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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Έθεσαν θέμα
δύο κρατών
Πρόεδρος-Τουρκία
Προειδοποιούσαμε
πως το παρατεταμένο
αδιέξοδο θα θέσει πάνω
στο τραπέζι τη λύση δύο
κρατών. Τέθηκε. Όχι μόνο από την τουρκική πλευρά, αλλά
δυστυχώς και από τον Νίκο Αναστασιάδη, λέει ξεκάθαρα στη συνέντευξή του στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Όπως αναφέρει, ο
ΔΗΣΥ φλόμωσε σε συνθήματα που
τελικά αποδείχτηκαν ψεύτικα, μεγάλα λόγια. Μιλάει και για τη συνεργασία με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, απορρίπτοντας τα περί εκπροσώπησης της
τ/κ κοινότητας και υποστηρίζει: «Η
ευθύνη που αναλαμβάνουμε είναι τεράστια και εμείς και ο Νιαζί». Σελ. 7
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Αποχή και Τ/κ κρίνουν τις εκλογές
Το μπρα ντε φερ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, η 6η καυτή έδρα και τελικό αποτέλεσμα που ενδεχομένως να κρύβει ανατροπές
Η δημοσκόπηση της Καθημερινής, δέκα
μέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης για
τις ευρωεκλογές, αποκαλύπτει νέα δεδομένα
και διαφοροποιήσεις στον εκλογικό χάρτη
και διαφωτίζει με περισσότερη ακρίβεια

τα κρίσιμα ζητήματα της εκλογικής μάχης.
Οι πλείστοι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν
τις ευρωεκλογές είτε με οριστική αδιαφορία
ή με ελάχιστο ενδιαφέρον. Τα ευρήματα
της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν ότι το

μέγεθος της αποχής θα είναι πρωτοφανές
και ενδέχεται να ξεπεράσει το 60%. Το
τελικό εύρος της αποχής, που μόνο η κάλπη
μπορεί πλέον να αποκαλύψει, θα διαμορφώσει καίρια την εκλογική επιρροή των

«Ναυμαχίες»
στο Δίκαιο
της Θάλασσας

Νέα «φωτιά» στη στέγη της Νοτρ Νταμ

Από τη στιγμή που η Τουρκία -έστω και
αβάσιμα- αμφισβητεί, βάσει του Διεθνούς
Δικαίου, θα πρέπει αφενός να μην προβαίνει σε γεωτρήσεις (αυτό δηλαδή που
είπαν ο Σερ Αλαν Ντάνκαν και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ) κι αφετέρου να αναζητήσει λύση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ζήτημα κατέδειξε ότι αχαρτογράφητα είναι τα
νερά και για κόμματα και ΜΜΕ. Σελ. 4

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΕΔΕΚ έδωσε αίμα
για τη δημοκρατία
«Οι επιλογές των πολιτών είναι ξεκάθαρες, δεν είναι ούτε Δημήτρης Παπαδάκης ή ΕΛΑΜ, ούτε ΕΔΕΚ. Είναι
το συμφέρον της Κύπρου, το μεγάλο
διακύβευμα», λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης. Ο ίδιος απορρίπτει τα περί
ΕΛΑΜοποίησης της ΕΔΕΚ και ξεκαθαρίζει πως οι όποιες πολιτικές της
ΕΔΕΚ θα πρέπει να είναι καθαρά διακριτές από εκείνες του ΕΛΑΜ. Σελ. 15

Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το διεθνές
δίκαιο. Η «Κ» παραθέτει τις πρόνοιες που
διέπουν το Δίκαιο της Θάλασσας. Σελ. 6

ΑSSOCIATED PRESS

Το κοίτασμα «Αφροδίτη» και η διασύνδεση της κοινοπραξίας του με τις τιμές του
πετρελαίου διεθνώς. Σελ. 5

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Διεκδικούμε κι άλλη
κοινωνική Ευρώπη
«Τώρα είναι η στιγμή που η Ευρώπη
θα πρέπει να επιβάλει τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα ιδιαίτερα στον τόπο
μας, που έχει περάσει τη βίαιη οικονομική κρίση εξαιτίας του κουρέματος», λέει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης
Μαρίνος Κλεάνθους. Σελ. 16

ΚΟΜΜΑΤΑ

Στην τελική ευθεία
για την κάλπη
Στην τελική ευθεία για την κάλπη
βρίσκονται τα επιτελεία όλων των
κομμάτων. Ο ΔΗΣΥ επιστρατεύει την
κυβέρνηση στη μάχη της συσπείρωσης, ενώ το ΑΚΕΛ θέλει να αποδομήσει τα περί ευρωσκεπτικισμού στην
Αριστερά. Το ΔΗΚΟ δουλεύει οργανωτικά, ενώ ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ ρίχνονται
στη μάχη της αντιπαράθεσης. Σελ. 10

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Η κίτρινη λίμνη
ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΡΟΥΝΑΣ
Σελ. 6
ΑΟΖ - Στραβά αρμενίζουμε με
προεκλογική πυξίδα

κομμάτων και πιθανότατα θα κρίνει αποφασιστικά τα δύο κρίσιμα ζητήματα της
εκλογικής αναμέτρησης, δηλαδή τη διαφορά
μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και τη διεκδίκηση
της περιπόθητης έκτης έδρας. Σελ. 8

Άναψαν οι συζητήσεις μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων σχεδίων-προτάσεων για την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού. Την κατασκευή

ενός πυκνοφυτεμένου δάσους, προτείνει το βελγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Mysis 3D. Έναν «φάρο για τις χαμένες ψυχές» είναι η πρόταση του
Vizum Atelier της Σλοβακίας. Πιο ανατρεπτικό το Studio Νab, προτείνει τη δημιουργία θερμοκηπίου στη Νοτρ Νταμ . Ο Κλεμέντ Ουλεμέν επιθυμεί να κατασκευάσει κήπους με δένδρα στη στέγη του γοτθικού ναού, ενώ ο αρχιτέκτονας Ματιέ Λεανέρ οραματίζεται τη δημιουργία μιας
φλόγας, ύψους εκατό μέτρων, από ανθρακικές ίνες, επικαλυμμένης με χρυσό. Σελ. 22

Μέτριος καινοτόμος
στην Ε.Ε. η Κύπρος
Συνέντευξη Jean-Eric Paquet
«Μέτριο καινοτόμο» χαρακτηρίζει την
Κύπρο ο γ.δ.Έρευνας και Καινοτομίας
στην Ε.Ε. Jean-Eric Paquet. Επισημαίνει
ότι οι δαπάνες της Κύπρου είναι χαμηλές
και εξηγεί πώς και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να επωφεληθεί από το πρόγραμμα
«Ορίζοντας Ευρώπη». Οικονομική, σελ. 6

Η «Κ» στο νέο
κέντρο της Google
Αποστολή στο Μόναχο
Σας πάμε στα εγκαίνια του νέου κέντρου
της Google, ενός κόμβου διασφάλισης
απορρήτου στα προϊόντα της. Το κτίριο
μοιάζει με μεγάλη παιδική χαρά –μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, ηλεκτρονικά,
γήπεδο μπάσκετ, όλα προσβάσιμα στους
εργαζομένους. Σελ. 23

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

«Η ΕΕ είμαστε εμείς»
Άρθρο του Ευρωπαίου Επίτροπου για την
Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων, ενόψει των εκλογών της
26ης Μαΐου. Σελ. 9

Kαθυστέρηση ΕΣΤΙΑΣ αύξησε ΜΕΔ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Στο «περίμενε» για αναδιαρθρώσεις των δανείων τους οι πολίτες

Ίσως

Στην καθυστέρηση της εφαρμογής του
σχεδίου ΕΣΤΙΑ, το οποίο έναν χρόνο μετά
εξαγγελία του είναι «κολλημένο» στη Νομική Υπηρεσία αποδίδουν τραπεζικές
πηγές την αύξηση των ΜΕΔ. Κι αυτό γιατί
οι δανειολήπτες αναμένουν να δουν τι
θα φέρει και πώς θα λειτουργήσει. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας,

τα ΜΕΔ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά
47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα δάνεια σε
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών
αυξήθηκαν κατά 325 εκατομμύρια. Στο
τέλος Ιανουαρίου τα ΜΕΔ ανήλθαν στα
10,3 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στα
7,94 δισ. Οικονομική, σελ. 3

Στρατηγική Μητσοτάκη άνευ Τσίπρα
Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, εστιάζει στο θετικό αφήγημα
«Το μέλλον της Ελλάδας δεν μπορεί να
περιμένει. Αρχίζει τώρα»... Οι φράσεις
αυτές, με τις οποίες κλείνει ως πρωταγωνιστής και ως αφηγητής το τελευταίο
προεκλογικό σποτ της Ν.Δ., είναι χαρακτηριστικές. Δεν υπάρχει ούτε λέξη για
την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.
Και είναι ενδεικτική της στρατηγικής που

θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στις μέρες που απομένουν μέχρι τις κάλπες: η αναφορά του ονόματος «Τσίπρας»
δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν. «Η κοινωνία έχει πια προσπεράσει τον κ. Τσίπρα.
Εμείς κοιτάζουμε μπροστά», σημείωσε ο
κ. Μητσοτάκης κατά την τελευταία περιοδεία του στη Θεσσαλία. Σελ. 18

Είναι θλιβερό να γνωρίζουμε ότι το
νησί μας βρίσκεται στην καυτή ζώνη
της απερήμωσης και πως σε δύο-τρεις
δεκαετίες θα είναι αμφίβολο αν θα
μπορεί να επιβιώσουν άνθρωποι, ζώα,
πουλιά και φυτά σε αυτό τον τόπο. Κι
όμως το καίριο αυτό ζήτημα είναι εκτός
της ατζέντας των ευρωεκλογών που
θα πραγματοποιηθούν εδώ και σε όλη
την Ε.Ε. στις 26 Μαΐου. Δεν ισχυριζόμαστε ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
είναι το μείζον θέμα η κλιματική αλλαγή, ωστόσο, μια κοινωνία μικρή
όπως αυτή της Κύπρου θα μπορούσε
ευκολότερα να αντιδρά πιο σβέλτα
από τις κοινωνίες των χωρών με τα
πολλά εκατομμύρια πληθυσμού. Ίσως
το πρώτο ουσιαστικό βήμα να πρέπει
να γίνει κι εδώ από τα παιδιά μας, που
θα πρέπει να βγουν συντονισμένα από
τα σχολεία τους και να τραβήξουν το
αφτί ημών των ενηλίκων, αλλιώς το
μέλλον τους θα είναι ζοφερό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Λάνθιμος γυρίζει ταινία μικρού μήκους
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης θα γυρίσει ταινία μικρού μήκους σε συνεργασία
με τη Λυρική Σκηνή και τον Οργανισμό ΝΕΟΝ. Η ταινία θα προβληθεί με ζωντανή μουσική στην κεντρική αίθουσα της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ.
Νιάρχος το 2020. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Στέλιος Μάινας μιλάει στην «Κ» για το «Δείπνο»
Η παράσταση «Το Δείπνο» του Χέρμαν Κοχ παρουσιάζεται στην Κύπρο για
δύο παραστάσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία. Στην «Κ» ο Στέλιος Μάινας, ο
οποίος σημειώνει ότι οι ευθύνες της σημερινής κοινωνίας και δη των γονέων
είναι πολύ μεγάλες. Ζωή, σελ. 3

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Το Θέατρο Ριάλτο γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας
Το Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό εδώ και 20 χρόνια ανελλιπώς προσφέρει τις πολιτιστικές του υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο. Περισσότερο από ενάμιση εκατομμύριο θεατές και 3.500 παραστάσεις. Τα μηνύματα του προέδρου του Δ.Σ. Κίκη Καζαμία και της γενικής διευθύντριας Γ. Ντέτσερ στην «Κ». Ζωή, σελ. 4-5
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Η κίτρινη λίμνη

