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ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Εκτός πλάνου
συγχώνευση
ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύης
Απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια συγχώνευσης ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύης εξαιτίας και της
συνεργασίας στις ευρωεκλογές η πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους. Μιλάει για
την άνοδο του ΕΛΑΜ, σημειώνοντας
πως η Πολιτεία εξέθρεψε το ΕΛΑΜ,
διότι το χρειάζεται, είτε ως μπαμπούλα, είτε ως παρακαταθήκη ψήφων.
Αφήνει ανοικτό το σε ποια ομάδα θα
συμμετάσχει στο ενδεχόμενο εκλογής της και αποκαλύπτει πως όνειρό
της είναι η κατασκευή μητροπολιτικού μετρό στην Κύπρο. Σελ. 9
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Προς ανασχηματισμό το φθινόπωρο

Το παρασκήνιο της παραίτησης του Ιωνά Νικολάου και οι εξελίξεις που σηματοδότησαν νέα κρίση στην κυβέρνηση
Το κεφάλαιο «Ορέστης» και κακοί χειρισμοί
από πλευράς της Αστυνομίας προκάλεσαν
ντόμινο αντιδράσεων, αλλά και καταιγιστικές
πολιτικές εξελίξεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης
Ιωνάς Νικολάου υπέβαλε την παραίτησή του,

μετά από ένα παρασκήνιο επαφών που είχε
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη μακριά από
το Προεδρικό. Η παραίτηση Νικολάου, σε
συνδυασμό με την παύση του αρχηγού Αστυνομίας, θεωρείται πως έδωσε ανάσα ζωής σε

κυβέρνηση και ΔΗΣΥ σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο. Αυτές οι εξελίξεις άνοιξαν και πάλι
το κεφάλαιο του ανασχηματισμού, ο οποίος
θεωρείται δεδομένος φθινόπωρο. Πού θα
βρίσκεται ο Ιωνάς και ποιος θα τον διαδεχθεί

Ευθύνες στην
Αστυνομία από
τρεις νομικούς

Σημαντικές για το μέλλον της Ε.Ε. αυτές οι εκλογές

Ανδρέας Αγγελίδης: Δεν έπρεπε να

την προκαλέσει και να αποδεχθεί την παραίτηση Ιωνά Νικολάου ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ

Η οικολογία απάντηση
στην Ακροδεξιά

Κρις Τριανταφυλλίδης: Εφόσον δεν

έδωσε παραίτηση ο αρχηγός της Αστυνομίας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο
ίδιος θεωρεί ότι δεν ευθύνεται.

Ο πολιτικός κόσμος άργησε να αντιληφθεί τι σημαίνει Ακροδεξιά, λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου, σημειώνοντας πως
απάντηση στην Ακροδεξιά είναι η δημοκρατική και οικολογική πολιτική.
Αποκαλύπτει πως τα πράσινα κόμματα
βρίσκονται σε συντονισμό για τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής στην
Ε.Ε. την επόμενη πενταετία. Σελ. 15

Αντώνης Γλυκής: Η κοινωνία δείχνει

τον ρατσισμό που τη διακατέχει δεδομένου ότι τα ελλείποντα πρόσωπα δεν ήταν
Κύπριοι. Σελ. 6

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς
από την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη, αναφέρει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο Άθως Γεωργίου, σημειώνοντας πως στην πρώτη εκλογική μάχη, μετά την επανεκλογή του,
θα πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως
φτάνει πια. Μιλάει για τους στόχους
του αν εκλεγεί, αλλά και για την πορεία του ΓεΣΥ. Σελ. 15

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Το ΓεΣΥ θα βάλει
τέλος στους εράνους
Οι αντιδράσεις από ορισμένους κύκλους θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ, δηλώνει στην «Κ» ο
Δημήτρης Λαμπριανίδης. Επισημαίνει
ότι η προσφορά στους πολίτες καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας θα
αναβαθμίσει το βιοτικό τους επίπεδο
και θα δώσει τέλος στους εράνους για
θεραπείες. Οικονομική, σελ. 4

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Πώς

Σελ. 2

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Εις μνήμην...

Σελ. 13

Στις ευρωκάλπες της 26ης Μαΐου τις έξι έδρες της Κύπρου διεκδικούν 17 συνδυασμοί, αποτελούμενοι από 72 πρόσωπα. Ο προεκλογικός
συρμός, στην τελευταία καμπή, έκανε σταθμό στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας, όπου οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν επισήμως
και οριστικά και όπου ο φακός συνέλαβε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ενσταντανέ. Σελ. 16

Σηκώνουν άγκυρα
για μαρίνα Πάφου
Μέτρα για την αποφυγή λαθών
Τις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων
για διαμόρφωση των όρων του νέου διαγωνισμού για τη μαρίνα Πάφου και να
αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος βρίσκεται το Υφυπ. Ναυτιλίας. Ελπίδες ότι η
κατασκευή θα αρχίσει μέσα στο 2020 εκφράζει ο Φ. Φαίδωνος. Οικονομική, σελ. 5

Παιχνίδια ρίσκου
στη Βενεζουέλα
Aποτυχημένο διάβημα Γκουαϊδό
Η Βενεζουέλα προσπαθεί να ισορροπήσει
σε τεντωμένο σκοινί με την κυβέρνηση
του Νικολάς Μαδούρο να παραμένει στην
εξουσί. Φημολογείται σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από την απόπειρα της αντιπολίτευσης να ανατρέψει την κυβέρνηση Μαδούρος. Σελ. 20

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΘΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Φτάνει πια» στις
πολιτικές Αναστασιάδη

είναι τα ερωτήματα που τίθενται σήμερα,
ενώ από τον Οκτώβριο ανοίγει ο δρόμος για
νέα πρόσωπα, που ίσως σηματοδοτήσουν
την επανεκκίνηση που χρειάζεται μία ήδη
κουρασμένη διακυβέρνηση. Σελ. 4-5

Σελ. 7

Η Τουρκία απέρριψε
ενδεχόμενο
άτυπης διάσκεψης
Θέλει λύση βελγικού μοντέλου
με κυρίαρχη τουρκική βάση.

Μεταστεγάζονται τρία υπουργεία

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εσωτερικών, το Εργασίας και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Οι προτεραιότητες

Σε κτήρια που έχουν περιέλθει στα χέρια
τραπεζών λόγω της διευθέτησης για τα
ΜΕΔ και της πρώην ΣΚΤ στρέφεται η κυβέρνηση για μεταστέγαση των Υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών, καθώς του
Υφυπ. Ναυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» το Υπ. Εργασίας μεταφέρεται
στο παλαιό κτήριο της Λαϊκής Τράπεζας

στα φώτα του «Καλησπέρα» στην είσοδο
της Λευκωσίας. Το Υπ. Εσωτερικών, που
στεγάζεται στο κτήριο της Αρχιγραμματείας και το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο,
μεταφέρεται στο παλιό κτήριο της FBME,
κοντά στο Hilton. Το Υφυπ. Ναυτιλίας
μετακομίζει σε ακίνητο στην οδό Γλάδστωνος στη Λεμεσό. Οικονομική, σελ. 3

Εκλογές με σκάνδαλα και παροχές
«Δώρα» αξίας 1,2 δισ. φέρνουν στους Έλληνες οι ευρωκάλπες
Η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα μπαίνει στην
τελική ευθεία των ευρωεκλογών με όπλα
της τις παροχές και τη σκανδαλολογία. Ο
πρωθυπουργός της χώρας θα ανακοινώσει
το συντομότερο μια σειρά από μέτρα της
τάξης του 1,2 δισ. ευρώ, με κυβερνητικά
στελέχη να προεξοφλούν πώς ό,τι ανακοινωθεί έχει το πράσινο φως των θεσμών.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να κρατήσει
εκτός αντιπαράθεσης τα εθνικά θέματα,
τα οποία εισέρχονται σε κρίσιμη φάση,
όπως καταδεικνύει η μετακίνηση του
τουρκικού γεωτρύπανου στην κυπριακή
ΑΟΖ. Σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ τηρούν
απόσταση ασφαλείας. Σελ. 18

Η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης
και η παύση του αρχηγού Αστυνομίας εντάσσονται στο πλαίσιο της αποκατάστασης
πολιτικών και διοικητικών ελλειμμάτων
που, στην περίπτωση των κατά συρροή εγκλημάτων, όπως βάσει αποκαλύψεων και
εξελίξεων παρουσιάζονται, εξέθεσαν την
κυβέρνηση απέναντι στην κυπριακή κοινωνία και τραυμάτισαν το κύρος του προέδρου. Εκείνο, ωστόσο, που είναι εξαιρετικά
σοβαρό, διότι εκθέτει την Κύπρο διεθνώς
είναι ότι τα ελλείμματα στη διερεύνηση καταγγελιών, αφήνουν εμφανώς εκτεθειμένες
τις αστυνομικές αρχές Κι αυτό γιατί προδίδουν αδιαφορία στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής αλλοδαπών και ιδιαίτερα
εργαζόμενων αλλοδαπών στον τόπο μας.
Μια αδιαφορία που αγγίζει δυστυχώς το
απεχθές πρόσωπο του ρατσισμού. Υπό τας
περιστάσεις κυβέρνηση, Βουλή και δικαιοσύνη πρέπει να ανατάξουν προτεραιότητες
άμεσα ώστε να θωρακίσουν την Κύπρο και
ας μείνουν πια οι καρέκλες σε έσχατο πλάνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΘΕΑΜΑ

Nτοκιμαντέρ για όλες τις ηλικίες από το Netflix
Η δημοφιλής πλατφόρμα εμπλουτίζει το περιεχόμενό της, προσφέροντας στα
εκατομμύρια των συνδρομητών της ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα. Οι λάτρεις των
ντοκιμαντέρ μπορούν πλέον να απολαύσουν μέσω της πλατφόρμας εκπομπές για
τον αθλητισμό, όπως το «Losers» ή το Fyre για τη διαστρέβλωση. Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Σωκράτης Σινόπουλος, μετρ της λύρας στην «Κ»
Ο σημαντικότερος διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης της πολίτικης λύρας Σωκράτης Σινόπουλος μιλάει στην «Κ» και λέει ότι πια έχουμε περάσει
τη φάση της διάσωσης, ότι τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε όπως οι παππούδες μας. Ζωή, σελ. 8

ΜΟΥΣΙΚΗ

Το βινύλιο ολοένα και κερδίζει το χαμένο έδαφος
Ο αναλογικός ήχος του βινυλίου εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συγκινεί
ολοένα και περισσότερους. Οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου ανεβαίνουν διεθνώς,
και πλέον οι δίσκοι αποκτούν και χρώμα. Πολλές εταιρείες επανακυκλοφορούν
δίσκους, θέλοντας να ανακυκλώσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ζωή, σελ. 9

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

Πώς
Πώς μπορείς να πάρεις διά της βίας από
τα χέρια της μάνας
του ένα παιδί; Πώς
είναι ανθρωπίνως δυνατό να σκοτώσεις
ένα παιδί μπροστά στη μάνα του;
Πώς είναι ακόμα νοητό να σκοτώσεις μια μάνα μπροστά στο παιδί
της; Πώς είναι με χέρια γυμνά να
πνίγεις ένα παιδάκι; Πώς γίνεται
να βλέπεις να σβήνουν στα χέρια
σου δύο παιδικά ματάκια; Πώς είναι
βολετό να κόβεις οριστικά την ανάσα ενός εξάχρονου; Πώς μπορεί η
μοιραία επαφή των χεριών με τον
λαιμό ενός οχτάχρονου παιδιού
να μην προκαλεί αναγούλα, εμετό
και σύγκρυο;
Πώς είναι μπορετό μια μάνα,
στιγμές πριν πεθάνει, να βιώσει
τον άφατο πόνο της ενοχής ότι
οδήγησε στο λεπίδι του φονιά το
παιδί της; Πώς είναι για μια εικοσάχρονη από Φιλιππίνες, Νεπάλ
ή Βιετνάμ, που πληρώνει κάποιες
χιλιάδες δολάρια σε ατζέντηδες
να τη φέρουν στην Κύπρο για δουλειά, να κάτσει η μπίλια η κακιά
και να δουλεύει από τις έξι το πρωί
μέχρι τις δέκα το βράδυ καθαρίζοντας το σπίτι της μάνταμ και συχνά και της αδελφής μάνταμ; Πώς
είναι να είσαι είκοσι χρονών και
εκτός των οικιακών δουλειών να
ξεσκατίζεις κι έναν παππού και
μια γιαγιά ή και τους δύο;
Πώς είναι να είσαι είκοσι χρονών
και να σου βάζει ο σερ χέρι και όχι
μόνο; Πώς είναι να είσαι είκοσι
χρονών και να «εκπαιδεύεται» με
το κορμί σου και το έφηβο καμάρι
της καθωσπρέπει οικογένειας; Πώς
είναι να είσαι είκοσι χρονών και
να μην έχεις την αγκαλιά της μάνας
σου κοντά να πέσεις μέσα και να
κλάψεις γοερά; Πώς είναι να είσαι
γονιός και να μαθαίνεις ότι η κόρη
σου που ζει και εργάζεται στην τάχατες ειδυλλιακή Κύπρο και το
οχτάχρονο παιδί της έχουν εξαφανιστεί; Πώς είναι στη φτώχια
σου επάνω να μην μπορείς να πάρεις το αεροπλάνο και να πας να
τους αναζητήσεις;
Πώς είναι να επικοινωνείς με
την αστυνομία με χίλια ζόρια και

να σου λένε ότι η κόρη σου έφυγε
από την Κύπρο, ενώ το περιβάλλον
της εκεί και τα ΜΜΕ άλλα να λένε;
Πώς είναι να είσαι γονιός στις Φιλιππίνες, το Νεπάλ ή την Ινδία, να
ξέρεις ότι το παιδί σου που πήγε
στη μακρινή Κύπρο για να δουλέψει
έχει να δώσει σημεία ζωής δύο
χρόνια ή να σου στείλουν δύο φέρετρα με τις αποσυντιθέμενες σορούς της κόρης και της εγγονής
σου;
«Και πού φταίμε οι Κύπριοι;»,
θα ρωτήσουν οι πιο θρασείς εξ
ημών. Τι να πω κι εγώ; Να επαναλάβω αυτό που είπα κάποτε από
τούτη τη στήλη; Ότι οι μέρες μου
γίνονται ολοένα και δυσκολότερες
διότι, όπως είπε ο Νίτσε, «στην
τρέλα δεν με οδηγεί η αμφιβολία,
αλλά η βεβαιότητα»;
Η βεβαιότητα ότι εδώ οι άνθρωποι βολεύτηκαν σε μια ανεξήγητη
νιρβάνα που φέρνει λίγο στον τυχοδιωκτισμό και λίγο στην ηλιθιότητα;
Να πω ότι οι άρχοντες ξανάπιασαν τον παλιό δόλο των θεών και
σαν αλχημιστές, έκαναν τόσες προσμίξεις στο ψέμα που ακόμα και
οι συμφορές μας, τους έγιναν προσοδοφόρες; Αυτό να πω; Ή ότι
φταίει ο Ιωνάς και όχι το κήτος;
Ότι πήρε είκοσι μέρες στην κυβέρνηση να αναβλέψει;
Πώς αυτό σημαίνει ότι έφτασε
στο μη παρέκει ο πρόεδρος για να
αποπέμψει υπουργό και αρχηγό;
Ότι η ευθιξία δεν είναι η αυτουργία,
αλλά το φύλλο συκής για ένα πολιτικό; Ότι τούτος ο λαός αφέντη
μου πάσχει από παιδεία όσο και ο
υπουργός που διορίσατε; Με σιγουριά όμως θα πω: Από καταβολής
του τόπου οι μαύροι γύπες του μεγάλου τίποτα μαγάριζαν γη κι ανθρώπους, ζώντας με σάρκες ηρώων
και κόλλυβα μνημοσύνων. Κι ο
Τεύκρος στη Σαλαμίνα δακρύζει
που καίγονται ακόμα τα καράβια
μεσοπέλαγα. Παράδωσε πνεύμα
καημένε κι εσύ. Χώνεψέ το! Εκεί
που δεν φτάνουν εφτά σοφοί για
την ειρήνη περισσεύει ένας τρελός
για την καταστροφή…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

5.V.1939

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ: [Από τη συνέντευξή του στον απεσταλμένο της «Κ», Σπύρο
Μελά] «[...] Επί του πολιτικού πεδίου είμεθα ειρηνόφιλοι – αλλά ειρηνόφιλοι χωρίς θυσίαν της
αξιοπρεπείας μας. Δεν θέλομεν και δεν πιστεύομεν
εις την δυνατότητα του πολέμου. Εγυρίσατε στην
Ισπανία και είδατε τα ερείπια. Η τύχη που περιμένει
την Ευρώπη σ’ ένα γενικό πόλεμο είναι απαισία.
Ο πόλεμος σήμερα δε διεξάγεται κατά μέτωπον
μόνο· γίνεται κατά βάθος· και μια ζώνη δεν απαλλάσσεται από τον αιματηρόν τυφώνα του ολέθρου.
Η καταστροφή θα είναι τέτοια, ώστε κανένα έθνος
δεν θα ημπορή να την πληρώση και γι’ αυτό ακριβώς
κανένα έθνος δεν είναι δυνατόν ν’ αναλάβη και
την ευθύνη της. Η καταστροφή θα είναι τόσης
εκτάσεως, ώστε και όλα μαζύ τα έθνη δεν θα είναι
ικανά να την πληρώσουν. Διότι δεν θα καταστραφούν μόνον αξίαι που εδημιούργησε η παρούσα
γενεά, αλλά πολλές γενεές πριν απ’ αυτήν. [...]».
ΣΥΛΛΗΨΗ ΘΕΟΥ – ΣΙΑΝΤΟΥ: Είναι ήδη γνωστόν ότι ο εκ των πλέον σημαινόντων ηγετικών
στελεχών του Κ.Κ.Ε., και κατ’ επανάληψιν βουλευτής Κωνσταντίνος Θέος είχεν επιτύχει να αποδράση μετά του επίσης πρώην κομμουνιστού βουλευτού Γ. Σιάντου ςκαι επτά άλλων σημαινόντων
στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος εκ της
νήσου Ανάφης όπου είχεν εκτοπισθή. [...] Συνεπεία
των αποκαλύψεων τούτων ήσαν αι ενεργηθείσαι
συλλήψεις των κατωτέρω κατονομαζομένων, εις
χείρας δε της Ασφαλείας περιήλθον διάφορα σοβαρά στοιχεία εκ των οποίων αποδεικνύεται η
στενή συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος
μετά ωρισμένων κομμουνιστικών υπολειμμάτων.

Ο serial killer των αρχηγών και ο θαυμαστός κόσμος
των υποψήφιων ευρωβουλευτών
Πολλά ερωτήματα προκάλεσε ο επιστολογρά-

φος Healthy. Ως γνωστόν την Παρασκευή απέλυσε τον αρχηγό Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου με... επιστολή. Κάποιοι φοβούνται πως
η νέα «εύκολη» μέθοδος, ίσως του γίνει συνήθεια...

Η... καρατόμηση δύο αρχηγών αστυνομίας, μία

σε κάθε θητεία του, δημιουργεί νέο ρεκόρ στα
χρονικά της Δημοκρατίας. «Ακόμα έναν να φάει
θα μιλάμε για serial killer αρχηγών» σχολίαζε
προχθές με μαύρο χιούμορ πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά και αυτός ο Ζαχαρίας ούτε κουβέντα δεν είπε εξερχόμενος του
Μεγάρου. Δεν εξήγησε ας πούμε γιατί δεν υπέβαλε παραίτηση και άφησε τον Healthy να τον
απολύσει διά επιστολής. Για να μπορέσει να λάβει πιο νωρίς τη σύνταξή του και να διασφαλίσει κεκτημένα με βάση το συμβόλαιό του, όπως
ψιθυρίζεται; Γιατί αν το έκανε για την τιμή των
όπλων δεν θα το έλεγε; Γιατί δεν μιλάς, Ζαχαρία; Γιατί δε λες κουβέντα; Μήπως κρατάς
κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα;

Σε πολιτικό πηγαδάκι την περασμένη εβδομά-

δα άκουσα και το νέο ανέκδοτο που κυκλοφορεί από τη Βουλή μέχρι το Δικαιοσύνης και το
Αρχηγείο Αστυνομίας: Ποιος θα καταγραφεί τελικά ως ο αναμορφωτής της Αστυνομίας; Ο Ιωνάς; Ο Ζαχαρίας ή ο Αναστασιάδης; Απάντηση:
Ο serial killer!

«Δε λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα»...

γε προχθές ότι επικρατέστερος για τη θέση του
αρχηγού είναι ένας, ο υπαρχηγός. Δικαιολογημένα θα διερωτηθείτε «μα υπάρχουν πέντε
υπαρχηγοί εν δυνάμει υποψήφιοι για την αρχηγία», και θα έχετε δίκαιο. Ένας όμως συγκεντρώνει τις περισσότερες «θετικές ψήφους» και
κυρίως την ιδιαίτερη συμπάθεια του Healthy.
Και αυτός είναι ο Κύπρος Μιχαηλίδης. Εκτός
από την εμπειρία και τις ικανότητές του έχει και
το θετικό ότι βρίσκεται κοντά στην αφυπηρέτηση. Ωστόσο, με τον Healthy ποτέ δεν μπορείς να
είσαι σίγουρος...

Στο ΑΚΕΛ. Ασφαλείς πληροφορίες μου από την
κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν ακούει
όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους της
Εζεκία Παπαϊωάννου και ακόμη περισσότερα,
κάνουν λόγο για αντιδράσεις από δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος. Αιτία η
κυκλοφορία της «δήλωσης στήριξης στον Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ» με τα ονόματα πέραν των 50 ατόμων, πολιτικών, πρώην υπουργών, πρώην προέδρων και υποψήφιων προέδρων (Βασιλείου,
Μαλάς), ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και άλλων,
όλων του ευρύτερου χώρου που επηρεάζει το
ΑΚΕΛ. Σύμφωνα με την καλά πληροφορημένη
κυρία Γιαννούλα η αντίδραση των δύο υποψηφίων ήταν έντονη για τη διάκριση που κάνει το
κόμμα μεταξύ των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Αντιδράσεις υπήρξαν πολύ πρόσφατα και
για τη δράση του μηχανισμού του κόμματος
υπέρ του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ «εις βάρος άλλων
κομματικών υποψηφίων».

Ένταση προκλήθηκε την Παρασκευή και σε ένα

Είδατε τα πλάνα από την υποβολή υποψηφιο-

Αγνοούμενος ήταν μέχρι την ώρα που γραφό-

ταν η στήλη και ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης
και ο νέος αρχηγός Αστυνομίας. Τα σενάρια
πολλά και τα ονόματα ακόμη περισσότερα αλλά
«ο Healthy μόνο ξέρει»...

Πηγή μου από τον Λόφο της εξουσίας μου έλε-

άλλο πολιτικό χώρο, εκτός από το Προεδρικό.

τήτων για τις Ευρωεκλογές; Εγώ τα είδα και

προς στιγμή συγχύστηκα. Νόμισα ότι έβλεπα
την εκπομπή του Λούη, ή του Λαζόπουλου, ή
του Ράδιο Αρβύλα. Τελικά, όμως, ήταν αληθινή,
αυθεντική TV, live μετάδοση του δράματος που
βιώνουμε και αυτού που μας περιμένει... Μα
πώς γίναμε έτσι; Και πού τα είχαμε τόσα πολλά
ψώνια κρυμμένα;
Δεν είναι ένα, ούτε δύο αλλά τουλάχιστον τρία

τα κόμματα που παίζουν την τύχη τους στις ευρωεκλογές. Όχι μόνο στελέχη, αλλά και πολιτικοί αρχηγοί παραδέχονται πια πως τα αποτελέσματα των εκλογών θα καθορίσουν το μέλλον
του κόμματός τους. Κάποιος το είπε και σε κλειστή συγκέντρωση οπαδών του κόμματός του:
«Εάν δεν βγάλουμε ευρωβουλευτή κινδυνεύουμε να μη βγάλουμε ούτε βουλευτή»...

ΚΟΥΪΖ: Υπαρξιακό, σχεδόν μεταφυσικό το ση-

μερινό, διπλό κουίζ: α) Η πολιτική ευθύνη
υπάρχει; Μπορεί όμως να είναι και αλ α καρτ; β)
Η πολιτική ευθιξία μπορεί και να έρχεται αναδρομικά;

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ / Tου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
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Τα άλλα αποτελέσματα στην Ισπανία

ένας τρόπος για να διαβάσει κάποιος τα αποτελέσματα των ισπανικών εκλογών, που έγιναν την
περασμένη Κυριακή (28.4.2019), είναι
να μείνει στα ποσοστά. Ετσι, βλέπει την
ξεκάθαρη νίκη του Σοσιαλιστικού Κόμματος με 28,68% (από 22,63% το 2016),
τη συντριπτική ήττα του Δεξιού Λαϊκού
Κόμματος με 16,7% (από 33%), την ασθενική άνοδο των φιλελεύθερων κεντροδεξιών, «Κόμμα των Πολιτών» Ciudadanos, με 15,86% (από 13,06%), τη μεγάλη
ήττα του Podemos με 14,31% (από
21,15%) και την έκρηξη της ακροδεξιάς
Vox με 10,26% (από 0,24% το 2016). Χαριτωμένη πινελιά: σε αυτές τις εκλογές
κατέβηκε και ένα κόμμα με τίτλο «Θάνατος στο Σύστημα» που πήρε 46 ψήφους.
Ο άλλος τρόπος να διαβάσει κάποιος
τα αποτελέσματα των ισπανικών εκλογών
είναι να μετρήσει τον αριθμό των ψηφοφόρων ανά πολιτικό χώρο. Με αυτόν
τον τρόπο, τα πράγματα αλλάζουν. Η
νίκη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και
η ήττα του Λαϊκού οφείλεται πρωτίστως
στις ενδοπαραταξιακές μετατοπίσεις.
Το 2016 ο δεξιός χώρος (Λαϊκό Κόμμα,
Ciudadanos, Vox) συγκέντρωσε την προτίμηση 11,12 εκατ. ψηφοφόρων και 11,16
εκατ. το 2019. Ο αριστερά του κέντρου
χώρος (Σοσιαλιστικό Κόμμα, Podemos)
το 2016 κέρδισε 10,53 εκατ. ψηφοφόρους,
και 11,21 εκατ. το 2019. «Αν εξαιρέσουμε
τα αριστερά αυτονομιστικά εθνικιστικά
κινήματα, η Αριστερά (Σοσιαλιστές και
Podemos) νίκησε τη Δεξιά με 43% έναντι

Ο Πέδρο Σάντσεθ στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το κόμμα του ήλθε πρώτο
στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Ισπανία.
42,8%, μια διαφορά 60.000 ψήφων», εκτιμά το μαρξιστικό ηλεκτρονικό περιοδικό
luchadeclases.org (Πάλη των Τάξεων).
Να σημειώσουμε ότι το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ισπανίας, που στις εκλογές του
1979 είχε πάρει το 11% των ψήφων, εξαφανίστηκε από τον πολιτικό χάρτη. Η
El Pais καταγράφει στην ηλεκτρονική
της έκδοση ένα ενδιαφέρον περιστατικό
την ημέρα των εκλογών με έναν 83χρονο
ο οποίος μπήκε στο εκλογικό τμήμα της

Lavapiés στο κέντρο της Μαδρίτης, λέγοντας φωναχτά «εγώ ψήφιζα [τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ισπανίας Σαντιάγο] Καρίγιο παλιά, αλλά
αποδείχθηκε ψεύτικος. Τώρα είμαι με
το Vox».
Η εκλογική συντριβή του Λαϊκού Κόμματος ήταν προϊόν των πολλών σκανδάλων (οικονομικών και όχι μόνο) της
κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού
Μαριάνο Ραχόι. Δικαίως οι μισοί περίπου

συντηρητικοί ψηφοφόροι του 2016 το
μαύρισαν το 2019. Το πρόβλημα όμως
είναι ότι από τους απηυδισμένους ψηφοφόρους του Λαϊκού Κόμματος ένα
εκατομμύριο στράφηκαν στο μετριοπαθές κεντροδεξιό κόμμα των Ciudadanos
και 2,6 εκατομμύρια υπερψήφισαν το
ακροδεξιό Vox, παρά τη θλιβερή ιστορία
της Ισπανίας με την 36χρονη δικτατορία
του Φράνκο, παρά το γεγονός ότι το
οιονεί μνημόνιο της Ισπανίας έχει τελειώσει, παρά τη γενναιόδωρη κοινωνική
πολιτική που άσκησε ο απελθών (και πιθανότατα μελλοντικός) πρωθυπουργός,
ο Σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ.
Αυτή η εκρηκτική άνοδος της Ακροδεξιάς είναι το βασικό μήνυμα και το
βασικό πρόβλημα των ισπανικών εκλογών. Οι πανηγυρισμοί των απελπισμένων
της Κουμουνδούρου, στο στυλ «ηττήθηκε
η Δεξιά στην Ισπανία άρα μπορεί και ο
Τσίπρας», ή «εμπρός για τη μεγάλη Προοδευτική παράταξη», είναι παρηγοριά
στον άρρωστο. Βεβαίως, στον ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν και τις
νίκες του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου,
μόνο και μόνο επειδή οι πρώτοι φορούν
κόκκινες φανέλες και οι δεύτεροι γαλάζιες. Μας έχουν συνηθίσει στις προοδευτικές παπάτζες. Το θέμα όμως είναι τι
κάνουν οι υπόλοιποι, οι σοβαροί. Θα μείνουν να διυλίζουν την πύρρειο νίκη του
Σάντσεθ, ή θα δουν τη μεγάλη εικόνα
του ακροδεξιού λαϊκισμού που καλπάζει
σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Ο Σπονδοφόρος απουσιάζει.

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.
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•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο «Ορέστης» άνοιξε θέμα ανασχηματισμού
Μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις προσπαθεί να χειριστεί η κυβέρνηση, αλλάζοντας πρόσωπα και εξαγγέλλοντας μέτρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης προετοιμαζόταν για το ταξίδι του στην
Κίνα, εκτιμούσε πως οι εκεί συμφωνίες και επαφές, όχι μόνο θα
αποτελούσαν την κύρια είδηση
στη Λευκωσία, αλλά θα προσέθεταν, σε μία δύσκολη για την κυβέρνηση περίοδο, πολιτικούς πόντους. Καθόλου τυχαία και η επιδίωξη συνάντησης με τον γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες, η οποία θα μπορούσε να
κυριαρχήσει στην ατζέντα της επικαιρότητας. Κινήσεις, λοιπόν, που
λίγο πριν από τις ευρωεκλογές φιλοδοξούσε πως θα έδιναν απαντήσεις και στη μερίδα των συναγερμικών που τον κατηγορούν για
αδιαλλαξία και σκλήρυνση στο Κυπριακό. Όμως ο δρόμος για το Με-








Η ολιγωρία του Προεδρικού να τοποθετηθεί επί
της τραγωδίας, ατυχείς
επικοινωνιακοί χειρισμοί
σε συνδυασμό με την
απουσία του προέδρου
στην Κίνα, ενέτειναν την
κοινωνική κατακραυγή.
τάξι τον κράτησε μακριά και εν
πολλοίς απόντα, σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του. Οι
επτά φόνοι που ομολόγησε ο Νίκος
Μεταξάς, καταδεικνύοντας κακούς
χειρισμούς, ολιγωρία και ελλείψεις
της Αστυνομίας προκάλεσε πρώτα

κοινωνική κατακραυγή και στη συνέχεια ντόμινο πολιτικών εξελίξεων.
Υπό την τραγωδία των φόνων, των
απαιτήσεων της Αντιπολίτευσης
για παραίτηση, των επικρίσεων
από ξένα δημοσιεύματα και την
έναρξη διαμαρτυριών έξω από το
Προεδρικό, η κυβέρνηση έλαβε
σειρά μέτρων για διαχείριση της
κρίσης και εκτόνωση του κακού
κλίματος. Η αρχή έγινε με την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης
Ιωνά Νικολάου. Μία παραίτηση
που αν και δεν επιθυμούσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης θεώρησε στη
συνέχεια επιβεβλημένη. Ακολούθησε η παύση του αρχηγού Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου και
αναμένεται να κορυφωθούν οι αλλαγές του με ανασχηματισμό, μετακινήσεις και αποχωρήσεις υπουργών το προσεχές φθινόπωρο.

O Ιωνάς Νικολάου προανήγγειλε την παραίτησή του μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο στο Τρόοδος.

Το παρασκήνιο πίσω από το ντόμινο εξελίξεων

Η ρήξη με τον αρχηγό
Η παραίτηση που ακολούθησε την Πέμ-

πτη κατέδειξε βεβαίως και το σαφές
ρήγμα του Ιωνά Νικολάου με τον Ζαχαρία Χρυσοστόμου, καθώς ο υπουργός
Δικαιοσύνης υπογράμμισε με σαφήνεια
πως για την κατάσταση ευθύνονται
αποκλειστικά οι κακοί χειρισμοί της
Αστυνομίας και όχι ο ίδιος. Στα πολιτικά
πηγαδάκια συζητείτο άλλωστε πως η
σχέση των δύο δεν ήταν η καλύτερη με
τον αρχηγό Αστυνομίας να δυσφορεί
όπως λέγεται σε κάποιες παρεμβάσεις
του κ. Νικολάου. Με την παραίτηση Νικολάου, οι πιέσεις στράφηκαν προς τον
αρχηγό Αστυνομίας. Κυβερνητικοί κύκλοι, αλλά και ο ΔΗΣΥ θεώρησαν μονόδρομο την παραίτησή του, χωρίς να
υπολογίσουν βέβαια πως ο κ. Χρυσοστόμου είχε άλλη θέση. Όπως λέγεται
από πολιτικούς κύκλους ο ίδιος δεν
ήταν διατεθειμένος από την αρχή να
παραιτηθεί. Ο ίδιος δεν θέλει να κλείσει την καριέρα του με αυτό τον τρόπο
ούτε θεωρεί πως ευθύνεται για την κατάσταση. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο παρουσίασε στο Προεδρικό τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως λέγεται,
ενημέρωσε τη Γενική Εισαγγελία και
αποχώρησε από το Προεδρικό, ρίχνοντας το μπαλάκι κινήσεων στον πρόεδρο.
Η παύση του αρχηγού σίγουρα δεν ικανοποίησε το Προεδρικό, με πολιτικούς
κύκλους να σημειώνουν πως η παραίτηση αρχηγού, πέραν από παραδοχή λαθών από την πλευρά του, θα σήμαινε
αυτόματα και αποποίηση των όποιων
ωφελημάτων. Το αν η στάση του Ζαχαρία Χρυσοστόμου και η επίθεσή του στη
Γενική Εισαγγελία ανοίξουν νέο κύκλο
αναταράξεων και εξελίξεων, είναι βεβαίως ένα θέμα ανοικτό. Κυβερνητικοί
κύκλοι επισημαίνουν πως είναι θέμα
ημερών η αντικατάστασή του κ. Χρυσοστόμου, με τα βλέμματα να στρέφονται
για αναπλήρωση στην ιεραρχία του
αστυνομικού σώματος, π.χ. προς τον
αναπληρωτή αρχηγό Κύπρο Μιχαηλίδη.

Τη Μεγάλη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος
Αναστασιάδης αποχωρούσε για την Κίνα
εξέφραζε τον συγκλονισμό του διά του
κυβερνητικού εκπροσώπου, Πρόδρομου
Προδρόμου για τους φόνους στο Μιτσερό.
Μέχρι τότε όμως τα θύματα ήταν δύο και
αναζητείτο η 6χρονη κόρη της Mary Rose
Sierra. Σε εκείνο το πλαίσιο η κυβέρνηση
έλεγε επίσημα πως θα αναμένουν τη διεξαγωγή της έρευνας για τυχόν ευθύνες,
ωστόσο, στο παρασκήνιο κύκλοι του Προεδρικού εκτιμούσαν πως δεν παίζει θέμα
παραιτήσεων, καθώς το Μιτσερό ούτε
έχει, ούτε μπορεί να έχει την όποια πολιτική προέκταση.
Χρειάστηκε να περάσουν τρεις μέρες
για να διαψευστούν, καθώς οι φόνοι αυξήθηκαν στους εφτά και μαζί τους αποκαλύφθηκε κυρίως η ιστορία της 36χρονης
Livia και της 8χρονης κόρης της που αγνοούνταν από το 2016. Και αυτό γιατί η εν
λόγω υπόθεση καταδείκνυε σαφή αμέλεια
από πλευράς της Αστυνομίας και ελλείψεις
στις έρευνές της. Για την εν λόγω περίπτωση είχε κινητοποιηθεί τότε, όπως διαφάνηκε και η σύζυγος του πρόεδρου του
ΔΗΚΟ Γιώτα Παπαδοπούλου, με την Αστυνομία να μην προβαίνει στην όποια έρευνα
ανεύρεσής τους. Η αποκάλυψη της αδράνειας και της αμέλειας της αστυνομίας
προκάλεσε την κοινή γνώμη που οδηγήθηκε στο Προεδρικό. Οι ατυχείς δηλώσεις
του αρχηγού και υπουργού Δικαιοσύνης
που προηγήθηκαν και η γνωστή ανάρτηση
της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου Κλέλιας Βασιλείου είχαν ήδη
βάλει φωτιά με την κατάσταση να πυροδοτείται όσο ο πρόεδρος τηρούσε σιγή
ιχθύος και ο ΔΗΣΥ δήλωνε απών. Επιστρέφοντας, λοιπόν, από την Κίνα, ο πρόεδρος ενημερώθηκε πλήρως για τις εξελίξεις και ενώ αρχικά δεν διανοείτο την
όποια παραίτηση, αντιλήφθηκε πως οι
παραιτήσεις ήταν η μόνη διέξοδος και
απάντηση. Η απάντηση και στην τραγωδία
και στο τεταμένο κλίμα.

Στο Τρόοδος με Ιωνά
Σε αυτό το πλαίσιο και με το τέλος των
γιορτών, ο Ιωνάς Νικολάου επισκέφθηκε
την Τετάρτη που πέρασε τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας στην προεδρική κατοικία
στο Τρόοδος για να συζητήσουν το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και το ποια θα
είναι τα επόμενα βήματα. Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι, ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας δεν ήθελε να χάσει τον
Ιωνά Νικολάου, καθώς όπως είπε στον
στενό περίγυρό του, τον θεωρούσε ως
έναν από τους στενούς του συνεργάτες,

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφέρει στον περίγυρό του πως δεν θέλει να χάσει τον Ιωνά Νικολάου, καθώς αποτελούσε στενό του
συνεργάτη για χρόνια και πως έκανε εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο, ωστόσο, η αποχώρησή του πλέον ήταν μονόδρομος.







Την επόμενη μέρα και τρόπους διαχείρισης της κρίσης
συζήτησε πρώτα ο πρόεδρος
με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και
τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
με τη σχέση τους να χρονολογείται από
τον καιρό που και οι δύο βρίσκονταν στον
Δημοκρατικό Συναγερμό. Όπως δήλωνε
ο πρόεδρος, ο Ιωνάς Νικολάου πληρώνει
τη στάση που είχε επί προεδρίας της Επιτροπής Νομικών, καθώς όπως είπε η δουλειά και τα νομοσχέδια που έβγαλε κατά
τη διάρκεια της θητείας του ήταν και
πολλά και ουσιώδη. Θέση που διέρρεε το
τελευταίο διάστημα το Προεδρικό και
άλλοι κυβερνητικοί κύκλοι. Όμως, ούτε
ο Ιωνάς Νικολάου ήθελε αλλά ούτε και
προσέβλεπε σε παραίτησή του. Καθόλου

τυχαίο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης
και των αποκαλύψεων βρισκόταν σε επαφή με δημοσιογραφικούς και πολιτικούς
κύκλους για να δώσει τις δικές του απαντήσεις και να υπογραμμίζει πως ο ίδιος
εξαιτίας και της θέσης του δεν μπορούσε
να γνωρίζει. Αυτό φαίνεται να διαμήνυσε
και στον πρόεδρο, με τον τελευταίο να
του λέει πως η μόνη λύση για εκτόνωση
της κατάστασης είναι η υποβολή της παραίτησής του. Αυτή η συνάντηση είχε
ως αποτέλεσμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης
να προχωρήσει λίγες ώρες αργότερα σε
προαναγγελία της παραίτησής του.
Για τη διαχείριση και της κρίσης, αλλά
και για τα επόμενα βήματα, ο πρόεδρος
Αναστασιάδης συνάντησε το πρωί της
Πέμπτης τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου και τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνάντηση των
τριών ήταν κοινή η θέση πως θα πρέπει
να παραιτηθεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης

και ο αρχηγός της Αστυνομίας για την
εκτόνωση του κακού κλίματος. Ο ΔΗΣΥ
αντιλήφθηκε τις τελευταίες μέρες, πως
τυχόν παραμονή και των δύο θα προκαλούσε σοβαρό θέμα στο κόμμα και ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη περίοδο λίγο πριν
από τις εκλογές.
Όπως αναφέρουν συναγερμικά στελέχη ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήταν έτοιμος
ακόμα και να διαφοροποιηθεί από την
κυβέρνηση στο ενδεχόμενο που ο πρόεδρος δεν δεχόταν την παραίτηση του
Ιωνά Νικολάου και δεν έθετε θέμα αποχώρησης του Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Καθόλου τυχαία και η τοποθέτηση του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ Γιώργου Γεωργίου
μία μέρα πριν από τις αποφάσεις του
υπουργού Δικαιοσύνης περί ανάγκης παραίτησης για λόγους αξιοπρέπειας. Καθόλου τυχαία βεβαίως και η πλήρης στήριξη προς τον κ. Νικολάου με την υποβολή
της παραίτησής του.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η «Κόκκινη
Λίμνη»
κρατά ακόμα
μυστικά
Προσδοκίες ότι ο σαρωτής βυθού και
τα αποτελέσματα DNA θα ρίξουν φως
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα,
εδώ και μία εβδομάδα, αλλά με εντατικούς ρυθμούς, συνεχίζονται
οι έρευνες των διωκτικών αρχών
σε δύο πεδία, πλέον, βάσει των
υποδείξεων του καθ’ ομολογία δολοφόνου, Νίκου Μεταξά. Στον υποβρύχιο λαβύρινθο της λίμνης Μεμί
στον Ξυλιάτο εξακολουθεί να αναζητείται το άψυχο σώμα της 6χρονης Sierra Graze, κόρης της Marry
Rose, ενώ στην «Κόκκινη Λίμνη»
του Μιτσερού, αναζητούνται άλλες
δύο σοροί μέσα σε ταξιδιωτικές
βαλίτσες: της Maricar Valdez και
της 8χρονης Elena Bunea.
Ανήμερα του Πάσχα, από την
«Κόκκινη Λίμνη», ανασύρθηκε μια
ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία περιείχε τη σορό, σε πλήρη αποσύνθεση, μιας γυναίκας, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στην 36χρονη
Livia Florentina Bunea από τη Ρουμανία. Στη βαλίτσα υπήρχε κι ένας
τσιμεντόλιθος που ήταν το βαρίδι
που κρατούσε την αποσκευή στον
βυθό. Ο Μεταξάς, σε θεληματική
του κατάθεση, ανέφερε ότι είχε
ρίξει τη σορό της Livia, της κόρης
της και αυτήν της Maricar στη συγκεκριμένη λίμνη. Την Τετάρτη 1
Μαΐου, η ρομποτική κάμερα είχε
εντοπίσει αντικείμενο στον βυθό
της «Κόκκινης Λίμνης» και η ανάσυρσή του πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης 2 Μαΐου
από δύτη, ο οποίος βρισκόταν μέσα
σε ειδικό κουβούκλιο και μετακινούνταν από γερανό. Το εν λόγω
αντικείμενο αποδείχθηκε ότι ήταν
επίσης τσιμεντόλιθος κι αυτό ενδεχομένως να αποτελεί τεκμήριο,
αφού ο 35χρονος είχε ομολογήσει
ότι μια εκ των βαλιτσών την είχε
δέσει σε ένα τέτοιο βαρίδι.
Πλέον, η προσοχή και η ελπίδα
όλων εναποτίθεται στο σύστημα

sonar (σαρωτής βυθού), το οποίο
έφτασε την Παρασκευή στην Κύπρο. Στόχος είναι να σαρώσει τον
βυθό και στις δύο λίμνες, τη Μεμί
και την «Κόκκινη». Στην πρώτη,
ζητούμενο είναι ο εντοπισμός της
6χρονης Sierra Graze και στη δεύτερη, οι σοροί των Elena Bunea
και Maricar Valdez.

Αναχώρησαν οι Βρετανοί
Η Παρασκευή 3 Μαΐου ήταν η
τελευταία μέρα παραμονής των
βρετανών εμπειρογνωμόνων της
NCA (National Crime Agency) στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, η πενταμελής ομάδα
των ειδικών και η Αστυνομία Κύπρου κρατούν ανοικτή τη γραμμή
επικοινωνίας, όσον αφορά τις εξελίξεις στο ανακριτικό έργο, ενώ
στο προσεχές διάστημα αναμένεται
ότι θα ετοιμάσουν σχετική έκθεση
για την υπόθεση.

Εν αναμονή του DNA
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
του γενετικού υλικού θα απαντήσουν ερωτήματα σε σχέση με την
ταυτότητα των σορών που έχουν
εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Μαΐου
γνωστοποιήθηκε η ταυτοποίηση,
εκτός από τη μέχρι τότε γνωστή
Marry Rose και της δεύτερης σορού
που ανασύρθηκε από το φρεάτιο
στο Μιτσερό, αυτής της Arian Palanas Lozano, επιβεβαιώνοντας τον
ισχυρισμό του ίλαρχου της Εθνικής
Φρουράς. Η σορός που εντοπίστηκε
σε ξεροπήγαδο στο πεδίο βολής
Ξυντούς στην Ορούντα, πάντοτε,
σύμφωνα με τον καθ’ ομολογία δολοφόνο, ανήκει στην Κάτχα Ανού
από το Νεπάλ, ενώ στην «Κόκκινη
Λίμνη» ομολόγησε ότι έριξε τα άλλα
τρία θύματά του, τη Livia Florentina
Bunea και την κόρη της Elena, όπως
και τη Maricar Valdez.

Η πενταμελής ομάδα των ειδικών εμπειρογνωμόνων και η Αστυνομία Κύπρου κρατούν ανοικτή τη γραμμή επικοινωνίας, όσον αφορά τις εξελίξεις στο ανακριτικό έργο, ενώ στο προσεχές διάστημα αναμένεται ότι θα ετοιμάσουν σχετική έκθεση για την υπόθεση.

Εξελίξεις υπό τη σκιά του προεκλογικού
Στο Προεδρικό επισημαίνουν πως
η παραίτηση Ιωνά και η παύση του
αρχηγού δίνουν ανάσα στην κυβέρνηση, η οποία διανύει μία από
τις μεγαλύτερες κρίσεις της διακυβέρνησής της. Την εν λόγω κρίση
φοβήθηκε και ο ΔΗΣΥ, ο οποίος
διέρρεε εδώ και μέρες πως θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, οι
οποίες θα αποφορτίσουν το κλίμα,
αλλά και θα αλλάξουν για λίγο την
ατζέντα της επικαιρότητας, η οποία
φέρνει Προεδρικό-ΔΗΣΥ σε δύσκολη θέση. Είναι γνωστό πως στον
ΔΗΣΥ ανησυχούν ότι στις επικείμενες εκλογές θα τιμωρηθούν εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών.
Η μεγάλη κρίση, άλλωστε, προέκυψε μεσούσης της προεκλογικής
και ενώ με τον Συνεργατισμό ο ΔΗΣΥ θεωρούσε πως μπορεί να το χειριστεί ρίχνοντας την μπάλα στις
αμαρτίες του παρελθόντος και στις
ευθύνες όλων των κομμάτων, αυτή
τη φορά δυσκολευόταν αρκετά,
καθώς η κρίση αφορούσε ανθρώπινες ζωές. Καθόλου τυχαίο ότι
είχε κρατήσει αποστάσεις από την
όποια συζήτηση και ανακοίνωση
γύρω από το έγκλημα και την πλήρη
απουσία στελεχών από την διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό.
Αντ’ αυτού είχαν όλοι παρευρεθεί
στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό της Αμμοχώστου. Οι όποιες τοποθετήσεις
στελεχών άρχισαν να γίνονται μετά
και την προαναγγελία παραίτησης
του Ιωνά Νικολάου. Σημειώνεται

Το ΑΚΕΛ φρόντισε να ενισχύσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους με τον Άντρο Κυπριανού να ζητάει καθημερινά πα-

ραίτηση αρχηγού και υπουργού και τον Αβέρωφ Νεοφύτου να του ρίχνει το γάντι μετά την παραίτηση Ιωνά.








Το μέγεθος της κρίσης
προκάλεσε αναστάτωση
στον ΔΗΣΥ με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να υποστηρίζει σε συνάντηση με
τον πρόεδρο αποχώρηση
αρχηγού και υπουργού
για εκτόνωση της κρίσης.

πως το ΑΚΕΛ είχε ξεκινήσει δυναμικά τις επικρίσεις του με τον γ.γ.
του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού να ζητάει καθημερινά την παραίτηση
αρχηγού και υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλιστα, η διαμαρτυρία έξω
από το Προεδρικό με τη συμμετοχή
αρκετών αριστερών στελεχών ανησύχησε τον ΔΗΣΥ πως ενδεχομένως
να ξεκινά το δικό του Μαρί. Οι αποχωρήσεις των δύο όμως έδωσαν
την ευκαιρία στον ΔΗΣΥ και να διευκολυνθεί για λίγο και το ΑΚΕΛ
να διερωτάται για το πώς θα χειριστεί την επόμενη μέρα. Ο ΔΗΣΥ
φρόντισε να στραφεί μετωπικά

εναντίον του ΑΚΕΛ για να μην κεφαλαιοποιήσει την κρίση. Τον βοήθησε βεβαίως και το γεγονός ότι
το ΔΗΚΟ κράτησε χαμηλούς τόνους
και ολιγώρησε στο να ζητήσει παραιτήσεις. Ενδεικτικό ότι ο ΔΗΣΥ
περιορίστηκε στο να επιτεθεί στο
ΑΚΕΛ, καταγγέλλοντας το κόμμα
για μικροπολιτικές σκοπιμότητες
και ρεβανσισμό. Φάνηκε, άλλωστε,
στη δριμεία επίθεση που ξεκίνησε
ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο ΑΚΕΛ κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, αλλά και στην ομιλία του στο
παγκύπριο συνέδριο του κόμματος.
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Προς ανακατατάξεις το Υπουργικό Συμβούλιο και ο ΔΗΣΥ
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ποιο θα είναι το μέλλον του Ιωνά
Νικολάου μετά και την παραίτησή
του είναι κάτι που συζητείται εντόνως στα πολιτικά πηγαδάκια, μαζί
με το ποιος θα τον διαδεχθεί στη
θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.
Η κίνησή του να ζητήσει έρευνα
ανεξάρτητης επιτροπής για τις κινήσεις της αστυνομίας, η συνέντευξη
Τύπου που προανήγγειλε για παρουσίαση των έργων του επί της
θητείας του, αλλά και η συνάντηση
με το Hope for Children κατέδειξε
πως ο ίδιος όχι μόνο θέλει να διασώσει την πολιτική του υστεροφημία, αλλά δεν είναι κιόλας έτοιμος
για πολιτική συνταξιοδότηση. Αυτό,
μαζί με την ανακοίνωση του προέδρου που εξαίρει το έργο του κ. Νικολάου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και εκφράζει τη λύπη του για την
αποχώρησή του, ενίσχυσε τις φωνές
που θέλουν τον πρόεδρο να τον προετοιμάζει για την θέση του γενικού
εισαγγελέα. Είναι άλλωστε κοινό
μυστικό πως εδώ και καιρό ο κ. Νικολάου έβλεπε θετικά μια τέτοια θέση με την αφυπηρέτηση του Κώστα
Κληρίδη. Σύμφωνα πάντα με κυβερνητικούς κύκλους, ούτε τέθηκε ούτε
συζητείται επί του παρόντος η μετακίνηση του Ιωνά Νικολάου στη
Γενική Εισαγγελία το 2020. Η παραμονή του στο πηδάλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα συνεχίσει μέχρι και την παράδοση των νομοσχεδίων που αφορούν στα δικαστή-









Το φθινόπωρο αναμένεται
ανασχηματισμός, με τα
κύρια ονόματα που παίζουν να είναι επί του παρόντος του Κώστα Χαμπιαούρη, της Βασιλικής
Αναστασιάδου και του
Γιώργου Λακκοτρύπη.
ρια. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως
είναι ποιος θα τον διαδεχθεί σε μία
ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Το μόνο
όνομα που έπεσε μέχρι τώρα ήταν
αυτό του υπουργού Άμυνας Σάββα
Αγγελίδη, ο οποίος ως ποινικολόγος
θεωρείται –τουλάχιστον από το
Υπουργικό Συμβούλιο– ως ο πιο σχετικός με το εν λόγω χαρτοφυλάκιο.
Ο κ. Αγγελίδης δεν φαίνεται βεβαίως
να επιθυμεί να μετακινηθεί από το
Υπουργείο Άμυνας, με τα βλέμματα
να στρέφονται σε αναπλήρωση από
έμπειρο νομικό και όχι κομματικό
στέλεχος, όπως λέχθηκε από πολιτικούς κύκλους.

Στην επικίνδυνη ζώνη
Πέραν όμως από την αναπλήρωση του κ. Νικολάου, η υπόθεση «Ορέστης» άνοιξε για τα καλά τη συζήτηση για ανάγκη ανασχηματισμού,
η οποία υπολογίζεται μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Κυβερνητικοί
κύκλοι εξηγούν πως ο πρόεδρος

Ο Χάρης Γεωργιάδης έχει ήδη προαναγγείλει την αποχώρησή του από το Υπουρ-

γείο Οικονομικών, βλέποντας για ιδανικό διάδοχό του τον Κωνσταντίνο Πετρίδη.
Αναστασιάδης δεν είναι πρόσωπο
που θέλει να παύει πρόσωπα ιδιαίτερα πριν από τους κρίσιμους 18
μήνες. Το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα θα διασφαλίσει τουλάχιστον τα ωφελήματα και τις συντάξεις
των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Συναγερμικά στελέχη που βλέπουν τις εξελίξεις, αλλά και τη δυστοκία του προέδρου να προχωρά
σε αλλαγές, σημειώνουν πως η ριζική
αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Σε αντίθεση, άλλωστε, με το Υπουργικό
Συμβούλιο της προηγούμενης διακυβέρνησης, στο συγκεκριμένο,
έχουν φανεί από νωρίς πολλές ελλείψεις και αδυναμίες, που έχουν

φέρει, όπως λέγεται, σε δύσκολη θέση και την κυβέρνηση γενικά αλλά
και προσωπικά τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
Το πρώτο πρόσωπο που αποχωρεί
οικειοθελώς είναι ο Χάρης Γεωργιάδης, αναχωρώντας για τον ΔΗΣΥ,
όπου αναμένεται να δώσει τη μάχη
του στις βουλευτικές εκλογές του
2021 και ενδεχομένως να αναλάβει
αξίωμα στην ανώτατη πυραμίδα του
κόμματος. Έχει ήδη προαναγγείλει
την αποχώρησή του πριν από το τέλος του 2019, ανοίγοντας ήδη τη
συζήτηση για το ποιος θα είναι ο
επόμενος που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο. Θα έχει, ωστόσο, κύριο

ρόλο και λόγο στην διαδοχή του.
Όπως λέγεται το κύριο όνομα που
ακούγεται, αλλά και που ευνοεί ο κ.
Γεωργιάδης είναι του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο
οποίος επί του παρόντος προτιμά
να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις
που έχει ήδη αναλάβει. Το όνομα
του κ. Πετρίδη για το Υπουργείο Οικονομικών είχε ακουστεί και με την
επανεκλογή του κ. Αναστασιάδη.
Πέραν όμως του κ. Γεωργιάδη που
αποτελεί την Ιφιγένεια που δεν θέλει
να θυσιάσει ο πρόεδρος υπάρχουν
υπουργοί που βρίσκονται ήδη στην
επικίνδυνη ζώνη και έχουν ήδη προκαλέσει τη δυσφορία του. Το όνομα
του Κώστα Χαμπιαούρη είναι από
αυτά που ακούγονται εντόνως εδώ
και καιρό. Υπενθυμίζεται πως ο χειρισμός της εκπαιδευτικής κρίσης
το περασμένο καλοκαίρι είχε οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς έξω
από το Προεδρικό με συναγερμικούς
και κυβερνητικούς κύκλους να χρεώνουν το μέγεθος της κρίσης στον
κ. Χαμπιαούρη. Υπάρχουν βεβαίως
και οι κύκλοι που σημειώνουν πως
ο κ. Χαμπιαούρης, τουλάχιστον στο
θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ακολούθησε κατά γράμμα
τις οδηγίες του προέδρου. Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης
φαίνεται να βρίσκεται επί του παρόντος σε δυσμένεια. Οι σχέσεις
του με τον Πρόεδρο έχουν περάσει
βεβαίως πολλές διακυμάνσεις, καθώς
το όνομά του ακουγόταν για αποχώρηση και στην αρχή της προ-

ηγούμενης θητείας. Δυσαρεστημένος
φαίνεται να είναι και με την υπουργό
μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου,
η οποία φαίνεται να οδεύει προς αντικατάσταση. Όπως λέγεται ο πρόεδρος επεδίωκε να παραδώσει με
το πέρας αυτής της θητείας το Αρχαιολογικό Μουσείο, κάτι που τελικά
δεν θα γίνει λόγω κακών χειρισμών
του Υπουργείου Μεταφορών. Το αν
τελικά ο πρόεδρος αλλάξει τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα φανεί στην
πορεία, καθώς μεσολαβούν αρκετοί
μήνες, ωστόσο, ο ανασχηματισμός
θεωρείται στη δεξιά παράταξη ήδη
μονόδρομος για την επανεκκίνηση
και ανασύσταση αυτής της δεύτερής
του θητείας.
Οι επόμενοι μήνες προμηνύουν
αλλαγές και στην κυβερνητική παράταξη. Υπενθυμίζεται πως στο ενδεχόμενο που ο Νίκος Τορναρίτης
εκλεγεί, θα ανοίξει η θέση του στο
κοινοβούλιο. Πρώτος επιλαχών είναι
βάσει σταυρών προτίμησης ο Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος και θα
ερωτηθεί αν θέλει να γυρίσει πίσω
στη Βουλή. Σε διαφορετική περίπτωση εντός βουλής μπαίνει η Σάβια
Ορφανίδου. Τη Βουλή θα εγκαταλείψει λίγους μήνες αργότερα η Στέλλα Κυριακίδου, η οποία θα διοριστεί
ως επίτροπος στη θέση του κ. Στυλιανίδη. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Στυλιανίδης είναι πρόσωπο που θέλει
κοντά και το Προεδρικό και η Πινδάρου και δεν αποκλείεται να παίξει
τον δικό του ρόλο στην επόμενη μέρα των αλλαγών.
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Οι ευθύνες βαραίνουν την Αστυνομία
Τρεις νομικοί τοποθετούνται απέναντι στα γεγονότα των κατά συρροή δολοφονιών και στο κεφάλαιο ευθυνών σε επίπεδο ηγεσίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στον απόηχο των εξελίξεων των
κατά συρροή δολοφονιών σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο
τρεις νομικοί εγνωσμένου κύρους

τοποθετούνται στα όσα ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία τις
τελευταίες είκοσι μέρες. Με αιχμή
τη διαχείριση των εγκληματικών
περιστατικών, κυρίως σε ηγετικό
επίπεδο, οι τρεις νομικοί παρεμ-

βαίνουν στις τελευταίες εξελίξεις
με την παραίτηση και παύση του
υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του αρχηγού Αστυνομίας αντίστοιχα.
Απέναντι στην παραίτηση του

Ιωνά Νικολάου και οι τρεις νομικοί
εμφανίζονται προσεκτικοί, αποφεύγοντας να του αποδώσουν πολιτικές ευθύνες, που να δικαιολογούν την παραίτησή του. Σε μια
περίπτωση, μάλιστα, υποστηρίζεται

πως η επίκληση λόγων ευθιξίας
από πλευράς Ιωνά Νικολάου δεν
δικαιολογεί τη στάση που τήρησε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επίσης, η παραίτηση του υπουργού
Δικαιοσύνης αποδίδεται στην πίεση

που ασκούν στους πολίτες οι ευρωεκλογές.
Επί τάπητος τίθεται και η ανάγκη για αλλαγές, κυρίως αντίληψης
της κυπριακής κοινωνίας για τους
αλλοδαπούς.

Από τη στιγμή που δεν ανάλαβε πολιτική ευθύνη ο υπουργός, δεν υπάρχει
πολιτική ευθύνη και για τον αρχηγό, λέει ο Ανδρέας Αγγελίδης.

Θα βγει ένα αποτέλεσμα, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Θα ξεχαστεί και θα
έχουμε πάλι τα ίδια, σημειώνει ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης,

Η κυπριακή κοινωνία δείχνει τον ρατσισμό που τη διακατέχει δεδομένου
ότι τα ελλείποντα πρόσωπα ήταν αλλοδαποί, τονίζει ο Αντώνης Γλυκής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΚΡΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΥΚΗΣ

«Δεν έπρεπε ο ΠτΔ να
αποδεχθεί την παραίτηση»

«Σίγουρα υπάρχει
ολιγωρία»

«Παρεξηγημένο θέμα
η ευθιξία στην Κύπρο»

–Πώς χαρακτηρίζεται μια εγκληματική συμπεριφορά με επτά
καθ’ ομολογία φόνους από τον
φερόμενο ως δράστη;
–Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στα κυπριακά χρονικά ένα
έγκλημα, ανάλογο με αυτό με κατά
συρροή δολοφονίες. Από τα πιο
άγρια εγκλήματα και μάλιστα από
ένα πρόσωπο, αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς. Τα κατά συρροή εγκλήματα αφήνουν πίσω τους, ένα
διασυρμό για την Κύπρο, δίνοντας
την ευκαιρία στους φίλους μας, να
προβάλλουν την Κύπρο με τα μελανότερα χρώματα. Ναι, μπορεί να

–Τι αφήνουν πίσω τους επτά
καθ’ ομολογία εγκλήματα;
–Αφήνουν πίσω τη διαπίστωση στην κοινωνία, ότι παρόλα
τα επανειλημμένα χαστούκια
που έχει δεχθεί αυτός ο τόπος,
λόγω παθογένειας του συστήματος και επιπολαιότητας, δεν βάζουμε μυαλό. Συμβαίνει ένα μεγάλο κακό, λέμε θα πάρουμε μέτρα θα τα διορθώσουμε, περνά
ο καιρός ξεχνιέται και έρχεται
το επόμενο. Δεν είναι μόνο η
αγριότητα των εγκλημάτων.
Αγριότητα μπορεί να πει κάποιος
ότι υπήρχε και στον διπλό φόνο

–Πώς αντιμετωπίζει ένας δικηγόρος την καθ’ ομολογία διάπραξη επτά φόνων από ένα
πρόσωπο;
–Η συγκεκριμένη υπόθεση,
δικαιολογημένα, έχει χαρακτηριστεί πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κύπρου. Δεν ενθυμούμαι παρόμοιο περιστατικό. Σε
κοινωνικό επίπεδο τα άγρια εγκλήματα αφήνουν φόβο, με τους
αρμοδίους να πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά εφόσον ένα
πρόσωπο, με τις μέχρι στιγμής
πληροφορίες, κινείτο ανάμεσά
μας χωρίς το παραμικρό πρόβλη-









«Ναι, μπορεί να
υπήρχε κάποια αμέλεια
και συγχρονισμός από
πλευράς Αστυνομίας».
υπήρχε κάποια αμέλεια και συγχρονισμός από πλευράς Αστυνομίας.
–Πρέπει να ληφθούν μέτρα;
–Κάθε διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο χρήζει βελτιώσεων. Τώρα αν από τις έρευνες εντοπισθούν κενά αυτά ναι θα πρέπει
να συμπληρωθούν.
–Η στάση και αντίδραση του
υπουργού Δικαιοσύνης ήταν η
ενδεδειγμένη;
–Ξέροντας τον υπουργό Δικαιοσύνης ως δικηγόρο, η παραίτησή
του χωρίς ανάληψη πολιτικής ευθύνης δείχνει περισσότερο πίεση.
Είναι φανερό ότι η επιλογή να παραιτηθεί για λόγους πολιτικής ευθιξίας δεν είναι αναγνώριση πολιτικής ευθύνης και με τον τρόπο που
έχει γίνει είναι φανερό, επίσης, ότι
έχει αποδώσει ευθύνες, ο ίδιος και

κατ’ επέκταση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει αποδεχθεί την
παραίτηση, στην Αστυνομία. Το τι
αποφάσισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον αρχηγό ήταν προβλέψιμο, αλλά εδώ είναι ξεκάθαρο
το θέμα. Από τη στιγμή που δεν ανάλαβε πολιτική ευθύνη ο υπουργός,
δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη και
για τον αρχηγό. Για μένα ένα μένει
πλέον, η πολιτική ευθύνη στον πρόεδρο, ο οποίος προφανώς όφειλε να
σταθμίσει τις στάσεις των κομμάτων,
αλλά και το έργο του υπουργού για
μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης κεφάλαιο στο οποίο μας κατατάσσουν
τελευταίους, στην Ευρώπη. Μπορεί
να υπάρχει η πίεση των κομμάτων,
μπορεί να υπάρχει η κατακραυγή
της κοινωνίας, αλλά αφού διαπιστώνω ότι το πρόβλημα είναι μόνο της
Αστυνομίας, δεν μπορώ να αποδεχθώ
τέτοια παραίτηση, από τον υπουργό.
Δεν έπρεπε να την προκαλέσει και
να την αποδεχθεί ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
–Λέτε ότι ο πρόεδρος έπρεπε να
αποφασίσει εάν θα απομάκρυνε
τον Ιωνά Νικολάου;
–Παραίτηση μπορεί να υπάρξει
μόνο από πλευράς του προέδρου
της Δημοκρατίας. Παραίτηση υπάρχει από πλευράς βουλευτή κατά το
Σύνταγμα. Τέτοιο δικαίωμα σε υπουργό από το Σύνταγμα δεν παρέχεται.
Εξυπακούεται εάν υπάρχουν σοβαροί
λόγοι οικογενειακοί ή διαφωνίας με
την κυβερνητική πολιτική. Ο υπουργός είναι ένας λειτουργός της εκτελεστικής εξουσίας και είναι στη θέση
του όσο χρόνο τον χρειάζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα έπρεπε
να αποφασίσει την παύση του. Τα
υπόλοιπα, να ολοκληρώσει πρώτα
τα νομοσχέδια αυτά συμβαίνουν
μόνο στην Κύπρο.









«Ενδεχομένως
η αντιπολίτευση να
μην ήταν τόσο σκληρή,
εάν δεν είχαμε εκλογές».
του Στροβόλου. Εκεί όμως μπήκανε μέσα να ληστέψουν και
σκότωσαν βάσει κάποιου σχεδίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
το πρωτοφανές, με βάση την ομολογία του δράστη, αυτός δολοφονούσε χωρίς να έχει κάποιο
σκοπό. Αυτό για μένα είναι πρωτοφανές.
–Ευθύνες υπάρχουν και προς
ποια κατεύθυνση;
–Τα όργανα της Πολιτείας
έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί να
συμβαίνει κάτι ανάλογο και ουδείς
να μην έχει ευθύνη. Και δεν μιλώ
για το πρώτο φονικό. Έγινε. Αν
ενεργοποιείτο άμεσα ο μηχανισμός του κράτους, μετά την πρώτη καταγγελία που έγινε πριν από
δύο χρόνια, ενδεχομένως να μη
δινόταν η ευκαιρία στον φερό-

μενο δράστη να διαπράξει τους
υπόλοιπους έξι φόνους. Σίγουρα
υπάρχει ολιγωρία, αλλά δεν πρέπει να προτρέχει κάποιος, αφού
γίνονται κάποιες έρευνες. Να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των ερευνών. Θα βγει ένα
αποτέλεσμα, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Θα ξεχαστεί και θα
έχουμε πάλι τα ίδια.
–Η παραίτηση του Ιωνά Νικολάου;
–Νομίζω, όπως ήλθαν τα πράγματα, εγώ δεν κρίνω πότε το έκανε και τι λόγους επικαλέστηκε,
νομίζω δεν είχε επιλογή παρά
μόνο να πάρει πάνω του την πίεση και να διευκολύνει την κυβέρνηση. Δεν είχε επιλογή, χωρίς
να λέω ότι φταίει ο Ιωνάς Νικολάου, διότι ενδεχομένως κάποια
αστυνομικά όργανα επέδειξαν
ολιγωρία, όταν γινόντουσαν οι
καταγγελίες και δεν πήγαιναν
να ερευνήσουν.
–Οι επερχόμενες εκλογές έπαιξαν ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις;
–Σίγουρα το εκλογικό σώμα
επηρεάζεται. Διαφορετικά θα ήταν
αν οι εκλογές ήταν σε 2 με 3 χρόνια και άλλο σε 3 εβδομάδες. Έπαιξαν ρόλο και με τους δύο τρόπους.
Και στην ένταση της κριτικής
από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά και το πώς ενήργησε ο υπουργός από πλευράς κυβέρνησης.
Ενδεχομένως η αντιπολίτευση
να μην ήταν τόσο σκληρή, εάν
δεν είχαμε εκλογές.
–Ο αρχηγός Αστυνομίας έχει
ευθύνες;
–Εφόσον δεν έδωσε παραίτηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ίδιος θεωρεί ότι δεν ευθύνεται.









«Οι ευθύνες στην
Αστυνομία, τόσο στη
βάση όσο και στην ηγεσία είναι ξεκάθαρες».
μα και μέσα σε μια περίοδο 2 με
3 χρόνια διέπραττε αυτούς τους
φόνους χωρίς να έχει εντοπιστεί
η δράση του.
–Η διαχείριση που έτυχαν τα
περιστατικά εξαφάνισης των
προσώπων που δολοφονήθηκαν ήταν η πρέπουσα;
–Με βάση και πάλι τις πληροφορίες που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας είναι ξεκάθαρο
πως κάποια μέλη της Αστυνομίας,
τα οποία ήταν επιφορτισμένα με
τη διερεύνηση ελλειπόντων προσώπων, να μην έκαναν καλά τη
δουλειά τους με αποτέλεσμα να
χαθεί πολύτιμος χρόνος. Με βάση
τις εξελίξεις οι ευθύνες στην
Αστυνομία, τόσο στα πρόσωπα
που είναι στη βάση όσο και στην
ηγεσία είναι ξεκάθαρες. Πιστεύω

ότι υπό το βάρος των αιχμών,
αλλά και της παραίτησης του
υπουργού Δικαιοσύνης ο αρχηγός
της Αστυνομίας δεν είχε άλλη
επιλογή από το να παραιτηθεί,
ανεξάρτητα αν στο τέλος παύτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
–Η στάση του υπουργού Δικαιοσύνης;
–Το ζήτημα ευθιξίας στην Κύπρο είναι μια παρεξηγημένη έννοια και συμπεριφορά. Οι υπουργοί που παραιτήθηκαν για λόγους
ευθιξίας είναι ελάχιστοι. Η παραίτηση Ιωνά Νικολάου είναι
προς τιμήν του, γιατί έστω και
με αυτό τον τρόπο ανέλαβε μερίδιο ευθύνης. Υπενθυμίζω πως
στη Σρι Λάνκα, πριν από πέντε
μέρες ο αρχηγός Αστυνομίας παραιτήθηκε επειδή σκοτώθηκαν
δύο πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει
ξεκάθαρη ευθύνη από πλευράς
αστυνομικών αρχών.
–Πρέπει να γίνουν αλλαγές για
να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά;
–Είμαι ένας εκ των δικηγόρων
που διαχειρίστηκαν υποθέσεις
με το κακό στο Μαρί. Εάν κάποιος
διαβάσει τα πορίσματα και τα
ευρήματα θα αντιληφθεί ότι άνθρωποι που είχαν να φέρουν εις
πέρας κάποια υποχρέωση δεν
το έκαναν. Αυτό γίνεται με έλεγχο
από τις ηγεσίες, αλλά και ευσυνειδησία των υπαλλήλων του
οποιουδήποτε οργανισμού. Πρέπει όλοι να κάνουν σωστά τη
δουλειά τους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, δυστυχώς, η κυπριακή κοινωνία δείχνει τον ρατσισμό
που τη διακατέχει δεδομένου ότι
τα ελλείποντα πρόσωπα δεν ήταν
Κύπριοι αλλά αλλοδαποί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Τουρκία
απέρριψε
άτυπη
διάσκεψη

Αβεβαιότητα για άρση του αδιεξόδου
Νέα Υόρκη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (Σ.Α.)για την
έκθεση καλών υπηρεσιών του γενικού γραμματέα και η νέα έκφραση υποστήριξης του σώματος προς
την απόφαση του Αντόνιο Γκουτιέρες να ζητήσει από την Τζέιν
Χολ Λουτ να συνεχίσει στις διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη, μάλλον ελάχιστα διαφωτίζουν
όσους αναρωτούνται για την επόμενη κίνηση της Αμερικανίδας
συμβούλου του γ.γ. Η μεν κ. Λουτ








Οι ισορροπίες στην
προεδρική δήλωση
τηρήθηκαν με αναφορά
στην ανάγκη αποφυγής
δραστηριοτήτων που
προκαλούν ζημιά στις
πιθανότητες επιτυχίας
των διαπραγματεύσεων.
δεν εμφανίστηκε για μια ακόμη
φορά στο Σ.Α. Λέγεται μάλιστα ότι
από τη στιγμή που δεν έχει διοριστεί σ’ αυτή τη θέση, κάποια
από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου δεν επιθυμούν καν να παρουσιαστεί ενώπιόν τους.
Η ενημέρωση έγινε από τον
αναπληρωτή γενικό γραμματέα
του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις,
Μίροσλαβ Γιέντσα, χωρίς ιδιαίτερες
εκπλήξεις. Όλα τα μέλη του Σ.Α.
υποστήριξαν τις προσπάθειες του
γ.γ. και της κ. Λουτ, κάποια εξέφρασαν απογοήτευση γιατί από
τον Ιούλιο του 2017 το αδιέξοδο
παραμένει και οι πλευρές έχουν
αποτύχει να βρουν τη βάση για

την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανοί επανέλαβαν –κοσμίως κατά την έκφραση
διπλωμάτη– ότι δεν θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένη η παραμονή
της ειρηνευτικής δύναμης στην
Κύπρο υπό τη σημερινή της μορφή,
ενώ άλλα τόνισαν την ανάγκη της
παραμονής της. Ωστόσο, όλοι δείχνουν για την ώρα να καλύπτονται
από τη συνέχιση της προσπάθειας,
καθώς ούτε ο γ.γ. ούτε τα μέλη
του Σ.Α., έχουν να προτείνουν κάποια άλλη πορεία αυτή τη στιγμή.
Προ των διαβουλεύσεων του Σ.Α.
ήλθε στη Νέα Υόρκη για συναντήσεις με όλα τα μέλη του Σώματος,
αξιωματούχους της Γραμματείας
και την Τζέιν Χολ Λουτ, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής
πλευράς πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης. Σε σχέση με το Σ.Α.,
εκ του αποτελέσματος, όπως εκφράστηκε με τη δήλωση του Ινδονήσιου προεδρεύοντα, οι επαφές
ήταν παραγωγικές.
Με αφορμή τις τουρκικές κινήσεις για έναρξη ερευνητικών
γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ
από το τουρκικό σκάφος «Fatih»,
η ελληνοκυπριακή πλευρά κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στην προεδρική δήλωση αναφορά «στην
ανάγκη αποφυγής δραστηριοτήτων που προκαλούν ζημιά στις πιθανότητες επιτυχίας» των διαπραγματεύσεων. Στην προεδρική
δήλωση, ωστόσο, εμφανής είναι
και η επιρροή των «σκεπτικιστών»,
που βιάζονται για αποτελέσματα
και επέλεξαν με τη δήλωση να
υπενθυμίσουν στους ηγέτες να
έχουν κατά νου το φυσικό παράθυρο ευκαιρίας που παρουσιάζει
ο παρών εκλογικός κύκλος». Υπονοώντας και τις ψευδοεκλογές στα
Κατεχόμενα, αλλά και τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.

Οι Αμερικανοί επανέλαβαν κοσμίως ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παραμονή της Ειρηνευτικής Δύναμης υπό τη σημερινή της μορφή. Στη φωτογραφία η Καναδή ειδική αντιπρόσωπος του γ.γ. , Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, με τη διοικήτρια της Ειρηνευτικής Δύναμης στο νησί Αυστραλή υποστράτηγο Cheryl Pearce.

Tο Σ.Α. επαναφέρει τους όρους αναφοράς
Σε σχέση με τη Γραμματεία και την
κ. Λουτ, μάλλον ο κ. Μαυρογιάννης
δεν θα επιστρέψει στην Κύπρο με
καθαρή εικόνα για την επόμενη κίνηση της συμβούλου του γ.γ. Η
Τουρκία προφανώς απέρριψε και
τη διαδικαστική φόρμουλα για να
βρεθούν ατύπως οι συμμετέχοντες
στη διάσκεψη για την Κύπρο και
να δουν αν υπάρχει βάση για το
πως θα προχωρήσουν. Έτσι, καθώς
στην ενημέρωση του Σ.Α. δεν έγινε
κάποια αναφορά από τον αξιωματούχο της Γραμματείας για άλλου
είδους προσπάθειες, τα μέλη του
Σ.Α. μέσω της δήλωσης του προεδρεύοντα επανέλαβαν την προτροπή προς τις πλευρές «να συμφωνήσουν όρους αναφοράς ως βάση
για ουσιαστικές και προσανατολισμένες σε αποτελέσματα διαπραγματεύσεις».
Πάντως, αναφορικά με την τουρκική στάση, εκτιμάται ότι στη φάση
αυτή και μετά την ήττα του στις









Στη Γραμματεία
του ΟΗΕ οι προσδοκίες
εμφανίζονται αρκετά
χαμηλές, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι δεν συνηγορούν με βιαστικές
ενέργειες οι οποίες θα
οδηγήσουν σε αποτυχία.
μεγάλες πόλεις, ο Ταγίπ Ερντογάν
δεν έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί
σε διαπραγματεύσεις. Κι ίσως μάλιστα να στέλνει και το «Fatih» για
έρευνες με σκοπό να προκαλέσει
ένταση, η οποία να μην επιτρέπει
επανάληψη των διαπραγματεύσεων,
ακόμη και για διαδικαστικής υφής
ζητήματα ή για ΜΟΕ.
Σε σχέση με τη Γραμματεία, οι
προσδοκίες εμφανίζονται αρκετά

χαμηλές, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει
και διάθεση να εγκαταλειφθεί η
προσπάθεια. Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, που είχε συνάντηση την Τετάρτη με τη βοηθό γ.γ. του ΟΗΕ
Ροσμαρί Ντι Κάρλο, συμμερίζεται
αυτή την εκτίμηση, ενώ παράλληλα
φαίνεται ότι στη Γραμματεία δεν
συνηγορούν με βιαστικές ενέργειες
οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Από την άλλη, αξιωματούχοι
της Γραμματείας λαμβάνουν μηνύματα απογοήτευσης από μέλη του
Σ.Α. για την παράταση του αδιεξόδου. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν
ότι η κ. Λουτ θα ξεκινήσει σε πρώτη
φάση τις διερευνητικές επαφές με
τα εμπλεκόμενα μέρη –αρχικά μέσω
τηλεφωνικών επικοινωνιών– και
στη συνέχεια θα επιχειρήσει ακόμη
μία επίσκεψη στη Λευκωσία, ίσως
προ των ευρωεκλογών, για να δει
αν μπορεί να βρεθεί βάση επανάληψης των διαπραγματεύσεων.

Στον βαθμό που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όλη η προσοχή θα στραφεί
στην έκθεση του γ.γ. για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στο τι θα εισηγείται στο
κομμάτι των Καλών Υπηρεσιών και
στη συνέχεια το πώς θα αντιδράσει
το Σ.Α. Οπωσδήποτε οι αμερικανοί
αναμένεται να διατηρήσουν τη
σκληρή στάση, επικαλούμενοι θέματα αρχών. Στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ προωθείται για
μόνιμη αντιπρόσωπος η σημερινή
πρέσβειρα στον Καναδά, Κέλι ΝάιτΚραφτ, ενώ ο αναπληρωτής μόνιμος
αντιπρόσωπος Τζόναθαν Κόεν, που
γνωρίζει το Κυπριακό και κατόρθωνε παρά τη γνωστή αμερικανική
στάση να διατηρεί τα θετικά στοιχεία στα ψηφίσματα για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
αναμένεται να διοριστεί πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αίγυπτο. Η αποχώρηση του κ. Κόεν οπωσδήποτε δεν
θεωρείται θετική εξέλιξη.

Λύση βελγικού μοντέλου με κυρίαρχη τουρκική βάση
Οι άμεσοι σχεδιασμοί της Aγκυρας στη βάση φόρμουλων που διατείνεται ότι συζητάει και ο πρόεδρος Αναστασιάδης
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εξελίξεις που θα αλλάξουν τα υφιστάμενα δεδομένα στο Κυπριακό
αναμένει η Άγκυρα τους επόμενους
μήνες, καθώς ολοκληρώνει τις προετοιμασίες της για γεωτρήσεις στα
ανοιχτά της Κύπρου, ενώ βολιδοσκοπεί τις προθέσεις ξένων παραγόντων και φυσικά της Ρωσίας. Τώρα για την Άγκυρα προτεραιότητα
έχει η Συρία και οι S-400 και στο
εσωτερικό το μέλλον της τουρκικής
οικονομίας, με το ενδεχόμενο των
επαναληπτικών δημοτικών εκλογών
στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης, να μην αποκλείεται. Στο Κυπριακό σύμφωνα με
την Άγκυρα που επικαλείται κύκλους του ΟΗΕ, ο ξένος παράγοντας
προβληματίζεται για την επόμενη
ημέρα της επίσημης απόσυρσης
της ομοσπονδιακής λύσης από το
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τούρκοι αξιωματούχοι, δίχως να
παραβλέπουν την επιμονή του γ.γ.
του ΟΗΕ στη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία (ΔΔΟ), ως τη μοναδική
φόρμουλα λύσης, εκτιμούν ότι οι
εξελίξεις οδηγούν τις εμπλεκόμενες
πλευρές σε αντίθετο συμπέρασμα,
και αυτό για σειρά σημαντικών λόγων: 1) όλες οι πλευρές γνωρίζουν
ότι στην παρούσα συγκυρία συμφωνία πάνω ΔΔΟ δεν είναι εφικτή,
αφού οι δύο κοινότητες διαφωνούν
ως προς σημαντικές πτυχές της,
κυρίως στην εσωτερική διακυβέρνηση και την κατανομή εξουσιών.
2) Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις
έχουν σήμερα πολύ διαφορετικές

προτεραιότητες. Η Αθήνα τις επικείμενες εκλογές, το Λονδίνο το
Brexit, η Άγκυρα, την οικονομία,
τη Συρία κ.ά. 3) Τόσο στη Λευκωσία
όσο και σε ξένες πρωτεύουσες έχει
ξεκινήσει προ πολλού συζήτηση
για εναλλακτικές φόρμουλες.

Τι είπε ο πρόεδρος στα Η.Ε.
Τουρκικές πηγές επιμένουν ότι
πρόσφατα, σε συνομιλίες με τον
ΟΗΕ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης
επέλεξε να αναβάλει –δίχως, ωστόσο,
να απορρίψει– τη συζήτηση της
ιδέα της συνομοσπονδίας, με το
σκεπτικό ότι αυτό θα μπορούσε να
γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.
Το σκεπτικό Αναστασιάδη, σύμφωνα
πάντα με την Άγκυρα, είναι ότι η
ε/κ πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει
κάθε είδους εποικοδομητική πρόταση, αρκεί οι συνθήκες να επιτρέπουν την υλοποίησή της.
Οι ίδιοι οι κύκλοι του ΟΗΕ και οι
ξένες πρωτεύουσες, που επιβεβαιώνουν κατά την Άγκυρα τις πληροφορίες, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους έναντι στο ενδεχόμενο οριστικής κατάρρευσης της
προσπάθειας λύσης. Εξέλιξη που
παραδέχονται ότι θα έφερνε την
Κύπρο αντιμέτωπη με κίνδυνο διχοτόμησης και σταδιακής προσάρτησης του βορείου τμήματος στην
Τουρκία. Είναι γι’ αυτούς τους λόγους
που στον ΟΗΕ συζητείται η ιδέα
νέας τριμερούς συνάντησης κατά
την οποία οι δύο πλευρές θα βρεθούν
απέναντι στις υφιστάμενες πραγματικότητες. Συναφώς. στον άξονα
Τουρκίας-Κύπρου, αλλά και άλλων

Διά του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού θα ασκηθεί πίεση, ώστε να επιχειρηθεί να οδηγηθεί η ελληνική πλευρά στο

τραπέζι των συνομιλιών για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων στην ΑΟΖ και στο ζήτημα των χωρικών υδάτων.








Το σκεπτικό Αναστασιάδη, σύμφωνα με την
Aγκυρα, είναι ότι η ε/κ
πλευρά είναι έτοιμη να
συζητήσει κάθε εποικοδομητική πρόταση, αρκεί
οι συνθήκες να επιτρέπουν την υλοποίησή της.
πρωτευουσών, την παρούσα περίοδο λαμβάνουν χώρα διερευνητικού χαρακτήρα συζητήσεις γύρω
από το μοντέλο Ομοσπονδίας τύπου
Βελγίου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες μας θέλουν Τούρκους και
ξένους αξιωματούχους να συζητούν

τη δημιουργία δύο αυτόνομων ζωνών στην Κύπρο, οι οποίες θα συνεργάζονται διά μέσου μιας τρίτης,
κεντρικής δομής, η οποία φυσικά
θα εκπροσωπεί το νησί στη διεθνή
κοινότητα. Οι δύο αυτόνομες δομές
θα συμμετάσχουν στην κεντρική
διοίκηση με βάση την αρχή της
πολιτικής ισότητας, ιδέα που ικανοποιεί τον Μουσταφά Ακιντζί από
τη μία και την Άγκυρα από την άλλη, αφού το βελγικό μοντέλο θα
ανοίξει τον δρόμο για παραμονή
της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης στο βόρειο αυτόνομο κράτος.

