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Ο ΔΗΣΥ θα είχε
Τ/κ υποψήφιο μετά
την επανένωση
«Δεν θα γίνω άπατρις
ούτε άθρησκος γιατί κάποιοι θα μου πουν ότι είμαι συντηρητικός», λέει
στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, απαντώντας στις κριτικές που δέχεται ότι ο ΔΗΣΥ συντηρητικοποιείται. Όπως είπε, ανέχθηκε
για έξι χρόνια το ΑΚΕΛ για το εθνικό
καλό και δεν μετανιώνει που εξήρε τη
στάση του μέχρι και το Κραν Μοντάνα,
υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η
ανοχή έχει και τα όριά της. Σελ. 8

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η κρίση με το «Φατίχ»
επιβεβαίωσε το ΔΗΚΟ
«Θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε
την κρίση με το «Φατίχ», εάν τα τελευταία χρόνια ακολουθούσαμε μια
αποτρεπτική πολιτική», λέει στην
«Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος. Υποστηρίζει πως
όποιος υποψήφιος εκλεγεί με το
ψηφοδέλτιο του κόμματος θα ανήκει
στους Σοσιαλιστές, στέλνοντας έτσι
και το μήνυμα στην Ελένη Θεοχάρους για το πού θα ανήκει. Σελ. 10

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ

Με ευρωπαϊκή
ομπρέλα ασφάλειας
Τη λήψη δραστικών μέτρων κατά της
Τουρκίας, όπως τον τερματισμό των
προενταξιακών χρηματοδοτήσεων
και επιβολή διπλωματικών και πολιτικών κυρώσεων, προτείνει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νίκος Τορναρίτης. Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΔΗΣΥ τοποθετείται και για την παρουσία Τ/κ σε ψηφοδέλτια. Σελ. 15

Μπαίνει σε πέντε
τεμάχια της ΑΟΖ
η γαλλική TOTAL

Στόχος της Άγκυρας συνομιλίες μεταξύ των ηγετών για τους υδρογονάνθρακες

Ανακοινώσεις οσονούπω

Τον Ιανουάριο του 2015 ο Ε.Μ. Αϊντε είχε
δηλώσει πως υπήρχε αποδοχή ότι το θέμα
των υδρογονανθράκων μπορεί να συζητηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Την περασμένη Δευτέρα ο εκπρόσωπος
του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη, Στεφάν Ντουζαρίκ

Το ΓεΣΥ θα μειώσει
τις λίστες αναμονής
Την εκτίμηση ότι με την εισαγωγή
του ΓεΣΥ θα μειωθούν αισθητά οι λίστες αναμονής, διατυπώνει ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ Αλέκος Σταμάτης.
Τονίζει, επίσης, ότι οι συζητήσεις για
το ΓεΣΥ έφεραν στην επιφάνεια το
χάσμα εισοδημάτων μεταξύ των ιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Οικονομική, σελ. 6

Σελ. 2
Σελ. 13
Σελ. 13

Σε κίνηση-απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις η κυβέρνηση έχει καταλήξει σε
συμφωνία που ενισχύει το εταιρικό στάτους
της κυπριακής ΑΟΖ. Η συμφωνία που θα
ανακοινωθεί οσονούπω περιλαμβάνει την
παραχώρηση του τεμαχίου 7 στην κοινοπραξία TOTAL – ENI σε ποσοστό 50%,
καθώς και συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας
στο τεμάχιο 8, που είχε παραχωρηθεί στην
ΕΝΙ και στα 2, 3 και 9 της κοινοπραξίας
ΕΝΙ-KOGAS. Σελ. 16

λήσουν και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο». Προκύπτει ότι αυτό οι νέες προκλήσεις της Άγκυρας, στόχο έχουν να πεισθεί
–μέσω της έντασης– ο κ. Γκουτιέρες να
μιλήσει υπέρ μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ
των δύο ηγετών για τη διανομή των υδρογονανθράκων. Σελ. 4

H επιβίωση της πολικής
αρκούδας είναι υπό απειλή
χωρίς τον πάγο, όπου κυνηγάει, ξεκουράζεται και γεννάει. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το εντυπωσιακό αυτό ζώο ίσως εξαφανιστεί
τελείως από την Αρκτική
μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ενώ η ανθρωπότητα με
τη συμπεριφορά της έναντι
της Φύσης που τη φιλοξενεί
ωθεί ένα εκατομμύριο
ζώων και φυτών στον αφανισμό. Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δηλώνει κυνικά ότι η Αρκτική
Θάλασσα θα πρέπει να γίνει
το Σουέζ του 21ου αιώνα.
Αντίθετα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella σε άρθρο του στην
«Κ» (σελ. 15) απευθύνει μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος. Σελ. 20-21

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗ

Οι εξελίξεις τρέχουν
χωρίς την Τουρκία. Σελ. 16
ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Αναζητεί σωσίβιο
σε Συρία - Κύπρο

Ανήλικα μεροκάματα
στη σημερινή Ελλάδα
«Είσαι ανήλικος χωρίς χαρτιά, αν φύγεις
από εδώ, θα σε πιάσει η αστυνομία»,
έλεγε στον Χασάν ο Ελληνας εργοδότης
του. Το 2018 η Ελλάδα από την 5η θέση
στο slavery index εκτοξεύθηκε στη 2η,
λόγω του εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων στη χώρα. Σελ. 19

Αντί για το Βερολίνο
στο Ιράν ο Πομπέο
Αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραμπ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

διαχειριζόμενος το ζήτημα ως δικοινοτικό
πρόβλημα και παραβλέποντας την πρόκληση του «Πορθητή» στην κυπριακή
ΑΟΖ, περιορίστηκε να πει ότι «η θέση του
ΟΗΕ σχετικά με την εξερεύνηση των υδρογονανθράκων δεν έχει αλλάξει. Οι υπεράκτιοι υδρογονάνθρακες μπορούν να ωφε-

Όταν η ζωή τελειώνει… από την Αρκτική ώς τον Αμαζόνιο

Εξευτελιστικές αμοιβές

ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Το «υπερόπλο» μας
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Κατρακύλα
ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Μέρκελ και Τσίπρας

Σε διαπραγμάτευση για Φ.Α.
στοχεύει η πρόκληση σε ΑΟΖ
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο ακύρωσε επίσκεψη στο Βερολίνο,
επικαλούμενος την ιρανική κρίση, και αντί
της Γερμανίας βρέθηκε στο Ιράν. Η κίνηση
αυτή έκανε αρνητικότατη εντύπωση στη
γερμανική πολιτική ελίτ, η οποία θέτει ζήτημα αξιοπιστίας του ΝΑΤΟ. Σελ. 22

Στη μάχη της πόλωσης ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ
Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ
Η περίοδος που ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο
Άντρος Κυπριανού είχαν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας λόγω Κυπριακού ανήκει
στο παρελθόν. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα
επικρατεί αλληλοφάγωμα με αντιπαραθέσεις
σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τηλεοπτικά πάνελ. Τα δύο κόμματα εκτιμούν
πως κάτι τέτοιο πολώνει και συσπειρώνει

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το διακύβευμα

το ακροατήριό τους. Ο ΔΗΣΥ αντιμετωπίζει
τον φόβο διαρροών προς το ΕΛΑΜ, αλλά
και το ενδεχόμενο καθόδου «μυρίων» Τ/κ
λόγω υποψηφιότητας Νιαζί, ενώ το ΑΚΕΛ
θα πρέπει να διαχειριστεί αναπάντητα
ερωτήματα του κ. Κιζίλγιουρεκ, αλλά και
τη στείρα για κάποιους αντιπολιτευτική
κριτική στον Αναστασιάδη. Σελ. 6

Ανακοινώνεται ο CEO της Τρ. Κύπρου
Στο shortlist τρεις Κύπριοι τραπεζίτες - Ποιος ο επικρατέστερος
Η Τράπεζα Κύπρου βρήκε τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό της σε διαδοχή του
Τζων Πάτρικ Χούρικαν, ο οποίος αποχωρεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Το όνομα
του νέου διευθύνοντα συμβούλου αναμένεται να ανακοινωθεί κατά πάσα πιθανότητα αύριο ή μεθαύριο μαζί με τα
αποτελέσματα της Τράπεζας για το πρώτο

Ο Τούρκος πρόεδρος καταφεύγει στην προβολή της στρατιωτικής ισχύος, ικανοποιώντας τους εθνικιστές συμμάχους του. Οχυρώνεται, επίσης, πίσω από μια μιλιταριστική
ρητορική για να «προφυλαχθεί» από την
οικονομική-πολιτική κρίση που συρρικνώνει
την εκλογική του δύναμη κατά τους αναλυτές. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ και οι άλλοι
σύμμαχοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις αντιρρήσεις της Άγκυρας λόγω προβλημάτων
που ο Ερντογάν δημιουργεί στις διμερείς
τους σχέσεις. Σελ. 23

τρίμηνο του 2019. Πληροφορίες της «Κ»
ανέφεραν ότι θα είναι Κύπριος του εξωτερικού και επικρατέστερος φαίνεται να
είναι ο Κύπριος τραπεζίτης και μη εκτελεστικό της μέλος, Ιωάννης Ζωγραφάκης.
Στο shortlist βρίσκονται επίσης και τα
ονόματα των Ξάνθου Βράχα και Νίκολας
Σκοτ Σμιθ. Οικονομική, σελ. 3

Η Ε.Ε. ξοδεύει ετησίως 55 δισ. ευρώ για
έξοδα σε υγεία και περιβαλλοντικό κόστος, γιατί εμείς οι πολίτες της δεν
εφαρμόζουμε πλήρως την περιβαλλοντική της νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι
καταδικάζουμε ανθρώπους και άλλα
όντα στον πλανήτη, σε θάνατο. Μάλιστα, όπως σημειώνει στο σημερινό άρθρο του για την «Κ», (σελ. 15), εξ αφορμής των επερχόμενων ευρωεκλογών,
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλασσίων
Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu
Vella, κάθε χρόνο πάνω από 400.000
άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι για
τούτο που η προσπάθεια για μεγαλύτερη
βιωσιμότητα συνάδει με τη διεκδίκηση
στις χώρες μας αυστηρής τήρησης των
σχετικών νομοθεσιών, διότι η προστασία του περιβάλλοντος ισοδυναμεί με
την προστασία της ζωής μας. Ίσως, γι’
αυτό και μόνο πρέπει να πάμε στις κάλπες στις 26 Μαΐου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΟΠΕΡΑ

Στην Ελληνική Λυρική Σκηνή κοστούμια για Οσκαρ
Η πολυβραβευμένη ενδυματολόγος Μιλένα Κανονέρο θα ντύσει τους καλλιτέχνες της παράστασης «Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» του Σοστακόβιτς, σε σκηνοθεσία Φανί Αρντάν που ανεβάζει η Ελληνική Λυρική Σκηνή. Η «Κ» συνάντησε την ενδυματολόγο στα εργαστήρια του Λυρικής Σκηνής. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ηθοποιός Μάριος Ιωάννου στην «Κ»
Η παράσταση «Tea Ceremony» με τον Μάριο Ιωάννου σε σκηνοθεσία Achim
Wieland στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ μεταμορφώνει τον ηθοποιό σε μία γκέισα.
Ο Μάριος στη συνέντευξή του στην «Κ» λέει ότι μέσω της γκέισας καταγγέλλονται πολλά κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Ζωή, σελ. 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι συγκυρίες μία ακόμη πτυχή έμπνευσης ή όχι;
Η τρίτη δράση της ομάδας «Διαβάσεις» φέρνει στο κυπριακό αναγνωστικό
κοινό τους συγγραφείς Χρίστο Κυθρεώτη και Γιάννη Γορανίτη των εκδόσεων
Πατάκης για να μιλήσουν για τη λογοτεχνικότητα των συγκυριών. Συντονίστρια
της συζήτησης η συγγραφέας Κωνσταντία Σωτηρίου. Ζωή, σελ. 4

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

Το «υπερόπλο» μας

Οι ευρωεκλογές, τα αλληλοφαγώματα
και το επερχόμενο μπάχαλο

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Έχω πολλάκις γράψει
ότι τα τρία κακά της μοίρας του τόπου είναι η
έλλειψη λογοδοσίας, η
ατιμωρησία και η ασυδοσία και έχω παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα συμφορών που έπληξαν τον τόπο τον τελευταίο μισό αιώνα που ήταν απόρροια
των τριών κακών. Πλέον χαρακτηριστικά, η ατιμωρησία των αυτουργών
και των εκτελεστών του πραξικοπήματος, των εγκληματιών πολέμου Ε/κ
και Τ/κ, του σκανδάλου του ΧΑΚ, της
Ήλιος, του Μαρί και του Κουρέματος.
Χρόνια πολλά ανησυχούσα για το γεγονός ότι η λύση του Κυπριακού γινόταν ολοένα και πιο απρόσιτη. Την
τελευταία δεκαετία, μέσα από τα τραγικά βιώματα του τόπου, κατέληξα
στο συμπέρασμα ότι και η λύση του
Κυπριακού είναι συνυφασμένη με τα
τρία κακά, που συνιστούν στοιχεία
του τυχοδιωκτικού DNA ημών των
Κυπρίων. Μάλιστα, αυτό το «υπερόπλο»
κατορθώνει να ξεγελά οργανισμούς
και ανθρώπους με τεράστια πείρα στην
πολιτική, οικονομική και κοινωνική
ζωή του πλανήτη, όπως ο γ.γ. του ΟΗΕ,
ο οποίος στην τελευταία έκθεσή του
για το Κυπριακό τονίζει ότι «το στάτους
κβο δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή».
Όχι κ. Γκουτιέρες, το στάτους κβο
είναι η μεγαλύτερη επένδυση για τους
πολιτικούς ταγούς της ταλαιπωρημένης
αυτής χώρας, οι οποίοι σε μια ανίερη
σιωπηλή σύμπραξη με τους ταγούς
της δικαιοσύνης και μιας λερής ολιγαρχίας νέμονται τον πλούτο της χώρας. Δεν τους αγγίζουν νόμοι, διωκτικές
αρχές και έλεγχοι. Περπατούν ανάμεσα
σε πτώματα από εγκλήματα που αυτουργοί ήταν οι ίδιοι, κλέβουν τον
ιδρώτα του κόσμου, καλύπτοντας με
το αζημίωτο τραπεζικά κόλπα. Αυτά
που κατέστησαν και τους ίδιους ζάμπλουτους, ενώ έχουν ξανά υποθηκεύσει
τα σπίτια του μισού πληθυσμού που
του κούρεψαν εφάπαξ τις οικονομίες
και μονίμως τους μισθούς. Τώρα χωρίς
την όποια ενσυναίσθηση, μας οδηγούν
σε μια δεύτερη τραγωδία, μεγαλύτερη
της τουρκικής εισβολής. Ο πρόεδρος
Αναστασιάδης μιλά για «δεύτερη εισβολή» όταν αναφέρεται στην παρουσία του τουρκικού πλοίου «Πορθητής»
36 ναυτικά μίλια από την Κύπρο. Το

κάνει για να κερδίσει πολιτικούς πόντους εσωτερικής κατανάλωσης στο
Κυπριακό και εν μέρει είναι κατανοητό.
Στη «δεύτερη εισβολή» του προέδρου
έσπευσε να συμπράξει η βουλευτίνα
του ΔΗΣΥ και υποψήφια στις ευρωεκλογές Ελένη Σταύρου, προφανώς
όπως συνέπραξε στην πρώτη και ο
πατέρας της ως αρχηγός το ’74 της
ΕΟΚΑ Β’ . Η κ. Σταύρου επικρότησε
άστοχα και τις βολές Αναστασιάδη
κατά ΑΚΕΛ για «δανεικές ψήφους»
από τους Τ/κ, λέγοντας ότι η συμπερίληψη Τ/κ υποψηφίου στο ευρωψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ «θα προκαλέσει
ολέθριες συνέπειες στις εξελίξεις του
Εθνικού μας Ζητήματος». Υποψιάστηκα
ότι γνωρίζει η κυρία από ολέθριες συνέπειες, λόγω του ’74 με τις δυόμισι
χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους
και τα είπε για να αποφύγουμε επανάληψη των ίδιων λαθών. Μετά στη
μηχανή αναζήτησης είδα την ανάρτησή της τον περασμένο Ιανουάριο
στο FB, όταν φωτογραφήθηκε μπροστά
τον τάφο του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β΄
Γεωργίου Γρίβα μαζί με τον μπαμπά
της κι έβαλε τη λεζάντα: «Δεν είναι
σάρκα ο ΔΙΓΕΝΗΣ για να τον φάει το
χώμα, είναι ιδέα Υψηλή! Αθάνατος !
Ελλάδα - Κύπρος – Ένωσις! Οι αρχαίοι
Έλληνες θεωρούσαν υβριστή εκείνον
που υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του,
συμπεριφερόταν προσβλητικά και
αλαζονικά έναντι ανθρώπων, νόμων
και κυρίως θεών, δηλαδή σε αυτά που
επέβαλλαν όρια στην ανθρώπινη δράση. Ο υβριστής επιχειρούσε να υπερβεί
τη θνητή φύση του και να εξομοιωθεί
με τους θεούς, με συνέπεια να τους
προσβάλει-εξοργίζει. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο πίστευαν πως μια «ύβρις»
συνήθως προκαλούσε την επέμβαση
των θεών, που έστελναν στον υβριστή
την «άτην, δηλαδή το θόλωμα του νου.
Η άτη τον οδηγούσε σε νέες ύβρεις,
ώσπου να υπέπιπτε σε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο προκαλούσε
την «νέμεσιν», την οργή και εκδίκηση
δηλαδή των θεών, που επέφερε την
«τίσιν», δηλ. την τιμωρία και την καταστροφή του υβριστή. Κι εδώ πλέον
η ατιμωρησία εξελίσσεται σε αλαζονεία,
γι’ αυτό και η έσχατη πλάνη, θα είναι
χειρότερη της πρώτης… εισβολής.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Τα τρεχάματα του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν

έχουν τελειωμό μετά τις νέες απειλές της
Τουρκίας. Τη Δευτέρα θα βρεθεί στη συνεδρία
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις
Βρυξέλλες όπου έχει προγραμματίσει ουκ ολίγες συναντήσεις από τις οποίες αναμένει πολύ
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε κάποια ανακοίνωση ή δηλώσεις
συμπαράστασης. Πρόκειται για την προεργασία που θα γίνει για το επόμενο, άκρως σημαντικό για την Κύπρο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις
28 Μαΐου.
Η ευτυχής συγκυρία της σύγκλησης την Τρίτη

του Συμβουλίου με τη συμμετοχή και των
υπουργών Άμυνας των κρατών μελών της Ε.Ε.
θεωρείται ως ακόμη μία ευκαιρία. Μάλιστα,
κατά τη διάρκεια του γεύματος οι υπουργοί
Άμυνας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και με την αναπληρώτρια γενική
γραμματέα του ΝΑΤΟ...
Μιας και αναφέρθηκα στους Ευρωπαίους

υπουργούς Άμυνας, σας αναφέρω πως ο δικός
μας Σάββας Αγγελίδης αναμένει πολύ συγκεκριμένες εξελίξεις στον τομέα του, εντός των
ημερών, οι οποίες θα είναι και ανακοινώσιμες.
Πιο σημαντικές, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είναι οι εξελίξεις που ολοκληρώνονται, αλλά δεν θα ανακοινωθούν...

«Πώς μπορώ να το εξαφανίσω για πάντα;»

έχουν κάνει σμπαράλια τα νεύρα όλης σχεδόν
της κομματικής ηγεσίας με τα καμώματά τους.
Αληθεύει ότι σε ένα από τα τρία πιο μεγάλα

Ποια μεγάλη κρίση ενδέχεται να υποβόσκει

κόμματα ξέσπασε κρίση μεγατόνων μεταξύ
τριών στελεχών; Οι δύο είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές και ο τρίτος υψηλόβαθμο στέλεχος
πολύ κοντά στον κομματάρχη. Αιτία της κρίσης
είναι η φανερή υποστήριξη της οποίας απολαμβάνει συγκεκριμένος υποψήφιος από το υψηλόβαθμο στέλεχος. Ο έτερος υποψήφιος διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένα για τις ενέργειες
του στελέχους. Τον κατήγγειλε μάλιστα και
στον κομματάρχη και σε όργανο του κόμματος
ότι προωθεί την υποψηφιότητα του εσωκομματικού του αντιπάλου επειδή έχει προσωπικό
συμφέρον... Μπάχαλο. Οι ιστορίες καθημερινής τρέλας διαδραματίζονται σε όλα σχεδόν τα
κόμματα.

και έχει σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση
του Healthy; Σύμφωνα με όσα ακούω από τον
Λόφο της Εξουσίας, επικρατεί μια όλο και αυξανόμενη ανησυχία για επανάληψη του μπάχαλου στην εκπαίδευση. Τα σημάδια που έρχονται από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι
άκρως ανησυχητικά γι’ αυτό και έχουν δοθεί
οδηγίες και συμβουλές προς τον Χαμπιαούρη
για άμεση εκτόνωση της κατάστασης...
Αφόρητη έχει γίνει η κατάσταση σε κάποια

κόμματα λόγω του προεκλογικού. Όπως έλεγε
μεγαλοστέλεχος του κόμματος «πρώτη φορά
υπάρχει τόση ένταση και τόσο άχτι μεταξύ των
υποψηφίων ακόμα και από το ίδιο μας το κόμμα». Κάποιοι υποψήφιοι πάντως γνωρίζουν
πως η υποψηφιότητά τους είναι υποψηφιότητα αποτυχίας και έχουν αποδοθεί σε αγώνα για
εξαργύρωσή της εσωκομματικά. Ενέργεια που
κάνει την ήδη δύσκολη καθημερινότητα του εν
λόγω κόμματος ακόμα δυσκολότερη. Ειδικά
δύο υποψήφιοι, όπως μου λέει η πηγή μου,

Σε άλλο μεγάλο κόμμα στέλεχος προσεύχεται

«να τελειώνουν γρήγορα οι ευρωεκλογές, γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς κόμμα».
Όπως ο ίδιος υποστηρίζει η μόνη έγνοια κάποιων είναι να αλληλοφαγωθούν για να προωθήσουν τη δική τους υποψηφιότητα όχι μόνο παραγνωρίζοντας κάθε κανόνα δεοντολογίας,

αλλά και χωρίς να τηρούν κανένα πρόσχημα.
Στέλεχος του ίδιου κόμματος συζητείται έντονα για τις πρακτικές που ακολουθεί στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και για τις πληρωμένες
του διαφημίσεις.
Σε άλλο κόμμα η κριτική στρέφεται κατευθεί-

αν στον κομματάρχη, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα. Η κριτική που του
ασκείται και από τις τρεις τάσεις που επικρατούν μεταξύ των υποψήφιων ευρωβουλευτών
είναι ότι ο ίδιος είναι «υποτονικός» και άφησε
το κόμμα χωρίς πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην προεκλογική περίοδο. Άλλη μία καταγγελία που ακούστηκε είναι για την απουσία
πολιτικών διαφημίσεων τη στιγμή που όλα
σχεδόν τα αντίπαλα κόμματα διαφημίζουν.
Ένας από τους υποψήφιους μάλιστα, όπως
μου λέει η πηγή μου, εκνευρίστηκε πολύ όταν
έλαβε ως απάντηση πως «το ταμείο είναι μείον»...
ΚΟΥΪΖ: Ποιος κομματάρχης έχει παραγγείλει

νέες δημοσκοπήσεις και προειδοποίησε στελέχη του πως θεωρεί ότι φέρουν ευθύνη για
τα αποτελέσματα; Αληθεύει ότι είναι η δεύτερη φορά που το κάνει σε δύο μήνες;

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΓΝΩΜΗ / Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΡΑ

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Ενα παράθυρο για το Κυπριακό

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
12.V.1939

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Η γαλλική Κυβέρνησις θεωρεί ως ουσιωδώς επιθυμητήν την συμμετοχήν της Σοβιετικής Ρωσσίας εις το κοινόν
τούτο έργον της αμοιβαίας βοηθείας. Το γαλλοσοβιετικό Σύμφωνον του 1935 ισχύει πάντοτε και
εάν επικρατούν εισέτι διαφοραί τινές αντιλήψεων
επί της διαδικασίας εφαρμογής της συμφωνίας
ταύτης μεταξύ των Κυβερνήσεων Αγγλίας, Γαλλίας
και Ρωσσίας, διεπιστώθη ευθύς εξ αρχής των διαπραγματεύσεων συνεννόησις μεταξύ των επί της
ανάγκης της διά κοινής ενεργείας προασπίσεως
των ανωτέρων συμφερόντων της ειρήνης. Ούτω
διά πρώτην φοράν εν τη Κεντρική Ευρώπη και
εν τη Εγγύς Ανατολή έχει πραγματοποιηθή ο απαραιτήτος ούτος διά την διατήρησιν της ειρήνης
όρος, η κοινότης δηλαδή υποχρεώσεων της Γαλλίας
και της Μ. Βρεταννίας. Το διπλωματικό τούτο
έργον δεν έχει άλλον σκοπόν ειμή να εξασφαλίση
την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν όλων των
λαών. Η γαλλική Κυβέρνησις θέλει ειρήνην εντός
του πλαισίου του σεβασμού των δικαιωμάτων
όλων και της συμφωνίας με όλα τα Κράτη τα θέλοντα να ζήσουν εν τιμή. Είναι αποφασισμένη να
ορθωθή κατά της βίας και της απειλής».

Μ

ε την προκήρυξη επαναληπτικών
εκλογών στην Πόλη, ο Ταγίπ Ερντογάν διακινδυνεύει την όξυνση
της αποδοκιμασίας που εκφράστηκε την
31η Μαρτίου, με αρνητικές συνέπειες
για την ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία.
Επιθυμώντας να αποφύγει το ΔΝΤ, ο
Ερντογάν θα αναγκαστεί να προσεγγίσει
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Με δεδομένο
ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση
στην Τουρκία θα είναι το 2023, θα υπάρξει, έστω για μόνον περίπου ένα έτος,
δυνατότητα πρωτοβουλιών στο Κυπριακό. Οι επερχόμενες ελληνικές εκλογές
δεν πρέπει να τις καθυστερήσουν.
Πέντε είναι οι σχετικές παράμετροι.
Πρώτον, η Ελλάδα εξασθένησε δραματικά κατά την προηγούμενη δεκαετία
ενώ η Τουρκία ισχυροποιήθηκε. Ο Ερντογάν δεν θεωρεί τους Ελληνες προαιώνιο εχθρό, έχει όμως ένα «όραμα οθωμανικό» που έχει γίνει αντιληπτό με τη
σταδιακή αλλαγή του περιφερειακού
ρόλου της Τουρκίας. Δεύτερον, ιδιαίτερα το 1999, το 2003 και το
2014, μεγάλες δυνάμεις κινήθηκαν
βιαίως χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ.
Αυτό συνέβαλε στη χαμηλή αίσθηση ασφάλειας των πολιτών
της Ελλάδας και της Κύπρου. Τρίτον,
η αποφασιστική επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. στον χώρο της ασφάλειας που επιζητεί ο πρόεδρος Μακρόν,
και επιτέλους συζητεί η γερμανική ηγεσία, θα άμβλυνε αυτήν την αίσθηση χαμηλής ασφάλειας. Η Αθήνα, που ακόμα

σε χρόνια χαλεπά υπήρξε συνεπής όσον
αφορά το ύψος των αμυντικών της δαπανών, έχει το κύρος αλλά σήμερα και
την ευκαιρία να ενθαρρύνει την Ε.Ε.
προς την κατεύθυνση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής. Τέταρτον, πολλοί Τουρκοκύπριοι, που είναι ήδη, όσον αφορά
τα ιδιωτικά τους δικαιώματα, πολίτες
της Ε.Ε., προτιμούν να αποτελέσουν
πρωτοπόρο τουρκική κοινότητα στην
Ενωση, παρά μικρό τμήμα μιας νέας
μορφής οθωμανικού και ισλαμικού κράτους. Αυτοί εξέλεξαν αρχηγό τον Μουσταφά Ακιντζί.
Η Αγκυρα σύντομα θα ζητήσει την
αναβάθμιση της τε-

λωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., όπως και
στήριξη για δημοσιονομική σταθεροποίηση. Και όμως απαιτεί διχοτόμηση
ή συνομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι
φιλική αλλά βασισμένη σε ευρωπαϊκές
αρχές που απαγορεύουν και τις δύο. Αντίθετα, είναι ευκταίο να αναδειχθεί ευρωβουλευτής ένας Τουρκοκύπριος υποψήφιος – ελπίδες διαθέτει ο Νιγαζί Κιζιλγουρέκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Αναβάθμιση της τελωνειακής
ένωσης της Τουρκίας οφείλει να συνδυαστεί με συμφωνία γενικής αποχώρησης ξένων στρατευμάτων από μια
ομοσπονδιακή Κύπρο, δικοινοτική και
διζωνική, σύμφωνα με τις επιταγές του
Συμβουλίου Ασφαλείας, με τις σημερινές
εγγυήτριες δυνάμεις να εγγυώνται πλέον
στην Ε.Ε. τη στήριξή τους εάν υπάρξει
κρίση. Η καθυστέρηση του ΟΗΕ να ξεκινήσει νέα διαδικασία συνομιλιών δίνει
πολύτιμο χρόνο για προετοιμασία
μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης.
Πέμπτον, πολλοί Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι βρίσκονται
πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Εάν επιτευχθεί, η Τουρκία θα επωφεληθεί από αξιόλογες μελλοντικές μεταφορές
υδρογονανθράκων και από ένα
αναβαθμισμένο πρότυπο τελωνειακής ένωσης. Τα όρια της κυπριακής (και άλλων) ΑΟΖ θα ορίζονταν από το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης. Εσωτερικά, προέχει η προ-

ώθηση ενός νέου προτύπου προεδρικής
ηγεσίας βασισμένου στις επιταγές ενός
δικοινοτικού ομοσπονδιακού συντάγματος, με δύο συμπροέδρους – ο ένας
εκλεγμένος από το σύνολο του εκλογικού
σώματος, ο δεύτερος με σταθμισμένη
ψήφο. Οι συμπρόεδροι θα είχαν περιορισμένες αλλά σημαντικές αρμοδιότητες
ώστε να διατηρούν την ενότητα της
ομοσπονδίας. Νέοι θεσμοί προερχόμενοι
από μια κοινοβουλευτική δημοκρατία –
πρωθυπουργός και υπουργικό συμβούλιο– θα βασίζονταν σε ψήφο εμπιστοσύνης των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων, αλλά κυρίως ξεχωριστών πλειοψηφιών των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των δύο κοινοτήτων.Ετσι
θα διασφαλίζεται και δημοκρατικό πολίτευμα και δικοινοτική ισότητα.
Μια τέτοια λύση θα απαιτήσει λεπτές
και σκληρές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί ασφαλώς να επιτευχθεί μόνο με τις
δικές μας δυνάμεις, ούτε όμως χωρίς
δική μας πρωτοβουλία και επιμονή. Τόσο
σπάνιες όμως για έναν μικρό λαό είναι
οι ευκαιρίες μιας ευεργετικής κατάληξης
σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, ώστε η
ανάληψη της σχετικής προσπάθειας να
αποτελεί εθνική επιταγή.

Ο Κώστας Καρράς είναι ο ιδρυτής της οργάνωσης «Friends of Cyprus» και ο Ελληνας συντονιστής του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ. Οι απόψεις
που εκφράζονται στο άρθρο είναι προσωπικές.
Ο Σπονδοφόρος απουσιάζει.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα ενεργειακά στο τραπέζι θέλει η Αγκυρα
Είχε μιλήσει γι’ αυτό τον Ιανουάριο του 2015 ο Eσπεν Μπαρθ Αϊντε και τώρα οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ σε αυτό στοχεύουν
Ηνωμένα Eθνη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Την εβδομάδα που πέρασε οι ΗΠΑ
επεφύλαξαν ευχάριστη έκπληξη
στην Κύπρο, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με δήλωση της εκπροσώπου του Μόργκαν Ορτέιγκους
εξέδωσε την ισχυρότερη από ποτέ
ανακοίνωση σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η γραπτή
δήλωση –που εκδόθηκε αργά την
Κυριακή– ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθείσες
προθέσεις της Τουρκίας να ξεκινήσουν τις υπεράκτιες γεωτρήσεις
σε μια περιοχή την οποία ανακήρυξε
(claimed) η Κυπριακή Δημοκρατία
(Κ.Δ.) ως Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα προκλητικό και διακινδυνεύει να αυξήσει τις εντάσεις στην
περιοχή». Και κάλεσαν τις τουρκικές
αρχές να σταματήσουν αυτές τις
επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας όλα
τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση. Μόλις την προηγούμενη μέρα, η αμερικανική πρεσβεία
στη Λευκωσία είχε εκδώσει ανακοίνωση, η οποία επαναλάμβανε
την πάγια αμερικανική θέση για
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου να εκμεταλλεύεται τους πόρους της, οι οποίοι στην περίπτωση
λύσης θα διανέμονται ακριβοδίκαια
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μία
θέση θετική, αλλά κάτω των περιστάσεων. Όπως πληροφορείται η
«Κ», η αλλαγή της αμερικανικής
στάσης ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης του ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδη,
προς τον αρμόδιο για ενεργειακές
υποθέσεις υφυπουργό Εξωτερικών,
Φράνσις Φάνον, ο οποίος, να σημειωθεί, είχε μόλις την Πέμπτη
κάνει ανάλογη δήλωση με αυτή της
πρεσβείας στη Λευκωσία, στο Συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη. Όμως στην έδρα του ΟΗΕ στη
Νέα Υόρκη τα πράγματα δεν ήταν
τόσο ευχάριστα, καθώς η Γραμματεία συνεχίζει να βλέπει τα ενεργειακά της Κύπρου ως δικοινοτικό
πρόβλημα, αποφεύγοντας να σχολιάσει τη σαφή παραβίαση των δικαιωμάτων ενός κυρίαρχου κράτους
μέλους του από ένα άλλο. Ερωτηθείς

Τον Ιανουάριο του 2015 ο Αϊντε είχε δηλώσει πως υπήρχε αποδοχή ότι το θέμα των υδρογονανθράκων μπορεί να συζητηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-

ων. Την περασμένη Δευτέρα, ενώ ο εκπρόσωπος του γ.γ. των Η.Ε., περιορίστηκε να πει, «η θέση του ΟΗΕ Η.Ε. σχετικά με την εξερεύνηση των υδρογονανθράκων δεν έχει αλλάξει. Οι υπεράκτιοι υδρογονάνθρακες μπορούν να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο», δήλωση που εξόργισε τη Λευκωσία.








Στόχος της Aγκυρας είναι
να πείσει, μέσω της έντασης, τον γ.γ. να μιλήσει
υπέρ μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο
ηγετών για τη διανομή
των υδρογονανθράκων.
σχετικά ο εκπρόσωπος του γ.γ. Στεφάν Ντουζαρίκ είπε, «όσον αφορά
την απόφαση της Τουρκίας να στείλει πλοία για να ξεκινήσουν υπεράκτιες γεωτρήσεις γύρω από την
Κύπρο, ο γ.γ. παρακολουθεί στενά
και με ανησυχία τις εξελίξεις. Η
θέση μας σχετικά με την εξερεύνηση των υδρογονανθράκων δεν
έχει αλλάξει. Οι υπεράκτιοι υδρογονάνθρακες μπορούν να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες στην
Κύπρο». Ενώ υπενθύμισε ότι ο Ε/κ
ηγέτης και ο Τ/κ συμφώνησαν στις
διαπραγματεύσεις τους ότι οι φυσικοί πόροι σε μια ενωμένη Κύπρο

θα ανήκουν στην αρμοδιότητα της
μελλοντικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η αποφυγή της καταδίκης εξόργισε τη Λευκωσία, καθώς
ξύπνησε μνήμες του 2015, όταν
αρχικά μέσω της έκθεσης του γ.γ.
του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και
στη συνέχεια μέσω δηλώσεων του
ειδικού συμβούλου, Έσπεν Μπαρθ
Αϊντε, δινόταν κάλυψη στις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ. Με διπλωματικά διαβήματα
της επιτετραμμένης της μόνιμης
αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, Πόλυς
Ιωάννου, η Λευκωσία προσπάθησε
να λάβει διορθωτική δήλωση από
τα Η.Ε., ωστόσο παρά τις υποσχέσεις ότι θα υπάρξει βελτιωμένη τοποθέτηση, μέχρι την Πέμπτη όταν
ο αν. εκπρόσωπος του γ.γ. Φερχάν
Χακ σε ερώτηση Τουρκάλας δημοσιογράφου είπε ότι ακόμη δεν έχει
κάτι νεότερο να πει.

Mνήμες της εποχής Αϊντε
Η ερώτηση, όμως, ήταν πιο ενδιαφέρουσα από την απάντηση,
καθώς η Τουρκάλα δημοσιογράφος

ρώτησε «αν ο γ.γ. ανησυχεί από
το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι
γύρω από την Κύπρο θα ωφελήσουν
μόνο μία κοινότητα και όχι τους
Τ/κ, γιατί δεν υπάρχει λύση του
Κυπριακού». Ήταν ερώτηση που
επιζητούσε προφανώς να εκμαιεύσει απάντηση ανάλογη με αυτή
που είχε δώσει ο κ. Αϊντε στις
8/4/2015, σε συνέντευξη προς τη
δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, Αιμιλία
Χριστοφή. Είχε πει τότε ο Αϊντε,
ότι το θέμα έχει δύο διαστάσεις:
«Υπάρχει μια νομική διάσταση, η
οποία είναι πολύ έντονη στην πλευρά της Κ.Δ., ότι η Κ.Δ. είναι μια
χώρα όπως όλες οι χώρες και μπορεί
να καθορίσει ποια είναι η οικονομική της ζώνη. Και να πούμε την
αλήθεια, κανείς δεν την έχει αξιοποιήσει. Είναι θέμα σε ποιο βαθμό
πραγματικά έγινε παραβίαση, γιατί
πολλές χώρες δεν βλέπουν τις σεισμικές έρευνες ως παραβίαση, εφόσον δεν οδηγούν σε εξόρυξη. Γιατί
η οικονομική ζώνη δεν είναι κυρίαρχη περιοχή. Βασικά οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε









Αϊντε: «Έτσι, η κρίση
υδρογονανθράκων
στην ουσία απεικονίζει
τις μεγάλες διαφωνίες
της όλης αντίληψης
του τι είναι το Κυπριακό».
(08/04/2015).
εκεί εκτός από το να λαμβάνει πόρους. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα». Πρόσθεσε ότι υπάρχει
μια άλλη διάσταση - επιχείρημα
της τ/κ πλευράς, ότι οι υδρογονάνθρακες του νησιού ανήκουν σε
όλους τους Κυπρίους: «Και δεν μπορεί μια πλευρά στην Κύπρο να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που θα
έχουν κάποιου είδους επίδραση
για πάντα πάνω σε όλους, χωρίς
να συμβουλεύεται η μια την άλλη
πλευρά. Έτσι, υπάρχει ένα νομικό
επιχείρημα και ένα πολιτικό επιχείρημα. Και αυτό δείχνει πραγματικά πόσο βαθύ είναι το κυπριακό

πρόβλημα. Ουσιαστικά υπάρχει
μια διαμάχη του τι είναι το Κυπριακό. Είναι ένα απαχθέν κράτος (hijack state) ή μέρος της χώρας είναι
υπό κατοχή; Και γνωρίζουμε ότι
ποτέ δεν θα υπάρξει μια πλήρης
συμφωνία σχετικά με αυτό. Αλλά
μπορείτε να συμφωνήσετε για το
πώς θα επανενώσετε τη χώρα. Έτσι,
η κρίση υδρογονανθράκων στην
ουσία απεικονίζει τις μεγάλες διαφωνίες της όλης αντίληψης του τι
είναι το Κυπριακό».
Βεβαίως, σε σχέση με το πρώτο
σκέλος, μάλλον σήμερα που η Τουρκία προχωρά πέραν των σεισμικών
ερευνών, ούτε καν ο Αϊντε δεν θα
τολμούσε να το αναφέρει. Το δεύτερο όμως σκέλος είναι αυτό που
επιδιώκει σταθερά η τουρκική πλευρά από το 2011 που ανακαλύφθηκε
το κοίτασμα στην «Αφροδίτη», πιέζοντας να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για το φυσικό αέριο στο
πλαίσιο των συνομιλιών. Σχετικές
προτάσεις έχουν επιδώσει στον
Μπαν Κι Μουν και ο Έρογλου και
ο Ακιντζί, ενώ το 2017 πριν από το
Κραν Μοντάνα, ο Μουσταφά Ακιντζί έθετε –αρχικά– ως όρο για να
παρουσιάσει χάρτη, τη συμφωνία
για διαπραγμάτευση των ενεργειακών. Πολλοί πολιτικοί παρατηρητές υποπτεύονται ότι αυτό ακριβώς στοχεύουν οι νέες πρωτοφανείς
προκλήσεις της Άγκυρας, να πείσει
–μέσω της έντασης– τον γ.γ. να
μιλήσει υπέρ μιας διαπραγμάτευσης
μεταξύ των δύο ηγετών για τη διανομή των υδρογονανθράκων. Θα
θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του
2015 ο Αϊντε είχε δηλώσει πως
υπήρχε αποδοχή ότι το θέμα των
υδρογονανθράκων μπορεί να συζητηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: «Αυτό δεν ήταν σε ισχύ
πριν από το νέο έτος, αλλά ισχύει
τώρα και θεωρώ πως είναι προς
την ορθή κατεύθυνση», είχε πει ο
τέως ειδικός απεσταλμένος. Το
ερώτημα είναι μήπως σε πολιτική
βάση, ο εκβιασμός της Άγκυρας
δημιουργήσει ρήγματα στο μέτωπο
της διεθνούς κοινότητας, ανάλογα
με τοποθετήσεις Ιταλών αξιωματούχων οι οποίοι μετά την παρεμπόδιση της ΕΝΙ ενθάρρυναν συνομιλίες για τους υδρογονάνθρακες.

Ράβει κοστούμι στα μέτρα του Ερσίν Τατάρ η Τουρκία
Η τ/κ Δεξιά στα Κατεχόμενα επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο ως «κυβέρνηση» με συγκεκριμένη λίστα της Aγκυρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η προηγούμενη εβδομάδα περνά ως
μια νέα σύντομη περίοδος μεγάλης
πολιτικής αναταραχής, στην πολιτική
ιστορία της τ/κ κοινότητας, καθώς
μέσα σε λίγες ώρες μια υπόθεση διαφθοράς με επίκεντρο τον Σερντάρ
Ντενκτάς είχε ως αποτέλεσμα τη
διάλυση της τετρακομματικής «κυβέρνησης», που σχηματίστηκε πριν
από περίπου ενάμιση χρόνο. Ο Σερντάρ Ντενκτάς, «υπουργός Οικονομικών» παρείχε διευκολύνσεις για
την ενοικίαση οικοπέδων στο «πανεπιστήμιο» που φέρει το όνομα
του πατέρα του, Ραούφ, και στο
οποίο πρόεδρος του δ.σ. είναι ο γιος
του. Η αποκάλυψη των ενεργειών
Ντενκτάς προκάλεσε έκρηξη οργής
στον «κυβερνητικό» εταίρο Κουντρέτ

Όζερσαϊ του Κόμματος του Λαού
(ΚΛ), το κόμμα του οποίου αποφάσισε
την αποχώρηση από την «κυβέρνηση». Σύμφωνα με τους άλλους
τρεις «κυβερνητικούς» εταίρους ο
Όζερσαϊ έψαχνε αφορμή και του
την έδωσε ο Σερντάρ.
Η διάλυση της τετρακομματικής
«κυβέρνησης» προέκυψε εν μέσω
της χειρότερης οικονομικής κρίσης
που αντιμετωπίζει η τ/κ κοινότητα,
η οποία είναι κυρίως απότοκο της
κρίσης στην Τουρκία, η οποία και
έκλεισε τη στρόφιγγα της χρηματικής τροφοδότησης των Κατεχομένων εντελώς, καθώς για 15 μήνες,
η Άγκυρα καθυστερεί την υπογραφή
της νέας οικονομικής συμφωνίας.
Η Άγκυρας έχει όρους για το νέο οικονομικό μνημόνιο. 1: μικρότερο
«δημόσιο τομέα». 2: αυστηρά μέτρα

Ο Τατάρ αναμένει από τον Μουστα-

φά Ακιντζί να του δώσει την εντολή
για σχηματισμό «κυβέρνησης».

λιτότητας. 3: ιδιωτικοποιήσεις. Απαιτεί επίσης από την τ/κ πλευρά νέες
«πολιτογραφήσεις», στις οποίες αντιτίθεται ο Μουσταφά Ακιντζί.

ΚΕΕ με το ΚΛ δεν καρποφορήσουν,
ο Τατάρ θα στραφεί στα δύο μικρότερα κόμματα για «κυβέρνηση μειοψηφίας».

Ανεβάζει τον πήχη η Δεξιά

Mάχη με τον χρόνο

Το μεγαλύτερο κόμμα της τ/κ Δεξιάς, το ΚΕΕ του Ερσίν Τατάρ, συμφωνεί με τις νέες οδηγίες της Άγκυρας και έχει ξεκαθαρίσει εδώ και
καιρό ότι θα θέσει σε εφαρμογή όλα
τα απαιτούμενα μέτρα, αμέσως μετά
την επιστροφή του στην εξουσία.
Ευκαιρίας δοθείσης, ο κ. Τατάρ στοχεύει να σχηματίσει τώρα την επόμενη «κυβέρνηση» και λέγεται ότι
στο παρασκήνιο συνομιλεί εδώ και
καιρό με τον κ. Όζερσαϊ και τα άλλα
δύο κόμματα της τ/κ Δεξιάς για τον
σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης».
Σε περίπτωση που οι συνομιλίες του

Το ενδεχόμενο της συνεργασίας
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ) με το ΚΕΕ χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένο από
την τ/κ κεντροαριστερά λόγω του
χάσματος μεταξύ των δύο στο Κυπριακό. Το ΡΤΚ παραδέχεται ότι
στενεύουν απειλητικά τα χρονικά
περιθώρια για την αντιμετώπιση
σοβαρών προκλήσεων, όπως η οικονομική κρίση και οι «προεδρικές
εκλογές» του 2020. Το όνομα του
απερχόμενου «πρωθυπουργού» Τουφάν Έρχιουρμαν ακούγεται όλο και
περισσότερο για τον ρόλο του υπο-

ψηφίου της τ/κ κεντροαριστεράς
για τον επόμενο Απρίλη, πράγμα
που θα βάλει σε σοβαρό προβληματισμό τον Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας
διεκδίκησης.
Πάντως, σε περίπτωση που καταρρεύσει η προσπάθεια σχηματισμού νέας «κυβέρνησης», δεν αποκλείεται η καταφυγή σε «πρόωρες
εκλογές», λίγους μήνες πριν από τις
«προεδρικές». Σε τελική ανάλυση,
με νέα «κυβέρνηση» συνασπισμού
ή «πρόωρες εκλογές», η τ/κ πλευρά
θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα
«κυβερνητικό» σχήμα που θα είναι
κομμένο και ραμμένο στις νέες επιταγές της Άγκυρας. Παράλληλα, θα
αναδυθεί το πολιτικό πλαίσιο πάνω
στο οποίο θα εκτυλιχθεί η κούρσα
για τις «προεδρικές εκλογές».
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Στον ίσκιο
της πόλωσης
Αβέρωφ
και Αντρος
Το παρασκήνιο πίσω από την ένταση
στις σχέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο
Άντρος Κυπριανού συναντήθηκαν
έξω από το Συνεδριακό Κέντρο και
αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς,
κανείς δεν ανέμενε πως λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, θα άρχιζε το
αλληλοφάγωμά τους, σε τηλεοπτικά
πάνελ, κοινωνικά δίκτυα και προεκλογικές συγκεντρώσεις. Είχαν,
άλλωστε, αναπτύξει λόγω Κυπριακού
και παρά τις όποιες άλλες ιδεολογικές
τους διαφωνίες, κώδικα επικοινωνίας
και μία σχέση συνεννόησης. Τόσο
κατά την παραμονή τους στο Κραν
Μοντάνα, όταν αντάλλαζαν απόψεις,
πληροφόρηση και ανησυχίες, όσο
και προηγουμένως, σε σημείο που
να καλλιεργείται από τις υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις το αφήγημα του
ΔΗΣΑΚΕΛ. Τόση συνεννόηση υπήρχε που ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήρε
συχνά την «υπεύθυνη και πατριωτική στάση του ΑΚΕΛ» και απέφευγε
για καιρό τις όποιες επικρίσεις απέναντι στο κόμμα της Αριστεράς.
Όμως και το ΑΚΕΛ, ενώ κτυπούσε
καθημερινά την κυβέρνηση Αναστασιάδη για τους χειρισμούς και
τις θέσεις τους απέφευγε για καιρό
να επικρίνει τον συναγερμικό πρόεδρο. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι δύο πλευρές από το τραπέζι
των συνομιλιών, να δημοσιοποιηθεί
το πόρισμα του Συνεργατισμού,
να γίνει η αποκάλυψη των δολοφονιών και να βρεθούμε μία ανάσα
πριν από τον προεκλογικό για να
πουν και οι δύο «ώς εδώ». Φάνηκε
τότε, πως οι διαφωνίες ΔΗΣΥ και
ΑΚΕΛ, όχι απλώς δεν γεφυρώνονται, αλλά και αξιοποιούνται πλήρως
προεκλογικά. Το αν αυτή η αντιπαράθεση θα φέρει την πόλωση
και τη συσπείρωση άλλων εποχών,
αν θα ωφελήσει ή αν τελικά θα βλάψει τα δύο μεγάλα κόμματα είναι
ακόμα θολό.

Η αρχή της σύγκρουσης
Το περασμένο Σάββατο ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέβαινε στο βήμα
του παγκύπριου συνεδρίου και συνταύτιζε την Αριστερά με την Ακροδεξιά ως τον κύριο κίνδυνο για το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θυμίζοντας
τη στάση του ΑΚΕΛ επί κουρέματος.
Έθετε, όμως, και ερωτήματα γύρω
από το τι τάζει το ΑΚΕΛ στους Τ/κ,
ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για
το πού το πάει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και ο ΔΗΣΥ με τη σύγκρουσή του απέναντι στο ΑΚΕΛ.

Από το αφήγημα του ΕΛΚ
Η κίνηση συνταύτισης Αριστεράς και Ακροδεξιάς δεν αποτελεί
βεβαίως κυπριακό φαινόμενο του
ΔΗΣΥ. Είναι αφήγημα από το πολιτικό μανιφέστο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος. Καθόλου τυχαίο,
καθώς το κόμμα των Χριστιανοδη-

μοκρατών, πλέον αντιμετωπίζει
πολλαπλά κτυπήματα και προκλήσεις στις επικείμενες εκλογές. Είναι
σίγουρα η άνοδος της Ακροδεξιάς
και της Αριστεράς σε κάποιες χώρες
που παίζουν τον ρόλο τους. Είναι,
όμως, και η απώλεια εδρών που παρουσίασε στις τελευταίες ευρωεκλογές σε συνδυασμό με τη ενίσχυση των Φιλελευθέρων που τείνουν να αποκτήσουν ρόλο κλειδί.
Ήδη η υποψηφιότητα Βέμπερ και
η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της Κομισιόν, με την οποία
ο υποψήφιος της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται
να είναι ο διάδοχος Γιούνκερ, έχει
διχάσει τους ηγέτες της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χάνει σοβαρά
ερείσματα στη Γαλλία, την Ισπανία,
απουσιάζει από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς εκεί επικρατούν οι Μεταρρυθμιστές και αντιμετωπίζει
σοβαρά ζητήματα εξαιτίας του κεφαλαίου Όρμπαν. Με αυτά ως δεδομένα, η επικράτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν θεωρείται για κάποιους σίγουρη. Αυτός
είναι και ο λόγος που το ΕΛΚ έχει
δώσει έμφαση σε πιο συντηρητική
ρητορική, η οποία, όπως λέγεται,
θα αποκόψει από τη μία τις διαρροές
προς την Ακροδεξιά και θα αποδυναμώσει την Αριστερά, την οποία
εκπροσωπούν κόμματα που ενισχύονται τελευταίως, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, οι Podemos
στην Ισπανία και στην περίπτωση
της Κύπρου το ΑΚΕΛ.

Η αλλαγή
Πώς μεταφράζονται όμως αυτά
τα δεδομένα στην Κύπρο; Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δίνει έμφαση πλέον
και στη ρίζα και στη θρησκεία του,
απορρίπτει όμως κατηγορηματικά
τα περί συντηρητικοποίησης του
ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» (σελ. 8), «δεν
θα γίνω άπατρις ούτε άθρησκος,
γιατί κάποιοι θα μου πουν ότι είμαι
συντηρητικός». Στον ΔΗΣΥ εδώ και
καιρό παρακολουθούν μέσω δημοσκοπήσεων το κόμμα, όχι μόνο να
μη συσπειρώνεται, αλλά να παρουσιάζει και διαρροές προς το ΕΛΑΜ.
Διαρροές που ερμηνεύονται από
κάποιους ως ψήφος διαμαρτυρίας
απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς και από άλλους ως μήνυμα
ότι το κυβερνών κόμμα έχει χάσει
την ιδεολογικοπολιτική του ταυτότητα και ρέπει σε πιο αριστερά
μονοπάτια.

Σιωπή για ΕΛΑΜ
Στην Πινδάρου δεν θέλουν βεβαίως με τίποτα να ανοίξουν μετωπική επίθεση με το ΕΛΑΜ. Κάτι τέτοιο, όπως λέγεται, θα ενισχύσει
τη δυναμική τους, καθώς αποτελεί
μία καθαρά αρνητική ψήφο, ψήφο
θυμού απέναντι στα συστημικά
κόμματα. Καθόλου τυχαίο ότι στη

Ο καιρός που οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού είχαν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας λόγω Κυπριακού έχει παρέλθει.

Το μπουρλότο Σταύρου
Όσο κι αν ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ θέλησε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες

κατά την ομιλία του, αποφεύγοντας ονόματα η ανάρτηση της υποψήφιας
του ΔΗΣΥ Ελένης Σταύρου λίγη ώρα μετά την ομιλία του, κατά την οποία
άφηνε ξεκάθαρες αιχμές ότι ο κ. Κιζίλγιουρεκ δεν θα ήταν υποψήφιος,
αν δεν είχε την έγκριση της Τουρκίας, θεωρείται πως έκανε τεράστια ζημιά στην Πινδάρου. Αφενός γιατί επισκίασε το επίσημο επικοινωνιακό
αφήγημα του ΔΗΣΥ την ώρα που κορύφωνε την προεκλογική του σύγκρουση και αφετέρου γιατί έδωσε σε πολλούς την αίσθηση –δικαίως ή
αδίκως– πως η κίνηση Σταύρου έγινε με τις ευλογίες της Πινδάρου. Σε
αυτό το πλαίσιο ο επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας, Νίκος Νουρής φρόντισε, έστω και εκ των υστέρων, να στείλει αυστηρή οδηγία προς
τους έξι υποψήφιους ευρωβουλευτές ότι απαγορεύεται να βγαίνουν
εκτός πλαισίου και εκτός της επίσημης θέσης του κόμματος. Το αν αυτό
διέσωσε την κατάσταση είναι λίγο πολύ αμφίβολο, καθώς οι αντιδράσεις
σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης ενισχύθηκαν, με συναγερμικούς κύκλους
να καταγγέλλουν τον ΔΗΣΥ ότι ρέπει προς τον εθνικισμό και ευνοεί τον
ρατσισμό, μέσω της υποψηφιότητας Σταύρου. Όπως μαθαίνει η «Κ», ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήδη έχει ζητήσει να μετρηθεί στη νέα δημοσκόπηση
κατά πόσο θα ήθελαν οι ερωτώμενοι να εκλεγεί Τ/κ ευρωβουλευτής. Κίνηση που καταδεικνύει πως θέλει να προσμετρήσει τις αντιδράσεις, είτε
για να ενισχύσει την εν λόγω ρητορική είτε για να αναδιπλωθεί.









Στην Πινδάρου είδαν με
δυσφορία την ανάρτηση
Σταύρου για τον Νιαζί, με
τον Νίκο Νουρή να στέλνει εκ των υστέρων οδηγία προς τους υποψηφίους να ακολουθούν κατά
γράμμα την επίσημη
γραμμή του κόμματος.
συνέντευξή του στην «Κ» ο Αβέρωφ
Νεοφύτου απέφυγε να τοποθετηθεί
συγκεκριμένα για τον κίνδυνο του
ΕΛΑΜ, υπογραμμίζοντας πως δεν
τον ενδιαφέρει το εκλογικό ποσοστό
άλλων κομμάτων, όμως τη δυναμική
τους και την παρακολουθούν και
τους ανησυχεί.
Τους ανησυχεί, όμως, και η ανάκαμψη που παρουσιάζει το ΑΚΕΛ.
Ανάκαμψη που βάσει δημοσκοπήσεων που έγιναν σε ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ
την τρέχουσα εβδομάδα μειώνει
αρκετά την ψαλίδα. Σε αυτό ακριβώς
το πλαίσιο το κόμμα της Δεξιάς ξεκίνησε μια μετωπική επίθεση εναντίον της Αριστεράς, η οποία ανέκαθεν πόλωνε και συσπείρωνε τα
δύο ακροατήρια. Υπενθύμισε μέσω
διαφημίσεων και αναρτήσεων τη
διακυβέρνηση Χριστόφια με το
«δεν θα αφήσουμε να μας γυρίσουν
πίσω» τη στάση του ΑΚΕΛ επί κουρέματος, αλλά και τις εναλλακτικές

περί εξόδου από το ευρώ. Το κατά
πόσο αυτή η πολιτική των όσων
έγιναν το 2013, θα έχει έρεισμα σε
αυτή την εκλογική μάχη δεδομένου
ότι χρησιμοποιήθηκε και στο παρελθόν είναι βεβαίως ανοικτό.

Η κάθοδος των μυρίων;
Όμως η αντιπαράθεση των δύο
δεν μένει, όπως άλλοτε, στην οικονομία. Πλέον ανοίγει μέτωπο και
στο Κυπριακό. Στον ΔΗΣΥ θέλησαν
πρώτα να αποδομήσουν το αφήγημα του ΑΚΕΛ περί προσήλωσης
στη λύση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη στάση που κράτησε το
ΑΚΕΛ επί Σχεδίου Ανάν και παλαιότερα. Την ίδια στιγμή θέλησαν να
κτυπήσουν την τ/κ υποψηφιότητα
του ΑΚΕΛ, καθώς ο αριθμός των
Τ/κ που θα προσέλθουν στην κάλπη
αποτελεί το μεγάλο ερώτημα και
ανησυχεί κύκλους ότι μπορεί να
οδηγήσει ακόμα και σε ανατροπές.
Αυτός είναι και ο λόγος που επικοινωνιακά το κυβερνών κόμμα επέλεξε να θέσει ερωτήματα προς το
ΑΚΕΛ για το τι λένε στα Κατεχόμενα
για να κάμψει τις όποιες εισροές
Τ/κ αλλά και να φέρει κοντά το πιο
σκληρό ακροατήριό του. Ερωτήματα
που δεν ήθελαν βεβαίως να στοχοποιήσουν ευθέως τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, καθώς ο υποψήφιος του
ΑΚΕΛ, πέραν από το ότι διατηρούσε
στενούς δεσμούς και με τον ΔΗΣΥ
και με συναγερμικά στελέχη, ήταν
μέχρι πρότινος σύμβουλος του Νίκου Αναστασιάδη.

Σε μετωπική
επίθεση το ΑΚΕΛ
Το πώς συμπεριφέρεται σε όλο αυτό το ΑΚΕΛ έχει το δικό του ενδιαφέρον. Οι ευρωεκλογές αποτελούσαν ανέκαθεν δύσκολη μάχη
για το αριστερό ακροατήριο, με
το διακύβευμα να αποτελεί πάντα
ένα δύσκολο γρίφο. Η άνοδος της
Ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
σε συνδυασμό με τη σκλήρυνση
της στάσης του ΔΗΣΥ δίνει στο
ΑΚΕΛ την κατάλληλη ευκαιρία
και να συσπειρώσει, αλλά και να
πολώσει το ακροατήριό του, χρησιμοποιώντας το αφήγημα πως ο
ΔΗΣΥ ρέπει στον εθνικισμό. Σε
αυτό βοήθησε, όπως λένε, η παρουσία της Ελένης Σταύρου. Πρώτα με τη συνθηματολογία του Ελλάς - Κύπρος - Ένωσις και τις δοξασίες του –κόκκινου πανιού για
το ΑΚΕΛ- Γρίβα, αλλά και με την
προσωπική της επίθεση απέναντι
στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
Όσο, όμως, κι αν βλέπουν ότι
η υποψηφιότητα Νιαζί έχει ενισχυθεί από την επίθεση Σταύρου,
υπάρχουν και κομματικοί κύκλοι
που βλέπουν με ανησυχία το γεγονός ότι ο κ. Κιζίλγιουρεκ δεν
έδωσε σαφή απάντηση γύρω από
το θέμα της άρσης του εμπάργκο,
ενώ δεν κρύβουν την ανησυχία
τους για δηλώσεις που κάνει και
διαφοροποιείται από το ΑΚΕΛ.
Από την εξίσωση δεν θα πρέπει
να αγνοηθεί και η αντίδραση υποψηφίων ευρωβουλευτών, μπροστά
στη δυναμική, αλλά και την κάλυψη που δέχεται ο κ. Κιζίλγιουρεκ
από την ηγεσία.
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου μπήκαν σε μετωπική επίθεση μετά
από καιρό, που για πολλούς θεωρείται πως επανέκτησε τον αντιπολιτευτικό του ρόλο, για άλλους
ότι ασκεί ισοπεδωτική κριτική.
Ήδη βάσει δημοσκοπήσεων που
έχει το ΑΚΕΛ, αυτή η αντιπαράθεση φαίνεται να πολώνει το κόμμα και αυτό έχει ήδη προκαλέσει
χαμόγελα ανακούφισης στο ΑΚΕΛ.
Το ότι όμως αμέσως μετά την παραίτηση Ιωνά κάποια στελέχη
άφησαν αιχμές πως αυτή ήταν
απόρροια προεκλογικής πίεσης,
έδωσε την ευκαιρία στον ΔΗΣΥ
να βγει μπροστά και να κάνει λόγο
για ισοπεδωτική κριτική. Ένα

όπλο που έβγαλε την Πινδάρου
από την αμηχανία, όπως άλλωστε
έκανε και κατά την κρίση της ΑΟΖ.
Η ανάρτηση του Άντρου Κυπριανού την επόμενη μέρα της έλευσης
του «Πορθητή» κατά την οποία
σχολίαζε σκωπτικά τις τριμερείς
και τις χειραψίες σε συνδυασμό
με τη συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ
Γιώργου Λουκαΐδη στο ραδιόφωνο
του «Π» για το ότι πρέπει να συζητήσουμε τα αίτια της τουρκικής
επιθετικότητας, αποτέλεσαν την
κατάλληλη πάσα για τον Αβέρωφ
Νεοφύτου να ενισχύσει το αφήγημά του ότι το ΑΚΕΛ προχωρά
σε ισοπεδωτική κριτική, αποδυ







Στην Εζεκία Παπαϊωάννου αντιλήφθηκαν εκ
των υστέρων ότι οι επικρίσεις προς τον Αναστασιάδη, αμέσως μετά
τις τουρκικές προκλήσεις, έκανε και ζημιά και
πως έδωσαν την πάσα
που έψαχνε ο ΔΗΣΥ.
ναμώνοντας με τη στάση του τον
πρόεδρο στη διεθνή κοινότητα.
Καθόλου τυχαίο ότι στο ΑΚΕΛ
συζήτησαν το θέμα και αντιλήφθηκαν την γκάφα και αποφάσισαν να τηρήσουν χαμηλούς τόνους, στέλνοντας το μήνυμα σε
στελέχη, να χαμηλώσουν τους
αντιπολιτευτικούς τόνους γύρω
από την ΑΟΖ. Αυτό φάνηκε και
στο Εθνικό Συμβούλιο και στις
τοποθετήσεις του Άντρου Κυπριανού. Στο ΑΚΕΛ θα δώσουν
έμφαση και στις πολιτικές λιτότητας της Ε.Ε. τις οποίες, όπως
λένε, μεθοδεύει το ΕΛΚ. Καθόλου
τυχαίες και οι διαφημίσεις στα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης περί
φτωχοποίησης και υψηλών ενοικίων. Το κατά πόσο αυτή η καμπάνια θα συσπειρώσει, δεδομένου
ότι πολλοί συνδέουν το ΑΚΕΛ με
την οικονομική καταστροφή ακόμη, θα φανεί το επόμενο διάστημα.
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Ανέχτηκα
το ΑΚΕΛ
έξι χρόνια

Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Μόνο μετά
την επανένωση
θα είχε ο ΔΗΣΥ
Τ/κ υποψήφιο
Δεν θα γίνω άπατρις ούτε άθρησκος, γιατί
κάποιοι θα πουν ότι είμαι συντηρητικός
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Μένω προσηλωμένος στη ρίζα και
τη θρησκεία μου και ως καλός Έλληνας και καλός χριστιανός σέβομαι
τον συμπατριώτη μου τον Τ/κ και
τη μουσουλμανική του θρησκεία.
Δεν θα γίνω άπατρις ούτε άθρησκος
γιατί κάποιοι θα μου πουν ότι είμαι
συντηρητικός», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, απαντώντας
στις κριτικές που δέχεται ότι ο ΔΗΣΥ
συντηρητικοποιείται. Όπως είπε,
ανέχθηκε για έξι χρόνια το ΑΚΕΛ
για το εθνικό καλό και δεν μετανιώνει
που εξήρε τη στάση του μέχρι και
το Κραν Μοντάνα, υπογραμμίζοντας,
ωστόσο, πως η ανοχή έχει και τα
όριά της. Όπως επισημαίνει, ο ίδιος
δεν θα έβαζε Τ/κ υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο, παρά μόνο μετά την επανένωση και σημειώνει πως στο ενδεχόμενο που εκλεγεί ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι το ΑΚΕΛ που θα έχει
πρόβλημα μαζί του.
–Αναμένατε τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ και την έλευση
του «Πορθητή»;
–Θα σας παραπέμψω σε συνεντεύξεις μου τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν ανέλυα πως η Τουρκία
έχει συγκεκριμένους σχεδιασμούς
και η προτεραιότητά της –πέραν
από την κατοχή στην Κύπρο– είναι
να τριχοτομήσει την ΑΟΖ. Είπα πως
θα προσπαθήσει να γκριζάρει μια
περιοχή, διεκδικώντας την ως επέκταση της δικής της ΑΟΖ, όπως
κάνει τώρα, και σε μεταγενέστερο
στάδιο να γκριζάρει μια άλλη περιοχή
ως Αποκλειστική δήθεν Ζώνη του
ψευδοκράτους.
–Λάβαμε, όμως, τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουμε τέτοιες
ενέργειες;
–Τα εργαλεία μας είναι πολιτικά
και γι’ αυτό θεωρώ πως η κυβέρνηση
έπραξε ό,τι μπορούσε μέσα από καλές σχέσεις με σημαντικούς παίκτες,
τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και
στην Ευρώπη, ούτως ώστε να έχει
πολιτικά ερείσματα και στηρίγματα.
–Σε θέμα ενεργειών κάναμε κάτι;
–Θέλω να είμαι πραγματιστής.
Δεν πρέπει να δημιουργούμε ψευδαισθήσεις ότι θα έρθει οποιαδήποτε
τρίτη χώρα να κάνει πόλεμο για μας.
Είναι πολιτικά τα στηρίγματά μας
και έχουμε ήδη τα πρώτα δείγματα.
Βγήκε μία χώρα όπως η Αίγυπτος
και καταδικάζει την Τουρκία, η οποία
είναι από τις πιο σημαντικές χώρες
στον Οργανισμό Μουσουλμανικής

Διάσκεψης. Βγαίνει το Ισραήλ να
μας στηρίξει, η Αμερική, η Ρωσία,
ενώ η Μογκερίνι, ο Γιούνκερ, ο Τουσκ
και ο Ταγιάνι έκαναν σημαντικές
δηλώσεις. Μαζί φυσικά και με την
ανακοίνωση του Άτυπου Συμβουλίου
που τάσσεται κατά των κινήσεων
της Τουρκίας στην ΑΟΖ. Φαίνεται
ξεκάθαρα πως έχουμε πολιτική στήριξη. Η χώρα μας σήμερα είναι κάτω
από απειλή. Όταν ο τόπος είναι υπό
απειλή ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά, έχουμε την εθνική υποχρέωση να θωρακίσουμε και τον οποιοδήποτε πρόεδρο. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι κάποιοι ξεφεύγουν
και σε αυτό το σημείο.
–Το ΑΚΕΛ;
–Ναι. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζεις την Τουρκία, αλλά την
ίδια στιγμή να λες πρέπει να βρούμε
και τα αίτια που την οδήγησαν σε
αυτή την ενέργεια. Τι εννοούμε;
–Ότι δεν έγιναν οι κατάλληλες
ενέργειες για να τα αποτρέψουμε...
–Όχι, η δική μου ερμηνεία είναι
ωσάν να στέλνουμε στη διεθνή κοινότητα το μήνυμα ότι καταδικάζουμε
μεν την Τουρκία, αλλά είναι τα δικά
μας λάθη που ώθησαν την Τουρκία
στην εν λόγω ενέργεια. Το 2006,
όταν υπέβαλλε τις παράνομες συντεταγμένες η Τουρκία, έφταιγε ο
Τάσσος Παπαδόπουλος γι’ αυτό; Αυτό πιστεύει το ΑΚΕΛ; Κατανοώ ότι
έχουμε εκλογές, αλλά η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και στέλνουμε
μια εικόνα ότι ναι μεν καταδικάζουμε
την Τουρκία αλλά να δούμε και τα
αίτια που την οδήγησαν.
–Ευνοείτε την προσφυγή στο
Συμβούλιο Ασφαλείας;
–Είναι κάτι που κουβεντιάσαμε
και στο Εθνικό. Η κάθε κίνησή μας
πρέπει να είναι μετρημένη και πρέπει
να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα
έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, αν προβούμε σε οποιαδήποτε
ενέργεια και δεν έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καλύτερα να
μην κάνουμε την κίνηση.
–Με βάση ότι –όπως είπατε– βρισκόμαστε σε εθνική απειλή, μπορούμε να μιλάμε για επανέναρξη
των συνομιλιών;
–Δεν μπορεί να επαναρχίσει ο
διάλογος με το τρυπάνι της Τουρκίας
να παραβιάζει τα ζωτικά κυριαρχικά
μας δικαιώματα. Εάν ο γ.γ. του ΟΗΕ,
αν η Ε.Ε., η διεθνής κοινότητα πείσουν την Τουρκία να σταματήσει
αυτή την εχθρική ενέργεια, τότε ξέρετε τη θέση του κόμματός μας. Θέλουμε διάλογο, χθες.

«Δηλαδή για να είμαι φιλελεύθερος πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούω το ΑΚΕΛ να κτυπά την κυβέρνηση
και τον ΔΗΣΥ και να τους λέω ευχαριστώ;», διερωτάται στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Μαθήματα από το ΑΚΕΛ
για το Κυπριακό δεν
δέχεται ο ΔΗΣΥ και
ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Οποτε κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις για τον
τόπο, έβαλαν το κόμμα
πάνω από την πατρίδα.
–Μετά και τις επιθέσεις προς
το ΑΚΕΛ, αλλά και την τοποθέτησή σας για τον Τ/κ υποψήφιο
του ΑΚΕΛ πολλοί θεωρούν ότι
ο ΔΗΣΥ γίνεται πιο συντηρητικός. Αληθεύει; Τι σημαίνει αυτό
για το φιλελεύθερο ακροατήριο
του κόμματος;
–Το απορρίπτω κατηγορηματικά. Θεωρείται συντηρητισμός να
πω ότι ανεξαρτήτως αν είμαι Ευρωπαίος, νιώθω περήφανος και δεν
απαρνούμαι τη ρίζα μου που είναι
ελληνική; Είναι συντηρητισμός να
μην απαρνούμαι τη θρησκεία μου
και να λέω πως είμαι χριστιανός
ορθόδοξος; Μένω προσηλωμένος
στη ρίζα και τη θρησκεία μου και
ως καλός Έλληνας και καλός χριστιανός σέβομαι τον συμπατριώτη

μου τον Τ/κ και τη μουσουλμανική
του θρησκεία. Δεν θα γίνω άπατρις
ούτε άθρησκος, γιατί κάποιοι θα
μου πουν ότι είμαι συντηρητικός.
Δεν θα απεμπολήσω ποτέ αυτή την
ταυτότητά μου και επειδή έχω αυτή
την ταυτότητα γι’ αυτό και είμαι
Ευρωπαίος. Ο ΔΗΣΥ με αυτές τις
ιδιότητες έβαλε την Κύπρο στην
Ευρώπη. Κάποιοι πολέμησαν την
Ευρώπη. Να θυμίσω πως το 2013
μάς πρότειναν να φύγουμε από το
ευρώ και από την Ευρώπη. Όμως
πέραν της οικονομίας, μαθήματα
από το ΑΚΕΛ για το Κυπριακό δεν
δέχεται ο ΔΗΣΥ και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Όποτε κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις για τον τόπο, έβαλαν το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Και δεν αναφέρομαι μόνο
στο 2004, αλλά και στο τέλος της
δεκαετίας του 1980. Τα ιδεολογήματα και το κόμμα πάνω από την
ουσία. Βεβαίως και υπάρχει σήμερα
ο κίνδυνος της διχοτόμησης που
είναι κατάρα για μένα και την παράταξή μου. Κάποιοι θα πρέπει να
αναλογιστούν μήπως το όχι για να
τσιμεντώσουν το ναι, σταδιακά
τσιμεντώνει και τη διχοτόμηση.
–Μέχρι πριν από λίγους μήνες
βεβαίως εξήρατε τη στάση του
ΑΚΕΛ...
–Μέχρι το Κραν Μοντάνα.
–Δεν είναι βαρύ να τους καταλογίζετε σήμερα μικροκομματικές
σκοπιμότητες και να τους εξισώνετε με την Ακροδεξιά ως την κύρια απειλή για την Ευρώπη;

–Δεν παίρνω τίποτα πίσω για τα
όσα έλεγα για την υπεύθυνη στάση
του ΑΚΕΛ μέχρι το Κραν Μοντάνα.
Όμως από τότε μέχρι σήμερα, έχουν
μία ρητορική που δίνει την αίσθηση
στην κοινωνία ότι δεν λύθηκε το
Κυπριακό εξαιτίας του Αναστασιάδη
και ότι ο λόγος που δεν επαναρχίζει
ο διάλογος είναι γιατί ευθύνεται η
δική μας πλευρά. Αυτή η ρητορική
τους συνεχίζει και αυτές τις μέρες
που δεχόμαστε επίθεση ως χώρα.
Συνεπώς δεν μπορώ να συμφωνήσω
με αυτά, χωρίς βεβαίως να παίρνω
πίσω αυτά που έλεγα για το ΑΚΕΛ
μέχρι το Κραν Μοντάνα. Θα επιμείνω έτσι ότι οι εθνικιστές και ευρωσκεπτικιστές είναι κίνδυνος για
την Ευρώπη.
–Λέτε ότι άλλαξε για μικροκομματικές σκοπιμότητες;
–Γίνεται να δεχόμαστε επίθεση
από την Τουρκία, η χώρα να είναι
κάτω από κίνδυνο και εσύ να χλευάζεις με μικροψυχία τις τριμερείς;
Να κινδυνεύει η χώρα κι εμείς να
θεωρούμε πως πρέπει να αυτοδικαιωθούμε; Είναι αυτός πατριωτισμός;
–Κάποιοι βεβαίως θεωρούν ότι
η αντιπαράθεσή σας με το ΑΚΕΛ
έχει ως στόχο την αποτροπή διαρροών προς το ΕΛΑΜ…
–Δεν σχολιάζω άλλα κόμματα
όσον αφορά την εκλογική τους δύναμη, ούτε και με ενδιαφέρει, όμως
κάποιοι ας αποφασίσουν τι είμαι.
Είμαι νεοφιλελεύθερος ή συντηρητικός; Είμαι νενέκος ή απορριπτικός;

–Λέγεται πως έχετε στραφεί
πλέον προς τον συντηρητισμό.
–Δηλαδή για να είμαι φιλελεύθερος πρέπει από το πρωί
μέχρι το βράδυ να ακούω το
ΑΚΕΛ να κτυπά την κυβέρνηση
και τον ΔΗΣΥ και να τους λέω
ευχαριστώ; Για να είμαι φιλελεύθερος και ωραίος για κάποιους πρέπει να συνεχίσω να σιωπώ; Μία υπόσχεση θέλω να δώσω στην κυπριακή κοινωνία και
στους συναγερμικούς: Η ανοχή
έχει τα όριά της και δεν θα αφήσω κανέναν στην κοινωνία ή
στον ΔΗΣΥ να νιώθει ηθικά μειονεκτικά έναντι του ΑΚΕΛ. Σιωπήσαμε έναντι της σκληρής και
ισοπεδωτικής κριτικής του
ΑΚΕΛ επί όλων των θεμάτων.
Έγινε το ΑΚΕΛ φιλελεύθερο;
Το κόμμα που πήγε να απομυζήσει κομματικά οφέλη από ένα
στυγερό έγκλημα, λέγοντας ότι
είναι αποτέλεσμα του εθνικού
ναρκισσισμού μας; Ζήτησε να
παραιτηθεί ο υπουργός. Όταν
παραιτήθηκε ο υπουργός, ζήτησε την παύση του αρχηγού,
όταν παύτηκε και ο αρχηγός
παραπονέθηκε γιατί καθυστέρησε να παυτεί. Ξέρετε γιατί το
κάνουν αυτό; Γιατί δεν έχουν
πλέον το φύλλο συκής για να
συνεχίσουν να απομυζούν κομματικά οφέλη, ακόμα και από
κοινωνικά φαινόμενα και εγκλήματα που συμβαίνουν στον
τόπο. Ανέχτηκα το ΑΚΕΛ έξι
χρόνια.
–Κακώς;
–Όχι, δεν το μετανιώνω. Το
ανέχτηκα και για το Κυπριακό
και για τη σταθερότητα της χώρας και δεν το μετανιώνω. Ήταν
απαραίτητο. Όμως την ανεκτικότητά μου για το υπέρτατο,
να σώσουμε δηλαδή τον τόπο,
να μην το παρεξηγούν. Να μη
θεωρούν ότι πρέπει από το πρωί
μέχρι το βράδυ να βαράνε την
κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ και
για να μη χάσω από το φιλελεύθερο προφίλ μου να αναμένουν
πως θα σιωπώ. Πού φτάσαμε!
Να ακούς τους αριστερούς να
σου λένε ότι ξέφυγες από το φιλελεύθερο προφίλ σου. Πού φτάσαμε, να παρουσιάζονται οι αριστεροί ως φιλελεύθεροι! Να πάω
στην Ευρώπη και να τους πω
ότι οι κουμουνιστές της Κύπρου
είναι φιλελεύθεροι και με κατηγορούν ότι έγινα συντηρητικός!
–Δεν σας κατηγορεί μόνο το
ΑΚΕΛ, αλλά και μερίδα των
συναγερμικών, ιδιαίτερα μετά
την τοποθέτησή σας για τις
τ/κ ψήφους.
–Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο
ΔΗΣΥ έχουν μία ειλικρινή στάση με τους Τ/κ στο σύνολό τους.
Εμείς δεν έχουμε σχέση μόνο
με δύο κόμματα από την τ/κ
κοινότητα. Προσωπικά, μπορώ
να συναντιέμαι, να ανταλλάζω
απόψεις να ξέρω πώς σκέφτονται και να ξέρουν κι αυτοί τις
θέσεις μου. Ο ΔΗΣΥ ουδέποτε
έπαιξε σε δύο ταμπλό. Εμείς
δεν απευθυνθήκαμε σε πρόσωπα, αλλά στη διγλωσσία του
ΑΚΕΛ.

Αν εκλεγεί ο Νιαζί, είναι το ΑΚΕΛ που θα συγκρουστεί μαζί του
–Προσωποποιείται αναπόφευκτα το θέμα, γιατί ένας είναι ο
Τ/κ υποψήφιος του ΑΚΕΛ και
είναι ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
–Δεν είναι ένας ο Τ/κ υποψήφιος,
είναι επτά στο σύνολό τους. Κι αν
είναι ένα κόμμα που έκανε επίθεση
ονομαστικά σε Τ/κ υποψήφιο με
πλήρη συνδυασμό έξι Τ/κ, αυτό
δεν είναι άλλο από το ΑΚΕΛ που
επιτέθηκε και άφησε υπονοούμενα
για τον Σενέρ Λεβέντ. Ζητήσαμε
να είμαστε ειλικρινείς με τους Τ/κ,
να τους εξηγήσουμε ότι και να βγει
Τουρκοκύπριος δεν μπορεί η ομιλία
του είτε στην ορκωμοσία είτε στη
συζήτηση να γίνει στα τουρκικά.
Όχι γιατί δεν το θέλουμε. Να σας
θυμίσω ότι το 2016, δεν είναι ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ, αλλά ο Νίκος
Αναστασιάδης που ζήτησε να γίνει
επίσημη γλώσσα και του είχαν πει

όχι. Είναι συνεπώς ψέμα αυτό που
λένε στους Τ/κ ότι αν βγει Τ/κ ευρωβουλευτής θα γίνει επίσημη
γλώσσα η τουρκική.
–Δεν δικαιούται να πει ότι θα
αγωνιστεί να εισαγάγει την τουρκική γλώσσα;
–Βεβαίως. Άλλο να λες να προσπαθήσω και άλλο να λέει το ΑΚΕΛ
κατά την προεκλογική του στα Κατεχόμενα ότι αν βγει Τ/κ θα μιλάει
την τουρκική στο Ευρωκοινοβούλιο.
Αυτό είναι ένα ψέμα. Ο Συναγερμός
σέβεται τους Τ/κ υποψήφιους και
τους Τ/κ που θα ψηφίσουν. Εμείς
το χαιρετίζουμε, γιατί είτε οι υποψηφιότητές τους είτε η συμμετοχή
τους στέλνουν ένα μήνυμα της
αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της καταδίκης του
ψευδοκράτους. Ας μου απαντήσουν,
λοιπόν, από το ΑΚΕΛ, αν η συμμε-

Aν είναι ένα κόμμα που
έκανε επίθεση ονομαστικά σε Τ/κ υποψήφιο με
πλήρη συνδυασμό έξι
Τ/κ, αυτό δεν είναι άλλο
από το ΑΚΕΛ που επιτέθηκε στον Σενέρ Λεβέντ.
τοχή των Τ/κ σημαίνει αναγνώριση
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
καταδίκη του ψευδοκράτους.
–Δεν την αναγνωρίζουν με το να
ψηφίζουν;

–Η καμπάνια από εκεί είναι διαφορετική. Τους λέει «ελάτε να ψηφίσετε για να έχετε φωνή στην Ευρώπη».
–Μπορεί οποιοσδήποτε υποψήφιος να έχει τέτοιο προεκλογικό
σύνθημα...
–Καλά γιατί μόνο στα Κατεχόμενα; Γιατί τις διαφημίσεις που κάνουν στα Κατεχόμενα δεν τις βάζουν και εδώ; Δεν είναι ειλικρινείς
έναντι των Τ/κ όπως δεν ήταν ειλικρινείς μαζί τους ούτε το 2004,
ούτε το 1990.
–Εσείς θα βάζατε Τ/κ υποψήφιο
στο ψηφοδέλτιό σας;
–Με την επανένωση του τόπου
ναι.
–Τώρα γιατί όχι;
–Αν έβαζα Τ/κ υποψήφιο θα τους
έλεγα ευθέως πως ο υποψήφιος είναι στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ,

αλλά με τη συμμετοχή του απορρίπτει το ψευδοκράτος. Πως με τη
συμμετοχή του θα είναι εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας
και όχι ως Ευρωπαίος πολίτης που
δεν δεσμεύεται αν θα στηρίξει ή
όχι την Κυπριακή Δημοκρατία.
–Το όλο ζήτημα βεβαίως προσωποποιείται απέναντι στον
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, έναν στενό
συνεργάτη του Νίκου Αναστασιάδη και του Γλαύκου Κληρίδη.
–Ακούσατε να πω οτιδήποτε για
τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ; Εγώ προβλέπω πως αν βγει ο Νιαζί, είναι
το ΑΚΕΛ που θα συγκρουστεί μαζί
του και να μου το θυμάστε. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν συγκρούστηκε
με τον Νιαζί, ο ΔΗΣΥ υποβάλλει
στο ΑΚΕΛ ερωτήματα, που δεν
απάντησε και δεν θα απαντήσει
ποτέ. Γιατί αν απαντήσουν το αυ-

τονόητο, την επόμενη μέρα ξέρουν
ότι θα μεταφραστεί στα τουρκικά
ότι το ΑΚΕΛ είπε ότι η συμμετοχή
των Τ/κ σημαίνει αναγνώριση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδίκης του ψευδοκράτους. Κι αυτό
δεν τους βολεύει να ακουστεί στα
Κατεχόμενα
–Σας φοβίζει η κυβερνητική φθορά στις επικείμενες εκλογές;
–Είναι φυσιολογικό κι εμείς ως
κόμμα να κάνουμε λάθη και η κυβέρνηση να κάνει λάθη. Δεν είμαστε ποτέ αλάνθαστοι, αλλά παρά
τα λάθη μας σώσαμε τη χώρα. Μετρήθηκε η Δεξιά και η Αριστερά
στην Κύπρο. Εμείς βάλαμε την Κύπρο στην Ευρώπη για να την πολεμούν εκείνοι. Εκείνοι χρεοκόπησαν την οικονομία και εμείς τη
στήσαμε στα πόδια της και μας ζητούν και τα ρέστα.
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Σκέψεις για χρησιμοποίηση ραντάρ στις λίμνες
Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές που θα αναζητήσουν ευθύνες, η συγγνώμη που άργησε και τα τραύματα της Πολιτείας
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Δύο σοροί δεν έχουν ακόμα ανευρεθεί, αν οι ομολογίες του 35χρονου
ιλάρχου ισχύουν, ωστόσο οι έρευνες
φαίνεται ότι δεν θα είναι καθόλου
εύκολες, σε «Κόκκινη Λίμνη» και
λίμνη Μεμί, σε Μιτσερό και Ξυλιάτο, αντίστοιχα. Στην «Κόκκινη Λίμνη» εξακολουθεί να αγνοείται η
τρίτη ταξιδιωτική βαλίτσα, με τη
σορό της Maricar Valdez, ενώ στη
λίμνη Μεμί, με τη βοήθεια του sonar, σηματοδοτήθηκαν σημεία που
θα ερευνηθούν, με την ελπίδα του
εντοπισμού της σορού της 6χρονης
Sierra, κόρης της Marry Rose. Το
απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Αρ






Οι ανεξάρτητοι ποινικοί
ανακριτές που ανέλαβαν
να αναζητήσουν τυχόν
ευθύνες είναι οι δικηγόροι Άθως Κανναουρίδης,
Χριστίνα Σκουλιά και
Λεωνίδας Χατζηπέτρου.
χηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε σχέση με τα επόμενα
βήματα στις έρευνες. Στη σύσκεψη
έγινε ανασκόπηση των ερευνών
και αποφασίστηκε όπως συνεχιστούν με δύτη και σκάφανδρο στην
«Κόκκινη Λίμνη».
Συζητήθηκε και η χρήση ραντάρ
διείσδυσης εδάφους από το Λονδίνο, ενδεχόμενο το οποίο θα αξιολογηθεί μετά από συνεννόηση με
ειδικούς από τη Βρετανία. Σημειώνουμε ότι την Κυριακή 5 Μαΐου,
από τον βυθό της «Κόκκινης Λίμνης», ανασύρθηκε η δεύτερη βαλίτσα, η οποία περιείχε τη σορό

της 8χρονης Elena Natalia Bunea
κόρης της 36χρονης Livia Florentina, το πτώμα της οποίας ανασύρθηκε ανήμερα του Πάσχα. Η βαλίτσα εντοπίστηκε σε σημείο μερικά
μέτρα μακριά από την πρώτη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις
ότι πρόκειται για μητέρα και κόρη.
Στη μάχη του εντοπισμού, εκτός
από έμπειρους δύτες, έχουν επιστρατευθεί σύγχρονα μέσα, όπως
η ρομποτική κάμερα και το ηχοεντοπιστικό σύστημα Sonar που
παρέχονται από ιδιωτική εταιρεία.

