Σήμερα για παράδειγμα, η
προσπαθήσει να προκαλέσει





δημοσκόπηση της «Κ» παρου- 
τα σύνδρομα του εκλογικού
σιάζει στοιχεία που θα έπρεπε
σώματος. Προτού τοποθετηθεί
Ένας
πρόεδρος
για
πανα κτυπήσουν καμπανάκι
ως ένας απλός κομματάρχης
στους κυβερνώντες. Και για ράδειγμα στον οποίο
και όχι ως ηγέτης ενός κατά
τον τρόπο που κυβερνούν, έλαχε κατά τα άλλα ο
τα άλλα σοβαρού κράτους.
αλλά και για τον τρόπο που
Γιατί, όσο κι αν ο ίδιος το
κλήρος να λύσει το
συμπεριφέρονται σε αυτή τη
παραβλέπει, είναι πρόεδρος
δεύτερη θητεία. Το 78% των Κυπριακό και μας διαβε- όλων των Κυπρίων. Και των
ερωτηθέντων παρουσιάζεται βαίωνε για τη βούλησή
Ε/κ, αλλά και των Τ/κ που έρλίγο ώς καθόλου ευχαριστηχονται να ψηφίσουν υπερβαίμένο με την κατάσταση που του θα έπρεπε να σκενοντας το Σύνταγμα του 1960,
επικρατεί στην Κύπρο, ενώ το φτεί δύο και τρεις φορές που προνοούσε χωριστές ψη75% δηλώνει λίγο έως καθόλου
φοφορίες μεταξύ των δύο κοιπροτού μιλήσει για δαευχαριστημένο από την κυνοτήτων. Αυτό είναι κάτι που
βέρνηση Αναστασιάδη. Ο πρό- νεικές ψήφους των Τ/κ. θα κάνουν παρά τις επιθέσεις
εδρος της Δημοκρατίας έναν
και τις πιέσεις που δέχονται
χρόνο μετά την επανεκλογή του λαμβάνει το από τους εκεί εθνικιστές για εσχάτη προδοσία.
54% της αρνητικής ψήφου, ενώ το 56% απορρίπτει Και το κάνουν γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήτον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. νυμα. Ότι οι ίδιοι πιστεύουν ακόμα στη συμβίωση
Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που προ- και στην επίλυση του Κυπριακού.
κύπτουν για τον Συνεργατισμό. Το πτώμα που
Όλες, λοιπόν, αυτές οι κινήσεις σε συνδυασμό
όπως μας έλεγαν προεκλογικά έσφυζε από ζωή με τα δημοσκοπικά ευρήματα καταδεικνύουν
και για την κατάρρευση του οποίου ευθύνονται τη σύγκρουση δύο κόσμων. Στον ένα κόσμο η
όλοι. Το 35% αποδίδει ευθύνη κυρίως στην κυ- κυπριακή κοινωνία με τις διαπιστώσεις της, και
βέρνηση Αναστασιάδη και το 32% στον υπουργό στον άλλο οι κυβερνώντες που αντιλαμβάνονται
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Ο υπουργός Οι- τα πράγματα όπως θέλουν. Οι κυβερνώντες, οι
κονομικών μάλιστα, τον οποίο ο Νίκος Αναστα- οποίοι κάθε μέρα μας διαβεβαιώνουν πως έχουν
σιάδης υπογράμμισε πως δεν θα θυσιάσει ως βαλτώσει στην αλαζονεία και την έπαρση της
άλλη Ιφιγένεια επειδή «επειδή έτσι αποφάσισαν εξουσίας. Μία αλαζονεία που τους οδηγεί με ματρεις!» δέχεται ηχηρό ράπισμα, καθώς το 65% θηματική ακρίβεια στη φθορά. Και το αν ζούσαν
των ερωτηθέντων θεωρεί πως θα έπρεπε να πα- απλώς στον δικό τους κόσμο ίσως να μη μας πείραιτηθεί. Χαμηλή παρουσιάζεται και η δημοτι- ραζε τόσο. Έχουν όμως τέσσερα χρόνια μπροστά
κότητά του, όμως, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει τους και ίσως να ήρθε η στιγμή και να υλοποιήσουν
να απασχολήσει τον ίδιο προσωπικά.
τις δεσμεύσεις τους, αλλά κυρίως να κυβερνήσουν.
Όμως δεν είναι μόνο ο Συνεργατισμός το πρόβλημα. Το 67% δηλώνει λίγο ώς και καθόλου ευ- economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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τακτική ή και στρατηγική ενός
εκάστου στην πολιτική σκακιέρα είναι έννοιες που έχουν
αναλυθεί εδώ και αιώνες. Ο αρχαίος
Κινέζος Σουν Τζου στο πάντα επίκαιρο «Η Τέχνη του πολέμου» διαχωρίζει με πολύ απλά λόγια, αλλά
και με πολλή μαεστρία τη στρατηγική
από τον τακτικισμό. Ο διαχωρισμός
αυτός μπορεί πολύ εύκολα να συμπυκνωθεί στο απόσπασμα: «Στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς είναι
ο πιο σίγουρος δρόμος για τη νίκη.
Τακτικοί ελιγμοί χωρίς στρατηγική,
είναι ο θόρυβος πριν από την ήττα».
Σήμερα ζούμε μια περίοδο χωρίς
στρατηγική. Και δεν αναφέρομαι σε
κομματικό επίπεδο. Αναφέρομαι στο
πολιτικό επίπεδο στο σύνολό του.
Όχι μόνο εντός Κύπρου, αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς

Λίθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα
έχει γεμίσει ο ορίζοντας με ομίχλη.
Έχουμε χάσει τον προορισμό και
έχουμε βαλθεί να αλληλοσκοτωθούμε
χωρίς να ξέρουμε στην ουσία για
ποιον λόγο. Εδώ στην Κύπρο το πολιτικό προσωπικό κτίζει καθημερινά
την ατζέντα της συζήτησης χωρίς
πολιτικά επιχειρήματα, συνήθως με
συναισθηματικές αναφορές ή επιθέσεις επί προσωπικού.
Αυτή τη βδομάδα μας απασχόλησε η «Λίστα Γιωρκάτζη». Τη βδομάδα που η κα Γιωρκάτζη αναχωρεί
από την Κεντρική Τράπεζα έστειλε
στον πρόεδρο της Βουλής μια λίστα
που, όπως λέει, της ζητήθηκε από
την Επιτροπή Οικονομικών, τον περασμένο Δεκέμβριο. Φαίνεται πως
σε αυτή τη λίστα περιέχονται όλα
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων
των πολιτικά εκτεθειμένων προσώ-

πων. Και το ερώτημα που πρέπει να
απαντήσουμε είναι αν δημοσιοποιείς
ή όχι αυτή τη λίστα ή τι δημοσιοποιείς.
Και για να το ξεκαθαρίσω. Η μία
αρχή που πρέπει να υπηρετήσουμε
είναι αυτή της διαφάνειας. Σε ό,τι
αφορά τους βουλευτές, θα πρέπει
να γνωρίζουν οι πολίτες αν οι βουλευτές έχουν ή όχι μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Την ίδια στιγμή, όμως,
χρειάζεται να γίνει η δημοσιοποίηση
με τέτοιο τρόπο, μετά από σοβαρή
επεξεργασία, ούτως ώστε ό,τι δημοσιοποιηθεί να είναι ακριβές. Έχουμε ζήσει τις παρεξηγήσεις μόλις ενάμιση χρόνο πριν, με τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες, που έγινε
χωρίς καμία επεξεργασία, και που
εξήχθησαν λάθος συμπεράσματα.
Άλλος έγραφε την αξία της ακίνητης

του περιουσίας με εκτιμήσεις του
2013, άλλος με του 1980, άλλος με
την τιμή αγοράς, άλλος με τρίτη
εκτίμηση.
Ζούμε σε μέρες δύσκολες για τη
δημοκρατία. Σε μέρες που η απαξίωση είναι στο ζενίθ. Σε αυτές τις
μέρες που χρειάζεται να κάνουμε
κινήσεις που θα επανακτήσουμε εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να μπήγουμε το μαχαίρι πιο βαθιά για να
ικανοποιήσουμε τη δίψα μιας μεγάλης έστω μερίδας της κοινωνίας να
μεθά με αίμα. Αν χειριστούμε σωστά
αυτή την ιστορία πιστεύω πως θα
κερδίσουμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της αξιοπιστίας. Αν όχι, τότε
θα γκρεμίσουμε ένα μεγάλο μέρος
από αυτόν τον τοίχο. Η σωστή διαχείριση δεν είναι σίγουρα το καταχώνιασμα σε ένα συρτάρι. Και δεν

είναι σίγουρα η χωρίς δεύτερη επεξεργασία δημοσιοποίησή της. Θα
πρέπει να βρούμε την ισορροπία
ανάμεσα στην αρχή της διαφάνειας
και του μη διασυρμού κανενός.
Την ίδια ώρα είναι επιτακτική η
ανάγκη να εφαρμόσουμε κώδικα δεοντολογίας. Για να το κάνουμε αυτό,
όμως, θα πρέπει πρώτα να τολμήσουμε να απαντήσουμε με ακρίβεια,
σε ερωτήματα που σήμερα τα αντιμετωπίζουμε δυστυχώς στο περίπου.
Τι γίνεται με το ασυμβίβαστο και τι
με τη δήλωση συμφέροντος. Όποια
απάντηση και αν τολμήσουμε να
δώσουμε θα έχουμε αντιδράσεις.
Σίγουρα, όμως, θα είναι πολύ λιγότερες από το να μην το αγγίζουμε
και να σφυρίζουμε αδιάφορα. Είναι
η έλλειψη ξεκάθαρου πλαισίου που
αυξάνει τα προβλήματα και που επι-

τείνει την αμφισβήτηση των προθέσεων.
Ο Ξενοφώντας στα απομνημονεύματά μιλάει για τον Σωκράτη και
τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας
στρατός. Η έλλειψη οργάνωση, λέει,
θυμίζει λίθους και πλίνθους και ξύλα
και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα. Σήμερα χρειάζεται να συγυριστούμε
και να οργανωθούμε. Συνολικά, ως
βασικά στοιχεία της δημοκρατίας
που θέλουμε να υπηρετούμε. Διαφορετικά θα έχουμε άχρηστα υλικά,
με τα οποία σίγουρα δεν μπορούμε
να κτίσουμε σπίτι.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι
βουλευτής Λευκωσίας και
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΣΥ.
Η Ελένη Ξένου απουσιάζει.
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Προσοχή και σύνεση

Γιατί εκλέγουμε ευρωβουλευτές;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Προσοχή, προσοχή
και περισσότερη
προσοχή! Βρισκόμαστε μπροστά σε μια
ιστορική στιγμή,
όπου όντως κάτι αλλάζει στο γεωπολιτικό σκηνικό
της Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα
και Κύπρος έχουν μέχρι τώρα παίξει
σωστά τα χαρτιά τους. Δεν πρέπει,
όμως, να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Τα μηνύματα που έρχονται
από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι
θετικά και ισχυρά. Οι πρωτοβουλίες
που έχουν αναλάβει σημαίνοντα
στελέχη του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν βαρύτητα και ιστορική σημασία. Ειδικά σε μια περίοδο που το Κογκρέσο διεκδικεί
επιρροή και ισχύ στην άσκηση
εξωτερικής πολιτικής. Μιλάμε βεβαίως –ακόμη– για σχέδια νόμου.








Ακόμη και στην Ουάσιγκτον, δεν είναι σαφές
σε κανέναν από αυτούς
που ασχολούνται με την
Ανατολική Μεσόγειο
πώς θα εξελιχθούν τα
πράγματα.
Η υπόθεση των F-35 πιέζει πολύ
τα πράγματα και θα φέρει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις στο σημείο βρασμού, εκτός εάν βρεθεί
κάποια συμβιβαστική φόρμουλα.
Πίσω από όλα αυτά διαμορφώνεται η άποψη σε σημαντικούς
κύκλους πως η Ελλάδα (και εν μέρει
η Κύπρος) μπορεί να γίνει χώρα
πρώτης γραμμής (front line state)
και επίσης να υποκαταστήσει την
Τουρκία σε ό,τι αφορά τα αμερικανικά συμφέροντα. Διεξάγεται,
δηλαδή, πια ανοικτά η συζήτηση
για το αν η βάση του Ιντσιρλίκ
μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλά-

δα. Εν τω μεταξύ, ήδη γίνονται
πολλά, πάνω και κάτω από το ραντάρ, στη στρατιωτική συνεργασία
Ελλάδας - ΗΠΑ. Το ερώτημα που
θα προκύψει σύντομα είναι αν
«αντέχουμε» να παίξουμε αυτόν
τον ρόλο και ποια ανταλλάγματα
θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Οι
Αμερικανοί κάνουν κινήσεις. Στέλνουν, π.χ., για πρώτη φορά πολεμικά σκάφη συχνά και τακτικά
στα Δωδεκάνησα ή πετούν σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία,
στο πλαίσιο ασκήσεων με την Ελλάδα. Μπορούμε, όμως, και πρέπει
να διεκδικήσουμε και άλλους φιλόδοξους στόχους. Από το να μεταφερθεί ένα μεγάλο μέρος του
εργοστασίου των F-16 στην Ελλάδα
έως την παροχή σύγχρονου υλικού
με πολύ καλούς όρους, αν όχι δωρεάν.
Δεν πρέπει, πάντως, να βιαστούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για το ποια ακριβώς θα
είναι η επόμενη μέρα στην περιοχή
μας. Ακόμη και στην Ουάσιγκτον,
σε αυτούς που ασχολούνται με
την Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι
σαφές σε κανέναν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οσο ο Ερντογάν
θα νιώθει πολιτικά και γεωπολιτικά
στριμωγμένος, τόσο πιο επικίνδυνη
θα γίνεται η κατάσταση.
Δεν τα έχουμε πάει άσχημα έως
τώρα, ίσως γιατί πέραν των άλλων
η εθνική πολιτική είχε συνέχεια
και δεν επηρεάσθηκε από τις εσωτερικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις. Μια νέα γενιά ηγετών της
ομογένειας ασκεί ουσιαστικά και
αποτελεσματικά το παιχνίδι.
Η σημερινή κυβέρνηση, όμως,
δεν μπορεί να πάει παρακάτω,
μετά την αποχώρηση Καμμένου
και την κυριαρχία του κομματικού
σκληρού πυρήνα λόγω προεκλογικής περιόδου. Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει ιστορικές
αποφάσεις. Εως τότε, και πάλι,
προσοχή και σύνεση...

Κάποιοι οπαδοί του
Brexit ενθουσιάστηκαν με την ευκαιρία
να εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την παράταση της προθεσμίας για συμφωνία
Ε.Ε. - Βρετανίας έως τις 31 Οκτωβρίου. Στόχος τους είναι να φανεί
η επιρροή τους στο εκλογικό σώμα
της Βρετανίας αλλά και, ως εκλεγμένοι στο Ευρωκοινοβούλιο, να είναι σε θέση να προκαλέσουν όσα
προβλήματα μπορούν στην Ευρώπη. Η υπόθεση του Brexit έχει κουράσει τους πάντες και δεν θα ασχολούμασταν και με αυτή την πτυχή
της υπόθεσης εάν η συμπεριφορά
των Βρετανών εχθρών της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν ήταν απλώς
η πιο ακραία μορφή εθνικής ομφαλοσκόπησης που παρατηρείται
στην πολιτική σκηνή πολλών άλλων χωρών. Αγνωστο είναι πόσοι
από τους χιλιάδες υποψηφίους για
τις 751 θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρονται για το
μέλλον της Ευρώπης.
Κάποιοι είναι υποψήφιοι λόγω
του υψηλού μισθού και άλλων προνομίων, που τους εξασφαλίζουν
ένα σημαντικό ποσό στη δύση της
πολιτικής καριέρας τους, ή απο-

τελούν γερή προίκα για νέους πριν
βουτήξουν στα ταραχώδη νερά
της εθνικής πολιτικής. Αλλοι θέλουν
να συμβάλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, ενώ άλλοι αποσκοπούν
μόνο στην προώθηση των κομματικών και εθνικών συμφερόντων.
Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα
για να διακρίνει κανείς τις διάφορες
φυλές μεταξύ των σημερινών υποψηφίων (όπως και σε προηγούμενα
Κοινοβούλια) και για να δούμε ποιοι
είναι σοβαροί και ποιοι θα είναι
τουρίστες. Ισως οι περισσότεροι
να μην αποσκοπούν μόνο στο να
απολαμβάνουν τον παχυλό τους
μισθό την ώρα που υπονομεύουν
την Ε.Ε., όπως πράττει για δύο δεκαετίες ο Νάιτζελ Φάρατζ, αρχηγός
του νεοσύστατου Brexit Party, που
ετοιμάζει κατάλογο με 40 υποψηφίους για την Ευρωβουλή. Είναι
σίγουρο, όμως, ότι είναι μικρός ο
αριθμός αυτών που θέτουν το όραμα της ενωμένης Ευρώπης πάνω
από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες
και πέρα από τα κομματικά και
εθνικά συμφέροντα.
Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αποκτήσει σημαντικές αρμοδιότητες
στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και είναι σε θέση να πετύχει
ακόμη περισσότερα. Για αυτό η

αδιαφορία πολλών μελών του είναι
ίσως ακόμη πιο επικίνδυνη από
την ωμή έχθρα των εθνικιστών.
Οσο η Ευρώπη δεν παρουσιάζει
σαφή εικόνα για το μέλλον της, μικρές ομάδες ακραίων θα αποκτούν
δυσανάλογα ισχυρή φωνή – επειδή
αυτοί τουλάχιστον γνωρίζουν τι
δεν θέλουν. Οι υπόλοιποι είναι διαιρεμένοι σε πολιτικές ομάδες διαφόρων ιδεολογιών και σε εθνικά
κόμματα· πρώτο τους μέλημα παραμένει οι ίδιοι να παίξουν ρόλο
στην εθνική πολιτική σκηνή.
Οταν η Γερμανία και η Γαλλία
δεν συμφωνούν στα επόμενα βήματα για οικονομική και πολιτική
ένωση, όταν η Βρετανία βρίσκεται
στη δίνη της αυτοαπομόνωσης και
η ιταλική κυβέρνηση επιχειρεί να
υπονομεύσει το ευρωπαϊκό σύστημα, είναι δύσκολο να γνωρίζουν
οι υποψήφιοι σε κάθε χώρα τι πρέπει να γίνει απ’ εδώ και μπρος.
Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα,
όχι τόσο για την καθημερινότητα
των πολιτών (όπου η Ε.Ε. πασχίζει
όσο καμία άλλη πολιτική οντότητα
για την προστασία τους από παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων, από μονοπώλια, από βλαβερές πρακτικές και επικίνδυνα
προϊόντα) όσο για τα μεγάλα θέ-

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Διαστάσεις βιβλικής
εξόδου έχει προσλάβει η διαδικασία αποχωρήσεως της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με
την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να
αναδεικνύεται ταυτόχρονα σε μία
από τις πλέον πεισματικές και ανθεκτικές μορφές στην ιστορία του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε στόχος άτεγκτης κριτικής όχι απλώς
από την αντιπολίτευση, αλλά και
από μια πολυπληθή ομάδα βουλευτών του κόμματος του οποίου ηγείται. Ουδέποτε όμως εκάμφθη. Και
όταν την περασμένη Τετάρτη διαπραγματευόταν στις Βρυξέλλες με
τους ηγέτες της Ε.Ε. παράταση της
ημερομηνίας εξόδου, εκατόν εβδομήντα Συντηρητικοί βουλευτές εί







Η Βρετανία είναι μια
χώρα μαχητών, όπου η
σκληρότατη αντιπαράθεση τροφοδοτεί τους
κατοίκους της με νέο
δυναμισμό.
χαν ταχθεί εναντίον της επιμηκύνσεως των διαπραγματεύσεων ή
απείχαν από την ψηφοφορία.
Πριν από λίγους μήνες, εξέχον
στέλεχος των Συντηρητικών και
επί δεκαετίες μέλος του Κοινοβουλίου είχε παρατηρήσει προσφυέστατα ότι η κ. Μέι «είναι καταδικασμένη να επιβιώσει». Μόνο που
διερωτάται κάποιος εάν θα συνέβαινε αυτό εάν δεν ήταν γυναίκα.
Κανείς από τους άρρενες πολιτικούς
ηγέτες της μεταπολεμικής περιόδου
δεν είναι βέβαιο ότι θα άντεχε ανάλογη δοκιμασία.
Αλλά σε αυτές τις «εστεμμένες
νήσους» διαχειρίζονται, ενίοτε, την
εξουσία γυναίκες τρομακτικής θελήσεως. Βασίλισσες, όπως η Ελισάβετ Α΄, η Βικτωρία και σήμερα
η Ελισάβετ Β΄. Στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η

Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν η πρωθυπουργός που άφησε ίχνος ανεξίτηλο στη Βρετανία. Η Τερέζα Μέι,
η οποία ανέλαβε την πρωθυπουργία
για να διαπραγματευθεί την έξοδο
του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει επωμισθεί ένα απάνθρωπο εγχείρημα.
Στο δημοψήφισμα, η διαφορά υπέρ
της εξόδου ήταν γύρω στις τέσσερις
μονάδες. Η Βρετανία ενεφάνιζε εικόνα διαιρέσεως βαθύτατης. Προσπάθησε εν προκειμένω να διαπραγματευθεί μια συμφωνία «περιεκτική» – μια απόπειρα συμβιβασμού των δύο τάσεων, μια συμπεφωνημένη έξοδο.
Η αντίδραση των Συντηρητικών
καθαρολόγων της εξόδου υπήρξε
θηριώδης. Οι οπαδοί της παραμονής
στην Ε.Ε. επιχειρούν να μεθοδεύσουν νέο δημοψήφισμα, με την ελπίδα ότι θα επικρατήσουν τη φορά
αυτή. Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ επιδίδεται σε
ασκήσεις επιβεβαιώσεως του κύρους της Επιτροπής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδύεται
τον Σαρλ ντε Γκωλ σε μία προσπάθεια διασώσεως του κατακρημνισμένου κύρους του, και η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ είναι αποδυναμωμένη όσο ποτέ άλλοτε στο
παρελθόν.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Τερέζα
Μέι, η κόρη ενός πάστορα, εγκαταλελειμμένη από το κόμμα της,
με ένα Κοινοβούλιο σε κατάσταση
αλλοφροσύνης, σύρεται σε συνεργασία με τον ηγέτη των Εργατικών
Τζέρεμι Κόρμπιν, τον «μαρξιστή»
και «αντισημίτη», κατά τους Συντηρητικούς. Οπως και να το κάνουμε, είναι πολιτικό φαινόμενο.
Εδώ στην Ελλάδα, οι παραδοσιακοί «λάτρεις» της Βρετανίας δυσανασχετούν για την έκπτωση του
ιδεώδους τους. Είναι αυτοί που σχηματίζουν εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου από την τηλεοπτική σειρά
«Ντάουντον Αμπεϊ» ή από το πανεπιστήμιο, όπου για ένα διάστημα
εφοίτησαν. Απλώς τους διαφεύγει
ότι η Βρετανία είναι μια χώρα μαχητών, όπου η σκληρότατη αντιπαράθεση τροφοδοτεί τους κατοίκους της με νέο δυναμισμό.
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ματα. Τι θα γίνει με την οικονομική
και τραπεζική ένωση, με την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία;
Με ποιες πολιτικές θα θωρακιστεί
η Ευρώπη σε έναν ολοένα πιο απρόβλεπτο κόσμο; Τι γίνεται με την
κοινή εξωτερική πολιτική και την
άμυνα; Με τη μετανάστευση; Θα
υπάρξουν νέες κοινές πολιτικές
και δομές που θα συμβάλουν περαιτέρω στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας; Αυτά τα ζητήματα και άλλα πρέπει να τεθούν
σε συζήτηση σε κάθε χώρα-μέλος
της Ε.Ε. και οι υποψήφιοι να τοποθετηθούν.
Ετσι, οι πολίτες θα μπορούν να
διακρίνουν ποιοι υποψήφιοι έχουν
την ικανότητα και τη διάθεση να
συμβάλουν στην εξέλιξη της Ευρώπης (προς όφελος και της δικής
τους χώρας), ποιοι θέλουν να εκλεγούν μόνο για να πλουτίσουν και
ποιοι δεν βλέπουν πέρα από τις
φιλοδοξίες τους στην εσωτερική
πολιτική σκηνή. Οσο αναπόφευκτο
και αν είναι οι εκλογές της 26ης
Μαΐου να θεωρούνται βαρόμετρο
της εσωτερικής πολιτικής, επείγει
η συζήτηση να επικεντρωθεί στην
Ευρώπη. Επειδή αν χάσουμε το
στοίχημα εκεί, το χάνουμε παντού.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Το φαινόμενο Μέι
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ασκοπες, ανέλπιδες εκλογές
Ο τηλεθεατής που θα συμβεί να παρακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων
από ελλαδικό κρατικό κανάλι έχει
πολλές πιθανότητες να παρασυρθεί
σε προβληματισμούς καταθλιπτικούς και αγχώδεις: Εχουν πια «νόημα» (ρεαλιστικό εμπειρικό αντίκρισμα), για τους Ελληνες, λέξεις όπως
η «αξιοπρέπεια», η «ντροπή», «ο
από παντός αισχρού ηθικός φόβος»,
όπως επιμένουν να αναμηρυκάζουν
τα λεξικά;
Ο μπελάς με τις λέξεις είναι το
βιωματικό τους φορτίο. Δεν αρκούνται να σημαίνουν αντι-κείμενα, να
ονοματίζουν τα σε κοινή θέα υπαρκτά. Συγκεφαλαιώνουν και πείρα
εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε
μακρούς αιώνες, παραπέμπουν οι
λέξεις σε αυτή την εμπειρία και την
προϋποθέτουν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε δυσεξαρίθμητους αιώνες
εκδέχονταν τη λέξη «αδιάντροπος»
με αρνητικό νοηματικό περιεχόμενο
(δηλαδή, αντικοινωνικό). Επομένως
καταξίωναν την «ντροπή» σαν αρετή, που θα πει: προτέρημα, θεϊκό
δώρο χαρισμένο στον άνθρωπο. Δίχως «αιδώ» και «δίκην» δεν θα υπήρχαν «πόλεων κόσμοι τε και δεσμοί
φιλίας συναγωγοί», βεβαιώνουν ο
Πρωταγόρας και ο Πλάτωνας.
Κάθε Δελτίο Ειδήσεων από κρατικό κανάλι βυθίζει τον στοιχειωδώς
καλλιεργημένο Ελληνα σε απύθμενη
και δυσπερίγραπτη ντροπή. Δεν
πρόκειται για μικρονοϊκή προπαγάνδα, για φτηνιάρικη διαφήμιση.
Πρόκειται για ξεγυμνωμένο, αδίστακτο κορδακισμό της ψευτιάς,
της παραπληροφόρησης, της προσβλητικής περιφρόνησης του πολίτη.

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς πια και τον φερετζέ των ΑΝΕΛ
η περιφρόνηση της νοημοσύνης
του πολίτη έχει σπάσει κάθε φραγμό. Και μόνο η φυσιογνωμική αλλοίωση του θλιβερού κεκαρμένου
πλάσματος που πιθηκίζει την παράνοια Γκαίμπελς σε ρόλο «κυβερνητικού εκπροσώπου», βεβαιώνει
τη λοιμική της αδιαντροπιάς. Στην
πατριωτική λαοθάλασσα των συλλαλητηρίων για το Μακεδονικό, το
αρρωστημένο αυτό μυαλό έβλεπε
«το τέρας του εθνικισμού», «το τέρας της Δεξιάς»! Από εκεί και πέρα,
η καθημερινή, επίμονη και παρατεταμένη παρουσία του στα κρατικά
κανάλια, γραδάρει (βυθομετρεί)
τον πάτο - απόπατο της ελληνώνυμης ξεφτίλας.
Είναι πραγματική οδύνη, πνιγμός και πόνος, τα Δελτία Ειδήσεων
στα κρατικά κανάλια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ντροπή. Και η
αδιαντροπιά πάντοτε μεταγγίζει
θλίψη, αφού ταυτίζεται στη συνείδηση με τον εξευτελισμό και την
αλλοτρίωση του φορέα της. Κάποιες, ελάχιστες πια φιγούρες αξιοπρέπειας, δημοσιογράφων ή «παρουσιαστών», που έχουν επιβιώσει
από το κομματικό πογκρόμ (ίσως
με εξευτελιστικά ανταλλάγματα)
υποχρεώνονται να αναπαράγουν
μικρονοϊκούς λιβανωτούς για τον
«ηγέτη», να εκθειάζουν τη «συμφωνία των Πρεσπών» με μοναδικό
και μόνιμο χειροκροτητή τον Αμερικανό στην Αθήνα πρέσβη! Τα
ανάλογα, μόνο από την αυλή του
Κιμ Γιονγκ Ουν (ή παλιότερα του
Στάλιν) τα ξέραμε.
Οχι ότι είναι ανένοχα για την

απανθρωπιά της αδιαντροπιάς και
τα «ιδιωτικά» λεγόμενα κανάλια.
Ομως εκεί η εμπορία του ψεύδους
και της εξαπάτησης έχει παραχωρηθεί «νομοτύπως» (από το κομματικό κράτος και πάλι) σε κερδοσκόπους διαπλεκόμενους με τα κόμματα
– παραχωρούν τα κόμματα το μονοπώλιο εμπορίας των «συχνοτήτων» εξαγοράζοντας το μονοπώλιο
της προπαγάνδας. Αυτό το απάνθρωπο αλισβερίσι τιτλοφορείται
«ελευθερία των αγορών» και λογαριάζεται σαν το ζενίθ της «προόδου».
Η «πρόοδος» θέλει και την πληροφορία να συνιστά εμπόρευμα,
να αξιολογείται από τα ατομικά γούστα του πελάτη – όχι να κρίνεται
ως κοινωνικό λειτούργημα από θεσμούς και «λειτουργούς» που
«υπουργούν» την κοινωνία των σχέσεων. Η «πρόοδος» θέλει ακόμα και
τη γνώση (την καλλιέργεια) εμπορεύσιμο είδος: θέλει ιδιωτικά σχολειά, έχουν φρενιάσει οι «προοδευτικοί» να επιβάλουν οπωσδήποτε
ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Είναι αυτό ένα φαινόμενο που,
κάποτε, αν επιβιώσει ο πλανήτης,
θα το κρίνουν και αναλύσουν οι
τότε σοφοί: Γιατί, με την «Αναγέννηση» και τον «Διαφωτισμό» (την
έξοδο από τον πρωτογονισμό της
ευρωπαϊκής Δύσης), η ανθρωπότητα
να παλινδρομήσει βαθύτερα στην
ατομοκεντρική βαρβαρότητα, στον
εφιάλτη της ακοινωνησίας, της εγωτικής ερημίας, της ανέραστης ηδονής, της φριχτής μοναξιάς; Γιατί;
Η α-νοησία και ευτέλεια του φαινομένου είναι ανερμήνευτο αίνιγμα.
Οχι θεωρητικό, είναι αίνιγμα που

το βιώνει ο λαός των Ελλήνων κατάσαρκα. Υπήρξαν και άλλες περίοδοι στην Ιστορία με καθολικευμένη τη βαρβαρότητα, σήμερα όμως
η ελληνική δεν είναι μαζί με τις κοινωνίες που αντιστέκονται. Το επιμέρους σύμπτωμα χυδαίας εμπορευματοποίησης των ραδιοτηλεοπτικών «συχνοτήτων» το υφίσταται
η ελλαδική κοινωνία σαν αυτονόητο
«εκσυγχρονισμό».
Πανάθλια εμπορευματική σαβούρα σε αδιάκοπο διαφημιστικό
καταιγισμό – ιαματικές παντούφλες,
κοφτερά μαχαίρια, θαυματουργικές
αλοιφές, άφθιτα τηγάνια, ματογυάλια κοινής χρήσης, προσοντούχα
εσώρουχα – τερατώδης παράχρηση
του κοινωνικού αγαθού της επικοινωνίας, χωρίς «ένας από τους ανθρώπους αυτούς (φυσικά του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου)
να πεθάνει από αηδία»!
Δεν υπάρχει πια μέλλον για την
ελληνική κοινωνία, το ιστορικό
τέλος είναι ψηλαφητό – συντελεσμένη η δημογραφική (βιολογική)
κατάρρευση, ο πολιτισμικός αφελληνισμός (γλώσσα και ιστορική συνείδηση), η οικονομική, ανήκεστη
χρεοκοπία και εξευτελιστική επιτρόπευση. Ισως να υπάρχει λαϊκή
δυναμική, είναι όμως αποκλεισμένη
κάθε πολιτική της έκφραση. Με παταγώδη την αυτογελοιοποίηση των
αντιπάλων της, η Ν.Δ. προηγείται
στις δημοσκοπήσεις μόλις οκτώ μονάδες (αντί για είκοσι), όμως ούτε
που διανοείται κανείς αλλαγή ηγεσίας.
Οσο για τον Εγγυητή του Πολιτεύματος, απλώς ηθικολογεί. Ακατάπαυστα και ανιαρά. Ασκοπα.
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Μακάρι να ’ξερα
ολύ ευρηματικοί παρουσιαζόμαστε τελευταία. Έχουμε
γίνει «παραγωγοί» νέων ιδεών. Μετά τη χαλαρή
ομοσπονδία πήγαμε στην αποκεντρωμένη και τώρα
στην προεδρευόμενη κοινοβουλευτική ομοσπονδία. Και
όλα αυτά γιατί θέλουμε λύση χθες. Παθιασμένοι για λύση
δηλώνουμε. Όπως λέει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, «Όταν
υπάρχει ένα αδιέξοδο, εγώ πιστώνω τον πρόεδρο ότι προσπαθεί με κάποιες ιδέες να δει αν μπορεί να σπάσει το
αδιέξοδο. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έχουμε
άλλον δρόμο». Βέβαια, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν διευκρίνισε
αν και αυτός προβληματίζεται για την επομένη μέρα και
για τις δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν.
Βλέπετε είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα πάντα
μετρούν στη συσπείρωση.
Όσον αφορά την τελευταία μας φαεινή ιδέα, αν και
δεν ανακοινώθηκε, αν ήταν τροφή προς σκέψη, ο εγκάθετος
σε χρόνο ντε τε είπε όχι. Βέβαια, έχει και αυτός τα δίκαιά
του. Πόσες τροφές προς σκέψη να αφομοιώσει. Εδώ που
φτάσαμε «σερβίροντας» μια νέα ιδέα τον μήνα ούτε η
σκέψη ούτε η πέψη είναι δυνατές. Πάντως, σίγουρα ο
Οζερσάι την εξέλαβε ως τροφή προς πέψη. Δεν εξηγείται
διαφορετικά ο χαρακτηρισμός της νέας μας ιδέας ως μπαγιάτικο ή ξαναζεσταμένο φαγητό.
Τρεις νέες ιδέες σε λίγους μήνες, τρία αντίστοιχα όχι
από την άλλη πλευρά. Ο μέχρι πρότινος Τ/κ ηγέτης μεταλλάχθηκε σε πιόνι της Άγκυρας. Από ό,τι φαίνεται η
μετάλλαξη είναι άκρως μεταδοτική πολιτική ασθένεια.
Ο άνθρωπος που αντιστάθηκε στις μεθοδεύσεις της
Τουρκίας για έλεγχο των κατεχομένων μεταλλάχθηκε
στον πλέον αδιάλλακτο Τ/κ ηγέτη. Κοιμήθηκε Ακιντζί
και ξύπνησε Ντενκτάς. Έκτος της αδιαλλαξίας τώρα τον
κατηγορούμε και για προσπάθεια διατήρησης της επιρροής
της Τουρκίας. Τώρα ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις επιδιώξεις του νεοσουλτάνου της Άγκυρας. Και όλα αυτά
ανεξαρτήτως του ότι συνεχώς μας προειδοποιεί για την
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα των Κατεχομένων
με τις πολλές πολιτογραφήσεις Τούρκων εποίκων. Αν και
δεν θέλουμε να δυναμιτίσουμε το κλίμα ο φίλος Μουσταφάς
μάς έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Έχει και η υπομονή
τα όριά της, δήλωσε τις προάλλες ο ΠτΔ. Ίσως θα πρέπει
να περιμένουμε κανένα Οζερσάι για να αλλάξουν τα πράγματα. Μετά τα όχι του κατοχικού ψευδοπροέδρου και
την αποτυχία συνομολόγησης των όρων αναφοράς το
ναυάγιο οριστικοποιείται. Είναι πλέον θέμα χρόνου να
κηρυχθεί το Κυπριακό ως ένα άλυτο ζήτημα και να μπει
στις ελληνικές καλένδες.
Όλο αυτό το σκηνικό θυμίζει την κατάσταση που βρεθήκαμε το 2004 μετά το βροντερό και δακρύβρεχτο όχι
στο σχέδιο Ανάν. Μετά από 15 χρόνια στο ίδιο έργο
θεατές. Και πάλι είπαμε όχι, αυτή τη φορά σε προσχέδιο
των όρων αναφοράς, όχι σε παλαιότερες συγκλίσεις και
προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τον κατοχικό ηγέτη
ως φερέφωνο της Άγκυρας. Έχουμε αναγάγει το θέμα
της πολιτικής ισότητας ως πρωταρχικό θέμα με σκοπό
να αναδείξουμε τον Μουσταφά Ακιντζί ως τον υπαίτιο
του ναυαγίου.
Η σημερινή αβεβαιότητα είναι ανάλογη και χειρότερη
της μετά το δημοψήφισμα του 2004 εποχής. Τότε δεν
υπήρχαν σχέδια Β΄ και Γ΄. Μόνο Α΄, αυτό της μη λύσης.
Χαρακτηριστική η απάντηση του Τάσου Παπαδόπουλου
σε ερώτηση των Times του Λονδίνου για το τι θα γίνει
με το Κυπριακό. «Μακάρι να ’ξερα» είπε ο τότε πρόεδρος.
Μια ειλικρινής παραδοχή για το ότι όταν λέγαμε όχι δεν
είχαμε σχεδιάσει τα επόμενά μας βήματα.
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο το τραγικό είναι ότι
σήμερα ξέρουμε. Σήμερα δεν ισχύει το «Μακάρι να ’ξερα».
Δυστυχώς, σήμερα έχουμε ήδη προβληματιστεί για την
επόμενη μέρα. Τώρα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.
Τώρα υπάρχουν σχέδια Β΄ και Γ΄. Σχέδια και επιλογές
προς τα οποία εδώ και αρκετό καιρό αλληθωρίζουμε. Δηλώνουμε έτοιμοι να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις που
ίσως από καιρό να τις έχουμε πάρει. Δύσκολες αποφάσεις
καταστροφικές και εφιαλτικές για το μέλλον του κυπριακού
ελληνισμού σε αυτό τον δύσμοιρο τόπο.
Χίλιες φορές, λοιπόν, το κατά τα άλλα ειλικρινές «Μακάρι
να ’ξερα» του Τάσου Παπαδόπουλου παρά τους σημερινούς
προβληματισμούς προς άλλους δρόμους.
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

SALVATORE DI NOLFI
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αντίγραφο της Αψίδας του Θριάμβου της Παλμύρας στη Γενεύη, μπροστά από το Παλάτι των Εθνών.

Ισοπαλία με νικητή τον Βενιαμίν!

Α

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

υτή η ισοπαλία ισοδυναμεί με
νίκη τριών πόντων για τον Β.
Νετανιάχου. Με το όριο κατανομής εδρών για είσοδο στην Κνέσετ
το 3,25%, οι κύριοι αντίπαλοι (Νετανιάχου με Λικούντ, Γκαντζ με Καχόλ
Λαβάν) κέρδισαν από 34 έδρες από
τις 120 έδρες του κοινοβουλίου του
Ισραήλ. Αυτοί οι αριθμοί επιτρέπουν
στον Β. Νετανιάχου να σχηματίσει
κυβέρνηση (ίδιος δήλωσε «ότι αυτό
θα γίνει γρήγορα»), και έτσι να καταστεί ο μακροβιότερος ηγέτης κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας
του. Πώς;
Με τους υπάρχοντες συσχετισμούς
θα σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με τα
ακραία δεξιά/ορθόδοξα κόμματα, τα
οποία με 5 έως 8 έδρες το καθένα,
μπορεί να πάρουν τον Νετανιάχου
στην πλειοψηφία των περισσότερων
από 62 έδρες. Η προηγούμενη συνεργασία τους αποτελεί τη χρήσιμη
συνεκτική ουσία και γι’ αυτό ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι μια νέα κυβέρνησή του είναι επί θύραις.
Ο Β. Νετανιάχου είναι εκφραστής
του κυνισμού χωρίς όρια, γι’ αυτό
υποσχέθηκε τρεις ημέρες πριν από
τις εκλογές ενσωμάτωση στο κράτος
του Ισραήλ κάθε εβραϊκού οικισμού
που κτίστηκε στη Δυτική Όχθη. Έτσι
συμπίεσε τα ακροδεξιά κόμματα,
αφού υιοθέτησε τη ρητορική τους με
στόχο τη βελτίωση του τελικού, δικού
του αποτελέσματος. Οι τελευταίες
προβλέψεις έδιναν μικρό προβάδισμα
στον Γκαντζ. Η κάλπη έφερε την ισοπαλία, συνεπώς η τελική του «επίθε-








Οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από κάθε πιθανότητα
να γίνουν «έντιμοι μεσολαβητές» και αυτό αποτελεί μία ακόμη τραγική
πτυχή για την πολιτική
κατάσταση στη Μ. Ανατολή, εξαιτίας της στροφής
Τραμπ στον απομονωτισμό και τη μονομέρεια.
ση» με ακροδεξιούς όρους έφερε αποτέλεσμα. Ο Νετανιάχου βρίσκεται
πρακτικά μαζί με την ακροδεξιά και
τακτικά δίπλα της: κάνει μερικές διαφοροποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα
για να επανέλθει με χειρότερους
όρους, όπως έχει συμβεί με τις ανεγέρσεις νέων οικισμών στη Δυτική
Όχθη.
Ο Ντ. Τραμπ τα έδωσε όλα στο
εβραϊκό λόμπι. Στην εσωτερική σκηνή
στο Ισραήλ τα έδωσε όλα στον Νετανιάχου (αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας, αναγνώριση
κυριαρχίας του Ισραήλ στα συριακά
υψώματα Γκολάν). Κυρίως, όμως, πάγωσε κάθε ειρηνευτική προσπάθεια,
δίνοντας την αναγκαία κάλυψη στον
ισραηλινό πρωθυπουργό για να εφαρμόσει την πολιτική της επιβολής μη
λύσης στο Μεσανατολικό. Βεβαίως,
ο Τραμπ πήρε ως αντάλλαγμα τη με-

ρική του αθώωση από την έρευνα
Μιούλερ, καθώς οι επιρροές του εβραϊκού λόμπι στα Μέσα Ενημέρωσης
συνέβαλαν στη συγκάλυψη ή την αλλαγή ατζέντας στο ζήτημα της έρευνας για προσωπική του ευθύνη σε
σχέση με ενδεχόμενη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές του
2016.
Κομβικό θέμα στις εξελίξεις στο
εσωτερικό του Ισραήλ παραμένει το
Μεσανατολικό και οι προσπάθειες
για αναζήτηση λύσης. Η απόλυτη
ταύτιση των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου
συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή τους σε μέρος του προβλήματος
και όχι της λύσης, όπως προσπάθησε
να είναι η διοίκηση Ομπάμα με την
επίμονη τακτική και τις αλλεπάλληλες
επισκέψεις του Τ. Κέρι. Στο «περιβάλλον Τραμπ» δεν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα για επανάληψη
του διαλόγου για επίλυση. Οι ΗΠΑ
έχουν αποσυρθεί από κάθε πιθανότητα να γίνουν «έντιμοι μεσολαβητές»
και αυτό αποτελεί μία ακόμη τραγική
πτυχή για την πολιτική κατάσταση
στη Μ. Ανατολή, εξαιτίας της στροφής
Τραμπ στον απομονωτισμό και τη
μονομέρεια. Ο γαμπρός του Τραμπ
παριστάνει τον απεσταλμένο των
ΗΠΑ στο Μεσανατολικό και αυτό συνιστά ένα ακόμα κακόγουστο σενάριο
από τα πολλά της προεδρίας του.
Μπορεί ο Νετανιάχου να ολοκληρώσει τη νέα, 4ετή, θητεία του; Πιθανόν να έχουμε εκπλήξεις, εφόσον
η δικαιοσύνη ολοκληρώσει το έργο
της σχετικά με τα τρία σκάνδαλα δια-

φθοράς που τον εμπλέκουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο και γι’ αυτό ο γενικός εισαγγελέας της χώρας έδειξε
τη δικαστική διαδικασία μετά από
πολύμηνες έρευνες. Πώς, όμως, το
εκλογικό σώμα έδωσε 35 έδρες στη
Βουλή σε έναν υπόδικο πολιτικό που,
εκτός αυτού, δεν έχει να προτείνει
τίποτε άλλο, παρά πυγμή και αδιαλλαξία απέναντι στους Παλαιστίνιους;
Πρώτο, οι παλιννοστούντες εβραίοι
(από τη Ρωσία, κυρίως) είναι κατά
κανόνα φανατικοί και ψηφίζουν
ακραία κόμματα, συνεπώς έχουν συμβάλει στην αλλαγή της εκλογικής βάσης στο Ισραήλ, με διάσημο, πρώτο
θύμα το Εργατικό Κόμμα. Δεύτερο,
η ρητορική Νετανιάχου έχει δημιουργήσει εθισμό σε μεγάλη μερίδα
της κοινής γνώμης στην πολιτική της
επιβολής. Τρίτο, πέρα από τον Τραμπ,
και ο Β. Πούτιν φρόντισε να ψηφίσει
Νετανιάχου, αποδεχόμενος την παρουσία του στη Μόσχα για επίσημη
επίσκεψη, ελάχιστες ημέρες πριν από
τις εκλογές. Τέταρτο, πρόσωπα με
μετριοπαθή στάση στο Μεσανατολικό
έχουν απογοητευτεί από την τροπή
που έχουν πάρει τα πράγματα και
ιδιωτεύουν, με πρώτο παράδειγμα
την Τζίπι Λίβνι. Οι τελευταίοι των
Μοϊκανών δεν υπάρχουν όπως λ.χ.
ο Σ. Πέρεζ, ενώ ιστορικά κόμματα
όπως το Εργατικό (6 έδρες) εμφανώς
έχασαν τη λάμψη τους, χωρίς ηγέτες
με διακριτή ταυτότητα σε σχέση με
τον Β. Νετανιάχου.

www.larkoslarkou.org.cy

Σημαντική η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη Μέση Τεχνική
και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Α

ποτελεί κοινό τόπο πλέον το
γεγονός της αύξησης του ενδιαφέροντος για τις Τεχνικές
και Επαγγελματικής Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ),
καθώς και για τις αυξημένες ανάγκες
της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό.
Οι ανάγκες γίνονται εντονότερες
με τα νέα δεδομένα της κυπριακής
οικονομίας, καθώς και με τα πρώτα
δείγματα ανάκαμψης που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας και
την οικονομία γενικότερα.
Παρόλο που η κυπριακή κοινωνία παραμένει, σε μεγάλο βαθμό,
προκατειλημμένη εναντίον των τεχνικών επαγγελμάτων και υπέρ των
επαγγελμάτων «λευκού κολάρου»,
το στοίχημα για μια πιο ελκυστική
ΜΤΕΕΚ φαίνεται να κερδίζεται.
Το ποσοστό μαθητών/τριών που
επιλέγουν αυτή τη μορφή Μέσης
Εκπαίδευσης αυξάνεται συνεχώς

Του δρος ΗΛΙΑ ΜΑΡΚΑΤΖΙΗ

και φαίνεται να φτάνει φέτος το
22%. Ένας αριθμός που πριν από
μερικά χρόνια έμοιαζε απρόσιτος
και ένας στόχος που θεωρήθηκε
υπέρμετρα φιλόδοξος. Ωστόσο, μέσα
από τους κατάλληλους χειρισμούς
και τη σωστή δουλειά από μέρους
του ΥΠΠ και της αρμόδιας διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ, γίνεται πραγματικότητα. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, να
καταστεί η ΜΤΕΕΚ ισότιμος εταίρος
στη Μέση Εκπαίδευση και να επιλέγεται ως ένας ελκυστικός και ποιοτικός εκπαιδευτικός προορισμός.
Οι επιτυχίες των αποφοίτων της
ΜΤΕΕΚ τα τελευταία χρόνια, καθώς
και η ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων οδήγησαν στην αύξηση
του ενδιαφέροντος για φοίτηση στις
Τεχνικές Σχολές.
Πιο κάτω παρατίθενται κάποια
στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον

και αποδεικνύουν τόσο την ανοδική
πορεία της ΜΤΕΕΚ όσο και την ορθότητα των πολιτικών του ΥΠΠ σε
σχέση με το θέμα, οι οποίες προδιαγράφουν μια άκρως αισιόδοξη
συνέχεια. Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ενδιαφέροντος για
τη ΜΤΕΕΚ, το οποίο ξεπερνά το
34%. Υπενθυμίζεται ότι στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου λειτουργούν δύο Τεχνικές Σχολές: η Τεχνική
Σχολή Παραλιμνίου και η Τεχνική
Σχολή Αυγόρου.
Στην επαρχία Πάφου το ποσοστό
ενδιαφέροντος για τη ΜΤΕΕΚ ξεπερνά το 27% με μία μόνο Τεχνική
Σχολή, την Τεχνική Σχολή Πάφου.
Παράλληλα, η προσφορά ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ στο Λύκειο Έμπας,
κάτι που προωθείται προς υλοποίηση από τον προσεχή Σεπτέμβριο,
δημιουργεί μια νέα δυναμική, αφού
το ποσοστό παιδιών από το Γυμνά-

σιο Έμπας που επέλεξαν ΜΤΕΕΚ
έφτασε σχεδόν στο 38% περίπου,
κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ πέρυσι
δήλωσαν ενδιαφέρον για τα Ξενοδοχειακά και τις Επισιτιστικές Τέχνες τέσσερα παιδιά, με τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του ΥΠΠ
για προσφορά της ειδικότητας στο
εν λόγω σχολείο, φέτος υπάρχουν
ήδη 18 δηλώσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση
της Πόλεως Χρυσοχούς όπου λειτουργεί Λύκειο και Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Το ποσοστό των
παιδιών που επιλέγουν φοίτηση σε
ειδικότητες ΜΤΕΕΚ πλησιάζει το
40%. Το ενδιαφέρον για τη ΜΤΕΕΚ
στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού
και Λάρνακας βρίσκονται λίγο πιο
κάτω από τον μέσο όρο, όσον αφορά

στο ποσοστό μαθητών/τριών που
επιλέγουν τη ΜΤΕΕΚ. Παρόλα αυτά
φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τα πιο πάνω δεδομένα προκύπτει ότι εκεί και όπου
οι Τεχνικές Σχολές βρίσκονται κοντά
στις περιοχές διαμονής των παιδιών
ή τουλάχιστον στην ίδια περίπου
απόσταση με τα Λύκεια το ποσοστό
των μαθητών/τριών που επιλέγουν
τη ΜΤΕΕΚ είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Ως εκ τούτου η απόφαση για αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Παραλιμνίου, η
προσφορά πρόσθετων ειδικοτήτων
στο Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Πόλεως Χρυσοχούς, η
προσφορά ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ στο
Λύκειο Έμπας, η απόφαση για ανέγερση νέας Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης στην περιοχή Αραδίππου και στην ευρύτερη περιοχή
Λεμεσού κινούνται προς την ορθή
κατεύθυνση και αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον
για ΜΤΕΕΚ. Εύστοχη μπορεί να θεωρηθεί και η διερεύνηση που γίνεται για ανέγερση Τεχνικής και
Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ευρύτερη
περιοχή Λευκωσίας.
Μέσα από την εφαρμογή των
πιο πάνω και τη βελτίωση της ενημέρωσης των γονιών και των μαθητών για τα προγράμματα σπουδών ΜΤΕΕΚ, το ποσοστό επιλογής
ΜΤΕΕΚ μπορεί να ξεπεράσει το
35%, ένα ποσοστό που μπορεί να
θεωρηθεί ικανοποιητικό για την
Κύπρο.

Ο δρ Ηλίας Μαρκάτζιης είναι διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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Το Brexit και οι ψευδείς παραστάσεις
Αντιλαμβανόμενοι πλέον τι διακυβεύεται, οι Βρετανοί πρέπει να έχουν ευκαιρία αναθεώρησης της εσφαλμένης απόφασης
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΖΗΝΩΝΟΣ

Όταν, νωρίς το πρωί της 23ης Ιανουαρίου 2013, στο κτίριο της Bloomberg στο Λονδίνο, ο Ντέιβιντ Κάμερον εκφωνούσε τον ιστορικό, πλέον, λόγο του για το Brexit, είχε προφανώς λησμονήσει το απόφθεγμα
του Harold Wilson: «Μία εβδομάδα
είναι αρκετός χρόνος στην πολιτική».
Γιατί ο Βρετανός πρωθυπουργός έθετε στην ουσία υπό την κρίση των
ψηφοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου την παραμονή ή μη της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοψήφισμα που θα διεξαγόταν σε 2-3
χρόνια από τότε. Με άγνωστα τα δεδομένα, πολιτικά και άλλα, που θα
καθόριζαν την έκβασή του. Ήμουν
μεταξύ των λίγων Ευρωπαίων πρέσβεων που ήταν παρόντες.
Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, ο τότε υπουργός Ευρώπης, Ντέιβιντ Λίντινγκτον, μας προσκάλεσε
σε παρακείμενη αίθουσα για καφέ
και τσάι για να αναλύσει τον λόγο
του πρωθυπουργού και να απαντήσει
στις ερωτήσεις και απορίες μας. Πρώτος έλαβε το λόγο ο πρέσβης της
Γαλλίας, Bernard Emié. Όχι για να
υποβάλει ερώτηση, αλλά για να εκφράσει εκείνο που όλοι γνωρίζαμε:
πως η όλη υπόθεση είχε να κάνει με
τις εσωκομματικές δυσκολίες που
αντιμετώπιζε ο πρωθυπουργός από
την ευρωσκεπτικιστική πτέρυγα του
κόμματός του, η οποία τον κρατούσε
στην ουσία πολιτικά όμηρο, έχοντας
τη δυνατότητα να του δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα (οι Συντηρητικοί
στις εκλογές του 2010 δεν είχαν πετύχει απόλυτη πλειοψηφία και αναγκάσθηκαν να συγκροτήσουν κυβέρνηση συνασπισμού με το φιλοευρωπαϊκό κόμμα των Φιλελευθέρων).
Ήταν για όλους μας προφανές πως
ο Κάμερον ήθελε να εκτονώσει την








Η προσέγγιση του Ντέι-

Το μεταναστευτικό,
η κρίση στην Ευρωζώνη
και η τρομοκρατική
απειλή έγειραν
την πλάστιγγα υπέρ
της αποχώρησης.

βιντ Κάμερον τον Ιανουάριο του 2013 αναδείκνυε υπαρκτά προβλήματα, όπως η εμπορική ανταγωνιστικότητα, η
υπέρμετρη ρύθμιση της
αγοράς εργασίας από τις
Βρυξέλλες, το δημοκρατικό έλλειμμα, η απογοήτευση των Ευρωπαίων
πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όλα
αυτά επέβαλαν την ανάγκη για μια νέα συνθήκη.

εσωκομματική του αντιπολίτευση
και να κερδίσει πολιτικό χρόνο μέχρι
τις γενικές εκλογές του 2015. Έτσι,
η συζήτηση με τον Λίντινγκτον περιστράφηκε λιγότερο στις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού και περισσότερο
στα προβλήματα των Συντηρητικών.
Φύγαμε από το Bloomberg, σπεύδοντας να τηλεγραφήσουμε τα νέα
και τις εκτιμήσεις μας στις κυβερνήσεις μας. Από μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων, πριν αποχωρήσουμε,
μία ήταν η κοινή διαπίστωση: ο Κάμερον αναλάμβανε τεράστιο ρίσκο
με όσα είχε εξαγγείλει, τόσο στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου,
όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Ο χρόνος και τα γεγονότα
θα δικαίωναν την εκτίμηση αυτή.
Επί της ουσίας της ομιλίας Κάμερον,
των διαπιστώσεών του και της ανάγκης μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα ανέλυσε, ελάχιστες ενστάσεις θα είχα. Η προσέγγισή του
ήταν πραγματιστική και ανεδείκνυε
υπαρκτά προβλήματα που, όπως
ήταν φυσικό, ενδιέφεραν πρωτίστως
τη χώρα του: η εμπορική ανταγωνιστικότητα, η υπέρμετρη ρύθμιση
από τις Βρυξέλλες της αγοράς εργασίας, το δημοκρατικό έλλειμμα, η
απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών και η απόστασή τους από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όλα αυτά
επέβαλλαν την ανάγκη για μια νέα

συνθήκη. Την περίοδο βέβαια εκείνη
την υπόλοιπη Ευρώπη ταλάνιζε το
μεταναστευτικό και η κρίση στην
Ευρωζώνη, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επηρεαζόταν άμεσα, αφού
ήταν εκτός Σένγκεν και Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης. Στην
πορεία όμως, μέχρι το δημοψήφισμα
του Ιουνίου 2016, και τα δύο επιδεινώθηκαν σε τρόπο που επηρέαζαν,
έστω έμμεσα, και το Ηνωμένο Βασίλειο και στο όλο σκηνικό προστέθηκε πλέον η τρομοκρατική απειλή.
Η αποτυχία της Ευρώπης να δώσει
ικανοποιητικές λύσεις στα τρία αυτά
και άλλα προβλήματα ήταν ελάχιστα
ελκυστική κατά τον κρίσιμο χρόνο
προ του δημοψηφίσματος και βάρυνε
υπέρ της επιλογής για αποχώρηση.
Τα αρνητικά αυτά δεδομένα εκμεταλλεύθηκαν επιδέξια, μαζί με
άλλα εφευρήματα, μισές αλήθειες
και fake news, οι οπαδοί της αποχώρησης (Leave), Νάιτζελ Φάρατζ,
Μπόρις Τζόνσον κ.ά., ενώ από πλευράς των οπαδών της παραμονής (Remain), παρά τα σοβαρά επιχειρήματα
και θέσεις που προβλήθηκαν, οι εκφραστές της επιλογής αυτής ήσαν
ελάχιστα πειστικοί έναντι των ψηφοφόρων. Ο Κάμερον έπρεπε διαρ-

κώς να ακροβατεί, τηρώντας εύθραυστες ισορροπίες μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα, αλλά και έναντι του φιλελεύθερου κυβερνητικού του εταίρου, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος
έφερε από το παρελθόν το «στίγμα»
του αντιευρωπαϊστή, παρά την υπέρ
της παραμονής θέση του Εργατικού
Κόμματος, δεν έπειθε και ο ηγέτης
των Φιλελεύθερων Νικ Κλεγκ πολύ
μικρή απήχηση είχε στο εκλογικό
σώμα.
Η διχασμένη κοινωνία
και η βαθειά άγνοια
Αλλά και ο πολιτικός λόγος των
κυριότερων εκπροσώπων των δύο
επιλογών απέβαινε υπέρ των Brexiteers. Γιατί, ενώ οι τελευταίοι μιλούσαν τη γλώσσα που κατανοεί ο απλός
πολίτης, «ο θαμώνας της παμπ», η
αντίθετη άποψη ακουγόταν ασαφής,
αφηρημένη και άσχετη προς την
καθημερινότητα του μέσου Βρετανού
ψηφοφόρου (είναι ενδιαφέρον να
παρακολουθήσει κανείς το debate
στο BBC 2, μεταξύ Farage - Clegg
στις 2 Απριλίου 2014 στον σύνδεσμο:
www.youtube.com/watch?v=fd9rs
mD4HiM).
Παράλληλα, αρνητική επίδραση
για την παραμονή στην Ε.Ε. είχαν

και διάφορες ατυχείς έξωθεν παρεμβάσεις, όπως του Αμερικανού προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ –ο οποίος δεν
χαίρει της καλύτερης φήμης στη
Βρετανία, οι οποίες επέφεραν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι, νομίζω, δίκαιο να λεχθεί
ότι ο Κάμερον, κατά τη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε., πέτυχε αρκετά
θετικά για τη χώρα του. Όχι όμως
τόσα που να αντισταθμίσουν το
κλίμα δημαγωγίας και λαϊκισμού που
επεκράτησε κατά την περίοδο που
προηγήθηκε του δημοψηφίσματος.
Το οριακό αποτέλεσμα (51,89%
υπέρ της αποχώρησης και 49,11%
εναντίον) κατέδειξε πόσο βαθειά διχασμένη ήταν η βρετανική κοινωνία
στο ζήτημα αυτό, αλλά παράλληλα
και πόση άγνοια υπήρχε επί ενός
τόσο σοβαρού θέματος.
Χωρίς αμφιβολία, η αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου αποδυναμώνει τη χώρα, αλλά αποδυναμώνει
και την Ευρώπη, όχι μόνο γιατί η
βρετανική οικονομία αποτελεί τη
δεύτερη μεγαλύτερη της Ε.Ε. και μία
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως,
αλλά και γιατί θα εκλείψει γενικότερα
ένα υπολογίσιμο αντίβαρο στη δεσπόζουσα θέση της Γερμανίας. Η
συνεισφορά εξάλλου της Βρετανίας
στα θέματα ασφάλειας και άμυνας
θα γίνει αισθητή, όπως και σε μια
σειρά άλλων τομέων.
Φυσικά, το κόστος θα είναι επίσης
βαρύ και για τη Βρετανία, μία οικονομία με τεράστιο χρηματοπιστωτικό
τομέα και τομέα υπηρεσιών. Αναφέρω ενδεικτικά ότι, από το 2004 το
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο προορισμός του 20% περίπου των συνολικών ξένων επενδύσεων στην Ε.Ε.,
το δε μεγαλύτερο μέρος (πέραν του
50%) των επενδύσεων από τρίτες

χώρες στην Ε.Ε. περνούσε από το
City. Είναι πλέον προφανές ότι το
αποτέλεσμα της 23ης Ιουνίου 2016
δεν εκφράζει την πλειοψηφία των
Βρετανών ψηφοφόρων. Τον περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκα στο Λονδίνο και μίλησα με (συντηρητικούς
κυρίως) Βρετανούς φίλους που είχαν
τότε ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης.
Τώρα έχουν δεύτερες σκέψεις και
ψιθυρίζουν το ανομολόγητο: να γίνει
δεύτερο δημοψήφισμα.
Τρία χρόνια μετά, το βρετανικό
εκλογικό σώμα, κατανοώντας πλέον
όλα τα δεδομένα και αντιλαμβανόμενο τι διακυβεύεται, θα πρέπει να
έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει
μία καταφανώς εσφαλμένη απόφαση.
Το αποτέλεσμα της 26ης Ιουνίου
2016 είναι προφανές ότι προήλθε
από «ψευδείς παραστάσεις» (πράγμα
όχι ασύνηθες στην πολιτική), γεγονός
το οποίο παραδέχθηκαν σε κάποιες
περιπτώσεις και ορισμένοι από τους
υποστηρικτές, πρωταγωνιστές θα
έλεγα, της εξόδου από την Ε.Ε.
Η πολιτική τάξη της χώρας απέτυχε μέχρι σήμερα να δώσει λύση.
Θα πρέπει να αναζητηθεί δημοκρατικός τρόπος, συμβατός με τη μακρά
συνταγματική παράδοση και ιστορία
της, η λύση αυτή να περιβληθεί με
την αναγκαία δημοκρατική νομιμοποίηση, είτε από το κυρίαρχο Κοινοβούλιο, είτε από τον κυρίαρχο λαό.
Είμαι βέβαιος ότι στη γενέτειρα της
σύγχρονης δημοκρατίας αυτό δεν
είναι ανέφικτο. Είναι μια μάχη που
πρέπει να κερδηθεί. Τόσο για την
Ευρώπη, όσο και για το Ηνωμένο
Βασίλειο. Και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
έχουν χρέος να συμβάλουν προς την
κατεύθυνση αυτή.

Ο κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων είναι πρέσβης
ε.τ. και τέως γεν. διευθυντής του Υπ. Εξωτερικών της Κ.Δ.
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Στρατιωτικό υλικό σε Κούρδους έδωσε η Κύπρος
Τυφέκια και πυρομαχικά της Ε.Φ. δόθηκαν σε Λίβανο και Ιορδανία. Τι αποκαλύπτει ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης στο βιβλίο του
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η συγγραφική δραστηριότητα ενός
πολιτικού με 30 χρόνια δράσης στα
κοινά και πολύχρονη παρουσία
στην κορυφή της διπλωματίας εκ
των πραγμάτων παρουσιάζει έντονο
ενδιαφέρον για τον απλό αναγνώστη και όχι μόνο. Όταν πρόκειται
μάλιστα για τον επί σειρά ετών
υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννη Κασουλίδη, όποιος και να είναι ο χαρακτήρας των γραφομένων του, σίγουρα έχουν ξεχωριστή σημασία.
Ειδικά όταν αφορούν ευαίσθητες
περιόδους της σύγχρονης πολιτικής
ιστορίας του τόπου. Στις 181 σελίδες
του δεύτερου βιβλίου του, το οποίο
παρουσιάστηκε την περασμένη
Παρασκευή (12/4) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Ιωάννης Κασουλίδης σκιαγραφεί και καταθέτει τις
απόψεις του για σημαντικά γεγονότα από τις αρχές της νέας χιλιετίας μέχρι και την αποχώρησή του
από την ενεργό διπλωματική δράση. Ο τέως υπουργός Εξωτερικών
ξεδιπλώνει με καθαρό και απλό
λόγο πτυχές της κυπριακής διπλωματίας τα τελευταία 20 χρόνια, με
σημαντικό σταθμό τη δεύτερη θητεία του στο ΥΠΕΞ, άμα τη εκλογή
του Νίκου Αναστασιάδη, το 2013
και το νέο δόγμα, «Ανήκομεν εις
την Δύσιν». Υπό τον τίτλο «30 Χρόνια Παρών, ιδέες και σκέψεις για
την Κύπρο μας», ο συγγραφές παραθέτει απόψεις και γεγονότα όπως
ο ίδιος βίωσε και διαχειρίστηκε ως
υπουργός Εξωτερικών, όπως τον
περιφερειακό ρόλο της Κύπρου,
τις σχέσεις με ισχυρά κράτη του
πλανήτη και τη δράση της Τουρκίας
στην περιοχή.

Ανήκομεν εις την Δύσιν
Κάτω από τη διπλωματική αποστροφή «Ανήκομεν εις την Δύσιν»,
ο συγγραφέας κατατάσσει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και
όχι μόνο. Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει έχει να κάνει με την επίσκεψη
του Τζο Μπάιντεν στη Λευκωσία
και την ανάγκη ενίσχυσης των νότιων ακτών της Κύπρου από τους
κινδύνους διείσδυσης τρομοκρατών. «Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
έδωσε οδηγίες για να βοηθήσουν
οι ΗΠΑ για την ενίσχυση αυτή με
σκάφη που απεσύρθησαν από χρήση στις ΗΠΑ. Την ίδια υπόσχεση
επανέλαβε και ο αντιπρόεδρος Πενς
κατά τη συνάντησή του με τον
πρόεδρο Αναστασιάδη κατά την
επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο το
2016. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης
αυτής ακόμη αναμένεται».

Οι τριμερείς Συνεργασίες
Ένα σημαντικό θέμα με το οποίο
καταπιάνεται στο βιβλίο του ο Ιωάννης Κασουλίδης είναι η «γένεση»
των περιφερειακών συνεργασιών,
γνωστές και ως Τριμερείς Συνεργασίες. Όπως αναφέρεται σε δύο
σημεία του βιβλίου, η ιδέα των τριμερών συνεργασιών εκκολάφθηκε

Το δεύτερο βιβλίο του Ιωάννη Κα-

σουλίδη ρίχνει περισσότερο φως σε
σημαντικά γεγονότα της τελευταίας
20ετίας, αλλά και στο παρασκήνιο
των περιφερειακών συνεργασιών.
στρατηγικό βάθος για το εβραϊκό
κράτος ένεκα γεωγραφικής ιδιομορφίας.

στο Κάιρο μετά την πτώση του καθεστώτος Μόρσι και κατά την πρώτη επίσκεψη του Ιωάννη Κασουλίδη
ως ΥΠΕΞ. «Κατά τη συνάντησή μου
με τον (Αιγύπτιο) ομόλογό μου,
γεννήθηκε η ιδέα της τριμερούς
συνεργασίας, η οποία επισφραγίστηκε με την επίσκεψη του κ. Βενιζέλου (ΥΠΕΞ Ελλάδας) δύο μέρες
μετά. Με τον κ. Βενιζέλο συνεννοηθήκαμε στο ενδιάμεσο τηλεφωνικά. Τέλος Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τριμερής
Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών, στα γραφεία της Αιγυπτιακής
Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη
όπου ανακοινώσαμε την απόφαση
για τη συνεργασία που εγκαινιάζουμε». Στο κομμάτι των τριμερών
συνεργασιών ο κ. Κασουλίδης δίνει
το εύρος της συνεργασίας σε ένα
σημαντικό κομμάτι που τίθεται κατά καιρούς. Στο κατά πόσο κάποια
άλλη χώρα μπορεί να σταθεί αρωγός
στην Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.
«Από την αρχή διακηρύξαμε ότι
αυτές οι συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε
τρίτης χώρας. Άρα κανένας δεν
έπρεπε να αναμένει ότι οι χώρες
αυτές έπρεπε να προστρέξουν με
το πολεμικό ναυτικό τους, προς
βοήθειας της Κύπρου, όταν π.χ. το
πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας
άσκησε βία για να αποτρέψει τη
γεώτρηση στο τεμάχιο 3 της κυπριακής ΑΟΖ».

