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ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ

Επικίνδυνο τέλμα
στο κεφάλαιο
των αγνοουμένων
«Δεν το κρύβω ότι οι
οικογένειες, αλλά και
εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι τόσο από
τους ρυθμούς όσο και
με τα αποτελέσματα της ΔΕΑ», τονίζει στην «Κ» ο Φώτης Φωτίου. Ο Επίτροπος Προεδρίας αποκαλύπτει επίσης ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε
βάθος έρευνες για το μεγάλο κεφάλαιο των πεσόντων του 1964 της Τηλλυρίας και ευελπιστεί ότι εντός των
επόμενων δύο μηνών θα προχωρήσουν στις ανασκαφές. Σελ. 16

www.k athimerini.com.cy | €2,50

Τα σχέδια της Τουρκίας για την ΑΟΖ

Αποκαλύπτουμε τις θερινές κινήσεις της Άγκυρας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στα κυπριακά θαλασσοτεμάχια
Σε περίοδο που το ενεργειακό παιχνίδι στην
Ανατολική Μεσόγειο λαμβάνει ολοένα και
σημαντικότερες διαστάσεις, η Άγκυρα έχει
καταστρώσει πλάνα που θα ενεργοποιήσει
το καλοκαίρι. Στόχος η προβολή των διεκ-

δικήσεών της σε θάλασσα και βυθό ώστε
να φέρει Αθήνα και Λευκωσία ενώπιον τετελεσμένων. Αρχικά θα αποστείλει το ερευνητικό πλοίο «Ορουτς Ρέις» σε περιοχή
ανατολικά της Καρπάθου και νότια Ρόδου

και Καστελόριζου. Πρόκειται για το πλέον
κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς η ανατολική απόληξή της
ενώνεται με την ΑΟΖ της Κύπρου. Εξάλλου
τα δύο τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα ανα-

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Η τραγωδία μας υπερβαίνει τα σύνορά μας

Παθήματα και
μαθήματα από
τις ευρωκάλπες

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Μπορεί οι ευρωεκλογές να μην έχουν σήμερα
για πολλούς το υψηλό διακύβευμα και εκείνο
το προεκλογικό αφήγημα που θα οδηγήσει
τους πολίτες μαζικά στις κάλπες, αυτό,
ωστόσο, δεν ίσχυε πάντα. Υπήρξαν ιστορικές
συγκυρίες που καθόρισαν και επηρέασαν
τα εκλογικά ποσοστά του κάθε κόμματος.
Από το Σχέδιο Ανάν και τη διάσπαση του
ΔΗΣΥ, στις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις
των Αβέρωφ Νεοφύτου, Άντρου Κυπριανού
και Νικόλα Παπαδόπουλου. Τα μηνύματα
και το προεκλογικό αφήγημα. Σελ. 8

Να γίνει η Κύπρος
free wifi zone
Το ΑΚΕΛ θα μας καταγγείλει και για
το ότι σώσαμε τον τόπο από τη χρεοκοπία, διερωτάται ο Λευτέρης Χριστοφόρου! Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής μιλάει και για τη φιλία του με
τον Μάνφρεντ Βέμπερ και τον στόχο
του να καταστεί ολόκληρη η Κύπρος
free wifi zone. Σελ. 8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν ενόψει

Δεν ταιριάζει στην
Αριστερά ο καναπές
Το ΑΚΕΛ μετά από πολλές φουρτούνες επανακάμπτει, όπως λέει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του Γιώργος
Γεωργίου στην «Κ». Εξηγεί δε ποιοι
κατά την εκτίμησή του είναι οι λόγοι
που το κόμμα της Αριστεράς δεν κατάφερε ακόμα να κεφαλαιοποιήσει
την κυβερνητική φθορά. Σελ. 9

ΕΜΙΛΥ ΓΙΟΛΙΤΗ

Εμπόδια στη μείωση
τιμής του ρεύματος
Ακριβό το ρεύμα παραδέχεται η
πρόεδρος της ΑΗΚ Εμιλυ Γιολίτη και
τονίζει ότι η μείωση της τιμής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η Αρχή
καθυστερεί το άνοιγμα της αγοράς
και μιλάει για τα μελλοντικά σχέδια
της ΑΗΚ. Οικονομική, σελ. 6

Πάσχα 2019,
Ελπίδα χωρίς όρια
Tου ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΙΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σελ. 10

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Θα χαλάλιζα άλλη μια ζωή!
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Με λυμένο χειρόφρενο

Σελ. 13

μένεται να δραστηριοποιηθούν τους επόμενους μήνες στην κυπριακή ΑΟΖ, με πλέον
επίφοβα τα οικόπεδα, 1, 4, 5 και 7 που δεν
έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, αλλά και το
3, όπου έχει ήδη μια φορά επέμβει. Σελ. 6

Kατρακύλα οικονομίας και απώλειες δήμων ανάγκασαν τον Ερντογάν σε συμβιβασμούς. Μελετά αναδόμηση του κυβερνητικού ΑΚΡ και ανασχηματισμό. Σελ. 7
Το πρόσωπό της μας έγινε οικείο, καθώς τις τελευταίες μέρες περνά μπροστά από τα μάτια μας ασταμάτητα. Είναι η Marry Rose από τις Φιλιπ-

πίνες που μαζί με την 6χρονη κόρη της Sierra, μπήκαν πρώτες στο φρικτό κεφάλαιο μιας σειρά εγκλημάτων, με δράστη τον 35χρονο «Ορέστη».
Ακολουθούν οι Arian Palanas Lozano, η Marikar Valdez, η 36χρονη Livia Florentina Bunea και η 8χρονη κόρη της Elena Natalia Bunea, καθώς
και μία κοπέλα από την Ινδία ή το Νεπάλ. Ίσως κι άλλες, ποιος ξέρει πόσες; Τα ερωτήματα ενώπιον της Αστυνομίας πολλά και εις βάρος της άλλα τόσα. Τα νέα μας έχουν ήδη περάσει τα σύνορα της πάλαι ποτέ φιλόξενης Κύπρου και παίζουν ως κύρια είδηση στα διεθνή ΜΜΕ. Σελ. 4

Μικρά εμπόδια
στον δρόμο ΓεΣΥ
Αισιόδοξος όμως ο ΟΑΥ
Στην τελική ευθεία πριν από την εφαρμογή
του μπαίνει το ΓεΣΥ. Ο δρόμος του δεν
είναι εύκολος, καθώς ξεπετάγονται κάποια
αγκάθια. Ο ΟΑΥ παρουσιάζεται έτοιμος
να επιλύσει τα όποια προβλήματα. Την
ίδια ώρα νοσηλευτήρια εντάσσονται
στην ιδιωτική πλατφόρμα. Σελ. 15

Εκλογές στη σκιά
του Καταλανικού
Καταλύτης ανατροπών η περιοχή
Οι δημοσκοπήσεις έφερναν το PSOE στην
πρώτη θέση με διαφορά από τα υπόλοιπα
κόμματα. Αλλά με το πρωτοφανές στα
χρονικά 40% των ψηφοφόρων να εμφανίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή αναποφάσιστοι, οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι
σίγουρα παρακινδυνευμένη. Σελ. 20

Εβαλε φτερά η ψηφιακή συναλλαγή
Ολο και περισσότεροι πολίτες ακλουθούν την τεχνολογία
Τον ηλεκτρονικό τρόπο για διεκπεραίωση
των συναλλαγών τους προτιμούν όλο και
περισσότεροι Κύπριοι. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου, οι πελάτες
της που εξυπηρετούνται αποκλειστικά
μέσα από ψηφιακά κανάλια έχουν για
πρώτη φορά ξεπεράσει τους πελάτες που
χρησιμοποιούν τα καταστήματα. Κι αυτό

Δεξιά «κυβέρνηση» ειδικού σκοπού θέλει
η Τουρκία στα Κατεχόμενα. Σύμφωνα με
την Άγκυρα, στις συνομιλίες θα τεθεί στο
τραπέζι το βελγικό μοντέλο. Σελ. 7

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αυτουργοί

γιατί απαιτούν ταχύτερη, ευκολότερη
και φθηνότερη εξυπηρέτηση, αλλά και
αυξημένο έλεγχο των δεδομένων και των
λογαριασμών τους. Οι τράπεζες στην Κύπρο προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε
τεχνολογικές αναβαθμίσεις και εγκαινίασαν καινούργιες εφαρμογές και νέες
υπηρεσίες. Οικονομική, σελ. 5

Εριξε Τσίπρα στην παγίδα Πολάκη
Παρασκήνιο της απόφασης Μητσοτάκη για πρόταση μομφής
Η κάλυψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον υπουργό του δεν ήταν έκπληξη
για την Πειραιώς, αφού, αν τον απέπεμπε,
θα ήταν σαν να το είχε κάνει καθ’ υπαγόρευσιν του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεώρησε ότι η ανάρτηση Πολάκη κατά του
υποψηφίου ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Στέ-

Κατεχόμενα προς δεξιά κυβέρνηση

λιου Κυμπουρόπουλου δεν μπορούσε να
μείνει αναπάντητη, ενώ και οι συνεργάτες
του βλέπουν πολυεπίπεδα πολιτικά οφέλη
από την πρόταση μομφής. Λένε μάλιστα
ότι το λάθος του πρωθυπουργού, πού
ήδη αποδομείται εκ των έσω, δεν είναι
το μόνο. Σελ. 19

Η τραγωδία με τις κατά συρροή δολοφονίες δεν είναι έγκλημα μόνο κατά των
θυμάτων και των οικογενειών τους. Είναι
πρωτίστως έγκλημα και κατά της χώρας
του οποίου, αν και εκτελεστής είναι ο
«Ορέστης», αυτουργός είναι ένα κράτος
και μια κοινωνία που διαρκώς αναπτύσσει
ξενοφοβικά σύνδρομα και ρατσιστικές
συμπεριφορές που γιγαντώνονται από
μια προκλητικά αναποτελεσματική κρατική μηχανή δύο ταχυτήτων: των «Κυπρίων» και των «ξένων». Η Κύπρος μας,
που κτίστηκε με τον ιδρώτα των ανθρώπων της που ξενιτεύτηκαν σε Μέση Ανατολή, Βρετανία και Αυστραλία, η γη της
φιλοξενίας, του χαμόγελου και του φιλότιμου, κατάντησε τόπος μίσους, αλαζονείας και επιθετικότητας, πολιτείας
και κοινωνίας και πλέον εκτιθέμεθα διεθνώς. Τώρα που αποκαλύπτονται τα
πτώματα κυριολεκτικά και μεταφορικά
είναι η ώρα να δούμε μέσα μας ο καθένας
ξεχωριστά και όλοι μαζί τι πάει λάθος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΦΗΓΗΜΑ

Πασχαλινό κείμενο του Αλέξη Πανσέληνου
Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 μας μεταφέρει το πασχαλινό αφήγημα του Αλέξη Πανσέληνου που γράφτηκε για την «Κ». Ο Αλέξης Πανσέληνος είναι συγγραφέας και το τελευταίο του βιβλίο «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια» βραβεύτηκε
με το βραβείο Κώστα & Ελένης Ουράνη Ακαδημίας Αθηνών. Ζωή, σελ. 1

ΜΟΥΣΙΚΗ

Το πρότζεκτ - μανιφέστο ΕΛΕΚΡΗΤ
Ο Βαγγέλης Γέττος και ο Ευαγόρας Μπεκιάρης πειραματίζονται με την κρητική
μουσική, θέλοντας να ανακαλύψουν νέους δρόμους στην παραδοσιακή μουσική. Οι δύο μουσικοί λένε στην «Κ» ότι αυτό το προτζεκτ είναι μια άκρως δημιουργική διαδικασία. Ζωή, σελ. 3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορίες που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικά φιλμ
Ο θρύλος της φωτογραφίας Αριστοτέλης Σαρρηκώστας ξετυλίγει τις φωτογραφικές του ιστορίες στην «Κ». Στον φακό του Σαρρηκώστα απαθανατίστηκε
η πραγματικότητα. «Πολλοί μας αποκαλούν κοράκια, αλλά δεν είναι έτσι, έχουμε συναισθήματα», λέει στον Σάκη Ιωαννίδη. Ζωή, σελ. 4-5

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

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο κομματικός Γολγοθάς
και η νέα εβδομάδα των παθών

Θα χαλάλιζα άλλη μια ζωή!
«Μπορώ να καθίσω
για λίγο μαζί σας;»,
άκουσα μια φωνή από
πάνω μου. Σούρουπο
Μεγάλης Τετάρτης,
πήρα κάτι που ήθελα
από την υπεραγορά απέναντι κι κάθισα στην καφετέρια για ένα γρήγορο καφέ πριν επιστρέψω στο γραφείο. Το κεφάλι μου έκανε μια αργή
κίνηση προς τα πάνω και τα μάτια
μου συνάντησαν τα δικά του. Γαλάζια. Σαν από ραγισμένο γυαλί,
όμως. Τα «κομμάτια» τους μετρούσαν οκτώ με εννιά δεκαετίες. «Παρακαλώ, καθίστε» απάντησα, νομίζω
σχεδόν αμέσως, μόνο που εκείνη
τη στιγμή μου φάνηκε πως όλα γινόντουσαν σε αργή κίνηση σαν σε
κινηματογράφο. Προσπαθούσα να
καταλάβω ποιον μου θύμιζε εκείνο
το πρόσωπο με τα ραγισμένα μάτια,
τα βαθουλωμένα μάγουλα και τα
κοκαλιάρικα χέρια. Ρούφηξα βαθιά
όσο οξυγόνο μπορούσα, για να βγάλω τον εγκέφαλο μου από εκείνη
τη, σχεδόν μεταφυσική, θολούρα
και ρώτησα: «Σε τι μπορώ να σας
βοηθήσω;». «Σε τίποτα», απάντησε.
Έφερε το δεξί του χέρι, έπιασε με
την παλάμη του τον αριστερό του
ώμο κι ακούμπησε επάνω το πηγούνι του. Έτσι όπως το κεφάλι του
είχε κλίση προς τα κάτω, για να με
κοιτάζει στα μάτια τα σήκωνε ψηλά.
Ένιωσα λίγο αμήχανα. «Να σας κεράσω κάτι; Ένα καφέ, ένα τσάι;»,
ρώτησα σαν να προσπαθούσα να
μαντέψω τι ερχόταν. «Ευχαριστώ,
θα πρέπει να φύγω σε λίγο, ο εγγονός μου με περιμένει στο αυτοκίνητο», έδειξε το παρκινγκ και συνέχισε, μ’ ένα λόγο που ομολογούσε
άνθρωπο διαβασμένο: «Θα ήταν
σήμερα 64 χρονών, ο γιος μου. Εσύ
γεννήθηκες το ’58 κι εκείνος το ’55.
Σκοτώθηκε στην Κερύνεια τις πρώτες μέρες της εισβολής. Ο φάκελός
του είναι μέχρι σήμερα άδειος, όπως
η ζωή μου από τότε. Ένα πράγμα
με κρατούσε μέχρι σήμερα ζωντανό.
Η προσμονή ότι αύριο, μεθαύριο,
μια μέρα προσεχώς, θα χτυπήσει
και η δική μου πόρτα για να με ενημερώσουν ότι βρέθηκαν τα λείψανά
του. Να τα προσκυνήσω και να τα
πάω να τα θα θάψω με αυτά της

μάνας του, όπως της υποσχέθηκα
πριν κλείσει τα μάτια της. «Να τον
περιμένεις», μου είχε παραγγείλει
με φωνή που μόλις ακουγόταν. «Εσύ
τουλάχιστον πρέπει να αντέξεις,
να τον υποδεχτείς, όταν μας τον
φέρουν». Ήξερε ότι δεν ήταν ζωντανός, από τις πρώτες εκείνες μέρες
της εισβολής, όταν και χάθηκαν τα
ίχνη του. «Κι όταν τον φέρουν, να
του δώσεις κι από μένα ένα φιλί
στο μέτωπο, όπως φιλάνε τους
ήρωες. Και να βάλεις στο κασελάκι
του κι αυτό το μαντηλάκι που σκούπιζα τα δάκρυά μου από τον καταραμένο εκείνο Ιούλη μέχρι σήμερα»,
μου είπε, έπιασε το χέρι μου, το φίλησε, έκλεισε τα μάτια της κι έφυγε»… «Τώρα είναι η σειρά σου»,
είπε ο παππούς, καθώς έβλεπε τα
δάκρυα μου να κυλούν βουβά από
τα μάτια μου. «Είναι από το 1995
που άρχισες να γράφεις για τους
αγνοούμενους κι εγώ από τότε είναι
που κλαίω. Έχω διαβάσει όλα όσα
έχεις γράψει, στις «Σελίδες», στον
«Πολίτη» και στην «Καθημερινή»,
εκατοντάδες ρεπορτάζ και άρθρα
κι έχω αντιληφθεί τι έγινε και φτάσαμε σήμερα σε ένα αδιέξοδο και
με χίλιους αγνοούμενους στα αζήτητα. Τα έγραψες, αλλά είναι λες
και κανείς δεν τα διάβαζε. Για τις
φατρίες με τους καρεκλοκένταυρους, τους καριερίστες που καθόντουσαν πάνω στους φακέλους των
αγνοουμένων. Για τους απατεώνες
της ΔΕΑ και την Κιουτσιούκ που
επέβαλε την τουρκική τακτική,
προσπαθώντας να κλείσει το ζήτημα. Και τα κατάφερε. Πόσο άραγε
θα κρατήσει αυτό το φιάσκο; Πότε
θα βρεθεί ένας τίμιος, ένας αξιοπρεπής πρόεδρος να καθαρίσει
αυτό το βόθρο;». Εκείνη τη στιγμή
βρήκα ποιον μου θύμιζε. Τον Ιησού
από τη Ναζαρέτ, του Φράνκο Τζεφιρέλι. Είχε όμως γεράσει … «Το
όνομά σας;» ψέλλισα. «Δεν χρειάζεται. Καλό βράδυ. Κι αν δεν σε
ξαναδώ να ξέρεις ότι σ’ αγαπώ σαν
το γιο μου», είπε, φόρεσε το κασκέτο του κι έφυγε. Μόνο για τα
τελευταία του αυτά λόγια, θα χαλάλιζα άλλη μια ζωή!

paraschosa@kathimerini.com.cy

Την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου

περιμένουν πώς και πώς κάποιοι πολιτικοί για
να επανέλθουν δριμύτεροι στο προσκήνιο. Αν
και αρκετοί, όχι μόνο υποψήφιοι ευρωβουλευτές, αλλά και κάποιοι κομματάρχες αξιοποιούν
και με το παραπάνω την περίοδο των γιορτών
για εξορμήσεις και... κήρυγμα του κομματικού
λόγου.
Ένας κομματάρχης, πάντως, έδωσε σαφέστα-

τες οδηγίες πως αμέσως μετά την επιστροφή
από τις αργίες του Πάσχα η κομματική μηχανή
θα πρέπει να δουλέψει με τις μηχανές στο
φουλ. Και προειδοποίησε πως τα αποτελέσματα της δουλειάς που θα γίνει «θα είναι μετρήσιμα», αφού έχει ήδη παραγγείλει δημοσκόπηση... Η αλήθεια είναι πως τα ποσοστά του κόμματός του έχουν πέσει τόσο πολύ που ζήτησε
από κάποιους να προτείνουν επιχειρήματα για
την ερμηνεία που θα δώσει το κόμμα μετά τις
εκλογές, εάν και όταν επιβεβαιωθούν τα μαύρα
μαντάτα των δημοσκοπήσεων.
Στον ΔΗΣΥ, πάντως, επικρατεί ως ένα βαθμό

ευφορία, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν σοβαρό προβάδισμα έναντι όλων. Κι αυτό
παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τόσο στο Κυπριακό όσο και στην οικονομία και την Εκπαίδευση και την Υγεία, αλλά
και εσχάτως στο έγκλημα. Με το σφυροκόπημα
που δέχεται και η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ θα
ανέμενε κανείς ότι τα ποσοστά του θα είχαν κατρακυλήσει, αλλά οι δημοσκοπήσεις όλες, άλλα
λένε.

Στο ΑΚΕΛ μέρες τώρα υπάρχει μια κρυφή αντι-

παράθεση μεταξύ δύο τουλάχιστον ομάδων σε
σχέση με τις ευρωεκλογές. Όπως με πληροφορεί η κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν
ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊωάννου, η μία ομάδα είναι πεπεισμένη πως η ηγεσία ευνοεί συγκεκριμένους υποψήφιους και πως όχι μόνο δουλεύει
υπέρ αυτών, αλλά «υπάρχουν ενδείξεις ότι
μπορεί να υποσκάπτει κάποιους άλλους». Η κυρία Γιαννούλλα υποστηρίζει πως οι ψίθυροι
προκάλεσαν πονοκέφαλο και αντίδραση στην
ηγεσία που απάντησε χωρίς μισόλογα και κάλεσε όλους να δουλέψουν για να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος. Υπεδείχθη μάλιστα πως
«το ΑΚΕΛ μέχρι τώρα δεν συμπεριφερόταν
όπως τα άλλα κόμματα με ανταγωνισμούς και
προσωπικές ατζέντες και πως θα πρέπει να πάψουν όλες οι προσωπικές κόντρες που μόνο
κακό κάνουν στο κόμμα».

ροφοριών για την Πινδάρου, μου έλεγε προχθές πως στο κόμμα του μεγάλου αρχηγού υπάρχουν τρεις τάσεις αυτή τη στιγμή: Η μία αφορά
όσους είναι πανευτυχείς με την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις και σίγουροι για τη μεγάλη νίκη, η άλλη αφορά κάποιους υποψήφιους και τους οπαδούς τους που ανησυχούν και
μεμψιμοιρούν πως οι δύο θέσεις που θα εξασφαλίσει το κόμμα τους είναι ήδη κλειστές οπότε αυτοί «δεν έχουν ελπίδες» και η τρίτη τάση
είναι ο ίδιος ο Φούλης και μερικά άτομα της
ηγεσίας, γύρω του, που επισημαίνουν πως δεν
χωράει ούτε ενθουσιασμός, ούτε μεμψιμοιρία
γιατί «τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο» και «γιατί δεν έχει ακόμη μετρηθεί η ζημιά
που μπορεί να προκάλεσαν οι επικρίσεις της
αντιπολίτευσης για τους φόνους και την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας.

κεκριμένο υποψήφιο, γιατί με την εκλογή του
θα έχει κι αυτός σημαντικά πολιτικά οφέλη»
μου ανέφερε και πρόσθεσε πως υπάρχει και
άλλη μία αντιπαράθεση. «Αφορά την υποψηφιότητα της Ελένης Θεοχάρους που κάποιοι θεωρούν πως φέρνει ψήφους στο κόμμα και άλλοι πως λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τους
«καθαρόαιμους» κομματικούς υποψήφιους. Η
ίδια ομάδα επαναλαμβάνει μάλιστα το επιχείρημα: «Φανταστήκατε να εκλεγεί η Θεοχάρους
και να μην εκλεγεί κάποιος καθαρόαιμος ΔΗΚΟϊκός υποψήφιος;»
Ένας από αυτούς μάλιστα κόλλησε στην Ελένη

και το παρατσούκλι της «Ημίαιμης πριγκίπισσας», αλλά το λέει χαμηλοφώνως και μόνο σε
δύο-τρια άτομα. Και να σκεφτεί κανείς πως ο
προεκλογικός δεν έχει ακόμη φουντώσει επίσημα. Για κάποιους η εβδομάδα των παθών θα
έχει μεγάλη διάρκεια φέτος.

Στον τρίτο πόλο, το ΔΗΚΟ τα πράγματα δεν εί-

ΚΟΥΪΖ: Ποια νεαρά, φέρελπις αλλά κομμάτι...

ναι πολύ καλύτερα. Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα με πληροφόρησε ότι αναβιώνει μια παλιά κόντρα, αλλά με νέα πρόσωπα. «Κάποιοι κατηγορούν άτομο της ηγεσίας ότι προωθεί συγ-

ανώριμη πολιτικά βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για τις πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε για τον
φερόμενο ως serial killer; Αληθεύει πως της
έγιναν από «πάνω» πολύ αυστηρές υποδείξεις;

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

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
28.IV.1939

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο υπουργός Κρατικής
Υγιεινής και Αντιλήψεως κ. Κορυζής ανεκοίνωσε
χθες ότι διά δημοσιευθέντος αναγκαστικού νόμου
«περί ανεγέρσεως του νέου κτιρίου του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών “Η Βασίλισσα Σοφία”»
και διοικήσεως αυτού, και περί παραχωρήσεως
γηπέδου διά το Ωδείον Αθηνών, καθορίζονται τα
της ιδρύσεως του μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών. [...] Το Γενικόν τούτο Νοσοκομείον καθίσταται νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου,
θα αποτελέση δε το μεγαλείτερον Νοσοκομείον
της Ελλάδος, δυνάμεως 1.000 κλινών, και θα είναι
εφωδιασμένον δι’ όλων των συγχρόνων επιστημονικών μέσων.

«Βρε Άντρο μου, μόνο τη δική μου παραίτηση δεν ζήτησες ακόμα ή μήπως τη ζήτησες;»

Η μάνταμ του Φούλη, η πιο αξιόπιστη πηγή πλη-

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΠΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ: Ο αυριανός (σημερινός)
λόγος του Γερμανού καγκελλαρίου [...] χαρακτηρίζεται υφ’ ολοκλήρου της γερμανικής κοινής
γνώμης ως ιστορικός και θα ακουσθή υφ’ ολοκλήρου του γερμανικού λαού από ραδιοφώνου
εις ωργανωμένας κοινάς συγκεντρώσεις. Προς
τούτο από της 12ης μεσημβρινής μέχρι της 1.30
μεταμεσημβρινής πάσα εργασία θα διακοπή, τα
καταστήματα θα κλείσουν και ο λαός θα συγκεντρωθή περί αυτά και εις τας κεντρικάς πλατείας
διά να ακούση από των μεγαφώνων τον λόγον
του Φύρερ. Ο λόγος υπολογίζεται ότι θα διαρκέση
υπέρ την μίαν και ημίσειαν ώραν. Κατά τα πρώτα
40΄ ο Χίτλερ θα αναλύση τα ψυχολογικά αίτια
τα οποία προεκάλεσαν το διάγγελμα του Προέδρου
Ρούζβελτ και θα υποβάλη εις κριτικήν όλα τα εν
αυτώ επιχειρήματα διά να αναπτύξη ακολούθως
την γερμανικήν άποψιν.
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1

Στον Λαό. Το ότι πήγε ο Healthy επί-

σκεψη στην Κίνα δεν είναι μεγάλη είδηση. Ποιοι άλλοι πήγαν μαζί του είναι η
είδηση. Ξέρετε εσείς, ντηβέλοπερ, λογιστάδες, δικηγόροι, familia grande.

2

Στη Λιβύη. Το ότι η κυβέρνηση της Λι-

βύης (η ποια;) μας έστειλε χαμπάρι να
μη δώσουμε διαβατήρια σε παιδιά δικά
της είναι ενδεικτικό του ονόματος που
βγάλαμε ως χώρα. Της Λιβύης θα γίνει
σας λέω.

3

Στο έκτακτο. Και σιγά που να σταμα-

τούσε το Healthy ταξίδι του στον δρόμο του μεταξιού επειδή ένας λοχαγός της
ΕΦ σκότωσε 7 αλλοδαπές. Σιγά τα λάχανα
που θα έλεγε και ο Τάσος ο Μακαρίτης.

4

Στη σταύρωση. Αυτός βέβαια που

βίωσε αυτή τη βδομάδα τα άγια πάθη
είναι ο αρχηγός Ζαχαρίας. Με το γνωστό
μειλίχιο του ύφος και την FBI στολή, σχεδόν δεν εμφανίστηκε στα ΜΜΕ και άφησε
την Πυροσβεστική (!) να ενημερώνει τον
έντρομο κυπριακό λαό.

5

Στο προεδρικό. Με αγωνία βέβαια

αναμένουμε την (επόμενη) δήλωση
της Κλέλιας για το έγκλημα: «Η Ορούντα
πήρε το όνομα της από τη λέξη «όρη» πα-

Αυτή δεν είναι εφημερίδα αλλά φυτώριο.

ρακαλώ να μη συγχέεται η ονομασία με
τον «Ορκόντα», δήλωσε (not) η Κλέλια.
Τέτοιο πολιτικό UFO στο Προεδρικό έχει
να δούμε από τον καιρό του Σπύρου και
τον Κάπτεν Νέμο.

6

Στις ανακαλύψεις. Μιας και μιλάμε

και UFO θυμήθηκα τον Χαμπιαούρη. Τι
να κάνει ο λεβέντης της κυβέρνησης σιορ;
«Πεζούνιν, αρκοπέζουνον ήσουν τζ’ εμέρωσά σε τζαι τώρα που σ’ εμέρωσα έφυες
τζ’ έχασά σε». Που θα έλεγε ο Μόντης.

7

Στη Βασιλική. Μετά το Βασιλικόν Δη-

μοτικό Θέατρο, αναμένουμε το Βασιλι-

κόν Αρχαιολογικό Μουσείο. Προ του βασιλικού ανασχηματισμού.

8

Στο πεπρωμένο. Και σιγά βρε παιδί

μου που έπεσε η ιστοσελίδα του ΓΕΣΥ
από το πολύ τράφικ. Χαμός σου λέω γράφτηκαν 50 χιλιάδες την πρώτη ημέρα και
δεν άντεξαν τα μηχανήματα τα καημένα
την πίεση του κόσμου να γευτεί λίγο ΓΕΣΥ.
Φοβερή οργάνωση να ετοιμάζεσαι 20
χρόνια γι’ αυτή τη μέρα και να σου πέφτει
το σύστημα, επειδή μπήκαν όσοι μπαίνουν καθημερινά σε μια δημοφιλή ιστοσελίδα της Κύπρου. Φαντάζεστε και τι θα γίνει όταν αρχίσουν να δέχονται ασθενείς,

αλλά δεν θα έχουν γιατρούς.

9

Στο μέλλον. Να φανταστώ πως επειδή

το πλάνο του προέδρου Φούλη είναι
2030, πως γλυτώσαμε για το 2023; Just
saying.

10

Στο φυτώριο. Ο κ. Δ/ντής μου υπέ-

δειξε εμφαντικά να είμαι προσεκτικός με τον ΔΗΣΥ πλέον, μιας και ο πρόεδρος Φούλης έκανε την τρίτη μεταγραφή
στην ομάδα του από την «Κ» και ο τσολιάς
μας πρώην αρχισυντάκτης και νυν υπεύθυνος γραφείου Τύπου να ξεκινήσει με το
δεξί. Καλή επιτυχία.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • 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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Μ. Σάββατο 27 - Κυριακή Πάσχα 28 Απριλίου 2019

Ο «κατά συρροή» που εξέθεσε την Αστυνομία
Ο «Ορέστης», τα επτά πτώματα και οι περσινές καταγγελίες που κακοφόρμισαν φέτος και έβγαλαν στην επιφάνεια σορούς

Τα ερωτήματα
Τα ερωτήματα, πάντως, αυξάνονται γύρω από τη δράση της Αστυνομίας στα πρόσωπα που είχαν δηλωθεί
ως ελλείποντα.
• Τι είχε κάνει η ηγεσία της αστυνομίας μετά την καταγγελία της συγκατοίκου της Mary Rose περί εξαφάνισής της στη μέση της νύχτας
και βάσει ποιων ερευνών κατέληξε
στο συμπέρασμα πως είχαν αποχωρήσει από την Κύπρο;
• Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι
έρευνες για τον εντοπισμό της 36χρονης Livia και της οκτάχρονης κόρης
της, με δεδομένο ότι δεν διαφαινόταν
αποχώρηση από την Κύπρο;
• Ποιος είναι μηχανισμός ελλειπόντων προσώπων;
• Ποια διαδικασία ακολουθείται
για την εξαφάνιση ανήλικων προσώπων;

Τι πήγε λάθος
Τα ίχνη του «Ορέστη», του 35χρονου ίλαρχου της Ε.Φ. που ομολόγησε
τα σχετικά εγκλήματα, δεν φαινόταν
τόσο δύσκολο να τα δει ένα έμπειρο
αστυνομικό μάτι. Το ζήτημα είναι να

Το 2016, συγγενείς και
γείτονες των δύο θυμάτων από τη Ρουμανία
εκλιπαρούσαν την Αστυνομία να κάνει σχετική
έρευνα, αλλά φάνηκε
ότι απευθύνονταν
εις ώτα μη ακουόντων.
είχε την όρεξη να τα ερευνήσει. Εξ
αυτού και η Αστυνομία κατηγορείται
για ολιγωρία και αδιαφορία. Συγκεκριμένα η εκ Φιλιππινών Marry Rose
Tiburcio Infante, η 6χρονη κόρη της,
Sierra, και η 28χρονη συμπατριώτισσά
της Arian Palanas Losano είχαν δηλωθεί ως ελλείπουσες από τον Μάιο
του 2018 και τον Ιούλιο του ιδίου
έτους, αντίστοιχα. Το πρώτο πτώμα
που εντοπίστηκε την Κυριακή 14
Απριλίου 2019 και ανασύρθηκε από
φρεάτιο παλαιού μεταλλείου στο χωριό Μιτσερό της επαρχίας Λευκωσίας,
σε βάθος περίπου 20 μέτρων, βάσει
συγκεκριμένων ενδείξεων που προέκυπταν από τη μαρτυρία φίλης της,
αρχικά, φάνηκε ότι ανήκει στη Marry
Rose Tiburcio Infante, 38 ετών, από
τις Φιλιππίνες. Λίγες μέρες αργότερα
και, συγκεκριμένα, στις 23 Απριλίου,
αυτό πιστοποιήθηκε από την εξέταση
DNA. Η ίδια γυναίκα, η οποία συγκατοικούσε με τη Marry, προτού η
τελευταία εξαφανιστεί, αναγνώρισε
τα σκουλαρίκια που εντοπίστηκαν
στο πτώμα, ενώ ανέφερε ότι είχε και
τεχνητά δόντια, γεγονός που επίσης
επαληθεύτηκε. Το δεύτερο πτώμα
ανασύρθηκε περίπου μία εβδομάδα
αργότερα και συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Απριλίου. Βάσει της παραδοχής του 35χρονου ότι σκότωσε και
την Arian Palanas Lozano, η Αστυ-

Έρευνα εντός
Αστυνομίας
Οι αντιδράσεις και τα πυρά κατά

της Αστυνομίας, οδήγησαν τον
αρχηγό της Δύναμης, Ζαχαρία
Χρυσοστόμου, να δηλώσει ότι
αναγνωρίζει ότι εγείρονται ερωτήματα σε σχέση με τον χειρισμούς, τα οποία ούτε απαξιώνονται, ούτε υποτιμούνται και
εξέφρασε πρόθεση διερεύνησής τους. Την περασμένη Τετάρτη, ο εκπρόσωπος Τύπου της
Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, δήλωσε ότι ο Αρχηγός έδωσε οδηγίες για σύσταση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τυχόν λάθη που έγιναν, καθώς και τυχόν ποινικά ή
πειθαρχικά αδικήματα.
Ακολούθως, ο κ. Αγγελίδης
απάντησε και σε επικριτικά
ερωτήματα που αφορούν τους
λόγους για τους οποίους η Αστυνομία δεν ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των ελλειπόντων προσώπων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν έχει εξουσία για άρση
των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων σχετικά με υποθέσεις που
αφορούν ελλείποντα πρόσωπα,
ωστόσο, όταν ζήτησε την ένταξη
πρόνοιας στη νομοθεσία, δεν
έλαβε έγκριση από τη Βουλή.

νομία εικάζει ότι πρόκειται για τη
δική της σορό.

Με ρομποτική κάμερα
Το βάθος των 130 μέτρων και
πλημμυρισμένο φρεάτιο, με τους κινδύνους που κρύβει, ήταν αποτρεπτικό
για τους άνδρες της ΕΜΑΚ και για
τις κάμερες της Πυροσβεστικής να
κατέλθουν. Γι’ αυτό, την Κυριακή 21
Απριλίου, επιχείρησαν μέλη ιδιωτικής
εταιρείας με ρομποτική κάμερα τελευταίας τεχνολογίας, για μεγάλα
βάθη. Η έρευνα με τον εξοπλισμό
της εν λόγω εταιρείας ολοκληρώθηκε
την Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου, χωρίς
να εντοπιστούν άλλες σοροί.

Παραδοχές χωρίς τέλος
Στις επτά ανήλθε ο αριθμός των
δολοφονιών τις οποίες ομολόγησε
μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 25
Απριλίου, ο 35χρονος. Κατά τον ίδιο
χρόνο, η Αστυνομία εντόπισε σε λάκκο σε πεδίο βολής στην Ορούντα
πτώμα γυναίκας, σε πλήρη αποσύνθεση, μετά από υπόδειξη του ιδίου.
Μάλιστα, φέρεται να αποκάλυψε ότι
τη σκότωσε το καλοκαίρι του 2018,
ωστόσο δεν θυμόταν εάν καταγόταν
από το Νεπάλ ή την Ινδία. Την ίδια
ημέρα, ομολόγησε και τον θάνατο
άλλων δύο γυναικών, μητέρας και
κόρης, από τη Ρουμανία. Άλλο ένα
γεγονός που προκαλεί συγκλονισμό,
αφορά στην υπόδειξη σημείων εκ
μέρους του, όπου ισχυρίζεται ότι έθαψε τη Maricar, καθώς και τη μάνα
και την κόρη από τη Ρουμανία. Από
έλεγχο στην λίστα ελλειπόντων προσώπων, η μόνη φωτογραφία που ταιριάζει με την περιγραφή είναι αυτή
που αναφέρεται στην Livia Florentina
Bunea που ελλείπει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 με την ανήλικη κόρη
της, Έλενα. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι συγγενείς και γείτονες των δύο
θυμάτων από τη Ρουμανία φώναζαν
και παρακαλούσαν την Αστυνομία
να κάνει έρευνα για την τύχη τους,
αλλά φάνηκε, εν τέλει, ότι απευθύνονταν εις ώτα μη ακουόντων. Εξάλλου, το πρωί της Πέμπτης, ο «Ορέστης» οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για
δύο μέρες, μετά την παραδοχή του
φόνου ακόμη μιας ελλείπουσας, της
Maricar Valdez Arquiola. Η νεαρή
Φιλιππινέζα δηλώθηκε ως ελλείπουσα
τον Δεκέμβριο του 2017.

Κι άλλο δριμύ «κατηγορώ»
Δριμείες ήταν και οι καταγγελίες
κατά της Αστυνομίας, του Λούη Κουτρουκίδη, προέδρου του Συνδέσμου
Οικιακών Βοηθών Κύπρου, ο οποίος
αποκάλυψε ότι προέβη και ο ίδιος
σε καταγγελία πέρυσι όταν είχε ενημερωθεί από τη φίλη της Marry Rose
για την εξαφάνισή της. Ο κ. Κουτρουκίδης ανέφερε ότι είχε μεταβεί στο
Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
Λεμεσού και παρέθεσε τα γεγονότα,
ωστόσο, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι
η διερεύνηση βρισκόταν σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του,
ο αστυνομικός που λάμβανε την κατάθεση, πίστευε ότι η 38χρονη πήρε
την κόρη της και, μέσω των κατεχομένων περιοχών, αναχώρησε για την
Ευρώπη. Ο Κουτρουκίδης είπε ακόμα
ότι συνολικά είκοσι δύο γυναίκες
από τις Φιλιππίνες έχουν εξαφανιστεί
τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια,
με την Αστυνομία να μην προβαίνει
σε ουσιαστικές ενέργειες για την εξακρίβωση της τύχης τους.

3 μέτρα

Συνολικό βάθος 120 μέτρα

Οι εξελίξεις με τις επτά δολοφονίες
που ομολόγησε ο «Ορέστης» σφίγγουν
ακόμα περισσότερο τον κλοιό γύρω
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και την Αστυνομία, καθώς μετά την
ομολογία άρχισαν να ανευρίσκονται
και άλλες σοροί. Συγκεκριμένα, μετά
την ομολογία δολοφονίας της Mary
Rose, της εξάχρονης κόρης της Sierra,
της Arian Palanas Lozano, της Marikar
Valdez μία γυναίκα από την Ινδία ή
το Νεπάλ, η οποία φέρεται να είναι
η σορός που βρέθηκε στην Ορούντα,
ο 35χρονος παραδέχτηκε και τη διπλή
δολοφονία της 36χρονης Livia Florentina Bunea και της 8χρονης Elena
Natalia Bunea. Η διπλή δολοφονία
της 36χρονης Livia και της 8χρονης
κόρης της προκάλεσε σειρά ερωτημάτων για τη δράση της αστυνομίας
γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
Και αυτό γιατί οι δύο ήταν ελλείποντα
πρόσωπα από το 2016. Βίντεο, το
οποίο ανήρτησε το Sigmalive για την
υπόθεση πριν από δύο χρόνια, παρουσιάζει τα φιλικά πρόσωπα της
36χρονης να ανησυχούν για την εξαφάνισή τους και να σημειώνουν ότι
το σπίτι φαινόταν αφημένο, χωρίς
να παρουσιάζεται πρόθεση εγκατάλειψής του. Τότε, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης είχε πει πως δεν φαίνεται να
έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο, ωστόσο, από τότε μέχρι και σήμερα φαίνεται πως δεν έγινε κάτι για τον εντοπισμό τους, με τις επικρίσεις γύρω
από την αδράνεια της αστυνομίας
να ενισχύονται. Η όλη υπόθεση έχει
προκαλέσει τεράστια αμηχανία στους
κύκλους του Προεδρικού. Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, ο Νίκος Αναστασιάδης ενημερώνεται ανελλιπώς
για την κατάσταση, εκφράζοντας
τον συγκλονισμό του. Οι ίδιες πηγές
επισήμαιναν πως ο ίδιος θα αναλάβει
δράση με την επιστροφή του από
την Κίνα, χωρίς να αποκλείονται και
αλλαγές. Ήδη ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού έχει επανειλημμένα ζητήσει την παραίτηση του υπουργού
Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου και του
αρχηγού Αστυνομίας. Όπως ανέφερε
«προσβάλλουν κάθε ενσυνείδητο μέλος της Αστυνομίας».








18 μέτρα

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
και του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Το πρώτο πτώμα, αυτό
της Marry Rose
Tiburcio In-fante,
ανασύρθηκε από
βάθος περίπου 20
μέτρων, την Κυριακή
14 Απριλίου 20190.
Το δεύτερο πτώμα
ανασύρθηκε το
Σάββατο 20 Απριλίου.
Την Κυριακή 21
Απριλίου, άρχισε
επιχείρηση
διερεύνησης του
βυθού με κατάδυση
στο φρεάτιο
ρομποτικής κάμερας
για μεγάλα βάθη.
Την Πέμπτη 25
Απριλίου, η επιχείρηση διερεύνησης
του βυθού με τη
ρομποτική κάμερα
ολοκληρώθηκε,
χωρίς να εντοπιστούν
άλλες σοροί.

Με την πλάτη στον τοίχο η Αστυνομία
Το γεγονός ότι η άτυχη Marry Rose
είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο
αποτέλεσε τη σπίθα που πυροδότησε τις αντιδράσεις κατά της Αστυνομίας, η οποία κατηγορείται για
ολιγωρία και αδιαφορία, όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης
της εξαφάνισης της 38χρονης και
της 6χρονης κόρης της, για τις οποίες έλεγαν και έγραφαν ότι είχαν
φύγει από την Κύπρο μέσω κατεχομένων και το διατύπωσαν μάλιστα και σε απαντητική επιστολή
στο νηπιαγωγείο όπου φοιτούσε η
6χρονη.
Η πρώτη έντονη αντίδραση ήρθε
από την Αναστασία Παπαδοπούλου,
πρόεδρο του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για
την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (θυγατέρα του πρώην
προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου).
Η κ. Παπαδοπούλου, με ανάρτησή
της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης,
αναρωτήθηκε εάν, τόσους μήνες
που απουσίαζαν η 38χρονη και το

παιδί της, είχαν αναζητηθεί και
εάν είχε διερευνηθεί η υπόθεση
της εξαφάνισής τους όπως έπρεπε
εξ αρχής. Ως επακόλουθο, μεγάλος
ήταν ο αριθμός των απλών πολιτών
που συμμερίστηκε την άποψη και
τους προβληματισμούς της κ. Παπαδοπούλου, με την κυπριακή
Αστυνομία να καλείται να δώσει
απαντήσεις. Αυτό έπραξε, εν τέλει,
εκδίδοντας μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αμέσως
μετά την καταγγελία που αφορούσε
την εξαφάνιση της 38χρονης και
της 6χρονης κόρης της στις 5 Μαΐου,
2018, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας άρχισε εξετάσεις και έρευνες προς διάφορες
κατευθύνσεις με σκοπό τον εντοπισμό τους, ενώ παραλήφθηκαν
και διάφορα τεκμήρια. Λήφθηκαν
καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα
του φιλικού και εργασιακού της
περιβάλλοντος, καθώς και από διάφορα άλλα πρόσωπα. Είχε επίσης
ανακριθεί δύο φορές ο 33χρονος
πρώην συμβίος της 38χρονης και

πατέρας της 6χρονης». Στην συνέχεια, προστίθεται ότι η Αστυνομία
συνέταξε ανακοίνωση, συνοδευόμενη από τη φωτογραφία της Marry
Rose, που δημοσιεύτηκε από τα
ΜΜΕ και μέσω της οποίας ζητείτο
η βοήθεια του κοινού για πληροφορίες και στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό της. Την
ίδια ώρα, αναφέρεται ότι υπήρξε
επικοινωνία με την Ιντερπόλ Φιλιππινών, καθώς και με την πρεσβεία της χώρας στην Κύπρο. Ωστόσο, οι απαντήσεις που έλαβαν ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία
που να υποδήλωναν ότι μάνα και
κόρη βρίσκονταν στις Φιλιππίνες.
Πληροφόρηση της οποίας έτυχε η
«Κ» από την Αστυνομία, αναφέρει,
επίσης, ότι το διαβατήριο της Marry
είχε εντοπιστεί εξ αρχής, ενώ στο
σπίτι του 33χρονου πρώην συμβίου
της εντοπίστηκε διαβατήριο της
6χρονης κόρης της, αλλά ληγμένο.
Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν
τα ερωτηματικά όσον αφορά την
ποιότητα και την ένταση της διερεύνησης που είχε γίνει.
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Δύσκολη έχει γίνει μια ακριβοδίκαιη λύση
Απαισιοδοξία στη νέα έκθεση Μορέλι της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου για το τι μέλλει γενέσθαι στο Κυπριακό
Νέα Υόρκη
Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η αποτυχία της τελευταίας αποστολής της Τζέιν Χολ Λουτ στην
Κύπρο φαίνεται πως έχει προβληματίσει Αμερικανούς αναλυτές,
όπως ο Βίνσεντ Μορέλι της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου,
για το τι μέλλει γενέσθαι στο Κυπριακό. Για κάποιον άγνωστο λόγο,
ο Μορέλι έσπευσε να κυκλοφορήσει
στις 15 Απριλίου την τελευταία έκδοση της μακράς του ανάλυσης
για την Κύπρο, που για περισσότερα
από 12 χρόνια διατηρεί τον ίδιο
τίτλο «Κύπρος: Η επανένωση αποδεικνύεται απατηλή» και έτσι δεν
συμπεριέλαβε στις εξελίξεις την
έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες, η οποία κυκλοφόρησε
την επομένη.
Παρόλο που η έκθεση Γκουτιέρες θα έδινε αρκετές απαντήσεις
στα κενά του κ. Μορέλι, έχει ενδιαφέρον να παραθέσουμε τις εκτιμήσεις του για να δούμε και τον
τρόπο σκέψης του Αμερικανού αναλυτή, της ανεξάρτητης ερευνητικής
υπηρεσίας του Κογκρέσου. Συμπερασματικά, για την τέταρτη και
πλέον πρόσφατη προσπάθεια της
κ. Λουτ γράφει ότι «απέτυχε να
βρεθεί συμφωνία μεταξύ των δύο
Κυπρίων ηγετών για το πώς θα ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες και
άφησε να εννοηθεί ότι πολύ πιθανόν οι διαπραγματεύσεις να παραμείνουν επ’ αόριστον σε αναστολή».
Η εκτίμηση αυτή μάλλον αποδεικνύεται λανθασμένη. Περιγράφοντας τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα
στη διάρκεια της επίσκεψης της
απεσταλμένης του γ.γ., αναφέρει
ότι όταν η κα Λουτ επέστρεψε,
προφανώς βρήκε και τις δύο πλευ-








Στο ερώτημα κατά πόσον
οι δύο πλευρές θα αποδέχονται μελλοντικά μια ειρηνευτική δύναμη υπό
την ηγεσία του ΝΑΤΟ, με
συμμετοχή Τουρκίας και
Ελλάδας, η απάντηση που
δίνεται είναι αρνητική.
ρές φαινομενικά να απέχουν ακόμη
περισσότερο: «Εκτός από τις μακρόχρονες διαφωνίες μεταξύ των
δύο κυπριακών πλευρών, ιδιαίτερα
όσον αφορά την ασφάλεια και τα
στρατεύματα, ένα μεγάλο εμπόδιο
ήταν η επιμονή του Μουσταφά
Ακιντζί όπως οι Τουρκοκύπριοι
έχουν πολιτική ισότητα στη νέα
ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντί να
κατέχουν καθεστώς μειονότητας.
Ο Ακιντζί επανέλαβε το αίτημά του
ότι αν μια λύση θα οδηγήσει σε
δύο ισότιμες συνιστώσες πολιτείες,
κάτω από μια ομοσπονδιακή δομή,
τότε οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει
να έχουν την ίδια εξουσία σε θέματα που έχουν ληφθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο και θα αφορούν
και τις δύο συνιστώσες πολιτείες.
Πρότεινε ότι σε όλα τα θέματα πρέπει να υπάρξει θετική τουρκοκυπριακή ψήφος. Ο Νίκος Αναστασιάδης απέρριψε και πάλι αυτή την
προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι
αυτό θα έδιδε στους Τουρκοκύπριους το απόλυτο δικαίωμα αρνησικυρίας σε όλα τα θέματα πολιτικής
και θα υποτάξει την Κύπρο στις
απαιτήσεις της Άγκυρας, ενδεχομένως οδηγώντας σε αδιέξοδο. Ο
κ. Αναστασιάδης, ωστόσο, δήλωσε
προφανώς ότι είναι πρόθυμος να

Η Τζέιν Χολ Λουτ «απέτυχε να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των δύο Κυπρίων

ηγετών για το πώς θα ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες και άφησε να εννοηθεί
ότι πολύ πιθανόν οι διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν επ’ αόριστον σε αναστολή», λέει στην έκθεσή του ο Βίνσεντ Μορέλι.
συζητήσει την πρόταση του κ. Ακιντζί, αλλά μόνο για ορισμένα θέματα». Την ίδια στιγμή, ο κ. Μορέλι
σημειώνει πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναβίωσε μια παλιά
πρόταση, ότι η νέα κυβέρνηση θα
είναι μία διασταύρωση ανάμεσα
σε ένα προεδρικό σύστημα στο
οποίο ο πρόεδρος θα είναι Ελληνοκύπριος και ένα κοινοβουλευτικό
σύστημα στο οποίο ο πρωθυπουργός θα εναλλάσσεται μεταξύ των
δύο κοινοτήτων: «Ο Ακιντζί απέρριψε την πρόταση αυτή, ισχυριζόμενος ότι ενίσχυσε την άποψή του
ότι οι Ελληνοκύπριοι θα βλέπουν
πάντα τους Τουρκοκύπριους ως
μειονότητα και όχι ως συνεκτικό

εταίρο. Άλλοι Τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι αυτή
ήταν μια προσπάθεια του Αναστασιάδη να ιδρύσει ένα ελληνοκυπριακό κράτος στο νησί».

Εφικτή η ομοσπονδία;
Με αφορμή την αποτυχία και
της τέταρτης προσπάθειας Λουτ
να επιτύχει συμφωνία για ένα έγγραφο «με όρους αναφοράς» που
θα αποτελούσε τη βάση για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο κ. Μορέλι σημειώνει ότι ο
γ.γ. του ΟΗΕ θα πρέπει τώρα να
αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.
«Η συνέχιση της αποστολής Λουτ
χωρίς πιθανότητα επιτυχίας μπορεί

να φανεί άκαρπη. Ακόμη και αν ο
Αναστασιάδης και ο Ακιντζί μπορούσαν να συμβιβαστούν σε κάποια
μορφή συμφωνίας για τον ορισμό
της πολιτικής ισότητας για τους
Τουρκοκύπριους, εξακολουθούν
να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά
με το είδος της τελικής κυβερνητικής δομής και συγκεκριμένα αν
η μακροχρόνια επιδιωκόμενη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδιακή
λύση για το νησί εξακολουθεί να
είναι εφικτή».
Για το θέμα της ασφάλειας, ο κ.
Μορέλι επαναλαμβάνει πως το πλαίσιο Γκουτιέρες υποδηλώνει ότι
απαιτείται ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας, ειδικότερα ένα που δεν προβλέπει το αυτόματο δικαίωμα της
Τουρκίας να παρεμβαίνει μονομερώς στο νησί και αναρωτιέται αν
η Άγκυρα θα αποδεχόταν τελικά
αυτή την ιδέα. Αναρωτιέται, επίσης,
αν οι δύο πλευρές θα αποδέχονται
μελλοντικά μια ειρηνευτική δύναμη
υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, στην
οποία τα τουρκικά και τα ελληνικά
στρατεύματα θα μπορούσαν να
συμμετάσχουν, ως διαβεβαίωση
και στις δύο πλευρές. Και επαναλαμβάνει μονότονα τη διαπίστωση
ότι δείχνει ότι η απάντηση στις
ερωτήσεις αυτές είναι ένα συνεχές
«όχι».
Σε σχέση με την αμερικανική
στάση στο Κυπριακό και τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ- Κύπρου, ο κ.
Μορέλι επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις της τελευταίας του έκθεσης,
τον Φεβρουάριο. Για την αμερικανική στάση, γράφει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά
προωθήσει μια προσέγγιση «έντιμου μεσολαβητή» για την επίτευξη
μιας δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης του Κυπριακού. «Ωστόσο,
προσθέτει, ορισμένοι παρατηρητές

είδαν πρόσφατες ενέργειες στο
Κογκρέσο και την κυβέρνηση σε
υποστήριξη της απρόσκοπτης ενεργειακής ανάπτυξης της Κύπρου
στην Ανατολική Μεσόγειο και την
άρση των περιορισμών στις πωλήσεις όπλων στην Κύπρο, ως μία παραδοχή από τις ΗΠΑ ότι μια ακριβοδίκαιη λύση έχει γίνει πιο δύσκολη. Οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν επίσης ότι τα συμφέροντα
των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο
έχουν προχωρήσει σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας, για τα οποία
οι στενότερες σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν καταστεί
υψηλότερη προτεραιότητα».

Τα ενεργειακά
Στο κεφάλαιο με τα ενεργειακά
και με αφορμή την έναρξη των
ερευνητικών γεωτρήσεων της EXXON MOBIL τον περασμένο Νοέμβριο, η έκθεση αναφέρει πως η
Τουρκία επανέλαβε τις προειδοποιήσεις της σχετικά με τη μονομερή εκμετάλλευση των πόρων και
ανακοίνωσε τις προθέσεις της να
ξεκινήσει γεωτρήσεις σε ύδατα
που τόσο η Άγκυρα όσο και η Κύπρος ισχυρίζονται ότι αποτελούν
μέρος των αντίστοιχων ΑΟΖ τους.
«Μέχρι το τέλος του 2018, οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας είχαν
απειλήσει να παίξουν ρόλο και στο
ζήτημα των γεωτρήσεων. Ωστόσο,
μια μικρή ‘απόψυξη’ στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις συγκράτησε
την Τουρκία από το να προχωρήσει
σε οποιεσδήποτε αρνητικές ενέργειες στα πρώτα στάδια της εξερεύνησης της Exxon-Mobile. Ωστόσο, καθώς η Τουρκία διαθέτει δύο
πλατφόρμες γεώτρησης στα ίδια
εμπορικά τεμάχια, οι εντάσεις θα
μπορούσαν επαναληφθούν».

CGIs are indicative only

TWO ICONS UNITE IN AN INSPIRED COLLABORATION
OF DESIGN & ARCHITECTURE FOR THE FIRST TIME IN CYPRUS
The Signature Collection is a privileged selection of bespoke
residences exclusively furnished by Gianfranco Ferré Home
at ultra-desirable Limassol Del Mar in Cyprus, with
unobstructed Mediterranean views.
Residents will enjoy luxurious interiors with impeccable specification
as well as five star facilities including a spa, gym, residents lounge, concierge,
club house and a unique high-end shopping and dining plaza.
For more information or to arrange a private appointment contact:
T: +357 25 510 888 | limassoldelmar.com
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Σχέδια Τουρκίας για δημιουργία τετελεσμένων
Στόχος η προβολή των διεκδικήσεών της σε θάλασσα και βυθό στο Καστελόριζο και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Προ τετελεσμένων γεγονότων στην
Ανατολική Μεσόγειο σχεδιάζει να
φέρει η Άγκυρα την Αθήνα, αλλά
και τη Λευκωσία μέσα στο καλοκαίρι, με σκοπό την προβολή των
διεκδικήσεών της σε θάλασσα και
βυθό, σε μια περίοδο κατά την
οποία το ενεργειακό παιχνίδι στην
ευρύτερη περιοχή λαμβάνει ολοένα
και σημαντικότερες διαστάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η Άγκυρα σχεδιάζει αποστολή του
ερευνητικού πλοίου «Ορουτς Ρέις»
σε μια περιοχή εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Καρπάθου και νότια της Ρόδου και του
Καστελόριζου. Η συγκεκριμένη
έκταση αποτελεί, ακριβώς, το πλέον
κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, καθώς η ανατολική
απόληξή της, ενώνεται με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεδομένου ότι η Άγκυρα έχει
πολύ διαφορετική άποψη για τα
όρια της δικής της ΑΟΖ (η οποία








Στην Αθήνα ήδη διεξάγονται συσκέψεις σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα ενόψει
ενδεχόμενης υλοποίησης
τέτοιων σεναρίων.
συναντά την αιγυπτιακή) και την
υφιστάμενη κατάσταση στο συγκεκριμένο τεταρτημόριο της Ανατολικής Μεσογείου, η αποστολή
ενός ερευνητικού πλοίου σε αυτή
την περιοχή, αποτελεί το επόμενο
βήμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση των τουρκικών θέσεων.
Εν ολίγοις, την αποτύπωση των

Η Άγκυρα σχεδιάζει αποστολή του ερευνητικού πλοίου «Ορουτς Ρέις» σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Καρπάθου και νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου. Πρόκειται

για το πλέον κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς η ανατολική απόληξή της, ενώνεται με την ΑΟΖ της Κύπρου.
τουρκικών δικαιωμάτων από τον
28ο (νότια Ρόδου) έως και τον
32ο μεσημβρινό (στα ανοιχτά της
Πάφου).

Το «Μπαρμπαρός»

Στην Αθήνα ήδη προετοιμάζονται για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια κίνηση. Μά-

λιστα, εκτιμάται ότι η αποστολή
που είχε κάνει το «Χαϊρεντίν
Μπαρμπαρός Πασά», «δίδυμο»
ερευνητικό πλοίο του «Ορουτς
Ρέις», τον περασμένο Οκτώβριο,
σε ένα πολύ πιο περιορισμένο εύρος
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,
αποτελούσε δοκιμή των αντανακλαστικών της Αθήνας. Υπενθυ-

μίζεται ότι τότε το «Μπαρμπαρός»
έκανε σεισμικές έρευνες σε ένα
μικρό τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας (600 τετραγωνικά χιλιόμετρα), ενώ διεξήγαγε το μεγαλύτερο μέρος αυτών στα οικόπεδα
4 και 5 της κυπριακής ΑΟΖ. Στην
Αθήνα ήδη διεξάγονται συσκέψεις
σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου

να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για
ένα τέτοιο σενάριο. Υπενθυμίζεται
ότι την προηγούμενη φορά, έπλεε
φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού,
που εξέπεμπε σήμα για τις παράνομες έρευνες του «Μπαρμπαρός»,
το οποίο συνοδευόταν από τουρκικά πολεμικά που, πάντως, παρακολουθούσαν από απόσταση.

Εδραίωση θέσεων στο ενεργειακό παίγνιο της Αν. Μεσογείου
Όλες αυτές οι πληροφορίες που καταφθάνουν στην Αθήνα από διάφορους διαύλους επιβεβαιώνουν
κάτι πολύ ευρύτερο από μια ακόμα
τουρκική επίδειξη ναυτικής ισχύος
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι επιθυμούν να εκμεταλλευθούν
την παραλυσία που εκτιμούν ότι
επιφέρει στο ελληνικό πολιτικό
σύστημα η προεκλογική περίοδος








Τα δύο τουρκικά πλωτά
γεωτρύπανα αναμένεται
να δραστηριοποιηθούν
τους επόμενους μήνες
στην κυπριακή ΑΟΖ, με
πλέον επίφοβα τα οικόπεδα, 1, 4, 5 και 7 που δεν
έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, αλλά και το 3.
και να εδραιώσουν τις θέσεις τους
στο ενεργειακό παιχνίδι που ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Η επόμενη κυβέρνηση στην Αθήνα,
είτε οι εθνικές εκλογές διεξαχθούν
τον Ιούνιο, είτε τον Οκτώβριο, θα
έχει να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά πιεστική πραγματικότητα, καθώς είναι σαφές ότι πέρα από τις
ΑΟΖ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου

υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για
την επέκταση των ερευνών για
υδρογονάνθρακες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα, μέσω πολύ σοβαρών
και στοχευμένων επενδύσεων που
έχει κάνει σε αυτό τον τομέα, έχει
«προικίσει» την Τουρκική Εταιρεία

Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) όχι μόνο με
ερευνητικά πλοία, αλλά και με δύο
πλωτά γεωτρύπανα, τα οποία αναμένεται, όπως ουσιαστικά ήδη προ-

αναγγέλθηκε και στον ΟΗΕ, να
δραστηριοποιηθούν τους επόμενους μήνες ακόμα και μέσα στην
κυπριακή ΑΟΖ. Τα πλέον επίφοβα
για τουρκική δραστηριοποίηση,
οικόπεδα, είναι τα 1, 4, 5 και 7 τα
οποία δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, ενώ ανησυχία υπάρχει και
το τεμάχιο 3, στα νότια της Καρπασίας, όπου η Τουρκία έχει ήδη
μια φορά επέμβει και έχει ακυρώσει
τη δοκιμαστική γεώτρηση της κοινοπραξίας ENI/KOGAS (Ιταλία/Νότια Κορέα).
Η αποτύπωση των τουρκικών
διεκδικήσεων έχει διπλή αιτιολόγηση. Η πρώτη, βεβαίως, αφορά
τις διεκδικήσεις της Άγκυρας, όπως
αυτές ξεδιπλώνονται από τη δεκαετία του ’90. Η δεύτερη, ωστόσο,
αφορά την αίσθηση ότι Ελλάδα,
Κυπριακή Δημοκρατία και Ισραήλ,
αποτελούν άξονα περικύκλωσης,
που υποστηρίζεται ενεργά από τις
ΗΠΑ, προκειμένου η εξόρυξη των
υδρογονανθράκων της περιοχής
να μην περιλάβει την Τουρκία. Η
συγκεκριμένη αντίληψη είναι και
εκείνη που λειτουργεί ως αιτιολογία
σκλήρυνσης της τουρκικής στάσης
και στο Κυπριακό. Η Άγκυρα δεν
αντιμετωπίζει την ενέργεια ως καταλύτη για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά ως έναν ακόμη παράγοντα υπονόμευσης των συμφερόντων της.

Νευρικότητα
της Αγκυρας
Η τουρκική επαναφορά των

ζητημάτων που αφορούν το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αναδεικνύει τη
νευρικότητα της Άγκυρας,
πρώτον, για την αμερικανική de
facto υποστήριξη της Αθήνας
με την αποστολή πολεμικών
στα Δωδεκάνησα. Και, δεύτερον, για τις κινήσεις που αναμένεται να κάνει η Αθήνα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
σε σχέση με την επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα
12 ναυτικά μίλια, τουλάχιστον
στο δυτικό μέρος της ηπειρωτικής χώρας (Ιόνιο και δυτικά των
Κυθήρων). Την τουρκική νευρικότητα επιτείνει η διαφαινόμενη επικράτηση στη Λιβύη, ενός
καθεστώτος αρνητικού, αν όχι
εχθρικού, έναντι της Άγκυρας.
Σε περίπτωση οριοθέτησης
ΑΟΖ προς τα νότια, το μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να κάνει η
Ελλάδα, αφορά την ακτή της
Λιβύης, η οποία αντίκειται της
Πελοποννήσου και του μεγαλύτερου μέρους της Κρήτης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι
απολύτως κατανοητό ότι την
Αθήνα ανακουφίζει ιδιαιτέρως
η απόφαση της Ουάσιγκτον να
αυξήσει συνολικά τη ναυτική
παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και, επακόλουθα και
στην Ελλάδα. Αν και η αύξηση
της παρουσίας αφορά κατά κύριο λόγο την προβολή αμερικανικής ισχύος, έναντι της ρωσικής επιρροής, η παρουσία αμερικανικών πλοίων στο Αιγαίο είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη.
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Βολιδοσκοπήσεις για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν
Η οικονομία και οι εκλογές ανάγκασαν τον Τούρκο πρόεδρο να μελετά ανασχηματισμό του κόμματος και της κυβέρνησης
Φαίνεται να απέδωσαν οι επαφές
που είχε στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας και
γαμπρός του Τούρκου προέδρου,
Μπεράτ Άλμπαϊρακ, ο οποίος συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο την
προπερασμένη εβδομάδα με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
μετά από μεσολάβηση του γαμπρού
Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Κι αυτό
γιατί τις τελευταίες ημέρες ο Λευκός
Οίκος και το Προεδρικό της Άγκυρας
βρίσκονταν σε συνεννόηση για τον
καθορισμό μιας ημερομηνίας και
τοποθεσίας για συνάντηση των
πρόεδρων των δύο χωρών. Ο Ταγίπ
Ερντογάν έσπευσε πριν από τρεις
μέρες να ανακοινώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την πραγματοποίηση εκτάκτως μιας μεταξύ
τους συνάντησης: «Ο Τραμπ ζήτησε
ένα ραντεβού. Μπορεί να γίνει τις
προσεχείς ημέρες», δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Στην Άγκυρα οι αναλυτές αποδίδουν
ιδιαίτερη σημασία στη νέα εξέλιξη
και υπενθυμίζουν ότι αν και εφόσον

μαχίας είχε ως αποτέλεσμα την
απώλεια μεγάλων αστικών κέντρων.
Σε ό,τι δε αφορά στην πόλωση, αυτή
κορυφώθηκε την προηγούμενη
εβδομάδα, με την επίθεση που δέχθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Οι εξελίξεις αυτές
επιβάρυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη τουρκική οικονομία και
ανάγκασαν τον Ερντογάν να επιχειρεί να επιφέρει αλλαγές, ξεκινώντας από το κόμμα του, το ΑΚΡ,
στο οποίο και χρεώνει «γραμμή
αδιαλλαξίας». Η αλλαγή αυτή δεν
αποκλείεται να σημάνει ανασχηματισμό σε κόμμα και κυβέρνηση.
Η νέα τακτική επιλογή του ΑΚΡ θα
αφορά και το μέλλον της συνεργασίας με τους Γκρίζους Λύκους, καθότι στην κυβερνητική παράταξη
πληθαίνουν οι φωνές που τονίζουν
ότι η συμμαχία έχει τραυματίσει
το ΑΚΡ, ενώ ενίσχυσε τους εθνικιστές στην ανατολική ενδοχώρα και
τον Πόντο. Οι τακτικές κινήσεις
Ερντογάν δεν είναι άσχετες με την
κίνηση Αχμέτ Νταβούτογλου, ο
οποίος εξέδωσε πολιτικό μανιφέστο,
με το οποίο ζητάει αλλαγή πολιτικής

















Τις τελευταίες ημέρες
Λευκός Οίκος και
Προεδρικό της Aγκυρας
βρίσκονταν σε συνεννόηση για τον καθορισμό
του ραντεβού μεταξύ
των δύο πρόεδρων.

Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 19,7% και
οι μηνιαίες εξοφλήσεις
των επιχειρηματικών
δανείων στη χώρα ποικίλλουν ανάλογα με το
ποσοστό πληθωρισμού.

τελικά πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο προέδρων, αυτή θα
έχει κρίσιμο χαρακτήρα για τη μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών.
Μόλις πριν από λίγο καιρό η ηγεσία
Τραμπ απάντησε στην Άγκυρα με
αντίποινα, επιβάλλοντας κυρώσεις
που οδήγησαν τη λίρα σε ελεύθερη
πτώση, εξαιτίας των εξελίξεων στην
υπόθεση του φυλακισμένου πάστορα. Στη συνέχεια, παρά την απελευθέρωση του πάστορα, η ένταση
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις
συνεχίστηκε με την Τουρκία να
επιμένει στην αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων και τις ΗΠΑ
να προειδοποιούν με νέες κυρώσεις.

ΚΥΠΕ

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τον περασμένο Δεκέμβριο Τραμπ-Ερντογάν ξεκίνησαν συνομιλίες για δημιουργία ζώνης ασφαλείας στη βορειοανατο-

λική Συρία, κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, συζήτηση που λογικά θα συνεχιστεί σε ενδεχόμενη νέα συνάντηση
των δύο προέδρων, κατά την οποία όμως κύριο θέμα θα είναι η εκτόνωσης της μεταξύ τους κρίσης.
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν
ότι οι ρωσικοί πύραυλοι της Τουρκίας θα υπονομεύσουν την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και θα απειλήσουν
την ακεραιότητα των αμερικανικών
μαχητικών αεροσκαφών τύπου F35. Οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να
αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους
τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο
κ. Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για
απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Τότε οι δύο
χώρες ξεκίνησαν συνομιλίες για
τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης
στη βορειοανατολική Συρία κατά
μήκος των τουρκικών συνόρων.
Συζήτηση που λογικά θα πρέπει

να συνεχιστεί σε ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν κατά
την οποία, όμως, κύριο θέμα θα είναι η εκτόνωση της μεταξύ τους
κρίσης.

Ανακατατάξεις σε εσωτερικό

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της
χώρας, η ένταση στα αμερικανοτουρκικά και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση υποχρεώνουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναθεωρήσει πολλές από τις επιλογές του
και να αναζητήσει νέες συμμαχίες.
Πριν από λίγες ημέρες, ο Ερντογάν
αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε
μια νέα περίοδο στην πολιτική ζωή

της χώρας, όπου κυβέρνηση και
αντιπολίτευση από κοινού θα ενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις. Μάλιστα, χρησιμοποίησε τον όρο «συμμαχία της Τουρκίας», αφήνοντας
να εννοηθεί ότι το ιδεολογικό μίγμα
αυταρχισμού και εθνικισμού, που
ήταν το συγκολλητικό υλικό μεταξύ
ΑΚΡ και Γκρίζων Λύκων, όχι μόνο
δεν ένωσε τη χώρα, αλλά την οδήγησε σε οξεία πόλωση και ενέτεινε
τα μεγάλα προβλήματά της. Το κράμα αυταρχισμού και εθνικισμού,
που ο ίδιος ο Ερντογάν επινόησε
για τις ανάγκες της προεκλογικής
εκστρατείας της κυβερνητικής συμ-

κατεύθυνσης, νέο σύνταγμα και
κατάργηση του προεδρικού συστήματος. Μάλιστα, την ίδια στιγμή
το πολιτικό δίδυμο Αμπντουλάχ
Γκιουλ-Αλί Μπαμπατζάν έχει στα
σκαριά νέο κεντρώο κόμμα.

Επιδείνωση της οικονομίας

Η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας επιδεινώνεται με γοργούς
ρυθμούς με οικονομολόγους και
αναλυτές να προειδοποιούν για κορύφωση της ύφεσης το επόμενο
διάστημα, αν δεν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα. Το προηγούμενο
διάστημα η Κεντρική Τράπεζα (Κ.Τ.)
ενίσχυσε τα συναλλαγματικά της

Η οικονομική κρίση
στην Τουρκία
φέρνει ασφυξία
στα Κατεχόμενα

Δεξιά «κυβέρνηση»
ειδικού σκοπού
θέλει η Aγκυρα

Κρίσιμες μέρες διανύει η πολυκομματική «κυβέρνηση» των Κατεχομένων, καθώς η οικονομική κρίση
σε συνδυασμό με τις «προεδρικές
εκλογές» του επόμενου Απρίλη συνιστούν ήδη ένα δύσκολο γρίφο
για τον «πρωθυπουργό» Τουφάν
Έρχιουρμαν. Η διακοπή της οικονομικής βοήθειας από την Τουρκία
εδώ και έναν χρόνο πνίγει την «κυβέρνηση», καθώς δυσκολεύεται
πολύ στην εξεύρεση άλλων πόρων,
ενώ η υπογραφή νέας οικονομικής
συμφωνίας με την Άγκυρα δεν βρίσκεται «στα ενόψει» της τουρκικής
κυβέρνησης. Αυτό εντείνει τις πιθανότητες εξαναγκασμού σε παραίτηση τις προσεχείς εβδομάδες
της «κυβέρνησης» Έρχιουρμαν.
Σε ό,τι αφορά τον πρώιμο προεκλογικό, Κουντρέτ Όζερσαϊ και
Σερντάρ Ντενκτάς δεν κρύβουν τις
«προεδρικές» τους φιλοδοξίες. Ως
γνωστόν τα κόμματα και των δύο
μετέχουν στην τετρακομματική
«κυβέρνηση», μαζί με τα δύο κόμματα της Αριστεράς που θα υποστηρίξουν μάλλον διαφορετικές
υποψηφιότητες. «Υπάρχουν δύο

ενδεχόμενα. Καθυστέρηση της διάλυσης της κυβέρνησης, μέχρι τις
προεδρικές εκλογές ή διάλυση εντός
των επόμενων εβδομάδων.
Αμφότερα τα σενάρια εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες»,
επισημαίνει πηγή από το περιβάλλον Όζερσαϊ: «Ο ένας είναι οι διαπραγματεύσεις των κομμάτων της
τ/κ Δεξιάς για το πρόγραμμα της
νέας κυβέρνησης και ο διαμοιρασμός των αξιωμάτων και ο άλλος
είναι ότι για την εκλογή του στην
προεδρία ο Όζερσαϊ χρειάζεται
εκτός από τους ψήφους της τ/κ Δεξιάς και την υποστήριξη κάποιων
κεντρώων, αλλά και αριστερών δυνάμεων. Γι’ αυτό δεν βιάζεται για
διάλυση της σημερινής κυβέρνησης, παρά τα μεγάλα προβλήματα
που αντιμετωπίζει. Από την άλλη,
ο διάλογός του με τα κόμματα της
τ/κ Αριστεράς είναι καλός. Με τον
Έρχιουρμαν διατηρεί φιλικές σχέσεις που δεν επιθυμεί να διασαλεύσει. Ωστόσο, σε περίπτωση που
η τ/κ Δεξιά εμφανιστεί έτοιμη να
υποστηρίξει την υποψηφιότητά
του στις προεδρικές εκλογές, θα
αναζητήσει τρόπο για φιλικό διαζύγιο με τον Έρχιουρμαν».

ΚΥΠΕ

Eντείνoνται οι πιθανότητες εξαναγκασμού
της «κυβέρνησης» σε παραίτηση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

αποθέματα με δισεκατομμύρια δανεικά δολάρια βραχείας διάρκειας.
Αρχές Απριλίου, τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα της Κ.Τ. ήταν
στα 28,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσόν
που κρίνεται από τους ειδήμονες
ως ανεπαρκές λόγω της αυξημένης
ανάγκης της Τουρκίας για χρήμα
προς κάλυψη χρέους. «Υπάρχει μια
γενική ανησυχία για το τι συμβαίνει
στα παρασκήνια, καθότι η έλλειψη
διαφάνειας επισκιάζει την ήδη εύθραυστη αξιοπιστία της Κ.Τ.», προειδοποιούν οι οικονομολόγοι, οι
οποίοι ανησυχούν για την πρακτική
της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής
νομισμάτων μιας εβδομάδας, στις
οποίες ανταλλάσσονται τουρκικές
λίρες με δολάρια ΗΠΑ με συμφωνία
για μεταγενέστερη αντιστροφή της
συναλλαγής. Τέτοιου είδους πρακτικές μακροπρόθεσμα πλήττουν
την τουρκική Κ.Τ. και δείχνουν ότι
την παρούσα στιγμή η τουρκική
οικονομία παραμένει με ένα αποθεματικό που στην πραγματικότητα
δεν καλύπτει τις βασικές ανάγκες
του τουρκικού κράτους. Την ίδια
στιγμή, οι τουρκικές επιχειρήσεις
πληρώνουν πολύ ψηλότερα επιτόκια δανείων, πράγμα που σημαίνει
ότι δεν μπορούν να μειώσουν το
φορτίο του χρέους τους. Πληρώνουν
τρεις φορές περισσότερους τόκους
από τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και
17 φορές περισσότερο από τις εταιρείες στην Ιαπωνία. Σε σύγκριση
με Πολωνία, Μεξικό, Ιταλία, Βραζιλία και Κίνα, οι δεσμεύσεις τους
για πληρωμή τόκων είναι δύο έως
τρεις φορές μεγαλύτερες. Οι Τούρκοι οικονομολόγοι τονίζουν ότι οι
επιπτώσεις της προαναφερόμενης
κατάστασης είναι ήδη εμφανείς
στην τουρκική αγορά. Οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν επί του παρόντος περίπου 2%
ανά μήνα σε τόκους για τα δάνειά
τους. Ο πληθωρισμός ανέρχεται σε
19,7% και σε αντίθεση με τα καταναλωτικά δάνεια, οι μηνιαίες εξοφλήσεις των επιχειρηματικών δανείων στη χώρα ποικίλλουν ανάλογα με το ποσοστό πληθωρισμού.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης,
χιλιάδες εταιρίες φτάνουν στο σημείο της διακοπής πληρωμής των
χρεών τους και ουσιαστικά στην
πτώχευση.

Eνα από αυτά τα μοντέλα, που σύμφωνα με την Άγκυρα θα τεθεί στο τραπέζι
των ενόψει συνομιλιών για το Κυπριακό, θα είναι το βελγικό, στο οποίο μαζί
με δύο αυτόνομες ζώνες, ξεχωρίζει μία κεντρική, κοινή διακυβέρνηση, η
οποία εκπροσωπεί το Βασίλειο του Βελγίου στη διεθνή κοινότητα.
Άλλος παράγοντας που επηρεάζει κάθετα πλέον όλες τις πτυχές
της καθημερινότητας της τ/κ κοινότητας είναι η οικονομική κρίση
και είναι φανερό ότι χωρίς νέα κονδύλια τα ζωνάρια θα σφίγγουν ολοένα και περισσότερο για την «κυβέρνηση» με την οποία η Άγκυρα
είναι απογοητευμένη.
«Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν
πριν από λίγες ημέρες στην Άγκυρα,
όταν ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό
του. Η Άγκυρα θέλει να δει έργα
και πειστικά σχέδια από την κυβέρνηση που αποτυγχάνει να το
πράξει. Γι’ αυτό έρχονται στο προ-

σκήνιο εναλλακτικά σενάρια. Ένα
από αυτά αφορά στον σχηματισμό
κεντρώας κυβέρνησης, στην οποία
θα συμμετάσχει το Κόμμα Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ) του Τατάρ και το
Κόμμα του Λαού (ΚΛ) του Όζερσαϊ.
Ο σχηματισμός της κυβέρνησης
και η κοινή υποψηφιότητα στις
«προεδρικές» δεν λύνει αυτομάτως
τα μεγάλα προβλήματα. Η τ/κ πλευρά χρειάζεται ένα νέο οικονομικό
πακέτο, έναν έκτακτο οικονομικό
οδικό χάρτη, με ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Πριν από τον σχηματισμό της κυβέρνησης θα πρέπει να
αποφασιστούν αυτά τα μέτρα», λέει
στην «Κ» η ίδια πηγή.

Σε περίπτωση που σχηματιστεί
νέα «κυβέρνηση» της τ/κ Δεξιάς,
αυτή δεν θα αναλάβει αποκλειστικά το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της
μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά
θα έχει και έναν άλλο στόχο: Τη
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη συζήτηση των εναλλακτικών σχεδίων στο Κυπριακό.
Σε περίπτωση που τις επόμενους
μήνες, ο ΟΗΕ και άλλοι παράγοντες κατορθώσουν να «σώσουν»
την ομοσπονδιακή λύση, η «κυβέρνηση» θα κληθεί να εφαρμόσει
σειρά πολιτικών που θα ανοίγουν
τον δρόμο της δημιουργίας ομόσπονδων δομών στο βόρειο τμήμα
του νησιού. Η Άγκυρα και οι κύκλοι της τ/κ Δεξιάς χαρακτηρίζουν
ως απομακρυσμένο, αν όχι απίθανο, αυτό το σενάριο. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε
περίπτωση που καταρρεύσει ολοκληρωτικά η προσπάθεια της λύσης, η νέα «κυβέρνηση», σε στενή
συνεργασία με την Άγκυρα, θα
επιχειρήσει να αναδιοργανώσει
την «ΤΔΒΚ», έτσι ώστε να είναι
έτοιμη να αναπτύξει σχέσεις με
τη διεθνή κοινότητα, με ή δίχως
αναγνώριση. «Γνωρίζουμε πολύ
καλά την κρισιμότητα της περιόδου που ακολουθεί. Γι’ αυτό ο
ηγέτης μας, ο Ερσίν Τατάρ έσπευσε στην Άγκυρα και συζήτησε με
τους υπουργούς Εξωτερικών και
Οικονομικών της Τουρκίας το
μέλλον της τ/κ κοινότητας. Δεν
συζητήθηκε μονάχα ο σχηματι-

σμός νέας κυβέρνησης. Αποφασίστηκε η σύμπραξη για χάραξη
κοινής πορείας για το μέλλον. Η
τ/κ Δεξιά και η Άγκυρα συμφωνούμε σε σειρά ζητημάτων. Απομένει η δημιουργία κοινού οδικού
χάρτη», λέει στην «Κ» καλά ενημερωμένη πηγή του ΚΕΕ.

Μάτια στο Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό
πληροφορίες από την Άγκυρα θέλουν τον ΟΗΕ να ξεκινά μια νέα,
εντατική προσπάθεια για τη διάσωση της διαδικασίας επίλυσης
του προβλήματος. Τα Η.Ε., λοιπόν,
ετοιμάζονται να βολιδοσκοπήσουν
τις προθέσεις των πλευρών βάσει
εναλλακτικών μοντέλων, αλλά
πάντα με σημείο σύγκλισης την
ομοσπονδία. Ένα από αυτά τα
μοντέλα είναι το βελγικό, στο
οποίο μαζί με δύο αυτόνομες ζώνες,
ξεχωρίζει μια κεντρική, κοινή διακυβέρνηση, η οποία εκπροσωπεί
το βασίλειο στη διεθνή κοινότητα.
Οι πληροφορίες της Άγκυρας θέλουν τον ΟΗΕ να ρίχνει το βάρος
του την επόμενη περίοδο σε τέτοιου είδους προτάσεις, με βάση
το σκεπτικό ότι τα χρονικά περιθώρια στο Κυπριακό «στενεύουν»
επικίνδυνα και η διχοτόμηση βρίσκεται επί θύραις. Σε κάθε περίπτωση, η τουρκική πλευρά συμπεραίνει ότι οι επόμενοι μήνες θα
είναι καθοριστικής σημασίας για
το Κυπριακό και γι’ αυτό προσδοκεί
και σε μια «κυβέρνηση ειδικού
σκοπού» στα Κατεχόμενα.
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Παθήματα και μαθήματα από τις ευρωκάλπες

Αρχή με Σχέδιο Ανάν

Το 2004 ήταν η πρώτη φορά που
η Κύπρος συμμετείχε στις ευρωεκλογές και σε αυτή προσήλθαν μαζικά οι ψηφοφόροι. Ενδεικτικό ότι
καταγράφηκε το πιο μικρό ποσοστό
αποχής σε σχέση με τις εκλογικές
μάχες, που ακολούθησαν, καθώς
το ποσοστό αποχής τότε έφτανε το
27,5%. Οι εκλογές διεξήχθησαν υπό
τη σκιά του δημοψηφίσματος του
Σχεδίου Ανάν και αυτό υπήρξε το
κύριο προεκλογικό αφήγημα και
διακύβευμα για το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Ο ΔΗΣΥ με πρόεδρο τον
Νίκο Αναστασιάδη είχε να διαχει







Η διάσπαση και
η συμμετοχή των
«αποστατών» προκάλεσε
πόλωση στον ΔΗΣΥ
ριστεί την διάσπαση του κόμματος
και την αποχώρηση πρωτοκλασάτων
στελεχών μετά τη θέση που πήρε
ο Συναγερμός υπέρ του Σχεδίου
Ανάν. Κάπως έτσι στο ψηφοδέλτιο
που ονομάστηκε «Η καλύτερη ομάδα» συμμετείχε σειρά πρωτοκλασάτων στελεχών, όπως οι Γιαννάκης
Κασουλίδης, Παναγιώτης Δημητρίου, Ελένη Θεοχάρους, Λευτέρης
Χριστοφόρου, Τάσος Μητσόπουλος
και Μάνθος Μαυρομμάτης. Μία εξάδα που κάλυπτε όλες τις περιοχές,
αλλά και όλες τις τάσεις του ΔΗΣΥ.
Και αυτό καθόλου τυχαία, καθώς
απέναντι από τον Συναγερμό θα
έδιναν την πρώτη τους μάχη τα
πρωτοκλασάτα στελέχη που αποχωρήσαν λόγω Σχεδίου Ανάν. Με
τον συνδυασμό «Για την Ευρώπη»
οι Πρόδρομος Προδρόμου, Δημήτρης Συλλούρης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου έδωσαν τη δική τους μάχη
και έλαβαν 10,8%, στέλνοντας στις
Βρυξέλλες τον πρώην πρόεδρο του
ΔΗΣΥ Γιαννάκη Μάτση. Την πρωτιά,
παρά τις εσωκομματικές δυσκολίες
και διαφορετικές προβλέψεις, έλαβε
ο ΔΗΣΥ με 28,23%, εκλέγοντας τους
Γιαννάκη Κασουλίδη και Παναγιώτη
Δημητρίου. Σε εκείνη την εκλογική

Οι πρώτοι ευρωβουλευτές της Κύπρο. Από τη φωτογραφία απουσιάζει ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Μάριος Ματσάκης.

Στην εκλογική μάχη με αριστερή κυβέρνηση
Οι ευρωεκλογές του 2009 ήταν η
πρώτη εκλογική αναμέτρηση υπό
την προεδρία του Δημήτρη Χριστόφια και αυτό ακριβώς είχε τη
δική του σημασία, τουλάχιστον
για τον κόσμο της Αριστεράς. Το
ΑΚΕΛ αντιλήφθηκε πως οι αριστεροί ψηφοφόροι δεν ευνοούν, αλλά
ούτε ενδιαφέρονται στην ουσία
για τις ευρωεκλογές και αυτό θα
είχε τη δική του δυσκολία, αν δεν
είχε συγκεκριμένο πολιτικό διακύβευμα. Με το αφήγημα του ότι
ψήφος στο ΑΚΕΛ σημαίνει στήριξη
της κυβέρνησης Χριστόφια, αλλά
και στήριξη στον Άντρο Κυπριανού
που έδινε την πρώτη του μάχη ως
αρχηγός του κόμματος κατάφερε
να πάρει ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε ποτέ (34,95%) χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να κλέψει την πρωτιά του ΔΗΣΥ (35,65%).
Σε εκείνες τις εκλογές, αίσθηση
προκάλεσε το ποσοστό της αποχής
που έφτανε το 40,60%. Ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τα κυπριακά δεδομένα. Αυτή τη φορά στο
ΑΚΕΛ έριξαν στη μάχη πρωτοκλασάτα στελέχη, όπως οι βουλευτές
Τάκης Χατζηγεωργίου και Σκεύη
Κουκουμά, αλλά και ανερχόμενα,
όπως ο τότε γ.γ. της ΕΔΟΝ και νυν
επαρχιακός Λευκωσίας Χρίστος
Χριστοφίδης, αλλά και πρόσωπα
της ευρύτερης Αριστεράς όπως ο
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και ο
ακαδημαϊκός Ιωσήφ Ιωσήφ. Το
ΑΚΕΛ τότε έστειλε για δεύτερη
φορά στις Βρυξέλλες τον Κυριάκο

ΚΥΠΕ

Μπορεί οι ευρωεκλογές να μην έχουν
σήμερα για πολλούς το υψηλό διακύβευμα και εκείνο το προεκλογικό
αφήγημα που θα οδηγήσει τους πολίτες μαζικά στις κάλπες, αυτό, ωστόσο, δεν ίσχυε πάντα. Από το ντόμινο
εξελίξεων που προκάλεσε το Σχέδιο
Ανάν, τη διάσπαση του ΔΗΣΥ, τη
διακυβέρνηση Χριστόφια και το ρεκόρ εκλογικών ποσοστών, οι εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε αυτά
τα 15 χρόνια έπαιξαν τον δικό τους
ρόλο και καθόρισαν πολλά για κάθε
πολιτικό κόμμα και αρχηγό.