στη διερεύνηση καταγγελιών για
ελλείποντα πρόσωπα». Το όνομα
του υπαρχηγού του Σώματος Κύπρου Μιχαηλίδη φαινόταν ως το
επικρατέστερο, τις επόμενες μέρες
μέχρι και τις 6 Μαΐου, όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του στη θέση του αρχηγού της Αστυνομίας.
Υπαρχηγός διορίστηκε ο Στυλιανός
Παπαθεοδώρου. Ο νέος αρχηγός,
σε δήλωσή του κατά την τελετή
διορισμού, υποσχέθηκε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ απολογήθηκε και στις οικογένειες των
θυμάτων. Επίσης, σε τηλεδιάσκεψή,
την Παρασκευή, μίλησε για «μια
νέα αρχή», με σεβασμό στον πολίτη,
τον οποίο θεωρεί στήριγμα της
Αστυνομίας και εξέφρασε ετοιμότητα να βάλει πλάτη και να στηρίξει
τους ευσυνείδητους αστυνομικούς,
καθώς και να φανεί άτεγκτος απέναντι στους διεφθαρμένους.

Πλήγωσε την Πολιτεία
Ένας περίπου μήνας έχει περάσει από την ημέρα έναρξης των
ερευνών για την αποκάλυψη της
μακάβριας δράσης του 35χρονου
καθ’ ομολογία κατά συρροή δολοφόνου, Νίκου Μεταξά. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει ομολογήσει
δολοφονίες πέντε ενήλικων γυναικών και δύο παιδιών, τα τραύματα
που έχει προκαλέσει η υπόθεση
στην κυπριακή πολιτεία είναι πολύ
πιο βαθιά από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Το κύρος των θεσμών έχει
τρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και
το στοίχημα των αρχών είναι η
αποκατάστασή του στη συνείδηση
των πολιτών.
Εκ μέρους της κυβέρνησης,
ωστόσο ήδη έγιναν κινήσεις, σε
σχέση με αλλαγές στο Αστυνομικό
Σώμα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Αφού
τα πυρά κατά των θεσμών του κράτους στράφηκαν στον υπουργό Δικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου, ο οποίος
υπέβαλε την παραίτησή του στον
πρόεδρο στις 2 Μαΐου. Ο κ. Αναστασιάδης την έκανε αποδεκτή,
εκφράζοντας λύπη για την εξέλιξη
και για το γεγονός ότι έχει απολέσει
έναν εκ των στενότερων συνεργατών του, ο οποίος συνέβαλε στη

Ο νέος αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης υποσχέθηκε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν, μίλησε για «μια νέα αρχή», με σεβασμό στον πολίτη, και εξέφρασε ετοιμότητα να βάλει πλάτη και να στηρίξει τους ευσυνείδητους αστυνομικούς, καθώς και να φανεί άτεγκτος απέναντι στους διεφθαρμένους. Στη φωτογραφία ο αρχηγός στην Κόκκινη Λίμνη
ενημερώνεται από τον διευθυντή της Πυροσβεστικής Μάρκο Τράγκολα.
μεταρρύθμιση του συστήματος
απονομής δικαιοσύνη. Ο κ. Νικολάου, αν και οι αιχμές αφορούσαν
σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο, όσον
αφορά την αδικαιολόγητη ολιγωρία

της Αστυνομίας, στις υποθέσεις
ελλειπόντων προσώπων, δήλωσε
ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας
και μόνον, κρίνοντας ως άδικη την
επίρριψη ευθυνών στον ίδιο, αφού

Ανεξάρτητοι ανακριτές για τις ευθύνες
Έντονες επικρίσεις υπήρξαν κατά της Αστυνομίας και του παυθέντα

αρχηγού σε σχέση με τη διαταγή εσωτερικής έρευνας για την αποκάλυψη και απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στους χειρισμούς των υποθέσεων των ελλειπόντων προσώπων. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η «Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας» να προβεί στον διορισμό ανεξάρτητων
ποινικών ανακριτών. Πρόκειται για το Μέλος της Αρχής, Άθω Κανναουρίδη – δικηγόρο, και τους Χριστίνα Σκουλιά και Λεωνίδα Χατζηπέτρου, επίσης δικηγόρους», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

δεν είχε ενημερωθεί σχετικά από
την Αστυνομία.
Επιπρόσθετα, είπε ότι ζήτησε
ανεξάρτητη έρευνα, η οποία αναμένεται να καταδείξει τις τυχόν
ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες
εντός της Αστυνομίας Κύπρου. Την
επόμενη μέρα, στις 3 Μαΐου, ο αρχηγός Αστυνομίας, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, μετά από συνάντηση
στο Προεδρικό Μέγαρο με τον κ.
Αναστασιάδη, ανακοινώθηκε ότι
παύθηκε από τον πρόεδρο. Στην
ανακοίνωση της Προεδρίας εξηγείται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε τη σχετική απόφαση
λόγω «της διαφαινόμενης αμέλειας
ή παράλειψης επιτέλεσης των καθηκόντων αστυνομικών οργάνων

Καθυστερημένη απολογία
Κι ενώ ήταν ο πρώτος ο οποίος
βαλλόταν από κάθε κατεύθυνση,
ο απερχόμενος πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας, Ιωνάς Νικολάου, είπε συγγνώμη με καθυστέρηση, είκοσι και πλέον ημερών
κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 9
Μαΐου.
Ο κ. Νικολάου, απαντώντας σε
ερωτήσεις, άφησε αιχμές κατά της
Αστυνομίας, αναφερόμενος σε μέλη
της τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα ή δεν χρησιμοποίησαν όλα τα εργαλεία που
έχει στη διάθεσή του το Σώμα. Η
επόμενη μέρα για τη διαδοχή στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει
άγνωστο τι θα φέρει. Η θέση του
Ιωνά Νικολάου παραμένει κενή
ακόμα, ενώ δεν έχουν διαρρεύσει
ονόματα υποψηφίων διαδόχων.
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O ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Η κρίση μας επιβεβαίωσε για τη Νέα Στρατηγική
Η κατάσταση θα μπορούσε να αποτραπεί, αν η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ ασχολείτο με την ουσία και όχι με την επικοινωνία
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε
την κρίση με το «Φατίχ», εάν τα τελευταία χρόνια ακολουθούσαμε μια
αποτρεπτική πολιτική», λέει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Όπως είπε η κατάσταση
επιβεβαιώνει την ανάγκη και την
ορθότητα της νέας στρατηγικής που
έθεσε ο ίδιος στις προεδρικές εκλογές. «Η δημιουργία κόστους δεν
είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε
ένα διήμερο ή σε μία βδομάδα, ούτε
είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκεται
αποσπασματικά ή επικοινωνιακά.
Και λυπούμαι να σημειώσω ότι η
κυβέρνηση του ΔΗΣΥ όλα αυτά τα
χρόνια ασχολείτο περισσότερο με
την επικοινωνιακή διαχείριση παρά
με την ουσία», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος
απορρίπτει το ότι έχουν χαμηλώσει
τους αντιπολιτευτικούς τόνους μετά
και την προαναγγελία της παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη. «Δεν αποτελεί ανάληψη της κραυγαλέας πολιτικής ευθύνης που αποδίδει στον
υπουργό το πόρισμα, αλλά είναι
απλώς μέρος των προσωπικών πολιτικών σχεδιασμών του κ. Γεωργιάδη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ μιλάει και
για τη συνεργασία με το ΑΚΕΛ και
κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως όποιος υποψήφιος εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο
του κόμματος θα ανήκει στους Σοσιαλιστές, στέλνοντας έτσι μήνυμα
και στην Ελένη Θεοχάρους, η οποία
αφήνει σε συνεντεύξεις της ανοικτό
το σε ποια ομάδα θα ανήκει εάν επανεκλεγεί.
–Θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την κρίση που προκλήθηκε
με την έλευση του «Φατίχ»;
–Θεωρώ πως ναι, θα μπορούσαμε
να αποτρέψουμε την κρίση με το –
, εάν τα τελευταία χρόνια ακολουθούσαμε μια αποτρεπτική πολιτική.
Και θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
Αν τα εντάλματα σύλληψης φυσικών
προσώπων είχαν εκδοθεί από την
αρχή και αφορούσαν το προσωπικό
του «Μπαρμπαρός» τα προηγούμενα
χρόνια, ενδεχομένως να ήταν πιο
δύσκολη η δράση του «Φατίχ» σήμερα. Εάν, δηλαδή αυτή η παρούσα
στάση μας έναντι του είχε προηγηθεί
με το «Μπαρμπαρός», ίσως να μη
φτάναμε στη δράση του «Φατίχ».
Διότι, εξίσου παράνομες είναι οι
ενέργειες και των δύο σκαφών, οι
οποίες είναι μέρος μιας συνολικής
διαδικασίας.
–Πόσο ανησυχητικά είναι τα δεδομένα σήμερα και με ποιο τρόπο
θα πρέπει να δράσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία;
–Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα, σήμερα, προφανώς είναι πολύ
ανησυχητικά. Οι ενέργειες του «Φατίχ», αλλά και του «Μπαρμπαρός»,
είναι παράνομες και συνιστούν εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και
της διεθνούς νομιμότητας και αμ-

φισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η χώρα μας οφείλει να αντιδράσει, αξιοποιώντας τα πολιτικά,
διπλωματικά και νομικά μέσα τα
οποία διαθέτει, προκειμένου να δημιουργήσει πολιτικό, διπλωματικό
και οικονομικό κόστος στην Τουρκία
ώστε να σταματήσει τις παράνομες
ενέργειές της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην οποία η χώρα μας είναι πλήρες
μέλος, είναι το πιο σημαντικό πεδίο
άμυνας και διεκδίκησης. Γι’ αυτό
προτείναμε από την πρώτη μέρα ο
πρόεδρος Αναστασιάδης να θέσει
το θέμα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε προχτές και να
ζητήσει, στην τακτική σύνοδο τον
Ιούνιο, συμπεράσματα επικριτικά
για την Τουρκία και λήψη απόφασης
για κυρώσεις και μέτρα. Η επιβολή
κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης πίεσης. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη
σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία έχει και δικαίωμα βέτο, επιβάλλει κυρώσεις
στη Ρωσία για το θέμα της Κριμαίας/Ουκρανίας, χωρίς μάλιστα να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η Ουκρανία. Αναλογιστείτε πόσο

Εάν αυτή η παρούσα στάση μας έναντι του «Φατίχ» είχε προηγηθεί με το «Μπαρμπαρός», ίσως να μη φτάναμε στη δράση του «Φατίχ», λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του στην «Κ».

Ο Χάρης φεύγει για τους προσωπικούς του σχεδιασμούς
Το να λέει κάποιος ότι
φταίει η στασιμότητα για
τη στάση της Τουρκίας
συνιστά απενοχοποίηση
της κατοχικής δύναμης
και δίνει άλλοθι στις παράνομες ενέργειές της.
επιβεβλημένη είναι η επιβολή κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Τουρκία για όσα κάνει εναντίον
της χώρας μας, η οποία είναι και
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επομένως, δυνατότητες δημιουργίας
κόστους υπάρχουν. Και είναι πολλές.
Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική
βούληση, συνέπεια και συνέχεια
και όχι σπασμωδικές ή πρόχειρες
ενέργειες. Είναι γι’ αυτό τον λόγο,
που τις τελευταίες μέρες αναδεικνύεται η ορθότητα και η αναγκαιότητα της Νέας Στρατηγικής που το
Δημοκρατικό Κόμμα και εγώ προσωπικά προτείνουμε από το 2017.
–Έχετε υπογραμμίσει την ανάγκη
καθορισμού των συντεταγμένων,
οι οποίες, όπως είχατε αναφέρει,
καθυστέρησαν να καθοριστούν
από την κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο,
εκτός από θετική εξέλιξη μπορεί
να είναι αρκετό για την αντιμετώπιση της κρίσης;
–Ασφαλώς και καθυστέρησαν.
Θυμίζω ότι τον Δεκέμβριο του 2017
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ είχε αντιγράψει
και διακηρύξει αυτή την πρότασή

–Με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος απαιτούσατε καθημερινά την
παραίτηση Χάρη Γεωργιάδη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο σταυρώματος σημαντικών νομοσχεδίων.
Με δεδομένο ότι πλέον έχετε χαμηλώσει τους τόνους, να θεωρήσουμε
πως η προαγγελία της παραίτησης
του κ. Γεωργιάδη σας ικανοποιεί;

–Δεν χαμηλώνουμε τους τόνους
ούτε μας ικανοποιεί η προαναγγε-

μας από τη Νέα Στρατηγική, αλλά,
έκτοτε πέρασαν 15 μήνες και μόλις
προχτές προχώρησε στην κατάθεση.
Είναι αρκετό από μόνο του για αντιμετώπιση της κρίσης; Προφανώς
όχι. Και ακριβώς για αυτό τον λόγο
επιβάλλεται να γίνουν και άλλες
ενέργειες, όπως αυτές που ανέφερα
πριν, για έκδοση απόφασης στην
τακτική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Ιούνιο, για την έκδοση συμπερασμάτων και την επιβολή κυρώσεων. Επαναλαμβάνω, η
δημιουργία κόστους δεν είναι κάτι
που μπορεί να γίνει σε ένα διήμερο
ή σε μία εβδομάδα, ούτε είναι κάτι
που πρέπει να επιδιώκεται αποσπασματικά ή επικοινωνιακά. Και λυπούμαι να σημειώσω ότι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ όλα αυτά τα χρόνια
ασχολείτο περισσότερο με την επικοινωνιακή διαχείριση παρά με την
ουσία.
–Το ΔΗΚΟ διαφωνεί με την επανέναρξη συνομιλιών στη βάση
του πλαισίου Γκουτιέρες. Η στασιμότητα στο Κυπριακό δεν επιτρέπει στην Τουρκία να επιβάλλει

λία αποχώρησης του υπουργού
Οικονομικών το τέλος του χρόνου. Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση να ζητούμε την παραίτηση
του υπουργού Οικονομικών και να
κρίνουμε ότι έχει χάσει πλήρως
την αξιοπιστία του έναντι της Βουλής, απλώς τα τραγικά εγκλήματα
εναντίον παιδιών και γυναικών
και οι τουρκικές ενέργειες των
τελευταίων ημερών προσέλκυτετελεσμένα, όπως αυτό με τη
γεώτρηση στην ΑΟΖ; Αυτό από
μόνο του δεν αποτελεί αποτυχία
της πολιτικής που προτείνετε;
–Δεν είναι η στασιμότητα που
προκαλεί τις τουρκικές ενέργειες,
είναι η τουρκική πολιτική που τις
προκαλεί. Και είναι την τουρκική
πολιτική που πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, μέσω της δημιουργίας πολιτικού κόστους και
όχι το περιβάλλον μέσα στο οποίο
η Τουρκία ενεργεί. Οι θέσεις μας για
το Πλαίσιο Γκουτιέρες είναι γνωστές.
Και σαφείς από την πρώτη μέρα,
καθώς για εμάς ένα ήταν και ένα
είναι το Πλαίσιο. Ούτε πρακτικά χάσαμε εμείς, ούτε θυμηθήκαμε ότι
υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές.
Από κει και πέρα, το να λέει κάποιος
ότι φταίει η στασιμότητα για τη στάση της Τουρκίας συνιστά απενοχοποίηση της κατοχικής δύναμης και
δίνει άλλοθι στις παράνομες ενέργειές της.
–Το τελευταίο διάστημα έχετε
χαμηλώσει τους τόνους αντιπαράθεσης με το ΑΚΕΛ. Ήταν λαν-

σαν, αναπόφευκτα, το ενδιαφέρον της κοινωνίας και των ΜΜΕ.
Σε ό,τι αφορά την εξαγγελθείσα
πρόθεση αποχώρησης, θέλω να
σημειώσω ότι αυτή δεν αποτελεί
ανάληψη της κραυγαλέας πολιτικής ευθύνης που αποδίδει στον
υπουργό το πόρισμα, αλλά είναι
απλώς μέρος του προσωπικών
πολιτικών σχεδιασμών του κ. Γεωργιάδη.
θασμένη τελικώς η στρατηγική
του προεκλογικού περί «ΔΗΣΑΚΕΛ»;
–Η ταύτιση των ηγεσιών ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ στο Κυπριακό και σε κάποια άλλα θέματα δεν ήταν δική μας
στρατηγική, αλλά εμφανής πολιτική
στάση των δύο αυτών κομμάτων.
–Να υποθέσουμε πως μετά και
το κοινό ψήφισμα για τον Συνεργατισμό αρχίζει μία νέα περίοδος
συνεννόησης-συνεργασίας μεταξύ
ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ;
–Συνεννόηση και συνεργασία με
το ΑΚΕΛ υπήρχε και θα υπάρχει
όταν και όποτε υπάρχουν κοινές
εκτιμήσεις, απόψεις και στόχοι. Και
αυτό αφορά τη σχέση του Δημοκρατικού Κόμματος με όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις εντός
Βουλής.
–Έχετε θέσει ως εκλογικό στόχο
για τις ευρωεκλογές ένα ποσοστό
υψηλότερο από το ποσοστό που
λάβατε το 2014. Δεν είναι χαμηλά
ο πήχης δεδομένου και του τι
δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα;

–Σεβόμαστε και μελετούμε τις
δημοσκοπήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα
σεβόμαστε και αναμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Επομένως,
δεν προτρέχουμε, ούτε εφησυχάζουμε. Και θέλω με την ευκαιρία να
ευχαριστήσω τους εκατοντάδες εθελοντές και εθελόντριες του κόμματος
που καθημερινά εργάζονται σκληρά,
μαζί με τους υποψήφιους και τις
υποψήφιες, για να πετύχουμε τους
στόχους μας.
–Οι ευρωεκλογές αποτελούσαν
ανέκαθεν μία εκλογική μάχη αδιάφορη, ιδιαίτερα για το ακροατήριο
του ΔΗΚΟ. Για ποιο λόγο να έρθουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά;
Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που
θα θέσει το κόμμα του Κέντρου
για την επόμενη πενταετία;
–Το ενδιαφέρον ή η αδιαφορία
–για να χρησιμοποιήσω τη δική σας
λέξη– του κόσμου για τις ευρωεκλογές είναι ένα οριζόντιο χαρακτηριστικό, που σχετίζεται με τον βαθμό
επίδρασης του αποτελέσματός τους
στην καθημερινότητα των πολιτών,
σύμφωνα πάντα με την αντίληψη
των ίδιων των πολιτών. Ως Δημοκρατικό Κόμμα απευθυνόμαστε
στους πολίτες με την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία του κόμματός
μας, η οποία πηγάζει από την ορθότητα των θέσεών μας, αλλά και
τη διαχρονική συμβολή μας, ως κυβερνών κόμμα τότε, στην Τελωνειακή Ένωση Κύπρου-ΕΟΚ, το 1987,
στην ένταξη της χώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004, και
την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, το
2008, καθώς και την αφοσίωσή μας
στην ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική της χώρας, τη δύσκολη περίοδο της χρεοκοπίας και του Μνημονίου. Και ζητάμε από τους πολίτες
να μας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσουμε την πετυχημένη 15ετή
δράση μας, εντός του Ευρωκοινοβουλίου και εντός της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας του, την ομάδα
του S&D και να μας ενισχύσουν
εκλογικά και πολιτικά ώστε να εδραιώσουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία και τον ρόλο του κόμματός
μας στα πολιτικά πράγματα του τόπου.
–Η συμμαχία με την Ελένη Θεοχάρους δίνει σε πολλούς την αίσθηση πως είστε ένα βήμα πριν
από τη συγχώνευση. Ισχύει; Ποια
είναι τα επόμενα βήματα της συνεργασίας σας;
–Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ούτε
έχουμε συζητήσει οτιδήποτε πέρα
από τη συνεργασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη για τις ευρωεκλογές.
–Η πρόεδρος της Αλληλεγγύης
άφησε ανοικτό το σε ποια ομάδα
θα ανήκει στο ενδεχόμενο εκλογής της. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για εσάς να ανήκει στην
ομάδα των Σοσιαλιστών;
–Το Δημοκρατικό Κόμμα ανήκει
στην Ομάδα των Σοσιαλιστών &
Δημοκρατών (S&D) και όπως είναι
φυσικό σε αυτή την ομάδα θα ανήκει και ο/η ευρωβουλευτής που θα
εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ

Ο

ι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου
είναι μια καλή ευκαιρία για
να σκεφτούμε την ευρωπαϊκή μας πορεία, από το 2004 μέχρι
σήμερα. Προσωπικά, εκτιμώ ότι ο
απολογισμός της 15ετίας είναι θετικός. Μπήκαμε στην Ε.Ε. και αποκτήσαμε τις βασικές ιδιότητες του
μέλους με τη συμμετοχή μας στην
κοινοτική ζωή: με έναν επίτροπο,
με έξι ευρωβουλευτές, με συμμετοχή
στα Συμβούλια Υπουργών, με συμμετοχή στην Επιτροπή των Περιφερειών που αφορά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή
τεχνοκρατών στην προετοιμασία
των αποφάσεων. Ταυτόχρονα, βλέπουμε την εφαρμογή κανονισμών
που έχουν οδηγήσει στην ελεύθερη
διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων,
αγαθών. Είναι πολύ σημαντικό για
την Κύπρο ότι για πρώτη φορά στην

Η γόνιμη παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
ιστορία της συμμετέχει σε μια πολυεθνική οντότητα με ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά και, βεβαίως,
συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στη
λήψη των αποφάσεων ανάμεσα στα
άλλα κράτη μέλη.
Οι «λεπτομέρειες» έχουν τη σημασία τους. Όλοι έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνουν πολλά στην
καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα, να ταξιδεύουμε, βλέποντας τις ταμπέλες στο εσωτερικό
των αεροδρομίων με την οδηγία
«Ευρωπαίοι Πολίτες». Χρησιμοποιούμε το ευρώ, το κοινό ευρωπαϊκό
νόμισμα στις συναλλαγές μας. Καταργούμε τις πλαστικές σακούλες.
Λαμβάνουμε μέρος στις κοινές εκλογές για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η πλειοψηφία των Κυπρίων αποτιμά με θετικό τρόπο τη συμμετοχή

μας στην Ε.Ε. Το Εαρινό Ευρωβαρόμετρο έδειξε πως «το 68% των
Ευρωπαίων και το 60% των Κυπρίων
θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής
της χώρας τους στην Ε.Ε. σε περίπτωση δημοψηφίσματος». Κάθε
ανάλυση χρειάζεται να έχει σφαιρικότητα, να βλέπει το σύνολο και
έτσι να επιτρέπει στον καθένα μας
να εργάζεται πάνω σε καθορισμένους στόχους. Θεωρώ ότι, παρά τη
μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, η Ε.Ε. χρειάζεται να βελτιώσει τις αδύνατες πλευρές της,
να έρθει πιο κοντά στους πολίτες
της και να γίνει πιο γρήγορη στις
αποφάσεις της. Δίνω ιδιαίτερο βάρος
στις πολιτικές αλλαγές που δίνουν
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς περισσότερη αμεσότητα και περισσότερη ταχύτητα στον τρόπο λήψης
των αποφάσεων.

Ομάδες από πολίτες επισκέπτονται τις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία
των ευρωβουλευτών. Κρίνω ότι
είναι χρήσιμο οι Κύπριοι ευρωβουλευτές να ανοίξουν τον κατάλογο
για τις επισκέψεις και σε πολίτες
που δεν ανήκουν στις διάφορες
κομματικές γραμμές. Αυτό το άνοιγμα θα επιτρέψει και σε άλλους Κύπριους πολίτες να έχουν την εμπειρία της άμεσης γνώσης του χώρου και των προσώπων στην πρωτεύουσα της Ε.Ε.
Οι συζητήσεις μπροστά στις ευρωεκλογές μάς δίνουν την ευκαιρία
να θέσουμε στον δημόσιο διάλογο
το ζήτημα της ενίσχυσης των εξουσιών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς
είναι το μόνο σώμα που εκλέγεται
απ’ ευθείας από όλους τους πολίτες.
Το ίδιο Ευρωβαρόμετρο μάς ενημερώνει ότι οι Κύπριοι πολίτες σε

ποσοστό 91% θέλουν το Ευρωκοινοβούλιο να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η
Ε.Ε. βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη,
συνεπώς με τη συμμετοχή μας,
συμβάλλουμε στις προσπάθειες
για να έχουμε την περισσότερη
αμεσότητα και την περισσότερη
ταχύτητα στον τρόπο λειτουργίας
της.
Από την προσωπική μου εμπειρία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όποιος ετοιμαστεί σωστά και έχει καλά μελετημένες προτάσεις κερδίζει την ευρωπαϊκή υποστήριξη, είτε αυτή αφορά τα κοινοτικά, είτε τα εθνικά, είτε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το «κλειδί» βρίσκεται στη σωστή κατανόηση της κοινοτικής διαδικασίας,

έτσι που η Κύπρος να έχει διαρκώς
και περισσότερη πρόσβαση στα
ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Λεμεσός υπήρξε τα τελευταία χρόνια
ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την
έγκαιρη προετοιμασία, τη μελέτη
προτάσεων και οργάνωση των σχεδιασμών που εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σε κάθε
περίπτωση έπαιξε ρόλο η ικανότητα
να διαχειριστούμε σύγχρονα έργα
με βιώσιμο χαρακτήρα και έμπρακτο κοινωνικό όφελος.
Η 15χρονη πορεία μας μέσα στην
Ε.Ε. βεβαιώνει ότι η πλειοψηφία
των Κυπρίων εγκρίνει το ευρωπαϊκό
εγχείρημα. Η πλειοψηφία μάς ζητάει
να γίνουμε πιο ενεργά μέλη της για
να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα
συμφέροντα της Κύπρου.

Ο κ. Γιάννης Αρμεύτης είναι αρχιτέκτονας.
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Το λάβαρο της Αγίας Λαύρας και τα κουκιά
Πάγωσαν οι φιλελεύθεροι

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

εκτός από το να προκαλέσει ενδιαφέρον σε
μία εντελώς αδιάφορη μάχη, κατάφερε να
προκαλέσει απανωτά κτυπήματα στους φιλελεύθερους του ΔΗΣΥ. Ήταν πρώτα τα
συνθήματα Ελλάς-Κύπρος- Ένωσις μπροστά από το μνημείο του Γρίβα, τώρα πυροδότησε το κλίμα με τις καταγγελίες της ότι ο
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι εγκάθετος της Άγκυρας. Πονοκέφαλο προκάλεσε και στην
Πινδάρου, καθώς η ανάρτησή της, όχι μόνο
επισκίασε την ομιλία Αβέρωφ στην κορύφωση του προεκλογικού, αλλά την ίδια
στιγμή εξόργισε συναγερμικά στελέχη, που
όχι μόνο βλέπουν με ανησυχία τη σκλήρυνση στάσης του ΔΗΣΥ, αλλά και που έχουν
φιλικές σχέσεις με τον Τ/κ ακαδημαϊκό.

Μάρκος Τράγκολας

Η υποψηφιότητα της Ελένης Σταύρου,

Ο διευθυντής της Πυροσβεστικής

Υπηρεσία Μάρκος Τράγκολας και δεν
χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί.

••••

Ο νικητής

Όπως λένε στα κομματικά πηγαδάκια, η κί-

νηση της κυρίας Ελένης Σταύρου Σύρου
ήταν αρκετή για να εκλέξει πανηγυρικά
τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Υποψήφιοι του
ΑΚΕΛ είδαν με ανησυχία την δυναμική
που απέκτησε πάντως ο κ. Κιζίλγιουρεκ,
ενώ κύκλοι πέριξ της Αριστεράς διαρρέουν πως ο ίδιος δεν αποκλείεται να προκαλέσει προβλήματα στο ΑΚΕΛ με την
εκλογή του, καθώς δεν φαίνεται διατεθειμένος να υπακούει πλήρως στις θέσεις και
τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ. Όσοι γνωρίζουν
τον καθηγητή ξέρουν ότι η αλητεία έχει
μια γοητεία, αλλά και η ευφυΐα είναι αυτό
που κρατεί πάντοτε τους αλήτες αδέσμευτους. Και ο νοών νοείτω.

••••

Περί δραστήριων

«Ο ευρωβουλευτής μας ο Νεοκλής Συλικιώ-

της είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής»
έλεγε τις προάλλες ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, θέλοντας να υποδείξει πως το κόμμα δεν αντιστρατεύεται την Ευρώπη, αλλά μάλλον το
αντίθετο. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Συλικιώτης έχει κάνει πολύ έργο στην ευρωβουλή
κατά τη θητεία του. Ένα αυτό και άλλο το πόσο αξιόπιστο είναι το MEP Ranking. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν καταγράφει ούτε
τις πρωτοβουλίες ούτε τις δράσεις, αλλά δίνει βαθμούς ανάλογα με το πόσες τροπολογίες και ερωτήματα έχεις καταθέσει.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου πήγαν την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, συνοδευόμενοι από τον Ιωνά Νικολάου στο πλαί-

σιο της εξαγγελθείσας μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη. Ακούω ότι ο αγαπητός κύριος Νικολάτος μόλις είδε τον Ιωνά άρχισε να τραγουδά
με νόημα το άσμα του Μίκη, «της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ». Ερώτημα: Αληθεύει ότι οι Ολύμπιοι υπαναχωρούν από τις δεσμεύσεις τους;

ποιο λόγο όμως; Ο πρόεδρος των Οικολόγων είχε πει πως ο Ε/κ διαπραγματευτής
Ανδρέας Μαυρογιάννης είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο κορύφωσης των
τουρκικών προκλήσεων. Τις ίδιες εκτιμήσεις περί εντάσεων και όξυνσης είχε κάνει
και το μέλος του πολιτικού γραφείου του
ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης αμέσως μετά
τις προεδρικές εκλογές και την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη. Αν λοιπόν κάποιοι ήταν σε θέση να το προβλέψουν και
προειδοποιούσαν, για ποιο λόγο η κυβέρνηση φάνηκε τόσο απροετοίμαστη;

••••

Πού ήταν;

Προ εκπλήξεως βρέθηκε η κυβέρνηση

έκπληξη, καθώς από το καλοκαίρι και εντεύθεν τα ελληνικά κανάλια πρώτα και καλύτερα και τα κυπριακά πιο συγκρατημένα

Είναι και λίγο αστείο να μιλά κανείς για

μπροστά στην έλευση του «Πορθητή». Για

••••

Έμεινε μόνος

Τώρα για να λέμε και του στραβού το δί-

••••

Προς τι η έκπληξη

έκαναν τηλεναυμαχίες στα δελτία ειδήσεων, με όλους του Βερύκιους να περπατούν
ανάμεσα σε φρεγάτες και υποβρύχια και
να αλαλάζουν για το θερμό καλοκαίρι στα
θαλασσοτεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ. Μου
τηλεφωνούσαν σοβαροί συνάδελφοί από
την Αθήνα, να τους πω τι γίνεται, αν θα μετακομίσουμε οικογενειακώς και τα τοιαύτα… Μόνο στην κυβέρνηση δεν πήραν
πρέφα;

καιο, εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει μια
φουρτούνα είναι στην επικοινωνιακή διαχείριση που γίνεται στο Προεδρικό. Ο Νίκαρος είναι εκ γενετής ξερόλας και δεν
δέχεται μύγα στο σπαθί του, αλλά αφήστε
τον πρόεδρο στην μπάντα και μοιράστε

παιχνίδι οι άλλοι. Δεν γίνεται την εμφανέστατη κυβερνητική ολιγωρία στα κατά
συρροή εγκλήματα, που μετεξελίχθηκαν
σε κατά συρροή γκάφες με αποκορύφωμα
τη φοβερή απολογία στις οικογένειες των
θυμάτων έστω κι αν αυτές –τα θύματα–
ήταν αλλοδαπές. Ύστερα δεν γίνεται να
αποπέμπεις έναν υπουργό κι έναν αρχηγό
αστυνομίας και στις σχετικές προεδρικές
ανακοινώσεις, να τους γλείφεις από πάνω
ώς κάτω. Ποιος είναι πρόεδρε ο επικοινωνιολόγος σου ή τους έδιωξες όλους κι
έμεινες μόνος.

••••

Το λάβαρο

Δεν είναι τυχαίο όμως που ο συμπαθής

οικογένεια. Η πρώτη που χάρηκε ήταν η
Ελένη φυσικά, όχι η Θεοχάρους, αλλά η
Σταύρου που ο αρχηγός της τελικά μπήκε
στον δρόμο που έδειξε πρώτη η ίδια. Η
στροφή του Αβέρωφ είναι λόγω του ότι
και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα άλλαξε πορεία, έσφιξε τα ζωνάρια και πάει συντηρητικά. Κι αυτό γιατί είδε ότι τα ακροδεξιά
κόμματα, έχουν παραβιάσει της πίσω πόρτες του ΕΡΡ κι άρχισαν να του παίρνουν
κόσμο, πολύ κόσμο. Τόσο που η επικράτηση του στις ευρωεκλογές να μη θεωρείται
πια εντελώς σίγουρη όπως παλιά. Για τούτο βγάλανε από τα μπαούλα παλιά συντηρητικά λάβαρα και ύπνους που θυμίζουν
λίγο πολύ μελανοχίτωνες και πιάσανε τις
λεωφόρους των μεγαλουπόλεων και τις
ρούγες των επαρχιών. Μόνο που με τα
λουστρίνια δεν βγαίνεις για κυνήγι …

••••

Τα κουκιά

Η κοινωνία μας είναι κατά βάθος συντη-

ρητική κι έπρεπε να το είχαμε συνειδητοποιήσει, μου είπε ένας φίλος του ΔΗΣΥ,
προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στροφή του κόμματος. Ήταν μεσημέρι και τρώγαμε. Εγώ κουκιά φρέσκα κι εκείνος μπριζόλα με πατατούλες τηγανητές. Του είπα
ότι τα κουκιά τα φρέσκα είναι υπέροχα και
μου απάντησε ότι ποτέ δεν έφαγε διότι η
μάνα του από μικρό δεν τον άφηνε να
τρώει κουκιά. Κι εγώ του απάντησα ότι μόλις είχα επακριβώς καταλάβει γιατί θεωρούσε ότι η κοινωνία μας είναι κατά βάθος
συντηρητική. Διότι δεν τρώει κουκιά…

Φούλης, μέσα σε δύο βδομάδες φόρεσε
τα άμφιά του, πήρε το λάβαρο της Αγίας
Λαύρας και ανέκραξε: πατρίς, θρησκεία,

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Οπως με τη βία, έτσι και με τα κότερα
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

η αποκάλυψη. Αυτό ήταν η αιτία του
θυμού που τον κατέκλυζε και ο
οποίος τελικά ξέσπασε εναντίον του
Μητσοτάκη. Είδα τρεις φορές τις
επίμαχες ομιλίες, τις δευτερολογίες, που τόσο σκανδάλισαν, ώστε
να μην έχω αμφιβολία. (Σας συνιστώ
να τις δείτε για να κρίνετε. Υπάρχουν στο YouTube και διαρκούν λίγο
περισσότερο από 15 λεπτά και οι
δύο μαζί.) Προσωπικώς, δεν έχω δει
ποτέ χυδαιότερο τον Τσίπρα έναντι
του Μητσοτάκη και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σόκαρε και ορισμένους από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι εκείνη την ώρα όσοι έχουν κάποια αξιοπρέπεια στον ΣΥΡΙΖΑ
έβλεπαν τον αρχηγό τους να ταυτίζεται με τον Πολάκη, και μάλιστα με
τον πιο αδιάψευστο τρόπο: μέσω
της απερίγραπτης χυδαιότητας με
την οποία μιλούσε στον Μητσοτάκη.
Οπωσδήποτε το αισθάνθηκαν, ανεξαρτήτως της θετικής ψήφου τους.

Πέρασα τρεις αξέχαστες ημέρες

(πού να σας τα λέω...), παρακολουθώντας επί ώρες τη συζήτηση στη
Βουλή και για ένα πράγμα μπορώ
να είμαι βέβαιος: από όσα ανάποδα
του έχουν συμβεί, τίποτε δεν έχει
ενοχλήσει περισσότερο τον Αλέξη
Τσίπρα όσο οι περίφημες φωτογραφίες του στο κότερο της συνεργάτιδός του κ. Παναγοπούλου. Το έδειχνε το πρόσωπό του στη Βουλή.
Από τις ημέρες της ιστορικής kolotoumba του 2015 έχω να τον δω
έτσι: σφιγμένος, συνοφρυωμένος,
περίεργα πρησμένος στο πρόσωπο,
έδινε την εντύπωση ανθρώπου που
με το ζόρι είχε καταφέρει εκείνο το
πρωί να συρθεί έξω από το κρεβάτι
του. Ηταν για λύπηση.

Ευνόητη η αξιοθρήνητη κατάστασή

του, διότι η αποκάλυψη που τον
έπληξε δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί, ούτε όμως και να δικαιολογηθεί – ιδίως μετά τη σωστική παρέμβαση της κ. Παναγοπούλου. Φυσικά, ο Τσίπρας το ήξερε και, γι’ αυτό, όταν αναγκάστηκε να μιλήσει
για το θέμα των διακοπών του, το
έκανε με μια αφ’ υψηλού διάθεση,
ισχυριζόμενος μάλιστα ότι επρόκειτο για κάτι ήδη γνωστό. Ηταν εμφανής η προσπάθειά του να μεταθέσει
το κέντρο του ενδιαφέροντος από
τις διακοπές του στο σκάφος της κ.
Παναγοπούλου στην παραβίαση της
ιδιωτικότητάς του.

Φυσικό, διότι η αποκάλυψη εξέθε-

σε τον Τσίπρα πολλαπλώς. Κατ’ αρχάς, τον εκθέτει απέναντι στον κοινωνικό φθόνο, που ο ίδιος καλλιεργεί συστηματικά στον κόσμο εδώ
και χρόνια, με τον σκοπό να σχηματίσει μια εκλογική βάση καθυστερημένων και κρατικοδίαιτων (τους
«Ινδιάνους» που χρειάζεται ο τσα-

Οσο για τη δευτερολογία του Κυ-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

βισμός). Ο Τσίπρας σκαφάτος δεν
χωνεύεται με τίποτα από εκείνο τον
κόσμο που είναι πια μαθημένος,
έπειτα από τόσες δεκαετίες ΠΑΣΟΚ,
να ποθεί τον ψόφο της κατσίκας του
γείτονα. Σε αυτούς, εξηγήσεις δεν
μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί να
δώσει, όμως, ούτε στους αριστερούς και στους ιδεολόγους της ομάδας των «53», που ανησυχούν φοβούμενοι πως ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Πώς να τους αντιμετωπίσει,
όταν οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τόσο ενδιαφέρουσες ομοιότητες, ως προς τα γούστα, με τον
Ανδρέα Παπανδρέου;

Τέλος, ας μην υποτιμάμε τον αντί-

κτυπο της αποκάλυψης στο άμεσο
και στενό περιβάλλον του. Στη γυναίκα του δεν θα άρεσε καθόλου η
παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
Θυμίζω τον θόρυβο που είχε προκληθεί το 2015, όταν δημοσιεύθηκε
φωτογραφία του γιου τους από εκδήλωση του νηπιαγωγείου της Σχολής Χιλλ. Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε τότε προκαλέσει έντονο επεισόδιο στο σχολείο και, εξ
όσων γνωρίζω, κατάφερε τελικά να
επιβάλει το δικό της. Μην αμφιβάλλετε, λοιπόν, ότι, κατά το λεγόμενο,
πρέπει να έπεσε παντόφλα, δεδο-

μένου ότι η κ. Μπέτυ έχει τη φήμη
δυναμικής προσωπικότητας. Ας μη
λησμονούμε, επίσης, πόσο ακραιφνής είναι στις αριστερές θέσεις της:
εκείνη είναι που παραπονιέται
επειδή «δεν έχουμε την πραγματική εξουσία» (ευτυχώς, θα έλεγα
εγώ...), εκείνη είναι που κλαίει κάθε που φτάνει «η 15 του Ιούνη».
Μπορώ να φαντασθώ, επομένως,

πόσο θα εθίγη η ίδια από την αποκάλυψη των οικογενειακών διακοπών τους στο σκάφος που τους παραχώρησε μια κυρία εφοπλιστού. Τι
να κάνουμε όμως; Αυτά συμβαί-

νουν, επειδή έτσι είναι το παιχνίδι
στη δημοκρατία τη δική μας, όπως
θα έλεγε ο Πολάκης. Στη δική τους
δημοκρατία, αυτά δεν θα συνέβαιναν ποτέ! Εκεί, ναι, σέβονταν τους
ηγέτες. Ο Στάλιν, π.χ., κειτόταν για
πολλές ώρες νεκρός, βουτηγμένος
μέσα στα ούρα του, επειδή κανείς
από τους υπηρέτες του δεν τολμούσε να ανοίξει την πόρτα, εφόσον
δεν είχε πάρει καταφατική απάντηση από τον ίδιο. Τέτοιος σεβασμός
στην ιδιωτικότητα του ηγέτη...
Ο Τσίπρας στη Βουλή είχε πλήρη

επίγνωση της ζημίας που του έκανε

ριάκου, ειλικρινά προσπαθώ να
βρω τι το μεμπτό υπήρχε. Ισως μόνο ότι απέδωσε στην οικογένεια
του Τσίπρα την ιδιοκτησία της εταιρείας «Σκαπανέας». Πέραν αυτού,
όλα τα υπόλοιπα ήσαν σωστά και
στο αρμόζον ύφος. Αριστα έκανε ο
Μητσοτάκης και αντιμετώπισε τον
Τσίπρα στο ίδιο επίπεδο, διότι, στο
κάτω κάτω, η ουσία της τριήμερης
συζήτησης αφορούσε τα διπλά μέτρα και σταθμά που προσπαθεί να
επιβάλει προς όφελός της η Αριστερά. Ας αρχίσει να μαθαίνει ότι
όπως δεν μπορεί μόνο εκείνη να
δέρνει, έτσι δεν μπορεί μόνο εκείνη να κάνει ανενόχλητη διακοπές
με κότερα εφοπλιστών.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η στέγαση είναι
κοινωνικό δικαίωμα

Η δικαίωση
του Πρωτοπαπά

Η αξιοπρεπής διαβίωση περιλαμβάνει ουσιαστικά τρία πράγματα, φαγητό, στέγη και ελευθερία επιλογής. Η στέγαση είναι ένα βασικότατο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο θεωρώ
ότι θα πρέπει να καθιερωθεί και νομοθετικά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στον «Guardian»
ημερομηνίας 17/4/19 η μισή γη της Αγγλίας ανήκει στο
1% του πληθυσμού, δηλαδή η κατοικήσιμη γη ανήκει σε
χέρια πολύ λίγων, και ως ολιγοπώλια βασικά καθορίζουν
πανύψηλα ενοίκια. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα,
περίπου 25 χιλιάδες ιδιοκτήτες ελέγχουν τη μισή γη της
χώρας. Σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο ισχύει το ίδιο,
με τον έλεγχο των κατοικιών από οιονεί καρτέλ και η τιμή
των ενοικίων αυξάνεται συνεχώς: μόνο το 2017, οι τιμές
σημείωσαν άνοδο κατά 20,5% στο Βερολίνο, 16% στο Βανκούβερ και 14,8% στο Χονγκ Κονγκ. Ενεργοί πολίτες στο
Βερολίνο πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και πλέον
ζητούν κάτι που ακούγεται ριζοσπαστικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα λογικό μέτρο για την κατοχύρωση
της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι πολίτες στο Βερολίνο επικαλούμενοι το γερμανικό Σύνταγμα στο άρθρο 15 προτάσσουν
μια νέα πρόταση για εθνικοποίηση της στέγασης με το
54,9% των κατοίκων του Βερολίνου να το θεωρούν λογικό
και αντί να περιμένουν την κυβέρνηση να ενεργήσει, οι
πολίτες έχουν πάρει τα πράγματα στα χέρια τους. Στις 6
Απριλίου 2019 η δημοτική εκστρατεία Deutsche Wohnen
& Co Enteignen (DWE) ξεκίνησε συλλογή υπογραφών με
σκοπό τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση μέχρι και 200.000 κοινοτικών διαμερισμάτων, τα οποία προηγουμένως πωλήθηκαν
σε εταιρίες. Εάν είναι επιτυχής, η κίνηση θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα νομικό προηγούμενο για άλλες πόλεις να
ζητήσουν την εθνικοποίηση ως μια σύγχρονη λύση στις
στεγαστικές τους κρίσεις. Θα μπορούσε, επίσης, να επιφέρει
αλλαγές στο διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες που θεωρούν τη στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Κρίσιμο είναι, όπως ανέφερα, το άρθρο 15 του γερμανικού Συντάγματος, το οποίο καθιερώθηκε μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο επιτρέπει είτε στο γερμανικό
κράτος είτε στις τοπικές κυβερνήσεις να μετατρέπουν τη
γη, τους φυσικούς πόρους και τα μέσα παραγωγής σε συλλογική ιδιοκτησία, για σκοπούς κοινωνικοποίησης που ουσιαστικά καθιερώνει τη στέγαση ως βασικό ανθρώπινο και
κοινωνικό δικαίωμα. Στόχος είναι να τεθεί ένα πλαφόν στη
δημιουργία ολιγοπωλίων, αφού θα απαγορεύει την απόκτηση
σε ένα μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο πέραν των 3.000 διαμερισμάτων/κατοικιών της πόλης. Τα τελευταία 15 χρόνια οι
τιμές ενοικίου έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που υπολογίζεται
ότι το 40% των Βερολινέζων ηλικιών 45 με 55 δεν θα μπορούν
να αντεπεξέλθουν οικονομικά να ενοικιάζουν στην πόλη
του Βερολίνου, μετά τη συνταξιοδότησή τους εκτός και αν
γίνει πραγματικότητα η προσπάθεια κοινωνικοποίησης.
Το προτεινόμενο δημοψήφισμα, το οποίο θα μπορούσε
να γίνει ακόμη και στα μέσα του 2020, αν οι ακτιβιστές
κατορθώσουν να συγκεντρώσουν 20.000 υπογραφές μέσα
στους επόμενους έξι μήνες και άλλους 170.000 μέχρι τον
Φεβρουάριο, θα δημιουργούσε ένα νομικό προηγούμενο
για τον καθορισμό της στέγης ως ανθρώπινου δικαιώματος.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Forsa από τον Φεβρουάριο,
το 44% των Βερολινέζων ασπάζονται αυτή την ιδέα ενώ
μόνο το 39% την απορρίπτει. Σύμφωνα, επίσης, με υπολογισμούς των διοργανωτών, αν υλοποιηθεί η πρότασή
τους και οι ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από
3.000 διαμερίσματα εξαναγκαστούν μέσω απαλλοτρίωσης
να τις αποδώσουν υπό τον έλεγχο ενός νέου δημόσιου
φορέα, υπεύθυνου για την κοινωνική στέγαση, μια τέτοια
κίνηση θα μπορούσε να απελευθερώσει περίπου 200.000
διαμερίσματα. Δυστυχώς, όπως λειτουργεί σήμερα η
ελεύθερη αγορά, πολλές φορές αφήνει ανοικτή την πόρτα
στις καταχρήσεις και τη δημιουργία καρτέλ, που επιτρέπει
σε μεγάλες επιχειρήσεις παγκόσμιας ή και περιφερειακής
εμβέλειας, λόγω της δεσπόζουσας οικονομικής τους δύναμης,
να μπορούν να επιβάλουν πρακτικά αυτό που οι ίδιες
θέλουν. Αυτή η τεράστια προσπάθεια έχει πολύ μεγάλη
σημασία για όλους μας, αφού σηματοδοτεί μια σειρά από
ζητήματα, πρώτον τη δυνατότητα των απλών πολιτών να
λαμβάνουν ενεργά μέρος στις αποφάσεις που αφορούν τις
ζωές τους με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων, αλλά και
πλέον την καθιέρωση μιας σειράς από ζητήματα που
αφορούν την ουσία της αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως αυτό
της στέγασης. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες φτάνει
να τις επιδιώξουμε!

«Ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι αυτού», είπε
ο Χριστός, απευθυνόμενος στους συγχωριανούς του, στη Ναζαρέτ και ο λαός παράφρασε
την αναφορά, λέγοντας «κανένας δεν άγιασε
στον τόπο του». Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς,
διευθύνων σύμβουλος σήμερα των δορυφόρων
του Hellas Sat πρέπει να αισθάνεται πλέον δικαιωμένος,
γιατί η μικρή του πατρίδα τον τίμησε και μαζί τους αγώνες
του, για εισαγωγή πρώτα του διαδικτύου και αργότερα της
ανάδειξη της Κύπρου και της Ελλάδας στον διαστημικό
χάρτη, δηλαδή στο κλαμπ των ισχυρών χωρών με δορυφορική
τεχνολογία. Και στα δύο «κατορθώματα» αντιμετώπισε
σκληρές επιθέσεις, πολλές φορές από δικούς του ανθρώπους.
Για να επιβεβαιωθεί το ρηθέν ότι «κανένας δεν αγιάζει στον
τόπο του.» Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Χριστόδουλος
Πρωτοπαπάς είναι, μεταξύ άλλων, και πρόεδρος του Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού. Ασχολήθηκε επιστημονικά με
την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Έμπειρα Συστήματα, τις νοήμονες μηχανές και τον νοήμονα έλεγχο. Πρωτοστάτησε
στην ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών
Οργανισμών . Είναι ισόβιο μόνιμο μέλος της ειδικής τετραμελούς Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Τιμήθηκε από την Εταιρεία
Ελλήνων Ευεργετών ως πρεσβευτής του Ελληνισμού. Και
επιπλέον πολλοί θα ζήλευαν τις γνώσεις του, στην αρχαία
ελληνική γραμματεία και τα πατερικά ορθόδοξα κείμενα.
Πριν από μερικές ημέρες η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων
του ΔΗΣΥ, απένειμε διά του Προέδρου της Δημοκρατίας,
στον «Hellas Sat» και ειδικότερα στον Χριστόδουλο Πρωτοπαπά και τους συνεργάτες του, το 19ο βραβείο «Μανώλης
Χριστοφίδης». Αυτό το οποίο ξεχώρισε στην εκδήλωση ήταν
οι αποκαλυπτικές ομιλίες για την πάλη, με το δημοσιοϋπαλληλικό κατεστημένο, το οποίο πολέμησε την εισαγωγή του
διαδικτύου και την ανάδειξη της Κύπρου στον διαστημικό
χάρτη. Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, η CYTA έθετε
απίστευτα εμπόδια στην εισαγωγή του ίντερνετ με τον «LOGOSNET». Ωστόσο, από τους λίγους, οι οποίοι στήριξαν τις
προσπάθειες του τότε διευθυντή του Λογοδικτύου και του
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού «Ο ΛΟΓΟΣ», ήταν ο τότε αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης. Αποκαλυπτικός
ήταν και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, τότε
υπουργός Συγκοινωνιών, ο οποίος πολέμησε για να συμπορευτούν η CYTA και η ΑΗΚ, στο εγχείρηση του Hellas
Sat, παρά τις επιφυλάξεις του Χριστόδουλου Πρωτοπαπά.
Αποκάλυψε μελέτες τις οποίες ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών στις οποίες γινόταν εισήγηση να μην εμπλακεί
το κράτος, στο εγχείρημα. Αποκάλυψε και τις πιέσεις τις
οποίες άσκησε στον Χριστόδουλο Πρωτοπαπά να υπογράψει
συμφωνία με τη CYTA, για συμμετοχή στο 10% του μετοχικού
κεφαλαίου της Hellas Sat, στην περίπτωση επιτυχημένης
εκτόξευσης του δορυφόρου. Ωστόσο και πάλι ο ημικρατικός
οργανισμός αρνήθηκε τη συμμετοχή. Αντιθέτως προτίμησε
να επενδύσει στην Ελλάδα και στη CYTA Hellas και να
χάσει δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατ. ευρώ. Αντιθέτως,
ο Hellas Sat πέτυχε κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας, ενώ τα
κέρδη στη συνέχεια ήταν πολλαπλάσια. Εξάλλου δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι έσπευσε o Arab Sat να αγοράσει
τους δορυφόρους και να επεκτείνει τις δραστηριότητές
του, στην Κύπρο και την Ελλάδα. Ο πρωταγωνιστής Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς συγκινημένος ανέφερε ότι «είναι
η πρώτη φορά που απολαμβάνει η εταιρεία μας στην Κύπρο
τέτοιας τιμής και αναγνώρισης.» Αποκάλυψε ότι στα πρώτα
βήματα του Hellas Sat, το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήριζε καταστροφική και ζημιογόνα οποιαδήποτε συμμετοχή του κράτους στην επένδυση, ενώ διευθυντής του
Υπουργείου Οικονομικών στοιχημάτιζε και το μικρό του
δακτυλάκι αν κατάφερνε ο Hellas Sat να εκτοξεύσει δορυφόρο. Αποκάλυψε και τις απειλές για κακή βαθμολογία,
σε λειτουργό, από τον διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ο οποίος αξιολόγησε θετικά το επιχειρησιακό
σχέδιο της Hellas Sat. Το σημαντικότερο ίσως επίτευγμα
του Hellas Sat είναι ότι κατάφερε να εργοδοτήσει στην
Κύπρο 20 και πλέον επιστήμονες του διαστήματος, πολλοί
από τους οποίους έχουν και διδακτορικά. Σίγουρα αυτά
τα άτομα με τις σπουδαίες ικανότητες δεν θα έμεναν στο
νησί, αν δεν υπήρχε ο Hellas Sat. Το κατόρθωμα του Hellas
Sat δίνει ελπίδα σε πολλούς νέους, οι οποίοι ακόμη πολεμούν
με τις «Σκύλες και τις Χάρυβδες». Και όπως έγραψε και ο
Διονύσιος Σολωμός : «με λογισμό και μ’ όνειρο», για το
καλό και για την πρόοδο των νέων γενεών.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/RITCHIE B. TONGO

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Μία χαρτορίχτρα εξηγεί τα σημάδια στην Ταϊπέι της Ταϊβάν. Στη χώρα συνυπάρχουν το σύγχρονο με τις

παραδοσιακές πρακτικές, όπως η λαϊκή θρησκεία.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε ένα τοξικό κλίμα
«Οι χειραψίες στις τριμερείς, τα κάπως και ο ΔΗΣΥ του κατά τα άλλα πατριωμεγάλα λόγια περί θωράκισης, οι τικού ρεαλισμού και κορύφωσε η υποψήφια
πρωτοσέλιδοι τίτλοι δοκιμάζονται ευρωβουλευτής τους Ελένη Σταύρου, με την
τώρα με τις τουρκικές προκλήσεις» επίθεσή της εναντίον του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,
έλεγε την περασμένη Κυριακή ο χαρακτηρίζοντάς τον στην ουσία εγκάθετο
γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, της Τουρκίας. Και εδώ είναι η υποκρισία. Γιατί
την ώρα που με την έλευση του «Πορθητή» ο κ. Κιζίλγιουρεκ δεν είναι άγνωστος στον
στην ΑΟΖ μας κάποιοι μιλούσαν για δεύτερη ΔΗΣΥ και στα στελέχη του. Τον καλούσαν στις
εισβολή. Είχε, βεβαίως, όλο τον χρόνο να ψέξει εκδηλώσεις τους να μιλήσει για την ομοσπονκαι να ειρωνευτεί τις κινήσεις εντυπωσιασμού διακή Κύπρο. Τον συνέχαιραν μέχρι προχθές
του διαστήματος που προηγήθηκε και τη με- για την προσήλωσή του στο όραμα της επαγαλομανία των κυβερνώντων, που παραμυ- νένωσης. Ήταν στενός συνεργάτης του ιδρυθιάζονται και μας παραμυθιάζουν για τους φί- τικού ηγέτη του ΔΗΣΥ Γλαύκου Κληρίδη. Και
λους μας τους ξένους, που θα βάλουν πλάτη ακριβώς επειδή ούτε οι θέσεις του ούτε το
για μας. Λίγο αργότερα, όμως, και όχι όταν η έργο τού κ. Κιζίλγιουρεκ ήταν άγνωστο, ο πρόΤουρκία βρίσκεται στον ζωτικό μας χώρο. Γιατί εδρος Αναστασιάδης φρόντισε να τον διορίσει
οι όποιες επιθέσεις τη στιγμή που η χώρα σου μέλος του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου. Ενός
δέχεται επίθεση ενισχύει την αίσθηση ότι το συμβουλίου που έδειχνε με τον πιο σαφή τρόπο
κόμμα χαιρεκακεί και δείτην εμπιστοσύνη που είχε





χνει μικροπρέπεια στην 
στο πρόσωπό του, καθώς
πιο δύσκολη στιγμή για
με αυτόν τον τρόπο είχε
Και εδώ είναι η υποκρισία.
τον τόπο. Όμως, την ίδια
πρόσβαση σε ευαίσθητες
ώρα που ο «Πορθητής» βρι- Γιατί ο κ. Κιζίλγιουρεκ δεν
και εν πολλοίς απόρρητες
σκόταν στην ΑΟΖ μας, είναι άγνωστος στον ΔΗΣΥ
πληροφορίες γύρω από το
απειλώντας ότι θα τρυπήεθνικό μας θέμα. Αυτό, βεσει, ούτε ο πρόεδρος της και στα στελέχη του. Τον
βαίως, δεν καθιστά τον
Δημοκρατίας φάνηκε αν- καλούσαν στις εκδηλώσεις
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ιερή
τάξιος των περιστάσεων.
αγελάδα, ο οποίος θα πρέΑποδείχτηκε όταν από το τους να μιλήσει για την
πει να μείνει εκτός κριτιβήμα του παγκύπριου συ- ομοσπονδιακή Κύπρο.
κής. Είναι υποψήφιος ευνεδρίου του ΔΗΣΥ επέλεγε
ρωβουλευτής και θα πρέσυνειδητά να μετατραπεί από αρχηγός του πει να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέκράτους και από πρόεδρος όλων των Κυπρίων τουν για τη θέση του στο Κυπριακό, την ιδεσε κομματάρχη παλαιάς κοπής.
ολογική του προσέγγιση, τις σκέψεις του γύρω
Ένας κομματάρχης που στόχο έχει μέσα από την Ε.Ε., αλλά και για το τι προτίθεται να
από συναισθηματική έξαρση και συνθηματο- κάνει στο ενδεχόμενο που εκλεγεί. Όπως άλλογία να κερδίσει το χειροκρότημα του ακρο- λωστε οφείλουν να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι
ατηρίου του και να πολώσει, ανεξαρτήτως του ευρωβουλευτές. Όμως ένα είναι αυτό και άλλο
κόστους που θα προκαλέσει η ρητορική του η στοχοποίησή του. Η προσπάθεια να εμφαστην κοινωνία. Και δεν το λέμε, γιατί φρόντισε νιστεί ως υπονομευτής της Κυπριακής Δημονα επικαλεστεί το Μαρί για να πολώσει τον κρατίας και των συμφερόντων της, αλήθεια
συναγερμικό κόσμο, αλλά γιατί φρόντισε να ποιον εξυπηρετεί; Οι εκλογές θα τελειώσουν
ρίξει το δηλητήριό του σε μία κοινωνία από σε λίγες μέρες και θα φανεί και η συσπείρωση,
καιρό διαιρεμένη και πολωμένη. Ένας πρόεδρος αλλά και η αποχή. Αυτό που δεν είναι μετρήσιμο
στον οποίο έλαχε κατά τα άλλα ο κλήρος να είναι η ζημιά που προκάλεσε στον τόπο και
λύσει το Κυπριακό, όταν μιλάει απαξιωτικά στην όποια προσπάθεια επαναπροσέγγισης
για τη συμμετοχή των Τ/κ και την ψήφο τους των δύο κοινοτήτων η συγκεκριμένη συζήτηση.
θα έπρεπε να γνωρίζει τι σύνδρομα ξυπνά Είναι μάλλον ανεπανόρθωτη, σε ένα τοξικό
στην κοινωνία. Γιατί όταν ο πρόεδρος παρου- προεκλογικό κλίμα. Όλα αυτά καλό είναι καλό
σιάζεται κατώτερος των περιστάσεων και συμ- να τα θυμούνται την επομένη των εκλογών
περιφέρεται ως κομματάρχης που σκέφτεται και την επόμενη φορά που θα μας κάνουν μααποκλειστικά τη δική του επιβίωση, τότε τι θήματα πατριωτικού ρεαλισμού και διαβεβαίμπορούμε να αναμένουμε από το κόμμα του ωσης πως εργάζονται για τη λύση.
και τους υποψηφίους του; Μάλλον τα ίδια και
χειρότερα. Γιατί τη ρητορική του υιοθέτησε economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Είμαστε ρατσιστές;
Είναι το ερώτημα που περιφέρεται τις τελευταίες ημέρες
στα πάνελ μετά από τα δημοσιεύματα ξένων μέσων που
μας θέτουν στο στόχαστρο.
Είναι το τραγικό ερώτημα που
τίθεται προκειμένου να αποφύγουμε την
ουσία και να υπεραμυνθούμε εαυτών για
να τη βγάλουμε ακόμη μία φορά καθαρή
με τη συνείδησή μας. Με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας να συμπυκνώνει σε μια μόνο
φράση όλο το μεγαλείο της ρατσιστικής
μας νοοτροπίας χωρίς καν να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς εκστόμισε και με τον κάθε
πολιτικό ή πολιτικάντη (όπως το προτιμάτε)
να επιρρίπτει ευθύνες (αναλόγως με το πού
τον συμφέρει προεκλογικά) σχετικά με το
πού στεκόμαστε σαν κοινωνία και σαν θεσμοί απέναντι στον ρατσισμό, είναι τουλάχιστον αφελές να θεωρούμε ότι έχουμε

ξεμπερδέψει μ’ αυτό το ερώτημα. Ή ότι το
θέτουμε γιατί πραγματικά αναζητούμε μια
ουσιαστική απάντηση και όχι γιατί αγωνιούμε να διασώσουμε την εικόνα μας (ως
συνήθως). Ή γιατί προσφέρεται ώστε να
βρουν αιτία οι πολιτικοί αρχηγοί να παίξουν
το προεκλογικό τους παιχνίδι εις βάρος
ενός φρικτού εγκλήματος, το οποίο καταδεικνύει τη βαθύτερη παθογένεια αυτής
της κοινωνίας που είναι να κοιταχτεί στον
καθρέφτη και να θέσει τα σωστά ερωτήματα. Πόσο στα αλήθεια όλη αυτή η ιστορία
μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε πικρές αλήθειες, οι οποίες αντανακλούν ένα
τρόπο σκέψης που πλέον θεωρείται «κοινή
λογική» και η οποία ως τέτοια δεν μας «επιτρέπει» να συνειδητοποιήσουμε τη ρατσιστική μας νοοτροπία που κρύβεται από πίσω; Πόσο αντιλαμβανόμαστε ότι στην πλειοψηφία μας θεωρούμε αυτούς τους ξένους

που ζουν ανάμεσα μας ως ανθρώπους δεύτερης διαλογής; Δηλαδή «υπηρέτες» μας
και όχι εργοδοτούμενούς μας. Ανθρώπους
που στη χώρα τους «ζουν σε καλύβες» και
άρα πρέπει να αισθάνονται ευγνώμονες
απέναντί μας διότι τους δώσαμε ένα δωμάτιο
2Χ2 για να κοιμούνται ή γιατί τους νοικιάζουμε ένα κατάστημα που έχουμε μετατρέψει σε «σπίτι» για να μένουν έξι-έξι,
χωρίς να απασχολεί κανένα μας ότι είναι
αδιανόητο να θεωρούνται «επιτρεπτές»
αυτές οι συνθήκες. Είναι οκ δηλαδή στη
συνείδησή μας να ενοικιάζουν τα χαμόσπιτά
μας και να ζουν μέσα στις τρώγλες μας
διότι αυτοί είναι «έτσι μαθημένοι». Είναι
οκ να τρώνε σε διαφορετικό τραπέζι, αφού
στη χώρα τους τρώνε με τα χέρια τους,
άρα δεν είναι του δικού μας επιπέδου, ώστε
να μοιραζόμαστε το ίδιο τραπέζι. Είναι οκ
να είμαστε καχύποπτοι απέναντί τους γιατί

η φτώχια τους τους καθιστά όλους εν δυνάμει κλέφτες και απατεώνες και κοψονούρηδες. Είναι οκ να τους βάζουμε δύο
και τρεις δουλειές έξτρα χωρίς να τους πληρώνουμε, αφού πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι που τους «σώζουμε» από τη
«μιζέρια» τους. Είναι οκ να επιζητούμε τα
εύσημα όταν τους συμπεριφερόμαστε καλά,
διότι αυτή η κατανόηση που επιδεικνύουμε
δεν εκπορεύεται από την ανθρωπιά μας,
αλλά από τη θέση ισχύος στην οποία τοποθετούμε τον εαυτό μας. Είναι οκ που
δεν μας ενδιαφέρει καν να μάθουμε κάτι
περισσότερο για την κουλτούρα και την
ιστορία τους, γιατί για μας είναι πιο βολικό
να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας, όπως
απέναντι σε οτιδήποτε μας είναι «ξένο».
Είναι οκ να μην έχουμε καν διερωτηθεί
για τις συνθήκες στη χώρα τους που τους
ανάγκασαν να εγκαταλείψουν παιδιά και

οικογένεια και να έρθουν εδώ να ξεσκατίζουν τα παιδιά και τους πατεράδες μας,
θεωρώντας πως αυτή είναι η μοίρα τους η
οποία δεν τους «επιτρέπει» να έχουν άλλα
όνειρα. Είναι οκ αυτή η ανισορροπία που
διαχωρίζει τους ξένους μας σε κείνους που
μας «υπηρετούν» και στους άλλους που
μας «χρηματοδοτούν» με τα κινέζικα και
ρωσικά τους εκατομμύρια στους οποίους
«υποκλινόμαστε». Όλες αυτές οι παθογένειές μας είναι οκ, γιατί εμείς δεν είμαστε
ρατσιστές, απλώς αυτοί είναι «μαύροι/ες»,
αλλά και γιατί εμείς επιλέγουμε να ζούμε
στην κοσμάρα μας προκειμένου να παριστάνουμε τους σερ και τις μάνταμ, ώστε
να αποκτά μια υπόσταση η χρεωκοπημένη
από αξίες, αρχές και ουσιαστική παιδεία,
ύπαρξή μας.

elenixenou11@gmail.com
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κατρακύλα

Η Τουρκία στη δίνη Ερντογάν

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Το ελληνικό πολιτικό
σύστημα έχει μια μοναδική ικανότητα να
απορρυθμίζεται και
να κατρακυλάει πολύ χαμηλά. Οταν το
παθαίνει αυτό, συμπαρασύρει και
τη χώρα σε περιπέτειες. Ολα γίνονται βαθύτατα προσωπικά και
κυριαρχεί το «ο θάνατός σου η
ζωή μου». Τα όρια στην αντιπαράθεση καταργούνται, δεν υπάρχει
ούτε φραγμός ούτε πάτος. Οι θεσμοί γίνονται εργαλεία. Ο διχασμός
το ίδιο.
Η ελληνική κοινωνία παθιάζεται
και αυτή μαζί με τους μοιραίους








Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη γειτονιά μας
μεγαλώνουν μέρα με τη
μέρα, ενόσω είμαστε
απορροφημένοι με το
εσωτερικό πολιτικό μας
παιχνίδι.
πρωταγωνιστές, γιατί είμαστε λαός
μεσογειακός, εύκολα «ανάβουμε»
και ενθουσιαζόμαστε ή απογοητευόμαστε. Πριν από το 1974 η
απορρύθμιση του πολιτικού συστήματος οδηγούσε πάντοτε σε
στρατιωτικά κινήματα, εθνικές
περιπέτειες ή εμφύλιους διχασμούς. Ο στρατός ήταν ένας ισχυρός παράγων που επενέβαινε κάθε
φορά που οι πολιτικοί έφταναν σε
αδιέξοδα. Μαζί στο παρασκήνιο
και οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες
παρενέβαιναν για να ελέγξουν το
παιχνίδι.
Ευτυχώς όλα αυτά τελείωσαν
το 1974. Ο στρατός έχει περιορισθεί
αυστηρά στον θεσμικό του ρόλο

και υποφέρει ο ίδιος από τις πολιτικές παρεμβάσεις, όχι η πολιτική
από τις δικές του. Το γεγονός ότι
μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση
μας έδωσε θεσμική σταθερότητα,
μας έβαλε πάνω σε ράγες από τις
οποίες δύσκολα μπορούμε να
εκτροχιασθούμε εντελώς. Ο ρόλος
των Μεγάλων Δυνάμεων γίνεται
ενίοτε σημαντικός, αλλά, παρά τη
σχετική νεοελληνική μυθοπλασία,
σπανιότατα μπορεί να επηρεάσει
τις εσωτερικές εξελίξεις.
Κάποιοι παλαιότεροι ισχυρίζονται ότι αν η Ελλάδα περνούσε
την οικονομική και πολιτική κρίση
διαρκείας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια τη δεκαετία του 1960,
το πιθανότερο είναι ότι θα είχε
πάλι καταλήξει σε δικτατορία. Δύσκολο να ξέρει κανείς αν αυτό ευσταθεί ως ιστορική υπόθεση. Γεγονός είναι ότι θεσμοί, κοινωνία,
η ίδια η δημοκρατία έχουν υποβληθεί σε ένα γερό κρας τεστ διαρκείας. Και στο τέλος της ημέρας
μείναμε πάνω στις ράγες, εμφύλιος
δεν έγινε και η χώρα στέκεται όρθια.
Οι κυβερνώντες πίεσαν όμως
πολύ τα πράγματα προς τα κάτω,
όσο κανείς άλλος στη μεταπολίτευση. Τώρα γεύονται τους καρπούς της ανεύθυνης συμπεριφοράς
τους. Οδήγησαν ακόμη και τους
πιο εχέφρονες πολιτικούς τους αντιπάλους στην υιοθέτηση ακραίων
μεθόδων. Η χώρα είναι βαθιά διχασμένη. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη γειτονιά μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, ενόσω είμαστε απορροφημένοι με το εσωτερικό πολιτικό μας παιχνίδι. Ενας
αόρατος, πολύ δυνατός μαγνήτης
μάς τραβάει, όλους, προς τα κάτω.
Ας αντισταθούμε όλοι στη «γοητεία» του και ας μη δοκιμάζουμε
πάλι την τύχη μας.

Από τη βραδιά της
εκλογικής ήττας του
κόμματός του στην
Κωνσταντινούπολη
την 31η Μαρτίου,
πολλοί περίμεναν
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να
εξαντλήσει κάθε μέσο για να ακυρώσει το αποτέλεσμα, κι ας επιδείνωνε την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα του.
Προβλέψιμο, επίσης, ήταν ότι ο
Τούρκος πρόεδρος θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο που διαθέτει εντός
της χώρας του, και κάθε μέτωπο
της εξωτερικής πολιτικής, για να
πετύχει τον στόχο του. Μέσα στα
σχέδιά του να προκαλέσει έκρηξη
πατριωτισμού, που θα ωφελήσει
το κόμμα του, ήταν σίγουρο ότι η
Κύπρος και η Ελλάδα θα αποτελούσαν στόχο. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις. Το ότι η
συγκυρία σήμερα θα ήταν τόσο
δύσκολη για την Τουρκία δεν ήταν
προβλέψιμο. Αυτό, όμως, δεν πρέπει
να μας καθησυχάζει.
Με την επιλογή του να ανατρέψει την εκλογή του δημάρχου
Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κ. Ερντογάν
αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο. Εάν
αποτύχει και ο Ιμάμογλου επανε-

κλεγεί στις 23 Ιουνίου, ο πρόεδρος
θα είναι δύο φορές ηττημένος. Επιπλέον, θα χρεώνεται και την επιδείνωση της ήδη ταλαιπωρημένης
οικονομίας, ενώ οι οπαδοί της αντιπολίτευσης θα έχουν γευθεί αίμα.
Γι’ αυτό ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι
είναι δυνατό για να κερδίσει. Ελέγχοντας τον κρατικό μηχανισμό, τα
σώματα ασφαλείας, τη Δικαιοσύνη,
τα μέσα ενημέρωσης κ.ά., θεωρεί
ότι μπορεί να πετύχει. Αδιαφορεί
για το γεγονός ότι περαιτέρω χειραγώγηση του κρατικού μηχανισμού θα πλήξει ακόμη περισσότερα
την εικόνα της Τουρκίας στα μάτια
ξένων κυβερνήσεων και επενδυτών. Το πλήγμα στο προσωπικό
του κύρους εάν αποτύχει είναι πιο
σοβαρό ζήτημα γι’ αυτόν. Οπως
έχει επισημανθεί, ο Τούρκος ηγέτης
είναι «υποχρεωμένος» να καταγάγει
νίκες χωρίς τέλος, αλλιώς η εικόνα
του θα υποστεί μοιραίο πλήγμα
στα μάτια των οπαδών. Τώρα που
ο κ. Ιμάμογλου εμφανίζεται ως ηγετική φυσιογνωμία, ο κ. Ερντογάν
έχει κάθε λόγο να φοβάται, και ας
είναι προγραμματισμένες για το
2023 οι προεδρικές εκλογές.
Εκτός από την κατάχρηση εξουσίας εντός συνόρων, ο Τούρκος

πρόεδρος θα εκμεταλλευθεί κάθε
ευκαιρία που του προσφέρεται
στην εξωτερική πολιτική για να
δείξει ότι εξασφαλίζει τα «δικαιώματα» της χώρας και την «αξιοπρέπεια» του λαού του, δύο αγαπημένα θέματα κάθε εθνικολαϊκιστή. Το πρόβλημα του κ. Ερντογάν,
όμως, είναι ότι δεν ελέγχει αυτός
πλέον τον βαθμό της έντασης,
όπως έκανε τόσα χρόνια. Σήμερα
η συγκυρία στην περιοχή είναι επικίνδυνη. Οι σχέσεις μεταξύ Αγκυρας και Ουάσιγκτον βρίσκονται
στα Τάρταρα. Οσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, σε διμερές επίπεδο αλλά και στις εξελίξεις στη
Συρία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κρατάει
τα ηνία. Η αυξημένη ένταση μεταξύ
ΗΠΑ και Ιράν σημαίνει ακόμη ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των κυρίων
Τραμπ και Νετανιάχου, με αποτέλεσμα ο Τούρκος πρόεδρος να δυσκολευτεί να εμπλακεί στο Παλαιστινιακό. Επειδή αυτοπροβάλλεται
ως προστάτης όλων των μουσουλμάνων, κινδυνεύει είτε να τραβήξει
πολύ το σχοινί και να υποστεί τις
συνέπειες είτε να φανεί αδύναμος.
Επίσης, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. έχουν
πάρει σαφή θέση υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά την
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παρουσία της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Αγκυρα, όμως, δεν
οπισθοχωρεί εάν δεν βρεθεί σε
αδιέξοδο, οπότε είναι κρίσιμο να
κοπεί από τώρα η προκλητική της
συμπεριφορά. Αυτό, όμως, εξαρτάται κυρίως από την ίδια και από
την πίεση των συμμάχων μας. Οπότε το καλύτερο που μπορούν να
κάνουν Λευκωσία και Αθήνα είναι
να βρίσκονται σε επιφυλακή και
να διατηρούν την ψυχραιμία τους,
έως ότου κάτι πιο επείγον απαιτήσει
την προσοχή της Αγκυρας. Αυτή
η κρίση ίσως προκληθεί από την
προσπάθεια του κ. Ερντογάν να
σπάσει το κοινό μέτωπο της αντιπολίτευσης στη χώρα του, ώστε
το κουρδικό κόμμα HDP να μη στηρίξει τον κ. Ιμάμογλου. Την ώρα
που ο ίδιος απειλεί με πόλεμο τους
Κούρδους της Συρίας, όποια προσπάθεια χειραγώγησης των Κούρδων της Τουρκίας θα συμπεριλαμβάνει κάποια συμφωνία, είτε εντός
είτε εκτός συνόρων, πράγμα που
θα εξοργίσει τους ακραίους εθνικιστές συμμάχους του Ερντογάν
στο κόμμα MHP.
Οι αυτοσχεδιασμοί του κ. Ερντογάν καθιστούν την Τουρκία
απρόβλεπτη και επικίνδυνη.

Α. Μέρκελ και Αλ. Τσίπρας
Το αποτέλεσμα των
εκλογών της 6ης
Μαΐου 2012 συγκλόνισε τη μεταπολιτευτική πολιτική τάξη
της χώρας. Η Νέα
Δημοκρατία πολυδιεσπάσθη, με
την ανάδειξη των ΑΝΕΛ και της
Χρυσής Αυγής. Το ΠΑΣΟΚ υπέστη
ήττα συντριπτική και ανεδείχθη
ως αξιωματική αντιπολίτευση ο
ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
Στις επόμενες εκλογές, έναν μήνα αργότερα, άρχισε να καθίσταται
σαφές ότι οι ανθεκτικότεροι από
τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς ήσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή
Αυγή, η οπαία ευθύς εξαρχής αντιμετωπίστηκε ως μετενσάρκωση
του ναζισμού εν Ελλάδι.
Με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα ήσαν πιο περίπλοκα. Λενινιστικό κόμμα δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,
διότι απλούστατα δεν ήταν κόμμα,








Η Γερμανίδα καγκελάριος διέγνωσε ορθώς
την ανατρεπτική του
τάση, αλλά ταυτόχρονα
την ισχυρότατη θέληση
παραμονής του στην
εξουσία.
και ο επικεφαλής του αντιμετωπίστηκε ως μία πολιτική ασημαντότης, από το ΚΚΕ έως το ΠΑΣΟΚ.
Μόνον που στην πραγματικότητα
τους «έκλεψε το μαγαζί».
Είναι παράδοξο, έως ακατανόητο, ότι η μόνη ορθή και ως εκ τούτου επιτυχής «ανάγνωση» του κ.
Τσίπρα έγινε από την Αγκελα Μέρκελ. Ισως διότι η Γερμανίδα καγκελάριος είχε και αντίληψη της
άλλης όψεως του κόσμου –της κομμουνιστικής– καθώς και αυτή στα
νεανικά της χρόνια επίστευσε
στην αυταπάτη των επαγγελιών
των Μαρξ και Ενγκελς έως ότου
υπέστη ανακύκλωση.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χέλμουτ
Κόλ την κ. Μέρκελ επέλεξε ως διάδοχό του και όχι κάποιον «καθαρόαιμο» Χριστιανοδημοκράτη να

ηγηθεί του κόμματος των συντηρητικών πολιτών μετά την επανένωση της Γερμανίας, και τα κατάφερε όντως για ένα πολύ μεγάλο
διάστημα, εάν λάβει κανείς υπ’
όψιν τους ξέφρενους ρυθμούς των
αλλαγών στα χρόνια μας.
Ο κ. Τσίπρας αντιμετωπίστηκε
από της εμφανίσεώς του στην ελληνική πολιτική σκηνή ως ένας
νέος «μπολσεβικικών» τάσεων και
κάποιοι θεωρούν ότι παρέμεινε
σε αυτήν τη φάση. Εάν κάποιος
του έδινε ένα ποτήρι νερό να το
μεταφέρει από το ένα τραπέζι στο
άλλο, υποστηρίζουν ορισμένοι, η
τάση του θα ήταν να το μετατρέψει
σε «μολότοφ» και να τη ρίξει σε
αυτόν που του είχε δώσει το ποτήρι.
Η Γερμανίδα καγκελάριος διέγνωσε ορθώς την ανατρεπτική
του τάση, αλλά ταυτόχρονα την
ισχυρότατη θέληση παραμονής
του στην εξουσία. Επεξεργάσθη
πρόγραμμα, που διασφάλιζε απολύτως τα συμφέροντα της χώρας
της, επέβαλε τεράστια πλεονάσματα στην Ελλάδα, αλλά επέτρεψε
στον κ. Τσίπρα να διαχειριστεί το
υπερπλεόνασμα κατά βούληση.
Ετσι επέπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ επί της
ανωτέρας μεσαίας τάξεως –οι άλλες
τάξεις είχαν ήδη συνθλιβεί– και
στην κυριολεξία την εξουθένωσε,
προς ικανοποίηση των εταίρων
μας. Διότι οι «Ευρωπαίοι» δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις συνταξιοδοτήσεις δήθεν τυφλών και άλλους παρόμοιους, με τους οποίους
ουδεμία είχαν επαφή, αλλά για
τους «επίλεκτους» της κοινωνίας
μας, που θεωρούν ότι τους εξαπάτησαν. Ετσι κατέστημεν οι Ελληνες
πολίτες οι Greco maskara – όπως
έλεγε ένα ημέτερο τραγούδι πριν
από αρκετές δεκαετίες.
Εδόθη εν ολίγοις η δυνατότης
εις τον κ. Τσίπρα τής εκ των έσω
αλλαγής του ευρωπαϊκού συστήματος – μία άλλη αυταπάτη και
«ανατάξεως» της ελληνικής κοινωνίας –αποδιοργανώσεώς της
δηλαδή. Το θηριώδες όμως ενυπάρχει στον κ. Τσίπρα και εκδηλώνεται, διότι ισχύει και εις την
πολιτική η θεολογική προειδοποίηση «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν».