Το Ισραήλ
Περιγράφοντας το πλαίσιο συνεργασίας με άλλα κράτη της περιοχής ο κ. Κασουλίδης δίνει έμφαση στις σχέσεις που έχουν οικοδομηθεί, τα τελευταία χρόνια
με το Ισραήλ. Εδώ ο συγγραφέας
τονίζει πως η συνεργασία των δύο
χωρών στηρίχθηκε στην κατανόηση των παραδοσιακών σχέσεων

Στο πλάι της Λευκωσίας








Στις 181 σελίδες του δεύτερου βιβλίου του ο
Ιωάννης Κασουλίδης
σκιαγραφεί και καταθέτει
τις απόψεις του για σημαντικά γεγονότα από τις
αρχές της νέας χιλιετίας
μέχρι και την αποχώρησή του από την ενεργό διπλωματική δράση

της Κύπρου με τον αραβικό κόσμο.
Ο συγγραφέας εξηγεί τη στάση της
Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς,
σε ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό, τονίζοντας πως σαν φίλοι πρέπει
να συμφωνούμε και να διαφωνούμε.
«Η Κύπρος κατανοεί τις θέσεις των
φίλων αραβικών χωρών και του Ισραήλ και μπορεί να είναι πιο χρήσιμη και πιο αποτελεσματική, αν
διατηρήσει τις καλές σχέσεις με
όλους, χωρίς να είναι μέρος του
προβλήματος κανενός». Ο κ. Κασουλίδης προβάλλει τη συνεργασία
με το Ισραήλ στον αμυντικό τομέα,
καθώς και τα βήματα που έχουν
γίνει με την Κύπρο να αποτελεί το

Χρήση βίας στο 3 - Aπειλές της Τουρκίας
Η συμπεριφορά της Τουρκίας

στην περιοχή δεν απουσιάζει από
το βιβλίο του Ιωάννη Κασουλίδη.
Περιγράφοντας τη στάση της Κύπρου, απέναντι στο άνοιγμα νέων
κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ο συγγραφέας
τοποθετείται με ψυχραιμία στο
ερώτημα μέχρι πού μπορεί να
φθάσει η τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ. «Διαφωνώ
με τη θέση των υπηρεσιακών
συμβούλων μου, ότι στο τεμάχιο 3
η πράξη της Τουρκίας ήταν απειλή
χρήσης βίας και όχι χρήση βίας.
Βία δεν εκδηλώνεται μόνο με τη
χρήση πυρός. Όταν οι ελιγμοί κινδύνευαν να βυθίσουν το γεωτρύπανο και απλώς ο καπετάνιος σταμάτησε για να αποφύγει τη βύθιση του σκάφους αυτό είναι προϊόν
βίας».
Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις
του τέως υπουργού Εξωτερικών
στο τι μέλλει γενέσθαι εντός της
ΑΟΖ. Εδώ ο συγγραφέας εμφανίζεται επιφυλακτικός, κυρίως για

το πώς θα αντιδράσουν χώρες,
εταιρείες των οποίων βρίσκονται
εντός της ΑΟΖ. Για τις ΗΠΑ για τις
οποίες έγινε πολύς λόγος, ένεκα
της γεώτρησης της ExxonMobil,
θεωρεί πως η στάση των Αμερικάνων θα εξαρτηθεί από τη φάση
των σχέσεων με την Τουρκία. Πιο
πιθανό θεωρεί ο κ. Κασουλίδης τη
λεκτική αντίδραση ή την αποστολή πολεμικών μέσων, τα οποία
όπως διευκρινίζει, δεν θα έλθουν
για ναυμαχία στη περιοχή. «Ο
Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Γουέλς Μίτσελ δήλωσε ότι
η παρεμπόδιση από την Τουρκία
«δεν θα περάσει απαρατήρητη».
Ο κ. Κασουλίδης εκφράζεται θετικά στο βιβλίο του για τη στάση της
Γαλλίας σε πολιτικό επίπεδο, αλλά
και την παρουσία της ΕΝΙ στην
ΑΟΖ. «Η Γαλλία επέδειξε αποφασιστικότητα κατά τη γεώτρηση στο
τεμάχιο 11 και την παρουσία τους
έκαναν δύο γαλλικά πολεμικά. Σίγουρα έγινε προειδοποίηση στα
διπλωματικά παρασκήνια».

Το πλαίσιο σχέσεων της Κύπρου
με χώρες της περιοχής αποκαλύπτεται σε ένα σημείο του βιβλίου
όπου ο συγγραφέας αναφέρεται
στις προκλήσεις του τουρκικού
ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός», το φθινόπωρο του 2014 όταν
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγκάσθηκε να αναστείλει της συνομιλίες στο Κυπριακό. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, μπροστά στην
αδυναμία για ουσιαστική αντίδραση
ο κ. Κασουλίδης τηλεφώνησε στον
τότε ΥΠΕΞ του Ισραήλ Άβιγκντορ
Λίμπερμαν τον οποίο κάλεσε να
έλθει στη Λευκωσία προς στήριξη
της Κύπρου. Κάτι ανάλογο έγινε
και προς την πλευρά του Λιβάνου.
Και οι δύο ΥΠΕΞ στήριξαν τη Δημοκρατία καταδικάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις. Κάτι ανάλογο
έγινε από την Αίγυπτο και φυσικά
από την Ελλάδα. Το πόσο σημαντική
ήταν η στήριξη κρατών της περιοχής αποκαλύπτεται από μια στιχομυθία του κ. Κασουλίδη με τον τότε
Αμερικανό πρέσβη. «Όταν παραπονέθηκα για τη χλιαρή αντίδραση
των ΗΠΑ μου απάντησε. ’Δεν πρέπει
να έχετε παράπονο, μαζέψατε εδώ
όλη την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου να σας συμπαρασταθεί’.
Σε αυτό το τελευταίο δεν μπόρεσα
παρά να χαμογελάσω».

Η Αίγυπτος
Εκτός από την περιγραφή για
το πώς γεννήθηκε η ιδέα των Τριμερών Συνεργασιών, ο Ιωάννης Κασουλίδης κάνει ειδική αναφορά για
το τι κλήθηκε να διαχειριστεί μόλις
ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών,
τον Μάρτιο του 2013. Το κομμάτι
των σχέσεων με την Αίγυπτο ο συγγραφέα το διαχωρίζει σε δύο περιόδους. Την περίοδο Μόρσι και
των Αδελφών Μουσουλμάνων και
την περίοδο Σίσι. Στην πρώτη περίοδο, τη Λευκωσία την απασχο-

λούσε η στάση του Μόρσι με επιπτώσεις στην επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των ΑΟΖ των
δύο χωρών από το Κάιρο. Ο συγγραφέας αποδίδει την μη επικύρωση
της συμφωνίας που συνομολογήθηκε επί εποχής Νίκου Ρολάνδη,
στην επιρροή που ασκούσε η Τουρκία στο καθεστώς Μόρσι και των
Αδελφών Μουσουλμάνων. Το κλίμα
για την Κύπρο άλλαξε μετά την
άνοδο του Σίσι στην εξουσία, καθώς
και στη στάση που τήρησε η Λευκωσία. «Ένα από τα πρώτα διατάγματα (μέχρι την εκλογή Κοινοβουλίου στην Αίγυπτο) ήταν και η επικύρωση της συμφωνίας για τον διαχωρισμό της ΑΟΖ, αμφοτέρων, με
βάση τη μέση γραμμή. Έτσι το θέμα
αυτό έληξε αισίως».

Λίβανος και Ιορδανία
Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει στην
περιγραφή των σχέσεων με γειτονικές χώρες, αφορά τη στρατιωτική
βοήθεια που έδωσε η Κύπρος σε
δύο χώρες. Τον Λίβανο και την Ιορδανία. Ο κ. Κασουλίδης στο βιβλίο
του αναφέρει πως η Κύπρος, μετά
από βοήθεια που ζήτησε ο Λίβανος,
απέστειλε με γαλλικά πολεμικά
πλοία τυφέκια και πυρομαχικά, τα
οποία δεν χρησιμοποιούσε η Εθνική
Φρουρά, αξίας πολλών εκατομμυρίων. Βοήθεια λαμβάνει και το ναυτικό του Λιβάνου από την Κύπρο
και σε θέματα εκπαίδευσης στον
τομέα έρευνας και διάσωσης. Στρατιωτική βοήθεια παραχώρησε η
Κύπρος στην Ιορδανία, αλλά και
την περιφερειακή κυβέρνηση του
Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ για
καταπολέμηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ισραήλ – Κύπρος – Τουρκία
Στις κομμάτι σχέσεις Κύπρου –
Ισραήλ, ο κ. Κασουλίδης δίνει και
το επίπεδο των σχέσεων Ισραήλ –
Τουρκίας τις οποίες τις περιγράφει
με μια στιχομυθία που είχε με Ισραηλινό υπουργό: «Ο καθρέφτης
έχει ραγίσει, όπως χαρακτηριστικά
μου είπε Ισραηλινός υπουργός, μετά
την προηγούμενη συμπεριφορά
της Τουρκίας με το επεισόδιο του
‘Μαβί Μαρμαρά’». Ο συγγραφέας
αναφέρεται και στις διεργασίες μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας για τον αγωγό
Φ.Α. Εδώ γίνεται λόγος για «σύννεφα
στον ορίζοντα», προφανώς σε επίπεδο τριμερούς συνεργασίας, κατά
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
για σύνδεση του Λεβιάθαν με αγωγό
προς Τουρκία και ενδεχόμενη διέλευσή του, μέσω της κυπριακής
ΑΟΖ. Ο κ. Κασουλίδης αναφέρεται
σε έντονες συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα κατά την τριμερή
συνάντηση της Θεσσαλονίκης. Το
συγκεκριμένο κεφάλαιο κλείνει με
περιγραφή της σημερινής εικόνας.
«Δεν γνωρίζω αν η προσπάθεια (του
τουρκικού αγωγού) ναυάγησε, αλλά
σίγουρα έχει παγώσει, διότι η ισραηλινή κοινή γνώμη θα ήταν αδύνατο να αποδεχθεί τέτοια εξέλιξη
– το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

ΑΡΘΡΟ / Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Π

αρόλο που επικρατεί μια γενική απογοήτευση και απαισιοδοξία για το ενδεχόμενο
λύσης του Κυπριακού, παρόλο που
ακόμα και ένας φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ μιας τουρκοκυπριακής και μιας ελληνοκυπριακής
ομάδας μετατρέπεται σε επιχείρημα
για την πολιτική ισότητα και τη γελοιοποιεί, παρόλο που γίνεται αφορμή για αποφάσεις που για μένα περιγράφονται μόνο σαν «τατσιλίκι»,
υπάρχουν άλλοι που σκέφτονται
εποικοδομητικά και εισηγούνται
τρόπους που ενισχύουν την προσπάθεια για λύση.
Αναφέρομαι στην πρόσφατη εισήγηση του ευρωβουλευτή Τάκη
Χατζηγεωργίου, όπως παρουσιάστηκε στο σεμινάριο για δημοσιογράφους που διοργάνωσε το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Πισσούρι πριν από έναν μήνα πε-

Η πρόταση Τάκη Χατζηγεωργίου
ρίπου. Δίπλα από την πρόταση Γκουτιέρες για την Ασφάλεια και τις προτάσεις για εξασφάλιση της εφαρμογής όσων θα συμφωνηθούν, που
θα ικανοποιούν και τις δύο πλευρές
για να νιώθουν και οι δύο εξίσου
ασφαλείς έρχεται και η πρόταση
αυτή, που σίγουρα θα ενισχύει και
κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργεί
επιπρόσθετες συνθήκες ασφάλειας
και για τις δύο πλευρές. Η πρόταση
αφορά στην παρουσία στην Κύπρο
ενός σημαντικού ευρωπαϊκού ή και
διεθνούς οργανισμού, ικανού να
εκπέμψει αίσθημα ασφάλειας στους
πολίτες, αλλά και βάσιμη βεβαιότητα
ότι η ομοσπονδία δεν είναι προς
κατάρρευση. Σπουδαίο παράδειγμα
είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες, χωρίς την παρουσία
του οποίου η ομοσπονδία του Βελγίου θα έμπαινε σε σοβαρούς κλυδωνισμούς. Θεσμοί αυτού του με-

γέθους παίζουν ουσιώδη ρόλο στη
λειτουργία της δημοκρατίας, και
πιο συγκεκριμένα της βιωσιμότητας
της ομοσπονδίας. Η παρουσία των
Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη είναι
ένα άλλο παράδειγμα.
Οι ευρωπαίοι της Δυτικής Ευρώπης, λοιπόν, προκειμένου να ενισχύσουν την ειρήνη στην περιοχή
αυτή ίδρυσαν την Ε.Ε., αλλά και εγκαθίδρυσαν σε διάφορες πόλεις
ισχυρούς ευρωπαϊκούς θεσμούς
που παίζουν ιδιαίτερα βασικό ρόλο
στα θέματα ασφάλειας, ειρήνης και
λειτουργίας των νόμων. Αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση του Τάκη
Χατζηγεωργίου αφορά θεσμό πέραν
της Ε.Ε., προκειμένου το όλο εγχείρημα να περιλαμβάνει όλες τις χώρες
της περιοχής. Είτε, λοιπόν, υπό το
Συμβούλιο της Ευρώπης είτε υπό
τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι σωστό
εκ μέρους μου να εμβαθύνω περαι-

τέρω. Προσωπικά καταθέτω την
άποψή μου γνωρίζοντας τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγκαθίδρυση
για παράδειγμα ενός δικαστικού
θεσμού ή παραρτήματος αυτού από
την Ε.Ε. ή το Συμβούλιο της Ευρώπης
που ακριβώς επιλαμβάνεται θεμάτων
επιτήρησης της συνταγματικής νομιμότητας, της εφαρμογής συμφωνηθέντων που θα ενσωματώνονται
σε ένα Σύνταγμα και τους νόμους
που θα ψηφίζονται για να συνάδουν
με το Σύνταγμα ενός κράτους μέλους
θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Η
Ε.Ε. απέδειξε ότι έχει τη δύναμη να
επαναφέρει στην τάξη απόπειρες
εκτροπής από αρχές, όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και του
κράτους δικαίου. Πρόσφατο παράδειγμα η περίπτωση της Πολωνίας
όπου η κυβερνητική πλειοψηφία
αποπειράθηκε να προβεί σε αλλαγή
της σύνθεσης του Ανώτατου Δικα-

στηρίου προς δικό της πολιτικό όφελος. Το ίδιο συνέβη με την Ουγγαρία
και τις προσπάθειες του Βίκτωρ
Όρμπαν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης
κράτησε παράλληλα αποφασιστική
στάση έναντι του Αζερμπαϊτζάν για
αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων. Αν, λοιπόν, σαν επιπρόσθετη
προσφορά της για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην Κύπρο ότι όσα συμφωνηθούν θα εφαρμοστούν, η Ε.Ε.
ή το Συμβούλιο της Ευρώπης υποσχεθεί ότι σε περίπτωση λύσης του
Κυπριακού θα επιλέξει την Κύπρο
για την παρουσία ενός τέτοιου θεσμού θα αποτελεί μια επιπρόσθετη
και έμπρακτη εγγύηση για όσους
στον όρο ασφάλεια περιλαμβάνουν
την ασφάλεια εφαρμογής. Ο θεσμός
αυτός δεν θα είναι σίγουρα θεσμός
της Κύπρου, αλλά είτε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είτε του ΕΔΑΔ
είτε άλλως πως και θα εκδικάζει

προσφυγές από οπουδήποτε στην
Ευρώπη. Απλώς –αλίμονο!– αν η
Κύπρος, που δημιουργεί για την
ίδια επιπρόσθετη υποχρέωση και
υπευθυνότητα, θα είναι ο πρώτος
διάδικος του δικαστικού αυτού θεσμού. Παραπλήσια πρόταση έκανε
και στο παρελθόν, καθώς με πληροφορεί ο ίδιος, και ο τέως πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κ. Χατζηγεωργίου
έκανε διάφορες επαφές και θεωρεί
ότι η πρόταση του είναι εφικτή. Η
πρόταση αυτή, λοιπόν, του Τάκη
Χατζηγεωργίου αξίζει της προσοχής
μας και από τις δύο πλευρές και να
διερευνηθεί η πιθανότητα να αποτελέσει επιπρόσθετη αναφορά μέσα
στο πλαίσιο της λύσης.

Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης είναι τέως
υπουργός Εξωτερικών της Κ.Δ.
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Η ευθύνη της Ε.Ε. και της Κύπρου για τους εκτοπισμένους
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Σ

τις 27 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε το άρθρο μου στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» με τίτλο «Η Διαχρονική αποτυχία της Δημοκρατίας για τους εκτοπισμένους».
Στο άρθρο εκείνο υπεδείχθη τόσο
η κοινωνική ευθύνη της Πολιτείας
για εφαρμογή συγκεκριμένης και
σταθερής πολιτικής αποζημίωσης
των ιδιοκτητών κατεχομένων περιουσιών για την απώλεια χρήσης
τους ενόσω δεν έχουν την κατοχή
τους όσο και η ενδεχόμενη αντίστοιχη νομική της ευθύνη προς τούτο, η οποία πηγάζει από το ίδιο το
Σύνταγμα δυνάμει των Άρθρων 23
και 35, ως δευτερεύουσας μεθόδου
εκπλήρωσης της υποχρέωσής της
να διασφαλίσει την αποτελεσματική
εφαρμογή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Και ότι η υποχρέωση αυτή
συνιστά δημόσιο βάρος στο πλαίσιο
του Άρθρου 24, το οποίο πρέπει να
φέρουν όλοι οι πολίτες, καθ’ όσον
η τουρκική κατοχή, από την οποία
προκύπτει η απώλεια χρήσης των
περιουσιών, αφορά την Πολιτεία ως
σύνολο και όχι μόνο τους εκτοπισμένους, οι οποίοι κατ’ ουδένα λόγο
δικαιολογείται να φέρουν μόνοι τους
το βάρος αυτό. Το σημερινό άρθρο
επιδιώκει να υποδείξει μία άλλη διάσταση του πράγματος, η οποία επιτείνει την ευθύνη της Πολιτείας και
αναδεικνύει ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι όροι της προσχώρησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 περιλαμβάνουν και το Πρωτόκολλο 10 προνοεί στο Άρθρο 1.1 ότι αναστέλλεται

η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις περιοχές στις οποίες η
Δημοκρατία δεν έχει αποτελεσματικό
έλεγχο, με απροσδιόριστη τη διάρκεια της αναστολής και τη βεβαιότητα της άρσης της, αφού το Άρθρο
1.2 προνοεί περαιτέρω ότι η αναστολή μπορεί να τερματιστεί με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Ο
λόγος που δίδεται στο προοίμιο του
Πρωτοκόλλου 10 για την αναστολή
της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές
είναι ότι τούτο είναι αναγκαίο διότι
δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η διευθέτηση του Κυπριακού. Στο προοίμιο
αναφέρεται επίσης στη συνέχεια
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος επιθυμούν όπως η ένταξη της
Κύπρου αποβεί προς όφελος όλων
των Κυπρίων πολιτών, που βεβαίως
εγείρει ερώτημα για τους ιδιοκτήτες
των κατεχομένων περιουσιών ως
προς τις οποίες εξαιρείται η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Το πρακτικό αποτέλεσμα του
Πρωτοκόλλου 10, ως εκ της αναστολής της εφαρμογής του ευρωπαϊκού
κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές, είναι ότι, αν και εντάσσεται
ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος
της, δεν έχουν υποχρέωση βάσει
του ευρωπαϊκού δικαίου να αποκαταστήσουν τους εκτοπισμένους ιδιοκτήτες στις περιουσίες τους, διασφαλίζοντας έτσι το βασικό δικαίωμα
κατοχής και χρήσης τους, αφού η

Για τη μία θετική ψήφο...

Τ

Του δρος ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ο θέμα της μιας θετικής τουρκοκυπριακής ψήφου για κάθε
απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και στις Μικτές Επιτροπές της κεντρικής κυβέρνησης
μετά από τη λύση του Κυπριακού
στη βάση της Δικοινοτικής, Διζωνικής
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), ενσωματώνει
για την τουρκοκυπριακή πλευρά,
την ουσία της πολιτικής ισότητας
όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η προσπάθεια διαμόρφωσης κοινών όρων αναφοράς
για την αναμενόμενη επανέναρξη
των συνομιλιών για το Κυπριακό
στη βάση του Πλαισίου Γκουτιέρες,
καθώς και η συναίνεση της Τουρκίας
για συζήτηση των θεμάτων της
Ασφάλειας και των Εγγυήσεων φαίνεται να εξαρτάται από την αποδοχή
της ελληνοκυπριακής πλευράς του
όρου αυτού, που κατάντησε να είναι
η κύρια «κόκκινη γραμμή» της αντίπαλης πλευράς. Είναι, επομένως
σημαντικό να αναλύσουμε το ενδεχόμενο αποδοχής μας του όρου αυτού
και των πιθανών σεναρίων κατά την
εφαρμογή του. Ξεκινάμε την ανάλυσή
μας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Η εκλογή του Ελληνοκύπριου προέδρου και του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου γίνεται με το σύστημα
της κοινής διασταυρούμενης σταθμισμένης ψήφου, 2) η διάρκεια της
προεδρικής θητείας είναι πενταετής
και η θητεία του Ελληνοκύπριου
στην Προεδρία της ΔΔΟ είναι 40 μήνες και του Τουρκοκύπριου στην
Προεδρία θα είναι 20 μήνες, 3) το
Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι 11μελές με 7 Ελληνοκύπριους υπουργούς
που θα τους διορίζει ο Ελληνοκύπριος
πρόεδρος, ενώ ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος θα διορίζει τους 4 Τουρκοκύπριους υπουργούς, 4) τα μέλη
των Ειδικών Επιτροπών θα τα διορίζει
το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ας δούμε τώρα πώς θα αναμένεται
να λειτουργήσει το σύστημα αυτό
στην πράξη: Η εκλογή των δύο αυτών
ανώτατων αξιωματούχων με τη διασταυρούμενη σταθμισμένη ψήφο
θα προϋποθέτει αμοιβαίες συμμαχίες
από την κάθε Κοινότητα ώστε να
διασφαλίζεται η ανάδειξη ηγετών
με κοινά οράματα και με πρόθεση
συνεργασίας για το καλό και των δύο
κοινοτήτων, ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων και που θα επιδιώκουν το καλό του κυπριακού λαού
ως συνόλου. Το ενδεχόμενο ο μεν
Ελληνοκύπριος να επηρεάζεται στις
αποφάσεις και τις πολιτικές του επιλογές από τις Κυβερνήσεις της Ελ-

λάδας ο δε Τουρκοκύπριος από τις
αποφάσεις και τις πολιτικές επιλογές
της Τουρκίας είναι μηδενικό, δεδομένου του γεγονότος ότι ο καθένας
θα έχει εξασφαλίσει την εκλογή του
από την αντίστοιχη κυπριακή κοινότητα και όχι επειδή είχε πρόθεση
να είναι το όργανο της «Μητέρας
Πατρίδας». Ως αποτέλεσμα αυτής
της ομοψυχίας και της πρόθεσης για
συνεργασία και όχι για σύγκρουση,
είναι βέβαιο ότι και κατά τους διορισμούς των μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου θα επιδιωχθεί η επιλογή
ατόμων με πρόθεση τη συνεργασία
για το συνολικό καλό και όχι για την
επιδίωξη εθνοτικών στόχων και συμφερόντων. Προς τούτο θα αναμένεται
ότι κατά την επιλογή των ατόμων
για υπουργοποίηση θα λαμβάνονται
υπόψη και τυχόν εισηγήσεις του Ελληνοκυπρίου προέδρου για κάποια
μέλη από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και αντίστοιχα εισηγήσεις
του Τουρκοκύπριου αντιπροέδρου
για κάποια μέλη από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Κάτι ανάλογο θα
μπορεί να ισχύει και κατά την επιλογή
και διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο των ελληνοκυπριακών μελών
των Μεικτών Επιτροπών, καθώς και
των τουρκοκυπριακών μελών σε αυτές. Με αυτές τις προϋποθέσεις και
αυτά τα δεδομένα είναι σίγουρο ότι
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα
υπάρχει ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και στις Ειδικές Επιτροπές. Πρόσθετα θα είναι βέβαιο ότι
και οι Ελληνοκύπριοι υπουργοί, ή
τουλάχιστον μερικοί από αυτούς,
καθώς και στις περιπτώσεις των Ειδικών Επιτροπών, θα έχουν στο μυαλό τους και τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας καθώς και,
αντιστοίχως, οι Τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι θα κρίνουν και με βάση τα
συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων
και όχι τα ιδιαίτερα «κοινοτικά» τους
συμφέροντα. Έτσι θα είναι εξασφαλισμένη σχεδόν πάντοτε και η «μία
θετική ψήφος» από την κάθε πλευρά
και επομένως ας μη «δαιμονοποιούμε»
το θέμα και ας αποφασίσουμε ότι το
σημαντικότερο θέμα είναι η επιδίωξη
και η εξασφάλιση της συγκατάθεσης
της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, όπως στις νέες για
το Κυπριακό συνομιλίες θα συζητήσουμε όλα και τα έξη σημεία του
Πλαισίου Γκουτιέρες και κυρίως τα
καίριας σημασίας θέματα της κατάργησης των εγγυήσεων και των θεμάτων ασφάλειας της νέας Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προκύπτει θέμα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης της Ε.Ε. και της Κ.Δ. για την
απώλεια χρήσης των ιδιοκτητών των κατεχομένων περιουσιών ενόσω διατηρείται η αναστολή της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές.
τοπική ισχύς του ευρωπαϊκού Δικαίου στις κατεχόμενες περιοχές
αναστέλλεται. Δεν είναι έτσι δυνατή
η αποτελεσματική εφαρμογή των
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των
κατεχομένων περιουσιών, που οι
πλείστοι είναι οι εκτοπισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά
τη δυνατότητά τους, ως Ευρωπαίοι
πολίτες υποκείμενοι σε ανάλογες
υποχρεώσεις, να έχουν και την προστασία του όσον αφορά την κατοχή
και χρήση των περιουσιών τους.
Θέμα ηθικής - κοινωνικής
ευθύνης Ε.Ε. και Κ.Δ.
Δεν είναι σκοπός του άρθρου αυτού να ασχοληθεί με τη νομιμότητα
ή την εκ των πραγμάτων αναγκαιότητα του Πρωτοκόλλου 10. Η θέση
είναι μάλλον ότι, δεδομένης της
εξαίρεσης του Πρωτοκόλλου 10,
προκύπτει θέμα ηθικής και κοινω-

νικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απώλεια χρήσης
των ιδιοκτητών των κατεχομένων
περιουσιών ενόσω διατηρείται η
αναστολή της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές. Η αναστολή της
εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές
δεν συνιστά, και δεν θα μπορούσε
να συνιστά, κατάργηση των ιδίων
των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων
παρά μόνο τη μη δυνατότητα εφαρμογής τους επί τόπου ως εκ της τουρκικής κατοχής, η οποία στερεί τον
αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσω αυτής
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
ιδιοκτησιακό δικαίωμα, όπως καταδεικνύει και η υπόθεση Orams (C420/07, 28-4-2009), εντούτοις παρα-

μένει χωρίς νομική υποχρέωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους
της να διασφαλίσουν την αποκατάσταση, κατοχή και χρήση των κατεχομένων περιουσιών από τους
ιδιοκτήτες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυπριακή Δημοκρατία,
όμως, έχουν επακόλουθη ηθική και
κοινωνική ευθύνη έναντι των πολιτών τους, οι οποίοι δεν μπορούν
να έχουν το όφελος της κατοχής και
χρήσης των κατεχομένων περιουσιών τους. Η ευθύνη αυτή, εφόσον
δεν μπορεί να εκπληρωθεί με την
πρωτεύουσα μέθοδο της αποκατάστασης, μπορεί να εκπληρωθεί με
τη δευτερεύουσα μέθοδο της καταβολής αποζημιώσεων για την απώλεια χρήσης, ώστε να επιτυγχάνεται
η κατά το δυνατό αποτελεσματική
εφαρμογή του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Εφόσον η πλήρης αποκατάσταση των ιδιοκτητών με την
απόδοση κατοχής και χρήσης των
περιουσιών τους δεν μπορεί να επιτευχθεί, η δευτερεύουσα αυτή μέθοδος είναι και η κατά προσέγγιση
προσφερόμενη και ευχερώς δυνατή
εφόσον με αυτή εξυπακούεται μόνο
η αναγκαία δαπάνη. Η ευθύνη αυτή,
η οποία και δεν εννοείται βεβαίως
να υποκαταστήσει την πρωταρχική
και διαρκή ευθύνη της Τουρκίας,
εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας να μεριμνήσουν, διαρκούσας
της τουρκικής κατοχής, για την ισότιμη κατανομή των βαρών στα δεδομένα της επικράτειάς τους, ώστε

οι απώλειες που προκύπτουν από
την τουρκική κατοχή όχι απλώς κυπριακού, αλλά και ευρωπαϊκού εδάφους να μη βαρύνουν μόνο τους
ιδιοκτήτες των κατεχομένων περιουσιών, αλλά όλους τους Κυπρίους
και Ευρωπαίους πολίτες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαχρονικά επιδείξει μεγάλη ευαισθησία
στα θέματα που αφορούν κοινωνικές
ανισότητες και την κοινωνική συνοχή και οφείλει να ανταποκριθεί
αναλόγως. Η Κυπριακή Δημοκρατία,
πέραν της ανάλογης δικής της υποχρέωσής της ως άμεσα εμπλεκόμενη
εφόσον πρόκειται για πρωτίστως
δικούς της πολίτες, οφείλει να απευθυνθεί και προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υποδεικνύοντας και τη δική
της κατ’ επέκταση εμπλοκή και υποχρέωση. Η Ευρωπαϊκή συνδρομή,
μάλιστα, θα μετριάσει και το μερίδιο
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
εκπλήρωση της δικής της υποχρέωσης, δεδομένης και της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητάς
της να ανταποκριθεί στο μέγεθος
της απαιτούμενης δαπάνης. Η θετική
ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό θα είναι σημαντική όσον αφορά το κοινωνικό της
πρόσωπο και την προσήλωσή της
στην κοινοτική αλληλεγγύη και θα
βεβαιώσει την υπόσταση των ιδιοκτητών των κατεχομένων περιουσιών ως ισότιμων και όχι μειονεκτούντων πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο κ. Δημήτριος Χατζηχαμπής είναι πρώην
πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
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Στρατιωτική
συνεργασία
με τις ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις για εγκατάσταση
κρίσιμων οπλικών συστημάτων
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ÇÓßÔÚÏÑÂÝ ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ ÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑÁÝÇÖÄÚÎÔ
ÛÂÔÇÎÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕÛÁÒËÏ
ÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÔÇËÓÖÒÇÑËÃÑÇÛ»
ÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÚØÄÖÕÙÚÕÔÑÆÑÒÕ

Στο τραπέζι ³ÉÜÜiÑÐÉ¨{~Ñ{~ÈÇi³ÊÉK¨Ë~³Ñ{{³ÒÐÉÑ³Ò~É¨VÐiÉÑÙ¨ÐÓÑÑÉ¨~Ò×i~Ñ{ÉÜ{~Ì³É¨Ñ

Επισκέψεις αμερικανικών πολεμικών ακόμα
και σε νησιά τα οποία
οι Τούρκοι θεωρούν
αποστρατιωτικοποιημένα, όπως η Ρόδος.
ÖØÕÙÚØÏÈ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙË¬ÕßØÑÃÇÑÇÏ¬ÕÚËÒËÙÃÍØÇÌÕÍÏÇ
ÚÕßÝ:ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎËßÚÁØÇÖÕßÖÁØÇÙËÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÕÊÎÍÃÇÚÜÔÍÏÇÄÙÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕßÝÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÝÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÇÔÎÙßÞÃÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÏÊØ¦Î
ÍÑßØÇÍÏÇÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ©Ï¬ÕÆØÑÕÏ
ÁÞÕßÔÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÄÚÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÎØÎÚÕØÏÑÂÖËØÃÆÉÜÙÎÝËÓÖÕÊÃÜÔÙÚÎÔ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ¦ØÇÑÇÏ
ÙÚÇÑÄÖÏÇÜÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÛËÚÏÑÂÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÓË
ÓÕÞÒÄÚÎÔÖÃËÙÎÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÏÕßÒËÔÏÙÚ×ÔÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÖØËÙÈËÃÇÙÚÇÑÄÖÏÇËÐÇÖÁÒßÙË
ÓÆÊØÕßÝÑÇÚ¦ÚÕÖÏÑ×Ô¡¡ÖÕß
ÖÇØËÃÞÇÔÈÂÓÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇ
ÓÁÒÎÚÕß-,;6ÖÕßàÎÚÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ

¬ÕßØÑÃÇÄÓÜÝÞ¦ÔËÏÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ËØËÃÙÓÇÚÇÑÇÏÙÚÇÔÄÚÏÇ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕß
ÙÚØÇÚÎÍÕÆ²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÙÚÎÏÈÆÎÙÎÓÇÃÔËÏËÐÕØÏÙÓÕÆÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÄÖÕÏÇÝËÖÏØØÕÂÝËÃÞËÎÍÑßØÇËÑËÃÖÏÖÒÁÕÔÎÇÔÇÚØÕÖÂÚÕß
©Ó¦ØÇÒ¡ÖÇÙÃØËßÙËÈÕÆÝÓÁÒÕßÝ
ÚÜÔÊËÒÌ×Ô¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÙÚÕ
ÕßÊ¦ÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÖËØÇÏÚÁØÜÖÃËÙÎÙÚÎÔÍÑßØÇÑÇÛ×ÝÁÞËÏÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÇßÚÏÑÂÝ
È¦ÙÎÝÙÚÎÔØßÛØ¦¦ÒÇÙÙÇÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÇÕßÊ¦ØÇÈËÝËÃÞÇÔ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝËÔÙÚ¦ÙËÏÝÏÊÏÇÃÚËØÇÒÄÍÜÚÎÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏ
ÚÕØ¦Ô
ÏÛÇÔÂÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÔÇßÚÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÇÑÄÓÇÓÏÇÇÖÕÚßÞÃÇÙÚÕ
ÖØÕÌÃÒÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝ
ÖÕßÑÇÒÒÏËØÍÕÆÙËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÑØÔÚÕÍ¦Ô ÕÓÈÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÙËÇßÚÂÚÎÔËßØÆÚËØÎÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÖËØÏÕÞÂ
ËÃÔÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÏÍÆÖÚÕß
ÓÖÔÚÁÒ¢ÇÚ¦ÞÇÒÃÙÏÕÕÖÕÃÕÝ
ÙÚÎØÃàËÏÄÒËÝÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙË
ÏÈÆÎÑÇÏÕßÊ¦ÔÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÜÔÊËÒÌ×Ô¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÒÒ¦ÊÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇßÐ¦ÔËÏÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕ²ÛËÝ
ÐËÑÃÔÎÙËÙÚÇÇÔÕÏÑÚ¦ÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝÎÄÍÊÕÎËÒÒÎÔÕÇÏÍßÖÚÏÇÑÂ
ÊÏÇÑÒÇÊÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎ¡ÁÊÕßÙÇ®ÓË
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ

Ο ρόλος της ομογένειας
και οι δύο γερουσιαστές
Η μείζονος ÙÎÓÇÙÃÇÝËÐÁÒÏÐÎÙÚÎ
ËØÕßÙÃÇÍÏÇÚÕÔÓËÒÒÕÔÚÏÑÄØÄÒÕ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÕßÝ
ÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ËÃÔÇÏÇÖÄØØÕÏÇÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÕÓÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÝÙÆÙÌÏÍÐÎÝÚÜÔËÒÒÎÔÕáÙØÇÎÒÏÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇ
¬ÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÑÇÚÁÛËÙÇÔ
ÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ
¡¦ØÑÕªÕÆÓÖÏÕÑÇÏÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝªÄÓÖËØÚ¡ËÔÁÔÚËàÊËÔÖØÕÁÑßÉËÚßÞÇÃÇØÕÎÍÂÛÎÑÇÔËÖÇÌÁÝËÔÎÓËØ×ÙËÏÝÑÇÏÇÔÇÒÆÙËÏÝ
ÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÖØÕÙÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÏËÏÙÎÍÂÙËÏÝÚÕßÝ
ËÏÙÇÑÕÆÕÔÚÇÏ
©¡ËÔÁÔÚËàËÃÔÇÏÕÖÏÕÖÏÙÚÄÝ
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÝÌÃÒÕÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ ÆÖØÕßÑÇÏÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ
ÃÔÇÏÛËÙÓÏÑ¦ÑÇÏÕÖÏÕÏÙÞßØÄÝ
ÏËÚÁÒËÙËÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÞÁÙËÜÔÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÃÔÇÏÚ×ØÇÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝ¦ÔÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝ
ËØÕßÙÃÇÝÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÖØÄËÊØÕÝÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÕÔËÒÒÎÔÏÙÓÄÁÞËÏÖÕÒÆÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÖÕØØÁËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÇÖÄÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎÌÏÒÃÇÚÕß

ÓËÚÕÔÒÒÎÔÕÑÆÖØÏÕ¬¦ÙÕÇÓÖ¦
ÇÖÄÚÕ§ÏÕß¬àÁØÙËáÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔ
ÁÑÇÔËÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÏÝßÖÇØÐÏÇÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÎÝ ÆÖØÕßÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
©¡¦ØÑÕªÕÆÓÖÏÕËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕËÈØÇáÑÄÒÄÓÖÏÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÁÔÚÕÔÎÊØ¦ÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÕÍËÏÕßÔËØÍ¦àËÚÇÏÙÚËÔ¦ÓËÚÕÔ
¡ËÔÁÔÚËà¶ÖÇØÄÚÏÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÑÄÓÓÇÚÇÁÞÕßÔÑÕÏÔÁÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÄÖÜÝÚÎÔÇÔÚÃÛËÙÎÙÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý ¦ÙÚØÕÙÚÎÔ ÕÆÈÇ¶ËÔ×
ÊÏÇÚÎØËÃÖÕÒÆÙÚËÔÂÌÏÒÃÇÓËÚÕÔ
ÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄ
ÈÕßÒËßÚÂÑÇÝ¡ÖÏÒÏØ¦ÑÎ¶ËÑÒÁÍÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÊÆÕÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇ¶
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕßÖÎØÁÚÎÙÇÔÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÓÇàÃÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÕÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÙ×ÓÇ
ÖÃÙÎÝÕªÕÆÓÖÏÕÁÞËÏÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÊÆÕÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÓËÛÕÊÏÑ¦ÊËÙÓÕÆÝÓËÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÝÈÕÎÛÕÆÝ¦ÒÒÜÔÔÕÓÕÛËÚ×ÔÓËÄÚÏÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ

 ÏÇÚÎÙÆÔÚÇÐÎÑÇÏÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂßÖÂØÐËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÕªÕÆÓÖÏÕÓËÕÓÕÍËÔËÃÝ
ÇÖÄÚÕÏÑ¦ÍÕÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΙΣ

ΑΠΟΨΗ

Τα Βαλκάνια και η παραπαίουσα Ευρώπη
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ*

Η δημόσια ÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎÇÒÒÃÇ
ËÔÄÉËÏÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÇÖÄÚÎ
ÈÇÒÑÇÔÏÑÂÕÖÚÏÑÂÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÇÖËÒÖÏÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇ©ÏßÖÕÉÂÌÏÕÏËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÇØÔÕÆÔÚÇÏÙßÒÒÂÈÊÎÔ
ÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ®¶ÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÌÃÒÎËØÈÃÇÎÁÔÚÇÐÎÖÇØÇÖÁÓÖËÚÇÏÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝ
¥ÝÖØÕÝÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔÚÃÛËÚÇÏÑÇÔÛÁÓÇ!
ÊËÔÁÞËÏÛÁÙÎÙÚÎÔßØ×ÖÎÕÆÚË
Ú×ØÇÕÆÚËÖÕÚÁ
ÙÚ¦ÙÎÇßÚÂÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ
ÇÔÇÈÏ×ÙÇÔÔÇÚÕÒÏÑÄÔÂÚÎÓÇ®ËÐÎÍËÃÚÇÏÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÖÇØËÓÈÒÎÛËÃÑØÃÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÏÝ
¬ÄÚËÎÓÇàÏÑÂËÃÙÕÊÕÝÚÜÔÚÁÜÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑ×ÔÞÜØ×Ô
ÁÓÕÏÇàËÔÇÖØÕÕÏÜÔÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÚÕÔËÐËßØÜÖÇáÙÓÄ®ÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ©ÓÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÚÕ
)YL_P[ÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
ÑÇÏÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÇËßØÜÖÇáÑ¦
ÇÓßÔÚÏÑ¦ÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ÇÔËÈÃÜÙËÕÇßÚÇØÞÏÙÓÄÝÑÇÏÇÓÌÏÙÈÎÚÂÛÎÑÇÔÕÏÇØÞÁÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÚÕÔ§ÄÚÕ
ÓËÁÐÇØÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÇàÜÖßØ×ÛÎÑÇÔÚÇÇÔÚÏÍËØÓÇÔÏÑ¦ÙÚËØË-

ÄÚßÖÇÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÙßÔÕÞÂÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÁÞËÏÊÏÇØØÇÍËÃÑØÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏ¦ÑØÇËÐÏ¦
ÙßÍÑÒÃÔÕßÔÙÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÕØËÃÇÝ
ÖËÏÚÇÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÎßØ×ÖÎÖÇØÇÓÁÒÎÙË
ÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÐÇÌÔÏÑ¦ÇÔÎÙÆÞÎÙÇÔ¶ÚÕßÝÇÌÆÖÔÏÙËÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ®

Η βία απειλεί
να επανεμφανιστεί –
Οσο η Ευρώπη
δεν εκπέμπει ένα
αισιόδοξο μήνυμα,
η κατάσταση
θα επιδεινώνεται.

Ενόψει ÉÈ¨É~ÜoV{ÒÜÜ{i××Ì¨{ÙÉÈ{ÒÇ³Ñ{Ì³{³É{ÌÜÑ{VÈÉ¨³{~ÌKÜÓÐÐÑ³i³{ÑÑ³Ü{~ÊÉ¨{×Ó¨É{Ñ³iØ È¨iØÉ{Ù¨Ò~Ñ³ÑÜÈ³{~Ò$³ÑÚÑÑ{ÚÑÚÖ³{ØÈÓÉ{ÉØ~Ñ{³ÑÙ{~Ò³ÈØÉÙÒ×iV
ÚÑÉËÑ{ËØÑ¨oÒ

ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÎ
ÆÔÕÊÕÝ ÕØßÌÂÝÙÚÎÄÌÏÇËÖËÞËÃØÎÙÇÔÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÕÈÇÒÑÇÔÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÁÙÚÜÑÇÏ¦ÚÕÒÓÇÑ¦ÖÕÏËÝÒÆÙËÏÝ
©ÓÜÝÎËßØÜÖÇáÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚ¦ÚÕ
ÙßÓÖÇØÁÙßØËÄÒÇÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÞËÏËÓÖËÊÜÛËÃÎÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÄÚÏÎÖËØÏÕÞÂÇßÚÂÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÙËÏÙÄÚÏÓÎÈ¦ÙÎÓË
ÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎßØ×ÖÎÏÖÒÜÓ¦-

ÚËÝÑÇÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÇÔËÓÃàÕßÔÙËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÜÝÇÖÄÊËÏÐÎÛËÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÇÔÇÙÚØÁÌÕßÔÚÎÔ
ÖÇÍÏÜÓÁÔÎËÏÑÄÔÇ
ÇÛ×ÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÎÇØÔÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ËÖÎØË¦àËÏÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎªÜÙÃÇÂÚÎÔ ÃÔÇÕÏÕÖÕÃËÝÞÇØ¦ÙÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÓËÑÇÛÇØ¦ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇ

ÎßØ×ÖÎÚËÃÔËÏÔÇÇÖÕÙßØÛËÃÇÖÄ
ÚÕÈÇÒÑÇÔÏÑÄÖËÊÃÕ
ÊÎÚÕÑÒÃÓÇÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ
ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÊËÃÞÔËÏÙÎÓËÃÇÖØÕÄÊÕßëÎÔËÕÒÇÃÇÇÔÇàÎÚËÃÚØÄÖÕßÝ
ÔÇÊÏÇÌÆÍËÏÇÖÄÓÏÇÖËØÏÕÞÂÇÊÏÁÐÕÊÎÞÜØÃÝËÒÖÃÊÇ¬ÕÑËÔÄÇßÚÄ
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÇßÚÇØÞÏÙÓÄÝÎ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÚÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÁÍÑÒÎÓÇÑÇÏÕÏÚßÞÕÊÏÜÑÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÈÃÇÇÖËÏÒËÃÔÇËÖÇÔËÓÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇ

ÚÜÔÑÒËÏÙÚ×ÔÕØÏàÄÔÚÜÔ©ÙÕÎ
ßØ×ÖÎÊËÔËÑÖÁÓÖËÏÁÔÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕÓÂÔßÓÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇ
ËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏ
¡ËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÜÔËÔÊÕÍÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÏÑ×ÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÕÏÈÇÒÑÇÔÏÑÁÝËÒÖÃÊËÝÙßÔÊÁÛÎÑÇÔÓËÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÓÏÇÒÆÙÎ
ËßÑÕÒÃÇÝÍÏÇÚÕßÝÒÇÕÆÝÑÇÏÚÏÝ
ÎÍËÙÃËÝÚÕßÝÓÖÔËßÙÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓËÚÁÛËÙÇÔÙÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ÚÕÈ¦ØÕÝÑÇÏÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÇÙÆÔÚÇÐÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÍÔÕÂÛÎÑËÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÄÔÕÓÇÚÜÔ
ÊÏÓËØ×ÔÙÞÁÙËÜÔÑ¦ÛËÞ×ØÇÝÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÇÏÚÕ§¬©ßØ×ÖÎÖÇØÇÙÆØÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔßÖËØÕÉÃÇÚÎÝÑÇÏËÔËÛ¦ØØßÔË
ÚÏÝÈÇÒÑÇÔÏÑÁÝÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝ¬×ØÇÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝÇÖÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÚÎÈÇÒÑÇÔÏÑÂÙÑÎÔÂÎÕÖÕÃÇÇÖËÊËÃÞÛÎÖÕÒÆ
ÊÆÙÑÕÒÎÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÑÇÏÙÚÕÔ
ÞËÏØÏÙÓÄ¬ÇÇÒÑ¦ÔÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÁÚÙÏÙÚÕÑËÔÄÈÂÔËÏÚÕËßØÜÖÇáÑÄÄÔËÏØÕËÔ×ÁÞËÏÞÇÛËÃÖÕÒÆÚÏÓÕÝÞØÄÔÕÝÍÏÇÓÏÇÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÙÚÎØÏÍÓÁÔÎÙÚÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÑÇÏÙÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÜÔÖØ×ÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÇßÐ¦ÔÕßÔÖØÄÙÌÇÚÎÑÇÏÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÇÒÈÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎËÍËÃØËÏ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÌÄÈÕßÝÃÙÜÝÑÇÏÑÏÔÊÆ-

ÔÕßÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÜØÕÒÕÍÏÇÑÂÈÄÓÈÇ
ÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÄÓÎ
ÑÇÏÎËÖÏÚßÞÃÇ®ÚÜÔØËÙÖ×ÔÓÖÕØËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÇÔÚÏÙÚØÄÌÜÝ
¬ÕÙßÙÙÜØËßÓÁÔÕËÖÃÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ÇÃÙÛÎÓÇËÛÔÏÑÕÆËÐËßÚËÒÏÙÓÕÆÑÇÏ
ßÖÕÚÃÓÎÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÑØÕÊËÐÏ¦ÙÆÔÊØÕÓÇÑÇÏÚÎÙßÔËÖÇÍÄÓËÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ
©Ï¦ÒÒÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÊËÔßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÄÚÏÚÕËÖÏÖÄÒÇÏÕßÖËØÕÖÚÏÑÄÈÒÁÓÓÇÙÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ÖËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝßØ×ÖÎÝËÖÏÊØ¦
ÑÇÚÇÒßÚÏÑ¦©ÚÇÔÛÇÇÏÙÛÇÔÛÕÆÔ
ÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÑÇÏÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ËÊ¦ÌÎÛÇËÃÔÇÏÃÙÜÝÇØÍ¦ ÇÛ×Ý
ÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝÞ×ØËÝÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÙÑËÃ
ËÔÎÓËØÜÚÏÑÄÑÇÏÖÇÏÊÇÍÜÍÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÕßÝÇÖÄÓÇÑØÕßÝßÚÏÑÕËßØÜÖÇÃÕßÝÔÚÏÛÁÚÜÝËÃÔÇÏ¦ÑØÜÝËÖÏÑÃÔÊßÔÕÔÇËÓÖÒÁÑËÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÙÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊÇÏÓÕÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÜÔØËÙÖ×ÔËÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏ
ÇÔÇàÜÖßØ×ÔËÏÚÇÐËÔÄÌÕÈÇËßØÜÖÇáÑ¦ÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏËÔÏÙÞÆËÏ
ÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÈÇÒÑÇÔÏÑÂËÓÖÒÕÑÂ¶ÊÎÒÇÊÂ
ÇÑØÏÈ×ÝÎÊÏ¦ÛËÙÎÖÕßÑßØÏÇØÞËÃ
ÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÇÒÒÃÇ

* Ο κ. Γιώργος Πρεβελάκης είναι
ομότιμος καθηγητής Γεωπολιτικής στη
Σορβόννη (Paris 1).
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Μηνύματα
Μητσοτάκη
σε Ευρώπη
και εσωτερικό

Υποψήφιοι
αντι-σταρ

Οσα είπε σε πρέσβεις χωρών της Ε.Ε.
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Η κυβέρνηση ßÖÕÔÕÓËÆËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÙÑËßÜØÃÇ
ÚÎÝ5V]HY[PZÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÔÁÖÒËÐËÊÁÑÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇËÃÔÇÏ
ÊßÙÚßÞ×ÝÓÄÔÕÔÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇ
ÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕß®ÃÔÇÏÄÙÇËÃÖËÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÕÖØÜÃÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÙÚÕßÝ
ÖØÁÙÈËÏÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÙÇ
ËÖÏÙÂÓÜÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÏÇÚÃ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝÚÎÝ
ÕÏÑÃÇÝÚÕßªÕßÓ¦ÔÕßÖØÁÙÈÎÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖÕßÕØÍ¦ÔÜÙËÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÎÍÒ×ÙÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙË
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÂÚÇÔÇÑÄÓÇÖÏÕÙÑÒÎØÂ
ÑÇÏÙßÔÕÉÃÙÚÎÑËÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖØÕÝÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÓÁÙÜÚÜÔËÑÖØÕÙ×ÖÜÔÚÕßÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ
¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÂÞÎÙÇÔËßÞ¦ØÏÙÚÇÙÚÇÇßÚÏ¦ÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÊÏÖÒÜÓÇÚ×ÔÖÕßÊËÔ
¦ÍÍÏÐÇÔÑÇÔÚÕÌÇÍÎÚÄÑÇÏÁÙÖËßÊÇÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÙÚÇÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏ¦ÚÕßÝÄÙÇÁÒËÍËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕßÝÖØÁÙÈËÏÝÊËÔÂÚÇÔ
ÄÙÕÚßÖÏÑÂ¦ÌÎÔËÔÇËÔÔÕÎÛËÃ
ÎËÖÃÙÎÓÎËÔÎÓÁØÜÙÎÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÚÕÖØÄÍËßÓÇËØÍÇÙÃÇÝÂÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÒÃÍËÝ
×ØËÝÇÌÄÚÕßÎßÖÄÛËÙÎ5V]HY[PZ
ÁÑÇÔËÕÒÏÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÂÚÇÔÇßÚÕÔÄÎÚÕÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÎÔÇÔÇÌËØÛËÃ
ÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÎ5V]HY[PZ

ÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝÇÌÕØÓÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÔÇÇÖËßÛÆÔËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ×ÚÇÚËÝÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÙÑÒÎØÂÍÒ×ÙÙÇ
¡ÃÒÎÙËÍÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÁÞËÏ
ÊÆÕÖØÄÙÜÖÇÙÇÔÚÕÔÇÔÄ®ËØÏÁÍØÇÉËÇÑÄÓÎÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕß
ÒËÏÚÕßØÍËÃÓËÄØÕßÝÙßÓÓÕØÃÇÝ®
ÑÇÏÓËÚÁÚÕÏÕßÝÄØÕßÝÑßÔÎÍ¦ËÏ
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÎÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ
ÌËØËÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÚÎÙÚÕÞÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙßàÆÍÕßÚÕß¡ÇØÁÈÇÝÜÝÓÁØÕÝÇßÚÂÝÚÎÝÚÇÑÚÏÑÂÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÇÔÌÁØ®
ÔÇÌÁØÛÎÑËËÑÚËÚÇÓÁÔÇÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÓÂÔßÓÇÖÕß
ÇÖÎÆÛßÔËÑÇÏÓÁÙÜÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÂÝÚÕßÙÚÕ9L\[LYZßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÄÚÏÎÙßàÂÚÎÙÎÇßÚÂÛÇÍÃÔËÏÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕÑÇÏ
ÇÌÕÆÎËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÁÞËÏ
ÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÙÖËßÙËËÐ¦ÒÒÕßËÔ×ÖÏÕÔÚÜÔ
ÖØÁÙÈËÜÔÔÇÛßÓÃÙËÏÄÚÏÚÏÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÛÎÑËÑÇÏÙßÓÌ×ÔÎÙËÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝ¬ÕÓÂÔßÓÇÂÚÇÔÙÇÌÁÝ!
ÄÚÏÛËÜØËÃÇÊÏÇÔÄÎÚÕÕÏËÚÇÃØÕÏ
ÖÕßÙÚÂØÏÐÇÔÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕß
ÒÃÍÕÁÒËÏÉËÔÇÖËÚ¦ÐËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÑÚÄÝßØÜà×ÔÎÝÚÕÔÇ
ÓÎÙÚÎØÃÐÕßÔÓÏÇÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÛÇÁÞËÏÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÄÑÇÏÌÏÒÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕ¡ËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇËÖÁÓËÏÔËÄÚÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
¡¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝ
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Ê³ÑÌ³{É¨{ÐÓÉ{V³ÈÜÒT{³V³iËÙ{ÑÑ³{ÐÉ³{i

Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
θεωρεί αδιανόητο
οι εταίροι, που στήριξαν
την κυβέρνηση Τσίπρα,
να μη στηρίξουν μια νέα
κυβέρνηση, η οποία
μάλιστα θα έχει φιλοευρωπαϊκό πρόσημο.
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÕØ¦ÌÁØËÚÇÏÔÇ
ÁÑÇÔËÑÇÏÙÚÕÛÁÓÇÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔ
ÍÏÇÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓÁÚØÕßÖÕßÉÎÌÃÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ±ª§
ÑÇÏËÔÚÁÒËÏÞÇØÃÙÚÎÑËÜÝÊ×ØÕ®
ÙÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ¬ÕÓÂÔßÓÇÂÚÇÔ
ÄÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔÃÊÏÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÂÚÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÄ
ÚÕßÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÏÝÖØÜÚËÆÕßÙÁÝÚÕßÝ
ÍÒ×ÙÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙË
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Με «καμένο» και το χαρτί της Novartis προς τις κάλπες
Η πολιτική της σκανδαλολογίας φαίνεται ότι γυρίζει μπούμερανγκ για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÓËÚ¦ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÎßÖÄÛËÙÎ
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Προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από
τον υποτιθέμενο χρηματισμό στο ζήτημα της
παραγραφής ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπό διερεύνηση
προσώπων.
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ÎÚØÕÖÂÖÕßÁÞËÏÒ¦ÈËÏÎßÖÄÛËÙÎ
ÚÎÝ5V]HY[PZÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÇÏ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÖÒÎÍÁÝÙÚÕÔ±ª
ÑÇÛ×ÝÕØÏÙÓÁÔÇÑÕØßÌÇÃÇÙÚËÒÁÞÎ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕßÖÕßØÍÄÝ©Ï-

ÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÑÒËÃÊÎÝ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝ
ËÃÞÇÔËÐÇØÞÂÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÎÙÑÇÔÊÇÒÕÒÕÍÃÇ®
¦ÔÚÜÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×ÔÖËØÃÚÎ5V]HY[PZ
ÁÞÕßÔÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÑÇÏÙÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ¬Õ § ÄÖÜÝ ÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑË
ÁÙÖËßÙËÔÇÙÚÎØÃÐËÏÖÒÂØÜÝÚÕÔ
ÑÕÈÁØÊÕËÔ×ÚÎÔÖØÕÙËÞÂÇØÇÙÑËßÂÛÇÉÎÌÃÙËÏßÖÁØÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÎÝÇÙßÒÃÇÝÚÕßÄÖÜÝàÂÚÎÙË
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
©ÓÜÝÖÇØÄÚÏÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÙÑËßÜØÃÇÇÖÁÌßÍË
ÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙÚÇÖËØÃÖÇØÇÍØÇÌÂÝËÔ×ÊËÔßÏÕÛÁÚÎÙËÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßßËÔÏàÁÒÕßÖËØÃÊÏËØËÆÔÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔËÖÄÓËÔÎÕßÒÂÖÕÏÔÏÑ×ÔËßÛßÔ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÎÌØ¦ÙÎ
ÄÚÏàÂÚÎÓÇÖÇØÇÍØÇÌÂÝÚÎÝËÙÞ¦ÚÎÝÖØÕÊÕÙÃÇÝÖÕßÁÞËÏÊÏÇÖØÇÞÛËÃ
ÊËÔÚÃÛËÚÇÏ®±ÖÁØÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÎÝ
ÇÙßÒÃÇÝÚÕßÑÕÈÁØÊÕßÛÇÉÎÌÃÙËÏÑÇÏÎ§ÑÇÏÛÇÚÕÖØ¦ÐËÏÍÏÇ
ÄÒÇÚÇÖØÄÙÜÖÇÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇ
àÎÚÎÛËÃÖÇØÄÚÏÕÑËÜØÍÏ¦ÊÎÝ
ÁÞËÏËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÖÜÝÚßÞÄÔÑÇÚÎÍÕØÃËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÐËÚÇÙÚÕÆÔ
ÇÖÄËÏÊÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÑÇÏÎÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ÚÕßÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÚ
ÇÓÇØ¦ÖÕßÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÇÌÕÆ
ÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÚÕÚÕÖÃÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÖÁÔÚËßÖÄÊÏËØËÆÔÎÙÎÖØÄÙÜÖÇÙÚÇÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÚÜÝÚÕ
ÙÞÄÒÏÕÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝ®ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÜÔÊÏÇÛÁÙË×ÔÚÕß

20

O

ΔΙΕΘΝΗ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Μπρος Κρεμλίνο και πίσω Μπάνον
Τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, οι αποτυχημένες προσπάθειές τους για μεγάλη συμμαχία και το μοναστήρι του 13ου αιώνα
Σε ένα ËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÓÕÔÇÙÚÂØÏ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÙÚÎÔÑÕØßÌÂÈÕßÔÕÆÙÚÎÔÚÇÒÃÇÊÆÕ×ØËÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝª×ÓÎÝÞÜØÃÝÙÂÓÇ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÓËÁÔÇÔÌÆÒÇÑÇÁÔÇÔÑÇÒÄÍËØÕÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÎÔ
ÁÔÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÑÇÏ
 Í¦ÚËÝÁÞËÏÙßÙÚÇÛËÃÓÏÇÙÞÕÒÂ
ÓÇÞÎÚ×ÔÚÎÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÔÛØ×ÖÏÔÎÝÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝ®
ÃÙÜÇÖÄÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝ
¦ÊËÏÇÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇ ÞØÄÔÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÕÖ¦ÒÇÏ
ÖÕÚÁÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÝÓÁÔÚÕØÇÝÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏÏÊØßÚÂÝÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ
)YLP[IHY[ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÚÏÈ
¡Ö¦ÔÕÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÊÏÇÒÆÙËÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓË
ÊÕÆØËÏÕÃÖÖÕÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎËÖÏØØÕÂÝÙÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÝËÐÏ¦ÝËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ

ÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝª×ÙÕßÕÒÏÍ¦ØÞÎÓËÇÔ×ÚÇÚÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß
ÇÑØÕÊËÐÏÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕ¡ËÚØÕÖÄÒÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕ
¬ÕÎªÜÙÃÇËÃÞËÊÏÕÞËÚËÆÙËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÙÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÎÝËÖÁÔÍÏÇÔÇÇÔÇÓËÏÞÛËÃÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÞØÕÔÏ¦ÝÖÏÖÒÁÕÔÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÇßÙÚØÏÇÑÕÆ-76
ÑÇÏÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ(M+
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÕÏÔÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ:WPLNLSA+-
9LW\IISPJHÑÇÏ))*ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÕËØÓÇÔÄÝÇÑØÕÊËÐÏÄÝ
ÈÕßÒËßÚÂÝ¡¦ØÑÕßÝ¢ØÕÔÓ¦ÏËØ(M+ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇËÒÁÍÞËÚÇÏÖÒÂØÜÝÇÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏ
ÔÇËÔËØÍËÃÙÚÕ¡ÖÕÆÔÚËÙÚÇÍÑ
ÜÝßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÝÚÜÔØÜÙÏÑ×Ô
ËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ

Πέρα από τις ευρωεκλογές

«Ανθρωπος της Μόσχας»
EPA / DANIEL DAL ZENNARO

¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÕÏÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕß¡Ö¦ÔÕÔÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔ
ÙÚÎÙÆÓÖÎÐÎÇÑØÕÊËÐÏÕÆÓËÚ×ÖÕß
ËÔÄÉËÏÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇÔÇÝËÖÏÖÒÁÕÔÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÏÑÇÔ×ÔÙÚËÒËÞ×Ô
ÍÏÇÚÎÔßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÕßÏÕßÊÇáÑÕÆÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÏÙÒÇÓÏÑÂÒÇÃÒÇÖÇ
ÄÖÜÝÚÎÔÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ
¦ÚÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÔÜÚÁØÇ ÕÓÓÇÚÏÑÂÞÕÒÂÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝÔÜÙÎÝ
 ÑÇÏÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ¡ÇØÐÏÙÓÕÆËÔÏÔÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÍÏÇËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÁÝÏÙÒÇÓÄÌÕÈÕßÝÑÇÏ
ßÖËØÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝ
ÔÜÙÚÄÙÕÙÑÕÖÄÝËÃÔÇÏÔÇ
ÖÒÎÓÓßØÃÙÕßÔÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÚÇ¶ËÖÏÓÕØÌÜÓÁÔÇ®ÙÚÕ
ÏÚÇÒÏÑÄÓÕÔÇÙÚÂØÏ¶ÙÚËÒÁÞÎÍÏÇ
ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÚÕßÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝËÔÄÉËÏÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕßÚÄÚËÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÕÈÇØÂÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÇÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÖÃÙÑËÉÎ
ÐÁÔÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÊËÔ
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔËÖÃÊÕÐÕÏÓÇÛÎÚÁÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÇÖÕÚßÞÃÇÙÚÁÌÛÎÑË

Από αριστερά: $Ü{Ì³¨³È~ÌÐÐÑ³Ø³'{ÜÑÙV{É¨o~ÓÈ³É³iØ ÑÜÜÑ~³{~ÊØo{Ñ³iÉ¨ÐÑËÑVÑ³Ó.ÑÜKË{Vå³É¨Ø(¨ËÐ³ÑÜË³{É
ÑÌ³ÙÑ{~ÌÑÍ~ÌÌÐÐÑ.³~ÒÜÉÐÑ³È³ÑÜÖÑ³{¨ÓÙ¨È~Ñ{ÈÈ¨oÖ ³É¨{~VÑÈo~É³¨ÚÖ³{ÜÒ~Ñ{ÑÈÉ{¨ÚÖ{ÑÑ³ÑTÖ³iØ È¨iØÑ~¨ÙÉÂ{Ë~Ñ{ÜÑÍ~{³ÓØÐÍÙÉÒ³ÉØViÑÊTiiÊ³ÑÉ{T¨Ê

Το ανοιχτό φλερτ
του Σαλβίνι και
της Λεπέν με τη Ρωσία
προκαλεί την μήνιν των
αντίστοιχων «αδελφών»
κομμάτων σε Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη.
ÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÚÇÒÕÆÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏßÖÕßØÍÕÆÙÜÚËØÏÑ×Ô¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏ
ÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÕÓÕáÊË¦ÚËÝÚÕßÇØ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÕØ¦ÓÇÚÄÝ
ÚÕßÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ
ÄÚÏÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÛÇÙß-

ÍÑØÕÚÎÛËÃÓÏÇÔÁÇÕÓ¦ÊÇÖÕßÛÇ
ÚÇØ¦ÐËÏÚÇÔËØ¦ÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂ
ÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÙÚÕÑ¦ÒËÙÓ¦ÚÕß
ÂÚÇÔÖËÔÏÞØÂ
±ÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝËÑÌØ¦ÙËÏÝÈÍÇÒÓÁÔËÝÑÇÚËßÛËÃÇÔÇÖÄÚÕËÍÞËÏØÃÊÏÕÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÔ
ÁÔÇÚÁÒÕÝÙÚÕÙÚ¦ÚÕßÝÑÈÕÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×ÔÑÇÏÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕßÒÇÕÆ®ÕÇÑØÕÊËÐÏÄÝÎÍÁÚÎÝ
ÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕßÕØØ¦àÂÚÎÙËÇÖÄ
ÚÕßÝÒÇÕÆÝÚÎÝÔÇÐËÙÎÑÜÛÕÆÔÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÕÖÒËßØÄÚÕßÓÄÔÕÊÆÕËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÇÖÄÚÎÔÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇ(M+ÑÇÏÚÕÊÇÔÁàÏÑÕÇáÑÄ ÄÓÓÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÁÔÇÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÚÜÔ¢ÏÔÒÇÔÊ×Ô
¡ÖÕØËÃÕÇÒÈÃÔÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ

ÕÖÒÁÕÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÔÇËÏÑ¦àËÚÇÏÄÚÏ
ÙÆÔÚÕÓÇÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØ×ÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÇÒÒ¦ÎËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß
ÍÏÇÓÏÇ¡ÇÆØÎÏËÛÔÂ®ÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÌÁØËÏ
ÑÇØÖÕÆÝ©ÍÇÒÒÏÑÄÝÛÔÏÑÄÝßÔÇÍËØÓÄÝÚÎÝ¡ÇØÃÔËÖÁÔÑÇÏÚÕ
ÄÓÓÇÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝ-76ÙÚÎÔ
ßÙÚØÃÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÚÕÔ¡¦ÏÕ

Οι διαφορές
¡ÁÔËÏÄÓÜÝÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÇÑÄÓÓÇÚÇÇßÚ¦ÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÚÕßÝÙËàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÖÞÕÏÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎªÜÙÃÇÔÇ

ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇÑÕÏÔÂÕÓ¦ÊÇ
ÑÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÄÓÎÊÎÒÇÊÂÑÏÇÔÁÞÕßÔÑÕÏÔÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÏÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏÚÕÙÒ¦ÓÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÑÇÏÚÕÔÑÕÏÔÕÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕËÏÊÆÒÒÏÕÖÕÒÒ×Ô
ÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÚÕ ØËÓÒÃÔÕÓÖÕØËÃÔÇÚÕØÖÏÒÃÙËÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕËÍÞËÃØÎÓÇ
ÏÊÏÑ¦ÕÏÞ×ØËÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝÓËÚÎÔÚÇØÇÍÓÁÔÎÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÚ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÄÖÜÝÎÕÒÜÔÃÇÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇ
ÇÑÕÆÙÕßÔÑÕßÈÁÔÚÇÍÏÇØÜÙÏÑÄ
ÌÒËØÚÚÕßÇÒÈÃÔÏÂÚÎÝËÖÁÔ
ØÄÙÌÇÚÇÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÄÚÏ
ÎªÜÙÃÇÖØÕÙÁÌËØËÚØÃÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÙÚÎ
ÁÍÑÇËÔÄÉËÏËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎ

Ραγίζει το κοινό
μέτωπο της Ε.Ε.
για το Brexit

Ο συμβιβασμός

Σκληρός ο Μακρόν, διαλλακτική η Μέρκελ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Τα ξημερώματα ÚÎÝÁÓÖÚÎÝÎËÔÄÚÎÚÇÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÊÏÇÚÇØ¦ÞÚÎÑËÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕ)YL_P[
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Στα χέρια της Βρετανίας η τύχη του
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©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
Ù¦ÔÚàÇÖÁÚßÞËÕÏÔÏÑÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÓËÚÎÔÖÎÍÂÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÄÞÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÇßÚ×ÔÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÓÏÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÖÕßÛÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÚÕßÒÄÍÕß
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÙ¦ÔÚàÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÍÏÇÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÚÕßÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÚÕßËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇËÔËÃÔÇÏßÖËØÈÕÒÂ
ÔÇËÏÖÜÛËÃÄÚÏÎßÖÄÛËÙÎÙ¦ÔÚà