Πίεση στην Αθήνα
Οι προπαρασκευαστικού χαρακτήρα συζητήσεις και βολιδοσκοπήσεις πραγματοποιούνται καθόσον
οι προετοιμασίες της Τουρκίας για

υποθαλάσσιες γεωτρήσεις εισέρχονται σε τελικό στάδιο. Το όλο
θέμα συζητήθηκε κατά τις πρόσφατες επαφές του «ΥΠΕΞ» Κουντρέτ
Όζερσαϊ με την Άγκυρα. Το τουρκικό σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή
κορύφωση των εργασιών και γεωτρήσεων στα «οικόπεδα» που έχει
ανακοινώσει προηγουμένως η
«ΤΔΒΚ». Ο αριθμός των γεωτρήσεων
θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αναλόγως με την τροπή των
εξελίξεων στο Κυπριακό και φυσικά
στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, Τουρκία και τ/κ πλευρά θα ξεκινήσουν προετοιμασίες για νέα
συμφωνία που θα αφορά τις περιοχές και τα οικόπεδα που αφήνει
ακάλυπτα η συμφωνία Έρογλου –
Ερντογάν. Το τουρκικό Πολεμικό
Ναυτικό θα αναλάβει πρωταγωνι-

στικό ρόλο για την υλοποίηση των
νέων σχεδίων διαδραματίζοντας
διπλό ρόλο. Από τη μία, θα διατηρήσει απασχολημένο το ελληνικό
ναυτικό στο Αιγαίο και από την
άλλη θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία τους σε όλες τις περιοχές
της Κύπρου. Σύμφωνα με τις ίδιες
τουρκικές πηγές, με αυτό τον τρόπο
θα ασκηθεί πίεση ώστε να επιχειρηθεί να οδηγηθεί η ελληνική πλευρά στο τραπέζι των συνομιλιών για
την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων στην ΑΟΖ και στο ζήτημα
των χωρικών υδάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κύκλοι
του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας
επιμένουν στη σημασία δύο προϋποθέσεων για την τελική υλοποίηση των τουρκικών σχεδίων στην
περιοχή: 1) Πρώτη, η αναβάθμιση
των ικανοτήτων του τουρκικού
στρατού μέσα από τα νέα προγράμματα εξοπλισμού θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα
της Άγκυρας, και αυτό παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και
τα διπλωματικής υφής εμπόδια,
θέση με την οποία συμφωνεί απολύτως και ο κ. Ερντογάν. 2) Δεύτερη,
η ιδέα δημιουργίας μεγάλης ναυτικής βάσης στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. Η βάση θα πρέπει να είναι
κυρίαρχη, να αποτελεί έδαφος της
Τουρκίας και να παρέχει στο τουρκικό ναυτικό τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε όλες τις εξελίξεις σε
μια περιοχή που απλώνεται από τα
τουρκικά παράλια μέχρι τα βόρεια
παράλια της Αφρικής.
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Τουρκική
σφήνα μεταξύ
Ελλάδας
και Κύπρου

Διπλωματία
των «γαμπρών»

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ªÁÏÝ®ÓÁÙÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÚÕÔËØÞÄÓËÔÕÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÎÊÏÇØÑÂÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙÚÇÔÄÚÏÇ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÓÇØÚßØÕÆÔÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÔÙÑÕÖÄÚÎÝÍÑßØÇÝÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÎ
ÚÜÔÓÇÐÏÓÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÛÁÙË×ÔÚÎÝ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÊËÙÓËÆËÏÍÏÇÚÕ¢ÇÚÃÞ®ÎÍÑßØÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÒ¦ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÆÖØÕÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÛÁÙËÏÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÑÂØßÐÎÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔàÜÔ×Ô©ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÔÕÓÏÑÁÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇ
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÇØÇÔÄÓÜÝÎÍÑßØÇÊËÙÓËÆËÏÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÛÇËÖÏÑÇÒËÙÚÕÆÔ
ÚÎÔËÖÂØËÏÇÖÕßÁÞËÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÚÕßÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÊßÚÏ-

Ñ¦ÚÎÝ ÆÖØÕßÎà×ÔÎÚÜÔ ÇÚËÞÕÓÁÔÜÔÖ×ÚÇÚÕÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔËÃÔÇÏÎÐËÑ¦ÛÇØÎÑÇÏKL
MHJ[VÖÇØÇÍÜÍÂÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ
ËÔÚÇÚÏÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÙËÓÏÇ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÏÝÖ¦ÍÏËÝÚÕßØÑÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÍÏÇÚÇÖÇØ¦ÛßØÇ
ËßÑÇÏØÃÇÝ®ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎÖØÕÑÇÒÕÆÓËÔÎÁÔÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚÇÑÄØßÌÇÙËÑ¦ÛËËÑÒÕÍÏÑÄÁÚÕÝ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÙßÔÁÈÎÑÇÏÚÕ
ÁÚÕÝÁÐÇØÙÎÝÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÖÃËÙÎÖÕßÇÙÑËÃÚÇÏÓÁÙÜÚÎÝ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÔÇßÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÕÙÑÕÖËÃ
ÙÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔÛÂÔÇÝÑÇÏËßÑÜÙÃÇÝÖËØÃËÌÇÖÚÄÓËÔÜÔÕØÃÜÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×Ô

Η «Γαλάζια πατρίδα»
ËÏÑÄÔÇÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔÙÚÕÔÞ¦ØÚÎÁÞËÏÒÃÍÕ
ÖÕÒÆÂÊÎÊÏÇÚßÖÜÛËÃÓÁÙÜÚÕß
ÏÊËÕÒÕÍÂÓÇÚÕÝÖËØÃÇÒ¦àÏÇÝÖÇÚØÃÊÇÝ®ÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÙßÔÕÊËßÛËÃ
ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝËÍÍØ¦ÌÜÔÙÚÕÔ©¬ÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄ
ÙÑÁÒÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔ
ÙÇÌÁÙÚÇÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÊßÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÑÇÏ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÇÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝÔÄÚÏÇÝ
¬ÕÊßÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÏÇ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÁÑÚÇÙÎÖÕß
ÊËÔËÓÖËØÏÁÞËÏÓÄÔÕÔÚÏÝÙÚÂÒËÝ
ÆÊÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÈßÛÄÊÎÒÇÊÂ

A.P. / LEFTERIS PITARAKIS

Θερμό καλοκαίρι ετοιμάζει η Αγκυρα

Ο πλους ³ÈoÉ³¨ÖÑÈt'Ñ³ËTu×³É³ÌØ³iØ~È¨{Ñ~ÊØÈ×ÑÜ~¨iËÙÑØ~Ñ{iTÉÙ{ÑÇÌÐÉiÑ³ÜÊ³ÈÉ¨ÉÈi³{~Öt$¨Ö³Ø,Ó{ØuÐÓÑ³iÉÜÜi{~Ê³É¨TÌÐÉåÖoÈ³ÐÑ¨³È¨Ö³ÈØÑ³É¨ÈØ~ÖØ³iØ0È¨~ËÑØ

Αποσκοπεί στην
ακύρωση των θέσεων
Αθήνας και Λευκωσίας
περί εφαπτόμενων
ορίων υφαλοκρηπίδας
των δύο χωρών.
ÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÔÄÚÏÇÚÎÝªÄÊÕßÑÇÏÈËÈÇÃÜÝ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
©ÏÖÒÁÕÔÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÇÄØÏÇÙÚÇÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎÔÇÌÛ¦ÙËÏÎÍÑßØÇßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕßÇÔÕßÇØÃÕß
 ©ÚÇÔÊÎÒÇÊÂÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝSPTIV®ÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇ
ÙÚÂÛÎÑËÚÕÙÑÎÔÏÑÄÚÜÔÓÃÜÔ
ÒÒ¦ÊÇÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÇØÄÓÕÏÇÌ¦ÙÎÑÇÛ×ÝÕÏËÑÒÕÍÁÝÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊÃÞÜÝÚÎÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎËÔÊÕÑÕÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÄÖÜÝÚÕ
 ¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝËÔÚËÃÔËÏÎËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÛËÚÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂ
ÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÙÚÕÇËØÕÖÕØÏÑÄ

ÖËÊÃÕ ÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ËÏÑÕÔÏÑÁÝÇËØÕÓÇÞÃËÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÑÇÛ×ÝÙËÒÃÍÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÙÚØÏÓ×ÞÔÕÔÚÇÏ®ÓÁÞØÏÑÇÏÕÑÚ×ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ËÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇÁÞÕßÔ
ÇÖÕÊßÛËÃ ÙË ÁÔÇÔ ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÔÎÓËØ×ÙÕßÔÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙË
ØßÐÁÒÒËÝÑÇÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ×ÙÚË
ÔÇÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÂÎÔÁÇÚÕßØÑÏÑÂÑÃÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÎÔÕØÇÚÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÑÇÛ×ÝÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ¬ÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÇÔËÃÇÔÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝËÖÇÌÁÝÖÇØ¦ÍÕßÔÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÍÑßØÇÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ
ÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔ:ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÖÄÚÕßÝÁÔÚÕÔÕßÝ
ÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝÖÕßßÌÃÙÚÇÚÇÏÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÛÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÎ
ÚËÒÏÑÂÚØÕÖÂÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖËØÃÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÜÔ:ÙË¦ÒÒÎ

Þ×ØÇÖÞàËØÓÖÇáÚà¦ÔÖËØÃËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÎÔ
ÍÑßØÇËÔÚÄÝÚÕßÕßÒÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÇÖÄÉËÜÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÓÇØÚßØÕÆÔÓËÙÇÌÂÔËÏÇ
ÚÎÔÚ¦ÙÎÖÕßßÖ¦ØÞËÏÖÏÖÒÁÕÔ
ÓÏÇÁÔÊËÏÐÎÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÃÔÇÏÎÙÞËÊÄÔÎÞÎØÂÇÖÕßÙÃÇÚÕßÝÇÖÄÚÕÕÏÑÄÖËÊÕ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÚÕÕÖÕÃÕ
ËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÎ,__VU4VIPSÙË
ÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÓËÚÎÔÑØÇÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕß ÇÚ¦Ø
ÛÂÔÇÑÇÏÎËßÑÜÙÃÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÕÆÔÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝ©ßÖÕßØÍÄÝÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕÝÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÝ
ÓËÚÇÈÇÃÔËÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎ
¡ÇãÕßÙÚÎËßÑÜÙÃÇÄÖÕßÛÇ
ÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔÕÓÄÒÕÍÄÚÕß
¦ÈÈÇÍÍËÒÃÊÎÍÑßØÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÇÙßÓÓÇÞÏÑ¦ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÇÊÆÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦
ÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÇÚÕßÑÚÕßÙÚÄÒÕß
ÛÇÁÞÕßÔÖÒËÆÙËÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕËÔ×ÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÖÏÚÎØÕÆÔÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÙßÓÌÁØÕÔÚÇ

Οι όροι ÐÉ³ÈØËÈØ
Ù{ÉÂÒoÉ³Ñ{³ÜÖÉÈÑËÚi³Ù{ÜÐÑ³{~ÌtÌ~É¨uÈÈÙÉÖÉ{³{Ø
³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÉÂÉÜËÂÉ{Ø³i
É¨{TÊÓTÈÑÜÜÒÂÉ{Ò¨ÙiVÉÂÑ{³ËÑØVÉiÐÑ³{~Ì
KÑÚÐÌV³iØÑÈ³ÌÐiØ~{i³{~Ì³i³ÑØÈÑÑ³ÖÉ{¨ÌÉÙ¨Ø³ (å
³ÌÑÜ³0¨ÑÐ(¨{ÑÌ
É¨ËÈ¸ÆiÐÓ¨ÉØV{ÙÖ
toÑÐ¨Ëu0ÇÒ¨É³ÖÉ¨~Ñ{É¨Ò³åÜÐÑÍ¨Ò~³¨ÓÙ¨0¨ÑÐ
~Ñ{ ¨³oÒÉËTÑÉÑ×ÓØ
³i$ÈÒ{o~³VÉÐ{Ñ
ÈÒ³iiiËÑ×ÑËÉ³Ñ{Ì³{ÒÜÜÑÂÉiÐÑ³{~Ò³
~ÜËÐÑ³{ØÑÐÉ¨{~Ñ³È¨~{~ÓØÈÐ{ÜËÉØ${ÙËÑÈÜ{
ÒÐÉiØÉ{~{ËÑØÑÒÐÉÑ³¨ÉÙ¨{~ÌÑÜÒ³{³iåo~È¨Ñ~Ñ{³
ÉÈ~Ì$Ë~ÜÖÈTÒ
Ñ¨Ñ~ÒÐ³È³iÙ{ÜÐÑ³{~ÊÙÌ(Ñ¨Ò³iÜÖ
~ÑÜÊ~Ñ{ÒÐÉiÉ{~{ËÑ
ÈÈÒ¨TÉ{ÑÒÐÉÑ³i
åÚÊÑ~Ñ{³.³Ó{³ ³{Ò¨³ÐÉ³VÐÓ~Ñ{³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ¨ÉKÉËÑØ³i
ÜÜÒÙÑVÉËÑ{ÇÊ³iÐÑÉÒ³
ÓoÑ¨ÑÂËÐÈÙ{ÑÚÓ³É{
³iÉÈ~ÜËÑÒÐÉiØ¨ÌKÑiØ³ÉÈ~Ì$Ë~V
{Ù{ÑË³É¨Ñ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ
ÑÈ³ÊØ³iØÜÖ~¨Ë{ÐiØÉ¨{ÌÙÈ${ÉÂÉÜËÂÉ{ØV³ÌVÙÉÉËÑ{Ö³Éo¨ÑÐÐ{~ÓØÖ³ÉVKÉKÑËØVÓTÈ
¨ÉÂ×ÜiÚÉË$³¨ÌØ
ÐÉ³ËÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{³É³É¨{~ÌÜ{³{~Ì
Ñ{TËÙ{³i0È¨~ËÑVÙÉ
ÉËÑ{É³ÉÜØÑÙ{Ò×¨ØØ¨Ø³³¨ÌÐÉ
³ËÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{
iÉÂ³É¨{~ÊÜ{³{~Ê³iØ
åo~È¨ÑØ VÓ³É¨{¨{ÐÓiVÉÑÉÐ×Ò{i
³ÈåTÐÓ³ ³ÑKÖ³oÜÈ
~Ñ{³ÈåÐ³ÈÜÒT~{ÈÜ
ÈÙiÜÉ{VÑÐi³{ÒÜÜV
Ì³{~ ¨³oÒÜ{³ÉÖÉ³Ñ{ÓT³ÑØ³ÑÐÒ³{ÑÑ{T³Ò~Ñ{¨Ø³É³É¨{~Ì

Αγκυρα και Ουάσιγκτον σφίγγουν τη ζώνη στη βόρεια Συρία
Η Τουρκία θέλει μόνη να έχει τον έλεγχο στην περιοχή, αλλά οι Κούρδοι και οι Αμερικάνοι βλέπουν συμβιβασμό
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Πριν από ÖËØÃÖÕßÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝËÖÏÔÄÎÙÇÔ
ÁÔÇÙÞÁÊÏÕÙÚÇÓÁÚØÇÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÜÔÙÚÕÈÄØËÏÕØ¦Ñ
ÓËËÓÌÇÔÁÝÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÑÇÏÚÕßÚÁÒÕßÝ
ÚÎÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝ±ÖÄÚÎÙÑÏ¦
ÚÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÚÎÝÇÍÊ¦ÚÎÝÑÇÚ¦ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÚÕßØ¦ÑÕÏ
ÑÇÏÕÏÙßÓÓÇÞÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÊÕÓÂÝÙÚÕÈÄØËÏÕ
ÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÖÚÂÙËÜÔÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑËÙÚÇÓÇÞÎÚÏÑ¦ÚÕßÇÔÚ¦Ó²ÕßÙËãÔÛÇÖØÕÌÆÒÇÍËÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÑÇÏÚÎÔÁÇ
ÇßÚÄÔÕÓÎà×ÔÎÇÖÄÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÛÇÂÚÇÔÎ
ÇÙÖÃÊÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÎÝÆÙÎÝÙÚÇÖÒÕÆÙÏÇÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕßÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÂÓËØÇÚÕ
ÃÊÏÕËÑËÃÔÕÙÞÁÊÏÕÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÙÚÕÈÄØËÏÕØ¦ÑÑÇÚËÈÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÇØ¦ÌÏÇÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚ
ÍÏÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÇÓÁÚØÇ
ÚÎÝßØÃÇÝÇÖÄÕÓ¦ÊÇÙÚËÔ×ÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕßÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÇÔÚÏÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÎÔÏÊÁÇËÔÄÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÑÕßØÊÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÙÂÓËØÇ
ËÚÕÏÓ¦àËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÔÚË
Ì¦ÑÚÕÇßÚÄÔÕÓÎÝÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÎÝà×ÔÎÝÙÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝ
ßØÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÛÇÊÏÇÚÎØËÃÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÈÄØËÏÕ
Ø¦Ñ¬ÕÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕß
ÔÁÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔ
ÑÇÛÄÚÏÙËÇßÚÄËØÃàÕßÔÑÏ
¦ÒÒÕÏÚÜÔËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ¬ÕßØÑÃÇÊÏËÐ¦ÍËÏÓÏÇ
ÙÑÒÎØÂÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÏÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÕÏ ÕÆØÊÕÏËÖÏÞËÏØÕÆÔÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ

ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÞÁÊÏÕÌÜÝØÃÞÔËÏÓÏÇÇÔ¦ÒßÙÎÚÕß¬àÁÏÓÝ¬àÁÌØËáÚÕßËÏÊÏÑÕÆÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕß
ÚÜÔÙÚÎßØÃÇ©ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÇÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÚÕßÖÂØÐËßÉÎÒÄÈÇÛÓÕ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÑÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÁÙÈÎÝÚÜÔÙÚÕØ¦ÑÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÖÏÙÑÁÌÛÎÑË
ÚÎÔ³ÍÑßØÇÄÖÕßÙßÔÇÔÚÂÛÎÑË
ÓËÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝØÕËÊØÃÇÝÑÇÏÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
Õ¬àÁÏÓÝ¬àÁÌØËáÓÇàÃÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÚÕÔ§ÃÑÕÒÇÝ
¡ÖËØÔÝÕÕÖÕÃÕÝßÖÎØÁÚÎÙËÑÇÏ
ÜÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇÙËÖÇØÁÓÈÇÙÎÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑËÙÚÎ
>HZOPUN[VU7VZ[®ÑÇÚÁÛËÙÇÔ
ÁÔÇÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝßØÃÇÝ¡ËÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÔ
ÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÕÏÖÒÁÕÔÊËÔ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ

Η Τουρκία απαιτεί όπως
δίχως την εμπλοκή
καμίας άλλης δύναμης,
αναλάβει την επιτήρηση
και την ασφάλεια της
σχεδιαζόμενης ζώνης.
ØÄÒÕÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂËÐÁÒÏÐÎ
ÖÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÕÔËÞÛØÏÑÄ¦ÐÕÔÇ
ªÜÙÃÇÝØ¦Ô²ËàÓÖÕÒ¦ÞÕÏÊÆÕ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÖØÄÚËÏÔÇÔ!ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÙÕßÔÏÚÏÑÁÝÓÕÔÇØÞÃËÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
ÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔÇÔÚÕÊÆÙÑÕÒÕÁØÍÕ
ÚÎÝßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÓÏÇÝà×ÔÎÝÙÚÇ
ÈÄØËÏÇËÊ¦ÌÎÚÎÝßØÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕÙÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝßØÃÇÝÛÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÓÏÇÔÚËÌ¦-

Τσαβούσογλου~Ñ{0ÇÓ×¨{ÈÐ×Ö³i{ÙÓÑ³iØÙiÐ{È¨oËÑØÉÜÉoTÌÐÉiØÇiØV³iËÑÙÉÚÑÐ¨ÖÑÉÉÐKÑËÈ,ËÑV¨Ò~Ñ{.È¨ËÑ
Ï³ÌVÙ{Ñ×ÖØ¨Ø³TÑ¨Ñ~³Ê¨ÑV³iÙ{Ë~ii~Ñ{³{ØKÑ{~ÓØÙÐÓØ

Θα αναζητήσουν τελικό συμβιβασμό
Στο σημείο ÈÓTÈ×³ÒÉ{{ÉÂÉÜËÂÉ{ØViÙ{ÉÈÚÓ³ii³È¨KÜÊÐÑ³ØÚÑÉÂÑ¨³iÚÉË~Ñ³ÒÐÉoÒÜKÑÚÐÌÑÌ³i³ÉÜ{~ÊÈÉÌii
³¨ÓÙ¨ (å~Ñ{0È¨~ËÑØV~ÑÚØÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙÈÇi³ÉË³Ñ{
³ÉÙÉTÌÐÉÉË~ÉiØ0¨ÑÐ³i0È¨~ËÑ ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÜÉÈ¨Ò
¨ioÈÐÓØTÉÙËÑÇÉÐ{~¨Ê³Òio{Ñ³Ýx¦¦R_!_³i°o~È¨ÑVÐÉÑ×¨ÐÊ³iÈÐÐÉ³TÊ0¨ÑÐ³{ØÉ~ÙiÜÉ{Øo{Ñ³iÉÓ³É{
³iØÑÌKÑiØ³iØ ¨ÐÑÙËÑØ(ÜÓVÈÌ³i~{Ò³³ÉÜÉÈ³ÑËÉÂÉÜËÂÉV0È¨~ËÑ~Ñ{ (åÈÇi³Ö³ÉÙÉTÌÐÉÉËiÐiØÉË~ÉiØ
ÑÚÕÇßÚÄÔÕÓÎà×ÔÎÓËÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÖÚÂÙËÜÔÇÖÄÚÎ
ÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÚÕß
©ÔÁÇà×ÔÎÛÇËÔÃÙÞßËÚÎÛÁÙÎÚÜÔÙÚÕÔÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
Þ¦ØÚÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝ
ÇÖÄÉËÏÝ!Ø×ÚÎÓËÈ¦ÛÕÝ
ÓÏÒÃÜÔÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
¬ÕßØÑÃÇÝßØÃÇÝÛÇËÓÖÄÊÏàËÔÁÇ
ÑÆÓÇÚÇÖØÕÙÌÆÍÜÔÖØÕÝÚÎÆÙÎ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÎ
à×ÔÎÙÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝßØÃÇ
ËÆÚËØÎÛÇÛÁÙËÏÚÁÒÕÝÙÚÕÔËÓ-

ÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÚÎÝßØÃÇÝÙËÁÔÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ØÃÚÎÛÇÌÁØËÏÑÕÔÚ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓË
ÚÏÝÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÓËÍ¦ÒÇÙÑÇÓÖÇÔËÈ¦ÙÓÇÚÇ¬ÁÒÕÝ
ÛÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔÇÑÚÃÔÇÊØ¦ÙÎÝ
ÚÕß¦ÐÕÔÇØ¦ÔßØÃÇÝ²ËàÓÖÕÒ¦ÞªÜÙÃÇÝÙÚÎßØÃÇ

Η αντίδραση της Aγκυρας
©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÛÁÒÕßÔ
ÚÕÔ¬àÁÏÓÝ¬àÁÌØËáÔÇÁÛËÙËËÔ×-

ÖÏÕÔÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÌÕØ¦ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ
³ÍÑßØÇÝÔÇËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÚËÒÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
³ÍÑßØÇÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÙËÏØ¦ÖØÕâÖÕÛÁÙËÜÔÕÏÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÇÁÑÛËÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÌÏÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÓËÒËÚ×Ô:,;(
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÏÊÁÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÒËÍÞÄÓËÔÎÝà×ÔÎÝÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖËÓÈÇÃÔÕßÔªÜÙÃÇØ¦ÔÑÇÏßØÃÇ¥ÙÚÄÙÕÊÏÇÌÜÔÕÆÔÜÝÖØÕÝ
ÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÑÇÏ
ÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÊÕÓÁÝÚÎÝÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎÝà×ÔÎÝÁÑÛËÙÎÁÞËÏÜÝ
ÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
ÄÚÏÕÑ¬àÁÌØËáËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÔËØÍ¦ÙÏÓÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ®ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÄÚÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÈ¦ÙÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÔ³ÍÑßØÇÍÏÇÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÒÄÍÕßÝØ×ÚÕÖÒÂÚÚËÏÚÏÝÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÕßÑÕßØÊÏÑÕÆ
ÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÁÑÛËÙÎÊÃÞÜÝÔÇÑÇÚÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
ÚÕÑÕßØÊÏÑÄÑÃÔÎÓÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙËÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ®
ÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔÊØ¦ÙÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÆÚËØÕÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇ
ÖÒÇÃÙÏÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÓÁÙÇÙÚÕÕÖÕÃÕÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃ®Î
ÇÓÇÙÑÄÝ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÖÇØÁÞËÏÁÔÇÏÙÞßØÄÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄ
ÞÇØÚÃÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝßØÃÇÝ
ÏÇÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÜÔÊÆÕÙÚÄÞÜÔÎ
¬ÕßØÑÃÇÇÖÇÏÚËÃÄÖÜÝÇÖÄÓÄÔÎ
ÚÎÝÊÃÞÜÝÚÎÔËÓÖÒÕÑÂÑÇÓÏ¦Ý¦ÒÒÎÝÊÆÔÇÓÎÝÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔËÖÏÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎÝà×ÔÎÝÎÕÖÕÃÇÛÇÁÞËÏ

ÓÂÑÕÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÓËÑÕßØÊÏÑÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝ
ÖÃÙÎÝÎÔÁÇà×ÔÎÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÁÞËÏÈ¦ÛÕÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÞÒÓ
ÔÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕ¡ÑÇÏÖÄÒËÏÝÄÖÜÝÚÕ
ÕÓÖ¦ÔÏÚÕ¬ÇÒ³ÓÖÏÇÔÚÚÕ ÇÓÃÙÒÏÑÇÏÚÕªÇÙÕßÒ¦ÏÔ¡ËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ¬ÕßØÑÃÇÝßØÃÇÝÛÇÊÕÛËÃ
ÚÁÒÕÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÑÕßØÊÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇßÖÕÞØËÜÛËÃ
ÔÇÕÖÏÙÛÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ßØÃÇËËÑËÃÔÕÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ßØÃÇÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃ
ÑÕßØÊÏÑÕÃÖÒÎÛßÙÓÕÃ´ÚÙÏÓÁÙÇ
ÙËÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇ
Ö¦ÉËÏÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÇÖËÏÒÂÙÚÎßØÃÇÍÏÇÚÇ
ÚÕßØÑÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ

Οι ενστάσεις
ÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÚÄÙÕÇÖÄ
ÚÎÔ³ÍÑßØÇÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝßØÃÇÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÏÕÏ ÕÆØÊÕÏ
ÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÈÄØËÏÇÝßØÃÇÝ
©ÏÊËÔËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÈÄØËÏÇÝßØÃÇÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝÙßàÎÚÕÆÔÓÕÔ¦ÞÇ
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝËÏÙÄÊÕßËÔÄÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÓÏÑØÕÆÇØÏÛÓÕÆ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÇÕÖÕÃÇÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÎÊÏËÛÔÂÙßÓÓÇÞÃÇÖÕß
ÛÇËÖÏÚÎØËÃÚÎÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎà×ÔÎÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÏ ÕÆØÊÕÏÁÞÕßÔÂÊÎÇÖÕØØÃÉËÏËÖÏÙÂÓÜÝÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ©ËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÙÚÎßØÃÇÕ¡ÇàÒÕÆÓ ÕÓÖ¦ÔËàÎÚ¦ËÏÓÏÇÇßÚÄÔÕÓÎà×ÔÎÓËÇÖÇÍÄØËßÙÎÖÚÂÙËÜÔÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇËÖÏÚÎØÕÆÔÕÏ
ÕÆØÊÕÏÓÇàÃÓËÚÏÝÑÇÏÚÎ
ÊÏËÛÔÂÙßÓÓÇÞÃÇ
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Εκτός πλάνου
συγχώνευση
ΔΗΚΟ και
Αλληλεγγύης
Η Πολιτεία εξέθρεψε το ΕΛΑΜ, διότι το
χρειάζεται, αναφέρει η Ελένη Θεοχάρους
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ούτε ‘το κόμμα του Κέντρου’ έχει
πρόθεση να μας αφομοιώσει, ούτε
εμείς έχουμε πρόθεση να ενταχθούμε στο ΔΗΚΟ, αλλά ούτε και
είναι δυνατόν να υπάρξει συγχώνευση των δύο κομμάτων. Διατηρούμε την αυτοτέλεια και την αυτονομία μας και προχωράμε προς
τον ίδιο στόχο, την απελευθέρωση
της πατρίδας μας», αναφέρει στη
συνέντευξή της στην «Κ» η πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους. Μιλάει, επίσης, και για
την άνοδο του ΕΛΑΜ, σημειώνοντας
πως η Πολιτεία εξέθρεψε το ΕΛΑΜ,
διότι το χρειάζεται, είτε ως μπαμπούλα, είτε ως παρακαταθήκη ψήφων. Όπως σημειώνει, ο ΔΗΣΥ «ήθελε έναν πολιτικό χώρο για να διοχετεύει τους διαφωνούντες “πατριώτες” και μια δεξαμενή ψηφοφόρων για τις προεδρικές εκλογές».
Αφήνει ανοικτό το σε ποια ομάδα
θα συμμετάσχει στο ενδεχόμενο
εκλογής της και αποκαλύπτει πως
όνειρό της είναι η κατασκευή μητροπολιτικού μετρό στην Κύπρο.
–Οι ευρωεκλογές θεωρούνται μία
μάχη αδιάφορη και οι Βρυξέλλες
ένα οικοδόμημα τεχνοκρατών,
που επιβάλλουν πολιτικές λιτότητας, αν λάβουμε υπόψη και τα
όσα αποφασίστηκαν το 2013. Για
ποιο λόγο συνεπώς ο πολίτης να
προσέλθει στην κάλπη;
–Οι Βρυξέλλες καθορίζουν με τις
αποφάσεις τους τη ζωή μας και τη
βελτιώνουν, αλλά ο Κύπριος πολίτης
δεν το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει
τόσο καλά, ως όφειλε. Βεβαίως, η
Ε.Ε. βαρύνεται και με αρνητικές
συμπεριφορές απέναντι στον κυπριακό λαό, μόνο που για τούτο δεν
έχει την αποκλειστική ευθύνη. Φταίνε και οι κυβερνήσεις μας. Η Ε.Ε.
θα μπορούσε να είχε συμπαρασταθεί
στον κυπριακό λαό και να είχε επιδείξει αλληλεγγύη στους ανθρώπους
μας κατά την οικονομική κρίση, για
την οποία ευθύνεται και η κυπριακή
πολιτεία. Η Ε.Ε. θα μπορούσε να
είχε καταλυτικό ρόλο στην επίλυση
του Κυπριακού, με λύση που να διασφαλίζει και να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων πολιτών, σε κάθε σημείο του
νησιού. Χωρίς διακρίσεις. Δυστυχώς,

οι κυβερνήσεις μας και οι εκπρόσωποί τους στην Ε.Ε., δεν κατάλαβαν
ή δεν θέλησαν ποτέ να εκμεταλλευθούν τα νομικά όπλα που μας
παρέχει το γεγονός ότι είμαστε κράτος μέλος, ισότιμο με τα υπόλοιπα
27. Ποτέ δεν διεκδίκησαν, ποτέ δεν
πρόβαλαν αντιστάσεις ή ενστάσεις
στις απαιτήσεις της Τουρκίας και
τις συγκατανεύσεις των Βρυξελλών
και παραπλάνησαν εσκεμμένα τις
Βρυξέλλες. Τις άφησαν εκτός διαδικασιών. Έπεισαν την Ε.Ε. ότι η
ηττοπαθής πολιτική της ΔΔΟ είναι

Oλοι οι συνάδελφοι με γνωρίζουν με το μικρό μου όνομα και ξέρουν ότι είμαι σκληρή στη στάση μου στο Κυπριακό, λέει στη συνέντευξή της στην «Κ» η Ελένη

Θεοχάρους, σημειώνοντας πως στο ενδεχόμενο επανεκλογής της θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δίκαια της Κύπρου.

Oνειρο η κατασκευή μητροπολιτικού μετρό
–Έχετε διανύσει δύο θητείες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι να αναμένουμε
σε μία ενδεχόμενη τρίτη θητεία;

ΤΟ ΕΛΑΜ προσφέρει
το κάλπικο «ιδανικό»
τού εθνικισμού
ως δέλεαρ στους νέους,
που με αγνότητα πολλές
φορές θέλουν να πιστέψουν και να αγωνίζονται
για τις ιδέες τους.
και δικαίωση για τον λαό μας. Ότι
είμαστε έτοιμοι για «έντιμο» συμβιβασμό και ότι όποιος αντιστέκεται
στον ολοκληρωτισμό και στο άδικο
είναι ακραίος και αντιτίθεται σε
«λύση». Οι πολίτες «φορτώνουν»
στην Ε.Ε. αυτή την ευθύνη για αυτή
τη στάση. Είναι απογοητευμένοι ή
δεν γνωρίζουν. Ούτε για τον ρόλο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε
για τη δραστηριότητα των έξι Κυπρίων ευρωβουλευτών –που είναι
σημαντική– ούτε για τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριοποίησης,
τα οποία στις πλείστες των περιπτώσεων εξουδετερώνονται από
την αδράνεια και την παθητικότητα
της κυβέρνησης. Η ευθύνη για τη
μη πληροφόρηση του κόσμου βαραίνει πολλούς. Την υστάτη ώρα
δόθηκαν πολλά λεφτά στα ΜΜΕ για
την προβολή των Ευρωεκλογών.
Αλλά είναι ήδη αργά. Όταν για
πέντε χρόνια ο πολίτης ελάχιστα
μαθαίνει για τους ευρωβουλευτές
του –συνήθως για κάποιες ατυχείς

–Μετά από δύο ιδιαίτερα παραγωγικές θητείες κατά τη διάρκεια των
οποίων δύο φορές περιλήφθηκα στους τρεις καλύτερους ευρωβουλευτές της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, έχω την εμπειρία, τη γνώση,
και την αυτοπεποίθηση να κερδίζω τις μάχες. Όλοι οι συνάδελφοι με
γνωρίζουν με το μικρό μου όνομα και ξέρουν ότι είμαι σκληρή στη στάση μου στο Κυπριακό και για τα δίκαια του λαού μας, ενώ παράλληλα
αγωνίζομαι μαχητικά κατά της παγκόσμιας φτώχιας, των διακρίσεων,
των ανισοτήτων. Θα εργαστώ με ζήλο και πάθος για την Κύπρο, θα συνεχίσω την ενημέρωση των ευρωβουλευτών για το Κυπριακό, και την
υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν και για τους Κύπριους τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σε συνθήκες ειρήνης
και ασφάλειας. Θα διεκδικήσω τη συνέχιση της συγχρηματοδότησης
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με μεγαλύτερη συμμετοχή από την
Ε.Ε., την προσέλκυση και άλλων κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα και
μικρές επιχειρήσεις. Όνειρό μου είναι να αγωνιστώ σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
για την κατασκευή μητροπολιτικού μετρό στην Κύπρο. Θα παλέψω για
να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα η οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη, θα βοηθήσω τους νέους να εκμεταλλευθούν τα προγράμματα για
τη νεολαία, για τις σπουδές και απασχόληση σε όλη την Ε.Ε. και για το
πρόγραμμα νέων Ευρωπαίων εθελοντών. Θα εργαστώ στην Επιτροπή
Γεωργίας για προσέλκυση κονδυλίων στήριξης της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας.

στιγμές στο ΕΚ– γιατί να εκτιμήσει
το έργο τους και το όργανο στο
οποίο δουλεύουν;
–Ένας από τους κύριους κινδύνους της επικείμενης εκλογικής
μάχης είναι η ενίσχυση της Ακροδεξιάς και κατ’ επέκταση η κατάληψη της έδρας από το ΕΛΑΜ.
Η Πολιτεία υποτίμησε τη δύναμη
του ΕΛΑΜ;
–Η πολιτεία εξέθρεψε το ΕΛΑΜ.
Το χρειάζεται. Είτε ως μπαμπούλα,
είτε ως παρακαταθήκη ψήφων. Το
κυβερνών κόμμα ήθελε έναν πολιτικό χώρο για να διοχετεύει τους

διαφωνούντες «πατριώτες» και μια
δεξαμενή ψηφοφόρων για τις προεδρικές εκλογές. Οι κυβερνήσεις με
τις πολιτικές τους, με την αδιαφορία
τους για τον πολίτη, με την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας, με τη στέρηση της παιδείας
από τους νέους, με την καταστροφή
των μηχανισμών περίθαλψης των
ασθενών, με την εξίσου καταστροφική πορεία στο εθνικό θέμα, με
την έκπτωση του φρονήματος των
πολιτών και τον διασυρμό του οράματος και των ιδανικών που έχει
κάθε νέος, βοήθησαν το ΕΛΑΜ να

μεγαλώσει. Διότι προσφέρει το κάλπικο «ιδανικό» του εθνικισμού ως
δέλεαρ στους νέους, που με αγνότητα πολλές φορές θέλουν να πιστέψουν και να αγωνίζονται για τις
ιδέες τους. Στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά
και οι ακροδεξιοί εμφανίζονται ως
φρουροί της ηθικής. Όπου δεν υπάρχει σωστή παιδεία, καλλιέργεια,
μόρφωση, πληροφόρηση, τούτο
δουλεύει, προσελκύει αφελείς και
ανώριμους νέους. Κι ακόμη, όταν
στην κοινωνία παραμένουν ατιμώρητα σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται κρατικοί αξιωματούχοι, και
τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο,
είναι εύκολο να παρασυρθούν οι
νέοι. Η μη σωστή αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού προβλήματος και
η ανάπτυξη ξενοφοβικών, ρατσιστικών συνδρόμων, έδωσε την ώθηση στα κόμματα του ολοκληρωτισμού να εκτοξευθούν σε υψηλά ποσοστά σε όλη την Ε.Ε.
–Η υποψηφιότητά σας με το ΔΗΚΟ προκάλεσε την αίσθηση πως
η Αλληλεγγύη βρίσκεται ένα βήμα
πριν από τη συγχώνευσή της με
το κόμμα του Κέντρου. Ισχύει;
–Πάντα οι δημοσιογράφοι ενδύουν με μια αχλή καχυποψίας τις
συμμαχίες κομμάτων. Ωστόσο, η
απάντηση είναι κατηγορηματικά
όχι. Είναι γεγονός ότι πολλοί είναι
αυτοί που δεν σκέφτονται τίποτε
άλλο από το πώς να διαλύσουν την
Αλληλεγγύη. Σας διαβεβαιώ ότι ούτε
«το κόμμα του Κέντρου» έχει πρόθεση να μας αφομοιώσει, ούτε εμείς
έχουμε πρόθεση να ενταχθούμε
στο ΔΗΚΟ, αλλά ούτε και είναι δυνατόν να υπάρξει συγχώνευση των
δύο κομμάτων. Διατηρούμε την αυτοτέλεια και την αυτονομία μας και

προχωράμε προς τον ίδιο στόχο,
την απελευθέρωση της πατρίδας
μας. Άλλωστε, πιστεύω πως αργά
ή γρήγορα όλα τα κόμματα και κινήματα του δημοκρατικού πατριωτικού χώρου θα ενωθούν.
–Πού εδράζεται η συνεργασία
ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύης; Ποια είναι
τα επόμενα βήματα αυτής της
συνεργασίας;
–Στη συνέχιση του αγώνα για
τη δικαίωση του λαού μας και της
πατρίδας μας. Δεν πρόκειται για
απλή συμπερίληψή μου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ, αλλά για συνεργασία των δύο κομμάτων. Πρόκειται
για την έντιμη συνέχεια της συνεργασίας μας στις προεδρικές εκλογές
με υποψήφιο για την προεδρία τον
Νικόλα Παπαδόπουλο. Ποια άλλη
πολιτική ερμηνεία μπορεί να υπάρξει
από την κοινή συμπόρευση για την
επίτευξη της εκλογής αρίστων εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Όταν στηρίξαμε τον Νικόλα
και το Πρόγραμμά του, δεν είχαν
αναφυεί τέτοια ζητήματα, κανείς
δεν ζητούσε πολιτικές ερμηνείες.
Διότι τότε είχαμε συμπτύξει ένα μέτωπο για εθνική σωτηρία και ήμασταν για όλους τους άλλους, συλλογικά «οι μη αποδεχόμενοι τη λύση» που βρισκόταν προ των πυλών.
Τώρα που ο πρόεδρος φαίνεται πως
έχει υιοθετήσει πολλές από τις θέσεις
μας στο Κυπριακό, ψάχνουν να
βρουν συναλλαγές στη συνεργασία
μας. Μάταια. Έχουμε διαφορετικές
προσεγγίσεις με το ΔΗΚΟ σε ορισμένα ζητήματα, αλλά αυτό δεν
μπορεί να παρεμποδίσει την αγαστή
συνεργασία μας. Τώρα μπροστά
μας είναι οι ευρωεκλογές: Μαζί πορευόμαστε.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπώ τον λαό και όχι κάποιο κόμμα
–Για κάποιους η εκλογή σας θεωρείται δύσκολη, δεδομένου ότι
συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο
ενός άλλου κόμματος… Πρόκειται
όντως για μία δύσκολη μάχη;
–Κάθε εκλογική διαδικασία είναι
δύσκολη. Όταν κάποιος λαμβάνει
μέρος σε μια εκλογική μάχη το πιθανότερο είναι να τη χάσει παρά
να την κερδίσει. Εντούτοις, δίνοντας
και αυτή τη μάχη αισθάνομαι ότι
πολλοί Κύπριοι πολίτες, όχι μόνο
από το ΔΗΚΟ, αλλά απ’ όλη την
κομματική διαστρωμάτωση, με θεωρούν «τον δικό τους άνθρωπο».
Αυτό μου δίνει δύναμη να αντιμετωπίζω γαλήνια και τα δύο ενδεχόμενα: Να εκλεγώ και να μην εκλεγώ. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι ο πόλεμος που έχω υποστεί τα τελευταία
επτά τουλάχιστον χρόνια είναι άνευ
προηγουμένου. Μερικές φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και κάποια
ΜΜΕ προσπάθησαν να με δολοφονήσουν ηθικά, να διαγράψουν
τη δράση μου εκτός Κοινοβουλίων,
την κοινωνική και πνευματική μου
δραστηριότητα, να σπιλώσουν την
εντιμότητά μου, να πλήξουν την

Αισθάνομαι ότι πολλοί
πολίτες από όλη την
κομματική διαστρωμάτωση, με θεωρούν «τον δικό
τους άνθρωπο». Αυτό μου
δίνει δύναμη να αντιμετωπίζω γαλήνια και τα δύο
ενδεχόμενα: Να εκλεγώ
και να μην εκλεγώ.
πολιτική ηθική και κοινωνική οντότητα και συνεισφορά μου στον
τόπο. Όλα αυτά έχουν φέρει αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα. Οι κομματικοί παρακεντέδες ακολουθούν
πιστά τα φερέφωνα. Δεν κατανοούν
ότι δίνω λογαριασμό μόνο στη συνείδησή μου και δεν εκχωρώ σε κανέναν το δικαίωμά μου να σκέφτο-

μαι και να μιλάω ελεύθερα. Οι ενέργειές μου ποτέ δεν έχουν κίνητρο
το προσωπικό συμφέρον, αλλά τη
δικαίωση αυτού που πιστεύω, της
προσωπικής μου αλήθειας. Και η
αλλαγή της έπαλξης από την οποία
μάχεται ένας πολιτικός δεν είναι
μεμπτή, αν ο πολιτικός όντως είναι
μαχητής και αν για τη μετακίνησή
του από τη μία πολεμίστρα στην
άλλη δεν έχει ως κίνητρο τα προσωπικά ανταλλάγματα. Κι εγώ δεν
έχω πάρει κανένα αντάλλαγμα ποτέ,
δεν έχω διοριστεί πουθενά. Τώρα
γνωρίζω καλύτερα πώς να αντιμετωπίζω τους πολιτικούς βανδαλισμούς εκείνων που κακοποιούν την
ιδεολογία μου και αμαυρώνουν την
εικόνα μου. Πιστέψτε με, σήμερα
τους βλέπω με οίκτο να περιφέρουν
τη μιζέρια τους και την ηττοπάθειά
τους στη θλιβερή καθημερινότητά
μας, γερασμένους όπως πάντα.
–Στο ενδεχόμενο εκλογής σας θα
συμμετέχετε στην ομάδα των Σοσιαλιστών, στο οποίο ανήκει το
ΔΗΚΟ;
–Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ευθύς εξ αρχής. Ωστόσο, όπως έχω

ξαναπεί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα,
αλλά τον λαό μας στο σύνολό του,
την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΔΗΚΟ
στο παρελθόν ανήκε στους Φιλελεύθερους, στη συνέχεια εντάχθηκε
στους Δημοκράτες –όχι στους Σοσιαλιστές. Το ίδιο κι εγώ, κάποτε
ήμουν ευρωβουλευτής στο ΕΛΚ,
τώρα είμαι στο ECR. Ειλικρινά ουδείς
γνωρίζει ποια θα είναι η εικόνα μετά
τις επόμενες ευρωεκλογές και το
Brexit. Είμαι σίγουρη πως κάποιοι
πολιτικοί σχηματισμοί θα διαλυθούν,
άλλοι θα διασπαστούν, άλλοι θα
αποδυναμωθούν και τα ακροδεξιά
κόμματα θα ισχυροποιηθούν, εκφράζοντας τον αντιευρωπαϊσμό
που ανέρχεται ραγδαία στην Ε.Ε.,
την ξενοφοβία και την αντίδραση
στην αδυναμία της Ένωσης για μία
πιο συνεκτική πολιτική. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν
ούτε ιδεολογικά ούτε κομματικά
στεγανά, και σε πολλά κόμματα
μπορείς να ψηφίζεις κατά συνείδηση
και όχι ακολουθώντας εντολές. Σας
διαβεβαιώ ότι σε όποια ομάδα και
να ενταχθώ –αν βεβαίως εκλεγώ–

Ο πρόεδρος δηλώνει
ότι έχει ισχυρό σύμμαχο
το Ισραήλ, που δεν
θέλει με τίποτε τη ΔΔΟ,
την πολιτική ισότητα και
την επικυριαρχία της
Τουρκίας στον χερσαίο
και θαλάσσιο χώρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
θα είμαι αφοσιωμένη στην Κύπρο!
–Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σύμπλευσή σας με τις
θέσεις του προέδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό. Άλλαξε
στάση και πλεύση ο Νίκος Αναστασιάδης;
–Δεν υπάρχει σύμπλευση ούτε
με τον πρόεδρο ούτε με κανέναν

που υποστηρίζει την αναγνώριση
των δεδομένων της τουρκικής εισβολής, του εθνικού ξεκαθαρίσματος
της κατεχόμενης πατρίδας μας, της
λύσης αποστέρησης των ανθρωπίνων, πολιτικών, περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών. Ούτε αποδεχόμαστε την όποια παραλλαγή
των λύσεων «ΔΔΟ» από τις χιλιάδες
που κυκλοφορούν. Θεωρούμε ότι
εσχάτως ο πρόεδρος αντιδρά στις
ιταμές προκλήσεις της Τουρκίας με
πιο ισχυρό λόγο από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το εκλαμβάνουμε ότι
μπορεί να αποτελεί αλλαγή πολιτικής,
διεκδίκηση, αποστροφή στην ηττοπαθή συμπεριφορά που ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα.
Άλλωστε, δηλώνει ότι έχει ισχυρό
σύμμαχο το Ισραήλ, που δεν θέλει
με τίποτε την ΔΔΟ, την πολιτική
ισότητα και την επικυριαρχία της
Τουρκίας στον χερσαίο και θαλάσσιο
χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Θα συνεχίσουμε την κριτική μας
προς την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι η κριτική δεν είναι μικροκομματική συμπεριφορά, αλλά μια υπεύθυνη και ενδεικνυόμενη στάση.
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«Ιντα χολοσκάς για μια Φιλιππινέζα;»
Το φαινόμενο περιπτώσεων όπως του ίλαρχου ΝΜ δεν έχει μόνο εγκληματολογικό-ψυχιατρικό ενδιαφέρον, αλλά και διοικητικό-πολιτικό
άλλη όψη της κοινωνίας των «κουμπάρων» είναι η κοινωνία της αδιαφορίας προς όσους είναι «εκτός».
Τρίτον, η λογοδοσία πάσχει ουσιωδώς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι πολιτικάντηδες παιδαγωγούν
συστηματικά την κοινωνία στην
ανευθυνότητα. Όταν η επιτροπή
που διόρισε ο πρόεδρος Χριστόφιας
του απέδωσε «προσωπικές» ευθύνες για το Μαρί, αυτός κατήγγειλε
«πολιτικό πραξικόπημα». Θυμωμένα
απορριπτική ήταν και η αντίδραση
του προέδρου Αναστασιάδη στο
πρόσφατο πόρισμα για την κατάρρευση της Συνεργατικής Τράπεζας,
το οποίο αποδίδει «προσωπικές»
ευθύνες στον υπουργό Οικονομικών. Οι κυβερνήτες υιοθετούν μόνο
τα πορίσματα που οι ίδιοι συγγράφουν! Αν, όμως, δεν αναλαμβάνουν
αυτοί τις ευθύνες που αρμοδίως
τους αποδίδονται, γιατί να αυτενεργήσουν οι λοιποί αρμόδιοι; Η
παθητική συμπεριφορά είναι η
συμφέρουσα στρατηγική. «Κρύψετε
να περάσουμε».
Κυβερνητικά στελέχη και κρα-

Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Δεν ξέρουμε τι ήταν στο μυαλό του
Κύπριου ίλαρχου Ν. Μεταξά όταν
δολοφονούσε αλλοδαπές γυναίκες,
γνωρίζουμε όμως τι, πιθανώς, αισθανόταν. «Όταν τη σκότωνα ένιωθα ωραία», φέρεται να είπε στον
ανακριτή. Γιατί προτιμούσε τις Φιλιππινέζες; «Μου άρεσαν», είπε.
Ένας ψυχίατρος έσπευσε να συνεισφέρει επιστημονικοφανή γνωμάτευση για τον σαδιστή δολοφόνο:
αναζητούσε Φιλιππινέζες, έγραψε
ο κ. Ασκητής, διότι «εκ γενετής, οι
πλείστες κουβαλούν μαζί τους αυτό
το χαρακτηριστικό, της υποταγής
και της υπηρεσίας»! Ο κρυπτορατσισμός έχει διάφορα πρόσωπα –
από καφενειακό μέχρι «επιστημονικό». Ακραία ψυχοπαθολογικές
περιπτώσεις όπως αυτή του ΝΜ
χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης. Το
φαινόμενο, όμως, δεν έχει μόνο
εγκληματολογικό-ψυχιατρικό ενδιαφέρον, αλλά και διοικητικό-πολιτικό. Θα εστιάσω σε αυτό.

Αστυνομική ολιγωρία

Το πρώτο θύμα του Μεταξά ήταν
η Ρουμάνα Λίβια Μπουνέα και η
οκτάχρονη κόρη της. Από μαρτυρίες φίλων της γνωρίζουμε ότι,
όταν εξαφανίστηκε το 2016, χωρίς
να δίνει σημεία ζωής, την αναζήτησαν πολλοί. Φίλες της Λίβια, η
δημοσιογράφος Γωγώ Αλεξανδρινού, καθώς και η σύζυγος του προέδρου του ΔΗΚΟ, ανέφεραν την
εξαφάνιση στην Αστυνομία, ζητώντας επιμόνως να διερευνηθεί.
Ήταν ανεξήγητο: η Λίβια δεν είχε
κανένα λόγο να εξαφανισθεί με
ένα άρρωστο παιδί. Η Αστυνομία,
περιέργως, δεν ζήτησε κατάθεση
από τις φίλες της Λίβιας, δεν έψαξε
το σπίτι της, ενώ συνέστησε στην
κ. Αλεξανδρινού να πάψει να «στοχοποιεί» τη Λίβια και την κόρη της!
«Έχουμε πληροφορίες ότι έχει φύγει στα κατεχόμενα», ισχυρίστηκαν
αξιωματικοί της.
Τα ίδια είπαν το 2018 όταν Φιλιππινέζες φίλες της, καθώς και ο
πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Οικιακών Βοηθών κ. Κουτρουκίδης, ανέφεραν την εξαφάνιση της Μαίρη Ρόουζ και της εξάχρονης κόρης της στην Αστυνομία.
Συνάντησαν αδιαφορία. «Ιντα χολοσκάς για μια Φιλιππινέζα;» είπε,
σύμφωνα με τον κ. Κουτρουκίδη,
ο αστυνομικός στον οποίο ανέφερε
την εξαφάνιση. «Έφυγε από τα κα-








Οι Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί στην Κύπρο γίνονται στερεότυπα αντιληπτές ως ολιγόνοες, υποτακτικές και, πιθανώς, ιδιοτελείς – τοποθετούνται χαμηλά στην
κοινωνική ιεραρχία, είναι ευάλωτες και εκμεταλλεύσιμες.
τεχόμενα, μη χάνεις την καλή σου
υγεία». Σε άρθρο του στον «Πολίτη»,
ήδη από τον Αύγουστο 2018, ο κ.
Κουτρουκίδης είχε καταγγείλει την
αδιαφορία της Αστυνομίας, καλώντας τον υπουργό Δικαιοσύνης να
παρέμβει. Δεν έκανε τίποτε.

Γραφειοκρατική αδιαφορία

Γιατί αδιαφόρησε η Αστυνομία;
Τρεις παράγοντες συνέβαλαν. Πρώτον, πρόκειται για έναν οργανισμό
με χρόνια προβλήματα, τα οποία,
πιθανότατα, έχουν δημιουργήσει
μια παθητική κουλτούρα χαμηλών
επιδόσεων. Την ύπαρξη διαφθοράς
στην Αστυνομία (π.χ. τράφικινγκ)
παραδέχθηκε πέρυσι ο Αρχηγός της.
Μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν υπήρχε
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Οι
κρίσεις και μεταθέσεις γίνονται συχνά αντικείμενο κομματικής αντιδικίας, με εκατέρωθεν εγκλήσεις
για μεροληψία. Η αξιοκρατία δεν

θεωρείται αυτονόητη. Ο αμιγής επαγγελματισμός δεν συνιστά εμπεδωμένη αξία. Μια τέτοια κουλτούρα
ευνοεί την εσωστρεφή μετριότητα
και αποθαρρύνει την αυτενέργεια.
Η ευθυνόφοβη αδιαφορία έχει
συστημικά χαρακτηριστικά. Η επίσημη έρευνα για τη φονική έκρηξη
στο Μαρί το 2011 ανέδειξε την τυπολατρική ανευθυνότητα, την αναβλητικότητα και την αδιαφορία που
μαστίζουν το κυπριακό Δημόσιο.
Μετά την απόδραση ισοβίτη από
νοσοκομείο της Λευκωσίας το 2010,
οι δεσμοφύλακες δήλωσαν ότι κάθε
φορά που ανέφεραν στους προϊσταμένους τους τα «προνόμια» που
απολάμβανε ο ισοβίτης στο νοσοκομείο, εισέπρατταν την ίδια απάντηση: «κρύψετε να περάσουμε»
(δηλ. «σιωπήστε να κυλήσει ο χρόνος»)! Η πρόεδρος της οργάνωσης
Cyprus Stop Trafficking κ. Χριστοφίδου-Ενρίκες παραιτήθηκε πέρυσι,

καταγγέλλοντας την αδιαφορία που
συνάντησε από το αρμόδιο Γραφείο
Ευημερίας. Όταν ανέφερε τις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης γυναικών, της
απάντησαν: «έχει και στη χώρα της
νερό και ρεύμα;». Δεύτερον, ενώ
η κρατική γραφειοκρατία εμφανίζεται ορθολογική, οι πρακτικές της
αντλούν από αντιλήψεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Όπως έδειξε ο ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρζφελντ στην κλασική μελέτη του «Η
κοινωνική παραγωγή της αδιαφορίας», εστιάζοντας στην ελληνική
γραφειοκρατία, οι ρίζες της γραφειοκρατίας είναι συμβολικές: αίμα,
φυλή και συγγένεια μετράνε. Η γραφειοκρατία είναι αδιάφορη έως εχθρική έναντι όσων δεν θεωρούνται
«δικοί μας».
Οι Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί
στην Κύπρο είναι κακοπληρωμένες,
μόνες, προσωρινές, με περιορισμένα δικαιώματα, «εκ γενετής» υπη-

Οι Φιλιππινέζες οικιακές
βοηθοί στην Κύπρο είναι
κακοπληρωμένες, μόνες,
προσωρινές, με περιορισμένα δικαιώματα,
«εκ γενετής» υπηρέτριες.

ρέτριες. Γίνονται στερεότυπα αντιληπτές ως ολιγόνοες, υποτακτικές,
και, πιθανώς, ιδιοτελείς – τοποθετούνται χαμηλά στην κοινωνική
ιεραρχία, είναι ευάλωτες και εκμεταλλεύσιμες –μία οικιακή βοηθός
έχει υπερδιπλάσιες πιθανότητες
να τύχει εργασιακής ή σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Σε συνθήκες εργασιακής πίεσης, περιορισμένων
πόρων, νοοτροπίας χαμηλών επιδόσεων, και οργανωσιακής εσωστρέφειας, η προσοχή του γραφειοκράτη αστυνομικού είναι στραμμένη πρωτίστως στους «δικούς
μας». Η Λίβια, η Μαίρη και η Μάρικαρ είναι «ξένες», απαξιωμένες,
μυστηριώδεις –δεν είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά γραφειοκρατικές κατηγορίες, ρομποτικές
υπάρξεις με προδιαγεγραμμένα
καιροσκοπική συμπεριφορά. «Έφυγαν στα Κατεχόμενα. Έτσι κάμνουν
ετούτες». Γιατί να «χολοσκάμε»; Η

τικοί αξιωματούχοι συνιστούν «νηφαλιότητα». Το αντίθετο χρειάζεται
– έλλογος θυμός να τους ταρακουνήσει. Αν διέθετε στοιχειώδη ενσυναίσθηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ζητούσε ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, όπως έκανε η Νεοζηλανδή
πρωθυπουργός κ. Αρντερν, όταν
δολοφονήθηκε νεαρή βρετανίδα
τουρίστρια στο Οκλαντ πέρυσι.
«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια της Γκρέις», είπε. «Η κόρη σας
θα έπρεπε να είναι ασφαλής στη
χώρα μας, και δεν ήταν. Νιώθω μια
συγκλονιστική αίσθηση ντροπής
ότι αυτό συνέβη στη χώρα μας [...]».
Δεν θυμάμαι πότε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης ένιωσε ντροπή για
κάτι…

φράζει για συγκεκριμένο θέμα. Δεν
είπε κανένας, και ούτε άλλωστε θα
μπορούσε να υποστηριχθεί σοβαρά
ότι ο υπουργός ή ο αρχηγός είχαν
οποιαδήποτε ευθύνη για τα διαδραματισθέντα.
Ούτε το λαϊκό αίσθημα απαίτησε
την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης ή του αρχηγού Αστυνομίας στην περίπτωση της Oxana
Rantseva όταν η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάστηκε γιατί δεν
έλαβε προστατευτικά μέτρα για να
παρεμποδίσει εγκληματική ενέργεια τρίτου εναντίον της. Οι κυπριακές αρχές στην υπόθεση εκείνη
καταδικάστηκαν επειδή παρέλειψαν να λάβουν μέτρα για να την
προστατεύσουν από εμπορία και
να διερευνήσουν κατά πόσο αυτή
ήταν θύμα εμπορίας προσώπων.
Το λαϊκό αισθητήριο δεν συνέδραμε
ώστε το λαϊκό αίσθημα να θιγεί τότε, ούτε όταν η κοπέλα πέθανε,
ούτε ακόμα και όταν το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε την καταδικαστική
του απόφαση.
Από την εκ πρώτης όψεως αυτή
αντίφαση, εύλογα ανακύπτει το
ερώτημα: Είναι άραγε έλλογο το
«κοινό αίσθημα δικαίου»; Στην περίπτωση της πολιτικής ανάλυσης,
σε αντίθεση με τη νομική, ο πολιτικός δεν έχει περιθώρια μη συμμόρφωσης προς το κοινό αυτό αίσθημα, έλλογο ή όχι, αφού η εξουσία του από αυτό εκπορεύεται και

από την άσκηση του εκ του αισθήματος αυτού διεπόμενου δημοκρατικού δικαιώματος της ψήφου πηγάζει. Αντίθετα στον νόμο, ένα δικαστήριο, όχι σπάνια, συγκρούεται
με το κοινό αίσθημα δικαίου, αθωώνοντας εμπόρους ναρκωτικών για
παράδειγμα, επειδή τυχαία ή όχι,
κάηκαν τα τεκμήρια εντός δικαστικού κτηρίου. Ο πολιτικός, επομένως, οφείλει να προβλέψει την
τροπή και την ενδεχόμενη εκτροπή
του λαϊκού αισθήματος και να το
ανατρέψει ή τουλάχιστον να το ενστερνισθεί, καθιστάμενος κοινωνός
του, αφού υπό τις περιστάσεις στερείται της ικανότητας να το διαμορφώσει.
Αν εν τέλει, επανερχόμενοι στα
καθ’ ημάς, η παραίτηση προτεινόταν μόλις προέκυψε η υποψία ότι
η Αστυνομία παρέλειψε να διερευνήσει κάποιες πτυχές της εξαφάνισης γυναικών, θα ήταν συμβατή
με την επικρατούσα άποψη και ο
παραιτούμενος πολιτικός θα απολάμβανε τη δικαίωση που πιστώθηκε σε ανάλογη περίοδο ο Κύπρος
Χρυσοστομίδης. Εκ των υστέρων,
η εντύπωση ότι η παραίτηση είναι
το αποτέλεσμα της πίεσης της κοινής γνώμης, αναιρεί τη σημασία
που ο παραιτούμενος επιδιώκει να
προσδώσει και αναπόφευκτα οδηγεί
στο πολιτικό «τέθνηκεν επισπασθέντος του βρόγχου».

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick. www.htsoukas.com
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Ο πολιτικός, επομένως,
οφείλει να προβλέψει
την τροπή και την ενδεχόμενη εκτροπή του λαϊκού αισθήματος και να το
ανατρέψει ή τουλάχιστον
να το ενστερνισθεί.
ριστο τρόπο, την ατμόσφαιρα που
θεωρούσε ως δεδομένη την ανάγκη παραίτησης. Τότε ήταν που θυμήθηκα το: «ώστ’ αν τις βο ληται
ν μον καινόν τιθ ναι, εν βρ χω
τον τρ χηλον έχων νομοθετεί και
εάν μεν δόξη καλός και χρήσιμος
είναι ο νόμος, ζη ο τιθείς και απ ρχεται, ει δε μη, τ θνηκεν επισπασθ ντος του βρ χου» (Δημοσθένης, «Κατά Τιμοκράτους Δημ.»
24.139–143).
Επίκεντρο της πολιτικής αντίληψης είναι στην περίπτωση μας
το «δόξει». Σε ποιούς να «δόξει»
και γιατί; Γιατί βέβαια, είναι ουσιαστική προϋπόθεση μιας εναργούς «αίσθησης δικαιοσύνης», η
ύπαρξη της ευρισκόμενης στον αντίποδα αίσθησης του «αδίκου» και
η σύμπτωση των αισθήσεων αυτών
στις ενσυνείδητες εκτιμήσεις των
ανθρώπων ως ελλόγων και πολιτικών όντων, κοινωνών ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι που
διαμορφώνει το «δόξει». Η νοητική

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο

πολιτικά εκτεθειμένος ηγέτης
οφείλει να διαμορφώνει και
όχι να διαμορφώνεται από
το λαϊκό αισθητήριο. Είναι η προορατική αυτή ικανότητα, χάρισμα
κατά κάποιους, που διαχωρίζει τον
οραματιστή από τον απλό διαχειριστή της πολιτικής εξουσίας που
υπό συγκεκριμένες συνθήκες του
ανατέθηκε. Αν η ανάθεση είναι το
αποτέλεσμα λαϊκής εντολής, τότε
η δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα,
ως φαινόμενου που προσλαμβάνει
συλλογική διάσταση, δεν εκφράζεται ως συζήτηση για το ποιος
έχει ή όχι δίκαιο αλλά απλά, αφού
ο φορέας δεν πέτυχε να πείσει για
την ορθότητα της δικής του στάσης,
απλώς αποχωρεί. Πολύ περισσότερο, όταν ο φορέας έλκει την εξουσία του από διορισμό, οπότε η δυσαρμονία αντανακλά απευθείας
στον διορίσαντα, ο πολιτικός πρέπει, είτε αισθάνεται αδικημένος
είτε όχι, να αποδέχεται τη διά βοής
εκφρασθείσα συλλογική ετυμηγορία και να απέρχεται.
Το ερώτημα που μου τίθεται
επανειλημμένα τις μέρες αυτές
είναι γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης
και ο αρχηγός Αστυνομίας δεν παραιτήθηκαν ακόμα; Δεν ζήτησε κανένας τη γνώμη μου αν όντως θα
έπρεπε να παραιτηθούν και αν μια
τέτοια ενέργεια ήταν ή όχι δικαιολογημένη. Το λαϊκό αίσθημα ακολουθούσε ένα αισθητήριο που διέτρεχε με αόριστο, μάλλον ακαθό-

Οργή λαού!

Ο Ιωνάς Νικολάου εξερχόμενος από το Προεδρικό, μετά την παραίτηση που
υπέβαλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
αυτή συλλογική διεργασία, έλλογη
ή μη, δεν θα τολμούσα να πω «ορθή
ή εσφαλμένη», είναι που διαμορφώνει το «δόξει» ως συλλογική αντίληψη ενός πεπραγμένου.

Η πολιτική ευθύνη συνίσταται
στο να δύναται ο πολιτικός στη δεδομένη στιγμή να πείσει το κοινό,
ότι συμμερίζεται την επιδοκιμασία
ή την αποδοκιμασία που αυτό εκ-

Ο κ. Ρίκκος Μαππουρίδης είναι νομικός.
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Πώς θα βγει η Κύπρος από την Κόκκινη Λίμνη;
Ο δρόμος του Μεταξά
Ο Νίκαρος ξεκίνησε με ένα τεράστιο ενθουσιασμό να πάει στον δρόμο του μεταξιού
τη Μεγάλη Εβδομάδα, που ο πολύς κινέζος
κομμουνιστής πρόεδρος έστησε φιέστα και
τον κάλεσε. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δει
πολύ καλούς φίλους, όπως ο Πούτιν, αλλά
και ο Αντωνάκης ο Γκουτιέρες. Ήταν ευκαιρία να σκοράρει και κανένα τρίποντο κατά
του Άντρου, αλλά και τον Συναγερμικών που
είναι υπέρ της όποια λύσης και θα θέσει την
ατζέντα των ημερών. Έλα όμως που όταν οι
άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γελά! Πριν
καν δοκιμάσει κανένα από εκείνα τα σπουδαία πιάτα που φτιάχνουν οι χρυσοί σκούφοι του Πεκίνου ήρθαν τα κακά μαντάτα.
Δύο πτώματα σε φρεάτιο στο Μιτσερό. Ρε
Πρόδρομε, τι γίνεται κάτω; Πιάσε τον Ιωνά
να μας πει; Ο Ιωνάς τους είπε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά είναι υπό έλεγχο…
πρώτες ώρες γαρ.

••••
Το BBC
Το πρωί ο Νίκαρος ξυπνά και πρώτα από
όλα βάζει το BBC World Service. Κι ακούει
στις πρώτες ειδήσεις να λέει για Mitsero
(Μιτσέρο). Όσα τασάκια, πιατάκια και βαζάκια βρήκε στη σουίτα τα έκανε λίμπα. Μάζεψε τη συνοδεία του κι άρχισε διαβουλεύσεις (έτσι λέγονται οι πρωινές βρισιές στη
διπλωματική γλώσσα). Τον καθησύχασαν οι
συνοδοί του ότι κάτω στη Λευκωσία όλα
ήταν υπό έλεγχο, του έβαλαν κι ένα δυνατό
τσάι και τον ηρέμησαν.

••••

Ποιος θα βγάλει τη χώρα μας από την Κόκκινη Λίμνη της διεθνούς ντροπής που την έχουν απορρίψει ανεύθυνοι δημόσιοι λειτουργοί τούτου του κράτους; Και ποιος θα πει συγγνώμη και πώς
στις οικογένειες των τραγικών θυμάτων του κατά παραδοχή κατά συρροή εγκληματία;

να να σας φκάλει, ούτε με βαλίτσες ούτε με
γερανούς» αγρίεψε ο Νίκαρος.

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

••••
Ο καβγάς

Οι εφτά
Πήγε στον δρόμο του μεταξιού κι συναντήθηκε με σπουδαίου ηγέτες, αλλά όχι όσους
ήθελε. «Γκαντεμιά κι εδώ κάποιος με μάτιασε» σκέφτηκε. Την άλλη μέρα το κινητό του
κουδούνισε παράξενα. Το σήκωσε ο αρμόδιος κουστωδός και έγινε το έλα να δεις. Ο
Μεταξάς ομολόγησε ότι σκότωσε συνολικά
εφτά μεταξύ των οποίων και δύο κοριτσάκια. Η Κύπρος βίωνε Μεγάλη Βδομάδα στην
κυριολεξία κι αυτός καθόταν στην Κίνα κι
άκουγε BBC που το θεωρούσε πιο έγκυρο
από τον Ιωνά και τον Ζαχαρία. Μέχρι και το
BBC έδειχνε Τράγκολα, λες κι ο συμπαθής
Μάρκος ήταν ο αρχηγός αστυνομίας. Σήκωσε το τηλέφωνο: Ρε Ιωνά, έλειψα πέντε μέρες τζιαι εκάμετε την Κύπρο κοιμητήριο ρε.
Πού εβρέθηκε Κόκκινη Λίμνη στην Κύπρο
ρε; Έχουμε στο Μιτσερό, πρόεδρε, απάντησε ο Ιωνάς με τρεμάμενη φωνή. Εν νάρτω
τζιαι να σας πνίξω ούλλους μέσα στην Κότσινη Λίμνη ρε. Τζιαι δεν θα επιτρέψω σε κανέ-

Ο πιο πάνω ήταν ο πρώτος καβγάς, ο τηλεφωνικός που έκανε ο Νίκαρος. Ο δεύτερος
έγινε την Παρασκευή, όταν συναντήθηκαν
στο γραφείο του στο προεδρικό ο ήδη παραιτηθείς Ιωνάς και ο αρχηγός Ζαχαρίας, ο
οποίος δεν παραιτήθηκε, αλλά περίμενε να
τον παύσει ο πρόεδρος. Τα κανάλια είπανε
ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφάλιζε αυτά
που προνοούνται στο συμβόλαιο του και
πως από Δευτέρας θα αρχίσει να παίρνει
σύνταξη. Έτσι για να μην ανησυχεί κι ο φίλος μου ο Πανίκος που μαράζωνε ότι ο Ζαχαρίας από αρχηγός αστυνομίας θα καταντήσει σεκιουριτάς. Ο καβγάς λοιπόν ΖαχαρίαΙωνά είχε αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού την προηγουμένη που επέρριπτε σαφέστατα τις ευθύνες στον αρχηγό. Τα γκαρσόνια του προεδρικού είχαν φροντίσει να μην
υπάρχουν τασάκια τριγύρω. Δεν μεταδίδω
άλλο…

••••

νες τις υποθέσεις είπαν και στη Νομική Υπηρεσία, «πώς κάμνετε για θκυο-τρεις Φιλιππινεζούες», έκλεισαν τους φακέλους τζιαι
εκόψαν τζι έναν κουρίν. Όπως στην περίπτωση του Master Chef στην Ελλάδα που γίναμε βούκινο με τον «εν κουλίν» του Χαράλαμπου, τώρα θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι με
το «εν κουρίν» του Κωστάκη;

••••
Ο Οδυσσεβάχ

Χωρίς λόγια

Κουλίν και κουρίν
Για τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων, στις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα, του «Πολίτη», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας την Παρασκευή, η Υπηρεσία τονίζει ότι
δεν ετίθετο θέμα να δοθούν ενδιάμεσες
οδηγίες, εφόσον δεν της ζητήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε και είναι ο ρόλος της να καθοδηγεί το ανακριτικό έργο. Με λίγα λόγια είχε
πάρει και η Εισαγγελία τρεις σχετικούς με το
κατά συρροή έγκλημα φακέλους αλλά… Αλλά τι; Δεν αντελήφθη κανείς οτιδήποτε ή
όπως οι αστυνομικοί που χειρίζονταν εκεί-

Και ενώ γινόταν χαμός με τις παραιτήσεις
του υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού
Αστυνομίας, αλλά και τις υποβολές των υποψηφιοτήτων για τις ευρωεκλογές την Παρασκευή, ξάφνου το κινητό μου «φωνάζει» για
ένα τουίτερ. Ήταν ο Οδυσσεβάχ που επετάχτηκεν μέσα στη μέση όπως το πορτομανίταρο, να πει στην κοινή γνώμη πόσο στενή
ήταν η συνεργασία του με τον αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Οκέι ρε Ανεξέλεγκτε, τιμητή των
πάντων, στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε
θεσμική αδιαφορία; Κάποιος δεν αστόχησε
στη διαχείριση της υπηρεσίας του; Αν δεν
ήταν έτσι, πώς και του διέφυγαν κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια εφτά δολοφονίες; Άτε

γιατί επήρες φόρα και δεν ξέρεις πού πατάς
και πού πηγαίνεις…

••••
Είδατε το Sonar;
Μια βδομάδα ολόκληρη ακούγαμε για τον
μηχανισμό SONAR που θα έρθει από το εξωτερικό την Παρασκευή και θα σκανάρει την
«Κόκκινη Λίμνη» ώστε να εντοπιστούν οι άλλες δύο μακάβριες βαλίτσες. Την Παρασκευή,
λοιπόν, μας βγήκε από την εξωτερική ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης και με
είπε ότι έχουν στην Κύπρο κατάδικο μας μηχανισμό SONAR ολοκαίνουργιο και παραπεταμένο σε κάποια αποθήκη. Στη συνέχεια σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκ Λάρνακος
βουλευτής πληροφορούμαστε ότι το μηχάνημα ηχοεντοπιστικού συστήματος SONAR (sound navigation and ranging), βρίσκεται στις
αποθήκες του Ωκεανογραφικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Και το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Πότε θα υπάρξει λογοδοσία σε αυτή την κατά τα άλλα ευρωπαϊκή χώρα; Ή δεν βαριέσαι αδελφέ γύρε στον καναπέ
να κόψουμε κανέναν κουρίν, που μας περνά;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Αχθος αρούρης
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

φωτίζει την αθέατη πλευρά του
«brain drain» που τόσο μας απασχολεί. Ξέρουμε ποιοι φεύγουν
από την Ελλάδα: οι καλύτεροι, οι
πιο τολμηροί και δημιουργικοί. Οχι
ότι όσοι μένουν πίσω είναι σαν το
καλόπαιδο της ιστορίας – θα ήταν
πολύ άδικο να το ισχυριστούμε.

Του τηλεφώνησε για το παιδί, τον

πρωτότοκο. Ψάχνει για δουλειά.
Eχει ανάγκη από δουλειά! Στην οικογένειά τους έχουν πέντε παιδιά –
ζωή να ’χουν–, το γνωρίζει αυτό ο
βουλευτής, τον ψηφίζουν χρόνια,
γι’ αυτό και τώρα η μητέρα καταφεύγει σ’ εκείνον για να βρει δουλειά στον μεγάλο. Ξέρετε πώς
εκτοξεύονται τα έξοδα στο ταβάνι
όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Με πέντε παιδιά, λοιπόν, και ένα μισθό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο
μεγάλος πρέπει να δουλέψει. Δεν
έχει τίποτε αξιόλογες σπουδές, το
σχολείο τελείωσε, ξεμπέρδεψε και
με το στρατιωτικό του. Oμως θέλει
να βρει δουλειά και το προσπαθεί.
Μάλιστα, όπως είπε τόσο γλαφυρά
η μητέρα του, προκειμένου το παιδί
να βρει δουλειά αναγκάστηκε (sic)
να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα
οδηγού γ΄ κατηγορίας. (Μιλούμε,
δηλαδή, για τέτοιες θυσίες! Γιατί το
δίπλωμα οδήγησης δεν το κατεβάζεις από το Iντερνετ και το τυπώνεις. Πρέπει να πας αυτοπροσώπως
εκεί όπου σου ορίζουν και να δώσεις εξετάσεις. Είναι μπελάς, εν
ολίγοις...)
Ο βουλευτής τα έβαλε κάτω και

ύστερα από λίγο τηλεφώνησε σε
ένα φίλο του επιχειρηματία – σημειωτέον, επιτυχημένο επιχειρηματία
και άξιο άνθρωπο, που δουλεύει
ακατάπαυστα και έχει ξεχάσει τι σημαίνει διακοπές. Ανέλπιστη τύχη,
διότι συνέβη ο επιχειρηματίας να
ψάχνει για προσωπικό οδηγό και
αφού το συγκεκριμένο παιδί το συστήνει ο φίλος του, τον οποίον τόσο
πολύ εκτιμά και υπολήπτεται, γιατί
να μην το δει; Ευχαρίστως να περάσει από το γραφείο στις 7 το βράδυ,
όταν χαλαρώνει κάπως η ένταση
της μέρας. (Ξέχασα να σας έχω πει

Ομως, μια κοινωνία της οποίας οι

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ότι αυτά όλα συμβαίνουν νωρίς το
μεσημέρι της Παρασκευής.) Αμέσως ο βουλευτής, πασίχαρος, καλεί
στο τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού να της πει τα καλά νέα, ώστε
εκείνη να ειδοποιήσει τον γιο της.
Το ραντεβού είναι για τις 7 το ίδιο
βράδυ και, αν όλα πάνε καλά, από
Δευτέρα πιάνει δουλειά.
Δεν πήγαν όλα καλά, όμως. Ο νεα-

ρός είχε φύγει για τριήμερο σε γειτονική πόλη με ωραίες παραλίες.
Είναι δύο ώρες δρόμος με το αυτοκίνητο, αν πάρεις τον καινούργιο
δρόμο. Αλλά δύο να πας κι άλλες

δύο να γυρίσεις, δεν γίνεται να το
κάνουμε από Δευτέρα; Αυτά είπε
στη μητέρα του κι εκείνη τα είπε
στον βουλευτή. Ο τελευταίος νόμισε προς στιγμήν ότι τον δουλεύουν:
«Μα καλά», διαμαρτυρήθηκε, «δεν
μπορεί να τον πάρει ο πατέρας του
και να του πει να τσακιστεί να γυρίσει πίσω αμέσως;». Και η μαμά,
πάντα με απεριόριστη κατανόηση
για το σπλάχνο της: «Ε, ξέρετε τώρα
πώς είναι τα παιδιά...». Και το τελευταίο που ξέχασα να σας πω: το
παιδί για το οποίο έγινε όλη η φασαρία είναι 27 ετών. Ζωή να ’χει.
Ελπίζω μόνο να μην κάνει τίποτε

σχέδια για γάμο, οικογένεια και τα
συναφή – είναι πολύ μικρός ακόμη
για τέτοια.
Τέλος, για να κλείσω την εξιστόρη-

ση με μια θετική νότα, όπως το συνηθίζω, να επισημάνω ότι τουλάχιστον ο άνεργος νέος της ιστορίας
μας δεν χαραμίζει τον χρόνο του
στα καφενεία. Προτιμά τις εκδρομές, που οπωσδήποτε έχουν ευεργετική επίδραση στον οργανισμό,
καθώς η αλλαγή παραστάσεων πάντα ανανεώνει τη σκέψη και ελαφραίνει την ψυχή. Επίσης –και ας
μην το υποτιμάμε καθόλου αυτό,

παρακαλώ– πηγαίνοντας εκδρομές,
το παιδί αξιοποιεί το προσόν του
(επαγγελματικό δίπλωμα γ΄ κατηγορίας), βελτιώνει τη δεξιότητά του
στην οδήγηση και έτσι ενισχύει τις
πιθανότητές του για επαγγελματική
αποκατάσταση.
Δεν τα έβγαλα από τον νου μου αυ-

τά παραπάνω, ούτε καν τα εμπλούτισα με λεπτομέρειες που επινόησα
για να «βοηθήσω» την αλήθεια να
προβάλει ευκολότερα. Τα μετέφερα όπως ακριβώς μου τα είπε ο άνθρωπος που τα έζησε. Εκρινα ότι
άξιζε τον κόπο, γιατί το περιστατικό

άριστοι την κοπανάνε («από μακριά
και αγαπημένοι») στερείται εκείνη
την κρίσιμη μάζα των ικανών και
τολμηρών ανθρώπων που φτιάχνουν το μέλλον. Αυτός είναι ένας
από τους κυριότερους λόγους για
τους οποίους θα πρέπει να απαλλαγούμε οριστικά από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κάτω από την επιφάνεια της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τους όρους της Ευρώπης,
ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές του στο
εσωτερικό δημιουργεί τις βάσεις
για μια κοινωνία στην οποία θα κυριαρχεί ο τύπος του άχρηστου, αυτός που κάποτε τον φορτωνόταν το
Δημόσιο. (Θυμίζω το αποδιδόμενο
στον Γεώργιο Σουφλιά ιδιόχειρο σημείωμα, που κατά τον θρύλο συνόδευε το αίτημα για διορισμό ψηφοφόρου του στο Δημόσιο: «Δεν κάνει
για τίποτε, βολέψτε τον κάπου»...)
Αυτοί είναι, ας πούμε, οι «Ινδιά-

νοι», οι απαραίτητοι για να έχει
ρεύμα ο Τσαβισμός, που ως γνωστόν είναι η μόνη ελπίδα για τον σοσιαλισμό. Είναι παράδοξο, βέβαια,
ότι ο σύγχρονος δρόμος για τον σοσιαλισμό πρέπει να περνάει από
την υπανάπτυξη και την καθυστέρηση, αλλά αυτός είναι ο σοσιαλισμός:
μια ξεπερασμένη θρησκεία, όπως
το Ισλάμ και οι υπόλοιπες...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Επί της ουσίας
πολίτης

Συσσωρευμένη
ανευθυνότητα

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευά είναι δικηγόρος.

Η
EPA/ABED AL HASHLAMOUN

Δημοκρατία είναι η πρώτη απόπειρα των ανθρώπων να βρουν
τρόπους να αυτοκυβερνηθούν
και να λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τις ζωές τους και αυτά
που τους αφορούν σε ένα αρχαίο
κόσμο που κυριαρχούσαν οι βασιλιάδες και
οι αυτοκράτορες. Η δημοκρατία έτσι παίρνει
το βάρος της ευθύνης από έναν άνθρωπο ή
λίγους ανθρώπους και το μεταθέτει στους
δημότες της πόλης, τους πολίτες, οι οποίοι
πλέον έχουν την ευθύνη να αποφασίζουν
αυτοί για την πόλη τους. Η δημοκρατία ως
εκ τούτου, πρώτα και κύρια σε φορτώνει με
ευθύνες και υποχρεώσεις και ακολούθως με
δικαιώματα όπως αυτό της ψηφοφορίας, το
οποίο είναι δευτερεύον. Η πιο βασική υποχρέωση που έχει ένας άνθρωπος ως πολίτης
σε μια δημοκρατία είναι να μπορεί να είναι
σε θέση να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις,
δηλαδή να μπορεί να τεκμηριώνει και με επιχειρήματα αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν. Η αυθαίρετη
άποψη που δεν βασίζεται κάπου αλλά υπάρχει
μόνο μέσα στο μυαλό των ανθρώπων είναι
ίδιον χαρακτηριστικό ανθρώπων που δεν ενστερνίζονται τη δημοκρατία, αλλά απλά
θέλουν τα λόγια τους να μην έχουν κανένα
βάρος και καμιά σημασία αφού γνωρίζουν
ότι στην πραγματικότητα αυτά είναι έπεα
πτερόεντα. Πολίτης σε μια δημοκρατία είναι
αυτός που είναι έτοιμος να κυβερνηθεί, αλλά
και να κυβερνήσει όπως ο Αριστοτέλης πολύ
εύστοχα το έθεσε. Η πραγματικότητα, όπως
εγώ την αντιλήφθηκα κυρίως τα τελευταία
χρόνια με όλες αυτές τις ριζικές αλλαγές που
επήλθαν στην ζωή μας, με το «κούρεμα», την
κατάρρευση και το κλείσιμο της Λαικής, του
ξεπουλήματος του Συνεργατισμού, τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από τις τσέπες των
φορολογουμένων για να πεταχτούν στον
λάκκο χωρίς πάτο των τραπεζών, οι οποίες
συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ωσαν να
μην άλλαξε τίποτα, είναι ότι, δυστυχώς χωρίς
κάποιος να είναι σε θέση να λάβει μέρος στις
αποφάσεις απλά θα ρίχνει αβγά στους τοίχους
και θα λέει λόγια που ισούνται με έπεα πτερόεντα. Προσωπικά θέλω να γίνω επί της ουσίας πολίτης και να αρχίσω να λαμβάνω επί
της ουσίας μέρος στις αποφάσεις που αφορούν
την ζωή μου την οικογένεια μου και την κοινωνία στην οποία ζω. Αυτό δεν γίνεται ούτε
με ευχολόγια ούτε και με ευσεβείς πόθους
ότι θα γίνει κάτι μαγικό, ή όπως έγραψε ο
Βάρναλης: «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε
σύμβολο αιώνιο αν ξυπνήσεις μονομιάς θα
’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς, θα ’ρθει ανάποδα
ο ντουνιάς».
Ο ντουνιάς δεν φαίνεται ότι θα ξυπνήσει
μονομιάς και προφανώς και ως εκ τούτου δεν
θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Ο καθένας είναι
υπεύθυνος για τις πράξεις του ή τις παραλείψεις και αυτά που έκανε, κάνει ή δεν έκανε
και δεν κάνει. Η συνειδητή αυτή επιλογή μου
να συμμετέχω σε μια διαδικασία τόσο ξένη
για μένα όπως η εκλογική, ως ανεξάρτητος
υποψήφιος, είναι σαν να πέφτω στον λάκκο
με τους λέοντες, αφού σίγουρα οι κακοπροαίρετοι και κακόπιστοι άνθρωποι έχουν ήδη
πάρει θέση βολής και κτυπάνε και θα συνεχίσουν να κτυπάνε όπως έγινε και στο παρελθόν. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις
του και όχι μόνο από τα όσα λέει. Η προσωπική
μου πορεία και ιστορία είναι δημόσια καταγεγραμμένη παντού σε όλο το διαδίκτυο και
σε ΜΜΕ και όλοι μπορούν να δουν τι έλεγα
και κυρίως τι έπραττα με το πάτημα ενός
κουμπιου, είτε από το κινητό τους είτε από
τον υπολογιστή τους. Τίποτα δεν χαρίζεται,
όλα κερδίζονται μόνο όταν τα διεκδικούμε
και τα θέλουμε αληθινά.