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πανούργος απατεωνία
Τι να ψηφίσουμε τη μεθεπόμενη
Κυριακή; Ερώτημα αγχωτικό για
πολίτες που αρνούνται να απεμπολήσουν τη νοημοσύνη και αξιοπρέπειά τους. Αν θέλει ένας πολίτης να μη φυγομαχεί, αλλά ούτε
και να εμπαίζεται, πρέπει να βρει
για να ψηφίσει κόμμα και υποψήφιους που εκτιμά την πολιτική
τους ταυτότητα και σέβεται την
πολιτική τους συνέπεια.
Τέτοιο κόμμα και τέτοιοι υποψήφιοι δεν υπάρχουν. Καθόλου
τυχαίο που τα «πολιτικά» των κομμάτων «προγράμματα» τα συντάσσουν διαφημιστές. Οι κομματικοί
επαγγελματίες της εξουσίας ξέρουν
μόνο να αγορεύουν ή να συνεντευξιάζονται, με μονολόγους. Τους
ενδιαφέρουν μόνο οι εντυπώσεις.
Δεν ξέρουν τι θα πει «πολιτικό
πρόγραμμα», «πολιτικός σχεδιασμός» – τίποτε από αυτά. Νομίζουν
ότι κάνουν πολιτική επαναλαμβάνοντας σε αντιπάλους την απαίτηση: «Φύγετε εσείς, να έρθουμε
εμείς»! Ή την απίστευτου κρετινισμού αισιοδοξία: «τη Δευτέρα
το πρωί που θα είμαστε κυβέρνηση...!».
Τι να ψηφίσουμε τη μεθεπόμενη
Κυριακή οι πολίτες; Το ελλαδικό
«κράτος» σήμερα είναι ένας γκροτέσκος Λεβιάθαν, σάπιος ώς το
μεδούλι, η αδυσώπητη σήψη του
μακάβρια απειλή θανάτου. Απειλή,
όχι μόνο για τον σημερινό φθίνοντα ελληνώνυμο πληθυσμό του,
αλλά και για την ελληνικότητα: με
ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτή η
λέξη για την Ιστορία και τον πολιτισμό.
Αυτόν τον εφιάλτη τον προσπερνάμε με εκπληκτική (επίσης









Η δημοκρατία δεν
είναι συνταγή, είναι
κατόρθωμα.
τερατώδη) εθελοτυφλία, κάθε φορά
που στήνονται κάλπες. Εκούσια
παραδινόμαστε, άνευ όρων, σε
μικρονοϊκές ψευδολογίες απατεώνων, ανθρώπων που δεν πιστεύουν σε τίποτα, ούτε στις ιδεολογίες που δήθεν εκπροσωπούν
ούτε σε «αρχές» ούτε σε εντιμότητα – αλληλοβρίζονται και την
άλλη μέρα συγκυβερνάνε, καλύπτει ο ένας τις πομπές και τα εγκλήματα του άλλου, ενώ ταυτόχρονα μαλλιοτραβιούνται έχοντας
όλοι υπερψηφίσει «νόμους» a priori αμνήστευσης των εγκλημάτων
τους.
Το ολοκληρωτικά πια σαπισμένο και ανήμπορο να λειτουργήσει
κράτος (απομνημείωσαν την ανυπαρξία του οι εικόνες του εφιάλτη
από το ολοκαύτωμα στο Μάτι)
είναι αποκύημα των ίδιων (ή με
παραλλαγμένα ψευδώνυμα) κομμάτων, που πάλι ζητάνε την ψήφο
μας την επόμενη Κυριακή. Αξιώνουν, «δίχως αιδώ ή λύπην», να
μας «εκπροσωπήσουν» στην Ευρωβουλή και να «στελεχώσουν»
με δευτεροκλασάτους δικούς τους
αυλοδίαιτους το κουκλοθέατρο
της τάχα και «τοπικής αυτοδιοίκησης».
Δεν υπάρχει κόμμα που δείχνει
ότι καταλαβαίνει, έστω, το ολοκληρωτικό αδιέξοδο, την εξόφθαλμη ανάγκη «επανίδρυσης του κράτους». Κόμμα που να συνειδητο-

ποιεί ότι η λέξη «κράτος» εξακολουθεί να σημαίνει: λειτουργίες
στην υπηρεσία των αναγκών του
πολίτη, όχι στην υπηρεσία των
λειτουργών κάθε λειτουργήματος.
Αλλά για να στηθεί στην Ελλάδα
σήμερα σωστό κράτος, πρέπει να
απολυθούν (με ανένδοτη συνέπεια)
κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες παρασιτικών δημόσιων υπαλλήλων.
Δηλαδή διορισμένων με κομματικό
ρουσφέτι, δίχως κριτική αποτίμηση
προσόντων και επάρκειας. Που
παραμένουν δημόσιοι λειτουργοί,
χωρίς καμιά ποτέ αξιολόγηση της
αποδοτικότητάς τους.
Εκατοντάδες χιλιάδες οι άκριτα
και αυθαίρετα διορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως εκατοντάδες
χιλιάδες και ιλιγγιώδους ανηθικότητας συντάξεις – άνθρωποι που
συνταξιοδοτήθηκαν σε ηλικία κάτω των πενήντα ετών. Τι νόημα
λοιπόν έχει η ψήφος του πολίτη,
όταν είναι των αδυνάτων αδύνατο
να αναχαιτίσει τόση απανθρωπία
και τόση κακουργία μασκαρεμένη
σε «δημοκρατία» και «κοινοβουλευτισμό»;
Δύσκολα τολμάει να θυμίσει
κανείς το ακαταμάχητο συμπέρασμα που συνάγεται από την πανανθρώπινη εμπειρία: Οτι η περιφρόνηση, η καπηλεία, η διαστροφή
των όρων-κανόνων της δημοκρατίας δεν θεραπεύονται με ηθικοδιδασκαλίες ούτε με νομοθετήματα
και σωφρονιστικό ποινολόγιο. Η
δημοκρατία δεν είναι συνταγή, είναι κοινωνικό κατόρθωμα. Μπορεί
να διαθέτει μια χώρα όλα τα «υλικά» της συνταγής για δημοκρατία:
σύνταγμα, εκλογές, κοινοβούλιο,
Πρόεδρο Δημοκρατίας, Συμβούλιο

Επικρατείας, ελευθεροτυπία – αλλά
να μην έχει δημοκρατία. Αυτή την
καταπληκτική απατεωνία μπορεί
να την πετύχει μόνο το καθεστώς
της κομματοκρατίας.
Οι βασικοί μοχλοί της καθεστωτικής αυτής τυραννίας είναι: το
πελατειακό κράτος (ρουσφέτι), η
υποταγή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον κομματισμό, η εξαγορά
του συνδικαλισμού από τα κόμματα, η κομματικοποίηση των φοιτητικών νεολαιών, ο διορισμός
από την κυβέρνηση της ηγεσίας
των Δικαστικών Λειτουργών, της
ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,
σύσσωμου του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.
Δυνατότητες αποτίναξης του
ζυγού της κομματοκρατίας μάλλον
δεν υπάρχουν. Μόνο λαϊκές εξεγέρσεις με μακρά αντοχή συνέπειας: Πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες στην Πλατεία Συντάγματος,
αμετακίνητοι μέρα-νύχτα, μέχρι
να γίνει δεκτό το ένα αίτημα: Υπηρεσιακή κυβέρνηση «τεχνοκρατών» με ετήσια προθεσμία, που
θα ετοιμάσει συνταγματική αναθεώρηση καταλυτική της κομματοκρατίας.
Τέτοιες εξεγέρσεις δεν σχεδιάζονται, δεν υποδείχνονται, δεν
επιβάλλονται. Γεννιούνται. Η γέννησή τους είναι συνάρτηση της
κατά κεφαλήν καλλιέργειας ενός
λαού. Γι’ αυτό και πρώτη μέριμνα
της κομματοκρατίας είναι η μέγιστη δυνατή υποβάθμιση σχολείου
και πανεπιστημίου, η μεθοδική
εξηλιθίωση του τεράστιου πλήθους
με την τηλεθέαση. Και η θεσμική
θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος.
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Το τσουνάμι
ήδη ξεκίνησε

Ε

νός κακού μύρια έπονται»
μας είπε ο αρχαίος τραγικός Σοφοκλής. Μια σοφή ρήση που σχεδόν πάντα αποδεικνύεται σωστή. Στη νεότερη
ιστορία της μικρής μας πατρίδας,
δυστυχώς για μας, η πιο πάνω
φράση κατάντησε κανόνας. Μήπως το κακό του 1963 δεν ακολούθησαν άλλα και μάλιστα χειρότερα με κορύφωση την τουρκική εισβολή του 1974 και την
ανακήρυξη του ψευδοκράτους το
1983; Και επειδή ποτέ δεν μάθαμε
από τα παθήματά μας και ούτε η
κατοχή της μισής μας πατρίδας
μας συνέτισε, τα μύρια κακά συνέχισαν να έπονται με τα σχέδια
και τις ιδέες λύσης που απορρίπταμε, με αποκορύφωμα την καταψήφιση του σχεδίου Ανάν το
2004.
Όλα τα πιο πάνω τρανή απόδειξη του τι έπεται όταν η σώφρονα και ρεαλιστική πολιτική
δίνει τη θέση της στα μεγάλα λόγια, στα κούφια συνθήματα και
στην πολιτική της φουστανέλας,
των προτάξεων και των μακροχρόνιων αγώνων.
Τις προάλλες, διά στόματος
του πρόεδρου της Δημοκρατίας,
η κάθοδος του «Πορθητή» στην
κυπριακή ΑΟΖ σωστά χαρακτηρίστηκε δεύτερη εισβολή. Δεν ξέρω αν κατανοήσαμε τη δήλωση
αυτή, αλλά όταν ο πρώτος πολίτης
ενός κράτους μιλάει για εισβολή
τότε δεν υπάρχουν λόγια για να
περιγράψουν την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί.
Ακόμα ένα κακό επακόλουθο των
όσων συνέβησαν στο Κραν Μοντάνα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα
πιο κρίσιμη, γιατί η γεώτρηση,
δυτικά της Πάφου, δεν είναι το
απόγειο των τραγικών γεγονότων
που ακολουθούν τo ναυάγιο στο
ελβετικό θέρετρο. Έπονται δυστυχώς και άλλα, όπως τουλάχιστον διακηρύττουν Τούρκοι αξιωματούχοι.
Πριν από σχεδόν έναν χρόνο
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου μίλησε για τσουνάμι
που έρχεται. Ανεξαρτήτως αν κάποιοι πιστεύουν ότι το είπε για
συγκεκριμένες σκοπιμότητες,
ανεξαρτήτως αν το είπε για να
μπορεί στο τέλος να λέει το γνωστό, «εγώ σας το έλεγα» και ανεξαρτήτως ότι έχει τεράστια ευθύνη, γιατί οι κομματικές σκοπιμότητες δεν τον άφησαν να συνεχίσει και τώρα μιλάει για καλοκαιρία, δυστυχώς για μας επιβεβαιώνεται. Τότε του απαντούσαμε ότι δεν ασχολούμαστε με
καιρικά φαινόμενα, απαξιώνοντας
τις προειδοποιήσεις του. Χαρακτηρίστηκε, μάλιστα, κινδυνο-

λόγος και υπερβολικός. Είτε το
παραδεχόμαστε είτε όχι η γεώτρηση του «Πορθητή», η δεύτερη
εισβολή κατά τον ΠτΔ, είναι η
αρχή των καιρικών φαινομένων
που κοροϊδεύαμε. Είναι το τσουνάμι του Αβέρωφ Νεοφύτου που
μόλις ξεκίνησε και για το οποίο
τον χλευάζαμε.
Σίγουρα η αντίδραση της δικής
μας πλευράς είναι η ενδεδειγμένη
υπό τας περιστάσεις. Η Κυπριακή
Δημοκρατία σωστά αντιδρά στις
τουρκικές προκλήσεις με τις πενιχρές δυνατότητες που διαθέτει.
Σωστά τα μέτρα που εφαρμόζουμε
τα οποία βέβαια θα μπορούσαν
να ήταν αχρείαστα αν λαμβάναμε
τα σωστά μέτρα πρόληψης. Σε
ανάλογα δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη, θέση βρεθήκαμε όταν
η Τουρκία απειλούσε για την ένταξή μας στην Ε.Ε. Τότε ο Γλαύκος
Κληρίδης σε πλήρη συνεννόηση
με ένα άλλο συνετό ηγέτη, τον
Κώστα Σημίτη, δεν σχεδίαζαν μέτρα αντίδρασης, αλλά μέτρα πρόληψης και τελικά δικαιώθηκαν
πανηγυρικά.
Η αντίδραση των εταίρων και
των άλλων συμμάχων μας σίγουρα
μας ικανοποιεί. Το αποτέλεσμα,
όμως, είναι εκεί. Η κυπριακή ΑΟΖ
έχει ήδη «διακορευθεί» από τον
«Αττίλα». Τα τετελεσμένα πλέον
εδραιώνονται και στη θάλασσα.
Το τσουνάμι που ξεκίνησε φουντώνει και αργά ή γρήγορα θα κτυπήσει τον χερσαίο χώρο. Το αν
μπορεί κανείς να το σταματήσει
είναι πλέον αμφίβολο. Ο θυμός
της φύσης δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ρητορικές ασπίδες,
αλλά με δραστικά μέτρα. Μόνο
με την αλλαγή της φοράς και της
έντασης των θαλασσίων ρευμάτων σταματά ένα τσουνάμι.
Στην προκειμένη περίπτωση
μόνο με σώφρονα, ρεαλιστική και
συνετή πολιτική θα μπορούσαμε
να προλάβουμε τις καταστροφικές
εξελίξεις. Μόνο με ουσιαστική
και όχι με λεκτική πολιτική βούληση για λύση του Κυπριακού θα
μπορούσαν τα μανιασμένα κύματα να σταματήσουν από το να
συνεχίσουν την καταστροφική
τους πορεία.
Δυστυχώς, όμως, με μεταλλάξεις, παλινδρομήσεις και ανέφικτες κόκκινες γραμμές γι’ αλλού
αρμενίζαμε και προς αλλού αλληθωρίζαμε. Όταν θα αντιληφθούμε ότι τα τετελεσμένα δεν
αποτρέπονται με νέες στρατηγικές, νεοφανείς ιδέες και «τροφές
προς σκέψη», θα είναι ήδη αργά.
Το τσουνάμι ήδη ξεκίνησε.

Ε

φωτογραφία φυλακισθέντες βουδιστές μοναχοί προσεύχονται υπέρ του νέου βασιλιά.

Το τέλειο άλλοθι!

Της AΝΝΑΣ ΤΕΝΕΖΗ

από ξένους στρατούς, που ευθύνονται κατά μεγάλο μέρος για τη
σημερινή κατάσταση του νησιού.
Επειδή ο ανθρωπισμός του είναι
γνήσιος και δεν τον θυμάται μόνο
όποτε τον συμφέρει. Επειδή δεν
επικαλείται το δίκαιο ως τιμωρός.
Επειδή θέλει την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου και του λαού, που
μάθαμε να τον λέμε πολύπαθο,
αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε
κάτι για να πάψει να είναι. Επειδή,
όντως έχουμε πάθει πολλά και
δεν θέλω να επικρέμαται από πάνω μας η απειλή και η δαμόκλειος
σπάθη ότι θα πάθουμε κι άλλα,
αν όχι και χειρότερα. Επειδή είναι
ο μόνος που με κάνει να νιώθω
ότι θα δώσω την ψήφο μου χαλάλι
και δεν θα φοβάμαι το τι θα προκύψει, άμα τη δώσω και μετά.
Επειδή είναι από τις ελάχιστες
φορές, αφότου έχω έρθει το 1972,
που δίνω την ψήφο μου θετικά
και όχι με τη στρεβλή, υποχρεωτική και αναπόφευκτη επιλογή
του να ψηφίζω, ώστε να μη βγει
εκείνος που θέλω λιγότερο. Και
για ένα κάρο ακόμη λόγους. Ευχαριστώ.

Η κ. Άννα Τενέζη είναι φιλόλογος – συγγραφέας.

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ι τρέχει στην «ΑΟΖ μας»; Το
τουρκικό ερευνητικό πλοίο
«Πορθητής» διενεργεί ερευνητικές γεωτρήσεις στη Φοινίκη,
60 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου,
στην προέκταση που σχηματίζουν
οι θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας,
Αιγύπτου και Κύπρου.
Από τη μία ο γ.γ. του ΟΗΕ Α.
Γκουτιέρες «παρακολουθεί στενά
και με ανησυχία τις εξελίξεις», σημειώνοντας ότι «οι υπεράκτιοι υδρογονάνθρακες μπορούν να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες», (6/5).
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ντ.
Τουσκ κάλεσε την Τουρκία «να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα
ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., ενώ
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» (9/5).
Η εκπρόσωπος τύπου της Ύπατης
Εκπροσώπου για την Εξωτερική
Πολιτική Φ. Μογκερίνι είπε «έχουμε
μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Μάρτιος,
2018» (8/5). Χώρες όπως οι ΗΠΑ, το
Ισραήλ, η Γαλλία και η Αίγυπτος
ασκούν κάποιου βαθμού κριτική
στην απόφαση της Άγκυρας. Από
την άλλη ο Ν. Αναστασιάδης λέει
ότι «αυτές τις κρίσιμες ώρες θα πρέπει να τεθεί το συμφέρον της πατρίδας υπεράνω όλων, το οποίο εξυπηρετείται μέσα από την ενότητα
και τις δράσεις μας» (7/5). Αντίδραση
προέκυψε και από το «Ράδιο Κύπρος»: με μήνυμά του προειδοποίησε
για «σύλληψη των μελών του πληρώματος του «Πορθητή»... μέσω
ενός διεθνούς εντάλματος σύλλη-

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.

Γιατί ψηφίζω Λεβέντ
πειδή είναι γλυκός και ήπιος
και δεν καλεί σε αντιπαραθέσεις, λεονταρισμούς και
λογομαχίες. Επειδή τιμά το όνομά
του: Λεβέντης όνομα και πράμα,
αλλά όχι ψευτοπαλίκαρο. Επειδή
είναι σταθερός και συνεπής στις
θέσεις του, καθαρός στη διατύπωσή τους, δεν κρύβεται πίσω
από ασάφειες και δεν στρεψοδικεί.
Επειδή προτιμά το ενιαίο κράτος
και απορρίπτει τους διαχωρισμούς
και τις διζωνικότητες.
Επειδή προτιμά την ειρήνη
και την ειλικρινή αλληλοαποδοχή
των δύο κοινοτήτων.
Επειδή παραδέχεται ότι κάναμε
λάθη εκατέρωθεν, αλλά δεν μένει
σ’ αυτά. Θέλει να προχωρήσουμε
στην αναγνώριση των λαθών μας,
ώστε, συγχωρώντας ο καθένας
τον εαυτό του (είτε ως άτομα είτε
ως κοινότητες), να προχωρήσουμε
στο μέλλον λυτρωμένοι, καθαροί
και με πραγματική συμβίωση και
συνύπαρξη στην κοινή μας πατρίδα. Επειδή θέλει αυτή την πατρίδα να μην κινδυνεύει από νέες
αιματοχυσίες. Επειδή τη θέλει
απαλλαγμένη από εισβολείς –
τάχα προστάτες, αλλά στην πραγματικότητα εκμεταλλευτές για
ιδιοτελείς σκοπούς– απαλλαγμένη

Επί τη ευκαιρία της ενθρόνισης του νέου βασιλιά στην Ταϋλάνδη Maha Vajiralongkorn δόθηκε χάρη σε χιλιάδες τροφίμους των φυλακών της χώρας. Στη

ψης». Σχετικές δηλώσεις έκαναν
τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Ν.
Χριστοδουλίδης, όσο και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Β. Πάλμας, για έκδοση δικαστικού εντάλματος από το επαρχιακό δικαστήριο
Λευκωσίας. Τι πραγματικά συμβαίνει
60 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου;
Για να εξηγήσουμε τις εξελίξεις στη
Φοινίκη, χρειάζεται να πάμε μια
βόλτα στο Μον Πελεράν (2016) και
μια στο Κραν Μοντάνα (2017). Ο Ν.
Αναστασιάδης σηκώθηκε και έφυγε
από το πρώτο και διέλυσε με τους
χειρισμούς του το δεύτερο. Έκτοτε
έπαιζε με τον χρόνο και τους τακτικισμούς (δήθεν αποκεντρωμένη
ομοσπονδία, παιχνίδι με το προεδρικό/κοινοβουλευτικό σύστημα,
ανατροπή συμφωνηθέντων, τοξικό
κλίμα στην κοινή γνώμη), ενώ, απέρριψε την πρόταση Μ. Ακιντζί (30
Απριλίου 2018) να γίνει το Πλαίσιο
Γκουτιέρες «Στρατηγική Συμφωνία»
για την επίλυση. Το πάγωμα των
συνομιλιών συνέπεσε με διάφορες
«τριμερείς» συναντήσεις, οι οποίες
είχαν ως κύριο αντικείμενο την εσωτερική κατανάλωση και τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τις ζυμώσεις για τα ενεργειακά στην Α.
Μεσόγειο.
Επί της ουσίας, ακόμη και ένας
μαθητής του νηπιαγωγείου θα μπορούσε να προβλέψει πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα με διαλυμένο
το διαπραγματευτικό τοπίο στο νησί
και με συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η Τουρκία διενεργεί εξορύ-

ξεις έξω από την Πάφο και ουδείς
θα την παρεμποδίσει, ενώ ο Μ. Τσαβούσογλου κάνει λόγο και για αποστολή δεύτερου γεωτρύπανου. Εκδίδονται ανακοινώσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, άλλωστε η Κύπρος
κατέχει διδακτορική διατριβή σχετική με την αξία των ψηφισμάτων.
Στους πραγματικούς όρους άσκησης
πολιτικής (συσχετισμοί δύναμης,
ισορροπίες ισχύος, διεθνείς συνθήκες) η Κύπρος δεν μπορεί να επιβάλει
τους όρους της, και γι’ αυτό τον
λόγο εκτίθεται στον κλασικό ορισμό
της. Ο Ν. Αναστασιάδης είτε υπερεκτίμησε υποσχέσεις από εταιρείες
εξόρυξης, είτε, πράγμα πιθανότερο,
οδήγησε τα πράγματα με επιδέξιο
τρόπο στο να έχει το «τέλειο άλλοθι»
για να μην «υποχρεωθεί» από τον
ΟΗΕ για νέο, τελικό κύκλο συνομιλιών. Όσοι μπλόκαραν τη διαδικασία
επίλυσης ή έθεσαν την ενεργειακή
τους πολιτική σε στραβή βάση δεν
μπορούν να παριστάνουν τους αγανακτισμένους. Γιατί είναι με τους
δικούς τους χειρισμούς, που έχουμε
φτάσει στον ορατό κίνδυνο της διπλής διχοτόμησης.
Ο Ν. Αναστασιάδης αντιλαμβανόταν πλήρως τον κίνδυνο αυτό,
και με τις πράξεις ή με τις παραλείψεις του, άφησε τα πράγματα να
φτάσουν στα σημερινά γεγονότα
στα δυτικά της Πάφου. Όσοι παριστάνουν τους αγανακτισμένους
μπορούν να απευθυνθούν στον βασιλιά της Ιορδανίας για υποστήριξη,
αλλιώς θα παράγουν αστειότητες,
όπως αυτή με το «Ράδιο Κύπρος».

Όσοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα γεγονότα μπορούν να βρουν
πλήθος από παραδείγματα στην
ιστορία του Κυπριακού, στα οποία,
με λάθος αναγνώσεις της πραγματικότητας ή με λάθος χειρισμούς,
οδηγούσαν την Κύπρο από τον ένα
γκρεμό στον άλλο. Ο ηγέτης της ε/κ
κοινότητας, αν ήθελε μια διαφορετική πορεία, θα μπορούσε να προωθήσει το αυτονόητο: επίλυση του
Κυπριακού στη βάση του πολύ αξιόπιστου «Πλαισίου Γκουτιέρες», και
έτσι να ανοίξει ο δρόμος στους ενεργειακούς σχεδιασμούς μέσα σε ήρεμα νερά.
Η πολιτική με την κωδική ονομασία «το τέλειο άλλοθι» εξελίσσεται
με την πλήρη συνενοχή τμήματος
της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η οποία έχει
παραδοθεί στην περιδίνηση του
εθνικολαϊκισμού. Μπορεί μια ηγεσία
να απολαύσει πρόσκαιρες στιγμές
«δόξας», που, ενίοτε, προσφέρει η
κατοχή εξουσίας, αλλά το πέρασμα
του χρόνου αποδεικνύεται απολύτως
στέρεο. Αυτή η ηγεσία οδηγεί το
Κυπριακό στα πρόθυρα της «διπλής
διχοτόμησης»: στο έδαφος με την
παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής και στη θάλασσα με την
«καθιέρωση» δραστηριοτήτων σε
«δύο ΑΟΖ», στην «ΑΟΖ μας» και
στην άλλη, υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Μια εξέλιξη, την οποία, ούτε
ο Ρ. Ντενκτάς δεν θα μπορούσε να
φανταστεί, ακόμα και στα πιο τρελά
διχοτομικά του όνειρα...

www.larkoslarkou.org.cy

Η καθημερινή μόλυνση του περιβάλλοντος

Π

ολύς λόγος γίνεται τελευταία
αφενός για την ανεπανόρθωτη καταστροφή που σημειώνεται στις θάλασσες από τα
πλαστικά απορρίμματα και αφετέρου
για την αναγκαιότητα περιορισμού
της χρήσης επί καθημερινής βάσεως
των πλαστικών ειδών. Ας σημειωθεί
ότι στις αναπτυγμένες χώρες το
πλαστικό αποτελεί τον σοβαρότερο
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος. Τα υποκατάστατα του πλαστικού, όπως μαχαίρια, πιρούνια, πιάτα,
καλαμάκια, ακόμη και η διάφανη
μεμβράνη για φύλαξη του φαγητού
αποτελούν συνεπώς σοβαρότατο
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου,
ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν και
την επιβίωση των ζωντανών οργανισμών σε θάλασσες, λίμνες και ποταμούς.
Αυτό επιβεβαιώνεται από το περιοδικό «Der Spiegel», σύμφωνα με
το οποίο το ένα τέταρτο των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη φύση, προέρχεται από
τα σκουπίδια, αλλά και τα οικιακά
λύματα. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα
προέρχονται από κομμάτια συνθετικού υλικού, από την επεξεργασία
ελαστικών και από την ακάθαρτη
κομποστοποίηση.
Οι θάλασσες της Ασίας είναι ακριβώς εκείνες που αντιμετωπίζουν το
μεγαλύτερο πρόβλημα με τα πλαστικά απορρίμματα που φτάνουν

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

στις παραλίες της Κίνας, της Ινδονησίας, των Φιλιππινών, του Βιετνάμ,
της Σρι Λάνκα, της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Ταϋλάνδης. Δυστυχώς, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα
για την αποφυγή της ανεξέλεγκτης
απόρριψης πλαστικών υλικών στη
φύση, μέχρι το 2025 θα συγκεντρωθούν στις θάλασσές αυτές –και όχι
μόνο– 250 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, κάτι που
υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι και τα
λιγοστά ψάρια θα κολυμπούν πλέον
μέσα σε στοίβες σκουπιδιών.
Η συνεχιζόμενη μετατροπή των
θαλασσών σε ανοιχτές χωματερές
πλήττει σοβαρά τον θαλάσσιο πλούτο, τον τουρισμό, αλλά και την αλιεία,
στερώντας έτσι ένα σταθερό εισόδημα από όσους εξαρτώνται από
τη θάλασσα. Η υπεραλίευση, τα εγκαταλελειμμένα δίκτυα των ψαριών,
καθώς και η απόρριψη σκουπιδιών
από τα πλοία αναψυχής και τα
κρουαζιερόπλοια αποτελούν επίσης
σοβαρούς μολυσματικούς παράγοντες για τους ωκεανούς.
Γι’ αυτούς τους λόγους η Κίνα
αρνείται πλέον να εισάγει απόβλητα
από την Ευρώπη, αφού θεωρούνται
μολυσμένα και θέτουν σε κίνδυνο
την υγεία των εργαζομένων. Η Ε.Ε.
προσπαθεί και αυτή με τη σειρά
της να εξεύρει καλύτερους τρόπους
ανακύκλωσης μέσω της προώθησης
της κυκλικής οικονομίας, στην οποία

η ενέργεια και οι πόροι περισυλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται.
Οι εξαγωγές απορριμμάτων σε άλλες
χώρες δεν προσφέρουν λύση στο
πρόβλημα, αφού θα πρέπει η ίδια
η Ευρώπη να διαχειρίζεται τα απόβλητά της, είτε αυτά είναι καλής ή
χαμηλής ποιότητας.
Με τόσους τόνους πλαστικών
απορριμμάτων που ξεβράζουν οι
ωκεανοί δεν είναι καθόλου τυχαίο
που κάποιοι έχουν κάνει επιχείρηση
την πώλησή τους, όπως γίνεται στην
Ασία και στην Αφρική, θέτοντας σε
κίνδυνο τους σκυβαλοσυλλέκτες
λόγω μολυσματικών ασθενειών. Άλλωστε, σύμφωνα με την εφημερίδα
«Τα Νέα», ένα εκατομμύριο θαλάσσιων πουλιών πεθαίνει κάθε χρόνο
από την πλαστική ρύπανση, όπως
και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά,
ενώ 25% των θαλάσσιων χελωνών
παγκοσμίως έχουν καταναλώσει
πλαστικά απορρίμματα. Σοβαρή
μορφή μόλυνσης για τις θάλασσες
αποτελούν επίσης τα εγκαταλελειμμένα ή βυθισμένα πλοία, τα οποία
μολύνουν τον βυθό των θαλασσών
με αργό πετρέλαιο. Υπολογίζεται
ότι γύρω στα οκτώ εκατομμύρια
πλαστικά εισέρχονται στους ωκεανούς κάθε χρόνο, ενώ περίπου 51
τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά
καταλήγουν σε αυτούς, μολύνοντας
αισθητά τα υδατικά οικοσυστήματα.
Ανησυχητικό φαινόμενο αποτε-

λεί και η χρήση συνθετικού γρασιδιού σε χώρους άθλησης, αφού σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel»,
8.000 τόνοι αυτής της κατηγορίας
μικροπλαστικών καταλήγουν στη
φύση. Οι κάψουλες του καφέ αποτελούν επίσης ρυπογόνο ουσία,
αφού είναι κατασκευασμένες από
αλουμίνιο, το οποίο καταλήγει στο
υπέδαφος. Υπάρχουν, όμως, χώρες,
όπως το Βέλγιο, όπου οι συγκεκριμένες κάψουλες παραδίδονται σε
ανακυκλώσιμες σακούλες για επαναχρησιμοποίηση. Το υπόλοιπο περιεχόμενο του καφέ χρησιμοποιείται
για εμπλουτισμό του εδάφους, για
κομποστοποίηση, αλλά και για την
παραγωγή ενέργειας. Το αλουμίνιο
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία
για την κατασκευή κονσερβών, σκελετών ποδηλάτων και ατομικών πολυμαχαιριών. Η φύση, λοιπόν, έχει
γεμίσει με σκουπίδια, τα οποία μολύνουν το φυσικό περιβάλλον με
τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Όσες προσπάθειες κι αν
καταβάλουν οι τοπικές αρχές, μέσω
της εμπέδωσης σωστής παιδείας
και αγωγής για την προστασία του
περιβάλλοντος, τόσο θα υπάρχουν
κράτη που δεν θα νοιάζονται για
την επιβίωση του πλανήτη και της
ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

EPA/NARONG SANGNAK
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Καλοδεχούμενη η συμμετοχή Τ/κ σε ψηφοδέλτια
Κλιμάκωση μέτρων και κυρώσεις για αναίρεση τετελεσμένων από πλευράς Τουρκίας προκρίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το πλαίσιο αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις εντός της ΑΟΖ
ξεδιπλώνει σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο Νίκος Τορναρίτης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΣΗ
και υποψήφιος ευρωβουλευτής
αναφέρεται στα οφέλη από τη συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωπαϊκή ομπρέλα, καθώς και για τις επιδιώξεις του ιδίου και του κόμματός
του στη νέα ευρωβουλή.
–Πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες εντός της κυπριακής ΑΟΖ;
–Η νέα επιθετική ενέργεια της
Τουρκίας στρέφεται ευθέως όχι μόνο
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εφαρμόζει νέα τετελεσμένα
και επιδιώκει να προκαλέσει ένταση
και αποσταθεροποίηση. Η απάντησή
μας είναι η πολιτική και διπλωματική
αντεπίθεση, γιατί η Τουρκία πρέπει
να καταβάλει ακριβό τίμημα για τις
ενέργειές της. Ισχυρές χώρες, όπως
οι ΗΠΑ και οι χώρες της περιοχής
μας, έχουν καταδικάσει την τουρκική
ενέργεια. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
εξασφάλισε ομόθυμη στήριξη και
έμπρακτη αλληλεγγύη από τους Ευρωπαίους εταίρους στο Σίμπιου της
Ρουμανίας. Θα ακολουθήσει κλιμάκωση πολιτικών μέτρων, που αναλόγως της στάσης της Τουρκίας θα
λάβουν συγκεκριμένη μορφή. Η Κύπρος διεκδικεί πλήρη ευρωπαϊκή
ομπρέλα ασφάλειας και κλιμακωτές
κυρώσεις που θα καταδείξουν ότι
δεν είναι μόνη. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε τερματισμό των προενταξιακών χρηματοδοτήσεων προς
την Τουρκία, επιβολή διπλωματικών
και πολιτικών κυρώσεων στο πλαίσιο
της υφιστάμενης διαδικασίας πολιτικού διαλόγου Τουρκίας – Ε.Ε., αλλά
και σύνδεση των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας με αναστολή
κάθε συζήτησης για ενισχυμένη Τελωνειακή Ένωση ή φιλελευθερο-








Η Ε.Ε. δεν είναι τέλεια,
έχει αδυναμίες και πρέπει να γίνει καλύτερη, να
ισχυροποιηθεί, να έρθει
πιο κοντά στους πολίτες.
Θα πρέπει να οργανώσει
κοινή άμυνα απέναντι σε
απειλές και προκλήσεις.
ποίηση της βίζας. Ως επόμενο βήμα,
θα μπορούσε να μπει στο ευρωπαϊκό
τραπέζι και το αίτημα για ενεργοποίηση του Άρθρου 42 της Συνθήκης
της Λισαβόνας για αμοιβαία συνδρομή των κρατών μελών στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος δέχεται επιθετικές ενέργειες.
–Ο Δημοκρατικός Συναγερμός
θα συγκρατήσει τις δύο έδρες
στο νέο Ευρωκοινοβούλιο;
–Η κυπριακή κοινωνία έχει υψηλό
αισθητήριο και σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση δίνει στον ΔΗΣΥ την
πρωτοπορία, γιατί μας εμπιστεύεται.
Δώσαμε αγώνες για την ένταξη στην
Ευρώπη, είμαστε η κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη. Με τις
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας,
ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι
η ασφάλειά μας απέναντι στην κατοχική δύναμη και την κάθε πρόκλησή της, είναι η Ευρώπη και η δραστήρια συμμετοχή μας. Η Ε.Ε. δεν
είναι τέλεια, έχει αδυναμίες και πρέπει
να γίνει καλύτερη, να ισχυροποιηθεί,
να έρθει πιο κοντά στους πολίτες.
Θα πρέπει να οργανώσει μια κοινή
άμυνα απέναντι σε ξένες απειλές και
προκλήσεις. Ο λαός μας αναγνωρίζει
στη μεγάλη του πλειοψηφία τα έμπρακτα οφέλη της συμμετοχής μας,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, το
περιβάλλον, τους κανόνες για το 80%
της νομοθεσίας που ισχύει στην καθημερινή μας ζωή.

«Tο μέλλον της Ευρώπης»

–Τον Συναγερμό τον ενοχλεί που
το ΑΚΕΛ έχει Τ/κ στο ψηφοδέλτιό
του;

Ο Νίκος Τορναρίτης στη συνέντευξή του στην «Κ» εισηγείται τον τερματισμό

των προενταξιακών χρηματοδοτήσεων προς την Τουρκία, καθώς και την επιβολή διπλωματικών και πολιτικών κυρώσεων.
–Όχι βέβαια. Γιατί να μας ενοχλήσει; Για εμάς δεν τίθεται καν
αυτό το ερώτημα. Η συμμετοχή
Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας σε
ψηφοδέλτια για τις Ευρωεκλογές είναι και ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη. Όπως ευπρόσδεκτοι είναι
και όσοι Τουρκοκύπριοι συμπολίτες
μας θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης. Έτσι δυναμώνουμε ακόμη
περισσότερο την Κυπριακή Δημοκρατία.
–Γιατί διεκδικείτε έδρα στη νέα
ευρωβουλή;
Κατά τη νέα 5ετία θα γίνουν πολλά στο Ευρωκοινοβούλιο και θα δρομολογηθούν σημαντικές αλλαγές
για το μέλλον της Ευρώπης. Ως βουλευτής ανέπτυξα δράση, εκπροσωπώντας τον ΔΗΣΥ στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα και παράλληλα διεθνή
δράση στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Γνωρίζω πολύ καλά
την ανθρωπογεωγραφία στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Θεωρώ
ότι με τις γνώσεις και την εμπειρία

μου θα συμβάλω ώστε η Κύπρος να
έχει ξεκάθαρες θέσεις και δυνατή
φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε
μόνο έξι Κύπριοι σε 700 και πλέον
ευρωβουλευτές. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ισχυρή εκπροσώπηση και
συντονισμένες κινήσεις. Μπορεί να
είμαστε μικρή χώρα, αλλά τα ευεργετήματα της συμμετοχής της Κύπρου γίνονται πολλαπλάσια. Αν οι
πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο
τους, θα εργαστώ έξυπνα και σωστά,
με σαφήνεια ως προς τον προσανατολισμό μας, στον κεντρικό δρόμο
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
–Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε
πως θα προσπαθήσετε να πετύχετε αν εκλεγείτε;
Στην Ευρώπη κερδίζεις αν καταφέρεις να συντονίσεις το δικό σου
εθνικό συμφέρον με τις κοινές ευρωπαϊκές επιδιώξεις. Δεν αρκεί να
σηκώνεις το χέρι για να κάνεις τον
μονόλογό σου. Σήμερα, 15 χρόνια
μετά, μάθαμε ότι η τέχνη της ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι να ελκύεις
την προσοχή των εταίρων, βάζοντας

στόχους για την Κύπρο με πανευρωπαϊκή κατεύθυνση. Χρειάζεται
αξιοπιστία και συνέπεια σε κάθε
πρωτοβουλία μας. Με αυτό το σκεπτικό θα εργαστώ για μεγάλους,
αλλά και πιο μικρούς αλλά συγκεκριμένους στόχους: (1) Στην Κοινή
Ενεργειακή Πολιτική, να γίνει η Κύπρος αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης για την εναλλακτική τροφοδοσία, κόμβος για τις πηγές της
ανατολικής Μεσογείου, (2) στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών για έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς,
ιδίως στον τομέα της εργασίας και
των νέων επαγγελμάτων, (3) χρηματοδοτική στήριξη προς τους πρόσφυγες και εκτοπισθέντες μας, σε
σχέση με την απώλεια χρήσης της
περιουσίας τους στα Κατεχόμενα,
(4) ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου
για την Κύπρο, με βάση τη στρατηγική της Ε.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή, (5) άμεση προώθηση και χρηματοδοτική στήριξη του αιτήματος
για θαλάσσια σύνδεση Κύπρου –
Ελλάδας – Ευρώπης. Βέβαια, η όλη
δράση στο Ευρωκοινοβούλιο, η δικτύωση, η άσκηση επιρροής στην
πολιτική μου ομάδα, θα έχει ως επίκεντρο να κερδίσουμε συμμαχίες
στον κορυφαίο σκοπό: την Ελεύθερη
Ευρωπαϊκή Κύπρο.

«Η ακροδεξιά...»

–Πολύς λόγος γίνεται για την αποχή. Γιατί ο πολίτης πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές της 26ης
Μαΐου;
–Ο Κύπριος πολίτης πρέπει να
λάβει μέρος στις Ευρωεκλογές, διότι
τον αφορούν άμεσα. Οι Βρυξέλλες
δεν είναι τόσο μακριά όσο μπορεί
να νομίζουν κάποιοι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων που
αφορούν την καθημερινότητά μας
αποφασίζονται εκεί. Οπότε με την
αποχή αφήνουμε τους άλλους να
καθορίζουν το δικό μας παρόν και
άμεσο μέλλον. Ειδικά αυτές οι ευρωεκλογές είναι πολύ κρίσιμες διότι
σε αυτές διακυβεύεται το ίδιο το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι μαζί, οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα
αποφασίσουμε εάν θα προχωρή-

σουμε μπροστά με μια ισχυρότερη
και καλύτερη Ευρώπη ή εάν θα επιτρέψουμε στις φωνές του λαϊκισμού
και του εθνικισμού να καταστρέψουν
αυτό που με τόσο κόπο κτίσαμε τα
τελευταία 60 χρόνια.
–Ποια είναι τα προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη;
–Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως είναι το Brexit, το μεταναστευτικό, η ασφάλεια των συνόρων της, η υψηλή ανεργία των
νέων και η ενίσχυση κρατών ή περιοχών που είναι υποβαθμισμένες.
Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα
από συλλογική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καμία χώρα σήμερα, μικρή ή μεγάλη, δεν μπορεί
να διαχειριστεί τα σύγχρονα προβλήματα από μόνη της. Γι’ αυτό και
η δική μου επιλογή είναι ξεκάθαρη:
σταθερή στήριξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δεύτερες σκέψεις ή υστεροβουλίες. Θέλω
μια ισχυρή Ε.Ε., με κοινή άμυνα και
περισσότερη αλληλεγγύη προς τους
πολίτες της.
–Η Ευρώπη κινδυνεύει από την
άνοδο της ακροδεξιάς;
–Το καμπανάκι ήδη κτυπά και
πρέπει να κτυπήσει και σε όλα τα
κυπριακά σπίτια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοινωνία αγγέλων, αλλά
παρ’ όλα αυτά είναι μέρος της λύσης
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, και όχι μέρος των
ίδιων των προβλημάτων. Η ακροδεξιά
θέλει να πάρει την Ευρώπη πίσω.
Θέλει την Κύπρο να σκέφτεται όπως
πριν από 60 χρόνια! Η λύση στον
κόσμο της παγκοσμιοποίησης δεν
είναι να κρυφτούμε στο χωριό μας!
Η απειλή για την Ευρώπη προέρχεται
τόσο από την ακροδεξιά όσο και από
τις δυνάμεις του λαϊκισμού που παραπλανούν, κτίζοντας πάνω σε υπαρκτά προβλήματα χωρίς να έχουν τίποτε να προτείνουν. Η Ευρώπη,
όμως, προχωρά και η Κύπρος μαζί
της, γιατί στην Ευρώπη είναι η ασφάλεια, η σταθερή ανάπτυξη, η ευημερία
και το κράτος δικαίου.

ΑΡΘΡΟ / Του KARMENU VELLA
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ι ευρωπαϊκές εκλογές βρίσκονται πια προ των πυλών.
Στο χρονικό διάστημα που
τελειώνει στις 23-26 Μαΐου, ένα από
τα σημαντικότερα ζητήματα που
αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης
και κινητοποίησης για τους πολίτες
είναι το πώς θα προστατεύσουμε
το κλίμα και το περιβάλλον μας. Η
προστασία του περιβάλλοντος είναι
ένας τομέας στον οποίο οι Ευρωπαίοι
θεωρούν πως η Ε.Ε. έχει καλές επιδόσεις, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα και θα έπρεπε να έχει
περισσότερες εξουσίες. Οι πολίτες
αντιλαμβάνονται πως η νομοθεσία
έχει περιορισμένο νόημα, εάν δεν
εφαρμόζεται πλήρως και δίκαια.
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε τη δεύτερη Επισκόπηση
Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής (ΕΕΠΠ). Το εργαλείο αυτό
προορίζεται για την ενίσχυση της
πλήρους και δίκαιης εφαρμογής της
νομοθεσίας. Είναι το αποτέλεσμα
δύο χρόνων δουλειάς, το τελικό συμπέρασμα ενός κύκλου ανάλυσης,
διαλόγου και συνεργασίας. Πρόκειται
για μία συνοπτική, αντικειμενική
ματιά σε αυτά που λειτουργούν στην
περιβαλλοντική πολιτική, όπως και
σε αυτά που απομένουν ακόμα να
γίνουν.
Σε όλη την Ε.Ε., οι πολιτικοί, οι
επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών υποστηρίζουν το κάλεσμά
μας για μεγαλύτερη βιωσιμότητα.
Έχουμε προχωρήσει αρκετά στην
πορεία μας προς μία πιο κυκλική οικονομία, στην οποία αυτά που παράγουμε θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται, να επισκευάζονται
ή να ανακυκλώνονται. Όταν έγινα
Επίτροπος, πριν από τέσσερα χρόνια,
με κινούσε το όραμα πως μία φιλόδοξη στρατηγική για τα πλαστικά
και η απαγόρευση των πλαστικών
μιας χρήσης θα ήταν κάτι το εφικτό,

Το διακύβευμα της περιβαλλοντικής πολιτικής







Η Κύπρος θα πρέπει να
καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κατάλληλου
δικτύου εγκαταστάσεων,
το οποίο θα διαχειρίζεται
αποτελεσματικά όλα τα
απόβλητά της.
αλλά είχα τις επιφυλάξεις μου για
το αν θα τα καταφέρναμε τόσο γρήγορα. Θα έπρεπε να είχα μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας
και στην υποστήριξή σας. Όμως δεν
αποδίδουν όλες οι πολιτικές μας
τόσο καλά όσο θα μπορούσαν, και
για αυτό χρειαζόμαστε αυτή την
επισκόπηση, η οποία θέτει τα θεμέλια
για την καλύτερη εφαρμογή τους
σε στενή συνεργασία με τα κράτη
μέλη. Επίσης, φέραμε τις αρχές των
κρατών μελών σε επαφή μεταξύ
τους, επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα. Το περασμένο έτος υλοποιήθηκαν 19 προγράμματα μάθησης μεταξύ ομότιμων με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, στα
οποία φέτος θα προστεθούν τουλάχιστον 20 ακόμα. Κάθε χώρα έχει
σημειώσει τις δικές της συγκεκριμένες επιτυχίες και αντιμετωπίζει
ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι 28 εκθέσεις
ανά χώρα δείχνουν πού σημειώθηκε
ικανή πρόοδος και πού υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης. Οι εκθέσεις
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας για κάθε χώρα,
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.
Οι περισσότερες δράσεις αφορούν
σε τομείς, όπως είναι η ποιότητα
του αέρα και των υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων και η προστασία
της φύσης. Πρόκειται για τομείς που

Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε. θα σήμαινε

εξοικονόμηση 55 δισ. ευρώ ετησίως για έξοδα σε υγεία και περιβαλλοντικό
κόστος. Κάθε χρόνο πάνω από 400.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
είναι πολύ σημαντικοί για εσάς. Μεταξύ των κύριων συμπερασμάτων
είναι το ότι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων παραμένει μία
σημαντική πρόκληση για όλα τα
κράτη μέλη. Εννέα χώρες βρίσκονται
σε καλό δρόμο και πέντε έχουν ήδη
επιτύχει το 50% των στόχων ανακύκλωσης για το 2020, αλλά δεκατέσσερις, μεταξύ αυτών και η Κύπρος, διατρέχουν κίνδυνο να μην
τους εκπληρώσουν. Η Κύπρος έχει
σημειώσει κάποια πρόοδο στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς έχει πλέον θεσπιστεί το στρατηγικό πλαίσιο
για τα απόβλητα, και τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων έχουν
εγκριθεί. Επιπλέον, ο παράνομος
χώρος υγειονομικής ταφής στη Λεμεσό έχει κλείσει, ενώ αυτός στη
Λευκωσία αναμενόταν να κλείσει
πριν από το τέλος του 2018. Η κατάλληλη αποκατάσταση των δύο
χώρων πρέπει να διασφαλιστεί, όταν

αυτοί κλείσουν. Στο εθνικό σχέδιο
διαχείρισης αποβλήτων έχουν προβλεφθεί νέα οικονομικά εργαλεία,
αλλά σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση και εφαρμογή τους. Η Κύπρος θα πρέπει να
καταβάλει σημαντικές προσπάθειες
για τη δημιουργία ενός κατάλληλου
δικτύου εγκαταστάσεων, το οποίο
θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά
όλα τα απόβλητά της, ώστε να επιτύχει τους στόχους ανακύκλωσης
για το 2020 και ακόμα υψηλότερους
στόχους.
Αυτά που στην Κύπρο
μας προκαλούν ανησυχία
Όσον αφορά στην προστασία
της φύσης, τα περισσότερα κράτη
μέλη, όπως και η Κύπρος, θα πρέπει
να επισπεύσουν τις προσπάθειές
τους για την ολοκλήρωση και την
ορθή διαχείριση του δικτύου Natura
2000. Στην Κύπρο, η αποτελεσματική
προστασία των ζωνών Natura 2000

—και ιδίως της παράκτιας ζώνης—
από δραστηριότητες ή εξελίξεις που
τις κατακερματίζουν ή τις υποβαθμίζουν συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά στην παράνομη
παγίδευση πτηνών, χάρη στην αυξημένη επιβολή της νομοθεσίας και
αυστηρότερα πρόστιμα για την παγίδευση με δίχτυα στενής πλέξης.
Ωστόσο, οι αριθμοί παγιδευμένων
πτηνών παραμένουν σε απαράδεκτα
υψηλά επίπεδα.
Τα δύο τρίτα των κρατών μελών
μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
προβλήματα με την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων. Σε αυτό το
πλαίσιο, ουσιαστική σημασία έχει
η επίτευξη περισσότερων επενδύσεων, ενώ η έκθεση δείχνει πώς τα
χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη προσπαθειών εφαρμογής.
Αυτό ισχύει, επίσης, για την ποιότητα
του νερού γενικότερα. Όσον αφορά
στη διαχείριση των υδάτων, η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο,
κυρίως με την έγκριση του δεύτερου
σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τη θέσπιση νέας
πολιτικής τιμολόγησης νερού, η
οποία καλύπτει συγκεκριμένες υπηρεσίες ύδρευσης. Ωστόσο, απομένει
να διαπιστωθεί αν το νέο νομικό
πλαίσιο για την τιμολόγηση του νερού παρέχει στους χρήστες τα κατάλληλα κίνητρα για αποδοτική χρήση του νερού, καθώς η κατάλληλη
μέτρηση του νερού πραγματοποιείται σε περιορισμένο βαθμό.
Η ΕΕΠΠ εξετάζει επίσης τη διακυβέρνηση, ρωτά αν οι περιβαλλοντικές αρχές διαθέτουν τους πόρους
και τις δεξιότητες που χρειάζονται
και ερευνά επίσης πώς η περιβαλλοντική πολιτική ενσωματώνεται
σε άλλες τομεακές πολιτικές, όπως
αυτές για τη γεωργία, τις μεταφορές,

κ.τ.λ. Είναι η δεύτερη φορά που εκπονούμε τέτοιου είδους επισκόπηση
και αυτή τη φορά ήμασταν πιο φιλόδοξοι, καλύπτοντας για πρώτη
φορά την κλιματική αλλαγή, τις βιομηχανικές εκπομπές και τα χημικά.
Και το κάναμε για έναν πολύ απλό
λόγο: Τέτοια κενά εφαρμογής βλάπτουν την υγεία των πολιτών. Επίσης, αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε πως αυτό ισχύει, επειδή διαθέτουμε επίσης μία νέα μελέτη εκτίμησης του κόστους τέτοιων κενών.
Αυτή μας δείχνει πως η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε. θα σήμαινε μία εξοικονόμηση 55 δισεκατομμυρίων ευρώ
ετησίως για την οικονομία της Ε.Ε.
Πρόκειται για έξοδα για την υγεία
και το άμεσο περιβαλλοντικό κόστος,
αλλά το ζήτημα είναι πιο σημαντικό
από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Κάθε χρόνο, πάνω από 400.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Αυτό είναι το διακύβευμα της περιβαλλοντικής πολιτικής και γι’ αυτό
χρειαζόμαστε εργαλεία όπως αυτή
την επισκόπηση. Η δημοσίευση των
αποτελεσμάτων της είναι ένα ακόμα
βήμα σε έναν συνεχιζόμενο κύκλο.
Συνεχίζουμε αυτές τις ανταλλαγές
απόψεων, ενσωματώνουμε τα αποτελέσματά τους στο έργο μας και
σύντομα θα αφιερώσουμε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής:
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα
από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2019.

Θα βρείτε την έκθεση για την Κύπρο στον
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/
environment/eir/pdf/report_cy_el.pdf
Ο κ. Karmenu Vella είναι ο Ευρωπαίος
Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και
Αλιείας.
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Οι διεκδικήσεις
της Τουρκίας δεν
βοηθούν τους Τ/κ
Οι εξελίξεις τρέχουν χωρίς την Τουρκία, καθώς το East
Med Gas Forum συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα στο Κάιρο
Νέα Υόρκη
Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος
Λακκοτρύπης μίλησε στην «Κ» στο
περιθώριο συνεδρίου του Economist
για την Ανατολική Μεσόγειο. Εν
μέσω της έντασης που προκαλεί
στην περιοχή η Τουρκία, ο κ. Λακκοτρύπης εστιάζει στην περιφερειακή συνεργασία και στον ρόλο της
Ε.Ε. και των ΗΠΑ στην εξασφάλιση
συνθηκών σταθερότητας για τους
επενδυτές. Όπως λέει, «οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μία εναλλακτική επιλογή για την Ευρώπη, η
οποία αναζητάει πηγές φυσικού
αερίου, καθώς οι δικές της εξαντλούνται. Οι ΗΠΑ επίσης εξάγουν
πλέον LNG στην Ευρώπη, υπάρχει
λοιπόν ένα κοινό συμφέρον να δημιουργηθεί μία εναλλακτική πηγή
για την Ε.Ε.». Παρά την παρουσία
των τουρκικών πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Λακκοτρύπης δεν
θεωρεί ότι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας δυσχεραίνει
την επίλυση του Κυπριακού. Όπως
τονίζει, «ειλικρινά δεν βλέπω πώς
το κάνουν πιο δύσκολο από ό,τι είναι. Είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα
που έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ
δύσκολο. Ελπίζουμε ότι οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο θα είναι ένα κίνητρο για την Τουρκία να προσέλθει
στο τραπέζι και να συνεισφέρει
στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας
δεν βοηθούν τους Τουρκοκύπριους,
τα δικαιώματα των οποίων η χώρα
υποστηρίζει ότι υπερασπίζεται.
Όπως λέει, αν υιοθετήσει κάποιος
τη λογική της Άγκυρας, που δεν








Ελπίζουμε ότι οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα στην
Κύπρο θα είναι ένα κίνητρο για την Τουρκία να
προσέλθει στο τραπέζι
και να συνεισφέρει στην
επίλυση του Κυπριακού.
αναγνωρίζει ότι η Κύπρος έχει ΑΟΖ
πέρα από τα 12 ν.μ. δυτικά της νήσου, η κυπριακή ΑΟΖ περιορίζεται
στο 30% της σημερινής της επιφάνειας. «Με αυτή τη λογική όλες οι
μέχρι σήμερα ανακαλύψεις θα ανήκαν σε άλλες χώρες: η ‘Αφροδίτη’
στο Ισραήλ, η ‘Καλυψώ’ και ο ‘Γλαύκος’ στην Αίγυπτο… Αν λοιπόν υιοθετήσεις αυτήν την πολύ περίεργη
άποψη, αναρωτιέσαι πώς προστατεύσεις τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, όταν προσπαθείς να
περιορίσεις την ΑΟΖ τους στο 30%
αυτού που είναι στην πραγματικότητα»;

Oι σχέσεις με ΗΠΑ
Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις τρέχουν χωρίς την Τουρκία. Οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής (Αίγυπτος, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ιορδανία και Παλαιστινιακή
Αρχή) ίδρυσαν το East Med Gas Forum, το οποίο θα συνεδριάσει την
επόμενη εβδομάδα στο Κάιρο. Ο κ.
Λακκοτρύπης εξηγεί τον σκοπό του
φόρουμ: «Συνεργαζόμαστε όχι μόνο
για να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε την Ανατολική Μεσόγειο πιο
ανταγωνιστική, πως μπορούμε να
αξιοποιήσουμε τις κοινές μας υποδομές, ποιες υποδομές χρειαζόμαστε

για να κεφαλαιοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Συνεργαζόμαστε, επίσης,
για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος, το οποίο χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να έχουν την εμπιστοσύνη να επενδύσουν τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται για
την ανάπτυξη αυτών των πηγών».
Όπως τονίζει, το East Med Gas Forum έχει «την ένθερμη υποστήριξη»
της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, και σημειώνει
ότι «κάθε υποστήριξη που δεχόμαστε από τις ΗΠΑ είναι κρίσιμη, όχι
μόνο για την Κύπρο, αλλά και την
Ανατολική Μεσόγειο γενικά. Δεν
είναι μυστικό ότι η περιοχή μας
έχει γεωπολιτικές προκλήσεις, χρειαζόμαστε, λοιπόν, την υποστήριξη
της Ε.Ε., των ΗΠΑ, για να προωθήσουμε» τη σταθερότητα.
Το East Med Gas Forum δεν αποκλείει την Τουρκία, αλλά «όλοι οι
άλλοι συνεργάζονται, μοιράζονται
κοινές αξίες, σέβονται ο ένας τον
άλλον, τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS). Σέβονται τα δικαιώματα
των άλλων να εκμεταλλεύονται τις
φυσικές τους πηγές. Δεν είναι ένα
κλαμπ ή συνεργασία που αποκλείει
κάποιον, η Τουρκία είναι καλοδεχούμενη, εφόσον σεβαστεί τους
κανόνες πάνω στους οποίους ιδρύθηκε». Για οποιαδήποτε εξάλλου
συμμετοχή της Τουρκίας, τονίζει
ότι η ομαλοποίηση των σχέσεων
με την Κύπρο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τους επενδυτές.
Ο κ. Λακκοτρύπης φέρνει το παράδειγμα της Αιγύπτου, με την
οποία πρόσφατα η Κύπρος υπέγραψε διακρατική συμφωνία που
«κατοχυρώνει τη δικαιοδοσία, τους
κανόνες ασφάλειας που θα τηρούμε… τους κανόνες του παιχνιδιού.
Τη συμφωνία τη ζήτησαν οι επεν-

Στο Forum συνεργαζόμαστε Αίγυπτος, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ιορδανία και Παλαιστινιακή Αρχή για να κά-

νουμε την Ανατολική Μεσόγειο πιο ανταγωνιστική και να αξιοποιήσουμε τις κοινές μας υποδομές, για να κεφαλαιοποιήσουμε το φυσικό αέριο.
δυτές, οι εταιρίες, διότι θέλουν
επενδυτική βεβαιότητα που ξεπερνά τις σχέσεις των τωρινών κυβερνήσεων, καθώς οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, που ενσωματώνεται σε μία διακρατική
συμφωνία, διότι αυτά τα έργα διαρκούν για δεκαετίες». Σημειώνει ότι
κάτι ανάλογο γίνεται και για τον
αγωγό East Med, όπου οι τέσσερις
χώρες -Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και
Ισραήλ- «έχουν ήδη συμφωνήσει
σε ένα κείμενο διακρατικής συμφωνίας, όπως θέλουν οι επενδυτές
ώστε να δημιουργηθεί πολιτική
βεβαιότητα». Όπως προβλέπει, θα
υπογραφεί σύντομα, καθώς «το μόνο που απομένει είναι να ορισθεί
η ημερομηνία υπογραφής».
Ο κ. Λακκοτρύπης βλέπει το νομοσχέδιο Μενέντεζ/Ρούμπιο για
την Ανατολική Μεσόγειο ως μία
απόδειξη της βελτίωσης των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κύπρο και
την περιοχή. Τονίζει ότι οι σχέσεις
ισχυροποιούνται συνεχώς σε όλα
τα επίπεδα, με το Κογκρέσο, αλλά
και με τον Λευκό Οίκο και βέβαια
σε διπλωματικό επίπεδο, με το State
Department να εκδίδει ανακοίνωση
που ζητάει από την Τουρκία να
αποχωρήσει από την κυπριακή
ΑΟΖ. Όπως λέει, «δεν υπάρχει αμ-

φιβολία ότι όσο περισσότερο ενδιαφέρον έχουμε από χώρες, όπως
οι ΗΠΑ και η Γαλλία, τόσο πιο κοντά
ερχόμαστε σε αυτές τις χώρες, και
δεν είναι τυχαίο ότι έχει βελτιωθεί
η σχέση των ΗΠΑ με την Κύπρο
τα τελευταία χρόνια, όταν η Noble
και η Exxon δραστηριοποιούνται
στις ανακαλύψεις τους. Ούτε είναι
τυχαίο ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται
να δραστηριοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, η Total παίζει
ρόλο σε αυτό. Σαφώς, λοιπόν, οι
χώρες υποστηρίζουν τα συμφέροντα των εταιριών τους, όπου αυτές
δραστηριοποιούνται. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον τους».

Οι επιλογές υποδομών
Ο υπουργός λέει ότι για την ώρα,
οι βεβαιωμένες ανακαλύψεις δεν
επαρκούν για τη δημιουργία νέου
τερματικού υγροποίησης αερίου
στην Κύπρο. Για το κοίτασμα της
«Αφροδίτης», το φυσικό αέριο θα
διοχετευθεί στην Αίγυπτο μέσω αγωγού, όπου θα υγροποιείται και θα
μεταφέρεται με πλοία στην Ευρώπη.
Όπως υπογραμμίζει, «ως περιοχή
θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες υποδομές, και παράλληλα
εξετάζουμε νέα έργα, όπως ένα ερ-

γοστάσιο LNG ή τον αγωγό East
Med. Προωθούμε και τις δύο αυτές
επιλογές παράλληλα, μέχρις ότου
έρθει η ώρα που θα διαλέξουμε».
Το τι θα διαλέξουν «θα εξαρτηθεί
από τα κοιτάσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε, λοιπόν, τις έρευνες, να
δούμε πόσα κοιτάσματα έχουμε,
και ποιες επιλογές βγάζουν νόημα»
– αυτό εξαρτάται από βασικά ερωτήματα, όπως το αν υπάρχει αγορά
για το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, και σε ποια
τιμή, καθώς πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Όπως τονίζει, όμως,
«δεν μιλάμε για τεχνολογίες, αλλά
για έναν διάδρομο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν διάδρομο φυσικού αερίου από την Ανατολική
Μεσόγειο στην Ε.Ε., και αυτός θα
αποτελείται από διαφορετικές τεχνολογίες: αγωγούς, σταθμούς
υγροποίησης, ίσως και επιπλέοντες». Όσο για το επενδυτικό ενδιαφέρον, δεν δείχνει να ανησυχεί:
«Αν υπάρχουν οι πόροι, αν η αγορά
είναι εκεί, οι επενδυτές θα ενδιαφερθούν, όπως κάνουν ήδη για το
κοίτασμα της ‘Αφροδίτης’, για τις
υποδομές του οποίου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν τα νούμερα
βγάζουν νόημα, οι επενδυτές δεν
θα είναι ντροπαλοί».

Ρίχνει άγκυρες εντός της ΑΟΖ η γαλλική Total
Με παραχώρηση θαλασσοτεμαχίου και επέκταση της γαλλικής παρουσίας, απαντά η Λευκωσία στην Άγκυρα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε έναν ιδιότυπο αγώνα δρόμου επιδίδεται από το προπερασμένο Σάββατο η κυπριακή διπλωματία, προκειμένου να προλάβει ενδεχόμενες
νέες κινήσεις από πλευράς Τουρκίας, αυτή τη φορά εντός της οριοθετημένης ΑΟΖ. Σε μια πρώτη αποτίμηση των διπλωματικών μέτρων
που έχουν ξεδιπλωθεί, από τότε
που το τουρκικό γεωτρύπανο έριξε
άγκυρες 36 ναυτικά μίλια δυτικά
του Ακάμα, αποκαλύπτονται δύο
σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι
αλληλένδετα.
Πρώτον γίνεται σαφές πως η
Λευκωσία δεν είναι διατεθειμένη
να ρίξει λευκή σημαία απέναντι
στις επιδιώξεις της Άγκυρας, να
δημιουργήσει τετελεσμένα και δεύτερον με διπλωματικές κινήσεις
προσπαθεί να δημιουργήσει δύο
ζώνες προστασίας, οριοθετημένης
και μη Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης. Με εξασφαλισμένη έστω
την τετριμμένη στήριξη Ε.Ε. και
διεθνή παράγοντα σε φραστικό
επίπεδο, το βάρος των προσπαθειών που καταβάλλονται πέφτει στον
σκληρό πυρήνα της ΑΟΖ, εκεί δηλαδή που έχουν παραχωρηθεί τεμάχια για έρευνες σε εταιρείες. Το
τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί
οι πληροφορίες πως η κυβέρνηση
έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη
γαλλο-ιταλική κοινοπραξία, TOTAL-ENI, για την παραχώρηση ενός
επιπλέον τεμαχίου, ενώ ανοιχτό
παρέμενε και το ενδεχόμενο, όπως








Το τουρκικό γεωτρύπανο,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» από πηγές
ασφαλείας, παραμένει σε
αδράνεια 36 ναυτικά μίλια
ανοιχτά της Πάφου εξέλιξη που ενισχύει πληροφορίες που υπάρχουν
για τεχνικές ελλείψεις.
η συνεργασία Γάλλων και Ιταλών
να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος
της κυπριακής ΑΟΖ. Οι επαφές μεταξύ κυβέρνησης και γαλλο-ιταλικής κοινοπραξίας, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές της «Κ»,
έχουν ολοκληρωθεί και αυτό που
απομένει μόνο είναι κάποια νομικά
ζητήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες έχει συμφωνηθεί όπως
η TOTAL επεκτείνει την παρουσία
της εντός της ΑΟΖ. Μία συμφωνία
που εκ των πραγμάτων είναι αλληλένδετη με την επιχειρούμενη διεύρυνση της συνεργασίας Κύπρου
– Γαλλίας και στον στρατιωτικό τομέα. Επί του προκειμένου μόνο τυχαία δεν ήταν η δημόσια αναφορά
του Προέδρου Αναστασιάδη, πως
η συνάντησή του με τον Εμανουέλ
Μακρόν στο περιθώριο του Άτυπου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Σίμπιου της Ρουμανίας, επικεντρώθηκε
σε πτυχές της προωθούμενης συνεργασίας με την γαλλική πλευρά,

Σε συμφωνία έχει καταλήξει η κυβέρνηση με TOTAL και ΕΝΙ για το τεμάχιο 7.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την είσοδο της γαλλικής εταιρείας και σε άλλα τέσσερα τεμάχια, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην ιταλική ΕΝΙ. Οι επίσημες
ανακοινώσεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα.
στο πλαίσιο της PESCO, του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αμυντική συνεργασία.

Αρχή με το 7
Με βάση τη στρατηγική της κυβέρνησης η προσοχή στρέφεται
σε τεμάχια της οριοθετημένης ΑΟΖ
τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί.
Διπλωματικές πηγές εκτιμώντας
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τότε που το τουρκικό
γεωτρύπανο ήλθε στην περιοχή,
υποστηρίζουν σθεναρά πως εάν η
Άγκυρα κάνει επόμενη κίνηση αυτή

θα αφορά τεμάχια τα οποία παραμένουν «ορφανά». Ένα από αυτά
είναι το τεμάχιο 7 για το οποίο η
Λευκωσία προκήρυξε δημόσια διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Στις
26 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε
πως υποβλήθηκε μια αίτηση χορήγησης Άδειας Έρευνας από την
κοινοπραξία Total E&P Cyprus B.V.
/ Eni Cyprus Limited. Η διαδικασία
εξέτασης της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί πλην όμως πηγές υποστηρίζουν σθεναρά πως έχει επέλθει συμφωνία με το τεμάχιο καταλήγει σε Γάλλους και Ιταλούς σε

ποσοστό 50% η κάθε εταιρεία, με
τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται τις επόμενες μέρες.
Εξίσου σημαντικό με το τεμάχιο 7
είναι πως οι ίδιες πηγές κάνουν
λόγο για συμφωνία γαλλικής παρουσίας και σε άλλα τεμάχια, τα
οποία έχουν παραχωρηθεί στην
ΕΝΙ. Αυτά είναι το γειτονικό 8, το
9, το 2 και το 3. Με τα δεδομένα
αυτά η κοινοπραξία TOTAL-ENI
μετατρέπεται σε κυρίαρχο παίκτη
στην κυπριακή ΑΟΖ, έχοντας συνολικά 7 από τα 9 αδειοδοτημένα
τεμάχια. Τα άλλα δύο είναι το 10,
της ExxonMobil και το 12 της κοινοπραξίας Noble Energy, Shell και
της ισραηλινής Delek. Στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί σημαντική
παράμετρος είναι πως η TOTAL θα
έχει παρουσία και στο τεμάχιο 3
που η Τουρκία παρεμπόδισε την
έναρξη εργασιών από την ENI αρχές
του 2018.

Στρατηγική επιλογή
Η ενίσχυση και επέκταση της
γαλλικής παρουσίας στην κυπριακή
ΑΟΖ αποτελεί για τη Λευκωσία
στρατηγική επιλογή, ιδιαίτερα μετά
τα όσα άφησε πίσω της η παρεμπόδιση της γεώτρησης στο τεμάχιο
3. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, όπως λέγεται στο διπλωματικό παρασκήνιο, πρώτον ενισχύεται η γαλλική παρουσία στην ΑΟΖ,
δεύτερον υπό τις σημερινές συνθήκες δίνεται το μήνυμα ότι τόσο
η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και
οι εταιρείες δεν επηρεάζονται από

τις τουρκικές προκλήσεις, και τρίτον συνεχίζεται απρόσκοπτα ο
ενεργειακός σχεδιασμός. Τουτέστιν,
τέλος του χρόνου αρχές του 2019
θα ξεκινήσουν και πάλι οι γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ. Με βάση τον
προγραμματισμό θα πραγματοποιηθούν πέντε γεωτρήσεις στα τεμάχια: 6 όπου έχει εντοπισθεί ποσότητα υδρογονανθράκων στο κοίτασμα «Καλυψώ», στο 7 στο 8, στο
11 όπου πραγματοποιήθηκε γεώτρηση χωρίς να εντοπισθεί κοίτασμα, και στο 3.

Σε αδράνεια το γεωτρύπανο
Στα δυτικά της Πάφου, το τουρκικό γεωτρύπανο δέκα μέρες μετά
την άφιξή του παραμένει ακινητοποιημένο και χωρίς να διεξάγονται εργασίες. Σύμφωνα με απόλυτα
διασταυρωμένες πληροφορίες της
«Κ», και παρά τα όσα λέγονται από
τουρκικά μέσα, στην περιοχή δεν
διεξάγονται εργασίες γεώτρησης.
Μια εξέλιξη, που με τα σημερινά
δεδομένα επιβεβαιώνει πληροφορίες που υπάρχουν στη Λευκωσία,
για τεχνικές αδυναμίες του γεωτρύπανου να πραγματοποιήσει εργασίες σε νερά όπως αυτά της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για
τεχνική ανεπάρκεια του τουρκικού
προσωπικού του γεωτρύπανου.
Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποίησε το γεωτρύπανο, ανοιχτά της Αττάλειας αποσκοπούσε
στην εκπαίδευση του τουρκικού
προσωπικού.
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«Κρυφτούλι»
με υποβρύχια
στήνει
η Αγκυρα

Τον Αύγουστο, νότια του Καστελλόριζου
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Λεπτές ισορροπίες, ÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÍËØ¦ÔËÆØÇÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ¡ËÚ¦ÚÕÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
ÑßØÏÇØÞÃÇËÔÚÄÝÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÎÝÑÇÏÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÍÏÇ
ÁØËßÔËÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÁÞÕßÔÇÖÕÊßÛËÃÙËÁÔÇÔÇÍ×ÔÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÄÒÜÔÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÙÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÑÇÑÏÁØÇÎÛÂÔÇØÇÑÚÏÑ¦ÎÍÑßØÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÍÏÇ
ÑØßÌÚÄ®ßÖÕÈØßÞÃÜÔÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÍÏÇ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÛËÜØÕÆÔÚÇÏÑØÃÙÏÓÕÏÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÍÏÇÚÎÔËÑÊÃÖÒÜÙÎÚÎÝÔÁÇÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕßËØËßÔÎÚÏÑÕÆÖÒÕÃÕß©ØÕÆÚÝ
ªÁÏÝ®ÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝªÄÊÕßÑÇÏÚÕß
ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
ÛÂÔÇÊÁÙÓËßÙËÖØÕÎÓËØ×Ô
ÓËÕÊÎÍÃÇÍÏÇ¦ÙÑÎÙÎßÖÕÈØßÞÃÜÔ
:\I56;(4ÖÕßÁÞËÏÑÕÏÔÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÕ§¬©ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖËØÏÕÞÂÓËÚÇÐÆ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßªÄÊÕß
ÑÇÏ ÇØÖ¦ÛÕßÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÍÏÇÓÏÇÖËØÃÕÊÕËÔÄÝÓÂÔÇÇÖÄÚÇ
ÓÁÙÇßÍÕÆÙÚÕßÁÜÝÚÇÓÁÙÇËÖÚËÓÈØÃÕßÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÂÚÇÔ¦ÓËÙÎÑÇÛ×ÝÇÔÚÁÊØÇÙË
ÑÇÏÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÛËÚÏÑ¦ËÔ×ÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕËÐÁÊÜÙËÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÎ
:\I56;(4ÎÕÖÕÃÇËÖÏÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÒÒÎÔÏÑÂÚÄÙÕÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÎÓËØÕÒÕÍÏÇÑ¦
¡ÏÇÊËÆÚËØÎÁÔÊËÏÐÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËËÔÄÉËÏÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇËØÕÔÇßÚÏÑÂÝ¦ÙÑÎÙÎÝÇÒÇÙÙÄÒßÑÕÝ®
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÙÚÎ¡ÇÆØÎ¦ÒÇÙÙÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡Ë-

ÙÄÍËÏÕÑÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕÇÖÄÚÏÝ
ÁÜÝÚÏÝ¡ÇãÕßÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÖÒÕÃÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÑÇÏËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÕÏ¬ÕÆØÑÕÏàÎÚÕÆÔÚÎÔÇÑÆØÜÙÎ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔÈÕÒ×ÔÓËÖßØÇÆÒÕßÝ¦ÚØÏÕÚÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇÖÄÚÕ
ËÊÃÕÕÒÂÝ ØÂÚÎÝ ÊÏÄÚÏ
ÁÞÕßÔÊËÙÓËÆÙËÏÍÏÇÇÙÑÂÙËÏÝÓË
ßÖÕÈØÆÞÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÙÚÇÈÄØËÏÇÚÕßÔÎÙÏÕÆÇÖÄÚÕ
ÊßÚÏÑÄÁÜÝÑÇÏÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄ¦ÑØÕ
ÚÕßÚÕ ÕÏÈÕÒÁÝÇÖÄÚÏÝÐÁÔËÝÞØÂÙÚËÝÑÇÏÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝ
ÚÜÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇ-

Η Αθήνα επιμένει στην
αποστολή «μηνυμάτων»
ετοιμότητας.
Την περασμένη
Τετάρτη, συνολικά
20 τουρκικά αεροσκάφη
και ελικόπτερα
αναχαιτίστηκαν από
30 ελληνικά μαχητικά.
ÚÃàÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÁÔÇÞØÄÔÕÔÜØÃÚËØÇÜÝËÑÚÕÆÚÕßËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÔÇÓÎÍÔ×ØÏàÇÔÍÏÇ
ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÍËØÓÇÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÖ¦ÔÚÜÝÁÞËÏËÖÏÒËÍËÃÓÏÇÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÔÇÊËÃÞÔËÏ
ÙÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇ
ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÑÇÏËÒÏÑÄÖÚËØÇ
ÍÏÇÚÏÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ËÔÇÁØÏÕßÞ×ØÕßÍÏÇÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÇÖÕÍËÃÜÙËÙßÔÕÒÏÑ¦
ÓÇÞÎÚÏÑ¦ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÂÚÇÔÎÙÇÌÂÝËÑÖÕÓÖÂËÔÄÝ

ÓÎÔÆÓÇÚÕÝÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÖÕß
ßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÖÇØ¦ÚÎÍËÔÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÞÇÓÎÒ×ÔÚÄÔÜÔ
ÑÇÏÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
¡ËÚ¦ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÕß¢ÇÚÃÞ®
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏËÒÇÌØ×ÝÑÇÏÕÏÛÁÙËÏÝ
ÚÜÔ ÊÏËÛÔ×Ô ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ ÖÕß
ÁÞÕßÔØÄÒÕÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ ÇÚ
ÇØÞ¦ÝÖØÕÑÆÖÚËÏÓÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ËÖÇÌÁÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ§ÃÑÕß
²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎÙÚÕÇØÃÙÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÙÚÕÏÓÖÃÕßÚÎÝªÕßÓÇÔÃÇÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÕÏÊÆÕÎÍÁÚËÝÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÔÇÓÁÔËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÜÝÔÇÌÇÔËÃÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÎÍÇÒÒÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÎÚÇÒÃÇÓÕÏ¦àËÏÔÇÁÞËÏÇÖÕÙßØÛËÃÇÖÄÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
¡¦ÒÏÙÚÇÕÁÓÓËÙÕÝÇÒÒ¦ÙÇÌÂÝßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÚÕßÚÇÒÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÍÏÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÇÍÜÍÕÆ
,HZ[4LKÁÞËÏËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÔÁËÝ

ÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÜÛËÃ
ÎËØÕßÙÇÒÂÓ©ÏÙØÇÎÒÏÔÕÃËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖØÄÛßÓÕÏÇÔÇàÂÚÎÙÎÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÍÏÇÚÕÔ
ÇÍÜÍÄÇÑÄÓÇÑÇÏÓÁÙÜÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÓÁÙÜÊÎÒÇÊÂÚÎÝÄØËÏÇÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÖÄÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔ
ÏÍßÖÚÃÜÔËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÇØÔÎÚÏÑÂ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÍÑßØÇ
ÑÇÏÚÕ ¦ÏØÕÁÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÇÖÕÑÒÃÔÕÔÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÄÖÜÝÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÊÏÇÓÕØÌÕÆÓËÔÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÏÈÆÎÑÇÏ
ÙÚÕÕßÊ¦ÔÎÕÖÕÃÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÍÏÇÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ

Ο αμερικανικός παράγων
©ÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔ
ÍÏÇÚÎÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖØÇÑÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕßÖ¦ØÞËÏËÏÒÎÓÓÁÔÎÇÖÄÌÇÙÎÖÕÒÆÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÇÞ×ØÎÙÎÚÕß¢ÇÚÃÞ®
ÍÏÇÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÍÏÇÚÇÑÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÔÇßÚÏÑÕÆÙËËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÑßÖØÏÇÑ¦ÒÏÓ¦ÔÏÇËÖÃÊËÏÐÎ
ÚÎÝÙÎÓÇÃÇÝÚÜÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÏÇÖÇØ¦ÓËÚØÕÖÕßÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÕ
ÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÜÙÚÄÙÕÙÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÛÇËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙËÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÎ

¦ØÙÎÚÎÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÖ×ÒÎÙÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÝÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÊÎÙÚÎËßÑÜÙÃÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÎÖØÄÙÑÒÎÙÎÚÜÔ
ÑßÖØÏÇÑ×ÔÙËÓÏÑØÂÝÑÒÃÓÇÑÇÝ
ÇÙÑÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÇÏÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÝÖÃÙÎÝÙÚÎËßÑÜÙÃÇ
ßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÖÕßÁÊËÏÐË
Î¡ÄÙÞÇÊÃÞÜÝÑÇÓÃÇÖËØÏÙÚØÕÌÂ
ÔÇÇÖÄÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÖÒÇÔ×ÔÚÇÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎ
ÇÖÄÚÇÙÚÇÔÇßÚÏÑ¦ÓÃÒÏÇÙÚÕ
ÄÔÏÕ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ÇßÚÄÝÖØÕÞÜØËÃÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇÎ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÙÚÇÛÂÝÒÄÍÜÚÕßÑÒßÊÜÔÏàÄÓËÔÕß,ÔÚÏª¦ÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÙÚÎÞ×ØÇ

ÔÕÒÃÍÕÏÝÎÛÂÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÁÚÕÏÓÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÕÇÔßÖ¦ØÞËÏÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÓËÚÎÔÒÈÇÔÃÇ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÁÒÕÝÄÚÏÎÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕß¸¢ÇÚÃÞ¹®ÑÆÒÎÙËÓËÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÕÓÕÛßÓÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ©ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÏ×ØÍÕÝ ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÓËÚÕÔÇØÓÄÊÏÕÚÕÓË¦ØÞÎÚÎÝ§Ï×ØÍÕ
ÕßÓÕßÚÙ¦ÑÕ©ÃÊÏÕÝÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÕÂÊØËßÙËÙÆÙÑËÉÎÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÔËØÍÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÑÇÏÚÕÔÌßÙÏÑÄ®ÊÃÇßÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ§
ÑÇÏÚÕÇÊËÒÌÄ®ÑÄÓÓÇÚÕß±
ÙÚÎÔ ÆÖØÕËÔ×ÕÑ ÕßÓÕßÚÙ¦ÑÕÝÓÃÒÎÙËËÖÇßÚÕÆÓËÚÕÔÖØÁÙÈÎÚÜÔ¬àÁÌØËá¦ÏÇÚÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÕÔ§ÃÑÕ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎ

Με θετική ατζέντα προς τις κάλπες o Mητσοτάκης

Ο ο πρόεδρος της Ν.Δ δίνει έμφαση στη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα και στην ανάδειξη του προγράμματος του
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Η δημοκρατία ËÃÔÇÏÓÃÇÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÁÞÕßÓËÕØÑÏÙÚËÃÄÒÕÏÖÃÙÚÎ
ËÃÔÇÏÁÔÇËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÇÔËÞÄÓÇÙÚËÚÎ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎÙËÈÄÓÇÙÚËÚÎ
ÊÏ¦ÑØÏÙÎÚÜÔËÐÕßÙÏ×ÔÒÕÍÕÊÕÚÕÆÓËÍÏÇÚÇÖËÖØÇÍÓÁÔÇÓÇÝ®ÚÇÔ
ÓÏÇÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÕßÒÂÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÚÄÙÕ
ÚÏÝÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔËÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙËÖÕÒßÚËÒÂÛÇÒÇÓÎÍÄÄÙÕÑÇÏÚÕÔÇÆÒÕÕÒ¦ÑÎ¶ÚÕ
ÆÌÕÝÑÇÏÚÕÂÛÕÝÚÕßÝÒÒ¦ÑÇÏÙË
ÇÔÚÃÙÚÏÐÎÇßÚ×ÔÚÏÙßÔÏÙÚ¦ÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÄÖÜÝÚÎÔ
ÄØÏÙËÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÜÝÊÏÇÑÆÈËßÓÇÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÚÇÔÎËÖÏÙÌØ¦ÍÏÙÎÓÏÇÝÚØÏÂÓËØÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÖÕßÙÚÏÍÓÇÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÕÐËÃÇÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÑÇÏÚÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÕÆÝ
ÚÄÔÕßÝÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙÇÔÇÓÌÄÚËØÕÏ
©ÏßÉÎÒÕÃÚÄÔÕÏÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
§ÍÏÇÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÕßÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÕ¡¦ÚÏÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÎ
ÌÇÙÏÙÚÏÑÂ®ÄÖÜÝÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒËÙË
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÑÕÒ¦ÑÎÂÚÇÔ
ÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂ ÇÏÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ßÖËØÇÓÆÔÛÎÑËÚÕßÙÑÒÎØÕÆØÕÑ®ËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑØÏÚÏÑÂ
ÚÕßÂÚÇÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÙËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÏÝÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝÊÏÄÚÏ
ÄÖÜÝËÃÖËÇÃÚÎÓÇÚÎÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÎÊÏÇÌ¦-

ÔËÏÇÑÇÏÎÒÕÍÕÊÕÙÃÇ®ÇÛÏ¦ÖÕÒÏÚÏÑÂÛËÜØËÃÚÎÙßàÂÚÎÙÎÇßÚÂÄÓÜÝ
ÑÇÏÍÏÇÚÃÇÔÁÊËÏÐËÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ßÖÕÑØÏÙÃÇÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕß
ÎÛÏÑÕÆÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÕÝ®ÛÏÑÂ
ÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇÊËÔÁÞËÏËÐÕØÏÙÓÕÆ
ÑÇÓÃÇÖÇØ¦ÚÇÐÎÊÏÑÄÙÇÝËÌËÆØÎÓÇËÃÔÇÏÇßÚÄ®ÙÎÓËÃÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¡ÃÒÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÔÃÑÎ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÎÝ§ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÙÜÔ
ßÖÁÙÚÎÙÇÔÇßÚÄÚÕÏÊÏÄÚßÖÕÏÊËÕÒÕÍÏÑÄI\SS`PUNËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝ®
ËÏØÇÏ×ÝÓËÚØ¦ËÏÜÝÑÁØÊÕÝ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ®
ÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
©ÚÏÊÎÒÇÊÂÙÆØÛÎÑË®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÖÕßÁÞËÏÛÁÙËÏÎ§ËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆ
ÑÇÏØÄÖØÕÙÊÃÊÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÊÎÓÕÉÎÌÏÙÓÇÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÂÉÁÓÇÚÇ"ßÑÇÏØÃËÝ
ÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÂÌÚÜÞÕÖÕÃÎÙÎ"
ÙÌ¦ÒËÏÇÂÞ¦ÕÝ"ÔÄÚÎÚÇÂÊÏÞÇÙÓÄÝ"®ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÒÁÍÕÔÚÇÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÇÖËÚÇÐ¦ÓÎÔ®ÙÚÕÖÕÒÜÚÏÑÄÑÇÏÐËÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÊÃÖÕÒÕØÏÙÚËØ¦ËÐÏ¦ÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÙË
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÄÚÕßÇÑØÕÇÚÂØÏÕ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÈÇÒËÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÍÏÇÚÕÚÏ
ËÃÔÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙÚÎÔÇÏÊËÃÇÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÕßÝ
ÛËÙÓÕÆÝ ÇÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÜÝßÖÄÊËÏÍÓÇÇßÚÇØÞÏÑÕÆ
ÒÇáÑÏÙÓÕÆÑÇÏÖÇÒÇÏÕÑÕÓÓÇÚÏÙÓÕÆ®

ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÖ¦ÔÜÙËÇßÚ¦ÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÁÊËÏÐËÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÄÚÏÓËÚÕÔ
Ñ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÇÏÄÚÏÎÁÔÚÇÙÎÑÇÏÎÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÕÕÖÕÃÕÝÄÖÜÝÁÒËÍÇÔÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÁÞËÏÐËÖËØÇÙÚËÃ
ÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ

Στην τελική ευθεία

Ο κ. Μητσοτάκης ÚÑÉ{ÐÉËÉ{³ÑÚÉ³{~ÒÐiÖÐÑ³ÑV³TÉÖ³ÑØ³ÈØÑÑ×Ò{³ÈØVÈÓTÈoÈ¨ËÉ{³iÜÒ³i³.4,=åÑÜÜÒÙÉÓTÈÑ~ÌÐiÉÐ{³ÉÈÚÉË³i Û×³ÑÌ³iÉË~Éi³Ñ ÑÈioÉËÑÑÜ~ËÙÑØ
¡ÏÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ®ÚÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÂÝ
ÚÕßÙÚÎÕßÒÂÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÊËÃÞÔËÏÖÕÒÒ¦ÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×Ý©
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝ
ÖÚßÞÁÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÄÝÚÕßÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝ

ÙÚÕÑËÃÓËÔÕÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑÕÚÂÚÜÔÍÏÇÚÕÚÏÙßÔÏÙÚ¦ÖØÕÕÊËßÚÏÑÄ
ÙÂÓËØÇÇÖËßÛÆÔÛÎÑËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÇÙÚÕÔßÑÒËÃÊÎ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕ
ØÕÑ¦ÒËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÔßÖÕßØÍÄ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂ

ÖÄÚ×ØÇÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔÎ
¡ÇãÕßÄÖÜÝÁÞÜÑ¦ÔËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÖØÕÙÖËØÔ×ÚÕÔ±ªÑÇÏÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ®ÌØ¦ÙÎÂÚÇÔËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÚÕÔÛÂÓËØÕ
ÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃÓÁÞØÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÖÏÊÏ×ÑËÏÚÕ¦ÒÓÇÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝ
ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÊÏÇÑßÈËÆÓÇÚÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÁÚÙÏÛÇÑÏÔÎÛËÃÇÖÄËÊ×ÑÇÏÙÚÕ
ËÐÂÝÕÃÊÏÕÝÙÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÎÝ§ÖÕß
ÛÇÑÕØßÌÜÛËÃÓËÚÕÔÃÊÏÕÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÇËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÇÛËÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËÃÙËÏÑÇÏÚÕßÝ
ÊÆÙÖÏÙÚÕßÝÄÚÏÎ§ÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÓÁØÇÑÇÏÔÇÙÚÕÞËÆÙËÏÙÚÎÓ¦àÇ
ÚÜÔÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÍßØÃÙËÏÚÎÔÖÒ¦ÚÎ
ÙÚÕÔ±ªÇÒÒ¦ÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÇËÓÖÏÙÚËßÛËÃÚÎ§ËÇßÚÕÆÝ
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÓËÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆ-

ÚËØÎÁÓÌÇÙÎÖÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÑËÔÚØÏÑÄÙÆÔÛÎÓÇÚÕß±ªÚÕ
ÂÚÕßÝÚËÒËÏ×ÔÕßÓËÂÓÇÝ
ÚËÒËÏ×ÔÕßÔ®!ËÔÚËÒËÏ×ÔÜÑÇÔÁÔÇÔÇØÞÃàÜÓËÄÒÕßÝ®

Κείμενο-κόλαφος
¬ØÏÚÕÑÕÙÓÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÇØÏÙÚËØÃÙÚÏÑÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÉËßÊÂÝËßØÜÖÇáÙÓÄÝÖËÒÇÚËÏÇÑÂÖØÕÙÊÕÑÃÇ
ÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂËÔÄÝÙÞËÊÃÕßËÑÚËÚÇÓÁÔÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÚÜÔ
ÒÇáÑ×ÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔÇÖÄËÖÏÊÄÓÇÚÇÑÇÏÊÏÕØÏÙÓÕÆÝ®ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙËÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏ
¡¡ÊÏÞÇÙÚÏÑÄÑÒÃÓÇÞ¦ÏÊËÓÇ
ÚÜÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ®ËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦ÇÖ»ÄÙÇÑÇÚÇÒÕÍÃàÕßÔÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ¶ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÕÏËØÁÓÎÝÇÍÕßÒ¦ÚÕÝÚ
ÇÒÆÈÇÝ¬ÙÇÑÒÄÍÒÕßÑÕØÃÚÙÇÝ ÜÔ¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÝ²Ø²ÜÓËÔÃÊÎÝ¶ÓËÁÔÇÙÑÒÎØÄÑËÃÓËÔÕ
ÖÕßßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ©ØÃàÕßÔÜÝ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕß
ÛÇÇÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÑÇÏ
ÛÇÇÖÕÑÕÓÓÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÑÇÏÖÇØÄÚÏÊËÔÙÚÎØÃàÕßÔËßÛÁÜÝ
ÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏËÖÃÚÎÝÖÇØÕÆÙÎÝÚÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÖØÄÕÊÕÓÖÕØËÃÔÇËÑÌØÇÙÚËÃ
ÇÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ§ÇÖÄÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßËÑÌØ¦àÕßÔÙÂÓËØÇ
ÖÏÕÇßÛËÔÚÏÑ¦ÇßÚ¦ÚÇÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦ÇÏÚÂÓÇÚÇÖÁØÇÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÖÃÖÒÇÙÚËÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ®
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Τρεις ενστάσεις
του Γ. Χουλιαράκη
για τις παροχές
Απέφυγε το κάδρο του Ζαππείου

Η προσπάθεια ³È~0Ë¨ÑÑ³ÑÈ³ËÉ{Ü{³{~Ò³~i³³Ò~iÐÉ³iå~¨ÙÉÂ{ÒÓTÉ{ÓÉ{ÊÙi³~ÉÌ(ÜÓ¨ÚÈÈ¨oÌØÉ³{ÒÇÉ{³{ØÉ{ÚÓÉ{Ø³È³ÈÊ×{³È o{Ñ³i¨ÉÙ¨ËÑ³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØVÒ×¨É³ÓÐÉ¨VÉ{TÉ{¨³ÑØÑ³³ÑÈ³ËÉ{ÐÉ³¨ÌÉÙ¨³iØ Û

Πόλεμος μέχρις εσχάτων
έως τις ευρωεκλογές
Κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες η προσωπική σύγκρουση Τσίπρα - Μητσοτάκη
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε «μητέρα ÚÜÔÓÇÞ×Ô®ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÍÏÇÚÕÔ±ªÑÇÏÚÎ§Î
ËÖËØÞÄÓËÔÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÐÎÍËÃÚÕ
ÑÒÃÓÇÇÑØÇÃÇÝÖÄÒÜÙÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÑ¦ÒÖËÝÖÇØÄÚÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÕÏËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÁÞÕßÔÞÇÒÇØÄ®ÖÕÒÏÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
§ËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÔËßØÆÚËØÎÊßÔÇÚÂÔÃÑÎ×ÙÚËÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÑ¦ÛËÖËØÏÛ×ØÏÕÇÔ¦ÚÇÐÎÝÚÕß
±ªÓÁÞØÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ¶ÚÕÇØÍÄÚËØÕÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßËÃÔÇÏË¦ÔÎ§ÄÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÒËÝÕÏÚØÁÞÕßÙËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÎÊÏÇÌÕØ¦ÔÇ
ËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÚÕß ×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÔÇÚØÕÖÂÝ®
ÁÜÝÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÑ¦ÒÖËÝÚÙÏÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝ
ÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏ
ÂÊÎÔÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÄÒÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÄÖÒÇ®ÚÕßÝËÔÄÉËÏÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßÓË
ÈÇÙÏÑÄÚËØÕÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÊÃÔÕßÔÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÖÕßÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÓË
ÕÐÆÚÇÚÕÚØÄÖÕÙÚÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÎÕßÒÂ
ÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝËÖËÔÊÆ-