μάχη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο
ευρωπαϊκό προφίλ του ΔΗΣΥ, αλλά
και ο ρόλος που έπαιξε ο Γλαύκος
Κληρίδης για την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. Αφήγημα που, όπως όλα
δείχνουν, κατάφερε να συσπειρώσει
τους Συναγερμικούς. Υπήρξε και η
εκλογική μάχη, που ενίσχυσε πολιτικά τον Ιωάννη Κασουλίδη ούτως
ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις
στη συνέχεια την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρώτη και
τελευταία φορά που το κόμμα της
Δεξιάς στήριξε άλλο πρόσωπο πέραν
του αρχηγού του για την προεδρία.
Όσο, λοιπόν, και αν ο ΔΗΣΥ ανέμενε πανωλεθρία, το ΑΚΕΛ είναι
εκείνο που δέχτηκε μήνυμα τιμωρίας
από το ακροατήριό του για το Σχέδιο
Ανάν. Ενδεικτικό ότι σε μία εποχή
που το ΑΚΕΛ διένυε την καλύτερη
πολιτικά περίοδο δεν κατάφερε να
λάβει την πρωτιά, συγκεντρώνοντας
27,89%. Κάποιοι ερμηνεύουν την
έστω και σε απόσταση αναπνοής
από τον ΔΗΣΥ ήττα, στη στάση που
τήρησε το κόμμα στο δημοψήφισμα,
άλλοι στην αδιαφορία και τον ευρωσκεπτικισμό, που κυριαρχούσε
τουλάχιστον τότε στην Αριστερά.
Το κόμμα απέφυγε να συμπεριλάβει
πρωτοκλασάτα στελέχη πλην του
ανερχόμενου τότε Νεοκλή Συλικιώτη
και του Τίτου Χριστοφίδη, ρίχνοντας
στη μάχη πρόσωπα της ευρύτερης
Αριστεράς, όπως ο Αδάμος Αδάμου,
ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης και η
Δέσποινα Μπεμπεδέλη.
Το κόμμα που φάνηκε να κερδίζει
έδαφος από τις τότε συγκυρίες δεν
ήταν άλλο από το ΔΗΚΟ. Ενδεικτικό
ότι τότε πήρε το συντριπτικό για
τα δεδομένα του ΔΗΚΟ ποσοστό
του 17,09%. Το προεκλογικό αφήγημα ήταν πως ψήφος στο ΔΗΚΟ
σήμαινε και ψήφος εμπιστοσύνης
προς το έργο του Τάσσου Παπαδόπουλου και τη στάση που τήρησε
στο δημοψήφισμα. Καθόλου τυχαίο
πως σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση συμμετείχαν δυνατά στελέχη, όπως οι Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Αλέξης Γαλανός, Κυριάκος
Κενεβέζος, καθώς και οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Ανδρέου και Θέμης Θεμιστοκλέους, ενώ τελικά την
έδρα κατέλαβε ο Μάριος Ματσάκης.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ματσάκης
στη συνέχεια διεκδίκησε την Προεδρία της Δημοκρατίας απέναντι
από τον Τάσσο Παπαδόπουλο και
διαγράφηκε από το κόμμα. Στην εν
λόγω εκλογική αναμέτρηση συμμετείχε και ο συνδυασμός Ενωμένοι
Δημοκράτες-ΚΠΕ- Ευρωπαϊκή Κύπρος. Κίνηση που στήριζε το Σχέδιο
Ανάν και που είδε με δυσφορία τη
στάση που τήρησε το ΑΚΕΛ. Στον
σχηματισμό συμμετείχαν ο νυν Ευρωπαίος Επίτροπος Χρίστος Στυλιανίδης, η Ανδρούλλα Βασιλείου,
ο ακαδημαϊκός Σταύρος Τομπάζος
και η Πραξούλα Αντωνιάδου.

ΚΥΠΕ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΚΥΠΕ

Τρεις εκλογικές μάχες που προκάλεσαν πολιτικές ανατροπές και ταρακούνησαν για τα καλά τους αρχηγούς των κομμάτων

Το 2009, ο ΔΗΣΥ άφησε με λιγότερο από 1% διαφορά πίσω του το ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ συγκέντρωσε τον κόσμο του με το αφήγημα πως ψήφος στο ΑΚΕΛ
αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διακυβέρνηση Χριστόφια.








Το υψηλότερο ποσοστό
πήρε το 2009 το ΑΚΕΛ,
που εκλήφθηκε ως
ψήφος επιβράβευσης
στην διακυβέρνηση
Χριστόφια.
Τριανταφυλλίδη και για πρώτη φορά τον Τάκη Χατζηγεωργίου.
Στον ΔΗΣΥ το διακύβευμα διαφοροποιήθηκε από την πρώτη εκλογική μάχη, καθώς δεν υπήρχε η πόλωση που προκάλεσε η διάσπαση
του 2004. Το κόμμα της Δεξιάς βασίστηκε για ακόμη μία φορά στο

ευρωπαϊκό του προφίλ και ενδεικτικό ήταν το προεκλογικό σύνθημα, «Με κύρος και γνώση στην Ευρώπη». Τη μάχη έδινε για ακόμη
μία φορά ο Γιαννάκης Κασουλίδης,
ο οποίος έλαβε την πρωτιά σε σταυρούς προτίμησης. Κίνηση που θεωρήθηκε ως ψήφος επιβράβευσης
από το συναγερμικό ακροατήριο
για το ότι έβγαλε αξιοπρεπώς το
κόμμα από τη δύσκολη θέση με την
υποψηφιότητά του, σε μία δύσκολη
περίοδο. Εισιτήριο για τις Βρυξέλλες
κέρδισε για πρώτη φορά η βουλευτής Λεμεσού Ελένη Θεοχάρους. Στη
μάχη μπήκε και ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης, ο οποίος αναπλήρωσε τον
Γιαννάκη Κασουλίδη στις Βρυξέλλες
το 2013, αλλά και ο Χρίστος Στυ-

λιανίδης, ο οποίος έμπαινε πλέον
δυναμικά στον ΔΗΣΥ.
Τα πράγματα δεν ήταν βεβαίως
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το ΔΗΚΟ
το οποίο σε αντίθεση με το 2004,
έλαβε ποσοστό 12,28%. Το ΔΗΚΟ
θεωρήθηκε πως πλήρωνε την ήττα
των προεδρικών του 2008, ενώ παράλληλα είχε ζήτημα στην παρουσία
διακυβεύματος, που θα οδηγούσε
τους ΔΗΚΟϊκούς στην κάλπη, καθώς
η μία έδρα θεωρείτο δεδομένη. Στις
συγκεκριμένες εκλογές έβαλαν υποψηφιότητα η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία και εν τέλει εξελέγη,
ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σούγλης, αλλά και ο Σίμος Αγγελίδης,
ο οποίος στη συνέχεια προσχώρησε
στη Συμμαχία Πολιτών. Η ΕΔΕΚ,
σε αντίθεση με το 2004, μπήκε δυναμικά στη μάχη, ρίχνοντας στο
ψηφοδέλτιο πρωτοκλασάτα στελέχη, όπως ο πρώην υπ. Άμυνας
Κούλης Μαυρονικόλας, ο πρώην
υπ. Δικαιοσύνης και νυν δήμαρχος
Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους
και ο τότε γ.γ. της ΕΔΕΚ Δημήτρης
Παπαδάκης. Ο εσωκομματικός ανταγωνισμός και το έρεισμα των
τριών βοήθησε την ΕΔΕΚ να πάρει
για πρώτη φορά έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκλέγοντας τον Κούλη
Μαυρονικόλα. Αξίζει να σημειωθεί
πως το 2009 έκανε την πρώτη του
εμφάνιση το ΕΛΑΜ. Το ακροδεξιό
κόμμα διεκδικεί σήμερα την 6η
έδρα, ενώ τότε περνούσε απαρατήρητο από τους άλλους πολιτικούς
χώρους, λαμβάνοντας μόλις 0,22%.

αίτερα δημοφιλή ως βουλευτή και
στη συνέχεια κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης Αναστασιάδη,
Χρίστο Στυλιανίδη, τον δεύτερο τη
τάξει του ΔΗΣΥ Λευτέρη Χριστοφόρου, την Ελένη Θεοχάρους, τον
πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρη Συλλούρη, τον πρώην πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρο Ζένιο
και τη Ρένα Χόπλαρου. Όπως λένε
στην Πινδάρου, δικαιολογώντας το
τότε ποσοστό, το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο «είχε και ΕΥΡΩΚΟ και Αλληλεγγύη». Η Ελένη Θεοχάρους είχε
το δικό της εκτόπισμα και το δικό
της ακροατήριο εντός ΔΗΣΥ, κάτι
που διαφάνηκε όταν διεκδικούσε
να είναι υποψήφια του ΔΗΣΥ γα
την προεδρία στη θέση του Νίκου
Αναστασιάδη. Διαφάνηκε και από
τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε (59.948). Ένας αριθμός που αποτέλεσε ένεση αυτοπεποίθησης για
την κα Θεοχάρους να ακολουθήσει
τον δικό της δρόμο και να ιδρύσει
την Αλληλεγγύη. Σήμερα η Πινδάρου
εκτιμάει πως θα λάβει 32% και αντιλαμβάνεται πως θα έχει να διαχειριστεί την κυβερνητική φθορά,
αλλά και τη διαρροή προς το ΕΛΑΜ.
Στο ΑΚΕΛ το 2014 η πρωτιά δεν
ήταν καν υπό συζήτηση, καθώς κύριος στόχος του κόμματος ήταν να
διατηρήσει τη δεύτερη έδρα. Αυτό

ΚΥΠΕ

Το κούρεμα καταθέσεων και η οικονομική κρίση ήταν το ζήτημα,
το οποίο επικράτησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του 2014,
με το κάθε κόμμα να έχει το δικό
του αφήγημα και διακύβευμα. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έδινε την πρώτη
του εκλογική μάχη ως πρόεδρος
του ΔΗΣΥ και κατάφερε να πάρει
το ποσοστό ρεκόρ της τάξεως του
37,75%, παρά το κούρεμα καταθέσεων που είχε προηγηθεί από την
κυβέρνησή του. Το πώς τα κατάφερε
αποτελεί ένα ζήτημα που συζητείται
στα κομματικά πηγαδάκια. Σύμφωνα
με πολιτικούς κύκλους, ρόλο έπαιξε
ότι οι ευρωεκλογές αποτελούσαν
ξεκάθαρα εκλογική μάχη στην οποία
ο ΔΗΣΥ κατέβαινε με άνεση. Το
προεκλογικό αφήγημα, ότι δηλαδή
ψήφος στον ΔΗΣΥ αποτελεί ψήφος
εμπιστοσύνης και επιβράβευσης
στον πρόεδρο Αναστασιάδη για
τους μέχρι τώρα χειρισμούς του,
αλλά και ψήφος αποφυγής να «επιστρέψει η χώρα στις αμαρτίες του
παρελθόντος», λέγεται πως συσπείρωσε τους συναγερμικούς. Τον δικό
του ρόλο διαδραμάτισε η διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Μία σειρά
πρωτοκλασάτων πολιτικών προσώπων που, όπως λέγεται, θύμιζε την
«καλύτερη ομάδα του 2004». Ο συναγερμικός πρόεδρος έβαλε τον ιδι-
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Οι πρώτες εκλογές μετά το κούρεμα καταθέσεων και οι νέες εμφανίσεις

Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας Παπαδόπουλος έδωσαν την πρώτη τους μάχη ως πολιτικοί αρχηγοί το 2014.








Ποσοστό ρεκόρ έλαβε
το 2014 ο ΔΗΣΥ, έχοντας
στο ψηφοδέλτιό του το
ΕΥΡΩΚΟ, αλλά και τη
σημερινή Αλληλεγγύη.
ήταν και το κύριο διακύβευμα, το
οποίο τέθηκε στο κομματικό ακροατήριο. Καθόλου τυχαίο ότι στη μάχη έριξε πρωτοκλασάτα στελέχη –
σε αντίθεση με άλλες εκλογικές μάχες– που θα μπορούσαν να συσπειρώσουν τους ΑΚΕΛικούς. Ο Τάκης

Χατζηγεωργίου, ο πρώην υπουργός
Εμπορίου και Εσωτερικών Νεοκλής
Συλικιώτης, αλλά και ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου
έδωσαν τη δική τους μάχη για τη
νίκη με τους κ.κ. Χατζηγεωργίου
και Συλικιώτη να πηγαίνουν τελικά
στις Βρυξέλλες και το ΑΚΕΛ. Οι
σταυροί προτίμησης που έλαβε ο
κ. Χατζηγεωργίου (40.452) θεωρήθηκαν από κάποιους επιβράβευση
για τη μάχη που έδωσε ως εκπρόσωπος Τύπου του επιτελείου Σταύρου Μαλά και σε άλλους δημιούργησε την αίσθηση πως θα μπορούσε
να διεκδικήσει με αξιώσεις άλλα

αξιώματα, όπως την προεδρία της
Δημοκρατίας το 2018.
Οι ευρωεκλογές του 2014 ήταν
και η πρώτη εκλογική μάχη για τον
Νικόλα Παπαδόπουλο ως πρόεδρο
του ΔΗΚΟ. Ένα καλό αποτέλεσμα
θα μπορούσε να κλείσει τις εσωκομματικές έριδες που είχαν προηγηθεί λόγω των εσωκομματικών
εκλογών, αλλά και της αποχώρησης
του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση. Το
χαμηλό ποσοστό της τάξεως του
10,84% προκάλεσε ανησυχία εντός
του κόμματος του Κέντρου. Θεωρήθηκε ότι αποτελούσε τιμωρία για
τους χειρισμούς του Νικόλα Παπαδόπουλου και κακή αρχή για τη νέα
ηγεσία, γι’ άλλους ήταν αναμενόμενο
δεδομένου ότι η μόλις μερικών μηνών ηγεσία δεν είχε καταφέρει να
επικρατήσει πλήρως στα συλλογικά
σώματα και να γνωρίζει απ’ έξω το
οργανωτικό. Αίσθηση προκάλεσε
τότε ο ανταγωνισμός Αντιγόνης
Παπαδοπούλου, που διεκδικούσε
επανεκλογή και Κώστα Μαυρίδη,
ο οποίος κατάφερε τελικά να εκλεγεί,
υπό τις ευλογίες, όπως λέγεται, της
ηγεσίας. Σήμερα το ΔΗΚΟ έχει δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφοδέλτιο,
καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές
περιοχές και τάσεις, με πολιτικούς
αναλυτές να εκτιμούν ένα ποσοστό
μεταξύ 13-15%. Σε αντίθεση με τις

προηγούμενες εκλογικές μάχες που
το ΔΗΚΟ δεν είχε ισχυρό διακύβευμα, σήμερα φαίνεται να έχει εξαιτίας
και της δημιουργία της Δημοκρατικής Παράταξης.
Ο ΔΗΣΥ δεν ήταν το μόνο κόμμα
που έκανε συμμαχίες. Το ίδιο επιχείρησε και η ΕΔΕΚ με τη συνεργασία με τους Οικολόγους που είχε
ως αποτέλεσμα την εκλογή Δημήτρη
Παπαδάκη. Την εμφάνισή της έκανε
και η Συμμαχία Πολιτών, η οποία
διεκδικούσε με αξιώσεις τη μία έδρα
του ΑΚΕΛ. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του Γιώργου Λιλλήκα ως κομματάρχη, μετά το υψηλό ποσοστό
που έλαβε στις προεδρικές εκλογές
και προσπάθησε να το κεφαλαιοποιήσει. Ενδεικτικό, μάλιστα, ότι
ο ίδιος έβαλε υποψηφιότητα για να
βοηθήσει το κόμμα. Μπορεί να μην
έλαβε τελικώς την έδρα, αλλά κατάφερε με το ποσοστό του να μπει
στο Εθνικό Συμβούλιο και να τυγχάνει της αντιμετώπισης ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Αίσθηση,
βεβαίως, έκανε και η παρουσία του
Μηνύματος Ελπίδα, με επικεφαλής
τον οικονομολόγο Στέλιο Πλατή,
που βγήκε μπροστά κατά την περίοδο του κουρέματος καταθέσεων,
επικρίνοντας την κυβέρνηση, με
τη συμμετοχή και του ψυχίατρου
Γιάγκου Μικελλίδη.
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Λευτέρης Χριστοφόρου, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ
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Γιώργος Γεωργίου, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ

Μύθος ο νεοφιλελευθερισμος Ο καναπές δεν ταιριάζει
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
στο είναι της Αριστεράς
Το ΑΚΕΛ θα μας καταγγείλει και για το ότι σώσαμε τον τόπο από τη χρεοκοπία

Μοιρολατρία και κριτική διά της αποχής δεν είναι ίδιον του ακροατηρίου μας

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μύθος που καλλιεργεί το ΑΚΕΛ τα
περί νεοφιλελεύθερης πολιτικής
στην Ε.Ε. λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λευτέρης Χριστοφόρου. Όπως επισημαίνει, οι πολιτικές
που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα έχουν ως στόχο να σώσουν
χώρες που χρεοκόπησαν από αριστερές και τάχατες φιλολαϊκές πολιτικές. Ο ίδιος μιλάει για την επιλογή
του Μάνφρεντ Βέμπερ και σημειώνει
πως όσα ζητήματα αφορούν την Κύπρο τα στηρίζει εν λευκώ, χωρίς να
κάνει οποιαδήποτε τροπολογία ή
παρέμβαση. Μιλάει, επίσης, για τη
φθορά της κυβέρνησης, για τις διαρροές προς το ΕΛΑΜ, αλλά και για το
πού θα επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο
επανεκλογής του, όπως η μετατροπή
ολόκληρης της Κύπρου σε free wifi
zone.

«Η αποχή συνιστά έγκριση των
αποφάσεων των Διευθυντηρίων
των Βρυξελλών και παραχώρηση
ζωτικού χώρου στην ακροδεξιά και
στους νεοφασίστες. Η μοιρολατρία
δεν ταιριάζει στην Αριστερά. Ούτε
η κριτική του καναπέ», λέει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ
Γιώργος Γεωργίου. Όπως επισημαίνει η ανάδειξη δύο ευρωβουλευτών από τον συνδυασμό του
ΑΚΕΛ και η κατάληψη ενός αξιοσημείωτου εκλογικού ποσοστού
επανακαθορίζει με εμφαντικό τρόπο
το κόμμα της Αριστεράς ως πρωταγωνιστικής πολιτικής δύναμης.

–Γιατί να προσέλθουν οι πολίτες
στην κάλπη δεδομένων και των
πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν έξι χρόνια προηγουμένως από την Ε.Ε.;
–Η Κύπρος έπρεπε να τύχει μιας
διαφορετικής αντιμετώπισης παρά
τα οποιαδήποτε λάθη και παραλείψεις μας. Δεν μπορούμε, όμως, να
μηδενίζουμε και να ισοπεδώνουμε,
αγνοώντας ότι η χρεοκοπία προκλήθηκε από τους κακούς χειρισμούς
μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης
που έφτασε τον τόπο στην καταστροφή επειδή αρνιόταν επίμονα
να ενταχθεί σε πρόγραμμα στήριξης
στην Ε.Ε. Η Ένωση, άλλωστε, ήταν
η μόνη που μας χρηματοδότησε με
ευνοϊκότατους όρους σε μία περίοδο
που όλοι μας γύρισαν την πλάτη και
με τη στήριξή της καταφέραμε να
σταθούμε στα πόδια μας. Φανταστήκατε ακόμα και στην περίοδο
της οικονομικής κρίσης η Κύπρος
να ήταν εκτός της Ε.Ε.; Θα ήταν ο
ολοκληρωτικός αφανισμός αυτού
του τόπου και εθνικά και κοινωνικά
και οικονομικά.
–Ανήκετε βεβαίως στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, το οποίο δέχεται
επικρίσεις για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας…
–Οι πολιτικές που εφαρμόζει το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν ως
στόχο να σώσουν χώρες που χρεοκόπησαν από αριστερές και τάχατες
φιλολαϊκές πολιτικές. Αυτοί που θεωρούνται αυτόκλητοι προστάτες
των πολιτών, η Αριστερά δηλαδή,
εκεί και όπου κυβέρνησε, οδήγησε
αυτούς που τάχατες προστάτευε
στη φτωχοποίηση. Δεν θεωρώ πως
όταν υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία μιλούμε για νεοφιλελεύθερη
πολιτική.
Όταν ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.
απαγορεύεται να είναι ελλειμματικός
δεν σημαίνει ότι είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική, αλλά νοικοκυρεμένη.
Εδώ, συγχύσαμε τη νοικοκυρεμένη
πειθαρχημένη οικονομική πολιτική
με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ή
και με τις αντεργατικές πολιτικές.
Με τις πολιτικές του ΔΗΣΥ και του
ΕΛΚ βγήκε ο τόπος από τη χρεοκοπία,
τη φτωχοποίηση και οι εργαζόμενοι
ξαναπήραν πίσω δουλειές. Το κοινωνικό κράτος ξανακτίστηκε από
εκεί που κατεδαφίστηκε, οι αγρότες
άρχισαν να στέκονται στα πόδια
τους, ενώ με τις τάχατες φιλολαϊκές
πολιτικές οδηγήθηκαν τα κράτη σε

Στόχος μας είναι να καταστεί ολόκληρη η Κύπρος free wifi zone, καθώς κάτι
τέτοιο θα μας ενισχύσει στην έρευνα, την καινοτομία και την ενιαία ψηφιακή
αγορά, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Λευτέρης Χριστοφόρου.

Κτίσαμε τον πύργο της
Κύπρου και κάποιοι
μας κατηγορούν, γιατί
από ένα παράθυρο έτυχε
να μπαίνει αέρας.
αδιέξοδα. Μου θυμίζει το παρελθόν,
όταν διαφημιζόταν το ανατολικό
μπλοκ ότι ήταν ο παράδεισος της
ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και όταν έπεσε το τείχος
αποκαλύφθηκε όλη η δυστυχία, η
φτώχεια και η εξαθλίωση των λαών.
Αποδείχθηκε ότι οι πολιτικές του
ΕΛΚ είναι φιλοευρωπαϊκές, πολιτικές
ανοικτής κοινωνίας και οικονομίας
και ότι στηρίζουν τους λαούς και
τους απλούς εργαζόμενους. Είναι
μύθος συνεπώς ότι η Ε.Ε. επιβάλλει
νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Βέμπερ και Μέρκελ

–Στηρίζετε τον Μάνφρεντ Βέμπερ,
ο οποίος έχει εντελώς διαφορετική
προσέγγιση από εκείνην που είχε
ο Γιούνκερ πριν από πέντε χρόνια
στο θέμα της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας. Εκ των υστέρων
κάνατε λάθος με τον κ. Γιούνκερ;
–Δεν είναι συγκρίσιμες οι εποχές
ούτε τα πρόσωπα. Ήταν μία δύσκολη
περίοδος για την Ε.Ε. που με τα σωστά
και τα λάθη κατόρθωσε να σταθεί
στα πόδια της. Ο Βέμπερ είναι ένας
άνθρωπος που μπορώ να πω ότι τον
εμπιστεύομαι απόλυτα και απεριόριστα. Τον έζησα για πέντε χρόνια
με στενή συνεργασία. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση και εμπιστοσύνη. Όσα
ζητήματα αφορούν την Κύπρο τα
στηρίζει εν λευκώ χωρίς να κάνει
οποιαδήποτε τροπολογία ή παρέμβαση. Ας μην τον μπερδεύουν με τη
Μέρκελ. Αν μελετήσει κάποιος επί
προεδρίας Μάνφρεντ Βέμπερ στο
ΕΛΚ, καταθέσαμε τις πιο προχωρη-

μένες κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις σε όλα τα ζητήματα. Θα αλλάξει
την Ευρώπη. Έχει καθαρές ευθύτατες
απόψεις απέναντι σε όλα τα ζητήματα
ακόμη και απέναντι στην Τουρκία.
Ουδέποτε κρύφτηκε ο Βέμπερ και η
φιλοσοφία του είναι ότι η σημερινή
Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος
της Ε.Ε. Σταμάτησε την αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης, σταμάτησε
την ενταξιακή πορεία, σταμάτησε
τη φιλελευθεροποίηση της βίζας για
τους Τούρκους πολίτες, ενώ με στήριξε και κόψαμε κονδύλια της Τουρκίας στους δύο τελευταίους προϋπολογισμούς, κάτι που δεν έγινε ποτέ
στο παρελθόν.
–Σας φοβίζει ότι η φθορά της κυβέρνησης ενδεχομένως να πλήξει
τον ΔΗΣΥ στις ευρωεκλογές;
–Είμαστε το κυβερνών κόμμα και
στηρίζουμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Είναι προκλητικό κάποιοι
να μιλούν για ανέργους και φτωχούς
όταν τους φτωχοποίησαν πλήρως
και τους άφησαν στην ανεργία. Έγιναν λάθη, παραλείψεις, γίνεται, όμως,
προσπάθεια για να διορθωθούν,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι τον μηδενισμό και την ισοπέδωση, η οποία αδικεί και την πατρίδα μας. Το μόνο που έμεινε είναι
να μας καταγγείλει το ΑΚΕΛ για το
ότι σώσαμε τον τόπο από τη χρεοκοπία. Κτίσαμε τον πύργο της Κύπρου και κάποιοι μας κατηγορούν,
γιατί από ένα παράθυρο έτυχε να
μπαίνει αέρας.
–Τα δημοσκοπικά ευρήματα καταδεικνύουν διαρροές προς το
ΕΛΑΜ. Κάτι τέτοιο σας ανησυχεί;
–Ο ΔΗΣΥ έχει τη δική του φιλοσοφία, τις δικές του αρχές και αξίες,
τις ιδρυτικές, που δεν άλλαξε ποσώς.
Είναι τα θεμέλια που έθεσε ο Γλαύκος
Κληρίδης και είναι τόσο ισχυρά που
δεν μπορεί να φοβίζει τον ΔΗΣΥ οτιδήποτε παρά μόνο η αδυναμία να
περάσουμε σωστά επικοινωνιακά
το έργο που επιτέλεσε αυτή η κυβέρνηση. Η κοινωνία, παρά τις όποιες
ελλείψεις, θα αναγνωρίσει την ιστορική παρουσία του ΔΗΣΥ και θα τον
επιλέξει.

Κονδύλια για τους πρόσφυγες και ευρωπαϊκή κάρτα φοιτητών
–Στο ενδεχόμενο επανεκλογής σας
ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;

–Στους στόχους μου είναι η ενίσχυση των κονδυλίων για την Κύπρο όπου ήδη δίνω τη μάχη μέσα
από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να διασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια.
Κάθε χρόνο εξασφαλίζω δύο
εκατομμύρια για τους αγνοούμενους. Θα συνεχίσω να δίνω τη
μάχη για τη στήριξη των νέων
που είναι το μέλλον της Ευρώ-

πης, αλλά και για να σώσουμε
την ύπαιθρο της πατρίδας μας και
γενικά της Ευρώπης μέσα από το
Ταμείο Αλληλεγγύης. Στόχος είναι και η διασφάλιση εκταρικών
επιδοτήσεων στον προσφυγικό
κόσμο, καθώς αυτή τη στιγμή
στερείται το δικαίωμα των προσφύγων να πάνε στα Κατεχόμενα
και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για τους
πρόσφυγες της Κύπρου, ενώ θε-

ωρώ υψίστης σημασίας την υλοποίηση της ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας.
Η Ευρώπη επί του παρόντος δεν
έχει εξειδικευμένο κονδύλι για
τους φοιτητές και χαίρομαι που
συμφώνησαν να στηρίξουν αυτή
τη θέση. Στόχος είναι και να καταστεί ολόκληρη η Κύπρος free
wifi zone, καθώς κάτι τέτοιο θα
μας ενισχύσει στην έρευνα, την
καινοτομία και την ενιαία ψηφιακή αγορά.

–Οι μάχες εντός εθνικού κοινοβουλίου στο οποίο βρίσκεστε
ήδη δεν είναι περισσότερες και
πιο σημαντικές για τον πολίτη
από το ευρωκοινοβούλιο;
–Μάλλον συμβαίνει το αντίθετο.
Διά μέσου των Συνθηκών που ορίζουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Οδηγιών ή Κανονισμών που επιβάλλεται να εγκριθούν και που καθορίζουν καταλυτικά τη ζωή μας σε όλους τους τομείς, τα εθνικά κοινοβούλια, σε ένα
μεγάλο ποσοστό, πλέον, αυτοπεριορίζονται. Για εμάς, βέβαια, το
Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ένα
ακόμα φόρουμ για μεγάλα λόγια,
φιέστες και εντυπωσιασμό. Είναι
μια ακόμα έπαλξη αγώνα για αναζωπύρωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το Κυπριακό και για
ανάδειξη και επίλυση των μεγάλων
κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων που απασχολούν τον λαό
μας. Το ΑΚΕΛ και οι ευρωβουλευτές
του, κατά την προηγούμενη πενταετία, ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα και ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν στο εθνικό
μας ζήτημα, αλλά και για θέματα
κοινωνικά, εργασιακά, ενέργειας,
διαφάνειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως, γνωρίζουμε πού
πάμε, καθώς και τις δυσκολίες και
τα όρια των δυνατοτήτων μας, έχοντας υπόψη τον τρόπο που ενεργούν
τα Διευθυντήρια των Βρυξελλών.
Όμως, δεν μας τρομάζουν οι δυσκολίες, ούτε τα θεριά με τα μαύρα
που σηκώνουν πάλι κεφάλι. Ούτε
κι άλλοι με τις γραβάτες. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος τον αγώνα
τον καλό. Κι εδώ κι εκεί…
–Οι ευρωεκλογές, ωστόσο, αποτελούν μία αδιάφορη εκλογική
μάχη ιδιαίτερα για το ακροατήριο της Αριστεράς. Για ποιο λόγο
να προσέλθουν στην κάλπη;
–Ο κόσμος της Αριστεράς κρατάει από καλή γενιά. Είναι ευαίσθητος και πολιτικά προβληματισμένος και ώριμος. Η όποια αδιαφορία εκπηγάζει από τα δικαιολογημένα αισθήματα πίκρας και
θυμού για τις διαχρονικές πολιτικές
των κυρίαρχων συντηρητικών κύκλων της Ε.Ε., ιδιαίτερα, όμως, για
τη στάση τους έναντι του λαού
μας κατά την κρίσιμη περίοδο του
κουρέματος. Χρησιμοποιηθήκαμε
ως πειραματόζωο με πρόθυμο «θύμα», βέβαια, τον κ. Νίκο Αναστασιάδη. Εδώ εντοπίζονται τα μύρια
κακά που επακολούθησαν και συνέτριψαν τον κυπριακό κοινωνικό
ιστό. Τώρα που απογυμνώθηκαν
τα μεγάλα ψέματα για τους «φί-

Με την ίδια μαχητικότητα, θα συνεχίσω τον αγώνα τον καλό κι εδώ κι εκεί,

λέει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου κληθείς να
απαντήσει γιατί να ψηφίσουν τον ίδιο στις επικείμενες εκλογές.

Τώρα που απογυμνώθηκαν τα μεγάλα ψέματα
για τους «φίλους» του
ΔΗΣΥ, που θα μας έφερναν την άνοιξη, κανείς
δεν νομιμοποιείται ούτε
να αδιαφορεί ούτε να λέει «δεν γνώριζα».
λους» του ΔΗΣΥ, που θα μας έφερναν την άνοιξη, κανείς δεν νομιμοποιείται ούτε να αδιαφορεί ούτε
να λέει «δεν γνώριζα». Όσοι και
όσες οργίζονται και αγανακτούν
για τις πολιτικές της δεξιάς στην
Ευρώπη και στην Κύπρο, πρέπει
να κάνουν δύναμη αλλαγής την
οργή τους και την κριτική τους.
Ιδιαίτερα ο κόσμος της Αριστεράς.
Η αποχή συνιστά έγκριση των
αποφάσεων των Διευθυντηρίων
των Βρυξελλών και παραχώρηση
ζωτικού χώρου στην ακροδεξιά
και στους νεοφασίστες. Η μοιρολατρία δεν ταιριάζει στην Αριστερά. Ούτε η κριτική του καναπέ. Ο
κάθε ψηφοφόρος της Αριστεράς
κρατά την τύχη του τόπου και των
παιδιών μας στα χέρια του.
–Για ποιο λόγο να ψηφίσουν
εσάς;
–Ποτέ σ’ εμάς στο ΑΚΕΛ η ανάδειξη σ’ ένα αξίωμα δεν ήταν προσωπική υπόθεση. Αυτό δείχνει η
ιστορία μας ενός αιώνα. Η πορεία
και οι αγώνες μας. Γι’ αυτό δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι… Γι’ αυτό κρατιόμαστε πολιτικά φρέσκοι, ανανεωνόμαστε και μένουμε δυνατοί,
τίμιοι και αγωνιστικοί. Γιατί είναι
γερές και αυθεντικές οι ρίζες μας.
Κανείς δεν ζητάει προσωπική ψήφο
ούτε και τώρα. Το ψηφοδέλτιό μας
είναι πλουραλιστικό και ποιοτικό.
Πρωτοπόρο και καινοτόμο, καθώς

συμπεριλαμβάνει έναν Τ/κ συμπατριώτη μας, αλλά και ανθρώπους
με αγωνιστική διάθεση, με πολιτική
εμπειρία, με εμπειρογνωμοσύνη
και επάρκεια. Όποιοι δύο και να
εκλεγούν, είμαι βέβαιος ότι θα τιμήσουν την ψήφο με την οποία
θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος και
θα ανταποκριθούν στην αποστολή
τους. Σε ό,τι με αφορά, με την ίδια
μαχητικότητα, θα συνεχίσω τον
αγώνα τον καλό κι εδώ κι εκεί.
–Το 2014, υπήρχε για το ΑΚΕΛ
ο έντονος κίνδυνος απώλειας
της δεύτερης έδρας. Σε αυτές
τις εκλογές υπάρχει διακύβευμα
για το κόμμα της Αριστεράς;
–Από το 2011, μετά το τραγικό
συμβάν στο Μαρί, δεχθήκαμε μια
σφοδρή, στα όρια της πολιτικής
βαρβαρότητας, επίθεση, ασύμβατη
με τους όρους του δημοκρατικού
πολιτικού και κομματικού παιχνιδιού. Στόχος βασικός η απαξίωση
της Αριστεράς και η συρρίκνωση
του ρόλου της στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου. Αντέξαμε, επανακάμψαμε και κρατηθήκαμε ζωντανοί στην κομβικής σημασίας
εκλογική μάχη για τις προεδρικές
του 2018. Αυτή η πορεία δεν πρέπει
να ανακοπεί. Η ανάδειξη δύο ευρωβουλευτών από το συνδυασμό
του ΑΚΕΛ και η κατάληψη ενός
αξιοσημείωτου εκλογικού ποσοστού επανακαθορίζει με εμφαντικό
τρόπο το κόμμα της Αριστεράς ως
πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη.
Ως τον πολιτικό χώρο που ανόθευτα
και αυθεντικά επιδιώκει βιώσιμη
λύση του Κυπριακού και ως τη δύναμη αντίστασης έναντι των συντηρητικών, καταστροφικών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ. Η αποδυνάμωση του ΑΚΕΛ
θα σημαίνει διαπιστευτήρια και
έγκριση συνέχισης αυτών των πολιτικών. Η ενδυνάμωσή μας θα
μορφοποιεί πολιτικά και εκλογικά
την ατομικά εκφρασμένη αγανάκτηση του κάθε εξαθλιωμένου. Αλλά και τη βούληση να τερματιστεί,
επιτέλους, αυτή η διακυβέρνηση.

Ως ΑΚΕΛ επανακάμπτουμε και είμαστε ξανά όρθιοι
–Η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα
παρουσιάζουν σημαντική φθορά
βάσει δημοσκοπήσεων. Καταδεικνύεται, ωστόσο, πως το ΑΚΕΛ δεν κεφαλαιοποιεί αυτή τη φθορά. Πού
οφείλεται;

–Αλίμονο αν με αυτές τις πολιτικές
δεν εμφανιζόταν φθορά για την
κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα. Έσπειραν ανέμους, τώρα θερίζουν θύελλες… Κατά κοινή, πλέον,
ομολογία ο κ. Νίκος Αναστασιάδης
από πρόεδρος της λύσης ρέπει

προς επικίνδυνες ατραπούς σε ό,τι
αφορά το Κυπριακό. Κατέστη πλήρως αναξιόπιστος με τις συνεχείς
αποδεσμεύσεις του, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα, τις έντονες οσμές
διαπλοκής του περίγυρού του, το
φυλλορρόημα του ήθους κάποιων
εκ των αρίστων που μας επέβαλε.
Το κλίμα που επικράτησε κατά το
πρόσφατο παρελθόν, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσα από
τον απόλυτο έλεγχο μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ, οι πονηροί επικοι-

νωνιακοί χειρισμοί εκ μέρους της
κυβέρνησης σε συνδυασμό και με
δικές μας οργανωτικές και άλλες
αδυναμίες δεν μας επέτρεψαν να
κεφαλαιοποιήσουμε τη φθορά της
κυβέρνησης. Όμως επανακάμπτουμε. Είμαστε ξανά εδώ. Όρθιοι. Δεν γονατίσαμε μπρος στις καταιγίδες, που δεν ήταν λίγες. Αντέχουμε γιατί το χρέος μας είναι βαρύ γι’ αυτούς που έφυγαν και η ευθύνη ασήκωτη γι’ αυτούς που θα
έρθουν.
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Πάσχα 2019, Ελπίδα χωρίς όρια
Tου ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ,
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

«Τῇ ἐλπίδι χαίροντες»
ἀναβοῶμενΧριστός Ἀνέστη!
Απροσμέτρητη ελπίδα, αδελφοί μου,
προσφέρει η Ανάσταση. Ελπίδα βασισμένη στη χαρμόσυνη είδηση ότι
νικήθηκε ο αδυσώπητος εχθρός του
ανθρώπου, ο θάνατος. Τον καταπάτησε ο Χριστός: «Ποῦ σου, θάνατε,
τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι» αναφωνεί, ο Αγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος και μαζί του όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία «…Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται… Χριστὸς
γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν
κεκοιμημένων ἐγένετο· αὐτῷ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν».
Το γεγονός της Αναστάσεως του
Χριστού καταυγάζει όλη την ανθρώπινη ζωή με ζωογόνο φως. Ακόμη
και στις πιο δύσκολες συνθήκες μάς
στηρίζει η αναστάσιμη εμπειρία: «ἵνα
μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς» (B΄ Κορ. 1:9). Ο ανθρώπινος
νους δεν χωράει το θαύμα. Η καρδιά,
όμως, διαισθάνεται την αλήθεια αυτή
και σκιρτά ψάλλοντας το Χριστός
Ανέστη. Συγχρόνως η Ανάσταση δυναμώνει την ελπίδα ότι θα εξουδετερωθεί κάθε ενέργεια θανατηφόρα
που συνθλίβει τη ζωή μας. Ενισχύει
την ελπίδα ότι τελικά θα νικηθούν η
αδικία, ο φθόνος, η διαφθορά, τα
σκοτεινά συμφέροντα που συμβαδίζουν συνήθως με το δόλιο ψέμα και
την αδίστακτη αλαζονεία και θανατώνουν την ειρήνη οδηγώντας την
κοινωνία στην εξαθλίωση και στην
παρακμή. Ως λυτρωτική φωτοχυσία
η ελπίδα διαχέεται ιδιαίτερα κατά















Ο ανθρώπινος νους δεν
χωράει το θαύμα. Η καρδιά, όμως, διαισθάνεται
την αλήθεια αυτή και
σκιρτά ψάλλοντας το
Χριστός Ανέστη.

Αυτή η ελπίδα ενισχύει
όλους εμάς στον καθημερινό μας αγώνα, για να
αντέχουμε στις πολύμορφες θλίψεις, στις αρρώστιες, στις αποτυχίες.

την υπέρλαμπρη εορτή του Πάσχα
προς όλες τις κατευθύνσεις. Καταυγάζει την ύπαρξη των πιστών, αγγίζει
μυστικά και τις καλοπροαίρετες ψυχές
που κινούνται στις παρυφές της πίστεως.
Η χριστιανική ελπίδα δεν προέρχεται από ακαθόριστη αισιοδοξία,
δεν σχετίζεται με ψευδαίσθηση ουτοπιστική. Στηρίζεται στη βεβαιότητα
ότι υπάρχει Θεός Παντοδύναμος, Δημιουργός του παντός και Προνοητής.
Προσωπικός Θεός αγάπης, ο οποίος
«οὕτως ἠγάπησεν τὸν κόσμον, ὥστε
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν,
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»
(Ἰω. 3:16). Η αναστάσιμη ελπίδα δεν
αναφέρεται σε κάποια αόριστη ιδέα,
αλλά είναι συνδεδεμένη με ένα Πρόσωπο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό,
ο οποίος εκουσίως υπέστη φρικτά
βασανιστήρια, σταυρώθηκε νικώντας
τον θάνατο. Η αναφώνηση Χριστός
Ανέστη δεν δηλώνει ότι ανέστη ο
Θεός –η θεότητα δεν πεθαίνει– αλλά
ανέστη ο Θεάνθρωπος Χριστός και
συνανέστησε την ανθρώπινη φύση,
την οποία προσέλαβε «εκ Πνεύματος
Αγίου και Μαρίας της Παρθένου».
Ο Απόστολος Παύλος επεξηγεί:
«η αλήθεια είναι πως ο Χριστός έχει
αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για
την ανάσταση όλων των νεκρών.
Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο
από έναν άνθρωπο έτσι από έναν άν-

αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς
ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν» (Α΄ Πετρ. 1:3).
Αυτή η ελπίδα ενισχύει τα μέλη της
–όλους εμάς– στον καθημερινό μας
αγώνα, για να αντέχουμε στις πολύμορφες θλίψεις, στις συκοφαντίες,
στις αρρώστιες, στις αποτυχίες, στην
ανέχεια, τον βαθύ πόνο που προκαλεί
η εκδημία των αγαπημένων μας προσώπων. Μας στηρίζει επίσης και μας
παρηγορεί η πασχαλινή ελπίδα ότι
με τον φωτισμό του σταυρωθέντος
και αναστάντος Χριστού θα ευρεθούν
λυτρωτικές διαβάσεις στα ποικίλα
πολιτικά, εκκλησιαστικά, προσωπικά
και κοινωνικά αδιέξοδα, που μας ταλαιπωρούν. Προχωρούμε λοιπόν «τῇ
ἐλπίδι χαίροντες· τῇ θλίψει ὑπομένοντες· τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες»
(Ρωμ. 12:12).
Υπάρχουν, βεβαίως, συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση αυτής της ελπίδας. Πρώτη είναι
η εμπιστοσύνη σε όσα έχει αποκαλύψει ο Χριστός, σε όσα σταθερά
ευαγγελίζεται η Εκκλησία, τα οποία
έχουν αιώνιο και οικουμενικό κύρος.
Η πεποίθηση ότι στον αναστάντα
Χριστό εδόθη «πάσα ἐξουσία ἐν
οὐρανῷ καί ἐπί γῆς»˙ και ότι συνεπώς
η ιστορία δεν διαμορφώνεται με τους
σχεδιασμούς και τις ενέργειες των
κατά καιρούς ισχυρών, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο αιώνιος Θεός
της δικαιοσύνης και της αγάπης. Ο

Πάσχα στην καρδιά των Τιράνων. Εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν την
περυσινή ανάστασιμη λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος.

θρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. Οπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας
της συγγενείας με τον Αδάμ, έτσι,
χάρις στη συγγένεια με τον Χριστό
όλοι θα ξαναπάρουν ζωή». («Νυνὶ
δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν,
ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρώπου θάνατος,
καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.
ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες
ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ

Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται»)
(Α΄ Κορ. 15:20-22).
Με αυτή τη χωρίς όρια ελπίδα
προχωρεί η Εκκλησία ψάλλοντας
τον αναστάσιμο παιάνα: «Χριστὸς
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον
πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος». Με δοξαστική
αγαλλίαση επαναλαμβάνει: «Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ

Αναστάς Χριστός υποσχέθηκε τη συνεχή παρουσία Του στη ζωή μας:
«ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς
ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. 28:20).
Με την αναστάσιμη ελπίδα συμπορεύονται η ειρήνη και η χαρά. «Ἡ
εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν» (Φιλιπ. 4:7), όπως την καθόρισε
ο Χριστός προ του πάθους Του
(«εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι
ὑμῖν» (Ιω. 14:27). Οπως την προσέφερε μετά την Ανάστασή Του ως μόνιμο χαρακτηριστικό των μαθητών
και αποστόλων Του: «εἰρήνη ὑμῖν·
καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ
πέμπω ὑμᾶς» (Ιω. 20:21).
Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου!
Ας συνοψίσουμε τον αναστάσιμο
αυτό χαιρετισμό με τα λόγια του Αποστόλου των εθνών: «Ὁ δὲ Θεὸς τῆς
ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς
καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ
περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν
δυνάμει πνεύματος ἁγίου» (Ρωμ.
15:13). Σε ελεύθερη απόδοση: Είθε
ο Θεός της ελπίδας να γεμίζει τις
ψυχές όλων μας με απέραντη χαρά
και ειρήνη, που προέρχονται από την
πίστη. Ωστε να έχουμε άφθονη την
ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οχι απλώς λίγη ελπίδα, αλλά
ελπίδα που να ξεχειλίζει και να περισσεύει, ώστε να μπορούμε να την
προσφέρουμε και στους άλλους. Και
όλα αυτά θα συντελούνται όχι με τις
δικές μας ικανότητες, αλλά με την
παρουσία και τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος.
Αυτή την απέραντη πασχαλινή
ελπίδα ας ευχηθούμε εις εαυτούς και
αλλήλους να μας χαρίσει ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος, η Κεφαλή
της Εκκλησίας μας. Χριστός Ανέστη!

Γιώργος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγάλου ρεύματος Βοσπόρου

Είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι... οι Ρωμιοί!

Αισθανόμαστε δεμένοι με τους Ρωμιούς παππούδες μας σαν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας - Φέρουμε στους ώμους μας τη μνήμη τους
Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Είναι μια συνήθεια που έχω αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Σε
όλες τις επισκέψεις μου στην Κωνσταντινούπολη, φροντίζω ευλαβικά
να βρίσκω χρόνο για να επισκεφθώ
κάποια παλιά ρωμαίικη συνοικία
που δεν γνωρίζω, με την εκκλησία
και το νεκροταφείο της. Νιώθω
πως είναι ένας οφειλόμενος φόρος
τιμής σε ανθρώπους που υπάρχουν
πια μόνον στη μνήμη μας. Στο πιο
πρόσφατο ταξίδι, λίγο πριν από
την εορτή του Πάσχα, είχα τύχη.
Δέχθηκα πρόσκληση για ξενάγηση
στον ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύματος
Βοσπόρου από τον πρόεδρο της
Κοινότητάς του, Γιώργο Παπαλιάρη.
«Ελάτε Κυριακή, να γνωρίσετε όλο
το ποίμνιο» μου είπε ευγενικά. Γέννημα-θρέμμα Ρωμιός, είναι ένας
από τους νεότερους και πιο δραστήριους εκπροσώπους του ελληνισμού της Πόλης.
Καθώς τελεί και επικεφαλής της
ιστορικότατης κοινότητας Σταυροδρομίου στο Πέραν, είχε καίριο
ρόλο στην πρόσφατη προσπάθεια
που διοργανώθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ανάδειξη
και συντήρηση των ταφικών μνημείων και του ναού στο Σισλί. Το
μεγαλύτερο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο εκτός συνόρων, ένα φαντασμαγορικό υπαίθριο μουσείο νεοκλασικής γλυπτικής, βρίσκεται
σε περίοπτη θέση στην καρδιά της
Πόλης. Ζαρίφηδες, Σκυλίτζηδες,
Μαυρογορδάτοι, όλοι οι Ελληνες
που μεγαλούργησαν μετά το Τανζιμάτ, εκεί είναι θαμμένοι. Ευτυχώς,
η πρωτοβουλία του Πατριαρχείου
ανέδειξε τον ιστορικό ρόλο του
Σισλί, το οποίο πλέον μπήκε στον
κατάλογο των σπουδαίων κοιμητηρίων της Ευρώπης και δεν κινδυνεύει να γίνει «φιλέτο» για τους
Τούρκους μεσίτες γης. Είναι, πάντως, σαφές ότι για να διατηρηθούν
η περιουσία και η παρουσία του
ελληνισμού, δεν αρκεί μόνον η
έγνοια του Πατριάρχη. Χρειάζονται















Αισθανόμαστε τον σεβασμό κράτους και κοινωνίας στη θρησκεία μας
και νιώθουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην
άσκηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων.

Θέλουμε να οργανώσουμε
εμείς οι ίδιοι μια απογραφή του ρωμαίικου πληθυσμού. Υπολογίζουμε
ότι είμαστε περίπου
2.500 με 3.000 άτομα.
ταν την ίδια καθημερινότητα. Ερχόμενοι οι άνθρωποι αυτοί για να
γιορτάσουμε μαζί, το ίδιο παρελθόν
νοσταλγούν και εκείνοι όπως και
εμείς».
«Μα και η ενίσχυση του ισλαμισμού»; τον ρώτησα σαστισμένη.
«Υπάρχει. Ομως η ενδυναμωμένη
αίσθηση του σεβασμού προς τη
θρησκεία σου, σε κάνει καμιά φορά
να σέβεσαι περισσότερο και τη
θρησκεία του άλλου. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αισθανόμαστε τον σεβασμό κράτους και
κοινωνίας στη θρησκεία μας και
νιώθουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην άσκηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων».

άξιοι και έντιμοι έφοροι κοινοτήτων, που να αναλαμβάνουν δράση,
σαν τον κ. Παπαλιάρη.

Στο Μέγα Ρεύμα

Τα σκεφτόμουν όλα αυτά την
ώρα που οδηγούσα Κυριακή πρωί
προς το Μέγα Ρεύμα (Αρβανιτοχώρι
- Αρναβούτκιοϊ, το λένε οι Τούρκοι)
με την εκτυφλωτική ασημένια θέα
του Βοσπόρου στα δεξιά μου. Οι
Ρωμιοί ήταν το κυρίαρχο στοιχείο
διαχρονικά σε αυτό το προάστιο,
μαζί με το Πέραν, το Φανάρι και
τα Ταταύλα. Ιστορικές πηγές λένε
πως το 1920 ο αριθμός τους ήταν
περίπου 6.000. Σήμερα μετά βίας
φθάνει μερικές δεκάδες ανθρώπων.
Οταν, πάντως, πέρασα το κατώφλι
της εκκλησίας των Ταξιαρχών, είδα
με χαρά πολλά παιδιά μαζί με τους
νεαρούς γονείς τους να περιμένουν
να μεταλάβουν. Ηταν μια ευχάριστη
και αισιόδοξη εικόνα.
Ο κ. Παπαλιάρης, συνεπής στο
ραντεβού, με περίμενε για να με
ξεναγήσει στο καλοδιατηρημένο
εσωτερικό της εκκλησίας. Δίπλα,
υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα, η
πιο ευρύχωρη από όλες στις ελληνικές κοινότητες, που κτίστηκε τη
δεκαετία του 1950. Εκεί με περίμεναν δεκάδες Ρωμιοί να κουβεντιάσουμε και να με φιλέψουν γλυκίσματα. Ο μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως, κ. Ειρηναίος, αρχιερατικός υπεύθυνος για
την περιοχή του Βοσπόρου, με καλωσόρισε με πραγματική θέρμη,
δίνοντάς μου μάλιστα ευχές για τα
100 χρόνια της έκδοσης της «Κα-

«Οταν ως παιδί πήγα στην Αθήνα, εντυπωσιάστηκα πολύ, μου φάνηκε πιο προχωρημένη από την Κωνσταντινούπολη.

Οι δικοί μου, πάντως, δεν έφυγαν διότι λάτρευαν την Πόλη, αλλά και επειδή ήθελαν να προστατεύσουν την ακίνητη περιουσία τους. Ετσι έμεινε όλη η οικογένεια εδώ», λέει ο Γιώργος Παπαλιάρης.
θημερινής». «Ακόμα και εκτός συνόρων, η “Καθημερινή” επιτελεί
σπουδαίο έργο διότι συντροφεύει
και εμάς που βρισκόμαστε μακριά»,
συμπλήρωσε.
Καθίσαμε με τον Γιώργο Παπαλιάρη, σε μια γωνιά του μεγάλου
τραπεζιού και αρχίσαμε τη συζήτηση. «Το Μέγα Ρεύμα είναι μία
από τις εστίες της ρωμιοσύνης.
Εδώ είχαν τις επαύλεις τους μερικές
από τις γνωστότερες και ισχυρότερες οικογένειες των Ελλήνων.
Ηταν, άλλωστε, από τα χωριά του
Βοσπόρου με το ωραιότερο κλίμα,
μακριά από τον φόβο των μεταδοτικών ασθενειών. Και σήμερα, δόξα
τω Θεώ, παραμένει μια ζωντανή
κοιτίδα που διατηρεί την ξεχωριστή
της ταυτότητα», μου είπε.

Ολοι οι χριστιανοί της Πόλης
ετοιμάζονται για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εορτή του Πάσχα. Πώς
είναι αυτές οι άγιες ημέρες στην
Πόλη; «Υπάρχει βαθιά, ανυπόκριτη
συγκίνηση, αλλά έχουμε και τη συναισθηματική ικανοποίηση πως συνεχίζουμε τα ήθη και τα έθιμα των
προγόνων μας. Στην περιφορά της
Μεγάλης Παρασκευής, κάποιοι από
εμάς κρατάμε τον Επιτάφιο, άλλοι
τα εξαπτέρυγα, τον Εσταυρωμένο
και τις λαμπάδες και περπατάμε
στα σοκάκια του Μεγάλου Ρεύματος,
όπως έκαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπάπποι μας, οι
Ρωμιοί που έζησαν εδώ πριν από
εκατοντάδες χρόνια. Αισθανόμαστε
δεμένοι μαζί τους σαν κρίκοι της
ίδιας αλυσίδας. Γνωρίζουμε πως φέ-

ρουμε στους ώμους μας τη μνήμη
τους. Ξέρετε, όπως λέει και ο Πατριάρχης μας, “Ναι, είμαστε λίγοι
πια εδώ. Αλλά είμαστε αμέτρητοι”»,
τονίζει ο Γιώργος Παπαλιάρης που
πίνει μια γουλιά από το καυτό τσάι,
ίσως για να κρύψει μια συναισθηματική φόρτιση.

Οι μουσουλμάνοι

«Θα σας πω και κάτι που θα σας
προκαλέσει έκπληξη», συνεχίζει.
«Τη Μεγάλη Παρασκευή και την
Ανάσταση, έχουμε πολλούς μουσουλμάνους από τη γειτονιά που
έρχονται στην εκκλησία μας και
ανάβουν ένα κερί. Θυμούνται ακόμα
πώς ήταν όταν στην Πόλη ζούσαν
χιλιάδες Ρωμιοί, με τους οποίους
ήταν φίλοι και γείτονες, μοιράζον-

Οι γηραιοί και οι άποροι

Του ζητώ να μου διηγηθεί μια
ιστορία που να δείχνει πώς αισθάνονται οι Ρωμιοί σήμερα. Διστάζει
λίγο και μετά ξεκινά: «Εχουμε πολλούς γηραιούς και άπορους στην
κοινότητά μας. Μια μέρα, μία κυρία
που δεν είχε συγγενείς και είχε αρρωστήσει βαριά με κάλεσε από το
κρεβάτι του νοσοκομείου. Οταν
πήγα να τη δω μου έβαλε στο χέρι
ένα δαχτυλίδι. Δεν ήθελε να πεθάνει
και να μας επιβαρύνει με τα έξοδα
της κηδείας της. Οι άνθρωποι που
ζουν εδώ έχουν μια σπάνια αξιοπρέπεια και μια αγάπη για τον πλησίον. Εχουν την αίσθηση του συνανήκειν και αυτό είναι σπουδαίο.
Το δαχτυλίδι της το έχουμε φυλάξει,
μιας και η κοινότητά μας έχει την
οικονομική άνεση να φροντίζει τέτοια έξοδα. Γενικά στεκόμαστε ο
ένας στον άλλον και αυτό χαρακτηρίζει εμάς τους Ρωμιούς».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ποιος θα μαζέψει σορούς, κάλυκες και τον Τσακ Νόρις
Πολλή δουλειά

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

πρώτη σου έγνοια γυρνώντας από τους
δρόμους του μεταξιού της Κίνας είναι να
μαζέψεις τα κομμάτια, αλλά και τα πτώματα που σου άφησαν πίσω, ένας αξιωματικός του στρατού που κανείς δεν τον πήρε
πρέφα και τα κομμάτια της Αστυνομίας
που αυτο-εξευτελίστηκε λόγω της υπόθεσης και τη βρίζει ο κόσμος, καθώς επίσης,
να δεις τι θα κάνεις και με τον Ιωνά που
δεν τον χωράει πια ούτε η κοιλιά του κήτους της προφητείας του Ησαΐα. Να δεις
πρέπει ακόμα τις θα κάνεις με την περίπτωση του Τσακ Νόρις και τις κατά συρροή
αππομάρες του.

Ανδρέας Αγγελίδης

Αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ Νίκαρε, ότι

Ανδρέα, εδώ πάει το, ενός λεπτού

σιγή, για τα θύματα και το εκατό χρόνια μοναξιάς για τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας…

••••

Ξέφυγε πάλι

Η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί στην

απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
μιλά αφ’ εαυτής για όσους ξέρουν δύο νομικά. Πράγμα που φυσικά και δεν ξέρει ο
Οδυσσέας άλλως Τσακ Νόρις. Το μόνο καταφύγιο του ανθρώπου ή, αν προτιμάτε,
σωσίβιό του είναι ο εκφοβισμός και ο λαϊκισμός απόρροια της ανοχής της Πολιτείας. Κι αυτό γιατί ο τύπος δολοφονεί «κατά
συρροή» θεσμούς και προσωπικότητες και
έχει κάνει τα γρανάζια του κυβερνητικού
μηχανισμού να μη γυρίζουν, αφού οι πλείστοι δημόσιοι λειτουργοί φροντίζουν να
κάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα μη
βρεθεί κανένας Προκρούστης και τους κόψει ό,τι περισσεύει. Ο Τσακ έχει βάλει
στον κατάλογό του και την Επίτροπο Διοικήσεως και ως ειδικός περί νομικής που
θεωρεί ότι έγινε την κατηγορεί για επιδερμική προσέγγιση τόσων σοβαρών θεμάτων και κρίνει ότι οδηγεί σε απαξίωση
τον σοβαρό θεσμό που εκπροσωπεί. Μέχρι πόσο όμως θα αφήνετε να ενεργεί ως
τιμητής των πάντων, κάνοντας κατάχρηση
εξουσία και γινόμενος θρασύς; Α! και να
μην ξεχάσω. Ο Τσακ χάνει από τον Κίκη
Καζαμία ήδη 4-0. Θα σας έχω πολλά νέα
από αυτό το μέτωπο την ερχόμενη Κυριακή, διότι τώρα μαζεύω κάλυκες από πηγάδια και πεδία βολής. Δυστυχώς.

••••

Άντε παιδιά, γεια σας και να σας βλέπουμε.

η αλήθεια είναι πως αποτέλεσε μία από τις
καλύτερες και τις πιο σεμνές εκδηλώσεις
που έκανε ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
Χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις και
υπερβολές. Τα εύσημα στον πρόεδρο του
Ινστιτούτου Ιωάννη Κασουλίδη και τον
εκτελεστικό του διευθυντή Μιχάλη Σοφοκλέους και για την πολύ καλή διοργάνωση,
αλλά και για την προσεκτική παρουσίαση
του έργου και της ζωής του.

••••

Ανέλαβε ο Νικόλας

••••

Από τις μπηχτές του Κώστα Σημίτη δεν

Η παρουσία Κούρου

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές, ήταν η

παρουσία του λιγομίλητου εξ απορρήτων
του Γλαύκου Κληρίδη Παντελή Κούρου. Ο
κ. Κούρος σε μία από τις ελάχιστες δημόσιες παρεμβάσεις του, μίλησε για τη φιλία
του με τον Γλαύκο Κληρίδη, την ίδρυση
του ΔΗΣΥ και την κοινή τους πορεία.

••••

Κληρίδης χωρίς υπερβολές

Οι μπηχτές

κου Κληρίδη γιόρτασε το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης το περασμένο Σάββατο. Παρά τις ανησυχίες πολλών οικείων του
πρώην προέδρου ότι η εκδήλωση θα
έπαιρνε τη μορφή προεκλογικής φιέστας,

οι ειδήσεις, οι μπηχτές και τα υπονοούμενα. Την αρχή έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας Σημίτης, ο οποίος
μίλησε για την αξιοπιστία του Γλαύκου
Κληρίδη, τη στενή συνεργασία που είχε

Τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Γλαύ-

καθ’ όλη την περίοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου στην Ε.Ε. Μίλησε και για τους στενούς συνεργάτες του
Γλαύκου Κληρίδη, Μιχάλη Παπαπέτρου,
Χρίστο Στυλιανίδη, Ιωάννη Κασουλίδη και
το έργο τους στην ενταξιακή πορεία της
Κύπρου, αλλά ούτε λόγο δεν έκανε για τον
πρόεδρο Αναστασιάδη.

Από την εκδήλωση βεβαίως δεν έλειψαν

γλύτωσε και ο μακαρίτης Τάσσος Παπαδόπουλος. Σημειώνοντας πως σε αντίθεση
με άλλους αρχηγούς της Κύπρου που συνεργάστηκε, με τον Γλαύκο Κληρίδη ένιωθε πως βρισκόταν σε πλήρη συνεννόηση.
Όμως δεν έμεινε εκεί. Επέκρινε και το Όχι
στο δημοψήφισμα, σημειώνοντας πως τα
δημοψηφίσματα δεν οδηγούν πάντα σε
ορθές λύσεις. Το σύγκρινε μάλιστα με το
δημοψήφισμα της Ελλάδας το 2015, αλλά
και το Brexit. Η ομιλία του κ. Σημίτη δεν
άφησε ασυγκίνητο τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος τον παρακολουθούσε
στην πρώτη γραμμή των καλεσμένων και
αντέδρασε αμέσως μέσω ανάρτησης στο
twitter χαρακτηρίζοντάς τον αδιόρθωτο.

Σαν ξένος

Πάντως αν και πολλοί επισημαίνουν πως ο

Νίκος Αναστασιάδης μπορεί να συμπεριφερθεί το ίδιο άνετα είτε βρίσκεται σε
αλώνια είτε σε σαλόνια, στο Συνεδριακό
κατά την εκδήλωση μνήμης του Γλαύκου
Κληρίδη κάθε άλλο από άνετος ήταν. Και
πώς θα μπορούσε μετά από τις μπηχτές
που άκουσε για τον χρόνο που τρέχει, αλλά και από την αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι ο ΔΗΣΥ είναι Κληρίδης. Ο ίδιος
φρόντισε να υπερασπιστεί τον εαυτό του
λέγοντας ότι ως γνήσιο τέκνο του Κληρίδη
είναι έτοιμος να πάρει τολμηρές αποφάσεις και να θέσει νέες ιδέες στο τραπέζι.
Κίνηση που θεωρήθηκε παραδοχή των
όσων ακούγονται τελευταίως και για τις
αποκεντρωμένες και για τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Παραδοχή όμως και
της αλλαγής πλεύσης καθώς σημείωσε χαρακτηριστικά: «να μη διστάζουμε, όταν
απαιτείται, να ξεφύγουμε από στερεότυπα, ή να παραμένουμε αγκυλωμένοι σε
κάποιες απόψεις που έχουν εκφραστεί
προ 45 χρόνων».

••••

Οι επίδοξοι και οι επίγονοι

με. Ο ίδιος άλλωστε, ένιωθε πάντα άβολα
με τις τιμές. Θα προτιμούσε, ίσως, μια βόλτα με τη βάρκα του» έλεγε στην ομιλία του
ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου
Γλαύκος Κληρίδης Μιχάλης Σοφοκλέους το
περασμένο Σάββατο. Θα συμφωνήσουμε
στο ότι ο Γλαύκος Κληρίδης θα έπαιρνε τη
βάρκα του και θα εξαφανιζόταν, αν έβλεπε
πόσοι και ποιοι παίρνουν την κληριδική
σχολή στα μέτρα τους. Τη μία ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης που
ερμηνεύει την κληριδική σχολή ως τόλμη
για τη δημιουργία νέων ιδεών, η βουλευτής Ελένη Σταύρου, άλλα υψηλόβαθμα
στελέχη του ΔΗΣΥ που περιφέρουν βίντεο
και φωτογραφίες με τον ιδρυτικό ηγέτη
του Συναγερμού για να αποκτήσουν πολιτικούς πόντους, μέχρι και τον Χρίστο Ρότσα,
ο οποίος ιδρύοντας το Πατριωτικό του Κίνημα μας ενημέρωσε πως είναι συνεχιστής της πολιτικής Κληρίδη.

••••

Υποψηφιότητες

Σε διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

βρίσκονται τα κόμματα. Ήδη στο ΔΗΚΟ
ετοίμασαν τους προτείνοντες και τους
υποστηρίζοντες. Όπως κάθε εκλογική μάχη οι προτείνοντες και οι υποστηρίζοντες
είναι όλοι για όλους οι ίδιοι. Προτείνοντες
των έξι είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ενώ οι υποστηρίζοντες ο οργανωτικός γραμματέας του ΔΗΚΟ Φύτος Κωνσταντίνου και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Αλληλεγγύης Πόλυς
Παλλήκαρος.

«Είναι μια εκδήλωση που ο τιμώμενος δεν

••••

θα μας άφηνε ποτέ να πραγματοποιήσου-

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Και όμως αλλάζει
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

τάξει το κράτος λεφτά στον πίθο των
Δαναΐδων. Εστω, που λέει ο λόγος,
αλλά, σε συνθήκες ασφυξίας για την
ιδιωτική πρωτοβουλία, για πόσο
ακόμη θα αντέχει ο κόσμος την
υπερφορολόγηση του Τσαλακώτου;
(Μην απατώμεθα με το προεκλογικό
πακέτο του Τσίπρα. Τυχόν περικοπές θα είναι περιστασιακές, περιορισμένες και προεκλογικού χαρακτήρα, διότι το σύστημα Τσίπρα βασίζεται στην υπερφορολόγηση.)

Η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που

τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή η αποκάλυψη της φαυλότητας,
της ιδιοτέλειας και της διαπλοκής
με τις οποίες κυβερνά, ενισχύει τη
θλιβερή διαπίστωση ότι τίποτε δεν
αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Το ακούω
γενικώς να διατυπώνεται από διάφορες μεριές και, ειλικρινά, δεν
συμφωνώ καθόλου – παρότι θα
όφειλα ως φύσει απαισιόδοξος και
γκρινιάρης. Και όμως, η απόδειξη
βρίσκεται στον ίδιο τον Τσίπρα και
στην ιστορική του kolotoumba ενώπιον του διλήμματος Ευρώπη ή αλλιώς χαίρετε και καλή τύχη.

Ο Τσίπρας αλλάζει τις ιδέες του για

χάρη της πραγματικότητας, εμείς
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας για να βελτιώσουμε αυτή
την πραγματικότητα και ο μόνος
τρόπος που έχουμε, νομίζω, είναι
ψηφίζοντας τη Ν.Δ. Δεν εξιδανικεύω, προς Θεού, το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με
την παρούσα ηγεσία της, όμως, εκεί
βλέπω να συγκεντρώνονται οι περισσότερες πιθανότητες για την αλλαγή. Δεν εννοώ τίποτε μεγαλεπήβολα σχέδια, διότι ούτως ή άλλως οι
πόροι στην πολιτική είναι πάντα πεπερασμένοι, ενώ οι στόχοι και οι
απαιτήσεις ατελεύτητοι.

Σήμερα, εκτός από κουτό, είναι και

υποκριτικό να κατηγορεί ο Τσίπρας
τον Μάνφρεντ Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως «ανθέλληνα». Ας δεχθούμε, για χάρη
της συζήτησης, τον ηλίθιο και παιδαριώδη όρο «ανθέλληνας» και ας
αναρωτηθούμε τι καθιστά ανθέλληνα τον Βέμπερ, σύμφωνα με τη λογική του Τσίπρα. Μήπως ότι υποστήριζε την έξοδο της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη, αν η χώρα δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες; Αν είναι
έτσι, τότε η κατηγορία εκτείνεται
και στον κατήγορο.

Διότι αυτό ακριβώς δεν ήταν που

έπεισε τον Τσίπρα να κάνει αλλαγή
πορείας 180 μοιρών; Ναι. Και μάλιστα το αναγνωρίζει ο ίδιος, όταν παραδίδει μαθήματα ρεαλισμού προς
τους Βρετανούς, μέσω της συνέντευξής του στους Financial Times:
«Η Ελλάδα ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης με τον σκληρό τρόπο», λέει ο θυμόσοφος. Εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, τότε ο
υποτιθέμενος ανθελληνισμός του
Βέμπερ ήταν παιδαγωγικός και
ευεργετικός. Βοήθησε τον Τσίπρα

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

(και το 61,3%, που τον ακολούθησε
στο δημοψήφισμα) να ανακαλύψει
τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης.
Οχι ότι πείθομαι για τη γνησιότητα

της μεταστροφής του Τσίπρα – κάθε
άλλο. Ωστόσο, η προσαρμογή των
ιδεών του με την πραγματικότητα,
επειδή έτσι συνεχίζει να νέμεται
την εξουσία, αποδεικνύει τη δυνατότητα αλλαγής. Αρκεί εμείς οι ψηφοφόροι να κάνουμε ό,τι και ο Τσίπρας: να ακολουθήσουμε και εμείς

το δικό μας συμφέρον, που συμβαίνει να είναι διαφορετικό από το δικό του. Το συμφέρον μας δεν είναι
στον κομματικά ελεγχόμενο κρατισμό, που αναστηλώνουν ο Τσίπρας,
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι περιστασιακοί σύμμαχοί τους. Δεν μπορεί, θέλω να
πω, ο ΣΥΡΙΖΑ να παραλαμβάνει τη
ΔΕΗ με 90 εκατομμύρια κέρδη, μέσα σε πέντε χρόνια να καταφέρνει
με την κακοδιαχείρισή του να δεκαπλασιάσει το ποσόν ως ζημία και
μετά να προτείνει περισσότερες

προσλήψεις. Κάποτε θα πρέπει να
δοκιμάσουμε ίσως λίγο περισσότερη ελευθερία. Ας το σκεφθούμε
καθώς πλησιάζουμε τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821.
Το θέμα δεν είναι ιδεολογικό και

αφηρημένο, αλλά απολύτως πρακτικό. Σε συγκεκριμένους τομείς το
κράτος πρέπει να γίνει μικρότερο,
σε άλλους όμως πρέπει να γίνει καλύτερο. Τέτοια είναι η περίπτωση
των Εξαρχείων, για την οποία ο Νά-

σος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, με την
τόλμη που τον κάνει αμέσως να ξεχωρίζει, διαπιστώνει ότι, ναι, εκεί
στα Εξάρχεια «υπάρχουν ζητήματα». Αλλά δεν φταίει άλλος από τον
δήμο, ο οποίος έχει αποσυρθεί από
την περιοχή (τι μου λες!) και δεν
επενδύει στις υποδομές της – ώστε
να τις καταστρέφουν αναρχικοί και
αληταρία. Είτε πρόκειται, δηλαδή,
για τη ζημιογόνο λειτουργία της ΔΕΗ
είτε για τα Εξάρχεια, η λύση για την
Αριστερά είναι πάντα η ίδια: να πε-

Εφόσον όμως ο Μητσοτάκης δια-

δεχθεί τον Τσίπρα, θα έχουν μεγάλη
σημασία η ιεράρχηση των στόχων
και η ανάλογη κατανομή πόρων και
προσπάθειας. Αρκεί να πετύχει μια
φιλελεύθερη μεταρρύθμιση, αρκεί
τα αποτελέσματα της επιτυχίας αυτής να τα νιώσουν όλοι και θα αρχίσει η αλλαγή του υποδείγματος σε
αυτή τη χώρα. Δεν είναι απλό, ούτε
εύκολο και απαιτεί χρόνο. Τι να κάνουμε; Δεν είπε κανείς ότι η δημοκρατία είναι εύκολη υπόθεση.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ποιος μας φυλάει
από τους φύλακες;

Χριστός Ανέστη
χαρά μου

Ο Πλάτωνας στο κορυφαίο του έργο,
«Πολιτεία» καταπιάνεται με τη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων στην πόλη,
η οποία θα προσεγγίσει όσο μπορεί την
ιδανική Πολιτεία, η οποία μεταγενέστερα
αποκλήθηκε και Ουτοπία. Ο Πλάτωνας
πίστευε ότι οι φιλόσοφοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει
να κυβερνούν την πόλη και ότι είτε οι φιλόσοφοι θα
πρέπει να μάθουν να κυβερνούν, είτε ότι όποιος θέλει
να κυβερνήσει θα πρέπει να φιλοσοφήσει. Καθόρισε
δε τρεις τάξεις για την (ιδανική) Πολιτεία του, αυτή
των φιλοσόφων/βασιλέων, αυτή των φυλάκων και αυτή
των δημιουργών. Οι φύλακες κατέχουν σημαντικότατη
θέση στην Πολιτεία, αφού είναι οι προστάτες και οι
θεματοφύλακες της νομιμότητας, είναι με σύγχρονους
όρους οι δικαστές. Η μέριμνα του Πλάτωνος για την
Παιδεία στρέφεται ακριβώς σε αυτή την τάξη, διότι η
αγωγή καλλιεργεί τη βούληση και αυτήν εκπροσωπούν
οι φύλακες, ή ορθότερα πραγματώνουν τη βούληση
της Πολιτείας. Ολόκληρη, λοιπόν, η Πολιτεία μεταβάλλεται σ’ ένα ίδρυμα παιδείας και παίδευσης κατά κύριο
λόγο των φυλάκων. Οι καλά επιλεγμένοι υποψήφιοι
Φύλακες της πόλεως πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουν
εκείνες τις δυνάμεις της ψυχής, που θα τους βοηθήσουν
να φτάσουν στις αντίστοιχες αρετές. Όμως κι αυτές
οι αρετές ανακτούν ένα νέο περιεχόμενο, που τις απαλλάσσει από τα ψεύδη, τις διαστροφές και τις συμβατικές
συνήθειες. Όλη η παιδεία θεμελιώνεται τελικά πάνω
στην ιδέα του αγαθού. Ένα βασικής σημασίας νομοθέτημα της πλατωνικής πολιτείας απαγόρευε στους
φύλακες («άρχοντες και «επικούρους») να συνάπτουν
πάσης φύσης ατομικές οικονομικές συναλλαγές και
να έχουν οποιαδήποτε προσωπική κινητή ή ακίνητη
περιουσία. H απαγόρευση να έχουν οι φύλακες δική
τους περιουσία, ασφαλώς δεν ήταν οικονομικό μέτρο,
αλλά κατ’ εξοχήν πολιτικό, που αποσκοπούσε στο να
κρατήσει την πολιτική εξουσία μακριά από την επιρροή
του χρήματος με όλα τα συνήθως νοσηρά επακόλουθα.
Οι φύλακες καλλιεργώντας το ήθος και τον χαρακτήρα
τους φτάνουν σε μια ευαρμοστία της ψυχής που τους
επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο της φύλαξης της
πόλης. Ο Πλάτωνας ασφαλώς και δεν ήταν δημοκρατικός
και κάποιος εύλογα μπορεί να διαφωνεί με το έργο του
και τα όσα πρέσβευε, δεν ήταν, όμως, δημοκρατικός
όχι γιατί δεν σεβόταν τον άνθρωπο ως μονάδα και ως
άτομο/μέλος μιας Πολιτείας, αλλά γιατί αναζητούσε
το ιδανικό στον άνθρωπο. Πίστευε ότι ο άνθρωπος θα
πρέπει να κατακτήσει επάξια το δικαίωμα να ασκεί
εξουσία και αυτό μόνο μέσω της παιδείας και της
αγωγής της ψυχής ώστε να φτάσει στο αγαθόν, δηλαδή
το κοινό καλό, το καλό της Πολιτείας και όλων των ανθρώπων που την αποτελούν.
Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος προσπάθησε έτσι να
δώσει μια απάντηση στο ερώτημα, ποιος θα μας φυλάει
από τους φύλακες; Ποιος θα μας προστατεύσει από
αυτούς που σήμερα έχουν ταχθεί να είναι οι θεματοφύλακες των νόμων και της Πολιτείας, ο Πλάτωνας
απαντά, η παιδεία και η ψυχ-αγωγία. Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η παιδεία αυτών που
έχουν ταχθεί να είναι οι θεματοφύλακες της νομιμότητας.
Σύμφωνα με τον νόμο περί Δικαστηρίων τα μόνα προσόντα για να διοριστεί κάποιος/α δικαστής είναι: «oυδείς
θα έχη τα πρoσόvτα ίvα διoρισθή ως Επαρχιακός Δικαστής εκτός εάv είvαι δικηγόρoς ασκώv τo επάγγελμα
αυτoύ επί έξι έτη και είvαι υψηλoύ ηθικoύ επιπέδoυ».
Στην Κύπρο οι δικαστές διορίζονται από τα μέλη
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν υπάρχουν οιουδήποτε
είδους εξετάσεις και προφανώς δεν υπάρχει Σχολή Δικαστών, αλλά άμεσα από τον διορισμό τους καταλαμβάνουν την Έδρα. Το μόνο ουσιαστικό και τυπικό προσόν είναι απλώς να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου
για 6 χρόνια! Αυτό πρέπει να αλλάξει πάραυτα και να
μπουν κριτήρια στον τρόπο που κάποιος αναλαμβάνει
μια τόσο καίρια και κρίσιμη θέση στην κοινωνία. Εκτός
από την τεχνική παίδευση και κατάρτιση θα πρέπει
να τεθούν και κριτήρια αγωγής της «ψυχής» και της
συναισθηματικής ισορροπίας αυτών των ανθρώπων
που διαχειρίζονται ανθρώπους και ψυχές. Η σοφία των
13 δικαστών του Ανωτάτου θα πρέπει να υποβοηθηθεί
με τις κατάλληλες δομές παίδευσης ώστε να γίνεται η
κάλλιστη επιλογή.

«Χριστός Ανέστη χαρά μου» ήταν ο χαιρετισμός του αγίου παππούλη της Ρωσίας,
του θαυματουργού, αγίου Σεραφείμ του
Σάρωφ, χαιρετισμός ο οποίος επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά από Χριστιανούς
σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την περίοδο
της εβδομάδας της Διακαινησίμου, αλλά καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. «Χαρά μου» δυο λέξεις, οι οποίες
φανερώνουν όλο το μυστήριο της ζωής, όλους τους
λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να ζει.
Πηγή της χαράς είναι η επικοινωνία με τον πλησίον,
με τον εχθρό, τον συνάδελφο, τον γείτονα, τον αδελφό,
τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και
φύλου.
Ωστόσο, προϋπόθεση για την αληθινή βίωση της
χαράς, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, να τέμνεται
με την επικοινωνία με τον Θεό. Δυνατότητα βίωσης
της χαράς έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως θρησκείας, φιλοσοφικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων.
Φτάνει, όμως, να ακολουθούν τον νόμο της συνείδησής
τους, ο οποίος κατοικοεδρεύει στις ψυχές όλων των
ανθρώπων. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται αγώνας, ώστε να μην αμαυρωθεί η συνείδηση
και βλέπει το μαύρο για άσπρο και αντιστρόφως.
Ο ευκολότερος δρόμος για τη βίωση της χαράς είναι
η ταπείνωση, η απλότητα και η παράδοση στο θέλημα
του Θεού. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα
στους αγίους από τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Οι
άγιοι, ζώντας εν Χριστώ, βλέπουν παντού τη χάρη και
τα θαύματα του Θεού και ευφραίνονται βιωματικά και
όχι χαζοχαρούμενα, στον παράδεισο, ο οποίος αρχίζει
από αυτή τη ζωή και συνεχίζεται στην άλλη. Ζωή χωρίς
χαρά είναι ζωή κολασμένη, αλλά και ζωή χωρίς Χριστό
είναι ζωή που οδηγεί στον





θάνατο. Η Ανάσταση του 
Χριστού και η νίκη επί του
Ο θάνατος έχει
θανάτου φέρνει την αληθινή χαρά στους ανθρώ- πεθάνει και σήμεπους.
ρα μπορούμε να
Τα θαύματα του Αγίου
Σεραφείμ πάμπολλα και απολαύσουμε την
στον τόπο μας και όλα με αναστάσιμη χαρά,
κοινό χαρακτηριστικό την
απελευθέρωση των ανθρώ- την ευτυχία που
πων από τον πόνο και την συνεπαίρνει όλο
ψυχική δυσφορία. Απελευτο είναι και γεννά
θέρωση, η οποία συνοδεύεται από τη βίωση της αλη- τη χαρά, στην
θινής και ανείπωτης θεϊκής ψυχή και το σώμα
χαράς. Πρόσφατα, μια νεαρή, η οποία βρισκόταν σε των ανθρώπων.
μια δύσκολη στιγμή της
ζωής της, ομολογούσε ότι είδε ξαφνικά τον ταπεινό
παππούλη, πήρε θάρρος και βρήκε διέξοδο στα αδιέξοδά
της. Ένας άλλος, μεγαλύτερος στην ηλικία, βρήκε
τυχαία στο γραφείο του, μια ξεχασμένη εικονίτσα του
ταπεινού παππούλη της Ρωσίας, την οποία του χάρισε
ένας φίλος σε ανύποπτο χρόνο. Με την επίκληση της
χάρης του θαυματουργού αγίου, βρήκε και αυτός
διέξοδο στο αδιέξοδο, στο οποίο βρισκόταν εκείνη τη
στιγμή.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον περίφημο
κατηχητικό του λόγο, ο οποίος διαβάζεται κατά την
Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, υποδεικνύει στους
πιστούς: «Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ
ημάς του Σωτήρος ο θάνατος». Ο θάνατος έχει πεθάνει
και σήμερα μπορούμε να απολαύσουμε την αναστάσιμη
χαρά, την ευτυχία που συνεπαίρνει όλο το είναι και
γεννά τη χαρά, στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων.
Ο Χριστός γίνεται η πορεία, η μέριμνα, η ανάγκη, το
νόημα, η ελπίδα, η βεβαιότητα, η παρηγοριά, η γνώση,
το θεμέλιο, ο στόχος, ο πόνος, ο έρωτας, η αγάπη, η
χαρά του ανθρώπου. Και καταλήγει στον περίφημο
του λόγο: «Πού σου θάνατε το κέντρον; πού σου Άδη
το νίκος; Ανέστη Χριστός, και συ καταβέβλησαι. Ανέστη
Χριστός, και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός,
και χαίρουσιν Άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευά είναι δικηγόρος.

EPA/MOHAMMED SABER
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Παλαιστίνιοι μελισσοτρόφοι επιθεωρούν κυψέλες στην πόλη Χαν Γιουνίς της Λωρίδας της Γάζας, στα
σύνορα με το Ισραήλ.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κάποιοι δεν ντρέπονται
Όταν το 2013 ο Ιωνάς Νικολάου διο- είναι τι έκαναν εκείνοι που ήταν αρμόδιοι. Μας
ριζόταν από τον Νίκο Αναστασιάδη, ρώτησαν για παράδειγμα με κεφαλαία «ΠΟΥ
υπουργός Δικαιοσύνης και Δημό- βρίσκονταν όλοι αυτοί, όταν η Αστυνομία διεσιας Τάξεως η συντριπτική πλει- ρευνούσε την υπόθεση εξαφάνισης και είχε
οψηφία της κοινωνίας ήταν πεπει- ενημερώσει σχετικά τόσο τα ΜΜΕ, όσο και το
σμένη πως θα πετύχαινε. Ήταν, κοινό, ζητώντας πληροφορίες που θα βοηθούσαν
άλλωστε, ένας από τους δημοφιλέστερους πο- στον εντοπισμό τους;». Οι ίδιες, όμως, οι εξελίξεις
λιτικούς του ΔΗΣΥ, αν κρίνουμε από τους σταυ- έδωσαν τη δική τους απάντηση στα όσα ρωρούς προτίμησης, που λάμβανε στις βουλευτικές τούσε, κουνώντας ανερυθρίαστα το δάκτυλο
εκλογές. Ήταν, όμως, και το ότι είχε ανεβάσει αρχηγός και υπουργός. Γιατί έναν χρόνο περίπου
πολύ τον πήχη των προσδοκιών γύρω από την προηγουμένως, ο πρόεδρος του Συνδέσμου
πολιτική ηθική και την ευθιξία που διακήρυττε των Οικιακών Βοηθών έγραφε άρθρο που ζηότι θα έπρεπε να είχαν όσοι κατέχουν αξιώματα. τούσε από τον υπουργό να ερευνήσει την υπόΤο τι συνέβη, βεβαίως, κατά την πρώτη του θεση. Ένα άρθρο που καταδείκνυε πως δεν
πενταετία στο πηδάλιο του Υπουργείου Δικαιο- ήταν μία ξαφνική αποχώρηση στο εξωτερικό,
σύνης γι’ άλλους αποτελεί μπούμερανγκ για αλλά κάτι σοβαρότερο. Και όσοι έχουμε γράψει
άλλους πολιτικό κάρμα για τα όσα καταλόγιζε κατά καιρούς κάτι για τον Ιωνά Νικολάου γνωόσο ήταν στην αντιπολίτευση του τότε υπουργού ρίζουμε πως ό,τι καταγράφεται στα ΜΜΕ και
Δικαιοσύνης Κύπρου Χρυσοστομίδη. Και θα αφορά το πρόσωπό του δεν περνά απαρατήρητο.
γίνουμε κουραστικοί, αν απαριθμήσουμε όλα Το συγκεκριμένο άρθρο, όμως, επέλεξε να το
τα συμβάντα επί των ημερών
αγνοήσει επιδεικτικά. Δεν αφο




του. Θα μείνουμε στο ότι ο 
ρούσε, άλλωστε, το προφίλ
ίδιος όχι μόνο δεν ανέλαβε
του, αλλά την εξαφάνιση μιας
Το
ζήτημα
είναι
τώρα
τι
την όποια ευθύνη ως πολιτικός
«απλής Φιλιππινέζας» που καπροϊστάμενος, αλλά έβρισκε γίνεται. Γιατί όσα διανείς δεν θα τη γύρευε ούτε και
με ευκολία αποδιοπομπαίους δραματίζονται καταδειθα έβγαινε στα κανάλια να ζητράγους. Για παράδειγμα, για
τήσει εξηγήσεις. Όπως και η
τα επεισόδια στην εκδήλωση κνύουν όχι μόνο αλααστυνομία βεβαίως. Αγνόησε
με τον Ταλάτ, καθάρισε συνο- ζονεία, αλλά και ασύγ- προκλητικά τις εκκλήσεις της
πτικά τον πρώην αρχηγό αστυσυγκατοίκου της Mary Rose,
νομίας Μιχαλάκη Παπακώστα, γνωστη ανεπάρκεια.
να ψάξει το θέμα. Ούτε έδινε
που κοιμόταν, για να είμαστε
βάση στο ότι κάποιος δεν μποκαι δίκαιοι, τον ύπνο του δικαίου, με την αι- ρούσε να φύγει ξαφνικά, παραλείποντας να
τιολογία της «πλημμελούς εκτέλεσης των κα- ενημερώσει οποιονδήποτε, αλλά κυρίως να μαθηκόντων του, που αφορούν την πάταξη του ζέψει διαβατήρια, αποσκευές και χρήματα. Υπέσοβαρού εγκλήματος και την προαγωγή της θεσαν πως έτσι κάνουν και ενημέρωσαν ανάλογα
πραγματικής ασφάλειας του πολίτη», αλλά και τον εργοδότη της Mary Rose και το νηπιαγωγείο
τον βοηθό αρχηγό τον έστειλε σπίτι του με την της εξάχρονης.
καταγγελία των διαρροών! Θα μπορούσαμε να
Ψευδείς απαντήσεις δηλαδή βασισμένες σε
πούμε πολλά για τότε, όμως η προηγούμενη εικασίες παρά απόρροια σοβαρών ερευνών για
πενταετία ανήκει στο παρελθόν και οι πολιτικές πρόσωπα που χάθηκαν από προσώπου γης.
εκείνης της περιόδου κρίθηκαν με θετικό πρό- Όμως στον κόσμο τους δεν είναι μόνο ο αρχηγός
σημο στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές. Το και ο υπουργός. Είναι και η κυβέρνηση αν κρίζήτημα είναι τώρα τι γίνεται. Γιατί όσα δια- νουμε από την αχρείαστη και ελαφρά τοποθέδραματίζονται καταδεικνύουν όχι μόνο αλα- τηση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκζονεία, αλλά και ασύγγνωστη ανεπάρκεια.
προσώπου.
Όταν για παράδειγμα προ ημερών βρέθηκε
Μόνο ντροπή και αηδία. Πώς το έλεγε ο Κατο νεκρό σώμα της Mary Rose και πολλοί διε- ρυωτάκης; «Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανρωτηθήκαν πώς δεν εντόπισαν την ίδια και θρώπους αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία…
την εξάχρονη κόρη της εδώ και ένα χρόνο, ο ». Εμείς λέμε απλώς πως κάποιοι δεν ντρέπονται.
Ιωνάς Νικολάου φρόντισε να μας στείλει μαζί Και θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάμε τον αρχηγό της Αστυνομίας το μήνυμα ότι νουν.
κι εμείς είμαστε συνένοχοι όλων αυτών. Που
μπορεί να είμαστε εν μέρει. Το ζήτημα, όμως, economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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Ι

διαίτερα μετά το διπλό ναυάγιο
στις δύο διασκέψεις για την Κύπρο, στη Γενεύη και στο Κραν
Μοντάνα το 2017, η προοπτική επίλυσης του κυπριακού –δυστυχώς–
απομακρύνθηκε περαιτέρω. Η τουρκική στάση έχει αναλυθεί κατ’ επανάληψη και παρά τα όσα λέμε ως ελληνοκυπριακή κοινότητα, η πικρή
αλήθεια είναι ότι βγήκε αλώβητη
από την Ελβετία, λαμβάνοντας και
τα εύσημα από τον γ.γ. του ΟΗΕ. Το
ζητούμενο σε τούτη την οριακή φάση
για το Κυπριακό είναι να δούμε ποια
είναι τα δικά μας βήματα ούτως ώστε,
αφενός να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές μεθοδεύσεις και αφετέρου να
κάνουμε ό,τι περνά από το δικό μας
χέρι για να επανεκκινήσει η διαδικασία. Είναι γνωστή η δυστοκία που
παρατηρείται στην κατάληξη σε

Πού το πάει ο πρόεδρος Αναστασιάδης
«όρους αναφοράς». Είναι προφανές
ότι πέραν των όποιων απαράδεκτων
τουρκικών θέσεων και ενεργειών,
οι χειρισμοί του κ. Αναστασιάδη, με
την κατάθεση «νέων ιδεών», δυσκολεύουν σημαντικά την όλη προσπάθεια. Η κριτική που ασκούμε στον
πρόεδρο εδράζεται κυρίως στην πολιτική θέση, ότι ενώ φραστικά και
δημόσια υιοθετεί το Πλαίσιο Γκουτιέρες, στην πράξη το ακυρώνει με
προτάσεις και ιδέες που καταθέτει.
Παραθέτω τρία παραδείγματα.
Παράδειγμα πρώτο, η συζήτηση
στην οποία ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης
συμμετείχε για λύση «έξω από το
κουτί». Με κυβερνητικές παραδοχές
και άλλες μαρτυρίες ο κ. Αναστασιάδης έχει συζητήσει το ενδεχόμενο
λύσης δύο κρατών. Ακόμα και με τον
κ. Τσαβούσογλου το κουβέντιασε εν

αγνοία της κοινότητάς του. Πράγμα
επικίνδυνο και απαράδεκτο.
Παράδειγμα δεύτερο, η επαναφορά της ιδέας του για χαλαρή και
αποκεντρωμένη Ομοσπονδία. Μια
ιδέα την οποία κατέθεσε για πρώτη
φορά πριν από εννέα χρόνια και
ακόμα περιμένουμε να της δώσει
περιεχόμενο. Παράδειγμα τρίτο, η
πρότασή του για κοινοβουλευτική
δημοκρατία. Μια πρόταση την οποία
σκέφτηκε πριν από τέσσερα χρόνια,
απορρίφθηκε από την ίδια τη διαπραγματευτική του ομάδα, διότι μεταξύ άλλων ενέχει κινδύνους αποσταθεροποίησης του κράτους και
έρχεται τώρα δίκην «νέας ιδέας» να
την επαναφέρει, γνωρίζοντας ότι
δεν γίνεται από κανέναν αποδεκτή
και άρα δεν μπορεί να σπάσει το
αδιέξοδο, όπως ο ίδιος λέει. Επομέ-

νως, με ποια αξιοπιστία καλεί την
τουρκική πλευρά σε τάξη (που ξεκάθαρα καταθέτει προτάσεις εκτός
του πλαισίου του ΟΗΕ και δη απαράδεκτες), όταν ο ίδιος με τις ιδέες
που καταθέτει επί της ουσίας εξουδετερώνει το Πλαίσιο;
Γιατί άραγε κάθε «νέα ιδέα» που
καταθέτει ο κ. Αναστασιάδης είναι
εκτός του Πλαισίου του γ.γ. του ΟΗΕ;
Γιατί επαναφέρει ζήτημα χαλαρής
και αποκεντρωμένης ομοσπονδίας
εφόσον ήταν συμφωνημένες οι ομοσπονδιακές αρμοδιότητες; Γιατί θυμήθηκε το κοινοβουλευτικό σύστημα
εφόσον ήταν συμφωνημένο το προεδρικό; Γιατί δαιμονοποιεί τη συμφωνημένη από τον ίδιο μία θετική
ψήφο στο ομοσπονδιακό Υπουργικό
Συμβούλιο την ώρα που ξέρει ότι ο
ΟΗΕ απορρίπτει την τουρκική θέση

για θετική ψήφο σε όλα τα όργανα;
Εφόσον –όπως αναφέρει στην Έκθεσή του ο ίδιος ο γ.γ. του ΟΗΕ μετά
τον Κραν Μοντάνα (την οποία χαιρέτισε η κυβέρνηση) του Σεπτεμβρίου
2017– το γενικότερο ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής ήταν λυμένο; Είναι προφανές ότι ο κ. Αναστασιάδης έχει άλλα στο μυαλό του.
Είναι επίσης προφανές ότι δεν είναι
ειλικρινής. Ούτε προς τους πολίτες,
ούτε προς τον διεθνή παράγοντα.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην
πρόσφατη Έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις Καλές Υπηρεσίες ο γ.γ. του ΟΗΕ διαπιστώνει
ότι οι δύο πλευρές παρ’ όλη τη φραστική αποδοχή των συγκλίσεων και
του Πλαισίου του, καταφεύγουν σε
αρνητική και πολωτική ρητορική
και στην πράξη δεν έχει επιτευχθεί

καμία πρόοδος για επανέναρξη των
συνομιλιών. Ούτε πρέπει να προσπεράσουμε το γεγονός ότι διατηρεί
χαμηλές προσδοκίες για κατάληξη
σε όρους αναφοράς.
Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ΟΗΕ
παρουσιάζεται έτοιμος να συνεχίσει
την προσπάθεια υποχρεώνει άπαντες
να αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης. Ειδικότερα ο κ. Αναστασιάδης
πρέπει άμεσα να εγκαταλείψει τις
σκοπιμότητες και να αντιληφθεί επιτέλους ότι εξελίσσεται με «σταθερά
βήματα μπροστά» στον πρόεδρο που
θα επισφραγίσει την απευκταία και
καταστροφική διχοτόμηση.