ËÃÔÇÏÎÖÒÁÕÔÑÕÓÈÏÑÂÄÒÜÔÚÜÔ
ËÖÕÞ×ÔÍÆØÜÇÖÄÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÓËÚÎÔÚ¦ÙÎÚÜÔÏÙÞßØ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÓË
ÖÁÖÒÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÏÝËÔÁØÍËÏÁÝ
ÚÕßÝËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔËÝÒÄÍÕßÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÓÄÔÎßÖÄÛËÙÎÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÎÙßÔÇÍÜÔÏÙÚËÃÇßÚÂ
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÚÕß
ÔÚÕßÇØÔÚÔÄÕßÔÚËÔÍÏÇÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÊËÔÁÞËÏÌÛ¦ÙËÏ
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÍÏÇÚÃÕÔÄÕßÔÚËÔ
ÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÔÇÊÏÇÌËÆÍËÏÚÎÙÆÒÒÎÉÎ
¬Õ*55ÓËÚÁÊÜÙËÄÚÏÛÇÇÖÇÍÍËÒÛÕÆÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÙ¦ÔÚàÖÁØÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÕÆÙÇÎÕÖÕÃÇËÖÏÙÆØËÏÖÕÏÔÂ
ÌßÒ¦ÑÏÙÎÝÁÜÝÑÇÏÖÁÔÚËËÚ×Ô¶
ÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇßÚÄÊËÔÏÙÞÆ-

Βαρύ το κατηγορητήριο
ενώ δημοσιογράφοι
και έγκριτες εφημερίδες
θεωρούν ότι τυχόν καταδίκη του θα αποτελέσει
πλήγμα στην ενημέρωση.
ËÏÑÇÏÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÓËÃÔËÏÜÝ
ÁÞËÏÚÃÛËÔÚÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÌÃÓÜÙÎÝÚÕß¬ÆÖÕß
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÖÕßËÃÞÇÔÁÔÚÕÔËÝÖØÕÙÚØÏÈÁÝÓËÚÕÔÙ¦ÔÚàÁÙÖËßÙÇÔ
ÙËßÖËØ¦ÙÖÏÙÂÚÕß©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÔÕÓÏÑÂÛËÜØÃÇÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÙ¦ÔÚàÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏËÔÇÔÚÃÕÔ
ÄÒÜÔÓÇÝ®ÁÍØÇÉËÙÚÕßÝ¬¦ÏÓÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®Î¡ÏÙÁÒÑÄÒÔÚÓÖËØÍÑÐËÑÇÛÇØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ÑÃÔÎÚØÄÚÎÝÊËÔËÃÔÇÏÎÙßÓÖ¦ÛËÏÇ
ÖØÕÝÚÕÔÙ¦ÔÚàÚÕÔÕÖÕÃÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÓÏÙÎÚÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ®
©ÈØËÚÇÔÏÑÄÝÑ¦ØÔÚÏÇÔËÌÎÓËØÃÊÇÖÕßÇØÞÏÑ¦ÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕÔÙ¦ÔÚàÑÇÏËÔÙßÔËÞËÃÇ
ÊÏÇÚÎØÕÆÙËÓÇàÃÚÕßÓÏÇÙÞÁÙÎ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÍØÇÌËÃÜÝÈËÔÚÁÚÇ®ÁÑØÕßÙËÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕß
ÑÏÔÊÆÔÕß©Ù¦ÔÚàÖÏÙÚËÆËÏÙÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÊÎÓÕÙÏËßÛÕÆÔ
ÇÒÒ¦ÁÞËÏØÃÐËÏÑÇÏÌÜÝÙËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÊËÔÁÖØËÖËÔÇÓËÃÔÕßÔ
ÑØßÓÓÁÔÇ®ÁÍØÇÉËÕÑ¦ØÔÚÏÇÔ®
ÙÚÕÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÚÕß©ÚÇÔÁØÛËÏ
ÚÕÇÃÚÎÓÇÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÁÔÇ
ÐËÑ¦ÛÇØÕÄÞÏËÔÛÇÂÚÇÔÕÆÚË
ÇÙÌÇÒÁÝÕÆÚËÙÜÙÚÄÔÇËÑÊÕÛËÃÕ

Ù¦ÔÚàÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕß¬ØÇÓÖ®
ÖÃ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝËÃÞËËÐËÚ¦ÙËÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÖÇÍÍËÒÃÇÝÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÙ¦ÔÚàÇÒÒ¦
ÚÕËÃÞËÇÖÕØØÃÉËÏÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÄÚÏÊËÔßÖÂØÞËÚØÄÖÕÝÔÇÙÚØÇÌËÃËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ>PRP3LHRZÞÜØÃÝÔÇÙÚØÇÌËÃÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÚÎÝ
>HZOPUN[VU7VZ[ÚÎÝ3L4VUKL
ÚÕß+LY:WPLNLSÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÔÚÆÖÜÔÖÕßÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÃÚËËÖËÏÊÂÑ¦ÖÕÏÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËËÖÏÒËÑÚÏÑÁÝÊÏÇØØÕÁÝ®ÖØÕÝÚÕÔ¬ÆÖÕËÃÚËËÖËÏÊÂ
ÕÏØËÖÄØÚËØÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÖÎÍÁÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÑßÈËØÔÂÙËÜÔÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎËÍÍØ¦ÌÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ

Διαδεδομένη πρακτική
©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÙ¦ÔÚàÓËÚÎ¡¦ÔÏÔÍÑ
ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÜÝËÖÏÈÇØßÔÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÚÕÄÚÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÙÇÔÓË
ÑØßÖÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÚÕÄÚÏÎ>PRP3LHRZÊÏÁÛËÚËÓÎÞÇÔÏÙÓÄÇÔ×ÔßÓÎÝßÖÕÈÕÒÂÝËÍÍØ¦ÌÜÔÚÕÄÚÏÕÙ¦ÔÚààÂÚÎÙË
ÇÖÄÚÎ¡¦ÔÏÔÍÑÔÇÁÞËÏÚÇÓ¦ÚÏÇ

ÚÎÝÇÔÕÏÑÚ¦ÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÒÏÑÄËÃÔÇÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÏÄÒÕÏ
ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÃÕØÍÇÔÏÙÓÕÃ
ÖÕßÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÐËÑÏÔ¦ËÏÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕÏÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ®ßÖÕÙÚÂØÏÐËÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ;OL0U[LYJLW[ÑÒËÔ
ÑØÃÔÍÕßÕÒÔÚ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕØÄÒÕÝÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÕÚ×ÔÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ^OPZ[SLISV^LYZÁÞËÏÂÊÎ
ÖÕÏÔÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÄÖÜÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙË
Î¬ÙÁÒÙÏ¡¦ÔÏÔÍÑÖÕßÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÙËËÚÂÑ¦ÛËÏØÐÎÖÕÏÔÂ
ÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇËÐÁÚÏÙËÚÇËÖÚ¦
ÞØÄÔÏÇÖØÏÔÒ¦ÈËÏÞ¦ØÎÇÖÄÚÕÔ
¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ÖËÏÚÇÇÖÄÙÞËÊÄÔÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ËÒËßÛËØÃÇÝÎ¡¦ÔÏÍÑËÖÁÙÚØËÉË
ÙÚÎÌßÒÇÑÂÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
ÍÏÇÚÃÇØÔÂÛÎÑËÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÜÝ
Ó¦ØÚßØÇÝÙÚÎÔÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂ
ÁØËßÔÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ¬àÕÆÒÏÇÔ
Ù¦ÔÚàßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÄÚÏ
ÁÞËÏÔÇÖËÏÚÕËÃÖË
¬ÕÄÚÇÔÖËØÔÕÆÙËÇÖÄ
ÙÚØÇÚÕÊÏÑËÃÕÚÎÝËÃÞËàÎÚÎÛËÃ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÔÇËÓÖÒÁÐËÏÚÕÔ
ÏÊØßÚÂÚÎÝ>PRP3LHRZÙÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎÚÜÔËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝ!ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÔ
ÖÒÂØÎËßÛÆÔÎÄÙÜÔÁÖØÇÐÇ®

WikiLeaks και Δημοκρατικοί
Η ψυχολογική ËÐÄÔÚÜÙÎ ÚÄÙÕÚÎÝ¡¦ÔÏÔÍÑÄÙÕÑÇÏÚÕß
Ù¦ÔÚàÖÇØÇÓÁÔËÏàÎÚÕÆÓËÔÕ
ÍÏÇÄÙÕßÝËÐÁÛËÙÇÔÕÏÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÚÕßÝËÏÑÄÔÇÚÕßÙ¦ÔÚà
ÍËØÇÙÓÁÔÕßÞØÄÔÏÇÓÁÙÇÙË
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÖÚ¦ËÚ×ÔÖÕßÓËÚÇÌËØÄÚÇÔÙÎÑÜÚÄÝÇÖÄËÖÚ¦¦ÔÊØËÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÁÐÜÇÖÄÚÎÔÖØËÙÈËÃÇÚÕßÑÕßÇÊÄØÖØÕÙÁÌËØËÈÇÛÏ¦ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÙÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÖÕÊÃÊËÏÙÚÕÔÙ¦ÔÚàÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔÂÚÚÇÚÎÝ²ÃÒÇØÏ
ÒÃÔÚÕÔÚÕ
ÖÄÚÇÁÍÍØÇÌÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÚÎÞØÕÔÏ¦ËÑËÃÔÎÚÇ
>PRP3LHRZÌ¦ÔÎÑËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÄÚÏÎ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔËÃÞË
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÕÞØÃÙÓÇËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÕß¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÔÚÃÚÕ
ÑÄÓÓÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÏÝÈÇØÏÁÝ
ËßÛÆÔËÝÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÖÕßÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕß

¬ØÇÓÖÙßÔÚÎØËÃ×ÝÚ×ØÇÚÕÔ
ÈÕÒÏÑÄÓÆÛÕÄÚÏÍÏÇÄÒÇÌÚÇÃËÏ
ÕÙ¦ÔÚà
© Ù¦ÔÚà ÃÙÜÝ ÖØ¦ÍÓÇÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖÃÙÚËÉËÄÚÏÇÔ
ËÑÒËÍËÃÕ¬ØÇÓÖÓÖÕØËÃÔÇÚÕß
Ê×ÙËÏÞ¦ØÎ¶ËÑÚÃÓÎÙÎÖÕßÇÔ
ÓÎÚÏ¦ÒÒÕÊËÃÞÔËÏÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÎÝÇÖËÒÖÏÙÃÇÝÚÕß¦ÔÚÜÝ
ÕÏËÑÒÕÍÁÝÖÕßÁÊÜÙÇÔÚÎÞÇØÏÙÚÏÑÂÈÕÒÂÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÕßÁÍÏÔÇÔÙÚÕÑÕßÇÊÄØ

Ο Λένιν Μορένο
©ÔÁÕÝÖØÄËÊØÕÝÁÔÏÔ¡ÕØÁÔÕÚÕßÁÑÕÉËÚÕÔÚËØÔËÚÚÕß
ÖÂØËÚÎÍ¦ÚÇÑÇÏÚÕßÇÖÇÍÄØËßÙËÚÏÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝËÔ×ÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÖØ¦ÐÎÚÕßÇÌÇÃØËÙËÚÕ¦ÙßÒÕÑÇÏÇÔÁÙÚËÏÒËÚÎÔ
ÏÙÞÆÚÜÔËÍÍØ¦ÌÜÔÓËÚÇÕÖÕÃÇ
ÚÕËÃÞËÒ¦ÈËÏßÖÎÑÕÄÚÎÚÇ
ÑÕßÇÊÄØ¬Õ¦ÙßÒÕÊËÔÇÌÇÏØËÃÚÇÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÇÔËÑÒËÃÉËÏ
ÕÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÊÄÛÎÑË
ËÔ×ÎßÖÎÑÕÄÚÎÚÇÊËÔÇÌÇÏØËÃÚÇÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÙËËÔÚËÒ×Ý
ËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ¶ÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÍÏÇÚÕÔ¡ÕØÁÔÕÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÂÚÇÔÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ

Στην επαρχία εκατομμύρια νεαροί Kινέζοι
για τη νέα Πολιτιστική Επανάσταση του Σι

Ταξιδιωτική οδηγία κατά της Τουρκίας
από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών

ΕκατομμύριαËÛËÒÕÔÚÁÝ®ÔËÇØÂÝ
ÎÒÏÑÃÇÝÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÙÚËÃÒËÏÎÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÇÍØÕÚÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÌÄÈÕßÝ
ÍÏÇÇÔÇÈÃÜÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
¡¦Õ¬ÙËÚÕÆÔÍÑ©ØÍ¦ÔÜÙÎ
§ËÕÒÇÃÇÝÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÙÚËÃÒËÏ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÔÁÕßÝÙËÇÍØÕÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÁÜÝÚÕÍÏÇÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÔÇÊÏÇÙÖËÃØËÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏ
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Αίμα και πετρέλαιο στη Λιβύη
Η επίθεση του πολεμάρχου Χάφταρ στην Τρίπολη και η σύγκρουση γεωπολιτικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÕß
Ê×ÙËÏ¦ÙßÒÕ¬ËÒÏÑ¦ÑÇÚÇÌËÆÍËÏ
ÙÚÕ¦ÍÑÒËáÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇÄÖÕßÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÇØÞÎÍËÃÕ
ÚÎÝ*0(ÑËÃÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇ
ËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÑÇÏÛÇ
ÍÃÔËÏÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÂÑÕÕÝ

Η δολοφονία Γιούνις
ËÐÁÍËØÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß ÇÔÚ¦ÌÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝØÇÈÏÑÂÝ

ÔÕÏÐÎÝÁÈÍÇÒËÚÕÔ²¦ÌÚÇØÇÖÄÚÎ
ÔÇÌÛÇÒÃÔÎØÞËÚÇÏÙÚÎËÍÍ¦àÎ
ÖÕßÁÞËÏÖÁÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇ
ÞØÏÙÛËÃÇØÞÏÙÚØ¦ÚÎÍÕÝÚÜÔËÐËÍËØÓÁÔÜÔÇÒÒ¦ÊËÔÖËÃÛËÏÚÕÛÔÏÑÄ
¡ËÚÇÈÇÚÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÖÕßÖØÕÚÏÓ¦ÚÕÔÓÖÔÚÕßÒÌÇÚ¦ÞÏÕÆÔÏÝ
ÎÍËÚÏÑÂÓÕØÌÂÚÕßÑÇÔÚÇÌÏÑÕÆ
ÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÕß  ©ÏÕÆÔÏÝÛÇ
ÊÕÒÕÌÕÔÎÛËÃßÖÄÇÔËÐÏÞÔÃÇÙÚËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÒÃÍÕÑÇÏØÄÇØÍÄÚËØÇËÔ×
Õ²¦ÌÚÇØÞÕÒÜÓÁÔÕÝÖÕßÚÕßÇØÔÂÛÎÑÇÔÚÎÔÎÍËÙÃÇÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÙÚÎÏØÚàÃÔÏÇÍÏÇÔÇÇÌÕÙÏÜÛËÃ
ÙÚÇËÍÍÄÔÏÇÚÕß®ÄÖÜÝÕÃÊÏÕÝËÃÖË
¬ÕÞ¦ÕÝÙÚÎÓËÚÇÑÇÔÚÇÌÏÑÂÏÈÆÎÚÕÆÁÊÜÙËÓÏÇÔÁÇËßÑÇÏØÃÇ¬Õ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÑÇÏÕÏÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝÇØÔÕÆÔÚÇÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃ-

ÙÕßÔÚÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÖÕßÖØÕÁÑßÉË
ÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ¬ÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕ¬ÕÓÖØÕÆÑÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄ¦ÑØÕÚÎÝÞ×ØÇÝÙßÍÑØÕÚËÃ
ÊËÆÚËØÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÇÔÇÛÁÚËÏ
ÚÏÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙÚÕÔ²¦ÌÚÇØÕÕÖÕÃÕÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÕ
ÙÜÚÂØÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÓ¦ÙÚÏÍÇ
ÚÜÔÏÙÒÇÓÏÙÚ×ÔÙÚÕÙÚßÒÚÕßÏÍÆÖÚÏÕßÎÍÁÚÎÓÖÔÚËÒÌÇÚ¦ÞÃÙÏ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇ
ÊÏÇÒÆÙËÏÚÕßÝÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÏÈÆÎÑÇÏÔÇÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚËÃ
ÚÏÝÌßÒÁÝÚÕßÔÄÚÏÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍ×Ô
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎËÃÞË
ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ©ÒÄÍÕÝÖÕßÚÕÔÇÔ¦ÍÑÇÙËÔÇÈÏÇÙÚËÃ
ÂÚÇÔÄÚÏÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÙßÔÁÒÛËÏÙÚÎÔÖØÜÚËÆ-

Η ακραία ρητορική
και η πόλωση,
κυρίαρχες στο Ισραήλ

Τα συγχαρητήρια

ÒÕÆÔÕÏÙØÇÎÒÏÔÕÃÞÇáÊËßÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏÕÏÇÖÕÚßÞÎÓÁÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÔÇÑÒÕÔÃÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÖÇØ¦ÚÏÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØËÏÝËÑÑØËÓÕÆÙËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÑÇÏ
ÊÜØÕÊÕÑÃÇÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÔÃÑÎ
ÚÕßÏÑÕÆÔÚÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÊ×ÙËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÔÇ
ÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÊÃÜÐÎÓËÚÎÔÉÂÌÏÙÎÔÁÕßÔÄÓÕßÇÓÔÂÙÚËßÙÂÝÚÕß

EPA / ABIR SULTAN

Τι σηματοδοτεί η επανεκλογή Νετανιάχου
Ο μακροβιότερος ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙØÇÂÒÛÇÍÃÔËÏ
Õ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÕØËÑÄØÚÕß§ÚÇÈÃÔÚ¡ÖËÔ
ÑÕßØÏÄÔÓËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÍÏÇ
ÓÃÇÖÁÓÖÚÎÛÎÚËÃÇÁÞÕÔÚÇÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎßÖËØÕØÛÄÊÕÐÜÔÑÇÏÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÓË
ÚÇÕÖÕÃÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÚÎÔÕÌËÃÒËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔ
ÖÄÒÜÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËßÔÄÎÙËÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÇÊÁÑÇÙßÔÇÖÚ¦ÁÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÕßÈÃÜÙË
ÎÞ×ØÇÇÑØÇÃÇÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂ
ÛË×ØÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÖØÕÜÛËÃÚÕÏÑÕÆÔÚÚÕß§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÓË
ÕØÑÏÙÓÁÔÕßÝÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝËÞÛØÕÆÝ
ÄÖÜÝÚÕØ¦ÔÔÇÑÇØÇÊÕÑÕÆÔÙË
Ñ¦ÛËÍÜÔÃÇÑÇÏÎÖØÜÚÕÌÇÔÂÝØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÓËÚÕÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÜÔ
Ø¦ÈÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÚÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÎÝÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÝÚÕßËÈØÇáÑÕÆÛØÎÙÑËÆÓÇÚÕÝ
ÄÖÜÝËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÖØÄÙÌÇÚÕÔÄÓÕÚÕßËÈØÇáÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ®ÓÕÏ¦àËÏÔÇÜÌÁÒÎÙËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÕÞÂÝÚÕß¡ÖÃÓÖÏ®ÄÖÜÝÇÖÕÑÇ-

O πρόεδρος ³È~ÌÐÐÑ³Ø{~Ö³~Ñ{¨ÚÈÈ¨oÌØ³È¨ÑÊÜÓ³ÇÑÐ{ É³Ñ{ÒTÈÐ{ÜÒÉ{ÉÑÙÖØ³ÈV
ÐËÑiÐÓ¨Ñ¨{ÑÌ³{ØÉ~ÜoÓØ³iØiØå¨{ÜËÈV³{ØËÉØÑÉÙÉËTÚi{~i³ÊØ

Η στρατηγική του
©§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÓË
ÓÇËÙÚØÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÄÖÜÝÚÎÞØÂÙÎØÇÚÙÏÙÚÏÑ×ÔßÖÕÔÕÕÆÓËÔÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÙØÇÎÒÏÔ×ÔØ¦ÈÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝØÏÙÚËØ¦ÝÚÜÔÇÒÇÏÙÚÏÔÃÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔ
ÚÜÔ ÇÚËÞÄÓËÔÜÔÚÎÝÊÏËÌÛÇØÓÁÔÎÝ®ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÜÔÓËØÕÒÎÖÚÏÑ×ÔÑÇÏËÞÛØÏÑ×ÔÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÇÔÃÙÞßØÎÝ®ÆÙÎÝ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ×Ô
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÚÕßÙØÇÂÒÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÑÇÏÚÕ
¡ËØÁÚàÖÕßÖÇØÁÓËÏÔÇÔÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÇÙËÖÇØÜÞÎÓÁÔÎØÎÚÕØÏÑÂ
ÇÖÕÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÝÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔ
ÔÁÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß

©ÍÇÒÒÏÑÄÝÖÇØËÓÈÇÚÏÙÓÄÝËÐÄØÍÏÙËÚÎÔÚÇÒÃÇÖÇÒÏ¦ÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÙÚÎÏÈÆÎÖÕßÑÇÚÂÍÍËÏÒËÄÚÏÕ¡ÇÑØÄÔÙÚÎØÃàËÏÁÔÇÔ
ÔÁÕ ÇÔÚ¦ÌÏ®ÍÏÇÔÇÈ¦ÒËÏÞÁØÏ
ÙÚÇÖËÚØÁÒÇÏ¦ÚÎÝÒÒ¦ÑÇÏÎªÜÙÃÇÙÚÂØÏÐËÚÕÔ²¦ÌÚÇØËÔÓÁÙÜ
ÌÎÓ×ÔÖÜÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÚÎÑËÓÇàÃÚÕßÔÇßÚÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÏÈÆÎ
ÚÕÖÒËßØÄÚÕßËØ¦àÚ¦ÞÛÎÑÇÔÚÕ
ÇÚ¦ØÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇËÔ×ÎÓËØÏÑÂÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÔÇÊËÏ
ÖÕÆÛÇÑÒÃÔËÏÎÖÒ¦ÙÚÏÍÍÇ
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÕ²¦ÌÚÇØÔÇ
ßÖËØËÑÚÃÓÎÙËÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
ÔÚÃÍÏÇÓÏÇÑËØÇßÔÕÈÄÒÕËÑÙÚØÇÚËÃÇÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÁÞÕßÔÑÇÛÎÒÜÛËÃÍÏÇÚÎÔ×ØÇÁÐÜÇÖÄÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÑÇÛ×ÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÔÙÌÕÊØÂ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÖÕßÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔ
ËØ¦àÑÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÚÕßÝÙÑÒÎØÕÆÝÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÚÎÝ¡ÏÙØ¦ÚÇËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÊßÚÏÑÄÑÇÏÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝËÔÊËÞÄÓËÔÎ
ÑÇÛÂÒÜÙÎÚÕß²¦ÌÚÇØÛÇËÐÇÙÛËÔÂÙËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÚÕß
ÍØÇÓÓÁÝÙÚÎËÍÍ¦àÎÑÇÏÙÚÏÝÍÆØÜÖÄÒËÏÝÔÖ¦ÒÏßÖÕÞØËÜÛËÃÔÇ
ÊÏÇÚ¦ÐËÏßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÆØÕÝÚÕßÛÇÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÚËØ¦ÙÚÏÕÖÒÂÍÓÇËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÎÚØÇÍÜÊÃÇÚÎÝÏÈÆÎÝÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÁÞËÏÍØÂÍÕØÕÚÁÒÕÝ
ÇÔÊËÔÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝËÑËÃÔÕÏÖÕß
ÚÎÔÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ

Τα παραδοσιακά
κεντροαριστερά
κόμματα παρέμειναν
προσκολλημένα σε
παρωχημένη ρητορική
και δεν προσείλκυσαν
νέους ψηφοφόρους.
ÇÖÁÊËÏÐËÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËÖÕÞÂßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝ
ÇÑØÇÃËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÇßÚÁÝÚÜÔÖÒÁÕÔÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑ×ÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕß
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÏÑÕÆÔÚÄÖÜÝÕ
ØÏÁÒÇØÄÔÕÏÚà¦ÑÇÓÃØÑÇÏÕ
¡ËÔÇÞÁÓ¡ÖÁÍÑÏÔËÖÏÒÕÍÂÚÕß
§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÔÇÙßÔÇÙÖÏÙÚËÃÓË

ÇÑØÕÊËÐÏ¦ÑÇÏÇÑØÇÃÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕ©ÚÙÓ¦ÏËÞÕßÔÚÃÚÑÄÓÓÇÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕß
ÊÕÒÕÌÕÔÎÛÁÔÚÕÝÇÑØÇÃÕßØÇÚÙÏÙÚÂÑÇÏËÛÔÏÑÏÙÚÂØÇÈÃÔÕß¡ÁÏØ
ÇÞ¦ÔËÑÇÏÚÕÔÜÓÁÔÎËÐÏ¦ÛÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÔ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÍÑÒÜÈÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÔÄÓÜÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙËËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÚËÒÁÙÌÕØÎÑÇÏËÖÏÛËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÒÇÏÙÚÏÔÃÜÔÑÇÏÚÕß
ÇØÇÈÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÑÇÏØÕÙÑÕÖÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕßØÏÁÒÇØÄÔÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔËÈØÇáÑ×ÔËÖÕÏÑÏÙÓ×ÔÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎ
ßÚÏÑÂ©ÞÛÎÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÔËÞÃàËÏ
Õ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÊÜÙË
ÖØÕÙÜØÏÔÂÒÆÙÎÙÚÎÙÚËÍÇÙÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÙÚÎÞ×ØÇÖËØÏÄØÏÙËÄÓÜÝ
ÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÒÕ-

ÍÁÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÊÁÙÓÏÇÚÜÔÖÒÁÕÔÇÑØÇÃÜÔÏÊËÕÒÕÍÏÑ×ÔØËßÓ¦ÚÜÔ
ÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝÎÇßÚÕÑÚÕÔÃÇ®ÚÎÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝØÏÙÚËØ¦Ý
ÓËÚÕÏÙÚÕØÏÑÄØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÓÄÒÏÝÁÐÏÁÊØËÝÙÚÎÔ
ÔÁÙËÚÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÎÝÔÇÊÏÇÞÜØÃÙËÏÙÇÌ×ÝÚÎÛÁÙÎÚÎÝÇÖÄÚÎØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÑÇÏËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕß§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÎÝÓÂÔßÓÇÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÔÇÚØÕÖÂÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÝÚÕß
ÓËÖÕÒÏÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÇÖÕÊËÑÚÄ
ÇÖÄËßØËÃÇÓËØÃÊÇÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÇÖÄÙÚØÇÚÕÝÚÇÐÃÇØÞÕÝ¡ÖÁÔÏÑÇÔÚàßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕß
¡ÖÒËÑÇÏÙÖØÕ®
REUTERS
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Γυρίσαμε
την πλάτη
στη μεσογειακή
διατροφή

Κακή διατροφή,
δυσοίωνο μέλλον

Απογοητευτικά τα στοιχεία της Eurostat
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εμμονικοί ÓËÚÕÑØÁÇÝÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÓËÄÒÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÇÌØÕÆÚÇÒÇÞÇÔÏÑ¦ÑÇÏÉ¦ØÏÇÖÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÖÕÏÑÏÒÃÇÇßÚ×ÔÚÜÔÊÏÇÚØÕÌÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÕÃÊÏÕÝ
ÓÇÝÕÚÄÖÕÝÔÑÇÏÙßÔÎÛÃàÕßÓË
ÔÇÊÏÇÌÎÓÃàÕßÓËÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝÊÃÇÏÚÇÝÜÝ
ÖØÄÚßÖÕßÍÏËÏÔÂÝÊÏÇÚØÕÌÂÝÇÖÕÓÇÑØßÔÄÓÇÙÚËÓËÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÒÕÁÔÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÎÝÆÙÎÝÑÇÏ
ÚÕßÕØØ¦ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÎÔßÏÕÛËÚÂÙÕßÔ©ÏÓËÍ¦ÒÕÏÞÇÓÁÔÕÏÕÏ
ÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝÖÕßÓËÍÇÒ×ÔÕßÔ
ÙËÁÔÇÊÏÇÚØÕÌÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÇÔÚÃÔÇÚÕßÝÖØÕÙÚÇÚËÆËÏßÖÕÛÎÑËÆËÏÚÎÔßÍËÃÇÚÕßÝ
¬ÎÊÏÇÚØÕÌÏÑÂÑÇÚÕÒÃÙÛÎÙÎ®
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÓËÒÁÚÎÚÎÝ\YVZ[H[ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÒÒÎÔËÝÊËÔÖËØÔÕÆÔÚÎ
È¦ÙÎ®ÚÎÝÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÌØÕÆÚÜÔÑÇÏÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÈÇÙÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦Ñ¦ÛËßÍÏËÏÔÂÝÊÏÇÚØÕÌÂÝÏÊÏÑÄÚËØÇÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[
ÍÏÇÚÕÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÑÇÛÎÓËØÏÔÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÌØÕÆÚÜÔÊÂÒÜÙËÄÚÏÑ¦ÔËÏÚÕ 
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÁÔÇÔÚÏÚÕß ÖÕß
ËÃÔÇÏÕÓÁÙÕÝÄØÕÝÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÎËÖÃÊÕÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ¦ÒÒËÝ
ÓËÙÕÍËÏÇÑÁÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÖØ×ÚÎ
ÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÒÃÙÚÇÚÇÒÃÇ ÚÜÔ
ÚÇÒ×ÔÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÑÇÚÇÔÇÒ×-

ÔÕßÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÌØÕÆÚÇ
ÎÕØÚÕÍÇÒÃÇ ÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇ
 ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÕ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÏÙË
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÒÇÞÇÔÏÑ¦ÄÚÇÔÕ
ÓÁÙÕÝÄØÕÝÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßØ×ÖÎÝËÃÔÇÏ ÚÏÝÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÒÇÞÇÔÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
ÎØÒÇÔÊÃÇÑÇÏÚÕÁÒÍÏÕ ÑÇÏ
ÎÚÇÒÃÇ 
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÎÙßÞÔÄÚÎÚÇÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÌØÕÆÚÜÔÑÇÏÒÇÞÇÔÏÑ×Ô
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔÚÇËÐÂÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇ!ÆÕÂÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÌØÕÆÚÇÚÎÔÎÓÁØÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÏ
ÓÄÒÏÝÁÔÇÝÙÚÕßÝËÖÚ¦ÒÒÎÔËÝÑÇÏ
ÚÕ ÓÁÔËÏ®ÙÚÕÁÔÇÌØÕÆÚÕ
ÎÓËØÎÙÃÜÝ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔÌØÕÆÚÇÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÙßÞÔÄÚÎÚÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÕ ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÏÒÇÞÇÔÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕ
ÌÕØÁÝÚÎÔÎÓÁØÇÑÇÏÚÕ ÓÃÇ
ÌÕØ¦ÚÎÔÎÓÁØÇ ÇÏÇßÚ¦ÄÚÇÔÎ
ÍÔÜÙÚÂÖßØÇÓÃÊÇÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝ
ÊÏÇÚØÕÌÂÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ®ÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÚØÏ×Ô
ÓÏÑØÕÓËØÃÊÜÔÌØÕÆÚÜÔÇÊØ¦Ñ¦ÛË
ÓÃÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÁÔÇÖÕØÚÕÑ¦ÒÏ
ÁÔÇÓÂÒÕÍØÍØÙÚÇÌÆÒÏ
ÓÃÇÓÖÇÔ¦ÔÇÍØÑÇÏÁÐÏÓÏÑØÕÓËØÃÊÜÔÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÖËØÃÖÕß
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇËÑ¦ÙÚÎ

Το «μενού» των Ελλήνων
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÂ¶
ÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇ¶ÓËÒÁÚÎ±ÊØÃÇÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝ±ÍËÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÚÕÙËËÔÂÒÏÑËÝÒÒÎÔËÝÎÓÁÙÎÑÇÛÎÓËØÏÔÂ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÙÚÎÞ×ØÇ

Εως και το 2005
καταγράφηκε μείωση
της κατανάλωσης
φρούτων, λαχανικών
και ψαριών, διατροφική
αλλαγή που παγιώθηκε.
ÓÇÝËÃÔÇÏÍØÇÓÓ¦ØÏÇÑÇÏÎÓÁÙÎ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÌØÕÆÚÜÔ
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇ ÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÕÏ
ÒÒÎÔËÝÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÍØÇÓÓ¦ØÏÇ
ÊÎÓÎÚØÏÇÑ×ÔÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖÕÙÄÚÎÚÇÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÖËØÃÖÕßÍØÇÓÓ¦ØÏÇÑØÁÇÚÕÝÑÇÏ
ÓÄÒÏÝÍØÇÓÓ¦ØÏÇÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕÖ¦ÔÚÇÉÇØÏ×Ô¬Ç¦ÚÕÓÇÎÒÏÑÃÇÝ¦ÔÜÚÜÔËÑÌØ¦àÕßÔÇÑÄÓÎ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÓËÓÁÙÎ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÍØÇÓÓÇØÃÜÔÌØÕÆÚÜÔÑÇÏÍØÇÓÓÇØÃÜÔÒÇÞÇÔÏÑ×Ô
ÚÎÔÎÓÁØÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÏÝÎÒÏÑÃËÝÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÃÔÇÏÍØÇÓÓ¦ØÏÇÌØÕÆÚÜÔ

ÑÇÏ ÍØÇÓÓ¦ØÏÇÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÇÔ¦
ÎÓÁØÇÚÏÝÔËÄÚËØËÝÎÒÏÑÃËÝÎÓÁÙÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑØÁÇÚÕÝÇÍÍÃàËÏÚÇ
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇÚÎÔÎÓÁØÇËÔ×ÙÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÎÒÏÑÃËÝËÃÔÇÏÖËØÃÖÕß
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇÚÎÔÎÓÁØÇ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÒÒÇÍÂÙÚÏÝÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ®
ÚÕÔÃàËÏÙÚÎÔ ®ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÑÇÏ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝ±ÍËÃÇÝÑÔÚÜÔÃÇ¬ØÏÞÕÖÕÆÒÕß©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÁÜÝÑÇÏÚÕ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓÃÇÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝÊÃÇÏÚÇÝÓËÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÚÕßÑØÁÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÌØÕÆÚÜÔÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÑÇÏÉÇØÏ×Ô
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑØÁÇÚÕÝÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÖÒÁÕÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÄÚÇÔÎÓËÙÕÍËÏÇÑÂÊÃÇÏÚÇËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÒÂÉÎ
ÑØÁÇÚÕÝÓÃÇÌÕØ¦ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ßÚÄÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÓÃÇÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÇÒÑÕÄÒÇÖÄÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÓÎ
ÇÒÑÕÕÒÕÆÞÜÔÖÕÚ×Ô¶ÓËÓËÍ¦ÒÎ

ÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÙËà¦ÞÇØÎ¶ÇÖÄ
ÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÏÊÏÑ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÇßÚÁÝÕÏÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÇÍÏ×ÛÎÑÇÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
Ñ¬ØÏÞÕÖÕÆÒÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÎÚ¦ÙÎÊÏËÛÔ×ÝËÃÔÇÏÎßÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝÊÃÇÏÚÇÝÓËÖØÕÙÇØÓÕÍÁÝÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÚÏÇßÚÁÝÖÇØ¦ÍÕßÔ©ÖÜÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÏÝÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ÁÞËÏËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÁÔÇÊÏÇÚØÕÌÏÑÄ
ÓÕÔÚÁÒÕ5VYKPJ+PL[ÖÕßÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÚÎÓËÙÕÍËÏÇÑÂÊÃÇÏÚÇÓËÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÕÉ¦ØÏÑÇÏÙÚÇÊÎÓÎÚØÏÇÑ¦ÕÒÏÑÂÝÇÒÁÙËÜÝÑÇÏÞÜØÃÝËÒÇÏÄÒÇÊÕ
ÚÏÝÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÕÊÎÍÃËÝÖØÕÙÁÛËÙÇÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝÊÃÇÏÚÇÝ®
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÃÕÏÒÒÎÔËÝ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÓËÙÕÍËÏÇÑÂÊÃÇÏÚÇÎÑ¬ØÏÞÕÖÕÆÒÕßÇÖÇÔÚ¦àÕÆÓËÙËÁÔÇÖÇØËÒÛÄÔËÜØÕÆÓËÄÚÏ
ÇßÚÄÖÕßËÃÞÇÓËÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÚÕ
ÁÞÕßÓËÈÇÙÏàÄÓËÔÕÏÑßØÃÜÝÙÚÕ
ËÒÇÏÄÒÇÊÕ¡ÇÝÇØÁÙÕßÔÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ËÊÁÙÓÇÚÇÇÒÒ¦ÛÇÖØÕÙÛÁÙÕßÓËÑÇÏÓÃÇÓËØÃÊÇÑØÁÇÝ®

«Η διατροφή TÉ³ËÇÉ³Ñ{
ÒÐÉÑÐÉ³iÈoÉËÑ0¨Ñ
ÈÌÜ{Ð{ÜÒÉo{ÑÉÉÙÖÉ{ØVÚÑ¨ÓÉ{Ño¨ËÇÈÐÉÌ³{ÙÉÈÒ¨TÉ{
ÐÉoÑÜÖ³É¨iÉÓÙÈiÑÌ
ÑÈ³Ê ÑØoÉ¨ÑÐÓØVÐi
Èo{ÊØÜiÚÈÐÌØÌÈ³
ÒÚØ³É~Ñ{ÙÉÈÐÓ
×ÉÖoÉ{o{Ñ³ÉÂ³É¨{~ÌV
ÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{~Ñ{ÐÉoÒÜi
×ËÑo{ÑÑÐÑ³ÓÈÐÉ
ÖÙÉÖÉ{uV³ËÇÉ{³i
tui¨ÌÉÙ¨Ø³È ÜÜi{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø4oÉËÑØ~
å³ËÑ0¨{TÖÜÈ 
ËÙ{Ñ~ÒÉ{ÑÑ×¨Ò³i
¨Ì×Ñ³iÙiÐËÉÈi³È
¨Ñ~³¨ÉËÈH_¦no{Ñ
³ÈØ{Èo{ÉËØÜÑÖØo{Ñ³
¸ÆVÌÈi ÜÜÒÙÑ~Ñ³Ñ³ÒÉ³Ñ{¸®igÉÖÜ
®gÓT³ÑØTÒÉ{ÌÐØÓÂ{
ÚÓÉ{ØÉTÓiÐÉ³¸Æ¬
.³i¨³iÚÓiÑÓKi~É
iÑËÑg¨ËT³ÑØÑÌ
³KÒÚ¨³i³ÑÜËÑgÐÉ³
ËÙ{³¨Ñ~³¨ÉË³ÙiÐËÉÈÐÑÑÑÑ¨³{Ó³Ñ{U
t¨ÉËÑÉËÑ{~Ò³{³i
o~ÑÒ³Ñ¨ÑÙ{Ñ~Ê
~¨ÖÑÖÑ³iØÑËÑØ
Ê³iÑÓo{ÑuåÜÜ³ÉV
o{Ñ³iÓ~Ùi³È~Ñ³ÑÜÌoÈÉÜÊ×ÚiÑÈÌi~Ñ{
Ñ¨Òo³ÉØÈTÉ³ËÇ³Ñ{ÐÉ³iÙ{Ñ³¨×ÊÌØ
³¨ÙÌ~{ÐÉ{KËiØV
iÑTÈÑ¨~ËÑViÈTÌ³i³Ñ
³~Ñ¨Ù{ÑooÉ{Ñ~ÑÚÊÉ~Òt ËÑ{~¨ËÐÑÑÈ³Ì
ÈÈÐKÑËÉ{³i ÜÜÒÙÑV
ÌÑ×¨Ò³{ØÙ{Ñ³¨×{~ÓØÐÑØÈÊÚÉ{ÉØå~ÌÐi
É¨{Ì³É¨³ÐÓÜÜÙ{Ño¨Ò×É³Ñ{¨KÜiÐÑ³{~Ìo{Ñ
³iÓÑoÉ{ÒuVÉ{iÐÑËÉ{
i~0¨{TÖÜÈV~Ñ³ÑÜÊo³ÑØVto{ÑÑÑÑ³¨ÑÉËÑÈ³Êi~Ñ³Ò³ÑiT¨É{ÒÇÉ³Ñ{
È³iÐÑ³{~ÊÉ¨oÑËÑ Ñ
ÐÑ~¨¨ÌÚÉÐTÓÙ{È
ÑÉ×Ñ¨ÐÌÇÉ³Ñ{~Ñ{~È¨ËØ
ÑÉÜÓoTÉ³Ñ{iÑ³ÉÜÉÐÑ³{~Ì³i³Ò³Èu

ΠΑΜΕ

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡAAMIΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

23

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ

24

l

ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 14 Απριλίου 2019

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ημι-παράνομος
χώρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, στην επόμενη συνεδρία του, που θα γίνει την Τρίτη, θα προχωρήσει στη λήψη απόφασης για σημαντικές αλλαγές στη δομή του Πρωταθλήμα-

τος Β΄ Κατηγορίας από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε Β1 και Β2 κατηγορία, με οκτώ ομάδες στην καθεμία.

Η ασυδοσία οδηγεί το κυπριακό
ποδόσφαιρο σε πλήρη απαξίωση
Μόνο με δραστικές αποφάσεις θα σωθεί το άθλημα από τους διεφθαρμένους παράγοντες
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Την περασμένη Τρίτη (9 Απριλίου), η
Εκτελεστική Επιτροπή της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αποφάσισε
ομόφωνα την άμεση αναστολή του
Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Η
απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη της απόφασης για αναστολή του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας, λόγω του επαναλαμβανόμενου
φαινομένου αγώνων που όπως προκύπτει από εκθέσεις που αποστέλλονται από την UEFA, ενδέχεται να υπήρξε
προσυνεννόηση.
Σύμφωνα με την απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, μέχρι να
αποφασιστεί η επανέναρξη του Πρωταθλήματος, η ΚΟΠ, σε συνεννόηση
με το αρμόδιο τμήμα της UEFA, θα
προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων για αποτροπή παρόμοιων φαινομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΠ, στην επόμενη συνεδρία
του, που θα γίνει μεθαύριο Τρίτη (16
Απριλίου), θα προχωρήσει στη λήψη
απόφασης για σημαντικές αλλαγές
στη δομή του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας από την επόμενη αγωνιστική
περίοδο 2019-2020. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 16 ομάδες που αποτελούν τη Β΄ κατηγορία θα χωριστούν

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ομόνοια και Μακάρειο

Όσο περνά ο καιρός, ολοένα και πιο ξε-

κάθαρο γίνεται, πως οι δυσκολίες για
την Ομόνοια, σε σχέση με το αίτημα
χρήσης του Μακαρείου Σταδίου, δεν
έχουν να κάνουν τόσο με το οικονομικό
ή το χρόνο διεκπεραίωσης των όποιων
βελτιωτικών έργων. Και λεφτά υπάρχουν από πλευράς της Ομόνοιας και
διάθεση να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες. Το πρόβλημα έχει να κάνει με
τις χρονοβόρες, όπως αποδεικνύεται
διαδικασίες, από πλευράς ΚΟΑ. Κοντεύει μήνας που ο ΚΟΑ έχει ενώπιον
του την τελική πρόταση της Ομόνοιας
και δεν έχει προκύψει ακόμη τελική
απάντηση. Και σημειώστε πως αν αυτή
θα είναι θετική, θα ακολουθήσει μια άλλη χρονοβόρα περίοδος, τελικών εγκρίσεων, διαγωνισμών για προσφορές, πιθανών ενστάσεων και όλα τα γνωστά…

* * * * *

Ο ρατσισμός θέλει ποινές

Η περίπτωση Ουζόχο και η τιμωρία του

από τον αθλητικό δικαστή έφερε και πάλι στην επικαιρότητα το ζήτημα του ρατσισμού και του πόσο επιδερμικά αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Ναι μεν
ο ποδοσφαιριστής σωστά αποβλήθηκε
και μετά τιμωρήθηκε με επιπλέον αγωνιστικές, αλλά η ενέργειά του δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την πράξη που
την προκάλεσε. Από τη στιγμή που το

σε Β1 και Β2 κατηγορία από οκτώ
ομάδες στην καθεμία.

Ο κόσμος γύρισε την πλάτη
Ο φίλαθλος κόσμος έχει αγανακτήσει
από την ασυδοσία που επικρατεί στον
χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου και
επιτρέπει σε κάποιους επιτήδειους απατεώνες να «παίζουν» άσχημα παιχνίδια
εις βάρος του αθλήματος, κερδίζοντας
τεράστια ποσά. Στα τελευταία χρόνια
υπήρξαν στον τόπο μας δεκάδες περιπτώσεις αγώνων με ύποπτη (παράξενη),
στοιχηματική δραστηριότητα. Υπήρξε
παρέμβαση και της Αστυνομίας, η οποία,
όμως, απέτυχε να εξιχνιάσει τις υποθέσεις αυτές με αποτέλεσμα το ποδόσφαιρο
να συνεχίσει να είναι έρμαιο στις ορέξεις
κάποιων επιτήδειων, καιροσκόπων παραγόντων.
Ελπίζουμε ότι η ηγεσία της ΚΟΠ αυτή
τη φορά έχει αντιληφθεί την σοβαρότητα
της κατάστασης και με ριζοσπαστικές
αποφάσεις θα συμβάλει στην εξυγίανση
του ποδοσφαίρου μας με την ελπίδα να
το σώσει από την ανυποληψία που έχει
περιέλθει. Τα γήπεδα έχουν από καιρό
αδειάσει και ο κόσμος έδειξε με ξεκάθαρο
τρόπο ότι δεν ανέχεται το «περιπαίξιμο»,
αλλά και την ατιμωρησία αυτών που
αποκαλούμε «ποδοσφαιρικό υπόκοσμο».
Η Πολιτεία αυτή τη φορά πρέπει να
φανεί αμείλικτη και να πατάξει τη διαφθορά στο λαοφιλές άθλημα του ποδο-

σφαίρου. Έχουμε φτάσει στον πάτο και
αν ούτε αυτή τη φορά υπάρξουν δραστικές λύσεις και μέτρα, το ποδόσφαιρό
μας θα καταστραφεί εντελώς, αφού κανένας δεν θ’ ενδιαφέρεται. Από την ανυποληψία και την αμφισβήτηση θα φτάσουμε στην πλήρη απαξίωση...
Όλοι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο,
που για εκατομμύρια φιλάθλους σ’ όλον
τον κόσμο είναι ο αδιαμφισβήτητος








Γιατί πρέπει πάντα
να προηγείται η πίεση
και οι υποδείξεις από την
ΟΥΕΦΑ, για να προκύψει
και η δική μας αντίδραση;
«βασιλιάς των σπορ», ζητούμε από την
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
να βρει τον τρόπο να απομονώσει, να
τιμωρήσει και να διώξει από τον χώρο
τα λαμόγια, τους διεφθαρμένους παράγοντες που κατάφεραν για τα δικά τους
οικονομικά συμφέροντα να μας κάνουν
να σκεφτόμαστε αν αξίζει να ενδιαφερόμαστε για αυτό που ονομάζουμε κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι η τελευταία
ίσως ευκαιρία για εξυγίανση του χώρου.
Ο φίλαθλος κόσμος έδειξε τη δυσφορία
και την απογοήτευσή του. Μόνο αν οι
υπεύθυνοι καθαρίσουν πραγματικά το

Το ζητούμενο στην Ανόρθωση

Στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα που έχει προκύψει στην Ανόρθωση με τις συ-

ζητήσεις σωματείου και της πλευράς Πουλλαΐδη για το 21% των μετοχών που
είναι να επιστραφεί από τον σύλλογο στον πρώην μεγαλομέτοχο, θα λυθεί.
Δεν γίνεται να μη λυθεί αφού κακά τα ψέματα δεν υπάρχει και άλλη επιλογή
αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Το θέμα όμως είναι όλες οι πλευρές με ειλικρίνεια να τοποθετηθούν και να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα και όχι μετά να έρχονται να υποστηρίζουν πως άλλα συμφώνησαν και άλλα γίνονται. Οι καθαρές
κουβέντες είναι που βοηθούν τις ομάδες να πάνε μπροστά και αυτές στην
Ανόρθωση εδώ και χρόνια λείπουν. Έχουν μια ευκαιρία μέσα από την καταστροφική φετινή σεζόν να κάνουν το βήμα μπρος και αν χαθεί είναι από τις τελευταίες. Να σημειώσουμε πως με το που ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις για την ενίσχυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.
Έχουν γίνει αρκετές επαφές και διεργασίες. Αλλά πρώτα το… MoU.
έγραψε ο παρατηρητής του αγώνα δεν
έχουμε λόγο να τον αμφισβητούμε και
το φαινόμενο δεν είναι ασφαλώς μόνο
κυπριακό, αλλά παγκόσμιο. Αν θέλουμε
να ξεφύγουμε από το μικρόκοσμό μας
πρέπει να το δούμε και εμείς σοβαρά
και να μπουν οι ανάλογες ποινές που να
έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Αν το
θέμα αξιολογείται ως σοβαρό, τότε πρέπει να είναι και οι ποινές το ίδιο σοβαρές. Αποδείχθηκε πως σε αυτό τον τρόπο μόνο έτσι βάζουμε μυαλό.

* * * * *

Nα είμαστε αμείλικτοι

το βρώμικο σύστημα που έχει καταφά-

ει το ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Εξοντωτικές ποινές, πρόστιμα, λουκέτα αν
χρειαστεί για να τα καταφέρουμε. Πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε αμείλικτοι,

αλλιώς ας συνεχίσουμε τον στρουθοκαμηλισμό, κρύβοντας κάτω από το χαλί
και τους επόμενους κόκκινους φακέλους που θα έρθουν…

* * * * *

Να καθαρίσει η… δυσοσμία
Ακούσαμε και είδαμε τα πάντα τις προ-

ηγούμενες μέρες σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο στη Β΄ Κατηγορία. Ή μάλλον σχεδόν τα πάντα, αφού τον επίλογο του παραμυθιού στο… θέατρο του παραλόγου
δεν τον έχουμε δει. Έγινε κάτι που δεν
ξέραμε; Ή πέσαμε από τα σύννεφα όταν
το ακούσαμε; Σαφώς και όχι! Και όποιος
ισχυρίζεται το αντίθετο, πιθανότατα από
κάποιον άλλο πλανήτη μας έρχεται… Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα στη
Β΄ Κατηγορία (και όχι μόνο) και πρέπει
να δοθεί ένα τέλος. Η παρέμβαση και

ποδόσφαιρό μας θα το σώσουν. Διαφορετικά σύντομα θα αναγκαστούν να
το… κλείσουν, αφού θα μείνουν χωρίς
«πελάτες». Αν βέβαια δεν μας το «κλείσει»
νωρίτερα η ΟΥΕΦΑ.

Μέτρα κατόπιν εορτής…
Στα καθημερινά ρεπορτάζ για το
«καυτό» αυτό θέμα, η ΚΟΠ παρουσιάζεται αποφασισμένη να πάρει δραστικά
μέτρα (ποινές και αλλαγές στον τρόπο
διεξαγωγής) προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων στη Β΄ κατηγορία. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις με την ελπίδα ότι το θέμα είναι γιατί τώρα και
όχι νωρίτερα. Γιατί τώρα που το πρωτάθλημα βαδίζει στο τέλος του και όχι
πολύ πριν διαμορφωθούν σημαντικά
βαθμολογικά δεδομένα.
Γιατί το πρόβλημα δεν είναι πρόσφατο. Απρόσμενα, «παράξενα» αποτελέσματα, σε έκταση ή στον τρόπο
διαμόρφωσής τους δεν προέκυψαν μόνο
στις τελευταίες αγωνιστικές. Υπάρχει,
όμως, και πιο σημαντικό ερώτημα. Γιατί
πρέπει πάντα να προηγείται η πίεση,
οι συστάσεις και οι υποδείξεις από την
ΟΥΕΦΑ, για να προκύψει και η δική μας
αντίδραση; Γιατί και τα μέτρα που προ
τριετίας πάρθηκαν και έπιασαν τόπο,
για την πρώτη κατηγορία, υπό την απειλή της ΟΥΕΦΑ για σοβαρές συνέπειες
προέκυψαν...

βοήθεια της UEFA ίσως είναι καταλυτική
στο να ξετυλίξει το κουβάρι των στημένων. Ανοίγει σιγά-σιγά ο ασκός του Αιόλου με τις πρώτες καταθέσεις. Αλλά το
ότι φτάσαμε στην αναστολή του πρωταθλήματος (και φέτος) παρωδίας ήταν το
αποκορύφωμα που όμως μέσα στα τόσα
μαύρα που συμβαίνουν στην Β΄ Κατηγορία, δίνει ξανά κάποια ελπίδα.

Broadway

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά το

θέατρο που παίχτηκε όλες αυτές τις μέρες από τους αδιάφθορους παράγοντες
θα το ζήλευαν και οι μεγαλοπαραγωγοί
του Broadway. Οφείλουμε κιόλας να
παραδεχθούμε ότι οι ερμηνείες στις συνεντεύξεις τους ήταν τέτοιες που θύμισαν μεγάλους ηθοποιούς του περασμένου αιώνα. Είναι άραγε το ταλέντο τους,
το ένστικτο της επιβίωσης ή απλώς κοροϊδεύουν και πλέον τους αρέσει;

* * * * *

Αστυνομία

Είναι να απορεί κανείς. Όλα αυτά τα

χρόνια δεν κατάφεραν ποτέ, μα ποτέ
να παγιδεύσουν κάποιον ρε παιδί μου;
Να του κάνουν τη ζωή δύσκολη; Να του
στείλουν ένα μήνυμα προειδοποιώντας τον; Τίποτα μα τίποτα; Άμα δεν
γνωρίζουν ας βγουν στους δρόμους ν’
ακούσουν τι λέει ο κόσμος όλος. Δεν
είναι και τόσο δύσκολο. Εκτός και αν
υπάρχει καμιά συμφωνία. Δεν εξηγείται αλλιώς.

Κάπως έτσι έχει καταντήσει το
ποδόσφαιρο. Ακριβώς όπως το
λέει ο τίτλος του κειμένου. Ένας
χώρος, κυρίως αθλητικός, ο οποίος, όμως, πλέον έχει παραδοθεί
στα χέρια του κάθε άσχετου και
μάλλον παράνομου. Συνδυάζει
Του
και τα δύο. Νόμιμη κάλυψη με
ΧΡΙΣΤΟΥ
παράνομη δράση. Κάτι σαν ημιΖΑΒΟΥ
παράνομο… ένα πράγμα.
Εξελίχθηκε σ’ ένα τοπίο, όπου
ο «καλοθελητής» μπορεί να βολτάρει, έχοντας
στο μυαλό του πώς να κάνει λεφτά. Στο πι και φι
κιόλας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει πολλά, παρά
μόνο να στοιχηματίζει, να έχει διασυνδέσεις και
κάποιου είδους ισχύ.
Εκ των δεδομένων κιόλας, δεν έχει και πολλά
πράγματα να φοβάται. Για την Κύπρο μιλάμε. Απολαμβάνουν κατά κάποιο τρόπο, κάποιου είδους
ασυλία. Κανείς δεν τους ενοχλεί, δεν απειλούνται
και όπως δείχνει το πράγμα ούτε και πρόκειται
να γίνει κάτι.
Η ανυπαρξία ή η ανεπάρκεια των διωκτικών
αρχών σε συνδυασμό με την παθητικότητα που
δείχνει η Πολιτεία, έχουν πλέον καταστήσει τον
χώρο του ποδοσφαίρου… «πεδίον δόξης λαμπρόν»
για τον wanna be «νονό».
Το όλο σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εύκολο για
δαύτους, με την απουσία του κόσμου. Ακριβώς
η απουσία του κοινού που αγαπάει την ομάδα,
που στηρίζει από κοντά τη δράση της, που πληρώνει εισιτήριο για να παρευρεθεί σ’ ένα ματς,
έχει αδειάσει τον χώρο. Έχει κάνει στην άκρη
το κοινό παραχωρώντας τη θέση του στους «ημιπαράνομους».
Μιλώντας για το άθλημα ως παιχνίδι, απλώς
πλέον δεν υπάρχει. Είναι τόσο απλό, όπως το έλεγε
ο στοχαστής στις αρχές του περασμένου αιώνα,
«Το ποδόσφαιρο χωρίς τον κόσμο είναι ένα τίποτα».
Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο έχουμε πλέον φτάσει.
Στο τίποτα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε, είναι
έτσι και αλλιώς εύκολα αντιληπτό, ότι ένα παιχνίδι
δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς την παρουσία των
θεατών γιατί ακριβώς είναι μέρος αυτού.
Δικαίως, πάντως, το κοινό απέχει από το παιχνίδι.
Τι να πάει και τι να δει ένας σώφρων άνθρωπος;
Αφού πλέον το παιχνίδι δεν υπάρχει. Υπάρχει
απλώς, ένας ημι-παράνομος χώρος με παράνομες
πράξεις.

Eνοχοι
είμαστε όλοι!
Κακώς προσπάθησαν κάποιοι να
το παίξουν έκπληκτοι ή και συγκλονισμένοι από τις τελευταίες
εξελίξεις στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας. Ακούγοντας, μάλιστα,
τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των ομάδων του πρωταθλήΤου
ματος αυτού, εύλογα σου δημιΓΙΩΡΓΟΥ
ουργείται η απορία, αν όλοι αυτοί
ΛΟΓΙΔΗ
αγωνίζονται στο συγκεκριμένο
πρωτάθλημα ή κάπου αλλού…
Σημαντική μια απόφαση για λουκέτο μέχρι νεοτέρας σ’ ένα πρωτάθλημα. Πιο σημαντικό όμως,
το γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη και
ακόμη πιο σημαντικό τι θα ακολουθήσει. Ο κόσμος
το ’χε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι το τι
γινόταν στη δεύτερη κατηγορία και όχι μόνο φέτος,
όπως παλαιότερα και στο πρωτάθλημα της πρώτης
κατηγορίας. Κανείς ποτέ δεν θέλησε να ασχοληθεί
σοβαρά και ένοχοι είναι όλοι. Άργησε πολύ η ΚΟΠ
να ασχοληθεί με τα… ρεζιλίκια και τις απίστευτες
ανατροπές σε σκορ και λογικά αναγκάστηκε υπό
την πίεση της ΟΥΕΦΑ, όπως αναγκάστηκε να λάβει
μέτρα, προ τριετίας περίπου, για την πρώτη κατηγορία, υπό την απειλή, τότε, να μας πετάξουν
εκτός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Άμοιροι ευθυνών δεν είναι ούτε οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που βλέπουν, ακούν και διαπιστώνουν
πως δίπλα τους διαδραματίζονται πράγματα και
θαύματα. Ποτέ και κανείς δεν μίλησε. Η δικαιολογία
του φόβου για τις συνέπειες της κόντρας με τα
κυκλώματα δεν μπορεί να αποτελεί το τέλειο
άλλοθι. Ούτε για τους παράγοντες, που γνωρίζουν
πρόσωπα και καταστάσεις, στην ίδια την ομάδα
τους, δεν τολμούν, ωστόσο, να διαχωρίσουν τη
θέση τους...
Ουδέποτε η Αστυνομία μπόρεσε να στοιχειοθετήσει υπόθεση και να οδηγήσει κάποιους ενώπιον
δίκης, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα στοιχεία
ήταν πολλά και ξεκάθαρα. Δεν μπόρεσε ή δεν
θέλησε πραγματικά; Γιατί φθάσαμε κάποτε και στο
πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα, των ηχογραφημένων συνομιλιών, αλλά και πάλι τζίφος.
Ποσοστό ενοχής αναλογεί και στο συνάφι μας,
το δημοσιογραφικό. Σωστά δεν «καταδικάσαμε»
με μόνη απόδειξη τη φημολογία, τις ενδείξεις ή
τη σεναριολογία. Θα έπρεπε, ωστόσο, προ πολλού,
να πιέσουμε στο μέτρο του δυνατού, αλλά και να
απομονώσουμε όλους όσοι κάθε άλλο παρά προσπάθεια έκαναν για να... «καθαρίσουν» το όνομά
τους. Απεναντίας, κάποιους απ’ αυτούς, κάποιοι
από εμάς, τους έχουμε αναδείξει σε μεγάλους πρωταγωνιστές…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
5,10%
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Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,12%
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0,31%
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ΔΙΕΘΝΗ
Οι Κινέζοι
αυξάνουν
τον πλούτο
του Αρνό
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

1,22%

0,64%

Ερχονται για έλεγχο, αλλά με χαμόγελα

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι θέλουν να διαπιστώσουν την τήρηση των οδηγιών κατά του ξεπλύματος
Εντός Μαΐου αναμένεται να βρεθεί πάλι στην Κύπρο ο Αμερικανός αξιωματούχος και αρμόδιος για θέματα ελέγχου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Μάρσαλ Μπίλινγκσλι.
Είχε έλθει και πριν από έναν
χρόνο, φέρνοντας ανανεωμένη

λίστα με ονόματα που θα περιλαμβάνονταν στις κυρώσεις.
Καλά πληροφορημένες πηγές
αναφέρουν στην «Κ» πως ο Αμερικανός αξιωματούχος αυτή τη
φορά θα έρθει όχι με «γεμάτα
χέρια», αλλά με χαμόγελα. Κι
αυτό γιατί η Κύπρος έχει εφαρ-

μόσει κατά γράμμα οτιδήποτε
της ζητήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει
πως δεν θα υπάρξουν βέβαια
και κάποιες εισηγήσεις. Δεν αποκλείεται αυτή τη φορά να ζητηθεί από το κράτος να εξετάσει
ξανά όλα τα πρόσωπα στα οποία
δόθηκαν διαβατήρια και σε όσα

υπάρχουν «σκιές» να τα λάβει
πίσω. Τον Μάιο αναμένεται και
το προσχέδιο της έκθεσης της
Επιτροπής του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Moneyval) για την
Κύπρο. Η τελική έκθεση του
Συμβουλίου αναμένεται στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Αναμέ-

Γνωστοί οίκοι διαθέτουν προϊόντα μέσω της Amazon

νονται κάποιες συστάσεις για
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σελ. 3

Διπλασιασμό
του μεριδίου
αγοράς θέλει
η Renault
Συνέντευξη V.. Tourette
Σε διπλασιασμό
του μεριδίου
αγοράς στην Κύπρο και από 5%
να ξεπεράσει το
10% στοχεύει η
Renault, δηλώνει στην «Κ» ο managing director Vincent Tourette. Αναφέρεται στη συνεργασία με τον
Όμιλο Πηλακούτα, καθώς και
στην ηλεκτροκίνηση, τονίζοντας την ανάγκη παροχής κινήτρων. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Επαιξαν και έχασαν
7,5 δισ. σε 4 χρόνια
Περισσότερα από 7,5 δισ. ευρώ έχασαν σε

τυχερά παίγνια οι Ελληνες μέσα στην τετραετία 2015-2018. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από 2 δισ. ευρώ τον
χρόνο. Μόνο στη διάρκεια του 2018 τα πονταρίσματα έφθασαν τα 20 δισ. ευρώ. Πιο
δυναμική η αγορά διαδικτύου. Σελ. 8

Δεν ανησυχούν
οι τράπεζες από
πλαίσιο Ecofin

ΕΛΛΑΔΑ

Ξένοι εκτοξεύουν
την αγορά ακινήτων

Για τα «κόκκινα δάνεια»

Με δέλεαρ τις υψηλές αποδόσεις μέσω μα-

κροχρόνιων ενοικιάσεων και βραχυχρόνιων
μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και την εξασφάλιση «χρυσής βίζας», οι ξένοι επενδυτές
επιστρέφουν στην ελληνική αγορά.Τον Ιανουάριο οι εισροές κεφαλαίων για αγορές
ακινήτων αυξήθηκαν κατά 157,7%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,38%

-0,14%

Γερμανία

-0,01%

0,00%

Γαλλία

0,33%

-0,03%

Ιταλία

2,51%

0,00%

Ισπανία

1,00%

-0,10%

Ιρλανδία

0,53%

-0,06%

Ελλάδα

3,33%

-0,26%

Ην. Βασίλειο

1,15%

0,07%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Δημοφιλείς μάρκες ρούχων, όπως η Nike, η Under Armour και η Levi Strauss, διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω της Amazon πέραν των δικών
τους ιστοσελίδων, αναγνωρίζοντας την υπεροχή του κολοσσού στο ηλεκτρονικό εμπόριο και παραβλέποντας τους κινδύνους που μπορεί να
ελλοχεύουν από αυτήν τη συνεργασία. Ηδη, όμως, εκφράζονται φόβοι μήπως η Amazon εκμεταλλευθεί τα δεδομένα πελατών της Nike ή της
Under Armour, παραδείγματος χάριν, για να εξαπλωθεί η ίδια στη συγκεκριμένη αγορά. Σελ. 10

Δεν είναι άγνωστο για τις κυπριακές τράπεζες το νέο πλαίσιο
για τα ΜΕΔ που όρισε το Ecofin.
Τραπεζικές πηγές εξηγούν ότι
το πλαίσιο αυτό ακολουθεί την
πρακτική που εφάρμοσαν οι κυπριακές τράπεζες και κατάφεραν
να μειώσουν τα ΜΕΔ τους από
27,3 δισ. ευρώ την περίοδο της
κρίσης στα 11,1 δισ. Σελ. 5
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Το πιο σημαντικό είναι να μην ξανασυμβεί μια καταστροφή
Μετά από μια καταστροφή ή ένα
σκάνδαλο ακολουθεί συνήθως ο
ορισμός ερευνητικών επιτροπών
και η δημοσιοποίηση πορισμάτων.
Μάλιστα, ενώ παλαιότερα δεν
ήταν δεδομένο ότι τα πορίσματα
μιας ερευνητικής επιτροπής θα
δίνονταν στη δημοσιότητα, σήμερα κάτι τέτοιο θα προκαλούσε
πολύ έντονες αντιδράσεις.
Της δημοσιοποίησης των πορισμάτων έπονται έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, όπως
έγινε και πρόσφατα σχετικά με το
πόρισμα για τη χρεοκοπία του Συνεργατισμού. Οι συζητήσεις αυτές
επικεντρώνονται συνήθως στο
ζήτημα της ευθύνης για ό,τι έγινε.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Ένας σημαντικός στόχος αυτών των πορισμάτων είναι να αποδώσουν ευ-

θύνες κυρίως πολιτικής υφής. Το
θέμα της πολιτικής ευθύνης βρίσκεται στον πυρήνα της δημοκρατίας. Χωρίς έλεγχο η εξουσία
γίνεται αυθαίρετη. Όμως η πολιτική ευθύνη είναι μια έννοια, η
οποία εμπεριέχει ένα βαθμό ασάφειας και υποκειμενικής εκτίμησης. Συνήθως οι συζητήσεις για
την πολιτική ευθύνη, ακόμα και
όταν έχουν προηγηθεί εκτενείς
έρευνες και πορίσματα, καταλήγουν σε αγώνα αλληλοκατηγοριών,
με την πλευρά που βάλλεται να
επιδιώκει άμβλυνση των κατηγοριών μέσω συμψηφισμού με κατηγορίες κατά των κατηγόρων.
Υπάρχει, όμως, μια άλλη διάσταση των πορισμάτων και γενικά
της μελέτης κρίσεων ή καταστροφών, η οποία είναι τουλάχιστον

εξίσου σημαντική με την απόδοση
ευθυνών. Πρόκειται για την ανάλυση του τι πήγε λάθος και προπαντός για τις αλλαγές εκείνες
που εξυπακούεται ότι χρειάζεται
να γίνουν ώστε να μην ξανασυμβεί
ό,τι συνέβη.
Μετά από μια καταστροφή, η
κοινωνία οφείλει να προβληματιστεί το τι πήγε λάθος και για το
ποιος προκάλεσε το λάθος ή ποιος
δεν έκανε εκείνα που έπρεπε να
κάνει. Οφείλει, όμως, επιπροσθέτως
να φροντίσει και για το μέλλον.
Αν πάρουμε για παράδειγμα την
πιο πρόσφατη καταστροφή, το
κλείσιμο του Συνεργατισμού με
μεγάλο κόστος για τον φορολογούμενο, μπορούμε να επισημάνουμε εκείνα που δεν πρέπει να
ξανασυμβούν. Εν πρώτοις, η ανά-

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

μειξη πολιτειακών παραγόντων
υπήρξε ζημιογόνα, τόσο πριν από
το 2013, αλλά και προπαντός στην
πορεία προς τη χρεοκοπία μετά
το 2013. Άρα χρειάζονται πιο αποποινικοποιημένες και πιο τεχνοκρατικές προσεγγίσεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση
των χρημάτων του κόσμου. Μια
επιχείρηση δεν μπορεί να είναι
υπόκειται στις επιλογές κυβερνητικής ή κομματικής εύνοιας.
Ένα δεύτερο στοιχείο, παρεμφερές, έχει να κάνει με το θέμα
της εταιρικής διακυβέρνησης.
Πρόκειται για έννοια η οποία στην
Κύπρο δεν είναι ιδιαίτερα οικεία.
Από το πόρισμα φαίνεται πρακτικά
και στοιχειοθετημένα ότι οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης παραβιάζονταν σε κρίσιμα

θέματα, αλλά και στη συστηματική
λειτουργία της Συνεργατικής. Εξάλλου αυτός ήταν ο ένας λόγος για
τον οποίο από ότι φαίνεται ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός
κήρυξε τον οργανισμό αυτό σε
χρεοκοπία. Ο άλλος λόγος έχει να
κάνει με τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα μέτρα
που πήρε η Πολιτεία, όπως οι αλλαγές στον νόμο για τις εκποιήσεις
ή το σχέδιο Εστία, αν εφαρμόζονταν πριν από την κατάρρευση του
Συνεργατισμού θα είχαν ενισχύσει
σημαντικά τα κεφάλαια του και
πιθανόν να τον διέσωζαν.
Μετά, λοιπόν, από κάθε καταστροφή είναι σημαντικό να μας
απασχολήσει το θέμα της αποτροπής παρόμοιων καταστροφών
στο μέλλον.
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ΔΗΚΤΗΣ
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Καλή αρχή στον νέο διοικητή
Πριν από είκοσι χρόνια ο κυπριακός
τραπεζικός τομέας είχε το ένα τρίτο
του σημερινού μεγέθους, αλλά περισσότερες και πιο υγιείς τράπεζες.
Ουδείς, ωστόσο, μπορούσε να φανταστεί πως και οι τέσσερεις μεγαλύτερες τράπεζες θα κατέρρεαν για
να διασωθούν τελικά μόνο οι δύο
μετά από το πρωτόγνωρο για τα κυπριακά, αλλά και ευρωπαϊκά δεδομένα κούρεμα. Η Τράπεζα Κύπρου
και η Ελληνική διασώθηκαν τελικά
από νέους επενδυτές. Η άλλοτε πανίσχυρη Λαϊκή έσβησε οριστικά το
2013 παρά την πρώτη διάσωση που
επιχείρησε το κράτος έναν χρόνο
νωρίτερα, ενώ ο Συνεργατισμός που
ήταν ισχυρότερος στη συλλογική
συνείδηση του κόσμου παρά στον
ισολογισμό, επίσης, κατέρρευσε δύο
φορές μέσα σε έξι χρόνια για να κλείσει οριστικά το 2018. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος
διοικητής Κωνσταντίνος Ηροδότου
αναλαμβάνει χωρίς αμφιβολία ένα
εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και δύσκολο έργο. Την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας του κυπριακού τραπεζικού τομέα και τη διασφάλιση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Το γεγονός ότι η αξιοπιστία του κυπριακών τραπεζών γενικά πάσχει
είναι κάτι που παρουσιάζεται σε εκθέσεις ξένων χωρών, στο γεγονός
ότι μόνο δύο ανταποκρίτριες τράπεζες στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τις ανάγκες του τραπεζικού
τομέα και στο ότι οι εκθέσεις ξένων
οίκων αξιολόγησης διατηρούν σε
χαμηλή επενδυτική βαθμίδα τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
όπως και το αξιόχρεο της κυπριακής
οικονομίας. Πολύ χαμηλά είναι επίσης οι τιμές των μετοχικών τίτλων
των δύο εισηγμένων τραπεζών στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αντανακλώντας το εγχώριο και ξένο
επενδυτικό ενδιαφέρον, εξαιτίας κυρίως της ασθενούς κερδοφορίας. Οι
λόγοι της κακοδαιμονίας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος είναι πολλοί και γενικά άσχετοι με
τους λόγους που πολλές ευρωπαϊκές
τράπεζες υποφέρουν. Θεωρούμε ότι
με την ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων του νέου διοικητή είναι
χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά γεγονότα που υπήρξαν σταθμός στην
σύγχρονη ιστορία του τραπεζικού
μας συστήματος. Το πρώτο αφορά
το ξέπλυμα χρημάτων ενός δικτάτορα, του Μιλόσεβιτς κατά παράβαση
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, που η
Κύπρος υποτίθεται ζητάει από τα
ξένα κράτη να σεβαστούν ώστε να
αποκατασταθεί η κυριαρχία και η
εδαφική της ακεραιότητα ένεκα της
παραβίασης του καταστατικού χάρτη
του ΟΗΕ από την Τουρκία με την
εισβολή του 1974. Το σπάσιμο του
εμπάργκο τη δεκαετία του 1990 για
τον σκοπό αυτό αποτέλεσε την απαρ-

χή της δημιουργίας βιομηχανίας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από
διάφορες χώρες διά μέσου σύστασης
υπεράκτιων εταιρειών από πολλά
δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία,
τα οποία δεν εξέταζαν την προέλευση
των χρημάτων ή φρόντιζαν να την
εξαφανίσουν ώστε να «καθαρίσουν»
τα χρήματα. Έκτοτε η Κύπρος απέκτησε διεθνή φήμη ως φορολογικός
παράδεισος και χώρα ξεπλύματος,
παρά το γεγονός ότι άλλες μεγάλες
χώρες είχαν προ πολλού στήσει τέτοια βιομηχανία με πολύ μεγαλύτερο
μέγεθος. Το 1999 οι κυπριακές τράπεζες έστησαν τη φούσκα του ΧΑΚ,
οδηγώντας κυρίως τις μετοχές τους
στα ύψη και χρηματοδοτώντας βραχυπρόθεσμες επενδύσεις στο ΧΑΚ
χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις. Λίγους
μήνες αργότερα, όταν η φούσκα
έσπασε, κάποιες από τις τράπεζες
αυτές ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένες. Ωστόσο, το σύστημα ήταν
πλήρως ελεγχόμενο από την Κεντρική Τράπεζα και το γεγονός ότι
είχαμε το δικό μας νόμισμα και οι
τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε
εξωγενείς κινδύνους επέτρεψε τη
σχετικά γρήγορη ανάρρωσή τους.
Ο νέος διοικητής είναι καλό να εξετάσει αυτή την περίοδο για να αντιληφθεί πως οι σπόροι της καταστροφής του τραπεζικού τομέα είχαν
φυτευτεί πριν από περίπου είκοσι
χρόνια. Όσο για την πιο πρόσφατη
περίοδο και συγκεκριμένα για το
2007 μέχρι 2013 η έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το μέλλον
του τραπεζικού συστήματος που
συστάθηκε από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά και το βιβλίο του πρώην
διοικητή Πανίκου Δημητριάδη «A
Diary of the Euro Crisis in Cyprus»
αποτελούν εξαιρετικές ιστορικές
πηγές που εξηγούν σε βάθος το πώς
φθάσαμε μέχρι εδώ, καθώς βέβαια
και η πρόσφατη έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Σε όλη
αυτή την περίοδο η εποπτεία στην
Κεντρική Τράπεζα και η συμμόρφωση σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση των κύριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έπασχαν σοβαρά. Κατά πόσο ο νέος διοικητής
θα καταφέρει να συστήσει ένα καλό
και αξιόπιστο τμήμα ρύθμισης και
εποπτείας και θα διορίσει έναν καλό
επικεφαλής είναι κάτι που θα φανεί
στη πορεία. Το βέβαιο είναι ότι η
αβεβαιότητα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα θα κυριαρχεί και ενδογενείς παράγοντες μπορεί να αποδειχθούν εξίσου ή και περισσότερο
επικίνδυνοι από τους εξωγενείς. Καθοριστικός παράγοντας παραμένει
η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μπορεί να φτάσει
μέχρι το σημείο που ο κάθε διοικητής
μπορεί και θέλει. Ευχόμαστε δύναμη
και καλή αρχή.