ËÏÙÚÕÖÇÑÁÚÕÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÖÕß
ËÐÂÍÍËÏÒËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ!ÚÎÔËÚËØÕÞØÕÔÏÙÓÁÔÎ¶ÑÇÏ
ÒËÏÉÂ®ÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝ¶ÎÙÆÔÚÇÐÎÑÇÏ
ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß¢ÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÑÇÏÙÚÇÚØÄÌÏÓÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËßËÒÖÏÙÚÕÆÔÖÜÝÚÇ
ÓÁÚØÇÚÕß ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÉÎÌÏÙÚÕÆÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇÓËÏ×ÙÕßÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦

Στο Μέγαρο Μαξίμου
ευελπιστούν πως
το πακέτο παροχών
του 2019 θα μειώσει
ουσιαστικά τη διαφορά
από τη Ν.Δ.
ÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÎ§ÑÇÏÛÇ
ÓËÚÇÈ¦ÒÕßÔßÖÁØÚÕß±ªÚÕ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÁÙÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏÖÕÒÃÚËÝÛÇÕÊËÆÙÕßÔ
ÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÙËÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÖÄÚ×ØÇ
©ÓÜÝËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÖÇØÄÚÏÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏËÒÇÌØ¦ÓËÃÜÙÎÚÕßÖØÕÈÇÊÃÙÓÇÚÕÝÚÎÝ§
ÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÇÓÁÚØÇÚÕß
ÇÖÖËÃÕßÓËÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÎÑÇÚÇÈÕÒÂÚÎÝÎÝ
ÙÆÔÚÇÐÎÝÇÌÕØ¦ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÕßÝÞÇÓÎÒÕÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝ
ÊÎÒÇÊÂÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÕ±ªËÃÞËËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏ
ÖØÕÔÕÓÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÇÖØÕÎÍÕÆ-
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ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÓËØÃÙÓÇÚÕÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÓËÃÜÙÎÚÕß
¢ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÍÃÔËÏ¦ÓËÙÇ
ÕØÇÚÂÙÚÕÖÕØÚÕÌÄÒÏ®ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÔ×ÚÁÒÕÝÜÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÏÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÚÕßÇÖÖËÃÕßÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÚÎ
ÙÎÓËØÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÔÇÖØÕÈËÃÙËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÍÏÇÊÏÑ¦ÚÕß
ÙÚÕÞËßÓÁÔÇÓÁÚØÇËÒ¦ÌØßÔÙÎÝ
ÄÚÇÔÎ§ÑÒÎÛËÃÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÓÁÞØÏÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÛÇÑÕØßÌÜÛËÃÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÚÜÔ
Ñ¬ÙÃÖØÇÑÇÏ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÕß
ËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÔÚÇÙÎÙÚÎÕßÒÂÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎËÖÃ
ÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÍÏÇÖÇØÕÞÂÉÂÌÕß
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÚÎÔÖÄÒÜÙÎÑÇÛ×ÝÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÕß±ªËÃÔÇÏ
ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙßÙÖËÃØÜÙÎÝÚÎÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÚÕßÈ¦ÙÎÝÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
©ÓÜÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÚØÃÖÚßÞÕß®ÕÒ¦ÑÎÝ¡¦ÚÏÊÏÇÑÕÖÁÝ¬ÙÃÖØÇ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ËÖÁÚßÞËÔÇ
ËÖÏÌÁØËÏÖÒÂÍÓÇÙÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÎÛÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇ®ÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÑËÔÚØÏÑÄÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÄÚÏÕÃÊÏÕÝËÃÔÇÏÓË
ÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÓËÚÏÝËÒÃÚ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÑÇÚÁÊËÏÐËÙÚÕßÝÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÖØÕÙÊÕÑ¦ÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÊßÔ¦ÓËÏÝ
Î§¶ÑÇÛ×ÝÎÊÏÑÂÚÎÝÙßÙÖËÃ-

ØÜÙÎËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÂ¶ÄÚÏ
Ë¦ÔÖØÕÑÒÎÛËÃÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÖÇØÇÚËÛËÃÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÙË
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÍÂÖËÊÕ®

Συγκριτικό πλεονέκτημα
¬ÁÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÑÇÛ×ÝÕÞØÄÔÕÝÓËÚØ¦ËÏ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÙßÍÑØÏÚÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇ!©ÚÏÓÖÕØËÃÔÇÌÁØËÏÙË
ÖØ×ÚÕÖÒ¦ÔÕÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÇÕÖÕÃÇÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÖËÔÏÞØÁÝ
ÖÇØÄÚÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÕØÏàÄÔÚÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ©ÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ÛÇËÔÚ¦ÐËÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÇÌÕÆ
Ó¦ÒÏÙÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇÑØÃÙÏÓÕÖÕÙÕÙÚÄÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÖÕßÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÑÏÔËÃÚÇÏ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÆÙÎÝÚÕßÑËÒÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
Ñ¬ÙÃÖØÇÔÇÚÇßÚÃÙËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦ÁÞËÏÖÁÙËÏÂÊÎÙÚÕÑËÔÄ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÏÙÞËÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ËÙÚÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕß
ÙÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ
ÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÔÇÚÕÔÚÇßÚÃÙËÏÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝ§

Η ανακοίνωση ÚÕßÖÇÑÁÚÕßÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÇÏÌÔÏÊÃÇÙËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÑßØÃÜÝËÖËÏÊÂ
ÁÛËÚËÛÁÓÇÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÞØÂÙÎÝÚÕß
JHZOI\MMLYÚÕßÓÇÐÏÒÇØÏÕÆ®ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÖÕßÁÞËÏÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÖØÄÙÈÇÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÏÝ
ÇÍÕØÁÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊËÔ
ÂÚÇÔÕÏÓÄÔÕÏÖÕßÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
¬ÕÃÊÏÕÙÕÑËÃÞËßÖÕÙÚËÃÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÑÇÏÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÏ×ØÍÕÝ
²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝÄÚÇÔÙËÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÑÒËÃÊÎÝ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝÚÕß
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÚÕÙÞÁÊÏÕ
©ÞÇÓÎÒ×ÔÚÄÔÜÔ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝ
ÑÇÚÁÛËÙËÞÜØÃÝÖËØÏÙÚØÕÌÁÝÚÎÊÏÇÌÜÔÃÇÚÕßËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÖÜÝËÃÔÇÏ
ÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÚËÛËÃÛÁÓÇÓËÃÜÙÎÝÚÕß
ÙÚÄÞÕßÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇ
ÑÕÔÊÆÒÏÇÚÕßJHZOI\MMLYÇÂÚÇÔ
ÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÛÇÁÖÒÎÚÚËÚÎÔËß¦ÒÜÚÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝÁÔÇÔÚÏÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÏÙÚÜÚ×ÔÃÍËÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÛÇÊÏÑÇÃÜÔË
ÚÕÔÇÔÇÖÒÎØÜÚÂßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÁÙÇÙË×ØËÝÎÊÏÇÌÕØ¦
ÇÖÄÊÕÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÇßÐÂÛÎÑËÄÙÕËÃÞËÓËÏÜÛËÃÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÃÓÎÔÕ©Ñ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÚÕI\MMLYÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÏÇÚÎØÎÛËÃÇÔÁÖÇÌÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕß!
1. §ÇÑÇÒÆÉËÏÇÔÞØËÏÇÙÚËÃÚÕÑÄÙÚÕÝÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÍÏÇ
ÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦
2.§ÇßÖ¦ØÞËÏÜÝËÍÍÆÎÙÎÍÏÇÚßÞÄÔ
ÇÖ×ÒËÏËÝÇÖÄÚÕ(ZZL[7YV[LJ[PVU
:JOLTLÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
3. §ÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÕßÞØÄÔÕßÂÚÕ
ÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎËÖÎØË¦ÙËÏÙÕÈÇØ¦ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

Οι προτάσεις
¥ÙÚÄÙÕ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝËÃÞÇÔÂÊÎÒ¦ÈËÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂ
ÚÕßÝÑÇÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÕÑ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝÑÇÒËÃÚÕÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÖÕßËÔËÃÊËÏ
ÖØÕÚ¦ÙËÜÔÁÌÚÇÔÇÔÈØÕÞÂ®ÙÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦
ÑÇÏÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
©ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÃÞËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÑÇÏËÖÃÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕß
ÖÇÑÁÚÕßÖÕßÛÇÇÔÇÑÕÃÔÜÔËÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝÛËÒËÚÇÓÁÚØÇÔÇËÙÚÏ¦àÕßÔÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ×ÙÚËÔÇÚÕÔÜÛÕÆÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÃÙÎÝ
ÖØÄÚËÏÔËÁÔÇÓÁØÕÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÚÕß
 ÔÇËÃÔÇÏËÌ¦ÖÇÐ×ÙÚËÔÇÓÎ

ÞÇÛËÃÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ ÚÕßÚÕÇÔÕÏ
ßØÜÖÇÃÕÏÊËÔÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÚËÒÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÓËÃÜÙÂÚÕß
Ï»ÇßÚÄÖØÄÚËÏÔËÚÕÄÖÕÏÕÓÄÔÏÓÕ
ÓÁÚØÕÍÏÇÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÔÇ
ÓÎÔÁÞËÏÑÄÙÚÕÝÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚ
ÎÎÙÆÔÚÇÐÎÑÕÙÚÃàËÏËÑÇÚ
ÑÇÏ¦ÒÒÇËÑÇÚÔÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÜÝ
ËÌ¦ÖÇÐÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕß
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÖÞÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÈØËÌÕÔÎÖÏÇÑ×ÔÙÚÇÛÓ×ÔÑÒÖ¬ÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÇßÚÂÌÁØÕÔÚÇÏÔÇßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔÑÏ
¦ÒÒÕÏßÖÕßØÍÕÃÄÖÜÝÕÑ¬ÙÇÑÇ-

ΑΠΕ/ΜΠΕ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ο κ. Γιώργος ΧουλιαράκηςÊÚÉÜÉ³ÑÐÓ³¨ÑÑÉ³{ÒÇÈ¨³Ë³Ø
³iÉËTÈi³iØÑ¨ÑooÊØ
Ò×ÚÕÝÑÏÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝØÇÍÇÙ¦ÑÎÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÙßÙÞËÚÏÙÓÕÃÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÊËÔÂÚÇÔßÖÁØÇßÚ×Ô
ÚÜÔÇÖÄÉËÜÔ
ÈÇÙÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÂÚÇÔÕÏÖÇØÕÞÁÝÔÇ
ÇÌÕØÕÆÔÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ©±ª
ÑÇÚØÇÑßÒ×ÔÚÇÝÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÃÞËÖÇØÇÙÆØËÏÄÒÇÚÇÇÔÇÞ×ÓÇÚÇÙÚÕÔËÍÍËÔÂÒÇáÑÏÙÓÄÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÏÇÚØÃÚÎÁÔÙÚÇÙÎÚÕßÑ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÂÚÇÔÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÖØ×ÚÇ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÚÇÓÁÚØÇ
¬ÕÖÇÑÁÚÕÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕ
¦ÈÈÇÚÕÓËÚÕÔ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÔÇÑ¦ÔËÏÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÊÏÇÚÎØËÃÙÚÕÇÑÁØÇÏÕÚÏÝ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÚÕßßÚÄÝËÃÔÇÏÕÒÄÍÕÝÖÕßÚÎËßÚÁØÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇ
ÓÎÔËÃÔÇÏÙÚÕÑ¦ÊØÕÚÎÝÖÇÔÎÍßØÏÑÂÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÕßÖÇÑÁÚÕßÑÇÏ
ÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕ¦ÖÖËÏÕ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÁÌßÍËÍÏÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙËÙÆÔÕÊÕÚÕß©©ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇ
ÓËÚÇÈËÃÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÎÔÛÂÔÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÚÕß ÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÏÝÚÕßÓÎÔÄÝ¬ÕÚÏÛÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÚ¦ËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕ

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο «πισωγυρίσματος»
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπλέξαμε! ËÔÂÚÇÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÇÔ
ÑÇÏÂÚÇÔÊßÙÚßÞ×ÝÖØÕÈÒÁÉÏÓÕÏÇÌÜÔ×ÓËÇßÚÕÆÝÖÕßÓËÑßÔÏÙÓÄ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÎËÑ¦ÙÚÕÚËÑßÈÁØÔÎÙÎÚÇÊÃÔËÏÄÒÇ®ËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËßÛÁÜÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ×ÝÓÕÏØ¦àËÏÞØÂÓÇÓËÚÄÙÕ
ÑØÇßÍÇÒÁÇÉÎÌÕÛÎØÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄ
¬ÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÁÚËÔÇÚÕßÝÚÕßÓÖ¦ØËÏÖ¦ÒÏ"®
ËÝÑÇÏÕÏËØÜÚ×ÔÚËÝÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßÁÓËÏÔÇÔÙÖÃÚÏÚÕßÝÍÏÇÔÇ
ÚÏÓÜØÂÙÕßÔÚÕÔÇÓÇØ¦®ÂÊËÔ
ÉÂÌÏÙÇÔÚÎÙËÏÙ¦ÞÛËÏÇ®ÑÇÏÚÎÔ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔÇØ¦
ÚÇÆÚÇÊÁÞÕÓÇÏÄÚÏÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕß
ÓÁÍÏÙÚÕßËÍÜÏÙÚÏÑÕÆ®ÕÌÁÒÕßÝÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÚÕßÉÎÌÕÌÄØÕßÙßÔ¦ÊËÏ

Μετά τις ανακοινώσεις
Τσίπρα στο Ζάππειο,
η Ελλάδα βρίσκεται
αγκαλιά με τον κίνδυνο
του «backtracking».
Η οικονομία βρίσκεται
πάλι σε κίνδυνο.
ÖÒÂØÜÝÓËÚÕÔÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÖÇÏÍÔÃÕßÑÄÓÎÑÏ
ÄÚÇÔÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËÖÇØ¦ÒÕÍËÝËÖÏÒÕÍÁÝÄÖÜÝÙßÔÁÈÎÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÚÕ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÊÎÒÇÊÂÙËØßÐÁÒÒËÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÑÇÏÇÒÒÕÆ
ÁÞÕßÔÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÇÛÄÒÕßÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÊÕßÔÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÑ¦ÔËÏÁÔÇÔÇÑÄÓÎÑÆÑÒÕÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÑÇÑÄËÇßÚÄ®

ÚÎÝ¬ÕÊËÔÓÇàÁÉÇÓËÚÎÔ
ÑØÃÙÎÚÜÔÊÏÖÒ×ÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔ
¬Õ ÊËÔËÒÁÍÐÇÓËÚÎÊÏÄÍÑÜÙÎÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ¬Õ
ÊÏÇÑÄÉÇÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÕÊËÔÇÔÇÙßÔÚ¦ÐÇÓËÇÓÁÙÜÝÚÕÚØÇÖËàÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇ¬ÕÊËÔÑÒËÃÙÇÓË
ÚÕÊËÆÚËØÕÓÔÎÓÄÔÏÕÕÆÚËÄÓÜÝ
ÚÕÖÕßÛÇ¦ÔÕÏÍËÚÕÔÊØÄÓÕ
ÔÇËÏÙÖØ¦ÐÕßÓË®ÚÕ8,ÓÇàÃÓË
ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÚÎÝËßØÜÕÓ¦ÊÇÝ¬Õ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÇÌÇÃØËÙËÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖËÔÊÆÙËÜÔ¬ÕÚÕÐÇÔÇÁÑÇÔËÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏ
ÁØÍÇÄÖÜÝÚÕÒÒÎÔÏÑÄ®¬Õ 
ÊËÔÂÓÇÙÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓËÓÇàÏÑÁÝÊÏËÛÔËÃÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
¦ÛËÌÕØ¦ÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
ÇÑßØ×ÔÇÓËÄÚÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÞØËÏÇàÄÚÇÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÔÇÈÍËÏÍËØ¦
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ

¡ËÚ¦ÚÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ¬ÙÃÖØÇ
ÙÚÕ¦ÖÖËÏÕÎÑÕßÈÁÔÚÇËÃÔÇÏÓÃÇ!
ÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÇÍÑÇÒÏ¦ÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÚÕßÖÏÙÜÍßØÃÙÓÇÚÕÝ®¬ÕÖÇØÇÛÁÚÜÑÇÏ
ÇÍÍÒÏÙÚÃ!)HJR[YHJRPUN®ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÒÏÙËÑÃÔÊßÔÕ
¡ÁÞØÏÑÇÏÕËÖÃÚØÕÖÕÝ¡ÕÙÑÕÈÏÙÃ
ËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÑÇÏÁÞËÏÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÄÚÏÎÕÓ¦ÊÇ¬ÙÃÖØÇÊËÔ
ÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔZVJPH\_
KtTVJYH[LZ®
©ÞËÏØÏÙÓÄÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÃÔÇÏÞÇÕÚÏÑÄÝËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÔÁÔÇÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÑßØ×ÔÕßÔÚÕÑÇÒÄÑÒÃÓÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÊÕÆÒËÉÇÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÕ+LJSHU*VZ[LSSVÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÇØÇÈÇÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔÉÆÞØÇ®ÑÇÔÄÔËÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÔ×ÍÔÜØÃàÕßÔ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÕÌËÃÒËÏÂÊÎÔÇÇÔÇ-

ÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÙÆÔÔÕÓÕÝ
ÓËÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÑÇÔÕÔÏÙÓÄ©
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÁÊÜÙËØËÙÏÚ¦ÒÚÕÔËÏØÜÔËÆÚÎÑËÊÎÓÕÙÃÜÝÕÑ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝ!¬ÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÒÁÐÎ
ÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖÄÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÓÕß®ßÖÕÙÞÄÓËÔÕÝÓÁÚØÇÇÚ¦ÑÚÜÝËØØÏÓÓÁÔÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÙßÍÑØÕÚÕÆÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÚÇÓËÏÇÑÕÆÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇÖÒÎØÜÛÕÆÔÕÏÚÄÑÕÏÚÕßÞØÁÕßÝ×ÙÚËÔÇ
ÓËÏÜÛËÃÎÊÁÙÓËßÙÎÚÕß ®
ÇÖÒ×ÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏ
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÛÇ
ÁØÛËÏÎÒßÖÎÚËØÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÑÛÁÙËÜÔÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÁÑÛËÙÎÚÕß§¬ÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÌÇÔ×Ý
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÒÁÍÞËÏÜÝËÐÜÚËØÏÑÄÝ
ÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝÑÇÏÇßÚÄÊËÔÛÇÇÒ-

Ò¦ÐËÏÕÆÚËÄÚÇÔÛÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÓË
ÁÔÇÇÖÄÚÇÊ¦ÔËÏÇÛÇËÖÏÈÇØÆÔËÏ
ÚÕÑÒÃÓÇ ÕÓÏÙÏÄÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕ¬ÇÓËÃÕ©ÏËÖËÔÊßÚÏÑÕÃ
ÕÃÑÕÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÃÊÏÕÒÒ¦ÊÇÛÇÈØËÛËÃÒÄÍÜÚÜÔÒÇÛ×ÔÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÚÎÝÑÕßÔÕÆÔÄÒÕÏ
ÇßÚÕÃÚÕÊ¦ÑÚßÒÕ
¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÄÒÜÔÄÖÜÝ¦ÖÇÔÚËÝÙßÓÌÜÔÕÆÔËÃÔÇÏÎÕÒÏÍÜØÃÇ
ÓËÚÎÔÇÖÄÙßØÙÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÇÖÄ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ©ÞÏÓÄÔÕÔÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÇØÄÒÕ
ÖÕßÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÍËØÔ¦ËÏ®ÇÒÒ¦ÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÖÕßËÃÞÇÔÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÕÏ
ÇÓÇØÕËÔÏàÁÒÕÏ®ÍÏÇÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÁØÍÇÚËÒËÏ×ÔÕßÔÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÞËÏÇÌÂÙËÏ¦ÊËÏÕÚÕÙßØÚ¦ØÏÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂËÐÁÒÏÐÎËÔÛÇ
ÂÛËÒÇÔÇËÃÓÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÚÇÔÛÇÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
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Οι «Μανωλάδες» της διπλανής πόρτας

Ασυνόδευτοι ανήλικοι εργάζονται «μαύρα» έναντι εξευτελιστικών αμοιβών σε βιοτεχνίες ρούχων, όπου συχνά διανυκτερεύουν
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Από τα παράθυρα ÖÕÒÒ×ÔÎÓÏßÖÕÍËÃÜÔÙÚÇÇÚÂÙÏÇÙÚÕÇÒ¦ÚÙÏ
ÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄÇØÃÙÎÝÎÞËÃÔßÞÛÎÓËØÄÔÕÓÕÔÄÚÕÔÕÝÂÞÕÝÚÜÔØÇÖÚÕÓÎÞÇÔ×ÔÖ¦ÔÏÇÑ¦ÖÕÏÕÝÈÍÇÃÔËÏÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÁÔÇÚÙÏÍ¦ØÕÂÔÇ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕÖËØÃÖÚËØÕ
¬ÇÌ×ÚÇÙÈÂÔÕßÔÑÇÏÕÏÛÄØßÈÕÏ
ÖÇÆÕßÔÇØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßËÓÏÑØÂ
ÞÏÒÏÕÓËÚØÏÑÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕßÝ
ËÔÒÄÍÜ¦ÙÎÓÕßÝ®ÊØÄÓÕßÝÕÏ
ÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÇÔÇÔË×ÔÕßÔÙßÔËÞ×ÝÚÏÝÈÏÚØÃÔËÝÚÜÔÓÖÕßÚÃÑ
ÓËØÕÆÞÇÙËÚÏÓÁÝËßÑÇÏØÃÇÝ®ÚÇ
ÕÖÕÃÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÖÒÁÕÔÙÞËÊÄÔÄÒÕÚÕÔÞØÄÔÕÇÖÄ¦ÍÔÜÙÚËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÔÜÙÚÁÝÓ¦ØÑËÝ©ÏÊÆÕ
ÑÄÙÓÕÏÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÑÕÔÚ¦ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕßÔÚÕÌÇÃÔËÙÛÇÏ®ÑÇÏ
ÚÕËÃÔÇÏ®ÓËØÃÊÇÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÓÄÊÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÙÞ¦ÚÜÝÇÔÛËÃ
ÎËØÍÇÙÏÇÑÂËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ
¬ÕÎÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔÎ
ÛÁÙÎÙÚÕZSH]LY`PUKL_ËÑÚÕÐËÆÛÎÑËÙÚÎÎÛÁÙÎÑ¦ÚÏÖÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÖØÕÙÌÆÍÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏÕÖÕÃÕÏ
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Εργαζόμενοι έφηβοι
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ÑÐ{KÊ³ÈØÉËÑ{mÉÈ¨³i¨ÑÈ³ÑÓiÐÒ³ÈØ

«Είσαι ανήλικος χωρίς
χαρτιά, αν φύγεις
από εδώ, θα σε πιάσει
η αστυνομία», έλεγε
στον Χασάν ο Ελληνας
εργοδότης του.
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Εκκλησίες και πολιτική στα Βαλκάνια
Η ενδοορθόδοξη κρίση με αφορμή το Ουκρανικό έχει διαχυθεί στην περιοχή
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
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ÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝ
ËÔÊÕÕØÛÄÊÕÐÎËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÖÕßÁÞËÏÐËÙÖ¦ÙËÏÓËÇÌÕØÓÂÚÕ©ßÑØÇÔÏÑÄÁÞËÏÊÏÇÞßÛËÃÙÚÏÝÕÓÄÊÕÐËÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝ
ÚÎÙßÔÕÞÂÚÜÔÑÑÒÎÙÏ×ÔÚÕßÝÑÇÏ
ßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚÇÝÚÏÝËÆÛØÇßÙÚËÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÑÇÏËÛÔÕÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÄÖÕßÓÇÃÔËÚÇÏÙËÄÒÇ
ÚÇËÖÃÖËÊÇÙÑÒÎØÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ
ËÖÏØØÕÂÝÆÙÎÝÑÇÏªÜÙÃÇÝ
¡ÄÙÞÇÁÞËÏÇÔÚÏÚÇÞÛËÃÙÌÄÊØÇÙËÇßÚÂÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß©ÏÑÕßÓËÔÏÑÕÆÇÚØÏÇØÞËÃÕßÇÏÙÛÇÔÄÓËÔÎÄÚÏÎßÚÕÑËÌÇÒÃÇËÔÏÙÞÆËÏ
ÚÎÔËÛÔÏÑÂÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÚÜÔ©ßÑØÇÔ×ÔÑÇÏÚÕßÝÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦®ÚÎÝÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕßÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÍÏÇÓÏÇÖÏÕÓËÍ¦ÒÎÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÂªÜÙÃÇÖËÔÇÔÚÃÇÝÕÏ
ÑÇÏÖÏÕÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÕÏßØÜÖÇÃÕÏ
ÞÇÏØÁÚÏÙÇÔÚÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÇÖÄÙÞÏÙÎ®ÚÕß ÏÁÈÕßÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÓÏÇÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇ
¶ÚÕ ØËÓÒÃÔÕÑÇÚÂÍÍËÏÒËÄÚÏÚÎÔ
ßÖÕÑÃÔÎÙÇÔÑÇÏÚÎÔËÖÁÈÇÒÇÔÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÑÆÑÒÕÏÚÕß
ªÜÙÏÑÕÆÇÚØÏÇØÞËÃÕßËÖÏÓÁÔÕßÔ
ÄÚÏÁÈÇÒËÚÕÞÁØÏÚÕß®ÑÇÏÚÕÇÚÏÑÇÔÄ¶ÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÔÙËÇßÚÂÚÎ
ÊÏËÒÑßÙÚÃÔÊÇÓËÚÎªÜÙÏÑÂÑÑÒÎ-

ÙÃÇÇÔÕÏÞÚ¦ÚÕ¢ÇÔ¦ØÏÑÇÏÚÕÔÑÑ
ÇØÛÕÒÕÓÇÃÕ
¡ÕÒÕÔÄÚÏÓËÚ¦ÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÂÚÚÇÚÕßÁÚØÕÕØÕÙÁÔÑÕÖØÜÚËØÍ¦ÚÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝßÚÕÑËÌÇÒÃÇ
ÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ®ËÖÏÑØÇÚËÃÓÏÇÙÞËÚÏÑÂÆÌËÙÎÍÆØÜÇÖÄÚÕÛÁÓÇËÔ
ÇÔÇÓÕÔÂÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÑÇÏÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝªÜÙÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝÕÒÕÑÕÒ¦ÓÙÑÒÇØÃÜÔ
ÚÎÝÇÔ¦ÒÎÉÎÝÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÇÖÄÚÕÔ
ÔÁÕÖØÄËÊØÕÒÇÔÚÏÓÃØËÒÁÔÙÑÏÕ
ÕÖÕÃÕÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ËÃÞËÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÎªÜÙÃÇÊËÔÁÞËÏÖ¦ÉËÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝÙÚÏÝ
¦ÒÒËÝÑÑÒÎÙÃËÝÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏÚÕ¢ÇÔ¦ØÏ
ÏÇÚÎ¡ÄÙÞÇÎÛØÎÙÑËÃÇÂÚÇÔ
ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏËØÍÇÒËÃÕÚÎÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÚÕÓÁÙÕÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÜÔÕØÛÄÊÕÐÜÔÖÒÎÛßÙÓ×Ô
ÙËËßÇÃÙÛÎÚËÝÍÏÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÚÎÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÜÝÎÇÒÑÇÔÏÑÂ
ÎÇÒÚÏÑÂÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÇÒÒ¦
ÑÇÏÕ ÇÆÑÇÙÕÝÑÇÏÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝÍÏÇÔÇËÖÎØË¦àËÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏËÛÔÕÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝÚÎ
ËØÈÃÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÚËÐÕÞÂÔ
ËÐÁÊØÇÓËÍÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝØÜÙÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÎÑÑÒÎÙÃÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖËßÛËÃÇÝ
ÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÎÕÖÕÃÇÙÚÎØÃàËÏÚÏÝ
ÇÑØÇÃËÝÛÁÙËÏÝÚÕßÇÚØÏÇØÞËÃÕß
ÍÏÇÚÕ ÄÙÕÈÕ
ÇØÇÓÕÔÁÝÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô

ÚÕÇÚØÏÇØÞËÃÕ¡ÄÙÞÇÝÖØÕÙÑ¦ÒËÙËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÚÄÚË¡
ÑÏÄØÍÑÏÈÇÔÄÌÙÌÕÊØÄÖÕÒÁÓÏÕ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÔ
ÚÏÓÂÙËÏ¶ÁÒËÍËÎÖØÄÙÑÒÎÙÎ¶ÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÙÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇÚÇÔÁÔÇÝÑÇÒÄÝÚØÄÖÕÝÄÖÜÝ
ÍØ¦ÌÚÎÑËÙÚÇ¡¡ÙÚÇÑÄÖÏÇ¶
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶ÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔ
ÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃ
ÙÇÌÁÝÊÏËÛÔ×ÝÓËÖÕÏÇÖÒËßØ¦ÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÚÕ ØËÓÒÃÔÕÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÖÕßËÖÏÊÃÜÑËÔÇÓÖÒÕÑÇØÏÙÚËÃÎÁÔÚÇÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕ
§¬©ÄÖÜÝËÖÁÈÇÒÇÔÚÇÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝ
ÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÕÏÔÕßÛËÙÃËÝÚÕßÖÇÚØÏ¦ØÞÎ
ßØÃÒÒÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÄÌÏÇÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÏÝËÕØÚÁÝÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÙÚÕÔØÜÙÕÚÕßØÑÏÑÄÖÄÒËÓÕ¶ÇÖÄÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ© ÆØÏÒÒÕÝËÖÁÖÒÎÐËÊÎÓÄÙÏÇÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÍÏÇÚÃÚÄÒÓÎÙËÔÇÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÑÇÏ
ÚÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝÄÖÜÝÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ËÛÔÄÚÎÚËÝÙÚÏÝÙÚØÇÚÏÁÝÚÕß¬Ù¦ØÕßÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÛÆËÒÒÇÊÏÇÓÇØÚßØÏ×ÔÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ª¦ÔÚËÌÔÇÇÖÕÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÎÔÇÒÇàÕÔËÃÇ®ÚÕßª×ÙÕßÏËØ¦ØÞÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÂØÛËÜÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÝ
ÎÍÁÚÎÝÑÇÏÌËÆÍËÏÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ®

«Ενα εργαλείο»
ÏÇÚÕ ØËÓÒÃÔÕÎªÜÙÏÑÂ©ØÛÄÊÕÐÎÑÑÒÎÙÃÇËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÁÔÇ
ËØÍÇÒËÃÕÓÏÇÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎ

ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÓËÚÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄËßØÜÖÇáÑÄÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝ®ÇÔÁÌËØËÙËÇÔ¦ÒßÙÂÚÎÝÎ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ^VYSKHMMHPYZQV\YUHSVYN
ÒÒ¦ ÖÇÏÞÔÃÊÏ ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝ
ËÖÏØØÕÂÝÑÇÏÊÏ»ÇßÚÂÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊËÔÑ¦ÔËÏÓÄÔÕÎªÜÙÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝ¬ÕÇÚÏÑÇÔÄÑÇÏÓÇàÃÚÕß
Î ÇÛÕÒÏÑÂÆÙÎÇÙÑÕÆÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÑÇÏÕ¦ÖÇÝ¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝ
ÁÞËÏÖËØÏÕÊËÆÙËÏÙËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÖÒÎÔÚÎÝËØÈÃÇÝ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ
¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËªÕßÓÇÔÃÇÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÇÖÄÄÖÕßËÐÁÖËÓÉËÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÇÊËÒÌÕÙÆÔÎÝÖØÕÝÚÏÝËÛÔÕÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ¬Õ
ÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝ
ÖËØÏÕÊËÆËÏÙÚÎ§ßØ×ÖÎÑÇÏÕ
ÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ¦ÓÕßËÒ
¡ÖØ¦ÕßÔÓÖÇÑ
ÖÏÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝÚÇÑÄÖÏÇÕ
ÕÔÚÃÌÏÑÇÝÖØÕÙÑÆÔÎÙËÙÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÎ¡ÎÚÁØÇ¬ËØÁàÇÚÎÔÕÖÕÃÇËÙÞ¦ÚÜÝÚÕÇÚÏÑÇÔÄÇÍÏÕÖÕÃÎÙËÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÑÆÓÇÙßÓÖ¦ÛËÏÇÝÑÇÏÊßÔ¦ÓËÏÖËÊÃÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕß ÇÛÕÒÏÑÏÙÓÕÆ
ÙÚÕßÝÇÒÈÇÔÏÑÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝËÔ×ÜÝÑÇÒÄÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝËØÜÚÎÛËÃÝÍÏÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ

Επισκεπτόμενος ³Ñ.~Ì{Ñ(ÒÑØ'¨Ño~Ë~ØÑÓ×ÈoÉÑÑ×¨ÓØÈ
ÚÑÐ¨ÖÑÑÉ~Üi×ÚÖØÉÐÜ~Ê³È~¨Ñ{~ÌÇÊ³iÐÑ
ÚÎÝÍÃÇÝÊØÇÝÔÇÇÍÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔ
ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕ ØÕ¦ÚÎÑÇØÊÏÔ¦ÒÏÕ
ÚÁÖÏÔÇÚÝ¦ÌÎÙËÇÔÕÏÞÚÄÚÕÛÁÓÇ
©ÚÁÖÏÔÇÚÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÕßÝÁØÈÕßÝ
ÕØÛÕÊÄÐÕßÝÑÄÑÑÏÔÕÖÇÔÃ®ÑÇÛ×Ý
ÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÄÚÏËßÒÄÍÎÙËÚÕ
ÌÇÙÏÙÚÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÚÜÔ ØÕÇÚ×Ô©ßÙÚ¦ÙÏÙÚÎÔ ÇÚÕÞÂ
©ÕÔÚÃÌÏÑÇÝÇÖÁÌßÍËÇÔÇÌÕØÁÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÑÒÎÌÛÕÆÔ
ÜÝËÓÖÒÕÑÂÙÚÕÕßÑØÇÔÏÑÄàÂÚÎÓÇ
ÇÒÒ¦ÓËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÙÚÎÔ
ÍÃÇÊØÇËÑÑØËÓËÃÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕß
ÓËÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÚÎÝ©ØÛÄÊÕÐÎÝ
ÑÑÒÎÙÃÇÝÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝ©ßÔÃÇÝ

ÚÎÔÕÖÕÃÇÎªÜÙÃÇÑÇÚÎÍÕØËÃÄÚÏ
ÓËÚÎÔËßÒÕÍÃÇ®ÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆ
ÄÞÏÓÄÔÕÈÕÂÛÎÙËÚÕÔÕØÕÙÁÔÑÕ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎÔßÚÕÑËÌÇÒÃÇ
ÇÒÒ¦ÁÖÇÏÐËÑÇÏÖØÜÚËÆÕÔÚÇØÄÒÕ
ÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ¡ÇáÔÚ¦ÔÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÔÁÚØËÉÇÔÚÕÔÌÏÒÕØ×ÙÕÖØÄËÊØÕ
ÏÇÔÕßÑÄÈÏÚÝ
ÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÍÏÇ
ÚÎÔßÚÕÑËÌÇÒÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÕÖÇÚØÏ¦ØÞÎÝ ÆØÏÒÒÕÝÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÕØÛÕÊÄÐÕßÝÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÇÖÕØØÄÌÎÙÎÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÈÁÈÎÒÎÆÙÎ®
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H επιβίωση ³iØÜ{~ÊØÑ¨~ÖÙÑØÉËÑ{ÈÌÑÉ{ÜÊT¨ËØ³ÒoVÌÈ~ÈioÒÉ{VÂÉ~È¨ÒÇÉ³Ñ{~Ñ{oÉÒÉ{!{É{Ù{~Ë¨É{Ù{ÖÌ³{³É³È{Ñ~ÌÑÈ³ÌÇËØÉÂÑ×Ñ{³ÉË³ÉÜÉËØÑÌ³iå¨~³{~ÊÐÓÑ³ÑÉÌÐÉÑÆÆT¨Ì{Ñ

Από την Αρκτική έως τον Αμαζόνιο...
Οι πάγοι λιώνουν με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ανέμεναν οι επιστήμονες – Η Αλάσκα πρώτη σε απώλειες
H κλιματική ÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇËÊ×ÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÚÂÑÕÔÚÇÏÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÚÇÞÆÚÎÚÇÞ¦ÔÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕß ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕßÝÖ¦ÍÕßÑÇÏ
ÞÏÕÔÏÕÆÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
©ÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖ×ÒËÏËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒ¦ÙÑÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÙÚÎ§ÄÚÏÇ
ÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÕÔØÑÚÏÑÄ ÆÑÒÕ
¡ÁÙÇÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÙÞËÊÄÔÄÒËÝÕÏÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÞ¦ÔÕßÔ
Ö¦ÍÕÚÇßÚÄÞØÕÔÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
Õ¡¦ÏÑÒËÓÖÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝßØÃÞÎÝÖÕßËÑÖÄÔÎÙËÓÃÇ
ÓËÒÁÚÎÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÜÔÖÇÍËÚ×ÔÜÔÏ»ÇßÚÄËßÛÆÔËÚÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÔÈÁÈÇÏÇÑÇÔËÃÝ
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Η αναμέτρηση
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...η καταστροφή της ζωής επιταχύνεται
Η ανθρωπότητα πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται, ωθώντας ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών στον αφανισμό
Του BRAD PLUMER

Το έκτο κύμα

THE NEW YORK TIMES
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Κινούμενη άμμος
το πολιτικό σκηνικό
στη Μεγάλη Βρετανία

Νέο επεισόδιο στις ψυχρές σχέσεις Ουάσιγκτον - Βερολίνου λόγω Τραμπ

Λόγω των οπαδών του σκληρού Brexit
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Πόλεμο ~Ñ³Ò³iØ{³¨{~ÊØÐÊÐiØÙ{ÉÂÒoÉ{Ñ~¨ÙÉÂ{ÌØ$Öoo¨Ø¨ÚÈÈ¨oÌØË~³¨$¨ÐÑVÈÉ{ÜÓoÉ{ÑÉÑÑ×Ó¨É{ÓÑ¨³Ì³È
Ñ{³Ì¨i³ÈÙÈÑÐÌi¨ËiiØ³ÈÑÈ³¨Èoo¨{~ÖÑÈ³~¨Ñ³¨{~ÖÑ¨ÉÜÚÌ³Ø~Ñ{³TÉ{¨Ì³É¨É~×ÒÉÑ~¨ÑËÈoo¨{~
{ÙÉÜoiÐÒ³³È¸ÆÖÑ{Ñ ÙÉ{~³{~Ê³iØ×{ÜÙÂËÑØ³È$¨ÐÑV
ÉÌØÑÌ³ÈØÑoÑiÐÓÈØÈÐ{Üi³ÓØ³È¨ÓÙ¨È0¨ÑÐVÉËÑ{i
ÈÇÊ³iioÖ¨ÑÌ³ÑÙiÐÌ{ÑÐiÐÉËÑ~Ñ{³iÑÒo~itÑÑ~ÑË{ÊØu
³ÈØ.ÉÌÜi³iT¨ÑVÑoÒÜÐÑ³Ñ³iØ{ÑÜ{³{~ÊØÉTÊØ~Ñ³ÉÙÑ×ËÇ³Ñ{o{ÑÑÑ³{~Ñ³Ñ³ÑÚÖÑÌÑÙ¨{Ò³ÉØ³iÐÊÐi³È×Ñ{³{~Ö
~ÑÚÉ³³Ø³ÈÑÈÒ¨TÈÌ¨Ú{VÈÐÐÒTÈ³iØÑÇ{³{~ÊØÉ¨ÐÑËÑØËo¨{ÑÌ³i(¨³T¨{ÒVÑÙ¨{Ò³ÑØ³È¨ÚÈÈ¨oÖÐ¨É Òo~{V
É~³ÉÜÉÚÓ³ØÊ¨Ñ³iØÉÂÓoÉ¨iØ~Ñ³Ò³iØ ..Û³l®VÑÖ¨Úi~ÉÐÓÑ³iÖT³ÑÑÌ³iÜÑ³ÉËÑ³Ñ¨³Ö¨o{ÑÑÑ³{~Ñ³Ñ³ÑÚÉË
ÑÌÒoÑÜÐÑ³ÈÑ³{iÐË³i¨ÚÈÈ¨oÖ³È´mV~{ÖÜÑ~ÐÌØ
ÖØÕÚÏÓÄÚËØVÝÇÖÄÚÎÙÏÜÖÂ¬ÎÔ
ÖÃÙÚÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÙÚÎÓÁÛÕÊÕÇßÚÂÇÖÁÊËÏÐËÎ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÎÝ
ÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÝÚÎÝ ØÏÓÇÃÇÝÙÚÎ
ªÜÙÃÇÓËÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÔÇÙßàÎÚËÃÊËÑ¦ÊËÝÌÕØÁÝÓËÚÕÔª×ÙÕ
ÖØÄËÊØÕÕÆÚÏÔÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÇØÄÚÏÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÎÝÊËÔÁÖËÏÙÇÔÚÕÔÕÆÚÏÔÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÕßÕÏËØÓÇÔÕÃÉÎÌÕÌÄØÕÏËÑÚÃÓÎÙÇÔÚÏÝËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÎÝÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÇÖØÕÙÞÂÓÇÚÇÕ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ
ÇØÑÁÙÚÎÑËÙËÇÙÇÌÂÊÁÙÓËßÙÎ
ÍÏÇËÖÄÓËÔÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÁÞÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙË¡ÄÙÞÇÑÇÏÕßÊÇÖÁÙÚÎßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÚÎÔ
ÖØÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
ÖØÕÝÚÇÔËÕÇßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÚÎÝªÜÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝ©ßÍÍÇØÃÇÝ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÊËÔÙßÍÑØÇÚÂÛÎÑËÕÆÚËÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇÄÖÕß
ËÖÇÔÇÈËÈÇÃÜÙËÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝËÏÊÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝ®
ÓËÚÇÐÆ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÕÔÊÃÔÕß
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÕÕÓÖÁÕ
ÁÙÖËßÙËÔÇÇÙÑÂÙËÏÇßÙÚÎØÂÑØÏÚÏÑÂÙÚÕßÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÔÇ

ÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÊÃÑÚßÕ.ÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÚÕßÕÖÕÃÕßËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÑÏÔËàÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ©ÊÏÊÇÑÚÏÑÄÝÚÄÔÕÝÚÕß
ÕÓÖÁÕÛÇËÃÞËËÐÕØÍÃÙËÏÑ¦ÛË
¦ÒÒÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÕßËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄ ÄÓÓÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÄÓÜÝ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÕÌÏ¦ÙÑÕÚÕß)YL_P[
ÑÇÏÕÏÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝËÏÑÇÙÃËÝÍÏÇ
ÚÕÔÞØÄÔÕÖÇØÇÃÚÎÙÎÝÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÁÞÕßÔßÖÕÈÏÈ¦ÙËÏÚÎÙÞÁÙÎØËÚÇÔÃÇÝ
ÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇ

Ζήτημα αξιοπιστίας
ÁÒÒËÏÉÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
Ñ¦ÔËÏÖÕÒÒÕÆÝßØÜÖÇÃÕßÝÔÇ
ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÇÔÕÏÑÚ¦
ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝ
ËßØÜÇÚÒÇÔÚÏÑÂÝÙßÓÓÇÞÃÇÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÕÚËÒËÃÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÒÃÚ
ÎÕÖÕÃÇËÑÚÏÓ¦ËÏÄÚÏÕÏÊËÔ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÒÁÕÔÇÐÏÄÖÏÙÚÕËÚÇÃØÕØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÓËÄÚÏ
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÁÔÇÝ
ÙÚÇÛËØÄÝßÚÏÑÄÝÙÆÓÓÇÞÕÝÄÖÜÝ
ÃÙÞßËÑ¦ÖÕÚË®ËÃÖËÕ¢ØÃÔÚØÏÞ
¡ËØÚÝÎÍËÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ
¬ÇÒÄÍÏÇÚÕß¡ËØÚÝÁÞÕßÔÏÊÏÇÃ-

ÚËØÎÈÇØÆÚÎÚÇÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÚÒÇÔÚÏÑÂÁÌßØÇ®ËÑÌØÇÙÚÂÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏËØÕÒÃÔÕßÇØÄÚÏÕÏÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇËÑÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕß§¬©ÖØÕÞÜØ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇÚÎ
ØÜÙÏÑÂËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÎËÊØÇÏÜÓÁÔÎÖÒÁÕÔ¦ÖÕÉÎÙÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÙÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎßØ×ÖÎÊËÔÓÖÕØËÃÖÏÇÔÇ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÏÝ
ÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔÄÓÜÝÎ
ËØÓÇÔÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÇÊÆÔÇÓÕ
ÑØÃÑÕÙÚÎ§¬©áÑÂÇÒßÙÃÊÇÑÇÛ×ÝÖÇØ¦ÚÏÝÇÖËÏÒÁÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÑÇÚ¦ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÍÏÇÚÕØ¦Ô
ÚÕÔÇÓßÔÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
§¬©ÑÇÏ¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÚÕËØÕÒÃÔÕËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßßÖÕÙÑ¦ÖÚËÏ
ÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÙßÓÓÇÞÃÇÝÓËÚÎÔ¦ØÔÎÙÂÚÕßÔÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝ©ÇÓßÔÚÏÑÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÛÇËÃÔÇÏ
ÊÏÙËßØ×ÚÕÇÔÚÃÚÜÔ
ÊÏÙÖÕßàÂÚÎÙËÎßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
©ØÍÂÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÖØÕÑÇÒËÃÎ¦ØÔÎÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÔÇ
ÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
/\H^LPÇÖÄÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÊÏÑÚÆÕß.ÙÚÎÞ×ØÇÔÎÙßÞÕÆÓËÄÚÏÎÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÛÇßÖÕÙÚËÃ
ÖÒÂÍÓÇÑÇÛ×ÝÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇ¦ÔÚÒÎÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ÓËÚÕÊÃÑÚßÕ.ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇßÚÄÙÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÚÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÄÚËÊËÔ
ÛÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÓÇàÃÚÕßÝÍÏÇ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇßÚÄÛÇËÃÔÇÏ
ÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÓÇÝÙÞÁÙËÏÝ®ËÃÖËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬©ÙÚØÇÚÎÍÄÝ ÁØÚÏÝÑÇÖÇØÄÚÏ
REUTERS

«Η πρωθυπουργός ÒßÖ¦ÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔÑÇÚÕØÛ×ÙÇÓËÔÇ
ÇÖÕÞÜØÂÙÕßÓËËÍÑÇÃØÜÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ ÇÚÇÔÕËÃÚÎÊßÙÌÕØÃÇÖÕßÇßÚÄÖØÕÐËÔËÃÙËÓËØÃÊÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ®ÖÇØÇÊÕÞÂ
ÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇÛÇ
Ò¦ÈËÏÓÁØÕÝÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙßÔÕÊËßÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔËÒÖÃÊÇÄÚÏÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂÛÇÉÎÌÃÙËÏÙÚÎÔ
ÚÁÚÇØÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ×ÙÚËÕÏØËÚÇÔÕÃËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÖÕßÛÇËÑÒËÍÕÆÔÙÚÇ
ÚÁÒÎ¡ÇãÕßÔÇÓÎÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÇ
ÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÕßÝÚÕÔÕÆÒÏÕ
©ÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÙßÓÈËÃÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÔÇÑÇØÖÕÌÕØÂÙÕßÔÙÆÔÚÕÓÇ
ÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÏÙÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ
ÄØÓÖÏÔÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÙÚÇÚÁÒÎ
¡ÇØÚÃÕß©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏËÔÓÁÙÜÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÕÖÇÊ×Ô
ÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÛËÜØÕÆÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÙÚËÔÂÚÎÙÞÁÙÎØËÚÇÔÃÇÝ
ÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÕØØÃÖÚÕßÔÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÝÖËØÃÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÙÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎËÖÏÞËÏØËÃ
ÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ÔÇØËÆÓÇÕØÍÂÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÒÃÚÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄÏÇÞÁÝÖËØÃËÛÔÏÑÂÝ
ÓËÏÕÊÕÙÃÇÝ®ÓËÇÙÚ¦ÛÓÎÚÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÎÓËÚËÜØÏÑÂ¦ÔÕÊÕÚÕßÔËÕÙÆÙÚÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ)YL_P[®ÚÕß
§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚàÖÕßÐËÖËØÔ¦ÚÕßÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÙËÄÒËÝÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ

Η ολιγαρχία
ÚÕÔÁÕÇÌÂÍÎÓÇÚÜÔÕÖÇÊ×Ô
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÐÄÊÕßÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÁÞËÏÂÊÎÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÙßÓÌÜÔÃÇ¡ÁÏ ÄØÓÖÏÔ®ÑÇÏÕÖØÕÙËÑÚÏÑÄÝÞÕØÄÝ
ÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÇÖÕÐËÔ×ÙËÏ
ÕÆÚËÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÎÝËÐÄÊÕßÕÆÚËÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÍÃÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÝÔÎ

ßÖÄÛËÙÎÚÕß)YL_P[ÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇ
ÇÖÕÑÄÉËÏÚÕÔ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÇÖÄ
ÚÎÒÇáÑÂÈ¦ÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÇÖÕÚØÁÖÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕß
ÇØÏÙÚËØÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÚÄÚËÄÒÇ
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÁØÏÐÇÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÒÏÍÇØÞÃÇÝ
ÙÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇßÖÁØÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÐÄÊÕßÛÇÁÞÕßÔÖÏ¦ÙËÏÚÄÖÕ
ËÏÝÊÏÖÒÕÆÔ!ÖØ×ÚÕÔËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔ ÄØÓÖÏÔÑÇÏÊËÆÚËØÕÔ
ÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎØËÚÇÔÃÇÙËÖÇØ¦ÊËÏÙÕÚÎÝÖÒÂØÜÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÏÝÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÇÝ¡ÇãÕßÖ¦ÔÚÜÝÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÊÏÇÚÂØÎÙËÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏßÖÁÙÚÎÙÇÔÙÇØÜÚÏÑÂÂÚÚÇÞ¦ÔÕÔÚÇÝÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÊÎÓÕÚÏÑÕÆÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝ
ÇÖ»ÄÚÏÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÙßÔÚØÏÈÂ
ÇßÚÂÑÇÏÕÏÌÄÈÕÏÍÏÇÖÇÔÜÒËÛØÃÇ

Οι Συντηρητικοί της Μέι
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Επισήμως η καγκελαρία
κράτησε χαμηλούς
τόνους όσον αφορά
την προσβολή
του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών.
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Στη Γερμανία τον περίμεναν,
στο Ιράκ βρέθηκε ο Πομπέο
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Αναζητεί σωσίβιο
σε Συρία - Κύπρο
ο Ταγίπ Ερντογάν
Η οικονομική και πολιτική διολίσθηση του Τούρκου προέδρου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Νιώθω ακριβώς την ίδια πικρία,
την οποία αισθάνθηκα πριν από
12 χρόνια. Δεν μπορώ να κατανοήσω την απόφαση για ακύρωση των
εκλογών στην Πόλη», υπήρξε η αντίδραση του Αμπντουλάχ Γκιουλ
στις τελευταίες εξελίξεις βδομάδα
που πέρασε. Όπως πολλοί συμπολίτες του, έτσι και ο τέως πρόεδρος
της Τουρκίας εκφράζει προβληματισμό για την τροπή των εξελίξεων
και διαφωνεί με τις αντιδημοκρατικές πρακτικές που ακολουθεί σήμερα το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και οι οποίες
έχουν κοινά σημεία, με αυτές που
πριν από 12 χρόνια επιχείρησαν
να μπλοκάρουν την είσοδό του στο
προεδρικό μέγαρο. Ο κ. Γκιουλ, η
εσωκομματική αντιπολίτευση στο
ΑΚΡ, η οποία το τελευταίο διάστημα
εστιάζει σε διάφορα σχέδια δράσης
σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου
κεντρώου πολιτικού φορέα θεωρεί
ότι η κυβέρνηση Ερντογάν αδυνατεί πλέον αντιμετωπίσει μεγάλα
προβλήματα, όπως η οικονομία και
η σταδιακή συρρίκνωση του ΑΚΡ.
Εξαιτίας αυτών ο κ. Ερντογάν αναζητεί νέα αφηγήματα εθνικιστικής
ρητορικής, στη βόρεια Συρία και
στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη θα επαναληφθούν σε μια συγκυρία που η κατρακύλα της τουρ-








Η Άγκυρα καταφεύγει
στην προβολή της στρατιωτικής ισχύος, ικανοποιώντας τους εθνικιστικούς κύκλους και συμμάχους του Ερντογάν, ο
οποίος οχυρώνεται πίσω
από μια μιλιταριστική
ρητορική για να προφυλαχθεί από την οικονομική και πολιτική κρίση
που συρρικνώνει την
εκλογική του δύναμη.
κικής λίρας δεν έχει τέλος. Την
πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης
του ΑΚΡ, η αντιστοιχία της λίρας
έναντι του αμερικανικού δολαρίου
κυμαινόταν μεταξύ μιας με δύο μονάδες. Την περίοδο Γκεζί, το δολάριο ξεπέρασε το φράγμα των
τριών μονάδων και κατά τη μεγάλη
κόντρα με τις ΗΠΑ λόγω του φυλακισμένου Αμερικανού πάστορα
πέρασε στις τέσσερις μονάδες. Την
προηγούμενη εβδομάδα, μετά την
τόσο αμφιλεγόμενη απόφαση ακύρωσης των δημοτικών εκλογών
στον δήμο της Κωνσταντινούπολης,
το δολάριο έσπασε το φράγμα των

6 τουρκικών λιρών. «Δεν αποκλείεται να δούμε το δολάριο να πιάνει
προσεχώς τις 7 και 8 λίρες, αν δεν
ληφθούν έκτακτα μέτρα», προειδοποιούν σοβαροί Τούρκοι οικονομολόγοι.
Εκτιμούν ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της λιγοστές,
ορθολογικές επιλογές για να κάνει
τις αναγκαίες επώδυνες διορθώσεις
στην οικονομία, όπως η προσφυγή
στο ΔΝΤ, η αύξηση των επιτοκίων
και λήψη αυστηρών μέτρων λιτότητας. Μπορεί, όμως, ο Ερντογάν
να ξεπεράσει εαυτόν και να το πράξει, αναλαμβάνοντας και το ανάλογο
πολιτικό κόστος; Πολιτικοί αναλυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
απαντούν ότι ο πρόεδρος δεν είναι
σε θέση να λάβει επώδυνες αποφάσεις.
Σημειώνουν, μάλιστα, ότι «οι
ξένοι αναλυτές έχουν τη λαθεμένη
αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια
χώρα που συνεχίζει ομαλά την πορεία της με την παντοδυναμία και
την αυτοδυναμία του κόμματος
του Ερντογάν.
Η εξάρτηση των ισορροπιών
της κυβέρνησης από τους Γκρίζους
Λύκους και τους εκπροσώπους του
πολιτικού κατεστημένου, είναι μεγάλη. Στο ΑΚΡ επικρατεί κλίμα ανταρσίας και τα ποσοστά του συρρικνώνονται. Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω μιας τέλειας οικονομικής καταιγίδας».

Η προσφυγή στο ΔΝΤ, η αύξηση των επιτοκίων και η λήψη αυστηρών μέτρων λιτότητας είναι οι απόλυτα αναγκαίες
κινήσεις για τον Ερντογάν κατά τους Τούρκους οικονομολόγους, αναλαμβάνοντας και το ανάλογο πολιτικό κόστος.
Μπορεί όμως να ξεπεράσει εαυτόν και να το πράξει;

Από την κυπριακή ΑΟΖ στη βόρεια Συρία
Η Τουρκάλα πολιτική αναλύτρια,
Μουχντάν Σαγλάμ, αναφερόμενη
στις αναζητούμενες από τον Ερντογάν εξόδους από την κρίση, λέει
για την περίπτωση της κυπριακής
ΑΟΖ: «Οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, οι ανακοινώσεις των
ΗΠΑ, της Ε.Ε., της Κύπρου μπορούν να αναλυθούν μονάχα σε
περίπτωση που συσχετιστούν με
την κατάσταση στην Τουρκία. Τα
προβλήματά μας με τους γείτονές
μας, το γεγονός ότι το δολάριο ξεπερνά τις 6 τουρκικές λίρες, η ακατανόητη απόφαση για επαναληπτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, τα ρίσκα της οικονομίας,
η μείωση της εμπιστοσύνης προς
τις δομές του κράτους, επηρεάζουν
την τροπή των εξελίξεων στις θάλασσες πέριξ της Κύπρου». Η κ.
Σαγλάμ τονίζει ότι οι εξαιτίας της
συμπεριφοράς της Άγκυρας οι πε-








«Δεν αποκλείεται το δολάριο να πιάσει προσεχώς τις 7 και τις 8 λίρες
αν δεν ληφθούν έκτακτα
μέτρα», προειδοποιούν
Τούρκοι οικονομολόγοι.
ριφερειακοί παράγοντες, οι μεγάλες δυνάμεις και οι σύμμαχοι της
παραγνωρίζουν πια τις απαιτήσεις
και τα συμφέροντα της Τουρκίας,
η οποία αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της περιφερειακής απομόνωσης καταφεύγει στην προβολή
της στρατιωτικής ισχύος. Κάτι
που ζητούν εδώ και καιρό οι σύμμαχοι Ερντογάν, ο τουρκικός στρατός, οι Γκρίζοι Λύκοι και οι εθνικιστικοί κύκλοι. Έτσι η μιλιταρι-

στική και εθνικιστική ρητορική,
στο εσωτερικό, βοηθάει τον πρόεδρο να προφυλάξει όσο μπορεί,
από τη μεγάλη οικονομική και πολιτική κρίση, τα ποσοστά της ολοένα και πιο συρρικνούμενης συντηρητικής συμμαχίας». Για τον
αναλυτή Φεχίμ Τάστεκιν, ακριβώς
το ίδιο σενάριο εκτυλίσσεται σήμερα στο βόρειο τμήμα της Συρίας.
Εδώ και καιρό η Άγκυρα εκφράζει
έντονο προβληματισμό για την
ανάδυση ενός αυτόνομου κουρδικού κράτους στην περιοχή. Οι
ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις
δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις
αντιρρήσεις της Άγκυρας κυρίως
εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις τους με
την Τουρκία. Αντιδρώντας σε αυτήν την εξέλιξη, σήμερα η Τουρκία
απειλεί τη Δύση με νέες στρατιωτικές περιπέτειες στην περιοχή.
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Nα επιστρέψει στους ομίλους

Ο πρωταθλητής για 7η στη σειρά χρονιά ΑΠΟΕΛ, ονειρεύεται ξανά τα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει με επίδειξη ισχύος
την κυριαρχία του στο ποδόσφαιρό
μας, δείχνοντας μάλιστα αποφασισμένος να μείνει στον θρόνο του πρωταθλητή Κύπρου και για περισσότερα
χρόνια. Ο νέος τίτλος πρωταθλήματος
είναι ο 7ος σερί και 28ος στην ιστορία
του συλλόγου. Είναι η ομάδα με τους
περισσότερους τίτλους πρωταθλήματος
στο νησί μας, ενώ με το 7ο συνεχόμενο
πρωτάθλημα πέτυχε μια νέα επίδοση
που πολύ δύσκολα θα μπορέσει άλλος
σύλλογος να ξεπεράσει. Κατέκτησε
δώδεκα πρωταθλήματα στα τελευταία
17 χρόνια. Φιλοδοξία των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας είναι να διευρύνουν
αυτό το σερί και την κυριαρχία τους.
Έχουν την ικανότητα και την εμπειρία
για να συνεχίσουν να κυριαρχούν. Στόχος του Ιταλού τεχνικού διευθυντή
Ντομένικο Τέτι και όλων όσοι ασχολούνται με τον προγραμματισμό να
μην προβούν σε πολλές αλλαγές παικτών, αλλά να κάνουν προσθήκες με
ποιοτικούς παίκτες για να μπορέσει
να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η
ομάδα. Η ενίσχυση των πρωταθλητών
θα στοχεύει περισσότερο στη στελέχωση της επιθετικής γραμμής με πρωτοκλασάτους παίκτες, που να είναι
αποτελεσματικοί και θα δώσουν ουσιαστικές λύσεις.

Μέσα στη σεζόν αμφισβητήθηκαν, πέρασαν δύσκολες στιγμές, όμως οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ στο τέλος πανηγύρισαν.

Οι ημερομηνίες που ενδιαφέρουν τους ΑΠΟΕΛίστες

Σε ευρωπαϊκά πρότυπα
Οι επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ μόνο τυχαίες δεν είναι. Έφτασε και έμεινε
στην κορυφή, αφού οργανώθηκε σε
πλήρως επαγγελματικά πλαίσια και
στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών
συλλόγων. Έχτισε μεθοδικά, βάζοντας
πολύ γερές βάσεις, επένδυσε και επενδύει σε νέους ταλαντούχους παίκτες
και ενίσχυσε με κάθε ευκαιρία τον χαρακτήρα της ομάδας που κάνει σε μόνιμη βάση πρωταθλητισμό και διεκδικεί
κάθε χρόνο συμμετοχή του στους Ομίλους μιας εκ των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στην περσινή σεζόν δεν
τα κατάφερε, όμως αυτό το καλοκαίρι
θα επιδιώξει να επιστρέψει στους ομίλους είτε του Τσάμπιονς Λιγκ είτε του
Γιουρόπα Λιγκ. Αυτός είναι ο μεγάλος
και αναγκαίος στόχος για την οικονομική βιωσιμότητά του. Η κατάκτηση
του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία
της ομάδας και έβδομου διαδοχικού
για πρώτη φορά στα χρονικά του κυπριακού ποδοσφαίρου, του δίνει τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να κυνηγήσει τη συμμετοχή του στους χρυσοφόρους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ένας στόχος πολύ δύσκολος (θα προκριθούν στους ομίλους μόνο 4 από τις
πρωταθλήτριες που θα συμμετάσχουν
στα προκριματικά), αλλά όχι ανέφικτος.

Ξεκινά ως «ισχυρός»
Ο ΑΠΟΕΛ με 25.500 βαθμούς συγκομιδή θα είναι σίγουρα στους δυνατούς
στους πρώτους δύο προκριματικούς γύρους του Τσάμπιονς Λιγκ και ενδεχομένως στον γ΄ προκριματικό γύρο εφόσον φυσικά καταφέρει να προκριθεί.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο ο ΑΠΟΕΛ μάλλον θα χρειαστεί να προκύψουν στους

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τσάμπιονς Λιγκ

Ζήσαμε τις τελευταίες μέρες κορυφαίες

ποδοσφαιρικές στιγμές, τεράστιες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ, με τρόπο που επιβεβαίωσε
πως δικαίως θεωρείται η κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων. Αχρείαστες, λοιπόν, οι συζητήσεις για κορυφαίους ή υπερεκτιμημένους ποδοσφαιριστές, για πετυχημένες προπονητικές
τακτικές ή λάθος κινήσεις από τον πάγκο
που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.
Ας αποδεχθούμε απλώς ότι έτσι είναι το
ποδόσφαιρο, ειδικά σε κορυφαίο επίπεδο ομάδων. Ας το κατανοήσουμε πως είμαστε τυχεροί, στην εποχή που ζούμε,
απλώς και μόνο με τη δυνατότητα που
έχουμε να απολαμβάνουμε ποδόσφαιρο
τέτοιου επιπέδου. Σε τέτοιο επίπεδο μας
φθάνει και μας περισσεύει απλώς και μόνο η ιδιότητα του φιλάθλου, και αχρείαστη μας είναι η… ιδιότητα του προπονητή της κερκίδας και του καναπέ…

* * * * *

Θερμό καλοκαίρι

Η στήλη παίρνει τα σημάδια και τα μη-

νύματα από τα… επιτελεία των ομάδων

Το βάρος της οργάνωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος και της επόμενης μέρας
πέφτει στους ώμους του Ντομένικο Τέτι.
προηγούμενους γύρους αποκλεισμοί
ομάδων, όπως οι Σέλτικ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Μπάτε Μπορίσοφ και Αστάνα.
Η πρόκριση της Τότεναμ στον τελικό
του Τσάμπιονς Λιγκ eague επηρεάζει
θετικά τον πρωταθλητή μας, ο οποίος
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα
αρχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από
τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αν
ολοκληρωθεί (σήμερα, 12/5 θα διεξαχθεί
η τελευταία αγωνιστική) η Πρέμιερ Λιγκ
χωρίς να διαφοροποιηθούν δραματικά
τα υφιστάμενα βαθμολογικά δεδομένα,
ο ΑΠΟΕΛ θα κερδίσει έναν προκριματικό
γύρο. Θα ξεκινήσει δηλαδή την προσπάθειά του από τον δεύτερο και όχι
από τον πρώτο προκριματικό γύρο.
Έτσι θα κερδίσει δύο εβδομάδες που
θα αξιοποιηθούν για να πάρουν οι ποδοσφαιριστές περισσότερες μέρες διακοπών και η ομάδα θα έχει περισσότερες
μέρες για την προετοιμασία της. Επίσης,
θα υπάρχει μικρότερη πίεση του χρόνου
για τη συμπλήρωση του ρόστερ με καλές,
ποιοτικές προσθήκες.

18 Ιουνίου
22 Ιουλίου
23–24 Ιουλίου
30–31 Ιουλίου
5 Αυγούστου
6–7 Αυγούστου
13 Αυγούστου
20–21 Αυγούστου
27–28 Αυγούστου
29 Αυγούστου

Κλήρωση 1ου και 2ου προκριματικού γύρου
Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου
Πρώτοι αγώνες 2ου προκριματικού
Επαναληπτικοί αγώνες 2ου προκριματικού
Κλήρωση πλέι οφ
Πρώτοι αγώνες 3ου προκριματικού
Επαναληπτικοί αγώνες 3ου προκριματικού
Πρώτοι αγώνες των πλέι οφ
Επαναληπτικοί αγώνες πλέι οφ
Κλήρωση ομίλων

Η συμμετοχή του ΑΠΟΕΛ στον Β΄
προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ,
αντί του Α΄, αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα Κυριακή, όταν θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ. Η Τότεναμ βρίσκεται στην
4η θέση τρεις βαθμούς πάνω από την
Άρσεναλ. Για να αλλάξουν τα δεδομένα
θα πρέπει να πέσει στην 5η θέση. Για
να συμβεί αυτό θα πρέπει ηττηθεί από
την Έβερτον και ταυτόχρονα η Άρσεναλ
να κερδίζει την Μπέρνλι, καλύπτοντας
παράλληλα και τη διαφορά των οκτώ
τερμάτων έτσι ώστε να υπερτερεί στη
ισοβαθμία. Οι πιθανότητες για ένα τέτοιο
ακραίο σενάριο είναι ελάχιστες.
Η κατάληψη της τέταρτης θέσης
στην Πρέμιερ Λιγκ από την Τότεναμ
φέρνει ένα ντόμινο ανακατατάξεων. Ο
πρωταθλητής της χώρας Νο11 πάει
απευθείας στους ομίλους, της Νο 13
στα πλέι οφ, της Νο 15 (Ελλάδα) στον
3ο προκριματικό, ενώ οι πρωταθλήτριες
των χωρών που βρίσκονται στις θέσεις
18-19 θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο

Αρχίζει 23 ή 24 Ιουλίου
Αν ο ΑΠΟΕΛ ξεκινούσε από τον πρώτο προκριματικό θα έδινε το πρώτο του
παιχνίδι στις 9 ή 10 Ιουλίου. Με τα νέα
δεδομένα οι «γαλαζοκίτρινοι» θα δώσουν
το πρώτο τους ματς στις 23 ή στις 24
Ιουλίου. Ο Πρόδρομος Πετρίδης είχε
αναφέρει πως η προετοιμασία θα αρχίσει
στις 14 Ιουνίου όμως με τα νέα δεδομένα
αναμένεται να αλλάξει η ημερομηνία.
Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας
θα γίνει φέτος στην Αυστρία. Ο πρόεδρος
του ΑΠΟΕΛ είχε πει επίσης ότι υπήρχε
η σκέψη να παραχωρηθεί άδεια σε κάποιους παίκτες πριν το τελικό κυπέλλου
με την ΑΕΛ προκειμένου να έχουν την
ευκαιρία να ξεκουραστούν. Αυτό όμως
τώρα μάλλον δεν θα γίνει καθώς θα μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης της προετοιμασίας και έτσι θα υπάρχει χρόνος
για τους παίκτες, να πάρουν τις ανάσες
που χρειάζονται.

σχεδιασμός του θα υλοποιηθεί και να
τον προχωρήσει απρόσκοπτα και σύντομα θα μάθουμε σημαντικά νέα. Όλοι εμπιστεύονται πως ο Κετσπάγια μπορεί να
φτιάξει ομάδα, αλλά και να την οδηγήσει, κοουτσάροντάς την στην άμεση επιστροφή της στα κύπελλα Ευρώπης. Όλο
αυτό τον φέρνει σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, ρόλος που είχε και στην προηγούμενη θητεία του και τότε τον άντεξε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το
διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο και τώρα.

Εποχή Τιμούρ Κετσπάγια

Λαμβάνοντας υπόψη τις τραυματικές εμπειρίες

της φετινής αγωνιστικής περιόδου, εύκολα μπορεί
να δικαιολογήσει κάποιος τον ενθουσιασμό που
έχει προκαλέσεις στους φίλους της Ανόρθωσης η
επιστροφή Τιμούρ Κετσπάγια. Αν μη τι άλλο, υπάρχει ελπίδα, από μια δοκιμασμένη λύση. Θα χρειαστεί, ωστόσο, υπομονή και πίστωση χρόνου σε
μεγάλο βαθμό. Η παρουσία και μόνο του Τιμούρ
Κετσπάγια δεν αρκεί και μόνο εύκολη δεν είναι μια
πορεία πρωταθλητισμού. Και άδικο θα είναι, τόσο
για τη νέα διοίκηση όσο και για τη νέα τεχνική ηγεσία, να φορτωθεί ένα τέτοιο «βάρος» μια τόσο μεγάλη πίεση με το ξεκίνημα της προσπάθειας.

και σας ενημερώνει πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό όχι
μόνο ως προς τις θερμοκρασίες, αλλά
και στο μεταγραφικό παζάρι. Αρκετές
από τις ομάδες μας έχουν πάρει την
απόφαση να αλλάξουν σημαντικά τα
ρόστερ τους και είναι πιθανό παίκτες
που εδώ και χρόνια βλέπουμε στα γήπεδά μας είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στέγη. Αυτό το γεγονός ανοίγει
τον δρόμο για να γίνουν σημαντικές
προσθήκες. Πιο προχωρημένοι στον
σχεδιασμό τους είναι οι Ευρωπαίοι μας
και οι πρώτες ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν.

γύρο. Η Κύπρος μας βρίσκεται στο Νο
19 της βαθμολογίας της UEFA.

* * * * *

O εκρηκτικός Χαμπουλάς
* * * * *

Η καρδιά του Τιμούρ

Το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με

κάποιον που είχε εμπλοκή στα διοικητικά της Ανόρθωσης, πως για ένα θέμα
δεν αγχώνονταν ιδιαίτερα όσοι ξέρουν
από μέσα τις καταστάσεις. Το κομμάτι
του αγωνιστικού σχεδιασμού, εξ αρχής ο
Χρήστος Πουλλαΐδης το είχε αφήσει
στον Τιμούρ Κετσπάγια και ο ίδιος ασχολήθηκε να λύσει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα στο οικονομικό, αλλά και το διοικητικό τοπίο. Ο Γεωργιανός είχε καθ’ όλη
αυτή την πορεία διαβεβαιώσεις πως ο

Εάν ο συμπαθής παράγοντας υπερασπι-

στεί ως πρόεδρος την Ανόρθωση όπως
ακριβώς έκανε στην υπόθεση των αποδημητικών πουλιών, τότε αναμένονται
πολλές εκρήξεις και διαξιφισμοί στον
παραγοντικό χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Καιρός ήταν πια γιατί πολλή ξενερωμάρα έπεσε τα τελευταία χρόνια.

* * * * *

Η δήλωση Σάββα Κωφίδη

«Για σκεφτείτε ο Ρονάλντο ή ο Μέσι

αντί να διαφήμιζαν πατατάκια να μίλαγαν στον κόσμο για τα γεγονότα στην
Παλαιστίνη». Για σκεφτείτε…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Και πάλι
Aγιαξ...
Για ακόμη μία φορά τα γεγονότα
επιβεβαιώνουν ότι ο Άγιαξ είναι
μια χαρισματική ομάδα σε σχέση
με πολλές άλλες, μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Και εξ όσων
φαίνεται τούτη η διαφορά δεν
έχει να κάνει, ούτε γιατί κατέΤου
χουν την τεχνογνωσία του αθλήΧΡΙΣΤΟΥ
ματος, ούτε γιατί αναδεικνύουν
ΖΑΒΟΥ
ποδοσφαιριστές από την ακαδημία, ούτε πολύ περισσότερο
γιατί παρουσίασαν φέτος μια ομάδα μοντέλο.
Ίσα, ίσα που όλα τα πιο πάνω στοιχεία μάλλον
προκύπτουν μέσα από το ήθος και την κουλτούρα
που προσπαθούν να καλλιεργήσουν ή μάλλον καλύτερα να διατηρήσουν, αφού πρόκειται για έναν
οργανισμό που για δεκαετίες έχει επιβάλει την
ταυτότητά του ανάμεσα στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Μια μέρα, λοιπόν, μετά τον οδυνηρό, ενδεχομένως και άδικο, αποκλεισμό της ομάδας από τον
τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, ο ολλανδικός σύλλογος
δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το οποίο διαφαίνεται η ηθική υπόσταση πάνω στην οποία στηρίζεται το κλαμπ.
Χωρίς φανφάρες και μεγάλα λόγια, δίχως καμία
πρόθεση να απολογηθούν στον «τεράστιο» κόσμο
τους, μη έχοντας πρόθεση να δώσουν έμφαση
στην αδικία που κάποιοι άλλοι θα χρησιμοποιούσαν
για να «γλυκάνουν» την πίκρα, οι άνθρωποι του
Αίαντα υπενθυμίζουν απλώς στο κοινό, το ταξίδι
των συναισθημάτων έτσι όπως προέκυψαν μέσα
από το ταξίδι της ομάδας στο φετινό Τσάμπιονς
Λιγκ. Ακολούθως υπενθυμίζουν στον θεατή, την
ηθική ταυτότητα που έχει το σωματείο και βεβαίως
στο τέλος διαβεβαιώνει ότι έτσι ακριβώς θα συνεχίσει. Έχοντας δηλαδή ως προτεραιότητα να
παραμείνουν όπως είναι ανεξαρτήτως επιτυχιών
ή αποτυχιών. Γιατί αλήθεια, πιο σημαντικό από
το αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση του ποιος είσαι
και πώς θα πορευτείς.
Στον Άγιαξ φαίνεται να έχουν άλλες προτεραιότητες. Η διαφύλαξη της ταυτότητας και η
διατήρηση της ελπίδας είναι μάλλον πολύ πιο
βαρύνουσες από την όποια διάκριση. Γνωρίζουν
μάλλον ότι το μεγαλείο του σωματείου δεν μπορεί
να κλυδωνίζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα, επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Σ’ αντίθεση μ’ άλλες
χώρες, κουλτούρες και νοοτροπίες που μιλούν
για μεγαλεία και παλάτια και τα έχουν μάλλον
κτισμένα σε άμμο.

Ρεαλιστική
προσέγγιση
Με αφορμή την ολοκλήρωση του
στόχου της κατάκτησης του τίτλου, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ Πρόδρομος Πετρίδης επανέλαβε την άποψη
για το φετινό ρόστερ της ομάδας
του, το οποίο θεωρεί ως το καΤου
λύτερο των τελευταίων χρόνων.
ΓΙΩΡΓΟΥ
Ακόμη και έτσι να είναι, η εικόνα
ΛΟΓΙΔΗ
στο γήπεδο, στα περισσότερα
φετινά παιχνίδια, άλλα έδειχνε
και σαφώς δεν επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή.
Με ή χωρίς το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων
χρόνων, η ουσία για τους πρωταθλητές και τη
φετινή χρονιά δεν αλλάζει, ούτε και με ενδεχόμενη
κατάκτηση και του κυπέλλου. Σε δύο με τρεις
μήνες, το ΑΠΟΕΛ θα κληθεί να υλοποιήσει έναν
άλλο μεγάλο στόχο, πολύ πιο δύσκολο, αλλά και
ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της ποδοσφαιρικής του εταιρίας. Γιατί είναι γνωστές οι επιπτώσεις του περσινού (διπλού) αποκλεισμού, γιατί
έχει ήδη… ανοίξει επικίνδυνα η «μαύρη» οικονομική τρύπα, συνέπεια της απουσίας από ευρωπαϊκό
όμιλο, αν και πρώτης μετά από πολλά χρόνια. Ποιοτικότερη των τελευταίων χρόνων ή όχι, η ομάδα
του ΑΠΟΕΛ, στην τωρινή της μορφή, πολύ δύσκολα
θα μπορέσει να υλοποιήσει τον στόχο αυτό.
Αν και εκκρεμεί ακόμη η διεξαγωγή του τελικού
κυπέλλου, το κεφάλαιο προγραμματισμός έχει ήδη
ανοίξει στον ΑΠΟΕΛ. Σε αντίθεση με προηγούμενα
χρόνια, με προηγούμενα καλοκαίρια, οι κρίσιμες
αποφάσεις στο κεφάλαιο αυτό θα εξαρτηθούν,
σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, από τις απόψεις των
δύο Ιταλών, τεχνικού διευθυντή και προπονητή,
στη βάση του μοντέλου λειτουργίας που εφαρμόστηκε πριν από μερικούς μήνες. Αν κάτι διαφορετικό
επιχειρηθεί, τότε είναι αχρείαστο και το συγκεκριμένο μοντέλο και επικίνδυνο το σκηνικό που
θα δημιουργηθεί, ως προς το προσδοκώμενο ποσοστό επιτυχίας των όποιων προσθαφαιρέσεων
στο ρόστερ.
Η πίεση αυτό το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη,
όπως και η ανάγκη να προκύψει ουσιαστική ενίσχυση σε στενά χρονικά περιθώρια. Οι μεταγραφές,
δαπανηρές ή όχι, πάντα περιέχουν ρίσκο. Ας αποφευχθούν, τουλάχιστον, κινήσεις επηρεασμένες
από τον ενθουσιασμό που η κατάκτηση ενός τίτλου
δημιουργεί, από τις τελικές εντυπώσεις που συνήθως μένουν, αποπροσανατολίζουν, και διαφοροποιούν εκτιμήσεις, τόσο ως προς τις πραγματικές
ανάγκες ενίσχυσης, όσο και ως προς τις πραγματικές
δυνατότητες…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,06%

X.A.
-4,95%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-2,68%

-3,59%

-4,50%

-3,01%

-2,41%

Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ
To QE έχει
δημιουργήσει
10 εκατ. θέσεις
εργασίας

Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-0,15%

0,26%

Η Τράπεζα Κύπρου βρήκε τον CEO της

Επικρατέστερος ο Ιωάννης Ζωγραφάκης - Στο shortlist και οι Ξάνθος Βράχας και Νίκολας Σμιθ
Κύπριος του εξωτερικού θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα ο νέος
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου σε διαδοχή του
Τζων Πάτρικ Χούρικαν, ο οποίος
αποχωρεί τον Σεπτέμβριο. Το
όνομα του νέου CEO αναμένεται
να ανακοινωθεί αύριο ή μεθαύ-

ριο μαζί με τα αποτελέσματα
της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Πληροφορίες της «Κ» ανέφεραν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε στο πηδάλιο
της Τράπεζας Κύπρου, τον Κύπριο τραπεζίτη και μη εκτελε-

στικό της μέλος, Ιωάννη Ζωγραφάκη. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας
στη Citibank σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, ενώ
είναι και στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος μη εκτελεστικό μέλος, την τράπεζα όπου διετέλεσε
διευθύνων σύμβουλος ο νέος

πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου,
Τάκης Αράπογλου.
Δεύτερο πρόσωπο το οποίο εξετάστηκε για τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Τρ. Κύπρου,
είναι ο νυν CEO της PQH, Ξάνθος
Βράχας, του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή για όλα τα πιστωτικά

Αύξηση επιτοκίων για στήριξη της τουρκικής λίρας

και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό
ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα.
Τρίτο όνομα –αν και απομακρυσμένο ως σενάριο- είναι ο διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών της
Τράπεζας Κύπρου, Νίκολας Σκοτ
Σμιθ. Σελ. 3

Υπό τον φακό
της Moneyval
πάλι η Κύπρος
Ετοιμάζεται έκθεση
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η
ετοιμασία της έκθεσης της Moneyval που εξετάζει την εφαρμογή των νομοθεσιών για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Κλιμάκιο της
Moneyval θα εξετάσει κατά
πόσον η Κύπρος έχει υλοποιήσει τις εισηγήσεις που είχαν
γίνει. Πηγές σημείωναν ότι η
έκθεση θα είναι θετική αλλά
θα γίνονται και κάποιες παραινέσεις. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΕΑΣ

Με επένδυση 10 εκατ.
έρχεται η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Με επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, κατε-

βαίνει στην Κύπρο η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, μέσω
της θυγατρικής της MCC Best Value Ltd .
Μέχρι τέλος του 2019 αναμένεται να λειτουργήσει το κατάστημα της εταιρείας στη
Λεμεσό. Συνέντευξη του γεν. διευθυντή
της εταιρείας Γιάννη Βλαχονικολέα. Σελ. 4

Μειώνουν
κόμβους
και ρύπους

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δεν αποτελεί αθέμιτο
ανταγωνισμό η απόκτηση
ακινήτων από το κράτος. Σελ. 12

Εισήγηση πλοιοκτητών

Ασχολούνται με την απόκτηση
κατοικίας και παραμελούν
τα παιδιά τους. Σελ. 12
Cybarco: Ρεκόρ πωλήσεων
το 2019. Συνέντευξη
του Γιώργου Γεωργίου. Σελ. 3

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,36%

-0,03%

Γερμανία

-0,05%

-0,08%

Γαλλία

0,34%

-0,03%

Ιταλία

2,68%

0,13%

Ισπανία

0,98%

-0,01%

Ιρλανδία

0,51%

-0,04%

Ελλάδα

3,51%

0,19%

Ην. Βασίλειο

1,12%

-0,06%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Σε μια έμμεση αύξηση του κόστους δανεισμού προχώρησε η Τράπεζα της Τουρκίας, εξωθώντας τις τουρκικές τράπεζες να δανειστούν με

υψηλότερο επιτόκιο. Στόχος της είναι να στηρίξει την τουρκική λίρα, που εξακολουθεί να υποχωρεί μαζί με τα ομόλογα της χώρας. Ακόμη και οι
ριψοκίνδυνοι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τουρκικούς τίτλους μετά την απόφαση για επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στην
Κωνσταντινούπολη. Σελ. 9

Με μείωση των ταχυτήτων των
πλοίων θα μειωθούν και οι ρύποι
από τη ναυτιλία. Το θέμα τέθηκε
ενώπιον του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας
Χατζηγιάννης ο τομέας της ναυτιλίας συγκεντρώνει μόλις το
1,5% των εκπομπών ρύπων στον
τομέα των μεταφορών. Σελ. 7

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται
από τη μεγάλη ανάπτυξη στον
χώρο της αυτοματοποίησης και
της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές
οι εξελίξεις επηρεάζουν ήδη την
αγορά εργασίας και θα την επηρεάσουν ακόμα περισσότερο.
Υπολογίζεται ότι σε μερικές δεκαετίες τα μισά επαγγέλματα θα
είναι πολύ διαφορετικά από τα
σημερινά. Στην Κύπρο το θέμα
αυτό συζητείται ελάχιστα. Ίσως
να επικρατεί η εντύπωση ότι πιο
πολύ από τις εξελίξεις επηρεάζονται τα τεχνικά επαγγέλματα
και εφόσον ο τεχνικός τομέας δεν
είναι τόσο αναπτυγμένος, δεν
πρόκειται να υπάρξουν μεγάλες
αλλαγές. Όμως οι εξελίξεις σχετικά
με το τι μπορούν να κάνουν πια

οι μηχανές αφορούν ένα τεράστιο
εύρος επαγγελμάτων που εκτείνεται και στα λεγόμενα επαγγέλματα του λευκού κολάρου. Καταρχάς, όσον αφορά το μέγεθος
των αλλαγών, που θα επέλθουν
σε μία ή δύο δεκαετίες, ίσως αυτή
να είναι ισοδύναμη με τη μηχανοποίηση της γεωργίας ή την είσοδο των κομπιούτερ στον επαγγελματικό χώρο. Το πρώτο φαινόμενο μείωσε κατά πολύ την
απασχόληση στη γεωργία, συνέβη
όμως σταδιακά με αποτέλεσμα
να μην επιφέρει άνοδο της ανεργίας. Το δεύτερο φαινόμενο άλλαξε τη μορφή πολλών επαγγελμάτων.
Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο; Εκ πρώτης

όψεως εκείνα τα οποία έχουν
μέσα το στοιχείο της επαναλαμβανόμενης εργασίας και πολύ περισσότερο εκείνα που γίνονται
με τα χέρια. Για τη δήλωση αυτή,
όμως, υπάρχουν επιφυλάξεις. Μία
μηχανή ή ένα ρομπότ δεν μπορεί
να κάνει πολλές χειρωνακτικές
εργασίες μαζί, όπως το να κουρέψει το γρασίδι, να βάψει τον
τοίχο και να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Επίσης, κάποια επαγγέλματα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, αλλά αυτό θα είχε
κοινωνικό κόστος. Δεν θα ήθελε
κάποιος να τον σερβίρει ένα ρομπότ, ούτε θα πήγαινε να παρακολουθήσει ένα κονσέρτο που ο
βιολιστής θα είναι μια μηχανή.
Επίσης, υπάρχουν δουλειές του

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

λευκού κολάρου που σε μεγαλύτερη έκταση θα διεκπεραιώνονται
από μηχανές, όπως η επεξεργασία
ή ανάλυση στοιχείων. Το πιο πιθανόν είναι ότι αλγόριθμοι σύντομα θα καθορίζουν αν η τράπεζα
θα μας εγκρίνει ή όχι ένα δάνειο.
Γενικά σε μία ή δυο δεκαετίες
πολλά αυτοκίνητα θα κινούνται
χωρίς οδηγό, οι παραδόσεις θα
γίνονται από drones και οι αλγόριθμοι θα είναι σε θέση να μας
δώσουν νομικές ή ιατρικές συμβουλές. Πάντως, μια κατηγορία
επαγγελμάτων που δεν κινδυνεύει
δραματικά είναι όσα έχουν να
κάνουν με την προσωπική επαφή.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, οι γυμναστές, σερβιτόροι,

δάσκαλοι κ.λπ. Βεβαίως, θα αλλάξουν πολλά από τα εργαλεία
αυτών των επαγγελμάτων. Υπάρχουν φόβοι ότι με την εξέλιξη της
τεχνολογίας των έξυπνων μηχανών και των ρομπότ πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά.
Αν κρίνουμε, όμως, από το τι συνέβη σε προηγούμενες μεγάλες
τεχνολογικές επαναστάσεις, αυτοί
οι φόβοι μάλλον είναι αβάσιμοι.
Εκείνο, όμως, που θα αλλάξει πολύ
είναι το τοπίο της αγοράς εργασίας. Κάποια επαγγέλματα θα
εκλείψουν, άλλα θα πρωτοεμφανιστούν και τα πιο πολλά θα αλλάξουν. Γι’ αυτό χρειάζεται να
παρακολουθούμε τις εξελίξεις και
να προβληματιζόμαστε και στην
Κύπρο για τα θέματα αυτά.
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Του ΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ

Οι επιπτώσεις
του θαλάσσιου «Αττίλα»
Η επερχόμενη τουρκική γεώτρηση
50 ν.μ. δυτικά της Πάφου σε σημείο
εντός της μη οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί τη σοβαρότερη
πρόκληση κατά της ανεξαρτησίας
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά
ίσως από την ανακήρυξη του Ψευδοκράτους το 1983. Η Τουρκία δεν
δοκιμάζει μέσω του γεωτρύπανου
«Φατίχ» τις αντοχές μόνο της Λευκωσίας, δοκιμάζει τα αποτρεπτικά
αντανακλαστικά και της Ελλάδας
και την αποφασιστικότητά της να
προασπίζει τα δικά της ζωτικά συμφέροντα σε όλη τη θαλάσσια ζώνη
μεταξύ του 28ου και 32ου παραλλήλου, που κατά την τουρκική διεκδίκηση βρίσκεται εντός της δικής
της υφαλοκρηπίδας. Εάν η γεώτρηση
του «Φατίχ» ολοκληρωθεί άνευ κόστους το επόμενο –ανακηρυγμένο
από την 21η Απριλίου– βήμα της,
θα είναι η εκτέλεση γεωτρήσεων
εντός της οριοθετημένης κυπριακής
ΑΟΖ ακόμη και σε τεμάχια που έχουν
αδειοδοτηθεί σε διεθνείς πετρελαϊκές
εταιρίες με πιθανότερα τα τεμάχια
2, 3, 8 και 9 στα οποία «βρίσκεται»
η ΕΝΙ ή το τεμάχιο 7, ιδίως εάν δεν
αδειοδοτηθεί άμεσα στην Total. Η
επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία η
Τουρκία θεωρεί ότι έχει την ΕΝΙ και
την Ιταλία του χεριού της. Στο τεμάχιο 3 το τουρκικό ναυτικό ταπείνωσε τον Φεβρουάριο του 2018 Ρώμη,
Λευκωσία και ΕΝΙ, παρεμποδίζοντας
τη γεώτρηση της ΕΝΙ στο στόχο
«Σουπιά» χωρίς να επιβληθεί στην
Άγκυρα κανένα κόστος πέραν μιας
θετικής δήλωσης που εξέδωσε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Μαρτίου 2018. Στη δήλωση αυτή δεν προειδοποιείτο καν
η Άγκυρα για την επιβολή κυρώσεων
εναντίον της, εάν συνεχίσει ή κλιμακώσει την επιθετικότητά της. Η
δήλωση υποστήριξης που έλαβε η
Κύπρος στο άτυπο συμβούλιο της
9ης Μαΐου 2019 επίσης δεν προειδοποιεί με μέτρα κατά της Τουρκίας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η ίδια
η Κύπρος ουσιαστικά θεωρούν δεδομένη τη γεώτρηση του «Φατίχ».
Την αποδέχονται ως τετελεσμένο
και επιφυλάσσονται να αντιδράσουν
μολονότι η Λευκωσία έχει κηρύξει
τον εαυτό της «υπό εισβολή». Θα
πρέπει να δούμε σε τι πρακτικά
μέτρα θα προχωρήσει μέσα στους
επόμενους δύο μήνες η Λευκωσία
και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να αξιολογήσουμε αν
θα υπάρξει ουσιαστική αποτρεπτική
επίδραση επί της Τουρκίας. Το συμπέρασμα που έβγαλε η Άγκυρα από
την κρίση της «Σουπιάς» τον Φεβρουάριο του 2018, αλλά και την
τότε αντίδραση της Ε.Ε., διευκόλυνε
την επιθετική κίνηση που τώρα επι-

χειρεί σε σημείο εντός της κυπριακής
υφαλοκρηπίδας, το οποίο διεκδικεί
από το 2012. Ωστόσο, από το 2012
η Λευκωσία ουδέποτε διευκρίνισε
τι εκείνη διεκδικεί σε αυτήν την περιοχή από φόβο μήπως προκαλέσει
την Τουρκία. Το έκανε κατόπιν εορτής στις 4 Μαΐου 2019, την ημέρα
που ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει το
«Φατίχ»! Η Λευκωσία γνωρίζει από
το 2014 ότι το σεισμογραφικό
«Μπαρμπαρός» πραγματοποιεί παράνομες σεισμογραφικές έρευνες
εντός και εκτός της οριοθετημένης
από την ίδια ΑΟΖ της. Ουδέν έκανε
για να το παρεμποδίσει. Ουδέν διεθνές ένταλμα σύλληψης εξέδωσε
εναντίον του «Μπαρμπαρός», των
μη τουρκικών συνοδευτικών του
πλοίων και των πληρωμάτων που
τα επάνδρωναν. Ακόμη και τώρα
που το «Μπαρμπαρός», ενεργώντας
ταυτόχρονα με το «Φατίχ», διενεργεί
σεισμογραφικές έρευνες εντός της
οριοθετημένης ΑΟΖ της, η Λευκωσία
δεν το απειλεί με διεθνή εντάλματα
σύλληψης, λες και το «Μπαρμπαρός»
διενεργεί σεισμικές έρευνες για την
ίδια! Η αλλαγή σε ένα δόγμα ανάσχεσης και αποτροπής δεν είναι
ούτε αυτόματη, ούτε εύκολη, αλλά
είναι πλέον επιβεβλημένη εάν θέλουμε να αποτρέψουμε την πλήρη
αποθράσυνση της Τουρκίας που θα
αυξήσει δραματικά τις πιθανότητες
μιας ανοικτής πλέον σύρραξης με
όρους που θα ορίσει ο επιτιθέμενος.
Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κύπρο.
Ισχύει και για την Ελλάδα. Διότι τα
λάθη που έκανε η Λευκωσία τα επαναλαμβάνει και η Αθήνα σε ό,τι αφορά τα όρια της ελλαδικής υφαλοκρηπίδας στη Ν.Α. Μεσόγειο. Οι
συντεταγμένες αυτών των ορίων είναι έτοιμες από το 2012, αλλά και
πάλι δεν κατατέθηκαν από φόβο μήπως προκληθεί η Τουρκία. Εάν δεν
επιβληθεί τώρα κόστος στην Τουρκία
μέσω άσκησης βέτο στην έναρξη
της διαπραγμάτευσης για την αναβάθμιση της τελωνειακής της ένωσης
με την Ε.Ε. (κάτι που γίνεται μονομερώς), εάν δεν επιβληθεί κόστος
μέσω της επιδίωξης του παγώματος
εκταμίευσης των προενταξιακών
κονδυλίων για τα έτη 2019-2020, μέσω της επιδίωξης παγώματος των
χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων προς την
Τουρκία και μέσω της επιβολής κυρώσεων στα άμεσα εμπλεκόμενα
φυσικά και νομικά πρόσωπα στη
γεώτρηση του «Φατίχ» και την εξερεύνηση του «Μπαρμπαρός», τότε
θα αποθρασύνουμε δεν θα κατευνάσουμε το «θηρίο».
Ο δρ Θεόδωρος Τσακίρης είναι
επίκουρος καθηγητής Γεωπολιτικής &
Ενεργειακής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Σε ρυθμούς ΓεΣΥ
Η Ολομέλεια ενέκρινε τους πέντε τελευταίους

κανονισμούς που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ρυθμίζουν τη δευτερογενή
νομοθεσία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης,
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Γενικού Συστήματος Υγείας. Οι κανονισμοί καθορίζουν το
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας
από φαρμακοποιούς μέσω φαρμακείων στο ΓΕΣΥ, τον τρόπο αμοιβής τους, τη διαδικασία εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ και τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης των φαρμακοποιών με τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας. Αναμένουμε τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

••••
Κάνοντας υπολογισμούς
Συνεχίζουν ακάθεκτα οι αυξήσεις στα καύσιμα.

