ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 21 Απριλίου 2019 • Eτος 11ο • Aρ. φύλλου 552

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ

Η Τουρκία
να διαλέξει,
S-400 ή F-35
Δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα
ακολουθήσει έναν ανώμαλο δρόμο.
Αν όμως το κάνει, θα πράξουμε ό,τι
χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένης
και της μετακίνησης βάσεων και δυνάμεων, λέει στην «Κ» ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ. Προσθέτει ότι
η ουσία του νομοσχεδίου για την
Ανατ. Μεσόγειο είναι σε πλήρη αρμονία με κινήσεις, όπως η συμμετοχή
του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη συνάντηση
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Σελ. 18
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Ατυπη διάσκεψη μέχρι τα τέλη Ιουνίου

Αναζητείται βάση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από τη Λουτ, με τους ηγέτες και τις εγγυήτριες
Ο γ.γ. του ΟΗΕ φαίνεται να διακόπτει την
προσπάθεια της Τζέιν Χολ Λουτ να επιτύχει
συμφωνία στους όρους αναφοράς για την
επανάληψη των συνομιλιών στο Κυπριακό.
Εκείνο που πλέον αναζητείται είναι «βάση

για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων»,
με εποικοδομητική εμπλοκή των ηγετών και
των εγγυητριών δυνάμεων με την κ. Λουτ.
Θα υπάρξουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες Λουτ με όλους τους εμπλεκόμενους,

ακόμη και επισκέψεις της στις πρωτεύουσες
των εγγυητριών δυνάμεων, την Ουάσιγκτον
και πιθανόν τη Λευκωσία. Ο νέος χρονικός
ορίζοντας είναι να υπάρχουν θετικές εξελίξεις
μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ούτως ώστε να κατα-

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Η μέρα που άλλαξε το Παρίσι

Τα F-35 κλείδωσαν
και εγκλώβισαν
τον Ερντογάν

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

Να γίνει το Κέντρο
επίκεντρο εξελίξεων

Η διαχρονική στρατηγικά σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, από τον Ψυχρό Πόλεμο και
εντεύθεν ανάγκασε την Ουάσιγκτον να υποχωρεί ενώπιον τουρκικών απαιτήσεων. Τώρα
στη μάχη μεταξύ S-400 και F-35 εκείνος που
έχει εγκλωβιστεί είναι ο κ. Ερντογάν. Κι αυτό
γιατί ακόμα κι αν ο κ. Τραμπ του υποσχέθηκε
να μην επιβάλλει κυρώσεις, η αμερικανική
θέση «όχι F-35, αν πάρετε S-400» ισχύει στο
ακέραιο επειδή είναι νόμος των ΗΠΑ και τη
στηρίζει και η κυβέρνηση. Σελ. 8

Στόχος να ξαναγίνει το Κέντρο επίκεντρο των εξελίξεων λέει στην «Κ»
στην πρώτη του συνέντευξη στον Τύπο μετά τη σύσταση της Δημοκρατικής Παράταξης ο Μάριος Καρογιάν.
Όπως σημειώνει το 3,6% είναι ένας
ενδιάμεσος στόχος που θα επιτρέψει
στη Δημοκρατική Παράταξη να ακούγεται η φωνή της. Σελ. 9

ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ

Βάση σε Άκουγιου παίρνει η Μόσχα

Μήνυμα επανένωσης
η ψήφος των Τ/κ
Οι Τ/κ που θα συμμετάσχουν στις
εκλογές δίνουν ψήφο υπέρ της επανένωσης, ενώ όσοι προωθούν τη διχοτόμηση δεν θα λάβουν μέρους στις
ευρωεκλογές» λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης. Μέσω της αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως λέει, μπορούν να ανατραπούν οι πολιτικές λιτότητας. Σελ. 15

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Yπό το φως
δημοσκοπήσεων
Eνα μήνα πριν από τις εκλογές οι
κομματικοί μηχανισμοί και τα επιτελεία βρίσκονται στην τελική ευθεία.
Οι δημοσκοπήσεις προκάλεσαν σε
κάποιους χαμόγελα και σε άλλους
προβληματισμό για το πώς θα προχωρήσουν. Υπάρχει συγκεκριμένη
στρατηγική, το προεκλογικό μήνυμα
λίγο πριν από τη μάχη. Σελ. 10

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

Να κλείσουν
τα πανεπιστήμια!
H πρόταση του καθηγητή Γιώργου
Μπαμπινιώτη διά της «Κ» ξενίζει:
«Προτείνω μία ειρηνική επανάσταση
από όλους. Προτείνω να κλείσουν τα
πανεπιστήμια συμβολικά, για να ταρακουνηθεί η κοινή γνώμη. Σελ. 16

γραφούν στο ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Χωρίς
αυτές, οι διαβουλεύσεις για την υιοθέτηση
του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας
της Δύναμης θα πρέπει να αναμένονται δυσκολότερες από τον Ιανουάριο. Σελ. 4

Nαυτική βάση για διαχείριση πυρηνικών
αποβλήτων δίνει ο Ερντογάν στον Πούτιν,
ενώ από τις ΗΠΑ ζητάει να μην προχωρήσει
η άρση του εμπάργκο στην Κύπρο. Σελ. 8

Όπλα στην Αθήνα από τις ΗΠΑ
Η Παναγία των Παρισίων δεσπόζει στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας πληγωμένη από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Απριλίου.

Παρά τις αισιόδοξες εξαγγελίες για αποκατάσταση των ζημιών εντός πενταετίας, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί πότε οι πιστοί και οι επισκέπτες θα ακούσουν ξανά Μπαχ από το εκκλησιαστικό όργανο, παρατηρώντας το φως να παίζει με τα πολύχρωμα βιτρό. Σελ. 20-21

Φάντασμα Φράνκο
και ελπίδες Σάντσεθ
Απειλητική άνοδος Ακροδεξιάς
Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι τρίτες βουλευτικές εκλογές της
Ισπανίας μέσα σε τέσσερα χρόνια, γεγονός
δηλωτικό της πολιτικής αστάθειας. Όπως
φαίνεται οι Σοσιαλιστές έχουν προβάδισμα, αλλά πίσω από τις πληγές της Δεξιάς
ξεπροβάλλει η Ακροδεξιά. Σελ. 20

Ναρκοπέδιο ο Λευκός
Οίκος επί Τραμπ
Η πολυσέλιδη έκθεση Μιούλερ
Αν και η διετής ανάκριση δεν κατέληξε
σε κατηγορίες εναντίον του, η έκθεση
σκιαγράφησε μια εικόνα του Λευκού Οίκου, στην οποία κυριαρχούσε ένας πρόεδρος που επιχειρούσε να τορπιλίσει την
ανάκριση και τους βοηθούς του, να αψηφούν τις εντολές του. Σελ. 22

Στις αγορές την Τετάρτη η Κύπρος
Με νέο ομόλογο για αποπληρωμή του ρωσικού δανείου
Η Κύπρος ξαναβγαίνει στις αγορές με την
έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου. Την Τρίτη
αναμένεται να γίνει η ανακοίνωση και
την Τετάρτη θα ανοίξει το βιβλίο των
προσφορών. Οι συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου και επενδυτικών τραπεζών για την
προετοιμασία της έκδοσης έχουν πραγματοποιηθεί. Σκοπός της έκδοσης είναι

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Συλλογική σοφία

η άντληση χρημάτων για πρόωρη αποπληρωμή όλου ή μέρους του ρωσικού δανείου. Το ποσό που αναμένεται να αντληθεί είναι 1-1,5 δισ. ευρώ. Η Κύπρος
χρωστά στη Ρωσία 1,57 δισ. ευρώ από το
δανεισμό των 2,5 δισ. ευρώ που έλαβε το
2011. Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα
στο επιτόκιο. Οικονομική, σελ. 5

Πρώτα σύνεφα για τον τουρισμό
Μείωση αφίξεων 3,2% από μεγάλες αγορές το πρώτο τρίμηνο
Συγκρατημένοι παρουσιάζονται οι αρμόδιοι
φορείς για τις τουριστικές αφίξεις το 2019.
Οι ενδείξεις από το πρώτο τρίμηνο δεν
είναι ενθαρρυντικές, καθώς παρουσιάζεται
μείωση 3,2%. Βασικές αιτίες είναι το
Brexit, η άνοδος των ανταγωνιστικών
αγορών της Τουρκίας, του Μαρόκου, της
Τυνησίας και της Αιγύπτου, αλλά και

Ταχείας απόδοσης λύσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της σύνθετης επιχειρησιακής πραγματικότητας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, λαμβάνει από Ουάσιγκτον. Σελ. 6

εσωτερικά, το κλείσιμο της Cobalt και η
αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών. Ο
Απρίλιος κινείται καλύτερα. Οι ίδιοι φορείς
επισημαίνουν ότι αν το Υφυπουργείο
Τουρισμού είχε συσταθεί ενωρίτερα η
κατάσταση ενδεχομένως να ήταν καλύτερη. Ελκυστικά πακέτα ετοιμάζουν οι
ξενοδόχοι. Οικονομική, σελ. 4

Ακόμη μία πρωτοβουλία φαίνεται να
προωθεί ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες, μετά από την αποκάλυψη του
προκαταρκτικού κειμένου της έκθεσής
του για το Κυπριακό. Όπως αναφέρεται
στο σχετικό ρεπορτάζ (βλ. σελ. 4), μετά
την αποτυχία στους «όρους αναφοράς»,
η απεσταλμένη του Τζέιν Χολ Λουτ αναζητεί «βάση για διαπραγματεύσεις»
μέχρι τον Ιούνιο και θα μπει σε διαβουλεύσεις με τις πλευρές και τις εγγυήτριες
στο πλαίσιο άτυπης πολυμερούς διάσκεψης. Εκτιμούμε ότι είναι και η ευκαιρία που ο πρόεδρος Αναστασιάδης
διακηρύττει ότι αναζητεί και ίσως η
έσχατη, αφού ο γ.γ. στην έκθεσή του
σημειώνει ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχει πλέον ολοκληρωθεί,
ενώ δεν πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασία ανοικτού τέλους. Με τα δεδομένα
στην Ανατολική Μεσόγειο να αλλάζουν
ραγδαία, είναι θεωρούμε η ώρα της συλλογικής σοφίας για τη Λευκωσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΑ

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και οι ιστορίες τους
Η περιπέτεια των γλυπτών του Παρθενώνα από τη στιγμή που πριονίστηκαν
από τον λόρδο Έλγιν μέχρι και σήμερα αναζητεί το ερευνητικό πρόγραμμα που
εκπονείται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο διευθυντής του Μουσείου Δ. Παντερμαλής επιμένει στον όρο επανένωση, αντί για επιστροφή. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Νίκος Ψαρράς μιλάει στην «Κ» για τον «Φάρο»
Ο ηθοποιός Νίκος Ψαρράς συμμετέχει στην παράσταση «Ο Φάρος» σε σκηνοθεσία Κ. Μαρκουλάκη, που φιλοξενεί ο ΘΟΚ τον Μάιο. Το έργο, όπως λέει,
ήταν μία ευτυχής συγκυρία ώστε να συναντηθεί στο σανίδι με τους υπόλοιπους
ηθοποιούς. Η παράσταση σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Ζωή, σελ. 3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η μαύρη τρύπα έφερε νέα ερωτηματικά
Ο αστροφυσικός Δημήτρης Ψάλτης του Πανεπιστημίου της Αριζόνας και Project
Scientist του Event Horizon Telescope εξηγεί τι είδαν οι επιστήμονες. Η μαύρη
τρύπα βρίσκεται στον γαλαξία Messier 87. Η φωτογραφία της τρύπας επιβεβαίωσε τη θεωρία του Αϊνστάιν που προέβλεψε την ύπαρξή τους. Ζωή, σελ. 4

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Eνα δάκρυ για τη Notre Dame

Ο Συλλούρης και η καταραμένη λίστα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

τόπισε ούτε ένα αυτουργό για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα που συντελέστηκε στον τόπο. Μιας κοινωνίας
όπου η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας συνελήφθη να πλαστογραφεί το
συμβόλαιο του μισθού της και που ο
πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
να συμπράττει με δικηγόρο τράπεζας
για να διασώσει από την αξιόγραφη
απάτη της τράπεζας τα λεφτά της κόρης
και της αδελφής του. Μιας κοινωνίας
που αφήνει ελεύθερους τους παιδεραστές, που έχει 35 ελλείπουσες γυναίκες
για κάποια χρόνια και δεν συγκινείται.
Αντίθετα γυρίζει πλευρό στον καναπέ
για άλλο ένα υπνάκο. Κι από τη Σαλαμίνα, όπως λέει ο Παντελής Μηχανικός,
«δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του
ο Ονήσιλος, να μας κεντρίσουν, να μας
ξυπνήσουν, να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος κι όλες ψοφήσανε απάνω στο
παχύ μας δέρμα χωρίς τίποτα να νιώσουμε. Κι όταν το ποδοβολητό των
βαρβάρων έφτασε στη Σαλαμίνα φρύαξε
ο Ονήσιλος. Άλλο δεν άντεξε. Άρπαξε
το καύκαλό του και το θρυμμάτισε απάνω στο κεφάλι μου. Κ’ έγειρα νεκρός.
Άδοξος, άθλιος, καταραμένος απ’ τον
Ονήσιλο». Αυτά έλεγε ο Μηχανικός το
1975. Αν τότε ήταν δέκα τα χρόνια,
πρέπει να προσθέσεις άλλα 44 Παντελή
και χίλιους αγνοούμενους που αυτή η
κοινωνία προφανώς έχει μεταφέρει
στα ελλείποντα πρόσωπα, όπως τα
Κόκκινα Δάνεια που μεταφέρονται από
τις τράπεζες σε εταιρείες ύαινες! Γιατί;
Μα γιατί τρώνε τα κουφάρια όλων εκείνων που δεν τολμούν να σηκωθούν
από τους καναπέδες τους να διαμαρτυρηθούν και να κυνηγήσουν τους αυτουργούς, τους εγκληματίες του λευκού
κολάρου, αυτούς που έχουν πουλήσει
ήδη τη μισή πατρίδα μας στους ολιγάρχες και την άλλη μισή την έχουν
εκχωρήσει στην Τουρκία. Δικαίως δακρύζει η ανθρωπότητα μπροστά στη
Notre Dame, αλλά έχοντας λάθος αντίληψη του αθάνατου και του εφήμερου.
Διότι αθάνατος είναι ο άνθρωπος τα
έργα του οποίου διαγράφονται σαν δακτυλικά αποτυπώματα πολιτισμικής
κληρονομιάς στον κόσμο των νοημόνων
όντων. Τους ανόητους τους τρώνε οι
ύαινες και το σκότος…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Στο παρά πέντε της αποχώρησής της από τη

ζηλευτή θέση της η τέως διοικήτρια της Κεντρικής Χρυσταλλού έστειλε το τελευταίο της
δώρο στον Συλλούρη. Μια λίστα φωτιά. Τη λίστα ΜΕΔ των ΠΕΠ, όπως επεκράτησε να λέγεται εν συντομία η λίστα Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Την είχαν ζητήσει από τη Χρυσταλλού οι
βουλευτές και θυμήθηκε να τους τη στείλει
κατόπιν εορτής.
Ο Συλλούρης, όπως είπε αργότερα, την κλείδω-

σε στο γραφείο του, αφού είχε επάνω την ένδειξη «Απόρρητο» και πήγε ταξίδι. Όταν επέστρεψε πήγε κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο
γραφείο του για να δει τη λίστα για την οποία μιλούσε ολόκληρη η Κύπρος και πολιτικοί απ’ όλα
τα κόμματα, ακόμα και κομματάρχες του ζητούσαν να τη δώσει στη δημοσιότητα. Άνοιξε, λοιπόν, το συρτάρι και άρχισε να διαβάζει τη λίστα
για πρώτη φορά. Είδε, όπως είπε, ονόματα επιχειρηματιών, ένας από αυτούς είχε 100 ΜΕΔ, το
όνομα πολιτικού που είχε αποβιώσει και το όνομα βουλευτή που είχε ΜΕΔ 2.500 ευρώ, πράγμα
που του φάνηκε παράξενο. «Βουλευτής και να
έχει ΜΕΔ 2500 ευρώ;». Τελικά διαπιστώθηκε
πως ήταν το παρατράβηγμα της κάρτας του εν
λόγω βουλευτή και ούτε ο ίδιος το είχε πάρει
χαμπάρι. Μιλάμε εξάλλου για το ευτελές ποσό
των 2.500 ευρώ για έναν βουλευτή.
Μετά από όλα αυτά ο πονηρός και έμπειρος

Συλλούρης κάθισε και σκέφτηκε πως η καταραμένη λίστα μόνο κακά μπορούσε να φέρει.
Έπρεπε οπωσδήποτε να την ξεφορτωθεί. Πώς
όμως; Αν τη φύλαγε στο αρχείο απορρήτων
του θα συνέχιζαν όλοι να τον παρενοχλούν να
τη δώσει στη δημοσιότητα. Αν την έδινε στη
δημοσιότητα θα έκανε εχθρό του τη μισή Κύπρο και θα βίωνε στιγμές δράματος χειρότερες κι από αυτές που περιέγραφε ως Μάρθα
Βούρτση η Χρυσταλλού. Κι εκεί που σκεφτόταν «πώς και τι» κατέληξε στον νέο διοικητή
της Κεντρικής. Του μήνυσε πως πρέπει να συναντηθούν και την ώρα που γινόταν η πρώτη
επίσημη συνάντησή τους, μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα βγάζει την απόρρητη
λίστα και του την επιστρέφει. Κόκκαλο ο νέος
διοικητής. Είναι και αμάθητος ο άνθρωπος από
πολιτικά τερτίπια... η Χρυσταλλού ήταν αν μη τι
άλλο πολύπειρη σ’ αυτά...
Βρήκε ο άνθρωπος τη δύναμη και είπε πως

βρίσκεται προ εκπλήξεως γιατί θεωρούσε ότι
πήγε στο γραφείο του Συλλούρη για εθιμοτυπική επίσκεψη. «Και όχι για να αγγίξω με γυμνά χέρια τα κάρβουνα» ίσως ήθελε να προ-

σθέσει. Ψέλλισε ένα «μόλις ανέλαβα και δεν
έχω ενημέρωση για το θέμα. Δεν γνωρίζω οτιδήποτε για τούτο, δεν μπορώ να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο». Και τι να κάνει μπροστά στις
κάμερες και τα μικρόφωνα και τον αγέρωχο
πρόεδρο πήρε τη λίστα, μαζί με τις παραινέσεις του Συλλούρη: «Αυτό δεν θα το αφήσω σε
επίπεδο κουτσομπολιού και διαρροών. Θα γίνει σοβαρή δουλειά σε βάθος και θα αγγίξουμε εκεί που πρέπει» είπε ο πρόεδρος χωρίς να
διευκρινίσει πού ακριβώς σκέφτεται να αγγίξει σε πόσο βάθος και πώς.
Έκπληκτοι όμως έμειναν και δημοσιογράφοι

που δεν περίμεναν την όλο θεατρική χάρη χειρονομία του προέδρου Συλλούρη. Δημοσιογράφος σχολίασε αργότερα, με μια δόση κακίας είναι αλήθεια: «πάλι καλά που παρέδωσε
τη λίστα στον Ηροδότου και όχι στον Ντάνο» και
συμπλήρωσε: «Θα κάνω μια πρόβλεψη. Ξαφνικά όλοι θα σταματήσουν να μιλάνε για τη λίστα
ΜΕΔ των ΠΕΠ θα πλησιάσει ο καιρός για τις
βουλευτικές και ίσως τότε κάποιοι το συζητήσουν, θα γίνουν οι βουλευτικές, θα φύγει ο
Συλλούρης από τη Βουλή, θα φύγουν και αρκετοί βουλευτές, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα ΜΕΔ
τους και πια δεν θα υπάρχει λόγος να επανέλθει το θέμα στη δημόσια σφαίρα. Ούτε θα χρειαστεί να πιεστεί ο Συλλούρης να αγγίξει εκεί
που πρέπει, ούτε καν κάπου που δεν πρέπει.
Πουθενά δεν θα αγγίξει, θα τα κάνει όλα ο χρόνος. Ο πανδαμάτωρ χρόνος θα αφαιρέσει την
κατάρα από τη λίστα, η οποία θα μοιάζει πια μια

συνηθισμένη λίστα αφημένη στο γραφείο του
προέδρου ή σε ένα οποιοδήποτε συρτάρι.
Ακίνδυνη και αδιάφορη, όπως έπρεπε εξαρχής
να είναι για να μην στοχοποιείται το πολιτικό
σύστημα και ειδικά οι πολιτικοί μας».
Κάποιοι φαίνεται πως δεν έμαθαν από όσα

έπαθαν από το χάος του 2013. Αναπολούν
πρακτικές που εξέθεσαν τη χώρα και την οικονομία διεθνώς και οδήγησαν με μαθηματική
ακρίβεια στην καταστροφή. Τη στιγμή που οι
ειδικοί μιλούν για την ανάγκη κάθαρσης και
διαφάνειας στον χώρο της οικονομίας, που ο
Μάρσαλ Μπίλινγκσλι επισκέπτεται την Κύπρο
με συγκεκριμένους στόχους και που μόνο η
Τράπεζα Κύπρου έχει διαγράψει γύρω στους
20.000 γκρίζους λογαριασμούς αυτοί βγαίνουν ξανά με τα παλιομοδίτικα συνθήματά
τους για «στοχοποίηση της Κύπρου». Είναι τα
συνθήματα που καταγράφονται από κάποιους
εκτός Κύπρου και χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ότι επιμένουμε στο ίδιο μοτίβο. Μήπως ορισμένοι θα πρέπει να συνέλθουν και να
συνειδητοποιήσουν επιτέλους πως αν δεν εγκαταλείψουν το αμαρτωλό παρελθόν δεν πρόκειται να έχουμε υγιές μέλλον;
ΚΟΥΪΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός ετοιμάζει επί-

θεση στο νομοσχέδιο Ρούμπιο – Μενέντεζ;
Όπως μαθαίνω σε μικρή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα επιχειρήματα που θα προβληθούν
με κυριότερο την προστασία των σχέσεών μας
με τη Ρωσία...

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
21.IV.1939

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ: Απέθανε και εκηδεύθη
χθες την 5ην μ.μ. εκ του ναού της Αγίας Φωτεινής
ένας από τους διαπρεπεστέρους αρχιτέκτονας, ο
Αριστοτέλης Ζάχος.
Την κηδείαν του παρηκολούθησε και ο
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιω. Μεταξάς, τιμών την μνήμην του ανδρός ο
οποίος υπήρξε λαμπρός επιστήμων, αλλά και μοναδικός καλλιτέχνης και αισθητικός [φωτ. Αγιος
Κων/νος, Βόλος – έργο του Α. Ζάχου].
ΕΙΡΗΝΙΚΟ... ΕΡΓΟ: [Ομιλία στο Καπιτώλιο]
«[...] Δεν σκοπεύομεν να επιτεθώμεν εναντίον οιουδήποτε αλλά θέλομεν απεναντίας να συνεχίσωμεν
το ειρηνικόν έργον μας. Ετοιμάζομεν μεγάλην κινητοποίησιν αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχήση
διότι πρόκειται περί πολιτισμένης ειρηνικής κινητοποιήσεως εις την οποίαν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσωμεν άλλα όπλα από τα όπλα της ειρηνικής
εργασίας. [...] Είναι ανόητον το σύστημα των αμοιβαίων δεκαετών εγγυήσεων, χωρίς να υπολογίσωμεν
τα κολοσσιαία γεωγραφικά λάθη εις τα οποία υποπίπτουν άτομα έχοντα στοιχειώδη μόλις γνώσιν.
Οσον αφορά την αντιμετωπιζόμενην “Υπερδιάσκεψιν” κατά την οποίαν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι
θα περιορισθούν εν τη πραγματικότητι εις τον
συνήθη ρόλον του μακρυνού θεατού, η πείρα του
παρελθόντος μας έχει δώσει πικρά μαθήματα: μας
εδίδαξε δηλαδή ότι όσον μεγαλείτερος είναι ο
αριθμός των συμμετεχόντων εις την Διάσκεψιν,
τόσον ολιγώτερον ασφαλής είναι η επιτυχία της».

Ιστορική φωτογραφία: Η πρεμιέρα του Ηροδότου στον πολιτικό αιφνιδιασμό.

1

Στα ιδρύματα. Συνελήφθη λέει ο Αλέ-

ξανδρος Λυκουρέζος. «Μα της Λάσκαρη;» Ρωτώ… «Αυτός» μου απαντούν. Σε λίγο
θα συλλάβει και την Ακρόπολη ο Τσίπρας.

2

Στον λαό. Εκλογές λέει ο Αβέρωφ, δη-

μοψήφισμα απαντά η αντιπολίτευση.
Πρόσεξε τι εύχεσαι, μπορεί να το πάθεις,
λέει το γνωμικό.

3

Στη σύμπτωση. Προσέξατε πως όταν

εμφανίζεται ο Healthy πρόεδρος δεν
εμφανίζεται ο Φούλης πρόεδρος και
τούμπαλιν; Όπως Καρέζη – Βουγιουκλάκη
και Βίσση – Βανδή ένα πράμα. Πόσες ντίβες να αντέξουμε και εμείς.

4

Στη συνήθεια. Το άλλο θέμα που από

σύμπτωση έγινε συνήθεια, είναι που
στις ομιλίες ο πρόεδρος Φούλης αποφεύγει το όνομα «Αναστασιάδης», όπως η Μαρία τα εθνικόφρονα σωματεία. Για το ανάποδο ούτε συζήτηση βέβαια από τον Healthy. Όλα καλά.

5

Στα σόσιαλ. Αγαπητέ @jack (ιδρυτή

του twitter για τους ημιμαθείς) ο σπονδοφόρος θα ήθελε να σε ενημερώσει πως
το δημιούργημά σας καταρρέει στη μεγάλη χώρα της #Cyprus. Μπήκαν κάτι αθκιασεροί πανεπιστημιακοί (με μισθούς 7Κ) και

ΓΤΠ - Σ. ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ

Την ώρα που αυγάταινε
η φωτιά και οι χρυσοπόρφυρες φλόγες κατάπιναν τα δέκα αιώνων
ξύλινα σκαλιστά μεσοφόρια της Παναγίας των
Παρισίων, που χρόνια σκάλιζαν περίτεχνα σαράντα πέντε παλαιοί μάστορες
με λευκές γενειάδες κι εξήντα μαθητάδες με τρύπια σκουφιά, ένα σμάρι
μέλισσες αναδεύθηκε στην κυψέλη
του. Μεθυσμένο από το αρχαίο του ξύλου ρετσίνι που τσίριζε στις γούβες
των σκαλισμάτων του ναού, 200.000
μέλισσες, αναδύθηκαν στο κωδωνοστάσιο και κούρνιασαν στην καμπούρα
του Κουασιμόδου. Με τη σοφία εκατομμυρίων χρόνων οι μέλισσες γνώριζαν
ότι εκεί ήταν το πλέον ασφαλές καταφύγιο του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Ήξεραν τα υμενόπτερα ότι ο
μεγαλοπρεπής ναός θα μπορούσε να
σωριαστεί σε ερείπια κανείς όμως δεν
μπορούσε να σωριάσει στις στάχτες
της ιστορίας τον κακάσχημο Κουασιμόδο και την πανέμορφη Εσμεράλδα.
Ούτε τον έρωτα. Ο Βίκτωρ Ουγκό τους
εγκατέστησε στην Παναγία των Παρισίων και τους κατέστησε αθάνατους.
Και σε άλλους πολιτισμούς έχουν οι
άνθρωποι της δημιουργίας καταστήσει
αθάνατα μνημεία και έργα τέχνης που
κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ούτε
μια φωτιά έστω κι αν είναι καθαρτική.
Κι εμείς εδώ, σε τούτη τη γωνιά της
Μεσογείου, περιμένουμε μια φωτιά
σαν κι εκείνη της Παναγίας των Παρισίων. Μια φωτιά που θα μας σηκώσει
από τους καναπέδες και θα μας ταρακουνήσει για όλα αυτά που γίνονται
γύρω μας και τα προσπερνάμε. Για όλα
όσα έγιναν εξ ονόματος της ελευθερίας,
της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς
μας. Αυτά κάτω από το λάβαρο του πατριωτισμού, κατέληξαν να μας έχουν
οδηγήσει στα απόνερα μιας κοινωνίας
που δεν επιζητά την απόδοση ευθυνών
για να μην της ζητήσουν ευθύνες. Μιας
κοινωνίας που κατάπιε αμάσητο ένα
πραξικόπημα, καταλήστευσε τη μεσαία
τάξη, πουλώντας κίβδηλες μετοχές,
σκοτείνιασε τον Ήλιο χωνεύοντας 121
νεκρούς μιας τραγωδίας χωρίς αυτουργούς και που δεν αντιλήφθηκε τι σόι
έγκλημα ήταν οι 13 του Μαρί. Μιας
κοινωνίας που την κούρεψαν γουλί το
2013 και που έξι χρόνια μετά δεν εν-

Μέχρι και σταυροφορία μπορεί να πάω για να γλυτώσω από εκδήλωση του Φούλη.

το έχουν κάνει ταινία Μάρθα Βούρτση.
Ποια είναι αυτή; Άσε πού να στα λέω.

6

Στο μυστικό. Δεν είναι τυχαίες οι

απειλές των γυναικών και λοιπών socialite πως αν πλακώσει η @Kalavana στο
Instagram και κάνει τα ίδια που κάνει στο
Twitter, θα κατέβουν σε πορεία στο Προεδρικό. Αυτές δεν αστειεύονται πάντως.
#saveinstagram.

7

Στο προφίλ. Πάντως, ο πρόεδρος

Φούλης μετά την εντυπωσιακή εκδήλωση προς τιμή του Κυριάκου Μητσοτάκη,

αλλά και τα σαγηνευτικά powerpoint slides πήρε το επιχειρηματικό lobbing σε
άλλο επίπεδο. Respect.

8

Στον άνθρωπό μας. Ήρθε πριν από

ένα χρόνο με το to do list, και επανήλθε για να δει αν είμαστε καλοί μαθητές.
Όπως πάντα ο Χάρης πέρασε τις εξετάσεις. Ο Ηρόδοτου ζητάει χρόνο από τον
Αμερικανό υφυπουργό για να φύγει τον
κρεμ καναπέ.

9

Στο καιρό μας. Όταν φεύγετε από το

σπίτι το πρωί καλά θα ήταν να έχετε

μαζί σας τα εξής: Αντηλιακό, μαγιό, αδιάβροχο, ομπρέλα και ένα ζευγάρι κάλτσες.
Σεϋχέλλες σας το έκανε ο Healthy το νησί,
για να μη χρειάζεται να ταξιδεύει εκεί κάθε χρόνο.

10

Στη σειρά. Ο Φούλης και Αναστα-

σιάδης δεν μιλιούνται, ο Φούλης μιλά του Νικόλα, αλλά αυτός προτιμά εσχάτως να μιλά με τον Healthy, ο οποίος έχει
μια αδυναμία στον Καρογιάν, ο οποίος
μπορεί και να ξεπεράσει σε ψήφους τους
νέους κολλητούς Περδίκη – Λιλλήκα. Game of Thrones και πελλάρες.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 21 Απριλίου 2019

Ο γ.γ. αναζητεί βάση μέχρι τον Ιούνιο

Μετά την αποτυχία στους «όρους αναφοράς», η Λουτ προχωράει σε διαβουλεύσεις με πλευρές και εγγυήτριες για άτυπη πολυμερή
Ηνωμένα Eθνη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες φαίνεται να διακόπτει την προσπάθεια της συμβούλου του για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ,
να επιτύχει συμφωνία των εμπλεκομένων πλευρών στους όρους
αναφοράς για την επανάληψη των
συνομιλιών. Και πέραν της έκφρασης απογοήτευσης στην έκθεσή
του για την αποστολή των καλών
του υπηρεσιών, «γιατί οι πρόσφατες
προσπάθειες για τη θέσπιση των
όρων αναφοράς δεν έχουν ακόμη
αποδώσει καρπούς», εκείνο που
πλέον αναζητείται είναι «βάση για
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», με εποικοδομητική εμπλοκή των ηγετών και των εγγυητριών δυνάμεων με την κ. Λουτ».
Μετά την έλλειψη ενθάρρυνσης
από την Άγκυρα, αλλά και την
προσθήκη νέων διαφωνιών σε θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης που λογίζονταν λίγο-πολύ
συγκλήσεις στο Κραν Μοντάνα,
οι επιλογές που είχε ο Αντόνιο
Γκουτιέρες ήταν περιορισμένες.
Θα μπορούσε να παρουσιάσει δικούς τους όρους αναφοράς, κάτι
τέτοιο, όμως, θα ανέτρεπε το καθεστώς της διαπραγμάτευσης που
είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Την
ίδια στιγμή, μία απόρριψη της
πρότασης θα έφερνε και τον ίδιο,
αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας
σε δύσκολη θέση, αφού μετά τις
αλλεπάλληλες σκληρύνσεις θέσεων των Αμερικανών στα ψηφίσματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ένα αδιέξοδο
θα έφερνε όλους ενώπιον διλήμματος. Κάτι τέτοιο, το φοβάται και
η Ουάσιγκτον, αφού από τη μία
πρέπει να στέκεται στις αρχές που
έχει θέσει για όλες τις ειρηνευτικές
επιχειρήσεις κι από την άλλη θα
αφήσει αμυντικά έκθετη την Κύπρο, σε μία φάση που αναβαθμίζονται οι αμυντικές σχέσεις με τη
Λευκωσία.

Aτυπη πολυμερής

Τις ημέρες αμέσως μετά την επιστροφή της Τζέιν Χολ Λουτ από
την τελευταία της επίσκεψη στη
Λευκωσία και με δεδομένη την

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες υπενθυμίζει με νόημα προς πάσα κατεύθυνση ότι «το Σ.Α. υποστηρίζει σταθερά για δεκαετίες μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
που αντικατοπτρίζει την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο». Εκτιμάται ότι αν τελικά επαναληφθεί η Διάσκεψη για την Κύπρο, ο γ.γ. δεν θα διστάσει αυτή τη φορά να ανασύρει το χαρτί με τα έξι σημεία που είχε στο Κραν Μοντάνα διαστάσει και να τα διαβάσει.








Ο νέος χρονικός
ορίζοντας είναι να
υπάρχουν θετικές
εξελίξεις μέχρι τα τέλη
Ιουνίου, ούτως ώστε να
καταγραφούν στο ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
αποτυχία να βρεθεί συμφωνία
στους όρους αναφοράς, τέθηκε στο
τραπέζι η διαδικαστικής φύσης
πρόταση να υπάρξει μία άτυπη συνάντηση της κ. συμβούλου του γ.γ.
με αντιπροσώπους των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων,
για να αναζητήσουν αυτό που ο κ.
Γκουτιέρες αποκαλεί στην έκθεσή
του «βάση για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων». Μάλιστα εξαιτίας αυτού καθυστέρησε για 24
ώρες η επίδοση της έκθεσης στα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο ίδιος ο γ.γ. του ΟΗΕ στην έκθεσή
του αναφέρει πως, «η πορεία προς

τα εμπρός πρέπει να είναι καλά
προετοιμασμένη, με αίσθηση επείγουσας ανάγκης και εστίασης»,
εκτιμάται, λοιπόν, ότι θα υπάρξουν
πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες
της κ. Λουτ με όλους τους εμπλεκόμενους, ακόμη και επισκέψεις
της στις πρωτεύουσες των εγγυητριών δυνάμεων, την Ουάσιγκτον
και πιθανόν τη Λευκωσία. Ο νέος
χρονικός ορίζοντας είναι να υπάρχουν θετικές εξελίξεις μέχρι τα
τέλη Ιουνίου, ούτως ώστε να καταγραφούν στο ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Χωρίς αυτές τις θετικές
εξελίξεις, οι διαβουλεύσεις για την
υιοθέτηση του ψηφίσματος για την
ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναμένονται δυσκολότερες
από τον Ιανουάριο. Τότε μάλιστα
–σημειώνουν διπλωματικές πηγές– υπήρχε το άνοιγμα των δύο
οδοφραγμάτων τον Νοέμβριο και
τον Φεβρουάριο, η συμφωνία για
την εφαρμογή των ΜΟΕ για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρικών
δικτύων και τα κινητά τηλέφωνα.
Τώρα, αν δεν υπάρξει συμφωνία

για τη «βάση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», θα χρειαστεί κάποια άλλη σημαντική πρόοδος. Την
ίδια στιγμή, υπάρχουν ερωτηματικά
σε διπλωμάτες που ασχολούνται
με το Κυπριακό, τι ακριβώς σημαίνει
«βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» και πόσο διαφέρει
από τους «όρους αναφοράς». Το
Συμβούλιο Ασφαλείας, πάντως,
αναμένεται να συζητήσει «το συντομότερο την έκθεση καλών υπηρεσιών», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γ.γ., Στεφάν Ντουζουρίκ,
που με δήλωσή του εξέφρασε την
ελπίδα ότι θα γίνει. Οι ενδείξεις
είναι ότι αυτή την εβδομάδα, μετά
το Πάσχα των Καθολικών, θα δουν
τα μέλη αν αυτή η συζήτηση θα
λάβει χώρα στη διάρκεια της γαλλογερμανικής κοινής προεδρίας
που λήγει τον Απρίλιο ή αν θα δοθεί
η σκυτάλη στην Ινδονησία. Δεν είναι ακόμη βέβαιος ο τρόπος που
θα αντιδράσει το Σ.Α. (με δήλωση
προς τον Τύπο, προεδρική δήλωση
ή κάτι άλλο), ωστόσο με δεδομένη
την αντίδραση της Ρωσίας και άλ-









Χωρίς θετικές εξελίξεις,
οι διαβουλεύσεις για την
υιοθέτηση του ψηφίσματος για την ανανέωση της
θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
αναμένονται δυσκολότερες από τον Ιανουάριο.
λων μελών στο γεγονός ότι ακόμη
η Τζέιν Χολ Λουτ δεν έχει παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου,
θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητηθεί
αυτή τη φορά η παρουσία της.

Ικανοποιημένη η Λευκωσία

Η Λευκωσία, πάντως, είναι ικανοποιημένη από την έκθεση του
γενικού γραμματέα, αφού τη θεωρεί
καλύτερη του Οκτωβρίου. Ένα από
τα σημεία που ικανοποίησαν τη
Λευκωσία είναι το λεκτικό στα ζητήματα για τους υδρογονάνθρακες,
όπου η έκθεση αναφέρει: «Όσον
αφορά τις διαρκείς εντάσεις γύρω

από την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, επαναλαμβάνω ότι οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται μέσα
και γύρω από την Κύπρο πρέπει
να ωφελήσουν τις δύο κοινότητες
και να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο
για την εξεύρεση μιας διαρκούς
λύσης στο κυπριακό πρόβλημα».
Το δεύτερο σημείο που προκαλεί
ικανοποίηση είναι η απόφασή Γκουτιέρες να δώσει εντολή στην απεσταλμένη του να συνεχίσει τις προσπάθειες. Αυτό, αν μη τι άλλο, δίνει
ακόμη ένα χρονικό περιθώριο για
διαβουλεύσεις. Αναμφίβολα η απογοήτευση που εκφράζει ο γ.γ. ότι
«παρά τη μερική πρόοδο που καταγράφηκε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για πραγματική
πρόοδο ή συμφωνία πάνω στους
όρους αναφοράς», είναι ένα αρνητικό σημείο, που θα ληφθεί υπόψη
από το Συμβούλιο Ασφαλείας και
στην επικείμενη συζήτηση της έκθεσης, αλλά και στις συζητήσεις
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον Ιούλιο. Μία
αξιοσημείωτη αναφορά του γ.γ. είναι η υπενθύμιση ότι, «το Σ.Α. υποστηρίζει σταθερά για δεκαετίες μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
που αντικατοπτρίζει την πολιτική
ισότητα των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο». Μία προειδοποίηση που
λειτουργεί μάλλον περιοριστικά
στις συζητήσεις για αναζήτηση άλλων ατραπών. Μία ακόμη πιο αξιοσημείωτη αναφορά σχετίζεται με
τα έξι σημεία που παρουσίασε στο
Κραν Μοντάνα: «Για να βοηθήσω
τα μέρη να προωθήσουν το όραμα
αυτό, στις 30 Ιουνίου 2017, πρότεινα
ένα πλαίσιο έξι σημείων που θα
βοηθούσε στην αποσαφήνιση των
διαφορών σε βασικά ζητήματα. Καλώ τα μέρη να εξετάσουν εποικοδομητικά αυτά τα σημεία».
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν
ότι ίσως αυτά τα έξι σημεία χρησιμοποιηθούν στις συζητήσεις για
την ανεύρεση της «βάσης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».
Κι αν τελικά φτάσουμε σε επανάληψη της Διάσκεψης για την Κύπρο,
αυτή τη φορά ο Γκουτιέρες να χρησιμοποιήσει ξανά το χαρτί με τα
έξι σημεία που είχε στην τσέπη
του πουκαμίσου του και τελικά δίστασε να διαβάσει.

«Δικαιώνει» Ακιντζί και «θλίβει» Aγκυρα η έκθεση Γκουτιέρες
Η αναφορά του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ σε ΔΔΟ έφερε ικανοποίηση στον Τ/κ ηγέτη και αγανάκτηση στην τουρκική διπλωματία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Υπενθυμίζοντας τη γνωστή θέση
της στο ζήτημα των εγγυήσεων και
υπογραμμίζοντας τη σημασία της
πολιτικής ισότητας, η Άγκυρα, στο
Κυπριακό «ρίχνει την μπάλα στο
γήπεδο» Αναστασιάδη. Στον απόηχο
της νέας έκθεσης του ΟΗΕ, η τουρκική πλευρά επιμένει ότι η πρόοδος
στο Κυπριακό, στο σημείο που
έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις,
εξαρτάται αποκλειστικά από τις κινήσεις της ε/κ πλευράς στο ζήτημα
της πολιτικής ισότητας. Παρά τα
θετικά για την τουρκική πλευρά, η
νέα έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ δεν
ικανοποιεί την Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο.
Με βάση αυτά ο Τούρκος ΥΠΕΞ συζήτησε την κατάσταση με τον «ομόλογό» του των Κατεχομένων Κουντρέτ Όζερσαϊ και έναν νέο οδικό
χάρτη. Σε αντίθεση με τα μέχρι
χθες αυτονόητα, ο «ΥΠΕΞ» και όχι
ο Τ/κ ηγέτης ήταν αυτός που έσπευσε στην Άγκυρα μετά την έκθεση
του γ.γ. στο Κυπριακό. Ο Όζερσαϊ,
ο οποίος εσχάτως ενέτεινε την αντίδρασή του σε λύση ΔΔΟ, ετοιμάζεται να κατέλθει ως υποψήφιος
στις «προεδρικές εκλογές» τον προσεχή Απρίλιο.
Από την άλλη ο Μουσταφά Ακιντζί αναμένει το τελικό κείμενο της
έκθεσης του γ.γ., αλλά από το προκαταρτικό έχει ξεχωρίσει τα θετικά,
το ίδιο και η Αριστερά. Και οι δύο
συμφωνούν ότι χρειάζεται αλλαγή
της στάσης Αναστασιάδη στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας για
να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.
«Η νέα έκθεση του ΟΗΕ επιση-

μαίνει ότι η διαδικασία της λύσης
δεν έχει τερματιστεί οριστικά»,
υπογραμμίζει ο Τ/κ ακαδημαϊκός
και διεθνολόγος Αχμέτ Σοζέν. Από
τη σκοπιά της Άγκυρας επισημαίνεται ότι η θέση Αναστασιάδη εναντίον της πολιτικής ισότητα των Τ/κ
συμβάλλει στη διαιώνιση του αδιέξοδου. Παρά το ότι η Άγκυρα δεν
ανέμενε από τον ΟΗΕ να ανακοινώσει στην παρούσα φάση το οριστικό αδιέξοδο, οι πληροφορίες της
«Κ» από την Άγκυρα σημειώνουν
ότι, η επιμονή του γ.γ. στη διαδι-

ο καθηγητής Σοζέν σημειώνει:
«Μπορούμε με να πούμε ότι περιλήφθηκαν στην έκθεση αναφορές
ευνοϊκές για την τουρκική πλευρά,
όπως το ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει μια διαδικασία ανοικτού τέλους, η οποία δεν θα είναι επικεντρωμένη στη λύση».
Από την πλευρά της Άγκυρας
χαρακτηρίζεται ως «ηχηρό μήνυμα»
στον Αναστασιάδη, η αναφορά
Γκουτιέρες στο Πλαίσιο της 30ής
Ιουνίου 2017 καθότι με αυτή την
κίνηση, ο ΟΗΕ θέτει τέλος στις

















Η Τουρκία θεωρεί θετικό
ότι στην έκθεση ξεκαθαρίζεται ότι έχει πλέον
ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, όπως ήταν γνωστή
τον τελευταίο μισό αιώνα.

Από την πλευρά της Άγκυρας χαρακτηρίζεται ως «ηχηρό μήνυμα» στον Αναστασιάδη, η αναφορά Γκουτιέρες στο Πλαίσιο της 30ής Ιουνίου 2017 καθότι με
αυτή την κίνηση, ο ΟΗΕ θέτει τέλος στις «ψευδαισθήσεις» της ε/κ πλευράς.

Στις ευνοϊκές για την τ/κ
πλευρά αναφορές της
έκθεσης συγκαταλέγεται
το ότι δεν θα ξεκινήσει
διαδικασία ανοικτού τέλους, η οποία δεν θα είναι
επικεντρωμένη στη λύση.

κασία της λύσης και οι φράσεις που
επιλέγει στην έκθεση του δείχνουν
ότι η στάση του ΟΗΕ είναι προβληματική. Την αγανάκτηση της Άγκυρας κορυφώνει η ξεκάθαρη αναφορά Γκουτιέρες σε λύση ΔΔΟ. «Η
νέα έκθεση πιστεύω ότι δεν θα ικανοποιήσει την τουρκική πλευρά.
Θα με εξέπληττε αν συνέβαινε κάτι
διαφορετικό», συμπεραίνει ο διεθνολόγος Ερόλ Καϊμάκ, υπογραμμίζοντας ότι ο ΟΗΕ επιμένει στο
σχέδιο της ομοσπονδίας και αυτό
συμπεριλήφθηκε στην έκθεση».
Είναι, ωστόσο, αξιοσημείωτο ότι
πληροφορίες μας από το «Προεδρι-

κό» των Κατεχομένων αναφέρουν
ότι ο Μουσταφά Ακιντζί εκφράζει
ικανοποίηση για τη θέση του γ.γ.
για τη ΔΔΟ, παρόλο που αυτή προκάλεσε αγανάκτηση στο τουρκικό
διπλωματικό σώμα και η του περιβάλλοντος Ακιντζί, συνοψίζεται
στα εξής: «Σε αντίθεση με κάποιους
κύκλους της τ/κ κοινότητας και την
Άγκυρα που οραματίζονται στη
σταδιακή ανάδυση των κατάλληλων
συνθηκών για τη συζήτηση εναλλακτικών σχεδίων, ο ΟΗΕ επιμένει
στην ορθότητα της ομοσπονδιακής
λύσης. Αυτή η εξέλιξη δικαιώνει
τον κ. Ακιντζί, ο οποίος ανέκαθεν

«ψευδαισθήσεις» της ε/κ πλευράς.
Επίσης, θετικό θεωρείται το γεγονός
ότι ξεκαθαρίζεται από τον ΟΗΕ ότι
έχει πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, όπως
ήταν γνωστή κατά τον προηγούμενο μισό αιώνα.
Σε ό,τι αφορά στη σημασία των
υδρογονανθράκων, όπως αυτή αποδίδεται στην έκθεση Γκουτιέρες,
η τουρκική πλευρά σημειώνει ότι:
«Ο ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι το φυσικό
αέριο θα μπορούσε να συμβάλει
θετικά στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών, σε αντίθεση
με την ε/κ ηγεσία που φέρνει ολό-

τόνιζε ότι οι Τ/κ δεν έχουν άλλη
διέξοδο, παρά την ομοσπονδία».
Οι ίδιες πηγές αναδεικνύουν και
τα ισχυρά σημεία στην έκθεση
Γκουτιέρες: «Οι συνομιλίες δεν τερματίστηκαν. Το όραμα της ομοσπονδιακής λύσης παραμένει ζωντανό. Και ο Μουσταφά Ακιντζί θα
παλέψει γι’ αυτό μέχρι την τελευταία
ημέρα της θητείας του. Τα θετικά
στοιχεία της έκθεσης, παρά τις σημαντικές αδυναμίες της, έρχονται
να διευκολύνουν το έργο της τ/κ
ηγεσίας».
Σε ό,τι αφορά τα σημεία που ικανοποιούν «μερικώς» την τ/κ πλευρά

κληρη την περιοχή στα πρόθυρα
ενός μεγάλου ανταγωνισμού». Ταυτόχρονα, η Άγκυρα εκφράζει απαισιοδοξία ως προς τη μελλοντική
τροπή των εξελίξεων στο Κυπριακό
αναφέροντας: «Ο γ.γ. τη στιγμή
που στέλνει ισχυρά μηνύματα επιχειρεί να κρατήσει και ίσες αποστάσεις, αποφεύγοντας να αγγίξει
την ουσία που είναι ότι οι συνομιλίες
έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο εξαιτίας
του Νίκου Αναστασιάδη. Εκείνος
οπισθοχωρεί από τις συγκλίσεις
και δεν αποδέχεται την πολιτική
ισότητα και την αποτελεσματική
εκπροσώπηση των Τ/κ. Μέχρι στιγμής, δεν δίνει την εντύπωση ότι
μελλοντικά θα τηρήσει πιο διαλλακτική στάση. Έτσι, γίνεται φανερό ότι οι συνομιλίες δεν πρόκειται
να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα».
Στο εύλογο ερώτημα, για ποιο λόγο
η Άγκυρα αποφεύγει το ζήτημα των
εγγυήσεων και προβάλλει ως μοναδικό εμπόδιο για λύση την πολιτική ισότητα, οι πηγές από την
Άγκυρα παραπέμπουν στις πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου,
ότι οι τουρκικές εγγυήσεις για την
Κύπρο είναι σημαντικές όσο ποτέ.
Υπενθυμίζουν δε ότι στο Κραν Μοντάνα η τουρκική πλευρά έδειξε τον
δρόμο της λύσης με τη γνωστή φόρμουλα του sunset clause. Τέλος, οι
ίδιες οι πηγές σημειώνουν ότι ο γ.γ.
στην έκθεσή του καλεί όλες τις
πλευρές να επεξηγήσουν στους πολίτες της Κύπρου τι σημαίνει λύση
και τι οριστικό αδιέξοδο και λένε
ότι η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι
πλησιάζει η στιγμή που οι λαοί της
περιοχής θα εστιάσουν στο δεύτερο
σενάριο.
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Στο στόχαστρο
της Αθήνας
τα δύο UAV
των Αμερικανών
Αμεση ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇ§ÜØÃÚËØÇ
ËÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÙßÔÕÓÏÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÚÆÖÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô<(=ÚÜÔ48
7YLKH[VYÇÒÒ¦ÑØÃÛÎÑËÄÚÏÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÓËÚ¦ÈÇÙÎÙÚÎÔÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂËÑÊÕÞÂÚÜÔ
ÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô

ØÂÍÕØÎ®ÒÆÙÎÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÜÙÚÄÙÕÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÍÏÇÇÖÄÑÚÎÙÎÌØËÍÇÚ×ÔÂÑÕØÈËÚ×ÔÓËÚØÏÁÚÇÏÙË
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖËØÏÕØÃàËÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ¦ÔÚÜÝÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÎÝÌØËÍ¦ÚÇÝÖÕÒÒÇÖÒ×ÔØÄÒÜÔ3HUN\LKVJ®ÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÕß
ËÏØÇÏ¦ËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×Ý
ÕÏ¦ÒÒÕÏËÖÇÔÁÌËØÇÔÚÎÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÓËÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÏÝßÖÄÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÔÁÕßÚÆÖÕßÌØËÍ¦ÚËÝ)LSO'YYH
ÆÕÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÚÎËßÚÁØÇ
ÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ËÃÞËÙÚÇÛÓËÆÙËÏÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÔÚÏÚÕØÖÏÒÏÑÄ<::
4P[ZJOLY®ÁÔÇËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÚÆÖÕßÖÕÒËÓÏÑÄÖÒÕÃÕÑËÃÔÕ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÇßÚÂ
ÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÚÕÇßÐÎÓÁÔÕÙßÓÓÇÞÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇ
ÚÎÔ ØÂÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÜÝÙÎÓËÃÇÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝ
ÖØÕÝÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÑÇÏÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ

Αναζήτηση διαύλου
ÁØÇÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÓÏÇÖÚßÞÂÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙßÙÞËÚÏÙÓ×ÔÊÎÒÇÊÂÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔÎÛÂÔÇÇÔÇàÎÚËÃÁÔÇÔ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÕÊÃÇßÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÍÑßØÇËÑÖÁÓÖËÏ
ÛÕÒ¦ÙÂÓÇÚÇÇØ¦ÚÏÝËÖÇÌÁÝÙË
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÚÎÔÛÂÔÇÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛÁØÓÇÔÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ¡©ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÓÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ©Ï
ÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÖËØÏÁÖÒËÐÇÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÛ×ÝÕªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÍÏÇÖØ×ÚÎ

Tα δύοÐiÉÑÙ¨ÐÓÑÑÉ¨~Ò×i2Ý7*w+_>_¦³ (åVÈ³ÑÚÐÉÖÈ³iÑÉ¨¨{~ÊKÒi³iØÒ¨{ÑØVÚÓÜÉ{ÑÉ~Ð{ÚÉ{i ÜÜÒÙÑ

Αυξημένο συμμαχικό
ενδιαφέρον για
την Κρήτη αλλά και για
τα Δωδεκάνησα, ως σημεία στάθμευσης προς
την Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή.
ÌÕØ¦ÓËÚ¦ÙÞËÊÄÔÞØÄÔÏÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÚÎÔÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
ÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÚÕß
ÑØÔÚÕÍ¦ÔÁÔÇÔÚÏÚÜÔÑËÓÇÒÏÑ×ÔÏÊÏÇÃÚËØÇÜÝÖØÕÝÚÕÔÊÂÓÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦
ÖÄÙÕËßÇÃÙÛÎÚËÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÕÏ
ÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ ÇÒÕÆÑÇÑÕÆÜÙÚÄÙÕÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÎËÐÕßÙÃÇ
ÙÚÕÔ¦ÓËÙÕÖËØÃÍßØÕÄÖÜÝÊËÃÞÔËÏÑÇÏÎßÖÇÍÜÍÂÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕßËÏÊÂÙËÜÔÔÇÔÚÕÒÕÆÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÖÇÒ¦ÚÏÓ¦ÒÏÙÚÇßÖÄÚÕÔÊÏËßÛßÔÚÂ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô¢ÇØËÚÃÔÒÚÕÆÔÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÙÚËÔÄÚËØÕÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÇØ¦ÚÎÔÖØÕÌÇÔÂÖØÕÙÕÞÂÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÕ
ÑØÔÚÕÍ¦ÔËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÓÎÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÚÎÔÛÂÔÇÖÇØÇÚÎ-

ØÕÆÔÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝ
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÑÇÏÚÎÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÒÆÙÎÖÕßÇÔÇàÎÚËÃÎÍÑßØÇÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔ
:ÜÙÚÄÙÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÇßÚÁÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÊËÔËÖÎØË¦àÕßÔ¦ÓËÙÇÚÕÙÑÁÒÕÝÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
©ÏÇÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÎÆÖÇØÐÎ
ßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÙÚÎÔ©ÊËÔ
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÇÒÒ¦ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÊßÙÞËØÇÃÔËÏÚÎÔÖÏÛÇÔÂËÖÇÔÁÔÇØÐÎ
ÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ÖÏÖÒÁÕÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©
ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔ
Ö¦ÍÏÇ¦ÖÕÉÂÚÕßÝÍÏÇÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÕØÃàÕßÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÎÖËÏØÜÚÏÑÂÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÍÃÔËÏÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖËØÃÕÊÕ
ËÐÕØÏÙÓÕÆÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÚËÛÇÕÊÎÍËÃÚÇÏÙËËÑÒÕÍÁÝËÃÚËÛÇÁÞËÏÇÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÓËÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÖØÄÙÜÖÇ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÁÒÕÝÄÚÏËÖÏÓÁÔÕßÔ
ÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÌÁØÕßÔÚÎ
ÔßÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÁÚÕÏÓÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝà×ÔÎÝÇÖÄ
ÚÇÙÚÇÔÇßÚÏÑ¦ÓÃÒÏÇÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕßÕÔÃÕßËÒ¦ÍÕßÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÁØÑßØÇÓÁÞØÏÚÇ ÆÛÎØÇ

Η συνάντηση Πάιατ
με «γαλάζιους» τομεάρχες
Η στρατηγική ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÑ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦àËÏÑÇÏÚÎ
ÌÆÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖÕß
¦ÒÒÕÚËÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÊÃÞÜÝÏÊÏÇÃÚËØËÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÇßÚÄÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕß¬àÁÌØËá¦ÏÇÚÙÚÎÔÛÂÔÇÁÜÝÚÕ©
Ñ¦ÏÇÚÛÇËÃÔÇÏËÑÚÄÝÇÖØÕÄÖÚÕßÖÇØ×ÔÜÝÖØÁÙÈÎÝÚÜÔ
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÄÖÕÚË
ÇÔÍÃÔÕßÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔËØÞÄÓËÔÕËÑÁÓÈØÏÕÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕÍÆØÕÚÕßÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÕ
ÕÖÕÃÕÝÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß
ÕÑ¦ÏÇÚËÃÞËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕßÓËßÖËßÛÆÔÕßÝÚÕÓÁÜÔ
ÚÎÝ§ÂÚÇÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÐÎÍÂÙËÏÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÍÏÇÚÃ
ÇßÚÁÝËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÊÃÞÜÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
©ØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÈÂÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÎËÖÏÓÂÑßÔÙÎÚÎÝ,:;(ÂÕÏ
ËÖÇÌÁÝÚÜÔËÖÏÚËÒ×ÔÚÕß
ÓËÚÎÏÕÃÑÎÙÎßÔ¦ÓËÜÔßØ×-

ÖÎÝ<:,<*64ÙÚÎÚÕßÚÍ¦ØÊÎÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÁÞÕßÔ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÖÇØÇÓÁÔÕßÔÜÙÚÄÙÕÕØÏÙÓÁÔÇÖÕßËÃÚËÖØÁÖËÏÔÇ
ÊØÕÓÕÒÕÍÎÛÕÆÔËÃÚËÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
©ÏËÖÏÚËÒËÃÝÚÎÝ§¦ÑÕßÙÇÔ
ÚÕTHZ[LYWSHU®ÖÕßÚÕßÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÕÖØÁÙÈÎÝÚÜÔÑÇÏ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÈÎÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕÔ×ÚÇÚÕ
ßÓÈÕÆÒÏÕßÔËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇÓßÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÞØÂÙÎÝÚÎÝ
È¦ÙÎÝÚÎÝÕÆÊÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇËÖËÑÚËÃÔÕßÔ
ÙÚÇÖÁÔÚËÂÊÁÑÇÁÚÎ¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄTHZ[LYWSHU®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÙÚÕÖØ×ÎÔÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÍÏÇÚÕßÝÇÍÜÍÕÆÝ
;(7ÑÇÏ0.)ÚÕÔÖÒÜÚÄÙÚÇÛÓÄ
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß-:9<ÙÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Στις κάλπες για εκλογή νέου προέδρου σήμερα η Βόρεια Μακεδονία
Με τον εφιάλτη ÚÎÝÇÖÕÞÂÝÔÇÖÒÇÔ¦ÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÑ¦ÒÖÎÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÉÎÌÃàÕßÔÙÂÓËØÇÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÉÎÌÕÌÕØÃÇÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒÇÚÇÖØÕÍÔÜÙÚÏÑ¦
ÇØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÊËÔÖØÕÊÏÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÛØÃÒËØ
ËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕ¶ÄÞÏÓÄÔÕ
ÇÖÄÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ¶ÄÚÏÙÚÕÔ
ÊËÆÚËØÕÍÆØÕÛÇÖËØ¦ÙÕßÔÕÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÃÕßÚÁÈÕËÔÚ¦ØÕÙÑÏÑÇÏÎßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÎÇÖÄÚÕ
ÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔÕ=496+745,
ËÖÃÙÎÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÑÕØÔÚ¦ÔÇÏÒÏ¦ÔÕÌÙÑÇ ÇÛ×ÝÄÓÜÝ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚØÃÚÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝV
¡ÖÒÁØÏÓªÁÑÇÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÕÝÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÏÑØ¦ÇÒÈÇÔÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇ
ÎËÑÒÕÍÂÛÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÊËÆÚËØÕ

Οι τρεις υποψήφιοι,
το «φάντασμα» της
αποχής και η κρυφή
ελπίδα των Αλβανών.
ÍÆØÕÖÕßËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝÍÏÇÚÎÔ ßØÏÇÑÂ¡ÇãÕß ÇÏ
ÓÖÕØËÃÙÚÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÔÇÇÔÚÏÖÇØÇÚÃÛËÔÚÇÏËÖÃÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×Ô
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Ανακατεύουν την τράπουλα οι ΗΠΑ
Η νομοθεσία των δύο Αμερικανών γερουσιαστών αποτελεί το επιστέγασμα της στροφής που επιχειρεί η Ουάσιγκτον στην Αν. Μεσόγειο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η άρση του εμπάργκο αμερικανικών
όπλων προς την Κύπρο, που έχουν
επιβάλει οι ΗΠΑ από το 1974 και εντεύθεν, είναι μία από τις σημαντικές
πρόνοιες της νομοθεσίας των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, δεν είναι ωστόσο η μοναδική. Στο κείμενο που κατατέθηκε
στη Γερουσία αντικατοπτρίζεται η
αλλαγή που επιχειρείται στις ΗΠΑ
για την ασφάλεια στην Ανατολική
Μεσόγειο. Υπό τον τίτλο «Ο Νόμος
για την εταιρική σχέση ασφάλειας
και ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου το 2019», οι δύο γερουσιαστές







Ο Γουές Μίτσελ, πριν
παραιτηθεί από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, είχε
διαβεβαιώσει τη Λευκωσία πως οι αλλαγές
είχαν ολοκληρωθεί.
θέτουν με σαφήνεια το νομοθετικό
πλαίσιο αναμόρφωσης της στρατηγικής των ΗΠΑ στην περιοχή, μια
κίνηση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κομμάτι των περιφερειακών συνεργασιών. Το πέρασμα του
Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρόμπερτ
Μενέντεζ, αρχές της προηγούμενης
εβδομάδας, από τη Λευκωσία έρχεται
να συμπληρώσει τη μεγάλη εικόνα
που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις
Κύπρου-ΗΠΑ, αλλά και τη σημασία
που αποδίδεται από την Ουάσιγκτον
για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή η Λευκωσία.
Πέρα από τις πρόσκαιρες ιαχές ευφορίας οι ΗΠΑ, ένεκα και άλλων γεωπολιτικών συγκυριών, εμφανίζονται

να ανακατεύουν την τράπουλα της
περιοχής, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούν δραματικά το στάτους των
σχέσεών τους, με άλλα κράτη της
περιοχής, όπως η Τουρκία.

να μιλά το ίδιο άνετα με το Ισραήλ
και αραβικά κράτη της περιοχής.

Η τριμερής του Ισραήλ

Η Κύπρος στην εξίσωση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιχειρείται με την επικαιροποίηση της στρατηγικής στην
περιοχή και αφορά άμεσα τη Λευκωσία, έχει να κάνει με το πώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Κ.Δ. Μακριά από την πρακτική του παρελθόντος, όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η Λευκωσία τα τελευταία
χρόνια πέτυχε να κάνει ευδιάκριτη
την αλλαγή σκέψης στο κομμάτι εξωτερική πολιτική σε σχέση με το πολιτικό πρόβλημα. Εμπνευστής του
νέου δόγματος πολιτικής στην περιοχή, εμφανίζεται να ήταν ο μέχρι
πρότινος υφυπουργός Εξωτερικών
αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις
Γουές Μίτσελ. Διπλωματικές πηγές
έλεγαν στην «Κ» πως παραμονές της
παραίτησής του, ο Αμερικανός διπλωμάτης φέρεται να είχε επικοινωνήσει με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς παράγοντες στη Λευκωσία, διαβεβαιώνοντας πως η αποχώρησή
του, δεν θα επηρέαζε την υλοποίηση
των αλλαγών που είχαν ολοκληρωθεί.
Διαβεβαιώσεις, που σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, επιβεβαιώνονται από
την εξέλιξη των πραγμάτων. Ένα
σημαντικό στοιχείο που ελήφθη υπόψη, προτού την κίνηση των δύο γερουσιαστών, ήταν πως η Λευκωσία
έπεισε ότι είναι σε θέση να λειτουργεί
γεφυρωτικά στο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής. Εδώ καθοριστικό ρόλο
διαδραμάτισαν οι περιφερειακές συνεργασίες, αλλά και προσωπικά ο
ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο
οποίος, όπως χαρακτηριστικά λέγεται
στο διπλωματικό παρασκήνιο, πέτυχε

Η παρουσία του ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο στο Ισραήλ πέρα από τη στήριξη του Βε-

νιαμίν Νετανιάχου στο εσωτερικό συμβαδίζει με το πνεύμα της νομοθεσίας
των δύο γερουσιαστών για την πολιτική των ΗΠΑ στη περιοχή.

Εξομάλυνση σχέσεων Άγκυρας – Μόσχας
Ο παράγοντας Ρωσία και η πα-

ρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο συμπληρώνει το πάζλ των
αμερικανικών κινήσεων. Η μόνιμη παρουσία που έχει η Μόσχα
στα παράλια της Συρίας, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συμμετοχή στα ενεργειακά της περιοχής
εκτιμάται πως θα ενίσχυαν την
επιρροή της Ρωσίας, διαταράσσοντας το γεωστρατηγικό ισοζύγιο. Αρνητικός παράγοντας που
πίεσε για επικαιροποίηση της πολιτικής των ΗΠΑ και ο παράγοντας Τουρκία του Ερντογάν. Η εξομάλυνση των σχέσεων Άγκυρας –
Μόσχας μετά την κατάρριψη του
ρωσικού μαχητικού, συνεχίζει να
δημιουργεί ένταση με τη Δύση. Ο
φραστικός πόλεμος μεταξύ

Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων δεν φαίνεται, επί του
παρόντος, να διαφοροποιεί δραματικά το στάτους στις σχέσεις
των δύο χωρών. Σε διπλωματικό
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης
και της Λευκωσίας, η εκτίμηση
είναι ότι δεν αναμένεται απεγκλωβισμός της Άγκυρας από τη
Δύση. Στο πνεύμα αυτό πιστεύεται πως το ρωσικό αντιπυραυλικό
σύστημα S-400 δεν θα καταλήξει
σε τουρκικά χέρια και πως ο μεγάλος πονοκέφαλος για τον
Τούρκο πρόεδρο είναι το πώς θα
διαχειριστεί το όλο θέμα στο
εσωτερικό, έχοντας απέναντί του
δύο διαφορετικά ακροατήρια. Το
μουσουλμανικό προς Ανατολάς
και το εθνικιστικό προς Δυσμάς.

Ο δεύτερος παράγοντας, που συνέτεινε στην αλλαγή στάση των ΗΠΑ,
έχει να κάνει με το ισχυρό πλαίσιο
συνεργασίας με το Ισραήλ, σε διμερές
και τριμερές επίπεδο. Η διαφοροποίηση της κυπριακής διπλωματίας με
διατήρηση των λεπτών ισορροπιών
με το αραβικό στοιχείο, έθεσε τις βάσεις για διαφοροποίηση του σκηνικού
στην αμερικάνικη πρωτεύουσα. Καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες που
καταβάλλονταν στα κέντρα εξουσίας
στην Ουάσιγκτον φαίνεται πως διαδραμάτισε και η επιδείνωση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία.
Δύο ισχυρούς πόλους της πολιτικής
των ΗΠΑ στην περιοχή. Η ενδυνάμωση της στρατιωτικής συνεργασίας
με το Ισραήλ, σε συνδυασμό με την
παραχώρηση ζωτικού χώρου μέχρι
και το Αιγαίο, δημιούργησαν νέα δεδομένα στην αμερικάνικη πρωτεύουσα, ενεργοποιώντας το εβραϊκό λόμπι,
που σε συνεργασία με το ελληνικό,
έβαλαν στην εξίσωση της πολιτικής
των ΗΠΑ στην περιοχή, Ελλάδα και
Κύπρο. Σε διπλωματικό επίπεδο αυτό
το οποίο δεν παραγνωρίζεται ότι
έσπρωξε τις ΗΠΑ σε επικαιροποίηση
της στρατηγικής της στην περιοχή
ήταν η ανάφλεξη της περιοχής, πρώτα, αλλά και το συγκρουσιακό κλίμα
με την Τουρκία στη συνέχεια.

Ο Λίβανος

Η περίπτωση του Λιβάνου είναι
χαρακτηριστική της έξωθεν καλής
μαρτυρίας, της κυπριακής διπλωματίας στην περιοχή. Οι διαχρονικές
διαφορές Λιβάνου-Ισραήλ δεν εμπόδισαν τη Λευκωσία να ενισχύσει τις
σχέσεις της με την Ιερουσαλήμ και
ταυτόχρονα να προετοιμάζεται να

συμπεριλάβει στο κλαμπ των τριμερών συνεργασιών τη Βηρυτό. Επιπλέον, η Κύπρος φαίνεται να προσπαθεί, στο παρασκήνιο, να φέρει
κοντά τις δυο χώρες για την επίλυση
της διαφοράς που υπάρχει με ένα
κομμάτι, μεταξύ των ΑΟΖ Λιβάνου
και Ισραήλ. Η εκκρεμότητα που συνεχίζεται να υπάρχει στην επικύρωση
της συμφωνίας οριοθέτησης των
ΑΟΖ, Κύπρου – Λιβάνου από τη Βουλή
αφενός δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες
και αφετέρου αποδίδεται στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας.

Ενεργειακή ασφάλεια

Οι ενεργειακές δυνατότητες της
Αν. Μεσογείου αποδείχθηκε πως τράβηξαν την προσοχή των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εντονότερη παρουσία στην περιοχή. Το
πρίσμα της νέας προσέγγισης που
επιχειρείται από αμερικάνικης πλευράς, περιέγραψε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικά συμφέροντα
εθνικής ασφάλειας στην Ανατολική
Μεσόγειο, ενισχυμένα από ισχυρές
και διευρυνόμενες σχέσεις με την
Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Η
συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ των χωρών
αυτών τατελευταία χρόνια έχει ανοίξει
τον δρόμο για συνεργασία σε ένα ευρύ, περιφερειακό σχέδιο ασφάλειας,
οικονομικής και ενεργειακής ατζέντας». Το αμιγές κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής έχει να κάνει με τα
κοιτάσματα της περιοχής, αμερικανικές εκτιμήσεις τα ανεβάζουν περίπου στα 300 tcf, ποσότητες που
όπως πιστεύεται μπορούν να τερματίσουν, ή να περιορίσουν σημαντικά
την εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς
ενέργειας από το ρωσικό Φ.Α.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων στο ΓεΣΥ και στους καταλόγους Προσωπικών Ιατρών και Παιδιάτρων

Για να μπορείτε να λαμβάνετε υπηρεσίες φροντίδας υγείας από
το ΓεΣΥ πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων
του ΓεΣΥ και κατόπιν να εγγραφείτε σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού.
Με ποιους τρόπους μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο
Δικαιούχων του ΓεΣΥ;
Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ, είναι απαραίτητο να είστε καταχωρημένοι είτε στο Αρχείο
του Τμήματος Πληθυσμού είτε στο Αρχείο του Τμήματος
Μετανάστευσης ή / και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής,
με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
Αυτοπροσώπως: Μπορείτε να εγγραφείτε δημιουργώντας
τον δικό σας λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων
ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.
Μέσω τρίτων προσώπων: Αν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
μπορείτε να εγγραφείτε μέσω τρίτων προσώπων, τα οποία
διαθέτουν ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην
Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία γίνεται
με τη συγκατάθεση σας.
Μέσω του προσωπικού σας ιατρού: Μπορείτε να εγγραφείτε
μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό της επιλογής σας που
συμμετέχει στο ΓεΣΥ. Μπορείτε να ενημερώνεστε για το ποιοι
προσωπικοί ιατροί συμμετέχουν στο ΓεΣΥ μέσω της ιστοσελίδας
του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy) ή καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης
του ΓεΣΥ στον αριθμό 17000. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός
ιατρός θα συμπληρώσει το ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στο
Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους σας.
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού;
Το αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ
και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού γίνεται ηλεκτρονικά,
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων με τέσσερα
απλά βήματα, ως εξής:

ΒΗΜΑ 1Ο: Δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Μέσω της
ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy), δημιουργείτε
ηλεκτρονικό λογαριασμό και στη συνέχεια τον ενεργοποιείτε
μέσω e-mail που θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
που θα δηλώσετε.
ΒΗΜΑ 2Ο: Σύνδεση στην Πύλη Δικαιούχων & Εγγραφή στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ:
Αφού συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού χρήστη που
δημιουργήσατε, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη
προχωρήστε στην εγγραφή σας στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ, συμπληρώνοντας τα δημογραφικά σας στοιχεία (π.χ.
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ). Θα ειδοποιηθείτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της Πύλης Δικαιούχων
ότι η διαδικασία εγγραφής σας στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Πώς εγγράφονται στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ τα
μέλη της οικογένειας;
Για κάθε άτομο πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό αίτημα εγγραφής
στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ.
Από το λογαριασμό χρήστη σας στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε
να προχωρήσετε στην υποβολή αιτημάτων εγγραφής στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ για όλα τα μέλη της οικογένειάς
σας, επιλέγοντας «Διαχείριση Αιτημάτων Εγγραφής» και στη
συνέχεια υποβάλλοντας ένα νέο αίτημα εγγραφής ακολουθώντας
τις οδηγίες που εμφανίζονται.

ΒΗΜΑ 3 Ο : Αναζήτηση και επιλογή προσωπικού ιατρού:
Αφού εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων και έχετε πρόσβαση
στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό
αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής
σας, τον οποίο θα εντοπίσετε μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης
στο σύστημα. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα
ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και της Πύλης Δικαιούχων.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού μπορεί να γίνει μέσω επίσκεψης σας σε προσωπικό
ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ, στον κατάλογο του οποίου
επιθυμείτε να εγγραφείτε.
ΒΗΜΑ 4 Ο : Ολοκλήρωση διαδικασίας και επίσκεψη σε
προσωπικό ιατρό: Η διαδικασία εγγραφής σας στο ΓεΣΥ
και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ολοκληρώνεται αφού
εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ (Βήμα 2), και
ακολούθως σε κατάλογο προσωπικού ιατρού (Βήμα 3). Στη
συνέχεια και κατά την πρώτη επίσκεψη στον προσωπικό σας
ιατρό, θα σας ζητηθεί να επιδείξετε κάποιο έντυπο ταυτοποίησης
(π.χ. ταυτότητα), κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε επίσκεψή
σας σε συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ παροχέα υπηρεσιών φροντίδας
υγείας και θα σας ζητηθεί επίσης να υπογράψετε από κοινού με
τον προσωπικό σας ιατρό το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ».
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Τα F-35
«κλείδωσαν»
και εγκλώβισαν
τον Ερντογάν
Η μη επιβολή κυρώσεων και οι ζημιές
βολεύουν την Aγκυρα, αλλά και τις ΗΠΑ
Νέα Υόρκη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η διαχρονική στρατηγική σημασία
της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, από τον
Ψυχρό Πόλεμο και μετά, έχει πολλές
φορές εξαναγκάσει διαφορετικές
αμερικανικές κυβερνήσεις σε υποχωρήσεις και επίδειξη προκλητικής
ανοχής σε τουρκικές ενέργειες αντίθετες προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το κλείσιμο του «βορείου
διαδρόμου» στον πόλεμο με το Ιράκ,
τα αλλεπάλληλα κλεισίματα της βάσης του Ιντσιρλίκ κ.λπ. Όσες φορές,
όμως, οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας
προσδιορίζονταν με νόμους που
ενέκρινε το Κογκρέσο (π.χ. το εμπάργκο όπλων μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο), υπήρχαν
ισχυροί περιορισμοί στις κινήσεις
του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ακόμη και σε εποχές που
κυριαρχούσαν οι φιλοτουρκικές αντιλήψεις του Πενταγώνου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει από πέρυσι τον
Αύγουστο, μετά την ψήφιση του
νόμου από το Κογκρέσο για τον
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, στο
οποίο ετίθεντο περιορισμοί στην
παροχή κονδυλίων για τη μεταφορά
στην Τουρκία των μαχητικών F-35,
αν δεν απελευθερωνόταν ο πάστορας Μπράνσον κι άλλοι Αμερικανοί
κρατούμενοι στην Τουρκία και δεν
ακύρωνε η Άγκυρα την αγορά των
ρωσικών πυραύλων S-400. Μάλιστα,
η νομοθεσία αυτή πέρασε με την
ενθάρρυνση της αμερικανικής κυβέρνησης, ως μοχλός πίεσης προς
την Τουρκία. Από πέρυσι η στάση
του Κογκρέσου έχει σκληρύνει περαιτέρω και κάθε τόσο οι υπουργοί
Άμυνας και Εξωτερικών των ΗΠΑ
υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις προς το Κογκρέσο. Μία από
τις εκθέσεις –που κρατήθηκε απόρρητη στο μεγαλύτερο μέρος– ξεκαθαρίζει ότι είναι επικίνδυνο να δοθούν στην Τουρκία F-35, αν πάρει
τους S-400. Πέραν τούτου οι ΗΠΑ
ακύρωσαν την άρση δασμών σε
τουρκικές εξαγωγές ύψους 2,5 δισ.
τον χρόνο, ενώ οι αλλεπάλληλες εντάσεις έχουν προκαλέσει έντονες

πιέσεις στην τουρκική οικονομία,
που σύντομα θα χρειαστεί την αμερικανική βοήθεια, αν προσφύγει
στο ΔΝΤ για την εξασφάλιση των
150 δισεκατομμυρίων δολαρίων
που θα χρειαστεί τον Ιούλιο για να
καλύψει ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ίσως ο Ταγίπ Ερντογάν, αν είχε
υπολογίσει τι σημαίνει η εμπλοκή
του Κογκρέσου, θα είχε αποφυλακίσει έγκαιρα τον πάστορα Μπράνσον και δεν θα προχωρούσε στην
αγορά των S-400. Όμως τελικά εγκλωβίστηκε από τις εξελίξεις και
πλέον δεν έχει καμία άλλη επιλογή
από το να μην παραλάβει τους ρωσικούς πυραύλους.

Η συνάντηση των γαμπρών

Την περασμένη εβδομάδα, στο
περιθώριο του Ετήσιου Αμερικανοτουρκικού Συμβουλίου, βρέθηκαν
στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και ο
κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν
Ιμπραήμ Καλίν. Έγιναν δεκτοί στον
Λευκό Οίκο από τον γαμπρό και
σύμβουλο του προέδρου Τραμπ,
Τζάρεντ Κούσνερ και τον υπουργό
Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ενώ
εξασφάλισαν και φωτογραφία στο
Οβάλ Όφις με τον πρόεδρο Τραμπ.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν στην Άγκυρα δήλωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος αναμένει από τον πρόεδρο
Τραμπ να ζητήσει από το Κογκρέσο
να εξαιρέσει την Τουρκία από τις
κυρώσεις CAATSA. Να θυμίσουμε
ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ
Πενς, είχε προειδοποιήσει δημόσια
την Τουρκία με κυρώσεις, μιλώντας
στο Μόναχο: «Δεν θα σταθούμε
αδρανείς, ενώ οι σύμμαχοί μας στο
ΝΑΤΟ αγοράζουν όπλα από τους
αντιπάλους μας. Προειδοποιήσαμε
ξεκάθαρα την Τουρκία ότι η απόκτηση του S-400 μάς αναγκάζει να
επανεξετάσουμε τη συμμετοχή της
χώρας στο πρόγραμμα των F-35,
θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές
μεταφορές όπλων στην Τουρκία και
εκθέτει την Τουρκία σε κυρώσεις
στο πλαίσιο της καταπολέμησης

Ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έκλεισε ραντεβού για τον Τούρκο φίλο του γαμπρό του Ερντογάν και υπουργό Οικονομικών

Μπεράτ Αλμπαϊράκ στο Οβάλ Γραφείο και συνάντησαν τον πρόεδρο και τον υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν.









Ο Ταγίπ Ερντογάν, αν είχε υπολογίσει τι σημαίνει
η εμπλοκή του Κογκρέσου, θα είχε αποφυλακίσει έγκαιρα τον πάστορα
Μπράνσον και δεν θα
προχωρούσε στην αγορά
των S-400. Τελικά εγκλωβίστηκε από τις εξελίξεις.
των εχθρών της Αμερικής μέσω του
νόμου περί κυρώσεων (CAATSA)».
Η δήλωση του εκπροσώπου του
Ερντογάν παρουσιάστηκε στην
Τουρκία, αλλά και σε Ελλάδα και
Κύπρο, λίγο – πολύ ότι ο Τραμπ θα
παρέμβει για να πάρει η Τουρκία
τα μαχητικά F-35. Κάποιοι μάλιστα
έσπευσαν να θριαμβολογήσουν,
γράφοντας αναλύσεις για τον «μετρ
της πολιτικής Ερντογάν» και «απατεώνες Ελληνοαμερικανούς λομπίστες και Αμερικανούς βουλευτές
και γερουσιαστές». Ωστόσο, κι αν
ακόμη ισχύει πως ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ερντογάν να μην επιβάλλει κυρώσεις , η αμερικανική
θέση «όχι F-35 αν πάρετε S-400»
ισχύει στο ακέραιο επειδή είναι νόμος των ΗΠΑ και διότι τη στηρίζει
η κυβέρνηση.

Μπαράζ δηλώσεων

Την Πέμπτη είχαν στην Ουάσιγκτον μπαράζ δηλώσεων, για το ότι
δεν υπάρχει αλλαγή στη γνωστή

αμερικανική θέση. «Δεν υπάρχει
αλλαγή στην αμερικανική πολιτική
αναφορικά με το θέμα της πρόθεσης
της Τουρκίας να προμηθευτεί ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους
S-400», δήλωσε αξιωματούχος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε
ερώτηση της ιστοσελίδας Hellasjournal.com. «Έχουμε πολύ ισχυρές
ελπίδες ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει την επιθυμία της να προμηθευτεί του S-400», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τσαρλς Σάμερς, επαναλαμβάνοντας την πάγια
αμερικανική θέση για το θέμα. «Είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις και
διαβουλεύσεις μαζί τους για να ξεπεράσουμε το θέμα», πρόσθεσε. Ο
εκτελών χρέη υπουργού Άμυνας
των ΗΠΑ, που είχε δηλώσει την
Πέμπτη πριν από τη συνάντησή
του με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας
ότι «θα είναι ευτυχής να επισκεφθεί
τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Ακάρ,
«όταν θα παραδοθεί το πρώτο μαχητικό F-35», μετά τη συνάντηση
διευκρίνισε ότι το σχόλιό του για
την παράδοση του F-35 είχε να κάνει
πραγματικά περισσότερο με τη δική
του αισιοδοξία.
«Ήταν μια έκφραση αισιοδοξίας
προς τον υπουργό Άμυνας Ακάρ.
Το γεγονός ότι θα πάω να παραδώσω το F-35 σημαίνει ότι επιλύουμε το θέμα του S-400. Και αυτό περιμένω ότι θα μπορέσουμε να το
λύσουμε».
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι υπάρχει
πρόοδος στις συνομιλίες με τους
Τούρκους κι ότι είναι πιο κοντά σε
μια τελική απόφαση για τους S-400.

Καλά ενημερωμένες πηγές στο
Πεντάγωνο υποστηρίζουν ότι η
Τουρκία προσέφερε δύο εναλλακτικές επιλογές στην Ουάσιγκτον. Είτε
να εγκαταστήσει τους S-400 μόνο
σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη
(για προστασία του προέδρου Ερντογάν από ένα πραξικόπημα), είτε
να τους κρατήσει στα κουτιά και να
μην τους εγκαταστήσει.
Η Ουάσιγκτον τις απορρίπτει και
εισηγείται (κατά το μοντέλο των S300 που αντί της Κύπρου εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη) να δοθούν
σε χώρα του Κόλπου. Όλοι διάλογοι
της Πέμπτης σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ
και Πεντάγωνο δείχνουν ένα και
μόνο πράγμα. Πως θα πρέπει ο Ερντογάν να υποχωρήσει και οι Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι
εκτιμούν ότι μπορεί να το κάνει.
Υπάρχει, όμως, και το δεύτερο σενάριο, της μείωσης μιας περαιτέρω
όξυνσης στα αμερικανοτουρκικά,
αν τελικά ο Ερντογάν επιλέξει να
προχωρήσει με την εγκατάσταση
των S-400 κι η Ουάσιγκτον με τη
σειρά πετάξει έξω την Τουρκία από
το πρόγραμμα των F-35.
Μία μη επιβολή κυρώσεων σίγουρα αφενός θα βοηθούσε στην
μην περαιτέρω κλιμάκωση κι αφετέρου θα βοηθούσε τον Ερντογάν
να αποφύγει την ολοσχερή ταπείνωση. Η επιβολή κυρώσεων CAATSA
– που εγκρίθηκε με προεδρικό διάταγμα τον Αύγουστο του 2017 – δεν
γίνεται αυτόματα. Δίδεται η ευχέρεια
στην κυβέρνηση να εξετάζει την
κάθε περίπτωση, καθώς πολλές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, που ανήκαν

πριν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
έχουν ανάγκη ρωσικών ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ρωσικής κατασκευής οπλικών συστημάτων τους. Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις –που σίγουρα θα ενεργοποιήσουν αντίμετρα από την Τουρκία–
θα διαταράξουν τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, προκαλώντας
ζημιές και σε αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και όλα αυτά τα
χρόνια χρηματοδοτούν το τουρκικό
λόμπι. Για να αντιληφθεί κανείς το
διακύβευμα για τις ΗΠΑ, παραθέτουμε τα στοιχεία που έδωσε την
Τρίτη, μιλώντας στο Αμερικανοτουρκικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Ουίλμπουρ Ρος.
Το 2018 το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑΤουρκία έφτασε το ποσό – ρεκόρ
του 20,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
ενώ οι πρόεδροι Τραμπ και Ερντογάν
συμφώνησαν να το ανεβάσουν στα
75 δισ. Πέρυσι, οι Τουρκικές Αερογραμμές συμφώνησαν με την Boeing
να αγοράσουν 25 αεροσκάφη Boeing
Dreamliners και μηχανές της GE,
κόστους πλέον των 10 δισ. Ενώ υπάρχουν περισσότερες από 1.700 αμερικανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, εκ των
οποίων οι 60 με περιφερειακές έδρες
στην Κωνσταντινούπολη. Η μη επιβολή κυρώσεων, ίσως αποτελεί μία
βολική λύση, για αποφυγή αχρείαστων ζημιών και για τις δύο χώρες,
όταν λόγω των S-400 οι ΗΠΑ ακυρώσουν την πώληση των F-35 στην
Τουρκία.