Ισραηλινοί στρατιώτες συλλαμβάνουν ακτιβιστές, που διαμαρτύρονται για την κατεδάφιση παλαιστινιακών

κατοικιών νότια της Χεβρώνας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Tου ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Η

Όχι απερισκεψία
στην εξωτερική πολιτική

πρωτοβουλία των δύο Αμερικανών κοινοβουλευτικών να καταθέσουν νομοσχέδιο
για άρση του εμπάργκο προμήθειας αμερικανικού αμυντικού υλικού στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, ικανοποίηση. Αν τελικά το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο,
θα τερματιστεί μια απαράδεκτη πολιτική των ΗΠΑ,
η οποία για 45 χρόνια τιμωρεί το θύμα, αντί τον
θύτη. Που τον τελευταίο προμηθεύει αφειδώς άφθονο στρατιωτικό υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου
χρησιμοποιείται για συντήρηση της στρατιωτικής
κατοχής της Κύπρου. Ωστόσο, στο ίδιο νομοσχέδιο
περιέχονται διατάξεις, άκρως αρνητικές για την
Κύπρο. Την οποία εντάσσουν σε μια ψυχροπολεμική
αντιπαλότητα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μπορεί
να υπάρχει δικαιολογημένη δυσφορία και ανησυχία
για τα ρωσικά ανοίγματα προς την Τουρκία με τους
S-400, τον πυρηνικό σταθμό στο Άκουγιου και τις
συνεχείς συναντήσεις Ερντογάν – Πούτιν. Είναι
όμως αυτά λόγος για να περάσει η Κύπρος σε μια
λογική αντιπαλότητας με τη Ρωσική Ομοσπονδία;
Τη στιγμή που η Ρωσία εξακολουθεί να υποστηρίζει
θέσεις αρχών στο Κυπριακό; Και ο εδώ πρέσβης
της Ρωσικής Ομοσπονδίας δηλώνει ότι στο γνωστό
θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η χώρα του δεν συνδέει τη
διατήρησή της στην Κύπρο με την πρόοδο στο
Κυπριακό; Ενώ οι Αμερικανοί πρωταγωνιστούν
στη θέση ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα πρέπει να
αποχωρήσει από την Κύπρο, αν δεν σημειωθούν
θετικές εξελίξεις προς τη λύση. Επειδή «όλβιος
όστις της Ιστορίας έσχεν μάθησιν» και επειδή ούτε
αμνήμονες ούτε αγνώμονες έχουμε δικαίωμα να
είμαστε, ας ανατρέξουμε εν ολίγοις στη διαχρονική
στάση τόσο της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας έναντι της Κύπρου. Αδιαμφισβήτητα γεγονότα και καταγεγραμμένη ιστορική
αλήθεια από την εποχή εγκαθίδρυσης της ανεξαρτησίας. Τη δεκαετία του 1960 όταν η Τουρκία με
τη συνενοχή των Αμερικανοβρετανών στοχοποίησαν την Κυπριακή Δημοκρατία, επιχειρώντας
την κατάλυσή της, η τότε Σοβιετική Ένωση αντέδρασε τόσο σε πολιτικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο.
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρωταγωνίστησε στην
υιοθέτηση του ψηφίσματος 186 του 1964 το οποίο
ματαίωσε τη δόλια τουρκική προσπάθεια να αμφισβητηθεί η νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση και να
θεωρηθεί ως μη εκπροσωπούσα το σύνολο του
πληθυσμού και ολόκληρης της γεωγραφικής επικράτειας του νησιού. Ταυτόχρονα προσφέρθηκε
να προμηθεύσει με πυραυλικά συστήματα την
Κύπρο για αντιμετώπιση τουρκικών αεροπορικών
επιδρομών. Πυραυλικά συστήματα που ουδέποτε
έφθασαν στην Κύπρο, αφού οι γνωστοί «άσπονδοι
φίλοι μας» παρενέβησαν για να τα παρεμποδίσουν

και να καταλήξουν τελικά στην Αίγυπτο. Η συνεπής
και στη βάση αρχών συμπαράσταση της τότε Σοβιετικής Ένωσης συνεχίστηκε με την πολύμορφη
στήριξη στο πολιτικό, διπλωματικό και στο οικονομικό πεδίο. Μερικοί εντός Κύπρου ασκούν κριτική
στη Ρωσία ότι δεν παρενέβη το 1974 για να αποτρέψει
την τουρκική εισβολή. Παρουσιαζόμενοι ως δήθεν
αμνήμονες του γεγονότος ότι το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου εγκατέστησε στην
Κύπρο μια κυβέρνηση ανδρεικέλων της ελλαδικής
χούντας. Χωρίς να κατανοούν, ότι η αμερικανονατοϊκή συνωμοσία είχε σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο, ώστε να ήταν απολύτως βέβαιο ότι δεν
επρόκειτο να παρέμβει η τότε Σοβιετική Ένωση
για να διασώσει δύο καθεστώτα, στην Κύπρο και
την Ελλάδα, που εκτελούσαν διατεταγμένες υπηρεσίες εκείνων που πρωταγωνιστούσαν στον ψυχρό
πόλεμο κατά της Ρωσίας.
Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Κύπρο και την Ελλάδα, η Σοβιετική Ένωση και αργότερα η Ρωσική Ομοσπονδία στήριξε όλα τα θετικά
για την Κύπρο ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ το 2004
με προβολή απειλής άσκησης βέτο, ματαίωσε προσπάθεια να υιοθετηθεί το Σχέδιο Ανάν, ως απόφαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως και στον τομέα
της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου η Ρωσική
Ομοσπονδία στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην Κύπρο.
ΗΠΑ και όλες οι χώρες μέλη της Ε.Ε., –πλην βέβαια
της Ελλάδας, αλλά και της τιμητικής εξαίρεσης της
Γαλλίας, έθεσαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να
έχουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε καθεστώς εμπάργκο, σε ό,τι αφορά την προμήθεια παντός είδους
αμυντικού υλικού. Η Ρωσική Ομοσπονδία, παρά
τις λυσσώδεις αντιδράσεις, ακόμα και απειλές της
Τουρκίας, προμήθευσε την Κυπριακή Δημοκρατία
με υπερσύγχρονο αμυντικό υλικό. Μάλιστα, το
1998 όταν η Τουρκία διατύπωνε απειλές για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κύπρου σε περίπτωση
εισαγωγής και εγκατάστασης του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-300, η Ρωσία προσφέρθηκε
να αναλάβει την άμυνα της Κύπρου.
Ορθό και λογικό, λοιπόν, να αξιοποιούμε τα συμφέροντα τρίτων στην περιοχή προς όφελος των
δικών μας εθνικών συμφερόντων. Όπως και την
αδήλου καταλήξεως κρίση, στις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις.
Θα ήταν όμως άσοφο, αλόγιστο, ασυλλόγιστο
και απερίσκεπτο να στραφούμε εναντίον διαχρονικών φίλων της Κύπρου, εμπλεκόμενοι σε μια ψυχροπολεμική λογική με οφθαλμοφανείς κινδύνους.
Θα πρόκειται περί ασύγγνωστης πλάνης.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ανευθυνότητά μας φέρει βαρύ ιστορικό. Οι πρώτες διαφωνίες επί του Συντάγματος θα μπορούσαν να είχαν
επιλυθεί μέσα από τον διάλογο, αλλά και διαμέσου των
θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών. Δεν επιλύθηκαν, με
αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δικοινοτικές συγκρούσεις.
Κανείς δεν απολογήθηκε ποτέ και σε κανέναν. Οι ένοπλες δικοινοτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν θα μπορούσαν να
είχαν τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, αν η δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση εφάρμοζε τις ελάχιστες υποχρεώσεις της για την
προστασία των πολιτών. Ως γνωστό, δεν συνελήφθησαν οι
τρομοκράτες. Τουναντίον η ίδια η κυβέρνηση υπό τον Μακάριο
επέτεινε με τα κρατικά όργανα ασφαλείας και διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες το σκηνικό βίας. Αποτέλεσμα, χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι πρόσφυγες, δεκάδες νεκροί και τραυματίες.
Κανείς δεν απολογήθηκε ποτέ και σε κανέναν. Περνάμε στην
επόμενη τραγωδία, όπου λίγοι σκληροπυρηνικοί ξεπερνούν
τα όρια της γραφικότητας και των αλυτρωτικών τάσεων της
υπόλοιπης κοινωνίας και αποφασίζουν να ανατρέψουν τη
νόμιμη κυβέρνηση του κράτους. Η ιστορία είναι γνωστή κι
οι λίγοι γραφικοί που μας κόστισαν 200 χιλιάδες πρόσφυγες,
χιλιάδες νεκρούς και το 37% της χώρας, κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας. Κάποιοι εξ αυτών, χαράζουν ακόμα
πολιτικές ή/και συνειδήσεις. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Κι έτσι
τα χρόνια κύλησαν, με τον πολιτικό αμοραλισμό και την υποκρισία να εδραιώνονται παντού, πέραν του εθνικού ζητήματος.
Η ανομία εντοπίζεται πλέον διάχυτη στην κοινωνία και στην
οικονομική ζωή του τόπου. Ενδεικτικό υπήρξε το σκάνδαλο
του χρηματιστηρίου όπου οι εποπτικοί μηχανισμοί ανύπαρκτοι
κι ανεπαρκείς ως ήταν, δεν απέτρεψαν την απώλεια εκατομμυρίων αποταμιεύσεων για ανυποψίαστους πολίτες. Αντί να
προχωρήσουμε σε άμεση διορθωτική δράση, αυστηρές νομοθεσίες και μηχανισμούς επίβλεψης, συνεχίσαμε την πορεία
μας ωσάν να μη συνέβη ποτέ τίποτα. Το κανονιστικό πλέγμα
που εισήχθη λόγω ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
φάνηκε να μας πτοεί ώστε να πάψουμε να καταστρατηγήσουμε
κάθε κώδικα δεοντολογίας ή έστω να εγκαταλείψουμε τις πολιτικές της αρπαχτής. Κανείς δεν τιμωρήθηκε.
Ως τραγικό διάλειμμα από τα οικονομικά σκάνδαλα, πληρώσαμε στο Μαρί με αίμα το πελατειακό κι ανάλγητο κράτος.
Η αβουλία και η ευθύνη του τότε προέδρου είναι δεδομένη
τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή όμως, δεν ήταν αρκετή
ώστε να κρύψει τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και των
σωμάτων ασφαλείας την ώρα της κρίσης. Ούτε τότε αδράξαμε
την ευκαιρία να αλλάξουμε τις διαδικασίες λειτουργείας τους,
να θεσπίσουμε κριτήρια πρόσληψης, αξιολόγησης και πρόσληψης. Να ορίσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση ως προϋπόθεση. Κανείς δεν απολογήθηκε.
Ακολούθησαν οι φούσκες των ακινήτων και ο αλόγιστος
δανεισμός από τα πιστωτικά ιδρύματα. Το υψηλό ιδιωτικό
χρέος συμπαρέσυρε και το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να
φτάσουμε στην πτώχευση του 2013. Κανένας ανεξάρτητος
θεσμός δεν παρενέβη, ούτε προνοητικά ούτε διορθωτικά. Δεν
προχωρήσαμε στη δημιουργία ασφαλιστικών δικλίδων, ενώ
χρειαστήκαμε την επιβολή μνημονίων για να το πράξουμε,
με βαριά καρδιά. Μερικά χρόνια αργότερα, αφού κλείσαμε τη
Λαϊκή Τράπεζα και κουρέψαμε την Κύπρου, αθετήσαμε τις
δεσμεύσεις μας για την πλήρη αναδιάρθρωση και εξυγίανση
της Συνεργατικής. Της βάλαμε λουκέτο, με τη συνολική ζημιά
να εκτιμάται πέραν των 5 δισ. για τα δημόσια ταμεία. Καμία
απολογία, κανείς δεν απολογήθηκε ποτέ και σε κανέναν.
Κι αφού χάσαμε κάθε προηγούμενη ευκαιρία να διορθώσουμε
τα κακώς κείμενα, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμα
αποτρόπαιου εγκλήματος. Μετράμε ήδη επτά νεκρές μετανάστριες, δύο εκ των οποίων ανήλικες, γιατί κανείς αρμόδιος
δεν διερεύνησε ως όφειλε, την εξαφάνιση του πρώτου θύματος
τουλάχιστον. Αποτέλεσμα; Για κάθε δολοφονία που ακολούθησε,
οι αρχές –καθ’ υπερβολή– ασφαλείας, μοιράζονται καθαρά
την ευθύνη με τον δολοφόνο.
Όταν ανάμεσα στους πολίτες κυριαρχεί το αίσθημα ανασφάλειας, ποτέ και καμία παραίτηση δεν είναι αρκετή. Καμία
απολογία δεν θα προστατέψει το δικαίωμα στη ζωή. Πόσες
ακόμα ευκαιρίες άραγε θα χάσουμε για να πάρουμε τα δέοντα
μέτρα; Αν κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιθυμούν να ανακόψουν την αυτοκαταστροφική πορεία της χώρας, αν θέλουν
να αποτρέψουν την επόμενη τραγωδία, έχουν χρέος να σταθούν
τίμια απέναντί στους πολίτες με στέρεες προτάσεις, με πλάνο
ξηλώματος τους πελατειακού κράτους, με μηχανισμούς λογοδοσίας. Έχουν χρέος να επαναφέρουν άμεσα την υπευθυνότητα και την ευνομία στην καθημερινότητα όλων μας. Οτιδήποτε άλλο είναι ασκήσεις πολιτικής επικοινωνίας κι εμείς
κομπάρσοι σε παιχνίδια εξουσίας.
Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Με το δικό μας ήθος πότε θα λογαριαστούμε;
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά
από δύο σχεδόν εβδομάδες
και ένα πιεστικό κύμα αντιδράσεων αποφάσισε να παραιτηθεί. Ή πιέστηκε να παραιτηθεί. Δεν έχει και τόση
σημασία τί από τα δύο συνέβηκε. Εκείνο
που έχει σημασία είναι πως ο ίδιος, όπως
διαφάνηκε, εξακολουθεί να μην κατανοεί
την έννοια της “πολιτική ευθυξία” αλλά
ούτε και την χρησιμότητα της.
Αυτό βέβαια δεν θάπρεπε να αποτελεί
έκπληξη δεδομένης της προιστορίας του
εν λόγω Υπουργού, όπου κατα την διάρκεια
της θητείας του συνέβηκαν τα σημεία και
τα τέρατα και αυτός παρέμενε γατζωμένος
στην καρέκλα του. Άρα θα ήταν τουλάχιστον αφελές να πιστεύει κάποιος ότι από
την μια μέρα στην άλλη η φτιαξιά του κ.
Νικολάου θα άλλαζε και θα αποκτούσε το
ανάστημα πολιτικού που γνωρίζει και ανα-

γνωρίζει την σημασία της πολιτικής ευθιξίας. Η παραίτηση του ήταν αναπόφευκτη
όχι για λόγους που αφορούν στην ουσία
αλλά για λόγους που αφορούν στο πολιτικό
κόστος της Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος.
Η κατακραυγή και ο θυμός των πολιτών
ανησυχησαν τους κυβερνώντες όχι βέβαια
σε ένα επίπεδο ουσίας αλλά στο γνωστό
επίπεδο του μετρήματος των ποσοστών
και των κουκιών τους.
Γι’αυτό τους πήρε άλλωστε τόσες μέρες
και τόσες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις
για να αποφασίσουν πως έπρεπε να θυσιαστεί ο “πολύτιμος συνεργάτης του Προέδρου”, ο οποίος παρότι τον διέκρινε το
πολιτικό ήθος, σύμφωνα πάντα με τον
Πρόεδρο, εντούτοις δεν είχε την ικανότητα
να αντιδράσει όπως ένας πολιτικός με πολιτικό ήθος.
Από την άλλη η αντιπολίτευση άρπαξε

την ευκαιρία να μας το παίξει προστάτης
του πολιτικού ήθους, με την ίδια φαιδρή
πεποίθηση πως θα μας έπειθε ότι εκείνο
που πρωτίστως την ενδιαφέρει είναι η
ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και όχι
η χρησιμοποίηση των γεγονότων προς
όφελως των δικών τους κουκιών.
Λες και η δική τους διαδρομή δεν απέδειξε πολλάκις την δική τους ανεπάρκεια
αντίληψης του όρου πολιτική ευθυξία. Με
πιο απλά λόγια όλο αυτό το τραγικό “πολιτικό τσίρκο” το οποίο εκτυλίσσεται για
να κατευνάσει τάχα μου τον συγκλονισμό
μας δεν εκπορεύεται από καμμία ουσία,
αλλά από την προσπάθεια να καμουφλάρουν ακόμη μια φορά την αβάσταχτη ελαφρότητα της πολιτικής τους επάρκειας.
Άρα άς μην κάνουμε το τραγικό λάθος να
εξαρτήσουμε την ουσία από τους δικούς
τους χειρισμούς, διότι η ουσία είναι αυτή
η οποία γίνεται τώρα πρωτοσέλιδο στα

διεθνή μέσα ενημέρωσης υποδεικνύοντας
τα χειρότερα χαρακτηριστικά της κοινωνίας
μας και την σάπια νοοτροπία που κουβαλάμε.
Το ήθος των πρωταγωνιστών της πολιτικής σκηνής είναι ήδη γνωστό πως
απουσιάζει εδώ και χρόνια. Τί γίνεται όμως
με το δικό μας ήθος; Ποιοί καταντήσαμε
να είμαστε; Κι’αν αυτό που είμαστε είναι
που τελικά επιτρέπει στον όποιο ζαπτιέ
να θεωρεί ότι κάποιοι ανθρώποι είναι υποδυέστεροι λόγω της καταγωγής τους. Αν
θέλουμε να ανασύρουμε μια ουσία από
όλο αυτή την φρίκη, τότε επιβάλλεται να
κοιταχτούμε στον καθρέφτη.
Και να παραδεχτούμε πως μέσα μας
υφέρπει αυτή η ρατσιστική νοοτροπία που
μας “επιτρέπει” να θεωρούμε στα πλαίσια
της στενομυαλοσύνης μας και του αρχοντοχωριατισμού μας, αυτούς τους ανθρώπους δούλους μας και όχι εργοδοτούμενους

μας. Αυτούς που ξεσκατίζουν τους πατεράδες μας και τα παιδιά μας και που έρχονται εδώ για να μπορέσουν να ταίσουν
τα δικά τους παιδιά, εμείς δεν τους θέλουμε
καν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι μαζί μας
για να φάνε κι’αυτό είναι το λιγότερο από
τις απαράδεκτες συμπεριφορές μας. Ας
μην είμαστε λοιπόν υποκριτές κι’αν είναι
να συγκλονιστούμε άς το πράξουμε επί
της ουσίας.
Δεν αρκεί να βγαίνουμε σε διαμαρτυρίες
ή να ποστάρουμε στα σόσιαλ μήντια τον
θυμό μας, αλλά ούτε και να περιμένουμε
από τον όποιο Ιωνά να αντιληφθεί την ουσία. Εκείνο που επιβάλλεται είναι να αλλάξουμε μυαλά, αλλά για να το κάνουμε
πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε πως έχουμε
καταντήσει μια κοινωνία αφόρητα μικρόψυχη και επιδερμική.

elenixenou11@gmail.com
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Εις μνήμην...

Το Συμβούλιο της Ευρώπης

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ









Να απαιτήσουμε από
τους πολιτικούς μας να
εμπιστευθούν όχι κολλητούς και ημετέρους,
αλλά εκείνους που μπορούν να κάνουν καλά τη
δουλειά τους.
ζήσαμε στα Ιμια, στις φωτιές του
2007, στο Μάτι και –αν δεν αλλάξουμε μυαλά– θα το ξαναζήσουμε.
Εύχομαι όχι σε κάποια κρίση που
θα θυσιάσει ανθρώπινες ζωές πάλι
ή θα αφορά την εθνική μας κυριαρχία. Ενα κράτος για να λειτουργεί
αποτελεσματικά πρέπει να βασίζεται
στον επαγγελματισμό, στην αυστηρή
αξιολόγηση, στις συνεχείς ασκήσεις
ετοιμότητας και στον λεπτομερή
σχεδιασμό. Η αξιολόγηση σπανίζει
από καιρό και όχι μόνο τα τελευταία
χρόνια. Επικρατούν κριτήρια συνδικαλιστικά και συντεχνιακά. Εχει
κυριαρχήσει μια κουλτούρα κάλυψης
των μετρίων και των ανεπαρκών.
Ενίοτε μεταφράζεται και σε κυνήγι
των πολύ ικανών που ξεχωρίζουν...
Ο επαγγελματισμός και η μεθοδική
προετοιμασία απουσιάζουν γιατί,
συχνά, κομμάτια των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας

λειτουργούν με όρους ΔΕΚΟ, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Οι πολιτικοί γνωρίζουν συνήθως το πρόβλημα. Ο Νίκος Τόσκας είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής πως η Πυροσβεστική
είναι το πιο στρεβλό κομμάτι του
ελληνικού κράτους. Του την «έπεσαν» άπαντες, δεν άλλαξε αρκετά
και η συνέχεια είναι γνωστή. Είναι,
άλλωστε, σπάνιες οι περιπτώσεις
που κάποιος υπουργός θέλει να
«σπάσει αυγά». Βρίσκεται αντιμέτωπος με τους συνδικαλιστές του
κόμματός του και οικουμενικές αντιδράσεις. Συνειδητοποιεί ότι για
να αλλάξει την κατάσταση θα απαιτηθεί χρόνος. Οι σύμβουλοί του τον
προειδοποιούν πως στο μεσοδιάστημα μπορεί να συμβεί μια «στραβή», ενώ το όφελος των όποιων τομών θα το εισπράξει ο επόμενος.
Εχουν υπάρξει εξαιρέσεις, αλλά είναι
λίγες και δεν έχουν διάρκεια, γιατί
ένας κακός υπουργός μπορεί να χαλαρώσει και στη συνέχεια να καταστρέψει ό,τι σωστό έχει γίνει στη
διάρκεια μιας παρένθεσης. Η Ελλάδα
είναι αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, εντός και εκτός συνόρων.
Δεν θα αντέξει να τα βγάλει πέρα
με το αναιμικό, μη αξιοκρατικά στελεχωμένο κράτος που διαθέτει σήμερα. Εύκολη υπόθεση σίγουρα δεν
είναι. Στο DNA όλων των κομμάτων
εξουσίας παραμονεύουν η αρρώστια
του μικροκομματισμού και το σαράκι
των μικρών διαπλοκών που ροκανίζουν τα θεμέλια ενός στέρεου και
στιβαρού κράτους. Τα ρουσφέτια
φέρνουν ψήφους, όπως και οι τακτοποιήσεις ημετέρων. Τα πληρώνεις, όμως, ακριβά όταν ξεσπά μια
κρίση και πρέπει να βασιστείς σε
ανεπαρκείς χειριστές και ανύπαρκτα
σχέδια και μηχανισμούς. Το λιγότερο
που μπορούμε, λοιπόν, όλοι μας να
κάνουμε για τη μνήμη των νεκρών
στο Μάτι είναι να απαιτήσουμε από
τους πολιτικούς μας να σοβαρευθούν
και να εμπιστευθούν όχι κολλητούς
και ημετέρους, αλλά εκείνους που
μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά
τους.

Σήμερα το Συμβούλιο
της Ευρώπης, ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός, γιορτάζει τα
70 χρόνια από την
ίδρυσή του. Η ημέρα είναι σημαντική όχι μόνο για τον θεσμό που
θέτει ως βασικό στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,
αλλά και για την Ελλάδα, που είναι
μέλος του για σχεδόν 70 χρόνια.
Σήμερα, για πρώτη φορά, Ελληνας
δικαστής, ο Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
το οποίο, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(του 1950) από τις χώρες-μέλη,
έχει διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο
στην εξέλιξη της Ευρώπης ως χώρου Δικαιοσύνης και ειρήνης.
Ασφαλώς, δεν είναι όλα ρόδινα
στη Γηραιά Ηπειρο σε αυτή τη
ρευστή εποχή, αλλά το Συμβούλιο
είναι η έμπρακτη προσπάθεια 47
χωρών-μελών με πληθυσμό πάνω
από 830 εκατ. να αφήσουν πίσω

τους εφιάλτες που κορυφώθηκαν
με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
να εξασφαλίσουν την ασφάλεια,
τα δικαιώματα και την ευημερία
των πολιτών τους. Το εγχείρημα
δεν αφορά μόνο τις σχέσεις μεταξύ
των χωρών της αιματοβαμμένης
ηπείρου αλλά και τις σχέσεις κράτους-πολίτη, δίνοντας φωνή στον
καθένα και ελπίδα σε όποιον αισθάνεται αδικημένος.
Η περίπτωση της Ελλάδας είναι
ενδεικτική. Η χώρα μας έγινε το
11ο μέλος του Συμβουλίου τον Αύγουστο του 1949, τρεις μήνες μετά
την ίδρυσή του. Τον Δεκέμβριο
του 1969, η χούντα αναγκάστηκε
να αποσυρθεί από το Συμβούλιο
για να αποφύγει την αποπομπή
της λόγω της καταπάτησης των
αρχών του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο πλήγμα στη δικτατορία. Ηταν και ήττα
για τις ΗΠΑ, που επιχείρησαν ματαίως να στηρίξουν τη δικτατορία
με παρεμβάσεις στο Συμβούλιο.
Η εξέλιξη αυτή ενθάρρυνε την αντίσταση εναντίον της χούντας.
Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, το Συμβούλιο κάλεσε την Ελλάδα να επιστρέψει.

Εκτοτε, Ελληνες πολίτες και μετανάστες στρέφονται συχνά στο
Δικαστήριο στο Στρασβούργο για
να βρουν το δίκιο τους όταν τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα έχουν
εξαντληθεί. Το 2018, το Δικαστήριο
εξέτασε 408 αιτήματα που αφορούσαν την Ελλάδα. Απ’ αυτά,
απέρριψε 370, ενώ σε 30 περιπτώσεις βρήκε ότι τουλάχιστον μία
αρχή της Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είχε παραβιαστεί.
Τον Ιανουάριο του 2019, εκκρεμούσαν 737 υποθέσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων (διακρατικών αλλά και ατομικών προσφυγών) είναι εντυπωσιακός: το 2017
κατατέθηκαν 63.350 προσφυγές,
ενώ εκκρεμούσαν 56.250.
Από την ένταξη της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν δεσπόζει
στην καθημερινότητά μας όσο οι
θεσμοί της Ε.Ε. Ο παλιότερος οργανισμός, όμως, συμβάλλει συνεχώς στην προσπάθεια να ξεπεράσουμε (και όχι μόνο εμείς) και τα
προβλήματα που χρονίζουν και
όσα εμφανίζονται τώρα. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (όπου συμμετέχουν επτά Ελληνες βουλευτές

Προς ευρωεκλογές
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Με αδιαφορία και ανία
αντιμετωπίζει το
εκλογικό σώμα την
πορεία προς τις ευρωεκλογές, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε τρεις εβδομάδες από
σήμερα. Δικαίως από μιαν άποψη.
Διότι, εκτός από ελαχίστους μεμυημένους στα ευρωπαϊκά, ουδείς αντιλαμβάνεται ποία η χρησιμότης
ενός θεσμού εξόχως πολυδάπανου.
Δημοκρατική νομιμοποίηση δεν
παρέχει επί της ουσίας η Ευρωβουλή,
καθώς η ενωμένη ούτως ειπείν Ευρώπη τελεί υπό τη σιδηρά κυριαρχία
της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών,
της πανισχύρου Επιτροπής και του








Το ευρύτερο ενδιαφέρον
εστιάζεται κυρίως στο
ποσοστό που θα εξασφαλίσουν τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα της
εθνικιστικής ή «άκρας
Δεξιάς», όπως τα αποκαλούν.
ατύπου, πλην όμως δυναστικού
ελέγχου που ασκεί στη ζώνη του
ευρώ, το εξ ολοκληρία ελεγχόμενο
από το Βερολίνο Eurogroup, όργανο
μη θεσμικό, παρεμπιπτόντως.
Καλώς ή κακώς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζονται από τους πολίτες ως μία
προνομιούχος ομάς, υψηλότατα
αμειβόμενη, τελούσα σε διακοπές
επί μία πενταετία. Ο τύπος και τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ δεν ασχολούνται
με τις εκεί δραστηριότητές τους.
Γνώση ακριβή των θεμάτων δεν
έχουν πλην ελαχίστων οι ευρωβουλευτές, λόγω του ιδιαιτέρως τεχνοκρατικού χαρακτήρος των προς ψήφιση οδηγιών και αποφάσεων των
Συμβουλίων ή της Επιτροπής. Τοποθετούνται για ένα τρίλεπτο και
ψηφίζουν σύμφωνα με τις θέσεις

που διαμόρφωσαν ομάδες τεχνοκρατών για λογαριασμό του Λαϊκού
Κόμματος, των Σοσιαλιστών και
κάποιων άλλων μικροτέρων ομάδων.
Το ευρύτερο ενδιαφέρον στις
εκλογές της 26ης Μαΐου εστιάζεται
κυρίως στο ποσοστό που θα εξασφαλίσουν τα ευρωσκεπτικιστικά
κόμματα της εθνικιστικής ή «άκρας
Δεξιάς», όπως τα αποκαλούν. Αλλά
ακόμη και εάν οι προβλέψεις επαληθευθούν, και αναδειχθεί μία ομάδα σημαντική σε αριθμό, θα είναι
απλώς εξόχως θορυβώδης, που θα
διαταράξει την κρατούσα «ευπρέπεια» των αιθουσών συνεδριάσεως
των Βρυξελλών και του Στρασβούργου. Ας μη λησμονούμε ότι οι πλέον
απολαυστικές και ταυτοχρόνως δηκτικότερες παρεμβάσεις στην απερχόμενη Ευρωβουλή έγιναν από τον
Βρετανό ευρωσκεπτικιστή Νάιτζελ
Φάρατζ, που θα μετάσχει των εκλογών ως επικεφαλής του Κόμματος
Brexit. Θα υπάρξουν και άλλοι πλέον,
αλλά ασφαλώς όχι εξίσου πνευματώδεις, διότι απλούστατα δεν θα
είναι Βρετανοί.
Στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές
έχουν αποκλειστικώς τοπικό χαρακτήρα. Είναι μία πρώτη αναμέτρηση
μεταξύ των ηγετών των δύο μεγάλων κομμάτων, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ,
και άλλων μικροτέρων, που θα επιχειρήσουν να σταθμίσουν την επιρροή τους, όχι με βάση αναγωγές
των δημοσκόπων, αλλά στην κάλπη.
Εξ ου και το πολιτικό τους νόημα.
Αυτό θα είχε μεγαλυτέρα σημασία
εάν ο κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας
πολιτικός όπως οι άλλοι. Μόνον που
δεν είναι, διότι κινείται εκτός των
ισχυουσών συμβάσεων.
Κάποτε η κατάρτιση της λίστας
και οι εκλόγιμες θέσεις των βουλευτών ενέπιπτε στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του ηγέτη ενός κόμματος. Ηταν προνόμιο και μπελάς.
Με τον σταυρό προτιμήσεως και
τον διπλασιασμό των υποψηφίων,
οι ηγέτες απηλλάγησαν από ένα
πρόβλημα. Ας τρέξουν οι υποψήφιοι
μήπως και μειωθεί το ποσοστό της
αποχής. Κάτι είναι και αυτό.
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και επτά αναπληρωτές) και διάφορες επιτροπές του Συμβουλίου
επιτηρούν τις εξελίξεις σε κάθε
χώρα-μέλος. Μεταξύ αυτών είναι
η μάχη κατά των βασανιστηρίων,
του ρατσισμού, της διαφθοράς,
του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, του κράτους δικαίου και των κοινωνικών
δικαιωμάτων. Περυσινή επίσκεψη
της επιτρόπου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς,
στην Ελλάδα, εντόπισε, μεταξύ
άλλων, ανησυχητικά φαινόμενα
στη διαχείριση μεταναστών και
προσφύγων αλλά και ότι η οικονομική κρίση είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την ψυχική
υγεία πολλών πολιτών.
Από την αρχή, η σχέση της Ελλάδας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους θεσμούς του ήταν
ουσιαστική. Οπως, εξάλλου, και
στην περίπτωση πολλών άλλων
χωρών. Το Συμβούλιο είναι ακρογωνιαίος λίθος για την Ευρώπη
που γνωρίσαμε, μια Ευρώπη αρχών
που οφείλουμε να γνωρίζουμε για
να μπορούμε να τη διαφυλάξουμε.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Σημασία δεν έχει ούτε
να θυμώνουμε ούτε
να βρίζουμε κάθε φορά τους πολιτικούς
μας έπειτα από μία
μεγάλη κρίση. Σημασία έχει να κάθονται κάποιοι έμπειροι
άνθρωποι με κρύα καρδιά και καθαρό
μυαλό, οι οποίοι θα αναλύουν τι
πήγε στραβά και θα καταρτίζουν
ένα σοβαρό σχέδιο το οποίο θα διορθώνει τα προβλήματα και θα διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν.
Το ελληνικό κράτος έχει ένα μεγάλο
πρόβλημα. Δεν βασίζεται σε διαδικασίες και θεσμούς, αλλά στο φιλότιμο κάποιων και σε «γιούρια». Το
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ευρωεκλογές απολιτικές
Εγγύτατες πλέον οι Ευρωεκλογές
και ο προεκλογικός λόγος (εκφραστική και θεματικές) παιδαριώδης
– τόσο ασήμαντος, που τρομάζει.
Τα ελλαδικά πολιτικά κόμματα και
οι χρισμένοι από τα κόμματα υποψήφιοι ευρωβουλευτές διαστρέφουν
ακόμα και τις Ευρωεκλογές σε φτηνή
αντιμαχία εγχώριας μικρογυφτιάς
– θυσιάζουν τα πάντα για το βίτσιο
της εξουσιομανίας. Ποια ανθρώπινη
ποιότητα πολιτικού προσωπικού
στέλνουμε στη διακεκαυμένη ζώνη
της ευρωπαϊκής σήμερα ασυναρτησίας; Τι έχει να κομίσει η Ελλάδα
ως αντιπρόταση στην ευρωπαϊκή
σύγχυση και ανημπόρια;
Ο Paul Tyson, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Brisbane, στο
Queensland της Αυστραλίας, πολύ
μακρινός αλλά οξυωπέστατος, μας
θυμίζει τον αποκαλυπτικό ρόλο που
έπαιξε η Ελλάδα το 2015: «Η αποφασιστική νίκη του Οχι επί του Ναι
στο ελληνικό δημοψήφισμα φανέρωσε τη δριμύτατη διαφορά ανάμεσα στις πρακτικές της διεθνούς
οικονομοκρατίας και στην κρατικά
θεσμοποιημένη πολιτική ελευθερία,
στον νεωτερικό κόσμο…
…Σε αυτό το δημοψήφισμα ο
ελληνικός λαός στάθηκε στο πλευρό
της (τότε) κυβέρνησης επιμένοντας
ότι η επιβολή μέτρων βαθιάς λιτότητας στο κράτος του θα ήταν μια
οικονομικά εξοντωτική πράξη απροσμέτρητης ωμότητας. Ωστόσο, μολονότι ο λαός συνέτρεξε την κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν έκανε
το ίδιο για τον λαό μετά το δημοψήφισμα. Προφανώς για να αποτρέψει την αποπομπή της Ελλάδας
από την Ευρωζώνη, ο πρωθυπουργός Τσίπρας ενέδωσε πλήρως στον

εκβιασμό της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής εξουσίας πηγαίνοντας ενάντια στην εκπεφρασμένη
πολιτική βούληση του λαού, τον
οποίο εκλέχθηκε να εκπροσωπεί».
Τον καθηγητή Tyson δεν τον ενδιαφέρει η εξωμοσία Τσίπρα (χυδαιότατη), το ξεπούλημα της δημοψηφισματικής εντολής που του
είχε δώσει ο λαός. Τον ενδιαφέρει
το γεγονός ότι οι δομές και λειτουργίες της Ε.Ε. «κατέλυσαν θεσμικά
την πολιτική ελευθερία στην Ευρώπη», εξαναγκάζοντας έναν λαό
να αρνηθεί την ετυμηγορία του.
Και όχι για να διασώσει κάποια οικονομικά οφέλη, το αντίθετο: «Η
αλλαξοπιστία Τσίπρα είχε ως αποτέλεσμα ένα ακόμα μεγαλύτερο
χρέος για την Ελλάδα, μια ακόμα
μεγαλύτερη λιτότητα για τους φτωχούς, την πλήρη εξόντωση του ηθικού και τον εξευτελισμό της πολιτικής αυτονομίας του ελληνικού
λαού».
Οποιαδήποτε εκ των υστέρων
επιφύλαξη για την «ορθότητα» της
δημοψηφισματικής ετυμηγορίας
του ελληνικού λαού απηχεί απερίφραστα τη λογική κάθε δικτατορίας:
«κάποιοι» (εν προκειμένω ο Τσίπρας,
όπως άλλοτε ο Παττακός ή ο Πάγκαλος) σκέπτονται «ορθότερα» από
τον λαό, γι’ αυτό και έχουν δικαίωμα
να βιάζουν τη θέλησή του. Ευτυχώς
η Αυστραλία είναι αρκετά μακριά,
και είναι δύσκολο να καταλογίσει
κανείς στον Paul Tyson ιδιοτελή
υπονόμευση της πολιτικής σταδιοδρομίας του Α. Τσίπρα.
Η απροσχημάτιστη προδοσία
της ετυμηγορίας του 2015 ενδιαφέρει ζωτικά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ως ένδειξη προκλητική του

φαινομένου «αποπολιτικοποίησης
της εξουσίας» (ο όρος είναι του Τσέχου φιλοσόφου Michael Hauser):
«Στα φιλελεύθερα δημοκρατικά
κράτη της Ε.Ε. η πολιτική εξουσία,
χρηματοοικονομική και τεχνοκρατική, ορίζει πλέον τις υλικές (και
όχι μόνο) συνθήκες της ζωής των
πολιτών αυτονομημένη προκλητικά
από τις ανθρώπινες ανάγκες και τις
λειτουργίες της δημοκρατίας».
Ο Τσίπρας αμείφθηκε πλουσιοπάροχα για τον μακάβριο ρόλο του
Εφιάλτη στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου 2015 – απόλαυσε τετραετή
πρωθυπουργία. Η διεθνοποιημένη
εξουσία Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
απέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να
χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών σε κοινωνίες έγκαιρα διαβρωμένες από τη μεθοδική απαιδευσία
και τον τηλεοπτικό πρωτογονισμό.
Καθόλου τυχαία, στην προεκλογική
τώρα περίοδο, κανένα ελλαδικό
«κόμμα εξουσίας» δεν τολμάει να
ψελλίσει, έστω υπόμνηση του κινδύνου ολοκληρωτικής υποταγής
της πολιτικής στην απανθρωπία
της εξουσίας των «Αγορών».
Μια άλλη, σπουδαία ευρωπαϊκή
φωνή, με δυναμική απήχηση και
στον αμερικανικό χώρο, ο Paul Virilio, επίσης φιλόσοφος, επισήμανε
καίρια την έκλειψη-εξαφάνιση, στην
περίπτωση της Ευρώπης, των προϋποθέσεων και παραγόντων και
επέτρεπαν ως τώρα να λαμβάνονται
συλλογικές αποφάσεις για τα κοινά,
σε όποιο ρεαλιστικό χρόνο απαιτεί
η λήψη ανθρώπινων αποφάσεων.
Σήμερα, η απίστευτη ταχύτητα συγκέντρωσης των αυτοματοποιημένων

πληροφοριών από τις χρηματιστηριακές αγορές και η αλγοριθμικά
προκαθορισμένη αξιοποίησή τους
(η συναγωγή «απαντήσεων») ορίζουν
τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας. Η ταχύτητα που αναπτύσσει
η ίδια η λειτουργία της ολότητας
του συστήματος, την καθιστά ανυπότακτη στον ανθρώπινο έλεγχο.
Η δικτατορία της Τρόικας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με θλιβερή
ορντινάντσα όχι μια οποιαδήποτε
«Αριστερά» αλλά τη «ριζοσπαστική»
(!), δεν αφύπνισε αντανακλαστικά
παραμικρής «αντίστασης» των Ελλήνων στην έσχατη φτωχοποίηση
και στον διεθνή διασυρμό τους.
Μόνο, από καιρό σε καιρό, η γαργάρα της τυποποιημένης συνθηματολογίας του ΚΚΕ ή κάποιων γραφικών, ενός συγκινησιακού, πολιτικά άσαρκου πατριωτισμού.
Οταν, τυπικά, σταμάτησαν οι
πρόδηλες «αυτοψίες» της Τρόικας
και η «ριζοσπαστική» ορντινάντσα
γλεντοκόπησε χυδαία την προσχηματική «απελευθέρωση» (έστω με
υποθηκευμένα όλα τα «ασημικά»
της χώρας), ήρθε πάλι η ώρα για
«Ευρωεκλογές». Για να ξεγυμνωθεί
άλλη μια φορά ξεδιάντροπα η διανοητική καθυστέρηση και ηθική
ευτέλεια του κομματικού μας κουκλοθέατρου: Κανένα, μα ούτε ένα
κόμμα δεν φιλοδόξησε να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο με κριτήριο την
ανθρώπινη ποιότητα, την ικανή να
αντιπαλαίψει το εξόφθαλμο αδιέξοδο
της Ε.Ε. Κριτήριο όλων, μα όλων
των κομμάτων, το πώς θα κερδηθούν οι εντυπώσεις.
Πώς να ερμηνευθεί λογικά τέτοια
υστερία αυτεξευτελισμού και αυτοκαταστροφής;
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Η πολιτική των εξαμήνων

Ομοσπονδιακή λύση και ευρωπαϊκές προεκτάσεις

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

θέμα. Ακόμα κάνει λόγο για υπαναχώρηση από συγκλίσεις και από τις
δύο πλευρές. «Ενώ οι πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους σε προηγούμενες συγκλίσεις και την επιθυμία να διατηρήσουν την πρόοδο
που μας έφερε πριν από σχεδόν δύο
χρόνια στο Κραν Μοντάνα, οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση αυτών
των δεσμεύσεων και επιθυμιών σε
όρους αναφοράς που θα χρησίμευαν
ως βάση για την επανάληψη των
οριστικών διαπραγματεύσεων δεν
έχουν ακόμη επιτευχθεί».
Όλα τα άλλα τα περί μη συνεργασίας των Τούρκων και τα περί
αδιαλλαξίας των Τ/κ, δυστυχώς για
ορισμένους, δεν υιοθετούνται από
τον γ.γ. Αποδεικνύονται λόγια του
αέρα που δυστυχώς τα λέμε εμείς,
τα ακούμε εμείς και στο τέλος οι πιο
πολλοί τα πιστεύουν. Βέβαια υπάρχει
η άμεση εξήγηση. Αυτή που για δεκαετίες ακούμε. Τα Η.Ε. κρατούν
ίσες αποστάσεις και αποφεύγουν να
καταλογίσουν ευθύνες. Αυτή η θεωρία μπορεί ορισμένες φορές να
αποδείχθηκε σωστή. Τώρα όμως
ίσως να είναι ευτύχημα για μας η
τακτική των ίσων αποστάσεων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
η έκθεση του γ.γ. προμηνύει το τέλος.
Μπορεί να μιλάει για αμυδρή ελπίδα,
αλλά όλοι όσοι ασχολούνται με το
Κυπριακό έχουν ήδη προεξοφλήσει
το τραγικό τέλος. Η επόμενη μέρα
είναι μπροστά μας. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Πώς από το «η λύση
είναι θέμα μηνών» του 2016 καταντήσαμε με μικρό παράθυρο ελπίδας
όχι για λύση, όχι για συνομιλίες, αλλά
για συμφωνία επί της προετοιμασίας.
Είναι καιρός να σταματήσουμε
να στρουθοκαμηλίζουμε και να διακηρύττουμε το πάθος μας για λύση
χθες. Ο κυριότερος λόγος που θεωρούμε γενικά θετική την έκθεση
είναι το ότι δεν τερματίζει τη διαδικασία. Δεν ασχολούμαστε με τις σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις.
Δεν τα βλέπουμε αυτά. Το μόνο που
βλέπουμε είναι η επόμενη ανανέωση
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αντί στρατηγικής
για λύση έχουμε στρατηγική για ανανέωση της παρουσίας των κυανοκράνων. Πολιτική των εξαμήνων.
Από εξάμηνο σε εξάμηνο. Ρίχνουμε
νέες ιδέες και παλινδρομούμε με
στόχο να υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία στο επόμενο ψήφισμα για ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Σ

το Μον Πελεράν τα πράγματα
έγιναν σαφή: Μόλις ο Μ. Ακιντζί παρουσίασε χάρτη για το
εδαφικό, ο Ν. Αναστασιάδης το
έβαλε στα πόδια. Αντελήφθη ότι ο
Τ/κ ηγέτης σοβαρολογούσε. Στο
Κραν Μοντάνα έγιναν ακόμα πιο
σαφή: μόλις ο γ.γ. του ΟΗΕ παρουσίασε πλαίσιο από έξι σημεία, ο Ν.
Αναστασιάδης το εξουδετέρωσε.
Αντελήφθη ότι ο Α. Γκουτιέρες σοβαρολογούσε. Θεωρώ ότι η πολιτική
Αναστασιάδη στο Κυπριακό συνιστά
τον ορισμό του τυχοδιωκτισμού.
Έχει επιλέξει τον δρόμο που οδηγεί
στη μακρόσυρτη διχοτόμηση, σκορπώντας στον αέρα το πολιτικό κεφάλαιο που έχει κατακτηθεί με τη
συμμετοχή μας στην Ε.Ε. Αντί να
αξιοποιήσουμε τα χαρτιά που μας
προσφέρει, αρμενίζουμε στα τυφλά
με «καθοδηγητή» τον Νετανιάχου.
Μια ολόκληρη γενιά από πολιτευτές σπούδασε στη «σχολή» του
’60. Το κύριο μάθημα αυτής της
«σχολής» ήταν άλλα να σκέφτονταν,
άλλα να κάνουν, να παίζουν σε δύο
ή τρία ταμπλό και να νομίζουν ότι
όλοι οι άλλοι είναι κουτόφραγκοι.
Αδύναμοι να αντιμετωπίσουν τις
εξελίξεις, δημιουργούσαν στην κοινή
γνώμη εξάρσεις από φαντασιακές
νίκες για να «αντισταθμίσουν» τα
δεδομένα που δημιουργούσε η γύρω
μας σκληρή πραγματικότητα.
Πολλοί θέτουν το ερώτημα: τι
πρέπει να γίνει; Θεωρώ ότι η λύση
στο Κυπριακό είναι απολύτως εφικτή. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαθέτει
όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν την επίλυση βιώσιμη και λειτουργική. Εμείς χρειάζεται να εργαστούμε, να επεξεργαστούμε προτάσεις, να δείξουμε τη θέλησή μας
ότι σκεφτόμαστε τόσο το Κυπριακό,
όσο και το κοινοτικό συμφέρον. Το
κλειδί βρίσκεται στη λέξη αξιοπιστία.
Ότι αναζητάμε για να αλλάξει η κατάσταση στο Κυπριακό, το έχει ήδη
επεξεργαστεί η Ε.Ε. Ό,τι είναι καινούργιο μπορεί να το υποστηρίξει,
αν έχουμε ετοιμάσει την κατάλληλη,
και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
πρακτικές, πρόταση. Παραδείγματα:
Συμμετοχή της Ε.Ε. στην οικοδόμηση ενός νέου συστήματος ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στην
ιδιότητα του κράτους μέλους.
Αξιοποίηση της ρήτρας «αμοιβαίας συνδρομής», όπως προβλέπει
η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Επεξεργασία πρόνοιας για επιβολή κυρώσεων από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε όποιο μέρος
παραβιάσει τη συμφωνία επίλυσης.

EPA/BILAWAL ARBAB

Τ

ην περασμένη Πέμπτη συζητήθηκε και υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο ασφαλείας η έκθεση
του γ.γ. για το Κυπριακό. Η προσπάθεια των Βρετανών για δήλωση, η
οποία να συνδέει άμεσα την πορεία
του Κυπριακού με την ανανέωση
της παραμονής της ειρηνευτικής δύναμης δεν τελεσφόρησε. Σίγουρα,
το τελευταίο ταξίδι του προέδρου
στο Πεκίνο και οι επαφές που είχε
με τους ομολόγους του της Ρωσίας
και Κίνας απέδωσαν καρπούς.
«Το Κυπριακό και το θέμα διατήρησης του ρόλου και της αποστολής
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ήταν ανάμεσα στα
βασικά θέματα που έθεσε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας κατά τις επαφές
που είχε στο Πεκίνο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος
Προδρόμου μετά την ολοκλήρωση
της επίσκεψης του προέδρου στο
Πεκίνο.
Δύο πλέον τα εθνικά θέματα. Το
Κυπριακό και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Παλιά
το θέμα των κυανοκράνων ήταν μια
παράμετρος του Κυπριακού προβλήματος και τώρα κατέληξε ζήτημα
από μόνο του. Στην ουσία το Κυπριακό είναι μία εκ των παραμέτρων
του θέματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Όπως συμβαίνει πάντα με τις εκθέσεις του γ.γ. προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας, έτσι και τώρα, μία έκθεση
υπέβαλε εμείς λάβαμε δύο. Δυστυχώς,
αντί να κατανοήσουμε τα πραγματικά
μηνύματα ερμηνεύουμε την έκθεση
με κριτήριο την εσωτερική κατανάλωση. Τη μεταφράζουμε πρώτα από
την αγγλική στην ελληνική και ακολούθως από την ελληνική στη δική
μας ελληνική, αυτή της αλά καρτ ερμηνείας.
Σύμφωνα με τη δική μας πλευρά
η έκθεση του γ.γ. είναι σε γενικές
γραμμές θετική.
«Είδαμε πριν μια αναλαμπή ελπίδας, συμπεριλαμβανομένης της
Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014 και της προθυμίας
των μερών να έρθουν στο Κραν Μοντάνα το 2017. Παρομοίως, όμως, είδαμε τις ελπίδες μας να καταστρέφονται», αναφέρει ο γ.γ. Τώρα το
πόσο θετικό είναι το ότι οι αναλαμπές
ελπίδας έχουν καταστραφεί είναι
πραγματικά άξιον απορίας.
Ο γ.γ. επιμένει στο πλαίσιό του,
αυτό της 30ής Ιουνίου και όχι σε
αυτό της 4ης Ιουλίου. Και πάλι όμως
σφυρίζουμε αδιάφορα. Τελικά, οι μόνοι που μιλούν για έγγραφο 4ης Ιουλίου είμαστε εμείς. Ούτε πρακτικά
ούτε διευκρινήσεις. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος ξεκαθάρισε και πάλι αυτό το

Προετοιμασίες για τον εορτασμό του Ραμαζανιού στο Πακιστάν.
Υλοποίηση έργων υποδομής με ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα, διαρθρωτικά ταμεία, περιφερειακά έργα υποδομής, συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ένταξη του σχεδίου ανοικοδόμησης της πόλης της
Αμμοχώστου στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας. Προγράμματα για
στήριξη των περιοχών μετεγκατάστασης και ανοικοδόμησης. Προγράμματα συντήρησης των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς,
κάτι που συντελείται με επιτυχία
από την Τεχνική Επιτροπή. Σε μερικά από τα πιο πάνω, μπορεί να
συμφωνηθούν εξαιρέσεις από το
κεκτημένο, με βάση ένα χρονοδιάγραμμα τερματισμού τους. Θέλω
να υπογραμμίσω κάτι που συστηματικά παραβλέπουμε. Η κεμαλική
Τουρκία και ο Ρ. Ντενκτάς θεωρούσαν ότι το Κυπριακό λύθηκε το 1974.
Συζητούσαν μια διευθέτηση, σχέσεις
«καλής γειτονίας» ανάμεσα σε δύο
«κράτη» δίπλα-δίπλα. Η πολιτική
αυτή άλλαξε επί Ερντογάν-Γκιουλ.
Η Τουρκία, από το 2002 και μετά,
διαπραγματεύεται με βάση τα κείμενα του ΟΗΕ, όπως έκανε το 2004,
το 2010, ή το 2017. Η αγνόηση αυτής
της αλλαγής μάς οδηγεί σε λάθος

εκτιμήσεις και συχνά σε χειρισμούς
συνοικιακού επιπέδου.
Ποιο είναι το κύριο «μάθημα»
από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν
πριν από την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε.; Ότι η πρόοδος προέκυπτε
σε συνάρτηση με την πρόοδο στις
ευρωτουρκικές σχέσεις, 1995, 1999,
2002. Το ίδιο ισχύει και σήμερα, με
βάση, βεβαίως, τις νέες συνθήκες.
Πιο αδύναμες, πιο πολύπλοκες σε
σχέση με προηγούμενες, αλλά ισχυρές για το μέγεθος του κυπριακού
προβλήματος. Μόνο με αποφάσεις
που οικοδομούν ευρύτερα συμφέροντα στην περιοχή, μπορούμε να
αλλάξουμε τα πράγματα, όπως βεβαιώνει το παράδειγμα της Συμφωνίας στο Ελσίνκι το 1999. Η Κύπρος
έχει κάθε συμφέρον να υποστηρίζει
με ειλικρίνεια και συστηματικότητα
την πρόοδο στις ευρωτουρκικές
σχέσεις.
Υποστήριξη με όρους και προϋποθέσεις, όπως τις καταγράφει η
Επιτροπή στην ετήσια Έκθεση Προόδου της τουρκικής υποψηφιότητας.
1) Επίλυση έναντι ξεπαγώματος των
ενταξιακών της Κεφαλαίων. 2) Επίλυση έναντι στήριξης της αναθεωρημένης Τελωνειακής Ένωσης
Τουρκίας-Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο
συνιστά ένα κοινό σχέδιο ειρήνης
και συνεργασίας ανάμεσα στους

Ε/κ και τους Τ/κ, ένα πλαίσιο που
θωρακίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες,
ένα πλαίσιο που υπογραμμίζει την
κοσμικότητα και τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα.
Παρακολουθώ τις παρεμβάσεις
των υποψηφίων που έχουν επιλέξει
οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο για τη θέση του προέδρου
της Επιτροπής. Θεωρώ ότι οι απόψεις
του υποψηφίου που προτείνει το
ΕΛΚ, Μ. Βέμπερ, σχετικά με την
υποψηφιότητα της Τουρκίας, βρίσκονται στον αντίποδα των συμφερόντων της Κύπρου. Η πολιτική
ηγεμονία χάνεται, η πολιτική ηγεμονία κερδίζεται. Σήμερα, με τη
στήριξη της πλειοψηφίας των ΜΜΕ,
η ηγεμονία δείχνει να είναι με το
μέρος της οπισθοδρομικής κομπανίας. Σε αυτό συμβάλλει η σιωπή
στελεχών του ΔΗΣΥ, που κατανοούν
τι ακριβώς γίνεται, αλλά δημοσίως
λένε τα αντίθετα.
Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα; Λέω, μπορεί. Η μεγάλη πλειοψηφία ενστερνίζεται τις αξίες της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της
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Άνθρακας ο θησαυρός τα φθηνά εισιτήρια
και η αεροπορική συνδεσιμότητα

Ζητούμενο η αποκατάσταση
του κύρους του κράτους

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Η

Κύπρος και κατ’ επέκταση ο
λαός μας ζει και βιώνει τα τελευταία χρόνια έναν άνευ προηγουμένου αποκλεισμό απ’ όλο τον
κόσμο, γεγονός που ταλαιπωρεί
αφάνταστα και επηρεάζει ασφαλώς
όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η εμπορική και οικονομική ζωή του τόπου, ο τουρισμός, οι φοιτητές, οι
εργαζόμενοι, αναγκαστικά βιώνουν
ένα πρωτοφανές μαρτύριο, τόσο
για την εξασφάλιση εισιτηρίου σε
λογικές τιμές, όσο και μείωσης της
ταλαιπωρίας μέχρι να φτάσουν στον
προορισμό τους. Ειδικά την περίοδο
εορτών ή άλλων αργιών, όπως και
το καλοκαίρι, οπότε και οι τιμές των
εισιτηρίων απογειώνονται. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, όταν
στον τελικό προορισμό που έχεις
να ταξιδέψεις, υποχρεώνεσαι να κάνεις έναν και δύο σταθμούς, πολλές
φορές να ξεπερνά και τις 5-6 ώρες
με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε ταλαιπωρία, χρόνο και κόστος.
Σίγουρα ο πολίτης χρειάζεται να
προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς. Να λαμβάνει δηλαδή υπόψη το πόσο έγκαιρα αγοράζει το εισιτήριό του, την περίοδο
που θα ταξιδέψει, καθώς και εταιρείες
χαμηλότερου κόστους. Είναι αλήθεια,
όμως, ότι η αεροπορική σύνδεση
της Κύπρου με άλλους προορισμούς
στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι
χώρα που δεν διαθέτει δικό της κρατικό αερομεταφορέα είναι φυσικό

να βρίσκεται σε απομόνωση και
πολλές φορές να γίνεται αιχμάλωτη
των πολιτικών που εφαρμόζουν οι
ξένες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες τιμολογούν με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Οι σημερινοί κρατούντες όταν ξεπούλησαν
τις Κυπριακές Αερογραμμές έταζαν
λαγούς με πετραχήλια στον κόσμο.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ διαφήμιζαν
ότι ο κόσμος θα ταξιδεύει περίπου
δωρεάν. Βλέπετε ότι και εδώ έπρεπε
να εφαρμοστούν οι πολιτικές του
λιγότερου κράτους, των ιδιωτικοποιήσεων, της ικανοποίησης στην
προκείμενη περίπτωση των συμφερόντων των ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών.
Η ελεύθερη οικονομία, η πολιτική
των ανοιχτών αιθέρων αποδεικνύονται στην πράξη φούμαρα για τον
κυπριακό λαό. Παραδόθηκαν χωρίς
καμιά προστασία και κατοχύρωση
στις επιθυμίες και τις ορέξεις των
αεροπορικών εταιρειών με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε εκμετάλλευση.
Άνθρακας ο θησαυρός τα φθηνά εισιτήρια και η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με όλο τον κόσμο. Στον τομέα, επίσης, της ανταγωνιστικότητας η Κύπρος ακόμα
πληρώνει ζημιές από την πτώχευση
εταιρειών. Ούτε λήφθηκαν έγκαιρα
αποφάσεις που στοχεύουν στην αύξηση του ανταγωνισμού μέσα από
την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με το εξωτερικό με κύριο στόχο την μείωση
των τιμών των αεροπορικών εισι-

τηρίων. Θεωρώ πολύ σημαντικό στο
πλαίσιο των διμερών – τριμερών
συμφωνιών που συνάπτει η Κύπρος
να λαμβάνεται υπόψη πολύ σοβαρά
και να επιδιώκονται συμφωνίες με
χώρες κράτη, στα θέματα αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με το
εξωτερικό, καθώς και τις τιμές των
κρατικών εταιρειών. Τέλος, πιστεύω
ακράδαντα πως ήρθε ο καιρός η Κυπριακή Δημοκρατία να αρχίσει να
μελετά σιγά-σιγά τη δημιουργία δικού της αερομεταφορέα. Είμαστε
η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν
διαθέτει δική της κρατική αεροπορική εταιρεία. Ακόμα και τα μικρότερα κράτη διαθέτουν δική τους
κρατική αεροπορική εταιρεία με
τον άλφα ή βήτα τρόπο. Τα οφέλη
θα είναι τεράστια και πολλαπλάσια
και πολιτικά, γιατί η Κύπρος θα ταξιδεύει στην Ευρώπη και τον κόσμο
και οικονομικά και εμπορικά οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ομαλά και
απρόσκοπτα. Αναφέρω ότι το ψευδοκράτος διαθέτει δική του αεροπορική εταιρεία και ο νοών νοείτω!
Η κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη και
ο ΔΗΣΥ ελέγχονται σοβαρά γι’ αυτό
οφείλουν να εργαστούν για αποκατάσταση των εθνικών συμφερόντων
της Κύπρου και του λαού μας, διαφορετικά και σ’ αυτό τον τομέα θα
έχουν βαρύτατες και ασήκωτες ευθύνες.

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

Τ

ο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης επισκιάσθηκε φέτος
από τα φρικιαστικά εγκλήματα
με θύματα γυναίκες και παιδιά. Οι
πολίτες παρακολουθούν με αγωνία
τα θλιβερά αυτά γεγονότα, τα οποία
επαναφέρουν στην επιφάνεια τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν νευραλγικές υπηρεσίες
του κράτους, με πρώτο εκείνο της
αναποτελεσματικότητας. Η παραίτηση του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για
λόγους πολιτικής ευθιξίας ήταν εκ
των ων ουκ άνευ. Υψίστη προτεραιότητα είναι τώρα η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κύρους της
Αστυνομίας, της εμπιστοσύνης των
πολιτών, καθώς και η εμπέδωση
του αισθήματος ασφάλειας. Διάχυτη
είναι στην κοινή γνώμη η αίσθηση
ότι η λειτουργία του κράτους και
της εκτελεστικής εξουσίας είναι χαμηλότερη των προσδοκιών των πολιτών παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και εξαγγελίες. Πέραν τούτου
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι
υπάρχει μια κατακερματισμένη κοινωνία με πολλαπλά προβλήματα.
Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν την
απαξίωση και την απογοήτευση για
το πολιτικό σύστημα, οι πολίτες
πλέον δεν πιστεύουν σε συλλογικές
προσπάθειες για την προώθηση κοινών στόχων. Η κατάσταση αυτή
εκτρέφει, επίσης, την αδιαφορία
και την απάθεια. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανησυχητικά.
Είναι κάτω από αυτά τα θλιβερά

δεδομένα που θα πρέπει να αποτιμήσουμε τις σημερινές πραγματικότητες 15 χρόνια μετά την ένταξη
στην Ε.Ε. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες τόσο για το Κυπριακό όσο
και για την κοινωνικο-οικονομική
μας πορεία, οι περισσότερες από
τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν.
Έχει ήδη αξιολογηθεί πώς οδηγήθηκε η Κύπρος στη μεγάλη οικονομική κρίση, τις συνέπειες της οποίας
εξακολουθούμε να βιώνουμε μέχρι
σήμερα. Προφανώς γι’ αυτό υπάρχουν τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς αιτίες. Διαφαίνεται ότι ακόμα
και σήμερα δεν έχει κατανοηθεί
πλήρως το περιβάλλον στο οποίο
λειτουργούμε. Ούτε και γίνεται η
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ιδιότητα
του κράτους μέλους της Ε.Ε. Το ζητούμενο είναι η σοβαρότητα, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα καθώς
και η δημιουργία ενός κράτους, το
οποίο να είναι πρότυπο. Η κοινωνικο-οικονομική και πολιτική κρίση
είναι συνδεδεμένη με τη βαθειά
αξιακή κρίση που βιώνουμε εδώ και
χρόνια. Επίσης, υπάρχει σύγχυση
και σε θέματα ταυτότητας.
Ενώ θα πρέπει να διαφυλάξουμε
την εθνική μας ταυτότητα είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός στη
διαφορετικότητα. Μέσα από την
παράδοσή μας αναδεικνύονται αξίες
που εάν επιστρατευθούν μπορούν
να μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο
αύριο. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται
το φιλότιμο, η αλληλεγγύη και ο σε-

βασμός στον άγραφο νόμο. Το πολιτικό σύστημα έχει σοβαρές ευθύνες
για την κατάρρευση της οικονομίας,
τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Το
ζητούμενο είναι πώς αντιμετωπίζεται
αυτή η κατάσταση. Η προσπάθεια
για επανάκτηση της εμπιστοσύνης
και της αξιοπιστίας του κράτους,
των θεσμών και του πολιτικού συστήματος είναι μονόδρομος. Για τον
σκοπό αυτό απαιτούνται δράσεις
σε διάφορα επίπεδα καθώς και η
συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας
στην υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.
Η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η
υπευθυνότητα, η λογοδοσία και η
αποδοτικότητα είναι αλληλένδετες
έννοιες. Και εν πολλοίς οι πολίτες
κρίνουν το κράτος, τις κυβερνήσεις,
τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα γενικότερα από τα αποτελέσματα. Στη σημερινή συγκυρία είναι
καθοριστικής σημασίας να υπάρξει
μια ολοκληρωμένη πολιτική που να
πείθει ότι θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας
και των πολιτών. Επιπρόσθετα, είναι
σημαντική η αναβάθμιση της παιδείας και της κριτικής σκέψης και
ο παραμερισμός του πελατειακού
κράτους. Παράλληλα απαιτείται η
ανανέωση του πολιτικού συστήματος τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και
ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Ανδρέας Θεοφάνους είναι καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Να πούμε «φτάνει πια»
Η οικολογική πολιτική
στις πολιτικές Αναστασιάδη απάντηση στην Ακροδεξιά
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς
από την επανεκλογή του Νίκου
Αναστασιάδη, αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Άθως
Γεωργίου, σημειώνοντας πως στην
πρώτη εκλογική μάχη μετά την
επανεκλογή του θα πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως φτάνει πια. Ο
κ. Γεωργίου παραδέχεται πως το
ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά.

Ο πολιτικός κόσμος άργησε να αντιληφθεί τι σημαίνει Ακροδεξιά,
λέει σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, σημειώνοντας πως οι Οικολόγοι προειδοποιούσαν για το ΕΛΑΜ από το
2009. Αναφέρει δε πως η απάντηση στην Ακροδεξιά είναι η δημοκρατική και οικολογική πολιτική. Αποκαλύπτει πως εδώ και
έναν χρόνο τα πράσινα κόμματα
βρίσκονται σε συντονισμό για τη
διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής
στην Ε.Ε. την επόμενη πενταετία.
Πολιτική που στόχο έχει, μεταξύ
άλλων, τον τερματισμό της παραγωγής ενέργειας από κάρβουνο
μέχρι το 2030, την προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και της συμφωνίας του Παρισιού.

–Αριστερά και Ε.Ε. θεωρείται
από πολλούς πως είναι δύο ασύμβατες έννοιες, καθώς οι Βρυξέλλες εφαρμόζουν μόνο πολιτικές
λιτότητας. Ισχύει;
–Ενώ έχουμε κριτική στάση απέναντι στην Ε.Ε., δεν παύει να είναι
ένα δεδομένο στη ζωή μας. Υπάρχει,
όμως, τεράστια απόσταση από τις
αρχές και αξίες πάνω στις οποίες
διακηρύττει ότι στηρίζεται η Ε.Ε.
από την πραγματικότητα την οποία
βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η
πρώτη δεδηλωμένη αξία της Ε.Ε.
είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
που σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία, ασφάλεια, σεβασμός κτλ. Άραγε
πόση αξιοπρέπεια έχουν αφήσει οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ε.Ε.;
Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη της ειρήνης, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης, που
να προασπίζει τις δημοκρατικές
ελευθερίες, όπως τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα, τα ατομικά, πολιτικά
και κοινωνικά δικαιώματα. Έχουμε
υποχρέωση να υπερασπιστούμε
τις ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων
μας και να προτάξουμε το δικό μας
διαφορετικό όραμα για την κοινωνία
σε τοπικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
–Δεν αποτέλεσε ποτέ εύκολη
μάχη για το ΑΚΕΛ η συγκεκριμένη εκλογική μάχη, σε αντίθεση
με τον ΔΗΣΥ. Για ποιο λόγο συνεπώς να οδηγηθεί το ΑΚΕΛικό
ακροατήριο στην κάλπη;
–Είναι οι πρώτες εκλογές μετά
την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς.
Εξυπηρέτηση φίλων, συγγενών, έλλειψη διαφάνειας, αυταρχικότητα,
θεσμικός ρατσισμός, επανεμφάνιση
και ενίσχυση της ακροδεξιάς στην
Κύπρο, καταρράκωση του κοινωνικού κράτους, διάλυση του συνεργατισμού, υγεία στον αναπνευστήρα
και το Κυπριακό και η προοπτική
λύσης στον καταψύκτη. Είναι, λοιπόν, η ώρα να μετατρέψουμε τις
εκλογές αυτές σε ένα ηχηρό μήνυμα
ότι «φτάνει πια», κουραστήκαμε,
ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, την
ακροδεξιά και τον φασισμό. Διεκδικούμε δημοκρατική, προοδευτική
παιδεία, θέλουμε ποιοτική υγεία για
όλους, στέγαση για τα νέα παιδιά,
αξιοπρέπεια στους ηλικιωμένους,
ένα κοινωνικό κράτος στην πράξη
και όχι στα λόγια. Είναι η ώρα που
ο καθένας μας μπορεί να δώσει δύναμη και φωνή στην ψήφο του, στέλνοντας τρανταχτό μήνυμα για το τι
επιθυμεί και τι δεν θέλει.
–Για ποιο λόγο να σας ψηφίσουν
και πού σκοπεύετε να επικεν-

Παρά τις δυσκολίες το ΓΕΣΥ θα πρέπει να προχωρήσει και την ευθύνη για την

εφαρμογή του ή την αποτυχία του την έχει αποκλειστικά η εκτελεστική εξουσία, αναφέρει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Άθως Γεωργίου.

Ζητάμε ένα περιβάλλον
όπου τα εργοστάσια
χρυσού δεν θα είναι σε
κατοικημένες περιοχές
και ο θαλάσσιος πλούτος
μας δεν θα τυγχάνει
εκμετάλλευσης.
τρωθείτε στο ενδεχόμενο εκλογής σας;
–Τη στιγμή αυτή της γενικότερης ισοπέδωσης και απαξίωσης
επέλεξα συνειδητά να διεκδικήσω
το αξίωμα του ευρωβουλευτή, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα πράγματα
μπορούν να αλλάξουν και ότι μας
αξίζει μια καλύτερη κοινωνία. Πρώτιστος στόχος θα πρέπει να είναι
για όλους μας η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση του τόπου και του λαού μας. Εξίσου σημαντική είναι η προώθηση των θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας και
προστασίας των πολιτών. Να εργαστούμε για μια κοινωνία όπου
το δικαίωμα της υγείας δεν θα είναι
κούφια λόγια. Θα διεκδικήσουμε
ασφάλεια στον χώρο εργασίας,
προστασία των συλλογικών συμβάσεων, πρόληψη των εξαρτήσεων
και προώθηση υγιούς τρόπου και
στάσης ζωής των παιδιών μας. Θα
διεκδικήσουμε μια κοινωνία όπου
τα ζώα θα προστατεύονται, ένα περιβάλλον όπου τα εργοστάσια χρυσού δεν θα είναι σε κατοικημένες
περιοχές και ο θαλάσσιος πλούτος

μας δεν θα τυγχάνει εκμετάλλευσης.
Θα παλέψουμε για ένα περιβάλλον
όπου τα παιδιά μας δεν θα μεγαλώνουν πλησίον πυρηνικών σταθμών, κοντά σε χημικά απόβλητα,
πλησίον στρατιωτικών ζωνών.
–Η κυβέρνηση παρουσιάζει ιδιαίτερη φθορά το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, το ΑΚΕΛ φαίνεται πως δεν την κεφαλαιοποιεί.
Πού οφείλεται;
–Δεν κεφαλαιοποιεί στον βαθμό
που θα έπρεπε. Πρέπει να αλλάξουμε ένα συνδυασμό παραγόντων
που οδηγούν στην αποχή, όπως
ότι η Ευρώπη είναι μακριά και δεν
μας αφορά, την επικρατούσα γενική
ισοπέδωση και απαξίωση σχετικά
με την πολιτική ζωή, το γεγονός
ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι
μετρά πραγματικά η άποψή τους
και δεν είναι ικανοποιημένοι από
τη δημοκρατία στην Ε.Ε. και στη
χώρα μας. Όσοι οργίζονται και αγανακτούν για τις συνέπειες του οικονομικού και πολιτικού συστήματος, για τις πολιτικές της δεξιάς
στην Ευρώπη και στην Κύπρο πρέπει να κάνουν την οργή τους και
την κριτική τους δύναμη αλλαγής
και ανατροπής. Η αποχή θα δώσει
χώρο στην ακροδεξιά και τους νεοφασίστες με ό,τι αυτό σημαίνει
για τις οικονομικές και κοινωνικές
πολιτικές, για τις ελευθερίες και
τα δικαιώματα των πολιτών, για
τον αξιακό προσανατολισμό του
κάθε κράτους μέλους και της Ευρώπης συνολικά. Όλοι καλούνται
να πάρουν θέση και να στηρίξουν
τη δύναμη εκείνη που οραματίζεται
και αγωνίζεται για ένα καλύτερο
κόσμο γι’ αυτούς. Ψήφος στο ΑΚΕΛ
σημαίνει ενδυνάμωση της φωνής
τους στην Ευρώπη.

Αρνητικό το πρόσημο της κυβέρνησης στην υγεία
–Το ΑΚΕΛ είναι το πρώτο κόμμα που
επέμενε στο μονοασφαλιστικό. Υπάρχουν, βεβαίως, πρόσωπα και από ιατρικούς και από πολιτικούς κύκλους
που εκφράζουν τη θέση πως αυτό
θα καταρρεύσει. Σας ανησυχεί;

–Ως μάχιμος χειρουργός θεωρώ
την υγεία ως το κοινωνικό αγαθό
που ένα κράτος έχει υποχρέωση
να παρέχει στους πολίτες του. Η
Κύπρος είναι η μόνη χώρα της
Ε.Ε. χωρίς Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν και υστερούν κατά 30% του

ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ως
Κύπρος έχουμε τις μεγαλύτερες
κοινωνικές ανισότητες στην
Υγεία, με τη βαθμολογία της κυβέρνησης να παραμένει αρνητική. Υπάρχει στασιμότητα στο ζήτημα της αυτονόμησης, ενώ οι
αντιδράσεις για το ΓΕΣΥ είναι έντονες, αφού η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την υγεία με συνεχείς
παλινδρομήσεις και επέτρεψε να
διαμορφωθεί αμφισβήτηση τόσο
για την ποιότητα όσο και για τη
βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Εμείς δώ-

σαμε τα εργαλεία στην κυβέρνηση μέσω των νομοσχεδίων. Θεωρώ, όμως, ότι παρά τις δυσκολίες
το ΓΕΣΥ θα πρέπει να προχωρήσει και την ευθύνη για την εφαρμογή του ή την αποτυχία του την
έχει αποκλειστικά η εκτελεστική
εξουσία. Η κοινωνία, οι πολίτες
απαιτούν σύστημα υγείας και η
Αριστερά έχει ευθύνη και υποχρέωση να αντισταθεί στις πολιτικές που μετατρέπουν το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή
σε προνόμιο.

–Οι ευρωεκλογές θεωρούνται
μία αδιάφορη εκλογική μάχη
και οι Βρυξέλλες ένα οικοδόμημα από τεχνοκράτες που
εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας. Για ποιο λόγο συνεπώς να
προσέλθουν οι πολίτες στην
κάλπη;
–Υπάρχει μεγάλη έλλειψη πληροφόρησης ανάμεσα στο κυπριακό
κοινό για τα ευρωπαϊκά θέματα
που δυστυχώς δεν προβάλλονται
όσο θα έπρεπε από τα ΜΜΕ. Όταν
αλλάξει αυτό, θα αυξηθεί αυτόματα
και το ενδιαφέρον των πολιτών,
οι οποίοι, φυσικά, όταν έχουν πρόβλημα, στρέφονται προς την Ε.Ε.
για λύση ή καθοδήγηση. Η Ε.Ε.
προσφέρει βοήθεια, πληροφορίες
και ειδικούς στα θέματα που δεν
ρυθμίζει, αλλά έχει και τα πιο υψηλά επίπεδα παγκοσμίως όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, υγείας,
της νεολαίας, της κοινωνίας, της
προστασίας του περιβάλλοντος
και πολλά άλλα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι πολίτες να πάνε στις
κάλπες και να ψηφίσουν ανθρώπους που πέραν από το εθνικό ζήτημα, που είμαι σίγουρος ότι όλοι
έχουμε σαν κύριο θέμα, θα μπορούν να προωθήσουν τις σωστές
λύσεις για το κοινό καλό.
–Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας στο ενδεχόμενο
εκλογής σας;
–Εδώ και έναν χρόνο περίπου
τα πράσινα κόμματα της Ε.Ε. είχαμε συναντήσεις και ανταλλαγές
για να διαμορφώσουμε το τελικό
πρόγραμμα στόχων και επιδιώξεων για τη νέα πενταετία. Ένα μικρό δείγμα είναι τα εξής: Ο τερματισμός της παραγωγής ενέργειας από κάρβουνο μέχρι το 2030.
Η προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της συμφωνίας του Παρισιού. Η προώθηση
της εγγύησης στους νέους για
δουλειά, εκπαίδευση ή εισόδημα
και καλύτερο αρχικό μισθό. Μεγαλύτερες ανταλλαγές φοιτητών
και προγράμματα για μη πανεπιστημιακούς φοιτητές. Προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά και της
τροφής μας από τα χημικά και τα
πλαστικά. Απαγόρευση κυκλοφορίας επικίνδυνων χημικών, βελτίωση της ποιότητας του αέρα,
των υδάτων και των ωκεανών.
Προώθηση σχεδίου για επενδύσεις
στην πράσινη οικονομία, στην
έρευνα και στην καινοτομία και
προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Εγγύηση ενός ελάχιστου εισοδήματος σε όλες τις χώρες της

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Δεν έχουμε συζητήσει συγχώνευση, προτεραιότητά μας είναι οι ευρωεκλογές

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά

Η απάντηση στην Ακροδεξιά δεν είναι μία επιλογή από τα ίδια, αλλά μία

νέα πολιτική, δημοκρατική και οικολογική, λέει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Το 95% των θεμάτων που
εγγράφονται στη Βουλή
και των προτάσεων νόμου ή τροπολογιών που
έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τα ζώα, προέρχονται από τους βουλευτές των Οικολόγων.
Ε.Ε., καταπολέμηση της φτώχειας
και γονική άδεια. Εγγύηση για
την ισότητα των φύλων, ίδιο μισθό
για ίδια εργασία ανδρών και γυναικών και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
–Η συνεργασία Συμμαχίας-Οικολόγων προκάλεσε σε πολλούς
έκπληξη, δεδομένου ότι έναν
χρόνο προηγουμένως επιλέγατε
να συνεργαστείτε με άλλες πολιτικές δυνάμεις του Κέντρου
και όχι με τον κ. Λιλλήκα. Τι
μεσολάβησε;
–Στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζεις.
Στις προεδρικές εκλογές –στις
οποίες κάνετε αναφορά– άλλοι
ήταν οι σχεδιασμοί μας, και αλλού
καταλήξαμε, με ευθύνη άλλων.
Θέλαμε να στηρίξουν όλα τα κόμματα του Κέντρου –όπως τα αποκαλείτε, μια υποψηφιότητα που
να μην προέρχεται από την ηγεσία
ενός από τα πέντε κόμματα. Αυτό
δεν έγινε κατορθωτό με τα γνωστά
αποτελέσματα. Στις ευρωεκλογές
προτείναμε περίπου το ίδιο σχέδιο,
δηλαδή τη συνεργασία όλων των
μικρότερων κομμάτων του Κέντρου πάνω σε ισότιμη βάση. Μια
τέτοια συνεργασία, που θα έμοιαζε

με εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας, την οποία εμείς πάντα
υποστηρίζουμε, θα ήταν σίγουρα
επιτυχής και αποτελεσματική. Δυστυχώς, το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε.
–Πού εδράζεται η εν λόγω συνεργασία; Επειδή κάποιοι τη
βλέπουν ως συγκυριακή παρά
συνεργασία ουσίας. Υπάρχει
το ενδεχόμενο συγχώνευσης
των δύο πολιτικών χώρων;
–Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, που η Συμμαχία Πολιτών εκπροσωπείται στη Βουλή,
σημειώνεται σύγκλιση τοποθετήσεων σε πάρα πολλά θέματα. Θυμίζω για παράδειγμα τα θέματα
των τραπεζών και της υπεράσπισης
των δανειοληπτών, του εθνικού
κατώτατου μισθού, του Συνεργατισμού, της οριζόντιας ψηφοφορίας
κ.ο.κ. Το ενδεχόμενο της συγχώνευσης δεν το έχουμε συζητήσει
ακόμα. Πρώτα προηγείται η υπόθεση των ευρωεκλογών.
–Οι Οικολόγοι δέχονται από
μερίδα της κυπριακής κοινωνίας επικρίσεις για το ότι δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό
και όχι στην οικολογική πολιτική που θα έπρεπε να είναι ο
πρώτιστος στόχος τους... Ίσως
είναι καιρός να αναθεωρήσετε
τις προτεραιότητές σας;
–Εγώ θεωρώ ότι είναι ήδη προτεραιότητά μας το περιβάλλον. Είμαι άνθρωπος που στηρίζω τις θέσεις μας σε γεγονότα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το 95%
των θεμάτων που εγγράφονται
στη Βουλή και των προτάσεων νόμου ή τροπολογιών που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τη φύση και τα ζώα, προέρχονται από τους βουλευτές των
Οικολόγων. Αυτό και μόνο το γεγονός αποτελεί ένα επαρκές στοιχείο που αποδεικνύει ότι το περιβάλλον είναι για το Κίνημα Οικολόγων η πρώτη προτεραιότητα.

Προειδοποιούσαμε από το 2009 για το ΕΛΑΜ
–Δίνετε μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά που διεκδικεί με αξιώσεις την
έκτη έδρα. Υποτίμησε η Πολιτεία
τη δυναμική του ΕΛΑΜ;

–Θεωρώ ότι άργησε η πολιτική και
ο πολιτικός κόσμος να αντιληφθεί
την απειλή ενός ακροδεξιού λαϊκίστικου κινήματος μέσα σε συνθήκες απαξίωσης των θεσμών και οι-

κονομικής κρίσης. Εμείς προειδοποιούσαμε από το 2009. Διεκδικούμε την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο απέναντι στην ακροδεξιά,
αλλά και απέναντι από το κομματικό κατεστημένο που αποδείχθηκε
–το βλέπουμε να συμβαίνει σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη– ότι δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τον εθνι-

κό φανατισμό και τον λαϊκισμό. Η
απάντηση στην Ακροδεξιά δεν είναι μία επιλογή από τα ίδια, αλλά
μία νέα πολιτική, δημοκρατική και
οικολογική. Εμείς –οι υποψήφιοι
της Συνεργασίας Συμμαχία Οικολόγοι– αντιπροσωπεύουμε αυτή
την επιλογή. Διεκδικούμε και μπορούμε να κερδίσουμε.
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Επίσημα
στη μάχη
των εκλογών
οι υποψήφιοι

Το ΕΛΑΜ και
ο ενισχυμένος
εθνικιστικός λόγος
Την έκτη έδρα διεκδικούν με

Υπέβαλαν υποψηφιότητα 72 πρόσωπα,
στέλνοντας το δικό τους μήνυμα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κάποιοι με λεωφορείο, άλλοι με πλήθος υποστηρικτών και μερικοί με
υψηλές προσδοκίες για τα ποσοστά,
που θα λάβουν στις ευρωεκλογές,
εισήλθαν στο Συνεδριακό για να
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.
Συνολικά 17 συνδυασμοί, αποτελούμενοι από 72 πρόσωπα έθεσαν
υποψηφιότητα για την 26η Μαΐου.








Πολλοί οι νέοι σχηματισμοί που δίνουν το παρών τους στις επικείμενες εκλογές με ΕΔΕΚ,
ΕΛΑΜ και Συμμαχία
Οικολόγων βάσει δημοσκοπήσεων να διεκδικούν την έκτη έδρα.
Ο ΔΗΣΥ έστρεψε τα πυρά σε ΑΚΕΛ
και ΕΛΑΜ, χαρακτηρίζοντάς τους
ως απειλή για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ έστειλαν το μήνυμα πως ψήφος στο κόμμα τους αποτελεί μήνυμα κατά της
αλαζονείας που καταδεικνύει η κυβέρνηση. Η Δημοκρατική Παράταξη
έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή
της με τον Μάριο Καρογιάν να δέχεται θερμό χειροκρότημα από το
πλήθος φίλων και μελών του κόμ-

ματος, ενώ η Συμμαχία Οικολόγων
ξεκαθάρισε πως στοχεύει στην κατάληψη της έκτης έδρας. Αίσθηση
προκάλεσε ο αριθμός των νέων
σχηματισμών, με κάποιους από αυτούς να ακολουθούν εν μέρει το
αφήγημα και να στοχεύουν στο
ακροατήριο του ΕΛΑΜ.

Θυμίζοντας τις ευρωεκλογές του 2004, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου προσήλθε στο Συνεδριακό με το λεωφορείο του κόμματος και με τους έξι υποψηφίους.

Η «καλύτερη ομάδα»
Πρώτος προσήλθε στο Συνεδριακό ο ΔΗΣΥ, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να εξέρχεται μαζί με τους υποψηφίους του από το γνωστό συναγερμικό λεωφορείο που διακινεί
τους υποψηφίους σε όλες τις επαρχίες κατά την προεκλογική εκστρατεία. Η μετακίνηση μέσω λεωφορείου με τα πρόσωπα των υποψηφίων είχε ξεκινήσει με την πρώτη
εκλογική μάχη των ευρωεκλογών
το 2004. Όπως και τότε, έτσι και
τώρα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε
έμφαση στην «καλύτερη ομάδα»
που έχει ο ΔΗΣΥ. Η «καλύτερη ομάδα» ήταν άλλωστε το προεκλογικό
σύνθημα του κόμματος το 2004 και
σε αυτό δίδει βάση και σήμερα.
Αίσθηση προκάλεσαν και οι προτείνοντες και υποστηρίζοντες, με
τον Αλέκο Μαρκίδη και τον Τάσο
Τρύφωνος να επιλέγουν την Τζώρτζια Κωνσταντίνου, την Καίτη Κληρίδου να προτείνει τους Νίκο Τορναρίτη και Παναγιώτη Σεντώνα και
τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του
ΔΗΣΥ, Νίκο Τορναρίτη.

Με Τουρκοκύπριους ακτιβιστές, δημοσιογράφους, παλαιότερα στελέχη της Αριστεράς και νέα πρόσωπα, κατήλθε
σύσσωμο το ΑΚΕΛ στο Συνεδριακό.

αξιώσεις η ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ και η
Συμμαχία Οικολόγων. Στο μήνυμά του ο Μαρίνος Σιζόπουλος
έδωσε βάση στην ανάγκη εκπροσώπησης της Κύπρου στην
ομάδα των Σοσιαλιστών και συνεπώς της συνέχισης της παρουσίας της ΕΔΕΚ. Το ΕΛΑΜ από την
πλευρά του υποσχέθηκε ενισχυμένους τους Εθνικιστές εντός
της Ευρώπης από τις 26 Μαΐου.
Αίσθηση προκάλεσε η άρνηση
των υποψηφίων του ΕΛΑΜ να
φωτογραφηθούν στην επίσημη
φωτογραφία του κοινοβουλίου
που έχει και τουρκικές λέξεις.
Όμως το ΕΛΑΜ δεν είναι το μόνο
κόμμα με ακροδεξιές θέσεις.
Την εμφάνισή του έκανε και το
Εθνικιστικό Απελευθερωτικό
Κόμμα, που αποτελείται από
πρώην στελέχη του ΕΛΑΜ, όπως
ο υποψήφιος για την προεδρία
με το ΕΛΑΜ Λουκάς Σταύρου και
η πρώην υποψήφια βουλευτής
Μαρία Καλογέρη. Το Εθνικιστικό
Απελευθερωτικό Κόμμα επέκρινε το γεγονός ότι στις εκλογές
κατέρχονται και Τ/κ, λέγοντας
ότι οι Τ/κ συνεργάζονται με τις
τουρκικές κατοχικές δυνάμεις
και σφετερίζονται την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας
και τις περιουσίες των προσφύγων μας, συμμετέχοντας στο κατοχικό μόρφωμα τους και την
ίδια ώρα τους δίδεται το δικαίωμα να είναι και πολίτες του νόμιμου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός του Πατριωτικού Κινήματος έκανε το πρώην
στέλεχος του ΔΗΣΥ Χρίστος Ρότσας. Όπως είπε «θέλουμε μια
Ευρώπη, η οποία να συνεχίσει
να είναι χριστιανική και να βασίζεται πάνω στον πολιτισμό τον
ρωμαϊκό και τον ελληνικό. Θέλουμε μια Ευρώπη όχι μαρμελάδα, αλλά μια Ευρώπη με ταυτότητα». Ο ίδιος εξαπέλυσε και
δριμεία επίθεση στη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, επικρίνοντάς τον ιδιαίτερα και για
τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο πόλεμος των αιωνίων επιστρέφει και τερματίζεται η όποια συμπόρευση
Μπορεί οι Αβέρωφ Νεοφύτου και
Άντρος Κυπριανού να χαιρετίστηκαν
θερμά, όταν συναντήθηκαν στο
Προεδρικό, ωστόσο, στις ομιλίες
τους δεν έλειψαν τα πυρά και οι ευθείες βολές. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν
τον ΔΗΣΥ, αν θέλουν δυνατή Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, «το σημερινό δίλημμα της συντηρητικής Αριστεράς και της Ακροδεξιάς απειλεί
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα». Θύμισε,
μάλιστα, πως το ΑΚΕΛ μιλούσε για
επιστροφή στη λίρα κατά την περίοδο του κουρέματος, καταδεικνύοντας πως οι εποχές συμπόρευσης των δύο μεγάλων έχει παρέλθει.
Στο ίδιο πλαίσιο βεβαίως κινήθηκε
και ο Άντρος Κυπριανού, υπογραμμίζοντας πως ψήφος στο ΑΚΕΛ αποτελεί μήνυμα στους κακούς χειρισμούς της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ απάντησε στις επικρίσεις Νεοφύτου, σημειώνοντας
πως η Ευρώπη κινδυνεύει από τα
«ομογάλακτα κόμματα του ΔΗΣΥ,
που συνεργάζονται και συστεγάζονται σε ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Έμφαση στη δράση
Το ΑΚΕΛ αντιλαμβάνεται πως οι
ευρωεκλογές δεν αποτελούν διαχρονικά και την ευκολότερη εκλο-

γική μάχη για το κόμμα, καθώς το
ακροατήριό του τη βλέπει με αδιαφορία. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη
φορά επιδιώκει να δώσει και διακύβευμα και μήνυμα σε αυτές τις εκλογές. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι
μετέτρεψε την ψήφο στο ΑΚΕΛ σε
ψήφο δυσαρέσκειας κατά της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Όμως
δεν περιορίστηκε μόνο στο εσωτερικό. Κατά τη διάρκεια της υποβολής
των υποψηφιοτήτων, ο Άντρος Κυπριανού έδωσε έμφαση στη δραστηριότητα των ευρωβουλευτών
του ΑΚΕΛ, βάσει και της σειράς κατάταξης της δραστηριότητας των
ευρωβουλευτών στην ιστοσελίδα
του Ευρωκοινοβουλίου. Υπογράμμισε
πως στόχος είναι μία πιο ανθρώπινη
Ευρώπη και η ανάγκη ανατροπής
των σημερινών συσχετισμών δυνάμεων. Συζητήθηκαν και οι προτείνοντες και υποστηρίζοντες τους
υποψηφίους του ΑΚΕΛ. Τον Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ προτείνει ο Σταύρος
Μαλάς, ο πρώην δήμαρχος Λεμεσού
Ανδρέας Χρίστου και η Στέλλα Μισιαούλη. Τον Άθω Γεωργίου η κόρη
του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Μαριάννα Χριστόφια, τον Γιώργο Γεωργίου η γνωστή ηθοποιός και
πρώην υποψήφια του ΑΚΕΛ στις ευρωεκλογές Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Την πιο ενθουσιώδη ομάδα είχε η Δημοκρατική Παράταξη, με πρώην στελέχη

του ΔΗΚΟ, καθώς και άλλα πρόσωπα να πλαισιώνουν τους υποψηφίους.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ άνοιξε πόλεμο με το ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζοντάς τους κίνδυνο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το κόμμα της Αριστεράς ανταπαντά, βάζοντας έτσι τέλος στην όποια παλαιότερη συμπόρευση.
και ο Γιάννος Σωκράτους της ΟΕΛΜΕΚ. Η Μαρίνα Νικολάου επέλεξε
να την προτείνουν και να την υποστηρίξουν γυναίκες στελέχη της
Αριστεράς, τον Γιώργο Κουκουμά ο
πρώην υπουργός Κίκης Καζαμίας,
ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους
και το γνωστό στέλεχος του ΑΚΕΛ
Γιαννάκης Κολοκασίδης.

ΔΗΚΟ σε ρόλο ρυθμιστή
Το Δημοκρατικό Κόμμα και Αλληλεγγύη εισήλθαν μαζί στο Συνεδριακό, καταδεικνύοντας πως αυτή

είναι μία μάχη που δίνουν μαζί τα
δύο κόμματα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στον ρυθμιστικό ρόλο που θα έχει
το ΔΗΚΟ, αν βγει ενισχυμένο από
αυτή την εκλογική μάχη. Μία τοποθέτηση που δεν είναι καθόλου
τυχαία, αν λάβει κανείς υπόψη πως
διεκδικεί με αξιώσεις ποσοστά «σάρκα από τη σάρκα» του ΔΗΚΟ στις
επικείμενες εκλογές. Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος έδωσε για πρώτη φορά
έμφαση αποκλειστικά στην αλαζο-

Αίσθηση προκάλεσε η άρνηση των υποψηφίων του ΕΛΑΜ να φωτογραφηθούν
στην επίσημη φωτογραφία του κοινοβουλίου που έχει και τουρκικές λέξεις.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη ενός ρυθμιστικού ΔΗΚΟ.

Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος έδωσε για πρώτη φορά έμφαση αποκλειστικά στην αλαζονεία της κυβέρνησης.
νεία της κυβέρνησης, λέγοντας πως
ψήφος στο ΔΗΚΟ αποτελεί μήνυμα
κατά των χειρισμών Αναστασιάδη.
Από την τοποθέτησή του αποφεύχθηκε κάθε αναφορά στο ΑΚΕΛ, όπως
άλλωστε έκανε κατά τη διάρκεια
των προεδρικών εκλογών.

Μετά βαΐων ο Καρογιάν
Μετά βαΐων και κλάδων υποδέχτηκαν τα μέλη και φίλοι της Δημοκρατικής Παράταξης τον Μάριο
Καρογιάν, αλλά και την εξάδα των
ευρωεκλογών στο Συνεδριακό. Η

ΔΗΠΑ εμφανίστηκε λίγο μετά την
υποβολή των υποψηφιοτήτων του
ΔΗΚΟ και έτσι οι Νικόλας Παπαδόπουλος και Μάριος Καρογιάν δεν
χρειάστηκε ούτε να συναντηθούν
ούτε να χαιρετιστούν. Ο πρόεδρος
της ΔΗΠΑ ξεκαθάρισε πως ψήφος
στη ΔΗΠΑ αποτελεί ψήφο σε ένα
ισχυρό Κέντρο. Ανάμεσα στους υποστηρικτές και ο πρώην ε/κ εκπρόσωπος της Διερευνητικής Επιτροπής
Αγνοουμένων Νέστορας Νέστορος,
ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητα
της Αντιγόνης Παπαδοπούλου.

Το κίνημα Γιασεμί, με επικεφαλής τον Σενέρ Λεβέντ, διεκδικεί έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, θέτοντας ως πρώτιστο στόχο την επιστροφή της Αμμοχώστου.