Στο αργό πετρέλαιο οι αυξήσεις από την αρχή
του χρόνου ανέρχονται στο 36,2%. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Όπως διατείνονται οι εταιρείες πετρελαιοειδών, τα καύσιμα που φτάνουν
στην αντλία του καταναλωτή είναι διυλισμένο
προϊόν, το οποίο δεν επηρεάζεται από την τιμή
του αργού πετρελαίου. Η τιμή του διυλισμένου
προϊόντος επηρεάζεται μόνο κατά 30% σε σχέση με τις αυξομειώσεις των τιμών του αργού
προϊόντος. Η στήλη όμως έχει μια απορία. Πώς
δικαιολογείται η αύξηση κατά 15 - 20 σεντ του
ευρώ η τιμή της βενζίνης; Έχει αυξηθεί η τιμή
της τιμής του αργού πετρελαίου διεθνώς κατά
45 - 60 σεντ;

••••
Brexit False alarm
Ισχυρή ώθηση έλαβε το πρώτο τρίμηνο του

2019 η οικονομία της Βρετανίας, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι βιομηχανίες έσπευσαν να
ολοκληρώσουν τις παραγγελίες πριν από το
Brexit, το οποίο δεν ήλθε ποτέ. Το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε σε τριμηνιαία
βάση κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2019,
μετά από τον αργό ρυθμό του 0,2% που αυξήθηκε στα τέλη του 2018. Η αύξηση του ΑΕΠ
ήταν ανάλογη με τις προσδοκίες της Τράπεζας
της Αγγλίας. Ανάλογη πρακτική πρέπει να ακολουθήθηκε πάντως και από τις μάντρες των αυτοκινήτων στην Κύπρο, καθώς γέμισαν αυτοκίνητα από την Αγγλία. Βρε, λες να καθυστερούν
επίτηδες εκεί στα βόρεια;

••••
Αρχίζουν οι ποινικές για ΣΚΤ
Άντε να δούμε τι θα βγει από τη διεξαγωγή ποινι-

«Μου αρέσει η Κύπρος», δήλωσε το διάσημο ρομπότ Σοφία, και κάπως έτσι η χώρα μας μπήκε

στον χάρτη του κόσμου της τεχνητής νοημοσύνης. Η Σοφία επισκέφθηκε το φεστιβάλ Reflect, το
μεγαλύτερο φεστιβάλ για το μέλλον στη Νότια Ευρώπη και Μέση Ανατολή, που διοργανώθηκε στη
Λεμεσό.
κών ανακρίσεων για συμπεριφορές προσώπων
σε συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα προ της κρατικής ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατισμού,
αλλά και για επτά ζητήματα κατά τη μετά την ανακεφαλαιοποίηση περίοδο. Το μενού έχει διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων, παραχώρηση δανείων, υπερχρέωση τόκων και τη συμφωνία
με την Altamira. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα σημεία που ζήτησε ο γενικός εισαγγελέας με επι-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ελαστική προσφορά
Ελαστική προσφορά πα-

ρουσιάζουν τα αγαθά και
οι υπηρεσίες των οποίων η
μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητά τους είναι μεγαλύτερη από τη μεταβολή στην τιμή τους. Δηλαδή, η αύξηση (μείωση) της τιμής τους
οδηγεί σε αύξηση (μείωση) της προσφερόμενης ποσότητάς τους, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.

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

AΠΟΨΗ

στολή που απέστειλε στον αρχηγό της Αστυνομίας.

••••
Τεστάρισμα οικονομίας
Την πρώτη έκθεση πεπραγμένων παρέδωσε το

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
Κύπρου στον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Στην έκθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσιάζονται οι κύριες εργασίες του Συμβουλίου κατά το προηγούμενο έτος και η σχετική
πρόοδος, ενώ περιλαμβάνεται βασική πληροφόρηση ως προς τη σύσταση, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τους στόχους, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου. Χαιρετίζει τέτοιες ενέργειες η στήλη.

••••
Μουσαφίρηδες τη Δευτέρα
Από τη Δευτέρα και για τις επόμενες δύο εβδο-

μάδες θα έχουμε μουσαφίρηδες στην Κύπρο.
Είναι το κλιμάκιο της Moneyval, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο που άρχισαν τον Μάιο του
2018. Υπενθυμίζουμε τις δηλώσεις της Χρυστάλλας πως αν η Κύπρος δεν καταγράψει καλή
επίδοση στην έκθεση αυτή, «αλίμονό μας». Λες
και άκουγε τη μάνα του ένιωσε τότε ο Δήκτης
στην κατάμεστη αίθουσα της Επιτροπής Οικονομικών.

Του ΣΤΈΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΆΚΟΥ*

Τεχνητή νοημοσύνη: Τρία ψέματα και μία αλήθεια
Ψέμα #1: Οι υπολογιστές είναι τόσο
έξυπνοι που θα ελέγχουν τους ανθρώπους και θα κατακτήσουν τον
πλανήτη. Αυτό το ψέμα αναφέρεται
στη γενική τεχνητή νοημοσύνη,
που αφορά υπολογιστές που σκέφτονται σαν άνθρωποι και αποκτούν
κάποιου είδους «συνείδηση» ή «αυτογνωσία», που τους επιτρέπει να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και
να λειτουργούν αυτόνομα. Οσο και
αν αποτελεί ένα καυτό θέμα στην
επιστήμη και στην έρευνα, απέχουμε
δεκαετίες από κάποιου τέτοιου είδους
μηχανή. Αυτό που μας παρασύρει
να νομίζουμε ότι είμαστε κοντά σε
μια τόσο έξυπνη μηχανή, είναι κάτι
που ήδη υλοποιείται με επιτυχία και
αφορά τη λειτουργικότητα των μηχανών σε θέματα περιορισμένης τεχνητής νοημοσύνης.
Παραδείγματα με καλά αποτελέσματα είναι η αναγνώριση εικόνων,
η αναγνώριση φωνής και μετάφραση,
που στην ουσία απαιτούν αναγνώριση μοτίβων. Βλέπουμε για παράδειγμα μια μηχανή να κερδίζει τον
παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι,
ή να κερδίζει το δημοφιλές (και δύσκολο) Jeopardy ή ακόμα και στο
παιχνίδι Go και νομίζουμε ότι αυτή
είναι μια πολύ έξυπνη μηχανή που
μπορεί να σκέφτεται σαν τον άνθρωπο. Σωστό μεν, αλλά μόνο για
το πολύ περιορισμένο πεδίο που
αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι με
τους κανόνες και περιορισμούς του!
Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι την
πρώτη νίκη της μηχανής, το Go ήταν
ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους της τεχνητής νοημοσύνης
λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς
του και του τεράστιου αριθμού πιθανών κινήσεων.
Το Go είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται κυρίως στην Ανατολική Ασία –Κίνα,
Ιαπωνία, Κορέα κ.λπ.– και θεωρείται
ότι ξεπερνά σε βάθος άλλα παιχνίδια
σαν το σκάκι. Μια μηχανή τεχνητής

νοημοσύνης που κερδίζει στο Go
(που υπάρχει), δεν σημαίνει ότι έχει
την ευφυΐα να κερδίσει και στο σκάκι
ή στην ντάμα, γιατί χρειάζεται άλλους
είδους κανόνες και «εκπαίδευση».
Είναι γεγονός ότι η μηχανή μαθαίνει
μόνη της και αυτός είναι ο λόγος
που ο χρόνος εκμάθησης είναι πολύ
μικρός και η «αντίληψή» της εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Η μηχανή
μπορεί να κάνει εκατομμύρια προσομοιώσεις, παίζοντας με αντίπαλο
τον εαυτό της μέσα σε μερικές ώρες
και αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο
πλεονέκτημά της. Δεν παύει όμως,
αυτή η νοημοσύνη να περιορίζεται
στο συγκεκριμένο πεδίο εκμάθησης.
Ψέμα #2: Η τεχνητή νοημοσύνη
υλοποιείται πολύ εύκολα, όταν υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται –λανθασμένα– ότι μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να καταλήξει σε
μια σωστή λύση χρησιμοποιώντας
ισχυρούς αλγόριθμους μηχανικής
μάθησης, αρκεί να την τροφοδοτήσουμε με πολλά δεδομένα. Αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια, η οποία
είναι ότι η ποιότητα των δεδομένων
είναι πολλαπλάσια πιο σημαντική
από την ποσότητα των δεδομένων.
Κάθε αλγόριθμος είναι σαν μια αυτόνομη εφαρμογή υπολογιστή και
για να λειτουργήσει σωστά απαιτούνται σωστά δεδομένα.
Aξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο
μέρος της έρευνας στην τεχνητή
νοημοσύνη στρέφεται σε λύσεις και
μοντέλα που μπορούν να αιτιολογήσουν την απόφασή τους και να
καταδείξουν πώς κατέληξαν σε αυτήν. Επειδή ο τρόπος λήψης αποφάσεων δεν σχετίζεται καθόλου με
τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης, αν
δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται και
πώς καταλήγουν σε κάποιο συμπέρασμα, αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις μελλοντικές αποφάσεις.

Ψέμα #3: Οι μηχανές τεχνητής
νοημοσύνης θα μας πάρουν τις δουλειές. Κάθε φορά που εξελισσόταν
μια βιομηχανική επανάσταση (σήμερα βιώνουμε την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση), οι άνθρωποι ανησυχούσαν για τις θέσεις εργασίας και
την πιθανή ανεργία στο μέλλον, κάτι
που είναι απολύτως φυσιολογικό.
Τώρα, η αυτοματοποίηση εργασιών
οδηγεί σε αντίστοιχους προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τις εργασίες
που αυτοματοποιούνται εύκολα και
είναι θέσεις χαμηλής ειδίκευσης.
Τα τελευταία 200 χρόνια πολλές από
τις τεχνολογικές εξελίξεις στόχευαν
στην αυτοματοποίηση και αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού
(π.χ. τρακτέρ, γραμμές παραγωγής,
υπολογιστές κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά,
το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού
που συμμετέχει στην αγορά εργασίας
αυξάνεται σταθερά, κάθε δεκαετία.
Δύο παραδείγματα από το παρελθόν καταδεικνύουν πόσο ανεπιτυχείς είναι οι προβλέψεις για την
ανεργία από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το πρώτο αφορά την αγροτική παραγωγή. Το 1900 το 40% των
θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν
στην αγροτική παραγωγή. Σήμερα,
το ποσοστό αυτό είναι 2% και αυτό
το μικρό ποσοστό τρέφει 320 εκατομμύρια ανθρώπους. Πού πήγαν
όλοι αυτοί οι αγρότες; Σε άλλες εργασίες, που δημιούργησαν οι τεχνολογικές εξελίξεις.
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά
τις θέσεις εργασίας σε βιβλιοθήκες.
Το 1992 υπήρχαν στις ΗΠΑ 8.946
βιβλιοθήκες που απασχολούσαν
110.000 εργαζομένους, από τους
οποίους 36.000 βιβλιοθηκονόμους.
Μετά ιδρύθηκαν η Amazon (1994),
η Google (1998) και το 2017 παρουσιάστηκε το Kindle. Το 2012 υπήρχαν
9.082 βιβλιοθήκες, με 137.000 εργαζομένους και 47.000 βιβλιοθηκονόμους.
Και η μία αλήθεια για την τεχνητή

νοημοσύνη: Μας απαλλάσσει από
τις εργασίες ρουτίνας και τις επικίνδυνες δραστηριότητες, βελτιώνοντας
την καθημερινότητα της ζωής μας
και την αποτελεσματικότητα της
εργασίας μας. Πολύ πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι
το ρομπότ «Κολοσσός» πυροσβέστης
στη Νοτρ Νταμ, η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στη διάσωση
σπάνιων ειδών, τα ιατρικά επιτεύγματα από μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, οι εφαρμογές μετάφρασης
σε κάθε γλώσσα και μία σειρά άλλα
μικρά ή μεγάλα επιτεύγματα.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό,
είναι το εκθετικό αποτέλεσμα που
προκύπτει από τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εύλογο αποτέλεσμα
της χρήσης της τεχνολογίας, υπολογιστών, έξυπνων κινητών και Internet που μας υποβοηθά τις τελευταίες δεκαετίες να ζούμε καλύτερα,
με μεγαλύτερη ασφάλεια και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην
εργασία μας. Αυτό μας οδηγεί στη
συλλογική νοημοσύνη ομάδων ανθρώπων και ανθρώπων-μηχανών.
Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι
πρέπει να αποκτούν ολοένα και περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες,
κάτι απολύτως απαραίτητο σε ένα
κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Ας ενισχύσουμε λοιπόν τις
δεξιότητές μας με βάση την πραγματικότητα που ζούμε και ας δούμε
το μέλλον ούτε ουτοπικά, ούτε δυστοπικά, αλλά ρεαλιστικά και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το λεγόμενο
«παράδοξο του Πολάνυι», που αναφέρει ότι «γνωρίζουμε περισσότερα
από αυτά που μπορούμε να εξηγήσουμε»!

* Ο κ. Στέλιος Χριστάκος είναι
σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος του
Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
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Παλιός γνώριμος ο CEO της Τράπεζας Κύπρου
Σε Κύπριο τραπεζίτη θα καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα η καίρια θέση – Την Τρίτη μάλλον οι ανακοινώσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε γνώριμα πρόσωπα αναζητεί η Τράπεζα Κύπρου τον νέο της διευθύνοντα σύμβουλο. Ο χρόνος για τον
νυν διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον
Πάτρικ Χούρικαν τελειώνει, αφού
τον Σεπτέμβριο του 2019 θα πρέπει
να έχει αποχωρήσει και να «ανηφορίσει» προς το Ηνωμένο Βασίλειο
για να αναλάβει τα καινούργια του
καθήκοντα στην εταιρεία πιστωτικών
πληρωμών. Ωστόσο, ο ιρλανδός τραπεζίτης έχει αναφέρει πως θα χρειαστεί μεταβατική περίοδος, στην
οποία ο ίδιος μαζί με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο θα πρέπει να συνυπάρξουν και να γίνει μια ομαλή







Οι απολαβές του απερχόμενου διευθύνοντα
συμβούλου έφτασαν το
2018 στα 2,25 εκατ.
μετάβαση. Αν και η διαδικασία εξεύρεσης του νέου προσώπου που θα
αντικαταστήσει τον κ. Χούρικαν έχει
ανατεθεί σε ειδική εταιρεία εξεύρεσης
προσώπων για τρίτες εταιρείες, ονόματι Egon Zehnder, ο νέος διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου
μάλλον θα έχει περάσει ξανά τις πόρτες του κτηρίου της Αγίας Παρασκευής. Οι συνεντεύξεις για την
εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων γίνονται το τελευταίο διάστημα
στο Λονδίνο, με αρκετά άτομα εντός
της τράπεζας να παρακολουθούν
επίμονα τις αεροπορικές λίστες.
Όποιο ηχηρό «τραπεζικό όνομα» εμπεριέχεται στις αεροπορικές λίστες
με κατεύθυνση το Λονδίνο, τότε αυτομάτως θεωρείτο και ως επιλαχών
για να αναλάβει τα ηνία της τράπεζας.
Από ό,τι φαίνεται όμως, ο νέος δι-

ευθύνων σύμβουλος μπορεί να μην
έχει ταξιδέψει τους τελευταίους δύο
με τρεις μήνες στο Λονδίνο, ούτε να
έχει προχωρήσει σε συνεντεύξεις
με την Egon Zehnder.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν
αποκλείεται την Τρίτη, την ημέρα
δηλαδή που είναι το Ετήσιο Γενικό
Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου,
να ανακοινωθεί και ο νέος διευθύνων
σύμβουλος της Τρ. Κύπρου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τραπεζικές πηγές
σημείωναν στην «Κ» πως το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον
κ. Χούρικαν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ή «Κύπριος του εξωτερικού», ή ξένος τραπεζίτης όπως ήταν
ο κ. Χούρικαν. Το τελευταίο διάστημα
υπήρχε συζήτηση σε τραπεζικά πηγαδάκια για «μεγάλες λίστες» (longlist), για «μικρές λίστες» (shortlist)
και για λίστα προσώπων που είχαν
προταθεί για πρόεδροι του Συγκροτήματος. Υπενθυμίζεται πως πριν
από την αποχώρηση του κ. Χούρικαν,
είχε προηγηθεί η δήλωση αποχώρησης του προέδρου της Τράπεζας
Κύπρου τον Αύγουστο του 2018,
Γιόσεφ Άκερμαν. Την Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως
το όνομα του κυρίου Τάκη Αράπογλου στη θέση του κ. Άκερμαν.
Παρ’ όλη την εργασία που έχει
προχωρήσει η Egon Zehnder, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε
στο πηδάλιο της Τράπεζας Κύπρου,
τον Κύπριο τραπεζίτη και μη εκτελεστικό της μέλος, Ιωάννη Ζωγραφάκη. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας στη
Citibank σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, ενώ είναι και
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
μη εκτελεστικό μέλος, την τράπεζα
όπου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος ο νέος πρόεδρος, Τάκης Αράπογλου. Ο κ. Ζωγραφάκης περιλαμβά-

Οι προκλήσεις
Η σχέση διευθύνοντα συμβούλου

Μεθαύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως το όνομα του κυρίου Τάκη Αράπογλου στη θέση του κ. Άκερμαν.
νεται στη λίστα που υπήρχε για πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, πριν
γίνει γνωστό το όνομα του κ. Αράπογλου για πρόεδρος, ενώ με τον
τελευταίο γνωρίζονται αρκετά χρόνια
από την τραπεζική τους δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. Άρχισε την
καριέρα του το 1990 στη Citibank
στην Ελλάδα ως management associate για την περιοχή Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής και Αφρικής και
το 2006 αποφάσισε να αναλάβει τη
θέση του γενικού διευθυντή Λιανικής
Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδας
όπου παρέμεινε μέχρι το 2011. Έπειτα, επέστρεψε στην Κύπρο για να
ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το όνομα του
κ. Ζωγραφάκη είναι και αυτό που
προκρίνεται για νέου Διευθύνοντα
Συμβούλου της Τρ. Κύπρου όπως
πληροφορείται η «Κ».
Δεύτερο πρόσωπο το οποίο εξε-

τάστηκε για τη θέση του διευθύνοντα
συμβούλου της Τρ. Κύπρου, είναι ο
νυν διευθύνων σύμβουλος της PQH,
Ξάνθος Βράχας, του Ενιαίου Ειδικού
Εκκαθαριστή για όλα τα πιστωτικά
και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό
ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα. Ο
Ξάνθος Βράχας που από το 2017 που
διορίστηκε σε αυτή τη θέση είχε
στενές επαφές με τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, αποτέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρ. Κύπρου
το 2013 και παραιτήθηκε το 2014.
Διετέλεσε στην Επιτροπή Ελέγχου
της τράπεζας μαζί με τον Ιωάννη
Ζωγραφάκη που ήταν ο πρόεδρός
της, αλλά ήταν και μέλος στην Επιτροπή Στρατηγικής και Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Πριν μπει
στο Δ.Σ. της Τρ. Κύπρου διετέλεσε
οικονομικός διευθυντής (Chief Financial Officer) και διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer)

του ασφαλιστικού ομίλου Universal
Life, ενώ εργάστηκε και στο τμήμα
επενδυτικής τραπεζικής (Corporate
Finance & restructuring team) στην
Merrill Lynch στο Λονδίνο. Προηγουμένως, ήταν ελεγκτής στην
εταιρεία Deloitte & Touche στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τρίτο όνομα –αν και απομακρυσμένο το σενάριο επιλογής τους,
διότι μάλλον θα αναλάβει Κύπριος
τα ηνία– είναι ο διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας Κύπρου,
Νίκολας Σκοτ Σμιθ. Μέσα από αυτό
τον ρόλο, ηγείται ομάδας ειδικών σε
όλη την Κύπρο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, αναδιάρθρωση και ανάκτηση προβληματικών
δανείων. Ωστόσο, όπως διαρρέει, δεν
είναι ιδιαίτερα αρεστός μέσα στην
Τράπεζα, γι’ αυτό και οι πιθανότητες
αν και υπάρχουν, είναι λίγες για να
αναλάβει αυτό τον ρόλο.

και προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την καλή
διακυβέρνηση μια τράπεζας. Μια
καλή χημεία των δύο ανδρών θα
είναι βασική προϋπόθεση για να
μπορεί μια τράπεζα να προχωρά
θέματα και να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση,
θα υπάρχουν καθυστερήσεις
στην λήψη αποφάσεων, αλλά και
μεγάλες εντάσεις στο επίπεδο
της ανώτατης ηγεσίας που μόνο
προβλήματα θα δημιουργήσουν
μεσοπρόθεσμα. Η συνεργασία για
παράδειγμα Άκερμαν και Χούρικαν ήταν υποδειγματική, με κοινούς στόχους και όραμα για την
τράπεζα. Σε πρόσωπο που θα είναι εύκολο να συνεννοείται θα
έψαχνε και ο κ. Αράπογλου τον
νέο του διευθύνοντα σύμβουλο.
Παράλληλα, ο νέος διευθύνων
σύμβουλος θα πρέπει να ολοκληρώσει το όραμα του κ. Χούρικαν
για δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Τράπεζας μέχρι το τέλος του χρόνου
και της ψηφιακής μεταμόρφωσης
της τράπεζας.
Όσον αφορά στον μισθό που αναμένεται να λάβει ο νέος διευθύνων σύμβουλος, θα κυμαίνεται
στα επίπεδα απολαβών του κ.
Χούρικαν. Υπενθυμίζεται πως οι
απολαβές του απερχόμενου διευθύνοντα συμβούλου έφτασαν το
2018 στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2017 ο ετήσιος μισθός του κ.
Χούρικαν ήταν 2,1 εκατ. και το
2016 στα 1,65 εκατ. Το 2015 ήταν
στα 910 χιλ. ευρώ και το 2014 στις
844 χιλ. ευρώ.

Ρεκόρ πωλήσεων για την Cybarco το 2019
Ορόσημο το 2022 για το Trilogy αναφέρει ο Sales Director της Cybarco Γιώργος Γεωργίου και ξεδιπλώνει τα επόμενα βήματα της εταιρείας
ΤΕΡAΣΤΙΑ η δυναμική που παρουσιάζει ο τομέας
των ακινήτων στην Κύπρο, αναφέρει ο Sales
Director της Cybarco Γιώργος Γεωργίου. Μέσα
σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ακινήτων, η εταιρεία Cybarco συνεχίζει
τις εργασίες για την ολοκλήρωση του Trilogy,
του Akamas Bay Villas, του Castle Residences
στην μαρίνα Λεμεσού και του Aktea Residences
2. Επόμενο μεγάλο έργο της εταιρείας, το Limassol Greens, για το οποίο αναζητούνται
εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης σε συνεργασία με επενδυτές. Ο κ. Γεωργίου κάνει
ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Trilogy, για το οποίο ήδη οι πωλήσεις έχουν
φτάσει τα 124 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει,
τα μηνύματα που φτάνουν από το ενδιαφέρον
των αγοραστών, δείχνουν ότι η φετινή χρονιά,
θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις πωλήσεις στο
Trilogy.
-Πώς προχωρούν οι πωλήσεις διαμερισμάτων και γραφείων στον Trilogy; Ποια
τα μηνύματα που λαμβάνετε από την
αγορά της Κύπρου και του εξωτερικού
για το συγκεκριμένο έργο;
-Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία των πωλήσεων καθώς, μέσα σε λιγότερο
από ένα χρόνο, έχουν γίνει πωλήσεις και κρατήσεις άνω των €124 εκατομ. για τα πολυτελή
διαμερίσματα και γραφεία, που αντιστοιχούν
σε ένα ποσοστό πάνω από το 40% των ακινήτων των δυο μπροστινών πύργων. Τα εξαιρετικά σχεδιασμένα, ευρύχωρα διαμερίσματα
και γραφεία με θέα στη θάλασσα προσφέρουν
μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης σε παραθαλάσσια ακίνητα σε μια προνομιακή τοποθεσία, με κορυφαίες εγκαταστάσεις και σε
πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά, οι
τιμές των διαμερισμάτων τριών υπνοδωματίων
ξεκινούν από € 1.250.000 (€ 5.500 ανά τετραγωνικό μέτρο). Τα μηνύματα τόσο από την
εγχώρια αγορά, όσο και από το εξωτερικό
είναι θετικά και πολύ ενθαρρυντικά, και θα
έλεγα με βεβαιότητα ότι τη φετινή χρονιά θα
πετύχουμε ρεκόρ πωλήσεων στο Trilogy.
-Από πού προέρχεται το αγοραστικό
ενδιαφέρον για το έργο;
-Τα διαμερίσματα και γραφεία του Trilogy
απευθύνονται σε απαιτητικούς αγοραστές,
τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό.
Οι μέχρι στιγμής αγοραστές προέρχονται από
την Κύπρο, τη Ρωσία, τη Βορειοανατολική
Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη
Βόρειο Αμερική. Οι πλείστοι πελάτες μας θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα που τους δίνουν τη δυνατότητα να ζουν, να εργάζονται
και να περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο σε
ένα προορισμό στην καρδιά της πόλης, που
τους προσφέρει παράλληλα ασφάλεια και

προστασία της ιδιωτικότητάς τους, μαζί με
όλες τις ανέσεις που χρειάζονται. Οι πελάτες
μας, οι οποίοι επιλέγουν το Trilogy για επένδυση, αναμένεται να επωφεληθούν από το
υψηλό ποσοστό απόδοσης της επένδυσης
που υπολογίζουμε ότι θα έχουν οι ενοικιάσεις
διαμερισμάτων και γραφείων στο Trilogy και
από την άνοδο της αξίας των ακινήτων, αφού
στα αρχικά στάδια του έργου αγοράζουν σε
πολύ ανταγωνιστικές τιμές, που όπως ανέφερα
πιο πάνω ξεκινούν από €5.500 ανά τετραγωνικό μέτρο, και με την ωρίμανση του έργου
οι τιμές αυτές θα ανεβούν. Οι επενδύσεις που
συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σίγουρα βοηθήσει. Δεν παύει όμως να είναι σημαντικό για τους επενδυτές να αγοράζουν τα
ακίνητά τους στην Κύπρο από εταιρείες που
είναι γνωστές για τη σταθερότητα, τη συνέπεια
και την αξιοπιστία, χαρακτηριστικά για τα
οποία είναι γνωστή η Cybarco, η εταιρεία
που βρίσκεται πίσω από το Trilogy. Η μακρά
ιστορία ακεραιότητας, η φήμη για την έγκαιρη
ολοκλήρωση των έργων και τα υψηλά πρότυπα
ποιότητας της Cybarco έχουν κερδίσει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και όλα αυτά
την έχουν κάνει ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και να πετυχαίνει ρεκόρ πωλήσεων σε
όλα τα έργα της.
-Τι κάνει το Trilogy να διαφέρει από
τα υπόλοιπα ψηλά κτήρια;
-Με τη χρηματοδότηση του έργου να είναι
εξασφαλισμένη και με μια ομάδα έμπειρων
διεθνών συμβούλων να έχουν αναλάβει το
σχεδιασμό και την ανάπτυξή του, το Trilogy
είναι ένα από τα μεγαλύτερα high-rise έργα
στην περιοχή της Μεσογείου και το μοναδικό
έργο μεγάλης κλίμακας στο νησί του οποίου
οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν πριν
την έναρξη των πωλήσεων ακινήτων. Το έργο
αποτελεί μια μεικτή ανάπτυξη, κόστους €350
εκατομμυρίων, και χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο μέρος για διαβίωση, εργασία και αναψυχή
(live, work & play). Δεν αποτελεί μόνο ένα
οικοσύστημα με πολυτελή διαμερίσματα και
γραφεία, αλλά και ένα παραθαλάσσιο, ελκυστικό προορισμό στην καρδιά της Λεμεσού,
με όλες τις ανέσεις και υπηρεσίες πεντάστερου
ξενοδοχείου. Οι τρεις εντυπωσιακοί πύργοι,
36, 37 και 39 ορόφων, περιλαμβάνουν πολυτελή
διαμερίσματα, ενώ το West Tower διαθέτει
και υπερσύγχρονους, ευρύχωρους γραφειακούς
χώρους, όλα με θέα τη θάλασσα. Ο κάθε
πύργος συμπληρώνεται με ιδιωτικές εγκαταστάσεις spa και γυμναστήριο. Οι τρεις πύργοι
μοιράζονται επίσης έναν ιδιωτικό εξωτερικό
χώρο 7.500 τ.μ. με πισίνα, pool-bar, γήπεδο
τένις, παιχνιδότοπο και τοπιοτεχνημένους

Πέραν των 124 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις γραφείων και διαμερισμάτων στον Trilogy σε λιγότερο
από ένα χρόνο, με τους αγοραστές να προέρχονται από Κύπρο, Ρωσία, Βορειοανατολική
Ασία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Βόρειο Αμερική, αναφέρει ο Sales Director της Cybarco Γιώργος Γεωργίου.

κήπους, για αποκλειστική χρήση από τους
ιδιοκτήτες, αλλά και μια δημόσια πλατεία
6.850 τ.μ. με ποιοτικά εστιατόρια και καταστήματα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι
οι επισκέπτες. Πρόκειται για μια ανάπτυξη
η οποία καταλαμβάνει μόνο το 12% του συνόλου του οικοπέδου μεγέθους 21.500 τ.μ.
Στο έργο θα προσφέρονται υπηρεσίες concierge για την ικανοποίηση όλων των αναγκών
των ενοίκων, όπως και υπηρεσία η οποία θα
αναλαμβάνει τις ενοικιάσεις των ακινήτων
των ιδιοκτητών. Tέλος η ομάδα του Property
Management θα διασφαλίζει ότι όλα θα κυλούν
ομαλά και θα ελέγχει την κατάσταση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων.
-Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες στο Trilogy;
-Οι κατασκευαστικές εργασίες στο Trilogy
Limassol Seafront προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ο διαφραγματικός τοίχος της πρώτης
φάσης, το σύστημα αποστράγγισης του νερού,
η πασσάλωση του West και East Tower, και
η ανύψωση των δυο οικοδομικών γερανών.
H κατασκευή του διαφραγματικού τοίχου της
δεύτερης φάσης και η πασσάλωση των υπογείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το West Tower
θα είναι ο πρώτος πύργος που θα ολοκληρωθεί
στα τέλη του 2021 και θα ακολουθήσει το
East Tower στις αρχές του 2022. Θα ήθελα
να διευκρινίσω ότι το Trilogy Limassol Seafront
εκτελεί όλες τις εργασίες εντός και εκτός εργοταξίου απολύτως νομότυπα και τηρώντας
τους όρους των εκάστοτε αδειών και τις υποδείξεις των Αρμοδίων Αρχών, λαμβάνοντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις
σε κάθε στάδιο.

Ολοκληρώνεται το 2020
η μαρίνα Λεμεσού

Στο Trilogy θα προσφέρονται
υπηρεσίες concierge για την
ικανοποίηση όλων των αναγκών των ενοίκων, όπως και
υπηρεσία η οποία θα αναλαμβάνει τις ενοικιάσεις των
ακινήτων των ιδιοκτητών.

-Πώς προχωρούν τα άλλα έργα της Cybarco;
-Στη Μαρίνα Λεμεσού - τον καθιερωμένο
προορισμό για πολυτελή σκάφη - λιγοστές
επαύλεις και διαμερίσματα είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση. Από το σύνολο των 285
οικιστικών μονάδων της εν λόγω ανάπτυξης,
οι τελευταίες 30 παραθαλάσσιες κατοικίες,
ενσαρκώνουν πλήρως την ιδέα του να ζει κανείς «πάνω στη θάλασσα». Οι ετοιμοπαράδοτες
επαύλεις του συγκροτήματος Island Villas
διαθέτουν τις δικές τους θέσεις ελλιμενισμού,
κήπο και πισίνα, ενώ τα πολυτελή διαμερίσματα στο Castle Residences, που περιβάλλονται από νερό, βρίσκονται υπό κατασκευή,
με την παράδοσή τους να προγραμματίζεται
τον Απρίλιο του 2020. Η παράδοση του Castle

Residences θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση του έργου. Στην πιο ειδυλλιακή περιοχή της Κύπρου, κοντά στη χερσόνησο του
Ακάμα, βρίσκεται το Akamas Bay Villas, ένα
ιδιωτικό καταφύγιο φυσικής ομορφιάς. Η κατασκευή της δεύτερης φάσης του πολυτελούς
έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση και πώληση της πρώτης φάσης.
Η απρόσκοπτη θέα της καταγάλανης θάλασσας
και του απέραντου ουρανού συνδυάζεται με
την αρμονική αρχιτεκτονική και τον εξαιρετικό
σχεδιασμό των δώδεκα επαύλεων που ανήκουν
στη δεύτερη φάση έργου, τοποθετημένες σε
τοπιοτεχνημένα οικόπεδα μέχρι 1.640m2, με
τιμές που ξεκινούν από περίπου €5.000 ανά
τετραγωνικό. Τέλος, στο Aktea Residences
2, ένα μικρό έργο διαμερισμάτων στην καρδιά
της Λεμεσού και μόλις 250μ. από τη θάλασσα,
έχουμε πωλήσει τα 16 από τα 33 διαμερίσματα,
πριν καν ξεκινήσουμε τις κατασκευαστικές
εργασίες. Πρόκειται για άψογα σχεδιασμένα
διαμερίσματα 1, 2 και 3 υπνοδωματίων, με
μεγάλες βεράντες με θέα προς τη θάλασσα
και με κοινόχρηστη πισίνα στο ισόγειο. Οι
τιμές των διαμερισμάτων στο Aktea Residences
2 ξεκινούν από €360.000.
-Ποια τα επόμενα έργα τα οποία ετοιμάζει η εταιρεία;
-Το επόμενο μεγάλο έργο που σχεδιάζεται
από τον Όμιλο Λανίτη είναι το Limassol
Greens για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί οι
αναγκαίες κυβερνητικές αδειοδοτήσεις για
το master plan του έργου και τώρα βρίσκεται
στο στάδιο μελέτης των εναλλακτικών τρόπων
χρηματοδότησής του σε συνεργασία με επενδυτές. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που
περιλαμβάνει ακίνητα, γήπεδο γκολφ, χώρους
αναψυχής, καθώς και εμπορικούς χώρους με
εστιατόρια και καταστήματα. Το Limassol
Greens θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη γη του
αγροκτήματος Λανίτη στη Δυτική Λεμεσό
και συνορεύει με άλλες μεγάλες αναπτύξεις
της περιοχής, όπως το καζίνο, το Mall και το
waterpark.
-Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της κυπριακής αγοράς ακινήτων;
-Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αναζωογόνηση. Θεωρούμε ότι λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της Κύπρου και του τρόπου ζωής που
προσφέρει, ο τομέας των ακινήτων εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη δυναμική. Οι
αναπτύξεις ακινήτων έχουν θετική επίδραση
στην οικονομία, αφού δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, αναζωογονούν την
περιοχή στην οποία αναπτύσσονται και προσελκύουν υψηλότερης ποιότητας τουρισμό.
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Υπάρχει πεδίο για επενδύσεις στην Κύπρο
Μετονομάζεται σε MCC Best Value και ανοίγει τέλος του 2019 στη Λεμεσό η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – Συνέντευξη Γιάννη Βλαχονικολέα
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το μάτι στην κυπριακή αγορά έχουν
κλείσει αρκετές ξένες εταιρείες
τους τελευταίους μήνες. Στην περίπτωση του ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ η απόφαση για επέκταση στην Κύπρο
πάει 14 χρόνια πίσω, αφού η ελληνική εταιρεία εντόπισε από νωρίς
τις ευκαιρίες και τις προοπτικές
που προσφέρονται. Τελικά η κίνησή
τους για επένδυση στην Κύπρο,
ύψους 10 εκατ. ευρώ, υλοποιείται
φέτος με την εταιρεία να κατεβαίνει
μέσω της θυγατρικής της MCC Best
Value Ltd . Μέχρι τέλος του 2019
αναμένεται να λειτουργήσει το κατάστημα της εταιρείας στη Λεμεσό,
το οποίο θα απευθύνεται σε επαγγελματίες στον κλάδο της μεταπώλησης και χονδρέμπορους. Στην
πρώτη του συνέντευξη στην Κύπρο,
ο γενικός διευθυντής της εταιρείας
Γιάννης Βλαχονικολέας αναφέρεται
στα πλεονεκτήματα της κυπριακής
αγοράς και τις προκλήσεις που παρουσιάζει ο κλάδος των HORECA
(εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες), ενώ ξεκαθαρίζει ότι η δραστηριοποίηση στο λιανικό εμπόριο
δεν είναι στους στόχους της εταιρείας επί του παρόντος.
–Βλέπουμε γενικότερα να υπάρχει μία τάση καθόδου ελληνικών
εταιρειών στην Κύπρο. Πρόκειται
για τάση την οποία ακολούθησε
και η δική σας εταιρεία;
–Η δική μας διερεύνηση ουσιαστικά ξεκίνησε ουσιαστικά πριν
από 14 χρόνια, άρα προϋπήρχε αυτής της τάσης των τελευταίων χρόνων. Από τότε είχαμε προχωρήσει
σε μια έρευνα αγοράς και είχαμε
εντοπίσει την ευκαιρία που υπήρχε
για επένδυση στην Κύπρο. Πρέπει
να πω ότι η κυπριακή αγορά έχει
εξελιχθεί σημαντικά στο πέρασμα
των χρόνων παρά την περίοδο κρίσης που πέρασε και σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι στοιχείο που δημιουργεί
μεγάλο επαγγελματικό ενδιαφέρον
για δραστηριοποίηση εταιρειών,
όχι μόνο ελληνικών, στην Κύπρο.
–Για ποιους λόγους όμως προσελκύει η κυπριακή αγορά ξένες
εταιρείες; Ποια κατά την άποψή
σας είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής αγοράς;
–Στον δικό μας κλάδο, αυτόν
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, η κυπριακή αγορά προσφέρει
σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία
δύο χρόνια, και παρά την κρίση
του 2013 φαίνεται ότι υπάρχουν
ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο είναι
αλληλένδετα. Αναπτύσσοντας το
χονδρικό εμπόριο αναπτύσσεται
και το λιανικό εμπόριο, και κατά
συνέπεια ενισχύονται οι προμηθευτές και τα τοπικά προϊόντα.
Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει
πάρα πολύ ως εταιρεία. Θέλουμε
να δραστηριοποιηθούμε στην τοπική αγορά και να αναπτύξουμε τα
προϊόντα των τοπικών παραγωγών,








«Ακόμα και αν μείνει
στάσιμος ο τουρισμός
το 2019, αυτό δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερο
πρόβλημα σε επαγγελματίες του κλάδου του
λιανικού και χονδρικού
εμπορίου».







Πέραν των 10 εκατ. ευρώ η επένδυση της εταιρείας στην Κύπρο, που
πρόκειται ουσιαστικά
για το πρώτο άνοιγμα
της εκτός ελληνικών
συνόρων.
τα οποία μέσα από τη δική μας εταιρεία θα μπορούν να μεταπωληθούν
σε άλλα σημεία πώλησης ή να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη, κάτι
που προσφέρει και σε αυτούς ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.
–Έχετε αναφέρει ότι επιλέξατε
τη Λεμεσό λόγω των νέων επενδύσεων στην περιοχή και κατ’
επέκταση τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επαγγελματιών
που δυνητικά θα αποτελέσουν
πελάτες σας. Αυτό αφορά μόνο
τη Λεμεσό ή θεωρείτε ότι είναι
χαρακτηριστικό και της υπόλοιπης κυπριακής αγοράς;
–Όντως θεωρούμε ότι είναι χαρακτηριστικό όλης της κυπριακής
αγοράς. Δεδομένου όμως ότι η Λεμεσός είναι τα τελευταία χρόνια
το μεγαλύτερο κέντρο τουριστικής
ανάπτυξης και συγκεντρώνει μεγάλη επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, θεωρούμε
ότι αυτό δίνει σημαντική ώθηση
στις επιχειρήσεις, είτε μεταποίησης
είτε μεταπώλησης, και δυνατότητα
να λειτουργούν ολόχρονα. Άρα όσο
περισσότερος τουρισμός υπάρχει
τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται και κατ’ επέκταση ευνοείται
η τοπική οικονομία και η κοινωνία
της χώρας. Μέσα από αυτή την
ανάπτυξη μπορούμε εύκολα να
δούμε ότι ανοίγουν νέα σημεία πώλησης, νέα σημεία HORECA (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες), καθώς και νέα μίνι μάρκετ. Εμάς μας
ενδιαφέρει να στηρίξουμε αυτή
την αγορά, της μικρής και χαμηλής
μεταπώλησης, αφού έτσι δίνουμε
τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανεξάρτητους επαγγελματίες να έχουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι
των μεγάλων αλυσίδων.
–Φυσικά να πούμε ότι φέτος καταγράφεται μια μικρή ανησυχία
για τον τουριστικό τομέα, τον
οποίο θεωρείτε καθοριστικό πα-

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αναφέρει ο γενικός δ/ντης της MCC Best
Value Γιάννης Βλαχονικολέας. (φωτογράφηση στη Λεβέντειο Πινακοθήκη)
ράγοντα για την εξέλιξη της αγοράς. Αυτό εσάς σας προβληματίζει;
–Αυτό που βλέπουμε είναι ότι
τα τελευταία 3-4 χρόνια υπήρξε σημαντική αναβάθμιση στο κομμάτι
του κυπριακού τουρισμού. Αλλά
ακόμα και παλαιότερα που η ανάπτυξη δεν ήταν τόσο μεγάλη, τα
σημεία στα οποία εμείς απευθυνόμαστε είχαν ευκαιρία ανάπτυξης
και δραστηριοποίησης. Άρα θεωρούμε ότι και στάσιμος να μείνει
ο τουρισμός, αυτό δεν θα εχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε επαγγελματίες που είναι εν δυνάμει πελάτες μας.
–Υπάρχει ανταγωνισμός στην
Κύπρο στον τομέα του χονδρικού
εμπορίου;
–Το δικό μας επιχειρηματικό
μοντέλο είναι κάτι διαφορετικό που
δεν υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη
στιγμή. Ουσιαστικά προσφέρουμε
τη δυνατότητα στους επαγγελματίες
να βρουν στο κατάστημά μας όλα
τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται,
να βρουν λύσεις, νέες ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να
αναπτυχθούν και να δραστηριοποιηθούν μέσα στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον με μεγαλύτερο όφελος.
–Πότε αναμένεται το άνοιγμα
στη Λεμεσό;
–Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης
της κατασκευής είναι σε προχω-

Προοπτικές και εκτός Λεμεσού
–Ποιες είναι οι επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις και σκέψεις για
την κυπριακή αγορά;

–Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι
συγκεκριμένο. Θέλουμε να κάνουμε το άνοιγμα, να πατήσουμε
στα πόδια μας, να κάνουμε την
είσοδό μας στην τοπική κοινωνία
και τοπική αγορά, να δώσουμε
την ικανότητα στους επαγγελματίες να συγκρίνουν και να δουν
τα οφέλη και από κει και μετά σιγά-σιγά με σταθερά βήματα να
εξετάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία επέκτασης υπάρχει.

–Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες
και στις υπόλοιπες πόλεις πέραν της
Λεμεσού;

–Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε τη Λεμεσό είναι λίγο ή πολύ
ρημένο στάδιο και προγραμματίζουμε το άνοιγμά μας μέσα στο
2019. Δεν οριοθετούμε αυστηρά
την ακριβή χρονική στιγμή, αλλά
θεωρούμε ότι θα είναι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2019.
–Ποιο το ύψος της επένδυσης
σας στην κυπριακή αγορά;
–Πρόκειται για την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της
εταιρείας εκτός ελληνικών συνόρων.

γνωστοί και ουσιαστικά ο βασικός
λόγος είναι ότι η επαγγελματική
ανάπτυξη και δραστηριότητα
στην πόλη αυτή την στιγμή προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Θα πρέπει να πω όμως ότι
και οι άλλες επαρχίες της Κύπρου παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

–Υπάρχουν πλάνα για αναβάθμιση
και στον κλάδο του online shopping;

–Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή
δραστηριοποιούμαστε στο ecommerce στο κομμάτι της λιανικής. Παράλληλα, μελετάμε και το
κομμάτι της χονδρικής. Επομένως για την Κύπρο το e-commerce ακόμη δεν είναι στα σχέδιά
μας, γιατί όπως είπαμε λειτουργούμε με προσεκτικά και σταθερά βήματα.
Η συνολική επένδυση ξεπέρασε τα
δέκα εκατ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό
συμπεριλαμβάνεται η αγορά του
ακινήτου στην οδό Μισιαούλη και
Καβάζογλου, η κατασκευή του κτηρίου και οι ενέργειες για την έναρξη
λειτουργίας του καταστήματος.
–Πώς κινήθηκε από οικονομικής
πλευράς το 2018 για την εταιρεία
σας;
–Το 2018 οι ενοποιημένες πω-

λήσεις της METRO AEBE έφτασαν
το 1,2 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,5%.
–Στην περίπτωση του λιανικού
τομέα, πώς αξιολογείτε την αγορά της Κύπρου; Είναι η δραστηριοποίησή σας στο κυπριακό
λιανεμπόριο μια επιλογή που
εξετάζετε;
–Είναι κάτι που τουλάχιστον επί
του παρόντος, δεν περιλαμβάνεται
στους στόχους μας. Κάθε επαγγελματικό μας βήμα γίνεται μετά από
μελέτες και έρευνες. Εξάλλου αυτή
τη στιγμή ο στόχος μας είναι να
μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το
κομμάτι του «Best Value για επαγγελματίες» και μόνο αυτό. Γνωρίζουμε, φυσικά, ότι το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει μια σταθερή
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Επίσης, γνωρίζουμε ότι στο λιανικό
τροφίμων δραστηριοποιούνται πολλοί και μεγάλοι παίκτες. Νομίζω,
λοιπόν, ότι θα χρειαστεί να περάσει
μια περίοδος 2-3 χρόνων ώστε να
ξεκαθαρίσει κατά πόσο υπάρχει
χώρος και για άλλους παίκτες στην
αγορά. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο
που ενώ ο μεγαλύτερος τζίρος μας
στην Ελλάδα προέρχεται από το
χώρο της λιανικής, αποφασίσαμε
να έρθουμε στην Κύπρο με την χονδρική, γιατί αυτή τη στιγμή δεν
βλέπουμε κάποια ευκαιρία στη λιανική.

Η ΠΑΝΓΑΙΑ παίρνει δάνειο ύψους
200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

Στρατηγική Συμφωνία Συνεργασίας ΣΕΛΚ
και Ινστιτούτου Λογιστών Μάλτας

Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε
ότι σύναψε σύμβαση για την έκδοση ενός κοινού εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου ομολογιακού
δανείου επταετούς διάρκειας και
ποσού έως 200 εκατ. ευρώ, το δάνειο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου
από τον όμιλο της Alpha Bank.Η
νέα αυτή χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το επενδυτικό ταμείο για την περαιτέρω
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Πανγαία, καθώς και για
την εξόφληση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού της, υπολοίπου 50 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη του 2018 προέβη
στην υπογραφή σύμβασης για
την έκδοση ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας και ποσού έως 120 εκατ.
ευρώ, το οποίο είχε καλυφθεί από
την Τράπεζα Πειραιώς.
Στο τέλος του 2018 το χαρτο-

Νέοι δρόμοι συνεργασίας διανοίγονται για τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
σε διεθνές επίπεδο. Σε συνάντηση
που πραγματοποίησε πρόσφατα ο
γενικός διευθυντής του ΣΕΛΚ κ.
Κυριάκος Ιορδάνους, στη Βαλέτα
της Μάλτας υπογράφτηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ινστιτούτο
Λογιστών Μάλτας (Malta Institute
Accountants -ΜΙΑ). Ο πρόεδρος
του Μαλτέζικου Ινστιτούτο Λογιστών κ. William Spiteri Bailey μίλησε για μια σημαντική νέα στρατηγική συμμαχία με τον ΣΕΛΚ,
αφού και τα δύο Σώματα εργάζονται
με απώτερο σκοπό την προώθηση
και διασφάλιση των συμφερόντων
τόσο των Μελών τους όσο και της
οικονομίας γενικότερα.
Ο κ. Bailey αναγνώρισε παράλληλα, ότι τόσο το ΜΙΑ όσο και ο
ΣΕΛΚ έχουν πολλές ομοιότητες,
γεγονός που θα διευκολύνει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία τους.








Νέα επενδυτικά σχέδια
για το Ταμείο με τα 349
εμπορικά ακίνητα στο
χαρτοφυλάκιό του.
φυλάκιο του Ομίλου είχε 349 εμπορικά ακίνητα, τα οποία είναι
κυρίως καταστήματα και γραφεία,
ενώ είναι συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τετραγωνικών μέτρων.
Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής εμπορικότητας σε όλη την
Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα
είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο
στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία
των επενδύσεων σε ακίνητα του
Ομίλου στα τέλη του 2018 ανέρχονταν στα 1.77 δισ. ευρώ. Στα

τέλη του 2017 η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν στα
1,58 δισ. ευρώ.
Η Πανγαία ανακοίνωσε ότι o
κύκλος εργασιών της για το 2018
αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε
σε 121.4 εκατ. ευρώ έναντι 117.9
εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το 2018
ανήλθαν σε 115,1 εκατ. ευρώ,
έναντι κερδών 83,7 εκατ. ευρώ
το 2017 καταγράφοντας αύξηση.
Ποσοστιαία μεταφράζεται σε
37,5%.
Σημειώνεται πως η Invel Real
Estate, που κατέχει ποσοστό 66%
των μετοχών της Πανγαία, έχει
ανακοινώσει και επισήμως την
πρόθεση του για την απόκτηση
και του υπολοίπου μετοχικού μεριδίου της εταιρείας που ανέρχεται στο 32,6% και που ανήκει
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ








Ο ΣΕΛΚ επεκτείνει
το δίκτυο συνεργασίας
του σε διεθνές επίπεδο.
Από πλευράς του ο κ. Ιορδάνους
είπε ότι η συμφωνία αυτή εμπίπτει
στους στρατηγικούς στόχους του
ΣΕΛΚ για την επέκταση και διεύρυνση των δράσεών του σε διεθνή
δίκτυα συνεργασίας με επαγγελματικούς φορείς.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
περιέχει νέες ευκαιρίες για κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών
των δύο σωμάτων σε μια σειρά από
τεχνικά και επαγγελματικά θέματα,
αποσκοπώντας στη διαμόρφωση
μιας εκπαιδευτικής και ερευνητικής
συνεργασίας για την ενίσχυση και
υποστήριξη του επαγγέλματος και
στις δύο χώρες. Μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο ΣΕΛΚ και

το ΜIA θα συνεργαστούν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων,
καθώς και σε δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης σε τομείς πρωταρχικού ενδιαφέροντος, όπως ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων (audit), τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS), η
καταπολέμηση αδικημάτων συγκάλυψης από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρική αναφορά (corporate reporting), η τεχνολογία και
η κανονιστική συμμόρφωση, κα.
Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος,
τόσο τα Μέλη του ΣΕΛΚ και του
ΜΙΑ, όσο και οι επαγγελματίες του
χώρου, θα επωφεληθούν από τη
μεταφορά γνώσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Επιπλέον, τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν τις απόψεις και την
παρουσία των μικρότερων χωρών
και Σωμάτων σε διεθνή φόρα και
σώματα.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΙ
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Στην τελική ευθεία η έκθεση της Moneyval

Τον Αύγουστο αναμένεται το προσχέδιο των αποτελεσμάτων της, ενώ θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

και διαδικασίες προκειμένου να
ενισχυθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των εποπτευομένων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα μέτρα
που λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγές από τη ΜΟΚΑΣ σημείωσαν στην «Κ» πως είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι για παράδειγμα στα τέλη Μαΐου θα βγει κάποια έκθεση στη δημοσιότητα που
θα «τραβάει» το αφτί της Κύπρου.
Τόνισαν ότι το προσχέδιο της έκθεσης θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου ή εντός Σεπτεμβρίου, ώστε
μετά από τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κύπρου και
Συμβουλίου να οριστικοποιηθεί
στα τέλη του τρέχοντος έτους. Σίγουρα θα υπάρξουν εισηγήσεις
και παραινέσεις για τη βελτίωση
του γενικού πλαισίου της Κύπρου,
όπως έγινε σε προηγούμενη έκθεση στα τέλη του 2015, αλλά, επίσης
τόνισαν ότι δεν επισκέπτεται η
Moneyval μόνο την Κύπρο. Είναι
μια διαδικασία αξιολόγησης που
περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη.

Αύριο Δευτέρα μπαίνει στην τελική
ευθεία η ετοιμασία της έκθεσης
του ειδικού τμήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζει
την εφαρμογή των νομοθεσιών
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, Moneyval. Ο αγώνας δρόμου που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μαραθώνιος, ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση
χρόνο, όταν το δεύτερο τρίμηνο
του 2018 έφτασε στην Κύπρο το







Το κλιμάκιο θα έχει
συναντήσεις για τις
επόμενες δύο εβδομάδες με την κυπριακή
ομάδα που έχει συσταθεί από την ΚΤΚ, τη ΜΟΚΑΣ, τις τράπεζες, το
Υπουργείο Οικονομικών, τον ΣΕΛΚ, την ΕΚΚ
και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
κλιμάκιο του Συμβουλίου ώστε να
δώσει τις απαιτούμενες γραμμές
που χρειάζονται για να ολοκληρώσει με επιτυχία το τεστ η Κύπρος.
Τότε, έγιναν επίσης εκπαιδεύσεις
Κύπριων τεχνοκρατών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να απαντήσουν τα καίρια ερωτηματολόγια.
Η Moneyval ξεκίνησε τον πέμπτο
γύρο αξιολόγησης της Κύπρου με
διήμερη εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουνίου
2018, σχετικά με τη διαδικασία

10 δισ. εκτός
Πηγές από τη ΜΟΚΑΣ σημείωσαν στην «Κ» πως είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι για παράδειγμα στα τέλη Μαΐου θα

βγει κάποια έκθεση στη δημοσιότητα που θα «τραβάει» το αφτί της Κύπρου.
αξιολόγησης της Κύπρου με συμμετοχή εκπροσώπων των κυπριακών αρχών και του ιδιωτικού τομέα.
Το σεμινάριο παραχωρήθηκε από
τη Γραμματεία της Moneyval προκειμένου να εξοικειωθούν όλες οι
υπηρεσίες που εμπλέκονται στην
αξιολόγηση, με τα βασικά πρότυπα
και διαδικασίες της αξιολόγησης.
Αναμένεται δε ότι η έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου θα συζητηθεί
στη συνεδρία της Ολομέλειας της
Moneyval του Δεκεμβρίου 2019.

Η Κύπρος πέρασε ήδη το «πρώτο
τεστ» προ μερικών ημερών, όταν
ο εκπρόσωπος του αμερικανικού
Υπουργείου Οικονομικών Μάρσαλ
Μπίλινγκσλι κατέφθασε στην Κύπρο και εν ολίγοις έδωσε τα εύσημά
του για τα μέτρα που έχουν παρθεί
μέχρι στιγμής για την καταπολέμηση τα τελευταία χρόνια. Στην
επικείμενη αξιολόγηση που αρχίζει
από αύριο θα συμμετάσχουν όλες
οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας και οι Εποπτικές Αρ-

χές. Επί της ουσίας, το κλιμάκιο
θα έχει συναντήσεις για τις επόμενες δύο εβδομάδες με την κυπριακή ομάδα που έχει συσταθεί
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, τη ΜΟΚΑΣ, τις
τράπεζες, το Υπουργείο Οικονομικών, τον ΣΕΛΚ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Το κλιμάκιο από πλευράς του θα εξετάσει
εάν η Κύπρος και οι φορείς της
έχουν υιοθετήσει διάφορα μέτρα

Από την τελευταία έκθεση της
Moneyval έχουν γίνει αρκετές νομοθεσίες που έχουν άμεση επίδραση στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως αυτή των
εταιρειών κέλυφος (shellcompanies). Επίσης, από το 2016 κορυφώθηκαν τα κλεισίματα των λογαριασμών που δεν δικαιολογούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Κύπρο.
Συνολικά, έχουν φύγει γύρω
στα 10 δισ. καταθέσεων και έχουν
κλείσει γύρω στους 50 χιλιάδες
τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι πλείστοι εξ αυτών ήταν λογαριασμοί
Ρώσων και Ουκρανών. Αυτά τα γε-

γονότα αναμένεται να προσμετρήσουν θετικά στην αξιολόγηση του
Συμβουλίου. Εκείνο που εκτιμάται
ότι δεν θα λειτουργήσει και τόσο
θετικά είναι τα «απόνερα» του Σχεδίου των Πολιτογραφήσεων Ξένων
Επενδυτών και οι προεκτάσεις του
που έχει στις τράπεζες. Και οι προεκτάσεις αυτές δεν θα αφορούν
σε δανεισμό για την ανέγερση κτηρίων που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Όπως και να έχει, κράτος,
φορείς και επαγγελματίες ευελπιστούν στα καλύτερα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, αφού θα συμβάλουν στην καλύτερη εικόνα της
χώρας και θα περάσει το μήνυμα
ότι η Κύπρος δεν βαρύνεται από
κακές πρακτικές του παρελθόντος.

Η θέση της ΚΤΚ
Όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σημαντική είναι
η επικαιροποίηση του σχετικού
νομικού και κανονιστικού πλαισίου
στην οποία η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη
αξιολογήσεις, αποφάσεις και συστάσεις διαφόρων σωμάτων, όπως
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Financial
Action Task Force (FATF) κ.ά.
Τον Απρίλιο του 2018 σχολιάζει
πως ψηφίστηκε από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων νόμος, ο οποίος
μετέφερε σε εθνικό νομικό δίκαιο
τις πρόνοιες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015
σχετικά με την Πρόληψη της Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες ή για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για
στέγαση γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας
του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες
που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο/α σε ακτίνα 1.5 χιλ. περίπου από
το Δημαρχείο Λεμεσού, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών
18:30 - 19:10
19:10 - 19:15

του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο
Προσφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 2ος όροφος πρώην κτιρίου
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός, το αργότερο

19:15 - 19:25
19:25 - 19:45

μέχρι τις 12:30 μμ. Παρασκευή 31/05/2019 σε κλειστό φάκελο. Στο
εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Δήλωση ενδιαφέροντος
για στέγαση του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου».

19:45 - 19:55
19:55

Για περαιτέρω πληροφορίες/έντυπα/χάρτης, παρακαλείστε όπως
αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου https://www.cut.ac.cy
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Το ΓεΣΥ θα
μειώσει πολύ
τις λίστες
αναμονής

Για πρώτη φορά
διευθυντικές ομάδες
στα δημόσια νοσηλευτήρια

Αλέκος Σταμάτης: Οι αποχωρήσεις από
τα δημ. νοσηλευτήρια δεν είναι κάτι νέο
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

«Είναι γεγονός πως οι συζητήσεις
για το ΓεΣΥ έφεραν στην επιφάνεια
το υπαρκτό χάσμα εισοδημάτων
μεταξύ των ιατρών του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα», λέει στην
«Κ» ο πρόεδρος του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Αλέκος Σταμάτης, στην πρώτη
του συνέντευξη στον έντυπο Τύπο,
μετά τον διορισμό του. Ο κ. Σταμάτης τονίζει πως οι παραιτήσεις
των ιατρών του Δημοσίου δεν τους
χαροποιούν, αφού χάνουν καλούς
και έμπειρους επαγγελματίες. Παράλληλα, διευκρινίζει πως οι 10 θέσεις των γενικών ιατρών που προκηρύχθηκαν την περασμένη Δευτέρα είναι τόσο για την πλήρωση
των θέσεων εκείνων που αποχώρησαν και για την ενίσχυση της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
–Τη Δευτέρα ανακοινώσατε
πως εντός Μαΐου θα προσληφθούν 10 γενικοί ιατροί. Αυτές
οι προσλήψεις θα γίνουν για
να στελεχωθούν οι θέσεις των
γιατρών που έφυγαν τους τελευταίους μήνες από το Δημόσιο, για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ
ως ιδιώτες;
–Αριθμός από τις 10 θέσεις γενικών ιατρών που προκηρύχθηκαν
την περασμένη Δευτέρα είναι για
πλήρωση των θέσεων ιατρών που
αποχώρησαν και οι υπόλοιπες είναι
για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
–Λάβατε κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσετε το
φαινόμενο της φυγής γιατρών
από τον δημόσιο τομέα;
–Είναι γεγονός πως οι συζητήσεις για το ΓεΣΥ έφεραν στην επιφάνεια το υπαρκτό χάσμα εισοδημάτων μεταξύ των ιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
αν και για να γίνει σωστή σύγκριση
θα πρέπει να σταθμιστούν κι άλλοι
παράγοντες, όπως η ασφάλεια εργοδότησης, το ωράριο, κοκ. Οι απο-








«Οι συζητήσεις για το
ΓεΣΥ έφεραν στην επιφάνεια το υπαρκτό χάσμα εισοδημάτων μεταξύ των ιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα».







Μέχρι στιγμής εγράφησαν στο ΓεΣΥ 110 προσωπικοί ιατροί για ενήλικες και 35 για παιδιά από
αυτούς του Δημοσίου.
χωρήσεις από τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, είναι κάτι που συνέβαινε
διαχρονικά. Τους τελευταίους μήνες
όντως είχαμε αποχωρήσεις ιατρών,
άλλες λόγω αφυπηρέτησης και ορισμένες λόγω παραιτήσεων. Σίγουρα
οι παραιτήσεις για οποιονδήποτε
λόγο κι αν προκύπτουν, δεν μας
χαροποιούν, αφού χάνουμε καλούς
και έμπειρους ιατρούς. Αυτό το
φαινόμενο είναι ίσως και η κρισιμότερη πρόκληση που καλείται να
διαχειριστεί ο ΟΚΥπΥ: πώς να συγκρατήσει ιατρούς και να προσελκύσει επιπρόσθετους καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς.
Η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα από το 2017 και βελτιώθηκαν
τόσο οι κλίμακες μισθοδοσίας όσο
και τα επιδόματα. Επιπρόσθετα,
εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια
πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων/εξετάσεων.
Πριν από μερικούς μήνες και στη
βάση ολοκληρωμένης μελέτης, το
Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ αποφάσισε ειδικό
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Η δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

τονίζει τη σημασία που ο Οργανισμός αποδίδει στη ραχοκοκαλιά του συστήματος
υγείας της χώρας, τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ, Αλέκος Σταμάτης.
κίνητρο (συνάρτηση των εσόδων
από το ΓεΣΥ) για την εγγραφή ασθενών από τους προσωπικούς ιατρούς
των Κέντρων Υγείας.
Αυτό θα βελτιωθεί, θα συμπληρωθεί και θα επεκταθεί στους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων. Τα
μέτρα θα υλοποιούνται προσεκτικά
και σταδιακά. Στο Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ
λαμβάνουμε υπόψη τη συνολική
εικόνα και την οικονομική προοπτική των κρατικών νοσηλευτηρίων.
–Γιατί δεν έχουν εγγραφεί ακόμη όλοι οι γιατροί του δημοσίου
στο ΓεΣΥ;
–Από την ιστοσελίδα του ΟΑΥ
θα διαπιστώσετε ότι στις αρχές
Μαΐου από τους περίπου 300 προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων που
εγγράφηκαν στο ΓεΣΥ, 110 είναι
ιατροί του ΟΚΥπΥ. Αντίστοιχα, 35
παιδίατροι έχουν εγγραφεί ως προσωπικοί ιατροί για παιδιά. Η διαδικασία εγγραφής των ιατρών άλλων ειδικοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει ολοκληρωθεί πριν
από την 1η Ιουνίου 2019.

–Η ΠΑΣΥΚΙ προτάσσει πως δεν
έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν οι
γιατροί του Δημοσίου θα συμβληθούν από μόνοι τους στο
ΓεΣΥ ή αν ο ΟΚΥπΥ θα συμβληθεί γι’ αυτούς. Τελικά τι ισχύει;
–Ο ΟΚΥπΥ ως νομικό πρόσωπο
έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με
τον ΟΑΥ. Αυτή ρυθμίζει την παροχή
υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα,
δηλαδή από τους ιατρούς τους οποίους εργοδοτεί.
–Ποιες ενέργειες γίνονται από
τον Οργανισμό για να μικρύνουν οι λίστες αναμονής;
–Συνεχίζουν οι ρυθμίσεις που
ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες επιδιώκουν την
αύξηση της παραγωγικότητας και
την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των νοσηλευτηρίων κατά
τις απογευματινές ώρες. Θεωρώ
ότι οι λίστες αναμονής θα μειωθούν
σε μεγάλο βαθμό με την εισαγωγή
του ΓεΣΥ τον προσεχή Ιούνιο και
τη δυνατότητα που θα έχουν οι
ασθενείς να επιλέγουν τον πάροχο
υγείας.

–Βρισκόμαστε μόλις τρεις βδομάδες πριν από την εφαρμογή
της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ.
Θεωρείτε πως τα δημόσια νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα
να ανταποκριθούν στις ανάγκες
που θα προκύψουν;
–Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν στα κρατικά νοσηλευτήρια
–στις υποδομές, στις δομές, στο
ανθρώπινο δυναμικό, στις διαδικασίες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα
ταυτόχρονα και περίπου ως διά
μαγείας. Έχουν ιεραρχηθεί οι προτεραιότητες. Το ζητούμενο είναι
να δημιουργηθεί και να συντηρείται
δυναμική βελτιώσεων. Οι αλλαγές
που προωθούνται είναι μεγάλες
και πολύπλευρες και θα μας επηρεάσουν όλους: εγγραφή σε προσωπικό ιατρό της επιλογής του
κάθε ασθενή, υποχρεωτική παραπομπή για δωρεάν πρόσβαση σε
ειδικό, υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε ασθενή και ιατρική πράξη, κλείσιμο
των φαρμακείων στα Κέντρα Υγείας, κ.λπ. Ο ασθενής θα έχει πλέον
επιλογή ιατρού, φαρμακείου και
άλλων παροχέων υπηρεσιών υγείας. Ακόμη, η μετάβαση σε ηλεκτρονικό φάκελο αποτελεί μεγάλη
αλλαγή για όλους. Προσωπικά αναμένω δυσκολίες τόσο στον δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όμως
είναι βήμα που επιτέλους πρέπει
να γίνει. Ειδικά για τα φάρμακα,
με απόφαση του υπουργού έχει
ανακοινωθεί μεταβατική περίοδος
μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μέχρι
τότε θα λειτουργούμε και με τις
σημερινές ρυθμίσεις. Γενικότερα
σκοπός είναι οι ασθενείς να υποστούν τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία. Θα παρακολουθούμε την
κατάσταση και θα ανταποκρινόμαστε όπως και όταν χρειάζεται.
–Ποιες σημαντικές αλλαγές
έχουν γίνει στα δημόσια νοσηλευτήρια και στα κέντρα
υγείας από τον περασμένο Ιανουάριου που άρχισε η αυτονόμηση μέχρι σήμερα;
–Κατ’ αρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα νοσηλευτήρια προσφέρουν υπηρεσίες σε χιλιάδες
ασθενεις καθημερινά εδώ και δεκαετίες. Να μη δημιουργούμε την
εικόνα ότι λίγο πολύ τώρα αρχίζουν.
Παρόλο που το χρονικό διάστημα
των πέντε μηνών είναι μικρό, εν
τούτοις αυτό ήταν σημαντικό για
να αρχίσουν να δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για τη διοικητική
και οικονομική αυτονομία των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Για πρώτη
φορά λειτουργούν στα νοσηλευτήρια διευθυντικές ομάδες των

τριών Διευθύνσεων Νοσηλευτηρίων, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
και η Διεύθυνση Ασθενοφόρων.
Η δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας τονίζει τη σημασία
που ο Οργανισμός αποδίδει στη
ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας της χώρας. Το διάστημα αυτό
συνεχίστηκε η αναδιοργάνωσή
της, με έμφαση στη συμπλεγματοποίηση των κέντρων υγείας της
αστικής περιοχής Λευκωσίας και
στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η αναβάθμιση των υποδομών τους και η συμπλήρωση
του απαραίτητου εξοπλισμού.
–Πότε υπολογίζετε να ολοκληρωθεί η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων;
–Τι είναι η αυτονόμηση; Το κάθε
νοσοκομείο να έχει εξουσίες, να
αναλαμβάνει ευθύνες και να λογοδοτεί. Για να είναι όμως αποτελεσματική και ελεγχόμενη η εκχώρηση εξουσιών, πρέπει πρώτα
να εξευρεθούν και να εγκατασταθούν τα κατάλληλα στελέχη, να
δημιουργηθούν οι δομές και οι
ομάδες, να λειτουργήσουν κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες.
Εξάλλου, o νόμος μας δίνει περιθώριο μέχρι πέντε χρόνια, ακριβώς
διότι ο σκοπός είναι να ενισχυθεί
η ικανότητα των μονάδων να ανταποκρίνονται, να ανταγωνίζονται
και να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες
τους. Γι’ αυτό και για κάθε νοσηλευτήριο, υπό όποιο καθεστώς λειτουργεί, η πορεία αναβάθμισης
και βελτίωσης είναι συνεχής.
–Από τον Ιούνιο του 2020, οι
δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση
στις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Αν
τελικώς τα μεγάλα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια μείνουν εκτός
ΓεΣΥ, όπως δηλώνουν, εκτιμάτε
ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα
είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν
στον όγκο περιστατικών που
θα προκύψουν;
–Τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν
είχαν ποτέ τη δυνατότητα και ούτε
είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν
το σύνολο του πληθυσμού. Με περίπου τις μισές νοσοκομειακές
κλίνες της χώρας και το ένα τρίτο
των ιατρών, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Αντίθετα, αρκετές από τις
δυσκολίες των νοσηλευτηρίων είναι αποτέλεσμα αποσπασματικής
και ενδεχόμενα απερίσκεπτης αύξησης του αριθμού των δικαιούχων, χωρίς αυτά να έχουν την
πραγματική δυνατοτητα να τους
εξυπηρετήσουν.

Στον αέρα το έργο της νέας πτέρυγας του Γ.Ν. Λάρνακας
Το Υπουργείο Μεταφορών εισηγείται διακοπή του συμβολαίου και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Στον αέρα φαίνεται να βρίσκονται
οι διεργασίες για την ολοκλήρωση
της νέας πτέρυγας του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρνακας. Παρά το
γεγονός ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο υπουργός Υγείας δήλωσε
πως μετά από συνεννόηση που
είχε με τον εργολάβο, το έργο θα
παραδινόταν καθυστερημένα μέχρι







Θα συνεχίσουν κανονικά οι περιοδείες στα
αγροτικά κέντρα υγείας
με την εφαρμογή του
ΓεΣΥ.
τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου,
τελικώς τα δεδομένα αλλάζουν εκ
νέου και εξετάζονται εναλλακτικές
επιλογές. Συγκεκριμένα. όπως αναφέρει στην «Κ», ο πρόεδρος του
ΟΚΥπΥ Αλέκος Σταμάτης, μετά
από ενημέρωση που έλαβε αυτή
τη βδομάδα από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
για την πορεία του έργου, διαπίστωσε πως μάλλον δεν θα υπάρξει
στο παρόν στάδιο θετική κατάληξη.

Ο κ. Σταμάτης εξηγεί πως δόθηκαν
κάποιες εισηγήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Μεταφορών, όπως διακοπεί το
συμβόλαιο και επαναπροκηρυχθεί
ο διαγωνισμός για το υπόλοιπο έργο, εξηγώντας πως θα γίνει λόγω
της καθυστέρησης που παρατηρείται στο έργο, παρά τις διαβεβαιώσεις και τα χρονοδιαγράμματα
που δόθηκαν κατά διαστήματα
από τον εργολάβο.

Εναλλακτική λύση
Προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια Λάρνακας – Αμμοχώστου,
Υπουργείο Υγείας και Οργανισμός
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ετοιμάζουν εναλλακτική λύση
για να καλυφθούν τα κενά, μέχρι
να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση με το έργο της νέας πτέρυγας
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Συγκεκριμένα, Υπουργείο Υγείας και ΟΚΥπΥ αποφάσισαν από
κοινού να προχωρήσουν με την
ολοκλήρωση της Χειρουργικής Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου
Αμμοχώστου, η οποία θα έχει δυναμικότητα 20 κλινών. Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ο κ.
Σταμάτης αναφέρει πως αναμένουν
την αναθεωρημένη οικονομική δα-

Προχωρούν με εναλλακτική λύση Υπουργείο Υγείας και ΟΚΥπΥ για κάλυψη
των αναγκών στην περιφέρεια Λάρνακας – Αμμοχώστου.
πάνη, ούτως ώστε τάχιστα να προκηρυχθούν οι προσφορές, με εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης
του έργου τους επόμενους 10 μήνες.
Συνεπώς το Δ.Σ. του ΟΚΥπΥ ευελπιστεί πως αρχές του 2020 το έργο
αυτό θα έχει ολοκληρωθεί και έτσι
θα προστεθούν επιπλέον υποδομές.
«Πρόκειται για μια εναλλακτική
λύση για να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν

είναι στον έλεγχό μας για να επιλύσουμε», καταλήγει ο πρόεδρος
του ΟΚΥπΥ.

Αγροτικά κέντρα υγείας
Κανονικά θα συνεχίσουν να
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον
ΓεΣΥ οι περιοδείες στα κέντρα υγείας που βρίσκονται στις αγροτικές
περιοχές. Εδώ και αρκετά χρόνια
το Υπουργείο Υγείας έχει αποφα-

σίσει πως για να καλυφθούν οι
ανάγκες των ασθενών που διαμένουν σε χωριά, που είναι μακριά
από το κέντρο της πόλης τους, παροχείς υγείας θα μεταβαίνουν σε
αυτά. Συγκεκριμένα, παθολόγοι,
νοσηλευτές και φαρμακοποιοί, μεταβαίνουν μία φορά την εβδομάδα
ή μία φορά το δεκαπενθήμερο στα
αγροτικά κέντρα υγείας προκειμένου να παρέχουν πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας στους πολίτες που
διαμένουν σε αυτά τα χωριά. Παρά
το γεγονός ότι από την 1η Ιουνίου,
που θα τεθεί σε εφαρμογή το ΓεΣΥ,
αρκετά πράγματα θα αλλάξουν
στον τρόπο που λειτουργεί ο τομέας
της υγείας, οι περιοδείες θα συνεχίζονται κανονικά στα αγροτικά
κέντρα υγείας. Όπως πληροφορείται η «Κ», οι περιοδείες σε περιβάλλον ΓεΣΥ θα συνεχιστούν εκεί
και όπου οι ασθενείς θα εγγραφούν
στις λίστες των παθολόγων γιατρών
που μεταβαίνουν σε αυτά τα κέντρα
υγείας. Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
οποιοδήποτε συμβεβλημένο γιατρό,
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών
θα μπορούν να επιλέξουν είτε τον
γιατρό που κάνει τώρα τις περιοδείες από το Δημόσιο ή κάποιον
άλλο που τώρα θεωρείται ιδιώτης.
Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφά-

λισε η «Κ» από το Υπουργείο Υγείας,
τα αγροτικά κέντρα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν οι περιοδείες με την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι τα εξής:
- Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας
- Κέντρο Υγείας Πλατρών
- Κέντρο Υγείας Αγρού
- Κέντρο Υγείας Ευρύχου
- Κέντρο Υγείας Πεδουλά
- Κέντρο Υγείας Κλήρου
- Κέντρο Υγείας Παλαιχωρίου
- Κέντρο Υγείας Κοφίνου
- Κέντρο Υγείας Λευκάρων
- Κρατικά Φαρμακεία
Υπενθυμίζεται δε, πως με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, από τα 43 κρατικά φαρμακεία που λειτουργούν
σήμερα σε δημόσια νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη
την Κύπρο, 28 θα τερματίσουν τη
λειτουργία τους και σε λειτουργία
θα παραμείνουν 15 μόνο φαρμακεία, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ανοικτά θα
παραμείνουν τα φαρμακεία που
βρίσκονται στα κέντρα υγείας: Σαλαμιού, Πεδουλά, Φύτης, Ομόδους,
Παναγιάς, Κάτω Πύργου, Αυδήμου,
Λευκάρων, Πλατρών, Πάχνας, Παλαιχωρίου, Αγρού, Ευρύχου, Κοφίνου και Κυπερούντας.
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Ελαττώνουν ταχύτητα και μειώνουν ρύπους

Εισήγηση 120 ναυτιλιακών εταιρειών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών οργανώσεων ενώπιον του IMO
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η σκέψη για μείωση των ταχυτήτων
με τις οποίες κινείται ο παγκόσμιος
στόλος εκφράστηκε για πρώτη φορά
στο Cyprus Maritime. Στο διάστημα
που ακολούθησε, η ιδέα ωρίμασε,
καταγράφηκε, και υποβλήθηκε στις
30 Απριλίου, επίσημα πλέον ενώπιον
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Πρόκειται για πρωτοβουλία
της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, η οποία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την υποστήριξη και τις
υπογραφές συνολικά 120 ναυτιλια






Νεότερα θα υπάρξουν
την προσεχή εβδομάδα
μετά τη συζήτηση του
θέματος σε συνεδρία
του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Οργανισμού.
κών εταιρειών μεταξύ τους και ισχυρές σημαίες στον κόσμο της ναυτιλίας όπως η Σιγκαπούρη, η Κίνα
και η Ελλάδα. Η επιστολή φέρει
επίσης την υπογραφή εννέα παγκόσμιων περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως την Greenpeace και
τη World Wildlife Fund (WWF). Η
πρόταση θα τεθεί προς συζήτηση
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
τις επόμενες ημέρες όπου θα αποφασιστεί το κατά πόσο θα υιοθετηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή.
«Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί
να εφαρμοστεί άμεσα, και άρα να
έχει άμεσα αποτελέσματα», εξηγεί
στην «Κ» ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης. Υπενθυμίζεται ότι στόχος για τον τομέα της ναυτιλίας

είναι όπως μέχρι το 2030 οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία να μειωθούν κατά 40% σε σύγκριση με
τις εκπομπές των πλοίων το 2008,
ενώ μέχρι το 2050 η μείωση των
εκπομπών να φτάσει το 50%. Σε
πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο στόχος είναι όπως οι εκπομπές ρύπων
να είναι μηδαμινές. Πάντως, όπως
σημειώνει ο κ. Χατζηγιάννης ο τομέας της ναυτιλίας συγκεντρώνει
μόλις το 1,5% των εκπομπών ρύπων
από το σύνολο των εκπομπών στον
τομέα των μεταφορών.

Το παράδειγμα του 2009
Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής την οποία έχει στην κατοχή
της η «Κ», η εισήγηση έχει την
βάση της στο δεδομένο ότι σε χαμηλότερες ταχύτητες μειώνεται και
η εκπομπή των ρύπων. Αυτό είναι
κάτι το οποίο διαπιστώθηκε και
στην πράξη το 2009, όταν λόγω της
υψηλής τιμής στο πετρέλαιο, τα
πλοία έριξαν ταχύτητα για λόγους
οικονομίας. Μαζί όμως με εξοικονόμηση, κατάφεραν να πετύχουν
και απότομη πτώση των ρύπων.
«Βασισμένοι σε αυτό, ως πλοιοκτήτες συμφωνούμε να μειώσουμε την
ταχύτητα και να ελαφρύνουμε αμέσως το περιβάλλον», επισημαίνει
ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης
Πλοιοκτητών.

Ενδιάμεση λύση
Η υιοθέτηση της πρότασης πρόκειται στην ουσία για μια ενδιάμεση
λύση, ώστε να δοθεί χρόνος για
εξεύρεση ριζικής λύσης μέσω της
τεχνολογίας. Σε περίπτωση που η
πρόταση πάρει το πράσινο φως από
τον IMO, στη συνέχεια θα πρέπει
να καθοριστεί από αρμόδιες τεχνικές επιτροπές το ποσοστό της μείωσης της ταχύτητας, το οποίος εκτιμάται ότι θα είναι διαφορετικό για

κάθε τύπο πλοίου. Ο δε έλεγχος για
συμμόρφωση με τον κανονισμό θα
γίνεται από ελεγκτές και τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας, και κατανάλωσης. Θα ελέγχεται δηλαδή
ο τόνος καυσίμου που καταναλώθηκε ανά μίλι που διανύθηκε.