Βάση στο Ακουγιου δίνει στη Μόσχα η Αγκυρα
Η τουρκική πλευρά ζητάει από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει με άρση του εμπάργκο των όπλων στην Κύπρο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Επί ξυρού ακμής ο Ταγίπ Ερντογάν,
με το τέλος των δημοτικών εκλογών,
την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και
την οικονομία σε συνεχή κατήφορο.
Η τουρκική λίρα παρουσιάζει νέα
πτώση, ενώ κύκλοι της κυβέρνησης
παραδέχονται ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να επιδεινωθεί η








Δεν κατάφερε να πείσει
στην Ουάσιγκτον ο υπ.
Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊρακ σύμφωνα με τουρκικές πηγές.
κατάσταση. Ο πονοκέφαλος Ερντογάν εντείνεται μάλιστα, καθώς
στο εσωτερικό του ΑΚΡ συζητείται
ο κίνδυνος εμφάνισης ενός νέου,
κεντρώου πολιτικού φορέα, αφού
είναι εμφανές ότι βουλευτές και
στελέχη του ΑΚΡ «φλερτάρουν» με
το υπό εκκόλαψη σχήμα του τέως
προέδρου Αμπντουλάχ Γκιουλ και

του πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Τουρκίας εστιάζει
στην κρίση με τις ΗΠΑ, μετράει τα
τελευταία του ατού στο τραπέζι της
διπλωματίας, θέλοντας να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε
Άγκυρα, Ουάσιγκτον και Μόσχα.
Σε μια σοβαρή κίνηση, ο Ερντογάν
έστειλε στην Ουάσιγκτον τον υπουργό Οικονομικών και γαμπρό του,
Μπεράτ Άλμπαϊρακ και τον υπουργό
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ» αναφέρουν
ότι ο κ. Άλμπαϊρακ δεν κατάφερε
να πείσει τους ξένους επενδυτές.
Κατάφερε, ωστόσο, να γίνει δεκτός
στον Λευκό Οίκο χάρη στη διαμεσολάβηση του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.
Στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο,
η τουρκική πλευρά επιχείρησε να
κατευνάσει την οργή και τον προβληματισμό του Τραμπ για σειρά
κινήσεων της Άγκυρας με κύρια το
ρωσικό σύστημα S-400. Καθησυχαστικά μηνύματα στην αμερικανική
πλευρά έστειλε και ο Τούρκος
ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ. Ο ίδιος μαζί
με τους εκπροσώπους του αμερικανικού Πενταγώνου συζήτησαν
το φλέγον ζήτημα των ρωσικών πυ-

νικές γραμμές, η Άγκυρα έχει πλέον
σχηματίσει την άποψη ότι όπως η
ίδια, έτσι και οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν
να εκτροχιαστούν οι εξελίξεις στις
διμερείς σχέσεις.

Η στροφή προς τον Πούτιν

Ο Τούρκος υπουργός άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που επισκέφθηκε την περασμένη βδομάδα τις ΗΠΑ, ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να μην προχωρήσει η πρωτοβουλία για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.
ραύλων, την παράδοση των μαχητικών νέας γενιάς (F-35) στην Άγκυρα, τις εξελίξεις στη Συρία, ενώ
συνοπτικά αναφέρθηκαν και στα
ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η τουρκική πλευρά ζήτησε από την
Ουάσιγκτον επισήμως να μην προχωρήσει η νέα «πρωτοβουλία» για

την άρση του εμπάργκο όπλων στην
Κύπρο. Επίσης, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της στο ζήτημα της κυπριακής ΑΟΖ. Τουρκικές πηγές επισημαίνουν ότι στις κρίσιμες συναντήσεις η αμερικανική πλευρά «κατέγραψε με ιδιαίτερη προσοχή τα
όσα επεσήμαναν οι εκπρόσωποι
της τουρκικής κυβέρνησης». Σε γε-

Ένας παράγοντας που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιφυλακτική στάση της αμερικανικής
πλευράς αφορά το «φλερτ» της Άγκυρας με τη Μόσχα, όπου αφήνεται
ανοικτό το ενδεχόμενο, η κορύφωση της έντασης Ουάσιγκτον-Άγκυρας, θα μπορούσε να είχε ως κατάληξη την οριστική ένταξη της Τουρκίας στο αντίπαλο στρατόπεδο. Μια
εξέλιξη που δεν επιθυμούν οι ΗΠΑ,
αλλά και ένα σημαντικό τμήμα της
τουρκικής κυβέρνησης.
Ο Τούρκος αναλυτής Μετίν
Γκιουρτζάν πιστεύει ότι οι προαναφερόμενες εξελίξεις είναι κομμάτι
ενός «διπλωματικού πόκερ που παίζουν» αυτό το διάστημα Άγκυρα
και Ουάσιγκτον. Ο κ. Γκιουρτζάν
εστιάζει στην πρόσφατη συνάντηση
Πούτιν - Ερντογάν, όπου η Άγκυρα
εγκαινίασε τη νέα επωδό ότι, σε
περίπτωση που ματαιωθεί η παράδοση των F-35, η ίδια θα αναζητήσει

εναλλακτικές λύσεις, ενδεχομένως
στα ρωσικά Su-35. Σύμφωνα με τον
κ. Γκιουρτζάν, η κίνηση Ερντογάν
έχει προκαλέσει νέο εκνευρισμό
στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η «εναλλακτική λύση» της Άγκυρας προσκρούει στους ρωσικούς ενδοιασμούς πώλησης μαχητικών αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας
σε νατοϊκή χώρα. Μόλις πριν από
λίγο καιρό, η Ινδία αποσύρθηκε
από κοινό πρόγραμμα με τη Ρωσία
για την ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών, με το σκεπτικό ότι η
Μόσχα δεν μοιράζεται μαζί της αρκετές πληροφορίες. Εκτός από το
εξοπλιστικό πεδίο η ρωσοτουρκική
συνεργασία προχωρά και στο πεδίο
της πυρηνικής ενέργειας με μια
πρόταση που πλέον συζητείται σε
στρατιωτικό επίπεδο: τη δημιουργία
μικρής ρωσικής ναυτικής βάσης,
σε κοντινή απόσταση από το σχεδιαζόμενο στο Άκουγιου εργοστάσιο
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.
Η βάση θα χρησιμεύσει για τη μεταφορά των πυρηνικών απόβλητων.
Παράλληλα, σε περίπτωση που τελικά γίνει πραγματικότητα, θα είναι
η δεύτερη ναυτική βάση της Ρωσίας
στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή 21 Απριλίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Θα καταστήσουμε
το Κέντρο επίκεντρο
των εξελίξεων

Με τον πρόεδρο έχω συχνή επαφή, όμως η ΔΗΠΑ
στηρίζεται στους δικούς της ανθρώπους για τις εκλογές
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στόχος να ξαναγίνει το Κέντρο επίκεντρο των εξελίξεων και πρωταγωνίστρια δύναμη εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συναίνεσης
λέει ο Μάριος Καρογιάν στην «Κ»,
στην πρώτη του συνέντευξη στον
έντυπο Τύπο, μετά τη σύσταση της
Δημοκρατικής Παράταξης. Σχολιάζοντας την παρουσία πολλών πολιτικών δυνάμεων στο Κέντρο, οι οποίες χάνονται, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ
αναφέρει πως είναι αδιανόητο πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως ανήκουσες στον κεντρώο
χώρο να παρασύρονται σε ακρότητες
που συχνά ξεπερνούν κι αυτές των
άκρων. «Αντί, με λίγα λόγια, το Κέντρο να είναι μέρος της λύσης του
προβλήματος, είχε, δυστυχώς μετατραπεί σε μέρος του προβλήματος.
Όχι μόνο με τη φοβική και ισοπεδωτική του ρητορική, αλλά και με
την εν γένει πολιτική του συμπεριφορά», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Μιλάει και για το αν στόχος είναι
περισσότερο η παρουσία στο Εθνικό
Συμβούλιο παρά η κατάληψη της
έδρας. Όπως λέει, «το 3,6% είναι
ένας ενδιάμεσος στόχος που θα επιτρέψει στη Δημοκρατική Παράταξη
να έχει θέση και ρόλο στο Εθνικό
Συμβούλιο, να ακούγεται η φωνή
της, να μπορεί να εκθέτει τις θέσεις
της στα ΜΜΕ από τα οποία είναι
σήμερα αποκλεισμένη λόγω μη κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης».
Σχολιάζει και τη φημολογία ότι η
Δημοκρατική Παράταξη δέχεται
βοήθεια από το Προεδρικό. Όπως
λέει, «η Δημοκρατική Παράταξη
στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις,
στους δικούς της ανθρώπους. Με
τον πρόεδρο Αναστασιάδη έχω τακτική επαφή και ανταλλάζουμε απόψεις για διάφορα ζητήματα, αλλά
μέχρι εκεί. Όπως επαφή έχω και με
σημαίνονται στελέχη άλλων κομμάτων». Κληθείς να σχολιάσει αν
έκλεισε την πόρτα στο ΔΗΚΟ, αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, υπογραμμίζοντας τον απεριόριστο σεβασμό του προς τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο.
–Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος τη Δημοκρατική Παράταξη

στις επικείμενες εκλογές;
–Γιατί είναι μια Παράταξη που
δίνει βήμα έκφρασης στους νέους,
χώρο στις μετριοπαθείς, νούσιμες
και συναινετικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, διέξοδο στον κουρασμένο και απογοητευμένο από τις
άγονες αντιπαραθέσεις κυπριακό
λαό. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη
να ξαναγίνει το Κέντρο επίκεντρο
των εξελίξεων και η ΔΗΠΑ πρωταγωνίστρια δύναμη εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συναίνεσης.
Χωρίς προσωποπαγείς λογικές, δογματικές ιδεοληψίες, και παλαιοκομματικές αντιλήψεις. Εκφράζει τον
διεκδικητικό ρεαλισμό για τη λύση
του Κυπριακού. Πιστεύει σε ένα

Αντί, με λίγα λόγια, το
Κέντρο να είναι μέρος της
λύσης του προβλήματος,
είχε δυστυχώς μετατραπεί σε μέρος του προβλήματος. Όχι μόνο με τη
φοβική και ισοπεδωτική
του ρητορική, αλλά και
με την εν γένει πολιτική
του συμπεριφορά.
μεικτό οικονομικό σύστημα μακριά
από νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις ή
κρατικιστικές εμμονές. Στα σύνθετα
προβλήματα της εποχής απαντά με
συνθετικές προτάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Με ευθύνη και ενότητα. Με
τόλμη και φαντασία. Με την παρέμβασή της στις ευρωπαϊκές εκλογές η Δημοκρατική Παράταξη δίνει
στους πολίτες τη δυνατότητα μιας
επιλογής που θα κάνει τη διαφορά,
που θα προκαλέσει στα πολιτικά
μας πράγματα την ανατροπή που
χρειάζεται για να ξαναγεννηθούν
οι ελπίδες όλων όσοι είναι σήμερα
απογοητευμένοι, αποστασιοποιημένοι και θυμωμένοι με την πολιτική κατάσταση.

–Είναι η πρώτη εμφάνιση της Κίνησης σε εκλογική αναμέτρηση.
Δεν αυξάνεται η δυσκολία ενός
καλού αποτελέσματος δεδομένου
και του αδιάφορου της εν λόγω
εκλογικής μάχης;
–Η Δημοκρατική Παράταξη είναι
ένα νεοσύστατο κόμμα, που ιδρύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2018. Μπορεί να μην υπάρχουν οι μηχανισμοί
και οι οικονομικές δυνατότητες που
έχουν άλλα κόμματα, αλλά έχουμε
ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουμε
πίστη σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε
πίστη, γιατί αυτούς τους λίγους
μήνες ζωής τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι μηνύματα αισιοδοξίας.
Πολύς κόσμος ένιωθε εγκλωβισμένος
σε πολιτικές και κόμματα που δεν
τους έκφραζαν πλέον, αλλά δεν είχαν
άλλη επιλογή ή διέξοδο. Τώρα έχουν
επιλογή. Τώρα έχουν τη Δημοκρατική Παράταξη.
–Δεν έχετε ακόμη αποφασίσει
σε ποια Ομάδα θα ανήκετε στο
ενδεχόμενο εκλογής ευρωβουλευτή. Τι θα καθορίσει την τελική
απόφασή σας;
–Οι εκλογές του Μαΐου δεν είναι
όμοιες με οποιανδήποτε άλλη αναμέτρηση. Ενδεχομένως να δούμε
αλλαγή συσχετισμών, να δούμε
νέες κινήσεις και πρωτοβουλίες
που θα ανοίγουν νέους εναλλακτικούς δρόμους. Ζούμε σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε υπό
το φως της επόμενης μέρας των
ευρωεκλογών και με γνώμονα την
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση
των κυπριακών συμφερόντων. Εφόσον η Δημοκρατική Παράταξη εκλέξει δικό της ευρωβουλευτή θα ενταχθεί στην Ομάδα που θα βοηθήσει
τη φωνή της Κύπρου να ακουστεί
δυνατότερα.

Ενδιάμεσος στόχος το 3,6%

–Λέγεται πως ο κύριος στόχος
σας δεν είναι η κατάληψη της
έκτης έδρας, αλλά το 3,6% που
θα σας δώσει έτσι τα δικαιώματα
ενός κοινοβουλευτικού κόμματος.
Ισχύει;
–Η Δημοκρατική Παράταξη συμμετέχει στις εκλογές του ερχόμενου
Μαΐου με στόχο να πάρει ένα ποσοστό που θα την καθιερώσει στην

Με τον αγνό ΔΗΚΟϊκό κόσμο μάς ενώνουν πολλά. Κοινοί αγώνες, κοινά οράματα. Τους αγαπώ και με αγαπάνε και νιώθω προνομιούχος που με τιμούν με την άδολη φιλία τους, λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν.

Οι ΔΗΚΟϊκοί και το σενάριο επιστροφής
–Το ΔΗΚΟ αποτελεί πλέον κλειστό
κεφάλαιο για σας ή υπάρχει ακόμα
το σενάριο επιστροφής σας;

–Με τον αγνό ΔΗΚΟϊκό κόσμο
μας ενώνουν πολλά. Κοινοί
αγώνες, κοινές αγωνίες. Κοινά
οράματα. Τους αγαπώ και με

πολιτική σκηνή της Κύπρου. Το
3,6% είναι ένας ενδιάμεσος στόχος
που θα επιτρέψει στη Δημοκρατική
Παράταξη να έχει θέση και ρόλο
στο Εθνικό Συμβούλιο, να ακούγεται
η φωνή της, να μπορεί να εκθέτει
τις θέσεις της στα ΜΜΕ από τα
οποία είναι σήμερα αποκλεισμένη
λόγω μη κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
–Έχετε αναφέρει πως η ΔΗΠΑ
θα κινείται ιδεολογικά στον χώρο
του Κέντρου. Τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο, υπήρξαν πολλά κόμματα
που διεκδικούσαν μέρος της πίτας
στον χώρο του Κέντρου, αλλά
δεν τα κατάφεραν. Γιατί θα διαφέρει η ΔΗΠΑ;
–Ο χώρος, αλλά κυρίως ο κόσμος
του Κέντρου, έχουν διαχρονικά ένα
βασικό γνώρισμα. Το μέτρο και τη
μετριοπάθεια. Είναι η δύναμη που
αποτρέπει την πόλωση, που φέρνει
ισορροπία στο πολιτικό σύστημα,
που πρωτοστάτησε ιστορικά στην
κατάκτηση της ευημερίας του κυπριακού λαού, που έφερε αποτελέσματα κάθε φορά που είχε τη διακυβέρνηση του τόπου. Σήμερα που
οι πολίτες υποφέρουν από τα μεγάλα
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα,
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσχέρειες, επικρατούν
συνθήκες αβεβαιότητας και η κοινωνική πλειοψηφία με δυσκολία
ανέχεται τις άγονες και επιζήμιες
συγκρούσεις των άκρων είναι αδιανόητο πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως ανήκουσες
στον κεντρώο χώρο να παρασύρονται σε ακρότητες που συχνά ξεπερνούν και αυτές των άκρων. Αντί, με

αγαπάνε και νιώθω προνομιούχος που με τιμούν με την άδολη φιλία τους. Γνωρίζουν ότι
από την πλευρά μου, όπως και
στο παρελθόν, έτσι και τώρα
έχουν τον απεριόριστο σεβασμό μου.
λίγα λόγια, το Κέντρο να είναι μέρος
της λύσης του προβλήματος, είχε,
δυστυχώς μετατραπεί σε μέρος του
προβλήματος. Όχι μόνο με τη φοβική
και ισοπεδωτική του ρητορική, αλλά
και με την εν γένει πολιτική του
συμπεριφορά.
–Τα ρεπορτάζ θέλουν η Δημοκρατική Παράταξη να τυγχάνει
της στήριξης του Προεδρικού,
δεδομένης και της παρουσίας
στενών σας συνεργατών εκεί, αλλά και της καλής σχέσης που έχετε με τον Νίκο Αναστασιάδη.
Ισχύει;
–Ο κυπριακός λαός και τώρα,
αλλά και στο παρελθόν, εκλέγει δημοκρατικά τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση που κρίνει ότι τη δεδομένη
στιγμή μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα προβλήματά του. Κατά
καιρούς διάφοροι πρόεδροι της Δημοκρατίας –και αυτό είναι θετικό–
επέλεγαν να διορίζουν άτομα ή προσωπικότητες πέραν από το κόμμα
που τους στήριζε και που κατά την
κρίση τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν δημιουργικά στην προώθηση του κυβερνητικού προγράμματος.
Αυτό συμβαίνει και με τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανεξαρτήτως
του ποιος κυβερνά, εμείς ως Παράταξη στηρίζουμε πολιτικές που προωθούν το καλώς νοούμενο συμφέρον
του τόπου και του λαού μας και επικρίνουμε εκείνες τις πολιτικές που
τις θεωρούμε λανθασμένες και ατελέσφορες. Με μία, όμως διαφορά:
Μαζί με την όποια διαφωνία μας
εμείς καταθέτουμε αντιπροτάσεις
τεκμηριωμένες που θεωρούμε ότι
είναι ωφέλιμες και παραγωγικές. Για

εμάς είναι αναχρονισμός και ξεπερασμένη πολιτική πρακτική η συνέχιση του τεχνητού, επιδερμικού
και επικοινωνιακού δίπολου, ροκανίζουμε την κυβέρνηση ως αντιπολίτευση για να μπορούμε να τη διαδεχθούμε.
–Δηλαδή;
–Αποτυχία μιας κυβέρνησης να
προωθήσει μεταρρυθμίσεις ή πολιτικές που είναι απαραίτητες και επωφελείς για την πατρίδα και την κοινωνία, στο τέλος τα επίχειρα τα πληρώνει ο απλός πολίτης. Στο τέλος,
το μόνο που καταφέρνουμε είναι
τον ακρωτηριασμό του μέλλοντος
των ίδιων των παιδιών μας και το
πισωγύρισμα της χώρας μας. Αυτοί
που αγαπούν τον τόπο και κάνουν
πράξη τα λόγια τους, θα πρέπει ανεξαρτήτως ποιος κυβερνά σήμερα ή
ποιος θα είναι αντιπολίτευση αύριο,
να ενθαρρύνουν πολιτικές έστω και
αν το πολιτικό όφελος θα το καρπωθεί η κυβέρνηση. Σημασία έχει
ο τόπος να προχωρήσει μπροστά.
Η Δημοκρατική Παράταξη στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, στους
δικούς της ανθρώπους. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη έχω τακτική επαφή και ανταλλάζουμε απόψεις για
διάφορα ζητήματα, αλλά μέχρι εκεί.
Όπως επαφή έχω και με σημαίνονται
στελέχη άλλων κομμάτων.
–Ποια στάση θα κρατήσει η ΔΗΠΑ
απέναντι στους κυβερνητικούς
χειρισμούς; Επειδή πολιτικοί κύκλοι θεωρούν πως με την παρουσία της στην κομματική σκακιέρα
θα αποτελεί το κύριο στήριγμα
του Νίκου Αναστασιάδη.
–Η Δημοκρατική Παράταξη δεν
δίνει λευκή επιταγή σε κανένα. Εμείς
θα επιδιώξουμε τη σύνθεση απόψεων και προτάσεων. Θα επιδιώκουμε τον διάλογο και τον συγκερασμό των απόψεων. Αν διαφωνούμε
με κάτι θα καταθέσουμε εναλλακτικές προτάσεις. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται να λαϊκίσουμε
ή να φωνασκούμε ή να θέτουμε σε
κίνδυνο την εθνική ή οικονομική
προοπτική χάριν κομματικών ή προσωπικών φιλοδοξιών.

ΑΡΘΡΟ / Του ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Π

ριν από λίγες ημέρες και ενώ
η προσοχή ήταν στραμμένη
στο Brexit, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 21η σύνοδος
κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας. Πρόκειται για ένα φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων
για την ανάπτυξη των σχέσεών τους.
Όσο, λοιπόν, κι αν αναπόφευκτα
επισκιάσθηκε λόγω των καταιγιστικών εξελίξεων που είχαν αφετηρία
το Λονδίνο, η σύνοδος αυτή παραμένει μια συνάντηση ύψιστης σημασίας, δεδομένου του τεράστιου
ειδικού βάρους που έχουν και η Ευρώπη και η Κίνα στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό στερέωμα.
Οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις
μεταξύ Ε.Ε.-Κίνας χρονολογούνται
από το 1975 και διευρύνθηκαν με
τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου
και συνεργασίας το 1985. Οι εμπορικές σχέσεις αναπτύχθηκαν ραγδαία, παράλληλα με την επιτάχυνση
των οικονομικών μεταρρυθμίσεων
της Κίνας. Αξίζει να αναφερθεί ότι
η Κίνα ήταν ο κύριος προμηθευτής
προϊόντων για την Ε.Ε. το 2017, ακο-

E.E. και Κίνα: Ορίζοντας ένα κοινό μέλλον
λουθούμενη από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και ενώ η οικονομική και πολιτική επιρροή της Κίνας την καθιστά
ζωτικής σημασίας εταίρο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντίστροφα
καθίσταται ολοένα και ισχυρότερη
στην Ευρώπη η εκτίμηση ότι η ισορροπία των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρει η Κίνα έχει
αλλάξει.
Πιο συγκεκριμένα, το 2018, ο συνολικός όγκος των εμπορικών συναλλαγών Ε.Ε.-Κίνας υπερέβαινε τα
600 δισ. ευρώ ετησίως. Η Ε.Ε. εισήγαγε από την Κίνα αγαθά και υπηρεσίες αξίας 395 δισ. ευρώ και εξήγαγε
αγαθά αξίας περίπου 210 δισ. – δηλαδή, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν
υπέρ της Κίνας με ύψος 185 δισ. ετησίως. Η Κίνα ήταν η πρώτη πηγή εισαγωγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο δεύτερος, μετά τις ΗΠΑ, προορισμός για τις εξαγωγές μας.
Στην κοινή ανακοίνωση των ηγετών της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου
είχε ήδη επισημανθεί ότι η Ε.Ε. ακολουθεί ρεαλιστική και πολύπλευρη

προσέγγιση όσον αφορά την Κίνα,
με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων,
ισόρροπων και αμοιβαία επωφελών
σχέσεων. Η Ε.Ε. εργάζεται για μια
πιο ισορροπημένη οικονομική σχέση
με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξει την εμβάθυνση της συνεργασίας σε παγκόσμια και πολυμερή
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης
της μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου.
Στη σύνοδο κορυφής Ε.Ε.-Κίνας
η εκπροσώπηση ήταν σε ανώτατο
επίπεδο. Συγκεκριμένα, Η Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ και από τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Tουσκ, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας εκπροσωπήθηκε από τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ. Οι δύο εταίροι επιβεβαίωσαν τη διατήρηση του
διεθνούς εμπορικού συστήματος
που βασίζεται σε κανόνες, χωρίς διακρίσεις, ένα πολυμερές σύστημα,
ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ) στο επίκεντρό του. Ακόμη,

δεσμεύτηκαν για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Παράλληλα, Ε.Ε. και η Κίνα
υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας
σχετικά με τον διάλογο στον τομέα
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και του συστήματος εξέτασης
του θεμιτού ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας εκ νέου το μνημόνιο
συμφωνίας που υπεγράφη το 2017.
Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν για το
άνοιγμα, τη διαφάνεια και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα της συνδεσιμότητας
των υποδομών, καθώς και για την
αμοιβαία επωφελή υλοποίηση των
έργων της πλατφόρμας συνδεσιμότητας Ε.Ε.-Κίνας. Εξέφρασαν, επίσης,
την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με
τους όρους εντολής για την εκπόνηση
κοινής μελέτης με σκοπό τον εντοπισμό των πλέον βιώσιμων σιδηροδρομικών διαδρόμων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.
Η σύνοδος κορυφής αποτέλεσε
ευκαιρία για συζήτηση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας

στις αντίστοιχες περιοχές γειτονίας
τους. H Κίνα, ως παγκόσμια δύναμη,
πέραν του εμπορίου και των επενδύσεων, έχει την ευθύνη να συμβάλει
σε μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται
σε κανόνες, η οποία μπορεί να έχει
αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση αποτελεσματικών απαντήσεων στις διεθνείς προκλήσεις.
Μεταξύ άλλων οι ηγέτες της Ε.Ε.-Κίνας συζήτησαν τρόπους στήριξης
μιας ειρηνικής λύσης στη χερσόνησο
της Κορέας, την αποτελεσματική
εφαρμογή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την
κατάσταση στην Ουκρανία και στη
Βενεζουέλα. Ακόμα, συζητήθηκαν
τρόποι προστασίας και ενίσχυσης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μία
εβδομάδα αφότου η Ε.Ε. και η Κίνα
πραγματοποίησαν τον πιο πρόσφατο
διάλογό τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Ε.Ε. και η Κίνα πρωτοστατούν
στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που
τέθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας
του Παρισιού. Προς σ’ αυτή την κα-

τεύθυνση υπεγράφη κατά τη διάρκεια
της συνόδου κοινή δήλωση για την
εφαρμογή της συνεργασίας Ε.Ε.Κίνας στον τομέα της ενέργειας, η
οποία θα αποτελέσει το πλαίσιο για
την εμβάθυνση και την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα
αυτό. Τέλος, Ε.Ε. και Κίνα πρόκειται
να εφαρμόσουν κοινό χάρτη πορείας
για τον εμπλουτισμό και την εξισορρόπηση της συνεργασίας στον τομέα
της έρευνας και της καινοτομίας.
Η Ε.Ε. και η Κίνα δεσμεύτηκαν
να εμβαθύνουν την στρατηγική εταιρική σχέση Ε.Ε.-Κίνας. Έως την επόμενη σύνοδο κορυφής θα εγκρίνουν
νέο πρόγραμμα συνεργασίας για την
περίοδο μετά το 2020. Η συνεργασία
Ε.Ε.-Κίνας έχει ήδη αποδειχθεί ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομική και την εμπορική πτυχή, όσο
και για την από κοινού αντιμετώπιση
των παγκόσμιων και περιφερειακών
προκλήσεων.

O κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος είναι ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
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Προεκλογικός
αγώνας
υπό το φως
των ποσοστών
Στην τελική ευθεία τα κομματικά
επιτελεία, μελετώντας τις δημοσκοπήσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ένα μήνα πριν από τις εκλογές οι
κομματικοί μηχανισμοί και τα
επιτελεία βρίσκονται στην τελική
ευθεία. Οι δημοσκοπήσεις που
έχουν ήδη δημοσιευθεί προκάλεσαν σε κάποιους χαμόγελα και
σε άλλους προβληματισμό για το
πώς θα προχωρήσουν στην εκλογική μάχη. Υπάρχει συγκεκριμένη
στρατηγική, το προεκλογικό μήνυμα λίγο πριν από τη μάχη, αλλά
και συγκεκριμένες ανησυχίες ότι
παράγοντες ενδεχομένως να ανατρέψουν τις μέχρι τώρα δημο-

σκοπικές εκτιμήσεις. Ο ΔΗΣΥ
λαμβάνει απ’ όλες ανεξαιρέτως
τις έρευνες την πρωτιά, με σχετική άνεση από το δεύτερο ΑΚΕΛ.
Μία πρωτιά που δεν αποκλείεται
να ενεργοποιήσει τον εφησυχασμό των συναγερμικών. Από την
πλευρά του ΑΚΕΛ ψάχνουν ακόμα
για ένα δυνατό διακύβευμα που
θα στείλει τους ΑΚΕΛικούς μαζικά
στην κάλπη. Το ΔΗΚΟ παρουσιάζεται ενισχυμένο σε σχέση με τα
ποσοστά των ευρωεκλογών του
2014, ενώ τα βλέμματα όλων στρέφονται στο ποιος θα καταφέρει
να κερδίσει την έκτη έδρα.

Ο εφησυχασμός της
πρωτιάς για τον ΔΗΣΥ
Στην Πινδάρου είδαν με σχετική
ανακούφιση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον
ΔΗΣΥ να είναι αφενός πρώτος
και αφετέρου να έχει απόσταση
ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα.
Όχι όμως τόσο θετικά την εικόνα
που καταγράφει ο συναγερμικός
πρόεδρος ευρύτερα, αλλά κυρίως
εντός του ΔΗΣΥ. Μία εικόνα που,
όπως λέγεται, ενδεχομένως να
μη βοηθήσει στη συσπείρωση
του κόμματος, αλλά και στις μετέπειτα επιδιώξεις του συναγερμικού προέδρου. Σύμφωνα με
έγκυρες πηγές, η δημοσκόπηση
που διεξήγαγε ο ΔΗΣΥ, δείχνει
το κυβερνών κόμμα να λαμβάνει








Στην Πινδάρου σημειώνουν πως το 37,75% του
2014 είναι ένα ποσοστό
που αποκλείεται να επαναληφθεί σήμερα, καθώς τότε συμπεριλαμβανόταν η δύναμη της σημερινής Αλληλεγγύης
και του τότε ΕΥΡΩΚΟ.
30% και το ΑΚΕΛ 22,5%. Το κομματικό επιτελείο εκτιμά πως ο
ΔΗΣΥ θα φτάσει το 32% στις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Υπενθυμίζεται πως ο ΔΗΣΥ είχε λάβει στις ευρωεκλογές του
2014 ποσοστό 37,75%, κάτι που
πολλούς μήνες πριν δεν απέκλειαν, σήμερα, όμως, το βλέπουν
ως απομακρυσμένο σενάριο για
μία σειρά λόγων. Όπως εξηγείται
από την Πινδάρου τότε ο Συναγερμός διεκδικούσε τις δύο έδρες,
έχοντας στο ψηφοδέλτιο και τη
σημερινή Αλληλεγγύη, αλλά και
το τότε ΕΥΡΩΚΟ, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Συλλούρη.
Στο κόμμα της Δεξιάς παραδέχονται, άλλωστε, πως έχουν
υποστεί σημαντική φθορά από
τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Τόσο από τον Συνεργατισμό, όσο
και από τα όσα ακούγονται γύρω
από τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
Δεν είναι τυχαίο ότι βάσει των
τελευταίων δημοσκοπήσεων
(SYMMETRON, CYMAR, CYPRONETWORK) υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για την κατάσταση
όπως επικρατεί αυτή τη στιγμή
στην Κύπρο.
Απογοήτευση φαίνεται και
στο Κυπριακό, αλλά και στην κατάσταση στην οικονομία. Αυτό
το βλέπουν στον ΔΗΣΥ και δεν
κρύβουν την ανησυχία τους, καθώς θεωρούν πως το κόμμα θα
τιμωρηθεί, όχι λόγω των χειρισμών του ΔΗΣΥ, αλλά κυρίως λό-

γω των κυβερνητικών χειρισμών,
με κύριο τον Συνεργατισμό.

Οι φόβοι

Πέραν όμως της ανησυχίας
που παρατηρείται για την πτωτική
πορεία σε σχέση με το 2013, στον
Συναγερμό είναι εδώ και καιρό
σίγουροι για τη νίκη. Αυτό που
θα παίξει ρόλο είναι το ποσοστό
της πρωτιάς όσο και η διαφορά
που θα υπάρχει από το δεύτερο
κόμμα. Υποστηρίζεται βεβαίως
πως αυτή η πρωτιά που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις ενδεχομένως να οδηγήσει σε εφησυχασμό και απομάκρυνση αρκετών
από τις κάλπες. Είναι, άλλωστε,
το διαχρονικό πρόβλημα του ΔΗΣΥ η έλλειψη συσπείρωσης της
αστικής Λευκωσίας στην εν λόγω
μάχη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο,
το επόμενο διάστημα ο ΔΗΣΥ θα
επικεντρωθεί στο να περάσει το
μήνυμα πως μία σημαντική νίκη
του ΔΗΣΥ θα στείλει τα σωστά
μηνύματα στην Ευρώπη. Όπως
λένε, η χώρα δεν θα γυρίσει σε
παλιές αμαρτίες, φωτογραφίζοντας
το ΑΚΕΛ ως το κόμμα που υποσκάπτει την Ε.Ε. Καθόλου τυχαίες
και οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις
με το ΑΚΕΛ, υπενθυμίζοντας την
κυβέρνηση Χριστόφια και τα συνεπακόλουθα. Μία τέτοια αντιπαράθεση θεωρείται πως θα πολώσει το ακροατήριο και των μεν
και των δε. Στον ΔΗΣΥ θα δώσουν
ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό
προφίλ του κόμματος, αλλά και
τις ευρωπαϊκές του διασυνδέσεις,
με έμφαση στις σχέσεις με τον
υποψήφιο για την προεδρία της
Κομισιόν Μάνφρεντ Βέμπερ και
άλλων Ευρωπαίων επιτρόπων.
Το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως,
είναι κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα έχει
σημαντικές διαρροές προς το
ΕΛΑΜ. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις
που διενήργησε το κόμμα προκάλεσαν τόση ανησυχία που ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναγκάστηκε
να τοποθετηθεί κατά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου εναντίον
του ΕΛΑΜ. Αν και κομματικοί κύκλοι ανησυχούν για το φαινόμενο
ΕΛΑΜ, στην Πινδάρου θεωρείται
πως η εν λόγω ψήφος είναι περισσότερο αντίδραση και η όποια
ευθεία αντιπαράθεση πρόκειται
να το ενισχύσει παρά να το αποδυναμώσει.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο
στον ΔΗΣΥ δεν θα λειτουργήσουν
πλέον αμυντικά απέναντι στις
επικρίσεις που δέχονται για τις
διαφορετικές –ακόμα και ακροδεξιές όπως λένε– φωνές που
ακούγονται εντός του κόμματος,
θεωρώντας πως ο χαρακτηρισμός
«supermarket» είναι τελικώς το
διαχρονικό ατού του κόμματος
και ένδειξη πολυφωνίας.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα δώσει έμφαση στο ευρωπαϊκό προφίλ του ΔΗΣΥ και
θα αποφύγει τις επιθέσεις προς το ΕΛΑΜ, παρά τις διαρροές που παρουσιάζει.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου θα στείλει το μήνυμα πως ψήφος στο ΑΚΕΛ αποτελεί
μήνυμα καταγγελίας προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο κίνδυνος απώλειας της δεύτερης έδρας
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου αντιλαμβάνονται πως οι ευρωεκλογές ουδέποτε ήταν η δυνατή εκλογική
αναμέτρηση του κόμματος. Ακόμη
και σε εποχές όπως το 2004, όταν
η Αριστερά ήταν ενισχυμένη και
ο ΔΗΣΥ διασπασμένος λόγω Σχεδίου
Ανάν, το ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να
πάρει την πρωτιά. Τι μπορεί να αλλάξει σήμερα; Ένα καλό ποσοστό,
απαντούν στελέχη, που θα δώσει
τη δυνατότητα στο ΑΚΕΛ όχι μόνο
να ανακάμψει, αλλά και να διεκδικήσει με αισιοδοξία την πρωτιά
των βουλευτικών εκλογών που επίκεινται.
Στο ΑΚΕΛ δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των τελευταίων δημοσκοπήσεων.
Τον επόμενο μήνα θα αξιοποιήσουν
πλήρως τη γενικότερη δυσαρέσκεια
που καταγράφεται στους κυβερνητικούς χειρισμούς στο Κυπριακό,
αλλά κυρίως στον Συνεργατισμό,
για να κτυπήσουν την κυβέρνηση.
Καθόλου τυχαίο ότι το μήνυμα που
διαχέεται από τα στελέχη το τελευ-

ταίο διάστημα είναι πως ψήφος στο
ΑΚΕΛ θα στείλει το μήνυμα στην
κυβέρνηση πως οι χειρισμοί της
και η αλαζονεία της δεν είναι ανεκτοί. Δεν πρέπει, πάντως, να αγνοείται ότι βάσει της δημοσκόπησης
της «Κ» το πρώτο κόμμα που θεωρούν υπεύθυνο για την κατάληξη
του Συνεργατισμού είναι το ΑΚΕΛ.
Συνεπώς παραμένει άγνωστο αν
θα βοηθήσει τελικά ή όχι το ΑΚΕΛ
το κεφάλαιο του Συνεργατισμού.
Την ίδια στιγμή στην Εζεκία Παπαϊωάννου είδαν με ανησυχία την
εικόνα που παρουσιάζει σε δημοσκοπήσεις ο γ.γ. του ΑΚΕΛ και ιδιαίτερα εντός του κόμματος. Ζήτημα,
βεβαίως, για το οποίο δεν θέλουν
να δώσουν προεκτάσεις εν μέσω
εκλογών.
Όπως όμως και στον ΔΗΣΥ έτσι
και στο ΑΚΕΛ υπάρχει σημαντικό
ζήτημα απουσίας διακυβεύματος,
που θα πείσει τον ψηφοφόρο τους
να προσέλθει στην κάλπη. Σε αντίθεση με το 2014, που το ΑΚΕΛ
είχε σημαντικό κίνδυνο απώλειας









Το θρίλερ μεταξύ ΕΔΕΚ
και ΕΛΑΜ θεωρείται
από κάποιους πως
ενδεχομένως να μειώσει
τη δυναμική του ΑΚΕΛ.
της δεύτερης έδρας, σήμερα φαίνεται να απομακρύνεται, έστω κι
αν ανησυχεί κάποιους. Παράλληλα,
το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ δεν φιλοδοξεί, ούτε περνά με κάποιο τρόπο
το μήνυμα ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά, θεωρείται για κάποιους κομματικούς
κύκλους αδυναμία. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που εκτιμούν ότι
αν το ΑΚΕΛ περάσει το μήνυμα ότι
ίσως να περάσει σε ποσοστά τον
ΔΗΣΥ, θα λειτουργήσει περισσότερο
θετικά για τον Συναγερμό παρά για
το ίδιο το κόμμα της Αριστεράς.
Πόσο, όμως, παίζει και το σενάριο
απώλειας της δεύτερης έδρας για
το ΑΚΕΛ; Στελέχη του κόμματος

Κτίζει για τις επόμενες εκλογικές μάχες
Στο εκλογικό επιτελείο του ΔΗΚΟ
πέρασε από την αρχή το μήνυμα
πως πρόκειται για μια καθαρά οργανωτική μάχη παρά πολιτική και
πάνω σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκε το ψηφοδέλτιο. Στόχος του
ΔΗΚΟ είναι ένα καλό ποσοστό που
θα κλείσει και τις πληγές της διάσπασης, αλλά και που θα βοηθήσει
τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κτίσει
για τις επόμενες μάχες.
Στόχος, όπως λέγεται επίσημα,
είναι ένα καλύτερο ποσοστό από
τις προηγούμενες ευρωεκλογές,
ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΔΗΚΟ να κινείται μεταξύ
13-15% προκαλούν ήδη χαμόγελα

ικανοποίησης. Την ίδια στιγμή παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα ποσοστά που παρουσιάζει η Δημοκρατική Παράταξη. Σύμφωνα με
κομματικές πηγές, δεν τίθεται θέμα
ανησυχίας, καθώς, όπως λέγεται,
τη ΔΗΠΑ θα την ψηφίσει εκείνο το
ποσοστό των Κεντρώων που δεν
ψήφισε ΔΗΚΟ στις τελευταίες εκλογές. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι
οι κύκλοι που ανησυχούν πως ένα
καλό ποσοστό του κ. Καρογιάν τον
επανατοποθετεί στο κάδρο, και συνεπακόλουθα απέναντι από τον Νι-

Θρίλερ για γερά
νεύρα η έκτη έδρα
Μπορεί οι πλείστες δημοσκοπή-









Το ΔΗΚΟ είδε καθαρά
οργανωτικά τις ευρωεκλογές και ευελπιστεί
πως ένα καλό ποσοστό
θα ενισχύσει τον
πρόεδρο του κόμματος
στις μετέπειτα μάχες.

δεν αποκλείουν ένα τέτοιο σενάριο,
όσο απομακρυσμένο και αν ακούγεται. Το γεγονός ότι αρκετές δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν ντέρμπι
μεταξύ ΕΔΕΚ-ΕΛΑΜ για την έκτη
έδρα θεωρείται πως θα οδηγήσει
σε διαρροές του ΑΚΕΛ προς την
ΕΔΕΚ. Ότι δηλαδή αυθόρμητα αριστεροί ψηφοφόροι θα ενεργοποιήσουν την πριμοδότηση υπέρ της
ΕΔΕΚ για αποκλεισμό του ΕΛΑΜ.
Κάτι τέτοιο, όπως σημειώνεται, δεν
αποκλείει πλήρως τον κίνδυνο απώλειας της δεύτερης έδρας. Υπάρχουν
βεβαίως και στελέχη του ΑΚΕΛ που
εκτιμούν πως πρόκειται για απίθανο
σενάριο. Όχι μόνο γιατί πιστεύουν
στη μαζική προσέλευση Τ/κ, που
ίσως να φτάσει το 2%, αλλά και γιατί
υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός
μεταξύ των τριών κυρίως υποψηφίων για τις δύο έδρες (Συλικιώτης,
Κιζίλγιουρεκ και Γεωργίου). Ανταγωνισμός που έστω κι αν προκαλεί
αναστάτωση στο εσωτερικό θεωρείται πως θα λειτουργήσει υπέρ
των ποσοστών του κόμματος.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος βλέπει με αισιοδοξία το ποσοστό 13-15%, που δί-

νουν οι δημοσκοπήσεις, θεωρώντας πως έτσι κλείνει τις πληγές της διάσπασης.
κόλα Παπαδόπουλο. Όμως στον
πέμπτο όροφο του ΔΗΚΟ δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση και στα ποσοστά
που λαμβάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος προσωπικά, που σύμφωνα
με προηγούμενες δημοσκοπήσεις
βελτιώνονται. Σύμφωνα με δηκοϊκούς κύκλους αυτό έχει να κάνει
με το γεγονός ότι οι θέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου σε Κυπριακό
και Συνεργατισμό επιβεβαιώθηκαν,
σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους,
ο Νικόλας Παπαδόπουλος επωφελείται από το γεγονός ότι σε αντί-

θεση με τις προεδρικές εκλογές δεν
βρίσκεται στο στόχαστρο των δύο
μεγάλων κομμάτων. Αντιθέτως, το
ΑΚΕΛ έχει ήδη ανοίξει δίοδο επικοινωνίας με το κόμμα του Κέντρου,
ενώ ο ΔΗΣΥ αποφεύγει την όποια
αντιπαράθεση σε μία προσπάθεια
να συντηρήσει την κοινοβουλευτική
συμμαχία. Όλο αυτό το σκηνικό,
σε συνδυασμό με το ότι το ΔΗΚΟ
έριξε στη μάχη πρωτοκλασάτα στελέχη, ενισχύει τον ανταγωνισμό
και κατ’ επέκταση ίσως τα ποσοστά
του κόμματος.

σεις να παρουσιάζουν το ΕΛΑΜ
να προηγείται της ΕΔΕΚ και συνεπώς να κατακτά την έδρα, ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Υπενθυμίζεται πως βάσει
της δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό της «Κ» η
Symmetron Market Research το
ΕΛΑΜ με διευκρινισμένη ψήφο
έφτανε το 8,3% και η ΕΔΕΚ ακολουθούσε με 6,1%. Σύμφωνα με
τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Symmetron Market Research Μιχάλη Βρυωνίδη υπάρχουν δύο
στοιχεία που ενδεχομένως να
μειώσουν τις πιθανότητες κατάληψης της έδρας από το ΕΛΑΜ.
Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ φέρεται να
στηρίζουν οι μικρότερες ηλικίες,
οι οποίες συνηθίζουν να απέχουν
από την κάλπη. Το δεύτερο στοιχείο εμπίπτει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων του
ΕΛΑΜ των οποίων το 87% έχουν
αρνητική εικόνα για την Ε.Ε. Ερώτημα είναι κατά πόσο θα προσέλθουν στην κάλπη για να ψηφίσουν για μία εκλογική αναμέτρηση την οποία δεν πιστεύουν. Ήδη
η ΕΔΕΚ αξιοποιεί πλήρως το χαρτί της αντιΕΛΑΜικής ψήφου και
δεν αποκλείεται να ενισχύσει τα
ποσοστά της την υστάτη. Ανοικτό
είναι βεβαίως και το αν η υπόθεση της Πάφου, όπου η ΕΔΕΚ άλλαξε την ψήφο της και συνέπλευσε με το ΕΛΑΜ για τον καθεδρικό ναό στον Δημόσιο Κήπο, θα
λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά.
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Σφύριξα κι έληξε ή σφίγγουν τα ζωνάρια στο Κυπριακό;
Τα στεφάνια και οι πιέσεις

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Με τιμές πρωθυπουργού υποδέχτηκε την
Πέμπτη στην Πινδάρου, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου τον πρόεδρο της ΝΔ
Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντάλλαξαν όρκους
φιλίας και στενούς δεσμούς, ενώ ο συναγερμικός πρόεδρος του δώρισε ένα στεφάνι
ελαίας, καταθέτοντας τη βεβαιότητά του ότι
ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών. Ο Ιανός πάντως μαθαίνει
πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου δέχεται εδώ και
καιρό κρούσεις για να στηρίξει με κάποιο
τρόπο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
Όπως λέγεται δεν ήταν και τόσο θερμός σε
μία τέτοια εξέλιξη. Τι μεσολάβησε συνεπώς;

Δημήτρης Συλλούρης

••••

Η δυσφορία στο Μαξίμου

Πάντως, η θερμή στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Στο Μαξίμου, όπως
λέγεται, είδαν με δυσφορία αυτή τη θέρμη.
Και λέμε με δυσφορία, καθώς, όπως λένε,
στο Μέγαρο, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε πλάτη
στην κυβέρνηση Αναστασιάδη. « Όχι μόνο
πλάτη, αλλά κράτησε και το στόμα του κλειστό σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να
φέρει τον Νίκο Αναστασιάδη σε δυσκολία»,
λένε ελλαδικές πηγές. Προσεχώς στις οθόνες μας αν αυτό θα προκαλέσει νέα δεδομένα στις σχέσεις Λευκωσίας-Αθήνας.

••••

Είναι αλήθεια;

Ο βασιλέας της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ είχε την περασμένη Κυριακή στα ανάκτορα στο Αμμάν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αυτοκράτορα της
Κύπρου Νίκαρο Α΄. Αμάν ταμάμ!

Τι θα στοιχίσει

Λέει κάτι στη Λευκωσία το γεγονός ότι ο γ.γ.
του ΟΗΕ στο προσχέδιο της έκθεσης του κάνει
λόγο για την 30ή Ιουνίου, για το Πλαίσιό του,
χωρίς καμία αναφορά σε διευκρινιστικό έγγραφο της 4ης Ιουλίου στο οποίο αναφερόταν
η Λευκωσία; Θυμίζουμε ότι οι δύο ημερομηνίες υπήρξαν σημείο αιχμής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Λευκωσία καθώς
και μεταξύ της ε/κ και τ/κ κοινότητας. Μάλιστα, η κυβερνητική πλευρά «πυροβολούσε»
την αντιπολίτευση, προβάλλοντας ότι η τελευταία στήριζε την τουρκική θέση και όχι τη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα,
μας ελέχθη ότι επειδή τα Η.Ε. δεν κρατούσαν
ως έπρεπε πρακτικά και συνεπώς ο Αϊντε και
η Σπέχαρ δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους,
αναγκάστηκαν στο Προεδρικό να πείσουν την
Τζέιν Χολ Λουτ διά του ήχου. Της έβαλαν, λοιπόν, να ακούσει για να πεισθεί (!) τι ελέχθη
στις 4 Ιουλίου στο Κραν Μοντάνα. Δηλαδή βάλαμε στην αξιωματούχο των Η.Ε. να ακούσει
μια υποκλοπή; Και τι εικόνα έχουν σχηματίσει
στη Γραμματεία του ΟΗΕ;

••••

Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Συλλούρης εφόσον ευσταθεί ότι το ζήτημα με τη λίστα των πολιτικά εκτεθειμένων δεν κλείνει με την παράδοσή
της στον κεντρικό τραπεζίτη αλλά τώρα ανοίγει.

Μπορώ να φανταστώ, αλλά δεν θέλω να
υπολογίσω τι μπορεί να μας στοιχίσει μια τέτοια ενέργεια, αν φυσικά ισχύει αυτό που
μας ελέχθη. Εκείνο που ξέρω είναι τι έγραψε στην έκθεσή του ο Γκουτιέρες που αφήνει σαφέστατα να φανεί ποιος λέει την αλήθεια ή ποιοι είναι οι ψεύτες: «Για να βοηθήσω τα μέρη να προωθήσουν το όραμα αυτό,
στις 30 Ιουνίου 2017, πρότεινα ένα πλαίσιο
έξι σημείων που θα βοηθούσε στην αποσαφήνιση των διαφορών σε βασικά ζητήματα.
Καλώ τα μέρη να εξετάσουν εποικοδομητικά αυτά τα σημεία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γ.γ. των Η.Ε.

••••

Ευθύνες και ύαινες

Αφού λάβαμε το προσχέδιο της έκθεσης
του γ.γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό τις προάλλες και αφού ακούσαμε από την αντιπολίτευση να λέει, χωρίς ιδιαίτερη ένταση εκτιμώ, ότι σε αυτή δεν επιρρίπτονται ευθύνες
στην Τουρκία, γυρίσαμε πλευρό στον καναπέ μας και κόψαμε ένα δεύτερο καλόν
«κουρίν» (σ.σ. όχι κουλίν του Χάμπου).

Υπενθυμίζω ότι και στην προηγούμενη έκθεση του γ.γ. για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, υπήρχαν
δύο παράγραφοι για τους αγνοούμενους, οι
οποίες για πρώτη φορά στα 45 χρόνια μοίραζαν τις ευθύνες στα εμπλεκόμενα μέρη.
Εκεί πήραμε το πρώτο «κουρίν». Όταν ξύπνησε η κυβέρνηση «πήρε το κεφάλι του
Νέστορος» αλλά πέριξ του προβλήματος κυκλοφορούν ακόμη πολλές ύαινες, που τρώνε τις σάρκες των αγνοουμένων εδώ και 45
χρόνια, μάλιστα εξ ονόματός τους…

••••

Σφύριξα κι έληξε

Επειδή δεν θα έχει δουλειά να κάνει στο Κυπριακό, αυτό άκουσα από έγκυρη πηγή, ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης αναλαμβάνει καθήκοντα Μονίμου Αντιπροσώπου
της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Μου το είπαν
μάλιστα δύο μέρες μετά που γνωστοποιήθηκε η μετάθεσή του στο Μεγάλο Μήλο. Τώρα
με τρώει περιέργεια, διότι αν ισχύουν οι πληροφορίες του Αποστόλη Ζουπανιώτη (βλ.
σελ. 4) ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ στοχεύει σε μια άτυπη Διάσκεψη μέχρι τέλη του Ιούνη, ο Μαυρογιάννης θα είναι αναγκαίος στη Λευκωσία ή

έχουμε πάρει ήδη απόφαση ότι «σφύριξα κι
έληξε» ήδη από το Κραν Μοντάνα;

••••

Δεν έκλεισε την πόρτα

Την πρώτη του συνέντευξη μετά από την
ίδρυση της ΔHΠA δίνει ο Μάριος Καρογιάν
στην «Κ», ξεκαθαρίζοντας πού στοχεύει η
ΔΗΠΑ και ποιες σχέσεις έχει με το Προεδρικό. Όπως επισημαίνει ενδιάμεσος στόχος είναι το 3,6% που θα δώσει στη ΔΗΠΑ τα προνόμια της κοινοβουλευτικής δύναμης. Ο ίδιος
κλείνει τα στόματα που θέλουν τη ΔΗΠΑ να
βοηθιέται υπογείως από το Προεδρικό, ξεκαθαρίζοντας πως παρά τις συχνές επαφές με
τον Νίκο Αναστασιάδη, η Δημοκρατική Παράταξη έχει τον δικό της κόσμο. Το ενδιαφέρον,
βεβαίως, είναι ότι δεν έκλεισε το σενάριο
επιστροφής στο ΔΗΚΟ, υπογραμμίζοντας τον
απόλυτο σεβασμό του στον ΔΗΚΟϊκό κόσμο.

••••

Χαμηλοί τόνοι

εντατικά στο παρασκήνιο. Αυτό είναι φανερό από τις επαρχιακές συνελεύσεις και τον
κόσμο που παρευρίσκεται. Φαίνεται και από
την προεκλογική μάζωξη του Γιάννου Λακκοτρύπη, η οποία περνώντας από εκεί, καθότι κύριος δρόμος η Γρίβα Διγενή, αλλά και
βάσει φωτογραφιών γέμισε το επιτελείο με
κόσμο. Φαίνεται και με τον Λευτέρη Δημητρίου, πρώην μέλος του Πολιτικού Γραφείου
του ΔΗΣΥ και νυν αριστίνδην της ΔΗΠΑ, ο
οποίος, όπως μαθαίνουμε, ενέγραψε στους
εκλογικούς καταλόγους 2.500 κοινοτικούς.

••••

Δημοσκοπικά απροβίβαστοι

Αίσθηση προκάλεσε η δημοτικότητα των
πολιτικών αρχηγών βάσει της δημοσκόπησης της Symmetron Market Research. Τόσο
ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Άντρος Κυπριανού παίρνουν απροβίβαστο. Το ενδιαφέρον βεβαίως δεν είναι η γενικότερη εικόνα που έχουν στον κόσμο αλλά και το ότι
διχάζουν ακόμη και το δικό τους ακροατήριο. Και δεν είναι μόνο η δημοσκόπηση της
«Κ» η δημοσκόπηση που παρουσίασε για
λογαριασμό του ΑΝΤ1 η CYMAR δείχνει ακόμα και τον Χρίστο Χρίστου να έχει λιγότερο
αρνητική εικόνα από τους αρχηγούς των
δύο μεγάλων κομμάτων. Μήπως είναι καιρός για αλλαγές;

Πάντως, η ΔΗΠΑ μπορεί να κρατά χαμηλούς τόνους, αλλά φαίνεται πως εργάζεται

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Απρεπείς προτάσεις
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Είναι εξαιρετικά απλό και το έχουμε
δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές
στην πολιτική: όταν σε κατηγορούν
για κάτι συγκεκριμένο, το οποίο
όμως δεν αποδεικνύεται αφ’ εαυτού,
εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτε άλλο
παρά να το διαψεύσεις αμέσως.
Οχι, δεν ισχύει, είναι ψευδές. Αυτά
λες, στήνεις και μια ωραία σκηνή
για το φιλοθέαμον κοινό και καθάρισες – στο κάτω κάτω, το βάρος
της απόδειξης πέφτει στον κατήγορό σου. Ακόμη και αν εσύ έχεις
στ’ αλήθεια διαπράξει αυτό για το
οποίο σε κατηγορούν, εφόσον η
πράξη δεν αποδεικνύεται, η διάψευση σε εξισώνει αυτομάτως με
τον κατήγορο: είναι ο λόγος του
απέναντι στον δικό σου και ας κρίνουν οι τρίτοι – αυτούς θα βρεις
τρόπους να τους επηρεάσεις...
Βέβαια, τίποτε από αυτά δεν ισχύει,
αν εσύ φοβάσαι ή, ακόμη χειρότερα,
αν γνωρίζεις ότι ο κατήγορός σου
έχει στην κατοχή του τις αποδείξεις
και περιμένει πρώτα να ανταποκριθείς εσύ στην κατηγορία, επειδή σε
εκείνον αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις.
Στην περίπτωση αυτή, κάνεις την
πάπια και το παίζεις υπεράνω. Δεν
καταδέχεσαι καν να ασχοληθείς με
τα χαμερπή σκουλήκια, τους κατηγόρους σου.
Τους προσπερνάς κρατώντας τη μύτη
με το μαντίλι σου και παριστάνεις
ότι τους αγνοείς, μέχρι να δεις τι
θα κάνεις. Στο κάτω κάτω, όλοι ξέρουν ότι έχεις πολύ σοβαρότερα θέματα για να ασχοληθείς. Εχεις την
ελληνική διαστημική πολιτική στα
χέρια σου! Τελευταία, μάλιστα, δέχθηκες να ξεκινήσεις συνεργασία με
την αμερικανική NASA, αφού για
μήνες αντιστεκόσουν στην πολιορκία της.

με πολιτική σκοπιμότητα. Για τη
δίωξη δεν μπορώ να ξέρω· αλλά η
εμπλοκή του με τον Τσίπρα, ναι,
ήταν πολιτική. Για την ακρίβεια,
ήταν το είδος της εμπλοκής που
ονομάζουμε διαπλοκή. Από τη δική
του πλευρά, ο Μαρινάκης το παραδέχεται εμμέσως. Η κυβέρνηση
κάνει σαν τον λαγό του ποιήματος,
που πιάστηκε στο δόκανο: κλείνει
τα μάτια, με την ελπίδα ότι, όταν
θα τα ανοίξει ξανά, το κακό όνειρο
θα έχει φύγει. Αμ δε!

Το «συναφτό σύστημα»

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αν κρίνω από τα επιτεύγματά του,
αλλά και την επιβλητική όψη του,
ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν δείχνει
ακριβώς αυτό που θα λέγαμε «χνουδωτό γατάκι». Δεν μπορώ να φανταστώ, λοιπόν, ότι θα έβγαινε ποτέ
να κατηγορήσει δημοσίως τον Παππά και, φυσικά, τον Τσίπρα, χωρίς
να έχει στα χέρια του αποδείξεις.
Πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος έχει
σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες:
από την υπόθεση του «Νoor 1» μέχρι τους στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επομένως, πολύ φυσικό ο Ν. Παππάς να συγκεντρώ-

νεται στην ελληνική διαστημική
πολιτική και να αγνοεί σαχλούς περισπασμούς, όπως π.χ. η κατηγορία
ότι μεσολάβησε κατ’ εντολήν του
Τσίπρα, με το αίτημα να δώσει ο
Μαρινάκης δάνειο 23 εκατομμυρίων
στον Καλογρίτσα, προκειμένου ο
τελευταίος να εξοφλήσει την τηλεοπτική άδεια.

(δάνεισε, σε παρακαλώ, 23 εκατομμύρια σ’ ένα φίλο μου, κάνε το για
μένα!) δεν γίνονται σε ανθρώπους
που τους γνωρίζεις επιφανειακά.
Προϋποθέτουν σχέσεις εμπιστοσύνης, τις οποίες εμμέσως ο Μαρινάκης παραδέχεται ότι είχε αποκτήσει, όταν αποκαλύπτει τις χάρες
που του ζητούσε η κυβέρνηση.

Από τις κατηγορίες του Μαρινάκη
εναντίον των Τσίπρα και Παππά,
εκτίθεται ασφαλώς και ο ίδιος ο κατήγορος – διότι το ταγκό χορεύεται
με δύο. Τέτοιες φιλικές προτάσεις

Αυτό είναι, όμως, το αναγκαίο τίμημα που πρέπει να καταβάλει για
να ενισχύσει την αξιοπιστία της
καταγγελίας του. Ο κόσμος δεν
αποτελείται μόνο από βλάκες –το

λέω με όλο τον σεβασμό προς την
πλειοψηφία. Τα πράγματα σπανίως
είναι άσπρα ή μαύρα· συνήθως περνάμε τη ζωή μας ψάχνοντας την
καλύτερη απόχρωση του γκρίζου.

Επιπλέον, η αποκάλυψη του εφοπλιστή και εκδότη ότι μετείχε ο
ίδιος στα μαγειρέματα, σε βαθμό
μάλιστα ώστε να του κάνουν παρόμοιες απρεπείς προτάσεις (φίλε,
σου βρίσκονται πρόχειρα 23 εκατομμύρια;) μπορεί και να ενισχύει
τον ισχυρισμό του ότι η δίωξή του
για τις γνωστές υποθέσεις γίνεται

Στα εγκαίνια του κεντρικού προεκλογικού περιπτέρου της (που θυμίζει κοριτσίστικο δωμάτιο μεγαλομπεμπέκας), η Κατερίνα Νοτοπούλου παρουσίασε κοκτέιλ αφιερωμένο στην ίδια, με την ονομασία
«Νοτοπόλιταν»! (Να ήταν άλλη μία
στρατηγική έμπνευση του Καρανίκα; Πολύ θα το ήθελα…) Πάντως,
η παρουσίαση του «Νοτοπόλιταν»
δεν ήταν χωρίς επιπτώσεις, φοβάμαι, ιδίως γλωσσικές. Είπε, λ.χ., η
κ. Νοτοπούλου στην ομιλία της ότι
«δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πόλη πίσω στους Ψωμιάδηδες, τους Παπαγεωργόπουλους και το συναφτό σύστημα» και
ορισμένοι έμειναν να αναρωτιούνται τι είναι το «συναφτό σύστημα».
Υποθέτω ότι το «συναφτό» είναι
κάτι που βγήκε έπειτα από μετωπική σύγκρουση –με πολύ μεγαλή
ταχύτητα, δυστυχώς– του επιθέτου
«συναφής» με την επιρρηματική
φράση «συν’ αυτώ». Αυτά συμβαίνουν σε όσους πίνουν και μιλούν,
ενώ δεν μπορούν να κάνουν δύο
πράγματα ταυτοχρόνως. Ευτυχώς
που δεν μασούσε και τσίχλα...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η πολιτική
είναι επιλογή

Διευθυντής
χωρίς γραφείο

Στις μέρες της κυριαρχίας του εφήμερου και του επιφανειακού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως διαδικτυακού καφενείου και που η αναπαραγωγή συνθημάτων
είναι ο κανόνας, κυριαρχούν διάφορα τοτέμ και «θεότητες»
που φαίνεται ότι δεν μπορείς να αγγίξεις και να ασκήσεις
κριτική. Τα πιο κλασικά τοτέμ στον τόπο μας και στον
ευρύτερο ελληνικό χώρο, αφορούν τους αρχαίους
Έλληνες φιλόσοφους, για τους οποίους εκτός του ότι
δεν υπάρχει καν διάλογος για τις ιδέες τους στη δημόσια
σφαίρα πόσω μάλλον να τους ασκείται κριτική, μπαίνουν
συλλήβδην στο ίδιο τσουβάλι, ωσάν και ο Πλάτωνας
και ο Αριστοτέλης να είχαν τις ίδιες ιδέες κάτι που προφανώς είναι λάθος. Άλλο μεγάλο τοτέμ τόσο στον τόπο
μας όσο και παγκοσμίως, είναι αυτό του Μαρξ, ο οποίος
αντιμετωπίζεται από τους μαρξιστές ως θεότητα, σε
σημείο που ζώντας ακόμα ο Μαρξ αναφερόμενος σε
αυτούς, είχε δηλώσει ότι «εγώ δεν είμαι ...μαρξιστής».
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, αυτός ο σύγχρονος «αιρετικός»
πολιτικός φιλόσοφος, αναφέρεται στους μεγάλους πολιτικούς φιλόσοφους από τον Πλάτωνα μέχρι και τον
Μαρξ στο βιβλίο του, το «Επαναστατικό Πρόβλημα»,
με την έννοια της νοητικής επανάστασης. Κατακρίνει
τη στάση τόσο του Πλάτωνα όσο και του Μαρξ, τους
οποίους θεωρεί ότι τουλάχιστον δεν ήταν ειλικρινείς
και δεν είχαν το θάρρος της πολιτικής τους επιλογής,
αφού και οι δύο όταν μιλούσαν, το έκαναν πάντα «εξ
ονόματος», ο Πλάτων εξ ονόματος του «όντος ον» και ο
Μαρξ του προλεταριάτου. Κατακρίνει τη στάση του
Μαρξ του επί της ιστορίας και της προσέγγισής του σε
ένα πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο οικονομιστικό, αγνοώντας σκόπιμα ή όχι, όλες






τις υπόλοιπες παραμέτρους
επηρεάζουν καταλυΑκόμα και όταν όλη που
τικά τις εξελίξεις στον κόη ανθρωπότητα εί- σμο, όπως είναι το πολιτιναι αυτό που είναι, σμικό στοιχείο. Η ουσία
της κριτικής του έγκειται
αν εσύ διαφωνείς
κυρίως στην τάση των ποπρέπει να έχεις το λιτικών φιλοσόφων να μιλάνε ως τρίτοι έναντι αυπολιτικό σθένος
τών που συμβαίνουν και
της δικής σου προ- απλώς να ερμηνεύουν το
δήθεν «αληθινό» και «σωσωπικής πολιτικής στό»,
αποφεύγοντας να
επιλογής.
πάρουν σαφή θέση για το
τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι το πολιτικά ορθόν. Η «Πολιτεία» του Πλάτωνα ήταν
ακριβώς αυτό, του Πλάτωνα και κανενός άλλου, το να
ισχυρίζεται κάποιος ότι αυτή είναι η ιδανική πολιτεία
σύμφωνα με «αντικειμενικά» κριτήρια που έθεσε υποκειμενικά ο ίδιος, προφανώς και δεν είναι αντικειμενικά
η «ιδανική» πολιτεία. Ο Καστοριάδης καθιερώνει στη
δική του πολιτική σκέψη έναντι της πολιτικής, το κορυφαίο ζήτημα της προσωπικής πολιτικής σκέψης και
επιλογής. Ακόμα και αν με κάποιο μαγικό τρόπο λέει,
γνωρίζαμε ότι η επικράτηση των κρεματορίων και των
γκούλαγκ είναι αναπόφευκτη, ακόμα και τότε, η πολιτική
επιλογή μου θα μου καθόριζε να πολεμώ με όλο μου το
είναι εναντίον τους. Ακόμα και όταν όλη η ανθρωπότητα
είναι αυτό που είναι, αν εσύ διαφωνείς πρέπει να έχεις
το πολιτικό σθένος της δικής σου προσωπικής πολιτικής
επιλογής. Η προσπάθεια πολιτικής ερμηνείας του κόσμου
έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην λογική παρατήρηση
συνολικά του τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει
και αν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο από αυτό που συνέβη
ή που συμβαίνει τώρα. Αν κάτι μας διδάσκει η ιστορία
είναι ότι όλα αλλάζουν, αλλάζουν όμως μόνο με την
προσωπική μας επιλογή να τα αλλάξουμε. Όταν ο «πρώτος» άνθρωπος επέλεξε να βγει από τις σπηλιές αυτό
μας έφερε εδώ. Η αντίληψη του καθενός από μας και η
ερμηνεία του κόσμου διαφέρει και είναι φυσικό, αφού
αυτή καθορίζεται από πάρα πολλές παραμέτρους, όπως
είναι ο κοινωνικός μας καθορισμός, ο ίδιος ο εγκέφαλός
μας, η νοητική μας αντίληψη και ικανότητα αντίληψης,
καθώς επίσης και τα ερεθίσματα που έχουμε από τους
γύρω μας ή που επιλέγουμε να έχουμε. Εν τέλει, το μόνο
εργαλείο που έχουμε είναι η δική μας αντίληψη του κόσμου, το μόνο όπλο, όμως, που έχουμε για να κάνουμε
τον κόσμο όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι καλύτερος,
είναι να έχουμε το σθένος και το θάρρος της προσωπικής
πολιτικής επιλογής μας, να πάρουμε θέση και να πράξουμε
για να τον φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που θεωρούμε
καλύτερο.

Ομάδα βουλευτών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σλοβενία, συναντήθηκε με
τον διευθυντή του Φόρου Εισοδήματος
της χώρας. Έκπληκτοι είδαν έναν νεαρό
να κάθεται σε μια ψηλή καρέκλα, σε ένα
ψηλό τραπέζι (stul) και να έχει μπροστά
του, έναν φορητό υπολογιστή. Στην ίδια αίθουσα υπήρχαν
και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι. Μοιραία η κουβέντα ξεκίνησε με την ερώτηση, «μα πού είναι το γραφείο σας».
Η απάντηση ακόμη μια έκπληξη. «Δεν έχω γραφείο,
ούτε και δικό μου υπολογιστή. Βρέθηκα στον συγκεκριμένο χώρο, για τη συνάντηση και με τους κωδικούς
μου μπήκα στον δικό μου υπολογιστή και συνεχίζω τη
δουλειά μου». Παράγγειλαν καφέ και άρχισε η κουβέντα
για τον τρόπο λειτουργίας της νευραλγικής υπηρεσίας
της χώρας. Ο νεαρός διευθυντής ανέφερε ότι: «κανένας
δεν χρησιμοποιεί χαρτί. Όλες οι συναλλαγές με τον
Φόρο Εισοδήματος γίνονται μέσω διαδικτύου. Οι μισθοί
δηλώνονται απ’ ευθείας από τους εργοδότες, οι αποκοπές
ή επιστροφές γίνονται αυτόματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και με τις εταιρίες. Η επιστροφή ΦΠΑ γίνεται αυτόματα και σε συνεχόμενη βάση, ανάλογα με τις υποχρεώσεις της κάθε
εταιρίας. Η παραγωγικότητα των υπαλλήλων καταγράφεται, ελέγχεται και αξιολογείται συνεχώς, ενώ κανείς
δεν χρειάζεται να κτυπά κάρτες και να ελέγχεται πού
βρίσκεται. Σημασία έχει το παραγόμενο έργο.». Και όλα
αυτά, σε μια χώρα η οποία μόλις πριν από τρεις δεκαετίες
ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γιουγκοσλαβία και έστησε
δικούς της θεσμούς. Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν και
στο Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, όπου και εκεί κανένας
δεν χρησιμοποιεί χαρτί. Όλα τα έγγραφα πηγαινοέρχονται
μέσω υπολογιστών, ενώ και όλες οι μελέτες διαβιβάζονται
με ηλεκτρονικό τρόπο.





Ένας βουλευτής έκανε και 
την σύγκριση με την καΤο βαθύ κράτος
τάσταση στην κυπριακή
Βουλή, όπου χρησιμοποι- και η γραφειοκραούνται τόνοι από χαρτί, τία καλά κρατούν
για να φωτοτυπούνται τα
έγγραφα, παρά το γεγονός στον τόπο μας.
ότι όλα τα έγγραφα βρίσκονται στους υπολογιστές. Ανάλογες εκπλήξεις είχαν
οι Κύπριοι βουλευτές και κατά τις συναντήσεις τους,
με άλλους αξιωματούχους της χώρας, χωρίς να κρύβουν
τον θαυμασμό, αλλά και τη ζήλια τους. Μεταξύ τους,
άρχισαν να μιλούν για τα τεράστια γραφεία στα Υπουργεία,
για τις κόντρες μεταξύ υπαλλήλων, για το καλύτερο
γραφείο, θυμήθηκαν τα τραγελαφικά στον Συνεργατισμό
με το Γραφείο του γενικού διευθυντή και ένα σωρό
άλλες μικρότητες υπαλλήλων, οι οποίοι θέλουν δικό
τους γραφείο, ώστε να μη βλέπουν τα «μούτρα» των
άλλων και για να λαμβάνουν αξία από το «τραπέζι» και
όχι από τις ικανότητές τους. Κατά τα άλλα ούτε λόγος,
για την παραγωγικότητα, αφού δεν υπάρχουν μετρήσιμα
κριτήρια και σχεδόν όλοι είναι άριστοι. Το βαθύ κράτος
και η γραφειοκρατία καλά κρατούν στον τόπο μας, παρά
το γεγονός ότι η νέα γενιά και οι νέοι υπουργοί αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και πολεμούν για αλλαγές.
Τα πράγματα κυλούν με ρυθμούς χελώνας και είναι φυσιολογικό, όταν σήμερα οι διευθυντές του Δημοσίου,
στην πλειονότητά τους, είναι άνθρωποι, οι οποίοι περιμένουν τη σύνταξη και έμαθαν μια ζωή να κινούνται
με δημοσιοϋπαλληλικούς ρυθμούς. Η δημόσια υπηρεσία
χρειάζεται νέο αίμα και σίγουρα όχι έκτακτους και αορίστου χρόνου, οι οποίοι μπαίνουν από τα παράθυρα,
χωρίς διαδικασίες, σε πολλές περιπτώσεις.
Ο νεαρός υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης μπορεί να ετοίμασε το πακέτο με τα νομοσχέδια
για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά
στον δρόμο, η υπόθεση φαίνεται ότι φυλλοροεί, από
τον φόβο ή από την απροθυμία, είτε των βουλευτών,
είτε των συντεχνιακών, είτε άλλων συμφερόντων. Το
πιο σοφό θα ήταν να προωθηθεί ένα σχέδιο πρόωρης
αφυπηρέτησης για τους διευθυντές του Δημοσίου, ώστε
επιτέλους να μπουν νέοι, με όρεξη και δυνάμεις, για να
προωθήσουν αλλαγές. Ακόμη, γιατί όχι οι διευθυντικές
θέσεις, να είναι όλες με συμβόλαιο μερικών χρόνων,
ώστε σε περίπτωση αδυναμίας, να υπάρχει η δυνατότητα
αλλαγής. Ευτυχώς ή δυστυχώς κανένας δεν είναι αναντικατάστατος.

EPA/ANTONIO DASIPARU

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Λιτανεία για τη Μεγάλη Παρασκευή (19 Απριλίου 2019) στο Κομόρο του Ντίλι, πρωτεύουσα του Ανατολι-

κού Τιμόρ.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μια άλλη Τεχεράνη
Θυμάμαι το μακρινό 2009, όταν ο παραγίνει» σημείωνε χαρακτηριστικά, θέλοντας
Νίκος Αναστασιάδης βρισκόταν να θέσει τέρμα στα όσα διαμείβονται. Κάπως
ακόμη στην αντιπολίτευση και έτσι, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήξουν τα όσα
προσπαθούσε ακόμα να κτίσει το έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάφο,
ηγετικό του προφίλ που μιλούσε όταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου
με σχετική τόλμη για τον αρχιεπί- και μέρος πολιτών υποδέχονταν με χειροκροσκοπο Χρυσόστομο και τη στάση του. Σημείωνε τήματα και με τον Ακάθιστο Ύμνο στο Δημαρπως «οι πολλές παρεμβάσεις σε θέματα, ιδιαίτερα χείο της πόλης τον μητροπολίτη Πάφου. Επίόταν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, που θέλουν σκεψη που στόχο είχε να παρακολουθήσει ζωννα τα υποκαταστήσουν γιατί δεν τα εμπιστεύον- τανά την επαναληπτική ψηφοφορία για την
ται, δεν με βρίσκουν σύμφωνο». Χρειάστηκε ανέγερση του καθεδρικού ναού στον δημόσιο
να αρχίσει να σκέφτεται την Προεδρία της Δη- κήπο της πόλης. Μία νέα ψηφοφορία που ικαμοκρατίας και στη συνέχεια να εκλεγεί στο νοποιούσε τελικώς το αίτημά του για ανέγερση
ανώτατο αξίωμα ώστε να αλλάξει πλήρως και της μητρόπολης στον χώρο πρασίνου.
σκέψη και πλεύση. Άρχισε τότε να δέχεται
Και λέμε νέα ψηφοφορία, καθώς λίγες ημέρες
μετά χαράς και τις παρεμβάσεις, αλλά και τις προηγουμένως, το αίτημά του απορρίφθηκε
άγαρμπες κινήσεις του. Τον χαρακτήριζε εκ από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού
των λαμπροτέρων εκκλησιαστικών μορφών Συμβουλίου. Χρειάστηκε να περάσουν λίγες
και αντάλλαζε ευχαρίστως μαζί
μέρες ώστε οι δύο δημοτικοί σύμ




του τις απόψεις του για τις εξε- 
βουλοι της ΕΔΕΚ να κάνουν στρολίξεις στο Κυπριακό. Τόση ήταν
φή 180 μοιρών και να υπερψη«...αφού
δεν
πρόη άνεση και η ευκολία με την
φίσουν την πρόταση της Μητρόοποία ο αρχιεπίσκοπος Χρυσό- κειται να εκλεγεί,
πολης, αλλάζοντας έτσι το αρχικό
στομος μπαινόβγαινε στο Προ- γιατί να με απασχο- αποτέλεσμα.
εδρικό, που όταν προεκλογικά
Πείστηκαν άραγε από τα επιερωτήθηκε για τις επικρίσεις λήσει η θέση του;»
χειρήματα του μητροπολίτη για
που του άσκησε ο ανθυποψήτην αναγκαιότητα ανέγερσης καφιος του Νίκου Αναστασιάδη, Σταύρος Μαλάς, θεδρικού ναού στον συγκεκριμένο χώρο; Οι
ο ίδιος απάντησε απαξιωτικά: «αφού δεν πρό- κακόπιστοι λένε πως όλο αυτό έχει να κάνει
κειται να εκλεγεί, γιατί να με απασχολήσει η με τη δύναμη που έχει στην περιοχή η ηγεσία
θέση του;»
της Εκκλησίας. Ικανή να προσελκύσει ψήφους
Μπήκε στη συνέχεια στο Προεδρικό και υπέρ της ΕΔΕΚ σε μία περίοδο που οι Σοσιαλιστές
εξερχόμενος υπογράμμισε τη στήριξή του στο τις χρειάζονται πάση θυσία. Δύναμη τόση, ώστε
πρόσωπο του Νίκου Αναστασιάδη. Κάπως έτσι να μεταφέρει, αν χρειαστεί, ψήφους αλλού, αν
συνέχισε και ο στενός δεσμός Εκκλησίας και κάποιοι δεν συμμορφωθούν. Ας πούμε στο
Υπουργείου Παιδείας. Δεσμός που είχε ενισχυθεί ΕΛΑΜ με το οποίο είναι γνωστοί οι δεσμοί τους.
με το «δικό του παιδί» Κώστα Καδή, μέλος της Οι σημερινοί ολοφυρμοί βεβαίως για την καΘρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ραμπινάτη παρέμβαση δεν πείθουν κανέναν.
Κύπρου ως υπουργό Παιδείας κατά την πρώτη Γιατί το πολιτικό μας σύστημα έμαθε από καιρό
θητεία Αναστασιάδη και ολοκληρώθηκε βεβαίως να είναι δουλικά υποταγμένο στην ηγεσία της
το πράγμα με τον Κώστα Χαμπιαούρη που φρόν- Εκκλησίας. Φοβούμενο την οργή της στο εντισε να κάνει σε όλους γνωστά από την αρχή δεχόμενο που τα αιτήματα και η θέση της
τα ελληνοχριστιανικά του ιδεώδη…
αγνοηθεί.
Τόσο ήταν μάλιστα το δέσιμο και με τον κ.
Απλώς τα ρεζιλίκια στην Πάφο θα είναι εκεί
Χαμπιαούρη, που όταν λόγω της ανεπάρκειάς να μας θυμίζουν το ποιόν της πολιτικής που
του ο τελευταίος ξεσήκωνε τους εκπαιδευτικούς έχουμε. Είμαστε μία άλλη Τεχεράνη. Και αποκαι τους έβγαζε στους δρόμους, ζητώντας επί- μακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από
μονα την παραίτησή του, ο προκαθήμενος της το ουσιώδες: τη δημιουργία ενός κανονικού
Εκκλησίας κτύπησε το χέρι στο τραπέζι. «Έβλε- κράτους όπου η κοσμικότητα θα έπρεπε μέχρι
πα τον παλληκαρισμό μερικών που απειλούσαν τώρα να είναι δεδομένη.
“γην και ουρανόν” και μάλιστα μερικοί αξίωναν
την παραίτηση του υπουργού... Το κακό έχει economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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ίστευα και θα πιστεύω πάντα
ότι η προσωπική επαφή με
τη βάση της κοινωνίας, με
τους πολίτες, είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για όσους επιθυμούν να ασχολούνται ενεργά με
τα κοινά και την πολιτική. Το άτομο
που εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο
συμφέρον όλων των πολιτών, το
άτομο που εκπροσωπεί επάξια τους
πολίτες, είναι το άτομο που έχει
μάθει να ακούει προσεκτικά τους
πολίτες, να αφουγκράζεται την κοινωνία και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άνθρωπο.
Αφουγκραστήκαμε πολλά τον
τελευταίο χρόνο. Οργή, δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, μα πάνω από
όλα απογοήτευση και απαξίωση.
Το πιο τρομακτικό από όλα είναι
αυτή η αδιαφορία που απορρέει

Προσωπική επαφή με τους πολίτες
από τη γενικότερη αντίληψη ανάμεσα στην κοινωνία πως ό,τι και
να γίνει, τίποτα ποτέ δεν θα αλλάξει,
ότι όλοι «βράζουν στο ίδιο καζάνι»,
ότι όλοι είναι ίδιοι. Υπήρξαν στιγμές
που εξοργίστηκα με πολίτες που
ήθελαν να χρησιμοποιήσουν για
δικό τους προσωπικό όφελος το
ίδιο σύστημα, το οποίο καθημερινώς κατακρίνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κομματικά
διεφθαρμένο και «πελατειακό».
Υπήρξαν στιγμές που ευχαριστήθηκα έναν υγιή διάλογο με επιχειρήματα με πολίτες που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μου.
Υπήρξαν στιγμές που έφυγα ικανοποιημένη, γνωρίζοντας ότι μέσα
από την προσωπική επαφή, πέρασα
το δικό μου μήνυμα. Υπήρξαν όμως
και κάποιες άλλες, πιο σημαντικές








Μπροστά στον πόνο του
συνανθρώπου σου,
μπροστά στη δικαιολογημένη οργή του, από σεβασμό σιωπάς και ακούς.
Μόνο ακούς.
στιγμές. Αυτές που μπροστά στον
πόνο του συνανθρώπου σου, μπροστά στη δικαιολογημένη οργή του,
από σεβασμό σιωπάς και ακούς.
Μόνο ακούς.
Όλοι μας περάσαμε δύσκολα
από την τραγική οικονομική κρίση,
η οποία επέφερε μια άνευ προηγουμένου κρίση αξιών και αρχών σε
όλα τα επίπεδα. Το αποτέλεσμα ξεκάθαρο: καταρρακώθηκε η εμπι-

στοσύνη των πολιτών προς όλους
ανεξαιρέτως τους θεσμούς. Δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις για να
αλλάξει αυτή η αντίληψη. Υπάρχουν
όμως αυτονόητες πολιτικές που
για χρόνια συζητούμε στον δημόσιο
διάλογο, χωρίς όμως να έχουν την
απαιτούμενη πολιτική στήριξη για
να προχωρήσουν. Άραγε πού βρίσκεται σήμερα το θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας; Το ασυμβίβαστο
στα επαγγέλματα των μελών της
Βουλής; Το ουσιαστικό πόθεν έσχες,
αυτό που θα καταγράφει τη σύγκρουση συμφερόντων και τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, αντί
να παίζουμε κρυφτούλι με τις λίστες;
Κυριότερα, πού βρίσκεται η διαφάνεια και η ηθική στην πολιτική;
Σαφώς και πιστεύω ότι έχουν

αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έχω βαθιά πεποίθηση
ότι οι πλείστες ενέργειες των τελευταίων ετών, όσο αντιλαϊκές και
να ήταν, ήταν αναντίλεκτα υπέρ
του δημόσιου συμφέροντος, ήταν
ουσιαστικές για την επιβίωση της
οικονομίας μας και έχουν αδιαμφισβήτητα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Δεν εθελοτυφλώ όμως. Γνωρίζω ότι πολλοί συμπολίτες μας
έχουν πληγωθεί και έχουν υποφέρει.
Και αυτό δεν θα αλλάξει από τη μια
μέρα στην άλλη, μόνο επειδή τα
επιχειρήματα μας έχουν λογική και
η οικονομία μας τα πηγαίνει πολύ
καλύτερα. Η αλλαγή αυτής της βαθιά
ριζωμένης αντίληψης της ευρύτερης
απαξίωσης, πρωτίστως ξεκινά από
τον τρόπο που οι πολιτικοί αντιμετωπίζουν τους πολίτες. Οι πολίτες

πλέον αναζητούν πολιτικούς που
θα τους πούνε την αλήθεια κατάματα, όσο πικρή και εάν είναι, μακριά από λαϊκισμούς και συνθήματα.
Πολιτικούς που θα έχουν επιχειρήματα, συνέπεια και αξιοπιστία στον
λόγο τους και που δεν κοροϊδεύουν
τους πολίτες. Πολιτικούς που δεν
ήρθαν από το πουθενά, αλλά έχουν
την κατάρτιση και την πολιτική
προπαίδεια την κρίσιμη στιγμή να
πάρουν δύσκολες, αλλά χρήσιμες
για τον τόπο αποφάσεις.
Τουλάχιστον, με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε όλοι μας μια ελπίδα
ότι καλύτερες μέρες μπορούν να
έλθουν στον τόπο μας.

Η κ. Σάβια Ορφανίδου είναι οικονομολόγος.
Η Ελένη Ξένου απουσιάζει.
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Η σημαία της αγωνίας

Ο κύκλος της πολιτικής χρεοκοπίας

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Για να βγούμε λίγο
από τη γυάλα μας!
Σοκαρίστηκαν πολλοί από την αντίδραση των Γάλλων, τις
θεωρίες συνωμοσίας
και τα ένστικτα που ξύπνησε η
καταστροφή της Παναγίας των
Παρισίων. Δεν θα έπρεπε. Ενα σημαντικό κομμάτι του γαλλικού
λαού βιώνει πρωτόγνωρες πιέσεις
και αβεβαιότητες. Ηδη ένιωθε ότι
ένας παλιός και «ασφαλής» κόσμος,
τον οποίο είχε συνηθίσει, καταρρέει. Βίωνε τη φτωχοποίηση. Εβλεπε τα ιστορικά σατό και οινοποιεία
να περνούν σε χέρια Κινέζων και
να μετονομάζονται με προσφιλείς
κινεζικές ονομασίες. Ενιωθε τη
μεταναστευτική πίεση, που είναι
πάρα πολύ έκδηλη στο Παρίσι, αλ







Το χειρότερο που
μπορείς να κάνεις είναι
να τη σνομπάρεις
και να την ειρωνευθείς...
λά και σε όλη τη γαλλική επαρχία.
Και ταυτόχρονα, του έλειπε μια
στιβαρή ηγεσία, που να του μιλάει
όχι μόνο στο μυαλό αλλά και στην
καρδιά για το πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα αδιέξοδά του.
Οταν, λοιπόν, βλέπουν αυτοί
οι πολίτες το πιο ιστορικό σύμβολο
της Γαλλίας να καίγεται και να καταρρέει, λογικό δεν είναι να ξυπνήσει μέσα τους φόβος για το
μέλλον, για το ποια είναι η χώρα
τους και πού πάει; Ακόμη και για
το αν αυτό που ήξεραν ως Δύση
διαλύεται μπροστά στα μάτια τους;
Οσοι ζούμε από την «άλλη όχθη» δεν καταλαβαίνουμε μερικές
φορές τι γίνεται γύρω μας. Ή, χει-

ρότερα ακόμη, το σνομπάρουμε.
Το πλήρωσαν ακριβά αυτό πολλές
δυτικές ελίτ τα τελευταία χρόνια.
Περνούσα προσφάτως από μια
πάλαι ποτέ μεσοαστική περιοχή,
στην οποία και μεγάλωσα. Σε μερικά μπαλκόνια έβλεπες ελληνικές
σημαίες, μία εδώ και μία παρακάτω.
Ενας φίλος που ήταν μαζί μου σχολίασε πως «τίποτα ακραίοι θα είναι». Είναι πολύ εύκολο να τους
σβήσεις έτσι από τον χάρτη. Αυτοί
οι άνθρωποι ένιωσαν, όμως, τα τελευταία δέκα χρόνια ότι από νοικοκύρηδες αστοί έγιναν νεόπτωχοι.
Δεν μπορούν να μετακομίσουν.
Τα διαμερίσματά τους δεν αξίζουν
σχεδόν τίποτα πια. Εκεί όπου υπήρχε το παραδοσιακό αστικό ζαχαροπλαστείο λειτουργεί τώρα ένα
μαγαζί με την ονομασία Kabul
Grill. To εύκολο είναι να τους χαρακτηρίσεις ρατσιστές ή ό,τι άλλο,
αν παραπονεθούν για όσα βιώνουν.
Δεν είναι, όμως, υποχρεωμένοι να
έχουν διαβάσει Χαράρι ή Κίγκαν
για να καταλάβουν ορθολογικά τι
παίζεται παγκοσμίως γύρω τους,
ούτε τους προετοίμασε κάποιος
για το νέο σκηνικό. Η σημαία που
έχουν στο μπαλκόνι είναι μια κραυγή αγωνίας. Μπορείς να την ακούσεις και να προσπαθήσεις να μιλήσεις με αυτόν τον κόσμο. Μπορείς και να τη χαρίσεις στους εμπόρους του μίσους και της ψεύτικης ελπίδας, πως όλα μπορεί να
ξαναγίνουν όπως παλιά...
Για να είμαι σαφής, δεν πιστεύω
ότι πρέπει να χαϊδέψεις αυτιά ή
βάρβαρα ένστικτα που γεννιούνται
μέσα από τα αδιέξοδα όσων έχουν
μείνει πίσω, εγκλωβισμένοι και
χωρίς καμία θετική προσδοκία για
το μέλλον τους. Το χειρότερο που
μπορείς να κάνεις, πάντως, είναι
να τη σνομπάρεις και να την ειρωνευθείς...