Παίζουν επί ίσοις όροις πλέον τα Mall.

Εξαιρετικό δείπνο…
με στάρτερς

τα αποτελεσματικής εποπτείας (enforcement)
έφεραν τραγικά αποτελέσματα κυρίως την εποχή
Ορφανίδη.

Αρκετά καλά πέρασαν όσοι παρευρέθηκαν στον

δείπνο που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία σε γνωστό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.
Στο δείπνο παρευρέθηκε και μίλησε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο
επικεφαλής της ESMA Steven Maijoor, ο οποίος
ανέλυσε τους στόχους, αλλά και τις προκλήσεις
στην χρηματαγορά στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής
της ESMA χαιρέτησε τις προσπάθειες της ΕΚΚ,
αλλά και της προέδρου της Δήμητρας Καλογήρου
για το έργο που επιτελούν. Η εκδήλωση αποτύπωσε και το υψηλό προφίλ και κύρος της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που χαίρει τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ δόθηκε η ευκαιρία για επαφές και γνωριμίες ανάμεσα
στους επαγγελματίες του κλάδου. Ευχάριστη
ήταν και η παρουσία του νέου διοικητή Κωνσταντίνου Ηροδότου, ο οποίος συνομίλησε με αρκετούς παρευρισκόμενους. Στα αρνητικά της εκδήλωσης που σχολιάστηκε αρκετά ήταν το γεγονός
ότι η ποσότητα φαγητού ήταν περιορισμένη.

••••
Νέος διοικητής στο τιμόνι
Τα καθήκοντά του ανέλαβε προχθές ο νέος διοι-

κητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωσταντίνος Ηροδότου. Οι προκλήσεις του νέου διοικητή είναι
πολλές και μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποκαταστήσει και το φθαρμένο κύρος της ΚΤ. Να θυμίσουμε ότι επί Χριστόδουλου Χριστοδούλου
υπήρξαν γεγονότα που δείχνουν ότι η Κεντρική
Τράπεζα μπορεί να εξαγοραστεί, ενώ η πολιτική
ηγεσία απέδειξε ότι αν χρειαστεί η Κεντρική Τράπεζα μπορεί και να εκβιαστεί με κομματικούς
διορισμούς, αλλά και πολιτικό μπούλινγκ. Τόσο ο
Πανίκος Δημητριάδης όσο και η αντικαταστάτριά
του κατάγγειλαν αυτά τα φαινόμενα. Τα ελλείμα-

••••
Ο Μουσκάλλης και το ΑΚΕΛ
Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στην Ερευνη-

τική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας
Μουσκάλλης παραδέχθηκε ότι με δική του επιστολή προτάθηκε ο Νικόλας Χατζηγιάννης, καθώς κρίθηκε ότι είχε την προσωπικότητα και τα

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αποπληθωρισμός και
αντιπληθωρισμός
Αποπληθωρισμός καλεί-

ται η συνεχής και αισθητή
μείωση του γενικού επιπέδου τιμών σε μια οικονομία, η οποία συνεπάγεται
την αισθητή και συστηματική αύξηση της αγοραστικής αξίας / αγοραστικής δύναμης του
χρήματος. Η διαφορά του από τον αντιπληθωρισμό έγκειται στο ότι στον αντιπληθωρισμό έχουμε μεν μείωση του πληθωρισμού, αλλά χωρίς να συνεπάγεται
αρνητικό πρόσημο, όπως ισχύει στον αποπληθωρισμό. Δηλαδή, στον αντιπληθωρισμό παρουσιάζεται (σταδιακή) επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

προσόντα. Το γράφει και το πόρισμα, αλλά το
ΑΚΕΛ το έκανε γαργάρα, ωστόσο, το κόμμα της
αντιπολίτευσης συχνά πυκνά θυμάται τις ευθύνες του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
και τον διορισμό του φίλου του. Εν ολίγοις τους
φίλους του Χάρη προωθούσαν οι φίλοι του ΑΚΕΛ.
Γιατί; Διότι και το ΑΚΕΛ βόλευε τους δικούς του,
αλλά τώρα μόνο ο Χάρης έχει ευθύνες. Ως να μην
υπήρχαν εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ στην επιτροπεία.
Η κοροϊδία κτύπησε κόκκινο.

••••
Η χειραγώγηση είναι
το νέο προσόν για την ΚΤ

Το όνομα τουλάχιστον ενός πρώην χρηματιστή

τράπεζας, το όνομα του οποίου ήταν στο επίκεντρο πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το
2005 σε σχέση με χειραγώγηση μετοχών την περίοδο 2000, κυριαρχεί ανάμεσα στα επικρατέστερα για θέση συμβούλου στη ΚΤ. Η στήλη είναι σε
θέση να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που προχωρήσει ο διορισμός θα γίνει καταγγελία τόσο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και αλλού.

••••
Πολύ χρήμα στις τράπεζες
Παρά το κούρεμα του 2013 και την κρίση ρευστό-

τητας, αλλά και αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος που ακολούθησε ο κυπριακός τραπεζικός τομέας όχι μόνο επανάκαμψε σε ό,τι αφορά
τα επίπεδα ρευστότητας, αλλά έχει φθάσει τον
δεύτερο ψηλότερο δείκτη κάλυψης ρευστότητας
στην Ευρωζώνη που φθάνει το 311%. Ωστόσο,
υστερεί σημαντικά σε κερδοφορία αλλά και σε
κόστος προς έσοδα που ο σχετικός δείκτης ανέρχεται στο 59% και θεωρείται πολύ υψηλός. Οι
τράπεζες αναζητούν καλές ευκαιρίες δανειοδότησης, οι οποίες λόγο των σχετικών κανονισμών
είναι πολύ περιορισμένες στο κυπριακό οικονομικό περιβάλλον.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Επιχείρηση Κοφτήριο
Η πιο καλοκουρδισμένη επιχείρηση
του κράτους αυτή τη στιγμή είναι
οι έλεγχοι ταχύτητας στην περιοχή
του νέου ΓΣΠ. Η δυτική και η νότια
πλευρά του σταδίου και από τις
δύο πλευρές των δρόμων παράγουν
αρκετό ημερήσιο εισόδημα να φάνε
πολλά στόματα της κρατικής μηχανής. Και δεν είναι πως ο κόσμος
τρέχει σαν τρελός. Με 50 χλμ. την
ώρα όριο ταχύτητας στη νότια πλευρά του ΓΣΠ και με 65 χλμ. την ώρα
όριο στη δυτική, όση διαπραγμάτευση και να κάνεις με το πεντάλ
της βενζίνης ένα κίνδυνο να πάθει
άνοια ο κινητήρας τον διατρέχεις.
Και για να μην παρεξηγηθώ. Οι
έλεγχοι ταχύτητας πρέπει να γίνονται, αλλά είναι κάποια πράγματα
που πρέπει να επανεξεταστούν.
Παραθέτω τα ακόλουθα ως τροφή
για σκέψη.
Πρώτον, να αναθεωρηθεί το όριο
ταχύτητας στα 65 χλμ. την ώρα
στη νότια πλευρά του σταδίου από
50 χλμ. ανά ώρα που είναι σήμερα.
Ο δρόμος είναι τεσσάρων λωρίδων
και δεν υπάρχει κανένας λόγος να
είναι το όριο τόσο χαμηλό, πέραν
από το να παγιδεύονται οι οδηγοί
και να τρώνε εξώδικα και να φορτώνονται βαθμούς ποινής. Αν η αι-

τιολόγηση είναι η προστασία του
κόσμου που συρρέει στο στάδιο,
όταν υπάρχουν αγώνες, τότε να
μου επιτραπεί να μιλήσω για αστειότητα δεδομένου ότι όταν υπάρχουν αγώνες δεν τηρείται κανένα
μέτρο ασφάλειας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από το στάδιο, μιας και
ο καθένας παρκάρει όπου θέλει,
όπως θέλει και διασταυρώνει από
όπου θέλει και βανδαλίζει ό,τι θέλει
χωρίς η αστυνομία να διενεργεί
κανένα έλεγχο ή να ασκεί κάποιο
τιμωρητικό μέτρο.
Δεύτερον, αν η αστυνομία θέλει
πραγματικά να ασκεί έλεγχο κατά
της επικίνδυνης οδήγησης, ας στήνεται στα ίδια σημεία που στήνεται
με οκτώ βάρδιες κατά τη διάρκεια
των ωρών 8 π.μ. με 10 μ.μ. για να
εισπράττει ρευστό, αλλά από τις
12 π.μ. μέχρι τις 4 π.μ. Τότε θα καταφέρει να μαζέψει αυτούς που κάνουν κόντρες μεταξύ τους, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδεις ταχύτητες
μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων,
αλλά και αυτούς που προσπαθούν
να κάνουν ανάποδα τιμόνια πάνω
στον κυκλικό κόμβο και που τελικά
καταλήγουν πάνω στα κολωνάκια
(στιλλούθκια) των ποδηλατοδρόμων. Αλήθεια είναι κανείς που διε-

ρωτάται πώς έτσι ξαφνικά 10-15
κολωνάκια είναι διπλωμένα σύριζα
κάποιο πρωινό;
Τρίτον, αν η αστυνομία θέλει
πραγματικά να προστατεύει τον
κόσμο, ας αυξήσει τις περιπολίες
της εντός των γειτονιών τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να κλαίει ή να γελά,
αλλά παρουσιάστηκε και το φαινόμενο, οι μεν αστυνομικοί να είναι
στημένοι και να ελέγχουν αν οι
οδηγοί πάνε με 56 χλμ. ανά ώρα
για να τους γράψουν ως επικίνδυνους οδηγούς, και λίγα μέτρα πιο
πέρα κλέφτες να εισέρχονται σε
σπίτι, να το κατακλέβουν, να παίρνουν και το αυτοκίνητο των ιδιοκτητών και να εξαφανίζονται χωρίς
να τους παίρνει κανένας είδηση…
Φυσικά, όσα μέτρα και να πάρει η
αστυνομία είναι κατανοητό από
όλους μας ότι αυτά δεν αναιρούν
τις δικές μας υποχρεώσεις για προστασία των περιουσιών μας. Απλώς
η συχνή και τυχαία παρουσία της
αστυνομίας σίγουρα είναι ανασταλτικό μέτρο.
Ο ρόλος της αστυνομίας είναι
πολυδιάστατος και είναι αντιληπτό
πως τα μέσα που διαθέτει δεν είναι
απεριόριστα. Όμως αντί να ασχο-

λείται με πράγματα ήσσονος σημασίας και να αποκτά αντιπάθειες
ανάμεσα στην κοινωνία, θα μπορούσε ο ρόλος της να είναι καθαρά
εποικοδομητικός και καίριας σημασίας.
Και φέρνω σαν παράδειγμα τη
θετική της συμβολή στην άμβλυνση
του κυκλοφοριακού σε κάποια σημεία της πόλης τις ώρες της έντονης
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Βλέπουμε πως η υποβοήθηση της κυκλοφορίας σε κάποια σημεία πραγματικά βοηθά. Γιατί δεν επεκτείνει
αυτό το μέτρο και σε άλλα σημεία,
όπως ας πούμε στον ανισόπεδο κόμβο στη βιομηχανική περιοχή του
Στροβόλου, στα «Φώτα του Ορφανίδη», στα «Φώτα του Κώστα Θεοδώρου» κ.λπ. έτσι ώστε να μη θέλουν
χιλιάδες κόσμου κάθε πρωί πέραν
της μιας ώρας να πάρουν τα παιδιά
τους σχολείο και να πάνε μετά στις
δουλειές τους. Όλα αυτά μέσα στο
άγχος και μέσα στα νεύρα. Αναμένω
να δουν τα πιο πάνω θέματα θετικά
και όχι να ρίχνεται το φταίξιμο από
το ένα τμήμα στο άλλο.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Ελεγχοι για ξέπλυμα παρά την πρόοδο
Καυτός ο Μάιος – Ερχεται ξανά ο Αμερικανός Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, και αναμένεται προσχέδιο της έκθεσης της Moneyval
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

συναλλαγών στην Κύπρο. Και αυτό,
διότι, τον Μάιο αναμένεται το προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) για την Κύπρο. Η τελική έκθεση του Συμβουλίου αναμένεται
στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Θα
είναι και προϊόν συζήτησης και διορθώσεων μεταξύ των κυπριακών αρχών και των Ευρωπαίων. Όπως
έχουν εξηγήσει στην εφημερίδα πηγές από τη Μονάδα Καταπολέμησης
Αδικημάτων Συγκάλυψης της Κύπρου (ΜΟ.Κ.Α.Σ), αποκλείεται να
μην υπάρξουν συστάσεις στην Έκθεση. Εξάλλου, όπως σημείωσαν, η
Επιτροπή προχωρά σε συστάσεις
προς τις χώρες που αξιολογούνται,
για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ηφυγή σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων
καταθέσεων Ρώσων, Ουκρανών και
πολιτών τρίτων χωρών, που διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς
στην Κύπρο από το 2013, είναι γεγονός. Το κλείσιμο σχεδόν των μισών εταιρειών που εδρεύουν στην
Κύπρο και η αλλαγή της νομοθεσίας
για τις εταιρείες κέλυφος (shell companies), που είχε ως αποτέλεσμα
να φτάσουν οι εταιρείες στο νησί
από τις 300 χιλιάδες, στις 150 χιλιάδες, είναι επίσης γεγονός. Παράλληλα, η Κύπρος εφάρμοσε κατά








Την καμπάνια προβολής
του νησιού στο εξωτερικό έχει αναλάβει
ο Αμερικανικός οίκος
Pillsburry.
γράμμα τις οδηγίες για αποκλεισμό
συγκεκριμένων ονομάτων από το
επιχειρείν της Κύπρου και τα οποία
συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα
των κυρώσεων των Αμερικανών
που δόθηκε ανά το παγκόσμιο. Κάνοντας όλες τις παραπάνω ενέργειες
από το 2013, η Κύπρος προσπαθεί
να πείσει –εάν δεν έχει πείσει ήδη–
όλες τις χώρες, αλλά ειδικότερα τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
πως δεν είναι ένας ευρωπαϊκός κόμβος ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Μπορεί να «διαφημίζονται» αυτές
οι δράσεις, ωστόσο, οι Αμερικανοί
θέλουν να τα δουν ιδίοις όμμασι.
Εντός Μαΐου, το πιθανότερο, θα
βρεθεί για ακόμη μία φορά ο Αμερικανός αξιωματούχος και αρμόδιος
για θέματα ελέγχου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Μάρσαλ Μπί-

Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ αυτή τη φορά θα έρθει όχι με «γεμάτα χέρια», αλλά με χαμόγελα, καθώς η Κύπρος έχει

εφαρμόσει όλα όσα της έχουν ζητηθεί σχετικά με το ξέπλυμα.
λινγκσλι. Θα ολοκληρώνεται ένας
χρόνος από την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί, όταν τον Μάιο
του 2018 είχε φέρει ανανεωμένη
λίστα με ονόματα που θα περιλαμβάνονταν στις κυρώσεις. Τότε, φέρεται να είχε επαναλάβει τη ρητορική των Αμερικανών όταν είχαν
συναντήσει Ευρωπαίους αξιωματούχους στις αρχές του 2018 και
τους είχαν προτείνει να διαλέξουν
ποια οικονομική συμμαχία θέλουν,
της Δύσης ή της Ανατολής. Η Κύπρος διάλεξε και είναι πλέον καταφανές με τις πράξεις πού έχει προσχωρήσει.
Καλά πληροφορημένες πηγές
αναφέρουν στην «Κ» πως ο Αμερικανός αξιωματούχος αυτή τη φορά
θα έρθει όχι με «γεμάτα χέρια», αλλά
με χαμόγελα. Η πίεση των Αμερι-

κανών εξάλλου σε αυτό το ζήτημα
είχε αποτέλεσμα και η Κύπρος έχει
εφαρμόσει κατά γράμμα οτιδήποτε
της ζητήθηκε, αφού βρέθηκε στο
κέντρο του οικονομικού πολέμου
της Αμερικής και της Ρωσίας. «Ήταν
οι καλοί μαθητές οι Κύπριοι» ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα,
συμπληρώνοντας πως «έχουν βιογραφικό καλού μαθητή και όταν
εφάρμοσαν το μνημόνιο από το
2013». Αυτό δεν σημαίνει πως δεν
θα υπάρξουν βέβαια και κάποιες εισηγήσεις, ενώ όπως τόνισαν, αυτό
που θα ενδιαφέρει περισσότερο τον
Αμερικάνο είναι να δει ότι έχουν
εφαρμοστεί οι κυρώσεις. Επέστησαν
την προσοχή, όμως, σε ένα ζήτημα,
το οποίο δεν έχουν θίξει ακόμα οι
Αμερικανοί και είναι αυτό των αναπτύξεων, της αγοράς των διαμερι-

σμάτων σε πύργους και τα διαβατήρια που παραχωρεί η κυβέρνηση
μέσω του προγράμματος των πολιτογραφήσεων. Δεν αποκλείεται αυτή
τη φορά να ζητηθεί από το κράτος
να εξετάσει ξανά όλα τα πρόσωπα
στα οποία δόθηκαν διαβατήρια και
σε όσα υπάρχουν «σκιές» να τα
λάβει πίσω. Συνταυτίζεται αυτή η
θέση με τη θέση που συζητείται εντός Ευρώπης, ως ένα μέτρο για το
Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων.
Έλεγχος δέουσας επιμέλειας αιτητών όχι μόνο σε νέους ενδιαφερόμενους, αλλά και σε όσους συμμετέχουν ήδη στο Πρόγραμμα.

Μαζί και Moneyval
Ο ερχόμενος Μάιος θα είναι συνυφασμένος με τους ελέγχους για
την καταπολέμηση των ύποπτων

Αντιστροφή δημοσιευμάτων
Μπορεί τα ρεπορτάζ για την Κύπρο, τους Ρώσους, τους Αμερικανούς,
το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα
διαμερίσματα εκατομμυρίων και
τους πύργους να δημοσιεύονται ανά
τακτά διαστήματα από ξένα ΜΜΕ,
ωστόσο η Κύπρος έχει συστήσει
ομάδα που προσπαθεί να αναστρέψει
την όποια αρνητική εικόνα έχει δημιουργηθεί. Η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, τραπεζικά ιδρύματα
και φορείς της οικονομίας του νησιού
έχουν αναλάβει την καμπάνια προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό
σε συνεργασία με τον Αμερικανικό
οίκο Pillsburry. Ο νέος διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδότου φαίνεται να μη
χάνει ευκαιρία περί της αναστροφής
της προβολής της Κύπρου, και την
ημέρα που έλαβε επισήμως το χρίσμα
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Νίκο Αναστασιάδη την περασμένη
Τρίτη αναχώρησε για την Ουάσινγκτον. Ο διοικητής συμμετείχε στις
εαρινές συνεδρίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνεδρίες που
διήρκησαν μέχρι χθες, Σάββατο. Αντιπροσώπευσε τη χώρα ως ο υπεύθυνος της αντιπροσωπείας (στα συγκεκριμένα συνέδρια συμμετέχουν
υπουργοί Οικονομικών και διοικητές
Κεντρικών Τραπεζών).

Προς την 5η έκδοση
Τον Απρίλιο του 2018 ψηφίστηκε
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
o νόμος, ο οποίος μετέφερε σε εθνικό
νομικό δίκαιο τις πρόνοιες της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου
2015 σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όπως
αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου στην ετήσια έκθεσή της,
είχε συνεργαστεί ενεργά με άλλες
αρμόδιες αρχές για την ετοιμασία
του νόμου. Μετά την ψήφιση του
νόμου, η ΚΤΚ εργάστηκε για την
αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας προς τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η οδηγία υποβλήθηκε στα ιδρύματα
αυτά για διαβούλευση τον Νοέμβριο
του 2018. Η οδηγία αυτή, στην πέμπτη της έκδοση, απευθύνεται προς
τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό
την καθοδήγησή τους στον καθορισμό πολιτικής, διαδικασιών και
συστημάτων ελέγχου με στόχο την
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση
με τις πρόνοιες του νόμου. Η οδηγία
αναμένεται να δημοσιευτεί στην
τελική της μορφή το πρώτο τρίμηνο
του 2019, ενώ η «Κ» έχει πληροφορηθεί πως θα εφαρμοστεί μέχρι το
πρώτο εξάμηνο του 2020.

Citrine Estates: Εξαιρετικές ευκαιρίες
για επένδυση σε προνομιακή ακίνητη περιουσία
Μεγάλο το ενδιαφέρον από αγοραστές, αναφέρει ο γενικός διευθυντής της CNS GROUP, Θεόδωρος Κιουτσούκης
Το Citrine Estates, το πολυτελές οικιστικό έργο του ομίλου CNS στον
κόλπο του Ακρωτηρίου δυτικά της
Λεμεσού, θα ολοκληρωθεί σε τρεις
φάσεις και φιλοδοξεί να καταστεί
διεθνής προορισμός για πολυτελή
διαβίωση. Συμπεριλαμβάνει μοντέρνα διαμερίσματα, εντυπωσιακές
κατοικίες και πολυτελείς επαύλεις.
Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης
θα διατεθούν 29 μοντέρνα πολυτελή
διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, 13 κατοικίες δύο και
τριών υπνοδωματίων, καθώς και
10 επαύλεις τριών και τεσσάρων
υπνοδωματίων. Ήδη αποτελεί πόλο
έλξης για επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους στην
Κύπρο, ενώ σύμφωνα με τον γενικό
διευθυντή της CNS Group, το έργο
έχει συγκεντρώσει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.
–Πείτε μας λίγα λόγια για το Citrine Estates. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το έργο;
–Το Citrine Estates είναι ένα πολυτελές οικιστικό έργο το οποίο θα
βρίσκεται στον Κόλπο του Ακρωτηρίου δυτικά της Λεμεσού, δίπλα
στο πολυαναμενόμενο καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean. Η ιδιαιτερότητα του έργου
έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι
απλώς ένα πολυτελές οικιστικό
έργο, αλλά προσφέρει παράλληλα
απαράμιλλη πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου φυσική
ομορφιά και πολυτέλεια βρίσκονται
σε πλήρη εναρμόνιση. Το έργο έχει
σχεδιαστεί για να ενισχύει και να
αγκαλιάζει το φυσικό περιβάλλον,
προσφέροντας μια μοναδική, ολιστική ισορροπία μεταξύ καλαισθησίας, υψηλής ποιότητας και φυσικής
ομορφιάς. Παράλληλα, η κοντινή
απόσταση προς την πόλη και κεντρικά σημεία που αποτελούν πόλο
έλξης, προσφέρει εύκολη πρόσβαση

στον πλούσιο και πολυπολιτισμικό
τρόπο ζωής της Λεμεσού. Όλα τα
ακίνητα χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική, μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, «καθαρές» γραμμές
και πινελιές πολυτέλειας, ενώ διαθέτουν επίπλωση υψηλών προδιαγραφών, καθώς και τεχνολογία αιχμής, όπως πόρτες ασφαλείας και
έξυπνα οικιακά συστήματα.
–Σε ποιο προφίλ αγοραστών
απευθύνεται το citrine estate;
–Το Citrine Estates αποτελεί μια
προνομιακή ακίνητη περιουσία
που προσφέρει παράλληλα μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει
αρμονικά τα στοιχεία της φύσης
με πολυτέλεια. Ως επακόλουθο, το
έργο αναμένεται να γίνει διεθνής
προορισμός για πολυτελή διαβίωση








Το 2021 θα ολοκληρωθεί η α΄ φάση, ενώ το
έργο εκτιμάται ότι θα
αποπερατωθεί πλήρως εντός πέντε ετών.
και ήδη αποτελεί πόλο έλξης ιδιαίτερα για επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις παγκόσμιες προοπτικές τους επενδύοντας
στην Κύπρο –είναι γνωστό άλλωστε
ότι η Λεμεσός έχει εγκαθιδρυθεί
ως ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό
hub με μια ακμάζουσα αγορά ακινήτων. Η προνομιακή τοποθεσία
του, δίπλα από το επερχόμενο καζίνο-θέρετρο παγκοσμίου κλάσης,
η ηρεμία της φύσης, αλλά και η
κοντινή απόσταση προς την πόλη
που προσφέρει εύκολη πρόσβαση
στον πλούσιο τρόπο ζωής της Λεμεσού είναι στοιχεία που το κάνουν
ιδιαίτερο και προνομιακό. Μπορούμε να πούμε πως το έργο αυτό

Το έργο έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες υψηλών
προδιαγραφών και στην άνθηση της αγοράς ακινήτων που καταγράφεται
στη Λεμεσό, επισημαίνει ο κ. Θεόδωρος Κιουτσούκης.
έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και στην άνθηση της αγοράς ακινήτων στη Λεμεσό. Επιπρόσθετα, η εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όχι μόνο πριν
αλλά και μετά την πώληση, βοηθώντας τους αγοραστές ακόμη και
με τη συντήρηση και την αξιοποίηση του ακινήτου τους.
–Σε πόσες φάσεις θα ολοκληρωθεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του;
–Το έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη του φάση –αυτή
της οικιστικής ανάπτυξης–, η οποία
θα ολοκληρωθεί το 2021, που θα

έχει ολοκληρωθεί και το καζίνο-θέρετρο. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει εμπορικές και οικιστικές
εγκαταστάσεις και η τελική φάση
ανάπτυξης θα αφορά την προσθήκη
πολυτελών οικιστικών ακινήτων.
Εκτιμάται ότι το έργο θα αποπερατωθεί πλήρως εντός πέντε ετών και
είμαστε σίγουροι πως θα συμβάλει
στην αναζωογόνηση και την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε, επίσης, ότι το έργο σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα πρότυπα του σύγχρονου αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού και τις κλιματολογικές
συνθήκες της Κύπρου, ενώ οι μεθοδολογίες κατασκευής που χρη-

σιμοποιούνται διασφαλίζουν υψηλής
ποιότητας τεχνικές προδιαγραφές
για βέλτιστη φυσική ανθεκτικότητα
και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης.
Το Citrine Estates αναπτύσσεται
από τον Όμιλο CNS, ένα από τους
πιο διακεκριμένους ομίλους στην
Κύπρο, και πλαισιώνεται από μια
ταλαντούχα ομάδα συντελεστών
και έμπειρων επαγγελματιών, όπως
είναι οι J&A Philippou, Soteris Agapiou Office και MDA.
–Ποιος ο αριθμός διαμερισμάτων
και κατοικιών και ποιο το εμβαδόν τους;
–Το Citrine Estates διαθέτει πληθώρα από επιλογές ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μοντέρνων διαμερισμάτων, εντυπωσιακών κατοικιών και πολυτελών επαύλεων με
εμβαδόν που κυμαίνεται από 50
μέχρι και περισσότερα από 370 τετραγωνικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση θα διατίθενται
29 μοντέρνα πολυτελή διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, 13
κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων, καθώς και 10 επαύλεις
τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων,
όλες με ιδιωτικούς κήπους και μεγάλες πισίνες υπερχείλισης. Εκτός
από τις αποκλειστικές VIP υπηρεσίες
και τις παροχές παγκόσμιας κλάσης,
που αποτελούν πρότυπο για ένα
έργο αυτής της εμβέλειας, τα ακίνητα σχεδιάζονται με έμφαση στην
αποκλειστικότητα, δίνοντας μια
αίσθηση ελευθερίας, καθώς και ένα
αίσθημα ασφάλειας, ιδιωτικότητας
και ηρεμίας. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να
εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να προσαρμόσουν και
να εξατομικεύσουν τον χώρο τους
ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το γούστο τους.
–Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από αγοραστές;
–Έχει ήδη εκδηλωθεί μεγάλο

ενδιαφέρον από αγοραστές ακόμα
και πριν από το επίσημο λανσάρισμα, γεγονός που μας χαροποιεί
ιδιαίτερα και αποδεικνύει ότι οι
επιλογές που προσφέρει το Citrine
Estates ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγοραστών.
–Το έργο περιλαμβάνει οικιστική
και εμπορική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε κάποια χαρακτηριστικά
για τις κατοικίες. Τι θα περιλαμβάνει η εμπορική ανάπτυξη;
–Η συνολική εμπορική ανάπτυξη
η οποία θα ανέρχεται στα 4255 τ.μ.,
θα περιλαμβάνει μοντέρνους γραφειακούς χώρους και καφετέρια, η
οποία βεβαίως θα είναι ανοικτή στο
κοινό.
–Πώς διαμορφώνεται το τοπίο
στον κλάδο των ακινήτων στην
Κύπρο και ειδικότερα στην Λεμεσό;
–Ο κλάδος ακινήτων τα τελευταία
χρόνια είναι πασιφανές ότι βρίσκεται
σε άνθηση, αφού η Κύπρος, αλλά
και η Λεμεσός ειδικότερα, η οποία
θεωρείται η πιο κοσμοπολίτικη πόλη
του νησιού, προσελκύει επενδυτικό
ενδιαφέρον τόσο από ντόπιους,
αλλά και από ξένους επιχειρηματίες.
Η Κύπρος, κατέχοντας μια στρατηγικά εμπορική θέση, προσφέρει ένα
φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα την
ευκαιρία για ένα ξεχωριστό και ποιοτικό τρόπο ζωής. Υπάρχει μεγάλη
ζήτηση και ενδιαφέρον για πολυτελή
ακίνητα που δεν αποτελούν απλώς
μια κατοικία ή μια επένδυση, αλλά
προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση, δίνοντας πρόσβαση σε μια ολιστική εμπειρία. Επιπρόσθετα, η
ανάπτυξη των πολυτελή ακινήτων
έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, αφού αναζωογονούν τη γύρω
περιοχή και τις τοπικές επιχειρήσεις,
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίες
και προσελκύουν επενδύσεις στο
νησί μας.
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Θέλει να
πιάσει το 11%
η Renault
στην Κύπρο
Τι δηλώνει αποκλειστικά στην «Κ»
ο διευθύνων σύμβουλος Vincent Tourette
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Από τον περασμένο Αύγουστο ο
Όμιλος Πηλακούτα έγινε ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Κύπρο. Ακολούθησε η δημιουργία νέων εκθεσιακών χώρων στον Άγιο Δομέτιο
και η επίσημη έναρξη της συνεργασίας με το Renault Groupe την
προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί συνάντησε η «Κ» τον κ. Vincent Tourette, διευθύνοντα σύμβουλο του
Groupe Renault North Territory.
Σε αποκλειστική συνέντευξη που
παραχώρησε στην εφημερίδα μας
ξεδίπλωσε τα χαρτιά του, σκιαγράφησε την κυπριακή αγορά και
μίλησε για τα πλάνα της εταιρείας,
την ανανέωση του στόλου της και
τις επιδιώξεις για αύξηση των μεριδίων αγοράς. Αυτή τη στιγμή
στην Κύπρο η Renault συγκεντρώνει το 5%, ενώ στόχος είναι να αγγίξει και να ξεπεράσει το 10%. Μεγάλο κεφάλαιο στη συζήτηση, ήταν
η ηλεκτροκίνηση, στην οποία η
Groupe Renault ηγείται στην Ευρώπη. Ο κ. Tourette ανέλυσε τους








Εξαιρετικά σημαντικός
ο ρόλος της κυβέρνησης
για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης,
η οποία θα προχωρήσει
είτε μέσω φορολογικών
κινήτρων είτε άλλων
πλεονεκτημάτων,
σημείωσε ο κ. Tourette.
λόγους για τους οποίους η αγορά
της ηλεκτροκίνησης δεν έχει ακόμα
εδραιωθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές
αγορές, τονίζοντας τη σημασία
του ρόλου της κυβέρνησης για την
προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω παροχής κινήτρων
και δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας. Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία αυτοκινητοβιομηχανιών
στην οποία ανήκει η Renault εξήλθε πρόσφατα μιας δύσκολης περιόδου λόγω του σκανδάλου και
της αποχώρησης του προέδρου
της εταιρείας Carlos Ghosn, ωστόσο, η άμεση αντίδραση ελαχιστοποίησε τις επιπτώσεις σημειώνει
ο κ. Tourette.
–Ποια είναι τα μερίδια αγοράς
της εταιρείας για το 2018, τόσο
στην Κύπρο όσο και παγκόσμια;
–Μαζί με τη Nissan και την Mitsubishi είμαστε οι νούμερο ένα
κατασκευαστές στην παγκόσμια
αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή το 2017
και το 2018. Τώρα στην Κύπρο, η
Renault έχει γύρω στο 5% τα τελευταία 4-5 χρόνια, η Nissan περίπου στο 10% και η Mitsubishi
περίπου 1%. Παρά το γεγονός ότι
δεν είχαμε δραστηριότητα για κάποιο διάστημα, οι επιδόσεις μας
ήταν καλές, αλλά στοχεύουμε για
περισσότερο. Από τη στιγμή που
το μέσο μερίδιο αγοράς μας στην
ευρωπαϊκή αγορά είναι 11%, αυτός
είναι και ο στόχος μας για όλες τις
αγορές στις οποίες το ποσοστό
μας είναι χαμηλότερο.
–Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για
να πετύχετε αυτόν τον στόχο;
–Αυτό που μπορώ να πω είναι
ότι θα προχωρήσουμε στην ανανέωση του στόλου μας, θα λανσάρουμε καινούργια προϊόντα στην
αγορά και αυτό θα βοηθήσει. Λανσάρουμε το νέο Duster SUV, το
οποίο σημειώνει παντού επιτυχία

οπότε αναμένουμε ότι κάτι ανάλογο
θα γίνει και στην Κύπρο και θα
αυξήσει κατ’ επέκταση το μερίδιό
μας στην αγορά. Σημαντικός παράγοντας είναι ότι έχουμε την γκάμα των βαν που είμαστε ηγέτης
στην αγορά εδώ και είκοσι χρόνια
και υπάρχει χώρος για βελτίωση
και στην κυπριακή αγορά. Αν προσθέσεις όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό, και
τις επενδύσεις του Ομίλου Πηλακούτα αυτή τη στιγμή, θεωρούμε
ότι μπορούμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας.
–Η Renault είναι ηγέτης στην
ηλεκτροκίνηση. Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και ποιος ο στόχος
για το 2019;
–Είμαστε ηγέτες στην Ευρώπη
με το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο
Zoe και το ηλεκτρικό βαν Kangoo.
Μαζί με τη Nissan με την οποία
είμαστε συνεργάτες, ηγούμαστε
και στην παγκόσμια αγορά στον
τομέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε
την αύξηση, καθώς έχουμε αυξήσει
τα δύο τελευταία χρόνια στη δυνατότητα παραγωγής μας και είχαμε άνοδο της ζήτησης. Επίσης,
λόγω περιορισμών που οφείλονται
κυρίως στα αποθέματα μπαταρίας,
πλέον έχουμε επενδύσει και κατασκευάσαμε νέα εργοστάσια και
έχουμε ικανοποιητικές προμήθειες
και αναμένουμε ότι θα έχουμε αύξηση.
–Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διείσδυση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην αγορά;
–Δύο είναι τα μεγάλα εμπόδια.
Το πρώτο είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισης. Αυτό είναι κάτι
που επιλύεται, καθώς ήδη οι σταθμοί φόρτισης αυξάνονται. Από τη
σκοπιά του καταναλωτή, το πρόβλημα ήταν η αυτονομία του οχήματος, κάτι το οποίο επίσης ήδη
αναβαθμίζεται, διότι αυξάνουμε
τη δυνατότητα αυτονομίας του
ηλεκτρικού οχήματος με ταχείς
ρυθμούς. Το υφιστάμενο μοντέλο
έχει σχεδόν διπλάσια διάρκεια αυτονομίας σήμερα και αυτή η τάση
θα συνεχίσει.
–Γνωρίζουμε επίσης ότι το κόστος της μπαταρίας είναι ένας
ανασταλτικός παράγοντας.
–Οι τιμές της μπαταρίας σταθεροποιούνται και ταυτόχρονα η αυτονομία αυξάνεται γρήγορα. Μπορεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να
κοστίζει περισσότερα κατά την
αγορά, αλλά σε αρκετές χώρες οι
κυβερνήσεις παραχωρούν κίνητρα
ώστε το κόστος αγοράς να είναι
χαμηλότερο και παράλληλα παραχωρούν σειρά πλεονεκτημάτων,
όπως για παράδειγμα φορολογικά
κίνητρα, δωρεάν στάθμευση, δυνατότητα για διακίνηση στο κέντρο
των πόλεων. Είναι όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία προωθούν την αγορά του ηλεκτρικού οχήματος.
–Στην Κύπρο φυσικά δεν έχουν
δοθεί ακόμα σοβαρά κίνητρα.
Πόσο εύκολο είναι για την κυπριακή αγορά να αγκαλιάσει
την ηλεκτροκίνηση;
–Αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα προωθηθεί το προϊόν. Είδαμε ότι σε
όλες τις επιτυχημένες αγορές στην
Ευρώπη, ήταν εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της κυβέρνησης προς
αυτή την κατεύθυνση είτε μέσω
φορολογικών κινήτρων είτε άλλων
πλεονεκτημάτων. Για παράδειγμα
στη Νορβηγία, η οποία είναι η πρώτη χώρα στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε κυβερνητικό
επίπεδο έχουν γίνει όλα όσα πρέπει
να γίνουν ώστε να προωθηθούν
τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυπριακή αγορά είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών και να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

μετά την πώληση, κάτι που προσφέρει ο όμιλος Πηλακούτα, επισημαίνει ο κ. Tourette.

Η συνεργασία με τον Ομιλο Πηλακούτα
–Πώς προέκυψε η αλλαγή του
συνεργάτη σας στην Κύπρο;
–Ο λόγος ήταν επειδή ο προηγούμενός μας συνεργάτης αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες και
η απόφασή μας ήταν αποτέλεσμα
κοινής συμφωνίας. Τον περασμένο
Μάιο επισκέφθηκα την Κύπρο
όπου είχα διάφορες προτάσεις και
συναντήσεις και προχωρήσαμε
τελικά στην συνεργασία με τον
Όμιλο Πηλακούτα. Οι λόγοι που
καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση
πολλοί και διάφοροι. Καταρχάς
εντυπωσιάστηκα από τον επαγγελματισμό τους, το μεγάλο πάθος
του Ch. Pilakoutas Group γι’ αυτή
τη βιομηχανία. Επιπλέον, είχαν
ήδη στον στόλο τους τη Nissan,
εταιρεία με την οποία ανήκουμε
στην ίδια συμμαχία εταιρειών και
αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το τελευταίο σημείο ήταν ο ενθουσιασμός του ομίλου για το brand της
Renault. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να ξέρω ότι η επόμενη γενιά θα ακολουθήσει την
πορεία και το ύφος των προηγούμενων τριών γενιών στη βιομηχανία.
–Πόσο σημαντικές είναι τέτοιες συνεργασίες στην προσπάθεια εδραίωσης η βελτίωσης της θέσης της εταιρείας
σας σε μια αγορά;
–Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα, αλλά ειδικά για τη Renault
να έχουμε έναν συνεργάτη, ο οποίος δεν αρκείται απλώς στις πωλήσεις, αλλά δίνει βαρύτητα στις
υπηρεσίες μετά την πώληση και
την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτά
είναι στοιχεία τα οποία ο Όμιλος
Πηλακούτα διαθέτει ήδη και για
μένα είναι πολύ σημαντικό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
–Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην κυπριακή αγορά;
–Καταρχάς θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, καθώς από την στιγμή που
δεν είχαμε παρουσία για κάποιους
μήνες, χρειάζεται να το ξανακτίσουμε και να αποδείξουμε ότι πλέον επανήλθαμε με καινούργιο και
δυνατό συνεργάτη. Αυτό είναι και
η μεγαλύτερη πρόκληση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Θα πρέπει
να πω ότι ο Όμιλος Πηλακούτας
έχει προχωρήσει σε επενδύσεις
σε εγκαταστάσεις όπως αυτή. Πρόκληση είναι επίσης να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
μετά την πώληση, και πάλι αυτό









Προτίμηση προς τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και
εξαιρετικά χαμηλό ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση, είναι τρία
βασικά χαρακτηριστικά
της κυπριακής αγοράς.
είναι κάτι στο οποίο επενδύει ο
Όμιλος Πηλακούτα. Αυτό το κομμάτι είναι που διαφοροποιεί την
εταιρεία μας.
–Ποια νέα μοντέλα θα δούμε
στον στόλο της Renault;
–Δεν θα υπάρξει κάτι μέσα στους
επόμενους μήνες, τουλάχιστον
μέχρι το τέλος του 2020. Προς το
παρόν θα προχωρήσουμε με την
αντικατάσταση βελτιωμένων μοντέλων τα οποία είναι ήδη στη σειρά
μας.
–Πώς θα περιγράφατε την κυπριακή αγορά; Ποιες είναι οι
διαφορές συγκριτικά με άλλες;
–Αυτό που μπορώ να πω είναι

ότι σίγουρα η κυπριακή αγορά
προτιμά τα πετρελαιοκίνητα οχήματα πολύ περισσότερο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Επίσης, η αγορά προτιμά τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, κάτι που επίσης διαφέρει
σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά. Ακόμα ένα στοιχείο
είναι ότι η αγορά ηλεκτροκίνησης
είναι πολύ περιορισμένη σε αντιδιαστολή με άλλες ευρωπαϊκές
αγορές στις οποίες η ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος με πολύ
γρήγορους ρυθμούς. Στην Κύπρο
καταγράφονται από τα χαμηλότερα
ποσοστά της ηλεκτροκίνησης στην
Ευρώπη.
–Γνωρίζοντας αυτό, εσείς προχωράτε και επενδύετε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
–Ναι. Διότι η ηλεκτροκίνηση
είναι κάτι που έρχεται αναπόφευκτα. Αξίζει απλώς να σας πω ότι
πριν από μερικά χρόνια στις εκθέσεις αυτοκινήτων ήμαστε οι μόνοι που παρουσιάζαμε ηλεκτρικά
αυτοκίνητα. Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποια άλλα brands,
όπως η Tesla και πλέον όλοι προχωρούν και προσφέρουν ηλεκτρικά
οχήματα. Σε αυτό το κομμάτι στο
οποίο είμαστε πρωτοπόροι, πλέον
όλη η βιομηχανία ακολουθεί, οπότε
θα ακολουθήσει και η ζήτηση.

Η απομάκρυνση του Carlos Ghosn
–Τους τελευταίους μήνες Nissan,
Renault και Mitsubishi συνεχίζουν
τη δραστηριότητά τους χωρίς τον
Carlos Ghosn. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις;

–Ήταν σίγουρα μεγάλη έκπληξη
για τις εταιρείες, αλλά υπήρξε
άμεσα αντίδραση και κινητοποίηση για διαχείριση της κατάστασης. Πλέον ο Carlos Ghosn δεν
αποτελεί μέρος της εταιρείας
και νέος πρόεδρος είναι ο Jean
Dominique Senard. Θεωρώ ότι,
αν και το σοκ ήταν μεγάλο για
όλους, έγινε πολύ καλή διαχείριση της κρίσης και κατά την
εκτίμησή μου δεν δημιουργήθηκε μεγάλο ζήτημα και δεν υπήρξαν επιπτώσεις.
–Πώς η απομάκρυνση Ghosn αλλάζει
τα πλάνα της εταιρείας;

–Τα πλάνα της εταιρείας δεν
διαφοροποιούνται μετά τις εξελίξεις. Το μοναδικό πράγμα το

οποίο ενδεχομένως να αναθεωρηθεί θα είναι η διαχείριση της
εταιρείας, αλλά σίγουρα η στρατηγική θα παραμείνει ως έχει.
Γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα
τα οποία έχουμε ως συμμαχία
αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς
και αυτά που θα έχουμε στο
μέλλον. Πρέπει να είμαστε σε
θέση να επενδύσουμε στις νέες
τεχνολογίες και την επόμενη
μέρα και τις αλλαγές στην αυτοκίνηση. Η επόμενη πρόκληση
είναι να οδηγήσουμε τα προϊόντα μας στην επόμενη γενιά κινητικότητας, και να επενδύσουμε
σε παροχή περισσότερων υπηρεσιών, την αυτόνομη οδήγηση
καθώς και τις νέες τεχνολογίες
και πηγές ενέργειας. Ήδη προετοιμαζόμαστε και επενδύουμε
πολλά ώστε να ηγηθούμε στο
μέλλον στο κεφάλαιο της κινητικότητας.

–Γενικότερα, όμως, η Κύπρος
είναι μια μικρή αγορά. Γιατί
θέλετε να επενδύσετε σε μια
τόσο μικρού μεγέθους αγορά;
–Από τη στιγμή που είμαστε οι
νούμερο ένα στον κόσμο, θεωρούμε ως καθήκον μας να έχουμε
παντού παρουσία, ειδικά σε αγορές
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
για αρκετά χρόνια. Βλέποντάς το
από άποψη κέρδους, ίσως ναι, δεν
είναι σημαντική αγορά για εμάς,
αλλά έχουμε πιστούς πελάτες επί
σειρά ετών και είναι ευθύνη μας
και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε
την παρουσία μας στην κυπριακή
αγορά.

Νέα μοντέλα στην Renault
–Πέρα από τα γνωστά μοντέλα,
τι προσθήκες να αναμένουμε
στον στόλο σας;
–Από τη στιγμή που είμαστε
ηγέτες στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, εργαζόμαστε στο να επεκτείνουμε την γκάμα μας. Αν και
επί του παρόντος δεν μπορώ να
πω κάτι περισσότερο, πέραν του
ότι εργαζόμαστε για να προσθέσουμε νέα μοντέλα καθαρά ηλεκτροκίνητα. Έχουμε ήδη τα μοντέλα Zoe, Twizy και το Kangoo
και το Master. Επίσης, το Renault
Clio το οποίο θα παρουσιάσουμε
τέλος του χρόνου θα είναι υβριδικό.
–Από το 2017 η Lada έγινε μέρος του Renault Group. Θα
δούμε σύντομα τέτοια αυτοκίνητα στην κυπριακή αγορά;
–Όχι ακόμα, αυτό δεν είναι μέσα
στα πλάνα. Πρόκειται εξάλλου για
brand το οποίο αφορά τη ρωσική
αγορά στην οποία μάλιστα καταγράφει μεγάλη άνοδο στα μερίδια
αγοράς. Από την άλλη μεγάλη επιτυχία καταγράφει και η Dacia, την
οποία αγοράσαμε πριν από μερικά
χρόνια και ανασχεδιάσαμε τη σειρά και καταγράφει μεγάλη επιτυχία
σε αναδυόμενες αγορές, αλλά παράλληλα και σε ώριμες δυτικές
αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δημιουργούμε αυτοκίνητα σε χαμηλότερες τιμές τα οποία αγκαλιάζονται από τις αναδυόμενες
αγορές καθώς καλύπτει μια ανάγκη
στην αγορά. Δίνεις στον καταναλωτή αυτό που χρειάζεται και τίποτα περισσότερο και σε προσιτή
τιμή. Υπάρχει μεγάλη προοπτική
για την Dacia στην Κύπρο και είμαι
σίγουρος ότι θα σημειώσει μεγάλη
επιτυχία.
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Γνώριμο για τις κυπριακές τράπεζες
το νέο πλαίσιο Ecofin για τα ΜΕΔ

Το βεβαρυμμένο παρελθόν τους τις σώζει από τις νέες οδηγίες τις οποίες εφαρμόζουν ήδη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το νέο πλαίσιο για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που όρισε το
Economic and Financial Affairs
Council Configuration (Ecofin)
την Τετάρτη μικρές αλλαγές θα
φέρει στις κυπριακές τράπεζες.
Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν
πηγές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, διότι όπως εξηγούν, το πλαίσιο που ενέκρινε








Το Πλαίσιο του Ecofin
έχει το προφίλ του νέου κεφαλαιακού μαξιλαριού (MREL) που
θα προχωρήσουν όλες
οι τράπεζες.
το Ecofin έχει την ίδια πρακτική
που ακολουθούσαν οι κυπριακές
τράπεζες τα τελευταία χρόνια.
Λόγω του «βεβαρυμμένου παρελθόντος» τους προχώρησαν
εκ των προτέρων στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των προβληματικών τους δανείων, το οποίο είναι επί της ουσίας αυτό που ζητάει τώρα το Συμβούλιο από όλες
τις χώρες.
Μπορεί τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο πλέον
να ανέρχονται στα 11,1 δισ. ευρώ
βάσει των δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
ωστόσο, στην περίοδο της κρίσης
έφτασαν στο υψηλό 27,3 δισε-

Τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο πλέον ανέρχονται στα 11,1
δισ. ευρώ βάσει των δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Στην περίοδο της κρίσης έφτασαν στο υψηλό 27,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
κατομμυρίων ευρώ. Γι’ αυτά τα
δάνεια, λοιπόν, και εν μέσω μνημονίου οι τράπεζες αναγκάστηκαν να μετατρέψουν κεφάλαια
σε προβλέψεις. Πλέον βλέπουμε
τα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν
προβλέψεις δανείων που κυμαίνονται κοντά στο 52%. Οι συστάσεις του Ecofin για όλες τις
τράπεζες, όπως εξηγούν πηγές
που είναι σε θέση να γνωρίζουν,
δημιουργήθηκαν για τις τράπεζες
της Ιταλίας. Σύμφωνα με το Σχέδιο που ανέγνωσαν, θα ισχύουν
διαφορετικές απαιτήσεις κάλυψης ανάλογα με τις ταξινομήσεις
των δανειστών που έχουν ΜΕΔ
ως «ακάλυπτες» ή «εξασφαλισμέ-

νες» και κατά πόσο η ασφάλεια
είναι κινητή ή ακίνητη. Ως ελάχιστο ποσοστό κάλυψης το Πλαίσιο ορίζει το εξής:
G Για τα εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια:
1ο, έτος κάλυψη 0%
2ο, έτος κάλυψη 0%
3ο, έτος κάλυψη 25%
4ο, έτος κάλυψη 35%
5ο, έτος κάλυψη 55%
6ο, έτος κάλυψη 70%
7ο, έτος κάλυψη 80%
8ο, έτος κάλυψη 85%
9ο έτος κάλυψη 100% .
G Για τα ενυπόθηκα δάνεια
επί κινητών αξιών:
1ο, έτος κάλυψη 0%

2ο, έτος κάλυψη 0%
3ο, έτος κάλυψη 25 %
4ο, έτος κάλυψη 35%
5ο, έτος κάλυψη 55%
6ο, έτος κάλυψη 80%
7ο, έτος κάλυψη 100%
G Και τέλος, για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια:
1ο έτος κάλυψη 0%
2ο, έτος κάλυψη 35%
3ο, έτος κάλυψη 100%.
Όπως καταδεικνύουν εξάλλου
τα δεδομένα των ΜΕΔ στην Κύπρο, το 2014 οι προβλέψεις των
τραπεζών έφταναν το 32,8%, το
2015 ανέβηκαν στο 37,5%, το
2016 στο 41,4%, το 2017 σκαρφάλωσαν στο 46,8%, και τον Ιούνιο του 2018 έφταναν το 48,3%.
Τον Σεπτέμβριο του 2018 αυξήθηκαν στο 51,9%, και στο τέλος
Νοεμβρίου έφτασαν το 51,7%.

«MREL-ish»
Παράλληλα, το Πλαίσιο του
Ecofin έχει το προφίλ του νέου
κεφαλαιακού μαξιλαριού (MREL)
που θα προστατεύει τους καταθέτες και θα αναγκάζει τις τράπεζες να δημιουργήσουν παραπάνω κεφάλαια από αυτά που
έχουν για να καλύψουν πλήρως
τα ΜΕΔ που έχουν στους ισολογισμούς τους. Εντούτοις, δεν
είναι η πλήρης αλήθεια. Το MREL
εισάγει ένα νέο χρεόγραφο (ομόλογο) το οποίο θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση εξυγίανσης μιας τράπεζας και θα
μετατρέπεται σε κεφάλαιο όταν
χρειαστεί, αλλά αυτά τα χρεόγραφα δεν μετρούν στο κεφάλαιο
μιας τράπεζας. Το πλαίσιο που

αναμένει το Ecofin να εφαρμόσουν οι τράπεζες θα μετρά στο
κεφάλαιο της κάθε τράπεζας,
όπως εξάλλου μετράνε οι προβλέψεις των τραπεζών.

Από τα 20,5 στα 11,1
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Κύπρου στα τέλη του
2015 ανέρχονταν στα 27,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2018
έφτασαν τα 11,1 δισ. ευρώ. Ενώ
υπήρχε «μομέντουμ» μείωσης
από τα τέλη του 2014 μέχρι και
τα τέλη του 2017, σταμάτησε η
σταδιακή μείωση των ΜΕΔ. Ο
λόγος ήταν ότι ολοκληρώθηκαν
σχεδόν όλες οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις, από δανειολήπτες που
είχαν μεγάλο δανεισμό (developers). Το 2018, όμως, χαρακτηρίστηκε από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
προς την Ελληνική Τράπεζα και
τη μετατροπή της πρώτης σε
εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.
Στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έμειναν χορηγήσεις ονομαστικής αξίας 7,37
δισ. ευρώ, από τα οποία όμως
τα 6,8 δισ. είναι ΜΕΔ και τα 515
εκατ. είναι εξυπηρετούμενα.
Πλέον εκτός τραπεζικού τομέα
βρίσκονται και 2,7 δισ. ευρώ δανείων της Τράπεζας Κύπρου που
πώλησε στην Apollo Asset Management. Τέλος, η Alpha Bank
Κύπρου μετέφερε σε όχημα ειδικού σκοπού (άρα και εκτός τραπεζικού συστήματος) Μη Εξυπηρετούμενα ύψους 400 εκατ.
ευρώ.
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Πρώτο σοβαρό
«crash test» για
την ψηφιοποίηση
Η τεχνολογική στροφή των κυπριακών
τραπεζών είναι ένα ζήτημα το οποίο τις
απασχολεί τον τελευταίο διάστημα. Αναφέρουν σε κάθε δελτίο τους πως στόχος
τους είναι η τεχνολογική αναβάθμιση
των υπηρεσιών τους και έχουν ως παραδείγματα τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερα και τεχνολογικά
προηγμένα κράτη. Η Τράπεζα Κύπρου
προ 40ημέρου εγκαινίασε εφαρμογή που
φέρουν κινητά τεχνολογίας Android και
μέσω της διεπαφής NFC μπορούν οι πελάτες να προχωρούν σε συναλλαγές δίχως
την πιστωτική τους κάρτα. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε πάρα πολλά
κράτη του εξωτερικού. Να πληρώνουν οι
πελάτες μόνο με το κινητό τους τηλέφωνο
και μάλιστα υπάρχουν αρκετά καταστήματα τα οποία πλέον δεν δέχονται πληρωμές με μετρητά.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην
κατοχή της η «Κ» από την Τράπεζα Κύπρου
για την πορεία της εφαρμογής από
1/3/2019 μέχρι τις 9/4/19, δείχνουν τα
εξής: 8.708 πελάτες κατέβασαν και το
έχουν αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο
στα κινητά τους. Οι 7.344 (85%) προχώρησαν και έκαναν εγγραφή της κάρτας/
καρτών τους. Το 74% είναι άντρες και το
26% γυναίκες. Το 51% των πελατών είναι
στις ηλικίες 26 – 40 (76% των πελατών
στις ηλικίες 26 – 50). Συνολικά μέχρι και
9/4 έγιναν 26.541 συναλλαγές με «digital»
κάρτες, με συνολικό ποσό 718 χιλιάδες
ευρώ. Το μέσο ποσό συναλλαγής είναι
27 ευρώ. Το 66% των συναλλαγών είναι
κάτω από 20 ευρώ που πραγματοποιείται
χωρίς PIN, ενώ αντίστοιχα το 34% των
συναλλαγών είναι πάνω από 20 ευρώ.
Τα παραπάνω στατιστικά καταδεικνύουν πως οι Κύπριοι είναι δεκτικοί
στην τεχνολογία. Πολύ πιθανό όμως οι
πελάτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή
να είχαν και άλλες εφαρμογές πληρωμών,
όπως τη Revolut, ή και άλλες. Όταν όμως
ένα κυπριακό προϊόν μπαίνει δυναμικά
σε αυτό το πεδίο συναλλαγών, ενδεχομένως να πείσει και το κοινό που απέχει
από την τεχνολογία να προσαρμοστεί
και να την ακολουθήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Τελευταία στην Ε.Ε. η Ελλάδα σε επενδύσεις

Υποχώρησαν στα επίπεδα του 1996 τo 2018 – Ανακάμπτουν δυναμικά Κύπρος και Πορτογαλία
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου –ο οικονομικός δείκτης
που αποτυπώνει τη συνολική πορεία των επενδύσεων– υποχώρησε
το 2018 στο επίπεδο που ήταν
το… 1996 τόσο σε τρέχουσες όσο
και σε σταθερές τιμές.
Το 2018, η Ελληνική Στατιστική
Αρχή κατέγραψε μεγάλη μείωση
η οποία είχε ως αποτέλεσμα η αναλογία των επενδύσεων ως προς
το ΑΕΠ να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
Ο συγκεκριμένος δείκτης –αναλογία επενδύσεων ως προς το
ΑΕΠ– κατατάσσει την Ελλάδα στην
τελευταία θέση της Ευρώπης και
μάλιστα με τεράστια διαφορά σε
σχέση με τον μέσον όρο της Ε.Ε.
Η αναλογία στην Ελλάδα περιορίστηκε μόλις στο 11,1%, τη
στιγμή που ο μέσος όρος τόσο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και της
Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο
20,8%.
Πώς φτάσαμε στο σημείο να
γυρίσουμε σχεδόν ένα τέταρτο
του αιώνα πίσω στον χρόνο; Τα
αναλυτικά στοιχεία, δείχνουν ότι
το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει υποτονικό.
Οι επενδύσεις στον τομέα της
κατοικίας παραμένουν ελάχιστες.
Το 2018 έκλεισε με τις επενδύσεις
στον χώρο της κατοικίας μόλις
στο 1,228 δισ. ευρώ. Υπήρξε αύξηση συγκριτικά με το 2017 (οπότε
και καταγράφηκε το χαμηλό τουλάχιστον 30 ετών ύψους 1,065
δισ. ευρώ), ωστόσο, η απόσταση
από τα «καλά χρόνια» της οικοδομής παραμένει χαώδης: το 2007
καταγράφηκε ρεκόρ επενδύσεων
στον χώρο της κατοικίας με το

ποσό να διαμορφώνεται στα 25
δισ. ευρώ. Ποσό επενδύσεων όπως
αυτό που αποτυπώθηκε ειδικά
την περίοδο 2016-2018 πρέπει να
αναζητηθεί στις δεκαετίες του
1970 και του 1980.
Εξαιρετικά αρνητική παραμένει
η εικόνα και για τον εξοπλισμό
μεταφορών. Το 2018 καταγράφηκε
κατακόρυφη μείωση της τάξεως
των 2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα
οι επενδύσεις να περιοριστούν
στα 2,6 δισ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ
το 2017. Είναι το ίδιο επίπεδο επενδύσεων που είχε καταγραφεί και
το 1997 δηλαδή πριν από 21 χρόνια. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και
στον τομέα των κατασκευών (πλην








Η αναλογία των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ
επιδεινώθηκε ακόμη
περισσότερο το περασμένο έτος.
της κατοικίας). Επί των ημερών
της σημερινής κυβέρνησης έχουν
καταγραφεί δύο από τις χειρότερες
επιδόσεις της τελευταίας 20ετίας.
Το 2018, οι επενδύσεις των «λοιπών κατασκευών» υποχώρησαν
στα 6,592 δισ. ευρώ (από 8,551
δισ. ευρώ το 2017). Αυτή είναι η
δεύτερη χειρότερη επίδοση της
τελευταίας 20ετίας, καθώς είχε
προηγηθεί αυτή του 2015 με τις
επενδύσεις να προσγειώνονται
στα 6,424 δισ. ευρώ.
Ο τομέας στον οποίο καταγράφηκε αύξηση επενδύσεων το 2018
(συγκριτικά με το 2017) ήταν αυτός
των μεταλλικών προϊόντων και

των μηχανημάτων. Οι επενδύσεις
έφτασαν στα 6,826 δισ. ευρώ από
5,864 δισ. ευρώ το 2017. Μπορεί
να υπάρχει απόσταση σε σχέση
με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνταν το 2008 και το 2009
(σ.σ. τότε καταγράφονταν επιδόσεις της τάξεως των 12,326 δισ.
ευρώ), αλλά τουλάχιστον το ποσό
είναι υψηλότερο συγκριτικά με
αυτό των 4,4 δισ. ευρώ που είχε
καταγραφεί το 2013.
Ο συνολικός «ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου» διαμορφώθηκε στα 20,4 δισ. ευρώ
έναντι 23,216 δισ. ευρώ το 2017.
Δηλαδή, μέσα σε μόλις έναν χρόνο

καταγράφηκε μείωση της τάξεως
του 12%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
η αναλογία ως προς το ΑΕΠ να περιοριστεί στο 11,1% από 12,9% το
2017. Προφανώς και αυτή η επίδοση είναι η χειρότερη των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Για
να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της
πτώσης, το 2007, οι επενδύσεις
αντιστοιχούσαν στο 26% του ΑΕΠ.
Ποια είναι η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη;
• Ο ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου για όλες τις χώρες της Ε.Ε. αντιστοιχούσε στο
20,8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Εχει
καταγραφεί πτώση συγκριτικά με

Αύξησαν 47,5% τον τζίρο τους το 2018
τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ
Εως το 2025 θα έχουν κλείσει περί τα 200 φυσικά καταστήματα αλυσίδων

το 2007, ωστόσο είναι πολύ μικρότερη: το 2007, οι επενδύσεις
στην Ε.Ε. έφταναν στο 23,1% του
ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ για τις χώρες
της Ευρωζώνης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 23,6%.
• Στην Πορτογαλία, χώρα η
οποία επίσης βίωσε το μνημόνιο,
οι επενδύσεις έχουν επανέλθει σε
ανοδική τροχιά, με αποτέλεσμα
να έχει ήδη καλυφθεί σημαντικό
μέρος της «ζημίας» που έγινε κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη συγκεκριμένη χώρα. Οι
επενδύσεις αντιστοιχούν σήμερα
στο 16,6% του ΑΕΠ, όταν το 2007
η αναλογία έφτανε στο 22,5%.