Ο κ. Άριστος Δαμιανού είναι βουλευτής,
μέλος του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ.
Η Ελένη Ξένου απουσιάζει.
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Με λυμένο χειρόφρενο

Η «αξιοποίηση» της εξουσίας

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οι επόμενες εθνικές
εκλογές δεν θα μοιάζουν με άλλες της
πρόσφατης ιστορίας
μας. Θα διεξαχθούν
μέσα σε κλίμα ασύλληπτης πόλωσης, με μια κοινωνία
που είναι εξαιρετικά διχασμένη.
Δεν νομίζω να υπάρχουν φραγμοί,
το όποιο χειρόφρενο θα σταματούσε
τη χώρα από την κατρακύλα σε
ακόμη πιο ολισθηρό μονοπάτι φοβάμαι ότι έχει λυθεί. Οι κυβερνώντες
αρέσκονται στο να προβάλλουν
τους εαυτούς τους σαν «κακά παιδιά»
και να προκαλούν τρόμο στον αντίπαλο. Τους αρέσει να αλλάζουν








Οι εθνικές εκλογές δεν
πρέπει να αφήσουν πίσω τους πληγές που δεν
κλείνουν. Ο κίνδυνος να
τραυματισθούν ακόμη
περισσό-τερο η ποιότητα της δημοκρατίας και
η συνοχή της κοινωνίας
είναι μεγάλος.
τους όρους του παιχνιδιού, να σκέπτονται σαν ανορθόδοξο μπουλούκι
και όχι σαν τακτικός στρατός. Τα
κατάφεραν τρεις φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα μοιάζει να έχει αρχίσει να δουλεύει για τα καλά ο
νόμος του Μέρφι. Κινήσεις που θα
τους έβγαιναν παλιά τώρα εξαερώνονται ή γίνονται μπούμερανγκ.
Δεν θα είναι πάντως εκλογές για
«προσκόπους». Θα χρειασθούν
σκληρά παιδιά για να τα βγάλουν
πέρα. Αυτές οι εκλογές θα επικεντρωθούν βεβαίως στα σκάνδαλα.
Οπως λέει ένας παλιός και έμπειρος

φίλος, «θα έχουμε πολύ ήχο και
φως, πολύ σόου». Οι πολίτες δεν
φαίνεται να πολυενδιαφέρονται,
και –δυστυχώς– μια μεγάλη μερίδα
έχει καταλήξει πως όποιος ασχολείται με τα δημόσια πράγματα εντάσσεται στην απροσδιόριστη κατηγορία του «λαμόγιου». Είναι άδικο,
ισοπεδωτικό και επικίνδυνο. Και
ωθεί πολλούς ψηφοφόρους στα
άκρα. Οι κυβερνώντες έχουν τεράστια ευθύνη γι’ αυτό. Οχι γιατί άνοιξαν κάποιες υποθέσεις. Αλλά γιατί
το έκαναν άγαρμπα, χωρίς κανένα
σεβασμό στους θεσμούς και στο
τεκμήριο της αθωότητας. Ανοιξαν
έναν φαύλο κύκλο. Χρειάζεται προσοχή. Εχουμε μπει παγκοσμίως σε
μια εποχή που η τεχνολογία και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν πάρα πολύ την παραπληροφόρηση, τη δολοφονία χαρακτήρων και τη χειραγώγηση της κοινής
γνώμης. Είναι εξαιρετικά εύκολο
να διακινήσει κάποιος μια θεωρία
συνωμοσίας ή να καταστρέψει τη
φήμη κάποιου. Και πολύ φτηνό.
Εμείς οι Ελληνες ήμασταν πάντοτε
επιρρεπείς στο «θάψιμο» και στις
παλαβές θεωρίες. Απλώς τώρα δεν
χρειάζεται να τις ψάξεις πολύ, τις
σερβίρουν στο πιάτο μας διαβάζοντας ακόμη και τη σκέψη μας...
Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι. Είναι έτοιμη να σταθεί
στα πόδια της και να πάρει τον δρόμο της ανόρθωσης. Αυτές οι εκλογές
δεν πρέπει όμως να αφήσουν πίσω
τους πληγές που δεν κλείνουν. Ο
κίνδυνος να τραυματισθεί ακόμη
περισσότερο η ποιότητα της δημοκρατίας μας και να διαλυθεί περαιτέρω η συνοχή μιας ταλαιπωρημένης και διχασμένης κοινωνίας είναι
πολύ μεγάλος. Θα χρειασθούν αυτοσυγκράτηση και σύνεση για να
μην υπονομεύσουμε εντελώς την
επόμενη μέρα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
είναι η μακροβιότερη των χρόνων της
κρίσης. Τα στελέχη
της, οι φίλοι και οι
οπαδοί δεν μπορούν
να παραπονιούνται πια ότι ενώ
εξελέγη κυβέρνηση δεν απέκτησε
την εξουσία. Ο τρόπος που οι περισσότεροι συμπεριφέρονται δείχνει ότι όχι μόνο απολαμβάνουν
τη νομή της εξουσίας και δεν θέλουν να την αποχωριστούν, αλλά
τη χρησιμοποιούν ώστε να ναρκοθετήσουν το τοπίο για όποιους
τους διαδεχθούν. Εδώ δεν ισχύει
ο κανόνας «το έσπασες, εσύ είσαι
υπεύθυνος», αλλά η αρχή ότι ό,τι
κάνει τη ζωή δύσκολη για τον αντίπαλο είναι θεμιτό, χωρίς να υπολογίζει κανείς το καλό του συνόλου
των πολιτών. Δεν γνωρίζουμε τι
πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εστί εξουσία
όταν εξελέγη, τώρα όμως δείχνει
να έμαθε πώς να την αξιοποιεί
προς όφελός του.
Στα χρόνια που βρίσκεται στην
εξουσία, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να
βελτιώσει τις προοπτικές της χώρας; Ενίσχυσε τους θεσμούς; Πέρα
από το να συγκεντρώνει υπερπλεονάσματα, έκανε την οικονομία
πιο ανταγωνιστική; Προσπάθησε

να βελτιώσει το σύστημα εκπαίδευσης; Πέτυχε κάποιο επίπεδο
εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και
κράτους; Επιχείρησε να γεφυρώσει
τα χάσματα στην πολιτική και
στην κοινωνία; Οσο η επιτήρηση
των δανειστών επέβαλλε κάποιες
πολιτικές και συμπεριφορές, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρατούσε, σε ένα βαθμό,
τις ιδεοληψίες του – για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη
και έτσι να παραμείνει στην εξουσία. Σε όσα πεδία οι ξένοι αδιαφορούσαν –όπως στην Παιδεία
και στη δημόσια ασφάλεια– η κυβέρνηση όχι μόνο ανεχόταν την
υπονόμευση όποιων προοπτικών
βελτίωσης, αλλά συνέβαλλε σε αυτήν.
Η Παιδεία, η Δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και η σχέση πολίτη
- κράτους είναι τα πιο άμεσα προβλήματα της χώρας. Χωρίς δραστική βελτίωση αυτών, δεν υπάρχει
ελπίδα. Στην Παιδεία βλέπουμε
τη ζημιά που συντελείται επιμόνως,
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
εκπαιδευτικών σε κάθε βαθμό να
δώσουν κάτι καλύτερο στα παιδιά.
Στη Δικαιοσύνη, η χρονιά αυτή
θα είναι κρίσιμη όσον αφορά τον
βαθμό που οι ίδιοι οι δικαστές και
οι εισαγγελείς θα καταλάβουν τον

κίνδυνο που αυτοί και οι θεσμοί
διατρέχουν από τη διαπλοκή τους
με πολιτικές σκοπιμότητες. Και
εδώ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των
πολιτών. Η δημόσια διοίκηση δεν
βελτιώθηκε – παρά τις επιταγές
του πρώτου μνημονίου, παρά τα
χρήματα και τις προσπάθειες ξένων
εμπειρογνώμων. Αντί να στηρίξει
την αξιοκρατία και να ενθαρρύνει
την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε και
επίορκους στις θέσεις τους. Ετσι,
πώς θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες,
πώς θα εδραιωθεί εμπιστοσύνη
μεταξύ του πολίτη και του κράτους;
Αυτή η αμοιβαία καχυποψία βρίσκεται στον πυρήνα της χρόνιας
δυσλειτουργίας του ελληνικού κράτους: οι πολίτες δεν εμπιστεύονται
τις Αρχές και οι Αρχές επιβεβαιώνουν αυτή την καχυποψία με κάθε τρόπο. Επειδή δεν πιστεύουμε
ότι οι φόροι μας πάνε για τη βελτίωση της ζωής μας, ή προσπαθούμε να μην πληρώσουμε ή πληρώνουμε επειδή αδυνατούμε να
το αποφύγουμε. Αυτό ήταν μόνιμο
πρόβλημα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σε αέναες πολιτικές και οικονομικές κρίσεις. Τώρα εξελίσσεται. Οι δανειστές επέβαλαν τη
θέσπιση της Ανεξάρτητης Αρχής

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Απερινόητο το Μυστήριο της Αναστάσεως για τον άνθρωπο –αδύνατη η διερεύνησή του όσο
ασκημένος και εάν
είναι στην τέχνη της διαλεκτικής.
Αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι η λέξη
Ανάσταση ασκεί έλξη μοναδική
στους πιστούς της Ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν αντιθέσει προς ό,τι συμβαίνει στη
χριστιανική Δύση. Ισως γιατί εδώ
δεν κυριάρχησε απολύτως η εκκοσμικευμένη λογική που εσάρωσε τα πάντα, εξοστρακίζοντας
ό,τι αντίκειται στην ορθολογική
θεώρηση πραγμάτων. Ενστικτωδώς, από μια άποψη, πιστεύουμε
στο θαύμα. Οχι βεβαίως πλέον
υπό τη θεολογική του έννοια. Αλλά διά περιαγωγής του Μυστηρίου








Ο διχασμός είναι το
μόνιμο στοιχείο της
εθνικής ζωής μας,
από εμφανίσεώς μας
στην περιοχή αυτή της
γης, και εξακολουθεί
με όψεις διαφορετικές
έως σήμερα.
της Αναστάσεως από το υπερβατικό επίπεδο στην επί γης πραγματικότητα.
Δεν είναι λόγου χάρη η Ελλάς
η μόνη χώρα στη Δυτική Ευρώπη
που απέκτησε την ανεξαρτησία
της τα πρώτα χρόνια του 19ου
αιώνα. Το Βέλγιο, η Βαυαρία, είχαν
αναδειχθεί κυρίαρχα βασίλεια
την εποχή εκείνη. Αλλά μόνον
εδώ αυτή η μείζων όντως πολιτική
αλλαγή ταυτίστηκε με την «Ανάσταση του Εθνους», αποδιδόμενη
στη Θεία Πρόνοια.
Αλλά εάν, από μιαν άποψη, η
σύνδεση της Αναστάσεως του
Θεανθρώπου με την απελευθέρωση των Ελλήνων από τη μουσουλμανική δουλεία είναι ερμηνεύσιμη, ο παραλληλισμός ισχύει
διαχρονικώς για θέματα πεζότερα.
«Καλή Ανάσταση» εύχεται ο συν-

τηρητικός πολίτης και υπονοεί
την πτώση μιας κυβερνήσεως
αντιπαθούς σε αυτόν, και ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία
την απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ
από τη εξουσία. Μόνον που το
Θείον δεν μεριμνά περί θεμάτων
που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του ανθρώπου.
Για τους πιστούς βεβαίως το
Μυστήριο της Αναστάσεως είναι
η επαναστατικότερη αντίληψη
που εμφανίστηκε ποτέ επί γης.
Διότι δεν αφορά την ανατροπή
μιας οιασδήποτε καθεστηκυίας
τάξεως πραγμάτων, αλλά στην
ολική καταστροφή της αυτοεικόνος του ανθρώπου, όπως τη
συγκροτεί ο καθείς, στη βάση
αξιών, θεωρητικών κατασκευών,
υλιστικών αναγκών ή κοσμικής
αναγνωρίσεως. Αλλά όλα αυτά
ηχούν ακατανόητα στην παγανιστική κοινωνία της σήμερον.
Παρακάμπτοντας κάθε θεολογική
διάσταση του μυστηρίου, η αντίληψη της Αναστάσεως είναι ως
φαίνεται απολύτως αναγκαία για
το έθνος των Ελλήνων. Προφανώς, διότι απείθαρχοι και πρακτικώς απρόθυμοι ή ανίκανοι μιας
ορθολογικής διαχειρίσεως της
καθημερινότητος ζούμε μονίμως
επ’ ελπίδι Αναστάσεως και αναμένουμε το θαύμα.
Συμφορές έχουν πλήξει εμάς
τους Ελληνες με πλέον πρόσφατη
και ολιγότερο οδυνηρή τη χρεοκοπία. Ουδέν διδαχθήκαμε. Οι
αντιλήψεις και οι συμπεριφορές
δεν άλλαξαν στο ελάχιστο. Ο διχασμός είναι το μόνιμο στοιχείο
της εθνικής ζωής μας, από εμφανίσεώς μας στην περιοχή αυτή
της γης, και εξακολουθεί με όψεις
διαφορετικές έως σήμερα και εις
τον αιώνα του αιώνος.
Δεν πρόκειται για στιγμιαία
στρέβλωση, αλλά για άρνηση πεισματική ωριμάνσεως, υποστηρίζουν ορισμένοι. Ελληνες αεί παίδες έστε, έλεγε ο σοφός Αιγύπτιος
ιερεύς στον νομοθέτη Σόλωνα.
Παίζοντες μάλλον παρά σπουδάζοντες πορευόμεθα. Και ως εκ
τούτου το έσχατο Μυστήριο της
Αναστάσεως γίνεται πανηγύρι
ανοιξιάτικο. Ας είναι, Χρόνια πολλά μας, ούτως ή άλλως.
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Δημοσίων Εσόδων, η οποία πετυχαίνει θεαματικά αποτελέσματα.
Ενώ, όμως, κάποιοι «στραγγίζονται», η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να ξοδέψει τα υπερβολικά
πλεονάσματα όχι για να στηρίξει
την παραγωγικότητα αλλά για να
αγοράσει ψήφους. Ο κυνισμός «εμπλουτίζεται» με οργή και απελπισία. Ενα εργαλείο απαραίτητο για
σύγχρονο κράτος, αναγκαίο για
την ανοικοδόμηση της Ελλάδας,
«αξιοποιείται» για τους πιο αναχρονιστικούς πολιτικούς σκοπούς.
Εχει χαθεί πολύς χρόνος. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να
ασχοληθεί αμέσως με την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, τη
Δικαιοσύνη και την οικονομία. Με
τις κινήσεις του σε αυτούς τους
τομείς και άλλους (όπως της δημόσιας ασφάλειας), όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ
δείχνει αποφασισμένος να εκμεταλλευθεί την εξουσία για να προκαλέσει τόσα προβλήματα, που
ουδείς θα μπορεί να πετύχει. Ετσι
θα δικαιωθεί. Οχι επειδή δεν κατέκτησε την εξουσία, αλλά επειδή
θα την έχει απαξιώσει στην προσπάθειά του να πείσει ότι όποιος
και αν βρίσκεται στην εξουσία, η
επόμενη μέρα δεν θα είναι καλύτερη για τη χώρα.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Ελληνικά Αναστάσιμα
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Στα ουσιώδη αναλφάβητοι
Πριν δεκαπέντε μέρες, οι Γάλλοι
είδαν με φρίκη να καίγεται, μπροστά
στα μάτια τους, ο μεγαλειώδης και
εμβληματικός καθεδρικός της Παναγίας των Παρισίων. Φρικιούσαν,
αλλά ήταν και φανερά δυσχερέστατο να εξηγήσουν την αξία και
τη σημασία που είχε, για τον κάθε
Γάλλο και για τη Γαλλία, αυτός ο
ναός.
Εμοιαζε η αμηχανία τους με αυτή
των Ελλήνων όταν μιλάμε για τον
Παρθενώνα: Καυχόμαστε γι’ αυτόν,
αλλά, αν εξαιρέσουμε μετρημένους
στα δάχτυλα συμπατριώτες μας,
δεν ξέρουμε να δικαιολογήσουμε
τον παγκόσμιο θαυμασμό γι’ αυτό
το ερείπιο.
«Χάσαμε κάτι από την ύπαρξή
μας, από το πεπρωμένο μας», είπε
παρακάμπτοντας την αιτιολόγηση
ο πρόεδρος Μακρόν. Ξέρουμε ότι
οι Γάλλοι είναι μια κοινωνία που
κάποτε (σε συγκεκριμένες συγκυρίες) επέλεξε να αυτοχαρακτηριστεί
επισήμως «αθεϊστική». Η Παναγία
των Παρισίων (η Notre Dame, που
θα πει «η κυρά μας - η αφέντρα
μας») είναι ο καθεδρικός ναός της
χριστιανικής Εκκλησίας στην πόλη
– πώς και γιατί ανήκει στο «είναι»
των Γάλλων, στη συλλογική τους
ύπαρξη τη συγκροτημένη σε κράτος
«αθεϊστικό»;
«Η Notre Dame είναι η ιστορία
μας, είναι η λογοτεχνία μας, είναι
το φαντασιακό μας», πρόσθεσε ο
Μακρόν. Θα έμοιαζε συνεπέστερο
και ακριβέστερο να πει: είναι η πολιτισμική μήτρα που μας γέννησε
και που την αρνηθήκαμε, όχι αδικαιολόγητα. Χτίσαμε άλλον πολιτισμό, άλλον τρόπο βίου, άλλη νοο-








Τα ουσιώδη της ζωής
δεν υποτάσσονται στον
διδακτισμό του κηρύγματος.
τροπία, φορέσαμε γυαλιά που δεν
αναγνωρίζουν σε τι μας αφορά το
αρχιτεκτόνημα της Notre Dame:
Βλέπουμε φιοριτούρα, εκεί που οι
τεχνίτες της πέτρας αποτύπωναν
δοξολογία, θαυμάζουμε αισθητική
και μεγαλοπρέπεια προσπερνώντας
τον έρωτα που γέννησε το κάλλος.
Θα ξαναχτίσουμε τη Notre Dame
με την τεχνολογία μας, που επιτρέπει εντυπωσιακές απομιμήσεις,
αφού όλος ο πολιτισμός μας σήμερα
θεμελιώνεται στις εντυπώσεις, όχι
στον ρεαλισμό των σχέσεων. Θα
την ξαναχτίσουμε, γιατί το «μνημείο» εξακολουθεί να εντυπωσιάζει
δεκατρία εκατομμύρια επισκέπτες,
κάθε χρόνο, με εισιτήρια.
Δεν έχουμε μαστόρους, την ψυχή της Τέχνης, αλλά έχουμε λεφτά
και μηχανές που κατασκευάζουν,
απεριόριστα, ρεπλίκες.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον
Παρθενώνα και τα γλυπτά του: Κόπτονται και εκλιπαρούν οι πρόεδροι
της κωμικής μας Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί «πολιτισμού»,
ο ένας μετά τον άλλον, στο θλιβερό
μας Ελλαδιστάν, ικετεύουν οίκτο
από τους λωποδύτες: Να μας επιστρέψουν τα κλεμμένα γλυπτά του
Παρθενώνα, για να εισπράττει εισιτήρια, όχι το Βρετανικής λωποδυσίας Μουσείο, αλλά η ελβετικής
ωφελιμοθηρίας τερατόμορφη «αι-

σθητική» του δικού μας μουσείου.
Δεν έχουμε να επιδείξουμε ούτε
καν ευτελείς ρεπλίκες δημοκρατίας,
απηχήματα «πόλεως» (αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων), κοινωνικού
αθλήματος θεσμούς – τίποτα. Εισιτήρια θέλουμε, «παρά», για να
διαιωνίζουμε την πολιτική διαφθορά
μας.
Παναγία των Παρισίων, Παρθενώνας και τρίτο κορύφωμα επίκαιρης υποκρισίας: ο κρατικός εορτασμός του Πάσχα. Εχουμε επιτρέψει
με την ψήφο μας να κυβερνούν την
πατρίδα μας (να διαχειρίζονται εξουσιαστικά τη γλώσσα, την ιστορική
συνείδηση, τις συλλογικές στοχεύσεις) συμπολίτες μας που αρνούνται,
παρακάμπτουν ή απροκάλυπτα
χλευάζουν κάθε μεταφυσική πίστηεμπιστοσύνη-προσδοκία ελευθερίας
από την αναγκαιότητα. Ανθρωποι
αναλφάβητοι στα ουσιώδη του πολιτισμού, δεν υποψιάστηκαν ποτέ
ποια μεταφυσική γέννησε τον Παρθενώνα, την Τραγωδία, τη Δημοκρατία, και ποια μεταφυσική γέννησε την Αγια-Σοφιά, την ευχαριστιακή δραματουργία, την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα.
Ολόκληρο το πολιτικό μας φάσμα, από άκρη σε άκρη, συναινεί
ανενδοίαστα στην αργία των ημερών του Πάσχα, πλαισιώνει θεατρινίστικα και κωμικά φανφαρόνικες περιφορές του επιταφίου ή
τη φιέστα των βαρελότων της Ανάστασης. Αλλά δεν μπορεί να ψελλίσει ούτε καν ερώτημα για αιτία
και σκοπό της ύπαρξης και των
υπαρκτών, δεν μπορεί να διακρίνει
στην Τέχνη ίχνη αυτής της πάλης
– λογαριάζει την Τέχνη μόνο σαν

αισθητική (καταναλωτική) απόλαυση ή έμμεσα διδακτική χρησιμοθηρία.
Και αυτή η καταθλιπτική «μεταφυσική αγραμματοσύνη» δεν είναι επακολούθημα μόνον του πρωτογονισμού που συνεπάγεται η μανιακή δίψα για εξουσία. Είναι γνώρισμα της συνολικής κοινωνικής
παρακμής μας, του ατομοκεντρισμού, του αμοραλισμού, της ακοινωνησίας που αυτονόητα κυριαρχεί
σε κάθε παραμικρή πτυχή της ελεεινής ανοργανωσιάς μας. Ακόμα
και το εκκλησιαστικό γεγονός, ενορία και επισκοπή, αφορά και αποβλέπει, όχι στο πεδίο της ύπαρξης,
αλλά αποκλειστικά στο πεδίο της
συμπεριφοράς.
Απολυτοποιημένη και πνιγερή,
η κυριαρχία του κηρύγματος, δηλαδή της ηθικολογίας και του διδακτισμού. Το εκκλησιαστικό γεγονός στη σημερινή Ελλάδα δεν είναι κοινωνούμενη μετοχή σε «σώμα» σχέσεων αγαπητικής αμοιβαιότητας. Είναι η οργανωμένη, με διδακτική ποδηγεσία, ιδεολογική ορογνωμία και χρήσιμη ορθοπραξία.
Ολα είναι κήρυγμα, καταιγισμός
προπαγάνδας και παραινέσεων –
προφορικό έντυπο, ραδιοτηλεοπτικό
κήρυγμα. Η πρόσβαση στην αλήθεια
μόνο διανοητική και συναισθηματική, δηλαδή ατομοκεντρική, η «σωτηρία» στεγανά νομική-δικανική,
απόλυτα εγωκεντρική.
Κρυμμένο κάτω από τη στάχτη
του διδακτισμού, το πασχάλιο άγγελμα: «Ο θάνατος πατείται θανάτω»: Η αποκρυπτογράφηση δεν
υποτάσσεται στη λογική του κηρύγματος.
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Ο σωστός
φόρος τιμής

Τ

ολμώ πολλές φορές να εισηγούμαι νέες προτάσεις
για έξοδο από το αδιέξοδο, προκειμένου να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε λειτουργική, βιώσιμη, διαρκή λύση
και όχι την όποια λύση, που θα μας οδηγήσει την επομένη
σε κατάρρευση, γιατί εν τέλει θα υποστούμε τα χειρότερα,
εκείνα που θέλουμε να αποφύγουμε. Γι’ αυτό και πρέπει,
πιστεύω, να μη διστάζουμε, όταν απαιτείται, να ξεφύγουμε
από στερεότυπα, ή να παραμένουμε αγκυλωμένοι σε κάποιες
απόψεις που έχουν εκφραστεί προ 45 χρόνων», είπε μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε παρέμβασή του
κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γλαύκος
Κληρίδης για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή
του. Μια παρέμβαση που πραγματικά προκάλεσε έκπληξη.
Δεν νομίζω να ήταν ο κατάλληλος χώρος ούτε η χρονική
στιγμή για να αναπτύξει τη δική του σχολή σκέψης και φιλοσοφία όσον αφορά το Κυπριακό. Ήταν μια ομιλία εκτός
χρόνου και σίγουρα εκτός τόπου. Ακόμα η παρέμβαση αυτή
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως παραφωνία, συγκρινόμενη με τις άλλες παρεμβάσεις και ομιλίες. Ο σκοπός
της εκδήλωσης ήταν ο φόρος τιμής προς τον Γλαύκο Κληρίδη
και όχι η ανάπτυξη των πολιτικών του Νίκου Αναστασιάδη.
«Τιμώντας τη μνήμη του Γλαύκου Κληρίδη θέλω να σας
διαβεβαιώσω πως θα συνεχίσω να πολιτεύομαι στη βάση
των όσων μας άφησε ως παρακαταθήκες», συνέχισε.
Ο ΠτΔ ως ο πρώτος πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να έχει
τις θέσεις του όσον αφορά το εθνικό θέμα. Είναι, άλλωστε,
επιβεβλημένο. Ο λαός τον επέλεξε για να διαχειριστεί το
μέλλον αυτού του τόπου. Δεν νομίζω όμως οι πολιτικές που
ακολουθεί να είναι ευθυγραμμισμένες με τις παρακαταθήκες
του μεγάλου ηγέτη. Ανεξαρτήτως αν είναι ορθές ή όχι δεν
έχουν σχέση με την κληριδική σχόλη σκέψης. Συνεπώς,
καλό θα ήταν να χαρακτηρίζει αυτές τις νεοφανείς ιδέες
ως φιλοσοφία Νίκου Αναστασιάδη. Σίγουρα διαφορετική
από αυτήν του πολιτικού του πατέρα. Στο κάτω-κάτω αν η
στρατηγική αυτή είναι ορθή θα αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος. Η ιστορία θα τον επιβραβεύσει ή θα τον κατακρίνει.
Επιπρόσθετα, ο Γλαύκος Κληρίδης δεν ευρίσκεται εν ζωή
για να κρίνει αν το «πολιτικό του παιδί» ακολουθεί πιστά
της δικές του αξίες και πολιτικές. Δυστυχώς, τον τελευταίο
καιρό βιώνουμε μια σύγχυση φιλοσοφιών και σχολών
σκέψης όσον αφορά το Κυπριακό. Πριν από λίγο καιρό κατά
το μνημόσυνο του Τάσσου Παπαδόπουλου ο ΠτΔ μας είπε
ότι η φιλοσοφία του πρώην προέδρου και αυτή του Γλαύκου
Κληρίδη ήταν οι ίδιες ως προς τις προθέσεις. Τώρα μας λέει
ότι οι νεοφανείς του σκέψεις και απόψεις είναι βασισμένες
στις παρακαταθήκες του Γλαύκου Κληρίδη. Η παρέμβαση
του προέδρου σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Έστειλε καθαρά
μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Οι αποδέκτες αυτοί
σίγουρα δεν είναι το ΑΚΕΛ. Άλλωστε, αυτοί έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως της όποιας λύσης. Χωρίς καμία αμφιβολία
απευθυνόταν σε αυτούς που τον επικρίνουν και ανήκουν
στον ΔΗΣΥ. Σε πρώην συνεργάτες του που διαφωνούν με
τις τελευταίες του θέσεις και τοποθετήσεις. Σε συναγωνιστές
που, άλλοι σιωπηρά πίσω από κλειστές πόρτες και άλλοι
πολύ λίγοι φανερά, διαφωνούν και τον επικρίνουν. Με άλλα
λόγια απευθυνόταν σε αυτούς που, όπως είχε κάποτε
δηλώσει, «Δεν έχουν ακόμα αφυπνιστεί». Δεν είναι η πρώτη
φορά που ο πρόεδρος με τη ρητορική του αφήνει να εννοηθεί
ότι το ναυάγιο θα οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να προβληματιστούμε για άλλες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά
τη μορφή λύσης. Σίγουρα οι δυσκολίες υπάρχουν. Η τουρκική
αδιαλλαξία είναι δεδομένη. Όμως ο Γλαύκος Κληρίδης βίωσε
πολύ χειρότερες καταστάσεις. Είχε να αντιμετωπίσει τον
Ραούφ Ντενκτάς και όχι τον Μουσταφά Ακιντζί. Ουδέποτε,
όμως, έκανε δεύτερες σκέψεις. Ουδέποτε μίλησε για σχέδια
Β΄ και Γ΄. Ουδέποτε αποκάλεσε τις πάγιες επιδιώξεις μας
για επανένωση ως αγκυλώσεις, εμμονές και στερεότυπα.
Ο Γλαύκος Κληρίδης, αν και ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς
άλλος, αγωνιζόμενος για την επανένωση της πατρίδας μας,
έφυγε πικραμένος γιατί δεν είδε το όραμά του να πραγματοποιείται. Ως δείγμα, λοιπόν, σεβασμού και εκτίμησης ας
σταματήσουμε τουλάχιστον να ταλαιπωρούμε και την ψυχή
του. Αυτό θα είναι ο σωστός φόρος τιμής που αρμόζει στο
εκτόπισμα ενός μεγάλου ηγέτη.
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/ALAA BADARNEH

«

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μέλη της κοινότητας των Σαμαρειτών συγκεντρώνονται τα ξημερώματα στο όρος Γκεριζίμ σε θρησκευτική εορτή, στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης.

Δεκαπέντε χρόνια στο παρά πέντε
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Δ

εκαπέντε χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2004, το ερώτημα
δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Τι
πήγε στραβά και η ε/κ κοινότητα πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων μια
σημαντική δυνατότητα για να αλλάξει
τη μοίρα της; Η σκληρή ρητορεία του
τότε Ε/κ ηγέτη, η διχαστική πρακτική
και οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί που
χρησιμοποίησε, απέβλεπαν στη δημιουργίας μιας θολής ατμόσφαιρας
για να μην απαντηθεί το απλό ερώτημα: Γιατί δεν διαπραγματεύτηκε ο
Ε/κ ηγέτης; Γιατί πήρε ένα πρώτο σχέδιο από τον ΟΗΕ και το χειροτέρεψε;
Πώς ένα σχέδιο του ΟΗΕ στη μία εκδοχή του ήταν καλό, ενώ στην επόμενη εκδοχή του ήταν ολόμαυρο;
Η επιβολή της διά πυρός και σιδήρου σιωπής απέβλεπε στη συγκάλυψη για όσα ακόμα παραμένουν μετέωρα. Η κυπριακή πολιτική «σχολή»
εκπαίδευσε ολόκληρη γενιά από πολιτευτές που άλλα σκέφτονταν, άλλα
έκαναν, έπαιζαν σε δύο ή τρία ταμπλό,
πιστεύοντας ότι όλοι οι άλλοι ήταν
κουτόφραγκοι. Αδύναμοι να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, ωστόσο, επιδέξιοι ερασιτέχνες, δημιουργούσαν στην κοινή γνώμη εξάρσεις
από φαντασιακές νίκες για να «αντισταθμίσουν» τα δεδομένα που δημιουργούσε η γύρω μας σκληρή πραγματικότητα. Ελάχιστο ενδιαφέρον
έδειχναν για ό,τι ονομάζεται ανάλυση
των δεδομένων, πρόβλεψη από τις
επιπτώσεις της μιας ή της άλλης εξέλιξης, ζύγισμα κόστους-ωφέλειας. Αυτά λείπουν, όταν απουσιάζει η στρατηγική σκέψη, όταν απουσιάζει η
ανάλυση γύρω από το μακροπρόθεσμο

συμφέρον του νησιού, και, βεβαίως,
η αίσθηση ότι ένας ηγέτης λαμβάνει
αποφάσεις και δεν κρύβεται πίσω
από ψευδείς εικόνες που ο ίδιος φρόντισε να δημιουργήσει.
Η ουσία στην περίπτωση του τότε
Ε/κ ηγέτη βρισκόταν στο ότι, ούτε
κατανόησε, ούτε προσπάθησε να μάθει τι σημαίνει ένταξη στην Ε.Ε., τι
συνεπάγεται για τη διαδικασία επίλυσης, πώς η εξελικτική εφαρμογή
μιας λύσης ισούται με την πεμπτουσία
της συμμετοχής μας σε μια πολυεθνική, οιονεί ομοσπονδιακή, οντότητα. Υπέγραψε στη Στοά του Αττάλου
στις 16 Απριλίου 2003 τη Συνθήκη
Προσχώρησης, θεωρώντας ότι ήταν
«κάτι» καλύτερο από τη συμμετοχή
μας στους αδέσμευτους. Πολλοί Ε/κ
ασπάστηκαν την κυρίαρχη τότε θεωρία «να ενταχθούμε στην Ε.Ε., να
διαπραγματευτούμε ύστερα από θέση
ισχύος». Η θεωρία αυτή ήταν μη σοβαρή: η Κύπρος έλαβε το εισιτήριο
για την ένταξη στις 16 Απριλίου 2003.
Η Λευκωσία θα μπορούσε να πείσει
για δύο σενάρια: Πρώτον, μια τελική
φάση διαπραγματεύσεων σε διασύνδεση με την 1η Μαΐου 2004, αφού
πρώτα αξιοποιούσε τα εργαλεία που
προσέφερε η ένταξη εργαζόμενη πάνω σε αυτά επί έναν ολόκληρο χρόνο
(θεμελιώδεις ελευθερίες, ασφάλεια,
οικονομία, υποδομές κ.λπ.).
Δεύτερο, αλλαγή της ημερομηνίας
για την τελική φάση σε διασύνδεση
με την απόφαση των «25» για καθορισμό ημερομηνίας για έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ε.Ε.Τουρκίας- 3 Οκτωβρίου 2004, έξι μήνες
μετά την ένταξη και ενάμιση από την

υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης. Κανένα από τα δύο σενάρια δεν
έγινε, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού
του Ε/κ ηγέτη δεν ήταν η επίλυση,
αλλά το παιχνίδι με τον χρόνο και η
συντήρηση του στάτους κβο.
Για να επιτύγχανε, είτε το σενάριο
ένα, είτε το σενάριο δύο, έπρεπε να
αντιλαμβάνεσαι ότι η επίλυση στο
Κυπριακό και η πρόοδος στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας πήγαιναν
«μαζί», να είσαι αξιόπιστος συνομιλητής της ευρωπαϊκής ηγεσίας και
να έπειθες τους συνομιλητές σου ότι
αυτό που έλεγες το εννοούσες.
Η Ε.Ε. παρέχει το αναγκαίο υλικό,
αυτό που δεν διαθέτει, λόγω της φύσης
του, ο ΟΗΕ:
Ιστορικό παράδειγμα: στις Ιδέες
Γκάλι (1992) περιλαμβανόταν πρόνοια
για «διπλά δημοψηφίσματα» σχετικά
με την ένταξη της νήσου στην Ε.Ε..
Αυτή η πρόνοια του ΟΗΕ ξεπεράστηκε
στο «γήπεδο Ε.Ε.» χάρις στη Συμφωνία
της 6ης Μαρτίου 1995 (συμφωνία
Αλαίν Ζιπέ-Γιάννου Κρανιδιώτη, έναρξη ενταξιακών συνομιλιών έξι μήνες
μετά το τέλος της τότε Διακυβερνητικής).
Παραδείγματα από το Brexit: η
Ε.Ε. έχει την ισχυρή δυνατότητα να
προσαρμόζει τα δεδομένα σε νέα «μέτρα», εφόσον αυτά ικανοποιούν, σε
μια δεδομένη συγκυρία, το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ίδιας, ή μιας
χώρας-μέλους, ή μιας περιοχής –στην
περίπτωση της Κύπρου η επίλυση με
ισχυρή ώθηση στην ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας.
Η τελική διακωμώδηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων,

από την πλευρά του Ε/κ ηγέτη, έδειξε
ότι γνώριζε καλά, την κυρίαρχη στο
νησί «μεγάλη σχολή των μικρών τεχνασμάτων», αυτή που μάς οδήγησε
βήμα-βήμα στην ανυποληψία και
στο περιθώριο.
Καταληκτικά: ο τότε Ε/κ ηγέτης
υπήρξε εκ πεποιθήσεως ιδεολόγος
της επιβολής της ε/κ άποψης επί των
Τ/κ, άρα αντίθετος με κάθε συμβιβαστική συμπεριφορά, ένας πολιτευτής
με αντιευρωπαϊκή κουλτούρα, γι’
αυτό αρνήθηκε κάθε προσπάθεια για
να παίξει η Ε.Ε. ουσιώδη ρόλο στην
αλλαγή πορείας. Ακόμα και η απόπειρα, την υστάτη, του Επιτρόπου
Γ. Φερχόιγκεν να έρθει βελτιωμένη
πρόταση στο εδαφικό με την έγκριση
Ερντογάν (τα σημαντικότερα ε/κ χωριά της Καρπασίας σε ειδική ζώνη
που θα υπαγόταν απ’ ευθείας στην
κεντρική κυβέρνηση), αφέθηκε να
εξατμιστεί. Ενώ διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις στο Μπούργκενστογκ,
ο Ε/κ ηγέτης πήγε προσχηματικά σε
Σύνοδο στις Βρυξέλλες για τρεις ημέρες, (ενώ, θα μπορούσε κάλλιστα να
στείλει τον ΥΠΕΞ) για να αφήσει,
έτσι το χρόνο να τρέχει για να μπορεί
να έχει περισσότερα «εργαλεία» για
την επιτύχει την καταστροφή της
προσπάθειας.
Δεκαπέντε χρόνια μετά, η ιστορία
δείχνει ότι επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας: πολιτευτές με αγωνίες για την
καρέκλα τους αδιαφορούν για την
παρέλευση του χρόνου, καταγγέλλουν
γιατί δεν μπορούν να σχεδιάσουν, να
εμπνεύσουν, να επιλύσουν...

www.larkoslarkou.org.cy

1η Μάη: Οι αγώνες συνεχίζονται

«

Ε

μείς παραβήκαμε τους νόμους σας, για να δείξουμε
στον λαό σε τι αποβλέπουν
όλοι σας οι θεσμοί: στο να εγκαθιδρύσουν, στη χώρα αυτή, μια ολιγαρχία, όμοια της οποίας σε κτηνωδία, δεν υπάρχει πουθενά στη
Γη. Αν πιστεύετε ότι με το να μας
κρεμάσετε θα εξουδετερώσετε το
κίνημα των εργαζομένων, το κίνημα
από το οποίο εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που σέρνονται στη
φτώχεια και στη μιζέρια, περιμένουν τη λύτρωση τους – αν αυτή
είναι η γνώμη σας – τότε κρεμάστε
μας! Εδώ θα ποδοπατήσετε μια μικρή σπίθα, εκεί όμως και πιο πέρα
και απέναντι και γύρω μας παντού,
θα ξεπεταχτούν οι φλόγες. Η φωτιά
είναι υπόγεια και δε θα μπορέσετε
να τη σβήσετε.»
Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία
ο Αύγουστος Σπάις, ένας από το
τους ηγέτες της εξέγερσης του
Μάη, απευθύνθηκε στους δικαστές
του την ώρα που εκείνοι τον έστελ-

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ναν μαζί με τους συντρόφους του
στην αγχόνη, στο Σικάγο το 1886.
Σήμερα στην Κύπρο του 2019,
παραμονές Πρωτομαγιάς αξίζει να
κάνουμε τον δικό μας απολογισμό
και αξιολόγηση για τη θέση των
εργαζομένων. Γιατί ακριβώς τα λόγια του Σπάις και ο αγώνας των εργαζομένων του Σικάγο, αποκτούν
τη δική τους ιδιαίτερη σημασία
και επικαιρότητα. Ο κυπριακός
λαός ζει και βιώνει τα τελευταία
χρόνια τις επιπτώσεις και τις συνέπειες από τις αντιλαϊκές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνώντων, οι οποίες με την επιβολή του κουρέματος και του μνημονίου, υποθήκευσαν το μέλλον
της Κύπρου, επιφέροντας μια τεράστια ανασφάλεια και φόβο στους
εργαζόμενους. Όλα τα στατιστικά
στοιχεία μαρτυρούν τη δραματική
διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, τη διεύρυνση του χάσματος
πλουσίων και φτωχών, τη φτωχοποίηση και εξαθλίωση πέραν των








Τα δικαιώματα των πολυτέκνων, των ανάπηρων,
των φοιτητών παραμένουν καθηλωμένα. Οι
δαπάνες για τη δημόσια
υγεία και τις κοινωνικές
παροχές είναι από τις χαμηλότερες της Ε.Ε.
250 χιλιάδων συμπατριωτών μας.
Μειώνεται συνεχώς η αγοραστική δύναμη των μισθών και μάλιστα την ίδια ώρα που το εισοδηματικό μερίδιο του κεφαλαίου, δηλαδή τα κέρδη και οι πρόσοδοι,
έχουν τεράστια αύξηση. Ένας
στους τέσσερις νέους μας είναι
άνεργοι, ενώ η μακροχρόνια ανεργία είναι κατά πολύ ψηλότερη του
μέσου όρου της Ε.Ε. Την ίδια ώρα
καταγράφεται αύξηση της μερικής

απασχόλησης και της απασχόλησης
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Σαράντα χιλιάδες νέα παιδιά,
επιστήμονες, τα λαμπρότερα μας
μυαλά, απογοητευμένοι αναγκάζονται σε μετανάστευση προς αναζήτηση άλλων επαγγελματικών
προορισμών. Το κοινωνικό κράτος
ξηλώνεται καθημερινά με το επίπεδο των ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων να συρρικνώνεται. Το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων
έχει υποχωρήσει αισθητά, η στεγαστική πολιτική είναι ανύπαρκτη,
απαξιώνοντας πλήρως εκτοπισθέντες και αυτόχθονες. Δεκατέσσερα
σχέδια στέγης προηγούμενων κυβερνήσεων ακυρώθηκαν. Τα δικαιώματα των πολυτέκνων, των
ανάπηρων, των φοιτητών παραμένουν καθηλωμένα. Οι δαπάνες
για τη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές παροχές είναι από τις χαμηλότερες της Ε.Ε. Τα δημόσια νοσηλευτήρια οδηγήθηκαν στην κατάρρευση με αποκοπές πέραν των

600 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Η Παιδεία του τόπου
ταλανίζεται. Την ίδια ώρα βλέπουμε
την εργοδοσία να αξιοποιεί την
εργασιακή ανασφάλεια για να προωθήσει την απορρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις, επιβάλλοντας
προσωπικά συμβόλαια, χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τις συλλογικές
συμβάσεις. Αυτές είναι οι πραγματικότητες που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα στην Κύπρο, στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και
θα μπορούσαμε να συζητούμε για
ώρες για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο δέχονται
σήμερα μια άνευ προηγουμένου
σκληρή επίθεση από τον πλούτο
και το μεγάλο κεφάλαιο.
Ο αγώνας των εργαζομένων όλου
του κόσμου είναι ανειρήνευτος,
καθημερινός και αέναος! Κανένας
δεν θα χαρίσει τίποτα και δεν θα
χαριστεί στους εργαζόμενους! Μόνο με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των λαών θα αλλάξουν τα

πράγματα, αλλά και ο ρους της
ιστορίας. Δεν μπορεί και δεν πρέπει
να δικαιώνουμε στον σημερινό κόσμο, τον καπιταλισμό της άγριας
εκμετάλλευσης, της ζούγκλας και
της βαρβαρότητας, της βίας και
της καταπίεσης.
Οι ευρωπαϊκές εκλογές στις 26
Μαΐου αποτελούν μια μοναδική
ευκαιρία για όλους τους λαούς της
Ευρώπης για να στείλουν ένα βροντερό μήνυμα: Φτάνει Πια. Ήλθε η
ώρα των λαών να μιλήσουν, γιατί
ακριβώς πλέον έχουν και βιώματα
και εμπειρία και γνώσεις. Στις συνειδήσεις όλων των εργαζομένων
ας αντηχούν καθημερινά τα λόγια
του Καρλ Μαρξ: «Οι εργαζόμενοι
δεν έχουν να χάσουν τίποτα εξόν
από τις αλυσίδες τους», και ακόμα
«πολλοί φιλόσοφοι ερμήνευσαν
και ανέλυσαν τον κόσμο, το ζήτημα
είναι να τον αλλάξουμε!

Ο κ. Γιώργος Τ. Γεωργίου είναι βουλευτής, μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ.

ΥΓΕΙΑ
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Η άλλη όψη του νομίσματος στο ΓεΣΥ

Σειρά εμποδίων στον δρόμο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος τον Ιούνιο του 2020
πως η νομοθεσία δεν πρόκειται να
αλλάξει. Υπενθυμίζεται δε, πως οι
κατάλογοι εγγραφής των παιδιών
στο Σύστημα θα ανοίξουν στις 6
Μαΐου και τότε θα ξεκαθαριστεί ο
ακριβής αριθμός των παιδιάτρων
που έχουν συμβληθεί στο ΓεΣΥ,
δεδομένου ότι οι γονείς των παιδιών
θα έχουν πρόσβαση στους καταλόγους των Π.Ι. για παιδιά.

Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Έξι μόλις εβδομάδες πριν από την
έναρξη της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ,
ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) τρέχει όλες τις διεργασίες
προκειμένου να διευθετηθούν όλα
τα ζητήματα που εκκρεμούν με
σκοπό την ομαλή εφαρμογή του
Συστήματος. Η θετική κατάληξη
που είχαν οι διαβουλεύσεις με τα
κλινικά εργαστήρια και τους φαρμακοποιούς τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον
που υπέδειξαν οι πολίτες μετά το
άνοιγμα των καταλόγων εγγραφής
των δικαιούχων, δημιουργεί αισιοδοξία στις τάξεις του ΟΑΥ ενόψει
της συνέχειας, ωστόσο, ο δρόμος
που έχει να διανύσει ο Οργανισμός
προμηνύεται μακρύς. Παρά το γεγονός ότι το ΓεΣΥ θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου του 2019
και οι παροχείς υγείας άρχισαν ήδη
σιγά-σιγά να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν σε αυτό,

Κίνδυνοι χωρίς τα ιδιωτικά

Την πλάτη στο ΓεΣΥ γυρίζουν
τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
μετά τη νέα πρόσκληση που έλαβαν
από τον ΟΑΥ για να προσέλθουν
στο τραπέζι του διαλόγου. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), την περασμένη Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι συνολικά 14
μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα
ενταχθούν στο Δίκτυο Ιδιωτικής
Ιατρικής και όχι στο ΓεΣΥ. Σημειώνοντας δε, ότι τα μέλη του ΠΑΣΙΝ







υπάρχουν εμφανή εμπόδια, τα οποία
ο ΟΑΥ, αν όχι τώρα, στην πορεία
θα τα βρει μπροστά του. Οι δημόσιες
αντιπαραθέσεις που καταγράφονται
καθημερινά μεταξύ των λειτουργών
του ΟΑΥ με εκπροσώπους του ΠΑΣΙΝ και του ΠΙΣ, στα τηλεοπτικά
πάνελ, δεν έχουν να κάνουν μόνο
με τις προσωπικές αμοιβές που θα
λαμβάνουν οι γιατροί, όπως πολλές
φορές αφήνεται να εννοηθεί. Πίσω
από τις λέξεις κρύβονται πολύ περισσότερα που σε βάθος χρόνου
θα επηρεάσουν τον Κύπριο ασθενή,
αν δεν διευθετηθούν εντός των
επόμενων βδομάδων.

Ελλιπής αριθμός παιδιάτρων

Ο χαμηλός αριθμός συμβεβλημένων παιδίατρων στους καταλόγους του συστήματος αποτέλεσε
πολλές φορές αντικείμενο προβληματισμού για τους λειτουργούς του
ΟΑΥ. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο
Σύστημα 360 προσωπικοί ιατροί,
ωστόσο μόνο λίγοι εξ αυτών (περίπου 50) είναι παιδίατροι. Δεδομένου
ότι ο Οργανισμός είχε αναφέρει πως
χρειάζονται 130 - 150 παιδίατροι
για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του καταδεικνύει ότι αν δεν
αυξηθεί δραματικά αυτός ο αριθμός
τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα,
δεν είναι λίγες οι φορές υπήρξαν
έντονες αντιδράσεις από την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ),
όταν είδαν το φως τη δημοσιότητας
πληροφορίες που να θέλουν τον
ΟΑΥ να κάνει σκέψεις για μείωση
του ορίου ηλικίας εγγραφής στους
προσωπικούς ιατρούς (Π.Ι.) για ενήλικες ούτως ώστε να εγγράφονται

Παράνομη χαρακτηρίζει την πρόταση του ΟΑΥ για την υπερεπισκεψιμότητα η γραμματέας του ΠΙΣ.
σε αυτούς παιδιά μικρότερης ηλικίας.
Βάσει των κανονισμών των Π.Ι. με
ειδικότητα παθολόγου και γενικού
γιατρού μπορούν να εγγραφούν
έφηβοι από 15 μέχρι 18 ετών, αλλά
μπορούν να επιλέξουν την εγγραφή
τους σε παιδίατρο, αντί για Π.Ι. για
ενήλικες. Τα παιδιά κάτω από 15
ετών πρέπει να εγγραφούν σε Π.Ι.
με ειδικότητα παιδίατρου. Συνεπώς,
η εγγραφή των παιδιών κάτω των
15 ετών σε Π.Ι. για ενήλικες δεν
μπορεί να εφαρμοστεί, διότι αντιτίθεται στη νομοθεσία. Σε δηλώσεις
της στην «Κ», η γραμματέας του
ΠΙΣ και μέλος της ΠΕΚ, Αναστασία
Συμεού, αναφέρει πως έχουν εξα-

σφαλίσει γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής,
η οποία υποστηρίζει την αποκλειστική ενασχόληση με την παιδιατρική ηλικία γιατρών με ειδικότητα
στην Παιδιατρική.

Oι νέες προτάσεις

Ο ΟΑΥ προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους παιδιάτρους
στο ΓεΣΥ, τον περασμένο μήνα
ανακοίνωσε αναθεωρημένες προτάσεις για τους Π.Ι. για παιδιά και
ενήλικες. Ωστόσο, ούτε οι εν λόγω
προτάσεις φαίνεται να ικανοποιούν
την ΠΕΚ, αφού, όπως υποστηρίζει
η κα Συμεού, αυτές οι προτάσεις

θα ήταν ικανοποιητικές σε περίπτωση που θα δούλευε το σχέδιο
και διαπίστωναν πως είχε μια ευρωστία το ταμείο. «Από τη στιγμή
που δεν έχουν ακόμα ταμείο πώς
μπορούν να εγγυόνται την κατά
κεφαλήν αμοιβή σε βάθος τριών
χρόνων», υπογραμμίζει. Σημειώνει
δε, πως ο ΟΑΥ βάσει νόμου έχει
την ευχέρεια να αλλάζει την κατά
κεφαλή αμοιβή όποτε θελήσει.
«Επομένως, προσθέτει, αυτή η υπόσχεση την οποία δίνουν είναι πολιτική, δεν είναι νομική». «Άρα, αν
μας κατεβάσουν αυτή την αμοιβή,
εγώ δεν θα έχω κάποιο χαρτί στα
χέρια μου και να πάω σε κάποιο

δικαστήριο και να διεκδικήσω αυτά
που αναφέρονται στις προτάσεις
του ΟΑΥ». Συμπληρώνει δε, πως
«η πρόταση για αμοιβή που δίνεται
για την υπερεπισκεψιμότητα είναι
παράνομη» και προσθέτει πως
«απαγορεύεται από τον νόμο να
πάρεις λεφτά από δικαιούχο», εξηγώντας ότι αν ένας ασθενής, ο οποίος γνωρίζει τον νόμο, αποφασίσει
να προσβάλει αυτή την απόφαση
του Οργανισμού θα κερδίσει. Καταλήγοντας, η κα Συμεού λέει πως
«έχουν παγιδευτεί από τον νόμο
που οι ίδιοι έχουν ορίσει», παραπέμποντας στις επανειλημμένες
αναφορές του υπουργού Υγείας

Μικτό Σύστημα με συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών θέλουν ΕΝΙΚ και ΠΑΣΙΝ
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι διαφωνίες που έχουν ΠΑΣΙΝ και ΕΝΙΚ
δεν μπορούν να επιλυθούν στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
με τον ΟΑΥ, αφού πέραν από το
γεγονός ότι θεωρούν πως ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός
παράλληλα διαφωνούν κάθετα
με τον μονοασφαλιστικό χαρακτήρα του ΓεΣΥ. Μιλώντας στην
«Κ» ο αντιπρόεδρος της ΕΝΙΚ και
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΙΣ, Χάρης Αρμεύτης, δηλώνει ότι διαφωνούν με το προτεινόμενο ΓεΣΥ,
ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται
θέμα διαπραγμάτευσης επί του
υφιστάμενου σχεδιασμού και ότι
επιθυμούν αλλαγή της νομοθεσίας
ώστε το Σύστημα Υγείας να παραπέμπει σε μικτό. Πρόσθεσε δε,
πως «το μικτό είναι το μόνο σύ-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

«Ο ΟΚΥπΥ δεν κινήθηκε
και δεν κινείται με τις
ταχύτητες που έπρεπε»,
τονίζει ο Σ. Κούμας.

ΚΥΠΕ








«Αυτό που προσπαθούν να εφαρμόσουν είναι ένα κακό Σύστημα που θα

καταρρεύσει την Υγεία», λέει ο αντιπρόεδρος της ΕΝΙΚ, Χάρης Αρμεύτης.

στημα που μπορεί να εφαρμοστεί
και να είναι ποιοτικό και βιώσιμο».
Ερωτηθείς αν όλοι οι γιατροί που
εντάσσονται στο δίκτυο ιδιωτικής
ιατρικής υιοθετούν αυτή την άποψη, ο κ. Αρμεύτης απάντησε θε-

τικά, εξηγώντας παράλληλα ότι
αυτές είναι και οι αρχές της πλατφόρμας. «Αυτό που θέλουμε εμείς
είναι τη συμμετοχή και των ασφαλιστικών εταιρειών», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στον μονο-

ασφαλιστικό χαρακτήρα του ΓεΣΥ
ο κ. Αρμεύτης αναφέρει πως «με
μαθηματική ακρίβεια σε έξι με
επτά μήνες δεν θα μπορούν να
δώσουν τα λεφτά που υπόσχονται
σήμερα διότι ο προϋπολογισμός
είναι σφαιρικός». Εξηγώντας δε,
ότι «βάσει της διεθνούς εμπειρίας
που έχουμε μέχρι στιγμής, όλα
τα Συστήματα Υγείας έχουν τα
θετικά και τα αρνητικά τους, αλλά
αυτό που προσπαθούν να εφαρμόσουν είναι ένα κακό Σύστημα
που θα καταρρεύσει την Υγεία».
Συνεπώς, με βάση τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται πως οι διαφωνίες που υπάρχουν από ΕΝΙΚ
και ΠΑΣΙΝ δεν μπορούν να επιλυθούν στο τραπέζι του διαλόγου
με τον ΟΑΥ, διότι ζητούν ξεκάθαρα αλλαγή της νομοθεσίας.

Πέραν των 600 ιδιωτικών
γιατρών και 22 ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων εγγράφηκαν στην πλατφόρμα
ιδιωτικής ιατρικής.
«έκριναν πως αυτός ο τρόπος άσκησης ελεύθερης ιατρικής, εκτός του
προτεινόμενου ΓεΣΥ, υπηρετεί με
τον καλύτερο τρόπο τους βιώσιμους
όρους παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον Κύπριο ασθενή».
Μάλιστα, η πλατφόρμα των ιδιωτών
φαίνεται πως παίρνει «σάρκα και
οστά» και χαράζει τον δικό της δρόμο μακριά από το ΓεΣΥ, αφού μέχρι
στιγμής έχουν εγγραφεί σε αυτή
640 ιδιώτες γιατροί και 22 ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, αριθμός που ξεπερνά
τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς του ΓεΣΥ (360 προσωπικοί
και περίπου 110 ειδικοί ιατροί). Συνεπώς, αν δει κανείς έναν χρόνο
μπροστά, όταν το ΓεΣΥ τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή (Ιούνιος 2020), θα
διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα
όχι μόνο αριθμητικό αλλά και πρακτικό. Στην περίπτωση που τελικώς
αυξηθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο ο
αριθμός των ειδικών ιατρών, τον
Ιούνιο του 2020, όταν θα συμπεριληφθούν στο Σύστημα οι ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας υπάρχει ο κίνδυνος η υφιστάμενη κατάσταση των δημόσιων νοσηλευτηρίων να επιδεινωθεί, δεδομένου ότι
τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
θα μείνουν εκτός. Αυτό αναμένεται
να συμβεί διότι όπως είναι γνωστό
ο δημόσιος τομέας υγείας έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί στο
50% των αναγκών και ο ιδιωτικός
στο άλλο 50%. Γι’ αυτόν τον λόγο,
άλλωστε, παρατηρείται αυτή η συμφόρηση στα δημόσια νοσηλευτήρια
και οι ογκώδεις λίστες αναμονής,
αφού μετά το ξέσπασμα της κρίσης
στην Κύπρο, περίπου το 80% των
κύπριων πολιτών στράφηκε στα
δημόσια νοσηλευτήρια.

Μπερδεμένα φαίνεται να είναι ορισμένα ζητήματα στον Δημόσιο τομέα της υγείας. Η αυτονόμηση των
δημοσίων νοσηλευτηρίων η οποία
άρχισε κατά τους τελευταίους μήνες
φαίνεται να μην αφήνει ιδιαιτέρας
ικανοποιημένους τους παροχείς
υγείας που εργάζονται σε αυτά, με
τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, Σωτήρη Κούμα, να καταδεικνύει σε
δηλώσεις του στην «Κ» πως δεν
έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν θα
συμβληθούν οι ίδιοι στο ΓεΣΥ ή αν
θα το πράξει ο ΟΚΥπΥ για αυτούς.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ.
Κούμας, αυτό συμβαίνει διότι από
τη μία η νομοθεσία λέει ότι κάθε
ιατρός πρέπει να εκδηλώσει προσωπικά ενδιαφέρον και την ίδια
στιγμή στη βάση εκδήλωσης προσωπικούς ενδιαφέροντος από γιατρούς ο ΟΚΥπΥ θα συνομολογήσει
σύμβαση. Τονίζει δε πως «αυτή τη
στιγμή υπάρχει ένα σενάριο, το
οποίο προσπαθούμε να επεξεργα-

στούμε, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι δεν είμαστε
εναντίον του ΓεΣΥ και προσπαθούμε να το στηρίξουμε τόσο αυτό
όσο και τον εργοδότη μας». «Ωστόσο, συνεχίζει, ο ΟΚΥπΥ δεν κινήθηκε και δεν κινείται με τις ταχύτητες που έπρεπε», σημειώνοντας
παράλληλα πως δεν είναι δική τους
ευθύνη το γεγονός ότι αυτά τα θέματα δεν είναι επιλυμένα. «Γνώριζαν όλοι τις νομοθεσίες εξαρχής
και έπρεπε να τρέξουν», συμπληρώνει. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ από την
1η Ιουνίου του 2020, ο ΟΚΥπΥ καλείται να κλείσει τα ζητήματα που
εκκρεμούν, διότι θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που θα
υπάρχουν από τους πολίτες που
δεν είναι ασφαλισμένοι σε πρώτη
φάση ενδονοσοκομειακά και θα
επιλέγουν τον δημόσιο τομέα για
περίθαλψη. Επιπρόσθετα, θα υπάρ-








Δεν στελεχωθήκαν
οι θέσεις των «φυγάδων».
χουν προσωπικοί γιατροί, παιδίατροι και ειδικοί ιατροί, οι οποίοι
βρίσκονται στα δημόσια ιατρικά
κέντρα και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς από
την πρώτη φάση του ΓεΣΥ. Παράλληλα, μη στελεχωμένες παραμένουν οι θέσεις των γιατρών που
επέλεξαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα για να συμβληθούν στο ΓεΣΥ
ως ιδιώτες γιατροί. Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», προ ημερών από
τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα παρατηρείται ένα κύμα φυγής από
γιατρούς του Δημοσίου με σκοπό
να ιδιωτεύσουν στο ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα, συνολικά 10 γιατροί παραιτήθηκαν από τα γενικά νοσοκομεία όπου εργάζονταν. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», πρόκειται για τέσσερις γιατρούς γενικής

ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου
Πάφου και δύο παθολόγους του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
οι οποίοι αποχώρησαν το τελευταίο
δεκαπενθήμερο, ενώ νωρίτερα είχαν αποχωρήσει άλλοι τέσσερις
γιατροί (τρεις εξ αυτών ήταν παθολόγοι) του Γενικού Νοσοκομείου
Λεμεσού. Μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα ο κ. Κούμας αναφέρει πως
μέχρι στιγμής δεν έχουν στελεχωθεί
οι θέσεις αυτών που αποχώρησαν.
Ερωτηθείς κατά πόσο ανέφεραν
αυτό το πρόβλημα στον ΟΚΥπΥ,
απάντησε θετικά, ενώ σημείωσε
πως δεν έλαβαν καμία απάντηση
από αυτόν. Πρόσθεσε δε, πως «με
έκπληξή μας είδαμε αντί να δίνει
απάντηση γι’ αυτό ζήτημα ο εργοδότης μας που τώρα είναι ο ΟΚΥπΥ
απάντησε ο υπουργός Υγείας». Τόνισε δε, πως οι θέσεις που άνοιξαν
και στις οποίες αναφέρθηκε ο
υπουργός, είχαν υπολογιστεί από
τα τέλη του 2018 πριν αποχωρήσουν αυτοί οι γιατροί.

ΚΥΠΕ

Αλαλούμ στα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω ΓεΣΥ

Έκπληκτος δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ για το γεγονός ότι για
τη φυγή γιατρών τοποθετήθηκε ο υπ. Υγείας αντί ο ΟΚΥπΥ.
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Ο ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Aπαράδεκτη και επικίνδυνη η κατάσταση
Το τέλμα στην ανεύρεση λειψάνων αγνοουμένων, τα εμπόδια του κατοχικού στρατού και η δυσαρέσκεια για τη ΔΕΑ
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Οι λόγοι που δεν έχει
επιλυθεί η τραγωδία των
αγνοουμένων οφείλονται
αποκλειστικά στην απαράδεκτη και απάνθρωπη
πολιτική που ακολουθεί
η κατοχική δύναμη.

Οι πλείστες των υποθέσεων των Τ/κ αγνοουμένων έχουν διερευνηθεί.
Θα καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε
και η τελευταία οικογένεια Τ/κ αγνοουμένου
να πληροφορηθεί για
την τύχη του αγαπημένου της προσώπου.
δύναμη. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι
ο τουρκικός στρατός που ευθύνεται
για τις εξαφανίσεις των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων. Ως εκ τούτου, η πηγή των
πληροφοριών βρίσκεται στα χέρια
της Τουρκίας. Δυστυχώς, η Τουρκία
δεν συνεργάζεται ούτε καν για την
επίλυση της ανθρωπιστικής πτυχής
του προβλήματος. Αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες από τα αρχεία της, θέτει συνεχώς προσκόμματα στις εκταφές και έρευνες σε
στρατιωτικές ζώνες, αρνείται να
υποδείξει τους μαζικούς χώρους
ταφής μετά από τις περισυλλογές
των νεκρών από τα πεδία των μαχών, καθώς και στην υπόδειξη των
χώρων επαναταφής των λειψάνων,
που σκόπιμα μετακινήθηκαν από
τον τουρκικό στρατό από τους πρωτογενείς χώρους ταφής. Χωρίς την
ειλικρινή και αποτελεσματική συνεργασία της Τουρκίας, δυστυχώς,
δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος
στις προσπάθειες επίλυσης της
τραγωδίας των αγνοουμένων.
–Από την πολύχρονη εμπλοκή
σας πιστεύετε πως στις ελεύθερες περιοχές το κομμάτι διερεύνησης εξαντλήθηκε;
–Οι προσπάθειές μας για διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων
στις ελεύθερες περιοχές αφορούν
δύο άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει
με τη συλλογή και αξιολόγηση όλων
των πληροφοριών για την τύχη
Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων και
ο δεύτερος με την πραγματοποίηση
ερευνών και συλλογή στοιχείων για
την τύχη Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων. Και στους δύο άξονες οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς και εντατικές. Οι πλείστες των υποθέσεων

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μήνυμα προς τις οικογένειες των
αγνοουμένων ότι η Πολιτεία θα
συνεχίσει την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, στέλνει
ο Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα. Ο Φώτης Φωτίου στη συνέντευξή του στην «Κ» χαρακτηρίζει
τα αποτελέσματα των εκταφών
στα Κατεχόμενα απογοητευτικά,
ενώ για τις έρευνες στις ελεύθερες
περιοχές ισχυρίζεται πως οι πλείστες στων υποθέσεων Τ/κ έχουν
διερευνηθεί.
–Πώς χαρακτηρίζετε το κεφάλαιο διερεύνησης της τύχης των
αγνοουμένων;
–Είναι μια επώδυνη και δύσκολη,
αλλά συνάμα ιερή αποστολή. Καλούμαστε να χειριστούμε μια τραγωδία που βιώνουν για σχεδόν μισό
αιώνα οι οικογένειες των αγνοουμένων μας, οι δε οικογένειες των
αγνοουμένων της περιόδου 196364 για πέραν του μισού αιώνα. Οι
πληγές όσα χρόνια και εάν έχουν
περάσει δεν επουλώνονται και η
κάθε οικογένεια ανεβαίνει καθημερινά τον δικό της Γολγοθά. Δυστυχώς, η επούλωση των πληγών
και ο τερματισμός της τραγωδίας
δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές
μας πράξεις και πρωτοβουλίες και
αυτό μας πληγώνει.
–Εντοπίζετε φθίνουσα πορεία
στα αποτελέσματα των ερευνών
τα τελευταία χρόνια;
–Τα αποτελέσματα των εκταφών
στις κατεχόμενες περιοχές είναι
απογοητευτικά. Για το 2018 για παράδειγμα εντοπίστηκαν μόνο περίπου 10 λείψανα ή μέρος λειψάνων,
τα οποία δεν γνωρίζουμε εάν πράγματι ανήκουν σε αγνοούμενους. Η
ίδια κατάσταση, δυστυχώς, επικρατεί και στον εντοπισμό λειψάνων και για το πρώτο 4μηνο του
2019. Συνεπακόλουθο της τραγικής
αυτής κατάστασης είναι και η μείωση των ταυτοποιήσεων με τη μέθοδο του DNA. Είναι μια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση
που χρήζει άμεσα αντιμετώπισης
απ’ όλους ώστε να επιλυθούν τα
προβλήματα και οι δυσκολίες για
να υπάρξει πρόοδος.
–Λέμε ότι τα περισσότερα προβλήματα στο θέμα των αγνοουμένων προέρχονται από πλευράς
Τουρκίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει όσα πρέπει
για να βοηθήσει το πρόγραμμα
των ερευνών;
–Σε καμιά περίπτωση οι ευθύνες
και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν μπορούν και δεν
πρέπει να εξισώνονται με αυτές
της κατοχικής δύναμης. Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει και θα
συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συλλογή και αξιολόγησή όλων των πληροφοριών που
αφορούν στην τύχη αγνοουμένων
προσώπων, Ελληνοκυπρίων, Ελλαδιτών και Τουρκοκυπρίων. Οι
λόγοι που δεν έχει επιλυθεί η τραγωδία των αγνοουμένων οφείλονται
αποκλειστικά μπορώ να πω στην
απαράδεκτη και απάνθρωπη πολιτική που ακολουθεί η κατοχική

«Δεν το κρύβω και ούτε το έκρυψα ποτέ ότι οι οικογένειες, αλλά και εμείς δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να είμαστε
ικανοποιημένοι τόσο με τους ρυθμούς όσο και με τα αποτελέσματα της ΔΕΑ», αποκαλύπτει στην «Κ» ο Φώτης Φωτίου.
των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων
έχουν διερευνηθεί. Εμείς, επειδή ο
ανθρώπινος πόνος είναι ο ίδιος θα
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και η τελευταία οικογένεια
Τουρκοκυπρίου αγνοουμένου να
πληροφορηθεί για την τύχη του
αγαπημένου της προσώπου. Ευελπιστούμε ότι και η κατοχική δύναμη
θα επιδείξει επιτέλους την ανάλογη
ευαισθησία και σεβασμό προς τις
οικογένειες των Ελληνοκυπρίων

και Ελλαδιτών αγνοουμένων.
–Στις κατεχόμενες περιοχές;
–Οι πληροφορίες μέχρι σήμερα
προέρχονταν ως επί το πλείστον,
από Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας που για ανθρωπιστικούς λόγους
συνέδραμαν στις προσπάθειες. Δυστυχώς, η πηγή αυτή φαίνεται να
έχει στερέψει. Ας μην ξεχνάμε ότι
όταν έγιναν οι εξαφανίσεις στις
κατεχόμενες περιοχές η πλειοψηφία
των Τουρκοκυπρίων ευρίσκετο

Σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία τα ραντισμένα οστά
–Το θέμα με τα ραντισμένα οστά σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

–Είναι ένα πρόβλημα καθαρά επιστημονικό η επίλυση του οποίου δυστυχώς δεν εξαρτάται από τις δικές μας προσπάθειες. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν έχουμε αξιοποιήσει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες
κέντρων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Επίσης, οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για επίλυση
του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας υπήρξε κάποια πρόοδος, η οποία όμως δεν είναι, προς το παρόν, τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης σε επίπεδα που είναι διεθνώς αποδεκτά. Ωστόσο, οι προσπάθειές μας συνεχίζονται και ευελπιστούμε ότι η
εξέλιξη της επιστήμης θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων.

–Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο ευρύτερο
θέμα των αγνοουμένων η ΔΕΑ έχει αντικείμενο εργασίας;

–Η ΔΕΑ, όπως είναι γνωστό, συστάθηκε και λειτουργεί από το 1981. Είναι ένας δικοινοτικός μηχανισμός με όρους εντολής καθαρά ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Δεν το κρύβω και ούτε το έκρυψα ποτέ ότι οι οικογένειες, αλλά και εμείς δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να είμαστε
ικανοποιημένοι τόσο με τους ρυθμούς όσο και με τα αποτελέσματα.
Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες στηρίξαμε με κάθε τρόπο όλα
αυτά τα χρόνια τις ανθρωπιστικές προσπάθειες της ΔΕΑ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο της, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να
καταστεί επιτέλους αποτελεσματική στη διεκπεραίωση της αποστολής
της προς όφελος των δοκιμαζόμενων οικογενειών. Υπάρχουν πολλά
που μπορούν και πρέπει να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση από
όλους τους εμπλεκόμενους εντός αλλά προπαντός εκτός Κύπρου.

στις περιοχές που ελέγχονταν από
την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ
τούτου η δυνατότητα των απλών
Τουρκοκυπρίων να βοηθήσουν περαιτέρω φαίνεται να εξαντλείται.
Τα πραγματικά στοιχεία και οι πληροφορίες για την τύχη των αγνοουμένων μας, όπως και για τους
μαζικούς χώρους ταφής, τα γνωρίζει
ο τουρκικός στρατός που ήταν άμεσα εμπλεκόμενος και υπεύθυνος
για τις εξαφανίσεις. Είναι για τον
λόγο αυτό που ζητάμε επίμονα το
άνοιγμα των αρχείων του τουρκικού
στρατού και την αποτελεσματική
συνεργασία της Τουρκίας.
–Μετά από 59 χρόνια υπάρχουν
στη ζωή πρόσωπα που μπορούν
να δώσουν πρωτογενή πληροφόρηση για πρόσωπα που αγνοούνται;
–Οι δικές μας προσπάθειες στοχεύουν στον εντοπισμό και του τελευταίου προσώπου που μπορεί
να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Είναι γεγονός, όμως, ότι ο
χρόνος είναι αδυσώπητος και οι
πιθανοί μάρτυρες ολοκληρώνουν
τον κύκλο της ζωής τους. Υπάρχουν
όμως πρόσωπα που είναι σε θέση
να βοηθήσουν, αλλά δεν το έχουν
πράξει ακόμα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε Τουρκοκύπριους παραστρατιωτικούς, καθώς και σε μέλη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Όμως, θα πρέπει να τονίσω
ότι δεν πρέπει οι προσπάθειές μας
να επικεντρώνονται μόνο σε μάρτυρες. Υπάρχουν και άλλες πηγές
που είναι εξίσου σημαντικές και
κρίσιμες, όπως τα αρχεία του τουρκικού στρατού στα οποία είναι καταγραμμένα όλα τα περιστατικά
που συνέβησαν κατά και μετά την

τουρκική εισβολή. Υπάρχουν δεκάδες βιβλία στην τουρκική, στα
οποία γίνονται αναφορές σε εκθέσεις του τουρκικού στρατού, κάτι
που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες
και τα στοιχεία υπάρχουν.
–Ποιο είναι το μέλλον του προγράμματος για τους αγνοούμενους;
–Για εμάς η ιερή υπόθεση των
αγνοουμένων δεν είναι θέμα προγράμματος, αλλά εθνική, ηθική και
ανθρωπιστική υποχρέωση της Πολιτείας και όλων μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μέχρι τη
διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου μας. Αυτό
κάνουμε και θα συνεχίσουμε παρά
τις δυσκολίες και τα προβλήματα.
Είναι απάνθρωπο και απαράδεκτο
σε μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα οι
οικογένειες να αναζητούν πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων για σχεδόν
μισό αιώνα. Αυτή είναι η πρόσκληση και πρόκληση προς όλους μας,
αλλά και προς την πολιτισμένη ανθρωπότητα.
–Στο κομμάτι του προγράμματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
ποιο στάδιο βρίσκεται;
–Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε
το 1999 με τις πρώτες εκταφές να
πραγματοποιούνται στα κοιμητήρια
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
και της Λακατάμιας. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες για μεμονωμένες υποθέσεις Ελληνοκυπρίων,
αλλά και Τουρκοκυπρίων, τις οποίες
ευελπιστούμε να αντιμετωπίσουμε
τους επόμενους μήνες. Έχουμε,
επίσης, πραγματοποιήσει σε βάθος
έρευνες για το μεγάλο κεφάλαιο
των πεσόντων του 1964 της Τηλλυρίας. Ετοιμάσαμε σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο
και ευελπιστούμε ότι εντός των
επόμενων δύο μηνών θα προχωρήσουμε στις ανασκαφές που έχουμε προγραμματίσει.
–Τα τελευταία χρόνια έγιναν
πολλά στο θέμα πεσόντων στις
ελεύθερες περιοχές. Αυτό το κεφάλαιο έχει ολοκληρωθεί;
–Είναι γεγονός ότι τα τελευταία
χρόνια έχουμε καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να δοθούν
απαντήσεις στις οικογένειες των
πεσόντων που ετάφησαν στις ελεύθερες περιοχές. Πάγια θέση μας
ήταν και είναι ότι εκεί που με δικές
μας προσπάθειες μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις το πράττουμε
χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα.
Οι ενέργειές μας έχουν καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ως Πολιτεία
οφείλουμε να ενεργούμε ώστε, παρά
τα χρόνια που έχουν περάσει, να
υπάρξει δικαίωση και αναγνώριση
της θυσίας των ηρώων μας και των
οικογενειών τους. Είναι στο πλαίσιο
αυτό που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήσαμε τις μεγάλες εκταφές,
όπως του Νοράτλας, του νοσοκομείου Αθαλάσσας, των πεσόντων
της ακταιωρού «Φαέθων», καθώς
και των μαζικών τάφων του πραξικοπήματος στους οποίους είχαν
ταφεί πεσόντες αντιστασιακοί, καθώς και οι πεσόντες του πραξικοπήματος.

ΑΡΘΡΟ / Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΤΣΑΛΗ
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25η Απριλίου έχει ανακηρυχτεί
ως Παγκόσμια Ημέρα του
DNA. Αυτή τη μέρα το 1953,
δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nature» η ερευνητική εργασία των James Watson
και Francis Crick που περίγραφε τη
δομή του DNA. Με τη βοήθεια άλλων
επιστημόνων ερευνητών, οι Watson
και Crick ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν το DNA ως ένα διπλό
έλικα. Ειδικότερα, το μοντέλο τους
πρότεινε πώς η γενετική πληροφορία αποθηκεύεται και αντιγράφεται.
Η παγκόσμια μέρα του DNA σημαδεύεται επίσης με τη συμπλήρωση
του προγράμματος αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος.

DNA: Το Βιβλίο της Ζωής
Την ίδια μέρα, 50 χρόνια αργότερα,
στις 25 Απριλίου 2003, μια διεθνής
επιστημονική ομάδα από Ινστιτούτα
και Πανεπιστήμια απ’ όλο τον κόσμο
αποκωδικοποίησαν το ανθρώπινο
γονιδίωμα, δηλαδή διάβασαν και
κατέγραψαν «γράμμα προς γράμμα»,
το ανθρώπινο DNA, το βιβλίο της
ζωής.
Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας του DNA είναι η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση του κόσμου
για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές
του DNA, ιδιαίτερα στην ιατρική
επιστήμη.
Το DNA, το όνομα του οποίου είναι συντομογραφία του δεοξυριβονουκλεϊνικού οξέος, είναι η χημική

γενετική ουσία που διαιωνίζεται
στον χρόνο, αφού κληρονομείται
και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.
Το γενετικό υλικό DNA περιέχει τον
κώδικα για τη δημιουργία και τη
ζωή του ανθρώπου. Οι κωδικοποιημένες οδηγίες που περιέχονται
στο DNA είναι αυτές που δημιουργούν τα πρώτα κύτταρα σε έναν
καινούργιο οργανισμό, την ανάπτυξη του εμβρύου σε άνθρωπο και
τη συντήρησή του μέχρι το τέλος
της ζωής. Το ανθρώπινο DNA, το
Βιβλίο της Ζωής, είναι το εγχειρίδιο
ανάπτυξης και λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.
Η γλώσσα του DNA, γνωστή ως
γενετικός κώδικας, είναι η ίδια για

όλα τα ζωντανά όντα, για όλους
τους οργανισμούς στον πλανήτη.
Όλοι οι οργανισμοί στον πλανήτη
έχουμε δηλαδή κοινή καταγωγή.
Εξετάζοντας το DNA των ανθρώπων
στη γη καταλήγουμε, επίσης, στο
συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι
ανήκουμε στην ίδια οικογένεια.
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ
θετικά στην επίλυση των πολλών
προβλημάτων που μας απασχολούν.
Η Κύπρος είναι αρκετά δραστήρια και πετυχημένη στο τομέα της
γενετικής, στη διάγνωση, αλλά και
στη μελέτη των γενετικών ασθενειών, δηλαδή των ασθενειών που
προκαλούνται λόγω κάποιου λάθους
στο DNA. Τα τελευταία 25 χρόνια

έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες
στην Κύπρο προς τη διάγνωση, πρόληψη και μελέτη των γενετικών
ασθενειών που απέφεραν ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλούς
ασθενείς.
Εξετάζοντας το DNA των ανθρώπων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς ακριβώς κωδικοποιείται
το DNA, πώς μεταφράζεται, πώς μεταγράφεται και πώς τα γενετικά λάθη στο DNA μας μας προκαλούν ή
μας προδιαθέτουν για διάφορες παθήσεις. Μόνο με την απόκτηση αυτής της νέας γνώσης θα μπορέσουμε
να πετύχουμε γρήγορη και ακριβή
διάγνωση, πρόληψη και ριζική θεραπεία των παθήσεων που μαστί-

ζουν την ανθρωπότητα. Η Παγκόσμια Ημέρα του DNA είναι αξιοσημείωτη λόγω της μεγάλης σημασίας
του DNA για τον άνθρωπο και της
εμπλοκής του σε χιλιάδες ασθένειες.
Η γενετική έχει εισχωρήσει για καλά
στη ζωή μας και είναι σίγουρο ότι
μέσα στα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα θα βιώσει μεγάλες ανακαλύψεις σε αυτόν τον τομέα που θα
προσφέρουν καλύτερη ποιότητα
ζωής, καλύτερη ιατρική φροντίδα
και πολλές περιπτώσεις ριζική θεραπεία.

Ο καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής είναι τέως υπουργός Υγείας και γεν. διευθυντής,
NIPD Genetics.