Ενα από τα μεγάλα
ερωτήματα των τελευταίων χρόνων είναι γιατί διαρκεί τόσο
η ελληνική κρίση;
Γιατί η κοινωνία και
το πολιτικό προσωπικό δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην
πρόκληση, να περιορίσουν τις ζημίες, να επενδύσουν στα πλεονεκτήματά της χώρας, να χαράξουν
πορεία για μια Ελλάδα απαλλαγμένη
από τα προβλήματα που την οδήγησαν στην κρίση; Υπήρχε κάτι
που μας καταδίκαζε, που δεν μας
επέτρεπε να αποφύγουμε κανένα
από τα προβλήματα που προέκυψαν; Μπορούμε να ελπίζουμε ότι
αυτή η κατάσταση θα αλλάξει,
ώστε να ξεφύγουμε από τον αέναο
κύκλο διχόνοιας και χρεοκοπίας;
Τώρα που λήγει η θητεία τής
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (και, έως
πρόσφατα, των ΑΝΕΛ) μπορούμε
να πούμε ότι ούτε αυτοί που ευαγγελίζονταν το «νέο» προσέφεραν
κάτι θετικό στην πολιτική ζωή. Κυβερνούν για τέσσερα από τα εννέα
χρόνια από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και, αφού προκάλεσαν νέες πληγές και μεγαλύτερη
ανασφάλεια στην οικονομία, τώρα
πιστεύουν ότι η «έξοδος από τα

μνημόνια» είναι δικό τους επίτευγμα και από μόνο του ικανό να δώσει
ώθηση στην οικονομία. Εν τω μεταξύ, αναπαρήγαγαν με τον ζήλο
νεοφώτιστου ό,τι χειρότερο είχε
να δείξει η πολιτική παράδοση, με
ρουσφέτια, νεποτισμό, διχόνοια,
σκανδαλολογία, με την απόπειρα
χειραγώγησης των θεσμών και εκμαυλισμό του Τύπου και των ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το
πρώτο κόμμα που εφάρμοσε τέτοιες
μεθόδους αλλά ούτε έθεσε τέλος
σε αυτές.
Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος των τελευταίων ετών: ο
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε παράταση σε όλες
τις κακές πρακτικές της πολιτικής
μας, την ώρα που χρειαζόταν επιμονή στην αλλαγή. Το πείραμα
συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ είχε
δείξει ότι οι πολιτικοί μας μπορούσαν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της χώρας με σοβαρότητα
και με αποτέλεσμα. Ενώ τα δύο
«κόμματα εξουσίας» έφεραν την
κύρια ευθύνη για τη χρεοκοπία
της χώρας, ανέλαβαν και το κόστος
της προσπάθειας ανάκαμψης. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αφήσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, εκμεταλλεύθηκε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και
τη γοητεία που τα ψέματα ασκούν

στους ψηφοφόρους, για να βρεθεί,
απροετοίμαστος και αλαζόνας,
στην εξουσία.
Σε όλα τα χρόνια της κρίσης είδαμε να ενισχύεται η παραδοσιακή
έλλειψη εμπιστοσύνης μας στους
«ξένους» και στον ρόλο των «εκπροσώπων» τους στην πολιτική
σκηνή. Εχουμε κάθε λόγο να αποφεύγουμε την ανάμειξη ξένων στα
εσωτερικά μας, αλλά δεν παύουμε
να φέρνουμε εαυτούς σε θέση ώστε
να προκαλούμε την παρέμβασή
τους. Η καχυποψία αυτή τρέφει
(και τρέφεται από) τη διχόνοια μεταξύ μας. Και επειδή είμαστε τόσο
καχύποπτοι για τους άλλους και
τόσο σίγουροι για τη δική μας ηθική
ανωτερότητα, αισθανόμαστε ότι
δικαιούμαστε να αποκτήσουμε
επιρροή με κάθε τρόπο. Εγινε φυσική κατάσταση η διαπλοκή της
πολιτικής με επιχειρηματίες και
με τον Τύπο, ώστε να υπάρχουν
αντίπαλα στρατόπεδα σε κάθε κομμάτι της δημόσιας ζωής. Μέσα σε
ένα τέτοιο πλαίσιο ακατάπαυστης
αντιπαλότητας, τα κόμματα δεν
ρισκάρουν ψήφους με άβολες αλήθειες και την επιδίωξη συναίνεσης·
ενώ όσοι ίδρυσαν δικά τους κόμματα και δεν φοβόντουσαν να πουν
την αλήθεια, δεν απέσπασαν αρ-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ









Τα «άγρια θηρία» δεν
είναι οι λαϊκιστές, δεν
είναι καν η άκρα Δεξιά.
Δεν είναι άλλα από τους
προέδρους Πούτιν,
Ερντογάν και Τραμπ.
μνήμη ψήγματα από τα μαθήματα
των πανεπιστημιακών του χρόνων. Αλλά η φράση εκείνη, με
όλες τις απαραίτητες προσαρμογές, έχει ως φαίνεται ισχύ στην
τρέχουσα ευρωπαϊκή σκηνή. Και
τα μεν «άγρια θηρία» είναι συμφώνως ως προς την κατεστημένη
αντίληψη οι λαϊκιστές της Δεξιάς
ή της Αριστεράς, ενώ ως «Ντονατέλο» εμφανίζονται «συστημικοί» πολιτικοί, που υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων.
Υπήρξε μια εποχή, στα τέλη
του 18ου αιώνα, που οι νέες πολιτικές διαμορφώσεις συντελούνταν στα σαλόνια των μεγάλων
κυριών των Παρισίων, με ενεργότατη συμμετοχή των φιλοσόφων του Διαφωτισμού. Ανάλογα
υποδεέστερα εμφανίζονταν και
σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εως ότου το παλαιό σύστημα
σαρώθηκε με τη Γαλλική Επανά-

σταση, για να επιβληθεί εν τέλει
προσωρινώς ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Σήμερα εξέλιπαν και τα σαλόνια και οι μεγάλες κυρίες, και η
διαμόρφωση νέων πολιτικών περιήλθε κυρίως σε περιώνυμα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, που επίσης
αναδεικνύουν τους αστέρες της
διεθνούς οικονομίας. Ωστόσο, τα
παράγωγα αυτά δεν διαθέτουν
βάθος, δεν οδηγούν στην ανάδειξη ηγετών, αλλά σε στρατιές
ομοιόμορφων και ομοιοσκεπτόμενων γραφειοκρατών. Κάτι σαν
τα ξύλινα «ανθρωπάκια» του Ελληνα Γιάννη Γαΐτη, που κοσμούν
τη στάση του μετρό στον σταθμό
Λαρίσης, προς κοινή θέα των
αδιαφόρων προς την τέχνη επιβατών.
Καθώς η διαχείριση των εξελίξεων, σε επίπεδο παγκόσμιο,
κατέστη ιδιαιτέρως περίπλοκη,
αυξήθηκε ανεπίτρεπτα και αποσταθεροποιητικά η ισχύς της νέας
γραφειοκρατίας επί όσων εξακολουθούν να φέρουν τον τίτλο του
«πολιτικού ηγέτη». Και ενώ λαμβάνουν χώρα αυτές οι προσαρμογές, κάποιοι ενδεχομένως λησμονούν ότι οι πολιτικοί ηγέτες
αναφύονται από τη λάσπη και
πως ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίσουν υποστήριξη ή, έστω,
ανοχή ώστε να εντάξουν τους
πάσης φύσεως διαμαρτυρόμενους
στο υπάρχον σύστημα, διότι
απλούστατα είναι ανίκανοι να το
ανατρέψουν.
Τα «άγρια θηρία» δεν είναι συνεπώς οι λαϊκιστές, δεν είναι καν
η άκρα Δεξιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν, και δεν
είναι άλλα από τους προέδρους
της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
κατά τη χρονική σειρά ανόδου
τους στην εξουσία. Παρά τις μεταξύ τους τεράστιες διαφορές, είναι αυτοί και μόνον που απειλούν
τους «Ντονατέλο» της εποχής μας
σήμερα. Αλλά με αυτούς η πάλη
δεν είναι διόλου εύκολη. Ο πόλεμος «εναντίον της αναβιώσεως
του ναζισμού ή του φασισμού»
στις ευρωεκλογές είναι σαφώς
μια ευκολότερη υπόθεση.
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κετούς ψηφοφόρους για να κάνουν
τη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο
δεν έφερε το νέο στην πολιτική,
αλλά εξελέγη με την υπόσχεση ότι
θα πήγαινε τα πάντα πίσω στην
προ-κρίσεως εποχή – συμπεριλαμβανομένων των κακών πρακτικών
των πολιτικών που βρίσκονται
στην εξουσία.
Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιτυχημένη για τον ίδιο, αλλά εξάντλησε τη χώρα. Σήμερα βρισκόμαστε
σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι
στις αρχές της κρίσης. Αποδυναμωμένοι, φτωχότεροι, με μεγαλύτερα χρέη και με τους νέους να ζητούν την τύχη τους αλλού. Κινδυνεύουμε να μην πετύχουμε την
ανάπτυξη που χρειάζεται για να
εξυπηρετούμε το χρέος και να σταθούμε στα πόδια μας. Εάν υποχρεωθούμε να ζητήσουμε πάλι ξένη
βοήθεια, δύσκολα θα αντέξει η κοινωνία νέες στερήσεις.
Ισως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν
το φυσικό ακόλουθο της αποτυχίας
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κύκλος
των υποσχέσεων και ψεμάτων
έπρεπε να ολοκληρωθεί, για να
πεισθούν οι πολίτες ότι αυτό το
μοντέλο πολιτικής χρεοκόπησε.
Τώρα μόνο αλλαγή νοοτροπίας
μπορεί να χαράξει νέα πορεία.

Οι «Ντονατέλο» σήμερα
Το 1905 στο Παρίσι,
στην Αίθουσα του
Φθινοπώρου, εγκαινιαζόταν μια έκθεση νεωτεριστών ζωγράφων, όπου στον
ίδιο χώρο εξετίθετο επίσης γλυπτό
του πρώιμου αναγεννησιακού
καλλιτέχνη Ντονατέλο. Τα έργα
των νέων ζωγράφων –Ματίς, Ντερέν και άλλων– απορρίφθηκαν
από έναν καθιερωμένο κριτικό
της τέχνης, ο οποίος διατύπωσε
την εμβληματική εκείνη πρόταση:
«Ο Ντονατέλο ανάμεσα σε άγρια
θηρία». Ετσι προέκυψε η ονομασία του βραχυχρόνιου κινήματος
«φοβισμός», από τη γαλλική λέξη
fauve, που σημαίνει άγριο θηρίο.
Ο συντάκτης της στήλης αυτής
είναι αδαής σχεδόν εις τα περί
της τέχνης, απλώς διατηρεί στη
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Για να συνεχίσει να υπάρχει κράτος
Περίοδος προεκλογική. Και όσοι
αλληλομαχούν για τη νομή της
εξουσίας, δεν ενδιαφέρονται να
εμφανίσουν έστω και ίχνη πολιτικού
προγράμματος, πρόθεση μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, κάποια, προσχηματική έστω, ανησυχία για κοινωνικά προβλήματα.
Μοιάζει αυτονόητο ότι οι εκλογές
γίνονται μόνο για να κερδηθεί η
εξουσία και η εξουσία κερδίζεται
μόνο αν κερδηθούν οι εντυπώσεις.
Γι’ αυτό και μανιασμένη η ανταλλαγή απαξιωτικών χαρακτηρισμών, η προσπάθεια να σπιλωθούν
οπωσδήποτε οι αντίπαλοι, έστω με
αοριστολογίες και υπονοούμενα
εγκλήματα καταλήστευσης του κοινωνικού χρήματος. Αδίστακτος πόλεμος εντυπώσεων.
Το πιο ποταπό και αηδές είναι
ότι η αντιμαχία έχει δεδομένη, θεσμικά-νομικά εξασφαλισμένη, την
ατιμωρησία κάθε εγκλήματος των
αντιμαχομένων – οπωσδήποτε κάθε
πολιτικού (κοινωνικού) κακουργήματος, αλλά και κάθε ποινικού (αν
υπερβαθούν κάποιες κωμικές προθεσμίες). Ετσι, οι κατηγορίες που
αμοιβαία εκτοξεύονται προεκλογικά
ουδέποτε αφορούν κομματικές ασυδοσίες: διορισμούς στο Δημόσιο,
εξωφρενικούς δανεισμούς του κράτους, υπονόμευση των θεσμών της
Δικαιοσύνης, σκόπιμη ανυπαρξία
Δημόσιας Τάξης, δραματική υποβάθμιση της Παιδείας, πρωτογονισμό των ΜΜΕ, εγκατάλειψη των
πανεπιστημίων στις κομματικές
νεολαίες και στον τραμπουκισμό.
Η προεκλογική, μανιασμένη
αντιμαχία αφορά μόνο λωποδυσίες
κομμάτων και κομματανθρώπων,

χρηματισμό τους από τον διεθνή
ή εγχώριο υπόκοσμο, κρατικές
προμήθειες από το παρεμπόριο –
η αμοιβαία κατασπίλωση παραμένει, πάντοτε και εκ του ασφαλούς,
στο πεδίο της πρόκλησης εντυπώσεων. Καθηλώνεται έντεχνα το
ενδιαφέρον των πολιτών στο πόσους και ποιους πολιτικούς εξαγόρασε η Novartis ή η Siemens,
πόσους και ποιους κροίσους δημιούργησε το κλείσιμο κρατικών
βιομηχανιών, με ποιας ιδιοκτησίας
θαλαμηγούς ή αεροπλάνα ταξιδεύουν οι «ριζοσπάστες» της Αριστεράς, ποια μυθώδη δάνεια έδωσαν οι Τράπεζες σε αρειμάνιους
Συριζαίους με δεδομένη την πτώχευση της χώρας.
Στον πόλεμο των εντυπώσεων
αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν. Κανένας δεν μιλάει για τη δημογραφική κατάρρευση του Ελληνισμού,
τη χρονολογικά προβλεπόμενη
πληθυσμική του εξαφάνιση. Κανένας για την επίσημα κατεστημένη
στον δημόσιο βίο αγλωσσία. Κανένας για τη θεσμικά επιβεβλημένη
επικυριαρχία των Ευρωπαίων «εταίρων» μας στα χώματα που, με πολύ
αίμα, απελευθέρωσαν κάποτε οι
πρόγονοί μας. Κανένας δεν διανοείται να θέσει, ως πολιτικό πρόβλημα, τη συντελεσμένη απώλεια
της «ψυχής» μας: γλώσσας, ιστορικής συνείδησης, τρόπου αυτοδιοίκησης ή πολιτισμού μας. «Μοιάζουμε να μην ξέρουμε πια γιατί
υπάρχουμε, παρά τους αιώνες και
τις χιλιετίες πολιτισμού που έχουμε
πίσω μας» έγραψε πρόσφατα ο Λαοκράτης Βάσσης, εμβληματική μορφή της τίμιας Αριστεράς.

Η υποταγή της πολιτικής στην
ολοκληρωτική λογική του μάρκετινγκ αποκλείει ερωτήματα που
βασανίζουν τους πολίτες αλλά ξεγυμνώνουν την ιδιοτέλεια των εξουσιαστών.
Στοιχειώδες για κάθε νουνεχή
πολίτη το ερώτημα: Πώς να ανακάμψει η οικονομία, να χαλιναγωγηθεί η ανεργία, να ανασχεθεί η
μετανάστευση, να ανασάνει η φτωχολογιά, όσο το κράτος παραμένει
πελατειακό; Για να υπάρξει οργανωμένος δημόσιος τομέας στην
υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών,
άτεγκτη προϋπόθεση είναι να απολυθούν εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλων, που διορίστηκαν στο Δημόσιο με κομματικό ρουσφέτι και
ουδέποτε αξιολογήθηκε η ποιότητά
τους. Να σταματήσει, εδώ και τώρα,
η συνταξιοδότηση, εκατοντάδων
και πάλι χιλιάδων, που συνταξιοδοτήθηκαν σε ηλικία κάτω των πενήντα ετών. Οχι για να «τιμωρηθεί»
όλος αυτός ο παρασιτικός πληθυσμός, αλλά για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει κράτος, ικανό
να εγγυηθεί την επιβίωση όσων
(δικαιότατα) θα απολυθούν και
όσων (αξιοκρατικά) θα παραμείνουν.
Ο μόνος πολιτικός που τόλμησε
να αναμετρηθεί με τέτοια προβλήματα, είναι ο Στέφανος Μάνος. Κανένα κόμμα δεν αξιοποίησε την
πρόκλησή του, δεν θεώρησε ανάγκη
να την επεξεργαστεί επιτελικά.
Τρομάζει κανείς από την ασυνειδησία του πολιτικού προσωπικού
στην Ελλάδα, την παχυδερμική
ανεμελιά του. Η τόλμη μεταρρυθμιστικών τομών, με στόχο (ούτε

λίγο ούτε πολύ) την «επανίδρυση
του κράτους», θα μπορούσε (απολύτως ορθολογικά) να υποστηριχθεί
και από την Ε.Ε. – κάποτε με επιφάσεις χαλιναγωγείται και η δολιότητα. Ομως τα κόμματα στην
Ελλάδα έχουν νεκρωμένα πολιτικά
αντανακλαστικά, είναι οργανισμοί
πεθαμένοι, αδύνατο να νεκραναστηθούν επιθετικές πρωτοβουλίες.
Κανένας απαξιωτικός χαρακτηρισμός δεν επαρκεί για την αποτίμηση της ευτέλειας κομμάτων και
κομματανθρώπων στο ελλαδικό
κρατίδιο. Συντηρούν τη διαφθορά,
την ψυχοπαθολογική εξουσιολαγνεία, με πείσμα και τυφλότητα
αυτοκαταστροφική. Χρόνια τώρα,
έρχεται και επανέρχεται, με ποικίλες
αφορμές, το πάγκοινο και λογικότατο αίτημα για περιορισμό της
αναιδέστατης σπατάλης: Να περιορισθούν σε 150 οι βουλευτές,
να περικοπούν δραστικά οι απολαβές τους και οι εξωφρενικές «διευκολύνσεις» που τους παρέχονται.
Συνιστά αναιδέστατη πρόκληση η
χρηματική επιχορήγηση των κομμάτων από τον χρεοκοπημένο κρατικό κορβανά και αφόρητη «ύβρι»
η διαγραφή των τραπεζικών οφειλών τους.
Σίγουρα, με καταγγελίες και ξόρκια δεν αλλάζει τίποτα. Αν κρίνει
κανείς από τα ευρωψηφοδέλτια
των δύο μεγαλύτερων κομμάτων,
στον βωμό της προτεραιότητας
των εντυπώσεων θυσιάζονται πια
ακόμα και οι στοιχειώδεις απαιτήσεις σοβαρότητας, συνέπειας και
ευπρέπειας. Το πολιτικό προσωπικό
της αυτοκαταστροφής μας αυτοαναπαράγεται επί τα χείρω.
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Τα πόδια σου στη γη

Η

Κύπρος είναι πλέον παροχέας ασφάλειας και όχι
καταναλωτής», Νίκος Χριστοδουλίδης. «Η Ελλάδα
έχει ενισχύσει τη θέση της, όχι απλώς ως μία
σταθερή δημοκρατία, αλλά ως εξαγωγέας σταθερότητας
στην περιοχή στην οποία κινούμαστε», Γιώργος Κατρούγκαλος. Η μικρή μας και μοιρασμένη πατρίδα έπαψε να
καταναλώνει ασφάλεια και πλέον την παρέχει σε άλλους,
η δε Ελλάδα έχει τόσα περισσεύματα σταθερότητας που
πλέον την εξάγει. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που
να μην ήθελε όλα τα πιο πάνω να ήταν αληθινά. Ανεξάρτητα,
όμως, του αν δεν ευσταθούν υπάρχει και η θεωρία που
λέει ότι το πιο γλυκό αίσθημα είναι η ψευδαίσθηση.
Οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ μετά την τρίμερη Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα με αυτές
που έκανε μετά το πρόσφατο του ταξίδι στην Ουάσινγκτον.
Είχε πει τότε: «Βλέπουν την Κύπρο ως την ασφαλέστερη
χώρα στην περιοχή και θεωρούν ότι αυτή η συνεργασία
πρέπει να θεσμοθετηθεί». Ακόμα, όπως ανέφερε τις προάλλες,
σκοπός είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού οργανισμού
ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με
έδρα τη Λευκωσία και στον οποίο θα διαπιστευτούν όλες
οι χώρες που μετέχουν στις τριμερείς συνεργασίες. Σίγουρα
αν μας θεωρούν την ασφαλέστερη χώρα της περιοχής είναι
θετικό γεγονός. Από την άλλη όμως όταν μια χώρα ημικατεχόμενη, με 40.000 κατοχικά στρατεύματα και με 55
χρόνια παρουσίας ειρηνευτικής δύναμης θεωρείται η ασφαλέστερη τότε σίγουρα είτε κάποιοι μας δουλεύουν, είτε τα
λέμε εμείς για εσωτερική κατανάλωση, είτε τέλος η έννοια
της ασφάλειας δεν είναι αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Αν, λοιπόν, πάρουμε ως δεδομένο το ότι σκοπός της παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι η επίβλεψη της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, δηλαδή να προσφέρει ασφάλεια και
ακόμα το ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι η μακροβιότερη ειρηνευτική
δύναμη, τότε με απλούς όρους «εμπορίου» η Κύπρος είναι
παγκοσμίως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ασφάλειας και
σίγουρα όχι παροχέας.
Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που μόνο με την ιδέα
της αποχώρησης της δύναμης των Η.Ε. μας λούζει κρύος
ιδρώτας. Γι’ αυτό κάθε έξι μήνες τρέχουμε και δεν φτάνουμε
για να επιτύχουμε την ανανέωση της παρουσίας των κυανοκράνων. Σίγουρα κανένας δεν θέλει να υποτιμήσει τις
προσπάθειες που γίνονται για αναβάθμιση της Κύπρου
γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, αλλά είναι νομίζω καιρός
να προσγειωθούμε. Σίγουρα είμαστε ασφαλέστερη χώρα
από τη Συρία, γιατί δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση.
Ασφαλέστερη και από τη Λιβύη και από άλλες αραβικές
χώρες στην περιοχή, όχι όμως και η πλέον ασφαλής. Κατανοητή η προσπάθεια του ΥΠΕΞ για σύναψη όσον το
δυνατόν περισσοτέρων συμμαχιών. Άλλωστε, όλο αυτό
βοηθά και την προσωπική του πολιτική ανέλιξη. Όχι,
όμως, να γεμίζουμε τα μυαλά των πολιτών με υπερβολές
που στο τέλος μάλιστα τις πιστεύουν. Τέτοιες τοποθετήσεις
σίγουρα εμψυχώνουν τον λαό. Όμως, όταν είναι εκτός
πραγματικότητας, καταντούν κούφια συνθήματα και
φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Δυστυχώς εκτός του στοιχείου του λαϊκισμού όλα αυτά
τα μεγάλα λόγια έχουν και έμμεσα καταστροφικά αποτελέσματα συνυφασμένα με το μέλλον αυτού του τόπου.
Όλα αυτά καλλιεργούν το σύνδρομο του ομφαλού της
γης και κατ’ επέκταση την κουλτούρα της μη λύσης.
Εάν, ο μη γένοιτο, έρθει η καταραμένη ώρα που η
Τουρκία κάνει πράξη τις λεκτικές της απειλές, τι θα πει ο
ΥΠΕΞ στον απλό πολίτη, όταν αποδειχθεί ότι η ασφαλέστερη χώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα στοιχειώδη
κυριαρχικά της δικαιώματα; Πώς θα εξηγήσει ότι ο παροχέας
ασφάλειας θα ζητάει απεγνωσμένα να «προμηθευτεί»
ασφάλεια; Μήπως ο κ. Κατρούγκαλος, ως ο εξαγωγέας
σταθερότητας, θα μεριμνήσει για την ασφάλειά μας;
Ένας νέος πολιτικός όπως τον Νίκο Χριστοδουλίδη
θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο προσεκτικός. Το να θέτουμε
υψηλούς στόχους είναι όχι μόνο κατανοητό αλλά και επιβεβλημένο. Είναι, όμως, καιρός να εμπεδώσουμε ότι όσο
η πατρίδα μας είναι μοιρασμένη θα είμαστε μία από τις
πλέον ανασφαλείς χώρες της Ανατολικής μεσογείου.
Ας κάνει, λοιπόν, βίωμά του αυτό που είπε ο μεγάλος
Θεόδωρος Ρούζβελτ. «Κράτα τα μάτια σου στ’ αστέρια
και τα πόδια σου στη γη».
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/RUNGROJ YONGRIT

«
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Οι κυβερνήτες των επαρχιών της Ταϋλάνδης μεταφέρουν αγγεία με άγιο ύδωρ, που συγκεντρώθηκε απ’ όλη την επικράτεια της χώρας για την τελετή ενθρόνισης του βα-

σιλιά Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.
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έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ Α.
Γκουτιέρες με ημερομηνία 17
Απριλίου 2019, αποτελεί μία
πολύ κατατοπιστική περιγραφή της
πραγματικότητας στο Κυπριακό, από
το Κραν Μοντάνα έως σήμερα. Με
έναν πολύ επιδέξιο τρόπο απαντά δημόσια σε όλες τις «τεχνικές» που έχει
χρησιμοποιήσει ο Ν. Αναστασιάδης
από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι σήμερα. Με τον «τρόπο ΟΗΕ», σημείο
προς σημείο αποδομεί τις νέες επιλογές
Αναστασιάδη. Για όσους αμφιβάλλουν
ο γ.γ. «υπενθυμίζει πως το Σ.Α. υποστηρίζει σταθερά για δεκαετίες μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
που αντικατοπτρίζει την πολιτική
ισότητα των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο». Στη μακρά διαδρομή του Κυπριακού συνηθίσαμε όπως οι εκάστοτε
γ.γ. του ΟΗΕ καταλογίζουν (κατά κανόνα) ευθύνες στον Ρ. Ντενκτάς και
στην πολιτική του διαχωρισμού που
υποστήριζε με συνέπεια. Σήμερα, δυστυχώς, άλλαξε κατεύθυνση η κριτική.
Με διπλωματική γλώσσα, κύριος αποδέκτης της είναι ο ηγέτης της ε/κ κοινότητας Ν. Αναστασιάδης, ο οποίος
επεχείρησε με διάφορες μεθοδεύσεις
να αλλάξει τη βάση των συνομιλιών,
και να θέσει στο περιθώριο τις αποφάσεις του Σ.Α., προωθώντας την ιδέα
της αναζήτησης μιας χωριστικής ρύθμισης, γιατί (δήθεν) δεν «περνά» το
άλφα ή το βήμα σημείο μιας ομοσπονδιακής λύσης από τους Ε/κ. Ειδικότερα
ο γ.γ. καταγράφει τα εξής:
1) «Είδαμε πριν μια αναλαμπή ελπίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου
2014 και της προθυμίας των μερών

να έρθουν στο Κραν Μοντάνα το 2017».
Σχόλιο: Για να γίνει ακόμα πιο σαφής, ο γ.γ., κάτι μάλλον ασυνήθιστο
για τον ίδιο, υπενθυμίζει ακόμα και
την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014, την οποία υπέγραψαν ο Ν. Αναστασιάδης και ο Ν. Έρογλου. Μια διακήρυξη, η οποία κάνει
σαφείς αναφορές στα ζητήματα της
μορφής της λύσης και της βασικής
δομής που θα την υποστηρίζει.
2) «Για να βοηθήσω τα μέρη να προωθήσουν το όραμα αυτό, στις 30 Ιουνίου 2017, πρότεινα ένα πλαίσιο έξι
σημείων που θα βοηθούσε στην αποσαφήνιση των διαφορών σε βασικά
ζητήματα. Καλώ τα μέρη να εξετάσουν
εποικοδομητικά αυτά τα σημεία».
Σχόλιο 1: Είναι η πολλοστή φορά
που ο γ.γ. του ΟΗΕ μιλάει με σαφήνεια
για το Πλαίσιό του, αυτό της 30ής
Ιουνίου 2017. Αυτό συνιστά πλήρη
ανατροπή της θεωρίας Αναστασιάδη
ότι υπάρχει κάποιο άλλο κείμενο,
αυτό στις 4 Ιουλίου 2017, και πάνω
στο οποίο έκτισε ένα παραμύθι για
εσωτερική κατανάλωση.
Σχόλιο 2: Είναι ο Μ. Ακιντζί, και
όχι ο Ε/κ ηγέτης, που ζήτησε όπως
το πλαίσιο της 30ής Ιουνίου καταστεί
«Στρατηγική Συμφωνία» ανάμεσα
στις δύο πλευρές...
3) «Σε όλες αυτές τις συναντήσεις,
τα μέρη εξέφρασαν την ξεκάθαρη
συμφωνία τους ότι η περίοδος των
ατελείωτων διαπραγματεύσεων βρίσκεται πίσω μας και ότι το στάτους
κβο δεν είναι βιώσιμο».
Σχόλιο: Ο γ.γ. γράφει ότι τα μέρη
συμφωνούν σε διαπραγματεύσεις
ορισμένου χρόνου και ότι το στάτους

κβο δεν είναι βιώσιμο. Δεν θυμάμαι
τον Ν. Αναστασιάδη να έχει μιλήσει
δημόσια πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Αντίθετα, εφευρίσκει κάθε τόσο και
ένα πρόσχημα για να περνά ο καιρός.
Το τελευταίο πρόσχημα αφορούσε
το «κοινοβουλευτικό σύστημα», προτελευταίο ήταν η «αποκεντρωμένη
ομοσπονδία», πιο πίσω τα «χαμένα»
πρακτικά, πιο πίσω το «Πλαίσιο» της
4ης Ιουλίου κ.λπ.
4) « Όλοι οι Κύπριοι αξίζουν της
δέσμευσής μας να καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια, στηρίζοντας τα
μέρη να φέρουν σε πέρας το όραμα
ενός νησιού ενωμένου σε ειρήνη και
ασφάλεια. Η συνολική διευθέτηση
θα ανοίξει ευκαιρίες για ανάπτυξη,
ευημερία και εμπιστοσύνη, που αλλιώς
θα είχαν εγκαταλειφθεί...».
Σχόλιο: Αυτές τις σκέψεις θα ανέμενε κανείς να τις έλεγαν Κύπριοι
πολιτικοί, ιδιαίτερα ο Ε/κ ηγέτης, καθότι είναι η ε/κ κοινότητα που υφίσταται στο σύνολό της τις συνέπειες
από την εισβολή. Αντ’ αυτού, η τοξική
ρητορεία του Ν. Αναστασιάδη είναι
οργανωμένη για να δημιουργήσει
πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της συντήρησης του υπάρχοντος στάτους κβο,
που οδηγεί στη ρύθμιση της φόρμουλας «δύο κράτη δίπλα- δίπλα».
5) «Καλώ τους δύο ηγέτες, τις κοινότητές τους, τις εγγυήτριες δυνάμεις
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να εμπλακούν σε αυτές τις προσπάθειες
εποικοδομητικά, δημιουργικά και με
την απαραίτητη αίσθηση του επείγοντος»,
Σχόλιο: Θεωρώ ότι το πιο πάνω σημείο αποτελεί το σημαντικότερο αυτής

της Έκθεσης. «Φωτογραφίζει» μία
ακόμη προσπάθεια, με την «απαραίτητη αίσθηση του επείγοντος», η
οποία θα εξελιχθεί «εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα».
6) «Αυτό θα απαιτήσει, επίσης, μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή
των πολιτικών παραγόντων, της νεολαίας και των γυναικών να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη για τα απαραίτητα βήματα προς τη συμφωνία
και την εφαρμογή μιας συμφωνίας
διευθέτησης».
Σχόλιο: Εισηγήσεις εις ώτα μη
ακουόντων. Κατά φορτικό τρόπο η
ηγεσία του ΟΗΕ ζητάει δράσεις που
θα φέρνουν τις κοινότητες πιο κοντά,
ως κύρια προϋπόθεση «για την εφαρμογή μιας συμφωνίας διευθέτησης».
Επειδή ο ίδιος γνωρίζει πλέον τα δεδομένα με τη συμμετοχή του σε δύο
διασκέψεις για την Κύπρο, το 2017,
σημειώνει με έμφαση πως «παρομοίως, όμως, είδαμε τις ελπίδες μας να
καταστρέφονται».
Συνολικά: ο γ.γ. εκτελεί τα θεσμικά
του καθήκοντα εισηγούμενος μια
ακόμα Σύνοδο για την Κύπρο. Παροτρύνει τα μέρη, επαναλαμβάνει τα
αυτονόητα, τρέφει ελάχιστες ελπίδες.
Ωστόσο, επιθυμεί τα ίδια τα μέρη,
και όχι ο ΟΗΕ, να χρεωθούν την οριστική απόφαση, που θα οδηγεί στην
επίσημη δήλωση για τερματισμό της
διαδικασίας επίλυσης. Οδηγεί τις εξελίξεις στην ολοκλήρωσή τους. Προφανώς επιθυμεί η απαγκίστρωση του
ΟΗΕ από τις διαδικασίες να είναι «κυπριακής ιδιοκτησίας»...

www.larkoslarkou.org.cy

Δεκαπέντε χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Σ

υμπληρώνονται αυτές τις μέρες
15 χρόνια από το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004
για το Σχέδιο Ανάν και την ένταξη
της Κύπρου στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου
2004. Υπενθυμίζεται ότι μετά το
άνοιγμα των οδοφραγμάτων στις
23 Απριλίου 2003 και το τι επακολούθησε η φιλοσοφία του Σχεδίου
Ανάν δεν αντικατόπτριζε τις νέες
πραγματικότητες. Συγκεκριμένα,
ενώ για χρόνια ο Ραούφ Ντενκτάς
επιχειρηματολογούσε υπέρ της θέσης ότι η ισχυρή διζωνικότητα
ήταν απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, οι χιλιάδες διακινήσεις κάθε
βδομάδα χωρίς κανένα επεισόδιο
δεν επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις
εργασίας του. Αρκετοί, επίσης, παραλλήλισαν τα γεγονότα με την
πτώση του τοίχους του Βερολίνου.
Στην περίπτωση της Κύπρου όχι
μόνο δεν επήλθε η κατάρρευση
του κατοχικού καθεστώτος, αλλά
αντίθετα ισχυροποιήθηκε. Επιπρόσθετα, για τα γενναιόδωρα μέτρα
της Κυπριακής Δημοκρατίας που

Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ακολούθησαν δεν υπήρξε οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την τουρκική πλευρά. Αντιθέτως, δεν εκτιμήθηκαν επαρκώς.
Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος
Τάσσος Παπαδόπουλος δεν έβλεπε
με συμπάθεια τη φιλοσοφία του
Σχεδίου Ανάν δεν επιχείρησε να
διαφοροποιήσει τα δεδομένα και
την όλη διαδικασία. Μια τέτοια
προσπάθεια θα μπορούσε να περιέχει προτάσεις για μια νέα προσέγγιση στο Κυπριακό σε συνδυασμό με την προώθηση μιας νέας
δέσμης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) τα οποία θα οδηγούσαν σε σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και για τις δύο
πλευρές και ταυτόχρονα θα δημιουργούσαν νέα πολιτική ατμόσφαιρα. Αντί τούτου η ελληνοκυπριακή
πλευρά ακολούθησε παθητικά τις
εξελίξεις αντί να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους. Λίγο πριν από την
ένταξη στην Ε.Ε. κορυφώθηκαν οι
διεργασίες και οι πιέσεις της διεθνούς κοινότητας για εξεύρεση συ-

νολικής λύσης του Κυπριακού στη
βάση του Σχεδίου Ανάν.
Το τελικό Σχέδιο προέβλεπε δύο
συνιστώντα / συνιδρυτικά κράτη
και ένα ασθενές κεντρικό κράτος,
αυστηρή διζωνικότητα, προεδρικό
συμβούλιο και εκ περιτροπής προεδρία. Στο επίπεδο του Ανώτατου
Δικαστηρίου υπήρχε πρόνοια για
3 Ελληνοκύπριους δικαστές, 3 Τουρκοκύπριους και 3 ξένους. Στην ουσία
το Σχέδιο διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα αντικαθίστατο
από ένα νέο τρικέφαλο κρατικό
μόρφωμα όπου καμιά απόφαση δεν
θα ελαμβάνετο χωρίς την έγκριση
της τουρκικής πλευράς. Πέραν τούτου το νέο κράτος κατ’ ουσίαν δεν
θα ήταν στην πραγματικότητα ισότιμο μέλος της Ε.Ε.
Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα στις ελεύθερες περιοχές
και τα Κατεχόμενα (75,8% απόρριψη
από τους Ελληνοκυπρίους και 64,9%
αποδοχή από τους Τουρκοκυπρίους
και τους έποικους που ψήφισαν),

ήταν ενδεικτικό ενός μη ισοζυγισμένου σχεδίου. Ταυτόχρονα, οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην αποενοχοποίηση της Τουρκίας. Το τουρκικό αφήγημα, το οποίο εν πολλοίς
προωθήθηκε με επιτυχία σε διάφορα κέντρα αποφάσεων, ήταν ότι
«οι Ελληνοκύπριοι είναι μαξιμαλιστές και δεν επιθυμούν να μοιρασθούν με τους Τουρκοκύπριους την
εξουσία, τον πλούτο του νησιού
και τα οφέλη της ένταξης στην
Ε.Ε.». Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος
και η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση, καθώς θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη
μη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς
χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για
την ελληνοκυπριακή πλευρά να
επανατοποθετήσει το Κυπριακό σε
διαφορετική βάση. Το επίσημο κράτος, καθώς και το πολιτικό σύστημα
απέτυχαν, επίσης, να προτάξουν
ένα πειστικό αφήγημα στην τουρκική προπαγάνδα που θα αποκαθιστούσε την πραγματικότητα. Το
πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να

υφίσταται μέχρι σήμερα.Το 2006,
δύο μόλις χρόνια μετά τη συντριπτική καταψήφιση του Σχεδίου
Ανάν, ο Τάσσος Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι η επανένωση της Κύπρου θα γίνει «με βάση μια διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία», όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσπάθησε, όμως, να διαφοροποιήσει
τη φιλοσοφία που ακολουθήθηκε
προηγουμένως και είχε ως κατάληξη
το Σχέδιο Ανάν. Κατέληξε στη Συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί
Ταλάτ. Το ζητούμενο ήταν «η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία»,
αλλά με το σωστό περιεχόμενο.
Με τις συμφωνίες Χριστόφια –
Ταλάτ στις 23 Μαΐου 2008 και Αναστασιάδη – Έρογλου στις 11 Φεβρουαρίου 2014 η συζήτηση επανήλθε γύρω από τη φιλοσοφία του
Σχεδίου Ανάν που είχε απορριφθεί.
Επιπρόσθετα, με την εκλογή του
Μουσταφά Ακιντζί ως νέου ηγέτη
της τουρκοκυπριακής κοινότητας

τον Απρίλιο του 2015 δημιουργήθηκαν ξανά υπέρμετρες προσδοκίες.
Τον τελικό λόγο, όμως, πάντα τον
είχε και έχει η Τουρκία. Έτσι παρά
τις διαχρονικές υποχωρήσεις της
ελληνοκυπριακής πλευράς το Κυπριακό σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο…
Δεκαπέντε χρόνια μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία ως πλήρες και
ισότιμο μέλος της Ε.Ε., οφείλει να
πράξει εκείνο που δεν έπραξε μετά
το δημοψήφισμα του 2004. Επιβάλλεται μια νέα προσέγγιση και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου
αφηγήματος για το μέλλον της Κύπρου. Η υιοθέτηση έστω και αργοπορημένα της αξίωσης για ένα κανονικό κράτος πρέπει να αποτελέσει
την πυξίδα για τη συνέχεια.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μήνυμα επανένωσης η ψήφος των Τ/κ
Μπροστά στο ψευτοδίλημμα «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη» εμείς απαντούμε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Οι Τ/κ που θα συμμετάσχουν στις
εκλογές δίνουν ψήφο υπέρ της επανένωσης. Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που πιστεύουν στην επανένωση. Όσοι
προωθούν τη διχοτόμηση και τη
λύση των δύο κρατών δεν θα συμμετέχουν στις ευρωεκλογές», λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
υποψήφιος ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, σχολιάζοντας τα περί δανεικών ψήφων.
Ο κ. Συλικιώτης σημειώνει πως μέσω της αλλαγής του συσχετισμού
δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο
και την ενδυνάμωση της Αριστεράς
μπορούν να ανατραπούν οι πολιτικές λιτότητας, ενώ ψήφος στο
ΑΚΕΛ συνεπάγεται, όπως λέει, σε
καταγγελία απέναντι στην αλαζονεία και τον ετσιθελισμό της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
–Το ΑΚΕΛ ενισχύει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στο
Κυπριακό για να αλιεύσει ψήφους από την τ/κ πλευρά;
–Η τοποθέτηση του Α. Κυπριανού πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπιασε πάτο με τα περί δανεικών ψήφων δεν είναι υπερβολική,
καθώς τέτοιες δηλώσεις υποβιβάζουν το αξίωμα του προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας ως εκπροσώπου της ε/κ κοινότητας. Θα έπρεπε να γνώριζε ο πρόεδρος πως οι
Τ/κ που θα συμμετάσχουν στις
εκλογές δίνουν ψήφο υπέρ της επανένωσης. Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που πιστεύουν στην επανένωση. Όσοι
προωθούν τη διχοτόμηση και τη
λύση των δύο κρατών δεν θα λάβουν μέρος στις ευρωεκλογές. Οι
Τ/κ είναι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έχουν δικαίωμα
να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές.
Ένας Τ/κ θα μπορούσε να είναι
υποψήφιος και στη Γερμανία. Πόσο
μάλλον να θεωρείται μεμπτό οι Τ/κ
συμπατριώτες μας να συμμετέχουν
στις εκλογές ή να θέτουν υποψηφιότητα στην πατρίδα τους. Η κίνηση του ΑΚΕΛ στέλνει μήνυμα
στις δύο κοινότητες πως μπορούμε
να αγωνιστούμε μαζί για την επα-








σχετισμού δυνάμεων μπορούμε να
επιτύχουμε τις αλλαγές που επιδιώκουμε. Για μια κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη της αλληλεγγύης
και των λαών. Μπροστά στο ψευτοδίλημμα «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη» εμείς απαντούμε
περισσότερη κοινωνική Ευρώπη,
όχι περισσότερη νεοφιλελεύθερη.

Στις Βρυξέλλες εργοδοτούνται 25.000 λομπίστες των πολυεθνικών
που επηρεάζουν τις αποφάσεις της Ε.Ε. υπέρ των
συμφερόντων τους.
νένωση της πατρίδας μας. Είναι
σημαντικό το μήνυμα αυτό να πάει
και στην Ευρώπη και μέσω των ευρωεκλογών.
–Οι ευρωεκλογές αφήνουν τους
πλείστους πολίτες αδιάφορους.
Για ποιο λόγο να προσέλθουν
στην κάλπη αυτή τη φορά;
–Η Ε.Ε. με τις αποφάσεις της δημιουργεί συνθήκες για την αποστασιοποίηση του πολίτη. Υπάρχει
δημοκρατικό έλλειμμα στην Ε.Ε.
Ακόμα και το Ευρωκοινοβούλιο,
που αποτελεί το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγουν τα μέλη του οι
πολίτες, δεν έχει νομοθετική πρωτοβουλία. Επίσης, στις Βρυξέλλες
εργοδοτούνται 25.000 λομπίστες
των πολυεθνικών, που επηρεάζουν
τις αποφάσεις της Ε.Ε. υπέρ των
συμφερόντων τους. Ένα παράδειγμα είναι το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρύπων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην εξεταστική επιτροπή
του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία
συμμετείχα ως μέλος, επιβεβαιώθηκε με έγγραφο της Κομισιόν, το
οποίο διέρρευσε και το κατέθεσα,
πως οι αυτοκινητοβιομηχανίες επηρέασαν την Κομισιόν για να καθυστερήσει να πάρει μέτρα, ενώ γνώριζε, όπως και τα κράτη μέλη, το
μέγεθος της ζημιάς στη δημόσια
υγεία και στο περιβάλλον. Η θέση
αυτή ενσωματώθηκε και στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Παράλληλα, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας δημιούργησαν
110 εκατ. φτωχούς, 16 εκατ. ανέργους και 4 εκατομμύρια άστεγους.
Όσοι έχουμε κριτική άποψη για τη
σημερινή κατάσταση στην Ε.Ε. στις
26 Μαΐου έχουμε την ευκαιρία να
ενδυναμώσουμε τον αγώνα μας και
να αλλάξουμε την ισορροπία δυνάμεων, για να οικοδομήσουμε την
Ευρώπη που θα υπηρετεί τις ανάγ-

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το ΑΚΕΛ για να στείλουμε μήνυμα στο εσωτερικό. Να καταγγείλουμε την αλαζονεία,
τον ετσιθελισμό και τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη, λέει στην «Κ» ο Νεοκλής Συλικιώτης.
κες των λαών. Μόνο με τη συμμετοχή θα επιτύχουμε αλλαγή.
–Αριστερά και Ε.Ε. συνάδουν;
Μπορεί να αλλάξει η υφιστάμενη
κατάσταση;
–Οι πολιτικές λιτότητας προ-

ωθούνται και εφαρμόζονται από
τις δεξιές, συντηρητικές ομάδες,
προεξάρχοντος του ΕΛΚ, που είναι
η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρίαρχο κόμμα στην
Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Όμως,
συνυπεύθυνη είναι και η ομάδα

Χάσαμε πολύτιμο χρόνο
–Ως πρώην υπουργός Ενέργειας, το
τερματικό για ποιο λόγο είναι επιλογή;

–Το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου (Φ.Α.) έπρεπε να
ήταν από την αρχή η επιλογή μας,
καθώς μπορεί να μετατρέψει την
Κύπρο σε ένα ενεργειακό περιφερειακό κέντρο. Είναι μια σημαντική επένδυση που θα ανοίξει
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα
μπορεί να εξάγεται με πιο ευέλικτο τρόπο το υγροποιημένο Φ.Α.
σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό κατέδειξε και η μελέτη του MIT –την
οποία ζητήσαμε ως κυβέρνηση
το 2012. Ως ΑΚΕΛ ήμασταν πάντα
υπέρ της λογικής πως πρέπει να

γίνονται μελέτες για όλες τις επιλογές και αυτό πράξαμε επί διακυβέρνησής μας. Είχαμε προχωρήσει σε ολόκληρο σχεδιασμό.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη εγκατάλειψε την ολοκληρωμένη στρατηγική που είχαμε
και χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Το
τερματικό, όπως και άλλες υποδομές, χρειάζεται πολύχρονες
μελέτες τουλάχιστον τριών χρόνων. Αυτές οι μελέτες έπρεπε να
έχουν ήδη γίνει. Αν λάβουμε
υπόψη ότι το επόμενο χρονικό
διάστημα θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, έχουμε χάσει τουλάχιστον τρία χρόνια.

των Σοσιαλδημοκρατών που ταυτίζεται στα πλείστα μαζί τους. Το
ΑΚΕΛ και η ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς είναι οι μόνοι
που διεκδικούν ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις
για αντιμετώπιση των ανισοτήτων
και της φτώχειας.
–Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό
που ονομάζετε νεοφιλελεύθερη
πολιτική;
–Με αγώνες και ριζικές αλλαγές.
Το μήνυμα που στέλνουν με τις κινητοποιήσεις τους οι λαοί της Ευρώπη είναι πως η αλλαγή είναι μονόδρομος. Οι κυρίαρχοι κύκλοι
στην Ε.Ε. προσπαθούν να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια για αλλαγή
πλεύσης της Ε.Ε. Γι’ αυτό πρέπει
να ενδυναμώσουμε τις δυνάμεις
της Αριστεράς που παλεύουν εντός
και εκτός Κοινοβουλίων. Με την
ενδυνάμωσή της η Αριστερά μπορεί
να αλλάξει τα πράγματα, να ασκήσει
πίεση και σε άλλες δυνάμεις όπως
π.χ. στους Σοσιαλιστές ή τους Πράσινους. Μέσω της αλλαγής του συ-

–Διεκδικείτε επανεκλογή, πού
θα εστιαστείτε και γιατί να σας
ψηφίσουν;
–Στο ΑΚΕΛ κάνουμε συλλογική
προσπάθεια, όχι προσωπικές εκστρατείες. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το ΑΚΕΛ για να στείλουμε μήνυμα στο εσωτερικό. Να καταγγείλουμε την αλαζονεία, τον
ετσιθελισμό και τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Ένα ψηλό ποσοστό του
ΑΚΕΛ θα στείλει το μήνυμα στην
Κύπρο και στην Ευρώπη πως ενδυναμώνεται η φωνή μας και θα
διαδραματίσουμε ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Στο Ευρωκοινοβούλιο
το ΑΚΕΛ είναι αποδεδειγμένα το
πιο δραστήριο κυπριακό κόμμα και
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της ευρωπαϊκής
Αριστεράς. Γι’ αυτό μας εμπιστεύτηκαν τη θέση του αντιπροέδρου.
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε
τη δύναμη του ΑΚΕΛ για να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τον
αγώνα μας για επανένωση της Κύπρου, ασκώντας πιέσεις στην Τουρκία ώστε να υλοποιήσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις και να τερματίσει τις παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ζητάμε τη στήριξη του κόσμου
για να συνεχίσουμε τον αγώνα για
την Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιμένοντας στις προτάσεις μας για δημιουργία νέων
ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους μας, για διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη, για καταπολέμηση των ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών, για
ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, για
αύξηση των κονδυλίων που δίνονται για την υγεία, την παιδεία, τις
ΜμΕ, για τους αγρότες και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του BORYS HUMENIUK

Η Ρωσία δημιουργεί ένταση στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής

Η

27η Μαρτίου 2019 σηματοδοτεί την πέμπτη επέτειο
από την έγκριση της απόφασης 68/262 της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Ηνωμένων Εθνών
για την «Εδαφική Ακεραιότητα της
Ουκρανίας». Ήταν η ανταπόκριση
στη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας,
με την οποία η διεθνής κοινότητα
επιβεβαίωσε την πλήρη δέσμευσή
της για την κυριαρχία, την πολιτική
ανεξαρτησία, την ενότητα και την
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η Γ.Σ. τόνισε
ότι το λεγόμενο «Δημοψήφισμα»
στις 16 Μαρτίου 2014 είναι παράνομο και δεν μπορεί να αποτελέσει
τη βάση για οποιαδήποτε μεταβολή
στο καθεστώς της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας ή στην πόλη της Σεβαστούπολης, και κάλεσε
όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να μην αναγνωρίσουν
καμία αλλαγή στην κατάσταση της
Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης βάσει του προαναφερθέντος
δημοψηφίσματος. Από τότε, η Ρωσία έχει προβεί σε πολυάριθμες
καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων της Ουκρανίας στο
πλαίσιο του ΟΗΕ, της Σύμβασης
για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και άλλων σχετικών κανόνων
του διεθνούς δικαίου:
• Η Ρωσία απέκλεισε παρανόμως
την Ουκρανία από την άσκηση των
ναυτικών της δικαιωμάτων στη
Μαύρη Θάλασσα, στη Αζοφική Θάλασσα και στο Στενό του Κερτς.
• Εκμεταλλεύτηκε τους κρατικούς πόρους της Ουκρανίας στα








δεχόντουσαν μεγάλα σκάφη που
προορίζονταν συνήθως για τη Μαριούπολη και το Μπερντιάνσκ.

Σοβαρή παραβίαση
των διατάξεων της
UNCLOS που διέπουν
χωρικά ύδατα, διεθνή
στενά και την ΑΟΖ
εν λόγω ύδατα για τους δικούς της
στόχους.
• Σφετερίστηκε το δικαίωμα
της Ουκρανίας να ρυθμίζει τις δικές
της θαλάσσιες περιοχές στα εν
λόγω ύδατα.
Μέσα από αυτές τις παραβιάσεις
του διεθνούς δικαίου, η Ρωσία, μεταξύ άλλων, προχωρά στην κλοπή
υπεράκτιων υδρογονανθράκων και
αλιευτικών πόρων της Ουκρανίας,
βλάπτονται τα συμφέροντα των
ουκρανικών αλιέων, και παρεμβαίνει με πλοήγηση, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης των πλοίων
κλάσης μέσω της διεθνούς στενών
Κερτς και προς την Αζοφική Θάλασσα. Από τότε, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει τις παράνομες
ενέργειές της στη Μαύρη Θάλασσα,
στη Θάλασσα της Αζοφικής και
των στενών του Κερτς, και επιδείνωσε τη διαφορά της με την Ουκρανία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα η
Ρωσία έχει επιδεινώσει τη διαφορά
σε τουλάχιστον δύο σημαντικές
πτυχές. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η Ρωσία ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών έργων στο στενό
του Κερτς: 1) υποβρύχια καλώδια
ρεύματος, 2) αγωγός αερίου, 3) οδική και σιδηροδρομική γέφυρα. Αυ-

Ρωσία και Αζοφική

Στις 25 Νοεμβρίου 2018, η Ρωσία ενεπλάκη σε νέο κύμα παραβίασης της UN-

CLOS, έκανε ανακοπή και κατάσχεση των ουκρανικών στρατιωτικών σκαφών
στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο στενό του Κερτς.
τές οι ενέργειες παραβιάζουν πολλές
διατάξεις της UNCLOS, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα δικαιώματα της Ουκρανίας
στα χωρικά ύδατά της, τις υποχρεώσεις της Ρωσίας για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και την υποχρέωσή της να μην
εμποδίζεται η διέλευση μέσω του
στενού του Κερτς – που είναι μια
στενή λωρίδα νερού που συνδέει
τη Μαύρη θάλασσα, προς τη θάλασσα του Αζόφ και στους λιμένες
της Ουκρανίας στη Μαριούπολη
και στο Μπερντιάνσκ.
Συγκεκριμένα, ενώ η επίδραση
των υποβρυχίων καλωδίων της Ρωσίας και των αγωγών φυσικού αερίου για τη ναυσιπλοΐα δεν είναι

ακόμη γνωστή, είναι σαφές ότι η
γέφυρα Κερτς είναι ένα εμπόδιο
για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η γέφυρα
έχει ύψος μόνο 35 μέτρα και μπορεί
να περάσουν με ασφάλεια κάτω
από αυτήν μόνο σκάφη με τράτα
αέρα μικρότερο από 33 μέτρα και
μήκος μικρότερο από 160 μέτρα.
Ως αποτέλεσμα, πλοία τύπου Panamax και πολλά τύπου Handymax
εμποδίζονται τώρα να διέλθουν
από το στενό του Κερτς. Αυτό είχε
σημαντικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία στα λιμάνια της Ουκρανίας.
Τα λιμάνια της Ρωσίας, αντιθέτως,
είναι απίθανο να έχουν επηρεαστεί.
Τα μοναδικά σημαντικά ρωσικά
λιμάνια στην περιοχή είναι τα παραποτάμια λιμάνια που ποτέ δεν

Από τις 29 Απριλίου 2018, η Ρωσία έχει αναλάβει μια νέα εκστρατεία για να παρέμβει στα δικαιώματα της Ουκρανίας στη Αζοφική
Θάλασσα. Η Ρωσική Ομοσπονδία
έχει ανακόψει περισσότερα από
200 σκάφη που κατευθύνονται
προς τη Μαριούπολη ή το Μπερντιάνσκ στο στενό του Κερτς ή στην
Αζοφική Θάλασσα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα σκάφη έχουν υποστεί
πολλαπλές ανακοπές κατά την πορεία προς και / την επιστροφή από
αυτούς τους λιμένες, με αποτέλεσμα
σημαντικές καθυστερήσεις και
επακόλουθες οικονομικές απώλειες.
Τα πλοία που προορίζονται για ρωσικούς λιμένες της Αζοφικής Θάλασσας, όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η Ουκρανία, δεν έχουν
υποβληθεί σε παρόμοιες διακοπές.
Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν
καταφανή παραβίαση των δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας της Ουκρανίας
και των κρατών σημαίας των σκαφών που έχουν ανακοπεί:
• Η Ρωσία έχει υποχρέωση δυνάμει της UNCLOS να μην παρεμποδίζει ή να ανακόπτει τη διέλευση
διαμετακόμισης μέσω ενός διεθνούς
διαδρόμου.
• Ούτε μπορεί η Ρωσία να παρεμβαίνει στα χωρικά ύδατα της
Ουκρανίας στο στενό του Κερτς,
στα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας
στην Αζοφική Θάλασσα ή στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των
δύο μελών στην Αζοφική Θάλασσα.

Οι διακριτικές ανακοπές από τη
Ρωσική Ομοσπονδία των σκαφών
που προορίζονται για τους λιμένες
της Αζοφικής είναι ασυμβίβαστες
με τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις
της Ρωσίας στο πλαίσιο της UNCLOS και έχουν οδηγήσει σε σημαντικό κόστος όχι μόνο για την
Ουκρανία, αλλά και για τα πληρώματα, τους ιδιοκτήτες και τα κράτη
σημαίας των σκαφών που η Ρωσία
έχει παρενοχλήσει.
Στις 25 Νοεμβρίου 2018, η Ρωσία
ενεπλάκη σε νέο κύμα παραβίασης
της UNCLOS, εμποδίζοντας και επιτιθέμενη κράτησε και κατάσχεσε
ουκρανικά στρατιωτικά σκάφη στη
Μαύρη Θάλασσα κοντά στο στενό
του Κερτς. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση των
διατάξεων της UNCLOS που διέπουν τα χωρικά ύδατα, τα διεθνή
στενά και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
Ενάντια σ’ αυτές τις βίαιες παραβιάσεις από Ρώσους εισβολείς,
η Ουκρανία χτίζει συνεχώς εταιρικές σχέσεις με την Ε.Ε. και τις
ΗΠΑ και προστατεύει τα νόμιμα
συμφέροντά της στην ξηρά όσο
και στη θάλασσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της, και
είναι ευγνώμων σ’ όλα τα κράτη,
συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη σταθερή στάση και για τη στήριξη της
Ουκρανίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και των προσδοκιών μας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ο κ. Borys Humeniuk είναι ο πρέσβης της
Ουκρανίας στην Κύπρο.
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Γεώργιος Μπαμπινιώτης, γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι σταθμοί του
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Προτείνω να κλείσουν τα πανεπιστήμια
Μία ακραία, συμβολική, καθολική διαμαρτυρία –από φοιτητές, καθηγητές και πρυτάνεις - για την πρωτοφανή υποβάθμισή τους
Η συνάντηση

Εχει εδραιωθεί ÜÝÕËÛÔÏÑÄÝÓÇÝ
ÍÒÜÙÙÕÒÄÍÕÝ®ÇÑÄÓÇÑÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÙÚÁÑÕßÔÑØÏÚÏÑ¦ÙÚÎÍÒÜÙÙÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÃÔÇÏÊÏ¦ÙÎÓÕÝÞÚÃàÕÔÚÇÝÓËÖØÕÙÕÞÂÚÕÇÑÇÊÎÓÇáÑÄ
ÖØÕÌÃÒÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝËÑÖÕÓÖÁÝÚÎÔÇØÛØÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß
ÚÇÒËÐÏÑ¦ÚÕßÚÇØÙ¦ÑËÏÇÙÞÕÒËÃÇ
ÞËÏÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏËÛÔÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÏÊËÃÇÁÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏ¶
ÁÙÚÜÑÇÏÈØÇÞÆÈÏÕÝÍÏÇÓÄÒÏÝÊÆÕ
ÓÂÔËÝ¶ßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝ
¬ÕÔÍÔÜØÃàÜÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÖÄÚÕ
ÄÚÇÔËÐËÒÁÍÎÖØÆÚÇÔÎÝÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×Ô,ÚÙÏÊËÔ
ÊÏÇÑØÃÔÜÃÞÔÕÝÌÏÒÇßÚÃÇÝÄÚÇÔÒÁËÏ
ÔÏ×ÛÜÓÃÇËÑÚÃÓÎÙÎÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÙßÔÇÔÚ×ÚÎÔÑÁØÊÏÙÇÓËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÈÍ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÁÐÜÇÖÄÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÙÚÕÔÖÕÒÆÑÄÙÓÕßÔÚÁÒËÙÇÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÒËÐÏÑÕÆÔÇÍÃÔËÏ
ÍÔÜÙÚÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÂÓËØÇÙË
ÓÃÇÇÑÄÓÎÑØÃÙÏÓÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÓËÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÑ¦ÔËÏÕßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝ ×ÙÚÇÝÇÈØÄÍÒÕßÙÚÕÆÑËÏÕ
ÚÕËÐËÚÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÚÇ
ÎÖØÄÚÇÙÎÚÕßÑ¡ÖÇÓÖÏÔÏ×ÚÎ¶
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÜÝÌÜÔÂÞÇÓÎÒ×ÔÚÄÔÜÔÑÇÏ
ÊÏÇÒÄÍÕß¶ÐËÔÃàËÏ!ØÕÚËÃÔÜÓÃÇ
ËÏØÎÔÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÇÖÄÄÒÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÇÖÄÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÇÖÄÚÕßÝÖØßÚ¦ÔËÏÝÖÕß
ÛÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖÇØÇÏÚÎÛÕÆÔ
ØÕÚËÃÔÜÔÇÑÒËÃÙÕßÔÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÌßÙÏÑ¦ÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÍÏÇÔÇ
ÚÇØÇÑÕßÔÎÛËÃÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ¬Õ
ÑÒËÃÙÏÓÕËÃÔÇÏÎÆÉÏÙÚÎÑÇÛÕÒÏÑÂ
ÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÓËÚØÂÙËÏ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÃÔÇÏ
ÓÃÇÇÑØÇÃÇÖØÄÚÇÙÎÇÒÒ¦ÓÃÇÓÕØÌÂÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝ
ÙÚÎÔßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
Ö¦ÔÚÇßÖÂØÞÇÔÌÇÏÔÄÓËÔÇÈÃÇÝÇÒÒ¦ÂÚÇÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÇËÔßÖÂØÞË
ÊÏÇÑÃÔÎÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÙËÞ×ØÕßÝ
ÚÜÔÊËÔÇÙÑËÃÚÕÈÃÇÊËÔßÖÂØÞËÑÇÚ¦ÒÎÉÎÇÖÄÚÕÔªÕßÈÃÑÜÔÇ®

– Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα των πανεπιστημίων σήμερα;
¶ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÖ¦ÍÏÕÚÎÔßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÔÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÄ
ÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÑÇÏÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏ®
ÚÎÔÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏÒËÏÚÕßØÍËÃÓËÚÇÓÖÕÆÔÇÚÇÓÖÕÆËÃÔÇÏÎÇÊßÔÇÓÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÈÃÇÝÁÔÇ¦ÒÒÕ
ÎËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÙÖÕßÊ×Ô
ÁÔÇÇÑÄÓÎÎÇßÚÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÜÔ¬ÇÚÇÓÖÕÆÙÚØËÈÒ×ÔÕßÔ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÑÇÏÈ¦àÕßÔ
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i³ÜÉËu{¨Ñ³Ê~ÑÐÉÐËÑ
©À__²²>²ÑÜÒ³ÑÐÉ¨ËoÑiV
ÙÈÌÐV×¨Ó~~¨ÉÐÐÖÙ{V~ÒÑ¨iV
{É¨{ÓØVÐÑÜÒÐ{~VÐËÑÑÜÒ³Ñ
ºx>ÐÉÑooÖ¨{VÑK~Ò³V
×¨Ó~~¨ÉÐÐÖÙ{V~È¨~ÈÐÒV
H>HÃÑ³Ò³ÉØ³ÓÐÉ×¨Ó~Ñ
ÐÈ¨Ù{~Ò~Ñ{ÓÑ{Ò³ÐÉÒ{Ñ
ÖKÜÑØ.ÈÌÙÉÈÉ³×Ñoi³Ì
ÐÉÓÑ³Ê¨{~Ì~~{~¨ÑË~Ñ{Éo
ÐÉÐËÑÐË¨ÑT¨ËØÑÜ~ÌÜVo{Ñ³Ë
Ó¨ÉÉÉÉÈÐÓÑÑÉ{³¨Ó
³o¨Ñ×ÉË ÂÑË¨É³Ó¨K{ØV
ÜoÑ¨{ÑÐÌØÊ³Ñm¬VlÆÉÈ¨

INTIME NEWS / ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

«Τα ταμπού gÑ³{ÐÉ³{i³iØKËÑØVÉ³Ñ³{~ËiiÈÙVÑÈ³T¨iÐÑ³ÙÌ³iigKÒÇÈ³¨TÓÙi³iÑÒ³ÈÂi³å uVÜÓÉ{~ÑÐ{{³iØ
ÚØÕÞÕÖÁÊÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÕßÝ

– Δεν έχουν ευθύνη οι πανεπιστημιακοί γι’ αυτά; Ποιο το ακαδημαϊκό τους διαμέτρημα; Μόνο
ο εκάστοτε υπουργός φταίει;
¶¢ßÙÏÑ¦©ÔÄÓÕÝÚÕß
 ÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝ
ÖØÕÛÁÙËÏÝÜÙÚÄÙÕÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¦ØÞÏÙËÔÇÁÞËÏÇØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÖÇÛÕÍÁÔËÏÇÝËÃÔÇÏ
ÕÏËÆÑÕÒËÝÑÇÛÎÍÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÎ
ËÆÑÕÒÎÃÊØßÙÎÚÓÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÕÓÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ËÃÔÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑ×Ô
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ ÇÏÓËÚ¦¦ØÞÏÙËÎ
¦ÑØÏÚÎÃÊØßÙÎ¬©ÔËÖÕÚÏÙÓÄÝ
ËÖÃÙÎÝÇÔÑÇÏÇßÚÄÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÁÔÚÕÔÇÙÚÇËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÓËßÉÎÒÁÝÇÖÕÊÕÞÁÝÄÖÜÝÕÏÍÏÇÚØÕÃÑÇÏ
ÕÏÔÕÓÏÑÕÃÑÇÏÊËÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙËÄÒÎÚÕßÝÚÎÔ
ÁÑÚÇÙÎ ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßËÃÞÇÔÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕÇØÛØÕÍØÇÌÂÙÇÓËÓÏÒÂÙÇÓËÒÒ¦

– Και η κομματικοποίηση; Οι συναλλαγές των καθηγητών με τις
φοιτητικές παρατάξεις; Οι σχέσεις εξάρτησης των υποψηφίων
πρυτάνεων, και κατ’ επέκταση
των εκλεγέντων, με τις φοιτητικές παρατάξεις; Είναι υπουργική ευθύνη;
¶ÐÇØÚ¦ÚÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÇÖÄÚÎÔ

Ο κ. Γαβρόγλου
προχωρεί σε αλλαγές
στο παρά πέντε της λήξης της κυβερνητικής
θητείας, οι οποίες
θα δεσμεύσουν την επόμενη κυβέρνηση.

Το πρόβλημα
είναι ότι τα παιδιά
δεν αγαπούν το σχολείο,
διότι είναι αδιάφορο
και τους αναγκάζει
να παπαγαλίζουν
για τον βαθμό.

ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÖØÆÚÇÔÎÍ×ÕÆÚËËÐËÒÁÍÎÔ
ÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÕÆÚËËÃÞÇÖÕÚÁÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝËÐÇØÚÂÙËÏÝÂÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓËÌÕÏÚÎÚÁÝ¥ÙÚÄÙÕÄÚÏ
ÓÕßàÎÚÕÆÙÇÔÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝÑÇÏÂÚÇÔ
ÙÜÙÚÄÒßÔÄÚÇÔ

– Επικρίνεστε ότι συμβάλλατε από
τη θέση του υπουργού Παιδείας
την άνοιξη του 2012, αλλά και ως
μία διακεκριμένη μορφή του ελληνικού πανεπιστημίου, στην αποδόμηση του νόμου 4009 του 2011.
¶¬ÄÚËßÖÂØÞËÄØÕÝÙÚÕÔÔÄÓÕ
ÄÚÏË¦ÔÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÊËÔÚÕÔ
ËÌÇØÓÄÙÕßÔÓËÈ¦ÙÎÁÔÇÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÛÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÝ¬Õ
ÛËÜØÕÆÙÇ¦ÊÏÑÕÍÏÇÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÓËÚÇÚÄÙÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÚÄ
ÖÕßÂÛËÒÇÂÚÇÔÔÇÈÕÎÛÂÙÜÚÇ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÙËÓÃÇÊÆÙÑÕÒÎ
ÙßÍÑßØÃÇËÜØÂÛÎÑËÄÚÏßÖÕÔÄÓËßÙÇÚÕÔÔÄÓÕÏÇÓÇÔÚÕÖÕÆÒÕß
ÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÇÖÇØËÐÂÍÎÙÎÃÞÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÔÑØÏÚÏÑÂÙÚÕÔÔÄÓÕÇÒÒ¦
ËÖÃÙÎÝËÃÞÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏßÖÂØÞÇÔ
ÙÜÙÚ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÄÚÏÁÖØËÖËÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃËÔÛËÜØ×ÄÚÏÎÇÑÆØÜÙÎÚÜÔßÓÈÕßÒÃÜÔÄÖÜÝÙßÔÁÈÎËÔÓÏÇÔßÑÚÃÇÖÄÚÕÔ±ª
ÂÚÇÔÕØÛÂÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÔÄÓÕÝ
 ÖØÕÁÑßÉËÞÜØÃÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÄ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÎÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÇØÞÏÑ¦ÁÊÜÙËÙÚÕ

ßÓÈÕÆÒÏÕÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÁÝËÐÕßÙÃËÝ®©ØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÓÇÝÊÃÊÇÐË
ÚÕÓÁÚØÕ

– Oμως, είχε ψηφιστεί από 255
βουλευτές, ήταν μία σπάνια εξαίρεση κομματικής συναίνεσης.
¶©ÏÉÂÌÕÏÖØÕÁÑßÉÇÔÇÖÄ
ÓÃÇÙßÓÖÄØËßÙÎÚÎÝ§ÙËÁÔÇÔ
ÔÄÓÕÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔËÃÞËÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÑÇÏÓËÒËÚÂÙËÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÙÚÇ¡¦ÒÏÙÚÇ
Î§ËÃÞËÖÏÁÙËÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔ
ÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÕßËÛÔÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÍÏÇÚÎÔÇÏÊËÃÇÚÕßÕÖÕÃÕß
ËÃÞÇÚÎÔËßÛÆÔÎÖØ¦ÍÓÇÖÕßÁÍÏÔËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÑÏÇÓÇÔÚÕÖÕÆÒÕß

– Προ ημερών επιτεθήκατε στον
νυν υπουργό Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου για τις αλλαγές που
προωθεί. Κάνει λάθος και ο συνάδελφός σας, πανεπιστημιακός
κ. Γαβρόγλου;
¶©ßÖÕßØÍÄÝÖØÕÞÜØËÃÙËÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÖÇØ¦ÖÁÔÚËÚÎÝÒÂÐÎÝÚÎÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÛÎÚËÃÇÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÛÇÊËÙÓËÆÙÕßÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇÏÚÕÑ¦ÔËÏÞÜØÃÝÔÇ
ÖØÕÎÍÎÛËÃÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝ
ÓËÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ ÇÏÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÙÜØËÃÇÚÜÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÚÄÙÕÇÖÄÏÊØÆÓÇÚÇÄÙÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÕ¬©ÒÇÇßÚ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÑÕÖÂÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ

Κλοπή της Ιστορίας
– Γελάτε με τα γλωσσικά λάθη του πρωθυπουργού;

– Δεν με ενδιαφέρουν τα γλωσσικά λάθη του κ. Τσίπρα, τα
οποία πάντως διαπράττουν
όλοι. Γνωρίζω ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ιδιαίτερη
γλωσσική καλλιέργεια. Εγώ θα
του χρέωνα ότι δεν θέλησε ως
αριστερός πρωθυπουργός να
διαμορφώσει ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που θα έχει
ποιότητα, ουσία και θα αμβλύνει τις έντονες ανισότητες μεταξύ των μαθητών.

– Υπάρχει μακεδονική γλώσσα;

– ÏØoÜÜÌoØÙÉÐ¨ÑÑÉTÚØÐÑ~ÉÙ{~Ê
Ð{ÑKÈÜoÑ¨É¨K{~ÊVÙiÜÑÙÊ
ÜÑK{~ÊVoÜÑÈo¨Ò×É³Ñ{ÐÉ~È¨{ÜÜ{~ÌÑÜ×ÒKi³
$T{ÐÌÙ{Ì³{ÉËÑ{ÉÈÙÓØ
ÑÜÜÒ~Ñ{Ù{Ì³{ioÜÑÉËÑ{
³ÑÈ³Ì³i³Ñ~Ñ{Ñ¨ÑÓÐÉ{É
ÓÑÜ{³{ÐÌ~Ñ{ÐËÑ³¨ËÑ
Ñ¨Ñ~³i¨ËÇ³ÚÓÐÑt~ÜÊ
³iØ³¨ËÑØuÛÉÐ{Üo{Ñ
¨ÙËÑVÈÐËÑÊÈÑo¨ÉÖÉ{ØÈÐ×É¨Ì³

Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά τον εκπαιδευτικό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ
Εκπαιδευτικό λαϊκισμό ÖÕßÛÇÚÕÔ
ÖÒÎØ×ÙËÏÇÑØÏÈ¦ÎÒÒ¦ÊÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÕÑ¡ÖÇÓÖÏÔÏ×ÚÎÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÖØÕ×ÛÎÙËÇÖÄÚÕ
ÙËÍßÓÔ¦ÙÏÇÑÇÏÒÆÑËÏÇÕ±ª
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÚ×ØÇÊÏ¦ÞËÏØÄÝ 
ÇÈØÄÍÒÕß

– Λατινικά ή Κοινωνιολογία;
¶²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇÊÆÕÓÇÛÂÓÇÚÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÚÇÔÕÓÂÚÕß
ÜØÕÒÄÍÏÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÏÇÚÃÙÚÕ
ÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÕÙÆÙÚÎÓÇÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÚÜÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏ-

Ñ×ÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÔÇÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÏÁÐÏ
×ØËÝÓÄÔÕ ÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇ"ËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÚÇÇÚÏÔÏÑ¦"ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÕÏËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÃÔÇÚÇÊÏÊ¦ÐÕßÔ
ÓËÙÆÍÞØÕÔÎÓÁÛÕÊÕ"

– Είναι εφικτή η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ;
¶ËÒËÆÛËØÎÖØÄÙÈÇÙÎËÃÔÇÏ
ÇÖÒÄÛÁÓÇÖÕßÎÔßÔÎÍËÙÃÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÁÑÇÔËÊÆÙÑÕÒÕÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÓËÙËÏØ¦ÙÆÔÛËÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÙÚÎÔËÐËÚÇÙÚÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÃÔÇÏÄÓÜÝÇÖÒÄ!ÕØÃàËÏÝ

ÄÚÏÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÞÇÓÎÒÂÝàÂÚÎÙÎÝ
ÕÏÓÇÛÎÚÁÝÛÇËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÓËÚÕ
ÇÖÕÒßÚÂØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÇÐÏÄÖÏÙÚÕ

– Μα αυτό προβλέπει η πρόταση
του υπουργείου Παιδείας για το
νέο εξεταστικό σύστημα.
¶¬ÕÈÇÙÏÑÄËÃÔÇÏÎÇÖÄÑÚÎÙÎ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÕßÇÖÕÒßÚÎØÃÕß¬ÕßÖÕßØÍËÃÕÖØÕÚËÃÔËÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÍÏÇÚÕ
ÇÖÕÒßÚÂØÏÕÔÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏÙÚÇÃÊÏÇ
ÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÇÇÒ-

Ò¦ÓËÛÁÓÇÚÇÖÕßËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÚÕßÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÓÁÙÇÇÖÄÄÞÏÇÐÏÄÖÏÙÚËÝ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÐËÚ¦ÙËÜÔ
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÆÖÇØÐÎ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ËÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÇÖËØÏÁÞËÏßÖÕÊËÃÍÓÇÚÇÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏÚÇÛÁÓÇÚÇÑÇÏ
ÄÞÏÛÁÓÇÚÇÍÏÇÔÇÚÇÖÇÖÇÍÇÒÃàÕßÔ
ÕÏÓÇÛÎÚÁÝËÃÔÇÏÕÖÏÕÇÐÏÄÖÏÙÚÕÝ
ÚØÄÖÕÝËÐÁÚÇÙÎÝ©±ªÄÓÜÝ
ÚÎÔÑÇÚÂØÍÎÙË

– Την πρώτη χρονιά εφαρμογής

της Τράπεζας Θεμάτων εκτινάχθηκαν τα ποσοστά αποτυχίας στις
προαγωγικές εξετάσεις. Αυτό ευνοεί τα φροντιστήρια;
¶©ÌËÏÒÄÚÇÔÙÚÎÔÖÇØËÐÂÍÎÙÎ
ÖÕßÇÔÇÌÁØÇÚËÑÇÏÊËÔßÖÂØÞËÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÌØÕÔÚÏÙÚÂØÏÇËÓÃÇÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÖØÁÖËÏÔÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÊÏÕØÛ×ÙËÏÝÇÔËÖÏÛÆÓÎÚËÝÙßÔÁÖËÏËÝÓË
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙË¦ÒÒÇÙÎÓËÃÇÑËÃ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ËÃÔÇÏÙÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÜÔÓÇÛÎÓ¦ÚÜÔÙËÍßÓÔ¦ÙÏÕÑÇÏÒÆÑËÏÕ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÊËÔÇÍÇ-

ÖÕÆÔÚÕÙÞÕÒËÃÕÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÕ
ÑÇÏÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇÖÇÖÇÍÇÒÃàÕßÔ
ÍÏÇÚÕÔÈÇÛÓÄ©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÏÝÓËÛÄÊÕßÝÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝ
ÔÇÑÇÛÏËØ×ÙÕßÓËÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÜÔËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÔÇËÔÏÙÞÆÕßÓË
ÄÙÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÕÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ¦ØÙÎÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÔÇÊÃÔÕßÓËÑÃÔÎÚØÇ
ÙËÄÙÕßÝÇØÏÙÚËÆÕßÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÊËÔËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦ÚÜÔ
ÓÇÛÎÚ×ÔÊÏÄÚÏÛËÜØËÃÚÕÔ¦ØÏÙÚÕ
ÓÇÛÎÚÂËÒÃÚØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÕØÌÂ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÒÇáÑÏÙÓÕÆÖÕßÛÇ
ÚÕÔÖÒÎØ×ÙÕßÓËÇÑØÏÈ¦

 ®ÛÁÒËÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÇÝÍÏÇÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÑÇÏ¦ÒÒÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ×ÙÚËÔÇÌÏÒÕÐËÔÎÛÕÆÔÙËÇßÚÂÚÎÙËÒÃÊÇÚËÃÒÚËÚÏÝÏÊÁËÝÙÇÝÙÚÕLTHPSgevma@kathimerini.gr

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

To ταξίδι μας στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από τις
βιογραφίες μεγάλων Ελλήνων ηθοποιών, ολοκληρώνεται, όπως και πολλές
από τις ταινίες τους, με ένα εντυπωσιακό χάπι εντ, γεμάτο μουσική και χορό!
Ο τελευταίος τόμος είναι αφιερωμένος στο μιούζικαλ, στον μαγικό
μουσικοχορευτικό κόσμο του ελληνικού Χόλιγουντ.
Μια περιήγηση στις μουσικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, που
αποτέλεσαν στην εποχή τους την καλύτερη διαφήμιση της Ελλάδας στο
εξωτερικό. Το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το ελληνικό καλοκαίρι, το μπουζούκι,
το συρτάκι και η λαϊκή μουσική που μέσα από αυτές ταξίδεψαν σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Γης.

Εκτάκτως το Μ. Σάββατο 27 Απριλίου μαζί
με την Καθημερινή μη χάσετε τον τελευταίο τόμο!
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Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Η Τουρκία να διαλέξει, S-400 ή F-35

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ μιλάει στην «Κ» για τη στάση των ΗΠΑ στην Ανατ. Μεσόγειο και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η ουσία του νομοσχεδίου για την Ανατ. Μεσόγειο είναι σε πλήρη αρμονία με κινήσεις όπως
η συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας
- Κύπρου - Ισραήλ.