Οι άγριοι καβγάδες λίγο πριν από τις κάλπες
και τα σχέδια για την επόμενη μέρα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Την τελευταία δεκαετία του
19ου αιώνα στην Αμερική,
δύο σημαντικές εφημερίδες,
η New York World και η
New York Journal, αποδύθηκαν σε σκληρή ανταγωνιστική κούρσα εντάσσοντας στην ύλη
τους και ρεπορτάζ με σκανδαλοθηρική
απόχρωση, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι της New York Press να τους αποδώσουν τον χαρακτηρισμό της κίτρινης
δημοσιογραφίας. Έκτοτε έχει «πολιτογραφηθεί» ο όρος «Κίτρινος Τύπος», για
πρακτικές μη τήρησης βασικών δεοντολογικών αρχών, στρέβλωση γεγονότων
ή και εξαπάτηση. Είναι δε σήμερα κοινός
τόπος ότι ο Κιτρινισμός στην εποχή των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει κατακτήσει «δυσθεώρητους» πάτους, λόγω
της διασύνδεσης της επισκεψιμότητας
με το χρήμα. Ωστόσο, άμα δεν γουστάρεις
αλλάζεις site, κανάλι ή και τρόπο ζωής.
Ο Κιτρινισμός καταλήγει, όμως, να γίνεται
επικίνδυνος, όταν ανάγεται σε εργαλείο
πολιτικής και κυρίως κυβερνητικής πολιτικής. Στην περίπτωσή μας για να αποστρέψουν οι εκλογείς την προσοχή τους
από την απεχθή Κόκκινη Λίμνη, ο πρόεδρος ανήγαγε την παρουσία του τουρκικού «Φατίχ», 34 ναυτικά μίλια από τον
Ακάμα σε «δεύτερη εισβολή». Τόσο, που
το μόνο που δεν έκαμε ήταν να κηρύξει
γενική επιστράτευση. Η κυβέρνηση δεν
δίστασε να το φτάσει και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Αφού εξανέστη, διότι
ο ΟΗΕ δεν αντέδρασε «για την παραβίαση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους από άλλο», ο πρόεδρος το
πήγε στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο
στη Ρουμανία, αλλά ούτε εκεί έπιασε πελατεία. Ύστερα δικός μας βουλευτής στο
βρετανικό κοινοβούλιο το έθεσε ως ερώτημα στον υπουργό Άλαν Ντάνκαν, ο
οποίος αναφέρθηκε σε μη διεξαγωγή γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενη περιοχή
(κάτι απόλυτα συμβατό με τις πρόνοιες
των άρθρων 74 και 83 της Συνθήκης για
το Δίκαιο της Θάλασσας). Η οργή της Λευκωσίας έγινε ηφαίστειο, ωστόσο, όταν
την Τετάρτη τηλεφώνησε η Λουτ –που
περιέργως επιμένει, ο πρόεδρος τη διαβεβαίωσε, για την αποφασιστικότητά του
να παρακαθίσει σε διάλογο που να δημιουργεί προοπτικές λύσης, η οποία να συνάδει, με τον Χάρτη των Η.Ε.»! Αίφνης οι
έξι παράμετροι Γκουτιέρες παρουσίασαν
δυσθεώρητες διαστάσεις κι έγιναν παγ-

κόσμιος χάρτης. Τώρα, πια οι συνδαιτυμόνες Αναστασιάδη στο Κραν Μοντάνα,
Γκουτιέρες, Μογκερίνι και Ντάνκαν είναι
σίγουροι για τις προθέσεις του. Ομαδικά
άλματα πάνω από την «Κίτρινη Λίμνη»
βλέπουμε και στο εσωτερικό, με πρωτοφανείς στα διεθνή πολιτικά θέσμια, παραιτήσεις υπουργών. Όπως αυτήν του
ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη που προαναγγέλθηκε τον Μάρτιο και θα ισχύσει τον
Δεκέμβριο ή εκείνη του Ιωνά Νικολάου
που παραιτήθηκε 19 μέρες μετά την αποκάλυψη των ασύγγνωστων αστυνομικών
χειρισμών που στοίχησαν τη ζωή σε 7
αθώα πλάσματα και θα φύγει από το υπουργείο 1/6/19, λόγω πολιτικής ευθιξίας…
Στις 10/5/19 η Εισαγγελία έδωσε εντολή
στην Αστυνομία για «άμεση έναρξη ποινικών ανακρίσεων» για τον Συνεργατισμό.
Στις 15/5/19 το Κακουργιοδικείο Λεμεσού
απάλλαξε τους 4 κατηγορούμενους στην
υπόθεση ΣΠΕ Αγίας Φύλας από τις 100
κατηγορίες για επισφαλή δάνεια πέραν
των 6 εκατ. ευρώ, διαπιστώνοντας ότι η
Εισαγγελία δεν κατόρθωσε να δέσει την
υπόθεση. Στις 16/5/19, η Εισαγγελία ζήτησε
νέα αναβολή στην εκδίκαση της 3ης ποινικής υπόθεσης εναντίον στελεχών της
Τράπεζας Κύπρου συνεπεία της έφεσης
που καταχώρησε ο εισαγγελέας κατά της
απόφασης απαλλαγής των Ανδρέα Ηλιάδη
και Γιάννη Κυπρή. Εξάλλου, υποψιάζομαι
ότι ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Μύρων Νικολάτος, προφανώς λόγω Πάσχα,
έλαβε άφεση αμαρτιών για την εξωδικαστική ρύθμιση τραπεζικών ζητημάτων
της θυγατέρας και της αδελφής του, ενώ
δίκαζε υπόθεση της συγκεκριμένης τράπεζας. Η μεγάλη, όμως, κυβίστηση πάνω
από την Κίτρινη Λίμνη, έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν μαζί με Κώστα Κληρίδη,
Ιωνά Νικολάου και Ζαχαρία Χρυσοστόμου,
ο πρόεδρος πήγε στο Συνεδριακό και επέπληξε τους 30 ποινικούς ανακριτές που
ανέλαβαν να εντοπίσουν τους ενόχους
της τραπεζικής-οικονομικής κατάρρευσης
και αργούσαν και διακήρυξε: «Έχω καταστήσει σαφές ότι η Πολιτεία θα επιδείξει
μηδενική ανοχή και δεν θα ανεχθεί τη
συγκάλυψη του οποιουδήποτε αποδειχθεί
ότι ενέχεται σε οποιοδήποτε αδίκημα.
Σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα».
Έκτοτε από την κίτρινη λίμνη ανελκύσθηκε μόνο ένα τσιμεντομπλόκ… η σορός
της δικαιοσύνης αγνοείται.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μεγάλη συζήτηση για τον νέο υπουργό Δι-

καιοσύνης έγινε πολύ πρόσφατα σε ένα πηγαδάκι που βρίσκονταν παρατρεχάμενοι του
Healthy, αλλά και του Φούλη. Και διαφάνηκε
ότι όντως ισχύουν οι δύο γνωστές τάσεις:
Από τον ΔΗΣΥ θέλουν εδώ και τώρα τον νέο
υπουργό, ενώ από τον Λόφο δεν βιάζονται
και πολύ... Το συμπέρασμα ήταν πως το θέμα
θα διευθετηθεί σύντομα, αλλά νέα ονόματα
δεν ακούστηκαν. Ανακυκλώθηκαν τα παλιά
και αναφέρθηκε πως σε κάποια στιγμή συζητήθηκε ξανά το όνομα γυναίκας χωρίς, όμως,
να έχει ληφθεί η απόφαση...
Αληθεύει πως σε ένα μεγάλο κόμμα και ο

μεγάλος αρχηγός, αλλά και κάποιοι... υπαρχηγοί ετοιμάζουν ήδη την ατζέντα της μετά
ευρωεκλογών εποχής; Πηγή μου, που γνωρίζει πολλά, μου έλεγε πως αυτό κρίθηκε
αναγκαίο για δύο λόγους: α) Για σωστή διαχείριση και κατευνασμό των υποψηφίων και
των οπαδών όσων δεν θα εκλεγούν και β)
Για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έθεσε η προεκλογική περίοδος, η οποία αποκάλυψε και αδυναμίες του κόμματος, αλλά και
την υπεροχή άλλων πολιτικών δυνάμεων σε
συγκεκριμένα σημεία. «Τουλάχιστον αφού
παθαίνουμε, να μαθαίνουμε», δήλωσε, σύμφωνα με την πηγή μου ο μεγάλος αρχηγός.
Μια έφεση στη μάθηση πάντα την είχε...
Μετρούν και ξαναμετρούν στην ΕΔΕΚ τα πο-

σοστά των δημοσκοπήσεων, δικών τους και
ξένων. Το άγχος για την εκλογή ευρωβουλευτή δεν είναι απλώς μεγάλο, αλλά τεράστιο. Από απογοητευμένο στέλεχος άκουσα
ότι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως τα
ποσοστά δεν πρόκειται να αυξηθούν λόγω
του ανταγωνισμού από τα νέα κόμματα.
«Ακόμα και η διατήρησή τους, ακόμα και η
εκλογή ευρωβουλευτή θα είναι άθλος μεγάλος» δήλωσε. Επεσήμανε δε πως τα στελέχη
και αρκετοί εθελοντές αναγνωρίζοντας ότι
το κόμμα πραγματικά κινδυνεύει ανέλαβαν
πρωτοβουλίες οι οποίες φαίνεται να δουλεύουν. «Στόχος να επαναφέρουμε το αγωνιστικό πνεύμα της ΕΔΕΚ και τους αγωνιστές
ξανά πίσω στο κόμμα» υποστήριξε και χαρακτήρισε καταστροφή με αλυσιδωτές εξελίξεις το εφιαλτικό ενδεχόμενο να μην εκλέξει το κόμμα του ευρωβουλευτή.
Προχθές σε πηγαδάκι ανώτερων κυβερνητικών στελεχών το θέμα συζήτησης ήταν η
πρωτοτυπία της κυβέρνησης Αναστασιάδη

«Βρε παιδιά πρέπει να βρούμε ένα μορατόριουμ. κάποιους κοινούς όρους αναφοράς, για-

τί μας βλέπω για ομαδική ψυχοθεραπεία...».
«να έχει δύο υπουργούς υπό παραίτηση, οι
οποίοι παραμένουν στο πόστο τους και δίνουν επιχειρήματα στην αντιπολίτευση».
Ένας από την παρέα διαφώνησε λέγοντας
πως αυτή είναι μια «ευρωπαϊκή πρακτική
πια» αφού σε άλλες χώρες αναλόγως συμπεριφέρονται και πρωθυπουργοί. Και έφερε
το παράδειγμα της Τερέζας Μέι η οποία έχει
πια «ημερομηνία λήξεως» την οποία η ίδια
ανακοίνωσε.
Ξανάρχισε στο ΑΚΕΛ η μουρμούρα ότι ο Άν-

τρος και κάποιοι άλλοι της ηγεσίας, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση και τον Αναστασιάδη δεν βρίσκουν ούτε μια άσχημη λέξη να
πουν για τον Ακιντζί και την Τουρκία. Απ’ όσα
μου λέει η κυρία Γιαννούλα, η οποία, ως
γνωστόν, ακούει όλα όσα λέγονται στους
διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα, κάποιοι θεωρούν πως η στάση αυτή
«απομακρύνει κόσμο και ενδέχεται να υπάρξουν εκπλήξεις στις εκλογές». Ένα δε στέλεχος επιμένει πως υπάρχει μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ που πια διαχωρίζει τη θέση του φανερά μέσω των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης και πως θα πρέπει να
υπάρξουν, έστω και στη τελευταία εβδομάδα του προεκλογικού κάποιες «πατριωτικές»
πρωτοβουλίες από τον ίδιο τον Άντρο.
Στην Πινδάρου, σύμφωνα με όσα μου απο-

καλύπτει η Μάνταμ του Φούλη, επικρατεί τις
τελευταίες εβδομάδες μια νευρικότητα. «Λί-

γο το πυρ ομαδόν που δέχεται το κόμμα από
όλα τα άλλα κόμματα, λίγο η σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση και οι λανθασμένοι χειρισμοί που είχαν αρκετό κόστος, λίγο η εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων
που προκαλεί επιπλέον προβλήματα σε αρκετά επίπεδα, συνθέτουν ένα παζλ το οποίο
δύσκολα θα λυθεί και σίγουρα όχι σύντομα»,
παραδέχθηκε η Μάνταμ.
Στο ΔΗΚΟ τώρα, η νέα δημοσκόπηση που