Ελληνες εμπλέκονται
σε επενδυτική
πυραμίδα στην Ινδία
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αύξηση 47,5% σημείωσε μέσα σε
ένα χρόνο ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ το 2018, καθώς διαμορφώθηκε σε 28,5 εκατ.
ευρώ –χωρίς ΦΠΑ– έναντι 19,5
εκατ. ευρώ το 2017 και 14,8 εκατ.
ευρώ το 2016. Αν και σε σύγκριση
με τον συνολικό τζίρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων
το μερίδιο των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ είναι πολύ μικρό, κάτω
από 1%, οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης που γνωρίζει τα τελευταία
χρόνια η εν λόγω δραστηριότητα,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
υπάρχουν ακόμη πολλές δυνητικές







Οι πωλήσεις των e-σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω εάν ο κλάδος
αξιοποιήσει τις παραγγελίες φαγητού, τα φαρμακεία και τα εξειδικευμένα καταστήματα.
«δεξαμενές» άντλησης τζίρου, δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυσή της τα επόμενα
χρόνια. Η διείσδυση των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αλυσίδες
θα αναγκαστούν να τερματίσουν
τη λειτουργία ζημιογόνων φυσικών
σημείων πώλησης, οδηγεί στην
εκτίμηση ότι έως το 2025 θα έχουν
κλείσει στην Ελλάδα περί τα 200
καταστήματα αλυσίδων οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Η
εν λόγω εκτίμηση έγινε χθες από
τον Κ. Μαχαίρα, πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ),
από το βήμα του συνεδρίου Food

Retail CEO Forum, το οποίο διοργάνωσε η Boussias Communications. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε χθες ο
διευθύνων σύμβουλος της Convert
Group Παναγιώτης Γκεζερλής,
στο ίδιο συνέδριο, η αξία της μέσης
απόδειξης στα ελληνικά ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ είναι 88,6 ευρώ (με ΦΠΑ).
Δεδομένου ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο ήδη οι προμηθευτές παράγουν σε μεγαλύτερες συσκευασίες τα προϊόντα τους αποκλειστικά για χρήση στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, αναμένεται να αυξηθεί
ακόμη περισσότερο η αξία της μέσης απόδειξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τζίρος
των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ
θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν ο κλάδος αξιοποιήσει
τη μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει
σε ακόμη τρεις κατηγορίες του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρόκειται
για την κατηγορία της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού, ο τζίρος της οποίας το 2018 έφτασε
στην Ελλάδα τα 300 εκατ. ευρώ.,
τα ηλεκτρονικά φαρμακεία με τζίρο 120 εκατ. ευρώ και τα εξειδικευμένα καταστήματα (π.χ. κάβες)
που το 2018 πραγματοποίησαν
πωλήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ.
«Μέσω της πλατφόρμας e-food γίνονται 100.000 παραγγελίες φα-

γητού ημερησίως, με το μέσο ύψος
παραγγελίας να ανέρχεται στα 10
ευρώ», τόνισε ο κ. Γκεζερλής, ενώ
αναφερόμενος στα ηλεκτρονικά
φαρμακεία είπε χαρακτηριστικά:
«Οι Ελληνες φαρμακοποιοί φοβούνταν ότι θα βάλουν τα σούπερ
μάρκετ φάρμακα και τελικά είναι
αυτοί που μέσω των ηλεκτρονικών
φαρμακείων πωλούν προϊόντα
σούπερ μάρκετ».
Το 65% των προϊόντων που αγόρασαν οι καταναλωτές στην Ελλάδα μέσω των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ήταν τρόφιμα και το
35% μη τρόφιμα, με κυρίαρχες
υποκατηγορίες τα προϊόντα καθαρισμού σπιτιού (17%), καφές
και εν γένει είδη πρωινού (12%),
είδη υγιεινής βρεφών, όπως πάνες
και μωρομάντιλα (11%), και ποτά,
αλκοολούχα και μη (11%).
Η μεγάλη πρόκληση που έχει
να αντιμετωπίσει το ηλεκτρονικό
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι
η ταχύτητα παράδοσης των παραγγελιών. Οι λύσεις στο εξωτερικό έχουν βρεθεί και κάποιες θα
μπορούσαν να υιοθετηθούν ίσως
και εδώ. Το ηλεκτρονικό σούπερ
μάρκετ Getir στην Τουρκία παραδίδει εντός 10 λεπτών από τη
λήψη της παραγγελίας στην Κωνσταντινούπολη 1.500 κωδικούς
προϊόντων, χρησιμοποιώντας διανομείς με μηχανάκια. Η βρετανική
Waitrose ήδη από το 2013 έχει
εγκαταστήσει θυρίδες από τις
οποίες ο καταναλωτής παραλαμβάνει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει μέσω Διαδικτύου. Κάτι
που θα μπορούσαν να κάνουν τα
ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ στην
Ελλάδα θα ήταν, για παράδειγμα,
όπως ανέφερε χθες ο κ. Γκεζερλής,
να εγκαταστήσουν ανάλογες θυρίδες σε μεγάλες επιχειρήσεις,
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, όταν
φεύγουν από τη δουλειά τους, να
παίρνουν κατ’ ευθείαν και τα ψώνια που είχαν παραγγείλει νωρίτερα.

• Αντίστοιχη είναι η εικόνα και
στην Κύπρο. Το 2007, το ένα τέταρτο του ΑΕΠ προερχόταν από
τις επενδύσεις. Ακολούθησε η
«βουτιά» λόγω της οικονομικής
κρίσης, αλλά πλέον η χώρα έχει
επαναφέρει την αναλογία κοντά
στο 21%.
• Οσο για την Ιταλία – η οικονομία της οποίας έχει επίσης βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, είχε
αναλογία επενδύσεων προς το
ΑΕΠ της τάξεως του 28,7% το 2007,
έχασε έδαφος και το 2017, παρά
την πτώση, εξακολουθούσε να
διατηρεί ποσοστό της τάξεως του
23,5%.

Σε νέα υπόθεση κατηγοριών για απάτη,
αυτή τη φορά στην Ινδία, εμπλέκεται
το όνομα Ελληνα επιχειρηματία, και
γνωστού εν ενεργεία τηλεοπτικού
παρουσιαστή, που τα τελευταία χρόνια
έχει κατηγορηθεί για δόλια πτώχευση
πρακτορείου πώλησης αεροπορικών
εισιτηρίων και για συμμετοχή σε εταιρεία που τιμωρήθηκε με πρόστιμα
για «παραβίαση των διατάξεων περί
προστασίας καταναλωτή και ειδικότερα αυτών που διέπουν τις συναλλαγές από απόσταση και τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές και σχετικά με
τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων
στην αγορά». Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας The
Times of India, ο Ελληνας παρουσιαστής και συνεργάτης του κατηγορούνται για στήσιμο επενδυτικής πυραμίδας: η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα
που περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα
που πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά
κέρδη που συγκεντρώνονται από
πραγματικές πωλήσεις.

Οχημα μια ινδική εταιρεία
Με όχημα μια ινδική εταιρεία επ’
ονόματι Drego Consultants, που
εδρεύει στην πρωτεύουσα της επαρχίας
Μαχαράστρα Μουμπάι, ο Ελληνας
επικεφαλής της και Ελληνίδα συνεργάτις του υπόσχονταν σε επενδυτές
υψηλές αποδόσεις εάν οι ίδιοι έφερναν
και ενέγραφαν στο σχήμα καινούργιους
επενδυτές. Οταν όμως οι δύο επικεφαλής της Drego ζήτησαν από έναν
από τους διευθυντές της εταιρείας,
τον Ντεβέντρα Σινχ Κουσγουχα, να
μεταφέρει σε λογαριασμούς τους,
εκτός Ινδίας, κεφάλαια της τάξης των
50.000 ευρώ, που είχαν συγκεντρωθεί
από την προαναφερθείσα δραστηριότητα της Drego Consultants, αυτός
προχώρησε στην υποβολή καταγγελίας
στις ινδικές αρχές. Σύμφωνα με τους
Times of India, το «κόλπο» ξεκίνησε
στις αρχές του 2018 και περιελάμβανε

ακόμη και σεμινάρια για την προσέλκυση επενδυτών, αλλά και προωθητικά
βίντεο στο Διαδίκτυο. Ως εμπορικό
όνομα των υποτιθεμένων επενδυτικών
δραστηριοτήτων οι κατηγορούμενοι
χρησιμοποιούσαν το Global Inter Gold.
Μάλιστα, η εγγραφή επενδυτών στο
σχήμα περιελάμβανε και την παροχή
στοιχείων των προσωπικών λογαριασμών των επενδυτών και έτσι διατυπώνονται φόβοι για ενδεχόμενη πα







Ο Ελληνας παρουσιαστής και η συνεργάτις
του αναζητούνται από
τις ινδικές αρχές για
εξέταση.
ράνομη ή και κακόβουλη χρήση προσωπικών στοιχείων. Ο Ελληνας παρουσιαστής, το όνομα του οποίου συνδέεται με την υπόθεση, και η συνεργάτις του αναζητούνται από τις ινδικές
αρχές για εξέταση, όμως σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις από την Αθήνα βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει
ακόμη γνωστό κατά πόσον υπάρχει
ήδη αίτημα δικαστικής συνδρομής ή
ένταλμα από τις ινδικές αρχές. Με
βάση τα δεδομένα από το ινδικό εμπορικό μητρώο, ο Ελληνας επικεφαλής
της Drego Consultants (υπογράφει ως
Director σε κατατεθειμένο έγγραφο
διορισμού διευθυντή από το διοικητικό
συμβούλιο της Drego, που συνεδρίασε
στην Αθήνα σε διεύθυνση με Τ.Κ. 106
72 ) είναι αυτός που έχει εμπλακεί
στην υπόθεση της AirFastTickets, της
εταιρείας διαδικτυακών κρατήσεων
αεροπορικών εισιτηρίων, που κατέρρευσε αφήνοντας μεγάλα χρέη στην
αγορά το 2015, και σε εκείνη της Dealber, η οποία τιμωρήθηκε το 2017 με
πρόστιμα επειδή φέρεται να μην είχε
παραδώσει εγκαίρως ή εξ ολοκλήρου
σε πελάτες προϊόντα που είχαν παραγγείλει και πληρώσει στην ιστοσελίδα, που λειτουργεί, ως επί το πλείστον
συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
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Πωλήσεις 5.000
ακινήτων ο στόχος
των τραπεζών
έως το 2021
Εως και 5.000 ακίνητα εκτιμάται ότι
θα πρέπει να «ξεφορτωθούν» οι
τράπεζες τα προσεχή χρόνια, προκειμένου να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από τα ακίνητα
που συγκεντρώνουν μέσω πλειστηριασμών ή κατασχέσεων. Η
απαλλαγή των τραπεζών από τον
τεράστιο όγκο ακινήτων που έχουν
στην κατοχή τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πλάνων για
τη μείωση των κόκκινων δανείων
που έχουν υποβάλει στον SSM για
την προσεχή τριετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν υποβάλει στις εποπτικές
αρχές πλάνο σταδιακής απαλλαγής
από τα ακίνητα αυτά, το οποίο προβλέπει ότι εντός της επόμενης τριετίας, δηλαδή έως το 2021, θα πρέπει
να πουλήσουν περί τις 5.000 ακίνητα.
Οπως εξηγούν αρμόδια στελέχη,
η διακράτηση αυτών των ακινήτων
δεν είναι μόνο ασυμβίβαστη με το
έργο των τραπεζών, που είναι η
χρηματοδότηση των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων.
Συνεπάγεται και υψηλότατο κόστος για τη νομιμοποίησή τους,
στον βαθμό που στην πλειονότητά
τους τα ακίνητα που αποκτώνται
μέσω πλειστηριασμού δεν είναι
«καθαρά», ενώ γενικώς η διακρά-

τηση και η συντήρησή τους συνιστούν σημαντικό φορολογικό βάρος
και δαπάνη.
Η διάθεσή τους θα γίνει μέσω
πακέτων ακινήτων που οι τράπεζες
ετοιμάζονται να βγάλουν προς πώληση, αλλά και μεμονωμένα, μέσω
ειδικών ιστοσελίδων που η μία
μετά την άλλη οι τράπεζες ετοιμάζουν προκειμένου να διαθέτουν
αποτελεσματικότερα τα ακίνητα
που βγαίνουν σε πλειστηριασμό
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction.
Στόχος, να περιοριστεί το φαινόμενο του να αγοράζουν οι ίδιες
οι τράπεζες τα ακίνητα που βγάζουν
στον πλειστηριασμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υποδιοικητής της ΤτΕ
Θεόδωρος Μητράκος στο 14ο Red
Business Forum το 2018, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction
πραγματοποιήθηκαν 14.900 πλειστηριασμοί συνολικής αξίας 4 δισ.
ευρώ. Από αυτούς γόνιμοι ήταν περίπου το ένα τρίτο, και συγκεκριμένα 4.770 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι μισοί αφορούσαν κατοικίες και οι άλλοι μισοί
επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, η αξία των ακινήτων που άλλαξαν χέρια μέσω
πλειστηριασμών το 2018 ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ και οι τράπεζες
πλειοδότησαν για το 85% αυτών
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Τη χορήγηση στεγαστικών
δανείων στην Ελλάδα
επανεκκινεί η HSBC

Μόνο το 2018 αγόρασαν 4.050
μέσω πλειστηριασμών
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ
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To 2018, μέσω
της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας eauction,
πραγματοποιήθηκαν
14.900 πλειστηριασμοί
συνολικής αξίας 4 δισ.
των πλειστηριασμών, αποκτώντας
4.050 ακίνητα. Εκτός των ακινήτων
που απέκτησαν μέσω πλειστηριασμών, στους ισολογισμούς των τραπεζών έχουν περιέλθει και ακίνητα
από κατασχέσεις.
Η καθαρή λογιστική αξία αυτών
των ακινήτων ανήλθε στο τέλος
του 2018 σε περίπου 1 δισ. ευρώ
για τα επαγγελματικά ακίνητα και
570 εκατ. ευρώ για τις κατοικίες.
Τέλος, οι τράπεζες διακρατούν στον
ισολογισμό τους και επενδυτικά

ακίνητα αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ,
ανεβάζοντας τη συνολική αξία των
ακινήτων που έχουν στην κατοχή
τους στα περίπου 4,5 έως και 5 δισ.
ευρώ.
Για το 2019 οι εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για ανάλογο αριθμό πλειστηριασμών, δηλαδή περί τις 15.000.
Ανασχετικό παράγοντα που ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των
πλειστηριασμών που θα γίνουν φέτος αποτελεί η πρακτική αμφισβήτησης από την πλευρά του οφειλέτη
της πρώτης τιμής εκκίνησης του
πλειστηριασμού, δηλαδή της τιμής
με βάση την οποία ξεκινάει η πλειοδοσία. Σύμφωνα με τις τράπεζες,
αρκετοί οφειλέτες καταφεύγουν
σε αυτή την πρακτική υποστηρίζοντας ότι η τιμή που προτείνει η
τράπεζα είναι χαμηλή και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία
του ακινήτου, στην προσπάθειά
τους να αναβάλουν τον πλειστηριασμό.

Επάνοδο στην αγορά της στεγαστικής πίστης πραγματοποιεί η HSBC
στην Ελλάδα, προωθώντας νέα στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους.
Η απόφαση επανόδου της HSBC
στον τομέα της στεγαστικής πίστης,
από τον οποίο αποχώρησε το 2011,
σύμφωνα με τον επικεφαλής του
τομέα Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας Στέλιο Πιρπινιά, είναι αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομίας, που, κατά τις
εκτιμήσεις της τράπεζας, θα αναπτυχθεί με ρυθμούς άνω του 2% τα
προσεχή έτη.
Στο πλαίσιο της απόφασης για
πιο δυναμική παρουσία στη λιανική
τραπεζική, εκτός από τη χορήγηση
των στεγαστικών δανείων, η HSBC
ανανεώνει την υπηρεσία «U Start!»,
που αποτελεί ολοκληρωμένη σειρά
τραπεζικών υπηρεσιών και λύσεων
ειδικά διαμορφωμένη για φοιτητές
που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ταυτόχρονα, προσφέρει
στους πελάτες της το προνομιακότερο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας
στην αγορά (7,99%) για την πραγματοποίηση νέων αγορών με ισχύ
δύο ετών. Τα νέα στεγαστικά δάνεια
της HSBC παρέχουν χρηματοδότηση για την αγορά πρώτης και
δεύτερης κατοικίας, για ανακαίνιση
και για μεταφορά δανείων από άλλες τράπεζες. Tα επιτόκια για τα
νέα στεγαστικά δάνεια από την
HSBC ξεκινούν από 2,75%. Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται για
αγορά κατοικίας και μεταφορά δανείων από άλλη τράπεζα με όρους:
• Τη χρηματοδότηση έως 70% της
αξίας του ακινήτου και διάρκεια
δανείου 15 έτη.
• Τη χρηματοδότηση έως 75% της
αξίας του ακινήτου και διάρκεια
δανείου 10 έτη.
Παράλληλα η τράπεζα παρέχει δάνεια έως 60.000 ευρώ και διάρκεια
έως 10 έτη για εργασίες ανακαίνι-

σης με χρηματοδότηση έως 50%
της αξίας της ανακαίνισης.
Η υπηρεσία «U Start!», που προωθεί η HSBC, δίνει τη δυνατότητα
σε φοιτητές που σπουδάζουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο να ανοίξουν
τον λογαριασμό «U Start»! στην
Ελλάδα και να εξυπηρετούνται στα
πολυάριθμα καταστήματα της
HSBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το
πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένο
πακέτο υπηρεσιών, όπως καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα,
πιστωτική κάρτα, ιατρική ασφάλιση
και ταξιδιωτική ασφάλιση. Δίνει,
επίσης, δυνατότητα πρόσβασης







Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας,
η ελληνική οικονομία
θα αναπτυχθεί με
ρυθμούς άνω του 2%
τα προσεχή έτη.
στην υπηρεσία Phone Home, η
οποία επιτρέπει επείγουσα ανάληψη μετρητών και αντικατάσταση
της κάρτας του φοιτητή. Επιπλέον
ο φοιτητής αποκτά πρόσβαση στην
υπηρεσία Express Banking και
μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε online
μέσω της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC είτε μέσω της
υπηρεσίας Phone Banking από την
HSBC.
Το πακέτο υπηρεσιών «U Start!»
παρέχει, τέλος, δωρεάν τη διεθνή
φοιτητική ταυτότητα ISIC (International Student Identity Card), η
οποία προσφέρει στους φοιτητές
πλήθος προνομίων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στην Ελλάδα, καθώς και
σε 134 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών, ανακοινώνουν τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 8.1
«Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων».
Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη
γεωργικές εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα. Μέσω του Καθεστώτος
καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας καθώς και η ετήσια
πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος. Δικαιούχοι είναι φυσικά και
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος,
ανέρχεται στις €220.000 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15
Απριλίου μέχρι τις 15 Μαΐου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών
και το Έντυπο Αίτησης από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(www.paa.gov.cy), του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) και του Τμήματος Δασών
(http://www.moa.gov.cy/forest).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους πιο κάτω Δασικούς Σταθμούς:
Δασικός Σταθμός

Διεύθυνση

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Αθαλάσσας

Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας /
Λάρνακας / Αμμοχώστου
Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία

22 403748
22 542944
24 723432

Λάρνακας (Ριζοελιά)

Δασικός Σταθμός Λάρνακας
Φανερωμένης 60, 6025

24 304655

Λεμεσού

Δασικός Σταθμός Λεμεσού
Οδός Κοροίβου
3112 Λεμεσός

25 872305
25 952120
22 852727

Πάφου / Γεροσκήπου

Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου
Συγκρότημα Ε, 3ος Όροφος

26 804607
26 804608
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Επαιξαν 20 δισ.
ευρώ το 2018
και έχασαν 2 δισ.
Πιο δυναμική η αγορά του Διαδικτύου
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Πάνω από 7,5 δισ. ευρώ έχασαν σε
τυχερά παίγνια οι Ελληνες μέσα στην
τετραετία 2015-2018. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από δύο
δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και
συνίσταται από τα ακαθάριστα έσοδα
(Gross Gaming Revenues) των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
που προκύπτουν μετά την απόδοση
των κερδών σε όσους παίκτες κερδίζουν.
Στην πράξη το ποσό αυτό προκύπτει από το σύνολο των πονταρισμάτων στα διάφορα παίγνια, αφαιρουμένων των κερδών που έχουν οι
παίκτες. Tα πονταρίσματα είναι συνήθως πολλαπλάσια των ακαθαρίστων εσόδων και εκτιμάται ότι μόνον
για το 2018 πλησίασαν τα 20 δισ. ευρώ. Μόνον ο ΟΠΑΠ εκτιμάται ότι
δέχθηκε πονταρίσματα της τάξεως
8 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 7,1 δισ. ευρώ
ήταν πονταρίσματα που έγιναν στη
νόμιμη διαδικτυακή αγορά. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσιάζει η
«Κ», πέρυσι η (νόμιμη) αγορά αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και ξεπέρασε σε
ακαθάριστα έσοδα για πρώτη φορά
τα 2 δισ. ευρώ μέσα ένα έτος. Προς
την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν η
ανάπτυξη των διαδικτυακών τυχερών
παιγνίων (+39% σε σχέση με το 2017)
και ο ΟΠΑΠ (+11%). Αντίθετα υποχώρησε για άλλη μία φορά, έστω και
οριακά, η αγορά των καζίνο (-2,5%).
Η θετική πορεία του ΟΠΑΠ αποδίδεται αποκλειστικά στην πορεία
του νέου παιγνίου των VLTs. Οι συγκεκριμένες μηχανές πρόσθεσαν πέρυσι πάνω από 200 εκατ. ευρώ στα
ακαθάριστα έσοδά του, ξεπερνώντας
για πρώτη φορά το 1,5 δισ. ευρώ. Ο
ΟΠΑΠ δεν ανακοινώνει τον τζίρο
του παιγνίου, ο οποίος εκτιμάται 1520 φορές μεγαλύτερος από τα ακα-

θάριστα έσοδά του. Με άλλα λόγια,
τα VLTs μπορεί να προξένησαν έναν
ιλιγγιώδη τζίρο της τάξεως των 3-4
δισ. ευρώ, καθώς το παιχνίδι περιλαμβάνει μια υψηλή ανακύκλωση
κερδών. Μπορεί για παράδειγμα ένας
παίκτης να προξενεί στο παίγνιο
τζίρο της τάξεως των 1.500 έως 2.000
ευρώ έχοντας ποντάρει μόνον 100
ευρώ.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα ορατό στα
τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου.
Εκεί όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, οι πάροχοι αυξάνουν τις αποδόσεις στους παίκτες προκειμένου
να τους προσελκύσουν. Πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Κ», οι προσωρινά αδειοδοτημένοι πάροχοι δήλωσαν τζίρο (πονταρίσματα) 7,07
δισ. ευρώ και ακαθάριστα έσοδα
ύψους 391 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει
ότι για κάθε ευρώ που έμεινε ως ακαθάριστο έσοδο στον πάροχο, παίχθηκε τουλάχιστον 18 φορές.
Η αύξηση των ακαθάριστων εσόδων των παρόχων δεν σημαίνει και
ταυτόχρονα αύξηση του τζόγου στη
χώρα μας. Πιθανόν το τελευταίο να
συμβαίνει, αλλά εκτιμάται ότι μεγάλο
μέρος της ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς προέρχεται από τον
παράνομο τζόγο, ο οποίος, για δικούς
του λόγους, αρχίζει σταδιακά να νομιμοποιείται. Για παράδειγμα, οι παίκτες που έπαιζαν σε παράνομα «φρουτάκια» σε υπόγειες και καμουφλαρισμένες αίθουσες, με όποιους κινδύνους ενείχε μια τέτοια συμμετοχή,
τώρα παίζουν σχεδόν τα ίδια «φρουτάκια» στα Play Opap και στα πρακτορεία του Οργανισμού, ευρισκόμενοι σε ένα πολύ πιο άνετο περιβάλλον και δεν έχουν κανένα φόβο
μην τυχόν συλληφθούν ή κατασχεθούν τα χρήματά τους. Επιπλέον, ο
παίκτης θεωρητικά έχει μια πολύ μεγαλύτερη εγγύηση αξιοπιστίας για

Ο ΟΠΑΠ ελέγχει το 70% των ακαθάριστων εσόδων στα τυχερά παίγνια της Ελλάδας και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο επόμενο διάστημα.
το τυχερό παίγνιο που παίζει και τον
ενδιαφέρει.
Από την άλλη πλευρά, και οι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, που δίνουν τον ρυθμό στην
ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν
τους δικούς τους λόγους να νομιμοποιηθούν. Θέλουν να συμμετάσχουν
στην επικείμενη αδειοδότηση επιχειρήσεων που τώρα ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση. Ως συνέπεια ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να εμφανίζουν τις οικονομικές συναλλαγές
τους που πραγματοποιούν από απόσταση με Ελληνες παίκτες. Δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, ότι το 2013 ο τζίρος
από τα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου ήταν σχεδόν μηδενικός, αφού
δηλώθηκαν πονταρίσματα μόλις 8,1
εκατ. ευρώ και ακαθάριστα έσοδα
(GGR) μόλις 2 εκατ. ευρώ. Πέρυσι τα
αντίστοιχα μεγέθη ήταν τα 7 δισ.
ευρώ και 391 εκατ. ευρώ. Μάλιστα
τα στοιχεία αυτά συνεχίζουν να παραμένουν κατά δήλωση των παρόχων, καθώς η κυβέρνηση και οι ελληνικές αρχές αδυνατούν να ελέγξουν
τις συναλλαγές, αφού η δραστηριοποίησή τους γίνεται από το εξωτερικό
(κυρίως από Μάλτα).

Ο ΟΠΑΠ
Kυρίαρχος στην ελληνική αγορά
τυχερών παιγνίων αναδείχθηκε για
άλλη μία φορά ο ΟΠΑΠ. Ο τελευταίος
ελέγχει το 70% των ακαθάριστων
εσόδων στα τυχερά παίγνια της χώρας
και μάλιστα, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο επόμενο διάστημα. Πρώτον, εξαιτίας της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των

Εσοδα 2,9 δισ.
για το Δημόσιο
Στο «πάρτι» του τζόγου δεν συμ-

VLTs στην επικράτεια, οπότε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς (παίκτες σε
παράνομα, καζίνο κ.λπ.) θα μετακινηθεί προς τα εκεί και δεύτερον,
λόγω της εξαγοράς της Stoiximan
αντί περίπου 120 εκατ. ευρώ. H τελευταία εκτιμάται ότι ελέγχει το 40%
των ακαθάριστων εσόδων στη διαδικτυακή αγορά, οπότε ένα σημαντικό
κομμάτι της θα ελεγχθεί από τον κυρίαρχο παίκτη, τον ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα το α΄ εξάμηνο του 2018, η

Ευνοϊκή φορολογία σε επιχειρήσεις,
στελέχη, για προσέλκυση επενδύσεων
Νέα κίνητρα για ένταξη στο fast track εισάγει νομοσχέδιο του υπ. Οικονομίας
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Φοροαπαλλαγές και σταθερό φορολογικό καθεστώς, καθώς και ευνοϊκή φορολόγηση ξένων στελεχών που απασχολούνται σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα εισάγει ως κίνητρα το νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης για τις στρατηγικές
επενδύσεις, το οποίο κατατέθηκε
χθες στη Βουλή. Προκειμένου δε
να ξεπερασθούν εμπόδια που προκύπτουν ανάμεσα στους επενδυτές
και την πολιτεία προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα προσφυγής στον
θεσμό της διαιτησίας, ενώ θεσπίζεται μηχανισμός παρακολούθησης
υλοποίησης της επένδυσης και
κυρώσεις εν είδει χρηματικών ρητρών. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ευελπισθεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και να διορθώσει κενά και λάθη του παρελθόντος. Αλλωστε στην αιτιολογική
έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο γίνεται η παραδοχή ότι «ο
υφιστάμενος νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις (σ.σ. γνωστός
και ως νόμος για το fast track)
παρά τις τροποποιήσεις του, δεν
κατέστη ποτέ αποτελεσματικός
[...] Είναι χαρακτηριστικό ότι στα
οκτώ χρόνια εφαρμογής του έχουν
υπαχθεί μόλις 15 επενδυτικά σχέδια, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως
σήμερα κανένα από αυτά».
Οι κατηγορίες κινήτρων που
προβλέπει το νομοσχέδιο είναι οι
ακόλουθες:
α) Κίνητρα χωροθέτησης: στην
ουσία επεκτείνεται ο θεσμός των
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά-

Προκειμένου να ξεπερασθούν εμπόδια που προκύπτουν ανάμεσα στους
επενδυτές και την πολιτεία, στο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομίας προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα προσφυγής στον θεσμό της διαιτησίας.
πτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΣΧΑΣΕ) που υπάρχει και στο
υφιστάμενο πλαίσιο, επί ενιαίας
έκτασης. Προβλέπεται επίσης η
δυνατότητα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της συνολικής έκτασης της επένδυσης.
β) Φορολογικά κίνητρα: σταθεροί
φορολογικοί συντελεστές για μία
επταετία, φοροαπαλλαγές, επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων
των παγίων και φορολόγηση μόνο
του εισοδήματος στην Ελλάδα για

έως 10 στελέχη που εργάζονται
σε μία επένδυση.
γ) Ενισχύσεις δαπανών για την
πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη
διάκριση των στρατηγικών επενδύσεων σε πέντε κατηγορίες:
• Στρατηγικές επενδύσεις 1: Δημιουργούν τουλάχιστον 120 νέες
θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατ.
ευρώ.

• Στρατηγικές επενδύσεις 2: Δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 40 εκατ. ευρώ.
Εάν πρόκειται για επενδύσεις στον
βιομηχανικό τομέα, το ελάχιστο
όριο νέων θέσεων εργασίας είναι
75 και ο ελάχιστος προϋπολογισμός
30 εκατ. ευρώ. Προϋπόθεση για
τις επενδύσεις σε οργανωμένους
υποδοχείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, εξαιρουμένων των επιχειρηματικών πάρκων, είναι η δημιουργία 50 τουλάχιστον θέσεων
εργασίας και προϋπολογισμός πάνω από 25 εκατ. ευρώ.
• Εμβληματικές επενδύσεις: Επενδύσεις που γίνονται από διεθνούς
φήμης ομίλους-ηγέτες στον κλάδο
τους στην Ευρώπη ή παγκοσμίως.
Επίσης, έτσι χαρακτηρίζονται επενδύσεις στη βιομηχανία που δημιουργούν τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατ. ευρώ.
Οι τελευταίες μπορούν να κάνουν
χρήση του ΕΣΧΑΣΕ με συντελεστή
δόμησης 0,6.
• Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας
αδειοδότησης: Δημιουργούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας
και ο συνολικός προϋπολογισμός
τους είναι πάνω από 20 εκατ.
ευρώ.
• Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις: Aφορά επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από τη
διυπουργική επιτροπή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) και έχουν υπαχθεί στο ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων και όσες θεωρούνται «ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα κοινού
ενδιαφέροντος».

Stoiximan είχε εμφανίσει ακαθάριστα
έσοδα ύψους 72 εκατ. ευρώ, σε σύνολο
183 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας έτσι
στο 39,5% του συνόλου.
Πάντως, η αγορά του Διαδικτύου
είναι η πιο δυναμική. Σύμφωνα με
παράγοντες της αγοράς, από 391
εκατ. ευρώ που ήταν σε ακαθάριστα
έσοδα το 2018, φέτος εκτιμάται ότι
θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ και
είναι πιθανόν να πλησιάσει και τα
450 εκατ. ευρώ.

μετέχουν όλοι. Για παράδειγμα,
οι επιχειρήσεις καζίνο συνεχίζουν να πιέζονται, καθώς πλέον
οι παίκτες βρίσκουν επιλογές για
τυχερά παίγνια στη γειτονιά τους
ή ακόμη και στο κινητό τους. Πολλά καζίνο βρίσκονται στα πρόθυρα λουκέτου και ήδη αρκετά από
αυτά κατά καιρούς κλείνουν, είτε
με απόφαση των εργαζομένων
(λόγω κινητοποιήσεων) είτε με
παρέμβαση των Αρχών. Ενας σίγουρα που συμμετέχει στο «πάρτι» είναι το ελληνικό Δημόσιο.
Συνολικά από 7,5 δισ. που έχασαν
οι Eλληνες τα 2,9 δισ. περιήλθαν
στο Δημόσιο. Το ποσό μάλιστα
αυτό δεν περιλαμβάνει τυχόν
φόρο εισοδήματος, που εισπράττεται την επόμενη χρονιά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην αγορά
των τυχερών παιγνίων τα πήγε
περίφημα, αυξάνοντας την είσπραξη των φόρων από το 2015
έως πέρυσι κατά 250 εκατ. ετησίως. Κύριος «αιμοδότης» είναι ο
ΟΠΑΠ, ο οποίος κατά την τετραετία κατέβαλε 1,7 δισ. σε σύνολο
2,9 δισ. Οι εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου κατέβαλαν 350 εκατ. φόρους και τα καζίνο 420 εκατ. Στα
ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η
φορολογία κερδών των παικτών
(327 εκατ.).

Μνημόνιο συνεργασίας,
διαιτησία και πρόστιμα
οι δικλίδες ασφαλείας
Τα τρία χρόνια θέτει ως μέγιστο
όριο για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για μια στρατηγική επένδυση το νέο νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομίας. Το εν
λόγω όριο είναι αναμφίβολα πιο
ρεαλιστικό για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε
σύγκριση με τους χρόνους που προβλέπονται, αλλά δεν τηρούνται,
στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Δείχνει, ωστόσο, ότι το περίφημο
fast track παραμένει μάλλον ανέφικτος στόχος. Ας σημειωθεί ότι
και στο υφιστάμενο πλαίσιο υπήρχαν οι ρυθμίσεις εκείνες που υποτίθεται ότι θα διασφάλιζαν την ταχεία χορήγηση των αδειών, όπως
για παράδειγμα η κεντρική αδειοδοτική αρχή και η de facto έγκριση
μιας άδειας, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών,
χωρίς, ωστόσο, να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Πάντως, στην εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία εισάγονται κάποιες άλλες δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να εγκρίνονται σχετικά
γρήγορα οι επενδύσεις και το κυριότερο να παρακολουθείται η πορεία υλοποίησής τους μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.
Κατ’ αρχάς, όταν μία επένδυση
εγκριθεί ως στρατηγική από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), ο επενδυτής
οφείλει εντός 45 ημερών να υποβάλει επενδυτικό και αδειοδοτικό
φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Εντός 60
ημερών από την υποβολή του προαναφερθέντος επενδυτικού φακέλου, ο επενδυτής και το υπουργείο
Οικονομίας υπογράφουν μνημόνιο
συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον αναλυτικό χρονο-

διάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και της υλοποίησης της
επένδυσης, αντισταθμιστικές παροχές και άλλες υποχρεώσεις του
επενδυτής, το χρηματοδοτικό σχήμα, την αποδεδειγμένη ικανότητα
χρηματοδότησης της επένδυσης,
καθώς και τις υποχρεώσεις της διοίκησης.
Κάθε διαφορά που απορρέει ή
σχετίζεται με το μνημόνιο συνεργασίας μπορεί να παραπέμπεται
για επίλυση στη διαιτησία, χωρίς
να αναστέλλονται οι υποχρεώσεις
των δύο μερών. Η απόφαση της διαιτησίας είναι οριστική και αμετάκλητη, αποτελεί αυτομάτως τίτλο







Θα τοποθετείται
ιδιώτης ελεγκτής
για να παρακολουθεί
την υλοποίηση
της επένδυσης.
εκτελεστό και μπορεί να προσβληθεί μόνο με αγωγή ακύρωσης.
Για την παρακολούθηση υλοποίησης μιας στρατηγικής επένδυσης
ορίζεται από τον επενδυτή, ύστερα
από έγκριση του υπουργού Οικονομίας, ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός και τεχνικός ελεγκτής
από ειδικό μητρώο που δημιουργείται γι’ αυτόν τον σκοπό. Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν τηρεί
τους όρους, η επένδυση μπορεί να
αποχαρακτηριστεί και ο επενδυτής
όχι μόνο επιστρέφει τυχόν ενισχύσεις αλλά εάν έκανε χρήση των κινήτρων χωροθέτησης, πληρώνει
και πρόστιμο ίσο με το 0,05% έως
5% του συνολικού κόστους της
επένδυσης.
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Οι Κινέζοι κάνουν
ακόμα πλουσιότερο
τον Μπερνάρ Αρνό
Σε επίπεδα-ρεκόρ η μετοχή της LVMH λόγω υψηλών πωλήσεων
της εταιρείας γυαλιών ηλίου και
ειδών οράσεως Luxottica, Λεονάρντο ντελ Βέκιο.
Φαίνεται πως το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα είδη πολυτελείας
στην Κίνα, την υπ’ αριθμόν 2 οικονομία του κόσμου, παραμένει
αμείωτο παρά την πτώση των πωλήσεων που έχουν ανακοινωθεί
σε άλλους κλάδους, όπως η τεχνολογία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας έχει αποδειχθεί, παραδείγματος χάριν, σε «μεγάλο πονοκέφαλο» για την περίπτωση της
Apple. Ο αμερικανικός κολοσσός







Από τις αρχές
του 2019, η περιουσία
του επικεφαλής
της LVMH αυξήθηκε
κατά 19 δισ. δολάρια.
τεχνολογίας μείωσε τις τιμές των
κινητών τηλεφώνων κατά 6% έπειτα από την πτώση των εσόδων κατά 27% το α΄ τρίμηνο.
Ερευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το ποσοστό της Κίνας στις παγκόσμιες πωλήσεις
ειδών πολυτελείας θα φθάσει το
44% μέχρι το 2025, προσεγγίζοντας τα 149 δισ. δολάρια, σύμφωνα
με δημοσίευμα των Business Ti-

mes που είναι ημερήσια οικονομική εφημερίδα στη Σιγκαπούρη.
Σύμφωνα με το Yaok Research
Institute, υπολογίζεται πως οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας στην Κίνα ξεπέρασαν πέρυσι τα 145,7 δισ.
δολάρια, με ετήσια άνοδο 7%. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις ισχυρές καταναλωτικές τάσεις διαδραματίζει η νέα κοινωνική τάξη των
Κινέζων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
Οπως έδειξε έρευνα της εταιρείας
ερευνών CSG, η οποία στηρίχθηκε
σε 1.385 Κινέζους που ανήκουν
στην κατηγορία των «ευκατάστατων καταναλωτών», περίπου το
ήμισυ αυτών σχεδιάζει να αυξήσει
τις δαπάνες του σε προϊόντα πολυτελείας, παρά την επιβράδυνση
της οικονομίας.

Ισχυρή ανάπτυξη
Οπότε η LVMH και ο Mπερνάρ
Αρνό, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου,
επωφελούνται μακράν από αυτή
τη συγκυρία. Αξίζει να θυμίσουμε
πως στον όμιλο LVMH δεν περιλαμβάνονται μόνον τα ομώνυμα
ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και άλλοι
ιστορικοί οίκοι μόδας όπως οι Celine, Christian Dior, Fendi, Emilio
Pucci, Givency και Kenzo.
Σε ένα περιβάλλον οικονομικής
αβεβαιότητας, η παγκόσμια αγορά
ειδών πολυτελείας διανύει το 3ο
διαδοχικό έτος ανάπτυξης όχι μό-

REUTERS

O Μπερνάρ Αρνό, ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη, αύξησε ακόμη περισσότερο την περιουσία του χάρις στις υψηλότερες
του αναμενομένου πωλήσεις του
ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH.
Από τις αρχές του 2019, η περιουσία του επικεφαλής της LVMH
Μπερνάρ Αρνό αυξήθηκε κατά 19
δισ. δολάρια, με την τιμή της μετοχής της LVMH να διαμορφώνεται
τα 342,80 ευρώ στο Παρίσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο
από τον Οκτώβριο του 1989, όταν
έγινε η δημόσια εγγραφή του ομίλου. Μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019,
οι πωλήσεις της LVMH ενισχύθηκαν κατά 11% στα 12,5 δισ. ευρώ,
ωθούμενες κυρίως από την ισχυρή
κατανάλωση στην Κίνα.
Οπότε μειώνεται οριακά η διαφορά ανάμεσα στην περιουσία
του κ. Αρνό της τάξεως των 87
δισ. δολαρίων από αυτήν του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν
Μπάφετ ή του ιδρυτού της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, σύμφωνα με τον
Bloomberg Billionaires Index. Με
την ενίσχυση της περιουσιακής
κατάστασης του κ. Αρνό επιβεβαιώνεται επίσης η υπεροχή των
Ευρωπαίων στην παγκόσμια αγορά
ειδών πολυτελείας. Κάποιοι από
τους πλουσιότερους Ευρωπαίους
δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των πολυτελών ειδών. Αναφερόμαστε, μεταξύ άλλων, την οικογένεια Βερτχάιμερ που ελέγχει
τον οίκο Chanel και στον ιδρυτή

Οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας στην Κίνα ξεπέρασαν πέρυσι τα 145,7 δισ. δολάρια, με ετήσια άνοδο 7%. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις ισχυρές καταναλωτικές τάσεις διαδραματίζει η νέα κοινωνική τάξη των Κινέζων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
νον λόγω του έντονου αγοραστικού
ενδιαφέροντος από την Κίνα. Ο
όμιλος έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημιουργικού τμήματος διαφόρων μαρκών, οδηγώντας στη δημιουργία προϊόντων,
ιδιαίτερα δερμάτινων τσαντών και
αθλητικών ειδών, που βρίσκουν

απήχηση στη νέα γενιά καταναλωτών. Κατ’ αρχάς, ο διάσημος
σχεδιαστής Χέντι Σλίμαν επέστρεψε πέρυσι στον όμιλο LVMH για
να αναλάβει τον οίκο Celine. Επιπροσθέτως, η LVMH άλλαξε τη διοίκηση στα ανδρικά είδη, διορίζοντας ως επικεφαλής τον Αφρο-

αμερικανό Βέρτζιλ Αμπλο που ήταν
σύμβουλος δημιουργικού του ράπερ
Κάνιε Γουέστ. Το δημιουργικό τμήμα του ανδρικού τμήματος οίκου
Christian Dior ανέλαβε, τέλος, ο
Βρετανός Κιμ Τζόουνς, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg.
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Υποκλίνονται στην Amazon
δημοφιλείς εταιρείες ρούχων

Αναζωπυρώνεται ο «έρωτας»
των διεθνών επενδυτών
για τη μετοχή της Apple
Η Apple κατακτά και πάλι την «καρδιά
των επενδυτών», οι οποίοι είχαν
προβληματιστεί με το πόσο άχαρη
χρονιά ήταν το 2018, με τις χαμηλότερες από τις προσδοκώμενες πωλήσεις iPhone.
Τις τελευταίες εννέα ημέρες,
όμως, η τιμή της μετοχής της Apple
παρουσιάζει σερί ανόδου στην αμερικανική αγορά, καθώς οι επενδυτές
δείχνουν να μην ενδιαφέρονται
για το ποια είναι η απήχηση των
συσκευών της στους καταναλωτές
σε όλον τον κόσμο, αλλά να επικεντρώνονται πρωτίστως στις μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες της.
Από τις αρχές του χρόνου και έως
σήμερα η τιμή της μετοχής της Apple έχει εκτιναχθεί κατά 26%, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη
μεταξύ των μεγάλων ομίλων του
κλάδου, εξαιρουμένης της μετοχής
της Facebook. Η άνοδος αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από
200 δισ. δολάρια, τα οποία προστίθενται στη χρηματιστηριακή αξία
της Apple.

Πωλούν τα προϊόντα τους και μέσω του διαδικτυακού κολοσσού

Αποτελέσματα

Τα πλεονεκτήματα από μια συνεργασία με την Amazon είναι τεράστια εάν αναλογιστεί κανείς πως μόνον η συνδρομητική υπηρεσία Prime έχει πάνω από 100 εκατομμύρια μέλη.
Σύμφωνα με μελέτη της Coresight
Research, η Amazon έχει ξεπεράσει
τη Walmart και την Target σε πωλήσεις ρούχων στις ΗΠΑ.
Μερίδα εταιρειών στην ευρύτερη βιομηχανία μόδας ισχυρίζεται
πως με την προσφορά των προϊόντων τους μέσω της Amazon
χάνεται η άμεση σχέση που αναπτύσσουν με τους πελάτες είτε
μέσω της δικής τους ιστοσελίδας
είτε μέσω των καταστημάτων
τους. «Εάν δεν γνωρίζεις την προέλευση των πελατών σου –ή πάνω
σε τι προϊόντα πατάνε τον κέρσορα όταν επισκέπτονται την
ιστοσελίδα σου– τότε χάνεις την
αμεσότητα στην επαφή με τους
πελάτες», δηλώνει η ιδρύτρια της
μάρκας μαγιό Andie, Μέλανι Τρά-

βις. Αν και η ίδια συζήτησε με την
Amazon για την πιθανότητα μιας
μεταξύ τους συμφωνίας, αποφάσισε τελικά να απόσχει. Αλλες
εταιρείες δηλώνουν πως επωφελούνται από την Amazon, όπως
οι αμερικανικές Chico και Lands’
End, που ενημερώνονται απευθείας για το πελατολόγιό της από
τον κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην Amazon έχουν, επίσης, καταφύγει εταιρείες ρούχων
και αξεσουάρ που δεν είχαν άλλη
επιλογή όταν μεγάλες αλυσίδες
ανακοίνωσαν πέρυσι το κλείσιμο
πολυκαταστημάτων τους στις
ΗΠΑ. Μία από τις γνωστές περιπτώσεις ήταν αυτή της Sears, που
έκλεισε πάνω από 100 πολυκαταστήματα στις ΗΠΑ.

Ενας εύκολος τρόπος να οργανώσει
κανείς σήμερα τις διακοπές του
και τις μετακινήσεις του είναι να
κάνει κρατήσεις μέσω Διαδικτύου
εν γένει και ειδικά μέσω συναφών
ιστοσελίδων ξενοδοχείων. Πιθανώς,
όμως, να μην είναι ιδιαίτερα ασφαλές κάτι τέτoιο. Σύμφωνα με έρευνα,
την οποία διεξήγαγε η Symantec,
αμερικανική εταιρεία δημιουργίας
λογισμικού ασφαλείας για προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και παροχής υπηρεσιών, οι δύο στις τρεις
ιστοσελίδες ξενοδοχείων για κρατήσεις δωματίων σε όλο τον κόσμο
άφησαν χωρίς να το θέλουν να
διαρρεύσουν στοιχεία των χρηστών
τους σε τρίτους.
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Διαρροή

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση κλοπής προσωπικών δεδομένων από
ξενοδοχειακή αλυσίδα ήταν αυτή της Marriott International, όταν πριν
από μερικούς μήνες εκλάπησαν στοιχεία 500 εκατ. πελατών της.
μένων για κρατήσεις της Starwοod.
Πρόκειται για όμιλο ξενοδοχείων,
τον οποίο αγόρασε το 2016 η Marriott International και σε αυτόν
ανήκουν μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία Sheraton, W Hotels, St.
Regis και Westin. Πελάτες έχουν
κινηθεί δικαστικά κατά της Marriott, η οποία ακόμα δεν έχει υπολογίσει το πόσο θα της κοστίσει η
κυβερνοεπίθεση.

Η Symantec, τώρα, συγκέντρωσε
δεδομένα από περισσότερες από
1.500 ιστοσελίδες ξενοδοχείων σε
54 χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλειάδα καταλυμάτων από
ξενοδοχεία με δύο έως και πέντε
αστέρια. H ακούσια διαρροή στοιχείων αφορά το πλήρες όνομα των
χρηστών, την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στοιχεία πιστωτικής κάρτας και διαβατηρίων. Ολα

τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαδικτυακούς εγκληματίες, οι οποίοι ολοένα
και περισσότερο ενδιαφέρονται
για τις μετακινήσεις σημαντικών
επιχειρηματικών στελεχών και μελών του πολιτικού προσωπικού
διαφόρων χωρών, όπως τόνισε η
Symantec. «Ενώ δεν αποτελεί μυστικό ότι οι διαφημιστικές εταιρείες
παρακολουθούν το είδος των αναζητήσεων που κάνουν οι χρήστες,
στην περίπτωση αυτή η πληροφορία, που κοινοποιήθηκε, έδινε τη
δυνατότητα σε τρίτους να κάνουν
εγγραφή στον ιστότοπο της κράτησης, να δουν προσωπικά δεδομένα, ακόμα και να ακυρώσουν
συνολικά μία κράτηση στο τάδε
ξενοδοχείο», διευκρίνισε ο Κάντιντ
Βουίστ, ο πρώτος τη τάξει ερευνητής της Symantec για το συγκεκριμένο έργο.
Επιπλέον, η ακούσια διαρροή,
όπως φάνηκε από την έρευνα, συνέβαινε συνήθως όταν η ιστοσελίδα
του ξενοδοχείου έστελνε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με σύνδεσμο, όπου καταγράφονταν πληροφορίες για την απευθείας κράτηση. Ο κωδικός, που είχε επισυναφθεί στον σύνδεσμο, μπορούσε
να κοινοποιηθεί σε περισσότερους
από 30 διαφορετικούς παρόχους
υπηρεσιών. «Σε αυτούς τους παρόχους συγκαταλέγονται κοινωνικά
δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες
στατιστικών αναλύσεων», όπως
ανέφερε εν κατακλείδι ο κ. Γουίστ.
REUTERS








Από τις αρχές του έτους
ενισχύεται κατά 26%,
λόγω προσδοκιών που
δημιουργούν οι νέες
ψηφιακές εφαρμογές
που προωθεί η εταιρεία.
ση και την παραγωγή πρωτότυπου
περιεχομένου. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Κέβιν Γουόλκας,
διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην
Jensen Investment Management,
η οποία αγόρασε περισσότερες μετοχές της Apple το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2018, «οι υπηρεσίες αποτελούν τη μηχανή παραγωγής εσόδων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μιας και η Αpple θα
μετασχηματισθεί σε μία κυρίως
εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και δευτερευόντως οι συσκευές της θα βοηθούν στο να αγοραστούν οι υπηρεσίες και να υποστηριχθούν».
Πάντως, αξίζει να επισημανθεί
ότι η άνοδος της μετοχής της Apple
σχετίζεται και με το ότι θεωρείται
πως έχει σχετικά φθηνή αποτίμηση,
καθώς και με γενικότερους παράγοντες, όπως η παύση στην αύξηση
επιτοκίων από τη Fed.
BLOOMBERG
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οι υπόλοιποι πελάτες της εταιρείας,
με ετήσιες αγορές της τάξεως των
1.000 δολαρίων ανά έτος. Οι εταιρείες που διαθέτουν τα προϊόντα
τους μέσω της Amazon επωφελούνται επίσης από το διεθνές δίκτυο διανομής.
Το ενδιαφέρον της Amazon για
τη βιομηχανία μόδας δεν επιβεβαιώνεται μόνον από τα ρούχα
της ιδιωτικής ετικέτας. Ο κολοσσός
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει υπάρξει χορηγός σε εβδομάδες μόδας
που έχουν λάβει χώρα στις ΗΠΑ,
στο Μεξικό, στην Ιαπωνία και στην
Ινδία. Διαθέτει στούντιο για φωτογραφίσεις μόδας στη Νέα Υόρκη,
στο Λονδίνο, στο Τόκιο και στο
Νέο Δελχί. Υποστηρίζει, επίσης,
το βρετανικό συμβούλιο μόδας.

Παγίδες στις κρατήσεις μέσω ιστοσελίδων ξενοδοχείων

Τα στοιχεία των καταναλωτών
που έκαναν κρατήσεις, διοχετεύθηκαν μεταξύ άλλων σε κοινωνικά
δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, διαφημιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη στατιστική ανάλυση
δεδομένων. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει
στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι
οι αποκαλύψεις αυτές γίνονται
μόλις μερικούς μήνες μετά την
υπόθεση στην διεθνή ξενοδοχειακή
αλυσίδα Marriott International,
όπου σημειώθηκε μία από τις σοβαρότερες ψηφιακές κλοπές στην
ιστορία. Υπεξαιρέθηκαν προσωπικές πληροφορίες από 500 εκατομμύρια πελάτες της Marriott International. Η ψηφιακή κλοπή αποκαλύφθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο
και εντοπίστηκε στη βάση δεδο-

Οπως παρατηρεί σε σχετικό ρεπορτάζ του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, η ανάκαμψη
του ομίλου υψηλής τεχνολογίας με
το σερί κερδών πιθανώς να τεθεί
σε δοκιμασία στις 30 Απριλίου. Και
ο λόγος είναι ότι εκείνη την ημέρα
έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση
των οικονομικών αποτελεσμάτων
του πρώτου τριμήνου της Apple
(το οποίο για το δικό της οικονομικό
έτος είναι το δεύτερο τρίμηνο). Οι
αναλυτές έχουν ήδη προβλέψει ότι
τα έσοδά της την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου θα παρουσιάσουν
πτώση της τάξεως του 6% – και εάν
επαληθευθούν οι προβλέψεις τους,
τότε θα πρόκειται για τη χειρότερη
πτώση σε ετήσια βάση από το 2016,
σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οσο για τα ανά μετοχή
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Δημοφιλείς μάρκες ρούχων όπως
η Nike, η Under Armour και η Levi
Strauss, διαθέτουν τα προϊόντα
τους μέσω της Amazon πέραν των
δικών τους ιστοσελίδων, αναγνωρίζοντας την υπεροχή του κολοσσού στο ηλεκτρονικό εμπόριο και
παραβλέποντας τους κινδύνους
που μπορεί να ελλοχεύουν από αυτήν τη συνεργασία. Ηδη, όμως, εκφράζονται φόβοι μήπως η Amazon
εκμεταλλευθεί τα δεδομένα πελατών της Nike ή της Under Armour,
παραδείγματος χάριν, για να εξαπλωθεί η ίδια στη συγκεκριμένη
αγορά. Σήμερα η Amazon έχει αναπτύξει 109 ιδιωτικές ετικέτες σε
ρούχα, υποδήματα και αξεσουάρ,
ενώ ετοιμάζεται να επεκταθεί περαιτέρω μέσα σε μια δεκαετία.
Αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει προκαταρκτική
έρευνα για την Amazon προκειμένου να διευκρινίσει εάν έχει τη
δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες
για τους ανταγωνιστές της, τις
οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τον ρόλο
της στην αγορά.
Προς το παρόν, η Amazon έχει
αποφύγει να κάνει οποιοδήποτε
σχόλιο επί του θέματος. Εκπρόσωπος του κολοσσού ηλεκτρονικού
εμπορίου δήλωσε μόνο πως όλα τα
προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας
αναλογούν περίπου στο 1% των
συνολικών λιανικών πωλήσεών
της. «Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
της Amazon απλά συμπληρώνουν
την τεράστια προσφορά που έχουμε
από τους συνεργάτες μας σε όλον
τον κόσμο», τόνισε η εκπρόσωπος
της εταιρείας στο πρακτορείο Reuters. Τα πλεονεκτήματα από μια
συνεργασία με την Amazon είναι
τεράστια εάν αναλογιστεί κανείς
πως μόνον η συνδρομητική υπηρεσία Prime έχει πάνω από 100
εκατομμύρια μέλη.
Η Amazon αποκάλυψε πέρυσι
για πρώτη φορά πως αποκομίζει
9,9 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις
σε μέλη της υπηρεσίας Prime, η
οποία διαθέτει ειδικά προνόμια
και υπηρεσίες στα μέλη έναντι
ετήσιας συνδρομής. Ως αποτέλεσμα, οι συνδρομητές της υπηρεσίας Prime Amazon δαπανούν,
κατά μέσον όρο, 1.300 δολάρια σε
ετήσια βάση. Λιγότερα ξοδεύουν

κέρδη, αυτά αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά 13%. Σε
συνθήκες μειούμενων πωλήσεων
του εμβληματικού iPhone, ο αμερικανικός κολοσσός έχει στραφεί
σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι εν
λόγω υπηρεσίες έχουν υψηλότερο
ποσοστό αύξησης πωλήσεων και
δυνητικά μεγαλύτερα περιθώρια
κερδών. Μόλις τον περασμένο μήνα
η Apple παρουσίασε στο κοινό τέσσερις νέες υπηρεσίες, μεταξύ των
οποίων τη συνδρομητική τηλεόρα-

Η άνοδος που καταγράφει η μετοχή της Apple από τον Ιανουάριο και μετά
έχει αυξήσει την κεφαλαιοποίησή της κατά 200 δισ. δολ.

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία
της αγαπημένης Προέδρου μας Εύης Παπαδοπούλου,
κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια, έκαναν εισφορές για
τη EUROPA DONNA Κύπρου, απέστειλαν συλλυπητήρια
μηνύματα και εξέφρασαν ποικιλοτρόπως τη συμπαράσταση
τους προς τον Σύνδεσμο μας και τίμησαν τη μνήμη και την
πολύπλευρη κοινωνική προσφορά της αείμνηστης
Προέδρου μας.
Η υπόσχεση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια
αφοσίωση και αποφασιστικότητα, την προσπάθεια μας να
επιτύχουμε όλους τους στόχους μας.

ΔΙΕΘΝΗ
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Πυκνώνουν
τα σύννεφα
στην παγκόσμια
οικονομία
Η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει
σε φάση συγχρονισμένης επιβράδυνσης που πιθανότατα να είναι
δύσκολο να αντιστραφεί κατά τη
διάρκεια του 2019, καταλήγει έρευνα που πραγματοποίησε το Brookings Institute σε συνεργασία με
τη βρετανική εφημερίδα Financial
Times. Αναλύοντας τους δείκτες
οικονομικού κλίματος στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
οικονομίες όπως και τα τελευταία
μακροοικονομικά στοιχεία, το κέντρο οικονομικών ερευνών Brookings Institute μαζί με τους Financial Times επιβεβαιώνουν πως
η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας επιδεινώνεται από το
περασμένο φθινόπωρο. Ανησυχίες
για την οικονομική προοπτική είχε
εκφράσει την περασμένη εβδομάδα η επικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας
πως οι νέες προβλέψεις για την
ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερες
από τον Ιανουάριο όταν είχε ήδη
λάβει χώρα μια προς τα κάτω αναπροσαρμογή. Σήμερα αναμένεται
να δημοσιευθεί η νέα έκθεση του
ΔΝΤ, σκιαγραφώντας μια ακόμη
πιο απαισιόδοξη εικόνα σε σχέση
με τις αρχές του έτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει, επίσης, τονίσει
πως το κλίμα εμπορικού πολέμου
και προστατευτισμού αποδυναμώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Σε ανάλογο μήκος κύματος, ο Εσγουαρ Πρασάντ,
οικονομολόγος στο Brookings Institute, τονίζει πως η επιδείνωση
της αναπτυξιακής προοπτικής στις
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
οικονομίες θα επηρεάσει άμεσα
τη ζήτηση για εισαγωγές και τις
διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Προβληματισμό προκαλεί
επίσης η εξασθένηση του καταναλωτικού και επιχειρηματικού
κλίματος, επηρεάζοντας τη ζήτηση
διαρκών αγαθών και τις πάγιες
επενδύσεις από τις επιχειρήσεις.
Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στο εμπόριο και η γεωπολιτική αστάθεια
προκαλούν επίσης αναταράξεις
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. «Αν και είναι δύσκολο να
προσδιορίσει κανείς τους βασικούς
παράγοντες που παίζουν αρνητικό
ρόλο, οι εμπορικές συγκρούσεις
ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα όπως
και οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και άλλους εμπορικούς
εταίρους έχουν συμβάλει στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας

REUTERS

Για συγχρονισμένη επιβράδυνση
κάνει λόγο το Brookings Institute

Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα έκθεση του ΔΝΤ, σκιαγραφώντας μία ακόμη πιο απαισιόδοξη εικόνα σε σχέση με τις αρχές του έτους.







Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ - Κίνα και άλλους εμπορικούς εταίρους έχουν συμβάλει
στη δημιουργία
κλίματος αβεβαιότητας.
που πλήττει την επιχειρηματική
και καταναλωτική εμπιστοσύνη»,
αναφέρεται στο άρθρο του Brookings Institute.
Σύμφωνα με το Βαρόμετρο Παγκόσμιου Εμπορίου της DHL φαίνεται πως οι συναλλαγές αγαθών
μεταξύ χωρών, αν και βρίσκονται

σε τροχιά ανάπτυξης, κινούνται
σε χαμηλότερα επίπεδα. Προβλέπεται, μάλιστα, πως θα υπάρξει
περαιτέρω επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου μέσα στους
επόμενους μήνες. Η Ουάσιγκτον
έχει κηρύξει εμπορικό πόλεμο
στο Πεκίνο σε μια ατυχή συγκυρία
για την κινεζική οικονομία, καθώς
διανύει περίοδο επιβράδυνσης.
Οι επιπτώσεις δε του κλίματος
εμπορικού πολέμου στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα φαίνονται από τα τελευταία στοιχεία
για την οικονομία της Νότιας Κορέας. Τον Φεβρουάριο, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στη Ν. Κορέα
υποχώρησαν κατά 11% και 13%,
αντιστοίχως.

Η αντιπολίτευση στη Νορβηγία μπλόκαρε
την εκμετάλλευση πετρελαίου στα Λοφότεν
Προς μεγάλη δυσαρέσκεια της πετρελαϊκής βιομηχανίας και των συνδικαλιστικών ενώσεων στη Νορβηγία, η αντιπολίτευση των Εργατικών αποφάσισε να μπλοκάρει την
αξιοποίηση των πολύτιμων κοιτασμάτων πετρελαίου στη θαλάσσια
περιοχή των νησιών Λοφότεν στη
Νορβηγική Θάλασσα. Ουσιαστικά
η Νορβηγία αποφάσισε να γυρίσει
την πλάτη της στην προοπτική εκμετάλλευσης δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, όταν η οικονομία
στηρίζεται στην ενέργεια. Το αρχιπέλαγος Λοφότεν θεωρείται ένα
από τα θαύματα της φύσης που,
όμως, υπολογίζεται πως κρύβει ένα
με τρία δισεκατομμύρια βαρέλια
στο υπέδαφός του.
Αυτή η αλλαγή στάσης ενός εκ
των ισχυρότερων πολιτικών κομμάτων στη Νορβηγία, αυτό των Εργατικών, αποτελεί χτύπημα στον
πετρελαϊκό κλάδο της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής
Equisor. «Ολος ο κλάδος έχει αιφνιδιαστεί και έχει δυσαρεστηθεί
από την απόφαση αυτή», σχολίασε
ο Καρλ Εϊρικ Σκοτ-Πέντερσεν, επικεφαλής της Ενωσης Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου της Νορβηγίας.
Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Νορβηγία, με επικεφαλής την Equinor,
επιχειρηματολογούν πως η αξιοποίηση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στα νησιά Λοφότεν παίζει
κρίσιμο ρόλο για να διατηρηθεί στα
τρέχοντα επίπεδα η παραγωγή «μαύρου χρυσού» στη χώρα.
Εντούτοις, η απόφαση των Ερ-

Το αρχιπέλαγος Λοφότεν θεωρείται ένα από τα θαύματα της φύσης, που, όμως, υπολογίζεται πως κρύβει ένα με τρία δισεκατομμύρια βαρέλια στο υπέδαφός του.
γατικών δεν αποτέλεσε έκπληξη.
Οι Νορβηγοί αρχίζουν να αμφισβητούν κατά πόσον ωφέλιμη είναι μακροπρόθεσμα η μεγαλύτερη πηγή
πλούτου στην οικονομία τους, καθώς εντείνονται οι φόβοι για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Οικονομικοί αναλυτές που μίλησαν
στο πρακτορείο Bloomberg προειδοποιούν πως η διαμάχη μπορεί να
επεκταθεί στο εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η γεώτρηση πετρελαίου
στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Παράγοντες της βιομηχανίας φοβούν-

ται μήπως το κόμμα των Εργατικών
στη Νορβηγία θελήσει –ή αναγκαστεί, για πολιτικούς λόγους– να
συμβιβαστεί και σε άλλα παρεμφερή
θέματα την επόμενη φορά που θα
αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενα από αυτά θα ήταν η αύξηση
των φόρων στις πετρελαϊκές εταιρείες. Ο επικεφαλής των Εργατικών,
Γιόνας Γκαρ Στορ, δήλωσε πως το
κόμμα θα συνεχίσει να στηρίζει τον
πετρελαϊκό κλάδο και το υπάρχον
φορολογικό σύστημα της χώρας.
Εντονη ήταν η αντίδραση της συν-

δικαλιστικής ένωσης που εκπροσωπεί τους εργαζομένους του κλάδου. Ο ηγέτης της Industry Energy,
Φρόντε Αλφέιμ, είπε πως η απόφαση
αυτή «δημιουργεί ανισορροπίες
στον κλάδο, που χρειάζεται να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του σε
μακροπρόθεσμη βάση». Αξίζει να
σημειωθεί, πάντως, ότι οι εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεισφέρουν κατά 17% στο ΑΕΠ της
Νορβηγίας, ενώ ο ενεργειακός κλάδος χρηματοδοτεί το συνταξιοδοτικό
ταμείο της χώρας.

Μείωση γερμανικών εξαγωγών
Πληθαίνουν τα στοιχεία που δείχνουν
επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας, η οποία είναι η ισχυρότερη
στην Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο οι
εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,3%
από τον Ιανουάριο, αντανακλώντας
τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου
12μήνου. Παράλληλα, οι εισαγωγές
διολίσθησαν κατά 1,6% τον Φεβρουάριο σε σχέση με έναν μήνα πριν. Οικονομικοί αναλυτές και κορυφαία ινστιτούτα κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για επιδείνωση στο παγκόσμιο εμπόριο, πλήττοντας τις οικονομίες που εξαρτώνται από την εφοδιαστική αλυσίδα. Οπως αναφέρει το
Brookings Institute σε μελέτη που

διενήργησε με τους Financial Times,
το Βαρόμετρο Παγκοσμίου Εμπορίου
για τον κλάδο τεχνολογίας της Νότιας
Κορέας προσεγγίζει τις 30 μονάδες
βάσης, αρκετά χαμηλότερα από τις
50 μ.β. που αποτελούν τη διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στην ανάπτυξη και
στην επιβράδυνση. Ακόμη και η Ινδία,
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία
στον κόσμο, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, τονίζει ο Πρασάντ του
Brookings Institute. Το Βαρόμετρο
Παγκόσμιου Εμπορίου για την Ινδία
έχει διολισθήσει στις 59 μονάδες βάσης το τελευταίο τρίμηνο, εμφανίζοντας πτώση κατά 16 μ.β.

Μόνο μία τράπεζα δεν πληροί
τις προϋποθέσεις της ΕΚΤ
Μόλις μία από τις 119 συστημικές
τράπεζες που εξετάζονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού
Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το 2018 δεν πληροί
τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΚΤ
για ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια.
Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών
που βρίσκονται υπό την εποπτεία
της ΕΚΤ καταγράφει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο –
κατά πολύ– από το απαιτούμενο
όριο. Τέσσερις τράπεζες της Ευρωζώνης αξιολογήθηκαν οριακά.
Αύξηση του ελάχιστου ορίου βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) σημειώθηκε από 10,1% το 2017 σε
10,6% το 2018. Η αύξηση οφείλεται
στην τελευταία φάση της σταδιακής
υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, δηλαδή της προσπάθειας που καταβάλλεται μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση να αυξήσουν
οι τράπεζες τα κεφάλαιά τους, ώστε
να είναι σε θέση να ξεπεράσουν
την επόμενη κρίση χωρίς να ζητήσουν πάλι τη βοήθεια των φορολογουμένων. Η δομή διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων των
τραπεζών επιδεινώθηκαν σε σχέση
με τον προηγούμενο κύκλο της
SREP του 2017, ενώ η αξιολόγηση
της διαχείρισης από τις τράπεζες
των κινδύνων σχετικά με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση
παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Παρότι δεν κατονομάζεται









Η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών καταγράφει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
υψηλότερο από το
απαιτούμενο όριο.
η μία τράπεζα που δεν πέτυχε το
όριο για την κεφαλαιακή επάρκεια,
πέρυσι η ΕΚΤ είχε ζητήσει από την
ιταλική Carige να αντλήσει νέα κεφάλαια από την αγορά.
Στο πλαίσιο του SREP, η ΕΚΤ
επέβαλε επίσης μέτρα ποιοτικού
χαρακτήρα σε περισσότερες από
80 τράπεζες. Οι ποιοτικές αυτές
υποδείξεις της ΕΚΤ στοχεύουν στη
διευθέτηση μιας σειράς προβλημάτων που ποικίλλουν, περιλαμβάνοντας από θέματα εσωτερικής
διακυβέρνησης έως και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επιπλέον, σε
τρεις τράπεζες επιβλήθηκαν μέτρα
για ενίσχυση της ρευστότητας.
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Χωρίς φρένο οι αγορές
ακινήτων από ξένους

Οι εισροές κεφαλαίων αυξήθηκαν 157,7% τον πρώτο μήνα του 2019
Με μία ακόμα εντυπωσιακή άνοδο
ξεκίνησε το 2019 όσον αφορά τις
αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τον φετινό
Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση
157,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2018 στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα. Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει
αναπτυχθεί είναι το ότι η αντίστοιχη
αύξηση κατά τον περυσινό Ιανουάριο (έναντι του Ιανουαρίου του 2017)
είχε αγγίξει το 205,5%. Εν ολίγοις,
παρά τη μεγάλη αυτή άνοδο το 2018,
και το 2019 φαίνεται πως θα κινηθεί
σε υψηλό επίπεδο συναλλαγών.
Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο του
2018, τα κεφάλαια που εισέρρευσαν
στην ελληνική αγορά ακινήτων από
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 172%
σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν πέριξ του 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο του
2017, όταν εκτιμάται ότι στην Ελλάδα
καταγράφηκαν εισροές κεφαλαίων
της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ για
αγορές ακινήτων.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς
ακινήτων, οι βασικοί παράγοντες
που έχουν συνδράμει στην εκτόξευση των κεφαλαίων που τοποθετούνται στην εγχώρια κτηματαγορά
(πέραν, ασφαλώς, της οικονομικής
σταθεροποίησης και της εξόδου
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Η δυναμική των δύο προηγούμενων ετών συνεχίζεται και φέτος.
από τα μνημόνια) είναι οι προσδοκίες
σημαντικών αποδόσεων από την
εκμετάλλευση ακινήτων μέσω των
ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως επίσης η
επιτυχία του προγράμματος χορήγησης αδειών παραμονής σε πολίτες
εκτός Ε.Ε., μέσω της απόκτησης
ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000
ευρώ.