AP / HULIO CORTEZ

«Σε πλήρη ÇØÓÕÔÃÇ®ÓËÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÓÇàÃÓËÚÕÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄ
¡¦ØÑÕªÕÆÓÖÏÕÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¡ÖÕÓÖ¡ËÔÁÔÚËà
ÄÖÜÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÙËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®©
Ñ¡ËÔÁÔÚËàÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÎÖØÕÕÖÚÏÑÂ®ÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚÎÔËÓÈ¦ÛßÔÙÎÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÇÐÆÒÒ¦ÊÇÝ ÆÖØÕßÑÇÏÙØÇÂÒ¬ÕÔÃàËÏÊËÄÚÏÚÕ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÙÖ¦ÔÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ¶ÙËÓÏÇÙßÍÑßØÃÇÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÖÄÒÜÙÎ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÆÉÎ¶ÄÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÙßÔÇÃÔËÙÎÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ
ÇÖÄÚÕ§ÏÕß¬àÁØÙËáÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝËÖÏÚØÕÖÂÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÞÁÙËÜÔÕÏËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÑÇÒÆÚËØÕÙÎÓËÃÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ®
©Ñ¡ËÔÁÔÚËàÑ¦ÔËÏËÏÊÏÑÂÓÔËÃÇ
ÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÖÕßÄÖÜÝÒÁËÏÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÖÇÃÐËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ®
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÚÕßØÜÙÏÑÕÆÇÔÚÏÖßØÇßÒÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
:ÇÖÄÚÎÍËÃÚÕÔÇÛÇÙÎÓ¦ÔËÏ
ÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÚÕß
ÓÇÞÎÚÏÑÕÆ-ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ¦ÓËÙÎËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÙÚÎÔÍÑßØÇÌÂÔËÏÊËÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
È¦ÙËÜÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÝÙÚØÕÌÂÝÚÎÝÍËÃÚÕÔÕÝÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÆÙÎ
¬ÁÒÕÝÕÑ¡ËÔÁÔÚËàÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÕÖÚÏÑÂÝÎËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝØÜÙÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ²ÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎªÜÙÃÇ
ÑÇÑÄÈÕßÒÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ®ÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂËÔ×ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏ
ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÔÕÃÍÓÇÚÇÚÎÝ ÃÔÇÝßÖÕÑØÆÖÚÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝ
– Κύριε γερουσιαστά, έχουν δημιουργηθεί πολλές προσδοκίες
γύρω από το νομοσχέδιο που
καταθέσατε για την Ανατολική
Μεσόγειο. Πιστεύετε κατ’ αρχάς
ότι θα εξασφαλίσετε τη στήριξη
της πλειοψηφίας στη Γερουσία;
¶ËÑÏÔÂÙÇÓËÓËßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÑÇÏÇÖÄÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖØÕÝ
ÙßàÂÚÎÙÎßÚÄÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÙË
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÖÇÔÃàËÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÑÕÓÓ¦ÚÜÔ©ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¡¦ØÑÕªÕÆÓÖÏÕÂÚÇÔÕÈÇÙÏÑÄÝÓÕß
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕß
ÔÕÓÕÙÞËÊÃÕß©ÚÇÔÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕß

«Η Ελλάδα ÉËÑ{KÑ{~ÊT¨ÑÖÐÐÑTØ³ å0$VÐÉ³¨ÑÊÜÓTÈÐÉÐ{ÑKÑÚ{Ò~Ñ{ÙÈÑ³ÊTÓi~Ñ{ÐÉ³iÖ¨iTÓiÐÑØÑÑ³ÖÉ³Ñ{³ÑTÖ³Ñ³Ñ$ÜÑÑÈ³ÒÙiÐ{È¨oÖÐ{ÑÉÂÑ{¨É³{~ÒÑ{{ÌÙÂi¨³{~Ê³ÜÑË{³iØ
ÓÑØ³¨Ñ³io{~ÊØo{Ñ³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{uVÉ{iÐÑËÉ{~ÉÓ³ÉÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÓËËßØËÃÇÙÚÂØÏÐÎÇÖÄ
ÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏÇÖÄÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÃÓÇÏÒÕÏÖÄÔÖÕÒÆÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ
¬Õ ÕÍÑØÁÙÕÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔËÓÖÒËÑÄÓËÔÜÔÑØÇÚ×ÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÈÇÙÏÑÂ
Þ×ØÇÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕ§¬©ÓËÚÕ
ÙØÇÂÒÁÞÕßÓËÓÏÇÈÇÛÏ¦ÑÇÏÊßÔÇÚÂÙÞÁÙÎÑÇÏÓËÚÎÔ ÆÖØÕÎ
ÙÞÁÙÎÓÇÝÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇ©ÒÇÇßÚ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÎÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÔÁÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÏ»
ÇßÚÄÙÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕß
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÕÏ
ËÚÇÏØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÁÒÕßÓËÓÏÇÈÇÛÆÚËØÎ
ÙßÓÓÇÞÃÇÓËÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝ
– Εχετε κάποια ένδειξη για το
αν ο Λευκός Οίκος θα αντισταθεί
ή όχι στο νομοσχέδιο;
¶ ÕÏÚ¦ÐÚËÄÚÇÔÈÒÁÖÜÄÚÏÁÔÇ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÙÚÂØÏÐÎÇÖÄªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÓÕßËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÚ»ÇØÞÂÔÄÚÏÔÏ×ÛÕßÔ
¦ÔËÚÇÑÇÏÖÜÝËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝÊËÔ
ÛÇßÖ¦ØÐËÏÇÔÚÃÊØÇÙÎÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÃÓÇÏÈÁÈÇÏÇÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÄÖÜÝÁÞËÏÙßÓÈËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÕßÑ¦ÔÜÇßÚÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÛÇßÖ¦ØÐËÏÁÔÇÖ¦ØË

Ê×ÙËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÍÆØÜÇÖÄÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂÓÕØÌÂÚÕßÔÄÓÕß
¡ÎÔÐËÞÔ¦ÚËÄÓÜÝÖÜÝÎÕßÙÃÇ
ÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßËÃÔÇÏÙËÖÒÂØÎ
ÇØÓÕÔÃÇÓËÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÙÚÎÔÚØÏÓËØÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÒÒ¦ÊÇÝ ÆÖØÕßÙØÇÂÒÎËÖÏÙÚÕÒÂÑÇÒ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔÖÕßßÖËÍØ¦ÌÎÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏ ÆÖØÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ©ÏËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÑÇÒÆÚËØÕÙÎÓËÃÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝÙË
Ö¦ØÇÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝ§ÕÓÃàÜÒÕÏÖÄÔÄÚÏÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇÖËÏÑÕÔÃàËÏ
ÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ
– Περιγράψτε πώς βλέπετε
εσείς αυτό το νέο γεωπολιτικό
σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο...
¶ÒÁÖÜÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÇÙÌ¦ÒËÏÇËÏØÂÔÎÑÇÏ
ËßÎÓËØÃÇ¡ËØÜÚ¦ÔËÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÃ
ÑÇÚÇÛÁÙÇÓËÚ×ØÇÇßÚÄÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇÖ¦ÔÚÎÙÎÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓËÚÕÖ×ÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÕÏÙÞÁÙËÏÝ
ÓÇÝÓËÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝ¡Ë
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ!ÓÇÝÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÕÆÊÇÁÞÕßÓËÐËÑÏÔÂÙËÏÓËÍ¦ÒËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝ
Ñ¦ÔÕßÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝÓÇàÃÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙËÛÁÓÇÚÇÇÔÚÏ-

ÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÙßÒÒÕÍÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÙÎÓËÃÕ
ÇÚÄÖÏÔÁÞÕßÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓË
ÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÖÕßÊÃÔËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÖÇÃÐËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ
¬ÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÊÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÎÔÕÖÕÃÇÓÄÒÏÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÍÃÔËÏÓÏÇÖÏÕÖÒÕÆÙÏÇÞ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÍÃÔËÏÖÇØ¦ÍÜÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇßÖ¦ØÐÕßÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ
×ÙÚËÔÇÓÎÔËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÓÄÔÕ
ÓÃÇÞ×ØÇÖØÕÓÎÛËßÚÂ ÇÏÁÞÕßÓËÈÁÈÇÏÇÄÖÜÝËÃÖÇÓÏÇÈÇÛÏ¦
ÑÇÏÓÇÑØ¦ÙÞÁÙÎÓËÚÕÙØÇÂÒ¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÚØËÏÝÞ×ØËÝ
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÚØÃÍÜÔÕ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ¶ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÊÏÑÂÚÕßÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÄÞÏÆÙÚËØÇ
ÇÖÄËÔÛ¦ØØßÔÙÎÚÜÔ¶ÒÁËÏ
ÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔÇÐÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
– Γίνεται μεγάλη συζήτηση
για τη μελλοντική πορεία της
Τουρκίας. Τη βλέπετε να απομακρύνεται από τη Δύση; Πρέπει
να υπάρχει ένα Σχέδιο Β από την
πλευρά των ΗΠΑ;
¶ØÁÖËÏÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙÜÍÏÇÚÃ
ÖÕÒÒÕÃÓËØÜÚÕÆÔÖÜÝÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÍÏÇÚÎÙßÓÓÇÞÃÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏËÏØÂÔÎÝÙÚÎÔÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕÊËÔÁÞËÏÙÞÁÙÎÓËÚÕÚÏÑ¦ÔËÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÎ¬ÕßØ-

Η συμφωνία
με τη Βόρεια Μακεδονία
δίνει τη δυνατότητα
στην Ελλάδα να παίξει
σημαντικό ρόλο
στα Βαλκάνια.
Δεν περιμένουμε ότι
η Τουρκία θα ακολουθήσει έναν ανώμαλο δρόμο. Αν όμως το κάνει, θα
πράξουμε ό,τι χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης
βάσεων και δυνάμεων.
ÑÃÇÂÚÇÔÕÚÁÒËÏÕÝËÚÇÃØÕÝÖ¦ÒÏ
ÛÇÖØÕÜÛÕÆÙÇÇßÚÂÚÎÙßÓÓÇÞÃÇÒÁÖÕßÓËÄÓÜÝÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÒÖÃÊÇÓÇÝ
ÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÁÞËÏ
ËÏØÎÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝ
ÚÎÝÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖÕßÛÇÙÁÈËÚÇÏÚÎÔÇÔËÐÏÛØÎÙÑÃÇÑÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕ§¬©
ØÕÌÇÔ×ÝÖÕÒÒ¦ÇÖÄÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÇßÚÁÝÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÔÕ
ÖØÄËÊØÕÝØÔÚÕÍ¦ÔËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔ
ÇÖÄÑÚÎÙÎÚÕßÇÔÚÏÖßØÇßÒÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ:ÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕß
ÚÄÚËÓËÈ¦ÙÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßËÍ×
ËÏÙÂÍÇÍÇÇØÞÏÑ¦ÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔ
ÑßØ×ÙËÏÝ ÇÏÊËÔÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÑßØ×ÙËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔ¶ÛÇËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÁÝ
ËÔÚÕÛÁÒÕßÓËÇßÚÄÑÇÏÁÞÕßÓË
ÖØÕÙÌÁØËÏ¦ÒÒËÝËÖÏÒÕÍÁÝÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÚÜÔ:
ÊËÔËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÄÓËÚÎÔÇØÞÏÚË-

ÑÚÕÔÏÑÂÚÕß§¬©ËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÖÕÚÁÁÔÇËÐ¦ØÚÎÓÇÚÜÔ-
ÊÃÖÒÇÙËÁÔÇ:ÇßÚÄÊËÔÛÇ
ÙßÓÈËÃÖÕÚÁßÚÄËÃÔÇÏÛÁÙÎÑÇÏ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ
¬ÎÔßÖÕÙÚÎØÃÐÇÓËÖØÄÙÌÇÚÇÙË
ÑÕÏÔÄÓÇÝ¦ØÛØÕÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÞÁÙËÜÔÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÑ¦ÇØÄÓÕÏÇÛÁÙÎÁÞÕßÔ
ÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
¬ÕßØÑÃÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ¡ÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕ§¬©ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ÁÞËÏÁÔÇÔÊßÚÏÑÄÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄ
ÂÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÙÇÔÑÇÏÓÁÔÇÖÕßËÃÓÇÏÁÔÛËØÓÕÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÔÇÈÒÁÖÜÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÌßÒÇÑÃÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÊÏÑÎÍÄØÕßÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎ
Þ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕß©ÆÚËÖËØÏÓÁÔÜ
ÇÖÄÁÔÇÔÙÆÓÓÇÞÕÙÚÕ§¬©ÔÇ
ÌßÒÇÑÃàËÏÇßÛÇÃØËÚÇßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖØËÙÈËÃÇÝÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÇÊÕÆÓËÖÕÆÛÇÖ¦ËÏ
ÇßÚÂÎÙÞÁÙÎ
– Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, αν η Τουρκία πάρει τους
S-400, δεν θα πάρει τα F-35. Σωστά;
¶§ÇÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÔÇÖ¦ØÕßÔÚÇ-ÇÚÕßÝËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÑßØ×ÙËÏÝÓËÈ¦ÙÎÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÔÄÓÕÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÑßØ×ÙËÏÝÙËÄÖÕÏÕÔÇÍÕØ¦àËÏËÐÕÖÒÏÙÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
ÔÁÞÕßÓËÁÔÇ-ÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÔ
:ÛÇÓÖÕØËÃÎªÜÙÃÇÔÇÓ¦ÛËÏ
ÄÒÇÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÕß-ÑÄÓÎÑÇÏËÑËÃÔÕÏÖÕß
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝ
ÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÇßÚÄÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÙßÓÈËÃÖÕÚÁ
– Εδώ στην Αθήνα γίνεται συζήτηση για το αν οι ΗΠΑ επεξεργάζονται ένα Σχέδιο Β που
θα μπορούσε να προβλέπει τη
μετακίνηση ακόμη και βάσεων
όπως αυτής του Ιντσιρλίκ στην
Ελλάδα, εάν τα πράγματα πάνε
στραβά με την Τουρκία...
¶ËÔÖËØÏÓÁÔÕßÓËÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÁÔÇÔÇÔ×ÓÇÒÕÊØÄÓÕÔÄÓÜÝÚÕÑ¦ÔËÏÛÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÚÎÔËÛÔÏÑÂÓÇÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÇßÚÂÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÓÇÝÞÕßÓËÊËÙÓËßÛËÃÍÏ»ÇßÚÄÈ¦ÙËÏÚÕß¦ØÛØÕßÚÕß§¬©ÑÇÏÛÇ
ÚÎØÂÙÕßÓËÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÓÇÝÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÝÑÇÏÚÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÈ¦ÙËÜÔÑÇÏÊßÔ¦ÓËÜÔÄÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÏÄÖÕßÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÇÖÄÌÃÒÏËÝÞ×ØËÝ
ÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÊËÔÛÇÌÚ¦ÙÕßÓË
ÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÓÜÝÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÑÇÏÚÏÚÎÙßÓÌÁØËÏÚËÒÏÑ¦

Η σημασία της Ελλάδας και ο κακόβουλος «παράγων Ρωσία»
ÓËÍÏÇÓÃÇÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÛË
– Για εμάς εδώ στην Αθήνα,
ίσως και στη Λευκωσία, είναι ένα
μυστήριο ποιος τελικά παίρνει
τις αποφάσεις σε θέματα που
αφορούν την περιοχή μας – ο
πρόεδρος, η γραφειοκρατία ή το
Κογκρέσο; Γιατί βλέπουμε τον
πρόεδρο, και σε σχέση με την
Τουρκία, να αναπτύσσει τη δική του προσωπική διπλωματία.
Αν συμβεί κάτι με την Τουρκία
στην Κύπρο ή στο Αιγαίο ποιος
θα πάρει τις αποφάσεις;
¶ÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏ
ÕÇØÞÎÍÄÝÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓÜÔ
*VTTHUKLYPU*OPLMÑÇÏÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇÃÑÚÎÝÙËÛÁÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÕ
ÓÄÔÕÝÖÇÃÑÚÎÝ¬Õ ÕÍÑØÁÙÕÇÖÕÌÇÙÃàËÏÍÏÇÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÙËÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎ
ÛÇÁÞËÏØÄÒÕÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
– Πώς βλέπετε την επέκταση της
επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας τα τελευταία χρόνια;

Η κινεζική πρωτοβουλία
«Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος» μπορεί να μοιάζει
με μια μορφή οικονομικής συνεργασίας,
αλλά στην πραγματικότητα είναι μια απόπειρα
χειραγώγησης.
AP / SCOTT APPLEWHITE

– Οπως ξέρετε η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις αμυντικές
δυνατότητες της Ελλάδας. Θα
μπορούσαν οι ΗΠΑ να βοηθήσουν με την προσφορά δωρεάν
αμυντικής βοήθειας ή ακόμη και
με την παροχή υλικού στο επίπεδο που συμβαίνει με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο;
¶ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÄÓÇÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÙÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÖÕßÊÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÔÕÓÃàÜÛÇÌÚ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇÍÏÇ
ÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÒÒÂÔÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÊÁÙÓËßÙÎÖÕßÊËÃÞÔËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
– Μιλάμε όμως για πολύ μικρά
ποσά...
¶ÃÔÇÏÄÓÜÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÖÕßÊÃÔÕßÓËÙÂÓËØÇ¬ÕÇÔ
ÛÇÙßÓÈËÃÖÕÚÁÑ¦ÚÏÖÇØÄÓÕÏÕÓË
ÇßÚÄÖÕßÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕÙØÇÂÒ
ÑÇÏÚÎÔÃÍßÖÚÕÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÚÕÊÜÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏ¶ÇÒÒ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÛÇÊÕÆÓË
Ö×ÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÔÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÓÏÒ¦-

«Είμαι ÜÖÑ{{ÌÙÂØTÉ³{~ÒÐÉ³ÐTÓÙ{o{Ñ³iåÑ³ÉÌoÉ{uV
ÜÓÉ{~ÉÓ³ÉÇ³i×³ÐÉ³,ÉÈÐÜ{~ÑÌoÉ¨È{Ñ³ÊÒ¨~
,ÖÐ{VÐÉ³ËÈÉ¨oÒ³i~Ño{Ñ³i~Ñ³ÒÚÉi³ÈÐTÉÙËÈ
¶ªÜÙÃÇËÃÔÇÏÑÇÑÄÈÕßÒÕÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÏÇÚÃÚÕÒÁÜÇßÚÄ"
ÔÇÌÁØÕÓÇÏÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔ
ÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÑÇÏÙÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÖÇØ¦ÔÕÓÎÑÇÚÕÞÂÚÎÝ ØÏÓÇÃ-

ÇÝÙÚÎÔÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÙÚÕÔÞÇÙ¦ÖÎÚÎÝÇÓÇÙÑÕÆ
ÑÇÏÙÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÙÚÎÔËÐÇÖÄÒßÙÎÞÎÓÏÑ×ÔËÖÏÛÁÙË-

ÜÔÑÇÚ¦ËÞÛØÕÆÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ
ÙËËßØÜÖÇáÑÄÁÊÇÌÕÝÙÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓÇÝ¶ÄÖÜÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎ¡ÏÕÆÒËØÖÕßÓÄÒÏÝÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË¶ÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÎÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃÇÓÇÝÂÚÇÔÄÚÏÎ
ªÜÙÃÇ ÛÇ ÙßÓÓÕØÌÜÔÄÚÇÔ ÓË
ÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÑÇÔÄÔËÝÖÕßÓËÚ¦
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÁÛËÙÇÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ËÏØÂÔÎÝÑÇÏËßÎÓËØÃÇÝÖÕßÄÓÕÏ¦
ÚÎÝÊËÔÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÐÇÔ¦ÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÁÒËÐËÄÓÜÝÁÔÇÔÊÏÇ-

ÌÕØËÚÏÑÄÊØÄÓÕÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏ»ÇßÚÄªÜÙÃÇËÖÏÛßÓËÃÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇÊÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÑÇÏÔÇÙÚØÁÉËÏßÖÁØ
ÚÎÝÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÞ
ÙÚÕÛÁÓÇÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ
6ÙÕÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÇßÚÄÖÕß
ÒÁÜÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝÓÕßÙÚÎÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕËÃÔÇÏÄÚÏÎÑÏÔËàÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
¡ÃÇ×ÔÎÔÇÝØÄÓÕÝ®ÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÕÏ¦àËÏÓËÓÏÇÓÕØÌÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ!
ËÃÔÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÓÏÇ
ÇÖÄÖËÏØÇÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝ
ÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÒÒ¦ÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÚÁÝÁÞÕßÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÕÖÄÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ÃÔÇËÏÊÏÑ¦ÙËàÜÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝ
¶ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
/\H^LP¶ÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙËËÚÇÃØÕ
ÑÇÏÃÙÜÝÙËÇÞÃÒÒËÏÕÖÚÁØÔÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖÕßÚÕËÖÏÒÁÍËÏ
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Στις Συμπληγάδες
Πάνου Καμμένου
και Νίκου Κοτζιά
Ο πρωθυπουργός δέχθηκε διπλά πυρά
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σε συνάντησηÈÚÑÓTÉ{¨ÚÈÈ¨oÌØåÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÐÉ³ÈÈ¨oÌ${~Ð{~ È~ÜÉËÙi0Ñ~ÑÜ³~Ñ{³ÑÑÜi¨³ÊÈÈ¨oÌ{¨oÈÜ{Ñ¨Ò~iÚÑ¨{³{~{iÚÖ³ÑÉÌÐÉÑKÊÐÑ³Ñ³iØ~ÈKÓ¨iiØ

Με «δώρα» ο κ. Τσίπρας
προς τις κάλπες του Μαΐου
Μετά το Πάσχα θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα με «θετικό κοινωνικό πρόσημο»
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με «παροχές» ÇÔ¦ÞËÃØÇÝÛÇÕÊËÆÙËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÖØÕÝÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇãÕßËÔ×ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÇÔÏÞÔËÆÕßÔ
ÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÖÕßÛÇ
ÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÏÝÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÝÚÕËÆØÕÝÚÎÝÇÖÕÞÂÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔ
ÔÁÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÖÕßÛÇÖØÕÙÁÒÛÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÔÇËÐÇÍÍËÃÒËÏÁÔÇÓÁÚØÕÓËÛËÚÏÑÄÑÕÏÔÜÔÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ®ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔËÏÒÎÓÓÁÔÎ©ÓÜÝ
ÛÇÖØÕÎÍÎÛËÃÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕ
¦ÙÞÇÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÊÎÒÇÊÂÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÑÒËÃÊÎ
¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÑÇÏÚÕÔÇÔÇÖÒÎØÜÚÂ
ßÖÕßØÍÄÏ×ØÍÕ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÁÞËÏÜÝÙÚÄÞÕÔÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÑÇÓÌÛÕÆÔÚßÞÄÔ
ËÔÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÓËÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÙËÚÄÙÕÖØ×ÏÓÕ
ÙÚ¦ÊÏÕÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÁÚÕßÝ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÓÎÔÁÒÛËÏÙËËßÛËÃÇØÂÐÎÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ¶ÄÖÜÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÙÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑÇÏÚÜÔÊÄÙËÜÔ
ÄÖÕßÇÔÇàÎÚÂÛÎÑÇÔÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ¶ÕÏÄÖÕÏËÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝËÐÇÍÍËÒÃËÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ÊËÔÛÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕÖÕÙÄÚÜÔ
ËÑÇÚËßØ×Ð¦ÒÒÕßÕÑ¬ÙÃÖØÇÝËßÒÄÍÜÝÛÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÊÏ-

ÇÚÎØÂÙËÏËÌËÊØËÃËÝÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÍÏÇÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÜÔÓÇÞ×Ô®ÖÕßÛÇËÃÔÇÏË¦Ô
ÊËÔÇÔÇÚØÁÉËÏÙÚÕÖÇØ¦ÁÔÇÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝÕÏËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÌÛÏÔÕÖ×ØÕß
¦ÔÚÜÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇÚÕÔÃàÕßÔÖÜÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝßÌÃÙÚÇÚÇÏÑÇÛ×Ý
ÇÖÄÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏ
ÛÇßÖ¦ØÐËÏßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÑÇÏ
ÚÕ ÖÇØ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔ

Πέραν του σεναρίου περί καταβολής «13ου μισθού» στους χαμηλοσυνταξιούχους, στο τραπέζι
έχει τεθεί και κάποια
μείωση του ΦΠΑ.
ÛËÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÚÕßÖÇÑÁÚÕß
ÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ®©ÖÜÝÖØÕÙÛÁÚÕßÔÊËÕÏÄÖÕÏËÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÊËÔÛÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓËÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÊÏ¦ÛËÚÇÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÑÇÛ×ÝËÃÞÇÔÖØÕÈÒËÌÛËÃÍÏÇÚßÞÄÔÑÇÚÇÈÕÒÂÇÔÇÊØÕÓÏÑ×Ô
Ô×ÄÓÜÝÎÁÔÚÇÐÎÛËÚÏÑ×Ô®ÓÁÚØÜÔÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÎÇÔÕÏÑÚÄÖÇØÇÓÁÔËÏÚÏ
ÛÇÇÌÕØÕÆÔÇßÚ¦¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏÇÑÏÔËÃÚÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÖËØÃÑÇÚÇÈÕÒÂÝÊ×ØÕß®Â
ÕßÓÏÙÛÕÆ®ÙÚÕßÝÞÇÓÎÒÕÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝ©ÓÜÝÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÚÕÚØÇÖÁàÏÁÞÕßÔÚËÛËÃ

ÑÇÏ¦ÒÒÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇ
ÄÖÜÝÑ¦ÖÕÏÇÓËÃÜÙÎÚÕß¢
©ÏÛÏÇÙ×ÚËÝÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÜÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎËÔÃÙÞßÙËÂÊÎÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝ
ÚÕßÝÇÙÛËÔÁÙÚËØÕßÝÓÁÙÜÚÎÝ
ÊÏÇÔÕÓÂÝÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÓËØÃÙÓÇÚÕÝØÕÙÛÁÚÕßÔÊËÄÚÏÓË
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓÁÚØÇÕ±ªÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÖÕß
ÓÁÞØÏÚ×ØÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÞ×ØÕÍÏÇÚÎ§ÑÇÏÚÕÔ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙËÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÞØÄÔÕÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÎËÏØÇÏ×ÝËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇ
ÇÔÏÞÔËÆÙÕßÔÚÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝ
ÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÑ¦ÒÖËÝ
ØÃÙÏÓÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂÁÑÈÇÙÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÏÛÇËÐÇÞÛÕÆÔ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßÛÇ
ËÃÔÇÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
¬ÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ËÖÏÚËÒËÃÇËÑÚÏÓÕÆÔ
ÖÜÝÎÇÖÕÞÂÛÇËÃÔÇÏÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÄÚÏÙÚÏÝ
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
ÚÕß©ÓÜÝÎÄÖÕÏÇÇÖÕÞÂ
ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÖÒÂÐËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔ±ªÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÚÎ§© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÁÞËÏËÖÏÚÆÞËÏÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÂÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
È¦ÙÎÝÚÎÝ§ËÔ×ÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
Î ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÙßÔËÞÃàËÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÕÈÇØÄÚÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖËÊÃÕ
¡¦ÒÏÙÚÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÇÛÁÙËÏÏÙÞßØÄÚÇÚÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝ
ÞÇÓÁÔÎÝÉÂÌÕßÑÇÏàÎÚ×ÔÚÇÝÚÇ
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ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÁÔÇÎÞÎØÄÓÂÔßÓÇ×ÝËÊ×®ÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ

Η «χαλαρή ψήφος»
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍÏÇ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇËÃÔÇÏË¦ÔÙÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÛÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÎ
ÞÇÒÇØÂÉÂÌÕÝ®ÖÕßËÖÃÙÎÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÏÇÊÏ¦ÛËÙÎÚÏÓÜØÃÇÝ®ÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚË
ÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÙÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÓÏÑØÄÚËØÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÑ¦ÛËÙÞËÚÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎ
ËÃÔÇÏÖØ×ÏÓÎÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÊËÔ
ÁÞËÏÈØËÛËÃÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝ©ÓÜÝÇÖÄ
ÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÄÙÕÏÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏËÔÄÉËÏËßØÜËÑÒÕÍ×ÔËÃÔÇÏÊÏÖÒ¦ÙÏÕÏËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÊÎÒ×ÔÕßÔÖÜÝÊËÔÁÞÕßÔÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖ¦ÔÚÜÝ
ÄÚÏ¶ÖÁØÇÔÚÜÔ § ÑÇÏ
²ØßÙÂÝßÍÂÝ¶ÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÓÏÑØ¦ÑÄÓÓÇÚÇÊËÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÇÐÏÄÒÕÍÎÊßÔÇÓÏÑÂ
¬ÁÒÕÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÄÚÏ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇãÕßÛÇÁÞÕßÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÔÁÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÑÇÛ×ÝÎËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇ
ËÑÚÏÓÎÛËÃØ×ÚÕÔÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏ
ËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÖÄÙÕÏËÐÇßÚ×ÔÛÇ
ÖØÕÙÁÒÛÕßÔÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝËÆÚËØÕÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
ÙßÍÑßØÃÇÑ¦ÖÕÏÕÑÄÓÓÇÚÎÝÓÄÊÇÝ®ÍÏÇÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÚÕÕ±ª

Σε διπλό ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÍÏÇÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÑÄÔÚØÇÓËÚÇÐÆ¦ÔÕß ÇÓÓÁÔÕßÑÇÏ§ÃÑÕß ÕÚàÏ¦ÖÕßÁÖËÏÚÇÇÖÄÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕßÂÚÇÔËÔßÖÔ×ÙËÏÂØÛËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ËÓÌÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÔÇØÇÙÑËßÂßÉÎÒ×ÔÚÄÔÜÔÕÓÏÒÃÇ
ÚÕßÚÁÜÝßÖÕßØÍÕÆÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ
ÊËÔËÃÞËÙÚØÇÓÓÁÔÇÚÇÈÁÒÎÚÎÝÓÄÔÕÖØÕÝÚÕÔÑ§ÃÑÕ ÕÚàÏ¦ÑÇÏÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÁÑÊÕÙÎÝ
ÈÃàÇÝÇÒÒ¦ÙËÇØÑËÚ¦ÙÎÓËÃÇÁÊËÏÐË
ÖÜÝÁÞËÏÊÏÇÈËÃÖÒÁÕÔÚÕÔªÕßÈÃÑÜÔÇ®ÑÇÏÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏËßØÆÚËØÇ
ÙÚÕÇÔÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚØÇÚÄÖËÊÕ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÇÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕß
ÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÓ¦ÒÏÙÚÇÏÊÏÇÃÚËØÎÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÇßÖÕßØÍÏÑ¦ÁÊØÇÔÇ
ËÃÖË!ÔÙÚÎØÃÐËÚËÚÕÔ ÕÚàÏ¦ÛÇ
ÖÁÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ®Ñ¦ÚÏÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔÁÔÚÕÔÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔ
ÈÕßÒËßÚ×ÔÚÎÝÙßÓÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÕß
ÖÇØÃÙÚÇÔÚÕÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇ
Ë¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÕ
Ñ ÇÓÓÁÔÕÝÁÊËÏÐËÔÇÓÎÔÐËÞÔ¦ËÏ
ÓËÚÃÖÕÚÇÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝ ©ÑÇÏ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÖÒÁÕÔÑÇÏÓËÚÎÒÕÍÏÑÂÚÜÔÇÔÚÏÖÕÃÔÜÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÄÚÇÔÕÖØÕËÊØËÆÜÔÇØËÓÁÔÕÝ
ÚÕßÁÑÇÔËÊÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÌÆÙËÜÝ
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÕÑ ÇÓÓÁÔÕÝÇÔÚÁÊØÇÙËÓËÁÔÚÕÔÕÚØÄÖÕßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÇÖÄÉËÛÇÚÇÇÑÕÆÙËÚËÊÏÇÒÆÙÇÚËÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ
ÓÕß©Ó¦ÊÇ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÌÆÍËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÖÜÝ
ÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÖÕßÕÑ¬ÙÃÖØÇÝËÖÇÔÇÌÁØËÏÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÕÖÇÒÏÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÊÃÊßÓÕÚÜÔÑÇÓÇØ¦ÑÇÏËÔÏàÁÒÕß¶ÚÕÁÑÇÔËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÙË
ÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÎÔ ÇÒÇÓ¦ÚÇ¶ÕÑ
ÇÓÓÁÔÕÝËÖÁÒËÐË¦ÒÒÎÍØÇÓÓÂ
¡ËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÛÁÓÇÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÑÇÚÂÍÍËÏÒËÚÕÔÑ ÕÚàÏ¦ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÈÃàÇÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝÃÊÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝËÃÞÇÔ
ÇÖËßÛßÔÛËÃÖÇÒÇÏÄÚËØÇÑÇÏÙÚÕßÝÑ
ÇÓÇØ¦ËÔÏàÁÒÕÖÕßÄÓÜÝÇØÔÂÛÎÑÇÔÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕßÝ®ÔÇÓÖÕßÔ
ÙËÙßàÎÚÂÙËÏÝ

«Πυρά» προς Μαξίμου
ÔÑ¦ÖÕÏÕÝÖËØÃÓËÔËÖÜÝÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÑ ÕÚàÏ¦ÛÇÂÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚØÇÓÓÁÔÎÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕßÚÁÜÝ±ÁÖËÙËÁÐÜ©
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßØ¦ÚÚÜ®ÓËÓÏÇ
ÓÇÑØÕÙÑËÒÂÊÂÒÜÙÎÁÙÚØËÉËÚÇ
ÖßØ¦ÚÕßÑÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÒÎÔÚÎÝ
ÑØÏÚÏÑÂÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÚÕÔÑ ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕÖÕßÄÖÜÝËÃÖËÑÇÑ×Ý
ÊÁÞÛÎÑËÔÇÍÃÔËÏÎÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎ
ÕßÒÂÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßËÃÞËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØËÏÝËßÛËÃËÝÈÕÒÁÝÖØÕÝ
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕß!
Ø×ÚÕÔÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÕß ÇÓÓÁÔÕßÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ®ÚÕßßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÙßÔËÖÏÑÕßØËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÖÕÒÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎÝ®ËÆÚËØÕÔÑÇÚÎÍÄØÎÙË
ËÓÓÁÙÜÝÇÒÒ¦ÙÇÌ×ÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÖÜÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÓÄÔÕÚÎÊÄÐÇ
ÇÖÄÚÏÝØÁÙÖËÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÎÔÆÈØÏÔ®¬ØÃÚÕÔÙÎÓËÃÜÙË
ÖÜÝÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÑ
ÇÓÓÁÔÕßÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÜÝÓÇÑËÊÕÔÕÓ¦ÞÕÝ®ËÐßÖÎØËÚËÃÃÙÜÝ
ÑÇÏÚØÃÚÕßÝ®ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖ¦ÒÏßÖÕÔÕÕÆÓËÔÕÑÇÚ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÎÔÁÔÚÕÔÎÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÖÕßËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕ
Ñ ÕÚàÏ¦ÝÁÞËÏÑ¦ÈÇ®ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎËÔÔËÇÙÁÒÏÊÎËÖÏÙÚÕÒÂÖÕß
ËÃÞËÙÚËÃÒËÏÙÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÎÕÖÕÃÇÕßÊÁÖÕÚËÁÞËÏÊËÏÚÕÌÜÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÁØËÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÔÔÁÕÍÆØÕ
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝËÖÃÙÎÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÕÑ ÕÚàÏ¦Ý
ËÖÁÒËÐËÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÙÚÂØÏÐÂÚÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÕÔÇÆÒÕ
ËØÕßÒ¦ÔÕÇÖÁÔÇÔÚÏ®ÙÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß±ªÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ
±ªËÔÄÉËÏËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÛÇÚËÛËÃËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÞÜØÃÝÒËßÑÂËÖÏÚÇÍÂÑÇÏÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏËÖ»

Η κόντρα των πρώην
υπουργών, σε συνδιασμό
με τη σκανδαλολογία,
προκαλεί νέο πονοκέφαλο στο Μαξίμου.
ÇÄØÏÙÚÕÔ® ÇÚ¦ÇÙÌÇÒËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÑ ÕÚàÏ¦ÝÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÓËÚÇÃÞÓÏÕßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕ
ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÁÞËÏ
ÇÒÒ¦ÐËÏÙÚØÇÚÄÖËÊÕ¶ÖØÄÙÌÇÚÇ
¦ÒÒÜÙÚËÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÙÚÎØÃàËÏ
ÚÕÔ±ªËÔÄÉËÏËßØÜËÑÒÕÍ×Ô¶
ÇÒÒ¦ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚËÔ¦ÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝàßÓ×ÙËÏÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
Þ×ØÇÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÇÖÄÍÕÔÕÚÕß
© ÚÕ §ÓËÚÇÐÆÇÔÚÏÙÆØÏàÇ®ÊßÔ¦ÓËÜÔÑÇÏÇØÏÙÚËØÄÙÚØÕÌÜÔ®ËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÍÁÌßØËÝ
ÓËÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖ¦ÔÚÜÝËÑÚÄÝ
ÚÕßÄÚÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÏÇËÔÊßÔ¦ÓËÏ
ÜØÕÒÕÍÏÇÑÂÈÄÓÈÇÍÏÇÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÁØÞÕÔÚÇÏÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔ
ÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇØÔÎÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÌÕÆÎ
ÙÑÇÔÊÇÒÕÒÕÍÃÇÖÕßÚØÕÌÕÊÄÚÎÙË
ÕÑ ÇÓÓÁÔÕÝÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÙÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎËÚÙÃÚÎÙÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÍÏÇÙÑËßÜØÃÇ®
ÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ5V]HY[PZÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÚÕßËÌÕÖÒÏÙÚÂ
ÇÍÍÁÒÎ¡ÇØÏÔ¦ÑÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÙËÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÖÇÒÏÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ®ËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÔÖÇÒÏÔÄØÛÜÙÂ®ÚÕßÑÇÏÖÇÃàËÏÚÇØÁÙÚÇÚÕß®

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γιατί η προοπτική Μητσοτάκη «στηρίζει» τον αναβλητικό Τσίπρα
Το ενδόμυχο ÙÞÁÊÏÕ®ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÈßÛÃàËÚÇÏÙËÓÏÇÇÑÇÚÇÔÄÎÚÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÇÌÇÙÃÇ¬ØÕÓ¦àÕßÔÎÇÖØÕÔÕÎÙÃÇÑÇÏÕÛØÇÙÆÝÞËÏØÏÙÓÄÝÚÜÔ
ÊÎÓÄÙÏÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ©ÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕß±ªÛÁÒËÏÓÏÇÒÒ¦ÊÇÙÚÇ
ÓÁÚØÇÚÕß4ÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÍÃÍÔËÙÛÇÏ ØÇÚÏÑÕËÐÇØÚÎÓÁÔÎÑÇÏÓËÚÕßÝÌÄØÕßÝÔÇÜÛÕÆÔ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÙËÁÔÇÔÔÁÕÊÏÞÇÙÓÄ
¡ÏÇÇÔËØÓ¦ÚÏÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÖ¦ÚÎÓÁÙÜÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÌÚÜÞÕÖÕÏËÃÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ©
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÒÒÏËØÍËÃÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÔÁÕßÝØÇÚÙÏÙÓÕÆÝÒÎÛÇÃÔÕßÔ
ÄÙÕÏÊÏÎÍÕÆÔÚÇÏÞÇÓÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÎ
ÌÜÔÂ!ÕÏVÝÔÕÓÃàËÚËÄÚÏÖÇÃØÔËÏ
ÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇ"©ÏÐÁÔÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÉËÆÚÏÑËÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÕÏ
ÚËÓÖÁÒÎÊËÝÑÇÏÕÏÌÕØÕÌßÍ¦ÊËÝ®
©ÏÔÕÏÑÕÑßØÇÃÕÏÓÄÔÕÔÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÓÁÔÕßÔÁÐÜ!ËÃÚËÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÑ¦-

Πολλοί εξηγούν με
όρους «καραμπινάτης
διαπλοκής», τη με κάθε μέσο διατήρηση στην
εξουσία αυτής της μισοπεθαμένης πλειοψηφίας.
ÖÕÏÕÇÑÃÔÎÚÕËÃÚËÚÕßÝÖÏ¦ÔÕßÔÚÇ
ÚËÑÓÂØÏÇËÃÚËÖÂØÇÔÑ¦ÖÕÚËÁÔÇ
Ê¦ÔËÏÕËÃÚËÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÓÏÇÓÏÑØÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕßÞÇØÕÖÇÒËÆËÏÓËÌÄØÕßÝÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÊËÑÇËÚÃÇÝ

Η ομάδα ÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÖÒÁÕÔÙËÙÞËÊÄÔÙßÔÜÓÕÚÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÁÞËÏÖÕÒÒÕÆÝËÞÛØÕÆÝ
ÞËÏÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÒÃÍÕßÝÇÒÒ¦ÊßÔÇÚÕÆÝÌÃÒÕßÝ ¦ÖÕÏÕÏÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ËÞÛØ×ÔÚÎÝËÒÖÃàÕßÔÔÇÇÔÇÑÇÚÇÒ¦-

ÈÕßÔÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÄÓÜÝÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÑÇÒ¦ÎÌØÕßØ¦
ÑÕßØÒÁÚÎ®²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÎßÖÕÑØÏÚÏÑÂËÆÔÕÏÇÖØÕÝÚÕÔÑ¦ÓÖØÕßßÖÕÉÂÌÏÕËßØÜÈÕßÒËßÚÂÚÎÝ
ÍÑØÃàÇÝÇØÏÙÚËØÂÝà×ÔÎÝ®ËÔÖËÃÛËÏÄÓÜÝÄÙÕßÝÈÒÁÖÕßÔÑÇÞÆÖÕÖÚÇÚÕßÝËÔÇÍÑÇÒÏÙÓÕÆÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓËÚÕßÝÊÂÛËÔÑËÔÚØ×ÕßÝ©Ï
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃÌÃÒÕÏ®ËÃÔÇÏÕÏÓËÍ¦ÒÕÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦
ÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ¬ÕÑÇÛËÙÚ×ÝÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔËÏÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚØËÓÕÖÇÃàËÏËÈÇÛÓÄÖÕßÖÕÒÒÕÃ
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÑËÃÔÕÏÖÕßËÐÎÍÕÆÔÓË
ÄØÕßÝÑÇØÇÓÖÏÔ¦ÚÎÝÊÏÇÖÒÕÑÂÝ®
ÚÎÓËÑ¦ÛËÓÁÙÕÊÏÇÚÂØÎÙÎÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÓÏÙÕÖËÛÇÓÁÔÎÝ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÓÁÞØÏÝÄÚÕßÑÒËÃÙËÏÎ
ÕßÒÂÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝ
¬ÕÑÇÚ¦ÒÁÐÎËÑÒÕÍÏÑÄËßÇÍÍÁÒÏÕ®ÓÏÒ¦ÍÏÇÓÏÇÌÕÈÏÙÓÁÔÎÞ×ØÇ

¡ËÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÔÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÑØßÌÚÕÆÔÇÖÄÚÕÔÌÕØÕËÏÙÖØ¦ÑÚÕØÇ¡ËÚÏÝÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝ
ÔÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÓÇÆØÎ®ËØÍÇÙÃÇÂ
ÚÎÔÁÐÕÊÕ®ÖØÕÝ¦ÒÒÕßÝÚÄÖÕßÝÂ
¦ÒÒÕÚËÔÇÓÁÔÕßÔÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÔÖØÕÙÁÐËÚËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÌËÆÍËÏÔÇÓÏÒ¦ÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ¬ÏÔÇÖËÏ¦ÒÒÜÙÚË"
ÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÖÕßÁÊÜÙËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÍÏÇÚÕÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÓÁÞØÏÚÕÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ¦
ÚÕÁÚÕÝÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔËÑÒÕÍ×ÔÕ
ØßÛÓÄÝÚÕßÓËÏ×ÔËÚÇÏÙßÔËÞ×Ý¡ÏÇÖÇÙÃÍÔÜÙÚÎÓÁÚØÎÙÎÚÕß
ÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYNÕÊËÃÑÚÎÝ
ÓÏàÁØÏÇÝÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔÎÞËÏØÄÚËØÎÛÁÙÎ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÔÇÓÎÔËÃÞÇÓËËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÒÄÍÜËßØ×

Είναι ÔÇ ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÑÇÔËÃÝÖÕÆÈØÃ-

ÙÑËÏÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÍÏÇÔÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÇÖËÏÒËÃ®ÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙÎÑÜÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÚÂÝËÐÕßÙÃÇÝÓÁÞØÏ
ÚËÒÏÑÂÝÖÚ×ÙËÜÝÓÄÔÎÒÕÍÏÑÂ
ËÐÂÍÎÙÎËÃÔÇÏÎËÐÂÝÓÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÊÏÇÙÚØÕÌÂÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÈËÈÇÃÜÝÔÇÊÕÒ×ÔËÏ
ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÎÝÖÇØÇÍ¦ÊÏÓËÄÚÏËÑ
ÚÕßÖØÕÞËÃØÕßËÚÕÏÓ¦àÕßÔÕÏßÖÕßØÍÕÃÚÎÝßÚÄÄÓÜÝÖÕßÖÇØÇÊÄÐÜÝ
ÛÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÖÇØÕÞÁÝËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂÂÚÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÚÕÙßÔÊßÇÙÓÁÔÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÊÎÓÇØÞÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÊËÃÐËÏÄÚÏÚÕÙ×ÓÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÇÔÇÖÕÊÕÍßØÃÙËÏÚÄÚËÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÊØÁÉËÏÇÓÁÙÜÝÚÕßÝÑÇØÖÕÆÝÚÎÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏËÌÇØÓÕÍÂÌÏÒÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ©ÏÇÍÕØÁÝÛÇÖØÕËÐÕ-

ÌÒÂÙÕßÔÚÎÔÃÑÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¦ØÇ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÇÌÕÆËßÚßÞ×ÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÈÁÈÇÏÕ
ÄÚÏÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÇÔÇÚØÕÖÂÑÇÚ¦
ÚÎÔÖØÕÙËÞÂËÑÒÕÍÂÚÕßØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¡ËÊÆÕÒÄÍÏÇÓÏÇ
ÑÇÛÇØÂËÔÚÕÒÂ®ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËàÎÚËÃÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÁÞËÏËßËØÍËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÑÇÏÛÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

Ηδη, ÙË ÇßÚÂÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÕÏÇÍÕØÁÝÓËÚÎÔÁÇßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÏÝ
ÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝàÎÚÕÆÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔÇÔÇÖÄÊØÇÙÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÇÂÚÇÔÒÕÏÖÄÔ
ÙÖÕßÊÇÃÕÒ¦ÛÕÝÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÔÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÔÇËÑÊÎÒÜÛÕÆÔ©ÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÂÝÒÇÛ×Ô
ËÃÔÇÏÂÊÎÓËÍ¦ÒÕÝ!ÇÝÓÎÔÖØÕÑÇÒËÃ
ÑÏ¦ÒÒÕÚÎÔÚÆÞÎÚÕß
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Νοτρ Νταμ, ελπίδα μέσα από τις στάχτες
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Πώς η ηρωική προσπάθεια 20 πυροσβεστών έσωσε από ολική κατάρρευση την Παναγία των Παρισίων
Tης ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Η αγωνία ÚÜÔÇØÏàÏ¦ÔÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÍÜÔÏÁÝ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÇÔÂÓÖÕØÕÏÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔÔÇÖÇØÇÊÃÊËÚÇÏÙÚÏÝÌÒÄÍËÝÚÕÚØÕÓËØÄÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝÎÝ
ÖØÏÒÃÕßËÃÞËÓÏÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎßÖÇØÐÏÇÑÂÚÇÔÕÌÄÈÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔ
ÇÊßÔÇÓÃÇÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÑÇÏÍÑØËÓÃàËÏÇÏ×ÔÏËÝÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ¶ÙÇÔÚÕÔÐÆÒÏÔÕÙÑËÒËÚÄÚÎÝ
ÓÕÒÆÈÊÏÔÎÝÙÚÁÍÎÝÖÕßÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊËÔÂÐËØÇÔÄÚÏßÖÂØÞËÓÁÞØÏ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÑÏÔÊÆÔËÉËÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖËØÃÖÕßËÔÔÁÇ
ÇÏ×ÔÜÔÙËÙÜØÄËØËÏÖÃÜÔ
ÓÔÎÓËÏÇÑÂÑÒÃÓÇÑÇÕÑËÔÚØÏÑÄÝÖßØÍÃÙÑÕÝÖÕßÑÇÚÁØØËßÙË
ÁÌÛÇÔËÙËÆÉÕÝÚÇ ÓÁÚØÇÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎÍÏÇÔÇÖØÕÐËÔËÃÚÕÊÁÕÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕËÃÕËÖÁÚËÏÔËÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝÇÖÄÍÔÜÙÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑÇÛ×ÝÕÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝÖÕßÇÔÚÒÕÆÙÇÔÔËØÄÓËÖÒÜÚÁÝÇÔÚÒÃËÝÇÖÄÚÕÔÎÑÕß¦ÔÇÓËÚ¦ÈÃÇÝÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÔ¬ÕÖØÄÞËÏØÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÏÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÂÚÇÔÄÚÏÕÑÇÛËÊØÏÑÄÝËÃÞË
ÖËØÃÖÕßÇÌËÛËÃÙÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÓË
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÔÇÙßÓÈÕßÒËÆËÏÊÎÓÕÙÃÜÝ

Ο στόχος Μακρόν
για την αποκατάσταση
του ναού έως τους
Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2024 στο Παρίσι,
ήταν μια επίκληση
στη γαλλική επιμονή.
ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÙÖËÆÙÕßÔÙÚÕ
ÙÎÓËÃÕÑÇÏÔÇÙÚËÃÒÕßÔÑÇÏÖßØÕÙÈËÙÚÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ
Ô×ÕÏÍÔÜØÃàÕÔÚËÝÞÒËÆÇàÇÔ
ÖÏÑØ¦ÚÎÙÆÙÚÇÙÎ¬ØÇÓÖÖÕßÇÔ
ËÏÙÇÑÕßÄÚÇÔÛÇÏÙÕÖÁÊÜÔËÓËÚ¦
ÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÚÕÔÑÇÛËÊØÏÑÄÎÍÇÒÒÏÑÂÖßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÇÐÏÕÖÕÏÕÆÙËÚÕ
ÓÄÔÕËÔÇÁØÏÕÓÁÙÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕ
KYVULÖÕßÖÁÚÇÐËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÑÇÖÔÕÆÝÑÇÏÁÙÚËÏÒËÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇ!ÎÙÚÁÍÎ
ÊËÔÙÜàÄÚÇÔÎÓ¦ÞÎÁÖØËÖËÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÙÚÕßÝÖÆØÍÕßÝÚÎÝÖØÄÙÕÉÎÝ©ÏÖÆØÍÕÏËÃÔÇÏÖÁÚØÏÔÕÏ
ÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÓËÚÇÒÒÏÑÁÝÎÌÜÚÏ¦
ÊËÔÛÇËÃÞËÚÃÖÕÚÇÔÇÑ¦ÉËÏÙÜÙÚ¦"¦ÛÕÝ©ÙÑËÒËÚÄÝÖÕßÙÚÎØÃàËÏÚÏÝÑÇÓÖ¦ÔËÝÎÈÇØÆÚËØÎËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔàßÍÃàËÏÚÄÔÕßÝËÃÔÇÏ
ÐÆÒÏÔÕÝÔÑÇÏÍÄÚÇÔÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝ
ÛÇÁÖËÌÚÇÔÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕÔÈÄØËÏÕÖÆØÍÕÇßÚÄÝÛÇÖÇØÁÙßØËÚÕÔÔÄÚÏÕÑÇÏÚÁÒÕÝÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÕßÌØÏÑÚÕÆ
ÔÚÄÓÏÔÕÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÇÛËÊØÏÑÄ

Τυχερά αγάλματα

Τα μπρούτζινα αγάλματα των 12 αποστόλων που βρίσκονταν σε διάφορα
σημεία της στέγης είχαν απομακρυνθεί λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει η
πυρκαγιά για να συντηρηθούν. Σε ένα από αυτά, ο μηχανικός που
διηύθυνε την αποκατάσταση του ναού τον 19ο αιώνα, Βιολέ ΛεΝτίκ είχε
δώσει εντολή να απεικονίζεται το πρόσωπό του.

Βόρειος Πύργος
8 καμπάνες

11

Το βόρειο κωδωνοστάσιο
ήταν το επίκεντρο της μάχης
με τις φλόγες γιατί αν
καιγόταν ο ξύλινος σκελετός
που συγκρατεί τις καμπάνες,
το βάρος τους θα γκρέμιζε
όχι μόνο τον βόρειο πύργο,
αλλά και ολόκληρο τον
καθεδρικό.
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Νότιος Πύργος
Δύο μικρές καμπάνες
Οι πυροσβέστες που
ανέβηκαν στους δύο
πύργους των
κωδωνοστασίων είχαν στη
διάθεσή τους 15 ως 30
λεπτά για να τους
προστατέψουν. Η ομάδα
είχε εξασκηθεί ακριβώς για
αυτό το ενδεχόμενο.

«Οι Μάιοι»
Πίνακες

6

2

3
Εγκάρσιο κλίτος

7
Κεντρικό κλίτος

Κάθε Μάιο, από το 1630 ως το 1707, ένας νέος
πίνακας προσφερόταν ως δώρο στον καθεδρικό.
Οι πίνακες διασώθηκαν παρότι δέχθηκαν σημαντικές
ποσότητες νερού στη διάρκεια της κατάσβεσης.

1

Μέγα εκκλησιαστικό όργανο
Το μεγάλο όργανο της
Παναγίας των Παρισίων είναι
ένα από
τα μεγαλύτερα του κόσμου.
Οι 8.000 αυλοί πρέπει τώρα
να αποσυναρμολογηθούν,
να στεγνώσουν, να
καθαριστούν από την σκόνη
που σηκώθηκε
με την κατάρρευση της
οροφής και εν συνεχεία
να επανατοποθετηθούν
και να κουρδιστούν.

Η δύσκολη μάχη
©ÏËÃÑÕÙÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝÖÕßÇÔÁÈÎÑÇÔÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝËÑËÃÔËÝÓËÚËØ¦ÙÚÏÕÑÃÔÊßÔÕÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝÙÚÕßÝ
ÊÆÕÖÆØÍÕßÝÚÜÔÑÜÊÜÔÕÙÚÇÙÃÜÔ
ÑÇÏÖ¦ÒËÉÇÔÓËÚÏÝÌÒÄÍËÝÇÖÄÓÁÙÇËÃÔÇÏÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃÂØÜËÝÇßÚÂÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞ¦ØÎ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÙßÔËÞÃàËÏÙÂÓËØÇÔÇÙÚÁÑËÚÇÏÄØÛÏÇ§ÜØÃÚËØÇÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃ
ÚÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÕßÔÇÕÆÑÇÚÇÈØÁÞÕÔÚÇÝÚÕÃÞÕßÝ
ÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÝÏËØ¦ÑËÏÓÂÒÏÇÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝËÔ×ÓÖ¦ÒËÝÇÖÄÒÏÜÓÁÔÕÓÕÒÆÈÏÁÖËÌÚÇÔÇÖÄÚÎÙÚÁÍÎ
©ÚÇÔÕÖßØÍÃÙÑÕÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÙÚÁÍÎÝÈÁÒÕÝÙÜØÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÔÇÕÆÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÓÏÇÚØÆÖÇÙÚÕÙÎÓËÃÕÖÕßÊÏÇÙÚÇßØ×ÔËÚÇÏ
ÚÕÑËÔÚØÏÑÄÓËÚÕËÍÑ¦ØÙÏÕÑÒÃÚÕÝ
ÕÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝËÃÞÇÔÂÊÎÕÖÏÙÛÕÞÜØÂÙËÏÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕÔ ÕÒÕÙÙÄ®ÁÔÇØÕÓÖÄÚ
ÖÕßÙßÔÁÞÏÙËÔÇËÑÚÕÐËÆËÏÓËÍ¦ÒËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÔËØÕÆÖØÕÝÚÕßÝ
ÚÕÃÞÕßÝÑÇÏÚÎÔÕØÕÌÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁÊËÏÐËÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÚÕÃÊÏÕ
ÄÓÜÝÑÇÏÎÚÁÞÔÎÚÜÔÓÇÙÚÄØÜÔ
ÚÕß¡ËÙÇÃÜÔÇÖÕßÁÌÚÏÇÞÔÇÔÖÁÚØÏÔËÝÕØÕÌÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔËÝÇÖÄ
ÖÕÒÒ¦ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÚÕÐÜÚ¦ÚÓÂÓÇÚÇÑÇÏÁÚÙÏÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÑ¦ÖÕÏÜÔ
ÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÕØÕÌÂÝÊËÔÚÎÙßÓÖÇØÁÙßØËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÖßØÑÇÍÏ¦ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËËÔÔÁÇ
×ØËÝÍÏÇÔÇÙÈÂÙËÏËÔ×ËÖÃÓÁØËÝ
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ÖÇØÁÓËÔËÕÌÄÈÕÝÄÚÏÕÏßÉÎÒÁÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÛÇËÃÞÇÔÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕÔËÆÛØÇßÙÚÕÖÇØÏÙÏÔÄÖÜØÄÒÏÛÕÙËÙÑÄÔÎÄÚÏÚÕÔËØÄßÖÄ
ÖÃËÙÎÛÇËÃÞËÇÖÕÙÇÛØ×ÙËÏÚÇÑÕÔÏ¦ÓÇÚÇÑÇÏÄÚÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÛÇ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÔÔÁËÝÑÇÚÇØØËÆÙËÏÝ
©ÞÏÓÄÔÕÚÇÑÚÃØÏÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÃÖÒÇÙÚÕÔÑÇÛËÊØÏÑÄÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÓÂÓÇÚÕßÒ
ÔÚËÒÇÏÚÁÚÕßÔÎÙÏÕÆÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÕÑÇÛËÊØÏÑÄÝËÑÑËÔ×ÛÎÑËÕÏÚÕÖÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃÚÕßÓËÚØÄÁÑÒËÏÙÇÔÑÇÏÕÏÖËØÃÖÕß 
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÖÏÕÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕß
ÖËØÏÕÞÂÝÚÎÝÖÄÒÎÝÇÑÄÓÎÊËÔ
ÍÔÜØÃàÕßÔÖÄÚËÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÚÕ
ÇÐÏÕÛÁÇÚÕÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕÒÃàËÏÇÑÄÓÎÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÖÄÚËÕÏÖÏÙÚÕÃÑÇÏÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÛÇÇÑÕÆÙÕßÔÐÇÔ¦¡ÖÇÞ
ÇÖÄÚÕËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÄØÍÇÔÕ
ÖÇØÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÕÌÜÝÔÇÖÇÃàËÏ
ÓËÚÇÖÕÒÆÞØÜÓÇÈÏÚØÄßÖË-

ØÇÏÙÏÄÊÕÐÎÊÂÒÜÙÎÚÕß¦ÒÒÕß
ÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÄÚÏ
ÕÑÇÛËÊØÏÑÄÝÛÇßÖÕÊËÞÛËÃÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖÕßÛÇÑÇÚÇÌÛ¦ÙÕßÔ
ÙÚÕÇØÃÙÏÍÏÇÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝ
Í×ÔËÝÚÕßÂÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÏÇÙßÓÈÕÒÏÑÂËÖÃÑÒÎÙÎÙÚÎ

Η στέγη δεν μπορεί
να κατασκευαστεί όπως
ακριβώς ήταν γιατί
δεν υπάρχουν πλέον
δάση με υπεραιωνόβιες
βελανιδιές, ούτε
στη Γαλλία ούτε στην
υπόλοιπη Ευρώπη.
ÍÇÒÒÏÑÂËÖÏÓÕÔÂÖÇØ¦ÓÏÇÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
¡ÄÔÕÔÕÁÒËÍÞÕÝÚÕßÔÇÕÆÑÇÏÕ
ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ÚÕÒÏÍÄÚËØÕÁÔÇÞØÄÔÕÐ¦ÒÒÕß
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Ιερά σινδόνη

Διασώθηκε
Αγνωστη κατάσταση
Υπέστη ζημιές
Καταστράφηκε

ÖÕÒÆÖØÏÔÐËÙÖ¦ÙËÏÎÖßØÑÇÍÏ¦
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄÚÕÔÖÁÚØÏÔÕËÐÜÚËØÏÑÄÊÏ¦ÑÕÙÓÕÚÎÝÇÔÇÍÃÇÝÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔÑÇÚÁØØËÇÔ©ÏÇÔ¦ÍÑËÝ
ÙßÔÚÂØÎÙÎÝËÃÞÇÔßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃ
ÙËÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ËßØ×ËÔ×ÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑÕßÔÄÒÕÏÕÏÔÇÕÃ
ÖÕßÞÚÃÙÚÎÑÇÔÖØÏÔÇÖÄÚÕ 
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒÁÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÔÇÞÕØÎÍÂÙËÏÇØÞÏÑ¦ËÑÇÚ
¡ËÇßÚ¦ÚÇÞØÂÓÇÚÇÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÇÖÄÖÁØßÙÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÔÇÙÚÂÔÕÔÚÇÏÕÏÙÑÇÒÜÙÏÁÝÑÇÏÕÏÖØÄÞËÏØÕÏËÐÜÚËØÏÑÕÃÇÔËÒÑßÙÚÂØËÝ
ÖÕßÊÏËØËßÔ×ÔÚÇÏÜÝÖÏÛÇÔÁÝËÙÚÃËÝÚÕßÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÆÈØÇÞßÑßÑÒ×ÓÇÚÕÝ

Διεθνής διαγωνισμός
Ô×ÕÏÁØËßÔËÝÍÏÇÚÇÇÃÚÏÇÚÎÝ
ÖßØÑÇÍÏ¦ÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚÕß¦Ø¢ÏÒÃÖÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÊÏËÛÔÂÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÔÇ
ËÖÏÒËÍËÃÚÕÙÞÁÊÏÕÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÚËÞÔÏÑÂÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÎÝÙÚÁÍÎÝ

Ο μανδύας που φορούσε ο βασιλιάς
Λουδοβίκος ΙΧ, μετέπειτα Αγιος
Λουδοβίκος, όταν έφερε στο Παρίσι το
ακάνθινο στεφάνι του Ιησού
τον 13 ο αιώνα περιλαμβανόταν στα ιερά
κειμήλια που διέσωσαν οι πυροσβέστες

ÕÊÎÍÃÇÔÇÐÇÔÇÞÚÏÙÚËÃÎÙÚÁÍÎ
ÄÖÜÝÂÚÇÔ®ÊËÔÏÙÞÆËÏÍÏÇÊÆÕÒÄÍÕßÝØ×ÚÕÔÕÑÇÛËÊØÏÑÄÝ¦ÒÒÇÐË
ÄÉÎÊÏÇÓÁÙÕßÚÜÔÇÏ×ÔÜÔÓËÚÕÔ
ÑËÔÚØÏÑÄÖßØÍÃÙÑÕÔÇÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÖÕß
ÁÑÇÔËÙÚÇÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÕ
ÓÎÞÇÔÏÑÄÝÏÕÒÁËÔÚÃÑËÆÚËØÕÔ
Ñ¦ÛËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖËØÃÖÕßÊÕÑÕÆÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÙÚ¦ÞÚÎÚÎËßÚÁØÇÖØÕËØÞÄÚÇÔÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÊÁÔÚØÕÖÕßÚÕÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙËÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÑÇÛËÊØÏÑÕÆ
ÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔÂÊÎÞØÄÔÜÔÙÚÁÍÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÂÚÇÔ
ËÖËÏÊÂÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÁÕÔÊ¦ÙÎ
ÓËßÖËØÇÏÜÔÄÈÏËÝÈËÒÇÔÏÊÏÁÝÕÆÚËÙÚÎÇÒÒÃÇÕÆÚËÙÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎ
ßØ×ÖÎÏÇÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÓËÙÚÏÝ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÌÒËÍÄÓËÔÕßÑÇÛËÊØÏÑÕÆÜÝÇÌÕØÓÁÝ
ÍÏÇËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÏÇÔÇÑÃÔÎÙÎ
ßÖÇØÐÏÇÑ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÓÇÝÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÚÇÌßÙÏÑ¦
ÛËÓÁÒÏÇÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÚÇÞÆÚËØÇÇÖÄÄÙÕËÑËÃÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÔÇÍËÔÔÎÛÕÆÔ

Οι προσφορές
και ο... Ουγκώ
H κατασκευή³~ÑÚÉÙ¨{~Ñ³ÐÉÑËÑ
Ê³ÑiÑ³ÊÑÌÙÉ{Âi³iØ
{TÖØ³iØ ~~ÜiËÑØ~Ñ{
³ÉÈoÉVÉÊÐÉ¨Ñi
ÑÑ~Ñ³Ñ~ÉÈÊ³ÈØ³ËÇÉ{
³~Ö¨ØÌK¨Ë~³Ñ{
³i~¨È×Ê³iØ~{{~ÊØ{É¨Ñ¨TËÑØ${ÜÈ{Ì³É¨ÉØ{~oÓÉ{ÉØ³iØÑÜÜËÑØ
ÓÉÈÑÑ¨×Ó¨È
É~Ñ³³ÒÙÉØÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ
o{Ñ³{ØÉ¨oÑËÉØÑ~Ñ³Ò³ÑiØVÙio³ÑØÑÈÐ
T¨Ê³i³È0Àx²²_¦Ñ³ÈØ
ÑÉÈÚÖÉ{ÐÊÈÐÑÉ~ÐÓ¨ÈØ³ÈË~³¨Ø$Èo~
t.ÑØÉÈTÑ¨{³o{ÑÌÑ~ÒÉ³Éo{Ñ³i(ÑÑoËÑ³
(Ñ¨{ËuVÓo¨ÑÉt ÜËÇÑ~ÒÉ³É³ËÙ{~Ñ{o{Ñ
³ÈØåÚÜËÈØu

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο κόκορας-σύμβολο
της Γαλλίας βρισκόταν
στην κορυφή του
κεντρικού πυργίσκου
ο οποίος κατέρρευσε.
Ο κόκορας εντοπίστηκε
«λαβωμένος»
μέσα στα συντρίμια,
ενώ οποιαδήποτε
ανακατασκευή του
πυργίσκου θεωρείται
βέβαιο ότι θα φιλοξενεί
στην κορυφή της
τον διάσημο
ανεμοδείκτη.

Τρεις καμπάνες

Μικρό εκκλησιατικό όργανο

Ξύλινο τέμπλο

Ακάνθινο στεφάνι

Χορωδία

6
9
8
Αγαλμα Αγίας Θηρεσίας
Η Αγία Θηρεσία του
Μικρού Ιησού ήταν μία
από τις πιο αγαπητές
αγίες της σύγχρονης
εποχής. Το άγαλμά της,
που βρίσκεται στο
νότιο εγκάρσιο κλίτος
του ναού, δεν υπέστη
ζημιές. Το άγαλμα
φιλοτεχνήθηκε το 1935
και είναι μία από τις πιο
πρόσφατες προσθήκες
σε έναν καθεδρικό που
περιλαμβάνει έργα
τέχνης από οκτώ
αιώνες.

Η νότια ροζέτα

5

Οι τρεις μικρές
καμπάνες του κεντρικού
πυργίσκου
χρονολογούνται
από το 1864. Οι τρεις
καμπάνες, που είχαν
βάρος 120 κιλά, 250
κιλά και 450 κιλά
κατέρρευσαν μαζί με
τον κεντρικό πυργίσκο
ανοίγοντας τρύπα στην
οροφή του καθεδρικού,
στο σημείο όπου
το κεντρικό κλίτος
διασταυρώνεται
με το εγκάρσιο κλίτος.

Το μικρό εκκλησιαστικό
όργανο ήταν αυτό που
ακουγόταν στις έξι
λειτουργίες που
τελούνταν καθημερινά
στον καθεδρικό ναό,
ενώ στις ξεχωριστές
περιστάσεις έδινε την
σκυτάλη στο μεγάλο
όργανο ή εμπλεκόταν
μαζί του και με τους
πιστούς σε μουσικό
διάλογο. Θα χρειαστεί
αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμό, όπως το
μεγάλο όργανο

Το τέμπλο είναι ένα
από τα έργα τέχνης που
επεβίωσαν και από την οργή
των επαναστατών, που
κατέλαβαν τον καθεδρικό ναό
το 1789 και από την δραματική
πυρκαγιά. Δεν είναι σαφές
αν υπέστη ζημιές κατά
την πυρόσβεση. Συνολικά
οι ζημιές στο εσωτερικό του
ναού είναι μικρές, καθώς
οι φλόγες έκαψαν τη στέγη,
όχι το εσωτερικό.

Ο βυζαντινός αυτοκράτορας
Βαλδουίνος Β χάρισε το
στεφάνι που σύμφωνα με
τον θρύλο φορούσε ο
Ιησούς κατά την σταύρωση
στον Λουδοβίκο ΙΧ το 1238.
Το στεφάνι φυλασσόταν
στην Σαιντ Σαπέλε,
παρεκκλήσι που ανεγέρθηκε
ειδικά γι αυτό το σκοπό ως
τη γαλλική επανάσταση. Στις
αρχές του 19ου αιώνα
μεταφέρθηκε στην Παναγια
των Παρισίων. Διασώθηκε
από την φωτιά και
φυλάσσεται προσωρινά στο
δημαρχείο του Παρισιού.

Τα βιτρώ στη νότια ροζέτα
τοποθετήθηκαν το 1260, δέκα
χρόνια μετά από τα βιτρώ της
βόρειας ροζέτας. Οι ροζέτες
επεβίωσαν από την πυρκαγιά,
αλλά τα πλαίσιά τους έχουν
υποστεί ζημιές και
η σταθεροποίησή τους
είναι μία από τις βασικές
προτεραιότητες των εργασιών
που θα ξεκινήσουν όταν
εκλείψει ο κίνδυνος
κατάρρευσης και επιτραπεί
η πρόσβαση κοντά στους
τοίχους του ναού.

«Σαν να καίγεται το Αγιον Ορος»
Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Η πρόσφατη ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÊËÔÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÔÇÓÎÔËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÏÚÕÔ
ÏÙÚÕØÏÑÄÏ×ØÍÕËØÚÏÒÂÕÕÖÕÃÕÝàËÏËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÕ
ÇØÃÙÏÚÕßÁÞËÏÇÖÕÊÕÛËÃÑÇÏÎ
ÍÇÒÒÏÑÂßÖÎÑÕÄÚÎÚÇ©ÑËØÚÏÒÂÝ¶ÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ!ÙÚÕØÃÇÚÎÝ§ËÄÚËØÎÝÑÇÏÆÍÞØÕÔÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝ®ÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÁÝÑÊÄÙËÏÝ ØÂÚÎÝ¶ÓÃÒÎÙË
ÙÚÎÔ ®

– Eνας Ελληνας ιστορικός και
στοχαστής που ζει δεκαετίες στο
Παρίσι πώς ένιωσε βλέποντας
αυτές τις εικόνες;
¶ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÛÇÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔ
ÇÔÁÈÒËÖÇÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝÔÇÑÇÃÍËÚÇÏÂÚÕÔÇØÛËÔ×ÔÇ

– Τι σημαίνει αυτή η καταστρο-

φή για τον πολιτισμό, τον δυτικό αλλά κυρίως τον οικουμενικό;
¶ÔÑ¦ÖÕÚËßÖ¦ØÐËÏÁÔÇÝÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÛÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÕÔÇÔÛØÜÖÏÙÓÄ²ÜØÃÝ
ÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÕÆÚËÖÕÒÏÚÏÙÓÄÕÆÚËÛØÎÙÑËÃÇÃÔÇÏÎÖËÓÖÚÕßÙÃÇÚÜÔÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÔÛØ×ÖÕßÑÇÏÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ×ÝÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÑÇÏ
ÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÇÖÄÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÚÕßËÇÔÛØ×ÖÕßÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔ×ÔÙßÔÕÉÏÙÓÁÔÕÙËÊÆÕÒÁÐËÏÝ!
ÇÍÇÖ¦ÚËÇÒÒÂÒÕßÝ®

– Πώς είδαν οι Γάλλοι αυτήν την
καταστροφή;
¶©Ï²ØÏÙÚÏÇÔÕÃÚÎÔËÃÊÇÔÜÝ
ÖÕÒÃÚËÝÛØÎÔ×ÔÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÉ¦ÒÒÕÔÚÇÝÓËÂØËÓÕÖËÃÙÓÇÒÒÕÏ
ÚÕßÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÄÞÏÜÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÃÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÂÐËØÇÔÇÖÄÓÏÑØ¦
ÖÇÏÊÏ¦ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÇËÃÙÇÏÖÕÒÃ-

ÚÎÝ ÇÏ¦ÒÒÕÏËÖËÏÊÂÃÙÜÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÈÇÛÆÚËØÇÚÏËÙÂÓÇÔËËÐÇØÞÂÝÕ²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕßÕßÑÇÏÍÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß
ÙÂÓËØÇßÚÄÚÕÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÄÓÔÎÓËÃÕÊËÔÂÚÇÔÁØÍÕËÔÄÝ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÑÇÏÖÁÔÚËàÜÍØ¦ÌÜÔ
ÑÇÏÍÒßÖÚ×Ô
¬ÕÙÓÃÒËÉÇÔÓËÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ¦ÍÔÜÙÚÕÏÞÚÃÙÚËÝ
ÑÇÏÚËÞÔÃÚËÝÖÕßÊÕÆÒËÉÇÔÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÞÚÃàÕÔÚÇÝÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÔÁÇÑÇÏËßØÆÚËØÎßÉ×ÔÕÔÚÇÝÖØÕÝÚÕÔÕßØÇÔÄÚÏÝÇÉÃÊËÝ
ÚÎÝ ÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÖËÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÒÁÐËÏÝÇßÚ¦ÖÕßÁÖØËÖËÔÇÖËÏ
ÇØÞÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÚËÒËÏ×ÔÕÔÚÇÝÓË
ÊÆÕÇÖÒÁÝÌØ¦ÙËÏÝÖÕßÁÙÓÏÍÇÔ
ÓËÚÕÔÉÇÒÓÄÑÇÏÙßÓÈÄÒÏàÇÔÚÎÔ
ËÔÄÚÎÚÇÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÒÇÕÆ!ÃÓÇÙÚËÒÇÄÝÖÕßÐÁØËÏÔÇÞÚÃàËÏ ÇÏ
ÛÇÚÎÔÐÇÔÇÞÚÃÙÕßÓË
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Οι... ανοχύρωτοι
αρχαιολογικοί χώροι
της Ελλάδας
Η καταστροφή ÙÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔÂÚÇÔÓÏÇÖÏÑØÂßÖËÔÛÆÓÏÙÎ!¬ÇÓÔÎÓËÃÇÄÙÕÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÇÑÏÇÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇÒ¦ÛÕÝÑÇÑÂËÑÚÃÓÎÙÎÖÇØ¦ÒËÏÉÎÂÑÇÏÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦
ÖÕßÛÇÓÖÕØËÃËÃÚËÔÇÚÕßÝÇÔÕÃÐËÏÖÒÎÍÁÝËÃÚËÔÇÚÇÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏ
ÕÒÕÙÞËØ×Ý¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÄÓÜÝÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÎÓÏÑØÄÚËØÎÇÖËÏÒÂ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖÕßÊÏËÛÔ×ÝÖØÕÑÇÒËÃÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄ
ËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÚÇÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏ
Ëß¦ÒÜÚÇÑÇÏÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚÇ
ÌßÙÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÇÑØÇÃÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÒÕÏÛßÓÄÓÇÙÚË
ÚÏÝÌÜÚÏÁÝÚÕßÙÚÎÔÒËÃÇ
ÖÕßÇÖËÃÒÎÙÇÔÚÕÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ
Þ×ØÕÑÇÏÚÕÓÕßÙËÃÕÚÎÝØÞÇÃÇÝ
©ÒßÓÖÃÇÝÚÎÔØÞÇÃÇ¡ËÙÙÂÔÎ
ÑÇÏÚÇÙÕÈÇØ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËËÐÇÏÚÃÇÝÖÒÎÓÓßØÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÚÎÔÆÒÕÄÖÕß
ÎÖßØÑÇÍÏ¦ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÒÄÍÜÚÜÔÁÔÚÕÔÜÔÇÔÁÓÜÔ
ÇÖËÃÒÎÙËÚÇÚËÃÞÎÚÕßÌØÕßØÃÕß
ÄÙÕÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÎËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÓËÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÖÒÕÆÚÕËÔ
ßÖÇÃÛØÜ"
ÕÒÒÕÃÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÃÞ×ØÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËØÃÙÑÕ
ÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÙËÊ¦ÙÎÂÑÇÏ
ÇÔÕÏÞÚÕÆÝÞ×ØÕßÝÓËÐÎØÂÈÒ¦ÙÚÎÙÎØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÇÙÖÃÊÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÎßÇÍÍËÒÃÇ¬Ù¦ØÚÙÕß
ÊÇÙÕÒÄÍÕÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔÙËÇÔÕÏÞÚÕÆÝÞ×ØÕßÝ

ÖËØ¦ÙËÏÕØÏàÄÔÚÏÇÎÇÔÚÃÒÎÉÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÇÖÄÚÏÝ
ÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝßÚÄÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙËËßØÜÖÇáÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔ
ÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÖØÄÒÎÉÎÑÇÏÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÏÄÚÏÑÇÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÖØÄÒÎÉÎÝÏÇÚÃÒÞÇÔÊËÔÍÃÔËÏÙÜÙÚÂÊÕßÒËÏ¦
ÙÚÇÌßÙÏÑ¦ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÂÙÚÇ
Ê¦ÙÎÄÚÇÔÑÇÃÍÕÔÚÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÐÇÔ¦ÚÇÃÊÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÌÕØÁÝÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÍÃÔËÚÇÏÑÇÚÄÖÏÔÑÇÚÇÙÚØÕ-

Στη χώρα μας
τις περισσότερες φορές
η συζήτηση
για την πρόληψη
γίνεται κατόπιν
καταστροφής.
ÌÂÝßÙÚßÞ×ÝÕÒÆÌÕÈ¦ÓÇÏ
ÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÜÙÚÂËÔÎÓÁØÜÙÎÙÚÕßÝÇØÓÄÊÏÕßÝÌÕØËÃÝ×ÙÚË
ÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛÕÆÔÊØ¦ÙËÏÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý®ÒÁËÏÎÑ¬Ù¦ØÚÙÕßÖÏÖÒÁÕÔßÖ¦ØÞËÏÚÕÍÔÜÙÚÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕßÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÓËÚÇÐÆÚÜÔÇØÓÄÊÏÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÙË
ÑËÔÚØÏÑÄËÖÃÖËÊÕÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÓË
ÈÁÈÇÏÇÑÇÏÚÎÔÑØÃÙÎËÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÁÍÏÔËÓËÃÜÙÎÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÔÇÓÎÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÔÂÑÇÏÔÇ
ÓÎÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÑÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆ
¶ÔÇÚÕÖÕÆÓËÑÏÇßÚÄ¶ÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÙÕÈÇØÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÞØÄÔÕÝ®
¡ÏÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎØÃÙÑÕßÙË
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓÔÎÓËÃÇ
ÙÎÓËÃÇßÉÎÒÂÝËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÝ
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÖØÄÒÎÉÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÙÜÙÚÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÖÏÚÇÑÚÏÑÂ

«Υπάρχουν χρήματα»
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎàÜÂÓÇÝÑÇÏÎÞ×ØÇÓÇÝÁÞËÏ
ËÖÎØËÇÙÚËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÊËÔÛÁÒÜÔÇ
ÇÑÕÆÜÇÖÄÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÖØÄÒÎÉÎ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÞØÂÓÇÚÇÒÁÕÔÙËÄÒËÝÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÁÞËÏ

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

A.P. / PETROS GIANNAKOURIS

Μπρούτζινος κόκορας

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Στην ÜÜÒÙÑÌÜ{ÚÈÐÌÐÑ³É³{Ø×³{ÓØ³È¸ÆÆ¬³i ÜÉËÑ×³VÈ
ÑÉËÜiÑ³Ñ¨TÑ{Üo{~ÌT¨~Ñ{³ÐÈÉË³iØå¨TÑËÑØ$ÜÈÐËÑØV
³iå¨TÑËÑÉÊi~Ñ{³ÑKÑ¨Ò¨KÜÊÐÑ³ÑÈÑ³{ÐÉ³{ÉÉÂÑ{³ËÑØ
ÜiÐÐÈ¨{~×Ñ{ÐÓ~Ò(ÌÚ¨Ñ~{ÐÓiÉËÑ{Ð{ÑT¨ÑÌØi ÜÜÒÙÑVÐÉ³ÌiÐÑ³{~ÌÜ{³{³{~ÌÜÖ³ÉÈÑËÚ¨«

ΑΠΟΨH

Μέσα μας έγινε το κακό
Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΚΗ*

Η καταστροφική ÌÜÚÏ¦ÙÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÁÔÇÈÇÛÆÚØÇÆÓÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÐÎÍËÃÛÇØØ×ÚÎÍËÔÏÑÂÙÚËÔÇÞ×ØÏÇ
ÖÕßÁÞËÏËÖÏÑØÇÚÂÙËÏ§ÕÓÃàÜÇßÚÄ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÎÇÔÇÍÃÇÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÞÇØÇÍÓÁÔÎ
ÙÚÎÓÔÂÓÎÓÇÝÄÖÜÝÇÝÖÕÆÓËÕ
ÖÆØÍÕÝÚÕßáÌËÒÑÇÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¡ËÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß
ÖßØÍÃÙÑÕßËÏÊÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏ
Ñ¦ÚÏÇÖÄÚÎÓÔÂÓÎÓÇÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÍÃÔËÚÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂßÖÄÛËÙÎ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÔÇÑÇÚÇÙÚØËÌÄÚÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÑÕÒÄÔËÝÚÕßÇØÛËÔ×ÔÇ
ÃÔÇÏÒËÝÑÇÏÂØÛËÑ¦ÖÕÏÕÝÑÇÏÓÕßÚàÕÆØÜÙËÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÓÔÎÓËÃÕß
ÖÕßÁÞÕßÓËÓÁÙÇÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝ
ÚÎÔÕßÙÃÇÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÇßÚÄ

A.P. / DIANA AYANNA

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Με την καταστροφή³ÈÈ¨oË~ÈÉ{Ù{~ÒV~Ñ³Ñ³¨Ó×É³Ñ{~Ò³{
ÑÌ³iÐÊÐiÐÑØ~Ñ{o{¤ÑÈ³ÌoËÉ³Ñ{¨{~ÊÈÌÚÉi
ÙßÔÁÈÎÓÁÙÇÓÇÝÄÞÏÁÐÜÐÕß
ÑÇÏÎÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß
ÑÄÙÓÕßÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÙßÓÈ¦Ô
ÃÔÇÏÙÇÔÔÇÇÌÇÏØÕÆÔÑ¦ÚÏÛËÓËÒÏ×ÊËÝÇÖÄÚÎÓÔÂÓÎÙÕßÒËÝÑÇÏ
ÁÔÇÞÁØÏËÏÙÁÈÇÒËÙÚÕÓßÇÒÄÙÕß

ÑÇÏÙÕßÖÂØËÑ¦ÚÏÖÕÒÆÚÏÓÕØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂàÜÚÄÙÕÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÙÚÕÇØÃÙÏÑ¦ÚÏÓÁÙÇÓÕß
ÁÞËÏÓËÚÇÚÕÖÏÙÚËÃ¦ÔÕÏÐËÓÏÇÖÒÎÍÂÊËÔÁÞÜÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÖ¦ÜËÑËÃ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÇÔÇÍÃÇÄÖÜÝÁÑÇÔÇ¦ÒÒÕÚË ¦ÖÕÚËÖÂÍÇÏÔÇÙËÁÔÇ
àÇÞÇØÕÖÒÇÙÚËÃÕÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ
ÔÇÄÚ×ØÇÓÕßÚÎÔÁÑÕÉËÚÎÔÄØËÐÎËÔÛÁÒÜÔÇÑÕÏÚ¦ÐÜÐÇÔ¦ÖØÕÝ
ÚÇËÑËÃÒÒ¦Ö×ÝÔÇÓÎÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÝ
ÖØÕÝÚÇËÑËÃ"ØÕÝÚÇËÑËÃËÃÔÇÏÎ
ÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÖ»ÄÖÕß
ÑÏÇÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÝÙÚÕÇØÃÙÏÛÇÚÎ
ÊËÏÝËÃÔÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÕß

* Ο Βασίλης Αλεξάκης είναι
συγγραφέας. Τελευταία του βιβλία
«Η μητρική γλώσσα» (2017) και «Γιατί
κλαις;». Αμφότερα κυκλοφορούν από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
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Ναρκοπέδιο ο Λευκός Οίκος επί Τραμπ
Η πολυσέλιδη έκθεση Μιούλερ περιγράφει απίστευτες καταστάσεις ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στους συνεργάτες του
Των PETER BAKER
και MAGGIE HABERMAN

Οταν ο ÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ËÃÞËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßÙÚÕ©È¦ÒØÇÌËÃÕÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕßÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔ
ÖÏÛÇÔÕÆÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚËÝÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß-)0ÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞË
ÓÄÒÏÝÇÖÕÖÁÓÉËÏÕßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ¬àËÌÁÙÏÕÔÝÍÒÃÙÚØÎÙËÁÐÜÇÖÄÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÁÔÇÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇ©ÚÇÔËÖÁÙÚØËÉË
ËÔÎÓÁØÜÙËÚÕÔ¬ØÇÓÖÍÏÇÚÏÝÊßÙ¦ØËÙÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝ!ÕËÏÊÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÓÄÒÏÝËÃÞË
ÊÏÕØÏÙÚËÃÍÏÇÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇ
©¬ØÇÓÖÈßÛÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÚÕß¥ËÁÓÕßßÚÄËÃÔÇÏ
ÌÕÈËØÄÃÔÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÓÕß¬ÎÍÇÓÇ®ËÃÖËÔ
ÑÇÏÎÊÏËÚÂÝÇÔ¦ÑØÏÙÎÊËÔÑÇÚÁÒÎÐËÙËÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÎÁÑÛËÙÎÚÕß¡ÏÕÆÒËØÙÑÏÇÍØ¦ÌÎÙËÓÏÇËÏÑÄÔÇÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑßØÏÇØÞÕÆÙËÁÔÇÝÖØÄËÊØÕÝÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÙËÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÇÔÇÚÕØÖÏÒÃÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÑØÏÙÎÍÏÇ
ÔÇÈØËÛËÃÚËÒÏÑ¦ÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÈÕÎÛÕÆÝÚÕßÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔ
ÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÔÇÇÉÎÌÂÙÕßÔÚÏÝ
ËÔÚÕÒÁÝÚÕß

A.P. / EVAN VUCCI

THE NEW YORK TIMES

O Αμερικανός ¨ÌÉÙ¨ØÐ{ÜÒÐÉÙiÐ{o¨Ò×ÈØ³$KÒÜ¨Ñ×ÉË Ù{É³ÊØÑÒ~¨{iÙÉ~Ñ³ÓÜiÂÉÉ~Ñ³io¨ËÉØÉÑ³Ë³È

Από τις πρώτες μέρες
της προεδρίας του
προσπαθούσε να
αναχαιτίσει την απειλή
από τη ρωσική ανάμειξη
στις εκλογές του 2016.