διάβασε προχθές ο Νικόλας δεν του χάρισε
και μεγάλα χαμόγελα. Όχι ότι θεωρεί πως η
κατάσταση είναι καταστροφική, αλλά ούτε
εύκολη ούτε καν «καλή» δεν τη λες. Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα μου έλεγε προχθές για δύο νέους καυγάδες στους οποίους
ενεπλάκησαν και υποψήφιοι και άλλα στελέχη. Κάποιος μάλιστα κατηγόρησε ανοιχτά
κομματικό στέλεχος για διακρίσεις που κάνει
για ίδιον όφελος. Ο ίδιος προειδοποίησε
πως «εάν δεν εκλεγεί κάποιος καθαρόαιμος
ΔΗΚΟϊκός στην Ευρωβουλή, το κόμμα θα το
πληρώσει και μάλιστα πολύ ακριβά».
ΚΟΥΪΖ: Ποιος κομματάρχης ανησυχεί πολύ

για ενδεχόμενη στοχευμένη επίθεση «λάσπης» την τελευταία εβδομάδα του προεκλογικού; Αληθεύει πως ο ίδιος φέρεται να
εξομολογήθηκε ότι στους «επιτιθέμενους»
θα βρίσκονται και ευεργετηθέντες από το
κόμμα του που έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια;

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΓΝΩΜΗ / Της ΣΤΑΥΡΗΣ ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Η τουρκική επιθετικότητα μας απειλεί, όχι το ΑΚΕΛ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
19.V.1939

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Τηλεγραφούν
εξ Ιερουσαλήμ ότι σοβαραί ταραχαί εσημειώθησαν
εκεί κατά την διάρκειαν μεγάλης διαδηλώσεως
διαμαρτυρίας των Ισραηλιτών εναντίον της νέας
πολιτικής της αγγλικής κυβερνήσεως. Οι αστυνομικοί ηναγκάσθησαν να προβούν εις βιαίαν διάλυσιν των διαδηλωτών. [...] Το απόγευμα εγένετο
νέα πολυπληθής διαδήλωσις των Εβραίων. Οι
αστυνομικοί επεμβάντες όπως την διαλύσουν συνεπλάκησαν προς τους διαδηλωτάς, 10 δε αστυνομικοί ετραυματίσθησαν διακομισθέντες εις το
νοσοκομείον. Περί ώραν 22αν, ισχυρά αγγλικά
στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα κατώρθωσαν
να αποκαταστήσουν την τάξιν και παρημπόδισαν
τους διαδηλωτάς να συγκεντρωθούν εκ νέου.
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΑΠΩΝΩΝ: Τα εκ Σαγκάης τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι οι πλείστοι των Ιαπώνων
πεζοναυτών απεσύρθησαν εκ Κουλάγκ Σου κατά
το διάστημα της νυκτός. Ελάχιστοι μόνον έχουν
απομείνη εκεί. Την ιδίαν διαβεβαίωσιν παρέσχε
προς τον εν Τόκιο πρεσβευτήν της Αγγλίας ο Ιάπων
υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Σαουάντα. Ανεξαρτήτως της στρατιωτικής ενεργείας, οι εν Τόκιο
πρεσβευταί της Μ. Βρεταννίας, των Ην. Πολιτειών
και της Γαλλίας προέβησαν εις χωριστόν έκαστος
διάβημα προς το υπουργείον των Εξωτερικών,
διαμαρτυρηθέντες διά την απόβασιν των ιαπωνικών
στρατευμάτων εις το Κουλάγκ Σου. [...] Εξ άλλου,
το Χαβάς πληροφορείται εκ Τόκιο ότι η ταχύτης
με την οποίαν ενήργησαν εις το ζήτημα του Κουλάγκ
Σου οι Αγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί ενεποίησεν εκεί μεγάλην εντύπωσιν.

Ο

ι ευθύνες μας βαραίνουν όχι μόνο
γι’ αυτά που κάνουμε αλλά και γι’
αυτά που δεν κάνουμε (Μολιέρος).
Για τις πρωτοβουλίες που δεν αναλαμβάνονται, ενώ τις επιτάσσουν τα γεγονότα,
για την ολιγωρία που επιδεικνύεται, όταν
τα απόλυτα προβλέψιμα δεν αντιμετωπίζονται προληπτικά, για την έλλειψη
προσανατολισμού, όταν τις επιλογές καθορίζουν αλλότριες κομματικές σκοπιμότητες και η καρέκλα της εξουσίας. Όλα
τα πιο πάνω ισχύουν και στο διά ταύτα.
Με μία υποσημείωση, ότι ακόμη μπορούν
να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες
ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα.
Πριν, λοιπόν, χαρακτηρίσουν ξανά
προδοτική τη στάση του ΑΚΕΛ – αυτοί
που τάχα μιλούν για ενότητα– ας διαβάσουν προσεκτικά όσα καταθέσαμε στο
Εθνικό Συμβούλιο. Ποιες πρωτοβουλίες
θα θωράκιζαν ουσιαστικά τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα,
όχι μόνο να καταδικάσουν τα άνομα τετελεσμένα που επιχειρεί να δημιουργήσει
η Άγκυρα στην ΑΟΖ. Να κοινοποιήσουμε
στον γ.γ. του ΟΗΕ την πρόθεσή μας για
να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
από εκεί που έμειναν, με το Πλαίσιο Γκουτιέρες, τις συγκλίσεις και το άτυπο έγγραφο
για την εφαρμογή της λύσης. Να διαφυλάξουμε τη σύγκλιση για τις θαλάσσιες
ζώνες, τους φυσικούς πόρους, την κατανομή των ομοσπονδιακών εσόδων και
τη συνέχιση της Σύμβασης του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και

μετά τη λύση του Κυπριακού προβλήματος
ως Συνθήκη της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η οποία αντιμετωπίζει τις όποιες
ανησυχίες για τη διαχείριση μελλοντικών
ζητημάτων. Όλα με την προϋπόθεση ότι
θα τερματιστούν προηγουμένως οι τουρκικές προκλήσεις.
Ας απομονώσουμε την αλήθεια, κόβοντας το λίπος που προσθέτει στον δημόσιο διάλογο η δημαγωγία Προεδρικού
- ΔΗΣΥ. Η τουρκική επιθετικότητα, η διαχρονική στόχευση της Τουρκίας να επιβληθεί με κάθε δυνατό μέσο ως κυρίαρχη
δύναμη στη γεωπολιτική διάταξη της περιοχής είναι δεδομένη. Τις προκλητικές
διεκδικήσεις της Άγκυρας εις βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού είχαν κατατεθεί στον ΟΗΕ και οι ενέργειές της
είχαν προαναγγελθεί, τις γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε ακόμη ότι οι τριμερείς συναντήσεις
και συμφωνίες, που αποκλείουν την Τουρκία, κάθε άλλο παρά χαλιναγωγούν την
επιθετικότητά της. Αλλά και ότι τα όποια
αρνητικά τετελεσμένα δημιούργησε διαχρονικά η Τουρκία, επιχειρώντας εδραίωση του διχοτομικού στάτους κβο έγιναν
σε διαπραγματευτικό κενό, όταν ακόμη
και άδικα η ευθύνη του αδιεξόδου κατά
τη διεθνή κοινότητα δεν επιμεριζόταν
στην Άγκυρα. Όπως η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, η στροφή
στη συνομοσπονδία, η επιδίωξη του απευθείας εμπορίου με διεθνή στήριξη.
Όλα αυτά, γνωστά και πρόδηλα, γιατί
αγνοήθηκαν στους μήνες που ακολούθησαν το Κραν Μοντάνα; Ο κ. Αναστασιάδης στην ετοιμότητα του γ.γ. του ΟΗΕ

για συνέχιση της διαδικασίας από εκεί
που έμεινε, με το Πλαίσιο Γκουτιέρες και
τις συγκλίσεις, απάντησε με παλινδρομήσεις κι επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς
με «νέες ιδέες» και «άλλες λύσεις», δίνοντας
άλλοθι στην Τουρκία να επιδιώκει διευθετήσεις εκτός παραμέτρων του ΟΗΕ.
Όταν, μάλιστα, τη βγάζει δυστυχώς καθαρή μέσα από διαπιστώσεις του γ.γ. του
ΟΗΕ για εποικοδομητική στάση στο
μείζον ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, ενώ οι δύο ηγέτες εγκαλούνταν
να επιδείξουν πολιτική βούληση για λύση.
Για να ακολουθήσουν σήμερα οι χλιαρές
αντιδράσεις ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας και Βρετανίας στις διαφαινόμενες γεωτρήσεις
της Τουρκίας.
Αν, λοιπόν, αντίθετα με την πολιτική
Προεδρικού - ΔΗΣΥ, η προσήλωση στις
διαπραγματεύσεις ήταν δημιουργική, πιθανότατα θα ήταν αρκετή και για να αναχαιτιστεί επί του παρόντος η τουρκική
προκλητικότητα στην ΑΟΖ, από την οποία
δεν γεννιούνται νόμιμα δικαιώματα, όπως
καλά γνωρίζει η Άγκυρα που επιδιώκει
ρόλο στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ οριστικά, οι προϋποθέσεις
για οριοθέτηση ανάμεσα σε Κύπρο - Τουρκία μόνο μετά από συνολική λύση του
Κυπριακού μπορούν να δημιουργηθούν
και η τουρκική επιθετικότητα να χαλιναγωγηθεί.
Ανεύθυνη θα ήταν η κριτική του ΑΚΕΛ,
αν δεν συνοδευόταν από προτάσεις. Ανούσιες θα ήταν οι προτάσεις μας, αν δεν
στόχευαν την άμεση και μακροπρόθεσμη
αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητι-

κότητας. Αν παραγνώριζαν την άρρηκτη
διασύνδεση της κατάστασης στο Κυπριακό με την αποθράσυνση της Τουρκίας.
Αλλαγή προσανατολισμού, αυτό προτείνουμε σε Προεδρικό - ΔΗΣΥ που φάνηκαν
αδύναμοι να ζυγίσουν, μετά από πέντε
δεκαετίες Κυπριακού, τη δύναμη της προοπτικής της λύσης ως τροχοπέδη στις
τουρκικές μεθοδεύσεις. Που βολεύτηκαν,
κοντόφθαλμα και λανθασμένα, να παίζουν
το μέλλον της Κύπρου στη ρουλέτα των
χρυσών διαβατηρίων, των πύργων και
του ξεπουλήματος δημόσιου πλούτου.
Αν θα καταφέρουν να κρυφτούν πίσω
από την κρίση που εκτυλίσσεται στην
ΑΟΖ, επαφίεται στους πολίτες. Είναι τη
χρεοκοπία των πολιτικών τους που επιχειρούν να κρύψουν πίσω από τα τεράστια
πλακάτ των φοβικών συνθημάτων της
προεκλογικής από τη μία και της εκβιαστικής, όπως την θέτουν, αναζήτησης
ενότητας από την άλλη. Όσο όμως κι αν
το επιδιώκουν οι επικοινωνιολόγοι Προεδρικού - Πινδάρου ο λογαριασμός για
τα σκάνδαλα, την εσωτερική κακοδιαχείριση, την αναλγησία και τους επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς στο Κυπριακό,
δεν μπορεί να περιμένει. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η πατρίδα όντως κινδυνεύει από την τουρκική επιθετικότητα
που δεν παρεμποδίστηκε, όχι από το
ΑΚΕΛ.

Η κ. Σταύρη Καλοψιδιώτου, είναι νομικός, διεθνολόγος, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
Ο Σπονδοφόρος απουσιάζει.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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«Ναυμαχίες»
στα νερά
του Δικαίου
της Θάλασσας









Από τη στιγμή που η
Τουρκία (έστω και αβάσιμα) αμφισβητεί, βάσει
του Διεθνούς Δικαίου, θα
πρέπει αφενός να μην
προβαίνει σε γεωτρήσεις
(αυτό δηλαδή που είπαν
ο Σερ Αλαν Ντάνκαν και
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ) κι
αφετέρου να αναζητήσει
λύση με την Κυπριακή
Δημοκρατία.