Η «Κ» καταγράφει τις εξελίξεις στον τομέα
της Υγείας με τη ματιά θεσμικών φορέων
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ.
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Αναβρασμός στο κόμμα,
«στριμωγμένος»
ο πρωθυπουργός
Κλυδωνισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω Πολάκη
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Επιχείρηση «ελαφρύνσεις»
για να κλείσει η ψαλίδα
Με στόχο τη μεσαία τάξη το πακέτο που θα ανακοινώσει το Μέγαρο Μαξίμου
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ο κ. Τσίπρας παίρνει
πάνω του τη μάχη
των ευρωεκλογών,
με περιοδείες σε όλη
τη χώρα και διαρκή
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με τον κ. Μητσοτάκη.
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Ò¦ÛÕÝÑØÏÚÂØÏÇ ÇÏÙÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÉÎÌÕÊËÒÚÃÜÔÖÕßËÖÏÒÁÍÕßÔ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝÓËÓÕÔÇÊÏÑÄÑØÏÚÂØÏÕÚÕ
Ö×ÝÛÇÑËØÊÃÙËÏÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝÂÎ
ÖÇØ¦ÚÇÐÂÚÕßÝ

Αν θέλουμε να δούμε
την πατρίδα μας να ξεπερνάει επιτέλους οριστικά την κρίση, θα πρέπει
όλοι να κάνουμε επιλογές
με ορθά κριτήρια.
ËÖÄÓËÔÎÖËØÃÕÊÕÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇÚÃÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏ
ÇÔÛÇÈÍÕÆÓËÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÂÛÇ
ÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÚÇÒÇÏÖÜØÕÆÓÇÙÚËÑ¦ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÈÂÓÇÓÖØÕÙÚ¦
ÑÇÏÁÔÇÂÊÆÕÖÃÙÜ©ÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÓËÓË
ÕØÛ¦ÑØÏÚÂØÏÇÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙÕßÔÓËÚÕÔ
ÈÁÒÚÏÙÚÕÚØÄÖÕÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏ¦ÚÕßÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÌÄÙÕÔÑ¦ÖÕÏÕÝËÑÒËÍËÃÍÏÇ
ÔÇÊÏÕÏÑÂÙËÏÕÌËÃÒËÏÔÇËÖÏÒÁÐËÏ

ÙÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝÛÁÙËÏÝËßÛÆÔÎÝÚÕßÝ
ÖÏÕÏÑÇÔÕÆÝ
Ποια πρέπει ÔÇËÃÔÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÕØÏÙÓÕÆÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔ"
1.§ÇÓÖÕØÕÆÔÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÔÇËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓËÝÑÇÏÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔ
ÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ
2.§ÇÁÞÕßÔËÖÇÌÂÓËÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇËÑÖØÕÙÜÖÂÙÕßÔ
3.§ÇÓÎÔÇÖÕÚËÒËÃÑßØÃÇØÞÕÑØÏÚÂØÏÕÎÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÇÔÛÇËÃÔÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÞØÂÙÏÓÕÏ

Ποια όμως ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÛÇÉÎÌÃàÕßÓËÁÔÇÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕ"
1.§ÇËÃÔÇÏÖËÚßÞÎÓÁÔÕÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕß
2.ÖØÄÚËØÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÔÇ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏËÌÇØÓÄàËÏÙÚÎàÜÂ
ÚÕßÁÔÇÔÑ×ÊÏÑÇÇÐÏ×Ô

3.§ÇÁÞËÏËÖÇÌÂÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ ØËÚÏÑÄ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝË¦ÔËÃÙÇÏ ÔÇÇÖÕÒÆÙËÏËÑËÃÔÕÔÖÕßÊËÔÓÖÕ×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
4.§ÇÓÎÔËÃÔÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
5.§ÇÓÎÔËÃÔÇÏÒÇáÑÏÙÚÂÝÊÎÒÇÊÂÔÇ
ÓÎÔßÖÄÙÞËÚÇÏÄÙÇËÖÏÛßÓÕÆÔÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏËÔ×ÍÔÜØÃàËÏËÃÚËÄÚÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÃÚËÄÚÏ
ËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔ

Ποια πρέπει ÔÇËÃÔÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇËÖÏÒÕÍÂÝÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÚÜÔÇÔÚÏÖËØÏÌËØËÏÇØÞ×ÔÑÇÏÚÜÔÇÔÚÏÊÎÓ¦ØÞÜÔ"
1. §ÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÛÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇÊÏÕÏÑÂÙÕßÔÓËÚÎÔ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÖÕßÛÇÊÁÞÕÔÚÇÏÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÚÕÓÁÇÏÇ
ÔÇÍÃÔÜÖÏÕÙÇÌÂÝÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÁÞËÏ
ÖËÚÆÞËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÚÕÓÁÇÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏÚÕÃÊÏÕ
ÑÇÒ¦ÑÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕ-

ÖËÚßÞÎÓÁÔÕÝÙËÁÔÇÔÚÕÓÁÇÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÌÕÈ¦ÙÇÏÂÊËÔÛÁÒËÏÝÔÇ
ÙßÍÑØÕßÙÚËÃÝÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÑÇÏÌÕØËÃÝÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÚÕÓÁÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÇÖÕÚÆÞËÏÝ
2.§ÇËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÑÇÒÕÃÓ¦ÔÇÚàËØ
ÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙËßÉÎÒÂÛÁÙÎ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖËÚÆÞËÏ
ÇÔÊËÔÊÏÕÏÑËÃÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕÄÙÕßÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÇßÚÄÔ
ÙÚÎÔÏËØÇØÞÃÇÏÇÔÇÖËÚÆÞËÏÝÙÚÄÞÕßÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÕÓÇÊÏÑÂÊÕßÒËÏ¦
3.§ÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÙÑÕÆÔÊÎÓÄÙÏÇ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÔÇÝÖËÚßÞÎÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÊÏÕÏÑËÃÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÊÏÕÏÑÂÙËÏÑÇÏ
ÙËÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÚÕÑÃÔÎÚØÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÝÇÔÕËØÍÇàÄÓËÔÕÝ
ËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÝÑÇÏËÖÃÙÎÝ

ØËÃÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
ÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÕÆÚËÔÇÊ×ÙËÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÃÔÎÚØÕÙËÑ¦ÖÕÏÕÔËØÍÇàÄÓËÔÕÕÆÚË
ÔÇÚÕÔÇÖÕÒÆÙËÏÝÇÔÊËÔÊÕßÒËÆËÏ
ØÇÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÖÕßÊÏÕÏÑËÃÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÊÏÕÏÑËÃÙËÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇ²ÜØÃÝÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÏÑÇÔÄÝÑÇÏÙÚÇÊÆÕ

Η ατομική ËßÛÆÔÎÚÕßÑÇÛËÔÄÝËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÚËËÃÔÇÏÇÖÒÄÝÉÎÌÕÌÄØÕÝËÃÚËËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝËÃÚËËÃÔÇÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÔÛÁÒÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇÓÇÝÔÇÐËÖËØÔ¦ËÏËÖÏÚÁÒÕßÝ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÛÇÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËËÖÏÒÕÍÁÝÓËÕØÛ¦ÑØÏÚÂØÏÇ

* O κ. Γιώργος Στασινός είναι πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
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Εριξε τον Τσίπρα στην παγίδα Πολάκη
Το παρασκήνιο της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόταση μομφής κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Η συμμαχία
με τoν Βέμπερ
Ικανοποίηση É{~¨Ñ³ÉË
³i(É{¨Ñ{ØV~ÑÚØ~Ñ{
³ÈØÉ{³ÉÜÉËØ³iØ~ÑÐÒ{ÑØ³ÈÒ×¨É³ÓÐÉ¨~Ñ{³È Vo{Ñ³i
É~ÙÊÜi³iØÉ¨ÑÐÓiØ0¨Ë³iØ³=ÒÉ{VÐÉ
³iËÑ~ÓÐÉ¨gÐÉ
tiÐÑËÑu³~i³³Ò~i~Ñ{³i Ûg~Ê¨ÈÂÉ³i
ÓÑ¨Âi³iØ³ÉÜ{~ÊØ×ÒiØ
³iØ~ÑÐÒ{ÑØ³Èå¨ÐÌÙ{ÉØioÓØÐ{ÜÖÑo{ÑÉ³ÈTiÐÓiÉ~ÙÊÜi³Ì
É{~{{Ñ~ÒÌ~Ñ{É
ÈËÑV~ÑÚØ{ÈÐKÜ{ÐËÊ³Ñ{TÈ¨Ë~Ñ{T¨Ê{Ð{Ü{³{~Ò~Ñ{o{Ñ³{ØÙÖ
ÜÉÈ¨ÓØ(Ó¨ÑÑÌ³oÉoÌØÌ³{{ÙÖÒÙ¨ÉØVÉ~³ÌØ
ÑÌÜ{³{~ÊVÓTÈ~Ñ{×{Ü{~ÊTÓiViÉ{ÜoÊ³È~
ÓÐÉ¨Ñt×È¨ËÂÉ{u³i
ÓÑ¨Âi³iØ³ÉÜ{~ÊØÐÒTiØ
ÑÌ³iåÚÊÑVÙiÜÑÙÊÑÌ
Ð{ÑT¨Ñ³ÈÉÈ¨ÑÍ~Ö
Ì³ÈVÙÉÊ³Ñ³ÈTÑËÑ(ioÓØÑÌ³ ÓÜÉoÑÌ³{
~i³³Ò~iØ~Ñ{i Û
ÚÉ¨Ö³Ñ{ÊÐÉ¨ÑiÐÌi
ÑÂ{Ì{³iÙÖÑÐi³ Ì³Vo{¤ÑÈ³Ì~Ñ{ÓTÈÉ¨Ë³iÚÓi³i~ÑÐÒ{Ñ.É
ÌV³{Ñ×¨Ò³ÈÊ×{
³È o{Ñ³i¨ÉÙ¨ËÑ
³iØÐ{{ÌViÐÉ{É³Ñ{
Ì³{ÑÈ³Ê³i³{oÐÊÓTÉ{³i
³Ê¨{ÂiÙÓ~Ñ¨ÚÈÈ¨o³iØÐÒÙÑØ³iØÉÈ¨ÑÍ~ÊØÉ³¨ÙÉÂ{ÒØÈ¨ËØVÌÐØVÓTÉ{³Ê¨{ÂiÑÌ
³ÌÑT-2~Ñ{ÑÌ
³É¨ÜËV³ÌÑÌ³i
åo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜÌ~Ñ{ÑÌ
³iÙ{ÒÙTÌ³iØ³iioÉËÑ
³È2åÉo~É³¨ÑÐwÒ¨ÉÐÑÈÉ¨.ÉÌV³{Ñ×¨Ò
³i Û~Ñ{³~i³³Ò~iVioÓØ³iØ(É{¨Ñ{ØiÐÉËÑÌ³{Ñ~ÌÐi~{Ñ{
{¨¨ËÉØÈÚÑÙ{ÑÐ¨×ÚÖÐÉ³Ò³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØÙÈ~ÜÓÈ³i³ÚÓ³ii³È~ÓÐÉ¨³
³{ÐÌ{³iØÐ{{ÌVÑÈÑ¨ÌØÜ{³{~ÌØÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{
{TÈ¨ÌØÑË~³iØ~Ñ{ÙÉÚÑ
ÂÉTÒÉ{ÌÈØ³³Ê¨{ÂÑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

«Δεν πάει ¦ÒÒÕËÔÓÖÕØËÃÔÇÖËØ¦ÙËÏÁÚÙÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇßÚÂÎÞßÊÇÏÄÚÎÚÇ®ÚÇÔÎÙÚÇÍÄÔÇÖÕßÐËÞËÃÒÏÙË
ÚÕÖÕÚÂØÏËÖÃÓÇÞÎÇÔ¦ØÚÎÙÎÚÕß
ÇÆÒÕßÕÒ¦ÑÎÍÏÇÚÕÔÚÁÒÏÕ ßÓÖÕßØÄÖÕßÒÕÓËÚØÕÆÙËÂÊÎÇØÑËÚÁÝ
×ØËÝÙÚÕÔÇÁØÇ®¶ÇÖÄÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝËßÚÁØÇÝ¶ÑÇÏÊËÔËÃÞË
ßÖ¦ØÐËÏÑÇÓÃÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ§ÄÓÏàÇÄÚÏÑÇÏÎÇÛÒÏÄÚÎÚÇÁÞËÏÄØÏÇÑÇÔÇÒ¦ÛÕÝ§ÚØÕÖÂ
Ñ¬ÙÃÖØÇÖÕßÑØÇÚ¦ÚËÚÕÔÌÇÆÒÕ
ÕÒ¦ÑÎÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÙÇÝ®ÙÞÕÒÃÇàËÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÓÁÙÜ
;^P[[LYÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÃÍÕÇØÍÄÚËØÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÙÚÎÕßÒÂÑÇÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÙÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝÚÕßÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÎ§
ÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÑÇÚ¦ÚÕßÇÔÇÖÒÎØÜÚÂßÖÕßØÍÕÆ±ÍËÃÇÝ
©ÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÙÚÎÙÆÙÑËÉÎÖØÕÁÈÒËÉÇÔÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÓËÚÁÚØËÉËÚÎÔ
ÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÙËÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝßÖÁØÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÐ¦ÒÒÕßËÃÞËÑÇÒÆÉËÏÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÁÑÔÕÓËÝÄÖÜÝËÏÖ×ÛÎÑË
ËÔÁØÍËÏËÝÚÕßÑÕÒ¦ÑÎÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÖÇÐÏÜÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÖÕßËÐÇÖÁÒßÙËÙËÊÏÑÇÙÚÁÝÑÇÚÕÔÕÓ¦àÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊÎÓÕÙÃÜÝËÔ×ÎÙÞÁÙÎÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÌÕÆÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÒÁÍËÏÚÎÙßÔÚØÕÌÏ¦
ÚÕßÑÇÏÙÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔÛËÜØÕÆÔÚßÞÇÃÕ
ÄÚÏÄÒËÝÕÏÇÏÚÂÙËÏÝ¦ØÙËÏÝÇÙßÒÃÇÝ
ÚÕßÑÕÒ¦ÑÎÖÕßÁÞÕßÔÁØÛËÏÙÚÎ
ÕßÒÂÁÞÕßÔÇÖÕØØÏÌÛËÃÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇÚÕß±ªÖØÕÌÇÔ×ÝÓËËÔÚÕÒÂ¬ÙÃÖØÇ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÖÕßÖÂØËÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÕß®ÄÖÜÝ
ÁÒËÍÇÔÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÚÕÔÑÕÒ¦ÑÎÚÇßÚÏàÄÓËÔÕÝÖÒÂØÜÝÓËÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÚÕßÊËÔÂÚÇÔÁÑÖÒÎÐÎÍÏÇ
ÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÚÎÔÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÙÆÙÑËÉÎËÐ¦ÒÒÕßÙßàÎÚÂÛÎÑË
ÄÚÏÇÔÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÚÕÔÇÖÁÖËÓÖË
ÛÇÂÚÇÔÙÇÔÔÇÚÕËÃÞËÑ¦ÔËÏÑÇÛ»
ßÖÇÍÄØËßÙÏÔÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÎÑ¦ÒßÉÎÖÕß
ÛÇÖÇØËÃÞËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÚÕßÑÇÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÖÇØÄÚÏËÑÚÕßÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÖØÕÑÆÖÚËÏÄÖÜÝÁÒËÍÇÔ
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÒ¦ÛÕÝÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇÖÕßÊÏÑÇÏ×ÔËÏÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ

Ο κ. Μητσοτάκης ÚÉ¨iÉÌ³{iÑÒ¨³ii(ÜÒ~i~Ñ³Ò³ÈÈi×ËÈÉÈ¨KÈÜÉÈ³Ê³iØ Û.³ÓÜ{ÈÈÐÈ¨ÌÈÜÈÙ{Ñ~¨ËÉ³Ñ{ËÑÌ³¨ÌÉÙ¨³iØ ÛÙÉÐ¨ÖÉÑÐÉËÉ{ÑÑÒ³i³iVÉ~Ñ{{ÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈKÜÓÈÜÈÉËÉÙÑÜ{³{~Ò×ÓÜiÑÌ³i¨Ì³ÑiÐÐ×ÊØ

Η κάλυψη του πρωθυπουργού στον υπουργό
του δεν ήταν έκπληξη
για την Πειραιώς,
αφού, αν τον απέπεμπε,
θα ήταν σαν να το είχε
κάνει καθ’ υπαγόρευσιν
του κ. Μητσοτάκη.
ÊËÔ¦ÌÎÙËÕÆÚËÓÃÇÇÏÞÓÂÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÑÕÒ¦ÑÎÑÇÏÚÕÔÑ¦ÒßÉËÖÒÂØÜÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÖØÜÚÕÌÇÔÁÝÍÏÇ
ÚÇÓÁÚØÇÚÕß±ªÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÏßÖÕßØÍ×ÔÖÕßÈÍÇÃÔÕßÔËÑÚÄÝÍØÇÓÓÂÝÇÊËÏ¦àÕÔÚÇÝ®
ÚÕÔÑÕÒ¦ÑÎÊËÃÞÔËÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÄÚÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÇÃÙÛÎÓÇ
ÇÏÞÓÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ§ÓÃÇ
ÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔÖØÕÇÔÇÍÍËÒÃÇÚÎÝ
ÖØÄÚÇÙÎÝÓÕÓÌÂÝÄÚÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÝÙÚÕÃÊÏÕÚÕßÚÕÑÄÓÓÇ®

ËÖÏÊÃÜÑËÔÇÚÕÔÃÙËÏÇßÚÂÇÑØÏÈ×Ý
ÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÌØÕÔÚÃàËÏËÐ¦ÒÒÕßÔÇÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎËÏØÇÏ×ÝÑÇÏÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕÓÁÞØÏÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÓËÚ¦ÚÕ¦ÙÞÇ§ÛÇÙßÔÚÎØËÃÚÎÔßÖÄÛËÙÎÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÌÕÆÕÇÔÇÈØÇÙÓÄÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇÔÇÚÕÔÑÇÒÆÉËÏÖÒÂØÜÝ
©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÕÏÓ¦ÙÑËÝÛÇÖÁÙÕßÔÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÄÖÕß
Î§ÛÇËÖÏÓËÃÔËÏÔÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕ
ÂÛÕÝÕÒ¦ÑÎ®ÑÇÏÚÕßÝÓÏÓÎÚÁÝ
ÚÕßÖÇØÄÚÏÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÙËÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÖÒÎÔÇßÚÕÆ
¬ÕÒ¦ÛÕÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÂÊÎÇÖÕÊÕÓËÃÚÇÏËÑÚÜÔÁÙÜÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÕÓÄÔÕÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÖÕßÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛËÜØÕÆÙËÓÇÚ®
ÇÖÕÊËÃÞÚÎÑÇÔÒ¦ÛÎÖÕßÁÍÏÔÇÔ

ÓÖÕÆÓËØÇÔÍÑÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÑÇÏÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÄÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÓÁÞØÏ
ÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕ
ÇÌÂÍÎÓÇÖËØÃÇÑØÕÊËÐÏ¦Ý§ÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ®ÑÇÏÇßÚÄÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÖÒÕÑÂÝÚÇÇÌÎÍÂÓÇÚÇ
ÑÇÚÇØØÁÕßÔßÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕÑÕÖÏÇÔÄËÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔÁÝÇÖÄËÖÃÙÎÓËÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÕßÏÊÃÕßÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÊÃÜÑËÇÔÇÊÏ¦ÚÇÐÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÑÎÔÏÑÕÆ ÇÏÖ¦ÔÚÜÝÊËÔËÖÏÊÃÜÐË
ÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎÛßÓÃàÕßÔÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÑÇÛ×ÝÙÚÄÞÕÝÚÕßÂÚÇÔÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏØÂÍÓÇÚÇÙÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎ
§ËÔÖÁÚßÞË

Πολιτικό «αυτογκόλ»
¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÓËÚÎÙÎÓÇÃÇ®ÚÎÝ
Ó¦ÞÎÝÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÖÒÕÑÂÝÑÇÛ×Ý
ÙÚÎ§ÊËÔÑÕßØ¦àÕÔÚÇÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß
ÁÚØÕß ÄÑÑÇÒÎÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÇÑØÏÈ×ÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÛßÓÃàÕßÔÚÕÌÏ¦ÙÑÕÚÎÝ¡ßØÙÃÔÎÝÕãàÕßËÔ×ÛÇ

ËÖÏÓËÃÔÕßÔÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÑÇÏÙÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÕß¡ÇÔ×ÒÎËÚÙÃÚÎ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇßÚÕÍÑÄÒ®ÄÓÜÝÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÂÚÇÔÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÖÄÚÎÔÇØÞÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎÚÕß±ªÄÚÏÎ§ÊËÔÛÇ
ÓËÚËÃÞËÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏ¦ØÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÄÚÏ
ÊËÔÂÛËÒËÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÙÚÏÝ
ÖÇÒÏÔÜÊÃËÝÄÚÏÎÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂ
ÊËÙÓËÆËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÜÝÖØÕÝÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÚÜÔÇÔÇÛËÜØÎÚÁÜÔ¦ØÛØÜÔÕ±ªÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÉÎÌÃÙËÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÚÎ
§Ñ¦ÖÕÏÇ¦ØÛØÇÖÏÖÒÁÕÔÄÓÜÝ
ÚÎÝÖØÕÙÁÌËØËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÎÃÊÏÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔ¦ØÛØÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÇÖÒÂ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÕßÒÂ
¬ÕÈÇÙÏÑÄÚËØÕËÌÄÙÕÔÎ§ÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÄÚÏÕ±ª
ÖØÕÙÁÌËØËÙÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÛÇØÂÚËÚØÇËÚÃÇÞÜØÃÝÖÇØÁÔÛËÙÎ®
ÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔËÑÒÕÍÂØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÛ×ÝÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÎÔÇÖÕÙßÔÊÁÙËÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô

«Ρεσάλτο» του ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια διοίκηση
Προεκλογική κινητικότητα παρατηρείται σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, με προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις
H άποψη ÖÜÝÕ±ªÖÂØËÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÒÒ¦ÄÞÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÑÇÏÊÏÇÚßÖÜÓÁÔÎÊÎÓÕÙÃÜÝÇÖÄÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ©ÖÕßËÐÕßÙÃÇ®
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÈ¦ÒËÏËÑËÃÔÕßÝ
ÚÕßÝÖÕÒßÊÇÃÊÇÒÕßÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÖÕßÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÙËÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÑÇÏÑÏÔÕÆÔ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÇÔÂÓÇÚÇÒËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑ¦
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÔÞØËÏÇÙÚËÃÇÔÇÙÚÇÒÚÏÑ¦ÁÔÇÔÚÏÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚËÑËÔÚØÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝ
ÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÕ±ªÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÎÛÁÙÎÖÕßÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÑÏÔÂÙËÏÝÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆ
ØËÙ¦ÒÚÕßÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÕÑØÇÚÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÔÇËÃÔÇÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÑßÈÁØÔÎÙÎØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÓÏÇÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÁÞËÏËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ
ÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÈÒÁÖËÏÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÜÝÑÕÓÓÇÚÏÑÄÒ¦ÌßØÕÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄËÃÚËÖØ¦ÙÏÔÕßÝ®ËÃÚËÍÇÒ¦àÏÕßÝ®
ÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝÙÚØÇÚÕÆÝ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÒÕÏÖÄÔÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÈÕßÂÖÕßÙÎÑ×ÔÕßÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏÕÏÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÚÕÔÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÌ¦ÙÓÇÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÚÕÓÁÇÓË

ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÝÑÇÏÓËÚÇÚ¦ÐËÏÝÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÞ¦ØÚÎÚÎÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
©ÙÚÄÞÕÝÜÙÚÄÙÕÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÇÒßÚÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÒ¦ÉÎÌÕÛÎØÏÑÄÝÓÁÙÜÊÏÕØÏÙÓ×ÔÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ!ÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÛÁÙËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÖÕßÑÏÔÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÍØÇÔ¦àÏÇÚÕßÎÓÕÙÃÕß¬ÁÚÕÏËÝÛÁÙËÏÝ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®ÙÚÁÒËÞÕÝ

Στο επίκεντρο βρίσκονται θέσεις-κλειδιά στον
αναπτυξιακό τομέα,
με αιχμή του δόρατος
το ΕΣΠΑ, και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
ÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÚÕÓÁÇÖÕßÍÔÜØÃàËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
ËÃÔÇÏÖØ×ÚÕÔÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÝÚÕÓÁÇÝÓËÇÏÞÓÂÚÕßÊÄØÇÚÕÝÚÕ
ÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÕÏËÒËÍÑÚÏÑÕÃ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÁÔÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÔËßØÇÒÍÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝ

Ελεγκτές - επιθεωρητές
ÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇÔÇØÚÂÛÎÑË
ÙÚÎÏÇÆÍËÏÇÖØÕÑÂØßÐÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇàÎÚËÃÚÇÏÎßÖÕÈÕÒÂßÖÕÉÎÌÏÕÚÂÚÜÔÍÏÇÚÎÔÖÒÂØÜÙÎ 
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÛÁÙËÜÔËÖÏÛËÜØÎÚ×Ô

ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ερωτήματα ¨~Ö³ÈÑÌ³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑÜÊ¨iØÈÜ{~ÒÚÓÉ
É{ÚÉ¨i³wÉÜÉo~³ÙiÐÌ{ÑØÙ{Ë~iiØVÑ×Öi¨~Ê¨ÈÂi~Ñ³ÑÜÊoÉ{
ÜÓo³ÑØØiÉ{ÜoÊ³ÈÑÜÜÊÜÚÑoËÉ{tÓÉ{³ÑÑÌ¨ioÖÐÉi
ÈÓ³ÉÈÂiÉ{³¨{ÐÉÜÖØÉ{³¨ÊØu×³Ñ¨TÉËÈ
ËÒËÍÑÚ×ÔÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÖÕßÑÇÚÇÔÁÓÕÔÚÇÏÜÝËÐÂÝ!
ÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙÚÕªÁÛßÓÔÕÙÚÏÝÁØØËÝ
ÑÇÏÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÇÖÄÙÖÇÙÎÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÛÇËÃÔÇÏ
ÍÏÇÚØÃÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÚÎ ¦ÖÕÏÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÒÂØÜÙÎÛÁÙËÜÔÍÏÇÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÜÙÚÄÙÕÖÜÝÖÁØÇÔÚÜÔÚßÖÏÑ×ÔÖØÕÙÄÔÚÜÔÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÎÖØÕÑÂØßÐÎÑÇÚÇÒÂÍËÏÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÎËÖÏÒÕÍÂÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÛÇ

ÍÃÔËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎËÔ×ÖÏÕÔ¬ØÏÓËÒÕÆÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝ®ÊÎÓÏÕßØÍËÃËÆÒÕÍÇ
ËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÙË
ÛÁÙËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÓËÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇËÖÏÚØÕÖÂÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎÖÒÎÔ
ÚÜÔÚßÖÏÑ×ÔÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ×ÔÖØÕÙÄÔÚÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÍÔ×ÓÎÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇ¦ÙÑÎÙÎÝÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ®
ÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏÙËÁÔÇÔÇÑÄÓÇÑØÃÙÏÓÕÓÕÞÒÄÚÕßÎÓÕÙÃÕßÚÕÔÇÔÇÖÚßÐÏÇ-

ÑÄÚÕËÖÃÑËÔÚØÕËÊ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÕÏÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÏÚÜÔÕØÍÇÔÏÑ×Ô
ÓÕÔ¦ÊÜÔÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÒÁÍÞÕßÑÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÊÎÒÇÊÂÚÜÔ
ËÖÏÚËÒÏÑ×ÔÊÕÓ×ÔÇÔ¦ßÖÕßØÍËÃÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÖØÕáÙÚÇÓÁÔÜÔÚÎÝ
¡©ÚÜÔ¡ÕÔ¦ÊÜÔ©ØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ÚÎÝÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÔÇÖÚßÐÏÇÑ×ÔØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÊÎÇÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ¦ØÛØÕÖÜÝ
ÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÊÕÓÎÓÁÔÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ®ÓËÚÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÓÕØÏÕÊÕÚËÃÚÇÏÁÜÝÓÄØÏÇÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ÖØÕÙÄÔÚÇÖÕß
ÌÚ¦ÔÕßÔÁÜÝÓÄØÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÓËÓÄØÏÇÖØÏÓÕÊÕÚËÃÚÇÏÎËØÍÇÙÏÇÑÂËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÎËÓÖËÏØÃÇÙË
ÛÁÙÎËßÛÆÔÎÝÓËÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÕßÔÑÇÏÓËÓÄØÏÇÎ
ÍØÇÖÚÂËÐÁÚÇÙÎÔÕÒÃÍÕÏÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÖØÕÙ×ÖÜÔÙËÛÁÙËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ßÖËØÚËØËÃÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÁÔÇÔÚÏ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÖØÕÙÄÔÚÜÔÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÖÃÙÜÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÓËÇÑÇÊÎÓÇáÑ¦ÖØÕÙÄÔÚÇÑÇÏÓÇÑØ¦ËØÍÇÙÏÇÑÂËÓÖËÏØÃÇ

Παράταση μέχρι το 2023
ÚÕÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÇËÖÃÓÇÞÇ¦ØÛØÇ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÑÇÏÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝßÖÇÒÒÂÒÜÔÑÇÏ
ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÕÏÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÝÂ
ÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÕß

ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÖÕßßÖÎØËÚËÃÙÚÏÝËÏÊÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÔÙÙ
ÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÑÇÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×Ô
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÚÎÝ
¡©ÕÏÕÖÕÃËÝÒÂÍÕßÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÏ
ÇßÚÕÊÏÑÇÃÜÝÓÁÞØÏÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇßÚÂ®
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÕÏ
ÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÝÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÎÝ
¡©ÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔÙËßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝËÔÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝÎÓÕÙÃÜÔÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÑÇÏ
ÚÎÝËÔÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝÊÏÜÚÏÑ×Ô
ÖËÔÊÆÙËÜÔÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÚÇÏØËÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ¬ÕßØÏÙÚÏÑÂÝØÕÈÕÒÂÝÛÎÔ×ÔËÔÊÏ¦ÓËÙÕÌÕØÁÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕßÂÓÕß
ÛÎÔÇÃÜÔÕÏÕÖÕÃËÝÒÂÍÕßÔÙÚÏÝ
ÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÏÇßÚÕÊÏÑÇÃÜÝÓÁÞØÏÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇßÚÂ®
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕß
ÖÇàÒÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÑÇÏ
ÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙËÓÃÇÇÑÄÓÇÙËÏØ¦ÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÊÕÓ×ÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÕÏËÏÊÏÑÕÃÑÇÏÚÕÓËÇÑÕÃÍØÇÓÓÇÚËÃÝ¶ÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇ¶ÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝÍËÔÏÑÕÆÝÍØÇÓÓÇÚËÃÝÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ
ÖÕßÇÔÇÊÏÇÚ¦ÙÙÕßÔÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕ
ÚÕÓÁÇÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÔÏÙÞßØÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄßÖÄÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇ
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Εκλογές στη σκιά του Καταλανικού
Η συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή έγινε καταλύτης πολιτικών ανατροπών σε ολόκληρη την Ισπανία εδώ και ενάμιση χρόνο
Του απεσταλμένου μας στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Οι ξένοι ÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝ
ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÊÆÙÑÕÒÇ
ÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÄÚÏÎÙÖÇÔÃÇÊÏÂÔßËÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÍÏÇÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÖØÏÒÃÕßÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÙÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝ
ÙÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÆÓÏàËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÍ×ÔÇÇÔËÐÇÏØÕÆÙËÑÇÔËÃÝÑ¦ÖÕÏÇÚÇÓÖÒÄÙËÙÚ¦ÙËÏÝÒËÜÌÕØËÃÜÔ
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÇØÑËÒ×ÔÎÝÑÇÚÁÑÒßÙÇÔÚÎª¦ÓÖÒÇÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÄÓÕØÌÕßÝÖËàÄÊØÕÓÕßÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÄÞÏÍÏÇÔÇÇÑÕÆÙÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÙË
ÚÎÔËÐÕßÙÃÇÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÔ
ÚÎÇÔÚ¬àÄØÔÚÏÚÎÍÏÕØÚÂÚÕßÍÃÕßËÜØÍÃÕßÁÚÙÏÄÖÜÝÙßÔÎÛÃàÕßÔ
ÕÏ ÇÚÇÒÇÔÕÃ!ÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÝÈÏÈÒÃÇÑÇÏÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÇÇÍÕØÇÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇ¦ÖËÏØÇÑÏÄÙÑÏÇÚÜÔËÑÊÕÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÇÔÛÕÖÜÒ×ÔÙËÇßÚÄ
ÚÕÞÇØÕÆÓËÔÕÖÇÔÎÍÆØÏÚÎÝÍÔ×ÙÎÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÕßÁØÜÚÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÇÔÚÏÑØÏÙÚ¦ÑÚÃØÏÇÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬àËÔËØÇÒÏÚ¦ÚÑÇÏ
ÚÕßÊÎÓÇØÞËÃÕßÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÇÔÚ
¬à¦ÕßÓËÖÒÂÛÎÖÕÒÏÚ×ÔÓÇàÃÑÇÏÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÏÓ¬ÄØÇÞÄØËßÇÔÚÕÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÑÇÚÇÒÇÔÏÑÄÞÕØÄÚÎÙÇØÔÚ¦ÔÇßÖÄÚÏÝÓËÒÜÊÃËÝÚÎÝßÖÇÃÛØÏÇÝ
ÕØÞÂÙÚØÇÝ
ËÓÏÇÊËÆÚËØÎÓÇÚÏ¦ÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÒÏÍÄÚËØÕËÏÊßÒÒÏÇÑÂÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÖÇÔÄÍÏÇ
ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÙÚÕ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÚÎÝ¬àËÔËØÇÒÏÚ¦ÚËÃÞË
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÏÝÑÃÚØÏÔËÝÑÕØÊÁÒËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝËÑËÃ¶ÚÕÑÃÚØÏÔÕÖÇØÇÖÁÓÖËÏ
ÙÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝ
ÑÇÏÎÑÕØÊÁÒÇËÃÔÇÏÙÆÓÈÕÒÕÇÒÒÎ-

ÒËÍÍÆÎÝÙÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏ
ÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÖÕßÊÏÑ¦àÕÔÚÇÏÇßÚÁÝÚÏÝ
ÓÁØËÝÕÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕÏ
ÍÏÇÚÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕßßÖÁØÚÎÝ
ÇÖÄÙÞÏÙÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎÊÏÁÚÇÐËÔÇÑÇÚÁÈÕßÔÇßÚ¦ÚÇ
ÙÆÓÈÕÒÇÇÖÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÃØÏÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÓËØÕÒÎÖÚÕÆÔ
ßÖÁØÓÏÇÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÑÇÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÔÕÏÞÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÊÃÜÐÎÝ
ÚÕß¬ÄØÇ
¡ÏÇ¦ÒÒÎÏÙÞßØÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÕÆÓÖÒÕÑÕ
ÎÍÁÚÎÝÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÇØÏÙÚËØÕÆ
ÑÄÓÓÇÚÕÝ,9*©ØÏÄÒ¬àÕßÔÑÁØÇÝ
ßÖÕÞØË×ÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÍ×ÔÇÓÁÙÜÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉË-

Μέχρι την τελευταία
στιγμή, 40%
των ψηφοφόρων
εμφανίζονταν
αναποφάσιστοι.

Πολίτες TiÐÑ³ËÇÈÐÉ~Ë³¨{Ñ³¨{Ñ³Ò×ÈÜÜÑ³iÜÓÂi +/Ý/ÉÜÉÈÚÉ¨ËÑ³iÜÑ³ÉËÑ³iØÑ³ÑÜËÑØ

ÜÔÇÖÄÚÕÑËÒÃÚÕßÙËÌßÒÇÑÂÚÎÝ
¡ÇÊØÃÚÎÝ©ÏÑÃÚØÏÔËÝÑÕØÊÁÒËÝÕÏ
ÙÎÓÇÃËÝÚÎÝÑÇÚÇÒÇÔÏÑÂÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝËÙÚËÒ¦ÊÇÑÇÏÚÇÖÇÔÄÖÕß
ÁÞÕßÔÑØËÓ¦ÙËÏÖÕÒÒÕÃÖÕÒÃÚËÝÙÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÚÕßÝßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÄÚÏ
ÚÕÎÌÇÃÙÚËÏÕÚÕßÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÔËØÍÄ¬ÕÃÊÏÕ
ßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÑÇÏÕÏÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ+PWSV*H[ÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÚÎÝ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝÖÕßÓÇÝÖØÕÙÑ¦ÒËÙËÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇÓËÇÌÕØÓÂÚÎ
ÏÕØÚÂÚÜÔ¬ØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÏÈÒÃÜÔ!ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÇØÏ¦ÔÕªÇÞÄÏÇáÑÄ ÄÓÓÇ
ªªÚÎÔËÃÞËÊÏÇÒÆÙËÏßÖËÔÛßÓÃàÕ-

ÔÚÇÝÄÚÏÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÇÖÕÚËÒËÃÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÙËÑ¦ÛËÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
¥ÙÚÄÙÕÎ¬àËÔËØÇÒÏÚ¦ÚÚÎÔËÖÇÔÁÌËØËÖØÄÙÌÇÚÇÓËÚÎÔÇÔÕÞÂÚÎÝ
ÇÖËØÞÄÓËÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
7:6,ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÃÙÆÔÊËÙÓÕÏÇÛÒÎÚÏÑÕÃÄÓÏÒÕÏ
Ñ¦ÓËËÒ¦ÞÏÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ ÇÚÇÒÇÔÏÑÄÇÖÕÚËÒËÃÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÙË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÙÖÇÔÃÇËÊ×ÑÇÏËÔ¦-

ÓÏÙÎÞØÄÔÕËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÇ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÇÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÚÕßªªÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÑÇÚÇÒßÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝªÇÞÄÏÚÕÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÔÏÕ

Κύμα εθνικισμού
ÒÒ¦ÑÇÏÕ¦ÔÚÙËÛÖÕßÚÕÔÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÁÞÇÙËÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÄÚÇÔ
ÚÇÑÇÚÇÒÇÔÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÖÕßÚÕÔ
ßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÓÁÞØÏÚÄÚËÚÕÆÚØ¦ÈÎÐÇÔÚÕÞÇÒÃÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÖÄÊÏÇ
ÔÑÇÏÎÖÏÄÚËØÕÝÚÕßªÇÞÄÏÕ¦ÔÚÙËÛÇÖÁØØÏÉËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦
Ñ¦ÛËÏÊÁÇÍÏÇÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÇÔÚÏÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÙÚÄÞÕÚÎ

ÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÊÏËßØßÓÁÔÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÙÆÍÑØÕßÙÎÍÏÇ
ÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖÇÒÏØØÕáÑÄØËÆÓÇÖÒÎÍÜÓÁÔÕßÏÙÖÇÔÏÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¦ÔÜÙËÇßÚÄ
ÚÕØËÆÓÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÙËØÌ¦ØËÏÚÕ
=V_ÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÖËØÏÛÜØÏÇÑÄ
ÑÄÓÓÇÖÕßÖØÕÂÒÛËÇÖÄÖØ×ÎÔ
ÓÁÒÎÚÕßªªÑÇÏËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓËÖÕÙÕÙÚ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ Ñ¦ÖÕÏÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÓÏÒÂÙÇÓË
ÌÕÈÕÆÔÚÇÔÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏ
ÑÇÏÚÕ ßÖËØËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÖÃËÙÎÚÕß=V_ËÖÏÊØ¦ÑÇÚÇÒßÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÖÇØ¦ÚÇÐÎ

¡ËÚÕÔÞØÕÔÕ¦ÓÖÒÕ ÇÙ¦ÊÕ
ÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÕªªÓËÚÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÓÁÙÇÙËÕÑÚ×ÓÂÔËÝÙËÓÏÇÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÂËÐÏ¦ÖÕßËÍÑÇÒËÃÚÕÔ
¦ÔÚÙËÛÍÏÇËÛÔÏÑÂÖØÕÊÕÙÃÇÙÚÕ
ÇÚÇÒÇÔÏÑÄÇÑÄÓÎÑÇÏÑ¦ÒßÉÎÖÇÏÊËØÇÙÚ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÍÑÒÎÓÇÚÏ×Ô
ÖÄÑÕÔÚ¦ÕÏ*P\KHKHUVZÚÕßÒÓÖËØÚªÏÈÁØÇÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÜÝ
ÑËÔÚØ×ÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÑÄÓÓÇÍÏÇ
ÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÙËÁÔÇÔÇÑÄÓÎ
ÖßÒ×ÔÇÚÎÝËÐÏ¦ÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃ
ÚÎÔÎÍËÓÕÔÃÇÚÎÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝ
ÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÇÖÄÚÕªª¡¦ÒÏÙÚÇ
ÚÇÊÆÕÊËÐÏ¦ÑÄÓÓÇÚÇÙßÍÑßÈËØÔÕÆÔÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕ
ÙÚÎÔÔÊÇÒÕßÙÃÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕ=V_ÚÏÝÊÆÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÇØÞÎÍ×ÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙËÚÕ ÇÚÇÒÇÔÏÑÄÈØÁÛÎÑËÙÚÎ
ÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÑÇÏËÊØÇÏ×ÛÎÑËÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÖÄÒÜÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÇßÚÂÚÎÔÚØÏÌÇÙÏÑÂËÐÏ¦ÑÇÏÙÚÕ
¦ÚßÖÕÓÖÒÕÑÚÕß7:6,ÓËÚÕÇØÏÙÚËØÄ7VKLTVZ
©ÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÁÌËØÔÇÔÚÕ
7:6,ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÛÇØÄÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÇØÇÚ¦ÐËÏÝÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
¬ÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÑßØÃÜÝ
ÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×ÔÑÇÏÚÜÔ¦ÙÑÜÔ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖÇÃÐÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏØÄÒÕ
ØßÛÓÏÙÚÂÒÒ¦ÓËÚÕÖØÜÚÕÌÇÔÁÝ
ÙÚÇÞØÕÔÏÑ¦ ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÓÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÄÈÒËÉÎËÃÔÇÏÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔÎ¬ÕÓÄÔÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÎ
ÇÔÕÏÞÚÂÖÒÎÍÂÚÕß ÇÚÇÒÇÔÏÑÕÆÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÁÞËÏÚÕÐÏÑÁÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇàÜÂÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ
ÄÙÕÊËÔÈØÃÙÑËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ

Κιμ Τόρα, πρόεδρος της Καταλωνίας

Αντα Κολάου, δήμαρχος Βαρκελώνης

«Να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ενωση»

«Οχι στην πολιτική της τεστοστερόνης»

ΔημοσιογράφοςÑÇÏÇÑÚÏÈÏÙÚÂÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÒÇÔÏÑÂÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÇÖÄ
ÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÕ ÏÓ¬ÄØÇÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÙÑÒÎØÂ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÏÙÖÇÔÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÚÕÔÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÚÕß
¦ØÒËÝÕßÚàÔÚËÓÄÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¬ÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÓÁÍÇØÕÚÎÝ¬àËÔËØÇÒÏÚ¦ÚÓÇàÃÓËÕÒÏÍ¦ØÏÛÓÎÕÓ¦ÊÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÇÖÄËØÓÇÔÃÇØËÚÇÔÃÇÚÇÒÃÇÒÕÈËÔÃÇÙÛÕÔÃÇÑÇÏ
ËÚÕÔÃÇ¬ÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÈØ¦Êß
ÙÚÕÊËÆÚËØÕÔÚÏÓÖÁÏÚÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇØÞÎÍ×ÔÕÒÓÖËØÚªÏÈÁØÇ
ÚÜÔ*P\KHKHUVZÚÕÔÇÖÕÑ¦ÒËÙËÔÇàÃ
ßÙÚßÞ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦®ÙÞÕÒÃÇÙËÇØÄÓÕÏËÝÆÈØËÏÝ
ËÃÞÇÔËÐÇÖÕÒÆÙËÏÑÇÚ¦ÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×ÔÖÕßÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¢ËÒÃÖËÑÕÔà¦ÒËÝÑÇÏÕÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÒÌÄÔÙÕÑÁØÇÔÜØÃàËÚËÄÚÏÕÒÇÄÝÚÎÝ
ÇÚÇÒÜÔÃÇÝÄÖÜÝÑÇÏÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ
ßÖÁÌËØËÖÕÒÆÇÖÄÊÆÕÊÏÑÚÇÚÕØÃËÝÖØ×ÚÇÚÕßØÃÓÕÔÚËªÏÈÁØÇÑÇÏ
ÆÙÚËØÇÚÕß¢Ø¦ÔÑÕÒÎØ×ÙÇÓË
ÈÇØÆÌÄØÕÇÃÓÇÚÕÝÖÇÒËÆÕÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÍÏ»ÇßÚÄÖÇØÄÓÕÏÕÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÃËÔÇÔÚÃÕÔÓÇÝËÃÔÇÏ
ÚÕÁÙÞÇÚÕÚÎÝÑÇÚ¦ÖÚÜÙÎÝ©ÖÕÏÕÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÔÚÏÓÖÁÏÚËÃÊËÄÚÏ
ÕªÏÈÁØÇÓËÚÏÝÊÏÇØÑËÃÝÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÑÇÏËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕßÂÚÇÔÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÊÜÙÇËÔÚÕÒÂÙÚÕßÝÊÏÑÎÍÄØÕßÝÓÕß
ÔÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÔÓÂÔßÙÎÍÏÇÙßÑÕÌÇÔÚÏÑÂÊßÙÌÂÓÎÙÎ®
ÏÇÚÃÊËÔÑÇØÖÕÌÄØÎÙËÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÕÔÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÑÇÏ
ÍÏÇÖÕÏÕÒÄÍÕÚÇÑÇÚÇÒÇÔÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß"ßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓË
ÊÆÕÌÕØÁÝÓÃÇÙÚÕ¡ÕÔÑÒÄÇÚÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄÓÁÍÇØÕÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÑÇÏÓÃÇËÊ×ÖÕßÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÞÜØÃÝÕßÙÏ×ÊÎÖØÄÕÊÕÓËÃÝàÎÚÂÙÇÓËÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÕÊËÙÓËßÚÑÄ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑ¦ÚÏÖÕßÇÖÁØØÏÉË
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÞÜØÃÝ
ÔÇÇÔÚÏÖØÕÚËÃÔËÏÑ¦ÚÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ¬ÎÔÚØÃÚÎÌÕØ¦ÖØÕÚËÃÔÇÓËÔÇ
ÈÍËÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÄÖÕßÑ¦ÛËÖÒËßØ¦ÛÇÑÇÚÁÍØÇÌËÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÑÇÏ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇßÚÄÖØÕÑ¦-

Προτού ÍÃÔËÏ ÊÂÓÇØÞÕÝ ÇØÑËÒ×ÔÎÝßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÎÇÖÄÚÕ
7VKLTVZÚÕÎÔÚÇ ÕÒ¦ÕßËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÌÂÓÎÜÝÓÇÞÎÚÏÑÂÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ
ËÐ×ÙËÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÓËÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÇÖÄÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕß ÇÚÇÒÇÔÏÑÕÆÚ¦ÞÛÎÑËßÖÁØ
ÚÎÝÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝ
ÇÒÒ¦ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ
ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÓÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕÓÁÍÇØÕ=PYYLPUHÑÇØÊÏ¦
ÚÜÔËÕØÚÇÙÚÏÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝ¬ØÃÚÎÝÚÎØ×ÚÎÙÇÇÔ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÔÊÏ¦ÓËÙÎ®ÙÚ¦ÙÎÁÞËÏ
ÔÄÎÓÇÙËÓÏÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÌÕØÚÏÙÓÁÔÎÇÖÄËÑØÎÑÚÏÑÂÖÄÒÜÙÎÕØÍÂÑÇÏÆÈØËÏÝ
ËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔßÏÕÛËÚ×ËÔÊÏ¦ÓËÙÎÛÁÙÎËÔËÃÓÇÏ
ßÖÁØÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝËÃÓÇÏßÖÁØ
ÚÎÝØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ØÕÚËÃÔÜÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÍÏÇÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÄÃÙÜÝÑÇÏÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÄ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÕÑÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÞÜØÃÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇÊÏÇÏÜÔÃàËÚÇÏÕÊÏÞÇÙÓÄÝÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÛÇÑßØÏÇØÞËÃÎÓÔÎÙÏÑÇÑÃÇÑÇÏ
ÙÚÇÊÆÕÙÚØÇÚÄÖËÊÇ¬ÕÔÇÈ¦àËÏÝ
ÓÇÐÏÓÇÒÏÙÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÞÜØÃÝ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝÚÇÏØÏ¦àËÏÃÙÜÝÙÚÕÔ
ÇÑÚÏÈÏÙÓÄÕØÏÙÓÁÔÜÔßÚÄÊËÔÚÕ
ÒÁÜßÖÕÚÏÓÎÚÏÑ¦ÍÏÇÚÃÂÓÕßÔÓÏÇ
àÜÂÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇ¥ÙÚÄÙÕÄÚÇÔÑßÈËØÔ¦ÝÕÌËÃÒËÏÝÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÝ
ÑÇÏÛÁÙËÏÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÚÎÝ¦ÒÒÎÝ
ÖÒËßØ¦ÝÇÒÒÏ×ÝÊËÔÛÇÁÞËÏÝËßØËÃÇÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎßÚÄÛÁÒËÏÖÏÕ
ÖÕÒÆÞØÄÔÕËÃÔÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÊØÄÓÕÝßÖ¦ÓÇÏ
ÖÕÒÆÍÏÇÚÏÝÇÑØÇÃËÝËÔÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÓËàÂÙËÏÍÏqÇßÚÂÚÎÔÇÑØÇÃÇ
ÖÄÒÜÙÎÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝÚËÙÚÕÙÚËØÄÔÎÝÚÜÔÑØÇßÍ×Ô
ÚÎÝÇÖÇÐÃÜÙÎÝÚÕß¦ÒÒÕßÑ¦ÔËÏ
àÎÓÏ¦ÙËÄÒÕßÝ®

Ο Κιμ Τόρα, ¨ÌÉÙ¨Ø³iØÑ³ÑÜËÑØVÓÂÑÌ³ÐÓoÑ¨³iØ³{~ÊØ
~ÈKÓ¨iiØ

«Πρόσφατα, 41 Γάλλοι
γερουσιαστές,
περισσότεροι από
400 Ιταλοί διανοούμενοι,
η Διεθνής Αμνηστία,
τάχθηκαν
στο πλευρό μας».
ÒËÙËËÐÁÍËØÙÎÚÎÝËÐÏ¦ÝÑÇÏÚÎÝ
ÑØÕÊËÐÏ¦ÝÓËÚÕÙßÒÒÇÒÎÚÂØÏÕ
ÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÒÒ¦ÎÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎ
ÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÖÇØÇÞÜØËÃÚÇÏÂ
ÊËÔÖÇØÇÞÜØËÃÚÇÏÃÔÇÏÇÔÇÖÇÒÒÕÚØÃÜÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÄÒÜÔÚÜÔÒÇ×Ô®
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÕÑ¬ÄØÇ
ËÃÞËÑÇØÌÏÚÙÜÓÁÔÎÙÚÕÖÁÚÕÚÕß
ÚÎÔËÖÃÓÇÞÎÑÃÚØÏÔÎÑÕØÊÁÒÇ¬ÕÔ
Ø×ÚÎÙÇÍÏÇÚÃËÖÏÓÁÔËÏÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÇÔÇÑÚÏÈÏÙÚÂÝÓËÓÏÇÞËÏØÕÔÕÓÃÇ
ÖÕßËÐÕØÍÃàËÏÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÊËÔÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÕÔÛËÙÓÏÑÄÚÕßØÄÒÕËÔËÃÔÇÏÙÆÓÈÕÒÕ
ËÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÖÁÊÕßÇÒÒ¦
ÚÕßÇÍ×ÔÇÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔ©ÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÖËØÃÖÕß
ÚÕ ÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×ÔÙßÓÌÜÔËÃ
ÙËÚØÃÇàÎÚÂÓÇÚÇ!ÄÚÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÊËÔÒÆÔËÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏßÖÁØÚÎÝÇÈÇÙÃÒËßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÄÒÕÏ
ÇßÚÕÃËÃÔÇÏßÖÁØÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ
¬ÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÑØ¦ÚÕÝÓËÁÔÇ
ÖÕÙÕÙÚÄÁÙÚÜÑÇÏ ËÃÔÇÏÙÇÛØÄ

ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÎÕßÒÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÊÁÞÛÎÑÇÔÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÑÜÚÃÇÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÛËÜØÕÆÔÚÇÔÁÍÑßØÕÓË
Ñ¦ÛËÖÕÙÕÙÚÄ¦ÔÜÚÕß ÏÇÚÃ
ÕÏ ÇÚÇÒÇÔÕÃÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÚÕÃÊÏÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇ"®
¬ÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÕÏËÛÔÏÑÏÙÚÁÝÚÎÝ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝÖÕßÖÇÙÞÃàÕßÔÔÇÌÆÍÕßÔ
ÇÖÄÇßÚÂÔ"ËÔÁÞÕßÓËÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÓËÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÖØÕÙÊÕÑÕÆÓËÄÓÜÝÔÇËÔÏÙÞßÛËÃËÑÒÕÍÏÑ¦ÚÕ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ ÇÛ×ÝÎËÐÏ¦ËÃÔÇÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÎ
ËÑÚÏÓ×ÄÚÏÛÇÑËØÊÃÙÕßÔÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÕÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇÙßÍÑßÈËØÔÂÙÕßÔÓË
ÚÕßÝ*P\KHKHUVZÔÄÓÜÝÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÑßÈÁØÔÎÙÎËÐÏ¦ÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÚÕÑÇÚÇÒÇÔÏÑÄàÂÚÎÓÇÛÇÈØËÛËÃÙËÖÕÒÆÑØÃÙÏÓÕÙÚÇßØÕÊØÄÓÏ
ÑÇÛ×ÝÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÐÇÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÔÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÓÇÝ©ÙÕ
ÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓË
ÑÇÏÖ¦ÒÏÑßÈÁØÔÎÙÎÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô
7VKLTVZÇßÚÄÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÏÝ
ÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÕß¦ÔÚÙËÛ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÊËÔÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÙËÚÃÖÕÚÇ®
¡ËÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÑÇÚ¦ÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÔÇÊÏÇÏÜÔÃàËÚÇÏÕÑ¬ÄØÇÑÕÏÚ¦ËÏ
ÍÏÇÈÕÂÛËÏÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖËßÛÆÔÜÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÊÏËÛÔÂÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÇÖÄÚÎÔ
ÍÏÇÚÃÚÕàÂÚÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÑÇÚÇÒÇÔÏÑÄÇÌÕØ¦ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÇ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙËÄÒÎÚÎÔ
ßØ×ÖÎÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÊËÔËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÕÏÔÇÖÇØÁÓÈÕßÔÖØ¦ÍÓÇÖÕßÍÏÇ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÑ¬ÇÍÏ¦ÔÏÊËÔ
ÖØÕÑÇÒËÃÁÑÖÒÎÐÎÇÌÕÆÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖØÄÙÌÇÚÇÈØÂÑËÖÕÒÒ¦ÛËÚÏÑ¦ÙÎÓËÃÇ
ÙÚÕÔ¡ÕßÙÕÒÃÔÏ¥ÙÚÄÙÕÚÕÑÒÃÓÇ
ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÇÒÒ¦àËÏØÄÙÌÇÚÇ
¦ÒÒÕÏÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÇÒÕÃÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏÎ
ÏËÛÔÂÝÓÔÎÙÚÃÇÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏ
Ú¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÕÖÒËßØÄÓÇÝ¡ÃÒÎÙÇ
ËÖÃÙÎÝÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÒÕÈËÔÃÇÝÑÇÏÚÎÔÚÕÖÏÑÂÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÚÎÝÑÜÚÃÇÝÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËËÔ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÁÔÇÓÎÈÃÇÏÕÑÃÔÎÓÇ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓËÇÖÕÒßÚÇØÞÏÙÓÄÑÇÏÎÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎÒÁÐÎÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ®

Οι ευθύνες
ÏÇÚÎÔÔÚÇ ÕÒ¦Õß¡ÇÊØÃÚÎÑÇÏÇÖÕÙÞÏÙÚÁÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÏÝ
ËßÛÆÔËÝÇÔÑÇÏÙË¦ÔÏÙÇÓËØÃÊÏÇ
§ÇÏÁÞÕßÔËßÛÆÔÎÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÇÔÑÇÏÊËÔÚÕßÝÈ¦àÜÙÚÕÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÍÏÇËÓÁÔÇÄÚÏ
ÚÕÏÙÖÇÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙËËÖÃÊËÏÐÎÏÙÞÆÕÝÑÇÏÑÇÚ¦ÞØÎ-

Η δήμαρχος Ñ¨~ÉÜiØå³ÑÜÒÈÉÉ~ÙÊÜio{Ñ³io{¨³Ê³È
åoËÈÉ¨oËÈ

«Οταν κυβερνάς,
οφείλεις
να ενσωματώνεις
και θέσεις, ευαισθησίες
της άλλης πλευράς,
αλλιώς δεν θα έχεις
ευρεία νομιμοποίηση».
ÙÎËÐÕßÙÃÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßªª
ßÖÄÚÕÔ¡ÇØÏ¦ÔÕªÇÞÄÏÇØÔÂÛÎÑË
Ñ¦ÛËÊÏ¦ÒÕÍÕÑÇÏËßÛÆÔËÚÇÏÖÕß
ÕÊÎÍÎÛÂÑÇÓËÙËÓÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕËÔÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÙÚËØÂÙËÏÝÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÍÏÇÁÔÇ
ÚÄÙÕÙÕÈÇØÄÛÁÓÇÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÝÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔ
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÕÌËÃÒÕßÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÏÝÓÇÐÏÓÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÐÏ×ÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÚÃÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÙË
ÇÊÏÁÐÕÊÕ®
ËÁÔÇÔÓÂÔÇÎÔÚÇ ÕÒ¦ÕßÛÇ
Ê×ÙËÏÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎÓ¦ÞÎÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÎÝÙÚÏÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÖÕßÛÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔÇÔÛßÖÕÉÎÌÃÜÔÚÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝ¡ÇÔÕßÁÒÇÒÝÚÕÔÕÖÕÃÕ
ËÃÊÇÓËÔÇßÖÕÍØ¦ÌËÏÈÏÈÒÃÇÚÕß
ÙËÁÔÇÑÏÄÙÑÏÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝ*P\KHKHUVZ
ª×ÚÎÙÇÚÎÔÔÚÇ ÕÒ¦ÕßÚÏ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÛËÜØËÃÄÚÏÁÌËØËËÖÃ
ÊÎÓÇØÞÃÇÝÚÎÝ

ÔÃÑÎÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔÂÚÇÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÂÚÇÔÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÍÏÇÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ¢ÚÏ¦ÐÇÓËÁÔÇÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÇÖÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÊËÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒÃÚÑÇÏÚÇÑÄÓÓÇÚÇËÐÕßÙÃÇÝ
ÑÇÏÊËÃÐÇÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÚÎÔÖÄÒÎÓÇÝ ¦ÔÇÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓÇÝÁÒËÍÇÔÄÚÏ
ÂÚÇÔÕßÚÕÖÏÑ¦!ÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙÇÓË
ÚÎÔÇÏÙÞØÕÑÁØÊËÏÇÈ¦ÒÇÓËÚÁÒÕÝ
ÙÚÕÖ¦ØÚÏÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÏÊØÆÙÇÓËÁÔÇÔÊÎÓÄÙÏÕ
ÌÕØÁÇÎÒËÑÚØÕÊÄÚÎÙÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÙÚÕÕÒÏÍÕÖ×ÒÏÕÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×Ô¢ßÙÏÑ¦ÁÞÕßÓËÇÑÄÓÎ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÏÊÃÜÝÙÚÇ
ÖËÊÃÇÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÑÇÏÚÎÝÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÃÓÇÏÖËØÂÌÇÔÎÄÓÜÝÍÏÇÚÃÊ×ÙÇÓËÊËÃÍÓÇÚÇÍØÇÌÂÝÓÏÇÝÔÁÕßÚÆÖÕßÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔÒÇÄ
ÓËÚÕÔÒÇÄÍÏÇÚÕÔÒÇÄÓËÓÕØÌÁÝ
¦ÓËÙÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®
ØÏÔÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÎÔÚÇ
ÕÒ¦Õß ËÃÞË ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ ÚÕ
+P,4ÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎ
ÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓÇàÃÚÎÝ
ÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ×ÝÈÒÁÖËÏÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇ" ØÇÚ¦ÜËÖÇÌÂÓËÚÕÔÏ¦ÔÎ
ÇÔÑÇÏÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÓÕßÊËÔÓÕß
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÌÕØÁÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßËÃÔÇÏ
ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÂÓË¦ÒÒËÝÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÎÖÕßÁÞÕßÓËÖ¦ØËÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙËËÖÃÖËÊÕËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÊÂÓÜÔÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÄÖÜÝ
ÚÎÍÔÜØÃÙÇÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÚËÒËÏÜÓÁÔÎ©ÑÄÙÓÕÝÁÞËÏÇÖÕÍÕÎÚËßÛËÃÇÖÄÚÎ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô
ÇÖÄÓÏÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔÕÒÏÍÕÖÜÒÃÜÔÑËÃÔÕÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏËÃÔÇÏÎÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÇÖÄÚÇÑ¦ÚÜÓÇàÃÓË
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÂ
ÚÕßÙÂÓËØÇÖØÕÊÃÊËÏÚÏÝÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝÑÇÏÚÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÇÐÃËÝÄÖÜÝÓÇÝÁÊËÏÐË
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕß
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÖÕßÂÚÇÔÓÏÇ
ÇÖÄÒßÚÎÇÖÕÚßÞÃÇ®
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Στα χέρια πραξικοπηματιών η Βενεζουέλα
Ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της πολύπαθης χώρας μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Η σύγκρουση δεν είναι
μεταξύ Αριστεράς και
Δεξιάς, αλλά τυραννίας
και δημοκρατίας –
Σχεδόν 60 χώρες
υποστηρίζουν τον αγώνα
μας για αποκατάσταση
της δημοκρατίας.
Ο μόνος που δρα
πραξικοπηματικά είναι
ο Μαδούρο, ο οποίος
βρίσκεται στην εξουσία
εξαιτίας μιας παράνομης
εκλογικής αναμέτρησης.
¡ÇÊÕÆØÕÄÚÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÔÇÏ
ÇßÚÂÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇ
ÑÇÚ¦ÚÕßÔÄÓÏÓÇËÑÒËÍÓÁÔÕßÖØÕÁÊØÕß"ßÚÄËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÉËßÊÁÝ©ÓÄÔÕÝÖÕßÊØÇÖØÇÐÏÑÕÖÎÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÕ¡ÇÊÕÆØÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÓÏÇÝÖÇØ¦ÔÕÓÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÑÒËÃÙÚÎÑÇÔÚÇÈÇÙÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÞ×ØËÝÇØÔÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÄÚÇÔÁÒÎÐËÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÛÎÚËÃÇÚÕß¡ÇÊÕÆØÕ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÚÕØÎÚÄÍØ¦ÓÓÇÚÕß
ÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÄÝÓÇÝÖÕßÕØÃàËÏÄÚÏÇÔ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÑÒËÍÓÁÔÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÛÁÙÎÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÚÇÈÇÚÏÑ¦
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝ®
ÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
ÑÕÆÑØËÕÏÈÇÙÏÑÕÃÎÍÁÚËÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÌßÒÇÑÂÙÚÎÔËÐÕØÃÇÂÚÕßÝÁÞËÏ
ÇÌÇÏØËÛËÃÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕßËÑÒÁÍËÙÛÇÏ®©ÃÊÏÕÝÊËÔÇÔÎÙßÞËÃÄÚÏ
ÚÕÔÖËØÏÓÁÔËÏÎÃÊÏÇÓÕÃØÇ"ßÚÄ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇØÃÙÑÕÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓË¶ÑÏÔÊßÔËÆËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÎàÜÂÓÇÝ®ÇÖÇÔÚ¦ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÝ
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«Δίνουμε τη Ó¦ÞÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÑÚÎÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓÇÝÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÚÜÔËÔËàÕßËÒÇÔ×ÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÁÔÇÔ¦ÒÒÕÊØÄÓÕ®ÚÙÏÙßÔÕÉÃàËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÕ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÕÆÑØËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝËÐÜÚËØÏÑ×Ô
ßÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÝÚÎÝ
ËÔËàÕßÁÒÇÝÕÕÖÕÃÕÝÈØÁÛÎÑËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÐÎÍËÃÕÑÕÆÑØËÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔ ®ËÙÚÏ¦àËÏÙËÚØËÏÝÓÕØÌÁÝ
ÖÃËÙÎÝ!ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÓËÚÎÔÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÔËàÕßËÒÇÔ×Ô
ÑÇÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ®ëÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÄÖÕßÙÞËÊÄÔÞ×ØËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇÓÇÝÍÏÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÃÕßÑÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓ¦ÓÇÝÙÚÎÔ
ËßÎÓËØÃÇ®ëÑÇÏÓÁÙÜÚÜÔÛËÙÓÏÑ×Ô
ËÖÇÌ×ÔÚÎÝÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÛËÙÓÄÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎ®
ÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßÛßÓÃàËÏÉÂÌÏÙÇÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÔËàÕßËÒÇÔÕÃÑÇÏÎÙßÓÓÇÞÃÇÚÜÔÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÔÂÑËÏËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦
ËÒÁÍÞÕÔÚÇÝÙÂÓËØÇÇÖÄÚÏÝ
ÁÊØËÝ
ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÓÄÔÕ
ÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÜÝÔÄÓÏÓÕ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÄÖØÄËÊØÕÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÍØÇÓÓÂÚÎÝÛÂÔÇÝËÃÔÇÏ
ÎÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÓËÚÇÐÆÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ¡ÇÊÕÆØÕÑÇÏ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÃÔÇÏÒÕÍÏÑÂ
ÇßÚÂÎÛÁÙÎ"
¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÄÞÏÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕß¡ÇÊÕÆØÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÜÝÖØÄÌÇÙÎ×ÙÚËÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÞØÄÔÕÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÞÜØÃÝÑÇÓÃÇ
ÖØÄÛËÙÎÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÓËÄÙÇ
ÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÎÛËÃÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÇÚ¦ÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑØÃÙÎÕ¡ÇÊÕÆØÕàÂÚÎÙËÚÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎ
ÚÕß¦ÖÇ¢ØÇÍÑÃÙÑÕßÚÎÔÇÖÇÔÚÎÚÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÕ¦ÖÇÝ
ÚÕÔÇÖÕÑ¦ÒËÙË¸ÑÆØÏÕ¹ÄÞÏ¸ÖØÄËÊØÕ¹ÑÇÏÇÔÁÌËØËÄÚÏÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝ
ÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÇÖÁÚßÞËËÖËÏÊÂÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÊËÔÚÂØÎÙËÄÙÇËÃÞÇÔ
ÙßÓÌÜÔÎÛËÃÂÚÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇ
ÍÃÔÕßÔÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎ
ËÔËàÕßÁÒÇÌÁÚÕÝ®
×ÝÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÓÕÓÌÂÖÕß
ËÑÚÕÐËÆÕßÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÑ

ÇÖÄÚÏÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÖÕß
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔÑÑÕßÇáÊÄ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÕßØßÛØÕÆÚÇßØÕÆ
ÁÞËÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑÇÏÇßÚÂÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
ÑÕÆÑØËÎÈÕÂÛËÏÇÖÕßÚ×ØÇÖÇØÁÞËÚÇÏÌÚ¦ÔËÏÍÏÇ¦ÚÕÓÇë
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ©ÕÙßÔÕÒÏÑÄÝ
ÇØÏÛÓÄÝÖÕßÚÎÔÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÌÚ¦ÔËÏÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ®¬ÕÚÎÝ
Þ×ØÇÝÒÁËÏÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ 
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔ
ÖØÕ¬Ù¦ÈËÝËÖÕÞÂ×ÝÍÃÔËÚÇÏÓÃÇ
Þ×ØÇÙÇÔÚÎËÔËàÕßÁÒÇÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏÓËÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕÄÍÊÕÎÙË
ÇÖÕÛÁÓÇÚÇÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÓËÚÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÞØßÙÕÆÙË
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÎÓÏÙÌÇÃØÏÕ®ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ"
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂËßÛÆÔÎÇÔÂÑËÏ
ÙÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÑÇÏÙÚÕÔÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ®

«Ο Μαδούρο Ñ³ÉÜÉËÑÉ{ÜÊo{Ñ³i³ÑÚÉ¨Ì³i³Ñ³iØÉ¨{TÊØåÈÒ¨ÂÉ{
³¨Ñ³{³{~ÊÉÓÐKÑiVÚÑ×³ÑËÉ{ÐÌÑÈ³ÌØuVÜÓÉ{'¨ÑË~.Ö~¨É
ÚÕÔÆÖÕÖÚÕÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß ÇØ¦ÑÇÝ¢ËØÔ¦ÔÚÕ
ÒÓÖ¦ÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ËÔ×ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝ
ËÔËàÕßÁÒÇÝ¬ÕÑÇÛËÙÚ×ÝÓÃÒÎÙË
ÍÏÇÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÇÒÒ¦ÕÑÕÆÑØË
ÄÖÜÝÑÇÏÙÆÙÙÜÓÎÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÛËÜØËÃÖÜÝÕÒÓÖ¦ÔÈÇÙÇÔÃÙÚÎÑËÓÁÞØÏÝÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÔßÖÄÛËÙÎËØËßÔ¦Õ©

Η ελληνική κυβέρνηση
ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÕÑÕÆÑØËÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓË
ÚÕÔÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÖØÄËÊØÕÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏËÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
×ÙÚÇÕßàÃÔÇÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏ
ÎÍËÔÁÚËÏØÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÇßÚÄÓÇÝËÓÖÔÁËÏ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
ÖËßÛÆÔÕßÓËÁÑÑÒÎÙÎÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇÓÇÝËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÍ×ÔÇÓËÚÇÐÆØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏËÐÏ¦Ý
ÇÒÒ¦ÓËÚÇÐÆÚßØÇÔÔÃÇÝÑÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓË
ÚÕÔÑÕßàÃÔÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÏÕÈÕßÒËßÚÂÝ

ÚÕß±ªÙßÓÌ×ÔÎÙËÓÇàÃÓÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÍÃÔÕßÔËÒËÆÛËØËÝÑÇÏÊÃÑÇÏËÝËÑÒÕÍÁÝ®ÙÚÎÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇ©ÑÕßàÃÔÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑÕÆÑØË
ÊËÙÓËÆÚÎÑËÖÜÝÛÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙÚÕÔ
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÊËÔÓÖÕØËÃÖÏÇÔÇ
ÑØÆÉËÏ®ÕÑÕÆÑØËÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ
ÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÔËàÕßËÒÇÔÕÆÝ®
ÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÎÞ×ØÇÔÕ¡ÇÊÕÆØÕÓËÃÔËÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÑÇÏÎ
ÑØÃÙÎÙßÔËÞÏÙÚËÃÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÔÇ
ÌÚ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ®
ØÕÎÓËØ×ÔÐËÑÃÔÎÙËÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙÚÎÞ×ØÇÇÖÄÚÎÏËÛÔÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÚÕßØßÛØÕÆÚÇßØÕÆ
ØßÛØ¦ÝÓÏÙËÒÂÔÕß¬ÕàÂÚÎÓÇ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÁÞËÏ
ÙßÔÊËÛËÃÓËÚÎÓ¦ÞÎÓÁÞØÏÝËÙÞ¦ÚÜÔÍÏÇÚÎÔËÐÕßÙÃÇÖËØÏÖÒÁÑÕÔÚÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÔÖÇØÕÞÂÚÎÝ¬ÕÔ
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý¡ÇÊÕÆØÕ
ÓÖÒÄÑÇØËÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÈÕÂÛËÏÇÝ

Διεθνοποίηση
Ο εθνικός Ù{TÑÐÌØÈ
K{É{iÉÉÇÈÓÜÑÓTÉ{
¨ÜÜÖÙ{ÉÚ{iÚÉË $ÈÒ{o~³ÓTÉ{Ò¨É{Ñ{T³Ò~Ñ{É{ÚÉ³{~Ò
ÚÓiÈÓ¨³È~~ÈÑÍÙÌ(¨ÉKÙÐÒÙÓ~ÑÉ
Ñ{Úi³Ê³iÑ¨ÈËÑ³iØ
³Ñ¨Ò~ÑØ~Ñ{i,ËÑV
ÐÉ³iÒ×{Âi³Ù{ÉÚÓØ
ÑÉ¨Ù¨ÌÐ{³iØÌÜiØÙÖ
³¨Ñ³{³{~ÑÉ¨ÜÒt0~ÑÚÉ³Ø{TÈ¨ËÇÉ³Ñ{Ì³{ÓTÉ{Èo¨ÒÉ{
Ð{ÑÈÐ×ËÑ³¨Ñ³{³{~ÊØÈÉ¨oÑËÑØÐÉ³i
,ËÑåÜÜÒ³Ö³ÑoÐÒ
ÐÑØ¨ËÇÉ{Ì³{{ÑÙÊ³É³¨Ñ³{³{~ÊÈÉ¨oÑËÑ¨ÓÉ{ÑÉ{~È¨ÚÉË
ÑÌ³iÈÜÊg~Ñ{ÉÐÉËØ
ÙÉÓTÈÐÉ~È¨É{³i
ÈÐ×ËÑÑÈ³Êå¨Ñ¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÑ¨ÒÐiVÑ³{È³ÑoÐÑ³{~ÊÙ{ÉÈÚÓ³iiV
KÒÉ{³iØËÑØÓ¨T³Ñ{ÑÉ¨ÜÒÑ~Ñ{~ÑÉËØ
ÙÉÂÓ¨É{³{×Ó¨È~Ñ{³{
ÑË¨ÈÐÑÇË³ÈØ×ÉÖo³ÑØu¨ÉËÑÑÐÑ~¨ÈÚÉË~ÑÙÖ¨T¨ËØÉÂ³É¨{~ÊÉÓÐKÑiV
ÈÌ³iioÉËÑ³ (å«
1Ñ~ÑÜÌ¨{ÇÉËÙ{ØÐ{Ñ
³Ó³{ÑÉÓÐKÑi«t$ÑÙÖ¨Ñ³ÉÜÉËÑÉ{ÜÊo{Ñ
³i³ÑÚÉ¨Ì³i³Ñ³iØÉÈ¨Ö³É¨iØÉ¨{TÊØåÈÒ¨ÂÉ{³¨Ñ³{³{~ÊÉÓÐKÑiV
ÚÑ×³ÑËÉ{ÐÌÑÈ³ÌØuV
ÑÑ³ÒVÑ¨Ð{ÒÇ³ÑØ
³i~Ñ³Ò³ÑiÐÉÐ{ÑÜÈ~Ñ³{~ËÑÌÈÑ~ÖoÉ³Ñ{
~ÒÚÉK¨ÒÙÈÓÑØÓ{~Ø
ÑÙÓ¨É{³ioÈÑË~Ñ³È
tÙÉÐ¨ÖÐÉÑ~¨ÈKÌÐÑ³ÉËÑÌ³É{TÉË¨iÐÑ³iØÐiÉÓÐKÑiØu0{ÚÑÊÐÑ{Éo{Ñ³i
Ð{ÐËii³iØÉÌÐÉiØ~ÈKÓ¨iiØÑÓTÉ{
É{KÜiÚÉËÐÉÑÐÉ¨{~Ñ{~Ò
ÌÜÑ«$~.Ö~¨ÉÉËÑ{Ñ{{ÌÙÂØUt0KÑ{~ÌÚÓÐÑ³ËÈÐ×ÉËi
È³¨{³{~ÊÜÉ{Ì³i³Ñ
³ÉÉÇÈÉÜÑÉËÑ{
iÒÐÉiÑÒo~iÜ{³{~ÊØ
ÑÜÜÑoÊØu ÈÌ{ÑÉËÑ{
Ñ×ÊØgÌØ~Ñ{ÑÓÜÚÉ{
iÑÜÜÑoÊÑÈ³ÊVÚÑÉËÑ{~ÑÜÙÉTÖÐÉi

«Δικτατορία»
©ÑÕÆÑØËÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×Ý¡ÇÊÕÆØÕÊÏÑÚÇÚÕØÃÇ®
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÓÏÇËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÙßÓÓÕØÃÇ® ÇÚÎÍÕØËÃÚÕÔ§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÄÚÏ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÑÇÏ ÕÒÕÓÈÏÇÔ×ÔÇÑØÕÇØÏÙÚËØ×ÔÇÔÚÇØÚ×ÔßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÊßÚÏÑÕÆÎÓÏÙÌÇÏØÃÕß®ÖÃÎÓËØ×Ô¡ÇÊÕÆØÕÖØÕÙÛÁÚËÏÎËÔËàÕßÁÒÇÁÞËÏËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙËÈÇÙÏÑÄÙÎÓËÃÕÚØ¦ÔàÏÚÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÖÇØ¦ÔÕÓÜÔÕßÙÏ×ÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÚÕ ÚÜÔÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÒÁËÏÓËÚÇÌÁØËÚÇÏ
ÓÁÙÜÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ®
ÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇØÚÃÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÖÁÈÇÏÔËÕßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ²ÄØÞËØË¦àÇÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑËÑÇÏÖÇØÁÓËÏÔËÑ¦ÖÕÏËÝ×ØËÝÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ
ÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝ®¬ÏÍÔÜØÃàËÏÍÏÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÖËÏÙÄÊÏÕ"
ÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
¡ÇÊÕÆØÕÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÓËÚØÎÚ¦ÖÕßÒ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÔÕÓÇÚÕÔÞØßÙÄÚÎÝÞ×ØÇÝÙË
ÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎ¶ÙÚÕØ¦ÔÙÚÎÔÔÍÑÄÒÇÒÒ¦ÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙßÒÒÁÐÕßÓËËÖÇØÑÂÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕ
ÖÕÆÖÎÍÇÃÔËÏÕÞØßÙÄÝ©ÒÇÇßÚ¦
ÙÑÕÖËÆÕßÓËÔÇÚÇËØËßÔÂÙÕßÓË®

Το σενάριο Ζελένσκι και ο απογοητευμένος ουκρανικός λαός
Στις εκλογές της περασμένης Κυριακής εξέλεξαν πρόεδρο τον 41χρονο ηθοποιό Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με 73%
«Πώς γίνεται ÔÇËÃÔÇÏÎ©ßÑØÇÔÃÇÎ
ÌÚÜÞÄÚËØÎÞ×ØÇÓËÚÕÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÖØÄËÊØÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ"×Ý
ÑÕÏÓ¦ÙÚËÚÇÈØ¦ÊÏÇ"Í×ËÃÓÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÂØÛËÔÇÙÖ¦ÙËÏÇßÚÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇ®
¡ËÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝØÎÚÕØÏÑÂÕ
ÞØÕÔÕÝÕÒÕÔÚÏÓÃØËÒÁÔÙÑÏÙ¦ØÜÙËÙÚÏÝÕßÑØÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÇÖÕÙÖ×ÔÚÇÝÚØÏÖÒ¦ÙÏËÝÉÂÌÕßÝ
ÇÖÄÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÇÖËØÞÄÓËÔÕ
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Οι πολίτες της χώρας βλέπουν τη φτώχεια και τη
διαφθορά να καλπάζουν,
τους νέους να μεταναστεύουν μαζικά, την αιματοχυσία να μη σταματά.
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Η βιασύνη βάλλει την ασφάλεια στην Boeing
Βαριές καταγγελίες για το εργοστάσιο της εταιρείας στη Nότια Καρολίνα μετά την πτώση των δύο 737 Max
Των NATALIE KITROEF
και DAVID GELLES

THE NEW YORK TIMES

Οταν το 2009 η Boeing εγκαινίαζε
το εργοστάσιό της στο Τσάρλστον
της Νότιας Καρολίνας, οι νέες εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν ως οι
πλέον καινοτόμοι στον τομέα και
οι μόνες ικανές να κατασκευάσουν
ένα από τα πιο προηγμένα αεροσκάφη στον κόσμο. Μία δεκαετία
αργότερα, το εργοστάσιο που κατασκευάζει το 787 Dreamliner πλήττεται από προβλήματα στη γραμμή
παραγωγής και έλλειψη ποιοτικού
ελέγχου, απειλώντας την ασφάλεια
του αεροσκάφους. Εκατοντάδες
εσωτερικά email, εταιρικά έγγραφα και ομοσπονδιακές εκθέσεις,
αλλά και συνεντεύξεις εργαζομένων, αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία
πριμοδοτεί την ταχύτητα παραγωγής εις βάρος της ποιότητας. Αντιμέτωπη με μεγάλες καθυστερήσεις
στην παράδοση αεροσκαφών, η
Boeing πίεσε τους εργαζομένους

να αυξήσουν τους ρυθμούς παραγωγής, αδιαφορώντας κάποιες φορές για τα προβλήματα ασφαλείας,
τα οποία κατήγγειλαν εργαζόμενοι.
Τα παράπονα για τους φρενήρεις ρυθμούς αντικατοπτρίζουν ευρύτερες ανησυχίες γύρω από την

Σύμφωνα με εργαζομένους, οι υπεύθυνοι προσπαθώντας να αυξήσουν
την παραγωγή αδιαφορούσαν ακόμη και
για σοβαρά ζητήματα.
εταιρεία, στον απόηχο των δύο
θανατηφόρων δυστυχημάτων με
το άλλο εμβληματικό αεροσκάφος
της Boeing, το 737 Max. Η Boeing
αντιμετωπίζει τώρα ερωτήματα
για το εάν ο αγώνας δρόμου για
την ολοκλήρωση του Max οδήγησε στην παράβλεψη επικίνδυνων

σχεδιαστικών ελλείψεων, όπως σε
ό,τι αφορά το σύστημα πρόληψης
απώλειας ώθησης, που έπαιξε ρόλο
και στα δύο δυστυχήματα. Οι ελλείψεις ασφαλείας στο εργοστάσιο
του Τσάρλστον έχουν απασχολήσει τις ομοσπονδιακές αρχές, αλλά και τις εταιρείες-πελάτες της
Boeing. Η Qatar Airways διέκοψε τις παραγγελίες αεροσκαφών
από το συγκεκριμένο εργοστάσιο,
ύστερα από αστοχίες παραγωγής
που προκάλεσαν ζημιές σε κινητήρες και καθυστέρησαν τις παραδόσεις. Η χρονική πίεση στα
στελέχη της Boeing είναι αφόρητη, καθώς η εταιρεία προσπαθεί
να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή
Airbus και τις σημαντικές παραγγελίες της σε αεροσκάφη μεσαίας
ακτίνας δράσης.
Εργαζόμενοι κατήγγειλαν
τουλάχιστον δώδεκα κρούσματα εγκληματικής αμέλειας, όπως
κακοτεχνίες σε σημαντικά μηχανήματα, μεταλλικά αντικείμενα
εγκαταλελειμμένα στο εσωτερι-

κό νέων αεροσκαφών και άσκηση
πιέσεων από την εταιρεία για την
απόκρυψη τέτοιων περιστατικών.

Οι αγωγές
Αλλοι εργαζόμενοι κατέθεσαν
αγωγές εναντίον της Boeing, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν αντίποινα για τις αποκαλύψεις τους
σχετικά με τις κατασκευαστικές
ελλείψεις. Η πρώην ελέγκτρια ποιότητας κατασκευής Σίνθια Κίτσενς
αποκάλυψε ότι ο προϊστάμενός της
την επέπληξε ενώπιον του συνεργείου και της επέβαλε διοικητική ποινή στέρησης ημερομισθίου, όταν επισήμανε την ύπαρξη
μεγάλης ποσότητας μεταλλικών
ρινισμάτων σε καλωδιώσεις του
κόκπιτ. Σε άλλη περίπτωση, η Κίτσενς ανέφερε αρμοδίως ότι ελαττωματικό μεταλλικό ανταλλακτικό είχε τοποθετηθεί

σε πολλά από τα αεροσκάφη στη
γραμμή παραγωγής. «Εγινα στόχος εκφοβισμού. Κάθε φορά που
διαπίστωνα ένα πρόβλημα, δεχόμουν απειλές και επιπλήξεις από
τους προϊσταμένους μου», λέει
η Κίτσενς, η οποία αποχώρησε
από την εταιρεία το 2016. Ο Τζόζεφ Κλέιτον, τεχνικός στο εργοστάσιο της Νότιας Καρολίνας, ένα
από τα δύο που κατασκευάζουν το
Dreamliner της Boeing, αναφέρει
ότι πολλές φορές εντόπισε επικίνδυνα μεταλλικά απορρίμματα πολύ
κοντά σε καλωδιώσεις κάτω από
το πιλοτήριο. «Είπα στη γυναίκα
μου ότι δεν πρόκειται ποτέ να ταξιδέψω με τέτοιου τύπου αεροσκάφος», λέει.

Σε μια βιομηχανία, όπου η ασφάλεια αποτελεί το κύριο μέλημα,
τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε δύο κρίσιμα αεροσκάφη
της Boeing, το 737 Max και το 787
Dreamliner, καταδεικνύουν ενδεχόμενο συστημικό πρόβλημα. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες και οι Αμερικανοί νομοθέτες εξετάζουν τώρα
τις προτεραιότητες της Boeing για
να διαπιστώσουν εάν κάποιες φορές η αναζήτηση της κερδοφορίας υπερίσχυσε της ασφάλειας. Η
ηγεσία της Boeing βρίσκεται τώρα
στην πρωτοφανή θέση να αναγκάζεται να υπερασπισθεί τις πρακτικές και τα κίνητρά της.
Κάθε εργοστάσιο αντιμετωπίζει λάθη στη γραμμή παραγωγής,
ενώ δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι
οι ελλείψεις στη Νότια Καρολίνα οδήγησαν σε ατυχήματα. Κανένα Dreamliner δεν έχει ποτέ
συντριβεί, παρότι ο στόλος καθηλώθηκε προληπτικά στο έδαφος μετά την εκδήλωση φωτιάς
σε μπαταρίες ενός αεροσκάφους.
Από τη μεριά τους, οι εταιρείες εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους
στο Dreamliner. Οι εργαζόμενοι,
όμως, διαπράττουν κάποιες φορές επικίνδυνα σφάλματα. Ελαττωματικά ανταλλακτικά έχουν
τοποθετηθεί σε αεροσκάφη. Εργαλεία και μεταλλικά ρινίσματα
εγκαταλείφθηκαν στο εσωτερικό
των αεροσκαφών, συχνά κοντά
σε ευαίσθητα ηλεκτρικά δίκτυα.
Αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις με ξένα
αντικείμενα σε κινητήρες.

Στο μικροσκόπιο
των ομοσπονδιακών
αρχών και το εμβληματικό αεροσκάφος
της εταιρείας.
Ο Τζον Μπαρνέτ, πρώην ελεγκτής ποιότητας σε εργοστάσια
της Boeing, ανακάλυψε μεγάλες
συγκεντρώσεις μεταλλικών ρινισμάτων πάνω στα καλώδια ηλεκτρικού συστήματος, το οποίο
ελέγχει τα συστήματα πτήσης
στο πιλοτήριο. Αν τα αιχμηρά
αυτά απορρίμματα, που παράγονται από το σφίξιμο παξιμαδιών,
διεισδύσουν στις καλωδιώσεις,
οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να
είναι «καταστροφικές».

Τον αγνόησαν
Ο Μπαρνέτ κάλεσε επανειλημμένως τους προϊσταμένους του
να αφαιρέσουν τα ρινίσματα. Τα
στελέχη της εταιρείας αγνόησαν,
όμως, τις προειδοποιήσεις του, μεταθέτοντάς τον σε άλλον τομέα
του εργοστασίου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας (FAA)
έχει διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιων ρινισμάτων σε αεροσκάφη
της Boeing, τα οποία η εταιρεία είχε χαρακτηρίσει «ελεύθερα απορριμμάτων». Αξιωματούχοι της FAA
εκτιμούν πως τέτοια ρινίσματα,
ικανά να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και φωτιά, ενδέχεται να
προκάλεσαν βλάβη σε αεροσκάφος

το οποίο επισκευαζόταν το 2012.
Το 2017, η FAA εξέδωσε οδηγία, σύμφωνα με την οποία τα
Dreamliner πρέπει να είναι καθαρά από μεταλλικά ρινίσματα
προτού παραδοθούν. Η Boeing
υποστηρίζει ότι συμμορφώθηκε
με την εντολή της υπηρεσίας και
ότι συνεργαζόταν με τον κατασκευαστή των παξιμαδιών, έτσι
ώστε αυτά να μην παράγουν ρινίσματα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των ρινισμάτων κοντά στις
καλωδιώσεις δεν δημιουργεί πτητικούς κινδύνους. «Ως ελεγκτής
ποιότητας της Boeing, θεωρούσα
ότι ήμουν η ύστατη γραμμή άμυνας προτού ένα κατασκευαστικό
σφάλμα φθάσει σε λειτουργικό αεροσκάφος. Στο Τσάρλστον, όμως,
δεν είδα ούτε ένα αεροσκάφος
το οποίο θα χαρακτήριζα χωρίς
ενδοιασμό άξιο για πτήση», λέει ο Μπαρνέτ, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία με τη FAA, για
να γίνει ένας από τους πολλούς
«whistleblowers» (όσοι αποκαλύπτουν παρατυπίες εκ των έσω)
πρώην εργαζομένους της Boeing.
Ο Νταν Ορμσον, ο οποίος εργάστηκε ως τεχνικός εδάφους της
American Airlines μέχρι την περυσινή συνταξιοδότησή του, εντόπισε επανειλημμένως μεταλλικά
ρινίσματα ενόσω επιθεωρούσε
Dreamliner της Boeing. Ο Ορμσον
διαπίστωσε επίσης την ύπαρξη
ξένων αντικειμένων, που εφάπτονταν σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις
και πανιά κοντά στο σύστημα των
τροχών προσγείωσης.

REUTERS / ERIC JOHNSON

Επικίνδυνα ρινίσματα στα Dreamliner

Aεροσκάφη ¬d¬¦_>x_¦³É¨o³Ò{³iØ_xnV³0Ò¨Ü³³iØ Ì³{ÑØÑ¨ÜËÑØ

Εντολή για αποσιώπηση των προβλημάτων
Οταν παρουσιάστηκε το 2007, το
Dreamliner της Boeing χαρακτηρίστηκε το σημαντικότερο αεροσκάφος της γενιάς του. Mε άτρακτο
από ελαφρύ νήμα άνθρακα και προηγμένα τεχνολογικά μέσα, προκάλεσε τον ενθουσιασμό εταιρειών,
οι οποίες ήλπιζαν να περιορίσουν
το κόστος καυσίμων τους. Οι εκατοντάδες παραγγελίες, με κάθε αεροσκάφος να στοιχίζει 200 εκατ.
δολάρια, οδήγησαν την Boeing να
εγκαινιάσει καινούργιο εργοστάσιο
στο Τσάρλστον. Η τοποθεσία θεωρήθηκε ιδανική από τη διοίκηση της
εταιρείας. Η Νότια Καρολίνα έχει
το μικρότερο ποσοστό συνδικαλισμού στις ΗΠΑ, προσφέροντας στην
Boeing χαμηλό εργατικό κόστος.
Την ίδια ώρα, η πολιτεία χορήγησε
φορολογικά κίνητρα ύψους ενός δισ.
στην εταιρεία, η οποία δεσμεύθηκε να δημιουργήσει 3.800 νέες θέ-

Η Νότια Καρολίνα
έχει το μικρότερο
ποσοστό συνδικαλισμού
στις ΗΠΑ, προσφέροντας στην Boeing
χαμηλό εργατικό κόστος.
σεις εργασίας στο υποβαθμισμένο
προάστιο του βόρειου Τσάρλστον.
Η διοίκηση της Boeing ζήτησε
από τα στελέχη του νέου εργοστασίου να αποφύγουν την πρόσληψη
εργαζομένων οι οποίοι ήταν μέλη
συνδικαλιστικών ενώσεων σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας.
«Δεν ήθελαν να φέρουμε συνδικαλιζόμενους εργαζομένους σε συνδικαλιστική έρημο, όπως είναι η Ν.
Καρολίνα. Αυτό μας δημιούργησε

προβλήματα. Δεν υπήρχε δεξαμενή
ειδικευμένων εργαζομένων στην
περιοχή», λέει ο Ντέιβιντ Κίτσον,
πρώην προϊστάμενος ποιοτικού
ελέγχου στο εργοστάσιο. Σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσουν
τις μεγάλες καθυστερήσεις στην
παράδοση αεροσκαφών, οι προϊστάμενοι έμαθαν να υποβαθμίζουν
ή να αγνοούν προβλήματα στη
γραμμή παραγωγής. Πολλές φορές, ελαττωματικά ανταλλακτικά
χρησιμοποιήθηκαν σε καινούργια
αεροσκάφη, καθώς το εργοστάσιο δεν μπορούσε να περιμένει
την αποστολή νέων. Τα στελέχη
της εταιρείας υιοθέτησαν μάλιστα
σύστημα σύμφωνα με το οποίο τα
προβλήματα στην κατασκευή έπαψαν να καταγράφονται, με τους
προϊσταμένους να αντιμετωπίζουν
διοικητικές ποινές εάν κατήγγελλαν τέτοια κρούσματα.
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Επανεμφάνιση
Νταβούτογλου

Οι επιδιώξεις της κυβέρνησης,
οι αντιδράσεις και οι αντιφάσεις
Του απεσταλμένου μας
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Αγωνία μέχρι το τέλος στην Αγγλία
Παρακολουθούμε ίσως την πιο συγκλονιστική «κούρσα» στην ιστορία της Premier League
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Τα εκατομμύρια φίλων του αγγλικού ποδοσφαίρου παρακολουθούν με τεράστιο
ενδιαφέρον τη συγκλονιστική και συναρπαστική προσπάθεια της περσινής
πρωταθλήτριας Μάντσεστερ Σίτι και
της εκπληκτικής Λίβερπουλ, για την
κατάκτηση του τίτλου. Είναι ίσως η πιο
συναρπαστική «κόντρα» δύο μνηστήρων για τον τίτλο στην ιστορία της Premier League. Φτάσαμε αισίως τρεις
αγωνιστικές πριν από το τέλος της
σεζόν και κανένας μας δεν μπορεί να
ξέρει με σιγουριά για το τι μας επιφυλάσσει η τελική ευθεία αυτής της εντυπωσιακής «κούρσας» για τον τίτλο.