Ψέματα σε όλους
©ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÙÁÒÏÊÎÁÑÛËÙÎÔÇ
ËÃÔÇÏÁÔÇÔÇØÑÕÖÁÊÏÕÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÊÏÇÖÕÚÏÙÓÁÔÕÇÖÄÇÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÑÇÏÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÁÔÇ
ÖØÄËÊØÕÕÕÖÕÃÕÝÒÁËÏÉÁÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÑÇÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇßÖÕÞØË×ÙËÏÚÕßÝ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßÔÇÖÕßÔÉÁÓÇÚÇÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß©¬ØÇÓÖ
ÇÖËÃÒÎÙËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÚÕßÝßÌÏÙÚÇÓÁÔÕßÝÚÕß
ÖÕßÊËÔËÑÚËÒÕÆÙÇÔÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝ
ÚÕßËÔ×ËÑËÃÔÕÏÇÖËÏÒÕÆÙÇÔËÖÇ-

ÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÔÇÖÇØÇÏÚÎÛÕÆÔÇÔÚÃ
ÔÇÊÏÇÈÕÆÔÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÕßÔÄÓÕßÂÚÎÝÎÛÏÑÂÝ
ÚÕÁÔÇÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÓËÚ¦ÚÕ
¦ÒÒÕÕ¬ØÇÓÖËÖÁÚËÏÔËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÕßËÔÊÃÊÕÔÚÇÝÙÚÎÔÕØÍÂÑÇÏÐËÙÖ×ÔÚÇÝÓËÚÁÚÕÏÕÚØÄÖÕ
×ÙÚËÕÏÈÕÎÛÕÃÚÕßÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑÇÔ
ÙËÓ¦ØÚßØËÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßÏÇÙ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÇÖÕÙÇÌÎÔÃàËÏÎÁÑÛËÙÎËÔÓÁØËÏ
ËÖËÏÊÂÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÃÚÕßËÃÊÇÔÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÑÇÏÚÕÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÇÖÄ
ÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÈÇÛÆÚËØÜÔËÔ-

«Αφήνει το Κογκρέσο στο σκοτάδι»
Ενα ¸m¨ÐÉ³Ò³iÙiÐ{Ëii³iØÓ~ÚÉiØ{ÖÜÉ¨V{ÛiÐ~¨Ñ³{~Ë³Èo~¨ÓÈÇÊ³iÑÑÙÈÌÜÑ³Ñ³{TÉËÑ³iØVÑ~ÌÐi~Ñ{
ÑÈ³ÒÈÑÑÜÉË×Úi~Ño{ÑÜÌoÈØÑ×ÑÜÉËÑØÉ³É{TÉË¨iÐÑÌ³{i
Üo~¨{ÐÓiÉ~ÙTÊ³iØÓ~ÚÉiØtÑ×ÊÉ{³o~¨Ó³~³ÒÙ{uV
ÛiÐ~¨Ñ³{~ÌØÉ{~É×ÑÜÊØ³iØÙ{~Ñ³{~ÊØÉ{³¨ÊØ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ
ÈÜÊØV0ÇÓ¨Ü³ Ò³ÜÉ¨VÇÊ³iÉÑÑ¨ÑÙÚÉË³.ÐÑÜÌ~Üi¨
³~ÉËÐÉt É{³¨ÊÐÈT¨É{ÒÇÉ³Ñ{~Ñ{ÓTÉ{Ù{~ÑËÐÑÑÑ~³ÊÉ{
¨ÌKÑi³iÜÊ¨iÉ~ÙTÊ³iØÓ~ÚÉiØ~Ñ{³Ñ³{TÉËÑVÈÈÒÙÈÐÉ³{Ø¨Ñ~³{~ÓØ³ÈÑ¨ÉÜÚÌ³ØÓT¨{³{oÐÊØVÙÉÓTÈÐÉÙÉ{
~Ò{ÑÑÌ³Ñ³{TÉËÑVÒ³ÑËÑKÑË³i~É³~É³{~Ì³ÈÉ{Ù{~ÖÑÑ~¨{³ÊuVÑÑ×Ó¨É³Ñ{³iÑÑ~Ëi³È Ò³ÜÉ¨tÛ{Ñ³È³Ñ{o{ÑÉÐÓÑÉ³ÉÜØ~Ñ³Ñ~ÉÈÑÐÓ{~Ñ{É³ÉÜØÉÈÙÉËØ{TÈ¨{ÐËÑÌ¨{ÐÓÑ¨ÌÑ³iÑ¨ÑÜi¨iÐÑ³{~ÊÓ~ÚÉi{ÖÜÉ¨V
iËÑo¨Ò×³i~ÉÑÌdÚÈÐÐÓÈØÛiÐ~¨Ñ³{~ÖØÜÈÑÐÓÈØ
ÉÑ³Ë³È0¨ÑÐuVÓo¨ÑÉåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨Ø³/Àx²²_¦
ÙÚÃÑÚÜÔÚÕß/ÁÑÛËÙÎÌÏÒÕÚËÞÔËÃ
ÚÎÓÃÇÙÑÎÔÂÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÄØÏ¦ÚÕß
ËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÕÚÄÚËÖØÕÙÜÖ¦ØÞÎÝªÏÔÝØÃÓÖÕßÝÇÔÁÌËØË

ÄÚÏÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßßÖÕßØÍÕÆÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÚÕÔÁÞËÏÇØÖ¦ÐËÏÇÖÄ
ÚÕÔÒÇÏÓÄ®ËÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÕÊÏÑÎÍÄØÕÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¢¡ÇÑÑÇÔ
qÖÇØÇÖÕÔÁÛÎÑËÙÚÕÔØÃÓÖÕßÝ

ÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÛÁÒËÏÔÇÚÕÔßÖÕÞØË×ÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÚØËÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ® ÇÏÁÔÇÝËÐÃÙÕßÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÝ¬ØÇÓÖÇÖÄÚÕÔ¡ÇÑÑÇÔÚÕÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÙËÉËÆÚÎÓÖ¦ÙÚÇØÊÕ®
ÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÁØËÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÕ¬ØÇÓÖÖØÕÙÖÇÛÕÆÙË
ÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÚÎÔÇÖËÏÒÂÇÖÄÚÎ
ØÜÙÏÑÂÇÔ¦ÓËÏÐÎÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßÑÇÏÚÏÝßÖÕÉÃËÝÍÏÇ
ÚÏÝËÖÇÌÁÝÚÕßËÖÏÚËÒËÃÕßÚÕßÓË
ÚÎ¡ÄÙÞÇ

Η απομάκρυνση Φλιν
ÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÌÄÚÕßÇÔÁÒÇÈËÚÕÇÐÃÜÓ¦ÚÕßÕ¬ØÇÓÖÇÖÕÓ¦ÑØßÔËÚÕÔ¡¦ÏÑÒ¢ÒÏÔÖØ×ÎÔÙÆÓÈÕßÒÕËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝËÖËÏÊÂ
ËÃÖËÉÁÓÇÚÇÙÚÕ-)0ÍÏÇÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÔª×ÙÕÖØÁÙÈÎ
ÖÕÞÇÏØËÚ×ÔÚÇÝÚÕÔÚÕßËÃÖË!Ç
ÙÕßÊ×ÙÜÑÇÒÂÙßÙÚÇÚÏÑÂÃÙÇÏ
ÑÇÒÄÝÚÆÖÕÝÇÙËÌØÕÔÚÃÙÕßÓË®
©¬ØÇÓÖÑÇÏÕÍÇÓÖØÄÝÚÕß¬à¦ØËÔÚ ÕÆÙÔËØÛË×ØÎÙÇÔËÙÌÇÒÓÁÔÇÄÚÏÇÔÐËÌÕØÚÜÛÕÆÔÚÕÔ¢ÒÏÔÛÇ

ËÑÚØÕÞÏÇÙÚËÃÎÁØËßÔÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÄÚËÊÏËÔËØÍÕÆÙËÕ¬àÁÏÓÝ ÄÕßÓÏ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß-)0ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÍËÆÓÇÚÕÝÓËÚÕÔ ØÏÝ ØÃÙÚÏÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÂÚÎÚÕß§ÏÕß¬àÁØÙËáÕ
¢ÒÏÔÑ¦ÒËÙËÚÕÔ ÕÆÙÔËØÑÇÏÓÃÒÎÙËÓÇàÃÚÕß©ÖØÄËÊØÕÝÔÕÏ¦àËÚÇÏÍÏÇËÙÁÔÇÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÜÁÔÇ
ËßÔÕáÑÄÚÕßÃÚÇØÍÄÚËØÇ®ÚÕßËÃÖË
Õ ÕÆÙÔËØ©¬ØÇÓÖÇÔÎÙßÞÕÆÙË
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔ ÄÕßÓÏÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÍËÆÓÇÚÕÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ ØÃÙÚÏÔÇÚÎÒËÌÜÔÂÙËÏÙÚÕÔÌÃÒÕÚÕß
ÚÕÔ ÄÕßÓÏ§ÇÚÕßÖËÏÝÄÚÏËÃÔÇÏ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÓÇÝ®ÚÕÔÙßÓÈÕÆÒËßÙËÕ¬ØÇÓÖ© ØÃÙÚÏÛË×ØÎÙËÚÕÇÃÚÎÓÇÇÔÄÎÚÕ®ÑÇÏÊËÔ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÕÊÎÍÃÇ
ÒÒÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÃÚÕßÌÕÈÕÆÔÚÇÔ
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÊËÔÁÒËÍËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÙÚÕÔÒÇÄÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÇØÔÎÛËÃÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ÙßÔÇÒÒÇÍÂÓËÚÎªÜÙÃÇÕ¡¦ÏÑÒ
ÕÁÔÚÄÚËÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÊÏÑÎÍÄØÕÝ
ÚÕßÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÕÆØÍÕÝ¬ØÇÓÖ
ÙÚÎ¡ÄÙÞÇËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÏÇÚÃÔÇÚÕÇÔÇÌÁØÜÇÌÕÆ
ÊËÔßÖÂØÐËÙßÓÌÜÔÃÇ"®ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÕ¬ØÇÓÖ©ÚÇÔÕßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ¬àËÌÁÙÏÕÔÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÐÇÏØËÛËÃÇÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÕ
¬ØÇÓÖÁÈÇÒËÚÏÝÌÜÔÁÝÙÚÕÔ¡ÇÑ
ÑÇÔÍÏÇÚÕÖÄÙÕÇÊÆÔÇÓÕÝËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕß
¬ØÇÓÖÚÃÈËÔ¡Ö¦ÔÕÔËÃÖËÄÚÏÊËÔ
ÚÕÔËÃÞËÊËÏÖÕÚÁÐÇÔ¦ÚÄÙÕÛßÓÜÓÁÔÕ©¬ØÇÓÖËÃÞËËÓÓÕÔÂÓËÚÕÔ
ÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß-)0©¡Ö¦ÔÕÔÛßÓÂÛÎÑËÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÁÛÏÐËÚÕÛÁÓÇÚÕß ÄÕßÓÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÔÔÁÇ
ÌÕØÁÝÙÚÏÝÑÇÏ¡ÇãÕßÚÕß
¡ÕßËÃÖËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØËÏÝÌÕØÁÝ
ÄÚÏÊËÔÚËÒ×ßÖÄÁØËßÔÇ®ËÃÖËÕ
ÖØÄËÊØÕÝËÔÍÔÜØÃàÜÑÇÔÁÔÇÔ
ª×ÙÕËÔßÖÂØÐËÙßÔÁØÍËÏÇ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË©¡Ö¦ÔÕÔÚÕÆËÃÖËÄÚÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÚÕÔÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏËÖËÏÊÂÇßÚÄÚÕÖÒÕÃÕÁÞËÏ
ÙÇÒÖ¦ØËÏ®ÑÇÏÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÎÔÁØËßÔÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß©¬ØÇÓÖÇÊÏÇÌÄØÎÙËÄÓÜÝ
ÍÏÇÚÏÝÙßÓÈÕßÒÁÝÚÕßÑÇÏÇÖÁÒßÙË
ÚÕÔ ÄÕßÓÏÒÃÍËÝÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ

«Τι θα γίνει με τον Μπέρνι Σάντερς;» Φαβορί ο Μόντι και ο εθνικισμός
Κρίσιμες εκλογές και διχαστική ρητορική στην Ινδία
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Οι προσπάθειές ÚÕßÝÔÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÚÕÔÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÖÒËÞÛÕÆÔÇÖÄÚÕÔ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝ
ÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇßÚÄÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÖÕÒÒÕÃÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÙËÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÛÇÛßÓÃàËÏÖÕÒÆ
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕ¬ØÇÓÖ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÚÕ
¡ËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ¶ÇØÞÃàÕßÔÔÇ
ÊÏËØÜÚ×ÔÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃ¶ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÑÄÉÕßÔÁÔÇÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÁÐÜÇÖÄÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÊÕÓÂÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÇÔÕÙÃÇÙÚÕÔ
ËÑÌÕÈÏÙÓÄÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÈ¦ÙÎÝÞÜØÃÝÇÖÒ×Ý
ÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÕÓÂÔßÓ¦ÚÕßÚÕ
ÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÓËÑßÔÎÍ¦ËÏ®Ñ¦ÚÏ
ÖÕßÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖËÌ¦ØÓÕÙË
ÓËËÖÏÚßÞÃÇ"¡ÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÕÔ¦ÔÚËØÝ
ÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÑÇÏÂÊÎÐËÖËØÔ¦ÙË
ÖÄØÕßÝÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÖÄØÕßÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÓÁÞØÏÚÏÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÖÃÙÎÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑ×ÝÓËÍ¦ÒÕÌ¦ÙÓÇßÖÕÉÎÌÃÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÑËØÓÇÚÃÙËÏÚÏÝÉÂÌÕßÝÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÁØÛËÏÊËÆÚËØÕÝÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
Þ¦ØÎÙÚÎÔÖÕÒÆÖÏÙÚÂÈ¦ÙÎËÑÒÕÍÁÜÔÙËÖÕÒÒÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝÓÖÕØËÃ
ÚËÒÏÑ¦ÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÁÔÇÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÇØÏÛÓÄÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÞØÃÙÓÇ
ÕÒÒÕÃÙÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓ-
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O εκτός ~ÐÐÑ³{~³ÉoÑ
Ó¨{.Ò³É¨ØÈ³i¨ËÇÉ³Ñ{iÐÑ³{~ÒÑÌ³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑÈo~Ó³¨iØÙ¨ÉÐÓÛ{ÑÙ{~³ÖÈ

Υπό προϋποθέσεις
μπορεί να είναι
αυτός που θα λάβει
το χρίσμα και θα κληθεί
να αντιμετωπίσει
τον Τραμπ το 2020.
ÓÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÔÏ×ÛÕßÔÕØÍÂ
ÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎÚÕß
ÄÚÇÔÕ¦ÔÚËØÝÂÚÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÎÝ
²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÄÖÜÝËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÇÙÂÚÕßÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ®
ÙËÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ¥ÙÚÄÙÕÕÏËÖÏÑØÏÚÁÝÚÕßÑÏÔÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏÇÔÁÔÇÝÕØÑÏÙÓÁÔÕÝ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝÒ¦ÈËÏÚÕÞØÃÙÓÇÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚÄÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓÃÇÊËÆÚËØÎÛÎÚËÃÇÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖ
¬ÇÑÇÒ¦ÔÁÇÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÁÓÏÕßÝ
ÚÕß¦ÔÚËØÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕÔÊËÃÞÔÕßÔÇØÑËÚ¦ÞÇÓÎÒ¦ÙÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÖÕßÁÊÜÙÇÔ

ÖØ×ÚËÝÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÚÕ
ÕÒÒÕÃÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÚÕÔ
ÈÒÁÖÕßÔÇØÔÎÚÏÑ¦ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË
ÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÖÇØÄÚÏÁÞËÏ
ÂÊÎÊÎÒ×ÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÄÚÏÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÇÔÚËÒÏÑ¦ÊËÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ÚÏÝÉÂÌÕßÝÖÕßÛÁÒËÏ©¡ÖÁØÔÏ
¦ÔÚËØÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÖÏÕÑØÃÙÏÓÎÇÖÕÙÚÕÒÂÖÕßÁÞÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦
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Η χώρα έχει μακρά κοσμική ιστορία, ο Νεχρού
και ο Γκάντι αντιστάθηκαν στη δημιουργία
ενός θεοκρατικού κράτους όπως είναι το Ιράν.
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Το φάντασμα του Φράνκο
και οι ελπίδες του Σάντσεθ
Προβάδισμα των Σοσιαλιστών και απειλητική άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ισπανία
Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι τρίτες βουλευτικές
εκλογές της Ισπανίας μέσα σε τέσσερα χρόνια, γεγονός δηλωτικό
της ενδημικής πολιτικής αστάθειας.
Η σκληρή οικονομική κρίση του
2008 κλόνισε τον παραδοσιακό δικομματισμό Λαϊκού Κόμματος (ΡΡ)
- Σοσιαλιστών (PSOE), φέρνοντας
στο προσκήνιο δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς: τoυς αριστερούς Podemos και τους κεντροδεξιούς Ciudadanos. Τον τελευταίο
χρόνο, δύο ασθενικές κυβερνήσεις
μειοψηφίας κατέρρευσαν: τον Ιούνιο το Κοινοβούλιο ψήφισε πρόταση δυσπιστίας κατά του συντηρητικού πρωθυπουργού Μαριάνο







Στην τελική ευθεία προς
τις εκλογές της 28ης
Απριλίου, πρώτα στην
ατζέντα είναι τα θέματα
ταυτοτήτων και όχι
τα οικονομικά.
Ραχόι, ύστερα από δύο τεράστια
σκάνδαλα διαφθοράς (υποθέσεις
Γκουρτέλ και Μπάρθενας) που ενέπλεξαν σωρεία στελεχών του ΡΡ.
Τον Φεβρουάριο, η ετερόκλητη κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο
Σάντσεθ υποχρεώθηκε να οδηγήσει
τη χώρα στις κάλπες, καθώς τα καταλανικά κόμματα απέσυραν την
υποστήριξή τους και καταψήφισαν
τον προϋπολογισμό, απογοητευμένα από τους χειρισμούς της κυ-

Η επιρροή του Podemos
Η επιρροή του Podemos έχει υπο-

χωρήσει αισθητά τα τελευταία
χρόνια. Το ρήγμα στο ηγετικό δίδυμο Πάμπλο Ιγκλέσιας - Ινίγο Ερεχόν, η κρίση των «τσαβίστας» στη
Βενεζουέλα, η μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και η μεσοβέζικη στάση του στο Καταλανικό
έπαιξαν τους ρόλους τους. Το τελευταίο διάστημα, πάντως, προκά-

βέρνησης στο εκρηκτικό πρόβλημα
της περιοχής τους. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπικές τάσεις, οι
εκλογές της 28ης Απριλίου θα καταγράψουν μια μερική επαναφορά
του διπολισμού. Στα αριστερά του
Κέντρου, το PSOE, που καταγράφει
συνεχή ανοδική πορεία ύστερα
από την επάνοδο του Σάντσεθ στην
ηγεσία, φαίνεται να εδραιώνει την
ηγεμονία του έναντι του Podemos:
οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο PSOE γύρω στο 30% και
στο Podemos κοντά στο 13%, ενώ
το 2016 τα δύο κόμματα ήταν πρακτικά ισοδύναμα (22,6% και 21,2%).
Αντιθέτως, στα δεξιά του Κέντρου
επικρατεί εικόνα τριχοτόμησης.
Το ΡΡ κυμαίνεται στο 17%, σχεδόν
το μισό από την επίδοση του 2016
(33%), οι Ciudadanos μένουν σταθεροί στο 13%, ενώ η μεγάλη έκπληξη έρχεται από το μέχρι χθες
περιθωριακό ακροδεξιό κόμμα Vox
– οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν
ανάμεσα σε 10% και 12%.
Λόγω των μεγάλων πληγών που

λεσε πάταγο η αποκάλυψη πως
ένας διεφθαρμένος αστυνομικός
διευθυντής παρακολουθούσε τον
Ιγκλέσιας κατ’ εντολήν ανώτατων
κυβερνητικών στελεχών του ΡΡ,
που «φύτεψαν» χαλκευμένα στοιχεία για να εμφανίσουν το Podemos χρηματοδοτούμενο από το Καράκας, το κολομβιανό αντάρτικο
FARC και τη Χεζμπολάχ.

άφησε η μακρά περίοδος της δικτατορίας Φράνκο, η Ισπανία εθεωρείτο μέχρι πρότινος απρόσβλητη
έναντι των νεοφασιστικών δυνάμεων – αν και οι καλύτεροι γνώστες
της ισπανικής πραγματικότητας
δεν έπαυαν να προειδοποιούν πως
η Ακροδεξιά απλά κρυβόταν για
χρόνια κάτω από τις φτερούγες
του ΡΡ. Τα σκάνδαλα διαφθοράς
του ΡΡ σε μια χώρα σκληρά δοκιμασμένη από τις πολιτικές λιτότητας ώθησαν πολλούς συντηρητικούς πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτική στέγη. Το εξωκοινοβουλευτικό Vox ήταν μια εύκολη λύση,
καθώς ευνοούνταν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της αναμέτρησης, όπου για πρώτη φορά εδώ
και πολλά χρόνια η οικονομία και
το κοινωνικό πρόβλημα περνούν
σε δεύτερο πλάνο, παραχωρώντας
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε
θέματα ταυτοτήτων: το Καταλανικό,
τα σύμβολα της περιόδου Φράνκο,
η μετανάστευση και η οικογένεια
αναδεικνύονται σε προνομιακά πε-

δία της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ενδεικτική ήταν η πρόσφατη προεκλογική ομιλία του ηγέτη του Vox,
Σαντιάγο Αμπασκάλ, σε εργατικό
προάστιο της Μαδρίτης. Πρώην
στέλεχος του ΡΡ, ο 43χρονος Αμπασκάλ διάλεξε μια παλιά αρένα
για τη συγκέντρωση του κόμματός
του, υπερασπιζόμενος τις ταυρομαχίες και το κυνήγι ως αναπόσπαστα συστατικά του εθνικού
πνεύματος, που κινδυνεύει από
τους μετανάστες και τους «προδότες» στο εσωτερικό της χώρας.
Στους «προδότες» περιλαμβάνεται,
εκτός από το αριστερό Podemos,
και η κυβέρνηση του σοσιαλιστή
Σάντσεθ, η οποία κατηγορείται για
ενδοτισμό έναντι του καταλανικού
εθνικισμού. Ο Αμπασκάλ μίλησε
επίσης για τη «μεγάλη ιδεολογική
αναμέτρηση εναντίον των προοδευτικών» σε ζητήματα όπως ο
φεμινισμός, οι γάμοι ομοφυλοφίλων,
οι αμβλώσεις και οι «νόμοι για την
ιστορική μνήμη» – η κυβέρνηση
Σάντσεθ κατάργησε μνημεία της
εποχής Φράνκο και διέταξε την
εκταφή του δικτάτορος.

Το Καταλανικό
Οι φλογερές αντιδράσεις των
Ισπανών εθνικιστών στο αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα των καταλανικών αρχών για απόσχιση, τον
Οκτώβριο του 2017, δημιούργησε
ευνοϊκό περιβάλλον για την έξοδο
του Vox από την πολιτική καραντίνα. Στη διάρκεια διαδηλώσεων
υπέρ της ενότητας του κράτους,
οπαδοί του επιδίδονταν στον χαιρετισμό της φασιστικής Φάλαγγας

Πολίτης, τυλιγμένος με την ισπανική σημαία, παρακολουθεί προεκλογική εκ-

δήλωση του κόμματος Vox στο Σαν Σεμπαστιάν.
χωρίς να ενοχλούνται από τους
οπαδούς του ΡΡ. Αλλά το μεγάλο
άλμα για το Vox έγινε τον Δεκέμβριο
του 2018, όταν μπήκε για πρώτη
φορά στο τοπικό κοινοβούλιο της
Ανδαλουσίας. Στη συνέχεια, το PP
και οι Ciudadanos δέχθηκαν να
σχηματίσουν κυβέρνηση σε αυτό
το παραδοσιακό προπύργιο του
PSOE, στηριγμένοι σε ψήφους του
Vox. Μάλιστα, οι αρχηγοί των τριών
δεξιών κομμάτων (PP, Ciudadanos,
Vox) εμφανίστηκαν ο ένας δίπλα
στον άλλο τον περασμένο Φεβρουάριο, σε διαδήλωση εναντίον του
Σάντσεθ και των χειρισμών του
στο Καταλανικό.
Το ενδεχόμενο να επαναληφθεί
η τριπλή συμμαχία της Ανδαλουσίας
σε πανεθνικό επίπεδο, με τον σχηματισμό κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από το Vox, έχει ερεθίσει
την ευρύτερη Αριστερά, κάτι που

φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του
Σάντσεθ. Οι δημοσκοπήσεις τού
δίνουν αρκετές πιθανότητες να
είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση σε συνεργασία με το Podemos και κάποια περιφερειακά
κόμματα, όπως το PNV στη Χώρα
των Βάσκων και τα κόμματα του
καταλανικού εθνικισμού. Ο ίδιος
προεκλογικά απέκλεισε την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για
την ανεξαρτησία της Καταλωνίας,
αντιπροτείνοντας να θωρακιστεί
συνταγματικά η αυτοδιοίκηση των
περιοχών. Ακόμη και αυτό, όμως,
είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην Ισπανία,
καθώς ο νέος ηγέτης του ΡΡ, Πάμπλο
Κασάδο, έχει ταχθεί υπέρ της άρσης
του καθεστώτος αυτονομίας, αλιεύοντας ψήφους από το ακροδεξιό
ακροατήριο του Vox.
Π.Γ.Π.

ΠΑΜΕ
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Γράφουν ιστορία τα «μωρά» του Άγιαξ
Αποθεώνουν την απλότητα του ποδοσφαίρου και κερδίζουν οπαδούς σε όλο τον πλανήτη
Eνα πολύ όμορφο ποδοσφαιρικό παραμύθι συνεχίζει να γράφει ο Άγιαξ.
Τα τρομερά «μωρά» από το Άμστερνταμ, αφού απέκλεισαν με εντυπωσιακό
τρόπο τη «Βασίλισσα» του Champions
League, Ρεάλ Μαδρίτης, στη φάση των
«16», πέταξαν έξω, ξανά με εντυπωσιακό τρόπο, τη «Μεγάλη Κυρία» του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Γιουβέντους και τον «βασιλιά» της διοργάνωσης, Κριστιάνο Ρονάλντο, φτάνοντας έτσι στα ημιτελικά. Ο «Αίαντας»
επέστρεψε με επιβλητικές εμφανίσεις
στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το
1997, όμως, το κατόρθωμά του γίνεται
ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς από πού ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και πού καταλήγει… Μπορεί
να απέχουν καιρό από την elite του
Champions League οι Ολλανδοί, αλλά
σίγουρα δεν είναι… χτεσινοί. Αντίθετα,
πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του θεσμού με βαριά
φανέλα και τέσσερις κατακτήσεις του
τροπαίου της διοργάνωσης.

Οι νέοι είναι… ωραίοι
Ωστόσο, πολλά από τα αστέρια του
δεν είχαν γεννηθεί καν την τελευταία
φορά που ο Άγιαξ έφτασε στα ημιτελικά. Χαρακτηριστικό είναι πως από
τους πιθανότατα βασικούς στα ματς
των ημιτελικών, οι Μαζραουί, Ντε Λιχτ,
Ντε Γιονγκ και Βαν ντε Μπέεκ ήταν
αγέννητοι, ο Νέρες είχε κλείσει σχεδόν
ένα μήνα ζωής και ο Ονάνα ήταν ενός
έτους το μακρινό 1997 (9/4).

Παίκτης… κομπιούτερ!
Ένα ακόμα εντυπωσιακό στατιστικό
είναι αυτό που ακολουθεί τον μέσο
του Αίαντα, Φρένκι Ντε Γιονγκ. Ο χαρισματικός χαφ δικαιολόγησε τον
ντόρο που γίνεται για αυτόν και τις
ομάδες που «σκοτώνονται» για την
υπογραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι,
καθώς στα νοκ άουτ παιχνίδια είναι
πραγματικό κομπιούτερ.
Έχει συμπληρώσει τις πιο πολλές

Έχοντας φτάσει στην 4άδα από το δύσκολο δρόμο, παίρνοντας τα σκαλπ της τεράστιας Ρεάλ Μαδρίτης και της υπερφιλόδοξης Γιουβέντους, το όριό τους είναι ο ουρανός.
πάσες από κάθε συμπαίκτη του στα
ματς κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους, με το ποσοστό ευστοχίας
του να εντυπωσιάζει δεδομένου του
νεαρού της ηλικίας του και του υψηλότατου επιπέδου αγώνων στο οποίο
το έχει καταφέρει. Μετράει χαρακτηριστικά 249/270 πάσες, αριθμός που
μεταφράζεται σε ποσοστό στο εντυπωσιακό 92,2%. Είναι μετά να μην τον
θέλει η Μπαρτσελόνα για να τον χρίσει
ως νέο διάδοχο των εμβληματικών
Τσάβι και Ινιέστα…

Παιδιά ενός ανώτερου Θεού
Η ξέφρενη πορεία των ταλαντούχων
παιδιών του Άγιαξ είναι άγνωστο πού
θα σταματήσει φέτος. Έχοντας φτάσει
στην 4άδα από το δύσκολο δρόμο,
παίρνοντας τα σκαλπ της τεράστιας
Ρεάλ Μαδρίτης και της υπερφιλόδοξης

Γιουβέντους, το όριό τους είναι ο ουρανός. Εκεί από όπου τους… χαζεύει
γεμάτος περηφάνια ο «πατέρας» τους
ποδοσφαιρικά, Γιόχαν Κρόιφ, να αποθεώνουν την απλότητα του ποδοσφαίρου, ανταλλάζοντας μαεστρικά και με
απίστευτη ταχύτητα, πάσες, δημιουργώντας σε κάθε επίθεση τους σοβαρούς
κινδύνους για τους αντιπάλους τους.

Με την ίδια φιλοσοφία
Σε αυτό τον παράξενο και απόμακρο
από τη δική μας ποδοσφαιρική λογική
πλανήτη σημασία δεν έχει το «τι»,
αλλά το «πώς». Η νίκη δεν είναι αυτοσκοπός. Μακριά από τη μακιαβελική
λογική που καθαγιάζει τα μέσα στο
όνομα του σκοπού, η φιλοσοφία του
Άγιαξ παρέμεινε αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. Αν η επιτυχία είναι
να έρθει, θα έρθει μόνο αν είναι συμ-

βατή με τα ιδανικά του συλλόγου. Αλλιώς, ας προσπεράσει. Κάποιοι θα το
θεωρούσαν αφέλεια. Αυτή η διαφορετικότητα του Αίαντα, όμως, είναι αυτή
που κάνει το trademark της ομάδας
παγκόσμια αναγνωρίσιμο. Αυτή η ιδιαίτερη προσέγγιση του ποδοσφαίρου
είναι αυτή που καθιστά τον Άγιαξ ξεχωριστό ποδοσφαιρικό σύμβολο, με
πιστούς σε όλο τον πλανήτη.
Την επόμενη φορά που θα σας πουν
για νέες ομάδες που θέλουν χρόνο για
να δέσουν, φέρτε ως αντιπαράδειγμα
τον Αίαντα. Η μεγάλη διαφορά βέβαια
έγκειται στο γεγονός, πως όποιος παίκτης του Άγιαξ φορέσει τη φανέλα
του, αναγκάζεται αυτός να προσαρμοστεί στους ποδοσφαιρικούς του «νόμους», σε ένα δεδομένο, αναλλοίωτο
στιλ που δεν αλλάζει ακόμα όποιος
και αν μπει στην ομάδα.

Πουλούν όταν πρέπει και επενδύουν στην Ακαδημία τους
Το βασικό μότο του Άγιαξ είναι πως
για να χτίσεις, πρέπει πρώτα να πουλήσεις. Για να έρθουν αυτοί που ψήνονται από πίσω, πρέπει να φύγουν
αυτοί που έφτασαν στο ταβάνι τους
και πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν τη
μετοχή τους. Με τα έσοδα από τις
πωλήσεις των ταλαντούχων παιδιών
του, ο Άγιαξ κινείται με άνεση στο
μεταγραφικό παζάρι, υπερκαλύπτει
τα έξοδά του και ενισχύει συνεχώς

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τραμετσάνι και κριτική

Ανέκαθεν και ειδικά τα τελευταία χρό-

τις ακαδημίες του. Ξοδεύοντας (ούτε)
τα μισά από τα μεγάλα έσοδά του
από τις πωλήσεις κάποιων από τους
ταλαντούχους άσους του, παίρνει
ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ολλανδία,
ενισχύοντας σταθερά το ρόστερ του
με ταλέντο, νιάτα, κίνητρο, ποιότητα.
Τα μεγάλα ταλέντα που παράγει ασταμάτητα το εργοστάσιο παραγωγής
ανδρώθηκαν και κάνουν τον δικό
τους θόρυβο. Από πίσω, οι επόμενοι

Δικαιωμένος νοικοκύρης
Η πρόκριση της ΑΕΛ στον τελικό του

κυπέλλου δεν λέει τίποτα από μόνη
της, αφού αν δεν πάρεις το τρόπαιο
δεν θα το θυμάται και κανένας. Αυτό
που αξίζει κανείς να κρατήσει είναι η
νοοτροπία του Ανδρέα Σοφοκλέους,
όπως αυτή φάνηκε στις δηλώσεις του
μετά: «Η μόνη οδός είναι οι νοικοκυρεμένοι προϋπολογισμοί», είπε και
αυτό εξηγεί τη φιλοσοφία που ακολουθεί από το 2014 και μετά. Μεταξύ
μας, έλεγε και ξαναέλεγε σε ιδιωτικές
συζητήσεις πως όποιος ανοίξει το χέρι
του παραπάνω από εκεί που φτάνει το
μόνο που θα πάθει είναι να καταστραφεί χωρίς να πετύχει το παραμικρό. Αν

νια, οι προπονητές στον ΑΠΟΕΛ γίνονται
δέκτες αυστηρής και πολλές φορές
υπερβολικής κριτικής. Και ο Πάολο Τραμετσάνι δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση. Έδωσε και ο ίδιος αφορμές με
κάποιες προβληματικές εμφανίσεις της
ομάδας του, ας μην ξεχνάμε όμως πως το
ρόστερ, το οποίο διαχειρίζεται, σε ποσοστό περίπου 90%, δεν συγκροτήθηκε
από δικές του επιλογές το περασμένο
καλοκαίρι. Το θέμα έχει μία ακόμη σημαντική πτυχή. Κάτω από συνεχή αμφισβήτηση και κριτική, ο Ιταλός τεχνικός
διατηρεί αυξημένες πιθανότητες να συνδυάσει την παρουσία του στον πάγκο του
ΑΠΟΕΛ με την κατάκτηση του νταμπλ. Για
το αν μια τέτοια επιτυχία, θα αποδειχθεί
ικανή να αλλάξει την αρνητική άποψη
αρκετών φίλων του ΑΠΟΕΛ για τον ίδιο,
θα πρέπει να περιμένουμε…

ρον από τους φίλους της ομάδας και με
μεγάλη αγωνία από τους υποψήφιους
νέους τηλεοπτικούς συνεργάτες, εάν
και εφόσον βέβαια…

* * * * *

* * * * *

Ομόνοια Vs Primetel

Ανίκητη γραφειοκρατία

Η πρώτη και καθοριστική «μάχη» έβγαλε νικήτρια την Primetel. Μονομερώς η
Ομόνοια δεν μπορεί να τερματίσει το
τηλεοπτικό της συμβόλαιο. Δεν φαίνεται, ωστόσο, να κλείνει εδώ το όλο θέμα
και το επόμενο στάδιο από τη στάση της
Ομόνοιας θα εξαρτηθεί. Αποδέχονται οι
πράσινοι την εξέλιξη και τα δεδομένα
μένουν ως έχουν μέχρι το 2024; Υπάρχει πιθανότητα για κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών;
Οι επόμενες κινήσεις του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου και των συνεργατών
του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέ-

στην Ομόνοια να βρει την κατάλληλη λύση για το γήπεδο που θα αγωνίζεται η
ομάδα τον επόμενο χρόνο, όμως κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλιώς τα βλέπεις τα πράγματα απ’ έξω και αλλιώς καταλαβαίνεις
πώς είναι όταν αποφασίσεις να σπάσεις
δεσμούς χρόνων. Δικαίωμά του είναι να
θεωρεί πως πληρώνει υπερβολικά ποσά
στο ΓΣΠ σε σχέση με άλλες διαθέσιμες
επιλογές, όμως, τα όσα γίνονται στην
προσπάθεια για το Μακάρειο θα τον
έχουν κάνει να καταλάβει πως το να αλ-

Το παλεύει ο Σταύρος Παπασταύρου

δει κανείς τι συνέβη σε άλλες μεγάλες
ομάδες που ρίσκαραν, άντε τώρα να
του πεις πως έχει άδικο. Μπορεί να μη
χτυπά πρωτάθλημα πια, αλλά έχει μια
ομάδα που πληρώνει όσα μπορεί να
πληρώσει και πετυχαίνει περισσότερα
από όσα της αναλογούν. Με το έβδομο
μπάτζετ κατέβηκε και ίσως πάρει και
τρόπαιο στο τέλος της ημέρας.

περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους.
Θ’ ακολουθήσουν σίγουρα, πολλά
άλλα ταλαντούχα παιδιά. Ο Άγιαξ είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Η λεπτή
κλωστή που συνδέει το παλιό, παραδοσιακό ποδόσφαιρο με το modern
football. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο,
δεν γίνεται να μη χαίρεσαι ότι με το
δικό του μοναδικό, ξεχωριστό, ιδιαίτερο στιλ επανέρχεται ξανά σε μονοπάτια μεγάλων επιτυχιών.

του Μίχαλ Ντούρις στη «Μεγάλη Κυρία». Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου ο Λούης Λοΐζου είχε
αναφέρει ότι ο Ανδρέας Παντελή του
είπε ότι θα αναλάμβανε το κόστος της
μεταγραφής, κρατώντας το εκτός υπολογισμού του φετινού ελλείμματος,
ενώ υπήρξε και υπογραφή σχετικού εγγράφου μετά από πρωτοβουλία μέλους
της εταιρίας. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της εταιρίας, είχε αναφέρει ότι ο
Γεωργιανός επιθετικός ήταν ήδη… προπωλημένος στη Σπάρτακ Μόσχας για
700 χιλιάδες ευρώ!

* * * * *

Κανείς(;)

λάξει έδρα μόνο εύκολο δεν είναι. Τόσα
χρόνια στην Αμερική τη γραφειοκρατία
μας ίσως να την ξέχασε, όμως ήταν και
παραμένει ανίκητη. Από την Ομόνοια
πάντως βγαίνει αποφασιστικότητα πως
θα τη βρουν την άκρη στο τέλος.

Ακούστηκαν πράματα και θάματα. Φτάσαμε στο σημείο να διακόψουν το πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας αφού μάλλον
και πάλι έγιναν ρεζίλι στην Ευρώπη. Και
όμως πέρασαν μέρες και πάλι κανείς μα
κανείς δεν είναι ούτε καν ύποπτος για
στημένα παιχνίδια. Πήραν λέει αποφάσεις… μέχρι την επόμενη φορά που θα
ξαναπάρουν.

* * * * *

* * * * *

Πού είναι οι 400 χιλιάδες;
Στο προσκήνιο επανήλθε και πάλι το

ποσό, το οποίο η Ανόρθωση καλείται να
καταλάβει για την απόκτηση του Νίκα
Κατσαράβα, ο οποίος, όμως, το περασμένο καλοκαίρι δεν δεσμευόταν με
συμβόλαιο με οποιονδήποτε σύλλογο.
Οι 400 χιλιάδες, οι οποίες προκύπτουν
ως οφειλή, είναι η αμοιβή του περιβόητο Γεωργιανού μάνατζερ Μάμουκα Τζιγκέλι ως αντίτιμο για υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν και τον δανεισμό του Μπέκα Μικελτάντζε, αλλά και τη μετακίνηση

Ο Αναστασίου
Είναι αλήθεια ότι δέχθηκε σωρεία επιθέσεων για λόγους που κάποιοι θεωρούν σημαντικούς. Φαίνεται κιόλας, για
όσους είναι μπασμένοι ότι η επίθεση είναι κάπως ενορχηστρωμένη. Επί τούτου, οι ιθύνοντες την Ομόνοια δεν
φρόντισαν να προστατέψουν τον προπονητή. Υπάρχουν δύο τινά. Είτε συμφωνούν, είτε απλώς είναι αδύνατοι να
τον προστατέψουν…

* * * * *

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζήτω
η απλότητα!
Είναι κάτι στιγμές που απλώς το
όποιο εξωγενές στοιχείο, δεν
μπορεί αντιπαρατεθεί με το ίδιο
το άθλημα. Τα λεφτά, το σταριλίκι, η εμπορική υπεροχή ακόμη
και αυτό που λέμε φαβορί στα
γραφεία στοιχημάτων. Γιατί ακριΤου
βώς απέναντί τους βρίσκεται το
ΧΡΙΣΤΟΥ
ίδιο το παιχνίδι. Η φιλοσοφία,
ΖΑΒΟΥ
η θέληση, η μέθοδος, μα κυρίως
η ομαδικότητα. Αυτού του είδους
την αναμέτρηση παρακολουθήσαμε την Τρίτη το
βράδυ στο Τορίνο, στον αγώνα μεταξύ της Γιουβέντους και του Άγιαξ. Από τη μια μεριά παίκτες,
λουσμένοι στη χρυσόσκονη, όπως παράγεται στη
σύγχρονη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, πλούσιοι
και χορτασμένοι από τη λάμψη και από την άλλη
μια παρέα πιτσιρικάδων που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά, στη σημαντικότερη ίσως ομάδα της
ιστορίας.
Σημαντικότερη, όχι γιατί απλώς ανέδειξε βαρύνουσες μορφές του αθλήματος, όπως οι Κρόιφ
και Μίχελς, ούτε γιατί προσέθεσαν στο άθλημα
σωρεία καινοτομιών ή επινόησαν το total football,
ούτε και ακόμη γιατί κατέστησαν τις ποδοσφαιρικές
ακαδημίες σημαντικές για την κάθε ομάδα, αλλά
γιατί τοποθέτησαν στον πυρήνα του αθλήματος,
την απλότητα. Ακριβώς η απλότητα είναι η πηγή
μαγείας που κάνει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές
άθλημα στην ιστορία. Και όταν κανείς την εντοπίζει
στο παιχνίδι απλώς μαγεύεται. Όπως μαγεύτηκε
ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, παρακολουθώντας τους παίκτες του Άγιαξ ν’ αντιμετωπίζουν την πλούσια και φιλόδοξη παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με παίκτες που ανδρώθηκαν
στην ίδια ομάδα, γαλουχήθηκαν με κοινή φιλοσοφία
και κλήθηκαν να κάνουν πράξη ενώπιον του κοινού
τα λόγια που κάποτε ανέφερε ο «προπάππου» τους
και εμπνευστής της φιλοσοφίας, Γιόχαν Κρόιφ:
«Το να παίξεις ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό, αλλά
το να παίξεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δυσκολότερο πράγμα που υπάρχει». Αυτό ακριβώς έκανε
πράξη η ομάδα του Έρικ Ντε Χάγκ. Το επιχείρημα,
όμως, αυτό, όπως πολύ σωστά είπε ο Κρόιφ, δεν
είναι εύκολο. Χρειάζεται δουλειά, ταλέντο, μέθοδο,
υπομονή μα πάνω απ’ όλα χρόνο.
Εξού και μετά από είκοσι χρόνια η μεγάλη των
Ολλανδών σχολή επέστρεψε. Για να διδάξει και
πάλι στους υπόλοιπους τις θεμελιώδεις αρχές του
αθλήματος. Μα κυρίως την απλότητα.

To VAR ήρθε
για να μείνει
Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο είναι
κάτι άλλο, υποστηρίζουν όλοι
όσοι εκφράζουν την αντίθεσή
τους στη χρήση της τεχνολογίας
και πιο συγκεκριμένα του VAR.
Όντως, η εικόνα και το συναίσθημα, στην τελευταία φάση
Του
του καλύτερου ίσως παιχνιδιού
ΓΙΩΡΓΟΥ
των τελευταίων χρόνων στο ChΛΟΓΙΔΗ
ampions League, με τον Στέρλιγκ
να σκοράρει και να στέλνει τη
Σίτι στα ημιτελικά και σε δευτερόλεπτα τα δεδομένα
να αλλάζουν, τα συναισθήματα να αντιστρέφονται
και η τετράδα των ημιτελικών να συμπληρώνεται
αλλιώς, είναι κάτι που δύσκολα αποδέχεται κάποιος.
Από την άλλη, όμως, σωστά ακυρώθηκε το γκολ
και δικαιοσύνη απονεμήθηκε από την τελική απόφαση, η οποία οφείλεται στην τεχνολογία.
Χωρίς πολλά λόγια, λοιπόν, θα πρέπει να το συνηθίσουμε και να το αποδεχθούμε, πως η τεχνολογία
είναι πλέον απαραίτητη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Πιο απλά, το VAR ήλθε, εξαπλώνεται και θα μείνει.
Σύμφωνοι, ξενέρωμα μπορεί να αποτελεί να μπαίνει
ένα γκολ να πανηγυρίζει ο κόσμος και λίγο αργότερα
να σου… παίρνουν το χαμόγελο πίσω. Μπείτε,
όμως, και στην πλευρά του αδικημένου, αυτού
που βλέπει και ξαναβλέπει στις επαναληπτικές
προβολές την αδικία, αλλά η απόφαση του διαιτητή
δεν αλλάζει. Και από τέτοια λάθη, διαμορφώθηκαν
καθοριστικά αποτελέσματα, κρίθηκαν σημαντικοί
αγώνες, καθορίστηκαν τίτλοι, γράφτηκε (αλλιώς)
ιστορία.
Το VAR αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη
διόρθωση σοβαρών λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Στην ουσία
όλοι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, «ζήτησαν» κατά
καιρούς τη δυνατότητα αποκατάστασης μιας αδικίας, ακόμη και αυτοί που σήμερα εκφράζουν αντίθεση ή έστω αμφιβολία για τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Η σωστή χρήση είναι το
ζητούμενο, γιατί η τεχνολογία, σχεδόν ποτέ, δεν
αντικαθιστά πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα.
Με το καλό και όσο πιο σύντομα γίνεται να
υποδεχθούμε το VAR και στα κυπριακά γήπεδα.
Δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, σε τεράστιο
βαθμό, όμως, θα συμβάλει στη μείωση της προκατάληψης. Αν μη τι άλλο, να αποδεχθούμε πιο
εύκολα τους νικητές και τροπαιούχους. Αρκεί βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή κάποια δεδομένα, ως προς τη χρήση του συστήματος και
όλους όσοι θα έχουν ενεργό συμμετοχή στην όλη
λειτουργία…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,00%

X.A.
0,00%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,59%

0,64%

1,42%

2,41%

0,57%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ανισότητα
στην κατανομή
πλούτου για
τους πολίτες

Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

0,66%

-0,52%

Στις αγορές την Τετάρτη με νέο ομόλογο

Στόχος η άντληση ποσού 1-1,5 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου
Στις αγορές για δεύτερη φορά εντός
του 2019 βγαίνει η Κύπρος, με την
έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου.
Την Τρίτη αναμένεται να γίνει η
ανακοίνωση και την Τετάρτη θα
ανοίξει το βιβλίο των προσφορών.

Οι συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου
και επενδυτικών τραπεζών για την
προετοιμασία της έκδοσης έχουν
πραγματοποιηθεί. Σκοπός της έκδοσης, είναι η άντληση χρημάτων
για πρόωρη αποπληρωμή όλου ή

μέρους του ρωσικού δανείου. Το
ποσό που αναμένεται να αντληθεί
είναι 1-1,5 δισ. ευρώ. Η Κύπρος
χρωστάει στη Ρωσία 1,57 δισ. ευρώ
από το συνολικό δανεισμό των
2,5 δισ. ευρώ που έλαβε το 2011.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο επιτόκιο που θα λάβει
για το ευρωπαϊκό ομόλογο που θα
εκδώσει η χώρα την Τετάρτη. Στα
μέσα Φεβρουαρίου η Κύπρος προχώρησε με την έκδοση 15ετούς

Τέχνας κατεργάζεται η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας

μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού
ομολόγου EMTN και άντλησε 1
δισ. ευρώ με επιτόκιο στο 2,75%,
αποδεικνύοντας πως μπορεί να
προσελκύσει και μακροπρόθεσμους επενδυτές. Σελ. 5

Χαμηλές
οι προσδοκίες
για τουρισμό
Μείωση 3,2% το α΄ τρίμηνο
Μείωση της τάξης του 3,2% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών
το πρώτο τρίμηνο, ενώ μόνο
για τον μήνα Μάρτιο, η μείωση
κυμάνθηκε στο 11,5%. Η πτώση
στις αφίξεις έρχεται απ’ όλες
τις μεγάλες αγορές. Φορείς του
τουρισμού παρουσιάζονται συγκρατημένοι ως προς τις εκτιμήσεις τους για τις αφίξεις του
2019. Ελκυστικά πακέτα ετοιμάζουν οι ξενοδόχοι, προκειμένου να έχουν καλές πληρότητες. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΑΡΣΑΛ ΜΠΙΛΙΝΓΚΣΛΙ

Ικανοποίηση και μηνύματα
για το ξέπλυμα χρήματος
Πρόοδο έχει σημειώσει η Κύπρος στο ζήτη-

μα της καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου
χρήματος, γεγονός που άφησε ικανοποιημένο τον Αμερικανό υφυπουργό Οικονομικών,
Μάρσαλ Μπίλινγκσλι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης
της συνεργασίας, Κύπρου – ΗΠΑ. Σελ. 6

Χωρίς φρένο
η ανοδική πορεία
τιμών καυσίμων

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από τον μέσο όρο Ε.Ε.

Μύρισε άνοιξη
στην αγορά ακινήτων

Από τις αρχές του 2019 η τιμή
της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 12 σεντς, και του
πετρελαίου κίνησης κατά 6
σεντς. Η τιμή του πετρελαίου
κίνησης στις 15 Απριλίου ήταν
1,248 ευρώ το λίτρο και την
προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο και η αμόλυβδη. Ανεξήγητες οι αυξήσεις τονίζουν
οι καταναλωτές. Σελ. 6

«Ανοιξιάτικο» είναι το κλίμα στην αγορά

ακινήτων, έπειτα από 10 έτη «βαρυχειμωνιάς». Φορείς της αγοράς, η Τράπεζα της
Ελλάδος και ξένοι οίκοι αξιολόγησης συνηγορούν πως τα χειρότερα πέρασαν και ότι
εφεξής οι τιμές, οι αγοραπωλησίες και οι
επενδύσεις θα κινούνται ανοδικά. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,46%

0,08%

Γερμανία

0,02%

0,03%

Γαλλία

0,37%

0,04%

Ιταλία

2,60%

0,09%

Ισπανία

1,06%

0,06%

Ιρλανδία

0,51%

-0,02%

Ελλάδα

3,29%

-0,04%

Ην. Βασίλειο

1,20%

0,05%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Μέσω δημιουργικής λογιστικής προσπαθεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας να εμφανίσει αυξημένα τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα, μεγάλο
μέρος των οποίων δαπανήθηκε το τελευταίο διάστημα στη στήριξη της λίρας. Σύμφωνα με τους Financial Times, το τελευταίο διάστημα η Κεντρική
Τράπεζα προχώρησε σε ασυνήθιστα υψηλό δανεισμό δολαρίων, που έφθασε τα 13 δισ. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συναλλαγματικά
διαθέσιμα φθάνουν τα 27 δισ. δολ., αλλά η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως δεν ξεπερνούν τα 16 δισ. Σελ. 9
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Αναγκαία εκ των πραγμάτων η συνετή δημοσιονομική πολιτική
Σύμφωνα με Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019-2022, μέσα στα
επόμενα χρόνια το κυπριακό κράτος θα πρέπει να διατηρεί υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ
η ανάπτυξη θα παρουσιάζει επιβράδυνση. Θα είναι κατ’ ακρίβεια
πιο χαμηλή από ό,τι αρχικά προβλεπόταν κυρίως λόγω της χειροτέρευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια
άβολη κατάσταση, καθώς υπό
κανονικές συνθήκες η κυβέρνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο απότομης επιβράδυνσης της οικονομίας με
πιο επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική επενδύσεων και υποδομών ή με μείωση των φορολογιών. Όμως, το δημόσιο χρέος

της Κύπρου βρίσκεται αυτήν τη
στιγμή πάνω από το 100% του
ΑΕΠ. Η επιδείνωση αυτού του
μεγέθους έχει να κάνει με την
ύφεση που ακολούθησε την πιστωτική κρίση και κυρίως με μερικά δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για να ενισχυθούν τα κεφάλαια του Συνεργατισμού ή στο
πλαίσιο της παραχώρησής του
στην Ελληνική μετά την κατάρρευσή του.
Μέρος τουλάχιστον από αυτό το
ποσό, λογικά το κράτος θα το
πάρει πίσω μέσω της διάθεσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που κράτησε στο όνομά
του. Όμως, ένα σημαντικό μέρος
από την επένδυση στον Συνερ-

PwC Runs for Life

γατισμό έχει ήδη χαθεί, έχει εγγραφεί στο Δημόσιο Χρέος και
θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από
τα δημοσιονομικά πλεονάσματα.
Είναι, λοιπόν, στενά τα δημοσιονομικά περιθώρια για τους
δύο λόγους που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Ο ένας αφορά την επιδείνωση της πορείας των οικονομικών των άλλων χωρών. Ειδικά η αβεβαιότητα του Brexit
αναμένεται να βλάψει την Κύπρο.
Ήδη φάνηκαν οι πρώτες επιπτώσεις από τη μείωση των αφίξεων
βρετανών τουριστών κατά 7%
τον προηγούμενο μήνα. Ο άλλος
αφορά την αναγκαιότητα μείωσης του πολύ υψηλού δημοσίου
χρέους μέσω πλεονασμάτων.

Ασφαλώς υπό αυτές τις συνθήκες
δεν θα ήταν σωστό η κυβέρνηση
να πληρώσει αναδρομικά τις περικοπές που είχαν επιβληθεί στο
κρατικό μισθολόγιο (κατά τη γνώμη μου, ακόμα και αν είχε το περιθώριο, δεν θα έπρεπε να το κάνει για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης). Ούτε πρέπει τη δημοσιονομική πολιτική ενός κράτους με πολύ μεγάλο δημόσιο
χρέος να την καθορίζουν αποφάσεις δικαστηρίων. Είναι σημαντικό να αλλάξει, αν χρειάζεται, το Σύνταγμα για να προστατευτεί η δημοσιονομική ισορροπία, ειδικά, αν λάβουμε υπόψη
ότι έρχονται δύσκολες μέρες και
επίσης ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα υψηλής ανερ-

γίας στους νέους και υποαπασχόλησης, αλλά και μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που έχουν
την ανάγκη στήριξης, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Κατά συνέπεια, η δημοσιονομική πολιτική του κυπριακού
κράτους θα πρέπει να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή χωρίς
να μπορεί να κάνει μεγάλα ανοίγματα.
Θα χρειαστούν «έξυπνες» λύσεις με προσήλωση στον στόχο
ώστε να γίνονται επενδύσεις με
κίνητρα και χωρίς εμπόδια και
να υπάρχει ένα υποστηρικτικό
περιβάλλον. Και όλα αυτά, χωρίς
πολλά χρήματα.
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Ανταγωνιστικότητα στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία
Με 10 νέες ξενοδοχειακές μονάδες
και 3000 νέες κλίνες θα αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν μέχρι το 2020,συμβάλλοντας σημαντικά στην απασχόληση που
άμεσα και έμμεσα στηρίζει ο ξενοδοχειακός τομέας και βεβαίως
στο ΑΕΠ. Για άλλη μία φορά η
ξενοδοχειακή βιομηχανία αποδείχθηκε η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, καθώς έδωσε σημαντικές ανάσες στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος
το 2013 έπιασε πάτο.
Οι ανακαινίσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων αποδείχθηκαν εξίσου ευεργετικές
για τον κατασκευαστικό κλάδο,
αλλά και για την ίδια την ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία
παλεύει να κρατηθεί στο εξαιρετικά δύσκολο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αστάθμητοι παράγοντες, όπως η μείωση της συναλλαγματικής αξίας
του ρωσικού νομίσματος ή το
κλείσιμο μιας αεροπορικής εταιρείας περιορίζουν τόσο τη ζήτηση όσο και την κερδοφορία
πολλών ξενοδοχειακών μονάδων
που εξαρτούνται από αυτούς
τους παράγοντες.
Η ελκυστικότητα του ξενοδοχειακού κλάδου εξαρτάται
πρωτίστως από την προσβασιμότητα, την ασφάλεια, τη φυσική
ομορφιά, αλλά και τα αξιοθέατα
που προσφέρει μια χώρα. Αυτά
βεβαίως μαζί με το κόστος του
τουριστικού πακέτου.
Η ξενοδοχειακή βιομηχανία
εξαρτάται από τους ξένους διοργανωτές ταξιδίων για τη ζήτηση
των υπηρεσιών της και το κόστος
αποτελεί το κύριο κριτήριο καθορισμού της ζήτησης από πλευράς ξένων. Αν και θεωρούμε ότι
το φυσικό περιβάλλον είναι ένας
τομέας που αξίζει οι ιδιώτες,
αλλά κυρίως το κράτος να επενδύσουν πολύ περισσότερα, ώστε
να έχουμε καλύτερη προστασία
των δασών, πιο καθαρό αέρα
και καλύτερη συντήρηση και
δημιουργία φυσικών πάρκων
και ποδηλατόδρομων το βασικό
ζητούμενο, όπως έχουμε αναφέρει, είναι το κόστος του τουριστικού πακέτου.
Στο θέμα αυτό οι ξενοδοχειακοί οργανισμοί πέραν της κεφαλαιουχικής δαπάνης που
έχουν για την ανέγερση της μονάδας έχουν τρια βασικά λειτουργικά έξοδα: το ηλεκτρικό
ρεύμα, έξοδα προσωπικού και
διοίκησης και τα αναλώσιμα.
Από αυτά το βασικότερο είναι
τα έξοδα προσωπικού. Δεν μπο-

ρούμε να κρατούμε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων αιχμάλωτη σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και δημαγωγικές προτάσεις που να εστιάζονται στα επικοινωνιακώς δημοφιλή θέματα,
αγνοώντας τη μεγάλη εικόνα
που η ξενοδοχειακή βιομηχανία
διαδραματίζει στην κυπριακή
οικονομία, αφού πέραν από τις
κατασκευές συμβάλλει σημαντικά στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, στη γεωργία, το εμπόριο και τη μεταποίηση.
Οι σχέσεις συντεχνιών και
πολιτικών δεν υπήρξαν πάντοτε
θετικές για πολλούς κλάδους της
οικονομίας.
Η απόρριψη της ιδέας για εργοδότηση φοιτητών στον ξενοδοχειακό τομέα είναι κατά τη
γνώμη μας λανθασμένη, καθώς
θα έδινε σημαντικές ανάσες σε
ανάγκες προσωπικού κατά την
κρίσιμη καλοκαιρινή περίοδο,
ενώ παράλληλα θα περιόριζε
τους ανέργους Κύπριους, όταν
τα ξενοδοχεία κλείνουν, αφού
οι ξένοι τουριστικοί πράκτορες
διακόπτουν σχεδόν πλήρως στο
τέλος Οκτωβρίου τις πωλήσεις
πακέτων διακοπών στην Κύπρο.
Κατανοούμε πως αυτή τη στιγμή
προέχει η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων και η υπουργός δεν ήθελε να έρθει σε κόντρα
με τις συντεχνίες, αγνοώντας
όμως το σημαντικό θέμα της ανταγωνιστικότητας. Αν θέλουμε
να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
θα πρέπει να φροντίσουμε να
κρατήσουμε τα βασικά λειτουργικά της έξοδα χαμηλά. Η αξιοποίηση φοιτητών αποτελεί ένα
παγκόσμιο θεσμό που δίνει τη
δυνατότητα σε νέους ανθρώπους
να αποκτήσουν εμπειρίες αλλά
και εισοδήματα, συμβάλλοντας
παράλληλα στην οικονομική
ανάπτυξη.
Αν η κυβέρνηση κόπτεται
πραγματικά για την απασχόληση
τότε ας προωθήσει πολιτικές για
μεγαλύτερη χρήση κυπριακών
αγροτικών και βιομηχανικών
προϊόντων από την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ας εφαρμόσει
επιτέλους κώδικα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να αξιολογεί τις επιχειρήσεις για τις πρωτοβουλίες αλλά και τη συμβολή
τους στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανταγωνιστικότητα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας δεν έχει τιμή. Μπορεί
όμως να έχει τίμημα.
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Register online:
www.deloitte.com/cy/ifrs-9
© 2019 Deloitte Limited

Eξι μήνες μετά το κλείσιμο της Cobalt, η αγορά ψάχνει ακόμα το αόρατο χέρι που θα τη ρυθμίσει.

Τεστ αντοχής
Λίγες χρήσιμες συμβουλές μοιράστηκε στην

προσωπική του ιστοσελίδα ο πρώην διοικητής
Πανίκος Δημητριάδης με τους φίλους του υπό
μορφή καθοδήγησης προς τον Κωνσταντίνο
Ηροδότου σε σχέση με την ανεξαρτησία της
Κεντρικής. «Η ΚΤ δεν λαμβάνει υποδείξεις ούτε και ζητά να λάβει υποδείξεις από την κυβέρνηση ή οποιανδήποτε άλλη αρχή. Ο κ. Συλλούρης ζήτησε από τον νέο διοικητή να κάνει
έλεγχο για τα ΜΕΔ ΠΕΠ - δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει, είναι καθαρά θέμα της ΚΤ
τι θα κάνει για το θέμα. Κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι καθαρό πολιτικό η/και νομικό
θέμα, οι τράπεζες έχουν υποχρέωση να το διερευνήσουν, όπως και η ίδια η Βουλή, δεν είναι
σωστό η ΚΤ να διερευνά βουλευτές. Αν υπήρξαν παρανομίες είναι θέμα της αστυνομίας και
της εισαγγελίας. Αν υπήρξαν παραβιάσεις κανόνων της Βουλής είναι θέμα του Προέδρου
της Βουλής. Αν υπήρξαν παραβιάσεις κανόνων
της εποπτείας, η ΚΤ επιβάλλει πρόστιμο στις
τράπεζες. Δεν είναι ο ρόλος της ΚΤ να διερευνά τα δάνεια βουλευτών - θα πολιτικοποιηθεί
και θα κατηγορηθεί ό,τι και αν κάνει. Η αρχική
διερεύνηση πρέπει να γίνει από τον εσωτερικό
η/και εξωτερικό ελεγκτή της τράπεζας που
έδωσε δάνεια σε ΠΕΠ.»

••••
Το πυροτέχνημα
του Αβέρωφ

«Εγώ προσωπικά αρνούμαι να συνεχίσω να

παίζω το παιχνίδι του Αβέρωφ», φέρεται να είπε σε έντονο ύφος ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και
πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος
Βότσης και έφυγε από την τελευταία συνεδρία

της Ολομέλειας της Βουλής. Ο λόγος για την
πρόταση του κ. Νεοφύτου για αυτοδιάλυση της
Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον
Συνεργατισμό. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα
κατέθεσαν ψηφίσματα για δημοψήφισμα για
τη διενέργεια ή όχι πρόωρων βουλευτικών ή
και προεδρικών εκλογών. Παραδέχονται φυσικά ότι η πρόταση Αβέρωφ ήταν πυροτέχνημα
που στόχο είχε να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση για τον Συνεργατισμό. Και μάλλον τα κατάφερε.

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αναδιάρθρωση χρέους
Αναδιάρθρωση χρέους

καλείται η τροποποίηση
μιας υφιστάμενης δανειακής υποχρέωσης με μια
νέα σύμβαση/συμφωνία
με νέους αναθεωρημένους όρους, προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα. Κατά την αναδιάρθρωση, επέρχεται ουσιαστικά μια
συμφωνημένη ρύθμιση των υφιστάμενων υποχρεώσεων του οφειλέτη που
αφορά το κεφάλαιο δανεισμού ή/και το
επιτόκιο δανεισμού ή/και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

Ανοικτές οι πληγές
της Cobalt
Τις πληγές που άφησε πίσω της κλείνοντας η Co-

balt, προσπαθούν να κλείσουν στο Υπουργείο
Μεταφορών. Πρώτιστο μέλημα να πέσουν οι τιμές στο δρομολόγιο Λάρνακα - Αθήνα. Οι συζητήσεις αφορούν την εισχώρηση μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, αραβικών συμφερόντων και με
πλούσιο βιογραφικό. «Αυτά τα γνώριζε η προηγούμενη σύνθεση της Αρχής Αδειοδότησης Αεροπορικών Εταιρειών και όμως πήρε την απόφαση που πήρε για να εξαφανίσει κάθε ελπίδα
εξεύρεσης επενδυτή χωρίς να ακολουθήσει ό,τι
γίνεται σε όλον τον κόσμο. Τυχαία?» ανήρτησε
στο Facebook του ο πρόεδρος της πτωχεύσασας
εταιρείας. Οι μεν ψάχνουν λύσεις και οι άλλοι
ακόμα αναζητούν απαντήσεις.

••••
Ενας εκατομμυριούχος για
την πλατεία Ελευθερίας

Μήπως να το έβλεπαν στον Δήμο Λευκωσίας, να

το γυρίσουν στις δωρεές μπας και ολοκληρωθεί
τελικά η πλατεία Ελευθερίας; Οι εργασίες θα
ολοκληρώνονταν μέσα στην άνοιξη, τελικά το πάμε για τέλος καλοκαιριού. Λιγότερο χρόνο θα
χρειαστεί ολόκληρη Παναγία των Παρισίων για
να αναστηλωθεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά, παρά η πλατεία Ελευθερίας. Για μια πενταετία δεσμεύτηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν, πράγμα όχι και τόσο δύσκολο με το ένα
δισ. ευρώ από τους Γάλλους δισεκατομμυριούχους. Φυσικά, στην περίπτωση του καθεδρικού
ναού μείζον θέμα είναι η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού που να γνωρίζουν για καθεδρικούς. Στην περίπτωση της πλατείας της Λευκωσίας, ποιο είναι τελικά το πρόβλημα;

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Βαρομετρικό χαμηλό στην οικονομία
«Σύννεφα μαζεύονται πάνω από την
κυπριακή οικονομία…», λέει η είδηση. Να ανησυχούμε ή μήπως όχι;
Εάν θεωρήσαμε πως οι ρυθμοί ανάπτυξης του 3,8% και του 4% είναι
«κοτσιανιασμένοι», τότε ο βαθμός
ανησυχίας μας πρέπει να είναι πάρα
πολύ μεγάλος. Οι σχετικά μεγάλοι
ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν
τα τελευταία χρόνια και που μας
ανέβασαν στα ρετιρέ των ρυθμών
μεγέθυνσης οικονομιών, ήταν απότοκο του μεγάλου σοκ που υπέστη
η οικονομία μας το 2013 αφενός,
και των άμεσων και έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για επανεκκίνησή της αφετέρου.
Σε συντομία, αυτά τα μέτρα απέτρεψαν την άμεση χρεοκοπία του
κράτους, σταθεροποιώντας το τραπεζικό σύστημα, το οποίο απειλείτο
με πλήρη κατάρρευση, περιορίζοντας
τον δημόσιο τομέα σε επίπεδο μισθών και νέων προσλήψεων, ενώ
επιτεύχθηκε πλήρης δημοσιονομική
πειθαρχία, πετυχαίνοντας έκτοτε
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς,
θέτοντας το δημόσιο χρέος σε σωστή
τροχιά εξυπηρέτησης και υποχώρησης (άσχετα αν προέκυψε μια
εφάπαξ αύξηση του λόγω Συνεργατισμού), μειώνοντας την ανεργία
κοντά στο 7%, βγαίνοντας με επιτυχία ξανά στις αγορές δημόσιου
δανεισμού και αναβαθμίζοντας την
οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα.
Ο ιδιωτικός τομέας επωφελήθηκε
τμηματικά από την εισαγωγή μέτρων
ενθάρρυνσης της δραστηριότητας.
Ο τομέας των κατασκευών, για παράδειγμα, είναι ένας από αυτούς. Σε
τέτοιο βαθμό που οι κατασκευές
αποτελούν έναν από τους βασικούς
πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας
και που εδώ φαίνεται να επικρατούν
συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Το ίδιο δεν μπορεί όμως να ειπωθεί
για άλλους τομείς. Για παράδειγμα,
η αυστηρή λήψη μέτρων για την κα-

ταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος, ο αυστηρότερος έλεγχος
των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, των shell companies κ.λπ. –
στοιχεία που είναι αναγκαία για αποτίναξη της άσχημης εικόνας που δημιούργησε διαχρονικά η Κύπρος και
την οποία πληρώσαμε ακριβά, μείωσε
και μειώνει δραστικά τον τομέα των
εταιρειών και αύξησε τη φυγή κεφαλαίων. Αυτό ώθησε, όμως, στη
δημιουργία άλλων αγορών, όπως για
παράδειγμα τη δημιουργία του τομέα
των funds, ο οποίος με σωστή δουλειά θα αποφέρει οφέλη στη χώρα
μας σε βάθος χρόνου. Η κρίση παράλληλα ώθησε τους μεγάλους κυρίως ελεγκτικούς οίκους να μπουν
στον τομέα του real estate, αλλά και
στην εξέλιξη λογισμικών συστημάτων. Ο κόσμος του ΙΤ είναι ένας τομέας που φυσιολογικά τους ταιριάζει
σαν μετεξέλιξη του επαγγέλματός
τους, ο τομέας του real estate όμως
όχι, παρόλο που θα μπορούσε κάποιος να δει το ελκυστικό του πράγματος.
Ο τουρισμός είναι ένα κεφάλαιο
από μόνο του. Ναι μεν μας έκατσε
πολύ καλά η φάση από το 2015 μέχρι
το 2018, αλλά σε αυτό συνέτειναν
πολλοί εξωγενείς παράγοντες που
μάλιστα κάποιος θα μπορούσε να
αποκαλέσει και ευθυγράμμιση των
άστρων. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Ο τουρισμός δεν
έχει να κάνει με το αν εμείς ως χώρα
ή ως οικονομία πάμε καλά. Ο εγχώριος τουρισμός είναι λίγος σε σχέση
με το σύνολο. Πρέπει οι άλλες χώρες
των οποίων οι υπήκοοι μας επισκέπτονται να πηγαίνουν καλά. Σήμερα,
φαίνεται να έχουμε επιβράδυνση
στη Γερμανία, ενώ στη Βρετανία
επικρατεί αυτό το σήριαλ με το Brexit.
Η αβεβαιότητα, η οικονομική επιβράδυνση, τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων τουριστικών προορισμών είναι σοβαροί παράγοντες που

κρίνουν το αν θα πάμε καλά στον
τουρισμό κάθε σεζόν ή όχι. Επίσης,
όπως ο κάθε εργολάβος ή ο καθένας
από εμάς κρατά το κινητό στο χέρι
και κοιτάζει τις εξήντα ειδοποιήσεις
ανά ώρα του «Kitas Weather» ή του
όποιου προγνωστικού λογισμικού
για τον καιρό, έτσι και οι ξένοι –
υποψήφιοι τουρίστες – κοιτάζουν
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί που θα ήθελαν να πάνε
για διακοπές. Αν βλέπουν πως η Κύπρος προσφέρει βροχές και συννεφιές, λογικό είναι να αλλάζουν προορισμό. Φέτος, ο καιρός θα παίξει
τον ρόλο του στην επιβράδυνση της
τουριστικής ροής προς τη χώρα μας.
Φυσικά εμείς θα πρέπει να συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν ανεξάρτητα επειδή,
όπως είπαμε επανειλημμένα, χρειάζεται ολικό facelift. Και δεν έχουμε
παρά να χαιρετίσουμε όλες αυτές
τις επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι υπόλοιποι τομείς τις οικονομίας
– με εξαίρεση τη ναυτιλία – δεν μπορούμε να πούμε πως πάνε και αυτοί
το ίδιο καλά, όπως αυτούς που προαναφέραμε. Η πρόοδος είναι ασθενική και εκεί που πάει να πάρει μπρος
υποτροπιάζει πολύ εύκολα. Το λιανικό εμπόριο δοκιμάζει εναλλακτικούς τρόπους να βρει τον δρόμο του
και να σταθεί στα πόδια του, πότε
με ανακαινίσεις καταστημάτων,
πότε με μετακινήσεις στα Malls,
πότε με «Μαύρες Παρασκευές», αλλά
μάλλον μαύρα και άραχνα είναι τα
πράγματα. Οι online αγορές φαίνεται
να μπαίνουν για καλά στη ζωή του
Κύπριου. Η εστίαση είναι το νέο
πράγμα στο οποίο επενδύονται πολλά. Αυτό, όμως, και πάλι δεν γίνεται
με ιδιαίτερη μελέτη, αλλά περισσότερο με «ένστικτο». Γι’ αυτό και μετά
από κάποιο μικρό κύκλο κλείνουν
και παραδίδουν (αν τα καταφέρουν)
σκυτάλη στον επόμενο.

Μετά έχουμε την αγορά αυτοκινήτου, που πάγωσε παρατεταμένα
μέχρι να καταλάβουν οι βουλευτές
τι είναι ρύπος, τι είναι οι κατηγοριοποιήσεις του EURO, αν θα πρέπει
να καταργηθεί ο φόρος εισαγωγής
ή αν θα μηδενιστεί, πού τραβάμε
τις γραμμές καθορισμού ρύπανσης
της ατμόσφαιρας κ.λπ. Τελικά έγινε
μεν, απλώς πέρασε το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο τρίμηνο
του 2019 χωρίς να πουληθεί τιμόνι.
Να δούμε από εδώ και πέρα.
Όποια επιβράδυνση και αν υπάρξει που να μας δίνει ρυθμούς ανάπτυξης πέριξ του 3% είναι λογική.
Και μακάρι να κυμαινόμαστε μεσοπρόθεσμα γύρω εκεί. Το θέμα είναι
αλλού. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά
πράγματα για να διασφαλίσουμε ότι
έχουμε ένα λειτουργικό κράτος και
μια σύγχρονη και ευέλικτη οικονομία.
Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται
πιο γρήγορα. Χώρα, η οποία αναλώνει
επτά με δέκα χρόνια για να βγάλει
δικαστικές αποφάσεις είναι χώρα
που δεν ελκύει σοβαρούς επενδυτές.
Πρέπει επιτέλους να περάσει η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο εκσυγχρονισμός της
δημόσιας διοίκησης.
Οι τράπεζες θα πρέπει να γίνουν
κατ’ ουσία τράπεζες και θεωρώ πως
έχουν πολύ κουπί να τραβήξουν.
Θετικό είναι πως έχουμε νέα ηγεσία
στην Κεντρική Τράπεζα που ευελπιστώ πως θα ανεβάσει το κεφάλαιο
εποπτεία σε άλλο επίπεδο. Το ότι
ήδη υπάρχει νέος αέρας στην ατμόσφαιρα είναι γεγονός. Σύννεφα, λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο παράκαιρα
τον Απρίλιο, αλλά είναι πολύ πιθανά
και πάνω από την οικονομία. Ας εξοπλιστούμε με τις κατάλληλες ομπρέλες.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, αλλά η παθογένεια της εποχικότητας του τουρισμού είναι από τα σημαντικότερα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει το Υφυπουργείο Τουρισμού. Οι διακυμάνσεις στις αφίξεις κοστίζουν στην

παραγωγικότητα και αφαιρούν από την κερδοφορία των επιχειρήσεων και της τουριστικής βιομηχανίας στο σύνολό της.

Με μικρό καλάθι για την καλοκαιρινή σεζόν
Πτώση 5% καταγράφουν μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στην ελεύθερη Αμμόχωστο - Ελκυστικά πακέτα μελετούν οι ξενοδόχοι
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι ενδείξεις και οι συγκυρίες έδειχναν εδώ και μήνες ότι φέτος θα
έπρεπε να αρκεστούμε σε μικρότερο καλάθι στον τουρισμό μας,
σε σχέση με τα περσινά ρεκόρ των
αφίξεων και αντίστοιχα των τουριστικών εσόδων. Brexit, άνοδος
των ανταγωνιστικών αγορών της
Τουρκίας, του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Αιγύπτου. Αλλά και
εσωτερικά, το κλείσιμο της Cobalt
και η αύξηση των ξενοδοχειακών
κλινών δεν άφηναν το περιθώριο
ακόμα και για τους πιο υπεραισιόδοξους να προβλέψουν νέα επίπεδα
ρεκόρ για τη φετινή χρονιά. Παρ’
όλα αυτά οι φορείς του τουρισμού
παρουσιάζονται συγκρατημένοι
ως προς τις εκτιμήσεις τους για τις
αφίξεις του 2019.
Τα πρώτα στοιχεία του έτους,
ωστόσο, άρχισαν να δίνουν μια
πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία
στην οποία θα κινηθεί η καλοκαιρινή περίοδος. Μείωση της τάξης
του 3,2% κατέγραψαν οι αφίξεις
τουριστών το πρώτο τρίμηνο του
2019, ενώ μόνο για τον μήνα Μάρτιο, η μείωση κυμάνθηκε στο
11,5%. Η πτώση στις αφίξεις έρχεται από όλες τις μεγάλες αγορές,
πέραν της Ρωσίας, η οποία καταγράφει άνοδο 10% για τον Μάρτιο,
ωστόσο σε επίπεδο τριμήνου είναι
στο -7,5%. Από την άλλη το Brexit
άρχισε να δείχνει τα δόντια του,
αφού στη σκιά της αβεβαιότητας
για το τι μέλλει γενέσθαι , κατέγραψε μείωση 6,9% τον μήνα Μάρτιο και μόλις 0,1% αύξηση σε επίπεδο τριμήνου. Μειωμένες ήταν
για τον Μάρτιο οι αφίξεις από Ελλάδα (-8,5%) και από τη Γερμανία
(-36,6%).

Κόπηκαν τα φτερά
Η ραγδαία πτώση της γερμανικής αγοράς δεν είναι συγκυριακή,
αφού δεν καταγράφεται μόνο τον

Αργήσαμε για
Υφυπουργείο
Τουρισμού
Το Υφυπουργείο Τουρι-

Οι αγορές
που σημείωσαν
πτώση
AΦIΞΕΙΣ
(Ιανουάριος- Μάρτιος)









Το κλείσιμο της Germania
Airlines και προηγουμένως το κλείσιμο της
Cobalt δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη γερμανική
αγορά, που κατέγραψε
τον μήνα Μάρτιο πτώση
της τάξης του 36,6%.
μήνα Μάρτιο, αλλά αποτυπώνεται
και σε επίπεδο τριμήνου. Εκεί η
μείωση φτάνει στο 24,5% Δηλαδή
από 27.089 τουρίστες το πρώτο

2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2018

2019

μεταβολή

2019/18

Βέλγιο

3.293

2.960

2.139

-27,7%

Γερμανία

14.411

27.089

20.451

-24,5%

Ισραήλ

20.819

32.735

25.812

-21,1%

Λίβανος

4.013

5.891

4.707

-20,1%

Σουηδία

2.330

5.427

4.421

-18,5%

Γαλλία

4.793

4.448

3.783

-15%

τρίμηνο του 2018, το 2019 οι Γερμανοί τουρίστες που έφτασαν στην
Κύπρο ήταν 20.451. Δεν μπορεί
παρά να γίνει ο συσχετισμός με το
κλείσιμο της Germania Airlines,
αλλά και προηγουμένως της Cobalt,
η οποία συνέδεε την Κύπρο με
Φρανκφούρτη και Ντίσελντορφ.
Μετά και την έκθεση τουρισμού
του Βερολίνου ο υφυπουργός Σάββας Περδίος είχε παραδεχθεί ότι
η γερμανική αγορά κυριαρχείται
από γενικότερη ανασφάλεια. Σε
μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει
τις απώλειες, το Υπουργικό ενέκρινε
αυξημένες προωθητικές ενέργειες
προς τη γερμανική αγορά, για επιπλέον ναυλωμένες πτήσεις ώστε
να καλυφθούν οι 30 χιλιάδες από

τις 50 χιλιάδες που χάθηκαν από
την πτώχευση της Germania. Από
την άλλη, μειωμένες κατά 21%
ήταν οι αφίξεις από μία επίσης μεγάλη αγορά, αυτή του Ισραήλ. Αγορά, η οποία έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα στα έσοδα που προκύπτουν
από τον τουρισμό, με την ημερήσια
κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών
να ανέρχεται στα 103.14 ευρώ.
Στην περίπτωση των Γερμανών
τουριστών η ημερήσια κατά κεφαλή
δαπάνη είναι μεν χαμηλότερη,
ωστόσο η διάρκεια παραμονής τους
είναι μεγαλύτερη, έτσι και το σύνολο των εξόδων τους (665.44 ευρώ). Αυτά τα δεδομένα επιχειρεί
να αντιστρέψει το Υφυπουργείο
με το άνοιγμά του και στις γειτο-

σμού θα έπρεπε να είχε συσταθεί πριν από το τέλος
του 2018, ώστε να αναλάβει
έγκαιρα δράση και να προχωρήσει σε στοχευμένες
ενέργειες προς αντιμετώπιση των προκλήσεων. Αυτή
είναι η θέση η οποία εκφράζεται από του ταξιδιωτικούς
πράκτορες εν προκειμένω,
αλλά εκφράζει γενικότερα
την πλειοψηφία των πρωταγωνιστών της τουριστικής
βιομηχανίας. Έτσι μπορεί να
είναι σε εξέλιξη διαδικασία
rebranding του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου και
προώθησή του σε νέες αγορές, ωστόσο, για να υπάρξουν αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.
νικές αγορές, οι οποίες δεν ήταν
μέχρι σήμερα στην πρώτη γραμμή
των προωθητικών ενεργειών, όπως
για παράδειγμα η αγορά του Ισραήλ,
της Ουκρανίας, της Ιορδανίας και
του Λιβάνου.

Καλύτερος ο Απρίλιος
Πέραν των προσπαθειών που
γίνονται σε επίπεδο Υφυπουργείου
και ο ιδιωτικός τομέας ήδη προχωρεί σε ενέργειες ώστε να μην
υπάρξει κενό από τη γερμανική
αγορά, επισημαίνει ο πρόεδρος
των ταξιδιωτικών πρακτόρων Βασίλης Σταματάρης. Στέλνει παράλληλα ενθαρρυντικά μηνύματα, τονίζοντας ότι λόγω και του καθολικού
και ορθόδοξου Πάσχα, ο Απρίλης

είναι σαφώς πιο δυνατός μήνας
για τον τουρισμό μας, ενώ επισημαίνει ότι αυτός είναι και ο λόγος
που ο φετινός Μάρτιος ήταν πιο
μουδιασμένος. Από την άλλη, μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά,
αλλά η παθογένεια της εποχικότητας του τουρισμού παραμένει
από τα σημαντικότερα στοιχήματα
που πρέπει να κερδηθεί στην τουριστική βιομηχανία, καθώς οι διακυμάνσεις στις αφίξεις κοστίζουν
στην παραγωγικότητα και αφαιρούν από την κερδοφορία των επιχειρήσεων και της τουριστικής βιομηχανίας στο σύνολό της. «Φυσικά,
για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων, να υπάρχουν αεροπορικές συνδέσεις, και να υπάρχουν προγράμματα από διοργανωτές ταξιδίων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία», επισημαίνει
ο κ. Σταματάρης.

Πιο κάτω η Αμμόχωστος
Το άνοιγμα της καλοκαιρινής
σεζόν βρήκε τις πληρότητες σε
ικανοποιητικά, αλλά χαμηλότερα
επίπεδα στην επαρχία Αμμοχώστου. Ο πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Δώρος Τάκκας επισήμανε
ότι συγκρίνοντας τις υφιστάμενες
κρατήσεις, αλλά και τον ρυθμό με
τον οποίο γίνονται οι κρατήσεις,
η γενική εικόνα που παρουσιάζει
η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς είναι
μείωση της τάξης του 5%. Ήδη οι
ξενοδόχοι φαίνεται να προσανατολίζονται σε ελκυστικά πακέτα
και χαμηλότερες τιμές, στη βάση
της θεωρίας ότι είναι καλύτερο να
έχουν μειωμένα έσοδα από το να
έχουν χαμηλές πληρότητες και αφίξεις. Και αυτό γιατί σε περίπτωση
μείωσης αφίξεων, οι αντιδράσεις
στην τουριστική βιομηχανία θα είναι αλυσιδωτές, όπως για παράδειγμα να χρειαστεί επαναπρογραμματισμός και μείωση πτήσεων,
εξέλιξη η οποία είναι σαφώς απευκταία για όλους.

33 εκατομμύρια τουρίστες και 16 δισ. έσοδα το 2018 στην Ελλάδα
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Συγκρατημένα ενθαρρυντικά είναι
τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την
ταξιδιωτική κίνηση του 2019 στα
αεροδρόμια, καθώς η Fraport Greece ανακοίνωσε αύξηση της τάξης
του 8,2% στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται για το
πρώτο τρίμηνο σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Πλην
όμως η αύξηση αυτή προέρχεται
σε μεγάλο βαθμό από το εσωτερικό
και όχι από ξένους επισκέπτες.
Την ίδια ώρα τα οριστικά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος για το
2018 δείχνουν πως η εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση το 2018 αυξήθηκε κατά 9,7% έναντι του 2017
και διαμορφώθηκε στα 33,072 εκατ.
ταξιδιώτες, έναντι 30,161 εκατ. Οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2018
διαμορφώθηκαν στα 16,086 δισ.








Τα τουριστικά έσοδα
αυξήθηκαν κατά 10%
σε σχέση με το 2017.
σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2017.
Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών
στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα
230,727 εκατ. το 2018, έναντι
213,516 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,1%. Μικρή
αύξηση, κατά 1,7%, σημείωσε η
δαπάνη ανά διανυκτέρευση (2018:
70 ευρώ, 2017: 69 ευρώ), ενώ η
μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7,0 διανυκτερεύσεις,
μειωμένη ελαφρώς κατά 1,5% σε
σύγκριση με το 2017 (7,1 διανυκτερεύσεις).
Ποιες ήταν οι σημαντικότερες

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός επιβατών στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που διαχειρίζεται η
Fraport έφτασε το 1,92 εκατ.

χώρες προέλευσης ταξιδιωτικών
εσόδων; Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,0% και
διαμορφώθηκαν στα 2,962 δισ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στα 954 εκατ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν σε 1,937 δισ. Από τις
χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, μείωση
κατά 18,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ,
ενώ από τις ΗΠΑ σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 27,8% και διαμορφώθηκαν σε 1,040 δισ. ευρώ.
Οσον αφορά την αρχή της φετινής χρονιάς, συνολικά, το πρώτο
τρίμηνο του 2019 ο αριθμός επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport
έφτασε το 1,92 εκατ., υπερβαίνον-

τας τα επίπεδα του προηγούμενου
έτους κατά 8,2%. Κατά τη διάρκεια
του Μαρτίου, η επιβατική κίνηση
των αεροδρομίων παρουσίασε αύξηση 1,1%, φθάνοντας συνολικά
τους 710.000 επιβάτες. Η επιβατική
κίνηση εσωτερικού σημείωσε αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018. Κως, Κεφαλονιά,
Ακτιο, Καβάλα, Μυτιλήνη, Κέρκυρα
και Σαντορίνη παρουσίασαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ παρόμοιες αυξητικές τάσεις εμφανίζονται
στα αεροδρόμια Σάμου και Θεσσαλονίκης. Ομως η διεθνής επιβατική
κίνηση παρουσίασε μείωση 4,8%.
Παρ’ όλα αυτά, τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ακτίου και Σάμου εμφάνισαν άνοδο. Τα στοιχεία που
αφορούν τα υπόλοιπα αεροδρόμια
έχουν επηρεαστεί κυρίως λόγω της
κινητής εορτής του Πάσχα των Καθολικών, που το 2018 εορτάστηκε

στις αρχές Απριλίου ενισχύοντας
έτσι τα περυσινά μεγέθη.

Στο ΔΑΑ
Στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας πάντως η ξένη ταξιδιωτική κίνηση συνεχίζει να ενισχύεται. Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις
μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
έφθασε τα 4,37 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 9,4%. Η επιβατική κίνηση
τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού παρουσίασε ανάπτυξη
8,8% και 9,7%, αντίστοιχα. Μόνον
για τον Μάρτιο η επιβατική κίνηση
σημείωσε άνοδο της τάξης του 8,8%
φθάνοντας το 1,65 εκατ. επιβάτες.
Τόσο ο αριθμός των επιβατών εσωτερικού όσο και ο αντίστοιχος των
διεθνών επιβατών παρουσίασε άνοδο 7,9% και 9,1%, αντίστοιχα.
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Την Τετάρτη ξανά στις αγορές η Κύπρος

Σκοπός η πρόωρη αποπληρωμή όλου ή μέρους του εναπομείναντος ρωσικού δανείου - Στόχος η άντληση 1-1,5 δισ. ευρώ
Την Τετάρτη 24 Απριλίου, εκτός
απροόπτου, η Κύπρος θα βγει στις
αγορές για δεύτερη φορά εντός
του 2019. Σκοπός της έκδοσης, η
άντληση χρημάτων για την πρόωρη
αποπληρωμή όλου ή μέρους του
εναπομείναντος ρωσικού δανείου.
Όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει
ο υπουργός Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα, «εξετάζεται
το ενδεχόμενο για την πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου, αντλώντας χρήματα από την έκδοση ομολόγου.
Η «Κ» δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τη διάρκεια του ομολόγου, το
οποίο θα είναι όμως ευρωπαϊκό
ομόλογο (ΕΜΤΝ), ωστόσο, όσον
αφορά στο αντλούμενο ποσό, θα
ανέλθει στο 1 – 1,5 δισ. ευρώ. Αν
και παραμένουν ανοιχτές όλες οι
λεπτομέρειες της έκδοσης, με το
οικονομικό επιτελείο να αξιολογεί
το κόστος, αλλά και τη διάρκεια
του δανεισμού, τα απαιτούμενα
χρήματα ενδεχομένως να έλθουν
από 7ετές ή και 10ετές ομόλογο.
Όπως παλαιότερα είχαν αναφέρει
σε προηγούμενες εκδόσεις πηγές
από το Υπουργείο Οικονομικών,
«ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός
είναι φθηνός, αλλά δεν είναι και ο
ενδεδειγμένος». Πρόσθετα, οι μέχρι
τώρα διαθέσιμες πληροφορίες θέλουν η ανακοίνωση για την έκδοση
του ευρωπαϊκού ομολόγου (EMTN)
να γνωστοποιηθεί την ερχόμενη
Τρίτη και ως είθισται, την επομένη,
δηλαδή την Τετάρτη, θα ανοίξει
το βιβλίο των προσφορών. Οι συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου και
επενδυτικών τραπεζών για την
προετοιμασία της έκδοσης πάντως
έχουν πραγματοποιηθεί.
«Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα
για την κυπριακή οικονομία στις

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕIΟΥ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο επιτόκιο που θα λάβει για το ευρωπαϊκό ομόλογο που θα εκδώσει η Δημοκρατία την Τετάρτη και αν θα αποδειχθεί

ορθή κίνηση για να αντικαταστήσει το χρέος που έχει από το 2011.
διεθνείς αγορές είναι εξαιρετικά
θετικά και μας δημιουργεί κάποιες
ευκαιρίες, τις οποίες αξιολογούμε
και δεν θα διστάσουμε να αξιοποιήσουμε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο υπουργός εντός της προηγούμενης εβδομάδας.

Το 15ετές
Στα μέσα Φεβρουαρίου η Κύπρος
προχώρησε με την έκδοση 15ετούς
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού ομολόγου EMTN και άντλησε 1 δισ.
ευρώ με επιτόκιο στο 2,75%. Απέδειξε πως μπορεί να προσελκύσει
και μακροπρόθεσμους επενδυτές,








Την Τρίτη θα ανακοινωθεί, εκτός απροόπτου, πως θα βγει
η Κύπρος με ευρωπαϊκό ομόλογο
και την επομένη
θα ανοίξει το βιβλίο
των προσφορών.