Θετικός ο IMO
Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί
ότι η πρόταση των πλοιοκτητών,
είναι παράμετρος η οποία ήδη περιλαμβάνεται στο αρχικό πλάνο
της στρατηγικής του IMO για τη
μείωση της εκπομπής ρύπων. Όπως
καταγράφεται σε έγγραφο του παγκόσμιου οργανισμού, μεταξύ των
βραχυπρόθεσμων μέτρων είναι «να
εξεταστεί και να αναλυθεί η χρήση
της βελτιστοποίησης της ταχύτητας
ως μέτρο, λαμβανομένων υπόψη
και των θεμάτων ασφαλείας, της
απόστασης, η οποία διανύεται, την
κατάσταση της αγοράς και του εμπορίου, και ότι το μέτρο αυτό δεν
θα έχει αντίκτυπο στην δυνατότητα
της ναυτιλίας να εξυπηρετεί απομακρυσμένες γεωγραφικά, περιοχές.

Αντιδρούν στη χρήση των συστημάτων scrubber
Η μείωση της εκπομπής των ρύπων
ανάγεται σε μείζον ζήτημα για τον
κλάδο της ναυτιλίας. Ήδη όπως
κατέγραψε η «Κ» σε προηγούμενο
ρεπορτάζ η πρόθεση του διεθνούς
ναυτιλιακού οργανισμού να προωθήσει συγκεκριμένες αλλαγές
στον τύπο του χρησιμοποιημένου
καυσίμου έχει προκαλέσει τριγμούς
και ανησυχία στις τάξεις των πλοιοκτητών. Πρόκειται για αλλαγές
οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η
Ιανουαρίου 2020, και θέλουν τα
καύσιμα που χρησιμοποιούν οι μη-

Νέες Θέσεις Επαρχιακών Διευθυντών
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.

Στόχος μέχρι το 2030 να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τον τομέα της ναυτιλίας κατά 40% και μέχρι το 2050 κατά
50%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2008.

χανές των πλοίων να μην ξεπερνούν σε περιεκτικότητα θείου το
0,5%, έναντι 3,5%. Αριθμός πλοιοκτητών εκφράζουν έντονη ανησυχία για το κατά πόσο η ποσότητα
στα νέου τύπου καύσιμα θα είναι
επαρκής για να διασφαλίσει σε βάθος χρόνου την απρόσκοπτη λειτουργία και ως εκ τούτου την κερδοφορία του τομέα. Σημειώνεται
ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες καυσίμου για τη ναυτιλία κυμαίνονται
γύρω στα τρία εκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου ημερησίως.

Από την άλλη ως μια πρώτη
εναλλακτική, η οποία εντάσσεται
στον κανονισμό του IMO, είναι η
χρήση των συστημάτων scrubber,
στη μηχανή των πλοίων, το οποίο
μπορεί να μειώσει το θείο στην ενδεικνυόμενη ποσότητα. Και σε
αυτή την περίπτωση εκφράζονται
επιφυλάξεις τόσο για το κόστος
εγκατάστασής του, όσο και για το
κατά πόσο τελικά η χρήση του δεν
επιφέρει την όποια επίπτωση στο
περιβάλλον. Από την άλλη, πρόκειται για πολύ ακριβή τεχνολογία

με το κόστος να αγγίζει το εκατομμύριο. Όπως πληροφορείται η «Κ»
μόλις δύο χιλιάδες πλοία από το
σύνολο των 90 χιλιάδων του παγκόσμιου στόλου εκτιμάται ότι θα
έχουν εγκατεστημένα συστήματα
scrubber με την έναρξη της εφαρμογής του κανονισμού. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι
διατηρούν τις ενστάσεις τους για
τη λύση μέσω scrubber, να συντάσσονται με την πρωτοβουλία
της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.
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Με χαμηλές επιδόσεις
η Ελλάδα στην αξιοποίηση
του ψηφιακού χρήματος
Παρά την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα
μας, που επιβλήθηκε κυρίως λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls),
η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ
χαμηλά στην αξιοποίηση του
ψηφιακού χρήματος. Ερευνα της
Citi και του Imperial College
Λονδίνου κατέταξε την Ελλάδα
στην 55η θέση ανάμεσα σε 84
χώρες που αξιολογήθηκαν με
βάση την ετοιμότητά τους στην
αξιοποίησή του.
Ο κατάλογος συντάχθηκε με
βάση τον Δείκτη Ψηφιακού Χρήματος (Digital Money Index, DMI)








Η Eλλάδα κατατάσσεται
στην 55η θέση ανάμεσα
σε 84 χώρες, σύμφωνα
με παγκόσμια έρευνα.
που καταρτίζουν τα τελευταία
πέντε χρόνια οι δύο οργανισμοί,
Citi και Imperial College. Με
βάση τον δείκτη DMI, η χώρα
μας κατατάσσεται στην τρίτη
κατηγορία χωρών αναφορικά με
την ετοιμότητά τους να αξιοποιήσουν το ψηφιακό χρήμα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις
αναδυόμενες (emerging) χώρες
στη χρήση του ηλεκτρονικού/ψηφιακού χρήματος.
Με βάση τον κατάλογο που
δημοσιοποίησε η Citi για το 2019,
η Ελλάδα ανταγωνίζεται τη Ρουμανία (53η), την Ινδία (54η), το
Μεξικό (56η), την Κολομβία (57η)
και άλλες χώρες του πλανήτη.
Στην κορυφή της αξιοποίησης
του ψηφιακού χρήματος βρίσκεται η Φινλανδία (1η), η Σουηδία
(2η), η Νορβηγία (3η) και οι ΗΠΑ

(4η). Οι χώρες αυτές ανήκουν
στην πρώτη κατηγορία χωρών,
που περιλαμβάνει όλες εκείνες
που βρίσκονται σε μεγάλη ετοιμότητα αξιοποίησής του.
Η Πορτογαλία βρίσκεται στην
27η θέση, η Ιταλία στην 30ή θέση
και η Τουρκία στην 35η. Οι δύο
πρώτες ανήκουν στη δεύτερη
κατηγορία χωρών, που περιλαμβάνει εκείνες που βρίσκονται σε
μέτρια ετοιμότητα αξιοποίησης
του ψηφιακού χρήματος. Η Τουρκία κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα, με μικρή
ετοιμότητα και τέλος υπάρχει η
τέταρτη κατηγορία χωρών που
βρίσκονται σε αρχικό στάδιο
ετοιμότητας. Αξιοσημείωτο είναι
ότι από το 2014 μέχρι το 2019,
η Ελλάδα υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις με βάση τον δείκτη
DMI. Eτσι, παρά την άνωθεν επιβολή των ηλεκτρονικών συναλλαγών (κυρίως λόγω των capital
controls), η χώρα υποχώρησε
στην ετοιμότητά της για αξιοποίηση του ψηφιακού χρήματος.
Στην πράξη δεν είναι η χώρα που
υποχώρησε, αλλά τα μεγαλύτερα
βήματα προόδου που πραγματοποίησαν άλλες χώρες, και οι οποίες, ενώ στο παρελθόν υστερούσαν έναντι της χώρας, τώρα υπερτερούν.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση,
η χώρα υστερεί κυρίως στις τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές υποδομές (technology &
financial infrastructure), αφού
κατατάσσεται στην 66η θέση μεταξύ 84 χωρών. Επίσης, υστερεί
στον υποδείκτη στήριξης του
ψηφιακού χρήματος από την κυβέρνηση και στην αγορά (government and market support)
όπου κατατάσσεται στην 60ή θέση. Καλύτερες επιδόσεις η χώρα
διαθέτει στη χρήση λύσεων ψηφιακού χρήματος (digital money
solutions) και στην τάση υιοθέτησής του (propensity to adopt).
Mε βάση τους δύο τελευταίους
υποδείκτες η Ελλάδα κατετάγη
στην 43η και 54η θέση, αντίστοιχα.
Ολα ωστόσο καταδεικνύουν
τη συνολική αδυναμία της χώρας
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες
του ψηφιακού χρήματος και τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πάντως, η Citi αναφέρει ότι παρά τη
διαπιστωμένη χαμηλή διείσδυση
του ψηφιακού χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση και η
αξιοποίησή του βαίνουν συνεχώς
αυξανόμενες.
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Σχέδιο νέας χαλάρωσης capital
controls έως τα τέλη Μαΐου

Συζητήθηκε στη συνάντηση θεσμών, οικονομικού επιτελείου, τραπεζιτών, ΤτΕ
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε νέα χαλάρωση των capital controls έως τα τέλη Μαΐου προσανατολίζεται η κυβέρνηση στο
πλαίσιο της περαιτέρω διευκόλυνσης των συναλλαγών των
επιχειρήσεων. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν
οι επικεφαλής των θεσμών με
το οικονομικό επιτελείο, καθώς
και στις συναντήσεις με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών και την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Στις διαδοχικές συναντήσεις
που πραγματοποιήθηκαν, τα θέματα που κυριάρχησαν αφορούσαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την
προστασία της πρώτης κατοικίας,
την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη και τα δύο εργαλεία για
τη μείωση των κόκκινων δανείων, με προτεραιότητα την πρόταση του ΤΧΣ, η τελική μορφή
της οποίας θα αποσταλεί προς
έγκριση στην DG Comp, επίσης
έως τα τέλη Μαΐου.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των capital controls και με δεδομένο ότι
το προεκλογικό κλίμα είναι απαγορευτικό για την πλήρη κατάρ






Το προεκλογικό κλίμα
είναι απαγορευτικό
για την πλήρη κατάργηση των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων, κυρίως προς το
εξωτερικό.
γηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων κυρίως προς
το εξωτερικό, η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται σε μικρές κινήσεις
σταδιακής χαλάρωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να διευρύνει
το όριο για τις συναλλαγές των
επιχειρήσεων με το εξωτερικό
και ενδεχομένως το όριο για τα
εμβάσματα ιδιωτών στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με το εξωτερικό έως το όριο των 100.000
ευρώ ανά ημέρα και ανά πελάτη,

ΑΠΕ
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Επιδίωξη της κυβέρνησης, με τη σχεδιαζόμενη χαλάρωση των capital

controls, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των συναλλαγών των
επιχειρήσεων.
έπειτα από προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και παραστατικών. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου
ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα. Πρόθεση είναι το όριο να διευρυνθεί
και οι τράπεζες να έχουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες κινήσεων
έναντι της Επιτροπής Εγκρίσεως
Συναλλαγών.

Διεξοδική ήταν η συζήτηση
μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και του οικονομικού επιτελείου για τον χρόνο ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων όσων θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Η πλατφόρμα αναμένεται
να ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, καθώς τότε, σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε, θα είναι έτοιμοι οι αναγκαίοι αυτοματισμοί, έτσι ώστε
οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται
να ελέγχονται αυτόματα ως προς
την επιλεξιμότητά τους. Υπεν-

θυμίζεται πως η επιλεξιμότητα
αξιολογείται με βάση τα όρια για
το ύψος της οφειλής, την αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας και τα εισοδηματικά και
τα περιουσιακά κριτήρια.
Από την πλευρά των θεσμών
τέθηκε επιτακτικά το θέμα της
συνολικής αναμόρφωσης του
νόμου Κατσέλη, που αποτελεί
και κυβερνητική δέσμευση στο
πλαίσιο της συμφωνίας για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
με τις τράπεζες και τους θεσμούς.
Να σημειωθεί ότι από την πλευρά
της κυβέρνησης δεν έχει ληφθεί
κάποια σχετική πρωτοβουλία
και στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει
το νέο πλαίσιο που θα πρέπει να
τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές
του 2020, ενοποιώντας το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ψηφίστηκε
πρόσφατα και θα ισχύσει έως τα
τέλη του χρόνου και το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών.
Οσον αφορά τα εργαλεία για
τη μείωση των κόκκινων δανείων
των τραπεζών, η κυβέρνηση έχει
προκρίνει το σχέδιο του ΤΧΣ,
δηλαδή τη δημιουργία ενός σχήματος προστασίας ενεργητικού
(APS - Asset Protection Scheme),
χωρίς να έχει απορρίψει την πρόταση της ΤτΕ, η οποία ωστόσο
τοποθετείται σε δεύτερο χρόνο.
Η τελική πρόταση, όπως έχει
εξειδικευθεί από την JP Morgan
ύστερα από συνεχείς διαβουλεύσεις με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ε.Ε. για
τη δημιουργία του APS, στο οποίο
θα μεταφερθούν κόκκινα δάνεια
ύψους 15 - 20 δισ. ευρώ, αναμένεται να αποσταλεί έως τα τέλη
Μαΐου.
Η μεθοδολογία που έχει εφαρμόσει η JP Morgan μειώνει την
προμήθεια που θα πληρώνουν
οι τράπεζες προκειμένου να κάνουν χρήση της κρατικής εγγύησης μεταξύ 1,5% - 2% τα τρία
πρώτα χρόνια, ενώ μετά την τριετία το κόστος ανεβαίνει πάνω
από το 3%. Ο χρόνος, πάντως,
για την έγκριση της σχετικής
πρότασης μετράει αντίστροφα,
με δεδομένο ότι οι ρυθμοί στους
μηχανισμούς της Ε.Ε. έχουν ήδη
ατονήσει ενόψει των ευρωεκλογών.

«Χτύπημα» 80 εκατ. ευρώ στις εταιρείες ηλεκτρισμού

Λόγω των κυβερνητικών καθυστερήσεων στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας - Δίαυλος επικοινωνίας με την Κομισιόν
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σε οικονομική ασφυξία οδηγείται η
αγορά ηλεκτρισμού καθώς, πέραν
του μεταδοτικού από τη ΔΕΗ ιού
ρευστότητας, η αβελτηρία της κυβέρνησης στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων για το πλήρες
άνοιγμα της αγοράς οδηγεί στην
απώλεια εσόδων ύψους 80 εκατ.
ευρώ για τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς. Πρόκειται για
έσοδα που έχουν προβλεφθεί από
τον προσωρινό μηχανισμό των ΑΔΙ
(Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας
Ισχύος) μέσω του οποίου αποζημιώνονται οι μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικών για την
ευελιξία που παρέχουν στο ηλεκτρικό σύστημα και ο οποίος έχει
εγκριθεί από την Ε.Ε. με ισχύ μέχρι
το τέλος του 2019.
Η εγκριτική απόφαση της Κομισιόν έχει θέσει ως προαπαιτούμενο
για την πραγματοποίηση της δεύτερης δημοπρασίας που προβλέπει
ο μηχανισμός τη συμμετοχή και
της ζήτησης (demand response)
αλλά και τη λειτουργία των νέων
αγορών του target model (μοντέλο
διασύνδεσης με τις ευρωπαϊκές
αγορές) που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αρχικά τον Απρίλιο
του 2019 αλλά έχει μετατεθεί λόγω
καθυστερήσεων για τις αρχές του
2020.








Η πλειοψηφία των
εταιρειών του κλάδου
κινδυνεύει να «γυρίσει»
σε ζημίες, καθώς χάνει
τα έσοδα που έχουν
προβλεφθεί από τον
προσωρινό μηχανισμό
των ΑΔΙ.
δυνατότητα αποσύνδεσης της διεξαγωγής των δημοπρασιών από το
target model, αφού η έναρξη της
εφαρμογής του δεν προβλέπεται
πριν από τη λήξη του μηχανισμού
(τέλος 2019). Το υπουργείο διαπραγματεύεται με την Επιτροπή το ξεμπλοκάρισμα των δημοπρασιών
έναντι δέσμευσης για την ένταξη
της ζήτησης και καταρτίζει σύμφωνα με πληροφορίες το σχετικό
πλαίσιο.

Η ελληνική αγορά δεν έχει προσαρμοστεί με το target model (μοντέλο διασύνδεσης με τις ευρωπαϊκές αγορές) που

τίθεται ως προαπαιτούμενο από την Ε.Ε.
Η Ε.Ε. «πάγωσε» τη διαδικασία
των δημοπρασιών για την παροχή
υπηρεσιών ευελιξίας, με αποτέλεσμα
οι μονάδες που συμμετέχουν στον

μηχανισμό να στερούνται έσοδα
περί τα 80 εκατ. ευρώ, με συνέπεια
η πλειοψηφία των εταιρειών του
κλάδου να «γυρίζει» σε ζημίες.

Το υπουργείο Ενέργειας σε μια
προσπάθεια να δώσει λύση στο
πρόβλημα έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Κομισιόν για τη

Η στάση της ΔΕΗ
Υπονομευτικά ωστόσο στην προσπάθεια αυτή λειτουργεί η ΔΕΗ, η
οποία από τις 17 Νοεμβρίου 2018
με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Υπόθεση Τ-694/18) στράφηκε κατά της απόφασης έγκρισης
της Ε.Ε. του μεταβατικού μηχανι-

σμού και ουσιαστικά κατά του
υπουργείου Ενέργειας που τον εισηγήθηκε ζητώντας την ακύρωσή
του, με βασικό επιχείρημα ότι δεν
τηρεί τα κριτήρια των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές
ενισχύσεις της Ε.Ε. Η προσφυγή
της ΔΕΗ προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όχι μόνο δεν αφήνει τα περιθώρια ευελιξίας στην Ε.Ε. για μια
πιο χαλαρή αξιολόγηση του μεταβατικού μηχανισμού, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις για καθυστέρηση της έγκρισης του μόνιμου μηχανισμού στον οποίο συμμετέχουν
και λιγνιτικές μονάδες και η ΔΕΗ
ζητάει διακαώς την επίσπευση της
έγκρισής του από την Επιτροπή,
καθώς την έχει συνδέσει με την
επιτυχία του εγχειρήματος της αποεπένδυσης.
Την ίδια στιγμή δηλαδή που η
ΔΕΗ τρέχει στο Δικαστήριο την
Επιτροπή για τον μεταβατικό μηχανισμό εκλιπαρεί για την επίσπευση της έγκρισης του μόνιμου, χωρίς
η ελληνική αγορά να έχει προσαρμοστεί με το target model που τίθεται ως προαπαιτούμενο. Με τη
στάση αυτή κινδυνεύει εκτός των
άλλων να αφήσει χωρίς ΑΔΙ τη νέα
μονάδα της Πτολεμαΐδας, αφού για
να ενταχθεί στον μηχανισμό θα
πρέπει αυτός να έχει εγκριθεί μέσα
στο 2019 και παράλληλα να λειτουργήσει και η μονάδα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Εμμεση αύξηση
των επιτοκίων
από κεντρική
τράπεζα Τουρκίας
Υψηλότερο 1,5% το κόστος δανεισμού
των τραπεζών για να στηριχθεί η λίρα
Σε μια έμμεσηÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÖØÕÞ×ØÎÙË
Î¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÐÜÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÓËßÉÎÒÄÚËØÕ
ËÖÏÚÄÑÏÕÚÄÞÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÖÕß
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖÕÞÜØËÃÓÇàÃ
ÓËÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝ
Þ×ØÇÝ©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÕÏØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÕßÝÚÕßØÑÏÑÕÆÝ
ÚÃÚÒÕßÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ
ËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ
ÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÔÇÙÚÁÒÒËÏÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÓÏÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÚÄÑÏÕ Î
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÐÜÛËÃ
Ú×ØÇÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇ
ÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÓËÚÕÇÑØÏÈÄÚËØÕ
V]LYUPNO[ËÖÏÚÄÑÏÕÚÕß 
§ÜØÃÚËØÇËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÔÁÇ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝ
ÖÕßÁÞËÏÞ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÚÕ ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÏÞÛËÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇÑßÓÇÏÔÄÚÇÔÖÒÁÕÔÙÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÒÃØËÝÖØÕÝÁÔÇÊÕÒ¦ØÏÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÞÜØÕÆÙÇÔ
ÚÇÊËÑÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÓËÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÕßÝÔÇËÑÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÕ ÇÖÄÚÕ
ÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÑÒËÏÙÇÔÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÖØÕÊÃÊÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÕÏÓÇàÏÑÁÝ

ÖÜÒÂÙËÏÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕßÞØÁÕßÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÊÏËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÔÇ
ÇÔÇØØÏÞ×ÔÚÇÏÙÚÕ ÇÖÄ
ÚÕ 
Ô¦ÒÕÍÎ¦ÔÕÊÕÙÎÓËÏ×ÔËÏ
¦ÒÒÜÙÚËÚÕÑÄÙÚÕÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÞØÁÕßÝÁÔÇÔÚÏ
ÖÚ×ÞËßÙÎÝÓËÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇ
ÚÜÔÖËÔÚÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ*KZ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔ¦ÒÓÇÓÕÔ¦ÊÜÔÈ¦ÙÎÝÙÚÏÝÓÈÑÇÏÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ+PL>LS[
ËÔÚÕÖÃàËÏÚÕßÝÊÆÕÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇÖÕÚØËÖÚÏÑ¦
ÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÖÒÁÕÔØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓËÙßÔÁÖËÏÇÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ!ÚÕÇÈÁÈÇÏÕÏÊÏÕÑÚÎÙÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÏÎÖØÕÌÇÔÂÝ
ÇßÛÇÏØËÙÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏ
ÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÎËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÇÔÇÈÕÒÂÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÚÕßÇØÔÚ
¦ØÑËØÇØÓÄÊÏÕÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÔÕÃÑÕÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JO9H[PUNZ
ÕÏËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÖÕ-

Οι συνεχιζόμενες{ÓÉ{Ø³i³È¨~{~ÊÜË¨ÑÑÑo~ÒÇÈ³i0¨ÒÉÇÑ³iØ0È¨~ËÑØÑÜÒKÉ{ÐÓ³¨ÑÚÉØ³ÑÌoÉÈÐÑVi{³{ÐËÑÊ³Ñ³{Ø®V¸¸l
³È¨~{~ÓØÜË¨ÉØ¨ØÓÑÙÜÒ¨{(Ñ¨ÒÜÜiÜÑVÈT¨ÖÑ³ÑÙÉ~ÑÉ³ÊÐÌÜoÑ³È³È¨~{~ÖÙiÐËÈVÐÉ³{ØÑÙÌÉ{Ø³ÈØÑÉ~³{Ò³Ñ{ÜÓ³¸V¬ÑÌ³¸ÆV³ËÓ~ÜÉ{Ñ³i0É³Ò¨³i

Η αναστολή
δανεισμού
μιας εβδομάδας
με επιτόκιο 24%
ωθεί τις τράπεζες
να δανειστούν με
το ακριβότερο (25,5%)
επιτόκιο overnihgt.
ÚËÒÕÆÔÇØÔÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÑÇÛ×Ý
ÖÇØÇÚËÃÔÕßÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ®ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÕÃÑÕÝ-P[JOËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÖÕßÁÞËÏÊ×ÙËÏÙÚÇ
ÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÎÕÖÕÃÇÚÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÏ
ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô®
ÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÓÇàÏÑ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝ
ÙËÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÔÇÚÏÝÖØÕÙÚÇ-

Φυγή επενδυτών

ÚÁÉÕßÔ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÎ
ÒËÍÄÓËÔÎÊÕÒÇØÏÕÖÕÃÎÙÎ®ÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÎÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÏÁÙËÜÔ
ÙÚÕÔÄÓÏÙÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎ.VSKTHU:HJOZÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÞØÄÔÕÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÛÇÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÚÄÙÕ×ÙÚËÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔËÖÚ¦ÒÃØËÝ
ÍÏÇÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÁÔÇÊÕÒ¦ØÏÕ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÕ¬ÏÓÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝ ÇÔÇÒßÚÂÝ ÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔ
ÇÍÕØ×Ô ÙÚÎÔ )S\L)H` (ZZL[
4HUHNLTLU[ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÓËÚÎ
ÞÛËÙÏÔÂÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÓËÏ×ÔËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÔÄÍÑÕÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÒÏØ×ÔÖÕßÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÍÏÇÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÕÏ
¬ÕÆØÑÕÏÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇ
ØÕÙÛÁÚËÏÄÓÜÝËÓÌÇÚÏÑ¦
ÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ¦ÍÏÇÁÔÇÖØÕÙÜØÏÔÄÓÁÚØÕÑÇÛ×ÝÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÚÕÄÚÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÇÙÑËÃÚÇÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÓÎÊËÔÏÑÂ
ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ®

Οι μαζικές ÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßØÑÏÑ×ÔÚÃÚÒÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÚÎÔÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÎÍËÙÃÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÎ
ËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÇÔÚÃÒÎÉÎÓËÚÇÐÆËÖËÔÊßÚ×ÔËÃÔÇÏÖÜÝÎÚÕßØÑÏÑÂÇÍÕØ¦
ËÃÔÇÏÙËßÖËØÈÕÒÏÑÄÈÇÛÓÄËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÙËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ÇßÛÇÏØËÙÃËÝÏÚÃÇÕËÖÏÛËÚÏÑÄÝÖÇØËÓÈÇÚÏÙÓÄÝÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß
ªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÕÕÖÕÃÕÝÍÏÇ
ÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÓÖÄÊÏàË
ÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÔÇÇßÐÂÙËÏÚÇ
ËÖÏÚÄÑÏÇÓÕÒÕÔÄÚÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×ÑÇÏÓÂÔËÝÙËËÖÃÖËÊÇ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏ
ÌÚ¦ÙËÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÖÜÝÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÇßÉÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÈÁÈÇÏÇÛßÓÎÊÃÇ
ÙÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝ¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÎ¬Ø¦-

Μείωση κερδών κατά 7,5% για VW το α΄ τρίμηνο
ΥποχώρησηËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÚÇÑÇÛÇØ¦
ÑÁØÊÎÚÕßÕÓÃÒÕßÚÎÝ=VSRZ^HNLU
=>ÑÇÚ¦ ÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÑßØÃÜÝÒÄÍÜÓËÏÜÓÁÔÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÇÕÞÂÓÇÚÇ
ÍËÔÏÑ¦ÑÇÏÙËËÑËÃÔÇÚÜÔ(\KPÑÇÏ
7VYZOLËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÇÊÆÕËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔÄÓÏÒÕÇØ¦ÚÇÆÚÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÓÃÇ
ÑÇÒÂËÐÁÒÏÐÎÓÏÇÝÑÇÏÎÓËÚÕÞÂ
ÚÎÝ=VSRZ^HNLUÞÛËÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÇÔÂÒÛËÑÇÚ¦ ËÖËÏÊÂÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÖËØÃÓËÔÇÔÞËÏØÄÚËØÎËÏÑÄÔÇ/ÚÇÔ
ÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎËÔÊÕÙßÔËÊØÏÇÑÂ¦ÔÕÊÄÝÚÎÝÇÖÄÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÁÙÕÊÇÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÇßÚ¦ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÏÚÃËÝ
ÔÇÝÇÑÄÓÎÒÄÍÕÝÖÕßËÖÎØÁÇÙËÊßÙÓËÔ×ÝÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÂÚÇÔ
ÄÚÏÎ=VSRZ^HNLUËÖÜÓÃÙÚÎÑËÔÁËÝÊÇÖ¦ÔËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝ
ÇÍ×ÔËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
§ÚÃàËÒÍÑËáÚßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔ ÙÚÇ

Παρά την πτώση
της κερδοφορίας,
τα αποτελέσματα
της εταιρείας ήταν
καλύτερα των
εκτιμήσεων αναλυτών
του κλάδου.
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÕÞÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÕÊÆÙÑÕÒÕ¶ÄÖÜÝÚÕÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÕÏ
-PUHUJPHS;PTLZ¶ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÕÍËÔÏÑÄÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ=VSR^HNLU¢ØÇÔÑ
ÃÚËØÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÁÔÇÚØÃÓÎÔÕ
ÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÑÇÒÂÇØÞÂÍÏÇ
ÚÕ ®Ë¦ÔÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÚÇ
ËÔÏÙÞßÓÁÔÇÁÙÕÊÇÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
©ØÏÙÓÁÔÕÏËÐÇßÚ×ÔßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙÇÔÄÚÏÚÇÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÑÁØÊÎÚÎÝ

=VSRZ^HNLU¶ÖØÕÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ÊÇÖÇÔ×Ô¶ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇØÚÃÕß 
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝËÃÔÇÏ ßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÄÚÏ
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕËÔ×ÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ 
ÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏ 
ÊÏÙËßØ×ÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÚÎÝ=>ÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÚ¦ÙËÜÔÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØÁÝÑÇÏÚÜÔÊÕÓÏÑ×ÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔÙËËÖÏÓÁØÕßÝ
Þ×ØËÝ¦ÔÚÜÝÊËÔÓËÚÁÈÇÒËÚÕÔ
ÇØÞÏÑÄÚÎÝÙÚÄÞÕÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕßÁÚÕßÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÙÞËÚÏÑÂ
ÇÆÐÎÙÎÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎÁÜÝÑÇÏ ÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÚÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕßËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYNÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
=VSRZ^HNLUÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÙÚÎàÂÚÎÙÎÕÞÎÓ¦ÚÜÔËÔÙß-

ÍÑØÃÙËÏÓËÚÏÝÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÁÝÚÎÝ
ÒÒÜÙÚËÄÖÜÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÎ=>
ÊÏËÆØßÔËÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÍÕØ¦ÎÕÖÕÃÇËÃÞËÙßÔÕÒÏÑ¦
ÙßØØÏÑÔÜÛËÃËÖÃÓÂÔËÝÙÚÎÙËÏØ¦©ÈØÇÞÃÕÔÇÝÚÜÔËÖÏÈÇÚÏÑ×Ô
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÚÇÛËØÄÝ®
ÄÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÕ¢ØÇÔÑÃÚËØØÕÙÁÛËÙËÇÑÄÓÎÄÚÏÕÄÓÏÒÕÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÙÖËÆÙËÏÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ
ÚÕßÝÙËÁÔÇÔÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÏÕÇÖÕÊÕÚÏÑÄÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÄ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂÇÔÇÑÄÖÎÑË×Ý
ÁÔÇÈÇÛÓÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÄÚÇÔÖ¦ÍÜÙË®ÎÓËØÏÑÂÖ×ÒÎÙÎÓËÚÕÞ×Ô
ÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝ;YH[VUÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÈÇØÁÇÌÕØÚÎÍ¦¬ÁÒÕÝÎ
=>ÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÙÚÎÔ ÃÔÇ
×ÙÚËÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÑÇÏÚÎÔÁØËßÔÇÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÝ¡ËÕØÃàÕÔÚÇÚÕ
Î=>ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÚÇÓÏÙ¦ÇÖÄÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÁÜÝÚÄÚË
ÛÇÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇ
BLOOMBERG

ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖØÕÞ×ØÎÙËÓËÔ
ÙËÍËÔÔÇÃÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÇÒÒ¦ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ
ËÖÏÓÁÔÕßÔÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂØÕÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ
¦ÒÒÜÙÚËÕÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÎÝÑÇÚÁÊËÏÐÇÔÇÖØÕÛßÓÃÇÔÇÇßÐÂÙËÏËÑ
ÔÁÕßÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆßÔÁÖËÙÇÔÊËÓËÚÏÝÔÁËÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÚÕß
¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÖÜÝÙÆÔÚÕÓÇÛÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÑÇÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÒÃØÇÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÖÏÁÙËÜÔ
ÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙßÞÔ¦ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙËÇÔÕØÛÄÊÕÐËÝÓËÛÄÊÕßÝÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏ
ÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÞÜØÃÝÔÇÁØÛËÏÙËÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÓËÚÇÐÆÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
Þ×ØÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖØÄÈÒÎÓÇÓËÏÜÓÁÔÜÔÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÁÔÇÊÏÇØÑ×ÝÊÏËßØßÔÄÓËÔÕÁÒÒËÏÓÓÇÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏ
ÓÏÇËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÑØÃÙÎÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÚÎÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ

Απειλή για την οικονομία
ο εμπορικός πόλεμος
Η τύχη ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏÚÕËÑÃÔÕÑÇÚÇÒÂÍËÏÁØËßÔÇ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ6_MVYK
,JVUVTPJZ©ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÏÙÞßØÄÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝÖÕßËÒÒÕÞËÆËÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔ
ÃÔÇÑÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÆÌËÙÎÝ
ÙÚÏÝÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÎ
ÑÇÏÎÛÁÙÎÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÜÔ
ÊßÙÓËÔÁÙÚËØÜÔÙËÔÇØÃÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÈÇÏÇÕÏ
ÑÃÔÊßÔÕÏÇßÚÕÃËÃÔÇÏÇÒÒÎÒÁÔÊËÚÕÏ
ÑÇÛ×ÝÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÑÇÏÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙË
ÃÔÇÑÇÏÁØËßÔÇÚÎÝ6_MVYK
,JVUVTPJZÎÕÖÕÃÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÇÖÄÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
ÙÚÎØÃÞÛÎÑËÙËÙÌßÍÓÕÓÁÚØÎÙÎ
ÓËÙßÓÓËÚÕÞÂ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄ

ÚÏÝÔÁËÝÇÖËÏÒÁÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÍÏÇ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÊÇÙÓ×Ô
ÇÖÄ ÙË ÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÂÓËØÇ
©¬ØÇÓÖÇÔÂÍÍËÏÒËËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÙÆÔÚÕÓÇ®ÛÇÌÕØÕÒÕÍÎÛÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔ
¦ÔßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÇÖËÏÒÁÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÄÚË
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÇÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃ
ÊÇÙÓÕÃÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇ©ÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
ßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÖÜÝË¦ÔÚËÛÕÆÔÙË
ËÌÇØÓÕÍÂÊÇÙÓÕÃÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÌÛ¦ÙÕßÔ
ÚÕ ÚÄÚËÛÇÇÖÕÑÕÖËÃÁÔÇ 
ÇÖÄÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁØßÙÏÕÏ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÚÜÔÖØÕÝÚÎÔ ÃÔÇÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ

Ακριβότερο το χοιρινό κρέας, κερδισμένοι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί
Η επιδημία αφρικανικής πανώλης μειώνει
την κινεζική παραγωγή
χοίρων και ταυτόχρονα
ρίχνει τις τιμές
των ζωοτροφών.
ÓÁÔËÚÇÏÇÆÐÎÙÎÑÇÏÙÚÎàÂÚÎÙÎ¦ÒÒÜÔÑØË¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÜÔ
ÖÕßÒËØÏÑ×ÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ-(6
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÞÕÃØÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÙÏÚÎØ×Ô
ËÒÇÏÕÆÞÜÔÙÖÄØÜÔÑÇÏÙÄÍÏÇÝÖÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚØÕÌÂÍÏÇÞÕÃØÕßÝØÕÈÒÁÖËÚÇÏËÖÃÙÎÝÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÎÝÚØÕÌÂÝÚÕßÝ ÃÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÙÄ-

EPA

Σημαντική ÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÞÕÏØÏÔÕÆÑØÁÇÚÕÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖØÕÈÒÁÖËÏÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ¬ØÕÌÃÓÜÔ
ÑÇÏËÜØÍÃÇÝÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×Ô
-(6ÚÕ ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÇÔ×ÒÎÝÚÜÔÞÕÃØÜÔÖÕßÖÒÂÚÚËÏ
ÚÎÔ ÃÔÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØÇÍÜÍÄ
ÞÕÏØÏÔÕÆÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝ
ÚÕßÞÕÏØÏÔÕÆÎ¦ÔÕÊÕÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÖÕßÒËØÏÑ×ÔÑÇÏÈÕÕËÏÊ×ÔËÔ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËßÔÕÎÛËÃËÐÇßÚÕÆÕÇÍØÕÚÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
©ÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÞÕÏØÏÔÕÆÑØÁÇÚÕÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÁÜÝÑÇÏ ÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÚÕß
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ-(6
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚËÃÚÕ
ÇßÐÎÓÁÔÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÞÕÏØÏÔÕÆÇÔÇ-

Η αποδυνάμωση³iØËÑØV³ÈÐÉoÑÜÖ³É¨ÈÑ¨ÑooÖT{¨{Ö~¨ÓÑ³ØVÉÈÙÈÑÐÌÐÉ³iÐÉËi³È~Ì³ÈØo{Ñ³¨×Ê³TË¨V
¨Ì~É{³Ñ{ÑÉÈÊÉ{{Ù{ÑË³É¨Ñ³ÈØ È¨ÑËÈØ~Ñ{³ÈØåÐÉ¨{~ÑÖØ
Ñ¨ÑooÖØT{¨{Ö~¨ÓÑ³Ø

ÍÏÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÓËÚÎÓÏÙÂÖËØÃÖÕß
ÖÕÙÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÕØÃàËÚÇÏÍÏÇÚØÕÌÂ
ÞÕÃØÜÔ¥ÙÚÄÙÕÂÊÎÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔ ÃÔÇ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓË
ÚÏÝÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÖÇØÇÍÜÍÕÆÞÕÏØÏÔÕÆÑØÁÇÚÕÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÍÏÇÚØÕÌÂÚÜÔÞÕÃØÜÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËßÔÕËÃÙÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÑÇÏÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÞÕÏØÏÔÕÆÖÕßÁÞÕßÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇßÐÂÙÕßÔÍØÂÍÕØÇ
ÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÑÇÏÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÎÝÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÇÔ×ÒÎÝÚÜÔÞÕÃØÜÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝ
ÛÇÇÌÇÔÃÙËÏÙÞËÊÄÔÚÕ ÇßÚ×Ô
ÙÚÎÔ ÃÔÇÄÖÕßËÑÚØÁÌÕÔÚÇÏÕÏÓÏÙÕÃÞÕÃØÕÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÖÇÔ×ÒÎÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÓËÍ¦ÒÕ
ÖÇØÇÍÜÍÄÞÕÏØÏÔÕÆÑØÁÇÚÕÝÑÇÛ×Ý

ÑÇÏÙËÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÞ×ØËÝßÔÕÒÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔ
ÚØÕÌÃÓÜÔÖØÕÈÒÁÖËÏËÖÃÙÎÝÕ-(6
ÎÕÖÕÃÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËßÔÕÂÙËÏÚÏÝ
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÏÝÌÚÜÞÄÚËØËÝÚÎÝßÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÝÌØÏÑÂÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÔÄÓÏÙÓÇßÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÕÒ¦ØÏÕ¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔ
ËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔÚØÕÌÃÓÜÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔ-(6ÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÚ×ÙÎÙÚÎÔÚÏÓÂÚÕßÑÇÌÁÚÕßÚÙÇÍÏÕÆ
ÚÕßÑÇÑ¦ÕÑÇÏÚÜÔÓÖÇÞÇØÏÑ×ÔËÔ×
ÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØÄÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓËÃÔËÏ
ÊÏËÛÔ×ÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝà¦ÞÇØÎÝÑÇÏ
ÚÜÔÊÎÓÎÚØÏÇÑ×Ô©ÏÌÚÜÞÄÚËØËÝÞ×ØËÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇËßÔÕÎÛÕÆÔ
ÓÄÔÕÔÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÙÚÇ
ÌßÚÏÑ¦ÁÒÇÏÇËÔÄÝÖØÕáÄÔÚÕÝÖÕß
ËÏÙ¦ÍÕßÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
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Ο κερδισμένος
της κοινής αγοράς
τα ανταγωνιστικά
κράτη του Βορρά
Μικρά τα οφέλη για τις εσωστρεφείς
οικονομίες, όπως αυτή της Ελλάδας
ÙÎÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÎÖËØÏÕÞÂÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏ
Ø¦ÑÎÝÄÖÕßÚÕÄÌËÒÕÝÇÖÄÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝËÃÔÇÏËßØ×ÑÇÚ¦
ÑËÌÇÒÂÔÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÎÒÒ¦ÊÇ
ÇÖÕÑÕÓÃàËÏÊÏÙËßØ×ÇÖÄ
ÚÎÔÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ËÔ×
ÎËØÓÇÔÃÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÖÕÑÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÚÎÔ ÆÖØÕÚÕÄÌËÒÕÝ
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔËÃÔÇÏËßØ×
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎ
¡ËÍ¦ÒËÝÑËØÊÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÕÏ
ÓÏÑØÁÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÓË
ÇÔÕÏÑÚÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎËØÓÇÔÃÇ ¦ÛËËØÓÇÔÄÝÑËØÊÃàËÏËßØ×ÇÖÄ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝËÔ×ÕÓÁÙÕÝÄØÕÝ
ÙÚÎÔËÃÔÇÏËßØ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)LY[LSZTHUUÚÎÔ
ÒÈËÚÃÇÎÕÖÕÃÇËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÎÞ×ØÇ
ßÖ¦ØÞËÏÄÌËÒÕÝ ËßØ×ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ
ËßØ×ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÏ
ÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇ ËßØ×ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÊÏÇÃÚËØÇÑËØÊÏÙÓÁÔËÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÎßÙÚØÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ

REUTERS

Οι χώρες ÕÏÕÖÕÃËÝËÖÜÌËÒÂÛÎÑÇÔ
ÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÓÏÑØÁÝ
ÇÔÕÏÑÚÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÄÖÜÝÎÒÈËÚÃÇÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÇÒÒ¦ÑÇÏÒÃÍÕÈÕØËÏÄÚËØÇÄÖÜÝÎØÒÇÔÊÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕËÖÜÌËÒÂÛÎÑÇÔÕÏ
Þ×ØËÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝÑÇÏ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÎÕßÒÍÇØÃÇÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏ
ÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÁÑÛËÙÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÏÊØÆÓÇÚÕÝ
)LY[LSZTHUU
¬ÕÄÌËÒÕÝÖÕßÇÖÕÑÕÓÃàÕßÔ
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÕÏÒÒÎÔËÝÇÖÄ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÇ
ËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß
)LY[LSZTHUUÕÓÁÙÕÝßØÜÖÇÃÕÝ
ÑËØÊÃàËÏËßØ×ËØÏÌÁØËÏÇ
ÚÚÏÑÂÝËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÄÖÕßÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÇÖÕÑÕÓÃàÕßÔÄÌËÒÕÝ ËßØ×
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÕÒÕßÛÕÆÔÎ
ËØÏÌÁØËÏÇ§ÕÚÃÕßÏÍÇÃÕßÄÖÕß
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÚÕÄÌËÒÕÝÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÔÇÌÚ¦ÔËÏÚÇËßØ×ÑÇÏ
ÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÕÔÃÕßÓËËßØ×
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÏÍÄÚËØÕÙËÙÞÁ-

Στην Ελβετία,iËÑÉ×ÉÜÉË³Ñ{É¨{Ì³É¨ÑÌ~ÒÚÉÒÜÜÐÓÜØ³iØ~{ÊØÉÈ¨ÑÍ~ÊØÑo¨ÒØVÈÒ¨TÉ{Ì×ÉÜØ¸ÆÆÉÈ¨~Ñ³Ò~É×ÑÜÊV³ÈÂÉÐKÖ¨o¸ÆÆÆÉÈ¨~Ñ{³i¨ÜÑÙËÑÆÆÉÈ¨~Ñ³Ò~É×ÑÜÊÙ{ÑË³É¨Ñ~É¨Ù{ÐÓÉØÉËÑ{ÉËiØi$ÜÜÑÙËÑ~Ñ{iåÈ³¨ËÑ

Η Ελλάδα αποκομίζει
4,1 δισ. ευρώ από
την κοινή ευρωπαϊκή
αγορά, ενώ η Γερμανία
εξασφαλίζει 86 δισ.
ÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÕÏÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÁÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÎÕßÒÍÇØÃÇ
ÎªÕßÓÇÔÃÇÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÑÇÏÎ
ÙÖÇÔÃÇÄÖÕßÚÕÄÌËÒÕÝÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑßÓÇÃÔËÚÇÏÓËÚÇÐÆÑÇÏ
 ËßØ×ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÔ
ËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÄÒÕÏËÐÃÙÕßÇÒÒ¦
ÄÒÕÏÑËØÊÃàÕßÔ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕÇØÚ
ÔÚËÑÁÕßÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß)LY[LSZTHUU
¡ËÍ¦ÒÕÄÌËÒÕÝÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂ
ËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÇÖÕÑÕÓÃàÕßÔ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦
ÑÇÏÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ²¦ØÎÙÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇËÒËÆÛËØÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝ
ËÔÚÄÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÕÏ

Ο κλάδος των υπηρεσιών

ÖËØÏÕÞÁÝÇßÚÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÄÒÕ
ÁÒÐÎÝËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆ¬Õ
ËØÕÒÃÔÕËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔ×ÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏÎ
ßØÃÞÎËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ËÖËÏÊÂ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇ
ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕËÃÔÇÏÑÇÏÚÕËÐÂÝ
ËÆØÎÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ!ÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÔÏÑÎÚ×Ô®ÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÎßØÃÞÎÓË ËßØ×
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÏÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÓËËßØ×ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÖØ×ÚÎÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝÑÇÏ
ÎÊËÆÚËØÎÉÂÌÏÙËÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÕß§ÄÚÕßÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÚÕÕÔÊÃÔÕÖÕßÉÂÌÏÙÇÔ
ßÖÁØÚÕß)YL_P[ËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂ
ËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦

ΑλλοιÈÍÇÃÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÒÏÍÄÚËØÕÑËØÊÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÖ¦ÔÚÜÝÎËÖÃÊØÇÙÂ
ÚÎÝÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÑÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎ
ÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß
ÏÊØÆÓÇÚÕÝ)LY[LSZTHUU
¥ÙÚÄÙÕßÖ¦ØÞÕßÔÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖËØÇÏÚÁØÜÈËÒÚÃÜÙÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝßÖÎØËÙÏ×Ô
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÏÊØÆÓÇÚÕÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÕÑÒ¦ÊÕÝßÖÎØËÙÏ×ÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÔÏÙÞßÛËÃÓËÚÎÛÁÙÖÏÙÎÑÕÏÔ×Ô
ÖØÕÚÆÖÜÔÑÇÏÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÑÇÔÄÔÜÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÏÇÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÇÊÆÔÇÓÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÚÎÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÃÔÇÏÕÏÙÚÕÞËßÓÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝ

Οι υποδομές, θυσία στη δημοσιονομική πειθαρχία
Σε πολύ κακή κατάσταση το γερμανικό
σιδηροδρομικό
δίκτυο και οι αυτοκινητόδρομοι.
ÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏ
ÚÎÔËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÓÁÞØÏÚÕ
©ÏÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÊÇÖ¦ÔËÝÙËÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÙÚÇËßØ×
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ËßØ×ÖÕßÏÙÞÆÕßÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÚÇËßØ×ÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÚÇËßØ×ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇÓÏÇ
Þ×ØÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÓËÚØÁÔÕ
ËÔÖ¦ÙÞËÏÓÄÔÕÔÚÕÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔËÓÓÕÔÂÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÍÏÇÇÖÄÒßÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÓÕÃØÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ËÖÃÙÎÝÕÏÍËØÓÇÔÏÑÕÃÇßÚÕÑÏÔÎ-

ΕΡΑ

H δημοσιονομική ÖËÏÛÇØÞÃÇÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎ¦ØÔÎÙÎÚÕßËØÕÒÃÔÕßÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÎÌÛÕØ¦ÚÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÚÎÝÞ×ØÇÝ¬Õ 
ÚÜÔÊØÕÓÕÒÕÍÃÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÛßÙÚËØËÃÙÂÓËØÇÇÔ
ÑÇÏÕÏÚÕÖÏÑÁÝÑÇÏÖØÕÇÙÚÏÇÑÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ¦ØÚÏÇËÔ
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔ
ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÔÍØÇÓÓ×ÔÚÜÔ
ÇÓÇÐÕÙÚÕÏÞÏ×ÔÂÚÎÝÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕÔÚØÏÇÝ ÔÏ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÓËËÐËÏÊÃÑËßÙÎÙË
ÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÌÕØ×ÔÙÚÕ ÁÔÚØÕ
ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÎÔËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÂ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ7VSP[PJV
©ÏËØÓÇÔÕÃÁÞÕßÔÖÇØÇÓËÒÂÙËÏÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝËÔÄÝÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÂÓËØÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ
Ë¦ÔÎ+L\[ZJOL)HOUÕÑØÇÚÏÑÄÝÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ

Οι ΓερμανοίÓTÈÑ¨ÑÐÉÜÊÉ{³i
È³Ê¨ii~Ñ{³iÑÑKÒÚÐ{i³Ù{~³ÖÐÉ³Ñ×¨ÒØ¨ØÌ×ÉÜØÉÌØ
{~ÉÜ{ÐÓÈ¨ÕÜo{ÐÖ
ÚÄÊØÕÓÕÏÕÏÍÁÌßØËÝÑÇÏÕÙÚÄÒÕÝÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÇÔÇÌÁØËÏÚÕ7VSP[PJV¬Õ
ËØÕÒÃÔÕÁÞËÏÊËÞÚËÃÊØÏÓËÃÇÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÄÖÜÝÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ

ÑÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ
¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÖËØÏÕÞÁÝÇßÚÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÌËÒÕÝÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂ
ËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÄÖÜÝÙßÔ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß)LY[LSZTHUU
¡ËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÏ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇËÐÇÒËÏÌÛËÃ
ÚÕÞ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÖËØÏÕÞ×Ô
ÖÕßÊËÔËßÔÕÕÆÔÚÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂ
ÇÍÕØ¦ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕ
ÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏ
ÄÙÜÔÁÞÕßÔÈÍËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑËØÊÏÙÓÁÔËÝÊÎÒÇÊÂÑßØÃÜÝÕÏÖËØÏÕÞÁÝ
ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎ
©ÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÕ
ÕÖÕÃÕÝÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÚÕ ÚÎÝ
ÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝÖÕßÖÇØ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÖÕÚËÒËÃÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÚÎÝßØ×ÖÎÝ

Το QE δημιούργησε
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Εξυπνες επιλογές για επένδυση 1 εκατ. δολ. σε πίνακες
Ειδικοί σύμβουλοι εξηγούν πώς μεγιστοποιείται η αξία μιας συλλογής έργων ζωγραφικής αλλά και προσχεδίων

Εάν έχετε διαθέσιμο 1 εκατ. δολάρια
και θέλετε να τα επενδύσετε σωστά,
ώστε να συγκροτήσετε μία αξιόλογη
συλλογή έργων τέχνης, θα πρέπει
να αποταθείτε στους ειδήμονες και
αναλόγως με την αισθητική σας
να κινηθείτε σε κλασικές δημιουργίες ή σε νεότερα και σύγχρονα
ονόματα. Πάντως, εάν ανήκετε στη
Γενιά Υ (όσων γεννήθηκαν από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι
περίπου το 2000) θα έχετε σίγουρα
μεγάλο ενδιαφέρον για τη δεδομένη
αγορά. Οπως αναφέρεται σε σχετικό







Με 1 εκατ. δολ. δύσκολα
αγοράζει κανείς
σημαντικό έργο ζωγραφικής, αλλά μπορεί
να αποκτήσει ενδιαφέροντα προσχέδια,
αναφέρουν οι ειδικοί.
άρθρο του buisnessinsider, η συγκεκριμένη γενιά σε μεγαλύτερο
βαθμό από ό,τι οι άλλες θεωρεί σημαντική επένδυση την τέχνη και
δη τη σύγχρονη. Συχνά την αποκτά
για να τη μεταπωλήσει και να αποκομίσει κέρδος, ενώ δεν διστάζει
να κάνει τις αγορές της κατευθείαν
από το Διαδίκτυο.

Επιλογές
Για να δούμε, όμως, τι θα μπορούσε κάποιος ή κάποια να αγοράσει
με 1 εκατ. δολάρια και να δημιουργήσει μία ενδιαφέρουσα συλλογή
από έργα, σύμφωνα με σχετικό άρθρο στο Bloomberg. Ο έμπορος έργων τέχνης Τζόνι βαν Χέφεν, ο οποί-

ος ειδικεύεται στους μεγάλους ζωγράφους, προσπαθεί να διαλύσει
τις προκαταλήψεις γύρω από αυτούς.
«Πολλοί θεωρούν τους μεγάλους
ζωγράφους ανιαρούς και σκοτεινούς,
επειδή συνηθίζουν να τους βλέπουν
στα μουσεία, αλλά στην πραγματικότητα έχουν πλάκα». Επιλέγει τρία
έργα διαφορετικών περιόδων συνολικής αξίας άνω του 1 εκατ. δολ.,
αλλά επισημαίνει ότι πάντα υπάρχει
περιθώριο διαπραγμάτευσης. Το
πρώτο του 1620 είναι ένα συλλογικό
έργο βουκολικής εμπνεύσεως, λέγεται «Αρκαδία» και αναπαριστά
βοσκούς και βοσκοπούλες να τρώνε
στην ύπαιθρο. Το υπογράφουν οι
Φρανς και Αμβρόσιος Φράνκεν,
Αβραάμ Γκόβερτς, Χαν Γιόρντενς
και Αλεξάντερ Κάιριντς. Ενδιαφέρον
για τον επενδυτή αποτελεί το σπάνιο
γεγονός πως συναντώνται πέντε
ζωγράφοι σε ένα έργο (710.000 δολάρια). Το δεύτερο είναι του 1800
περίπου από μαθητή του Αντόνιο
Καναλέτο και δείχνει το Παλάτι των
Δόγηδων στη Βενετία (230.000 δολάρια), ενώ το τρίτο του 1910 περίπου από τον Χοακίν Σορόγια, τον
δημοφιλή Ισπανό ζωγράφο, που παρουσιάζει μία σκηνή στην παραλία
της Βαλένθιας (365.000 δολάρια).
Τον τελευταίο τον συστήνει, διότι
έχει ωραία χρώματα και αποπνέει
δροσιά.
Για τη σύμβουλο έργων τέχνης,
Λάιζα Σιφ, σημασία έχει η καλλιτεχνική δουλειά με μήνυμα, που έχει
ιστορικό στίγμα και σχετίζεται με
τη σύγχρονη προβληματική, όπως
είναι η καταστροφή του πλανήτη.
Επίσης, επισημαίνει στους πελάτες
- επενδυτές, αναφερόμενη στην τιμή
ενός κομματιού, ότι η τέχνη εν συνόλω δεν αξίζει τίποτε, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από αγοραστές.

Μια νεκρή φύση αποτυπωμένη σε φωτογραφία από τον Ρίτσαρντ Λιρόιντ, «Λουλούδια, ημέρα πρώτη» (2019) (αριστερά) αποτιμάται στα 50.000 δολ., κατά τη
σύμβουλο επενδύσεων σε έργα τέχνης, Λάιζα Σιφ. Εξίσου καλή τοποθέτηση, για τον επίσης σύμβουλο επενδύσεων σε έργα τέχνης Ντέιβιντ Νόρμαν, είναι το προσχέδιο του Πάμπλο Πικάσο «Νέοι γυμνοί στον καθρέφτη, παίζοντας τον αυλό του Πανός κι ένα παιδί» (1923) με αποτίμηση στα 150.000-250.000 δολάρια.

Τα έργα του Χοακίν Σορόγια είναι λουσμένα στο φως. «Σκηνή στην παραλία της Βαλένθιας».

Από κρατικές επιχειρήσεις το 70% του ρωσικού ΑΕΠ
Τεράστιο μερίδιο της ρωσικής οικονομίας, περίπου 60%-70% του
ΑΕΠ, ήλεγχαν οι κρατικές επιχειρήσεις κατά το 2017-2018, σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής αντιμονοπωλιακής υπηρεσίας
της Ρωσίας (FAS). Η αναφορά της
FAS προειδοποιεί πως το κράτος
ενισχύει τον οικονομικό προστατευτισμό προφυλάσσοντας τις κρατικές εταιρείες από τον διεθνή ανταγωνισμό και παράλληλα παρεμβαίνει διαμορφώνοντας τις σχέσεις
των ρωσικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα, οι κρατικές επιχειρήσεις ελέγχουν σχεδόν το 50% σε
κάθε βασικό πυλώνα της οικονομίας, ήτοι ενέργεια, μεταφορά, εξόρυξη και χρηματοοικονομικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο οι ρωσικοί ενεργειακοί κολοσσοί Gazprom και Rosneft συνεισφέρουν
σχεδόν το 14% του ΑΕΠ, όπως ανα-

βαθμό και το ΔΝΤ, το οποίο υποστηρίζει πως εάν συμπεριληφθεί
η συνεισφορά των ημικρατικών
επιχειρήσεων στο ΑΕΠ, τότε πράγματι το κράτος ελέγχει το 50%70% της παραγωγής, δηλαδή όσο
περίπου υπολογίζει και η FAS. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, εάν δεν περιληφθούν οι ημικρατικές επιχειρήσεις,
το μερίδιο των κρατικών εταιρειών
αγγίζει μόλις το 32%-33% του ΑΕΠ.

Πρόβλημα








Οι κρατικές επιχειρήσεις ελέγχουν σχεδόν το 50% σε κάθε βασικό πυλώνα της ρωσικής οικονομίας, δηλαδή ενέργεια, μεταφορές, εξόρυξη και χρηματοοικονομικά.

φέρει η σχετική έκθεση της FAS.
Αντίστοιχα και οι κρατικές τράπεζες ήλεγχαν το 66% του ρωσικού
τραπεζικού συστήματος το 2018,
ενώ ένα έτος νωρίτερα, το 59%.
«Ολα αυτά σημαίνουν ότι η διαδικασία ενδυνάμωσης του ρόλου
του κράτους στην οικονομία έχει
περάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο», αναφέρεται στην
έκθεση της FAS. Το κράτος προ-

σπαθεί τώρα «να ρυθμίσει το οικονομικό σύστημα της χώρας σε
βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο», συμπληρώνεται.
Το μερίδιο των κρατικών εταιρειών στη ρωσική οικονομία αυξήθηκε σημαντικά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για ενίσχυση του αν-
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Η Μόσχα εξακολουθεί
να προστατεύει
τις κρατικές επιχειρήσεις από τον διεθνή
ανταγωνισμό.

ταγωνισμού. Το 2013 το μερίδιο
των κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων κυμαινόταν στο 50% του
ΑΕΠ, ενώ το 2008 ήταν περίπου
40%-45%. Πριν από την κρίση του
1998 το μερίδιο του κράτους στην
οικονομία άγγιζε περίπου τα 15%,
σύμφωνα με εκτίμηση της FAS.
Την εκτίμηση της ομοσπονδιακής αντιμονοπωλιακής υπηρεσίας
της Ρωσίας επιβεβαιώνει σε μεγάλο

Λόγω του αυξημένου ελέγχου
που ασκεί το κράτος στο οικονομικό σύστημα της χώρας, υπονομεύεται η προοπτική ανάπτυξης,
προειδοποιεί η FAS. Το συνεχώς
αυξανόμενο μερίδιο των κρατικών
εταιρειών περιορίζει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και
την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Συνεπώς, το κρατικό μονοπώλιο οδηγεί σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και
–ελλείψει υγιούς ανταγωνισμού–
σε υστέρηση της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας.
Το Κρεμλίνο είχε ξεκινήσει πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων το 2008,
προκειμένου να ελέγξει το ενισχυμένο μερίδιο των κρατικών εταιρειών στο ΑΕΠ. Ωστόσο, εξαιτίας
του ζητήματος της Κριμαίας, που
επιβράδυνε την οικονομία και οδήγησε στη μείωση της ζήτησης των
ξένων επενδυτών για τις ρωσικές
ιδιωτικές εταιρείες, η Ρωσία «πάτησε φρένο» στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων το 2014. Για τα επόμενα πέντε χρόνια έχει πλέον δρομολογηθεί επενδυτικό σχέδιο αξίας
400 δισ. δολαρίων, το οποίο εστιάζει κατά κύριο λόγο σε κρατικά
ελεγχόμενα προγράμματα.

Μεταξύ των έργων που προτείνει
για τη σύμπηξη συλλογής αξίας 1
εκατ. δολαρίων, είναι η φετινή φωτογραφία του Ρίτσαρντ Λιρόιντ «Λουλούδια, ημέρα πρώτη» στις 50.000
δολάρια, η οποία αναπαριστά ιδιαίτερα ζωντανά και ζωηρά μία νεκρή
φύση. Επιπλέον, η φετινή κατασκευή
της Ανίκας Γι στις 65.000 δολάρια
ακούει στο όνομα «Με ποιού το αίμα
φτιάχτηκαν τα μάτια μου;». «Είναι
ανερχόμενο αστέρι της γενιάς της»,
παρατηρεί η Λάιζα Σιφ. «Το δε ενδιαφέρον της στη βιοτεχνολογία και
στην τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται
με τρόπο διαφορετικό με την έμφαση
που δίνω στο θέμα της Φύσης».
Κατά την εκτίμηση του συμβούλου
έργων τέχνης με μεγάλη εμπειρία
σε δημοπρασίες, Ντέιβιντ Νόρμαν,
«ο κάθε συλλέκτης καλό είναι να εξετάσει το ποια κατεύθυνση θα έχει

ως σύνολο η συλλογή του, μιας και
ως κάτι συνεκτικό θα αξίζει περισσότερο παρά ως άθροισμα πραγμάτων». Με 1 εκατ. δολ. δύσκολα αγοράζει κανείς σημαντικό έργο ζωγραφικής, αλλά μπορεί να αποκτήσει
ενδιαφέροντα προσχέδια, όπως επισημαίνει ο κ. Νόρμαν. Μεταξύ των
όσων προτείνει συμπεριλαμβάνεται
προσχέδιο του Πικάσο του 1923 με
θέμα «Νέοι γυμνοί στον καθρέφτη
παίζοντας τον αυλό του Πανός κι
ένα παιδί». Τιμάται περίπου 150250.000 δολάρια, κι όπως εξηγεί ο
κ. Νόμαν, «είναι προτιμότερο ένα
πρώτης ποιότητας προσχέδιο του
Πικάσο από ένα δευτερεύον έργο
του». Τέλος, συστήνει και το προσχέδιο «Τρεις οδαλίσκες» του Ανρί
Ματίς του 1928 με τιμή από 150240.000 δολάρια.
BLOOMBERG

Η γεωθερμία μετατρέπει
την παγωμένη Ισλανδία
σε Μεσόγειο του Βορρά
Εάν μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως
οι μπανάνες δεν φύονται σε ψυχρά κλίματα, όπως αυτό της Ισλανδίας, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε.
Η αρχιτέκτων και διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρείας Spor i
sandinn ehf Σόρντις Σιγκουρνταντότιρ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την άφθονη γεωθερμική
ενέργεια της Ισλανδίας και να
χτίσει τρεις γυάλινους θόλους,
εντός των οποίων θα δημιουργηθεί μια «Μεσόγειος του Βορρά»
με καλλιέργειες μπανάνας και άλλων τροπικών φρούτων, αλλά και
με πολυτελή θέρετρα. Οι εν λόγω
κατασκευές, ακολουθώντας τις
αρχές της βιωσιμότητας και της
εξοικονόμησης ενέργειας, θα χρησιμοποιούν την ενέργεια των
ηφαιστείων της χώρας, ενώ η μεγαλύτερη θα έχει έκταση όσο ένα
γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης θα
έχουν ύψος όσο ένα εξαώροφο
κτίσμα, ενώ ανάλογο θα είναι και
το βάθος τους.
Εντός των θόλων θα δημιουργούνται εύκρατες κλιματικές συνθήκες, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή θερέτρων και λοιπών
εγκαταστάσεων για αθλητικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
στην ύπαιθρο. «Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τον πλούτο της
χώρας μας και τις δυνατότητες
που μας παρέχει η γεωθερμική
της ενέργεια», λέει η 49χρονη
επιχειρηματίας. Στόχος της είναι
να τονώσει την τουριστική κίνη-

ση και να κάνει λίγο πιο όμορφη
τη ζωή για τους ντόπιους, που
ζουν ένα μεγάλο χειμώνα διάρκειας εννέα μηνών. Κι αυτό το
βαρύ κλίμα συχνά οδηγεί σε αύξηση αντικαταθλιπτικών.

Επενδύσεις
Το σχέδιό της, ονόματι ALDIN,
αποτιμάται σε 37 εκατ. δολάρια,
αλλά δεν έχει καλυφθεί πλήρως
σε επίπεδο χρηματοδότησης.
Αναμένεται να προσελκύει 300400 χιλιάδες επισκέπτες τον χρό






Σχέδια για καλλιέργεια μπανάνας και δημιουργία τουριστικών
θερέτρων μέσα σε
γυάλινους θόλους.
νο. Μεταξύ των υποστηρικτών
του ALDIN συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισλανδίας
Αrion και η αρχιτεκτονική εταιρεία WilkinsonEyre, που σχεδίασε
τους παραθαλάσσιους κήπους
της Σιγκαπούρης, ένα υπόδειγμα
αστικού πάρκου και βιοτόπου.
Οι θόλοι θα ανεγερθούν σε πάρκο
του Ρέικιαβικ σε έκταση 4.500
τετραγωνικών μέτρων, θα δοθούν
στο κοινό το 2021 και ο καθένας
θα έχει διαφορετική λειτουργία
και κλίμα.
BLOOMBERG
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Παγκόσμια
είναι η εμμονή
για την αγορά
μιας κατοικίας

Η απόκτηση ακινήτου αποτελεί
ασφαλώς μία από τις σημαντικότερες οικονομικές αποφάσεις που
θα πάρει κάποιος στη ζωή του,
ωστόσο φαίνεται πως πολλοί άνθρωποι έχουν εμμονή με τα ακίνητα και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό
ώστε να παραμελούν την οικογένειά τους.
Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής πολυεθνικής τράπεζας HSBC,
ο μέσος γονέας ξοδεύει 5,4 ώρες
την εβδομάδα ασχολούμενος με
την αγορά ακινήτων, ενώ αφιερώνει μόλις 2 ώρες για να διαβάζει
παραμύθια στα παιδιά του. Μπορεί
να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι η
πλειονότητα των γονέων υποστηρίζει πως αγοράζει ένα σπίτι ώστε
να εξασφαλίσει καλύτερη ζωή για
τα παιδιά του, ωστόσο η πλειονότητα των ψυχολόγων θα τους έλεγε
πως τα παιδιά τους θα έχουν πολύ
πιο ευτυχισμένη ζωή αν τους διαβάζουν πιο πολλά παραμύθια.
Σύμφωνα με την έρευνα
«Beyond the Bricks» που έγινε σε
δέκα χώρες, ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει 3,5 ώρες την εβδομάδα αναζητώντας ακίνητο, διαβάζοντας
περιοδικά σχετικά με ακίνητα ή
κοιτάζοντας φωτογραφίες ακινήτων σε ηλεκτρονικά μέσα ακόμη
και αν δεν πρόκειται να αγοράσει
ακίνητο.
Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των Ηνωμένων

Πολιτειών έχουν τη μεγαλύτερη
«εμμονή», όπως χαρακτηρίζεται
στην έκθεση, με τα ακίνητα, ξοδεύοντας 6,6 και 4,95 ώρες την
εβδομάδα, αντίστοιχα. Δικαίως η
ενασχόληση αυτή χαρακτηρίζεται
εμμονή, διότι ο μέσος Αμερικανός
ή κάτοικος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αφιερώνει τον διπλάσιο χρόνο χαζεύοντας ακίνητα
απ’ ό,τι για να συνομιλήσει με τους
γονείς του. Ακολουθούν οι κάτοικοι
της Ταϊβάν (4,54 ώρες), της Μαλαισίας (4,37), του Μεξικού (3,56), της
Σιγκαπούρης (3,29), της Βρετανίας
(2,65), της Αυστραλίας (2,51), του
Καναδά (2,08) και της Γαλλίας (1,74).
Σύμφωνα με την έκθεση υπάρχει
μία ακόμη κατηγορία ανθρώπων,
οι «ακραία εξαρτημένοι κυνηγοί
ακινήτων» που ξοδεύουν περισσότερες από 7 ώρες την εβδομάδα
αναζητώντας ακίνητο ή διαβάζοντας ΜΜΕ σχετικά με την αγορά
ακινήτων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει περίπου το 6,3%
των ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ
σχεδόν οι μισοί από αυτούς ελέγχουν κάθε μήνα την αξία του ακινήτου τους.
Το κατά πόσον αποδίδει η τόσο
έντονη ενασχόληση αυτών των
ανθρώπων με την αγορά ακινήτων,
είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Οι ίδιοι
εμφανίζονται ικανοποιημένοι, με
το 74% των «ακραία εξαρτημένων»
να λέει πως αισθάνεται «χαλαρό»
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Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει 3,5 ώρες
την εβδομάδα αναζητώντας ακίνητα

Οι «ακραία εξαρτημένοι» από την αγορά ακινήτων καταλήγουν να αφήνουν τη ζωή τους να περνάει μάλλον άσκοπα. Παγκοσμίως το 19% αυτής της κατηγορίας καθυστερεί την απόφαση να αποκτήσει παιδί προκειμένου να αγοράσει ακίνητο, ποσοστό που είναι διπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο άνθρωπο.







Σύμφωνα με έκθεση
της HSBC, οι κάτοικοι
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν «μανία»
με την αναζήτηση ακινήτων.
με την αγορά κατοικίας και το 79%
να δηλώνει πως αισθάνεται ότι
«έχει τον έλεγχο» (ό,τι και αν σημαίνει αυτό). Παράλληλα ωστόσο,
οι «ακραία εξαρτημένοι» από την
αγορά ακινήτων καταλήγουν να
αφήνουν τη ζωή τους να περνάει

ΑΡΘΡΟ

μάλλον άσκοπα. Παγκοσμίως το
19% αυτής της κατηγορίας καθυστερεί την απόφαση να αποκτήσει
παιδί προκειμένου να αγοράσει
ακίνητο, ποσοστό που είναι το διπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο
άνθρωπο.
Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι είναι
δύο φορές πιο πιθανό να καθυστερήσουν να παντρευτούν ακριβώς
γιατί αποταμιεύουν χρήματα για
να αγοράσουν ακίνητο. Για την
Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία,
δεδομένου πως η έρευνα έγινε σε
άλλες αγορές, ωστόσο ο Στέλιος
Πιρπινιάς, επικεφαλής του τομέα
λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης
πλούτου και marketing, δηλώνει
ότι «και στην Ελλάδα παρατηρείται
έπειτα από παρατεταμένη περίοδο
κρίσης ανανεωμένο ενδιαφέρον
για την αγορά κατοικίας».

Αλλο ψάχνουν, άλλο αγοράζουν
Το παράδοξο είναι πως πολλοί από
τους ανθρώπους που ξοδεύουν
τόσο πολλές ώρες αναζητώντας
το τέλειο σπίτι καταλήγουν τελικά
να το αγοράζουν με βάση παράλογα κριτήρια. Το 38% όσων αναζητούν κατοικία αγοράζει τελικά
με βάση μόνο τις πρώτες εντυπώσεις, δηλαδή μάλλον παρορμητικά. Η πιο κοινή αιτία ώστε
να ματαιώσει ο επίδοξος αγοραστής την αγορά κατοικίας είναι
η παρουσία «δύσκολων γειτόνων»,
κριτήριο υποκειμενικό μεν, λογικό
δε. Το ποσοστό ανέρχεται στο
55% των συμμετασχόντων στην
έρευνα στη Μαλαισία και στο 43%
στη Γαλλία και στη Βρετανία.
Ομως πολλές φορές σημαντικό

ρόλο στην αγορά κατοικίας διαδραματίζουν δεισιδαιμονίες και
άλλες παραδόσεις. Για παράδειγμα,
στην Ταϊβάν το 50% των ερωτηθέντων λέει πως δεν θα αγόραζε
ένα ακίνητο αν αυτό έχει κακό
φενγκ σούι. Στη Σιγκαπούρη το
16% των ερωτηθέντων δεν θα
αγόραζε ένα σπίτι που βρίσκεται
σε οδό και σε αριθμό που θεωρούνται άτυχες. Στον Καναδά και
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
το 21% και το 28% δεν θα αγόραζε
οικία αν υπάρχουν φήμες πως είναι στοιχειωμένη. Στις ΗΠΑ και
στο Μεξικό το 29% και το 31%
των ερωτηθέντων αντίστοιχα δεν
θα αγόραζε σπίτι στο οποίο έχει
πεθάνει κάποιος άνθρωπος.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Απόκτηση ακινήτων από το κράτος
Να φοβάται η αγορά ακινήτων τυχόν
ανταγωνισμό από το κράτος; Αυτό
το ερώτημα τίθεται εν μέσω διαδικασιών απόκτησης από το κράτος
κάποιων ακινήτων από την ΚΕΔΙΠΕΣ και κάποιοι –μάλλον αόριστα–
ανησυχούν πως η αγορά μπορεί
να βιώσει «αθέμιτο» ανταγωνισμό.
Είναι βάσιμη μια τέτοια ανησυχία;
Εγώ απαντώ κατηγορηματικά πως
«όχι, καμία σχέση δεν έχει αυτό
με την πραγματικότητα». Το κεφάλαιο «Συνεργατισμός» στοίχισε
στον φορολογούμενο είτε έμμεσα
ή άμεσα πέραν των €3,5 δισ. μέσα
σε μια πενταετία. Το κόστος αυτό
εν πολλοίς προϋπήρχε της πενταετίας, αλλά κανένας δεν το έβλεπε.
Όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία
που είδαμε από αυτό το βήμα, ας
μην επαναλαμβανόμαστε. Το κράτος ως θεματοφύλακας των δημόσιων οικονομικών, ως προστάτης
των πολιτών του, αλλά και ως αυτό
που πρέπει να επιδιώκει την ευημερία και την ευμάρεια όλων, οφείλει να διαχειριστεί το κομμάτι του
Συνεργατισμού που έχει μείνει
μετά την πώληση στην Ελληνική
Τράπεζα και να μεγιστοποιήσει τα
έσοδα του έτσι ώστε να μειωθεί το
δημόσιο χρέος, μειώνοντας ανάλογα και το βάρος στον φορολογούμενο. Αυτό το εναπομείναν κομμάτι περιλαμβάνει ακίνητα πολλών
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
τα οποία τώρα είναι κάτω από την
ομπρέλα του σχήματος ΣΕΔΙΠΕΣ/
ΚΕΔΙΠΕΣ.
Το κράτος δεν κάνει τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή είναι δουλειά της ΚΕΔΙΠΕΣ και των συμβούλων της. Το
κράτος είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος ως ο τελικός ιδιοκτήτης όλων
αυτών των περιουσιακών στοιχείων








Αυτό που θα ήταν καλά
να έκανε το κράτος είναι να απέβαλλε την
ανάγκη του να έχει ιδιόκτητα ακίνητα για να
στεγάζει τις υπηρεσίες
του και να μίσθωνε από
τον ιδιωτικό τομέα, ο
οποίος θα είχε και την
ευθύνη συντήρησής
τους.

Η αγορά δεν θα βιώσει αθέμιτο ανταγωνισμό από την απόκτηση ορισμένων ακινήτων από το κράτος.
και λογοδοτεί στον φορολογούμενο,
ο οποίος είναι αυτός που καλείται
να πληρώνει τους λογαριασμούς.
Το κράτος, λοιπόν, εν μέσω της
ΚΕΔΙΠΕΣ και των συμβούλων της,
θεωρεί πως έχει αυτή τη συνολική
δέσμη ακινήτων με μια συνολική
αποτιμημένη αξία. Αν η αξία αυτή
είναι εφικτή, ρεαλιστική κ.λπ., θα
φανεί στην πορεία. Ο καλύτερος
τρόπος για να μάθουμε πόσο εφικτή
είναι μια τέτοια αξία είναι να ρευστοποιηθούν.
Κάνουμε μια μικρή στάση για

να αναφέρουμε πως αυτή η δέσμη
ακινήτων δεν είναι και από τις καλύτερες ή/ και τις πιο εμπορεύσιμες
δέσμες ακινήτων που μπορεί να
φανταστεί κάποιος. Πολλά από
αυτά τα ακίνητα αφορούν σε υποκαταστήματα και καταστήματα
των πρώην Συνεργατικών Εταιρειών που είναι διάσπαρτα σε Δήμους
και Κοινότητες ανά την Κύπρο. Αυτά, φυσιογνωμικά έμοιαζαν των
γνωστών ακινήτων τραπεζών – δηλαδή ένα σκαλάκι πριν ή ένα σκαλάκι μετά το απόλυτο κιτσαριό με

τους σταχτί γρανίτες και τις κιτρινο-δρύινες ξύλινες επενδύσεις,
αλλά και τις επενδύσεις από επτά
είδη μαρμάρων στην πρόσοψή
τους.
Για όσα από αυτά τα ακίνητα
δεν επέλεξε η Ελληνική Τράπεζα,
ανήκουν σε εμάς τους φορολογούμενους. Το ερώτημα είναι τι θα τα
κάνουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε
να ευελπιστούμε πως θα τα πουλήσουμε με ευκολία στην ελεύθερη
αγορά.
Ποιος να τα πάρει και να τα κάνει

τι; Το κράτος από την άλλη μπορεί
να τα αξιοποιήσει με κάποιον τρόπο. Έχει άμεσες και συνεχείς ανάγκες στέγασης διαφόρων υπηρεσιών
του. Το ίδιο και διάφορες τοπικές
αρχές. Άρα είναι ηλίου φαεινότερο
πως υπάρχει έδαφος να γίνουν τέτοιες συναλλαγές. Και αυτό είναι
που πάει να γίνει. Κάποια από αυτά
θα περάσουν στο κράτος για ιδία
χρήση και κάποια άλλα θα περάσουν στο κράτος, το οποίο θα τα
δώσει με ονομαστικό ενοίκιο σε
τοπικές αρχές. Σε αντάλλαγμα, διαγράφεται ανάλογη υποχρέωση από
την ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος γι’
αυτά που έχει να του δίνει.
Αυτά τα ακίνητα δεν ήταν ποτέ
ανταγωνίσιμα προς αυτά που διάφοροι επιχειρηματίες προσφέρουν
στην ελεύθερη αγορά. Με το να τα
πιάνει το κράτος για να τα βάλει
σε κάποια χρήση είναι η καλύτερη
δυνατή λύση υπό τις περιστάσεις
και για το κράτος και για τα ίδια
τα κτήρια. Το κράτος ήταν και είναι
ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητης

περιουσίας στην Κύπρο. Αυτές οι
συναλλαγές δεν θα αλλάξουν το
μέχρι τώρα καθεστώς με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε και συγκρίνεται
το κράτος με τις τράπεζες που αποκτούν περιουσία μέσω των ανταλλαγών χρέους με ακίνητα. Εκείνες,
ναι έχουν μετατραπεί σε μεγαθήρια
κτηματικών εταιρειών που είναι
και επικίνδυνα επειδή σε κάποια
στιγμή θα πρέπει να τα έχουν όλα
αποξενωμένα. Το κράτος δεν θα
μπει ποτέ σε τέτοια διαδικασία,
ούτε και έχει τέτοια ανάγκη.
Αυτό που θα ήταν καλά να έκανε
αν δεν περνούσαμε τα όσα περάσαμε –και το έχω πει παλαιότερα–
είναι να απέβαλλε την ανάγκη του
να έχει ιδιόκτητα ακίνητα για να
στεγάζει τις υπηρεσίες του και να
μίσθωνε από τον ιδιωτικό τομέα,
ο οποίος θα είχε και την ευθύνη
συντήρησής τους.
Αυτό θα ήταν πολύ καλό, αν γινόταν καθώς υποστηρίζεται ο ιδιωτικός τομέας, το κράτος δεν κάθεται
πάνω σε κτήρια με θεωρητικές
αξίες, ενθαρρύνεται η δημιουργία
μεγάλων επενδυτικών ταμείων ακινήτων που μπορεί να μπουν και
στο χρηματιστήριο και το κράτος
δεν έχει ανάγκη να διαθέτει πόρους
για τη συντήρησή τους. Φυσικά,
αυτό μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως
σε ευθετότερο χρόνο μέσω στρατηγικών sale-and-leaseback ακόμη
και για τα ακίνητα που παίρνει
τώρα έναντι του λαβείν του από
την ΚΕΔΙΠΕΣ. Όμως ότι το κράτος
χρειάζεται εξορθολογισμό στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που διαθέτει είναι δεδομένο.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors..
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Κοστούμια για Οσκαρ στη Λυρική
Η «Κ» βρέθηκε στα άδυτα της νέας παραγωγής και συνάντησε την πολυβραβευμένη ενδυματολόγο Μιλένα Κανονέρο
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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Αγοράστηκαν
περισσότερα από 3.000
μέτρα υφάσματος,
όλα από φυσικές ίνες
ώστε να μοιάζουν
με τα υφάσματα που
παράγονταν στα μέσα
του 19ου αιώνα.
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Τέσσερις μέρες
απαιτούνται
για να ζωγραφιστεί
στο χέρι κάθε κοστούμι
και χρειάστηκαν
συνολικά πάνω από
50 κιλά χρώματος για
βαφές και ζωγραφική.
ØÏÍÏÇÚÏÝØÜÙÏÑÁÝÑØÆËÝÔÆÞÚËÝÚÕß
ÁØÍÕßÚÕÑÕÓÖÏÕÆÚËØÚÎÝßÖ¦ØÞÕßÔÕÏËÏÑÄÔËÝÖÕßÖØÕÁÑßÉÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÒÆÓÎÔÎÇØÞËÏÇÑÂÁØËßÔÇÍÏÇ
ÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÕÙÚÕÆÓÏÇÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÙËÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÏÝÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÁÝÚÎÝÓÇÑÁÚËÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝÚÜÔª×ÙÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÈØÇ¦ÓØÑÃÖÕÌ
ÑÇÏ¢ÏÒÃÖ¡ÇÒÏ¦ÈÏÔÍÃÔÕÔÚÇÏÖØÄÚßÖÇÍÏÇÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÖÕßÑÕÒßÓÖ¦
ÙÚÕÌÜÝÑÇÏÙÚÕÞØ×ÓÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÍÏÇÚÎÃÒÈÏÇ¢ÇÔÚÃÔÏ¬ÁÙÙËØÏÝÓÁØËÝÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇàÜÍØÇÌÏÙÚËÃÙÚÕÞÁØÏÑ¦ÛË
ÑÕÙÚÕÆÓÏÑÇÏÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÑÏÒ¦ÞØ×ÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÈÇÌÁÝÑÇÏàÜÍØÇÌÏÑÂÃÔÇÏ
¦ÉÕÍÎÎÊÕßÒËÏ¦ÙÇÝ®ÒÁÜÚÄÙÕ
ÖÏÙÚÂÙÚÎÔËÖÕÞÂ®§ÇÏÑÇÏÄÞÏ®
ÇÖÇÔÚ¦Îª¦ÏÔÞÇØÚ¬ÕÇÖÒÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÑÕÙÚÕÆÓÏÊËÔÈÕÎÛ¦ËÏÚÕÔ
ÛËÇÚÂÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕß
ÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÝ
ÙÆÔÊËÙÓÕÝÓËÚÇÐÆÖÇÒÏÕÆÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÕß×ÙÚËÔÇÓÇÝÍÃÔËÏÕÏÑËÃÕ
¡ÏÇÙÑÁÉÎÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÇßÚÄÖÕß
ÈØÃÙÑËÏÎ¡ÏØÁÒÇ®

Πώς ένα κόκκινο σακάκι και ένας... κορσές καταστέλλουν τα πάθη

ÇÙÕØÚÃÓÇÆØÕÑÇÖÁÒÕÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÖØÄÈÇÓËÈÒÁÓÓÇ¦ÍØßÖÔÕÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÎÔËÓÓÕÔÂ
ÚÎÝÙÚÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ¢ÕÈËØ¦ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÇÒÒ¦ÂØËÓÎÑÇÏÙÚÇÛËØÂ
ÓÕßËÃÖÇÔÊÃÜÝÄÚÇÔËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏ
ÓÏÇØÇÌÂÙÚÕ¦ÉÕÍÕÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇ
ÙÇÑ¦ÑÏÚÎÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÝÖØÁÖËÏÔÇÐÎÒÜÛËÃÍÏÇÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃ
ÞÏÒÏÕÙÚ¦

– Περιγράψτε μας τον κόσμο της
«Λαίδης Μάκβεθ του Μτσενσκ».

Τα βασικά~ÐÐÒ³{Ñ³iØ×¨É{ÒØ³oÈÑ{~V{Ço¨Ñ×{ÐÓÉØ×Ö³ÉØ
~Ñ{iÐÑ³ËÜÑÑ¨{³É¨Ò {ÜÓÑÑÓ¨Ñ¨ÑÜÑÐKÒÉ{³$~Ñ¨ÙÉÂ{Ò

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΩΡΑΚΗ

«Η Κατερίνα είναι
καλοντυμένη
με έναν καθωσπρέπει
συντηρητισμό, μολονότι
εσωτερικά κρύβει
μια επαναστάτρια».