Το δίκαιο του Ντάνκαν και γιατί η Τουρκία
έχει άδικο βάσει του Διεθνούς Δικαίου
Ηνωμένα Έθνη
Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Με πυρ ομαδόν απάντησαν κυβέρνηση και κόμματα στη δήλωση
των Βρετανού υφυπουργού Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις,
Σερ Αλαν Ντάνκαν, όταν ρωτήθηκε
στη Βουλή των Κοινοτήτων για τις
τουρκικές γεωτρήσεις με το σκάφος
«Φατίχ» 34 ναυτικά μίλια από τον
Ακάμα. Για να θυμίσουμε τη δήλωση, ο Βρετανός αξιωματούχος
είπε πως «Η θέση του Ηνωμένου
Βασιλείου είναι ότι, σύμφωνα με
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας, διερευνητικές γεωτρήσεις δεν θα πρέπει να προχωρούν σε οποιαδήποτε
περιοχή στην οποία η κυριαρχία
είναι υπό αμφισβήτηση». Αργότερα,
το Φόρειν Όφις προέβη σε συμπληρωματική δήλωση, στην οποία
αφού επαναλήφθηκε η δήλωση
Ντάνκαν, προσετέθη αναφορά ότι
«αναγνωρίζουμε το κυριαρχικό δικαίωμα της Δημοκρατίας της Κύπρου να αξιοποιήσει το πετρέλαιο
και το αέριο στη διεθνώς συμφωνημένη Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της.
Πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο και
το αέριο της Κύπρου θα πρέπει να
αναπτυχθεί προς όφελος όλων των
Κυπρίων, όπως έχει ξαναπεί το Foreign Office». Ωστόσο, αν και ελλιπής και ηπιότερη σε σύγκριση
με τις αντιδράσεις της Ε.Ε. και των
ΗΠΑ, η δήλωση Ντάνκαν κάθε άλλο
παρά παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας (όπως αναφέρει η ανακοί-

νωση του ΔΗΣΥ). Το αντίθετο, η
αναφορά του σε μη διεξαγωγή γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενη περιοχή είναι απολύτως συμβατή με
τις πρόνοιες των άρθρων 74 και 83
της Συνθήκης για το Δίκαιο της
Θάλασσας (όπως θα εξηγήσουμε
στην ανάλυσή μας) κι αυτό ακριβώς
το σημείο έπρεπε να αξιοποιήσει
η Λευκωσία, ιδίως όταν υπάρχει η
πρόσκληση του ΥΠΕΞ, Νίκου Χριστοδουλίδη προς την Τουρκία, από
τον περασμένο Οκτώβριο, να καθίσουν οι δύο χώρες και να οριοθετήσουν τις ΑΟΖ τους.
Το αν η αντίδραση του προέδρου
οφείλεται σε προηγούμενα με τον
Άλαν Ντάνκαν από το Κραν Μοντάνα («υπήρξε και παραμένει απαράδεκτος ο κ. Άλαν Ντάνκαν», είπε
ο πρόεδρος Αναστασιάδης), ή έχει
να κάνει με τις έντονες προεκλογικές αντιπαραθέσεις των ευρωεκλογών, είναι δύσκολο να λεχθεί
με βεβαιότητα. Αρμόδια πηγή στη
Λευκωσία είπε στην «Κ» πως «θα
ανέμενε να πει επίσης η Βρετανία
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κάλεσε
την Τουρκία για καθορισμό ΑΟΖ
και ότι η γεώτρηση γίνεται 34 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου,
σε απόσταση 80 ναυτικών μιλίων
από την Τουρκία και περισσότερων
από 30 ναυτικά μίλια μέσα από τη
μέση γραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Κι ότι η Κύπρος έχει ζητήσει
από την Τουρκία να καθορίσουν
μεταξύ τους ΑΟΖ».
Με καθυστέρηση ολίγων ημερών από κάποιους στην Κύπρο
ασκήθηκε κριτική και για το σημείο
της δήλωση της εκπροσώπου του

Αν και ελλιπής και ηπιότερη σε σύγκριση με τις αντιδράσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, η δήλωση του Άλαν Ντάνκαν κάθε

άλλο παρά παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας. Η αναφορά του σε μη διεξαγωγή γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενη περιοχή είναι απολύτως συμβατή με τις πρόνοιες των άρθρων 74 και 83 της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας.








Το ζήτημα που προκλήθηκε με το «Φατίχ» κατέδειξε ότι χωρικά ύδατα,
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ
είναι αχαρτογράφητα νερά για κόμματα και ΜΜΕ.
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους (στις 5 Μαΐου), η οποία
είπε «οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθείσες
προθέσεις της Τουρκίας να ξεκινήσουν τις υπεράκτιες γεωτρήσεις
σε μια περιοχή την οποία ανακήρυξε (claimed) η Κυπριακή Δημοκρατία ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της».
Ωστόσο, κι αν ακόμη μεταφραστεί ως «διεκδικώ» το ρήμα claim,
πάλι είναι σωστό, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη περιοχή, αφού Κύπρος και Τουρκία δεν έχουν συμφωνήσει τις ΑΟΖ τους και η Τουρκία
διεκδικεί (αυθαίρετα, αλλά τις διεκδικεί) κάποιες περιοχές και η διαφορά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.

Η Κύπρος λέει βάσει του διεθνούς
δικαίου, ενώ η Τουρκία θέλει με
τη διπλωματία των κανονιοφόρων.

Περίπτωση αμφισβητήσεων
Από το 2011 που ανακαλύφθηκε
το «Αφροδίτη» και ξεκίνησαν οι
τουρκικές αμφισβητήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι διαπιστωμένο
ότι ακούγονται από μέσα ενημέρωσης, αλλά ακόμη και πολιτικά
κόμματα, λανθασμένες διατυπώσεις
για θέματα του Δικαίου της Θάλασσας. Ένα από συχνότερα σφάλματα, η αναφορά σε «τουρκικές
παραβιάσεις με πολεμικά σκάφη
εντός της Κυπριακής ΑΟΖ». Κάτι
τέτοιο θα συνέβαινε μόνο στην περίπτωση των χωρικών υδάτων. Σε
σχέση με τα 13 τεμάχια που έχει
προκηρύξει η Κυπριακή Δημοκρατία νότια και νοτιοδυτικά της ΑΟΖ
της, η Τουρκία αμφισβητεί –με βάση της γνωστής θεωρίας της ότι
τα νησιά σε κλειστές θάλασσες
έχουν μόνο χωρικά ύδατα– μόνο
τμήματα των τεμαχίων 4, 5, 6 και
7. Μάλιστα στο 6 και 7, οι έρευνες
της ΕΝΙ – TOTAL γίνονται σε μη
αμφισβητούμενες περιοχές.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα τεμάχια, η Τουρκία δεν έχει εγείρει
θέμα, καθώς δεν έχει πρόσοψη το
ψευδοκράτος σ’ αυτά (με εξαίρεση
το μπλόκο στην ΕΝΙ στο τεμάχιο
3 κι αυτό ίσως για διαφορετικούς
λόγους). Μάλιστα, στο τεμάχιο 10
της ΕΧΧΟΝMOBIL υπήρξε απόλυτη
σιγή από την Τουρκία, που δεν
οφείλεται μόνο στην παρουσία αμερικανικής εταιρείας. Σε σχέση με
το δυτικό και βόρειο μέρος της κυπριακής ΑΟΖ, εντελώς αυθαίρετα
η Τουρκία έχει καθορίσει ως όριο
τον παράλληλο 32, 16’ 18’’ στα βορειοδυτικά της Κύπρου (βόρεια του
Ακάμα) και ισχυρίζεται ότι όλες οι
περιοχές προς δυσμάς και νότο
είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα.
Έτσι, θέτει υπό αμφισβήτηση περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ (όπως
αυτή που βρίσκεται ο «Πορθητής»).
Τι προνοεί όμως το Δίκαιο της Θάλασσας σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων; Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διεκδικήσεις πέραν της μιας
χώρας, όπως στην περίπτωση Κύπρου – Τουρκίας, ισχύουν 2 πανομοιότυπα άρθρα της Συνθήκης για
το Δίκαιο της Θάλασσας. Το 74 για

την ΑΟΖ και το 83 για την υφαλοκρηπίδα. Η διατύπωση αναφέρει
πως όπου υπάρχει σε ισχύ συμφωνία μεταξύ δύο ενδιαφερομένων
κρατών, τα ερωτήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας (και ΑΟΖ) θα πρέπει
να προσδιορίζονται σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο, όπως στο άρθρο
38 του καταστατικού του Διεθνούς
Δικαστηρίου, για να επιτύχουν μία
ακριβοδίκαιη λύση».
Στο βαθμό που δεν υπάρχει συμφωνία, τα άρθρα 74 και 83 ζητούν
να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία
επίλυσης διαφορών μέσω τρίτων,
όπως προνοεί το Κεφάλαιο 15 (Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Δικαστήριο Δικαίου Θάλασσας, ή επιδιαιτησία). Κι ενόσω παραμένει
ανεπίλυτη η διαφορά, η παράγραφος 3 των άρθρων 74 και 83 καλεί
τα ενδιαφερόμενα κράτη, με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας,
«να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύναψη προσωρινών ρυθμίσεων πρακτικού χαρακτήρα και, κατά τη διάρκεια αυτής
της μεταβατικής περιόδου, να μη
θέσουν σε κίνδυνο ή να παρεμποδίσουν την επίτευξη της τελικής
συμφωνίας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν
θίγουν την τελική οριοθέτηση».
Άρα, από τη στιγμή που η Τουρκία
(έστω και αβάσιμα) αμφισβητεί,
βάση του Διεθνούς Δικαίου, θα
πρέπει αφενός να μην προβαίνει
σε γεωτρήσεις (αυτό δηλαδή που
είπαν ο Σερ Αλαν Ντάνκαν και το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ) κι αφετέρου
να αναζητήσει λύση με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γιατί η Τουρκία έχει άδικο βάση του Διεθνούς Δικαίου
Ο επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη για
το Δίκαιο της Θάλασσας, πρέσβης
Ανδρέας Ιακωβίδης (σήμερα επί
τιμή), μας είπε ότι για τα δύο αυτά
άρθρα έγινε μεγάλη συζήτηση στη
διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης
της Συνθήκης. Η μία πλευρά –στην
οποία βρισκόταν η Κύπρος και η
Ελλάδα– ζητούσε η μέση γραμμή
να καθοριστεί ως το όριο, ενώ η
άλλη πλευρά (με την οποία συντάχθηκε και η Τουρκία) ζητούσε
ακριβοδίκαιες αρχές (equitable
principles), μία διατύπωση που
κατ’ ουσία είναι αυθαίρετη και υποκειμενική.
«Για να αποφευχθεί το αδιέξοδο,
ο Σιγκαπουριανός πρόεδρος της
διάσκεψης βρήκε μία φόρμουλα,
η οποία συμπεριλήφθηκε στα άρθρα 74 και 83 της Συνθήκης.
Ο πρέσβης Ανδρέας Ιακωβίδης

σημείωσε, ωστόσο, πως όπου προέκυψαν υποθέσεις διαφορών μεταξύ χωρών στην οριοθέτηση ΑΟΖ
ή υφαλοκρηπίδας, τα διάφορα δικαστήρια που επελήφθησαν αυτών
ξεκινούν με αφετηρία τη μέση
γραμμή και αναλόγως των περιστάσεων και των επιχειρημάτων
της κάθε πλευράς, η μέση γραμμή
μπορεί να τροποποιηθεί. «Κατά
συνέπεια υπάρχει κάθε λογική να
ισχύσει η μέση γραμμή και για την
οριοθέτηση της ΑΟΖ της Κύπρου
με την Τουρκία», είπε ο κ. Ιακωβίδης. Η Τουρκία ενίσταται σταθερά
εδώ και δεκαετίες, στο να έχουν
τα νησιά υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.
Ο πρέσβης Ανδρέας Ιακωβίδης αναφέρει ότι η Τουρκία επιχείρησε να
το περάσει στη Διάσκεψη για το
Δίκαιο της Θάλασσας, «αλλά το πολεμήσαμε και το κερδίσαμε. Έτσι,
άρθρο 121 παρ. 2 δίδει ρητά και

Ο επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη για το Δίκαιο
της Θάλασσας, πρέσβης Ανδρέας Ιακωβίδης.