Κλειδώνοντας υψηλές αποδόσεις στην εποχή του 5G
Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του
τομέα της τεχνολογίας περιστρέφεται γύρω από τα
ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G). To 5G είναι με
διαφορά το πιο πολυσυζητημένο θέμα, αφενός γιατί
αποτελεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα και αφετέρου
γιατί θα δώσει το έναυσμα για την εισαγωγή στην αγορά
ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών (τεχνητή νοημοσύνη,
εικονική πραγματικότητα, αυτόνομα αυτοκίνητα κ.α.).
Σε σχέση με τα σημερινά ασύρματα δίκτυα, τα δίκτυα
5G θα μπορούν να διαχειριστούν 1.000 φορές περισσότερα
δεδομένα σε 100 φορές υψηλότερες ταχύτητες. Το 5G
υπερέχει από τις υφιστάμενες τεχνολογίες αφού “τρέχει”
με μεγαλύτερες ταχύτητες και προσφέρει βελτιωμένη
διαθεσιμότητα (χαμηλότερο latency), αξιοπιστία και αποδοτικότητα.
Η επένδυση είναι μονόδρομος για τους παρόχους
Στα επόμενα χρόνια οι πάροχοι των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών καλούνται να επενδύσουν τεράστια ποσά για
την ανάπτυξη δικτύων 5G. Η επιλογή αυτή αποτελεί μονόδρομο αφού τυχόν μη αναβάθμιση του δικτύου θα
ισούται αυτόματα με εμπορική αποτυχία, καθώς ο εν λόγω
πάροχος θα μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό.
Οι πάροχοι καλούνται να προβούν στις επενδύσεις
αυτές, ενώ οι αναμνήσεις είναι ακόμα νωπές από τις
“φτωχές” επιδόσεις των αντίστοιχων επενδύσεων στα
σημερινά δίκτυα (4G), ως αποτέλεσμα αφενός της απορρόφησης μεριδίου της αγοράς από εταιρείες ανάπτυξης
εφαρμογών ΟΤΤ και αφετέρου των τάσεων των καταναλωτών, οι οποίοι αναμένουν από τους παρόχους ολοένα
και μεγαλύτερες ταχύτητες σε χαμηλότερες τιμές. Χαρακτηριστικό είναι το αποτέλεσμα της πρόσφατης έρευνας
της PwC, η οποία κατέδειξε ότι μόνο το 33% των καταναλωτών είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα
χρήματα για τις αυξημένες ταχύτητες του 5G. Ενδεικτικό
είναι και το στατιστικό στοιχείο ότι τα τελευταία τρία
χρόνια οι αποδόσεις των επενδυτών στις 39 μεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνιών υπολείπονταν αυτών των
γενικών δεικτών επενδύσεων.
Δύο εναλλακτικές στρατηγικές
Οι πάροχοι καλούνται να επιλέξουν την στρατηγική
τους, ανάμεσα στην επικέντρωση στις παραδοσιακές τους
δεξιότητες και υπηρεσίες και στον επαναπροσδιορισμό
(re-invent) του επιχειρησιακού τους μοντέλου. Η πρώτη
στρατηγική περικλείει α) την ανάπτυξη επιπρόσθετων
πηγών εισοδημάτων από υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (για παράδειγμα προϊόντα ανταγωνιστικά
προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα FTTH), β) τη βελτίωση της εμπειρίας του
συνδρομητή μέσω της αυξημένης αξιοπιστίας που προσφέρει το 5G και γ) τη μείωση του κόστους της μονάδας
μέσω της αυξημένης αποδοτικότητας των δικτύων 5G
αλλά και της αξιοποίησης εναλλακτικών καινοτόμων μον-

τέλων ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων.
Η δεύτερη στρατηγική δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας
αξίας στην αγορά, μέσω καινούργιων υπηρεσιών και
πηγών εισοδήματος. Ο πάροχος καλείται να κατανοήσει
τις δυνατότητες του 5G στα πλαίσια των αναγκών του
τελικού παραλήπτη και σε συνεργασία με άλλους φορείς
στην αγορά να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Τα
παραδείγματα τέτοιων λύσεων είναι ανεξάντλητα, έξυπνα
δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, συντήρηση βιομηχανικών μονάδων
εξ αποστάσεως, διαχείριση στόλου διανομής, αυτοματοποιημένες ιατρικές υπηρεσίες, εξελιγμένες μορφές ψυχαγωγίας κ.α.
Είναι προφανές ότι η δεύτερη στρατηγική είναι για αρκετούς παρόχους πιο ελκυστική αφού δημιουργεί μεγαλύτερες προοπτικές για υψηλή απόδοση και προετοιμάζει
καλύτερα τον οργανισμό για τις μελλοντικές προκλήσεις.
H επιτυχία στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής απαιτεί την
ανάπτυξη καινούργιων δεξιοτήτων και επιχειρησιακών
μοντέλων.

Άποψη. Η Κύπρος στην εποχή του 5G
Σε μια μικρή αγορά όπως η Κυπριακή, είναι πιθανό
ότι αρκετές από τις καινοτόμες και ολοκληρωμένες
λύσεις (use cases) που θα εφαρμοστούν, θα έχουν
προκύψει από τις λύσεις που θα αναπτυχθούν για
μεγαλύτερες αγορές, υπό τον έλεγχο των διεθνών
εταιρειών τεχνολογίας. Η δυνατότητα των τοπικών
τηλεπικοινωνιακών παρόχων να αντλήσουν ικανοποιητικές αποδόσεις θα είναι περιορισμένες. Ως
εκ τούτου οι πάροχοι που θα επιτύχουν στην εποχή
του 5G, θα είναι αυτοί που θα επενδύσουν στην
ανάπτυξη τοπικών λύσεων και στην καλλιέργεια
των σχέσεων τους με τους τοπικούς επιχειρησιακούς
φορείς. Ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα αυτού έχει
και η πολιτεία μέσω της χρηματοδότησης της καινοτομίας και της απλούστευσης της εποπτείας και
των διαδικασιών, αλλά και μέσω του ρόλου της ως
ένας φορέας που συνεργάζεται με τους παρόχους
για να μπορέσει να αναπτύξει λύσεις που ωθούν
την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν το βιοτικό
επίπεδο. Στο πλαίσιο της τοπικής οικονομίας οι ολοκληρωμένες λύσεις (use cases) θα πρέπει να χτίζουν
στις δεξιότητες της Κύπρου σε τομείς όπως, ο τουρισμός και η ψυχαγωγία, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες,
η ανώτερη εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.
Γιώργος Ιωάννου
Επιχειρησιακός Διευθυντής
Ελεγκτικές Υπηρεσίες, PwC Κύπρου

ένα στοίχημα για το Υπουργείο,
την πολιτική της κυβέρνησης και
την οικονομία της χώρας. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι
τράπεζες CITI, Goldman Sachs International και HSBC. Τον Σεπτέμβριο του 2018 η χώρα είχε εκδώσει
10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%
και μπορεί να είχε καταγραφεί ως
ο φθηνότερος δανεισμός της χώρας
στα χρονικά της, ωστόσο, χρηματιστηριακοί κύκλοι είχαν δηλώσει
πως ήταν λίγο «άδικος» και θα μπορούσε να πετύχει καλύτερο. Τα
βλέμματα είναι πλέον στραμμένα
στο επιτόκιο που θα λάβει για το

ομόλογο που θα εκδώσει η χώρα
την Τετάρτη και αν θα αποδειχθεί
ορθή κίνηση για να αντικαταστήσει
το ρωσικό χρέος.

Τι οφείλει
Μέχρι το 2021 η Κυπριακή Δημοκρατία είχε συμφωνήσει να αποπληρώνει το δάνειο σε δύο ετήσιες
δόσεις, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής θα έδινε
710 – 715 εκατ. τον χρόνο. Το επιτόκιο του δανείου είχε μειωθεί το
2013 από 4,5% σε 2,5%. Πλέον, η
Κύπρος χρωστάει στη Ρωσία 1,57
δισ. ευρώ από το συνολικό δανεισμό

των 2,5 δισ. ευρώ που έλαβε το
2011, αν και το Γραφείο Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) της Κυπριακής Δημοκρατίας στα στοιχεία
του παρουσιάζει πως οφείλονται
1,87 δισ. ευρώ. Τον προηγούμενο
μήνα, τον Μάρτιο του 2019 το κράτος αποπλήρωσε 312,5 εκατ. ευρώ
στη Ρωσία, γι’ αυτό προκύπτει και
η λογιστική διαφορά.
Βάσει του πλάνου του ΓΔΔΧ το
πρόγραμμα αποπληρωμών μέχρι
το 2021, της χρονιάς που είχε συμφωνηθεί να αποπληρωθεί το ρωσικό δάνειο στην ολότητά του,
είναι το ακόλουθο. Για το 2019 η
Κ.Δ. έχει προγραμματίσει να καταβάλει συνολικά 2,2 δισ. δανείων,
από τα οποία τα 715 εκατ. αφορούν
το ρωσικό δάνειο, 1,38 δισ. ευρώ
αφορούν ομόλογα εσωτερικού και
199 εκατ. ευρώ αφορούν ομόλογα
εξωτερικού.
Κατά το 2020 οι πληρωμές των
δανείων μειώνονται ολίγον τι σύμφωνα με το πλάνο, στα 2,02 δισ.
ευρώ, που χωρίζονται σε 458 εκατ.
για ομόλογα εξωτερικού, 820 εκατ.
σε ομόλογα εσωτερικού και 710
εκατ. ευρώ για το ρωσικό δάνειο.
Τα στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δείχνουν
ότι το 2021 τα δάνεια θα κυμανθούν
συνολικά στο 1,74 δισ. ευρώ. Το
ρωσικό δάνειο στα 714 εκατ. ευρώ,
ενώ για τα ομόλογα εξωτερικού
δεν θα κατατεθούν χρήματα. Στα
ομόλογα εσωτερικού θα δοθούν
861 εκατ. ευρώ, ενώ 168 εκατ. ευρώ
θα πάνε για αποπληρωμή δανείων
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ).
Συνολικά φαίνεται από τους σχετικούς πίνακες πως η Κύπρος χρωστάει 20,8 δισ. ευρώ που θα πρέπει
να αποπληρώσει μέχρι και μετά το
2035.
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Πιο ακριβά και από την Ε.Ε. τα καύσιμα
Μέχρι 17 σεντς πιο ψηλά η τιμή της βενζίνης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο και στα 18 σεντς το πετρέλαιο κίνησης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

χωρών του ΟΠΕΚ να μειώσουν την
παραγωγή τους κατά 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Η τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα των εταιριών
πετρελαιοειδών, καθώς και η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ είναι οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών
που φτάνουν στον καταναλωτή.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο
του 2004 οι τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο δεν καθορίζονται
από το κράτος. Σημειώνεται, επίσης,
ότι στην Κύπρο δεν εισάγεται αργό
πετρέλαιο, αλλά έτοιμα διυλισμένα
προϊόντα, όπως βενζίνη, πετρέλαιο
κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης,
τα οποία καλύπτουν εξ ολοκλήρου
την εγχώρια ζήτηση. Η αγορά των
καυσίμων γίνεται σε συχνότητα
επτά ή δώδεκα ημερών, από τα διυλιστήρια Ελλάδας ή Ισραήλ λόγω
του χαμηλότερου ναύλου. Ακολούθως μεταφέρονται στις εγκαταστά-

Οι τελευταίες διαπιστώσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
για ασυνήθιστες αυξήσεις στις τιμές
των καυσίμων την περασμένη Τετάρτη δεν έχουν προκαλέσει καμία
αντίδραση από τους αρμόδιους φορείς. Εξάλλου το θέμα είχε συζητηθεί
σε μία από τις τελευταίες συνεδρίες
της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, και στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου, οι
οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν διαφαίνεται αισχροκέρδεια, ούτε δικαιολογείται παρέμβαση για πλαφόν.
Στάση η οποία δεν αλλάζει ούτε
και από το γεγονός ότι από τον Φεβρουάριο 2019, οι μέσες τιμές χωρίς
τους φόρους στην Κύπρο, αυξήθηκαν και ξεπέρασαν τον μέσο όρο
των αντίστοιχων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και














Χωρίς απάντηση οι εκκλήσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών, που ζητούν από το Υπουργείο Ενέργειας και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Από την αρχή του 2019
η αύξηση στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 12
σεντς ανά λίτρο, ενώ έξι
σεντς ακριβότερο είναι
το πετρέλαιο κίνησης.

ώρα, προσθέτει, η αυξητική τάση
των τιμών στα καύσιμα, υποστηρίζεται από το κράτος, το οποίο
αδυνατεί να ελέγξει ή να πάρει
απόφαση ή να δημοσιοποιήσει
στοιχεία αναφορικά με τις τιμές
αγοράς της πρώτης ύλης την στιγμή
που αγοράζεται και σε ποιο βαθμό,
η τιμή αυτή αυξάνεται μέχρι να
φτάσει στα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων. Ο κ. Δρουσιώτης αφήνει
παράλληλα αιχμές κατά των εταιρειών πετρελαιοειδών, αναφέροντας ότι ένα μεγάλο μέρος από τη
μείωση του φόρου, καταλήγει στα
ταμεία τους. Σε επικοινωνία μας
με μέλη της Επιτροπής Εμπορίου

σεις των εταιριών στην Κύπρο και
από εκεί γίνεται η διανομή μέσω
βυτιοφόρων στα πρατήρια.
Για την τιμολόγηση των έτοιμων
διυλισμένων προϊόντων στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο ημερήσιος
δείκτης Platt’s Basis Italy για κάθε
είδος καυσίμου, ενώ το κάθε καύσιμο έχει τη δική του διακύμανση.
Στην τιμή που προκύπτει προστίθεται το κόστος μεταφοράς των
εταιριών και έτσι προκύπτει η χονδρική τιμή στην οποία αγοράζουν
οι πρατηριούχοι, οι οποίοι από την
πλευρά τους ξεκαθαρίζουν ότι το
κέρδος τους περιορίζεται μόλις στα
5-6 σεντς ανά λίτρο.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αιχμές κατά των εταιρειών πετρελαιοειδών
αφήνει ο κυπριακός
σύνδεσμος καταναλωτών, ο οποίος κάνει λόγο
για παιχνίδια εις βάρος
της τσέπης του καταναλωτή.
από το γεγονός ότι από τον Ιούλιο
2018, η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης άρχισε να αυξάνεται σταδιακά με μεγαλύτερο ρυθμό από την αύξηση της μέσης τιμής
της βενζίνης 95, με αποτέλεσμα,
στις 21 Φεβρουαρίου 2019, η λιανική
τιμή του πετρελαίου κίνησης να
ήταν κατά 9,5 σεντ το λίτρο ψηλότερη από την τιμή της βενζίνης 95.

«Ανεξήγητες οι αυξήσεις»
Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης αναφέρει ότι οι
συμπεριφορές διαμόρφωσης των
τιμών είναι ανεξήγητες. Την ίδια

της Βουλής, μας αναφέρθηκε ότι
δεν έχουν στην ατζέντα θέμα συζήτησης για τις τιμές των καυσίμων.
Απαντήσεις για το θέμα της αύξησης δεν υπάρχουν, τουλάχιστον
επί του παρόντος ούτε από πλευράς
της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, αλλά ούτε και από πλευράς της Επιτροπής Προστασίας
του Καταναλωτή.

Ανεβαίνουν οι τιμές
Η ανοδική πορεία της τιμής στην
αμόλυβδη 95 οκτανίων άρχισε να
καταγράφεται από την αρχή του
2019 . Περί τα μέσα Μαρτίου οι
τιμές σκαρφάλωσαν στο 1,149 ευρώ

ανά λίτρο, στο 1,182 την πρώτη
εβδομάδα Απριλίου, και μέχρι την
προηγούμενη Δευτέρα (15 Απριλίου)
ο μέσος όρος των τιμών ξεπέρασε
το 1,20 σεντς ανά λίτρο. Σε επίπεδο
τετραμηνίας, η τιμή της αμόλυβδης
95 αυξήθηκε κατά δώδεκα σεντς,
ενώ για την ίδια περίοδο το πετρέλαιο κίνησης ήταν ακριβότερο κατά
έξι σεντς. Μάλιστα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μέση λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης στην
Κύπρο ήταν την 15η Απριλίου στα
1,248 ευρώ ανά λίτρο και κυμάνθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα σε τιμές ακριβότερες από τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο. Πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κυμάνθηκε από
τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος
Μαρτίου και η αμόλυβδη 95 οκτανίων σύμφωνα με τους πίνακες τους
οποίους ο σύνδεσμος καταναλωτών
έχει στη διάθεσή του.

Οι τιμές διεθνώς
Την προηγούμενη εβδομάδα η
τιμή του πετρελαίου μπρεντ αυξήθηκε και έφτασε στο ψηλότερο επίπεδο του 2019, ξεπερνώντας τα 72
δολάρια το βαρέλι. Την ανοδική
πορεία των τιμών ενισχύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα
και Ιράν, και από τη συμφωνία των

Σαφή τα μηνύματα του Μπίλινσγκλι για την Κύπρο

Ευχαριστημένος με την πρόοδο της χώρας στο θέμα της καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ευχαριστημένος από την πρόοδο
που έχει επιδείξει η Κύπρος στο
ζήτημα της καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος παρουσιάστηκε ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Μάρσαλ Μπίλινγκσλι στη διήμερη επίσκεψή του στο νησί. Παράλληλα,
όμως, ο Αμερικανός αξιωματούχος
απέστειλε σαφή μηνύματα προς
την κυβέρνηση και τις εποπτικές
αρχές, αφού στις δηλώσεις του έκα-

Το κλίμα της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ προς το
πρόσωπο της Κύπρου
άρχισε το φθινόπωρο
να αλλάζει, μετά την
οδηγία της Κεντρικής
για τις «εταιρείες
κέλυφος».
νε λόγο για την ανάγκη της διατήρησης και της εντατικοποίησης
της συνεργασίας, Κύπρου - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο
επόμενο διάστημα. Πρόσθετα, το
κλίμα της τωρινής επίσκεψης σε
σχέση με την περσινή αντίστοιχη
περίοδο ήταν εντελώς διαφορετικό.
Υπενθυμίζεται πως ο αξιωματούχος
είχε φέρει μαζί του ενισχυμένη λίστα με ονόματα για τα οποία οι Αρχές έπρεπε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και να τα αποκλείσει

ΚΥΠΕ








Το κλίμα της τωρινής επίσκεψης του Αμερικανού υφυπουργού Οικονομικών ήταν εντελώς διαφορετικό σε σχέση με

πέρυσι.
από το επιχειρείν της Κύπρου. Η
λίστα επί της ουσίας είχε λειτουργήσει επιπρόσθετα από τα μέτρα
στα οποία είχαν προχωρήσει ήδη
κυπριακές τράπεζες με απώτερο
σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας
της χώρας. Από την αρχή του 2018
οι κυπριακές τράπεζες είχαν εντείνει τις προσπάθειες για κλείσιμο
ύποπτων λογαριασμών (άρχισαν
το 2013), ενώ η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου έφερε την οδηγία για

να επεκταθούν οι οικονομικές και
οι χρηματοοικονομικές σχέσεις
Κύπρου – ΗΠΑ. «Γνωρίζουμε επίσης
ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, παγκόσμιες προκλήσεις,
την καταπολέμηση του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, πρόκειται για
μια σημαντική ενασχόληση και για
τις δύο κυβερνήσεις μας, είναι σημαντική ενασχόληση για την Ε.Ε.,
τις ΗΠΑ και για μας και σε αυτά
τα ζητήματα έχουμε μια πολύ ισχυρή συνεργασία προωθώντας μια
κοινή ατζέντα.
Οι επαφές αυτές θα διατηρηθούν
και θα επεκταθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, καταλήγοντας ότι στη μεταξύ τους συνάντηση συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς οι δύο
χώρες μπορούν να συνεργαστούν
πιο αποτελεσματικά.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ» πάντως, το κλίμα της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ προς το πρόσωπο της Κύπρου άρχισε το φθινόπωρο να αλλάζει, μετά την οδηγία
της Κεντρικής για τις «εταιρείες
κέλυφος».

Επιβεβαιώνει και Ηροδότου
τις εταιρείες κέλυφος και τερμάτισε
ουσιαστικά όποιες εταιρείες ήταν
απλώς γραμμένες στην Κύπρο, δεν
είχαν ενεργή δραστηριότητα ή οι
συναλλαγές τους δεν ήταν διαφανείς.
Εκ του αποτελέσματος των συναντήσεων με Κύπριους αξιωματούχους κατά την Πέμπτη και την
Παρασκευή σε συνδυασμό με την
εφαρμογή των κυρώσεων που έχει
επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση,
το κλείσιμο των λογαριασμών και

την εφαρμογή της οδηγίας για τις
εταιρείες κέλυφος φάνηκε ότι οι
Αμερικανοί έμειναν ικανοποιημένοι.
Από πλευράς του ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
μετά τη συνάντηση που είχε με
τον υφυπουργό Οικονομικών κ.
Μπίλινγκσλι τόνισε πως υπάρχει
ουσιαστική, εκτός από στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Τόνισε, επίσης, πως πρέπει και μπορούν να γίνουν περισσότερα ώστε

Ο Αμερικανός αξιωματούχος
είχε προγραμματισμένες αρκετές
συναντήσεις στη διήμερη επίσκεψή
του. Μία από αυτές ήταν και με το
νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνο Ηροδότου.
Στο ίδιο ύφος των παραπάνω δηλώσεων κινήθηκε και ο κ. Ηροδότου, δηλώνοντας στην «Κ» πως ο
Αμερικανός επιβεβαίωσε πράγματι
την πρόοδο της Κύπρου.
Για τη συγκεκριμένη επίσκεψη
του Αμερικανού στην Κύπρο ο κ.

Ηροδότου δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, αλλά σημείωσε ότι οι προσπάθειες και η πρόοδος που έχει
επιτύχει η Κύπρος έχει αρχίσει να
αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.
Έκανε αναφορά στην προσπάθεια
από το 2013 για την καταπολέμηση
του ξεπλύματος και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα
τραπεζικά ιδρύματα, τον Σύνδεσμο
Τραπεζών, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανέφερε δε, για την προσπάθεια των παραπάνω τον τελευταίο
χρόνο για την αναστροφή της εικόνας της χώρας στο διεθνές επενδυτικό κοινό. Στη συνέχεια, επανέλαβε τη δήλωση που έκανε σε
πρόσφατο οικονομικό φόρουμ, λέγοντας πως η συνεργασία των κυπριακών αρχών και των οργανισμών με στόχο την προβολή της
χώρας αποδεικνύει πως οι κοινοί
στόχοι φέρνουν και σωστά αποτελέσματα. Ο κ. Ηροδότου έκανε αναφορά στις δράσεις που έχει προχωρήσει η Κύπρος προσφάτως, λέγοντας πως η Κύπρος εφαρμόζει
την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, έχει προχωρήσει στην
εφαρμογή της οδηγίας για τις εταιρείες κέλυφος και έχει κλείσει λογαριασμούς πελατών που η δραστηριότητά τους δεν ήταν διαφανής.
«Η αίσθηση του επενδυτικού
κινδύνου για τη χώρα έχει πέσει
αρκετά και είναι πολύ ενθαρρυντικό
και σημαντικό για έναν επενδυτή
που θέλει να επενδύσει στην Κύπρο», κατέληξε.
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Η ραχοκοκαλιά
της οικονομίας
«έσπασε»
στην κρίση
Μέσα σε οκτώ χρόνια οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 182.694
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πολύ μεγαλύτερο ήταν το τίμημα
που πλήρωσαν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, η περίφημη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας,
στα χρόνια της κρίσης, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Τα «λουκέτα» σε αυτή την κατηγορία ήταν πολύ περισσότερα από
ό,τι συνολικά, με την επιθυμητή
για πολλούς συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερα και πιθανόν πιο βιώσιμα επιχειρηματικά
σχήματα να επέρχεται σε σημαντικό βαθμό, έστω και βίαια.
Σύμφωνα με την πρώτη ετήσια
έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσίασε χθες η
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ), έκθεση που υλοποίησε ο επιστημονικός της βραχίονας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ενώ ο αριθμός συνολικά των επιχειρήσεων ήταν μικρότερος το 2016 κατά 9,4% σε
σύγκριση με το 2008 –από 942.671
επιχειρήσεις το 2008, 855.346 οκτώ
χρόνια μετά–, στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι απώλειες ήταν
πολύ μεγαλύτερες.
Συγκεκριμένα, το 2016 υπήρχαν
πλέον 182.694 λιγότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση
με το 2008, αριθμός που αντιστοιχεί
σε καθαρή μείωση 28,36% για την
περίοδο 2008-2016. Οι μεγαλύτερες
απώλειες εντοπίζονται στο πεδίο
των πολύ μικρών επιχειρήσεων,
αυτών που απασχολούν έως τέσσερα άτομα, με το μερίδιό τους
στο σύνολο της οικονομίας να μειώνεται σε 89,51% σε σύγκριση με
93,96% το 2008 και σε 87,7% στο
σύνολο των ΜμΕ από 93,3% το
2008.
Από την άλλη, στη διάρκεια της

εξεταζόμενης περιόδου, το μερίδιο
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
αυξήθηκε στο 0,28% από 0,20%
όσων απασχολούν πάνω από 100
άτομα, στο 0,30% από 0,23% όσων
απασχολούν από 50 έως 99 άτομα
κ.ο.κ. Συνολικά το μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, από
6,04% το 2008, έφτασε το 10,51%
το 2016.
Το ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πλήρωσε ίσως δυσανάλογα βαρύ τίμημα και συνεχίζει
ακόμη και τώρα να πληρώνει φαίνεται και από το εξής: από τους
πέντε κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι ΜμΕ
(δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, χον






Η συγκέντρωση
των επιχειρήσεων
σε μεγαλύτερα και
πιθανόν πιο βιώσιμα
επιχειρηματικά σχήματα
επέρχεται έστω
και βίαια.
δρικό - λιανικό εμπόριο - επισκευή
οχημάτων, μεταποίηση, διαχείριση
ακίνητης περιουσίας και κατασκευές), στους τέσσερις οι απώλειες
θέσεων εργασίας ξεπερνούν τον
μέσο όρο απωλειών σε γενικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, από τις 776.900
θέσεις εργασίας που παραμένουν
«χαμένες», δηλαδή δεν αναπληρώθηκαν ποτέ με βάση τη σύγκριση των στοιχείων για τα έτη 2008
και 2018, οι 546.100 αφορούν κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο οι ΜμΕ.

«Τούτου δοθέντος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι κλάδοι όπου κατεξοχήν εντάσσεται η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα έχουν ωφεληθεί ελάχιστα από την παρατηρούμενη και αδιαμφισβήτητη κατά
τα άλλα ανάκαμψη της οικονομίας,
όπως αποτυπώνεται για παράδειγμα στην αύξηση του ΑΕΠ και στη
συνακόλουθη μείωση της ανεργίας
από το επίπεδο-ρεκόρ του 2013»,
υποστηρίζουν οι συγγραφείς της
έκθεσης.
Το κλείσιμο πολλών μικρών επιχειρήσεων οδήγησε πολλούς στην
ανεργία και αρκετούς από τους
ιδιοκτήτες τους ή τα συμβοηθούντα
μέλη στη μισθωτή εργασία. Οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό,
από 380.200 άτομα το 2008 μειώθηκαν σε 288.500 το 2018 και το
μερίδιό τους στο σύνολο από 8%
σε 7%, οι μισθωτοί επίσης μειώθηκαν ως απόλυτος αριθμός, από
3,02 εκατομμύρια σε 2,57 εκατομμύρια, όμως το μερίδιό τους αυξήθηκε από 65% σε 67% στο σύνολο των απασχολουμένων, ενώ
στο 4% από 6% μειώθηκε το μερίδιο των συμβοηθούντων μελών.

Αλλαγή στρατηγικής για να επιβιώσουν
Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η γνωστή αρχαία ρήση επιβεβαιώνεται
και στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς κάποιες, λόγω της κρίσης, άλλαξαν
κουλτούρα, άλλαξαν στρατηγική
με στόχο όχι απλώς την επιβίωση,
αλλά τελικά ακόμη και την ανάπτυξη στα χρόνια της κρίσης.
Από την έρευνα οικονομικού
περιβάλλοντος –η οποία αποτελεί
μέρος της ετήσιας έκθεσης του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία MARC– προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (38,8%) έχουν αναπτύξει
την τελευταία τριετία κάποιου είδους καινοτομία για νέο προϊόν ή
υπηρεσία ή για την οργάνωση της
επιχείρησης ή/και την εξωστρέφεια.
• Σχεδόν δύο στις δέκα επιχειρήσεις (19,5%) έχουν αναπτύξει κάποιου είδους συνεργασία με άλλες
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Οσες επιχειρήσεις ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία είναι συχνά μεγαλύτερες με βάση τον
τζίρο και τον αριθμό των
εργαζομένων.
επιχειρήσεις για κοινές προμήθειες
προϊόντων/υπηρεσιών ή για κοινή
προώθηση ή για κοινή αποθήκη.
Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο
(24,2%) στις νεότερες επιχειρήσεις,
που λειτουργούν το πολύ πέντε
χρόνια.
• Μία στις έξι επιχειρήσεις (16,7%)
εξάγει κάποιο ποσοστό των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε
άλλες χώρες.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης ένας δυϊσμός μεταξύ επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μέσα

στην κρίση και προσάρμοσαν τα
οικονομικά τους στοιχεία σε μια
δύσκολη συγκυρία και εκείνων
των επιχειρήσεων που προϋπήρχαν και αντιμετωπίζουν σημαντικά
προβλήματα.
Ο άλλος δυϊσμός που παρατηρείται είναι ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από ανάγκη
και σε όσες ξεκίνησαν με στόχο
την αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Οσες ανήκουν
στη δεύτερη κατηγορία είναι συχνά μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο
και τον αριθμό των εργαζομένων,
κερδοφόρες (το 62,8% έναντι
42,7% για όσες ξεκίνησαν από
ανάγκη), πιο εξωστρεφείς (το
17,7% έναντι 10,4%), οι περισσότερες είναι κεφαλαιουχικές, δηλαδή ανώνυμες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (19,7% έναντι
10,4%), με μεγαλύτερη καινοτομική δραστηριότητα (42,6% έναντι
29%) και με πιο συνεργατική συμπεριφορά (21,4% έναντι 15,3%).

8

l

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 21 Aπριλίου 2019

Κέρδη στις μεγάλες αλυσίδες φέρνουν
οι ανακατατάξεις στα σούπερ μάρκετ

Κατά 8,4% αυξήθηκε
το α΄ τρίμηνο η επιβατική
κίνηση στα αεροδρόμια

Αυξάνονται τα μερίδια των Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Δύο αντίρροπες δυνάμεις παρατηρούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων: οι μεν μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενισχύονται χρόνο με τον χρόνο ολοένα
και περισσότερο, αποσπώντας
τζίρο από μικρότερες αλυσίδες
και από παραδοσιακά εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, οι
δε μεγαλύτεροι προμηθευτές τους,
κυρίως πολυεθνικές, καταγράφουν
μικρότερη ανάπτυξη και χάνουν
μερίδια με κερδισμένους κυρίως
ελληνικές εταιρείες του κλάδου
των τροφίμων, μεγάλες αλλά και
τοπικές. Οι δύο αυτές αντίρροπες
δυνάμεις είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα του ίδιου φαινομένου: των ανακατατάξεων που
επήλθαν στον κλάδο των σούπερ
μάρκετ τα τελευταία τρία χρόνια.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν χθες στο
πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου
της Nielsen για τις τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων,
οι τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες του
κλάδου (εξαιρουμένης της Lidl)
συγκέντρωσαν το 2018 αθροιστικό
μερίδιο 62,7%, αυξημένο κατά 1,8
ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση
με το 2017. Μάλιστα, η αξία των
πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο
αυξήθηκε κατά 5,7%. Η εξέλιξη
αυτή συνδέεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με την ενίσχυση της «Σκλαβενίτης» και ιδίως με την πλήρη
επαναλειτουργία του δικτύου της
πρώην «Μαρινόπουλος». Οι αλυσίδες που βρίσκονται στην τέταρτη έως έκτη θέση συγκέντρωσαν
μερίδιο 21,8% το 2018, χάνοντας
μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2017 και το κυριότερο
μειώθηκε ο τζίρος τους ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 6,8%, ενώ
και οι υπόλοιποι μικροί και μεσαίοι
λιανέμποροι είδαν επίσης το συνολικό μερίδιό τους να υποχωρεί
το 2018 σε σύγκριση με το 2017
κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες και
να διαμορφώνεται σε 15,5%.
Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι
ίσως το σκηνικό σε επίπεδο προ-








Από την πλευρά
των προμηθευτών,
τα μερίδια των πέντε
μεγάλων μειώνονται,
ενώ αυξάνονται
οι μικροί Ελληνες
προμηθευτές.
μηθευτών. Οι πρώτοι πέντε μεγαλύτεροι «παίκτες», εκ των οποίων οι τέσσερις είναι πολυεθνικές,
είδαν μεν να αναπτύσσεται ο τζίρος τους (κατά 1,7% το 2018 σε
σχέση με το 2017), αλλά λιγότερο
σε σχέση με άλλες εταιρείες, ενώ
αθροιστικά έχασαν και μερίδιο,
έστω και οριακά. Οι επόμενοι
πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές,
εκ των οποίων οι δύο είναι πολυεθνικές και οι τρεις ελληνικές

εταιρείες, είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη (3,5%), η οποία σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται στην απόφαση
ειδικά των ελληνικών εταιρειών
να προχωρήσουν στην τοποθέτηση στην αγορά καινούργιων
προϊόντων.
Εκεί που παρατηρείται η πλέον
εντυπωσιακή ανάπτυξη, 5,2% το
2018 σε σύγκριση με το 2017, είναι
στην κατηγορία μεσαίων και μικρών προμηθευτών, όσων κατατάσσονται από την 31η θέση και
μετά. Σύμφωνα με τη Nielsen σε
αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται πολλοί τοπικοί παραγωγοί
που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των τροφίμων και βρήκαν
θέση στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ, σε μεγάλο βαθμό λόγω
και των πρόσφατων εξελίξεων
στις αλυσίδες: η επέκταση της
«Μασούτης» στην Αττική είχε ως
αποτέλεσμα την παρουσία στην
αγορά της νότιας Ελλάδας κάποιων

μικρών παραγωγών από τη βόρεια,
ενώ από την άλλη η επέκταση της
«Σκλαβενίτης» πανελλαδικά είχε
ως αποτέλεσμα να ενισχύσουν
την παρουσία τους κάποιες εταιρείες που πρώτα διέθεταν τα προϊόντα τους μόνο στην πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αρκετοί από τους μικρούς
προμηθευτές δοκιμάζουν αρχικά
τα προϊόντα τους αποκλειστικά
στην κατηγορία της μικρής λιανικής και αναλόγως στη συνέχεια
εισέρχονται στα «μεγάλα σαλόνια»
του κλάδου. Το μερίδιο της κατηγορίας μικρών προμηθευτών στο
σύνολο του τζίρου των σούπερ
μάρκετ ενισχύθηκε κατά περίπου
μία ποσοστιαία μονάδα, στο 33,9%
το 2018 από 33% το 2017.
Τέλος, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, κάτω από 15% είναι το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στο 14,9% από
15,5% το 2017.

Μονοψήφια μεν, καθόλου αμελητέα
δε η αύξηση της επιβατικής κίνησης
που παρουσίασαν τα αεροδρόμια
όλης της χώρας το πρώτο τρίμηνο
του έτους, με τις πτήσεις που αποπροσγειώθηκαν να είναι κατά 8,4%
περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Σε χαμηλότερα επίπεδα φαίνεται
ότι θα «κλείσει» και το ερχόμενο
καλοκαίρι, κάτι το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε μονοψήφια
αύξηση της κίνησης για το σύνολο
του έτους. Η περυσινή εικόνα ρεκόρ είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί
να επαναληφθεί και φέτος η αεροπορική αγορά θα κινηθεί με βραδύτερους ρυθμούς αύξησης από
ό,τι το 2018. Σημειώνεται ότι καθ’
όλη τη διάρκεια του 2018 οι επιβάτες που διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια άγγιξαν τα
63.728.596, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% (5.864.003 επιβάτες
περισσότεροι) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017
(57.864.593 επιβάτες).
Οι αγορές που φαίνεται ότι κινούνται πολύ θετικά ως προς την
Αθήνα για το ερχόμενο καλοκαίρι
είναι οι ΗΠΑ, η Δυτική Ευρώπη
αλλά και η Κίνα από όπου αναμένεται μεγάλη προσέλευση τουριστών οι οποίοι, σύμφωνα με τα έως
τώρα δεδομένα της αγοράς, πρόκειται να σηκώσουν το βάρος της
ανόδου της κίνησης.
Οι προσφερόμενες θέσεις το επόμενο καλοκαίρι είναι μεν περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, αλλά σε
ποσοστό κάτω από το 10%, καθώς
αρχίζει φέτος, όπως επισημαίνουν
στελέχη του τουριστικού κλάδου,
η διόρθωση της υπερβολικής ανόδου της επιβατικής κίνησης.
Ως προς το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών
άγγιξε τα 6,8 εκατ. επιβάτες έναντι

6,2 εκατ. επιβατών το πρώτο τρίμηνο
του 2018, σημειώνοντας αύξηση
9%. Σε απόλυτους αριθμούς φέτος
οι επιβάτες που μεταφέρθηκαν από
και προς ελληνικά αεροδρόμια ήταν
558.919 περισσότεροι από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο συνολικός αριθμός πτήσεων διαμορφώθηκε στις 66.793,
εκ των οποίων οι 27.857 εξωτερικού.
Πιο περιορισμένος ο ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης τον
Μάρτιο, που κατέγραψε άνοδο 6,2%
σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018.
Ειδικότερα στα αεροδρόμια όλης
της χώρας διακινήθηκαν 2,56 εκατ.
επιβάτες τον προηγούμενο μήνα.
Ο συνολικός αριθμός πτήσεων ξεπέρασε τις 23.800, καταγράφοντας
αύξηση 3,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018, οπότε και εκτελέστηκαν 23.019 πτήσεις. Η μεγαλύτερη







Η κίνηση θα συνεχίσει
να αυξάνεται και αυτό
το καλοκαίρι, αλλά
με ηπιότερους ρυθμούς
σε σύγκριση με πέρυσι.
επιβατική κίνηση παρατηρήθηκε
τον Μάρτιο στα αεροδρόμια Αθήνας
(1,639 εκατ. επιβάτες), της Θεσσαλονίκης (437.446), του Ηρακλείου
(124.799), της Σαντορίνης (56.851)
και των Χανίων (54.597).

Εκτίναξη Σητείας, Μήλου
Συνολικά κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2019 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κίνησης κατέγραψαν
τα αεροδρόμια της Σητείας (90,6%),
της Μήλου (61,8%) και της Νάξου
(52,2%). Ειδικότερα το αεροδρόμιο
της Σητείας εξυπηρέτησε 61.892
επιβάτες, της Μήλου 75.556 και
της Νάξου 86.212 επιβάτες το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παρότι η ελληνική οικονομία ακολουθεί μια θετική πορεία, η επενδυτική της ανταγωνιστικότητα
οπισθοδρομεί. Αυτό επισημαίνει
στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής
δραστηριότητας ο ΣΕΒ, τονίζοντας
ότι η υποχώρηση της επενδυτικής
ανταγωνιστικότητας βάζει φρένο
στις προοπτικές για θεαματική αύξηση του ΑΕΠ και για την ταχεία
αποκλιμάκωση της ανεργίας.
Παράλληλα, αναφέρει πως η
επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας συνεχίζεται και, αργά ή γρήγορα, θα
επιβαρυνθεί περαιτέρω από διά-

φορες προεκλογικές παροχές και
μέτρα χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς των αναμενομένων και χωρίς
να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι
επιταχύνεται η επενδυτική και η
οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ
τούτου, αυτό αντανακλά τη στασιμότητα της παραγωγικότητας
της ελληνικής οικονομίας σε ένα
περιβάλλον επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Οπως αναφέρεται στο δελτίο, ο εθνικός στό-

χος πρέπει να είναι η ταχεία σύγκλιση με την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ΣΕΒ επισημαίνει
πως η πολιτεία θα πρέπει να συνεχίσει την υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, να
επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις,
να διευρύνει την παραγωγική βάση, να στηρίξει την καινοτομία,
να άρει την υπερφορολόγηση, να
μειώσει το μη μισθολογικό κόστος
και να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Παράλληλα, θα πρέπει να αποκλειστούν
οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που

δημιουργούνται από μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι όσον
αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, το
Eurogroup της 5ης Απριλίου αναγνώρισε την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και των μεταρρυθμίσεων
κυρίως αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2019 και το νέο πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης της Κομισιόν, στο πλαίσιο της ενισχυμένης
εποπτείας, εξασφάλισε την έγκριση
της δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ.

ΑΠΕ

ΣΕΒ: Εύθραυστη η ανάκαμψη λόγω έλλειψης επενδύσεων

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της αγοράς, κατά τη φετινή σεζόν οι
τουριστικές αφίξεις από την Κίνα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Ελάχιστα και ακριβά τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μόλις 1,1 δισ. ευρώ ήταν το ύψος
των νέων δανείων με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2017,
από 13 δισ. το 2009, έναν χρόνο
πριν η χώρα εισέλθει σε καθεστώς
μνημονίου. Ακόμη, πάντως, και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καταφέρνουν να δανειοδοτηθούν εξακολουθούν να επιβαρύνονται με
υψηλά επιτόκια δανεισμού, ειδικά
εάν αυτά συγκριθούν με όσα
ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
γεγονός που περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους. Για να αντιληφθεί κάποιος καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος για την ελληνική επιχειρηματικότητα, αξίζει
να υπενθυμίσουμε ότι 99,9% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται μικρομεσαίες.
Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις συνθήκες
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τα δάνεια προς τις








Το 2009 χορηγήθηκαν
13 δισ. και, οκτώ χρόνια
αργότερα, δόθηκε μόλις
1,1 δισ. – Σημειώνεται ότι
το επιτόκιο δανεισμού
το 2017 ήταν 4,91%.
ΜμΕ σχεδόν εξαφανίστηκαν στη
διάρκεια της κρίσης, καθώς το ύψος
τους από 13 δισ. το 2009 μειώθηκε
κάθετα το 2010 σε 4,4 δισ., για να
ακολουθήσει από το 2012 και έπειτα
σταθερά φθίνουσα πορεία.
Θα πρέπει, βεβαίως, να σημειωθεί
ότι ανάλογη ήταν η πορεία συνολικά
για την τραπεζική χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων. Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια από 36,3 δισ. ευρώ
το 2009 υποχώρησαν σε 7,3 δισ.
ευρώ το 2017.
Το ποσοστό των νέων χρηματοδοτήσεων προς ΜμΕ στο σύνολο

των νέων χρηματοδοτήσεων διαμορφώθηκε σε μόλις 15,5% από
35,6% το 2009.
Αν και τα επιτόκια δανεισμού
έχουν υποχωρήσει σε σύγκριση με
την προ μνημονίου εποχή, ελέω και
αποπληθωρισμού, το κόστος του
χρήματος παραμένει υψηλό για τις
ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2017 (είναι το τελευταίο έτος το οποίο εξετάζεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ), το
επιτόκιο δανεισμού των ΜμΕ ήταν
στην Ελλάδα 4,91% έναντι 6,87%
το 2009. Το spread από 1,11% το
2009 υποχώρησε σε 0,71% το 2017.
Ποιο είναι το επιτόκιο δανεισμού
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες
μάλιστα εκ των οποίων ακολούθησαν
προγράμματα ή πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής; Στην Πορτογαλία 3,42% το 2017, στην Ιρλανδία 4,28%, στην Ισπανία 2,15%. Σε
άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα
η Γαλλία, το επιτόκιο δανεισμού των
ΜμΕ το 2017 ήταν 1,4%, ενώ στην
Ιταλία 3,1%. «Το επιτόκιο δανεισμού

των ΜμΕ έχει μειωθεί τα τελευταία
χρόνια, παραμένει όμως αρκετά υψηλότερο σε σύγκριση με τις οικονομίες
της Ευρωζώνης, αποδεικνύοντας
ότι η προσαρμοστική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε
μικρή επίδραση στις ΜμΕ», επισημαίνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ.
Καθοριστικό, βεβαίως, ρόλο στον
περιορισμό των χορηγήσεων προς
τις ΜμΕ διαδραματίζει και το υψηλό
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με την έκθεση το
2016, χρονιά για την οποία υπάρχουν
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,
το 43,2% των δανείων προς ΜμΕ
ήταν μη εξυπηρετούμενα.
Από την έκθεση, τέλος, προκύπτει
ότι υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη
–αν και σε απόλυτους αριθμούς ακόμη χαμηλή– των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Οι χρηματοδοτήσεις από venture capitals ανήλθαν σε 44,5 εκατ. το 2017 έναντι
16,7 εκατ. το 2009.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Λογιστικό τρικ
για την αύξηση
συναλλαγματικών
διαθεσίμων
Σε ένα είδος «δημιουργικής λογιστικής» κινεζικής έμπνευσης φαίνεται πως καταφεύγει η Τράπεζα
της Τουρκίας για να παρουσιάσει
διογκωμένα τα συναλλαγματικά
της διαθέσιμα.
Αυτό εκτιμά τουλάχιστον η βρετανική εφημερίδα Financial Times,
που αποδίδει την ανάκαμψη των
διαθεσίμων της Τουρκίας σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό συναλλάγματος από τράπεζες (swap) και
εκτιμά πως στην πραγματικότητα
η Αγκυρα διαθέτει πολύ λιγότερα
αποθέματα σε σκληρό νόμισμα.
Με το σχετικό δημοσίευμά της,
η βρετανική εφημερίδα αναζωπύρωσε την ανησυχία των επενδυτών για τη γειτονική χώρα, ενώ
προκάλεσε νέα έκρηξη του Τούρκου προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε τον ξένο Τύπο ότι επιτίθεται
στην Τουρκία παρουσιάζοντας
την οικονομία της ως «καταρρέουσα και τελειωμένη».
Το δημοσίευμα της βρετανικής
εφημερίδας αφορά τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η Τράπεζα
της Τουρκίας στις αρχές Απριλίου
και φέρουν τα συναλλαγματικά
της διαθέσιμα να ανέρχονται σε
28,1 δισ. δολάρια. Εμφανίζονται,
εν ολίγοις, αυξημένα σε σύγκριση
με τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν στα τέλη Μαρτίου, όταν από
τα 34 δισ. δολάρια είχαν μειωθεί

σε μόλις 25 δισ. δολάρια. Τότε, η
ραγδαία μείωσή τους ήταν αποτέλεσμα των συστηματικών παρεμβάσεων της κεντρικής τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος
με σκοπό τη στήριξη της τουρκικής λίρας, που βρισκόταν για μία
ακόμη φορά σε ελεύθερη πτώση.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα,
όμως, στο οποίο εμφανίζονται να
ανακάμπτουν τα συναλλαγματικά
της διαθέσιμα, η Τράπεζα της
Τουρκίας δανείστηκε από τράπεζες
συνάλλαγμα ύψους 13 δισ. δολαρίων. Οι τράπεζες στην Τουρκία
έχουν τελευταία συγκεντρώσει
μεγάλο όγκο δολαρίων, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις τους
σε σκληρό νόμισμα για να τις προστατεύσουν.
Οπως σχολιάζουν οι FT, ο δανεισμός των 13 δισ. δολαρίων είναι
υπερβολικά υψηλός σε σύγκριση
με τα συνήθη επίπεδα, καθώς η
Τράπεζα της Τουρκίας συνήθως
δανείζεται συνάλλαγμα μέχρι το
ποσό των 500 εκατ. δολαρίων. Ως
εκ τούτου, η βρετανική εφημερίδα
εκτιμά ότι το πραγματικό επίπεδο
των διαθεσίμων της Τουρκίας δεν
υπερβαίνει πλέον τα 16 δισ. δολάρια.
Αναφέρει, μάλιστα, ότι σε γραπτή ερώτησή της η Τράπεζα της
Τουρκίας αναγνώρισε για πρώτη

ASSOCIATED PRESS

Στα 28 δισ. δολ. σύμφωνα με την Τράπεζα
της Τουρκίας, στα 16 δισ. εκτιμούν οι FT

Σύμφωνα με τους Financial Times, το πραγματικό επίπεδο των διαθεσίμων της Τουρκίας δεν υπερβαίνει πλέον τα 16 δισ. δολάρια. Το δημοσίευμα της
βρετανικής εφημερίδας προκάλεσε την οργή του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε τον ξένο Τύπο ότι επιτίθεται στην Τουρκία παρουσιάζοντας
την οικονομία της ως «καταρρέουσα και τελειωμένη».







Το διάστημα που
τα συναλλαγματικά
της διαθέσιμα αυξήθηκαν, η Τράπεζα της
Τουρκίας δανείστηκε
από τράπεζες συνάλλαγμα 13 δισ. δολ.
φορά δημοσίως πως η χρήση swap
νομισμάτων «μπορεί να επηρεάσει
τα επίπεδα των διαθεσίμων», αλλά
η μέθοδος υπολογισμού τους είναι
«πλήρως σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες». Πολλοί αναλυτές
και επενδυτές συμμερίζονται τη

θέση των FT ότι είναι παραπλανητικά τα επίπεδα των διαθεσίμων
και θεωρούν αθέμιτη την κίνηση
της Τράπεζας της Τουρκίας. «Νομίζω πως δεν πρόκειται για διαφανή διαδικασία», σχολίασε ο
Τζούλιαν Ρίμερμ, στέλεχος της
επενδυτικής Investec Bank.
Αλλοι επενδυτές εκφράζουν φόβους ότι η Αγκυρα έχει πλέον πολύ
περιορισμένες δυνατότητες να
περιφρουρήσει την οικονομία της
σε περίπτωση νέας κρίσης. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν
έτσι κι αλλιώς πολύ χαμηλά τα
διαθέσιμα της Τουρκίας, μιας χώρας που μέσα στους επόμενους
12 μήνες πρέπει να αποπληρώσει
βραχυπρόθεσμο χρέος ύψους 177
δισ. δολαρίων.

Νέες πιέσεις στη λίρα
Μιλώντας στους Financial Times, ο
Τιμ Ας, αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην BlueBay Asset Management, τόνισε ότι «όλοι στην αγορά
γνωρίζουν πως η Τουρκία δεν διαθέτει
επαρκή συναλλαγματικά διαθέσιμα
για μια βιώσιμη και αξιόπιστη στήριξη
του νομίσματός της». Πρόσθεσε, άλλωστε, πως «επικρατεί γενικότερη
ανησυχία σχετικά με το τι γίνεται
παρασκηνιακά». Δεν λείπουν κι εκείνοι που επισημαίνουν πως η αύξηση
των διαθεσίμων δεν είναι ίση με το
ύψος του δανεισμού σε συνάλλαγμα
και υποθέτουν πως ένα μέρος του
δανεισμού μπορεί να έχει και πάλι
διατεθεί για τη στήριξη της τουρκικής

λίρας. Η Τράπεζα της Τουρκίας απέφυγε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα των FT και δεν έδωσε εξηγήσεις
για το κατά πόσον έχει παρέμβει εκ
νέου στην αγορά συναλλάγματος
μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου.
Η τουρκική λίρα υποχωρούσε χθες
και πάλι έναντι του δολαρίου και στις
πρώτες ώρες της συνεδρίασης το δολάριο είχε εκτιναχθεί στις 5,847 τουρκικές λίρες. Ηταν η χαμηλότερη ισοτιμία που έχει σημειώσει το τουρκικό
νόμισμα από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Στη διάρκεια της
ημέρας ανέκαμψε ελαφρώς και το
απόγευμα το δολάριο κυμαινόταν
στις 5,811 τουρκικές λίρες.

Η «Κ» καταγράφει τις εξελίξεις στον τομέα
της Υγείας με τη ματιά θεσμικών φορέων
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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Στην αγορά
των αυτόνομων
αυτοκινήτων
επενδύει η Apple
Η Apple συνεχίζει να έχει μεγάλες
φιλοδοξίες για τη νέα αγορά αυτόνομων αυτοκινήτων και στοχεύει
στο να αναπτύξει ένα πακέτο με
τον εξοπλισμό των αισθητήρων και
του λογισμικού, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να κυκλοφορήσει με







Ο αμερικανικός κολοσσός αναζητεί αισθητήρες που να μπορούν να
σαρώνουν τον δρόμο σε
απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων.
ασφάλεια ένα αυτοκίνητο χωρίς να
απαιτείται οδηγός.
Στην προσπάθειά της να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η Apple έχει προσλάβει το τελευταίο διάστημα αρκετά στελέχη από την
Tesla και την Google που ηγούνται
στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reu-

ters, η Apple βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τουλάχιστον τέσσερις
εταιρείες για την ανάπτυξη αισθητήρων lidar, ο οποίοι δημιουργούν
τρισδιάστατο χάρτη με τη βοήθεια
ακτίνων λέιζερ, ώστε να αντιλαμβάνεται το λογισμικό τι υπάρχει γύρω από το όχημα. Η Apple αναζητεί
συσκευές lidar που θα είναι μικρότερες, φθηνότερες και θα παράγονται μαζικά και πιο εύκολα από τις
σημερινές συσκευές. Στα σημερινά
συστήματα των αυτόνομων οχημάτων χρησιμοποιούνται μηχανικά
μέρη ώστε να περιστρέφονται οι
σαρωτές λέιζερ και να ελέγχουν
ολόκληρο τον δρόμο, ενώ η αξία
ενός τέτοιου συστήματος μπορεί
να φτάσει μέχρι τις 100.000 δολάρια.
Πέρα από το υψηλό κόστος που
έχουν, τα συστήματα lidar είναι
υπερβολικά ογκώδη, εμφανίζουν
συχνά προβλήματα και δεν είναι
κατάλληλα για μαζική παραγωγή.
Εκτός από την παραγωγή του τεχνολογικού εξοπλισμού των αυτόνομων οχημάτων, η Apple αυξάνει
και τις δοκιμές αυτόνομων οχημάτων σε συνθήκες δρόμου. Βέβαια,
εξακολουθεί να είναι αδιευκρίνιστο
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Αναπτύσσει τους αισθητήρες και το
λογισμικό που χρειάζονται τα νέα οχήματα

Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν η Apple επιθυμεί να παρουσιάσει δικό της αυτοκίνητο ή μόνο να προμηθεύει αυτοκινητοβιομηχανίες με ολόκληρο το πακέτο αισθητήρων και λογισμικού που θα επιτρέπει την αυτόνομη οδήγηση.
κατά πόσον επιθυμεί η Apple να
παρουσιάσει δικό της αυτοκίνητο
ή μόνο να προμηθεύει αυτοκινητοβιομηχανίες με ολόκληρο το πακέτο
αισθητήρων και λογισμικού το οποίο
θα επιτρέπει την αυτόνομη οδήγηση.
Πέρα από το να αναζητεί αισθητήρες από τρίτους, η Apple εκτιμάται
πως εξελίσσει τη δική της μονάδα
lidar, σύμφωνα με το Reuters. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και η Waymo, η οποία συναρμολογεί αισθητήρα και σύστημα υπολογιστών ενώ
συνάπτει συμφωνία για αγορά οχημάτων από τη Fiat-Chrysler. Οι νέοι

αισθητήρες lidar που αναζητεί η
Apple θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με συμβατική τεχνολογία παραγωγής ημιαγωγών, σύμφωνα με
τις ανώνυμες πηγές που επικαλείται
το Reuters. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική
μείωση της τιμής των αισθητήρων
lidar από αρκετές χιλιάδες δολάρια
σε εκατοντάδες δολάρια, καθώς αυτοί θα παράγονται πλέον μαζικά.
Επιπλέον, η Apple αναζητεί αισθητήρες που να έχουν τη δυνατότητα
να σαρώνουν τον δρόμο σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Η απαίτηση για αισθητήρες

Τις εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη έως
τον Ιούνιο θα περιμένει η ΕΚΤ
ώστε να προχωρήσει στην επόμενη
κίνησή της, όπως φάνηκε μετά τη
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Τετάρτη. Εφόσον
διαφανεί μέχρι τον Ιούνιο ότι η
οικονομία της Ευρωζώνης δεν θα
ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο
στον βαθμό που έχει προβλέψει
η ΕΚΤ, τότε η κεντρική τράπεζα
πιθανότατα θα προσφέρει νέα στοχευμένα μακροπρόθεσμα φθηνά
δάνεια με όρους πιο ευνοϊκούς απ’
όσο σκόπευε αρχικά.
Καθοριστική θα είναι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Ιούνιο, οπότε θα δημοσιευτούν οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΚΤ για την ανάπτυξη
στη Ζώνη του Ευρώ. Βάσει αυτών,
θα διαμορφωθούν τα νέα μέτρα
ενίσχυσης με επίκεντρο τα στοχευμένα μακροπρόθεσμα και φθηνά δάνεια (TLTRO), τα οποία θα
χορηγούνται από τον Σεπτέμβριο
του τρέχοντος έτους έως και τον
Μάρτιο του 2021. Τα TLTRO είναι
δάνεια που παρέχονται με χαμηλό
επιτόκιο από την ΕΚΤ στις τράπε-

ζες της Ευρωζώνης, με σκοπό τη
δημιουργία καλύτερων πιστωτικών
συνθηκών για τους πελάτες των
τραπεζών και γενικά την ενίσχυση
της οικονομίας. Για την οριοθέτηση
των επιτοκίων η ΕΚΤ θα πρέπει
να λάβει υπόψη την αξιολόγηση
της νομισματικής πολιτικής, καθώς
και οποιαδήποτε οικονομική εξέλιξη στην Ευρώπη.
Παρά την απογοητευτική αναθεώρηση προς το χειρότερο των
προβλέψεων για την οικονομική
πορεία της Ευρωζώνης, που δημοσίευσε η ΕΚΤ τον Μάρτιο, το
διοικητικό συμβούλιο φαίνεται να
πιστεύει ότι η επιβράδυνση δεν
είναι μεγαλύτερη από όσο προέβλεπε, σύμφωνα με πληροφορίες
του Bloomberg. Ορισμένα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου εξέφρασαν αμφιβολία την Τετάρτη
για το εάν θα σημειωθεί ανάκαμψη
ή όχι κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2019. Σε κάθε περίπτωση η
ΕΚΤ θα πρέπει να δει περαιτέρω
επιδείνωση της οικονομίας προτού
αναθεωρήσει εκ νέου τις προβλέψεις της προς το χειρότερο, βήμα
που θεωρείται απαραίτητο ώστε
να αποφασίσει τη χορήγηση
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Τον Ιούνιο θα αποφασίσει η ΕΚΤ για νέα μέτρα στήριξης

Οι πιθανότητες ύφεσης κατά το
δεύτερο εξάμηνο παραμένουν περιορισμένες, σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι.

με μεγάλη ακτίνα δράσης δείχνει
πως η Apple θέλει να αναπτύξει τεχνολογία που να επιτρέπει την πραγματικά αυτόνομη οδήγηση και όχι
τις περιορισμένες εκδοχές της που
χρησιμοποιούνται σήμερα, αναφέρουν δύο πηγές. Οπως χαρακτηριστικά λένε, «στην Apple δεν είναι
ικανοποιημένοι με όσα βλέπουν σήμερα. Αναζητούν ένα επαναστατικό
σχέδιο».

Apple - Qualcomm
Τέλος, η Apple και η αμερικανική
εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών
και τηλεπικοινωνιακού υλικού Qual-

comm ανακοίνωσαν χθες τον τερματισμό της διετούς δικαστικής
τους διαμάχης με αντικείμενο την
υπερβολική χρέωση για χρήση πατεντών. Η αναπάντεχη απόφαση
σημαίνει πως η Apple θα μπορεί
και πάλι να χρησιμοποιεί μόντεμ
της Qualcomm στα iPhone ενώ και
οι δύο εταιρείες θα αποκτήσουν τα
επόμενα χρόνια πρόσβαση στις πατέντες της κάθε μιας. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές, με τη μετοχή της Qualcomm
να κλείνει την Τρίτη με άνοδο 23%
και χθες να ενισχύεται μέχρι και
15%.

Λιγότερες μπαταρίες θα παράγει
η Panasonic για την Tesla

TLTRO με ευνοϊκότερους όρους.
Το ενδεχόμενο ύφεσης κατά
το δεύτερο εξάμηνο παραμένει
χαμηλό, σύμφωνα με το Μάριο
Ντράγκι, αφού η μείωση του ποσοστού ανεργίας και η αύξηση
των μισθών στην Ευρωζώνη προβλέπεται πως θα ενισχύσουν τη
ζήτηση. Το διοικητικό συμβούλιο
διατήρησε αμετάβλητο το ύψος
των επιτοκίων δανεισμού για τράπεζες στο -0,4%, όπου και αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους,
κατά τον Μάριο Ντράγκι.
«Οι πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις αρχές του Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι οι χαμηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης θα συνεχίσουν και κατά το τρέχον έτος», δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι χθες στη Φρανκφούρτη. Η αβεβαιότητα όσον αφορά
γεωπολιτικούς παράγοντες, ο οξυμένος προστατευτισμός και οι
αδυναμίες των αναδυόμενων αγορών αποτελούν τρωτά σημεία και
θα μπορούσαν να διατηρήσουν
χαμηλή την ανάπτυξη στις χώρες
της Ευρωζώνης.

Νέα ερωτήματα δημιουργούνται για
το μέλλον της ηλεκτροκίνησης με
αφορμή την απόφαση της ιαπωνικής
Panasonic και συνεταίρου της Tesla,
της αμερικανικής κατασκευάστριας
ηλεκτρικών οχημάτων, να «παγώσει»
προς το παρόν τις περαιτέρω επενδύσεις στην παραγωγή μπαταριών
στο Gigafactory της δεύτερης. Η Panasonic είναι η αποκλειστική προμηθεύτρια μπαταριών για τα αμάξια
της Tesla, που είναι και η μεγαλύτερη
πελάτισσα της Panasonic σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιαπωνικής
εφημερίδας Nikkei, θέματα οικονομικής φύσεως οδήγησαν τις Panasonic και Tesla να επανεξετάσουν
τα σχέδιά τους να επεκτείνουν την
παραγωγή μπαταριών στο εν λόγω
εργοστάσιο κατά 50% επιπλέον το
προσεχές έτος, εγείροντας ερωτήματα για τη ζήτηση των ηλεκτρικών
οχημάτων. H Tesla είδε την τιμή
της μετοχής της χθες να υποχωρεί
κατά 3,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ δήλωσε πως θα συνεχίσει να επενδύει στο Gigafactory
στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Τόνισε, ωστό-

σο, ότι μπορεί να εξασφαλίσει έτι
υψηλότερη παραγωγή από ό,τι αρχικά πίστευε, χρησιμοποιώντας τους
ήδη υφιστάμενους πόρους της.
Επιπλέον, η ιαπωνική εφημερίδα
Nikkei υπογράμμισε πως οι δύο συνεταίροι, Τesla και Panasonic, έχουν
ήδη τοποθετήσει στο εγχείρημα
περί τα 4,5 δισ. δολάρια. Ο αρχικός
σχεδιασμός περιλάμβανε επέκταση
της παραγωγικής ικανότητας στις
54 γιγαβατώρες τον χρόνο το 2020,
από τις 35 γιγαβατώρες σήμερα.
Οπως η ιαπωνική εταιρεία υψηλής
τεχνολογίας ανέφερε, μέχρι τον
Μάρτιο είχε εξασφαλίσει για το Gigafactory μια παραγωγική ικανότητα
της τάξεως των 35 γιγαβατωρών λόγω αυξημένης ζήτησης. Αξίζει να
τονισθεί πως καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες δεν έδωσε στη
δημοσιότητα με λεπτομέρειες τα
μελλοντικά τους σχέδια για το εργοστάσιο της Νεβάδας, αν και πέρυσι
τον Ιούλιο η Panasonic είχε δηλώσει
στο Ρόιτερς ότι θα σκεφτόταν το
ενδεχόμενο επιπρόσθετων επενδύσεων, εάν εζητείτο από την Tesla.
BLOOMBERG, REUTERS

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της
δημοσιότητας για τη συμμετοχή
του γερμανικού κολοσσού Deutsche
Bank (D.B.) σε σκάνδαλο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τη Ρωσία που είχε ξεσπάσει προ διετίας.
Σε εσωτερική έκθεση της Deutsche
Bank, που απέκτησε η βρετανική
εφημερίδα Guardian, αναφέρεται
ότι είναι πολύ πιθανό να ασκηθούν
διώξεις εις βάρος της και να της
επιβληθούν νέα πρόστιμα για τον
ρόλο της στην υπόθεση ξεπλύματος
παράνομων κεφαλαίων 20 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία την περίοδο
2010-14.
Στην εσωτερική έκθεση, η Deutsche Bank παραδέχεται πως ελλοχεύει κίνδυνος να της επιβληθούν
πειθαρχικά μέτρα από τις αμερικανικές και τις βρετανικές αρχές.
Τονίζει, επίσης, πως το συγκεκριμένο σκάνδαλο για το ξέπλυμα
«μαύρου» χρήματος έχει ήδη πλήξει
το κύρος της. Αναμένει δε πιθανές
αντιδράσεις από πελάτες της και

πτώση της χρηματιστηριακής αξίας
της. Η δημοσίευση της εσωτερικής
έκθεσης είναι ένα ακόμη χτύπημα
στην αξιοπιστία του γερμανικού
τραπεζικού κολοσσού που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σειράς σκανδάλων μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008.
Σήμερα, η οικονομική κατάσταση του τραπεζικού κολοσσού έχει
αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό
εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της πληρωμής προστίμων 14,5 δισ. δολαρίων την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε πως το Βερολίνο ενθαρρύνει μια συγχώνευση της Deutsche Bank με την Commerzbank. Αλλά επενδυτές και εργαζόμενοι των δύο τραπεζών τηρούν επιφυλάξεις για μια τέτοια
συμφωνία. Συν τοις άλλοις, ενδιαφέρον για την Commerzbank φαίνεται να έχει εκδηλωθεί επίσης
από την ιταλική UniCredit και τον
ολλανδικό όμιλο ING.
Οπως αναφέρει ο Guardian, η

EPA

H Deutsche Bank εκτιμά πως έρχεται πρόστιμο-μαμούθ

Η Deutsche Bank ενεπλάκη σε μια τεράστια επιχείρηση για το ξέπλυμα
«μαύρου» χρήματος από τη Ρωσία, γνωστή ως «παγκόσμιο πλυντήριο» (Global Laundromat), την περίοδο 2010-14, αναφέρει ο Guardian.

Deutsche Bank ενεπλάκη σε μια
τεράστια επιχείρηση για το ξέπλυμα
«μαύρου» χρήματος από τη Ρωσία,
γνωστή ως «παγκόσμιο πλυντήριο»
(Global Laundromat) την περίοδο
2010-14.
Προ διετίας είχε αποκαλυφθεί
πως στη συγκεκριμένη επιχείρηση
συμμετείχαν 17 εμπορικές τράπεζες
στη Βρετανία, οι οποίες διαχειρίζονταν παράνομα κεφάλαια άνω
των 740 εκατ. δολαρίων που προέρχονταν από Ρώσους εγκληματίες
με διασυνδέσεις στο Κρεμλίνο και
στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
(KGB). Στη λίστα των τραπεζών
συμπεριλαμβάνονταν οι HSBC,
Royal Bank of Scotland, Lloyds,
Barclays και Coutts. Ντετέκτιβ είχαν εκφράσει τότε υποψίες πως
τα παράνομα κεφάλαια ίσως να
μην περιορίζονται στα 20 δισ. δολάρια, αλλά να φθάνουν τα 80 δισ.
δολάρια.
Το «παγκόσμιο πλυντήριο» λειτουργούσε με την ίδρυση εικονικών

εταιρειών που αντάλλαζαν κεφάλαια, βάζοντας λουκέτο μόλις ολοκληρώνονταν η «αποστολή» τους.
Διεφθαρμένοι δικαστές στη Μολδαβία έδιναν το πράσινο φως σε
διαδικασίες που επέτρεπαν τη μεταφορά δισεκατομμυρίων στη χώρα
και στη Βαλτική μέσω τράπεζας
στη Λετονία.
Το τραπεζικό δίκτυο της Deutsche Bank χρησιμοποιούνταν για
το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος,
διευκολύνοντας παράνομες συναλλαγές να λαμβάνουν χώρα στις
ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και
στην Ασία. Στην εσωτερική έκθεση
της Deutsche Bank αναφέρεται,
μάλιστα, πως όλες αυτές οι παράνομες συναλλαγές πραγματοποιούνταν εν αγνοία της μέχρι που η
απάτη αυτή αποκαλύφθηκε από
τον Guardian και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την πληροφόρηση για το Οργανωμένο Εγκλημα
και τη Διαφθορά (OCCRP), τον Μάρτιο του 2017.
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Ανιση αύξηση
του πλούτου
για τα γερμανικά
νοικοκυριά
Μόλις το 10% διαθέτει άνω του 50%
της συνολικής περιουσίας των ιδιωτών
Αύξηση κατά μέσον όρο 9% σημείωσαν μέσα στην τελευταία
τριετία τα περιουσιακά στοιχεία
των γερμανικών νοικοκυριών. Αιτίες είναι κυρίως οι υψηλότεροι
μισθοί, η μείωση της ανεργίας
αλλά και η εκρηκτική ανάπτυξη
στην αγορά ακινήτων. Δεν έγιναν,
πάντως, πλουσιότεροι οι περισσότεροι Γερμανοί, καθώς η κατανομή του πλούτου παραμένει
άνιση. H εικόνα αναδύεται από
σχετική έρευνα που εκπόνησε η
γερμανική ομοσπονδιακή τράπε






Την ώρα που η διάμεση αξία των καθαρών
περιουσιών στην
Ανατολική Γερμανία
ανέρχεται στις 23.000
ευρώ, στη Δυτική
αγγίζει τις 92.000
ευρώ.
ζα, η Bundesbank, και τα πορίσματά της δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Deutsche Welle.
Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται για τρίτη φορά και
στην οποία συμμετείχαν συνολικά
5.000 γερμανικά νοικοκυριά. Κατά
την παρουσίασή της, ο Τομπίας

Σμιτ, στέλεχος του ερευνητικού
κέντρου της ομοσπονδιακής τράπεζας, επισήμανε ότι αυξήθηκε
εκ νέου η περιουσία πολλών νοικοκυριών, με ιδιαίτερη αύξηση
να καταγράφεται στον μέσο όρο
ιδιοκτησίας ακινήτων. Παράλληλα, όμως, αυξήθηκαν και οι περιουσίες των πολιτών που ζουν
σε νοικιασμένες κατοικίες αλλά
και εκείνων με χαμηλότερα εισοδήματα.
Οπως τονίζει η Deutsche Welle,
η σχεδόν θεαματική αυτή αύξηση
αποδίδεται στην ιδιαίτερα ευνοϊκή
οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών στη Γερμανία. Η έκρηξη στην αγορά ακινήτων σε συνάρτηση με την αύξηση των μισθών και τη χαμηλή ανεργία οδήγησαν σε αύξηση της καθαρής
μέσης περιουσίας των Γερμανών
στις 233.000 ευρώ.
Διεξάγοντας την εν λόγω έρευνα η ομοσπονδιακή τράπεζα της
Γερμανίας διαπίστωσε, ωστόσο,
ότι ο πλούτος συνεχίζει να είναι
κατανεμημένος ιδιαίτερα άνισα.
Το 10% των πιο πλούσιων νοικοκυριών διαθέτει πάνω από το 50%
των συνολικών περιουσιών, ενώ
το 50% των νοικοκυριών μόλις
το 3% επί του συνόλου.
Η ανισότητα αντικατοπτρίζεται
καλύτερα στη λεγόμενη διάμεση
αξία της περιουσίας των Γερμανών, που κυμαίνεται στις 71.000
ευρώ. Οπως υπογραμμίζει η De-

Η έκρηξη στην αγορά ακινήτων, σε συνάρτηση με την άνοδο των μισθών και τη χαμηλή ανεργία, οδήγησε σε αύξηση της καθαρής μέσης περιουσίας
των Γερμανών στις 233.000 ευρώ.
utsche Welle, αυτό το επίπεδο
πλούτου χωρίζει τα γερμανικά
νοικοκυριά ακριβώς σε δύο μέρη:
όσοι έχουν μεγαλύτερη περιουσία
από το επίπεδο αυτό είναι ίσοι
σε αριθμό με εκείνους που έχουν
περιουσία μικρότερη των 71.000
ευρώ. Και μολονότι η διάμεση
αξία έχει αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια, είναι γεγονός ότι απέχει
παρασάγγας από τον μέσο όρο
των 233.000 ευρώ, που είναι εικονικός.
Ακόμη βαθύτερες είναι, άλλωστε, οι διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.
Την ώρα που η διάμεση αξία των
καθαρών περιουσιών στην Ανατολική Γερμανία ανέρχεται στις
23.000 ευρώ, στη Δυτική Γερμα-

νία είναι τετραπλάσια και αγγίζει
τις 92.000 ευρώ.
Η Bundesbank αποδίδει την
τεράστια αυτή ανισότητα στο
γεγονός ότι οι Ανατολικογερμανοί διαθέτουν συγκριτικά λιγότερα ακίνητα απ’ ό,τι οι πολίτες
στα δυτικά της χώρας. Το γεγονός
ότι οι περισσότεροι Γερμανοί εν
γένει δεν έχουν δικά τους ακίνητα εξηγεί και τις τεράστιες
ανισότητες στα περιουσιακά
στοιχεία. Σε αντίθεση με τις μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία,
η Ισπανία και η Ελλάδα, στις
οποίες το 70% με 80% των νοικοκυριών διαθέτουν δικά τους
ακίνητα, στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται μόλις
στο 44%.

Η οικονομία της Κίνας φαίνεται
να διαψεύδει μέχρι στιγμής τις
Κασσάνδρες, καθώς το πρώτο
τρίμηνο αναπτύχθηκε με ρυθμό
ανώτερο των προσδοκιών και
συγκεκριμένα 6,4%. Ο ρυθμός
αυτός πλησιάζει ήδη το 6,5% που
έχει θέσει ως επίσημο στόχο για
φέτος το Πεκίνο.
Μετά τα τελευταία στοιχεία
μερίδα οικονομικών αναλυτών
πιθανολογεί πως η κινεζική ηγεσία ενδέχεται να περιορίσει τα
μέτρα τόνωσης της οικονομίας
και να αποφύγει, έτσι, την περαιτέρω διόγκωση του χρέους
της. Δεν λείπουν, άλλωστε, κι
εκείνοι που εκτιμούν τώρα ότι
δεν θα είναι τελικά τόσο εύκολο
να καταγάγει νίκη επί του Πεκίνου η Ουάσιγκτον στην εμπορική
της διένεξη με τη δεύτερη οικονομία στον κόσμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική στατιστική υπηρεσία, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε
άλμα 8,5% τον Μάρτιο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 5,9%
και καταγράφοντας τον ταχύτερο
ρυθμό αύξησης από τον Ιούλιο
του 2014. Παράλληλα, οι λιανικές
πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 8,7%
και οι επενδύσεις αύξηση 6,3%.
Εχουν, άλλωστε, προηγηθεί τον
περασμένο μήνα ορισμένοι δείκτες που κατατείνουν σε βελτίωση
της κινεζικής οικονομίας όπως η
μεγαλύτερη από τις προβλέψεις
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Διαψεύδει τις Κασσάνδρες η κινεζική οικονομία το α΄ 3μηνο

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άλμα 8,5% τον Μάρτιο, υπερβαίνο-ντας
τις προβλέψεις για 5,9% και καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης
από τον Ιούλιο του 2014.







Οικονομικοί αναλυτές
αποδίδουν τις θετικές
εξελίξεις στα μέτρα
που έχει λάβει το Πεκίνο για να στηρίξει τη
δεύτερη οικονομία
στον κόσμο εν μέσω
εμπορικού πολέμου με
την Ουάσιγκτον.

αύξηση των εξαγωγών και η επιτάχυνση της ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών οδήγησε πολλούς οικονομικούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο ασιατικός οικονομικός γίγαντας έχει
αφήσει πίσω του τη βαθύτερη
καμπή και τώρα ανακάμπτει.
Οικονομικοί αναλυτές αποδίδουν τις θετικές εξελίξεις στα μέτρα που έχει λάβει το Πεκίνο για
να στηρίξει τη δεύτερη οικονομία
στον κόσμο εν μέσω εμπορικού
πολέμου με την Ουάσιγκτον. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο

CNBC, η Γιφάν Χου, στέλεχος και
οικονομολόγος-σινολόγος στην
UBS Global Wealth Managmenet
εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα
μέτρα αρχίζουν να αποδίδουν
καρπούς».
Η ίδια προβλέπει πως οι κινεζικές αρχές θα χορηγήσουν περαιτέρω στήριξη στην κινεζική
οικονομία. Δεν συμμερίζεται,
όμως, την εκτίμησή της ο Τάι
Χούι, αναλυτής της J.P. Morgan
Asset Management, καθώς εκτιμά
ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας
δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής όπως αναμενόταν προκειμένου να αποφύγει την περαιτέρω διόγκωση του χρέους.
Την ίδια στιγμή, άλλοι αναλυτές
υπογραμμίζουν πως η Ουάσιγκτον
δεν βρίσκεται σε τόσο πλεονεκτική θέση όσο είχε εκτιμήσει
στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Ανάμεσά τους ο Μάικλ Χίρσον,
πρώην στέλεχος του αμερικανικού
υπουργείου Οικονομικών και νυν
συνεργάτης του ομίλου Eurasia,
που υπογραμμίζει ότι «πέρυσι ο
πρόεδρος Τραμπ και τα στελέχη
της κυβέρνησής του υποστήριζαν
ότι εξαιτίας της επιβράδυνσης
της οικονομίας της, η Κίνα θα επιδιώξει απεγνωσμένα μια συμφωνία με τις ΗΠΑ». Ο ίδιος προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ πως
η Κίνα ανακάμπτει και η Ουάσιγκτον χάνει τις δυνατότητές της
να την πιέσει».

Στο 0,5% η ανάπτυξη φέτος
Η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας
δεν συμπορεύεται με την αύξηση
του πλούτου των γερμανικών νοικοκυριών. Αντίθετα, το γερμανικό ΑΕΠ
αναμένεται να σημειώσει φέτος τον
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των
τελευταίων έξι ετών σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του Βερολίνου. Εν μέσω
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και εντεινόμενης ανησυχίας
για την έξοδο της Βρετανίας από την
Ε.Ε. καθώς και για τον εμπορικό πόλεμο, η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε χθες επί τα χείρω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στο
0,5%. Ο ρυθμός αυτός αντιπροσωπεύει το ήμισυ της ανάπτυξης που

ήταν ώς τώρα η πρόβλεψη της γερμανικής κυβέρνησης. Αποτελεί, άλλωστε, την τελευταία μιας σειράς
αναθεωρήσεων προς τα κάτω από
έναν ρυθμό ανάπτυξης 2,1% που
προέβλεπε για το 2019 το Βερολίνο
πριν από ένα χρόνο. Σε ό,τι αφορά
το επόμενο έτος το Βερολίνο προβλέπει τώρα ανάπτυξη 1,5%. Αν συγκριθούν με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωζώνης, η τελευταία
πρόβλεψη του Βερολίνου φέρει τη
γερμανική οικονομία στην προτελευταία θέση ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης. Τελευταία έρχεται η Ιταλία
που βρίσκεται σε στασιμότητα.

Τρία: αναζητεί εναλλακτικά
μέτρα για να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ
O υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας
Τζοβάνι Τρία ξεκαθάρισε στους
δύο αντιπροέδρους του κυβερνητικού συνασπισμού πως ο ΦΠΑ θα
αυξηθεί εάν δεν βρεθεί εναλλακτική
πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τρία
συγκρούεται με τον επικεφαλής
του Κινήματος 5 Αστέρων Λουίτζι
ντι Μάιο και τον ηγέτη της Λέγκας
του Βορρά Ματέο Σαλβίνι, που
είναι οι δύο αντιπρόεδροι στον κυβερνητικό συνασπισμό.
Eιδικότερα, ο κ. Τρία είπε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του
Κοινοβουλίου πως η αυτόματη αύξηση του ΦΠΑ –στο 25,2% το 2020
και στο 26,5% το 2021 από το τρέχον 22%– δεν θα ανακληθεί εάν
δεν βρεθούν εναλλακτικά μέτρα.
Λίγο αργότερα, ο Ντι Μάιο ανταπάντησε πως δεν θα γίνει καμία
αύξηση στον ΦΠΑ, μια θέση που
επανέλαβε και ο κ. Σαλβίνι. «Ανήκουμε σε μια κυβέρνηση που έχει
ως αποστολή τη μείωση των φόρων, όχι την αύξησή τους όπως
έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις».
Πάντως, σύμφωνα με το Bloomberg, ο επικεφαλής οικονομολόγος
της Τράπεζας της Ιταλίας Ευγένιο
Γκαϊότι εκτιμά πως το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φθάσει το 3,4%
του ΑΕΠ το 2020. Κατά τη διάρκεια
του 2018, ο κ. Τρία είχε φθάσει στο
σημείο να θέσει ζήτημα παραίτη-

σης από τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών καθώς προσπαθούσε να βρει μια συμβιβαστική
λύση στη διαμάχη της Ρώμης με
τις Βρυξέλλες για το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2019.
Τελικά η Κομισιόν αποδέχθηκε να
κινηθεί ο στόχος για το δημοσιο






O επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας
της Ιταλίας Ευγένιο
Γκαϊότι εκτιμά
πως το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα φθάσει
το 3,4% του ΑΕΠ
το 2020.
νομικό έλλειμμα στο 2,04% του
ΑΕΠ. Φαίνεται, όμως, πως οι συνθήκες στην οικονομία δεν θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου
αυτού, με τη Ρώμη να αναθεωρεί
προς τα πάνω τις προβλέψεις στο
2,4% του ΑΕΠ.
Η ιταλική οικονομία παγιδεύτηκε
σε τεχνητή ύφεση το β΄ εξάμηνο
του περυσινού έτους και έχουν
αναθεωρηθεί προς τα κάτω οι προβλέψεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη το τρέχον έτος από το 1%
στο 0,2%.
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4.154 «χρυσές βίζες»
Αύξηση της τάξεως του 46% ση-

μείωσαν το 2018 και οι χορηγήσεις αδειών παραμονής σε πολίτες εκτός Ε.Ε., οι οποίοι επέλεξαν
να αξιοποιήσουν τα προνόμια του
σχετικού προγράμματος που προβλέπει την απόκτηση ακινήτων
ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ.
Εως σήμερα, «χρυσή βίζα» έχουν
λάβει 4.154 επενδυτές, με το 58%
εξ αυτών να αφορά Κινέζους.

Ολική επαναφορά του real estate

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν έως 27% και οι επενδύσεις στον κλάδο κατά 17% το 2018
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πρώτη η Αττική
Αυξημένες κατά 42% ήταν οι αγο-

ραπωλησίες ακινήτων πανελλαδικά το 2018. Αυτό προκύπτει από
την επεξεργασία των στοιχείων
που προκύπτουν από το μητρώο
συναλλαγών ακινήτων, που έχει
συστήσει η ΑΑΔΕ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 26.700 αγοραπωλησίες ακινήτων, έναντι 18.800. Η
αύξηση στην Αττική ανήλθε στο
67,5% με 14.291 αγοραπωλησίες.

«Ανοιξιάτικο» είναι πλέον το κλίμα
στην αγορά ακινήτων, έπειτα από
10 συναπτά έτη «βαρυχειμωνιάς».
Σύσσωμοι οι φορείς της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά
και ξένοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως η Moody’s, συνηγορούν πως τα χειρότερα έχουν περάσει και ότι εφεξής, η πορεία των
τιμών, των αγοραπωλησιών και των
επενδύσεων θα κινείται με έναν
ήπιο ανοδικό ρυθμό. Μάλιστα, πλέον
στον «χορό» εκτιμάται ότι θα εισέλθουν σταδιακά και οι τράπεζες, οι
οποίες ήδη έχουν γνωστοποιήσει
την πρόθεσή τους να ενισχύσουν
φέτος τις νέες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων.
Κατοικίες κατάλληλες για εκμετάλλευση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, εξοχικά και τουριστικά

ακίνητα βρίσκονται στον «πυρήνα»
της ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό
ότι μια σειρά από μικρά επενδυτικά
γραφεία (family offices) «χτενίζουν»
από τα τέλη του 2017 την αγορά της
Αθήνας και δημοφιλών τουριστικών
προορισμών, αναζητώντας γραφεία,
καταστήματα και κατοικίες για επένδυση. Ο προϋπολογισμός των σχετικών γραφείων κυμαίνεται μεταξύ
1 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ. Για
παράδειγμα, Κινέζος επιχειρηματίας
απέκτησε πέρυσι ένα μικρό ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Κατέβαλε 5,3 εκατ. ευρώ για
τη μονάδα των 10 δωματίων και παράλληλα εξέδωσε και επενδυτική
άδεια παραμονής για τον ίδιο και
την οικογένειά του.
The video could not be loaded,
either because the server or network
failed or because the format is not
supported.

Ετερος Κινέζος επενδυτής, μέτοχος οικοδομικής εταιρείας στη χώρα,
σχεδιάζει την απόκτηση 20 κτιρίων
στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο
να τα μετατρέψει σε διαμερίσματα
για εκμετάλλευση μέσω Airbnb. Οι
πρώτοι «στόχοι» έχουν εντοπιστεί
στην περιοχή του Μουσείου (Εξάρχεια) και στην πλατεία Βάθης. Το
συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα
υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ.
ευρώ για την αγορά και ανακατασκευή των ακινήτων αυτών.
Τη γενικότερη αισιοδοξία για τη
μελλοντική πορεία της αγοράς κατοικίας επιβεβαιώνουν μια σειρά
από αριθμοί, πέραν της πορείας των
τιμών, που για πρώτη φορά το 2018
ήταν ανοδική (1,5%). Συγκεκριμένα,
οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν κατά 17,2% το 2018, αν και παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο ως
ποσοστό του ΑΕΠ (0,7%) και ενώ

στο απόγειο της αγοράς, το 2007,
είχαν βρεθεί να αποτελούν σχεδόν
το 11% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, οι οικοδομικές άδειες για νέες κατοικίες
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) κατά το ενδεκάμηνο του 2018 κατέγραψαν αύξηση
30,4% με βάση τον αριθμό των αδειών και 25,9% με βάση τον όγκο.
Τα παραπάνω έχουν αυξήσει την
αισιοδοξία και μεταξύ των ιδιοκτητών που ενδιαφέρονται να πωλήσουν
το ακίνητό τους, κάτι που αντανακλάται και στην ανοδική τάση των
ζητούμενων τιμών, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των αγγελιών. Σύμφωνα με την επεξεργασία
των σχετικών στοιχείων για την περιοχή της Αττικής, που πραγματοποίησε για λογαριασμό της «Κ» η
Roboequity, νεοφυής εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για
επαγγελματίες ακινήτων, προκύπτει
ότι σε αρκετές περιοχές ο ρυθμός

αύξησης των τιμών ήταν διψήφιος.
Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται
στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου
οι ζητούμενες τιμές ενισχύθηκαν
κατά 27%, προσεγγίζοντας τα 1.550
ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, Παλαιό
Φάληρο (25%), Λυκόβρυση (21,5%),
Καλλιθέα (21,3%) και ασφαλώς το
κέντρο της Αθήνας (20%) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των περιοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο.
Η Roboequity αναλύει δεδομένα
και τάσεις στην αγορά ακινήτων,
κάνοντας χρήση των εξελίξεων στην
τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό. Σκοπός της, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
για επενδύσεις σε ακίνητα, τόσο για
λογαριασμό των μετόχων της όσο
και για τους συνεργάτες της. Εδρεύει
στο Λουξεμβούργο και έχει γίνει δεκτή στο Luxembourg’s Fintech Innovation Hub.