Η νίκη της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης με 0-2 ήταν κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο κρίσιμο τεστ για τον
Πεπ Γκουαρντιόλα και τους ποδοσφαιριστές του. Έδειξαν σ’ αυτό το παιχνίδι
οι «Πολίτες», μεγάλη αποφασιστικότητα
και τις πολλές αρετές τους. Ήταν η 11η
συνεχόμενη νίκη για τη Σίτι, η οποία
εντυπωσιάζει με τη σταθερότητα και
την ποιότητά της. Χαίρεσαι να παρακολουθείς αυτή την ομαδάρα να προσφέρει θέαμα, συνδυάζοντας όμως και
το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
Είναι πραγματικά άξιο απορίας το
πώς η Λίβερπουλ μάλλον δεν θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα... Η αρ-

μάδα που έστησε ο Κλοπ, στην 4η του
πια σεζόν στο σύλλογο, επιβεβαίωσε
αυτούς που τόνιζαν το περασμένο καλοκαίρι πως η Λίβερπουλ είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να κοντράρει
αυτή την τρομερή Σίτι στα ίσα και το
έπραξε με το παραπάνω. Από την 35η
αγωνιστική έχει ήδη κάνει ρεκόρ βαθ







Η Μάντσεστερ Σίτι
έγινε ξανά το φαβορί,
αλλά η τρομερή
Λίβερπουλ δεν σταμάτησε
να ελπίζει και να παλεύει.

μών στην ιστορία της, έχει την καλύτερη
άμυνα στο πρωτάθλημα, 2η καλύτερη
επίθεση, μόλις μία ήττα (από την Σίτι)
και ενώ έχει κρατήσει περισσότερες
φορές το μηδέν στην εστία. Σίγουρα
θα ήταν άδικο να πει κανείς πως η Λίβερπουλ θα χάσει το πρωτάθλημα από
δικά της λάθη. Όχι, εάν όντως χάσει
τον τίτλο, θα τον χάσει από μια ανώτερη
ομάδα, η οποία μπορεί και να είναι η
καλύτερη που είδαμε ποτέ στο αγγλικό
πρωτάθλημα, χωρίς καμιά αμφιβολία.
Γιατί σκεφτείτε πως την περσινή σεζόν
η Σίτι κατέκτησε το πρωτάθλημα με
ρεκόρ 100 βαθμών και εάν κερδίσει τα
τρία παιχνίδια που της απομένουν θα
τερματίσει με συγκομιδή 98 βαθμών!

Οι τρεις «τελικοί»
για την ομαδάρα
του Γκουαρντιόλα
Μπορεί η νίκη στο Old Trafford να χρίζει
ως αδιαφιλονίκητο φαβορί την Σίτι,
ωστόσο, απομένουν άλλες τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες απαιτούν τη μέγιστη προσοχή για καθεμία από τις δύο
μονομάχους. Στην επόμενη αγωνιστική
η πρωτοπόρος με 89 βαθμούς Σίτι, φιλοξενείται την ερχόμενη Κυριακή (16:05)
στο Turf Moor από την αδιάφορη βαθμολογικά Μπέρνλι, η οποία μετά και
την ισοπαλία με την Τσέλσι έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη
κατηγορία για ακόμη μία σεζόν. Ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση (6/5,
22:00) με τη Λέστερ, η οποία έχει κίνητρο
να παλεύει για την 7η θέση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη.
Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το
γεγονός πως προπονητής των «αλεπούδων» είναι ο Μπρένταν Ρότζερς, ο
τελευταίος προπονητής που οδήγησε
τη Λίβερπουλ ένα βήμα από τον τίτλο,
τη σεζόν 2013-14. Χρωστάει άραγε κάτι
στους «Reds»; Την τελευταία αγωνιστική
η Σίτι θα φιλοξενηθεί από την Μπράιτον,
η οποία με βάση τα σημερινά δεδομένα
μόνο σίγουρη δεν έχει την παραμονή
στην κατηγορία, μιας και δίνει τη δική
της μάχη με την Κάρντιφ.

Μόνο νίκες και ό,τι προκύψει
Στην αντίπερα όχθη η ομάδα του
Κλοπ δεν έχει άλλη επιλογή από το να
κάνει το καθήκον της, δηλαδή να κερδίσει και στα τρία παιχνίδια που της
απομένουν, περιμένοντας ένα μικρό
«θαύμα», μια απώλεια της Σίτι, ούτως
ώστε να στεφθεί πρωταθλήτρια για
πρώτη φορά από το μακρινό πια 1990!
Τη Μεγάλη Παρασκευή (η εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
«Καθηγητές» διαιτησίας

Μια αμφισβητούμενη φάση ερμηνεύε-

ται διαφορετικά. Κάποτε προκύπτει σιγουριά, ως προς την ερμηνεία της φάσης και κάποτε εξαρτάται από την κρίση
του διαιτητή. Κάποτε, με βάση τις τοποθετήσεις των «καθηγητών» διαιτησίας,
ένας διαιτητής ξεκάθαρα έπρεπε να
σφυρίξει μια παράβαση και κάποτε μπορούσε να το κάνει… Ας μην ξεχνούν,
όλοι όσοι κατά καιρούς αναλαμβάνουν
τέτοιο ρόλο σε εκπομπές ή και ζωντανές
μεταδόσεις, πως η τηλεόραση και η δυνατότητά της για πολλές επαναληπτικές
προβολές, αποτελεί τον καλύτερο «καθηγητή» διαιτησίας. Ο κόσμος βλέπει και
κρίνει αναλόγως της τηλεοπτικής εικόνας, άρα οποιαδήποτε προσπάθεια είτε
αποπροσανατολισμού, είτε κάλυψης λαθών ή ακόμη και απροθυμίας να λεχθεί
ξεκάθαρη άποψη, εκτεθειμένους αφήνει όλους όσοι επιχειρούν κάτι τέτοιο…

* * * * *

Εκβιασμός αντί για απολογία!
Η παραίτηση του Λοΐζου Λοΐζου από

τον προεδρικό θώκο του σωματείου της
Ανόρθωσης ήταν αναμενόμενη μετά και
τον «χαρτοπόλεμο» της 18ης και 20ής
Απριλίου ανάμεσα στον ίδιο και τον Χρίστο Πουλλαΐδη. Στη μακροσκελή του
ομιλία κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου, ο πρώτος δεν
έδειξε καμία διάθεση για αυτοκριτική
όσον αφορά τον ελλείπει έλεγχο προς
τον Ανδρέα Παντελή, αλλά αντιθέτως
εκτόξευσε βέλη με ανακρίβειες όπως η
αναφορά στο χώρο στάθμευσης του
«Αντώνης Παπαδόπουλος». Ακόμα και

Η νίκη της Σίτι με 2-1 στο ντέρμπι μεταξύ των δυο ομάδων ήταν η αρχή της αντεπίθεσης. Ακολούθησαν 15 νίκες σε 16 αγώνες. Η Λίβερπουλ μετρά μόλις μια ήττα στο φετινό πρωτάθλημα αλλά ίσως αποβεί μοιραία στην κούρσα για τον τίτλο.
μας ήταν ήδη στο τυπογραφείο), αναμετρήθηκε στο Anfield με την υποβιβασμένη και μαθηματικά Χάντερσφιλντ,
ενώ στο ενδιάμεσο των αναμετρήσεων
για τα ημιτελικά του Champions League
με την Μπαρτσελόνα, θα κάνει το ταξίδι
για το βορειοανατολικό μέρος της Αγγλίας και το Νιούκαστλ για να αντιμετωπίσει την ομάδα του αγαπημένου
για τους οπαδούς της Λίβερπουλ, Ράφα

Μπενίτεθ, η οποία παρεμπιπτόντως
έχει εξασφαλισμένη θέση στην Premier
League για του χρόνου. Οι «Κόκκινοι»
κλείνουν τη σεζόν στο σπίτι τους ενάντια σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις
της φετινής σεζόν, τη Γουλβς του Νούνο
Εσπίριτο Σάντο. Θα υπάρχει άραγε happy end στις 12 Μαΐου;
Πάντως, όποια και να είναι η κατάληξη της φετινής χρονιάς, θα έχουμε

Το μέλλον του Γιάννη Αναστασίου

Ο Γιάννης Αναστασίου διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια και για την επό-

μενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμη και αυτοί που υποστηρίζουν πως θα πρέπει
να το εξαντλήσει, αναγνωρίζουν την πιθανότητα τα δεδομένα να αλλάξουν.
Από τη μία, οι συνεχιζόμενες προβληματικές εμφανίσεις της ομάδας και από
την άλλη, η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργήσει τις τελευταίες εβδομάδες ο ελλαδίτης τεχνικός, σε σχέση με τις επιλογές του, γενικότερα τη διαχείριση του ρόστερ αλλά και τις σχέσεις του με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Αν τα
δεδομένα αλλάξουν, ως προς την παρουσία του κυρίου Αναστασίου και του
χρόνου στους πράσινους, δεν θα ευθύνονται οι δημοσιογράφοι, ούτε και
αναμένει κάποιος πως η διοίκηση θα στηριχθεί σε απόψεις, θέσεις ή κριτικές
των ΜΜΕ. Μάλλον σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο, μιας λανθασμένης εντύπωσης
και προσέγγισης, από πλευράς του κυρίου Αναστασίου, των δεδομένων τόσο
της Ομόνοιας όσο και του κυπριακού ποδοσφαίρου γενικότερα, θα πρέπει να
ψάξει κάποιος για το τι πήγε λάθος…

στην επιστολή παραίτησής του, ο Λοΐζος Λοΐζου έκανε έμμεσα λόγω για...
εκβιασμό για αποχώρησή του, προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο Χρίστος Πουλλαΐδης,
επιλέγοντας γι’ ακόμη μία φορά να μην
αναλάβει τις ευθύνες του. Οι αγνές
προθέσεις του πρώην πλέον προέδρου
του σωματείου αναγνωρίζονται, όπως
βέβαια και η αδυναμία να ανταποκριθεί
στα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα
(και) την καθυστέρηση στην εύρεση λύσης για τα σοβαρά και άμεσα οικονομικά προβλήματα.

* * * * *

Επισφαλής η θέση του

Η απολογητική ανακοίνωση της Ομόνοι-

ας προς τον κόσμο της, τρεις μέρες μετά
τον διασυρμό της από τη Σαλαμίνα με 52, ήταν κάτι που θα έπρεπε να κάνει
εξαρχής ο ίδιος ο προπονητής στη συνέντευξη Τύπου, αλλά και αφ’ ετέρου
ολόκληρη η ομάδα. Αυτό δεν έγινε εκεί-

νη τη μέρα και πλέον μαζί με τη σημερινή επίσημη απολογία των «πρασίνων»,
επιβεβαιώθηκε και ακόμη μία πληροφορία από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Ότι δηλαδή ο Γιάννης Αναστασίου, παρότι διατηρεί συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν στην Ομόνοια, δεν μπορεί να είναι
σίγουρος για το μέλλον του. Ενδεικτικά
στην ανακοίνωση αντί για στήριξη του
προπονητή, η Ομόνοια υπενθυμίζει ότι:
«Η πάγια φιλοσοφία της ομάδας είναι ότι
όλοι ανεξαιρέτως είναι υπό διαρκή αξιολόγηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
στην ώρα τους και πάντοτε με μοναδικό
γνώμονα το καλό της ομάδας». Μπορεί
να μεταφραστεί διαφορετικά το πιο πάνω, εκτός από το ότι η θέση του Αναστασίου είναι επισφαλής;

* * * * *

Ούτε μήνα χωρίς δράση

Το πιο σφικτό καλεντάρι που υπήρξε

ποτέ θα έχουμε φέτος το καλοκαίρι ως
κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού χωρίς

να λέμε πως βιώσαμε μια μεγάλη αντιπαλότητα, η οποία ξεκίνησε από την
1η αγωνιστική και η οποία δεν είναι
απίθανο να μας κρατήσει σε αγωνία
μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο
του τελευταίου αγώνα! Γιατί εάν υπάρχει
ένα πρωτάθλημα το οποίο προσφέρει
συγκινήσεις και απίστευτο κοντράστ
συναισθημάτων αυτό είναι η Premier
League!

υπερβολή ούτε ένα μήνας δεν θα περάσει από το φινάλε της περιόδου 201819 μέχρι να έχουμε επίσημο ματς που
να αφορά στην επόμενη. Στις 11/6 κλείνει η σεζόν με τον αγώνα της Κύπρου
στη Ρωσία και στις 9 ή 10/7 ο πρωταθλητής μας θα ανοίξει την επόμενη στα
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ!
Όπως ήρθαν τα πράγματα το περιθώριο
ξεκούρασης για έναν διεθνή παίκτη, όχι
μόνο τους Κύπριους αλλά γενικά, είναι
ελάχιστο και οι ομάδες θα χρειαστεί να
κάνουν ειδική διαχείριση προκειμένου
να μην «καούν» ποδοσφαιριστές. Στην
ΚΟΠ αποφάσισαν να δώσουν μία βδομάδα ξεκούραση στους παίκτες και μετά να ξεκινήσει η προετοιμασία για τα
ματς σε Σκωτία και Ρωσία σε μια προσπάθεια να τους αποφορτίσουν.

* * * * *

Θα το κρίνει η συνέλευση

Τα μίλησαν για ώρες η πλευρά Πουλ-

λαΐδη με την τριμελή επιτροπή που όρισε η γενική συνέλευση της Ανόρθωσης
και κατάφεραν να βρεθεί μια συγκεκριμένη πρόταση για να πάει ενώπιον των
μελών. Αυτή ήταν άλλωστε και η εντολή
που δόθηκε στην επιτροπή, να παρουσιάσει τις εισηγήσεις της πλευράς
Πουλλαΐδη και τα μέλη να έχουν τον τελικό λόγο. Θα τους γίνει ενημέρωση επί
όλων των θεμάτων και ακολούθως θα
ληφθεί η απόφαση. Είναι σαφές πως αν
απορριφθούν οι εισηγήσεις θα πρέπει
να βρεθεί και μια εναλλακτική για να
μην υπάρξει κίνδυνος βιωσιμότητας της
εταιρείας. Μεταξύ μας, η μόνη που τέθηκε στο τραπέζι είναι το κλείσιμό της
και η επιστροφή του ποδοσφαιρικού
τμήματος στο σωματείο. Πρόκειται περί
ιστορικών στιγμών, ασφαλώς.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Φαντασιακές
καταστάσεις
Είναι τέτοιες οι ημέρες που η πίστη οδηγεί στο θαύμα. Στην ανάσταση, στο αδιανόητο, στο μη
εφικτό. Επί τούτου η στήλη παίρνει την ευκαιρία να φαντασιωθεί.
Να διανοηθεί το εξωπραγματικό.
Λαμβάνοντας υπόψη, τα πραγΤου
ματικά δεδομένα έτσι όπως διαΧΡΙΣΤΟΥ
μορφώνονται στη σημερινή
ΖΑΒΟΥ
πραγματικότητα του νησιού, βάζουμε φαντασία για να δημιουργήσουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μια
άλλη πραγματικότητα. Ας φανταστούμε, λοιπόν,
ότι το ποδόσφαιρο διοικείται από ειδικούς, χαρισματικούς παράγοντες, που διαθέτουν μεράκι για
να φέρουν εις πέρας τους στόχους τους. Άτομα
που δεν υποκινούνται ούτε από πρόσωπα, ούτε
από κόμματα, ούτε από προσωπική ματαιοδοξία,
ούτε φυσικά από δίψα για πλούτο, που κατέχουν
το αντικείμενο, αντιλαμβάνονται τη φιλοσοφία
του και προσπαθούν να μετατρέψουν σε πράξη
τη θεωρία. Από ανθρώπους, που συνειδητοποιούν
το μέγεθος, το οποίο έχουν ενώπιόν τους και δεν
μεγαλοπιάνονται από ψευδαισθήσεις. Που ακολουθούν εκείνες τις μεθόδους που χρειάζονται για
ν’ αναδειχθούν νεαροί ποδοσφαιριστές βγαλμένοι
μέσα από τα κύτταρα της ομάδας. Όχι απαραίτητα
ξένους τους οποίους πλασάρουν κάθε λογής μάνατζερ που έχουν μοναδικό στόχο την αύξηση του
τραπεζικού τους λογαριασμού. Που έχουν την υπομονή, να δουλέψουν σε βάθος χρόνου δίχως σώνει
και καλά να κυνηγήσουν την «αρπαχτή». Που θα
μισθοδοτήσουν τους επαγγελματίες που είναι
ειδικοί και όχι αυτούς που προβαίνουν σε δημόσιες
σχέσεις. Που οι οπαδοί θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια γιατί αγαπούν την ομάδα τους. Την αντιλαμβάνονται σαν λατρεία, σαν ιδέα και όχι ως ένα
μέσο ξεσπάσματος και εκτόνωσης. Που το παρελθόν
είναι τόσο σημαντικό όσο το παρόν και το μέλλον.
Που δεν πετάγονται σαν πατσαβούρι, ούτε και
αγνοούνται αυτοί που δημιούργησαν τις βάσεις
του μεγαλείου. Όλα αυτά ίσως και άλλα πολλά να
μοιάζουν ανέφικτα. Εξωπραγματικά. Για την Κύπρο.
Όχι όμως για άλλες χώρες. Δεν χρειάζεται να
φαντασιωθείς ούτε και να ταξιδέψεις σε πολιτείες
εξωγήινες. Στο Άμστερνταμ να κοιτάξεις, να δεις
και να διαβάσεις, να μελετήσεις για τον Άγιαξ εύκολα
θα διαπιστώσεις, ότι τα θαύματα δεν είναι τελικά
και τόσο θαύματα. Ούτε φυσικά ανήκουν στη φαντασία αλλά στην πραγματικότητα.

Ο λιγότερο
κακός...
Είναι πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο. Το φετινό πρωτάθλημα θα
το πάρει η ομάδα που θα κάνει
τα λιγότερα λάθη, η ομάδα της
οποίας οι αγωνιστικές αδυναμίες
θα επηρεάσουν λιγότερο. Ούτε
λόγος για τη φετινή πρωταθλήΤου
τρια, όποια και να είναι, για την
ΓΙΩΡΓΟΥ
ομάδα που έπαιξε το καλύτερο
ΛΟΓΙΔΗ
ποδόσφαιρο, που παρουσίασε
σταθερότητα σε καλές εμφανίσεις
και αποτελέσματα. Χωρίς υπερβολή, οι πρώτοι που
παραδέχονται την προβληματική αυτή εικόνα είναι
οι φίλοι των ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο και
παρά τη δεδομένη επιθυμία τους να πανηγυρίσουν.
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει
τα πιο πάνω, για την πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή
(και πρώτο φαβορί) ομάδα του ΑΠΟΕΛ; Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, προβληματική είναι η εικόνα
των γαλαζοκιτρίνων από το καλοκαίρι μέχρι και
τώρα, παρά το γεγονός ότι με την αλλαγή στην
τεχνική ηγεσία, φάνηκε να διαφοροποιείται προς
το καλύτερο η κατάσταση, κάτι, ωστόσο, που
μικρή παρένθεση αποδείχθηκε.
Έδειξε ο Απόλλωνας το καλοκαίρι ότι μπορούσε
να συνεχίσει απ’ εκεί που έμεινε πέρυσι και καλύτερα. Πιο παρατεταμένο, ωστόσο, ντεφορμάρισμα
δεν θα μπορούσε να υπάρξει και όσο και αν οι
πολλοί τραυματισμοί δημιουργούν ελαφρυντικό,
μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, παράλληλα
με πορεία στην Ευρώπη, οφείλει και το ανάλογο
ρόστερ να διαθέτει και πιο καλή διαχείριση αναλόγως
των υποχρεώσεων να είναι σε θέση να κάνει.
Ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σενάριο,
με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, όσο και αν οι τελευταίες
εντυπώσεις είναι αυτές που μένουν, το καλό τελευταίο κομμάτι της φετινής περιόδου για την
ομάδα της Λάρνακας, δεν μπορεί να «σβήσει» τις
αγωνιστικές αδυναμίες, που και φέτος παρουσιάστηκαν, αφήνοντας την ομάδα πολύ πίσω και
χωρίς τη δυνατότητα να καθορίζει από τα δικά
της αποτελέσματα τις πιθανότητες της.
Αργά ή γρήγορα θα προκύψει η φετινή πρωταθλήτρια. Θα έχει κάθε δικαίωμα να πανηγυρίσει.
Την ίδια ώρα, όμως, ρεαλιστικά θα πρέπει να προσεγγίσει τα δεδομένα, μακριά από συναισθηματισμούς και υπερβολές, έχοντας επικρατήσει σ’
ένα ανταγωνιστικό μεν όχι όμως ποιοτικό πρωτάθλημα και από τη στιγμή που σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υλοποιήσει τον
πολύ πιο απαιτητικό στόχο της ευρωπαϊκής διάκρισης...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,63%

X.A.
-0,73%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,31%

1,57%

1,00%

2,44%

0,47%

ΔΙΕΘΝΗ
Επενδύουν
πλέον και δεν
αποταμιεύουν
οι Γερμανοί
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

3,22%

-0,68%

Κέρδισε έδαφος η ψηφιακή συναλλαγή

Ολο και περισσότεροι πολίτες ακολουθούν την τεχνολογία και δεν μπαίνουν στις τράπεζες
Τον δρόμο που ακολουθούν εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη
και αλλού αναφορικά με τις συναλλαγές τους φαίνεται να παίρνουν και οι Κύπριοι. Στοιχεία της
Τράπεζας Κύπρου, της μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο σε

μερίδιο καταθέσεων, πελατών
και δανεισμού δείχνουν για πρώτη φορά πως οι πελάτες της που
εξυπηρετούνται αποκλειστικά
μέσα από ψηφιακά κανάλια έχουν
για πρώτη φορά ξεπεράσει τους
πελάτες που χρησιμοποιούν απο-

κλειστικά τα καταστήματα για
τις τραπεζικές τους εργασίες. Ο
παραδοσιακός τρόπος συναλλαγών χάνει έδαφος. Στέλεχος της
Τράπεζας ανέφερε ότι η εξέλιξη
αυτή είναι σημείο αναφοράς όσον
αφορά στη γενικότερη πορεία

ψηφιοποίησης του τραπεζικού
κλάδου στο νησί και εμπίπτει
στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης, η οποία θέλει τους πελάτες
των τραπεζών να απαιτούν ταχύτερη, ευκολότερη και φθηνότερη εξυπηρέτηση, αλλά και αυ-

Ανθεί το λαθρεμπόριο χρυσού από την Αφρική

ξημένο έλεγχο των δεδομένων
και των λογαριασμών τους. Οι
τράπεζες στην Κύπρο προχωρούν
με ταχείς ρυθμούς σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις και εγκαινίασαν καινούργιες εφαρμογές και
νέες υπηρεσίες. Σελ. 5

Τρόπους για
μείωση τιμής
του ρεύματος
μελετά η ΑΗΚ
Συνέντευξη Εμιλυς Γιολίτη
Εντατικές προσπάθειες καταβάλλει η ΑΗΚ για
μείωση της τιμής
του ηλεκτρικού
ρεύματος, που είναι ψηλή, τονίζει
η πρόεδρος της Αρχής Εμιλυ Γιολίτη, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι
αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αναφέρεται στις επόμενες κινήσεις της ΑΗΚ, την αγορά ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση
και απαντά στις επικρίσεις για
τα φωτοβολταϊκά. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μεγάλα κέρδη το 2018
που θύμισαν το 2010
Την περίοδο του 2010 θύμισαν τα κέρδη

που κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για το
2018 και που ανέρχονται στα 320 εκατ. ευρώ, μετά την απορρόφηση του υγιούς κομματιού της ΣΚΤ. Επί της ουσίας τα κέρδη του
2018 εκτός των εργασιών της απόκτησης
της ΣΚΤ, ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ. Σελ. 7

Αυξήθηκαν
τα ταξίδια παρά
τα ακριβά ναύλα

ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήθηκαν 2% οι τιμές
κατοικιών το α΄ 3μηνο

Ανοδος 5% τον Απρίλιο

Στον «αστερισμό» των βραχυχρόνιων μι-

σθώσεων εξακολουθεί να κινείται η αγορά
κατοικίας, με το 70% του ενδιαφέροντος
να αφορά ακίνητα που προορίζονται για
αξιοποίηση. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019,
οι τιμές πώλησης καταγράφουν αύξηση της
τάξεως του 2% σε σχέση με πέρυσι. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Στοιχεία για εκτεταμένο λαθρεμπόριο χρυσού από την Αφρική προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει στο φως έρευνα του Reuters.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται πως αποτελούν τον «κόμβο» της παράνομης διακίνησης χρυσού, καθώς από τα στοιχεία του τελωνείου των
Εμιράτων προκύπτει ότι το 2016 έγιναν πρωτοφανώς υψηλές εισαγωγές χρυσού από την Αφρική, αξίας 15,1 δισ. δολαρίων. Οι εξαγωγές αυτές,
όμως, δεν εμφανίζονται στα αρχεία των αφρικανικών χωρών... Σελ. 9

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

Κύπρος

1,49%

0,03%

Γερμανία

-0,01%

-0,03%

Aνεμοι Αλλαγής

Γαλλία

0,34%

-0,03%

Ιταλία

2,63%

0,03%

Ισπανία

1,07%

0,01%

Ιρλανδία

0,51%

0,00%

Ελλάδα

3,27%

-0,02%

1,17%

-0,03%

Ην. Βασίλειο

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

Η Κύπρος στάθηκε γερά στα πόδια
της, έγραψε η Financial Times
μετά από την επιτυχημένη άντληση 1,25 δισ. ευρώ από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
Το 5ετές ευρωπαϊκό μεσοπρόθεσμο ομόλογο ύψους 500 εκατ. με
επιτόκιο 0,673% και το 30ετές
ύψους 750 εκατ. με επιτόκιο
2,835% είναι αριθμοί που δεν αναμένονταν, αλλά παράλληλα αποδεικνύουν τον βαθμό εμπιστοσύνης προς την οικονομική διαχείριση και την οικονομική βιωσιμότητα –τόσο μεσοπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα– μιας χώρας
που πριν από έξι χρόνια κοιτούσε
κατάματα τη χρηματοπιστωτική
και δημοσιονομική άβυσσο. Έχει
γίνει εν τέλει αντιληπτό, ανεπαι-

σθήτως για πολλούς, ότι λειτουργεί
προς όφελος του συνόλου η ενάσκηση συνετούς οικονομικής πολιτικής που αποσκοπεί στη δημοσιονομική εξυγίανση. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών
απορρέει η ικανότητα διατήρησης
των δομών ενός κοινωνικού κράτους με αναπτυξιακή προοπτική.
Ωστόσο, η έμπρακτη αυτή εμπιστοσύνη θα ήταν πρέπον να
εκληφθεί ως συγκυριακή, υπό την
έννοια ότι η κυπριακή οικονομία,
αλλά και οι παγκόσμιες αγορές
μεταβάλλονται συνεχώς. Συνεπώς
στο άμεσο μέλλον ελλοχεύουν
κίνδυνοι για την Κύπρο. Το δημόσιο χρέος της Κύπρου ομολογουμένως παραμένει πολύ ψηλό
για τα δεδομένα της Ευρωζώνης.

Δημοσιονομικά στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η
Eurostat δείχνουν ότι η ποσοστιαία αναλογία του χρέους προς το
ΑΕΠ της Κύπρου παρουσίασε τη
μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το
τέταρτο τρίμηνο του 2017 μέχρι
το τέταρτο τρίμηνο του 2018 η
Κύπρος παρουσίασε αύξηση 6,8
ποσοστιαίων μονάδων.
Συγκεκριμένα η Κύπρος έχει
την τέταρτη υψηλότερη αναλογία
χρέους προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη πίσω από τις Ελλάδα, Ιταλία
και Πορτογαλία. Ενδεικτικό της
κατάστασης που επικρατεί στην
Ευρώπη είναι ότι η Ελλάδα καταγράφει χρέος 181,1% του ΑΕΠ, η
Κύπρος 102,5% και στην άλλη

ƮĮǊǗƴƾıǒĮ

άκρη βρίσκεται η Εσθονία με 8,4%.
Η συμφωνία για συγχώνευση του
Συνεργατισμού με την Ελληνική
Τράπεζα είναι ο κύριος λόγος πίσω
από την εξέλιξη αυτή και αναμένεται βελτίωση των οικονομικών
δεικτών, με το Υπουργείο Οικονομικών να θέτει στόχο για μείωση
του δημόσιου χρέους στο 90%
του ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο.
Από την άλλη οι επενδυτές σε
αυτή τη χρονική στιγμή φαίνεται
να αναζητούν ομόλογα υψηλής
απόδοσης, καθώς τα επιτόκια για
κρατικά ομόλογα παραμένουν
χαμηλά σε Ευρώπη και Αμερική.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται οικονομική ύφεση μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια, όπως
σηματοδοτήθηκε από την πρό-

Ακριβότερα κατά 10-15% είναι
τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω
της μείωσης των δρομολογίων.
Ωστόσο, αυτό δεν μείωσε το ενδιαφέρον των Κυπρίων για ταξίδια ιδιαίτερα τις ημέρες του
Πάσχα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
έως το τέλος του μήνα θα πετάξουν στο εξωτερικό 120.000
ταξιδιώτες. Σελ. 6

σφατη αντιστροφή της καμπύλης
αποδόσεων μεταξύ του 2ετούς
και του 5ετούς ομολόγου.
Περπατώντας, όμως, κατά μήκος του ποταμού Μόσχοβα μέχρι
το πάρκο Γκόρκι ακούγονται οι
άνεμοι της αλλαγής. Η πολιτικοοικονομική διάσταση του εν
λόγω δανεισμού για πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου
ως ο πρωταρχικός σκοπός αυτής
της πράξης συμβαδίζει με τις πολιτικές που έχουν προταθεί για
δημιουργία θεσμικής εμπιστοσύνης και κανονιστικής συμμόρφωσης με τη δυτική μας οικογένεια. Μια τέτοια προσέγγιση θα
συμβάλει σταδιακά στην περαιτέρω μείωση των δανειστικών
επιτοκίων.
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Ο συμβιβασμός της Ε.Ε.
για τα ψηφιακά
πνευματικά δικαιώματα
Η πρόσφατη ανανεωμένη οδηγία
της Ε.Ε. για τα πνευματικά δικαιώματα, που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου, έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης
αντιπαράθεσης. Οι υποστηρικτές
της μιλάνε για ένα μεγάλο βήμα
προς τα εμπρός που θα δώσει ώθηση στην κοινή ψηφιακή αγορά,
προστατεύοντας τους δημιουργούς,
ενώ οι πολέμιοί της μιλάνε για κατεδάφιση του Διαδικτύου.
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τα άρθρα 11 και 13 (15 και
17 στο τελικό κείμενο). Το πρώτο
επιτρέπει στους εκδότες να χρεώνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες όταν αυτές παραθέτουν αποσπάσματα από άρθρα, όπως για







Το copyright εξακολουθεί να είναι σήμερα
μια θολή ψηφιακή
προσομοίωση της αναλογικής εποχής και των
περιορισμών της, που
δεν υφίστανται πλέον.
παράδειγμα συμβαίνει στο Google
News και άλλους συγκεντρωτές
ειδήσεων (news aggregators). Το
δεύτερο υποχρεώνει πλατφόρμες
με περιεχόμενο που συνεισφέρουν
οι χρήστες τους (όπως το YouTube)
να ελέγχουν ότι δεν παραβιάζονται
πνευματικά δικαιώματα με την
ανάρτηση του περιεχομένου.
Αμφότερα τα άρθρα είναι διατυπωμένα με πολύ γενικό τρόπο
και αφήνουν τις λεπτομέρειες
στους εφαρμοστικούς νόμους των
κρατών-μελών, τα οποία έχουν
δύο χρόνια για να τους θέσουν σε
ισχύ. Η ασάφεια αυτή αφήνει από
μόνη της μεγάλο περιθώριο για
κριτική. Για παράδειγμα, δεδομένου
ότι σπάνια κάποιος ακολουθεί ένα
σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδα ο
οποίος δεν έχει επαρκή περιγραφή,
το πόσο μεγάλο είναι το απόσπασμα από το άρθρο που επιτρέπεται
να περιλαμβάνει ένας (δωρεάν)
σύνδεσμος σε αυτό, επηρεάζει
άμεσα, πέρα από τους news aggregators, και τις μηχανές αναζήτησης – μία υπηρεσία πολύ πιο
σημαντική για την κοινωνία.
Για πλατφόρμες όπως το YouTube, η εφαρμογή του άρθρου 13
(17) πρακτικά σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα πρέπει είτε να εξασφαλίζει

άδειες για τη χρήση περιεχομένου
που εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων (για παράδειγμα
ένα video από κινητό τηλέφωνο
χρήστη στο οποίο κάποια στιγμή
ακούγεται απόσπασμα από ένα
τραγούδι), είτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει φίλτρα τα οποία αυτόματα να ανιχνεύουν και να εμποδίζουν την ανάρτηση από τους
χρήστες της υλικού που εμπίπτει
σε πνευματικά δικαιώματα.
Στην πρώτη περίπτωση, κάποιες φορές η εξασφάλιση αυτών των
αδειών είναι εύκολη υπόθεση, κάποιες άλλες αδύνατη. Η πλατφόρμα
στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει
να δείξει ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα ή να κατεβάσει
το περιεχόμενο. Η χρήση των αυτοματοποιημένων φίλτρων είναι
ιδιαίτερα προβληματική, γιατί αφενός η τεχνολογία δεν είναι σε θέση
ακόμα να αναγνωρίσει τις πολλές
νόμιμες εξαιρέσεις ατελούς χρήσης
περιεχομένου («fair use»), αφετέρου
γιατί η τεχνολογία είναι ακριβή
και προσβάσιμη μόνο σε πολύ μεγάλες εταιρείες.
Το άρθρο 13, όμως, εισάγει μια
πολύ σημαντική αλλαγή: οι πλατφόρμες πλέον φέρουν μέρος της
ευθύνης για το περιεχόμενο που
αναρτούν οι χρήστες τους. Επίσης,
κατοχυρώνει το δικαίωμα των χρηστών να σχολιάζουν, να ασκούν
κριτική ή να παρωδούν, χωρίς αυτό
το παράγωγο περιεχόμενο να μπλοκάρεται και τους παρέχει τη νομική
δυνατότητα να στρέφονται ενάντια
σε πιθανό τέτοιο μπλοκάρισμα.
Η αλήθεια είναι ότι το copyright
εξακολουθεί να είναι σήμερα μια
θολή ψηφιακή προσομοίωση της
αναλογικής εποχής και των περιορισμών της διανομής φυσικών αντιτύπων-περιορισμών που απλά
δεν υφίστανται στην ψηφιακή εποχή. Η νέα οδηγία είναι αποτέλεσμα
μακροχρόνιων συμβιβασμών και
είναι φυσικό να μην ικανοποιεί
απόλυτα καμία πλευρά.
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
το Διαδίκτυο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το Facebook και το
YouTube. Είναι πολύ νωρίς για να
εκτιμήσουμε τις συνέπειες της
συγκεκριμένης Οδηγίας. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι οι νομικοί θα
έχουν πολλή δουλειά και ότι το
Διαδίκτυο είναι πολύ ανθεκτικό
για να καταστραφεί από αυτήν.

* Ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας είναι διευθυντής
πληροφορικής στο Media Lab του MIT.

Καλές οι τιμές στα φθαρτά. Ελπίζουμε η τιμή της βενζίνης να μην ανεβάσει τις τιμές τους, γιατί για τη βενζίνη δεν φαίνεται φως στο τούνελ.

«Γιόλο»
Κορώνα γράμματα νόμιζαν πολλοί πως έπαιξε ο

υπουργός Οικονομικών με την απόφαση να βγει
σε 30ετή δανεισμό. Πρώτη φορά στην ιστορία
της η Κύπρος, πολλά ακούγονται με τις δικαστικές αποφάσεις και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχει, η άρνηση δύο οίκων να αξιολογήσουν το αξιόχρεο της χώρας, αλλά και ένας τρίτος να κρατά ουδέτερη στάση, δεν έφτιαχναν
ωραίο κοκτέιλ. Το Υπουργείο είπε «Γιόλο», προχώρησε και του βγήκε. Πάλι καλά.

••••
Βενζίνη στον θεό
Τι και αν 45 εκατομμύρια τον χρόνο χρησιμοποι-

ούνται για να ανακόψουν την τιμή της βενζίνης.
Μείωσαν την τιμή της βενζίνης μόνο για ένα μήνα. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει αργά και σταθερά. Ακόμα να τοποθετηθούν οι αρμόδιοι για τη θέση του Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα έκανε λόγο για αδικαιολόγητες και περίεργες αυξήσεις στις τιμές. Δεν πειράζει, Πάσχα είναι τώρα, έχει πάρει το δώρο του ο εργαζόμενος,
έχει να πληρώσει τις περίεργες αυξήσεις της
βενζίνης.

Register online:
www.deloitte.com/cy/ifrs-9
© 2019 Deloitte Limited

••••
Ευρωεκλογές
και J&P Overseas

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Λεώνης

Παρασκευαΐδου για τις ευρωεκλογές με το Κόμμα Δικαιοσύνης ΟΑΔ, προκάλεσε, ως ήταν επό-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Έλεγχοι Κεφαλαίων
Κεφαλαιακοί περιορισμοί

Οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες όπως πλη-

ή έλεγχοι κεφαλαίων υφίστανται μετά από απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας και της κυβέρνησης,
με σκοπό τον περιορισμό
της κίνησης κεφαλαίων
εντός της οικονομίας μιας χώρας, τον περιορισμό των εισροών κεφαλαίων προς
την οικονομία μιας χώρας και τον περιορισμό των εκροών κεφαλαίων προς άλλες
χώρες.

ροφορείται η στήλη. Το Κέντρο Υγείας της Έγκωμης κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να εξυπηρετήσει και πέραν του ωραρίου του τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να προσφέρουν το αίμα

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

••••
Ανάγκη για αίμα

AΠΟΨΗ

IFRS 9 for Corporates
Practical demonstration of the application
of IFRS 9 with the use of Financial
Instruments eValuation Engine (F.I.V.E.)

τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας είναι πρόσχαροι και δεν
κοιτούν το ρολόι τους όταν υπάρχει προσφορά
από δότες. Η στήλη χαιρετίζει τέτοιες πρακτικές.

μενο, αντιδράσεις από μερίδα πρώην εργαζόμενων της πτωχεύσασας εταιρείας J&P Overseas. Ο
πρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Μηνά επιχείρησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, με βίντεο το οποίο ανάρτησε στο Facebook. Δεν φταίει
για το ναυάγιο της εταιρείας η κα Παρασκευαΐδου, η οποία ήταν μέλος του ΔΣ μόλις τέσσερις
μήνες. Όντως. Οι λάθος χειρισμοί θα πρέπει να
αναζητηθούν πολύ παλαιότερα. Ωστόσο, η εταιρεία έχει πτωχεύσει, οι υπάλληλοι παραμένουν
απλήρωτοι και αυτό σίγουρα δεν είναι το καλύτερο εφόδιο για τις ευρωεκλογές. Πάντως, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση στις 6 Μαΐου θα
πληρωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων της Κύπρου.

••••
Κίνδυνος η δικαστική
εξουσία για την οικονομία

Έντονος ο προβληματισμός στο Υπουργείο Οικο-

νομικών για τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις αποκοπές σε συντάξεις, εβδομάδες μετά τις αντισυνταγματικές νομοθεσίες για
τις περικοπές μισθών και το πάγωμα αυξήσεων
στο δημόσιο την περίοδο της κρίσης. Ως αντισυνταγματική κρίθηκε και η αποκοπή του ειδικού
επιδόματος της μισθοδοσίας των καθηγητών του
Πανεπιστημίου για τις αποκοπές των συντάξεων.
Η δικαστική εξουσία συνεχίζει απτόητη παρά τις
αντιδράσεις ότι τέτοιες αποφάσεις αποτελούν
«βόμβα» στα δημόσια οικονομικά. Αλλά όπως είπε και ο ηγέτης των Δημοσίων Υπαλλήλων, Γλαύκος Χατζηπέτρου, «είναι καλύτερα να έχουμε οικονομικά προβλήματα παρά να μην έχουμε κράτος δικαίου». Ένα δίκαιο, για τους δημόσιους
υπαλλήλους, κράτος.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Της παράδοσης το ομόλογο
Αν δούμε τη χρονική διάρκεια ενός
κρατικού ομολόγου και σαν ένα
τρόπο καταγραφής της εμπιστοσύνης κατά πόσο θα υπάρχει αυτό
το κράτος στη λήξη της διάρκειας
του ομολόγου, τότε μπορούμε να
πούμε πως αυτή τη στιγμή η Κύπρος
μπήκε για πρώτη φορά σε μια «ελίτ»
ομάδα χωρών που προσφέρουν μια
θετική προοπτική σε βάθος τριακονταετίας. Τουλάχιστον αυτό κρίνουν οι ξένοι, επειδή εμείς που ζούμε τα πράγματα εκ των έσω, ζούμε
σαν να μην υπάρχει αύριο.
Η κίνηση εξέπληξε ευχάριστα
τους πάντες και ήταν απόλυτα επιτυχής. Αντλήθηκαν €750 εκατ. με
το πρώτο τριακονταετές ομόλογο
της χώρας μας με απόδοση 2,835%,
ενώ ταυτόχρονα αντλήθηκαν και
άλλα €500 εκατ. με πενταετές ομόλογο με απόδοση 0,673%. Η συνολική υπερκάλυψη άγγιξε τα
€11,2δισ. και αυτό είναι που δείχνει
το τεράστιο ενδιαφέρον. Με την
κίνηση αυτή εξοφλείται άμεσα το
υπόλοιπο του ρωσικού δανείου που
λάβαμε πριν από μερικά χρόνια
στην κίνηση «ματ» που έγινε τότε
για να αποφύγουμε κατά τ’ άλλα
το ΔΝΤ και άλλα δαιμόνια… Φυσικά

πάλι καλά που βρέθηκε η Ρωσία
και μας δάνεισε, έστω και αν μας
στοίχιζε ακριβά…
Να πούμε πως ισχύει η θεωρία
της σχετικότητας. Δεν είναι ότι
σαν χώρα προσφέρουμε και το ιδανικότερο μέλλον. Απλώς χώρες,
όπως είναι η Γερμανία και η Αγγλία,
προκαλούν αβεβαιότητα με τις οικονομικές συνθήκες που ζουν, και
οι επενδυτές επιζητούν τρόπους
να επενδύσουν τα χρήματά τους
σε βάθος χρόνου που να τους αποφέρουν αποδόσεις. Η Κύπρος φαίνεται να έπεισε με τις οικονομικές
της επιδόσεις μετά το μνημόνιο
και τις προοπτικές που διανοίγονται
από εδώ και πέρα και έκριναν πως
μπορούν να την εμπιστευτούν ακόμη και σε βάθος τριακονταετίας.
Όλα καλά, λοιπόν, και ένα συγχαρητήρια αρμόζει δεόντως στους
διαχειριστές του δημοσίου χρέους
και στο Υπουργείο Οικονομικών.
Στους γραφικούς που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
με σχόλια του τύπου, «τζιαι άλλα
δανεικά;;; πόσα να φάτε;;; εσπάσετε…», εύχομαι ολόψυχα Καλή
Ανάσταση και καλή χώνευση του
οβελία και του κοκορετσιού, που

μας φέρνει στη σημερινή μέρα.
Παρόλο που οι επιλογές μας σήμερα
είναι πολύ περισσότερες για να περάσουμε τη μέρα της Ανάστασης
του Κυρίου, είναι κρίμα που σχεδόν
απωλέσαμε καθ’ ολοκληρίαν τα παραδοσιακά μας έθιμα. Και αναφέρομαι περισσότερο σε αυτό που
ζούσαν στα χωριά πριν από κάποιες
δεκαετίες. Το να μαζεύονται τα παιδιά στην πλατεία του χωριού και
να παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια.
Να γίνονται τραπέζια με παραδοσιακά φαγητά. Να διασκεδάζει ο
κόσμος πιο αγαπημένα, αφήνοντας
έστω στιγμιαία τις έννοιες του πίσω,
λέγοντας απλά πως «έχει ο Θεός...».
Σήμερα ζούμε περισσότερο μια
fusion κατάσταση. Μπορεί να πάμε
σε κάποιο χωριό, αλλά θα διαμένουμε σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί ο
σεφ θα επιμεληθεί το μενού, παρουσιάζοντας το αρνάκι και το κοκορέτσι, συνοδευόμενο με ένα
τουίστ που να συνάδει με τις γαστρονομικές κατευθύνσεις αυτής
της εποχής. Τα παιδιά δεν θα μαζευτούν μαζί για να παίξουν έξω
στην ύπαιθρο και στην πλατεία.
Θα αναλώσουν τον χρόνο τους να
μιλάνε μεταξύ του μέσω των δια-

δικτυακών μέσων έχοντας κάπου
υπόψη τους πως η σημερινή μέρα
είναι η μέρα της Κυριακής του Πάσχα, που απλώς τσουγκρίζουμε
αβγά μεταξύ μας και τρώμε περισσότερο φαγητό…
Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει
μάχη να επαναφέρει τη ζωή, τα
ήθη και τα έθιμα πίσω στην ύπαιθρο. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ο
κόσμος να επιστρέψει και να παραμείνει. Πρέπει οι σπασμωδικές
πλην φιλότιμες προσπάθειες των
λίγων να γίνουν μόνιμες και πιο
έντονες από πολλούς. Το κράτος
είναι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει πραγματικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η διατήρηση της παράδοσης είναι το μοναδικό ομόλογο που μπορεί να έχει διάρκεια στο βάθος των
αιώνων. Ας το κτίσουμε και αυτό
και είμαι σίγουρος ότι η έκδοση θα
έχει τεράστια υπερκάλυψη, θα προσφέρει μοναδικές επιδόσεις και θα
είναι απόλυτα επιτυχής. Χριστός
Ανέστη!

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

4

l

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ. Σάββατο 27 - Κυριακή Πάσχα 28 Απριλίου 2019

Εργαζόμαστε για μείωση της τιμής ρεύματος
Πρέπει να γίνουν πολλά, τονίζει η πρόεδρος της ΑΗΚ Εμιλυ Γιολίτη – Ο ρόλος της Αρχής στην έλευση φυσικού αερίου
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος
είναι όντως υψηλό και στόχος μας
είναι να μειωθεί, δηλώνει στην «Κ»
η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΗΚ Έμιλυ
Γιολίτη. Ξεδιπλώνει τα πλάνα της
και τις επόμενες κινήσεις της Αρχής,
για πρώτη φορά μετά την ανάληψη
των καθηκόντων της, ενώ δεν παραλείπει να απαντήσει σε αναφορές
αρνητικές για την ΑΗΚ, σε σχέση
με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας
και την τελευταία έρευνα για καρτέλ
στα φωτοβολταϊκά. Αναφέρεται,
επίσης, στη συμμετοχή της ΑΗΚ
για την έλευση του φυσικού αερίου
και τη νέα μονάδα παραγωγής στη
Δεκέλεια όπου θα εξάγεται με αγωγό
το φυσικό αέριο για την οποία έχουν
εξασφαλιστεί 10 εκατ. ευρώ από
ευρωπαϊκά κονδύλια.
–Έχει αναφερθεί πρόσφατα στη
Βουλή ότι ο ρόλος της ΑΗΚ δεν
είναι υπέρ του ανοίγματος της
αγοράς ενέργειας. Εσείς τι απαντάτε;
–Σας διαβεβαιώνω πως η ΑΗΚ
συμμορφώνεται με όλες τις υποδείξεις του Ρυθμιστή, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής εφαρμογής του λειτουργικού και λογισμικού διαχωρισμού και γενικά κάνει
όλες τις ενέργειες ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Δεν είναι ευθύνη της ΑΗΚ,
όμως, να ανοίξει την αγορά. Η ευθύνη μας είναι να υιοθετούμε τα
μέτρα που εξαγγέλλει ο Ρυθμιστής
για τη λειτουργία ενός υγιούς πλαισίου ανταγωνισμού, πράγμα που
πράττουμε. Παράλληλα η ΑΗΚ θα
συνεχίσει βάσει του δεκαετούς της
προγράμματος να ενισχύει την παραγωγή της, πάντα σε ρυθμιζόμενο
πλαίσιο. Απορρίπτω τον ισχυρισμό
ότι η ΑΗΚ καθυστερεί το άνοιγμα
της αγοράς.
–Είναι όμως υπέρ ενός ημικρατικού οργανισμού το άνοιγμα
και η φιλελευθεροποίηση της
αγοράς της ενέργειας;
–Η άρση οποιουδήποτε μονοπωλίου είναι υπέρ του καταναλωτή,
άρα και εμείς καλωσορίζουμε τον
ανταγωνισμό και πιστεύουμε ότι
θα αποτελέσει κίνητρο και για την
Αρχή να εκμοντερνιστεί και να εισαγάγει νέες διαδικασίες και νέα
πρότυπα που θα τη βοηθήσουν να
εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες
της. Σίγουρα η ΑΗΚ θα χάσει κάποια
μερίδια καταναλωτών και είναι
αναμενόμενο ότι αυτό θα συμβεί
στο ανταγωνιστικό της κομμάτι,
ωστόσο, υπάρχουν και αντισταθμιστικοί παράγοντες όπως το ότι
το δίκτυο της ΑΗΚ θα αποκτήσει
νέους χρήστες, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
–Γενικά το κόστος ηλεκτρισμού
στην Κύπρο είναι πολύ υψηλό.
Συχνά αυτό αποδίδεται στο ότι
η Κύπρος βασίζεται στα ορυκτά
καύσιμα. Εσείς πώς το σχολιάζετε;
–Είναι όντως υψηλό το κόστος
και έχουμε έγνοια για το πώς θα
μπορούσαμε να το μειώσουμε. Η
Κύπρος είναι ένα απομονωμένο
ενεργειακό σύστημα που σημαίνει
πως, μεταξύ άλλων, δεν είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο σύστημα, πρέπει να διατηρεί αυξημένο περιθώριο εφεδρείας για να διασφαλίζει απρόσκοπτη παροχή, δεν μπορεί να
αξιοποιήσει συνέργειες που υπάρχουν σε οικονομίες κλίμακος, και
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις συνεχείς αυξομειώσεις των διεθνών
τιμών καυσίμων. Σήμερα το 90%
της παραγωγής μας χρησιμοποιεί
το πετρέλαιο ως καύσιμο, σε αντίθεση με το 5% που είναι ο μέσος
όρος της Ε.Ε. Το κόστος ενέργειας
στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με
άλλα μικρά και απομονωμένα συστήματα, όπως είναι αυτά της Μάλτας και της Κρήτης. Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος
με αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ
και με την έλευση του Φ.Α. ενδέχεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αλλά και
στη μείωση του κόστους για τον
καταναλωτή.
–Πώς επιτυγχάνεται στην πράξη
η μείωση του κόστους στον καταναλωτή μέσω των ΑΠΕ της
ΑΗΚ;

«Θέλουμε να αναζητήσουμε ιδέες που να αλλάζουν την καθημερινότητα των πελατών μας, να τους εξοικονομούν χρόνο, χρήμα, κόπο, ενέργεια» επισημαίνει
η πρόεδρος της ΑΗΚ, Έμιλυ Γιολίτη.







«Απορρίπτουμε κάθε
ισχυρισμό για καταχρηστική εκμετάλλευση της
δεσπόζουσας θέσης της
και για οποιαδήποτε
συμμετοχή σε καρτέλ
στα φωτοβολταϊκά».







Η ΑΗΚ θα χάσει μερίδια
καταναλωτών, όταν
ανοίξει η αγορά ηλεκτρισμού, ωστόσο, θα αποκτήσει νέους χρήστες
παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας.
–Η δραστηριότητα της παραγωγής της ΑΗΚ λόγω της δεσπόζουσας της θέσης στην αγορά είναι
μια αυστηρά ρυθμιζόμενη δραστηριότητα που σημαίνει πως η Αρχή
δικαιούται να ανακτά μέσω των
διατιμήσεων της μόνο το πραγματικό της κόστος με εύλογο κέρδος,
ενώ μία μη ρυθμιζόμενη εταιρία
ιδιωτικού δικαίου τιμολογεί με
βάση το τρέχον κόστος αποφυγής,
που είναι σημαντικά υψηλότερο.
Για να σας δώσω ένα παράδειγμα,

Χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για ηλεκτροκίνηση
–Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ο
τομέας των μεταφορών. Έχει κάνει
κάποιες επενδύσεις η ΑΗΚ με σταθμούς φόρτισης. Ποιο είναι το πλάνο;

–Υπάρχουν αυτή την στιγμή 19
σταθμοί φόρτισης και υπάρχει
σχέδιο για τοποθέτηση επιπλέον
14 σταθμών στην Κύπρο ώστε να
καλυφθούν όλες οι πόλεις και οι
επαρχίες. Δυστυχώς, δεν είδαμε
μέχρι τώρα μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων να κυκλοφορούν στην Κύπρο. H ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων και πρέπει να υποστηριχθεί
με περισσότερα κίνητρα από την
Πολιτεία. Προς το παρόν τα ηλεκτρικά οχήματα δεν πληρώνουν
τέλος εγγραφής και σε κάποιους
δημόσιους χώρους στάθμευσης
η στάθμευση είναι δωρεάν.

με βάση τις πρόνοιες της μεταβατικής αγοράς η μη ρυθμιζόμενη
παραγωγή ΑΠΕ ανακτά περίπου
11 σεντ ανά κιλοβατώρα ,ενώ η
ρυθμιζόμενη παραγωγή της ΑΗΚ
ανακτά περίπου 6,5 σεντ.
–Ποιος είναι ο ρόλος της ΑΗΚ
στη μεταβατική ρύθμιση που
εφαρμόζεται από τη ΡΑΕΚ;
–Η μεταβατική αγορά επιτρέπει
διμερή συμβόλαια για την πώληση
από παραγωγούς ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε τρίτα μέρη

–Πώς πληρώνει ο καταναλωτής;

–Μέσω κάρτας, η οποία διατίθεται από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η κάρτα χρησιμοποιείται και χρεώνεται ειδικά για τη φόρτιση του αυτοκινήτου.
–Δεν υπάρχουν στα πλάνα σας άλλοι
τρόποι πληρωμής;

–Είναι στα πλάνα μας γενικότερα
να γίνεται περισσότερη και πιο
διευρυμένη χρήση της εφαρμογής της ΑΗΚ. Ο στόχος μας είναι
να γίνει πιο διαδραστική για να
μπορεί ο καταναλωτής μέσω της
εφαρμογής να κάνει αρκετές
συναλλαγές για τις οποίες σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να
μεταβαίνει στην Αρχή. Μέσω της
εφαρμογής θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνεται και η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος

που θα εκκαθαρίζονται μηνιαία
αντί ανά μισάωρο (που θα είναι το
χρονικό πλαίσιο της ανοικτής αγοράς, όταν θα είναι σε λειτουργία
το νέο λογισμικό). Η ΑΗΚ διεκδικεί
και δικαιούται θέση στη μεταβατική ρύθμιση, σταδιακά και ρυθμιζόμενα. Και για να εξηγήσω καλύτερα, το να προχωρήσει η ΑΗΚ
μέσα από τη ρυθμιζόμενή της παραγωγή στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνεπάγεται πολλά

έτσι αντί με κάρτα να γίνεται
απευθείας μέσω της εφαρμογής.
–Πέραν των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων είναι και οικονομικότερη λύση το ηλεκτρικό όχημα σε
σχέση με το συμβατικό;

–Τουλάχιστον κατά 50%. Και για
σκοπούς σύγκρισης να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα ηλεκτρικό όχημα που διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 30kWh, για
να γεμίσει η μπαταρία χρειάζονται 30x21cent/kWh= €6,01 και
σύμφωνα με τον κατασκευαστή
παρέχει εμβέλεια 254 χλμ. (στην
πράξη και αναλόγως δρομολογίου πιο κοντά στα 200 χλμ.). Από
την άλλη ένα συμβατικό όχημα
με κατανάλωση 6Litre/100km
για να καλύψει αντίστοιχη απόσταση χρειάζεται 12 λίτρα καύσιμο, οπότε 12x€1,248 = €14,98.

θετικά στοιχεία όπως είναι η διαφοροποίηση στο ενεργειακό μείγμα, η συμβολή στην πράσινη ενέργεια, η υποστήριξη προς το κράτος
να πετύχει τους ευρωπαϊκούς του
στόχους για τους ρίπους, και σημαντικότατα, η μείωση του κόστους, που καταβάλλει ο καταναλωτής.
–Πώς εμπλέκεται η ΑΗΚ στην
έλευση φυσικού αερίου;
–Η ΑΗΚ θα συμμετέχει, μαζί με
την Δημόσια Εταιρία Φυσικού Αε-

Τέσσερις γυναίκες στο τιμόνι της ΑΗΚ
–Τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου;
–Στόχος μας είναι η παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στον καταναλωτή και η διασφάλιση ενός
αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος από άποψης επάρκειας και
ασφάλειας. Παράλληλα, στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της
ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας. Θέλουμε δηλαδή πέραν
των τεχνοκρατικών ζητημάτων








Στόχος μας είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο
δυνατό κόστος στον καταναλωτή.
να αναζητήσουμε ιδέες που να
αλλάζουν την καθημερινότητα
των πελατών μας, να τους εξοικονομούν χρόνο, χρήμα, κόπο,
ενέργεια.
–Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αρχής;

–Αν αναλογιστούμε ότι η Αρχή
ιδρύθηκε το 1952 η διάκριση αυτή
με τιμά όσο και με προβληματίζει.
Η πρώτη γυναίκα μέλος του συμβουλίου της ΑΗΚ διορίστηκε το
2003, ενώ η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος το 2014 δηλαδή μισό
αιώνα μετά την ίδρυση της Αρχής.
Στο τιμόνι της Αρχής σήμερα για
πρώτη φορά είμαστε τέσσερις γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει
πολλά βήματα για τον εξορθολογισμό των ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε ακόμα
αρκετό δρόμο να διανύσουμε για
να φτάσουμε την πραγματική ισότητα.

ρίου (ΔΕΦΑ) 30%-70% στην Εταιρία
Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), που σκοπό έχει την κατασκευή
και λειτουργία των υποδομών εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου στην Κύπρο. Η αποσύνδεση
της υποδομής από την προμήθεια
φυσικού αερίου θα μας επιτρέψει,
όταν θα είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα δικά μας κοιτάσματα,
να χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλο
βαθμό την ίδια υποδομή και ο λειτουργικός σχεδιασμός είναι εξαρχής
προγραμματισμένος γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Παράλληλα, στους σχεδιασμούς, εμπίπτει η εγκατάσταση
νέας μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια όπου θα εξάγεται με αγωγό
το φυσικό αέριο. Ήδη εξασφαλίσαμε μερική χρηματοδότηση για
αυτή τη διασύνδεση, ύψους 10
εκατ. από ευρωπαϊκά κονδύλια και
στόχος μας είναι μόλις ολοκληρωθεί
η πρώτη φάση των υποδομών να
προχωρήσουμε με τη σύνδεση. Η
αναβάθμιση της Δεκέλειας και η
σύνδεσή της με τον σταθμό του
Βασιλικού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΑΗΚ, επειδή η
συγκέντρωση ενεργειακών υποδομών στον Βασιλικό και η λειτουργία του Συστήματος με μοναδικό τροφοδότη τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, συνεπάγεται σοβαρό ρίσκο στην ασφάλεια εφοδιασμού και την ευστάθεια
του συστήματος, που πρέπει απαρέγκλιτα ως κράτος να διασφαλίσουμε.
–Πώς απαντά η ΑΗΚ στα επιχειρήματα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στα φωτοβολταϊκά;
–Η ΑΗΚ κατέχει και λειτουργεί
ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Τσέρι, ισχύος 3MW πλήρως αδειοδοτημένο. Άρα απορρίπτουμε κάθε
ισχυρισμό για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της και για οποιαδήποτε συμμετοχή σε καρτέλ στα φωτοβολταϊκά.

Παραπλανητικές αναφορές

–Επαναφορά μερίσματος προς
το κράτος. Ποιοι οι λόγοι της
διαφωνίας σας; Ποιο το κόστος
της ΑΗΚ από αυτό το ενδεχόμενο;
–Εμείς ζητήσαμε διαβούλευση.
Υπάρχει αριθμός θεμάτων, όπως
είναι και η συμπερίληψη της δραστηριότητας της παραγωγής στους
παράγοντες που θα λαμβάνονται
υπόψην, όταν θα ζητείται η αποταμίευση μερισμάτων στα οποία
πιστεύουμε πως πρέπει να γίνεται
αναφορά στο Νομοσχέδιο. Το ότι
η ΑΗΚ είναι ρυθμιζόμενος οργανισμός σημαίνει πως τυχόν πλεόνασμα κατατάσσεται στο δεκαετές
επενδυτικό πρόγραμμα που βασικούς στόχους έχει τη μείωση κόστους προς όφελος του καταναλωτή, και τη μείωση στις εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις.
Το ότι η παραγωγή λαμβάνεται
υπόψην στον ετήσιο προϋπολογισμό δεν μας αρκεί, επειδή η φύση
των εργασιών και υποδομών που
προϋποθέτει το έργο μας είναι τέτοια που οφείλουμε να εκπονούμε
μακροχρόνιο και όχι ετήσιο πρόγραμμα επενδύσεων. Να αναφέρω,
επίσης, πως ο προϋπολογισμός μας
φέτος είναι ελλειμματικός, άρα οι
αναφορές σε αποθεματικά είναι
παραπλανητικές. Αναμένω ότι θα
προσκληθούμε να εκφέρουμε τις
απόψεις μας στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το συντομότερο δυνατό
και εν πάση περιπτώσει, πως δεν
θα προχωρήσει η ψήφισή του χωρίς
την προηγούμενη έστω και καθυστερημένη, διαβούλευση με την
ΑΗΚ.
–Ποιος είναι ο χειρισμός στο αίτημα των συντεχνιών για επιστροφή των αποκοπών;
–Υπάρχει μια απόφαση Δικαστηρίου που οφείλουμε να σεβαστούμε και το Δ.Σ. συνεκτιμώντας
όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας της συγκεκριμένης απόφασης και του τρόπου
εφαρμογής της, θέματα για τα οποία
έχουμε ζητήσει γνωμάτευση, θα
τοποθετηθεί το αμέσως επόμενο
διάστημα.
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Η τεχνολογία
νίκησε τελικά
την παράδοση
στις τράπεζες
Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας
είναι η ολλανδική ING, η οποία δεν διαθέτει παραδοσιακά καταστήματα. Σε μια
χώρα όπως η Γερμανία, όπου η τραπεζική
είναι μια ώριμη βιομηχανία. Το πελατολόγιο της Revolut, της τράπεζας που επίσης δεν έχει φυσική παρουσία σε κανένα
κράτος, ανεβαίνει με αριθμητική πρόοδο.







Η εξέλιξη αποτελεί σημείο
αναφοράς στην γενικότερη
πορεία της ψηφιοποίησης
του τραπεζικού κλάδου.
Η Apple προσφάτως ανακοίνωσε πως θα
προχωρήσει στη δημιουργία πιστωτικής
κάρτας με την οποία οι πελάτες θα προχωρούν σε αγορές, όπως πράττουν με
τη Revolut. Στην Κύπρο, όμως, η κουλτούρα της ψηφιοποίησης των τραπεζών
δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στοιχεία της Τράπεζας
Κύπρου, της μεγαλύτερης τράπεζας στην
Κύπρο σε μερίδιο καταθέσεων, πελατών
και δανεισμού δείχνουν για πρώτη φορά
πως οι πελάτες της που εξυπηρετούνται

αποκλειστικά μέσα από ψηφιακά κανάλια
έχουν για πρώτη φορά ξεπεράσει τους
πελάτες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά
τα καταστήματα για τις τραπεζικές τους
εργασίες.
Η Τράπεζα Κύπρου –όπως και αρκετές
άλλες– συλλέγει στοιχεία για τις συμπεριφορές των πελατών της, σε τι είδους
τραπεζικές εργασίες προχωρούν και μέσω
ποιων καναλιών επιτυγχάνονται. Αυτά
τα δεδομένα καταδεικνύουν πως οι τραπεζικές εργασίες που γίνονται στα καταστήματα, κατά 90% αφορούν πληρωμές
και μεταβιβάσεις χρημάτων σε υπηρεσίες
και άλλες τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού. Στο 10% ανήκουν οι χορηγήσεις
δανείων, σύναψη ασφαλιστικών προγραμμάτων και άλλα.
Επίσης, τα ίδια δεδομένα κατηγοριοποιούν τους πελάτες ως χρήστες που
διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους εργασίες μόνο διαδικτυακά (είτε μέσω υπολογιστή, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου),
σε χρήστες που διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους εργασίες μόνο μέσω καταστημάτων, χρήστες που χρησιμοποιούν
και τα δύο κανάλια, αλλά και χρήστες
που είναι επί της ουσίας ανενεργοί, αφού
οι λογαριασμοί τους είναι μόνο για να
μπαίνει μηνιαίως ο μισθός τους ή η σύνταξή τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία από τις αρχές του 2019, αυτοί που
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Λάθος απόφαση
για τις χρεώσεις

Για πρώτη φορά οι πελάτες προτίμησαν
να κινούνται σε ψηφιακούς διαδρόμους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

l

Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις του κλάδου θέλουν τα μισά καταστήματα να καταργούνται μέχρι το 2021. Η ίδια εικόνα επικρατεί διεθνώς.
επιλέγουν μόνο τα ψηφιακά κανάλια για
τραπεζικές συναλλαγές, ξεπέρασαν αυτούς που επισκέπτονται μόνο τα καταστήματα. Και αυτό είναι σημείο αναφοράς.
Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου σχολίασε,
«η εξέλιξη αυτή είναι σημείο αναφοράς
όσον αφορά στη γενικότερη πορεία ψηφιοποίησης του τραπεζικού κλάδου στο
νησί και εμπίπτει στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης, η οποία θέλει τους πελάτες των τραπεζών να απαιτούν ταχύτερη, ευκολότερη και φθηνότερη εξυπηρέτηση, αλλά και αυξημένο έλεγχο
των δεδομένων και των λογαριασμών
τους».

Αργά ή γρήγορα
Ήδη οι τράπεζες και στην Κύπρο προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές. Καινούργιες εφαρμογές, νέες υπηρεσίες, όπως

το QuickPay της Τράπεζας Κύπρου και
το Skash της Astrobank, διασύνδεση λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες, ψηφιακά προϊόντα και άλλα. Ωστόσο, η
εκλογίκευση των καταστημάτων είναι
μια αναπόφευκτη εξέλιξη στην πορεία
που ακολουθεί ο τραπεζικός κλάδος, ενώ
η μείωση των καταστημάτων και η αλλαγή
του ύφους και του τρόπου λειτουργίας
τους, αποτελούν νομοτέλεια. Οι πελάτες
φαίνεται να θέλουν ηλεκτρονικά προϊόντα, ψηφιακά, στο κινητό, εύκολα,
απλά και μακριά από ουρές στα ταμεία,
κάτι που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος
ζωής. Στην Ελλάδα, όπου η τραπεζική
κουλτούρα είναι πολύ κοντινή με την
αντίστοιχη κυπριακή, οι εκτιμήσεις του
κλάδου θέλουν τα μισά καταστήματα να
καταργούνται μέχρι το 2021, μια εικόνα
εξάλλου που αλλού λιγότερο και αλλού
περισσότερο επικρατεί διεθνώς.

Μπορεί τα δεδομένα να δείχνουν στροφή των
πελατών στα ψηφιακά κανάλια, εντούτοις ο
τρόπος που επέλεξε η Τράπεζα Κύπρου προ
μηνών να «σπρώξει» τους πελάτες στην «ψηφιακή οδό», δέχθηκε –και δικαιολογημένα– μεγάλη κριτική. Η τράπεζα Κύπρου θεώρησε
σωστό να αυξήσει τις χρεώσεις εντός καταστήματος για κάποιες τραπεζικές εργασίες, με
ταυτόχρονη μείωση ή και ακύρωση των χρεώσεων για τα ψηφιακά κανάλια. Πηγές ανέφεραν
πως η απόφαση για χρεώσεις σε τραπεζικές
εργασίες που γίνονται εντός του καταστήματος
δεν ταίριαζε με την κουλτούρα του Κύπριου
πελάτη, ενώ ένα προϊόν που αδιαμφισβήτητα
θα ήταν καλής ποιότητας, θα έστρεφε αργά ή
γρήγορα τον Κύπριο πελάτη της τράπεζας στη
χρήση της νέας τεχνολογίας παρά στα παραδοσιακά εργαλεία. Επί παραδείγματι, σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, η αξιοποίηση μιας εφαρμογής
πληρωμών, όπως είναι το προαναφερθέν QuickPay, το οποίο συνέδεσαν με την ευρύτερη στροφή των πελατών στα ψηφιακά κανάλια. Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε
προσφάτως και στην κατάργηση 15 καταστημάτων, τα οποία κατά τη γνώμη της δεν δικαιολογούσαν τη λειτουργία τους, ή είχαν, χιλιομετρικά ομιλώντας, κοντά άλλα καταστήματα
για να εξυπηρετούνται οι πελάτες. Πριν από
τρεις μήνες, στην ανακοίνωση της Τράπεζας
Κύπρου προς το προσωπικό της, την οποία υπέγραφε ο διευθυντής διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής & ΜΜΕ, Χάρης Πουαγκαρέ και συνόδευε
την απόφαση για το κλείσιμο των 15 καταστημάτων, είχαν δοθεί ξεκάθαρα μηνύματα για
την ψηφιακή στροφή των πελατών. Ανέφερε
πως η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας
διεκπεραιώνεται όλο και περισσότερο μέσα
από τα ψηφιακά κανάλια και το 75% των συνολικών συναλλαγών τους γίνεται εκτός «πάγκου». Στους ιδιώτες, όπως σημειωνόταν στην
επιστολή, το ποσοστό αυτό έφτανε το 83%,εννέα
στις δέκα αναλήψεις γίνονταν από ΑΤΜ, ενώ
οι αιτήσεις για δάνεια μέσα από την εφαρμογή
της τράπεζας, την 1bank αυξάνονταν καθημερινά. Το 92% των χρηματικών μεταφορών γινόταν ψηφιακά, κατέληγε.
Για την Τράπεζα Κύπρου, η «ψηφιακή της
μεταμόρφωση» θα κοστίσει 100 εκατ. ευρώ σε
βάθος τετραετίας, αρχής γενομένης το 2017.
Τα 50 αφορούσαν στη συνεργασία που συνήψε
το 2017 με την ΙΒΜ και τη Microsoft.

Job post: Project Coordinator / 2.5 year – full-time
We are seeking a project coordinator to manage our Single-Use Plastic Reduction
project in Cyprus, which will raise awareness amongst tourists and residents in Ayia
Napa and Protaras of the problems associated with plastic waste and encourage
them to take action to reduce the amount of plastic waste generated.
Location:
Role:
Contract:
Hours:
Start date:
Remuneration:

Ayia Napa/Protaras, Cyprus
Coordinating the delivery of the Single-Use Plastic Reduction
Project/Campaign
2.5-year fixed-term contract
Full-time (flexible, including occasional weekends/evenings)
1st June 2019
Competitive, depending on qualifications and experience.
Payment will be made through our project partner CSTI.

The successful candidate will be employed by the Travel Foundation reporting to a
Destinations Programme Officer based in the UK but supported locally by our project
partner the Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI), which is acting as the
project secretariat.
THE TRAVEL FOUNDATION is a registered charity in the UK, founded in 2003. We
work in partnership with leading tourism organisations to improve the impacts of
tourism in destinations – bringing greater benefits for local communi-ties, the
environment and tourists.
CYPRUS SUSTAINABLE TOURISM INITIATIVE (CSTI) is an independent not-profit
organization that aims to demon-strate the environmental and socio-economic
benefits that sustainable tourism can bring to the island. The Travel Foundation has
worked with CSTI over a number of years delivering projects in Cyprus.
APPLICATION PROCESS
Please visit http://www.thetravelfoundation.org.uk/about_us/recruitment/ to
download the full Job Description and view details of how to apply for the role.
The deadline for applications is 23:00 (Cyprus time) on 9th May 2019
Face to face interviews will take place on 13th or 14th May in Nicosia, Cyprus
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Τα ακριβά εισιτήρια δεν μείωσαν τα ταξίδια
Στις 120 χιλιάδες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί η επιβατική κίνηση από την Κύπρο για το εξωτερικό τον Απρίλιο
Tης ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι εκτιμήσεις ότι μέχρι τέλος Απριλίου γύρω στους 120 χιλιάδες ταξιδιώτες από Κύπρο θα μεταβούν
με τις αποσκευές τους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 5,8%
περισσότεροι σε σχέση με πέρσι,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ούτε
η ακρίβεια, ούτε ο περιορισμός
πτήσεων έχει αλλάξει τα πλάνα
των Κυπρίων για πασχαλινές διακοπές στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων οι πτήσεις από και προς την Ελλάδα, είναι φέτος μειωμένες κατά 1-2 ημερησίως. Ως εκ τούτου, η μείωση
της προσφοράς και την ίδια ώρα
η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει







Στο 5,8% αναμένεται
η αύξηση ταξιδίων από
Κύπρο τον τρέχοντα
μήνα σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή
περίοδο.
αναπόφευκτα σε άνοδο των τιμών
κυρίως δε προς τους ελληνικούς
προορισμούς. Έτσι, η αγορά εισιτηρίων στοιχίζει φέτος κατά 1015% περισσότερο σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
ακόμα και η αγορά γίνει ένα μήνα
πριν από το ταξίδι.

Κυρίως στην Ελλάδα
Από το σύνολο των 120 χιλιάδων, η μερίδα του λέοντος του
εξερχόμενου τουρισμού, αφορά
ταξίδια αναψυχής αναφέρει ο κ.
Κελεπέσιης. Όσον αφορά τους
αγαπημένους προορισμούς των
Κυπρίων ταξιδιωτών, πρώτη στην
λίστα είναι όπως κάθε χρόνο η
Ελλάδα. Ωστόσο, ενώ σε ετήσια
βάση οι ελληνικοί προορισμοί
αποτελούν το 30-35% των ταξιδίων
των Κυπρίων, το Πάσχα η τάση
αυξάνεται και ξεπερνά το 55%.
Προκειμένου να ανταποκριθούν
στην αυξημένη ζήτηση, αεροπορικές εταιρείες και να καλύψουν
το κενό των πτήσεων αεροπορικές
εταιρείες προσθέτουν ναυλωμένες
πτήσεις κυρίως προς Χανιά και
Ηράκλειο της Κρήτης, και φυσικά

Ακριβότερα κατά 10-15% είναι τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της μείωσης των δρομολογίων.
για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πέραν της Ελλάδας, υπάρχει ενδιαφέρον και κρατήσεις για προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπη,
την Πράγα, και τη Βιέννη, αλλά
και το Βελιγράδι. Κρατήσεις γίνονται και για το Παρίσι, προορισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά
στις προτιμήσεις των Κυπρίων,
ακόμα και μετά το κλείσιμο της
Cobalt, η οποία προσέφερε απευθείας πτήσεις.

Αλλάζουν οι τάσεις
Αυτό που φαίνεται να διαφοροποιείται στις επιλογές των ταξιδιωτών από Κύπρο είναι η αύξηση των ταξιδίων για μακρινούς
προορισμούς όπως η Άπω Ανατολή, η Αμερική, και η Αφρική.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το σύνολο των ταξιδιωτών από Κύπρο το 2018, οι 15
χιλιάδες ταξίδεψαν σε προορισμούς στην Αφρική, οι 26 χιλιάδες
στην Αμερική, ενώ 140 χιλιάδες
στην Ασία, με σημαντικά ποσοστά
να καταλαμβάνουν προορισμοί
όπως Κίνα, Ιαπωνία και Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

Αυξάνεται ο τουρισμός της κρουαζιέρας
Η τάση στις προτιμήσεις των Κύπριων
τουριστών για το Πάσχα του 2019
δείχνει επίσης στροφή προς τις
κρουαζιέρες. Ωστόσο, λόγω του ότι
αυτή η επιλογή είναι περιορισμένη
στα κυπριακά λιμάνια, επιλέγουν
να ταξιδεύουν στα λιμάνια του Πειραιά, της Κοπεγχάγης και Ρώμης.
«Οι Κύπριοι έχουν αγαπήσει το προϊόν της κρουαζιέρας και από θέμα
τιμής θεωρείται προσιτή επιλογή»,
αναφέρει ο κ. Κελεπέσιης, ενώ προσθέτει ότι οι τιμές για τις κρουαζιέρες
ξεκινούν από 750-800 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 1200-1300 ευρώ μαζί
με το αεροπορικό εισιτήριο.
Φυσικά από το σύνολο των ταξιδιωτών, μόλις το 5% αφορά τουρισμό
κρουαζιέρας, ωστόσο και πάλι ο
αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση
με πέρσι. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες
βλέπουν ότι το ποσοστό είναι μεν
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ωστόσο,
τονίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια
και προοπτικές για ενίσχυση του
τουρισμού κρουαζιέρας από τα κυ-

πριακά λιμάνια, ιδιαίτερα μετά τη
βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι
Λεμεσού. Αυτό που τονίζεται από
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες είναι
ότι οι αρμόδιες αρχές και το Υφυπουργείο Τουρισμού για παροχή κινήτρων προς τις εταιρείες κρουαζιερόπλοιων ώστε να προσθέσουν
το λιμάνι της Λεμεσού στα δρομολόγια των κρουαζιέρων τους. Κάτι
ανάλογο με την πρακτική που έχει
ακολουθήσει η Μάλτα, η οποία δίνει

οικονομικά κίνητρα και συγκεντρώνει 3000 τουρίστες κρουαζιέρας
εβδομαδιαίως. Δεν παραγνωρίζεται
φυσικά από την άλλη η ιδιαιτερότητα
της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου με την αστάθεια στις γειτονικές χώρες Αίγυπτο, Ισραήλ, και
Τουρκία να λειτουργεί ανασταλτικά
για προώθηση των κρουαζιέρων.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο
υφυπουργός Τουρισμού έκανε λόγο
για ενθαρρυντικά μηνύματα στον

τομέα της κρουαζιέρας, και τόνισε
την ανάγκη να καταστεί το λιμάνι
Λεμεσού βασικό κέντρο κρουαζιέρας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται
δε ότι το Υφυπουργείο προχωρά σε
συναντήσεις στο εξωτερικό για προσέλκυση εταιρειών μεγάλης εμβέλειας στον τομέα της κρουαζιέρας.
Σημαντική ώθηση έχει ήδη δοθεί
στον τουρισμό κρουαζιέρας μετά
τις κινήσεις της εταιρείας TUI και
Celestyal. Συγκεκριμένα ο κολοσσός
στον τομέα των ταξιδίων TUI, από
τον Νοέμβριο του 2019, με τα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας ξεκινούν
δρομολόγια με αφετηρία το λιμάνι
Λεμεσού στο πλαίσιο του προγράμματος Fly and Cruise. Από τον Δεκέμβριο του 2019, ξεκινούν τα δρομολόγια Seven Days- three continents
της εταιρείας Celestyal. Ωστόσο, και
στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για
χειμερινή περίοδο. «Το στοίχημα
είναι να μπούμε δυναμικά και την
καλοκαιρινή σεζόν στις κρουαζιέρες»
επισημαίνει ο κ. Κελεπέσιης.

Διπλή διάκριση για τη House of Investment
Η εταιρεία που ίδρυσε ο Παντελής Σολωμής στα περιοδικά Wealth & Finance International και The European
Δύο υψηλές διακρίσεις έλαβε η
«μπουτίκ» επενδυτική εταιρεία
του Κύπριου Παντελή Σολωμή,
«House of Investment», για το
2018. Η «House of Investment»
συμπεριλαμβάνεται πλέον στις
100 καλύτερες εταιρείες Real Estate & Finance για το 2018 σύμφωνα
με το περιοδικό Wealth & Finance
International, παράλληλα το περιοδικό «The European» στα «The
European Business & Finance
Awards» τη βράβευσε ως «Best
International Investment and Investment Advisory Firm, Cyprus
2018». Επιπλέoν, ο κ. Σολωμής
έχει βραβευθεί από το «The European» ως «Finance CEO of the
Year, Cyprus 2018».
Ο ιδρυτής και εκτελεστικός
πρόεδρος της House of Investment, Παντελής Σολωμής δήλωσε: «Κάθε αναγνώριση αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία
μας και μας γεμίζει με χαρά και
υπερηφάνεια. Τα βραβεία αυτά
αποτελούν την αναγνώριση της
συλλογικής μας προσπάθειας για
τη διατήρηση της υψηλής μας
επίδοσης στον τομέα των επενδύσεων, της παροχής υπηρεσιών
και των ακινήτων».
Αποτελούν μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε
απέναντι στους ανθρώπους, στους
συνεργάτες και στους επαγγελματίες που μας επιλέγουν. Είναι

τιμή μας που ξεχώρισαν την εταιρεία μας μεταξύ άλλων αξιόλογων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς παγκοσμίως. Προτεραιότητά μας για
το παρόν και το μέλλον, είναι να
δημιουργούμε υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα και το όνομα House of Investment να είναι συνώνυμο με
την επιτυχία για τους πελάτες και
συνεργάτες μας – «Οι πελάτες για
εμάς δεν είναι απλοί πελάτες,
αλλά μακροχρόνιοι εταίροι».
Η House of Investment (ΗΟΙ)
είναι «μπουτίκ» επενδυτική εταιρεία που ασχολείται με ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια, διαχείριση
επενδύσεων και συμβουλευτικές
στρατηγικές στους τομείς της
τραπεζικής, των ακινήτων, της
ναυτιλίας και της ενέργειας. Βασικές αγορές του επενδυτικού εν-

διαφέροντος περιλαμβάνουν την
Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρωσία, τα
Βαλκάνια, τον Αραβικό Κόλπο
και τη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία
αντιπροσωπεύει ένα επιλεκτικό

χαρτοφυλάκιο πελατών και παρέχει εξειδικευμένες επενδυτικές
λύσεις μέσω μιας εστιασμένης
συμβουλευτικής στρατηγικής. Η
βάση της εταιρείας βρίσκεται στη

Λευκωσία. Η ΗΟΙ έχει καταφέρει
να ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό
επενδύσεων στην Κύπρο μετά το
2013 με ουσιαστική συμβολή τόσο
στην ανάκαμψη της οικονομίας
όσο και στην αναγνώριση της
Κύπρου ως επενδυτικού κέντρου
στην περιοχή από μεγάλους επενδυτικούς οργανισμούς και «Family
Offices». Από τον Φεβρουάριο
του 2014, ο ιδρυτής της House of
Investment έχει διοριστεί ως ειδικός απεσταλμένος του προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
και στο Συμβούλιο Συνεργασίας
του Κόλπου (GCC) αναφορικά με
επενδύσεις που σχετίζονται με
θέματα ενέργειας, τουρισμού,
ακινήτων, ναυτιλιακών και υποδομών. Ο κ. Σολωμής είχε σημαντική συμβολή στη επισημοποίηση διπλωματικών σχέσεων
με το Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας και το άνοιγμα πρεσβείας
στο Ριάντ και Λευκωσία μετά από
σχεδόν 60 ολόκληρα χρόνια.
Ο κ. Σολωμής είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κυπρο - Ιορδανικού συνδέσμου που δημιούργησε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) το 2017 σε
μια προσπάθεια προώθησης, επέκτασης και ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας.

Βιογραφικό
Ο ιδρυτής της House of Inve-

stment έχει μεγάλη εμπειρία σε
θέματα διαμόρφωσης, στρατηγικής και χρηματοοικονομικών
με εξειδίκευση σε «εναλλακτικές επενδύσεις». Είναι κάτοχος
MBA Finance και MSc Operation
Research στα Πανεπιστήμια του
Στάνφορντ και της Καλιφόρνια,
καθώς και τίτλους BSc στα
εφαρμοσμένα μαθηματικά και
στατιστική. Εργάστηκε σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στις
εταιρείες Arthur D. Little στη
Βοστόνη και στην Texaco Inc.
στην Καλιφόρνια. Με την ιδιότητά του ως ανώτερου διευθυντή
στην Arthur D. Little που ήταν
και η πιο πρόσφατη του θέση
πριν από τον επαναπατρισμό
του, βοήθησε μεγάλο αριθμό
πολυεθνικών οργανισμών σε
θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής και Corporate Finance. Ο κ.
Σολωμής, πριν από την ίδρυση
της House of Investment στην
Κύπρο διετέλεσε εκτελεστικός
αντιπρόεδρος στον Όμιλο εταιρειών Λεπτού και στον ανώτερο
διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου Εταιριών Σιακόλα, καθώς
και σύμβουλος σε αριθμό εταιρειών του εν λόγω ομίλου.
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Ξύπνησαν μνήμες κερδών του 2010

Πώς η Ελληνική Τράπεζα σημείωσε τέτοια θεαματική άνοδο το 2018
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την οικονομική δυσχέρεια
που θα «χτυπούσε» τις χώρες μετά
την πτώση της Lehman Brothers
τον Σεπτέμβριο του 2008 και τα
επακόλουθα στην μικρή οικονομία
της Κύπρου, τα οποία είναι πλέον
γνωστά. Ενώ μέχρι το 2011 οι
τράπεζες της Κύπρου παρουσίαζαν κέρδη με τριψήφια νούμερα
εκατομμυρίων, μετά το 2011 οι
πολίτες συνήθισαν να ακούν μέχρι
και το 2018 για ζημιές πολλών
εκατομμυρίων ευρώ από αρκετά
τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου.
Ωστόσο, την Πέμπτη η Ελληνική
Τράπεζα παρουσίασε κέρδη για
το 2018, τα οποία ξύπνησαν μνήμες της αρχής αυτή της δεκαετίας.
Συγκεκριμένα, η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη 320 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απορρόφηση του υγιούς κομματιού
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η οικονομία της Κύπρου επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση
της Ευρωζώνης, από τα ομόλογα
της Ελλάδας και γενικότερα από
τις χρηματαγορές. Ο χρηματοοικονομικός τομέας της Κύπρου
επλήγη πάρα πολύ από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου,
αλλά και από δάνεια, τα οποία
χορηγούσε και επέστρεφαν ως
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Στο
κοκτέιλ της κατηφόρας της κυπριακής οικονομίας συνέβαλε και
η υποβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας στο τέλος
του 2011, ενώ το 2012 υπέγραψε
η χώρα να μπει σε πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής.
Εν μέσω του 2010, που και ανακοινώνονταν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009, υπήρχαν
δημοσιεύματα της «Κ» όπου έκαναν αναφορές για «μειωμένα κέρ-

αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν και
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Πρέπει να υπογραμμισθεί, ωστόσο, πως τα κέρδη αυτά
είναι μη επαναλαμβανόμενα. Επί
της ουσίας τα κέρδη του 2018
εκτός των εργασιών της απόκτησης της ΣΚΤ, ανήλθαν στα 22
εκατ. ευρώ.

Τα νέα δεδομένα

Μεγάλη η έκθεσή της σε κυβερνητικά ομόλογα, την οποία βεβαίως θέλει

να μειώσει.







Για τα κέρδη ρεκόρ
ρόλο έπαιξε η απόκτηση του υγιούς χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού.
δη» της χρονιάς που πέρασε, με
τις τράπεζες να αναφέρουν στα
αποτελέσματά τους πως οι προοπτικές υπάρχουν για επιστροφή
στα ακόμα μεγαλύτερα κέρδη των
προηγούμενων χρόνων. Χαρακτηριστικά, η Τράπεζα Κύπρου
είχε παρουσιάσει 313 εκατ. ευρώ
κέρδος για το 2009, έναντι 552
εκατ. ευρώ κέρδος το 2008. Η Λαϊκή Τράπεζα το 2009 είχε παρουσιάσει για το 2009 173,9 εκατ. ευρώ, έναντι 394,6 εκατ. ευρώ κερδών το 2008. Η Ελληνική Τράπεζα
για το 2009 είχε παρουσιάσει 28,3
εκατ. ευρώ κέρδος, έναντι 31,3
εκατ. ευρώ για το 2008. Για το
2010 η Τράπεζα Κύπρου είχε παρουσιάσει κέρδη 306 εκατ., το

2011 είχε 312 εκατ. ευρώ, ενώ το
2012 έφερε για την τράπεζα μόνο
ζημιές, ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η
Ελληνική για το 2010 είχε παρουσιάσει 15,3 εκατ. ευρώ κερδών,
ενώ το 2011 παρουσίασε ζημιές
ύψους 100,7 εκατ. ευρώ. Το 2012
έφερε για την Ελληνική επίσης
ζημιές, 23,4 εκατ. ευρώ.