απερίφραστα στα νησιά γενικά
(εκτός των βραχονησίδων) να έχουν
ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή, χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα
και ΑΟΖ, με τον ίδιο τρόπο που
έχουν άλλες περιοχές». Μετά η
Τουρκία δοκίμασε να πείσει να
ισχύει το άρθρο 121 μόνο σε ωκεανούς και ανοιχτές θάλασσες, που
δεν επηρεάζουν άλλες χώρες, ενώ
για τις κλειστές θάλασσες που αφορούν τα άρθρα 122 και 123 της Συνθήκης, να ισχύουν ειδικοί κανόνες
ως προς τον καθορισμό και τις ειδικές συνθήκες. «Και αυτό το πολεμήσαμε και οι Τούρκοι απέτυχαν.
Στα δύο αυτά άρθρα υπάρχει πρόνοια για συνεργασία για θέματα
περιβάλλοντος, αλιείας κ.ά. των
κρατών σε ημίκλειστες και κλειστές
θάλασσες, όπως η Μεσόγειος, η
Βαλτική και η Καραϊβική. Όμως τίποτε που να διαφοροποιεί την κα-

τάσταση που εκτίθεται στο άρθρο
121 παρ. 2». Την ίδια στιγμή, ούτε
οι Τουρκοκύπριοι νομιμοποιούνται
να διαπραγματεύονται ή να συμμετέχουν σε διαπραγμάτευση με
ξένες εταιρείες, όσον αφορά την
παροχή δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεων της ΑΟΖ.
«Πώς γίνεται μία οντότητα που
βάσει των ψηφισμάτων 541 και
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νομικώς άκυρη και καλούνται
όλα τα κράτη να μην παρέχουν
βοήθεια σ’ αυτό το μόρφωμα, μπορεί να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία; Το ίδιο ισχύει και για τη
‘συμφωνία’ που ‘σύνηψε’ με την
Τουρκία το 2011 για την υφαλοκρηπίδα του βορείου τμήματος»,
είπε ο κ. Ιακωβίδης. Η οποία, πέραν
του ότι είναι νομικά παράνομη, είναι και ετεροβαρής υπέρ της Τουρκίας.
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Σύνδεση «Αφροδίτης» με τιμή πετρελαίου
Κατέληξαν στα εμπορικά μερίδια κυβέρνηση και κοινοπραξία, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για πώληση του φυσικού αερίου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η ανακοίνωση από πλευράς υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, πως επήλθε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία
του κοιτάσματος «Αφροδίτη», για
αλλαγές στο συμβόλαιο αναλογικού
καταμερισμού, ουσιαστικά ανοίγει
τον δρόμο στο εμπορικό κομμάτι
του όλου έργου. Ένα ζήτημα το
οποίο προχωράει με ρυθμούς χελώνας, εάν ληφθεί υπόψη πως η
πρώτη γεώτρηση στο τεμάχιο 12
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2011. Η συμφωνία στην οποία
αναφέρθηκε ο κ. Λακκοτρύπης αφορά τα εμπορικά μερίδια που κατέχουν, Κυπριακή Δημοκρατία και
κοινοπραξία, επί του «Αφροδίτη».
Οι τρεις εταιρείες (Noble Energy,
Shell και Delek) είχαν υποβάλει αίτημα προκειμένου να διαφοροποιηθούν τα ποσοστά που προνοούνται
στο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί,
ένεκα της τιμής του Φ.Α. στις διεθνείς αγορές. Ένα αίτημα το οποίο
εξετάστηκε και είχε ως κατάληξη
τη συμφωνία διαφοροποίησης των
μεριδίων, συμφωνία η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα. Πηγές από τον
χώρο της βιομηχανίας υδρογονανθράκων θέλουν τις δύο πλευρές να
έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο το
οποίο δεν περιλαμβάνει σταθερά
ποσοστά, αλλά μια κλίμακα υπολογισμού, η οποία έχει ως βάση,
την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τιμή η οποία επηρεάζει το εμπορικό κομμάτι του Φ.Α.
στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα
με τη συμφωνία για τα εμπορικά
ποσοστά του κοιτάσματος, όλες οι
πληροφορίες συγκλίνουν πως η κυβερνητική πλευρά συμφώνησε με
την κοινοπραξία στην αλλαγή όρων

έχουν καταλήξει για διοχέτευση
του Φ.Α., από το «Αφροδίτη» στο
τερματικό υγροποίησης στο
Ιντκου της Αιγύπτου. Το τελευταίο
εμπόδιο μέχρι την έναρξη παραγωγής του έργου είναι οι υποδομές,
τουτέστιν ο αγωγός μεταφοράς του
Φ.Α. Επί του προκειμένου ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης
έχει αναδείξει το σχέδιο ανάπτυξης
και παραγωγής του κοιτάσματος,
ως το επόμενο βήμα που θα οδηγήσει στην άδεια εκμετάλλευσης
που θα δοθεί στην κοινοπραξία.
Από εκεί και πέρα, όπως τόνισε,
ανοίγει ο δρόμος για να διοχετευθεί
το φυσικό αέριο στα τερματικά της
Αιγύπτου και από εκεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

του αρχικού συμβολαίου, αναφορικά
με τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και εκμετάλλευσης των ποσοτήτων Φ.Α.

Η συμφωνία

Πολύ πριν τεθεί και επίσημα
θέμα για τα εμπορικά μερίδα του
«Αφροδίτη», είχαν εκφραστεί έντονοι προβληματισμοί αναφορικά
με το κατά πόσο ήταν εμπορικά
βιώσιμο το όλο έργο. Οι απόψεις
που εκφράζονταν είχαν ως σημείο
αναφοράς την επικρατούσα εικόνα
που παρουσίαζε το Φ.Α. στις διεθνείς
αγορές, ένεκα της τιμής του πετρε







Της συμφωνίας με την
κοινοπραξία του κοιτάσματος αναμένεται να
ακολουθήσει η υποβολή
και έγκριση του σχεδίου
ανάπτυξης και παραγωγής του «Αφροδίτη».
Το κυπριακό Φ.Α.
όπως όλα δείχνουν θα
καταλήξει στην Αίγυπτο.
λαίου. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές
πτυχές τις φερόμενης συμφωνίας
κυβέρνησης και κοινοπραξίας, οι
υπάρχουσες πληροφορίες από πρόσωπα που παρακολουθούν τη βιομηχανία υδρογονανθράκων επιστάμενα, θέλουν τα δύο μέρη να κατέληξαν σε μια φόρμουλα που να λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του
μαύρου χρυσού διεθνώς. Στη λογική
αυτή, όπως υποστηρίζουν, η παρουσιαζόμενη συμφωνία δεν περιλαμβάνει μια απλή διαφοροποίηση

Η διαφορά με Ισραήλ

Η συμφωνία επί των ποσοστών για τα μερίδια του «Αφροδίτη» θα ανακοινωθεί μόλις κλείσουν και δύο ζητήματα νομι-

κής υφής. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσοστό της Δημοκρατίας δεν προβλέπεται να υποχωρήσει πέραν του 50%.
των ποσοστών μεριδίων του αρχικού
συμβολαίου. Από τον χώρο των
υδρογονανθράκων λέγεται πως οι
δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια
κλιμακωτή μέθοδο καθορισμού του
ποσοστού μεριδίων, ορίζοντας κατώτατο και ανώτατο όριο διακύμανσης. Όπως εξηγούν τεχνοκράτες
σε μια τέτοια περίπτωση όταν οι
τιμές του πετρελαίου θα μειώνονται,
συμπαρασύροντας τις τιμές του
Φ.Α. προς τα κάτω, το ποσοστό μεριδίου της Δημοκρατίας θα μειώνεται

με παράλληλα ισόποση αύξηση του
ποσοστού των εταιρειών. Το ίδιο
θα συμβαίνει, αντίστροφα, όταν οι
τιμές του Φ.Α. θα ανεβαίνουν. Με
βάση τα όσα είχαν αφεθεί να διαρρεύσουν από τον Αύγουστο του
2018 που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για αναπροσαρμογή όρων
του συμβολαίου, η κυβερνητική
πλευρά απέρριπτε κάθε σκέψη να
αποδεχθεί υποχώρηση του ποσοστού της Δημοκρατίας κάτω από
το 50%. Να υπενθυμίσουμε πως με

βάση το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, το ποσοστό μεριδίου της
Δημοκρατίας ήταν στο 60% και της
κοινοπραξίας στο 40%.

Συμφωνία με Αίγυπτο

Η επίλυση του ζητήματος με τα
μερίδια επί του κοιτάσματος, πιστεύεται πως θα ανοίξει τον δρόμο
για την πώληση του Φ.Α. στην Αίγυπτο. Στο εμπορικό κομμάτι όλες
οι πληροφορίες που υπάρχουν συγκλίνουν πως τα ενδιαφερόμενα μέρη

A development by

Οι εξελίξεις που αφορούν το κοίτασμα «Αφροδίτη» δεν φαίνεται να
επηρεάζονται από την εκκρεμότητα
που υπάρχει με το Ισραήλ. Αυτό
τουλάχιστον βγάζει προς τα έξω το
Υπουργείο Ενέργειας. Θέση της
Λευκωσίας είναι ότι «ναι μεν η δομή
του κοιτάσματος εκτείνεται, αλλά
δεν υπάρχει καμιά απολύτως ένδειξη
ότι το κοίτασμα εκτείνεται από τη
μεριά του Ισραήλ». Όπως έγινε γνωστό, η κυπριακή πλευρά θα καταθέσει εντός των επόμενων ημερών
αναθεωρημένη πρόταση για τρόπους διαχείρισης στην περίπτωση
που το Φ.Α. εκτείνεται προς τη μεριά
του Ισραήλ και από εκεί και πέρα,
κυβερνητικοί αξιωματούχου παραπέμπουν στον δομημένο διάλογο
που βρίσκεται σε εξέλιξη για συμφωνία. Ωστόσο, ασχέτως χρονικής
κατάληξης των διαπραγματεύσεων
με την ισραηλινή πλευρά, η ανάπτυξη και παραγωγή του «Αφροδίτη»
δεν θα καθυστερήσει επισημαίνουν
κυβερνητικοί κύκλοι.
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Tουρκικές διεκδικήσεις και διεθνές δίκαιο
Η «Κ» παραθέτει τις πρόνοιες που διέπουν το Δίκαιο της Θάλασσας με φόντο τις παραβατικές κινήσεις της Άγκυρας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μ

.Υ
Φ

ΑΛ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ

ΟΚ

ΡΗ

ΠΙ

1500Μ

ΝΟ

1200Μ

ΑΚΤΗ

ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ
ΖΩΝΗ
500Μ

Το νομικό καθεστώς που διέπει την
υφαλοκρηπίδα ενός κράτους, αλλά
και τις περιοχές που είναι ευρέως
γνωστές ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έχουν καθορισθεί
με μια σειρά διεθνών συμβάσεων
τα τελευταία 69 χρόνια. Συμβάσεις
γνωστές ως και το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό
από μεγάλο αριθμό κρατών. Ανάμεσα
στις χώρες που μέχρι σήμερα δεν
έχουν υιοθετήσει το συμφωνημένο
νομικό πλαίσιο επί της θαλάσσης
είναι και η Τουρκική Δημοκρατία,
η οποία όχι μόνο στην περίπτωση
της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά
και στην πλευρά της Ελλάδας ερμηνεύει το Δίκαιο της Θάλασσας με
ένα δικό της σκεπτικό, προηγούμενο
του οποίου δεν υπάρχει. Με βάση
την απεικόνιση που έγινε από πλευράς «Κ» φαίνεται ξεκάθαρα το τι
επιδιώκει η Τουρκία στην περιοχή.
Μετά τα τελευταία γεγονότα στην
αποκλειστική οικονομική ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η «Καθη-

αποτελεί διεθνές δίκαιο και αναφέρεται κυρίως στις εξουσίες του κράτους στον θαλάσσιο χώρο και στους
βυθούς των θαλασσών, ανεξάρτητα
εάν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη
χώρα το αποδέχεται ή όχι. Σήμερα
είναι αναγνωρισμένο ότι το παράκτιο κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία
στη γειτονική προς την ξηρά θαλάσσια περιοχή που ονομάζεται αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα.
Υφαλοκρηπίδα αποτελεί τον βυθό
της θάλασσας από την ακτή μέχρι
το σημείο όπου το βάθος των υπερκείμενων υδάτων μπορεί να φτάσει
μέχρι και τα 200 μέτρα.
Η δικαιολογητική βάση της νομικής φύσεως των δικαιωμάτων του
παράκτιου κράτους πρώτα θεμελιώθηκε στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το
1969 περί της υφαλοκρηπίδας στη
Βόρεια θάλασσα και έδωσε κυριαρχικά δικαιώματα στο παράκτιο κράτος. Τα δικαιώματα του παράκτιου
κράτους είναι αποκλειστικά και κα-

200Μ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

ΔΑ

νένα άλλο κράτος δεν μπορεί να τα
επικαλεστεί. Σχετικά πρόσφατα
χρονικά σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα θεσπίστηκε στο Διεθνές
δίκαιο και η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), η οποία περιλαμβάνει ένα πλέγμα δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του παράκτιου κράτους και των άλλων κρατών που καθορίζονται με γνώμονα την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων
αλιείας και προστασίας του πλούτου
υπέρ του παράκτιου κράτους για
έρευνα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα
της ΑΟΖ είναι της ίδιας ποιοτικής
αξίας με αυτά της υφαλοκρηπίδας
για την έρευνα και εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων της περιοχής
αυτής και υπάρχει επίσης και δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους
για έρευνα. Εάν το παράκτιο κράτος
δεν κηρύξει την ΑΟΖ τότε και πάλι
εξακολουθεί να έχει ipso iure τα
γνωστά κυριαρχικά δικαιώματα στο
έδαφος και το υπέδαφος ως υφαλοκρηπίδα.