Ποιοι και πού αγοράζουν
Πανελλαδικά υπολογίζεται ότι
περίπου 70.000 κατοικίες εκμισθώνονται μέσω βραχυχρόνιων πλατ-

φορμών, με ένα σημαντικό μέρος
αυτών να ανήκει σε ξένους επενδυτές. Αρκετοί εξ αυτών είναι Κινέζοι,
οι οποίοι παράλληλα τοποθετούνται
και στα νότια προάστια, αγοράζοντας
διαμερίσματα για ίδια χρήση. Στον
αντίποδα, αγοραστές άλλων εθνικοτήτων κινούνται διαφορετικά
στην αγορά. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι εστιάζουν όχι μόνο στο κέντρο
της Αθήνας, αλλά και στη Χαλκιδική
και στα εξοχικά ακίνητα. Αντίστοιχα,
οι αγοραστές από χώρες της Μέσης
Ανατολής, όπως ο Λίβανος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αρα-

βικά Εμιράτα, αποκτούν ακίνητα
κυρίως στα νότια προάστια, τα οποία
στη συνέχεια εκμισθώνουν σε ελληνικά νοικοκυριά μέσω συμβατικών
μισθώσεων. Προτιμούν, δηλαδή, τις
μακροχρόνιες μισθώσεις και όχι
τόσο τις μισθώσεις τύπου Airbnb.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018
οι χορηγήσεις αδειών παραμονής
σε πολίτες εκτός Ε.Ε. στο πλαίσιο
του σχετικού προγράμματος ανήλθαν σε 1.399, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 46% από τις
961 άδειες που εκδόθηκαν το 2017.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την ολοκλήρωση του 2018 είχαν εκδοθεί
συνολικά 3.892 άδειες, έναντι 2.493
το 2017. Εως και τις αρχές του φετινού Απριλίου, το σχετικό μέγεθος
έχει αυξηθεί πλέον σε 4.154 άδειες.
Οι αγορές ακινήτων εντός της Αττικής συγκεντρώνουν τη μερίδα του
λέοντος, με το 78% των αδειών να
αφορά περιπτώσεις επενδύσεων
στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Παράλληλα, άλλο ένα βασικό συμπέρασμα από την πορεία του προγράμματος είναι η κυριαρχία των
Κινέζων επενδυτών, οι οποίοι έλαβαν
το 58% των αδειών, 2.416 επί συνόλου 4.154. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το ότι από τις τελευταίες
1.665 άδειες που έχουν εκδοθεί, οι
1.300 αφορούσαν Κινέζους επενδυτές, δηλαδή ποσοστό της τάξεως
του 78%.

Σε κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία
επένδυσαν το 2018 οι ΑΕΕΑΠ

Στην Αττική συγκεντρώνεται το 82% των αγορών, με προτίμηση στο κέντρο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συνολικές επενδύσεις που προσεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ έχουν πραγματοποιήσει στην ελληνική αγορά
ακινήτων οι εταιρείες επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) από
τις αρχές του 2018 μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, όπως προκύπτει, ο επενδυτικός αυτός «οργασμός» εμφανίζει
σημάδια εντατικοποίησης φέτος.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Τράπεζα της
Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή της,
οι επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ το 2018
ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ
ήδη κατά τους πρώτους μήνες του
2019 έχουν υπογραφεί νέες συμφωνίες και προσύμφωνα για επενδύσεις
άνω των 185 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του 2018 κατέστη ακόμα πιο εμφανής η προσπάθεια των εταιρειών του κλάδου να
διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των
ακινήτων τους μέσω της εισόδου
σε νέους τομείς, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχειακά ακίνητα, τα
οποία κατέλαβαν μερίδιο 21,7% των
νέων επενδύσεων, με βάση την αξία
των επενδύσεων που καταγράφηκαν. Είναι προφανές ότι οι ΑΕΕΑΠ
κινούνται για τη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου με την τοποθέτησή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ακινήτων.
Αλλωστε, στο τέλος του 2017, τα
τουριστικά ακίνητα καταλάμβαναν
μόλις το 2,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου των ακινήτων των
ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ, οι εταιρείες του κλάδου
ελέγχουν ακίνητα αξίας 3 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών, το 47,5% αφορά κτίρια
γραφείων και το 40,7% εμπορικά
καταστήματα. Ωστόσο θα πρέπει
να σημειωθεί ότι μέχρι το 2013, οι
εταιρείες του κλάδου δεν μπορούσαν
να επενδύσουν σε άλλες κατηγορίες
ακινήτων, όπως κατοικίες, ξενοδο-

χεία ή οικόπεδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική διασπορά των νέων επενδύσεων που
πραγματοποιήθηκαν το 2018, με το
82% των κεφαλαίων να τοποθετούνται στην Αττική. Αντιστοίχως, το
37,8% αφορά επενδύσεις στο κέντρο
της Αθήνας (γραφεία, καταστήματα
και ξενοδοχεία) και 33,4% στα βόρεια
προάστια της Αθήνας, όπου κυρίως
αποκτήθηκαν κτίρια γραφείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, το
8,4% των νέων κεφαλαίων κατευθύνθηκε και στις αποθηκευτικέςβιομηχανικές χρήσεις, τομέας που
παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης στο μέλλον.
Οπως ανέφερε η Τράπεζα της
Ελλάδος, «κατά την τελευταία διε-

τία, μετά μια μακρά περίοδο αδράνειας ή πολύ χαμηλής κινητικότητας, η αγορά επαγγελματικών
ακινήτων αναπτύσσει σταδιακά
μια νέα δυναμική, η οποία αποτυπώνεται σε αρκετούς σχετικούς
δείκτες και καταγράφεται στους
ρυθμούς μεταβολής των αξιών και
των μισθωμάτων συγκεκριμένων
κατηγοριών». Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 2018 (με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στο σύνολο
της χώρας αυξήθηκαν κατά 7,4%
σε ετήσια βάση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, η άνοδος
ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αγγίζον-

τας το 8,4%. Αντιστοίχως, κατά
το ίδιο διάστημα, στα καταστήματα
στην Αττική, η αύξηση των αξιών
ανήλθε σε 4,9%, ενώ στο σύνολο
της χώρας άγγιξε το 3,1%.
Πάντως, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει συγκεντρωμένο
σε αμιγώς επενδυτικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, όπως επίσης
και σε χρήσεις που σχετίζονται με
τον τουρισμό. Αντιθέτως, τα κτίρια
γραφείων και τα καταστήματα, που
βρίσκονται σε δευτερεύουσες αγορές, εξακολουθούν να κινούνται
υποτονικά, χωρίς ιδιαίτερη ζήτηση,
καθώς η οικονομική ανάπτυξη δεν
βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο τέτοιο,
που να λειτουργεί θετικά και για
τη συγκεκριμένη αγορά.

Αυξήθηκαν 413%
οι αποποιήσεις
κληρονομιάς
μεταξύ 2013-18
Εφθασαν τις 150.000 πέρυσι παρά
την ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξημένες κατά 413% σε σχέση
με το 2013 εκτιμάται ότι ήταν το
2018 οι αποποιήσεις κληρονομιάς,
που έχουν φτάσει σε σημείο «επιδημίας», χωρίς μάλιστα να παρατηρείται τάση υποχώρησης του
σχετικού φαινομένου. Σύμφωνα
με στοιχεία που παρουσιάστηκαν
κατά τη διάρκεια πρόσφατης ημερίδας για την αγορά ακινήτων,
την οποία διοργάνωσε το Ελληνικό
Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ)
στην Αθήνα, το 2018 ο αριθμός
των αποποιήσεων κληρονομιάς
άγγιξε τις 150.000, μέγεθος που
είναι το υψηλότερο από την έναρξη
της οικονομικής κρίσης και μετά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013,
οι αποποιήσεις δεν είχαν ξεπεράσει
τις 30.000, έχοντας πενταπλασιαστεί έκτοτε, δείγμα της συνεχούς
επιδείνωσης των οικονομικών των
νοικοκυριών.
Το 2017, το σχετικό μέγεθος
εκτοξεύτηκε στις 130.000, από
54.422 το 2016, αλλά πέρυσι αποδείχθηκε ακόμα χειρότερο έτος,
με τον σχετικό αριθμό να αυξάνεται εκ νέου. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς ακινήτων, το
φαινόμενο έχει διττή εξήγηση.
Από τη μια πλευρά, αρκετοί κληρονόμοι αδυνατούν να πληρώσουν
τον φόρο κληρονομιάς που προκύπτει και από την άλλη, προτιμάται η αποποίηση κληρονομιάς
γιατί κρίνεται ότι το κόστος κατοχής του προς απόκτηση ακινήτου είναι είτε πολύ υψηλό για να
μπορέσει να ανταποκριθεί ο κληρονόμος, είτε δυσανάλογο προς
το πιθανό όφελος από μια ενοικίαση ή πώληση.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται
χαρακτηριστικά, το γεγονός ότι
το 2018 προέκυψε εκ νέου αύξηση
των αποποιήσεων, καταδεικνύει
πιθανώς ότι τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά είναι περισσότερα απ’
ό,τι εκτιμάται, με δεδομένο ότι
πέρυσι η αγορά ακινήτων κατέγραψε το πρώτο πλήρες έτος ανάκαμψης από το 2008 και μετά. Εν
ολίγοις, ακόμα και στην καλύτερη
χρονιά για την αγορά κατοικίας
τα τελευταία 10 χρόνια, πολλοί
κληρονόμοι έκριναν ότι είναι προτιμότερη η αποποίηση από την
αποδοχή της κληρονομιάς και την
πώληση. Από την άλλη βέβαια,
είναι πιθανό πολλά από τα ακίνητα
να απαιτούσαν σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης, προκειμένου
να μπορέσουν να πωληθούν ή να

αποφέρουν κάποιο εισόδημα.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα
με τον κ. Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, επιστημονικό σύμβουλο
της εταιρείας εκτιμήσεων Solum
Property Solutions και τέως πρόεδρο του ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής), η αγορά ακινήτων είναι πλέον κατακερματισμένη, καθώς καταγράφονται και
αυξήσεις τιμών και σταθεροποιήσεις αλλά και ήπιες μειώσεις. «Είναι σαφή τα δείγματα μερικής αναθέρμανσης της αγοράς, αλλά μένει
να αποδειχθεί, στην πορεία των
ετών, αν η τάση αυτή θα είναι διατηρήσιμη και θα επεκταθεί σε άλλες κατηγορίες ακινήτων που επί
του παρόντος δεν είναι στο φάσμα
της ζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαραλαμπόπουλος.
Για παράδειγμα, το 2018 τα ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος κατέγραψαν αυξήσεις τιμών πώλησης,
όπως έγινε και με τους σύγχρονους
γραφειακούς χώρους αλλά και με
τα εμπορικά καταστήματα που








Η αγορά ακινήτων είναι πλέον κατακερματισμένη, καθώς καταγράφονται και αυξήσεις τιμών και σταθεροποιήσεις αλλά και
ήπιες μειώσεις.
βρίσκονται σε δρόμους υψηλής
εμπορικότητας. Στον αντίποδα,
συνεχίστηκε επίσης η πολύ ήπια
πτώση τιμών σε όλες τις κατηγορίες
των ακινήτων, με τις μεγαλύτερες
απώλειες να εντοπίζονται στα καταστήματα σε δευτερεύοντες οδικούς άξονες, τα γραφεία μέσης και
μεγάλης παλαιότητας, τις κατοικίες
μεγάλης επιφάνειας και τους αποθηκευτικούς χώρους μεγάλης παλαιότητας.
Αντίστοιχα, στα ενοίκια η αγορά είναι πλέον δύο ταχυτήτων.
Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα
πολύ ποιοτικά γραφεία, τα καταστήματα σε πολύ κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τα διαμερίσματα και οι κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή
ζήτηση από το εξωτερικό για βραχυχρόνια μίσθωση ή για αγορά,
στο πλαίσιο του προγράμματος
«χρυσή βίζα».
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Ορόσημα ενός έπους
Λίγο πριν από την έναρξη του τελευταίου κύκλου του «Game of Thrones», η «Κ» ξεχωρίζει τα επεισόδια που άφησαν εποχή
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ËÌÁÍÏÇ©ÙÑÇØÑÇÏÁÔÇÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÄÚËÒËÃÜÓÇ!ÑÇÛ×ÝÕÏÈ¦ØÑËÝ
ÚÜÔËÖÏà×ÔÚÜÔÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏ
ÇØÍ¦ÓËÚÕÔÂÞÕÚÕßÖÇÍÜÓÁÔÕß
ÇÔÁÓÕßÇÔÚÃÓÕßÙÏÑÂÝßÖÄÑØÕßÙÎÝÕ5PNO[2PUNÙÎÑ×ÔËÏÇÖÒ×Ý
ÚÇÞÁØÏÇÑÇÏÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àËÏÚÕÔ
ÙÚØÇÚÄÚÕß

Είναι Ö¦ØÇÖÕÒÒ¦ÇßÚ¦ÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÍØ¦ÉËÏÑÇÔËÃÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇÚÃÚÕ.HTLVM;OYVULZ®ËÃÔÇÏ
ÎÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÎ¶ÇÔÑÇÏÄÞÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÎÑÇÒÆÚËØÎ¶ÙËÏØ¦ÄÒÜÔ
ÚÜÔËÖÕÞ×ÔÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÍÁÓÏàÇÔÕÒÄÑÒÎØÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏÄÞÏÙËÒÃÊÇËÌÎÓËØÃÊÇÝÇÌÂÙÚËÖÕßÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓËÒÁÚÎÝÙËÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇËÏÊÏÑËÆÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÕÔØÇÍÊÇÃÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕÑÄÙÓÕÚÎÝÕÏÑÏÇÑÂÝ
ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÜÙÚÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÚÕßÝ
ÕØÑÏÙÓÁÔÕßÝ®ÌÇÔÚÎÝÙËÏØ¦Ý
ÖÕßËÖÏÙÚØÁÌËÏÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇ
ÚÎÝËßÚÁØÇÝÍÏÇÚÕÔÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÑÆÑÒÕÚÎÝ¶ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÝ5V]H

Το όγδοο επεισόδιο
του πέμπτου κύκλου,
όπου ο Τζον Σνόου
συναντιέται για πρώτη
φορά με την απέθαντη
ορδή του Βασιλιά
της Νύχτας, είναι ίσως
το καλύτερο ολόκληρου
του «Game of Thrones».
ÑËÃÔÕÏÛÁÒÕßÔÔÇÊÕßÔÊØ¦ÑÕßÝËÖÏÑÁÝÓ¦ÞËÝÃÔÚØÏÍÑËÝ
ÇÔÇÚØÕÖÁÝÑÇÏÔÇÈÏ×ÙÕßÔÙßÍÑÏÔÂÙËÏÝÙÇÔÇßÚÁÝÖÕßÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÑØÇÚÂÙËÏÑÇÛÎÒÜÓÁÔÕßÝÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÇÖÄÚÄÚËÖÕß¦ÑÕßÙÇÔ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎÛØßÒÏÑÂÖÏÇ
ÓÕßÙÏÑÂÚÜÔÚÃÚÒÜÔÑÇÏÓÖÂÑÇÔ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÕßÁÙÚËØÕÝ¢ßÙÏÑ¦ÚÕÑÕÏÔÄÊËÔÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚË
ÚÕÃÊÏÕÖÕÒßÖÒÎÛÁÝÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÞÚÃÙÚÎÑËÓÁÙÇÇÖÄËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦
ËÖËÏÙÄÊÏÇÓÕÔÇÊÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÙÑÎÔÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÖÁØÇÙÇÔ
ÇßÚÕÆÙÏËÝÙÚÎÔÖÕÖÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔÙËÏÇÊÃÑÚßÕÍØÇÌËÃÇÑÇÏÙÞÕÒËÃÇÄÒÕßÚÕßÑÄÙÓÕß
ÑÇÏÁÙÚËÏÒÇÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÁÞØÏÑÇÏ
ÙÚÕÔÉßÞÃÇÚØÕ¡ËØÏÑÁÝ×ØËÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÚÁÒÕßÝ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÓËÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÑÆÑÒÜÔ
ÚÇÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ¦ÔËÚÇÔÇ
ÖËØ¦ÙÕßÔÍÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÔÇÞÇØÃÙÕßÔÈØÇÈËÃÇ
ÙÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕßÝ
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«The Door»

Στο έκτο ÉÉ{ÌÙ{³ÈÓKÙÐÈ~Ö~ÜÈi ³ÉÓ¨{ØÓ³ÑÂÉÐÉ³ÈØÙ¨Ò~ÈØ³iØo{ÑÑÉ{³0Ç.ÌÈ³¨¨Ò.³ÉÌÐÉÉÉ{ÌÙ{{ÙÈ
³ÈØoË³Ñ{ÇÉÈoÒ¨{VÑo³ÑØÐ{ÑÐ{~¨ÊÜÉ³ÐÓ¨É{ÑUÌ³{i ³ÉÓ¨{ØÉËÑ{ÚÉËÑ³È
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«Baelor»
©ÖØ×ÚÕÝÑÆÑÒÕÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝËÃÔÇÏÇÖÄÑ¦ÛË¦ÖÕÉÎÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝ
ÑßØÃÜÝÄÓÜÝËÖËÏÊÂÓÇÝËÏÙ¦ÍËÏÙË
ÁÔÇËÖÃÖËÊÕÜÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÑßÔÏÙÓÕÆÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÍÏÇÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÑÇÏÇÒÒÄÑÕÚÇÍÕÎÚËßÚÏÑÕÆ
ÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÈÒÁÖÕßÓË
ÊÆÕÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÇÊÁÒÌÏÇÔÇËÔ×ÔÕÔÚÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÓÏÇ¦ÒÒÎÎØÜÃÊÇÔÇÈÏ¦àËÚÇÏ
ÇÔÎÒË×ÝËÔ×ÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÁØÞËÚÇÏÙÚÕÁÔÇÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÑËÃÕ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÁÔÚÏÓÕÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
§ËÔÚÚÇØÑÚÕÔßÖÕÊÆËÚÇÏÕÕÔ
¡ÖÏÔÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÝÙÚÇØÚÕßÑÆÑÒÕßÞ¦ÔËÏÓËÙßÔÕÖÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕß
ÙËÓÏÇßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ¦ÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÎÙÑÎÔÂßÉÎÒÂÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝ ¦ÖÕßËÑËÃÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓË
ÖÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÑÇÏÎÑÒÇÙÏÑÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÚÇÆÚÏÙÎ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÛËÇÚÂÊËÔÁÞËÏÔÄÎÓÇ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß.V;®ÑÇÔËÃÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÂÝ
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«Blackwater»
¬ÕËÖËÏÙÄÊÏÕÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÑÄÒÖÕÖÕßÇÍÑÇÒÏ¦àËÏ

ÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ ÏÔÍÑÝ¦ÔÚÏÔÍÑ
ÎÕÖÕÃÇÈØÁÛÎÑËÖÕÒÏÕØÑÎÓÁÔÎ
ÇÖÄËÖÃÊÕÐÕßÝÊÏËÑÊÏÑÎÚÁÝÚÕß
ÛØÄÔÕßËÓÏÇÓÇÑØ¦ÑÇÏÍËÓ¦ÚÎ
ÁÔÚÇÙÎÙÑÎÔÂÔßÞÚËØÏÔÂÝÓ¦ÞÎÝ
ÈÒÁÖÕßÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÔÇ
ÊËÃÍÓÇÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÖÕßÛÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÚÎÙËÏØ¦ËÑÏÔ×ÔÚÇÝ
ÓËÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎÌÜÚÏ¦ÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔËÌÁÖÕßÑÇÚÇÑÇÃËÏÚÇÖÒÕÃÇ
ÑÇÏÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÓËÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÇÓßÔÄÓËÔÜÔÎÓ¦ÞÎÚÕß)SHJR^H[LYËÃÔÇÏ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂËÔ×ÓÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÑÇÏÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖÒËßØ¦ÚÕß¬ÃØÏÕÔ¦ÔÏÙÚËØÃÚËØ
§ÚÃÔÑÒËáÚàÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÕßÖÏÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇÕÒÄÑÒÎØÕßÚÕß.V;®
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«The Rains
of Castamere»
ØÃÙÑËÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ËÖËÏÙÄÊÏÇÖÕßÁÞÕßÔÐËÙÎÑ×ÙËÏ
ÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÇÔ¦ÚÕ
ÁÔÇÚÕÑÇÚ¦ÙËÏØ¦¶ÖØÕÌÇÔÂÝÎ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎ®ÖÕßÛÁÒÎÙÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÕÏÖÇØÇÍÜÍÕÃ¶ËÃÔÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÔÜÙÚÄÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ;OL9LK>LKKPUN®ÑÇÏÊÏ-

«The º²>x>X²v_7x_¦u

ÑÇÃÜÝÓÏÇÝÑÇÏÎÈÇÙÏÑÂÙËÑ¦ÔÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÈÇÓÓÁÔÕÝÙÚÕÇÃÓÇÍ¦ÓÕÝ©ÞÏÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÍ¦ÓÕÝÄÓÜÝÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÈÇÙÏÑÕÆÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ªÕÓÖÚÇØÑÕÕÖÕÃÕÝÇÖÕÞÇÏØËÚ¦
ÚÇËÍÑÄÙÓÏÇÓÇàÃÓËÚÎÓÎÚÁØÇÑÇÏ
ÚÎÓÏÙÂÚÕßÌÇÓÃÒÏÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÛØÄÔÕÚÕßÕØØ¦ÁØÓÇÏÕÚÜÔ
ÙÌËÚËØÏÙÚ×Ô¬ÕÙÕÑÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÕßÙÄÕßÖÕßËÃÞÇÔÚÇÞÛËÃÙÚÕÖÒËßØÄÚÕßËßÍËÔÏÑÕÆªÕÓÖÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕËÔ×
ÙËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÑÇÏÎØËÓÏÙÚÏÑ¦ÕÒÒÕÃ
ÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇ¶ÑÇÏÚÕß¬ÆÖÕß¶ËÖÁÑØÏÔÇÔËÔÚÕÔÄÚÇÚÇÚÎ
ØÄÚÇÖÕßÞ¦ØÇàËÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ËÐÁÒÏÐÎÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÝÛØÄÔÕÝËÃÞËÓÄÒÏÝ
ËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃ
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«The Mountain
and the Viper»
©ÕÝÑÆÑÒÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÌßÙÏÑ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÓ¦ÞÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ¢ØÕßØ¦ÚÎÝ§ÆÞÚÇÝ
ÑÇÏÙÚÕßÝÍØÏÕßÝÙÚÕÓÇÔÚÁÉÚË
ÁÔÇÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÓËÚÕÔ¬àÕÔÔÄÕßÔÇÊËÃÞÔËÏÐÇÔ¦ÚÎÔÇÐÃÇÚÕß¬Õ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÜÙÚÄÙÕËÖËÏÙÄÊÏÕ

ÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËÖÕÒÒÁÝÑÇÏÊÏ¦ÌÕØËÝËÐËÒÃÐËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÕØßÌ×ÔÕÔÚÇÏÓË
ÓÏÇËÖÏÑÂÓÕÔÕÓÇÞÃÇ¬ÕÕßÔÄ®
ÙßÔÕÖÚÏÑ¦ÕÖÏÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÝÖÕÒËÓÏÙÚÂÝÖÕßÁÞËÏËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÕÛÄÔÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÕÔ
ÇØÚÃÙÚÇÓÕÔÕÓ¦ÞÕ©ÓÖËØÏÔ¡ÇØÚÁÒ
ÕÕÖÕÃÕÝÇÍÜÔÃàËÚÇÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÕß¬ÃØÏÕÔÙËÓÏÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÖÏÕÖÕÒÆÓËÇÏÓÇÚÎØÂÞÕØÕÍØÇÌÃÇ¬ÕÊËÇÖÃÙÚËßÚÇÈÃÇÏÕÌÏÔ¦ÒËËÃÔÇÏÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÙËÑ¦ÔÕßÔ
ÔÇÖËÚ¦ÍËÙÇÏÚÏÝÔÆÞÚËÝ
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«Hardhome»
ÔÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÌÒÆÇØÕÝÑÆÑÒÕÝ
ÑÒËÃÔËÏÓËÚØÃÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇ¡ÖÕØËÃÚÕÁÔÇÚÕÔÇËÃÔÇÏÚÕ
ÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÓËÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇ
§ÚËÔÁØÏÝÔÇÑÇÈÇÒÏÑËÆËÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÕÔÊØ¦ÑÕÚÎÝÑÇÏÔÇÙÑÕØÖÃàËÏÚÕÔÚØÄÓÕÄÓÜÝÚÕÇÓÁÙÜÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÕ
ÑÇÒÆÚËØÕÕÒÄÑÒÎØÕßÚÕß.V;®©
ÞËÏÓ×ÔÇÝÁÞËÏÖÏÇÌÚ¦ÙËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÑÇÏÕ¬àÕÔÔÄÕßÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚÎÔÇÖÁÛÇÔÚÎ
ÕØÊÂÚÕßÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝ§ÆÞÚÇÝ¡ÏÇ
ËÑÖÒÎÑÚÏÑ¦ÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÎÓ¦ÞÎ
ÖÕßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÎ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦

«The Dragon >X²v_8ku

ÁÑÇËÖËÏÙÄÊÏÇÓÁÙÇÙÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÊÇÓËÓÃÇÇÑÄÓÇ¦ÉÕÍÇËÔÕØÞÎÙÚØÜÓÁÔÎÙÑÎÔÂÓ¦ÞÎÝ)H[[SL
VM[OL)HZ[HYKZ®ÓÏÇÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÓÏÇÚØÕÓËØÂÁÑØÎÐÎ;OL
>PUKZVM>PU[LY®ÖÏÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÜÙÚÄÙÕÄÒÎÝÚÎÝ
ÙËÏØ¦ÝÁØÞËÚÇÏÙÚÕÕËÖËÏÙÄÊÏÕ
ÄÖÕßÓËÙËÔÇØÏÇÑÂÓÇËÙÚØÃÇ
ÚÕÄÔÕÓÇËÔÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÝÑÇÏÇßÚÕÛßÙÃÇÝ©ÙßÓÖÇÛÁÙÚÇÚÕÝ²ÄÔÚÕØÑØÇÚ¦ÚÎÔ
ÖÄØÚÇÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÙÚÕßÝÙßÔÚØÄÌÕßÝÚÕßÚÕÔ
¡ÖØÇÔÑÇÏÚÎ¡ÃØÇÔÇÊÏÇÌÆÍÕßÔÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ©ÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
§Ú¡ÖÁÔÏÕÌÑÇÏ§Ú¡ÖÕß¦ÏÝ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÍÏÇ¦ÒÒÎÓÏÇÌÕØ¦Ó¦ÙÚÕØËÝÚÕßÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÕÆ
ËÍÑÏÈÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚËÍÔ¦
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«The Dragon
and the Wolf»
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÇÖÄÚÇËÖÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÓÏÇÝÙËàÄÔÓËÇØÑËÚÁÝÙËÔÇØÏÇÑÁÝËßÑÕÒÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÎÝËÃÊÇÓËÚÎÔ§ÚËÔÁØÏÝÔÇ
ÉÂÔËÏÓËÚÕßÝÊØ¦ÑÕßÝÚÎÝÚÕÔ
ÙÚØÇÚÄÚÜÔ¦ÔÏÙÚËØ;OL:WVPSZ
VM>HY®ÑÇÏÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÔÇÖËÚ¦ÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏÚÕÔ¬àÕÔÙÚÕÔ
ÕØØ¦
¬ÕÕËÖËÏÙÄÊÏÕÓÇÝÁÓËÏÔËÍÏÇ
ÊÆÕÑßØÃÜÝÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ÖØ×ÚÕÔ
ÚÕÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔÕ¬ËÃÞÕÝÁÍÏÔËÛØÆÉÇÒÇÓÁÙÇÙËÒËÖÚ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝ§ÆÞÚÇÝÑÇÏÚÕÔ
ÔËÕÇÖÕÑÚÎÛÁÔÚÇÊØ¦ÑÕÚÕßÑÇÏ
ÊËÆÚËØÕÔÕ¬àÕÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔàËßÍ¦ØÏÓËÚÎÔ§ÚËÔÁØÏÝ¡ÏÑØÂÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎÚËÒËßÚÇÃÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÛËÃÇÚÕß


¿>Ã¦º©¨KÒÜÜÉ{
È³{³Ü{ÐÓÑ³{Øm³ÑÂiÐÉ¨ÐÑ³ÑV³ÑÈ³ÌT¨ÑÐÉ³iåÐÉ¨{~ÊVÌÜÑ³ÑÓÑÉÉ{ÌÙ{Ñ³Èt>_
k/v¦_©uå~ÜÈÚÉË¦x_²x_
¨KÜÊ³{ØÆÐÐ³iÛÉÈ³Ó¨Ñ
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Κυριακή 14 Απριλίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

17ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

14.4.19 -20.4.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κυπριακή
τυπογραφία
Το Ινστιτούτο ÉÜÓ³iØ~Ñ{ ¨ÉÈÑØ
³iØ0Èo¨Ñ×ËÑØ~Ñ{$³{~ÊØ {~{ËÑØ-/7¦n~Ñ{³.ÜÉ{
Ó³¨{KÜËÈÈÙ{¨oÑÈÑ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈ³ÈåÙ¨ÓÑÜ
.×~ÜÓÈØmÆw¸Ædt0T¨{~Ì³iØ~È¨{Ñ~ÊØ³Èo¨Ñ×ËÑØd¬dw
¬du{Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÈ{(Ó³¨Ø(ÑÑÜÈKËÈV(ÒÐØ{ÜÒ¨iØ
~Ñ{ÜÊÐiØÑ³¨ËÙiØ.ÜÉ{Ó³¨{KÜËÈVÈÇÑ³ËÈ¸mV.³¨ÌKÜØV
ÉÈ~ËÑV(ÓÐ³idå¨{ÜËÈV¨Ñ
®U´ÆÐÐ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22666799,
events@soloneion.com.cy

Εννιά ³Ñ{ËÉØÑÌ³Ù{ÉÚÊ~{iÐÑ³o¨Ò×VÑÒÐÉÒ³ÈØ~Ñ{ÐËÑÑÌ
³iÖ¨ÚÑÙ{Ño{³Ö×Ó³Ø
³Ù{ÉÚÓØÙ{Ño{³{~Ì³ÐÊÐÑ³È
'É³{KÒÜVR>>n_©VÙ{É~Ù{~³ÑØ³ÑÐÉoÒÜÑK¨ÑKÉËÑVÉ³Û{Ño{³{~Ì0ÐÊÐÑÈ¨{Ñ~0Ñ{{
~Ñ³Ñ¨³ËÇÉ³Ñ{×Ó³ØÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ
³ÉÒ¨È¨{Ñ~³Ñ{{0iÉÈÚÖio{Ñ³iÑÐÊ³K¨ÑKÉË
ÚÑÓTÉ{VÌØ~ÒÚÉT¨{ÒVÉ³ÑÐÉÜÊØ~¨{³{~ÊÉ{³¨ÊÈÑ³ÉÜÉË³Ñ{
ÑÌÙ{Ñ~É~¨{ÐÓÈØÉÑooÉÜÐÑ³ËÉØ
³È~{iÐÑ³o¨Ò×È%ØÓTÉ{ÊÙi
ÑÑ~{ÚÉËV³'É³{KÒÜÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉËÑÌ³{Ø¸ÐÓT¨{~Ñ{³{Ø
¸Æå¨{ÜËÈ¸ÆV³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³
³iÉÐÉÌ~Ñ{³{iÐÑ³o¨Ò×
=ÊÑ(ÒÜÑØ³iÉÈ~ËÑVÉÌÜÉØ
{³Ñ{ËÉØ¨KÒÜÜ³Ñ{ÉÑo~Ö¨{Ñ
¨ÉÐ{Ó¨ÑÛ{¨oÑ³ÓØ³È'É³{KÒÜ
ÉËÑ{{(Ü{³{³{~ÓØ4i¨ÉËÉØ³È
4È¨oÉËÈ(Ñ{ÙÉËÑØB(Ü{³{ÐÖ
~Ñ{³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cyprusfilmdays.com
και στη σελίδα του Φεστιβάλ στο
facebook

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«Λαχταρώ» της Σάρα Κέιν

Κυκλοφόρησε
το «Διόραμα»

Ένα μοναδικό ÚÉÑ³¨{~ÌËiÐÑVÈÉ¨ÐiÉÖÉ³Ñ{ÑÌ³ÓÉ¨{Ø×ÓØ³Ì¨{
³iØÑÌoiØVÉËÑ{³tÑT³Ñ¨uV³
{¨{~Ì~Ñ{Ñ¨Ñ~³{~Ì~ÉËÐÉ
ÉÌØÚ¨ÖÜÈ³ÈÖoT¨ÈÚÉÒ³¨ÈV³iØ
.Ò¨ÑÓ{VÈÒÜÜÑÂÉÐÉ³ÑÓ¨oÑ³iØ³i
¨ÉËÑ³iØÐ³Ó¨ÑØÚÉÑ³¨{~ÊØo¨Ñ×ÊØ
0Ó¨oÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò
³iÖ¨V³ÜÑË{³ÜÖÉ{³ÈTiÐÓÛ¨ÒÉ³È¶³¨{ÐÊÈV³{Ø
åÚÊ~ÉØ³È1$.~iÚÉ³ÉË1ÑÒiØÉ¨oËÈVÈÜÑ{{É³Ñ{ÑÌ³i
ÂÉT¨{³ÊÐÒÙÑ³iÚ{~Ñ{³
È³ÉÜÉ³³Û¨ÒÉ ³¨ÑÈÐÑ³{~Ê
ÑÑÇÊ³ii³iØÑoÒiØV{ÑoËÉØV³ÑÑÙ{ÓÂÙÑV{×ÌK{~Ñ{{É{ÚÈÐËÉØ³ÈÑÚ¨ÈÈKÈÜ{ÒÇÉ{³iÙËi³ÈÓ¨³Ñ
~Ñ{ÙËÉ{ÐÒTiÐÉ³ÉÑÈ³Ì³È~Ñ{ÐÉ³
ÒÜÜVÑÑÙÖ³Ñ{ÐÓÑÑÌ³ÜÈ¨{ÐÌ
³iØo¨Ñ×ÊØ~Ñ{Ñ³È³Ñ{³ÈØÈo~Ü{³{~ÖØÑ¨ÒÜÜiÜÈØÐÜÌoÈØ

Το διμηνιαίοÉ¨{Ù{~ÌtÛ{Ì¨ÑÐÑÐÑu
³ÉÖTØ¸´Ò¨³{Øgå¨ËÜ{Ø¸Æ~È~Ü×Ì¨iÉÐÉÑ×{Ó¨ÐÑ³{i³Ê
{¨o.Ñ¨Ñ³Ò¨i{Ñ³{¨o.Ñ¨Ñ³Ò¨io¨Ò×È{ ÓÑÉÉ³ÒÈV
.³Ê¨iØÈÉÜÒØV ÜËÑØ¨ËÑØV:Ói
.~Ñ¨³ÊV0{ÑÑ×É³ÇÒ~i~Ñ{ÑËÜiØ
,ÖKÑÜiØ.³{ØÉ¨oÑËÉØ³È³ÉÖTÈØÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{VÉËiØV~ÉËÐÉÑo{Ñ³i
È¨ÑÍ~Ê iÑÌ³iåooÓÜÑ¨{³×ËÙÈVo{Ñ³ix_>_Ñ¨T{³É~³{~ÊØ
³iØÉÉ³ËÑØ³È.ÌÜÑ:ÉÌÈÜÈV
~ÑÚØ~Ñ{³iÜo³ÉTËÑV³i×³o¨Ñ×ËÑ
³ÚÓÑ³¨~Ñ{ÒÜÜÑÜÜÒÑÌÉ~ÜÉ~³ÖØ
ÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈÉ¨{Ù{~ÖVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÌ
³iÈ³Ñ~³{~ÊÉ{³¨Ê³ÈÉ¨{Ù{~Ö
ÑÑ¨³ËÇÈÜo³ÓTÉØVÐÉÜÉ³i³ÓØÙ{Ñ×Ì¨~ÜÒÙ~Ñ{oÉ{~ÒÒÚ¨{È
ÑoÑÖ³Ü{³{ÐÌ0É¨{Ù{~ÌÙ{Ñ³ËÚÉ³Ñ{³ÑK{KÜ{ÜÉËÑ

KÊÜ{(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU1ÓÑ³¨åÚÊ~ÉØ
1$~ÒÚÉ0É³Ò¨³iV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³
~Ñ{È¨{Ñ~ÊVdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ταμείο ΘΟΚ
τηλέφωνο 77772717, www.thoc.org.cy

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πενταδάκτυλος – Contemporaries
Δύο παράλληλες É~ÚÓÉ{Øgi¨³iÐÉÓ¨oÑÑÌ³iÖoT¨iÉ{~Ñ³{~ÊÙiÐ{È¨oËÑ~Ñ{iÙÉÖ³É¨i{³¨{~ÊgÚÑÉ{~É³¨ÚÖ³ÚÓÐÑ³iØ¨É{¨ÒØ³È
(É³ÑÙÑ~³ÖÜÈ Ó~ÚÉi(É³ÑÙÒ~³ÈÜØg
²_¦>¦x_©ÚÑ×{ÜÂÉÊÉ{Ó¨oÑÖoT¨iØ³ÓTiØVÐÉ³ÌTÑÑ¨È{ÒÉ{³³¨Ì
ÐÉ³ËÑ³{ÐÉ³ËÇÈÑÈ³Ê³iÉÐKÜiÐÑ³{~Ê¨É{¨Ò{ÖoT¨{~ÑÜÜ{³ÓTÉØÒÚÉÓ¨oÚÓÜÉ{Ñ¨~ÑÜÓÉ{g~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{
ÚÉÑ³ÊgÉÚÑ¨¨Ö³ÒØ³ÑÙ{ÑÙ¨ÒÉ{~Ñ{Ñ
ÑÑ¨³iÚÉË³{Ñ³{¨ÉÖÉ{o{¤ÑÈ³Ì³É{KÜi³{~ÌÑÈ³ÌKÈÌÌT{ÐÌØÉ{~ÌÑVÑÜÜÒ
~Ñ{ØtÐiÐÉËuÈÉ¨{KÒÜÜÉ{³iÉÈ~ËÑ
~Ñ{tÈo~¨ÖÉ³Ñ{uÐÉ³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ³iØÌÜiØ~Ñ{³~Ñ³Ë~³iØ
Διάρκεια έως 16 Σεπτεμβρίου. Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη
5, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 22668838, info@leventisgallery.org

« Όλα τα υπέροχα
πράγματα»
Η Θεατρική $ÐÒÙÑ&_¦©>Ñ¨È{ÒÇÉ{³i~Ñ{Ö¨o{Ñ³iØÑ¨ÑooÊÐÉ³Ë³Ü
t %ÜÑ³ÑÈÓ¨TÑ¨ÒoÐÑ³Ñu¨³Ì³ÈØ³Ë³ÜØ ¿_¦Ã¦xx>²/vxn³
ºR>>Rx>~Ñ{Ã>v_
ÉÐÉ³Ò×¨ÑiÑ¨ËÑØ³Ñ³ËÈ
ÑØÙ{ÑÙ¨Ñ³{~ÌØÐÌÜoØÉ~iÚÉËÑÑ¨ËÑØ¨Ì³iÐÉ³i¨{³ËÑ
³Ñ³ËÈÉË~iÊØ~Ñ{³iÉÉ¨oÊ
ÈÐÐÉ³TÊ³È~{ÖÌÈ~ÒÚÉ×¨Ò
Ù{Ñ×¨É³{~ËÚÉÑ³ÓØ~ÑÜÖ³Ñ{ÑÉ¨ÐiÉÖÈ³ÑKÑ{~Ò¨ÌÑ³iØ{³¨ËÑØ0Ó¨oVÑÓKi~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³
¸Æ´³iåooÜËÑ~Ñ{Ó~³³É³ÑÂ{ÙÉÖÉ{É

ÌÜ³~ÌÐVÑ³ÑØ³K¨ÑKÉË
t¦x²xR©¤&xR}u³_À;¦}/x_© 
É{³ÈTËÑ³È~Ñ{iiÐÑ³{~Ì³i³Ò³ÈØ
~ÉËÐÉÈË³Ñ³Ñ{³iÑÐÉÌ³i³Ñ~Ñ{³
T{ÖÐ¨ÈT¨i{Ð{ÉË Ë~iÊØi
¨{³ËÑ³Ñ³ËÈ
Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μέχρι τις 3 Μαΐου (εκτός από τις
24 και 26 Απριλίου). Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Κρατήσεων: 70000138.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Να μην την κάνουμε για το λούσο
Φτιάξαμε ÑÇÏÑÇÊÎÓÃÇËÃÓÇÙÚËÇØÞÄÔÚÕÏÑÇÏÖÒÁÕÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑÕÏÚ¦ÓËÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÑÇÏÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÑÇÚ¦ÓÇÚÇÑÇÏÔÇÓÎÔÔÚØËÖÄÓÇÙÚËÔ×
ËÑËÃÙÚÎ¡¦ÒÚÇÑÇÏÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÚÏ
Ñ¦ÔÕßÔÖÕÆÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏ"¬×ØÇÛÇÓÕß
ÖËÃÚËËÑËÃÁÞÕßÔÈÏÈÒÏÕÛÎÑ¦ØËÝÑÇÏÇØÞËÃÇÖÕßÓÖÇÃÔËÏÝÓÁÙÇÑÇÏÔÚØÁÖËÙÇÏ
ÔÇÑÇÛÃÙËÏÝÒÒ¦ÚÏÔÇÒÁÓËÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÊÎÓÃÇËÔ×ËÓËÃÝÁÞÕßÓËÑÇÏÖÒÁÕÔÎ
ÁØËßÔÇÑÇÏÎÊÏ¦ÞßÙÂÚÎÝÕÒÄÍÕÝÖÕß
ÛÇËÑÌÁØÕßÔÚÇÓÁÒÎÚÎÝÛÇËÃÔÇÏÌ¦ØÕÝÍÏÇÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕß
ÚÄÖÕßËÜØ×ÄÚÏÎÑÇÊÎÓÃÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÌßÚ×ØÏÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÁØËßÔÇÝÑÇÏ
ÄÞÏÙÆÔÇÐÎÕÌ×Ô
ÏÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÈÁÈÇÏÇ
ÁÞÜÍØ¦ÉËÏÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÊËÔËÃÓÇÏ
ÇÔÚÃÛËÚÕÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÑÇÏËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÄÚÏËÃÞÇÍØ¦ÉËÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßØÕÞÜØ¦ËÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÎÃÊØßÙÎÑÇÊÎÓÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÖÕßËÃÔÇÏÎÓÄÔÎ
ÖÕßÊËÔÁÞËÏÕÆÚËÎ¡¦ÒÚÇÁÞËÏÕÆÚËÚÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÖÄÙÕ
ÖÕÒÆÇÔ¦ÍÑÎÁÞÕßÓËÇÖÄÓÃÇÑÇÊÎÓÃÇ
ÑÇÏÛÁÒÕßÓËÇÓ¦ÔÑÇÏÚÏÔÇÏÊØÆÙÕßÓË

Αν δεν ακούεται φωνή μες
’στην Ακαδημία, / αν μες ’σ’
αυτή δεν έρχεται κανένας να
διδάξη, / ω! μη θαρρής πως
έπεσε καμμιά επιδημία, / ή
πως μας έλειψαν σοφοί… πα!
πα! θεός φυλάξοι! / Εμείς για
λούσο θέλουμε να ήναι ’στας
Αθήνας, / για λούσο μας την
έκτισε κι’ ο μακαρίτης Σίνας…
ÓÃÇ"ËÔËÃÓÇÏÇÔÚÃÛËÚÕÝÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÏÊØÆÓÇÚÕÝÖÕßÛÇËÃÔÇÏËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÓËÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÍÔ×ÙÎÝÙË
ÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÇÒÒ¦ÄÖÜÝÁÍØÇÌÇÑÇÏ
ÖÁØßÙÏÚÁÚÕÏÕÔÑÇÏØÄÁÞÕßÓËÂÑÇÒÆÚËØÇËÑËÃÙÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÑÇÏ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÞÕßÔÙÑËÌÚËÃÄÚÏÙËËÖÃÖËÊÕÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÍÔ×ÙÎÝÓÇÝÒËÃÖÕßÔ
ÇÑÄÓÇÖÕÒÒ¦"¡¦ÒÒÕÔÄÞÏÊÏÄÚÏÇÔÚÕ
ËÃÞÇÔÙÑËÌÚËÃÛÇÌØÄÔÚÏàÇÔÔÇÁÒßÔÇÔ
ÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÞØÕÔÃàÕÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ

Πεζοπορώντας
χωρίς τέλος
ο πιο σημαντικό ÓËÚÕÔÁØÔËØ²ÁØÚÙÕÍÑÊËÔËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÕßËÃÔÇÏÙËÖÒÂØÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÚÕÍÆØÏÙËÚÕÛØÃÒËØ:HS[HUKMPYL®
ÑÇÏÚÕÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØßÔÇÔÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÑÕØÓÖÇÚÙÄÌ®ÇÒÒ¦ÕÚØÄÖÕÝÖÕßÍßØÃàËÏÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß!ÞËÏØÕÖÕÃÎÚËÝ²ÜØÃÝ
ÉÎÌÏÇÑ¦ËÌÁÚÎÙÏÍÕßØÏ¦ÚÜÔÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÓËÚÎÔÖÄØÚÇÇÔÕÏÞÚÂÙÚÕÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÕ®
ÄÖÜÝÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÒÁËÏÕÃÊÏÕÝ¬ÕÑÇØ¦ÈÏ
ÖÕßÙÑÇØÌÇÒ×ÔËÏÙÚÕÈÕßÔÄ¢ÏÚÙÑÇØ¦ÒÔÚÕ®ÚÕÙÁØÔÕßÔÓËÚÇÞÁØÏÇÎÇÊÏÇÖÁØÇÙÚÎàÕÆÍÑÒÇÚÕßÓÇàÕÔÃÕßÍÑÃØËÎ
Ó¦ÙÚÏÍÇÚÕßÛËÕÆ®ÊËÔËÃÔÇÏÙÑÎÔÏÑÄÚÕ
ÎÌÇÃÙÚËÏÕËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇËÑØÇÍËÃÑÏËÑËÃÔÕÝÓËÚÕÔÕÖËØÇÚÁØÚÕßÙÚÕÞËÃÒÕÝÚÕß
ÑØÇÚÂØÇ3H:V\MYPLYL®
¢Ú¦ÔËÏ×ÝÚÎÔÔÚÇØÑÚÏÑÂÚÕÇßÚÄÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÔÛØ×ÖÜÔÇÌÕÙÏÜÓÁÔÜÔÙÚÏÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ
ÚÕßÝÁØËßÔËÝÙÚÏÝßÔÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕß®ÞËÏÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÇÚÁÙÙËØÇ
ÙÎÓËÃÇÚÕßÕØÃàÕÔÚÇÁÞËÏÖËàÕÖÕØÂÙËÏÇÖÄ
ÚÕ¡ÄÔÇÞÕÙÚÕÇØÃÙÏÁÞËÏàÂÙËÏÓÕÔÇÞÏÑ¦ÑÇÏÇÑØÇÃÇÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÒÕÍÃÇÄÚÇÔÕßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝÂÚÇÔ
ÙÞËÊÄÔÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕÝËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÑÇÏÇÔÁÊËÏÐËÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÖÇØËÑÑÒÃÙËÏÝ
ÇÔ¦ÖÎØÕÏÇÖØÕÙ¦ØÓÕÙÚÕÏÖÕÒÆÖØÏÔÚÇ
¡¡ÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÊØ¦ÙÎ
ßÚÄÝÕÐËÞÜØÏÙÚÄÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÑÇÏ
ËÖÃÓÕÔÕÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÛÇËÃÔÇÏÇÆØÏÕÙÚÎ
ÚÁÍÎØÇÓÓ¦ÚÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÇÌÏÁØÜÓÇÓËÖØÕÈÕÒÁÝÚÇÏÔÏ×ÔÚÕß
ÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕÔÕÒ²ÕÒÔÚËÔÍÑØÁÏÓÖËØÏÊØßÚÂÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý30=,MYVT[OL5@73ÚÎÝ
ÎÓÄÙÏÇÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÞËÏÁØÛËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÕÄ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß
 ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÓËÍ¦ÒÎØËÚØÕÙÖËÑÚÃÈÇ
ÙÚÕÁØÍÕÚÕßÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÑÇÏÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÑÇÃÚËÍÔÜØÃàËÏÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»©ÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÕßÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÁÑÇÔËÇÔÇÙÑÇÌÁÝÙÚÕ
ÙÑÒÎÖÏËÃÕÙÚÎÔ Ü©²ÁØÚÙÕÍÑÍÆØÏÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßÚÇÎÓ¦ÊÏÇàÜÂÝ® ÙÚÎÔ
ÜÑÇÏÙÚÎÔ ØÂÚÎ¡ÏÒÕÆÙÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÇÒÒ¦ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÊËÔ
ÁÞÜÑÇÓÃÇËÖÇÌÂÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇ¬ÇÁÞÜ
ÐËÞ¦ÙËÏ®ÓÇÝËÃÞËÖËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕß
 ® ©ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÍÏÕÝÚÕß
ÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÒÒÎÔÃÊÇÒÒ¦ÊÇÙÂÓÇÏÔËÖ¦ÔÚÇÑ¦ÚÏÖÕÒÆÑÇÒÄÍÏÇÓÁÔÇ®
ßÚÄÝÕÇÖØÄÈÒËÖÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏ
ÇÚÇÐÏÔÄÓÎÚÕÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝ
ÊËÖÕßÇÑØÕÈÇÚËÃÊÏÇØÑ×ÝÙÚÇÄØÏÇÚÎÝ
àÜÂÝÑÇÏÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝËÃÔÇÏËÔËØÍÄÝÖËØÏÖÇÚÎÚÂÝÚÕßÑÄÙÓÕß ÏÇßÚÄÇÖÄÓÄÔÕ
ÚÕßÚÕÔÇÙÑËÃÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÎÝ
ÙÑÁÉÎÝÚÎÝÙÆÔÛËÙÎÝ©ÑÄÙÓÕÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÙËÇßÚÕÆÝÖÕßÚÇÐÏÊËÆÕßÔÖËàÂ®
ÁÞËÏÖËÏËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÈØÃÙÑÕÓÇÏÙËÁÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕÇÔÔÇÕÔËÏØËÆÕÓÇÏ
ÒÒ¦ÑÇÏÙÇÔÔÇÖÕØËÆÕÓÇÏÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ÑËÃÓËÔÕÇØÇÚÎØ×ÍÆØÜÓÕß¬ÕÓËÍ¦ÒÕ
ÑÁØÊÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÈÒÁÖËÏÝÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝ
ÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏ®©²ÁØÚÙÕÍÑÊÏÇÞÜØÃàËÏ
ÚÕÔÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÇÖÄÚÕÔÚÕßØÃÙÚÇ!©ÓÇàÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÃÔÇÏÙÇÔÛÇÔ¦ÙÏÓÕÇÓ¦ØÚÎÓÇ©
ÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÝËÃÔÇÏÇØËÚÂ®
¡ÕÔÇÞÏÑÄÝËÐËØËßÔÎÚÂÝÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÕÖÃÇÑÇÏÓÇàÃÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¬ÕÁÞËÏÇÌÎÍÎÛËÃÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖËØÏÖÒ¦ÔÎÙÂÚÕßÙÚÎÔ ØÂÚÎÖØÏÔÇÖÄ
ÖËÔÂÔÚÇÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇ!ÃÞÇÓÇàÃÓÕß
ÁÔÇÍÇáÊÕßØ¦ÑÏÑÇÏÁÔÇÖËØÃÙÚØÕÌÕÍÏÇÔÇ
ÖßØÕÈÕÒ×ÖÁØÊÏÑËÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÁÌÚÇÙÇÙÚÕÇÙÃÛÏÄÖÕßËÃÊÇÙËÓÏÇÖËÊÏ¦ÊÇ
ÇÔËÓÄÓßÒÕßÝÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
ÖÏÙÚÁÉÜÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÚÕßÚÕÖÃÕßÚÇÔ
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÓËËÖÎØÁÇÙËÚÄÙÕÖÕÒÆ
ÑÇÏÁÍÏÔËÎÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇÍßØÃÙÜÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¸ÎÓ¦ÊÏÇàÜÂÝ¹©ÏÇÔËÓÄÓßÒÕÏÂÚÇÔÕ
ÇÑØÕÍÜÔÏÇÃÕÝÒÃÛÕÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓÕÏÇàÇÔ
ÓËÒÕßÒÕÆÊÏÇÖÕßËÃÞÇÔÚØËÒÇÛËÃÑÇÏÍÆØÏàÇÔÍÆØÜÍÆØÜÓÇÔÏÇÙÓÁÔÇ¬ÕÚÕÖÃÕÖÕß
ÇÔÚÃÑØÏÙÇÚÄÚËÂÚÇÔÑ¦ÚÏÚÄÙÕËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÖÕß¦ÍÍÏÐËÚÎÔÉßÞÂÓÕßÈÇÛÏ¦®
ÕÒÒ¦ÑÇÏÖÕÏÑÃÒÇÓÖÕØËÃÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÕÔ²ÁØÚÙÕÍÑÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÈÏ×ÔËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃàËÏÙËËÏÑÄÔÇ©ÓÜÝÇÖÄÚÇÖÏÕ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßËÃÔÇÏÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÙËÊÏÇØÑÂÑÃÔÎÙÎÁÔÇÔËÐÕØÏÙÓÕÆÚÇÐÏÊÏ×ÚÎ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÚÕÙÏÔËÓ¦ÚÕßÊËÔßÖÇÑÕÆËÏ
ÙËÞØÕÔÕÒÕÍÃËÝ¬ÇÐÏÊËÆËÏÄÖÜÝÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÓËÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙËÑ¦ÛËËÖÕÞÂËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇ
ÔÕÎÚÂÙßÔÁÞËÏÇÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÚÕÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÖÇØÄÔ©²ÁØÚÙÕÍÑÊËÔËÃÔÇÏÖÕÚÁÕ
ÃÊÏÕÝ ¦ÛËÚÕßÊÎÓÄÙÏÇÖÇØÕßÙÃÇÍËÔÔ¦
ÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏÇ

Τ

ΘΕΑΤΡΟ

³iØÓ{(ÑËÇÈU1ÑÒiØÉ¨oËÈV
°³¨{Ñ=Ó{ÈVÒ¨{Ø³Ñ³ËÈV.³ÓÜÑ'È¨oÓi.~iÚÉËÑU1ÑÒiØÉ¨oËÈVÐÈ{~ÊUÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨ÈV~ËiiU
'³iØ {~ÜÒÈV~i{~ÒU ÜÉÑ³Ñ-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÂÊÎßÖÇØÞÕßÙ×ÔÊÕÓ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÜÝ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÍÔ×ÙÎÇÖÄÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÂÚÎÝÁÜÝÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÔÁÇÝ®
ËÃÚËÓÕßÚÏÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÏÙÞÆËÏÑÇÏ
ÙÂÓËØÇßÙÚßÞ×ÝÛÇÙÇÝÐÇÔÇÖ×ÚÏËÃÞÇÍØ¦ÉËÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÏ
ÇÔÇÒÕÍÏÙÚËÃÚËÚÏÇÖÄÇßÚ¦ÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ!´ÞÕßÓËÙÑËÌÚËÃÄÚÏÊËÔ
ÁÞÕßÓËÛÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎB¯DÁÞÕßÓËÙÑËÌÚËÃÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÇÓÕßÙËÃÇ"B¯DËÔÁÞËÏ¡ÕßÙËÃÕ
ÇÔÚ¦ÐÏÕÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÎ ÆÖØÕÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏËÐÜÌØËÔÏÑÄB¯D®ÖÄÇßÚ¦ÖÕß
ÁÍØÇÌÇÚÕÙÂÓËØÇÁÞÕßÓËÓÄÔÕ
ÚÎÔ ØÇÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝÙÚÎÖÕßÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇÌÏËØÜÓÁÔÎÝÙÚÕÔ²ØÏÙÚÄÌÕØÕ¦ÈÈÇËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÚÏÛÇÍÃÔËÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ¯
¬×ØÇÛÇÓÕßÖËÃÚËÚÏÍÑØÏÔÏ¦àËÏÝ
ÛÇÍÃÔÕßÔÑÇÏÇßÚ¦ÚÕ¡ÕßÙËÃÕÊËÏÒ¦
ÊËÏÒ¦ÖÇÃØÔËÏÙ¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦Î
ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑË±ÌßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÞÕßÓËÙÚÇÙÑÇØÏ¦¦ØÇÖØÇÍÓÇÚ¦ÑÏÇÍÃÔÕÔÚÇÏ´ÒÇÄÓÜÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÓËÈÂÓÇÚÇÚÄÙÕÇØÍ¦ÖÕßÙËÖÏ¦ÔËÏ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇ

ÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÊÕÆÓËÚÕ
Ö×ÝÛÇÙÚËÒËÞ×ÔËÚÇÏÎÑÇÊÎÓÃÇÖ×Ý
ÛÇËÑÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏÛ¦ÔÇÚÕÃÓÇÝÏÄÚÏ
ÇÔËÌÇØÓÄàÕßÓËÑÇÏËÑËÃÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕ
ÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÎÕßÒÂÑÇÏÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÑÕÔÑÒ¦ÈÏÇÑÇÏÖÇØÇÙßÔÇÍÜÍÁÝÊßÙÚßÞ×ÝÛÇÇØÞÃÙÕßÓËÖ¦ÒÏÔÇÚÙÇÑÜÔÄÓÇÙÚËÍÏÇÚÃÁÍÏÔËÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÕÑ¬¦ÊË
ÑÇÏÄÞÏÑÇÏÕÑËÃÔÇÝÍÏÇÚÃÎÁØËßÔ¦
ÓÕßËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÊÏÑÂÙÕß
ÑÇÏ¦ÒÒÇÚÁÚÕÏÇ
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ÈÒ¨TÈV~ÑÜÒ~¨ÈÐÐÓÑ~Ñ{ÌV³{¨ÒÚÉ{ÑoËÉ³Ñ{VÒ³Ñ~ÒÈÚÑ~³Ò×³É{
É¨ÉÈi³ÊØVÐ¨ÓÉÓÑÌÐo{Ñ³Ñ(¨{~ÒÛÉÙÐÓÑVÉ~Ò{ÜiÐÐÈ¨{ÐÓÈÌoÉ{~Ñ{Ñ¨TÉËVÉÐ{ÑÑ¨TÊ³ÖÈ
tÇ³ÑÌÑ¨TÉËuV~Ñ{ÉÒÜÜÑÑ¨ÌÐ{Ñ
ÐÌiKÑ¨Ê¨ÒÚÉ{Ñ~Ñ{ÑÈ³ÊÉËÑ{
ÑÂ{ÓÑ{iÙ{Ì³{oËÉ³Ñ{TÉÙÌ¨{~Ê
ÈÌÚÉiÉËÑ{ÑÈ³Ê³¨Ñ³{~Ìå¨TÉË
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Ενας Eλληνας
υπογράφει
την «καρδιά»
της Μπιενάλε

Ο Στέλιος Κόης, ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÌØ
Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³ÈÉ¨{³Ó¨È
³iØÉÉ³ËÑØ³ildi{ÉÒÜÉ

Σχεδίασε το ιστορικό περίπτερο
της οικοδέσποινας Βενετίας
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Τι σημαίνει ËÔËÚÃÇ"ËÇßÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝ
ÚÁÒÏÕÝ ÄÎÝÙÚÎÔÎ¡ÖÏËÔ¦ÒË
ÚÎÝËÔËÚÃÇÝÕÕÖÕÃÕÝÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÚÇÒÄÔÚÏà¦ÏÔËØÒËÙ¦ÔÚØÕÑ¦ÒÕ
ÇÔÁÒÇÈÇÔÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÑÇÏÚÕÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÖËØÏÖÚÁØÕß
ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÖÄÒÎÝÑÇÏÑÇÒÕÆÔÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÓÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÖ¦ÔÜÙËÔËØÄ
©ÒÕÚÕÖËØÃÖÚËØÕËÃÔÇÏÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÌ¦ÔËÏÇÔËØÕÆ®ÓÇÝÒÁËÏ
ÕÚÁÒÏÕÝ ÄÎÝÑÇÏËÐÎÍËÃÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÓÏÇËÏÊÏÑÂÓËÓÈØ¦ÔÎÛÇÑÇÒÆÉËÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÖËØÏÖÚÁØÕßÑÇÏÛÇÍËÓÃÙËÏÓËÚÕ
ßÊ¦ÚÏÔÕÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßËÃÔÇÏÚÇßÚÄÙÎÓÕÓËÚÎËÔËÚÃÇ©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÛÇÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÛÇÖËØÖÇÚÕÆÔÖ¦ÔÜÙÚÕÔËØÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÍÔÜÙÚÁÝ
ÓÖØÃÑÕÒËÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÕÏ
ÍÕÔÊÕÒÏÁØÎÊËÝÍÏÇÔÇÊÁÔÕßÔÚÏÝ
È¦ØÑËÝ¡ÄÔÕÖÕßÕÏÊÏÑÁÝÓÇÝÛÇ
ËÃÔÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÌÚÏÇÍÓÁÔÇÇÖÄ
Ó¦ØÓÇØÕÊÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßÐÆÒÕß®
¬ÕÖËØÃÖÚËØÕËÃÔÇÏÚÕÖÇÒÇÏÄÚË-

ØÕÚÎÝÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÑÇÏÎËÔËÚÃÇ
ÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖÄÒÎÖÕßÁÞËÏÊÏÑÄÚÎÝ
Þ×ØÕÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÕÚÕÖÏÑÄÝÊÂÓÕÝÓËÙÑÕÖÄÇØÞÏÑ¦ÔÇ
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÖÄÒÎÝÚÕÖËØÃÖÚËØÕ
ÖÕßÛÇÕÔÕÓÇÙÚËÃ*VYWV9LHSL®ÚÇ
ÙßÔÂÛÜÝÑÇÒßÓÓÁÔÇÖÇØ¦ÛßØ¦ÚÕß
ÛÇÇÔÕÃÐÕßÔ×ÙÚËÕÏÛËÇÚÁÝÔÇÈÒÁÖÕßÔÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏËÔÚÄÝÚÕßÑÇÏÔÇ
ËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙËÓÏÑØ¦ÍÑØÕßÖÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÙ×ÓÇ®ÚÕßÖËØÏÖÚÁØÕß
ÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÁÔÇÁÑÛËÓÇ
ÇÒÒ¦ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÃÔÚÏÈÇÒ¢ÃÒÇ¢¦ÓÖÏÕ
Ï¦ÒË¢ËØà¦Ô©ßàÖËÚÁÑÕØÁÔÚàÕ
§Ú¦ÔÚË¢ËØÄ4ÃØÑÕ¡ÖÕØÝÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇ7SHZ[PX\L-HU[HZ[PX\LÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÕÔÙßÔÛÁÚÎÏ×ØÍÕ
ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÓËÁÔÇÓÕßÙÏÑÄÚÕßÁØÍÕ×ÙÇÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÙÚÕÈÃÜÓÇÚÎÝËÔËÚÃÇÝ¬Ç
ÖËØÃÖÚËØÇÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝÚÁÞÔÎÝÁÞÕßÔÙßÔÂÛÜÝÁÔÇØÄÒÕÙÇÔ
ÍÑÇÒËØÃÓËÚÕÔÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÔÇ
ÙÚÁÒÔËÏÁÔÇÊÏÑÄÚÕßÓÂÔßÓÇË
ËÓ¦ÝÚÕÃÊÏÕÚÕÖËØÃÖÚËØÕËÃÔÇÏÚÕ
ÁÑÛËÓÇÑÇÏÄÒÕÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓËÁÞÕßÔÙßÔËØÍÇÙÚËÃ

Στα 300 τ.μ. ³ÈÉ¨{³Ó¨È³iØÉÉ³ËÑØV~ÌiØ~Ñ{{ÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈÚÑÙiÐ{È¨oÊÈÓÑtÜÊÑuÈÚÑ
oÉÐËÈÐÉÉ¨ÌVo{ÑÑÐÉ³Ñ×Ó¨È³ÈØÉ{~Ó³ÉØ³iÑËÚii³iØÌÜiØ

«Υπάρχουν τεράστιες
δυνατότητες στην
Ελλάδα στην αρχιτεκτονική. Δεν υπάρχουν
όμως καλοί πελάτες»,
λέει ο Στέλιος Κόης.