Eυκαιρίες στα επαγγελματικά ακίνητα αναζητούν θεσμικοί επενδυτές
Υψηλές προσδοκίες
Σε θετική τροχιά συνέχισε να κι-

νείται και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ για τις
κατοικίες, ο οποίος αυξήθηκε κατά
13,5% το 2018. Μάλιστα, πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό χρόνο
βελτίωσης του εν λόγω δείκτη, χαρακτηριστικό των υψηλότερων
προσδοκιών των παραγόντων της
αγοράς ακινήτων.

Την καλύτερη περίοδο από την
έναρξη της οικονομικής κρίσης
και μετά, διανύει πλέον και η αγορά
των επαγγελματικών ακινήτων
(κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις), κάτι το οποίο πιστοποιείται όχι μόνο από το ολοένα
και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και από μια σειρά επιμέρους στοιχείων. Οπως αναφέρει
σχετική ανάλυση της Inventio Consulting, με την ολοκλήρωση του
2018 το κόστος κεφαλαίου για την
πραγματοποίηση επενδύσεων σε
ακίνητα είχε υποχωρήσει στο 4,5%,
που είναι και το χαμηλότερο από
το 2010 και μετά.

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Σιδερή,
εκ των ηγετικών στελεχών της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης
εταιρειών και ακίνητης περιουσίας,
«όσο χαμηλότερο είναι το σχετικό
ποσοστό, τόσο πιο ώριμη και χαμηλού επενδυτικού ρίσκου θεωρείται η αγορά ακινήτων, κάτι που με
τη σειρά του είναι πρόκριμα για
υψηλότερες αξίες μελλοντικά». Παράλληλα, όσο πιο χαμηλό είναι το
σχετικό κόστος κεφαλαίου, τόσο
ευκολότερο είναι για μια αγορά
ακινήτων να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές ακόμα και από το
«πάνω ράφι», δηλαδή μεγάλους
ομίλους που κατά κανόνα θέτουν

ένα ελάχιστο όριο ρίσκου το οποίο
είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν,
προκειμένου να τοποθετηθούν σε
μια αγορά. Επί σειράν ετών, η Ελλάδα απουσίαζε από τη σχετική
λίστα, ακριβώς λόγω του ότι θεωρούνταν υπερβολικό το επενδυτικό
ρίσκο για την πλειονότητα των ξένων θεσμικών επενδυτών. Ως εκ
τούτου, προσείλκυε κυρίως κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια
(το οποίο εν πολλοίς συμβαίνει ακόμα), που αναζητούν διψήφια ποσοστά απόδοσης προκειμένου να επενδύσουν.
Πλέον, με τη σταδιακή εξομάλυνση της οικονομίας, την οριστική
αποφυγή του κινδύνου εξόδου από

την Ευρωζώνη και την έξοδο στις
αγορές, το κόστος κεφαλαίου για
αγορές ακινήτων έχει μειωθεί σε
επίπεδο που «ανοίγει την πόρτα»
για την είσοδο περισσότερων και
μεγαλύτερων ξένων θεσμικών επενδυτών, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι
θα φανεί σύντομα και σε κινήσεις
στην αγορά. Αλλωστε, το περιθώριο
μελλοντικών υπεραξιών παραμένει
σημαντικό. Σύμφωνα με τον δείκτη
τιμών ακινήτων που επιμελείται η
Inventio (αφορά επαγγελματικά
ακίνητα) οι αξίες υποχώρησαν κατά
58% μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του
2013. Στη συνέχεια και για μια περίοδο περίπου δύο ετών, κινήθηκαν
σταθεροποιητικά, για να ξεκινήσουν

να αυξάνονται εκ νέου από τα μέσα
του 2015 μέχρι σήμερα. Πλέον, οι
αξίες έχουν ανακάμψει σε ποσοστό
30% κατά μέσον όρο, συγκριτικά
με το «ναδίρ» στο οποίο βρέθηκαν
πριν από πέντε και πλέον χρόνια.
Εν ολίγοις, υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο μελλοντικής ανόδου
των αξιών, πλην όμως αυτή η αύξηση θα πρέπει να υποστηρίζεται
τόσο από τα θεμελιώδη της αγοράς
ακινήτων (προσφορά/ζήτηση), όσο
και από το μακροοικονομικό τοπίο.
Οπως αναφέρει η ανάλυση της Inventio, για να ανακάμψει πλήρως
ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων απαιτείται και μια ισχυρή
ανάκαμψη των τιμών των ενοικίων.

Καταλύτης στην ανάκαμψη της κτηματαγοράς η εκτίναξη του τουριστικού κλάδου
Τον ρόλo του «καταλύτη» για την
ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων,
ιδίως το 2018, έχει διαδραματίσει
ο κλάδος του τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσες περιοχές/συνοικίες ευνοούνται από την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος
καταγράφουν και τα μεγαλύτερα
κέρδη, τόσο σε ό,τι αφορά την κινητικότητα (συναλλαγές, επενδύσεις κ.λπ.), όσο και αναφορικά με
την πορεία των τιμών. Σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση της ΤτΕ που
δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες, «ο τουρισμός και οι χρήσεις
που σχετίζονται με αυτόν προσείλκυσαν την πλειοψηφία των επενδυτικών κεφαλαίων, δίνοντας ώθη-

ση σε τοπικές αγορές και συμπαρασύροντας τη ζήτηση για κατοικίες
και καταστήματα σε συγκεκριμένους χώρους».
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό
για την αγορά ακινήτων αυξήθηκαν
με το εντυπωσιακό 172% το 2018,
με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το 1,3 δισ. ευρώ,
ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο
ιστορικό υψηλό, ακόμα και της περιόδου πριν από την οικονομική
κρίση. Επιπλέον, στον τομέα των
ξενοδοχειακών ακινήτων, ο αριθμός
των νέων οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 57,5% σε ετήσια βάση
κατά το 11μηνο του 2018 (περίοδος

Ιανουαρίου - Νοεμβρίου). Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι άδειες
τόσο για τα γραφεία, όπου καταγράφεται πτώση της τάξεως του
5,4%, όσο και για τα εμπορικά καταστήματα, όπου η κάμψη ήταν
κατά 11,5% σε σχέση με το 11μηνο
του 2017. Οπως σημειώνει η ΤτΕ,
μόνο στο κέντρο της Αθήνας έχει
ξεκινήσει, ή πρόκειται να ξεκινήσει
άμεσα, η ανάπτυξη τουλάχιστον
δέκα μονάδων, οι οποίες έχουν
προκύψει είτε από αλλαγή χρήσης
παλαιότερων ακινήτων, κυρίως
γραφείων, είτε από ανακαίνιση και
επαναλειτουργία μονάδων, οι οποίες είχαν παραμείνει για αρκετά
χρόνια κενές και αναξιοποίητες.

Αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον
φαίνεται να προσελκύει και ο άξονας της λεωφόρου Συγγρού, αλλά
και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμένος αριθμός νέων οικοδομικών αδειών για γραφεία και καταστήματα οφείλεται στην ύπαρξη
αποθέματος αντίστοιχων κενών
χώρων σε δευτερεύουσες αγορές
και στο γεγονός ότι οι επενδυτές
στοχεύουν σχεδόν αποκλειστικά
στην αγορά μισθωμένων ακινήτων,
τα οποία μπορούν να αποδώσουν
άμεσα.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, το 2019 θα
συνεχιστεί η υφιστάμενη τάση σταθεροποίησης και η αυξανόμενη κι-

νητικότητα, τόσο στην αγορά των
κατοικιών όσο και σε εκείνη των
επαγγελματικών ακινήτων. Η ανάκαμψη θα συνεχίσει να τροφοδοτείται από τον τουρισμό, που επηρεάζει θετικά την αγορά κατοικίας,
μέσω της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τα επαγγελματικά ακίνητα, μέσω της ανάπτυξης τουριστικών ακινήτων (π.χ.
ξενοδοχεία και επιπλωμένα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα) και συμπληρωματικών προς αυτά χρήσεων,
όπως για παράδειγμα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.).
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η
ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη

της αγοράς ακινήτων θα εξαρτηθεί
από τη διασπορά των επενδύσεων
και την επέκταση της ζήτησης σε
μεγαλύτερο φάσμα της αγοράς απ’
ό,τι μέχρι σήμερα. Η αποκατάσταση
της ρευστότητας από το τραπεζικό
ζήτημα, η περαιτέρω ενίσχυση του
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η βελτίωση των προσδοκιών της ελληνικής οικονομίας,
αλλά και η επιτάχυνση των μεγάλων
έργων αξιοποίησης των ακινήτων
του Δημοσίου, αποτελούν αναγκαίες
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση
ικανών επιπέδων ζήτησης και ελκυστικότητας της αγοράς, που θα
σημάνουν την οριστική έναρξη για
την ανάκαμψή της.
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Τα μάρμαρα που πληγώσανε
Οι ιστορίες των Γλυπτών του Παρθενώνα που ακρωτηρίασε και απέσυρε ο λόρδος Ελγιν αναβιώνουν στο Μουσείο της Ακρόπολης

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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«Στόχος μας να γνωρίσουμε καλύτερα
το καθένα από τα Γλυπτά
που εκτίθενται, με τη δική του προσωπικότητα
και τα βάσανά του»,
λέει ο Δημήτρης
Παντερμαλής.
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ÑØÄÖÕÒÎÝÌÁØÕßÔËÓÌÇÔËÃÝÖÒÎÍÁÝÔÇ¦ÒÕÍÕÖÕßÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕß

ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÙ×ÓÇ
ÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÑÇÏÎÕßØ¦ÙÚÎÔÛÂÔÇ©ÓßÛÏÑÄÝÖØ×ÚÕÝ
ÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÎÝÛÂÔÇÝÕÇßÚÄÞÛÜÔ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÇÖÄÚÇÞ×ÓÇÚÇÚÎÝ
ÚÚÏÑÂÝÁÞËÏËÊ×ÚÕÔÑÕØÓÄÚÕßÇÒÒ¦ÚÕÌÃÊÏÚÕ¦ÒÒÕÚÕßÓÏÙÄÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕÔÇÑÇÓÖÆÒÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÓ¦ØÓÇØÕÚÕÕÖÕÃÕÙÚÏÝ
ÖØÕÛÂÑËÝÚÕßØËÚÇÔÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÓÕÏ¦àËÏÇÙÆÔÊËÚÕÑÇÏÞÜØÃÝÙÎÓÇÙÃÇßÔÕÒÏÑ¦ÓËÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝ
ÚÕßÒÄØÊÕßÒÍÏÔÁÌßÍÇÔÇÖÄ
ÑÏÈ×ÚÏÇÓËËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝ

ËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÔÊØÇÓÇÚÏÑÄ
ÊÏÇÓËÒÏÙÓÄÚÜÔÍÒßÖÚ×Ô¶ÇÔ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÔÊÏÇÓËÒÏÙÓÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÙËÁÔÇÙ×ÓÇ¶ÑÇÚÇÒÂÍÕßÓË
ËÔÚÁÒËÏÙÚÕÔÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÄÚÎÝ
¸ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ¹ÚÕßËÑÛÁÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÕÔÛËÇÚÂ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÎÓÂÚØÎÝÇÔÚËØÓÇÒÂÝÚÄÞÕÝ
ÓÇÝÒÕÏÖÄÔÙÚÕÓÕßÙËÃÕËÃÔÇÏÔÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÓËÄÒËÝÚÏÝÊßÔÇÚÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ×ÙÚËÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË
ÑÇÒÆÚËØÇÚÕÑÇÛÁÔÇÇÖÄÚÇÒßÖÚ¦
ÖÕßËÑÚÃÛËÔÚÇÏÓËÚÎÊÏÑÂÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇÈ¦ÙÇÔ¦ÚÕß®

Tο ερευνητικό ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßËÑÖÕÔËÃÚÇÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕÁÞËÏÙÑÕÖÄ
ÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÜÔ
ÍÒßÖÚ×ÔÚÕßÇØÛËÔ×ÔÇÑÇÚÇÔÕ×ÔÚÇÝÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÎÑØÄÖÕÒÎÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇ
ÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÕÖ×ÝÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÔÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÓÔÎÓËÃÇ
ÚÎÔÎÓËØÃÊÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎÚÜÔÍÒßÖÚ×ÔÕÎÓÂÚØÎÝ
ÇÔÚËØÓÇÒÂÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÏÝ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÊÆÕÁÓÖËÏØÜÔÓËÒËÚÎÚ×ÔÚÜÔÕÛÜÓÇÔÏÑ×ÔÇØÞËÃÜÔ
ÚÎÝÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÝËáÔÁÖáÍÑÁÔ
ÑÇÏÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆ©ØÞ¦ÔÇÑÃÔ
ÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÙËÊÏ¦ÒËÐÎ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÛËÓÇÚÏÑÂÝ©ÛÜÓÇÔÏÑ¦ÇØÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÑØÄÖÕÒÎ®
©ÏÊÆÕËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔ

ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇ
ÚÎàÜÂÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÕßÇÏÑÇÏÍÏÇÚÇÁÍÍØÇÌÇÖØÜÚÄÚßÖÇÑÇÏÇÔÚÃÍØÇÌÇ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÒÄØÊÕÒÍÏÔÑÇÏ
ÚÎÔÕÛÜÓÇÔÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎ¡ÃÇÇÖÄ
ÇßÚÁÝÁÍÏÔËËÃÊÎÙÎ!ËÔßÖÂØÐË
ÌÏØÓ¦ÔÏ¶ÊÎÒÇÊÂÊÏ¦ÚÇÍÓÇÚÕß
ÙÕßÒÚ¦ÔÕß¶ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÙÖÇÙÎ
ÑÇÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÜÔÒßÖÚ×ÔÚÕß
ÇØÛËÔ×ÔÇÇÖÄÚÕÔÒÄØÊÕÒÍÏÔ
ßÔËÖ×ÝÎÄÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÁÍÏÔË
ÞÜØÃÝÔÕÓÏÓÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇ¶
ÇßÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÎÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑÂ
±ÉÎÒÂÆÒÎÖÇØËÃÞËÓÄÔÕÔÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄËÐÕÔßÞÏÙÚÏÑÂËÐÁÚÇÙÎÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÓÔÎÓËÃÇ
ÇÛ×ÝÎÁØËßÔÇÚÜÔÊÆÕÏÙÚÕØÏÑ×ÔÙßÔËÞÃàËÚÇÏÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÔÇ
ÓÎÔÑ¦ÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
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Δεν υπήρξε φιρμάνι, λένε οι μελετητές των oθωμανικών αρχείων

Το θραύσμαÈÉ{~ËÇÉ{³~É×ÒÜ{³iØ¨{ÙÑØÑÌ³iÑ¨Ò³Ñi³iØÐÊØ³ÈÓÜÈV³iÑÑ³Ü{~ÊÇ×Ì¨V³ÐÊÐÑ~É³¨{~ÖÜËÚÈ7

ÂÊÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÇÔ¥ÙÚÄÙÕ
ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÚÕÁÍÍØÇÌÕÖÕß
Ù×àËÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÎÊÏÇÚÇÍÂÚÕß
ÙÕßÒÚ¦ÔÕßËÒÃÓqÖÕßËÖÏÑÇÒÁÙÛÎÑËÕÒÄØÊÕÝÒÍÏÔØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂÇÖÄÚÕÔ
ÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÕÏÑÎÚÂÖÇÙ¦ËÍÃÔÚ
ÓÖÔÚÕßÒ¦ÞÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÚÕß
¡ËÍ¦ÒÕßËàÃØÎÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÖØÕÝÚÏÝØÞÁÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝ ÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÑËÃÓËÔÄÚÕßËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏ
ÔÇÈÍ¦ÒËÏËÑÓÇÍËÃÇÔÇÓËÚØÂÙËÏ
ÑÇÏËÖÃÙÎÝÔÇÑ¦ÔËÏÇÔÇÙÑÇÌÁÝ
ÙÚÕßÝÙÜØÕÆÝÚÜÔÞÜÓ¦ÚÜÔÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÓÔÎÓËÃÕ¶ËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÁÑØÎÐÎÚÕß¡ÕØÕàÃÔÎ¶ÍÏÇÔÇÈØËÏËÖÏÍØÇÌÁÝÑÇÏ
ÍÒßÖÚ¦ËÔÍØ¦ÌËÏÖÕßÛËÔ¦ÄÚÏ

ÓÖÕØËÃÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÓÏÙÄÍÒßÖÚÄÊÏ¦ÑÕÙÓÕÚÕß
ÓÔÎÓËÃÕß®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÎÓÂÚØÎÝ
ÇÔÚËØÓÇÒÂÝ
¬ÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÁÞÕßÔ
ÚÕÖØÕÔÄÓÏÕÔÇÓÁÔÕßÔàÜÔÚÇÔ¦
ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÕÔÖÇÒÓÄÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÚÄÖÕßÑÇÏÚÜÔËÑÛËÓ¦ÚÜÔÚÕßÝËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇ
ÒËÍÄÓËÔÇ¸ËÍÑßÑÒÕÖÇÏÊÏÑ¦¹ÚÇ
ÖÕÒßÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÇÓÕßÙËÃÇ
ÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝÖÕßËÑÛÁÚÕßÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔ
ÐÁØÕßÓËÙßÞÔ¦ÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎ
©ÙÕÍÏÇÚÇÒßÖÚ¦ÚÕßÇØÛËÔ×ÔÇÊËÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊÎÒÇÊÂÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÖÕßÇßÚÕÆÙÏÇ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÏÓÁÔÜÙÚÕÔÄØÕ¸ËÖÇÔÁÔÜÙÎ¹ÍÏÇÚÃÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Kύπρος - Ελλάδα»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το βαρύ ³ËÐiÐÑÈÜÊ¨Ñ³

21.4.19 -28.4.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

The Green Line
Οι δημιουργοί ³ÈÐ{~¨ÖÐÊ~ÈØÉ{~{~ÊØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØ7+³~{ÐÑ³Ó¨t/v_¦__x_uV~Ñ³Ño¨Ò×ÈÉ{~ÌÉØÑÌ³i É~¨Ê=i³i
Ö¨VÉ~ÉËÌÈT¨ÌØÐ{ÒÇÉ{Ñ
ÓTÉ{³ÑÐÑ³ÊÉ{³®´0³~{ÐÑ³Ó¨Ù{Ò¨~É{ÑØÓÂ{ÜÉ³Ó~ÑÉ
Ño~ÌÐ{Ñ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³¬'É³{KÒÜÑ³¸Æd~Ñ{¨³ÒÚi~Éo{Ñ
Èi×{Ì³i³ÑÉ®Ù{ÉÚÊ×É³{KÒÜ
³Ñ{{V~É¨ÙËÇ³ÑØ³ÓÉ¨{Ø×¨ÓØ
³¨³K¨ÑKÉËtÑÜÖ³É¨iØ7+0Ñ{ËÑØuÓT¨{³.ÒKKÑ³V¸¬å¨{ÜËÈ
³iÉKÓ³É{V~ÒÚÉ0É³Ò¨³imUÆÆ
g¸¸UÆÆV.ÒKKÑ³ÆUÆÆg¬UÆÆ~Ñ{
È¨{Ñ~ÊÆUÆÆg¬UÆÆ ËÙØo{Ñ
³~{ÌÙ¨ÉÒ(ληροφορίες τηλ.
22668838, info@leventisgallery.org

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ

ÉoÒÜ(ÌÜÉÐ³KÐÌ³iØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØÑ³ÈÉ{Vo{Ñ¨³i×¨ÒV³Ñ~È¨{Ñ~ÒT¨{~ÒViÓ~ÚÉi
tmÆJ(¨ÌÑ~Ñ{ {~ÌÉØÖ¨Ø
w ÜÜÒÙÑuVÈ¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{³
(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ0¨ÒÉÇÑØÖ¨È
ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i(¨ÉKÉËÑ³iØ
ÜÜÒÙÑØ³iÖ¨~Ñ{³iÈ³Ê¨{Âi³È4È¨oÉËÈ)i×{Ñ~ÊØ(Ü{³{~ÊØV0iÜÉ{~{{~Ñ{ iÐÓ¨iØ³iØ ÜÜÒÙÑØ~Ñ{³È¦x²x©vxnv
x©©x³iÉÈ~ËÑ Ó~ÚÉi
ÈÜÜÓoÉ{~Ñ{Ñ³ÈÉ{³É~ÐÊ¨{Ño{Ñ
³(ÌÜÉÐ~Ñ{Ñ³ÉÜÉËÓÑ×Ì¨³{ÐÊØ³ÈØÉÈÐÈØ~Ñ{ÑÈÐÈØ
Ê¨ÉØ³È¶(Ño~ÐËÈ(ÜÓÐÈ
0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³iØÓ~ÚÉiØÓTÉ{iÑ³É¨ËÑÈË {~Ê³ÑVÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ&+
º²º¦>>>n__²~Ñ{³Ñ~ÉËÐÉÑ
Óo¨ÑÑÙ¨(Ó³¨Ø(ÑÑÜÈKËÈV
{³¨{~ÌØVÑÑÜi¨³ÊØ~ÑÚioi³ÊØ
³(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨È~Ñ{.³ÓÜ{ØÈÐ{ÊØV{³¨{~ÌØÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÓØ´ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ(Ü{³{³{~Ì
Ù¨ÈÐÑ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆVÉÈ~ËÑΠληροφορίες

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΟ

«Λαχταρώ» της Σάρα Κέιν στις Αποθήκες του ΘΟΚ

Πτυχές της ποπ
κουλτούρας

Ενα 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{ÐÉ
³ÒÜÜVÑÑÙÖ³Ñ{ÐÓÑÑÌ³ÜÈ¨{ÐÌ³iØo¨Ñ×ÊØ~Ñ{Ñ³È³Ñ{³ÈØ
Èo~Ü{³{~ÖØÑ¨ÒÜÜiÜÈØÐÜÌ-

Ο Κωνσταντίνος 0ÑÜ{³iØÉËÑ{É{~Ñ³{~ÌØ~Ñ{ÐÓÑÑÌ³i×³o¨Ñ×ËÑV³{Ø
Éo~Ñ³Ñ³ÒÉ{ØV³ioÜÈ³{~ÊV³ÑK{KÜËÑ
~Ñ{³KË³ÉViÙÈÜÉ{Ò³ÈÉ{~É³¨É³Ñ{³{ØÑ×ioiÐÑ³{~ÓØVÑ{Úi³{~ÓØ~Ñ{
Ñ¨T{³É~³{~ÓØ³ÈTÓØ³iØ~ÈÜ³Ö¨ÑØ ¨oÑ³ÈÓTÈÑ¨È{Ñ³ÉË
ÉÑ³Ð{~ÓØ~Ñ{ÐÑÙ{~ÓØÉ~ÚÓÉ{ØVÐÉ³ÑÂÖÒÜÜ³¤!_xX_&x©©VÉÐÓ~ã/v_&_²>Rv/x}¿>º©_ºV0ÉÜ
åKËKã&x²>_¦x->__nxR>²xV
0¨{Ó³Éã{ÉÒÜÉ1ÉÑÜË~iØ~Ñ{
³¼©²_¦v>º©_²v>x_VÉ¨ÜË
0¸Æ´ÈwÉ~¨iÉ³iÖ¨
³illi{ÉÒÜÉÉÉ³ËÑØ0¸Æ
ÚÑÈÐÐÉ³ÓTÉ{³{ØÉ~ÚÓÉ{ØÝ&v³
ÈÉË'³o¨Ñ×ËÑØ1ÉÑÜË~iØ
~Ñ{/_¦¦>Rnx²>³0¨ËÛ{Ò¨~É{Ñ
Ó~ÚÉiØÓØÈËÈ&x²_²¦_k¦
²_¦>¦ÃÝ¦²VÜÉ×Ì¨Ø ÈÑoÌ¨È¸ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

³ÑKÊÜ{(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU1ÓÑ³¨åÚÊ~ÉØ1$~ÒÚÉ0É³Ò¨³iV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊVdU´ÆÐÐ

Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ταμείο ΘΟΚ
τηλέφωνο 77772717, www.thoc.org.cy.

22662053, info@pointcentre.org

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

«Δεσποινίς Τζούλη» στο «θέατρο ένα»
Το έργο ³ÈåÖoÈ³È.³¨Ë³ÐÉ¨o~VtÛÉ{ËØ0ÇÖÜiuÑ¨È{ÒÇÉ{³tÚÓ-

Ñ³¨ÓÑuÑÌ³i0É³Ò¨³i´å¨{ÜËÈVÉ~iÚÉËÑå³¨ÓÑ¨{³ÙÈÜËÙi0
Ó¨oÚÉ¨ÉË³Ñ{ËØ³{ÑÂ{iÐÉË³ÑÌ
³ÑÙ¨ÒÐÑ³ÑÈÓo¨ÑÉ.ÈiÙÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ ÑÓ¨o~ÑÚÑ¨ÒÈÐKÜ{~ÌV³Ë
.³¨Ë³ÐÉ¨o~~Ñ³Ñ{ÒÉ³Ñ{ÐÉÙ{ÑT¨{~Ò
ÚÓÐÑ³ÑÌØÓ¨³ÑØViÉÂÈËÑViÖo~¨Èi~{{~³ÒÂÉVoÈÑ{~ÉËØÈT{ÐÌØ
~ÑÚØ~Ñ{iÉ¨{KÌi³iÐÒTi³ÙÖ×ÖÜ
ÈÌÚÉi³ÈÓ¨oÈÉ~³ÈÜËÉ³Ñ{³i~ÈÇËÑ³ÈÜÖ{È{³{Ö³ÈÌÐi(ÑËÇÈ
{¨Ë³i(ÑÑÙÖÜÈV.³Ê¨iØÉ³ÒÑØV
Ñ{Ü{~ÊåÙ¨ÓÈ(¨ÉÐ{Ó¨ÑU0É³Ò¨³i´å¨{ÜËÈ0Ñ~³{~ÓØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÒÚÉ
0É³Ò¨³iV.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{ØdU´ÆÐÐÐÓT¨{Ñ¨TÓØÑÎÈ1ÓÑ³¨ ÑV
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ÚÕßÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ®ÒÒÕÏÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÛÇ
ËÖÁÒËÍÇÔßÒÏÑ¦ÇÔÛËÑÚÏÑ¦ÙÚÎÔÖßØÑÇÍÏ¦
ÄÖÜÝÙÃÊÎØÕ®¦ÒÒÕÏÄÚÏÊËÔÛÁÒÕßÔÐËÖÇÚÏÑÜÚÕÆØÇÄÙÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÑ¦ÎÑÇÔ®¦ÒÒÕÏ
ÖÜÝÎËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÊßÔÇÚÂ®ÖÕßÇØÓÄàËÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÓËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÏÙÚÄÚÎÚÇ®ÊÆÔÇÓÎÚÎÝÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÓÔÂÓÎÝ
ÇÑßØ×ÔËÏÑ¦ÛËÖÏÛÇÔÂÓËÚÇÚØÕÖÂÂÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÇÑØÏÈ×ÝÇÔÚÃÛËÚÕ"ÇÛËÜØÎÛËÃ
ÏÙÚÕØÏÑÂÖÒÇÙÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ®ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÙßÓÈÇÚÏÑÂÌÕÈÏÑÂÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ"¬Ç
ÓËÍ¦ÒÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÇÖÕÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂËØÂÓÎÔÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÚÎÝ"
×ÝÎÞÕÆÔÄÒÇÇßÚ¦ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇ"
ÑÚÄÝÞØÄÔÕßÑÇÏÚÄÖÕß"ÕÒßÚËÒËÃÝÛËÜØÎÚÏÑÕÒÕÍÃËÝÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÚÕÖÃÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ"½ÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÎÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÖÕßÐÁØËÏ
ÔÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÔÇÇÙÑËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆËÏËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÄÞÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖØÕÙÈÕÒÁÝÔÇÖØÕÚËÃÔËÏ
ÒÆÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÑØÇÃËÝÇÒÒ¦ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔËÝÔÇÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎ
ÜÝßÒÏÑÄÍÏÇÙÆÔÛËÙÎÑÇÏÄÞÏÜÝÖËÊÃÕÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÑÇÏËÖÏÈÕÒÂÚÕßËÇßÚÕÆÑÇÏ
ÓÄÔÕ"ÏÇÚÎÔÖÕÒßÌÜÔÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÔÄÔËÝÖÕßÇÔÊËÔÚÎØÎÛÕÆÔËÑÚÃÛËÚÇÏÇßÚÄÝÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÄÞÏÔÇÇØÛØ×ÙËÏ¦ÖÕÉÎ
ÇÒÒ¦ÔÇÊËÞÛËÃÚÕßÝÏÙÄÚÏÓÕßÝÄØÕßÝÖÕß
ßÖÇÍÕØËÆËÏÎÊÏÇÌÜÔÃÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÑ¦ÛËÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØÇÑÓÂËÈÇÛÆÚËØÎ
ÑÇÏÖÏÕÙßÓÖÇÍÂÇÊÏÇÌÕØÃÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÓÏÇÝÇÖÕÆÙÇÝÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÔÇÖÇÐÃÜÙÎÚÕßÊÎÓÄÙÏÕß¬ÇËÖÏÓÁØÕßÝ
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÚÄÙÇÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÓËÚÏÝÇÔÇÒÕÍÃËÝ¶ÖÕß
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ¶ÓËÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÓËÍ¦ÒÎÇÖ×ÒËÏÇÙßÙÖËÏØ×ÔËÏÇÒÒ¦
ÕÏËÔÊËÃÐËÏÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÁÞÕßÔËÑÊÎÒÜÛËÃÑÇÏÙÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÓÏÇÝÖÄÒÎÝ
ËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚØÇßÓÇÚÏÙÚÕÆÔÓÔÎÓËÃÇ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÍÏÇÔÇÇÔÇÊßÛËÃÚÕÖØÕÌÃÒÓÏÇÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÓÏÇÝ
Þ×ØÇÝËÔËÃÔÇÏÕÏÖÆØÏÔÕÏÑÇÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÏÒÄÍÕÏÖÕßËÓÖÔÁÕßÔÕÆÚËÎÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÖÕßÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÃÔÇÏÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÖÕß
ËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÇÖÄÚÕÍÕÆÙÚÕÚÕßÎÍËÓÄÔÕÝ
ÓÁÞØÏÚÎÓÇÛÎÙÏÇÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄËÃÔÇÏÁÔÇËÃÊÕÝÍËÜÒÕÍÏÑÕÆ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ ¦ÛËËÖÕÞÂËÔÇÖÕÛÁÚËÏÚÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÙËËÖÏÙÚØ×ÙËÏÝÑ¦ÛË
¦ÚÕÓÕÚÕÒÏÛ¦ØÏÚÕß
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Ολοι μας αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία
Ο Νίκος Ψαρράς μιλάει στην «Κ» για τον «Φάρο» που θα φιλοξενηθεί για τις τρεις παραστάσεις τον Μάιο από τον ΘΟΚ
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Μία εξαιρετική ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÕ© ÙÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÕßÚÕÔ¡¦ÏÕ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©
¢¦ØÕÝ®ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÚÕßØÒÇÔÊÕÆ
ÙßÍÍØÇÌÁÇ ÄÔÕØ¡ÇÑÌÁØÙÕÔ©
ÇÍÍÒÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏ
;OL:LHMHYLY®Õ§ÇßÚÏÑÄÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÊÇÔËÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄÁÔÇÕÓ×ÔßÓÕÖÕÃÎÓÇÇÔÜÔÆÓÕßÍØÇÓÓÁÔÕ
ÙÚÇÇØÞÇÃÇÇÍÍÒÏÑ¦ÙÚÇÓÁÙÇÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÓ²ÄÖÕßÁÔÇÝÔÇßÚÏÑÄÝÓÏÒ¦ËÏÙÚÕßÝÙÚËØÏÇÔÕÆÝÍÏÇ
ÚÏÝÕÊÆÔËÝÚÎÝàÜÂÝÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÑÇÏÖØÕÙËÆÞËÚÇÏÙÚÕÔËÄ ®
ÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖÁÔÚËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÚÎÝÚÕÔ§ÃÑÕ¤ÇØØ¦ÃÔÇÏËßÚßÞÂÝÙßÍÑßØÃÇÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕÍÏÇ
ÚÕßÝÖÁÔÚËÎÛÕÖÕÏÕÆÝÇÌÕÆÚÕßÝ
ÊÄÛÎÑËÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ©¢¦ØÕÝ®ËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕ
ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝ
ÇÍÍÒÏÑÂÝÙÞÕÒÂÝ
–Ποιος είναι ο φάρος
¶¬Õ¢¦ØÕÝ®ÖÕßËÃÔÇÏÖÇØÂÞÎÙÎÚÕßÖØÜÚÄÚßÖÕßÚÃÚÒÕß;OL
:LHMHYLY®ËÃÔÇÏÕÌ¦ØÕÝÚÜÔÕÊ×Ô
ÓÇÝÇßÚÄÛÁÒÎÙËÔÇÊ×ÙËÏÕ¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÝÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÓÇàÃÓË
ÚÎÔÛÇÔÇÙÃÇÓÇØÇÍÊÂÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎ¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÖÕÃÎÓÇ
ÖÕßËÃÔÇÏËÑÚÄÝÑËÏÓÁÔÕßÍÏÇÚÕÚÏ
ÙÎÓÇÃÔËÏÕÌ¦ØÕÝÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
ÓÇÝÚÎÙÎÓÇÃÔËÏÎàÜÂÓÇÝÖÕÏÕ
ËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÑÕÆÓÖÏÓÇÝÖÕÆÔÏ×ÛÕßÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÇÑÄÓÎÊÃÔËÚÇÏ
ÓÃÇÖßÐÃÊÇÍÏÇÔÇÓÎÞÇÛÕÆÓËÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÑßÑË×ÔÇÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ

–Ποιο θα λέγατε ότι είναι το κεντρικό μήνυμα του έργου;
¶ÚÎàÜÂÓÇÝÄÒÕÏÇÐÃàÕßÓËÓÏÇ
ÊËÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇÄÒÕÏÓÇÝÑÇÏÓÏÇ
ÚØÃÚÎÑÇÏÓÃÇÚÁÚÇØÚÎÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÚÕÌÏÔ¦ÒËËÔÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÖÕÒÆÇÍÇÖÎÙÏ¦ØÏÑÕÁØÍÕÑÇÏ
ÛÇÓÕßÒËÃÉËÏÖÕÒÆ

ÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÄÒÕÏ
ÓÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
–Πώς θα σκιαγραφούσατε τους
χαρακτήρες;
¶©ÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÓÇÝËÃÔÇÏÓË
ËÚ×ÔÑÇÏÖËØÔ¦ÔËÄÒÕÏÚÎÔÑØÃÙÎÚÜÔÖÕßÖÏ¦ÔËÏÄÒÕßÝÚÕßÝ
¦ÔÚØËÝÓÏÇÚØÁÒÇÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÚÏ
ÛÇÍÃÔËÏÇÖÄÊÜÑÇÏÖÁØÇ¬ÎÔÖÇ-

«Μέσα από το χιούμορ,
όμως, μπορείς να δεις
μια άσχημη κατάσταση, να κάνεις ένα βήμα
πίσω, να τη γελοιοποιήσεις, να την αφήσεις
στην άκρη και
να προχωρήσεις».
ØÁÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÈØÃÙÑÕßÓËÇÑØÏÈ×ÝÙËÇßÚÂÚÎÔÚØÁÒÇ¡Ë
ÇÌÕØÓÂÚÕÖÕÚÄÑÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÖÕÒÒ¦Ò¦ÛÎÙÚÎàÜÂ
ÚÕßÝÒ¦ÛÎÖÕßÚÕßÝÑßÔÎÍ¦ÔË
ÑËÃÔÕÚÕÈØ¦ÊßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚ¦ÚÇÒ¦ÛÎÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔËÔ×¦ÒÒÕÏÙÚÕÞ¦ÙÏÓÕÚÕßÇÒÑÕÄÒÚÕÞ¦ÔÕßÔ¬ÕßÝ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÕßÝÖËÚßÞÇÃÔÕßÓËÙË
ÓÃÇÖÕÒÆÇÑØÇÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏ
ÄÒÕÏÖÕÒÆÓËÛßÙÓÁÔÕÏËÍ×ÖÕß
ßÖÕÊÆÕÓÇÏÚÕÔÈ¦ÔÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÁÞÜÞ¦ÙËÏÚÇ
ÍßÇÒÏ¦ÓÕßÑÇÏÈÒÁÖÜÓÕÔ¦ÞÇÓÏÙÄ
ÓÁÚØÕÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÝÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔªÃÚÙÇØÔÚ
ÁÞËÏÞ¦ÙËÏËÔÚËÒ×ÝÚÎÔÄØÇÙÂÚÕß
¦ØÇÁÞÕßÓËÊÆÕÚßÌÒÕÆÝËÖÃÙÑÎ-

Η ζωή μάς ÚÓÜÉ{i×ÒÜ{ÈØViÇÊÐÑØÉËÑ{ÜÖÌÐ¨×i~Ñ{~ÈÐÒ³~ÒÈÐÉÉÐÉËØVÜÓÉ{iÚ{ÌØ Ë~Ø)Ñ¨¨ÒØVÈÈÙÖÉ³Ñ{³KÒ
ÔÂÝÕ©ÊßÙÙÁÇÝÇÖÇÙÖÎÒÏÄÖÕßÒÕÝ¦ØÑßËÃÔÇÏÇÒÑÕÕÒÏÑÄÝÇÒÒ¦
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÖÁÞËÏÓËÌÕÈËØÂ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÖÏËÏËÔ×ÕÏ¦ÒÒÕÏÊÆÕ
ÁØÞÕÔÚÇÏÂÊÎÖÏÜÓÁÔÕÏØÕÓÎÛÁÇÝÒËÏÌËØÄÖÕßÒÕÝ§ÃÑßÑÇÏÕÏÓÃÒÏÕÝ²ËÏÒ¦ÑÎÝ ÆØÏÕÝÄÑÞÇØÚ
–Το αλκοόλ και η μέθη είναι βασικές παράμετροι του έργου, ωστόσο πάει πολύ παρακάτω, από τέσσερις μεθυσμένους, ισχύει;
¶ÙÞÆËÏÁØËÚËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÎ
ÞØÂÙÎÕßÙÏ×ÔÚÕÇÒÑÕÄÒËÃÔÇÏÓÏÇ
ÑÇÚÇÌßÍÂÑÇÏÃÙÜÝÇÊßÔÇÓÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÁÈÇÏÇ
ÎËÖÇÔÇÌÕØ¦ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÕÕÊßÔÎØÂÇÖÄÄÚÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝàÜÂÓ¦ÝÛÁÒËÏÔÎÌ¦-

ÒÏÕßÝÎàÜÂÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÄÓÕØÌÎÑÇÏÑÕßÓ¦ÔÚÕÑ¦ÔÕßÓËËÓËÃÝ
–Το μαύρο χιούμορ σε μια παρέα
μεθυσμένων…
¶¬ÎÔÖØ×ÚÎÙËàÄÔÖÕßÇÔÁÈÎÑËÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÑÄÙÓÕÝÊËÔÂÐËØËÇÔÁÖØËÖËÔÇÍËÒ¦ÙËÏÇÔÂÚÇÔ
ÙÜÙÚÄÊÏÄÚÏÔÄÓÏàËÄÚÏÕ¢¦ØÕÝ®
ËÃÔÇÏÊØ¦ÓÇ¡ÁÙÇÇÖÄÚÕÞÏÕÆÓÕØ
ÄÓÜÝÓÖÕØËÃÝÔÇÊËÏÝÓÏÇ¦ÙÞÎÓÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÇÑ¦ÔËÏÝÁÔÇÈÂÓÇÖÃÙÜÔÇÚÎÍËÒÕÏÕÖÕÏÂÙËÏÝÔÇÚÎÔ
ÇÌÂÙËÏÝÙÚÎÔ¦ÑØÎÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÝÖÄÍØÇÌÂÝÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÁÞËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÍÁÒÏÕ
–Οι τέσσερεις χαρακτήρες έχουν
κοινά, ο πέμπτος που έρχεται…
¶©ÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÕ

ÑÆØÏÕÝÄÑÞÇØÚÁØÞËÚÇÏÔÇÚÕßÝ
ÚÇØ¦ÐËÏËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÑÄÙÓÕÝ
ÖÕßÚÕßÝÌÁØÔËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕßÝ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÝÓËÚÕÚÏàÜÂ
ÁÞÕßÔàÂÙËÏÒÒ¦ÇÝÓÎÔÖÕÆÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÕÚÏÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏ
ÇÝÚÕÊÕÆÓËÇßÚÄÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
–Στην παράσταση, στο έργο, τι
ρόλο έχει η πίστη, όχι μόνο η
θρησκευτική;
¶±Ö¦ØÞËÏÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÛËÃÕ
ÙÚÕÔËÄÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏÑßØÃÜÝ
ÎÖÃÙÚÎÙÚÕÔÇËÃÙÇÏàÜÔÚÇÔÄÝ
ÖÃÙÚÎÙÚÎàÜÂÍËÔÏÑ¦¡ÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÁØÍÕÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÚÕÛËÃÕËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇÖÇØ×ÔÇÒÒ¦ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÚÏÝÖÇÃØÔÕßÓËËÓËÃÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕ
ÚØÄÖÕÏÙÞÆËÏÚÕÙßÔÛÎÔ¦ÑÇÏ
ÞËÃØÇÑÃÔËÏ

–Τι νομίζετε ότι έχει κάνει αυτή
την παράσταση τόσο αγαπητή;
¶§ÇÖÕÆÓËÄÚÏÇØÞÏÑ¦ßÖÂØÞË
ÎÖËØÏÁØÍËÏÇÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÏÑ¦ÔÕßÔÇßÚÕÃÕÏÖÁÔÚËÓÇàÃÊÏÄÚÏËÃÓÇÙÚËÖÁÔÚËÎÛÕÖÕÏÕÃÖÕßÊÆÙÑÕÒÇ
ÛÇÙßÔßÖÂØÞÇÓËÇÔÊËÔßÖÂØÞË
ÁÔÇÑËÃÓËÔÕÚÁÚÕÏÕ©ÖÄÚËÚÕÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÁÒÑßÙËÚÕßÝÛËÇÚÁÝ
ÂÚÇÔÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÜÔÖÁÔÚËÓÇÝ
ÖÄÑËÏÑÇÏÖÁØÇÌßÙÏÑ¦ÇßÚÄÊËÔ
ÌÚ¦ÔËÏÊÎÒÇÊÂÎÌÂÓÎÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÕÚÏÇÖÄÎÞÕÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÏÇ
–Πέντε ταλαντούχοι ηθοποιοί
επί σκηνής αρκούν νομίζω για
επιτυχία.
¶¬ÇÑËÃÓËÔÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÓÃÇ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝËÓËÃÝÄÒÕÏËÃÓÇÙÚËÌÃÒÕÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÑÇÏÎÇÌÕØÓÂÔÇ
ÈØËÛÕÆÓËËÖÃÙÑÎÔÂÝÙÚ¦ÛÎÑËÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕÕÖÄÚËÚÕÇÍÇÖ¦ÓË
ÄÒÕÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÏÚÕÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÑÇÏÇÖÄÚÎÓÃÇÞÇÏØÄÓÇÙÚËÖÕÒÆ
ÖÕßÛÇÁØÛÕßÓËÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÙÚËÔÇÞÜØÏÄÓÇÙÚË
ÖÕßÛÇØÃÐÕßÓËÇßÒÇÃÇÓËÚ¦ÇÖÄ
ÙÞËÊÄÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ

t$'Ò¨ØuV³ÈÌ¨Ñ~×Ó¨V~iÚÉËÑ³Ñ³ËØÑ¨~ÈÜÒ~iØÌo{Ñ
³¨É{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØUB¸ÑÎÈV
É³¨{~Ê.~iÊ1$

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαύρη τρύπα,
η φωτογραφία
«φανέρωσε»
νέο μυστήριο
«Συγγνώμη ÊËÔ ÓÖÕØ×ÔÇÓÖÜÙË
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ®ÂÚÇÔÎÖÏÕÙßÞÔÂ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÇÖØ×ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÁÙÇÓËÙÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂ
ÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÚÎÝØÏàÄÔÇÝÎÓÂÚØÎ¤¦ÒÚÎÑÇÏ
7YVQLJ[:JPLU[PZ[ÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÖËÏØ¦ÓÇÚÕÝ,]LU[/VYPaVU;LSLZJVWL
ÖÕßÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÌÇÔÁØÜÙËÙÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÖÏÕËÌÏÇÒÚÏÑÕÆ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕßÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÚÎÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ
©ÚÇÔÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÄÚÏÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕß
,]LU[/VYPaVUÖÕßËÃÞÇÔÚÎÔÚØËÒÂÏÊÁÇÔÇÙÚØÁÉÕßÔÖÇÔÃÙÞßØÇ
ØÇÊÏÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÙËÊÆÕßÖËØÓËÍÁÛËÏÝÓÇÆØËÝ
ÚØÆÖËÝÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÖÕÒÆÞØÕÔÎÝÁØËßÔ¦Ý
ÚÕßÝÙÂÓÇÔËÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÎÝ ®
ÁÔÇÝÓÏÑØÄÝÙßÔÇÍËØÓÄÝ
ÖØ×ÚÎÓÇÝËÖÇÌÂÓËÚÕÔÑ
¤¦ÒÚÎÁÍÏÔËÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÇÔÑÇÏÌÇÔËØ¦ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÓËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÂÚÇÔÖÕÒÆ
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÝÑÇÏÖØÕÙËÑÚÏÑÄÝ
×ÙÚËÔÇÓÎÔÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÖËÏØ¦ÓÇÚÕÝÑÄÓÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÚÕÃÊÏÕÒ¦ÛÕÝÖÕßÁÑÇÔË
ÑÇÏÕáÔÙÚ¦ÏÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÕÕÖÕÃÕÝÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÕÏÓÇÆØËÝ
ÚØÆÖËÝËÃÔÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÒÄÍÕÝÖÕßÓËËÔÊÏÁÌËØËÚÕ
ÖËÃØÇÓÇÚÕß,]LU[/VYPaVUËÃÔÇÏ
ÍÏÇÔÇÊÕÆÓËË¦ÔÇßÚÄÖÕßÛËÜØÕÆÓË¸ÓÇÆØÎÚØÆÖÇ¹ÓÏÇÇÔÜÓÇÒÃÇ
ÙÚÕÔÞÜØÄÞØÕÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔ¸ÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔ¹ÍÏÇÚÃÇÔ
ÊËÔÙßÍÍÔ×ÓÎÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÖÜ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ®

Μυστήριο ενός αιώνος
ÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÕßÓßÙÚÎØÃÕßÑÇÏ
ÚÎÝÍÕÎÚËÃÇÝÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÎ
ÓÇÆØÎÚØÆÖÇÎÕÖÕÃÇÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÓËÖÕÒÒÁÝÓÕØÌÁÝÑÇÏÏÊÏÄÚÎÚËÝ
ÙÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÙßÍÍØÇÌÁÜÔÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚ×ÔËÃÔÇÏÄÚÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕáÔÙÚ¦ÏÔÊËÔÂÛËÒËÔÇ
ÖÏÙÚÁÉËÏÙÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÎÝ
ËÔÏÑÂËÜØÃÇÚÎÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÊÏÇÚÆÖÜÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔÆÖÇØ-

ÐÎÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊØÇÖËÚËÆÙËÏ
ÕÆÚËÑÇÔÚÕÌÜÝÄÖÜÝËÆÒÎÖÚÇ
ÇÔÇÒÆËÏÕËÖÃÚÏÓÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ßÍËÔÏÊËÃÕßÒÇÔÎÚÇØÃÕßÏÕÔÆÙÎÝÏÓÄÖÕßÒÕÝÙÚÎÙËÒÚÕß
¬ÁÞÔËÝ Ø¦ÓÓÇÚÇ®ÖÕßÁÞËÚË
ÙÚÇÞÁØÏÇÙÇÝ
ÃÔÇÏËÖÃÙÎÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕß
ÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÄÒÇÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÓÏÒÕÆÙËÍÏÇ
ÚÏÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÞÜØÃÝÖÕÚÁÔÇ
ÁÞËÏÊËÏÖ×ÝÓÕÏ¦àËÏÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ
©ÒÇÇßÚ¦¦ÒÒÇÐÇÔÓËÚÕÖËÃØÇÓÇ
ÚÕß,]LU[/VYPaVU
ÏÊÁÇÖÃÙÜÇÖÄÚÕÖËÃØÇÓÇ
ËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÇÖÒÂÚØÁÌÕÔÚÇÝ
ÏÙÞßØ¦ØÇÊÏÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÙËÓÏÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÒËßØ¦ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÝÚËØ¦ÙÚÏÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÝÌÇÑÄÝÙÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÎ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÊÆÕÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÖÕßÙÚÄÞËßÇÔ
ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÎÓÃÇÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÑÇÏÎ¦ÒÒÎÙÚÕÔ
ÍÇÒÇÐÃÇ¡ÇÖÁÞÕßÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÁÚÎ
ÌÜÚÄÝÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÎÓËÇÖÕ-

O Ελληνας καθηγητής
Αστροφυσικής
του Πανεπιστημίου
της Αριζόνας και Project
Scientist του Event
Horizon Telescope
εξηγεί τι είδαν
οι επιστήμονες.
ÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÕÏ¦àÕßÔÄÚÏÁÞÕßÔÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝËÔÄÝÖÕØÚÕÑÇÒÏÕÆÙÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝËÒÂÔÎÝ
ÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄÕÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÓÇÝËÐÎÍËÃ
ÕÑ¤¦ÒÚÎÝÁÍÏÔÇÔÙËÁÔÇÓÂÑÕÝ
ÑÆÓÇÚÕÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕßËÔÄÝÞÏÒÏÕÙÚÕÆÚÕßÓÁÚØÕßßÚÄÚÕÑ¦ÔÇÓËÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝÒÄÍÕßÝÕÑßØÏÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÖÒ¦ÙÓÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÍÆØÜÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝ
ÍÃÔËÚÇÏÊÏÇÌÇÔÁÝÙËÇßÚ¦ÚÇÓÂÑÎÑÆÓÇÚÕÝÓÖÕØÕÆÓËÊÎÒÇÊÂÔÇ
¸ÊÕÆÓË¹ÇÖÄÓÁÙÇÚÕß®
ÇÏÄÖÜÝÓÇÝËÐÎÍËÃÖÇØÇÑ¦ÚÜ
ÕÒÒÎÔÇÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÁØÏÐÇÔÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÂ
ÓÇÚÏ¦ÓÁÙÇÚÕßÝ

Η φωτογραφία ³iØÐÑÖ¨iØ³¨ÖÑØ³È¸ÆÉ{KÉKÑËÉ³iÚÉ¨ËÑ³ÈÝÜÐÉ¨³åÍ³Ò{È¨ÓKÜÉÉ³iÖÑ¨ÂÊ³ÈØ³l

«Εκεί η Φυσική που ξέρουμε δεν ισχύει»
Σαν ένα ÊÇÞÚßÒÃÊÏÌÜÚÏ¦ÝÖÕßÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÕßÁÞËÏÚÕÇÖÄÒßÚÕÁØËÈÕÝ
ÓÕÏ¦àËÏÎÖØ×ÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÖÕßËÃÊËÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÑÇÏÖÇØÄÒÕÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÔÇÒÇÐÃÇ¡ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÁÚÎÌÜÚÄÝÓÇÑØÏ¦ÓÇÝ
ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÂ
¬ÕÎÒÏÇÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÓÏÇ
ÑÕßÑÑÃÊÇÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝ
 ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ ÚÎÝ ÓÇÆØÎÝ
ÚØÆÖÇÝÚÕß ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÎ
ÛËÜØÃÇÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔÖÕßÖØÕÁÈÒËÉËÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÝÚÕ 
ËÃÞÔËÏÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÙÚØÄÍÍßÒÎ
ÙÑÏ¦ÙÚÎÓÁÙÎÚÎÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝ
ÖÕßËÑÖÁÓÖËÏÎàËÙÚÂÆÒÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÎÓÇÆØÎÚØÆÖÇ
ËÔÈÒÁÖÕßÓËÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔÇÒÒ¦ÚÎÙÑÏ¦ÖÕßÇÌÂÔËÏ
ÎÓÇÆØÎÚØÆÖÇÑÇÏËÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕßÇÒÒ¦Î
ÙÑÏ¦ÇßÚÂßÖ¦ØÞËÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß®
ÓÇÝÒÁËÏÕÑ¤¦ÒÚÎÝÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÑËÃ
ÄÓÜÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÑ¦ÚÏÖËØÃËØÍÕ
©ÕØÃàÕÔÚÇÝÍËÍÕÔÄÚÜÔËÃÔÇÏÚÕÙÎÓËÃÕÞÜØÃÝËÖÏÙÚØÕÌÂÍÏÇÚÎÓÇÆØÎÚØÆÖÇÆÒÎÖÕßÖÏ¦ÔËÚÇÏÙÚÇ
ÊÃÞÚßÇ®ÚÕßÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔ
ØÕßÌÏÁÚÇÏ®ÙÚÕÞ¦ÕÝÔÖÒÎÙÏ¦àÇÓËÓÏÇÓÇÆØÎÚØÆÖÇÓ»ÁÔÇÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÎÏÙÞßØÄÚÇÚÎÊÆÔÇÓÎ
ÚÎÝÈÇØÆÚÎÚ¦ÝÚÎÝÛÇÚÕßÖÕÞØÁÜÔËÔÇÚËÔÚÜÛËÃÙÇÔÒ¦ÙÚÏÞÕÑÇÏ
Ñ¦ÛË¦ÚÕÓÄÚÕßÛÇÖÇØÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÔÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÔÙÚÁÒÔÇÓËÑ¦ÖÕÏÕÌÇÔ¦ØÏÚÕÌÜÝÚÕßÛÇËÒÇÚÚÜÔÄÚÇÔÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÆÑÇÛ×Ý

Σχετικά βιβλία

REUTERS / JEENAH MOON

Των ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ
και ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

EPA / EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Ο αστροφυσικός Δημ. Ψάλτης στην «Κ»

Επιστήμονες ÉÂioÖVÉÈÓ³ÉÈÂi0ÖÈ³i$ÈÒ{o~³VØ×³o¨Ò×{Ñ³iÐÑÖ¨i³¨ÖÑÈK¨Ë~É³Ñ{³oÑÜÑÂËÑ_©©x_¦d¬

Τι άλλο θα μπορούσε
να υπάρχει εκτός από
τον ορίζοντα γεγονότων;
Η απάντηση δεν αποκλείει τις λεγόμενες
«γυμνές ανωμαλίες».
ÇßÚÄÖÒÎÙÃÇàËÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔÚÎÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ®ËÐÎÍËÃ
ÕÏÕÔÆÙÎÝÏÓÄÖÕßÒÕÝ
©ÕØÃàÕÔÚÇÝÍËÍÕÔÄÚÜÔÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÙÆÔÕØÕ®ÚÎÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÙÆÓÖÇÔ
ßÚÄÖÕßÇÔÎÙßÞËÃ®ÚÕÔÎÓÂÚØÎ
¤¦ÒÚÎËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ

ÚÕß,]LU[/VYPaVUÈÒÁÖÕßÓËÓÄÔÕ
ÚÎÙÑÏ¦ÖÕßÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇ
ÍËÍÕÔÄÚÜÔ¬ÏÓÖÕØËÃÔÇÑØÆÈËÚÇÏ
ÇÖÄÑ¦ÚÜ"ÝÖÕÆÓËÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÑÇÔÁÔÇÒÄÍÕÔÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÕØÃàÕÔÚÇÝÍËÍÕÔÄÚÜÔ
ÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÏ¦ÒÒÕÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÏÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝ¸ÍßÓÔÁÝÇÔÜÓÇÒÃËÝ¹ßÚÁÝËÃÔÇÏÖËØÃËØÍËÝÒÆÙËÏÝ
ÚÎÝ¢ßÙÏÑÂÝÖÕßÙßàÎÚÕÆÔÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙÑËÌÛËÃÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÚÃ
ÇÌÂÔÕßÔÔÇÊÕÆÓËÓÏÇÇÔÜÓÇÒÃÇ
ÂÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÙÙÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦
ZPUN\SHYP[`ÍßÓÔÂÞÜØÃÝÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔÑÇÏËÑËÃÎ¢ßÙÏÑÂÖÕßÐÁØÕßÓËÖÇÆËÏÔÇÏÙÞÆËÏ®

Κάποια ÑÌ³Ñ{iÐÑ³{~ÒK{KÜËÑÈ~È~Ü×¨Ö³ÑÉÜÜi{~Òo{Ñ³
ÚÓÐÑÉËÑ{U
Q.³ËKÉÌ~{o~VtÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ${Ù{ÑÜÓÂÉ{Ø
+_x²v³ÈuÉ~ÙÒ³³¨
Q.³ËKÉÌ~{o~VtÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØVÖÐÑ³Ñw
K¨Ó×i~Ñ{ÒÜÜÑÙ~ËÐ{Ñu
É~ÙÒ³³¨
Q{1¨VtÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ~Ñ{³¨ÉKÜÉ{Ø³È
T¨ÌÈ ¨~Üi³{~Ê
~Üi¨Ð{Ò³ÈåÍ³Ò{uÙÖ³ÌÐ{VÉ~ÙÒ³³¨
QÌ{~ÑÌÜ{VtÑÖ¨ÉØ
³¨ÖÉØÈÉÂÑT³Ñ{0TÑÐÓ³ËTiÐÑ
³È.³ËKÉÌ~{o~uÉ~Ù
åo¨Ñ
Q0Ç{ÐåÜÑÜËÜ{Vt.~ÈÜi~Ì³¨ÈÉØVÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ~Ñ{T¨ÐiTÑÓØu
É~Ù0¨ÑÈÜÌØ
Qo~Ì¨ K{~Ì×Vt${
ÐÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ~Ñ{³ÖÐÑuÉ~Ù0¨ÑÈÜÌØ
Q$ÈÌÜ³É¨.Ò~{³Vt$
(ÌÜÉÐØ³iØÐÑÖ¨iØ³¨ÖÑØuÉ~ÙÒ³³¨
QÜË×¨³(Ë~KÉ¨V
tÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ$ÙioÌØo{Ñ³ÑÂ{Ù{³ÉØuÉ~Ù
ÓÙ¨Ø
QÒiØÑÎiØVt${
ÐÑÖ¨ÉØ³¨ÖÉØ³ÖÐÑuÉ~Ù.ÈÐÉ

«Ο,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε από τη Γη το κάναμε»
ÚÜÔÚÎÒËÙÑÕÖÃÜÔÙÚÄÞËßËÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÇÚÏÝÊÆÕËÖÏÒËÍÓÁÔËÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÍÏÇÖËØÃÖÕßÓÁØËÝ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß©ÄÍÑÕÝÚÜÔ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑËÂÚÇÔWL[HI`[LZÙÙ
WL[HI`[LÏÙÕÆÚÇÏÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
NPNHI`[LZÊÎÒÇÊÂÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÝ
ÖÕßÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÇÔÁÈÕßÔ®
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÒÒ¦ÁÖØËÖËÔÇÙÚÇÒÕÆÔÙÚÇÑÁÔÚØÇÇÔ¦ÒßÙÎÝÕÏÃÊÏÕÏ

Ο επόμενος μεγάλος
στόχος των επιστημόνων
είναι να θέσουν
σε τροχιά ένα διαστημικό
τηλεσκόπιο μέσα
σε 20 ή 30 χρόνια.

Για το πείραμα ÈÉ¨oÒ³i~Ñ¸ÆÆÉ{³ÊÐÉØÈÈ³Ì{É ÜÜiÑØ
Ñ³¨×È{~ÌØÛiÐÊ³¨iØ)ÒÜ³iØ×³~Ñ{~³¨ÑÙ{³iÜÉ~Ì{ÑÑÌ³
Ì³{(ÌÜÓØ³iÑÜÜËÑV³i{ÜÊ~Ñ{³iÑKÒi

ÕÏÙÑÒÎØÕÃÊÃÙÑÕÏÚÜÔßÖËØßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÓËÑÕÆØÏËØ¡¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÇÖÄÚÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÕÚÕß
§ÕÚÃÕßÄÒÕßÕÏËØËßÔÎÚÁÝÁÖØËÖË

ÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÔÇÖËØ¦ÙËÏÕÖÕÒÏÑÄÝ
ÞËÏÓ×ÔÇÝÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÊÕßÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÜÔ¬ÕÔ

BOB DEMERS

Γεννημένος ÙÚÏÝÁØØËÝÓËÙÖÕßÊÁÝ
¢ßÙÏÑÂÝÙÚÕØÏÙÚÕÚÁÒËÏÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÕ ÞØÕÔÕÝ
ÎÓÂÚØÎÝ¤¦ÒÚÎÝÛßÓ¦ÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝ
ÚÕßÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÖØ×ÏÓËÝÛËÜØÃËÝÍÆØÜÇÖÄÚÏÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÖÕß
ÑÁÔÚØÏÙÇÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÑÇÏ
ÚÕÔÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏÁÖËÏÚÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝØÏàÄÔÇÝ
ÍØÇÉÇÍÏÇÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÕÁÚÕÝÇÒÒ¦ÚÄÚËÊËÔ
ßÖÂØÞËÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕßÛÇËÖÁÚØËÖËÙÚÕÖËÃØÇÓÇÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃ
¬ÕÊÏÕØÍÇÔ×ÙÇÓËÚÕÖØ×ÚÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÍÏÇÚÕ,]LU[/VYPaVUÑÇÏ
ÚÕÁÍÏÔÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ®ÓÇÝÒÁËÏ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÍÏÇÚÕ,]LU[/VYPaVUÊËÔÂÚÇÔÇÖÒÂ
ßÖÄÛËÙÎÏÇÚÕÖËÃØÇÓÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÕßÙßÔÚÄÔÏÙËÕÒÒÎÔÇÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝ
ÑÇÏÕÑÚ×ØÇÊÏÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÇÖÄÚÕÔ
§ÄÚÏÕÄÒÕÁÜÝÚÎÇÒÒÃÇÚÎ²ÏÒÂÑÇÏÚÎ²ÇÈ¦Î¬ÕÓËÍ¦ÒÕÊÃÑÚßÕ

§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇ
ÌÆÍÕßÓËÇÖÄÚÕÔ§ÄÚÏÕÄÒÕÑÇÏ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕËÃÊÇÓËÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑ¤¦ÒÚÎÝ

ÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÖÏÕÑØßÌ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖÕßÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÕÃÊÏÕÝÑÇÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÚÕßÕÓ¦ÊÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÖÇØ¦ÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÊÁÕÝÑÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ©ÙÕÖØÕËÚÕÏÓÇàÄÓÇÙÚÇÔÚÕÊÁÕÝÂÚÇÔÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕ©ÚÇÔÁÍÏÔÇÔÕÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ
ÔÏ×ÙÇÓËßÖÁØÕÞÇÍÏÇÚÃÐÁØÇÓËÄÚÏ
ÊÕÆÒËÉÇÔ©ÚÏÑÇÒÆÚËØÕÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÇÖÄÚÎÎÚÕÑ¦ÔÇÓË
©ÚÇÔÖÂØÇÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÔÏ×ÙÇÓËÇÔÇÚØÏÞÃÒÇÍÏÇÚÃÂÓÇÙÚÇÔÖÏÇ
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÓ¦ÛÕßÓËÚÏÓÇÝËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÎÌÆÙÎ®ÚÕÔÃàËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝ

Οι δύο θεωρίες
ËÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÎÕÓ¦ÊÇÚÕß
,]LU[/VYPaVUÛÇÊ×ÙËÏÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝÖØ×ÚËÝËÏÑÄÔËÝ
ÇÖÄÚÎÓÇÆØÎÚØÆÖÇÚÕßÊÏÑÕÆÓÇÝ
ÇÒÇÐÃÇ©ÒÄÍÕÝÖÕßËÖËÒÁÍÎÕ
¡ÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÒÄÍÜÓ¦àÇÝÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕß
ËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÌÒÕßÚÇØÏÙÓÁÔËÝ®

ÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚÁÝÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦Ý
ÓÇÝÖÄÚÎÓÏÇËÃÓÇÙÚËÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÏÖÕßÈØÂÑÇÓËÇßÚÄÖÕß
ÖËØÏÓÁÔÇÓËÑÇÏÖØÕÁÈÒËÖÇÔÕÏÛËÜØÃËÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔÈØÃÙÑÕßÓË
ÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇÓÇÝÊ×ÙÕßÔ
ÁÔÇ¦ÔÕÏÍÓÇÍÏÇÔÇÈ¦ÒÕßÓËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÆÕÛËÜØÃËÝÚÎÝÙÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÔÑÈÇÔÚÏÑÂÛËÜØÃÇÚÎÝ
ÈÇØÆÚÎÚÇÝÙÙÖÕßËÐÎÍÕÆÔÚÕÔ
ÓÇÑØÄÑÕÙÓÕÑÇÏÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙËÓÏÇÍËÔÏÑÂÛËÜØÃÇ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ¤¦ÒÚÎÝÖÕßÛÇÁÊÏÔËÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙËÖÕÒÒ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÓËÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÑØÎÐÎ
ÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÓÜÝÄÚÏËÃÊÇÓËÓÄÔÕÚÇÖØ×ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÏÇÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄËÓ¦Ý
©ËÖÄÓËÔÕÝÓËÍ¦ÒÕÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔËÃÔÇÏÔÇÛÁÙÕßÔÙË
ÚØÕÞÏ¦ÁÔÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÚÎÒËÙÑÄÖÏÕ
ÓÁÙÇÙËÂÞØÄÔÏÇ×ÙÚËÕÏ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÍËÔÏÁÝÔÇÊÕßÔÇÑÄÓÇÖÏÕÑÕÔÚ¦ÚÏÝÇÖÄÑÕÙÓËÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ορμή για δράση προς το μουσικό φως
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Λευτέρης ¡ÕßÓÚàÂÝÍÔÜÙÚÄÝÑÇÏ
ÜÝ-YLLKVT*HUKSLTHRLYËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÍÔÜÙÚÄÝÙÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕËÏÑÃÔÎÚÕÝÓÕßÙÏÑ¦
ÇÔÂÙßÞÕÝËÔËØÍÄÝÙÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÇÓËÚÇÔÄÎÚÕÝÒ¦ÚØÎÝÚÕßÑÇÒÕÆÂÞÕßØÄÙÌÇÚÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÕÊÃÙÑÕÝÚÕß
)LHTPUN3PNO[®ÓËÊÁÑÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËSPTP[LKLKP[PVU
37*+ÑÇÏKPNP[HSHSI\TÇÖÄÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÇÖÄÚÎÔ0UULY,HY¡ÃÒÎÙÇÓËÚÕÔËßÚÁØÎÒÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÊÃÙÑÕßÚÕßÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÑÇÏÞÇÃØÕÓÇÏÍÏÇÚÃÕËßÚÁØÎÝÓÕßÓËÚÁÊÜÙË
ÚÎÛËÚÏÑÂÇÆØÇÚÕßÊÃÙÑÕßÚÕßÑÇÏ
ÖÇÃÐÇÓËÓËÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßÊÃÙÑÕß
– «Beaming Light» η νέα σου δουλειά, ακούγοντας τη, τη βρίσκω
πιο εξωστρεφή, από τον «Now
Happiness», ισχύει; Τι τη διαφοροποιεί;
¶Ï¦ÌÕØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÇÚ»ÇØÞÂÔÓÖÕØËÃÝÔÇÊËÏÝÚÕÖØÄÙÜÖÄ
ÓÕßÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÕ5V^/HWWPULZZ®ÄÖÕßËÃÔÇÏÑØßÓÓÁÔÕÙÚÎÙÑÏ¦¢ÇÔÚ¦àÕÓÇÏÖÜÝÑÇÏÇßÚÄÊËÃÞÔËÏÓÏÇ
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÖÇØÄÒÕÖÕßÊËÔÚÕ
ÁÞÜÙÑËÌÚËÃÓÁÞØÏÚ×ØÇÖÕßÁÑÇÔËÝÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËØ×ÚÎÙÎ
¡ÏÇÇÃÙÛÎÙÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÊÃÔËÏ
ÕÂÞÕÝÚÕßÊÃÙÑÕß¡ËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÄÚÏÁÞËÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÝÔÇÖËÏÝØÇÊÏÕÌÜÔÏÑ¦ÖÕß
ÌÒËØÚ¦ØÕßÔÓËÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÖÕÖ®ÓÕßÙÏÑÂ
–Είναι, ωστόσο, μια συνέχεια,
σαν να πήρες τις νότες και τους

στίχους σε άλλο φως. Υπάρχει μια
αισιόδοξη κατάθεση, ένα σπρώξιμο στο φως, στο όμορφο αύριο;
¶¿ÔÚÜÝÍÏÇÓÁÔÇÚÕ)LHTPUN
3PNO[®ËÃÔÇÏÓÏÇÌßÙÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
ÚÕß5V^/HWWPULZZ®ÎÒÇÊÂ
ÑÇÚ¦È¦ÙÎÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÊÃÙÑÕÝ ÇÏÕÏÊÆÕÊÃÙÑÕÏ
ÁÞÕßÔÓÏÑØÂÊÏ¦ØÑËÏÇÊÁÑÇÓÄÔÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÓÕßÊÃÙÑÕßÝÑÇÏËÑÌØ¦àÕßÔÓÏÇÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔ¦ÓËÙÇÓËÚÕÔÇÑØÕÇÚÂ¬Õ
ÓËÔ5V^/HWWPULZZ®ÓËÁÔÇÖÏÕ
ÂÖÏÕÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÚØÄÖÕÚÕÊË
)LHTPUN3PNO[®ÓËÁÔÇÖÏÕàÜÎØÄ
ÑÇÏÓßÙÚÏÑÏÙÚÏÑÄÚØÄÖÕ§ÕÓÃàÜ
ÎÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÖÏÕÞÜÔËÓÁÔËÝ®ÕÏÁÔÔÕÏËÝÚÜÔ
ÑÕÓÓÇÚÏ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏ»ÇßÚÄ
ÚÕÙÖØ×ÐÏÓÕÙÚÕÌÜÝÖÕßÒËÝÎÒÇÊÂÓÏÇÕØÓÂÍÏÇÊØ¦ÙÎÖØÕÝ
ÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
–Το κάθε κομμάτι βέβαια του άλμπουμ σου έχει και μία διαφορετική δυναμική, μουσικά, κυρίως.
Είναι ένα προσεγμένο ψηφιδωτό
που όμως έχει μια κεντρική φιγούρα, ένα κυρίως θέμα. Ποιο
είναι αυτό;
¶²ÇÃØÕÓÇÏÖÕßÚÕÈÒÁÖËÏÝÁÚÙÏ
ÖÇØÄÒÕÖÕßÇßÚ¦ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÊËÔÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕËØÏÙÙÄÚËØÕÂØÛÇÔÑÇÏÑÄÒÒÎÙÇÔÚÕÁÔÇÓËÚÕ¦ÒÒÕÙÚÎÔÖÕØËÃÇÍÏÇÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÕßÔÇßÚÄ
ÚÕÉÎÌÏÊÜÚÄ ÇÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÇßÚÕÆÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÜÔÑÕÓÓÇÚÏ×ÔÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÍËÔÏÑÄÚËØÕßÂÞÕßÚÕß
ÊÃÙÑÕß ÇÏØÄÒÕÙËÇßÚÄÁÖÇÏÐË
ÑÇÏÕÖÇØÇÍÜÍÄÝÓÕß³ÒËÐ¡ÖÄÒ-

FILEP MOTWARY

Ο Λευτέρης Μουμτζής μιλάει στην «Κ» για το νέο σόλο πρότζεκτ του με τίτλο «Beaming Light», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο

Η εμπιστοσύνη³ÑÉÐ{³ÉÈ³ÒÜÜÈØÐÉ³ÈÜ{~ÌÐÈ{ÚÌ³{ÐÉ
ÉÙÈÒÐÉÑ¨~É³ÒÑ~ÑÜÜ{³ÓTiViÐÉ{É{ÉÈ³Ó¨iØo{Ñ³iÈÉ¨oÑËÑÈÉËTÉÐÉ³ÈØÈÌÜ{ÈØÈ³ÉÜÉ³ÓØ³ÈÙË~È
ÇÁØÇÑÇÏÓÖÕØËÃÝÔÇÚÎÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÝ
ÑÇÏÔÇÚÎÔÖËØÏËØÍÇÙÚËÃÝÇÖ»ÄÒËÝ
ÚÎÝÚÏÝÖÒËßØÁÝÑÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÑÇÏÚÎÔÆÖÇØÐÎÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
–Οι στίχοι των τραγουδιών, έχω
την αίσθηση, δείχνουν μια ανάγκη επιστροφής, ελευθερίας, που
ταιριάζει με τον «ελεύθερο» ήχο
του άλμπουμ.
¶§ÇÏÕÏÙÚÃÞÕÏÁÞÕßÔÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎÑÇÚ¦ÔßÐÎÝÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
ÓÕßÙÏÑÂÈÕÎÛ¦ËÏÔÇËÑÊÎÒÜÛËÃ
ÖÇÙÎÝÔÛÇÓÏÒÕÆÙÇÓËÍÏÇÓÏÇ
ÍËÔÏÑÄÚËØÎËÏÑÄÔÇ®ÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕÔÊÃÙÑÕÙÚÕÊÏÑÄÓÕß
ÓßÇÒÄÛÇÂÚÇÔÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÔÇÃØËÙÎÝÚÕßÞØÄÔÕßÄÖÕßÄÒÎÎ
àÜÂËÃÔÇÏÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÙÚÕÔ

–Είναι μια δουλειά που στο σύνολό της έχει πολλά στοιχεία που
δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο, ακόμα και το βίντεο. Αυτή τη
φορά νιώθω ότι η δουλειά σου

είναι πιο συλλογική, σαν να παίζεις σε μια αλάνα με άλλα παιδιά.
¶ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇßÚÕÆÚÕßÊÃÙÑÕßÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝ
ÁÚÙÏÎÒÇÊÂËÖÁÒËÐÇÔÇÁÞÜÄÞÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÒÕÆÝÇØÑËÚÕÆÝÑÇÒÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖÁØÇÙÇÜØÇÃÇÖÇÃàÕÔÚÇÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÑÇÏÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÓÖÏÙÚËÆÚÎÑÇÍÏÇÔÇÈ¦ÒÕßÔÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÝÙÚÃÍÓÇÖ¦ÔÜÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÓÕß¡ËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÊÃÙÑÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÈÃÔÚËÕÍÏÇÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ(Z[YHS)VK`ÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý ÇÏÇßÚÂÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÕÔÇËÓÖÏÙÚËßÚ×
¦ÒÒÕßÝÓËÚÕßÒÏÑÄÓÕßÔÏ×ÛÜÄÚÏ
ÓËËÔÊßÔ¦ÓÜÙËÇØÑËÚ¦ÙÇÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
–Έχεις παραδοθεί στη δύναμη
του ήχου, δημιουργώντας;
¶ÃÍÕßØÇÓËÁÞËÏÙßÔËÖ¦ØËÏÚÕ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÌ¦ÙËÏÝ
ÚÜÔÎÞÕÍØÇÌÂÙËÜÔÇßÚÕÆÚÕßÊÃÙÑÕßßÓ¦ÓÇÏÙÚÏÍÓÁÝÚØÕÓËØÂÝ
ÞÇØ¦ÝËßÌÕØÃÇÝÑÇÏÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ
ÄÚÇÔÍØ¦ÌÇÓËÊÏ¦ÌÕØÇÄØÍÇÔÇ
ÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÎÒÇÊÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕßWLYMVYTHUJLËÔÄÝÍÑËÙÚ
ÓÕßÙÏÑÕÆÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÖÁÚßÞÇ
ÁÔÇÜØÇÃÕÂÞÕÙÚÕZ`U[OLZPaLYÂ
ÙÚÎÔÑÏÛ¦ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÇÔÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÑ¦ÖÕÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
–Οι μουσικές δουλειές σου μου
μοιάζουν σαν κεφάλαια από ένα
βιβλίο, το καθένα έχει διαφορετικές ιστορίες να διηγηθεί, έχεις
σκεφτεί το επόμενο βήμα;
¶ÑÁÌÚÕÓÇÏÂÊÎÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÈÂÓÇÔÇÏÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØÃÇÇßÚÕÆÚÕßÊÃÙÑÕßÓÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇÖÕÒÆÊßÔÇÚÂËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÜÙÆÔÚÕÓÇ

ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÂÊÎ¦ØÞÏÙÇÔÇÙßÔÛÁÚÜÑÇÏÔÇ
ÕØÇÓÇÚÃàÕÓÇÏÏÙÚËÆÜÛÇËÃÔÇÏ
ÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÇßÚÄÚÕ
ÊÃÙÑÕÖÕßÄÓÜÝÛÇÖÎÍÇÃÔËÏÑÇÏ
ÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇÑÇÏÎÞÎÚÏÑ¦
ÑÇÏÔÕÎÓÇÚÏÑ¦ÇÂÛËÒÇÔÇÇØÞÃÙÜÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÖÁØÇÝÚÕß 
–Λευτέρη, η μουσική πώς σε ορίζει ως άνθρωπο;
¶(ÔËÔÔÕËÃÝÚÎÊÏÑÏ¦ÓÕßÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÓÏÇÖÄØÚÇÙÚÎÔÉßÞÂ
ÓÕßËÔÛÇÂÛËÒÇÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
¦ÒÒÕÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÑ¦ÚÏÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÑÇÏËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÑÇÏÇÒÒ¦àËÏ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÕÖÜÝËÐËÒÃÙÙÕÓÇÏ
ÑÇÏÇÒÒ¦àÜÑÇÏËÍ×¡ÏÇÊÏÇØÑÂÝ
ÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÓÕßÂ
ÑÇÒÆÚËØÇÚÎÝÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÝÓÕß

Το album «Beaming Light»
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LIFE
E ON THE LINE / ΦΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Δράσης / Action

Ο Μπο θεωρεί ότι ευθύνεται για το θάνατο του αδελφού του και μεγαλώνει μόνος του την
ορφανή ανιψιά του, Μπέιλι. Ο ίδιος ηγείται ενός συνεργείου που κάνει ριψοκίνδυνες
επιδιορθώσεις καλωδίων στους δρόμους και δυσαρεστείται όταν ο αγαπημένος της Μπέιλι
γίνεται μέλος του συνεργείου. Μια φοβερή καταιγίδα, όμως, που απειλεί την περιοχή, αναγκάζει
τους άντρες να συνεργαστούν.
ƌƥ.ƘƣƓƢƠȲƠƘƩƖƟƜƩƘƠ
®

ƁƔƨƞ

ƁƔƨƞƁƔƨƞ

www.mesimvria.com
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Κυριακή 21 Απριλίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΗΛΙΑ

ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Η φύση είναι πολύ πιο αλλόκοτη από τη φαντασία

Η

συζήτηση ÖÕßÁÍÏÔËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÏÙÚÕØÏÑÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇËÃÞËÁÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÓÕÚÃÈÕ!ÄÚÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÍÏÇ
ÇÑÄÓÎÓÃÇÌÕØ¦ÎËÜØÃÇÚÎÝËÔÏÑÂÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÕáÔÙÚ¦ÏÔ
ÊÏÇÚÆÖÜÙËÚÕ 
ÚÙÏËÃÔÇÏ©ÓÜÝÓÁÙÇÙËÄÒÎ
ÇßÚÂÚÎÌÇÙÇØÃÇÐËÞ¦ÙÇÓËÁÔÇ
ÄÔÕÓÇ!ÇßÚÄÚÕß ÇØÒÈ¦ØÚÙÏÒÔÚ
2HYS:JO^HY[aPSK ÚÇÔ
ÓËÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßËÐÏÙ×ÙËÏÝÖÕßÕßÙÚØÏÇÑÄÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÔÕÓÇÙÚÕÔÑÇÏØÄÚÕßÙÚÎÔÕßÙÃÇßÖÁÊËÏÐËÙÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔÄÚÏÓË
È¦ÙÎÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßÛËÜØÃÇÝÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎËÔÄÝ¦ÙÚØÕß
ÓËÍ¦ÒÎÝÓ¦àÇÝÖØÁÖËÏÒÕÍÏÑ¦ÔÇ
ÕÊÎÍËÃÙËÓÏÇÚËØÇÚÜÊÃÇ!ÙËÁÔÇ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÙÎÓËÃÕ
¦ÖËÏØÎÝÖßÑÔÄÚÎÚÇÝÙËÑ¦ÚÏÊÎÒÇÊÂÙÇÔØÜÍÓÂÙÚÎÔßÌÂÚÕßÞÜØÕÞØÄÔÕßÇÖÄÚÏÝÇÙÆÒÒÎÖÚËÝÈÇØßÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕÆÚË
ÑÇÏÇßÚÄÚÕÌÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÐËÌÆÍËÏ¶ÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÙËÇßÚÄ
ÖÕßÙÂÓËØÇÍÔÜØÃàÕßÓËÜÝÓÇÆØÎ
ÚØÆÖÇ®¬ÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÈ¦ØÚÙÏÒÔÚÇÌÎÍËÃÚÇÏÕÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝ
ÏÖÕØÔÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÝÚÕ
ÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÜÔÈÇØßÚÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÊÆÕÓÇÆØÜÔÚØßÖ×ÔÙÚÕÊÃÚÕÓÕ
¡ÇÆØËÝÚØÆÖËÝÑÇÏÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝ
ÚÕßÞØÄÔÕßÖØÕÑÒÎÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔ®ËÑÊ ¦ÚÕÖÚØÕ

©È¦ØÚÙÏÒÔÚßÖÎØËÚÕÆÙËÙÚÕ
ØÜÙÏÑÄÓÁÚÜÖÕÄÚÇÔÁÖËÙËÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÚÕÚËÆÞÕÝÚÜÔØÇÑÚÏÑ×Ô
ÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß 
ÄÖÕßÑÇÏÊÎÓÕÙÏËßÄÚÇÔÎËØÍÇÙÃÇ
ÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔÍÏÇÚÎËÔÏÑÂÞËÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÕÕØÔÖÕÒÆ
ÙÆÔÚÕÓÇËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÔÁÜÔÈÇØßÚÏÑ×ÔÔÄÓÜÔÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔÍÏÇ
ÚÇ¦ÙÚØÇ©ßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕß
ÂÚÇÔÑÕÓÉÄÝÑÇÏÎÍËÜÓËÚØÃÇÚÕß
ÑÇÓÖßÒÜÓÁÔÕßÞÜØÕÞØÄÔÕßÖÕß
ÖØÕÁÈÒËÖËÎ¸ËÜÓËÚØÃÇÈ¦ØÚÙÏÒÔÚ¹ÄÖÜÝÁÍÏÔËÙÆÔÚÕÓÇÍÔÜÙÚÂÁÓËÒÒËÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÓÇÝÍÏÇÚÎ
ÈÇØÆÚÎÚÇÑÇÏÚÕÙÆÓÖÇÔ®
ËÜÓËÚØÃÇÈ¦ØÚÙÏÒÔÚ®ÖØÕÁÈÒËÖËÄÚÏÍÏÇÑ¦ÛË¦ÙÚØÕßÖ¦ØÞËÏ
ÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÖËØÃÓËÚØÕÝÎÕÖÕÃÇ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÓ¦àÇÚÕß!ÇßÚÄ
ÖÕßÖÇØÇÐÁÔËÉËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÊÏËÛÔÂ

Το 1916, Ì³ÑTÑ¨{ÐÑ³{~ÌØÑ¨Ü.KÒ¨³{Ü³×³¨ÓKÜÉÉ³iÖÑ¨ÂiÐÑÖ¨³¨ÈVåÍ³Ò{VÑ¨Ò
³ÚÑÈÐÑÐÌ³È¨Ø³ÈØÈÜo{ÐÖØ³È.KÒ¨³{Ü³VÑÓ¨¨{É~ÒÚÉ³Ó³{ÉÙÉTÌÐÉVÚÉ¨³ÑØÌ³{i
×ÖiÚÑÉËTÉ~Ò{ÑÑ×ÑÜ{³{~ÊÙ{~ÜËÙÑ³ÉÑÐiÉ{³¨ÓÉ{Ð{Ñ³Ó³{Ñ³É¨Ñ³ÙËÑ

Την επόμενη φορά που
ο Αϊνστάιν θα μιλούσε
για τον Σβάρτσιλντ
στην Πρωσική
Ακαδημία θα ήταν
για να ανακοινώσει
τον θάνατό του
στο ρωσικό μέτωπο.
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑ×ÔÇÖÄ
ÚÕ ÁÜÝÑÇÏÚÕ ÂÚÇÔÎ
ÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÁÔÇ¦ÙÚØÕÓËÖËØÃÓËÚØÕÇÑØÏÈ×ÝÃÙÎÓËÚÎÔÑØÃÙÏÓÎ!
ÙËÇßÚÄÕÞ×ØÕÝÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÇßÚÕÆÚÕß¦ÙÚØÕßËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÇÑÇÓÖßÒÜÓÁÔÕÝÑÇÏÎÊÏÇÙÚÕÒÂÚÕß
ÞØÄÔÕßÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÚÕßÍÃÔËÚÇÏ¦ÖËÏØÎÊÎÒÇÊÂÕÞØÄÔÕÝÊËÔ
ÑßÒ¦ËÏÑÇÛÄÒÕßÖÇÍ×ÔËÏ® ÇÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇÚÕÌÜÝÖÇÍÏÊËÆËÚÇÏ®ÚÕ
ÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÄÝÚÕßÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÇßÚÄ
¦ÖËÏØÕ¦ØÇÚÕ¦ÙÚØÕÖÒÁÕÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÑÕÚËÏÔÄ
©È¦ØÚÙÏÒÔÚÇÖÁÙÚËÏÒËÙÚÕÔ
áÔÙÚ¦ÏÔÊÆÕËØÍÇÙÃËÝÚÕßÈÇÙÏÙÓÁÔËÝÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÛËÜØÃÇÚÇÔ
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÄÖÕßÇÔÇÖÚßÙÙÄÚÇÔ
ÕÇÑØÏÈÂÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝÑÇÓÖßÒÄÚÎÚÇÝÚÕßÞÜØÕÞØÄÔÕßÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß¦ÙÚØÕßÑÇÏÕáÔÙÚ¦ÏÔ
ÚÎÊÏ¦ÈÇÙËÙÚÎØÜÙÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ
ÖÏÙÚÎÓ×ÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÒÃÓÕÔÕÚÎÔËÖÄÓËÔÎ

ÌÕØ¦ÖÕßÕáÔÙÚ¦ÏÔÛÇÓÏÒÕÆÙË
ÍÏÇÚÕÔÈ¦ØÚÙÏÒÔÚÙÚÎÔØÜÙÏÑÂ
ÑÇÊÎÓÃÇÛÇÂÚÇÔÍÏÇÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÙÚÕØÜÙÏÑÄ
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Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ©ØËÚÇÔÄÝÌßÙÏÑÄÝ
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ÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
 ÎËÜÓËÚØÃÇÈ¦ØÚÙÏÒÔÚ®
ÂÚÇÔÖÏÇÍÔÜÙÚÂÜÝÔÜÓÇÒÃÇ
È¦ØÚÙÏÒÔÚ®ÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÏÝÓÇÆØËÝ
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ÚÕßÈ¦ØÚÙÏÒÔÚÇÖÁØØÏÉËÑ¦ÛË
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÆÖÇØÐÂÝ
ÚÕßÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÎÌÆÙÎÛÇËÃÞË
Ñ¦ÖÕÏÇÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÊÏÑÒÃÊÇ×ÙÚË
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ιονύσης Ταλλανδιανός. ¡ËÍÇÒÄÖØËÖÕÄÔÕÓÇÍÏÇÓÏÇÓËÍÇÒÄÙÞÎÓÎÇÌÂÍÎÙÎ©ÈÃÕÝÑÇÏÎ
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ÙËÁÔÇÔÑÇÚÇßÒÏÙÓÄÚÇãàÕÔÚ¦ÝÚÇ
ÓÏÇÚËØÇÚÜÊ×ÝÓÏÙÇÒÒÄÊÕÐÎËÑÊÕÞÂ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝËÏÙÈÕÒÂÝ¡ËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÜÔËÔÂÒÏÑÜÔÖÏÇÇÏÓÕÈÄØÜÔÓÏÙÛÕÌÄØÜÔ®ËÔÕØÞÂÙÚØÜÙË
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©¬ÇÒÒÇÔÊÏÇÔÄÝÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙËÖØ×ÚÕÖØÄÙÜÖÕËÐÏÙÚÕØ×ÔÚÇÝÖËØÏÖÇÛ×ÝÚÏÝÙßÓÌÕØÁÝÚÕßÑÇÏÚÎÛÎØÏ×ÊÎÕØÍÂÖÕß
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ÁÔÇÝ ÊÏÕÞËÚËÆËÏÚÎÔÇÍØÏÄÚÎÚÇ
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ÜÝËÑÊÏÑÎÚÂÝÏÓÇÚÕÑßÒ×ÔÚÇÝÚÇ
ÇÚËÞÄÓËÔÇÈÕßÚÕÆÙËÙÚÕØËÆÓÇ
ËÔÄÝßÖÄÍËÏÕßÖÕÚÇÓÕÆÇÌØÏÙÓÁÔÕßÇÖÄÖÇØÇÖÄÚÇÓÕßÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÝÇÖÄÇÃÓÇÖÇÒÏÄÖÕßËÃÞË
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©ÂÚÇÖ¦ÒÏÊËÔÇÐÃÜÔËÑÇÔËÔÄÝ
ËÃÊÕßÝÇÙßÒÃÇËÑÇÚÄÓÈÎÖÕßËÃ-

ÞËËÔÚÇÌÏ¦ÙËÏÑÇÚ¦ÙÚÎÛÇÚÕßËÃÞË
ÙÚËØÂÙËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÇÒÕÍÏÑ¦ÚÕß
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ÓËÚÃÚÒÕÁÔÛÕÝ
ÑÇÏÁÐÇÉÎ®©ÏÊÆÕ
ÛßÓÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ ÑßÈËØÔÕÆÔ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔÉßÞÏÙÓÄ ÚÜÔ ÎØ×ÜÔ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÖÕßÐËÞÆÔËÚÇÏÙÚÕÞÇØÚÃÇÒÒÄÌØÜÔÑÇÏ
ÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÎÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙËÒÃÊÇ
ÕÙÜÔÃÚÎÝßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÙßÔÛÁÙËÏ
ÓÏÇËÖÏÑÂËÐÏÙÚÄØÎÙÎÖÕßÛÇÛËÓËÒÏ×ÔËÏÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÙÚÎÔËÐÜÌØËÔÏÑÂÊØÇÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÇÌÎÍÕÆÓËÔÜÔ©
ÙÜÔÃÚÎÝÍØ¦ÌËÏÙÚÎÊÏÇÖÇÙ×Ô
ÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝÔÇÊÏÇÚÎØËÃÇÓËÃÜÚÎÚÎÔÕØÓÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÒÄÍÕß
ÔÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÇÌËÛËÃÙÚÕÔ
ÌØËÔÂØÎÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄØßÛÓÄÛÇ
ÔÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÓÁØÕßÝÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÔÇÙÚØÕÈÏÒÃàÕÔÚÇÏÏÒÏÍÍÏÜÊ×Ý

ÙËÁÔÇËÌÏÇÒÚÏÑÄÑÇÒËÏÊÕÙÑÄÖÏÕ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÙÑÎÔÂÚÎÝ
ËÑÚÁÒËÙÎÝÚÕßÙÇÚÇÔÏÑÕÆÏÕßÔ¦Ô®ÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎËßÑÜÙÃÇ
ÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏÙËÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝÙËÒÃÊËÝÙßÔÏÙÚ¦ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÓÏÇ
ÚËÒËÚÕßØÍÃÇÚÎÝÍØÇÌÂÝÊÏÕÔßÙÏÇÑÂÓËÝÙÚÎÔÏËØÇÚÏÑÂÖÇØÇÌÕØ¦
ÚÎÝÏÊÏ¦àÕßÙÇÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
¬ÇÒÒÇÔÊÏÇÔÕÆËÔÛÇØØÆÔËÏËßÌ¦ÔÚÇÙÚËÝÍÒÜÙÙÏÑÁÝÇÑØÕÈÇÙÃËÝ
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ÙßÔÊØ¦ÓÕÔÚÇÝÓËÚÎÊÏÇÖËØÇÙÚÏÑÂ
ÁÔÚÇÙÂÚÕßÝÚÎÞËÏÓÇØØ×ÊÎËÑÊÃÖÒÜÙÎÚÎÝÍØÇÌÂÝ©ÏËÖÏÓÁØÕßÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕßÓÆÛÕßÏÊÃÜÝÕÏ
ÖÒÁÕÔÓÇÑ¦ÈØÏËÝÊÏÕÍÑ×ÔÕÔÚÇÏÙË
ÖÕÒßÙÁÒÏÊÇÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÖÕßËÐËÏÑÕÔÃàÕßÔÊÏËÙÚÇÒÓÁÔÎÚÎÌØÃÑÎ
ªÇÉÜÊÏÑ¦ÏÔÚËØÓÁÊÏÇÙËÁÔÇÖÕÒßÖÒ¦ÔÎÚÕÇÌÂÍÎÓÇ
¡ÖÕØËÃÕËÑÑËÔÚØÏÑÄÝÒÄÍÕÝÚÕß
ÙÜÔÃÚÎÔÇËÔÊÃÊËÏËÔÃÕÚËÙÚÕÔÇßÚÕÛÇßÓÇÙÓÄÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÇÔÇÏØËÃÚÎÔËÖÃÓÕÞÛÎÙßÍÑØÄÚÎÙÂÚÕß
ÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÊËÃÞÔËÏÔÇÖÇØÇÙÆØËÚÇÏÙÚÎÔÇÙßÔÇØÚÎÙÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓÏÇÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÖÕßËÐÇØÞÂÝËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔßÖËØÈÕÒÂÑÇÏ
ÙÚÎÔËÐÇÃØËÙÎËÐÇÑÚÏÔ×ÔËÚÇÏÙË
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÖÇØËÑÈ¦ÙËÏÝÇÔÇÚØÕÌÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÙÚËÔÚÄØËÏËÝÇÔÚÎÞÂÙËÏÝËÃÔÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÑÇÚÄØÛÜÓÇ

ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΟΒΑ
Η Γιάννα Μπούκοβα είναι δίγλωσση
ποιήτρια, πεζογράφος και μεταφράστρια γεννημένη στη Βουλγαρία.
Ζει στην Αθήνα και είναι μέλος της
συντακτικής ομάδας του περιοδικού ποίησης ΦΡΜΚ. Εχει εκδώσει
στα ελληνικά τη –μεταφρασμένη
σε δώδεκα γλώσσες– ποιητική συλλογή «Ο ελάχιστος κήπος» (Ικαρος,
2006). Το νέο ποιητικό βιβλίο της
«Drapetomania» γράφτηκε στα ελληνικά (Μικρή Αρκτος, 2018).