Το Δίκαιο της Θάλασσας
αποτελεί διεθνές δίκαιο
και αναφέρεται κυρίως
στις εξουσίες του κράτους στον θαλάσσιο
χώρο και στους βυθούς
των θαλασσών, ανεξάρτητα εάν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα
το αποδέχεται ή όχι.
μερινή» επιχειρεί να φωτίσει το νομικό καθεστώς που διέπει το δίκαιο
των παραθαλάσσιων και θαλάσσιων
περιοχών των νησιών. Το σύνολο
των θεμάτων του Δίκαιο της Θάλασσας αντιμετωπίστηκε μετά το
1950 από την επιτροπή του Διεθνούς
Δικαίου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Ογδόντα έξι
συμμετέχοντα κράτη αποδέχθηκαν
τη θέσπιση τεσσάρων διεθνών συμβάσεων που αφορούσαν:
1. Την αιγιαλίτιδα και τη συνορεύουσα ζώνη.
2. Την ανοικτή θάλασσα.
3. Την υφαλοκρηπίδα.
4. Την αλιεία και την προστασία
των βιολογικών πόρων της ανοικτής θάλασσας.
Μετά την προσπάθεια αυτή ακολούθησε η τρίτη συνδιάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών 1974 με πολλές
συνόδους από τότε που οδήγησε
το 1982 (13η Σύνοδος) στην επεξεργασία ενός κειμένου πέραν των
100 άρθρων που μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές ονομάστηκε «επίσημο
σχέδιο συμμαχιών για το δίκαιο της
θάλασσας». Το Δίκαιο της Θάλασσας
καθορίζει δύο βασικές ζώνες στον
θαλάσσιο χώρο, την αιγιαλίτιδα
ζώνη και την ανοικτή θάλασσα. Το
υπέδαφος του βυθού πέρα από την
αιγιαλίτιδα ζώνη ονομάζεται υφαλοκρηπίδα. Το Δίκαιο της Θάλασσας

Το χρονικό
του «Φατίχ»
2008: Ένα από τα δύο πλωτά

γεωτρύπανα που το ζεύγος Αγγελόπουλου παρήγγειλε στα
ναυπηγεία της Hyundai στη Νότιο Κορέα.
Κόστος γεωτρύπανου 860

εκατ. δολάρια.
Το πλοίο παραλήφθηκε το

2011. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ίδια η κ. Αγγελοπούλου
βάφτισε το «Deep Sea Metro».
Το «Deep Sea Metro II» έως τα

μέσα του 2015 ήταν πλοίο ελληνικών συμφερόντων, καθώς
ανήκε κατά 60% σε εταιρεία
της Γιάννας και του Θόδωρου
Αγγελόπουλου.
30 Μαρτίου 2016 το «Deep Sea

Metro II» πωλήθηκε στη ναυτιλιακή εταιρεία Chalfont Shipping, που εδρεύει στον αμερικανικής εποπτείας φορολογικό
παράδεισο Marshal Islands του
Ειρηνικού Ωκεανού.
Το φθινόπωρο του 2017, η Ch-

ΤΟΥΡΚΙΑ

alfont μεταπώλησε το «Deep
Sea Metro II» στην Turkish Petroleum προς 210 εκατ. δολ.
Φθινόπωρο του 2017 το «Deep

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΟΖ

ΣΥΡΙΑ

Λευκωσία

Sea Metro II» αναχώρησε από
το νορβηγικό λιμάνι Hoylandbaygda όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο.
Μεσάνυχτα 30ής προς 31ης

Δεκεμβρίου 2017 αγκυροβόλησε στον κόλπο της Νικομήδειας
στην Τουρκία.

ΚΥΠΡΟΣ

Το γεωτρύπανο παρέμεινε στο

κόλπο της Νικομήδειας πέντε
μήνες, αλλάζοντας όνομα από
«Deep Sea Metro II» σε «Φατίχ».

Όριο Κύπρου - Λιβάνου (2007)

ΛΙΒΑΝΟΣ
Όριο Κύπρου - Ισραήλ (2010)
Όριο

Κύπρ

ου -

31/5/2018: Το πλωτό γεωτρύ-

πανο «Φατίχ» απέπλευσε από
τον κόλπο της Νικομήδειας, με
κατεύθυνση την Ανατολική Μεσόγειο.
4/6/2018: Αγκυροβολεί στο λι-

Αιγύ

πτου

μάνι της Αττάλειας, βορειοδυτικά της Κύπρου.

(200

3)

Αμφισβητούμενη
περιοχή

31/10/2018: Ξεκίνησε την

ΙΣΡΑΗΛ

πρώτη γεώτρηση ανοιχτά της
Αττάλειας.
Αρχές του 2019 ολοκληρώνον-

ται οι εργασίες του «Φατίχ»
ανοιχτά της Αττάλειας.
3/5/2019: Μεσάνυχτα Πέμπτης

Όρια της Κυπριακής ΑΟΖ βάσει των οριοθετήσεων
με Αίγυπτο (2003), Λίβανο (2007) και Ισραήλ (2010).
Στις υπόλοιπες μη οριοθετημένες περιοχές η χάραξη
της Κυπριακής ΑΟΖ έχει γίνει βάσει της μέσης γραμμής.

το τουρκικό γεωτρύπανο αναχωρεί από την Αττάλεια για την
κυπριακή ΑΟΖ.
4/5/2019: Ξημερώματα Σαβ-

βάτου εισέρχεται στην κυπριακή ΑΟΖ δυτικά της Πάφου,
όπου αγκυροβολεί 36 ναυτικά
μίλα ανοιχτά του Ακάμα όπου
και παραμένει.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Ο

ΑΟΖ - Στραβά αρμενίζουμε με προεκλογική πυξίδα

ι προεκλογικές σκοπιμότητες
οδήγησαν την κυβέρνηση
και την πλειοψηφία των κομμάτων στην υιοθέτηση της ανεδαφικής κατ’ εμέ θεωρίας για «δεύτερη
εισβολή». Η θεωρία αυτή απορρίφθηκε πανηγυρικά στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Ρουμανίας.
Τώρα συνεχίζοντας στην ίδια λογική στοχοποιούμε τον εύκολο
μπαμπούλα την κακή Βρετανία.
Αρχικά υπήρξε η κακή και επικίνδυνη δήλωση του Βρετανού υπουργού Ευρώπης κ. Alan Duncan που
επιδεχόταν και άλλων ερμηνειών.
Η αντίδρασή μας συνεχίστηκε
παρά τη νέα και πολύ προσεκτική
ανακοίνωση του βρετανικού ΥΠΕΞ
που έβαζε τα πράγματα στη θέση
τους. Αξιολογώ την ανακοίνωση
αυτή ως θετική, αφού πρώτο θεωρεί
ως μόνη υπό αμφισβήτηση περιοχή

εκείνη που το «Φατίχ» δραστηριοποιείται σήμερα. Η περιοχή αυτή
εμπεριέχεται στις συντεταγμένες
της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί
η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στις δικές μας. Αμφότερες οι χώρες τις έχουν καταθέσει στον ΟΗΕ. Η Βρετανία, επικαλούμενη τη διεθνή πρακτική,
προτείνει όπως μέχρι τη διευκρίνηση του καθεστώτος της περιοχής
αυτής (εννοείται με οριοθέτηση) οι
δύο χώρες θα πρέπει να απέχουν
από ερευνητικές και γεωτρητικές
δραστηριότητες. Γιατί θυμώνουμε;
Το δε μορατόριουμ ερευνών γι’ αυτή
την περιοχή προστατεύει εμάς. Στην
ουσία η βρετανική πρόταση απευθύνεται στην Τουρκία. Εκείνη είναι
που κάνει σήμερα γεωτρήσεις. Εμείς
ούτε καν θαλάσσια οικόπεδα δεν
έχουμε δημιουργήσει στην ευρύτερη








Η Βρετανία, επικαλούμενη τη διεθνή πρακτική,
προτείνει όπως μέχρι τη
διευκρίνηση του καθεστώτος της περιοχής αυτής οι δύο χώρες θα πρέπει να απέχουν από
ερευνητικές και γεωτρητικές δραστηριότητες.
περιοχή δυτικά και βόρεια της Πάφου πλην κάποιων μικρών τμημάτων των οικοπέδων 4, 5, 6, 7 και 1.
Πέραν όμως αυτού η Βρετανία τονίζει με την ανακοίνωσή της πως
η Κυπριακή Δημοκρατία (και όχι
απλώς η Κύπρος) νομιμοποιείται

να αξιοποιεί τα 13 οικόπεδα που
δημιούργησε και ευρίσκονται εντός
της συμφωνημένης ΑΟΖ.
Ας σταματήσουμε, λοιπόν, να
κάνουμε επιλεκτική ανάγνωση του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου
της Θάλασσας. Δεν αρκεί να δηλώνεις ότι έχεις ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Χρειάζεται καθορισμός
των ορίων τους και αυτό δεν γίνεται
μονομερώς. Η διεθνής πρακτική
λέει πως τα όρια τους, εάν υπάρχουν
επικαλυπτόμενες ζώνες, προκύπτουν μετά από διμερείς συμφωνίες
των γειτονικών κρατών ή αποφάσεις διαιτητικών οργάνων ή του
διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.
Ας μη θεωρούν πολλοί τη μέση
γραμμή μεταξύ Κ.Δ. και Τουρκίας
ως δεδομένη παρά το ότι υπάρχει
το θετικό για μας προηγούμενο της
Αιγύπτου. Ο ΥΠΕΞ κ. Χριστοδου-

λίδης έχει ήδη προσκαλέσει την
Τουρκία σε διαπραγματεύσεις για
την οριοθέτηση των μεταξύ μας
θαλασσών. Αυτή τη φορά χρειάζεται πέραν από την επανάληψη της
πρόσκλησης να προστεθεί και η
έκκληση-πρότασή μας όπως, μέχρι
να καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα αυτές οι διαπραγματεύσεις,
να ισχύσει για την επίμαχη περιοχή
αμοιβαίο μορατόριουμ ερευνητικών
δραστηριοτήτων!
Ενδεχομένως η Βρετανία θα
μπορούσε να βοηθήσει σε μία τέτοια πρωτοβουλία χάρις στις άριστες σχέσεις της με τις δύο χώρες.
Εκ των πραγμάτων οι διαπραγματεύσεις –αν γίνουν– θα γίνουν με
μεσολάβηση τρίτου μέρους, αφού
η Τουρκία αρνείται να συνομιλήσει
επίσημα με την Κ.Δ. την οποία δεν
αναγνωρίζει. Ανάλογες διαπραγ-

ματεύσεις για θέματα ΑΟΖ, όπου
το ένα μέρος δεν αναγνωρίζει το
άλλο γίνονται ήδη μεταξύ των γειτόνων μας Ισραήλ και Λιβάνου.
Εκεί μεσολαβητής είναι οι ΗΠΑ.
Αντί, λοιπόν, να αναζωπυρώνουμε,
για προεκλογικές σκοπιμότητες,
τα αντιβρετανικά σύνδρομα που
υπάρχουν ανάμεσα σε πολλούς πολίτες της χώρας μας, ας διαβάσουμε
θετικά τη γραπτή ανακοίνωση του
βρετανικού ΥΠΕΞ και ας αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Επιτέλους ας μάθουμε
από τα μεγάλα ιστορικά λάθη της
διακυβερνητικής του 1948 (απόρριψη αυτοκυβέρνησης) και του αμερικανοβρετανοκαναδικού σχεδίου
του 1978 (απόρριψη επιστροφής
Αμμοχώστου).