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΩΡΑΚΗ

Συνάντησα ÚÎ¡ÏÒÁÔÇ ÇÔÕÔÁØÕÍÏÇ
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÖØÄÈÇ ÇÛÄÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÍÆØÜÚÎÝÄÒÕ
ÚÕËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÖÁÈÒËÖËÑÇÏ
ÕÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÎÝÁÊËÏÞÔÇÔÚÏÝ
ÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÖËÃØÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÚÇÒÃÊÇÑßØÃÇÚÎÝËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÓËÚÁÙÙËØÇÈØÇÈËÃÇ©ÙÑÇØ
ÍÏÇÚÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÑÕßÙÚÕÆÓÏÇÚÎÝ¶ÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ¡Ö¦ØÏÃÔÚÕÔ®ØÄÓÕÏÚÎÝÌÜÚÏ¦Ý® ÄÚÕÔ
ÒÇÓÖ®¡ÇØÃÇÔÚÕßÇÔÁÚÇ®ÑÇÏ
;OL.YHUK)\KHWLZ[/V[LS®¶ÖÎÍÇÏÔÕËØÞÄÚÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÇÖÄÚÕÔ
ÇÔÕß¦ØÏÕÇÌÂÔÕÔÚÇÝÍÏÇÒÃÍÕÚÇ
ÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÚÕßÕßÁÝÔÚËØÙÕÔÑÇÏËÖÁÈÒËÖË
ÚÏÝÖØÄÈËÝÚÜÔÑÕÙÚÕßÓÏ×ÔÓÁÙÜ
:R`WLÕÓ¦ÊÇÚÎÝÑÇÏÄÙÕÏÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÓÇàÃÚÎÝÓÏÒÕÆÔÍÏÇ
ËÑËÃÔÎÓËÚÕÓÏÑØÄÚÎÝÄÔÕÓÇÊËÃÍÓÇÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÝ
ÞØÕÔÎ ÇÔÕÔÁØÕÉÎÒÂÒËÖÚÂÔÚßÓÁÔÎÙÖÕØÙÚÇÓÇÆØÇÓË

¶ÍØÕÚÏÑÄÝÇÖÒÄÝÛßËÒÒ×ÊÎÝ
ÑÇÏÇÏÓÇÚÕÈÇÓÓÁÔÕÝ

– Πώς επεξεργάζεστε την ιδέα
των κοστουμιών μιας παραγωγής πριν αρχίσετε την υλοποίηση;
¶±Ö¦ØÞÕßÔÊÏ¦ÌÕØÇÙÚ¦ÊÏÇ
ÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙßàÎÚ¦ÝÚÎÔ
ÏÊÁÇÓËÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎ×ÝÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÁØÍÕßÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÔÕÏÞÚÄÖËÊÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÇØÞÃàËÏÝÔÇÙÖÁØÔËÏÝÚÕßÝÙÖÄØÕßÝ®
ÙÕßÇÒÒ¦ÓÁÔÕÔÚÇÝÙËÇØÓÕÔÃÇÓË
ÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ßÖ¦ØÞËÏÎÏÙÚÕØÏÑÂÁØËßÔÇ
ÖÕßÙËËÓÖÔÁËÏÑÇÏÙÕßÖÇØÁÞËÏÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÝßÚÄ
Ñ¦ÔÇÓËÓËÚÎÙßÔËØÍ¦ÚÏÊ¦ÓÕßÁÚØÇª¦ÏÔÞÇØÚÑÇÏÚÎ¢ÇÔÃØÔÚ¦Ô
ÒÒ¦ËÖÃÙÎÝËÖËÐËØÍÇÙÚÂÑÇÓËÚÏÝ
ÏÊÁËÝÓÇÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ
ÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕ¬ÕÓÃÇÝ²Õ¦ÏàËÒ×ÙÚË
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÏÙÕØØÕÖÃÇ

– Πείτε μας για τα κοστούμια της
πρωταγωνίστριας, της Κατερίνας
Ισμαΐλοβα.
¶ÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦
ÙÜÙÚ¦ÇÒÒ¦ÖÃÙÜÚÕßÝßÖ¦ØÞËÏÓÏÇ
ÊËÆÚËØÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎ® ÇÚËØÃÔÇ
ËÃÔÇÏÑÇÒÕÔÚßÓÁÔÎÓËÁÔÇÔÑÇÛÜÙÖØÁÖËÏÙßÔÚÎØÎÚÏÙÓÄÓÕÒÕÔÄÚÏ
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÑØÆÈËÏÓÏÇËÖÇÔÇÙÚ¦ÚØÏÇ
ÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÎÑÇÏÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÎÁÒËÏÔÇËÒËßÛËØÜÛËÃ
ÑÇÏÔÇÖËÚ¦ÐËÏÙÇÔÖÕßÒÃ¬ÕÑÄÑÑÏÔÕÙÇÑ¦ÑÏÚÎÝÑÇÏÕÑÕØÙÁÝÙÚÎÔ
qÖØ¦ÐÎÚÎÔÑØÇÚÕÆÔßÖÄÁÒËÍÞÕ
ÇÒÒ¦ÇÖÄÑ¦ÚÜËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇËÑØÇÍËÃÇÖÄÖ¦ÛÕÝ¬ÕÒËßÑÄÔßÌÏÑÄÚÎÝ
ÙÚÎqÖØ¦ÐÎËÑÌØ¦àËÏÚÏÝÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÄÚÏÖ¦ÔÚÇÕÔËÏØËßÄÚÇÔ!
ÇÍ¦ÖÎÑÇÏÖÒÕÆÚÕÚÎqÖØ¦ÐÎÚÕ
ÑÕÙÚÕÆÓÏÚÎÝÇÔÇÖÇØÏÙÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÑÇÏÚÕÔËÐËßÚËÒÏÙÓÄÚÎÝ
ÓÕÒÕÔÄÚÏÖÇØÇÓÁÔËÏÁÚÕÏÓÎÔÇÖÇÒÁÉËÏÑÇÏÔÇÖËÛ¦ÔËÏ
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Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

12.5.19 -18.5.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Απονομή βραβείου
«Γ.Φ. Πιερίδη»
Η Ένωσηo³ÉTÖ¨ÈÙ{¨oÑÉ{³i³ÉÜÉ³ÊÑÐÊ³ÈK¨ÑKÉËÈt'({É¨ËÙiu³{i³ÊÈ¨{Ò~
Ñ¨ÑÜÑÐËÙiÑ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÉ{
¨ÌÉÙ¨Ø³iØ iØ¨Ë³ØÑ³ÇÊÑÑØ0K¨ÑKÉËÚÑÉ{ÙÉ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³(Ü{³{³{~4i¨É{
(ÒÈÜØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÒØ${å³Øi(É³¨ËÙiØ~Ñ{{¨oØÖÑ¨iØÚÑÑ¨È{ÒÈ³{i³{~Ì~Ñ{Ù~{Ð{Ñ~ÌÓ¨o³È
Ñ¨ÑÜÑÐËÙi0É³Ò¨³ilÑÎÈV¨Ñ
¬U´ÆÐÐΠολιτιστικές Υπηρεσίες (ισό-

γειο), Ιφιγενείας 27, Στρόβολος.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ «Κ»

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ταξίδι σε παραδοσιακούς ήχους
Η παράσταση tÈ{~ÊT¨ËØÖ¨ÑuıĲRʌȜĮȓıȚȠĲȦȞİțįȘȜȫıİȦȞ
ȖȚĮĲĮȤȡȠȞĮĲȠȣșİȐĲȡȠȣȇȚȐȜĲȠ
ÚÑÑ³ÉÜÓÉ{Ð{ÑÐÉoÒÜio{¨³Ê³iØÑÈ³TÉÙ{Ñ³{~ÊØÐÈ{~ÊØÈÉÐÜÓ~É{
~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈÓTÈ³i{~ÑÌ³i³ÑÑ
ÙiÐ{È¨oÊÈ~Ñ{ÑÉ~³ÉÜÓÈ³Ì
³ÈØÑ¨ÑÙ{Ñ~ÖØÊTÈØ~Ñ{Ù¨ÌÐÈØÌ~Ñ{³ÈØÊTÈØ³iØ³ÇÑÇ Ë
~iÊØÚÑÈÑ³iÚÖÙÖÐÒ³ÉØ
³ÑÈ³ÌT¨Ñ ¨³iÚÑÑ³ÉÜÉË³Ñ{
ÑÌ³ÈØo³ÖØ/¦x_¿>²_ÀÀÀ
²¦x_¿>²_RÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³
ÜÜÑÙË³i ÜËÑÑ³{~Ì³~ÑÒ~{~Ñ{
iÙÉÖ³É¨iV³ÒiØÑ×ÓÑØºx²_²V
ÚÑÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÖ¨{ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ³iØÓÑØ~Ñ{ÑÜÑ{Ì³É¨iØoÉ{ÒØ
ÐÈ{~³iØ³ÇÑÇ.~ÌØ³ÈØÑ
tÑ³¨ÓÈuÉË~iÊØÙÈÉËÙiVÑÌ
ÙÖTÜÓØÐÉ~{ÌÑ¨ÐÑ³Ê³{Ø
ÑÈ³TÉÙ{Ñ³{~ÓØ{~ÑÌ³i³ÉØ³~ÑÜÜ{³ÉT Ñ¨Ò³ÑiÚÑÂÉ~{ÊÉ{ÐÉ
Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÖØ~È¨{Ñ~ÖØÊTÈØÐÉ³Ñ
{Ù{ÑË³É¨ÑÑÈ³TÉÙ{Ñ³{~Ò³{TÉËÑ³
/¦x_¿>²_~Ñ{³iÑÈÚÉ³{~Ì³i³Ñ~Ñ{
É{Ü{~¨ËÉ{ÑÐÉ³iËÑ¨ÉooËÇÈ
³iÐÈ{~Ê~Ñ{³~{Ì³ÈØ Ñ¨Ò³ÑiÚÑ³ÉÜÉ{É{ÐÉÌÜÈØ³ÈØ~ÑÜÜ{³Ó-

TÉØÉË~iÊØo{ÑÓÑÉ¨³Ñ³{~Ì~Ñ{
É³È{Ñ~Ì×{ÒÜÉÉÓÑÜÈ×{~ÌÐÈ{~ÌÈÑÒ³iÐÑ1ÑÉËÑ{Ð{Ñ
Ñ¨Ò³ÑiÌÈ³~{ÌÙÉÓTÉ{ÈTÒ
³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÇÊÉ{åÜÜÒ~Ñ{Ñ~Ñ³ÑÊÉ{ÈÒÐÑ³iÉÂÓÜ{Âi³iØ³ÇÑÇÐÈ{~ÊØ³T¨ÌÐÉ³Ñ³{TÉËÑ³ÑËÑ

³iÉÐÜÈ³ËÇÉ{~ÒÚÉÜÑÌØ³³Ì
³ÈVÙË³ÒØ³iØÜÜÓØ×¨ÓØÒÜÜ
T¨ÐÑ~Ñ{TÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ0É³Ò¨³ilÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑ
Û¨È{³iVÜÑ³ÉËÑ ¨VÓÐÉØΠληροφορίες τηλέφωνο 99990778,

Οι εθνικές
κρίσεις σε
επτά τόμους
Η Καθημερινή ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÁÇÚÎÝËÑÊÕÚÏÑÂÙËÏØ¦ÓËÚÃÚÒÕÛÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ®
ÙËÏØ¦ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÇÖÄËÖÚ¦
ÚÄÓÕßÝÖÕßÇØÞÃàÕßÔÇÖÄÚÕÔËÒÕÖÕÔÔÎÙÏÇÑÄÄÒËÓÕÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÖ²ÑÇÏ
ÌÚ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÙÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßÄÚÇÔÎÒÒ¦ÊÇÓÖÂÑËÙÚÕÔÑßÑËÜÔÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕßÝËÖÚ¦ÚÄÓÕßÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝÊÏÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÒÇËÑËÃÔÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉÇÔÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÇÖÄÚÇÇØÞÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÄÖÜÝÕËÒÕÖÕÔÔÎÙÏÇÑÄÝÄÒËÓÕÝ
ÚÕßÖ²ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÏÝËÓÌÆÒÏËÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÖÕßËÖÎØÁÇÙÇÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕßÙÚÎÔ
ÖÚ×ÞËßÙÎËÖÃ²ÇØÃÒÇÕß¬ØÏÑÕÆÖÎÚÕ 
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄàÂÚÎÓÇÖÕßÞ×ØÏÙË
ÚÕßÝÖÔËßÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓËÚÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÎÝÑÇÛÇØËÆÕßÙÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÂÝÚÕÔÄÇÏ×ÔÇßÖÂØÐÇÔ

a.vafeajazzprojects@gmail.com

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

«Αμικέκο», παράσταση Κουκλοθεάτρου
Η βραβευμένη Ñ¨Ò³Ñi~È~ÜÚÉÒ³¨ÈtåÐ{~Ó~uVÉ~iÚÉËÑU+H_¦²¦>v>v>¿_Å
ÐÉ³ÈØ~È~ÜÑË~³ÉØ ÜÓi
i×ËÙÈB+H_¦²¦>v>
v>¿_ÅÉËÑ{ÐËÑÑ¨Ò³Ñio{Ñ
Ð{~¨ÖØ~Ñ{o{ÑÐÉoÒÜÈØÑÌ
~ÒÚÉÉÚ{~Ì³i³ÑV~ÒÚÉÈ¨{Ñ~Ê
³ÈÒi³iÉÐÉÌj4Ò¨TÉ{Ð{Ñ
oÜÑ~{ÊVi É¨Ò³~Ñ{¤
ÑÈ³Ê³iÙ{ÑÜ{³{Ð{~ÊoÜÑV
åx}_RiÐÑËÉ{×{ÜËÑÝx}_R
Ü{Ì~Ñ{³¤ÌÐÑ³È¨³Ño{³{~ÖTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³ÈÓ¨oÈ
ÈÐÉÈÙ{Ì¨³iÐÈ{~Ê³ÑÂ{ÙÉÖÉ{¤ÓÑ~ÌÐoÜÈ~Ì
~Ñ{³ÑÜo{~Ì~Ñ{ÐÑØÑÙÉ{~ÖÉ{³iÙÖÑÐi³iØÑoÒiØ~Ñ{
³iÑÂËÑ³iØÑÜiÚ{ÊØ×{ÜËÑØ${
ÓÐÉ{¨{È³ÉÜÉ³ÓØ³iØÑ¨Ò³ÑiØT¨i{Ð{ÖØKÑ{~Ì

ÚÉÑ³¨{~ÌÉ¨oÑÜÉË³i~Ö~ÜÑ~Ñ{
ÌÑ×¨Ò³iÐÈ{~ÊViÜÉ{³È¨oËÑ³iØÉËÑ{ÜÖÂÉT¨{³Ê ÖÚÉiÉËÑ{¨³Ì³Èi
o{Ñ³{ØÑÒo~ÉØ³iØÑ¨Ò³ÑiØ
~Ñ{ÜÉ{³È¨oÉËØ{~ÈÐÉ{~Ì
É¨oÑÜÉËÉ{~{ËÑØVT¨ËØÜÌo{Ñ~Ñ{ÙËTØÜÓÂÉ{Ø ³{Ü{ÌV
ÉÐ{ÑÑ¨Ò³ÑiÙËTØÜÓÂÉ{ØV
åÐ{~Ó~VÈÙÉÈÌÐÉØÑÌ³i
ÐÈ{~Ê³ÈVÉ¨ÒÉ{ÑÌÜÜÓØ
É¨{Ó³É{ÉØÒT³ÑØ~Ò³{È
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Πληροφορίες και κρατήσεις στο
τηλέφωνο 99300202.

Αρχαία Ελλάδα

Η «Καθημερινή» Ö¨ÈÑ¨È{ÒÇÉ{³
K{KÜË³ÈÑ³ÚÑËÈ${~ÐËÙitå¨TÑËÑ
ÜÜÒÙÑU.³ÜÈ~ÑÈoÓØ Ð{ÚÓ~Ñ{ ¨u(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑ³{KÑ¨Ì³ÌÐ³
ËÙ{ÑÜÑÐKÒÉ³Ñ{ÜÌ~Üi¨iiÉÜÜi{~Ê
Ñ¨TÑËÑ{³¨ËÑÑÌ³iÉTÊ³ÈÑÜ~Ö
ÓØ³¸Ñ{ÑÌ³Ñ~Ñ{È³ÉÜÖ³Ñ{iÐÑ³{~ÓØ{³¨{~ÓØÑÜÜÑoÓØ0K{KÜËÚÑÑ¨È{ÒÈ³ÓØ¨ÌÉÙ¨Ø
³Èå³Ò³ÈÛ{~Ñ³i¨ËÈÛiÐÊ³¨{ØÑ³ÇiTÑÐÊØ~Ñ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³iØtÑÚiÐÉ¨{ÊØuåÙ¨ÓÑØ(Ñ¨ÒTØÑ{¨É³{ÐÌØ~Ñ{
È³{ÐÌØ³iØÈÇÊ³iiØÑÌ³ÈÉÖÚÈ³ÈÜ{³{³{~ÖÉÚÓ³È³iØtÑÚiÐÉ¨{ÊØuÖ¨ÈåÌ³ÜÈ¨ÈÒ~iÉ³Ò³iÑ¨ÈËÑiÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{
ÐÈ{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÑÌ³È{~Ì.TÜÉËÉÈ~ËÑØÐÉ³ÈØåÙ¨ÓÑ.~Ó³³~Ñ{
È³ÈTËÑ1ÉÐ{³~ÜÓÈØV~Ñ{³ÉÌ³i¨Ë³¨{³×Ì¨ÈΔευτέρα 13 Μαΐου, Πα-

γκύπριο Γυμνάσιο, πλ. Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Λευκωσία, ώρα 7:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Περσεφόνη» του ποιητή Γιάννη Ρίτσου

Έκθεση αφιερωμένη στους αγνοούμενους
Το NiMAC NÛiÐ³{~ÌÓ³¨0ÉTÉÈ~ËÑØV.ÈÉ¨oÑËÑU
Ù¨ÈÐÑ({É¨ËÙiOÑ¨È{ÒÇÉ{³iÓ~ÚÉit8v_¦_>¿_;º
__¯(ÖÈ«u³iØ0ÖÜÑØ{ÑÊ Ó~ÚÉiÉËTÉÑ¨È{Ñ³ÉËÑ¨T{~Ò³É~ÚÉ{Ñ~ÌT¨å åG7¸³iÒoi³iØ$ÜÜÑÙËÑØÐÉ³ÑÂÖ¸~Ñ{ÈËÈ¸Æd¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ
ÓÑÉ{~Ñ³{~ÌÓ¨oÉÐÉÈÐÓÑÌ³i¨{~Ê{³¨ËÑ
³iØÖ¨{ÑØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑØ0ÖÜÑØ{ÑÊÈÇÉ{~Ñ{É¨oÒÇÉ³Ñ{
³iÒoio{ÑTÉÙÌ³ÓÉ¨{ØÙÉ~ÑÉ³ËÉØ$ÐÑÙ{~ÌØÑÙÉÜ×ÌØ³iØVËØÈÊ¨ÂÉÑoÖÐÉØ~Ñ³Ò³i³È¨~{~Ê
É{KÜÊ³iÖ¨³¬mVK¨ÓÚi~ÉÐÉ³ÒÑÌÑ¨Ò³ÑT¨Ì{ÑÉÐÑÙ{~Ì³Ò×~Ñ{³ÑÈ³{ÊÚi~ÉÐÉ³iÐÓÚÙÝ
Û{Ò¨~É{ÑÐÓT¨{´ÑÎÈÛiÐ³{~ÌÓ³¨0ÉTÉÈ~ËÑØV.ÈÉ¨oÑËÑUÙ¨ÈÐÑ({É¨ËÙiV1ÓÑ³¨(ÜiØw$(å(V0ÉÐÆw¸V(ÑÜ{Ñ ÜÉ~³¨{~ÊVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22797400, www.nimac.org.cy

Ο «χωροΤόπος» Ñ¨È{ÒÇÉ{ÉÑo~Ö¨{Ñ¨³i³{i³{~ÌÓ¨o³È{Òi
,Ë³Èt(É¨É×Ìiu(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑ
{i³{~ÌÐÌÜoÑÌ³iÈÜÜoÊ³È
{i³Êt0Ó³Ñ¨³iÛ{Ò³Ñiu${i³ÊØV
ÓT³ÑØØÑ×É³i¨ËÑ³Ñ¨TÑ{ÉÜÜi{~Ì
ÐÖÚVo¨Ò×É{ÓÑËiÐÑo{Ñ³ÈÑ¨Â{Ñ~Ì
Ù¨ÒÐÑ³iØÇÊØV³Ñ{{ÑÉÑÑÜÑÐKÑÌÐÉÐÓÑ³T¨~Ñ{³T¨Ì0Ó¨o
t(É¨É×Ìiu¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{³iÉ³É¨{~ÊÐÑØÒÜiÑÒÐÉÑ³×Ø~Ñ{³
~³ÒÙ{V³iÚÉ³{~Ì³i³Ñ~Ñ{³iÑÑ{{ÙÂËÑ ËÑ{ÓÑØÖÐØ³Ó¨³Ñ³ÌÐÉ
³iÉÈÐÑ³{~ÊÌ~Ñ{ÐÉ³iÑ¨~{~Ê³È
ÈÌ³Ñi.~iÚÉËÑU.ÒKKÑØÈÜÒØ
¨ÐiÉËÑU.ÑÜÐiÉ¨ÖÜÈÈÜÒ

È{~ÊÖÚÉiU{¨oØÑÜoÊ¨ÈV
KiÚÌØ~iÚÓ³iU¨Ë³Ø0{ÑÊÜiØ(¨ÉÐ{Ó¨Ñ0É³Ò¨³ilÑÎÈV¨ÑUÆÆÐÐÚÓÑ³¨8v_¦_v>º©®¸V{TÑÊÜÈÈÜËÙiV
lVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØlV¬V¸¸V¸®V¸
~Ñ{´ÑÎÈΠληροφορίες 22666610.

ÑØÃÙÏÓËÝËÖÕÞÁÝÖÕßÊÃÞÇÙÇÔÚÕßÝ´ÒÒÎÔËÝÄÖÜÝÎÊÏËÛÔÂÝÑØÃÙÎÚÕß  ÖÕß
ÑÇÚÁÒÎÐËÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÞØËÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÚÕß ÌßÙÏÑ¦ÕËÒÒÎÔÏÑÄÝËÓÌÆÒÏÕÝÚÕß
 ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÁÜÝÚÎÔÄÐßÔÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÙÚÇÕßÒÏÇÔ¦¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÛÃÍÕÔÚÇÏÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÙËÏØ¦ÝßÚÁÝËÃÔÇÏ
ÕÏËÛÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÍÃÔËÚÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÝÚÕßÝËÖËÐÂÍÎÙÎÝÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÓËÒËÚÎÚÁÝ ¦ÛË
ÈÏÈÒÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÏÙÇÍÜÍÂÏÙÚÕØÏÑÂ
ÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÖÇØÇÛÁÓÇÚÇËÖÃÓËÚØÕÑÇÏÖÒÕÆÙÏÇËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÎÚÕß ÖÕßÍËÒÕÏÕÍØÇÌÂÛÎÑËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔ§ÁÕ
ØÏÙÚÕÌ¦ÔÎ®ÑÇÏÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓËÒÁÚÎÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÒÇÚÚÜÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÃÊÕÚÕÍÏÇÚÎÔËÔÊÎÓÏÑÂ
ÓÁÛÎÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔ®ÚÄÔÏÙËÕ
ÕÓÄÚÏÓÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝØÞÇÃÇÝÙÚÕØÃÇÝÙÚÕ
  ×ÙÚÇÝ¡ÖÕßØÇàÁÒÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÚÕÔÖØ×ÚÕÚÄÓÕÚÎÝÙËÏØ¦ÝÏÞÇÙÓÕÃÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ®ÑÇÚ¦
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÙËÏØ¦ÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÙËÏØ¦ÛÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÑØÃÙÎÚÕßÑÇÏÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ËÖËÏÙÄÊÏÕÚÕßËÛÔÏÑÕÆÊÏÞÇÙÓÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÙßÔÕÉÃÙÚÎÑËÓËÚÇÐÆÓÔÎÓÕÔÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÇÔÚÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑ×Ô®ÑØÃÙÎÙÃÍÕßØÇ
ÊËÔÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÑÇÓÃÇÙÑÄÖÏÓÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔÙÚÇÚÏÙÚÏÑ×ÔÚÎÝ¬¬ÕÆÚË
ÙËÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕßÊÁÖÕÚË
ËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÑÇÛÇØÂÌÏÒËÒËÆÛËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÝÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÝ®
ÙÎÓËÃÜÙËÕÑ Çà¦ÑÕÝÖÕßËÖÏÓËÒÂÛÎÑË
ÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÚÄÓÕ ¦ÛË ßØÏÇÑÂÓËÚÎÔ
 ÇÛÎÓËØÏÔÂ® ÆÖØÕß
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Θ

α ήθελα Ö¦ØÇÖÕÒÆÚÕ¦ØÛØÕÇßÚÄÔÇ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÖËØÏÖÚÁØÕßÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÚÎÔÇÊØ¦ÔËÏÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÖËØÏÖÁÙËÏÎÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÍÏÇÚÕÔ²ØÏÙÚÄÌÕØÕ¦ÈÈÇÏÇÚÃ
ÄÞÏÑÇÏÚÎÔÃÊØßÙÎ±ÌßÖÕßØÍËÃÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔËÕÙÆÙÚÇÚÎ
ÇÑÇÊÎÓÃÇÓÇÝÚÎÛËÇÚØÏÑÂÖÒÎÛ×ØÇ
ÚÕÔÓÕßÙÏÑÄÕØÍÇÙÓÄÚÇËÖËØÞÄÓËÔÇ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÛÇÖ¦ÓËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÏÇ
ÄÒÇÇßÚ¦ÛÇÂÛËÒÇÔÇÍØ¦ÌÜÙßÔÁÞËÏÇ
ÔÇÓÏÒ¦ÜÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏ
ÓËÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÓËÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÓÕß
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÑËÌÚËÃÚËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÚÁÚÕÏÕÙÑËÌÚËÃÚËÇÔÕÏÁÔÔÕÏËÝÓÇÝÂÚÇÔ
ÓÄÔÕÖ×ÝÂÚÇÔÑÇÏÖ×ÝÁÍÏÔËÚÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏÍÏÇÚÃÊËÔ
ÇÒÒ¦àËÏ¦ØÊÎÔÕÛËÙÓÄÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×Ô
ÈØÇÈËÃÜÔÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ"ÇÓÕßÖËÃÚËÑÇÏ
ËßÒÄÍÜÝÊËÔÛÇÈÇØÏÄÓÇÙÚÇÔ"¡ÖÕØËÃ
ÇÒÒ¦ÞÃÒÏËÝÌÕØÁÝÔÇÈÇØÏÁÓÇÏÖÇØ¦
ÔÇàÜÙÚÎÔÕØÍÂÇßÚÂÚÎÔÕØÍÂÖÕß
ÔÏ×ÛËÏÝÄÚÇÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏÄÚÏËÃÙÇÏ
ÇÊÆÔÇÓÕÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÕÚÏÊÂÖÕÚËÖÕßÛÇ
¦ÒÒÇàËÚÎàÜÂÁÙÚÜÑÇÏËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß
ÕÒÒÂÕØÍÂÁÔÇÝÑÇÛ»ÕÓÕÒÕÍÃÇÊÕ-

Σώστε τα παιδιά

ÒÕÌÄÔÕÝÖÕßÙÑÄÚÜÔËÓËÚÄÙÎËßÑÕÒÃÇ
ÖÕßÊËÔÚÕÞÜØ¦ËÏÕÔÕßÝÙÕßÖÄÙÎÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÖÄÙÎÇÔÇÒÍÎÙÃÇÇÖÄÚÎÔÕÒÏÚËÃÇÑÇÏÓËÚ¦ÇÌÄÚÕßÁÑÒÇÉÇÔÄÒÕÏ
ÇÖÄÑÒÇÉËÑÏÎÞÂØÇÑÇÏÙßÔÎÛÃÙÇÓË
ÙÚÕßÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÝÓÇØÇÛ×ÔÏÕßÝÚÎÝ
ÌØÃÑÎÝÍÏÇÚÃÎÑÕÏÔÜÔÃÇÛÁÒËÏÇÃÓÇÑÏ
ËÓËÃÝÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÎÝ
ÚÕÊÃÔÕßÓËÓËÚÕÓÖÕßØÃÚÎÝÙÄÓÖÇÝ"ÁØËÚËÚÕÌÕßÍ¦ØÕÓËÚÕÒËÑÚÏÑÄÓÇÝÓË
ÚÏÝÚØÇÍÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÓÇÝ ÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÖÇØÇà¦ÒÎÚÜÔÌÄÔÜÔÑÇÏÚÎÝÛËÙÓÏÑÂÝÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÕßØÇÚÙÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÇÔÇÒÍÎÙÃÇÝÁØÞËÚÇÏÙÇÔÞÇÙÚÕÆÑÏ
ÊßÔÇÚÄÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕßÞØÕÔÕßÙÚÕßÝ
¬ØÕÆÒÒÕßÝ
ÁÍËÚÇÏÄÚÏÕÔËÇØÄÝßÖÁÙÚÎÚÇÓÆØÏÇ
ÄÙÇÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕßÇÖÄÇÒÑÕÕÒÏÑÂ
ÊÎÒÎÚÎØÃÇÙÎÃÙÜÝÔÇÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËËÑÌÕÈÏÙÓÄÓËÚÕÓÖÕÆÒÏÔÍÑËÃÚËÓÕßÙË
ÖÕÏÕÔ×ÓÕÔÇÑÒ¦ÉËÏÇßÚÂÎÑÕÏÔÜÔÃÇ"
¡ÇÖÕÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇ"ßÚÂÖÕßÇÔÁÞËÚÇÏ
ÒËÈËÔÚÕÑÇÔÇÑ¦ØÎÊËÝÞØÕÔ×ÔÔÇÖÃÔÕßÔÙËÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÙÇÔÔÇÓÎÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇÆØÏÕÕÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÔÇÑÒ¦ÉËÏÇßÚÂÖÕßÓËÍÇÒ×ÔËÏÔÚÇÂÊËÝÑÇÏ
ËÖÏÚØÁÖËÏÙËÊÁÑÇÊËÑÇÖÁÔÚËÙËËÃÑÕÙÏ

ÑÕÖÁÒÏÇ®ÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÒËÝÑÏÕ
ÑÄÙÓÕÝÚÕßÝÇÔÂÑËÏ"ÕÏÕÝÛÇÖÇØÎÍÕØÂÙËÏÚÎÓ¦ÔÇÚÕßÞØÕÔÕßÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÔÁÕßÇßÚÕÆÖÇÏÊÏÕÆ"ÏÇÚÃÊËÔ
ÁÞÕßÓËÚÕÛ¦ØØÕÝÔÇÖÕÆÓËÌÚÇÃÜÁÑÇÔÇ
ÚÕÖÇÏÊÃÓÕßÈÃÇÏÕÖËÝÓÕßÚÏÔÇÑ¦ÔÜ"
ÏÇÚÃÊËÔÑ¦ÔÕßÓËÙÕÈÇØÁÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÈÃÇÝÚÎÝ
Ñ¦ÛËÈÃÇÝÊ×ÛÇÓÕßÖËÃÚËÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÇÍ×ÔËÝÚÕßÇÍØÕÚÏÑÕÆËÖËÏÊÂÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÚÎÔÖÁÌÚÕßÔ®ÙÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÑÇÏÓËÚ¦
ÊËÔÌÚÇÃËÏÑÇÔËÃÝÄÖÜÝÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÇßÚÄÝ¦ØÞÏÙËÑÆØÏË¯ÕßËÃÔÇÏÕÏËÖÃÚØÕÖÕÏÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÚÕßÝËÌÂÈÕßÝ
ÖÕÏËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÇÔÇÒÂÌÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÚÕÛÁÓÇÑÇÏ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÒËÖÚÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝ¶ÇßÚÄ
ËÔÔÕËÃÚÇÏÑÇÏÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàÜÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÙÚÂÙÕßÓËÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄÙÂØÏÇÒÇÒÒ¦ÔÇÊÕÆÓËÐËÑ¦ÛÇØÇÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÑÚÄÝÑÇÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙÏÜÖÎØ¦
ÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÊÕßÒËÏ¦ÇÔÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄ
ÚÄÚËÙßÍÍÔ×ÓÎÁÒÜÔÇÈÍËÏÑ¦ÖÕÏÇÕÝ
ßÖËÆÛßÔÎÕÝÔÇÓÇÝÖËÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÖÕßÑÕÏÓ¦ÙÇÏÐÆÖÔÇÖØÏÔÔÇËÃÔÇÏÇØÍ¦
¡ÇÖÕÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÕÒÇÔÔÇÑÒ¦ÉËÏ

ÑÇÏÔÇÛÕØßÈÎÛËÃÇßÚÂÖÕßÈÒÁÖËÏÓÕßÒ¦ËÝÑÇÏÓÇßØÕÆÊËÝÑÇÏÍÏÇÄÒÇÚÕßÝ
ÁÞËÏÏÑÇÔÕÆÝ"ÏÇÄÒÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÇ
ÖÁÙÕßÔÛÆÓÇÚÇÑ¦ÖÕÏÕßÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÚÇÓÖÕØÕÆÔ
ÕÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÇßÚÂÖÕßÞÇÃØËÚÇÏ
ÑÇÏÉÎÌÃàËÏÄÚÏÚÎÝÑÇÚÁÈËÏÙÚÎÔÑÕÆÚØÇßÚÂÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÊËÔÐÁØËÏÕÆÚËÖÕÆÖÇÚ¦ËÏÕÆÚËÖÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏ
ÊËÔËÃÓÇÙÚËÓÄÔÕËÓËÃÝÁÚÙÏÄÞÏÃÔÇÏ
ÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝÁÚÙÏÊßÙÚßÞ×ÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÖÁÚßÞËÔÍÒßÚ×ÙËÏÒÁËÏÚÕÖÇÏÊÃ
ßÖ¦ØÞËÏËÒÖÃÊÇÒÁËÏÕÙÚÏÞÕßØÍÄÝÁÒÇ
ÓÕßÄÓÜÝÖÕßÎÑÕÏÔÜÔÃÇÊØ¦ÑÏÇÙËÑÇÏ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝ¦ÒÒÕÝ ØÄÔÕÝÑÇÏÚÇÚØ×ËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ ÕÙÓÕÍÕÔÃÇÂÑÕÙÓÕÞÇÒÇÙÓÄÝËÔÐÁØÜËÃÔÇÏÌÕØÁÝÖÕß
ÙÚËÔÇÞÜØÏÁÓÇÏÖÕßÕ ÏÓÏÕÔÍÑ©ßÔ
ÑÇÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÇØÑÕÆÔÚÜÝ
ÁÐßÖÔÕÏÑÇÏÊËÔÚÕÖÇÚ¦ÔËÚÕÑÕßÓÖÃÔÇ
ÚÕÌÚÏ¦ÐÕßÓËÚÕÓÇÍÇà¦ÑÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
¿ÞÏÄÚÏÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÓÇÝËÍÍßÎÛËÃÄÚÏÊËÔÛÇÑ¦ÔÕßÓËÚÇÃÊÏÇÑÇÏÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂqÇÒÒ¦ÄÖÜÝÒÁÔËÑÇÏÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ÙÚÕßÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÓÏÇ
ËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÖ¦ÔÚÇÈÕÎÛ¦ËÏ
ÇÏÙßÍÍÔ×ÓÎÖÕßÙÇÝÚÇØ¦àÜÑÏÄÒÇÝ
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Απαιτητικό είναι ό,τι δεν με βολεύει

Ο Μάριος Ιωάννου στο «Tea Ceremony» οδηγεί τους θεατές και συνδημιουργούς της «τελετής» στην κάθαρση
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το Tea *LYLTVU`ËÃÔÇÏÓÏÇÖØÜÚÄÚßÖÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÙßÔÊß¦àËÏ
ËÖÏÔÕÎÓÁÔÕKL]PZLKÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑÄ®ÑËÃÓËÔÕÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÚÕß(JOPT>PLSHUK
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕÄØÏÕÚÕß
ÞØÕÔÏÑÕÆÊÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃ
ÚÕÙËØÈÃØÏÙÓÇÚÕßÚÙÇÍÏÕÆÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÝ®ÙÚÎÔÚËÒËÚÂËÃÔÇÏÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÝ ÆÖØÏÕÝÎÛÕÖÕÏÄÝ¡¦ØÏÕÝ
Ü¦ÔÔÕß©¡¦ØÏÕÝÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®
ÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÕØÄÒÕÝÇßÚÄÝÂÚÇÔÓÃÇÖØÄÑÒÎÙÎÁÔÇÝØÄÒÕÝÖÕßÚÕÔËÔÁÖÔËßÙË
–Μάριε, κατ’ αρχάς να πούμε τι
είναι το επινοημένο (devised) το
και «σωματικό» κείμενο, τεχνικές
στις οποίες βασίζεται η παράσταση «Tea Ceremony»;
¶´ÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇËÐÎÍÂÙÜÚÏ
ËÃÔÇÏËÖÏÔÕÎÓÁÔÕÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏ
ÔÇÖÜÖÜÝËÃÔÇÏÚÕÑËÃÓËÔÕÖÕß
ÌÚÏ¦ÞÔËÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÑÇÏÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆ×Ô¿ÚÇÔÐËÑÏÔÂÙÇÓËÓÇàÃÓË
ÚÕÔ(JOPT>PLSHUKÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÓÖÂÑÇÓËÙËÁÔÇ¦ÊËÏÕ®ÇÖÄÒÁÐËÏÝÊÜÓ¦ÚÏÕÁØÇÓËÓÄÔÕÖÜÝÓÏÇ
ÍÑÁÏÙÇËÚÕÏÓ¦àËÏÁÔÇÍÒßÑÄÖÏÑØÕ
ÚÙ¦ÏÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÓËÙÑÕÖÄÔÇÖËÏ
ÙÇÔÙÆÍÞØÕÔÎØÇÉÜÊÄÝÍÏÇÚÎ
ÊÕßÒËÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂËØÍÇÙÃÇÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝ¡ÁÙÇÇÖÄ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÇÛÕÊÎÍÎÓÁÔÕßÝÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÇØÞÃÙÇÓËÔÇÞÚÃàÕßÓËÚÕÑËÃÓËÔÕÂØËÁÐÏÓÂÔËÝ
ÔÇËÖÏÔÕÂÙÕßÓË®ÚÕÁØÍÕÜÓÇÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÖÕß
ÖÕÔ¦ÖÕßÉ¦ÞÔËÏÖÕßÞÇÃØËÚÇÏ
ÃÔÇÏÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝÈËÔÚ¦ÒÏÇÝÖÕß

ÖÄÚÎÚÇÝ´ÔÇÓÇÞÇÃØÏÑÇÓÜÓÁÔÕ
ÇÖÄÊØÕÙËØÄÇËØ¦ÑÏÖÕßÓßØÃàËÏ
ÇÔÛÏÙÓÁÔËÝÑËØÇÙÏÁÝÙËÏÇÖÜÔÏÑÄ
ÚÕÖÃÕÚÕÚÁÒÕÝÕÊÎÍËÃÚÕßÝÛËÇÚÁÝÑÇÏÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÎÝÚËÒËÚÂÝ®ÙÚÎÔÑ¦ÛÇØÙÎßÚßÞ×Ý

Η γκέισα βάζει ένα ιδιαίτερο μαχαίρι στο πλαστικοποιημένο κόκαλο
της ανθρωπότητας. Ένα
μαχαίρι καμωμένο από
δροσερό αεράκι που μυρίζει ανθισμένες κερασιές σε ιαπωνικό τοπίο.
ÇÍÜÔÏ¦ÖÕßËØÜÚËÆËÚÇÏÃÔÇÏÚÇ
ÈÂÓÇÚÇÖÕß¦ÒÒÕÚËÖÇÚÕÆÔÙÚÎ
ÍÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÙÚÕÔÇÁØÇÃÔÇÏÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÈ¦ØÕßÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÁÐËÏÝÎÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚ×ÔÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÒÁÍËÚÇÏÓËÒÄÍÏÇÁÒËÏÞÁØÏÇÓ¦ÚÏÇ
ÖÁÒÓÇÚÇÙÚÁØÔÕÑÄÑÑßÍÇàÜÔÚÇÔÄÙ×ÓÇÖßØÇÑÚÜÓÁÔÕÃÔÇÏÄÙÇ
ÊËÔÒÁÍÕÔÚÇÏÓËÂÞÕÃÔÇÏÄÙÇ
ÒÁÍÕÔÚÇÏÓËÙ×ÓÇÑÇÏÄÞÏÓËÒÁÐËÏÝÃÔÇÏÄÙÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÕØÇÚÂ
ËÔÁØÍËÏÇÍÏÇÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝÉßÞÂÝ
–Πόσο απαιτητικό είναι αυτό που
θα παρουσιάσεις; Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο;
¶ÖÇÏÚÎÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÈÕÒËÆËÏÑÇÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌÄØÓÇ
ÖÕßÁÖØËÖËÔÇßÖÎØËÚÂÙÜÊËÔÓË
ÈÄÒËßËËÔÓËÈÄÒËßËÍÏÇÚÃÊËÔ
ËÃÔÇÏÙÚÎÌÆÙÎÓÕßÎÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÑÇÏÎÇÌÇÃØËÙÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃÎÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÏÇÝÏÇÖÜÔÏÑÂÝÚËÒËÚÕßØÍÃÇÝÃÞÇÚÎÔÚÆÞÎ
ÔÇÁÞÜÙÚÕÖÒ¦ÏÓÕßÖÕÒÆÚÏÓÕßÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÕßÓËÑÇÛÕÊÂÍÎÙÇÔßÖÁØÕÞÇÑÇÏÓËÈÕÂÛÎÙÇÔ
ÖÕÒÆÙËÇßÚÄ¬ÕÔÒÁÐÎÇÙÏÒËÃÕßÑÏÔÎÙÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏÚÎÝ/PYVRV

–Μετά και τα όσα δυσάρεστα είδαν το φως της δημοσιότητας, με
τις αγνοούμενες γυναίκες και όλες
τις δραματικές εξελίξεις αντιμετώπισες διαφορετικά την παράσταση, άλλαξε κάπως η προσέγγισή σου;
¶¬ÇÖ¦ÔÚÇÍÆØÜÓÕßÓÏÇÑÇÏ
ËÃÓÇÏÇÔÕÏÞÚÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝËÖÎØË¦àÕßÔÚÎÔ¬ÁÞÔÎÓÕß

Η o~Ó{ÑKÒÇÉ{ÓÑ{Ù{ÑË³É¨ÐÑTÑË¨{³ÜÑ³{~{iÐÓ~Ì~ÑÜ³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØ ÑÐÑTÑË¨{~ÑÐÐÓÑÌ
Ù¨É¨ÌÑÉ¨Ò~{ÈÐÈ¨ËÇÉ{ÑÚ{ÐÓÉØ~É¨Ñ{ÓØÉ{Ñ{~Ì³ËVÜÓÉ{Ò¨{Øo{Ñ³t/_>_¦_Ãu
<TL[HUPÊÇÙÑ¦ÒÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×Ô
ÞÕØ×Ô ÏÄÚÕ
–Είσαι από τους ηθοποιούς που
μιλάει στον θεατή άνετα με το
σώμα του, άρα θεωρώ ότι ο ρόλος
της γκέισας ταιριάζει με τη υποκριτική σου ιδιοσυστασία, ισχύει;
¶¬ÕÉÜÓÃÛÁÒËÏÙÚ¦ØÏÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÛÁÒËÏÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÎÛÕÖÕÏÕÆ²ÜØÃÝÙ×ÓÇÕÎÛÕÖÕÏÄÝÑ¦ÔËÏÇÔÇÒÄÍÏÕ¥ÝÎÛÕÖÕÏÄÝÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÇÖÄÇßÚÄÖÕß
ÓÕßàÎÚ¦ËÏÎ¬ÁÞÔÎÖÕßÇÍ¦ÖÎÙÇ
¿ÖÕÚËÁÞÜÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÔÇÙßÔÇÔÚ×ÁÔÇÔØÄÒÕÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÁÔÇÝÂÓÃÇÁÐÜÇÖÄÓÁÔÇ
ÞÇÃØÕÓÇÏÑÇÏËÓÖÔÁÕÓÇÏßÚÄÚÇÏ-

ØÏ¦àËÏÙÚÎÔÏÊÏÕÙßÙÚÇÙÃÇÓÕßÑÇÏ
ßÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÎÍÑÁÏÙÇÓÕÆ
ÚÇÃØÏÇÐËÖÕÒÆÍÏÇÚÃÓÕßÁÊÜÙË
¦ÖËÏØÎÞÇØ¦ÑÇÏÁÓÖÔËßÙÎ
–Γενικά, αρέσκεσαι σε ρόλους περιθωριακών, αδύναμων ή και ευαίσθητων ανθρώπων, γιατί; Νιώθω ότι κάτι αμφισβητείς.
¶ØÁÙÑÕÓÇÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝ©Ï
¦ÔÛØÜÖÕÏÑÕßÈÇÒÕÆÔÑÇÏÖËØÏÛ×ØÏÕÑÇÏÇÊßÔÇÓÃËÝÑÇÏËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÑÄÓÇÑÇÏÁÔÇØÕÓÖÄÚÔÇÑ¦ÔÜ
ÇÔÁÍÍÏÞÚÕÇÖÄÖ¦ÛÎÑÇÏÙÑÕÚ¦ÊÏÇ
ËÍ×ÛÇÚÕßÚÇÉ¦ÐÜÔÊËÔÚÕÑ¦ÔÜÈÇØÏÁÓÇÏ¯ÑÇÏËÍ×ÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÓÌÏÙÈÎÚ×ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎ¬ÎÊÏÑÇÏÕÒÕÍ×ÙÚÎÙÑÎÔÂ

–Γιατί η γκέισα είναι ο κατάλληλος χαρακτήρας διά του οποίου
καταγγέλλονται η κακοποίηση,
το εμπόριο σώματος και ψυχής,
η απληστία κτλ.;
¶ÍÑÁÏÙÇËÃÔÇÏÁÔÇÓÁÙÕÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÍÍËÒÛÕÆÔÇßÚ¦¬ÎÊÏÇÒÁÐÇÓËÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÚÕÔ(JOPT
ÑËÌÚÂÑÇÓËÖÜÝÛÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÂ
ËÓÖËÏØÃÇÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÔÇÌÁØÕßÓË
ÓÏÇÓËÚÇÐÜÚÂ®ÚËÒËÚÂÚÙÇÍÏÕÆ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÓÏÇÍÕÎÚËßÚÏÑÂÍÑÁÏÙÇ
ÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÎÙÑÒÎØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÚÏÓÂ®ÑÇÏÚÃÓÎÓÇ®ÚÜÔ
ÇÖÕÒÇÆÙË×ÔÓÇÝÍÑÁÏÙÇÈ¦àËÏ
ÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÕÓÇÞÇÃØÏÙÚÕÖÒÇÙÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÑÄÑÇÒÕÚÎÝÇÔÛØÜ-

–Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την τελετή του τσαγιού ως τη
σιωπηλή μας καθημερινότητα,
στην οποία ανεχόμαστε σχεδόν
μοιρολατρικά ως κοινωνία πολλά
κακώς έχοντα;
¶ÕÒÆÄÓÕØÌÎÎÙÑÁÉÎÇßÚÂ
ÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÄÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÕßÇÔßÖÕÓÕÔ×ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÜ
ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂÑÇÏ¦ÈÈÇÚÕÙÚÎ§ÁÇÑÎÔÂÚÕß© 
–Είναι τελικά η κοινωνία μας μία
γκέισα;
¶¿ÙÕÇÌÕØ¦ÚÕÞØ×ÓÇÖÕßÈ¦àËÏÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÍÏÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØ×ÓÇÚÕßÊÁØÓÇÚÕÝÔÇÏ

t/_>_¦_ÃuV~iÚÉËÑU
ÝRvx8x_>XVÉ¨ÐiÉËÑU
Ò¨{ØÒÈ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{
.ÒKKÑ³V¬BdÑÎÈV¨ÑUÆÆ
ÐÐ ÓÑ.~iÊ1$Ñ¨Ò³Ñi
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³ÑÑooÜ{~Ò

Το Νo1 πρωινό
δίδυμο πάει

14:00
- 16:0
0

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου

Live από το
Τελ Αβίβ
07:00 – 10:00

ΤΑΣΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
13 ΜΕ 17 ΜΑΪΟΥ

+SPECIAL
EDITION
Σάββατο
18 Μαΐου
10:00-12:00
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λογοτεχνικά
έχουμε
ακόμα πολλά
να πούμε
«Η Λογοτεχνικότητα των Συγκυριών» είναι
η τρίτη δράση της ομάδας «Διαβάσεις»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η Ομάδα Συγγραφέων «Διαβάσεις»,
προγραμματίζει την τρίτη, από σειρά τριών συναντήσεων, με συγγραφείς από συγκεκριμένο κάθε
φορά ελληνικό εκδοτικό οίκο. Αυτή
τη φορά η εκδήλωση έχει τίτλο: «Η
Λογοτεχνικότητα των Συγκυριών».
Θα φιλοξενηθούν οι συγγραφείς
Χρίστος Κυθρεώτης και Γιάννης
Γορανίτης, των εκδόσεων «Πατάκης» και μαζί τους θα συνομιλήσει
η Κωνσταντία Σωτηρίου, υπό τον
συντονισμό του Χρίστου Ρ. Τσιαήλη
και της Νάσιας Διονυσίου. Μιλήσαμε με τους δύο συγγραφείς για
τα βιβλία τους και τη θεματική της
βραδιάς, καθώς και με την Κωνσταντία Σωτηρίου, μία εκ των τριών
διοργανωτών της δράσης «Διαβάσεις».

Δράσει «Διαβάσεις»
Η πρώτη εκδήλωση, στην οποία
φιλοξενήθηκαν συγγραφείς των εκδόσεων Το Ροδακιό, πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018 και
κινήθηκε γύρω από τη θεματική
«Λογοτεχνικότητα της καθημερινότητας» και η δεύτερη, στην οποία
φιλοξενήθηκαν συγγραφείς των εκδόσεων «Γκοβόστης», είχε θέμα
«Λογοτεχνικότητα του τραύματος»








«Οι συγκυρίες συγκροτούν τον πυρήνα κάθε
καλλιτεχνικού έργου.
Επειδή βέβαια, η συγκυρία δεν είναι αρκετή,
προκειμένου να προχωρήσουμε –τόσο στη ζωή,
όσο και στην τέχνη–
είναι απαραίτητο να αρπάζουμε τις ευκαιρίες».
στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Αυτές
οι συναντήσεις αποσκοπούν στη
συζήτηση ζητημάτων που αφορούν
στη διαδικασία της γραφής, της έκδοσης και της ευρύτερης λογοτεχνικής διαδικασίας, καθώς και στην
παρουσίαση του προσωπικού έργου
των συμμετεχόντων δημιουργών
σε σχέση με το ειδικό θέμα συζήτησης της βραδιάς. Οι συναντήσεις
απευθύνονται σε πρόσωπα που επιθυμούν να έρθουν σε άμεση επαφή
με τη σύγχρονη λογοτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο,
γνωρίζοντας νέους συγγραφείς και
ανακαλύπτοντας τη φυσιογνωμία
σημαντικών εκδοτικών οίκων. Ταυτόχρονα, απευθύνονται σε όλους
όσοι ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη
κυπριακή λογοτεχνία και τους τρόπους με τους οποίους αυτή συνυπάρχει ισότιμα και δημιουργικά
στα πλαίσια της ελληνικής λογοτεχνικής πραγματικότητας.

Γιάννης Γορανίτης
«Οι τυχαίες διασταυρώσεις και
τα απρόβλεπτα περιστατικά καθορίζουν και την εξέλιξη των διηγημάτων. Αλλά κάπως έτσι δεν γίνεται
και με τη ζωή;», λέει ο Γιάννης Γορανίτης για τη συλλογή διηγημάτων
του «24» από τις Εκδόσεις Πατάκη.
Η συλλογή κέρδισε το βραβείο
«Πρωτοεμφανιζόμενος στην Πεζογραφία» του περιοδικού «Ο Αναγνώστης», και συμπεριλήφθηκε
στη βραχεία λίστα για το βραβείο
«Μένης Κουμανταρέας» της Εταιρείας Συγγραφέων.

–«24» στάσεις, θα μπορούσες να
αναδιατάξεις τις ιστορίες με τους
σταθμούς;
–Κάθε ιστορία της συλλογής εκκινεί ή εξελίσσεται σε έναν σταθμό
του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της
Αθήνας, οπότε είναι άρρηκτα δεμένη τόσο με τη γεωγραφία, όσο
και με την ανθρωπολογία της εκάστοτε περιοχής. Γιατί όσο περίεργο
και αν ακούγεται, ο συρμός που
διασχίζει όλη την ελληνική πρωτεύουσα, αναδεικνύει μέσω της
μυθοπλασίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γειτονιάς. Γι’
αυτό και θα ήμουν διστακτικός να
αλλάξω τη ροή των διηγημάτων.
Ορισμένες δε από τις ιστορίες συνεχίζονται σε επόμενους σταθμούς,
οπότε μια αναδιάταξη των διηγημάτων πιθανώς να λειτουργούσε
αποπροσανατολιστικά – αν και τώρα που το ξανασκέφτομαι, θα μπορούσε να εξελιχθεί απολύτως δημιουργικά, ειδικά αν το επιλέξει ο
αναγνώστης.
–Η συγκυρία ίσως φέρει την ιδέα,
τα υπόλοιπα είναι θέμα συγκυριών;
–Οι ποικίλες συγκυρίες επηρεάζουν τη συγγραφική διαδικασία σε
όλα τα στάδιά της. Από τη βραχεία
συγγραφική εμπειρία μου, θεωρώ
ότι η αρχική ιδέα, που εν πολλοίς
συνδέεται με συγκυρίες, είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά προφανώς
δεν αρκεί. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα βιβλίο, απαιτείται
σκληρή, επίμονη και συστηματική
δουλειά. Δουλειά που επηρεάζεται
μεν από τις συγκυρίες, αλλά εξαρτάται κυρίως από τη αφοσίωση του
συγγραφέα.
–Τι σημαίνει τελικά συγκυρία;
Τυχαιότητα ή υπομονή και άρπαγμα της ευκαιρίας;
–Συνδυασμός αμφοτέρων. Οι
συγκυρίες συγκροτούν τον πυρήνα
κάθε καλλιτεχνικού έργου, και κατ’
επέκταση τον πυρήνα της ίδιας
της ζωής. Όλοι μας άλλωστε είμαστε
καρποί μιας συγκυρίας. Επειδή
όπως προείπαμε, βέβαια, η συγκυρία
δεν είναι αρκετή, προκειμένου να
προχωρήσουμε –τόσο στη ζωή,
όσο και στην τέχνη– είναι απαραίτητο να αρπάζουμε τις ευκαιρίες.
Το πρώτο μου βιβλίο οφείλει
την ύπαρξή του σε μια συγκυρία.
Η ακούσια ακρόαση μιας ιδιωτικής
συνομιλίας μέσα στο τρένο ήταν
η αφορμή για να γεννηθεί η αρχική
ιδέα ενός διηγήματος. Η ιδέα αυτή
ζυμώθηκε με πολλές ακόμη και
κάπως έτσι, προφανώς και μετά
από πολλή δουλειά, μετουσιώθηκε
στη σπονδυλωτή συλλογή διηγημάτων «24». Η τυχαιότητα διατρέχει σχεδόν όλα τα διηγήματα
και σηματοδοτεί τις ιστορίες των
ηρώων. Μια, αρκετά βολική ομολογουμένως, συγκυρία φέρνει εκείνη τη ζεστή καλοκαιρινή μέρα
ετερόκλητους ανθρώπους στα ίδια
βαγόνια και στις ίδιες αποβάθρες:
η απεργία των ταξί συμπίπτει με
την πολυήμερη απεργία των βενζινάδων. Έτσι, πολλοί από τους
ήρωες που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα επιβιβάζονταν στο τρένο, συνωστίζονται στους συρμούς
με τακτικούς επιβάτες. Οι τυχαίες
διασταυρώσεις και τα απρόβλεπτα
περιστατικά καθορίζουν και την
εξέλιξη των διηγημάτων. Αλλά κάπως έτσι δεν γίνεται και με τη
ζωή;

Χρίστος Κυθρεώτης
«Νομίζω, όμως, πως σε μικρότερο
ή μεγαλύτερο βαθμό κάθε λογοτεχνικός ήρωας βγαίνει μέσα από την

Κάθε ιστορία της συλλογής διηγημάτων «24» του Γιάννη Γορανίτη εκκινεί ή εξελίσσεται σε έναν σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της Αθήνας, ενώ οι
ήρωες του «Μια χαρά» του Χρίστου Κυθρεώτη κινούνται όλοι στο αθηναϊκό περιβάλλον της προηγούμενης δεκαετίας.

Διάφορες οπτικές για
τον ρόλο των συγκυριών

«Οι τυχαίες διασταυρώσεις και τα απρόβλεπτα περιστατικά καθορίζουν και
την εξέλιξη των διηγημάτων. Αλλά κάπως έτσι δεν γίνεται και με τη ζωή;»,
λέει ο Γιάννης Γορανίτης για τη συλλογή διηγημάτων του «24».

Υπάρχουν διάφορες οπτικές από
τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα «Λογοτεχνικότητα των συγκυριών». Από τον
ρόλο που παίζει η συγκυρία στη
δημιουργία του λογοτεχνικού έργου, μέχρι τη σημασία της στην
ανάγνωση ή στην πρόσληψή του,
και από τον βαθμό στον οποίο το
έργο καταπιάνεται με την αναπαράσταση των συγκυριών, μέχρι
την προσπάθεια να τις ερμηνεύσει
ή να τις φανταστεί απούσες. Σε
όλα αυτά, η θέση του συγγραφέα
διαμορφώνεται άλλοτε συνειδητά
και άλλοτε υποσυνείδητα, δεν
πρέπει όμως ποτέ να εμφανίζεται
η ίδια ως προϊόν συγκυρίας.

Κωνσταντία Σωτηρίου

«Νομίζω πως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάθε λογοτεχνικός ήρωας
βγαίνει μέσα από την εποχή του, αλλά και στενότερα από την κοινωνική συγκυρία που τον δεσμεύει», λέει ο συγγραφέας Χρίστος Κυθρεώτης.
εποχή του, αλλά και στενότερα από
την κοινωνική συγκυρία που τον
δεσμεύει», λέει ο συγγραφέας Χρίστος Κυθρεώτης της σειράς διηγημάτων «Μια χαρά» από τις Εκδόσεις Πατάκη, ο οποίος συμμετέχει
στην Τρίτη δράση των «Διαβάσεων».
–Ποιο είναι το συγκυριακό στοιχείο στο «Μια χαρά»;
–Οι ήρωες του «Μια χαρά» κινούνται όλοι στο αθηναϊκό περιβάλλον της προηγούμενης δεκαετίας, της περιόδου δηλαδή στην
οποία τώρα αναφερόμαστε συνήθως ως «πριν από την κρίση». Έχω
την αίσθηση πως από αυτή την
άποψη είναι στενά δεμένοι με την
εποχή τους, με το διανοητικό κλίμα
της και τη γενικότερη περιρρέουσα
ατμόσφαιρα. Νομίζω, όμως, πως
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
κάθε λογοτεχνικός ήρωας βγαίνει
μέσα από την εποχή του, αλλά και
στενότερα από την κοινωνική συγκυρία που τον δεσμεύει.

–Είναι η έμπνευση συγκυρία για
έναν λογοτέχνη;
–Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει
έμπνευση, και σίγουρα είναι αντιπαραγωγικό να κάθεσαι και να την
περιμένεις. Υπάρχουν βέβαια εκείνες
οι στιγμές που ένας συγγραφέας
συνδέεται υποσυνείδητα με αφηγηματικά κοιτάσματα που πάνε πέρα
από αυτό που θα περίμενε και ο ίδιος
ή που είχε σχεδιάσει. Νομίζω, όμως,
ότι και αυτές οι στιγμές είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης δουλειάς
που αποδίδει καρπούς εκεί που δεν
το περιμένεις ή σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που περίμενες.
–Τι σημαίνει τελικά συγκυρία;
Τυχαιότητα ή υπομονή και άρπαγμα της ευκαιρίας;
–Υπάρχουν διαφορετικές σημασίες της συγκυρίας – η ευρύτερη
νομίζω πως αναφέρεται σε όλα εκείνα τα πράγματα που δεν έχουμε
διαλέξει, και προσπαθούμε εκ των
υστέρων να επηρεάσουμε, ή έστω
να καταλάβουμε.

«Έχει επιτευχθεί ο στόχος που
είχαμε θέσει ως ‘Διαβάσεις’, όταν
δημιουργούσαμε την ομάδα, να
φέρουμε δηλαδή κοντά συγγραφείς από την Κύπρο και την Ελλάδα και να ανακαλύψουμε τους
κοινούς λογοτεχνικούς άξονες
που μας συνδέουν», λέει η Κωνσταντία Σωτηρίου, μία από τους
τρεις συγγραφείς, υπεύθυνους
της δράσης «Διαβάσεις».
–Κωνσταντία, αυτή είναι η τρίτη
διοργάνωση, μετά τη λογοτεχνικότητα της καθημερινότητας
και του τραύματος, αυτή των
συγκυριών, τι έχει επιτευχθεί
μέχρι σήμερα;
–Αυτό που έχει επιτευχθεί είναι
ο στόχος που είχαμε θέσει ως
«Διαβάσεις» όταν δημιουργούσαμε την ομάδα, να φέρουμε δηλαδή κοντά συγγραφείς από την
Κύπρο και την Ελλάδα, που στεγάζονται σε κοινούς εκδοτικούς
οίκους και να ανακαλύψουμε τους
κοινούς λογοτεχνικούς άξονες
που μας συνδέουν. Νομίζω καταφέραμε να συστήσουμε νέους
συγγραφείς και δυνατά βιβλία και
να συνομιλήσουμε για θέμα που
απασχολούν όσους διαβάζουν και
όσους γράφουν. Η ανταπόκριση
που είχαμε στις συναντήσεις μας
ήταν μεγάλη και συγκινητική και
οι συζητήσεις που κάναμε στις
παρουσιάσεις ήταν ουσιαστικές
με τη συμμετοχή τόσο των συγγραφέων μας όσο και των ανθρώπων που τις παρακολούθησαν.
Τόσο εγώ, όσο και Νάσια (Διονυσίου) και ο Χρίστος (Τσιαήλης)
που αποτελούν τις Διαβάσεις νιώθουμε πως το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές μας.
–Πώς επιλέγει η ομάδα τις θεματικές κάθε εκδήλωσης;

«Μπορέσαμε να φέρουμε κοντά
συγγραφείς από την Κύπρο και την
Ελλάδα και να ανακαλύψουμε τους
λογοτεχνικούς άξονες που μας συνδέουν», λέει η Κωνσταντία Σωτηρίου, μία από τους συγγραφείς, υπεύθυνους της δράσης «Διαβάσεις».
–Η επιλογή γίνεται κάθε φορά
με βάση τη θεματική των βιβλίων
και τους συγγραφείς που θα παρουσιάσουμε. Στην πρώτη μας
εκδήλωση με τους συγγραφείς
από «Το Ροδακιό», τόσο η Εύα
Μαθουδιάκη όσο και ο Δημήτρης
Χριστόπουλος κοιτάζουν τα μικρά
θαύματα της καθημερινότητας
που συνιστούν λογοτεχνία. Η Μάχη Τζαβέλα και η Τζούλια Γκανάσου από τον «Γκοβόστη» μετουσιώνουν το τραύμα στη λογοτεχνία. Για την τρίτη μας συνάντηση
με τις εκδόσεις «Πατάκη» ο Χρίστος Κυθερώτης και ο Γιάννης
Γορανίτης καταπιάνονται με τις
συγκυρίες που τραντάζουν τον
κόσμο μας και μας κάνουν να γράφουμε.
–Η σύγχρονη ε/κ λογοτεχνία συνομιλεί με την ελλαδική;
–Ασφαλώς και συνομιλεί. Μπορεί να μη συνομιλεί πάντα θεματικά, αφού στα δικά μας τα κείμενα δεσπόζει αναπόφευκτα το
Κυπριακό, ωστόσο συνομιλεί διαφορετικά: Με τους κοινούς κώδικες ανάγνωσης και γραφής, με
τις κοινές ευαισθησίες και αγωνίες. Πιστεύω πως σήμερα καταφέραμε πλέον να συνομιλούμε
καλύτερα από ποτέ και θέλω να
πιστεύω πως έχουμε ακόμα πολλά
να πούμε.

Πληροφορίες: «Η Λογοτεχνι-

κότητα των Συγκυριών», Παρασκευή 17 Μαΐου, ώρα 7:00 μ.μ.
στην αίθουσα συνεδρίων και διαλέξεων Διαλεκτική, (πρώην Πολιτιστικό Κέντρο Αγλαντζιάς - παλιά πλατεία Αγλαντζιάς. Είσοδος ελεύθερη.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 12 Μαΐου 2019

l

5

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δύο μπάντες, ένας επιτυχημένος μουσικός γάμος
Αυτοσχεδιαστικές διαδρομές στην παράσταση «Μουσική χωρίς σύνορα» για τα 20χρονα του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο μουσικός και καλλιτεχνικός επιμελητής της παράστασης Ιωάννης
Βαφέας συστήνει το κουιντέτο του,
το οποίο συγκροτήθηκε για ειδικό
σκοπό, τη συναυλία «Μουσική χωρίς σύνορα», επί τη ευκαιρία των
εορτασμών των 20 χρόνων του θεάτρου Ριάλτο. Επί σκηνής θα συναντηθούν δύο μπάντες: Το Tρίο
Λεβάντε σε συνεργασία με τον Ελλαδίτη Ηλία Μάντικο στο κανονάκι
και η δεύτερη, το Ιωάννης Βαφέας
Quintet, που αποτελείται από Κύπριους καλλιτέχνες της νέας και
παλαιότερης γενιάς μουσικών της
τζαζ. Σκοπός τους να... «παντρέψουν» επί σκηνής δυο είδη, από
δύο διαφορετικές σχολές με κοινό
παρονομαστή τις αυτοσχεδιαστικές
ικανότητες των καλλιτεχνών.
–Κατ’ αρχάς, Γιάννη, σύστησέ
μας Ιωάννης Βαφέας Quintet.
–Το κουιντέτο αποτελείται από
τους βασικούς μου συνεργάτες,
τον Χρίστο Γερολατσίτη στο πιάνο
και τον Μιχάλη Μέσσιο στο κοντραμπάσο με τους οποίους έχουμε
ένα τρίο που είναι ενεργό εντός
και εκτός συνόρων. Επιπρόσθετα
το τρίο επεκτείνεται σε κουιντέτο,
όταν υπάρχει η δυνατότητα και
ανάγκη ενός μεγαλύτερου σχήματος με τους καλούς μου φίλους και
συνεργάτες Ιάκωβο Πάρπα στο τενόρο σαξόφωνο και Μιχάλη Μιχαήλ
στην τρομπέτα.
–Θα ήθελα να μου πεις λίγα περισσότερα για τους αυτοσχεδιασμούς σε αυτή τη συναυλία.
–Η συναυλία «Μουσική χωρίς
σύνορα» είναι βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό. Εξ ορισμού αυτοσχεδιασμός είναι σύνθεση επί σκηνής...

Η προσωπικότητα του
μουσικού είναι που κάνει
πρώτιστα τη διαφορά και
έπειτα η χροιά του οργάνου. Στη συναυλία μας
συνδετικός κρίκος στις
δύο μπάντες θα είναι το
μπάσο που είναι το όργανο που καθορίζει την
αρμονία την αρμονία και
τον ρυθμό ταυτόχρονα.
αυτό που αλλάζει στις δύο μπάντες
–την τζαζ μπάντα και την παραδοσιακή– είναι η προσέγγιση στον
αυτοσχεδιασμό... η φρασεολογία
και η επιλογή των ήχων είναι διαφορετική από έναν καθαρό παραδοσιακό μουσικό σ’ έναν μουσικό
της τζαζ. Φυσικά, και από τις δύο
προσεγγίσεις δεν παύει να είναι
δημιουργία επί σκηνής. Την ώρα
που ένας μουσικός αυτοσχεδιάζει
εξωτερικεύει εκτός από τα συναισθήματα και τις γνώσεις μιας ζωής.
–Μπορούν να συνυπάρξουν τα
δύο αυτά μουσικά είδη; Ποιο είναι
το σημείο που εφάπτονται;
–Τα δύο είδη μπορούν να συνυπάρξουν... σίγουρα όχι μόνιμα. Ως
μουσική πρόταση για συναυλία,
ναι. Ζούμε στην εποχή που έχουμε
όλα τα είδη και πειραματικά πρότζεκτ και τα όρια του κάθε είδους
έχουν πια συναντηθεί. Τα κοινά
σημεία είναι πρώτον η παράδοση

Η συναυλία «Μουσική χωρίς σύνορα» είναι βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό και την ώρα που ένας μουσικός αυτοσχεδιάζει εξωτερικεύει εκτός από τα συναισθήματα και τις γνώσεις, λέει ο μουσικός Ιωάννης Βαφέας.
και δεύτερο ο αυτοσχεδιασμός. Και
όταν λέω παράδοση εννοώ τη σύνδεση που έχει ο κάθε πολίτης με
τη μουσική της χώρας του. Αυτό
είναι και το στοιχείο που κάνει τις
μουσικές αυτές (παραδοσιακές) να
αντέχουν στον χρόνο. Ο αυτοσχεδιασμός είναι το άλλο στοιχείο που
τις χαρακτηρίζει. Προσδίδει στη

μουσική και στον μουσικό που την
εκτελεί φρεσκάδα.
–Ποια η σημασία της εναλλαγής
των οργάνων, π.χ. από βιολί σε
σαξόφωνο και η τρομπέτα; Γιατί
το ακουστικό μπάσο είναι ο συνδετικός κρίκος;
–Η προσωπικότητα του μουσικού
είναι που κάνει πρώτιστα τη δια-

φορά και έπειτα η χροιά του οργάνου. Στη συναυλία μας συνδετικός
κρίκος στις δύο μπάντες θα είναι
το μπάσο που είναι το όργανο που
καθορίζει την αρμονία την αρμονία
και τον ρυθμό ταυτόχρονα. Στην
παράσταση μας στο μπάσο θα είναι
ένας ταλαντούχος συνεργάτης ο
Μιχάλη Μέσσιος, που είναι παράλ-

ληλα και ο ενορχηστρωτής των
κομματιών που θα παρουσιαστούν.
–Οι παλαιότεροι τζαζίστες συμπράττουν με τους νεότερους, και
αυτοί με τους Tρίο Λεβάντε, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ευεργετικό
και για τις δύο πλευρές, τι νιώθεις
ότι κερδίζει ο καθένας;
–Ο καθένας κερδίζει μουσικές
εμπειρίες, παίρνει ενέργεια, αλλά
και δίνει, ανταλλάζει μουσικές προσεγγίσεις και γενικά ωριμάζει σαν
μουσικός. Έτσι όλοι ανυπομονούμε
γι’ αυτό το μουσικό συναπάντημα.
–Υπάρχει κοινό που μπορεί να
υποστηρίξει τις εμφανίσεις μιας
τζαζ μπάντας;
–Να ξεκαθαρίσω με αφορμή την
ερώτησή σου αυτή ότι η συναυλία
στο Ριάλτο με αφορμή τους εορτασμούς για τα 20χρονά του δεν
είναι τζαζ συναυλία! Θα έλεγα ότι
είναι ένα πειραματικό πρότζεκτ.
Η τζαζ υπάρχει στην Κύπρο τώρα
κυρίως γιατί κάποιοι μουσικοί που
την αγαπούν επιμένουν σε αυτό
το είδος και το στηρίζουν. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και κάποιο
κοινό που ακολουθεί αυτό το είδος.
–Πώς βλέπουμε στην Κύπρο την
τζαζ μουσική;
–Υπάρχουν λάτρεις της μουσικής
αυτής, υπάρχουν και απλοί followers, υπάρχουν και αυτοί που ακολουθούν το ρεύμα και τη μόδα και
σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που
δεν αρέσκονται σε αυτό το είδος.
Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία
και μπορώ να πω ότι η μουσική αυτή με κρατά σε εγρήγορση.

Πληροφορίες: Tρίο Λεβάντε,
Κουιντέτο Ιωάννης Βαφέας,
Ηλίας Μάντικος, «Μουσική χωρίς σύνορα»: Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 15
Μαΐου, ώρα 8:30 μ.μ.

ƈƌƯƣƯƴƥƷƭƩƪƼƴƧƴơ
ʦĚɃʥȻăĎȻēċěɃ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Toυ ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Νέα βαρυτικά κύματα

Τ

ον περασμένο ÓÂÔÇÐËÑÃÔÎÙËÎ
ÚØÃÚÎÖËØÃÕÊÕÝËØËßÔ×ÔÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÇËÏÊÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇ30.6ÙÚÏÝÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕËßØÜÖÇáÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕ=09.6ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÃàÇ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÊÏËßÛÆÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÚÇÆØÕ ÇÚÙÇÔÁÈÇÖÕß
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝ
ÌßÙÏÑÕÆÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¡ÁÙÇÙÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÓÂÔÇÚÜÔËØËßÔ×ÔÚÕßÝÚÇ
ËØÍÇÙÚÂØÏÇÇßÚ¦ÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙÕßÔÖÁÔÚËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÖÒÁÕÔÙËËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇÈ¦ÙÎ
ÑÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÊÎ
ÇÖÄÚÏÝÖÁÔÚËÔÁËÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÖÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÌÕÓÕÃÜÙÎËÔÄÝ¦ÙÚØÕßÔËÚØÕÔÃÜÔÇÖÄ
ÓÃÇÓÇÆØÎÚØÆÖÇÑ¦ÚÏÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÖÕß
ÁÍÏÔËÓÃÇÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÊÆÕ¦ÙÚØÜÔ
ÔËÚØÕÔÃÜÔÖ¦ÒÙÇØÓËÚÎÓÕØÌÂ
ÓÏÇÝÑÏÒÕÔÄÈÇÝ®ÖÕßËÃÔÇÏ
ÌÕØÁÝÖÏÕÁÔÚÕÔÎÇÖÄÚÏÝÑÇÔÕÔÏÑÁÝÇÙÚØÏÑÁÝËÑØÂÐËÏÝÔÄÈÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÈÕÎÛ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎ
ÓËÒÁÚÎÚÁÚÕÏÜÔÑÇÚÇÑÒßÙÓÏÇÃÜÔ
ÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÄÞÏÓÄÔÕÓËÚÎÓÕØÌÂÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÏ×Ô
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÒËÚÕÆÔÚÇËÖÃÍËÏÇÑÇÏ
ÚÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÓÇÝÚÎÒËÙÑÄÖÏÇ
ÖÎÍÂÇßÚÂÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ËÚ×ÔÌÜÚÄÝËÔ×ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÖÇØÄÓÕÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÈÇØßÚÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÊÆÕ
¦ÙÚØÜÔÔËÚØÕÔÃÜÔËÃÞËËÔÚÕÖÏÙÚËÃ
ÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß
©ÚÇÔÊÆÕÚÁÚÕÏÇ¦ÙÚØÇÔËÚØÕÔÃÜÔÈØËÛÕÆÔÚÕÁÔÇÊÃÖÒÇÙÚÕ
¦ÒÒÕÇØÞÃàËÏÁÔÇÝÔÇÖÕÒÏÚ¦ÔÏÑÕÝ
ÞÕØÄÝÖÕßÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÎÙÆÍÑØÕßÙÂÚÕßÝÑÇÏ
ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÓËÚÕ  ÚÜÔßÒÏÑ×ÔÚÜÔÊÆÕ
Ö¦ÒÙÇØ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÄÓÜÝ
ÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓÃÇÖÕÙÄÚÎÚÇ
ßÒÏÑ×ÔÃÙÎÓËÌÕØÁÝÚÇ
ßÒÏÑ¦ÚÎÝÎÝÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙË
ÈÇØÁÇÞÎÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÕÞØßÙÄÝÙËÖÕÙÄÚÎÚÇÖÕßßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÌÚ¦ÔËÏÚÏÝÙËÒÎÔÏÇÑÁÝÓ¦àËÝ ÇÏ
ÁÚÙÏÓÇàÃÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÚÎÔËÑÖÕÓÖÂÚËØ¦ÙÚÏÜÔÖÕÙÕÚÂÚÜÔÈÇØßÚÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÑÒ¦ÓÉËÜÔÇÑÚÃÔÜÔ

Η Ελένη Πριοβόλου γεννήθηκε
στο Αγγελόκαστρο Αιτωλίας και
ζει στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές
επιστήμες. Από το 1986 έχει γράψει 21 βιβλία για παιδιά και εφήβους, επτά μυθιστορήματα για μεγάλους, μία νουβέλα και ένα βιβλίο
με ιστορίες. Το καινούργιο της μυθιστόρημα «Στη ζωή νωρίς νυχτώνει» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Καστανιώτη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t=Ñ³ÑÜ~ÒÐ{Ñ³iØÑÚ¨{iØiÚ{~ÊØu³È.³ÑÖ¨ÈÑÜoÉ¨Ò~iÉ~ÙÌÉ{Ø È³ËÑV³tÊØu³iØ'³É{ÊØ0ÑÜË~oÜÈ~Ñ{
³iØÑ¨oÑ¨Ë³ÑØÑ¨ÑÒÈV~Ñ{³
t(¨Ò{å³Ë~iu³iØÈ³ÐËÜÑ
$ÈÜË³~Ño{ÑV³ÑÙÖ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑÌ
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Ο κ. Σταύρος Κατσανέβας ÉËÑ{ÓÑØÑÌ³ÈØ~¨È×ÑËÈØ×È{~ÖØ³~ÌÐ

Από τις πέντε νέες
παρατηρήσεις,
η τελευταία αφορά
την αφομοίωση ενός
άστρου νετρονίων
από μία μαύρη τρύπα,
κάτι που παρατηρείται
για πρώτη φορά.
Í¦ÓÓÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÈÇØÁÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÔ×ÚËØÇÚÕßÙÏÊÂØÕß
©ÏÇÔÏÞÔËßÚÁÝ30.6ËÃÔÇÏÄÚÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÊÏÇÛÁÚÕßÓËÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÜÔÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔ
ÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÏÞÔËßÚÁÝÇßÚÕÆÝÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÊÆÕÑßÒÏÔÊØÏÑÕÆÝÈØÇÞÃÕÔËÝÑ¦ÛËÚÕßÝÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÓËÓÂÑÕÝÞÒÓÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÙËÇÖÄÒßÚÕÙÞËÊÄÔÑËÔÄÖÕßÌÚ¦ÔËÏÔÇËÃÔÇÏÃÙÕÓËÚÕÁÔÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÙÚÄÚÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝ
ÖÃËÙÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔÑßÒÃÔÊØÜÔËÑÖÁÓÖÕÔÚÇÏ
ÊÁÙÓËÝÇÑÚÃÔÜÔÒÁÏàËØÖÕßÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÇÖÄÑÇÛØÁÌÚËÝ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÇÖÄÙÚÇÙÎÚÜÔ
ÞÒÓÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÌÕØÁÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕÓÂÑÕÝÑ¦ÛË
ÈØÇÞÃÕÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÔÇËÃÔÇÏÃÙÕ

ÓËÞÒÓ¡»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓËÚØÂÙÕßÓËÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÓÁÞØÏÑÇÏ
ÓÂÑÕßÝËÔÄÝÊËÑ¦ÑÏÝÞÏÒÏÕÙÚÕÆÚÎÝ
ÊÏÇÓÁÚØÕßËÔÄÝÖØÜÚÕÔÃÕß
ÚÎÔÕßÙÃÇÕÏÇÔÏÞÔËßÚÁÝÚÜÔ
ËØÍÇÙÚÎØÃÜÔ30.6ÊËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÚËØ¦ÙÚÏÇÙßÓÈÕÒÄÓËÚØÇÓÏÇÝÚËÞÔÏÑÂÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÖÏÕ
ÇÖÒÂÚÎÝÓÕØÌÂÚÕÙÚÕÖËÃØÇÓÇ4PJOLSZVU4VYSL`®ÇÔÑÇÏ
ÚÕ30.6ËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÕËÑËÃÔÕßÂÓËØÇÎÚËÞÔÏÑÂÇßÚÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏËßØÁÜÝÙÚÎÔÙÚØÕÔÕÓÃÇÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔØÇÊÏÕÚÎÒËÙÑÕÖÃÜÔ(34(ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ
§ÄÚÏÕßÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕßÖÕßËÃÔÇÏËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÇÙÚÎ²ÏÒÂ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÁÚÕÏÜÔËØÍÇÙÚÎØÃÜÔ
ËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÜÔÙËÓËÍ¦ÒËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÃÕÏÇÔÏÞÔËßÚÁÝÇßÚÕÃËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕËßÇÃÙÛÎÚÕÏ×ÙÚËÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝ
ÇÖÄÚÎÊÏÁÒËßÙÎËÔÄÝÌÕØÚÎÍÕÆ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÝÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝ
ÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝËÔÄÝÓÏÑØÕÆÙËÏÙÓÕÆ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÞÏÒÏÄÓËÚØÇÓÇÑØÏ¦ÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÂÚÕßÝÞØÎÙÏÓËÆËÏ
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÚÎÝÖÎÍÂÝ
ÚÜÔÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÃÒÄÍÜ

ÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏ
ÃÊÏËÝÈÇØßÚÏÑÁÝÚÇÒÇÔÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦
ÓËÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÓÏÑØÂÞØÕÔÏÑÂÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÃÙÎÓËÊÁÑÇÞÏÒÏÕÙÚ¦
ÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕßËÔ×ÎÖØÕÙÛÂÑÎÑÇÏÚÕßÚØÃÚÕßËØÍÇÙÚÎØÃÕßÙÚÎÔÃàÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝ=09.6
ÈÕÎÛ¦ËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÕÔ
ËÔÚÕÖÏÙÓÄ
ÇÏÁÚÙÏÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÓËÍ¦ÒËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÖ»ÄÚÏ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÇÌÕÆÎÁÑÚÇÙÎÚÜÔ
ÖÇØÇÚÎØÂÙËÜÔÚÜÔÇÔÏÞÔËßÚ×Ô
ÇßÚ×ÔÛÇËÖËÑÚÇÛËÃÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏ¦ÒÒÜÔÇÔÏÞÔËßÚ×ÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ30:(¡ËÚÎÔ
ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÙÆÔÚÕÓÇÊÆÕÔÁÜÔ
ÖÇØÄÓÕÏÜÔËØÍÇÙÚÎØÃÜÔÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÑÇÏÚÏÝÔÊÃËÝÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÚÕßÝÛÇÍÃÔËÏÇÑÄÓÎÖÏÕÁÔÚÕÔÎ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÖÕÒÒÁÝÇÑÄÓÎÑÇÚÇÍØÇÌÁÝÈÇØßÚÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔËÔ×ÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÑÇÚÇÍØÇÌÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÓÇÝ
ÍÏÇÚÕÙÆÓÖÇÔ

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Oι αυταπάτες και η παρούσα ελπίδα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΑ
Το δέντρο της υπακοής
εκδ. Πόλις, σελ. 328

ο δέντρο ÚÎÝßÖÇÑÕÂÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÑËÃÓËÔÕÊØÕÙËØÄÑÇÏËØËÛÏÙÚÏÑÄÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÓËÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÚÇÒÁÔÚÕÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÃÙÜÝÔÇÒËÃÖÕßÔÓËØÏÑÁÝÙËÒÃÊËÝ
ÚÕßÄÓÜÝÇßÚÄÊËÔÁÞËÏÚÄÙÎÙÎÓÇÙÃÇ©ÏÏÊÁËÝÖÕßÑÇÒÒÏËØÍËÃÕ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÝÒßØÏÙÓÄÝÑÇÏÕßÉÎÒÄÝ
ÚÕßÚÄÔÕÝÌÁØÔÕßÔÓÏÇÔÁÇÖÕÏÄÚÎÚÇÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÛ×Ý
ÚÕÁØÍÕÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÖØÜÚÕÚßÖÃÇ
ÄÚÏÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÎÛËÓÇÚÏÑÂ
ÚÕßÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ¶ÓÏÇÛËÓÇÚÏÑÂÙÑÇÔÊÇÒÜÊ×Ý
ÇÖÕÆÙÇÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÙÇØ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÜÔ©ÆÚËÄÓÜÝÚÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÁÚÙÇÁÞËÏÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÔÎÖÇÖÇÊÏÇÓÇÔÚÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇÑÏÔÂÛÎÑË
ÓÁÙÇÙÚÕÙÚËÔÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÓÏÑØÂÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÔÎÙÏÜÚÏÑÂÝÍËÔÁÛÒÏÇÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕÁØÍÕÚÎÝÖËàÕÍØ¦ÌÕßËÓÌÇÔÃàËÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕËÆØÕÝ
ÑÇÛ×ÝÕÏËÖÚ¦ÇÔÓËÚØ×ÙÜÙÚ¦
ËÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔËÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇÙÚÇ
ÚÁÙÙËØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÕØÃàÕÔÚÕÝ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÆÙÎ¶ÕØÚÕÍÇÒÃÇÑÇÏØÒÇÔÊÃÇ¶ÙÚÎÔËßØÜ-

Τ

ÖÇáÑÂÇÙÏÇÚÏÑÂÑÇÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÔÇÚÕÒÂ¶Ø¦ÒÎÏÈÎØÃÇÑÇÏ
¢Ò×ØÏÊÇ¶ÑÇÏÙÚÕßÝ¥ÑËÇÔÕÆÝ
ÙÚÎÔØÑÚÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÔÚÇØÑÚÏÑÂÄÖÕßÖËØÏÁÖÒËßÙËÚÕÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÕÏÕßÓÖÄÈ©ØÒÄÈÇ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÙÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÎÝ¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÎ
ËÐÏÙÚÄØÎÙÎÊÎÓÏÕßØÍËÃËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÕÙÞÂÓÇËÔÄÝ
ÔÕÎÚÕÆÙÚÇßØÕÆ
ËÔÄÝÙÚÇßØÕÆÚÕß
ÕÖÕÃÕßÑËÔÚØÏÑÄ
ÙÎÓËÃÕÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÝ ÚÜÔ ÊÆÕ
ÇÐÄÔÜÔ ÚÕß ÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕ ÚÎÝ ÁÚÙÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ÙßÓÈÕÒÏÑÄÍÏÇÚÎ
ÛØÎÙÑËÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÓÇÝÄØÕÝ
ØÇØ¦Ú
©ÏÏÙÚÕØÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ ÚÕ
ÛÇÆÓÇÚÎÝ¢¦ÚÏÓÇÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÕØÚÕÍÇÒÃÇÄÖÕßÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦
ËÃÊÇÔÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÇÏ×ÔÇÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÏÑÄÈÔÇ
àÂÙËÏËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎ
ÙÚÎÙÏÈÎØÏÑÂÙÚÁÖÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐËÏÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÃÙÚÎÚÎÝÚÎÔËÖÏÓÕÔÂËÔÄÝÏËØÇÖÄÙÚÕÒÕßÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÑÏÈÜ-

ÚÄÚÕß§×ËÑÇÏÚÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄ
ÖÇØÇÒÂØÎÓÇËÔÄÝÔËÇØÕÆÖÇÚÁØÇ
ËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÒÂØÎÙßÍÑØÕÆÙËÜÔßÖÇÑÕÂÙËÑ¦ÚÏÄÖÜÝÚÕÛÁÒËÏÕÚÃÚÒÕÝÙÎÓÇÃÔËÏÇÔÚÃÙÚÇÙÎ
ÙËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÊÏÇÃÚËØÕØÄÒÕÙÚÏÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÖÇÃàËÏÁÚÙÏÎÕÈÏËÚÏÑÂ
ÔÜÙÎÎÞ×ØÇÄÖÕßÚÕÐËØÃàÜÓÇ
ÚÎÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝ
ÖÃÙÚÎÝßÖÂØÐËÑËÔÚØÏÑÄÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝ¬Õ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÒÕÏÖÄÔ
ÙËÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂÖØÕÝÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÃÇ
©ÏÏÙÚÕØÃËÝÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖ»
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÇÒÎÛÏÔ¦
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÙßÔÛÁÚÕßÔÁÔÇÖÕÒßËÊØÏÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÙÖÕÔÊßÒÜÚÂÝ
ÇÌÂÍÎÙÎÝßÚÂËÃÔÇÏÎÓÃÇÎ
ÊÕÓÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÕß¦ÒÒÎËÃÔÇÏ
ÕØßÛÓÄÝÕÕÃÙÚØÕÝÚÕÇÔÇÖËÖÚÇÓÁÔÕÆÌÕÝ¶ÁÔÇÆÌÕÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓËÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÓÕÚÃÈÜÔ!ÑÇØ¦ÈÏÇÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇ
ÑÏÈÜÚÕÃÑÇÏÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÇÛ¦ÒÇÙÙËÝÒÃÓÔËÝÊ¦ÑØßÇÑÇÏÞÏÄÔÏÇ
ÁÔÇÆÌÕÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓËÚÎ
ÙßÙÙ×ØËßÙÎÇÑØÇÃÜÔÓËÚÇÏÞÓÏÇ-

Ñ×ÔËÓÖËÏØÏ×Ô!ÌÇÔÚÇÙÏÕÖÒÎÐÃËÝ
ËÓÓÕÔÁÝÕØ¦ÓÇÚÇÑÇÏÚØÁÒÇ ÇÏ
ÓÁÙÇÙËÄÒÇÇßÚ¦ÚÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ¶ÚÕÕÖÕÃÕÖÕÆ
ÕÊÎÍËÃ"©ÖÜÝÑÇÏÕÏÖÕÏÑÃÒËÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏÇßÚÄÊßÙÚßÞ×ÝÊËÃÞÔËÏÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕ
ÚÙÏÖÇØ¦ÚÏÝÇØÞÏÑÁÝÇßÚÇÖ¦ÚËÝ
ÎÇÚÕÓÏÑÂÍÎÚÎÝÖÇÍÍËÒÃÇÝÖÕß
Ì¦ÔÎÑËÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÏÑÄÈÌÚ¦ÔËÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕ ÇÏ
ÕÊØÓÏÛÚÎÝ ÏÈÜÚÕÆÚÕß§×Ë
ÄÖÜÝÑÇÏÚÇÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÇÓÁÒÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕßÈÒÁÖËÏÕØ¦ÓÇÚÇÙÚÎ¢¦ÚÏÓÇËÃÔÇÏÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖÃÙÚÎÚÕßÝÁÔÇÙÆÓÖÇÔÄÞÏÒÏÍÄÚËØÕÙÚØËÈÒÄØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÞÜØÃÝÖÇÚÁØÇÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕßØÒÇÔÊÕÆÖÏÙÚÕÆ
ÔËÇØÕÆÖÕßÙË×ØÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÖÇØÇÒÎØÂÓÇÚÕÝÇØÖ¦àËÏÚÕ
ÖÇÏÊÃÚÕßÑÇÏËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÑËÔÄÑÄÙÓÕÇÞÔÕÌÁÍÍËÏ
ÜÙÚÄÙÕÓÏÇÄÞÏÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÇÒÒ¦
ÖÇØÕÆÙÇËÒÖÃÊÇÖÕßËÔÚÕÖÃàËÚÇÏ
ÙËÁÔÇ¦ÚÕÓÕÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝ
ÙßÓÖÇÛÕÆÝÉÆÞØÇÏÓÎÝÑÇÏÛËØÓÂÝÙßàÆÍÕßÚÕßÖÕßËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÔÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎÝ
ÒÕÍÏÑÂÝ¦ÔÚØÇÚÎÝÖÜÝÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝËÔ
ËÃÔÇÏÁÚÙÏÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÖÃÙÚÎ
ËÑËÃÔÎÖÕßÙ×àËÏÇÒÒ¦ÓÏÇÚØßÌËØÂÇÖÒÂÍËÓ¦ÚÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÑÇÏßÖÕÓÕÔÂÍßÔÇÃÑÇ