ÓÑÑÑo³iÈÓTÉ{³iÙ{ÜÒ{ÑiÜ{~ËÑÑÌÑÈ³Ê³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ³È

Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό
δίπλα σας;
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~Ü{Óå~ÌÐÑ~Ñ{³Ñ¨ÒÜo~Ñ{
³È¨ÉÑÜ{³{~ÌÐÓÑÉÓÑËiÐÑÈÒ¨TÈo{ÑÑ¨ËÂÈ×Ø
ÉÜÉÈ¨ÓØ³iØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØ
tÛ¨ÑÉ³ÉÖÈu~Ñ{É{¨ÜÖ
{Èoo¨Ñ×ÉËØ³¨ÇÐÈÚ{³¨iÐÒ³

Ñ³ÒÖÐ³iÉËÑ{ÌÜÑ³ÈØÈK¨{Ù{~Ò ÑÐÈÚ{³Ì¨iÐÑw³~{ÐÑ³Ó¨Ut ÐÉ¨Ê{ÑÙ{Ò³ÑÂiu³È ¨Ë~
ÈÍo{Ò¨{ÑÜÖoi³ÉÈ³{~ÊÐÉËÂi
Ù~{ÐËÈ~Ñ{ËiiØUt ÌØ³È
ÌÜ³ÇÐÑu³Èå¨{Ì¨o~É³É
ÒÑ¨{Ñ{i³{~ÊÈÜÜoÊÐÉ
³{TÉËÑx²_¦>¦ÃÃ©²xkxR>²xUt0{~Ë³¨{~Ëu³ÈÒ¨{ÈÑ³Çi¨~ËÈÈÓTÉ{~Ñ{³i{Èo~Ü{³{~ÊT¨Êi³È³¨ÌÈ³È
ÙiÐ³{~Ö³¨ÑoÈÙ{ÖÈÓTÈÑ³ÊÉ{ÉÖoT¨Üo³ÓTi
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς, ποιητές καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÛÉÐÈÑ¨ÓÉ{iÉ¨{¨{³{~Ê{ÙÓÑ
³ÈÙÉËÈ o~ÑÜÜÖ~ÌÐ
Ó³ÈØÑoÑiÐÓÈØÐÈ{i³ÓØ~Ñ{Èoo¨Ñ×ÉËØgÇ³ÉØ~Ñ{
³ÉÚÉ³ÉØgÑ×Ó¨È~Ñ{³ÈØÙ{~ÖØ³ÈØÑÚ¨ÈØVÑÈ³ÖØÈ
É~³{ÐÖ~Ñ{ÈÐ{ÜÖÐÑÇË³ÈØ
ËÑ{³³ÓÜÉ{Ò¨³{0~Ò~ÒÚÉÐÓ¨Ñ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός ποιήματος;

ÛÉÜÉ{³È¨oÉËÓ³{ioi³i
ËiiÛÉÐ¨ÉËØÑÑÐÉ{ØÓÑ³{TÉËÓÂÑÌ³³¨Ì
³È{ÊÐÑ³Ø~Ñ{Ñ³ÐÉ³ÑÙÉ{Ø
ØÑÜÊÜi¨×¨ËÑåÉËÑ{Ñ
³{ÓÐÑÚÑÑÌÓÑËiÐÑ¨ÓÉ{
Ñ³ËÙ{³ËiÐÑ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

Û{ÑKÒÇt0Ñ³¨ÑoÖÙ{Ñ³ÈÑÜ³¨Ì¨uÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙVÑ¨oÒ~Ñ{
ÉÐ{~¨ÓØÙÌÉ{Ø ËÑ{³ËTiÐÑo{Ñ
ÉÐÓÑ~Ñ³ÒÌÑÈ³Ì³K{KÜË
Ð¨ÉËÑÉ{~{ÊÉ{ÐÉ

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0ÑÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ñ³È ³³o{Ó×~{V³ÑÙ{ioÊÐÑ³Ñ³ÈÌ¨TÉØ$Üi
³iÑoÑiÐÓiÐÈËiigÑÐÓ³¨i³ÉØ×¨ÓØ
Drapetomania. Από πού δραπετεύει ο ποιητής;

Το χιούμορ έχει θέση στην ποίηση;

0T{ÖÐ¨ÐÓÉ{ÈTÒ³ÐÌ
ÌÜÐ¨³Ò³ÑÒÜÈ³Ñ~Ñ{³Ñ
³¨ÐÑ~³{~Ò³iØÑÚ¨{iØ~Ñ³Ò³ÑiØ ËÑ{{ÑÐÑ³{~Ì³Ñi³{~Ò
ÑÙ{ÓÂÙÑ¨ËØ³T{ÖÐ¨iËiiÉËÑ{Ð{Ê
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθά έναν ποιητή να δραπετεύει ή
εγκλωβίζει;

ÛÉÓTV³ÑKÑ¨{ÓÐÑ{É{~Ø
ÓTÈ~Ò³{³ÜÖÑ¨ÒÂÉ³Ñ
©Rx>_Xx>gÑÑ~ÒKÉ{~ÑÉËØ
ÓÑÈÌoÉ{ÐÓÑ³iiÜ{Ò³È
(ÜÒ³Ñ

 Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O 7

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

EPA/YURI KOCHETKOV

AP/ LUCA BRUNO

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/GEORGIOS KEFALAS

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΙΛΑΝΟ

ΜΟΣΧΑ

ΠΑΡΙΣΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Αυτόν ³ÐÊÑÉo~Ñ{{Ò³i~É³
{ÜÒÖ¨oØ³iØ__¦>xVTÉÙ{ÑÐÓØÑÌ³i=ÒTÑÑ³Ë³lÆw
¸Æ®4ÈØ¬ÆÐVÉÌ~³{³Ø
Ö¨oØ³È{ÜÒÈTÉÙ{Ò³i~É
³iÉ¨ËÙ¸ÆÆw¸Æ¸~Ñ{K¨Ë~É³Ñ{³iÓÑÜÉÈ¨Ò³iØÌÜiØÈ
ÑÑTÉÙ{ÒÇÉ³Ñ{V¨~É{ÐÓÈÑ
¨×Ó¨É{ÓÑÈiÜÖÉ{ÓÙÈ
³¨ÌÇÊØÑÒÐÉÑÉÒ¨~ÑV~ÑÜÊ
Ñ¨T{³É~³{~Ê~Ñ{ÈÙÐÓØ$Ö¨oØÑ³ÉÜÉËÐÓ¨Ø³ÈÓÈÐÒ³É¨
ÜÑx²Ãxk_VÈÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ
Ü~Üi¨ÚÉË³¸Æ¸Æ

Μπροστά ³iÙ{ÒiÐit¨ÑÈoÊu
d´VÉ{~Ó³ÉØ³i({Ñ~ÚÊ~i0¨É³{Ñ~Ì×³iÌTÑÐÈÖ³Ñ{
³~ÌÐ³È ³KÑ¨³È~
d®´wmm ~ÚÉiÐÉÓ¨oÑ³È
ÐÉoÒÜÈÉÂ¨É{{³ÊÇo¨Ò×È
ÑÌ³i ¨KioËÑVÓTÉ{Éo~Ñ{{Ñ³ÉË
³iÉ¨Ë×iÐi({Ñ~ÚÊ~i³iØ¨{~ÊØ¨³ÉÖÈÑØåÌ³ÈÉË
³KÑ¨³È~³È$ÜÓTÈ
³ÑÂ{ÙÓÉ{³i,ËÑ¬ÆÇo¨Ñ×{~Ò
Ó¨oÑ~ÑÚØ~Ñ{´ÆTÓÙ{Ñ~Ñ{×³o¨Ñ×ËÉØÈÈo~¨³Ö³{Ù{ÑË³É¨~ÌÐ³ÈÐÉoÒÜÈ~ÑÜÜ{³ÓTi

Η Rue Crémieux ÉËÑ{ÓÑØo¨Ñ×{~ÌØÙ¨ÌÐØ³(Ñ¨Ë{V³¸Ù{ÑÐÓ¨{ÐÑVÙ{ÒiÐØo{Ñ³ÑÌÐ¨×ÑÙ{¨×ÑË³{Ñ³ÈKÑÐÐÓÑ
É³ÌÈØÑ³ÓÜ.³iÉTÊ³È
©²>n¦>V{~Ò³{~Ë³iØÓTÈ
K¨É{³ÐÉÜÒ³ÈØV~ÑÚØ{T{Ü{ÒÙÉØÑÑ¨³ÊÉ{Ø³iiÐÓ¨ÑÓTÈ~Ñ³Ñ³¨ÓÉ{³iiÈTËÑ³ÈØ0È¨Ë³ÉØÑÌÌÜ³~ÌÐÈ¨¨ÓÈ
ÜÓÉÑÈ³Ì³ÌÐ¨×Ù¨ÌÐV
ÈTÉÙ{Ò³i~É³dl¬ÐÉÉ¨oÑ³{~ÓØ~Ñ³{~ËÉØ${~Ò³{~{ÇÊ³iÑ
ÐÓ³¨Ñ¨³ÑËÑØ³ÈØ

O Αυστριακός ~ÑÜÜ{³ÓTiØÌ{ØÒ{ÐÉ¨o~É¨V¬¸É³V¨T¨ÒÉ{³i
Ü{³{~Êw{i³{~Ê³ÓTi³ÈÐÓÑ
ÑÌ³iÑÒÙÉ{Âi³Ú¨ÑÈÐÒ³
³ÈÜ{³{ÐÖV³ÑËÑÉ³ÒÉ{
ÉÓÉØÑ×ioÊÉ{Ø ÑÑÌ³Ñ{
¨Ì×Ñ³Ñ¨Ì³ÇÉ~³ÉËÑ{³t_H¦x©
x_XuVÈÑ¨È{ÒÇÉ{³¨Ñ³
ÈÉË/xnº_Ã³iÑ{ÜÉËÑåÂ{{ÉË³{Ø³¨É{Ø³ÈT¨ÌÈÐÉÌÑ
K¨Ê~ÉÐ{ÚÑÐÐÓÑ~Ñ{É¨{Ú¨{{iÐÓÑ³i{~oÉÉ{Ñ~Ê×Ò¨ÐÑ
³oÓ³ÈV¨ËÇ³ÑØÐËÑÉ~ÓÈÚÓÑiÉÑÈ³ÌÈÐÓÉ{Ë

Η περίπτωση ³È'¨Ó³É¨{~ ³Òo~ÜÑØddwdlVÈÉ¨Ñ{³Ê³
Ù{~Ñ{ÐÒ³³ÈÑÚ¨ÈVÊ¨ÚÉ
ÒÜ{³¨~Ê{ÐÉ³iK{o¨Ñ×ËÑ³ÈÑÌ³ ³Ó{K{³ÜÒ{³VÈ
³{ÐÊÚi~ÉÐÉ³K¨ÑKÉË(ÖÜ{³ÇÉ¨
³i~Ñ³io¨ËÑ³iØ³¨ËÑØo{¤ÑÈ³Ì
³Ó¨o$'¨Ó³É¨{~ ³Òo~ÜÑØÊ³Ñ
{Ù{ÒiÐØå×¨ÑÐÉ¨{~ÑÌØ³È
ÈÑ{Ñ ÑÉ³ÑÙÉÐÒ³iØ
ÙÈÜÉËÑØ~Ñ{~Ñ³Ì¨ÚÉ³ÑÙ{ÑÌi³ ÑoËÉ{{ÉÐÉÈÐÓØ¨Ê³¨ÑØ³iØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ o¨ÑÉÑÈ³K{o¨Ñ×{~ÒK{KÜËÑ~Ñ{Ü{³ÉÖ³i~É

Εκθεση Εντβαρντ Μουνκ

Ενας δρόμος, θύμα της ομορφιάς του

Στρώσεις του χρόνου

Φρέντερικ Ντάγκλας

ALTE PINAKOTHEK

Ο πύργος της Ζάχα Χαντίντ

${³ÈÜÑÐÒÙÉØ³i({Ñ~ÚÊ~i³ÈÒTÈ
ΒΑΥΑΡΙΑ

Στο Μουσείο ÉÒ~iV³iÙÌ
(É{¨Ñ{ØViÚÑÈÐÒ{ÑÓ~ÚÉiÈ
ÓTÉ{³ÊÉ{iÒÑ(ÑÑ³ËÈV
ÐÑØÈÙÓÉ{~Ñ³ÒÓÑ³¨Ì~Ñ{ÐÉ
³ÌÑT Ó~ÚÉit ³ÈÜÑÐÒØ
ÐÉoÑÜ¨ÉÊØuÉËÑ{ÓÑÒ{oÐÑ
ÉÓÑÜÌ~Üi¨~ÌÐÐÉoiV
ÉÈÑ{ÚiËÑ~Ñ{~ÑÜÌoÖ³ Ó~ÚÉiÓTÉ{ÜÜÓØÑ¨ÑÐÓ³¨ÈØ~Ñ{
ÑÉÜÉÈÚÉ¨É{ÜÜÒKÜÓÐÐÑ³ÑVÐÉ
È¨ÊÑ³{ØÈÜÜoÓØ³È(ÉÜi{Ñ~ÖÑo¨Ñ×{~ÖÙ¨ÖÐÑ³ØV
ÑÜÜÒÌT{ÐÌ~ÑÚØÉ~³ÉËÉ³Ñ{³i

ÖoT¨iÙiÐ{È¨oËÑV³ÚÓÑ³¨~Ñ{
³iÐÌÙÑåÜÜÒV³KÜÓÐÐÑ³iØËÙ{ÑØ
³iØÒÑØ(ÑÑ³ËÈ~ÑÚØÐÑØ
Ñ~ÑÜÖ³É{³ÜÖ³³È³ÈÜÑÐÒV~Ñ{³È{¨{¨Ëo{Ñ³{ØoÈÑË~ÉØV
È×¨ÓÚi~É³ÑÛÈ³{~ÒÑÜ~Ò{Ñ
³iÉ¨ËÙ³iØ$ÚÐÑ{~ÊØåÈ³~¨Ñ³¨ËÑØVÙioÉË³KÜÓÐÐÑ³
É¨Ë×iÐËÑ~Ñ³È&_²_¦¿_©©V
t Ò×{Âi³ÈKÑ{Ü{Ò$ÚÑ³
ÑÖÜ{V³{Ø®'ÉK¨ÈÑ¨ËÈd´´uV
ÈÑÊ~É{³i_º_&x>}²v_}³È
ÒTÈå³ËÚÉ³ÑÑÌ³ ³ÉÜÑ~¨ÈÒÉ{iÐÑËÉ{iÒÑ(ÑÑ-

³ËÈVÈ³it.×ÑoÊ³iØËÈu
ÑÜØT¨i{ÐËiÉÑÑ³ÜË³{~Ñ
¨ÖTÑÑÌKÉ³{Ò¨{³È(Ñ¨{{ÖV
(Ó³É¨×ÉØÐÑØÙËÉ{ÑÂ{Ì{³ÉØ
Üi¨×¨ËÉØo{Ñ³ÜÖ³³ÉÙÈÐÑ{³ ÑÖÜ{³Èd´´$
ËÑ~ÑØÑÈ³ÌØVÐÉoÒÜÙ{Ñ³ÒÉV
ÉËÑ{É{~Ó{ÐØ³ÌÑTVÌÈ
Øo³ÌÐ¨ÉË~ÑÉËØÑÑ³{Üi×ÚÉË³iÙ{ÑÖÙÉiÐÉ³i ÜÜÒÙÑV
{ÙËØ³iÉ¨ËÙd´Æwd®ÆÉ
³{ØÉÂÑË¨É³ÉØoÉ{Ø³iØViÒÑ
(ÑÑ³ËÈÑÚiÑÈ¨ËÇÉ{³
~Ñ³ÒÜo³iØÓ~ÚÉiØ³iÑÒÜÈi

ÑÈ³Ö³ÈÐÑÙ{~ÖÓ¨oÈÉ³{ÒÇ³ÑØ³{ØÉÙÈÐÑËÉØÑ{o¨Ò×É{U
t.³iÒÑ¨{³É¨ÊÒ~¨i³ÈËÑ~ÑVÐ{ÑÐÒÙÑoÈÑ{~VÈ~ÒÚÉ³Ñ{
³TÒÜÑÐÑV×¨ÒÉ{ÉÐ{ÑÉÜÉÖÚÉ¨iÖÚÉi{¨{¨ËÒÑÌÒÜÜÑ
Ñ¨ÌÐ{ÑÉÙÖÐÑ³Ñ¨³Ò³
ËÑ~ÑVÑ¨{³É¨Ò~Ñ{ÙÉÂ{ÒV{ÜÉÐ{³ÓØÈ~ÑÜ¨ËÇÈ³KÑ{Ü{Ò
$ÚÑVÐÉ¨{~ËÑÌ³ÈØËÈØÉËÑ{o³ËÊ¨ÉØ³iØ ÑÒ³ÑiØ
³Èd¸V×¨ÒÉ~Ì~~{³ÈÜÑÐÒ(Ñ¨Ñ³i¨ÖÐÉÌ³{³Ò³ÐÊÐÑ
³È³ÈÜÑÐÒT¨ËÇÉ³Ñ{ÑÌ³~Ò³

~Ñ{ÈTÒÉËÑ{~Ì~~{$ÜiÚÈÐÌØ³iØå¨oÜËÙÑØ~Ñ{³È ÑÈÜËÈ
ÓTÉ{Ù{Ñ×¨É³{~ÓØ¨ËÇÉØ ~³ÌØÑÌ
³ÈØ ÜÜiÉØVÈÌT{ÐÌÙÉÉÂÑ×ÑË³i~ÑVÑÜÜÒÑÊ~Ñ~Ñ{³i
Ò¨TÈÑ³ÒÂiVÐÉ~Ö¨{ÑÑÑTÌÜii³iÈÜÜoÊ³×Ì¨o{Ñ³ÈØ
$ÚÐÑÖØVÑ³ÉÜÉË³Ñ{~È¨ËØÑÌ
ÜÜÈ¨{ÖØ¡å¨KÑË³ÉØ¢Ño¨Ì³ÉØV{
Ë{~Ñ³Ó×ÚÑÑ~Ñ³Ò¡×Ò¨ÉØ¢³
´Ñ{ÑVÑ×Ö~ÜÊÚi~ÑÑÌ³ÈØ
ÙÉÌ³ÉØ³È¨{ÒVÐÉ³Ò³iiÐÑ³{~ÊÐÉËi³ÈÜiÚÈÐÖÑÌÐ{Ñ
É{¨ÒÜ{Ðu

¶ÇÍÇÖÕÆÙËÄÓÜÝÚÎÔ ¦ØÓËÔ®ÚÕß
¡ÖÏàÁÍËÍÕÔÄÝÖÕßÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÒ¦
ÚØËÏÝÚÕßÒßØÏÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÇÖÕ
ÊËÏÑÔÆËÏÖÜÝÄÔÚÜÝÕ¡ÖØÇÓÝÓÏ
ÙÕÆÙËÚÎÔÄÖËØÇ
©ÏÌÂÓËÝÖ¦ÔÚÜÝÚÕÔÛÁÒÕßÔ
ËØÜÚËßÓÁÔÕÓËÚÎÔÖÇÔÁÐßÖÔÎÑÇÏ
ÄÓÕØÌÎ Ò¦ØÇÕÆÓÇÔÞÂØÇÚÕß
¦ÒÒÕßÓËÍ¦ÒÕßÙßÔÛÁÚÎªÄÓÖËØÚ
ÕÆÓÇÔÕÕÖÕÃÕÝÚËÒËÃÜÙËÚÏÝÓÁØËÝ
ÚÕßÙËÉßÞÏÇÚØËÃÕÚÕß§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌ
 Ò¦ØÇàÕÆÙËÑÇÏÇßÚÂÙÚÕ¡Ö¦
ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÑÇÏÙßÔÇÔÚÕÆÙËÖÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ÚÕÔ¡ÖØÇÓÝÇÒÒ¦ÌÁØËÚÇÏÔÇ
ÚÕÔÑØÇÚÕÆÙËÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ¡ßÙÚÎ
ØÏÜÊ×ÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÝÚÕßÝÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎ
ÑËÇÖÄÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÎÝ Ò¦ØÇ
ÚÕÓÏÑØÄÓÕßÙËÃÕÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ËÃÊËÑÇÏÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÔËÇØÂÝ
ÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÏ¦ÝÚÕß¡ÖØÇÓÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊËÔÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÖÕ
ÚÁÑØÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÖÕßËÃÊÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ

ËßÚßÞ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÔ® ßØÃÜÝÄÓÜÝ
ÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÚÇÖËÏÔÄËÙÜÚËØÏÑÄ
Þ×ØÕÇÔÇÒÕÍÃÙÚÎÑËÓËÑ¦ÖÕÏÕÊÁÕÝ
ÄÚÏËÑËÃÓÁÙÇÕ¡ÖØÇÓÝÙßÔÁÛËÙË
ÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÚÕÖËØÃÌÎ
ÓÕÑÕßÏÔÚÁÚÕÍÏÇÖÏ¦ÔÕÑÇÏÖ¦ÔÜ
ÇÖ»ÄÒÇÚÕËØÓÇÔÏÑÄªÁÑÈÏËÓ®
ËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÕß
ØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÚÕÔÌÇÔÚÇÙÚËÃ
ÔÇÇÑÕÆËÏÓÁÙÇÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÚÕ
+LUUHSSLZ-SLPZJOLZPZ[^PL.YHZ®
ÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßªÁÑÈÏËÓÞÇ
ÓÁÔÕÝÓÁÙÇÙÚÕÔ¡ÁÒÇÔÇØßÓÄ
ÑÏÁÖËÏÚÇÔÇÖËØÔ¦ËÏÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÙÚÕÞÇØÚÃÚÇÔÖÇØ¦ÐËÔÕ®ÓÕß
ËÃÖËÕÑÆØÏÕÝÑØÏÖ×ÝÓÖÄØËÙË
ÔÇÞÜØÁÙËÏÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÚÄÙÕÙÚË
ÔÄÞ×ØÕÁÔÇÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÁØÍÕ®
ËÐÂÍÎÙÎÃÙÜÝÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕß×ØÏÓÕß¡ÖØÇÓÝ!
ÚÇÊÏÇÖËØÇÙÚÏÑ¦ÍÇÒÇÔ¦ÚÕßÓ¦ÚÏÇ
ËÍÑÏÈÜÚÃàÕßÔÚÕÔÇÁÔÇÕÙÌÏÞÚÄËÔÇ
ÍÑÇÒÏÙÓÄàÜÂÝÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Σας αρέσει ο Μπραμς;
Ο Μπραμς αγαπούσε τα
πούρα, το κρασί και το
καλό φαΐ (παροιμιώδης
η κοιλιά που έκανε στα
ώριμα χρόνια του).
ËÃÞËÖËØÏÕØÏÙÚËÃÓËÁÔÇÔÇÙÑÎÚÏ
ÑÄÚØÄÖÕÕÙßÔÛÁÚÎÝ!ÙÚÕÁÔÇÚÕ
ÖÏ¦ÔÕÚÕÍØÇÌËÃÕÑÇÔÇÖÁÝÖÕß
ÛßÓÃàËÏÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÄÔÚÏÈ¦ÔÏÑÇÏ
ÙÚÕ¦ÒÒÕÚÕÑ¦ÖÜÝÑÒËÏÙÚÕÌÕÈÏÑÄ
ßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕßÖÕß
Ù×àËÚÇÏÇÑÄÓÎ
©¡ÖØÇÓÝËÃÞËÑ¦ÚÏÇÙÑÎÚÏÑÄ
ÜÙÚÄÙÕÇÍÇÖÕÆÙËÚÇÖÕÆØÇÚÕ
ÑØÇÙÃÑÇÏÚÕÑÇÒÄÌÇãÖÇØÕÏÓÏ×
ÊÎÝÎÑÕÏÒÏ¦ÖÕßÁÑÇÔËÙÚÇ×ØÏÓÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕßÍÇÖÕÆÙËËÖÃÙÎÝÚÎÔ
ËØÍÁÔÏÑÎàÜÂÁÍËÚÇÏÖÜÝËÃÞËÖËÏ!
ÏÞÇÃÔÕÓÇÏÚÕÔÍ¦ÓÕÄÙÕÑÇÏÚÎÔ
ÄÖËØÇ®Ø¦ÍÓÇÚÏÊËÔÁÍØÇÉËÑÇÓÃÇ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Πριν ÇÖÄÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÁÑÇÔËÁÔÇÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÕ¡Ö¦ÔÚËÔ
¡Ö¦ÔÚËÔÚÎÌÎÓÏÙÓÁÔÎÒÕßÚØÄÖÕ
ÒÎÓËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÕßÙÏÑÄÛÁÇÚØÕ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÕÔ¡ÁÒÇÔÇØß
ÓÄÔÇÚÎÔÖËØÏÑßÑÒ×ÔËÏÖØÕÙÚÇÚËß
ÚÏÑ¦ÚÏÝÖÇØßÌÁÝÇßÚÕÆÚÕßÇÖÃ
ÙÚËßÚÕßÊ¦ÙÕßÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÙË
ÓËÍ¦ÒÕßÝÖØÜÏÔÕÆÝÖËØÏÖ¦ÚÕßÝÕ
ÏÕÞ¦ÔËÝ¡ÖØÇÓÝ ÑÇÚ¦
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÁàÎÙËËÑËÃÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕ
ÚÕ¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÁÍØÇÉË
ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÇÓÕßÙÏ
Ñ¦ÁØÍÇÚÕß ¦ÛËÓÁØÇÓËÚ¦ÚÕßÝ
ÖËØÏÖ¦ÚÕßÝÚÕßÙÚØÜÔÄÚÇÔÙÚÎÔ
Ñ¦ÓÇØÇÖÕßËÔÕÏÑÃÇàËÖÒ¦ÏÙÚÕÓÏ
ÑØÄßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÄÚÕßÑÇÏÑÇÚÁÍØÇ
ÌËÙÚÎÔÖÇØÚÏÚÕÆØÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÕß
ËÃÞËËÓÖÔËßÙÚËÃÚÕÖØÜÃÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÇÊÁÔÚØÇ
¬ÕÙÖÃÚÏÇßÚÄÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÔÓÏ
ÑØÄÒÄÌÕÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÓÕßÙËÃÕ!
ÊÆÕÊÜÓ¦ÚÏÇÙÚÎÙÕÌÃÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇ

Το υπνοδωμάτιο ³È{TÒÉØ¨ÑÐØ³ËT³É³ÑÜVÈÊÐÉ¨ÑÉËÑ{
¨Ò³{³ÈÒ³ÉwÒ³É ~ÉËÐÈÈ¨oÌØÓÇiÉÑÌ³d®mÓØ
³d¬®~Ñ{ÈÓÚÉÉÐÉ¨{~ÒÑÌ³ÑÈÙÑ{Ì³É¨ÑÓ¨oÑ³È
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δημοκρατικοί στοχασμοί στη Νέα Υόρκη
Σειρά εκδηλώσεων, δράσεων, συζητήσεων –επίκαιρων όσο ποτέ– από το Ιδρυμα Ωνάση, για το πλέον ευαίσθητο των πολιτευμάτων
Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

XΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Είναι ένας àÜÔÚÇÔÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇØÃÙÑËÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ËÔËÐËÒÃÐËÏÑÇÏÖÕÚÁÊËÔËÃÔÇÏÖÏÕ
àÜÔÚÇÔÂÇÖ»ÄÚÇÔÁÞËÏÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÇÚËÒÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÖØÁÖËÏÙßÔËÞ×Ý
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÔÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ®ÍØ¦ÌËÏÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÏÇÚÃÎÓÕÑØÇÚÃÇ"®
ËÑÊ§ËÌÁÒÎÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝ¬àÕÔ ÏÔßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇÐÃÇ
ÖÕßÁÞËÏÕÊÏÇØÑÂÝÙÚÕÞÇÙÓÄÝ
Ö¦ÔÜÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
¦ÔÜÙ»ÇßÚÄÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÞÚÃÙÚÎÑËÌÁÚÕÝÚÕ6UHZZPZ-LZ[P]HS
 ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÓËÚÃÚÒÕ
+LTVJYHJ`PZJVTPUN®¶ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÁØÞËÚÇÏÊ¦ÔËÏÕÇÖÄÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÚÕßÁÕÔÇØÔÚ ÕÁÔ¶ÓË
ÙËÏØ¦ËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÙÚÎÔÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓÎÚØÄÖÕÒÎÑÇÏ
ÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÁÜÝÚÏÝÔÇ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒËÖÃÑÇÏØÕÄÙÕÖÕÚÁË
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÎÒÁÐÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÖÕÒÏÚËÆ-

ÑÇÔÑÇÏÕÏÁÐÏÙÑÎÔÁÝÚÕß7\ISPJ
;OLH[LYÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÁÍÏÔËÄÖÜÝËÐÂÍÎÙËÕ
ËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÕß¡ÇØÑª¦ÙËÒÓË
ÙÚÄÞÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÖÕÒÒÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏÊÏÇÙÚÇßØ×ÙËÏÝÏÊË×ÔÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÔÇÙÚÕÞÇÙÚËÃ
Ö¦ÔÜÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÖÕÒÒÁÝÕÖÚÏÑÁÝÃÔÇÏÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒËØÜÚÂÙËÜÔ®¡ÃÇÇÖ»ÇßÚÁÝ
ËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÓËÏÊÏÇÃÚËØÕÚØÄÖÕ
ÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ;OL-L]LY®©
ÖßØËÚÄÝÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÌÎÓÏÙÓÁÔÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ
3H4H4HÙÚÕ,HZ[=PSSHNLÓËÚÕ
6UHZZPZ<:(ÇÓËÖÏ¦ÙËÏÝÇÔ
ÖÁÙÜ"®ØÜÚÕÆÙÇÔÕÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄÔÇ
ÙßÔÊØ¦ÓËÏÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÚÕß¡ÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊßÔÇÚÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕß
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÁÛËÙËÓËÁÔÚÇÙÎ
ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ËßÇÏÙÛÎÙÃÇ ÚÕ àÂÚÎÓÇÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÝ
ËßÛÆÔÎÝÚÕÖ×ÝÙÚËÑÄÓÇÙÚËÙË
ÄÙÕßÝÓÇÝÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ

Μια από³{Ø{ÙÈÑ³ÓØ³{oÐÓØ³È×É³{KÒÜÊ³ÑiÙ{ÑÙ¨Ñ³{~ÊÑ¨Ò³Ñit/v__¿_¦u³>>>

JOAN MARCUS

ÓÇÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦Ë
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÕÒÇáÑÏÙÓÄÝÑÇÏÎ
ÑØÕÊËÐÏ¦ÇÖËÏÒÕÆÔËßÛÁÜÝÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚÎÔÓËØÏÑÂÖÕßÎ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÁÞËÏ
ÈØËÛËÃÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÑÇÏÎËÔÎÓÁØÜÙÎÍÃÔËÚÇÏËÔÑÏÔÊÆÔÜ©ÒËÝ
ÓÇÝÕÏËÔÁØÍËÏËÝÁÞÕßÔÙÚÄÞÕÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙÕßÔÚÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦ÏÊË×ÊÎÑÇÏÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝÏÊÃÜÝÙËËÖÕÞÁÝ
ÖÕßÖÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏ®ÇÔÁÌËØËÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
ÊØÆÓÇÚÕÝ¥Ô¦ÙÎÔÚ×ÔÎÝ
ÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕß ÇÏÁÔÇÝÚÄÙÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÞÜØÃÝÙßÔÁØÍËÏËÝÊÇÔÏÑÄÝÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕÝÚÕ
7\ISPJ;OLH[LYÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÓËÊÏËßÛßÔÚÂÚÕÔ©ÙÑÇØÏÕÆÙÚÏÝ
©ZRHY,\Z[PZËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÓÕØÌÂÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂàÜÂÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÚÎÔÑÇÚ¦ÓËÙÚÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÙÑÎÔÂÚÕß7\ISPJ;OLH[LYÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÏÝÎËÖÃÙÎ-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Σε μια εποχή που
η λέξη χρησιμοποιείται
από πολιτεύματα ελάχιστα δημοκρατικά,
που ο λαϊκισμός
και η Ακροδεξιά απειλούν Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η εικαστική Éo~Ñ³Ò³Ñi³È³ÊÉÜi³iÝ©²¦&>R_

Ο Mάικλ Στούλμπαργκ tÐ¨×Ê³ÈÉ¨Öu~ÒÉ¨ÐÊÉÈÉ³.~¨Ò³i

ÓÎÖØËÓÏÁØÇÚÕßÁØÍÕß:VJYH[LZ®
ÚÕß¬ÏÓ¡ÖÒÁÏÑ§ÁÒÙÕÔÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ6)YV[OLY
>OLYL(Y[;OV\&®/VSLZ®ÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕßÈØÇÈËßÓÁÔÕßÓË
¬VU`§ÚÇÍÑ²ÏÕßàÑÇÏÓËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÎÛÕÖÕÏ×ÔÄÖÕßÐËÞ×ØÏÙË
ÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÍÔÜÙÚÕÆ¡¦ÏÑÒ
Ú¦ÒÓÖÇØÍÑ4PJOHLS:[\OSIHYN
ÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÜÑØ¦ÚÎ
ÃÍÇÓÁÚØÇÇÖÄÚÎÔËÃÙÕÊÕ
ÚÕßÛË¦ÚØÕßÙÚÎÔÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÎ(Z[VY7SHJL:V\[O7SHaHÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕß56/6ÁÌÎÈÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÙÑÇØÌÇÒ×ÙÕßÔ

ÚÏÖÕßÁÞËÏÙÞÁÙÎÓËÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂ
ÖÕÒÏÚËÏÇÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎ®ÓÇÝËÐÎÍÕÆÙËÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÃÔÇÏÁÔÇ
ÓÏÑØÄÍÒßÖÚÄÓÏÇÓÕÔÕÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÕßØÇÔÕÐÆÙÚËÝ
ßÚÄÖÕßÓËÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔ
ÚØÇÍÜÊÃÇÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÊØ¦ÓÇÖÕß
ÈÏ×ÔÕßÓËÓÁÙÜÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ®
ÏÇÓÏÇ¦ÒÒÎÁÑÌØÇÙÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕß
ÇÚÄÓÕßÙÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÓÃÒÎÙËÕßØÏÖÃÊÎÝÇÙÑÇØÃÊÎÝÓË
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ9LSPJ®ËÃÉÇÔÕÙÄÒÕÖËØÌÄØÓÇÔÝÄÖÕßÚÕ

ÙÚÕÉÎÒÄÚËØÕÙÑÇÒÃÚÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß ÜÙÚÂËÒ×ÔÎ¬Õ
ÇÓÌÏÛÁÇÚØÕ®ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓË
ÚÃÚÒÕ3PML^P[OV\[[YHNLK`®ÜÂ
ÞÜØÃÝÚØÇÍÜÊÃÇÙÎÓËÃÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÎÔ
ÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÂÚØÇÍÜÊÃÇËÃÞË
ÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇÖÇÃØÔËÏÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÙÚÎàÜÂÚÎÝÖÄÒÎÝÒÃÍËÝÓÄÒÏÝ×ØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂ
ÚÕßØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÊ×ÙÜÁÓÌÇÙÎÙËÓÏÇÖÏÕÕÏÑÏÇÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÁÜÕÏÑÏÇÑÂ
ÖÇØÄÒÕÖÕßÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÙßÔÂÛÜÝÚÎÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÜÝÑ¦-

ÑÇÓÖÇØÁÙßÔÇÔÚ¦ËÏÚÕÈÄÔÚÈÏÒ
ÑÇÏÚÕÙÒ¦ÖÙÚÏÑÃÍÕÇØÍÄÚËØÇ
ÙÚÎÔ1VL»Z7\IH[;OL7\ISPJÎ
ÁÔÇ ÏÚÙÕÖÕÆÒÕßÚØÇÍÕßÊÕÆÙË
¡ÎÚÙ¦ÑÎÇÓÈÇÑ¦ØÎ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕËÔ×ÞÛËÝ
ÚÕÈØ¦ÊßÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÁÊÜÙËÚÎÔÚØÃÚÎÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÁØÍÕß(U[PNVUL
3VULS`7SHUL[®ÙËÓÏÇÔÁÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂËÑÊÕÞÂÇÖ»ÇßÚÂÔÖÕßËÃÞË
ÇØÞÏÑ¦ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
ÏÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÐÏÕÖÕÏÂÛÎ-

Η Πάτι Σμιθ
¬ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÙË
ÓÏÇÇÒÒÏ×ÚÏÑÎÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇàÂÚÎÙÇÔÑÇÏÕÏ
ÇÔÇÊÕÃÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝ*OVPY*OVPY*OVPY®²ÕØÜÊÃÇ²ÕØÜÊÃÇ²ÕØÜÊÃÇÚÕ
ÒÄÓÖÏÚÕß7\ISPJ;OLH[LYÚÕÑÕÏÔÄÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÞÕØÜÊÃÇÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝ¦ÚÏ
ÓÏÛ7LVWSLOH]L[OLWV^LY®©
ÒÇÄÝÁÞËÏÚÎÊÆÔÇÓÎËÔ×ÍÏÇÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÙÚÎÙÑÎÔÂËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÑÇÏÎÃÊÏÇÎ¦ÚÏÓÏÛ
ÓËÚÕÑÕÏÔÄÔÇÚÇÊÃÔËÏÄÒÇÓË
ÚÇÞÁØÏÇßÉÜÓÁÔÇÙÇÔÓÏÇÍØÕÛÏ¦
¬ÇÖÕÒÒÇÖÒ¦ËÖÃÖËÊÇÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÛÁÇÚØÕ®ÕÊÎÓÄÙÏÕÝÞ×ØÕÝÑÇÏÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÎÇÖÂÞÎÙÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÎÏÊÇÔÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÙßàÎÚÂÙËÜÔ¶ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ¶
ËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÖÕßÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÓÁÞØÏÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕß¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÊËÔËÖÏÞËÏØËÃÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÊ×ÙËÏ
ÕØÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ËÃÓÇÙÚËÇÌßÖÔÏÙÓÁÔÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÓËÚÎÊÎÓÄÙÏÇÖËØÏÁØÍËÏÇ®
ÙÎÓËÃÜÙËÎÌØÕÊÃÚÎÇÔÇÍÏÜÚ¦ÑÕßÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÚÕßÏÊØÆÓÇÚÕÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔËÃÔÇÏÑÇÒÂ®ÇßÚÂÑÇÛËÇßÚÂÔëËÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÚÕÖÕÒÃÚËßÓÇÖÕßÑ¦ÔËÏËÌÏÑÚ¦ÚÇ
ÑÇÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÇÏÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÍÏÔÇÔÖÕÒÒ¦
ÑÇÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Εντονα θεατρικό «Ρέκβιεμ» του Βέρντι από τον Κουρεντζή
ËÑÈÇÒÕÆÙÇ®ËÔÏÑÄÚËØÇÌ¦ÔÎÑË
ÄÚÏÕ ÕßØËÔÚàÂÝÁÖÇÏØÔËÇÌÕØÓÂÇÖÄÚÕÑËÃÓËÔÕÍÏÇÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÇÒÄÍÏÇÔ¦ÖÇßÙÏÔÇÏ×ÔÏÕÔÊÕÝÇßÚÕÃÝ ÆØÏË®ÕÂÞÕÝÃÙÇ
ÖÕßÇÑÕßÍÄÚÇÔËÔ×ÙÚÎÔÓÁØÇ
ÕØÍÂÝ®ßÖÂØÐËËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÄÝÄÙÕ
ÌÇÔÚ¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÚÎÔÕØÍÂÚÕßËÕÆÚÇÒÄÍÏÇ¬ÃÖÕÚËÊËÔÛÇÓËÃÔËÏÇÚÏÓ×ØÎÚÕ®Î

Η συστηματική
ανάδειξη λεπτομερειών
μάλλον αποδυναμώνει
παρά εμπλουτίζει τη
συγκεκριμένη μουσική.

Γεμάτη ÒÚØ~Ñ{ÉÓ¨oÉ{ÑiÉ¨ÐiÉËÑ³È1ÉÌÙ¨ÈÈ¨É³ÇÊ

ÚÇÞÆÚÎÚÇÁÍÏÔËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇØÍÂ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÄÒÕÏÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔ
ÚÎÔÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÒÁÐÎÚÃÖÕÚË®UPS®
ÇÚ¦ÁÔÇÔÚØÄÖÕÎÖØÕÙÁÍÍÏ-

ÙÎÇßÚÂÓËÇÌËÚÎØÃÇÚÕÑËÃÓËÔÕÓÕÏ¦àËÏÔÇÖÇØÇÈÒÁÖËÏÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝËÏÊÏÑ¦ÊËÇßÚÂÝÚÕßÁØÔÚÏÄÖÕß
ÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇËÃÔÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝ

Χ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

«Το “Ρέκβιεμ” ËÃÔÇÏÎÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÄÖËØÇÚÕßÁØÔÚÏÓËËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÁÔÊßÓÇ®ËÃÞËÖËÏÓËÇØÑËÚÂ
ÊÄÙÎßÖËØÕÉÃÇÝÇÒÒ¦ÄÞÏÚËÒËÃÜÝ
¦ÙÚÕÞÇÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝ
ËØÓÇÔÄÝÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝ²ÇÔÝÌÕÔ
¡ÖÃÒÕ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÚÕËÃÊËÑÇÏÕ
ËÄÊÜØÕÝ ÕßØËÔÚàÂÝÕÕÖÕÃÕÝÊÏÎÆÛßÔËÚÕÁØÍÕÓËÚÎÔ©ØÞÂÙÚØÇ
ÑÇÏÚÎ²ÕØÜÊÃÇT\ZPJ(L[LYUHÚÎÝ
©ÖËØÇÝÚÕßËØÓÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÙÚÎÔÖØ×ÎÔÇÃÛÕßÙÇ¢ÃÒÜÔÚÎÝ
¡ÕßÙÏÑÂÝ®
ÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÜÔËØÓÎÔËÏ×ÔÚÕß
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÒÒÎÔÇÇØÞÏÓÕßÙÏÑÕÆ
ÑÇÏÚÕªÁÑÈÏËÓ®ÚÕßÁØÔÚÏËÃÔÇÏ
ÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÚÙÏ
ËÃÊÇÓËÓÕßÙÏÑÕÆÝÑÇÏÞÕØÜÊÕÆÝ
ÔÚßÓÁÔÕßÝÓËØ¦ÙÇÕØÞÂÙÚØÇÖ¦ÔÚÕÚËÄØÛÏÇÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÞÕØÜÊÃÇÖÕßÁÌËØÔËÚÏÝÖÇÒ¦ÓËÝÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÙÚÄÓÇ×ÙÚËÔÇÇÑÕÆÍËÚÇÏ
ÇÑÄÓÇÖÏÕÊßÔÇÚ¦ÕÂÞÕÝÚÎÝÙÚÕ
ÓÁØÕÝ¦ÒÖÏÍÐÛÇßÓÇÙÚÄÔÂÞÕÔ

ËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÎÙÚÕÓÕßÙÏÑÄÑËÃÓËÔÕÓÕßÙÏÑÂÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÙßÔÛÁÚÎËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÑÇÔÊÇÒÜÊ×ÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦¦ÓËÙÎ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÓÎÔÇÍÍÃÐËÏ

ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÔÇÖÇÃÊËßÚÕÇÑØÕÇÚÂØÑËÃÔÇÖÇÏÞÚËÃÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÞÜØÃÝÖËØÏÚÚ¦ÌÑÏÇÙÃÊÏÇ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÇÔ¦ÊËÏÐÎÒËÖÚÕÓËØËÏ×ÔÓ¦ÒÒÕÔÚÎÔÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔËÏ
ÖÇØ¦ÚÎÔËÓÖÒÕßÚÃàËÏØ¦ÍÓÇÚÏ
ÙËÙÎÓËÃÇÄÖÕßÕ ÕßØËÔÚàÂÝÑÏÔÂÛÎÑËÖÏÕÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÍÏÇÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÊËÊÕÓÁÔÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÂÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝÖËÏÙÚÏÑÄËÏÊÏÑ¦
ÓËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔßÉÎÒÄÚÇÚÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÕØÞÂÙÚØÇÝÑÇÏÚÎÝÞÕØÜÊÃÇÝT\ZPJ(L[LYUH
ÐÃÙÕß¦ÓËÙÕÂÚÇÔÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÓÕÔÜÊ×ÔÖÇØÄÚÏ
ÙÚÎÒÕÍÏÑÂÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÎÑËÖÇØÇÖ¦ÔÜÕÈÇÛÆÌÜÔÕÝ¬ÇØÁÑ§ÇàÓÃßÖÕÞØË×ÛÎÑËÙËÇØÍÁÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇÓÎÒÄÌÜÔËÝÌØ¦ÙËÏÝÙÚÇ
ÒÄÍÏÇÑËÚËÆÜËÏÝÚÇÍÄÔÇÚÇÖØÕÙÖÃÖÚÜ®±ÍÏËÃÝÑÇÏÏÙÞßØÁÝÌÜÔÁÝ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔÓËËÖÏÚßÞÃÇÙÚÕ
àÎÚÕÆÓËÔÕÖ¦ÔÚÜÝÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÄÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÔÇÐËÞÜØÃÙËÏ
ßÉÃÌÜÔÕÝÇØÃÔÇÓÖ¦ËÈÇÊÏÁÛËÚË

ÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÌÜÚËÏÔÂÑÇÏÇÏÛÁØÏÇßÉÎÒÂÖËØÏÕÞÂÄÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÚÎÊÆÔÇÓÎÖÕßÚÎÝËÖÁÚØËÖËÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÞÕØÜÊÃÇ
ÓËÙÄÌÜÔÕÝÇØÔÚÕßÃÓÖØÇÞÇÓÏ¦ÔÊÏÇÑØÃÛÎÑËÍÏÇÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇ
ÑÇÏÛËØÓÂÌÜÔÂÚÎÝËÔ×ÕÚËÔÄØÕÝ§ÚÓÃÚØÕÕÖÄÌÂÚÇÔÑßØÃÜÝ
ÎØÜÏÑÄÝÓËàÎÚÕÆÓËÔÕÄÓÜÝÓÃÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÒßØÏÑÂËØÓÎÔËÃÇ
ËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕÑÕÏÔÄÇÖÕÙÈÕÒÜÓÁÔÕÍÏÇ
ÓËØÏÑ¦ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÓÁÔËÏÙÏÜÖÎÒÄÖØÏÔÐËÙÖ¦ÙËÏÙËÞËÏØÕÑØÕÚÂÓÇÚÇ¬ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÈØÇÊÏ¦
ÕÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÛÁÒÎÙËÔÇËÒÁÍÐËÏ
ÑÇÏÇßÚÂÚÎÙÏÜÖÂÚÎÝÑÇÚ¦ÔßÐÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÛØÏ¦ÓÈÕßÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÕßÙÚÂÒËÝ
¦ÒÇÚÕÝ®ÓËÚÇÊÕÐ¦ØÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÇÄØÍÇÔÇÍÏÇÇØÑËÚ¦ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÖØÏÔËÖÏÚØÁÉËÏÙËÇßÚÕÆÝ
ÔÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÑÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄÔÇ
ËÑÌØÇÙÚËÃ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τα πηγάδια
ανέβλυσαν
ιστορία

Ο Πειραιάς των ελληνιστικών χρόνων
μέσα από εκατοντάδες ευρήματα
Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Ερμής ο ËØÊ×ÕÝÚÎÝÑÇÒÕÚßÞÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÂÕ²ÛÄÔÏÕÝÚÜÔ
ÕØÃÜÔËÊÇÌÏÑ×ÔÑÇÏÓËÚÇÌßÙÏÑ×Ô"
ßÒÇÃÕÝÂÚØÕÌÇÃÕÝÖÕßÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÑÇÏÚÎÔËÐ×ÛßØÇ"
©ÏÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÁÞÕßÔ
ÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÎÔÖÒÂØÎÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÚÕßÐÆÒÏÔÕßÇÍ¦ÒÓÇÚÕÝÚÕßËÏØÇÏ¦
©ÒÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÜÙÚÄÙÕÚËÑÓÎØÏ×ÔÕßÔÚÎÔÚÇÆÚÏÙÂÚÕßÓËÚÕÔ
ØÓÂÑÇÏÚÎÞØÂÙÎÚÕßÑÇÚ¦ÚÕßÝ
ËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝÜÝÕÏÑÏÇÑÂÝ
ÛËÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÒÇÚØËßÚÏÑÁÝÚËÒËÚÁÝËÓÏÇÖÄÒÎËÓÖÄØÜÔÑÇÏ
ÔÇßÚÏÑ×ÔÙÇÔÚÕÔËÏØÇÏ¦ÎÒÇÚØËÃÇ
ÚÕßØÓÂÙÚÇÙÖÃÚÏÇÜÝÖØÕÙÚ¦ÚÎ
ÚÕßËÓÖÕØÃÕßÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÁÑÖÒÎÐÎ
¬ÕØÓÇÏÕÚßÞÇÃÕËÆØÎÓÇÜÝÛËÄÖËÓÖÚÕÊ×ØÕÖÕßÂØÛËÙÚÕÌÜÝ
ÑÇÚ¦ÚÏÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕßÓËÚØÄÙË
ÁÔÇÇÖÄÚÇÇØÞÇÃÇÖÎÍ¦ÊÏÇÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇÍÃÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÕÏÑÕÑßØÏÄÓÏÇÝËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÇÔÁÙßØËÇÖÄÚÇÈ¦ÛÎÚÎÝ
ÍÎÝÓÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÑÇÏÁÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝ
ÙÚÕØÃÇÝ¬ÇßÚÃàËÚÇÏÓËÁÔÇÚØÇÍÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ!ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß
ËÏØÇÏ¦ÚÕÖ²ÄÚÇÔÚÇØÜÓÇáÑ¦
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇßÖÄÚÕÔÆÒÒÇÖßØÖÄÒÎÙÇÔÑÇÏÏÙÕÖÁÊÜÙÇÔÚÎÔÖÄÒÎ
¬ÆÞÎÇÍÇÛÂÚÕÐÆÒÏÔÕ¦ÍÇÒÓÇ

Υπόγεια ~ÙÌTiÐiÙÉÂÑÐÉÊÑ³ÑÐËÉÈiØÐK¨ËÈÙÒ³V~ÜÑ{~
~Ñ{ÉÜÜi{³{~T¨

Τα έργα για το μετρό
έφεραν στο φως
αντικείμενα που, αν και
από οργανικά υλικά,
διατηρήθηκαν επί 20
και πλέον αιώνες.
¶ÁÔÇÓÕÔÇÊÏÑÄËÆØÎÓÇ¶ÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÕÏÑÕÙÑËßÂÝÇÖÄÌÛÇØÚ¦ßÒÏÑ¦ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÇÖÎÍ¦ÊÏÇÑÇÏ
ÙÌØÇÍÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÖßÑÔÂÒ¦ÙÖÎ¬Õ
ÓÏÑØÕÑÒÃÓÇÓËÙÚÇÛËØÂßÍØÇÙÃÇÑÇÏ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÑÇÏÑßØÃÜÝÕÏÇÔÇËØÄÈÏËÝÙßÔÛÂÑËÝËÓÖÄÊÏÙÇÔÚÎÊØ¦ÙÎ
ÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÖÕßÛÇËÖÁÌËØÇÔ
ÚÎÔÇÒÒÕÃÜÙÂÚÕßÝËÐÎÍËÃÕÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÕßÚÂÝÚÙÏÊÏÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÐÆÒÏÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏ¦ÒÒÇÕØÍÇÔÏÑ¦ßÒÏÑ¦ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÙÂÓËØÇ
ÖÕÒÆÚÏÓËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÙËÞËØÙÇÃËÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
ÛÇËÃÞÇÔÞÇÛËÃ!ÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÌÆÒÒÕÖÄØÚÇÝÐÆÒÏÔËÝÙÌØÇÍÃÊËÝÍÏÇ
ÚÇÖØÄÙÌÕØÇÚÎÝÔÕÏÑÕÑßØ¦ÝËÃÊÎ
ÑÇÒÒÜÖÏÙÓÕÆÞÚËÔ¦ÑÏÇÚÓÂÓÇÚÇ
ËÖÃÖÒÜÔÚßÞËØ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÏÓÇÍËÏØÏÑ¦ÙÑËÆÎÙÖÄØÕÏÑÇÏÑÇØÖÕÃ
ÌÕßÔÚÕÆÑÏÇÇÓÆÍÊÇÒÇÑÇØÆÊÏÇ
ËÒÏÁÝÙÚÇÌÆÒÏÇÞØÕÔÕÒÕÍÎÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÕÈqÓÏÙÄÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏ

ÓÁÞØÏÚÕÖ²¬ÕßÒÏÑÄÇßÚÄÇÖÕÛÎÙÇßØÃàËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÁÒÒÇ²ØßÙÕßÒ¦ÑÎÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÕßÚÂÝÑÇÏ
Ï×ØÍÕÝÁÖÖÇÝÖÕßÓÇÝÚÇÐÃÊËÉË
ÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙÚÕÔËÏØÇÏ¦
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÙÚÏÑ×ÔÞØÄÔÜÔÓÁÙÜÚÜÔ
ÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔÙÚÎ
ÊÏÎÓËØÃÊÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÙË¬ØÕÞÏ¦®

Η καταστροφή του 86 π.Χ.

Ο ξύλινος Ερμής³È(É{¨Ñ{ÒåoÑÜÐÑ{Ù{³{~ÊØÜÑ³¨ÉËÑØVÑÌ{~ËÑÉÜÜi{³{~T¨ÌVÈK¨ÓÚi~ÉÉioÒÙ{

©ÚÇÔÓÖÂÑËÕØÜÓÇáÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÚÕÖ²ÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÓËÍ¦ÒÎÖÕÒÏÕØÑÃÇÑÇÚÁÑÇÉË
ÚÎÔÖÄÒÎ©ÙÕÏÖÇØÁÓËÏÔÇÔàÜÔÚÇÔÕÃËÖÁÙÚØËÉÇÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÚÇÇÖÕÑÇãÊÏÇÚÎÝÕÏÑÕÙÑËßÂÝÑÇÏÚÇÖÁÚÇÐÇÔÙÚÇÖÎÍ¦ÊÏÇÍÏÇÔÇÑÇÛÇØÃÙÕßÔÚÏÝËÙÚÃËÝ
ÑÇÏÔÇÐÇÔÇÙÚÂÙÕßÔÚÕÔÕÏÑÕÑßØÏÄ
ÚÕßÝßÚÂÎÊÏÇÒßÓÁÔÎÕÏÑÕÙÑËßÂ
ÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÕßÈØÂÑÇÓËÞ¦ØÎÙÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÇÔÇÙÑÇÌÂÓÇÝÊÃÔËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇ¶ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÞÇØÚÕÍØÇÌÏÑÂ¶ÚÕßËÏØÇÏ¦
ÑÇÚ¦ÚÕßÝËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝ
ÖÕßÇÍÔÕÕÆÙÇÓËÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇ
ÑÒËÏÙÚ¦ÙÆÔÕÒÇÚÕßÝÞ×ØÕßÝÊÎÒÇÊÂÇÖÄØØÏÉÎÝÊÕÓÏÑ×ÔßÒÏÑ×Ô
ÞØÎÙÚÏÑ×ÔÂÓÎÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÇÖÄ
ÊÎÓÄÙÏÇÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ÑÚÃØÏÇÙÇÔÑ¦ÉÕßÒËÝÊËÊÕÓÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙÇÓËÔÇ
ËÖÇÔÇÙßÔÊÁÙÕßÓËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÓË

ÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÑÇÏÚÕßÝÊÆÕÙÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÚÕßÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÙÏÁÍÏÔËÊßÔÇÚÂ
ÙÂÓËØÇÎÙÆÔÛËÙÎÓÏÇÝßÖÕÛËÚÏÑÂÝ
ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏ×Ô
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÕÏÑÃÇÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÖÕßÕÏÇßÐÎÓÁÔËÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ËÖÎØË¦àÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÕßËÏØÇÏ¦®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
ÎÖØÕáÙÚÇÓÁÔÎÚÎÝ ¬qÌÕØËÃÇÝ
ØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÁÒÒÇ²ØßÙÕßÒ¦ÑÎ
ÔÇÖÒ¦ÛÕÔÚÇÝÚÕßÒÏÑÄÚÎÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÙÑÇÌÂÝÎÑ²ØßÙÕßÒ¦ÑÎÑÇÚ¦ÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝÙÚÎ
ÊÏÎÓËØÃÊÇÖØÕÙÑ¦ÒËÙËÚÕÑÕÏÔÄÓÁÙÜËÏÑÄÔÜÔÔÇÖËØÏÎÍÎÛËÃÚÎÔÖÄÒÎÚÕßËÏØÇÏ¦ÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙËÓÏÇ
ËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÑÇÏÓÁÙÜÚÜÔ
ËßØÎÓ¦ÚÜÔÔÇÈÏ×ÙËÏÄÉËÏÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÒÏÓËÔÏÑÂÖÄÒÎ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÙÚÏÑ×ÔÞØÄÔÜÔÞÇØÇÍÓÁÔÎÙÇÔÓÖÇÑÒÇÈ¦ÝÂÊÎÇÖÄÚÎÔ
ÑÒÇÙÏÑÂËÖÕÞÂËÃÔÇÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÎ
ÖÕÒËÕÊÕÓÏÑ¦ÓËÓËÍ¦ÒÇÕÏÑÕÊÕÓÏÑ¦ÚËÚØ¦ÍÜÔÇÕÊÏÑÁÝÇØÚÎØÃËÝÑÇÏ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÊØÕÊÄÚÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔ
ßÖÄÍËÏÕßÊØÕÌÄØÕÕØÃàÕÔÚÇÌØË¦ÚÏÇÖÄÚÕÖÕÒÆÈÕßÕÒÏÓ¦ÔÏÕËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÇÔÕÃÍËÚÇÏÙÚÎ
¡ËÙÄÍËÏÕÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÏÊÁËÝÑÇÏÓÄÊËÝÓÇÍËÏØÏÑ¦ÙÑËÆÎÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝ
ÙßÔÂÛËÏËÝÑÇÏÙßÔÚÇÍÁÝ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Αναζητώντας
τη λύτρωση
στο Διάστημα
Ταξίδι στο άγνωστο μιας μαύρης τρύπας
με τον απαιτητικό φακό της Κλερ Ντενί
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η σπουδαία ÇÒÒÃÊÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÙÚØÏÇ ÒËØ§ÚËÔÃÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃËÊ×ÁÔÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÍÏÇÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝ"ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÊÏÑÕÆÚÎÝ:VSHYPZ®
¬ÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÕÑ¦ÖÕßÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÑÇÏÙÚÇÈ¦ÛÎÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕ
ÌÏÒÓËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÑ¦ÌÕÝÖÕßÖËØÏÖÒÇÔÏÁÚÇÏêÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÕ¡ÄÔÚËÑÇÏÎÓÏÑØÂÚÕßÑÄØÎàÕßÔ
ÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎ©ÙÕ
ÎÇÌÂÍÎÙÎÖØÕÞÜØ¦ÓÇÛÇÃÔÕßÓËÚÕÖ×ÝÑÇÚÁÒÎÐÇÔËÑËÃÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÍÏÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓÁÒÎÚÂÝÊÃÞÜÝËÒÖÃÊÇÇÖÕÙÚÕÒÂÝÖÕßÁÞËÏ
ÜÝÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕÓÏÇÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ
§ÚËÔÃÊÃÔËÏÚÕÔÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÕÔªÄÓÖËØÚ¦ÚÏÔÙÕÔÕÕÖÕÃÕÝßÖÕ-

«Μαύρη τρύπα» ***
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2018)
Σκηνοθεσία: ÜÉ¨ ³ÉË
Ερμηνείες: ,ÌÐÉ¨³(Ò³{V
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ÉÇÑÐË
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ÙßÙÑËßÁÝÚÕßÙÑ¦ÌÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
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Ñ¦ÖÜÝÖÕÒÒ¦ÑÇÏÓÖËØÊËÓÁÔÇÙÚÕ
ÞÇØÚÃËÃÔÇÏÊÏÄÚÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÃÚÎÝÕÛÄÔÎÝ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÚÜÔ§ÚËÔÃÇÔ
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ÇÒÒÕÆÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
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ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στο «Ενας ελέφαντας στέκεται ακίνητος»,Õ ÏÔÁàÕÝ
²Õß¡ÖÕÑ¦ÔËÏÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄÔÚËÓÖÕÆÚÕÓËÁÔÇÔ
ÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄÓÇØÇÛ×ÔÏÕÊÏ¦ØÑËÏÇÝÙÞËÊÄÔÚËÙÙ¦ØÜÔÜØ×ÔÕ
ÕÖÕÃÕÝÜÙÚÄÙÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏ
ÇØÑËÚÁÝÏÊÏÕÌßËÃÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ
ËÓÏÇÇÔ×ÔßÓÎÑÏÔËàÏÑÂÖÄÒÎ
ÕÏàÜÁÝÚËÙÙ¦ØÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÊÏÇÖÒÁÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÃÇÝÎÓÁØÇÝ©ÒÕÏ
ÚÕßÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÇ
ÔÇÐËÌÆÍÕßÔÇÖÄÓÏÇàÜÂÖÕß
ÚÕßÝÖÔÃÍËÏÊØÇÖËÚËÆÕÔÚÇÝÖØÕÝ
ÚÕÙÞËÊÄÔÕßÚÕÖÏÑÄ¡ÇÔàÕÆÒÏ
ÕÏÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÕÐßÊËØÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÍÏÇÁÔÇÑÇÒÕÍßØÏÙÓÁÔÕÄÙÕÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÌÏÒÓ
ÖÕßØÃÞÔËÏÓÏÇÇßÛËÔÚÏÑÂÓÇÚÏ¦
ÙÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÑÄÙÓÕ

ΣΙΓΜΑ
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ΑLPHA

Στο «Μάρνι, μια τρελή συμμορία», ÕÏÈØÇÈËßÓÁÔÕÏÓË
©ÙÑÇØ ØÏÙÚÄÌÑÇÏÄÒÌÍÑÇÔÍÑÇÕßÔÙÚ¦ÏÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ¦ÒÒÎÓÏÇÑËÌ¦ÚÎÖËØÏÖÁÚËÏÇÑÏÔÕßÓÁÔÜÔÙÞËÊÃÜÔ
¡¦ØÔÏÓÏÇÑÇÒÕÓÇÛÎÓÁÔÎÙÖÏÚÄÍÇÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÙÚÕÔÊØÄÓÕÛÆÓÇÖÒËÑÚ¦ÔÎÝÑ¦ÖÕÏÜÔÇÊÃÙÚÇÑÚÜÔÒÎÙÚ×Ô¬ËÒÏÑ¦ÛÇËÔ×ÙËÏ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÓËÚØËÏÝÇÑÄÓÎ
ÇÖÄÈÒÎÚÕßÝ®ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÍÏÇ
ÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÚÕßÝËÔÄÞÕßÝ
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Η Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου
Η πολυεθνική, γοητευτική και μυστηριώδης εικόνα της πόλης, η «Βαβέλ» των ξένων στρατιωτών, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Κατά τη ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
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Ο καθηγητής Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής
Βασίλης Κολώνας έχει
ανθολογήσει πρωτότυπο
υλικό της περιόδου
1915 -1918.
¥ÙÚÄÙÕÊÏÇÙ×àËÏÙÚÕÙËÔ¦ØÏÄÚÎÝ
ÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝÓßÙÚÎØÏ×ÊÕßÝÍÕÎÚËßÚÏÑÂÝÑÇÏÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝËÖÏÑÃÔÊßÔÎÝÖÄÒÎÝÖÕßßÖÂØÐËÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß
ÕÒÁÓÕß
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÃÔÇÏÁÔÇÐÁÙÖÇÙÓÇÖßØËÚÕÆÑÏÇÔÕÏÖÄÒËÏÝ
ËÃÞÇÔÑÇØÊÏ¦ÇÖ»ÄÒËÝÚÏÝÑÇØÊÏÁÝ
ÚÜÔÖÄÒËÜÔÇßÚÂÖÕßÛÇÞÚÆÖÎÙË
ÖÏÕÊßÔÇÚ¦ÛÇÂÚÇÔÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÑ¦ÛËÈÂÓÇÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
ÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÚÎÝÑÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÚÕÔÚØÄÓÕÚÎÔÇÍÜÔÃÇ
ÚÕÔÌÄÈÕÚÎÔßÖÕÉÃÇÚÕÔÖÇÔÏÑÄ®
¬ÕÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕ¦ØÛØÕÚÕß
(ÕÔÚØÁÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÌÜÒÏ¦
ÑÇÚÇÙÑÄÖÜÔ®ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ3LWL[P[1V\YUHS¬ÎÔ
ÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÇßÚÕÆÑÇÏÖÕÒÒ×ÔÇÑÄÓÎÇÖÕÙÖÇÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÖØÜÚÄÚßÖÕßÒÏÑÄÖÕßÇÌÕØ¦
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ  ÁÞËÏÑ¦ÔËÏ
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³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø2x¿_¦©x²Ã-²ºXx&¦_©©
ÛßÙÓÕÆÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔ®¦ÔÛÁÒËÚËÊÏÇÑÕÖ¦ÝÖÎÍÇÃÔËÚËËÏÝÚÎÔ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÔ®ÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÕÏ
ÎÛÕÖÕÏÕÃÙÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÊÏÇÑÜÓÜÊ×ÔÚÇÝ
ÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝàÜÂÝÚÜÔÙÚØÇÚËßÓÁÔÜÔÙÚÎÖÄÒÎ
ÓËÍ¦ÒÎÙÚØÇÚÏ¦ÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ
ÇßÚÂÖÕßÕ ÒËÓÇÔÙÄËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÊÎÑÚÏÑ¦ÜÝÑÎÖÕßØÕÆÝÚÎÝ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ®ÒÄÍÜÚÎÝÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÖËØÔÕÆÙË
ÇÚÁÒËÏÜÚËÝ×ØËÝÙÚÕÖËØÏÞÇØÇÑÜÓÁÔÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÚÇ
ÖÕÒËÓÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ

600.000 «κηπουροί»
Αεροφωτογραφία ¤x>n_X_>nº_¦¦_V®³ÈÉÈ~Ö(Ö¨oÈt0ÑÌ¨ÑÐÑÑÈ³ÌÐÑØ~ÒÉ{ÑÉ{¨ÉÈÌÐÑ³ÉÐ{ÑÌÜiÉÂ³{~Êu

Η είσοδος³ÈÉ³{Ñ³¨ËÈtÉ¨³Óu³iÜÉ×Ì¨ Ë~iØ
¦ÊËÏÁÝÚÕßÝ ÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÙËÏÝÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÌÎÓËØÃÊÜÔÑÇÏÖËØÏÕÊÏÑ×ÔÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÎÓËØÕÒÄÍÏÇÙÚØÇÚËßÓÁÔÜÔÑÇÏÒÎÙÓÕÔÎÓÁÔÇÑËÃÓËÔÇ
ËÖÕÞÂÝÚÇÕÖÕÃÇ¶ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓË
ÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÏÙÚÕØÃÇ¶ÑÇÚÁÍØÇÌÇÔ
ÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇßÚ×ÔÖÕßÕÖÄÒËÓÕÝÁÌËØËÙ»ÇßÚÂÔÚÎÓÇÑØÏÔÂ
ÍÜÔÏ¦ÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ®ÍØ¦ÌËÏÙÚÕ
ËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÚÕßÙÎÓËÃÜÓÇ
¬ÕÔÈØÂÑÇÓËÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÎÔÖÄÒÎÚÕßÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÓÏÒÂÙËÏÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÓËÒÁÚËÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÚÕß ÕßÑÇÏÕÆÇÏ×ÔÇÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß¡ËÚÎ
ÙßÓÖÒÂØÜÙÎËÔÄÝÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÎÔ
ËÖÕÞÂÖÕßÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÓËÍ¦ÒÕÑÁÔÚØÕÇÔËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝÔÚ¦ÔÚ
ÑÇÏÎÖÇÒÏ¦ËÒÒÎÔÏÑÂÚÕßØÑÏÑÂ
ÓÎÚØÄÖÕÒÎÁÍÏÔËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÓË
ÚÎÛÁÒÎÙÂÚÎÝÁÔÇÑÁÔÚØÕÌÏÒÕ-

Η παρουσία³ÈÈÐÐÑT{~Ö³¨Ñ³Ö³iÉ¨{TÊ³È0ÉÜÉËÈ

Ενα αλισιβερίσι από πολύχρωμο κόσμο
«Ομως É~ÉËÈÐÉÓ~ÑÉÑ×Ñ³ÒÇÐÑ{Ì³{ÇÉÒÜÜ~ÌÐV
Ê³Ñ³ÑÜÜÌ~³ÜÊÚØ³ÑÚ¨~Ñ{³³ÜÈoÓÐ{ÇÑ
³ÈØÙ¨ÌÐÈØ0{ÒÜÜ{³¨Ñ³{³{~ËÐÉ³ÑÑ{T³oÒÜÑÇÑÑÐÓTÑ
É{³Ñ³ÑÑÈ³Ò~{ÑÐÉ³{ØÜÉÈ~ÓØ³ÈØ³ÜÓØ~Ñ{³ÑÒ¨ÑÐÉ¨ÓÐÉ³{Ø
~Ì~~{ÉØ×Ö³ÉØ${åooÜ{VÐÉ³Ñ~³ÒÑ{~{Ñ~ÒK¨Ñ~Ò~{ÑV{ÑÂ{ÐÑ³{~Ë³ÈØÐÉÓÑÐ{~¨Ì¨ÑKÙËÑÌÐÑÐÖÈÌÐÒÜiØV{.Ó¨K{ÐÉ
³ÑÉ¨ËÉ¨oÑÙË~TÑ~Ñ{³i¨Ñ{Ê³ÜÊV³Ñ×Ñ³Ñ¨Ò~{Ñ³ÑÙ{~Ò
ÐÑØVÌÜÑ³TÑ~ËVÐÉÐÑ~¨{ÓØ³ÈÜ{T³ÓØÜ¨ËÙÉØ³{ØoÒÐÉØV{ÙËÐÉ
³È¨ÐÒ{ÑV{.ÉÉoÑÜÓÇ{È³ÈØÈ~×Ñ³ÖÑÌ³{³ÒTÑ³¨É
³ÑÑ{Ù{ÒNeO ÑÑÜ{{KÉ¨Ë{ÑÌÜÖT¨Ð~ÌÐVÈÑÜ{ÇÉ³ÈØ
Ù¨ÌÐÈØÑÑÐiÊÂÉ¨ÉÖÑÒÉ{u1(É³ÒÜiØwÛ{ÐÊÙiØVt${
Ù¨ÌÐ{³ÈÛÑ{ÙÒÜÈu ~Ù ³ËÑ
ÐËÔÃÇÝÍÏ»ÇßÚÕÆÝ®ÄÖÜÝÁÍØÇÌÇÔ
ÁÔÚßÖÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÎÖÄÒÎÈØÁÛÎÑË
ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕËÖËÚËÏÇÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ¬Õ¡ÇØÍÇØÏÚ¦ØÏÚÕßÏÍÇÃÕß®Î¬ØÕßÈÃÒÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ®Î
¡ÇÙÙÇÒÃÇÚÕßËÈ¦ÔÚË®ÚÕËØÔÚÁÔÚÕßÏÍÇÃÕß®ÚÕÙÚÇßØÕÊØÄÓÏ
ÚÜÔËÛÔ×Ô®ÎÇÈÁÒÚÜÔÌßÒ×Ô®
ÈËÈÇÃÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÓËÍ¦-

ÒÎÖßØÑÇÍÏ¦ÚÕß ÑÇÚ¦ÖÏËÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝ©ÏËÙÙÇÒÕÔÏÑËÃÝÈÁÈÇÏÇËÖÁàÎÙÇÔÇÒÒ¦ÄÞÏÚÇ
ÑÚÃØÏÇ®ÒÁËÏÕÇÙÃÒÎÝ ÕÒ×ÔÇÝ
©ÆÚËÇßÚ¦ÖÕßÙ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎ
ÌÜÚÏ¦ÊËÔÁÞÕßÔÊÏÇÚÎØÎÛËÃÖÄÙÕ
Ó¦ÒÒÕÔÚÇËØËÃÖÏÇÒ¦ÞÏÙÚÇÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÛßÓÃàÕßÔÄÚÏÙÚÇÃÊÏÇÇßÚ¦
ÙÎÓËÃÇÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÖÄÒÎÝÙÚÎÔ

ÖÇÒÏ¦ÖÇØÇÒÃÇÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇÒËßÛËØÃÇÝÙÚÎËÔÏàÁÒÕßÙÚÎ¢Ø¦ÍÑÜÔÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇßÖÂØÐËÓÏÇ¦ÒÒÎÖÄÒÎÖÕß
ÇÍÇÖÂÛÎÑËÇÖ»ÄÒÕßÝÄÙÕßÝÁàÎÙÇÔ
Ù»ÇßÚÂÔÁÙÚÜÑÇÏÍÏÇÒÃÍÕÁÙÚÜ
ÑÇÏÙË×ØËÝÖÕÒÁÓÕß®
¬ÏÊÏÇÙ×àËÚÇÏÙÂÓËØÇÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÇÑÕÆÙÚÎÑËÙÚÇÖÁØÇÚÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ØÜÚÂÙÇÓËÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ
¢ÕÈ¦ÓÇÏÄÚÏÓÄÔÕÔÚÕÑÕÏÓÎÚÂØÏÕÚÕßÁÏÚËÔÒÏÑÁÞËÏÓËÃÔËÏÑÇÏ
ÎÕØÛÕÍØÇÌÃÇÚÜÔÕÔÕÓ¦ÚÜÔËÑËÃ
ÑÇÏÙÚÕÑÕÏÓÎÚÂØÏÕÚÎÝ¡ÃÑØÇÝÖÕß
ÓÇØÚßØÕÆÔÚÏÝÖÇÚØÃÊËÝÚÜÔÖËÙÄÔÚÜÔ ÏÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÊÏÎÍÂÙËÏÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÖÒÕÆÚÕÝÚÜÔÖËØÏÍØÇÌ×ÔÊÏÇÌßÒ¦ÙÙËÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÓÏÇÝÖÄÒÎÝÖÕßÖÁØÇÙËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÐÁÍÔÕÏÇÙÚÎÖËØÃÕÊÄÚÎÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÖßØÑÇÍÏ¦ÚÎÔÁÒËßÙÎÚÜÔ
ÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏÚÎÔÇÔÇÞ×ØÎÙÎ
ÚÎÝËÈØÇáÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ¡ËÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ¦ÒÒÇÐËÕÞ×ØÕÝÓËÚÕÔ»ÎÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÖÒÎ-

ÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÜÔ
ÙßÓÓ¦ÞÜÔÙÚÕÁÏÚËÔÒÏÑËÃÞÇÔÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÄÒËÝÕÏßÖÎØËÙÃËÝÕÏ
ÖØÕÓÂÛËÏËÝÑÇÏÚÇËÌÄÊÏÇÍÏÇÚÎ
ÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÙÃÇ
ÇÔÊØ×ÔÌÛÇÙÇÔËÊ×ÇÖÄ
ÚÏÝ¦ÑØËÝÚÎÝßÌÎÒÃÕßÍÏÇÔÇËÖÇÔÊØ×ÙÕßÔÚÕÔÇÖÕÏÑÏÇÑÄÙÚØÇÚÄÚÜÔ
ØËÚÇÔ×ÔÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔÞÜØÃÝÔÇ
ÐÁØÕßÔÚÃÖÕÚËÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎÖÕßÛÇ
ÚÕßÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÙËÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß
©ÏÖÏÕËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÏÂÐËØÇÔ
ÄÚÏËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÇÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÇÒÒ¦ÓÁÞØÏËÑËÃ©ÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÖÕß
ÇÖÕÈÏÈ¦àÕÔÚÇÔËÊ×ÁÈÒËÖÇÔÑÇÚ»
ÇØÞ¦ÝÇßÚÄÖÕßÖËØÃÓËÔÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇËÃÞÇÔÇÑÕÆÙËÏÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÆØÏÙÑÇÔÓÏÇÖÄÒÎ
ÖÕßÚÕÑ¦ÚÜÚÓÂÓÇÚÎÝÂÚÇÔËÔÚËÒ×ÝËßØÜÖÇáÑÄÔÎÌÕØÃàÕÔÚÇÝ
ÖØÕÝÚÎÔÔÜÄÒÎÑÇÏÚÏÝÚÕÆØÑÏÑËÝÙßÔÕÏÑÃËÝÇÔÇÑ¦ÒßÖÚÇÔÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÂÄÖÜÝÚÎÔÖËØÃÓËÔÇÔÑÇÏ
ÚÎÔËÃÞÇÔÌÇÔÚÇÙÚËÃ®ÒÁËÏÕÇÙÃÒÎÝ ÕÒ×ÔÇÝ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÕßÓÃÒÎÙËÓË
ÚÎÔÖÕÏÂÚØÏÇÜÂ ÇØÁÒÒÎÖÕß
ÑÇÚÕÏÑÕÆÙËÙÚÎÙßÔÕÏÑÃÇÚÜÔÐÕÞ×ÔÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÑ¦ÒËÙËÔÇÚÕß
ÖËØÏÍØ¦ÉËÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÖÕß
ËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÙÚÎÔÖÄÒÎËÑËÃÔÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇ¡ÕßÚÄÔÏÙËÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇ
ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÚÎÙßÓÖ¦ÛËÏÇÚÜÔËÙÙÇÒÕÔÏÑÁÜÔÖØÕÝÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÎÔËÖÇÌÂ
ÚÕßÝÓËÚÕËÈØÇáÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÒÄÍÜ
ÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÎÔÑÒËÏÙÚÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝÖÄÒÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÖÄÙÕËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏÂÚÇÔ¶ÖÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦¶ÕÏ¦ÒÒÕÏÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃ
ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÎÝßÉÎÒÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ2ÇÏÓÕßËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑËÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÎÝÇÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÌÜÔÎÚÏÑÂÝ
ÖÕßÚÎÝÖÇØÁÊÏÊËÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÚËÔÄØÕÝÙÚØÇÚËßÓÁÔÕÝÙÚÎ
ÙÚØÇÚÏ¦ÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ®

Από αριστερά: Ñ×ËÑ³iØ³Ñ{ËÑØt1ÉÑÜË~iV×Ü{Ò³~Ñ³Ñ~ÌuåÌÉ{Ø³iØ1ÉÑÜË~iØ/v_º©²¦>²_X_À©V´ÆlÒÜÜØÑÂ{ÐÑ³{~ÌØ³iÑo¨Ò³iØÌÜiØVÉ{~ÌÑÉÂ×ÖÜÜÈ³iØÓ~ÙiØt2&>¦x©x_>->xº_uVd