M Α Ϊ ΟΣ 2 0 1 9
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Καθίζηση ΣΥΡΙΖΑ
και «γαλάζιοι» εμφύλιοι
στις 13 περιφέρειες
Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

INTIME NEWS

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Παροχές και σκάνδαλα
το «σωσίβιο» Τσίπρα
Με «δώρα» περίπου 1,2 δισ. μπαίνει στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με ύστατα ÄÖÒÇÚÏÝÖÇØÕÞÁÝÑÇÏÚÎ
ÙÑÇÔÊÇÒÕÒÕÍÃÇÛÇÊ×ÙËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÚÎÓ¦ÞÎ
ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝÕÖÕÃËÝËÏÙÁØÞËÚÇÏÕ
±ªÓËÚÎ§ÔÇÁÞËÏÇÖÄÙÚÇÙÎÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝ
ÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÚÕÊÃÖÕÒÕÇßÚÄËÐ¦ÒÒÕßÛÇ
ÑÏÔÎÛÕÆÔÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÚØÏÂÓËØÕÙÚÎÕßÒÂÄÖÕßÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÛÇÓÖËÏ
ÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÚÎÝÌ¦ÙÎÓÁÙÜÚÎÝ
ÖØÄÚÇÙÎÝÓÕÓÌÂÝÚÎÝ§ÑÇÚ¦
ÚÕßÇÔÇÖÒÎØÜÚÂßÖÕßØÍÕÆ±ÍËÃÇÝÇÆÒÕßÕÒ¦ÑÎÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÄÚÏÛÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÍÏÇÖÇØÕÞÂÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
¦ÓËÙÇ¶ÚÎËßÚÁØÇÂÚÕÇØÍÄÚËØÕËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ¶ÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÇÖÄÓÁÚØÇÚÎÝÚ¦ÐÎÝÖËØÃÖÕßÚÕßÊÏÙÄÙÕÊÎÒÇÊÂ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÚÕÌËÚÏÔÄ
ßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ØÄÍØÇÓÓÇÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÁÜÝ
ÚÕÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÑÇÚÇØÚÃÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ!
Πρώτον, τα ÓÁÚØÇÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÁÔÇÓËÃÍÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÖÇØÕÞ×Ô
ÄÖÜÝÎÎÙÆÔÚÇÐÎÑÇÏÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÜÔ
ËÆÚËØÕÔÛÇÁÞÕßÔÓÄÔÏÓÕÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÊËÔÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÔ
ÁÑÚÇÑÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÇÓÖÕØÕÆÔ
ÊÎÒÇÊÂ ÙÚÕ ÙÆÔÕÒÄ ÚÕßÝ ÔÇ

ßÖÕÙÚÎØÏÞÛÕÆÔ®ÇÖÄÚÇßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÕØÄÍØÇÓÓÇÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓÁÞØÏÚÕ
¬ØÃÚÕÔÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÕÏÖÇØÕÞÁÝÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇÓÎÔ
ËÐÇÔÚÒÂÙÕßÔ®ÚÕÖÕÙÄÚÕß
ÊÏÙËßØ××ÙÚËÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔ
ÚØÏÈÁÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔ
ÇÔÇÑÆÉÕßÔËÔÄÉËÏÔÁÇÝËÐÄÊÕß

Κυβερνητικά στελέχη
προεξοφλούν πως όσα
θα ανακοινωθούν έχουν
το άτυπο πράσινο φως
των θεσμών.
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÌÄÈÕÏÄÚÏ
ÚÃÛËÚÇÏÙËÑÃÔÊßÔÕÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÎÝÚ¦ÐÎÝ
ÚÕß ÚÕßÚÕ 
ÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕ
ßÖÂØÞÇÔÙÑÁÉËÏÝËÔÄÉËÏËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÔÇÊÕÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÁÑÚÇÑÚÕ
ËÖÃÊÕÓÇßÖÄÚÎÓÕØÌÂÊ×ØÕß
¦ÙÞÇ®©ÓÜÝÖÇØÄÚÏÕÏÚËÒÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÒÎÌÛÕÆÔ
ÇßÚÄÚÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÙËÙÆÙÑËÉÎßÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙËÔ¦ØÏÕÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÕ±ª
ËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÔÇÙÚØÇÌËÃÙÚÕÔ
ÒËÍÄÓËÔÕÓËÙÇÃÕÞ×ØÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ØËÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÊÕÓÇÚÏÑÁÝ®ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÃÙÎÝ
ÚÕÑßØÏÄÚËØÕË¦ÔÑÇÚÁÌËßÍËÙË
ÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇÛÇÂÚÇÔËß¦ÒÜ-

ÚÕÝÙËÑÇÚÎÍÕØÃËÝÄÚÏÇÙÑËÃÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÉÎÌÕÛÎØÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝßÖÄÚÕÌ¦ÙÓÇÓÏÇÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÂÚÚÇÝÙÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
¬Õ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÛßÓËÃ
ÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÔÇ
ÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÔÚ¦ÙËÏÝÓËÚÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝ ßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÖÜÝÄÙÇÛÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÁÞÕßÔÚÕ¦ÚßÖÕÖØ¦ÙÏÔÕ
ÌÜÝÚÜÔÛËÙÓ×Ô²ÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙÂÓÇÖØÕÝÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÄÚÏÚÕÛÁÓÇ
ÊËÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÑÇÔÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕß,\YV^VYRPUN.YV\W
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝÄÖÕß
ÎÛÂÔÇÁÒÇÈËÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÓÁØÕßÝ
ÚÜÔÇÑØÏÈ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬
Ð¦ÒÒÕßËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝ
ÑÇÏÙËÇÔ×ÚÇÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÕßÊËÃÝÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙËÝËÖÏÛßÓËÃÙÆÔÔËÌÇ®ÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕËÒÒÎÔÏÑÄàÂÚÎÓÇÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÄÚÇÔËÒÒÕÞËÆËÏ
ÕÑÃÔÊßÔÕÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÔÄÊÕßÚÜÔ
ÊßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ

Η στρατηγική
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕ±ªÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇ
ÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÑÇÏ
ÚÎÙÑÇÔÊÇÒÕÒÕÍÃÇÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÕßÖÇØÂÍÇÍÇÔÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÕÏßÖÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÝ5V]HY[PZ
ÂÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ

ÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔØÄÍËßÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃÁÊÜÙËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎÄÚÇÔÁÑÇÔËÇÔÇÌÕØ¦ÙËVMMZOVYL
6±ªÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝËÖÁÔÊßËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚÎÙÑÇÔÊÇÒÕÒÕÍÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÒÂÐËÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÖÇÒÇÏÄ®ÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÚÇÑÚÏÑÂÙßÔÏÙÚ¦ÓÕÔÄÊØÕÓÕÑÇÛ×Ý
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕÎÛÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÁÞËÏÊËÞÛËÃÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÏÙÞßØÄÚÇÚÇ
ÖÒÂÍÓÇÚÇØÞÏÑ¦ÓËÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÚÙÃÚÎ
ÑÇÏËÙÞ¦ÚÜÝÓËÚÏÝÇÑØÇÃËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÕÒ¦ÑÎÚÕÔÕÖÕÃÕÑ¦ÒßÉËÖ¦ÔÚÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÖÇØ¦ÚÎÊÎÓÄÙÏÇÑØÏÚÏÑÂÖÕßÊÁÞÛÎÑËÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝ
±ÍËÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÄÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕß±ª
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÑØÇÚÂÙËÏ
ËÑÚÄÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝËÔÄÉËÏËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÚÇ
ËÛÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏËÑÔÁÕßÙËÑØÃÙÏÓÎÌ¦ÙÎ
ÄÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÎÖØÕÞÛËÙÏÔÂÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÃÔÇÏÊËÖÏÛÇÔÄÔ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÎ
§×ÙÚËÖÇØÄÚÏÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞÇØÇÑÚÂØÇÓÎÚÁØÇÝÚÜÔÓÇÞ×Ô®ÍÏÇÚÇ
ÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÙÚÇÛÁÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÇÚÎØÎÛÕÆÔÞÇÓÎÒÕÃÚÄÔÕÏ

Είκοσι ημέρες ÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÍÆØÕÚÜÔÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÕÞ¦ØÚÎÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÈ¦ÌËÚÇÏ
ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÍÇÒ¦àÏÕÝ®ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÇÑÄÓÎ
ÖØÄÈÒÎÓÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÍÏÇÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÖÜÝ
ÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÊÃÔÕßÔÓ¦ÞÎ
ÍÏÇÚÕÔÊËÆÚËØÕÍÆØÕÊÆÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÕÃßÖÕÉÂÌÏÕÏËÔ×ÑÇÏÕÏßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÏÇÖÄÚÕ §ÊÏÇÚÎØÕÆÔ
ÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÒÕÍ×Ô
ÚÎÔÚÚÏÑÂÓËÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÖÕß
ÁÞËÏÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÕßÏ×ØÍÕß
ÇÚÕÆÒÎÈ¦ÙËÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÓ¦ÞÎÄÖÜÝÒÁÔËÄÙÕÏ
ÍÔÜØÃàÕßÔËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÔÈqÍÆØÕÑÇÏÙÚÕÖÕÏÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÏ¦ÔÔÎÍÕßØÕÆÑÇÏªÁÔÇÝÕÆØÕßÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚËØÓÇÚÃÙËÏÊËÆÚËØÕÝ
ÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏÚÎÓÎÚÁØÇÚÜÔÓÇÞ×Ô
ÚÎÊËÆÚËØÎ ßØÏÇÑÂ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖ¦ÔÚÜÝÊÃÔÕßÔ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÍÏÇÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎ
ÙÚÕÔßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÇÖÄÚÕ §ÑÇÛ×ÝÎÑÕÆØÕßÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÖÁØÇÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÎ
ÌÛÕØ¦ÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÕÒÆÔËÑØËÝÚØÇÍÜÊÃËÝÙÚÎÔÚÚÏÑÂËÖËØÃÖÚÜÙÎ
Ö¦ÔÚÜÝÖÕßÖËØ¦ÙËÏÙÚÕÔÈqÍÆØÕ
ÕÑÍÕßØÄÝÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦®ÚÕß §ÑÇÛ×ÝÎ
ËØÏÌÁØËÏÇÚÚÏÑÂÝËÃÔÇÏÓÏÇÑ¦ÒÖÎ
ÓËÑÇÚËÐÕÞÂÔÏÙÞßØÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙË
ÄÒÕÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ
ÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÚÕ
ÚÕÖÃÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÑÇÛ×ÝÇÊÏÇÌÏÒÕÔÃÑÎÚÕÌÇÈÕØÃ
ËÃÔÇÏÕÔßÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝÖÄÙÚÕÒÕÝ¬àÏÚàÏÑ×ÙÚÇÝÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÔÇÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÚËÒÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÕÒÆÖÃÙÜÙË
ÓÕÔÕÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕß±ª²ØÂÙÚÕÝ
ÏÇÔÔÕÆÒÎÝÑÇÏÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÓËÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÕß §²ØÂÙÚÕÝÇÖÇÙÚËØÍÃÕßÚÎßÚ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÚÕ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÑÇÛÇØ¦ÒÄÍÜÑÇÏØËÙÖ×ÔËÖÃÙÎÝÕ
ÍÇÒ¦àÏÕÝ®ßÖÕÉÂÌÏÕÝÏ×ØÍÕÝ ÇÙÇÖÃÊÎÝÔÚÃÛËÚÇÕÔßÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÕÔ
±ªÖØ×ÎÔ§ËÄÊÜØÕÝ
ÇØßÖÃÊÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÌÛÕØ¦Ñ¦ÚÏ
ÖÕßÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÎßÖÕÉÂÌÏÇÚÕß §ËÜØÍÃÇËÓÖÏÒÏ¦ÊÕßÎÕÖÕÃÇËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕÊßÔÇÚÄÖÒÇÙ¦ØÏÙÓÇ

Εσωκομματικά ντέρμπι
ÚÎÔÖËÏØÕÊËÙÖÄàËÏÕÍÇÒ¦àÏÕÝ®ËÓÌÆÒÏÕÝÓËÚÇÐÆÚÕßÔßÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÒÁÐÇÔÊØÕß ÇÞØÏÓ¦ÔÎ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÕßÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ§ÑÇÏÚÕßËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕß
ÖÆØÕßªÏàÄÖÕßÒÕßÌÂÔÇ®ÛÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÓÖËÏÕßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÕ §ÎÓÂÚØÎÝ
ÎÓÎÚØÃÕßËÔ×ÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕß
±ªÏ×ØÍÕÝ¦ÉÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÞÇÓÎÒÂÖÚÂÙÎÔÚÃÛËÚÇÚÇÄÔÏÇ
§ÎÙÏ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÖËØÏÌÁØËÏÇÄÖÕß

Õ±ªÁÞËÏÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÓË
ÚÕÔÔßÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎËÄÊÜØÕ
ÇÒÏÇÚÙ¦ÚÕÕÕÖÕÃÕÝËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÏÊÇÔÏÑ¦ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÎÝ
§ÑÇÛ×ÝÊÆÕßÖÕÉÂÌÏÕÏÊÃÔÕßÔ
Ó¦ÞÎÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÙÚÕÔÈqÍÆØÕ!Î
ËÖÃÙÎÓÎ®ÚÎÝËÏØÇÏ×ÝªÄÊÎ Ø¦ÚÙÇÑÇÏÕÇÔÚ¦ØÚÎÝÖÆØÕÝÖÆØÕß
ËßÚÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ØÂÚÎÚÕ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞÕßÔ
ÕÏÑ ÇÚÙÏÌ¦ØÇÝÑÇÏØÔÇÕßÚ¦ÑÎÝ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÕÏÇÖÄÚÕ© ÑÇÏ
ßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÏÚÄÙÕÇÖÄÚÕ §ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕÔ±ªÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÙËËÔÊËÞÄÓËÔÎÔÃÑÎÚÕßÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÖÜÝÛÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇ
ÑÇØÖÜÛÕÆÔÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÂÚÕßÝ¬ÎÓ¦ÞÎÚÕßÝÔÇÖÒÇÙÇØÏÙÚÕÆÔÉÎÒ¦ÊÃÔÕßÔÕÏÍÇÒ¦àÏÕÏ®
ßÖÕÉÂÌÏÕÏ§ËÑÚ¦ØÏÕÝ¢ÇØÓ¦ÑÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÒ¡ÇØÑÕÍÏÇÔÔ¦ÑÎÝ ØÂÚÎËÔËÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ®
ËÓÌÆÒÏÕÕÊËÆÕßÔÑÇÏÔ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏØ¦ÑÎÄÖÕßÎ§ËÖÏÙÂÓÜÝÙÚÎØÃàËÏÚÕÔ²ØÂÙÚÕ¡ÁÚÏÕÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÖËÏÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÇÔÚ¦ØÚÏÑÕ®ÚÕß²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕß¬ÕÉÃÊÎÖÕß
ÛÇÊ×ÙËÏÓ¦ÞÎÍÏÇÚÕÔÈqÍÆØÕÓË
ÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÚÕß±ª ×ÙÚÇ
ÇÚÙÏÓÃÍÇ
ÚÕ§ÄÚÏÕÏÍÇÃÕÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÕÔßÔÖËØÏÌËØËÏ-

Μάχη να περάσουν
στον β΄ γύρο δίνουν
σε πολλές περιπτώσεις
οι υποψήφιοι περιφερειάρχες του κυβερνώντος κόμματος.
¦ØÞÎÝ§Ï×ØÍÕÝ²ÇÚàÎÓ¦ØÑÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÇÔÚÃÖÇÒÕÚÕÔ¡ÇÔ×ÒÎÒßÔÄÇÖÄÚÕÔ±ª ÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕßÖ¦ØÞËÏÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÑÄÔÚØÇ
ÑÇÛ×ÝÎÔßÔÍÇÒ¦àÏÇ®ÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝ²ØÏÙÚÃÔÇ ÇÒÕÍÂØÕßÁÞËÏÇÔÚÃÖÇÒÕÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÆÚÇÔÎÚÕß¡
×ÙÚÇ¡ÕßÚàÕÆØÎÕÕÖÕÃÕÝÊÏËÑÊÏÑËÃÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÓÇàÃÓËÚÕßÝ
ÇÔÇÍÏ×ÚÎ²ØÏÙÚÄÌÇ §ÑÇÏ
Ï¦ÔÔÎÖÎÒ¦ÔÎ±ªËÔËÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂ®ßÖÄÛËÙÎËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÑÇÏÎËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝÄÖÕßÙÚÕÔÈq
ÍÆØÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÔÚÃÖÇÒÕÏ
ÕËÖÃÙÎÓÕÝÚÎÝ§ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
§ÃÑÇÝÖÕßÁÞÇÙËÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÙÚÕÔÙÇáÚÕÖÄÒËÓÕÓËÚ¦ÚÕ
ÚØÇÍÏÑÄÊßÙÚÆÞÎÓÇÙÚÎÔ ÇÒÇÓ¦ÚÇ
ÓËÚÕÔÁÚØÕ¬ÇÚÕÆÒÎÕÕÖÕÃÕÝÊÏÇÚÎØËÃÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÑÕÏÔÄ
¬ÁÒÕÝÙÚÎËÙÙÇÒÃÇÎÓ¦ÞÎ
ËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆÚÕß ×ÙÚÇÍÕØÇÙÚÕÆ§ÑÇÏÚÕß§ÃÑÕß¬ÙÏÒÏÓÃÍÑÇ±ªÑÇÏ §ËÔ×ÙÚÎ
ÚÒÒ¦ÊÇÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÞËÏÕ
ÖÄÙÚÕÒÕÝÑÒÁÚÙÕÝÁÔÇÔÚÏÚÕß
¢¦ÔÎÖÇÔÕÆ§ÓËÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇ¡ÖÇÚàËÒÂÚÕß §ÔÇÇÌÂÔËÏÖÏÕÖÃÙÜÚÕÔÎÓÂÚØÎÔÇÍÔÜÙÚ¦ÑÎÚÕß±ª

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Πώς θα χάσουμε (ακόμη) 30 δισ. σε μία επταετία
ίναι αδύνατον ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏ
ÑÇÔËÃÝ ÚÕßÝ ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÕÃÊÏÕÝÊËÔËÃÞËÖÕÚÁÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÆÚËÑÇÔ
ÚÏÝÖÇÏÊÇØÏ×ÊËÏÝÓÇØÐÏÙÚÏÑÁÝ©ÆÚËÈËÈÇÃÜÝÚÏÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÖÕß
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÃÔÇÏÄÓÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÇÔ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏËÚÎÙÃÜÝ
ÊÏÙËßØ×ÐÃÙÕßËÖÏÑÃÔÊßÔÕ
ËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÚÕßÙßÓÈÕÆÒÕßÁÞËÏ
ÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÕËÐ¦ÊËÒÌÄÝÚÕßÓÎÞÇÔÏÑÄÝÑÇÏÇßÚÄÝÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÖÕÚÁÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÇ¦ÖÕÉÎ
ÍÏÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÆÚËÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÁÞËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÌÕÆÚÕÍÕÆÙÚÕ

Ε

Η κυβέρνηση θέλει να
πάρει από τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις
ένα πρόσθετο ποσό 12-15
δισ. από όσο απαιτούν
οι κρατικές δαπάνες
και το χρέος.
ÚÕßÍÁØÔËÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¡ÁÔËÏÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇßÚÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÎÓËÏ×ÔÜÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÕßÔÇËÐÎÍÂÙÜÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕßËÖÏËÏÑ×ÝÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕßØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÑÕÏÔÕÖÕÃÎÙËÎ
ÒÒ¦ÊÇÙËËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÙÞËÚÏ-

ÑÂÝßÖÕÞØÁÜÙÎÝÖÕßÁÞÕßÓËÜÝ
ÓÁÒÕÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÐÎÍÕÆÔÚÇÏÙËÇßÚÄÕÏÚËÞÔÏÑÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÄÙÇÛÇ
ÂÛËÒËÔÇËÖÏÚÆÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÕÙËÞÂÚËÚØÇËÚÃÇÓÁÞØÏ
ÊÎÒÇÊÂÚÕÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÒÕÏÖÄÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÊËÔÇØÑËÃÔÇ
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÎÞ×ØÇÚÕÇÖÇØ¦ÊËÑÚÇÓËÍ¦ÒÕ®ÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÕß ÚÕßÇÒÒ¦
ÖØÁÖËÏÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÇÑÄÓÎÖÇØÇÖÁØÇÓÁÞØÏÚÕßÙÎÓËÃÕßÖÕß
ÑÇÓÃÇËßØÜÖÇáÑÂÙßÔÛÂÑÎÊËÔ
ÁÞËÏÖÕÚÁÇÖÇÏÚÂÙËÏÇÖÄÑÇÔÁÔÇ
ÑØ¦ÚÕÝ§ÇÖËÚßÞÇÃÔËÏÊÎÒÇÊÂÎ
ÍËÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÏÙÞßØÄÚÇÚÇ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÇÔÚÃËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ËÒËÍÞÄÓËÔÕßÈËÈÇÃÜÝÊÏËßÑÕÒßÔÚÏÑÕÆÄÓÜÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¡Ë
ÊßÕÒÄÍÏÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÓÌÇÔÃ-

àËÚÇÏÔÇßÏÕÛËÚËÃÚÏÝÖÏÕÕØÛÄÊÕÐËÝÓÕÔËÚÇØÏÙÚÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝ
ÑÇÏÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÇÖÄÉËÏÝÑÇÏ
ÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÔÇÊÏÇÚÎØËÃÁÔÇÚËØÇÚ×ÊËÝÑÇÏÊÇÖÇÔÎØÄÑØ¦ÚÕÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ¦ÞÇÕÚÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÄÙÜÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÏÞËÏÜÊ×ÝÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÂÝÒÒ¦ÊÇ
ÙßÔÚÎØÕÆÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑØÇÚÏÑ¦
ËÒÒËÃÓÓÇÚÇÖ¦ÔÜÊßÙÚßÞ×ÝÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÕß ÖÕßÁÞËÏÎ
ßÔÛÂÑÎÚÕß¡¦ÇÙÚØÏÞÚÍËÍÕÔÄÝÈËÈÇÃÜÝÙÚÕÕÖÕÃÕÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÇÞËÃÇÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÓÁÞØÏÚÕ
ÔÚ¦ÐËÏÔÇÍÃÔÕßÓËÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃ
ÍÏÇÚÃÄÓÜÝÖØÁÖËÏÚ×ØÇÔÇÖ¦ËÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔËÔÚËÒ×ÝÇÔÚÃÛËÚÕ
ÖÄÒÕ"ÏÇÚÃÊËÔËÐÎÍËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÄÚÏÚÇßÖÁØÕÍÑÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ

ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÇÖËÒÖÏÙÚÏÑÄÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÚÜÔÊÏÙÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÄÛËÙÂÓÇÝÔÇÐËÖÒÎØ×ÙÕßÓËÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÞØÁÎÓÇÝ"
ÑßÈÁØÔÎÙÎËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖØÄÛßÓÎÔÇÖ¦ØËÏÇÖÄÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÔÇÖØÄÙÛËÚÕÖÕÙÄÖÕßÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÑÇÚ¦ÊÏÙÇÖÄÄÙÇÇÖÇÏÚËÃ
ÎËÐÏÙÕØØÄÖÎÙÎÚÜÔÚØËÞÕßÙ×Ô
ÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÖÕßËÃÔÇÏ
ÂÊÎÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÎËÖÏÖÒÁÕÔÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÚÄÑÜÔÚÕßÚËØ¦ÙÚÏÕßÞØÁÕßÝÑÇÚÇÔÄÎÚÕ¡Ë
ÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÙÃÖØÇÛÇÁÞËÏÖ¦ØËÏÇÖÄÚÕÔÒÇÄ
ÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÁÙÇÙËÓÃÇ
ËÖÚÇËÚÃÇÁÔÇÖÕÙÄ
ÃÙÕÓËËÑÇÚÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÚÕßÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÁÚØÎÝËÆÑÕÒÇÛÇßÖÕÒÄ-

ÍÏàËÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝàÎÓÃÇÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÕÑÇÒËÃ
ÇßÚÂÎÇÑÇÚÇÔÄÎÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÎÝ
ÈÇØÏ¦ÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÏÇÚÃÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÍÏÇ
ÔÇÚÇÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÚÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÕ
ÛÎÙÇßØÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÔÇÝÖØÄÞËÏØÕÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÓËÚÎÞØÂÙÎ
ÚÕßÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÂÍÏÇÚÕËÛÔÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÁÞËÏÞ¦ÙËÏËÑÇÚÕÙÚÏÇÃËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕßÂÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×
ÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÕÔÖÏÕÓÖÇÑ¦ÒÏÑÕ®ßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÍÏÇÚÃÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÇÞÆÚÇÚÇ
ÚÏÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÑÇÛÎÙßÞ¦àËÏÕ±ªÚÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ
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Οι δημοσκοπήσεις στο μικροσκόπιο
Η «Κ» έθεσε στον γενικό διευθυντή της Pulse δέκα ερωτήματα για τις δυνατότητες ενός «παρεξηγημένου» επιστημονικού εργαλείου
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Βρισκόμαστε ÇÑØÏÈ×Ý ÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝ
ÑÇÏÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎ¡ÇãÕß¶
ÏÊÃÜÝÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô¶ÁÞËÏÒ¦ÈËÏÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÒÇáÑÂÝËÚßÓÎÍÕØÃÇÝÍÏÇÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ±ªÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓ¦ÚÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÚÇÒßÚÏÑ¦ÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÑÇÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÕÏËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
©ÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÛÇÚËÛÕÆÔ
ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÇÌÕØ¦ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÛÁÙÇÓËÙÚÕÔÍËÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝ7\SZLÏ×ØÍÕØ¦ÖÕÍÒÕßÊÁÑÇÑËÔÚØÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÇÐÏÄÖÏÙÚÎÑÇÏÔÎÌ¦ÒÏÇÇÖÕÙÇÌÂÔÏÙÎÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÕØÃÜÔÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÙÂÓËØÇÓÃÇÇÐÏÄÖÏÙÚÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÓÁÚØÎÙÎÚÎÝ
ÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ

Ισχύει η εκτίμηση ότι στις
ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία αλλά και
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν τη λεγόμενη «αντισυστημική ψήφο»;
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÑÜÚÃÇÝÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÁÊËÏÞÔÇÔßÖËØÉÂÌÏÙÂ
ÚÎÝßÔÁÈÎÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ±ÖÂØÞÇÔ
ÖÕÒÒÕÃÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏÑÇÏÛËÜØÂÛÎÑËÄÚÏÇßÚÕÃÁÍËÏØÇÔÖØÕÝÚÎÔ
ßÖ¦ØÞÕßÙÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕZ[H[\Z
X\VÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÙÚÕ)YL_P[ÑÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÕÏÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏÌ¦ÔÎÑËÔÇËÖÏÒÁÍÕßÔÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÇÖÒÂÑÇÏÍËÔÏÑÂÇÏÚÃÇÇÙÚÕÞÏ×Ô ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÁÞËÏÚÏÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
¬ÏÝÉ¦ÞÔÕßÓËÓËÉßÞØÇÏÓÃÇÚÏÝ
ÓËÒËÚ¦ÓËÓËÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÈÍ¦ÒÕßÓËÚÇÙÜÙÚ¦
ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÈËÒÚÃÜÙÎ©ÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÖÕßÊËÔÂÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝÇÙÚÕÞÃÇ
ÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÙÚÎÒÇáÑÂÉÂÌÕÓË Ø¦ÍÓÇÚÏÑÁØÊÏÙËÓË
 ÇÖÄÑÒÏÙÎ®ÙßÔÁÈÎÙË
ÖÕÒÏÚËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕÑÇÏËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÓËÚÕÔÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÓËÛÁÓÇÚÇ
ÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄËÖÁÊØÇÙËÑÇÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÖÕß
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
¶ËÔ×ÂÚÇÔÊÏÇÖÏÙÚÜÓÁÔÕÄÚÏÑÇÏ
ÕÏÊÆÕßÖÕÉÂÌÏÕÏËÃÞÇÔÏÙÚÕØÏÑ¦
ÞÇÓÎÒÁÝÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚËÝ

Δεν σας προβληματίζουν οι διαφορές μεταξύ δημοσκοπήσεων διαφορετικών εταιρειών;
ÝÊÕÆÓËÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙßÍÑØÃÔÕßÓË!ËÔÙßÍÑØÃÔÕßÓËÇÔÄÓÕÏÇ!ÎØÄÛËÙÎÉÂ-

«Οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουμε
είναι πολλές
και ο περιορισμός
των σφαλμάτων,
ένας δύσκολος και
κινούμενος στόχος».
ÌÕßÓËÄÒËÝÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ®ÑÇÏ
ÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕßÝÊËÔÙßÍÑØÃÔËÚÇÏÓËÓÏÇÇÔÇÍÜÍÂËÖÃÚÜÔËÍÑÆØÜÔ®ÓËÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕßÝÇÒÒ¦
ÞÜØÃÝÒËßÑÄ¦ÑßØÕÇÖÕÞÂÑÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÓÏÇÑÚÃÓÎÙÎ®
ÞÜØÃÝÑÇÛÄÒÕßÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕßÝ
ØÕÚÏÓ¦ÓËÔÇÙßÍÑØÃÔÕßÓËÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÎÝÃÊÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÕß
ÁÍÏÔÇÔÓËÚÎÔÃÊÏÇÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇ
¡ÄÔÕÁÚÙÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓËÊÏÇÞØÕÔÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÙËÏÝ
¡ËÚÇÐÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËßÖÄÉÎÓÇÝÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ!ÚØÄÖÕÙßÒÒÕÍÂÝÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝÑÇÏ
ÇÔ¦ÒßÙÎÝÇÑØÏÈËÃÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝ
ÚÜÔËØÜÚÂÙËÜÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÎÉÂÌÕßÚÕÆÉÕÝÚÎÝÑØÃàÇÝ
à×ÔÎÝ®ÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏÒËßÑÄ¦ÑßØÕÇÖÕÞÂ
ËÔÈØÃÙÑÜÖ¦ÔÚÜÝÇØÔÎÚÏÑÄ
ÚÕÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÇØÑËÚÁÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÔÇÁÞÕßÔ
ÇÐÏÄÒÕÍËÝÊÏÇÌÕØÁÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÑÚÄÝÄÒÜÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔßÖËÔÛßÓÃàËÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÛ×ØÏÇÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝÖÕß
ÙßÔÕÊËÆÕßÔÑ¦ÛËÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÂ
ËÑÚÃÓÎÙÎ

Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα γίνονται με βάση την
απογραφή του 2011. Από τότε όμως, λόγω της κρίσης, έχει
επιταχυνθεί η μεταβολή των
δημογραφικών (εισοδηματικών, επαγγελματικών κ.ά.)

Η μάχη των δύο αρχηγών
Πού υπερτερεί ο Αλέξης Τσίπρας και πού ο Κυριάκος
Μητσοτάκης;

$È¨{Ò~Øi³³Ò~iØgËØ³ÑÚÉ¨Ò¨ioÉË³Ñ{³it~Ñ³ÑÜÜiÜÌ³i³Ño{Ñ¨ÚÈÈ¨oÌØugÙ{ÑÚÓ³É{³i~ÑÜÖ³É¨iÉËÙÊ³È
ÐÉ³ÑÂÖÑÈ³ÈTÑ¨Ñ~³i¨ËÇÈtÐÓ³¨{Ñu³i{~Ð{~Ê³ÈØ~Ñ³Ò³Ñig³iÜÈÜiÚÓ³É¨iÙiÜÑÙÊÐÒÙÑ~Ñ{È{Ñ³{~Ò³
È¨ÊÑ~Ñ{³iÜÉ{Ì³i³Ñ³iØÐÉÑËÑØ³ÒÂiØ4iÜÒ³Ò
Èo~É³¨É{~Ñ{³{ØÈÌÜ{ÉØÐÒÙÉØÐÉKÒi³i¨{~Ê
³ÈØ{~Ð{~Ê~Ñ³Ò³Ñi ÑÙTÊ³È¨ÚÈÈ¨oÖÉ{TÖÉ³Ñ{ÌKÉÜ³{É³Ñ{i{~Ð{~Ê~Ñ³Ò³Ñi³É¨³iÚÓ³~Ñ{
~Ñ³Ño¨Ò×É{³ÈiÜÌ³É¨³Ì³ÈÐÉ³ÑÂÖÑÈ³ÈTÑ¨Ñ~³i¨ËÇÈ³Ñ{~Ð{~Ò³ÈØtÒÉ³Ñu0Ñ³Ò~Ñ{³ÙÖ~ÐÐÒ³³È~ÈKÉ¨³ØÉ¨{Ì³É¨ÙÓT³Ñ{{ÓÉ{ØÐÉ³ÑÂÖ³ÈÐÜ{³ÐÑØÈ³ÑKoÒÇÈÓ¨ÑtÜÖÙÖ~ÜÑu
δεδομένων, με αποτέλεσμα η
«ακτινογραφία» του πληθυσμού του 2011 ανά εισοδηματική και επαγγελματική κατανομή να απέχει αισθητά από
τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
¡ËÖØÜÚÕÍËÔÂÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇYH^KH[HÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚßÞÇÃÇÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÉÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÁÞÕßÓËÓÏÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÞÜØÃÝÇÔ¦ÍÑÎÖËØÇÏÚÁØÜÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÂ
ÙÚÇÛÓÃÙËÜÔÃÔÇÏÄÓÜÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÄÚÕÊËÃÍÓÇÇßÚÄ"ÄÙÕÏ
ÇÔÕÃÍÕßÔÙÂÓËØÇÚÎÔÖÄØÚÇÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÝÍÏÇÓÏÇÁØËßÔÇÖØÄÙÜÖÕÓËÖØÄÙÜÖÕ®ÂÓËÑ¦ÒÖÎ"
ÄÙÕÏÊËÔÁÞÕßÔÙÚÇÛËØÄÚÎÒÁÌÜÔÕ"ÖÇÔÚÕÆÔÓËÚÎÔÃÊÏÇ¦ÔËÙÎÕÏ
ÉÎÌÕÌÄØÕÏÄÒÜÔÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ"
ÎÚÂÓÇÚÇÓÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝÂ
ÖÒÎØÄÚÎÚÇÝÚÎÝÑ¦ÒßÉÎÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÓËÙÚ¦ÛÓÏÙÎÑ¦ÚÏÖÕßÒÆÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÖØÕÙÛÁÚËÏÔÁÕßÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ!ËÃÔÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÙÜÙÚ¦ÑÇÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑ¦"©ÆÚËÙÚÎÔßØ×ÖÎ¶ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÞ×ØÇ

ÓÇÝ¶ÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎÎÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÖÒÂØÎÑÇÏËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÎÓÁÔÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇ ÇÏÖÕÏËÝÙÚÇÛÓÃÙËÏÝ
ÚËÒÏÑ¦ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ"
ËÔßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÕ ÑÇÏ ËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕ ÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÖÕßÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÛÇ
ÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÓËÓËÙÏÍÕßØÏ¦ÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÇÖÇÏÚËÃ
ÙßÔËÞÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÊÏËØËÆÔÎÙÎ
ÊÕÑÏÓÁÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÑÇÏÊÏÕØÛ×ÙËÏÝ©ÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÑÇÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÜÔÙÌÇÒÓ¦ÚÜÔÁÔÇÝ
ÊÆÙÑÕÒÕÝÑÇÏÑÏÔÕÆÓËÔÕÝÙÚÄÞÕÝ

Οι δημοσκοπήσεις χειροτερεύουν χρόνο με τον χρόνο; Παλαιότερα τα κατάφερναν καλύτερα; Τουλάχιστον, αυτή η
αίσθηση υπάρχει.
ËÔÛÇÙßÓÌÜÔÂÙÜ±Ö¦ØÞÕßÔ ÏÙÞßØÁÝ ËÔÊËÃÐËÏÝ ÄÚÏ ÕÏ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÃÞÇÔÖ¦ÔÚÕÚË
ßÉÎÒÄÚËØÇÖËØÏÛ×ØÏÇÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝÇÖÄÄÚÏÙßÔÂÛÜÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÂÔÕÓÃàÕßÓË¡ËÈ¦ÙÎÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÖËØÃÖÕß
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÍÏÇ
ËÑÒÕÍÁÝÙËÞ×ØËÝÑÇÏÚÎÔ

«Το μέσο επίπεδο
σφάλματος στις
δημοσκοπήσεις
έχει παραμείνει
αξιοσημείωτα σταθερό
με την πάροδο
του χρόνου».
ÒÒ¦ÊÇÍÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄÞØÄÔÏÇÑÇÏÚÕÕÏÕßÃÒ¬àÁÔÏÔÍÑÝÑÇÏ ØÃÙÚÕÌËØÒàËÔÚÕ
ÈØÂÑÇÔÄÚÏÚÕÓÁÙÕËÖÃÖËÊÕÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÁÞËÏÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÇÙÚÇÛËØÄÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕ
ÚÕßÞØÄÔÕß©ÓÆÛÕÝÚÎÝÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÞØßÙÂÝ®ËÖÕÞÂÝÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÒÂÛÕÝÚÕßÝÙÂÓËØÇÎËÐÁÒÏÐÎ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÓÇÝÑ¦ÔËÏ
ÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÕÆÝÑÇÏÖÏÕÇßÙÚÎØÕÆÝÎÞØÂÙÎÚÕßÝÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÄÒÇÇßÚ¦ÓÇÝÑ¦ÔÕßÔ
ÔÇÖÏÙÚËÆÕßÓËËÙÌÇÒÓÁÔÇÄÚÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÞËÏØÄÚËØËÝ

Πόσο επηρεάζουν σήμερα οι
αναποφάσιστοι που αποφασίζουν τελευταία στιγμή και πόσο αυτοί που συστηματικά δεν
αποκαλύπτουν την ψήφο τους;
ÎÓÇÔÚÏÑ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÂÓËØÇ
ÖÕßÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÖÏÕËßÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÎÝÑØÃàÇÝà×ÔÎÝ®
ËÖÎØË¦àËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÏÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝ®Â¦ÙÚÕÞËÝ®
ÏÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÎËÚÇÏØËÃÇÓÇÝ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝßÖÕÇÔÇÒÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÁÒËßÙÎ®ÇßÚÂÝÚÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÝÕÓ¦ÊÇÝÙßÓÖÕÒÏÚ×ÔÓÇÝÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÑËÃ¶ÑÇÚ¦
ÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄ¶ÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÎÇÖÄÑÒÏÙÎ

ÇØÑËÚ×ÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÄÚÇÔÖÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕßÝÖÕß
ËÃÞÇÔÉÎÌÃÙËÏ±ªÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßËÖÁÒËÐÇÔÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÕÃÊÏÕÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÂÚÇÔÑÇÏÎÇÖÕÞÂ ¦ÛË
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇÖÕÚËÒËÃ
ÔÁÕÓ¦ÛÎÓÇÑÇÏÖØÕÙÌÁØËÏÖÕÒÆÚÏÓÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÕßÝËØËßÔÎÚÁÝ
ÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÙÆÓÌÜÔÇÑÇÏÓËÚÎÊÏËÛÔÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÚÇÙÌ¦ÒÓÇÚÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ!
|ÖÄÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÊËÃÍÓÇÚÕÝÂ
ÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝ
|ÖÄÚÕÇÔÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÎÝ
ÑØÃàÇÝà×ÔÎÝ®ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇ
ÑÏÔÎÛËÃÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ÕÓÇÊÏÑ¦ÖØÕÝÓÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
|ËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆÝÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÑÇÏÇÖÕÞÂÝ
|ËÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÖÇØÇÖÁÔÚË®
ÄÚÇÔÉÎÌÕÌÄØÕÏÇÒÒ¦àÕßÔÍÔ×ÓÎ
ÍÏÇÚÕÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎÔÎÓÁØÇÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÔÚÃÛËÚÇßÖ¦ØÞÕßÔËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÕÏÇÙÚÕÞÃËÝ®ÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙËËØÜÚ×ÓËÔÕßÝÖÕßÒÁÔË
ÉÁÓÇÚÇÍÏÇÚÕÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔ

Την τελευταία δεκαετία έχει
αυξηθεί σημαντικά και στην
Ελλάδα το ποσοστό πολιτών
που δεν διαθέτουν σταθερό
τηλέφωνο ή που αρνούνται να
απαντήσουν στους ερευνητές
γιατί θεωρούν τις δημοσκοπήσεις εισβολή του «συστήματος»
στον ιδιωτικό βίο. Τι κάνουν
οι εταιρείες προκειμένου να
αποκρυπτογραφούν και να συνυπολογίζουν στο τελικό δείγμα το σύνολο του πληθυσμού;
ÚÎØËÚÇÔÏÑÂ¡ËÒÁÚÎÑÒÕÍ×ÔÖÕßËÃÔÇÏÓÏÇÁØËßÔÇÖØÄÙÜÖÕÓËÖØÄÙÜÖÕ®ÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝÚÕ ÂÚÇÔÑÕÔÚ¦
ÙÚÕ ¬ÕÂÚÇÔÓÄÒÏÝÒÃÍÕÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÄÙÚÕÝ
ÄÙÕÏÇÔÕÃÍÕßÔËÆÑÕÒÇÚÎÔÖÄØÚÇÚÕßÝÙË¦ÍÔÜÙÚÕßÝËØËßÔÎÚÁÝÖÒÁÕÔ"
©ÒÇÇßÚ¦ÕÊÂÍÎÙÇÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔËØËßÔ×ÔÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÉÃÇÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
ÒÒ¦ÑÇÏËÑËÃÎÙßÓÓËÚÕÞÂÊßÙÑÕÒËÆËÏ ÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¶ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÞ×ØËÝÚÕßÝ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆ¶ ÚÕ ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÓËÙÚÇÛËØÄÚÎÒÁÌÜÔÕÓËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÓÄÔÕÓËÑÏÔÎÚÄ®ÕÑÏÓ¦àÕßÓËÚÎÔËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÇØÏÛÓ×ÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÙÚÇÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÖÒÇÃÙÏÇÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÉÃÇÝ
±Ö¦ØÞËÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕÚØÄÖÕÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¯
ÚÏÝ ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝ ÁØËßÔËÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÛÁÓÇÚÇÖØÕÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ ¦ÔÕßÓËÊÕÑÏÓÁÝ
ÑÇÏÇÔÇàÎÚÕÆÓËÒÆÙËÏÝÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÖÁÞÕßÓËÇÑÄÓÇÇÖÄÚÕ
ÔÇÛËÜØÂÙÕßÓËÚÏÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝ
ÁØËßÔËÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÁÝÚÕß
ÍËÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ο δρόμος προς τις εθνικές κάλπες
ÔÂÛÜÝÊËÔÑÇÚÇØØÃÖÚÕÔÚÇÏØËÑÄØ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÑÇÏËßÔÕÕÆÔÚÇÏÒÃÍÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÓÏÑØ¦ÑÄÓÓÇÚÇ
ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÖÕÑÒËÃÙÕßÓË
Ñ¦ÖÕÏÕÂÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÔÁÑÖÒÎÐÎ
©ÓÜÝÎÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑ¦ÒÖËÝÚÕÁÔÚÕÔÇÖÕÒÜÓÁÔÕÑÒÃÓÇÑÇÏÎÚÇßÚÄÞØÕÔÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÊÎÓÕÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÓÇÝÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕßÔÍÏÇÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎ
ÖÕßÇßÚÂÚÎÌÕØ¦Ó¦ÒÒÕÔÛÇÛßÓÃàËÏÙËÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÖÕÙÕÙÚ¦
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÇÝÓÎÔ
ÇÍÔÕÂÙÕßÓËËÔÚËÒ×ÝÚÕÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÑÇÏØÄÝ®ÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÛßÓÎÛÕÆÓËÄÚÏÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÂÓÇÝÍÏÇÚÕÑËÔÚØÏÑÄ
ÊËÒÚÃÕËÏÊÂÙËÜÔÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÄÚÏÕÏÔËÄÚËØÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝ ËÚ×ÔËÃÔÇÏ
ÕÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÑÇÏ

ÚÏÝÎÒÏÑÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / PIXEL / ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Πόσο επηρεάζει η αποχή; Ηδη,
από τις εθνικές εκλογές του
2007 μειώνεται σταθερά η συμμετοχή. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 άγγιξε το χαμηλότερο ιστορικά ποσοστό
(55%). Σε σχέση με τις εκλογές Ιανουαρίου 2015, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε από 200.000
πολίτες λιγότερους και η Ν.Δ.
από 300.000 λιγότερους. Επίσης, στις ευρωεκλογές, ακόμα και σε εποχές πόλωσης, οι
πολίτες συνηθίζουν να επιλέγουν σε σημαντικό βαθμό μικρά κόμματα. Ποιες είναι οι
εκτιμήσεις σας;
©ÈÇÛÓÄÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÇÑÄÓÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÍÏÇÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ßÉÎÒÂÙßÓÓËÚÕÞÂÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÛËÜØÎÛËÃÊËÊÕÓÁÔÎÄÖÜÝÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙß-

Στις ευρωεκλογές ÈÊÚØÙÉ
~Ñ³Ñ¨¨Ë³³Ñ{¨É~Ì¨ÈÐÐÉ³TÊØ
~Ñ{ÉÈÖ³Ñ{ÜËoÉ¨{Ì³É¨³Ñ
Ð{~¨Ò~ÌÐÐÑ³ÑÛÉÐ¨ÖÐÉÑ
Ñ~ÜÉËÈÐÉ~Ò{Ê~Ò{ÑÑÌ
ÑÈ³ÒÑ~ÒÈ³iÓ~ÜiÂi
ÙÃÍÕßØÕÏÍÏÇÚÕÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔ¶
ÓÏÇÓ¦ÒÒÕÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÍÏÇÚÇÑÄÓÓÇÚÇÖÕßÚØÁÌÕßÔ
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÇÖÄÇßÚÁÝ

Επειδή αναφερθήκατε στην
πρόσφατη δημοσκόπησή σας,
σε ποιες δημογραφικές κατηγορίες (επαγγελματικές, ηλικιακές, εισοδηματικές, γεωγραφικές) είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ
και σε ποιες η Ν.Δ.;
©ÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÙËßÖÕÕÓ¦ÊËÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÓÏÇÝÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÝØÑËÃ
ÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÄÓÜÝÄÚÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÖÄÄÚÏÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕßÊËÃÍÓÇÚÕÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!
 ÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÊËÃÍÓÇÚÕÝÁÔÇÔÚÏ ÍÏÇÚÎÔßÖÕÕÓ¦ÊÇÚÜÔÎÒÏÑÏ×Ô ËÚ×Ô®
ÙËÁØËßÔÇÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔ
ÓËÈÇÛÓÄÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ  ÑÇÏ

ÍÏÇËØÜÚÂÓÇÚÇÓËÖËØÃÖÕßÓÕÏØÇÙÓÁÔËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖÕÓÁÔÜÝ
ÊËÔÙÚËÑÄÓÇÙÚËÚÄÙÕÙÚÇÇÑØÏÈÂ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÂÙÚÏÝÓÏÑØÕÊÏÇÌÕØÁÝ
ÇÒÒ¦ÙÚÏÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÙÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÔ
ÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÄÓÁÙÕÔÄØÕ
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏ
ÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔËÏÎÎÒÏÑÃÇÚÜÔËØÜÚÜÓÁÔÜÔ©±ªÊÏÇÛÁÚËÏÓÏÇ
ÖÏÕÕÓÕÏÄÓÕØÌÎËÏÑÄÔÇÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÎÒÏÑÃËÝ¬ÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÙÚÎÔÚÚÏÑÂÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÄÚÕßÓÁÙÕÔÄØÕ ÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÇÐÏÄÒÕÍËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙË¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
Ø¦ÑÎÄÓÜÝÎÓÏÑØÂÈËÒÚÃÜÙÂ
ÚÕßÙÚÎÔÇØÑËÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒÎÛßÙÓÏÇÑ¦ßÖÄÒÕÏÖÎÒÒ¦ÊÇÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÚÏÝÑÇÒÆÖÚËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄ
ÏÕÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙËÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¶ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏËÔÏÙÞßÓÁÔÎÙËÚÚÏÑÂ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇØ¦ÑÎ

Σε ποιο βαθμό το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών μπορεί να
«κλειδώσει» το αποτέλεσμα των
εθνικών εκλογών;
§ÇÚÕÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÇÖÄÒßÚÇÊËÔ
ÛÇÚÕÁÒËÍÇ ¦ÛËËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÔÁÇÓ¦ÞÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÏÇÈÁÈÇÏÎÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÈÇÛÓÄÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÄÚÏÁÞËÏ
ÖØÕÎÍÎÛËÃ©ÓÜÝÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÇÔ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÆÔÚÕÓÇÇÖÇÔÚ×
ÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇÏ¯ÑÇÏÛÇÁÒËÍÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÕÒÏÚÏÑ¦ÎËÖÄÓËÔÎ
ÎÓÁØÇÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇ
ßÖ¦ØÞËÏËÖÃÙÎÓÎÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÔÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ®ÂÇÙÚÕÞÕÆÔ®ÁÔÇËÖÃÙÎÓÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¶ÄÖÕÏÕÑÏ
ÇÔËÃÔÇÏÇßÚÄ¶ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃ
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Αγριεύει
το παιχνίδι
κατασκόπων
στο Καράκας
Νέο αποτυχημένο διάβημα από τον Γκουαϊδό
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Την ώρα ÖÕßÕÂÒÏÕÝÇÔÁÚËÏÒËÙÚÕ
ÇØ¦ÑÇÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎ
ÚÇÊÏËÛÔÂÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦ÊÃÑÚßÇËÃÞÇÔ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙßÔËÞÂØÕÂÇÖÄ
ÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÖÏÛÇÔÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÄÚÏÎËÐÕßÙÃÇÚÕß
§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÓËÚØÕÆÙË×ØËÝ
©²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÈØÏÙÑÄÚÇÔÖ¦ÔÜÙÚÎÔÇÔÏÙÄÖËÊÎÊÏ¦ÈÇÙÎÖÕß
ÙßÔÊÁËÏÚÎÔÑÕÙÓÏÑÂÙßÔÕÏÑÃÇÒÚÇÓÃØÇÕÞßØÄÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÓËÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈ¦ÙÎÇ ÇØÒÄÚÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÖÕß
ÚÕÔÖËØÏÙÚÕÃÞÏàÇÔÐËÞ×ØÏàÇÔÚØÃÇ
ÖØÄÙÜÖÇ!ÕÏÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚ¦ØÞËÝ
¦ÔÚÙËÝÑÇÏÄÚÕÓËÍÇÒ¦àÏÇÖËØÏÈØÇÞÏÄÔÏÇÖÕßÊÏËÓÂÔßÇÔÄÚÏÁÞÕßÔ
ÇßÚÕÓÕÒÂÙËÏÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÑÇÏÕËÕÖÄÒÔÚÕÄÖËÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÓÁÔÚÕØÇÝÚÕßÑÕßÇáÊÄÖÕßÚËÒÕÆÙËÁÜÝËÑËÃÔÕÚÕÖØÜÃßÖÄÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÑÇÏÓÄÒÏÝËÃÞËÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÇÖÄÑÏÔÎÓÇÚÃËÝ
¡ËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÇÙÆØÓÇÚÕÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÕÄÖËÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÏÙÞßØÁÝÑÇÏÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
¦ÌÎÔËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÎÇ ÇØÒÄÚÇËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ
ËÔ×ÕÑÕßÇáÊÄÑÇÒÕÆÙËÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÖÒÎÓÓßØÃÙËÏÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÍÏÇÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏ®ÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÙÚØÇÚÄÝËÃÞË
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¡¦ÏÑ
ËÔÝÁÙÖËßÙÇÔÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÎÔ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÂÚÕßÝÙÚÕËÍÞËÃØÎÓÇ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏËÃÞËÇØÞÃÙËÏÎÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÓÁÚØÎÙÎ
ÜÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇÎËÏÑÄÔÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ©ÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
ÖÕßÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔÙÚÎÔÁÑÑÒÎÙÎÚÕßÑÕßÇáÊÄÂÚÇÔÙÇÌÁÙÚÇÚÇ
ÒÏÍÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÕÕÏ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÇÑÄÓÎÒÏÍÄÚËØÕÏÑÇÏÕ
ÄÖËÝÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßËÃÞÇÔ
ÑÇÚÇÌÆÍËÏÖØ×ÚÇÙÚÎÞÏÒÏ¦ÔÏÑÎÑÇÏ
ÆÙÚËØÇÙÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÖØËÙÈËÃÇ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÙÆÒÒÎÉÎ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇËÃÞËÊÏÇÒÆÙËÏÚÕßÝÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕßÝÁÐÜÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎ

ÚÎÝÇ ÇØÒÄÚÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜ
ÚÎÝÚÁÙÙËØÏÝÔËÑØÕÆÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÑÆÑÒÕßÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÔ×Õ
¡ÇÊÕÆØÕÊÏËÓÂÔßËÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÄÚÏÛÇÚÏÓÜØÂÙËÏÇßÙÚÎØ¦
ÚÕßÝËÖÃÊÕÐÕßÝÖØÇÐÏÑÕÖÎÓÇÚÃËÝ
ËÓÏÇÙÖÇÙÓÜÊÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÙ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÚÃÊÇÕÑÕßÇáÊÄÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÔÇ
ÑÇÚÁÈÕßÔÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÎÓÁØÇ
ÚÎÝØÍÇÚÏÑÂÝØÜÚÕÓÇÍÏ¦ÝÙÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕØËÃÇÖÕßÍÔ×ØÏÙËÎ
ËÔËàÕßÁÒÇ®ÑÇÏÔÇÔËÑØ×ÙÕßÔÚÎ
Þ×ØÇÓËÇÖËØÍÃÇÊÏÇØÑËÃÇÝ©ÆÚË
ÇßÚÄÇÖÁÊÜÙËÔÚÃÛËÚÇÚÕÓÖÒÕÑ
ÚÜÔ¬ÙÇÈÃÙÚÇÝ®ÍÏÄØÚÇÙËÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÂÚÕßÓËÓÇàÏÑÂÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÁÐÜÇÖÄÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÓÁÍÇØÕ
¡ÏØÇÌÒÄØËÝÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ØËÏ¦ÒÒÎ
ÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÔ¦ÙÇ

Το κρίσιμο ερώτημα
ÏÇÚÃÕÑÕßÇáÊÄÕÕÖÕÃÕÝÇØÞÏÑ¦ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÏàËÙßÒÒÇÒÎÚÂØÏÕÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÚÎÔÎÓÁØÇÚÎÝØÜÚÕÓÇÍÏ¦ÝÈÏ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÁÔÇÚÄÙÕØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÊÏ¦ÈÎÓÇÓÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇ"ÆÓÌÜÔÇÓËÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÖÕß
ßÖÕÙÚÎØÃÞÛÎÑËÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÌÎÓËØÃÊËÝÕ¡ÇÊÕÆØÕÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÑÇÏÑÕßÈÇÔÁàÏÑÜÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑËËÍÑÇÃØÜÝÚÕÙÞÁÊÏÕ

To σκοτεινό παρασκήνιο
πίσω από την απόπειρα
της αντιπολίτευσης
να ανατρέψει
την κυβέρνηση.
ÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÙÚØ×ÙËÏÕÏÎÍÁÚËÝ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÇÔ¦ÍÑÇÙËÚÕÔÑÕßÇáÊÄÔÇÑÏÔÎÛËÃÈËÈÏÇÙÓÁÔÇÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇ
ÇÖÕÚÆÞËÏ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÙËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÕËÏÊÏÑÄÝÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÝÚÕßËß-

Σε ασφυκτικό κλοιό και ο Μαδούρο
Ασφαλώς, Ö³É {~ÜÒØÑÙÖ¨Ð¨ÉËÑÑ{ÚÒÉ³Ñ{Ñ×ÑÜÊØ
${Ñ³ÑËÉØÑÌ³³¨Ò³ÉÈÐÑÊ³ÑÈÑ¨~³ÓØ~Ñ{ÙÉÉ¨{¨Ë³i~Ñ
ÉÑÜÖØ³¨Ñ³{³ÉØ{Ñ¨³i×¨ÒÙ{ÑT¨{É³iÚÓi³ÈÉ{~É×ÑÜÊØ³iØÐÈ³{~ÊØÈi¨ÉËÑØ-  ³É¨{~Êå×ÒÜÉ{ÑV³¨Ñ³ioÌØ'{o~Ó¨ÑVÒÙ¨ÉØ³ÈËÈÑÉÜÉÈÚÓ¨Ñ³ÌÉØ0~È¨{Ì³É¨VÑÙÖ¨ÙÉÓTÉ{É¨{Ú¨{ÑÑ³ÑÚÉ¨{iÚÉËÜ{³{~ÒÌ
ÈÉTËÇÉ³Ñ{i{~Ð{~Ê~Ñ³Ò¨¨ÉÈiVÐÉ³ÑTÑÜË³ÈÉ¨ÜiÚ¨{ÐÌV³{ØÉÜÜÉËÉ{ØKÑ{~ÑoÑÚ~Ñ{³ÑÑÜÜÉÒÜÜiÜÑÐÜÑ~ÒÈ³
'Ñ{ÌÐÉÑÈÐ¨ÉËÐÉÑ×ÉËÜ³Ñ{ÉÐÓ¨É{³{~Ð{~Ì
ÌÜÉÐ³ (åVÙÉÑÖÈ³ÌÑÐÉoÉÚÖÈ³i¨oÊ~Ñ{³i
ÑÌoiÜÜ0i(ÓÐ³iVÑÙÖ¨ÑÑo¨{ÉÌ³{ÓTÉ{~ÒÉ{
ÜÒÚiVÈTÓÚi~É~Ò{ÈÉËÙÈØÜ{³{~ÊtÑÜÜÑoÊu~Ñ{ÑÑ~ËÉ
Ì³{ÚÑÑËÂÉ{tÓÑÐÉoÒÜÉÚ{~ÌÙ{ÒÜouÛ{Ñ~i¨ÖÂÉ{ØÈÙÖ~ÜÑÚÑÉËÈ³ÑÓÑ³{³¨Ñ³ÌÉÙV³i³{oÐÊÈ³Ñ³ÖÐÑÑ³È
Ñ{~³ÖÉÐ×ÈÜËÈÜÓÐÈT³ÈÖÙÈÑ³Ò³Ñ¨Ò~ÑØ
ÑÕÆ©ÃÑÕßÒÏÕÚÓÖØÇÓÝÖÇÒÏ¦
ÑÇØÇÈ¦ÔÇÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÑÕßÇáÊÄËÃÞÇÔÓßÙÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÇÔ×ÚÇÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕß
ÌÇÃÔÕÔÚÇÔÁÚÕÏÓÇÔÇÖÕßÒÂÙÕßÔ
ÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÇÔ
ÖÏÙÚÁÉÕßÓËÚÕÔÓÖØÇÓÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÕßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ

ÙÚØÇÚÎÍÄÝÇÔÚØÃÔÕÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÔÜÚ¦ÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕß¡¦ÏÑËÒ¡ÕØÁÔÕÑÇÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ØÕËÊØÏÑÂÝ¢ØÕßØ¦ÝÙÚØÇÚÎÍÄÝ
ØÔ¦ÔÚËÝ¡¦ÒÏÙÚÇßÖÕÚÃÛËÚÇÏ
ÖÜÝÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝËÃÞÇÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙËÙÞÁÊÏÕÙÎÓËÃÜÔÍÏÇ
ÓÏÇÕÓÇÒÂÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßÛÇ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏàËÇÐÏÕÖØËÖÂÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß¡ÇÊÕÆØÕ©ÓËØÏÑÇÔÄÝ

ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÕ
¡ÇÊÕÆØÕËÃÞËÁÚÕÏÓÕÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕß ÇØ¦ÑÇÝ
ÓËÙÑÕÖÄÔÇÌÆÍËÏÍÏÇ ÕÆÈÇÇÒÒ¦ÓËÚÇÖËÃÙÛÎÑËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÖÄÚÕßÝª×ÙÕßÝ

¡ÄÙÞÇÁÓËÏÔËÍÏÇÊÆÕ×ØËÝÙÚÕ
ÇØ¦ÑÇÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÔÇÞ×ØÎÙËÍÏÇÚÕÔ
ÍÏÕÕÓÃÔÏÑÕ¦ÍÔÜÙÚÕÓËÖÕÏÕßÝ
ËÖÏÈ¦ÚËÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÑÕßÇáÊÄÞØË×ÛÎÑËÚÎÔÚØÃÚÎÇÖÕÚßÞÃÇ
ÚÕßÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÏÙ¦ØÏÛÓÜÔÓÎÔ×ÔÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÇßÚÕÇÔÇÑÎØÆÞÛÎÑËÖØÕÙÜØÏÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÓËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÎÖÚ×ÙÎÚÕß
¡ÇÊÕÆØÕÂÚÇÔÛÁÓÇÎÓËØ×ÔÇÔ
ÄÞÏÜØ×Ô±ÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÔÇÑØÏÈ×ÝÓÂÔÇÑÇÏËÔ×ÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕß
ËÃÞÇÔÇØÞÃÙËÏÔÇÇÖÕÍÕÎÚËÆÕÔÚÇÏ
ÊÕÑÃÓÇÙËÚÎÙßÔÕÞÂÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÌÁØËÏÇÖÄÚÇ
ÙÆÔÕØÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
¶ÑÇÏÖ¦ÒÏÞÜØÃÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¡Ë
ÚÕÔÑÕßÇáÊÄÔÇÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÍÏÇ
ÚØÃÚÎÙßÔËÞÂÌÕØ¦ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÖÁØÇÙËÚÕÎÛÏÑÄÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓÕÏØÇÃÇÁÞËÏßÖÕÙÚËÃ
ÖÒÂÍÓÇÑÇÏÕÏÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÇÔÇàÜÖßØÜÛÕÆÔÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÇÕ
ÑÕßÇáÊÄÖØÄÙÌËØËÙÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕ
¦ÒÒÕÛÏÍÏÇÔÇÙßÒÒ¦ÈËÏÚÕÔÃÊÏÕÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÎÍÁÚËÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÜÝÖØÇÐÏÑÕÖÎÓÇÚÃËÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ËÃÞËÚÕÒÓÂÙËÏÁÜÝÚ×ØÇ

Η δεύτερη εκδοχή
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÔÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓßÛËÆÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÕÏ
ÖØÜÚÇÃÚÏÕÏÚÕßÌÏ¦ÙÑÕßÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÕßÝÑÇÏÔÇÙßÔÚÎØÂÙÕßÔ
ÚÕÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ¡ÇÊÕÆØÕ¡ÏÇ¦ÒÒÎËÑÊÕÞÂÖÕßÖØÕÈÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÎ>HSS
:[YLL[1V\YUHSËÃÔÇÏÄÚÏÕÇÔÚØÃÔÕËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÊÕÆÒËÉÇÔ®ÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÇÏÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ!ÄÚÏ
ÊÎÒÇÊÂÖÕÚÁÊËÔËÃÞÇÔÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÙßÔÚÇÞÛÕÆÔÓËÚÕßÝÑÏÔÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÚÕßÝ¦ÌÎÙÇÔÔÇËÑÚËÛÕÆÔ
ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÞÇØÚÃÑÇÏÑÇÒÇÓ¦ØÏ
ÚÇÄÙÇ¦ÑÕßÙÇÔÙÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕ
ÑÇÏÙÚÕßÝª×ÙÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝ
ÚÕß ÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÕßÝ ÕÏ
-PUHUJPHS;PTLZÁÍØÇÉÇÔÄÚÏÁÔÇ
ÓßÙÚÎØÏ×ÊËÝÚÕßØÑÏÑÄÚÙ¦ØÚËØ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÕÑÇÚËßÛËÃÇÔÇÖÄÚÎ

Μέχρι πού θα φτάσει ο Τραμπ

Ναρκωτικά, λεφτά και Χεζμπολάχ

Από τη στιγμή ÖÕß Õ §ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏÕ¡¦ÏÑËÔÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙÇÔÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÜÝÖØÕÙÜØÏÔÄÖØÄËÊØÕÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÑÃÔÎÙÎÖÕßËÃÞÇÔÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕßÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÓÖÂÑÇÔ
ÙËÁÔÇÔÊØÄÓÕÞÜØÃÝÍßØÏÙÓÄÔ
ÖËÚÆÞÇÏÔËÚÕÙÞÁÊÏÄÚÕßÝÊËÔÛÇ
ËÃÞÇÔÇÖÒ×ÝÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÁÔÇ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÇÍÑ¦ÛÏÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂ
ÓËØÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÛÇËÃÞÇÔËÖÏÌÁØËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÙÚÕÍÄÎÚØÕÚÎÝªÜÙÃÇÝÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÕÆÚÏÔÙËÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝ
ßØÃÇÝËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎ
ÓËØÏÑÂÛÇËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÇÊÆÔÇÓÎ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÕßÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÄÍÓÇÚÕÝ¡ÕÔØÄË
ÛËÜØÕÆÙËÖÃÙÜÇßÒÂ®ÚÎÝ
¬ØËÏÝÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÑÇÏÕ
ËÑÔËßØÏÙÓÄÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏ¥ÝÁÔÊËÏÐÎÚÇØÇÞÂÝÖØÁÖËÏÔÇËØÓÎÔËßÚËÃ
ÎÇÓËÚØÕËÖÂÝÊÂÒÜÙÎÚÕßÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÙßÓÈÕÆÒÕßÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇ
ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÑÕßÇáÊÄÄÚÇÔÑ¦ÒËÙËÚÕßÝª×ÙÕßÝÓÁÙÜ*55ÔÇ
ÓÎÔÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂ
ÓËØÏÑÂÍÏÇÚÃÄÖÜÝËÃÖËËÊ×ËÃÔÇÏÚÕÊÏÑÄÓÇÝÎÓÏÙÌÇÃØÏÕ®ÃÍÕ
ÔÜØÃÚËØÇÕÕÓÖÁÕËÃÞËÇÌÂÙËÏ
ÇÔÕÏÑÚÄÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝËÖÁÓÈÇÙÎÝÚÜÔ

Του NICHOLAS CASEY

«Εδώ ÉËÑ{³Ù{~ÌÐÑØiÐ{×ÑË¨{uV
ÉËÉÉÈÚÓØ³i,ËÑVÐÓV
0ÇÌÜ³

Ενώπιον σοβαρών
διλημμάτων
η Ουάσιγκτον
για τη στάση
που θα τηρήσει
στην «πίσω αυλή» της.
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÚÕß¡ÇÊÕÆØÕ
¡ËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÕÏËÖËÔÁÈÎÙÇÔÊÆÕÌÕØÁÝ
¦ÓËÙÇÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÙÚØÇÚÄ
ÍÏÇÔÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÇÔËÖÏÛÆÓÎÚËÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓË-

Ψυχολογικός πόλεμος
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÕÏÇÖËÏÒÁÝÕÓÖÁÕÔÇËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÖÄÒËÓÕÓËÙÚÄÞÕÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝ
ÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎËÖÏÛËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖÇÖËÏÒËÃ
ÔÇÚÎÌÁØËÏÙËÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝ©ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô²¦ÏÑÕ¡¦ÇÝÇÔ
ÑÇÏËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÂ
ÚÕßÙÚÕÔÑÕßÇáÊÄÐËÑÇÛ¦ØÏÙË
ÄÚÏÚÕËØÕÒÃÔÕÇÔÚÏÚ¦ÙÙËÚÇÏÙË
Ñ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÈÃÇÏÎÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÕÓËÚÇÐÆÎËÑÖØÄÙÜÖÕÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ
¢ËÔÚËØÃÑÇ¡ÕÍÑËØÃÔÏÑÇßÚÎØÃÇÙËÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÔÄÓÕß²ËÒÓÝ¡Ö¦ØÚÕÔÍÏÇÑßØ×ÙËÏÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÄÙÜÔÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔ ÕÆÈÇÑÇÏÇÖËÃÒÎÙËÓËÇÔÚÃÓËÚØÇÚÏÝ
Π.Γ.Π.

THE NEW YORK TIMES
Είναι ÁÔÇÇÖÄÚÇÏÙÞßØÄÚËØÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÁÔÇÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÄÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÑØÃÔËÏÚÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÁÞËÏÑÕÔÚÇØÕÞÚßÖÎÛËÃÓËÚÕßÝÖÕÒÁÓÏÕßÝÚÕß
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏÓÕÔÃÓÜÝ
ÙÚÕÖÒËßØÄÚÕßÑØÇÚÇÏÕÆÎÍÁÚÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝ§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕ¥ÙÚÄÙÕ
ËÖÃÞØÄÔÏÇÕ¬ÇØÁÑÒáÙÇÓÃÇÖÄ
ÚÕßÝÙÚËÔÄÚËØÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß
¡ÇÊÕÆØÕÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ
ËØËßÔ×ÔÇÖÄÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÍÏÇÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÔßÖÄÑÕÙÓÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÇÖÄØØÎÚÕÌ¦ÑËÒÕ
ÚÜÔÖØÇÑÚÄØÜÔÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÕÒáÙÇÓÃÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚÎÔ¦ÌÏÐÎÇÔÚÇØÚ×Ô
ÚÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏËÃÞÇÔ
ÊÕÙÕÒÎÉÃËÝÓËÁÔÇÔÈÇØ×ÔÕÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÙÚÎÌÆÒÇÐÎ
ÚÄÔÜÔÞÎÓÏÑ×ÔÖÕßÖÏÙÚËÆËÚÇÏÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØÇÙÑËßÂÑÕÑÇãÔÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÚÕß
ËÖÁÚØËÉËÔÇÍÃÔËÏÖ¦ÓÖÒÕßÚÕÝËÔ×
ÎÞ×ØÇÈßÛÏàÄÚÇÔÙÚÕÞ¦ÕÝ
©ÏÌ¦ÑËÒÕÏÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÄÙÕÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÑÇÏÔËßØÏÑÁÝ®
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÕÏßÖÎØËÙÃËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÙÚÇÇÔ×ÚËØÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÑÒÏÓ¦ÑÏÇ©ÓÜÝ
ÕÒáÙÇÓÃÕÕÖÕÃÕÝÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ßÖÕßØÍÄÝÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏ

EPA / CHRISTIAN HERNANDEZ

EPA / JIM LO SCALZO

ØÏÑÂ ¬ÎÔ ÖØ×ÚÎ ËÖÃ ªÄÔÇÒÔÚ
ªÁÏÍÑÇÔÚÕ ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ÇØÏÙÚËØÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÂÝØËÔ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÊËÆÚËØÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÇÊÆÔÇÓÕßÇÔÇÓ¦ÚÕ  ÓËÙÚÄÞÕÁÔÇÔÖØ×ÎÔ
ÖØ¦ÑÚÕØÇÚÎÝ*0(ÖÕßÐÁÌßÍË®
ÚÕÔ¡ÇÔÕßÁÒ§ÕØÏÁÍÑÇÒÒ¦ÔÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÙËÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÞ×ØÇÙÇÔÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇÈ¦ÒÕßÔÌÜÚÏ¦ÙË
ÄÒÎÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂÛÇÂÚÇÔ
ÚßÞÕÊÏÜÑÚÏÙÓÄÝÖØ×ÚÕßÓËÍÁÛÕßÝ

O Tαρέκ Ελ ΑϊσαμίÑ¨{³É¨Ò
É {~ÜÒØÑÙÖ¨³È{ÚÈ¨ËÇÉ{~Ò³{³ÑÈ³Ë

Η σκοτεινή περίπτωση
του σκληροπυρηνικού
στενού συνεργάτη
του Μαδούρο και
υπουργού Βιομηχανίας
της χώρας.
ÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÑÇÏÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÖÕßÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔ
ÄÚÏÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÔÇØÑËÓÖÄØÕßÝ
¬ÄÙÕÕÃÊÏÕÝÄÙÕÑÇÏÕ¡ÇÊÕÆØÕ
ÁÞÕßÔÇÖÕØØÃÉËÏÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÖÕÊÃÊÕÔÚ¦ÝÚÏÝÙËÖÄÒËÓÕÖØÕ-

ÖÇÍ¦ÔÊÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖÎ
ÕÖÕÃÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÎÔ
ÇØÏÙÚËØÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÎßÖÎØËÙÃÇÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝ
ËÔËàÕßÁÒÇÝÁÑØÕßÙËÚÕÔÑ×ÊÜÔÇ
ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÕÔÒáÙÇÓÃÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÖÕÒÒ¦ÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÌ¦ÑËÒÕÕÒáÙÇÓÃÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÚÕß
¦ØÒÕÝÇáÔÚ¦ÔÒáÙÇÓÃÆØÕÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÎ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÑÇÚ¦ÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇÚÕßÙÚÎßØÃÇÑÇÚÁÈÇÒÇÔ
ÚËØ¦ÙÚÏËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÌÁØÕßÔÓÁÒÎÚÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦Þ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÚÄÞÕÝÚÕßÒáÙÇÓÃÚÕßÖØËÙÈÆÚËØÕßÂÚÇÔÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÚÕßÝÇÔÚ¦ØÚËÝÚÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏ
ÚÇÊÃÑÚßÇÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙËÄÒÎÚÎ
ÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÛÇÁÑÇÔÇÔÑÇÏÊÏÇÑÃÔÎÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô©ßÖÕßØÍÄÝÚÕÆÝËÐÁÊÜÙË¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÖÃÙÎÝÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÕÇÊËÒÌÄÝ
ÚÕß¢ËØ¦àÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕÔ
ÖÒÁÕÔÊÏÇÈÄÎÚÕÁÓÖÕØÕÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ©ßÇÒÃÔÚ¡ÇÑÒÁÔÚÒÒ¦ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕßÖÕßØÍÄÝ
ËÃÞËÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÕÔ©ßÇÒÃÔÚ
ÊÃÔÕÔÚÇÝÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙßÓÈÄÒÇÏÇ
ÙËÓÃÇËÚÇÏØËÃÇÖÕßÙßÔÊËÄÚÇÔÓË
ÇßÚÄÔÚÙÏÕÒáÙÇÓÃËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÔÌ¦ÑËÒÕÁÍÏÔËÁÔÇÝÖÕÒÆ
ÖÒÕÆÙÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
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Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Οι ισπανικές κάλπες
έβγαλαν Σοσιαλιστές
και... σταυρόλεξο

Απολογισμός από τον Γιούνκερ, με την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο γρίφος του σχηματισμού κυβέρνησης

Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η Ελλάδα ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÂÚÇÔÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÙÚVÁØÍÕÚÂÝßÖÄÚÕÔ
ÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝÑÇÛ×ÝÎßØ×ÖÎÕÊËÆËÏÙËËÑÒÕÍÁÝ
¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÎÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÏÇÔÑÇÔËÃÝÓËÚØÂÙËÏÙËÖÄÙÇ
ÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÙÕÈÇØÄØÄÒÕÎÒÒ¦ÊÇÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÄÚÏÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÐÏÇÖÄÇßÚ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏ
¦ÓËÙÇÂÁÓÓËÙÇËÓÖÒËÑÄÓËÔÎ®
ÖÄÚÎÙÜÚÎØÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÁÐÕÊÕÇÖÄÚÕËßØ×ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇÚÎÔÖÏÚØÕÖÂËÖÃÚËßÍÓÇ
ÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÙÚÎÛÁÙÎÔÕÆÓËØÕÚØÃÇÓÁÞØÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ

Η αποτροπή της εξόδου της χώρας από
την Ευρωζώνη και
η διαχείριση του μεταναστευτικού, ανάμεσα
στα επιτεύγματα.
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÒÒ¦ÊÇÝÄØËÏÇÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÎÞ×ØÇÓÇÝÙÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÑÇÚÕØÛ×ÓÇÚÇ®ÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÂÚÇÔ¦ÓËÙÇÖÇØÕÆÙÇ
ÖËÔÚÇËÚÃÇÇßÚÂÃÙÜÝÂÚÇÔ
ÎÖÏÕÚÇØÇÞ×ÊÎÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÛ×ÝÚÎÔÞÚÆÖÎÙÇÔÄÞÏÓÃÇ
ÇÒÒ¦ÖÕÒÒÇÖÒÁÝÖØÜÚÕÌÇÔËÃÝ
ÑØÃÙËÏÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÄÒÎÎÖØÕÙÕÞÂËÃÞËËÙÚÏÇÙÚËÃÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÙÚÕËßØ×ÓË
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØ
ÖÏÚØÕÖÂÏÕÆÔÑËØÇÔÁÒÇÈËÑÇÛÂÑÕÔÚÇÓÁÙÇÙÚÎÔÁÇ
ÑØÃÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝ®
ÐËÑÏÔ¦ËÏÎÖËØÏÍØÇÌÂÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÓËÙÕÒÇÈÎÚÂÖÕß
ÇÔÁÒÇÈËÎÖÏÚØÕÖÂÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝËÓÖÒËÑÕÓÁÔÕßÝØÏÔ
ÑÇÒ¦ÑÇÒ¦ÚËÒËÏ×ÙËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÊØ¦ÓÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß
ÐÁÙÖÇÙËÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÚÇÔÇ-
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H θητεία³ÊØÈÌ³=ÑwÜ³{Ö~É¨ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØ³ÉÜÉ{É{0iÉKÙÐÒÙÑÈÓ¨ÑÉVÑ¨ÈËÑÉ³{Ø¸ÆiÐÑ³{~Ì³É¨ÉØÉ{³ÈTËÉØ³iØ.É³ÈÜÒT{³ÓÂ{VtÉÐÜÉ~ÌÐÉiuÊ³Ñ~Ñ{iT¨ÑÐÑØ

Τα Σκόπια και οι επενδύσεις
Η συμφωνία ³ÈÌÐÑ³ØÐÉ³ÑÂÖ ÜÜÒÙÑØ~Ñ{Ì¨É{ÑØÑ~ÉÙËÑØÉËÑ{ÉËiØo{Ñ³i {³¨ÊÓÑÑÌ³Ñ¸Æ{iÐÑ³{~Ò
³iØÉ{³ÉÖoÐÑ³ÑtåÈ³ÊiÈÐ×ËÑÙÉÚÑÊ³ÑÉ×{~³ÊT¨ËØ³i
ÙÈÜÉ{ÒÈÓTÉ{~ÒÉ{i  ³iÑ~ÉÙËÑ~Ñ{³ÑÓÑ~Ëi³¨ÑÈ³iØÓTÈÙÚÉËÐÉ³i³¨Ñ³io{~Ê³ÛÈ³{~ÑÜ~ÑË³È¸ÆduÉ{iÐÑËÉ³Ñ{³ÑÜo{ÐÌVÉt~Ñ{{ÙÖ
T¨ÉØÒÙ¨ÑÂÑÑÈ³Ê³iÐÑÙ{~ÊÉÈ~Ñ{¨ËÑiËÑÑ³ÉÜÉËÑ¨ÒÙÉ{oÐÑÈÐ×{ÜËiØo{Ñ³i È¨i~Ñ{ÚÑÙÉ{É¨Ñ{³Ó¨
Úii³{ØÉÈ¨ÑÍ~ÓØ¨³{~ÓØ³iØÉ¨{TÊØu.ÈoT¨ÌØVi
{³¨ÊÉ~³{ÐÒØ³{iÐÑ³{~Ì³iØÉË³ÉÈoÐÑ³iÙiÐ{È¨oËÑ
³Èt(ÜÒÈ{Ö~É¨uo{Ñ³iÉËTÈiÉÉÙÖÉ³Ñ~¨Ò³iwÐÓÜi  ÜÜÒÙÑÓÜÑKÉ³ÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÑÜo{~Ò³Ì³i
 ÐÉ¸V¬Ù{ÉÈ¨ÑÙË³Ñ{ÉÉÜÜi{~ÓØÉ{TÉ{¨ÊÉ{Øo{Ñ
ÉÉÙÖÉ{Ø
ÙÚËßÚÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇÖÄÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖ¦ÒÏÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÑÇÛ×ÝÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÆÓÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÁÌÚÇÔËÙÚÇ
ÔÎÙÏ¦ÚÕßÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕß
ØÏÔÖØÕÒ¦ÈÕßÔÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏ
ØÕÁÝÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÁÍÏÔËÎÖØ×ÚÎÞ×ØÇÖÕßÉÂÌÏÙËÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÙËÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÎÔÁÐÕÊÄÚÕßÇÖÄÚÎÔ
©ÓÜÝÎÑØÃÙÎÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÓËÏÔËÇÔËÐÃÚÎÒÎÙÚÎÓÔÂÓÎÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×ÔËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏ
ÑÕØßÌÇÃÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÒËÍËÙÚÎÔ ®ÖÜÝÕÏ
ÖØ×ÚÕÏÁÐÏÓÂÔËÝÚÕßÓËÚÎÔ

ÒÒ¦ÊÇÊËÔÙßÍÑØÃÔÕÔÚÇÔÙÚÎÔ
ÁÔÚÇÙÎÑÇÏÙÚÎÔÇÍÜÔÃÇÓËÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝÑØÃÙËÏÝÚÎÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ®ËÔËÃÔÇÏ
ÖÇØ¦ÒÕÍÕÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÙÎÓËÃÇÚÕßÇÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÇßÚ¦
ÖÕßÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÑÇÛ×ÝÎÁÖØËÖËÔÇ
Ò¦ÈËÏÇÓÁÙÜÝÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ

Η μείωση των ροών
ÚÇÔÓÃÇÑØÃÙÎÖÕßÇÖËÏÒÕÆÙËÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÎÝ
ÓÏÇÝÑÇÏÕßØÜÖÇÃÕÝÖÕÒÃÚÎÝ
ÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÎÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ

ÎÃÊÏÇÚÕßÎËßØÜÖÇáÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇ ÇÏÍÏ»ÇßÚÄÖÇØÄÒÕÖÕß
ÎÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕß
ÁÍÏÔËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÊËÔ
ÂÚÇÔÇÖÄÒßÚÇÙßÔËÖÂÝÜÝÖØÕÝ
ÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÄÚßÖÇÂÚÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚÜÔ
ÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕß
ÁÌÚÇÔÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÓÁÙÇÙÚÕ¡ÁÙÇÙË
ÓÄÒÏÝÚØÃÇÞØÄÔÏÇÚÕËÃÞÇÔ
ÂÊÎÓËÏÜÛËÃÕÏÇÌÃÐËÏÝÑÇÚ¦  
¡ËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂÎ¬ÕßØÑÃÇÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇÊÁÞËÚÇÏÖÃÙÜ
ÚÕßÝÖÇØ¦ÚßÖÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÖÕßÊËÔÞØÂàÕßÔÇÙÆÒÕßÑÇÏÙË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÔÇÒ¦ÈËÏÙßÔÕÒÏÑ¦
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝ
ÖÃÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÚÕßÇØÓÄÊÏÕßËÖÏÚØÄÖÕßÎÓÂÚØÎÈØÇÓÄÖÕßÒÕßÎËßØÜÖÇáÑÂÙßÔÕØÏÕÌßÒÇÑÂÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÊÏÑÄÚÎÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÛÇÇÖÕÚËÒËÃÐËÞÜØÏÙÚÄÙ×ÓÇÛÇÌÚ¦ÙËÏ
ÚÏÝÁÜÝÚÕÚÕÇØÍÄÚËØÕÖÏÖÒÁÕÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËËßØÜÖÇáÑÄÚÇÓËÃÕÍÏÇÚÎÔÌØÏÑÂ
ÄÖÕßÂÊÎÊÏÙËßØ×ÁÞÕßÔÊÕÛËÃÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÂÖËÏØÕ
ÓËÙÑÕÖÄÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÏÝÖØÕÙÌßÍÏÑÁÝØÕÁÝ©ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏ
ÓÁÞØÏÚÕÔÇÁÞÕßÔÊÏÕÞËÚËßÛËÃÊÏÙËßØ×ÙËÊÎÓÄÙÏËÝ
ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÏÕÆÔÑËØ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝÚÕßÕßÈÒÃÔÕßÍÏÇÚÕÔÊÃÑÇÏÕÑÇÚÇÓËØÏÙÓÄÚÜÔÈÇØ×Ô
ÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ©ÏÈÒÁÉËÏÝ
ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ®ÖÕßÛÇËÔËØÍÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËËÏÊÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝ
ßÌÃÙÚÇÚÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÎÖÃËÙÎ®
ÁÖËÙÇÔÙÚÕÑËÔÄßÍÞØÄÔÜÝ
ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÖÃÚËßÍÓÇÖÕß
ÛÇËÃÔÇÏÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÂÚÇÔÄÚÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÙËÏØ¦
ÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÙËÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÕÏÌÕÔÏÑÁÝ
ÌÜÚÏÁÝÙÚÕ¡¦ÚÏÑÇÏÕÏÖÒÎÓÓÆØËÝÙÚÎ¡¦ÔÊØÇÕÇØÓÄÊÏÕÝ
ËÖÃÚØÕÖÕÝÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×Ô ØÃÙËÜÔ²ØÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎ9LZJ,<ÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ

Την πρωθυπουργία ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÕÎÍÁÚÎÝÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÓËÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÁÊØËÝ
ÇÖÄÚÏÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÕÐËÃÇÖÄÒÜÙÎÄÓÜÝËÖÁÚØËÉËÙË
ÖÁÔÚËÑÄÓÓÇÚÇÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÎ
ÕßÒÂÓËÖÕÙÕÙÚÄ¦ÔÜÚÕß ÓË
ÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÕß
ÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÔÇÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔÏÙÞÆÚÕßÝ
ÙÚÕ ÚÜÔËÊØ×ÔÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÏÙÖÇÔÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÇÑØÕÊËÐÏÕÃÚÕß
=V_ÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÙÚÎÕßÒÂÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏ¦ÙÑÕÏÑÇÏÕÏ ÇÚÇÒÇÔÕÃ
ÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÁÝ
©ÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÚÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÁÚÙÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÑßÈËØÔ×ÔÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ
ÓËÍ¦ÒÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÞ×ØÇÝÓËÚÎ
ÔÃÑÎÚÕßÔÇÛßÓÃàËÏËÑËÃÔËÝÚÜÔÖÇÒÇÏ×ÔÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÏÑÇÔ¦ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÓËÍ¦ÒÎ
ÑÇÏËÚËØÕÍËÔÂÓËØÃÊÇÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙË¦ØÛØÕÚÕßÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ7VSP[PJV©ÏÒÇÕÌÏÒËÃÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÄÖÜÝ
ÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆ
ÑÇÚ¦ ÎÞÕØÂÍÎÙÎËÖÏÖÒÁÕÔ
ÈÕÎÛÎÓ¦ÚÜÔÙËÇÔÁØÍÕßÝ¦ÔÜÚÜÔ
ËÚ×ÔÑÇÏÎÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙËÏÚÎÔËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÚÕÆËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÇÔÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÚÎÝØÏÙÚËØ¦Ý¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕ
¦ÔÚÙËÛÁÖËÏÙËÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÍÏÇÚÎ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÖØÕÚ¦ÙË×ÔÚÕß

Τα λάθη των αντιπάλων
¬ÕÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇËßÔÕÂÛÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏÇÖÄÚÇÙÌ¦ÒÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕß¬ÕÇØÏÙÚËØÄ
7VKLTVZËÖÒÂÍÎÇÖÄÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÁØÏÊÁÝÚÕßËÔ×ÕÏÇÑØÕÊËÐÏÕÃ
ÚÕß=V_ÇÖ×ÛÎÙÇÔÚÕßÝÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÓËÚÎÔÇÑØÇÃÇØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÝ¬ÕÇáÑÄ ÄÓÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÇÖÕÙËÃÙËÏÇÖÄÖ¦ÔÜÚÕßÚÕÙÚÃÍÓÇÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÔÇ
ËÖÏÒÁÍËÏÔÇÓÏÓÎÛËÃÚÎÔÇÑØÕÊËÐÏ¦
ØÎÚÕØÏÑÂÚÕß=V_©ÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏ
*P\KHKHUVZÚÕØÖÃÒÏÙÇÔÇÖÄÓÄÔÕÏ
ÚÕßÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕßÝÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝ
¬ÕÓËÚËÑÒÕÍÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÖÕÒÒ¦ÙËÔ¦ØÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÔÇ
ÇÖÄÇßÚ¦ÇÌÕØ¦ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÓËÚÕßÝ*P\KHKHUVZ

Το κινητό προκαλεί
πολύ σοβαρά
προβλήματα υγείας
THE NEW YORK TIMES

Αν είστε ÙÇÔÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÛÇÁÞËÚËÂÊÎÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÚÏËÖÏÛßÓËÃÚËÔÇÊÇÖÇÔ¦ÚË
ÒÏÍÄÚËØÕÞØÄÔÕÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÙÇÝ ÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÃÇÑÇÒÂÏÊÁÇ©ÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÖÕß
ÐÕÊËÆÕßÓËÓËÚÇÁÐßÖÔÇÑÏÔÎÚ¦
ÓÇÝÙÚËØËÃÚÕÔÆÖÔÕÚÎÔÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÓÔÂÓÎ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇËÖÃÒßÙÎÝÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÁØÇÔÇßÚ×ÔÚÇÚÎÒÁÌÜÔ¦
ÓÇÝÇßÐ¦ÔÕßÔÚÇËÖÃÖËÊÇÑÕØÚÏàÄÒÎÝÚÎÝÈÇÙÏÑÂÝÕØÓÄÔÎÝÚÕß
ÙÚØËÝÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÚÎÔßÍËÃÇÓÇÝ
ÑÇÏÙßÔÚÕÓËÆÕÔÚÇÝÚÎàÜÂÓÇÝ
ÑÕØÚÏàÄÒÎËÃÔÇÏÎÈÇÙÏÑÂÕØÓÄÔÎ
Ö¦ÒÎÝÂÌßÍÂÝ®ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÂÚÎÝÖßØÕÊÕÚËÃÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÓËÚÇÈÕÒÁÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÑÄØßÌÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇØÚÎØÏÇÑÂÝÖÃ-

ËÙÎÝÚÜÔÑÇØÊÏÇÑ×ÔÖÇÒÓ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔËÖÏÖÁÊÜÔÙÇÑÞ¦ØÕßÙÚÕÇÃÓÇÖÕßÓÇÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇÇÔÚÏÊØÕÆÓËÑÇÏÔÇËÖÏÈÏ×ÔÕßÓËÇÖÄ
ÚÏÝ¦ÓËÙËÝÌßÙÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝßÚÁÝ
ÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÈÕÆÔ
ÙÜÚÂØÏËÝÇÔÄÔÚÜÝÈØÃÙÑËÙÇÏÙË
ÑÃÔÊßÔÕÄÖÜÝÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÎÇÔÙËÑßÔÎÍ¦ËÏÁÔÇÝÚÇÆØÕÝ
¥ÙÚÄÙÕÚÕÙ×ÓÇÓÇÝÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÑÕØÚÏàÄÒÎÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÙÚÕÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÙÚØËÝÄÚÇÔ
ÕÏÇßÐÎÓÁÔÕÏÑÇØÊÏÇÑÕÃÖÇÒÓÕÃÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÙËÚÃÖÕÚÇ
ÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÄÚÇÔÇÔÇàÎÚËÃÝÙÚÕ
ÁÐßÖÔÕÑÏÔÎÚÄÓÃÇÕØÍÃÒÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂÇÖÄÚÕÇÌËÔÚÏÑÄ
ÔÙßÔÁÈÇÏÔÇÔÓÄÔÕÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦ÇßÚÁÝÕÏÇßÐÂÙËÏÝÚÎÝÑÕØÚÏàÄÒÎÝÊËÔÛÇËÃÞÇÔÙÎÓÇÙÃÇ¥ÙÚÄÙÕÕÓÁÙÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÊÇÖÇÔ¦
ÚÁÙÙËØÏÝ×ØËÝÚÎÔÎÓÁØÇÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÖÕßÖ¦ÔÚÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÊÃÖÒÇÚÕß©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ.VVNSLÙËÓÃÇÁÑÛËÙÂÚÎÝ
ÕÏÑÏÔÎÚÁÝÙßÙÑËßÁÝÖÕßËÃÔÇÏ
ËÐÕÖÒÏÙÓÁÔËÝÓËÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ

Ο Πέδρο Σάντσεθ³K¨ÒÙÈ³
É~Üo³iØÉ¨ÑÐÓiØÈ¨{Ñ~ÊØ

Το Podemos,
οι Ciudadanos, οι Βάσκοι,
οι Καταλανοί αυτονομιστές και τα σενάρια
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Η πιο ταραχώδης πενταετία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Η διαρκής ενασχόληση
με τη συσκευή μπορεί
να οδηγήσει σε κατάθλιψη, παχυσαρκία,
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2, υπέρταση,
άνοια και εγκεφαλικό.
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«Πόλεμος» με κερδισμένο τον Τραμπ
Η δημόσια διαμάχη του ειδικού εισαγγελέα Μιούλερ με τον υπουργό Δικαιοσύνης Μπαρ και τα ποσοστά του προέδρου
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
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ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÖÕÖÕÓÖÂÚÕßÇÔ
ÄÔÚÜÝÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖÇØËÓÖÄÊÏÙÎ
Ø¦ÍÓÇÚÏÎÚËÚØÇÙÁÒÏÊÎÙÆÔÕÉÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
©ßÃÒÏÇÓ¡ÖÇØÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÖØÏÔÇÖÄÚÇËÖÃÙÎÓÇ

EPA / JIM LO SCALZO

Επειτα ÇÖÄ ÊÆÕÞØÄÔÏÇËÔÚÇÚÏÑÂÝ
ÁØËßÔÇÝÑÇÏÑÇÚÇÊÃÑËÝËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÎÁÑÛËÙÎÚÕß
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÕÆËÏÊÏÑÕÆËÏÙÇÍÍËÒÁÇ
ªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÍÏÇÚÏÝËÖÇÌÁÝÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÚÎÝªÜÙÃÇÝÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚËÒÏÑ¦ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÁØËßÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËËÖÏÙÂÓÜÝ¶ÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÙËÒÃÊÜÔÖÕØÃÙÓÇÚÕÝ¶ÜÙÚÄÙÕÎÓ¦ÞÎ
ÍÏÇÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦ÚÎÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÓÄÒÏÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
¬ØÇÔÂÇÖÄÊËÏÐÎÇÖÕÚÁÒËÙËÎ
ÁÔÚÕÔÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÇÐÆÚÕß
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇ¡ÏÕÆÒËØÑÇÏÚÕßßÖÕßØÍÕÆÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÕßËÖÏÚËÒËÃÕß
ÚÕß¬ØÇÓÖ©ßÃÒÏÇÓ¡ÖÇØÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÔÕÉÃÙÚÎÑÇÔ
ÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚËÚØÇÙÁÒÏÊÎÁØËßÔÇÖÕßÙßÔÁÚÇÐË
ÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇÙËÊÎÓÄÙÏÇÕÔËÕÊÏÕØÏÙÛËÃÝßÖÕßØÍÄÝËÐÄØÍÏÙËÚÕÔ
ÓËÚØÏÕÖÇÛÂËÏÙÇÍÍËÒÁÇÕÕÖÕÃÕÝ
ËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÁÔÚÕÔÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦
ÚÕßÍÏÇÚÎÓÎÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÕß
ÖÒÇÏÙÃÕßÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏÚÎÝÕßÙÃÇÝ®ÚÎÝÖÕÒßËÖÃÖËÊÎÝÁØËßÔ¦Ý
ÚÕßÙËËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙË
ÚÎÔ¬ØÃÚÎÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®

Την (ÓÐ³iViÐÓ¨Ñ³iØ Ú{~ÊØ ¨³ÊØ(¨ÉÈTÊØ³{Ø (åVåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÉÐ×ÑË³i~ÉÐÉ³iÖÇÈoÌ³È³~Ê³³¨{Ñ³Ñ×ÖÜÜ³ÈÉÈ~Ö$Ë~È~Ñ{ÉÈTÑ¨Ë³iÉ³1ÉÌÈ³KÊÚiÉÑÂÉ×ÖoÉ{ÑÌt³ÑÊÚ{~~ÈÊo{ÐÑo{u

Δημοσιεύθηκε
η 448 σελίδων έκθεση
για τις προεκλογικές
επαφές του προέδρου
με τη Ρωσία
και την παρεμπόδιση
της Δικαιοσύνης.
ÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÕß¡ÏÕÆÒËØÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÇÖËÃÞËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕ
ÖÔËÆÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕßËÏÊÏÑÕÆËÏÙÇÍÍËÒÁÇ©¡ÖÇØÇÔÁÌËØËÓËÑÕÌÚÁÝÑÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÔËÌËÒ×ÊËÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÜÝÎÁØËßÔÇÊËÔÕÊÂÍÎÙË
ÙËÑÇÓÃÇÑÇÚÎÍÕØÃÇ¶ÇÍÔÕ×ÔÚÇÝ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÙÚÏÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÙËÒÃÊËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ
Ö¦ÔÜ ÇÖÄ  ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ ÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÁÞËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÙßÍÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÇØÇÊÄÐÜÝÎÖÏÕ

ÐËÑ¦ÛÇØÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÊËÔÇÌÕØ¦
ÚÎÊßÔÎÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ªÜÙÃÇÇÒÒ¦ÚÏÝßÖÄÍËÏËÝÖÒÎØÜÓÁÝÖØÕÝÚÎÔÖÕØÔÕÙÚ¦ØÚÄØÓÏ
§Ú¦ÔÏËÒÇÖÄÚÕÔÖØ×ÎÔÊÏÑÎÍÄØÕ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÕÏÕÖÕÃËÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÇØÇÈ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍÏÑ×Ô
ËÑÙÚØÇÚËÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÎÖËØÃÒÎÉÎÚÕß¡ÖÇØÊËÔÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙË
ÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÔÆÐËÏÝÚÕß¡ÏÕÆÒËØ
¶ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÔËÚÕÏÓÄÒÕÍÕ¬ØÇÓÖÔÇÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕ¬ÕßÃÚËØ
ÖÜÝÎÖÇØ¦ÔÕÓÎÁØËßÔÇÁÌÚÇÙË
ÙËÁÔÇËÐËßÚËÒÏÙÚÏÑÄÚÁÒÕÝ®
ËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙË
ÚÎÔ¬ØÃÚÎÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®
ÊÏÇÒËÆÑÇÔËÚÏÝÇÓÁÚØÎÚËÝÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßËÑÚßÒÃÞÛÎÑÇÔÚÕÔÓÂÔÇÖÕßÖÁØÇÙË
ÍÏÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚËÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ©¡ÏÕÆÒËØÑÇÏ
Õ¡ÖÇØ¶ÕÏÕÖÕÃÕÏÑ¦ÖÕÚËÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔÇÔÓÏÇÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÙÚËÔÂ
ÌÏÒÃÇ¶ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÏÝÇÔÚÃÛËÚËÝ

ÖÒËßØÁÝÓÏÇÝÖÕÒÆÖÒÕÑÎÝÊÏÇÓ¦ÞÎÝ
ÍÏÇÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃ
ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄËÒÏÍÓÕÆÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßËÏÙÇÍÍËÒÁÇÖËÏÚÇÇÖÄÚÎÔÚËÚØÇÙÁÒÏÊÎËÖÏÙÚÕÒÂ
ÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
Õ¡ÖÇØÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËËÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ
¬ÆÖÕßÚÎÔÃÊÏÇÓÁØÇÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÎÖÕÒßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÁÑÛËÙÎ
ËÔ×ÚÎÔ¬ØÃÚÎÚÕÈØ¦ÊßÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÂÝÚÕßËÏÙÇÍÍËÒÁÇÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®
ÊÎÓÕÙÃËßÙËÓÏÇÊÂÒÜÙÎÖÕßßÖÕÈ¦ÛÓÏÙËÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
ÚÕß¡ÏÕÆÒËØ

Σύγχυση
ÚÇÓÁÙÇÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕÏÊÆÕ
ÑÕØßÌÇÃÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÕßÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÚÜÔËÐÜÚËØÃÑËßÙÇÔÖÒÂØÜÝÚÏÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÚÕßÝ
ÌÁØÔÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÚÎÙÆÍÞßÙÎÍÏÇ
ÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕ
©ßÃÒÏÇÓ¡ÖÇØËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËËÔ×-

ÖÏÕÔÚÎÝÊÏÑÇÏÕÊÕÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝ
ÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÄÖÕßÖØÕÁÈÎÙËÓÏÇ
ËÑØÎÑÚÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
¡ÏÕÆÒËØÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ËÖÏÙÚÕÒÂËÓÌÇÔÃàËÏÓÏÇÊÄÙÎ
ÖÏÑØÃÇÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÍØ¦ÌÚÎÑËÇÖÄÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßªÄÓÖËØÚ®ÇÔÁÌËØËÕßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÇÔÕÖÇÒÏÄÝÚÕß
ÌÃÒÕÝÙßÔÇÔÚÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕàÂÚÎÓÇ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÕßËÃÞËÚÎÒËÌÜÔÂÙËÏÑÚÕÚËÕÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÁÞÕßÔÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÑÇÏÕ¡ÏÕÆÒËØÓ¦ÒÒÕÔ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖËÐÎÍÂÙËÏÇßÚÕÖØÕÙ×ÖÜÝÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ÙËËÖÏÚØÕÖÂÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÓÁÙÇ
ÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÑØÃÙÏÓËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
©ÙÕÕÏÊßÕÚÕßÝÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔ
ÊÏÇÐÏÌÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÖÕÒÆÓÎÔÎÝÁØËßÔÇÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÉÎÌÕÌÄØÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÁÞÕßÔÂÊÎÈÍ¦ÒËÏÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®ÑÇÏÚÕß
()*5L^ZÖÕßÊÏËÐÂÞÛÎÚÎÔËÈÊÕ-

Ó¦ÊÇÚÎÝÊÎÓÕÙÃËßÙÎÝÚÎÝÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÝÁÑÛËÙÎÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ 
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÛË×ØÎÙËÖÜÝÎÁÑÛËÙÎÂÚÇÔÖÒÂØÜÝÊÃÑÇÏÎËÔ×ÓÄÔÕÚÕ ÛË×ØÎÙËÖÜÝÊËÔÂÚÇÔ
ÇÓËØÄÒÎÖÚÎ
ÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÚÄÙÕÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÄÙÕÑÇÏÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÉÎÌÕÌÄØÕÏÙßÓÌÜÔÕÆÔÖÜÝÎ
ÁÑÛËÙÎÂÚÇÔÊÃÑÇÏÎ¶ÚÕ ÚÎÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÕ ÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÇÔÁÌËØÇÔÖÜÝÈØÂÑÇÔÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÇÖÄÖÕÒÆ®ÁÜÝÑ¦ÖÜÝ®
ÇÓËØÄÒÎÖÚÎ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÑËÔÚØÏÑÂÌÏÍÕÆØÇ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÈÍÇÃÔËÏÑËØÊÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎÙÆÍÞßÙÎÑÇÏÚÏÝÓÇÑØÕÙÑËÒËÃÝÁØËßÔËÝ
ÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÂÊÎÍÔÜÙÚÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß¡ÖÏÒ
ÒÃÔÚÕÔÑÇÏÚÎÝÚÄÚËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÝÚÕßÇÖÄÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏ¦ÔÕÊÕÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕß
ÙÚÕ ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇÖÄÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕß*55
¬ÎÔÁÓÖÚÎÇÔÂÓËØÇÚÎÔÛÔÏÑÂ
ÕØÚÂØÕÙËßÞÂÝÖÕßÍÏÕØÚ¦àËÚÇÏ
ÙÚÏÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕÔÑÂÖÕÚÜÔÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÜÔÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÇÖ»
ÄÖÕßËßÞÇØÃÙÚÎÙËÚÕÔËÄÖÕßÚÕÔ
ÈÕÂÛÎÙËÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÇÔÂÛÏÑÕÑßÔÂÍÏÓÇÍÏÙÙ×Ô®
¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÄÙÕÍÏÇÚÎÌÏÒÄÊÕÐÎÁØËßÔÇÚÕß
¡ÏÕÆÒËØÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÖÕßÍÏÇÓÂÔËÝËÃÞËÈÇÙÃÙËÏÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÔÕÞÂÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßËÃÔÇÏÖÜÝÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÂÚÇÔËÐÇØÞÂÝÇØÑËÚ¦ÔËÌËÒ×ÊÎÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇ®¦ÒÒÜÙÚËÊËÔËÃÔÇÏ
ÄØÕÝÔÕÓÏÑÄÝÑÇÏÖÇØ¦ÚÏÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝÖÜÝÊËÑ¦ÊËÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝ
ÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕß ØËÓÒÃÔÕßÕÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝÊËÔÇØÑÕÆÔ
ÖÇØÇÊÕÞÂÖÜÝÎÕÓ¦ÊÇÚÕßËÏÊÏÑÕÆ
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÕÖØÄËÊØÕÝÊÏÁÖØÇÐËÁÍÑÒÎÓÇ®ÖØ¦ÍÓÇÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÜÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÇÖÇÒÒ¦ÐËÏÖÒÂØÜÝ
ÇÖÄßÖÕÉÃËÝ®ÄÖÜÝÁÞËÏßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÕ¡ÏÕÆÒËØ
¥ÙÚÄÙÕÎÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÒËÖÚÂÑÇÏÄÒÇÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÖÜÝÎÖÕÒÆÓÎÔÎÁØËßÔÇÑÇÚ¦ÌËØË
ÓÄÔÕÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕßÖØÕÁÊØÕß
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Οι τρομεροί άθλοι του Μέσι
Ο Αργεντινός «μάγος» προχωρεί ακάθεκτος στη δημιουργία εξωπραγματικών επιδόσεων

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευτυχώς...
ο Πουλλαΐδης

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο Λιονέλ Μέσι είναι για εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους σε όλον τον κόσμο ο
καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των
εποχών. Το ίδιο πιστεύω και εγώ… Για
πολλούς ειδικούς του αθλήματος είναι
απλώς ένας υπερφυσικός παίκτης! Αναδείχθηκε πέντε φορές ως ο κορυφαίος
ποδοσφαιριστής του πλανήτη και διεκδικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις τη «Χρυσή Μπάλα» για 6η φορά στην καριέρα
του. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να
μην τα καταφέρει, αφού έχει βαλθεί να
καταρρίψει τα πάντα σε αυτήν τη σεζόν.
Από παιδάκι έδειχνε ποδοσφαιρικά
προικισμένος. Γεννήθηκε σε μια εποχή
όπου η πατρίδα του η Αργεντινή είχε
για θεό της τον Ντιέγκο Μαραντόνα.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι κατάφερε να
ξεπεράσει σε λάμψη τον… έκπτωτο και
επιρρεπή σε κάθε είδους καταχρήσεις
Μαραντόνα.
Αν και Αργεντινός, ο Λέο έχει γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά, ευρωπαϊκά.
Η ποδοσφαιρική του πορεία ουσιαστικά
ξεκινάει από τη Μασία και τις ακαδημίες
της Μπαρτσελόνα για να εξελιχθεί μπροστά του και μπροστά μας μια ποδοσφαιρική ιστορία που εύκολα την αποκαλείς
πανδαισία.