Η ΣΚΤ έδωσε κέρδη
Για τα κέρδη ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα και κατ’ επέκταση
αυτά που «ξύπνησαν μνήμες»
2010 για το οικονομικό έτος του
2018, ρόλο έπαιξε η απόκτηση
του υγιούς χαρτοφυλακίου του
Συνεργατισμού που επισήμως πέρασε στην Ελληνική στις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα,
η αρνητική υπεραξία ύψους 297,9
εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκε στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων της
Ελληνικής ως αποτέλεσμα της
απόκτησης, αντικατοπτρίζοντας
τη διαφορά μεταξύ του αντιτίμου
που πληρώθηκε ύψους 74,2 εκατ.
ευρώ σε μετρητά στο κράτος και
της καθαρής εύλογης αξίας των

Αναφορικά με την κεφαλαιακή
θέση της τράπεζας και μετά την
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150
εκατ. ευρώ, οι ενδεικτικοί δείκτες
κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (CET1 ratio) είναι
στο 18,95% και της κεφαλαιακής
επάρκειας στο 21,65%, ποσοστά
τα οποία είναι πολύ πιο ψηλά από
τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Πρόσθετα, μειώθηκε ο κίνδυνος του ισολογισμού της, καθώς ο δείκτης ΜΕΔ
πλέον είναι στο 26,5% στα τέλη
του 2018 σε σύγκριση με το 51,6%
του Ιουλίου του 2018. Επίσης, ο
δείκτης των καθαρών ΜΕΔ προς
τα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε
στο 4,3% από το 11.7% που ήταν
τον Ιούλιο του 2018. Στα αρνητικά,
ο δείκτης εσόδων και εξόδων της
Τράπεζας για το έτος 2018 που
παρόλο ότι βελτιώθηκε στο 70%,
παραμένει υψηλός, ενώ έχει και
τεράστια έκθεση σε κυβερνητικά
ομόλογα που θέλει να τη μειώσει.
Πάντως, σύμφωνα με τον CEO
της Ελληνικής, Ιωάννη Μάτση
κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τράπεζας την
Πέμπτη, σημαντική παράμετρος
δεν είναι το κέρδος, αλλά η αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας, ενώ κατά τον CFO της Ελληνικής, Λαρς Κράμερ, έχουν τεθεί
τα θεμέλια ώστε η τράπεζα να
χτίσει ένα καλύτερο αύριο.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Οι διαχειριστές κεφαλαίων
επένδυσαν στην Κύπρο
Ανάδοχοι της διπλής έκδοσης ομολόγων στο 5ετές και 30ετές ομόλογο
αντίστοιχα που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν οι τράπεζες
Barclays, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley
και Societe Generale. Καμία τους,
όμως, δεν ανέμενε την επιτυχία
της έκδοσης ιδίως του 30ετούς ομολόγου, με το οποίο η Κύπρος δανείστηκε 750 εκατομμύρια ευρώ,
με επιτόκιο 2,88%. Από το 5ετές η
Κύπρος έλαβε 500 εκατ. ευρώ, με
επιτόκιο 0,65%. Η κίνηση του
Υπουργείου για έκδοση 30ετούς
ομολόγου χαρακτηρίστηκε από ρίσκο, αφού η Δημοκρατία δεν είχε
προχωρήσει ποτέ στα χρονικά της
σε τέτοια έκδοση. Η παγκόσμια
«επενδυτική φρενίτιδα» όμως φαίνεται να λειτούργησε υπέρ της και
οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να δανείσουν πολύ παραπάνω από το
ζητούμενο συνδυαστικό ποσό από
τα δύο ομόλογα της τάξης των 1,25
δισ. ευρώ. Το τελικό ποσό των προσφορών για το 5ετές ομόλογο έφτασε τα 4,8 δισ. ευρώ με πάνω από
180 ξεχωριστές προσφορές, ενώ
το ποσό για το 30ετές ομόλογο
έφτασε τα 6,3 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τις 270. Συνδυαστικά, η συναλλαγή προσέλκυσε
το μεγαλύτερο ποσό προσφορών
που έχει εξασφαλίσει η Κυπριακή
Δημοκρατία από τον Ιούνιο του
2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, τα δύο ομόλογα προσέλκυσαν κατά πρώτον προσφορές
από υψηλής ποιότητας επενδυτές,
αλλά και κατά δεύτερον από ένα
διαφοροποιημένο εύρος επενδυτών.
Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, άνω των 92% των προσφορών και για τα δύο ομόλογα προήλθαν από επενδυτές εκτός Κύπρου, εκ των οποίων η πλειοψηφία
ήταν από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, καθώς και Ηνωμένο Βασίλειο.








Πάνω από 55%
η συμμετοχή τους στο
συνδυαστικό δανεισμό
του 1,25 δισ. ευρώ από
το 5ετές και το 30ετές
ομόλογο.
Η συμμετοχή των επενδυτών από
Κύπρο ανήλθε στο 6,2% για το 5ετές
και στο 7,1% για το 30ετές.
Ως προς την κατηγορία των
επενδυτών, την πλειονότητα των
συμμετεχόντων αποτέλεσαν οι διαχειριστές κεφαλαίων και ακολούθησαν οι τράπεζες. Αναλυτικότερα,
το 5ετές διάλεξαν κατά 59,9% οι
διαχειριστές κεφαλαίων, κατά
18,6% οι τράπεζες, κατά 9,7% τα
ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου,
κατά 7% οι ασφαλιστικές και ταμεία
συντάξεως, ενώ οι κεντρικές τράπεζες συμμετείχαν στο 4% του δανεισμού.
Για τα του 30ετούς, το 55,1%
επένδυσαν διαχειριστές κεφαλαίων,
κατά 21,7% οι τράπεζες, κατά 8,7%
τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου,
στο 7,3% οι ασφαλιστικές και τα
ταμεία συντάξεως, ενώ οι κεντρικές
τράπεζες συμμετείχαν στο 6%.
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Κατέρρευσε η μεσαία τάξη
στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

43.373 νέες θέσεις εργασίας
τον Μάρτιο, με ώθηση
κυρίως από τον τουρισμό

Εννέα στα δέκα νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
του υπουργείου Εργασίας κατά
τον φετινό Μάρτιο, παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού και
την κατάργηση του υποκατώτατου.
Η επίδραση του τουρισμού και
της εποχικής απασχόλησης, σε
συνδυασμό βέβαια με την επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ολοκληρώνουν τα κομμάτια του παζλ και συνθέτουν την
ελληνική αγορά εργασίας. Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά
τον περασμένο μήνα δημιουργήθηκαν 43.373 νέες θέσεις εργασίας,
καθώς κατά τον τρίτο μήνα του
έτους πραγματοποιήθηκαν 202.157
προσλήψεις, έγιναν όμως και
158.784 απολύσεις.
Σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα,
έναν χρόνο πριν, όταν είχαν προκύψει 55.494 νέες θέσεις εργασίας,
το φετινό ισοζύγιο είναι μικρότερο
κατά 12.121 νέες θέσεις εργασίας.
Επίσης, από την αρχή της χρονιάς
φαίνεται πως έχουν προκύψει
48.880 νέες θέσεις απασχόλησης,
6.700 λιγότερες σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Την ίδια στιγμή, οι μετατροπές
συμβάσεων εργασίας από πλήρη
απασχόληση σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία κινήθηκαν στα
περυσινά επίπεδα, σημειώνοντας
μικρή αύξηση (2.516 μετατροπές
από πλήρη σε μερική, έναντι 2.101
τον Μάρτιο του 2018).
Τα στοιχεία του συστήματος
«Εργάνη» δείχνουν βέβαια και τη
συνεχή επικράτηση των ευέλικτων

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η μεσαία τάξη βρίσκεται υπό κατάρρευση, καθώς χρόνο με το χρόνο
είναι περισσότερο ευάλωτη, αδυνατώντας να καλύψει ακόμα και
βασικές της ανάγκες.
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ,
9 στα 10 νοικοκυριά της μεσαίας
τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν δυσκολίες κάλυψης των βασικών αναγκών τους.
Το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι το κόστος διαβίωσης
αυξάνεται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα όλο
και περισσότερα νοικοκυριά της
μεσαίας τάξης να δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερα προβλήματα
υπερχρέωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό στην Ινδία
–με ετήσιο εισόδημα 4.417 δολαρίων
το 2016– ανήκε στη μεσαία τάξη,
ενώ το αντίστοιχο νοικοκυριό στο
Λουξεμβούργο έχει εισοδήματα
70.620 δολαρίων. Πρόκειται για τα
δύο άκρα της «μεσαίας τάξης» στις
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 9η χειρότερη θέση, πριν συνυπολογιστούν
οι αυξήσεις των φόρων που ακολούθησαν το 2017 και το 2018.
Το 2016 στην Ελλάδα ως «μεσαία
τάξη» εθεωρείτο ένα μονοπρόσωπο
νοικοκυριό με εισόδημα από 7.894
έως και 21.050 δολάρια, όπως προκύπτει από τη μελέτη. Αυτό που
αποτυπώνεται στην έκθεση είναι
ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα έχει
σχεδόν αφανισθεί και, όπως προαναφέρθηκε, κατέχει την ένατη
χειρότερη θέση, ξεπερνώντας μόνο
την Τουρκία, τη Χιλή, το Μεξικό,
τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Κίνα,
τη Ν. Αφρική και την Ινδία. Στον
αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο με εισόδημα μεσαίας τάξης
26.482-70.620 δολάρια, η Νορβηγία
26.4040-70.411 δολ. και η Ελβετία
24.664-65.771 δολ. Ακόμα και οι
χώρες που αντιμετώπισαν παρόμοια
προβλήματα με τη χώρα μας, όπως
η Πορτογαλία (9.854-26.278 δολ.)
και η Ισπανία (12.911-34.428 δολ.),
βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις.
Οπως προκύπτει από τη μελέτη,
το 40% των νοικοκυριών της μεσαίας τάξης σε 18 ευρωπαϊκές χώρες
του ΟΟΣΑ είναι οικονομικά «ευάλωτο» και είναι αμφίβολο εάν μπορεί
να αντεπεξέλθει σε έκτακτα έξοδα
ή σε μια απότομη μείωση των εισοδημάτων του.

Στις 24 ευρωπαϊκές χώρες του
ΟΟΣΑ με διαθέσιμα στοιχεία, το
47% των νοικοκυριών με μεσαία
εισοδήματα ανέφερε δυσκολίες
στην κάλυψη των αναγκών του το
2016. Στην Ελλάδα αγγίζει σχεδόν
το 100%. Συγκεκριμένα, η μεσαία
τάξη στην Ελλάδα σε ποσοστό 95%
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών της, όταν το
αντίστοιχο ποσοστό στη Νορβηγία
και στη Σουηδία είναι 10% και υπερβαίνει το 70% μόνο σε χώρες όπως
η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία
και η Βουλγαρία.
Οι αναλυτές του ΟΟΣΑ διαπιστώνουν εν κατακλείδι ότι η μεσαία
τάξη συρρικνώνεται καθώς το με-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρέστησαν στην κηδεία,
κατέθεσαν στεφάνια , έδωσαν εισφορές απέστειλαν συλληπητήρια
μηνύματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
μας πένθος για την πολυαγαπημένη μας

ρίδιο των ατόμων που ανήκουν στα
μεσαία οικονομικά στρώματα έχει
μειωθεί με την πάροδο του χρόνου,
ενώ το κόστος διαβίωσης αυξάνεται
ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημά τους.
Συγκεκριμένα, το κόστος ζωής
της μεσαίας τάξης έχει αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι το εισόδημα, ιδίως
η στέγαση και η εκπαίδευση, ενώ
έχει οξυνθεί η εργασιακή ανασφάλεια στο πλαίσιο των ταχέως μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας.
Σήμερα, η μεσαία τάξη μοιάζει όλο
και περισσότερο σαν μια βάρκα σε
ταραγμένα νερά, αναφέρουν οι
αναλυτές.
Η συμπιεσμένη μεσαία τάξη σε

πολλές χώρες του ΟΟΣΑ βλέπει το
βιοτικό της επίπεδο να παραμένει
στάσιμο ή να μειώνεται, ενώ οι
υψηλότερες εισοδηματικές ομάδες
συνεχίζουν να συσσωρεύουν εισόδημα και πλούτο. Μια ισχυρή
και ευημερούσα μεσαία τάξη, σύμφωνα με τον οργανισμό, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς είναι αυτή
που καταναλώνει και διαδραματίζει
βασικό ρόλο στην υποστήριξη των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας μέσω των φορολογικών εισφορών της. Οι κοινωνίες με ισχυρή μεσαία τάξη έχουν χαμηλότερα
ποσοστά εγκληματικότητας, μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα
και καλή διακυβέρνηση.

Προσλαμβάνουμε!
Θες να δουλέψεις στo Τμήμα Marketing
και Επικοινωνίας;
Η SPPMEDIA LTD αναζητεί στελέχη για το Τμήμα
Marketing και Επικοινωνίας του Ομίλου με καλές
απολαβές και σταθερή εργασία.
Προσόντα: Δημιουργικότητα, ταλέντο στη σύνταξη
κειμένων, ομαδικότητα, ευχάριστη προσωπικότητα.

ΕΛΛΗ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΧΑΣΙΚΟΥ
Οι Τεθλιμμένοι
Σύζυγος : Σωκράτης Χάσικος
Τα παιδιά : Άννα Μαρία Χάσικου
Ιωάννης Χάσικος , Φρίξος Χάσικος
Οι Γονείς: Φρίξος και Άννα Κουλέρμου
Τα αδέλφια: Νίκος και Κωνσταντίνος Κουλέρμος
Λοιποί Συγγενείς

Πτυχία Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΜΜΕ, Διαφήμιση
και προηγούμενη πείρα θα θεωρηθούν επιπρόσθετα
προσόντα.

Για αποστολή βιογραφικού:
Κα Άννα Αντωνίου,
email: antonioua@sppmedia.com
μέχρι 2 Μαου 2019

Προσλαμβάνουμε!

Προσλαμβάνουμε!

Έλα στην καλύτερη ομάδα
Ζητείται Digital Innovation Assistant

Έλα στην καλύτερη ομάδα!
Ζητείται Digital Advertising Executive

Ο Όμιλος SPPMEDIA LTD και το Adstore team
αναζητούν Digital Innovation Assistant με πτυχίο σε
Μαθηματικά, Στατιστική, ή Computer Science.
Επιπλέον σπουδές σε ψηφιακές πλατφόρμες ή social
media θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

Ο Όμιλος SPPMEDIA LTD και το Adstore team
αναζητούν για απασχόληση άτομο με ευχάριστη
προσωπικότητα, κάτοχο πτυχίου Marketing,
Επικοινωνίας, ΜΜΕ, Δημοσίων Σχέσεων ή σε άλλους
παρεμφερείς κλάδους.

Για αποστολή βιογραφικού: Κα Ελένη Δρουσιώτη,
email: drousiotoue@sppmedia.com μέχρι 10 Μάιου 2019

Για αποστολή βιογραφικού: Κα Ελένη Δρουσιώτη,
email: drousiotoue@sppmedia.com μέχρι 10 Μαου 2019

μορφών απασχόλησης στις νέες
προσλήψεις. Ειδικότερα, τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν μόλις
92.740 προσλήψεις με όρους πλήρους απασχόλησης (45,88% του
συνόλου), ενώ προέκυψαν άλλες
82.170 θέσεις εργασίας μερικής
απασχόλησης (40,64%) και 27.247
θέσεις εκ περιτροπής εργασίας
(13,48%). Συνεπώς, οι συμβάσεις
εργασίας που υπογράφηκαν με
όρους ευέλικτων μορφών απασχόλησης ανήλθαν σε 109.417, αριθμός
που αντιστοιχεί στο 54,12% του
συνόλου.
Οσο, δε, πλησιάζουμε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, φαίνεται και εντονότερη η επίδραση
του τουρισμού και της εποχικής
απασχόλησης στη φύση και την
ποιότητα των θέσεων εργασίας
που προκύπτουν. Δεν είναι τυχαίο
το ότι στην πρώτη θέση των προσλήψεων βρίσκονται κλάδοι όπως
αυτοί των καταλυμάτων με 13.313
νέες θέσεις εργασίας, των υπηρεσιών εστίασης με 6.010 θέσεις και
του λιανικού εμπορίου με 2.726
νέες θέσεις εργασίας.
Ανά ειδικότητα, οι περισσότερες
νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στους υπαλλήλους γραφείου
(5.710) και ακολουθούν οι σερβιτόροι, οι τραπεζοκόμοι και οι μπάρμαν (4.503), οι ανειδίκευτοι εργάτες
(4.090) και οι καμαριέρες σε ξενοδοχεία και οικίες (3.917).
Σε επίπεδο περιφερειών, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας
καταγράφηκαν στην Αττική
(11.264), ενώ σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή, οι 15.525 νέες
θέσεις εργασίας αφορούν την πιο
παραγωγική ηλικία μεταξύ 30 και
44 ετών.

Στην πρώτη θέση των προσλήψεων βρίσκονται κλάδοι όπως αυτοί των καταλυμάτων με 13.313 νέες θέσεις εργασίας, των υπηρεσιών εστίασης με 6.010
θέσεις και του λιανικού εμπορίου με 2.726 νέες θέσεις εργασίας.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016
Γνωστοποίηση λήψης απόφασης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 41 των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιούν ότι:
(α) Στις 25.10.2018 λήφθηκε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών
Εκπομπών στην εταιρεία «Hellenic Copper Mines Ltd» για την εγκατάσταση παραγωγής
ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, μη μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες
στη Σκουριώτισσα. Η εν λόγω Άδεια χορηγήθηκε μετά από την αίτηση που υπέβαλε
η εταιρεία «Hellenic Copper Mines Ltd» στις 13.9.2016 για χορήγηση Άδειας
Βιομηχανικών Εκπομπών.
(β) Η Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών καθώς επίσης και λεπτομέρειες σχετικά με
το περιεχόμενο της Απόφασης, τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφαση
για χορήγησή της, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, ο τρόπος καθορισμού των
όρων λειτουργίας και τα έγγραφα αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που
αφορούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, είναι καταχωρημένα σε Αρχείο που τηρείται,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 95 των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016, στο
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος,
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος, Λευκωσία και στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμο στο κοινό για επιθεώρηση
κατά τις εργάσιμες ώρες.
(γ) Πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου ορίζεται ότι, ο
κύριος σκοπός της ίδρυσής του είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος,
θεωρείται ότι έχει έννομο συμφέρον, το οποίο δυνατό να επηρεάζεται δυσμενώς
από οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και 41 των
περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
Νόμων του 2013 και 2016, μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 146
του Συντάγματος για αναθεώρηση.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ
Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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Ανθεί το λαθρεμπόριο
χρυσού από Αφρική
προς Ευρώπη, ΗΠΑ
Την ώρα που οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό
–με προεξάρχουσα την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και μετά
τις αντίστοιχες της Γερμανίας και
της Ιταλίας–, τεράστιες ποσότητες
του πολύτιμου μετάλλου εξάγονται
λαθραία από την Αφρική και μέσω
των ΗΑΕ (Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων) κατευθύνονται στην
Αμερική αλλά και στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα αρχεία των τελωνειακών αρχών στα ΗΑΕ, που αναφέρει το Reuters, εισήχθη χρυσός
αξίας 15,1 δισ. δολαρίων από την
Αφρική το 2016, αξία υπερπολλαπλάσια του 1,3 δισ. δολαρίων το
2006. Το συνολικό βάρος ανερχόταν
στους 446 τόνους έναντι των 67
τόνων του 2006 για τα ΗΑΕ. Πάντως, ο περισσότερος από αυτόν
τον χρυσό δεν καταγράφηκε αντίστοιχα στα αρχεία των εξαγωγών
παραγωγών χωρών της Αφρικής,
αφήνοντας υπόνοιες για λαθρεμπόριο.

Χρυσάφι
Βάσει των στοιχείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, γνωρίζουμε πως το 2018 οι
κεντρικές τράπεζες μεγάλων χωρών
αγόρασαν την περισσότερη ποσότητα χρυσού που είχαν αγοράσει
ποτέ από τότε που έληξε η ιστορική
περίοδος του Κανόνα του Χρυσού,
προ σχεδόν πενήντα ετών. Κι ενώ

μπήκε το 2019, η τάση αυτή εξακολούθησε, με τις υψηλότερες μηνιαίες αγορές να παρατηρούνται
μέσα στον Φεβρουάριο, όπως αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος
businessinsider.
Ας δούμε ποιες είναι οι δέκα χώρες με τα υψηλότερα αποθέματα.
Στην πρώτη θέση βρίσκουμε τις
ΗΠΑ, οι οποίες κατέχουν 8.133,5







Το 2016 εισήχθη
στα Εμιράτα χρυσός
αξίας 15,1 δισ. δολ.,
αλλά οι εξαγωγές
αυτές δεν εμφανίζονται
στα τελωνεία
αφρικανικών χωρών.
τόνους, δηλαδή σχεδόν διπλάσια
ποσότητα από τη Γερμανία που
βρίσκεται στη δεύτερη θέση και
την Ιταλία στην τρίτη. Την περίοδο
1913-1961 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένη
να διατηρεί τόσο χρυσό όσο και
το 40% της αξίας του νομίσματός
της. Ακολουθούν οι Γαλλία (4η),
Ρωσία (5η), Κίνα (6η), Ελβετία (7η),
Ιαπωνία (8η), Ολλανδία (9η) και
στην τελευταία θέση απαντάνται
η Ινδία (10η). Η Γερμανία διαθέτει
3.369,7 τόνους, ενώ το 2017 η Bundesbank (η κεντρική τράπεζα της

χώρας) επαναπάτρισε χρυσό δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην οικονομία. Ανάλογη κίνηση είχε κάνει το 2014 και η Ολλανδία, ενώ η Ελβετία των 8,4 εκατομμυρίων κατέχει τον περισσότερο
κατά κεφαλήν χρυσό διεθνώς και
συνολικά 1.040 τόνους.
Πολλές αφρικανικές χώρες παράγουν χρυσό. Εντούτοις, όπως
αναφέρει στην αποκλειστική του
έρευνα για το λαθρεμπόριο χρυσού το Reuters, ενώ στο τελωνείο
των ΗΑΕ, που εισάγει αφρικανικό
χρυσό, φαίνονται καταγεγραμμένες ποσότητες 15,1 δισ. δολαρίων,
δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία
για εξαγωγές από την Αφρική.
Επιπλέον, εξορυκτικές εταιρείες,
που δραστηριοποιούνται στην
Αφρική, ανέφεραν στο Reuters
ότι δεν προωθούν το πολύτιμο
μέταλλο στα ΗΑΕ, οπότε φαίνεται
πως φθάνει εκεί μέσω άλλων ανεπίσημων οδών. Αυτό, σύμφωνα
με ειδικούς περί το εμπόριο οικονομολόγους, υποδηλώνει ότι
μεγάλες ποσότητες μετάλλου φεύγουν από την Αφρική χωρίς να
καταβάλλονται φόροι στις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Το εμπόριο
χρυσού στη «μαύρη» αγορά, όπως
αποτυπώνεται σε παλαιότερες
έρευνες, στηρίζεται σε εξορύξεις
που γίνονται ακόμα και από παιδιά, χωρίς επίσημη εποπτεία και
χωρίς διασύνδεση με μεγάλες
εταιρείες. Αυτή η παράπλευρη

SHUTTERSTOCK

«Κόμβο» στην παράνομη διακίνηση αποτελούν τα ΗAE

Το εμπόριο χρυσού στη «μαύρη» αγορά στηρίζεται σε εξορύξεις που γίνονται ακόμα και από παιδιά, χωρίς επίσημη
εποπτεία και χωρίς διασύνδεση με μεγάλες εταιρείες. Αυτή η παράπλευρη παραγωγή χρυσού εξασφαλίζει την επιβίωση εκατομμυρίων Αφρικανών, αν και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες, διότι αφήνουν να διαρρέουν χημικές ουσίες σε ποταμούς ή στο υπέδαφος.
παραγωγή χρυσού εξασφαλίζει
την επιβίωση εκατομμυρίων Αφρικανών, αν και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες, διότι αφήνουν να
διαρρέουν χημικές ουσίες σε ποταμούς, στο έδαφος και στους
βράχους. Η Γκάνα, η Τανζανία

και η Ζάμπια διαμαρτύρονται διότι
η παράνομη εξόρυξη και το λαθρεμπόριο γίνονται πλέον σε τεράστια κλίμακα, με μεγάλη ζημιά
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Τέλος, όπως επισημαίνει
o πρόεδρος της Γκάνας Νάνα
Ακούφο-Αντο, η παράνομη εξό-

ρυξη, που κάποτε γινόταν κατά
τρόπο χειροποίητο, πλέον ελέγχεται συχνά από εγκληματικές
οργανώσεις ξένης προέλευσης –
η Γκάνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στην
Αφρική.
REUTERS
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Από αποταμιευτές
οι Γερμανοί
μετατρέπονται
σε επενδυτές
Διστακτικά, οι Γερμανοί αποταμιευτές αρχίζουν να στρέφονται
προς μια πηγή που μάλλον δεν εμπιστεύονται πολύ στην προσπάθεια να αυξήσουν τα εισοδήματά
τους: το χρηματιστήριο. Με την
απόδοση που προσφέρει σήμερα
στη Γερμανία ένας αποταμιευτικός
λογαριασμός να βρίσκεται στο
0,001%, η ιστορικά δημοφιλέστερη
επενδυτική επιλογή για τους Γερμανούς αποταμιευτές δεν αποτελεί
πλέον ικανοποιητική επιλογή.
«Παλιότερα μπορούσες να τοποθετήσεις τα χρήματά σου στον
αποταμιευτικό λογαριασμό και
στο τέλος του χρόνου η απόδοση
ήταν αρκετά υψηλή ώστε να πας
στην αγορά και να αγοράσεις χριστουγεννιάτικα δώρα για την οικογένεια. Σήμερα η απόδοση δεν
αρκεί ούτε για να πληρώσεις το
πάρκινγκ», λέει στους Financial
Times ο Μάριο Μούενκ, επικεφαλής του υποκαταστήματος της
τράπεζας Volksbank στο κέντρο
του Βερολίνου. Αντιμέτωποι με
τόσο χαμηλές αποδόσεις, οι συντηρητικοί Γερμανοί αποταμιευτές
αρχίζουν να στρέφονται προς μια
πηγή εισοδήματος την οποία αντιμετώπιζαν ανέκαθεν με αμφιθυμία: το χρηματιστήριο. «Η διάθεση

να επενδύσουν σε μετοχές είναι
υψηλότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Οι άνθρωποι γίνονται σταδιακά
πιο θαρραλέοι», λέει ο Μούενκ.
Η εκτίμησή του επιβεβαιώνεται
από τα στοιχεία του λόμπι (DAI)
που εκπροσωπεί τα συμφέροντα
εισηγμένων στο χρηματιστήριο
εταιρειών, τραπεζών και του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τους
FT, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν επενδύσει σε μετοχές έχει αυξηθεί στη Γερμανία
το 2018 στα 10,3 εκατομμύρια.
Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό Γερμανών που έχουν επενδύσει
άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές από
το 2007, με τον αριθμό τους να
έχει αυξηθεί κατά 20% από το
2010, όταν ο αριθμός των κατόχων
μετοχών είχε περιοριστεί στα 8,4
εκατομμύρια.
Κατά τη Μιχαέλα Χολμάιερ, επικεφαλής τάσης αγορών κεφαλαίου
στην DAI και μία εκ των συγγραφέων της πρόσφατης μελέτης, η
εξέλιξη οφείλεται κυρίως σε δύο
παράγοντες. «Ο DAX (ο χρηματιστηριακός δείκτης εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης της Γερμανίας) ενισχύεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, οπότε οι

REUTERS

Στροφή στο χρηματιστήριο λόγω
της μείωσης τόκων των καταθέσεων

«Ο DAX (ο χρηματιστηριακός δείκτης εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης της Γερμανίας) ενισχύεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, οπότε οι άνθρωποι αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον. Αν προσθέσει κανείς και τη χαμηλή απόδοση που προσφέρουν οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί, τότε το ενδιαφέρον τους
μετατρέπεται σε ανακάλυψη εναλλακτικής πηγής εισοδήματος», τονίζουν αναλυτές.







Παρά την αύξηση
των τελευταίων ετών,
μόλις 10,3 εκατ.
Γερμανοί έχουν
επενδύσει σε μετοχές.
άνθρωποι αρχίζουν να δείχνουν
ενδιαφέρον. Αν προσθέσει κανείς
και τη χαμηλή απόδοση που προσφέρουν οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί, τότε το ενδιαφέρον
τους μετατρέπεται σε ανακάλυψη
εναλλακτικής πηγής εισοδήματος», εξηγεί η Χολμάιερ. Τον Μάρτιο η ΕΚΤ είχε ανακοινώσει πως
θα διατηρήσει αμετάβλητα τα
επιτόκια δανεισμού έως τουλά-

χιστον το τέλος του έτους, προκαλώντας νέο κύμα απελπισίας
στους Γερμανούς αποταμιευτές.
Το βασικό επιτόκιο δανεισμού
της ΕΚΤ βρίσκεται κάτω από το
1% τα τελευταία επτά χρόνια.
Παρά τα χαμηλά επιτόκια, οι Γερμανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη το χρηματιστήριο απ’ ό,τι
οι επενδυτές σε άλλες δυτικές
χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΟΟΣΑ, οι επενδύσεις σε μετοχές
αποτελούν μόλις το 11% των περιουσιακών στοιχείων των γερμανικών νοικοκυριών, ποσοστό
που είναι το τρίτο χαμηλότερο
μεταξύ των κρατών-μελών του
ΟΟΣΑ. Στη Σουηδία και τη Φινλανδία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σχεδόν στο 40%.

Εξαγωγές πετρελαίου μέσω Rosneft από τη Βενεζουέλα







Η κρατική PDVSA
πωλεί απευθείας
πετρέλαιο στη
Rosneft σε τιμή
χαμηλότερη της
αγοράς, λαμβάνοντας
άμεσα το αντίτιμο.
Industries, να πληρώσουν τη Rosneft για να αγοράσουν πετρέλαιο
από τη Βενεζουέλα.
Η κυβέρνηση Μαδούρο συζητεί
με συμμάχους στη Μόσχα από τον
Ιανουάριο για το πώς θα αποφύγει
τις κυρώσεις των ΗΠΑ εις βάρος
της PDVSA, που είναι ο κρατικός
πετρελαϊκός κολοσσός της Βενεζουέλας. Εξάλλου, η ρωσική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί παράνομες τις κυρώσεις που
επέβαλε η Ουάσιγκτον εις βάρος
της PDVSA στις αρχές του έτους.
Η Rosneft, η οποία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στη
Βενεζουέλα όσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν
βρίσκεται στην εξουσία, απέφυγε
EPA

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, πουλώντας πετρέλαιο μέσω του ρωσικού κολοσσού Rosneft έναντι μετρητών, σε
μια περίοδο όπου οι πηγές εσόδων
της λατινοαμερικανικής χώρας
έχουν μειωθεί δραματικά. Σύμφωνα
με αποκλειστικές πληροφορίες του
πρακτορείου Reuters, έχει στηθεί
ένα κόλπο μεταξύ της PDVSA, που
είναι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία
της Βενεζουέλας, και της Rosneft,
η οποία ουσιαστικά έχει αναλάβει
ρόλο μεσάζοντα για να μπορεί να
πωλεί η Βενεζουέλα πετρέλαιο στο
εξωτερικό.
Το Reuters ανακάλυψε τιμολόγια της PDVSA από την πώληση
πετρελαίου στη Rosneft. Ουσιαστικά, η PDVSA πωλεί απευθείας
πετρέλαιο στη Rosneft σε τιμή
χαμηλότερη της αγοράς, λαμβάνοντας άμεσα το αντίτιμο αντί
να αναμένει το σύνηθες χρονικό
διάστημα των 30 με 90 ημερών
για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Βάσει των στοιχείων που
απέκτησε το Reuters, ζητήθηκε
από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως είναι η ινδική Reliance

Η κυβέρνηση Μαδούρο συζητεί
με συμμάχους στη Μόσχα από τον
Ιανουάριο για το πώς θα αποφύγει
τις κυρώσεις των ΗΠΑ.
να σχολιάσει το δημοσίευμα του
Reuters. Σημειωτέον ότι η Ρωσία
έχει δανείσει στη Βενεζουέλα σχεδόν 16 δισ. δολάρια από το 2006.
Πληροφορίες θέλουν το δάνειο αυτό να αποπληρώνεται με πετρέλαιο
ή την παραχώρηση μεριδίων σε
επενδύσεις για την αξιοποίηση

κοιτασμάτων. Το πετρέλαιο αναλογεί στο 90% των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που
είναι κράτος-μέλος του ΟΠΕΚ, αποτελώντας τη μερίδα του λέοντος
των κρατικών εσόδων. Αν και ο
πρόεδρος Μαδούρο κατηγορεί τις
ΗΠΑ πως έχουν κηρύξει οικονομικό
πόλεμο κατά της Βενεζουέλας, τα
προβλήματα της χώρας έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Η οικονομία της Βενεζουέλας είναι παγιδευμένη σε ύφεση εδώ και χρόνια
εξαιτίας της πτώσης των τιμών
του πετρελαίου αλλά και της πολιτικής κατάστασης στη χώρα που
έχει οδηγήσει τους πολίτες να ζουν
υπό συνθήκες εξαθλίωσης.
Η κυβέρνηση Μαδούρο έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους
να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις και να αποκτήσει πρόσβαση
σε χρήματα. Ενας από αυτούς ήταν
να πωλήσει τα αποθέματα χρυσού
της κεντρικής τράπεζας της χώρας.
Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει
μεγάλη σύγχυση στην Ουάσιγκτον,
η οποία τελικά αμφισβητεί για την
αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα.

«Οι μετοχές είναι τζόγος»
«Στη Γερμανία υπάρχει η αντίληψη
πως οι μετοχές είναι για τους πλούσιους ή για τους τζογαδόρους. Η
ιδέα πως το χρηματιστήριο είναι
απλώς ένας τρόπος ώστε να επωφεληθεί κανείς από τον παραγωγικό
πλούτο του ιδιωτικού τομέα δεν
είναι πολύ διαδεδομένη», εξηγεί ο
Μάρτιν Βέμπερ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και ειδικός στα συμπεριφορικά
οικονομικά. Επιπλέον, οι Γερμανοί
αποταμιευτές ακόμη δεν εμπιστεύονται πολύ το χρηματιστήριο, διότι
δεν έχουν ξεπεράσει την κατάρρευση του αμερικανικού χρηματιστηρίου το 2000, όταν είχε σκάσει η
φούσκα των τεχνολογικών μετοχών,

προσθέτει ο καθηγητής Βέμπερ. Περίπου 2 εκατομμύρια Γερμανοί είχαν
αγοράσει μετοχές της Deutsche Telekom όταν είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 1996, ωστόσο η πορεία
της μετοχής δεν ήταν η αναμενόμενη. Οταν είχε σκάσει η φούσκα
dot.com και η μετοχή της Telekom
είχε καταρρεύσει, μετά το 2000, οι
πολίτες είχαν χάσει πολλά χρήματα.
Ισως έτσι να εξηγείται ότι, σε πρόσφατη έρευνα, το 88% των Γερμανών
αποταμιευτών που δεν είχαν καμία
έκθεση στο χρηματιστήριο δεν διανοείται καν να αγοράσει μετοχές.
Σχεδόν τα δύο τρία των ερωτηθέντων θεωρούν «υπερβολικά ριψοκίνδυνη» την επένδυση σε μετοχές.

Μικρά κέρδη από τη νέα
NAFTA αναμένουν οι ΗΠΑ
Τα οφέλη από την αναθεώρηση της
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA) είναι περιορισμένα για την αμερικανική οικονομία, καταλήγει επίσημη μελέτη
στις ΗΠΑ. Θέτονται, ως εκ τούτου,
ερωτήματα για το εάν η πρόθεση
του Λευκού Οίκου να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους
μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους
τους θα δώσει τελικά μεγαλύτερη
ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση της χώρας. Η επίσημη μελέτη συντάχθηκε από την αμερικανική επιτροπή διεθνούς εμπορίου
(United States International Trade
Commission) και θα τεθεί υπόψη
του Κογκρέσου για να αποφασίσει
εάν θα ψηφίσει τη νέα συμφωνία
ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και
το Μεξικό. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει, όμως, πως η νέα συμφωνία
θα ενισχύσει το αμερικανικό ΑΕΠ
κατά 0,35% –μη συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού– ή κατά
68,2 δισ. δολάρια. Εκτιμάται, παράλληλα, πως θα δημιουργηθούν μόνον
175.700 θέσεις εργασίας – δηλαδή
λιγότερες από όσες καταγράφονται

στην αμερικανική οικονομία μέσα
σε έναν μήνα, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας The New
York Times. Εκτιμάται δε πως η νέα
συμφωνία θα τονώσει σε μικρό βαθμό
τη δραστηριότητα στη γεωργία, στις
υπηρεσίες και στη μεταποίηση. «Λαμβανομένου υπόψη τού μεγέθους της
αμερικανικής οικονομίας σε σχέση
με εκείνες του Καναδά και του Μεξικού, αλλά και της μείωσης των δασμολογικών και μη εμποδίων που
συμφωνήθηκαν μεταξύ των τριών
χωρών, η επίδραση της συμφωνίας
δεν θα είναι μεγάλη στις ΗΠΑ», αναφέρει η αμερικανική επιτροπή διεθνούς εμπορίου. Οι επικριτές της
νέας συμφωνίας δεν έχασαν την
ευκαιρία για να σχολιάσουν τα ευρήματα της μελέτης. «Επιβεβαιώνεται αυτό που ήταν εξαρχής ξεκάθαρο – η NAFTA του Ντόναλντ
Τραμπ δεν είναι τίποτα παραπάνω
από μια ήσσονος σημασίας αναθεώρηση της αρχικής συμφωνίας με
πολύ λίγα οφέλη για τους Αμερικανούς εργαζομένους», σχολίασε ο
Δημοκρατικός Ρον Γουάιντεν στους
New York Times.

Επί επτά χρόνια υποχωρεί η σουηδική κορώνα έναντι του ευρώ και του δολαρίου
Η σουηδική κορώνα έχει υποχωρήσει συνολικά κατά 30% έναντι
του ευρώ και κατά 50% έναντι του
δολαρίου μέσα στα τελευταία επτά
χρόνια, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η σουηδική εφημερίδα
Svenska Dagbladet. Σύμφωνα με
την τελευταία, απογοητευτική,
έκθεση της σκανδιναβικής τράπεζας Nordea, προβλέπεται ότι
αυτή η καθοδική πορεία της κορώνας προς το ευρώ θα εξακολουθήσει.
Κατά τον Χένρικ Ουνέλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας
Νordea Bank και υπεύθυνο στρατηγικής, «η συνολική κάμψη του
σουηδικού νομίσματος παραπέμπει σε ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα
αφότου έχει εκδηλωθεί ένα πραξικόπημα».
Επιπλέον, ορισμένοι αναλυτές
αναφέρουν πως η παρατεταμένη
αποδυνάμωση της κορώνας προς








«Η συνολική κάμψη του
σουηδικού νομίσματος
παραπέμπει σε ό,τι
συμβαίνει σε μια χώρα
αφότου έχει εκδηλωθεί
πραξικόπημα».
το ευρώ και το δολάριο θα μπορούσε να περιγράφει ως μια «πτώση του σουηδικού νομίσματος στο
κενό».
Τα δε σουηδικά νοικοκυριά για
κάθε κορώνα που επενδύουν στη
Σουηδία, όπως θα επένδυαν σε
μια εταιρεία, παίρνουν πίσω ως
απόδοση 80 ούρε (η μία κορώνα
έχει 100 ούρε), όπως αναφέρει ο
κ. Χένρικ Ουνέλ.
Και αυτό κατά την άποψή του

Σύμφωνα με αναλυτές, για τη διολίσθηση της κορώνας ευθύνεται η πολιτική που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα, η οποία διατηρεί τα επιτόκια του
σουηδικού νομίσματος σε εξαιρετικώς χαμηλά επίπεδα.

οφείλεται στην κεντρική τράπεζα
και την πολιτική της, διότι έχει
διατηρήσει τα επιτόκια της κορώνας σε επίπεδα από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Βρίσκονται
σε επίπεδα του - 0,25%. Ο λόγος
είναι, βέβαια, ο χαμηλός πληθωρισμός, ο οποίος, όπως αναφέρει
σε
δημοσίευμα
το
sputniknews.com, στοιχειώνει τη
Σουηδία και την Ευρώπη από το
ξέσπασμα της κρίσης πριν από
δέκα χρόνια.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας Στέφαν Ινγκβες υπεραμύνεται της πολιτικής
του, επισημαίνοντας ότι οδήγησε
σε ζωηρή ανάπτυξη και τόνωση
της απασχόλησης. Σε άρθρο του
στην εφημερίδα Dagens Nyheter
στα τέλη Μαρτίου υπογράμμισε
τα εξής: «H κεντρική τράπεζα δεν
μπορεί και δεν πρέπει να σταθεροποιήσει και τον πληθωρισμό

και τα επιτόκια. Θα πρέπει να επιλέξεις, και θέτοντας ένα στόχο
για τον πληθωρισμό, είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξει κίνηση
στα επιτόκια».
Ο Χένρικ Ουνέλ απέρριψε τα
λεγόμενά του λέγοντας ότι απλώς
«η κεντρική τράπεζα έχει αναλάβει
να ενημερώσει τον έξω κόσμο πως
στην πραγματικότητα αγνοεί παντελώς τις επιπτώσεις της πολιτικής
της επί του πληθωρισμού». Σήμερα
τα επιτόκια στη Σουηδία των 0,25% φαίνεται πως θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον έως του
χρόνου το καλοκαίρι.
Ο Χένρικ Ουνέλ της τράπεζας
Nordea εκτιμά ότι ο πληθωρισμός
θα εξακολουθήσει να ταλανίζει
τις κεντρικές τράπεζες σε Σουηδία
και Ευρώπη, ενόσω η Κίνα θα συνεχίσει να παράγει φθηνά αγαθά
και να τα εξάγει σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο εφιάλτης της υπερχρέωσης
απειλεί τη διεθνή οικονομία
Στο επίπεδο ρεκόρ των 243 τρισ. δολ. έχει εκτιναχθεί το παγκόσμιο χρέος
Τη δεκαετία μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες έδωσαν
την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και
σε κράτη να μειώσουν τον δανεισμό τους, διατηρώντας τα επιτόκια
δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα,ενισχύοντας την παγκόσμια οικονομία και καθιστώντας
ευκολότερη την εξυπηρέτηση του
χρέους. Ωστόσο, όπως δείχνουν
τα διαθέσιμα στοιχεία και οι προειδοποιήσεις των διεθνών οργανισμών, ο εφιάλτης της υπερχρέωσης εξακολουθεί να απειλεί την
παγκόσμια οικονομία, ενδεχομένως περισσότερο από κάθε άλλη
φορά.
Το 2018 το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε μόλις κατά 3,3 δισ. δολάρια,
φτάνοντας στο νέο επίπεδο ρεκόρ
των 243 τρισ. δολαρίων ή στο 317%
του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου
(IIF) που εκπροσωπεί τις τράπεζες
παγκοσμίως.
Χθες, έγινε γνωστό πως η έκδοση
εταιρικών ομολόγων ανήλθε το
πρώτο τρίμηνο του 2019 στο επίπεδο ρεκόρ των 747 δισ. δολαρίων,
σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας
Dealogic. Το προηγούμενο ρεκόρ
(734 δισ. δολάρια) είχε καταγραφεί
το πρώτο τρίμηνο του 2017, έτος
κατά το οποίο τα νέα ομόλογα που
είχαν εκδώσει οι εταιρείες είχαν
υπερβεί κάθε προηγούμενο. Περίπου το 40% των νέων εταιρικών
ομολόγων που εκδόθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προήλθε από
αμερικανικές επιχειρήσεις. Γεγονός

ανησυχητικό, δεδομένου πως σύμφωνα με στοιχεία του IIF, το χρέος
των αμερικανικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε
στα τέλη του 2018 στο 73% του
αμερικανικού ΑΕΠ, πλησιάζοντας
ανησυχητικά στο επίπεδο όπου
είχε ανέλθει πριν από την κρίση.
Την περασμένη εβδομάδα το ΔΝΤ
είχε προειδοποιήσει πως το εταιρικό
χρέος είναι πολύ υψηλό σχεδόν







Το ΔΝΤ προειδοποιεί
πως το εταιρικό χρέος
είναι πολύ υψηλό, σχεδόν στο 70% της παγκόσμιας οικονομίας.
στο 70% της παγκόσμιας οικονομίας. Με την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας να επιβραδύνεται
στο 3,3% το 2019, ρυθμός που είναι
ο χαμηλότερος από το 2016 και το
2009, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο κίνδυνος είναι η επιβράδυνση να δυσχεράνει πολύ την εξυπηρέτηση
του χρέους.
Οι προοπτικές για τις πιο αδύναμες από τις υπερχρεωμένες εταιρείες δεν είναι καθόλου ευοίωνες.
«Υπάρχουν όλο και περισσότερα
σημάδια πως ενδέχεται να ωριμάζει
ο πιστωτικός κύκλος, ενώ ενισχύεται ο κίνδυνος οικονομικής επιβράδυνσης.
Οι εταιρείες με το υψηλότερο
χρέος θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε ένα τέτοιο σοκ», είχε εξη-

γήσει την περασμένη εβδομάδα ο
Τομπίας Αντριαν του ΔΝΤ.

ΗΠΑ - Κίνα
Το ΔΝΤ θεωρεί πως η αύξηση του
δανεισμού και η μείωση της κερδοφορίας καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτες τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, την αμερικανική
και την κινεζική. Το συνολικό χρέος
(ιδιωτικό και δημόσιο) των ΗΠΑ
και της Κίνας ανήλθε στα τέλη του
2018 στο 326% και στο 293,3% του
ΑΕΠ τους, αντιστοίχως. Μετά την
κρίση μόνο οι αμερικανικές τράπεζες έχουν καταφέρει να μειώσουν
σημαντικά τα χρέη τους, σύμφωνα
με στοιχεία του Bloomberg και του
IIF. Τα αμερικανικά νοικοκυριά
έχουν επίσης καταφέρει να μειώσουν τα χρέη τους, αλλά μόνο ως
ποσοστό του ΑΕΠ, όχι σε απόλυτο
αριθμό. Σύμφωνα με το IIF, ο λόγος
χρέους των αμερικανικών νοικοκυριών ως προς το ΑΕΠ είχε μειωθεί
στα τέλη του 2018 κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και των χρηματοπιστωτικών εταιρειών κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
το προ κρίσης επίπεδο. Το κρατικό
χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε το 2018
κατά 2,9 τρισ. δολάρια, υπερβαίνοντας το επίπεδο των 68 τρισ. Τα
τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί γύρω από το 100% του ΑΕΠ,
παραμένει ωστόσο περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε
σύγκριση με το 2007. Στην περίπτωση της Κίνας, μπορεί το κρατικό
χρέος να είναι χαμηλό (49,2%), αλλά
το συνολικό της χρέος έχει επταπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2007

και πλέον υπερβαίνει τα 40 τρισ.
δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg. Εξαιρετικά υψηλή είναι
η υπερχρέωση των κινεζικών μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.
Μπορεί να μειώθηκε το χρέος τους
κατά 5 με 7 ποσοστιαίες ομάδες σε
σύγκριση με το 2016, ωστόσο παραμένει στο επίπεδο του 152% του
ΑΕΠ και είναι από τα υψηλότερα
στον κόσμο, σύμφωνα με το IIF.
Την Τρίτη ο ΟΟΣΑ είχε προειδοποιήσει το Πεκίνο πως τα μέτρα
ενίσχυσης της οικονομίας που λαμβάνει από πέρυσι «ενδέχεται να διευρύνουν περισσότερο τις ανισορροπίες και να υπονομεύσουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη».

Ευρωζώνη
Η Ευρωζώνη μπορεί να έχει μειώσει το κρατικό της χρέος τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ο αναιμικός ρυθμός ανάπτυξης που παρουσιάζει μετά την κρίση έχει περιορίσει τη μείωσή του ως ποσοστό
του ΑΕΠ. Στα τέλη του 2018 το
κρατικό χρέος των μελών της Ευρωζώνης ανερχόταν στο 97,2%
του ΑΕΠ από 100,7% ένα χρόνο
νωρίτερα. Τα χρέη του χρηματοπιστωτικού τομέα εξακολουθούν
να βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή στο 125,9% του ΑΕΠ
στα τέλη του 2018. Αλλά και οι μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
της Ευρωζώνης έχουν πολύ υψηλό
χρέος, 106,8% στα τέλη του 2018.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, στην Ευρωζώνη ιδιαίτερα σημαντική απειλή
είναι αυτή μεταξύ χωρών με πολύ
υψηλό κρατικό χρέος και τραπεζών

Νέα κάμψη μεταποίησης στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο
Συνεχίζεται και στην αρχή του δεύτερου τριμήνου η επιβράδυνση
της οικονομικής δραστηριότητας
στην Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα
να εξανεμίζονται οι ελπίδες για
ουσιαστική ανάκαμψη το δεύτερο
εξάμηνο του 2019. Τα στοιχεία
από τις έρευνες υπευθύνων παραγγελιών (PMI) υποδηλώνουν
πως η Ευρωζώνη διανύει πλέον
σαφώς την πιο αδύναμη περίοδο
ανάπτυξης από το 2014, καθώς η
συρρίκνωση της βιομηχανικής
δραστηριότητας αρχίζει να συμπαρασύρει και τον κλάδο των υπηρεσιών.
Ο σύνθετος δείκτης (PMI) που
περιλαμβάνει τη δραστηριότητα
σε υπηρεσίες και σε μεταποίηση
υποχώρησε ελαφρώς τον Απρίλιο,
παρά τις προσδοκίες των επενδυτών, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται ελάχιστα και τις νέες παραγγελίες για προϊόντα που θα
εξαχθούν να μειώνονται πολύ έντονα. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το υπόλοιπο του έτους
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά
μικρές, κυρίως εξαιτίας της μείωσης
της ζήτησης και της αναθεώρησης
των προβλέψεων για την ανάπτυξη
προς το χειρότερο. «Οι έρευνες
(PMI) υποδηλώνουν πως ο ρυθμός
ανάπτυξης της Ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση έχει υποχωρήσει κάτω από το 0,2%. Παρόμοιος ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται στη Γερμανία, αλλά η Γαλλία είναι στάσιμη
και η υπόλοιπη Ευρωζώνη πλησιάζει
προς την στασιμότητα», εξήγησε
ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής
οικονομολόγος της IHS-Markit.
Στη Γερμανία η επιχειρηματική

Tα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση έχει υποχωρήσει
κάτω από το 0,2%.
δραστηριότητα ανέκαμψε ελαφρώς
τον Απρίλιο χάρη στον κλάδο των
υπηρεσιών που αναπτύχθηκε με
τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών. Ωστόσο, ο κλάδος της μεταποίησης συρρικνώθηκε έντονα για τρίτο συνεχόμενο
μήνα με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα αδύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στη Γαλλία η μικρή
αύξηση της δραστηριότητας στον
κλάδο των υπηρεσιών αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση της
κατάστασης στη μεταποίηση. Συνολικά η γαλλική οικονομία έμεινε
στάσιμη τον Απρίλιο, ενώ η δραστηριότητα είχε συρρικνωθεί τον
Μάρτιο. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη
ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχει-








Η μεγάλη μείωση
νέων παραγγελιών
που καταγράφεται
εξανεμίζει τις ελπίδες
για ανάκαμψη
στο β΄ εξάμηνο.
ρηματικής δραστηριότητας υποχώρησε τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο
του 2013, με λιγότερες νέες παραγγελίες και περιορισμό του ρυθμού προσλήψεων. «Τα στοιχεία
ενισχύουν την ανησυχία πως η

οικονομία δεν κατάφερε να ανακάμψει αποφασιστικά από παροδικούς παράγοντες που περιόρισαν
τη δραστηριότητα στα τέλη του
περασμένου έτους», λέει ο Κρις
Γουίλιαμσον. Η δραστηριότητα
αυξάνεται με «πολύ μέτριο ρυθμό
εξαιτίας των αρνητικών παραγόντων της πιο αδύναμης ζήτησης
παγκοσμίως και του υποτονικού
οικονομικού κλίματος», πρόσθεσε.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και
το γεγονός πως οι επιχειρήσεις
έχουν αρχίσει να διστάζουν να
προσλάβουν νέο προσωπικό, με
τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης να είναι τον Απρίλιο από
τους χαμηλότερους που έχουν καταγραφεί από το 2016.

με υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως οι Ιταλία,
Ελλάδα, Κύπρος. Την ίδια στιγμή,
μεταρρυθμίσεις που σύμφωνα με
την Κομισιόν και την ΕΚΤ θα ενίσχυαν την Ευρωζώνη, όπως η από

κοινού εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων, η δημιουργία κεφαλαιακής ένωσης και η έκδοση κοινού
χρέους, έχουν παραπεμφθεί στις
ελληνικές καλένδες.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κατεβάζουν ταχύτητα
οι αμερικανικές επιχειρήσεις
Η οικονομική δραστηριότητα των
αμερικανικών επιχειρήσεων αυξάνεται τον Απρίλιο με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 31 μηνών. Την ίδια στιγμή, όμως, τα στοιχεία του Μαρτίου φέρουν τα αμερικανικά νοικοκυριά να έχουν αυξήσει τις καταναλωτικές δαπάνες.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία της Markit, ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (ΡΜΙ) υποχώρησε στις 52,9 μονάδες από τις
55,3. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις
ανέφεραν επιβράδυνση στην παραγωγή τους, στις νέες παραγγελίες
αλλά και στις προσλήψεις. Συγχρόνως ωστόσο, άλλοι δείκτες φέρουν
την αμερικανική οικονομία να ενισχύεται. Τον Μάρτιο οι λιανικές
πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 1,6% που ήταν η μεγαλύτερη
των τελευταίων δυόμισι ετών. Είχε
προηγηθεί τον Φεβρουάριο πτώση
των πωλήσεων κατά 0,2%. Η αύξηση υπερέβη άλλωστε τις προσδοκίες, καθώς οι οικονομολόγοι
που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν αύξηση μόλις 0,9%. Αναλυτές
της αγοράς αποδίδουν τη θετική
εξέλιξη στις επιστροφές φόρων που
έλαβαν πολλοί Αμερικανοί, μολονότι
φέτος ήταν μικρότερες συγκριτικά
με άλλα χρόνια. Είχαν παρακρατηθεί λιγότεροι φόροι από τους μισθούς εξαιτίας της φορολογικής
μεταρρύθμισης του Ντόναλντ
Τραμπ. Επιπροσθέτως, οι αιτήσεις
για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν
την περασμένη εβδομάδα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων

Τον Μάρτιο οι λιανικές πωλήσεις
στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 1,6%
που ήταν η μεγαλύτερη των
τελευταίων δυόμισι ετών.
50 ετών. Ηταν η πέμπτη συναπτή
εβδομάδα που κατεγράφη μείωση
των εν λόγω αιτήσεων. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, επιβραδύνθηκαν
μεν, αλλά υπερβαίνουν τις 100.000
τον μήνα που απαιτούνται για την
απορρόφηση των νέων από την
αγορά εργασίας. Οι ενθαρρυντικές
αυτές εξελίξεις τείνουν, έτσι, να
ανατρέψουν την αρνητική εικόνα
που εμφάνιζε η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου στα τέλη του περασμένου έτους και στις αρχές του
τρέχοντος, και όταν σειρά από δυσοίωνα στοιχεία έδινε την εντύπωση ότι επιβραδυνόταν ραγδαία
η αμερικανική οικονομία.

Real Estate
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Αυξήθηκαν 2% οι τιμές
κατοικιών το α΄3μηνο

Μεγάλη ζήτηση για μικρά ακίνητα που μισθώνονται μέσω Airbnb
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Tα ξενοδοχεία πέντε αστέρων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% από το
2011 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός τουρισμός και ειδικότερα, ο
ξενοδοχειακός τομέας, να έχει καταγράψει αισθητή βελτίωση από πλευράς
ποιότητας και προσφοράς, διαπιστώνει η Πειραιώς Real Estate.

«Εκρηξη» με 5.000
νέες ξενοδοχειακές
κλίνες στην Αθήνα
Αύξηση των ξενοδοχειακών/τουριστικών κλινών κατά 5.000, μόνο
στην Αθήνα, προβλέπει για τα
επόμενα χρόνια ο κ. Γεώργιος
Κορμάς, ανώτερος γενικός διευθυντής του oμίλου της Τράπεζας
Πειραιώς και διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ξενοδοχεία
πέντε αστέρων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% από το 2011 μέχρι
σήμερα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός τουρισμός και ειδικότερα,
ο ξενοδοχειακός τομέας, να έχει
καταγράψει αισθητή βελτίωση
από πλευράς ποιότητας και προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει







Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,
στο τέλος του 2018, στο
κέντρο της Αθήνας λειτουργούσαν 239 ξενοδοχεία με δυναμικότητα
15.576 δωμάτια και
28.936 κλινών.
σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό για πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των ξενοδοχειακών ακινήτων.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,
στο τέλος του 2018, στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούσαν
649 ξενοδοχεία με δυναμικότητα
32.250 δωμάτια 61.029 κλινών. Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας
λειτουργούσαν 239 ξενοδοχεία με
δυναμικότητα 15.576 δωμάτια και
28.936 κλινών. Από αυτά, τα 17
ανήκαν στη κατηγορία των 5 αστέρων, τα 51 στην κατηγορία των 4
αστέρων τα 56 στη κατηγορία των
3 αστέρων, τα 69 στην κατηγορία
των 2 αστέρων, ενώ 46 ανήκαν
στην κατηγορία του 1 αστεριού.
Από το σύνολο των ξενοδοχειακών
κλινών, οι 7.889 λειτουργούν σε
ξενοδοχεία 5 αστέρων, οι 9.231
σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, οι 5.542
σε ξενοδοχεία 3 αστέρων, οι 4.194
σε ξενοδοχεία 2 αστέρων και οι
2.080 σε ξενοδοχεία με 1 αστέρι.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες
ημέρες, η Τράπεζα της Ελλάδος
στην ετήσια έκθεσή της αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο του
τουρισμού στην ανάκαμψη συνο-

λικά της αγοράς ακινήτων, σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά,
ότι προβλέπεται η λειτουργία 10
νέων ξενοδοχείων στο κέντρο της
Αθήνας.
Ο κ. Κορμάς συμμετείχε σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε
η ισπανική πρεσβεία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ισπανικές επιχειρήσεις, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να επενδύσουν στην ελληνική αγορά. «Η
Ελλάδα ενίσχυσε τη θέση της ως
ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, υπάρχουν
όμως προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς η πορεία
του εξαρτάται από την εξωτερική
ζήτηση και συγκεκριμένα από
αγορές που υφίστανται σήμερα
οικονομική πίεση από τον διεθνή
ανταγωνισμό και την αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κορμάς.
Στην εκδήλωση στην οποία
εκτός από τον κλάδο Real Estate
του ομίλου Πειραιώς συμμετείχαν
φορείς, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ
και το Enterprise Greece, δόθηκε
η ευκαιρία σε επιχειρηματίες και
εταιρείες από τη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις να ενημερωθούν για τη δυναμική και τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική τουριστική
αγορά και συγκεκριμένα, στο κομμάτι του real estate. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν την περίοδο, ο
όγκος των ακινήτων που έχουν
συσσωρεύσει (και συνεχίζουν να
συγκεντρώνουν μέσω των πλειστηριασμών) οι τράπεζες, τις καθιστά τον «πρώτο σταθμό» που
πραγματοποιούν οι περισσότεροι
ξένοι επενδυτές, που έχουν ως
στόχο να τοποθετηθούν στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Μάλιστα,
όπως σημειώνουν στελέχη της
αγοράς, μεγάλο μέρος της ζήτησης
από το εξωτερικό αφορά τον τουριστικό κλάδο, με τα ξενοδοχειακά
ακίνητα να αποτελούν εκ των βασικών επιλογών.
Η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με την Πειραιώς
Real Estate να αποτελεί τον βασικό διαχειριστή αυτών. Μεταξύ
άλλων, η εταιρεία έχει αναπτύξει
και την πλατφόρμα properties4sale, μέσω της οποίας έχουν διενεργηθεί ήδη έξι δημοπρασίες
ακινήτων, με την τελευταία εξ
αυτών να καταγράφεται τον προηγούμενο Ιανουάριο.

Στον «αστερισμό» των βραχυχρόνιων μισθώσεων εξακολουθεί να
κινείται η αγορά κατοικίας, με το
70% του αγοραστικού ενδιαφέροντος για μικρές κατοικίες να αφορά
ακίνητα τα οποία προορίζονται για
ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση μέσω των σχετικών ψηφιακών
πλατφορμών. Ετσι, χάρη στο σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον,
οι τιμές εξακολουθούν να ακολουθούν μια ήπια ανοδική πορεία. Αυτό
επισημαίνεται σε σχετική ανάλυση
για την πορεία των τιμών πώλησης
στην αγορά κατοικίας του λεκανοπεδίου Αττικής, την οποία επιμελείται η εταιρεία πιστοποιημένων
εκτιμητών Geoaxis.
Με βάση την έρευνα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του
2019, οι πιθανές τιμές πώλησης







Ανοδική η πορεία
των τιμών πώλησης
στην αγορά κατοικίας
του λεκανοπεδίου
Αττικής.
καταγράφουν αύξηση της τάξεως
του 2% σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα. Η αύξηση είναι
μεγαλύτερη στα νεόδμητα διαμερίσματα (2,4%) έναντι των παλιότερων ακινήτων (2,2%) άνω των
15 ετών. Η ανάλυση της Geoaxis
επικεντρώνεται σε πέντε περιοχές
της Αττικής, οι οποίες αντανακλούν
τη συνολική εικόνα της αγοράς,
καθώς καλύπτουν το κέντρο, τα
βόρεια, τα ανατολικά, τα νότια και
τα δυτικά προάστια. Ο λόγος για
τον Χολαργό, το Παλαιό Φάληρο,
το Μαρούσι, τους Αμπελοκήπους
και το Περιστέρι.
Στην περίπτωση των νεόδμητων

Η αύξηση είναι μεγαλύτερη στα νεόδμητα διαμερίσματα (2,4%) έναντι
των παλιότερων ακινήτων (2,2%) άνω των 15 ετών.
διαμερισμάτων (ηλικίας έως επτά
ετών), η μεγαλύτερη αύξηση με
2,75% εντοπίζεται στον Χολαργό
και μέση τιμή πώλησης τα 2.365
ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθεί το Παλαιό
Φάληρο με άνοδο κατά 2,35% σε
2.050 ευρώ/τ.μ., το Μαρούσι με αύξηση 2,47% στα 1.815 ευρώ/τ.μ.,
οι Αμπελόκηποι με άνοδο 2,4% στα
1.640 ευρώ/τ.μ. και το Περιστέρι
με ετήσια αύξηση της τάξεως του

2,05% στα 1.365 ευρώ/τ.μ.
Αντίστοιχα, στα παλιότερα διαμερίσματα, η μεγαλύτερη αύξηση
εντοπίζεται στο Μαρούσι με 2,8%
σε 1.025 ευρώ/τ.μ., ενώ έπεται ο
Χολαργός με άνοδο κατά 2,47% σε
1.275 ευρώ/τ.μ. Στο Παλαιό Φάληρο
και στους Αμπελoκήπους, η ετήσια
άνοδος είναι πανομοιότυπη σε
1,92% και μέσες τιμές πώλησης
1.025 ευρώ/τ.μ. και 900 ευρώ/τ.μ.,

ενώ στο Περιστέρι η αύξηση άγγιξε
το 1,85% σε 815 ευρώ/τ.μ.
Σύμφωνα με τον Γιάννη Ξυλά,
επικεφαλής της Geoaxis και του
RICS Hellas/Valuation Professional
Group (VPG), «στα θετικά σημεία
της αγοράς εξακολουθεί να καταγράφεται η συνεχιζόμενη τροφοδότηση της ζήτησης για μετατροπή
διαμερισμάτων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κυρίως στο
κέντρο της Αθήνας, αλλά και για
απόκτηση αδειών παραμονής στο
πλαίσιο του σχετικού προγράμματος “χρυσής βίζας”, περισσότερο
από Κινέζους και Τούρκους πολίτες». Πάντως, ο ίδιος εκτιμά ότι η
όψιμη αυτή ανάκαμψη της αγοράς
κατοικίας είναι ακόμη εύθραυστη,
ιδίως αν συνεκτιμηθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να
εμφανίζεται μια «κόπωση» στην
αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, λόγω υπερπροσφοράς, φορολόγησης και υποχώρησης της
πληρότητας.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τέταρτο τρίμηνο του
2018, οι τιμές των διαμερισμάτων
αυξήθηκαν κατά 2,5% κατά μέσον
όρο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Αντίστοιχα, στο σύνολο του 2018,
η μέση άνοδος των τιμών πώλησης
κατοικιών ανήλθε σε 1,5%, έναντι
μείωσης της τάξεως του 1% κατά
το 2017. «Κινητήριος μοχλός» της
ανόδου των τιμών ήταν η αγορά
της Αθήνας, όπου κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2018 οι αξίες ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως
του 4,2%, ενώ ακολούθησε η αγορά
της Θεσσαλονίκης, όπου η αύξηση
άγγιξε το 2,1%. Συνολικά για το
2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,4%
στην Αθήνα, κατά 0,9% στη Θεσσαλονίκη, κατά 0,8% στις άλλες
μεγάλες πόλεις και κατά 0,6% στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Στα 300 εκατ. οι επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συνολικά κεφάλαια που προσεγγίζουν
τα 300 εκατ. ευρώ «έπεσαν» κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
του 2019 στην ελληνική αγορά ακινήτων, κυρίως για την απόκτηση
επενδυτικών κτιρίων, όπως εμπορικά
καταστήματα και κτίρια γραφείων.
Πρόκειται για μέγεθος που αποτελεί
ιστορικό υψηλό για διάστημα τριμήνου, δεδομένου ότι, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, συνήθως 300-400 εκατ. ευρώ ήταν ο







Μόνο το α΄ τρίμηνο
πραγματοποιήθηκαν
επενδύσεις που τα
προηγούμενα χρόνια
γίνονταν στη διάρκεια
όλου του 12μήνου.
συνολικός τζίρος της αγοράς επενδυτικών ακινήτων για το σύνολο
ενός έτους και όχι για ένα τρίμηνο.
Παράλληλα, καταδεικνύει και τη
μεγάλη ζήτηση που υπάρχει ήδη
από το 2017 για ακίνητα εισοδήματος, τόσο από τις εγχώριες επενδυτικές εταιρείες ακινήτων (ΑΕΕΑΠ)
όσο και από τα ξένα funds, τα οποία
πλέον έχουν περάσει στο επόμενο
στάδιο, καθώς δεν εξετάζουν απλώς
κινήσεις, αλλά τις υλοποιούν κιόλας.
Η μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή
αφορούσε την απόκτηση τεσσάρων
ακινήτων-υπεραγορών της αλυσίδας
Σκλαβενίτη, από την Grivalia Pro-

Το ιστορικό υψηλό καταδεικνύει και τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει ήδη
από το 2017 για ακίνητα εισοδήματος τόσο από τις εγχώριες ΑΕΕΑΠ όσο
και από ξένα funds, τα οποία πλέον έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο,
καθώς δεν εξετάζουν απλώς κινήσεις, αλλά τις υλοποιούν κιόλας.
perties ΑΕΕΑΠ. Λίγο πριν ενταχθεί
στον όμιλο Eurobank, η εισηγμένη
εταιρεία προχώρησε σε μια επένδυση ύψους 119 εκατ. ευρώ, η οποία
θα ολοκληρωθεί και τυπικά τις επόμενες εβδομάδες. Τα ακίνητα (δύο
στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη) διαθέτουν συνολική επιφάνεια
90.000 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένα στην ομώνυμη αλυσίδα. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η Grivalia,
η απόδοση της επένδυσης αγγίζει
το 9%.
Αντίστοιχα, το επενδυτικό fund
Brook Lane Capital ολοκληρώνει
αυτήν την περίοδο επενδύσεις που
αναμένεται να προσεγγίσουν τα

110 εκατ. ευρώ. Κατ’ αρχάς, επικράτησε στον διαγωνισμό της Alpha Bank για το χαρτοφυλάκιο
πέντε κτιρίων γραφείων (κυρίως
ακίνητα που στο παρελθόν ανήκαν
στην «Μπ. Βωβός»), καταβάλλοντας ποσό ύψους 95 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα όμως, το Brook Lane
Capital εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος πλειοδότης για ακόμα
ένα κτίριο γραφείων, που πώλησε
η Τράπεζα Πειραιώς σε έτερο διαγωνισμό, με το τίμημα να εκτιμάται
ότι ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το ακίνητο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της Microsoft Hellas στη Λ. Κηφισίας,

στο ύψος των Αναβρύτων Αμαρουσίου. Ιδιαίτερα κινητική ήταν
και η Trastor Properties ΑΕΕΑΠ
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, καθώς έχει ήδη δαπανήσει 46 εκατ.
ευρώ (έναντι περίπου 38 εκατ. ευρώ
στο σύνολο του 2018) για την απόκτηση σειράς κτιρίων γραφείων,
αλλά κι ενός καταστήματος στην
οδό Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι.
Η μεγαλύτερη συναλλαγή αφορούσε το χαρτοφυλάκιο που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια ο
όμιλος Grupo Dolphin από την Αργεντινή. Το τελικό τίμημα ανήλθε
σε 27,8 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα
επαγγελματικά ακίνητα στην Αττική. Ανάμεσα σε αυτά, κτίριο γραφείων 8.000 τ.μ. στην Κηφισιά,
όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων,
τα κεντρικά γραφεία του ομίλου
Μαΐλλη, κτίριο γραφείων στη λεωφ.
Βασ. Σοφίας, που μισθώνει η Τράπεζα Πειραιώς, ακόμα ένα κτίριο
στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη, όπου στεγάζεται η ISI Eλλάς,
η οποία είναι εκ των βασικών υπεργολάβων του αμερικανικού αμυντικού κολοσσού της Lockheed Martin, όπως επίσης και κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, στην οδό Αγίου
Κωνσταντίνου, όπου στεγάζεται η
εταιρεία Lola.
Εκτός από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο, η Trastor απέκτησε κι
ένα συγκρότημα γραφείων που
ανήκαν στην Prometheus Gas του
ομίλου Κοπελούζου και το οποίο
βρίσκεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου επί των οδών Γραβιάς 4
και Γρανικού. Το ύψος της σχετικής
συναλλαγής ανήλθε σε 12 εκατ.
ευρώ.
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Τα κατά Ιωάννην πάθη μου

Πασχαλινό αφήγημα του Αλέξη Πανσέληνου για την «Κ» μας μεταφέρει στην Αθήνα, στα τέλη της δεκαετίας του ’50
Το Πάσχα ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÑÇÏÇØÞÁÝÚÕß»ÚÕ
ÛßÓ¦ÓÇÏÖ¦ÔÚÇÈØÕÞËØÄÑÇÏÑØÆÕ
¡ÖÕØËÃÔÇÁÌÚÇÏÍËÎÔÎÙÚËÃÇ¶ÑÇÛ×ÝÙÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔÛØÎÙÑËßÄÚÇÔÎÖËØÃÕÊÕÝÖØÕÙÌËØÄÚÇÔ
ÈÇÙÏÑ¦ÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÚÇÉ×ÔÏÇ
ÑÇÏÍÏÇÒÏÚ¦ÇßÚÕÙÞÁÊÏÇÍËÆÓÇÚÇ
ÖÕßÍÏÇÁÔÇÖÇÏÊÃÙÇÔËÓÁÔÇÓÃàËØÕÙÚÕÌÇãÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÓÇØÚÆØÏÕ²ÄØÚÇÄÙÖØÏÇÑÇÏ
ÒÇÊËØ¦ÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦É¦ØÏÖÕßÚÕ
ÙÏÞÇÏÔÄÓÕßÔÍÏÇÚÃËÃÞËÑÄÑÇÒÇÑÇÏ
ÎÓßØÜÊÏ¦ÚÕßÓËÇÖÜÛÕÆÙË©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÔÚÎÊßÙÖËÉÃÇ®ÚÕßÑÇÏÚËÓ¦ÞÏàËÚÇÞÄØÚÇÚÕß
ÓËÓÇÔÃÇÓÁÞØÏÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÔÖÕßØÁÝÖØÏÔÔÇÚÇÈ¦ÒËÏÙÚÕÙÚÄÓÇÎ
ÓÎÚÁØÇÓÕßÑÇÚÇÈØÄÞÛÏàËÚÕÉ¦ØÏ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÙÚÕÖÏ¦ÚÕÚÎÝÓÄÔÕÚÇ
ÑÄÑÇÒÇÚÕßÑÕØÓÕÆÑÇÏÚÕßÑËÌÇÒÏÕÆÖÕßËÃÞÇÔÇÊËÏ¦ÙËÏÇÖÄÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÇÙÎÛËÃ¶ËÖÏÚËÃÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔÇÖÁÞÛËÏ¦ÓÕß
ßÖÔÕÆÙÇÑÇÏÑÕÏÓÄÓÕßÔÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÝ ØÆÜÔÇÑËÔÚØÏÑÂ
ÛÁØÓÇÔÙÎ¦ÔÇÈËÇÖÄÒÃÍÕÊßÕÓË
ÚØËÏÝÌÕØÁÝÚÎÓÁØÇ©ÂÒÏÕÝÊËÔ
ÁÓÖÇÏÔËÖÕÚÁÇÖÄÚÇÖÇØ¦ÛßØÇ
ÍÏÇÚÃÕÊØÄÓÕÝÂÚÇÔÙÚËÔÄÝÚÇÑÚÃØÏÇÇÖÁÔÇÔÚÃÓÇÝÉÎÒ¦ÑÇÏÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÝÚÎÝÖØÄÙÕÉÎÝÚÕß
ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÊßÚÏÑÄÝ
©ÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÎÝÜÕÊÄÞÕßÎÍÂÝÙÂÓÇÏÔÇÔÚÏÝ×ØËÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÊÕÓ¦ÊÇÝÁÔÛÏÓÇÇØÇÏ¦
ÞÚßÖÂÓÇÚÇÚÏÝÓÁØËÝÚÕßÖÁÔÛÕßÝ
ÇÔÚÎÞÕÆÙÇÔÙÚÕÔÙÚËÔÄÊØÄÓÕ
ÚÕßÙÖÏÚÏÕÆËÔ×ÇÖÄÚÕÍËÏÚÕÔÏÑÄ
ÒÒÎÔÏÑÄ¥ÊËÃÕÚÎÝ¢ËÏÊÃÕßÊËÑÇËÚÃËÝÚ×ØÇÁÔÇ¦ÛÒÏÕËØËÃÖÏÕ
ÁØÞÕÔÚÇÔÕÏÉÇÒÓÜÊÃËÝÇÖÄÚÎÔ
Ú¦ÐÎÚÎÝßàÇÔÚÏÔÂÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ
ÙÇÔÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÐÎÇÔÚÂÞÎÙÎÚÜÔ
ÉÇÒÚ¦ÊÜÔÚÎÝËÑÑÒÎÙÏ¦ÝÓËØÏÑÁÝ
ÊËÑ¦ÊËÝÓÁÚØÇÖÏÕÑËÏ
¬ÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÙÚÎÔÚØÇÖËàÇØÃÇÄÖÕßÑÕÏÓÄÓÕßÔÙËÁÔÇÑØËÈ¦ÚÏÖÕßÚÕÖØÜÃÍÏÔÄÚÇÔÑÇÔÇÖÁÝ
ÙÚØÜÓÁÔÕÓËÁÔÇÞÇÒÃÑÇÏÓËØÏÑÁÝ
ÓËÍ¦ÒËÝßÌÇÔÚÁÝÓÇÐÏÒ¦ØËÝÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÁÖÇÏàËÇÖÄÚÎ¡ËÍ¦ÒÎËßÚÁØÇÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÑËÃÓÁÙÇ
ÑÒËÏÙÓÁÔÕÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÓÕßÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÊËÔÇÍÇÖÕÆÙËÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÖËØÔÕÆÙÇÚÏÝÓÕÔÇÞÏÑÁÝ
×ØËÝÚÎÝ¡ËÍÇÒÕÈÊÕÓ¦ÊÇÝÑÕÒÒÎÓÁÔÕÝÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÖÕßÑÇÚ¦
ÚÎÔÑÕÏÔÂÇÔÚÃÒÎÉÎÖØÕÝÍËÔÏÑÂ
ÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÁÖÇÏàËÖÁÔÛÏÓÇ®ÇÖÄ
ÄÒÇÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕÛÔÏÑÄÚÕ
ËÆÚËØÕÑÇÏÚÕ¬ØÃÚÕÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ÏÇÓÁÔÇÄÓÜÝÚÕ¦ÙÞÇÂÚÇÔÎ
ËÖÕÞÂÚÎÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÎÝÙßÍÑÕÓÏÊÂÝÁØÍÜÔÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÕÑÇÒÄÓÕß
ÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕ

ÓËÒËÖÚÄÆÌÇÙÓÇÑÇÏÓËÒÏÓÖØÁÚÕ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÙÞÂÓÇÑÇÏÇÑØÏÈÄÞÇØÚÃ
ÊÏÇÑÕÙÓÎÓÁÔÕÓËÐßÒÕÍØÇÌÃËÝÚÕß
ÒÓÖØËÞÚ§ÚÃØËØÑÇÏÓËÚÇÒÄÍÏÇ
ÙËÚØÃÍÒÜÙÙÎÖÇØ¦ÛËÙÎ×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÝÚÏÚØÇÍÕßÊÕÆÔÕÏÙÕÒÃÙÚËÝÑÇÏÎÞÕØÜÊÃÇ
ÇÏÇØÍÄÚËØÇÖÕÒÆÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÂÚÕßÝÙËÉÎÌÏÇÑÕÆÝÊÃÙÑÕßÝÇÖÄÚÎÔ)LYSPU*SHZZPJZÃÔÇÏÎÛÇßÓÇÙÚÂÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕß
 ÇÖÄÚÎÔ©ØÞÂÙÚØÇÚÎÝËÏÉÃÇÝÚÕßÝÑÇÒÆÚËØÕßÝËØÓÇÔÕÆÝ
ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÚÎÞÕØÜÊÃÇÚÕßÍÃÕßÜÓ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÄÖÕßËÃÞËÖÇÃÐËÏ
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ¡ÖÇÞ
¬ÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÔÂÐËØÇÂÊÎÇÖÁÐÜÓËÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÚÜÔÈÏÔßÒÃÜÔ
ÍÔ×ØÏÙÇÑÇÏÚÕËßÇÍÍËÒÏÑÄÑËÃÓËÔÕÑÇÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÇÖÄÚÇÑÕØ¦Ò
ÑÇÏÚÏÝ¦ØÏËÝ¶ÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÓÕßÍÏÇ
ÚÕÁØÍÕÇßÚÄÓËÍ¦ÒÜÙËÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ

«Επιστροφή» στο πατρικό

Τα κύρια ¨ÌÑ³È1ÉËÈÛ¨ÒÐÑ³ØV¨{³ÌØ~Ñ{i1É³Ì~ØVÜÉ³ÐÓ¨É{Ñ~É³i³ÖÉ{³Ñ×ËÈ¬´´åÑÙÉ{~Ö³Ñ{iÒoi³ÉT{~Ê~Ñ{iT¨KÌ¨ØÉ¨oÑËÑÙiÐ{È¨oËÑØ³ÈÓ¨oÈåÙËÙÉ³Ñ{ÉÉ¨oÑ³Ê¨{³iØ{ÓiØ

Το ραδιόφωνο, στην τραπεζαρία όπου κοιμόμουν σε ένα κρεβάτι που
γινόταν καναπές, έπαιζε
από τη Μ. Δευτέρα κλασική μουσική. Εκεί μέσα
κλεισμένος, περνούσα
τις μοναχικές ώρες
της Μεγαλοβδομάδας.
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ¡ËÍÇÒÕÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕÏËÖÏÒÕÍÁÝÂÚÇÔÇÖÄÚÕÙÞËÚÏÑ¦ËÒÇÌØÆÚËØÕØËÖËØÚÄØÏÕËÔ×
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÞÕØËßÚÏÑÕÃØßÛÓÕÃ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ßÖÕÞÜØÕÆÙÇÔÆÔÚÕÓÇ
ÙßÓÌÜÔÏÑ¦ÁØÍÇÚÕÚÇÒÏÑÄ ÇÖØÃÚÙÏÕÚÕß¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÚÕÙÖÇÔÏÑÄ
ÚÕßªÃÓÙÑÏ ÄØÙÇÑÕÌÚÇØËÒÕÆÊÏÇÚÕßÏÙÚËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÇÏÙßÓÌÜÔÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÏÝÄÖËØËÝ
ÚÕß¦ÍÑÔËØÑÕÔÚÙÁØÚÇÍÏÇÖÏ¦ÔÕ
ÑÇÏÍÏÇÈÏÕÒÃËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÕßªÕÙÃÔÏ
ÑÇÏÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÖÄÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ

¬ØÃÚÎÚÕØËÖËØÚÄØÏÕ¦ØÞÏàËÈÇÛÓÏÇÃÇÔÇÈÇØÇÃÔËÏ®ÑÏ¦ÒÒÕÖÇÃàÕÔÚÇÔËÏÚÕßØÍÃËÝÚÕß²¦ÏÔÚÔÚÕß
¡ÄÚÙÇØÚÚÜÔÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÚÜÔØÕÑÒÇÙÏÑ×ÔËÔ×¡ËÍ¦ÒÎ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏ¡ËÍ¦ÒÎÁÓÖÚÎ
ÙËÏØ¦ËÃÞÇÔÚÇªÁÑÈÏËÓÊÏÇÌÄØÜÔ
ÙßÔÛËÚ×ÔÑÇÏÚÇ¦ÛÎÚÕß¡ÖÇÞ
¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎËÃÞÇËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÖÏÑ¦Ö¶Ê×ØÕÖÕßÓÕßÁÑÇÔË
ÎÓÎÚÁØÇÓÕßÁÔÇÇÛ¦ÔÇÚÕ¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÇÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ¶ÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕ¢ÃÒÏÖÝÖÕßËÃÞËÙßÔÊËÛËÃ
ÙÚÕØ¦ÊÏÕÑÇÏËÍ×ÁÑÇÔÇÓËÇßÚÄ
ÇÓÁÚØÎÚËÝËÍÍØÇÌÁÝÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÖÒÂÛÕÝÁØÍÇ¦ÍÔÜÙÚ¦ÓÕß¬Õ
ÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕÂÚÇÔÊ×ØÕÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÖÕßÌÃÒÕÝÑÇÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÝÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¢ÃÒÏÖÝËÃÞËÍËØÂÁÑÖÚÜÙÎÙÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÕßÝÊÃÙÑÕßÝÚÎÝ
ÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇ
ÚÎÔÖÏÕÇØÍÂÇÖÄÚÏÝÚØËÏÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÖÕßÊÏÁÛËÚËÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇ
ÇßÚÂÔÎÕÖÕÃÇÂÚÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÜÔÕÊÎÍÏ×ÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ
ÓÄÔÕÍÏÇÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÕÓÏÒÃÇÝÄÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏßÉÎ-

ÒÂÖÏÙÚÄÚÎÚÇ®ÖÃÙÎÝÕÏÓÖÕÓÖÃÔËÝ
ÖÕßÇÍÄØÇàÇÂÚÇÔÁÐÚØÇÒËÖÚÁÝÍÏÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÎÖÕÏÄÚÎÚÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÞÜØÕÆÙÇÔÄÓÜÝÁÚÙÏÇÚËÒËÃÜÚËÝ×ØËÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝ

Η αδεξιότητα
¡ËÚ¦ÚÏÝÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÂÙËÏÝÚÇ
¦ÑÕßÍÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÜÇÔÛÇÚÇ
ÑØÇÚÕÆÙÇÂÇÔËÖ¦ÔÜÇÖÄÇßÚ¦ÛÇ
ÁÍØÇÌÇÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ ÇÛ×ÝÖÕÚÁÎÊÏ¦ØÑËÏÇËÔÄÝÔÁÕßÁØÍÕßÊËÔÙßÔÁÖÏÖÚËÓËËÑËÃÔÎÔÚÕßÖÇÒÏÄÚËØÕß
ÙßÞÔ¦ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÊËÆÚËØÕß
ÖËØÃÙÙËßËÁÔÇÓÁØÕÝÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÙÈÎÙÓÁÔÕßÚÕÕÖÕÃÕÁÖØËÖË
ÓËÚ¦ÔÇËÐÇÒËÃÉÜÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÎÞÕÍØÇÌ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÕßØ¦ÓÏÇÙÏÜÖÂ ÇÏ
ÖÄÙËÝÌÕØÁÝÎÇÊËÐÏÄÚÎÚ¦ÓÕßÓË
ÁÑÇÔËÔÇÙÈÂÔÜÁÚÙÏÑÇÏÚÎÔÇØÞÂ
ËÔÄÝ¦ÒÒÕßÁØÍÕßÖÕßÂÛËÒÇÔÇÚÕ
ÊÏÇÚÎØÂÙÜ
Ø¦ÓÇÚÇÖÇÙÞÇÒÏÔ¦ÓËÍÇÒÕÈÊÕÓÇÊÏ¦ÚÏÑÇÚÇ¦ÛÎËÔÄÝÔËÇØÕÆÓÕßÙÏÑÄÌÏÒÕß¶ÇÔ¦ÒÕÍÇÇßÚ¦
ÓËÚÕ¦ÒÒÕËÑËÃÔÕÊØ¦ÓÇÚÕÊØ¦ÓÇ

ÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÑ¦ÖÕÏÇÝÙÆÔÛËÙÎÝ
ÖÕßÐËÖËØÔÕÆÙËÚÎÊÏÇÛÁÙÏÓÎÚÇÏÔÃÇÍÏÇÒÃÍÇÓÄÒÏÝÊËßÚËØÄÒËÖÚÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÞØÂÙÚËßË
ÚÎÔÑÕÖÏ×ÊÎÑÇÏÇÍÜÔÏ×ÊÎËÍÍØÇÌÂÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝ×ØÇÝËÔ×ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÑÇØÊÏÕÞÚßÖ×ÔÚÇÝ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇÚÕÇØÏÙÚËØÄÑÇØÕÆÒÏÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÔÇÒÏÍÕÙÚËÆËÏÔÇ
ËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÚËÒËÏ×ÔËÏ
ÖËØÔ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÑËÌÇÒÂ
ËÍÍØÇÌÂÝÚÕÓËÚÇÒÒÏÑÄÚÓÂÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÚËØÓ¦ÚÏàËÚÎÔÖËØÏÙÚØÕÌÂÓË
ÁÔÇÚÙÇÑÖÕßÇÔÚÎÞÕÆÙËÙÚÇÇßÚÏ¦
ÓÕßÙÇÔÖßØÕÈÕÒÏÙÓÄÝ
ÚÙÏÁÚßÞËÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇ¡ËÍ¦ÒÎÇØÇÙÑËßÂÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÑÇÏ
¦ÑÕßÙÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎàÜÂÓÕß
ÚÇ ÇÚ¦Ü¦ÔÔÎÔ¦ÛÎÚÕß¡ÖÇÞ
ÙËÓÏÇËÑÚÁÒËÙÎÖÕßÚÎÔÇÖÁÑÚÎÙÇÊßÕÌÕØÁÝÇØÍÄÚËØÇÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛ×ÔÇÚÎÔÖØÕÚÏÓ×ÇÖÄÄÒËÝ
ÄÙËÝ¦ÑÕßÙÇÂÇÖÁÑÚÎÙÇÇØÍÄÚËØÇ¡ÖÄØËÙÇÑ¦ÖÕÚËÔÇÇÖÕÑÚÂÙÜÚÇ ÇÚ¦Ü¦ÔÔÎÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÇÖÇÔ¦ÑØÏÈÇÈÏÔÆÒÏÇÚÎÝ
(YJOP]7YVK\R[PVUÓËÚÕßÖÁØÕÞÕÑÕßÚÃÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÔÚßÓÁÔÕ

©ÚÇÔÁØÞËÚÇÏ¡ËÍ¦ÒÎÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÙÖ¦ÔÏÇÖÏÇÇÖÕÌÇÙÃÙÜÔÇ
ÐÇÔÇÑÕÆÙÜÚÇ ÇÚ¦Ü¦ÔÔÎÔÖ¦ÔÚÇßÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÑ¦ÔÚËØ
ªÇÓÃÔÇßÚÄÓÇÚÇÓËÚÇÌÁØÕÓÇÏÙÚÕ
ÖÇÚØÏÑÄÓÕßÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÕßÑÁÔÚØÕßÚÎÝÛÂÔÇÝÚÏÝÓÁØËÝËÑËÃÔËÝÚÎÝÔÎÙÚËÃÇÝÚÕßÑØÆÕßÚÎÝ
ÙßÔÔËÌÏ¦ÝÖÕßËÒ¦ÌØÜÔÇÔÑÇÏÞ¦ÔÕÔÚÇÔÓÄÔÕÓËÚÎÞÇØ¦ÚÜÔÙÞÕÒÏÑ×ÔÊÏÇÑÕÖ×ÔÚÜÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÜÔÙÚÎÔÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÏ
ÙÚÎÚÇÊÃÕßÄÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÓËÓËÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÏÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÖÕßÚÄÚËÂÐËØË
ÔÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÎÁÈÊÕÓÎÚÁÞÔÎÙÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ¶Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇ¶ÓËÚÎÔ
ÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÕßØÇÊÏÕÌ×ÔÕß
ÖÕßÁÑÇÔËÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÔÇ
ÇÖÕÌËÆÍÕßÔÔÇÚÕÇÔÕÃÐÕßÔÑÇÏ
ÖËØÃÓËÔÇÔÖ×ÝÑÇÏÖ×ÝÔÇÁØÛËÏÎ
Ô¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÎÈÇØÏ¦®ÓÕßÙÏÑÂ
ÔÇÊ×ÙËÏËÖÏÚÁÒÕßÝÐÇÔ¦ÚÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÙÚÎÔËÒÇÌØÏ¦®ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÑÇÏÚÕßÝÞÕØÕÆÝÖÕßÛÇÙßÔÄÊËßÇÔÚÇÖÇÙÞÇÒÏÔ¦ÚÙÏÓÖÕÆÙÏÇÚÕßÝ
ÑÇÏÛÇÁÌËØÔÇÔ¶ÊßÙÚßÞ×Ý¶ÇØÑËÚ¦ÑÕÔÚÆÚËØÇÚÎÔÇÖÕÌØ¦ÊÇÎÓÁØÇÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇÙÞÕÒËÃÇÛÇ
ÐÇÔ¦ÔÕÏÍÇÔ

Ο Αλέξης Πανσέληνος (Αθήνα,
1943) είναι συγγραφέας. Το
τελευταίο μυθιστόρημά του είναι
τα «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια»
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Μεταίχμιο. Για το βιβλίο του αυτό
τιμήθηκε το 2018 με το Βραβείο
Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη
Ακαδημίας Αθηνών. Το πασχαλινό
αφήγημα «Τα Κατά Ιωάννην πάθη
μου» γράφτηκε ειδικά για την «Κ».
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

Συναυλία Τροπικής Μουσικής «Μουσικοί Δρόμοι»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το Μουσικό ¨oÑ³Ê¨{ÑKÖ¨{ÚØÖ-

28.4.19 -4.5.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

«Δίσεκτα χρόνια»,
Χαράλαμπος Κρασιάς
Χαράξεις, βαθιές ÐÑTÑ{¨{ÓØetÛË-

É~³ÑT¨Ì{ÑuÑÑÙÉ{~Ö³Ñ{ÐÓÑ
ÑÌ³{ØÜ{o¨Ñ×ËÉØ³ÈÑ¨ÒÜÑÐÈ
¨Ñ{Ò Ó~ÚÉi¨oÑÉ³Ñ{ÑÌ
³{³{~Ì.ÈÐKÖÜ{³ÓÑØV³
1ÉÑ³¨{~Ì%Ð{Ü³ÉÑ³~Ñ{'ËÜ
t0Ó¨{Øu~Ñ{³. ÉÜÑËÑØ³ÓÑØ
0iÓ~ÚÉiÚÑ¨ÜoËÉ{TÑ¨Ò~³iØ
ÑÐÊØ0ÑooÒ¨iØ0ÑÉo~ÑË{ÑÜÑ{{³Ñ{ÑÌÑÑooÉÜËÉØ{iÐÒ³
~Ñ{³¨ÑoÈÙ{ÐÉÈÙÉËÑ~{ÚÒ¨ÑØ
o~ÑË{ÑÓ~ÚÉiØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV´ÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐ³t.Ë³{³iØ³ÓÑØuVÙÌØ({ÑÜÓ(Ñ{Ò¸VÒ¨Ñ~Ñ
Û{Ò¨~É{ÑÈ¨{Ñ~ÊV¸ÈÜËÈ
Πληροφορίες τηλέφωνο 24400920.