~³iu~Ñ{³t o~ÜiÐÑ~Ñ{³{Ð¨ËÑuV
³i=È¨ÒÑ=Ñ³ÓÜio{ÑÑÑ~Ù{~{Ê³itÐÈÚÜoËÑu³iØV
³.È¨Ê~Ñ{³,ÎÙio{ÑÑ
ÐÑ³{oÈÐÉÜÉ~³{~Ò³Ü{³{~Ì
Ö³iÐÑ~Ñ{³i.×ËÑÑ³ÈKÒÜÈ
o{ÑÑÐÉ~ÒÉ{ÑoÉÜÒÐÉ³
ÑËÚÑtÑ¨ÑÐÈÚ{~ÌuÈ¨ÉÑÜ{ÐÌ³iØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Û{ÑKÒÇ³ÑØ³K{KÜËtå¨ÑKÍ¨ÑiÜ{ËÌÜÉÐ{u³ÈÒ{ÐÓ¨³o~V
ÓÐÑÚÑ³{ÈÐKÑËÉ{¨ÑoÐÑ³{~Ò³i
ÜÖÑÚiÓiåÑ³ÜÊ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0ÙË³ÐÓ¨o³iØå,Ò³t$å³ÜÑØ
ÉÑÑ³Ò³iÉu

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει
τις περισσότερες φορές;

{ÑØ~Ñ{ÐÜÓ~ÐÑ{³ÑÜ~ÒÐ{Ñ
³iØ{³¨ËÑØ~Ñ{³Ù¨ÒÐÑ³iØÑ~³ÒÉ{o{ÑÉÐÓÑKÑÚ{ÒÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÊÑÂËÑV³ÑÈ³ËÇÐÑ{ÉÜÜÒ
ÐÉ³i~ ³ÑÜÑoÈÓ{³iØ{¨³ÇË{ÑÖÜ×VÑÜÜÒT¨ËØ³³ÓÜØ³iØV
ÉÉ{ÙÊÐÉÙ{Ñ~Ñ³ÓTÉ{Ño{³{~ÊÙ{ÒÚÉi~Ñ{ÌT{³Òi×ÈoÊØ

0tÒou³È0Ç'ÌÈÜØ

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

0'{³Ì¨ ³³o{Ó×~{o{ÑÑ
ÈÇi³ÊÈÐÉØÓo¨ÑÉ³t(ÑË-

Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το γράψιμο και το διάβασμα;

ËÐÑ{×ÖÉ{~Ñ{ÚÓÉ{~{{~Ê
~Ñ{É{~{{Ñ~Ê¨i{Ð{
³>R_H}o{ÑÑÜÓÑ{T³Ò³i
oÐiÐÈ~Ñ{Ñ¨~ÑÜÙ{ÒÜo
Ò³{ÑÑÐÉÙiÐ~¨Ñ³{~ÌKÊÐÑ
(Ñ¨Ñ~ÜÈÚV×ÈoÐÐÉ³¨~Ñ{
T¨i{Ð{³ÑÈÐÉ¨ÒÐÑ³ÒÐÈ
¨ØÌ×ÉÜØ³iØo¨Ñ×ÊØ
Το «Στη ζωή νωρίς νυχτώνει» είναι
ένα βιβλίο «για τις γενιές που έρχονται», όπως λέτε. Αν μπορούσατε
να τους κληροδοτήσετε μόνο ένα
πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;

0iÇÊÑÜÜ{Ø Ñ³iÇÈÌT{Ø
~Ñ³ÑÑÜ³{~ÒÈ~ÉËÐÉÑ~Ñ{É¨oÑ{Ñ~ÒÉÂÑ¨³ÊÐÑ³ÑÑÜÜÒØÜË³ÉØÈÐÐÉ³ÓT³ÉØ³i~{{~Ê
ÑÜÜÑoÊ
Το βιβλίο ακροβατεί ανάμεσα στην
καταστροφή και στην αναδημιουργία, στο παρελθόν και στο παρόν. Το δικό σας στίγμα πού
βρίσκεται;

.³ÒÚ¨.ÉÑÈ³ÌÈ
ÈÌ~É{³Ñ{³{ØÈÓÉ{ÉØÑÜÜÌ³¨{É{Üo~Ñ{~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ó¨ÐÑ{³É¨ÊÐi³È
Ñ×ÒÉ
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COLLECTION MELLON

ROBBIE LAWRENCE

THE FRICK

AP / LEFTERIS PITARAKIS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/EMILIO NARANJO

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

Στην πλατεία0ÑÂËÐVÙËÜÑ³ÐiÐÉË³Èå³Ñ³Ö¨~VÑÉoÉË¨É³Ñ{ÐÉ
É³Ñ³{~ÖØ¨ÈÚÐÖØ³ÐÉoÒÜÙ{Ñ³ÒÉ³ÇÑÐË ËÑ{¨³KÈÜËÑ
³È ¨³oÒÈÉÂÑ¨TÊØÊÚÉÜÉÑ
ÑÜÜ{É{³~Ð{~ÌV¨i~ÐÜË³{~~Ñ{ÐÉ³ÓÉ{³ÑÓ³Ñ~ÉÐÑÜ{~Ì¨×ËÜ³È0ÑÂËÐ0Ó³ÓÐÉØ³iÜÑ³ÉËÑÈÈ³Ñ¨ÒT³i~É
³¸Æ´ÑÌ³{ØÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÉØ³
Ò¨~~ÉÇËVÈÉ³Ñ{ÑÓÑ³{³
~Ñ³ÉÙÑ×{ÐÓ~³Ë¨{³iØÐ³É¨{³{~ÊØ$É¨ÑØVÖÐKÜ~Ñ{É~ÉËi
³iØ~ÉÐÑÜ{~ÊØÉTÊØ

Στο Μανχάταν,³iÉ¨Ë×iÐi
¦xR}_R²xVÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÓÑ
~É×ÒÜÑ{³iØ{³¨ËÑØ³iØ³ÓTiØ
å×¨Ò³{Ø¨×o¨Ñ×ËÉØÈÉËTÉ
ÙiÐ{È¨oÊÉ{0{ÓÜ³{ÜÒV
³(ÑÜÒ³Ý¦Rvx²V³¬´Æw´
0ÑÒ~³¨KÐKÑ¨ÙË³i~É³
¶(Ño~ÌÐ{(ÌÜÉÐ~Ñ{³ÑÓ¨oÑ
³È0{ÓÜTÒÚi~Ñ.³i¦xR}Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{i×³o¨Ñ×{~Ê~Ñ³Ño¨Ñ×Ê³Èd¬~Ñ{³È´ÆV³Ñ
¨TÓÙ{Ñ³È0{ÓÜ~Ñ{ÌÜÑ³Ñ
³É~ÐÊ¨{ÑoÖ¨ÑÌ³ÑTÑÐÓÑÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ

Στην ΕθνικήΒιβλιοθήκη³iØÑËÑØV³iÑÙ¨Ë³iVÉo~Ñ{{Ò³i~ÉÓ~ÚÉio{Ñ³ÐÉoÒÜ³ÑÜÌTÑ¨Ò~³i~Ñ{
Ñ¨T{³Ó~³Ñ³ÈdÈÑ{Ñ0ÇKÒ{Ñ³Ë³Ñ({¨ÑÓÇ{¬¸Æw¬¬d 
Ó~ÚÉiVÈÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø¸¸
.É³ÉÐK¨ËÈVÈo~É³¨É{Ò{ÉØ
É~ÙÌÉ{Ø~Ñ{o~¨ÑKÖ¨ÉØÈÑÑÙÉ{~ÖÈ³i³ÓTi³ÈÜÈ¨ÒoÐØ
ÑÈ³ÖÙiÐ{È¨oÖV{³Ö³ÉÖÐÑ
³ÈÉ~ÜÑ{~{ÐÖÈÒ¨É³Ì³É
³iÛÖi$({¨ÑÓÇ{ÉËTÉ~Ñ³Ño¨ÒÉ{
ÐÉÐÉoÒÜÉÚÈ{ÑÐÌÌÜÑ³Ñ~³Ë¨{Ñ
³iØÑ¨TÑËÑØ,ÐiØ

Για τους φίλους³iØÐÈ{~ÊØV{
ÈÑÈÜËÉØ³8xn¦_>³È
ÙËÈÉËÑ{ÚÉÐÌØ.ÈTÒÉÐ×ÑËÇ³Ñ{ÑÉ¨TÌÐÉ{ÐÈ{~ËÊ
~ÑÚ{É¨ÐÓ{Ñ³Ó¨ÉØVÌØ{ÑË³ÑØo~Ì¨ÓK{³VÈÙËÉ{¨É{³ÒÜ
ÉÑÈ³Ì³ÚÑÈÐÒ{T¨³{Ø
¸mÑÎÈÉ¨ÐiÉÖ³ÑØ(Ñ¨ÑÜÜÑoÓØ³ÈÉ³ÌKÉ~Ñ{³ÈÖoT¨È
åÐÉ¨{~ÑÖ'¨Ó³É¨{~,ÇÉÖ~{V
oÉiÐÓÈ³´d$o~Ì¨ÓK{³
oÉÊÚi~É³d¬³i,ËÑVÑÜÜÒ
Ì³ÑÊ³ÑÑ~ÌÐiÐ{~¨ÌØ{oÉËØ³È
ÐÉ³Ë~iÑ³iÉ¨ÐÑËÑ

Ακολουθώντας ~Ö~ÜÈØ³iØ{³¨ËÑØ³iØ³ÓTiØ~Ñ{³iØ{³¨ËÑØ³
{ÙÉViÓ~ÚÉi³ÈÉË$¨Ó
³(Ñ¨Ë{×³ËÇÉ{³tÐÑÖ¨Ð³ÓÜu ³{ÒÇÉ{³iÉTÊÐÉ³Ò³
¬m~Ñ{³i~Ñ³Ò¨oii³iØÙÈÜÉËÑØ
³iÑÜÜËÑ~Ñ{×ÚÒÉ{Ø³{ØÑ¨TÓØ
³È¸ÆÖÑ{Ñ~Ñ{³ÐÉ³Ñw{Ð¨É{{ÐÌÐÉÑ¨ÈËÑiÓ¨oÐÉoÒÜÇo¨Ò×ÌØ³È0É×ËÜ
=É¨{~ÌV³È ³ÈÒ¨ÑÓV³È(Ü
.ÉÇÒÊ³Èå¨ËÑ³ËØÐÉ³ÉÙ{Ñ×Ó¨³iTÓi~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{Ð³ÓÜÈ

Το νέο τζαμί στο Ταξίμ

Η τέχνη του Τιέπολο που χάθηκε

Ο κόσμος του Πιρανέζι

Το άστρο του Ιγκόρ Λέβιτ

Το «μαύρο μοντέλο»

EPA/JIM LO SCALZO

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ý_ÙËÉ{ÇÊ³i{KÜ{ÚÊ~iÒ¨Éo~{³iØ$ÈÒ{o~³
ΗΠΑ

Δύο χρόνιαÙ{Ê¨~ÉÑ{É¨oÑËÉØ
Éo~Ñ³Ò³ÑiØ³iØÝ_³{³¨{~Ì
~³Ë¨{³iØ{KÜ{ÚÊ~iØÒ¨Éo~{³iØ
$ÈÒ{o~³VÙË³ÑØÓÑ¨³{~Ê
ÉÓÑ~³Ë¨{ÈÙÉÐ¨ÖÉÑ
K¨É{¨ÈÚÐÌ~Ñ{ÇÊÐÉ³Ò³iÐÉ³Ñ×¨Ò³iØK{KÜ{ÚÊ~iØ~Ñ{³{ØÙ{ÑÙT{~ÓØ
ÑÜÜÑoÓØT¨ÊÉ Ý_ÉÓÙÈÉ
É¨Ë³Ñ´ÆÉ~Ñ³ÙÜÒ¨{Ño{ÑÑÑ~Ñ³Ñ³ÊÉ{³~³Ë¨{~Ñ{Ñ³¨Ñ¨ÐÌÉ{ÉÓÑÙÉÙÐÓÑÈÚÑ
ÈÙÈÒÇÈ³ioi~Ñ{³i³ÉTÜoËÑ0ÓVÜÓV~³Ë¨{VÑÑÖoÑ-

ÐÑ³iØ¨ÚiÐÓiØÉ×Ñ¨ÐoÊØ
Ó³ÉT{~VKÒÉ{TÉÙË³
©²_¦>X&>¦²_¦©VÉo~Ñ{{Ò³i~É
³{ØÑÎÈ~Ñ{³ÉoÒÇÉ{ÜÓ³
ÙÉÖ³É¨Ý_-²¦_³i$ÈÒ{o~³
åÜÜÒÌT{ÐÌ ÓÑ{KÜ{ÚÊ~iÒ¨Éo~{ÚÑÉËÑ{ÉËiØ~Ó³¨
oiØ~Ñ{É~ÑËÙÉÈiØåÜÜ³ÉVi
Ñ~Ñ³Ò³ÑÊ³ÈKÑË³i~ÉÉÑÈ³Ì³Ù{³³ÌTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ~Ñ³Ò³iÐÑ
~Ñ{~Ó³¨ÐÒÚiiØV~ÑÚØi ³Ñ{¨ÉËÑ³¨ËÑØ³iØ$ÈÒ{o~³VÈ
³ÉoÒ³i~ÉÉÑÈ³Ì³~³Ë¨{³V
ÚÑÉËÑ{ÓÑØÑÌ³ÈØÙÖÉË~ÈØ

x©²¦xR>-Rx_²Ãk8>©vxn²ÚÑ
ÈÉTËÉ{ÑÜÉ{³È¨oÉË³~³Ë¨{³i
É¨ÉÈi³{~Ê³iØK{KÜ{ÚÊ~iV³{ØÑËÚÈÉØÉ~ÚÓÉV³{ØÙ{{~i³{~ÓØ³iØÈi¨ÉËÉØ~Ñ{T¨ÈØo{ÑÜi³Ê¨{Ñ~Ñ{
¨oÒiÉ~ÙiÜÉ1ÑÉËÑ{ÓÑ
ÉË¨ÑÐÑÈo~Ñ³Ë~iiØ³iØ³ÉTÜoËÑØV³iØoiØ~Ñ{³iØÓ¨ÉÈÑØÈÌ
Ð¨×Ê~Ñ³Ñ³iÐÒ³~Ñ{K{KÜ{ÚÊ~iØ¯ÐÈÉËÈÐÉ³i×¨ÑoËÙÑ~Ñ{
³ÉÉÙÈ³{~Ì~É×ÒÜÑ{³iØÝ_
Ñ~Ñ³Ò³ÑiÈÊ¨ÂÉÜÊ¨iØ~Ñ{
{³Ê0Ñ¨³Ì³ÈÑ~Ñ{Ù{ÑÇÌÐÉÑ³{TÉËÑÈ³i¨ÊÚi~Ñ~Ñ{ÑÑ-

ÙÉËTÚi~ÑV~Ñ{Ñ¨~É³ÓØ¨ÚÊ~ÉØ
ÑÐÑ~¨ÖÚi~Ñ0~³Ë¨{³iØ{KÜ{ÚÊ~iØÒ¨Éo~{³i$ÈÒ{o~³V
ÈÊ³Ño³ÊÉËÉ{¨ÒÉ³Ø
É³¨{~ÊÛiÐÌ{Ñ{KÜ{ÚÊ~iVÑÊ~É³ÙË~³ÈK{KÜ{Úi~³ÈÉ{TÉ{¨iÐÑ³ËÑ~Ñ{ÉÈÉ¨oÓ³iå³¨{È
Ò¨Éo~{ ËÑ{~³Ë¨{³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÐÉÜÉÌ~.TÉÙ{ÑÐÓÑÌ
³Ñ¨T{³É~³{~Ìo¨Ñ×ÉË³iØ ÓÑØ
4Ì¨~iØÝR}_¦>B+©©VÑÉoÓ¨Úi~É³iÉ¨ËÙÆwÆ´É¨ÈÚÐÌ
³iØTÜÊØ_>ºÁwÝ¦²©VÙiÜÑÙÊÐÉ
ÜÖ{Ù{Ò~ÐÉ~ÜÉ~³{~{³{~Ö

Ö×ÈØV³ÑÌiT³iØÜÈ³ÓÜÉ{ÑØ³iØ¶ÑÜÜ{~ÊØåÈ³~¨Ñ³¨ËÑØ
.³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¬ÆV³~³Ë¨{~¨ËÚi~ÉÜÓÑÉÑ¨~ÓØo{ÑÑ³ÉoÒÇÉ{³{ØÑÈÂÑÌÐÉÉØÈÜÜoÓØ³iØ
K{KÜ{ÚÊ~iØViËÑÐÉ³Ñ×Ó¨Úi~É
å¨oÌ³É¨ÑV³~³Ë¨{ÑÓ~³iÉÑÉ{³iÐ{Ñ~ÓØT¨ÊÉ{Ø~Ñ{³
ÐÉ³Ñ³¨Òi~ÉÉÓÙ¨Ñ³iØx©²¦xR>
-Rx_²Ãk8>©vxn²ÑÐËÑT¨Êi
ÙÉÓÙ{ÉÇÊ~Ñ{ÑËoÜi³~³Ë¨{
åÌ³¸Æ®VÌ³ÉiÝ_ÈÓKÑÜÉ
³i¨Ì³ÑÊ³iØV³{³¨{~Ì~³Ë¨{
Ó¨ÑÉÉÓÑ×Òi

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τζοακίνο Ροσίνι: ο καλοφαγάς, και ολίγον τι τεμπελάκος, «σινιόρ Κρεσέντο»
Στους «Φόνους Ö¦ÔÜÇÖ»ÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ®ÕÕÆÔÚÏÒËÔÈÍÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÎ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔ©ÖËØÇÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¦ÍÑÔËØÇÔÇÌÜÔ×ÔÚÇÝ! ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÇÑÕÆÜ
¦ÍÑÔËØÓÕß»ØÞËÚÇÏÔÇËÏÙÈ¦ÒÜ
ÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ®
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÖ¦ÒÏÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßËÖÏÙÚØÁÌËÏÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÛÁÒËÏÓÄÔÕÔÔÇÇÑÕÆËÏÄÖËØËÝÚÕßªÕÙÃÔÏÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕÇÔßÖÁØÈÒÎÚÕ
ÓËÍÇÒËÃÕÚÕßÁØÔÚÏÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏ
ÚÎÔÇÐËÖÁØÇÙÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÓËÒÜÊÏÑÄÚÎÚÇÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÊËÔÙßÓÖÇÛËÃ
ÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÚÕÔÕßÚÙÃÔÏÇÒÒ¦
ÙÚÕÔªÕÙÃÔÏÚØÁÌËÏÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇ
©ªÕÙÃÔÏÁÞËÏÖÒ¦ÑÇÞËÏÞÏÕÆÓÕØ¡ËÚÕÔªÕÙÃÔÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÝ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÍËÒ×ÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ßÚÂÎÈÇØßÙÂÓÇÔÚÎËÒÇÌØÄÚÎÚÇ
¶ÖÄÙËÝÌÕØÁÝÙÕÆÙßÓÈÇÃÔËÏÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕ"ÙÜÝÓÕÔ¦ÞÇÓËÚÎÔÚàÇà
ÚÕß¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÕß»ÇÒ-

Η μεγάλη προσφορά του
στη γαστρονομία
είναι το περίφημο
Τουρνεντό α λα Ροσίνι.
Ò¦ÌßÙÏÑ¦ÓËÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕ©ªÕÙÃÔÏËÃÔÇÏÕÑÇÚËÐÕÞÂÔ
ÍËÒÇÙÚÄÝÑÒÇÙÏÑÄÝ¶ÖÕÒÆÍËÒÇÙÚÄÝÇÔ¦ÒÇÌØÕÝÑÇÏÑÇÒÕÌÇÍ¦Ý®
ÇÏÕÒÃÍÕÔÚÏÚËÓÖËÒ¦ÑÕÝÛÇ
ÖØÄÙÛËÚÇ©¬àÕÇÑÃÔÕªÕÙÃÔÏËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔËÔËØÍÄÓÕßÙÏÑÄÊØ¦ÙÎ
ÚÕ ÙÚÇÚÕßàÎÙË¦ÒÒÇ 
ÞØÄÔÏÇÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÝÑßØÃÜÝÓËÚÎ
ÓÇÍËÏØÏÑÂÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß
ÙÚÎÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÚÕÖËØÃÌÎÓÕ¬ÕßØÔËÔÚÄÇÒ¦ªÕÙÃÔÏ
¡ËËÐÇÃØËÙÎÚÕÛØÎÔÎÚÏÑÄÑÇÏ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄ:[HIH[4H[LYÑÇÏ
ÓËØÏÑÁÝÇÑÄÓÎÙÆÔÚÕÓËÝÓËÒÜÊÃËÝÄÖÜÝÎÊÎÓÕÌÏÒÂÝ¬ÇØÇÔÚÁ-

Η Ιταλίδα ÐÉÌ×ØÓÑ¨ËÑÌÑ~Ø,ÇËÑ³iÑ¨ÑooÊ³È
tÈ¨ÓÑ³iØ.ÉKËÜÜiØu³È,Ë{³/v_¦>n__©²x¿>VÓ¨È{³Ö{

ÒÇ§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÇÂÚÕÖÁÔÛÏÓÕ0S
*HYV-\ULIYLÚÕÇÔÁÊËÏÐËÕÓÁÍÇÝ¢ËÒÃÔÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕß ÇÏ
ÚÕÖÒÕÃÕÌËÆÍËÏ®ÊËÔÙßÔÁÛËÙË
ÇÖÕÒÆÚÜÝÚÃÖÕÚÇÔÚÕ 
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÓËÄÖÒÕÑÇÏ
ÓÕßÁÒËÍË¸ÂÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÝÔÇ
ÍØ¦ÌËÏÝÓÕßÙÏÑÂÂÛÇÖËÛ¦ÔËÏÝ¹
ÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÛÇÙßÔÁÞÏàÇÔÇÍØ¦ÌÜ
ÓÕßÙÏÑÂÒÒ¦ÊËÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÖÕÚÁÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇßÚÄÝ®ËÃÞËÖËÏ
ÕÃÊÏÕÝÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÜØÎ
ÑÇÏËÛËÒÕßÙÃÇÇÖÕÙÚØÇÚËÃÇ®ÚÕß
ÙÚÎÔÕÑÔÎØÃÇ ÏÜÙÚÄÙÕÚÇÖÇØ¦ÚÎÙËÔÜØÃÝÇÒÒ¦ÄÙÕÊÕÆÒËÉË
ßÖÂØÐËßÖËØÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÝ!ÓÁÙÇ
ÙËÊËÑÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÁÍØÇÉËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚØÏ¦ÔÚÇÄÖËØËÝ
©ÊË ÕßØÁÇÝ®ÍØ¦ÌÎÑËÓÁÙÇÙË
ÊËÑÇÚØËÃÝÎÓÁØËÝ
ÖÄÚÕÁØÍÕÓÕß®ÛÇÇÖÕÌÇÔÛËÃÓËÓËÚØÏÕÌØÕÙÆÔÎÛÇÓËÃÔÕßÔÎÚØÃÚÎÖØ¦ÐÎÚÕß¸©ÛÁÒÒÕß¹ÎÊËÆÚËØÎÚÕß¸ÕßÒÏÁÒÓÕß

¬ÁÒÒÕß¹ÑÇÏÄÒÕÝÕ¸ ÕßØÁÇÝÚÎÝ
ËÈÃÒÒÎÝ¹®
©ÙÏÔÏÄØ ØËÙÁÔÚÕ®ÄÖÜÝÚÕÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÃÚÕßÕÏ
ÑÇÒÆÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßËÃÔÇÏÄÚÇÔ
ÌÜÔÁÝÑÇÏÕØÞÂÙÚØÇÊßÔÇÓ×ÔÕßÔ
ÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙËÁÔÇÐÁÌØËÔÕ
ÌÕØÚÃÙÏÓÕÂÚÇÔÓÕÔÇÊÏÑÄÝÙÚÎÔ
ÄÖËØÇÓÖÕÆÌÇÕ¡ÖËÚÄÈËÔÚÕÔËÃÞËÙßÓÈÕßÒËÆÙËÏÔÇÓÎÍØ¦ÌËÏÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕÄÓÜÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏÊÏÇÚËÃÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÇÚØßÌËØ¦ÚÕßÔÚÕßÁÚÇ
ÄÖÜÝÙÚÕ<UZVH]LUVUZVJOL®
ÚÎÝÚÇÞÚÕÖÕÆÚÇÝ®ßÖÂØÐËËØÜÚÏÑÄÚÇÚÕÝÞÇØ¦ÚÎÝàÜÂÝ®ÒÁËÏ
ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÏÙÛÇÔÚÏÑÂÓÁÚàÕ²ÕÙÁ¡ÇØÃÇ
Õ¡ÄÔÇÑÕÜÝªÕàÃÔÇÙÚÕÔ ÕßØÁÇ®¬ÕÍßÓÔÄÚÎÝÖÄÊÏÕØÛ×ÔËÚÇÏ
ÒÇÞÚÇØÏÙÚÄÓÁÙÇÙÚÏÝÏØÏÊÃàÕßÙËÝ
ÓÖÕßØÓÖÕßÒÂÛØËÝÐÇÃÙÏÇÕÖÚÏÑÂ
ÔÄÚÇÖÕßÊËÔÖËØÏÙÙËÆËÏÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÕßÇÙÆÍÑØÏÚÕßÚÕßÏÔÑÕÓÖÇØ¦ÓÖÏÒËÙÏÔÏÄØ ØËÙÁÔÚÕ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Οι τελευταίοι
άρχοντες
της σκοτεινής
αίθουσας

Από πατέρα σε γιο
©ÍÍËÒÕÝËÓËÒ¦ÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÍÔ×ÙÚËÝÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÖØÕÈÕÒÂÝÌÏÒÓÖÕßÚËÃÔËÏÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÓÇàÃÓËÚÏÝÓÖÕÓÖÃÔËÝ¬Õ
 ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕÆÏÔËÓ¦Õ
ÇØ¦ÊËÏÙÕÝ®ÓÁÚØÇÍËÂÊÎÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇÙÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÜÝÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÝÌßÙÏÑ¦©ÚÇÔÂÓÕßÔ
ÞØÄÔÜÔÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÖÕß
ÂÚÇÔÞËÏØÏÙÚÂÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÓÎÞÇÔÂÝÁÙÖÇÙËÚÕÖÄÊÏÚÕß¬ÄÚË
ÊËÔÁÖÇÏØÔËÝØËÖÄÕÖÄÚËàÂÚÎÙË
ÇÖÄËÓÁÔÇÑÇÏÚÕÔÇÊËÒÌÄÓÕßÔÇ
ËØÞÄÓÇÙÚËÔÇÚÕÔÈÕÎÛ¦ÓË® ÇÏÕ
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏËÃÞËÓ¦ÛËÏ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÇÖÄÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÕß

Ο Αγγελος Σεμελάς, ÐiTÑ{~ÌØ¨KÜÊØ³~{iÐÑ³o¨Ò×å³¨VÉËÑ{o³iØÐ{ÑØ³ÓTiØÈ³ÉËÉ{ÑÉÂÑ×Ñ{³ÉËÐÑÇËÐÉ³{ØÐÐËÉØ

ÓÇÚÃÇÝÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÚÕÔÞËÏØÏÙÚÂ
ÙßÔÚÕÔÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÇÖÄÊÃÖÒÇ
ÖÕßÓÇÛÇÃÔËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦®
¬ÕÑÇÒÄËÃÔÇÏÄÚÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕÔÙßÔ¦ØÖÇÙË
¡Õß¦ØËÙËÖÕÒÆÚÄÙÕÄÚÏÁÈÒËÖÇ
ÚÎÔÚÇÏÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÄÒÎÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÏÚÇÏÔÃËÝÚÄÚËÁØÞÕÔÚÇÔÙË
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÁÖØËÖËÔÇÚÎÓÕÔÚ¦ØËÏÝ
ÔÇÚÎÌÚÏ¦ÐËÏÝÙËÙßÔËÞÄÓËÔÕÌÏÒÓ
ÑÇÏÓËÚ¦ÔÇÚÕÈ¦ÒËÏÝÔÇÖÇÃÐËÏ®
¬ÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÓÖÇÏÔÄÈÍÇÏÔË
ÙÚÕßÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÝÓÇÛÇÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÚÁÞÔÎÊÃÖÒÇÙÚÕÔÖÇÚÁØÇ
ÚÕß©ÚÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÏÝÙÖÕßÊÁÝ
ÚÕß¶ÚÁÒËÏÜÙËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÝÊËÔ
ÚÕÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÖÕÚÁ¶ËÖÁÙÚØËÉË
ÜÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÖÒÁÕÔÙÚÕÔÓÏÑØÄÖÇØ¦ÊËÏÙÕÖÕßËÃÞËÈØËÏÙÚÇ
ÕØËÏÔ¦®ÚÎÝÙÑÕÚËÏÔÂÝÇÃÛÕßÙÇÝ
ÖÄÚÄÚËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÖÄÙËÝ
ÚÇÏÔÃËÝÁÞËÏÊËÏÖËØÃÖÕß"²ÓÇÔ
ßÖÕÒÕÍÃÙËÏÝÓÏÇÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÃÍÕßØÇÚÇÏÔÃËÝÚÕÔ
ÞØÄÔÕÈ¦ÒËÑÇÏÄÚÏÊÕÆÒËßÇÙË
T\S[PWSL_ÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖÕß
ÁÖÇÏàÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÚÇÏÔÃËÝË
ÖÕÒÒÁÝ®
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«Οι περισσότεροι
που δουλεύαμε
στον χώρο είχαμε
κάποιον δικό μας
μέσα ήδη. Οχι επειδή
ήταν κλειστό επάγγελμα,
αλλά επειδή δεν το γνώριζε πολύς κόσμος.

Ο 43χρονος Αγγελος ÐÉ³Ñ³Ó¨Ñ³È{¨o ~ÉËØ³ÓKÑÜÉ³iÙÈÜÉ{ÒÐÓT¨{ÈÑÖ¨Úi~ÉVÌ³Ñi¨KÜÊÓ¨ÑÉ³ii×{Ñ~ÊÉTÊ

«Αν συγκρίνεις Ð{Ñ~Ì{ÑtÑ¨ÚÓÑuÐÉÓÑi×{Ñ~ÌVÚÑKoÒÜÉ{Ø³×{ÜÐ
~ÑÜÖ³É¨ÛËÉ{ÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØÑÑÜÖÉ{ØuVÜÓÉ{åooÉÜØ.ÉÐÉÜÒØ
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Ηταν 1988 ÄÚÇÔÁÈÍÇÏÔËÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÕÏÔËÓ¦ÕÇØ¦ÊËÏÙÕÝ®Î
ÚÇÏÔÃÇÜÊÂÙÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÈÊÕÓÎÝ¬ÁÞÔÎÝÑÇÏÙÚÎÓÇÍËÃÇÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÇÃÛÕßÙÇÝ©¬àÕßàÁÖË¬ÕØÔÇÚÄØËÓ¦ÝÙÆÙÚÎÙËÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÝÂØÜËÝÚÕÔÓÏÑØÄ
ÇÒÈÇÚÄØËÕÕÖÕÃÕÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÌÏÒÃÇÚÕßÓËÚÕÔÓÎÞÇÔÏÑÄÖØÕÈÕÒÂÝÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÔÁÕ
ÙÆÓÖÇÔÇßÚÄÚÕßÙÏÔËÓ¦ÙËÁÔÇ
ÌÏÒÓÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÚÕ©ÙÑÇØÐËÔÄÍÒÜÙÙÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
©ÚÇÔÖØÕÈÒÂÛÎÑËÚÕÌÏÒÓÕ
ÍÍËÒÕÝËÓËÒ¦ÝÂÚÇÔÓÄÒÏÝ
ËÚ×ÔÇÒÒ¦ÚÕÛßÓ¦ÚÇÏÙÇÔÚ×ØÇ
©ÑÄÙÓÕÝÊËÔÍÔ×ØÏàËÑÇÛÄÒÕß
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝÑÇÏÂÚÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÇÔÁÈÍÇÏÔÇÔÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÚÕ
¸ÏÔËÓ¦ÕÇØ¦ÊËÏÙÕÝ¹ÕÏÕÖÕÃËÝÁÊËÏÞÔÇÔÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇ®ÓÇÝËÃÖËÄÚÇÔÚÕÔ
ÙßÔÇÔÚÂÙÇÓËÇÖÄÍËßÓÇËßÚÁØÇÝ
ÙÚÕßÖÁØÕÞÕÌÕßÇÍÏÁÚÕßÙÚÕØ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÇÖÄÚÕÖØÜÃÑÇÏ
ÜÝÑÇÌÁÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÇÑÇÃÔÏÙÂÚÕßÚÕÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÇØ¦ÚÎÔÏÙÞßØÂÈØÕÞÄÖÚÜÙÎÕÑÄÙÓÕÝËÃÞËÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÑÇÚÇÌÛ¦ÔËÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÜÔ
ÓÓ¶ÁÞËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝËÄÎ
ÙÚÕ¦ ÕØÇÂØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇ
ÕÍÍËÒÕÝÛÇÁÖØËÖËÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÂÊÎÙÚÎÓÏÑØÂÑ¦ÓÇØÇÚÕßÓÎÞÇÔÏÑÕÆÖØÕÈÕÒÂÝÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏ
ÚÏÝÓÎÞÇÔÁÝÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦ÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÊËÔËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ
ËÜØÎÚÏÑ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÓÁÙÜÚÕßÑÕÓÖÏÕÆÚËØÚÕßÑÇÏÇÖÄÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÖÕßÑÇÛÄÓÇÙÚËÙÚÕÌÕßÇÍÏÁ

©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÖÕßÊÕßÒËÆÇÓËÙÚÕÔÞ×ØÕËÃÞÇÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÊÏÑÄÓÇÝÓÁÙÇÂÊÎ©ÞÏËÖËÏÊÂÂÚÇÔ
ÑÒËÏÙÚÄËÖ¦ÍÍËÒÓÇÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂ
ÄÖÜÝËÃÖÇÓËÊËÔÚÕÍÔ×ØÏàËÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß» 
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÑÄÙÓÕÝÔÄÓÏàË
ÄÚÏÎÚÇÏÔÃÇÖÇÃàËÏÇÖÄ+=+ÂÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝÇÖÒ×ÝÖÇÚ¦ËÏÁÔÇWSH`©ÚÇÔÖÞÚÆÞÇÏÔË
ÔÇÑÕÖËÃÓÏÇÖØÕÈÕÒÂÙÕßÁÒËÍÇÔ
¸È¦ÒÚÕÒÃÍÕÖÃÙÜ¹ÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔ
ÙÞËÊÄÔÇÊÆÔÇÚÕ©ÞÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÊËÔÂÐËØËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÞËÏØÏÙÚÂÝ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝÑÇÏ
ÊËÔÁÖØËÖËÔÇÐÁØËÏÇÖÒ¦ÇßÚÄ
ËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝ
¸ÇÖÁÐÜ¹ÔÇÓÖËÏÙÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇ®
ÔÇËÖÏÖÒÁÕÔËÓÖÄÊÏÕÂÚÇÔÄÚÏÊËÔ
ßÖÂØÞÇÔÙÞÕÒÁÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎ
Ó¦ÛÇÏÔËÝÊÃÖÒÇÙË¦ÒÒÕÓÎÞÇÔÏÑÄ
ÇÁÖØËÖËÊÎÒÇÊÂÁÔÇÝËÖÏÞËÏØÎ-
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Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
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Η τέχνη του μηχανικού προβολής

«Παλιά, ÉËTÉØ³ÈÈ³ÑÒ³Ñ{³ÖÉØ³Ó³V³ÑT¨ÐÑ³ÑÑÉËÑ{
Ð{ÌÐ¨×ÑV³ÊTÈÊ³Ñ³{~ÌØVÌÜÑÊ³ÑTÉ{¨Ëi³Ñu

Το σασπένς των παράλληλων προβολών και η χαμένη μαγεία του φιλμ
Αντίθετα ÓËÄÚÏÃÙÜÝÖÏÙÚËÆÕßÓËÕÏ
ÚÇÏÔÃËÝÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÙË
ÌÏÒÓÓÁÞØÏÖÕÒÆÖØÄÙÌÇÚÇÒÂØÜÝÉÎÌÏÇÑÂÁÍÏÔËÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÓÄÒÏÝÚÕ»¡ÁÞØÏÚÄÚËÖÇÃàÇÓË
ÙËÌÏÒÓ®ÒÁËÏÕÞØÕÔÕÝÍÍËÒÕÝ
ËÓËÒ¦ÝÓÎÞÇÔÏÑÄÝÖØÕÈÕÒÂÝÙÚÕÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÙÚÕØßÚÄÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÙßÞÔ¦ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÕÈÕÒÂÝÁÑØßÈËÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÇÙÖÁÔÝ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÙÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎ
ÇÒÏ¦ÕÏÑÄÖÏËÝÂÚÇÔÒÃÍËÝÑÇÏ
ÁÖØËÖËÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÍÏÇÖÕÒÒ¦ÙÏÔËÓ¦ÙËÑ¦ÛËÍÜÔÏ¦ÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÌËØÔÇÔÖÞÑÄÖÏËÝÕÖÄÚËÁÚØËÞËÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÓÎÞÇÔ¦ÑÏÓË
ÚÕÖØ×ÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÔÇÚÕ
ÌÚ¦ÙËÏÍØÂÍÕØÇÙÚÕ¦ÒÒÕÙÏÔËÓ¦
ÔÇÚÕÖÇÃÐËÏÓËÚ¦ÔÇÍßØÃÙËÏÖ¦ÒÏ
ÍØÂÍÕØÇÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔÃÊÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÍÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝßÚÂÒËÍÄÚÇÔÙÆÍÞØÕÔÎ
ÖØÕÈÕÒÂÊÎÒÇÊÂÁÖØËÖËÔÇÙßÍ-

«Εχει τύχει να κάνουμε
40 λεπτά διάλειμμα
γιατί έχει καθυστερήσει
να έρθει το μηχανάκι με
το δεύτερο μέρος. Φώναζε
ο κόσμος, γινόταν χαμός».
ÞØÕÔÏÙÚÕÆÔÊÆÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏ
±ÖÂØÞËÑÇÏÚØÃÞØÕÔÎÄÖÕßÎÚÇÏÔÃÇÂÚÇÔÑÕÓÓÁÔÎÙËÚØÃÇÓÁØÎÑÇÏ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÔÚØÃÇÙÏÔËÓ¦ ÇÏ
ÓÏÒ¦ÓËÚÕÁÔÇÙÏÔËÓ¦ÔÇËÃÔÇÏÖÞ
ÚÕ(NVYHÙÚÕ¡ÇØÕÆÙÏÚÄÚËÑÇÏÚÕ
¦ÒÒÕÚÕ©ÙÑÇØÙÚÎÔÞÇØÔ×ÔÍ×ÔÇÝÊØÄÓÕßÙÚÕÔÕÖÕÃÕÌßÙÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÓÈËÃÕÚÏÊÂÖÕÚË¯®
ÖØÇÑÚÏÑÂÇßÚÂÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÓËÚÕÔ
ËØÞÕÓÄÚÜÔ=PSSHNLÓËÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÂØÛËÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÇØÏÛÓÄÝÇÖÄÑÄÖÏËÝ©ÑËÓËÒ¦Ý

ËÃÞËËØÍÇÙÚËÃËÖÃÞØÄÔÏÇÜÝÓÎÞÇÔÏÑÄÝÖØÕÈÕÒ×ÔÙÚÇ=PSSHNLÖØ×ÚÇÙÚÕ¡ÇØÕÆÙÏÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÕ4HSS
 ÇÏËÑËÃÖÇÒÏÄÚËØÇÐËÑÏÔÕÆÙËÝÔÇ
ÖÇÃàËÏÝÙËÓÏÇÇÃÛÕßÙÇÑÇÏÇÔÚÃÓËÚ¦
ÔÇÚÕÚßÒÃÐËÏÝÖÃÙÜÙÚÎÓÎÞÇÔÂÚÕ
ÚÆÒÏÍËÝÙËÑÇØÕÆÒÏÇÑÇÏÚÕÖÂÍÇÏÔËÝÙË¦ÒÒÎÇÃÛÕßÙÇÔÇÖÇÏÞÚËÃ®
ÇÏÚÏÊËÔÁÞËÏàÂÙËÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÑØßÓÓÁÔÕÝÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÖØÕÈÕÒÂÝÞÜÖØÕÒ¦ÈËÏÚÇÖ¦ÔÚÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÚÇ
ÌÏÒÓÂÚÇÔËÆÌÒËÑÚÇÑÇÏÁÖØËÖËÔÇ
ÚÇÊÏÇÚÎØËÃÝÙË¦ÒÒÕÞ×ØÕÑÒËÏÙÚ¦
ÒÒÇÐËÇßÚÄÄÚÇÔÂØÛËÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÖÕßÁÒÏÜÔËÓËÔÇÒÒ¦ÊËÔÑÇÏÍÄÚÇÔ®ÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÍÔ×ØÏÓÎ
ÙÑÎÔÂÄÖÕßÎÖØÕÈÕÒÂÙÚÇÓÇÚ¦
ÑÇÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎÇÖÒ×ÔËÚÇÏ
ÚÕÒËßÑÄÖÕßËÃÔÇÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕ
ÌÜÝÖÃÙÜÇÖÄÚÕÌÏÒÓÖÕßÁÞËÏÑÇËÃßÚÄÙßÔÁÈÇÏÔËÄÚÇÔÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÔÇÍßØÔ¦ËÏÎÚÇÏÔÃÇÙÚÎÓÎÞÇÔÂÏÇÖÕÏÕÒÄÍÕ"ÏÇÁÔÇÙÜØÄ

ÒÄÍÕßÝÏ»ÇßÚÄÒÁÓËÄÚÏÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇËÃÔÇÏ¸ËÓÖËÏØÃÇÝ¹®©ÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÎÔÁÔÇØÐÎÂÓËÚ¦ÚÕ
ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÂÚÇÔÓËÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
¬ÆÞÇÏÔËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇÑÕÒÒÂÙËÏÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÑÇÏÔÇÁÞËÏÌÆÍËÏ
ÚÕÌÏÒÓÄÒÕÑ¦ÚÜÇÔÚÃÔÇÚßÒÃÍËÚÇÏ
ÑÇÏËÙÆÔÇÁÞËÏÝÑÄÙÓÕÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÑÇÏÔÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÓÇàÁÉËÏÝÓË
ÚÕÞÁØÏ ÇÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ
ÌÏÒÓÞËÏÚÆÞËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÒËÖÚ¦ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÍÏÇÚÃÁÞËÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÔÇÁØÛËÏÚÕÓÎÞÇÔ¦ÑÏÓËÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ¢×ÔÇàËÕÑÄÙÓÕÝ
ÍÏÔÄÚÇÔÞÇÓÄÝÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÍÃÔËÏÇÒÒÏ×Ý®

Η ψηφιοποίηση
ÇØ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ ÇÏÓËÚ¦ÂØÛÇÔÚÇÉÎÌÏÇÑ¦
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÁÍÏÔËÑßØÃÜÝÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ¬ÇÓËÍ¦ÒÇÙÚÕÆÔÚÏÕÞÇÒÕÆÙÇÔÇÚËÒËÃÜÚÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ

ÌÏÒÓ®ËÐÎÍËÃÕÍÍËÒÕÝ¬×ØÇÚÇÏÔÃËÝÙËÌÏÒÓÖÇÃàÕÔÚÇÏÓÄÔÕÙËÇÌÏËØ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÇßÚ¦ÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
ÙÚÕÙÚÕØÙÙÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔÏÊÏÄÚßÖÎÁÙÞÎ¸²ÇÓÁÔÎËÜÌÄØÕÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÏÔËÓ¦¹ÎÕÖÕÃÇÖØÕÈ¦ÒËÏ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô»
»ÑÇÏ»ÙËÑÄÖÏËÝTTÚÎÔ
ÕßÙÃÇÄÓÜÝÚÕÌÏÒÓËÃÔÇÏÑÇÚÎØÍÎÓÁÔÕÄÖÜÝËÃÔÇÏÖÞÚÕÈÏÔÆÒÏÕ®
¬ÏÛËÜØËÃÑÇÒÆÚËØÕ"ÏÇËÓÁÔÇ
ÇÔÙßÍÑØÃÔËÏÝÓÏÇÑÄÖÏÇÖÇØÛÁÔÇ
ÖÕßÁÞËÏÓÄÒÏÝÈÍËÏÇÖÄÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÓËÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄÛÇÈÍ¦ÒËÏÝÚÕ
ÌÏÒÓÑÇÒÆÚËØÕÃÔËÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÇÒÆÙËÏÝ®ÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏ
ÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÑÕÓÓ¦ÚÏ¬ÕÌÏÒÓÖËØÔÕÆÙË
ÇÖÄÚÇÞÁØÏÇÙÕßÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇ
ÇÒÏ¦ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÇÔÁÓÖÇÏÔÇÔÕÏßÖÄÚÏÚÒÕÏ¦ÒÒÇàËÚÕÖ¦ÞÕÝ
ÚÕßÌÏÒÓ¦ØÇÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßËÙÚÏ¦àËÏÝÑËÃÁÓÖÇÏÔÇËÍ×ÖÕßÁÖØË-

ÖËÔÇÚÕÌÚÏ¦ÐÜÃÞËÝÙÚÕÔÔÕß
ÙÕßÚÇÖ¦ÔÚÇ ÕÏÚÕÆÙËÝÚÕÔÁÚÕ
ÚÇÞØ×ÓÇÚÇÇÔËÃÔÇÏÕÓÕÏÄÓÕØÌÇ
ÚÕÔÂÞÕÖÕßÂÚÇÔÕÖÚÏÑÄÝÄÒÇÂÚÇÔ
ÞËÏØÕÖÕÃÎÚÇ©ÖÜÝÄÚÇÔÁÑÇÔÇÖÇÒÏ¦ÚÕÔKQÑÇÏÊÏ¦ÒËÍÇÚÇÈÏÔÆÒÏÇ
ÑÇÏÚÇÁÖÇÏàÇËÔËÃÞÇÍØ¦ÉËÏËÍ×
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÒÒ¦ÂÚÇÔÑÏÇßÚÄÓÏÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ¬×ØÇÚÕÈ¦àËÏÝÙËÁÔÇ
ÙÚÏÑ¦ÑÏÑÇÏÖÇÃàËÏÚÙÏÑÇÏÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÛÇÌÕØÚ×ÙÜÚÎÔÚÇÏÔÃÇÙÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÛÇÌØÕÔÚÃÙÜÔÇÓÎ
ÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÒ¦ÛÕÝÇÒÒ¦×ÝËÑËÃ
©ÖÜÝÕKQÛÇÑÕÏÚ¦ÜÇÖÒ¦ÓÂÖÜÝ
ÑÕÒÒÂÙËÏÕßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÝ®
©ÚÇÔÓÖÂÑÇÔÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÇÖÕÙÆØÛÎÑËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝ
ÚÕßÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ËÔÂÚÇÔÑÇÏ
ÓÏÑØÂÎÇÒÒÇÍÂÍÏÇËÓ¦ÝÖÕßÐÁØÇÓËÄÚÏÇÔÒËÃÉËÏÚÕÓÖÇØÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÎÚÇÏÔÃÇÛÇÖÇÃÐËÏÇÔÒËÃÉËÏÚÕ
ÚÇÓËÃÕËÖÃÙÎÝÇÒÒ¦ÇÔÊËÔÊÕßÒÁÉËÏÎÓÎÞÇÔÂÊËÔÊÕßÒËÆËÏÚÕ
ÙÏÔËÓ¦ÚÁÒÕÝ®
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Αρχαία Ελλάδα: Στο Λυκαυγές Ημιθέων και Ηρώων
Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα πρόσφερε στον δυτικό κόσμο τα μέτρα του υπέρτατου ωραίου και του ύψιστου αγαθού
Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Με αφορμή την παρουσίαση του

νέου βιβλίου με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα: Στο Λυκαυγές Ημιθέων και
Ηρώων» ζητήσαμε από τον συγγραφέα του Ματθαίο Οικονομίδη
να μας μιλήσει για το πόνημά του,
για την ανάγκη που τον ώθησε να
συγγράψει ένα βιβλίο 400 και
πλέον σελίδων αρχαίας ιστορίας,
με τον ίδιο να μην είναι ιστορικός.
Το βιβλίο του κ. Οικονομίδη ξεκινάει από την Εποχή του Χαλκού
και φτάνει μέχρι τον δεύτερο π.Χ.
αιώνα, και όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει στο προοίμιο «Η οποιαδήποτε αποτίμηση των συμβάντων ή πράξεων προσώπων και η
κάθε λογής αυστηρή ή επιεικής
κρίση αδυνατούν να απαλείψουν
ένα τραγικό, αλλά όχι ασύνηθες
γνώρισμα στην ιστορία των Ελλήνων: τον συγκερασμό του εκπληκτικού, μοναδικού κι έκτακτου μεγαλείου με την απερίγραπτη κατάπτωση. Της υπερηφάνειας με
την εξαχρείωση».

Η επεξεργασία κι ολοκλήρωση του
παρόντος συγγράμματος έχει επιτευχθεί με τη συναίσθηση των εγγενών δυσχερειών, σύμφυτων σε
παρόμοιες απόπειρες και την επίγνωση πως η άριστη πρόθεση δεν
είναι επαρκής. Τα χρόνια τούτα,
μονάχος περιπλανήθηκα στο μεγαλείο της άφθαρτης κοινωνίας
των πνευμάτων της αρχαίας Ελλάδας. Στις φαινομενικά οξύτερες αντιθέσεις της. Στο σύθαμπο των
αδιεξόδων, σε καιρούς ανερμάτιστους, πρόβαλε θριαμβικά το χάραμα μετά το πιο πυκνό σκοτάδι.
Σε έννοιες διαστατές και σχέσεις
συναλληλίας βυθομέτρησα τις εποχές της ελπίδας και της απόγνωσης,
με αναστοχασμούς φωτογενείς,
λογισμούς ελεύθερους, εναγώνια
διλήμματα και υπαρξιακές αναζητήσεις. Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα
πρόσφερε στο δυτικό κόσμο τ’ αντικειμενικά μέτρα του υπέρτατου
ωραίου και του ύψιστου αγαθού.
Η αρχαιολογική σκαπάνη επιβεβαιώνει την ύπαρξη ζωής στον ελλαδικό χώρο πριν από εκατό χιλιάδες χρόνια. Μείζον ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίοδος
μεταξύ της Β΄ π.Χ. χιλιετίας και
του Δ΄ π.Χ. αιώνα, κατά την οποία
και συντελέστηκε η καθαυτή κοσμογονία.
Προτού παρέλθουν πέντε αιώνες,
από τον Η΄ έως τον Δ΄ π.Χ. αιώνα,
δηλαδή από τον αινετό Όμηρο μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο, πραγματώθηκε ένα εκπληκτικό άλμα στην
εξελικτική ωρίμανση του ανθρώπου
ως λογικού υποκειμένου. Εμφανίζεται για πρώτη φορά η συστηματική κριτική σκέψη και η προσπάθεια ερμηνείας του σύμπαντος.

Στην Αθήνα καρποφόρησε η μεγαλύτερη και λαμπρότερη επανάσταση στην ιστορία της τέχνης,
με την έφεση προς το υπερκόσμια
αιώνιο και τη θεία αλήθεια.
Η ένωση, η «ομαιχμίη», όπως
την καταθέτει ο Ηρόδοτος, δεν
ήταν ούτε ακόμη και στους Μηδικούς πολέμους πανελλήνια. Ήταν
μονάχα ελλαδική. Δύο μεγάλα και
συμπαγή τμήματα του ελληνισμού,
στη Δύση και την Ανατολή, δυο
κόσμοι
προικισμένοι με μεγάλες
πνευματικές δυνάμεις,
τις στιγμές των
μεγάλων κινδύνων
παρέμειναν εκτός. Η μεγάλη ανταρσία που εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρη τη
δυτική Μικρά Ασία, καθώς
και στην Κύπρο και τη Θράκη,
κράτησε έξι μόλις χρόνια. Η
πόλη που ήταν πριν από την
Αθήνα το μέγα κέντρο της ελληνικής παιδείας, χάθηκε από το πρόσωπο της γης. Όταν, λοιπόν, σήμαναν οι μεγάλες ώρες του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, οι Έλληνες
της Ιωνίας δεν μπόρεσαν να ξεσηκωθούν.
Οι στιγμές εκείνες καταγράφονται ως οι πιο μεγάλες της αρχαίας
ελληνικής ιστορίας, γιατί ουσιωδέστερο για την αλήθεια είναι το
αγαθό παρά το λογικό κριτήριο. Η
επικράτηση κι εκδίωξη των βαρβάρων στη Σαλαμίνα, στις Πλαταιές
και τη Μυκάλη χωρίς την προγενέστερη ετυμηγορία του Λεωνίδα
στα θρυλικά στενά, θ’ αποτελούσε
μεν κατίσχυση εμπειρικά επαρκέστατη, ωστόσο νίκη κάποιας ηθικής

ανεπάρκειας. Το ελληνικό θαύμα
δεν θ’ αποκτούσε αιώνια, πανανθρώπινη, πλανητική ακτινοβολία.
Όλα όσα κι αν κατέγραφε μετά η
Ιστορία, από τότε ως τώρα και ως
τη συντέλεια του κόσμου, θα ήταν
αρκούντως ατελέστερα χωρίς τις
Θερμοπύλες του 480 π.Χ. Ο Λεωνίδας και οι άνδρες του, διερχόμενοι
τις ηρωικές ατραπούς, συμμερίστηκαν τον μύθο μιας μοναδικής
αθανασίας. Βίωσαν, ωστόσο, και

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ









Oλα όσα κι αν κατέγραφε
μετά η Ιστορία,
από τότε ως τώρα και ως
τη συντέλεια του κόσμου,
θα ήταν αρκούντως
ατελέστερα χωρίς τις
Θερμοπύλες του 480 π.Χ.

έλαβαν μερίδιο από τη θειότητα
του Εσταυρωμένου.
Μετά τη μάχη της Πύδνας κι
αφού διήλθε τα πρώτα χρόνια της
ζωής του σ’ ένα περιβάλλον προσωρινού κι εφήμερου μεγαλείου,
κίνησε ο Πολύβιος προς τη Δύση
μη έχοντας εκλογή, αφού τον είχε
περιλάβει ο στυγερός καταδότης
Καλλικράτης στον κατάλογο, με
τους χίλιους επικίνδυνους για τη
Ρώμη άνδρες της Ελλάδας. Γι’ αυτούς, ο υπερήφανος
Έλλην φιλόσοφος
υπήρξε
πνευματικός
οδηγός. Τις νουθεσίες του υποχρεωτικά κι ανέγκλητα
υιοθετούσαν. Από τον
έξοχο δάσκαλο, οι κοσμοκράτορες αντιλήφθηκαν
στο εσώτατο βάθος και απώτατο ύψος τις δυνατότητές τους.
Ο Πολύβιος ήταν ο τελευταίος
της μεγάλης χαραυγής. Είχε πλήρως
κατανοήσει τις απούσες συνισταμένες στην περίπτωση της Αθήνας,
της Σπάρτης, των Θηβών και της
Μακεδονίας, για μετεξέλιξη στο
κέντρο ενός πανελλήνιου κι αργότερα παγκόσμιου κράτους.
Σ’ όλα αδιακρίτως τα στάδια της
αιώνιας ζωής της, η Ελλάδα περίτρανα κι εμφαντικά αποκάλυπτε
την εκ γενετής αθανασία της. Η
Ρώμη πίστεψε για μια στιγμή πως
ενταφιάστηκε στην Πύδνα. Ο αγώνας, ωστόσο, συνεχίστηκε στον
μητροπολιτικό χώρο, αλλά και πέρα
από αυτόν στην Ασία και την Αφρική. Απαιτήθηκαν πολύ περισσότερες υπατικές στρατιές, για να
υποταχθεί σχεδόν οριστικά η με-

γάλη αντίπαλός της. Αξιοπερίεργο
και θαυμαστό συνάμα καταγράφεται το γεγονός πως όσο περισσότερο αποδεσμεύονταν οι Ρωμαίοι
και επικρατούσαν στα πεδία των
μαχών και τη σφαίρα της πολιτικής,
τόσο βαθύτερα κι ανέκκλητα συστρέφονταν εγκλωβισμένοι στα
δίκτυα του ελληνικού πνεύματος.
Η αθάνατη Ελλάδα αντιστάθηκε διά μέσου των αιώνων στις
πολυποίκιλτες βαρβαρικές επιδρομές, διατηρώντας αυθεντική κι ανόθευτη τη μεγαλοφυΐα της. Όταν η
ημέρα της απολύτρωσης είχε χαράξει, με περίδοξους αγώνες ανέκτησε στην οικουμένη την αρμόζουσα θέση της. Η νίκη της Ελλάδας
ήταν πάντοτε συνυφασμένη με τη
διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης,
τον θρίαμβο των εξόχως ανυπόθετων αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του δικαίου.
Όσοι μαθήτευσαν στον θείο Πλάτωνα, ξεπερνώντας στην πολιτική
πράξη τα επί μέρους και την επικράτησή τους εις βάρος των κοινών
και καθολικών συμφερόντων, του
απέλπιδος, δυσοίωνου και καταδικασμένου τοπικισμού, του απομονωτισμού και της εσωστρέφειας,
υψώθηκαν στον οικουμενικό συνθετικό οραματισμό της επερχόμενης με καλπασμό Ιστορίας. Στην
ψυχή και το πνεύμα τους, συνταίριαξαν στον αέναο κύκλο τα επερχόμενα με τα παρελθόντα. Προικισμένοι με πολιτική σκέψη, ηθική
κρίση και βαθιά ελληνική διαίσθηση διέβλεψαν σ’ ένα από τα θολά,
ακόμα και δυσδιάκριτα ξημερώματα. Με την οξυδέρκειά τους οραματίστηκαν εκείνη τη μακρινή χαραυγή, ύστερα από τετρακόσια πενήντα χρόνια. Τη μεταμόρφωση
του ρωμαϊκού κράτους σ’ ελληνικό.
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η ιδιοφυΐα
που δοξάστηκε
κρυπτόμενη
Η ιστορία του «φανταστικού» συγγραφέα
Τζ. Τ. Λιρόι διά χειρός Τζάστιν Κέλι
Η πιο μεγάλη απάτη 

ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: 0ÇÒ³{ÓÜ{
Ερμηνείες: Ì¨Ñ ³É¨V¨Ë³É

.³{ÖÑ¨³V ³ÑÍÒ¨Öo~É¨V
0Ç{Ð.³Ò¨³ÇÉØ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μια αληθινή ÏÙÚÕØÃÇÍÆØÜÇÖÄÁÔÇ
ÚËØ¦ÙÚÏÕ ÉÁÓÇ ÇÖÕÚËÒËÃ ÖÎÍÂ
ÁÓÖÔËßÙÎÝÍÏÇÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÌÏÒÓ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ¬à¦ÙÚÏÔ ÁÒÏHT4PJOHLS®
ÇÔÚÒËÃßÒÏÑÄÇÖÄÚÕÞØÕÔÏÑÄÚÎÝ
ÇÈ¦ÔÇ ÔÕßÖÎÕÖÕÃÇÁÍÏÔËÙÖÕßÊÇÃÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÞÜØÃÝÖÕÚÁÔÇÁÞËÏ
ÍØ¦ÉËÏÕÆÚËÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
¦ÖÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¬à¬ÏØÄÏÖØÕÑÇÒËÃÇÃÙÛÎÙÎÓËÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇH]H[HYÚÎÝÄØÇÒÓÖËØÚÄØÇ
§ÚËØÔÓÏÇÝÊØÇÙÚÂØÏÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÖËØÙÄÔÇÝÓËÍÔÂÙÏÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÞ¦ØÏÙÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÚÕÔËÝ
Ú¦ÙËÏÝÓßÙÚÏÑÕÖ¦ÛËÏÇÝ©ÏØÄÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÖÕÚÃÛËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÔËÇØÄÝÇÔÊØÄÍßÔÕÝÚÆÖÕÝ
ÙßÔËÙÚÇÒÓÁÔÕÝÑÇÏËÑÑËÔÚØÏÑÄÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÚÏÓ¦ÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÄØÇÚÕÝ©ÚÇÔÜÙÚÄÙÕÎÄØÇ
ÛÇÍÔÜØÃÙËÏÚÎÇÈ¦ÔÇ ØÃÙÚËÔ
ÚÏÕÆÇØÚÓÏÇÑÕÖÁÒÇÖÕßÌÁØÔËÏ
ÙÚÕÖËØÏÛÜØÏÇÑÄÙÚßÒÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚÄÝÚÎÝÛÇÚÎÔÖËÃÙËÏÔÇ
ÍÃÔËÏËÑËÃÔÎÕ¬à¬ÏØÄÏÒÁÕÔ
ÚÇÌ×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÖ¦ÔÜÚÕßÝ
ÍÕÎÚËßÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÇÖ¦ÚÎÝ
ÍÃÔËÚÇÏÚÕÄÞÎÓÇËÔÄÝÚÇÐÏÊÏÕÆ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÕÕÖÕÃÕÝÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÖÕÒÆÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝ
ËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÇÈ¦ÔÇÏØÄÏËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕÖÇØÇÖÁÚÇÙÓÇÖÃÙÜÇÖÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÑØÆÈËÚÇÏÓÏÇËÐÚØÇÈÇÍÑ¦ÔÚ
ÇÒÒ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÏÊÏÕÌßãÇßÏÕÛÁÚÎÙÎÜÙÚÄÙÕÚÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÈ¦àËÏÚÎÔÇØÞÏÑ¦ÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂÇÈ¦ÔÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
Ò¦ÓÉÎÝÑÇÏÖØÕÙÕÞÂÝÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÊËÔËÃÞËÍÔÜØÃÙËÏÖÕÚÁ×ÝÚÄÚË¬Õ
ÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÚÕÖØÕÙÜÖËÃÕÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙËÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÖÏÑÃÔÊßÔÕÑÇÏÍÏÇÚÏÝÊÆÕÍßÔÇÃÑËÝ

Η ψυχογραφία
©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÚÕÔ×ÛÎÙËÙËÇßÚÂ!
¡ÕßÇØÁÙÕßÔÕÏÏÙÚÕØÃËÝÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎËÖÏÛßÓÃÇ
ÔÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÓËÚØÄÖÕßÝÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓË¬ÕÁØÍÕÓÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÇ¦ÑØÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÌÚ¦ÔÕßÔÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÍÏÇ
ÔÇÍÃÔÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏÕÖÄÚË
ÄÚÇÔÊÏ¦ÈÇÙÇÚÇÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÚÎÝÇÈ¦ÔÇ ÔÕßÖÓËÚÕÔ
ÚÃÚÒÕ¸.PYS)V`.PYS!/V^0)LJHTL
1;3L9V`¹ÓËÙßÔËÖÂØËÎÏÙÚÕØÃÇ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Δεν χρειαζόμαστε την ύπαρξη του Κακού
Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι μιλάει στην «Κ» για το ανθρώπινο είδος, τον κόσμο, την τέχνη και τον Θεό
Συνέντευξη στη ΛΕΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ

– Στο «Τανγκό του Σατανά», γραμμένο λίγο πριν από την πτώση του
υπαρκτού σοσιαλισμού, περιγράφετε μια κοινωνία χωρίς όραμα,
φοβισμένη, γεμάτη υπαρξιακές
αγωνίες, μια κοινωνία σε αναμονή. Τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει, στη σημερινή Ουγγαρία;
¶ÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÄÚÏÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔ¦ÒÒÇÐËÂÚÇÔÇÎÊÏÇÙÚÏÑÄÁÍÏÔË
ÇÎÊÏÇÙÚÏÑÄ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝàÕÆÙÇÓËÙËÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÇÖÄÇÎÊÏÇÙÚÏÑÕÆÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÂÓËØÇàÕÆÓËÙËÓÏÇÔ
¦ÒÒÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÂÖÇØÄÓÕÏÕßÝ
ÇÎÊÏÇÙÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÕßÙÃÇ
ÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ¶ÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ
ÁÞËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÎÊÆÔÇÓÎÍÏÇ
ÔÇÞÚÃÙËÏÓÏÇÇÎÊÏÇÙÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÇÎÊÏÇÙÚÏÑÂÓÇÝÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎ
– «...γιατί το κάθε τι από δω σε
βλέπει, η κάθε μια γωνιά. Ζωή να
αλλάξεις πρέπει». Κάνοντας τη
σύνδεση με τον στίχο του Ρίλκε,
στην τελευταία παράγραφο του
«Τανγκό του Σατανά» περιγράφετε μια σκηνή όπου ο άνθρωπος
στέκεται ακίνητος και τα πράγματα γύρω του αρχίζουν μια ζωηρή
συζήτηση.
¶ÚÁÞÔÎÇÖÕÙÑÕÖËÃÙËÑ¦ÚÏ!
ÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÞÜØÃÝÚÁÞÔÎÎ
àÜÂÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÇÔßÖÄÌÕØÎÍÏÇ

Είμαστε και εμείς
αντικείμενα. Αντικείμενα
αυτού που ονομάζουμε
το Ολον. Αυτό το Ολον
δεν έχει σύνορα, δεν έχει
ορισμό, είναι ανέγγιχτο.

Το εξώφυλλο ³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈ³È
K{KÜËÈVÈ~È~Ü×¨ÉË³ÑÉÜÜi{~ÒÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÌÜ{Ø
àÕßÔÍÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ
ÑÇÏÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕËÔÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕß ÇÑÕÆ

Οι άνθρωποι, αν πρέπει
να προσαρμοστούν σε μια
ταπεινωτική κατάσταση
και επιβιώσουν αυτής,
είναι σε θέση να
ξεχάσουν πόσο βαθιά
εξευτελίστηκαν.
Τα ζώα όχι.
ÚÕßÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝËßÇÃÙÛÎÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
– Κοιτάμε τα πράγματα, αλλά μας
κοιτούν και αυτά;
¶ÃÓÇÙÚËÑÇÏËÓËÃÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇßÚÕÆÖÕßÕÔÕÓ¦àÕßÓË
ÚÕ©ÒÕÔßÚÄÚÕ©ÒÕÔÊËÔÁÞËÏÙÆÔÕØÇÊËÔÁÞËÏÕØÏÙÓÄËÃÔÇÏÇÔÁÍÍÏÞÚÕÑÇÏÑßØÃÜÝËÃÔÇÏÑØßÓÓÁÔÕÓË
ÁÔÇÔÙÇÚÇÔÏÑÄÚØÄÖÕÓËÚÇÐÆÚÕß
ÄÔÚÕÝÑÇÏÚÕßÓÎÄÔÚÕÝÍÏÇÖ¦ÔÚÇ
– Αν κοιτάξετε πίσω, ποιες ήταν
οι πιο σημαντικές διαδρομές για
εσάς;
¶ÜÙËÁÔÇÚÁÒËÏÕÙÑÕÚ¦ÊÏÏÇÊØÕÓÁÝ"ÕÚÁÊËÔÇÔÕÃÞÚÎÑÇÔÊØÄÓÕÏÍÏÇÓÁÔÇßÚÁÝÕÏËÑÌØ¦ÙËÏÝ
ÄÖÜÝÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÚÎÝàÜÂÝ®ËÃÔÇÏÓÄÔÕÖÇØÇÔÕÂÙËÏÝ
– Υπάρχει ένα αόρατο νήμα που
συνδέει την Εστι, τον Βάλουσκα
και τον Κόριμ. Είναι τα χρήσιμα
θύματα που μια κοινωνία πρέπει να έχει προκειμένου να νιώθει ανωτερότητα ακόμη και στην
πτώση της;
¶©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÖ¦ÔÚÇÁÔÏÜÛÇÔÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÛßÙÏ¦ÙÕßÔÑ¦ÚÏÇÖÄÇßÚÄ
ÖÕßÁÞÕßÔÍÏÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÎÔËßÔÕáÑÂÚÎÔÑÇÒÂÖÒËßØ¦ÚÕßÑÄÙÓÕß

EPA / GYULA CZIMBAL

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι  ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÑ¦ÔËÏÚÏÝÒÁÐËÏÝÙÕßÔÇÊÏÙÚ¦àÕßÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔ
ÍÏ»ÇßÚÄÔ¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÍÏÇÚÕßÝ
ÓßÎÓÁÔÕßÝÂÚÇÔÍÔÜÙÚÄÝÜÝÕÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß¡ÖÁÒÇ¬ÇØÚÕ
ÄÓÜÝÚÕÈØÇÈËÃÕ¡ÖÕÆÑËØ
ÇÖÕÍËÏ×ÔËÏÚÎÌÂÓÎÚÕßÑÇÏÎßØ×ÖÎÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚÎÝ
ÍØÇÌÂÚÕß ØÇÙÔÇÞÕØÑ¦ÏÐËÖËØÔ¦ÄÒËÝÚÏÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËÔ×ÎÛËÓÇÚÏÑÂ
ÚÕßÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÑ¦ÖÕÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÚ¦ÙÎ©ÏÂØÜËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕß
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÔÇÔÑÄÙÓÕÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄàÕÌËØÄÖÇØ¦ÒÕÍÕËÒÖÃÊÇßÖ¦ØÞËÏ
ÓÄÔÕÜÝßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÖÕßÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÒËÖÚÂËÏØÜÔËÃÇÑÇÏÚÕßÖÕÊÄØÏÕ
ÑÇÏßÖÕÔÕÓËßÚÏÑÄÞÏÕÆÓÕØËÏÙÈ¦ÒÒËÏÓËÇÑØÃÈËÏÇÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃØÜÍÓÁÝ
ÙËÇßÚÄÖÕßÓÕÏ¦àËÏÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕ
ÙÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÑÇÒÆÚËØÕßÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÖÕßÍØ¦ÌËÏ
ÁÔÇÊÏÑÄÚÕßÑËÌ¦ÒÇÏÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¶
ÄÖÕÏÕÝÁÞËÏÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß
ÐÁØËÏÖÜÝÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏßÖËØÈÕÒÂ

Η φήμη ³ÈÒÜ¨ÑÑT¨~Ò{ÑoÉ{Úi~É³¸ÆlVÌ³ÑÊ¨É³K¨ÑKÉËÖ~É¨
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇÛßÙÏ¦ÙÕßÔÑ¦ÚÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÄÚÏÕ
ÑÄÙÓÕÝ®ßÖ¦ØÞËÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊËÃÐÕßÔÖÜÝÊËÔÇÒÒÕÌØÕÔÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝ®ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÛÄÒÕß©ÏÇÏÙÛÂÙËÏÝÓÇÝÑÇÏ
ÕÏËÓÖËÏØÃËÝÓÇÝÖÕßÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ
ÓÏÇÓËÚÇÈÒÎÚÂÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÙÚÇÛËØÂËÏÑÄÔÇÚÕßÑÄÙÓÕßÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÇÔÄÒÇÚÇÑÆÚÚÇØ¦ÓÇÝÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÇßÚÄÝÕÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÓÏÇËÏÑÄÔÇÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÊËÔËÃÔÇÏ
ËÏÑÄÔÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÒ¦ÚÜÔÇÂ
ÚÕßÙÕÒÏÉÏÙÓÕÆÚÙÏÒÕÏÖÄÔËÖËÏÊÂÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇàÂÙÕßÓËÞÜØÃÝ
ÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÒÂÛËÏÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÓË
Ñ¦ÚÏÜÝÛßÙÃÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏË¦Ô
ÖØÕÙÌÁØÕßÓËÓÏÇÛßÙÃÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇËÐÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÓËÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÓË
ÙÚÎÔÑÕÏÔÂÒÕÍÏÑÂ¬ÕËÔÕÞÒÎÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÛÆÓÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÇÖÄ
ÓÄÔÕÚÕß ÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÓÕß
ÚÇÛÆÓÇÚÇÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÓÕßÇÔÂÑÕßÔ
ÙÚÕ©ÒÕÔÊÃÞÜÝÇßÚ¦ÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕßÊËÔÛÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÂ
ÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÑËÃÓËÚÎÛÁÒÎÙÂÚÕßÝ
– Μερικές φορές έμμεσα και κάτω από την επιφάνεια και άλλες
φορές άμεσα –στο επεισόδιο με

την Ελευση του Ησαΐα για παράδειγμα– υποθέτετε πως και ο Θεός είναι υπεύθυνος για την εικόνα
του κόσμου, για την καταστροφή
του. Είναι απλώς μια διαπίστωση;
Μου φέρνει στον νου ένα επεισόδιο από τη Βίβλο, από τη Γένεση
όμως, και όχι από την Αποκάλυψη, όπου ο Αβραάμ μιλώντας με
τον Θεό εκφωνεί ίσως από τα πιο
τολμηρά και φωτεινά λόγια της
Βίβλου: «Δεν πρέπει ο δικαστής
όλης της γης να κρίνει δίκαια;».
Μήπως συνειδητά ή ασυνείδητα
είναι μια επιθυμία να τον αντιμετωπίσετε;
¶ÚÁÞÔÎÊËÔÛÁÒËÏÖÕÚÁÔÇ
ÇÌÇÏØÁÙËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÑØÃÔËÚÇÏÑÇÏÔÇÚÕßÝ
ÕÊÎÍËÃÙËÓÏÇÉËßÊÂÖÃÙÚÎ©ÆÚË
ÑÏËÍ×ÛÁÒÜÔÇÇÌÇÏØÁÙÜÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏ
ÚÕÔËÄÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÕ±ÉÏÙÚÕÝ
ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÊËÔÛÇÂÛËÒÇÔÇÇÌÇÏØÁÙÜÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÚÎÔÖÃÙÚÎÄÚÏ
ÇßÚÄÝÕ±ÉÏÙÚÕÝËÃÔÇÏÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÓÇÏËÖÃÙÎÝ
ÙËÛÁÙÎÔÇÒÁÜÉÁÓÇÚÇßÚÄÝÕ
ÇÚÁØÇÝËÄÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÓÏÒ¦ÔËËÃÔÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÓÏÇÇÄØÇÚÎ
ÌÏÍÕÆØÇËÔÄÝÖÇØÇÓßÛÏÕÆ ¦ÚÜ

ÇÖÄÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÙÑÏ¦ÚÕßÒÁÓË
ÁÔÇÖÇØÇÓÆÛÏÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ
ÖØÏÔÑÕÏÓÎÛÕÆÔÒÒ¦ÕÖÇÚÁØÇÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÖÇÏÊÃÙÚÕÓÏÑØÄÑØËÈ¦ÚÏ!ËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÏÚÕÇßÚÄÁÒÜ
ÔÇÖÜÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÒÁËÏÕÖÇÚÁØÇÝ
ÖÇØÇÓÆÛÏÇÙÚÕÖÇÏÊÃÑÇÏ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝÚÕÖÇÏÊÃÒÁËÏÖÇØÇÓÆÛÏÇÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕßÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÙËßÞÄÓÇÙÚËÙËßÚÄÔÁØËÚËÜÝÖØÕÝÇßÚÄËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÃÊÏÕÏ©ÖÜÝÒÁËÏÕ¬ÄÓÇÝ
¡ÖÁØÔÞÇØÔÚ!ËÁÔÇÇËØÕÖÒ¦ÔÕ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÔÇÙßÔÚØÏÈËÃÓË
Ñ¦ÛËÓÁÚØÕÖÕßÊÏÇÔÆËÏÒÏÍÕÙÚËÆÕßÔÕÏ¦ÛËÕÏ®
– Εχω την αίσθηση πως ενώ τα
μυθιστορήματά σας είναι τόσο
ανθρωποκεντρικά, την ίδια στιγμή εσείς παίρνετε μια απόσταση. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που
φέρνουν το κακό στον κόσμο, όχι
μόνον επειδή είναι ικανοί αλλά
επειδή είναι ελεύθεροι να το κάνουν, επειδή μπορούν. Ποιες είναι τότε εκείνες οι δυνάμεις που
ταπεινώνουν και καταστρέφουν
τον άνθρωπο;
¶©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÚÇÖËÏÔ×ÔÕßÔÓÄÔÕÏÚÕßÝÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÓÄÔÕÏÚÕßÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÝÚÕÓËÚÇÐÆÑØÇßÍ¦-

– Ο ορισμός του Ντοστογέφσκι
για τον άνθρωπο παρουσιάζει το
άτομο ως την ύπαρξη που συνηθίζει σε όλα.
¶ÖØÕÙÇØÓÕÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßËÃÔÇÏÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÎ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔà×ÜÔ¬ÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÓÜÝÄÚÏÇÔÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÙËÓÏÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÚÇÖËÏÔÜÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
ÇßÚÂÝËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÑÇÏÔÇÐËÞ¦ÙÕßÔÖÄÙÕÈÇÛÏ¦ËÐËßÚËÒÃÙÚÎÑÇÔ
ÖÄÙÕÖÕÒÆÁÞËÏÛÏÍËÃÎÇÐÏÕÖØÁÖËÏ¦
ÚÕßÝ¬Çà×ÇÊËÔËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ
ÚÕÑ¦ÔÕßÔ
– Πού νομίζετε ότι ο Ντοστογέφσκι συνάντησε τον Κάφκα;
Υπάρχει ένα σημείο, ένα μέρος,
στα βιβλία σας όπου και οι τρεις
έχετε συναντηθεί;
¶ßÚÕÃÕÏÊÆÕÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔ
ÓÁÙÇÓÕßÙÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕßÇßÚÄËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÒÕßÚØÄÖÕÒÎÚÕß¡Ö¦ÔÚËÔ¡Ö¦ÔÚËÔÕ
§ÚÕÙÚÕÍÁÌÙÑÏÖÄÔÚÇØËÚÕÔ ¦ÌÑÇ
ÙÚÕÑÄÑÑÏÔÕ

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι θα μιλήσει στο ελληνικό κοινό μεθαύριο
Τρίτη, 14 Μαΐου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με τον συγγραφέα θα
συνομιλήσουν οι: Γιώργος-Ικαρος Μπαμπασάκης, Μικέλα Χαρτουλάρη και Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη. Τα βιβλία του Λάσλο
Κρασναχορκάι κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλις σε εξαιρετικές
μεταφράσεις της Ιωάννας Αβραμίδου.
Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και το τελευταίο του βιβλίο, «Ο Σέιομπο πέρασε
από εκεί κάτω», αυτή τη φορά σε μετάφραση από τα ουγγρικά της Μανουέλα
Μπέρκι, πάντοτε από τις εκδόσεις Πόλις.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Eργα των δύο «σχολών» της Βιέννης από το Τρίο Ελ Γκρέκο
ÙÏÑÕÆÝÃÔÇÏÛËÚÏÑÄÄÚÏÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÊÏÇÒÆÛÎÑÇÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇÙÞÂÓÇÚÇÓÕßÙÏÑÂÝÊÜÓÇÚÃÕßÓËÙÇÌÁÝÙÚÃÍÓÇÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕØËÃÇ
ÚØËÏÝÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔ
ÙÚÕØËÖËØÚÄØÏÕÇßÚÄËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÒÕÆÙÏÕÇÒÒ¦ÄÞÏÚÄÙÕÍÔÜÙÚÄÄÙÕÛÇÚÕß¦ÐÏàËÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÐÕÞÇÚØÃÕÍÏÇÈÏÕÒÃÚÙÁÒÕ
ÑÇÏÖÏ¦ÔÕÊËÔÁÞÕßÔÍØ¦ÉËÏÓÄÔÕ

Υπερβολικά ορμητικές
και «γωνιώδεις»
ερμηνείες επισκίασαν
τον λυρισμό
των συνθέσεων.

Στο πλαίσιο³È ³ÈØ.~ÑÜ~³ÑV³0¨Ë Ü~¨Ó~É¨ÐÊÉÈÉ³{Øt$~³
Ñ¨ÑÜÜÑoÓØu³È ÜÜiÑÈÚÓ³i

ÙßÔÛÁÚËÝÚÎÝ2ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ËØÓÇÔÕÃßÙÚØÏÇÑÕÃÑÇÏ¬ÙÁÞÕÏ
ÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎËØÍÕÍØÇÌÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝ¦ÒÒÕßÝÄÖÜÝÕÏ
¢ÕØÁÑÇÏÏËØÔÁª×ÙÕßÝÄÖÜÝÕÏ

¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏØÕÑÄÌÏËÌÑÇÏªÃÓÑÙÏ ÄØÙÇÑÕÌÇÔÕÆÝÄÖÜÝÕ
§ÏÒÝÑ¦ÊËÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝÇÑÄÓÇ
ÃÔÇÏÑØÃÓÇÖÕßÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ËÃÊÕÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÚÇÑÕßÇØÚÁÚÇ

ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΟΣ

Τις δύο «σχολές»ÚÎÝÏÁÔÔÎÝÁÌËØË
ÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÎÙßÔÇßÒÃÇÚÕß¬ØÃÕ
ÒÑØÁÑÕÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÓËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßßÒÒÄÍÕß
©Ï¢ÃÒÕÏÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®ÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÎÓÂÚØÎÝ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕÝ®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕß,ÚÕßÝÑÇÒÑ×ÚÇ®ÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÜÝËÔ×ÛÇÇÔÁÓËÔËÑÇÔËÃÝÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕß
ÚÏÓ×ÓËÔÕßÙßÔÛÁÚÎÓËËÑËÃÔÎ¦ÒÒÜÔÙßÔÛËÚ×ÔÚÎÝÃÊÏÇÝËÖÕÞÂÝÚÕ
È¦ØÕÝÚÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÁÖËÙËÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÇÖÄÚÏÝÊÆÕÙÞÕÒÁÝ®ÚÎÝ
ÏÁÔÔÎÝÊÎÒÇÊÂÙÚÇÁØÍÇÚÜÔ
²¦ÏÔÚÔÑÇÏÕÆÓÖËØÚËÈÇÃÜÝ
ËÃÔÇÏÒÏÍÕÙÚ¦ÚÇÚØÃÕÍÏÇÖÏ¦ÔÕ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÑÇÒÑ×ÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÊËÚÇÊÜÊËÑÇÌÛÕÍÍÏÑ¦©ÓÜÝ
ÇÑØÏÈ×ÝÎÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÇßÚ¦ÃÙÜÝ
ÇÔÇÊËÃÑÔßËÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÇÌÂÔËÏÇÚÎÔÐËÞÜØÏÙÚÂÍÒ×ÙÙÇÚÕß
ÒÒÎÔÇÙßÔÛÁÚÎ
¬ÕÒÑØÁÑÕÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÚÕÇÖÄÔÁÕßÝ,ÒÒÎÔËÝÓÕß-

ÑÇÏÚÇÑÕßÏÔÚÁÚÇÓËÖÏ¦ÔÕÊËÔ
ÁÞÕßÔÈØËÏÚÎÛÁÙÎÖÕßÚÕßÝÇÐÃàËÏÙÚÎÔÇÛÎÔÇáÑÂÓÕßÙÏÑÂàÜÂ
ßÑÇÏØÃÇÍÏÇÚÕÊßÔÇÓÏÑÄ¬ØÃÕÒ
ÑØÁÑÕÔÇÚÇÇÔÇÊËÃÐËÏ

©¢ÇÃÊÜÔ¡ÎÒÏ¦ÊÎÝÙÚÕÈÏÕÒÃ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÕÕÊÜØÂÝÜÙÎÌÃÊÎÝ
ÙÚÕÖÏ¦ÔÕÊËÔÁÑØßÉÇÔÚÎÔÖËØÃÙÙËÏÇÇÊØËÔÇÒÃÔÎÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÏÊÏÑ¦ÙÚÕ¬ØÃÕÇØ ÚÕß²¦ÏÔÚ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÁØÍÕÚÕßÕÆÓÖËØÚÎËØÓÎÔËÃÇ
ÐËÖËØÔÕÆÙËÑ¦ÖÕÚËÚÇÄØÏÇÓÏÇÝ
ÕØÓÎÚÏÑÂÝ®ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÇ¦ÑØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÑÕßÙÚÏÑÂÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ
ÇÃÛÕßÙÇÝÒ¦ÏÙÚÇÊßÔÇÓÏÑ¦®
ßÖ¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÇØÑËÚ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÒßØÏÙÓÕÆÑÇÏËßÍÁÔËÏÇÝÙÚÇ
ÊÆÕÇßÚ¦ÁØÍÇÄÖÜÝßÖËÔÛÆÓÏàË
ÕÚÙËÒÃÙÚÇÝÒÁÐÎÝ ÇØÇáÙÑ¦ÑÎÝ
§¦ÙÚÕÝ!ËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÊËÆÚËØÕÑÇÏ
ÙÚÕÚÁÚÇØÚÕÓÁØÕÝÚÕßÁØÍÕßÚÕß
ÕÆÓÖËØÚÂÚÇÔËÑËÃÔÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÙßÔËÏÙÁÌËØËÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÁÔÇ
ÑÇÚ¦ÚÇÒÕÏÖ¦ÇØÑËÚ¦ÇÏÞÓÎØÄÑÇÏ
ËÖÏÛËÚÏÑÄÚÕÖÃÕ
ØÑËÚÕÃÛËÜØÕÆÔÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÜÔÏ×ÊËÏÝ®ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÙßÔßÌÇÙÓÁÔËÝÓËÚÇÁØÍÇÚÎÝÊËÆ-

ÚËØÎÝÙÞÕÒÂÝÚÎÝÏÁÔÔÎÝÄÖÜÝ
ÕÏ©ÑÚ×ÖÇØÇÒÒÇÍÁÝ®ÚÕßÑÇÒÑ×ÚÇ¥ÙÚÄÙÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÚÕ
ØËÖËØÚÄØÏÕÁÞËÏÊÏËßØßÔÛËÃÇÌ¦ÔÚÇÙÚÇÑÇÏÖÕÒÒÕÃÓÕßÙÏÑÕÃÁÞÕßÔ
ËÐÕÏÑËÏÜÛËÃÓËÁØÍÇÖÕß¦ÒÒÕÚË
ÛËÜØÕÆÔÚÇÔÇÖØÄÙÏÚÇÑÇÏÑÇÚ¦
ÁÔÇÔÚØÄÖÕÑÚÂÓÇÓÕÔ¦ÞÇÓÏÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÕÓ¦ÊÇÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔ®ËØÓÎÔËßÚ×ÔÁÞËÏÌÇÔËÃÄÚÏ
ÕÖÏÕÓÇÒÇÑÄÝÂÞÕÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÕÏÒÏÍÄÚËØÕÇÍÞ×ÊËÏÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝ
ÈÕÎÛÕÆÔÑÇÏÇßÚ¦
ßÔËÏÙÌÁØÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÃÎÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ÙÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÎÓÏÇÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕ
ÄÚÏÑËØÊÃàËÏÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕÖØ×ÚÕ
¦ÑÕßÙÓÇ ÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÛÁÙËÏÑÇÔËÃÝÄÚÏÇÑØÏÈ×ÝÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÑ¦ÛËÙßÔÛÁÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
Ñ¦ÛËËØÓÎÔËßÚÂ

Tην Κυριακή 19 Μαΐου μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