Mε συνέπεια στην κορυφή
Ο Μέσι στα 32 του χρόνια πλέον (γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987), έχει καταφέρει πολύ σπουδαία πράγματα. Έχει
αποκτήσει πολλά, έχει δώσει πολλά και
σκοπεύει να συνεχίσει να φιγουράρει
στην κορυφή. Στο επίπεδο δηλαδή για
το οποίο γεννήθηκε να βρίσκεται. Εκεί
που βρίσκεται για περισσότερο από 13
χρόνια.
Το παρατσούκλι του Μέσι είναι «La
Pulga» που θα πει «ψύλλος». Το ψευδώνυμο αυτό προήλθε από το ύψος του
(1,69) αλλά και την εκρηκτικότητα που
διαθέτει σαν αθλητής. Η απόδοσή του
από το 2004 κι έπειτα είναι μόνο ανοδική.
Ο Μέσι κάνει το πολύπλοκο να φαίνεται
απλό. Όμως το εντυπωσιακό είναι ότι
το πράττει όλο αυτό με απόλυτη συνέπεια εδώ και 13-14 χρόνια.
Ο Λιονέλ Μέσι φέτος αποφάσισε να
μας συστηθεί ξανά. Υπήρξαν χρονιές,
όπως εκείνη του 2014 και του 2017, που
ο Λέο δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός όσο
τις χρονιές 2009 και 2011 επί Γκουαρδιόλα. Από το 2018 όμως ο «Αργεντινός
μάγος» δείχνει ότι έχει βρει κίνητρο για
να μη σβήσει τις μηχανές του. Αποφάσισε να αποδείξει ότι μπορεί να κουβαλήσει στους ώμους του τη φετινή Μπαρτσελόνα και μέχρι στιγμής τα καταφέρνει
περίφημα. Μοναδικές εμφανίσεις, απόλυτα κυρίαρχος στο παιχνίδι της ομάδας,
ορεξάτος και ένας Μέσι που μας παραπέμπει στην καλύτερη φάση της σπουδαίας καριέρας του.

Άλλαξε τις ισορροπίες
Μία μέρα πριν από το δικό μας Πάσχα,
η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το 26ο πρωτάθλημα στην ιστορία της με τον Λιονέλ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Eλεγχος και ευθύνες
Πολύς λόγος τις τελευταίες εβδομάδες

για την ανάγκη ελέγχου στην Ανόρθωση, σε σχέση με την οικονομική διαχείριση της διοίκησης Ανδρέα Παντελή.
Ήταν άλλωστε ένας από τους όρους στο
υπόμνημα του κυρίου Πουλλαΐδη, προκειμένου να εμπλακεί ξανά στα διοικητικά της εταιρίας. Τον έλεγχο κανείς δεν
τον απορρίπτει, ενώ το ενδεχόμενο κακοδιαχείρισης είναι το πιο πιθανό, ως
αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη δει το
φως της δημοσιότητας. Αυτό που μένει
να διαφανεί, είναι η αποφασιστικότητα
της τωρινής διοίκησης να αποδοθούν
ευθύνες εάν και εφόσον υπάρχουν και
να… πληρώσουν κάποιοι ακόμη και σε
επίπεδο ποινικής ευθύνης. Ανάλογο
σκηνικό υπήρξε και στο παρελθόν, χωρίς να διαφανεί, τότε, η πρέπουσα αποφασιστικότητα από κάποιους…

* * * * *

Οι «αποκλεισμένοι»
Θα το ζήσουμε και αυτό στο κυπριακό

ποδόσφαιρο. Οπαδοί του ΑΠΟΕΛ στο πιο
σημαντικό ματς της χρονιάς θα πάνε ΓΣΠ
αλλά δεν θα μπουν μέσα λόγω κάρτας
φιλάθλου. Μάλιστα, τα ΜΜΕ θα προβάλουν πολύ περισσότερο όσους θα είναι
έξω από αυτούς που θα είναι μέσα. Η

Φέτος βλέπουμε έναν Μέσι που μας παραπέμπει στην καλύτερη φάση της σπουδαίας καριέρας του.
πριν από την έλευση του Μέσι κατακτούσε το 40% των πρωταθλημάτων
πλέον σηκώνει μόλις το 26%. Η δε
«Μπάρτσα» που πριν από την εποχή
του «Λέο» κατακτούσε το 22% των πρωταθλημάτων, πλέον σηκώνει το 66%.
Συνολικά, ο Μέσι μετρά πλέον 10
πρωταθλήματα. Σε 449 ματς της La Liga
έχει 337 νίκες, 73 ισοπαλίες και 39 ήττες.
Σε αυτούς τους αγώνες έχει σκοράρει
415 γκολ, τα 52 με πέναλτι και άλλα 14
με εκτελέσεις φάουλ. Τα 339 τέρματά
του ήρθαν με το αριστερό πόδι, τα 61
με το δεξί και 14 με κεφαλιά. Τα εντυπωσιακά του στατιστικά συμπληρώνουν
οι 162 ασίστ του, ενώ 85 φορές έχει πετύχει από δύο γκολ σε έναν αγώνα, 33
φορές χατ-τρικ και τέσσερις καρέ.

Με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ

600 τέρματα!

κόντρα στη Λίβερπουλ έφτασε τα 600
γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Αισίως το κοντέρ σκοραρίσματος
του γράφει 600 γκολ με τη φανέλα της
Μπαρτσελόνα. Εκπληκτικό κατόρθωμα
πραγματικά! Στα 600 τέρματα έφτασε
και ο «απόλυτος εκτελεστής» Κριστιάνο
Ρονάλντο, ο κατά πολλούς «κορυφαίος
παίκτης στον κόσμο», αφού «ο Μέσι
είναι από άλλον πλανήτη»!
Ο Λέο έβαλε 48 γκολ μέχρι εδώ, ενώ
μέχρι το τέλος της σεζόν θα παίξει σε
5 ακόμα αγώνες συν εκτός απροόπτου
τον τελικό του Champions League. Ο
μέσος όρος καριέρας του Αργεντινού
είναι 0.98 γκολ ανά 90΄, ενώ του Ρονάλντο είναι 0,83. Ο Μέσι έχει ένα γκολ
κάθε 92 (!) λεπτά, ο Ρονάλντο σκοράρει
κάθε 108 λεπτά. Ο Ρονάλντο έπιασε τα
600 γκολ σε ηλικία 34 χρόνων και τριών
μηνών, ενώ ο Μέσι σχεδόν δύο μήνες

Μέσι να πετυχαίνει το γκολ που χάρισε
τη νίκη επί της Λεβάντε και εξασφάλισε
μαθηματικά τον τίτλο.
Ο Αργεντινός σταρ έδωσε συνέχεια
στη δική του χρυσή εποχή. Επί των
ημερών του η «Μπάρτσα» έχει κατακτήσει 24 τίτλους, ενώ η μεγάλη αντίπαλος της ομάδας του, η Ρεάλ, μόλις
10! Μάλιστα, η επίδραση του «Λέο» έχει
αλλάξει και τις ιστορικές ισορροπίες
ανάμεσα στα δύο μεγαθήρια, καθώς οι
Καταλανοί μετρούν πλέον 95 κούπες
και οι Μαδριλένοι 92.
Η Ρεάλ παραμένει πρώτη σε πρωταθλήματα με 33 και η Μπαρτσελόνα μετράει 26, ωστόσο η «βασίλισσα» που

Ο Λαφράνς
Ουδείς αμφισβητεί την ποιότητα του Κέβιν

Λαφράνς στην παρουσία του στην ΑΕΛ την
τελευταία τριετία, με τον διεθνή Αϊτινό να
έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του με
όσα έδειξε στο γήπεδο. Αυτή την υπεραξία,
ο ίδιος είναι θεμιτό να θέλει να την καρπωθεί και στο νέο συμβόλαιο που θα κάνει,
αφού στα 29 είναι και το μεγαλύτερο της
καριέρας του. Ετοιμάζεται να παίξει και στο
Gold Cup το καλοκαίρι, κάτι που επίσης του
ανεβάζει τη χρηματιστηριακή αξία. Στην
ΑΕΛ η πρόταση που του έγινε είναι κοντά στο ταβάνι που δίνει η ομάδα, αλλά
για να αγγίξει τις απαιτήσεις του θα έπρεπε να το «τρυπήσει» και τέτοια διάθεση δεν υπάρχει για κανέναν. Λέγεται πως έχει συμφωνήσει με άλλη κυπριακή ομάδα, αν και από το περιβάλλον του μέχρι πρόσφατα έβγαινε πως
δεν έχει υπογράψει πουθενά. Ο χρόνος θα δείξει, αλλά αξίζει να πει κανείς
πως όποτε έπαιξε έδειξε επαγγελματισμό.
αλήθεια είναι πως επί του θέματος οι
οργανωμένοι επέδειξαν μεγάλες αντοχές και αυτό «ζαλίζει» τα προεκλογικά
επιτελεία των κομμάτων και ειδικότερα
αυτό του κυβερνώντος κόμματος. Ας μην
κρυβόμαστε, ο ΔΗΣΥ έχει δεχθεί την πιο
δριμεία κριτική από τους οργανωμένους
οπαδούς και τα πυρά συγκεντρώθηκαν
προς το πρόσωπο του υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, που ήταν και ο εμπνευστής του σχετικού νομοσχεδίου.
Πλέον ο κ. Νικολάου παραιτήθηκε, για
λόγο εντελώς άσχετο με το θέμα βέβαια, και ίσως αυτό αλλάζει τα δεδομένα
και για το αθλητικό νομοσχέδιο. Εξελί-

ξεις προσεχώς που λέμε, αλλά δύσκολο
να προλάβουν για φέτος. Έχουν άλλα
θέματα να λύσουν πολύ πιο σοβαρά.

* * * * *

Καρδιακά προβλήματα
Σε κάθε περιστατικό, με θέμα υγείας

και ειδικότερα καρδιακών προβλημάτων για έναν επαγγελματία αθλητή, πέραν της έκπληξης ή του σοκ, προκύπτει
πάντα το εύλογο ερώτημα. Πώς είναι
δυνατό, επαγγελματίας αθλητής να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά
του; Κάτι ανάλογο και τώρα, με το πρό-

πριν κλείσει τα 32. Ακόμα πιο σημαντικός
είναι ο αριθμός των αγώνων, ο χρόνος
που έχουν περάσει στο χορτάρι. Αμφότεροι μετρούν αυτή τη στιγμή 600 γκολ,
όμως ο Ρονάλντο έχει παίξει 9.862 λεπτά
περισσότερα. Σχεδόν 110 γεμάτα 90λεπτα περισσότερα από τον Μέσι!
Το εκπληκτικό στη σύγκριση των
δύο σούπερ σταρ είναι ότι ο Μέσι δεν
έχει καταφέρει μόνο να έχει τον ίδιο
αριθμό γκολ σε πολύ λιγότερους αγώνες.
Έχει καταφέρει να έχει τα ίδια γκολ,
χωρίς ποτέ να χρειαστεί να θυσιάσει
άλλα στοιχεία του παιχνιδιού του. Οι
ντρίμπλες του παραμένουν στα ύψη:
4,6 είχε το 2010, 4,5 έχει φέτος, εννέα(!)
έκανε απέναντι στη Λίβερπουλ.
Το τρομερό είναι πως ο Μέσι διατηρεί
πολύ υψηλά επίπεδα σκοραρίσματος,
παρότι έγινε πιο δημιουργικός φέτος
υποδέχεται κατά μέσο όρο την μπάλα
πιο χαμηλά από ποτέ στο γήπεδο. Εντός
περιοχής εκτελεί λιγότερο από ποτέ: οι
2,4 τελικές ανά 90΄ μέσα στο κουτί είναι
η μικρότερη απειλή που είχε από το καλοκαίρι του 2009 που έχουμε διαθέσιμα
στοιχεία. Φέτος φτιάχνει κατά μέσο όρο
σε πρωτάθλημα και Champions League
3,1 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.
Αυτός ο μέσος όρος είναι ο υψηλότερος
της καριέρας του από το 2009. Στο Champions League έχει 12 τέρματα σε
μόλις 747 λεπτά. Σκοράρει κάθε 62
λεπτά.
Όλα αυτά δικαιώνουν όσους πιστεύουν ότι ο Μέσι έχει ξεφύγει στην
«κούρσα» του ανταγωνισμού με τον Ρονάλτο για τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

σφατο πρόβλημα του Ίκερ Κασίγιας. Σε
κάθε περίπτωση ίδιες οι απαντήσεις.
Από τη μία αυτές των ειδικών, γιατρών
και γενικότερα επιστημόνων, πως με
κανένα έλεγχο δεν μπορείς να είσαι
απόλυτα σίγουρος για την καρδιακή λειτουργία και από την άλλη των «ειδικών», των γιατρών της κερκίδας, του
καναπέ και του facebook, πως φταίνε οι
διάφορες ουσίες που λαμβάνει ένας
αθλητής, μαζί με τη σιγουριά, πως οι
ουσίες που ευθύνονται για τα διάφορα
προβλήματα είναι και απαγορευμένες!

* * * * *

ΟΥΕΦΑ – μάνατζερ
Ένας από τους λόγους που αναγκάζει

πια η ΟΥΕΦΑ τις ομάδες να δημοσιοποιούν τα οικονομικά δεδομένα τους είναι
και ακριβώς για να γνωρίζει πόσα λεφτά διοχετεύουν στους μάνατζερ. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θέλει με κάθε
τρόπο να καταπολεμήσει τη διαφθορά
που υπάρχει μεταξύ ισχυρών μάνατζερ
και σωματείων…

* * * * *

ΟΥΕΦΑ- μάνατζερ (2)
Στην Κύπρο πάντως σε καμία περίπτω-

ση δεν αποσαφηνίζεται μέσω των οικονομικών δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν τι ποσά παίρνουν οι μάνατζερ
από τις ομάδες. Τσαπατσουλιά ή προσπάθεια απόκρυψης πληροφοριών;

Οι Ανορθωσιάτες χαίρονται δικαίως που το διοικητικό αδιέξοδο
της ομάδας τους τελείωσε. Κατανοητό. Όχι τον Γολγοθά, τα
Ιμαλάια ανεβοκατέβηκαν δύοτρεις φορές από τον καιρό του
Ουζόχο και έπειτα… αξίζει σ’
Του
όλους εκεί στο σωματείο να
ΧΡΙΣΤΟΥ
βρουν την γαλήνη και ν’ ανοίΖΑΒΟΥ
ξουν μια καινούργια σελίδα στην
ιστορία τους.
Αξίζει όμως και στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
άτομα όπως ο Πουλλαΐδης να ασχολούνται μ’ αυτό.
Δεν τον γνωρίζω προσωπικά ούτε και χρειάζεται,
αλλά, αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος βγάζει μια
εικόνα ατόμου που μπορεί να εκπροσωπήσει ένα
μεγάλο σωματείο, όπως η Ανόρθωση.
Πετυχημένος επιχειρηματίας με μεγάλο κύκλο
εργασιών σε χώρες της Αραβικής Χερσονήσου,
με καταγωγή κιόλας από την επαρχία της Αμμοχώστου, χαμηλών τόνων, δεν είναι ο κλασικός πια
κύπριος παράγοντας που τον βλέπεις και ψάχνεις
στην κωλότσεπη για να τσεκάρεις το στοιχηματικό
κουπόνι που έπαιξες.
Θέλω να σου πω εν ολίγοις, ότι καιρός είναι πια
για το κυπριακό ποδόσφαιρο να εμπλακούν άτομα
που διαθέτουν ένα κύρος. Να λες πρόεδρος της
Ανόρθωσης, της Ομόνοιας ή του ΑΠΟΕΛ και όντως
ν’ ανταποκρίνεται στη σημασία της θέσης του.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κάτι
τύποι στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό που αναρωτιέσαι δηλαδή, πώς είναι δυνατό.
Άγνωστο πού δουλεύουν, ούτε και ξέρεις πώς προέκυψε ο πλουτισμός τους και έχουν και άποψη για
το άθλημα οι αθεόφοβοι.
Τρελά πράγματα. Είναι λες και στον χώρο του
κυπριακού ποδοσφαίρου υπάρχει μια τρύπα στην
οποία εισχωρούν νυφίτσες και όλων των ειδών τα
τρωκτικά.
Μπαίνουν στον χώρο και μεταμορφώνονται σε
πρόεδροι, μάνατζερ, δημοσιοσχεσίτες και ό,τι
σκεφτεί ο νους του καθενός… αν μη τι άλλο ο κ.
Πουλλαΐδης είναι επιχειρηματίας, θα τσοντάρει
λεφτά και θα τα βάλει με κάθε λογής νυφίτσες και
τρωκτικά.

Παλάτια
στην άμμο!
Φυσιολογικά η προσοχή επικεντρώθηκε στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της ποδοσφαιρικής εταιρίας του ΑΠΟΕΛ,
το θέμα, ωστόσο, δεν πρέπει να
περιορίζεται στη γαλαζοκίτρινη
οικονομική «τρύπα». Ακόμη και
Του
σε ομάδες με θετικό πρόσημο,
ΓΙΩΡΓΟΥ
στη σύγκριση εσόδων και εξόδων,
ΛΟΓΙΔΗ
οι υπερβολικοί αριθμοί σε μισθολόγιο και προϋπολογισμούς γενικότερα παραμένουν, όπως παραμένει το μεγάλο
ρίσκο, στο άμεσο μέλλον, από την υπερβολική και
σχεδόν απόλυτη εξάρτηση, μιας συμμετοχής σε
όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σε σχέση με
τη βιωσιμότητα ενός σωματείου ή μιας ποδοσφαιρικής εταιρίας.
Το θέμα δεν είναι τωρινό και ούτε αφορά μόνο
στο 2018 και την πρόσφατη δημοσιοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων των ομάδων της πρώτης
κατηγορίας. Και ούτε η πρώτη φορά που γίνεται
συζήτηση, για τους προϋπολογισμούς των μεγάλων
(κυρίως) δυνάμεων του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Συζήτηση που πολλές φορές τα τελευταία χρόνια,
έγινε υπό το βάρος ελλειμματικών προϋπολογισμών
και ανάγκης για συμφωνίες διακανονισμών, προκειμένου να μην υπάρξουν κυρώσεις σε ελέγχους
κριτηρίων. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός μιας χρονιάς ήταν οριακά ισοζυγισμένος, ακόμη και στις περιπτώσεις που προέκυπτε
πλεόνασμα για κάποιες ομάδες, μάλλον καθολική
ήταν η εκτίμηση πως υπάρχει υπερβολή, σε επικίνδυνο βαθμό, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
και γενικότερα τα έξοδα μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.
Τρανό παράδειγμα η περίπτωση ΑΠΟΕΛ, της
ομάδας με τις περισσότερες συμμετοχές τα τελευταία
χρόνια, με τα περισσότερα έσοδα από τις ευρωπαϊκές
πορείες των τελευταίων χρόνων. Αρκούσε ένας και
μόνο (διπλός) αποκλεισμός, απουσία μιας χρονιάς
από ευρωπαϊκό όμιλο, για «τρύπα» πέντε εκατομμυρίων και σε μια χρονιά, μάλιστα, με σημαντικά
έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Εύκολα
μπορεί να εκτιμήσει κάποιος, ποια θα ήταν σήμερα
η διαφορά στις οικονομικές καταστάσεις του Απόλλωνα, όταν μετά από την καλύτερη παρουσία στο
Europa League, σε βαθμούς και έσοδα, το κέρδος
περιορίστηκε στις εξακόσιες μόλις χιλιάδες…
Καταγράφει επιτυχίες τα τελευταία χρόνια το
κυπριακό ποδόσφαιρο, σε επίπεδο συλλόγων, εξακολουθούμε, ωστόσο, να κτίζουμε παλάτια στην
άμμο. Εκτίμηση που δεν αλλάζει ούτε και για τις
ομάδες με αριθμό εσόδων μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των εξόδων, στα πρόσφατα στοιχεία.
Απλώς, γιατί ξεκάθαρη είναι η… προέλευση του
πλεονάσματος. Απλώς γιατί ποτέ, καμία κυπριακή
ομάδα, δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρη για την
παρουσία της σε ευρωπαϊκό όμιλο, κάθε χρόνο…
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Πετρέλαιο

€/$

-2,69%
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Αλλαγή στέγης για τρία Υπουργεία
Σε κτήρια των ΜΕΔ και της πρώην ΣΚΤ μετακομίζουν το Εσωτερικών, το Εργασίας και το Υφυπ. Ναυτιλίας
Ακίνητα σε προσιτές τιμές, προκειμένου να μεταστεγάσει υπουργεία και υπηρεσίες αναζητάει η
κυβέρνηση και πρός τούτο στρέφεται σε κτήρια, τα οποία πέρασαν
στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών
έναντι ανταλλαγής χρεών και σε
ακίνητα της πρώην Συνεργατικής

τράπεζας. Ηδη έχουν εντοπισθεί
κάποια κτήρια για μεταστέγαση
των Υπουργείων Εσωτερικών και
Εργασίας, καθώς και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ» το Υπουργείο Εργασίας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παλαιό κτήριο

της Λαϊκής Τράπεζας στα φώτα
του «Καλησπέρα» στην είσοδο
της Λευκωσίας και μάλλον φαίνεται να κλειδώνει σε αυτό. Το
Υπουργείο Εσωτερικών, που στεγάζεται στο κτήριο της Αρχιγραμματείας, το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο λόγω στατικών προβλη-

μάτων, διάβρωσης, υγρασίας και
φθοράς, θα μεταστεγαστεί στο
παλιό κτήριο της FBME, κοντά
στο Hilton στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας το οποίο στεγάστηκε προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εμπορικής

Τα ρομπότ απειλούν τις θέσεις εργασίας

Ναυτιλίας, μετακομίζει τελικά σε
ακίνητο στην οδό Γλάδστωνος
στη Λεμεσό. Το κτήριο εντάσσεται
στο σύμπλεγμα κτηρίων OASIS
στο οποίο στεγαζόταν κατάστημα
της Συνεργατικής Τράπεζας και
πλέον χρησιμοποιείται από την
Ελληνική Τράπεζα. Σελ. 3

Πλώρη για
τη μαρίνα
Πάφου βάζει
το Τουρισμού
Προς νέο διαγωνισμό
Πλώρη για την προκήρυξη νέου
διαγωνισμού για τη μαρίνα Πάφου έβαλε το Υφυπ. Τουρισμού.
Επί του παρόντος βρίσκεται στη
φάση διαμόρφωσης όρων για
λήψη υπηρεσιών εξειδικευμένων
συμβούλων, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. Ελπίδες ότι η κατασκευή της μαρίνας θα αρχίσει μέσα στο 2020»,
εκφράζει ο Φ. Φαίδωνος. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΓΕΣΥ

Αύριο η εγγραφή παιδιών
και η επιλογή παιδιάτρων
Περισσότεροι από 150.000 πολίτες έχουν

ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΓεΣΥ
και επέλεξαν τον προσωπικό τους ιατρό.
Μέχρι την Παρασκευή στον κατάλογο είχαν
εγγραφεί 310 γιατροί για ενήλικες. Αύριο
θα ξεκινήσει η εγγραφή των παιδιών στο
Σύστημα και σε κατάλογο παιδιάτρων. Σελ. 4

Θα πάρει καιρό
να λειτουργήσει
ομαλά το ΓεΣΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνέντευξη Δ. Λαμπριανίδη

Η Airbnb δίνει πνοή
στο ιστορικό κέντρο
Σε νέο «hotspot» των βραχυχρόνιων μι-

σθώσεων εξελίσσεται η γειτονιά του Ψυρρή, η οποία είχε περιέλθει σε μαρασμό τα
τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, έγιναν γνωστές τρεις νέες επενδύσεις για μετατροπή
ακινήτων σε μικρά ξενοδοχεία ή διαμερίσματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΟΟΣΑ, απευθύνοντας έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του να κινηθούν τάχιστα και να
επιμορφώσουν τους εργαζομένους τους, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της απασχόλησης, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η
περαιτέρω αυτοματοποίηση. Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι ήδη τεκτονικές, ενώ η ταχύτατη εξέλιξη και η γήρανση του εργατικού
δυναμικού θα τις επιταχύνουν, κάτι που θα οδηγήσει σε διεύρυνση των ανισοτήτων. Σελ. 10

Την εκτίμηση ότι θα χρειαστεί
καιρός έως ότου λειτουργήσει
ομαλά το ΓεΣΥ, λόγω κάποιων
αντιδράσεων, διατυπώνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Πασχόντων και Φίλων και πρόεδρος της ΟΠΑΚ Δημ. Λαμπριανίδης. Επισημαίνει ότι θα έπρεπε
τα νοσοκομεία να είχαν εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις πριν
από καιρό για να λειτουργούν
αυτόνομα και αποδοτικά. Σελ. 4

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Γερμανία

0,03%

0,04%

Με μεταρρυθμίσεις μπορεί να ανακοπεί η οπισθοδρόμηση

Γαλλία

0,37%

0,03%

Ιταλία
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Υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην
Κύπρο στον ξένο Τύπο εξαιτίας της
αποκάλυψης των δολοφονιών ξένων
γυναικών. Η τραγωδία της ύπαρξης
κατά συρροή δολοφόνου δεν είναι
άγνωστη στις ξένες χώρες. Εκείνο
που καλύπτεται, όμως, εκτενώς
είναι η αντιμετώπιση των ξένων
γυναικών που εργάζονται στην Κύπρο και οι κατηγορίες για αναποτελεσματικότητα και ρατσισμό της
Αστυνομίας. Η εικόνα που αποκομίζει, όμως, κάποιος διαβάζοντας
τον ξένο Τύπο είναι ότι σε ορισμένα
ζητήματα είμαστε μία πολύ οπισθοδρομική χώρα. Ίσως να υπάρχει
το στοιχείο της υπερβολής σε ορισμένα δημοσιεύματα, η βάση όμως
της κριτικής τους αληθεύει. Η χώρα
μας σε πολλά σημεία προσομοιάζει

με μια σύγχρονη δημοκρατία και
μια αναπτυγμένη οικονομία. Υπάρχουν, ωστόσο, εκτεταμένα φαινόμενα εκμετάλλευσης ξένων εργαζομένων στην Κύπρο. Υπάρχουν,
επίσης, ευρέως διαδομένες ρατσιστικές απόψεις. Το πρόβλημα είναι
ότι οι αντιλήψεις αυτές μετατρέπονται σε θεσμικό ρατσισμό, όταν
επηρεάζουν τη λειτουργία κρατικών
υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνο που θα διαφανεί
είναι το κατά πόσο ο θεσμικός αυτός
ρατσισμός έπαιξε ρόλο στην αποτυχία της Αστυνομίας να εξετάσει
με προσοχή και επιμέλεια τις καταγγελίες για παράδοξες εξαφανίσεις
ξένων γυναικών. Παλαιότερα η Κύπρος βρισκόταν δικαίως στο στόχαστρο του ξένου Τύπου και διε-

θνών οργανισμών για σωματεμπορία, η οποία είχε πάρει τεράστιες
διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι το
στίγμα της σωματεμπορίας αντιμετωπίστηκε όταν ο τότε υπουργός
Εσωτερικών αποφάσισε να πάρει
μέτρα. Γενικά, όμως, σήμερα ο μέσος
πολίτης θεωρεί ότι οι θεσμοί στην
Κύπρο δεν λειτουργούν καλά. Πριν
από λίγο καιρό ο πολίτης αυτός παρακολούθησε έκπληκτος τις καταγγελίες για διαφθορά στον χώρο
της δικαιοσύνης. Τώρα ακούει πολύ
αρνητικά πράγματα για τον τρόπο
που αντιμετωπίζει η Αστυνομία ή
εν πάση περιπτώσει ορισμένοι αστυνομικοί τους ξένους εργαζόμενους,
που δεν είναι λευκοί και πλούσιοι.
Είναι φανερό ότι με τέτοιες αγκυλώσεις και ανεπάρκειες η χώρα

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

μας δεν θα πάει μπροστά. Θα είναι
πολύ δύσκολο να υπάρξει διατηρήσιμη οικονομική ευμάρεια και
οι πολίτες θα νιώθουν όλο και πιο
πολύ ανασφαλείς. Χρειάζονται δραματικές μεταρρυθμίσεις. Κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται σε μια χώρα
έχει καθήκον να κάνει μεταρρυθμίσεις για να διορθώνει υφιστάμενες
αδυναμίες και να βελτιώνει προοπτικές. Συνήθως υπάρχει αντίδραση στις αλλαγές και η πολιτική
υποστήριξη από τα κόμματα είναι
χαλαρή ή ανύπαρκτη, όταν υπάρχουν επηρεαζόμενοι. Οφείλει, όμως,
μια κυβέρνηση να προσπαθεί. Η
σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται
στην εξουσία πέντε χρόνια. Για κάποια θέματα όπως τη λειτουργία
Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορεί

να πιστωθεί με την υιοθέτηση και
εφαρμογή μιας μεταρρυθμιστικής
στρατηγικής. Όμως, για τα ζητήματα που εγείρονται τώρα στα ξένα
μέσα ενημέρωσης, αλλά πολύ περισσότερο από τους πολίτες της
χώρας έχει να δώσει εξηγήσεις για
το τι έκανε, τι δεν έκανε και τι πρόκειται να κάνει. Και άλλες χώρες
αντιμετώπισαν φαινόμενα διαφθοράς, ανικανότητας, στερεότυπων
αντιλήψεων ή φυλετικών διακρίσεων στις αστυνομίες τους. Ορισμένες τουλάχιστον κατάφεραν να
περιορίσουν δραστικά αυτά τα φαινόμενα. Χρειάστηκε, όμως, πρόγραμμα με στόχους, μεθοδικότητα
και προπαντός διάθεση να συγκρουστούν με νοοτροπίες και συμφέροντα.
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Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Exit Brexit
Η Βρετανία βρίσκεται σε μια ιστορική συγκυρία συγκρίσιμη με αυτήν κατά το ξεκίνημα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Οχι με την έννοια των ουσιαστικών επιλογών
που το βρετανικό έθνος αντιμετωπίζει, αλλά με την έννοια της
αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει την αναγκαία συμπόρευση προς μία κατεύθυνση. Το
1940, η δημιουργία κυβέρνησης
ευρείας αποδοχής υπό τον Ουίνστον Τσώρτσιλ μετατόπισε την
ατζέντα από την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην πολεμική αντιπαράθεση με τη Γερμανία. Σήμερα,
η αδυναμία σύνθεσης μιας πολιτικής ευρείας αποδοχής για τον
τρόπο εξόδου από την Ευρωπαϊκή
Ενωση έχει οδηγήσει σε κρίση τη
Βρετανία. Στη διάρκεια των δύο
τελευταίων ετών, η βρετανική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε με
τον εαυτό της και με το Συντηρητικό Κόμμα, αντιπαρατέθηκε με







Η αδυναμία σύνθεσης
μιας πολιτικής ευρείας
αποδοχής για τον τρόπο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει
οδηγήσει σε κρίση τη
Βρετανία.
το Εργατικό Κόμμα και συζήτησε
με την Ευρώπη.
Δυστυχώς κανένα από τα δύο
κύρια κόμματα δεν διέγνωσε ότι
η διαφορά μεταξύ exit και remain
στην βρετανική κοινωνία αντανακλά την απόσταση μεταξύ της
μητροπολιτικής κουλτούρας των
μεγάλων πόλεων και των απομονωτιστικών αντιλήψεων της επαρχίας. Αυτή η τομή αποδείχθηκε
απολύτως κάθετη με την ιδεολογική βάση και την οργάνωση των
κομμάτων και οδήγησε συστηματικά στην αδυναμία λήψης αποφάσεων και στην αποδυνάμωση
της εκτελεστικής εξουσίας.
Η παρατεταμένη αντιπαράθεση
των κομμάτων σε ακατάληπτες
διαφορές επέτεινε το ρήγμα της
οριζόντιας διάστασης μεταξύ επαρχιωτισμού και μητροπολιτισμού.
Ο παραδοσιακός, και ορθός, σεβασμός προς τους θεσμούς της
αστικής δημοκρατίας δεν επέτρεψε ούτε επανερμηνείες του δημοψηφίσματος, όπως στην Ελλάδα,
ούτε την ανίχνευση εναλλακτικών
επιλογών. Ετσι, ο συνδυασμός
μιας εξαιρετικά αδύναμης κυβέρνησης, της τετραπλής τμηματοποίησης του Κοινοβουλίου και της
κοινωνίας, του σεβασμού στις θε-

σμικές διαδικασίες και της απουσίας διακομματικής συνεννόησης
οδήγησε σε πολιτικό αδιέξοδο.
Είναι σαφές σε όλους, και είναι
ήδη φανερό στα στοιχεία, ότι το
Brexit θα έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη Βρετανία,
η οποία θέτοντας εαυτόν εκτός
της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι σαν
να του επιβάλλει κυρώσεις χωρίς
προφανή οικονομικό λόγο. Θα έχει
και αρνητική επίπτωση στη διεθνή
της παρουσία, η οποία θα σμικρυνθεί, καθώς η χώρα θα απομονωθεί από τον ευρωπαϊκό πολιτικό πυρήνα. Το Brexit έθεσε
έμμεσα και το θέμα της συνύπαρξης της βρετανικής τετραεθνίας
σε ένα ενιαίο κράτος. Με ισχυρό
τρόπο Βορειοϊρλανδοί και Σκωτσέζοι έχουν ταχθεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και η υλοποίηση του Brexit μπορεί να οδηγήσει
σε δημοψηφίσματα αυτοδιάθεσης.
Η Βρετανία, απεμπολώντας την
ευρωπαϊκή παρουσία της, θα υποστεί οικονομική βλάβη, θα έχει
μικρότερο έλεγχο πάνω στη μελλοντική της πορεία, μικρότερη
επιρροή στη διαχείριση των συγκυριών και θα κινδυνεύει να διαλυθεί.
Αυτήν τη στιγμή, η πολιτική
δυναμική δεν επιτρέπει αισιοδοξία
ότι θα γίνει το Brexit μέσα στις
προθεσμίες. Η ίδια δυναμική δεν
συγχωρεί και την άτακτη έξοδο.
Η μακρά παράταση αποτελεί τον
μόνο μηχανισμό μείωσης της πολιτικής πίεσης και δημιουργίας
χρόνου για σύνθεση εναλλακτικών πολιτικών. Το κρίσιμο στοιχείο για τον αποτελεσματικό χειρισμό της κατάστασης είναι η
καθαρότητα με την οποία θα τεθεί
ξανά έμμεσα, μέσω του Κοινοβουλίου, ή άμεσα, μέσω δημοψηφίσματος, το θέμα του Brexit στον
βρετανικό λαό.
Η αναγνώριση της ουσιαστικής
αδυναμίας λήψης μιας επιχειρησιακά εφαρμοστέας απόφασης
από τους βρετανικούς θεσμούς
αναδεικνύει, δεδομένων και των
συσσωρευμένων οικονομικών και
πολιτειακών κινδύνων, μόνο μία
επιλογή. Αμεση αίτηση μη ενεργοποίησης του άρθρου 50 ώστε
να φύγει το άγχος του χρόνου και
να αναπτυχθεί μια βαθύτερη πολιτισμική συζήτηση για το τι είναι
η σύγχρονη Βρετανία. Η σημερινή
δυναμική δεν ευνοεί το Brexit,
αλλά ούτε θα φέρει τη Βρετανία
πίσω στην Ευρώπη, εκτός αν οι
Βρετανοί συμφιλιωθούν σε όλη
την επικράτεια με την πολιτισμικότητα και το άνοιγμα της κοινωνίας.

* Ο Κώστας Σ. Μητρόπουλος είναι εντεταλμένος σύμβουλος της PwC Ελλάδας.
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Ανάπτυξη και πλεονάσματα
Τα θετικά δημοσιονομικά χαρακτηριστικά της

Κύπρου πρόβαλε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε διεθνές φόρουμ του περιοδικού Economist στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία θα παρουσιάζει
αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και σημαντικά πλεονάσματα μέχρι το 2022, κυρίως λόγω
των πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του παλαιού Συνεργατισμού που κατέχει το κράτος. Αυτά
βεβαίως θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τον
υψηλό δανεισμό που έχει η Δημοκρατία σε σχέση με τους εταίρους της, καθώς και το ότι το πλεόνασμα δεν οφείλεται σε οποιασδήποτε διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν προσθέσει αξία
και έσοδα στο κράτος.

••••
Θεσμική ανεπάρκεια
Για ακόμη μία φορά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεί-

χνει είτε να μην καταλαβαίνει βασικές λογιστικές
πρακτικές είτε να προβαίνει στις γνωστές δηλώσεις εντυπωσιασμού. Το τραγικό είναι πως η
Ελεγκτική Υπηρεσία είναι που διασύρεται από τις
βαρύγδουπες δηλώσεις του. Αιτία για τις νέες δηλώσεις στάθηκε αυτή τη φορά το κέρδος που παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα ως αποτέλεσμα
της αρνητικής υπεραξίας από την εξαγορά της Συνεργατικής που φθάνει συνολικά τα 319 εκατ.
Ωστόσο, κέρδος 290 εκατ. προέκυψε ουσιαστικά
από την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους οίκους αξιολόγησης
λόγω της σημαντικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έφυγαν από το τραπεζικό
σύστημα. Και αυτό προέκυψε μετά την εξαγορά.
Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, αυτής της εξέλιξης τα κυπριακά ομόλογα παρουσίασαν υπεραξία την
οποία και η Ελληνική Τράπεζα επωφελήθηκε. Είναι, όμως, σημαντικό να αναφερθεί ότι η πραγματική έκπτωση που παραχωρήθηκε στην Ελληνική
από την απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων
πέραν των 10 δισ. στη πραγματικότητα φθάνει μόλις το 1,3%, ενώ στη περίπτωση της απορρόφησης αντίστοιχων στοιχείων από την Τράπεζα Πειραιώς το 2013 η έκπτωση ξεπερνούσε το 30%.

••••
Τα συστήματα Sonar
και οι γερανοί

Δουλειές υπάρχουν, λεφτά όμως; Τα στοιχεία στην Ευρωζώνη δείχνουν ότι η ανεργία υποχωρεί,

ωστόσο, η εισοδηματική ανισότητα παραμένει.
διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης. Από τη στιγμή που είναι απαραίτητη η
συνδρομή γερανών ιδιωτικών εταιρειών πώς να
σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να έχουμε συστήματα ανίχνευσης, και παρακολούθησης υποβρύχιων σκαφών και αντικειμένων;

••••
Στον δρόμο της J&P
και του Pittas
Στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης βρί-

σκονται τους τελευταίους μήνες τα βιβλιοπω-

H ΛEΞH
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
Με τον όρο κατά κεφαλήν

Ρομποτική κάμερα, συστήματα Sonar. Κυπριακή

κοινωνία, αλλά και αστυνομία συστήνονται με νέους όρους και υπερσύγχρονους μηχανισμούς στο
πλαίσιο της προσπάθειας εξιχνίασης της φρικιαστικής υπόθεσης. Αν και στην περίπτωση του Sonar οι συστάσεις φαίνεται ότι έγιναν ξανά στο παρελθόν, όταν δηλαδή αγοράστηκε στο πλαίσιο
του χωροταξικού σχεδιασμού με τη συμμετοχή
του τότε Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. «Δεν
ήξεραν αυτοί που έφεραν το μηχάνημα στην Κύπρο ότι είναι ξεχασμένο στις αποθήκες μας;»,

εισόδημα εννοούμε το μέσο όρο του εισοδήματος
των κατοίκων μιας χώρας.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα προκύπτει αφού διαιρέσουμε το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα μιας χώρας με
το σύνολο του πληθυσμού της, και αποτελεί βασικότατο παράγοντα προσδιορισμού του βιοτικού επιπέδου της χώρας.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

λεία Μαυρομμάτης. Η ιστορία των 45 χρόνων
της επιχείρησης δεν φαίνεται, ωστόσο, αρκετή
να ανταγωνιστεί τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης, καθώς και τις δικαστικές
διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για τα οφειλόμενα της στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Όπως ενημερώνεται η στήλη, η εταιρεία δεν έχει καταβάλει ενοίκια εδώ και δέκα μήνες, ενώ τα χρέη της
έφτασαν στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Νεότερα
για το μέλλον της επιχείρησης αναμένονται τον
Ιούνιο, οπότε έχει προγραμματιστεί νέα δικαστική διαδικασία. Πρόκειται για ακόμη μία ιστορική
κυπριακή εταιρεία που φαίνεται ότι δεν μπορεί
να αντεπεξέλθει οικονομικά. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της J&P Overseas
και του Pittas Dairy Industries που έβαλαν πρόσφατα λουκέτο, χωρίς φυσικά να προδικάζουμε
ότι οι εξελίξεις στην προκειμένη περίπτωση θα
είναι οι ίδιες.

••••
Πήραν τα πάνω τους
τα κρυπτονομίσματα
Σε υψηλό εξαμήνου έφτασε την Παρασκευή η

τιμή του Bitcoin, που ενισχύθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ξεπερνώντας για λίγο το επίπεδο
των 5.700 δολαρίων, το υψηλότερο από τις 14
Νοεμβρίου. Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα μεγάλα
κρυπτονομίσματα, όπως το ethereum και το XRP
της Ripple. Οικονομικοί αναλυτές δεν παύουν να
επισημαίνουν τα αδύναμα σημεία και τους κινδύνους που ελλοχεύει η αδιαφάνεια και η έλλειψη
κεντρικού ελέγχου των κρυπτονομισμάτων,
ωστόσο, φαίνεται ότι τα ψηφιακά νομίσματα καταφέρνουν να κερδίζουν έδαφος στους ιδιώτες
επενδυτές.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα επενδύσεων
Από τον περασμένο Φλεβάρη πέρασαν
οι αλλαγές στο Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα μέσω του οποίου ξένοι
υπήκοοι μπορούν να αιτηθούν την
απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας.
Κάποιες πρόνοιες μπαίνουν σε ισχύ
από τις 15 Μαΐου και καλό είναι να
τις περάσουμε έτσι στα γρήγορα για
να τις θυμηθούμε.
Η πρώτη προσθήκη αφορά στην
υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000
στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
για προώθηση της δημιουργίας ενός
οικοσυστήματος επιχειρηματικής
καινοτομίας. Η υποχρέωση αυτή
είναι δυνατό να αρθεί αν ο αιτών
πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη
καινοτόμο επιχείρηση ή σε πιστοποιημένη κοινωνική εταιρεία. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση
στο πλαίσιο του κριτηρίου «Αγορά
ή Σύσταση ή Συμμετοχή σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Εταιρείες», συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου
κόστους επένδυσης του αναφερόμενου κριτηρίου (δηλαδή €400.000)
σε εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα
της οικονομίας, ή σε έναν από τους
τομείς της έρευνας και τεχνολογίας,
εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η δεύτερη προσθήκη αφορά στην
υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000
στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, με στόχο τη συμβολή του
Προγράμματος στην ολοκληρωμένη
στεγαστική πολιτική, και συγκεκριμένα για σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής κατοικίας, αλλά και
υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/ μέτρων.
Η τρίτη προσθήκη αφορά στη

συμπερίληψη επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας στις επιλέξιμες
επενδύσεις, στη βάση συγκεκριμένων
μετρήσιμων κριτηρίων που θα αφορούν στη συνεισφορά στην οικονομία, τα οποία θα καθοριστούν από
κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
Η τέταρτη προσθήκη αφορά στη
συμπερίληψη επενδύσεων σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) στις
επιλέξιμες επενδύσεις, πέραν των
επενδύσεων σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς
και δυνατότητα οι Οργανισμοί αυτοί
να επενδύουν μέχρι €200.000 σε
χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του ΧΑΚ. Καλές
όλες οι πιο πάνω προσθήκες επειδή
χαρίζουν μια ευρύτητα στο όφελος
πέραν από έναν και μόνο τομέα.
Η πέμπτη προσθήκη αφορά στις
περιπτώσεις οικιστικών μονάδων
που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για
σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος και θα επαναχρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του ίδιου
Προγράμματος. Προστέθηκε η πρόνοια η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο αιτών έχει προβεί σε
επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες
στη βάση του κριτηρίου «Επενδύσεις
σε Ακίνητα, Αναπτύξεις και Έργα
Υποδομής», δεν απαιτείται να προβεί
σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης
κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές
τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας
τουλάχιστον €500.000, νοουμένου
ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας, ανέρχονται τουλάχιστον
στα €2,5 εκατ. Η έκτη προσθήκη
αφορά στην αύξηση της περιόδου
διατήρησης των επενδύσεων από
τρία σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Καλό μέ-

τρο καθώς δεσμεύει τον επενδυτή
για μεγαλύτερη περίοδο και μειώνει
κάπως τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης του μέτρου.
Η έβδομη προσθήκη δίνει το δικαίωμα στο άτομο που αιτείται πολιτογράφησης να αντικαταστήσει
την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει εντός της περιόδου των
πέντε ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση
από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλό
μέτρο επειδή μπορεί να υπάρξουν
διάφοροι λόγοι γιατί να θέλει να πράξει κάτι τέτοιο. Η έβδομη τροποποίηση αφορά στην πλήρη κατάργηση
της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα
ως αποδεκτής επένδυσης στα πλαίσια
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το μέτρο ήταν ενδεχομένως αναγκαίο όταν ακόμα ήμασταν
εκτός αγορών. Τώρα δεν υπάρχει
αυτή η ανάγκη. Επιπλέον των πιο
πάνω, προτάθηκε η εισαγωγή των
ακόλουθων μέτρων έτσι ώστε να
υπάρχει καλύτερη λειτουργία, διαφάνεια και ασφάλεια του προγράμματος: Πρώτον, στις περιπτώσεις
που η επένδυση αφορά στην αγορά
ακινήτου ή ακινήτων όπως επίσης
και στις περιπτώσεις της μόνιμης
ιδιόκτητης κατοικίας θα απαιτείται:
Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις που προνοείται από τον Περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση
υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται
η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με
το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό
ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου
προς τον αγοραστή (Performance
Bank Guarantee). Βεβαίωση από τον
ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος
του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι

αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη
άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής
θα καταβάλουν στον δανειστή το
ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην
εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).
Δεύτερο, ο αιτητής θα πρέπει να
είναι κάτοχος θεώρησης Schengen,
η οποία να είναι σε ισχύ, για να μπορεί
να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης.
Τρίτο, αν ο αιτητής έχει υποβάλει
αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας
σε οποιονδήποτε άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει
απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να
αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα
στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
Τέταρτον, ο αιτητής θα πρέπει
να είναι κάτοχος άδειας παραμονής
στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι (6)μηνών τουλάχιστον, πριν
την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης. Πέμπτο, για σκοπούς διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης,
θα ετοιμάζεται Ετήσια Έκθεση Εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει τον
αριθμό των πολιτογραφήσεων, την
εθνικότητα των αιτητών και τον τομέα στον οποίο έγιναν οι επενδύσεις.
Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η απαγόρευση της διαφήμισης του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο,
με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι
αφορά στην προβολή εικόνας του
κυπριακού διαβατηρίου και των συμβόλων της Δημοκρατίας και της Ε.Ε.
Όπως πρέπει να είναι φανερό, όλα
τα σημεία αποτελούν βελτιώσεις σε
σχέση με προηγουμένως. Αν μπορούσα να κάνω μια παρατήρηση, θα
πρόσθετα τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων των επενδυτών –και εν
δυνάμει υπηκόων– στις περιπτώσεις
που ο πωλητής αδυνατεί για τον
άλφα ή βήτα λόγο να τους παραδώσει
αυτά που αγόρασαν.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Ψάχνει φθηνά ακίνητα η κυβέρνηση
Τα κτήρια των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και του Συνεργατισμού λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα κρατικών κτηρίων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στη Στροβόλου
το ΥΠΑΜ

Ψάχνει ευκαιρίες και σε καλές τιμές
για να λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα η κυβέρνηση, ώστε να μεταστεγάσει σε νέες εγκαταστάσεις
υπουργεία και υπηρεσίες. Η αναζήτηση γίνεται είτε μέσω των κτηρίων
τα οποία πέρασαν στα χαρτοφυλάκια
των τραπεζών έναντι ανταλλαγής
χρεών, είτε διεκδικώντας ακίνητα
της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας.
Για την περίπτωση των ακινήτων
της πρώην Συνεργατικής, το θέμα

Τον προηγούμενο μήνα, και συγ-








Οι τελικές εισηγήσεις
για το πώς θα διατεθούν
τα ακίνητα της πρώην
Συνεργατικής τίθενται
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.
χειρίζεται τριμελής τεχνική επιτροπή,
η οποία στις 6 Μαΐου θα δώσει τις
τελικές εισηγήσεις της για το πώς
αυτά θα διατεθούν ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει προηγηθεί η συλλογή των αιτημάτων
τόσο από Υπηρεσίες και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ πέραν των 170 αιτημάτων
από Δήμους και Κοινότητες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ανάμεσα στα αιτήματα ξεχωρίζει αυτό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο φαίνεται να παίρνει
και τη συγκατάθεση της επιτροπής
και να μετακομίζει στην οδό Γλάδστωνος στη Λεμεσό. Στο μεταξύ το
Υπουργείο Εσωτερικών με τα κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, έκλεισε το μάτι στο πρώην
κτήριο της FBME στη λεωφόρο Μα-

Στην οδό Γλάδστωνος στη Λεμεσό μετακομίζει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας το οποίο στεγάζεται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του πρώην Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.
καρίου, ενώ το Υπουργείο Εργασίας
μετακινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτήριο της πρώην Λαϊκής
στην είσοδο της Λευκωσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δούναι
και λαβείν κυβέρνησης και τραπεζών,
αφού ουσιαστικά η κυβέρνηση λύνει
το στεγαστικό της πρόβλημα και
από την άλλη οι τράπεζες ξεφορτώνονται ακίνητα, τα οποία δεν κατάφερναν να πείσουν επίδοξους αγοραστές να τα αγοράσουν.

Υπουργείο Εργασίας
Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εργασίας
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το
παλαιό κτήριο της Λαϊκής Τράπεζας
στα φώτα του «Καλησπέρα» στην
είσοδο της Λευκωσίας και μάλλον
φαίνεται να κλειδώνει σε αυτό. Εν-

διαφέρον έχει εκφραστεί και για
άλλα κτήρια αναφέρει ο γενικός
διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Χρίστος Μαληκκίδης, με το
Υπουργείο να βρίσκεται σε στάση
αναμονής για την απόφαση διάθεσης των κτηρίων. Εξάλλου, θεωρείται λογική εξέλιξη η αναζήτηση
νέας στέγης για το Υπουργείο Εργασίας. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της Λόρδου
Βύρωνος στη Λευκωσία, με το κτήριο να είναι παλαιάς κατασκευής.
Συγκεκριμένα δεν διαθέτει αντισεισμικό σχεδιασμό, ενώ στον υπόγειο χώρο του έχουν καταγραφεί
σοβαρά θέματα υγρασίας. Επιπλέον
είναι δεδομένο το πρόβλημα χώρου
που υπάρχει, επισημαίνει ο κ. Μαληκκίδης και τονίζει ότι χρειάζεται
καλύτερος συντονισμός ώστε οι

Η Κύπρος δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το πώς η Τεχνολογία
διαμορφώνει τις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Η τεχνολογία, δια μέσου της καινοτομίας, έχει την
δύναμη να εξελίξει και να αναδιοργανώσει τον τομέα των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η Κύπρος, όπως και
κάθε άλλη χώρα, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη απ’
αυτές τις εξελίξεις. Στο σημείο λοιπόν όπου συναντιούνται
η οικονομία με την τεχνολογία δημιουργείται το φαινόμενο
Fintech, το οποίο επιταχύνει τον ρυθμό της αλλαγής με
αξιοσημείωτο τρόπο και αναδιαμορφώνει το status quo
της βιομηχανίας. Το FinTech είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα
που αποτελείται από ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις,
επενδυτές, καταναλωτές και χρήστες, καθώς και αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία.

Το επίκεντρο της διαταραχής
Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες προσθέτουν αξία στα
υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και στις υπηρεσίες.
Η τραπεζική εξυπηρέτηση των καταναλωτών και οι πληρωμές, που έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζονται από τις
εξελίξεις, θα είναι οι πιο εκτεθειμένες στο εγγύς μέλλον,
ακολουθούμενες από τις ασφάλειες και τη διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων.
Οι τράπεζες επιζητούν μια νέα ψηφιακή εμπειρία για
τους πελάτες τους και έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν
ψηφιακές λύσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν νέες μεθόδους για την προσέγγιση, την εμπλοκή και τη διατήρηση
των πελατών τους. Επιπρόσθετα, υιοθετούν νέες λύσεις
για να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τις λειτουργίες
τους, ώστε να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης πελατειακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των καναλιών όπως η κινητή τηλεφωνία,
το διαδίκτυο κλπ.
Η μεταφορά των κεφαλαίων και οι πληρωμές πρέπει
να έχουν σαν προτεραιότητά τους την ασφάλεια και την
ευκολία πληρωμής. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ψηφιοποίηση θα είναι οι αυξανόμενες τάσεις για το οικοσύστημα
των πληρωμών. Η υιοθέτηση του κινητού smartphone
είναι ένας από τους παράγοντες για την αλλαγή των προτύπων πληρωμής. Οι τελικοί χρήστες αναμένουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα
των πληρωμών, καθιστώντας τα ψηφιακά πορτοφόλια το
“κλειδί” για την εμπειρία των χρηστών.
Οι ασφαλιστές αξιοποιούν τα δεδομένα και τα αναλυτικά
στοιχεία για να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις,
ενώ παράλληλα διαχειρίζονται προληπτικά τους κινδύνους.
Ο ασφαλιστικός τομέας χρησιμοποιεί μοντέλα κινδύνου
βάσει της χρήσης, αλλά και νέες μεθόδους για τη συλλογή
δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο. Για παράδειγμα,
νέες προσεγγίσεις αναδύονται στην αγορά ασφάλισης

υπηρεσίες του Υπουργείου να στεγάζονται καλύτερα. Στο μεταξύ μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης
και τη μεταστέγασή του, το επόμενο
διάστημα εντός Μαΐου και Ιουνίου,
προκηρύσσονται προσφορές για
επιδιορθώσεις και συντηρήσεις
που απαιτούνται να γίνουν στους
προβληματικούς χώρους του
Υπουργείου.

Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Με την ίδρυσή του το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είχε στεγαστεί στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, αν και ήταν
σαφές ότι ήταν προσωρινή λύση
μέχρι να βρεθεί το ακίνητο, το
οποίο θα ήταν καταλληλότερο για
τη λειτουργία ενός Υφυπουργείου.
Το ακίνητο βρέθηκε τελικά στην

κεκριμένα στις 19 Απριλίου, ολοκληρώθηκε και η μεταστέγαση
του Υπουργείου Άμυνας σε νέο
κτήριο επί της λεωφόρου Στροβόλου και συστεγάζεται με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. Η συστέγαση Υπουργείου
Άμυνας και ΓΕΕΦ αναμένεται ότι
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας, του διοικητικού κόστους και θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό
των υπηρεσιών και θα οδηγήσει
στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Σημειώνεται
ότι το δε κτήριο στο οποίο στεγαζόταν το ΓΕΕΦ αναμένεται ότι θα
αξιοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης της Αστυνομίας.

οδό Γλάδστωνος στη Λεμεσό. Πρόκειται για κεντρικό σημείο της πόλης, η οποία θεωρείται ιδανική για
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
Υφυπουργείου. Το κτήριο εντάσσεται στο σύμπλεγμα κτηρίων OASIS στο οποίο στεγαζόταν κατάστημα της συνεργατικής τράπεζας
και πλέον χρησιμοποιείται από την
Ελληνική Τράπεζα.
Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τον Μάρτιο στην επιτροπή.
Η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα
Πηλείδου επισημαίνει ότι σε περίπτωση που το αίτημά τους λάβει
το πράσινο φως, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία αλλαγών και διαρρύθμισης στο κτήριο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του συνόλου του προσωπικού του
Υφυπουργείου. Αυτή την στιγμή,

το προσωπικό ανέρχεται στα 160
άτομα, ενώ προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, αφού ήδη
έχει αποπαγοποιηθεί αριθμός θέσεων, έτσι θεωρείται δεδομένο ότι
μελλοντικά το Υφυπουργείο θα
πρέπει να τύχει νέας ανάπτυξη. Ο
στόχος είναι μέχρι τέλος του 2019
να ολοκληρωθεί η μεταφορά, αναφέρει σχετικά η κα Πηλείδου.

Σε κτήριο της FBME το ΥΠΕΣ
Στη μεταστέγαση εγκαταστάσεων υπουργείων συγκαταλέγεται
και το Υπουργείο Εσωτερικών, αν
και δεν εντάσσεται στη διαδικασία
διάθεσης των ακινήτων της πρώην
Συνεργατικής. Είναι γνωστό ότι το
κτήριο της Αρχιγραμματείας, στο
οποίο στεγάζεται το Υπουργείο,
είχε κριθεί ακατάλληλο λόγω στατικών προβλημάτων, διάβρωσης,
υγρασίας και φθοράς, ως εκ τούτου
η μεταστέγασή του ήταν επιβεβλημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ» το Υπουργείο Εσωτερικών
μεταφέρεται στο παλιό κτήριο της
FBME, κοντά στο Hlilton στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία.
Μετά τη μεταστέγαση του Υπουργείου, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του κτηρίου της Αρχιγραμματείας –πρόκειται για ένα ιστορικό
κτήριο της αγγλοκρατίας. Στόχος
είναι η αναπαλαίωσή του να ολοκληρωθεί μέχρι το 2021. Αυτή τη
στιγμή το Τμήμα Δημοσίων Έργων
αξιολογεί τις ανάγκες του κρατικού
αρχείου, ενώ θα ακολουθήσουν
μελέτες, προσφορές και διαδικασία
εκτέλεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και το Τμήμα Πολεοδομίας
μεταφέρεται στο πρώην εμπορικό
κέντρο Ορφανίδη στον Στρόβολο,
το οποίο έχει περάσει στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου στο
πλαίσιο ανταλλαγής χρέους έναντι
ακινήτου.

Νέες Θέσεις Επαρχιακών Διευθυντών

ζωής όπου η χρήση φορητών αντικειμένων για την παρακολούθηση του υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να
επιφέρει ανταμοιβές ή / και εκπτώσεις στους χρήστες.
Blockchain: μια τεχνολογία που έγινε ευρέως γνωστή
στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων (όπως το Bitcoin)
έχει την δυνατότητα να ξαναγράψει το βιβλίο των κανόνων
για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το Blockchain,
του οποίου το ιστορικό δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί,
αντιπροσωπεύει το επόμενο εξελικτικό άλμα στην τεχνολογία βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών,
επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικούς ή ανταγωνιστικούς
οικονομικούς στόχους. Η τεχνολογία Blockchain ενδεχομένως να επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως τεράστια εξοικονόμηση κόστους
μέσω της χρήσης του σε λειτουργίες back-office. Επιπλέον,
θα επιφέρει μεγάλα οφέλη και στη διαφάνεια μεταξύ
των διαδικασιών και των συναλλαγών.
Υιοθέτηση προσέγγισης “πρώτα το κινητό”. Σύμφωνα
με τον Bill Gates, μέχρι το 2030, δύο δισεκατομμύρια
νέοι πελάτες θα χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα
για να αποθηκεύσουν, να δανείσουν και να κάνουν πληρωμές. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης όπου το κινητό
τηλέφωνο έρχεται πρώτο είναι το κλειδί για τη βελτίστοποίηση της πελατειακής εμπειρίας. Οι παραδοσιακοί
πάροχοι υιοθετούν ολοένα και περισσότερο μια τέτοια
προσέγγιση για να προσελκύσουν τους καταναλωτές, π.χ.
σχεδιάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με στόχο
την ενίσχυση της εμπλοκής των πελατών μέσω κινητού
τηλεφώνου.

Συμπεράσματα
Η αναδιαμόρφωση του χρηματοοικονομικού κλάδου
είναι πλέον γεγονός και το FinTech πρωτοστατεί. Αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι
καταναλωτές λειτουργούν, αλλάζοντας, το πόσο, πότε και
που παρέχονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η επιτυχία
οφείλεται στη δυνατότητα βελτίστοποίησης της πελατειακής
εξατομικευμένης εμπειρίας και παράλληλα της ικανοποίησης
των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών.

Δρ. Σωτήρης Προκοπίου
Διευθυντής
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνολογίας
και Ψηφιακής Μεταρρύθμισης PwC Κύπρου

Για πλήρη απασχόληση: Λεμεσό, Πάφο
Περιγραφή θέσης εργασίας:
Θα έχει ως κύρια ευθύνη το συντονισμό και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του
επαρχιακού γραφείου, την εποπτεία του διοικητικού και γραφειακού προσωπικού, της
εύρυθμης λειτουργία του τομέα εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης (Fundraising),
εξεύρεσης πόρων και δημοσίων σχέσεων. Θα είναι επίσης υπεύθυνος/η για τη διατήρηση
της σωστής εικόνας του Συνδέσμου και τη χρηστή διοίκηση των οικονομικών πόρων της
Επαρχίας του/της.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
• Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστήμιου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Κοινωνικών
Σπουδών ή Μάρκετινγκ ή/και Δημοσίων Σχέσεων ή άλλου συναφή κλάδου
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) από αναγνωρισμένο φορέα
• Ηγετικές και Οργανωτικές ικανότητες
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διαπροσωπικές σχέσεις
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων
• Ικανότητες σε θέματα προβολής, δημοσίων σχέσεων, εξεύρεσης πόρων (fundraising)
και οργάνωσης εκδηλώσεων
• Γνώση σε θέματα οργάνωσης εθελοντών
• Τουλάχιστον πέντε χρόνια (5) εμπειρίας σε εποπτική θέση
• Εμπειρία σε Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 17 Μαΐου 2019, με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση jobs@pasykaf.org, διευκρινίζοντας την επαρχία για την οποία ενδιαφέρεστε.
Κατόπιν λήξης της προθεσμίας, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε εξέταση
(Reasoning Test) από το ‘Cyprus Examination Center’
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
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Χρειαζόμαστε ΓεΣΥ
που να εξυπηρετεί
όλους τους πολίτες
Θα χρειαστεί καιρός μέχρι το σύστημα να λειτουργήσει
ομαλά, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Δ. Λαμπριανίδης
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Η καθυστέρηση εφαρμογήςτου συστήματος υγείας επέτρεψε στον
τομέα να αναπτύξει κακές νοοτροπίες εις βάρος της υγείας των πολιτών, λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων
(ΠΟΣΠΦ) και πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
(ΟΠΑΚ) Δημήτρης Λαμπριανίδης.
Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει πεισθεί
πως είναι ικανοποιητικός ο αριθμός
των δωρεάν επισκέψεων που δικαιούται ο κάθε δικαιούχος στον
προσωπικό του ιατρό, ενώ παράλληλα σημειώνει πως δεν έχουν δει
πώς βασίστηκε επιστημονικά αυτή
η αλλαγή.
–Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν
από την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Ποια η ανάγκη η Κύπρος να αποκτήσει το δικό της Σύστημα
Υγείας;
–Αυτή η ανάγκη υπάρχει για να
εξυπηρετηθεί το ανθρώπινο δικαίωμα όλων των πολιτών για εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Για να σταματήσουμε να βλέπουμε συνανθρώπους μας να κάνουν εράνους
για να διαχειριστούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και για να δοθεί
η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να
έχει τον προσωπικό του ιατρό με
στόχο την πρόληψη μέσω της σχέσης που θα υπάρχει μεταξύ ασθενή-ιατρού και της άμεσης πρόσβασης. Η προσφορά στους πολίτες
καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών
υγείας θα αναβαθμίσει το βιοτικό
επίπεδο όλων των πολιτών και θα
συμβάλει στην πρόοδο της χώρας
μας σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο. Είμαστε η μόνη χώρα στην
Ε.Ε. χωρίς σύστημα υγείας.

–Θεωρείτε πως οι υπηρεσίες
του Συστήματος θα ανταποκριθούν στις μεγάλες προσδοκίες
που υπάρχουν από τους Κύπριους ασθενείς;
–Ναι, όμως, θα χρειαστεί καιρός
μέχρι το σύστημα να λειτουργήσει
ομαλά λόγω της αντίδρασης από
διάφορους κύκλους εναντίον του,
κυρίως για οικονομικούς λόγους.
Θεωρώ ότι η καθυστέρηση στην
εφαρμογή συστήματος υγείας επέτρεψε στον τομέα να αναπτύξει
κακές νοοτροπίες εις βάρος της
υγείας των πολιτών. Οι αντιδράσεις
από τη νυν ηγεσία του Παγκύπριου







«Είναι πολύ σημαντικό
ότι η διοίκηση των νοσοκομείων μας έχει ανατεθεί σε επαγγελματίες».
Ιατρικού Συλλόγου έχει επηρεάσει
αρνητικά την ομαλή έναρξη της
υλοποίησης του Συστήματος, αφού
πολλοί ιατροί είναι διστακτικοί να
συμβληθούν με τοΓεΣΥ. Είναι, όμως,
ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι ιατροί
που θέλουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας θα συμβληθούν σταδιακά. Επίσης, η διαχείριση από τους αρμόδιους των
προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα καθορίσει και το βαθμό
ικανοποίησης των ασθενών.
–Είναι σε επαρκή ετοιμότητα
τα δημόσια νοσηλευτήρια να
ανταποκριθούν στις ανάγκες
που θα προκύψουν στο ΓεΣΥ;
–Όχι στον επιθυμητό βαθμό,
όμως, ακόμη μία φορά φαίνεται ότι
σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναγκαστούμε να υλοποιήσουμε κάτι
για να ξεκινήσει η υλοποίηση. Θα

έπρεπε τα νοσοκομεία μας να είχαν
εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πριν από καιρό για να
λειτουργούν αυτόνομα και πιο αποδοτικά. Θεωρούμε σημαντικό οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας να
συνεργαστούν υπεύθυνα για την
αυτονόμηση των νοσοκομείων μας,
αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία τους. Διατηρούμε νοσοκομεία που εργάζονται κυρίως μισή
μέρα, υπολειτουργούν σε μεγάλο
βαθμό, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο όγκο
υπηρεσιών και να προσφέρουν δουλειά σε περισσότερους επαγγελματίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι η
διοίκηση των νοσοκομείων μας
έχει ανατεθεί σε επαγγελματίες κάτω από τον Οργανισμό Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Ένα
βήμα που έπρεπε να γίνει πριν από
πολλά χρόνια, αφού ήταν λάθος να
αναμένουμε ένα Υπουργείο να μπορεί να κάνει διοίκηση νοσοκομείων.
Τώρα υπάρχει η ευκαιρία τα νοσοκομεία μας να εργαστούν πολύ πιο
αποδοτικά, αξιοποιώντας καλύτερα
το εργατικό δυναμικό και τις υποδομές. Σε αυτό θα συμβάλει και η
ανακοίνωση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για επιπρόσθετο προϋπολογισμό φέτος για
αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό.
–Προ εβδομάδων ο ΟΑΥ ανακοίνωσε αναθεωρημένες προτάσεις για τους προσωπικούς
ιατρούς. Πιστεύετε πως ο αριθμός δωρεάν επισκέψεων των
ασθενών στους Π.Ι. που έθεσε
ο Οργανισμός ως «ταβάνι» είναι
ικανοποιητικός;
–Όχι, δεν έχω πεισθεί ότι είναι
ικανοποιητικός, αφού δεν έχουμε
δει πού έχουν βασιστεί επιστημονικά. Κατανοούμε, όμως, ότι αυτό
είναι κομμάτι της προσπάθειας να
ικανοποιήσουν τις ανησυχίες των
ιατρών από την κατάχρηση που
ίσως υπάρξει σε ένα σύστημα υγείας

Θα έπρεπε τα νοσοκομεία μας να είχαν εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πριν καιρό για να λειτουργούν

αυτόνομα και πιο αποδοτικά, τονίζει στη συνέντευξή του στην «Κ», ο εκπρόσωπος Τύπου της ΠΟΣΠΦ.

Προσβασιμότητα σημαίνει ασφάλεια
–Υπάρχει κάποια πρόνοια στη νομοθεσία που να υποχρεώνει τα φαρμακεία να διαθέτουν ράμπες στα
καταστήματά τους για πρόσβαση
των ΑμεΑ σε αυτά;

–Έχουμε ζητήσει να ενταχθεί τέτοια πρόνοια και αναμένουμε την
απόφαση των βουλευτών μας.
Υπάρχει, όμως, άλλη νομοθεσία
που ρυθμίζει την προσβασιμότητα
στα κτίρια γενικά, και στα φαρμα-

που δεν θα υπάρχει κάποιος έλεγχος
στο όριο επισκέψεων και συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει προστασία από την κατάχρηση. Το θέμα είναι να προστατέψουμε τους
ασθενείς που θα χρειαστεί να επισκεφτούν πολλές φορές τον ιατρό
τους δικαιολογημένα.
–Πώς αξιολογείτε το γεγονός
ότι πλέον ο Κύπριος πολίτης θα
μπορεί να προμηθεύεται τα φάρμακά του από το φαρμακείο της
γειτονιάς με μόνο ένα ευρώ;
–Μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που θα προσφέρει εύκολη και
φθηνή πρόσβαση στα φάρμακα σε
όλους τους πολίτες και θα εμπλέξει
με καλύτερο τρόπο τα φαρμακεία
της γειτονιάς στο δίκτυο υπηρεσιών
του συστήματος υγείας της χώρας.

κεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σε
ικανοποιητικό βαθμό με ευθύνη
των τοπικών αρχών. Πρέπει να
τονίσουμε ότι η διάθεση προσβάσιμων υποδομών για ΑμεΑ αναβαθμίζει την πρόσβαση και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες και ειδικά σε όσους αντιμετωπίζουν
μειωμένη κινητικότητα, όπως ηλικιωμένοι, υπέρβαρα άτομα και
έγκυες γυναίκες.

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει
να ανησυχούν οι πολίτες για τη
διάθεση γενόσημων φαρμάκων
αντί των πρωτοτύπων, αφού αυτά
έχουν ακριβώς τα ίδια συστατικά
με το πρωτότυπο φάρμακο και χρησιμοποιούνται παγκόσμια μόλις
λήξει η πατέντα ενός πρωτότυπου
φαρμάκου. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι στην Αμερική 9 στις 10 συνταγές
φαρμάκων περιέχουν γενόσημα
φάρμακα. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι το κίνημα ασθενών
έχει ιδιαίτερη έγνοια στα καινοτόμα
φάρμακα που πρέπει να διασφαλίσουμε και για αυτά εύκολη πρόσβαση σε όσους τα χρειάζονται.
–Διαπιστώνεται να υπάρχει ένας
αρνητισμός κάθε φορά που κάποιος πάροχος υγείας εκφράζει

πως τάσσεται υπέρ ενός πολυασφαλιστικού Συστήματος Υγείας,
γιατί συμβαίνει αυτό;
Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι
οι εμπειρογνώμονες που ετοίμασαν
την έρευνα για εφαρμογή συστήματος υγείας στη χώρα μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στην
Κύπρο το καλύτερο πλαίσιο είναι
το μονοασφαλιστικό. Οι αντιδράσεις νιώθουμε ότι εξυπηρετούν περισσότερο οικονομικά συμφέροντα
παρά την υγεία των πολιτών. Επίσης, είναι προκλητικό κάποιοι πάροχοι υγείας να αρνούνται να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία που
ψηφίστηκε και να απαιτούν τροποποίησή της για να ικανοποιηθεί
η επιθυμία τους. Εμείς ανησυχούμε
ότι το πολυασφαλιστικό θα δημιουργήσει ασθενείς δύο ταχυτήτων
και διακρίσεις μεταξύ ασθενών ΓεΣΥ και ιδιωτικών ασφαλειών. Χρειαζόμαστε ΓεΣΥπου θα εξυπηρετήσει την υγεία όλων των πολιτών
και την αξιοπρέπειά της χώρας συνολικά. Με λιγότερα έσοδα μπορούμε να ζήσουμε σχεδόν όλοι μας,
ενώ με χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας πολλοί συνάνθρωποι
μας θα χαθούν. Μεγάλο μερίδιο
ευθύνης βέβαια έχει το κράτος που
διαχρονικά καθυστέρησε να εφαρμόσει σύστημα υγείας και επέτρεψε
να δημιουργηθούν στρεβλώσεις
στην αγορά υπηρεσιών υγείας.

Από Δευτέρα και τα παιδιά στον xορό του ΓεΣΥ
Ανάμεσα σε 65 παιδιάτρους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε πρώτη φάση οι γονείς
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Με εντατικούς ρυθμούς τρέχουν οι
διεργασίες για την εφαρμογή του
ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου του 2019. Σε
τέσσερις εβδομάδες από σήμερα οι
δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του
Συστήματος και θα λαμβάνουν υπηρεσίες από τον προσωπικό τους
ιατρό (Π.Ι.), από ειδικούς ιατρούς
(Ε.Ι.), από κλινικά εργαστήρια, από
διαγνωστικά κέντρα και από φαρμακεία. Το άνοιγμα των καταλόγων







Ο γονιός θα καταβάλει
25 ευρώ για κάθε επίσκεψη στον παιδίατρο
κατά τα Σαββατοκύριακα
και τις αργίες.
εγγραφής για τους ενήλικες δικαιούχους τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου
σηματοδότησε την έναρξη της μεταρρύθμισης, αφού πλέον οι πολίτες
άρχισαν να ενημερώνονται για το
πλαίσιο λειτουργίας του ΓεΣΥ και
τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται.
Μέχρι στιγμής πέραν των 150.000
πολιτών έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους Σύστημα και επέλεξαν
τον προσωπικό τους ιατρό, ο οποίος
θα είναι ο πλοηγός του κάθε δικαιούχου στο ΓεΣΥ. Παράλληλα, ο αριθμός
των συμβεβλημένων Π.Ι. για ενήλικες
άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα

την τελευταία εβδομάδα, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
να ανανεώνει διαρκώς τον κατάλογο
των Π.Ι. που έχουν ολοκληρώσει
την εγγραφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μέχρι την Παρασκευή (3 Μαΐου) είχαν ολοκληρώσει
την εγγραφή τους πέραν των 310
Π.Ι. για ενήλικες. Από εκεί και πέρα,
τη Δευτέρα 6 Μαΐου θα ξεκινήσει η
εγγραφή των παιδιών στο Σύστημα
και σε κατάλογο Π.Ι. με ειδικότητα
παιδίατρου. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, λοιπόν, μέσω του καταλόγου
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy), οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν τον
παιδίατρο επιλογής τους ανάμεσα
σε 65 Π.Ι. για παιδιά. Όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Κ», μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή
τους στο ΓεΣΥ περίπου 30 ιδιώτες
παιδίατροι, ενώ την περασμένη Παρασκευή έγιναν εντατικές προσπάθειες να ενταχθούν στο Σύστημα
και οι 35 παιδίατροι του Δημοσίου.
Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση
των Π.Ι. για ενήλικες έτσι και στην
περίπτωση των Π.Ι. παιδιά, ο κατάλογος κάθε μέρα θα ανανεώνεται
και θα προστίθενται οι παιδίατροι
που ολοκληρώνουν τη διαδικασία
εγγραφής τους στο ΓεΣΥ. Σημειώνεται δε, πως σε περίπτωση που ο γονέας δεν είναι ευχαριστημένος για
οποιοδήποτε λόγο με τον παιδίατρο
που επέλεξε για το παιδί του έχει
τη δυνατότητα να τον αλλάζει κάθε
έξι μήνες. Ωστόσο, για τα παιδιά
που είναι ηλικίας μέχρι δύο ετών,

Σε Π.Ι. με ειδικότητα παιδίατρου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά τα
παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ από 15 μέχρι 18 ετών έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν αν θα εγγραφούν σε Π.Ι. για παιδιά ή σε Π.Ι. για ενήλικες.
αυτό δεν ισχύσει, αφού οι γονείς θα
μπορούν να αλλάζουν των Π.Ι. των
παιδιών τους ανά πάσα στιγμή.

Εγγραφή Παιδιών
Διευκρινίζεται πως όποιος πολίτης
είναι δικαιούχος του ΓεΣΥ τότε αυτομάτως και το παιδί του θεωρείται
δικαιούχος, χωρίς να πρέπει να καταβάλλεται κάποια εισφορά για τη
συμμετοχή του όπως συμβαίνει με
τους ενήλικες εργαζόμενους και αυτοεργοδοτούμενους. Σε Π.Ι. για παιδιά θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά τα παιδιά που είναι κάτω
των 15 ετών, ενώ αυτά που είναι
από 15 μέχρι 18 ετών, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα εγγραφούν σε Π.Ι. για παιδιά ή σε Π.Ι.
για ενήλικες. Η εγγραφή του παιδιού

στο ΓεΣΥ θα γίνεται με δύο τρόπους.
Είτε ο γονέας θα έχει τη δυνατότητα
να εγγράψει το παιδί στον παιδίατρο
ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ,
είτε ο γονέας να επισκεφθεί τον
συμβεβλημένο παιδίατρο της επιλογής του και εκείνος να εγγράψει
το παιδί στον κατάλογο του.