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
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O ANTΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Τουρκία και Αναστασιάδης
έθεσαν θέμα δύο κρατών
Ο ΔΗΣΥ μας φλόμωσε στα συνθήματα που τελικά αποδείχτηκαν ψεύτικα λόγια και μεγάλα , τονίζει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Προειδοποιούσαμε πως το παρατεταμένο αδιέξοδο θα θέσει πάνω
στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών.
Τέθηκε. Όχι μόνο από την τουρκική
πλευρά, αλλά δυστυχώς και από
τον Νίκο Αναστασιάδη. Είναι εκατοντάδες εκείνοι που λένε πως τους
το έθεσε ο κ. Αναστασιάδης λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού,
διερωτούμενος για ποιο λόγο προκύπτουν οι χλιαρές τοποθετήσεις
της διεθνούς κοινότητας από τη
στιγμή που έχουμε το δίκαιο με το
μέρος μας. Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ
φλόμωσε σε συνθήματα που τελικά
αποδείχτηκαν ψεύτικα, μεγάλα λόγια, καθώς, όπως είπε αποδείχτηκε,
πολλές φορές στο παρελθόν δεν
είχαν πρόβλημα να υποσκάψουν
το Κυπριακό για να κερδίσουν την
εξουσία. Μιλάει και για τη συνεργασία με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
«Συμφωνήσαμε ότι αν θα προχωρήσουμε με αυτό το εγχείρημα,
δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε εμείς
ούτε εκείνος να αποτύχουμε γιατί
θα απογοητεύσουμε τους Ε/κ και
τους Τ/κ. Άρα η ευθύνη που αναλαμβάνουμε είναι τεράστια και
εμείς και ο Νιαζί» αναφέρει χαρακτηριστικά.
–Είχατε έναν κώδικα συνεννόησης με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Πώς φτάσατε σε αυτή την άνευ
προηγουμένου αντιπαράθεση;
Είναι για λόγους πόλωσης και
συσπείρωσης;
–Εμείς ό,τι λέγαμε πριν εξακολουθούμε να τα λέμε και σήμερα.
Αν θα πρέπει να αναζητηθεί κάποιος, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί,
αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο οποίος κάτω από τον πανικό των
αντιδράσεων που αντιμετωπίζουν
από τους οπαδούς τους προσπαθούν
να δαιμονοποιήσουν το ΑΚΕΛ. Οι
οπαδοί τους, όμως, δεν αντιδρούν
έτσι, γιατί τους έπεισε το ΑΚΕΛ.
Αντιδρούν γιατί έχουν ενοχληθεί
σφόδρα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση. Και υπάρχουν δύο συγκεκριμένα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Διορίστηκε μια διερευνητική επιτροπή, για τα θέματα
του Συνεργατισμού. Κατέληξε σε
ένα πόρισμα που και ο Νίκος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ προσπάθησαν να απαξιώσουν σε αντίθεση
με όσα έλεγαν όλα τα προηγούμενα
χρόνια για τον σεβασμό που πρέπει
να επιδεικνύεται στα πορίσματα
των ερευνητικών επιτροπών. Αυτό
ενόχλησε τον κόσμο. Το δεύτερο
ήταν τα εγκλήματα του καθ’ ομολογία κατά συρροή δολοφόνου. Το
ΑΚΕΛ είπε όσα έλεγε και ολόκληρη
η κοινωνία. Ότι η αστυνομία έδειξε
ολιγωρία και εγκληματική αμέλεια,
η οποία δυστυχώς προέκυψε από

το ότι ήταν αλλοδαπές τα θύματα
και ότι αυτό δείχνει ρατσισμό. Τον
ρατσισμό μπορούμε να τον δούμε
και από τη δημόσια τοποθέτηση
του κ. Αναστασιάδη με το «ανεξάρτητα αν ήταν αλλοδαπές». Αυτό
στέλνει ένα μήνυμα για το πώς η
κυβέρνηση προσεγγίζει αυτά τα
θέματα και ποιες νοοτροπίες καλλιεργούνται.
–Λένε πως ασκείτε στείρα κριτική γιατί έστω κι αν παραιτήθηκε ο υπουργός και παύθηκε
ο αρχηγός, εσείς συνεχίσατε να
αντιδράτε.
–Ένα πράγμα που διακρίνει τον
ΔΗΣΥ, τον Αβέρωφ Νεοφύτου και
τον Νίκο Αναστασιάδη είναι ότι
κτίζουν οι ίδιοι μια ρητορική για
το τι λέει το ΑΚΕΛ που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και
απαντούν σε αυτή τη ρητορική.
Μόνο παχυδερμία έχει να επιδείξει
ο κ. Νικολάου όλα τα χρόνια που
βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιχείρησαν να μας κοροϊδέψουν, όταν τελικά παραιτήθηκε παρουσιάζοντάς τον ως πρότυπο πολιτικής ευθυξίας. Δεν θα
το ανεχτούμε και πρέπει να το καταλάβουν.
–Για την κρίση στην ΑΟΖ κατηγορείστε για χαιρεκακία, όταν
ειρωνευτήκατε μέσα από ανάρτησή σας τις τριμερείς. Ήταν
λανθασμένη εκείνη η τοποθέτηση τελικά;
–Εδώ και δύο χρόνια το ΑΚΕΛ
προειδοποιεί για τρία πράγματα.
Πρώτο ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο θα θέσει πάνω στο τραπέζι τη
λύση δύο κρατών. Τέθηκε. Όχι μόνο
από την τουρκική πλευρά, αλλά δυστυχώς και από τον Νίκο Αναστασιάδη. Είναι εκατοντάδες εκείνοι
που λένε πως τους το έθεσε ο κ.
Αναστασιάδης. Το δεύτερο που λέγαμε είναι οτι θα προκύψει θέμα
με την παρουσία της UNFICYP στην
Κύπρο. Αυτό το θέμα τίθεται και
συζητιέται συνεχώς. Λέγαμε και
ότι η Τουρκία θα προκαλέσει στην
ΑΟΖ, πως θα μας δυσκολέψει στο
να προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις
και θα επιχειρήσει να προκαλέσει,
τρυπώντας η ίδια στην ΑΟΖ. Η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ από την άλλη
μας έλεγαν ότι με τις τριμερείς συνεργασίες, την αναβάθμιση των
σχέσεών μας με τις ΗΠΑ, θωρακίσαμε την ΑΟΖ. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουαρίου ο υπουργός
Εξωτερικών υποστήριζε πως έχουμε
μηχανισμούς αντιμετώπισης των
όποιων τουρκικών προκλήσεων και
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είδαμε βεβαίως πώς εξελίχθηκαν τα
πράγματα. Τι θα προτιμούσατε; Να
σιωπήσουμε; Ο ΔΗΣΥ θέλει να μη
μιλάμε, μας είπαν πως αρκετά μας
ανεχτήκαν. Δεν μας θέλουν ούτε
να μιλάμε ούτε να χαμογελούμε.
Εγώ τους λέω πως δεν πρόκειται
να μας φιμώσουν. Αν ήταν στη θέση

Οι οπαδοί του ΔΗΣΥ δεν αντιδρούν έτσι γιατί τους έπεισε το ΑΚΕΛ. Αντιδρούν γιατί έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τον τρό-

πο που συμπεριφέρεται ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Αν θα πρέπει να αναζητηθεί κάποιος ο οποίος
έχει διαφοροποιηθεί
αυτός είναι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, που κάτω από
τον πανικό των αντιδράσεων που αντιμετωπίζουν από τους οπαδούς
τους προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν το ΑΚΕΛ.
μας με αυτά που συμβαίνουν σήμερα και με τις χλιαρότατες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας,
να είστε σίγουροι πως θα έλεγαν
πράγματα, τα οποία θα ήταν πολλαπλάσια επικριτικά για τη δική
μας κυβέρνηση.
–Οι τριμερείς δεν βοηθούν τελικά;
–Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να έχουν

πρακτικά αποτελέσματα. Έγιναν
τόσες τριμερείς όπου παρουσιάζουμε το Ισραήλ ως την πιο φιλική
σε μας χώρα και σε ό,τι αφορά τα
θέματα του φυσικού αερίου, είμαστε
στο δικαστήριο μαζί τους. Δεν καταφέραμε μετά από τόσες τριμερείς
και διμερείς να λύσουμε ένα απλό
πρόβλημα. Στο θέμα της αναβάθμισης των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ
και την προσπάθεια της κυβέρνησης να μας δέσει στο άρμα των
ΗΠΑ, τι διαφορετικό είπε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ από αυτά
που είπε ο Ντάνκαν; Τα ίδια ακριβώς. Για ποιο λόγο δεν αντέδρασαν
τότε στη δήλωση των ΗΠΑ; Γιατί
αντιδρά μόνο στη δήλωση Ντάνκαν;
–Χλιαρή βεβαίως ήταν και η τοποθέτηση του γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών…
–Δεν πρέπει να διερωτηθούμε
όλοι μας γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση; Η Τουρκία παρανομεί,
είναι πολύ προκλητική, έχουμε το
δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρέπει
να διερωτηθούμε γιατί έχουμε αυτή
την αντίδραση από την διεθνή κοινότητα; Ξαφνικά συνωμότησαν
όλοι εναντίον μας. Να δεχτώ ότι οι
ΗΠΑ και η Βρετανία συνωμότησαν
εναντίον μας. Ο γ.γ., τον οποίο χαρακτηρίζαμε ικανό και έμπειρο δι-

πλωμάτη, γιατί τοποθετείται με
αυτό τον τρόπο;
–Εσείς δηλαδή καταλήξατε ότι
υπάρχει ευθύνη της πλευράς
μας;
–Χρειάζεται να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που να υποσκάπτουν
την τουρκική επιχειρηματολογία.
Από εκεί και πέρα τις όποιες ευθύνες
θα τις αναζητήσουμε στη συνέχεια.
Εδώ και δύο χρόνια προειδοποιούσαμε ότι θα φτάναμε εδώ και η κυβέρνηση μάς διαβεβαίωνε ότι λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα.
–Ποιο θα ήταν ένα καλό ποσοστό
για το ΑΚΕΛ στις επικείμενες
εκλογές;
–Οτιδήποτε πάνω από το ποσοστό που πήραμε στις προηγούμενες
ευρωεκλογές. Θέλουμε να πάρουμε
κάτι περισσότερο από το 26,9%
που λάβαμε τότε.
–Θα δώσει περαιτέρω προεκτάσεις στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών το ΑΚΕΛ;
–Θεωρούμε ότι είναι η ευκαιρία
να σταλούν μηνύματα και στην Ευρώπη, αλλά και στην Κύπρο. Στην
Ευρώπη θέλουμε να στείλουμε ένα
μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό, υπερασπιζόμενη την
ειρήνη, το διεθνές δίκαιο να προωθεί
την κοινωνική δικαιοσύνη, να προ-