ÍÏÇÔÇÈÍËÏÁÔÇÑÕÏÔÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕ
ÖÔËÆÓÇÚÎÝÖÄÒÎÝÞËÏÓÏÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂßÖÄÙÚÇÙÎÇßÚÄÑÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÚÕÇÔÇÒ¦ÈÇÓËËÓËÃÝÊËÔËÃÓÇÏËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÁÞÔÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ ÄÎÝ
ÏÇÚÕÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÒÒÎÔÇÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÖÕßÁÞËÏÐËÞÜØÃÙËÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÇØÓÕÔÃÇÙÚÏÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃËÝÚÕßÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÓÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏËÃÔÇÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÞÜØÃÝ
ÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÚÎÔËÓÖËÏØÃÇËÃÔÇÏÍÒßÖÚÏÑÂÍÏÇÓÁÔÇÔÇÝÞ×ØÕÝÓÁÙÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÓÁÙÇÚÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÍÒßÖÚÄÇÖÒ×ÝÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝËÃÔÇÏÍÏÇÓÁÔÇËÑËÃÔÕÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑ¦ÚÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÖÕØËÃÔÇàÂÙËÏ
ÔÇÔÏ×ÙËÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝ®ÚÕÔÃàËÏ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖÕÒÒÕÃÐËÞÔÕÆÔ

ÓÇÚÇÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÎ
ÓÇËÙÚØÃÇÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÄÞÏÙÚÕ
Ö×ÝÛÇËÔ×ÙËÏÝÊÆÕßÒÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÙÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÚÕßÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÝÁÔÇßÒÏÑÄÖÕßÓÖÕØËÃÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÔÇÂÚÇÔÍÏÇÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÔÇËÃÔÇÏÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ
ÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÖÞÕ ÕßÔÁÒÒÎÝÕ
ÇÔÏ¦ØÎÝÂÄÖÜÝÑ¦ÔËÏÕ;HRPZ®
ËÜØËÃÄÚÏÎÑÇÒÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈÂÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÛÂÔÇÓÏÇÖÄÒÎÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÚÎËÔËÚÃÇËÃÞËÖÒÂØÎËÒËßÛËØÃÇÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖØÄÚÇÙÂÝ
ÚÕßÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ±Ö¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÚÇÒÁÔÚÇÙÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÑÇÒÕÃÖËÒ¦ÚËÝÏÇ
ÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÑ¦ÚÏÖËØÔ¦ËÏÇÖÄ
ÖÕÒÒ¦ÙÚ¦ÊÏÇÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÚØÇÈÏÁÚÇÏÇÖÄËÊ×ÂÚËÔÚ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄËÑËÃÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÓÇÍËÃÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÏÊÁÇÇÔ
ÚÎÔÐËÞËÏÒ×ÙËÏÝÞ¦ÔËÚÇÏ®

ÄÚÏÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂËÃÔÇÏÑÇÏÚÁÞÔÎÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕËÖÏÙÚÂÓÎËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÚØÄÖÕÝÙÑÁÉÎÝ®

Οι δουλειές του
ËÐÕÞÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇ4PYHNL®
ÖÕßÙÞËÊÃÇÙËÙÚÎÔ¬ÂÔÕÚÕ
ÓËÚÎÔÕÖÚÏÑÂÙÆÔÊËÙÎÚÎÝØÁÕßÙÇÝÖÏÙÃÔÇÝÓËÚÕÔÛÇÒÇÙÙÏÔÄ
ÕØÃàÕÔÚÇÚÕÊØÕÙËØÄÑÇÌÁÚÕß
¡ÕßÙËÃÕß ßÑÒÇÊÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÚÕ
àÇÞÇØÕÖÒÇÙÚËÃÕÒßÑÏÁÝÇÒÞÎÓËÃËÝ®ÙÚÎÔ ÎÌÏÙÏ¦ÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ=HUP[`ÙÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕß¡ßÑÄÔÕßÑÇÏÚ×ØÇÎÙßÔÁÞËÏ¦ÚÎÝÙÚÎÔÕÓÖÎÃÇËÃÔÇÏÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝ
ÖÕßÐËÞ×ØÏÙÇÔÚÕÔÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
ÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÚÎÔ©ßØÇÔÕÆÖÕÒÎÚÎÝ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÍÃÔËÚÇÏËÆÑÕÒÎÄÚÇÔÚÎÔ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÝÓËÃÝÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÏÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÂÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÛÇàÂÙÕßÔËÑËÃÕÒÒÕÃ

ÁÞÕßÔÁÔÇÔÚØÄÖÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÖÕß
ÚÕÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÃÔÇÏÓÏÇÚËÞÔÏÑÂÓÇØÑËÚÃÙÚÏÑÎÚÎÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÇÒÒ¦ÊËÔÚÎÔÇÙÖ¦àÕÓÇÏÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕÁØÍÕÓÕß
ÍÏÇÚÃÇÖÒ¦ÚÕÆÛßÓÃàËÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÚÄÚËÊËÔÓËÇÌÕØ¦êÇÔÓÖÕØËÃÔÇÊËÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏËÓÓÕÔÁÝÓÕßÓÁÙÇ
ÙÚÕÁØÍÕÇßÚÄÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÑÇÏØÜÚ¦ÓËÙÞËÊÄÔÇßÚÄÓÇÚÇ
ÖÕÏÇËÓÓÕÔÂÚÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÖÏÓÁÔÜÖÕÒÆÙÚÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÛÁÒÜÓËÄÚÏÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÒ¦ÊÕßÒËÓÁÔÕÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜ
ÞÇØÕÆÓËÔÕÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÓË
ËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑËÍÏÇÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÂ
ÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕß®
ÏÇÚÕÔÃÊÏÕÎÇÖÒÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÑÒËÏÊÃÖÇØÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕÙßÞÔ¦
ÍÏÇÞ¦ØÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÄÚÏÖÏÙÚËÆÕßÓËÖÜÝÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏËÔÚÆÖÜÙÎÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÓÜÝÕ
ÞØÄÔÕÝÚÇÖØÕÊÃÊËÏÇßÚ¦ÚÇÖØ¦Í-
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Δυνατά μηνύματα στη μεγάλη οθόνη
Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2019 είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε καλό σινεμά
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Για ακόμη ÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÚÕÕÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÎÓÁØËÝ ÆÖØÕß ®ÁÜÝÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕÙÚÎ
ËÓËÙÄÑÇÏÙÚÕ ÏÔÎÓÇÚÕÛÁÇÚØÕ
ÇÒÒ¦ÝÙÚÎËßÑÜÙÃÇ©Û ÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ¡ÁØËÝ ÆÖØÕÝËÃÔÇÏ
ÓÃÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃ
ÛËÙÓÄÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇÌÏÒÕÐËÔ×ÔÚÇÝ
ÑÇÏÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÝ
ËÍÞ×ØÏÇÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÚÓÂÓÇÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦Ò.SVJHS0THNLZ
ÛÇÊÏÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÊÁÑÇÚÇÏÔÃËÝ¬Õ
ÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ¬ÓÂÓÇ ßÖØÏÇÑ×Ô
¬ÇÏÔÏ×ÔÑÇÚÇØÚÃàËÚÇÏÌÁÚÕÝÓËÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚËÙÙ¦ØÜÔÑßÖØÏÇÑ×Ô
ÚÇÏÔÏ×ÔÏÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÃÒÎÙÇÔ
ÙÚÎÔ ®ÕÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÃÊÏËßÛßÔÚÁÝÚÕß¡¦ØÏÕÝÚßÒÏÇÔÕÆÖÇØÇÍÜÍÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¬×ÔÏÇ¡ÏÙÏÇÒÂÖÇØÇÍÜÍÄÝ¶ÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇ
ÑÇÏ ×ÙÚÇÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÃÊÎÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝ
–Τέσσερις κυπριακές ταινίες, τι
τις έκανε να ξεχωρίσουν ώστε να
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα
του Φεστιβάλ;
¶ ÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝÚÇÏÔÃËÝÖÕß
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÚÓÂÓÇÑßÖØÏÇÑ×ÔÚÇÏÔÏ×ÔËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔÊßÔÇÚ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÓÁÙÜ
ÕÏÑËÃÜÔÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑ×ÔÓÕØÌ×Ô
ÄÖÜÝÎÑÜÓÜÊÃÇÚÕÛØÃÒËØÂÚÕ
ËÃÊÕÝÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÙßÞÔÄÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÌËÙÚÏÈÇÒÏÑÕÆÑßÖØÏÇÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ËÜØÕÆÓËÄÚÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÏÇÑßÖØÏÇÑÂÚÇÏÔÃÇÔÇÖØÕÈÒÎÛËÃÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝÑÇÏÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßËÍÞ×ØÏÕß
ÙÏÔËÓ¦ÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÕÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÈÕÎÛ¦ËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÚÕÖÏÑÂÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓËÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ÙßÔËØÍÇÙÏ×Ô
–Οι ταινίες αυτές, καθώς και άλλες θα μπορούσαν να σταθούν
σε διεθνή φεστιβάλ;
¶ËÜØÕÆÓË ÖÜÝ ÔÇÏ ©Ï ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ
ÁÞÕßÔÂÊÎÊÏÇÑØÏÛËÃËÃÚËÙËÌËÙÚÏÈ¦ÒßÉÎÒÕÆÖØÕÌÃÒÚÇÕÖÕÃÇ
ÖØÕÜÛÕÆÔÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÁÞÔÎÝËÃÚËÙËÛËÓÇÚÏÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦Ò
–Νιώθετε ότι ο κυπριακός κινηματογράφος έχει κάνει κάποια
βήματα προς τα εμπρός τα τελευταία χρόνια;
¶ØÑËÚÁÝÖØÄÙÌÇÚËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÁÞÕßÔÊÏÇÑØÏÛËÃÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÑÇÏËÃÓÇÙÚËÈÁÈÇÏÕÏÄÚÏÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖÏÚßÞÃËÝÊÏÄÚÏ

«Θεωρούμε Ì³{ÉËÑ{iÐÑ³{~ÌÐ{Ñ~È¨{Ñ~Ê³Ñ{ËÑÑ¨KÜiÚÉË³iT¨Ñ³iØ~Ñ{{³ÉÖÈÐÉÌ³{iÈ³Ê¨{Âi
³ÈÉoT¨{È{ÉÐÒÑÌ³ËÙ{³×É³{KÒÜ~Ñ{³~{ÌKiÚÒÉ{iÐÑ³{~Ò³iÉÂÓÜ{Âi~Ñ{KÉÜ³Ëi³iØ³{~ÊØ
~{iÐÑ³o¨Ñ×ËÑØVÑÜÜÒ~Ñ{³iÙiÐ{È¨oËÑÐÉÜÜ³{~ÈÉ¨oÑ{u
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÑÇÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÚÇÏÔÃËÝÇÖÄÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÙßÞÔÂ
ËÖÇÌÂÓËÚÏÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÇÓÕÔÚÁÒÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔ
ÙÂÓËØÇÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÏÔËÓ¦
–Ποιες είναι οι κινηματογραφικές προκλήσεις για έναν Κύπριο
δημιουργό σήμερα;
¶¬ÕÔÇÑ¦ÔËÏÝÙÏÔËÓ¦ËÃÔÇÏÁÔÇ
ÊÆÙÑÕÒÕËÍÞËÃØÎÓÇÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÛ×ÝÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏ-

O κυπριακός
κινηματογράφος είναι
ένας άξιος πρεσβευτής
της Κύπρου στο
εξωτερικό και χρειάζεται
περισσότερη οικονομική
στήριξη από το κράτος.

ÑÕÃÖÄØÕÏËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÁÔÇÔ
ÆÖØÏÕÊÎÓÏÕßØÍÄËÃÔÇÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÒÁÝÚÇÏÔÃËÝÓËÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ6ÑßÖØÏÇÑÄÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÐÏÕÝÖØËÙÈËßÚÂÝÚÎÝ
ÆÖØÕßÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝ
–Το Φεστιβάλ έχει καταστεί θεσμός, ποια είναι η διεθνής εμβέλειά του;
¶¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÓÏÑØÄÈ¦-

ÙËÏÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÇÏÔÏ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÏÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÖØÕÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÌËÙÚÏÈÇÒÏÑÕÆÑÆÑÒÕß
Ñ¦ÚÏÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇÖÕÙßÓÖÃËÙÎÝÓËÚ¦ÇÖÄÓÏÇÖßØËÚ×ÊÎÌËÙÚÏÈÇÒÏÑÂÖÕØËÃÇßÚ¦
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÖÕßÚÕÑ¦ÔÕßÔÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑÄÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÎ ÆÖØÕÝ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇßÚÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚÇÏÔÏ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÚÕÕÖÕÃÕÙÃÍÕßØÇÁÞËÏÈÕÎÛÂÙËÏ

Αλλάζουν οι κινηματογραφικές θεματικές
Δεν υπάρχει ÑÐ×{KÜËÑÌ³{iÉoT¨{Ñ~{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÊÑ¨ÑooÊ³³ÉÜÉÈ³ÑËT¨Ì
ÓTÉ{~ÒÉ{iÐÑ³{~ÒKÊÐÑ³Ñ¨ÌÙÈÑ×ÉÌØ
Ø¨Ø³iÚÉÐÑ³ÜoËÑ³³Ñ{{VÑ×É³Ó¨È
Ø¨Ø³i¨Óoo{i³È¨ÌÜÈ³È~{iÐÑ³o¨Ò×ÈoÉ{~Ì³É¨Ñ{ÑT¨Ì{ÑVÙ{~Ñ{ÜoiÐÓÑÚÑÓÜÉoÉ~ÑÉËØV{~È¨{Ñ~ÓØÑ¨ÑooÓØ
ÉÂÈi¨É³ÖÑTÉÙÌ{É¨Ñ³Ü{~Ò³iÉ{~{ËÑ³ÈÙ¨ÒÐÑ³Ø³iØÉ{KÜÊØ³ÉÂ³É¨{~ÌVÐÉÓÑ³¨ÌÈÙÉÑÓ×ÉÈoÉVÙÈ³ÈTØV³{ØÑoËÙÉØÉÌØ³Ó³{ÉoTÉ{¨ÊÐÑ³ØUÑÌ
³iÐ{ÑVÙÉÉËTÑÖ³É³ÑÐÓÑÖ³É³i{~Ð{~ÊÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ~Ñ³Ñ³ÊÈÑÜiÚ×ÑÊ
³ÈTÌÜÒÑÑÌ³iÉ{KÜÊVÑÌ³iÒÜÜiVi
K{ÐÑ³{~ÊÑ×Ì¨Ðii³Ó³{³Ñ{{ÙÉÉÓ³¨ÉÉ³ÈØÈ³ÉÜÉ³ÓØÑÑ¨È{ÒÈÐÉ
{ÖT¨Ñ{ÐiÐÑ³{Ò³ÑoÉoÌ³Ñ0Ñ³ÓÜÉÐÑ«{ÑÈÉ¨KÜ{~ÒÙÑ~¨ÖK¨ÉT³i¨Óoo{i

ÐÉÑÙÉÂ{Ì³i³ÉØ³iÑ¨ÑooÊ
{ÑÐÑ³{ÒV³ÌV³iÚÉÐÑ³ÜoËÑ³~È¨{Ñ~³Ñ{{ÈÈÐÐÉ³ÓTÈ×Ó³Ø³
Ù{Ño{³{~Ì~ÐÐÒ³{³È×É³{KÒÜÚÑÐÑØÉËÉ{Ì³{³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÓTÈÑÜÜÒÂÉ{iÐÑ³{~ÒV
~{ÑÈ³Ì×ÉËÜÉ³Ñ{ÉÐÉoÒÜKÑÚÐÌVKÓKÑ{ÑV
~Ñ{³iÓÑoÉ{ÒÙiÐ{È¨oÈÓ¨TÉ³Ñ{Ñ
ÉÐÜÈ³ËÉ{³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ ÙiÑÌ³tÃ
²v_H¦xXn_u³ÈÑ¨ÑÜÒÐÈØ¸Æ®~Ñ{³i
t+©_>¦x_u³È'Ü¨ËÙi¸Æ¬ÉËTÉÑ¨TËÉ{
ÑÙ{Ñ×ÑËÉ³Ñ{iÑÜÜÑoÊV~Ò³{ÈÑ{TÉÖÉ{
³{ØÑÑ¨TÓØ³È³¨ÉÖÐÑÑ¨ÑooÊØÐ{~¨Ö
ÐÊ~ÈØ³Ñ{{È¨ioÊÚi~Ég~Ñ{Ñ~ÌÐi
É{~¨Ñ³ÉËgÐÉÉ¨{Ì³É¨VÐÒÜ{³ÑV~{{~ÌVÈÑ¨Â{Ñ~ÌVÑ~ÌÐi~Ñ{~ÑÚÑ¨ÒÉ{~Ñ³{~Ì
É¨{ÉTÌÐÉåÌ³t->Àvx²__¿__©u
¨Ë³ÈV³Ñt8>x²xn+uÉ³Ñ¨Ë³iØV
t(ÑÖiu{{ÑÜÊ~Ñ{³K¨ÑKÉÈÐÓØÑ-
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ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
 Ú{~ÌÛ{Ño{³{~Ì(¨Ìo¨ÑÐÐÑ
t-ºnnxn_X¦xÁuVtåËÚÈÑåÑÐÊØu~Ñ{
t->8vx²_ ¿__©uVÈÚÑ¨KÜiÚÖ³
Ã¦º©x>Ã©×Ó³ØVÙ{É~Ù{~Ö³K¨ÑKÉË~ÑÜÖ³É¨iØ~È¨{Ñ~ÊØ³Ñ{ËÑØ~Ñ{{³Ñ{ËÉØt-ºnnxn
_X¦xÁuVt->8vx²_ ¿__©u~Ñ{tÝÀ>x²
º¦²v_¦©²¦ºR²x©u³K¨ÑKÉË³È~ÑÜÖ³É¨ÈÖ¨{È~iÚÓ³i.ÉÉ{Ù{~Ê¨KÜÊÚÑ¨KÜiÚÉË
i³Ñ{ËÑt(ÑÖiu³iØ0{ÑØ{{ÑÜÊ%ÜÉØ{³Ñ{ËÉØ³È Ú{~ÖÙ{É~Ù{~ÖÉËiØ³K¨ÑKÉË~ÑÜÖ³É¨iØÉ¨ÐiÉËÑØ~Ñ{~{Ö
Πρόγραμμα προβολών

1. «Αίθουσα Αναμονής»
åÜÓÂÑÙ¨ØÉ³Ñ¨Ë³iØVd¬¶VÖ¨Ø¸Æd
Πέντε άνθρωποι Òo³{ÐÉ³ÑÂÖ³ÈØÂÈÒÉÉ
ÐËÑÒÙÉ{ÑÑÚÊ~iT¨ËØÑÓTÈÑÒÐiio{Ñ³
{{ÉËÑ{Êo{Ñ³ØK¨ÓÚi~ÑÉ~ÉË1Ñ¨ÓÉ{Ñ
K¨ÈÓÑ³¨ÌÑÈÉ¨oÑ³ÖÐÉ³ÑÂÖ³ÈØ¨-

ÜÖ³É¨iå×ioiÐÑ³{~Ê³Ñ{ËÑ³/¦xH_R>x
_©²x¿>t-ºnnxn_X¦xÁu³È({É¨ËÙi³Ñ
¨ÒoÐÑ³Ñ×ÑËÉ³Ñ{ÑÑË¨ÈÙ{Ñ×¨É³{~Ê
³¨ÊÚÉÐÑ³{~ÒÓÉ{V³¨ÑViÚÉÐÑ³ÜoËÑ
ÑÈ³ÊÑÉ{TÈÚÉËÑÌÐ{ÑÑÒÜoi{~Ð{~ÊÉËTÈiVÑÜÜÒ~È¨ËØÑÌ³ÑÜÑ³ÖTÈØ
ÉÑ¨{o¨Ò×ÈØV{Ë{ÚÑ~Ñ³Ñ×Ó¨È
ÑÂÉ~ÜÉ{ÙÈ³i~È¨{Ñ~ÊÙ{ÒÜÉ~³VÐÉ³Ñ³¨Ó³ÒØ³iÉÑÜiÚ×ÑÊÙ¨ÑÐÑ³{~Ê
oÜÑVÐÉ³i³ÉT{~ÊÓ{Ñ³ÈÌ¨ÈVÈ
ÙÉÚÑÑ¨ÑÓÐÉ{ÉÑ¨TiÐÓÉØtÙ¨ÑÐÑ³ËÇÈÉØuÉ~×¨ÒÉ{ØÉ{¨ÉTÊØVÑÜÜÒÖ³É~Ñ{É~ÑÚiÐÉ¨{ÓØ³iÜÉ³{~ÓØ~ÐÙËÉØ
ÈÑ³{¨ËÇÈÙÊÚÉ³i~È¨{Ñ~Ê¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΗΣ
Αρχισυντάκτης περιοδικού «Τηλεώρες»
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~É{ÐÓÈÑÐÉËÈÇ³ÑË~Ñ{o{ÑÑ~Ñ³Ñ×Ó¨È
ÑK¨È~Ò{ÑÙ{ÓÂÙ¨{ÑÉËÑ{ÜÖÑ¨oÒ
1ÓÑ³¨,{ÒÜ³´¯mVdUÆÆV
=ÊÑ(ÒÜÜÑØm¯mVdUÆÆ

2. «Small White Envelopes»
.³Ê¨iØ¨Ë³ÈV´¶VÖ¨Ø¸Æd
Ο νεαρός Ð{~¨ÑÑ³ÉÑØ{{ÉÜÊØVÐÉ³ÒÑÌÑÉ{ÜÓØÈÙÓTÉ³Ñ{~Ñ³Ò³iØÇÊØ³ÈTÉ³{~ÒÐÉÓÑ
È¨ÉÈÐÓT¨ÓØÈÓTÉ{ÙiÐ{È¨oÊÉ{VTÒ³ÑØ³ÑTÑ¨³{ÒVÑ×ÑËÇÉ{Ñ~ÜÓÉ{³Ñ×Ñ~ÉÜÒ~{ÑÈ×Ó¨È{~ÑÜÉÐÓ{ØÙ¨ÉÓÑ
oÒÐ
1ÓÑ³¨,{ÒÜ³m¯mVdUÆÆV
=ÊÑ(ÒÜÜÑØ¯mV¸¸UÆÆ
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³{~ÌÑ³ÖTiÐÑ«(È¨i{~ÌØÌÜÉÐØ«

ÙÚÕÔÇËÊØÇÏÜÛËÃÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÏËÛÔ×ÝÜÝÁÔÇÝÍÕÎÚËßÚÏÑÄÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝ¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÇÏÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÇÖÄ
ÁÍÑßØÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝßËÒÖÏÙÚÕÆÓË
ÄÚÏÇÖÄÚÕßÞØÄÔÕßÛÇÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÑÇÒËÙÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÛ×ÝÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇËÃÔÇÏÎÁÔÚÇÐÎËÔÄÝÚÓÂÓÇÚÕÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÖÕßÛÇËÖÏÒËÍÕÆÔÔÇ
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÙËÁÓÖËÏØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÕßÝÛÇÚÕßÝÈÕÎÛÂÙÕßÔÔÇÚÎÔ
ËÐËÒÃÐÕßÔÒÖÃàÕßÓËÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÙÇÝÊ×ÙÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
–Ποιο είναι το μήνυμα που περνάνε οι Κινηματογραφικές Μέρες
Κύπρου τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στην Κύπρο.
¶ÃÓÇÙÚË ÁÔÇ ÌËÙÚÏÈ¦Ò ÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÕÃÍËÏÁÔÇÑÇÔ¦ÒÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝ
ÆÖØÕßÑÇÏËÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÏÔËÓ¦ËÖÕÓÁÔÜÝÚÕÓÂÔßÓ¦ÓÇÝÊËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÇÖÄÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÚÜÔÚÇÏÔÏ×ÔÖÕß
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÊÏÑÂÓÇÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÇßÚ¦ÚÇ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÄÙÕÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÍÃÔËÚÇÏÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÙßÓÈÇÊÃàÕßÔÓË
ÇßÚÁÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
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~Ñ³ÉTÌÐÉÑÑÑo¨ÉÖÉ³Ñ{V{ÒiØÑÑo~ÒÇÉ³Ñ{Ñ
Çi³ÊÉ{³iKÊÚÉ{Ñ~Ò{tÉ~ÜÉ~³uTÑ¨Ñ~³Ê¨o{ÑÑ³×Ó¨É{Ë
1ÓÑ³¨,{ÒÜ³¸¯mV¸ÆUÆÆV
=ÊÑ(ÒÜÜÑØl¯mV¸ÆUÆÆ

1ÓÑ³¨,{ÒÜ³®¯mV¸¸UÆÆV
=ÊÑ(ÒÜÜÑØ¯mVdUÆÆ

4. «Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ»
-ºnnxn_X¦xÁVÒ¨{Ø({É¨ËÙiØV
´¶V¸ÆdVÖ¨ØVÉ¨ÐÑËÑV ÜÜÒÙÑ
Το σχέδιο ³È{Òio{ÑÑ×ÖoÉ{ÑÌ³iÖ¨
ÑÑ³¨ÓÉ³Ñ{VÌ³Ñ~ÖÜØ³ÈV0ÇËÐÈVÙ{ÑTËÇÉ{
³i É~¨Ê=iVÈT¨ËÇÉ{³{ØÉÜÉÖÚÉ¨ÉØÉ¨{TÓØ
ÑÌ³ÑÑ³ÉTÌÐÉÑÑÚØiÐÉ³Ñ×¨ÒÇÑÌ³Ñ
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5. «Παύση»
0{Ñ{{ÑÜÊV®¶VÖ¨Ø¸Æd
Σε μια απεγνωσμένη ¨ÒÚÉ{ÑÑÙ¨ÑÉ³ÉÖÉ{
ÑÌ³iÐ{ÇÓ¨{ÑÉÌØoÒÐÈT¨ËØÑoÒiVi ÜËÙÑ
~Ñ³Ñ×ÉÖoÉ{ÉÓÑ~ÌÐÉ~Ù{~i³{~ÊØKËÑØ¨Ø
³~Ñ³Ñ{É³{~ÌÖÇÈo³iØ.Ö³ÐÑV×Ñ³ÑËÑ~Ñ{
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÚÑÑ¨TËÈÑÈoTÓ³Ñ{
1ÓÑ³¨,{ÒÜ³m¯mV¸¸UÆÆV
=ÊÑ(ÒÜÜÑØ´¯mVdUÆÆ

3. «Await Further Instructions»

vÃ_¿¦}x>V®¶V (å¸Æd
Ανήμερα ¨{³ÈoÓ{ÑÐÈ³i¨{ÙiØÐÑÖ¨i
ÈËÑÓTÉ{É¨{~È~ÜÉ{³Ë³{³iØ{~oÓÉ{ÑØ
xn¦>Ò³{³¨ÐÉ¨ÌÈÐKÑËÉ{ÓÂÑÌ³iÌ¨³Ñ
³ÈØ0{Ñ¤Ñ{ÌÐØ«0¨Ð~¨Ñ³{~ÌÉÉ{ÌÙ{« ¨oÑ-

¬Û{ÉÚÓØ'É³{KÒÜV{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÓØÓ¨ÉØgÖ¨Ø¸ÆV¸w¸Æå¨{ÜËÈ¸Æ0
¨Ìo¨ÑÐÐÑ³È×É³{KÒÜÉËÑ{Ù{ÑÚÓ{Ð³i{³ÉÜËÙÑÀÀÀRÃ¦º©kxX>Ã©R~Ñ{³iÉÜËÙÑ
³È'É³{KÒÜ³k>R_H}
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λαογραφία και παράδοση έγιναν έμπνευση
Ο νεαρός καλλιτέχνης Αντρέας Σκουφάρης ζωγραφίζει κυπριακές παροιμίες και δίνει χρώμα και σχήμα στη διάλεκτο
–Κινείσαι λες μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου, θες
να μου πεις περισσότερα;
¶©ÏÞ×ØÕÏÚÕßÖÃÔÇÑÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÓËÓÏÇÇÑÇÛÄØÏÙÚÎÍØÇÓÓÂ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÞØ×ÓÇÚÇßÔËÏÊÎÚ¦
ÐÁØÜÖÕÏÕÏÞ×ØÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍËÓÃÙÕßÔÙßÔËÃÊÎÚÇÚÕÞÁØÏÓÕß
ÑÏÔËÃÚÇÏÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÍØÇÓÓÂ¬ÕÛËÜØ×ÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÙÇÔ
ÓÏÇÓÏÑØÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝßÔËÏÊÎÚ¦ÐÁØËÏÝÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÖËÏÝÇÒÒ¦ÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÏÝÊÏÇÒÁÍËÏÝ
ÇÙßÔËÃÊÎÚÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÙËÖÕÏÕÔ
ÓÏÒ¦ÝÚÏÍÒ×ÙÙÇÓÏÒ¦ÝÑÇÏÙËÖÕÏÕ
ÆÌÕÝÛÁÒËÏÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÝ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Αντρέας ÑÕßÌ¦ØÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÔËÇØÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÕÕÖÕÃÕÝàÜÍØÇÌÃàËÏÑßÖØÏÇÑÁÝÖÇØÕÏÓÃËÝßÚÄÚÕ
ÊÁÙÏÓÕËÔÄÝÔÁÕßÓËÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÑÇÏÊÎÚÎÒÇÕÍØÇÌÃÇÂÚÇÔÇØÑËÚÄ
ÍÏÇÔÇÓÕßÑÏÔÂÙËÏÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏÇ
ÔÇÓ¦ÛÜÖ×ÝÚÕÑ¦ÔËÏ©ÔÚØÁÇÝ
Ñ¦ÔËÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ
0ZUV[.HSSLY`ÓËÚÃÚÒÕ ÕßÈÁÔÚËÝ®
ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏÄÖÜÝÓÕßÒÁËÏÕÏ
ÖÇØÕÏÓÃËÝÑÇÏÎÇÖËÏÑÄÔÏÙÂÚÕßÝ
ÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÚÕß
ÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕß
ÑÇÏËÑØÄÙÚÎÑËÚÜÔÖØÕÚÏÔ×ÔÚÕß
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕßÑÇÏ
ÇÓÁÙÜÝÑÇÚ¦ÒÇÈËÄÚÏÇßÚÄÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÔÇÊ×ÙËÏÞØ×ÓÇÑÇÏÙÞÂÓÇÙÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÊÏÇÒÁÑÚÕßÓËÁÓÖÔËßÙÎÚÕÑÃÔÎÓÇ
3V^IYV^ÄÖÕßËÃÔÇÏÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÚÕßÙÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝ7VW(Y[
–Πώς προέκυψε η ιδέα να ζωγραφίζεις κυπριακές παροιμίες;
¶¡ËÚ¦ÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÁÉÇÞÔÇÛÁÓÇÍÏÇÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙÜÚÎ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕßËÄÒÎÓÕßÚÎàÜÂ
¦ÑÕßÍÇÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÖÇØÕÏÓÃËÝÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔÁÔÇÓÂÔßÓÇÂ
ÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔÑ¦ÚÏ©ÏÖÇØÕÏÓÃËÝ
ÒÕÏÖÄÔÂÚÇÔÖÕÒÆÕÏÑÃËÝÙËÓÁÔÇ
¡ÏÇÓÁØÇÖØÏÔÇÖÄÖÁÔÚËÖËØÃÖÕß
ÞØÄÔÏÇÓÕßËÃÖËÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÚÕÔ
ÑßÖØÏÇÑÄÓÆÛÕÍÏÇÚÕÖ×ÝÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÎÞËÒ×ÔÇÕÙÑÇÔÚàÄÞÕÏØÕÝÎÇØ¦ÞÔÎÑÇÏÎÓÁÒÏÙÙÇßÚÄ
ÂÚÇÔÁÓÏÙËÚÕÓßÇÒÄÓÕßËÏÑÄÔËÝÓËÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌÇÔÚÕÔÓÆÛÕÖÄ
ËÑËÃÔÎÚÎÓÁØÇÐËÑÃÔÎÙËÎÁØËßÔ¦
ÓÕßÍÏÇÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÒÇÕÍØÇÌÃÇ

«Αθκιασερός ÑÒØÚÒ×~É{³Ç{Ñ{³ÈØÇ³ÑÖØu

«Τώρα Ö¤K¨ÑÐÉ³i×ÊÉTÒÑÐÉ³³¨ÑoÖÙ{u

ÖÄÚÄÚËÖ¦ÔÚÇËÃÞÇÓÇàÃÓÕßÁÔÇ
ÓÏÑØÄZRL[JOIVVRÁÚÙÏ×ÙÚËÄÚÇÔ
ÖÂÍÇÏÔÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇÞÜØÏ¦ÙÚÇ
ÑÇÌËÔËÃÇØ×ÚÇÍÇÇÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÚÕÖÏÑÕÃÓÆÛÕÏÂÖÇØÕÏÓÃËÝÍÏÇÔÇ
ÙÞËÊÏ¦ÙÜÚÏÝÏÊÁËÝÓÕßÇÖËßÛËÃÇÝ
ÞÜØÃÝÔÇÞ¦ÔÜÞØÄÔÕ
–Ποιες είναι οι δυσκολίες ενός
τέτοιου εγχειρήματος;
¶ÊßÙÑÕÒÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÇ
ÇÖÕÊ×ÙËÏÝÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝÖÇØÕÏÓÃÇÝÓËÚÕÔÙÜÙÚÄÚØÄÖÕÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÒÄÍÏÇÚÎÝËÃÚËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ËÃÚËÓËÚÇÌÕØÏÑ¦³ÒÒÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÓÁÔÇÂÚÇÔÇßÚÂÎ
ËÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÕÚÆÖÜÙÎÔÇËÃÔÇÏÓË
ÙÆÍÞØÕÔÎÓÇÚÏ¦ÔÇÁÞËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÔÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙË
ÒÄÍÏÇ¯ÚÕßÝÖØÜÚÏÔÕÆÝ
–Θα μπορούσες να κάνεις την ίδια
απεικόνιση αν η λέξη ήταν στην
κοινή νεοελληνική; Η γλώσσα, η
διάλεκτος νιώθω ότι παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στη δουλειά σου.
¶ÑßÖØÏÇÑÂÊÏ¦ÒËÑÚÕÝËÃÔÇÏ

ÊßÇÙÓÄÝÊÏÇÌÄØÜÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏÚËÞÔÏÑ×ÔØÕÚÏÓ×ÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×
ßÒÏÑ¦ÖÕßÁÞÕßÔÈ¦ÙÎÚÕÔËØÄÖÕß
ËÃÔÇÏÖÏÕÌÏÒÏÑÄÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ËÔÏÑ¦ÕÏÖÃÔÇÑÁÝÓÕßÁÞÕßÔÁÔÇÔ
ÙÕßØËÇÒÏÙÓÄÑÇÏÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÓÕßÁÓÖÔËßÙÎËÃÔÇÏÚÕÑÃÔÎÓÇ3V^IYV^ÄÖÕßËÃÔÇÏÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÕßÙÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝ
7VW(Y[ÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝ
ÓÕßËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÓÕßÙÏÑÂ
ÑÄÓÏÑÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄ
ÍÏÇÖÜÔÁàÏÑÇÑÇØÚÕÆÔ

H διάλεκτος Éi¨ÉÒÇÉ{³³¨ÌÈÇo¨Ñ×ËÇ³ÑÑ³{~ÉËÐÉÑV³Ñ¨ÌÑV³ÑT¨ÐÑ³ÑV³ÑTÊÐÑ³ÑÑ~ÌÐÑ~Ñ{³ÑÈÜ{~ÒÈÈÚÓ³È³ÈØËÑ~ÉØÐÈVÜÓÉ{åÙ¨ÓÑØ.~È×Ò¨iØ
ÓÁØÕÝÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÓÕßÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂÊÏ¦ÒËÑÚÕËÃÔÇÏÚÇÖÏÕ
ÕÏÑËÃÇÇÑÕÆÙÓÇÚ¦ÓÕßÓ»ÇßÚÂÔ
ËÑÌØ¦àÕÓÇÏÓ»ÇßÚÂÔÓÏÒ× ÇÏ
ËÃÔÇÏÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÇÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆ
ÚÕÖÃÕßÖÕßÚÎÔÙßÔÕÊËÆÕßÔÖÕÓÁÔÜÝÙÃÍÕßØÇÎÊÏ¦ÒËÑÚÕÝËÖÎØË¦àËÏÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßàÜÍØÇÌÃàÜ

ÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÇ
ÞØ×ÓÇÚÇÚÇÙÞÂÓÇÚÇÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÇßÒÏÑ¦ÖÕßÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝÓÕß
–Ποια ζωγραφική τεχνική ακολουθείς για να αποδώσεις το θέμα σου;
¶¬ÇÙÞÁÊÏ¦ÓÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÔ-

–Γιατί θέλεις να «ντύσεις» τις λέξεις με χρώμα;
¶¡»ÇØÁÙËÏÍËÔÏÑ¦ÔÇÙßÔÊß¦àÜÚÏÝÒÁÐËÏÝÑÇÏÚÇÞØ×ÓÇÚÇÊÏÄÚÏ
Ñ¦ÛËÞØ×ÓÇÓÖÕØËÃÔÇËÑÌØ¦ÙËÏ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÁÔÔÕÏËÝÂÑÇÏÏÊÁËÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÕÏÒÁÐËÏÝ ÇÏÔÕÓÃàÜÎ
ÚÁÞÔÎÍËÔÏÑ¦ÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇÍÏÇÚÃÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ÒÁÐËÏÝßÖÂØÞÇÔÚÇÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÍÏÇÙßÔËÔÔÕÕÆÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÂÍÏÇÔÇÇÖÇÛÇÔÇÚÃÙÕßÔ
ÚÇÂÛÎÑÇÏÚÇÁÛÏÓ¦ÚÕßÝ

–Αυτή είναι η πρώτη σου ατομική
έκθεση, τι προσδοκάς από αυτή;
¶¡ËÚÎÖØ×ÚÎÓÕßÁÑÛËÙÎÖÁØÇÔÇÖÄÚÕÄÚÏÛÁÒÜÔÇÊËÃÐÜÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÛÇÂÛËÒÇÔÇÖØÕÈ¦ÒÜÑÇÏÔÇÊÏÇÙ×ÙÜÚÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÇØÕÏÓÃËÝÂÛÎÑÇÏÁÛÏÓÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÙÈÂÔÕßÔ
–Είσαι ένας νέος καλλιτέχνης,
ποια είναι τα σχέδιά σου για το
μέλλον;
¶ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕÓßÇÒÄÓÕß
ËÃÔÇÏÙÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÖØ×ÚÎÇÚÕÓÏÑÂÓÕßÁÑÛËÙÎÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÔÕÓÃàÜÛÇÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜËÑÛÁÙËÏÝ
ÙËÞ×ØËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÄÓÎ
ÛÇÂÛËÒÇÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇËÑÊ×ÙÜÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÖÇØÕÏÓÃËÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝÇÖÄÓÁÔÇ¡Ë
ËÔÊÏÇÌÁØËÏËÖÃÙÎÝÎËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÖÇØÇÓßÛÏ×Ô

tÈKÓ³ÉØuV³Èå³¨ÓÑ
.~È×Ò¨iVx©²n>_¦ÃV
$ÙÈÓØV(ÑÜ{ÒÉÈ~ËÑÛ{Ò¨~É{ÑÓØ¸¬å¨{ÜËÈ

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

www.lovefm.com.cy

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Oι «ιδιόμορφες» μαύρες τρύπες
ην περασμένη ¬ËÚ¦ØÚÎÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÁÔÇÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÑÇÚÄØÛÜÓÇÓË
ÚÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚÜÔÕØÃÜÔÓÏÇÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
ÕØÃàÕÔÚÇÝÍËÍÕÔÄÚÜÔ®ØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÃÖÕÚÇÂÁÙÚÜÙÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÊØÇÖËÚËÆÙËÏ©ÚÏÂÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÚË¦ÙÚØÇÖÒÇÔÂÚËÝÑÇÏÔËÌËÒ×ÓÇÚÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚ×ØÇÙßÓÖÏËÙÓÁÔÇÙ»ÁÔÇÔÇÖËØÏÄØÏÙÚÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÑÇÏßÖÁØÖßÑÔÕÞ×ØÕÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏÔÄÓÕÏÚÎÝ
ÌßÙÏÑÂÝÑÇÚÇØØÁÕßÔ ÇÏÖÇØ»ÄÒÕ
ÖÕßÎËÜØÃÇÚÎÝËÔÏÑÂÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÝÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇËÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÓÄÒÏÝÖØÄÙÌÇÚÇÓÇÝÊÄÛÎÑËÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÓËØÏÑÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÓËÍÏ»ÇßÚÁÝÏÇÚÃ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÙÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÚÕÊÁÕÝ
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÓÏÇÓÇÆØÎÚØÆÖÇ
©ÏÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÄÚÇÔ¦ÙÚØÇÓËßÒÏÑ¦ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÇÚÎÝÆÒÎÝÖÕßÁÞËÏÕÒÏÕÝ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔ
ÑÇÏÔÇËÑØÇÍÕÆÔÇÙÚØÏÑÂÇßÚÂ
ÁÑØÎÐÎÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÙÕßÖËØÔÄÈÇ®
ÑÇÏËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÈÃÇÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÙÚÕÙÆÓÖÇÔÑÇÏÒ¦ÓÖËÏÓË
ÚÎÔÁÔÚÇÙÎËÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ¦ÙÚØÜÔÙÇÔ
ÚÕÔÒÏÕ ÏÇßÚÄÖÕßÖßØÕÊÕÚËÃ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÎÊÆÔÇÓÎÖÕßÑßÈËØÔ¦ËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÓÇÝÎÈÇØÆÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇÖØÕÑÇÒËÃÚÎÔÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ÚÕßÇÙÚØÏÑÕÆÖßØÂÔÇËÔ×ÖÇØÇÓÕØÌ×ÔËÏÙßÍÞØÄÔÜÝÑÇÏÚÕÔ
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Η Κατερίνα Κρις γράφει και ζωγραφίζει τα δικά της παιδικά και εφηβικά βιβλία. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, δούλεψε επί είκοσι χρόνια στη
διαφήμιση, έγινε υπεύθυνη επικοινωνίας στις εκδόσεις Πατάκη. Το πιο
πρόσφατο παιδί της είναι ο Φραντζ
Κλάφτα (εκδ. Πατάκη), ένας νεαρός
συγγραφέας που προσπαθεί να γράψει αλλά η αναβλητικότητά του τον
έχει αφήσει «άβιβλο».

Τ

– Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;
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ÚÕßËÏÊÏÑÕÆÖÕÒÒÁÝ ÌÕØÁÝ ËÖËÐÎÍËÃÚÕÍËÔÏÑÄ
¦ØÇÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇ ÍÔÜØÃàÕßÓË
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÓÏÑØÕáÙÚÕØÃÇÚÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎ
ÏÙÚÕØÃÇ ÚÕß ÚÄÖÕßÓÇÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÒÒÇÍÏ×ÚÎ
ËÑÚÄÝÚÜÔÒÇÕÍØÇÌÏÑ×ÔÇÔÇÌÕØ×ÔÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝ ßÖËØÕÆÔÚÇÝ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÏÝ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÑÇÏÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÏÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÑÇÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÑÇÏÐÁÔÕß

ÚÆÖÕßÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ ßÖËØÕÆÔÚÇÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÏÝËÑÑÒÎÙÃËÝ¶ÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÜ¦ÔÔÎÝÑÇÏÏÓÏÒÃÇ
¡ÏÞÇÂÒ¶ÍÏÇÚÇÙÜÓÇÚËÃÇÚÕßÞÜØÏÕÆÍÏÇÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÚÎÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ ßÖËØÕßÔÚÏÜÚ×ÔÙÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÎÝ© 
ÓÁÙÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÓËÒÁÚËÝÑÇÏ
ÙÚÕÏÞËÃÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÓÏÇÑÏÈÜÚÄÍÔ×ÙÎÝÓÃÇÑÏÈÜÚÄÖÕßÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÕÖÃÇÙËÔÇÚÎÍËÓÃÙËÏ
ÑÇÏÔÇÚÎÔÇÌÂÙËÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏ
ÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÝÍÔ×ÙÎÇÏ×ÔÜÔ ¦ÛËÑËÌ¦ÒÇÏÕËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÕÏ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇØÞËÏÇÑÁÝÑÇÏÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖÕß
ÊÃÔËÏ¦ÒÒÎÇÃÙÛÎÙÎÙÚÕÙßÍÍØÇÌÏÑÄËÍÞËÃØÎÓÇÚÕßÒÒÇÍÏ×ÚÎ
©ÚÄÓÕÝ ßÖËØÕÆÔÚÇÚÕß
ÞÛËÝÑÇÏÚÕßÙÂÓËØÇ®ÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
ËÃÚËÇßÚÄÝËÃÔÇÏÏÙÚÕØÏÕÊÃÌÎÝ
ËÃÚËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÒÄÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÌÏÒÃÙÚÜØÂÓÎßÚÂÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚËÝ
ÇÐÃËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕ
ÙËÄÒÕßÝÏÇÚÕÔÒÒÇÍÏ×ÚÎÚÕ
ÌËÃÊÕßÞØÄÔÕßÈØÂÑËÇÖÄÒßÚÎ
ËÌÇØÓÕÍÂÊËÔÐÄÊËÉËÚÕÔÞØÄÔÕ
ÚÕßÊËÔÙÖÇÚ¦ÒÎÙËÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕß¦ÊÏÑÇÇÒÒ¦ËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËËÖÏÓÕÔÂÑÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝÓËÇÍ¦ÖÎ
×ÙÚËÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÁÔÇÔÜÌÁÒÏÓÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÑÇØÖÄ

gÝÈ³Ò³ÑK{KÜËÑÉËÑ{ÈÊÚØ³Ñ
{ÑÙ{~iÐÓÑ0ÑT¨i{Ð{Ø
TÒ{Ño{Ñ³ÖVÐÌÈiÙÌi
ÙÉÑÈÂÒÉ³Ñ{³ÑÙ{Ñ~ÒÌØoËÉ³Ñ{ÐÉ³ÑTÒ{Ñå³{ÚÓ³ØÐÒÜ{³Ñ
0¨ÑÓT³tÑÐÓ(Ñ¨ÒÙÉ{u³È~Ò{ÜØËÜ³ÑÌ³Ë
ÑË¨Ð{ÑÐ{~¨ÊÙÌi~ÒÚÉK¨ÒÙÈ
~{Ö³É¨ÑTÒÐÑ{³Ù{~ÌÐÈ
tÑ¨ÒÙÉ{uj
– Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

g$ {~ÜÒ'ÜÑÐÓÜVÙ{ÒiÐØ
ÑÜTiÐ{³ÊØÈÜÓÉÌ³{ÑÑ~ÒÜÈÉ³ÉÜ{ÂË¨{³iØÑÚÑÑËÑØ$Ø
~Ñ³ÑÜÑKÑËÉ³ÉVÚÓÜÉ¨{Ì³É¨
T¨Ìo{ÑÉÐÓÑV³ÉÑÙ{ÑKÒÇ
³ÑK{KÜËÑÈÓT³~ÐÙËÐÈ
– Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

g.³ÙÉËÐÈÚÑÉËÑ{iÓ¨{
.ÓÜÉÍVÑ¨ÓÜ(¨È³Vi{¨³ÇË{Ñ
ÈÜ×V¨ÑÐ.³ÌÈ~É¨V0Ñ¨ÜØ
³Ë~ÉØV0Ç,,0ÌÜ~{VÖÜ{Ø
É¨V{Ö{ØÒ¨ÜV0ÇÓ{ÐØÒ¨{V Ë~ØÑÇÑ³ÇÒ~iØVÑ¨ÑoÒ³iØVÑ¨~0ÈÓ{V'¨Ñ³Ø
Ò×~Ñ~Ñ{×È{~ÒtÒK{KÜØuÈoo¨Ñ×ÓÑØ'¨Ñ³ÇÜÒ×³Ñ
– Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

g ¨TÉ³Ñ{~Ò{Ñ³{oÐÊÈi
ÇÊÉÐÑÚÑËÉ{ÜÖ{ÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÑÌ³ÑK{KÜËÑVÑÜØ³~ÒÉ{ÐÉ³
ÇÌ¨{~Ñ{iÐÉ³ÑÐÌ¨×i
oËÉ³Ñ{ÐÓÑÈ~Ñ{ÐÌ
ØÑ¨oÌ³É¨ÑÚÉÜÊÉ{Ø
Ñ³ÑÐ{¨Ñ³ÉËØÌÜÑÑÈ³Ò
o¨Ò×³ÑØÓÑK{KÜËÑÜÜÒ
ÙÉÉËÑ{³Ó³ËÙ{

– Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

gÉ³iÐÊÐiÈÓTVÚÑÐ¨ÖÑÑÙ{ÑKÒÌÜÑ³Ñ~ÜÑ{~Ò
K{KÜËÑÂÑÒÑÑÊ³Ñi¨³i
×¨Ò
– Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει
τις περισσότερες φορές;

g$t(Ë³É¨(Ñu0Ñ³¨ÉÖ³i~Ñj
– Η επιλογή του ήρωά σας, Φραντζ
Κλάφτα, απηχεί ίσως την αγάπη σας
και για τον «κανονικό» Κάφκα;

g$'¨Ñ³ØÒ×~ÑÉËÑ{ÑÌ³ÈØ
Èoo¨Ñ×ÉËØÈÐÉ³¨ÒKiÂÑÑÌ
Ð{~¨Êo{Ñ³ËÉËÑ{ÑÌ³ÈØ{{Ù{ÑË³É¨ÈØ~Ñ{t³ÑÜÑ{¨iÐÓÈØuVÑÈ³ÌØ~Ñ{{Ê¨ÓØ³È ÑÉÈÑËÚi³
Ñ{ÙËÈ³~Ñ³ÑÙË~ÑÑÉ×ÈÜÒ~{i³ÙÖ~ÑÐ³ÐÑÉÌØÉÊÜ{~Ñ0ÑÈ³ËÇÐÑ{
– Ποια «προίκα» σας έχει δώσει ως
συγγραφέα η θητεία σας στη δημοσιογραφία και στη διαφήμιση;

g ÑÉ~×¨ÒÇ~ÒÚÉ{ÙÓÑÐÉ{~ÐËÑÜÌoÈ
– Τελικά, τι θέλουν να διαβάζουν
τα παιδιά; Εχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα;

gÛÉÉËÑ{ÉÖ~ÜÑ{~ÊÉ{Ø
³ÜÖT¨Ð~ÌÐ³ÈÙ¨Ði³{~~ÑÑÜ{~Ñ{³ÈÛ{ÑÙ{~³ÖÈ$o¨Ò×³Ñ{K{KÜËÑÈÙÉ
TÉ³ËÇ³Ñ{ÐÉÌÑÑ¨Ñ~ÜÈÚÖ
³ÑÑ{Ù{ÒÊÐÉ¨ÑV{³ÉÖØÚÑ
É{K{ÈÐÌ³Ñn¦>vxR¿_©
~Ñ{³Ñ~ÜÑ{~ÒK{KÜËÑ
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Βασίλισσα Βικτωρία, 200 χρόνια
Το διάσημο ÖÕØÚØÁÚÕÚÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÏÑÚÜØÃÇÝ  ÇÖÄÚÕÔ
àÜÍØ¦ÌÕ¬ÄÓÇÝ¦ÒÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÓÁØÕÝÚÎÝÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÍÏÇÔÇÚÏÓÂÙËÏÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÂÚÎÝÁÑÛËÙÎÛÇÙÚËÍÇÙÚËÃÙÚÇÔ¦ÑÚÕØÇ
ÚÕß¡Ö¦ÑÏÍÞÇÓÇÖÄÚÏÝÕßÒÃÕß
ÁÜÝÚÏÝ ËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÏÛÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÞØÕÔÎÈÇÙÏÒËÃÇÚÎÝ
ÏÑÚÜØÃÇÝÓËÖÒÕÆÙÏÕÖØÜÚÄÚßÖÕ
ßÒÏÑÄÁÑÛËÙÎÁÞËÏÚÃÚÒÕ¬ÇÇÔ¦ÑÚÕØÇÚÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÏÑÚÜØÃÇÝ®

EPA/JENS SCHLUETER

EPA/ ZOLTAN MATHE

EPA/ FILIP SINGER

AP/FRANK AUGSTEIN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP/ MARKUS SCHREIBER

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΑΪΜΑΡΗ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΛΕΙΨΙΑ

Εχει ³i³{Ði³{~Ê³È×Ó³Ø³~ËiÐÑ³ÈÒÈTÑÈØV~ÑÚØÈÐÜi¨³Ñ{ÆÆT¨Ì{ÑÑÌ³iËÙ¨Èi
³iØTÜÊØo{Ñ³ÓTiVÑ¨T{³É~³{~Ê~Ñ{³{ÇÒ{³ ³ÉÒÈ³iØÉ¨ÐÑËÑØ ~ÙiÜÉ{ØVÉ~ÚÓÉ{Ø~Ñ{
ÈÇi³ÊÉ{Ø¨ÑoÐÑ³{Ö³Ñ{É
ÜÜÓØT¨ÉØ³È~ÌÐÈVÑÒÐÉÒ
³ÈØ~Ñ{³i ÜÜÒÙÑ~È¨ËØÑÌ
³³{³Ö³~ÑË³ÉV¨×Ó¨³ÑØ
ÓÉØ¨ÉooËÉ{Ø.³i×³o¨Ñ×ËÑVÐÉ¨{~ÊÒiÑÌ³ÓÈÉËÒÈTÑÈØVÈÒ{ÂÉ³i
ÑÍÐÒ¨i³{Ølå¨{ÜËÈ¸Æ

¨Ñ³{~Ê$É¨Ñ³iØ$ÈooÑ¨ËÑØ
Ñ~³ÒÓÑÓ~³Ë¨{o{ÑiTo¨Ñ×ÊÉ{Ø~Ñ{ÑÚÊ~ÉÈi~i{~V
ÉÂÜ{ÐÓÐÉÑÐ×{ÚÓÑ³¨mÆÆ
ÚÓÉVÉ¨oÑ³Ê¨{ÑV~Ó³¨É{~É³~Ñ{T¨ÈØÙ~{Ð ËÑ{ÓÑ
K{ÐiTÑ{~ÌÐiÐÉË³Èddmwd®V
ÐÉ{ÙÉ¨Ó{ÉØÑËÙÉØÈÑ¨ÑÓÐÈ³(Ö¨o³ÈåÍ×ÉÜVo{¤
ÑÈ³Ì~Ñ{³Ó~Ó³¨VÐÉÉÐKÑÙÌ¸¸ÆÆÆ³ÐVÜÓoÉ³Ñ{ xkk_Ý¦²
-²ºXx©¨Ë~É³Ñ{³iÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊVK{ÐiTÑ{~ÊÉ¨{TÊ³iØÈÙÑÓ³iØ~Ñ{ÉËÑ{Ù{Ñ³i¨i³ÓÐiÐÉË

«Βαϊμάρη, iÈËÑ~Ñ{iÑÂËÑ³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØuÉËÑ{³Ë³ÜØ³iØÓ~ÚÉiØ³É¨ÐÑ{~Ì³¨{~ÌÈÉË
³É¨ÜË Ó~ÚÉiÑ{TÉÖÉ{³iÉ¨ËÙ³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ³iØ
ÑÍÐÒ¨iØVw´´VÈÓÐÉÜÜÉÑ
³ÑÈ³{³ÉËÐÉ³i~{{~Ê~Ñ{Ü{³{~ÊÑÑ³Ñ¨ÑTÊÉÐ{ÑÉ¨ËÙ¨ÚÒÜÑÐ³iØÑÌÙÈ³ÈÑÇ{³{~Ö~ÌÐÐÑ³Ø³iÉÂÈËÑ0Ì³É¨³i
×³o¨Ñ×ËÑ¨³ÒÇÉ{Ut ¨oÒ³ÉØV
(ÜË³iVåo¨Ì³iV.³¨Ñ³{³ÉØÌÜ³
oÉ¨ÐÑ{~×ÖÜVÉÚÉË³Éo{Ñ³i
Ú{~Êå³{¨ÉËÑu

Ακαταπόνητη i{Ì~$VK¨Ë~É{
³¨ÌÈØÑÙ{TÉ³ÉÖÉ{³iÙiÐ{È¨o{~Ì³i³Ò³iØVÑÈ³Ê³i×¨ÒÐÉÐ{ÑÓÑ
Ó~ÚÉiÉ{Üo{~Ó¨o³iØ³
ÈÉËÑÜ0ÉT³iØÉ{ËÑØ
ÑØÉ{~Ó³iØ³ÐÈÉË×³o¨Ñ×ËÇÉ{³Ó¨o³iØt(¨{ÓØÑ~³ËÉØuV³iÙ{Ò¨~É{Ñ³Éo~Ñ{Ë³iØ
Ó~ÚÉiØÈÓTÉ{³Ë³Üt É{¨ÊiÉËÑ{ÙÖÑÐiu ËÑ{iÐÉoÑÜÖ³É¨iÓ~ÚÉiÓ¨o³iØ{Ì~$ÐÉ³Ò³i
³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑÑÙ¨Ð{~Ê³iØ³i-Rvx¦
º©²v>_³iØ'¨Ñ~×Ö¨³iØ¨{
ÑÌÓ³ÉT¨Ì{Ñ

Το νέο Μουσείο Μπάουχαους

Νέο Κέντρο Τεχνών

Στον απόηχο της Βαϊμάρης

Η ειρήνη είναι δύναμη

REUTERS/ GONZALO FUENTES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

t ¨É³Ñ{~Ê{KÜ{ÚÊ~iuVÑÌ~³iÐÑ³iØ0Ó{³Ì³É¨
ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο Γίνκα ÕÔÏÓÖ¦ØËËÃÔÇÏËÚ×Ô
ÑÇÏÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÊÏËØËßÔ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ
ÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔËÐËÒÏÑÚÏÑ×ÔÌ¦ÙËÜÔÁÔÚÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎÚÁÞÔÎÚÕßÖÇØÕßÙÏÇÙÓÁÔÎÂÊÎÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÑÇÏßÖÕÉÂÌÏÇÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÚÕÈØÇÈËÃÕ¬ÁØÔËØÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÖØÄÙÌÇÚÇÁØÍÇÚÕßÙÚÎØËÚÇÔÏÑÂ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎ®ÃÔÇÏÓÏÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÇÖÕÚÃËÏÌÄØÕÚÏÓÂÝÙÚÎÔ
ÖÕÒßÓÕØÌÃÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝ

¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝ¬ÕÁØÍÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÚÕß¡ÖØ¦ÏÚÕÔÚÕÑÇÏ
ÁÑÚÕÚËÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÙÚÕ¡¦ØÍÑËáÚÑÇÏÙÚÕËØÃÖÚËØÕ
ÚÎÝÏÇÙÖÕØ¦ÝÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÚÕØÄÙÌÇÚÇÎ¬ÁÏÚ
¡ÄÔÚËØÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏ
ÚÕÁØÍÕÑÇÏÖÒÁÕÔÎØËÚÇÔÏÑÂ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎ®ÇÔÂÑËÏÙÚÏÝÓÄÔÏÓËÝ
ÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝÃÔÇÏÁÔÇÍÏÍ¦ÔÚÏÕÁØÍÕÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÕÇÖÄØ¦ÌÏÇÍËÓ¦ÚÇÈÏÈÒÃÇ±Ö¦ØÞÕßÔÈÏÈÒÃÇ
ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇÙÚÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÚÇÕÔÄÓÇÚÇÚßÖÜÓÁÔÇÓËÞØßÙ¦

ÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÒÜÔÚÜÔÖØ×ÚÎÝÑÇÏ
ÊËÆÚËØÎÝÍËÔÏ¦ÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÖÕßÙßÔÁÈÇÒÇÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇßÚÂÝÞ×ØÇÝ
ÖÄÚÕÔÒÇÔªÃÑÓÇÔÏØÒÇÔÊÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÍÜÍÂÝ×ÝÚÎÁÏÔÚÏÓÏÛÇÖÄ
¬àÇÓÇáÑÇÔÂÓÎÚÁØÇÕÃÔÑÇÕÔÏÓÖ¦ØËÁÞËÏËÐßÌ¦ÔËÏÁÔÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÞ¦ØÚÎÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙËËÑËÃ
ÈÇÒËÑÇÏÚÇÕÔÄÓÇÚÇÄÙÜÔÇÔÚÏÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙÚÎÔÇÌÕÓÕÃÜÙÎÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÄÙÜÔÇØÔÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÝ

ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÈÏÈÒÃÇÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÔÄÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÒÁËÏ
ÕÃÊÏÕÝÕÃÔÑÇÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ
ÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÍØÇÌÚËÃ±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÔÑ¦ØÔÚÏÇÔ®ÖÜÝÎÇÍÕØ¦ÚÕßÁØÍÕßÚÕß
ÇÖÄÚÎÔ¬ÁÏÚ¡ÄÔÚËØÔËÃÔÇÏÓÏÇ
ÁÓÖØÇÑÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝËÑËÃÔÜÔÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÖÕßÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÖÏÕÖÏËÙÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓÇÝØËÚÇÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎ®
ÖÕßËÑÚÃÛËÚÇÏÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇÖÕÑÚÂÛÎÑËÞ¦ØÎÙÚÎÔßÖÕÙÚÂ-

ØÏÐÎÚÕß(Y[-\UKÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÕÛÄÔËÝÚ¦ÓÖÒËÚÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÚÇ
ÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÇÈÏÈÒÃÇ©ÃÔÑÇÕÔÏÓÖ¦ØËÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕ ÇÒÒ¦ÙË
ÎÒÏÑÃÇÚØÏ×ÔËÚ×ÔÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÓËÚÕÃÑÎÙËÙÚÕ¦ÍÕÝÄÖÕßÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßËÐÂÙÑÎÙËÚÎÊÏÑÎÍÕØÃÇ
ÖÁÙÚØËÉÇÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÚÇÔÕ
ÃÔÑÇÂÚÇÔÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÖØÕÙËÈÒÂÛÎÇÖÄÓßËÒÃÚÏÊÇÖÕß
ÚÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÓËØÏÑÂÖÇØ¦ÒßÙÎ
ßÚÄÄÓÜÝÊËÔÚÕÔËÓÖÄÊÏÙËÔÇ
ÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οπως κάποτε με το αυτοκίνητο του Μπάτμαν...
Το κλείσιμο ÇßÚÕÆÚÕßÑÆÑÒÕßÚÜÔ
ÕØÌÇÔËÓÁÔÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÍÃÔËÚÇÏ
ÓËÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖØÕÙÕÞÂÝÓÇÝÔÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓË¦ÌÛÕÔÕ
ÞØ×ÓÏÕÑÇÓÖÆÒËÝÑÇÏÖËÚÇÞÚÁÝÍÜÔÃËÝÄÖÜÝÚÕ)H[TVIPSLÚÕÛØßÒÏÑÄ
ÇÓ¦ÐÏÚÕß¡Ö¦ÚÓÇÔ¡ÏÇËÈØÕÒÁÚ
ÓÖ¦ÒÇÓÕÔÚÁÒÕÚÕß  ÑÇÓÖØÏÕÒÁÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÊÆÕÔËÇØÕÆÝÙÑÇØÌÇÒÜÓÁÔÕßÝËÖ¦ÔÜÚÎÝÙÇÔÑÇÚÇÑÚÎÚÁÝËÔ×ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÑÚÎÓÁÔÕÏÇÖÄÇßÚÄÚÕ
ÓËÚÇÒÒÏÑÄÛÎÒßÑÄÖÕßÈØßÞ¦ÚÇÏ
ÆÕÔËÇØÕÃÒÒÎÔËÝÓËÁÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÒÕÏÖÄÔ©ÑÆØÏÕÝÑØÏÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏÃÙÜÝÌÚÇÃËÏ
ÎÍÜÔÃÇÚÎÝÑ¦ÓËØÇÝÇÒÒ¦ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÃÞÔÕßÔÖÕÒÆÓÏÑØÕÃÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÓËÚÇÒÒÏÑÄ¦ØÓÇÙÜÝÑÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÄÓÜÝ¬ÇÓËÍÁÛÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÓËÚ¦ÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕËÐÁÌØÇÙÇÔÚÎÔÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÕß§ÁÕß ÄÙÓÕßÖÇØ¦ÚÎÔ

Πρέπει, πάντως, ο αέρας
να φυσούσε ωραία στο
μέτωπο τρέχοντας με την
ανοιχτή Σέβι Ιμπάλα.
ÏÙÞÆÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕßÊÁÕßÝÑÇÚ¦ÚÕÔ
¤ßÞØÄÄÒËÓÕ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÓÕÆÊËÃÞÔËÏÓÏÇ
¦ÔÚÏÒÇÑÒÔÚÕØ¦ÔÚÕÚÕß ËÖÃÙÎÝÑÇÓÖØÏÕÒÁÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÏÝßÖÁØÕÞËÝÑÇÓÖÆÒËÝÚÎÝËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔ
ÒÇÞÚÇØÏÙÚ×ÔWPU\WNPYSZÚÎÝËÖÕÞÂÝ¦ØÇÍË"ÕÏÕÖÕÃËÝÄÓÜÝÑÕÔÚËÆÕßÔÔÇËÑÒËÃÉÕßÔÇÖÄÚÎËÈØÕÒÁÚ
ÚÕß  ¬ÇÚÕßØÒÜÚ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
×ÝÈØÁÛÎÑËÙÚÎÓÏÑØÂÒÒ¦ÊÇ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÁÈÏÓÖ¦ÒÇ"ÕÏÕÝÐÁØËÏ
ÔÑØÃÔÕßÓËÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»

.ÉK¨ÜÓ³ÐÒÜÑVÐ³ÓÜ³ÈlV~ÑÐ¨{ÜÓ${ÙÖ ÜÜiÉØ³iØÉTÊØ
~ÑÐÑ¨ÈÒ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊtKÒ¨~ÑuVÓÑÑÌ³ÑÜÜÒÖÐKÜÑ
³iØÐÉ³ÑÜÉÐ{~ÊØÑ³ÙÈÑÐËÑØ³È ÓÈÌÐÈ

ÙÚÕßÝÇÊËÏÇÔÕÆÝÊØÄÓÕßÝÑßØÏÇØÞÕÆÙËÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÖÇØ¦ÚÕÔÄÍÑÕÑÇÏÚÕËÑÚÄÖÏÙÓ¦ÚÕß
©ÖÜÝÄÓÜÝÑÇÏÓËÚÏÝ¦ÒÒËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÒÃÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÐÁØÕßÓËÍÏ»
ÇßÚÁÝÕÏÕÏÂÖÕÏËÝÇÖËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÆÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÖÕÆÖÎÍÇÃÔÕßÔÖÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÄÒÇÞ¦ÔÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÖÕßÓÁÙÇÙËÁÔÇ¦ÊËÏÕÈÕßÈÄ
ÙÖÃÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÖÏÇÔÇÇÊËÏ¦ÙËÏ
©ÖÜÝÎÊÏÇÈÕÒÏÑÂ ØÏÙÚÃÔ®ÚÕß
ÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÄÖÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃ
ÓÏÇÑÄÑÑÏÔÎÒÃÓÕßÛ¢ÏÕÆØÏÚÕß
 ÎÇÛ×ÇÑÇÚ¦¦ÒÒÇËÈØÕÒÁÚÓÖ¦ÒÇÖÇÃØÔËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÓÇÝÓÇÑØÏ¦ÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÒÒ¦ÚÕßÝ
ÖÇÃØÔËÏÓÇàÃÚÎÝÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÕÆÝ
ÖÒÂØËÏÝÇÔÁÓËÒÕßÝÙËÁÔÇÖÇÔÚÕÚÏÔÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÇÒÕÑÇÃØÏÄÖÕß
ÄÒÇÓÕÏ¦àÕßÔÊßÔÇÚ¦
©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÒÁÔËÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÕßÝÏÙÚÕØÃËÝÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝ
ÌÜÔÂÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÊËÔÍÔÜØÃàËÏÝ

ÚÃÖÕÚÇÍÏÇÄÒÕßÝÑÇÏÄÒÇÄÙÇÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔ¶ÂÑßØÃÜÝÚÄÚËÑÄÓÇ
ÑÇÏÄÚÇÔÚÏÝÑÒËÃÔËÏÝÐÇÔ¦ÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÑÕßÚÃÍÏÇÔÇÑÕÏÓÎÛÕÆÔÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÐËÌÕØÚ×ÔËÙÇÏÑ¦ÓÖÕÙËÝÇÖÄÇßÚÁÝÍÏÇÚÃÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇ
Þ×ØÕÝÑÇÏÞØÄÔÕÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÏÇÇÔÚÕÞÁÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÙßÔËÞÃàËÏÝÔÇÑÕÏÚ¦àËÏÝ
ÖØÕÝÚÇÖÃÙÜ
ØÁÖËÏÖ¦ÔÚÜÝÕÇÁØÇÝÔÇÌßÙÕÆÙËÜØÇÃÇÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚØÁÞÕÔÚÇÝÓËÚÎÔÇÔÕÏÞÚÂÁÈÏÓÖ¦ÒÇ©
ÂÒÏÕÝÔÇàËÓÇÚÕÆÙËÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÏÑ¦
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÇÚÇÏØÏÇÙÚÂÓÕßÙÏÑÂÇÖÄÚÕØ¦ÊÏÕÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
¬ÕßÝ¦ÔÚÕ ¬àÄÔÏÙÚÕÕØÞÎÙÚØÏÑÄßÖÔÜÚÏÙÚÏÑÄ:SLLW^HSR®ÚØÇÍÕÆÊÏËÑËÃÔÎÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝËÖÃÙÎÝ
ÚÕß  ÐÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÙÇÔ
ßÖÄÑÜÌÎÎÞ×ÇÖÄÁÔÇÄÔËÏØÕÖÕß
ÐËÛÜØÏ¦àËÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦¡ÏÇÔÁÇÎÓÁØÇÐÎÓËØ×ÔËÏÑÇÏÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÔÇ
ËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
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Τα ευρήματα γκρεμίζουν τους μύθους
Η «Κ» επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο των Σκοπίων, το οποίο καταρρίπτει το ιστορικό αφήγημα της γειτονικής μας χώρας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Το ανασκαφικόÓ¨oÙÉ³É~Ði¨{É{³iÜ{³{~ÊÈÉÓKÑÜÉ
~¨ÖÉ×~{t${É{³ÊÐÉØÙ{ÑÐÑ¨³È¨ÊÚi~ÑÑÜÜÒÙÉÉ{Ñ~Ö³i~Ñ ³ÑÓÑ¨Ìo¨ÑÐÐÑÈ
É×Ñ¨ÐÌ³i~Éo{Ñi×Úi¨{~ÖØ
ÜÌoÈØÐÉ~{³ØÑ³ÓÜÉÐÑuVÜÓÉ{
Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³ÈÐÈÉËÈ~Ì¨Ñ
.ÒÉK×³

Η «Γέφυρα Τεχνών»ÈÙioÉË³Óå¨TÑ{Üo{~ÌÈÉË³iØÌ¨É{ÑØÑ~ÉÙËÑØ~³Ë¨{Ñ¨{³É¨Ò³{ØÌTÚÉØ³ÈÑ¨ÙÒ¨i

Η «μεγάλη μητέρα»
ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇOPNOSPNO[ZÚÜÔ
ËÑÛËÓ¦ÚÜÔÚÕßÓÕßÙËÃÕß"®ØÜÚÂÙÇÓËÚÕÔÑ¦ÔËÈ¡ÇÝÇÖÇØÃÛÓÎÙËÚÇÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÇ!ÓËÍ¦ÒÎ
ÓÎÚÁØÇ®ÖØÕÙÚ¦ÚÏÊÇÚÎÝËÙÚÃÇÝ
¶ÑËØÇÓÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÙÖÏÚÏÕÆÓË
ÚÎÛË¦¡ÎÚÁØÇ¶ÙËÊÏÇÌÕØÁÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝÔËÕÒÏÛÏÑÂÝËÖÕÞÂÝ
¡ÃÇÇÔÊØÏÑÂÑËØÇÓÏÑÂÓÕØÌÂÚÕß
Ê¦Ó®ÄÖÜÝÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÔÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÖËØÏÄÊÕßÔÇÙÖ¦ÔÏÕÍß¦ÒÏÔÕ
ÖÕÚÂØÏØÜÓÇáÑ×ÔÞØÄÔÜÔ©ÏÚËØÇÑÄÚËÝÚÕßÕßÑÇÏÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ

Αγαλμα ³È ¨ÐÊ¸ØÐÑ{ÑØÑÌ³ÑÐÉoÒÜÑ¨ÐÑÍ~ÒÜÈ³¨ÒÈ
K¨ÓÚi~Ñ³iÉ¨{TÊ³iØ.³¨ÖÐ{³ÑØ

ÇÏÇÖÄÚÇÑÒÇÙÏÑ¦ÁÔÇÝÇÚÚÏÑÄÝ
ÇÓÌÕØÁÇÝÚÕßÕßÖ²ÇÏ×ÔÇËÆØÎÓÇÚ¦ÌÕßÙÚÕ§ÚËÓÃØ ¦ÖÏÇ
ÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇËÃÞÇÔ
ÚÇÌËÃÛÎÔÇÃÕÏÖÕÒÃÚËÝ®ÇÔÁÌËØË
ÕÑ¦ÔËÈ
ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßËÐÂÍÎÙËÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÔËÑØÕÖÄÒËÏÝÂÇÖÄÓËÓÕÔÜÓÁÔÕßÝÚ¦ÌÕßÝÜÙÚÄÙÕËÒÒËÃÉËÏ
ËÖÏÍØÇÌ×ÔËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÇßÚÏÙÚÕÆÔ©ÙËÝÁÞÕßÔÈØËÛËÃËÃÔÇÏ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÂÚÇØÜÓÇáÑ¦ÙÚÏÝ
ÍÒ×ÙÙËÝÊÎÒÇÊÂÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÙÇÔÚÄÚË¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ËÓËÃÝÊËÔÁÞÕßÓËÇØÞÇÃÇÍØÇÌÂÙÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝÍÒ×ÙÙÇ®ÇØÞÇáÑÂÔËÑØÄÖÕÒÎÚÎÝ¬ØËÓÖÁÔÏÙÚË ÞÒÓ
ÇÖÄÚÎÔ©ÞØÃÊÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÁÞËÏÊ×ÙËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ËßØÂÓÇÚÇ
²ØßÙÁÝÓ¦ÙÑËÝÇÙÎÓÁÔÏÇÖÁÊÏÒÇ
ÞØßÙ¦ÑÇÏÇØÍßØ¦ÑÕÙÓÂÓÇÚÇÑÇÏ
¦ÒÒÇÒÇÓÖËØ¦ÑÚËØÃÙÓÇÚÇÚÕßÕß
Ö²ÇÏ×ÔÇÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÔÚßÞÇÃÇÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÖØ×ÚÜÔÇÙÆÒÎÚÜÔÚ¦-

– Είναι προφανές ότι το ανασκαφικό έργο δεν τεκμηριώνει την
πολιτική που επέβαλε ο Γκρούεφσκι. Οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί δεν είχαν λόγο;
¶©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÍÏ»
ÇßÚÄ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑÇÔÇÒÒ¦ÊËÔËÏÙÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔ
ÚÇÔÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÍÏÇÉÎÌÕÛÎØÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
ÓËÑÏÚÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ

Αντίγραφο ³iØÑ¨~×ÒoÈ³iØ.{ÙÑØo³ÊØt.Ñ¨~×ÒoØ³È
åÜÉÂÒÙ¨ÈuÈÊÐÉ¨Ñ×ÈÜÒÉ³Ñ{³i³Ñ³{ÖÜi

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ÒÁÐÇÔÊØÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÖËØÃÕÖÚÎÛÁÙÎËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÚÕÄÚÏ
ÎÑÚÎÚÕØÏÑÂËÖÏÍØÇÌÂØÜÓÇáÑÕÆ
ÔÇÕÆÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕ
ÇÐÃÜÓÇÚÕßÑÚÂÚÕØÇ¡ ©§ª²¥§®ËÃÔÇÏÑØËÓÇÙÓÁÔÎÙÚÕÔ
ÓÇØÓ¦ØÏÔÕÚÕÃÞÕÇÑØÏÈ×ÝÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÚÕÒÇÖÏÔÚ¦ØÏÕßÓÑËÔÚØÏÑÄÁÑÛËÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÖÏÙÚÄÇÔÚÃÍØÇÌÕÚÎÝ
ÙÇØÑÕÌ¦ÍÕßÚÎÝÏÊ×ÔÇÝÍÔÜÙÚÂ
ÜÝÙÇØÑÕÌ¦ÍÕÝÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÒËÐ¦ÔÊØÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÞÕØÎÍÃÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ

ÓËÍ¦ÒÕßÝÄÒÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏËÖÏÙÑÁÉÏÓÕÚÕÚÄÓÖÏ
ÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÎÝØÜÓÇáÑÂÝËÖÇØÞÃÇÝ
ÚÎÝËÆÚËØÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ®
ÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝÔÕÓÃÙÓÇÚÇÖÇÒÇÏÕÒÏÛÏÑÂÔËÕÒÏÛÏÑÂ
ÞÇÒÑÕÆËÖËÐÎÍÎÓÇÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇ
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÕÕÊÎÍÄÝÚÜÔ
ÓÄÔÏÓÜÔËÑÛÁÙËÜÔÊÏÇÚÃÛËÚÇÏÓÄÔÕ
ÙÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ

ÌÜÔÇÖÄÚÕÔÈÕßÒÍÇØÏÑÄÙÚØÇÚÄ
ÚÕ ÑÇÏÕÏËØËßÔÎÚÁÝ¶ËÒÒËÃÉËÏÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ¶ÊËÔ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÚÇßÚÃÙÕßÔÚÎÔÖÏÕ
ÖÒÕÆÙÏÇÇØÞÇÃÇÔËÑØÄÖÕÒÎÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ
¬ÇÑÁØÏÔÇÕÓÕÏ×ÓÇÚÇÖ¦ÔÚÜÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖØÕÛÂÑËÝÊÏÇÔÛÃàÕßÔ
ÚÕÙÑÎÔÏÑÄÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÜÔØÜÓÇáÑ×ÔÑÇÏÈßàÇÔÚÏÔ×ÔËßØÎÓ¦ÚÜÔ
ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÕÚÙ¦ØÕÝÇÓÕßÂÒ
ÕÕßÙÚÏÔÏÇÔÄÝËÖÃÙÑÕÖÕÏÖÕÒËÓÏÙÚÁÝ©ÑÁØÏÔÕÝ¡ÁÍÇÝÒÁÐÇÔÊØÕÝÑÇÏÕ¢ÃÒÏÖÖÕÝqÂÚÇÔÙÚÏÝ
ÇÖÕÛÂÑËÝÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÓÇÝËÃÖËÕÑ¦ÔËÈÓËÚ¦
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖËØÏÕÊÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝ
ÞØÄÔÏÇ¬ØËÓÖÁÔÏÙÚË®±Ö¦ØÞËÏÙÑÁÉÎÔÇÇÖÕÙßØÛÕÆÔ"®ÚÕÔØÜÚÂÙÇÓËËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÁÔÇÔÚËÑÄØ®ÓÇÝÇÖ¦ÔÚÎÙË
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Ο τάφος Αθηναίων
πολιτών στο Ντεμίρ
Κάπια και οι επιγραφές
στα ελληνικά, στα
ρωμαϊκά, αλλά καμία
στα «μακεδονικά».

ÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÎÐËÔÇÍÄÝÓËÑÇÓ¦ØÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÕÔÒÒÎÔÇËÖÏÙÑÁÖÚÎÄÚÏ
ÚÕÞØßÙÄÔÄÓÏÙÓÇÙÚÕÔÕÆÓËØÕ 
ÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÎÓÕØÌÂÚÕß¡ÒËÐ¦ÔÊØÕß
ÇÃÛÕßÙÇÚÜÔÑÒÇÙÏÑ×ÔËÒÒÎÔÏÙÚÏÑ×ÔÞØÄÔÜÔÂÚÇÔÑÒËÏÙÚÂ¢ÏÒÕÐËÔËÃÚÎÔÁÑÛËÙÎÞØÄÔÏÇ
¬ØËÓÖÁÔÏÙÚË®ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÍËÍÕÔÄÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇ
ÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝÑÇÛ×ÝßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏ
ÑÇÏÚÎÄÌÏÇÚÇÞØßÙ¦ÑÚËØÃÙÓÇÚÇ
ÇØÞÇáÑÂÝÔËÑØÄÖÕÒÎÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÕÏØÇÙÓÁÔÇÙËÓÕßÙËÃÇÚØÏ×Ô
ÞÜØ×Ô!ÚÎÝËØÈÃÇÝÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝÑÇÏÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
¡ÕßÙËÃÕ©ÞØÃÊÇÝ
ËØÃÖÕßËßØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎ
ÔËÕÒÏÛÏÑÂËÖÕÞÂÁÜÝÚÇÈßàÇÔÚÏÔ¦
ÞØÄÔÏÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÕÓÕßÙËÃÕ
ËÐÎÍËÃÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÑÄØÇÔ
¦ÔËÈÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÙËÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓÏÑØÕÆÝÑÇÏ
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Η «Γέφυρα Τεχνών»,ÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÕ
ØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÜÔÑÕÖÃÜÔÊËÃÞÔËÏÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÝËÑ¦ÊËÝÇÍ¦ÒÓÇÚÇÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÇ
ÖßÑÔ¦ÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏÊËÐÏ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÊÏ¦ÊØÕÓÕ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ
ÇØÊ¦ØÎ,ÔÇÝÍÇÒÇÐÃÇÝÕÔÕÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÕÔÚÙ¦ØÕÇÓÕßÂÒÁÜÝ
ÚÕÔËØÎÓÃÚÎ(ÍÏÕÇÈØÏÂÒÚÕßÁÙÔÕÈÕÕÝVÝÇÏ×ÔÇÝÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕÔÍÒßÖÚÏÑÄÊÏ¦ÑÕÙÓÕÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÌÏÍÕÆØËÝÓË
ÕÔÄÓÇÚÇÍÔÜÙÚ¦ÙËÁÔÇÔ,ÒÒÎÔÇ!
ÕÈÇÙÏÒÏ¦ÝÓÆÔÚÇÝÕqÕÙÚØÇÚÎÍÄÝÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÇØÓËÔÃÜÔÕ
¢ÃÒÏÖÖÕÝqÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÕØÞÁÒÇÕÝÕËØÊÃÑÑÇÝÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ
qÕ¢ÏÒÁÒÒÎÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÚËÔ¦àËÏ
ÎÁÌßØÇ;ËÞÔ×Ô®ÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÉËßÊÕáÙÚÕØÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄ
ÓÏÇÖÒÇÚËÃÇÖÔÏÍÓÁÔÎÙÚÇÕÍÑ×ÊÎ
ÊÎÓÄÙÏÇÍÒßÖÚ¦ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÒËÐ¦ÔÊØÕßÑÇÏÚÕß¢ÏÒÃÖÖÕß
ÖÄ ÖÕÏÕ ËÛÔÏÑÄ ÖÇØËÒÛÄÔ
¦ÔÚÒÎÙÇÔÚÎÔÁÓÖÔËßÙÂÚÕßÝÕÏ
ÙÆÍÞØÕÔÕÏ¦ÍÔÜÙÚÕÏ"ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÚÎÔÁÇÓßÛÕÒÕÍÃÇÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÓÔÎÓËÏÇÑÂ
ÍÒßÖÚÏÑÂÙÚÇÔËÄÊÓÎÚÇÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦
ÑÚÃØÏÇÑÇÏÙÚÇÓÕßÙËÃÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕÑÁÔÚØÕÚÜÔÑÕÖÃÜÔ
ÙËÁÔÇÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝ
ÛËÇÚØÏÑÄÂÓ¦ÒÒÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ"
ÔÇàÎÚÂÙÇÓËÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝ
Þ×ØÇÝÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÕÓÁÙÇÇÖÄÚÇ
ËßØÂÓÇÚÇÇÔÇÙÑÇÌ×ÔÙÚÏÝÓÄÔÏÓËÝ
ËÑÛÁÙËÏÝÖÕßÁÙÚÎÙËÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÙÚÕÔËÄÊÓÎÚÕ
ØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¶ÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÊËÑ¦ÊËÝÑÚÃØÏÇÖÕßÌÆÚØÜÙÇÔ
ÙÚÏÝÄÞÛËÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÄÖÏÇ®ËÖÏÍØÇÌÂÙÚÎÔËÕÑÒÇÙÏÑÂÖØÄÙÕÉÎÚÕß
ÑÚÏØÃÕßÌÁØËÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÕÔÕÓÇÙÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÜÙÚÄÙÕÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÃØÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÈ¦ÙËÏÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÄÔÕÓÇÙÚÏÝ
ÖÏÔÇÑÃÊËÝÚÕßÝ
ÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÜÔÓÄÔÏÓÜÔËÑÛÁÙËÜÔÕÏÖØÜÏÔÕÃËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÂÚÇÔËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝ
ÖÜÝËßØÂÓÇÚÇÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔ
ÙÚÎÒÁÐÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ®ÂÙÚÕÔ¡
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Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Κέρινο ÐËÐÑ³ÈÈ³{{ÑÖÑÒÐÉÑ³{Ø¨ÚÊ~ÉØ³Ñ¨TÑ{Üo{~ÉÈ¨iÐÒ³³iÑËÚÈÑ³¨ÐÑÍ~~Ñ{KÈÇÑ³{T¨Ì

«Οι πρόγονοί μου αυτοαποκαλούνταν Μακεδόνες και δεν ξέρω γιατί»
– Με 7.000 αρχαιολογικά ευρήματα δεν θα μπορούσε να κατασκευαστεί η νέα εθνική ταυτότητα προερχόμενη από τον δικό
σας πολιτισμό;
¶ËÔÔÂÛÎÑÇËÖÃÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÝ¡ÏÒ×ÚÎÊÏÑÂÓÕßÍÒ×ÙÙÇÖÕß
ÇÔÂÑËÏÙÚÏÝÙÒÇÈÏÑÁÝÑÇÏÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÊÏÑÄÓÇÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄ©Ï
ÖØÄÍÕÔÕÃÓÕßÇßÚÕÇÖÕÑÇÒÕÆÔÚÇÔ
¡ÇÑËÊÄÔËÝÑÇÏÊËÔÐÁØÜÍÏÇÚÃ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÓÕßËØÍÇÙÃÇÂÚÇÔÍÏÇ
ÚÎËØÍÃÔÇ¬ÕÇÙÚÁØÏËÃÔÇÏÁÔÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÆÓÈÕÒÕ©¡ÒÁÐÇÔÊØÕÝÁÌÚÇÙËÓÁÞØÏÚÎÔÔÊÃÇÔ
ÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙÚÎÔÔÊÃÇÚÏ
ÙÎÓÇÃÔËÏ"Ð¦ÒÒÕßÚÓÂÓÇÚÇÓÏÇÝ
ÇÙÖÃÊÇÝÖÕßÈØÁÛÎÑËÙÚÕØÃÒËÖ

«Στην αρχαιολογία
και στην τέχνη δεν
υπάρχουν σύνορα,
ο πολιτισμός μπορεί
να εξαλείψει
τον φανατισμό».
ÌÁØËÏÚÕÇÙÚÁØÏÚÎÝËØÍÃÔÇÝÄÖÕß
ÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÇÙÏÒÁÜÝÎÓÂÚØÏÕÝ®¬ÕÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ¦ÒÒÕ!ÖÕÏÇÞ×ØÇÁÞËÏÚÕÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕß¡ÒËÐ¦ÔÊØÕß"ÁØÕßÓËÚÎÔÙÚÕØÃÇÏÇÚÕßÝÇÃÕÔËÝ¶ßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÇÌÕØÁÝÇÖÄ

ÚÕÔ©ÓÎØÕ¶ÍÏÇÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÚÕËÓÖÄØÏÕÚÕßÇØÞÇÃÕßÑÄÙÓÕß
©ÏÖËØÏÕÞÁÝÓÇÝÙÂÓËØÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÓÏÇÓËÃÐÎÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô
ËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÁÔÇÑØ¦ÓÇ®
– Είστε ικανοποιημένος από τη
συμφωνία των Πρεσπών;
¶ÚÇÔÓÏÇÑÇÒÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÚÕÒÓÎØÄÈÂÓÇÚÜÔÊÆÕÖØÜÛßÖÕßØÍ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÍÏÇÚÃ
È¦àÕßÔÚÁÒÕÝÙËÓÏÇÒÇÔÛÇÙÓÁÔÎ
ÊÏÁÔËÐÎÏÂØÑËÙËÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÖÄÖÇÒÏ¦ÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÂÚÇÔÚÕ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÇÝÓÁØÕÝ©ÏÁÓÖÕØÕÏ
ËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÑÏÇÔÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÖ¦ÒÏÎÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂÍØÇÓÓÂ

ÚÇÕÌÁÒÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÇ
– Και στον πολιτισμό;
¶ÚÎÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏÙÚÎÔÚÁÞÔÎÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÆÔÕØÇ©ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÒËÃÉËÏÚÕÔ
ÌÇÔÇÚÏÙÓÄ²ØËÏ¦àËÚÇÏÞØÄÔÕÝ
±ÖÂØÞÇÔÏÊÁËÝÍÏÇÑÕÏÔÁÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÓÁÙÜËßØÜÖÇáÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÙÚÏÝÖÇØÇÓËÛÄØÏËÝÖËØÏÕÞÁÝ
¬ÕßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÜÙÚÄÙÕ
ÊËÔËßÔÄÎÙËÚÏÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓË
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬×ØÇÕÏÙßÔÛÂÑËÝËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ¬ÕÑÒÃÓÇÇÒÒ¦àËÏ
ÒÖÃàÜÄÚÏÙÚÕËÐÂÝÛÇÇÔÕÃÐÕßÓË
ÖÇØ¦ÛßØÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÍÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏ-

ÑÄ¡ÕßÙËÃÕÇÔÚÏÑØÃÙÇÓËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÚÕÔ¡ÁÍÇÒÁÐÇÔÊØÕ®Ö¦ÔÜÙÚÕ
¦ÒÕÍÕÔÇÑÇÒÖ¦àËÏ®ÖØÕÝÚÕÔÄÚÕ
ÚÎÔÇÔÚÃÖËØÇÄÞÛÎÚÎÝÖÁÚØÏÔÎÝ
ÍÁÌßØÇÝÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÕÖÇÒÏÄÖÇà¦ØÏÚÎÝÇÒÈÇÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÕ¢ÃÒÏÖÖÕÝ®ÑÕÏÚ¦àËÏÙÚÕÑËÔÄÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔÕÝÇÖÄÍÒßÖÚÁÝÑÇÛÏÙÚÁÝ
ÍßÓÔÄÙÚÎÛËÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÕÆÚÆÖÕßÁÒÒËÏÉÎÌØÕÔÚÃÊÇÝËÓÌÇÔÂÝ!
ÙÖÇÙÓÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÓÇØÓ¦ØÕßÙÚÇ
¦ÔßÊØÇ¶ÒÄÍÜÞËÏÓ×ÔÇ¶ÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÇÐËÌÒÕßÊÏÙÓÁÔËÝËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÚÜÔ
ÍÒßÖÚ×ÔÃÞËÓËÙÎÓËØÏ¦ÙËÏÑÃÔÎÙÎÙÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÃÞËÇßÐÎÛËÃàÜÂÑßÒÕÆÙËÓËÔÜÞËÒÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝ©ÏËÖÇÃÚËÝÑÇÏÕÏ

ÓÏÑØÕÖÜÒÎÚÁÝËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÝÙÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝØÕÙÖËØ¦ÙÇÓË
ÚÎÛØÏÇÓÈËßÚÏÑÂÇÉÃÊÇÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÄÖÏÇ®ÚÎÔÆÒÎÚÎÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ®ÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏÕÏ
ÑÕÖÏÇÔÕÃÊËÔÍÏÄØÚÇÙÇÔÇÑÄÓÎ
ÛØÏÇÓÈËßÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÖÇØ¦ÓÄÔÕ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÍÏÇ
ÚÎàÕÌËØÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
¡ÏÇËÒÖÃÊÇÑÇÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÊÏÇÑØÃÔÇÓËÙÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦!©ÖÕÏÇÑÏÇÔ
ÂÚÇÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇÚÕÃÊÏÕÓÇÝÑ¦ÔËÏ®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Î¡ÖÏÒÏ¦ÔÇÎÓÇÙÃÇ
ÁÞËÏÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝ
àÜÂÝÓÇÝÔÇÓÇÝÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÎÓÏàÁØÏÇÓÇÝ®
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ΒΙΒΛΙΟ

Στις μαγικές
συντεταγμένες
της Κέρκυρας
Το ελληνικό κεφάλαιο στη διαδρομή
της λογοτεχνικής οικογένειας Ντάρρελ
MICHAEL HAAG
Οι Ντάρρελ της Κέρκυρας
μτφρ. Μυρτώ Καλο×Ü{Ò
εκδ.(Ñ³Ò~iVÉÜ307
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Δεν θα ÓÖÕØÕÆÙËÎÖØ¦ÐÎÇßÚÂ
ÔÇÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÝ
ÖÕÆÓËÍÏÇÚÃÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÛÄÓÇÙÚËÕÑÒÇÊÄÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÚÕÃÞÕ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÇÙÆÑÇÖÕßÙÑ¦ÔË®
6ÄØËÔÝ§Ú¦ØØËÒÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÕ
ÖØ×ÚÕÇÒÎÛÏÔÄÈÏÈÒÃÕ®ÚÕßÄÚÇÔ
ÁÑÒËÏÙËÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇÏ»ÇßÚÂ
ÚÎÔÖØ¦ÐÎÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÇÖÄÙÖÇÙÓÇ
ÍÏÇÚÎÙßÍÍØÇÌÂÚÕß¡ÇÆØÕßÈÏÈÒÃÕß®ÖÕßÁÍÏÔËÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÔÇÙÚ¦ÙÏÕßÛÎÔÇÃÕßÙÚÕ ÇÒ¦ÓÏÚÎÝ
ÁØÑßØÇÝÇØÄÚÏÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÚÕÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕÄÔÏÕÑÇÏÚÕÙÕÆØÙÏÓÕÚÎÝÈØÕÞÂÝÙÚÎÙÚÁÍÎ®ËÃÔÇÏ
ÇßÚ¦ÖÕßÚÕÔÜÛÕÆÔÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕ§Ú¦ØØËÒ
ÖÕÚÁÊËÔÇÖÇØÔÂÛÎÑËÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÎÔËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÚÕÔÇÏÙÛÎÙÏÇÙÓÄÚÕß
ÔÚÏÛÁÚÜÝÎÒ¦ÓÉÎÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÎÇÖÒÄÚÎÚÇÚÕßÚÕÖÃÕßÚÕÆ
ËÔÁÖÔËßÙÇÔÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÇÔ¦ÖÒÇÙÂÚÕßÝ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÒËÍËÓÖÇÃÔËÏÝÙÇÔ

ÓÁÙÇÙËÛÇÓÖÄÑØÆÙÚÇÒÒÕÑÇÛ×ÝÕ
ÂÒÏÕÝÓÏÙÕÙÈÂÔËÏÚÇÖËØÏÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÑÚ×Ô ÇÏÇÔÚÃÛËÚÇÓË¦ÒÒÕßÝ
ÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÕÆÝÚÄÖÕßÝÎÒÒ¦ÊÇÙÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÕÊßÙÑÕÒÄÚËØÕ
ÇÖÄÄÒÇ!ÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÕßËÇßÚÕÆ
ÙÕßÚÙÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÎÔ ÁØÑßØÇËÑËÃÔÕÝÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß¶ÚÕ ¶
ÁÔÏÜÙËÔÇÐÇÔÇÈÇÌÚÃàËÚÇÏÙÚÕÌÜÝ
ÙÚÏÝÓßØÜÊÏÁÝÑÇÏÙÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ËÔÄÝÑÄÙÓÕßÖÕßÊÏÁÛËÚËÙÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÚÕßÓÏÇÙÞËÊÄÔÓßÛÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜÚÎÍÒßÑÏ¦ÇÑÚÂ
ÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÍÍÒÃÇÝ®ÎÖÕÒßÖÒÎÛÂÝ
ÌÇÓÃÒÏÇÚÜÔ§Ú¦ØØËÒÈÃÜÙËÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÇÔÔÇÊÏÁÙÞÏàËÓÇÍÏÑÁÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝ®! ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ ÇÒÇÈØÃÇÑÇÏÙÚÎÔ ÁØÑßØÇÐËÑÏÔ¦ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÓÖÒËBDßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ
ÑÇÔËÃÝÓÏÇÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®ÁÍØÇÌËÙÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÚÎÖÎÒÏ¦ÚÕßØÄÙÖËØÕß®ÖÕßËÃÔÇÏÕÒÄÑÒÎØÕÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ
©Ï§Ú¦ØØËÒ¶ÎÕßÃàÇÑÇÏÚÇÚÁÙÙËØÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÕÄØËÔÝ¦ØØßÕ
ÁàÒÏÎ¡¦ØÍÑÇØËÚ¡¦ØÍÑÕÑÇÏÕ
¬àÁØÇÒÔÚ¬àÁØØß¶ÁàÎÙÇÔÙÚÕÔÎÙÃ
ÙÞËÊÄÔÓÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇ±ÖÂØÐÇÔÓÏÇ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÇØ¦ÐËÔÎÑÇÏÍÏÇÚÇÂÛÎ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝËÑÑËÔÚØÏÑÂËÔËÃÔÇÏÚß-

Ο Λόρενς Ντάρρελ³iåÚÊÑÐÉ³{¨oÑ³ËÐÑÜiÑ¨{³É¨Ò {~oÓÉ{Ñ ³Ò¨¨ÉÜ³iÓ¨~È¨ÑV´®ÙÉÂ{Ò

Οσο περισσότερεςÜi¨×¨ËÉØ
o{Ñ³iÇÊ³ ³Ò¨¨ÉÜ³iØÓ¨~È¨ÑØÐÑØÙËÉ{ÒÑo~V³ÌÉ¨{Ì³É¨ÈoTÓ³Ñ{³ÑÌ¨{ÑÐÉ³ÑÂÖ
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØ~Ñ{ÐÈÚÜÑËÑØ
ÞÇÃÕÄÚÏÁÛØËÉËÊÆÕÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝ
ÑÇÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÕÔ
ÖØÜÚÄÚÕÑÕÄØËÔÝÑÇÏÚÕÔÈËÔÏÇÓÃÔ
¬àÁØÇÒÔÚÏ»ÇßÚÕÆÝÎ ÁØÑßØÇ¶
ÚÕÔÎÙÃÕÏÔÚÄÖÏÕÏÕÏÌÃÒÕÏÕÚØÄÖÕÝàÜÂÝ¶ÁÍÏÔËÚÕÏÊÇÔÏÑÄÌßÚ×-

ØÏÕÍÏÇÔÇËÑÊÎÒÜÛÕÆÔÚÇÚÇÒÁÔÚÇ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÌÚËØ¦ÚÕßÝ
ÃÔÇÏÇÖÄÒÇßÙÎÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡¦ÏÑÒ²¦ÇÍÑ
©Ï§Ú¦ØØËÒÚÎÝ ÁØÑßØÇÝ®ÚÎÔÖÕØËÃÇÑÇÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇßÚÂÝÚÎÝÏÊÏÄØØßÛÓÎÝÌÇÓÃÒÏÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÓÏÒ¦ËÏËÖÃÙÎÝÕ¬àÁØÇÒÔÚ
§Ú¦ØØËÒÙÚÕÊÏÑÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÓËÚÕÔ
ÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÚÃÚÒÕÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÓÕßÑÏ¦ÒÒÇà×Ç®ÔÜØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕßÝ
ÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÕ²¦ÇÍÑÊÏÇÛÁÚËÏ
ÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖÕßÒÏÑÄ
ÚÕÕÖÕÃÕ¦ÔÚÒÎÙËÇÖÄÎÓËØÕÒÄÍÏÇ
ËÖÏÙÚÕÒÁÝÑÇÏÇÔÁÑÊÕÚÇÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÚÙÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔ§Ú¦ØØËÒÇÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÙÚÎÔ
ÔÊÃÇÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÖÕßÚÕßÝÁÌËØËÖÃÙÜÙÚÎÔÍÍÒÃÇÑÇÏ
ÌÚ¦ÔËÏÁÜÝÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÓÁÞØÏÕÖÄÒËÓÕÝÔÇÚÕßÝÙÑÕØÖÃÙËÏ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÇÔÁÓÕßÝ
ÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖËØÔÕÆÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÍËÍÕÔÄÚÇ¶ÕÏÒÏÍÕÙÚÕÃÇÒÒ¦ÙÚËÔÕÃ ËØÑßØÇÃÕÏÌÃÒÕÏ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÕÏÖÕÒÒÕÃÌÏÒÕ-

ÐËÔÕÆÓËÔÕÃÚÕßÝ¶ÓËÁÔÇÔËÒÇÌØÆ
ÇÖØÕÙÖÕÃÎÚÕÚØÄÖÕÙÇÔÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÙÚÇÙÖÏÚÏÑ¦ÚÜÔ§Ú¦ØØËÒ
ÚÙÏÕÖÒÎÛÜØÏÑÄÝÚÇÐÏÚàÂÝÖÆØÕÝ
²ÇÒÑÏÄÖÕßÒÕÝÙßÔÇÔÚ¦ÚÏÝÊÆÕÓÖÇÒÇØÃÔËÝËØÄÔÏÑÇÑÇÏ§ÚÄØÕÛÏÖÕß
Ñ¦ÔÕßÔÍßÓÔÁÝÎÒÏÕÛËØÇÖËÃÇÑÕÔÚ¦
ÙÚÕ ÇÒ¦ÓÏÖÇØÁÇÓËÚÕÔ¦ØØß
ÑÇÏÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß§¦ÔÙß ÇÏÇßÚÁÝÊÃÔÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙÚÕÔ²ÁÔØÏ¡ÃÒËØÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝÍßÓÔÄÝ
ÈÇÌÚÃàËÚÇÏÙÚÇÃÊÏÇÔËØ¦ÄÖÕßÕÏ
§Ú¦ØØËÒÑÕÒßÓÖÕÆÙÇÔÙÇÔÊËÒÌÃÔÏÇ®ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÐÜÑÑÒÂÙÏÚÕßÍÃÕßØÙËÔÃÕßÌÏÒÕÐËÔÃÇÚÕßÙÚÕ
ÔÎÙÃÂÚÇÔÚÕËÖÇÑÄÒÕßÛÕÚÎÝÙÚËÔÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÖÕßËÃÞË
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÓËÚÕÔÄØËÔÝ§Ú¦ØØËÒ
ÇÖÄÚÎÔÍÍÒÃÇ

Οι διανοούμενοι φίλοι
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÁÓËÏÔËÙÚÎÔ
ÁØÑßØÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÛÎÑÇÔÕÏÊØÄÓÕÏ
ÚÕßÓËÚÕÔ¦ÒÒÕËÖÏÙÚÂÛÏÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÌÃÒÕÚÕÔÖÕÒßÓÇÛÂÊÄÑÚÕØÇËÄÊÜØÕ©ØÌÇÔÃÊÎÕÕÖÕÃÕÝÁÙÚËÏÒËÚÕÔ
ÄØËÔÝÚÎ§¦ÔÙßÑÇÏÚÕÔ²ÁÔØÏÙÚÎÔ

ÛÂÔÇÍÏÇÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÔÚÕßÝÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕßÝÌÃÒÕßÝÚÕßÚÕÔÏ×ØÍÕ
ËÌÁØÎÑÇÏÚÕÔÏ×ØÍÕ ÇÚÙÃÓÖÇÒÎ
ÖÄÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÁÔÇ
ÇÑÄÓÎÈÏÈÒÃÕÐËÖÎÊ¦ÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝ
ËÑËÃÔÕßÖÕßÚ×ØÇÊÏÇÈ¦àÕßÓË¡ËÚ¦
ÚÕ¡ÇÆØÕÈÏÈÒÃÕ®ÚÎÖÎÒÏ¦ÚÕß
ØÄÙÖËØÕß®ÑÇÏÚÕÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕß
ÑÇÏ¦ÒÒÇà×Ç®©ÑÕÒÕÙÙÄÝÚÕß¡ÇØÕßÙÏÕÆ®ÖÕßÁÍØÇÉËÕ¡ÃÒËØÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕßÚÇÐÃÊÏÇ
ËÃÔÇÏÚÕÚÁÚÇØÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕß
Þ¦ØÎÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÚÕß²¦ÇÍÑÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÒÒÜÙÚËÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎàÜÂÚÜÔ§Ú¦ØØËÒ
ÚÎÝ ÁØÑßØÇÝÓ¦ÝÊÃÔËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÍÞÁÕÔÚÇÏÚÇÄØÏÇÓËÚÇÐÆÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÐÜÌØËÔÏÑ¦
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÃÞÇØÇÑÚÂØËÝÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑ¦ÖÇÛÂÓÇÚÇ
ÖÔËßÓÇÚ×ÊËÏÝÊÏ¦ÒÕÍÕÏÑÇÏÛËáÑÂ
ÖØÄàÇ®ÄÖÜÝÚÎÔËÖÏÛßÓÕÆÙËÕÄØËÔÝ§Ú¦ØØËÒÓÖËØÊËÆÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÔ
ËÐÏÙÚÄØÎÙÎÖÕßÛßÓÃàËÏÚÎÔÇÔÇÖÄÒÎÙÎÚÎÝàÜ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η ανθρωπιά
σε πρώτο
πλάνο
Αλληγορικό φιλμ με ισχυρό μήνυμα
για το προσφυγικό, από τον Β. Φίσερ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

«Styx» 
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: ÌÜ×o~Ño~'ËÉ¨
Ερμηνείες: .ÈÇÒÉÜ×V

ÁÔÇÑÇØßÊÄÚÙÕßÌÒÕÓËÖØÄÙÌßÍËÝ
ÇÔÕÏÑÚ¦ÚÜÔÇÑÚ×ÔÚÎÝÌØÏÑÂÝ
ªÃÑËÑÇÒËÃÇÓÁÙÜÝÚÎÔÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÍÏÇÈÕÂÛËÏÇÄÓÜÝÑÇÔËÃÝÊËÔ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ ÇÛ×ÝÚÕÖÒÕÏ¦ØÏÕÈ¦àËÏÔËØ¦ËÑËÃÔÎÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖ¦ØËÏ
Ñ¦ÖÕÏËÝÑØÃÙÏÓËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÄÒÌÍÑÇÔÍÑ¢ÃÙËØÐËÑÏÔ¦ËÏÙÇÔÑÒÇÙÏÑÄÛØÃÒËØ
ÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÓË
ÚÎÔÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÔÇÇÔÇÞÜØËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎ
ÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÎÍÏÇÚÕÊÆÙÑÕÒÕ
ÚÇÐÃÊÏÑÇÏËÓ¦ÝÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓË
ÖÄÚËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇÖ¦ÔËÙÚØÇÈ¦ßÚÄÍÃÔËÚÇÏÇÒÒ¦ÄÞÏÓËÚÕÔ
ÑÒÏÙÁÚØÄÖÕÎªÃÑËÊËÔÓÁÔËÏÇÈÕÂÛÎÚÎÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÆÙÚËØÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÇÚÆÞÎÓÇ
ÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÔÚÏÛÁÚÜÝÙßÔÇÔÚ¦ÇÔÛØ×ÖÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÄÔÚÜÝ
ÖÇÒËÆÕßÔÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÑÇÏ
ÚÕÚØÇÍÏÑÄÈ¦ØÕÝÍÏ»ÇßÚÂÔËÃÔÇÏ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏ
ÈÕÂÛËÏÇÚÎÖÕØËÃÇÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÄÚÏÕÊÏÑÄÝÚÎÝÇßÛÄØÓÎÚÕÝ
ÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝÓÄÔÕÇßÚÕÔÄÎÚÕÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ

~Ó³{$³ÈÌ¨ÈÉ~ÓÑV
o~ÑË¨o~É×ÉÜ³

Ωμή πραγματικότητα

Μια απλούστατη, ÇÒÒ¦ÓËÏÙÞßØÄÓÂÔßÓÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÚÇÏÔÃÇÓ¦Ý
ÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ©ÏÛ¦ÒÇÙÙËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕÞ¦ÔÕÔÚÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝàÜÁÝÖÇØÇÒÒÎÒÃàÕÔÚÇÏ
ËÊ×ÇÒÒÎÍÕØÏÑ¦ÓËÚÎÚÆÍÇÚÎ
ÓßÛÏÑÂÒÃÓÔÎÖÕßÞ×ØÏàËÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔàÜÔÚÇÔ×ÔÇÖÄËÑËÃÔÕÔ
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å~ÑÜÈ³{~Ò
0iÜÉÑo¨Ò
EIΔHΣEIΣ
0iÜÉÑo¨Ò
R_7x²>V
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØ
2>Àkº ²¦Ã
:ÓiÉ{¨Ò
7xX_x©

SMILE TV
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00

0U¸ll¬¬l¬¬

/iÜÉÑo¨Ò
/ÙËÙÈÐ³iØÐÒÜÑØ
/v_º²²xn Xn_mU
x¦_BR_
ÑÌØ~Ñ{ÜÒ~{
/iÜÉÑo¨Ò
$ÐÉoÒÜØÓTØ
/iÜÉÑo¨Ò
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
->ÝX¦_>¤©*º>}_
%Ði¨{³ÈØKÒÜ³ÈØ

TV PLUS
05.00
07.35
08.45
10.00

13.15
16.20
20.10
20.30
21.30

22.30
23.35
01.45
02.40

Στο «Hellboy: Ξαναγύρισα
από την Κόλαση»,ÕÍÔÜÙÚÄÝÑÕÓÃÙÚÏÑÕÝÂØÜÇÝ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÍÏÇÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕYLIVV[ÚÜÔÖËØÏÖËÚËÏ×ÔÚÕßÊÏ¦ÞËÏØÄÝ§ÏÒ¡¦ØÙÇÒ*LU[\YPVU®ÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕßÛÇÚÕÔÌÁØËÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÍÍÒÃÇÄÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÇÙÃÒÏÙÙÇÚÕßÃÓÇÚÕÝ®Â ßØ¦
ÚÎÝÃÓÔÎÝ®ÇÖÄÚÕÔÍÔÜÙÚÄ
ÓÆÛÕÚÕßØÛÕÆØÕß¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÑÇÚÇÍÜÍÂÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÙÚÎÎÒÕÆÙÏÇÙËËÏÊÏÑ¦ËÌÁ
ÖÇØÇÍÜÍÂÇØÑËÚÄÞÏÕÆÓÕØ
ÑÇÒÕÍßØÏÙÓÁÔÎ¶ÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÊØ¦ÙÎ¶ÑÇÏÖÕÚÇÓÕÃ
ÇÃÓÇÚÕÝÙËÓÏÇÑÇÛÇØ¦ËÔÂÒÏÑÎÖËØÏÖÁÚËÏÇ

MOVIES BEST

21.00 xXxnÝ²>x¦>
07.30
09.15
11.00

12.45
14.30
16.25
18.00
19.00
21.00
22.50
00.30
02.00
03.35

&>¦ÝX¿_²º¦_
_²²ÃÝX¦_²²>
Ý>Ã>²_
ÝXÝ>¦-v¦²
¦>¿_
/v_>Rv_¦©
-__X©!k;_©²_¦X>Ã
xnv²k>V
!_¦>²¦
xXxnÝ²>x¦>
8>¦&xn©
_>Rv_©
Ý-²_¿_R*º__
º²>x

GREEK CINEMA

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
Ýn_©¦x_X©
xx_©
²Ã
>Ã>/v___
Heidi
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x
&>R>
Super Mario
Á²¦__x

22.00
06.00

07.05
08.45
10.35
12.10
13.40
15.15
17.00
18.40
20.20

22.00
23.40
01.35
03.05

(Ñ¨{Ç{ÒÑ
.{ÑÜÌo~Ñ
0iË³iØ{ÊØ
Ì³iØo{Ñ³iÑÖÜÑ
$ÐÒo~ÑØÐÉ³³¨Ë~È~Ü
~ÌÐ{Ñ³iØÓ¨~È¨ÑØ
Ñ×³{³{~ÌØ
ÜÉ×³¨Ì{B³ÇÓ³ÜÉÐÑ
,Ò~Ø m
)iÜÌØVÜ{oÌØVÉÖ³Ñ¨Ø
¨ËØ³ÑÈ³Ì³i³Ñ
(É¨Ò³ÉV×{ÜÊ³ÉV
³ÉÜÉ{Ñ³É
(Ñ¨{Ç{ÒÑ
ÈÐË³Ù¨ÌÐ
=i³ÉË³Ñ{ÉÖ³iØ
åÑÇÊ³ii
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Ενας σίριαλ κίλερ στο Ασυλο Ανιάτων
Ο Αρης Ασπρούλης και η Ιόλη Ανδρεάδη μιλούν στην «Κ» για το νέο έργο τους, που θα κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό συγκρότημα
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Περπατώντας ÙÚÕÔÖËàÄÊØÕÓÕÚÎÝ
ÍÃÇÝ×ÔÎÝÙÚÎÔ ßÉÁÒÎÙÚÕ
ÔÕÆÓËØÕ ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÉÎÒÂÓ¦ÔÚØÇÑÇÏÚÇÊÁÔÊØÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÚÕ
ÙßÍÑØÄÚÎÓÇÚÕßÙÆÒÕßÔÏ¦ÚÜÔ
Ê×ÁÙÚÎÙËÕ ÏÕßÚÇÞÂÝÚÕÇÔÚÃÙÑÎÔÄÚÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝ
ÑØÄÖÕÒÎÝÊ×ÞÚÃÙÚÎÑËÎÁÖÇßÒÎ
ÚÕßØËÚÇÔÕÆÔÇß¦ØÞÕßÙËØ¦ÒÚÔÏ
¡¦ÒÑÕÒÓÖËØÃÖÕßÚÕÓËËÖÃÈÒËÉÎÚÜÔÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔ ÒË¦ÔÛÎ
ÑÇÏ¦ÕßÓÖËØÚÏÇÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÚÄÚËÚÇßÒÏÑ¦ÚÎÝÕÏÑÕÊÕÓÂÝÙÚÇËÐÕÞÏÑ¦ÇÚÂÙÏÇÚÇÐÃÊËßÇÔÙßÔÕÊËÃÇ
ËÔÄÖÒÜÔ©ÏÒÎÙÚÁÝÑÇÏÕÏÕÓÎØÃËÝ
ÂÚÇÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖÒÎÍÂ
ØÍÄÚËØÇÎÈÃÒÇÑÇÚÕÏÑÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÖØÁÙÈÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÏÙÑÇÚÄÕßÁÖËÏÚÇÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÊÕÆÑÏÙÙÇÚÎÝÒÇÑËÔÚÃÇÝÕÌÃÇ
ËÓÖØÁÔÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÔÖßØÃÊÜÔÇ
¬ØÏÑÕÆÖÎÍÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÖ¦ÒÏÞÁØÏÇ!
ÕÔÁÕÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÂÚÇÔÕÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝ
ÎÓÂÚØÏÕÝªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÑÇÚÕÏÑÃÇÚÜÔªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÊÜÔ
ÚÕ ËÔÕÏÑÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÙßÒÕÔ
ÔÏ¦ÚÜÔÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÖÇÒÏ¦ÑÕÏÔÜÌËÒÂÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑ¦ÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑ¦ÙÜÓÇÚËÃÇÎÊØ¦ÙÎÚÕßÕÖÕÃÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÓÏÇÕÓ¦ÊÇÑßØÏ×Ô¬ÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÓËÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦
ÚÜÔÑÕÙÓÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÙßàÆÍÕßÚÕß
¡¦ØÑÕßØÇÍÕÆÓÎÎÁÖÇßÒÎÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÑÇÏÁÜÝÙÂÓËØÇÙÚËÍ¦àËÏÚÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÁØÍÕÚÕßÙÆÒÕß
ÚÕÊÏ×ØÕÌÕÒËßÑÄÑÚÃØÏÕÖÕß
ÇÔÚÏÑØÃàËÏÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÎÓÇØÓ¦ØÏÔÎÙÑÇÒÏÙÚÂËÖÏÍØÇÌÂÚÎÓÔÂÓÎ
ËÔÄÝÓÏÑØÕÆÖÇÏÊÏÕÆ®ÁÊÜÙËÚÕÔÚÃÚÒÕÙÚÎÔÕÓ×ÔßÓÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
Ñ¦ÔËÏÖØËÓÏÁØÇÙÚÕÔÇÆÒËÏÕÞ×ØÕ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÑÇÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÛÇ
ÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕªÕÞ¦ÓÖÚÕÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÔÇ ÇÙÚßÔÕÓÏÑÄ ÛØÃÒËØ ÖÕß
ÁÍØÇÉÇÔÎÄÒÎÔÊØË¦ÊÎÑÇÏÕ
ØÎÝÙÖØÕÆÒÎÝÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔÒÕÍÕÚÁÞÔÎÒ¦ÚÜÔÇªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÑÇÏÚÕßÝÖØÕÍÄÔÕßÝÚÕß¡ÁÞØÏ
ÛËÇÚÁÝÑ¦ÛËÈØ¦ÊßÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÎZP[LZWLJPMPJÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÇÃàÕßÔÕÏ!ªÕÆÒÇ
ÇÚËØ¦ÑÎÁÙÖÕÏÔÇÇØÇÌËÃÊÕß
ÈØÇÈËÃÕØÓÎÔËÃÇÝ ¦ØÕÒÕÝ ÕßÔ
Ï×ØÍÕÝ ÏÙÙÇÔÊØ¦ÑÎÝ ×ÙÚÇÝ§ÏÑÕÆÒÏ

Το «Βυσσινί τριαντάφυλλο»
¬ÕÊÏ¦ÈÇÙÇÚßÞÇÃÇÚÕ
¸ßÙÙÏÔÃÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕ¹ÚÕßÒ¦ÚÜÔÇªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÑÇÏÍÕÎÚËÆÛÎÑÇ
ÓËÚÕßÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÚÕßÖËÏÚÇ
¦ØÞÏÙÇÔÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÜÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÑÇÏÙÚÇÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÕß
ÑËÃÓËÔÇÄÖÜÝÚÕ¸¢ÒÕÍÏÙÓÁÔÕØ¦ÙÕ¹ÔÇËØËßÔ×ÚÎàÜÂÚÕßÑÇÏÚÜÔ
ÖØÕÍÄÔÜÔÚÕßÚÕ¸¢ÒÕÍÏÙÓÁÔÕØ¦ÙÕ¹ÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÁÔÏÜÛËÚÕÈ¦ØÕÝ

Βυζαντινές
ρίζες
Οπου ÈÒ¨TÉ{³ÌÐÑ
,Ù~ÑÒ~iØ~¨ÖKÉ³Ñ{~Ñ{
Ð{ÑÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑ{³¨ËÑ
ÈÉ¨~ÑÜÉËÑÚÓÜÉ{ØÑ³iÉ¨ÉÈÊÉ{ØÑ¤
ÌÜÉØ³{ØÜÉÈ¨ÓØVÙiÜÈ
³itu{Èoo¨Ñ×ÉËØ$
Üo³ÓTiØV{³¨{~ÌØ~Ñ{
ÙiÐ{o¨Ò×Ø(ÜÒ³,Ù~ÑÒ~iØoÉÊÚi~É³i
.ÐÖ¨i{Ø³ÈÙ{~ioÌ¨È(ÑÑo{³i.ÈÜ{³i
~Ñ{³iØÛÓ{ÑØ,Ù~ÑÒ~iVÑ{{ÒØ³ÈÒÜKÈV
³iØËÑØÈ{ÚÓ³iÉ³
ÉËÚÉ³'Ë³iÉ³i ÈÑooÉÜ{~Ê.TÜÊ.ÐÖ¨iØ~Ñ{
³i1ÉÜo{~Ê.TÜÊ³iØ
ÒÜ~iØVÓo¨ÑÉ{ÊÐÑ³ÑV
Ù{ioÊÐÑ³ÑVÚÓÑ³¨VÙ{É³ÓÜÉÉÓ×¨ØÈÇÑ³{å¨TÑ{³Ê³³i1ÉÑÜË~i
~Ñ{ÈÊ¨ÂÉÓÑØÑÌ³ÈØ
{Ù¨È³ÓØ³iØ ³Ñ{¨ÉËÑØÈÇÑ³{.ÈÙ ~Üi~³{~ÊÜÉ³ÐÓ¨É{ÑU¨³Ø
~Ñ³ÑoÉo¨ÑÐÐÓØ¨ÌoÌØ
³ÈÈÊ¨ÂÉoÉÜ³{ÌØ
³ÈÇÒ³{$ÉÌÐÉØV
³Ñ³ËØ,Ù~ÑÒ~iØV
¨{~ÌØo{Ñ³¨ÌØ³È
KÑ{Ü{ÒÑ¨ÌÜÈ¶³iØåooÜËÑØVÓÙ¨ÑÉ³.ÌT³È
ÙËÈ~Ñ{Óo{Éo³ÌØ
o{Ñ³iÈÐKÜÊ³È³i~Ñ³ÑÜÓÐii³iØÑÜiØ
ÐÉ³ÐÈ³{~Ì~ÉÖÑÐÑ
tÝ_ÁxR>Rº©-x¦x²º©ºXxu
$(Ü³ËØ,Ù~ÑÒ~iØ
Ê³Ñ¨ÑÐÑ³{³ÊØÑÑ¨T{~ÌØioÓ³iØÈÓÙ¨ÑÉ³
ÉÂ{~ÌVÛiÐÊ³¨{Øt¨Ëo~{ÑØÑÌ³Ò³É³É¨
ÐÉ³ÈØÑÐ×{ÜÉoÌÐÉÈØ
³Ë³ÜÈØ³{ÐÊØuÙ{É³ÓÜÉÉ
¨³ØÓoÑØÛ{ÙÒ~ÑÜØ
³i{³¨ËÑ³ÈÉÜÜi{~Ö
³É~³{ÐÖV1ÌÙ¨Ø
ÈÙÓÚi~ÉÐÉ³,Ù~ÑÒ~É{(Ñ¨ÚÉÑooÉË³iØ
$ÙiÖV0Ç¨³Ç,Ù~ÑÒ~iØÓT³{É³iËÜÑ,Ù~ÑÒ~i³iÑÑÜËÑVÉ
v¦x©²v_+XR>>RvxV
oÉÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ³iØ/²>V
Ê³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËØÈooÉÊØ0³ÓÜØ³ÈÊ³ÑÉÂËÈÐÈÚ{³¨iÐÑ³{~ÌgÑÜÜÒ
ÙÈ³ÈTØ³¨Ño{~ÌgÌ~Ñ{
i{³¨ËÑ³iØ{~oÓÉ{ÑØU
¨{³Ì×,Ù~ÑÒ~iØÓTÑÉ³iÇÊ³È³¸Æm³i
ÌTÑ~Ñ³Ò³iÑoÉËi
³ÈÉ³Ñ{¨{~Ö³È³ÇÉ³

Το κτίριο ÌÈ³ÉoÒÇÉ³Ñ{³åÈÜå{Ò³Ñ³ÓÜÉÉ³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑÚiÑÍ~Ê{~ËÑ³iØ{~oÓÉ{ÑØ,Ù~ÑÒ~iÓØ³Æ

Ηθοποιοί ³iØÑ¨Ò³ÑiØViËÑ³$~³K¨{ÚÑ³ÑÂ{ÙÓÉ{³(ÑÉ{³ÊÐ{,TÒÐ³³ÈÙËÈV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ¨ÌKÑØ

Η παράσταση έχει τίτλο
«Στη μνήμη ενός μικρού
παιδιού» και βασίζεται
σε πραγματικά γεγονότα
γύρω από τον λογοτέχνη
Πλάτωνα Ροδοκανάκη.
ÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÕßÝÙÚÕÖÇÚØÏÑÄÚÕß®
ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕØÎÝÙÖØÕÆÒÎÝ
ÆÕÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÍÔ×ØÏÙÇÚÎÔÄÒÎÚÎÝÓÃÒÎÙÇÍÏÇÄÙÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÒ¦ÚÜÔÇªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎ®
¬ÎÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÕßÙÙÏÔÃÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕ®ÖÕßÒÕÍÕÑØÃÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÑØÄÖÕÒÎ®ÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÒËßÑÂÙËÒÃÊÇÙÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÑËÏÓÁÔÕßËÖËÏÊÂÞÇØÇÑÚÂØÏàËÚÕÔ
²ØÏÙÚÄÍÒËÔÚàÁ®ÑÇÏÚÕÔÖÇØÕÓÕÃÇàËÓËÚÕÔÜÑØ¦ÚÎÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÑÊÕÞÂÚÕßÁØÍÕßÖÕßÕªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÝÊÏ¦ÈÇÙËÙËÙÚËÔÂÕÓÂÍßØÎ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙÚÕßÝÓÖËÒÕÑÂÖÕßÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÂÚÇÔÑÇÏÕËØÏÑÒÂÝÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÝ©ÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÚØÇËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕÔ
ÚØÄÖÕÚÎÝÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÝÚÕßÆÕ
ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÖÒÎÍÜÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÄØØÏÉÎÚÎÝàÜÍØ¦ÌÕßÕÌÃÇÝÇÙÑÇØÃÊÕßÁÑÇÉËÚÇÍØÇÖÚ¦

ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔÒ¦ÑÇÔÚÆÛÎÑËÍÇÓÖØÄÝÖÂÍËÙÚÎÔËØ¦©ÊÄ
ÄÖÕßÊÇÔËÃÙÚÎÑËÁÔÇ¦ÒÕÍÕÇÖÄ
ÇÓÇÐ¦ÑÇÏÇßÚÕÖßØÕÈÕÒÂÛÎÑËÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÚÕßÑÇØÇÓÇÍÑ¦
Για το «Βυσσινί τριαντάφυλλο» έγινε η
πρώτη δίκη για πνευματικά δικαιώματα.
Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος κατηγόρησε τον Ροδοκανάκη ότι του έκλεψε την
ιδέα από το θεατρικό του έργο «Τα τρία
φιλιά – Tραγική σονάτα σε τρία μέρη».
Στο δικαστήριο ο Παλαμάς κατέθεσε ότι
οι διεκδικήσεις πατρότητας στην τέχνη
και στη δημιουργία αυτού του είδους είναι περιττές και ότι οι αντίδικοι είχαν με
τη σειρά τους κλέψει από έναν νεαρό
από την Κρήτη ονόματι Κάρμα Νιρβαμή
(το ψευδώνυμο με το οποίο ο Νίκος Καζαντζάκης υπέγραψε το «Οφις και κρίνο» σε ηλικία 20 ετών).
ßÚÄÖÕßÓËËÔÊÏÁÌËØËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÄÚÏÈÃÜÔÇÇÖÄÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÚÕßªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎ®ÒÁËÏÄÒÎÔÊØË¦ÊÎ©ÒÇ
ÂÚÇÔÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÒËÝÑÇÏÕÊÎÍÕÆÙÇÔÙÚÎÒÆÙÎËÔÄÝÓßÙÚÎØÃÕß¡Õß
¦ØËÙËÎÓßÙÚÏÑÏÙÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÚÕßÁØÍÕßÇßÚÕÆÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ÚÕßØÎÙÇÔÓÏÇÁØËßÔÇÚÎÛËÇÚØÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÖØÕÙÖÇÛÂÙÇÓË
ÔÇÓÖËÏÑÇÏÕÛËÇÚÂÝÙËÖÇØÄÓÕÏÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÍÆØÜÇÖÄÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËßËØÍËÚ×Ô
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ®

Στην παράσταση ÑËÇÉ{~Ñ{iiÚ{ÌØÛÓ{Ñ.Ñ¨Ñ×ÉËÙÈVK¨ÑKÉÈÐÓi
ÐÉ³K¨ÑKÉËÉ¨ÐiÉËÑØÑ¨ÌÜÈÈ³¸Æd
ÇÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝÄÚÏÍØ¦ÌÕßÔ
ÓÇàÃÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏàËßÍ¦ØÏßÓÈÇÃÔËÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕËÐÎÍÕÆÔÍËÒ×ÔÚÇÝÃÔËÚÇÏÓÏÇÖØ×ÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÑÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÁØÍÕÇÒÒ¦àËÏ
ÕÚØÄÖÕÝËØÍÇÙÃÇÝ ÇÛÁÔÇÝÓÇÝ
ÍØ¦ÌËÏ¸ÁÔÇÞÁØÏ¹ÑÇÏÓËÚ¦ÊÃÔËÏ
ÚÕÑËÃÓËÔÕÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔËÑËÃÔÕÝÚÕ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÑÇÏÙßÔËÞÃàËÚÇÏÁÔÇÖ¦ØËÊ×ÙËÇÖÄÚËÒÏÑ¦ÇØÞËÃÇ¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÑÕØËÙÓÕÆÊÎÒ×ÔËÏÖÄÚËÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ®

Πρωτότυπο κείμενο
¬ÕÄÍÊÕÕÙÚÎÙËÏØ¦ÁØÍÕÚÕßÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÖØÜÚÄÚßÖÕÔËÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÛËÇÚØÏÑÄÑËÃÓËÔÕØÕÙÖÇÛÂÙÇÓË
ÔÇÚÕÈ¦ÒÕßÓËÙËÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÑÇÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÇØÞÂÓÁÙÎÑÇÏÚÁÒÕÝÙËÓÏÇÛËÇÚØÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎ®ÒÁËÏÎÄÒÎ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÎÌÄØÓÇÚÕßÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÛØÃÒËØ
ËÖÏÔÕÂÙÇÓËÁÔÇÔÙÃØÏÇÒÑÃÒËØ®ËÐÎÍËÃÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÕØÎÝ©ÇÙÚßÔÄÓÕÝÍÏÇÔÇËÐÏÞÔÏ¦ÙËÏÚÕßÝÌÄÔÕßÝ
ÇÔÇÚØÁÞËÏÙÚÕÁØÍÕÚÕßÒ¦ÚÜÔÇ
ªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦Ý
ÚÕßÍßØÃàÕÔÚÇÝÙÚÎÔÍÍÒÃÇÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ªÕÊÕÑÇÔ¦ÑÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÍÏÇÚØÄÝ
ÚÕß ÇØÄÒÕßqÇÒÞÎÓÏÙÚÂÝÑÇÏÖÕÏÎÚÂÝÇÔÇÑ¦ÒßÉËÙÑËÆÇÙÓÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝ®
¬ÕßÝØÜÚ¦ÜÖÄÚËÍØ¦ÌÕßÔ!¬Ç
ÓËÙÎÓÁØÏÇÑÇÏÚÇÇÖÕÍËÆÓÇÚÇÍÏÇ

ÔÇÁÞÜÞ×ØÕÑÇÏÎÙßÞÃÇ®ÇÖÇÔÚ¦
ÎÄÒÎËÔ×ÕÙÆàßÍÄÝÚÎÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÊÏÊ¦ÑÚÜØ ÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝØÕÈÕÒÂÝ
ÚÕßË¦ÚØÕß¬ÁÞÔÎÝÖØÕÚÏÓ¦ÚÕ
ËÔÚÇÚÏÑÄÈØÇÊÏÔÄÞÜØÃÝÊÏÇÒËÃÓÓÇÚÇÍØ¦ÉÏÓÕ®
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÙÚÕÙßÒÕÔÏ¦ÚÜÔÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓËÕÓÇÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÙËËÖÏÓÁÒËÏÇØÏÊÕÝ
ØÎÚÏÑÕÆÑÇÏÁØÍÇÚÜÔ§ËÑÚ¦ØÏÕßÖÕÙÖÄØÎ§ÃÑÕßÇÚÄÖÕßÒÕß
ÔÊØÁÇËÜØÍÏ¦ÊÎÒÁÐÇÔÊØÕß
¡ÇÍÑÇÔÏ×ÚÎËØÏÑÒÂØÇÈÂÚÇ
Ï×ØÍÕß¬ÙÄÖÇÔÕßÔÔÇÝ²ÇØÇÑÚÃÔÕß¦ÔÕß²ÄÔÊØÕßÏØÍÏÔÃÇÝ
¢ÏÒÏÖÖÕÆÙÎÑÇÏÏ×ØÍÕß¢ÒÜØ¦ÑÎ
ËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎÓßÙÚÎØÏ×ÊÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÞÕßÔÊÕÛËÃÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝßÖÇÃÛØÏËÝÑÇÏÙÚÕÔÚËßÑÚÂØÏÕ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÙÆÒÕßÔÏ¦ÚÜÔÜ¦ÔÔÇÒÏ¦ÊÎØËÓÏÁØÇËÃÞÇÓËÓÄÔÕÚÕÔ
¸Ò¦ØÕÜÔ¦ÛÇÔ¹ÚÎÝÚÁÍÎÝÑÇÏ
Ú×ØÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¸ÚÎÓÔÂÓÎ
ËÔÄÝÓÏÑØÕÆÖÇÏÊÏÕÆ¹ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÊÏÄÚÏÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÑÚÏØÃÕßØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇ
ÇÔÕÏÞÚÕÆÓËÙËÊØ¦ÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÑÇÏÕÏÔÕÙÎÒËßÄÓËÔÕÏÄÙÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÎÑÜÛÕÆÔÑÇÏÔÇÑÇÛÃÙÕßÔÙËÇÔÇÖÎØÏÑÄÇÓÇÐÃÊÏÕ®

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Κρίστοφερ Παρκ, ένας πιανίστας με σπάνια μουσική αντίληψη
ËÑÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕ§ßÑÚËØÏÔÄ®ÇØÙËÔÚÕÊÃËÙÎËÒ¦ÙÙÕÔÇÚÕßÕÖÁÔ
©ÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÖÁÊÜÙËÚÇÚØÃÇÇßÚ¦ÁØÍÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ¦ÍÏÇ
ÇÑÄÓÇÁÔÇÔÚËÞÔÏÑ¦¦ØÏÙÚÇÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÕÖÏÇÔÃÙÚÇÇÒÒ¦ÍÏÇ
ÁÔÇÔËßÌßÂÑÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÓÕßÙÏÑÄÕÕÖÕÃÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÕ

Ο 31χρονος
Γερμανοκορεάτης
πιανίστας έπαιξε έργα
Σοπέν με φαντασία
και μεγάλη μουσικότητα.

Μακριά ÑÌ³iÉ~ÇÊ³ii~Ñ{³Ñ{Úi³{ÐÌVÌÜÑÉËTÑÜÌoÖÑ¨ÂiØ³{Ø
ÈÙÉ{oÐÑ³{~ÓØÉ¨ÐiÉËÉØ³È¨Ë³×É¨(Ñ¨~

ÓÕßÙÏÑÄÑËÃÓËÔÕÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÔÄÚËÝ©ÕÖÁÔÚÕßÊËÔÂÚÇÔÇÖÒ×Ý
ÓÏÇËÖÃÊËÏÐÎÇÏÙÛÎÚÏÙÓÕÆ!ÍÏÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÊËÔÂÚÇÔÑÇÛÄÒÕßÇßÚÄ©ÇØÑÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔÑÇÏËØ-

ÓÂÔËßËÚÎÓÕßÙÏÑÂ©ÞÏÓÄÔÕÚÕ
ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÕÔËÏØÏÑÄÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÇÒÒ¦ËÐÃÙÕßÚÕàÜÎØÄ
ÖØ×ÚÕÑÇÏÚÕÚØÃÚÕÏÊÏÑ¦ÙÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÚÕÖÇÃÐÏÓÄÚÕß

Χ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Οσο ευχάριστα ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÑÆÒÎÙË
ÎÙßÔÇßÒÃÇÚÎÝ©ØÞÂÙÚØÇÝÚÕß
ßÒÒÄÍÕßßÔÇßÒÏ×ÔÏÁÔÔÎÝÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÎÔÖØ×ÎÔÃÛÕßÙÇ
¢ÃÒÜÔÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÕßÙÏÑÂÝÛÎÔ×ÔßÖÄÚÎ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕß¡ÃÒÚÕßÕÍÏ¦ÊÎ
¬ÕËÖÃÖËÊÕÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÕÑÇÒÕÑÕßØÊÏÙÓÁÔÕÙÆÔÕÒÕÖÕßÍÔÜØÃàËÏ¦ØÏÙÚÇÚÕßÝÈÏËÔÔÁàÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝÑÇÛ×ÝÇßÚÕÃÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÕÔÑÕØÓÄÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕßÚÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÚÏÝÇØËÚÁÝÚÎÝÕØÞÂÙÚØÇÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔËØÓÎÔËÏ×Ô±ÖÂØÐËÄÓÜÝÑÇÏÓÏÇÁÑÖÒÎÐÎ
ÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÕÌËÃÒËÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÕÖÇØÄÔÙÎÓËÃÜÓÇ!ÕÞØÕÔÕÝËØÓÇÔÕÑÕØË¦ÚÎÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝ
ØÃÙÚÕÌËØÇØÑÕÕÖÕÃÕÝËØÓÂÔËßÙËßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÊËÆÚËØÕ
ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÖÏ¦ÔÕÚÕßÕÖÁÔ
ÚÎ¢ÇÔÌ¦ØÇ®ÍÏÇÖÏ¦ÔÕÑÕßÇØÚÁÚÕÑÇÏÕØÞÂÙÚØÇËÍÞÄØÊÜÔ©
ÔËÇØÄÝÖÄÒÒÜÔ®ÚÕß¡ÖØÃÚËÔÑÇÏ

ÙßÔÊÆÇÙËÞ¦ØÎÑÕÓÉÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÊÆÔÇÓÎÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÄÓÜÝÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇÊÏÇÓÄØÌÜÔË
ÚÏÝÌØ¦ÙËÏÝÓËÔÄÎÓÇ¬Õ§ßÑÚËØÏÔÄ®ÇØÁÔÇÇÖÄÚÇÊÎ-

ÓÕÌÏÒÁÙÚËØÇÚÕßÕÖÁÔÊÃÊËÚÇÏ
ÙßÞÔ¦ËÑÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ®
©ÓÜÝÙÖ¦ÔÏÇÁÞËÏÎÞÂÙËÏÙÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÃÛÕßÙÇÓËÚÄÙËÝ
ÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÑÇÏÚÁÚÕÏÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÖÏÓÁØÕßÝ
ËÔÄÚÎÚËÝÄÞÏÞ¦ØÏÔËÑàÂÚÎÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÓËÌÇÔËØÂÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÌÜÚÏÙÚËÃÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÇßÚÂÝÓÏÔÏÇÚÕÆØÇÝÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÓËÚ¦ÚÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÙÖ¦ÔÏÇÖÇÏàÄÓËÔÕÁØÍÕÚÕß¡ÖØÃÚËÔ!ÎÊßÔÇÓÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÕßÇØÑËÐÁÖËÓÉËÚÕÔ
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏÚÕÌÜÝ
ÖÕßËÑÌØ¦àËÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙÆÔÚÕÓÎÙËÒÃÊÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÁÔÇÔÔËÇÔÏÑÄÁØÜÚÇÚÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÈØÇÊÏ¦ÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÓËÊÆÕÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÙßÔÛÁÙËÏÝÚÎßÓÌÜÔÃÇÇØ
 ÚÕß²¦ÏÔÚÔÓËÚÎÔÖØÕÙÜÔßÓÃÇ
¬ØÏÑßÓÃÇ®ÑÇÏÚÎßÓÌÜÔÃÇÇØ
ÚÕß¡ÄÚÙÇØÚ²¦ØÎÙËÓÏÇÕØÞÂÙÚØÇÓËÏÊÏÇÃÚËØÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÕ

ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØËÖËØÚÄØÏÕÕ¡ÃÒÚÕÝÕÍÏ¦ÊÎÝËÃÞËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕß
ÁÔÇÔÂÞÕËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ
ÌÜÚËÏÔÄÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ÜØÇÃÕ®ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÕÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÚÇÞÆÚÇÚÇÖËØ¦ÙÓÇÚÇ®©ÏÇØËÚÁÝÇßÚÁÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÖÇÍÃÊÇ
ÑÇÛ×ÝÚÕÚÄÙÕÙÚØÕÍÍÆÒËÓÇ®ÚÕß
ÂÞÕßÑÇÏÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÜÔ
ÌØ¦ÙËÜÔÇÓÈÒÆÔËÏÚÏÝÇÏÞÓÁÝÑÇÏ
ÚÏÝÍÜÔÃËÝËÏÊÏÑ¦ÙËÁØÍÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÛÆËÒÒÇ
ÑÇÏÕØÓÂ®ÄÖÜÝÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ßÓÌÜÔÃÇÚÕß²¦ÏÔÚÔ©ÕÍÏ¦ÊÎÝ
ÌØÄÔÚÏÙËÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÚÄÙÕ
ÚÎÛÆËÒÒÇ®ÄÙÕÑÇÏÚÎÔÕØÓÂ®
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÁÔÚÕÔÇÞØ×ÓÇÚÇÚÕÔ¡ÄÚÙÇØÚÎÁÓÌÇÙÎÊÄÛÎÑËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÇÔÚÏÛÁÙËÜÔÂÚÜÔ
Ñ¦ÛËËÃÊÕßÝËÔÇÒÒÇÍ×Ô!ÓÏÇÕÓÕØÌÏ¦ÖÕßËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÑÄÈËÏÚÎÔÇÔ¦ÙÇ

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

,

Tην Κυριακή 21 Απριλίου μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 17ο τόμο!