Επίσκεψη στον παιδίατρο
Η επίσκεψη στον παιδίατρο θα
γίνεται στο πλαίσιο των ωρών λειτουργίας που θα καθορίσει ο κάθε
γιατρός. Ο παιδίατρος θα ενημερώσει
όλους τους γονείς των παιδιών που
έχουν εγγραφεί σε αυτό για το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου του,
ενώ το ωράριο θα είναι αναρτημένο
και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. Η

επίσκεψη του παιδιού στον Π.Ι. θα
γίνεται δωρεάν μέχρι συγκεκριμένου
αριθμού επισκέψεων. Δηλαδή, ο γονέας θα καλείται να καταβάλει το
ποσό των 15 ευρώ για κάθε επιπλέον
επίσκεψη στον Π.Ι., όταν θα υπερβεί
το όριο δωρεάν επισκέψεων που
έχει καθορίσει ο ΟΑΥ για κάθε ηλικιακή ομάδα πολιτών. Το όριο δωρεάν επισκέψεων στον Π.Ι. για κάθε
ηλικιακή ομάδα έχει καθοριστεί ως
εξής:
• 0 – 1 ετών – 10 επισκέψεις
• 1 – 3 ετών – 8 επισκέψεις
• 3 – 5 ετών – 7 επισκέψεις
• 6 – 10 ετών – 4 επισκέψεις
• 11 – 18 ετών – 3 επισκέψεις
Σημειώνεται δε, πως σε ώρες που
δεν θα λειτουργεί το ιατρείο του ο
παιδίατρος, ο γονιός θα μπορεί να
παίρνει το παιδί του σε κέντρα εφημερίας που θα στελεχώνονται από
παιδιάτρους. Εναλλακτικά, μεταξύ
8 μ.μ. και 8 π.μ. τις καθημερινές και
οποιαδήποτε ώρα τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες, το
παιδί θα μπορεί να επισκεφθεί τον
δικό του Π.Ι. καταβάλλοντας, ωστόσο, το ποσό των 25 ευρώ, μετά από
συνεννόηση του γονέα με τον παιδίατρο. Σε αυτό το σημείο πρέπει
να ξεκαθαριστεί πως κάθε γονιός
θα έχει άμεση και πλήρη πρόσβαση
στα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα
του παιδιού του μέσω του λογαριασμού του στην Πύλη Δικαιούχων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες
Ο παιδίατρος στο πλαίσιο του
ΓεΣΥ θα είναι αυτός που θα χορηγεί

στο παιδί όλα του τα εμβόλια σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμού που ισχύει, χωρίς πρόσθετη
χρέωση. Στις περιπτώσεις, όμως,
όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν
περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος θα
χρεώνει κατά την κρίση του, όπως
γίνεται και σήμερα.
Επίσης, θα συνταγογραφεί όλα
τα απαραίτητα φάρμακα για τη θεραπεία του παιδιού, τα οποία ο γονέας θα μπορεί να προμηθεύεται
από οποιοδήποτε συμβεβλημένο
φαρμακείο. Στην περίπτωση που
ο παιδίατρος κρίνει ότι το παιδί
χρειάζεται ειδική εξέταση θα μπορεί
μέσω έκδοσης παραπεμπτικού να
παραπέμπει το παιδί σε ειδικό ιατρό
της επιλογής του γονέα (π.χ. δερματολόγο, ορθοπεδικό, οφθαλμίατρο).
Κατά την επίσκεψη του παιδιού
στον ειδικό γιατρό ο γονέας θα
πρέπει να καταβάλει το ποσό των
6 ευρώ ως συμπληρωμή. Αν ο παιδίατρος παραπέμψει το παιδί για
διαγνωστική εξέταση σε ακτινολόγο
για MRI, αξονικό τομογράφο και
ακτινογραφία, τότε ο γονιός θα
πρέπει να καταβάλει 10 ευρώ συμπληρωμή γι’ αυτές τις υπηρεσίες.
Όσον αφορά τις εργαστηριακές
εξετάσεις, ο γονιός θα πρέπει να
καταβάλει 1 ευρώ ανά εργαστηριακή εξέταση ή για ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων (η συνολική
μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων
είναι 10 ευρώ).
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Βάζουν μπρος για τη μαρίνα στην Πάφο
Ετοιμάζονται για νέο διαγωνισμό στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ζητούν εξειδικευμένους συμβούλους για τη διαδικασία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Πριν από έναν μήνα το Υφυπουργείο
Τουρισμού είχε δώσει διαβεβαιώσεις
ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την επαναπροκήρυξη
του διαγωνισμού για τη μαρίνα Πάφου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το Υφυπουργείο Τουρισμού
βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση διαμόρφωσης όρων για λήψη
υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι ως προς τη βέλτιστη προκήρυξη ενός πολυσύνθετου διαγωνισμού τέτοιας εμβέλειας. Θα πρέπει
να θεωρείται δεδομένο ότι με τους
εξειδικευμένους συμβούλους γίνεται
προσπάθεια να αποφευχθούν λάθη,
τα οποία έγιναν στην προηγούμενη
διαδικασία, η οποία οδηγήθηκε τελικά σε ναυάγιο. Είναι γεγονός ότι
πρώτη η Πάφος ξεκίνησε διαδικασίες
για δημιουργία μαρίνας. Δώδεκα
χρόνια έχουν περάσει από τότε που
δόθηκαν για πρώτη φορά οι προσφορές για το έργο της μαρίνας Πάφου και έκτοτε η υπόθεση δεν έχει
τελεσφορήσει. «Η Πάφος ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια» αναφέρει
στην «Κ» ο δήμαρχος της πόλης Φαίδωνας Φαίδωνος. Στο μεταξύ, ενώ
η διαδικασία του διαγωνισμού για
τη μαρίνα Πάφου περνούσε από σαράντα κύματα, η γειτονική Λεμεσός
έχει αποκτήσει τη δική της μαρίνα.
Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι
εργασίες για την κατασκευή της μαρίνας Αγίας Νάπας, η οποία αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο.
Οι αρχές της πόλης εκφράζουν
την ελπίδα ότι η νέα διαδικασία δεν
θα ακολουθήσει τον δρόμο των κακών πρακτικών του παρελθόντος.
«Εάν το αρμόδιο Υπουργείο εργαστεί
σωστά και μεθοδικά, ευελπιστούμε
να ξεκινήσει η κατασκευή της μαρίνας μέσα στο 2020», επισημαίνει
ο κ. Φαίδωνος. Θα πρέπει να σημει-

Δεν έχουν υποδομές
Η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στην Πά-

Η κατασκευή προβλήτας αποτελεί πάγιο και επίσημο αίτημα της περιοχής της Πάφου, ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
ωθεί ότι αν και είναι σε εξέλιξη κάποια προσπάθεια για επανέναρξη
της διαδικασίας εντούτοις οι αρμόδιες αρχές δεν είναι σε θέση να δώσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Από το 2007
Η ιστορία της κατασκευής μαρίνας στην Πότιμα της Πάφου ξεκινά
το 2007 με την προκήρυξη σχετικού
διαγωνισμού. Στις 29 Ιουλίου του
2007 δόθηκαν τρεις προσφορές για
το έργο. Τρεις μήνες μετά ιδιώτες
σύμβουλοι του Υπουργείου Εμπορίου
εισηγούνται την κατακύρωση της
προσφοράς στην κοινοπραξία Poseidon Grand Marina of Paphos, με
την κατάταξη τεχνικής αξιολόγησης
(βαρύτητα επί του συνόλου 80%),








Οι ατέρμονες δικαστικές
διαμάχες οδήγησαν μετά από έντεκα χρόνια σε
απόσυρση της Pafilia
από τον διαγωνισμό και
σε οριστικό ναυάγιο της
διαδικασίας για την κατασκευή της μαρίνας.
στην Poseidon Grand Marina με
βαθμολογία 94%, στη Cybarco και
άλλοι με βαθμολογία 74% και στην
Pafilia με 73%. Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου

φο την περασμένη Δευτέρα στην Πάφο
πέρα από ικανοποίηση για τους τετρακόσιους τουρίστες που μετέφερε και οι
οποίοι επισκέφθηκαν για λίγες ώρες την
πόλη, ανέδειξε την απουσία βασικών
υποδομών για την αξιοποίηση και του
ναυτικού τουρισμού στην πόλη. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες του πλοίου που
έδεσε ανοικτά του λιμενίσκου και τους
τουρίστες να μεταφέρονται με μικρά
σκάφη στην Κάτω Πάφο. Η κατασκευή
προβλήτας αποτελεί πάγιο και επίσημο
αίτημα της περιοχής, επισημαίνει ο δήμαρχος της Πάφου, ενώ φαίνεται να
υπάρχει και σχετικό κονδύλι πέραν του
ενός εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό
της Αρχής Λιμένων, για κατασκευή προβλήτας σε σημείο πίσω από το κάστρο.
Ωστόσο, στο σημείο βρίσκεται το αρχαίο
λιμάνι και καθώς πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο είναι σαφές ότι υπάρχουν θέματα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν
σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Εμπορίου τροποποιεί την αξιολόγηση, ανεβάζοντας τα ποσοστά και
στις τρεις κοινοπραξίες – εταιρείες,
με την Poseidon να λαμβάνει 96%,
με τη Cybarco και άλλοι να λαμβάνουν 80% και με την Pafilia στο 74%.
Με βάση και τις οικονομικές προτάσεις, με βαρύτητα επί του συνόλου
20%, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοινώνει στις 10/6/2008 την τελική
του απόφαση για κατακύρωση της
προσφοράς στην κοινοπραξία Cybarco και άλλοι. Ακολούθως, στις
27/07/2008, η κοινοπραξία Poseidon
καταχωρεί ιεραρχική προσφυγή
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (αρ. 47/2008), ενώ τέσσερις μήνες μετά, η Αναθεωρητική Αρχή
ανακοινώνει την απόφασή της σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η

απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου
και το έργο με σειρά προτεραιότητας
θα αναθετόταν στην κοινοπραξία
Poseidon.
Το έργο παγώνει και λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε
και επανέρχεται στην επιφάνεια το
2015 με την τελική απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε στις 21/12/2015. Το Υπουργείο Εμπορίου στέλνει επιστολή
ανάθεσης πέντε μήνες μετά την
απόφαση του δικαστηρίου, στις
10/05/2016. Σύμφωνα με τη θέση
της κοινοπραξίας Poseidon, στις
13/05/2016 είχε ζητηθεί συνάντηση
με το Υπουργείο Εμπορίου για τη
συζήτηση του θέματος, ενώ η συνάντηση έγινε στις 15/07/2016. Κατά
τη συνάντηση δόθηκε από το Υπουρ-

γείο τελεσίγραφο έξι μηνών για την
εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου. Προέκυψε παράλληλα διαφωνία
στο γεγονός ότι το Υπουργείο ζητούσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης του 60% του συνόλου του έργου και όχι μόνο των λιμενικών έργων όπως προβλεπόταν. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εμπορίου στις
28/11/2016 ζητάει διευκρινίσεις σε
ό,τι αφορά την επιστολή της Τράπεζας, οι οποίες υποβάλλονται στις
31/1/2017. Όπως αναφέρει η εταιρεία, υποβάλλονται και επιστολές
απ’ όλους τους μετόχους της Κοινοπραξίας ότι θα αναλάβουν την
καταβολή των επιπλέον χρημάτων
εάν και εφόσον χρειαστούν. Στις
6/3/2017 η Poseidon καλείται σε συνάντηση στο Υπουργείο Εμπορίου,
κατά την οποία αμφισβητούνται εκ
νέου τα στοιχεία που υποβλήθηκαν
και ζητείται όπως προσκομιστούν
άλλες πηγές χρηματοδότησης με
καταληκτική ημερομηνία την 31η
Μαρτίου. Λίγες μέρες προηγουμένως
και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου
2017 η εταιρεία αναφέρει ότι κατέθεσε επιστολή δέσμευσης χρηματοδότησης ύψους 135 εκατ. ευρώ
από διεθνή επενδυτικό οίκο με έδρα
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο, μέσα Απριλίου έλαβαν, επιστολή
με την οποία ανακοινώθηκε ότι δεν
ισχύει πλέον η ανάθεση του έργου
στην Κοινοπραξία. Στη συνέχεια,
τον Απρίλιο η εταιρεία Pafilia έλαβε
την εντολή κατάθεσης των σχετικών
δικαιολογητικών με προθεσμία μέχρι
την Οκτώβριο. Τα στοιχεία δόθηκαν,
ωστόσο, είναι σαφές ότι η υπόθεση
δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι
την απόφαση του δικαστηρίου. Οι
ατέρμονες δικαστικές διαμάχες ήταν
η αιτία που οδήγησαν τον Οκτώβριο
του 2018 την εταιρεία Pafilia να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό για την
κατασκευή της μαρίνας και σε οριστικό ναυάγιο της διαδικασίας.

Πρώτο μέρος της σειράς συζητήσεων για την διαμόρφωση
ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για την πόλη
Τρίτη 7 Μαΐου 2019, Αμφιθέατρο CYTA, στις 19:00
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7η ακριβότερη διεθνώς η Ελλάδα
στο Internet μέσω κινητού
Ερευνα της βρετανικής εταιρείας Cable σε 230 χώρες
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Αλλη μια αρνητική πρωτιά της
χώρας διεθνώς. Αξιολόγηση των
χρεώσεων πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω κινητού διεθνώς,
εμφανίζει τη χώρα μας ως μία
από τις πιο ακριβές του πλανήτη.
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση
που έκανε η βρετανική εταιρεία
Cable (cable.cuk) εμφανίζει την
Ελλάδα ως την 7η πιο ακριβή χώρα μεταξύ 230 χωρών του πλανήτη.
Η βρετανική εταιρεία αναφέρει
ότι 1 GB πληροφορίας που φτάνει
στο κινητό μας χρεώνεται κατά
μέσον όρο 32,71 δολ. ΗΠΑ, δηλαδή περίπου 28,93 ευρώ. Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι ο μέσος
παγκόσμιος όρος χρεώσεων για
την ίδια υπηρεσία κυμαίνεται
στα 8,53 δολ. (περίπου 7,5 ευρώ).
Με άλλα λόγια, οι χρεώσεις στην
Ελλάδα είναι 4πλάσιες του παγκόσμιου μέσου όρου. Πιο ακριβή
χώρα είναι η Ζιμπάμπουε με τη
χρέωση του 1 GB πληροφορίας
στο κινητό να φτάνει κατά μέσον
όρο τα 75,20 δολ. (66,00 ευρώ).
Η πιο φθηνή χώρα είναι η Ινδία
με μέση χρέωση 0,26 δολ. (0,22
ευρώ).
Οι χρεώσεις είναι σε ονομαστικές τιμές και δεν συμπεριλαμβάνουν την αγοραστική δύναμη του
κάθε καταναλωτή ή/και νοικοκυριού. Η βρετανική εταιρεία το μόνο που έκανε ήταν να εισέλθει
στους δικτυακούς τόπους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ανά
τον κόσμο, να συλλέξει τις χρεώσεις και με βάση την ισοτιμία
τοπικού νομίσματος και δολαρίου,
να τις εκφράσει σε δολάρια ΗΠΑ.
Με βάση δε τον χάρτη που κατήρτισε στο τέλος, η Ελλάδα είναι








Οι χρεώσεις
για 1 GB πληροφορία
στη χώρα μας είναι
4πλάσιες του παγκόσμιου μέσου όρου.
από τις λίγες «κόκκινες» χώρες
του πλανήτη, δηλαδή τις πιο ακριβές, μαζί με τη Ζιμπάμπουε, την
Ισημερινή Γουινέα και άλλες εξωτικές χώρες του Ειρηνικού και
του Ινδικού ωκεανού. Το μόνο
ενθαρρυντικό είναι ότι ψηλά με
βάση τη συγκεκριμένη αξιολό-

γηση κατατάσσονται και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος
και η Πορτογαλία. Στην Κύπρο η
μέση χρέωση ανέρχεται σε 20,75
δολ. (17,91 ευρώ) και κατατάσσεται στην 18η πιο ακριβή χώρα
του πλανήτη. Στην Πορτογαλία
κατά μέσον όρο 1 GB πληροφορίας κοστίζει 13,98 δολ. (12,37
ευρώ) και κατατάσσεται στην 36η
θέση.
Για την αξιολόγηση των χρεώσεων στην Ελλάδα, η Cable –
όπως η ίδια αναφέρει– αξιολόγησε
15 πακέτα κινητής από την Ελλάδα. Τα πακέτα αυτά περιέλαβαν
ως πιο χαμηλή χρέωση τα 2,37
δολ. (2,08 ευρώ) για 1 GB πληρο-

φορίας και ως πιο ακριβή χρέωση
τα 106,85 ευρώ (93,72 ευρώ). Η
αξιολόγηση των πακέτων πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου
2018 και την ίδια περίπου περίοδο
αξιολογήθηκαν από την Cable
περίπου 6.313 πακέτα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Είναι η τρίτη κατά σειράν ανεξάρτητη αξιολόγηση που παρουσιάζει υψηλές τις χρεώσεις των
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα. Εχουν προηγηθεί
αντίστοιχες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και του
ΟΟΣΑ που παρουσιάζουν την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ
των πιο ακριβών χωρών στη συγκεκριμένη ζώνη χωρών. Μάλιστα,
οι υψηλές χρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων εστιάζονται
κυρίως στις υπηρεσίες Internet
και όχι στις άλλες υπηρεσίες (π.χ.
φωνής).
Εκεί φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό
από τις υπηρεσίες φωνής μέσω
Διαδικτύου (Whatsapp, Viber
κ.λπ.) και φαίνεται ότι καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια
διατήρησης της πελατειακής βάσης. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας χαμηλές χρεώσεις στις
υπηρεσίες φωνής και ακριβές στη
χρήση δεδομένων.
Πάντως, οι εταιρείες κινητής
στην Ελλάδα, όπως επίσης και η
Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), στο παρελθόν
έχουν υποστηρίξει ότι οι χρεώσεις
τους δεν είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ
ή/και της Ε.Ε. Επισημαίνουν δε,
ότι οι πραγματικές χρεώσεις δεν
έχουν καμία σχέση με τις ονομαστικές που περιέχονται στους
ιστότοπους που διατηρούν οι
ίδιες.

Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Γερμανική πρωτοκαθεδρία
και τον Μάρτιο για κρατήσεις
διακοπών στην Ελλάδα
Η κύρια αγορά κρατήσεων για την
Ελλάδα τον Μάρτιο παραμένει η
γερμανική, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και την επεξεργασία που
έκανε στα στοιχεία της Trivago.
Η ιταλική αγορά βρέθηκε στη
δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση
έπεσε η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η αμερικανική αγορά και
στην πέμπτη υποχώρησε η αγορά
της Γαλλίας. Σε σύγκριση με τον
Μάρτιο του 2018, Γερμανία, ΗΠΑ
και Γαλλία διατήρησαν τη θέση
τους στο top 5 των χωρών, η Ιταλία
κινήθηκε ανοδικά ενώ το Ην. Βασίλειο πτωτικά.
Για τη γερμανική αγορά τον
Μάρτιο του 2019 στην πρώτη θέση
προτίμησης των από εκεί προερχόμενων ταξιδιωτών διατηρήθηκε
η Αθήνα, στη δεύτερη η Θεσσαλονίκη και στην τρίτη θέση τα Φηρά. Στην τέταρτη θέση για τους
Γερμανούς ανέβηκε το Ηράκλειο
και στην πέμπτη θέση η Οία. Μία
θέση έχασε η πόλη της Ρόδου, που
βρέθηκε στην έκτη, και στην έβδομη θέση ανέβηκε η Μύκονος. Πτωτικά κινήθηκαν τα Χανιά και το
Φηροστεφάνι, που βρέθηκαν στην
όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα.
Η δεκάδα συμπληρώνεται με το
Ρέθυμνο.
Για τους Βρετανούς, στην πρώτη θέση προτίμησής τους διατηρείται η Αθήνα από την αρχή του
έτους. Αμετάβλητες διατηρήθηκαν και οι θέσεις 2-4, σε σύγκριση
με τον Φεβρουάριο του 2018. Ειδικότερα, στη δεύτερη θέση τα
Φηρά, στην τρίτη η Θεσσαλονίκη
και στην τέταρτη το Φηροστεφάνι. Στην πέμπτη θέση εμφανίζεται η Οία. Στην έκτη θέση
ανέβηκε το Ηράκλειο και στην
έβδομη υποχώρησε η Χώρα της
Μυκόνου. Για πρώτη φορά το
2019 εμφανίζεται το Ημεροβίγλι
ως προορισμός της βρετανικής
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Στην πρώτη θέση προτίμησης
των Γερμανών είναι η Αθήνα.







Η ιταλική αγορά βρέθηκε στη δεύτερη θέση και στην τρίτη έπεσε η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
αγοράς το 2019. Η δεκάδα συμπληρώνεται με τις πόλεις της Ρόδου και της Κερκύρας. Εκτός top
10 βρέθηκαν τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
Οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Trivago, κινούνται πτωτικά
στους περισσότερους προορισμούς (με εξαίρεση τη Μύκονο,
τη Σαντορίνη, τα Δωδεκάνησα
και τη Χαλκιδική) και παραμένουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα,
συγκρινόμενες με τις τιμές των
ξενοδοχειακών μονάδων αντίστοιχων προορισμών του εξωτερικού.

Επιφυλακτικοί οι επιχειρηματίες παρά τη βελτίωση του κλίματος
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Σφιγμένα είναι τα χείλη των επιχειρηματιών της χώρας σχετικά με
την πορεία των επιχειρήσεών τους
τη χρονιά που διανύουμε. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν βελτίωση
του επιχειρηματικού κλίματος τους
τελευταίους μήνες, αλλά παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί καθώς,
όπως σημειώνουν, υπάρχει σωρεία
αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζει
τη φετινή πορεία των επιχειρήσεών
τους. Τέτοιου είδους αβεβαιότητες
έχουν να κάνουν με το ρευστό πολιτικό σκηνικό, την ασθενική ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης
των Ελλήνων, την αργή επάνοδο
των καταθέσεων στις τράπεζες, την
υψηλή φορολογία, την αστάθεια
του διεθνούς περιβάλλοντος κ.ά.
Τα παραπάνω προκύπτουν από
τις οικονομικές καταστάσεις του
2018 των εισηγμένων επιχειρήσεων
στο Χ.Α., που ανακοινώνονται αυτή
την περίοδο και περιέχουν τις εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά. Με
δεδομένο μάλιστα ότι έχουν «τρέξει»
σχεδόν οι τρεις-τέσσερις μήνες από
τους δώδεκα, γίνεται φανερό ότι οι
διοικήσεις των εισηγμένων διακατέχονται από έντονο σκεπτικισμό
μέχρι και συγκρατημένη αισιοδοξία.
Και επειδή οι εκτιμήσεις αυτές απευθύνονται στους μετόχους, και άρα
προστίθεται ένας τόνος μεγαλύτερης αισιοδοξία, αναγνωρίζεται ότι
και το 2019 θα είναι μια αρκετά
αβέβαιη περίοδος για τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Λίγες είναι οι εισηγμένες επιχειρήσεις που εκφράζονται με συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον.
Τέτοιου είδους εταιρείες είναι κυρίως
εκείνες που ασχολούνται με τα ακίνητα («Εθνική Πανγαία») ή έχουν
αποκτήσει πλέον σαφή εξαγωγικό
προσανατολισμό (όμιλοι Viohalco,
ΓΕΚ Τέρνα κ.ά.). Ωστόσο, ακόμη
και αυτοί εκφράζουν ανησυχίες,
καθώς βλέπουν να επιστρέφουν οι
πολιτικές προστατευτισμού αλλά
και οι εκτιμήσεις για υποχώρηση
της ανάπτυξης της παγκόσμιας οι-

Οι συνήθεις λόγοι σκεπτικισμού των επιχειρηματιών της χώρας έχουν να κάνουν με το εγχώριο μακροοικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον.
κονομίας τη χρονιά που διανύουμε.
«Το αυξημένο επίπεδο προστατευτισμού σε χώρες που μέχρι πρόσφατα ήταν αφοσιωμένες στην
ελεύθερη αγορά και το ελεύθερο
εμπόριο, έχει αυξήσει το επίπεδο
της αβεβαιότητας στην αγορά»,
αναφέρει η διοίκηση της Cenergy,
του όμιλου Viohalco. Πρόσφατα το
αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου
έθεσε δασμούς της τάξης του 10%
επί της τιμής των πωλούμενων προϊόντων, επηρεάζοντας τις από δω
και στο εξής πωλήσεις της θυγατρικής του ομίλου Cenergy, «Σωληνουργεία Κορίνθου». Η τελευταία
προμηθεύει μεγάλους κατασκευαστές αγωγών σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ και πέρυσι σημαντική άνοδος των εσόδων του ομίλου
προήλθε από την αμερικανική αγορά. Πάντως, η διοίκηση της εταιρείας, έχοντας μεγάλες συμβασιοποιημένες παραδόσεις, κάνει λόγο
για «συγκρατημένα αισιόδοξη» πορεία εντός του 2019.
Αντίστοιχη στάση τηρεί και η
διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα. Η τελευταία, καθώς η εταιρεία έχει αναλάβει

σημαντικά έργα στην εγχώρια αγορά (π.χ. αεροδρόμιο στο Καστέλλι),
ανησυχεί για τις πολιτικές διεργασίες οι οποίες φέτος είναι έντονες.
«Οι πολιτικές εξελίξεις που γίνονται
αιτία λήψης σημαντικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε προεκλογικές
περιόδους, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της
αγοράς και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
επενδυτικού προγράμματος στην
Ελλάδα», αναφέρει η διοίκηση της
επιχείρησης στις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Για τον λόγο
αυτό η εταιρεία επικεντρώνεται
στην περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό. Πρόσφατα ανακοίνωσε τη
συμφωνία εξαγοράς ενεργειακής
υποδομής (αιολικό πάρκο) στις ΗΠΑ,
αντί 310 εκατ. δολ. (περίπου 275
εκατ. ευρώ), που θα ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του έτους.

Το Brexit
Τα «Πλαστικά Θράκης» από την
άλλη πλευρά ανησυχούν για τις
εξελίξεις στην Ε.Ε. και την πιθανή
άτακτη έξοδο της Βρετανίας από
την Ενωση (Brexit). Η βιομηχανία,

έχοντας την πιο σημαντική μονάδα
παραγωγής του ομίλου στη Σκωτία
(Don & Low), η οποία αποφέρει τα
2/3 των εσόδων της (συνθετικά
υφάσματα), ανησυχεί για το επικείμενο Brexit.
«Η αβεβαιότητα που υφίσταται
στο ευρύτερο μακροοικονομικό
και χρηματοοικονομικό πλαίσιο
και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό
περιβάλλον κυρίως στην Ευρώπη,
καθώς επίσης και οι επιπτώσεις
από το ενδεχόμενο αποχώρησης
του Η.Β. από την Ε.Ε., συνιστούν
παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι
δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και τους οποίους ο όμιλος αξιολογεί διαρκώς», αναφέρεται στις
οικονομικές καταστάσεις. «Ειδικά
σε σχέση με το Brexit», συνεχίζει,
«στην παρούσα φάση δεν μπορεί
να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου».

To πολιτικό περιβάλλον
Οι συνήθεις λόγοι ωστόσο σκεπτικισμού των επιχειρηματιών της
χώρας έχουν να κάνουν με το εγ-

χώριο μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα ορατό
στις εκτιμήσεις των εγχώριων τραπεζών, για την πορεία τους μέσα
στο 2019, οι οποίες βασίζονται
αποκλειστικά σε δύο παραδοχές:
τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την πορεία της οικονομίας στο σύνολό της.
Η πορεία της τελευταίας, σύμφωνα με τις τράπεζες, είναι γεμάτη
«κόκκινες σημαίες», όπως είναι η
υπέρμετρη φορολόγηση, η μείωση
της χρηματοδότησης του ιδιωτικού
τομέα, οι καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων κ.ά. Η
ΕΤΕ μάλιστα κάνει λόγο για προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας,
των επιχειρήσεων και του εισοδήματος των νοικοκυριών μέσα στο
2019 που «ενέχουν ένα σημαντικό
βαθμό αβεβαιότητας». Η διοίκηση
της ΕΤΕ επισημαίνει ακόμα ότι παρά την αύξηση των άμεσων ξένων
επενδύσεων τα δύο τελευταία χρόνια, η χώρα υστερεί σε σχέση με
άλλες χώρες που εξήλθαν αντίστοιχων προγραμμάτων προσαρμογής
των οικονομιών τους.
Η μόνη ίσως εισηγμένη εταιρεία
που εμφανίζεται βέβαιη για ανάπτυξη το 2019 είναι η «Εθνική Πανγαία». Η διοίκησή της κάνει σαφώς
λόγο για «μείωση της αβεβαιότητας», «ανάκαμψη της οικονομίας»
και «βελτιούμενη δημοσιονομική
αξιοπιστία».
Τα παραπάνω προκάλεσαν την
ενεργοποίηση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος αναφορικά με την
ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων, γεγονός που αναμένεται να
συνεχιστεί και το 2019 και συνεπώς, ο κύκλος εργασιών του ομίλου
το 2019 «αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση».
Η βεβαιότητα ωστόσο αυτή αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα
των αβεβαιοτήτων που εκφράζουν
οι περισσότερες διοικήσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανάκαμψη
Ακόμη και επιχειρήσεις

που θεωρητικά δεν έχουν
σχέση με τον δημόσιο τομέα και διαθέτουν ευρύ πελατολόγιο, παραμένουν
επιφυλακτικές. Μια τέτοια
επιχείρηση είναι η Πλαίσιο
Computers, η διοίκηση της
οποίας χαρακτηρίζει τις
εκτιμήσεις της για ανάπτυξη μέσα στη χρονιά «επιφυλακτικά αισιόδοξες». Η
εταιρεία αναφέρει ότι παρά τις σχετικά θετικές επιδόσεις το 2018, η συνολική
χρηματοδότηση της οικονομίας πέρυσι υποχώρησε (1,2%), ενώ αν σε αυτό προστεθεί η ενδεχόμενη συγκράτηση του ρυθμού μεγέθυνσης των εξαγωγών, ο
περιορισμός της τουριστικής ανάκαμψης και οι διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας, θα απαιτηθούν
ισχυρές προσπάθειες (ξένες επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.) για την τροφοδότηση της ανάπτυξης
της εγχώριας αγοράς. Στο
ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και Σιδηρεμπορική Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ). Η εταιρεία, καθώς εξαρτάται από
την πορεία των μεγάλων
δημόσιων έργων, δίνει μεγάλη σημασία στον εκλογικό χαρακτήρα της χρονιάς
που διανύουμε. «Παρά τις
ευνοϊκές προβλέψεις»,
αναφέρει η διοίκησή της,
«παραμένει μια σειρά από
κινδύνους και αβεβαιότητες, τόσο στο εσωτερικό
της χώρας όσο και εξωγενείς, που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά το
οικονομικό περιβάλλον στο
επόμενο διάστημα».

ΕΛΛΑΔΑ
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Δεν υπάρχουν λεφτά για υγεία,
παιδεία από το υπερπλεόνασμα

Στα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 18 ετών
ο δείκτης PMI τον Απρίλιο

Μείωση δαπανών προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερότητας της κυβέρνησης

Στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούνιο του 2000 «σκαρφάλωσε» ο δείκτης PMI (δείκτης υπευθύνων προμηθειών) τον Απρίλιο 2019, φανερώνοντας σημαντική ανάκαμψη
αλλά και προοπτική στον κλάδο
της μεταποίησης.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης, τον
οποίο καταρτίζει η IHS Markit,
διαμορφώθηκε στις 56,6 μονάδες
τον Απρίλιο του 2019, έναντι 54,7
μονάδων τον Μάρτιο του 2019.
Η άνοδος αυτή του δείκτη οφείλεται στην ταχεία αύξηση των νέων παραγγελιών τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, γεγονός που, με τη σειρά του, οδηγεί
σε αύξηση της απασχόλησης και
σε μείωση των αποθεμάτων.
Ενα ακόμη θετικό στοιχείο είναι
ότι οι ελληνικές μεταποιητικές
επιχειρήσεις διέθεσαν τα προϊόντα
τους σε αυξημένες τιμές, ένδειξη
του ότι, σε σημαντικό βαθμό πλέον, έχουν καθιερωθεί σε αρκετές
ξένες αγορές και έχουν σταθερούς
πελάτες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την IHS
Markit, οι νέες εργασίες των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν ραγδαία τον
Απρίλιο και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον
Φεβρουάριο του 2018, με τις νέες
παραγγελίες να προέρχονται από
καινούργιους και υφιστάμενους
πελάτες.
Ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
των νέων παραγγελιών, οι επιχειρήσεις του κλάδου αύξησαν σημαντικά τον αριθμό εργαζομένων
τους.
Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων
εργασίας αυξήθηκε καταγράφοντας ιστορικό υψηλό κατ’ αναλογίαν
με τις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής και τις προσπάθειες εξασφάλισης έγκαιρης παράδοσης

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σπεύδει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις προεκλογικές παροχές
την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως και
τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια
να αναβαθμίσει το φιλολαϊκό της
προφίλ και ταυτόχρονα να επισκιάσει το θέμα Πολάκη, που έρχεται στη Βουλή, την ίδια μέρα,
με πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας έχει προαναγγείλει
ότι θα μετατρέψει την πρόταση
μομφής κατά του κ. Πολάκη σε
ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και προφανώς σκοπεύει
να ενισχύσει τη θέση του στη συζήτηση αυτή ανακοινώνοντας τις
παροχές. Το περιεχόμενό τους θα
οριστικοποιηθεί σε συνάντησή
του αύριο με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο,
όπως είπε ο τελευταίος χθες σε
ομιλία του στα Γιάννενα. Εχουμε
σχεδόν καταλήξει, είπε, για το
μέγεθος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και τα μέτρα, και
στη συνάντηση θα εξειδικευθούν,
αφού προσδιοριστούν και ιεραρχηθούν οι ανάγκες. Μάλιστα, ο
κ. Τσακαλώτος έδωσε το μέτρο
της κυβερνητικής «γενναιοδωρίας», όταν είπε, απαντώντας σε
ερώτηση του ακροατηρίου για το
πότε θα ανακάμψει η αγορά: «Και
ακόμη δεν είδατε αυτά που θα
ανακοινώσουμε!».
Προπομπό της παροχολογίας
θα αποτελέσει η ρύθμιση για τις
120 δόσεις, για την οποία ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι
θα κατατεθεί αύριο ή τη Δευτέρα
και θα αφορά τόσο την εφορία όσο
και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν είναι ακόμη σαφές σε τι
βαθμό υπάρχει συνεννόηση για
τις παροχές με τους θεσμούς, οι
οποίοι έρχονται επίσης τη Δευτέρα
στην Αθήνα για τρεις μέρες, στο
πλαίσιο της τρίτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Η κυβέρνηση πάντως, μέσω του
Προγράμματος Σταθερότητας, που
υπέβαλε στην Κομισιόν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
προσδιόρισε ευρύτατο «δημοσιονομικό χώρο».
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
προβλέπει υπέρβαση του στόχου
του πρωτογενούς πλεονάσματος
για 3,5% του ΑΕΠ κατά 0,6% του
ΑΕΠ (περίπου 1,2 δισ. ευρώ) φέτος,
κατά 0,4% του ΑΕΠ (800 εκατ.
ευρώ περίπου) το 2020, κατά 0,6%

του ΑΕΠ (1,2 δισ. ευρώ) το 2021
και κατά 1,1% του ΑΕΠ (2,2 δισ.
ευρώ) το 2022. Αθροιστικά, το
ποσό φτάνει τα 5,5 δισ. ευρώ (βλ.
πίνακα).
Τα θηριώδη, όμως, αυτά υπερπλεονάσματα, που επιτρέπουν
στην κυβέρνηση να στρώσει το
προεκλογικό χαλί, συμβαδίζουν
με προβλέψεις για μείωση δαπανών
ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς,
όπως η υγεία και η παιδεία. Σε πίνακα που παραθέτει το πρόγραμμα
προβλέπεται ότι οι δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης θα μειωθούν
συνολικά από το 47,3% του ΑΕΠ
το 2017 στο 42,5% του ΑΕΠ το
2022 και στα επιμέρους οι δαπάνες
για την παιδεία θα μειωθούν από
3,9% του ΑΕΠ στο 3,5% του ΑΕΠ,
αυτές για την υγεία από το 5,2%

του ΑΕΠ στο 4,7% του ΑΕΠ και
για την κοινωνική προστασία από
το 19,4% στο 17,4% του ΑΕΠ.
Η κυβέρνηση δεν θίγει στο πρόγραμμα το θέμα του αφορολογήτου, για το οποίο έχει δηλώσει
την πρόθεσή της να μην το μειώσει. Επ’ αυτού ο κ. Τσακαλώτος
είπε χθες ότι θα παρουσιάσει την
πρότασή της «τη σωστή ώρα». Το
πρόγραμμα περιορίζεται να αναφέρει ότι ο «πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που φτάνει το 1,1%
του ΑΕΠ το 2022 θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και προστατεύουν τους πλέον ευάλωτους».
Πάντως, μόνο η κατάργηση του
αφορολογήτου έχει κόστος 1,92
δισ. ευρώ, ενώ η συζητούμενη
13η σύνταξη 550 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Ε.Ε., το πρόγραμμα παραθέτει
δύο σενάρια, το ένα χωρίς αλλαγή
πολιτικής και το άλλο «με ενσωματωμένες παρεμβάσεις». Αυτές,
όπως επισημαίνεται, θα είναι στον
φορολογικό τομέα «για τη σταδιακή μείωση του φορολογικού βάρους, με πλήρη σεβασμό των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών
δεσμεύσεων». Πάντως, οι παρεμβάσεις που φαίνονται είναι μικρές,
μόνο 0,1% του ΑΕΠ (200 εκατ. ευρώ) φέτος και 0,4% του ΑΕΠ (800
εκατ. ευρώ) το 2020.
Το πρόγραμμα προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 2,3% φέτος και
το 2020, 2,1% το 2021, 2% το 2022
και 1,9% το 2023. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο
αξιολόγησε το πρόγραμμα, αναφέρει ότι οι στόχοι είναι αισιόδοξοι,
αν και εφικτοί.

των παραγγελιών.
Η συνεχής άνοδος των νέων εργασιών και η μεγαλύτερη ζήτηση
από τους πελάτες του εσωτερικού
και του εξωτερικού συνέβαλαν
στο να καταγραφεί ο μεγαλύτερος,
από τον Ιούλιο του 2012, βαθμός
αισιοδοξίας ως προς την αύξηση
της μελλοντικής παραγωγής.
Ο ρυθμός αύξησης των τιμών
εισροών (των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή) εξασθένησε τον Απρίλιο,
ενώ ήταν ασθενέστερος από την
τάση που καταγράφεται στην
ιστορία της έρευνας. Εντούτοις,







Σημαντική ανάκαμψη,
αλλά και προοπτική
στον κλάδο της μεταποίησης δείχνουν
τα τελευταία στοιχεία.
οι εταιρείες του μεταποιητικού
τομέα ανέβασαν τις τιμές των παραγόμενων προϊόντων τους με
τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Τον Απρίλιο, οι Ελληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να
παρουσιάζουν ενδείξεις ανάκαμψης από την κρίση, καθώς κατέγραψαν ραγδαία βελτίωση των
λειτουργικών συνθηκών.
Η ζήτηση των πελατών του
εξωτερικού δεν παρουσίασε ενδείξεις ύφεσης, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν
με τον εντονότερο ρυθμό που
έχει καταγραφεί σε διάστημα
τριών μηνών», επεσήμανε η Σιάν
Τζόουνς, οικονομολόγος της IHS
Markit.

Ανοίγει ο δρόμος για την αποπληρωμή
δανείων 3,9 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Το αίτημα για άμεση αποπληρωμή
των 3,9 δισ. ευρώ που οφείλει η
Ελλάδα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε και επισήμως χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης στους ομολόγους του,
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
του διοικητικού συμβουλίου του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ).
Καμία χώρα δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση στο αίτημα αυτό,
παρά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών που ήθελαν
τη Φινλανδία και κυρίως τη Γερμανία να είναι αρνητικές στην
πρόταση αυτή. Οι παραπάνω χώρες είχαν εκφράσει την επιθυμία
τους το ΔΝΤ να παραμείνει ιδιαίτερα αναμεμειγμένο στη μεταμνημονιακή επιτήρηση της Ελλάδας και θεωρούσαν πως μια
πρόωρη αποπληρωμή μπορεί να
είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ομως, καθώς η αποπληρωμή
δανείων ύψους 3,9 δισ. δεν είναι
το συνολικό χρέος προς το ΔΝΤ
αλλά ένα μέρος των 9,4 δισ. που
οφείλει η Ελλάδα προς τον διεθνή
οργανισμό, αυτό που έγινε σαφές
είναι ότι ακόμη και αν γίνει δεκτό
το ελληνικό αίτημα, το ΔΝΤ θα
παραμείνει ενεργό στην επιτήρηση. Η τελική έγκριση αναμένεται το επόμενο διάστημα, αφού
πρέπει πρώτα οι θεσμοί να εξετάσουν το αίτημα και στη συνέχεια να πάρει το πράσινο φως
από το Eurogroup και τα εθνικά
κοινοβούλια, που κάθε φορά καλούνται να πάρουν τέτοιου είδους
αποφάσεις.
Το αίτημα αυτό είχε γίνει δεκτό
και για τις άλλες χώρες που βρίσκονταν σε πρόγραμμα, όπως η
Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Η
αποπληρωμή του δανείου είναι
προς το συμφέρον της Ελλάδας,
καθώς έχει ιδιαίτερα υψηλά επιτόκιο, ύψους 5,1%, υψηλότερο
και από αυτό που πλέον αντλεί η

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης αποφάσισε την εκταμίευση των 973,4 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.







Καμία χώρα δεν ήταν
αντίθετη στο αίτημα
της ελληνικής
κυβέρνησης.
Ελλάδα από τις αγορές. Επίσης
χθες το διοικητικό συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης αποφάσισε την εκταμίευση
των 973,4 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της σταδιακής
εφαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.
Τα χρήματα αυτά αναμένεται
να φτάσουν στα ελληνικά ταμεία
τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Το
ποσό του σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου προκύπτει από τρεις
πηγές:
Πρώτον, την επιστροφή του
επιπρόσθετου επιτοκίου 2% που
πλήρωνε η Ελλάδα και αφορούσε
μέρος των δανείων (11 δισ. ευρώ)

από το δεύτερο μνημόνιο του
2012, ύψους 103 εκατ. ευρώ.
Δεύτερον, την αναστολή της
επιβολής του επιπρόσθετου επιτοκίου 2% ύψους 226 εκατ. και,
τρίτον, 664,42 εκατ. ευρώ από
τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους
οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών.
«Αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον EFSF/
ESM, καθώς έχουμε εκταμιεύσει
πάνω από 200 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Η συνέχιση στον δρόμο
των μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει την ανάπτυξη της χώρας, της
οικονομίας της, και θα επιτρέψει
ευκολότερα την αποπληρωμή
των δανείων της», δήλωσε χθες
ο επικεφαλής του θεσμού, Κλάους
Ρέγκλινγκ.
Ο ίδιος τόνισε ότι η επιστροφή
των κερδών των κεντρικών τραπεζών είναι δωρεάν μεταφορά
χρημάτων και όχι δάνεια.

x²±®£¢µ¶§¦¢±¦«£µ§¦£µ¶«¹¶£«°§¹©«£ ®ª¶ª°±«±©°§«£
BACKTOBACK·§s¤¤£¶±£² ©§»¯£
0RYLHV%HVW+'7KHEHVWSODFHIRUPRYLHV

µ+¨³£²°°¨º¦¯¬º¨°
®

¤¹®

¤¹®¤¹®

7

www.mesimvria.com

8

l

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Οι τράπεζες ενισχύονται
αλλά οι κίνδυνοι
παραμένουν, λέει η Citi
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν,
αναφέρει η Citigroup σε νέα της
έκθεση και για αυτόν τον λόγο διατηρεί ουδέτερη σύσταση με υψηλό
ρίσκο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Οπως επισημαίνει, οι μετοχές
των ελληνικών τραπεζών ανέκαμψαν από τις ισχυρές πιέσεις που
δέχτηκαν το προηγούμενο έτος







«Βλέπει» κινδύνους
εκτέλεσης στα σχέδια
μείωσης των NPEs,
επισημαίνοντας πως
ο νέος στόχος είναι
η μείωση κατά 53,7
δισ. ευρώ το 20192021.

ASSOCIATED PRESS

λόγω της στήριξης από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το ράλι στα ελληνικά ομόλογα
και την ανάκαμψη της αγοράς ακίνητης περιουσίας.
Παράλληλα, η περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας, τα σημάδια
σταθεροποίησης στα καθαρά έσοδα
από τόκους στο δ΄ τρίμηνο του
2018 και η συνεχιζόμενη πρόοδος
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPEs) συνεχίζουν
να δίνουν ώθηση στον κλάδο. Σύμ-

φωνα με την αμερικανική τράπεζα,
τα «κλειδιά» για την περαιτέρω
πορεία των ελληνικών τραπεζών
είναι τέσσερα:
α) Το μακροοικονομικό περιβάλλον.
β) Η πορεία της αγοράς ακινήτων.
γ) Οι λειτουργικές τάσεις.
δ) Η ποιότητα του ενεργητικού.
Πάντως, η Citi διατηρεί την επιφυλακτικότητά της σε ό,τι αφορά
τις προοπτικές των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς το ποσοστό
των επιτοκιακών εσόδων στα επισφαλή δάνεια είναι υψηλό, στο
27% με 44%. Παράλληλα αναφέρει
πως «βλέπει» κινδύνους εκτέλεσης
στα σχέδια μείωσης των NPEs (υψηλότερους για Alpha και Πειραιώς),
επισημαίνοντας πως ο νέος στόχος
είναι η μείωση κατά 53,7 δισ. ευρώ
το 2019-2021 με τους προβλεπόμενους δείκτες NPE να κυμαίνονται
μεταξύ του 9% και του 23% το
2021. Επιπλέον, όπως τονίζει, αναλύοντας τους ρυθμούς ανάκτησης
σε διάφορους τύπους NPEs των
ελληνικών τραπεζών, το έλλειμμα
των προβλέψεων διαμορφώνεται
στα 12 δισ. ευρώ στα τέλη του
2018.
Οπως τονίζει η Citigroup, η εφαρμογή συνολικών λύσεων για τη
μείωση των NPEs θα είναι ένας θετικός καταλύτης για τον κλάδο και
θα οδηγήσει σε βελτίωση των συστάσεών της. Αντίθετα, η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η εξασθένηση της εξωτερικής
ζήτησης για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και νέες
απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών
θα μπορούσαν να κάνουν τη στάση
της πιο αρνητική.

Η Citi διατηρεί την επιφυλακτικότητά της σε ό,τι αφορά τις προοπτικές
των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς το ποσοστό των επιτοκιακών
εσόδων στα επισφαλή δάνεια είναι υψηλό, στο 27% με 44%.
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Μειώθηκαν 33% οι πλειστηριασμοί
ακινήτων το πρώτο τρίμηνο
«Φρένο» από τράπεζες λόγω της διαπραγμάτευσης για την α΄ κατοικία
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Φρένο πάτησαν οι τράπεζες
στους πλειστηριασμούς ακινήτων τον Μάρτιο, εν μέσω της
διαπραγμάτευσης κυβέρνησης
και θεσμών για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, ενώ η ίδια
τάση καταγράφεται και τον Απρίλιο, εν αναμονή της ενεργοποίησης της πλατφόρμας. Σύμφωνα
με στοιχεία της AXIA Research,
τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν
1.790 πλειστηριασμοί, κατά 55%
λιγότεροι σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ ακόμη λιγότεροι
είναι οι πλειστηριασμοί που
πραγματοποιήθηκαν έως και τις
19 Απριλίου, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τους 800.
Οπως επισημαίνει η AXIA Research, ο ρυθμός διενέργειας
πλειστηριασμών ακινήτων έχει
ομαλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο
του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, αλλά σε
κάθε περίπτωση οι τράπεζες θα
πρέπει να επιταχύνουν τους ρυθμούς, προκειμένου να επιτύχουν
τον ετήσιο στόχο για τη διενέργεια 25.000-30.000 πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2019. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το
πρώτο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 6.416 πλειστηριασμοί ακινήτων, αριθμός δηλαδή τετραπλάσιος σε σχέση με
το πρώτο τρίμηνο του 2018, όταν
ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-auction ήταν στο αρχικό στάδιο
λειτουργίας της.
Ωστόσο, οι πλειστηριασμοί
του πρώτου τριμήνου είναι αισθητά λιγότεροι από αυτούς του
τελευταίου τριμήνου του 2018,
διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν 9.613 πλειστηριασμοί ακινήτων. Δηλαδή οι
πλειστηριασμοί ακινήτων μειώθηκαν κατά 33% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το τελευταίο
τρίμηνο του 2018.
Βασική αιτία είναι το γεγονός
ότι οι τράπεζες ανέκρουσαν πρύμναν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την πρώτη κατοικία.
Για τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί να γίνουν 1.491 πλει-








Το πρώτο τρίμηνο
πραγματοποιήθηκαν
6.416 πλειστηριασμοί,
όταν ο ετήσιος στόχος
φθάνει τις 25.00030.000.

στηριασμοί ακινήτων μέσω της
πλατφόρμας e-auction, ενώ έως
και τον Νοέμβριο προγραμματίζονται άλλοι 5.688.
Οι τράπεζες συνεχίζουν την
πολιτική να αγοράζουν οι ίδιες
τα ακίνητα που βγάζουν στον
πλειστηριασμό, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τους δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα
να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τα στοι-

χεία του πρώτου τριμήνου, ο
αριθμός των πλειστηριασμών
που ματαιώθηκαν ύστερα από
συνεννόηση του οφειλέτη με
την τράπεζα είναι περιορισμένος
και δεν ξεπέρασε τις 100 περιπτώσεις, έναντι 140 το τελευταίο
τρίμηνο του έτους.
Σημαντικός είναι, βέβαια, ο
αριθμός των πλειστηριασμών
που αναβλήθηκαν και ο οποίος
διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο στους 1.756 έναντι 2.290
το τελευταίο τρίμηνο του 2018.
Αν και η βασική αιτία για την
αναβολή των πλειστηριασμών
είναι η αμφισβήτηση της τιμής
εκκίνησης του πλειστηριασμού
από τον οφειλέτη, κάποιες από
τις αναβολές ενδέχεται να οδηγήσουν και σε διευθέτηση, χωρίς
όμως να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελικά το μέτρο των
πλειστηριασμών έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα αποτελεσματικά στην προσπάθεια των
τραπεζών να υποχρεώσουν τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Η
πρακτική αμφισβήτησης της τιμής ως μεθόδου για να αποφευχθεί ο πλειστηριασμός έχει λάβει
ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς,
σύμφωνα με τις τράπεζες, το
30% των αναβολών οφείλεται
σε αυτή την τακτική.
Με δεδομένο άλλωστε ότι το
2019 είναι χρονιά τριπλών εκλογών και οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται για μία εβδομάδα
πριν και μία εβδομάδα μετά την
κάθε εκλογική διαδικασία, εκτιμάται ότι ο στόχος για φέτος δύσκολα θα επιτευχθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος των
δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στις 26 Μαΐου και ο δεύτερος
γύρος για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές έχει οριστεί για τις 2
Ιουνίου 2019.
Ο χρόνος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά είτε είναι τον
Οκτώβριο είτε νωρίτερα θα αποτελέσει άλλη μία «νεκρή» περίοδο, μετά τον Αύγουστο, που ούτως ή άλλως δεν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί.

Ψωνίζουν συχνότερα αλλά λιγότερα και προτιμούν τις γειτονιές τους
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Θρησκευτική προσήλωση στη λίστα
αγορών που έχουν καταρτίσει ήδη
από το σπίτι, πριν δηλαδή διαβούν
την πόρτα του σούπερ μάρκετ, επιδεικνύει πλέον η πλειονότητα των
ελληνικών νοικοκυριών. Η αποφυγή
των λεγόμενων παρορμητικών αγορών, τάση που εμφανίστηκε στα
χρόνια της βαθιάς κρίσης και είχε
ως αποτέλεσμα τα μικρά καλάθια
να πάρουν τη θέση των πάλαι ποτέ
ξεχειλισμένων καροτσιών στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, αποτελεί
πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό του
Ελληνα καταναλωτή. Αφενός διότι







Οι Ελληνες αναζητούν
τις χαμηλότερες τιμές
στα σούπερ μάρκετ
και αγοράζουν μόνο βάσει της λίστας που έχουν
καταρτίσει.
το εισόδημά του, παρά την περίφημη έξοδο από τα μνημόνια, παραμένει κατά βάση στάσιμο και
αφετέρου διότι πλέον συνειδητοποίησε τη δύναμη της ενισχυμένης
καταναλωτικής συνείδησης.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την τελευταία έρευνα για την καταναλωτική
συμπεριφορά που πραγματοποίησε
το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή» της Κυριακής, το 93% των
ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει προ-

αποφασίσει ποια είδη θα αγοράσει
πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Την
επιστημονική ευθύνη για την έρευνα είχε ο διευθυντής του εργαστηρίου καθηγητής κ. Γιώργος Μπάλτας.
Αλλες σημαντικές αλλαγές που
επέφερε η κρίση στην αγοραστική
συμπεριφορά και παρατηρούνται
μέχρι και σήμερα, είναι ότι το 72,4%
συγκρίνει τιμές σε προϊόντα και
καταστήματα, γεγονός που μεταφράζεται σε περιορισμό της πιστότητας προς συγκεκριμένες μάρκες

αγαθών και αλυσίδες οργανωμένου
λιανεμπορίου τροφίμων.
Το τελευταίο αποτυπώνεται και
με συγκεκριμένα ποσοστά στην
έρευνα: πάνω από τους μισούς, το
51,3%, ψωνίζουν σε περισσότερα
από ένα σούπερ μάρκετ, ενώ σταθερό, σε μία επιλογή, είναι το 48,7%
των ερωτηθέντων. Επιπλέον, το
49% αποφασίζει εντός του σούπερ
μάρκετ ποια μάρκα θα αγοράσει,
συγκρίνοντας τις επιλογές που του
δίνει και οι οποίες συνήθως σχετίζονται τα τελευταία χρόνια με τις

προσφορές και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες που μεταφράζονται σε μειωμένες τιμές.
Αλλες αλλαγές που επέφερε η
κρίση στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων είναι ότι αγοράζουν πλέον λιγότερα προϊόντα
–την απάντηση αυτή έδωσε το
40,4% των ερωτηθέντων– ή φτάνουν να περιορίζονται στα απολύτως
απαραίτητα (37,6%). Το 31,4% δήλωσε ότι αγοράζει φθηνότερα προϊόντα, είτε πρόκειται για ιδιωτικής
ετικέτας είτε για προϊόντα που βρί-

σκονται σε προσφορά. Αξίζει να
σημειωθεί εδώ ότι η ένταση των
προωθητικών ενεργειών σε επώνυμα προϊόντα τα τελευταία χρόνια,
η οποία συνεχίζεται ασκώντας πιέσεις στα περιθώρια κέρδους λιανεμπόρων και προμηθευτών, περιόρισε τα μερίδια αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία
τα πρώτα χρόνια της κρίσης είχαν
ανοδική πορεία.
Οι παραπάνω αλλαγές καθορίζουν
και τη συχνότητα επισκέψεων στο
σούπερ μάρκετ. Πλέον, οι καταναλωτές επισκέπτονται συχνότερα
συνήθως το κατάστημα της γειτονιάς τους, για να προμηθευτούν τα
απαραίτητα για δύο τρεις ημέρες.
Και αυτό διότι δεν μπορούν να διαθέσουν σε μία επίσκεψη πολλά χρήματα για να προμηθευτούν περισσότερα αγαθά και ολοένα και λιγότερο επισκέπτονται μεγάλα καταστήματα, υπερμάρκετ, που μπορεί
να βρίσκονται σε πιο μακρινή απόσταση και για να τα προσεγγίσουν
θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερο χρόνο, αλλά κυρίως περισσότερο χρήμα για καύσιμα. Η μέση
συχνότητα αγορών στις αλυσίδες
λιανικού εμπορίου είναι 6,3 φορές
τον μήνα, με δύο στους τρεις καταναλωτές να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ έξι φορές μηνιαίως. Η
μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο
σούπερ μάρκετ εκτιμάται σε 56,91
ευρώ και η μέση μηνιαία δαπάνη
σε 305,84 ευρώ. Σημειώνεται εδώ
ότι διαφαίνεται μια αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη καθώς
και της μέσης μηνιαίας δαπάνης
για το σούπερ μάρκετ σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή έρευνα
(49 ευρώ ανά επίσκεψη και 279

ευρώ μηνιαίως). Ωστόσο, σύμφωνα
με τους ερευνητές τα δεδομένα δεν
είναι ευθέως συγκρίσιμα, διότι έχει
αλλάξει η μέθοδος της δειγματοληψίας.
Αυτό που διαπιστώνει ο κ. Μπάλτας από το σύνολο της έρευνας
είναι στην πραγματικότητα μια σχετική σταθεροποίηση στην καταναλωτική συμπεριφορά, με τις προσδοκίες των καταναλωτών να μην
είναι θετικές. Μόλις το 8,8% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι η οικονομική του κατάσταση βελτιώθηκε
το 2018, ενώ για το 53,4% παρέμεινε
αμετάβλητη και για το 37,7% επιδεινώθηκε. Το ποσοστό εκείνων
που προσδοκά ότι το 2019 θα βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση
είναι ελαφρώς υψηλότερο, 13,9%,
όμως παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό, 28%, που εκτιμά ότι η κατάστασή του θα επιδεινωθεί. Σχεδόν
έξι στους δέκα βλέπουν να μη μεταβάλλεται η οικονομική τους κατάσταση, γεγονός που έρχεται να
εξηγήσει και την εικόνα στασιμότητας που επικρατεί στο λιανεμπόριο. Αλλωστε, βάσει της έρευνας,
μόλις το 6,2% εκτιμά ότι θα προβεί
σε περισσότερες αγορές το 2019,
ενώ το 67,7% υποστηρίζει ότι αυτές
θα διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα
με το 2018.

Προτιμούν ελληνικά
Τέλος, στην έρευνα αποτυπώνεται
για μια ακόμη φορά η στροφή προς
τα ελληνικά προϊόντα, τάση που
ενισχύθηκε στα χρόνια της κρίσης.
Το 86,4% των ερωτηθέντων δηλώνει
ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρκετ
ελληνικά προϊόντα, τα προτιμά από
τα εισαγόμενα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Τεράστιο το χάσμα
στις αμοιβές CEO και
υπαλλήλων στις ΗΠΑ
Κατά μέσον όρο, 254 φορές υψηλότερες από των εργαζομένων
Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο ιδρυτής και
επικεφαλής της Berkshire Ηathaway, πληρώνεται επτά φορές τον
μέσο μισθό ενός υπαλλήλου της
εταιρείας του – και αυτό σημαίνει
πως εισπράττει 100 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο ως αμοιβή την τελευταία 25ετία ανεξαρτήτως της
πορείας της μετοχής της ΒΗ.
Αντιστοίχως ο Ελον Mασκ, επικεφαλής και ιδρυτής της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, εισπράττει... 40.668 φορές περισσότερα. Τα στοιχεία αποτυπώνονται
στις εκθέσεις που υπέβαλαν οι αμερικανικοί κολοσσοί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Στην περίπτωση της Tesla, ειδικότερα, παρατηρείται η πιο ακραία αναλογία
40.668/1, όπως αναφέρουν οι Financial
Times. Eπί ετησίων αποδοχών 2,3
δισ. δολαρίων του διευθύνοντος συμβούλου Ελον Μασκ, μόνον τα 56.000
δολάρια αφορούν τον μισθό του. Τα
υπόλοιπα είναι μπόνους για την πορεία της εταιρείας, τα οποία θα του
καταβληθούν στο σύνολό τους μόνον
εάν η Tesla εξασφαλίσει κεφαλαιοποίηση 650 δισ. δολαρίων. Σήμερα,
η κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι
47,7 δισ. δολάρια. Ο κ. Μασκ, πάντως,
επέλεξε να μη λάβει τον μισθό των
56.000 δολαρίων προσδοκώντας το
μεγάλο πακέτο. Η διαφορά μεταξύ
των απολαβών της διοίκησης και των
υπαλλήλων, όπως παρατηρούν οι Financial Times, δίνει τροφή σε όσους
επιχειρηματολογούν υπέρ της επι-

βολής ορίων στις αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων.

Η αναλογία
Ενα από τα σοβαρά και ίσως δυσεπίλυτα θέματα στην αμερικανική
κοινωνία είναι η εισοδηματική ανισότητα, κάτι που φαίνεται πολύ έντονα στο δημοσίευμα των FT. Κατά
μέσον όρο, όπως δείχνουν τα αναλυ






Σε επτά πολιτείες η φορολόγηση των επικεφαλής αυξάνεται όσο μεγαλώνει η διαφορά των
απολαβών τους από εκείνες των υπαλλήλων τους.
τικά στοιχεία της εταιρείας συμβούλων
για θέματα αμοιβών στελεχών Equilar,
η αναλογία μισθών διαμορφώνεται
στο 254/1, δηλαδή ένας επικεφαλής
μεγάλης εταιρείας στις ΗΠΑ πληρώνεται 254 φορές όσο πληρώνεται κατά
μέσον όρο ο/η υπάλληλός του. Το
2017 η αναλογία ήταν 235 προς ένα,
δηλαδή ελαφρώς καλύτερη. Σε αυτό
το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί
ότι το μεγάλο χάσμα έχει απασχολήσει
συνδικάτα, ακτιβιστές και πολιτικούς
ειδικά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020 στις ΗΠΑ. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σάρα Αντερ-

σον, διευθύντρια του ερευνητικού
προγράμματος για την παγκόσμια οικονομία στο αριστερών τάσεων Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής, «οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για
θέμα που αγγίζει μία ευαίσθητη χορδή
των ανθρώπων ανεξαρτήτως του ποια
είναι η τοποθέτησή τους». Επιπλέον,
όπως διευκρινίζει, η διαφορά αμοιβών
αποτελεί σημαντικό δείκτη του εάν
τελικά μία εταιρεία πραγματικά μοιράζεται με τους ανθρώπους της τα
κέρδη της.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει
έμπρακτη αντίδραση, όπως σε επτά
πολιτείες των ΗΠΑ, που προβλέπουν
φορολογία επί των εταιρειών με μεγάλες αποκλίσεις στις αποδοχές μεταξύ
διοίκησης και υπαλλήλων.
Στο Πόρτλαντ, λόγου χάριν, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας του
Ορεγκον, ισχύει το εξής: εάν σε μια
εταιρεία ο επικεφαλής εισπράττει 100
- 250 φορές τον μισθό ενός μέσου
υπαλλήλου, καλείται να πληρώσει
10% επιπλέον σε φόρο και 25%, όταν
η διαφορά υπερβαίνει τις 250 φορές.
Τον Φεβρουάριο οι αρχές του Πόρτλαντ
ανέφεραν ότι μέσα στον πρώτο χρόνο
εφαρμογής της η συγκεκριμένη φορολογία θα αποφέρει 2,4 εκατ. δολάρια.
Η διασημότερη εταιρεία της πόλης
είναι η Nike. Η αμοιβή του επικεφαλής
της Μαρκ Πάρκερ ήταν ίση με 379
φορές τον μισθό ενός μέσου υπαλλήλου σε κατάστημα, δηλαδή σχεδόν
25 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο.
Η Equilar εξέτασε τις αμοιβές 100

διευθυνόντων συμβούλων, εκ των
οποίων οι 11 λάμβαναν περισσότερες
από 100 φορές τον μέσο μισθό ενός
υπαλλήλου. Η απόκλιση αυτή σχετίζεται με τα κίνητρα που προσφέρονται στη διοίκηση για τη βελτίωση

της κερδοφορίας της εταιρείας. Οι
Σάφρα Κατζ και Μαρκ Χερντ, οι δύο
επικεφαλής της Oracle, εισπράττουν
108 εκατ. δολάρια έκαστος, αλλά η
εταιρεία τόνισε ότι δεν πρόκειται για
συνήθεις αμοιβές. Και αυτό γιατί τα

Με δύο ταχύτητες κινείται η ανεργία στην Ευρωζώνη







Το ποσοστό
της ανεργίας
στην Ευρωζώνη
υποχώρησε
τον Μάρτιο στο 7,7%.
σο, η ανεργία στον ευρωπαϊκό
Νότο εξακολουθεί να κινείται σε
διψήφια ποσοστά. Το υψηλότερο
ποσοστό εντοπίζεται στην Ελλάδα, φθάνοντας το 18,5% τον Ιανουάριο. Στην Ισπανία, η ανεργία
έφθασε προ διμήνου το 14% και
στην Ιταλία το 10,2%. Σε αυτές
τις χώρες, η απορρόφηση των
ανέργων παραμένει μεγάλη πρόκληση. Οι διαστάσεις του προβλήματος γίνονται ιδιαίτερα αισθητές εάν συγκρίνει κανείς τα
αντίστοιχα δεδομένα στις οικονομίες του πυρήνα της Ευρωζώνης. Παραδείγματος χάριν, η ανεργία στη Γερμανία και στην Ολλανδία διαμορφώθηκε τον Μάρτιο
στο 3,2% και στο 3,3%, αντιστοίχως. Στην έρευνα της ING γίνεται
σύγκριση ανάμεσα στην ανεργία
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Η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη
δεν έχει ανακάμψει πλήρως από
τη χρηματοπιστωτική κρίση του
2008. Η ανεργία εξακολουθεί να
κυμαίνεται σε διψήφια ποσοστά
σε αρκετές χώρες και η εισοδηματική ανισότητα έχει διευρυνθεί
ακόμη και στον πυρήνα της Ευρώπης. Μεγάλη διαφοροποίηση
των συνθηκών παρατηρείται ανάμεσα σε περιφέρειες ακόμη και
των ισχυρών κρατών-μελών, επισημαίνεται σε έρευνα της ING
που δημοσίευσαν οι Financial Times. Στη Γερμανία, η ανεργία σε
ορισμένα κρατίδια, όπως η Σαξονία-Ανχαλτ και η Θουριγγία,
κινείται σε υψηλότερα ποσοστά
από το 2008. Αυτή η διαφοροποίηση σημαίνει πως «πολλές περιφέρειες είναι αντιμέτωπες με παρατεταμένη στασιμότητα», αναφέρεται στην έκθεση της ING.
Εκ πρώτης όψεως, η ανεργία
στην Ευρωζώνη έχει υποχωρήσει
αρκετά την τελευταία δεκαετία.
Τον Μάρτιο κινήθηκε στο 7,7%
έναντι του 12,10% που είχε καταγραφεί ως ιστορικό υψηλό τον
Φεβρουάριο του 2013, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat. Ωστό-

Στην Ισπανία, η ανεργία των νέων υποχώρησε τον Φεβρουάριο
στο 32,40% από το ρεκόρ του
55,90%, που είχε φθάσει τον Φεβρουάριο του 2013.
που επικρατεί σήμερα και στο
φυσιολογικό ποσοστό που ισχύει
σε κάθε οικονομία της Ευρωζώνης. Προκύπτει δε πως στον ευρωπαϊκό Νότο η διαφορά μεταξύ
υφιστάμενης και «φυσιολογικής»
ανεργίας φθάνει το 10%. Το φαι-

πακέτα τους εμπεριέχουν οψιόν, που
ως δικαιώματα προαγοράς μετοχών
ασκούνται σε βάθος πενταετίας. Σε
μια ετήσια βάση η αναλογία δεν θα
ήταν 1.205/1 αλλά 282/1, όπως εξήγησε, εν κατακλείδι, η Οracle.

Ενίσχυση ζήτησης χρυσού
κατά 7% το α΄ τρίμηνο

νόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα οξυμένο στην Ισπανία, στην Ιταλία,
στις βαλκανικές χώρες και στην
Ελλάδα. Οι οικονομολόγοι του
ολλανδικού τραπεζικού ομίλου
σχολιάζουν, επίσης, πως οι μεγαλύτερες συνέπειες παρατηρούνται σε περιοχές όπου δεν
πραγματοποιούνται επαρκείς
επενδύσεις και έχουν μειωθεί οι
δαπάνες στην έρευνα και στην
ανάπτυξη.
Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο
πλήγμα από τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 έχουν υποστεί οι
νέοι στον ευρωπαϊκό Νότο. Παρά
την πτώση που έχει σημειωθεί
τα τελευταία χρόνια στην ανεργία
ατόμων από 15 μέχρι 24 ετών,
εξακολουθεί να είναι υψηλή. Στην
Ιταλία, η ανεργία των νέων κινήθηκε τον Φεβρουάριο στο 32,80%,
αντανακλώντας μικρή πτώση από
το 32,9% έναν χρόνο πριν. Στην
Ισπανία, η ανεργία των νέων υποχώρησε τον Φεβρουάριο στο
32,40% από το ρεκόρ του 55,90%
που είχε φθάσει τον Φεβρουάριο
του 2013. Ωστόσο, είχε φθάσει
στο ιστορικό χαμηλό του 17,20%
τον Φεβρουάριο του 2007.

Η άνοδος στην παγκόσμια ζήτηση
χρυσού κατά 7% εν μέσω του α΄
τριμήνου αποδίδεται στη μεγάλη
αύξηση των τοποθετήσεων από τις
κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού
(WGC). Πρόκειται για αύξηση της
τάξεως του 68% σε σχέση έναν
χρόνο πριν, με τις κεντρικές τράπεζες να έχουν αγοράσει συνολικά
145,5 τόνους χρυσού, αξίας 6 δισ.
δολαρίων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Η Ρωσία και η Κίνα
πρωταγωνιστούν σε αυτήν τη γενικότερη προτίμηση των κεντρικών
τραπεζών στο πολύτιμο μέταλλο.
Πέρυσι, μάλιστα, οι κεντρικές τράπεζες συγκέντρωσαν τις μεγαλύτερες ποσότητες από την εποχή
του Χρυσού Κανόνα, το 1971. Γενικά, όμως, οι κεντρικές τράπεζες
των αναδυόμενων αγορών είναι
αυτές που εκδηλώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Εντός του α΄ τριμήνου του 2019,
η Ρωσία παρέμεινε ο μεγαλύτερος
αγοραστής. Η ρωσική κεντρική τράπεζα προσέθεσε στα θησαυροφυλάκια της 55,3 τόνους χρυσού, στο

πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής
να μειώσει την εξάρτησή της από
το αμερικανικό δολάριο. Οι σχέσεις
Ουάσιγκτον - Μόσχας είναι ιδιαίτερα
τεταμένες τον τελευταίο καιρό, με
τις ΗΠΑ να έχουν επιβάλει κυρώσεις
εις βάρος της Ρωσίας. Επιπροσθέτως, η Κίνα ενίσχυσε τα αποθέματα
χρυσού κατά 33 τόνους το α΄ τρίμηνο, ενώ η κεντρική τράπεζα του
Εκουαδόρ στράφηκε στο πολύτιμο
μέταλλο για πρώτη φορά μετά το
2014, σύμφωνα με το WGC.
Οπως δήλωσε ο Αλιστερ Χιούιτ,
επικεφαλής του WGC, στους Financial Times, «το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι κεντρικές
τράπεζες των αναδυόμενων αγορών,
καθώς επιδιώκουν να αποστασιοποιηθούν από το αμερικανικό δολάριο». Ειδήμονες του κλάδου παρατηρούν, ωστόσο, ότι οι αγορές
χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες
μειώνονται από το ένα τρίμηνο στο
άλλο. Ενδεικτικό είναι πως οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 253 τόνους χρυσού το γ΄ τρίμηνο του 2018
έναντι 165,6 τόνων το δ΄ τρίμηνο
του ιδίου έτους.

Αύξηση αμερικανικού LNG στην Ευρώπη εφόσον έχει την ίδια τιμή με το ρωσικό







Η Ευρώπη προσπαθεί
να περιορίσει
την εξάρτησή της
από τη Ρωσία,
η οποία καλύπτει
το 40% των αναγκών
της Γηραιάς Ηπείρου
σε φυσικό αέριο.
τη Ρωσία, από την οποία καλύπτεται
το 40% των αναγκών της Γηραιάς
Ηπείρου σε φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο
αυτής της προσπάθειας αναπτύσσει
υποδομές που θα της επιτρέψουν
να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο και από άλλους μεγάλους
προμηθευτές όπως το Κατάρ, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Μπορεί η προ-
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει
να διπλασιάσει τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) μέχρι το 2023, ωστόσο
η εκπλήρωση της επιδίωξης θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις αγορές.
Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που
είχαν κηρύξει πέρυσι τον Ιούλιο ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ και ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, η
Κομισιόν είχε δηλώσει πως θα υπάρξει προσπάθεια για περισσότερες εισαγωγές αμερικανικού LNG. Χθες η
Επιτροπή ανακοίνωσε πως οι εισαγωγές αμερικανικού LNG έχουν αυξηθεί κατά 272% από τον περασμένο
Ιούλιο, με τις εισαγωγές μόνο του
Μαρτίου να ανέρχονται στο 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).
Η Ευρώπη προσπαθεί εδώ και χρόνια
να περιορίσει την εξάρτησή της από

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον περασμένο χειμώνα χάρις στον
ήπιο καιρό που είχε επικρατήσει στην Ασία, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της τιμής του αμερικανικού LNG.

μήθεια αμερικανικού LNG να εξυπηρετεί την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφύγει την
επιβολή αμερικανικών δασμών στα
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ωστόσο οι
δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές που
θα κρίνουν τελικά το ύψος των εισαγωγών αμερικανικού LNG, όπως
παραδέχεται η Επιτροπή. Για την
ακρίβεια, το αμερικανικό LNG θα
πρέπει να είναι εξίσου φθηνό με το
ρωσικό ώστε να κερδίσει μερίδιο
της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι εισαγωγές
από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον περασμένο χειμώνα χάρη στον ήπιο καιρό
που είχε επικρατήσει στην Ασία, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της
τιμής του αμερικανικού LNG περίπου
στα 5 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μετρικές μονάδες
(MMBtu), δηλαδή περίπου στο ίδιο
επίπεδο που ήταν και το LNG μέσω
αγωγών. Εναν χρόνο νωρίτερα η

τιμή στην Ασία ήταν περίπου 12 δολάρια ανά MMBtu.

Επενδύσεις
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, ο Μιγκέλ
Κανέτε, επίτροπος Ενέργειας, είπε
πως αυξάνεται η δυνατότητα της
Ευρώπης να εισάγει υγροποιημένο
φυσικό αέριο. Παράλληλα, η Κομισιόν
έχει υποσχεθεί πως θα επενδύσει
σε αγωγούς μεταφοράς LNG ώστε
το καύσιμο να είναι διαθέσιμο σε
περισσότερες περιοχές της Ε.Ε. Ο
Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Ρικ
Πέρι επέμεινε πως η τιμή δεν θα
πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό
παράγοντα κατά την προμήθεια ενέργειας, υπενθυμίζοντας τη διακοπή
ροής ρωσικού LNG προς την Ουκρανία και τελικά προς την Ευρώπη το
2006 και το 2009.
REUTERS
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Η αυτοματοποίηση
απειλεί τις θέσεις
εργασίας παγκοσμίως
«Καμπανάκι» από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης
και Συνεργασίας για τις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση








Οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας
είναι επιβεβλημένες.
οι δημογραφικές αλλαγές έχουν
ήδη αλλάξει άρδην και εκ θεμελίων
την εργασία, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει
ότι μέσα στα επόμενα δεκαπέντε
με είκοσι χρόνια το 14% των υφισταμένων θέσεων εργασίας δυνητικά θα εξαφανιστεί, ενώ 32% από
αυτές θα τροποποιηθούν ριζικά.
«Χωρίς άμεση κινητοποίηση,
πολλοί άνθρωποι και ειδικά όσοι
έχουν χαμηλή εξειδίκευση θα μείνουν πίσω στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας», παρατηρεί ο ΟΟΣΑ. Ο Οργανισμός
εκτιμά πως υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο
– προκλήσεις, οι οποίες αν δεν αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά
θα οξύνουν τις ανισότητες. Ιδιαί-

τερα ευάλωτοι, πέρα από τους ανειδίκευτους και τις ανειδίκευτες,
είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, όσοι είναι άνεργοι, καθώς και όσοι απασχολούνται σε
καθεστώς ημιαπασχόλησης και
εποχικής εργασίας.

Δίχτυ προστασίας
Επιπροσθέτως, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Ανχελ
Γκουρία, τόνισε ότι οι προνοιακές
καλύψεις πρέπει να επεκταθούν,
ώστε να καλυφθούν και οι μη τυπικές (ευέλικτες) μορφές απασχόλησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι παρωχημένα, με αποτέλεσμα οι απασχολούμενοι σε καθεστώς ευέλικτης εργασίας να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση
σε καλύψεις συνήθεις για τους παραδοσιακούς εργαζομένους, όπως
οι αναρρωτικές άδειες, οι άδειες
μητρότητας και πατρότητας, η προστασία από αυθαίρετες απολύσεις,
η πρόβλεψη για εύλογο διάστημα
ενημέρωσης ενόψει απολύσεων
κ.λπ.
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας είναι επιβεβλημένες,
«διότι η αδυναμία της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα (του αυτοματισμού και των μη τυπικών
μορφών εργασίας) και να καλύψει
τους εργαζομένους, δημιουργεί
δυσαρέσκεια και γεννά ερωτήματα
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας συστημάτων», παρατηρεί ο Ανχελ Γκουρία.
Πάντως, μέχρι στιγμής η αυτοματοποίηση της εργασίας δεν έχει

προκαλέσει αύξηση της δομικής
ανεργίας, καθώς συνολικά στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες
η απασχόληση έχει τονωθεί. Σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της
εταιρείας συμβούλων McKinsey,
που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times, κάθε εργαζόμενος
και κάθε εργαζόμενη σε κάποια
στιγμή της σταδιοδρομίας τους
θα βρεθεί μπροστά στην τεχνολογική πρόκληση, η οποία θα υπαγορεύει αλλαγές στα καθήκοντά
τους.

Τα συνδικάτα
Ο ΟΟΣΑ υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
και στον κοινωνικό διάλογο, παράγοντες που στηρίζουν τις κρατικές πρωτοβουλίες στο να γίνουν
οι αγορές εργασίας πιο ευπροσάρμοστες, ασφαλείς και κοινωνικά
δίκαιες.
Επιπλέον, ο διεθνής οργανισμός
παρατηρεί πως με ρυθμό σταθερό
μέσα στα τελευταία τριάντα χρόνια
περιορίζεται η συμμετοχή στα εργατικά συνδικάτα στις χώρες-μέλη,
με το ποσοστό να φθάνει το μόλις
16% επί του συνόλου των εργαζομένων το 2016 έναντι του 30% το
1985. «Και αυτό έχει περιστείλει
τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων και έχει μειώσει το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος,
που διοχετεύεται σε αυτούς», αναφέρεται, εν κατακλείδι, στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης με
θέμα τις προοπτικές της αγοράς
εργασίας.

REUTERS

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει
ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ),
απευθύνοντας έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του
να κινηθούν τάχιστα και να επιμορφώσουν τους εργαζομένους
τους, ώστε να προσαρμοστούν στα
νέα δεδομένα της απασχόλησης,
όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη
και η περαιτέρω αυτοματοποίηση,
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση
του διεθνούς οργανισμού για τις
προοπτικές της απασχόλησης.
Η ευρεία χρήση της υψηλής τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση και

«Χωρίς άμεση κινητοποίηση, πολλοί άνθρωποι και ειδικά όσοι έχουν χαμηλή εξειδίκευση θα μείνουν πίσω στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας», επισημαίνει ο ΟΟΣΑ. Πέρα από τους ανειδίκευτους, ιδιαίτερα ευάλωτοι
είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, όσοι είναι άνεργοι, καθώς και όσοι απασχολούνται σε καθεστώς ημιαπασχόλησης και εποχικής εργασίας.

Μεγάλος χαμένος από το εμπάργκο
των ΗΠΑ στο Ιράν η Τουρκία
Η Τεχεράνη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Αγκυρας
Παρά τις διαβεβαιώσεις Αμερικανών αξιωματούχων πως υπάρχει
επάρκεια προσφοράς στην αγορά
πετρελαίου, η τιμή του Brent ξεπέρασε την Πέμπτη τα 75 δολάρια
το βαρέλι, για πρώτη φορά το 2019.
Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει την πλήρη διακοπή των
ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου
θα πλήξει οικονομικά αρκετές χώρες, κυρίως ασιατικές, που προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες
ιρανικού πετρελαίου, αλλά πρωτίστως την Τουρκία. Το Ιράν είναι
ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής
της Τουρκίας, μετά το Ιράκ και τη
Ρωσία, και η προοπτική αύξησης
του κόστους της ενέργειας είναι
το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η τουρκική οικονομία, η οποία
ήδη βρίσκεται σε ύφεση από τα
μέσα του 2018. Το ενδεχόμενο να
αγνοήσει η Τουρκία την αμερικανική απαγόρευση και να διακινδυνεύσει τον αποκλεισμό της από
το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό
σύστημα θεωρείται υπερβολικό
ακόμη και για τον Ταγίπ Ερντογάν,
καθώς θα οδηγούσε σε κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας εντός
εβδομάδων.
Γενικότερα, η απόφαση της
Ουάσιγκτον να επιβάλει δρακόντειες κυρώσεις κατά όσων χωρών
ή εταιρειών συνεχίσουν να προμηθεύονται πετρέλαιο από το Ιράν
μετά τις Μαΐου θα πλήξει κυρίως
χώρες της Ασίας που μέχρι σήμερα
προμηθεύονταν τις μεγαλύτερες
ποσότητες. Προφανώς, το μεγαλύτερο χτύπημα θα το δεχθεί το
ίδιο το Ιράν, που κάλυπτε περίπου
το 40% των δαπανών του προ-

H απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει την

πλήρη διακοπή των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου θα πλήξει οικονομικά
αρκετές χώρες, κυρίως ασιατικές, που προμηθεύονταν μεγάλες
ποσότητες ιρανικού πετρελαίου, αλλά πρωτίστως την Τουρκία.







Η αύξηση του κόστους
της ενέργειας είναι το
τελευταίο πράγμα που
χρειάζεται η τουρκική
οικονομία, η οποία βρίσκεται σε ύφεση.
ϋπολογισμού του από τις εξαγωγές
πετρελαίου. Η Κίνα, η Νότιος Κορέα, η Ινδία και η Ιαπωνία και η
Τουρκία ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ιρανικού πετρελαίου τον
Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg. Οι ευρωπαϊκές χώρες

δεν είχαν αγοράσει καθόλου ιρανικό πετρέλαιο τον Μάρτιο (η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ταϊβάν είχαν
εξαιρεθεί μαζί με τις προηγούμενες
πέντε χώρες από την αμερικανική
απαγόρευση). Οι εισαγωγές της
Κίνας είχαν ανέλθει τον Μάρτιο
σε 613.000 βαρέλια την ημέρα,
της Νοτίου Κορέας σε 387.000,
της Ινδίας σε 258.000, της Ιαπωνίας
σε 108.000 και της Τουρκίας σε
97.000 βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Αγκυρα,
οι υπόλοιποι διαθέτουν αρκετές
εναλλακτικές επιλογές, έστω και
αν είναι ακριβότερες από το ιρανικό πετρέλαιο, και κυρίως δεν
βρίσκεται σε κρίση η οικονομία
τους. Για τον Ταγίπ Ερντογάν η

απόφαση των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή. Η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό μόλις 2,5% το
2018, από 7,4% το 2017, και βρίσκεται σε ύφεση από το δεύτερο
εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
Η λίρα έχει υποχωρήσει έναντι
του δολαρίου κατά 10% από την
αρχή του έτους, ενώ πέρυσι είχε
υποχωρήσει κατά περίπου 30%.
Η εξασθένηση της λίρας –την Πέμπτη είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
έξι μηνών έναντι του δολαρίου–
καθιστά ακόμη πιο ακριβή την εισαγωγή πετρελαίου. Επιπλέον,
ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις,
τη στιγμή που ο πληθωρισμός βρίσκεται στην Τουρκία στο 20%,
και εμποδίζει την κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο
δανεισμού ώστε να ενισχύσει την
οικονομία. Οι ευκολότερες εναλλακτικές λύσεις για την Τουρκία
είναι να ενισχύσει τις εισαγωγές
από το Ιράκ (24% τον Ιανουάριο)
και τη Ρωσία (15%), ενώ το ενδεχόμενο να κερδίσει ο Ερντογάν
εξαίρεση από την Ουάσιγκτον είναι πολύ μικρό, δεδομένης της
έντασης μεταξύ των δύο χωρών
και της απόφασης Ερντογάν να
αγοράσει ρωσικούς πυραύλους S400. Ωστόσο, οι αγωγοί μεταξύ
Ιράκ και Τουρκίας είναι κατεστραμμένοι σε πολλά σημεία περιορίζοντας τις εισαγωγές, ενώ η
Τουρκία για πολιτικούς και τεχνικούς λόγους (ασυμβατότητα με
τα διυλιστήριά της) δεν θέλει να
αγοράσει πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

Η προσφορά, η ζήτηση, αλλά
και ο Τραμπ, θα καθορίσουν
την τιμή του «μαύρου χρυσού»
Η απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν πλήρως από την αγορά το
ιρανικό πετρέλαιο οδήγησε την
προηγούμενη εβδομάδα σε αύξηση
της τιμής του Brent κατά περίπου
3,6%, παρά τις διαβεβαιώσεις του
Λευκού Οίκου πως έχει εξασφαλίσει
τη διαβεβαίωση του ΟΠΕΚ να καλύψει το κενό της προσφοράς. Η
επιφυλακτική στάση της Σαουδικής
Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο ενδεχόμενο
να αυξήσουν την παραγωγή τους
κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την
ημέρα υποδηλώνει πως το Ριάντ
θα επιδιώξει, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, να αυξήσει σταδιακά
την παραγωγή ώστε να διατηρήσει
την τιμή του πετρελαίου γύρω στα
65 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος
του χρόνου.
Παράγοντες που θα μπορούσαν
να ρίξουν την τιμή τους επόμενους
μήνες είναι περιορισμός της ζήτησης εξαιτίας της επιβράδυνσης
της παγκόσμιας οικονομίας, αύξηση της παραγωγής από τις ΗΠΑ
και τη Ρωσία και δημόσιες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς
τον ΟΠΕΚ με την απαίτηση για
μείωση της τιμής. «Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να εντείνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν... αναθεωρήσαμε προς τα επάνω την πρόβλεψή μας για την τιμή του Brent
στα 60 από 50 δολάρια το βαρέλι
στο τέλος του έτους», ανέφεραν
την Πέμπτη αναλυτές της Capital
Economics.
Ο Μπράιαν Χουκ, Αμερικανός
ειδικός εκπρόσωπος για το Ιράν,
επέμενε την ίδια στιγμή πως «υπάρχει επαρκής προσφορά στην αγορά
ώστε... να διατηρηθούν σταθερές
οι τιμές». Πράγμα που ισχύει, αν
και έρχεται σε αντίθεση με την
πολιτική του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας,

που από τον Οκτώβριο του 2018
μειώνουν την παραγωγή τους κατά
1,3 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα
ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς και να διατηρήσουν ψηλά τις τιμές.
Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad Energy «η Σαουδική
Αραβία και αρκετοί από τους συμμάχους της μπορούν να υπερκαλύψουν την απώλεια του ιρανικού
πετρελαίου». Το ερώτημα είναι αν
επιθυμεί το Ριάντ να το κάνει. «Θα
δούμε τι θέλουν οι πελάτες», είχε
πει την Τετάρτη ο Χαλίντ αλ Φατίχ,
υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής
Αραβίας, προσθέτοντας ότι δεν θε






Η Σαουδική Αραβία και
αρκετοί από τους συμμάχους των ΗΠΑ μπορούν να υπερκαλύψουν
την απώλεια του ιρανικού πετρελαίου.
ωρεί πως υπάρχει ανάγκη να αυξήσει αμέσως την παραγωγή της
η Σαουδική Αραβία. Ο ΟΠΕΚ και
η Ρωσία θα αποφασίσουν τη μελλοντική τους πολιτική στη σύνοδο
στα τέλη Ιουνίου.
Η Μόσχα έχει στείλει σήμα πως
βλέπει ευνοϊκά την αύξηση της
παραγωγής, ενώ πιθανή είναι δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ
Τραμπ που δεν θα ήθελε να πάει
σε εκλογές το 2020 με την τιμή
της βενζίνης σε υψηλό επίπεδο.
Αλλωστε, αυτή είναι από τις λίγες
πρωτοβουλίες του Τραμπ που έχουν
την υποστήριξη.
Κ.Κ.
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Χάσμα μεταξύ
πλούσιου Νότου,
φτωχότερου Βορρά
στη Γερμανία
Πιο εύπορες πόλεις είναι το Μόναχο,
η Στουτγάρδη και η Φρανκφούρτη
Η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ
κατοίκων της Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας όχι μόνο παραμένει μεγάλη, αλλά νέο χάσμα δημιουργείται μεταξύ περιοχών της νοτιοδυτικής και της βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του
Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών (WSI) του Ντίσελντορφ. Τριάντα χρόνια μετά
την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το διαθέσιμο εισόδημα των
Γερμανών, δηλαδή ό,τι απομένει
μετά την καταβολή φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υποχρεώσεων προς το κράτος,
εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ
σημαντικές ανισότητες.
Οι πλουσιότερες πόλεις ή περιοχές βρίσκονται γύρω από το Μόναχο, τη Στουτγάρδη και τη Φρανκφούρτη (στον ποταμό Μάιν), αλλά
και στο Αμβούργο στη βόρεια Γερμανία.
Αντιθέτως, στην περιοχή που
κάλυπτε η πρώην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν μόλις έξι περιφέρειες ή πόλεις όπου το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των κατοίκων είναι πάνω από τις 20.000 ευρώ. Συγκριτικά, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο
εισόδημα είναι υψηλότερο από
αυτό το όριο σε 284 από τις 324
περιφέρειες και πόλεις που βρίσκονται στο έδαφος της πρώην Δυ-

τικής Γερμανίας. Ο μέσος όρος κατά
κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος
για ολόκληρη τη Γερμανία είναι
23.295 ευρώ.
Επιπλέον, πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα καταγράφεται σε
πολλές πόλεις και περιοχές του
Ρουρ, στα δυτική Γερμανία, που
αποτελούσε κάποτε την καρδιά της
βιομηχανίας χάλυβα και γαιάνθρακα
της χώρας. Συνολικά, στην έρευνα
καταγράφεται μικρή αύξηση των
εισοδημάτων σε περιοχές και πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας με το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα να διαμορφώνεται
το 2018 στο 84,7% του επιπέδου
της πρώην Δυτικής Γερμανίας, από
81,5% το 2000. Ευρεία είναι η εισοδηματική ανισότητα και μεταξύ
των 15 μεγαλύτερων γερμανικών
πόλεων.
Η πλουσιότερη είναι το Μόναχο,
σύμφωνα με τη μελέτη, με το κατά
κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα να
ανέρχεται πέρυσι σε 29.685 ευρώ.
Ακολουθούν η Στουτγάρδη με εισόδημα 25.012 ευρώ, το Ντίσελντορφ με 24.882 ευρώ, το Αμβούργο
με 24.421 ευρώ, η Νυρεμβέργη με
21.785 ευρώ, η Φρανκφούρτη με
21.690 ευρώ και η Κολωνία με
21.608 χιλιάδες ευρώ. Το Βερολίνο
βρίσκεται στην 11η θέση με κατά
κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα

Στις περιφέρειες Στάρνμπεργκ στο νότιο Μόναχο, Χάιλμπρον, βόρεια της Στουτγάρδης και Χοχτάινους, κοντά στη Φρανκφούρτη, το διαθέσιμο εισόδημα είναι άνω των 30.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από τον μέσο όρο του Λουξεμβούργου, της χώρας με το υψηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.







Στην ανατολική Γερμανία το κατά κεφαλήν
διαθέσιμο εισόδημα
διαμορφώθηκε το
2018 στο 84,7% του
επιπέδου της Δυτικής
Γερμανίας.
19.719 ευρώ, δηλαδή σημαντικά
κάτω από τον εθνικό μέσο όρο των
23.295 ευρώ.
Ακόμη χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα στη Δρέσδη,
18.922 ευρώ, και στη Λειψία (τη
μεγαλύτερη πόλη στα ανατολικά

μετά το Βερολίνο) 17.770 ευρώ. Σε
επίπεδο περιφερειών, σε τρεις της
πρώην Ανατολικής Γερμανίας (Χάλε,
Φορπόμερν-Γκράισβαλντ και
Φρανκφούρτη στον Οντερ) και μία
της πρώην Δυτικής Γερμανίας (Γκέζελκιρχεν) το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα ήταν κάτω από
τις 18.000 ευρώ, δηλαδή όσο είναι
περίπου κατά μέσον όρο στην Ιταλία.
Αντιθέτως, στις περιφέρειες
Στάρνμπεργκ στο νότιο Μόναχο,
Χάιλμπρον, βόρεια της Στουτγάρδης, και στο Χοχτάινους, κοντά
στη Φρανκφούρτη, το διαθέσιμο
εισόδημα είναι πάνω από 30.000
ευρώ, δηλαδή πάνω από τον μέσο
όρο του Λουξεμβούργου, της χώρας
με το υψηλότερο εισόδημα στην
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Μεγάλη αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στις ΗΠΑ
Η μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου που έχει σημειωθεί εδώ και μια δεκαετία καταγράφεται στις ΗΠΑ, αν και
υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις από τη μια πολιτεία στην
άλλη. Οπως αναφέρουν οι New
York Times, ο κατώτατος μισθός
στις ΗΠΑ είχε μείνει στάσιμος,
κατά μέσον όρο, στα 7,25 δολάρια
την ώρα επί μία δεκαετία. Σήμερα, όμως, υπολογίζεται στα 12
δολάρια την ώρα μετά τις αυξήσεις που έχουν γίνει από κάποιες
πολιτειακές και δημοτικές αρχές
των ΗΠΑ. Σε 29 πολιτείες των
ΗΠΑ όπως και στην περιφέρεια
της Κολούμπια, το κατώτατο
ωρομίσθιο είναι υψηλότερο από
αυτό που ορίζει το ομοσπονδιακό
κράτος, επισημαίνεται από την
αμερικανική εφημερίδα. Στην
Ουάσιγκτον και τη Μασαχουσέτη, παραδείγματος χάριν, το κατώτατο ωρομίσθιο φθάνει τα 12
δολάρια. Αλλά στη Νέα Υόρκη
είναι υψηλότερο, στα 15 δολάρια.
Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί σε 21 πολιτείες των ΗΠΑ
ζουν με το κατώτατο ωρομίσθιο
που ορίζει το ομοσπονδιακό κράτος. Και αυτό συνεπάγεται πως,
ουσιαστικά, έχουν χάσει το 16%
της αγοραστικής τους δύναμης
λόγω του πληθωρισμού. Εάν λάβει κανείς υπόψη το κατώτατο
ωρομίσθιο που ισχύει σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό
επίπεδο, καταλήγει στο συμπέρασμα πως κινείται φέτος στα
12 δολάρια, κατά μέσον όρο.
Μετά τη χρηματοπιστωτική

Επί μία δεκαετία το κατώτατο ωρομίσθιο στις ΗΠΑ είχε μείνει στάσιμο, κατά μέσον όρο στα 7,25 δολάρια.