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

¨Ø~Ñ{³~{³{~Ì.ÈÐKÖÜ{.iÜ{Ù{¨oÑÈ³iÈÑÈÜËÑtÈ{~ËÛ¨ÌÐ{uÐÉ³ÈØÐÈ{~ÖØ+©©
>ÃÜÖ¨ÑV³Ò¨TÈV¨ÑÐÒÐVÒÇ{V
Ò¨~.~ÖÜ{ÓÈV=ÑTÑ¨ËÑ.È¨{ÙÒ~i~¨i³{~ÊÜÖ¨ÑVÑooÓÜiÑ¨Ëi
~¨È³Ò~Ñ{{ÒiØÈ³ÊØÖ³{V
³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Øt(Ü{³{³{~Êå~Ó³¨iu³È4È¨oÉËÈ
(Ñ{ÙÉËÑØ~Ñ{(Ü{³{ÐÖ.³iÈÑÈÜËÑ
ÈÐÐÉ³ÓTÈÙÉÂ{³ÓTÉØ³ÌÉÑ¨ÑÙ{Ñ~ÒÌ¨oÑÑÑÌÙ{Ò×¨ÈØÜ{³{ÐÖØÖ¨ØV ÜÜÒÙÑVÓiåÑ³ÜÊVå×oÑ{³ÒÌ~Ñ{É¨³Ì³ÈÑ
Ì¨oÑÑÜÖ¨ÑÐÉÈÐÑÚi³{~ÓØT¨ÙÓØV
³Ò¨TÈ${ÈÐÐÉ³ÓT³ÉØÉËÑ{ÑÌ
³ÈØiÐÑ³{~ÖØÑ³{¨ÈØ³iØ
³¨{~ÊØ~Ñ{Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÊØÐÈ{~ÊØ
ÑÌÙ{Ò×¨ÉØÉ¨{TÓØ³iØåÑ³Ü{~ÊØÉoÉËÈVÉÈÑ³{Ö³Ñ{o{Ñ
¨³i×¨ÒÈÌÑÈ³Ì³ÖÜ~Ñ{ÚÑ
¨×Ó¨ÈÓÑ¨³Ì³È~Ñ{ÐÑÙ{~ÌÒ~ÈÐÑÐÉ{~ËÜÑiTT¨ÐÑ³Ñ
³ÐÈ{~Ì×{Ü~{ÌVÉÐÑ³³ÑØÑ¨ÑÙÌÉ{ØÐÈ{~ÊØ~Ñ{Ü{³{ÐÉÖoT¨ÉØÙ{~ÓØ³ÈØ¨³Ì³ÈÉØÈÚÓÉ{Ø.ÒKKÑ³mÑÎÈV¨Ñ

®UÆÆÐÐV{³{~ÌÒ¨~t {¨ÊiØåÙ¨ÓÑ¨ÈÒÚÈuÑÐ×{ÚÓÑ³¨V.ÊÜ{Ñ

gÉÈ~ËÑØΠληροφορίες τηλέφωνο
70007102. Είσοδος: δωρεάν.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ουζερί Τσιτσάνης», του Γιώργου Σκαμπαρδώνη
Το Θέατρο ÛÓ³¨×{ÜÂÉÉË³~i-

ÚÓ³i.ËÐÑ~ÒÜÑÐÉ³iÑ¨Ò³Ñi
t$ÈÇÉ¨Ë0{³ÒiØuV³È{¨oÈ.~ÑÐÑ¨Ùi$~iÚÓ³iØÐÑØÚÈÐËÇÉ{
Ì³{ti{³¨ËÑÙÉÉËÑ{~ÑÚÌÜÈÙÖ~ÜÑÉÑÑÜi×ÚÉË~Ñ{i³ÓTiÙÉ
Ð¨ÉËÑ~ÒÉ{³Ë³ÑÑ¨ÑÒÑÌ
³ÑÐÑØÚÈÐËÇÉ{³iÑÚ¨{ÊÐÑØ
ÈÌ³Ñiu({³ÌØ³iÑÊÈTi{Ù{Èo~¨ÑËÑ³È~Ñ{ÐÉÐ{ÑÑÑ³¨É³{~Ê
Ù{ÒÚÉiVÉ³{ÐÒÇÉ{³i¨³i³È~iÚÉËÑo{Ñ³~È¨{Ñ~ÌÚÓÑ³¨~Ñ{ÙiÜÉ{Ì³{tÚÓÜÑ×Ó¨³ÚËÑÉ
ÓÑÉÉ¨oÌÚÉÑ³¨{i³{~Ì¨ÌÜVÐ{Ñ
É{³¨×ÊVÙÊ³ÉÑÑo~ÑËÑV³
È¨ÊÑ³iØÚÉÑ³¨{~ÊØ¨Ñ~³{~ÊØV¨Ø
Ð{Ñ~Ñ³ÉÖÚÈi¡×³TÖÚÉÒ³¨È¢u
0Ó¨oÉ~³ÈÜËÉ³Ñ{³i1ÉÑÜË~iV³¨³³¨ËÐi³È¤m´Ñ³TÊV
Ñ³Ë³ÑiVÉK¨ÑÍ~Òo~Ó³Ñ³Ñ~ËÑV
ÓÑØ~ÈioiÐÓØÓ¨³ÑØVÉËÑVÉÂ-

×¨É{~ÒoÜÓ³{ÑV~¨Ë{Ði~ÑÐÊ³ÈÜÓÐÈÓÑÉÐËÑÙÖ~ÜiÉ¨ËÙV
ÌØÑÈ³Ê³iØÑÇ{³{~ÊØ~Ñ³TÊØV
0{³ÒiØÙiÐ{È¨oÉËÐÉ¨{~ÒÑÌ³Ñ{
ÉÐKÜiÐÑ³{~Ò~Ñ{iÐÑ³{~Ò³È³¨ÑoÖÙ{Ñ ËÑ{Ò¨ÑoÉ{ÙÖ~ÜÉØÈÚÊ~ÉØ
È³¨×Ù³Ö³i³ÓTiÊÑÜÒ~Ò{{ÒÚ¨{Ñ³{³Ó~³Ñ{ÐÉÓÑ
Ù{~Ì³ÈØ³¨Ì³~³ÒÙ{ÈÑÉ{ÜÉË
³iÈTÊ³ÈØ«.³¨ÌÜ³È0{³Òi.³ÑÈ¨ÌØÖ¨ÑØVÐÑÇË³ÈØ.³ÓÜÑ
'È¨oÓiVÑÜÉ³ËÌ~~{VÛ{ÐÊÙi
È×³É¨ÌV°¨iå³ÌÈÜV{¨o
¨ÐËÜiVÎÇ(ÑÑoÉ¨oËÈÈ{~ËÉË~iÊØU°È(Ñ³ÉÜÊV ÜËÑØ
¨ÙÒÈV(ÑÑo{³iØ:ÑÚÌÈÜØ
(¨ÉÐ{Ó¨ÑUÈ¨{Ñ~ÊlÑÎÈV³{ØÐÐ
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÆVV¸V¬VV¸mV¸lV
¸®~Ñ{´ÑÎÈ1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ØmmV(ÑÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑ

«Τα πιόνια του βασιλιά»
Η αφηγήτρια Ñ¨ËÑÑ³Ñ¨ÊÑÌ³i
Ö¨~Ñ{~È~ÜÑË~³iØ+H_¦²
¦>v>>xRº>&º_²©ÑÌ³iÈÑ³ÉÐÒÜÑVÉÈ³{Ø³ÓTÉØ³ÈØÉ
ÐËÑÙÈÑÐ{~ÊÖÐ¨ÑÂiÑ×ioiÐÑ³{~Ö
~È~ÜÚÉÒ³¨È Ñ¨ËÑÐÉ³i×Ê³iØ³iÑ¨ÑÐÈÚÓ{ÑVTÑÍÙÉÖÉ{³Ñ
Ñ×³{Ò³ÈØVÐÑÈÒÐÑÑ~ÈÐÒÉ{³i
ÈTÊ³ÈØ$+H_¦²¦>v>ÂÓ¨É{Ñ
t×¨ÒÉ{uÌT{ÐÒ~ÉØVÐÑ~Ö~ÜÉØV³ÈØ
ÙËÉ{Ð{ÑÑÑ¨ÒÐ{ÜÜiÙÖÑÐi³VÈ
~Ñ³Ñ~ÉÖÑÉÉ{Ù{~Òo{Ñ³iÑ¨Ò³ÑiV
ÙË³ÑØÇÊÉÓÑ~ÌÐÐÑ~¨{ÌV
ÑÜÜ{³{~ÑÌ³Ù{~ÌÐÑØ~Ñ{ÐÑÇËÐÉ
³iÑ³Ð×Ñ{¨{~ÊÑ×Êoii³iØÑ¨ËÑØ
Ñ³Ñ¨ÊÇ³ÑÉÖÈÓÑÜÌ~Üi¨
~ÌÐÉÂÈËÑØ~Ñ{Ñ³Ë³ÑiØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´ÑÎÈV¨ÑdUÆÆÐÐVÝ¦²©
ºX>²xVÉ×Ì¨ØåoË$ÐÜoi³®mVÉÈ~ËÑΠληροφορίες
99009310. Η παράσταση απευθύνεται σε
ενήλικες και παιδιά άνω των 10 χρόνων.

Πληροφορίες 99520835.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ρεσιτάλ με τον κιθαρίστα Κώστα Κοτσιώλη
Το Ίδρυμα 0ÉT'Ò¨ØÑ¨È{ÒÇÉ{ÓÑ¨É{³ÒÜÐÉ³Ù{ÉÚÖØ×ÊÐiØ~{ÚÑ¨Ë³Ñ³Ñ³{Üi$³ÑØ³{ÜiØÓTÉ{Ù{Ño¨ÒÉ{Ð{ÑÚÑÈÐÒ{Ñ³ÑÙ{Ù¨ÐËÑo{ÑÒÑÌmÆT¨Ì{ÑV~Ñ{ÐÉÑÂ{iÐÉË³ÉØ
ÈÑÈÜËÉØ~Ñ{É¨{ÙÉËÉØÑÒ³Ño~ÌÐ{~Ñ{Èo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{ÊÐÉ¨ÑÑÒÐÉÑ³ÈØÈÙÑ{Ì³É¨ÈØ~{ÚÑ¨Ë³ÉØ³iØÉTÊØÐÑØÉÉÐ×ÑËÉ{ØÉ¨{ÐÓÉØÑÌ
³{ØiÐÑ³{~Ì³É¨ÉØÑËÚÈÉØÐÈ{~ÊØÑÒ³Ño~ÌÐ{V
ÓTÉ{ÈÐ¨ÒÂÉ{ÐÉÑÐÓ³¨i³ÉØÙ{ÉÚÖØ×ÊÐiØ¨TÊ³¨ÉØ~Ñ{ÓTÉ{ÈÉ¨oÑ³ÉË³ÉÒÐÉÚ¨ÈÜ{~ÖØÐÈ{~ÖØÌØ°³¨({Ñ³ÌÜÑV0ÇÈËÜ{ÑÐØV=Ñw=Ñ~Ñ³¨Ì~Ñ{.³ÒÜÉÍ0ÇÌ¨³Ñ0¨É{³ÒÜ³È³iÉÈ~ËÑ
¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{ÐÓÑ³ÜÑË{³ÈmÈ'É³{KÒÜ
{ÚÒ¨ÑØ /Ý/v_-v_>R²¦ÃV ¨ÐÖ´ÆmVÉÈ~ËÑV
.ÒKKÑ³mÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο
22663871, www.pharosartsfoundation.org

«Ο Γαργαληστής» στο Θέατρο Ριάλτο
Η παιδική Ñ¨Ò³Ñit$Ñ¨oÑÜi³ÊØu
³ÈÛiÐÊ³¨iÑÜÒÐÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË
³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³³iÈ¨{Ñ~ÊlÑÎÈ³ÜÑË{³É~ÙiÜÉo{Ñ³Ñ
ÉË~{T¨Ì{Ñ³È1ÉÒ³¨È Ë~iÊØ
³¨É{ØÐÈ{~ËVÐ{ÑÑ×ioÊ³¨{Ñ~Ñ{ÐËÑT¨ÉÖ³¨{ÑÊÐÒÜÜVÐ{ÑÈÓ¨TiT¨ÙËÑV
³ÓÉ¨{ØT¨ÉÈ³ÓØ~Ñ{ÙÈÑ×ioi³ÓØÊ
~ÑÜÖ³É¨Ñ³¨É{ØiÚ{ËV³¨É{ØÐÈ{~Ë
~Ñ{³ÓÉ¨{ØT¨ÉÈ³ÓØ$Ñ¨oÑÜi³ÊØ
ÉËÑ{ÓÑÓ¨oo{ÑÑ{Ù{Ò~Ñ{ÉÊÜ{~ÉØV
ÐÉÇ³ÑÊÐÈ{~Ê~Ñ{T¨ÌVÐÉ{³¨ËÑ
³ÌÑÜÊ~Ñ{~Ñ³Ñi³ÊÌÓÑÜÑÍ~Ì
Ñ¨ÑÐÖÚ{ÉËÐÉVÐÈ{~ÊV~iÚÉËÑUÛiÐÊ³¨iØÑÜÒÐ¨o¨Ñ×ËÑU
KiÑ³ÇiKÑ{ÜÉËÈVÐÒ~ÉØUÒ¨ÚÑ'-

~Ò(ÑËÇÈU.³Ó×ÑØÈ³ÓÜiØV{ÒiØ
È³ÊØV³Ñ³ËÑ:É×³ØV Ü{ÒKÉ³(ÑÑo{³ÈÑ³ÒÜÜiÜo{ÑiÜ{~ËÉØ
´1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VÈ¨{Ñ~ÊlÑÎÈV¨Ñ
lUÆÆÐÐΠληροφορίες 77777745.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Έφριξεν η γη

ορτάζουμε σήμερα ÚÎÔÎÓÁØÇÚÕß¦ÙÞÇÚÎÔËÕØÚÂÚÜÔËÕØÚ×ÔÊÏÄÚÏ
Õ²ØÏÙÚÄÝÑÇÚÃÙÞßÙËÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÓÁØÇÞÇØ¦ÝÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÛÇÒÖÜØÂÝÎÙÎÓËØÏÔÂÇÓÖØßÔÛ×ÓËÔÒÇÕÃ
ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÄÓÜÝÚÕÌËÚÏÔÄ¦ÙÞÇ
ÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ßÔÇÃÑËÝÓËÄÔÕÓÇÑÇÏËÖ×ÔßÓÕ
ÖÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÎÍÎÓÇÝÍÏÇÔÇàÂÙÕßÔ
ÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ÙÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÝÑÇÒÆÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÇÏÊÏ¦ÖÕßÊËÔÖØÄÒÇÈÇÔÔÇàÂÙÕßÔ
ÁÙÚÜÑÇÏÜÝÐÁÔÇÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÆÓÔÕËÑÖÒÂÚÚÕÓÇÏÖ×ÝÑÇÏÚ¦ÌÕßÝÕÏÑÕÆÔÇßÚÁÝÕÏÉßÞÁÝ"
©Û¦ÔÇÚÄÝÚÕßÝÁÙÜÙË¦ÒÒËÝÇÖÄÚÎ
ÈÃÇÏÎÌÛÕØ¦"ÝÚÕÖÏÙÚÁÉÜÊÏÄÚÏÊËÔ
ÞÜØ¦ËÏÕÔÕßÝÓÕßÄÚÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÒ×ÝÖÁÛÇÔÇÔÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔÕÆÎÖÒÎÛÆÝÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÖÕÆÕÏÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÏ
ÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔËÔÐÁØÜÖØÕÙÖÇÛ×
ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛ×Ö×ÝÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÝÚÄÙÕ
ÙÑÕÚËÏÔÄÝÔÕßÝÔÇÁÞËÏÚÁÚÕÏÇÊØ¦ÙÎ
ÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÝÔÇËÐÇÌÇÔÃàËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÑÇÏÑÇÔËÃÝÔÇÓÎÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÚÃÖÕÚÇ
ËÔÐÁØÜÖ×ÝÓÖÕØ×ÔÇÖÜÒÇÓÖØßÔ-

Ε

Û×ÓËÔÒÇÕÃ ÇÚ¦ÒÕÍÕÝËÐÇÌÇÔÏÙÛÁÔÚÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÍßÔÇÃÑËÝÇÄØÇÚËÝÇßÚÂÎ
ÇÙÎÓÇÔÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÁÑÇÔËÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖØÕÝÚÕÁØËÈÕÝÖÏÕËÆÑÕÒÕÙÚßÔÕÓÃÇÊËÔÁÑÇÔËÄÚÏÁÖØËÖËÎÕÒÏÚËÃÇ
ÊËÔËÃÞËÇÔÕÏÑÚÁÝÑËØÇÃËÝÕßÖÕßØÍÄÝ
ÊËÔËÃÊËÊËÔ¦ÑÕßÙËÇÒÒ¦ÊËÔÄÌËÏÒË
ÑÏÄÒÇÝ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÎÙÚßÔÕÓÃÇ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÖØÕÈËÃÙËÄÒËÝÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÔÁØÍËÏËÝÔÇÉ¦ÐËÏÚÇÉÎÌÏÇÑ¦
ÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÇÇßÚ×ÔÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÔÇ
ÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕÔÖËØÃÍßØÄÚÕßÝ§ÇÑÇÒÁÙËÏÙËÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÐÁØËÏÇßÚÁÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÖÇØ¦ÜÝÓÇßØÕÆÊËÝÑÇÏËÑËÃÔËÝ
ËÓ¦ÝÜÝÓ¦ÔÚÇÓÑÇÏÙËØÑÏËÓËÃÝÑÇÓÜÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÊËÔÓÇÝÇØÁÙËÏÔÇÖÚÆÐÇÓËÙÞÁÙËÏÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚ×ÔÓËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÓËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÙÚÇÈÕßÙÚ¦ÙÏÇ
ÑÇÏÙÚÇÖÕÏÓÔÏÕÙÚ¦ÙÏÇ¬ÏÝÛÁÒÕßÓËÓÇàÃÓÇÝÚÕ¦ÙÞÇÍÏÇÔÇÌ¦ÔËÁÔÇÖÏ¦ÚÕ
ÌÇãÑÇÏÔÇÖÒÆÔÕßÔÚÇÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒÇ
×ÙÖÕßÔ»ÇÑÕÆÙÕßÔÑ¦ÚÙËÑÄØÎ®ßÚßÞ×ÝÖÕßÚÕ¦ÙÞÇÓÇÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÃÊÏÕÓËÚÕÊÏÑÄÚÕßÝËßÚßÞ×ÝÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÄÖÜÝËÓËÃÝ¬ÏÛÇÑ¦ÔÇÓËÞÜØÃÝ
ÇßÚÁÝÖÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÖÕÏÎÚÂËÃ-

ÔÇÏÈÒÁÖËÚËÑ¦ÖÕÏÇÒÆÙÎÙËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
Ó¦ÔÇÓÇÝÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÓÇÝÖÕß
ÓÇÝÁÌËØÇÔÙÚÎÔÖÕÊÏ¦ÚÕßÝÑÇÏÙÚÇÊßÕ
ÚÕßÝÞÁØÏÇÚÕÔÕÆÒÏÕÑÇÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ËÃÔÇÏ¦ÞÛÕÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ËÏÊÏÑÂÌØÕÔÚÃÊÇÈØËÝÚÎÔÑÕÖÁÒÇÑÇÏ
ÓÎÙËÔÕÏ¦àËÏÕÍÁØÕÝÑÇÏÎÍØÏ¦ÇÔÛÇ
ÙßÔËÔÔÕÕÆÔÚÇÏ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÑÇÛÇØÃàÕßÔÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÓÇÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÇÍÇÖÕÆÔÚÕÔÖÇÖÖÕÆÑÇÏÚÎÍÏÇÍÏ¦ÚÄÙÕ
ÈÇÛÏ¦ÖÕßÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÁÔÇÛÇÆÓÇÓËÃàÜÔÊËÚÕÆÚÜÔÎÇÍ¦ÖÎ®
¡¦ÛÇÓËÄÚÏÇßÚÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏ
ËØÍ¦ÚËÝÑÇÛÇØÃÙÚØÏËÝÐÁÔÕÏÖÕßÚÕßÝ
ÌÁØÔÕßÔÌÕØÚÜÚÏÑÁÝÍØÇÌËÃÇËßØÁÙËÜÝËØÍÇÙÃÇÝÔÄÓÏÓÇÄÖÜÝÁÌËßÍÇÔÑÇÏ
ÖÕÒÒÕÃ ÆÖØÏÕÏÙÚÎÔÍÍÒÃÇÙÚÏÝ
ÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÓÇÊËÔÓÇÝÔÕÏ¦àËÏÚÏ
ÁÑÇÔÇÔÇßÚÕÃÂÚÇÔÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÕÏÕÏÊÏÑÕÃÓÇÝ¬×ØÇÚÎÔÑÕßÚ¦ÒÇÚÎÔÁÞÕßÓË
ËÓËÃÝ§ÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÇßÚÁÝËÃÞÇÔÄÔÕÓÇÂÛËÒÇÔÔÇàÂÙÕßÔÔÇËÒÖÃàÕßÔÄÚÏ
ÊËÔÛÇÇÔÇÒÜÛËÃÎàÜÂÚÕßÝÙËÁÔÇÖÁØÇ
Ê×ÛËÓËÚÕÙÑßÒ¦ÑÏÖÕßÈÇØÁÛÎÑËÎÓÏÚÙÏ¦ÁØËÚËÊËÔËÃÔÇÏÄÓÕØÌÕÖØ¦ÍÓÇ

ÔÇÙÖØ×ÞÔËÏÝÁÔÇÑÇØÕÚÙ¦ÑÏÚÕßÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏÇÖÄÊÃÖÒÇÎÇÍÃÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÔÇÚÕÚÏÍÑ¦ØËÏËÔËÃÔÇÏÄÓÕØÌÕÍÏÇÚÃÊËÔËÃÔÇÏÎÛÏÑÄËÍ×ÁÚÙÏÚÕ
ÈÒÁÖÜÕÓÕØÌÏ¦ËÃÔÇÏÎÎÛÏÑÂÓÇÝÑÇÏ
ÊßÙÚßÞ×ÝËÃÓÇÙÚËÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ¦ÙÞÎÓÕÏ
ÍÏÇÚÃÖ¦ÉÇÓËÔÇÁÞÕßÓËÂÛÕÝ´ÖÇÉË
ÔÇÓÇÝÇÔÎÙßÞËÃÚÕ¦ÊÏÑÕÇÔÇàÎÚÕÆÓË
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃËÝÍÏÇÔÇÓÎÞÇÒ¦ÙÕßÓËÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÑÇÔËÔÄÝ
´ÔÇÝÚßÞÇÃÕÝÖËØÃÖÇÚÕÝËÔÄÝàËßÍÇØÏÕÆÐËÍÆÓÔÜÙËÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÚÕÔËÐÁÛËÙËÙÚÇÓ¦ÚÏÇÄÒÜÔÑÇÏÕÈÇÙÏÒÏ¦ÝËÃÔÇÏ
ÎÙÚßÔÕÓÃÇßÑÇÏØÃÇÍÏÇËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÒÕÏÖÄÔÍÏÇÇÔÇàÂÚÎÙÎËßÛßÔ×Ô
ÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔßÛÆÔËÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇàÎÚÎÛÕÆÔ
ÊÏ¦ÚÎÝÑÇÔÕÔÏÑÂÝÕÊÕÆÊÏÄÚÏÇÖÄËßÛÏÐÃÇÎÔÎÙÚËÃÇËÃÔÇÏÊÏÇØÑÂÝÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÊÕÛÕÆÔÚÇ ÇÃÙÇØÕÝÚÜ ÇÃÙÇØÏ
 ÆÖØÕÝÛØÎÔËÃÄÙÕÑÇÏËÃÔÇÏÎÓÁØÇ
ÒÇÓÖØÂÔÁÙÚÎÕ²ØÏÙÚÄÝÑÇÏÁÙÜÙËÔ
ÎÓ¦ÝËÑÚÎÝÌÛÕØ¦Ý¿ÞÏÊßÙÚßÞ×ÝËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÖØÇÏÚÕØÏÇÔÕÃÕßÊËÃÝÛÁÒËÏ
ÔÇÍÃÔËÏ²ØÏÙÚÄÝÖÏÇ§ÇÊËÏÚÕÌÜÝÚÕ
ÇÒÎÛÏÔÄÊÏÄÚÏÁÌØÏÐËÔÎÍÎÑÇÏÕÂÒÏÕÝ
ËÑØÆÈÎ

Της ΜΑΤΙΝΑΣ

ΚΑΛΤΑΚΗ

Η άνοιξη
του μουσικού
θεάτρου
Ο «Ανθρωπος ÖÕßÍËÒ¦®ÎÓÕßÙÏÑÕÛËÇÚØÏÑÂ
ËÑÊÕÞÂÚÕßÞËÏÓÇØØ×ÊÕßÝÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÚÕßÃÑÚÜØÕÝ©ßÍÑ×ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÙÚÎÙÑÎÔÂ ÕÚÕÖÕÆÒÎÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÙËÙÆÔÛËÙÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÕÊÜØÂ
ÓÖÇàÂÑÇÏÊÏÇÙÑËßÂÒÏÓÖØÁÚÕÚÎÝÒÙÇÝ
ÔÊØÏÇÔÕÆËÃÔÇÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÃÍÓÇÓÏÇÝ
ÙËÏØ¦ÝÁØÍÜÔÖÕßÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏÎÙÆÍÞØÕÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÁØÍÜÔÓÕßÙÏÑÕÆÛË¦ÚØÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÌ¦ÙÎ¦ÔÛÎÙÎÝ
¬ÇÁØÍÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÚÎÌËÚÏÔÂ
ÙËàÄÔÙÚÎÔÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂÊÏÑÇÏ×ÔÕßÔÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆ
ÊÏËßÛßÔÚÂÏ×ØÍÕß ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÔÇÚÎÔÑÇÛÏËØ×ÙËÏÜÝÌÏÒÄÐËÔÎÙÚÁÍÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÇÔÑÇÏÙßÍÍËÔ×ÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓÕØÌ×ÔÚÕß
ËÃÊÕßÝÚÙÏÁÔÇÔÁÕØËÖËØÚÄØÏÕÙßÙÚÂÔËÚÇÏÑÇÏÙßÔÛÁÚËÝÚÎÝÔËÄÚËØÎÝÍËÔÏ¦ÝÑÇÏ
ÒÏÓÖØËÚÃÙÚËÝÑÇÏËØÓÎÔËßÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝÑÇÏÓÇàÃÔÇ
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ÜÚÎØÄÖÕßÒÕßÑ¦ÛËÚËÝÊÁÙÓËÝËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ¦ÔÜÛËÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÖÕÍËÏ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÕÖÚÏÑ¦ÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÄÚÇÔÕ
ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÍËÒ¦®ÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÇÓÁÒÎÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÄØÊÜÔ
ÑÇÏÚÏÝ¦ÊÏÑËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
¬ÎÛÇßÓ¦ÙÏÇÓÕßÙÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÕß
ÕÊÜØÂÓÖÇàÂÖÏÕÑÕÔÚ¦ÇÖÄÖÕÚÁ
ÙÚÕÓÏÕÆàÏÑÇÒËØÓÎÔËÆËÏàÜÔÚÇÔ¦ÖËÔÚÇÓËÒÁÝÓÕßÙÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μιλώντας με μια άλλη μουσική γλώσσα
Το πρότζεκτ ΕΛΕΚΡΗΤ είναι μία δημιουργική διαδικασία που θέλει να στοχεύει στο να δείξει και άλλους δρόμους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ένα πολύ ÏÊÏÇÃÚËØÕÖØÄÚàËÑÚËÚÕÏÓ¦àÕßÔÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÕÇÍÍÁÒÎÝ
ÁÚÚÕÝÑÇÏÕßÇÍÄØÇÝ¡ÖËÑÏ¦ØÎÝ
ÓËÚÃÚÒÕ ª¬®©ÇÍÍÁÒÎÝ
ÑÇÏÕßÇÍÄØÇÝËÃÔÇÏÊÆÕÇÔÂÙßÞÕÏÔÁÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÓËÚÕ ª¬
7YVQLJ[ÙÞËÊÄÔËÑÌØ¦àÕßÔÁÔÇÓÇÔÏÌÁÙÚÕ©ÇÍÍÁÒÎÝÁÚÚÕÝÖÇÃàËÏÒÇÕÆÚÕÌÜÔÂÑÇÏÎÒËÑÚØÏÑÂ
ÑÏÛ¦ØÇÑÇÏÕßÇÍÄØÇÝ¡ÖËÑÏ¦ØÎÝÇÑÕßÙÚÏÑÂÑÏÛ¦ØÇÖÒÂÑÚØÇ
Z`U[OLZPaLYÎÒËÑÚØÏÑÂÑÏÛ¦ØÇËÌÁ
ÏÇÚÕÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÕÖØÄÚàËÑÚÚÕßÝ
ÙßàÎÚÂÙÇÓËÇØÑËÚÂ×ØÇÇÙÏÑÄ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝÄÖÜÝ
ÓÕßËÐÂÍÎÙÇÔËÃÔÇÏÕÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÒ¦ÈËÏÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ËÃÔÇÏÓËÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÒÒ¦ÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÎÇÍ¦ÖÎÍÏ»ÇßÚÂÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕÆÝËÔËØÍÕÖÕÏËÃÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÑÇÏÄÙÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÚÕÖØÄÚàËÑÚÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÁÞÕßÔÈØËÏÓÏÇ
¦ÒÒÎÍÒ×ÙÙÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÓÏÒ¦ÔË
ÑÇÏÖËØÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÇÙÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÙÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÏÒÂÙËÏ
ÙÂÓËØÇÑÇÏÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÑ¦ÚÏ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÊÆÕËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁØÞËÚÇÏÙÚÇ
ÙÎÓËØÏÔ¦ÓÁÚØÇÔÇÁÞËÏÇÌÕØÓÂ
ÇÖÄÚÕÞÛËÝÇÒÒ¦ÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÔßÇÍÄØÇÑÇÏ
ÚÕÔÇÍÍÁÒÎÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÄÚÏÕ
ÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÎÔÑØÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÎÕÖÕÃÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÍÃÔËÚÇÏËØÍÇÒËÃÕÑÇÏÓÁÙÕÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓÏÇÝ
ÇØÞÁÍÕÔÎÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇËÐÇÑÚÏÔ×ÔËÚÇÏÑÇÏÔÇÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÎÔ ÆÖØÕÓËÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÄÒÕÔ

ÚÕÔÑÄÙÓÕ´ÞÕßÓËÇÖËØÏÄØÏÙÚÕ
ÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔÑØÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ®
ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÚÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏËÔÛÁÒÕßÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÇÖÒ×ÝÓÃÇÊÏÇÙÑËßÂÂÔÇ
ÌÁØÕßÓËÁÔÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÙËÓÁÚØÇÖÕßÊËÔÚÕßÚÇÏØÏ¦àÕßÔ
ÑÇÚ»ËÓ¦Ý®
ÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÖÇÃàËÏÎ
ÏÙÚÕØÃÇÎÇÔ¦ÍÑÎÖÕßÁÞÕßÔÕßÇÍÄØÇÝÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝÔÇÊÎÓÏÕßØ-

Η αγάπη τους για την
κρητική μουσική τούς
ενεργοποιεί καλλιτεχνικά και όσο προχωράει το πρότζεκτ νιώθουν
ότι έχουν βρει μια άλλη γλώσσα, με την οποία
μιλάνε και περιεργάζονται την παράδοση
ÍÂÙÕßÔÓÃÇÓÕßÙÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ
ÔÇÔÚÆÙÕßÔÇÔÛÁÒËÚËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÓËÔÄÚËÝÑÇÏÔÇÊÎÒ×ÙÕßÔÚÕÖÇØ×Ô
ÚÕßÝÍÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÓË
ÄÞÎÓÇÚÕßÝÂÞÕßÝÓÏÇÝÇØÞÁÍÕÔÎÝ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙßÔÇÔÚÕÆÔÙÚÎÔÑØÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÏÊÁÇÊËÔÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÎÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÐËÑÏÔÂÙÇÓËÇÖÄÚÕÄÚÏÖÇÃàÕßÓËÑÕÔÚÏÔÁÝÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏÓËÚ¦
ÇÖÄÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÑ¦ÔÇÓËËÃÊÇÓËÄÚÏÙßÓÈÇÊÃàÕßÓËÑÇÏÙÚÕÖ×Ý
ÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ®
ÓÕßÒÁËÏÕßÇÍÄØÇÝÇÒÒ¦ÐÁØÇÓË
ÚÏÇÍÇÖ¦ÓËÑÇÏÚÏàÎÚ¦ÓËÁÒÇÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏÖÕßÛÇËÃÞËÙÞÁÙÎ
ÓËÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÓËÚØÇ-

Ο Βαγγέλης Γέττος~Ñ{ ÈÑoÌ¨ÑØÉ~{Ò¨iØÐÉ³¨Ì³ÇÉ~³  , 0ÚÓÜÈÑÑÑ~ÑÜÖÈØÑ³¨ÉÖÉ³Ñ{
i~¨i³{~ÊÐÈ{~Ê~Ñ{ØoÉ{~ÒiÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊÐÈ{~ÊÐÉ³ÊÐÉ¨Ñ
ÍÕÆÊÏÇÄÖÜÝÄÓÜÝÇßÚ¦ÓÖÇÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝ®ÙßÔËÞÃàËÏÑÇÏÕ
ÇÍÍÁÒÎÝÖØÕÙÛÁÚËÏ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÊÎÒÇÊÂÛÁÒÇÓËÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÓËÙÚÕÖ×ÝÖØÕÙËÍÍÃàÕßÓËÓÃÇÊÏÇÙÑËßÂ®
¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ ØÂÚÎÑÇÏ
Ö×ÝÓÖÂÑËÙÚÕÑ¦ÊØÕÕÇÍÍÁÒÎÝÓÕßÒÁËÏ!Í×ÖÇÃàÜÑØÎÚÏÑÄ
ÒÇÕÆÚÕÕßÇÍÄØÇÝÖÇÃàËÏÑÏÛ¦ØÇÑÇÏÄÚÇÔÚàÇÓ¦ØÇÓËÑÇÚÁÒÎÐÇÙÚÎÔÏÊÁÇÖÕßËÃÞÇÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÏÊÁÇÂÚÇÔÖ×ÝËÃÔÇÏÎ
ÑØÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÙÚÕÙÂÓËØÇÓÁÙÇÇÖÄÓÃÇÓÕßÙÏÑÂÍËÜÍØÇÌÃÇ
ÄÞÏÙËÙÚßÒÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÕÆÚËÑ¦ÚÏÚÕÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄÏÙÚÕØÃÇÓ¦Ý

ËÔÊÏÇÌÁØËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ ØÂÚÎ
ÓÖÂÑËÙÚÕÖÒ¦ÔÕÓÇÝÓËÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÓÇÝÈÇÙÏÑ¦®ÑÇÏÕ
ßÇÍÄØÇÝ´ÞÕßÓËÇÍ¦ÖÎÍÏ»ÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÓÇÝÁÔÜÙËÚÎÔ ØÂÚÎÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÎÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÎÝËÃÔÇÏÖÇÔÚÕÆ
ÑÇÏÇßÚÄÓËÑ¦ÔËÏÔÇÛÁÒÜÔÇÊÜ
ÚÏ¦ÒÒÕÓÖÕØ×ÔÇÑ¦ÔÜÓËÇßÚÂ®
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÇÑÕßÙÚÕÆÔ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÓËÔÁËÝ
ÙßÔÛÁÙËÏÝ¦ÒÒÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÑ¦ÚÕßÝÑÕÓÓ¦ÚÏÇËÔÚËÒ×ÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÙÚÃÞÕÝÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÓÃÇÊÏÇÙÑËßÂÖ¦ÔÜÙË
ÑØÎÚÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇÄÒÇËÔÁÞÕßÓË
ºÖËÏØ¦ÐËÏ»ÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇËÖËÏÊÂÖØÕ-

ÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÊÏÇÙÑËßÁÝ
ÓËÈ¦ÙÎ¦ÒÒÇËÃÊÎÓÕßÙÏÑÂÝÇÔ
ÑÇÏÓÖÇÃÔÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇËÃÊÎÓÕßÙÏÑÂÝÖÁØÇÔÚÎÝÑØÎÚÏÑÂÝÇÒÒ¦
ËÖËÏÊÂÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÇßÚ¦
ËÃÚËÚÇÁÞÕßÓËÙßÔÊÁÙËÏÓËÑ¦ÖÕÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÙË¦ÒÒÇÁÞÕßÓËÖØÕÙÛÁÙËÏÎÞÎÚÏÑ¦ËÌÁËÃÚËÖ¦ÔÜÓÇÝ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÓÇØÚßØÃËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÚÇ¦ÒÒÇÎÞÎÚÏÑ¦
ÚÕÖÃÇÓÖÇÃÔÕßÔÍÏÇÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÇßÚÂÚÎÙÆÔÛËÙÎÊËÔÖ¦ÓË
ÔÇÖËÏØ¦ÐÕßÓËÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ®ÒÁËÏ
ÕÇÍÍÁÒÎÝÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ!ßÚÄ
ÖÕßÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÕÖßØÂÔÇÝÚÕßÝÕÙÚÏÞÕßØÍÏÑÄÝÑÇÏÔÕÎÓÇÚÏÑÄÝÚÕÔÊËÓÕßÙÏÑÄÖßØÂ-

ÔÇÚÕÔÈÒÁÖÕßÓËÜÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÑÇÏÇÌÕÆßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÍËÓÃàËÏÑ¦ÚÏËÜØ×ÄÚÏ
ÎÑØÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÇÍÒÁÔÚÏÇÑÇÏÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ
ÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏ¦ÒÒÕÍÏ»ÇßÚÄÙßÍÑÏÔËÃ
ÇÑÄÓÇ®ÕßÇÍÄØÇÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÄÚÏÂÛËÒÇÔÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÓÖËÏ
ÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂËÖËÏÊÂ
ÙÕßÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏÝÙËÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÇÍÍËÒÃËÝÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÑÚÒ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÓÕßÙÏÑ¦
ZHTWSLZÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÕØÍÇÔÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÕÆ²ÜØÃÝ
ÇßÚ¦ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙÞËÊÄÔÜÝÓÕßÙÏÑ¦ÄØÍÇÔÇÇÙÏÑ¦
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÁÔÇÖÕÒÆÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÖØÄÚàËÑÚÓÇÝËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÄÚÏÖÇÔÚØËÆËÏÚÇÎÞÎÚÏÑ¦ÇßÚ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏËÔÍÁÔËÏ®
©ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÑÇÏÚÜÔÊÆÕ
ÂÚÇÔÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÝÑÇÏÊËÔ¦ØÍÎÙÇÔÔÇÓÕßÚÕÔÓËÚÇÊ×ÙÕßÔ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏ
ÔÇÐÁØËÏÝÚÏÛËÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÇÑØÏÈ×ÝÂÍÏÇÔÇÚÕÖÜÑÇÒÆÚËØÇÖÕÆ
ÛËÝÔÇÌÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÕßÇÍÄØÇÝÓË
ÚÕÔÇÍÍÁÒÎÂÐËØÇÔÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÕßÔÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÝÓËÂÞÕßÝ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÝÑÇÏÑÕÔÚßÒÏÁÝÑÇÏ
ÔÇÞÇØ¦ÐÕßÔÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÊØÄÓÕ
¡ÁÔËÏÔÇÊÕÆÓËÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÇÔÛÇÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËËÍ×Ö¦ÔÚÜÝËÚÕÏÓ¦àÕÓÇÏ

Πληροφορίες: .ÒKKÑ³mÑÎÈ~Ñ{È¨{Ñ~ÊlÑÎÈV¨Ñ
dUÆÆÐÐÑ×ÉÉË(ÜÒ³ÑØÛËT¨Vå¨TÑ~Ñ¨ËÈ¶®VÑÍÐÑ~ÜËVÉÈ~ËÑ¨Ñ³ÊÉ{ØU¬dm´´m¬
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Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α

Οι στρατιώτεςÈ³ÊÈÜÈKÌÜÉÐÑÜ~Ì{³iØÈÜÊØÊ³ÑÑÌ³{Ø
¨³ÉØ×³o¨Ñ×ËÉØ³iØTÖ³ÑØÈ~È~Ü×Ì¨iÑ³{ØÂÓÉØÉ×iÐÉ¨ËÙÉØ

Ο βετεράνος×³¨ÉÌ¨³É¨ÑÑÚÑÒ³{É³ÑoÉoÌ³Ñ³iØÉ³ÑÜË³ÉÈiØVÌØi¨~ÐËÑ³ÈÑ¨ÑÐÑÜÊ³¬m

Η στιγμήÈåÙ¨ÓÑØ(ÑÑÙ¨ÓÈÉ{ÙÉ{~ÖÉ{³iÛ{Ñ~Ê¨ÈÂi³È(å.$
³iØ´iØ.É³ÉÐK¨ËÈ¬m

Ξεφυλλίζοντας
το άλμπουμ
ενός θρύλου
της φωτογραφίας
Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στην «Κ»

Πολλοί μας αποκαλούν
«κοράκια», αλλά
δεν είναι έτσι, έχουμε
συναισθήματα.
Η φωτογραφία αυτή
είναι, τραβάς
την πραγματικότητα.
ÍÏÇÔÇÓÎÞ¦ÙÕßÔÑ¦ÚÏÇÖÄÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ËÌÏ¦ÒÚÎÝÍÏÇÑ¦ÛËÌÜÚÕØËÖÄØÚËØ
ËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
ÊÕßÒÁÉÜÙÂÓËØÇ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÊËÔ
ÇÏÙÛ¦ÔËÙÇÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÇÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÑÒÏÑÚÎÝ
ÓÎÞÇÔÂÝÓËÚ¦ßÖÂØÞËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÖÇÏÔËÝÙÚÕÔÙÑÕÚËÏÔÄÛ¦ÒÇÓÕÚÎÔËÓÌ¦ÔÏàËÝÓË
ÚÇÞÁØÏÇÙÕßÚÎÙÚÁÍÔÜÔËÝÚÎÔ
ÁÑÇÔËÝÖÏÕÙÑÕÆØÎÂÖÏÕÇÔÕÏÞÚÂ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖØÕÌÃÒÖÕßÂÛËÒËÝ
ÔÇÚÎÝÊ×ÙËÏÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕ®
ÓÇÝÒÁËÏ

Η δύναμη της εικόνας
ËÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕÔ
ÈÒÁÖÕßÓËÔÇÑ¦ÛËÚÇÏÊÃÖÒÇÇÖÄÚÕ
4\YOLK®ÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÖÕßÓÁÙÜ
ÓÏÇÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝÍØÇÓÓÂÝÁÙÚËÒÔËÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßªÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔ

Η Μελίνα Μερκούρη ÐÉåÐÉ¨{~ÑÖØÉ³ÌÜÈØ³iå~¨ÌÜi³®lV~Ñ³Ò³ÑoÈ¨ËÐÑ³Ñ³È³~{ÐÑ³Ó¨t  ÜÜÒÙÑ³iØÉÜËÑØu³È
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Πολλές φορές ψάχνω
να βρω τη μηχανή
να σηκωθώ να φύγω,
αλλά, εντάξει,
το κάθε πράγμα
στον καιρό του.
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«Κάθε μέρα ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÑÇÏÑ¦ÚÏ ¦ÛËÓÁØÇËÃÓÇÏÑÇÏÑ¦ÖÕß ¦ÛËÓÁØÇÖÕßÐßÖÔ¦ÜÑ¦ÔÜÚÕÔÙÚÇßØÄ
ÓÕßÖÕßËÃÓÇÏàÜÔÚÇÔÄÝÍÏÇÚÃËÃÊÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÔÇÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÏßÚÄËÃÔÇÏÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇ®
ÓÕßÒÁËÏÕØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÇØØÎÑ×ÙÚÇÝ©ÈËÚËØ¦ÔÕÝÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÝ
ÌÜÚÕØËÖÄØÚËØÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕßÚÕß(ZZVJPH[LK7YLZZÑ¦ÛËÚÇÏÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦ÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÙÚÕ
ÍØÇÌËÃÕÚÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÄÝÚÕßÓË
ÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÓÄÔÏÓÇÇÔÕÏÞÚÄÙË
ÓÏÇËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÔÎÓÁØÜÙÎÍÏÇ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÊÏËÛÔÂÍËÍÕÔÄÚÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÞÕÆÍÏÇ®ÖÕßÊËÔ¦ÌÎÙËÄÚÇÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÎÕÖÕÃÇÚÕÔÁÙÚËÏÒËÇÖÄ
ÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß ÓÁÞØÏÚÏÝËÓÖÄÒËÓËÝ
à×ÔËÝÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÓÇàÃ
ÓËÚÏÝÇÍÇÖÎÓÁÔËÝÚÕßÓÎÞÇÔÁÝ
ÖÕßÄÙÕÑÏÇÔÉ¦ÞÔÜÊËÔÚÏÝÈÒÁÖÜÙÚÕÓÏÑØÄÊÜÓ¦ÚÏÕ¬ÏÝÁÞÜ
ÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔËÝÍÏÇÔÇÓÎÙÑÕÔÃàÕÔÚÇÏ®ÒÁËÏÓËÁÔÇÞÇÓÄÍËÒÕÖÕß
ËÓÌÇÔÃàËÏÑÇÏÓÏÇÖÏÑØÃÇÇØ¦ÚÇ
ÚÕßÞØÄÔÏÇÕ:HYYPZÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÍÔÜÙÚÄÝÙÚÕßÝÐÁÔÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÓËÚÕÖËØÏÖÕÏÎÓÁÔÕÓÕßÙÚ¦ÑÏ
ÚÕßÑÇÏÚÇÍÑØÃàÇÖÏÇÙÖÇÙÚ¦ÚÕß
ÓÇÒÒÏ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕÆ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕßËÔÙÇÝÑØÆÈÜÄÚÏ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÉ¦ÞÔÜÔÇÈØÜÚÎ
ÓÎÞÇÔÂÔÇÙÎÑÜÛ×ÔÇÌÆÍÜÇÒÒ¦ËÔÚ¦ÐËÏÚÕÑ¦ÛËÖØ¦ÍÓÇÙÚÕÔ
ÑÇÏØÄÚÕß®
ÁÔËÄÚÏÕÏÌÜÚÕØËÖÄØÚËØÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÕßÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÕÏËÏÑÄÔËÝ
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÚÕÔÑÇØØÎÑ×ÙÚÇ
ÙËÊØ¦ÙÎÙÚÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÕßÎÔËÖÏÑÏÔÊÆÔÜÝ®ÚÜÔ
ËÑÊÄÙËÜÔ¡ÁÔÇÔÊØÕÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÒÃÍËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÄÍÑÕÚÕß
ÖÒÕÆÙÏÕßÌÜÚÕØËÖÕØÚ¦àÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÇÖÄ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÓÁÞØÏÚÕ 
ÕÖÄÚËÑÇÏÖÂØËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ¦ÊËÏÇ
ÄÖÜÝÒÁËÏÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßË
ÇßÚÁÝÚÏÝËÏÑÄÔËÝÕ:HYYPZËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÑØÇÚ¦ÓÏÇ9VSSLP-SL_ÓË
ÇÙÖØÄÓÇßØÕÌÏÒÓÙÚ¦ÙËÜÔÂ
ÓÏÇÕÍÑ×ÊÎ.YHMSL_ÍÏÇÚÕßÝÇÛÒÎÚÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓÄÔÕ
ÍÏÇÁÐÏÑÒÏÑÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÚÏÝÖØ×ÚËÝ5PRVUÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙË
ÓËÇÔÇÒÕÍÏÑÄÌÏÒÓ¦ÑÏÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚÎÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÑÇØÁ
ÖÕßÚØÇÈ¦ÔËÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕß
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Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ο Ελληνας ×³¨ÉÌ¨³É¨ÊoÑ{ÉÉÑ³ÜÓØ³ËKÑo{ÑÉ¨ËÈ
ÐËÑÙÉ~ÑÉ³ËÑVÑ{TÐÑÜ³ËÇ³ÑØ³×Ñ~Ì³È³i×¨Ë~i³ÈÜÓÐÈ

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο ³Èå¨.Ñ¨¨i~³ÑÑÌ³iK¨ÑÙ{Ò³iØ¬iØ
ÉÐK¨ËÈ³È¬´VÐÉ³³Ñ~ÑÓTÉ{É¨ÒÉ{³iÖÜi³È(ÜÈ³ÉTÉËÈ

ßÖÄÒÕÏÖÎßØ×ÖÎÑ¦ÚÏÙÇÔÌÇÐ
ÍÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ¡ËÇßÚÄÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÕÑÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÁÙÚËÒÔË
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÛÂÔÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÛÁÓÇËÃÞËÛËÚÏÑÄÂÇØÔÎÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÑÇÏÍÏÔÄÚÇÔÎÇÌÕØÓÂ
ÔÇÒÎÌÛÕÆÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝ
ËÏÑÄÔÇÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÕßÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÖËØÃÌÎÓÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÚÁÜÝÈÇÙÏÒÏ¦ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÙÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÎÝÞÕßÔÚÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÁÈÍÇÒËÍÏÇÚÕ
(ZZVJPH[LK7YLZZÂÚÇÔÇØÑËÚÂÍÏÇ
ÔÇÚÕßÑÕÙÚÃÙËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕß
ÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÙÕß
ÚÇÓËÍ¦ÒÇÍËÍÕÔÄÚÇ¬ÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ

ÚÇÔÑÖÕßËÏÙÁÈÇÒËÓÁÙÇÙÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß ÑÇÏÁÑÇÔÇÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÕÔÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕß©
ÞØÕÔÕÝÚÄÚËÌÜÚÕØËÖÄØÚËØÂÚÇÔ
ÊÃÖÒÇÙÚÕ¦ØÓÇÓ¦ÞÎÝÖÕßÁÖËÙË
Ö¦ÔÜÙÚÎÔÖÄØÚÇÚÕßÕÒßÚËÞÔËÃÕßÑÕßÍÇÚÕÔÒÕÞÃÇÔÇÓÏÒ¦ËÏÖ¦ÔÜÙÚÕÚÇÔÑÑÇÏÔÇÒÁËÏ¸Ó¦ÒÏÙÚÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇ¹ËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÍÆØÏÙËÕ
ÖßØÍÃÙÑÕÝÖÃÙÜÁÑÇÔËÄÖÏÙÛËÔ
ÑÇÏÂØÛËÙÚÕÃÊÏÕÖËàÕÊØÄÓÏÕÖÕß
ÂÓÕßÔËÍ×ÇÌÔÏÑ¦ÌÕßÒ¦ØËÏÚÏÝ
ÓÎÞÇÔÁÝÑÇÏÓËÄÙÎÊÆÔÇÓÎËÃÞË
ÖÂÍËÑÇÏÁÖËÙËÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÄØÚÇ
ÚÕßÕÒßÚËÞÔËÃÕßËÔÚÕÖËØÃÓËÔÇÙÕÑÇØÃÙÚÎÑÇÇÒÒ¦ÙßÔÂÒÛÇ
ÇÓÁÙÜÝÑÇÏÖÂÍÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÇÚÎÙÃÜÔÍÏÇÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÔÊËÔÂÓÕßÔËÍ×ÑÇÏ
ÕÒÓÖËØÚ ÕßØ¦ÔÚÕ©ÒÒÇÔÊÄÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÓËÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ
ÙßÔËØÍËÃÕÑØßÓÓÁÔÕÏÙÚÕÑØÕ-

ÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏÝÓË¦ÒÒÕÔÇÁØÇ©Ï
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕßÕÒßÚËÞÔËÃÕßÄÚÇÔÁÈÒËÖÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÔÇÞÚßÖ¦ÔËÌÕÏÚÎÚÁÝÑËÌ¦ÒÏÇÔÇ
ÇÔÕÃÍÕßÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÙßÒÒÂÉËÏÝ
ÙÚËÔÕÞÜØÏÄÓÕßÔÄÓÜÝÁÖØËÖËÔÇ
ÚÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙÜËÔÓÖÕØËÃÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÍÏ»ÇßÚÄÂÓÕßÔËÑËÃ
ÕÒÒÕÃÓÇÝÇÖÕÑÇÒÕÆÔ¸ÑÕØ¦ÑÏÇ¹
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÁÚÙÏÁÞÕßÓËÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÚØÇÈ¦ÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÓÇÝÒÁËÏ

Το Πολυτεχνείο
¡ËÚÕ4\YOLK®ÞØËÏÇàÄÚÇÔ
ÖËØÃÖÕßÒËÖÚ¦ÚÎÝ×ØÇÝÍÏÇ
ÔÇÙÚËÃÒËÏÑ¦ÛËÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÔ×
ÇÔÑ¦ÚÏÖÂÍÇÏÔËÙÚØÇÈ¦ÁÖØËÖË
ÔÇËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂ¡ËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÁÙÚËÏÒËÑÇÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕß

ÖÄÒÊËÔÛÇßÖÂØÞÇÔÇßÚÁÝÕÏËÏÑÄÔËÝ¬ÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÛßÓ¦ÓÇÏËÃÞË
ÁØÛËÏÑÇÏÕÇÙÃÒÎÝ ÇØÇÓÇÔ×ÒÎÝ
ÖÕßÊÕÆÒËßËÙÚÎ¸¡ËÙÎÓÈØÏÔÂ¹
ÙßÔËÔÔÕÎÛÂÑÇÓËÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏ
ÓÕßËÃÖËÌËÆÍÜÔÇÖ¦ÜËÌÎÓËØÃÊÇ
ØÄÒÇÈÇÑÇÏÚØ¦ÈÎÐÇÚØÃÇÑÇØÁ
ÞÜØÃÝÌÒÇÝÑÇÏÈÍÂÑÇÔËÒÇÌØ×Ý
ÑÕßÔÎÓÁÔÇÑÇÏÂØÛÇÔÑÇÚÇÖ¦ÔÜ
ÓÕßÊÆÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÄÞÏÓËÑÒÕÓÖ
ÇÒÒ¦ÓËÊÕÑ¦ØÏÇÍ×ÁÖÇÏàÇÓÖÕÐ
ÚÄÚËÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔÇÇÖÕÌÆÍÜÚÇ
ÞÚßÖÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦ÚÕÁÔÇÊÕÑ¦ØÏ
ÞÚÆÖÎÙËÚÕÞÁØÏÓÕß©ÚÇÔËÃÊÇÄÚÏ
ÁÉÇÞÔÇÔÚÇÄÖÒÇÚÕßÝÁÌßÍÇÚØÁÞÕÔÚÇÝÍÏÇÚÕÍØÇÌËÃÕÙÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÝÑÇÏÁÙÚËÏÒÇÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ®
ÏÇÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÕÕØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÚÏÓÂÛÎÑË
ÚÕÇÖÄÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ¦ØÕÒÕÇÖÕÆÒÏÇÓËÚÕ
ÓËÚ¦ÒÒÏÕÚÕß²ØßÙÕÆÚÇßØÕÆÚÕß
¬¦ÍÓÇÚÕÝÚÎÝ¬ÏÓÂÝ
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Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α

Ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ~Ñ{iÑ¨o~Ì³'³Ó{ÇÒ¨È¨³ÖÑ¨TËÉ{
iÑ¨Ò³ÑÊ³ÈØt,ÐÑËØ~Ñ{ÈÜ{Ó³Ñu³ ¨ÙÉ{V³®¬

Η Μαρία Κάλλας×³o¨Ñ×iÐÓiÉÓÑË³{³Ñ¨Ö{o{Ñ³{ØÑÒo~ÉØÈÓ³ÉÈÂiØÈÓÙÉ³Ý©©Rx>²_X&¦_©©
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Το νεκρό αγόρι
στον Λίβανο
που τον «λύγισε»

Μία ÑÌ³{ØÒ{ÉØÑ¨ÑÐ{~ÓØ×³o¨Ñ×ËÉØ³iØå~¨ÌÜiØÐÉ³{ØÉ¨oÑËÉØÑÑ³ÊÜiØÉÜÊ¨iÉÂÓÜ{ÂiV³dm

Μπροστά ÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄÚÕßØÏÙÚÕÚÁÒÎÇØØÎÑ×ÙÚÇÖÇØÂÒÇÙÇÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÇÏÞÓÇÒÜÚÃÙÚÎÑÇÔÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙßÔÚ¦ØÇÐÇÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÃÔÕÔÚÇÝÓÏÇÍÕßÒÏ¦ÇÖÄÚÕÔàËÙÚÄÑÇÌÁÚÕßÓÇÝÒÁËÏÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÕÏ¡ÖÏÚÒÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÍÏÇ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÎÔØ¦ÞÕÈÇÑÇÏÚÕßÝ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÓËÓÏÇÑÏÛ¦ØÇÑÇÏÊÆÕ
ÔÚÄÖÏÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÍÏÇÚÄÚËÖÕß
ÕÇÔÕÒ¡ÖËÒÓÕÔÚÄÁÑÕÈËÈÄÒÚËÝÙÚÎÔÒ¦ÑÇÓËÚÎÔ©ÆØÙÕßÒÇ
ÔÚØËÝÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝ ÇØÁàÎ
ÑÇÏÚÎÝ¡ËØÑÕÆØÎÚÕßËÌÁØÎÑÇÏ
ÚÕßÒÆÚÎÚÕß¡¦ØÒÕÔ¡ÖØ¦ÔÚÕ
ÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÂÍÏÇËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÎÓÁØÇÚÕß ÖÕß
ÚØ¦ÈÎÐËÚÎ²ØÏÙÚÃÔÇ¥Ô¦ÙÎÓËÓÏÇ
ÇÁØÏÔÎÖÕßÑÇÓÃÙÇÁÚÕÏÓÎÔÇÈÕßÚÂÐËÏÙÚÎÔÖÏÙÃÔÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÚÎÒßÌ¦ÊÇËÔÂÓÇÙÚÇÔÑÇÒËÙÓÁÔÕÏÊËÔÂÓÇÙÚÇÔÓÁÙÇ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ¬ØÇÈÂÐÇÓËÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÓËÚ¦ÓÇÝÑßÔÎÍÕÆÙÇÔ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÜÔÌÜÚÕØËÖÄØÚËØ
ÚÕÛÁÓÇÓÖÇÃÔËÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÙßÔÂÛÜÝÓËÑ¦ÛËÑÄÙÚÕÝÃÚËÙËÖÄÒËÓÕÂÙËÊÏÇÊÂÒÜÙÎÖØÜÚÇØÞÏÑÄ
ÙÕßÓÁÒÎÓÇËÃÔÇÏÎÑ¦ÒßÉÎÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕËÃÔÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ¢ÕÈ¦ÙÇÏÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÙÕß
ÚÎàÜÂ©ÚÇÔÌÚ¦ÔËÏÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÍÏÇÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙËÏÝÛÇÙË
ÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÙÕß"
©ÞÏÇÒÒÏ×ÝÊËÔÑ¦ÔËÏÝÍÏÇÇßÚÂÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ØÍÄÚËØÇÙÑÁÌÚËÙÇÏÑÇÏ
ÒËÝÑÕÃÚÇÐËÔÇÊËÏÝÚÏÁÑÇÔÇ®

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ/ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ/ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ

Οι πόλεμοι

Ο Αριστοτέλης ΣαρρηκώσταςÈÜÜÑÐKÒÉ³Ñ{ÑÌÈÑÂ{ÐÑ³{~Ì³È
³¨Ñ³ÖVÉ×³o¨Ñ×ËÇÉ{V³iÉ¨ËÙ³iØTÖ³ÑØ

Φάση ³ÈÑoÑ³iØ Ú{~ÊØ ÜÜÒÙØÐÉ³i.K{É³{~Ê i³¬~Ñ{
³{¨o.{ÙÓ¨iÉ³É³Ñ³É³ÐÉ³Ñ³ËÑÜ³É¨ÐÑ³×ÖÜÑ~Ñ

¥ÝÖÕÒËÓÏÑÄÝÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÕÑ
ÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÑ¦ÒßÉËÍÏÇÚÕª
ÚÕÔÄÒËÓÕÚÜÔÐÏÓËØ×ÔÚÏÝ
ÇØÇÈÕáÙØÇÎÒÏÔÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÕß
 ÑÇÏ  ÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÚÕßÏÈ¦ÔÕßÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÙØÇÎÒÏÔ×Ô
ÑÇÏÇÒÇÏÙÚÏÔÃÜÔÙÚÎ¦àÇÁàÎÙË
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÎÔÇÖÇÍÜÍÂÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÚÄÚËÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕß¬ÁØÏ
ÔÚËØÙÕÔÙÚÎÎØßÚÄÚÕÔÖÄÒËÓÕØ¦ÑØ¦ÔÚÕßº

Τρεις ημέρες δεν έτρωγα·
φωτογράφιζα, αλλά δεν
ήμουν εκεί. Το μυαλό
μου ήταν αλλού,
ήταν στα παιδιά μου.
Μου κόστισε πάρα πολύ.
¬ÕÔØÜÚ¦ÓËË¦ÔÑ¦ÖÕÏÇÌÕØ¦ÚÇ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÕßÓÖÂÑÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÛÁÓÇÚÕßßÚÄÁÍÏÔË
ÓÃÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÓÏÑØÄÓÕßÂØÜÇ®
ÒÁËÏÚÎÏÊ×ÔÇÚÕßÏÈ¦ÔÕßÕÑ
ÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚØÃÇÇÍÄØÏÇÖÕßËÃÞÇÔÚÄÚËÚÎÔÃÊÏÇÎÒÏÑÃÇ
ÓËÚÕßÝÚØËÏÝÍÏÕßÝÚÕß¢ÕØÚÜÓÁÔÇÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇ
ÖËØ¦ÙÕßÔÁÔÇÔËÒÇÏ×ÔÇÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÕßÝÓÇÞÎÚÁÝÚÜÔÇÒÇÏÙÚÏÔÃÜÔËÔ×Ö¦ÔÜÇÖÄÚÇÑËÌ¦ÒÏÇÚÕßÝ
ÖËØÔÕÆÙÇÔÐßÙÚ¦ÕÏÙÌÇÃØËÝÏÈÇÔÁàÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÜÔÙØÇÎÒÏÔ×Ô
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂËÑËÃÔÕÝÌËÆÍËÏÇÒÒ¦
ÚÇÇÍÄØÏÇÙßÔËÞÃàÕßÔÙÆÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÍßØÃÙËÏÝÊËÔÁÞËÏÝÒÄÍÕÔÇÑÏÔÊßÔÁÉËÏÝÓËÃÝÄÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ÓË
ÚÏÝÙÌÇÃØËÝÙÚÕßÝÖÕÒËÓÏÙÚÁÝ®ÚÕß
ËÃÖËÁÔÇÇÖÄÚÇÇÍÄØÏÇ¥ØËÝÓËÚ¦Õ
ÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÏàËÙËÁÔÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÓÁÞØÏÖÕßËÃÊËÙËÁÔÇ
ÌÕØËÃÕÚÕ¦ÉßÞÕÑÕØÓÃÚÕßÇÍÕØÏÕÆ
ÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÖÏÕ
¦ÙÞÎÓÇÇÖÄÖÕÚÁ©ÖÕÚËÚÕÙÑÁÌÚÕÓÇÏÓËËÔÕÞÒËÃÖ¦ØÇÖÕÒÆ¬ØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÊËÔÁÚØÜÍÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏàÇ
ÇÒÒ¦ÊËÔÂÓÕßÔËÑËÃ¬ÕÓßÇÒÄÓÕß
ÂÚÇÔÇÒÒÕÆÂÚÇÔÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕß
¡ÕßÑÄÙÚÏÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆ®

Από την Κατοχή στα καράβια, στην Αμερική και στη φωτογραφία
Η ζωή ÚÕßØÏÙÚÕÚÁÒÎÇØØÎÑ×ÙÚÇËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂ©ÊØÄÓÕÝÚÕßÓÁÞØÏÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ(ZZVJPH[LK7YLZZÖÂØË
ÚÄÙËÝÖÕÒÒÁÝÙÚØÕÌÁÝÖÕßÇÔ
ÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÙÚÕÔÔËÇØÄÖßÍÓ¦ÞÕ
ÖÕßÖ¦ÒËßËÙÚÇØÏÔÍÑÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÄÚÏÛÇ
ÖËØÔÕÆÙËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÝ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏËÏÊÂÙËÏÝ
ÚÄÚËÓ¦ÒÒÕÔÛÇÑÇÚÁÒÎÍËÓËÁÔÇ
Ó¦ÚÏÓÇßØÏÙÓÁÔÕ
ËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎÔ ÇÏÙÇØÏÇÔÂ
ÚÕ ÕÓÏÑØÄÚËØÕÝÚÜÔÖÁÔÚË
ÇÊËÒÌ×ÔÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÕØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÓËÍ¦ÒÜÙËÑßØÃÜÝÓËÚÎ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÚÕ ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß

«Οταν γύριζα από μια
εμπόλεμη κατάσταση
καθόμουν μία εβδομάδα
και μετά με έπιανε
μια ανησυχία. Ηρεμούσα μόλις χτυπούσε το
τηλέφωνο για να φύγω».
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÏÝÑÇÑÕßÞÃËÝÑÇÏÚÎÔÖËÃÔÇÚÎÝ ÇÚÕÞÂÝ
ÑÇÏÚÕßÓÌßÒÃÕßÑÇÏÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßÚÕÔÕÊÂÍÎÙÇÔÔÇÙÇÒÖ¦ØËÏÍÏÇ
ØÇàÏÒÃÇÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×Ô
¡ËÍ¦ÒÕÝ ÚÕß ÙÚÄÞÕÝ ÄÓÜÝ
ÂÚÇÔÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÔÓËØÏÑÂ

ÑÇÏÍÏÇÔÇÚÕÑ¦ÔËÏËÍÑÇÚÁÒËÏÉË
ÚÕÚÁÑÏKVZ.YLJVZ®ÚÕßÍÇÓÖØÕÆ
ÚÕßÑÇÏÁÍÏÔËÔÇßÚÏÑÄÝÙÚÕÞÏ×ÚÏÑÕÚ¦ÔÑËØ ±¡©®ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¢ØÇÍÑÕÆÒÎ²ÇÚàÎÓÏÞ¦ÒÎÚÕÊËÆÚËØÕÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÙÚÏÝ
ÕÔËÇØÄÝØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÓËÚÎÙÏÜÖÎØÂÙßÔÇÃÔËÙÎÚÕßÑÇÖËÚ¦ÔÏÕß
ÑÇÚÁÈÎÑËÇÖÄÚÕÖÒÕÃÕÑÇÏÓËÚÎÔ
ÇÍÜÔÃÇÚÕßÖÇØ¦ÔÕÓÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚÎ
ÖÂØËÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÍÏÇÚÕÏ¦ÚÒ
ÓËÏÔËÑØßÓÓÁÔÕÝÍÏÇÒÃÍÕÑÇÏ
ÍØÂÍÕØÇÈØÁÛÎÑËÔÇÊÕßÒËÆËÏÙË
ÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÑÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÓÕÍÁÔËÏÇÝÚÇÚÕßÖÂØËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÍßØÃÙËÏÖÃÙÜÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÍÏÇÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÚÕßÛÎÚËÃÇÑÇÏÎÓÎÚÁØÇÚÕßÁÑÇÔË

ÄÚÏÖËØÔÕÆÙËÇÖÄÚÕÞÁØÏÚÎÝÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÐËÔÏÚËßÚËÃÐÇÔ¦ÕÍÏÕÝÚÎÝ
¡ÁÞØÏÖÕßÚÕÔÖÂÍËÙËÁÔÇÔÍËÃÚÕÔÇÌÜÚÕØËÖÄØÚËØÍÏÇÔÇÚÕßÈØËÏ
ÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÊËÔÂÚÇÔ¦ÒÒÕÝÇÖÄ
ÚÕÔÍÔÜÙÚÄÌÜÚÕÍØ¦ÌÕ ÒËÏÙÛÁÔÎ
ÇÙÑÇÒ¦ÑÎÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÙßÔËÚÇÃØÕßÝÚÕßÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕßÔÜÙÎ®ØÏÔÇÑÄÓÇ
Õ ÒËÏÙÛÁÔÎÝÓËÙßÙÚÂÙËÏÙÚÕßÝ
ÙßÔËÚÇÃØÕßÝÚÕßÑÇÏÓÕßÊËÃÐËÏÚÇ
ÑÇÚÇÚÄÖÏÇÚÕÔÖÂØÇÙÚÎÔ¦ÑØÎ
ÑÇÏÚÕßËÃÖÇÚÕËÐÂÝÄÚÏÛÇÓËÃÔÜ
ÍÏÇÓÃÇÂÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÓËÚ¦
ÛÇÖËÏÝÙÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÄÚÏÇßÚÄÝ
ÊËÔÑ¦ÔËÏÍÏ»ÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦®ÍØ¦ÌËÏÕÑÇØØÎÑ×ÙÚÇÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕß©ÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÓÜÝÁÍÏÔÇÔÓÂÔËÝÑÇÏÕÔËÇØÄÝÖÕßÕÔËÏØËßÄÚÇÔ

ÚÎÔÓËØÏÑÂÁÓËÏÔËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÒÒ¦ÚÇÐÃÊËÉËÙÞËÊÄÔÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑØÇÚ×ÔÚÇÝÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÓÎÞÇÔÂÙÚÕÞÁØÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ

Η ζωή που δεν έζησε
ÖÄÚÕØËÚÏØÁÚÕßÙÚÎÒßÌ¦ÊÇ
ÄÖÕßàËÏÓËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÇÎÛÁÇËÃÔÇÏÞÕØÚÇÙÚÏÑÂ¬Õ
ÁÊÇÌÕÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÁÞËÏÓÏÇÓÏÑØÂÇÔÕÊÏÑÂÑÒÃÙÎÖÕßÊÃÔËÏÆÉÕÝ
ÙÚÎÔÚËÚØÇ×ØÕÌÎÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÙÚÇÑÕßÊÕÆÔÏÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÊÏÇÈ¦àÕßÓËÚÕÃÊÏÕËÖ×ÔßÓÕÇØØÎÑ×ÙÚÇÝ®ªÜÚ¦ÓËÚÕÔÈËÚËØ¦ÔÕÌÜÚÕØËÖÄØÚËØÍÏÇÚÎàÜÂÖÕßÊËÔ
ÁàÎÙËÚÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÚÕßÝÓÂÔËÝ
ÖÕßÖËØÔÕÆÙËÙËËÓÖÄÒËÓËÝà×ÔËÝ
ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÃÚÏÓÕÍ×ÚÕÒÁÜ

ÇÔÑÇÏÊËÔÚÎÝÇØÁÙËÏÄÚÏÎÍßÔÇÃÑÇ
ÓÕßÂÚÇÔÂØÜÇÝÂÚÇÔÓÎÚÁØÇÑÇÏ
ÖÇÚÁØÇÝËÑËÃÔÎÓËÍ¦ÒÜÙËÚÇÚØÃÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
Ñ¦ÔÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÜ©ÚÇÔÍÆØÏàÇÇÖÄ
ÓÏÇËÓÖÄÒËÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÛÄÓÕßÔÓÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÓËÚ¦ÓË
ÁÖÏÇÔËÓÏÇÇÔÎÙßÞÃÇØËÓÕÆÙÇ
ÓÄÒÏÝÞÚßÖÕÆÙËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÍÏÇ
ÔÇÌÆÍÜ®ÓÇÝÒÁËÏÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÚÕÔËÛÏÙÓÄ®ÖÕßÇÖÕÑÚÕÆÔÖÕÒÒÕÃÖÕÒËÓÏÑÕÃÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÁÝÃÓÇÏËßÚßÞÂÝÖÕßàÜÑÇÏÇÔÇÖÔÁÜ®
ÓÇÝÒÁËÏÖØÏÔÌÆÍÕßÓËÑÇÏÓËØÏÑÁÝ
ÌÕØÁÝØÃÞÔËÏÑÇÓÏ¦ÓÇÚÏ¦ÑÇÏÙÚÕ
ÚÎÒÁÌÜÔÄÚÕß¬ÕÑÕÏÚ¦àÜÇÑÄÓÇÑÇÏÚ×ØÇÓÂÖÜÝÞÚßÖÂÙËÏÇÒÒ¦ÊËÔÞÚßÖ¦ËÏ®
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΝΝΙΣΗ

Eσείς πού ανήκετε;
το θέατρο ÚÇÛÓÄÝ®ÍÏÇÒÃÍËÝ
ÇÑÄÓÎÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÇÃàÕÔÚÇÏ©ÏÌßÒÁÝ®¬ÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÑËÃÓËÔÕÇÔÂÑËÏÙÚÎØËÚÇÔÃÊÇ
§ÃÔÇªÁÏÔÑÇÏÇÔËÈÇÃÔËÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ¬¦ÑÎ¬àÇÓÇØÍÏ¦©ÏÎÛÕÖÕÏÕÃÔÊØËÇÊ¦ÑÎ¡ÇßØÕÓÇÚ¦ÑÎÝ
ÕßØÕÆÓÖÇÒÎÝ ÇØÇÚàÕÍÏ¦ÔÔÎÝ
¬ØÕßÌ¦ÑÕßÑÇÏ¡ÕÒÁÙÑÎËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑÕÃ
ßÖÄÛËÙÎÇÌÕØ¦ÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ©ÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÖÇÚÁØÇÝÒÇÚØËÆËÏÚÏÝÍÒ×ÙÙËÝ¶ÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÚÏÝÒÁÐËÏÝ¶ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÓ¦ÛËÏ
ÑÏÔÁàÏÑÇÎÓÎÚÁØÇÇÌÕßÍÑØ¦àËÚÇÏ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÑÇÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦©
ÖØÜÚÄÚÕÑÕÝÖÕßÖÇÒËÆËÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÖÇÚÁØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÐÇÔ¦
ÖÃÙÜÙÚÕÙÖÃÚÏÎÚÚÎÓÁÔÕÝÁÞÕÔÚÇÝÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÓËÚÏÝÙÑÏÁÝ
ÚÕßÑÕÆËÏÌÜÔÁÝÑÇÏÚÕÚØÇÆÒÏÙÓÇÖÕßÚÕÔÚÇÒÇÏÖÜØËÃÇÖÄÖÇÏÊÃ
Ñ¦ÔËÏÖ¦ÒÏÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÑÄØÎËÖÏÛßÓËÃÔÇÑ¦ÔËÏÑÇØÏÁØÇÙÚÎÔ
ÄÖËØÇÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏÚÇÑÄÚÙÏÇÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÇßÚÄÖÕßÇÖÇÏÚËÃÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓÁÔËÏÑÇÏÇßÚÂ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ¦ÖØÇÍÎÓÇÚÇÏÜÓÁÔÎ©
ÓÏÑØÄÝÍÏÕÝËÃÔÇÏÑÜÌ¦ÒÇÒÕÝ¡ËÍÇÒ×ÔËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇÑÕÆÕÔÚËÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÍÒ×ÙÙÇÓË
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄËÖÇØÑÂÚØÄÖÕÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÙËÄÒÎÚÕßÚÎàÜÂÖÇÒËÆËÏ
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÓËÚÏÝÒÃÍËÝÌØ¦ÙËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃÙËÚÇÞÆÚÎÚËÝÖÕß
ÚÕÔßÖËØÈÇÃÔÕßÔËÔÑÇÚÁÞËÏÚÎ
ÔÕÎÓÇÚÏÑÂÚÎÍÒ×ÙÙÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙËËÑËÃÔÕÔÊËÔÚÕßËÖÏÚØ¦ÖÎÑËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ¦ÒÒÎ
ÍÒ×ÙÙÇÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÙÇÔÓÏÇÇÊØÂ
ÇÔ¦ÓÔÎÙÎ ÚÕß ËÜØÂÓÇÚÕÝ®
ÚÕßÇàÕÒÃÔÏÁØÞËÚÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÎ
ÑÕÖÁÒÇÚÕßÓÏÑØÕÆÓÏÇÄÓÕØÌÎ
ÑÇÒÕÌÚÏÇÍÓÁÔÎÆÖÇØÐÎÑËÃÔÎ
ÊËÔËÃÔÇÏËÑÍËÔËÚÂÝÑÜÌ¦ÒÇÒÎ
Þ¦ÔËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÎÔÇÑÕÂÚÎÝÓÏÒ¦ËÏÑÇÔÕÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦
ÚÎÔÕÎÓÇÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÔËÇØÂ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÍÏÇÄÒÎÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÙÇÔÁÔÇÝÑÇÛØÁÌÚÎÝÙÇÔËÔÊÏ¦ÓËÙÕÝÞ×ØÕÝÄÖÕßÙÚÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎ¶ÇÔÂÑËÏÒÃÍÕÇÖÄËÊ×ÑÇÏ
ÒÃÍÕÇÖÄËÑËÃ¶ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÄÒËÝ
ÕÏÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝÑÇÏÖÇÛÕÒÕÍÃËÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÄÒËÝÕÏÇÔËÖ¦ØÑËÏËÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÜÔÑÜÌÇÒ¦ÒÜÔÇÒÒ¦
ÑßØÃÜÝÚÜÔÇÑÕßÄÔÚÜÔ
ÇÆÓÇÙÇÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝªÁÏÔËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏ

Γεννήθηκε το 1988 στην Ελευσίνα.
Το 2011 μετανάστευσε στη Σουηδία,
όπου έμεινε για χρόνια, διδάσκοντας σε δημοτικά σχολεία και σε εκπαιδευτήρια ενηλίκων. Εξέδωσε το
πρώτο του βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας «Το μίσος», το 2014. Ακολούθησαν άλλα τρία με πρωταγωνιστή
τον επιθεωρητή Αντερς Οικονομίδη,
όλα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το
καινούργιο του βιβλίο, «Η γυναίκα
του Ισνταλ», βασίζεται στην πραγματική υπόθεση μιας δολοφονίας, η
οποία παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ
και σχεδόν πέντε δεκαετίες.
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Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

«Οι φυλές», ³K¨ÑKÉÈÐÓ~ÉËÐÉ³iØ¨É³ÑËÙÑØ ËÑ,Ó{VÈÑÉKÑËÉ{o{Ñ¨³i×¨Ò³i ÜÜÒÙÑVÈÉTËÇÉ³Ñ{o{ÑÑ~ÌÐiÜËoÉØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³ÚÓÑ³¨t.³ÑÚÐÌØu

«Εδώ ανήκεις», λέει η
μητέρα στον κωφάλαλο, που νιώθει σαν σπίτι του τους δασκάλους
της νοηματικής, στην
προσπάθεια να τον τραβήξει πίσω, να τον ξαναφέρει στο μαντρί σαν
το απολωλός πρόβατο.
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ÊÏ×ØÕÌÕÖÕßÚ×ØÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÙÇÔ
ÕÊÕÔÚÏÇÚØËÃÕÑËÃ
ÓÁÙÇÑÇØÇÊÕÑÕÆÙÇÔÈØÏÑÄÒÇÑËÝ
ÄÖÜÝÈØÏÑÄÒÇÑËÝ
Ì×ÒÏÇàÇÔÑÇÏÙË
ÁÔÇÑÇÙËÒ¦ÑÏÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÄÖÕß
ÑËÏÚÄÚÇÔÎÙÚÕÒÂÚÕß¬
ÇÔ¦ÖÃÙÜÙÚÎÔÖÎÍÂÚÕßÖÄÔÕßÕÇÌÎÍÎÚÂÝÇÔÇÚØÁÞËÏÙÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÖËØÏÖÁÚËÏÇÙÜÓÇÚÏÑÂÑÇÏÉßÞÏÑÂËÔÄÙÜÇÔÇÙÚÕÞ¦àËÚÇÏÚÇÄÙÇÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÒÏÍÕÂÓËØÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÙÚÎÔ
ÛÂÔÇ¬ÎÔËÔÄØÓÎÙÎÚÎÝÈÃÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÐÁÌØËÔÎËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÈßÙÙÕÊÕÓËÃÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÔÇÔÇÞÇÏÚÃàËÏÓËÌÏÒÕÙÕ-

ÌÏÑÁÝÙÑÁÉËÏÝÖÕßÕØÓ×ÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÇÕÓÎØÏÑ¦ÁÖÎ¡ÇØÓÇØÜÓÁÔÕÝ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÖÄØÚÇÚÕßÕÊÕÔÚÏÇÚØËÃÕßÓÕßÊÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔ
ÖÄÔÕÙÑÁÌÚËÚÇÏÖÜÝÕÏÔËÄÚËØÕÏ
ÒÒÎÔËÝÓÏÓÕÆÓËÔÕÏÚÕßÝÙßÔÚØÄÌÕßÝÚÕß©ÊßÙÙÁÇÑÇÚÇÙÖ¦ØÇÐÇÔÚÇÏËØ¦ÈÄÊÏÇÚÕßÛËÕÆÒÏÕß
ÖÕßÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ËÖÕÞÂÇÖËÏÑÕÔÃÙÚÎÑËÙËÙÎÓÇÃËÝ
ÙÇÔÖØ¦ÙÏÔÕÍØÇÔ¦àÏ®ßÙÚßÞ×Ý
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÒÒÎÔÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÖÕßÊËÔÖÂØËÓËàÁ
ÇÖÄÚÇÈÄÊÏÇÚÕß
ÒÏÕß®¬ÕÓßÇÒÄ
ÚÕßÖÎÍÇÃÔËÏÑÇÏ
ÙÚÕÔ ÇÔÁÔÇÚÕÔ
ÇÔ×ÔßÓÕÖØÕÇÏ×ÔÏÕÁÔÕÞÕÂØÜÇ
¬ÕÔ ÇÔÁÔÇÁÔÇ
ÓÎÕÔ®ÇÔÚÏÑØÃàËÏ ÙÚÕÔ ÑÇÛØÁÌÚÎÙËÁÔÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÕÖÕßÙÌØÇÍÃàËÏÚÕÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ©ËÇßÚÄÝÚÕß
ÖØÕÈÇÒÒÄÚÇÔÙÚÕÍßÇÒÃÙÇÔÁÔÇ
ÉÎÌÏÊÜÚÄÈÇÙ¦ÔÜÔÎØÜÏÙÓ×Ô
ÑÇÏÙÚØËÈÒ×ÙËÜÔ
ÐÃàËÏÎÇÔÇÌÕØ¦ÙËÓÏÇÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÎ
ÍÏ¦ÌÑÇÚÕßËØÏÙÚËØÃÕßÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝÖØÕÈÇÃÔËÏÙËÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÌÎÚËÃÇÒÁÍÕÔÚÇÝÙÚÕßÝ

ÙßÒÒÎÌÛÁÔÚËÝÌÕÏÚÎÚÁÝÖÜÝÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÝÑÃÔÊßÔÕÝÛÇÇÖÕÙÕÈÕÆÔÚÇÔÓÏÇÑÇÏÑÇÒÂÓÄÔÕÇÔÕÏ
ÖØÕÒËÚ¦ØÏÕÏÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÔÖÕÚÁÑßÈËØÔÕÆÙËÕÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝÇÖÄÚÕßÝÌÇÙÃÙÚËÝÛÇ
ÁÖÇÏØÔËÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÒÒ¦ÖÕÏÕÝ
ØÏÙÑ¦ØËÏÚÁÚÕÏÕÖËÃØÇÓÇ"ßÚÕÃ¦ÓÇ
ÇÔËÈÕÆÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÎÔÑØÇÚ¦ÔËÓËÔÆÞÏÇÑÇÏÓËÊÄÔÚÏÇ®
©ÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎÝÍØ¦ÌËÏÁÔÇ
ÇÓÏÍ×ÝÖÕÒÏÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÞËÏÓÇàÄÓËÔÕÖÇØÄÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÇÚÄÖÚËßÙÎÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÕÔËÃÊÕßÝ©ÒÄÍÕÝ
ÚÕßÊÏÇÑÇÚÁÞËÚÇÏÇÖÄÛßÓÜÓÁÔÎ
ËÏØÜÔËÃÇÖÕßËÖÃÚÎÊËÝÖÒÇÚÇÃÔËÏ
ÚÕÔÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÔÇÞÜØÁÙËÏ
ÚÎÔÕØÍÂÚÎÝ ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÕ
ÇÖËØÃÌØÇÙÚÕÝÛßÓÄÝËÑÈ¦ÒÒËÏÙË
ÙÌÕÊØÁÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÄÖÕßÇÔÚÎÞÕÆÔÎÛÏÑÕÖÒÇÙÚÏÑÕÃÚÄÔÕÏÁÈÇÏÇÕÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÁÔÇÝÙÕÈÇØÄÝËÐÄÞÜÝÓËÛÕÊÏÑÄÝ
ÇÌÎÍÎÚÂÝÕÕÖÕÃÕÝÕßÊÁÖÕÚËÖÇØÇÛËÜØËÃÚÏÝÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚËÝÖÚßÞÁÝ
ÚÕßÖÕÒßÙÆÔÛËÚÕßËÖÇÓÌÕÚËØÃàÕÔÚÕÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖËÊÃÕßÇÂÛËÒÇ
ÔÇÙÚÇÛ×ÙÚÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕß
ÍÏÇÚÕÔËÑÞßÊÇáÙÓÄÑÇÏÚÎÌÚÜÞÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇÔÖÕÒßÙÂÓÇÔÚÕËßÚËÒÏÙÓÄÊÏÇØÑ×ÝËÖÏÊËÏÔÕÆÓËÔÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÊËÔÊÃÔËÚÇÏÎÖØÕÙÕÞÂÖÕßÚÕß
ËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÇÓÁØÏÙÚÎÕÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎÝ

0tv_©²º²>u³È.Ì¨É.KÒ{³¨È~Ñ{³t8¦x²_¦¤©nºxX_²
©ÃRvnÃu³iØÒ¨Ü{ÒÈ×ÐÑã
ÓÑK{KÜËo{ÑÙ{Ñ~ÓÙÑi~Ñ{ÓÑ
o{Ñ³iÙÈÜÉ{ÒVÙiÜÑÙÊåV~Ñ{ÈT¨É³{~ÒÓÑtÜÉÐÊ³iuV~ÒÈ~³Ò
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

0tåo¨{ÉÐÓ{ÑÒi¨{É{³¨Ó×ÈÑÌ~ÑÈ³Ò~ÜËÐÑ³Ñu³È0Ð
,ÌÐ{Ø
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ.; Εάν
ναι, εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το
γράψιμο και το διάβασμα;

åTÜÖÐÑ{~È¨ËØÐÉ>R_H}~Ñ{
©²>n¦>1ÑÓÜÉoÑÌ³{ÉÐÜÈ³ËÇÈ³Ù{ÒKÑÐÑå¨~ÉËÐËÑKÌÜ³Ñ
É~Ò{ÑK{KÜ{×{Ü{~ÊÐÒÙÑÊÐËÑ
ÉÂÉ¨ÉÖii³Èx©²>¿x¿xo{ÑÑ
ÑÑ~ÑÜÖÉ{ØÙÉ~ÒÙÉØÉÙ{Ñ×Ó¨³ÑK{KÜËÑgÐÉÌ{ÑÈÓÉ{ÑÐ¨ÉËÑÓTÉ{ÑÈ³Ì³¨³×ÌÜ{È
0¨ÑVÌÑ×¨Ò³o¨Ò{Ðe0
_²kxÁ³ÉÐÙËÇÉ{É¨{Ì³É¨ÑÌ
³Ñ©Rx>_Xx>
Στη «Γυναίκα του Ισνταλ» δεν συναντούμε τον επιθεωρητή Αντερς
Οικονομίδη. Γιατί;

$å³É¨ØT¨T¨{~ÒÙÉtT¨ÖÉu³iÈo~É~¨{ÐÓi{³¨ËÑVÐ{Ñ
~Ñ{Ù{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{³i ¨KioËÑ
³È¬Æ$Ì³ÉVÓ¨ÉÉÑÒ¨É{
ÒÙÉ{Ño{ÑÓÑK{KÜË~Ñ{ÑÑ¨ÑÚÉ¨ËÉ{ÐÓT¨{³¸Æ¸Æ

${Ò¨{ÑÑÌ³t>²Rvw¸¸u³È
0ÇÌÇÉ×ÓÜÉ¨ÜÌ³{ÓÇiÉÉ
Ð{ÑÉTÊ³iËÑÙÉÚÑÊÚÉÜÑ
ÑK¨Ë~ÐÑ{¶(Ño~ÌÐ{Ø(ÌÜÉÐØV³ÑÈ³ÌT¨ÑÉËTÉÐËÑÇÊÈ
ÒÂ{ÇÉÑo¨Ñ×³ÉËÉK{KÜË

Τελικά, ποιο είναι το μυστικό για να
κερδίσει –και να κρατήσει– ένας συγγραφέας το ενδιαφέρον του αναγνώστη;

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Πόσο... Σουηδός έχετε γίνει έπειτα από τόσα χρόνια που ζείτε στη
Σουηδία;

0{¨{¨¨³VÉÉ{ÙÊ³ÈÓT
ÈTÉÚÉËÑ³È~Ò³³¨ÑÓÇ{³iÉÌÐÉi×¨ÒÈÚÑÓ¨ÚÉ{
³iåÚÊÑV³.³{o~Ò¨ÐÑØ
~Ñ{ÐÒÚ³{~ÌÉÈÉÑ~ÒÉ{³Ñ
ÉÌÐÉÑK{KÜËÑ³Èx_xº~Ñ{
³0Ç¨³Ç,,Ò¨³{o{ÑÑ³
¨³ÊÌ³É~ÉÖÉ{Ñ³ÉÜÉ{É{
³ÉÌÐÉK{KÜË³ÈÝ-!Ý

å¨~É³ÒV³ÉÑ³¨³Ñ~É×³ÉÙÒ~{ÑÐÈÐÉÐÑ¨ÐÉÜÒÙÑÐÖ¨³{Ü

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Û{ÑKÒÇ³ÑØ³ÓÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³È
.ÉÐÒ³{Ñ'Ë³ÇÉ~t ÚÓi¬åuÓÐÑÚÑØiÈo~É~¨{ÐÓiÚÓiÈ³ËÚÉ³Ñ{ØÉËÑ{i{É{~ËÙÈiÉ
ÓÑÑÉ¨ÜÒ0ÈÜÒT{³VÂÓ¨
³¨Ñ{ÑÖÑÐi~ÒÚÐÑ{
Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ÈÓÉ{Ñ
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EPA / JUAN CARLOS HIDALGO

MUSEE D’ORSAY

RANGER’S HOUSE

EPA/FILIP SINGER

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/ JAVIER LIZON

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΤΕΣΑΟΥ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΑΔΡΙΤΗ

Χτισμένο ³¸®ÑÌ³Ù{ÒiÐ
Ñ¨T{³Ó~³ÑÒÜ³É¨~¨Ì{ÈØV³
Ò³É¨ÒÈÇÑ³Ë~{¯ÜÓÉK¨Ë~É³Ñ{³ ³ÉÒÈVÉ~ÉËÌÈ³
{Ù¨ÖÚi~Éi.TÜÊÒÈTÑÈØ
0~³Ë¨{VÈÉÂ{ÙÑ{~ÉÖÉ{³{ØÑ¨TÓØ
³È~{ÊÐÑ³ØVÑ~Ñ³Ñ³ÒÚi~ÉÜÊ¨Ø~Ñ{ÉËÑ{ÜÓÑ{~³Ì³ÈØ
É{~Ó³ÉØVÈÓ¨T³Ñ{ÑÙÈ
ÌT{ÐÌÓÑiÐÑ³{~ÌË~iÐÑVÑÜÜÒ
~Ñ{³³ÌÈÉËTÑØÑ³ÉÜ{Ó~ÑÜÜ{³ÓTÉØÌØÑ³Ë~{~Ñ{ÜÓÉ
0Ë³{ÑÈ³ÌT¨i{Ð{ÉË³~Ñ{Ø
¦_©xX_R_~ÑÜÜ{³ÉT

Σε μια έκθεση È¨oÒÉ³
ÈÉËtÑËÜ{Ñ.×ËÑu³iÑÙ¨Ë³iV{É{~Ó³ÉØ³¨È³ÒÜÜ{
(ÑÜÒ³{&>>RxX_¦x©²>Ð¨Ö
ÑÙÈÐ{ÑÓ~ÚÉiÐÉ³ÑÑ{{oÐÑ³{~Ò
~Ñ{Ñ³Ð×Ñ{¨{~ÒoÜÈ³Ò³È®mT¨ÈåÐÉ¨{~ÑÖoÜÖ³i0Ñ¨ÜØ,Ó{
Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ød.É³ÉÐK¨ËÈ~Ñ{ÉËÑ{Ð{ÑÉÈ~Ñ{¨ËÑÑ
ÚÑÈÐÒÉ{~ÑÉËØ~Ñ{³{~ÙÌÐiÐÑV
ÈÉËÑ{ÓÑÑÌ³Ñ{É³È{Ñ~Ò³iØÑ¨T{³É~³{~ÊØÓÑØ³ÉTÜoËÑØVÑÌËÙi¨~Ñ{~¨Ö³ÑÜÜ³È
ÈÑ{Ñ

Μια μινιατούρα³iØt(ÑÑoËÑØÐÉ³
¨ÌÙ{u³È.Ò³¨³{³ÓÜ{ÑÙÉËTÚi~ÉÌ³{¨ÊÜÚÉÑÌ³É¨oÑ³Ê¨{³ÈÇo¨Ò×È³lÑ{Ñ 
É{~¨Ñ³ÖÑÒiÓØ³¨ÑÈ³Ê¨{ÇÉÌ³{³Ó¨oÑÈ³ÌÉËTÉÙiÐ{È¨oiÚÉËÑÌ~Ò{Ço¨Ò×ÚÑÈÐÑ³Ê³È³{³ÓÜ{ ÑÑ~ÒÜÈi
Óo{ÉÑ×ÖÑ×Ñ{¨ÓÚi~ÉÑT{Ò³¨iÑÌKÉ¨Ë~{V~Ñ³Ì{Ùio{É{Ù{~ÑÌ³i Ú{~Ê({Ñ~ÚÊ~i
~Ñ{³ÈÉË{~³Ì¨{Ñ~Ñ{åÜÐÉ¨³
0Ó¨oÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³¨Ñ³
+>n_¦¤©º©_³ÈÙËÈ

Υπάρχουν ³¨Ì{~Ñ{³¨Ì{o{ÑÑ
o{¨³ÒÉ{~ÑÉËØ³i(¨³ÐÑo{Ò0
ÈÉË$¨Ó³(Ñ¨Ë{ÓTÉ{¨~É~ÜiÐÓi³i'{ÜÑ¨Ð{~Ê³ÈÉ¨ÜËÈo{ÑÐ{ÑÈÑÈÜËÑÐÓÑ³ÈØ
T¨ÈØ³ÈÐÈÉËÈÑÓ³¨ØÚÑ
ÉËÑ{ ³Ò{ÉÜÒ¨³{o~×³~Ñ{
ÜË³É¨Ë×iÐØ$ÈÑÜÜÌØÐÑKÑ¨Ö³Ø¨{0Ó¨×ÉÜ.~Ó×³É³Ñ{
~ÑÉËØ³iÈo~Ëii³iØ³{oÐÊØVÑ
Ñ~ÖÉ{ÑÈ³Ê³i¨TÊ³¨ÑÉÑÈ³Ì
³T¨VÐÉÑÈ³Ì³É¨ÐiÉÈ³ÊV
Ñ³¨ÑoÈÙÒÉ{Òo~É¨VÉ¨Ü{ÌÇ
~Ñ{ ³ÉÐ{Ë

Η ποιήτρια ³Ñ{³ÒÜÉÑÌ³i$È¨ÈoÈÒi³{ÐÊÚi~É×Ó³ØÐÉ³¨ÑKÉË1É¨KÒ³ÉØo{Ñ³Ó³Ø¸ÆdV
iÑ³Ñ³iÜo³ÉT{~ÊÙ{Ò~¨{i³È
{ÑÌ×È~ÌÐÈÈÑÓÐÉ{É³iËØ³ÈÈ¨oÉË(Ü{³{ÐÖ
³iØÑËÑØVÐÉT¨iÐÑ³{~ÌÓÑÚÜ
¸lÆÆÆÉÈ¨Vo{Ñ³iÈÜ{~Ê¨×¨ÒÉÌØÈoo¨Ñ×ÓÑ ³Ñ{³ÒÜÉoÉÊÚi~É³³ÉK{ÙÓ³
¸´~Ñ{ÚÉ¨ÉË³Ñ{{É¨ÊÐ¨×Ê³iØ
{ÑÌ×iØËiiØåÊ~É{³i
tÉ{Ò³Èmlu~Ñ{³¬´ÉËTÉÇi³ÊÉ{Ü{³{~ÌÒÈÜ³ÉÂ{~Ì

Στο πνεύμα του Μπάουχαους

Τα γλυπτά του Τσαρλς Ρέι

Η Παναγία με το ρόδι

Πρωτομαγιά με μουσική

Βραβείο Θερβάντες

METROPOLITAN MUSEUM OF ART

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

¨³iÙÑo~É¨³ÈËÑ³È(Ñ¨ÚÉÑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ανάμεσα ÙÚÕÑÇÏÚÕÕ
¦ÒÒÕÝßÖÂÑÕÕÝ.PYH\S[KL7YHUNL`
ÚÇÐÃÊËÉËÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÙÑÕÖÄÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙËÏÚÇ
ÓÔÎÓËÃÇÚÎÝÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÝÓËÚÕÔ
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÕßÔÁÕßÓÁÙÕßÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÂÝÚÎÝÚØÏËÚÃÇÝÕ¦ÒÒÕÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÁÈÍÇÒËÖËØÃÖÕß
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎ4VU\TLU[HS1V\YUL`®
ÑÇÏÊÏ¦ØÑËÏÇÁÜÝ¡ÇãÕßÃÔÇÏ

ÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÛÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏËÍÍØ¦ÌËÚÇÏÂÊÎÜÝÊÎÒÜÚÏÑÂÚÎÝÚ¦ÙÎÝ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÎÝÖØ×ÏÓÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÁÜÝÚÕ©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÙËËÑÚËÔÁÝ¦ØÛØÕÚÕß
Õ¡¦ÏÑÒØËÝÙÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ
ÏÙÚÄÚÕÖÕ/`WLYHSSLYNPJ®ÎÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄËÃÔÇÏÎ
ÑÕØÜÔÃÊÇÓÏÇÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÝÚ¦ÙÎÝÍÔÜØÏÓÃÇÝÓËÚÏÝ
ÇÖÇØÞÁÝÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝßÓÄÓÇÙÚËÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕßËÃÞËÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÖ¦ÒÏÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓËÚÏÝÌÜÚÕ-

ÍØÇÌÃËÝÚÕß©ÍÑÃÙÚÇÒàÓ¦ÔÖÕß
ËÃÞËÌÜÚÕÍØÇÌÃÙËÏÚÎÔÇÒÇÏÙÚÃÔÎÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßßÚÂ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕÊØßÓÇ)HYULZÙÚÎ
¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÄÙÂÓËØÇÎàÜÍØÇÌÏÑÂ
ËÃÔÇÏÔËÑØÂ®ÓËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝßØÜÖÇÃÜÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÜÔÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÂÓËØÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓË
ÚÏÙÂÓÇÏÔËÎËÌËÆØËÙÎÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßÁÞËÏËÖÃÙÎÓÎÒÎÐÏÇØÞÏÑÂÖØ¦ÐÎÍËÔÔÂÙËÜÝÚÕÁÚÕÝ
 ÞËÏËÖÏÖÒÁÕÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÔÇÇÔÇÚØÁÐÕßÓËÖÃÙÜÙÚÇÖØ×ÚÇ

ÞØÄÔÏÇÑÇÏÙÚÕßÝÙÑÇÖÇÔËÃÝÄÖÜÝ
Õ¦ÒÒÕÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ.PYH\S[KL
7YHUNL`ÖÕßÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÕÔ
¡ËÍ¦ÒÕÆØÕÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÖÁØÇÙËÑÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßÇÌÕÆËÃÞËÂÊÎÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎª×ÓÎÚÕÔ+L7YHUNL`
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÎÖØ×ÚÎ¶ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ¶ÊÇÍÑËØÕÚßÖÃÇÚÕßÇØÛËÔ×ÔÇÚÕÔÕÖÕÃÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÙÚÇ
ÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÔÁÕßÑØ¦ÚÕßÝÓË
ÚÏÝÖØ×ÚËÝËØÍÇÙÃËÝËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÝ
ÚÕßÚÕÖÃÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÔËØÄØ¦ÞÕ
ÞÕßÓËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÊÇÍÑËØÕÚßÖÃÇ
ÇÖÄÚÕÔÆØÍÕÚÜÔÁØÎÊÜÔÇÒ-

Ò¦ÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÚÆÒÕßÝÚÕß©ÒßÓÖÃÕßÏÄÝÙÚÎÔÖØ×ÏÓÎÌ¦ÙÎÚÕß
ÓÔÎÓËÃÕßÓËÚÏÝÖØÕÙÑÚÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÕÔÑÃÕÔÇÖÕßÇØÍÄÚËØÇÁÖËÙËÙË
ÌÕÈËØÂÑÇÚÇÏÍÃÊÇ¬ÕÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÙßÔËÞÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÙÚÕÔÃÈÇÔÕ
ÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÓËÚÎÔËÖÏÊÃÜÐÎÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÍÔ×ÙÎÔÇÁÞËÏÊÎÒÇÊÂÚÎÔÇÐÃÇÚËÑÓÎØÃÕßÇÒÒ¦ËÖÏÖÒÁÕÔÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏ
ÁÔÇÇßÚÄÔÕÓÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕ
ßÉÎÒÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÇÐÃÇÝÙßÓÈÕÒÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Για το κορίτσι με το άσπρο αδιάβροχο
Μια μέρα ÚÕß ÙÚÎÔÛÂÔÇÕ
ÖÕÏÎÚÂÝÏ×ØÍÕÝ¡ÇÑØÂÝÁàÎÙË
ÓÏÇÔÇßÙÚÎØ¦ÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔ¦ÙÚÇÙÎßÚÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÇÚËÃÔËÚÇÏ
ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÊÏÄÚÏËÃÊËÄÚÏÕ¡ÇÑØÂÝÁÍØÇÉËÁÔÇËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇËÑËÃÔÎÚÎÞØÕÔÏ¦ÚÕÓÇÆØÕ
 ÓÇÆØÕÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇÓÇÆØÕ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÇÏÍÏÇÄÒÕÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ
¬ÕÖÕÃÎÓÇÄÓÜÝÓÁÙÇÙÚÎÍËÔÏÑÂÑÇÚÇÞÔÏ¦ÚÜÔÑÇÏØ×ÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÙßÔÛÂÑÎÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÑÇÏ
ÚËÒÏÑ×ÝÚÎÔÇÌÂÔËÏÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÇØÁØÞËÚÇÏÙÞËÊÄÔÚÎÔÇÖÇÐÏ×ÔËÏÏÇÚÃ"ÙÜÝËÖËÏÊÂÕÖÕÏÎÚÂÝ
ËÃÊËÑ¦ÚÏÖÕßÚÕßßÖËÔÛÆÓÏÙËÚÏ
ÙÎÓÇÃÔËÏÔÇàËÏÝ
ÇÔ¦ÒÒÕÝÎÙÕÆÝÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÚßÒÏÍÓÁÔÕÝÙÚÕÙ¦ÈÇÔÄÚÕßËÃÊË2ÇÏ
ÇßÚÄÖÕßËÃÊËÚÕÔÁÑÇÔËÔÇÇÉÎÌÂÙËÏÙ¦ÈÇÔÇÑÇÏÚ¦ÌÕ6ÙÕÏÊÕÑÃÓÇÙÇÔÔÇÚÕÔËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔÈØÂÑÇÔ
ÚÕÓÔÂÓÇÇÊËÏÇÔÄ

Και να την,/
να την σαν επίτηδες/
τυχαία και όμορφα /
βαλμένο γεγονός.
ÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑØÆÈËÚÇÏÙÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÓÇÍÏÑ¦ßÖÇÏÔÏÑÚÏÑÄÝÄÙÕÑÇÏÙÇÌÂÝ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ!ÏÇÚÕÑÕØÃÚÙÏÓË
ÚÕ¦ÙÖØÕÇÊÏ¦ÈØÕÞÕ®
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÓÕßÚÕÊÏÇÈ¦àËÏ
ßÖËØÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÞÏÚÏÝÒÁÐËÏÝÓÇÚÕÔ
ØßÛÓÄÚÕßÝ!Ç»ÖØËÖËÔÇ»ÔÇÏËÖÃÚÎÊËÝÈÇÒÓÁÔÕÁÔÇÚßÞÇÃÕÓÇÑÇÏ
ÄÓÕØÌÕÍËÍÕÔÄÝÁÔÇÒËßÑÄÇÏÛÁØÏÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÚ¦ÛÎÑËÍÏÇÓÏÇÙÚÏÍÓÂÓÁÙÇÙËÓÏÇÔÇßÒÂÕÌÛÇÒÓÏÇÚØËÃÕßÇÞÓÁØÇÈØÕÞËØÂÍËÓ¦ÚÎ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÑÇÏ¦ÙÞÎÓÇÞ¦ÞÇÔÇËÔ×
ÊÃÖÒÇÊÏÁÑØÏÔËÑÇÔËÃÝÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËÓÏÑØ¦¦ØØÜÙÚÇÓ¦ÚÏÇÍËÓ¦ÚÇÑÇ-

«Αγνωστη Ð¤Ò¨ÑÙ{ÒK¨TV~Üi¨ÒTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ò¯³ÈÐÓiÉÉ¨Ê×ÑÑÜÑÇ{~ÌÉÐKÑ³Ê¨{¯ÚÈÐËÇ³ÑØÙÈi¨ÒÈÐKÒ³ÑÑÜÑ{Ì³É¨ÑuV
Óo¨Ñ×É{¨oØÑ~¨ÊØ³m¸

ÑÃÇÑÇÑÃÇÑÇÏÙßÓÌÕØ¦ÙÚÕÚÓÂÓÇ
ÇÖÄØÜÔÇÃÛÕßÙÇÇÔÇÓÕÔÂÝÑÇÏ
Ö¦ÔÜÙÚÕÔÈÇÓÓÁÔÕÚÕÃÞÕÕÏËÚÇàÁØËÝÓËÚÇËØÍÇÒËÃÇÚÜÔÍÏÇÚØ×Ô
ÚÕÓ¦ÛÎÓÇÇÔÇÚÕÓÃÇÝÚÕßÍÏÇÚØÕÆ
¬ÕßÒÖÙËÓÏÇÓÏÑØÂÒÏÛÕÍØÇÌÃÇÓ»
¦ÙÖØÕÌÄÔÚÕ ÇÏÔÇÚÎÔÔÇÚÎÔ
ÙÇÔËÖÃÚÎÊËÝÚßÞÇÃÇÑÇÏÄÓÕØÌÇ
ÈÇÒÓÁÔÕÍËÍÕÔÄÝ¦ÍÔÜÙÚÎÓ»¦ÙÖØÕ
ÇÊÏ¦ÈØÕÞÕÙÑÒÎØ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÔÚßÓÁÔÎÙËÖËØÂÌÇÔÕÇÒÇàÕÔÏÑÄËÓÈÇÚÂØÏÕÛßÓÃàÕÔÚÇÝÕÊßÔÎØ¦
ÙßÓÈ¦ÔÚÇÖÇÒÇÏÄÚËØÇ ÏÇØÑÕÆÙË
ÇßÚÄÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑ¦ÖÕÏÇÝÓÏÑØÂÝÄÙÕÑÏÇÙÂÓÇÔÚÎÝÔÄÚÇÝÄÖÜÝ
ÇØÑËÃÓÏÇÖËÛÇÓÁÔÎÌÆÙÎÓËÑ¦ÑÚÕ
ÑÇÏÓÖÕßÑ¦ÒÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÄÖÜÝÇØÑËÃÁÔÇÓÏÑØÄÞËØ¦ÑÏÖÇÃàÕÔÚÇÝÓ»ÁÔÇÓÏÑØÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÇÙßÔËÙÛÂÚÜÝÞÓÁØÇÈØÕÞËØÂ
ÍËÓ¦ÚÎÇÖ»ÚÕÑÕØÃÚÙÏÓËÚÕ¦ÙÖØÕ
ÇÊÏ¦ÈØÕÞÕ®
¤ËÒÒÃàÜÚÕÊÃÙÚÏÞÕ§ÚßÓÁÔÎ
ÙËÖËØÂÌÇÔÕÇÒÇàÕÔÏÑÄËÓÈÇÚÂ-

ØÏÕÛßÓÃàÕÔÚÇÝÕÊßÔÎØ¦ÙßÓÈ¦ÔÚÇ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇ®ÑÇÏÕÔÕßÝÓÕßÚØÁÞËÏ
ÇÈÃÇÙÚÇÒÄÍÜÚÜÔÎÓËØ×Ô"ÙËÓÏÇ
ËÏÑÄÔÇÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÌÁØËÏÓÔÂÓËÝÙÚÇÆØÜÙÎÝÒÒ¦
ÛÁÒËÏÑÇÏÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÇÒÇàÕÔËÃÇÔÇ
ÖËÚßÞÇÃÔËÏÝÁÙÚÜÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÑ¦
ÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔÑ¦ÛË¦ÞÇØÎ
ÓÁØÇÖÕßÙËÒÕÆàËÏÙÇÔßÍØÄÒÎÍÓÁÔÎÝÓÖÇÚÇØÃÇÝÇßÚÄÚÕÛÇÔ¦ÚÜ
Û¦ÔÇÚÕÖÇÚÂÙÇÝ®
ÏÜÙÚÄÙÕÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÕ Õ¡ÇÑØÂÝÇßÚÕÑÚÄÔÎÙË
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕÂÚØËÏÝ¦ÑÇØÖËÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÑÇÏÇÌÕÆÙßÔÁÈÇÒË
ÚÇÓÁÍÏÙÚÇÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆ¦ÒÏ®ÆÍÏÙË"ÕÔ¦ÚÏÙËËÔÚÁÒËÏ"¬ÕÃÊÏÕÚÕ
ÔÄÎÓÇÚÕÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉË"¡ÖÕØËÃ
ÃÙÜÝ¶ÄÓÜÝÍÏÇÊËÃÚË¦ÌÎÙËÖÃÙÜ
ÚÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔ¦ÒÒÜÔÊØÇÙÚÏÑ×Ô
ÇÔÇÙÚ¦ÙÏÓÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÇßÚÂÚÎÔ
ÇÔÇÖÔÕÂàÜÂÝÚÕ ÕØÃÚÙÏÓËÚÕ
¦ÙÖØÕÇÊÏ¦ÈØÕÞÕ®
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ματωμένο φεγγάριÒÑÌÜÌ~Üi¨³ÚËÑ³Èt$ÚÓÜÜÈu Ñ¨Ò³Ñi³ÈÐ$ÈËÜÚÑÓ¨ÚÉ{~Ñ{³i Ú{~ÊÈ¨{~Ê.~iÊØÈÐÑ¨ÑooÊ³¸Æ¸¸

Ενας «Οθέλλος» για τη Λυρική Σκηνή
Η «Κ» παρακολούθησε τη γενική πρόβα και συνομίλησε με τον σκηνοθέτη Μπομπ Ουίλσον στο Μπάντεν Μπάντεν
ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ
«Οταν ËÃÖÇ ÙÚÕÔÚÏÕÆÇØÚÑÁÒÚÕÔÑÇÏÙÚÎÄÔÏÇÏÕÔÚÙÁÈÇÄÚÏ
ÚÕßÝÛÁÒÜÍÏÇÚÕÔ¸©ÛÁÒÒÕ¹ÖÕß
ÛÇÇÔËÈ¦ÙÜÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÚÕß¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÓÕßËÃÖÇÔ!
¸ ¦ÔÇÓËÓÇàÃº©ÛÁÒÒÕ»ÙÚÎ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÑÇÏÉÕÌÂÙÇÓËÙÚÕÚØÁÐÏÓÕÚÙÏÛÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÙÚÕ¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔ"¹ÈÇÒÇ
ÚÇÍÁÒÏÇÚÕßÝÒÁÜÔÇËÃÙÚËÙÃÍÕßØÕÏÄÚÏÓËËÓÁÔÇÛÇËÃÙÚËÙßÔËÞ×Ý
ÇÑÃÔÎÚÕÏ®
©¡ÖÕÓÖ©ßÃÒÙÕÔÌÇÔËØ¦ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÓËÚ¦ÚÎÍËÔÏÑÂÖØÄÈÇÚÕß©ÛÁÒÒÕß®ÚÕßÁØÔÚÏÙÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄ-LZ[ZWPLSOH\ZÚÕß¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏÓÇÝÓËÓÏÇÍÒßÑÏ¦ÑÕÆØÇÙÎ
àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÎÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕß
ÁÚÕÏÓÕÝÄÓÜÝÔÇÑÒÁÉËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÓËÚÕÞÏÕÆÓÕØÑÇÏ
ÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßËÈÇÃÜÝÁÒËÍË
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÙÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕß!ÙËÁÔÇÚßÖÏÑ¦ÕßÏÒÙÕÔÏÑÄÙÞÂÓÇÄÒÕÏÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ËÃÔÇÏÙÚÇÚÏÑÕÃÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÛßÓÃàÕßÔÏÇÖÜÔÏÑÁÝÑÕÆÑÒËÝËÔÚÇÍÓÁÔÕÏÇÖÄÒßÚÇÓÁÙÇÙËÁÔÇÒÏÚÄ
ÊÜØÏÑÄËÏÑÇÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÄÓÜÝÍÃÔËÚÇÏËÑÖÒÎÑÚÏÑ¦
ßÖÕÈÒÎÚÏÑÄÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÕÔËÏØÏÑÕÆÝÑÄÙÓÕßÝ
ÇÛÄÓÇÙÚËÙÚÕàËÙÚÄËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
ÚÕß-LZ[ZWPLSOH\ZÓËÚ¦ÚÎÍËÔÏÑÂ
ÖØÄÈÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞÕßÓËÑÇÏ
ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ

ÇÖÕÒÇÆÙÕßÓËÓÏÇÊËÆÚËØÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ®ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔËÍÑÁÌÇÒÕÖÃÙÜ
ÇÖÄÇßÚÄÚÕÔÁÐÕÞÕ©ÛÁÒÒÕ®ÖÕß
ÓÄÒÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓË
ÑØÏÈ×ÝÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÕ¡ÖÕÓÖ
©ßÃÒÙÕÔÁÞËÏÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝÚÕÔÑÏ×ØÍÕ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÑÇÏ
ÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝÚÕßÙßÔËØÍ¦ÚËÝ¬ÎÔ
ËÖÕÓÁÔÎÚÕÖØÜÃÎÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÛÇÙßàÎÚÂÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÓÇÝÄÖËØÇÝÓËÚÎÔÕÓÄÒÕÍÄÚÎÝÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß¡Ö¦ÔÚËÔ

ÖÕßËÃÞÇÓÁÙÇÙËÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÜÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÑÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÓÕßÑÇÚ¦ÛËÙÎÙÚÕ¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔ®©
Ñ©ßÃÒÙÕÔÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÊÃÖÒÇÚÕß
ÇÍÑÇÒÏ¦àËÚÇÏÑ¦ÛËÚÄÙÕÓÇàÃÚÕß
ÑÇÏÚÕÔÇÖÕÑÇÒËÃÇÊËÒÌÄÚÕß®
ÊÁÒÌÏÇÚÕß®ÇÖÕÑÇÒËÃÍÏÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÑÇÏÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔ

Λεπτή ισορροπία

Η πρώτη συμπαραγωγή
της ΕΛΣ, εντός
της νέας, τετραετούς
δωρεάς των 20 εκατ.
ευρώ από το Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος,
με το διάσημο φεστιβάλ.

Ο Στιούαρτ Σκέλτον Ø$ÚÓÜÜØ~Ñ{i.Ì{Ñ{³ÓKÑØÛÈÙÑ{ÐÌÑ
³i~Ñ³ÑÜi~³{~Ê¨ÒÂi³iØÌÉ¨ÑØ³È0ÇÈÇÓÉÓ¨³{VÉ~iÚÉËÑV
~i{~Ò~Ñ{×³{ÐÌ³ÈÐ$ÈËÜ

¡Ö¦ÔÚËÔÍÏÇÚÎÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß
©ÛÁÒÒÕß®ÖÕßÛÇÁØÛËÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
ßÚÂÛÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝ
ËÔÚÄÝÚÎÝÔÁÇÝÚËÚØÇËÚÕÆÝÊÜØË¦ÝÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÇÖÄ
ÚÕÊØßÓÇÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÑÇÏÎ
ÇØÞÂÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß
¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÑÇÏÚÕÔ©ÛÁÒÒÕ®ÚÕßÁØÔÚÏ
ÚÇÔÖÕÒÆÇÔ×ÚËØÕÇßÚÄÖÕß

ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÑÇÏÇÑÕÆÙÇÓË
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕßÒÏÑÄÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÓÇÝËÃÞÇÔÖØÕáÊË¦ÙËÏ®ÓÇÝËÃÖËÓË
ÈÇÛÏ¦ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÕÑ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÕÖÄÚËÖ¦ÓËÇÆØÏÕÍÏÇÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓËÕØÏÙÚÏÑ¦©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÑØ¦ÚÎÙÇÔÖËØÃÖÕßÁÔÇÞØÄÔÕÑÇÏ
Ú×ØÇËÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝ®
¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÒÕÏÖÄÔÕÑ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝÛÇÙßÔÇÔÚÕÆÙËÁÔÇÔ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËßÞ¦ØÏÙÚÕÑÇÏÖØÕÙÎ-
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Του απεσταλμένου μας στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ÔÂ¦ÔÛØÜÖÕÚÕÔÔÚØÁÇÝ¡ÕÆÒÏÞ
¬ÙËÓÖÞ¦ÕßàËØÖÕÒÆÍÒÜÙÙÕÝ!ÓÏÒ¦ËÏËÔÔÁÇÍÒ×ÙÙËÝÕÕÖÕÃÕÝÊÏÇÔÆËÏ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÞØÕÔÏ¦ÜÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÎÌÎÓÏÙÓÁÔÎÒÕßÚØÄÖÕÒÎÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
 ©Ñ¡ÕÆÒÏÞ¬ÙËÓÖÞ¦ÕßàËØ
ÂÚÇÔÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÇßÚÄÝÙÚÕÈØÇÊÏÔÄÚØÇÖÁàÏÚÜÔÇÒÒÇÔÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÚßØÏ×ÔÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÄÚÏÎÇÔ¦ÛËÙÎÚÕß¸©ÛÁÒÒÕß¹
ÙÚÕÔ¡ÖÕÓÖÂÚÇÔÎÑÇÒÆÚËØÎÏÊÁÇ

ÕÏÕÓÁØÕÝÙ¦Ý¦ØËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ"®ØÜÚ¦ËÏÕÑ©ßÃÒÙÕÔÙÞËÊÄÔ
ÓËÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÕßÖØÜÚ¦ØÎÁÒËÏÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÔÇÇÑÕÆÙËÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÊÆÕÖÇÔÚËÒ×Ý¦ÍÔÜÙÚÕÆÝÚÕß
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÔÓÏÒ¦ËÏÕÆÚËÙÚÏÍÓÂÇÖÄÑÇÛÁÊØÇÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ¬ÕÔØÜÚ×ÖÄÙÕ
ÚØÕÓ¦àËÏÓÏÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚÕÔ
ÁØÔÚÏÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕÔÇÃÐÖÎØ
ÑÁÌÚËÚÇÏÍÏÇÒÃÍÕËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÍÃÔËÏÝÙÑÒ¦ÈÕÝÚÎÝÓËÍÇÒÕÌßãÇÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÌËÃÒËÏÝÔÇÚÎ
ÙËÈÇÙÚËÃÝËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÝÚÕÔÇÃÐÖÎØÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÝÚÕÔÁØÔÚÏÄÓÜÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÈØËÏÝÑ¦ÖÕßËÑËÃÓÁÙÇ
ÚÎÊÏÑÂÙÕßÌÜÔÂßÚÄÝËÃÔÇÏÕ
ÇÍ×ÔÇÝÙÕß®
©¡ÖÕÓÖ©ßÃÒÙÕÔÈÏ×ÔËÏÓËÊßÙÌÕØÃÇÚÇÙÞÄÒÏÇÄÚÏËÃÔÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄÝ®ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ§ÕÓÃàÜÄÚÏ
ÖÇØÇÈÒÁÖÕßÔÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ¸ÑÇÚÇÙÑËßÂ¹ÚÕß ÏÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÙÑÎÔÏÑÕÆ×ÝÚÎÔ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔËØÓÎÔËßÚ×ÔÄÒÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂ©¸©ÛÁÒÒÕÝ¹

ÇØÞÃàËÏÓËÓÏÇÛÆËÒÒÇÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ÙËWPHUVÇÖÇÒÄ¡ÕÏ¦àËÏÓËÇÖÒÂ
ÌÄØÓÇËÃÚËÄÓÜÝÑÇÏÚÎÌÄØÓÇ
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÙÚÕ¸©áÔÙÚ¦ÏÔÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇ¹ÚÕß¢ÃÒÏÖÑÒÇÝ
ÙÙ! ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÈÏÔÏÄÔ¬ÁÙÙËØÏÝÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÚØÃÇÓÕÚÃÈÇÇÖÕÒÆÚÜÝËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÇÙËÓÏÇÑÒÇÙÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÛÇ
ÓËÃÔËÏÙÚÕÔÞØÄÔÕËÃÔÇÏÕÏÑÒÇÙÏÑÕÃÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏØÕÓÇÔÚÏÑÕÃÛÇ
ÐËÞÇÙÚÕÆÔ®
Ô¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÑÖÒÎÑÚÏÑÂ¢ÏÒÇØÓÕÔÏÑÂÚÕßËØÕÒÃÔÕßßÖÄÚÎ
ØËÒÇÔÚÃ®ÓÕßÙÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕß
ÕÆÓÖÏÔ¡ÁÚÇÑÇÏÚÇÓÏÔÏÓÇÒÏÙÚÏÑ¦ËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÂÇØÓÕÔÃÇÚÜÔÌ×ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÞØÜÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÙÞËÊÃÇÙËÕ©ßÃÒÙÕÔÙÚÁÑÕÔÚÇÏ
ÙÇÔÇÍ¦ÒÓÇÚÇÕÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝ Ï
ÄÓÜÝÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÊØÇÙÚÏÑÄ¶ÑÇÏËÆÑÕÒÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕ
ÖÒÁÕÔÍÏÇÚÕÔ©ßÃÒÙÕÔ¡ÖÕØËÃÝ
ÔÇÇÑÕÆÙËÏÝÂÞÕßÝÓËÚÕÙ×ÓÇ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏ©ÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÖ×Ý
ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÔÂÞÕ"©ÞÏÓÄÔÕ
ÓËÚÕÇÑÕßÙÚÏÑÄÚÆÓÖÇÔÕÇÒÒ¦
ÓËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝßÚÄ
ÄÓÜÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖØÁÖËÏÔÇÚÕ
ÊÏÊ¦ÐËÏÝ¬ÕÙ×ÓÇÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÆÙËÏÄÞÏÚÇÇßÚÏ¦ÓÄÔÕÃÖÇÙÚÎÔ
ÑÇÎÓÁÔÎÚÎßÙÊÇÏÓÄÔÇÇßÚÂÎ
ÑÃÔÎÙÎÖÕßÙËÁÞÜÈ¦ÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏÝÓËÚÕÇÖÒÜÓÁÔÕÞÁØÏÐÁØÜ
ËÃÔÇÏÙÇÔÚÕßÚØÕÞÕÔÄÓÕßÒÒ¦
ÁÚÙÏÚÕÞÁØÏÙÕßÍÃÔËÚÇÏÇßÚÃÍÃÔËÚÇÏÚÆÓÖÇÔÕÖÒ×Ý¦ÑÕßÓËÚÕ
ÞÁØÏÙÕß¬ÕÁÑÇÔËÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦Î
ÞËÏØÕÔÕÓÃÇÚÎÝÁÍÏÔËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ®

«Παλαιότερα ËÃÞÇÇßÚÂÚÎÔÇÍÜÔÃÇ!
ÔÇÖÎÍÇÃÔÜÙÚÏÝÖØÄÈËÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝÓËÖÕÒÒÁÝÏÊÁËÝ®ÙßÔËÞÃàËÏ
ÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÕÑ©ßÃÒÙÕÔ ÇÛ×ÝÖÃÔËÏÒÃÍÕÑØÇÙÃàËÙÚÇÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÞÇÒÇØ×ÔËÏÌÜÔÂÚÕßËÃÔÇÏ
ÙÚËÔÚÄØËÏÇÓÖÕØËÃÔÇÑØÇßÍ¦ÙËÏ
ÑÇÏÔÇÔÏ×ÙËÏÝÄÚÏÛÇØÇÍÃÙÕßÔÚÇ
ÖÇØ¦ÛßØÇÚÕÁÑÇÔËÓÏÇÊßÕÌÕØÁÝÍÏÇÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÚÎÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÂÞÕßÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÑÇÏÂÚÇÔÄÔÚÜÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ©ÓÜÝ
ÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÖËÏÖÄÙÕÁÞËÏÇÔÇÛËÜØÂÙËÏ
ÛËÒÇÑ¦ÖÕÚËÔÇËÃÓÇÏÑÇÒßÓÓÁÔÕÝÚÇÓÕßÄÓÜÝÁÞÜÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÇßÚÄ¦ÜÙÚÎÔÖØÄÈÇ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛ×ÚÎØÕÂÇÝÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÕÏÚ¦ÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÕß
ÈÒÁÖËÏÝÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁÞËÏÝÙÚÇÞÁØÏÇÙÕßÑÇÏÇÌÂÔËÏÝÚÕÁØÍÕÔÇÙË
ÖÇØÇÙÆØËÏÇÒÏ¦ÖËØÔÕÆÙÇ¦ÖËÏØËÝ×ØËÝÓÄÔÕÝÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄÓÕß
ÑÇÚËÈ¦àÕÔÚÇÝÏÊÁËÝÞÇÔÇÁÚÙÏÚÕÔ
ÞØÄÔÕÓÕß¡ÇÄÚÇÔÈÒÁÖÜËÙÁÔÇ
ÑÏËÙÁÔÇÑÏËÙÁÔÇÑÇÛÏÙÓÁÔÕßÝ
ÚÕÔÁÔÇÔÊÃÖÒÇÙÚÕÔ¦ÒÒÕÇßÚÄ
ÇÖÄÓÄÔÕÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇÖËØÃÖÒÕÑÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÇÖÄ
ÓÄÔÎÚÎÝËÑÕÏÚ¦àÜÇØÞÃàËÏÝÔÇ

LUCIE JANSCH

«Πέρασα έξι εβδομάδες σε ελληνική φυλακή το 1972, στην Κρήτη»

Η κατάρρευση ³È~ÌÐÈ³È$ÚÓÜÜÈÑ³{~Ñ³³¨ËÇÉ³Ñ{³iÙ{ÒÜÈi³È~i{~ÖåÌ³iÑ¨Ò³Ñi³×iÐ{ÐÓ_©²x_v>º©³ÈÒ³ÉÒ³É
ÖËØÖÇÚ¦ÝÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂÑÇÏ
ËÁÓÕßÚÕÊØ¦ÓÇËÃÔÇÏÂÊÎËÑËÃ
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÕß®
¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÓÇÝËÃÖËÓÄÒÏÝ
ÖØÏÔÇÖÄÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÞËÇÖËÒÖÏÙÚËÃÓËÚÕÔ©ÛÁÒÒÕ®ÃÖÇ!ÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÓÕßÄÖËØÇÖ¦ËÏ
ÚËÒËÃÜÙËÕÚÁÐÇÔ¦ÒÒ¦ÔÇÖÕß

ÁÍÏÔËÙËÁÔÇÛÇßÓ¦ÙÏÕÛÁÇÚØÕ Ï
ËÙËÃÝÄÓÜÝÙÚÎÔÛÂÔÇÁÞËÚËÖÕÒÆÜØÇÃÕÛÁÇÚØÕÃÔÇÏÌÕÈËØÄÝÕ
ªÁÔÚÙÕÏ¦ÔÕÃÖË!ÛÇÙÞËÊÏ¦ÙÜ
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖ¦ØÑÕÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕ
Ö¦ØÑÕÛÇÈ¦ÒÜÓÏÇÄÖËØÇÑÇÏÓÏÇ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ ÇÏÚ×ØÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ

ÑÁÔÚØÕÑËÌÚËÃÚËÚÕ¡ÖÏÒÓÖ¦Õ
ÇÂÐËØËÑÇÔÁÔÇÝÇßÚÂÚÎÔËÑØÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÏÙÖÇÔÏÑÂÖÄÒÎÇÔÊËÔ
ÂÚÇÔÕÑËØÃ"ÑÕßÒÚÕÆØÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇßÚÄÒÂÛËÏÇÖ×ÝËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÛÂÔÇ"®ØÜÚ¦ËÏÐÇÌÔÏÑ¦
ÁØËÚË®ÒÁËÏÒÃÍÎ×ØÇÇØÍÄ-

ÚËØÇÚÕ ÖÁØÇÙÇÁÐÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÎÌßÒÇÑÂÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕ
ÚÎÝ ØÂÚÎÝ¡ËÁÖÏÇÙÇÔÓËÞÇÙÃÝ
¶ËÃÞÇÐËÞ¦ÙËÏÄÚÏÚÕËÃÞÇÙÚÎÔ
ÚÙÁÖÎÓÕßÑÇÏÚÕÈØÂÑÇÔÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ¡ÕßÒÁËÏÚÄÚËÁÔÇÝÒÒÎÔÇÝÊÏÑÎÍÄØÕÝ!¸ÔÕÖÇÚÁØÇÝ
ÙÇÝÓÏÒÂÙËÏÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÛÇ

ÈÕÎÛÂÙËÏÖÕÒÆ¹Í×ËÃÓÇÏÇÖÄÚÕ
ÕßÁÏÑÕÚÕß¬ÁÐÇÝÄÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÝÙßÔÚÎØÎÚÏÙÓÄÝ
¬ÕÛÁÇÚØÕÂÚÇÔÇÓÇØÚÃÇÎÓÕßÙÏÑÂÂÚÇÔÇÓÇØÚÃÇËÖÃÙÎÝßÚ¦
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÄÚÇÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÂÓËØÇÊËÔÁÞËÏ
ÇÒÒ¦ÐËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ¬ÄÚËÄÓÜÝ
Ñ¦ÛËÇØÇÙÑËßÂÓËÙÎÓÁØÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÍÏÔÄÚÇÔÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÄÒÜÔÚÜÔÓÇÛÎÚ×Ô
¦ÚÕÓÇÔËÃÞËÝÊËÏÑ¦ÖÕÏÕÔÔÇ
¸ÇÓÇØÚ¦ÔËÏ¹ÓÁÙÇÙÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÁØÏÞÔËÝÁÔÇÞÇØÚÃÓËÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÕßÓÁÙÇÙËÁÔÇÑÕßÚÃ¸ËËÃÊÇ
ÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÝÙÚÕÛÁÇÚØÕÇÈ¦ÒÜÚÕÄÔÕÓ¦ÙÕßÙÚÕÑÕßÚÃÑÇÏÛÇ
ÖØÕÙËßÞÎÛ×ÍÏÇÙÁÔÇ¹ÚÕßÁÒËÍËÝ¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÚÎÒËÌ×ÔÎÙÇ
ÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕß
ÑÇÏÚÕßËÃÖÇÚÏÓÕßÙßÔÁÈÎ¡Õß
ÒÁËÏ!¸ØÂÑÇÔÞÇÙÃÝÖ¦ÔÜÙÕß"
ßÚÄËÃÔÇÏÖÇØ¦ÈÇÙÎÚÕßÔÄÓÕß
ÇÏÕÔÄÓÕÝËÃÔÇÏÕÔÄÓÕÝ¹ÙÙ
ÊßÔÇÚ×ÔÇÓËÚÇÌÁØÜÙÚÕÞÇØÚÃÚÎÔÁÐÕÞÎÓÃÓÎÙÎÚÎÝÚËÐÇÔÂÝ
ÖØÕÌÕØ¦Ý¡ËÚ¦ÂÓÕßÔÙÚÎÓÇÆØÎÒÃÙÚÇÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ËÁÈÍÇÒËÎ¡ËÒÃÔÇ¡ËØÑÕÆØÎ¬ØÕÓËØÄÝ
ÚÆÖÕÝ ÇÏÑÕÆÑÒÇ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Σήμερα η επιθεώρηση είναι καθημερινή
Ο Κωνσταντίνος Τζούμας, με αφορμή το έργο «Επικίνδυνες μαγειρικές», μιλάει στην «Κ» για τα... κακώς κείμενα
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Αγέρωχος ÑÇÏÙÚßÒ¦ÚÕÝÄÙÕÒÃÍÕÏÙÚÎÔÛÂÔÇÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬àÕÆÓÇÝÖËØÖÇÚ¦ËÏÙÚÎÔÕÊÄ
ÑÕßÌ¦ÑÇÏÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÑÕÒÒ¦ÔË
Ö¦ÔÜÚÕß4ÖÇÃÔËÏÓË¦ÔËÙÎÙÚÕ
ÙÚÁÑÏÚÕßÊÃÖÒÇÙÚÕÔÍÏÕÏÕÔÆÙÏÕÑÇÏÕÙËØÈÏÚÄØÕÝÚÕÔØÜÚ¦ËÏ!¬Ù¦Ï ×ÙÚÇ"®©ÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÙÚÇÊÏÖÒÇÔ¦ÚØÇÖÁàÏÇÚÏÚÏÈÃàÕßÔ
ÞÇØÕÆÓËÔËÝÑÇÒÎÙÖÁØËÝÑÏËÑËÃÔÕÝÇÔÚÇÖÇÔÚ¦I\VUHZLYH®ÖËÏÚÇÙËØÈÃØËÏÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦ÚÕÚÙ¦Ï
ÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÎÔ
ÇÓËÙÄÚÎÚÇÓÏÇÝàÜÔÚÇÔÂÝØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÂÝËÑÖÕÓÖÂÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÙÚÕÔÔÒËßÑ×®ÖÕßÁÞËÏËÊ×ÑÇÏ
 ÞØÄÔÏÇÌÕØÓÂÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÝÓÇÝÚÕÁØÍÕÚÕßÔÊØÁÇÚ¦ÏÑÕßÖÏÑÃÔÊßÔËÝÓÇÍËÏØÏÑÁÝ®ÖÕß
ÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕÛÁÇÚØÕÒÑÓÂÔÎ
©ÚÏÑ¦ÔÜ®ÐËÑÇÛÇØÃàËÏÇÖÄ
ÚÎÔ ÇØÞÂ ËÃÔÇÏ ÜÝ ÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÏÇÈ¦àÜÁÔÇÑËÃÓËÔÕÑ¦ÖÕßÑ¦ÔÜËÑÖÕÓÖÁÝÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÍØ¦ÌÜÈÏÈÒÃÇ¬ÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÓÖÂÑË
ÙÚÎàÜÂÓÕßÇÖÄÚÄÚËÖÕßÂÓÕßÔ
ÓÏÑØÄÝÚÎÒËÄØÇÙÎÊËÔÓÖÂÑË
ÖÕÚÁÞÜÖÇÒÏÕÆÝØßÛÓÕÆÝÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÓËÐËÖËØÔ¦
ØÔÕÆÓÇÏÔÇÍÃÔÜÖÕÒßËØÍÇÒËÃÕ
¦ÔÚÇÂÓÕßÔÓËÚÕÁÔÇÖÄÊÏÓÁÙÇ
ÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕÁÐÜËÃÞÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ
ÛÕÖÕÏÄÝÇÒÒ¦ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÕØÍÇÔ×ÙÜÑÇÏÓÏÇËÖÃÊËÏÐÎÓÄÊÇÝ
ØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÇÑ¦ÔÜÓÏÇÚÇÏÔÃÇ
ÔÇÚËÒËÏ×ÙÕßÔÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÔÇ
Ö¦ØÜÓÏÇÌÃÒÎÑÇÏÔÇÖ¦ÓËÊÏÇÑÕÖÁÝ±Ö¦ØÞÕßÔÎÛÕÖÕÏÕÃÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔÛßÙÃËÝÖÏÙÚËÆÕßÔÙËÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÔÍ×ÊËÔ
ÇÔÂÑÜÙ»ÇßÚÕÆÝÖÕßÓÇÚ×ÔÕßÔ
©ÚÇÔÇÑÕÆÜÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÄ¸ÛÇÖËØ¦ÙÕßÓËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÇÒ-

Ò¦ÄÒÕÏÓÇàÃ¹ÒÁÜ¸ÇßÚ¦ÇÒÒÕÆ¹
ÛßÙÃÇËÃÔÇÏÑÇÑÄÖØ¦ÍÓÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÓÕß®

«Δεν παραμυθιάστηκα»
ßÙÚÂÔËÚÇÏÜÝÇÖÕÒÏÚÃÑ®ÕÚÁ
ÓÕßÊËÔÍÕÎÚËÆÛÎÑÇÊËÔÖÇØÇÓßÛÏ¦ÙÚÎÑÇÊËÔÓ¦ÙÎÙÇÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÄÙÕÝÑÄÙÓÕÝÇØÁÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÔÚÆÖÕÚÕßÑÇÚÇÌËØÚàÂ§ËÕÁÒÒÎÔÇÕßÊËÔÁÞËÏËÌÄÊÏÇÖËØÏÌØÕÔËÃÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÊÏÖÒ×ÓÇÚÇ
ÊËÔÍÔÜØÃàËÏÐÁÔËÝÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏÑÕÓÖ¦àËÏÄÚÏÙÚÇÔÏ¦ÚÇÚÕßÖÁÚÇÍËÖÁ-

«Είναι απογοητευτικό
ότι τόσος κόσμος
αρέσκεται στον τύπο του
καταφερτζή Νεοέλληνα.
Που δεν έχει εφόδια
και κομπάζει ότι στα
νιάτα του πέταγε πέτρες
στους αστυνομικούς».

«Υπάρχουν iÚ{ËÑ×{ÐÓ{VÈ~ÒÈÚÈËÉØV{³ÉÖÈÉÑÈ³Ì
È~ÒÈ oÙÉÑÊ~¤ÑÈ³ÖØÈÐÑ³ÈuVÜÓÉ{0ÇÖÐÑØ

ÚØËÝÙÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏÁÑÇÔË
ÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ ÏËÍ×ÑÕÒßÓÖÕÆÙÇÙË
Ñ¦ÚÏØËÆÓÇÚÇÇÄØÏÙÚÕßÕßÓÇÔÏÙÓÕÆ
ÑÇÏ"ÃÔÇÏÇßÚÄÝÒÄÍÕÝÔÇÖ¦ØËÏÝ
ÎÍËÚÏÑÂÛÁÙÎÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ"®
ÔÛØÜÖÕÝÚÎÝÖÄÒÎÝÚÕßÇØÁÙËÏ
ÔÇÖËØÖÇÚ¦ÑÇÏÔÇÚÎÔÖÇØÇÚÎØËÃ
¬ÏÚÕÔËÔÕÞÒËÃÙÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÛÂÔÇÝ"¬ÇÖËàÕÊØÄÓÏÇÚÜÔÊÎÓ¦ØÞÜÔ
ÚÎÝÖÕßÊËÔËÖÏÚØÁÖÕßÔÑÇÓÃÇÍÕÎÚËÃÇÙÚÕÉÎÒÕÚ¦ÑÕßÔÕÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕß ÇÏÈÒÁÖËÏÝ
ÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÔÇÏÙÕØØÕÖÕÆÔÙËÁÔÇÔ
ÚØÄÓÕÃÔÇÏÑÇÏÕÏÇÔÕÏÑÚÕÃÑ¦ÊÕÏ

ÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô¬ÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØÜÚÕÚßÖÃÇÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÁÔÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÚØÄÖÕÔÇÇÖÕØØßÛÓÃàËÏÚÕßÝ
Ö¦ÔÚËÝ¬ÎÔËÖÕÞÂÖÕßÑÇÏÍÄÚÇÔÎ
ÛÂÔÇÖÒÕßÙÏÕÑÄØÏÚÙÇÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÁÒËÍÇÔ¸ÜØÇÃÇË¹ßÚÁÝ
ÛÇÖ¦ØÕßÔÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÑÇÏÛÇ
Ö¦ÔËÙÚÎßØÃÞÎËÍ×ÖÕßÊËÔÛÇ
ÁÞÜ¸ÖÄÒÒÜÔÇ¹ÑÇÏ¸ÚÚÏÑÄÔ¹"¬Ç
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÙÚÎÕßÒÂÑ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÇÌÕØÓÂ
ÍÏÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÍËÒ¦ËÏÕ
ÑÄÙÓÕÝÂÓËØÇÎËÖÏÛË×ØÎÙÎËÃÔÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔÂ®
©ÏÖÏÑÃÔÊßÔËÝÓÇÍËÏØÏÑÁÝ®ÖÕß

EVERYDAY
LOVE

ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

www.lovefm.com.cy

ÖÇÃàËÏÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑÇÔÙËÍÒ×ÙÙËÝÇÔÁÈÎÑÇÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÎÔ
*VTtKPL-YHUsHPZLÙÚÕÇØÃÙÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
©Ú¦ÏÑÕÝËÃÔÇÏÙÚßÒÃÙÚÇÝÞÇÃØËÙÇÏÚÕÑËÃÓËÔÕÚÏÝÖÇØÇÍØ¦ÌÕßÝ
ÚÕÔÙßÔÊßÇÙÓÄÚÜÔÒÁÐËÜÔ ÇÏÎ
ËØÇÙÃÇÇÓÇØ¦ÖÕßÚÕÙÑÎÔÕÛËÚËÃÑ¦ÔËÏÑÇÒÁÝÊÕßÒËÏÁÝÁÞËÏ
ÍÕÆÙÚÕ®
ÓÎÚÁØÇÚÕßÚÕÔÑÇÛÄØÏÙËÙßÞÔ¦ÓÏÒ¦ËÏÍÏ»ÇßÚÂÔÖÄÓÏÑØÄÝ
ÃÙÜÝËÖËÏÊÂÙÚÇÓÕßÖÁÛÇÔËÎ
ÓÎÚÁØÇÖÂØÇÚÎàÜÂÙÚÇÞÁØÏÇÓÕß
ÖÄÚÄÚËÖÂØÇÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ

ÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ¬ÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÂÓÕßÔËÙÜÙÚØËÌÂÝÑÇÏÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄÝÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÒÄÍÜÚÕß
ÞÕØÕÛË¦ÚØÕßÚÎÝÕßàÕÆÝ§ÏÑÕÒÕÆÊÎÑÏÁÖËÏÚÇÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÎÝ5ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝ¦ÔÕÏÐÇÁÍÏÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ®
ÚÇÚÕßÇÖÕÌËÆÍËÏÚÏÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÍÏÇÚÏÙÃÍÕßØÇÛÇÖÁÙÜÁÐÜ
ËÔÓÖÕØ×ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÜÕÆÚËÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÕÆÚËÁÔÇÔØÄÒÕËÔÛÁÒÜ
ÔÇÁÞÜÇÖÄÉËÏÝÑÇÏÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ©
ÖÒÇÔÂÚÎÝÓÇÝËÃÔÇÏÑÇÒÄÝÍÏÇÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎ©ÞÏÍÏÇÔÇÒÁÓËÌÆÍË
ËÙÆÑÇÏÔÇÁØÛÜËÍ×Ï»ÇßÚÄÊËÔ
ÓÕßÇØÁÙÕßÔÑÇÏÕÏËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝ®
ÇÂÛËÒËÔÇÁÞËÏÞØÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÔÇËÖÏÊÕÛ×ÙËÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÑÇÏ
ÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÖÕßÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇØËÚÂËÔËÔÔÕ×ÓÄÔÕ
ÚÎÔÉßÞÏÑÂÇÂÛËÒÇÔÇÓÖÕØ×ÔÇ
Ê×ÙÜÙËËÑËÃÔÕÚÕÖÒ¦ÙÓÇÖÕßÑ¦ÛËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇÈÏÚØÃÔÇÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÏÇÚÃÄÚÇÔÂÓÕßÔÔÁÕÝ
ÓÕßÙßÓÖËØÏÌÁØÛÎÑÇÔ¶ÑßØÃÜÝÍßÔÇÃÑËÝ¶ÖÕÒÆÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇ®
ËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÓÕßËÃÖËÖÜÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÖÄÚÏÝÚØÇÞÇÔÕÖÒÇÍÏÁÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙË
ÑÇÙÓÏØÕÒÏÔ¦ÚÙËÝ®Ô×ÙÂÓËØÇ"
ÃÓÇÏÓËÚÎ×ÚÎ¬ØÏÇÔÇÚÇÌÆÒÒÕß¸ÌÆÍËÚËÑÇÏÇÌÂÙÚËÓÇÝÂÙßÞÕßÝ¹ÁÍØÇÉËÙÚÎÔ[OLUZ=VPJL
ÇÖØÄÙÛËÚÇ¸ÑÇÏÓÎÔÐÇÔÇÍßØÃÙËÚË¹®
ÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÑÕÓÉÕÆÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÃÔÇÏÞÕÆÏÖÕßÊËÔÑÄÈËÚÇÏ¬ÕÍÕÆÙÚÕÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕ
ËÃÞËÎÓÎÚÁØÇÓÕß©ÚÇÔÐËÌÆÒÒÏàÇÔ
ÌÏÍÕßØÃÔÏÇÓËÚÏÝÌÃÒËÝÚÎÝÖËÚÕÆÙÇÑÇÏËÍ×ÏÊÁËÝ¬ÎÝÁÒËÍÇÔ¸ÓÇÚÏ
ÍÕÆÙÚÕÁÞËÏÕÍÏÕÝÙÕßÑÏÇÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙÚÇÒÏ¦¹ÑËÃÔÎÓËÁÙÚËÒÔËÙÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÔÇÓËÒËÚÂÙÜÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÙÚÕÓËÚØÄÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÖÏ¦-

ÔÜÑÇÏÙßàÂÚÎÙÎÁÜÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
¸ÎÑÒÜÙÚÂÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÚÎÔÖÏÁÚÇ
ÙÚÕÖÇÒÚÄÖØÁÖËÏÔÇÑÕÖËÃËÃÔÇÏ
ÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇÓÎÔÐËÞËÏÒ×ÔËÏ¹ ÇÔËÃÝÊËÔËÔÕÞÒËÃÚÇÏ©Ï
ÍßÔÇÃÑËÝËÃÔÇÏÖÏÕÑÇÒÕÔÚßÓÁÔËÝ
ÕÏ¦ÔÚØËÝÞÆÓÇ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
ÓÕßÁÑÇÔÇÔËÔÚÆÖÜÙÎÙÚÎàÜÂÓÕß
ÂÚÇÔÑ¦ÚÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØËÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÑÇÏÑ¦ÚÏÍÑÁÏ¦ÔÚØËÝÓËËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
¦ÒÒÕßÚÆÖÕß®

Τα ανέμελα χρόνια
ÚÕÛÁÇÚØÕÚÕßÇØÁÙÕßÔÕÏÂØÜËÝÚÕß¡ÖÁÑËÚÇßÚÂÎßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÐÁØÇÄÚÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÑ¦ÚÏ¬ÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝÊËÔÚÕßÝÇÔÚÁÞÜÁÞÜÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÙÑÕßØÏ¦Ý®ÚÕÚØÃÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÇÔÜÒËÛØÃÇÓÈÕÝ®
ËÑÊ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÇ
ÇÔÁÓËÒÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝËÔÆÞÚÏÇÁØÜÚËÝÇÒÑÕÄÒÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÍÔÜØÏÓÃËÝÕßÄØÞÕÒ¡ÖÏ¦ÔÑÇ
¬à¦ÍÑËØ¬ËÔËÙÃ©ßÃÒÏÇÓÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
¡Ö¦ØÓÖØÇÚØÁÏàÇÔÚ¬àÄÔÏ¡ÃÚÙËÒÔ¡Ö¦ÔÑØÕÌÚ¬àÁØÏ²ÕÒ
©ÖÕÚËÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚÇ
ÂÓÕßÔÖ¦ÔÚÇÖÕÒÆÚßÖÏÑÄÝËÔ
ÂÛËÒÇÔÇÊÜÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ÇÖÄÙÚÇÙÎÈÒÁÖËÚËÍËÔÔ¦ËÏÚÕÔÓÆÛÕ×ÔÚÇÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÎÑßØÃÇ
ÓÇÚÇÏÄÚÎÝÙËËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÔÜØÃÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÈÒÁÖËÏÝÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÈÏ×ÔËÏÝÑÇÏ
ÚÕÈÇÚËØÒ×ÚÕßÝÓËÃÔÕßÓËÙÚÎÔ
ÜØÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÙËÓÏÇÚÇÏÔÃÇËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇ"®

«Επικίνδυνες μαγειρικές» του
Ανδρέα Στάικου, 3/5, «Αλκμήνη».
Δραματουργική επεξεργασία Ηρακλή
Λογοθέτη. Παίζουν οι: Κωνσταντίνος
Τζούμας, Δημήτρης Τσολάκης,
Αρης Παπαδημητρίου, Μαργαρίτα
Πανουσοπούλου.

10

O

Μ. Σάββατο 27 - Κυριακή Πάσχα 28 Απριλίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Αναμέτρηση
με την κορυφή
του box office
Εκδικητές:
η τελευταία πράξη 

ΔΡΑΣΗΣ (2019)
Σκηνοθεσία: å³{~Ñ{0Ç,Ö
Ερμηνείες: ,ÌÐÉ¨³ ³0ÇÖ{¨V

.~Ò¨ÜÉ³{ÌTÑV¨{Ò¨V
¨{Ø KÑØ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Το τέλος ÖÕßÄÒÕÏÖËØÃÓËÔÇÔÇÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßËÃÊÇÔÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝ
ËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÏËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ ÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÇÒÒÏ×ÝÓÏÇÝÑÇÏÕÏ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÕß,UKNHTL®ËÃÞÇÔ
ÕÒÕÌ¦ÔËØÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÚÕ
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Το τελευταίο μέρος των «Εκδικητών»
φιλοδοξεί να σπάσει ταμεία
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ÚËÏÔÁÝÏÙÚÕØÃËÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÌÏÒÓËÖÏÞËÏØËÃ
ÔÇÌÜÚÃÙËÏÑ¦ÖÜÝÑÇÏÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÜÔÖÇØÇÔÄÓÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔÓËÍ¦ÒÎÛËÚÏÑÂÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÔÔÚÄÖÏÕ
ÖÒÎÛßÙÓÄ¡ËØ×ÚÎÙËÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÍÏÇÚÃÕÍÏÕÝÓÕßÁÑÒËÉËÚÎÔ
ÑÄÚÇËÔÐÁØÜÃÙÜÝÖËÏÔÕÆÙËÙÜÝ
ÄÒÕÏÖËÏÔÕÆÙÇÓË®ÇÔÇÌÁØËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÕÖÇÚÁØÇÝÚÕß Ò¦ÏÔÚÚÕ
ÌÄÔÚÕ¦ÒÒÜÙÚËÚÎÝÑÇÚÇÊÃÜÐÎÝÈÒÁÖÕßÓËÓÏÇÓËØÏÑÂÔÇßÖÕÌÁØËÏ
ÓËÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÑÇÏÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÔÇËÃÔÇÏÌÇÔËØÁÝÙËÖÕÒÒ¦
ÖÒ¦ÔÇÄÖÕÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÂÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝËÊ×
ÓÁÔËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÞ¦ØÏÔÚÕß
ÙÇÙÖÁÔÝÑÇÏÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÓÇÝÁÞÕßÔÙßÔÎÛÃÙËÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÕß5L[MSP_
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ΑΙΜ. Χ.
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GREEK CINEMA
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ΙΔΕΕΣ

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Από το νερό στο κρασί, το νόημα της ύπαρξης
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ*

Το θαύμα ÚÕß²ØÏÙÚÕÆÙÚÕÔÍ¦ÓÕÚÎÝ
ÇÔ¦ÙßÔÕÉÃàËÏÑÇÃØÏÇÚÎÔÎÛÏÑÂ
ÙÚÕÞÕÛËÙÃÇÑ¦ÛËÇßÛËÔÚÏÑÕÆÇÔÛØ×ÖÕß!ÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÎÌÏÒÇßÚÃÇÙÚÎÌÏÒÇÒÒÎÒÃÇÇÖÄÚÎÊÕßÒËÃÇ
ÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕÙÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÚÕÛÇÆÓÇ
ÁÞËÏÜÝËÐÂÝ!Õ²ØÏÙÚÄÝÎÓÎÚÁØÇ
ÑÇÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÕËÕØÚÇÙÚÏÑÄÚØÇÖÁàÏËÔÄÝÍ¦ÓÕß
ÙÚÎÔ ÇÔ¦ÚÎÝÇÒÏÒÇÃÇÝ ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÎÇÔÇÍÃÇÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÕÔ
²ØÏÙÚÄÄÚÏÁÞËÏËÑÒËÃÉËÏÚÕÑØÇÙÃ
©²ØÏÙÚÄÝàÎÚËÃÇÖÄÚÕßÝßÖÎØÁÚËÝ
ÔÇÍËÓÃÙÕßÔÓËÔËØÄÚÏÝÁÐÏßÊØÃËÝ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕÔËØÄ
ÙËÑØÇÙÃÚÙÏÎÞÇØ¦ÚÎÝÍÏÕØÚÂÝ
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏ
¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕÝ¶ÄÖÜÝÁÑÇÙÚÕÝ
ÔËÄÔßÓÌÕÝÙÚÕÔÍ¦ÓÕÚÎÝ ÇÔ¦¶ËÏÙÁØÞËÚÇÏÙÚÎàÜÂÖØÕÙÊÕÑ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔËßÚßÞÃÇËßÞÄÓËÔÕÝÔÇÈÏ×ÙËÏ
ÈÇÛËÃÝßÖÇØÐÏÇÑÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÓÁÙÇ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÍËßÛËÃÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÚÎÞÇØ¦
ÑÇÏÚÎÔÚØßÌËØÄÚÎÚÇÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂ
ÑÇÏÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇ
ÒÒ»ÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÕ!ËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÑØÇÙÃ®©ÖÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÚÏÛÇÙËÆËÏÚÎÔËÍÜÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßËÑËÃÛÇ
ËÖÁÒÛÕßÔÎØÂÐÎÑÇÏÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÓËÚÕÔ¦ÒÒÕßÚÂÎËÓÓÕÔÂÙÚÕËÍ×
ÙßÔÏÙÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÈÇÛÓÃÊÇÎÛÏÑÂÝ!
ÚÕÔËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄËÍÜÚÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎÛËÜØËÃÚÕÔÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÑÇÏËÞÛØÄÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÓËÏ×ÔËÏÚÕÔàÜÚÏÑÄÓÕßÞ×ØÕ
ÎËÒËßÛËØÃÇÚÕßÖËØÏÕØÃàËÏÚÎÊÏÑÂ
ÓÕßÏ»ÇßÚÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓÇàÃÚÕßÇÖÕÈÒÁÖËÏÙÚÕÔËÐÕßÙÏÇÙÓÄÑÇÏÙÚÎÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÂÚÕß
©ÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÝËÑÖÃÖÚËÏÙËÇÖØÄÙÜÖÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓÁÙÕÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇÚÕÓÏÑÂÝËßÊÇÏÓÕÔÃÇÝÚÎÔ
ÎÛÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÚÕßËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÕÆÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÕÓÕÏ¦àËÏÓËàÕÆÍÑÒÇËÃÔÇÏ
ÖÄÒËÓÕÝÄÒÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÄÒÜÔÑÇÚ¦
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÙÞßØÄÚËØÕÝßÖÕÚ¦ÙÙËÏ
ÚÕÔÇÙÛËÔÁÙÚËØÕ©ËÍÜÑËÔÚØÏÑÄÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÖØ¦ÚÚËÏÚÕÑÇÑÄÓÄÔÕÄÚÇÔÌÕÈ¦ÚÇÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÑÃÔÎÚØÕÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÚÕßËÃÔÇÏ
ÕÌÄÈÕÝÚÎÝÚÏÓÜØÃÇÝ
ÏÇÚÎÔßÖÁØÈÇÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÇÊÏËÐÄÊÕßÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÕ
ËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÔÄÓÜÔ
ÙÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý©ÏÔÄÓÕÏÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÌØÇÍÓÕÆÝÙÚÎÔÇÙßÊÕÙÃÇÚÕßËÍ×
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÓÏÇÇÔËÑÚÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÙßÓÈÃÜÙÎ ÇÏÙËÇßÚÂÚÎÈÇÛÓÃÊÇ
ÎÛÏÑÂÝÚÕÔÔÕÓÏÑÏÙÓÄÚÕËÍ×ÖØÕÎÍËÃÚÇÏÚÕßËÙÆÓÄÔÕÖÕßÚ×ØÇÚÕ
¦ÚÕÓÕÑØÃÔËÏÄÚÏËÐßÖÎØËÚËÃÑÇÒÆÚËØÇÚÕÙßÓÌÁØÕÔÚÕßÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ

«Χωριάτικος γάμος»VÓ¨o³Èl®¬ÑÌ³'ÜÑÐÑÙÌÇo¨Ò×VTÉÙ{Ñ³Ê~Ñ{TÑ¨Ò~³i(Ó³É¨¨Óo~ÉÜ³(¨ÉKÖ³É¨

Το εν Κανά θαύμα μαθαίνει τους ανθρώπους
ότι έχουν να επιλέξουν
ανάμεσα σε τρεις θεάσεις
της ζωής: τον εγωκεντρισμό, τον νομικισμό
και την αγάπη.
ÚÕßÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔßÖÕÞØË×ÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÕÏÔÜÔÃÇËÑÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÇÔËÚÇÏØËÃÇ
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔ
ÄÒÜÔÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÔÕÓÏÑÏÙÚÏÑÂ
ÇßÚÂÒÕÍÏÑÂÛËÜØËÃÚÏÝÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËßÑÇÏØÃÇÇÓÕÏÈÇÃÇÝ
ÜÌÁÒËÏÇÝÄÖÕßÊÃÔËÏÝÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÝÏ»ÇßÚÄÕÔÕÓÏÑÏÙÚÂÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖØ¦ÚÚËÏÚÕÑÇÒÄÓÄÔÕÄÚÇÔÁÞËÏ
Ñ¦ÚÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÑÃÔÎÚØÕÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÚÕßËÃÔÇÏÎÇÔÚÇÓÕÏÈÂ¡ÕÒÕÔÄÚÏÕÔÕÓÏÑÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÙÚ¦ÊÏÕÎÛÏÑÂÝÇÖÄÚÕÔ

ËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄÎÇÖÒÂÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÙÚÕÔËÍÜÏÙÓÄ
ÑÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÔÄÓÕßÓÕÔ¦ÞÇÍÏÇÚÎÔÁÐÜÛËÔÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÎÝàÜÂÝÚÎÔÑÇÚ¦ÌÇÙÎÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ¡Ë
ÚØÇÍÏÑÂÑÇÏÖ¦ÒÏÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎ!ËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑØÇÙÃ®
¡ËÚÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔËØÄÙË
ÑØÇÙÃ¶ÚÕÔËØÄÂÚÇÔÙÆÓÈÕÒÕÚÕß
ÔÄÓÕßÙÚÕÔÆÙÚËØÕÕßÊÇáÙÓÄ¶Õ
²ØÏÙÚÄÝÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÔÇÇÔÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÚØÃÚÎÈÇÛÓÃÊÇ
ÎÛÏÑÂÝ!ÙÚÎÔÇÍ¦ÖÎÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏ
Þ¦ØÏÝÚÕßËÕÆÊ×ØÕÖÕßÑÇÚÇÐÏ×ÔËÚÇÏÄÚÇÔÇÔÚÏÊÜØÃàËÚÇÏÇÍ¦ÖÎ
ËÖÏÌÁØËÏÙßÔËÏÊÎÙÏÇÑÂÇÒÒÇÍÂ¦ÍËÏ
ÙË¦ÒÒÎÏËØ¦ØÞÎÙÎÇÔÇÍÑ×ÔÊ×
ÎÆÖÇØÐÎÚÕßÒÒÕßËÃÔÇÏÏÊØßÚÏÑÂ
ÖØ¦ÐÎÚÎÝàÜÂÝÕÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ËÃÔÇÏÇÊËÒÌÄÝÑÇÏÌÃÒÕÝßÔËÖ×Ý
ÕÏÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÇÒÒÎÒÕÖËØÏÞ×ØÎÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎËÇßÚÂÊËÚÎÔ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÇÆÕßÔÔÇËÃÔÇÏ¦ÉßÞÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÊ×ØÇÚÕßËÔÄÝÖØÕÝÚÕÔ

¦ÒÒÕÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÙËËÔÛÆÓÏÇÖØÕÙÌÏÒ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÇÍ¦ÖÎÜÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÈÏÕÛËÜØÃÇÜÝÇÔÁÑÖÚÜÚÎÓÁØÏÓÔÇ
ÍÏÇÄÒÕßÝÜÝÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎÚÕß
ËÍ×ÚÕßËÙÆÚÕß¦ÒÒÕßÙÚÕËÓËÃÝ
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÑÇÏÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÑ¦ÛËÁÑÌÇÔÙÎ
ÚÎÝàÜÂÝ©ÚØßÌËØÄÝÙÆàßÍÕÝÕ
ßÖËÆÛßÔÕÝÍÕÔÏÄÝÕÇÔÏÊÏÕÚËÒÂÝ
ÌÃÒÕÝÕÖØÜÚÕÖÄØÕÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÕÇÑÁØÇÏÕÝÒËÏÚÕßØÍÄÝËÃÔÇÏÎÛÏÑÁÝÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÖÕßÊËÔËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÕÆÚËÊÏ¦ÚÕßÌÄÈÕßÕÆÚË
ÊÏ¦ÚÎÝÇÔÚÇÓÕÏÈÂÝÃÔÇÏßÖÇØÐÏÇÑ¦ÈÏ×ÓÇÚÇÖÕßÑÇÚÇÑÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÝ
ÇßÚÕÈÕÆÒÜÝÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ¬ÕÊÕÚÏÑÄ
ÂÛÕÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÑ¦ÛËÖÚßÞÂ
ÚÎÝàÜÂÝ!ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕ¦ÍËÏÚÎÔ
ËÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÛËØÇÖËÆËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÎÚÁÞÔÎ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÕÁØÜÚÇÝÊÏÇÑÕÔËÃÚÎÔÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂ
×ÙÓÜÙÎÇÍÇÖ×ÔÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
¬ÕÛÇÆÓÇÚÕß²ØÏÙÚÕÆÙÚÎÔ ÇÔ¦ÓÇÛÇÃÔËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÚÏ

Εκείνος που ακολουθεί
την τρίτη επιλογή
είναι ο όντως κοινωνικός
άνθρωπος, αφού
προάγει την κοινωνική
συνοχή και την πολιτισμική ανάταση.
ÁÞÕßÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÚØËÏÝÛË¦ÙËÏÝÚÎÝàÜÂÝ!ÚÕÔËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄÚÕÔÔÕÓÏÑÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÚÎÔÖØ×ÚÎÕÊÕÆÒÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÑÇÑÄÍÏÇÚÃ
ÌÕÈ¦ÚÇÏÚÎÔÚÏÓÜØÃÇÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÕÓÏÙÛÜÚÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÑ¦ÔËÏÚÕÑÇÒÄÍÏÇÚÃÇÔÇÓÁÔËÏÇÔÚÇÓÕÏÈÂÙÚÎÔ
ÚØÃÚÎÈÇÛÓÃÊÇÕËÒËÆÛËØÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÍÇÖ¦ÑËÃÔÕÝÖÕßËÖÏÒÁÍËÏ
ÚÎÔÚØÃÚÎËÖÏÒÕÍÂËÃÔÇÏÕÄÔÚÜÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÌÕÆÓËÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÖØÕ¦ÍËÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÔÕÞÂÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂ
ÇÔ¦ÚÇÙÎ ÕÏÔÜÔÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ËÃÔÇÏÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÖÕßÑÕÙÓËÃ

ÚÕÔÞ×ØÕÕÓÎÞÇÔÏÑÄÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÕÍÏÇÚØÄÝÖÕß
ÖÕÔËÃÚÕÔÇÙÛËÔÂÕÊ¦ÙÑÇÒÕÝÖÕß
ÊÜØÃàËÚÇÏÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏÄÖÕÏÕÝÕÐÆÔËÏ
ÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÓÇÝ
ÙÑÁÉÎÄÖÕÏÕÝËÑÌÁØËÏÒÄÍÕËÒËßÛËØÕÖÕÏÄÂÛÕÝØÂÐÎÝÑÇÏÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓËÑ¦ÛËÓÕØÌÂÝÇÖÇÔÛØÜÖÃÇ
©ÖÕÏÕÝÍËÆËÚÇÏÚÕÑØÇÙÃÚÎÝ ÇÔ¦
ÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ

*Ο κ. Σταύρος Σ. Φωτίου
είναι καθηγητής Θεολογίας και
Διδακτικής των Θρησκευτικών στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Για μια πληρέστερη ανάλυση του
θέματος βλ. το κεφάλαιο: «Η αγάπη
εκβάλλει το φόβο: το κρασί της Κανά
και η ηθική του ανθρώπου» (του
Σταύρου Σ. Φωτίου), στις σελ. 184-208
του συλλογικού έργου «Ορθοδοξία και
Ορθοπραξία», εκδόσεις Aρμός, 2012.
Για αντίστοιχη νοηματοδότηση του
έρωτα βλ. το βιβλίο (τρίτη έκδοση) του
ιδίου: «Aπό το νερό στο κρασί
και από τον έρωτα στην αγάπη»
εκδόσεις Aρμός, 2014.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Γιορτή για πιανίστες και φίλους του πιάνου
ÉÜÊÃÇ®ÑÇØÖÄÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×Ô
ÞØÄÔÜÔÚÕßªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌÑÇÏÙßÔÁÞÏÙÇÔÓËÚÎÙÆÔÛËÙÎ¢ÇÔÚÇÙÃÇÏÑÄÔËÝ®ÁØÍÕÙÖÕÔÊßÒÜÚÄ
ÑÇÛÁÔÇÇÖÄÚÇÚÁÙÙËØÇÓÁØÎÚÕß
ÕÖÕÃÕßÌÁØËÏÜÝÖØÕÓËÚÜÖÃÊÇÙÚÃÞÕßÝÖÕßÌÜÚÃàÕßÔÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÕßÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÓËÚ¦ÚÕ
ÙÖÏÔÛÎØÕÈÄÒÕ ÕÔÚÙËØÚÃÔÕ®ÚÕß
ÕÙÚÇÑÄÈÏÚÝÇÑÕÆÙÚÎÑËÎËÆÚËØÎÙÕßÃÚÇ®ÁØÍÕÙÚÎÔÕÖÕÃÇ

Κύκλος συναυλιών, στην
αίθουσα «Δημήτρης
Μητρόπουλος», αφιερωμένος στη μουσική
του Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

Νάσος ~Ñ{(ÑÜiÌØÈÊ¨ÂÑÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÒÉo~¨Ñ³ÉËØVÑÑÜÜÒ³ÑØ³i
ÐÈ{~ÊÑÌÜiÚ¨{~ÒÐÉÜË¨¨È³ÉØÙ{Ñ³ÈÉ{Ø

ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙË×ØÏÓÎÓÕØÌÂÚÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕßÁÑÇÔÇÔÚÕÔ
ªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌÊÏ¦ÙÎÓÕ§¦ÙÕÝÑÇÏ
ÇÒÎÄÝÁÞÕßÔËÓÌÇÔÏÙÚËÃÑÇÏÙÚÕ

ÖÇØËÒÛÄÔÜÝÔÚÕÆÕÓËËÖÏÚßÞÃÇ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ËÍÑØÇÚÂÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕßÝÚÇÃØÏÇÐËÏÊÇÔÏÑ¦ÙÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕßÕÙÚÇÑÄÈÏÚÝÜÌÁÒÎÙË

X. AKΡΙΒΙΑΔΗΣ

Ενας ακόμη ÑÆÑÒÕÝÙßÔÇßÒÏ×ÔÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÎÓÂÚØÎÝ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕÝ®ÌÏËØÜÓÁÔÕÝÙÚÕÔÙßÔÛÁÚÎÑÇÏÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÖÏÇÔÃÙÚÇËØÍÑÁÏªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌ
ÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÚØËÏÝÑÇÛÇØ¦ÖÏÇÔÏÙÚÏÑÁÝÈØÇÊÏÁÝÑÇÏÓÃÇÓËÁØÍÇÍÏÇ
ÚÙÁÒÕÑÇÏÖÏ¦ÔÕ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕßªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌÖÇØÇÓÁÔËÏËÐÃÙÕßÊÎÓÕÌÏÒÂÝÙÚÕßÝ
ÖÏÇÔÃÙÚËÝÄÙÕÑÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄÑÇÛ×ÝÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÌÇÔËØ×ÙÕßÔÚÏÝ
ÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÁÝÑÇÏÚÏÝËÑÌØÇÙÚÏÑÁÝÚÕßÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝËÔ×ÙÚÕßÝ
ÊËÆÚËØÕßÝÖÇØÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÁØÍÇÒÇÓÖËØ¦ÑÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦¦ÓËÙÇ
ÖØ×ÚÎÙßÔÇßÒÃÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÎÖØÏÒÃÕßÑÇÏËÃÞË
ÐËÞÜØÏÙÚÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÁØÍÇÍÏÇÊÆÕÖÏ¦ÔÇ©
ÚÁÌÇÔÕÝ§¦ÙÕÝÑÇÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝ
ÇÒÎÄÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦
ÚÕßÝÓËÚÎÔËÇÔÏÑÂªÜÙÏÑÂØÇ-

ÄÓÜÝÑÇÏÚÇÁØÍÇÚÕßªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌ
ÑÇÛ×ÝÚÇÇÖ¦ÒÒÇÐËÇÖÄÖÒÎÛÜØÏÑ¦ÓËÒÃØØßÚËÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÞÜØÃÝ
ÔÇÚÕßÝÙÚËØÂÙËÏÚÕÔÒßØÏÙÓÄÕ

ÕÖÕÃÕÝÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÝ®ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÙßÔÇßÒÃÇÚÎÝÎÝÖØÏÒÃÕß
ÂÚÇÔÎÓÄÔÎÖÕßÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÄØÍÇÔÕÖÒÎÔÚÕßÖÏ¦ÔÕßÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÑÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙËÁÔÇÑÇÏÓÄÔÕÁØÍÕÚÕß
ÚÏÓ×ÓËÔÕßÙßÔÛÁÚÎ!ÕÚÙËÒÃÙÚÇÝ
ªËÔ¦ÚÕªÃÖÕÑÇÏÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝ¢ÃÒÏÖ
ÕÖÇÚÙÁÌÙÑÏÁÖÇÏÐÇÔÚÎÓËÒÜÊÏÑ¦ÖÒÎÛÜØÏÑÂÕÔ¦ÚÇÁØÍÕ ÚÕß
ªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌËÔ×ÑÇÚ¦ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÁØÍÇ
ØÁÔÙÑÏÑÇÏ¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÏÕÖÕÒÆÇÖÄÚÕÔÙßÔÛÁÚÎ¦ÐÕÔÇÝ®ÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÁÓÕÏÇàËÔÇËÃÔÇÏ
ÕÔÇÚÄÒÏ¡ÖØÇÔÚÕÆÑÕÌÖØ×ÚÕÝ
ËØÓÎÔËßÚÂÝÚÎÝÕÔ¦ÚÇÝÑÇÏÑÕßÓÖ¦ØÕÝÚÕßªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌÑÇÛ×Ý
ÙËÇßÚÄÔËÃÞËÇÌÏËØ×ÙËÏËÖÃÙÎÝÕ
¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÚÕÊÏÑÄÚÕßªÄÔÚÕÑÇÖØÏÚÙÏÄàÕ®ÖÕßÇÖÁÊÜÙÇÔÕÏÊÆÕ
ËØÓÎÔËßÚÁÝÇØÄÚÏÚÕÚÙÁÒÕÇÖÄ
ÚÎÌÆÙÎÚÕßÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÇÑÄÓÇ

ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÇÖÏ¦ÔÕÍÏÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÁÔÚÕÔÇÌÕØÚÏÙÓÁÔËÝ
ËØÓÎÔËÃËÝÄÖÜÝÕÏÊÆÕÖÏÇÔÃÙÚËÝ
ÚÎÝËÔÇØÑÚÂØÏÇÝÙßÔÇßÒÃÇÝÁÚÙÏÑÇÏ
ÕÏªÃÖÕÑÇÏ ÕÖÇÚÙÁÌÙÑÏÑØ¦ÚÎÙÇÔ
ÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇßÖÄÁÒËÍÞÕÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓËÒÜÊÏÑÄ
ÚØÃÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÕÔ¦ÚÇÝ
¡ÄÔÕÝÕ ÕÖÇÚÙÁÌÙÑÏÇÖÁÊÜÙË
ÓËËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÏÇÆÍËÏÇÑÇÏÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÚØÃÇÓÁØÎÇÖÄÚÕÓÖÇÒÁÚÕ©
ÑÇØßÕÛØÇÆÙÚÎÝ®ÚÕß¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏ
ÙÚÎÒÇÓÖËØÂÓËÚÇÍØÇÌÂÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÖÄÚÕÔÖÏÇÔÃÙÚÇÑÇÏÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄ¡ÏÞÇÂÒÒËÚÔÏÄÌ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÙßÓÖÒÂØÜÙÇÔ
ÚØÃÇÇÖÄÚÇ¬ÁÙÙËØÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ®ÁØÍÕÚÕßÔÚÄÔØÁÔÙÑÏÕÕÖÕÃÕÝ
ßÖÂØÐËÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÕßªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌ!
ÚÕÏÊÏÇÃÚËØÇÒßØÏÑÄßÖÎÚËØÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÎÏÙÖÇÔÏÑ×ÔÇÖÕÞØ×ÙËÜÔ
ÔÇÚÕÒÃÚÏÑÎÓËÒÜÊÃÇ®ÑÇÏÎªÕÓ¦ÔÚÙÇ®ÙËÒÃÊÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÕÒÆ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÆÌÕÝÑÇÏÙÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕßÓÇÛÎÚÂÚÕß

Tην Κυριακή 5 Μαΐου μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