Σε 29 πολιτείες είναι
υψηλότερο από αυτό
που ορίζει το
ομοσπονδιακό κράτος.
κρίση του 2008, η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε σχεδόν μηδενικά τα επιτόκια, αποβλέποντας στην ενίσχυση των πραγματικών μισθών
που παρέμεναν στάσιμοι και κατά συνέπεια διατηρούσαν υποτονικές τις πιέσεις του πληθωρισμού. Οι New York Times ση-

μειώνουν πως επί 19ετία μέχρι
το 2013 δεν είχε σημειωθεί καμία
αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου. Εκτοτε, όμως, άρχισαν να
παρατηρούνται ανοδικές τάσεις.
Το πιο σημαντικό εύρημα της
έρευνας των New York Times
είναι πως το 89% των εργαζομένων στις ΗΠΑ που πληρώνονται
με το κατώτατο ωρομίσθιο λαμβάνουν πάνω από 7,25 δολάρια
που ορίζει το ομοσπονδιακό κράτος. Οικονομικοί αναλυτές αναρωτιούνται εάν η αύξηση των
μισθών που έχει γίνει τελευταία
στις ΗΠΑ επηρεάσει την ανάπτυξη, προκαλώντας απότομη
αύξηση του πληθωρισμού.

«Οι μισθοί θα συνεχίσουν να
αυξάνονται», σχολιάζει ο Μπεν
Φάνελ, διαχειριστής κεφαλαίων
της Man Group, στη βρετανική
εφημερίδα Financial Times. Ο
πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινήθηκε
στο 1,9% από το 1,5% που ίσχυε
τον Φεβρουάριο και το 2,5% τον
Οκτώβριο του 2018. Οπότε ο πληθωρισμός κινείται επί του παρόντος κάτω από το 2% που θεωρείται το επιθυμητό επίπεδο
από τη Fed. Φόβοι έχουν, επίσης,
εκφραστεί για συρρίκνωση των
περιθωρίων κερδοφορίας των
επιχειρήσεων εάν η αύξηση των
μισθών επιταχυνθεί όσο επιβραδύνεται η ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Το κόστος στέγασης
Στον υπολογισμό του διαθέσιμου
εισοδήματος δεν υπολογίζεται το
κόστος διαβίωσης, οπότε οι πραγματικές εισοδηματικές διαφορές
σε πόλεις με υψηλά ενοίκια, παραδείγματος χάριν, είναι υψηλότερες από αυτές που αναφέρθηκαν.
Ενώ, λοιπόν, στο Βερολίνο το κατά
κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα είναι
σχεδόν δέκα χιλιάδες ευρώ χαμηλότερο απ’ ό,τι στο Μόναχο, η μεγάλη αύξηση του επιπέδου των
ενοικίων που καταγράφεται στην
πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια
σημαίνει πως οι Βερολινέζοι δαπανούν πολύ μεγαλύτερο μέρος
του εισοδήματός τους για ενοίκιο.
Η αναλογία ενοικίου προς διαθέ-

σιμο εισόδημα διαμορφώθηκε το
2018 στο 41,3%, γεγονός που σημαίνει πως το κόστος στέγασης
στην πρωτεύουσα της Γερμανίας
είναι πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι σε
πολύ πλουσιότερες πόλεις όπως
το Μόναχο, η Φρανκφούρτη και
το Αμβούργο. Σύμφωνα με τους
συντάκτες της μελέτης, το κόστος
στέγασης δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολικού
εισοδήματος. «Δεδομένου πως το
κόστος στέγασης καλύπτεται από
το διαθέσιμο εισόδημα, η αύξηση
των ενοικίων ιδίως στις μητροπολιτικές περιοχές είναι πιθανό πως
περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες πολλών κατοίκων».

Αρνητική ανάπτυξη 0,3%
στη Ν. Κορέα το α΄ τρίμηνο
Κατά 0,3% μειώθηκε το ΑΕΠ της Νοτίου Κορέας το πρώτο τρίμηνο του
2019, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη
συρρίκνωση της τελευταίας δεκαετίας. Η απροσδόκητη συρρίκνωση
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μείωση
των εξαγωγών της στην Κίνα, όπου
η ζήτηση είναι περιορισμένη λόγω
του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές, που συνεισφέρουν
κατά σχεδόν 50% στο ΑΕΠ της Νοτίου Κορέας, βρίσκονται σε καθοδική
τάση τους τελευταίους πέντε μήνες.
Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο
του 2018, μειώθηκαν 2,6%, καθώς
περιορίστηκαν οι εξαγωγές στην Κίνα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά
της χώρας. Οι εισαγωγές επίσης μειώθηκαν κατά 3,3%.
Η είδηση της συρρίκνωσης διέψευσε τις προβλέψεις για αύξηση
του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,3%.
«Οι κρατικές δαπάνες δεν κατάφεραν
να συνεχίσουν την ώθηση που δόθηκε το τέταρτο τρίμηνο (του 2018),
ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις
στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ
η μείωση των επιχειρηματικών επενδύσεων ήταν μεγαλύτερη από αυτή
που προβλεπόταν εξαιτίας της συρρίκνωσης στον τομέα των τσιπ μνήμης», δικαιολόγησε στο Reuters στέλεχος της Τράπεζας της Κορέας.
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι
η συρρίκνωση της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ασία μπορεί να αποτελέσει οιωνό και για
άλλες εξαγωγικές δυνάμεις, όπως η
Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ταϊβάν.








Οι εξαγωγές βρίσκονται
σε καθοδική τάση
τους τελευταίους πέντε
μήνες.
Το κοινό σημείο μεταξύ αυτών είναι
ότι εστιάζουν στη μεταποίηση και
στην τεχνολογία. «Δεν μπορούμε
να γνωρίζουμε σε αυτήν τη φάση
εάν αποτελεί απλώς μία περιστασιακή πτώση ή συμβαίνει κάτι πιο
επικίνδυνο, που σχετίζεται με την
ένταση στο εμπόριο», δήλωσε στο
Bloomberg ο Σον Ρόουτς, επικεφαλής
οικονομολόγος στην S&P με έδρα
στη Σιγκαπούρη.
Ο υπουργός Οικονομικών της Νοτίου Κορέας, Χονγκ Ναμ Κι, δήλωσε
ότι η οικονομία θα βελτιωθεί το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, όσο η κυβέρνηση εστιάζει στην ενίσχυση της
δυναμικής της οικονομίας.
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Κατοικίες
Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην
Αθήνα η Airbnb δεν έχει δημιουργήσει έλλειμμα στέγασης, με εξαίρεση ίσως ορισμένες συνοικίες
στο ιστορικό κέντρο και πέριξ της
Ακρόπολης. Υπολογίζεται ότι το
70-80% των ακινήτων που ανακατασκευάστηκαν με στόχο τη βραχυχρόνια μίσθωση ήταν κενά/εγκαταλειμμένα.

Ευκαρία για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Κύμα επενδύσεων σε ακίνητα από Ελληνες και ξένους στην περιοχή του Ψυρρή για Airbnb
Του ΝΙΚΟY X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στην Ακρόπολη
Τα πιο επικερδή ακίνητα για βρα-

χυχρόνια μίσθωση είναι όσα βρίσκονται σε απόσταση δύο τριών
χιλιομέτρων από την Ακρόπολη.
Τα διαμερίσματα του ενός ή των
δύο υπνοδωματίων είναι εκείνα
με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ωστόσο, ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται και διαφοροποιήσεις με
ακόμα μεγαλύτερες επιφάνειες,
που απευθύνονται σε οικογένειες.

Σε νέο «hotspot» των βραχυχρόνιων
μισθώσεων και του κλάδου της φιλοξενίας γενικότερα εξελίσσεται το
τελευταίο διάστημα η γειτονιά του
Ψυρρή, η οποία είχε περιέλθει σε
μαρασμό τα τελευταία χρόνια, μετά
την άνθηση που βίωσε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και
του 2000, με την «έκρηξη» των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες,
έχουν γίνει γνωστές τρεις νέες επενδύσεις για τη μετατροπή ακινήτων
στου Ψυρρή σε μικρά ξενοδοχεία ή
διαμερίσματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ή ακόμα και τα δύο. Στην
οδό Ηβης 4, η εταιρεία «Ελληνική
Φιλοξενία Σουίτες - Διαμερίσματα»
έλαβε πρόσφατα άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για τη μετατροπή πενταώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο. Λίγες
εβδομάδες νωρίτερα, είχε δοθεί άλλη

μία άδεια για την ανακατασκευή
επταώροφου κτιρίου και την αλλαγή
χρήσης του σε ξενοδοχείο. Φορέας
της επένδυσης στη συμβολή των
οδών Καραϊσκάκη 7 και Χριστοκοπίδου είναι η εταιρεία Pygma Hellas
Τουριστικές Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
Σε άλλο κτίριο, ένα κενό επαγγελματικό ακίνητο, στην οδό Σαρρή,
στην «καρδιά» του Ψυρρή προωθείται η ανάπτυξη κατοικιών από την
εταιρεία Ficus Investments. Πρόκειται για έναν όμιλο ισραηλινών
συμφερόντων που έχει τοποθετηθεί
στην ελληνική αγορά κατοικίας τα
τελευταία χρόνια, με στόχο την ανάπτυξη και την τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων, με γνώμονα
και την πώληση σε ενδιαφερόμενους
επενδυτές εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο
του προγράμματος «χρυσή βίζα».
Ανάλογη επένδυση, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,3 εκατ.
ευρώ, προωθεί στην ίδια περιοχή,
αυτή τη φορά επί της οδού Αθηνάς,








Ανακαινίζουν εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα
μετατρέπουν σε μικρά
ξενοδοχεία ή διαμερίσματα για βραχυχρόνιες
μισθώσεις.
η ρωσική εταιρεία ακινήτων Tranio.
Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την ανακατασκευή ενός κτιρίου 12 διαμερισμάτων, με στόχο την εκμετάλλευσή του μέσω Airbnb και την πώληση των κατοικιών σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σύμφωνα με την
εταιρεία, οι αγοραστές θα εξασφαλίσουν ετήσια απόδοση της τάξεως
του 8%.
«Τον τελευταίο χρόνο, η συνοικία
του Ψυρρή έχει πραγματοποιήσει
δυναμική επάνοδο στην αγορά ακι-

νήτων. Εγχώριοι αλλά και ξένοι επενδυτές έχουν αποκτήσει πληθώρα
ακινήτων, κυρίως εγκαταλελειμμένων, με στόχο να τα ανακατασκευάσουν και να τα λειτουργήσουν ως
χώρους φιλοξενίας», σημειώνει στην
«Κ» ο κ. Νάσος Γαβαλάς, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης
ακινήτων Mint (πρώην EazyBnb).
Κατά τον ίδιο, πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη που θα συνέβαινε,
καθώς η συγκεκριμένη συνοικία
διαθέτει πληθώρα κατάλληλων και
κυρίως ενιαίων ακινήτων, αλλά κρίνεται και ως εξαιρετική από πλευράς
τοποθεσίας για την ανάπτυξη χρήσεων φιλοξενίας. «Εκτός από τη γειτνίαση με το Μοναστηράκι, την Πλάκα και την Ακρόπολη, η περιοχή
του Ψυρρή προσφέρει και γραφικότητα και ομορφιά, που δεν συναντάται π.χ. στο Κουκάκι, όπου
επικεντρώθηκαν αρχικά οι επενδυτές
στη βραχυχρόνια μίσθωση», αναφέρει ο κ. Γαβαλάς. Μάλιστα, η πε-

ριοχή ευνοείται και από την ύπαρξη
πληθώρας σημείων εστίασης και
ψυχαγωγίας, που θα λειτουργήσουν
συμπληρωματικά προς την κατοικία
και τη φιλοξενία δημιουργώντας
έναν νέο πόλο έλξης επισκεπτών
στο κέντρο της Αθήνας.

Και το Δημόσιο
Τη νέα αυτή τάση αναμένεται
να εκμεταλλευθεί σύντομα και το
ίδιο το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, η
ΕΤΑΔ σχεδιάζει να διαθέσει προς
πώληση διαμερίσματα ιδιοκτησίας
της στην περιοχή του Ψυρρή, καθώς
στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι
αρκετά εξ αυτών είναι κατάλληλα
για αξιοποίηση μέσω Airbnb. Το
ίδιο αναμένεται να πράξει και το
υπουργείο Απασχόλησης, που «τρέχει» ανάλογο πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων του ΕΦΚΑ. Ο σχετικός διαγωνισμός μακροχρόνιας
εκμίσθωσης αναμένεται να γίνει
εντός του καλοκαιριού.

Εσοδα 1.100 ευρώ τον μήνα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Εως τρεις μήνες
Στην Αθήνα, το 55% των ακινήτων

μισθώθηκε το 2018 για διάστημα
έως τρεις μήνες, κατά βάση δηλαδή το καλοκαίρι, με το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται ακόμα περισσότερο όσο πιο τουριστικός/καλοκαιρινός είναι ο προορισμός. Στη
Ζάκυνθο, το σχετικό ποσοστό ήταν
84%, στην Κω 79%, στη Μύκονο
76% και στην Κρήτη 73%.

Η «ζέση» των επενδυτών για την
ανάπτυξη καταλυμάτων στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας εδράζεται στην
πεποίθησή τους ότι μπορούν να
αποκομίσουν πολλαπλά κέρδη σε
βάθος χρόνου, κάτι που πιστοποιείται
και από τα σχετικά νούμερα. Στο
ιστορικό κέντρο της πόλης προσφέρονται σήμερα 1.476 καταλύματα
μέσα από τις δύο δημοφιλέστερες
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης
(Airbnb και Homeaway). Σύμφωνα
με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης
βραχυχρόνιων μισθώσεων AirDna,
το μέσο ημερήσιο έσοδο ανέρχεται
σε 65 ευρώ και η πληρότητα σε 58%,
κάτι που μεταφράζεται σε μηνιαία
έσοδα της τάξεως των 1.100 ευρώ.

Ωστόσο, στο απόγειο της τουριστικής περιόδου, δηλαδή κατά τους
θερινούς μήνες, τα μεγέθη αυτά είναι ακόμα υψηλότερα, καθώς το
μέσο μηνιαίο εισόδημα προσεγγίζει
τα 1.700 ευρώ, με την πληρότητα
να εκτοξεύεται στο 83% και το μέσο
ημερήσιο έσοδο σε 83 ευρώ. Σημειωτέον δε ότι τα παραπάνω ποσά
είναι απολύτως ενδεικτικά, έως και
συντηρητικά, καθώς μια απλή αναζήτηση στις σημερινές αγγελίες
που συναντά κανείς στο κέντρο
του Ψυρρή θα βρει δεκάδες πολυτελή διαμερίσματα ή λοφτ με ημερήσιο κόστος ενοικίασης της τάξεως
των 150, 200, 300, ή ακόμα και 400
ευρώ!

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κ. Γαβαλάς, πλέον έχει αρχίσει να εμφανίζεται ένα καινοτόμο προϊόν στην
αγορά. «Βλέπουμε όλο και περισσότερες υβριδικές κατασκευές, τόσο
στου Ψυρρή όσο και σε άλλα σημεία
του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.
Με τον όρο αυτό, εννοούμε ότι αρκετοί επενδυτές αναπτύσσουν ακίνητα τα οποία να μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως μικρά
μπουτίκ ξενοδοχεία, αλλά και ως
διαμερίσματα που διατίθενται με
τη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, παντρεύοντας ουσιαστικά τις
δύο τάσεις, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και των δύο μορφών φιλοξενίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με τον τρόπο αυτό, το λειτουργικό
κόστος διατηρείται χαμηλά και τα
καταλύματα μπορούν να απευθυνθούν σε περισσότερους υποψήφιους
επισκέπτες. Αν στα παραπάνω συνυπολογίσει κανείς και τον παράγοντα μιας πιθανούς μεταπώλησης
με υπεραξία έναντι του αρχικού κόστους αγοράς, ένας επενδυτής έχει
σήμερα αρκετούς λόγους να δαπανήσει κεφάλαια στη συγκεκριμένη
αγορά. Πάντως, σήμερα, το κόστος
αυτό μόνο προσιτό δεν χαρακτηρίζεται. Η πλειονότητα των πωλούμενων ακινήτων στου Ψυρρή πωλείται σε τιμές που ξεκινούν από τις
3.000 ευρώ/τ.μ. και μπορεί να ανέλθουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ/τ.μ.

Το αν πρόκειται για τη γέννηση μιας
νέας «φούσκας» στην αγορά κατοικίας θα φανεί στο μέλλον, ωστόσο
το σίγουρο είναι ότι τέτοιες κατασκευές δύσκολα απευθύνονται σε
εγχώριους αγοραστές.
Κάπως έτσι, στο τέλος του 2018,
σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
στο κέντρο της Αθήνας λειτουργούσαν 239 ξενοδοχεία με δυναμικότητα
15.576 δωματίων και 28.936 κλινών.
Παράλληλα, στελέχη της αγοράς
ακινήτων, όπως ο επικεφαλής της
Piraeus Real Estate Γιώργος Κορμάς,
κάνουν λόγο για προσθήκη 5.000
νέων κλινών στο κέντρο της πόλης,
κατά το προσεχές διάστημα.

Σημάδια κορεσμού στον νέο κλάδο, με πτώση της πληρότητας και των εσόδων το 2018
Οπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, ο αριθμός των κτιρίων
που διατίθενται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας
εκμίσθωσης συνεχίζει να κινείται
ανοδικά, τάση που θα κορυφωθεί
με την έλευση των θερινών μηνών,
όταν η ζήτηση από το εξωτερικό
βρίσκεται στο απόγειό της. Ωστόσο,
αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται
όλο και πιο ξεκάθαρο είναι ότι τα
έσοδα των προηγούμενων ετών δύσκολα θα επαναληφθούν.
«Πριν από δυο - τρία χρόνια, ένα
διαμέρισμα στο κέντρο απέφερε πολύ ικανοποιητικό εισόδημα, κάτι
που δεν ισχύει σήμερα για το ίδιο
ακίνητο, λόγω του ανταγωνισμού.

Τώρα πια ο ξένος επισκέπτης μπορεί
να επιλέξει από ευρεία γκάμα ακινήτων στην ίδια περιοχή», σημειώνει
ο κ. Γαβαλάς. Μάλιστα, αυτό έχει
αρχίσει να αντανακλάται και στους
αριθμούς. Συγκεκριμένα, το μέσο
ημερήσιο έσοδο από τη βραχυχρόνια
μίσθωση στην Αθήνα υποχώρησε
κατά 17%, σε 126,4 ευρώ. Μείωση
κατέγραψε και η πληρότητα, που
υποχώρησε στο 46%, έναντι 52,7%
το 2017. Ετσι, το πραγματικό εισόδημα από κάθε ακίνητο (υπολογίζοντας δηλαδή και πόσες ημέρες είναι μισθωμένο το κάθε διαμέρισμα
ή η κάθε κατοικία) κατέγραψε το
2018 πτώση κατά 28%, σε 58,2 ευρώ,
έναντι 80,7 ευρώ στο τέλος του 2017.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση
των στοιχείων, τα οποία παρουσίασαν πρόσφατα σε συνέδριο στην
Αθήνα στελέχη της AirDNA, εταιρεία
η οποία καθημερινά μελετάει τα δεδομένα όλων των αγγελιών ακινήτων
σε Airbnb και HomeAway.
Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, σταδιακά η αγορά ωριμάζει και οι ανάγκες των επισκεπτών διαρκώς μεγαλώνουν, κάτι που μεταφράζεται σε
όλο και υψηλότερης ποιότητας ακίνητα, αλλά και υπηρεσίες φιλοξενίας.
«Για να μπορεί να διατηρήσει κανείς
επαρκές εισόδημα, θα πρέπει να
βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των
υπηρεσιών του», αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι τα

επόμενα χρόνια θα επέλθει κορεσμός
στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και θα αποχωρήσουν αρκετά ακίνητα, καθώς δεν θα είναι
πλέον αποδοτική η αξιοποίηση της
εν λόγω αγοράς για τον ιδιοκτήτη.
Υπενθυμίζεται ότι πλέον τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν και
στις συμβατικές μισθώσεις, δηλαδή
με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ
ετήσιων εσόδων, ενώ ο ιδιοκτήτης
θα πρέπει να καλύψει ο ίδιος δαπάνες
όπως κοινόχρηστα και λογαριασμούς
κοινής ωφέλειας.
Επιπλέον, στην περίπτωση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο ιδιο-

κτήτης είναι εκείνος που επιβαρύνεται με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ
και τα κοινόχρηστα έξοδα, κάτι που
δεν ισχύει στις συμβατικές μισθώσεις.
Επομένως, αυτό που γίνεται πλέον
κατανοητό είναι ότι το «εύκολο κέρδος», στο οποίο ίσως αποβλέπουν
ορισμένοι όψιμοι ιδιοκτήτες ακινήτων, έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οπως τονίζουν όσοι γνωρίζουν
τη συγκεκριμένη αγορά, απαιτείται
ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια πλέον για να επιτευχθεί καλή απόδοση
του ακινήτου.
«Εκτιμώ ότι αρκετοί ιδιοκτήτες
θα επιστρέψουν στην παραδοσιακή
μορφή μίσθωσης. Αλλωστε, σε πολ-

λές περιοχές τα ενοίκια ανεβαίνουν
και αυτό δεν συμβαίνει λόγω του
Airbnb, αλλά εξαιτίας της συνεχούς
ανόδου της ζήτησης από την εγχώρια
αγορά. Πλέον ελάχιστοι έχουν τη
δυνατότητα να αγοράσουν νέο ακίνητο, με αποτέλεσμα να στρέφονται
στο ενοίκιο», επισημαίνει ο κ. Γαβαλάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
κατά τη διάρκεια του τελευταίου
έτους, οι μέσες ζητούμενες τιμές
ενοικίων έχουν αυξηθεί περί το 17%
στην Αθήνα, όπως ανέφεραν πρόσφατα εκπρόσωποι του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ).
Αυτό οφείλεται τόσο στη μεγάλη
ζήτηση όσο και στην οικονομική
ανάκαμψη της χώρας.
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Ο πλανήτης Γη στον κόσμο του Netflix
Η δημοφιλής πλατφόρμα εμπλουτίζει το περιεχόμενό της, προσφέροντας στους συνδρομητές ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα
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ËÓÖËÏØÃÇÚÕßËÖËØÞÄÓËÔÕß-`YL®
ÑÇÏÔÇÑÒËÃÙËÏÚÏÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÛÁÙËÏÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝØ¦ÍÓÇÚÏÎ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÖÏ¦ÔËÏÚÄÖÕÑÇÏÙËÞØÄÔÕØËÑÄØÓÏÇÙÚØÇÚÏ¦ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÜÔÖÒÎØ×ÔËÏÚÕßÉÎÒÄÇÔÚÃÚÏÓÕÚÎÝÖÕÒßÚËÒÕÆÝÊÏÇÓÕÔÂÝÑÇÏ
ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ¶ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÚÕßÝÊËÔ
ÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÑÇÓÏ¦ÙÕÈÇØÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇÔÇÚÕßÝÊËÞÛÕÆÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕß-`YL®àÜÔÚÇÔËÆËÏÙÚÎÔËÔÚÁÒËÏÇÞ¦ØÎÙÚÕÖÒÕÆÙÏÕIHJRZ[HNLßÒÏÑÄÖÕßÕÏÃÊÏÕÏ
ÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÖÕÒÒÕÃÊÃÞÜÝÔÇ

Τα όσα παρουσιάζει
το «Fyre» αποτελούν παράδειγμα της σύγχρονης
ρηχότητας και της επιφανειακής αντίληψης
των πραγμάτων, που οδηγούν στη διαστρέβλωση.
ßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÔÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÚÁÍØÇÌÇÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÚÇÄÙÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÕÒÆÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ØÎÞÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝËÖÏÌÇÔËÏÇÑÂÝ
ÇÔÚÃÒÎÉÎÝÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÊÏÇÙÚØÁÈÒÜÙÎÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔÖÒÂØÎ¦ØÔÎÙÎÚÎÝ
ÇÒÂÛËÏÇÝÄÙËÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝ®

ÓÄÊËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËØÓÎÔËÃËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÏÔÂÓÇÚÇÊËÔÁÞÕßÔÙÂÓËØÇ
ÚÕÙÇÛØÄßÖÄÈÇÛØÕËÔÄÝÌËÙÚÏÈ¦ÒÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÞÚÏÙÓÁÔÕßÙÚÎÔ
¦ÓÓÕ"

Ωδή στους... χαμένους
ÒÒÎÓÃÇÙËÏØ¦ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕ3VZLYZ®ËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙË
ÇÛÒÎÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÄÞÏÊÄÐÇÝÑÇÏ
ÖÒÕÆÚÕßÇÒÒ¦ÂÚÚÇÝÑÇÏÖÄÔÕß
¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÁÔÇÔÈÇÛÓÄÓÏÇÝ
ÑÇÏÕÏÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÜÔÕÑÚ×ËÖËÏÙÕÊÃÜÔÊËÔÇÌÕØÕÆÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÎÚÚÎÓÁÔÕßÝÖÏÕÖÕÒÆÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÛÒÎÚ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÑÒÇÙÏÑÄÎØÜÏÑÄÖØÄÚßÖÕÖÕßÞÇØÃàËÏÚÎÔ¦ÔËßÄØÜÔßÙÚËØÕÌÎÓÃÇ
ÔÇÝÓÖÕÐÁØÖÕßÁÍÏÔËÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÝËÔ×ÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÂÛËÒËÑÇÔ
ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕØÏÔÍÑÓÏÒ¦ÍÏÇ
ÚÎÔÉÆÞÜÙÎÚÜÔÙßÓÖÇÚØÏÜÚ×Ô
ÚÕßÓËØÏÑÇÔ×ÔÓËÚÎÔÃÑÎÔÇÝ
ÍÍÒÕÝÖØ×ÎÔÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÙÚÂÝ
ÚÎÝ¦ÙÎÓÎÝ¬ÕØÑÃÛßÓ¦ÚÇÏÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇËÖÏÈÃÜÙÎÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÑÄÔÚØÇÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕÊ¦ÍÑÜÓÇ
ËÔÄÝÙÑÆÒÕß¡ÏÇÓÇÆØÎÇÒÒÃÊÇÖÇÚÏÔÁØÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÍÇÒÂÔÎÖÕß
ÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÕÔÖ¦ÍÕßÚÁÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝÏÙÚÕØÃËÝÖËØÔÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ÕÛÄÔÎÇÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß
ÇÛÒÎÚÏÑÕÆÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖÒËßØ¦ËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÙßÞÔ¦ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔÖÕÒÒ×ÔÖÇÃØÔÕßÔÚÎÓÕØÌÂËÏÊ×ÒÜÔ
¬ËÞÔÏÑ¦ÎÇÌÂÍÎÙÎÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓËÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÙÆÍÞØÕÔËÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÄÓÕØÌÕÒÏÚÄ
HUPTH[PVUÖÕßÍËÓÃàËÏÚÇÑËÔ¦ÑÇÏ
ÊÃÔËÏËÆÛßÓÕÚÄÔÕÙÚÇÒËÍÄÓËÔÇ¬Õ
ÓÂÔßÓÇÍËÔÏÑ×ÝÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÚÕ
ËÐÂÝ!ÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÇÖÄÖÕÚÁÓËÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÂÙÕÈÇØÕÌ¦ÔËÏÇ
ËÃÔÇÏÑÇÒÄÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÖÜÝÖÎÍÂÄÒÜÔÚÜÔÙÖÕØËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÎ
ÞÇØ¦ÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ
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Κυριακή 5 Μαΐου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

MISE EN PLACE

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Συζήτηση «Πίσω από τον Καθρέφτη»

5.5.19 -11.5.19
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Υπέροχος
Mendelssohn»
Αφιέρωμα στην ÐÓ¨Ñ³iØ È¨iØ

22463144, info@cyso.org.cy

Το Βιβλιοτρόπιο, ³ÜÑË{³È¨-

o¨ÒÐÐÑ³ØÉ~ÙiÜÉo{Ñ³ÑÉË~{
T¨Ì{Ñ³È1ÉÒ³¨È,{ÒÜ³Ù{¨oÑÉ{
³iÈÇÊ³iit(ËÑÌ³ÑÚ¨Ó×³iu
ÐÉ³³¨ÑoÈÙ{Ì'ËKÛÉÜiK¨{Ò
~Ñ{³Èoo¨Ñ×ÓÑ.×¨Ìi.×¨ËÈVo{ÑÐ{Ñ~ÈKÓ³ÑoÖ¨ÑÌ³{ØÑÜÜiÜÉ{Ù¨ÒÉ{Ø³iØÜo³ÉTËÑØ~Ñ{³iØ
ÐÈ{~ÊØ~Ñ{³iÜÖÜÉÈ¨iÑÊTiÊ
³ÈØ³ÖoT¨~ÌÐ${ÙÖÙiÐ{È¨oË¨ËTÈ~ÜÓ×³ÉØÐÑ³{ÓØ³

~{iÐÑ³o¨Ò×VÐÉ³ËÉËÑ{ÑÚ{ÑÐÓ{ Üo³ÉTËÑK¨Ë~É³Ñ{É
Ð{ÑÈÉTÊÙ{ÒÙ¨ÑiÐÉÒÜÜÉØÐ¨×ÓØ³ÓTiØ ÐÈ{~ÊÓTÉ{Ñ³ÉÜÓÉ{
ÑÑÐ×ËKÜÑioÊÓÐÉÈiØo{ÑÜÜÒ
Üo³ÉT{~ÒÓ¨oÑåÜÜÒ~Ñ{Ñ³Ë³¨×ÑV
iÜo³ÉTËÑÓTÉ{ÙÉ{³É¨ÓÚ{ÐÑ
o{Ñ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÙiÐ{È¨oËÑÉÜÜÖØ
ÈÚÓ³ÉØÊ³¨ÑoÈÙ{ÖØ$Üo³ÓTiØÉ{Ù{~É{ÈTÒÑ¨ÙÉ{ÐÉ
ÜÓÂÉ{Ø³o¨Ñ³Ì³È³iÑ¨ÐËÑ~Ñ{

πορεί η ÒÒ¦ÊÇÔÇÍÃÔËÏÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÙËËÖÃÖËÊÕÖÇØÇÍÜÍÂÝ"¡ÖÕØËÃÒÞ
ÔÇÙßÔÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÂ
ÚÎ²ÏÒÂÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÕÃÔÕßÂÙÚÏÝÚÏÓÁÝ"
©ÞÏÈÁÈÇÏÇßÚÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÄÒËÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝËÃÔÇÏÔÇÍÃÔËÏKLSPJH[LZZLU¡ÏÇÓÖÕßÚÃÑÓËËÑÒËÑÚ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÛÇÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙËÖÕÒÆßÉÎÒÁÝÚÏÓÁÝÛÇËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑ¦ÑÇÏÇÙßÔÇÍ×ÔÏÙÚÇÙËÖÕÏÄÚÎÚÇ
¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕßÑØÄÑÕß Õà¦ÔÎÝËÃÔÇÏ
ÚÕÖÒÁÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÑÇÛ×ÝÓÖÕØËÃÎ
Õà¦ÔÎÔÇÓÎÙßÔÇÍÜÔÃàËÚÇÏÚÕØ¦ÔÖÕß
ÑÇÚÁÞËÏÚÕ  ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÄÓÜÝÖÕÏÕÚÏÑ¦ÕÑØÄÑÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÇÔ×ÚËØÕÝ
ÑÇÏÜÝÑÇÏÚÕÆÚÕßÎÚÏÓÂÖÕßÖÏ¦ÔËÏÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÌÚ¦ÔËÏÓÁÞØÏÑÇÏÚÇËßØ×ÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÔ¦ÑÏÒÄÔÇÑÏÒÄÇÖÕÐÎØÇÓÁÔÕßÑØÄÑÕß Õà¦ÔÎÝÖÜÒËÃÚÇÏÁÜÝÑÇÏËßØ×
ÇÖÕÒÆÚÜÝÒÕÍÏÑÄÇÔÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÔÄÝÑÇÏÓÄÔÕÑÏÒÕÆÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÙÚÃÍÓÇÚÇ

³¨ÈÚÐÌÉÌØÐÈ{~Ö~ÐÐÑ³{ÖV
ÉÐÈ{~ÌØVÐÓÑÑÌ³³ËTÑ
ÙiÐ{È¨oÊÉ{ÓÈØ³¨ÌÈØ{i³{~ÊØÓ~×¨ÑiØVÑÑÉ³ÑØ³i³ÓTi
³È0iÈÇÊ³iiÚÑÈ³ËÉ{iÙiÐ{o¨Ò×Ø ÜÓi:ÓÈ1ÓÑ³¨,{ÒÜ³V
åÙ¨ÓÑÛ¨È{³iÉÐÉÌØÛÉÈ³Ó¨Ñ®ÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες τηλέφωνο 99667599,
www.facebook.com/bibliotropioorg

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

«Μιας πεντάρας νιάτα», των Γιαλαμά - Πρετεντέρη
Συνεχίζονται στο .Ñ³{¨{~Ì1ÓÑ³¨{Ñ-

¨Ñ³ÒÉ{Ø³iØ~ÜÑ{~ÊØÉÉÜÜi{~ÊØ~ÐÙËÑØ³ÈÈoo¨Ñ×{~ÖÙËÙÈÐÈåiÐÒ~i{ÑÜÑÐÒw³Ñ(¨É³É³Ó¨it{ÑØ
É³Ò¨ÑØ{Ò³ÑuÉ~iÚÉËÑÑ¨{ÒÑØÑÈ~Ñ¨ËÙÈ ~É×Ò³iVÑÒÜÑ×¨i
~ÐÙËÑt{ÑØÉ³Ò¨ÑØ{Ò³ÑuVo¨Ò×³i~É~Ñ{Ñ¨È{Ò³i~É³®lViÐÉ{³ÑØÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑVÐÉÜÖ{Ñ~Ñ{
ÉÈ×Ò³Ñ³iÜ~ÊVÓÂÈÈØÙ{ÑÜÌoÈØ
~Ñ{ÑÉÂÒ³Üi³T{ÖÐ¨VÚÉ¨ÉË³Ñ{ÓÑ
ÑÌ³Ñ~ÜÑ{~Ò~Ñ{{Ù{ÑË³É¨ÑÑoÑiÐÓÑ
Ó¨oÑ³ÈÚÉÒ³¨È~Ñ{³È~{iÐÑ³o¨Ò×ÈåÌ³®l~Ñ³ÉÈÚÉËÑ³¸Æ
ÑÑK{È{TÑÐiÜÌÐ{Ú{ÈÒÜÜiÜ{V
iÑÓTÉ{Ñ~Ñ{³ÒoTØ³iØÉ{KËiØVÚÓÐÑ³ÑÑÜÖ³ØÖoT¨ÑV³ÑËÑi{~Ð{~Ê~¨Ëi³³ÉÜÉÈ³ÑËT¨Ì
Ó×É¨É~Ñ{ÒÜ{³¨~Ê{(Ñ¨ÒÜÜiÜÑ×³ËÇ³Ñ{~Ñ{³ÑÚÉ³{~ÒTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ò³iØÉÜÜi{~ÊØ~{ËÑØV³ÑÑ¨ÒÐ{Ü-

Ντελικατέσεν

Μ

Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ÑÌ³i.ÈÐ×{~Ê$¨TÊ³¨ÑÖ¨È
ÐÉ_X_©©v.³iÈÑÈÜËÑÚÑ
Ñ~È³Ö³ÑÓ¨oÑ³ÈÈÚÓ³i³Ó¨³o{Ñ{ÒÑ¨É.ÜÉÜÒÑVÓ¨o¸l~Ñ{.ÈÐ×ËÑÑ¨mÉÑ
ÐÉËÇÑVÓ¨oÆt³ÑÜ{~Êu.ÜË³
-vxÃºn__{Ò~Ñ{ÐÑÓ³¨Ø
_R>{iÐÑ³ÚÓÑ³¨(ÑÜÜÒØV
,ioÑËiØ~Ñ{å¨{ÌiØV(ÖÜi(Ò×ÈV
(ÑÜÑ{ÒÉÈ~ËÑ0É³Ò¨³iVdÑÎÈV
¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο

Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

ÜÉÜÜi{~Ì×{ÜÌ³{ÐV³TÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì
ÙÓ{Ð³iØÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊØ{~oÓÉ{ÑØV
¨ÙÉÈ³{~ÌØ³¨ÌØ~ÓiØV³Ò³Ñ
Ñ{T³ÌÉÖÐÑ.ÈÉTËÇ³Ñ{{Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø~ÒÚÉ.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø
dU´ÆÐÐÐÓT¨{³{Ø¸ÈËÈ0ÈØ¨ÌÜÈØ
É¨ÐiÉÖÈ{.Ö¨ØÉ¨oËÈVÒ¨{Ø
ÛiÐi³¨ËÈVÒ¨iØ~ÜÌØVÑËÜiØ{TÑ-

ÊÜVÈ~ËÑÈÈÜ{³iV {¨Êi.ÑÜÒ³ÑV
åÙ¨ÓÑØ,ÌÇÈVÒ¨{Ø.³ÈÜ{ÑÖVåÙ¨ÓÑØ'ÈÜÑ~³ÖV ÜÓi=Ñ³ÊV{TÒÜiØ
ÑÇÒ~ÑØVÒÑ(ÑÑÐ{TÑÜÖÜÈÉ³¨{~Ê.~iÊ.Ñ³{¨{~Ö1ÉÒ³¨ÈVåoÜÑ³Ç{ÒVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες 22312940, 22421609,
satirikotheatro@cytanet.com.cy

«Γαρυφαλλιά»
Κάποιες ιστορίες ¨ÓÉ{Ñ³{ØÜÓÐÉ
Ñ~¨{KØÌØÉËÑ{Ò{ÉØ{³¨ËÉØ
ÑÜÒ¨ÓÉ{Ñ³{ØÜÓÐÉåÙÉ³{ØÜÓÐÉVÉËÑ{Ñ¨ÑÐÖÚ{Ñ~Ñ{³ÑÑ¨ÑÐÖÚ{Ñ
ÉËÑ{ÐÌÑooÉÜ{~ÒÜÑÐÓÑ${{³¨ËÉØÈÜÓÐÉÉËÑ{~ÌÐØÈÇÖÐÉV
Ð{Ñt~Ü³ÊuÐÑ~¨{ÒÑÌ³ÑÑ¨ÑÐÖÚ{Ñj Ñ¨È×ÑÜÜ{ÒÉ¨ÒÉ{ÜÜÓØ¨ÉØ
³iØiÐÓ¨ÑØ³É¨oÑ³Ê¨{gÑ³ÉÜ{Ó³È
ÚÉÒ³¨ÈÌÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{V¨ÒK³ÑØ~Ñ{
É{Ù{¨Ú³ÑØ~È³ÖÐ{ÑÑÙ{~Ê
³iØÈ³¨×{ÒV³ÑÙiÐ{È¨oÊÐÑ³Ò³iØ 
Ñ¨È×ÑÜÜ{Ò³ÑKÒÇÉ{ÐÉ³Ö³iÐÑV³Ñ
³É¨ÉÌ³ÈÑV³{ØÑÂËÉØ³iØ~{ËÑØV³
¨Ñ³{ÐÌVÐÉ³iËÙ{ÑVÐÉÐËÑ~Ü³Ê¨ÉÖÉ{w³¨ÑoÈÙÒwÙ{ÑÐÑ¨³Ö¨É³Ñ{gÑoÑÒwÑÑÜÉË¨ÐiÉËÑU{~ÑÓÜÜÑÒ{ÈVÉ~ÉËÐÉ~Ñ{~iÚÉËÑ.³ÓÜ{È
1ÉTÒ¨ÈØ_>/v_>²¦_V{Òi¨ÐËÑ
¸VÑÍÐÑ~ÜËVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÈ¨{Ñ~ÊlÑÎÈV.ÒKKÑ³~Ñ{dÑÎÈV
È¨{Ñ~Ê¸~Ñ{ÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες τηλέφωνο 99798948.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»

«Μετουσίωση ενός Πλανήτη 2011-2019»
Η Γκαλερί !º©´Ñ¨È{ÒÇÉ{³iÓÑÉ{~Ñ³{~Ê¨Ì³ÑiÇo¨Ñ×{~ÊØVTÉÙËÈ

~Ñ{ÑÜ{~ÓVÈ~ÒÉ{Éo~ÑË{Ñ³{Ø®ÑÎÈVÑÌ³i,ÓÑÓ{ÜÈVÐÉ³Ë³ÜttÉ³ÈËiÉÌØ(ÜÑÊ³i¸Æw¸Æu ~ÑÜÜ{³ÓT{ØÉ~ÜÊÉ{ÐÉ³i¨Ñ×{Ñ¨{ÐÓi~Ñ{ÙÈÑÐ{~Ê³iØÓ¨ÉÈÑ³iÑ×i¨iÐÓi³ÓTi~Ñ{
³iÈÉ{×¨Ò³iØ³i~È¨{Ñ~ÊVÉÈ¨ÑÍ~Ê
~Ñ{Ù{ÉÚÊ³ÓTi ¨ÉÈÒÉ{ÌÜÑ³ÑÙÈÑ³ÒÐÓÑÓ~×¨ÑiØÈÉÜÉÈÚÉ¨È³ÉÖÐÑ
ÐÑØ~Ñ{Ù{ÉÈ¨ÖÈ³iÙ{¨Ñ³{~Ì³i³ÒÐÑØV~Ò³ÒØÐÑØÑÙÖÐÉ³~ÌÐÐÉÓÑÑ³ËÜii(É¨ÒÉ{ÑÌ³iÐiÐÉ{Ñ~Ê³ÓTi³i
Ð{~¨o¨Ñ×ËÑVÑÌ³Ñ¨ÑÜÜiÜÌo¨ÑÐÐ³
~Ö~ÜVÑÌ³~Ñ{~Ì³Ñ~ÑÌ{³VÑÌ³~ÑÐKÒ³ÐÉ³ÒÂ{~Ñ{ÒÜ{Ë
³TÑ¨³Ë~ÑÜÉ¨Ë!º©´VËÐØ¸.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑ o~ÑË{ÑVÛÉÈ³Ó¨ÑV
®ÑÎÈV¬U´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22424983, mango2@cablenet.com.cy

Ο Σύνδεσμος 'ËÜåoËÑØ.~ÓiØVÒ¨Ñ~ÑØÑ¨È{ÒÇÉ{³iÑ¨Ò³Ñit0Ñ
³É³¨ÒÙ{Ñ³iØåÇÓÜÈ¨³{ÒuVÐËÑÑ¨Ò³ÑiÈÓTÈTÉ{¨~¨³ÊÉ{ÐÓT¨{ÊÐÉ¨ÑÒÑÌmÆÆÆÚÉÑ³ÓØÉ
ÜÜÒÙÑ~Ñ{Ö¨Ñ¨Ò³Ñi³ÉÜÉË
ÈÌ³iÑ{oËÙÑ³ÈÑ³{¨È³iØ
å¨ÐÉ{~ÊØ{Ì³i³ÑØ³iÈÜÊ³
å³{¨~Ñ¨³~ÓØÑT³É{Ò 
Ñ¨Ò³ÑiÓTÉ{ÑÒÉ{Éo~Ð{Ñ³{~ÒTÌÜ{ÑÑÌ~{Ì~Ñ{~¨{³{~ÖØV³Ì
o{Ñ³iÙ{Ñ~ÉÈÊ³ÈÐÌ³{³ÜÈK{KÜËÈV
Ì~Ñ{o{Ñ³i~ÑÚiÜ³{~ÊÉ¨ÐiÉËÑ³iØ
¨{³ËÑØåÜÉÂÑ{ÒØåÇÓÜÈ¨³{ÒV
³¨ÑoÖÙ{UÑ¨ËÑ.È¨{ÙËÙÈÛiÐ³{~ÌØÊØVÉËÙÑ{ÖiVÒ¨Ñ~ÑV

Ò¨Ñ~ÑÖ¨Ø(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÆÑÎÈV
¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνα
99905840, 99905878, 99134323. Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στη Θεραπευτική
Κοινότητα Αγία Σκέπη.

Η συγκομιδή³ÈÜÖ³{ÐÈ~¨Ì~ÈÉËÑ{
Ð{ÑÉÂÑ{¨É³{~Ò~Üi¨ÊÙÈÜÉ{Ò
ØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÇØËÖÕØÚ¦àÇÖÄÚÇÞÜØÏ¦ÚÎÝ Õà¦ÔÎÝÁÑÇÔÇÔ
ÒÄÍÕÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ©ÏÔÁÕÏ
ËÍÑÇÚÁÒËÏÖÇÔÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÚÕßÑØÄÑÕß
ÖÕßËÃÔÇÏÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ËÏÊÏÑ¦ÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÙÚÎÙßÍÑÕÓÏÊÂÑÇÛ×ÝËÑËÃÔÕÚÕÑØÃÙÏÓÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÄÒÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÍØÂÍÕØÇÑÇÏ
ÓËÖØÕÙÕÞÂÍÏÇÔÇÓÎÓÇØÇÛËÃÚÕÒÕßÒÕÆÊÏ
ÚÕßÌßÚÕÆÕÏÇÍØÄÚËÝÖËØÔÕÆÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÍÕÔÇÚÏÙÚÕÃÓÁÙÇÙÚÇÞÜØ¦ÌÏÇÔÇÓÇàËÆÕßÔÚÇ¦ÔÛÎÖÕßØÃÞÔÕßÔÙËÖÕÊÏÁÝÑÇÏ
ÑÇÒ¦ÛÏÇ©ÚÇÔÎÑØÃÙÎ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÕÃÍËÏ
ÈÇÛÏÁÝÖÒÎÍÁÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÔÕÓÄ Õà¦ÔÎÝ
ÎÇÔËØÍÃÇÁÌÚÇÔËÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÙÚÕßÝ
Ñ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÚÕßÖÕÒÆÚÏÓÕßÑØÄÑÕßÂÚÇÔÓÏÇÊÏÁÐÕÊÕÝ¬ËÒÏÑ¦
ÎËÖÏÒÕÍÂÇßÚÂÍÏÇÄÙÕßÝÚÎÔÁÑÇÔÇÔÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÙÕÌÂ
©ÑØÄÑÕÝ Õà¦ÔÎÝÙÂÓËØÇËÐ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÎÔ
ßÙÚØÇÒÃÇÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÑÇÏÄÖÜÝÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÕßÔÇÍÑÇÙÚÏÑÕÆßÔËÚÇÏØÏÙÓÕÆ ØÕÑÕÖÇØÇÍÜÍ×Ô Õà¦ÔÎÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÄÒËÝÕÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÓÁÔÕßÔÒÃÍËÝßÖÕÍØÇÌÁÝ®ÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÑÇÏÎÇÍÕØ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÍÕØ¦ÓËÚËØ¦ÙÚÏÇÊßÔÇÓÏÑÂ
ÑÇÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕßÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎàÂÚÎÙÎ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄ
ÚÜÔÙÚØËÓÓ¦ÚÜÔÚÇÕÖÕÃÇÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÑÇÏËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÓËÚÕ 
ÔÇËÃÔÇÏÈÏÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝ
©ßÔËÚÇÏØÏÙÓÄÝÑ¦ÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ ÒËÃÔËÏÙßÓÌÜÔÃËÝÖØÕÜÛËÃÚÕÖØÕáÄÔ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌËÏ
ÙÚÕßÝÇÍØÄÚËÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÑËØÊ×ÔÇÖÄÚÕÔÑØÄÑÕÖÕßÊËÔÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÚßÞÇÃÇÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÑÄÑÑÏÔÕÝ
ÞØßÙÄÝ®ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÎÝ
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Εύλογες παραιτήσεις και παύσεις
χω να ÖÜÄÚÏÓËÚÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÏÝ
ËÍÑßÑÒÃÕßÝÑÇÏÚÕßÝÞÇÏØËÚÏÙÓÕÆÝÊËÔ
ÚÕÖÕÒßÁÞÕßÓËÃÔËÚÇÏÊËÑÚÂÎÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕßÑ§ÏÑÕÒ¦ÕßÇÒÒ¦ÙÚËÔÇÞÜØÏÁÚÇÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÚÃÞ¦ÔËÏÁÔÇÔÖÕÒÆÚÏÓÕÙßÔËØÍ¦ÚÎÇÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÚÏÓÕÝÍÏÇÚÃÚÎÊÁÞËÙÚËÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÑÖØÄËÊØË
ËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÇÖÇÃÚÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß" ÇÏÇÔ
Ñ¦ÔËÏÒ¦ÛÕÝÕÒÇÄÝÑÇÏÛÁÒËÏÇÃÓÇ"ÎÓËÏ×ÔËÚËËÖÃÙÎÝÄÚÏÕÖÇØÇÏÚÎÛËÃÝßÖÕßØÍÄÝ
ÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÕßÖÕÒßÙÞÏÊÁÝÁØÍÕËÏÊÏÑ¦
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÚÕßÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÑÇÏÙÜÌØÕÔÏÙÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝ
¡¦ÒÒÕÔÑ¦ÖÕßÇÒÒÕÆàÜËÑÚÄÝÑÇÏ
ÇÔÛËÜØËÃÚÇÏËÖÏÚßÞÃÇÄÚÏÙÚÏÝ ËÔÚØÏÑÁÝ¢ßÒÇÑÁÝÖÒÁÕÔÊËÔÇßÚÕÑÚÕÔÕÆÔÕÏ
ÚØÄÌÏÓÕÏÑÇÏÄÚÏÚÇÑÇÓÁÔÇÇØÞËÃÇÚÜÔ
ÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÜÝÞ¦ØÚÏÔÕÏÌÕÃÔÏÑËÝËÖÇÔÂÒÛÇÔÂÄÚÏÎÙÚßÔÕÓÃÇËÃÞËËÐÏÞÔÏ¦ÙËÏÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÑÇÏËÓËÃÝÊËÔÚÕËÃÞÇÓËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÁÈÇÏÇÇÌÕÆÇÔÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÔÇÓÎÔËÃÞË
ÞØÄÔÕÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓË¦ÒÒËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÚÕß¿ÞÏÓÖØ¦ÈÕÙÚÕÔÑ
§ÏÑÕÒ¦ÕßÕÕÖÕÃÕÝÓËÚ¦ÇÖÄÊÆÕËÈÊÕ-

E

Ó¦ÊËÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËßÛÏÐÃÇÑÇÏÔÇÚÇÈØÕÔÚÂÐËÏÄÒÇÑ¦ÚÜ
ÑÇÏÌËÆÍÕÔÚÇÝÔÇÇÖÇÙÌÇÒÃÙËÏÑÇÏÔÇ
ÙÕÆØËÏÚÇËÐÇÓ¦ÐÎÝÙÚÎÔÙÚßÔÕÓÃÇ
ÍÏÇÚÇÄÙÇÊËÔÁÑÇÔË¢ÚÇÃËÏÎÙÚßÔÕÓÃÇÌÚÇÃËÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇÊÏÄÚÏÚÇÓÁÒÎÚÕß
Ù×ÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÒÒ¦
ÊËÔÌÚÇÃËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ËÃÔÇÏ¦ÊÏÑÕÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÎÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ
ÚÇÓÁÙÇÑÇÏÕ²ÇÚàÎÖËÚØÂÝÔÇÚÕßÝÌÚÇÃÐÕßÔ¦ÔÚÜÝÌÚÇÃËÏÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÜÝÓÁÒÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
¦ØÇÄÒÕÏÌÚÇÃÓËÇÒÒ¦ÓÎÙÇÝÔÕÏ¦àËÏ
ÛÇÚÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÄÒÇÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎ
ËÖÏÚØÕÖÂÖÕßÛÇÚÇÉ¦ÐËÏÑÇÏÊËÔÛÇ
ÓËÃÔËÏÚÃÖÕÚËÑØßÌÄÑÇÏÛÇÑÇÛÃÙËÏ
Ñ¦ÛËÑÇÚËØÍ¦ØÎÝÙÚÕÔÖ¦ÍÑÕÚÕß
Ú×ØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕßÚÕÙÜÌØÕÔÏÙÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏÇÔÇÓÕØÌÜÛËÃÛÇËÃÔÇÏÜØÇÃÇÙÚÏÝ ËÔÚØÏÑÁÝ¢ßÒÇÑÁÝ
¡ËÚ¦ÁØÞËÚÇÏÎÖÇÆÙÎÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÑ²ØßÙÕÙÚÄÓÕßÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕËÖËÏÊÂ
ÕÏßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÃÚÕßÊËÔÁÑÇÔÇÔÄÚÏ
ÁÖØËÖËÑÇÏËÖËÏÊÂÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÕ
ßÖÕßØÍÄÝÑ§ÏÑÕÒ¦ÕßÑÇÏËÖËÏÊÂ
ÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖÇØÇÒËÃÉËÏÝ ÇÏÑË-

ØÇÙ¦ÑÏÁØÞËÚÇÏÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßØÕËÊØÏÑÕÆÇÍÇÖÎÚÕÃÓÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÔÏ×ÛÜÄÚÏ
ËÑËÃÔÕÏÖÕßÚÏÝÍØ¦ÌÕßÔÇÖÒ×ÝÖÇÃØÔÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÇßÖÕÊËÃÍÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÙÇØÓÄàÕßÔ

ÕÔÄÓÇÚÇÇÐÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÒÕÏÖ¦ÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ©ÊÎÍÂÛÎÑÇÙÚÎÔ
ÊßÙ¦ØËÙÚÎÇÖÄÌÇÙÎÔÇÚËØÓÇÚÃÙÜÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÙÇÝÜÝÇØÞÎÍÕÆÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝ ÆÖØÕß®ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏ!
ÇØ¦ÚÇÆÚÇÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÇÍÔÕÂÙÜÚÕ
ÁØÍÕÖÕßÁÞËÚËËÖÏÚËÒÁÙËÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÙÇÝÜÝÇØÞÎÍÕÆÚÎÝ
ÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÆÔÇÓÎÝ ÆÖØÕßÑ¦ÚÏÍÏÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÛËØÓ¦ÙÇÝËßÞÇØÏÙÚ×®¡ËÚ¦
ÇÖÄÚÄÙÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÄÙËÝÖÇØÇÒËÃÉËÏÝÒÁÜËÍ×Ú×ØÇÊËÔÛÇ
ÁÖØËÖËÕÑ²ØßÙÕÙÚÄÓÕßÔÇËÃÞË
ßÖÕÈ¦ÒËÏÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÑÇÏ
ÔÇÓÎÔÖËØÃÓËÔËÚÕÔÖØÄËÊØÕÔÇ
ÚÕÔÇÖÕÊËÙÓËÆÙËÏÖÇÆÕÔÚ¦ÝÚÕÔ"
ËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÖËØÏÙ×ÙËÏÚÕÑÆØÕÝÚÕÚØÜÛÁÔÑÆØÕÝÇÒÒ¦ÇÝËÃÔÇÏÚÕß
×ÓÇÚÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÎÍËÃÚÕ"
ÓÌÄÚËØÕÏßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÇØÞÎÍÄÝ
ÁÖØËÖËÔÇËÃÞÇÔÖÇØÇÏÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÖËÃÚËÚÕËßÛÏÐÃÇÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÂÛËÙÓÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝÛßÙÃÇ
ÂÄÖÜÝÇÒÒÏ×ÝÛÁÒËÚË
ÔÚÕËÃÞÇÔÖØ¦ÐËÏÛÇËÃÞÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÚËßÔ¦ÙËÏËÔÓÁØËÏÚÎÔ
ÕØÍÂÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÃÙÜÝÔÇËÃ-

ÞÇÔÎØÜÖÕÏÎÛËÃ³ÙÞËÚÕÇÒÒ¦ÕÑÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÚÃÊËÔÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÎÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÑËÜØÍÏ¦ÊÎÍÏÇÚÇÚÕß
ßÔËØÍÇÚÏÙÓÕÆ"ÏÇÚÃÚÕÔÙÚÂØÏÐË"ÍÇÖ¦ËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔ±© ÇÖÄÚÕÔÑ
§ÏÑÕÒ¦Õß"½ÓÂÖÜÝÊËÔÞÜØÕÆÙË¦ÒÒÕ
ÔËØÄÙÚÕÖÕÚÂØÏÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÎÓÄÙÏÇÝ¬¦ÐÎÝÑÇÏÖÏÇÐËÞËÃÒÏÙËÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝ"
¦ÔÚÜÝÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÜÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÓÕßÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÊËÔÚÕÁÞÕßÔÓËÚÏÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÙÚÕØÕËÊØÏÑÄÔÕÆÓËØÕ
ÁÔÇÕÆÚËÙÚÕØÕËÊØÏÑÄÈÒÁÖËÇØÞÏËÖÏÙÑÕÖÏÑÄÓÁÍÇØÕÊÏÄÚÏÚÕ¡ÂÔßÓÇÚÕß
²ØßÙÕÙÚÄÓÕßq§ÁÇÝÕßÙÚÏÔÏÇÔÂÝÑÇÏ
Ö¦ÙÎÝ ÆÖØÕßÓÄÔÕÖÇÙÞÇÒÏÔÄÓÂÔßÓÇ
ÊËÔÂÚÇÔÑ¦ÑÏÙÚÕÑÂØßÍÓÇÛËÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÂÚÇÔ¬×ØÇÛÇÓÕßÖËÃÚËÑÇÏ
ËßÒÄÍÜÝÄÚÏÖËÚ¦ÍÕÓÇÏÇÖÄÚÕÁÔÇÙÚÕ
¦ÒÒÕÇÖÄÚÎÓÃÇÇØÞÂÙÚÎÔ¦ÒÒÎÇÖÄ
ÚÕÔÁÔÇÚÇÍÄÙÚÕÔ¦ÒÒÕÏÇÙÑËÌÚËÃÚËÒÃÍÕÓÂÖÜÝÚÇÑËÌ¦ÒÏÇÚÕßÉÇØÏÕÆ
ÖÕßÒÁÍËÚÇÏ ßÖØÏÇÑÂÕÒÏÚËÃÇÚËÒÏÑ¦
ÄàÕßÔ"ÝÑ¦ÔÕßÓËÒÕÏÖÄÔÄÒÕÏÑ¦ÚÏÔÇ
ÇÔÇÙÚÂÙÕßÓËÚÕÑØ¦ÚÕÝÓÇÝÇÒÒÏ×ÝÕ
ÞÕÞÒÇÑÄØÕÚÙÕÝÄÖÜÝÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓË
ÛÇÓÇÝÇÐÃàËÏ
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BRECHT VAN MAELE

Το ντοκιμαντέρ
δημιουργεί
πραγματικότητα
Ο Τόμας Μπέλινκ μιλάει στην «Κ»
για τους πρόσφυγες και την Ευρώπη
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Ο καλύτερος ÚØÄÖÕÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔßØ×ÖÎÙÂÓËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
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ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÚÕÑÚÃØÏÕÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÄÖÕß
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ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÎÝÚÁÍÎÝ

Με το «Hunt» κάνουμε
ένα ελάχιστο βήμα
πιο κοντά σε αυτό που
θα μπορούσε να είναι
ένα μουσείο σήμερα.
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– Τοποθετείτε την Ευρώπη στο
επίκεντρο της δουλειάς σας. Τι
σας προκαλεί τόση ανησυχία στο
ευρωπαϊκό οικοδόμημα;
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– Γιατί επανέρχεστε στην ιδέα του
«φανταστικού μουσείου»;
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– Σε αυτή τη «συγκέντρωση φωνών», δεν υπάρχει ο κίνδυνος της
κακοφωνίας, ακόμη και της αναπαραγωγής «fake news»;
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Από το ολάνθιστο Περιβόλι της Παναγίας
Η έκθεση «Herbarium» της Αγιορείτικης Εστίας είναι αφιερωμένη στη σπάνια χλωρίδα της Αθωνικής Χερσονήσου
Tης ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Μπορεί να διατηρηθεί αιώνια η εφήμερη ομορφιά της εαρινής πανδαισίας από το ολάνθιστο Περιβόλι της
Παναγίας; Μπορεί, μας δείχνει η
έκθεση «Herbarium» (αποξηραμένα
φυτά) που φέρνει στη Θεσσαλονίκη
τα ανοιξιάτικα χρώματα της Αθωνικής Χερσονήσου. Ροζ ανεμώνες
(Anemone pavonina Lam 62), κροκί
στερνμπέργκια (κρόκοι του φθινοπώρου), λευκοί νάρκισσοι (narcissus
tazetta L.08), μωβ δρακοντιές (Dracunculus vulgaris Schott), βολβοειδή
και φιδόχορτα, βότανα και ταπεινά
αγριολούλουδα που συνέλεξε απo
τις αγιορείτικες πλαγιές ο Αντώνης
Βασιλειάδης αναδεικνύουν μια άγνωστη στο ευρύτερο κοινό πτυχή της
Αθωνικής Πολιτείας στη νέα έκθεση
της Αγιορείτικης Εστίας «Ο φυτικός
πλούτος της Χερσονήσου του Αγίου
Ορους».
Το σπουδαιότερο κύτταρο του
ορθόδοξου μοναχισμού, με αδιάκοπη ιστορική πορεία χιλίων και
πλέον ετών, δεν είναι μόνο προσκυνηματικός τόπος. Η μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος
προσελκύει περιπατητές και φυσιολάτρες, βοτανολόγους και δασολόγους ερευνητές από κάθε γωνιά της γης. Δασωμένη από τα χαμηλά υψόμετρα με αειθαλή πλατύφυλλα και στα πιο ψηλά με καστανοδάση, δρυοδάση, οξιές, έλατα
κ.ά, η χερσόνησος είναι ένας ευλογημένος τόπος.
Περισσότερα από 1.450 είδη και
υποείδη φυτών, μεταξύ αυτών 24
σπάνια ενδημικά, έχουν καταγραφεί
στη χλωρίδα του Αγίου Oρους, αριθμός που αποτελεί το 1/4 περίπου
των φυτών της ελληνικής χλωρίδας,
επισημαίνουν οι επιστήμονες-συ-

Στη μοναδικότητα του φυσικού αυτού περιβάλλοντος καταγράφονται περισσότερα από 1.450 είδη και υποείδη φυτών, ενώ 24 από αυτά είναι σπάνια ενδημικά.
Asplenium onopteris.
νεργάτες της έκθεσης δρ Στέφανος
Διαμαντής, δασολόγος-φυτοπαθολόγος, ερευνητής του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών, και ο δρ Γεώργιος Φωτιάδης, καθηγητής Δασικής
Βοτανικής στο ΤΕΙ Καρπενησίου.
O φυτικός πλούτος, εξηγούν,
οφείλεται στη γεωγραφική του θέση, στη σχετική απομόνωση της
χερσονήσου, στη μεγάλη ποικιλία
γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, στο πολυσχιδές ανάγλυφο του εδάφους, στο μωσαϊκό
των κλιματικών τύπων και, κυρίως,
στην έλλειψη βοσκής ζώων νομαδικής κτηνοτροφίας.
Μολονότι βρίσκεται στο κέντρο
του Βορείου Αιγαίου οι εναλλαγές
στο τοπίο και τα διαφορετικά μικροκλίματα, από τη θάλασσα έως
την κορυφή του Αθω, στα 2.033
μ., δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες για να ευδοκιμήσουν
διαφορετικά είδη βλάστησης και
χλωρίδας. «Είναι χαρακτηριστικό
ότι σε μια τόσο περιορισμένη λωρίδα γης, έκτασης 40 x 12 χλμ. αναπτύσσονται 1.500 είδη φυτών, όταν

η ελληνική χλωρίδα αριθμεί 6.500
είδη», επισημαίνει ο κ. Διαμαντής.
Στο Περιβόλι της Παναγίας συναντάει κανείς μεσογειακά, βαλκανικά, ευρωπαϊκά, ευρωσιβηρικά,
ανατολικά είδη, από τα οποία υπερέχουν εκείνα της Ανατολικής Μεσογείου. «Αρκετά ενδημικά υπάρχουν μόνο στη Χερσόνησο του Αθω
και πουθενά αλλού στον κόσμο»,
λέει ο κ. Φωτιάδης. Στην κορυφή
του Aθω (2.033 μ.) ανθίζει τον Αύγουστο η «βιόλα άθωα» (Viola athois), είδος βιολέτας, ενώ πολλά και
σπάνια, βαφτισμένα με ονομασίες
από την Αθωνική Πολιτεία, αναπτύσσονται κυρίως στη νότια πλευρά στα 1.500 μ. Εκεί φυτρώνουν
μεταξύ άλλων το αρωματικό Satu-

reja athoa, το Crepis athoa (είδος
αγριοραδικιού), η Centaurea athoa,
o Astragalus monachorum (από το
μοναχός), το Silene orphanidis,
συγγενικό του αγριογαρίφαλου
(προς τιμήν του βοτανολόγου Ορφανίδη).
Οι μοναχοί, ως προστάτες της
φυσικής κληρονομιάς, όχι μόνο συνέδεσαν τον φυτικό πλούτο με την
πνευματική τους υπόσταση, αλλά
και τον αναδεικνύουν. Θεματοφύλακας αυτού είναι η Αγιορειτική
Βοτανοθήκη, για την οποία ο επιμελητής της Αντώνης Βασιλειάδης
συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και
«εγκλωβίζει» σε πλεξιγκλάς σπάνια
φυτά και λουλούδια. Διατηρεί έτσι
τη ζωντάνια των χρωμάτων, τη λεπτή υφή και τη σύνθεση των λουλουδιών στο διηνεκές. Αυτό το εαρινό συναξάρι της Αγιορείτικης Βοτανοθήκης μεταφέρει στον έξω κόσμο λίγη από την ομορφιά της Αθωνικής Χερσονήσου.

Η έκθεση «Ο φυτικός πλούτος της
Χερσονήσου του Αγίου Ορους» θα
διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου.

Sternbergia lutea.

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Η Απαγορευμένη Πόλη» της Νέας Υόρκης

Το Μονακό επεκτείνεται
οικοδομικά στη θάλασσα

Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Κατοικίες που «επιπλέουν» σχεδίασε ο Ρέντσο Πιάνο για το «οικολογικό» οικοδομικό τετράγωνο, με το οποίο θα επεκταθεί η
ακτογραμμή του Μονακό. Το
«πιο φιλόδοξο κατασκευαστικό
εγχείρημα» στην Ευρώπη σύμφωνα με τους εμπνευστές του,
το Portier Cove θα κοστίσει σχεδόν δύο δισ. ευρώ για τη δημιουργία νέων οικιστικών και δημόσιων χώρων, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ένα κομμάτι της
θάλασσας του Μόντε Κάρλο. Οι
κάτοικοι των πολυτελών σπιτιών
θα απολαμβάνουν ανεμπόδιστη
θέα στη Μεσόγειο, ενώ για να
περιορίσουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, οι αρχιτέκτονες
έχουν δεσμευθεί ότι θα σεβαστούν τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης.

Μόλις ένα τετράγωνο από το καινούργιο τοπόσημο της Νέας Υόρκης, το πολυσυζητημένο πολιτιστικό κέντρο «The Shed», μια αστυνομικός μού απάντησε με βαριά
αφροαμερικανική προφορά: «Δεν
έχω ιδέα τι είναι αυτό που ψάχνετε,
κυρία μου».
Δεν μπόρεσε να με βοηθήσει,
μου θύμισε όμως ένα άρθρο που
είχα διαβάσει πριν από λίγες ημέρες
στη βρετανική εφημερίδα The
Guardian, όπου ο συντάκτης
ασκούσε αυστηρή κριτική στην
καινούργια γειτονιά όπου βρίσκεται
το «The Shed», το Hudson Yards,
που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική ανοικοδόμηση στην ιστορία
των ΗΠΑ μετά το Κέντρο Ροκφέλερ.
Εγραφε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για «“Απαγορευμένη Πόλη”
των καπιταλιστών: απευθύνεται
αποκλειστικά σε πλούσιους και σε
τουρίστες, αγνοώντας την πραγματική ζωή της πλειονότητας των

«The Shed», το νέο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Υόρκης, που θα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και
χορευτικές παραστάσεις.








Το πανάκριβο Hudson
Yards ίσως να μην καταφέρει να «αγγίξει» τους
κατοίκους της πόλης.
Νεοϋορκέζων, οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να ζήσουν, να δουλέψουν, να πάνε για ψώνια και για
διασκέδαση στο Χάντσον Γιαρντς».
Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι
εάν κρίνω από τις τιμές των διαμερισμάτων στους ουρανοξύστες,
που ξεκινούν από τα 4 εκατ. ευρώ,
ενώ το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα
δύο υπνοδωματίων, κυμαίνεται σε
9.000 δολάρια τον μήνα.
Πάντως, οι τουρίστες συρρέουν
στην περιοχή για να θαυμάσουν
όχι μόνο το «The Shed» αλλά και
το μεγάλο γυαλιστερό γλυπτό που
έχει στηθεί μπροστά του. Το «The
Vessel», έργο του Βρετανού ντι-

Το «πιο φιλόδοξο κατασκευαστικό εγχείρημα» στην Ευρώπη φέρει την υπογραφή του Ρ. Πιάνο.

Το γυαλιστερό γλυπτό με τίτλο «Τhe Vessel» προσφέρει από την κορυφή
του ανεμπόδιστη θέα στον ποταμό Χάντσον.
ζάινερ Τόμας Χέδεργουικ, έχει
ύψος 46 μέτρα και ο επισκέπτης
που θα ανέβει όλες τις σκάλες μέχρι την κορυφή, θα έχει μοναδική
θέα στον ποταμό Χάντσον, και

θα βγάλει μια σέλφι που σίγουρα
θα κερδίσει αρκετά likes. Πέρα
από αυτό, προσωπικά δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι άλλο προσφέρει το συγκεκριμένο γλυπτό.

Αντίθετα, το «The Shed», της
διάσημης αρχιτέκτονος Ελίζαμπεθ
Ντίλερ, η οποία ήταν στην ομάδα
που σχεδίασε το πανέμορφο «High
Line», το πάρκο που δημιουργήθηκε στη στενή λωρίδα μιας υπερυψωμένης παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στο Lower West Side,
αποτελεί σχεδιαστικό επίτευγμα.
Εχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει
σε εμβαδόν, μέσω ενός μηχανισμού
που πατάει πάνω σε ράγες, ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα φιλοξενεί – εκθέσεις,
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις,
χορό, visual arts. Αν και αρχιτεκτονικά έχει κερδίσει τον θαυμασμό, το «The Shed» δεν έχει μείνει
στο απυρόβλητο καθώς πολλοί
ισχυρίζονται πως η πλούσια και
«αποστειρωμένη» γειτονιά του
Χάντσον Γιαρντς θα σταθεί εμπόδιο στην εμβέλεια που αυτό θα
έχει στην πολιτιστική ζωή των Νεοϋορκέζων.

Στο πανκ είναι αφιερωμένη η έκθεση «Too Fast to Live, Too Young to Die.
Punk Graphics, 1976-1986», στο Μουσείο Τεχνών και Ντιζάιν στο Μανχάταν.

Εικαστική έκφραση του πανκ
Την οπτική «γλώσσα» του πανκ,
δηλαδή τους τρόπους με τους
οποίους αποτυπώθηκε στις εικαστικές τέχνες και ιδιαίτερα
στη γραφιστική, εξερευνά η έκθεση του Μουσείου Τεχνών και
Ντιζάιν στο Μανχάταν με τίτλο
«Too Fast to Live, Too Young to
Die. Punk Graphics, 1976–1986».
Στο πλαίσιο του αφιερώματος
προγραμματίζεται ένας κύκλος

προβολών για τις επιρροές της
πανκ μουσικής σε νεανικά κινήματα ανά τον κόσμο, αρχίζοντας
αύριο με την μεξικανική ταινία
«Nadie es Innocente», που παρακολουθεί την προσπάθεια της
κολεκτίβας Mierdas Punks να
διοργανώσει συναυλίες και να
ξεφύγει από τους περιορισμούς
της ζωής στις φτωχογειτονιές
της Πόλης του Μεξικού.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ενα εικοσιτετράωρο με την ηθοποιό Μαρίνα Ασλάνογλου
07.30
Πριν ÇÖÄ ÁÔÇÔÞØÄÔÕÊËÔßÖÂØÞË
ÑÇÔÇßÚÂÎ×ØÇÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÕß¬×ØÇÄÓÜÝÖÕßËÃÓÇÏÓÇÓ¦ÐßÖÔ¦ÜÓËÚÎÔÖÏÕÜØÇÃÇÎÒÏÇÞÚÃÊÇÚÎÝàÜÂÝÓÕßÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ
ÓÕßÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÎÌÜÔÂÚÕßÞÇÓÕÍËÒ¦ÜÎÍÇÃÔÜÇÓÁÙÜÝÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄ
ÚÕßÑÇÏÊÆÕÞËØ¦ÑÏÇÓÕßÊÃÔÕßÔÚÎÔ
ÖÏÕàËÙÚÂÇÍÑÇÒÏ¦¬ÕÔËÚÕÏÓ¦àÜÚÕß
ÊÃÔÜÚÕÍ¦ÒÇÚÕßÑÇÏÐËÑÏÔ¦ÓËÓÇàÃ
ÚÎÔÎÓÁØÇÓÇÝ

10.30
Επειτα ÇÖÄ ÇØÑËÚÁÝÇÍÑÇÒÏÁÝÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÇØÞÃàËÏÔÇÚØÃÈËÏÚÇ
ÓÇÚ¦ÑÏÇÚÕßÇÖÄÔÆÙÚÇÑÇÏÚÕÔÈ¦àÜ
ÍÏÇÚÕÔÖØÜÏÔÄÚÕßÆÖÔÕÃÔÇÏÎ×ØÇ
ÚÕßÖØ×ÚÕßÓÕßÑÇÌÁ!ÓÁÚØÏÕÝËÒÒÎÔÏÑÄÝÖ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ²ÇÒÇØ×ÔÜ
ÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÑÇÏÊÏÇÈ¦àÜÚÇÔÁÇÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÁÐÜÇØ¦ÒÒÎÒÇÇØÞÃàËÏ
ÔÇÞÚßÖ¦ËÏÚÕÑÏÔÎÚÄÓÕßØÜÏÔÂ
ÑÕßÈÁÔÚÇÓËÚÏÝÌÃÒËÝÓÕßÇÃØÔÕßÔ
ÓÃÇÓÃÇÓËÚÎÙËÏØ¦!§ÚÁÖÎ¦ÒËÏÇ
§ÏÑÕÒÁÚÇÂÓÎÚØÇ¡ÏÒ¦ÓËÍËÒ¦ÓË
ÙÞÕÒÏ¦àÕßÓË ÕÏÚ¦ÜÚÕØÕÒÄÏÓÕß
ÁÞÜÇØÍÂÙËÏÜÝÙßÔÂÛÜÝÑÇÏÁÞÜÁÔÇ
ÙÜØÄÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÑ¦ÔÜ
12.30
Η ώρα ÚÎÝÍßÓÔÇÙÚÏÑÂÝÊÆÕÚØËÏÝ
ÌÕØÁÝÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÑÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÈÇØÏÁÓÇÏÑÇÏÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÈØÜÑ¦ÖÕÏÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÍÏÇÔÇÇÑßØ×ÙÜÚÕ
Ó¦ÛÎÓÇÚËÒÏÑ¦ÖËÏÛÇØÞ×ÑÇÏÙÎÑ×ÔÕÓÇÏÇÖÄÚÕÔÑÇÔÇÖÁÏÇÚÃÐÁØÜÄÚÏ
ÛÇÓËÞÇÒÇØ×ÙËÏÄÚÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÃÇ
×ØÇÛÇÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÓÕØÌÇÛÇËÃÓÇÏÞÇØÕÆÓËÔÎÑÇÏÛÇÁÞÜËÔÁØÍËÏÇ
ÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙÜÚÎÔÎÓÁØÇÓÕß¬Õ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÇßÚÄÁÞËÏÓÖËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÙÚÎàÜÂÓÕß
14.30
Ο Δημοσθένης ÕÙÆàßÍÄÝÓÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏÇÖÄÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇ
¶ËÃÔÇÏÎ×ØÇÖÕßÙßÔÂÛÜÝËÖÏÑÕÏ-

ÔËÓÕßÎÓÇÓ¦ÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦»ÇÍÇÖ×ÓÁÞØÏÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÑÇÏÖÏÕÖ¦ÔÜÇÙËÊÜÚÕÖØÜÃ®

20.00
Φτάνω ÙÚÕ ÁÇÚØÕÛÎÔ×Ô©Ï¤ÃÛßØÕÏ®ÚÎÝÃÒÏÇÔ²ÁÒÓÇÔÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÙËÒÃÍÕßÔ¦ÊËÒÌÕÏÚËÞÔÏÑÕÃ
ËÃÔÇÏÄÒÕÏËÊ× ¦ÛÕÓÇÏÍÏÇÒÃÍÕÔÇ
ÖÏÜÁÔÇàËÙÚÄÚÙ¦ÏÑÇÏÐËÑÏÔ×ÚÎÔ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇØÞÃàËÏÚÕ¦ÍÞÕÝ¶ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏ ¦ÛËÌÕØ¦ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÑ¦ÔÜÚÇ
ÃÊÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÎÔÃÊÏÇÙËÏØ¦!È¦ÌÕÓÇÏÔÚÆÔÕÓÇÏÑ¦ÔÜàÁÙÚÇÓÇÑÇÏ
ÓÄÒÏÝÇÑÕÆÜÚÕÊËÆÚËØÕÑÕßÊÕÆÔÏ
ÖÎÍÇÃÔÜÖÃÙÜÇÖÄÚÎÙÑÎÔÂÁÒÜ
ÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛ×ÔÇËÃÓÇÏÂØËÓÎ
ÔÇÓÎÓÕßÇÖÕÙÖ¦ÚÇÏÎÖØÕÙÕÞÂ
²ÚßÖ¦ËÏÚÕÚØÃÚÕÑÕÚ¦ÊÏ

«Τι ωραία που είναι
η Αθήνα τη νύχτα!
Περπατάω μέχρι το σημείο όπου έχω αφήσει το
αυτοκίνητό μου.
Κοιτάω τα φώτα,
τον κόσμο που περνάει,
ακούω τη μουσική
από τα μπαράκια».
ÔÜÔÕÆÓËÍ×ÈØÃÙÑÕÓÇÏÂÊÎÙÚÎÔ
ÑÕßàÃÔÇÑÇÏÓÇÍËÏØËÆÜËÃÔÇÏÚÕÞÄÓÖÏÓÕß¬ÕÑ¦ÔÜÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÃ
ÙßÔÂÛÜÝÚÇÈØ¦ÊÏÇÁÞÕßÓËÌÃÒÕßÝ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÃÓÇÙÚËÑÇÏÕÏÊÆÕÚÎÝÖÇØÁÇÝÑÇÏÚÎÝÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ

23.30
Τι ωραία ÖÕßËÃÔÇÏÎÛÂÔÇÚÎÔÆÞÚÇ
ËØÖÇÚ¦ÜÓÁÞØÏÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßÁÞÜ
ÇÌÂÙËÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÓÕß ÕÏÚ¦Ü
ÚÇÌ×ÚÇÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÖËØÔ¦ËÏ
ÇÑÕÆÜÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÖÄÚÇÓÖÇØ¦ÑÏÇ
ÇÃØÔÜÚÎÒÁÌÜÔÕÚÕÔÎÓÕÙÛÁÔÎ
ÞÜÔÇÚÕÔÊÜÄÒÎÎÓÁØÇ¡ËÖËØÏÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÇÚÕÑ¦ÔËÏÞËÏÈ¦ÒËÏÁÔÇ
ÖÕÚÂØÏÑØÇÙÃÑÇÏÓËÖËØÏÓÁÔËÏ¬ËÒÏÑ¦ÊËÔÛÇÁØÛÕßÔÌÃÒÕÏÓÇÝÇÖÄÉË

00.30
Η δική μας×ØÇ!ÚÎÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÃÔÕßÓËÑØÇÙÃÒÁÓËÚÇÔÁÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÇÑÕÆÓËÓÕßÙÏÑÂ¬ÕÔÖÇÃØÔËÏÕ
ÆÖÔÕÝÊÃÖÒÇÓÕßÇÊÏÇÈ¦ÙÜÑ¦ÚÏ
ÖØÏÔÑÕÏÓÎÛ×¡ÕßÇØÁÙËÏÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇ¡ËÇÖÕÌÕØÚÃàËÏÊÏ×ÞÔËÏÄÒËÝ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝ ÒËÃÔÕßÔÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕß

15.30
«Μην ξεχνιέσαι ¡ÇØÃÔÇÁÞËÏÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕÈØ¦Êß®ÃÔÇÏÎÌÜÔÂÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÂÝÓÕßÖÕßÓÕß
ßÖËÔÛßÓÃàËÏÔÇÖËØ¦ÙÜ®ÒÃÍÕÚÇ
ÒÄÍÏÇÓÕßÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛ×ÑÇÏ
ÔÇÚËÒËÏ×ÙÜÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÖÕßÁÞÜ
ÔÇÑ¦ÔÜÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÌÆÍÜÍÏÇ
ÚÕÛÁÇÚØÕÇÃØÔÜÚÕÑËÃÓËÔÕÙÚÇ
ÞÁØÏÇÓÕßÑÇÏÇØÞÃàÜÔÇÊÏÇÈ¦àÜ
ÞÜÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÄÒÎÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÁÖÜÚÕÔØÄÒÕÓÕßÔÏ×ÛÜÚÎÙÑÎÔÂÓÖÇÃÔÜÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕßÁØÍÕß¡ÂÖÜÝÇßÚÂ
ÚÎÔÇÚ¦ÑÇÔÇÚÎÔÁÒËÍÇÇÒÒÏ×Ý"®
ÙÑÁÉÎÓÕßÄÓÜÝÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏ!
ÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ÜÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
¢ËÆÍÜÍØÂÍÕØÇÍÏÇÔÇÖØÕÒ¦ÈÜ
18.30
Επιτέλους, ÚÇ ÖØÄÒÇÈÇÄÒÇ¦ÔÚÇÈÁÈÇÏÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÎÓÁØÇÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÓÎÚÕÏÓ¦àÕÓÇÏ
¢ÇÍÎÚÄÈÏÚÇÓÃÔËÝÑÇÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃ-

«Κάθε φορά, ~ÑÚ¤ÌÜi³iÙ{Ò¨~É{Ñ³Ñ¨Ñ³ÒÉV~Ò³ÑËÙ{Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÐÉ³i
ËÙ{ÑÉ{¨ÒUKÒ×ÐÑ{V³ÖÐÑ{~ÒÇÓ³ÑÐÑ~Ñ{ÐÌÜ{ØÑ~Ö³ÙÉÖ³É¨~ÈÙÖ{ioÑËËÑÌ³i~iÊ1ÓÜÑÈo~É³¨ÚVÑÉËÐÑ{Ê¨ÉÐiVÑÐiÐÈÑÒ³Ñ{
i¨TÊuVÜÓÉ{iÑ¨ËÑåÜÒoÜÈ

01.30
«Και κάθε ÈØ¦ÊßÑÕÏÓ¦ÙÇÏÓËÁÔÇÔ
ÛÎÙÇßØÄ!ÇßÚÂÔÚÎÔÖÕÒßÙÂÓÇÔÚÎ
ÇßØÏÇÔÂÙÕßÓÁØÇ®!ÙÚÃÞÕÝÚÕß¬¦ÙÕßËÏÈÇÊÃÚÎ ÇÒÎÔÆÞÚÇ

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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Κυριακή 5 Μαΐου 2019

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Κληρικαλισμός, μυστικότητα και κακοποίηση
ο φετινό ¦ÙÞÇÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÖÏÑØÄÍÏÇÚÎÔ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇ!ÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÎÝ§ÕÚØ
§ÚÇÓÚÕßÇØÏÙÏÕÆÊËÔÂÞÎÙÇÔ
ËÔ×ÙÚÕ¦ÒÒÕ¦ÑØÕÙÚÎØÏ¦ÔÑÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÏÙÚÕÃÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔÇÔÂÓËØÇ¬ÇÊÆÕÇßÚ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇÇÖÁÙÖÇÙÇÔÍÏÇÒÃÍÕÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÚÜÔÖÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÓÎ
ÖÏÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑØÃÙÎ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô¶ÖÕÒÒÕÃ
ÒÁÔËÑÇÏÇÏ×ÔÜÔ¶ÖÕßÙßÍÑÒÕÔÃàËÏ
ÚÎÔ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝÇÔÎÒÃÑÜÔÇÖÄÑÒÎØÏÑÕÆÝÚÎÝ
ËÖÃÓÇÑØ¦ÙËÏØ¦ÔËÚ×ÔÙËÄÒÇÚÇ
ÓÂÑÎÑÇÏÚÇÖÒ¦ÚÎÚÕßÑÄÙÓÕß©Ï
ÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÂÊÎÕØÇÚÁÝÛÇËÃÔÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÇÖØÄÈÒËÖÚËÝ
©ÏÇØÏÛÓÕÃÚÇØ¦àÕßÔ!ÓÄÔÕÙÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÎÃÊÏÇÎ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÇÏ
ÏËØËÃÝÍÏÇÖÇÏÊËØÇÙÚÃÇÇÖÄ
ÚÕ ×ÝÚÕËÔ×ÕÏÑÇÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÇÔÂÒÏÑÕÏÇÔÁØÞÕÔÚÇÏ
ËÑËÃÙË©ÏÒÄÍÕÏÖÕßÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÊßÔÇÚÄÁÔÇÚÁÚÕÏÕÓÇàÏÑÄÁÍÑÒÎÓÇÊËÔÓÖÕØËÃËÖÕÓÁÔÜÝÔÇËÃÔÇÏÙßÍÑßØÏÇÑÕÃÕÆÚËÔÇ
ËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÉßÞÕÖÇÛÕÒÕÍÃÇÞÕßÔÇÙÌÇÒ×ÝÚÎÔ
ÖÎÍÂÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÊÕÓÂÑÇÏÙÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÑÇÏ
ËÐÜËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÃÒÄÍÕÏÇÒÒ¦ÛÇ
ÓËÃÔÕßÓËÙËÚÕÆÚÕÚÕÙÆÔÚÕÓÕÙÎÓËÃÜÓÇÓÄÔÕÙÚÕßÝËÔÊÕËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÆÝÖÕßËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÏ
ÙÕÈÇØÄÚËØÕÏÔÇÌÁØÜÊÆÕ!ÖØ×ÚÕÔÕÑÒÎØÏÑÇÒÏÙÓÄÝÄÖÜÝÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏÓËÙÌÕÊØÄÚÎÚÇÑÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÕ¦ÖÇÝ¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÔÏËØÁÇÓÏÇÆÖÇØÐÎÐËÞÜØÏÙÚÂÖÁØÇÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÏËØÄÖØÄÙÜÖÕÊËÔÚÕÑØÃÔËÏÝÖÕÚÁ
ÚÕßÖÇØÇÊÃÊËÏÝÚÎàÜÂÙÕßÔÇÚÎÔ
ÕÊÎÍÂÙËÏ©ÊËÆÚËØÕÝÒÄÍÕÝËÃÔÇÏ
ËÑËÃÔÎÎÇÏÜÔÄÈÏÇÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÄÚÏÊÎÒÇÊÂÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÁÖËÏÔÇÓÁÔÕßÔÓËÚÇÐÆÓÇÝ
ÔÇÓÎÈÍÇÃÔÕßÔÖÇØÇÁÐÜÍÏÇÔÇÓÎ
ÊÃÔÕßÓËÄÖÒÇÙÚÕßÝËÞÛØÕÆÝÚÎÝ
ÖÃÙÚËÜÝßÚÄÝÕÊËÆÚËØÕÝÒÄÍÕÝ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝÏËØËÃÝ
ÑÇÏËÖÏÙÑÄÖÕßÝÙÚÎÙßÍÑ¦ÒßÉÎ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÔÕÓÇÙÚËÃÑÇÏÕÓËØÚ¦
¬×ØÇÄÓÜÝÎÙßàÂÚÎÙÎ¦ÔÕÏÐËÚÎÔ¦ÔÕÏÐÇÔÚÇÃÊÏÇÚÇÛÆÓÇÚÇ
ÑÇÏÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÚÃÖÕÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÎÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ

Ο Μάνος Κοντολέων (www.
kontoleon.gr) είναι πεζογράφος.
Το πλέον πρόσφατο βιβλίο του είναι «Η Κασσάνδρα στη Μαύρη Αμμο» (Εκδόσεις Πατάκη). Πρόκειται
για ένα μυθιστόρημα που ανασκαλεύει τους μύθους και ερμηνεύει
απρόσμενα το σύμβολο μιας διαχρονικής ηρωίδας.

Τ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

{Ñ³ËKÑj(ÒÒK¨Ë~É³Ñ{
t ~È¨ËÑ$Ð³u³È0ÇÒK{Ü
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$ÐÜoØÙÉÓT³Ó~É×ÚÉË~Ò³{³Ó³{Øo{Ñ³Ë³ÑÐÉoÒÜÑÒÚi¨³{ÐÑ³ÑÙ{ÑKÒÇ
ÊÑ³Ño¨Ò×ÑÌ³Ñ³ÑÇÉo
ËÙ{Ø
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Η εξομολόγησηÜÉ³ÐÓ¨É{Ñ(ËÑ~ÑØ³È0ÇÈÇÓÉÜ³Ó{dÆÆwd®¬

Μόνο στις ΗΠΑ
κατηγορούνται 4.400
ιερείς της Καθολικής
Εκκλησίας
για παιδεραστία,
από το 1950 ώς το 2002.
 ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÏÇÚÄÙÕÏÙÞßØÂÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÑÇÓÃÇÙßàÂÚÎÙÎÊËÔËÒÁÍÞËÚÇÏ©
¦ÖÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÎÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÙÚÎÔ ÕßØÃÇËßÞÇØÃÙÚÎÙËÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÖÕß
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÇßÚÕÆÝÚÕßÝÒÆÑÕßÝ
ÑÇÏÁÊÜÙÇÔÚÕÔÒÄÍÕÙÚÇÛÆÓÇÚÇ®ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÁÞËÏËÔËØÍ¦
ÑÇÏÛËÙÓÏÑ¦ÑÇÏÎÃÊÏÇÎ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÑßØÃÜÝÄÓÜÝÓËÚÁÞÕßÔÙÕÈÇØÕÃÛËÕÒÄÍÕÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÏÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝÉßÞÕÒÄÍÕÏ
ÑÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏ
ÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ¦ØÛØÇÓËÒÁÚËÝ
ÑÇÏÈÏÈÒÃÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÖÕÔ¦ËÏ
ÎÉßÞÂÚÕßÝÍÏÇÚÇÛÆÓÇÚÇÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÙßÔÂÒÛÇÔÖÕÚÁ
ÙÚÎàÜÂÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÖËÖËÏÙÓÁÔÕÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÚÏÑ¦ÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇ
ÖÄÄÙÇÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÛÇÙÚÇÛ×ÙËÁÔÇÓÄÔÕÖÕßÇÌÕØ¦

ÑÇÏÚÎÔ©ØÛÄÊÕÐÎÑÑÒÎÙÃÇØÁÖËÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏËÖÏÚÁÒÕßÝÇßÚÂ
Î¦ÑØÇÏËØÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÇÖÄÇÏ×ÔËÝÚÕÔÏËØÁÇ©ÏËØÁÇÝ
ÇÙÑËÃÇÖÒ×ÝÁÔÇÒËÏÚÕÆØÍÎÓÇÖÕß
ÚÕßÁÞËÏÇÔÇÛÁÙËÏÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÖÏÙÚ×ÔÚÃÖÕÚËÒÏÍÄÚËØÕÚÃÖÕÚË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔËÃÔÇÏÙßÔÄÓÏÒÕÝ
ÚÜÔÇÍÍÁÒÜÔÖÃÙÎÝÎÏÊÁÇÑÇÏÎ
ÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÖÇÚØÄÚÎÚÇÝÄÚÇÔÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÁÐÜÇÖÄ
ÚÇÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÚÇÚ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝ
ÇÊËÒÌÄÚÎÚËÝÏÊÃÜÝÄÚÇÔÇÙÑËÃÚÇÏ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝÑÒËÏÙÚÂÝÊßÇÊÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÖÎÍÂ
ÖÒÂÛÕßÝÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÙËÜÔÑÇÏÊÏÇÙÚØÕÌ×ÔÝÖ¦ØËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÖÇÚØÄÚÎÚÇÝÎÏÊÁÇÑÇÏÎÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÇÊËÒÌÄÚÎÚÇÝ!ÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÄÒÕÏÑÒÎØÏÑÕÃÑÇÏÒÇáÑÕÃËÐÃÙÕß
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÃÊÏÕßÇÚÁØÇ"
¬ÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝÇÔÎÒÃÑÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÎÔ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦
ÔÇÛÁÚÕßÔÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦
ÑÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝ
ÇÍÇÓÃÇÝÚÜÔÏËØÁÜÔÇÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝÔÇÙßÔÊÁÙÕßÓËÇÏÚÏÜÊ×ÝÚÎÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÇÍÇÓÃÇÚÕßÑÒÂØÕß
ÓËÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÇÔÎÒÃÑÜÔÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÃÕÍ¦ÓÕÝ
ÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÊËÔ
ÙÚ¦ÛÎÑÇÔÖÕÚÁËÓÖÄÊÏÕÍÏÇÖÇØÄÓÕÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÇÔÚÃÛËÚÇÚÕÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÖËÊÃÕÚÁÒËÙÂÝÚÕßÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÎÑÇÑÕ-

ÖÕÃÎÙÎËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÇÌÕØ¦ÙÚÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÇÔÂÒÏÑÇÇÍÄØÏÇÖÏÖÒÁÕÔÊËÔÛÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÚÏÓÎÚÏÑÄÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÔÇ
ßÖÕÔÕÎÛËÃÑÇÚ¦ÚÎÙÞËÚÏÑÂÛËÕÒÕÍÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÍÏÇÔÇÓÎÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖÒ×ÝÖÇÏÊËØÇÙÚÁÝÕÏÖÇÖ¦ÊËÝ ÇÏÄÓÜÝÎ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÇÍÇÓÃÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓË
ÁÔÇÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÓËÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ÇÖÄÌÇÙÎËÔÄÝÔËÇØÕÆ¦ÔÊØÇÔÇàÂÙËÏËÔÇÍÇÓÃÇÚÎàÜÂÚÕß
ÓÖÕØËÃÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÓÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑ¦©Ï ÇÛÕÒÏÑÕÃÖÏÙÚÕÃËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÚÕÏÓÕÏÔÇÊËÞÛÕÆÔ
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÝÚÎÝ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÇÍÇÓÃÇÝÇÖÄÄÚÏ
ÌÕÈ¦ÚÇÏÎÑÑÒÎÙÃÇ
ÃÊÏÇ¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÚÕÔÚØÄÖÕÔÇÒÆÙËÏÚÕàÂÚÎÓÇÞÜØÃÝÚØÏÍÓÕÆÝÇÌÕÆÇßÚÂÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÛÇ
ÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÕßÝÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÏËØËÃÝÑÇÏÄÞÏÈËÈÇÃÜÝËÑËÃÔÕßÝÚÜÔ
ÚÇÍÓ¦ÚÜÔÔÎÑÑÒÎÙÃÇÛÁÒËÏÔÇ
ÊËÃÐËÏÁÓÖØÇÑÚÇÑÇÏÄÞÏÙÚÇÒÄÍÏÇ
ÄÚÏÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏËÔÍÁÔËÏÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÁÞËÏÊÆÕÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÔÇÒ¦ÈËÏ!
ÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ
ÇÍÇÓÃÇÚÕßÑÒÂØÕßÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÞËÏØÕÚÕÔÃÇÍßÔÇÏÑ×Ô
ËÔÁÞÜÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÎ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇ
ÛÇÚÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÑÇÏÚÇÊÆÕ©ÚÇÔ
ÛÇËÃÔÇÏÖÏÇÇØÍ¦

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Το ενεργό ηφαίστειο Νικόλας Κάλας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
Ο μοντερνιστής κριτικός
Νικόλας Κάλας
εκδ. Αρμός, σελ. 235

φιλόσοφος-λογοτέχνιςÒËÐ¦ÔÊØÇËÒÎÍÏ×ØÍÎËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÔÖÕÏÎÚÂÑØÏÚÏÑÄÑÇÏÛËÜØÎÚÏÑÄÚÎÝÚÁÞÔÎÝ§ÏÑÄÒÇ ¦ÒÇÝ  ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÎÈØÇÈËßÓÁÔÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÍÏÇÚÕÔ
ÃÊÏÕ ÚÕßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÈÏÈÒÃÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÑØÏÚÏÑÄÛËÜØÎÚÏÑÄÁØÍÕÚÕßÇÔÂÙßÞÕßËßÇÃÙÛÎÚÕßÇßÚÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÇÖÄÚÇ
ÔËÇÔÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ
¡ËÙÕÖÄÒËÓÕÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÑÇÚ¦
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÙÚÎÇÒÒÃÇÓËÚÕÔ¡ÖØËÚÄÔÑÇÏÚÕßÝßÖËØØËÇÒÏÙÚÁÝÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÓÁÞØÏ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÙÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÓËØÏÑÂÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔØËßÓ¦ÚÜÔÖÏÞËÏØËÃ
ÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÛËÜØÎÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÚÕß ¦ÒÇÙË
È¦ÛÕÝÞØÄÔÕßÑÇÏÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓË
ÚÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÌÏËØ×ÔËÏ
ÚÁÒÕÝÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÓËÚÕÔ
ÏÚÍÑËÔÙÚ¦ÏÔ
ÖÄÓÇØÐÏÙÚÂÝÚØÕÚÙÑÏÙÚÂÝ
ÑØÏÚÏÑÄÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÕ ¦ÒÇÝÇÙÌßÑÚÏ×ÔÚÇÝÙÚÕÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÄËÒÒÎÔÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ

Η

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÇßÚÕËÐÕØÏàÄÓËÔÕÝÏÊÃÜÝÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÖËØÃÕÊÕÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÙËØÜÓÇÒÁÕÑØÏÚÏÑÄÖÔËÆÓÇÄÞÏÖÒÁÕÔÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
ÄÙÕÍÏÇÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÚÏÝËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝÖÕÖÇØÚÑÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÚÁÞÔÎØ¦ÌËÏÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÕßÖ¦ÔÚÕÚËÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÇ
ÛËÜØÎÚÏÑ¦ÑØÏÚÏÑ¦
ÚÕßÑËÃÓËÔÇÄÓÜÝ
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ ÙÚÇ
ÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ËÒÎÍÏ×ØÍÎ
ÊËÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÇßÚÂ
ÉßÞØ¦ ÇÒÒ¦ ÜÝ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂ ÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕÝÖÇÃØÔËÏÓÇÞÎÚÏÑ¦ÛÁÙÎ
ßÖÁØÚÕß ¦ÒÇÝ
ËÔ ÑØÆÈËÏ ÚÕÔ
ÛÇßÓÇÙÓÄÚÎÝÍÏÇ
ÚÏÝËÖÏÚËÆÐËÏÝÚÕß
ÚÎÛÒÃÉÎÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔËÞÛØÄÚÎÚÇÂÚÎÔÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕßÇÖÕÊÃÊËÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚÇÙßÔÊÁÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙÚËÔ¦ÓË
ÚÎÔÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÂÖÇÏÊËÃÇÚÎÔ
ÕØÛÄÊÕÐÎÈßàÇÔÚÏÔÂÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕßÐËØÏàÜÓÁÔÕß¬ÎÝÈ¦àËÏÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ
ÑÇÛ×ÝÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÇÖÕÑÕÓÃàËÏ

ÙßÞÔ¦ÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÔËßÓÇÚÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇÖÕß
Ñ¦ÔËÏÚÕÔÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕ ¦ÒÇÝÔÇ
ÐËÞÜØÃàËÏ
ÓËÒÁÚÎÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÑÇÚ¦ÞØÕÔÏÑÂÇÑÕÒÕßÛÃÇÑÇÏÛÇÂÚÇÔÞØÂÙÏÓÕÇÔ
ÎÁÑÊÕÙÎÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÜÔÁØÍÜÔÚÕß
¦ÒÇÝÙÚÇÕÖÕÃÇÎ
ËÒÎÍÏ×ØÍÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏ ÇÔ ÄÞÏ
ÖÒÂØÎ ËØÍÕÍØÇÌÃÇÑÄÓÇÛÇËÃÞËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÔ
ÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚËÑÓÎØÃÜÔËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑ¦ÖÕÏÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÄÞÏÚÄÙÕÓËÈ¦ÙÎÄÙÕ
ÓË ÇÌÕØÓÂ ÚÕÔ
¦ÒÇÝÏÇÈ¦àÕßÓËÖÞÄÚÏ¬Ù¦ÚÙÕÝÑÇÏËÌÁØÎÝ
ÇÔÕÃÍÕßÔÁÔÇÔÖÇØËÒÑßÙÚÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÇÐÆÚÕßÝ×ÙÚËÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÇÖÇØÇÚÂØÎÚËÝÕÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÕß§ ®ÏÕÑ¦ÚÜÄÚÏ
ÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝÚÎÝ
ËÒËÆÛËØÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÔÇÖÇØ¦ÍËÏ
ËÏÑÄÔËÝÓËÚÇÌÕØÁÝÑÇÏÙÆÓÈÕÒÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÐÃÜÔÇÔÚÇÑØÏÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÚÕß§ ÁÈØÏÙÑËÇÖÂÞÎÙÎ®

ÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÔÍÍÕÔÄÖÕßÒÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÑÇØÃÓÖÇ¡ÖËØ¦ÚÎ
ÑÇÏÐÏ×ÚÎ
ÇÔ¦ÍÑÎËÖÇÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔ
ÄØÜÔÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝËÔÄÝÐËÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÔÄÔÇ
ÖÕßÇÖÁÚßÞË¦ÒÒÕÚËÔÇÙÚÇÛËÃÙÚÕ
ÆÉÕÝËÔÄÝ ÇÈ¦ÌÎÂÚÕ×ØÏÓÕÇÃÚÎÓÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÙÂÓËØÇÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÇÙÌÇÒ×ÝÙßÓÖÒÁËÏÓËÇÖÄÉËÏÝÚÕßÔËÇØÕÆ ¦ÒÇÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÏÊÃÜÝÙÚÕÔ
ÈÇÛÓÄÖÕßËÑËÃÔÕÝÞ¦ØÎÙÚÎÔËßØÆÚÇÚÎÖÇÏÊËÃÇÑÇÏÙÚÎÔÑØÏÚÏÑÂ
ÚÕßÕÐÆÚÎÚÇÁÑÊÎÒÎÖÞÙÚÇÑÇÈÇÌÏÑ¦ÚÕßÂÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÖÕß
ËÖÏàÎÚËÃÓËÚÕÔËÖÃÙÎÝÔËÇØÄÎÓÇØ¦ßÖËØÁÈÇÏÔËÚÎÔÇÌÁÒËÏÇÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÙÚØ¦ÚËßÙÎÝ
ÒÒ¦ÖÄÙÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËßÖÁØÑ¦ÖÕÏÜÔÑÇÏËÐÇÔÚÏÊÏÇÙÚÕÒÂÝËÏÝ
È¦ØÕÝ¦ÒÒÜÔÚÕÑØÏÚÂØÏÕÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦"ÒÒÜÙÚËÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎËÒÎÍÏ×ØÍÎÔÏ×ÛËÏÑÇÔËÃÝÚÕÔ
¦ÒÇÝÓ¦ÒÒÕÔÔÇÓÕÞÛËÃßÖÁØËÔÄÝ
ÙßÓÌÏÒÏÜÚÏÑÕÆËÑÒËÑÚÏÑÏÙÓÕÆÖÕß
ÇÖÄÔÜØÃÝÁÈÇàËÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÇ
ÊÄÍÓÇÚÇËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÓËÁÓÖÔËßÙÎÊÃÞÜÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÊÏÊÇÑÚÏÙÓÄ
ÙÚÎÔÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÂÕßÙÃÇÚÕß
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÁØÍÕßßÚÄÖØ¦ÍÓÇÚÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÏÙÂÓËØÇÔÇ
ÓÇÝÒËÃÖËÏ

åÌ³ÈØÇ³ÉØÚÑ×ÑÇÑÜÜÖØVÑÜÜÒo{ÑÑÐiÑ¨ÉÂioiÚÑÌÑ~ÌÐÑÉ¨{Ì³É¨ÈØV
ÑÑ×Ó¨ÐÌ³1ÐÒ¨KËi~Ñ{³1ÑÒi0¨{Ñ¨ËÙigÌ{
³ÈØo¨ËÇÈÑÌ~³ÒVÚÑÐÉ
~Ñ³ÑÜÒKÈåÌÂÓÈØ³$~Ñ¨
$ÈÒ{Ü³~Ñ{³'¨Ñ³ØÒ×~Ñg
Ñ¨ÙÌ~i³ÉØ~ÈKÓ³ÉØÚÑÉ¨ËÐÉÑÑÑ~Ö
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Û{ÑKÒÇÈÊÚØÜo³ÉTËÑÑ{
ÑÌ³ÑÙ{~Ò³iØt³Ó~ÑuÙÉÉ¨{ÐÓ~Ò³{ÑÐÒÚVÑÜÜÒÑÑ{ÚÑÚ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για
πρώτη φορά;

0it(ÑÑoËÑ³(Ñ¨{Ëu³È$Èo~e
å×¨ÐÊi¨Ì×Ñ³i~Ñ³Ñ³¨×Ê³ÈÑÖ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

É³ÑÂ{ÙÉÖÉ³ÉÜÜÒT¨Ì{ÑË.³iÉ×iKÉËÑ
ÐÈ0Ì³ÉÈÙ{ÒKÑÑo{ÑÒÑÌ
³ÓÉ¨{Ø×¨ÓØ

~Ñ{ÑÐÓ³¨i³ÉØÂÉ×ÖÜÜ{Ñ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³iØ.ÉÜË~t ³ÉÇ{¨Óu
«Η Κασσάνδρα στη μαύρη άμμο»:
Τι σας έκανε να επιλέξετε την Κασσάνδρα ως ηρωίδα;

Ù{ÑT¨{~Ì³i³ÑÑÈ³ÖÈo{Ñ
ÉÐÓÑÈÐKÜËÇÉ{iÑÒÙ¨ÑU³
Ò³ÐÉ~ÉËÈÐ¨ÉËÑKÜÓÉ{
³ÖÙioÖ{Ò×¨ÉØ¨ÒÂÉ{ØioÉÐÌ~Ñ{ÜÑVÑÜÜÒÙÉ
Ð¨ÉËÑ³ÈØÉËÉ{ÑÐi³{Ø
¨Ò³³È
Πώς αντανακλάται στο σήμερα αυτός «ο ιδιότυπος πολιτικός προβληματισμός του χθες», όπως περιγράφετε το μυθιστόρημά σας;

ÐËÇØiÉTÊÐÑØÉËÑ{Ð{Ñ
~Ñ³ÉÂTÊÉ¨ËÙØ³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØV~Ñ³Ò³iËÑÉÐÉËØ{ËÙ{{{
ÒÚ¨{~Ñ³Ñ³¨Ó×ÈÐÉÌÜÑÌÑ
ÊÐÑØTÑ¨Ë³i~ÑÑÌ³i'ÖiÊÐÑØ
~Üi¨Ù³ÊÚi~ÑÑÌ³{Ø¨ioÖÐÉÉØoÉ{ÓØ ÈÜÜo{~ÊÉÐÉ{¨ËÑ
ÑoÉË³Ñ{VÑ~¨{KØÌØÓÑØÉÑÑ³Ñ³iÐÓØÓ×iKØÑÙ{Ñ×¨ÉË
o{Ñ³iÌ{ÑÈÐKÈÜÊ³Èo{Ö
³ÈÌÈiÙÈ³{~Ê~{ËÑ³È
¸ÈÑ{ÑÙÉÐ¨ÉËÑ{TÈ¨{³ÉË
ØÙ{ÑÖÉ{É¨ËÙÉ×iKÉËÑØ
Μετράτε ήδη σαράντα χρόνια και
σχεδόν εξήντα βιβλία: αν είχατε
την ευκαιρία ένα από αυτά να το
ξαναγράφατε, θα το κάνατε;

ÑVÊÙiV³~Ò{Ñ³ËV~ÑÚØÜ~Üi¨É³Ñ{ÑÈ³ÊiÑ¨Ñ³ÒT¨i
¨ÉËÑÐÈVÑÈÚÌ¨Ði³ÑÑÌ³iÐ{Ñ
ÓTÑ¨TËÉ{ÑÉÉÂÉ¨oÒÇÐÑ{~ÉËÐÉÑ~ÜÑ{~ÒVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÂÑÑo¨Ò×³Ñ¨³ÑÐÈK{KÜËÑØo{Ñ³Ë
ÚÓÜÑÌ³iÐ{ÑÑÙ{¨Ú
³ÑÜÒÚi³iØÈoo¨Ñ×{~ÊØÐÈÉÌ³i³ÑØ~Ñ{
ÑÌ³iÒÜÜiÑÐÑÚi³ÉÖÉÓÈ
³ÑÉ¨oÑ³Ê¨{Ñ
³ÐÉoÒÜÙÑ~ÒÜ
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EPA/PETER FOLEY

AP/ MARIANA ELIANO

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/NIELS WENSTEDT

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

Το 1897,ÑÐËo({Ñ¨ÌÇo¨Ò×{É³ËÑ~Ñt ÙÌØ.É³$¨ÓVÑÐÉÊÐÉ¨ÐÉ³Ò³iK¨TÊuV
ÈÑÊ~É{³ÈÉË/vÃ©©_w
¦_x©Å>³iØÑÙ¨Ë³iØ{ÑÙ{~Ñ³{~ÊÑÌ×ÑiÙ{~ÑËÉ³ÐÈÉË
ÓÑ³{³ÑoÌ³¨³
~Ñ³ÌT³ÈÓ¨oÈ ËÑ{i{~oÓÉ{Ñ³iØËÜ{Ñ{¨Ó¨V{¨Ìo{
³iØËÑØÑÑo~Ò³i~ÑÑÑ¨ÑÙÈ³Ó¨o³ÈØÑÇË0ÐÈÉË³ÑÓ~³iÉ³¸VÑÜÜÒÖÐ×ÑÐÉ³{Ñ{~ÌÌÐÉËÑ{
ÌÐ{ÐØ~Ò³TØ

Ο νεαρόςÑ¨TioÌØ³Èåo{ÑÂVÑ³Ò{Ø ³É
{T³VÈ³~ÑÜ~ÑË¨{ÚÑoËÉ{¸ÆÉ³V
ÉËÑ{³ÚÓÐÑ³{To¨Ñ×ËÑØ³åÐ³É¨³ÑÐV³³ÑÚÐÌºxX_¦¦²
ËÑ{ÐËÑÑ~ÌÐiÙiÐ{È¨oËÑ³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØ~ÜÉ~³ËKÑØ>-__X¦kV
È³åÐ³É¨³ÑÐÐÌÓTÉ{Ñ¨ÓÐKÉ{ÉÜÜÖØ³ËTÈØ Èo~É~¨{ÐÓiÉ{~Ñ³{~ÊÑ¨ÓÐKÑiÑ~ÑÜÖ×Úi~É³i¨ioÖÐÉi³È¨³È
iÐ{³ÉÜ{~Öo{Ñ³0ÒÐ{Ø{o~ÑÒÐÉÑ³åo{ÑÂ~Ñ{³i0Ì³ÉÑÐ³
ÙËVÈÓÜiÂÉÐÉË~i³$ÜÜÑÙÐÉwÆ

Ο διάσημος ÑÌØ~iÚÓ³iØ(ÓÙ¨åÜÐÙÌKÑ¨Ñ¨È{ÒÇÉ{³i×³o¨Ñ×{~ÊÙÈÜÉ{Ò³È³i ÓÑ4Ì¨~iV
³i>¦H¦ºnv>_¦Ã³ÑÙÈ³{~Ò
³iØl¬iØ$ÙÖ Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Ü
t8>x²xnk¦²v_xnv²uÙ{Ò¨~É{ÑÓØ
¸ÈËÈ×Ó¨É{³i ÓÑ4Ì¨~i³{Ø
×³o¨Ñ×{~ÓØt É~¨ÓØ'ÖÉ{Øu³È
åÜÐÙÌKÑ¨VÉi¨ÉÑÐÓÈÑÌ³ÈØ
ÖoT¨ÈØ¨ÉÑÜ{³ÓØÇo¨Ò×ÈØ
³iØÑËÑØ${×³o¨Ñ×ËÉØ³ÈÈÐ{ÜÖ~Ñ{ÐÉ³³É~Ì¨³³Ñ{{³ÈVÐÉÙ{ÒÚÉi{~É{Ì³i³ÑØ~Ñ{
ÜÑÐÉ¨ÊØT¨ÊiØT¨ÐÒ³

Στο ΣισμανόγλειοÓoÑ¨³iØ³Ñ³{ÖÜiØV³i³{~ÜÒÜVÈ
³ÉoÒÇÉ{³{ØÙ¨ÒÉ{Ø³È¨ÂÉÉËÈ
³iØ ÜÜÒÙÑØVÉo~Ñ{{Ò³i~ÉiÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³iØ {¨ÊiØo{Ñ³ÇÊÐÉ
³Ë³Üt0Ñ0É³¨ÒÙ{Ñ³iØ(ÌÜiØuVÉ
É{ÐÓÜÉ{Ñ¨{ÙÑØ¨i³{~Ö ËÑ{Ð{Ñ
~{K³ÌØÑÑ³iÐÓÑÑÐÊÉ
ÑÌ³iÐÑ~¨{Ê~Ñ³ÑooÊ~Ñ{ÑÌ³{Ø
{~oÉÉ{Ñ~ÓØÑ×ioÊÉ{ØÈÐÉ³Ñ×Ó¨Úi~Ñ³i:ÒÚi Ó~ÚÉiÚÑ
Ñ¨ÑÐÉËÉ{³i³Ñ³{ÖÜi
ÓØ³{Ø¸´ÑÎÈ~Ñ{ÐÉ³ÒÚÑÐÉ³Ñ×É¨ÚÉË³i:ÒÚi~Ñ{³iåÚÊÑ

Επειτα ÑÌÐÉoÒÜÉØÉ¨{Ó³É{ÉØ~Ñ{
T¨{~Ê~ÑÚÈ³Ó¨iiVÒ{ÂÉ³Ñ
É¨ËT¨Ñ³È.Ñ.ÉÐÑ³{Ò³
ÐÈÉË~Ñ{³Ò¨~oÜÈ³{~ÊØ³È
ÙÈÒ¨Ù0{oËÙÑ¸mw¸ÆÆ¸VÈ
ÉÑÑÜÉ{³È¨oÉËÐÉ³Ò³iÙ{Ñ~Ê
³iØÜÉ{³È¨oËÑØ³ÈVo{Ñ{~Ð{~ÖØÜÌoÈØV³¸Æ ³Ñ³ÌÉ{¨
ÇÊØ³ÈÑÖoÜÖ³iVÓÑÒ¨~oÜÈ³{~ÊØVÈi{~oÓÉ{Ò³È
¨ÒÚiÉÑ~¨Ñ³ÊÉ{ÓØÉÓÑ
T¨Ì{ÑÐÉ³Ò³ÚÒÑ³Ì³È ÑÑKËiÓo{ÉTÒ¨i³iÙ{ÉÚÊo~ÑÜÉ¨Ë
>º©_¦B8x¦²v

Διαμάχη για την «Οδό Σεντ Ονορέ»

Η τοιχογραφία του αρχηγού

Ο Αλμοδόβαρ εκθέτει

Τα Τετράδια της Πόλης

Το πάρκο του Τσιγίδα

EPA/YOAN VALAT

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

${ÐÈ~{Ë³³{ØÌTÚÉØ³È.i~ÈÒÑ
ΠΑΡΙΣΙ

Λέγεται Ì³{.i~ÈÒÑØÉËÑ{ÐÌØ³ÑÐÌØ³~ÌÐÈ~ÈÜÒÉ{
ÑÒÐÉÑÉ¨Ò×{ÑK{KÜ{ÜÉË
${ÐÈ~{Ë³V{ÈÑËÚ¨{{ÑÜÑ{K{KÜ{ÜÉØV³iÑ¨{³É¨Ê~Ñ{
ÙÉÂ{ÒÌTÚiÉËÑ{~ÐÐÒ³{³iØÒÈÜiØ
Ü{³{³{~ÊØ~Üi¨Ð{ÒØ³iØÑÜÜËÑØVÐ{Ñ~Ñ³Ò~³iiÑ¨~É³Ò¨Ì×Ñ³iÈ×ÉËÜÉ{ÜÜÒ³ÈØÑoÉØ
ÜÜÐÈ~{Ë³ÈÑTËÇÈÑ
~¨Ñ³iÚÖ{~Ð{~Ò.³ÌTØÉËÑ{
iÓ³ÑÂi³ÐÈ~{Ë³³iË³Ñ
³iØ(Ño~ÌÐ{ÑØåÕÜiØÜi¨Ð{ÒØ

³iØ2 -!VoÉoÌØÈÚÑÙiÐ{È¨oÊÉ{É¨Ñ{³Ó¨ÙÉÐÉÖÉ{Ø~Ñ{
ÈT¨ÉÉ{Øo{Ñ³i¨³ÑËÑ³ÈØ
É{~ÌÑ³ÈÑËÚ¨{ÑÜÑ{K{KÜ{ÜÉË³.i~ÈÒÑÉËÑ{ÓÑ
ÑÌ³ÑÉÐKÜÊÐÑ³Ñ³È(Ñ¨{{Ö~Ñ{
ÈTÒiÉ{~ÌÑ³ÈØÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{
~Ñ{³i(ÑÑoËÑ³(Ñ¨{ËV~ÑÚØ
ÐËÑÑÌ³{Ø{ÙiÐ×{ÜÉËØoËÉØ
ÜÊiØÉËÑ{ÑÌ³iÑ¨{³É¨ÊÌTÚiV
~³Ò³i¨~ÈÐÑËÑ³È.É{ÓÜ
~Ñ{³i¨~ÈÐÑËÑ³È³ÉÐÓÜ0Ñ¨³ÑÐ{~¨ÐÒoÑÇÑÉÐ×ÑË³i~Ñ³{ØÌTÚÉØ³È.i~ÈÒÑ³

®Ñ{Ñ~Ñ{³ÑÙ{Ñ~ÒÈÊ¨TÑ~Ñ{
ÐÉ³ÑTÉ{¨{ÐÓÑK{KÜËÑÑ¨Ò³{ØÑ³{Ù¨ÒÉ{Ø³~Ñ{~K{KÜ{ÜÉËÈÙ{ÑÐÑ¨³Ö¨³Ño{Ñ³
ÑÚÓÐ{³Ñ³Ño{ÐÌ${ÐÈ~{Ë³
³ÑÙ{Ñ~Ò~ÑÚ{É¨Úi~Ñ~Ñ{ÊÙi³
ÉÂ{~Ì³iØÑÜÜ{~ÊØå~ÑÙiÐËÑØ³
¬dÑÑ×Ó¨É³Ñ{ÑÈ³ÌØÌ¨ØÐÉ
³¨Ù{¨{ÐÌÈ~Ñ³ÑÖÐÉ
~Ñ{ÊÐÉ¨ÑåÜÜÒi³È{iÐÓi
Ð¨×Ê³ÈØVÌØ~Ñ{{Ù{Ñ³ÒÂÉ{Ø
È¨ËÇÈ³iÉÐ¨{~ÊÈÌ³ÑÊ³ÈØV³iÑ{Úi³{~Ê³¨Ò{Òo~~Ñ{³i~Ñ³TÖ¨i³iØ

Ù¨Ñ³i¨{Ì³i³ÒØ³ÈØV~ÑÚ{É¨Úi~É³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È
´Æ${ÐÈ~{Ë³Ð¨ÉËÑÉËÑ{
~Ñ{³È¨{³{~ÌÑÂ{ÚÓÑ³VÑÜÜÒÉËÑ{
¨³Ë³ØÓÐ¨{ÈÑoËÇ³Ñ{
ÑÉ{K{ÈÉÓÑ~ÌÐÈ
Ù{ÑKÒÇÉ{ÜÓÑ~Ñ{Ü{oÌ³É¨~Ñ{É
ÐÓÐ{ÑØoÉ{~ÉÈÐÓiØ~ÈÜ³Ö¨ÑØ
ÈÑÑÇi³ÉË³ÒÐÉÐÉÑÈÂÑÌÐÉiÑÌ³ÑiÑÌ~ÉËÐÉÑ~Ñ{ÑÜ{ÓØ
É~ÙÌÉ{Ø Ó³ÑÂÊ³ÈØ³iÜË³Ñ
³iØÒÈÜiØ~Üi¨Ð{ÒØÉËÑ{ÓÑ
KÊÐÑÚÉ³{~ÌVÑÜÜÒi¨ÑoÐÑ³{~Ê³i¨ËÑÉËÑ{iÙ{ÉÖ¨Èi³È~{Ö

~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ³È¨Ë³ÉØ³ÈØKoÒÇÈ
×³o¨Ñ×ËÉØVÑÜÜÒÜËo{ÚÑÑo¨ÒÈ0ÑÑÜ{ÒK{KÜËÑV³Ñ¨o¨ÒÐÐÑ³ÑV{Ñ×ËÉØV{o~¨ÑKÖ¨ÉØ³
ÐÈ~{Ë³È{³ÖÓÑÚiÑÈ¨ÌV
ÈÚÑ¨ÓÉ{ÑÐ¨ÉËÑÑÑÉÉ{³~{Ì³ÈÛÉÑ¨~ÉËÐ{Ñ×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{ÑÒ¨³ii³©²>n¦>
ÉTÊÐÑØÉËÑ{ÐÉ³ÑKÑ³{~Ê~Ñ{É
~ÒÚÉÉ¨Ë³iÙÉÉÚÑ¨¨ÖÉ{³
³Ö³ÈÑÚ¨ÈÈÚÑTÑÚÉË
³{ØÉÜËÙÉØÉÌØÑÜ{ÖK{KÜËÈ ËÑ{ÓÑÚÓÐÑÖÚÉ³~Ñ{Ño~ÌÐ{
1ÓÐÑÜ{³{ÐÖ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«Των ικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος»
«Ηταν ÙÚÎÔ ËÖÕÞÂÚÕßËÜØÍÃÕßÚÕß
qÖÕßÚÇÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇÖØÄÙÜÖÇÁàÎÙÇÔÑÇÏÌÏÒÕÔÃÑÎÙÇÔÑÇÒÕÃ
ÂÑÇÑÕÃÄÓÕØÌÕÏÂ¦ÙÞÎÓÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÂÌÚÜÞÕÃËÃÔÇÏÄÒÕÏÚÕßÝÃÙÕÏ
Ú×ØÇ®ßÚÄÝËÃÔÇÏÕÖËØÃÌÎÓÕÝËÖÃÒÕÍÕÝÚÕß¡Ö¦ØÏÃÔÚÕÔ®ÇÖÄÚÕÔ
©ßÃÒÏÇÓ¦ÑËØËá¶ÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÚÂØÎÙËÇßÚÕÆÙÏÕÕÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑ
ÙÚÎÓÔÎÓËÏ×ÊÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÚÕ 
¢ßÒÒÕÓËÚØ×ÔÚÇÝÚÕ¬ËÒËßÚÇÃÕ
ÖÕØÚØÁÚÕ®ÚÕÁÈÊÕÓÕÑÕÓÉÄÚÇÚÕ
ÑÇÏÇßÚÄÚÕÓÃÊÏÕÚÎÝÙËÏØ¦Ý¢ÓËßÒÏÑÄÇÖÄÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÇØÞËÃÕÚÕß¡¬ÕÔÕßÝ
ÚÇÐÏÊËÆËÏÇÈÃÇÙÚÇÙÚÕÔ¦ÑËØËá!
ÄÖÜÝÃÙÜÝÓÇØÚßØËÃÕÚÃÚÒÕÝÕ
ÓÏÑØÄÝÚÄÓÕÝÌÏÒÕÐËÔËÃÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÔËÑØ×ÔÖÄËÖÕÞÁÝÑÇÚ¦ÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÕÛ¦ÔÇÚÕÝÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕ
ËÔÕÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÑÇÏÕÏà×ÔÚËÝÊËÔ
ÛßÓÕÆÔÚÇÔÓÕÔ¦ÞÇÚÕßÝÚËÛÔË×-

Ολα ήταν ένα: αναπόσπαστα κομμάτια των
ικετών, του θορύβου,
μα και της νεκρικής
σιγής – της ζωής.
ÚËÝÙÚÎÔÇÑÓÂÑÇÏÚÎÔÇÃÍÒÎÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕÌÁØËÚØÕ
ËÖÏÖÒÜÓÁÔÕßÝ®ÄÖÜÝÚÕßÝÂÛËÒË
Ñ¦ÖÕÚËÎÖÇÒÇÏ¦ÇØÍÑÄÚÕßÖËàÕÊØÕÓÃÕß¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÖÕØÚØÁÚÕ
ÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇ
¡ËÓÃÇÊÏÇÌÕØ¦!ÍÏÇÄÒÕßÝËÓ¦Ý
ÙÂÓËØÇËÑÇÚÄÑÇÏÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÄÚËÖÕßÚØÇÈÂÞÚÎÑÇÔÕÏËÑÖÒÎÑÚÏÑÁÝÇßÚÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÐÁØÕßÓËÖÜÝÔËÑØÕÃÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÚÇÛÁÓÇÚÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÖÕØÚØÁÚÜÔ®ÊËÔËÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÇÍÜÓÁÔÕÏÑÇÏÇÑÃÔÎÚÕÏÓÁÙÇÙÚÎÔÑ¦ÙÇ

Νικόλαος Μπίρκος.åÑÐi³{~Ê×³o¨Ñ×ËÑ~iÙÉËÑØ.³i~É×ÑÜÊ³È×É¨Ó³¨ÈÜTÑoÌØiTÑ{~Ö.È¨ËÙÉ¨Ò³iØVÑ³Ó¨ÑØ³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ{ÒiÉ¨Ò³iåÚÊÑVÉ¨dlåÌ³³ÌÐt0³ÉÜÉÈ³ÑË¨³¨Ó³u 0

ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏà×ÔÚËÝÖÕßÚÕßÝÖËØÏÙÚÕÏÞÃàÕßÔ!ÔÁÕÏÁÌÎÈÕÏËÔÂÒÏÑËÝ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÊØÕÙËØÁÝ
ÑÕÖÁÒËÝÖÕßÖÕà¦ØÕßÔÖÒ¦ÏÙÚÕÔ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÔËÑØÄËÃÔÇÏÄÒÕÏÚÕßÝ
ÃÙÕÏÚ×ØÇ®©ÖÜÝÇÔ¦ÒÕÍÇÙËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÇÖÄ
Ú×ØÇÕÍØ¦ÌÜÔÚÕÆÚËÝÚÏÝÇØ¦ÊËÝ
ÑÇÏÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÒÃÍÕÏÂÖÕÒÒÕÃÛÇËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÓÇÝÃÙÕÏ®Ê×
ÛÇÚÇÃØÏÇàËÚÕÙÖÇØÇÑÚÏÑÄÏÊÏÄÓËÒÕ
ÕÆËÙÚÃÔÚÜÔÏÑËÚ×ÔÎÖÒÎÓÓÆØÇÑÇÏÕÛÄØßÈÕÝ"®ÚÎÝÔËÑØ×ÙÏÓÎÝ
ÇÑÕÒÕßÛÃÇÝÇØ¦ÚÎÙÕÌÃÇÖÕß
ËÑÌØ¦àËÏÓËÚÄÙÎ¦ÌÛÇÙÚÎÖÕÏÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏËÔÍÔ×ÙËÏÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊßÙ¦ØËÙÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ËÓËÃÝÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÓËÚÕÔÛÄØßÈÕ¶ËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÁÙÚÜ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÁÑÇÔËÄÚÏÓÖÕØÕÆÙËÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÇÖÕÚØÁÉËÏÇÖÄÚÕÔÇÇÌÏËØ×ÙÜÚÎÙÚÂÒÎ
ÚÕßÙËÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÛÇÁÈØÏÙÑÇÔÓÇÑ¦ÈØÏÕÇÒÒ¦

ÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËØÕÝÚÏÎÇßÚÕÒÕÍÕÑØÏÙÃÇËÐ¦ÒÒÕß" ¦ÖÕÚËÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÑÇÔÇÔÇßÚÄÖÕßÙÂÓËØÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚÕÚÇÓÖÕÆ!ÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÔÙÚÕßÝÇØØÇÈ×ÔËÝ
ÙÚÕßÝÍ¦ÓÕßÝÑÇÏÙÚÇÈÇÌÚÃÙÏÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÔÄÓÜÝÑÇÏÙÚÏÝÑÎÊËÃËÝ¢ÜÚÕÍØ¦ÌÏàÇÔÚÕßÝÔËÑØÕÆÝ
ÚÕßÝÑÇÏÙÚÄÒÏàÇÔÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÙÚÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÒËßÑ×ÓÇÚÇ©ÒÇ
ÂÚÇÔÁÔÇÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÚÜÔÏÑËÚ×ÔÚÕßÛÕØÆÈÕßÓÇÑÇÏ
ÚÎÝÔËÑØÏÑÂÝÙÏÍÂÝ¶ÚÎÝàÜÂÝÓË
¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ
¬ÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄËÃÔÇÏ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÖÜÝÓÕÒÕÔÄÚÏ
ÐÁØÕßÓËÖÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÊÏÇØÑËÃ
ÍÏÇÖ¦ÔÚÇÇÍÜÔÏàÄÓÇÙÚËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇ¶ÔÇËØÜÚËßÚÕÆÓË
ÔÇÇÍÇÖÂÙÕßÓËÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÔÇ
ÑÕÒßÓÖÂÙÕßÓË¶ÙÇÔÔÇÂÓÇÙÚÇÔ
ÇÏ×ÔÏÕÏÑËÃÎÇÒÇàÕÔËÃÇÚÕßÛÔÎÚÕÆËÑËÃÑÇÏÚÕÖËÃÙÓÇÚÎÝàÜÂÝ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Αλλο το κοινό έξω, άλλο στην Ελλάδα
Ο Σωκράτης Σινόπουλος, ο σημαντικότερος και διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης της πολίτικης λύρας σήμερα, μιλάει στην «Κ»
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Ο τεχνητός εξωραϊσμός

SEVI TSONI

«Οταν ÖÇÃàËÏÕÜÑØ¦ÚÎÝÏÔÄÖÕßÒÕÝÓÖÕØ×ÔÇÊÜÚÎÔÙÚÕØÃÇÔÇ
ÊÕÔËÃÚÇÏÓËÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝÂÞÕßÝ
ÚÜÔÞÕØÊ×Ô®ËÔÚÕËÃÞËÖËÏÄÖÕÏÕÝ
ÑÏÄÖÕÏÕÝÇÒÒ¦Õ¬ÙÇØÒÝÄÏÔÚÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÌßÙÏÕÍÔÜÓÃËÝ
ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÚàÇà ÇÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÓÄÔÕÝÖÕßÁÞËÏËÖÇÏÔÁÙËÏÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÙÂÓËØÇÒÒÎÔÇÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÚÎÝÖÕÒÃÚÏÑÎÝÒÆØÇÝÓË
ÇÔÕÏÑÚÂÓÇÚÏ¦ÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÓËÂÞÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏ
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕÊÏËÛÔ×Ý
©ÜÑØ¦ÚÎÝÏÔÄÖÕßÒÕÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃàËÏÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÙËÚàÇà¬ÕÇÔÇÌÏÒÎÚÄÚÎÝÒÆØÇÝ
ÚÕßÙÌØÇÍÃàËÏÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÎÝ
ÒÁÔÎÝ ÇØÇãÔÊØÕßËÔ×ÕÃÊÏÕÝÁÍÏÔËÇÌÕØÓÂÔÇÓ¦ÛÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÁÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÒÆØÇÑÇÏÒÇÕÆÚÕ
©ÞØÄÔÕÝÚÕßÓÕÏØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎÙËÙßÔÇßÒÃËÝ
ÖÕßÊÃÔËÏÓËÚÕÑÕßÇØÚÁÚÕÚÕßÙË
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÑßØÃÜÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÂÙËÓÕßÙÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓË¦ÒÒÕßÝËÑÒËÑÚÕÆÝÙÕÒÃÙÚÄÖÜÝÕÚÙËÒÃÙÚÇÝÇÔÑÏÍÁÔ ËØ¦ÝÕÏ)PQHUÑÇÏ2L`]HU
*OLTPYHUPÕ¬ÕÆØÑÕÝÒßØ¦ØÎÝ
§ÚËØÏ¦¬ÏØÑ¦ÔÑ¦¬ÕÔßÖÄÒÕÏÖÕ
ÞØÄÔÕÚÕÔÈØÃÙÑÕßÓËÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÄÖÕßÊÏÊ¦ÙÑËÏ
ÙÜÝÍÏ»ÇßÚÄ¦ØÍÎÙËÔÇÑ¦ÔËÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇ!¡ÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÜØÏÓÄÚÎÚÇÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÛÁÒÎÙÇÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÜÚÕ
ßÒÏÑÄÖÕßËÃÞÇÙÚÕÙßØÚ¦ØÏ®
Ø×ÚÇÂØÛËÚÕ,PNO[>PUKZ®
ÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÊÏËÛÔ×ÝÛËÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇ ÇÏÚ×ØÇÚÕ4L[HTVKHS®ÄÖÕß
ÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÑÇÏÎ
ÒÄÍÏÇÓÕßÙÏÑÂÓËÚÎÔÚàÇà

ÊÄÙËÜÔÖÕßÇÙßÔËÃÊÎÚÇÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÈÍÇÃÔËÏÙÚÇÖÇÏÐÃÓÇÚ¦ÓÕß®
ªÜÚ¦ÜÖÜÝÂÚÇÔÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÔÖÕÒßÚ¦ÒÇÔÚÕ¡¦ÔÌØËÔÚáÞËØÚÎÝÞØÕÔÎÝÖÏÇ,*4!©ÖÇØÇÍÜÍÄÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÔÜØÃàËÏÄÒÇÚÇÙÚ¦ÊÏ¦ÚÎÝ§ÇËÃÔÇÏÓÕßÙÏÑÄÝÎÞÕÒÂÖÚÎÝÔÇÁÞËÏ
ÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÍÏÇÔÇÖØÕÚËÃÔËÏ
ÓÏÇÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÓËÔÄÎÓÇÚÇÔÎ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÊÕÆÒËÉÇÓËÁÔÇÔ
ÖÇØÇÍÜÍÄÕÕÖÕÃÕÝËÖÇÒÎÛËÆËÏÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÚÎÝÒÁÐÎÝ®

Ο Σωκράτης Σινόπουλος ÐÉ³ÑTiÐÑ³ËÇÉ{³iÉÜÜi{~ÊÑ¨ÒÙiÉ³ÇÑÇ0ÑÑ×{Üi³Ì³iØÜÖ¨ÑØ³È×¨ÑoËÇÉ{³{ØiTo¨Ñ×ÊÉ{Ø³iØ ÜÓiØÑ¨ÑÎÙ¨È

Σήμερα η παρουσίαση
¬ÕÔÁÕ¦ÒÓÖÕßÓÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ,*4
ÑÇÏÚÎÔ(54\ZPJÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÂÓËØÇ¡ÇãÕßÙÚÕÔ¢¦ØÕÚÕß ÁÔÚØÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊØßÓÇÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÊ×Õ
ÏÔÄÖÕßÒÕÝËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÕ
ÑÕßÇØÚÁÚÕÚÕßÑÇÏÓÕßÙÏÑÁÝÏÊÁËÝÖÕßÑØÇÚÕÆÙËÞØÄÔÏÇÙÚÕ
ÙßØÚ¦ØÏÔÇÙßØÚ¦ØÏÓÕßÙÏÑÁÝ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÓÁÔÇÑÇÏÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÃÔÇÏÎÌÆÙÎÇßÚÂÝÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßËÃÔÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒ¦ÁÞËÏÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÙËÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÞËÏÁÔÚÕÔÕÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ¬Õ
ÊËÆÚËØÕÈÂÓÇÂÚÇÔÔÇÚÇËÖËÐËØÍÇÙÚÕÆÓËÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎ ßØÏÓÑßØÃÊÎÚÕÔÎÓÂÚØÎ¬ÙËÑÕÆØÇÑÇÏ
ÚÕÔÎÓÂÚØÎÓÓÇÔÕßÂÒ ¦ÖÕÏÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÓÇÝ®
ÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÑÇÔËÃÝÖ×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÔÒßÍÓÄÚÎÝÒÆ-

Λύρα πρωτάκουσα
στα 14 σε μια συναυλία
του Ρος Ντέιλι και
ένιωσα μια συγκίνηση
που δεν μπορώ
να περιγράψω.

Περάσαμε τη φάση
της διάσωσης, ότι
τα πράγματα πρέπει
να τα κάνουμε όπως
οι παππούδες μας.

ØÇÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ!ÙÜÝÁØÞÕÔÚÇÏÓË¦ÒÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÊÏÄÚÏÎ
ÒÆØÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ©ÓÜÝÎÓÕßÙÏÑÂÚÕÆÝ
ÑËØÊÃàËÏÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÕÓÕÒÕÍ×ÄÚÏÍËÔÏÑ×ÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÛËØÓÄÑÕÏÔÄÖÄÚÇÙÞÄÒÏ¦
ÚÕßÝÑØÇÚ¦ÜÚÎÒÁÐÎÙßÍÑÃÔÎÙÎ¶
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÚÎÔÇÑÕÆËÏÕ
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ÚÕÇÌÂÍÎÓÇÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕàÂÚÎÓÇ
ÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ!
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ÓÇÝÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇ¬Õ¦ÍÞÕÝÊÎÒÇÊÂ
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©ÜÑØ¦ÚÎÝÏÔÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÎ
ÍËÔÏ¦ÚÕßÍÔ×ØÏÙÇÔÚÎÔÁÐÇØÙÎ
ÚÜÔÓÕßÙÏÑ×ÔÍßÓÔÇÙÃÜÔÑÄÓÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ±Ö¦ØÞÕßÔÚÓÂÓÇÚÇÙÚÇÖßØÂÔËÝ
ÖÕßËÑÑÕÒ¦ÖÚÕÔÚÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÇÒÒ¦ÓËËßØÆÚËØÎÁÔÔÕÏÇ
ËØ¦ÙÇÓËÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÊÏ¦ÙÜÙÎÝ
¶ÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÁÖËÏÔÇÚÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÄÖÜÝÕÏÖÇÖÖÕÆÊËÝÓÇÝ
©ÏÔÁÕÏÓÕßÙÏÑÕÃËÃÔÇÏÖÏÕÇÖËÔÕÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÖÏÇ®
¬ÏÙßÓÈÕßÒËÆËÏÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
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ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÇÓËÒËÚ¦ÓËÚÏÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÚÎÝ(ÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓÇÝÚÕßÝËÔÛÇØØÆÔÜÙÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÚÇÐÃÊÏ ¦ÔÕßÓËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝ¯®

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Eργα από όλη την Ευρώπη για την Ελληνική Επανάσταση
ØÃÌÎÓÕÇÔ ¦ØÒÕÚÎÝ§¦ÖÕÒÎÝÚÕ
©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÚÕßÕßÒÃÕß®ÚÕß¬àÕÈ¦ÔÏ¡ÖÇÚÃÙÚÇ¢ËØ¦ØÏÄÖËØÇÖÕßÇÔÁÈÎÑËÙÚÕÔËÐÃÙÕß
ÊÏ¦ÙÎÓÕ¢ÕÃÔÏÑÇÚÎÝËÔËÚÃÇÝÚÕ
ÑÇÏÖÇÏàÄÚÇÔÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇÏÚÇÒÏÑ¦ÛÁÇÚØÇÕ©ØÑÕÝÚÕß
ËØÓÇÔÕÆÂÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝ®ÚÕß¡ÇÒÚÁàÕßÙßÔÛÁÚÎ

Μουσική των Ροσίνι,
Μπετόβεν, Μπερλιόζ
και Μάντζαρου επέλεξε
η Φιλαρμόνια
στην επέτειο του 1821.

Ο Βύρων ΦιδετζήςÙ{iÖÚÈÉÓÑÉÙ{Ñ×Ó¨¨Ìo¨ÑÐÐÑÐÉÓ¨oÑ
ÉÐÉÈÐÓÑÑÌ³i ÜÜi{~Ê ÑÒ³Ñi

§ÇÖÕÒËÄÔË¡ÏÌÙÕÆÔÚª×ÓÎ 
ÂÇÑÄÓÇÚÕÓÖÇÒÁÚÕÚËÒËßÚÇÃÇ
ÓÁØÇÚÕß¡ËÙÕÒÕÍÍÃÕß®ÚÕßÕßÃÚàÏÏÈÏ¦ÔÏËÔËÚÃÇ©ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÇÑØÆÝ

¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ©ØÞÂÙÚØÇÝ
¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇÛÎÔ×ÔÇÌÏËØÜÓÁÔÕ
ÙÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÎÝÛÔÏÑÂÝÇÒÏÍÍËÔËÙÃÇÝËÃÞËÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓËÄÒÇ
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÚ¦ÔÕßÔÑÇÛ×Ý

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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ÞÕØÜÊÏÇÑÂØÜÏÑÂÙÑÎÔÂ®
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ÑÇÏÎÙÑÎÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÍÏÇÚÇØËÃÖÏÇÚÜÔÛÎÔ×Ô®
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ÇËÃÞËËÖÃÙÎÝÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÎÇÔÇÈÃÜÙÎÙÑÎÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔÙßÔÛËÚ×ÔÙÂÓËØÇÒÏÍÄÚËØÕÍÔÜÙÚ×Ô
ÄÖÜÝÕÏÄÖËØËÝÔÇßÓÇÞÃÇÚÕß
§ÇßÇØÃÔÕß®ÚÕß¬àÕßàÁÖËÚ¦ÌÇ
ÖÕßÖØÜÚÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÖË-

ÚÕÛÁÓÇÁÞÕßÔÓËÒËÚÂÙËÏÑÇÏÍÔÜØÃàÕßÔ¦ØÏÙÚÇÕ§ÃÑÕÝ¡ÇÒÏ¦ØÇÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕØÞÂÙÚØÇÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕØÏÑÂÝ¡ÕßÙÏÑÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß¬ÕÓÁÇÙÚÕØÏÑÂÝ

ÑÇÏßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝ¡ÕßÙÏÑÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×ÔÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÕÆØÜÔ¢ÏÊËÚàÂÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÙßÔÄÒÕß
ÙßÔÇßÒÃÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÙÚÕ
©ÒÆÓÖÏÇÚÎÔÖÇÒÏ¦ÙÚÁÍÎÚÎÝ
ÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝÖËØÏÁÒÇÈËÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÚØÇÔÚÇÞÚ¦ÕÔÄÓÇÚÇÙßÔÛËÚ×ÔÖÕßËÃÞÇÔ
ÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕÛÁÓÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÎÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÙÑÎÔÏÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÍÏÇÚÕÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕ¬ÇËØËÃÖÏÇÚÜÔÛÎÔ×Ô®ÚÕßÕßÍÑÕßÙÚÌÕÔ ÄÚÙËÓÖÕßÎÏÙÇÍÜÍÂÇÖÄÚÎÔÄÖËØÇ
ÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝ ÕØÃÔÛÕß®ÚÕß
ªÕÙÃÔÏÚÇÚØÃÇÔËÕËÒÒÎÔÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇ®ÚÕß§ÚÈÄØàÇÑÓÃÇÞÕØÜÊÏÇÑÂÑÇÔÚ¦ÚÇÑÇÏÚØÃÇÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔ±ÓÔÕËÏÝÚÎÔ
ÒËßÛËØÃÇ®ÚÕßÕÒÜÓÕÆÙËÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡¦ÔÚàÇØÕßÑÇÏÎ¡ÇÙÙÇÒÏ×ÚÏÊÇ®ÕËÛÔÏÑÄÝÆÓÔÕÝÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÙÚÎÔËÑÊÕÞÂÚÕß¡ÖËØ-

ÒÏÄàÍÏÇßÉÃÌÜÔÕÞÕØÜÊÃÇ
ÑÇÏÕØÞÂÙÚØÇÑÇÏÓËËÒÒÎÔÏÑÕÆÝ
ÙÚÃÞÕßÝÖÕßÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ªÂÍÇ¢ËØÇÃÕ
ËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÚÇÏØÏÇÙÚ¦ÎØÜÏÑÄÆÌÕÝ
ÚÎÝÔÔÇÝÚßÒÏÇÔ¦ÑÎÚÕÖØÕÙËÍÓÁÔÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝ¡ÇØÏÒÁÔÇÝÚØÏÌÚÄÓÖÕÒÇÚÎÍÒßÑÏ¦ÑÇÏ
ËÆÎÞÎÌÜÔÂÚÕß¦ÞÕß¬ËØà¦ÑÎ
ÚÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÁÚØÕß¡ÇÍÕßÒ¦ÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÞÕØÜÊÏ×ÔÇÏÊÏÑÂÞÕØÜÊÃÇ¡ÇÔ×ÒÎÝ ÇÒÕÓÕÃØÎÝ®ÑÇÊÎÓÇáÑÂ
²ÕØÜÊÃÇ§ÁÜÔÛÎÔ×Ô¡ËÏÑÚÂ
²ÕØÜÊÃÇÛÔÏÑÕÆ¥ÊËÃÕßÑÇÏÚÎ
ÍËÓ¦ÚÎÖ¦ÛÕÝÓÕßÙÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÆØÜÔÇ¢ÏÊËÚàÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÁÞËÏÔÇßÖÕÍØÇÓÓÏÙÚËÃÕÖÒÕÆÚÕÝ
ÑÇÏÎÖÕÏÑÏÒÃÇÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕß
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÙËÄÒÎÚÎÎØÇÏ¦
ÖËÏØÕÓÁÙÇÇÖÄÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕß
¢ÏÒËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÏÊÏÑ¦ËÔÄÉËÏÚÎÝ
ËÖËÚËÃÕßÚÜÔÊÏÇÑÕÙÃÜÔÞØÄÔÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
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Ασπρα, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, μπλε
Το βινύλιο όχι μόνον παραμένει στη μόδα και οι πωλήσεις του ανεβαίνουν διεθνώς, αλλά απέκτησε και χρώμα
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Οι εποχές ÇÒÒ¦àÕßÔÄÖÜÝÑÇÏÕÏ
ÙßÔÂÛËÏÁÝÓÇÝÚÎÓÕßÙÏÑÂÙßÞÔ¦ÑÒËÃÔÕßÓËÚÕÓ¦ÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÇÑØÄÇÙÎ
¡ËÚ¦ÚÕ*+ÚÕKV^USVHKPUNÑÇÏ
ËÔÙßÔËÞËÃÇÚÕZ[YLHTPUNÕÇÔÇÒÕÍÏÑÄÝÂÞÕÝÚÕßÈÏÔßÒÃÕßÓÕÏ¦àËÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕàËÙÚÄÝÓßÙÚÇÍÜÍÃÇÚÕßËÖÇÔÁÑÇÓÉËÓÇàÃÓË
ÖÕÒÒÁÝËÑÊÄÙËÏÝÖÕßÇÔÇàÜÖßØ×ÔÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÑÕÏÔÕÆÍÏÇÚÕÑÒÇÙÏÑÄMVYTH[ËÓÏÇ
ËÍÞ×ØÏÇÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÖÕßÊÏÇÒÆËÚÇÏÄÙÕÕÏÒÒÎÔËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÑÇÏËØÓÎÔËßÚÁÝÖÇÒËÆÕßÔÇÑÄÓÎ
ÍÏÇÚÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÕ
ÈÏÔÆÒÏÕÍÃÔËÚÇÏÐÇÔ¦ÓÄÊÇ ÇÏÄÞÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËËÐÎÔÚ¦ØÎÊËÝÇÒÒ¦ÙË
ËÏÑÕÙÏÖËÔÚ¦ØÎÊËÝÑÇÏÚØÏÇÔÚ¦ØÎÊËÝÖÕßÙÖËÆÊÕßÔÔÇËÐÇÔÚÒÂÙÕßÔÙßÒÒËÑÚÏÑÁÝËÑÊÄÙËÏÝÍØ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÞØ×ÓÇÚÇ!¦ÙÖØÇØÕà
ÖØ¦ÙÏÔÇÑÃÚØÏÔÇÓÖÒË ÇÏÄÙÕ
ÑÏÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÃÙÚËßÚÕÙßÞÔ¦
ÊËÔÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕÖÏÑ¦ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÎÇÍÕØ¦ÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦  ÚÕ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÙÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇ¡ÕßÙÏÑÂ
ÑÛËÙÎ ÚÎÝ0-70ÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÙÕÊÇÍÏÇÚÕ
ÂÚÇÔ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ¬ÇÁÙÕÊÇ
ÇÖÄZ[YLHTPUNÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÑÇÏÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÙÇÔÙÞËÊÄÔ
ÙÚÕÂÓÏÙß ÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ
ËÙÄÊÜÔÒÄÍÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÑÇÚ¦
 ÚÎÝÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂÝØÕÂÝ®
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÖØ×ÚÕÚËÚØ¦ÓÎÔÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÝÁÚØÕ
ØÇÍÕßÓ¦ÔÕ¶ÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÕÔÖÒÂØÎÑÇÚ¦ÒÕÍÄÚÎÝÑ¦-

ÛËÞØÄÔÕ¶ÁÞÕßÓËÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ÑßÑÒÕÌÕØÃËÝÊÃÙÑÜÔÖÄÇßÚÕÆÝÚÇËÃÔÇÏ*+ÚÇ37
ËÑÊÄÛÎÑÇÔÙË37ÑÇÏ*+ÑÇÏËÃÔÇÏ*+IVVR
;ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ37ÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÇÖÄÓÏÑØÁÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚËÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÚÇËÑÊÃÊÕßÔÙË
ÇÔÚÃÚßÖÇÑ¦ÖÕÏÇÞØÜÓÇÚÏÙÚ¦ßÚ¦ÑÕÙÚÃàÕßÔÒÃÍÕÖÏÕ
ÇÑØÏÈ¦ÇÖÄÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÓÇÆØÕÈÏÔÆÒÏÕßÔÂÛÜÝÖÜÒÕÆÔÚÇÏÜÝ
ÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ËÖÕÒÒÁÝËÑÊÄÙËÏÝ
ÊÃÔËÚÇÏÑÇÏÁÔÇÝÑÜÊÏÑÄÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØËÃÕÇÍÕØÇÙÚÂÝÔÇÑÇÚËÈ¦ÙËÏ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß¦Ò-

«Αν ένα άλμπουμ
εκδοθεί σε 400 μαύρα
βινύλια, θα υπάρχουν
και 100 χρωματιστά
για εμπορικούς
λόγους», επισημαίνει
ο Γιάννης Αλεξίου.
ÓÖÕßÓÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÒÏÍÄÚËØÕÚÕ37ÍÏÇÔÇÓÎÔ
ÚÕÌÛËÃØËÏ¡¦ÒÏÙÚÇÇØÑËÚÕÃÇÖÄ
ÚÕßÝÇÍÕØÇÙÚÁÝÇÍÕØ¦àÕßÔÚÇÈÏÔÆÒÏÇÞÜØÃÝÔÇÁÞÕßÔÖÏÑ¦ÖÑÇÛÇØ¦ÍÏÇÙßÒÒËÑÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÂÍÏÇ
ÔÇÚÇÓËÚÇÖÜÒÂÙÕßÔÙË¦ÒÒÕßÝ
ÙßÒÒÁÑÚËÝÇÑØÏÈÄÚËØÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚßÖ×ÔÕßÔÖÇÒÏÄËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕØËÖËØÚÄØÏÕÙßÔÂÛÜÝØÕÑ®
¬ÇÁÍÞØÜÓÇÈÏÔÆÒÏÇËÃÔÇÏÓÏÇ
Ú¦ÙÎÒÁËÏÕÏ¦ÔÔÎÝÒËÐÃÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÙßÒÒÁÑÚÎÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÏÔÆÒÏÕÚÇ

Για την αντοχή ³ÈT¨ÐÑ³{³ÖK{ÈÜËÈÉTÓiÐÉ³ÑÑ¨ÑÙ{Ñ~ÒÐÑÖ¨ÑK{ÖÜ{Ñ~Ò{{Ù{Ñ³i¨ÖÉ{×ÈÜÒÂÉ{Øt É{³ÑÑÌÓÑÐÉoÒÜÑ¨{ÚÐÌ
Ñ{ÂËÐÑ³Ø³{~ÒVÑ¨TËÇÈ~Ñ{T¨Ñ³Ò¨ÈuVÜÓÉ{{ÒiØåÜÉÂËÈ

ÑÇÒÆÚËØ¦ÓÇÝÞØÄÔÏÇ®ÔÁÔÇ
¦ÒÓÖÕßÓËÑÊÕÛËÃÙËÓÇÆØÇ
ÈÏÔÆÒÏÇÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÞØÜÓÇÚÏÙÚ¦!ÑÄÑÑÏÔÇÓÖÒËÖØ¦ÙÏÔÇ
©ÏÒÄÍÕÏËÃÔÇÏËÓÖÕØÏÑÕÃÏÇÔÇ
ÇÔÇÑßÑÒÜÛËÃÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
ÇÍÕØÇÙÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÑßØÃÜÝÚÜÔ
ÙßÒÒËÑÚ×Ô
¬ÇÑÚÏÑÂÖÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏÑßØÃÜÝÚÕÔÁÕÑÕÏÔÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÚÏÓ¦ÔÇÇÍÕØ¦àËÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖÇØ¦
ÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇÈÏÔÆÒÏÇÞÜØÃÝÚÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¸ÞØÏÚÝÞØÇÚÝ¹ÖÕß
ÇÔËÞÄÓÇÙÚËÕÏÖÇÒÏÕÃÙßÒÒÁÑÚËÝ
ÓËÓËÍ¦ÒËÝÊÏÙÑÕÛÂÑËÝ®
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÁÚÕÏÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÎËßÑÂßÓÌÜÔÃÇ
ÇÖÄÚÇÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÙÑÎÔÂÝÖÕßÑÇÛÏËØ×ÛÎÑÇÔ
ÓËÚÕßÝ¡ßÙÚÏÑÕÆÝÑÂÖÕßÝ®ÚÕ
 ÑÇÏÚ×ØÇÚÕßÝËÖÇÔÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÙËÈÏÔÆÒÏÇÙËÞØ×ÓÇ
ÈÏÕÒËÚÃÚÎÔËÖÇÔÁÑÊÕÙÎßÖ¦ØÞËÏÇÑßÑÒÕÌÄØÎÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÑÇÏ
ËÖÚ¦ÙßÔÛÁÙËÏÝÇÖÄSP]LÚÕ 
©Ï3HI`YPU[OVM;OV\NO[Z9LJVY
KZÑÇÏ¬OL3HI9LJVYKZËÖÇÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÑÇÏÚÇ²Ø×ÓÇÚÇ®
 ÚÕßÏÊÃÕßÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝ
ÙËÓÖÒËÈÏÔÆÒÏÕ
ÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÑÊÄÙËÏÝÚÎÝ
0UULY,HYÎÕÖÕÃÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÚÇ
ÖÏÕÑÇÒÇÃÙÛÎÚÇÈÏÔÆÒÏÇËÃÔÇÏÚÕ
(THaPUNNYL`®¡ËÇßÚÄÚÕÍÑØÏ
ÞØ×ÓÇÚÕÝÈÏÔÆÒÏÕÕ=HZZPSPRVZ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄËÐ¦ÞØÕÔÎ
ÇÖÕßÙÃÇÙÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÏÇÚÎ
ÊËÆÚËØÎÑÕÖÂÚÕß¦ÒÓÖÕßÓÚÜÔ
(=PJ[PTVM:VJPL[`-YLHR[V^U®
ÙËÓÄÔÕÇÔÚÃÚßÖÇËÖÏÒÁÞÛÎÑË
ÚÕØÕàÈÏÔÆÒÏÕËÔ×ÍÏÇÚÎÌËÚÏÔÂ9LJVYK:[VYL+H`ÎËÚÇÏØËÃÇ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÊÏÙÑÕÖÜÒËÃÕ
ÜÚÄÝ®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÏÇÙÁ-

ÔÇÓËÇÍ¦ÖÎ®ÚÕß ÂÚÇÙËÙßÒÒËÑÚÏÑÂÁÑÊÕÙÎÓËÊÆÕÇÔÁÑÊÕÚÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
¡§©¡ÄÖÜÝËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÁÞËÏÊßÔÇÚÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕØÄÙÌÇÚÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙË¦ÙÖØÇ
ÈÏÔÆÒÏÇÚÎÔÕØÔÕÍØÇÌÃÇ®ÚÕßÝ
ÙÖËØÏÔÕÆÝ®ÚÕÔÑÒÎØÄ
ÖØÃÒÎÚÕß»®ÑÇÏÚÏÝÇÙÞÇÒÏÁÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÑØÂÍÎ®ÚÕß
¡¦ÔÕß²ÇÚàÏÊ¦ÑÏËÔ×ÙÚÕÑÒÇÙÏÑÄÓÇÆØÕËÖÇÔÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÚÇ
ËÙÚ¦ÖÕÚ¦® ÑÇÏÚÕ©ÚÇÔ
ÙÕßÒÁÜÖÕØÚÕÑ¦ÒÏÔÇÈÍÇÃÔËÏÝ®
 ÚÜÔ²¦ØÎÑÇÏ¦ÔÕß ÇÚÙÏÓÃÞÇÄÖÜÝÑÇÏÚÇ¦ÒÓÖÕßÓÖÕß
ÁÈÍÇÒÇÔÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß» ÚÇÆÒÏÔÇÖÇÛÏ¦ÓËÚÃÚÒÕ
ÁØÇÇÖÄÚÏÝÖÄÒËÏÝÚÎÝÇÙÌ¦ÒÚÕß®ÑÇÏÕÏ¬ØÆÖËÝÚÕ Ø¦ÚÇÚÕ
Ù×ÕßÓÇáÓÕÆ®
ËÙÞÁÙÎÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÈÏÔßÒÃÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓÏÇÓÏÑØÂÖÚ×ÙÎ
ËÖËÏÊÂÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÐËÑÇÛ¦ØÏÙÓÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÒËÐÃÕßÃÓÇÙÚËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÓÄÊÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
©ÏÔÁÕÏÍÕÎÚËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇ
ÖÇÒÏÄÑÇÒÄÍÑØÕßÖÇÒÒ¦àÎÚÕÆÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÈÏÔÆÒÏÕÚÕÕÖÕÃÕÇÍÕØ¦àÕßÔÑÇÏÖÇÒÏÕÃÙßÒÒÁÑÚËÝËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÁÍÞØÜÓÕ®ÓÕßÙÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÇÔÇÔË×ÔËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÇÍÕØÇÙÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ©ÖÜÝÍÏÔÄÚÇÔÓË
ÚÇ*+ÑÇÏÚÇÁÐÚØÇÓÖÄÔÕßÝÖÕß
ËÃÞÇÔÓÁÙÇ®
ÏÇÚÎÔÇÔÚÕÞÂÚÕßÞØÜÓÇÚÏÙÚÕÆÈÏÔßÒÃÕßÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÓÇÆØÇÈÏÔÆÒÏÇÁÞËÏÑ¦ÖÕÏËÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÖËÏÚÇÇÖÄ
ÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÖÇÏÐÃÓÇÚÕÝ
ÙÚÕÖÏÑ¦ÖÇØÞÃàÕßÔÑÇÏÞØÇÚÙ¦ØÕßÔ®
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ιλαροτραγωδία
με φόντο
την Αγκυρα
Το βραβευμένο φιλμ για την απόπειρα
στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1963
Το Πραξικόπημα 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: ÑTÐÖ³'ÑÇËÜ

~Ö

Ερμηνείες: åÜË.É~{Ó¨åÜ{³ËV
0Ñ¨TÒÑ¨Ño~{ÌÇVÈ¨Ò³ËÜ{~
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Στην πολύ ËÖÃÑÇÏØÎÚÕßØÑÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏ
ÚÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÔËÚÃÇÝÙÚÕÚÓÂÓÇ6YPaaVU[P®ÌÏÒÓ
ÚÕß¡ÇÞÓÕÆÚ¢ÇàÃÒ ÕÙÑÕÆÔÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝÊÏÇØÑ×ÝÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ¬ÕÔ¡¦ÏÕÚÕß ÓÏÇ
ÕÓ¦ÊÇÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×ÔÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ËÚÕÏÓ¦àËÏ¦ÒÒÕÁÔÇÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÙÚÎÔÍÑßØÇ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÕÏÙßÔÜÓÄÚËÝÐËÑÏÔÕÆÔÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÚÕÔ ØÇÚÏÑÄªÇÊÏÕÌÜÔÏÑÄÚÇÛÓÄ×ÙÚËÇÖÄËÑËÃÔÇ
ËÑÖÁÓÉÕßÔÚÕÓÂÔßÓÇÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÄÝÚÕßÝÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÜÙÚÄÙÕ
ÊËÔÖ¦ËÏÄÖÜÝÚÕËÃÞÇÔÇÖÄÖØÏÔ
ÙÞËÊÏ¦ÙËÏ

Τα γεγονότα
ÙÕØØÕÖ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÙÇÚÏØÏÑÄÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÚÎÙÕÈÇØÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎÎ
ÚÇÏÔÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ
ÓÏÇÝÑÇÏÓÄÔÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÏÙÚÕØÃÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÜÝÌ¦ØÙÇ
©ÏÚØËÏÝ¦ÑÇÓÖÚÕÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÍÏÇÄÒÇÄÓÜÝÖÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕßÝÖÁÌÚÕßÔÙË

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÓÖÒÄÑÕÚÎÝÚØÕÞÇÃÇÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÁÔÇÔÖØÕÊÄÚÎ ÏÄÚÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÖÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÖØÕÑÆÖÚËÏÚÕÖÏÕÙÕÈÇØÄàÂÚÎÓÇ!ÕÚËÞÔÏÑÄÝÖÕßÐÁØËÏ
ÔÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÒËÃÖËÏÑÇÏÖØÁÖËÏÕÏ
ÃÊÏÕÏÔÇÚÕÔÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÆÞÚÇÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ ÏÄÒÇÇßÚ¦ÓËÚÎÈØÕÞÂÔÇ
ÖÁÌÚËÏÑÇÚÇØØÇÑÚ×ÊÎÝÙßÔËÞ×Ý
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÐÇÔ¦ËÏØÜÔÏÑ¦ÚÕ
ÔÕß¦ØÛØÃÒËØÙÑÎÔÏÑÄÓÏÇÝÙÕÈÇØÂÝ®ÇÖÄÖËÏØÇÝ
¬ÕØÇÐÏÑÄÖÎÓÇ®ËÃÔÇÏÓÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇÙÆÍÑØÕßÙÎÝÑÇÏËÔÄÚÎÚÇÝÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÑÕÓÓÇÚÏ×Ô
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÇÖÒ×ÔÖÕÒÏÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÚÎàÜÂÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕÖÚÏÑÁÝ
ÍÜÔÃËÝÁÔËÄÚÏÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÙÚÎÆÙÎÑËØÊÃàËÏÚÎÔÇÔÇÓÕÔÂ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÂ®
¬ÕÞ¦ÕÝÑÇÏÎÏÒÇØÕÚØÇÍÜÊÃÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÊÂÒÜÙÎÝËÃÔÇÏÕØÇÚ¦
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
Ø¦ÍÓÇÚÏÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÎ
ÏÒÇØÕÚØÇÍÜÊÃÇÄÖÜÝÑÇÏÕÏÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÊÏÇÖËØÔÕÆÔÓËÑÜÓÏÑÄ
ÚØÄÖÕÚÕÌÏÒÓÙËÙÑÎÔÁÝÄÖÕß
ÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÖÏÕ
ÑÕÏÔÄÚßÖËÝÑÕßÈÁÔÚËÝÚÎÔ×ØÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝËÔ×ÎÙËÑ¦ÔÝÓËÚÕÔÆÓÔÕ
ÚÎÝÕØËÃÕß ÕØÁÇÝËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÇÔËÖÇÔ¦ÒÎÖÚÇÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÂ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÈÁÈÇÏÇÁÞÕßÔÙÇÔ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÞ¦ÔËÚÇÏÑ¦ÖÜÝÕ
ØßÛÓÄÝÚÎÔ×ØÇÖÕßÑÇÏÎÖÇØÇÍÜÍÂËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÌÚÜÞÂ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

Τρεις Ò~ÑÐ³{³¨Ñ³{³{~ËÉËÑ{{~É³¨{~ËÊ¨ÉØ³×{ÜÐ³ÈÑTÐÖ³'ÑÇËÜ~Ö

HOME CINEMA

Μπιγιονσέ, ένα σύμβολο πίσω από τα φώτα
Homecoming 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: {o{ÓV ³É¨~
Εμφανίζονται: {o{ÓV>Ãw<V

ÓÜ{,Ìουλαντ, Σολάνζ

Στη διάρκεια ³È³~{ÐÑ³Ó¨
Ñ¨Ñ~ÜÈÚÖÐÉ³ÉÂ³³{~Ì
ÑÜÜÒ³¨ÐÉ¨ÒÙiÐ{È¨o{~Ì¨Ìw
o¨ÑÐÐÑ³iØ{o{Ó

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Η αδιαμφισβήτητη ÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÎÝ
ÙÎÓËØÏÔÂÝÖÕÖ¡ÖÏÍÏÕÔÙÁÊÃÔËÏÓÏÇÙßÔÇßÒÃÇÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎ
ÓÇÆØÎ®ÔËÕÒÇÃÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏ»ÇßÚÂ
ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎ¬ÎÔÎÓÁØÇÖÕßÍÁÔÔÎÙÇÚÇÊÃÊßÓÇÂÓÕßÔ
ÑÏÒ¦®ÒÁËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÎ
¡ÖÏÍÏÕÔÙÁÇÔÇÚØÁÞÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕß
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÙßÔÇßÒÃÇ
ÚÕßÌËÚÏÔÕÆÌËÙÚÏÈ¦Ò*VHJOLSSH
ÚÕßÕÖÕÃÕßÁÍÏÔËÎÖØ×ÚÎÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÂÍßÔÇÃÑÇOLHKSPULYÚÎ

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÕËÐÕÔÚÜÚÏÑÄÇÒÒ¦
ÚØÕÓËØ¦ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÏÝÖØÄÈËÝÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙËÇßÚÂ
ÓËÚÎÔÞØÕÔÎÙÚÇØÔÇßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙËÇßÙÚÎØÄÚÇÚÎÊÃÇÏÚÇÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏ
ÙËÌÄØÓÇ

Η επιρροή
ßÚ¦ÈÁÈÇÏÇÚÇÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÑÒÏÖ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÙÌÂÔËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÇÖÇÛÇÔ¦ÚÏÙÎËÔÄÝÒ¦ÏÈÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÇÖÄÚÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÑËÃÎ
¡ÖÏÍÏÕÔÙÁÇÖÇÙÚØ¦ÖÚÕßÙÇÖÏÇ
ÎÍËÃÚÇÏËÔÄÝÙÞÂÓÇÚÕÝ¦ÔÜÚÜÔ
ÇÚÄÓÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÖÃÙÑÎÔÂÝ
Ö¦ÔÜÙËËÐÁÊØËÝÖÕßÖØÕÙÕÓÕÏ¦àÕßÔÙÚÇÑÕÒËÍÏÇÑ¦ÍÂÖËÊÇÚÜÔ
ÚÕÑÕÏÔÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÖØÄÙÜÖÇËÑÙÚÇÙÏÇÙÓÁÔÜÔÓÇÆØÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßÚØÇÍÕßÊÕÆÔËÃÔÇÏËÔÊËÏ-

ΑLPHA

0U¸¸¸¸mÆÆ
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Δύο κορίτσια κάνουν όνειρα

ΕΜΕΙΣ...

Γλυκιά κινηματογραφική έκπληξη από την Κένυα και μια ιστορία ενηλικίωσης στη βρετανική επαρχία

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Supa Modo ###½
Περίπου δύο εβδομάδες
πριν από την πρεμιέρα
(14/5) το Φεστιβάλ Καννών
ανακοίνωσε τη σύνθεση της
κριτικής επιτροπής του, υπό
την (ήδη γνωστή) προεδρία
του Μεξικανού Αλεχάντρο
Γκονζάλες Ινιαρίτου. Εκεί μαζί με επτά ακόμη μέλη βρίσκεται και ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος είναι φανερό
πως πια κατέχει εξέχουσα
θέση στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματα
της επιτροπής, που μοιράζει
εξίσου τη σύνθεσή της σε
άνδρες και γυναίκες, ξεχωρίζουν αυτά της ανερχόμενης
ηθοποιού Ελ Φάνινγκ και του
δεξιοτέχνη κινηματογραφιστή Πάβελ Παβλικόφσκι.

ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Λικάριον Γουανιάνα
Ερμηνείες: Στίσι Γουαβέρου, Μαριάν
Νούνγκο, Νιαβάρα Ντάμπια
Σε μία από τις σπάνιες ευκαιρίες
που έχουμε να δούμε σινεμά από
την Αφρική σε κανονική κυκλοφορία στη χώρα μας –εκτός φεστιβάλ– το φιλμ από την Κένυα αποτελεί γλυκιά κινηματογραφική έκπληξη. Πρωταγωνίστριά του είναι
η 9χρονη Τζο, ασθενής σε τελικό
στάδιο, η οποία περνά τους τελευταίους της μήνες στο χωριό με τη
μητέρα και την αδελφή της. Φύση
εύθυμη, ωστόσο, και με λατρεία
για τους υπερήρωες των κόμικς, η
μικρή θα κατακτήσει τις καρδιές
των συγχωριανών της, οι οποίοι
με τη σειρά τους θα τη βοηθήσουν
να φτάσει κοντά στα όνειρά της.
Η ταινία του Κενυάτη δημιουργού αποτελεί ταυτόχρονα αυθεντική ματιά στην αφρικανική πραγματικότητα –και μάλιστα τη σχετικά καλή πλευρά– αλλά και διαχρονικά ενθαρρυντική ιστορία γύρω από τη δύναμη της παιδικής
φαντασίας και της αισιόδοξης αντιμετώπισης της ζωής. Οι σούπερ
ήρωες εδώ μπορεί να μην έχουν
ακριβώς τη γυαλιστερή όψη της
Marvel, όμως είναι ικανοί να κάνουν μικρά (ανθρώπινα) θαύματα.
Η χειροποίητη ταινία που η κοινότητα δημιουργεί για χάρη της
Τζο αποτελεί παράδειγμα σύμπνοιας και συνεργασίας μιας ομάδας
ανθρώπων που αντιμετωπίζει προβλήματα, σχεδόν αδιανόητα για
τον δυτικό θεατή.
Και η τεχνική πλευρά της ταινίας
όμως, αν και περιορισμένη από
πλευράς παραγωγής, είναι άρτια,
ενώ το σενάριο, το οποίο υπογράφουν 4 διαφορετικοί συντελεστές
συγκινεί χωρίς να ξεπέφτει στο μελόδραμα. Ειδική μνεία πρέπει να
γίνει τέλος στη γεμάτη σπιρτάδα
και αθωότητα ερμηνεία της μικρής
πρωταγωνίστριας, που αποτελεί
κανονική αποκάλυψη. Το «Supa
Modo» (το όνομα σημαίνει στα
σουαχίλι «υπεράνθρωπος») μεταξύ
πολλών άλλων βραβεύσεων, τιμήθηκε και ως καλύτερη ταινία του
περασμένου Φεστιβάλ Ολυμπίας
για παιδιά και νέους.

...ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Η μικρή Τζο, με τον πολύχρωμο χειροποίητο μανδύα της, βρίσκεται να πρωταγωνιστεί στους δικούς της... «Εκδικητές», σε κάποιο χωριό της Κένυας.

Teen Spirit ##½
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Μαξ Μινγκέλα
Ερμηνείες: Ελ Φάνινγκ, Ανιέσκα
Γκροτσόφσκα, Ζλάτκο Μπούριτς

Στον δρόμο για τη δόξα: η Βάιολετ (Ελ Φάνινγκ) τα δίνει όλα στην πίστα,
προκειμένου να διακριθεί στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός,
ο Μαξ Μινγκέλα («Η πιο σκοτεινή
ώρα») υπογράφει εδώ το σενάριο
και τη σκηνοθεσία μιας αρκετά τυπικής αλλά πάντως ευχάριστης ιστορίας ενηλικίωσης. Η Βάιολετ είναι
μια εσωστρεφής αλλά με καλλιτεχνικές ανησυχίες έφηβη, με μεγάλη
αγάπη για το τραγούδι. Οταν ένας
μουσικός διαγωνισμός ταλέντων
θα κάνει στάση στη νήσο Γουάιτ
της Βρετανίας, όπου κατοικεί με τη
μητέρα της, εκείνη θα αρπάξει την
ευκαιρία να κυνηγήσει τα όνειρά
της αλλά και να ξεφύγει από τη βαρετή επαρχιακή ζωή. Μπροστά στις
νέες προκλήσεις και στους κινδύνους, θα βρει απροσδόκητο μέντορα
στο πρόσωπο ενός ημιαλκοολικού
πρώην ερμηνευτή της όπερας.

Η Ελ Φάνινγκ υποδύεται με τη
γνωστή νεανική της χάρη τη Βάιολετ, μια κοπέλα που «ανθίζει» σε
δύσκολες συνθήκες, όμως είναι
αποφασισμένη να πετύχει. Ο κόσμος του θεάματος, ωστόσο, είναι
γεμάτος παγίδες και το ταλέντο
μπορεί εξίσου εύκολα να αξιοποιηθεί, αλλά και να χαθεί. Ολα αυτά
περνούν μπροστά από την κάμερα
του Μινγκέλα, ο οποίος δημιουργεί
αρκετές καλογυρισμένες σκηνές
από την άλλη, σεναριακά, μάλλον
δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το
επιφανειακό feelgood επίπεδο και
να μας πάει βαθύτερα, είτε μέσω
της ψυχογραφίας είτε αναφορικά
με τις (υπαρκτές) κοινωνικές προεκτάσεις της ιστορίας του. Κόρη
μεταναστών, η Βάιολετ είναι πια
μια κανονική Αγγλίδα, η οποία ανυπομονεί να ενταχθεί –και να ξεχωρίσει– στο σύνολο που θεωρεί ως
πατρίδα. Στην ταινία, πάντως, τα
παραπάνω είναι απλώς αφορμή
ώστε η Ελ Φάνινγκ να κάνει επίδειξη των πολωνικών της.

Στην Αυστραλία, όπως έγινε

γνωστό, θα πραγματοποιηθεί
μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της πολυαναμενόμενης
επερχόμενης ταινίας του
Μπαζ Λούρμαν για τη ζωή
του Ελβις Πρίσλεϊ. Η κινηματογραφική βιογραφία θα
ασχοληθεί τόσο με την καριέρα και την επιρροή του
Αμερικανού σταρ σε σύγχρονους και επιγόνους όσο και
με την περίπλοκη σχέση με
τον μάνατζέρ του Τομ Πάρκερ. Τον ρόλο του τελευταίου
θα υποδυθεί ο Τομ Χανκς,
ενώ για εκείνον του πρωταγωνιστή φαίνεται πως ο
Λούρμαν βρίσκεται ακόμα
στο... ψάξιμο. Οπως και να
έχει, μετά και την επιτυχία
του «Bohemian Rhapsody»,
οι μουσικές βιογραφίες είναι
ξανά στη μόδα του σινεμά.

KYKΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Αγάπη είναι ##½

Το πραξικόπημα ###

Ο αξιαγάπητος κύριος Τροχίδης ##½

Ο Κορσικανός ##

Σκηνοθεσία: Κλερ Μπερζέ
Ερμηνείες: Μπουλί Λανέρ, Ζουστίν Λακρουά

Σκηνοθεσία: Μαχμούτ Φαζίλ Κοσκούν
Ερμηνείες: Αλί Σεκινέρ Αλιτσί, Ταρχάν Καραγκιόζ

Σκηνοθεσία:Πιερ Γκοντό
Ερμηνείες: Μπενουά Πελβούρντ, Σουζάν Κλεμάν

Σκηνοθεσία:Τιερί ντε Περετί
Ερμηνείες: Ζαν Μικελαντζελί, Ανρί-Νοέλ Ταμπαρί

Οικογενειακοί δεσμοί

Χούντα σουρεάλ

Το μυστικό του ποδηλάτη

Ημερολόγιο εθνικισμού

Η Γαλλίδα δημιουργός Κλερ Μπερζέ («Party Girl») παρουσιάζει εδώ ένα πολυβραβευμένο φιλμ, αφιερωμένο
στον οικογενειακό δεσμό και στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει στις μέρες μας. Μετά τον χωρισμό ενός
ζευγαριού, ο πατέρας αναλαμβάνει να φροντίσει τις
δύο έφηβες κόρες του, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται
τα δικά του συναισθήματα. Η συνύπαρξη φυσικά,
ειδικά με τη 14χρονη Φρίντα, δεν είναι καθόλου
εύκολη υπόθεση. Το φιλμ παρουσιάζει με ευαισθησία
τις διαφορετικές εκφάνσεις που μπορεί να πάρει η
αγάπη μεταξύ ανθρώπων που ενώνονται με τον στενότερο δεσμό, ενώ ταυτόχρονα ρίχνει ματιές και στο
κεφάλαιο «ενηλικίωση». Από την άλλη, το σενάριό
του δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις, ακολουθώντας
την κλασική δραμεντί συνταγή μέχρι το φινάλε.

Μέσα από μια ιστορία βασισμένη σε γεγονότα της
δεκαετίας του 1960, ο Τούρκος δημιουργός σχολιάζει
σατιρικά τα όσα συμβαίνουν διαχρονικά στην
πολιτική σκηνή της γειτονικής χώρας. Μια βροχερή
βραδιά, τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί κατευθύνονται αποφασιστικά προς τον Κρατικό Ραδιοφωνικό
Σταθμό της Κωνσταντινούπολης. Αποστολή τους
είναι να μεταδώσουν την είδηση του πραξικοπήματος,
το οποίο την ίδια ώρα λαμβάνει χώρα στην Αγκυρα.
Αυτό το περιέργο βράδυ, ωστόσο, ελάχιστα θα πάνε
σύμφωνα με το σχέδιο. Με ματιά πότε σοβαρή και
πότε κωμικά σουρεαλιστική, ο Κοσκούν καταφέρνει
να απεικονίσει το χάσμα που πολλές φορές μεσολαβεί
ανάμεσα στην κοινωνία και στην (συνήθως) πανίσχυρη στρατιωτική εξουσία στη χώρα του.

Ο Πιερ Γκοντό μεταφέρει στο σινεμά μία από τις κομίστικες ιστορίες του Ζαν-Ζακ Σεμπέ («Ο μικρός Νικόλας»), σε μια καλοσχεδιασμένη, από πλευράς αισθητικής, ταινία. Ο Ραούλ είναι πολύ αγαπητός στην
κοινωνία του μικρού χωριού, όπου μένει με την οικογένειά του, ως δεξιοτέχνης μηχανικός ποδηλάτων
αλλά και ως θρυλικός αναβάτης της περιοχής. Ο
μύθος, ωστόσο, ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα, αφού ο Ραούλ δεν ξέρει καν να κάνει
ποδήλατο δίχως βοηθητικές ρόδες και τώρα το τρομερό
μυστικό του κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Το φιλμ
διατηρεί την αθώα, παραμυθένια αισθητική του
κόμικς, ενώ ταυτόχρονα διαποτίζεται από την περίφημη
αγάπη των Γάλλων για το δίτροχο μέσο. Η τρυφερή
ιστορία του είναι ταιριαστή για όλη την οικογένεια.

Τον βίαιο κόσμο του εθνικισμού αλλά και του φανατισμού γενικότερα αγγίζει το φιλμ που συμμετείχε
και στην Εβδομάδα Κριτικής του προηγούμενου Φεστιβάλ Καννών. Ο Στεφάν, ένας νεαρός αστός από
την Κορσική, έχει πια καταφύγει στο Παρίσι για να
γλιτώσει από τους διώκτες του. Πίσω στην πατρίδα
ήταν μέλος μιας ριζοσπαστικής εθνικιστικής οργάνωσης, η δράση της οποίας είχε αιματηρή κατάληξη.
Στο φιλμ παρακολουθούμε σε φλας μπακ τα όσα τον
οδήγησαν ώς εδώ. Ο σκηνοθέτης μεταφέρει στην
οθόνη προσωπικές του εμπειρίες αλλά και προβληματισμούς σχετικά με τη φύση των εθνικιστικών
κινημάτων, καθώς και της ριζοσπαστικοποίησης εν
γένει. Το κάνει όμως με τρόπο αρκετά μπερδεμένο
και κατά τόπους ασαφή, εις βάρος του θεατή.

x = κακό

# = μέτριο

## = ενδιαφέρον

### = καλό

#### = πολύ καλό

##### = εξαιρετικό