στατεύει τους πολίτες και το περιβάλλον. Θέλουμε, όμως, να σταλεί
ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση
Αναστασιάδη-Συναγερμού. Ότι τέρμα με την αλαζονεία και τον αυταρχισμό με τον οποίο κυβερνούν τον
τόπο. Τέρμα στην ισοπέδωση των
θεσμών, τέρμα με τα σκάνδαλα, τη
διαπλοκή. Τέρμα με την αναξιοκρατία και την κουμπαροκρατία που
έγιναν πλέον κατεστημένο. Και δεν
το λέμε μόνο εμείς, αλλά όλα τα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ.
–Ο Αβέρωφ Νεοφύτου λέει ότι
σηκώσατε τη σημαία των Φιλελευθέρων. Ισχύει;
–Όχι, δεν είμαστε φιλελεύθεροι
και δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσουμε το στίγμα του φιλελεύθερου. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, που υπερασπίζεται την πατρίδα του πάνω απ’ όλα. Το αποδείξαμε στην πράξη. Ο ΔΗΣΥ μας
φλόμωσε με συνθήματα όλα αυτά
τα χρόνια. Ότι πάνω από όλα είναι
η πατρίδα, ότι είναι το κόμμα της
υπέρβασης. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ήταν μεγάλα, ψεύτικα
λόγια. Το μόνο κόμμα που έκανε
την υπέρβαση ήταν το ΑΚΕΛ. Όταν
ο Αναστασιάδης το 2014 αποφάσισε
να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, το ΑΚΕΛ στήριξε τη διαδικασία χωρίς να σκέφτεται πολιτικό
κόστος. Δεν είδαμε τον ΔΗΣΥ να
συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο.
Εμείς λειτουργούμε με γνώμονα το
πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα
συμφέροντα της χώρας μας, πώς
εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των πολλών και από εκεί
και πέρα όποιος πείθεται από αυτή
την πολιτική στάση και θέσεις,
εμείς τον αγκαλιάζουμε.
–Είχατε πέσει έξω στις εκτιμήσεις σας και τη θέλησή του Αβέρωφ Νεοφύτου για λύση δηλαδή;
–Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος
είναι ο καθένας. Δεν έχουμε αυταπάτες. Από εκεί και πέρα εμείς για
χάρη της εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων είμαστε έτοιμοι
να κάνουμε αβαρίες και να συνεργαστούμε με όσους ενδιαφέρονται
πραγματικά να προωθήσουν λύση
στο Κυπριακό. Αποδεικνύεται και
αποδείχτηκε κατ’ επανάληψη ότι
για τον ΔΗΣΥ κυριαρχούν οι εκλογικές σκοπιμότητες. Το 1993 με
τον Γιώργο Βασιλείου και το 1998
με την πυραυλολογία δεν είχαν
πρόβλημα να υποσκάψουν το Κυπριακό για να κερδίσουν την εξουσία. Το 2013 ο Νίκος Αναστασιάδης
και τι δεν υποσχέθηκε στο ΔΗΚΟ
για το Κυπριακό και για να κερδίσει
τη στήριξή του. Τα έκανε θάλασσα
και άλλαξε τακτική. Το 2018 ξαναμεταμορφώθηκε για να κερδίσει
τις εκλογές. Βλέπουμε ποιος μεταμορφώνεται προεκλογικά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πατρίδας μας.

Τι συμφωνήθηκε με τον Νιαζί - Χρειαζόμαστε και την τελευταία ψήφο
–Πολλά λέγονται για την υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Κάνατε συγκεκριμένη συμφωνία και συμφωνήσατε ποιες
θέσεις θα ακολουθήσει στο ενδεχόμενο εκλογής του;
–Με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Ουδέποτε είπαμε πως εκπροσωπεί την
τ/κ κοινότητα και ουδέποτε είπε
κάτι τέτοιο. Με τον Νιαζί δεν γνωριζόμαστε σήμερα, γνωριζόμαστε
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν
είναι μέλος του κόμματος, είναι νέες
δυνάμεις που έχουν συγκεκριμένο
καθεστώς. Συμφωνούμε στα βασικά
ζητήματα και έχουν το δικαίωμα να
διατηρούν την άποψή τους για ζητήματα ήσσονος σημασίας. Κάναμε
όμως μία πιο σημαντική συζήτηση
με τον Νιαζί. Όταν αποφασίσαμε
ότι θα είναι υποψήφιος, ο κύριος
λόγος είναι γιατί θέλαμε να στείλουμε

ένα σημαντικό μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία. Την ώρα που όλα
έχουν βαλτώσει θέλαμε να στείλουμε
ένα μήνυμα σε Ε/κ και Τ/κ ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, φτάνει να αποδείξουμε ότι
μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ
μας. Συμφωνήσαμε ότι αν θα προχωρήσουμε με αυτό το εγχείρημα,
δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε εμείς
ούτε εκείνος να αποτύχουμε, γιατί
θα απογοητεύσουμε τους Ε/κ και
τους Τ/κ. Άρα η ευθύνη που αναλαμβάνουμε είναι τεράστια και εμείς
και ο Νιαζί. Και ξεκαθαρίσαμε μεταξύ
μας ότι όποια προβλήματα κι αν
προκύψουν στην εξέλιξη πρέπει να
βρίσκουμε τρόπο να τα επιλύουμε,
γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ
μεγαλύτερο και από το μέγεθος το
δικό μας και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος του Νιαζί.
–Για την άρση του εμπάργκο

Ξεκαθαρίσαμε μεταξύ
μας ότι όποια προβλήματα κι αν προκύψουν
πρέπει να βρίσκουμε
τρόπο να τα επιλύουμε,
γιατί αυτό που κάνουμε
είναι πολύ μεγαλύτερο
και από το μέγεθος
το δικό μας και σίγουρα
πολύ μεγαλύτερο από
το μέγεθος του Νιαζί.

είπε πως είναι προς συζήτηση.
Εσάς ποια είναι η θέση σας;
–Η θέση μας είναι ξεκάθαρη για
το απευθείας εμπόριο και δεν νομίζω
ότι ο Νιαζί έχει διαφορετική άποψη.
–Είναι ήσσονος σημασίας και
το αν θα προσχωρήσει σε άλλη
ομάδα;
–Αυτά τα ξεκαθαρίσαμε από την
αρχή. Αλλά διερωτώμαι, γιατί ανησυχεί Αβέρωφ αν θα πάει σε άλλη
ομάδα. Γιατί εγείρουν αυτά τα ζητήματα. Είναι πραγματικά συγκινητικό το ενδιαφέρον που δείχνει
ο κ. Αβέρωφ να μην παραβιαστεί
το καταστατικό του ΑΚΕΛ.
–Έχετε κρίνει ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο την ενίσχυση της
Ακροδεξιάς Είστε έτοιμος να
ενισχύσετε τα μικρότερα κόμματα ούτως ώστε να μην καταλάβει την έδρα;
–Σε καμία περίπτωση το ΑΚΕΛ

δεν θα λειτουργήσει με αυτό τον
τρόπο. Χρειαζόμαστε και την τελευταία ψήφο για να είμαστε όσο
το δυνατόν περισσότερο ισχυροί.
Μόνο έτσι μπορούμε να παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά σε όλες
τις εξελίξεις και εντός και εκτός της
Κύπρου. Η έκκληση σε όλους τους
ψηφοφόρους που θεωρούν ότι η
δύναμη που τους εκφράζει πιο αποτελεσματικά είναι το ΑΚΕΛ είναι
να μη χαραμίσουν την ψήφο τους.
Να τη δώσουν στο ΑΚΕΛ.
–Η άνοδος του ΕΛΑΜ πώς αντιμετωπίζεται;
–Είναι πολύ ανησυχητική. Προειδοποιούσαμε από το 2010 γι’ αυτό
το ενδεχόμενο. Τότε μας χλεύαζαν
οι πάντες και ΜΜΕ και κόμματα.
Σήμερα επειδή νιώθουν ότι θα τους
αποσπάσει ψήφους τοποθετούνται
με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Η
Ακροδεξιά έχει την ικανότητα να

μεταμορφώνεται σε συνθήκες κρίσης να παρουσιάζεται ως ένα κόμμα
αντισυστημικό, που παλεύει την
κυρίαρχη τάξη και επιχειρεί να βοηθήσει τους πολλούς, αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες με έναν ρατσιστικό
τρόπο πάντοτε. Το άλλο ανησυχητικό πέραν του ότι το ΕΛΑΜ διατηρεί σχέσεις με το ναζιστικό κόμμα
της Γερμανίας, είναι οι σχέσεις του
με τον υπόκοσμο. Έχουν συλληφθεί
τρία στελέχη, γιατί πουλούσαν προστασία στα νυχτερινά κέντρα και
για διακίνηση ναρκωτικών. Και δεν
είναι τυχαία στελέχη, ποζάρουν σε
φωτογραφίες με τον πρόεδρο του
ΕΛΑΜ. Εμείς θεωρούμε θα πρέπει
να βρεθεί τρόπος πολιτικά να μην
επιτρέψουμε στην ακροδεξιά να
αυξήσει τα ποσοστά της, ξεγυμνώνοντάς την με συνέπεια και όχι
όποτε συμφέρει να την αγκαλιάζουν
τα άλλα κόμματα.
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Με νέα δεδομένα ο εκλογικός χάρτης
Η δημοσκόπηση της Symmetron για την «Κ» διαφωτίζει με περισσότερη ακρίβεια τα κρίσιμα ζητήματα της εκλογικής μάχης
Ανάλυση του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Εκτίμηση ψήφου

Αρχίζουμε την ανάλυση της δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκε την
Παρασκευή στην ηλεκτρονική «Κ»,
με την εκλογική επιρροή του ΔΗΣΥ,
η οποία οπισθοχώρησε κατά μία
μονάδα σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της «Κ», του Απριλίου
και φαίνεται ότι πληρώνει τη φθορά
της εξουσίας και την αρνητική εικόνα της κυβέρνησης, που κυμαίνεται στο 37% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος. Πέραν τούτου, καταλυτικό ρόλο στην αποσυσπείρωση του ΔΗΣΥ διαδραμάτισε και η έντονη αντιπαράθεση
για τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων
σε ψηφοδέλτια, που αντιμετωπίστηκε επικριτικά από μία διόλου
ευκαταφρόνητη ομάδα ψηφοφόρων
του, που φθάνει το 30% παγκύπρια
και το 45% στη Λευκωσία. Με αυτές
τις αρνητικές εξελίξεις, ο ΔΗΣΥ θα
επιδιώξει τις τελευταίες δέκα μέρες
να διεκδικήσει δυναμικά τις απολεσθείσες ψήφους στοχεύοντας
στον κομματικό πατριωτισμό των
συναγερμικών ψηφοφόρων, επικαλούμενος τον κίνδυνο ανόδου
του αντίπαλου δέους με αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς που
χωρίζει τον ΔΗΣΥ από το ΑΚΕΛ σε
όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις
από το 2013.

Η εκτίμηση ψήφου στηρίζεται στα αποτελέ-

Βελτίωση ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ βελτίωσε την εκλογική
του επιρροή σε σύγκριση με τον
Απρίλιο και ψαλιδίζει με αργό, αλλά
σταθερό ρυθμό τη διαφορά από
τον ΔΗΣΥ. Το κρίσιμο ζήτημα για
το ΑΚΕΛ δεν είναι η συσπείρωση
των ψηφοφόρων του 2016, που
φαίνεται να κινείται σχετικά ικανοποιητικά, αλλά ο επαναπατρισμός
ψηφοφόρων που εγκατέλειψαν το
κόμμα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς για το ΑΚΕΛ, από τα δεδομένα της δημοσκόπησης δεν προκύπτει ότι επιτυγχάνει αυτό το εγχείρημα, αλλά μάλλον η συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων παραμένει
αποστασιοποιημένη. Ασφαλώς, το
ΑΚΕΛ επενδύει και στις ψήφους
των Τουρκοκυπρίων, που η εμβέλειά τους παραμένει άγνωστη, αφού
οι δημοσκοπήσεις δεν την καταγράφουν. Εάν ο αριθμός των Τουρκοκύπριων που θα συμμετάσχει
τελικά στην ψηφοφορία είναι σημαντικός, αφενός θα ενισχύσει το
ποσοστό του ΑΚΕΛ και αφετέρου
θα μειώσει έστω και οριακά τα ποσοστά των υπολοίπων.

ΔΗΚΟ της ηρεμίας

Το ΔΗΚΟ διάγει ίσως την πιο
ήρεμη και χωρίς ιδιαίτερες ανησυχίες προεκλογική εκστρατεία από
τον καιρό ίδρυσής του. Η εκλογική
του επιρροή έχει αυξηθεί από τον
Απρίλιο σχεδόν κατά μία μονάδα
και φαίνεται ότι ξεπερνά το ποσοστό που έλαβε στις Ευρωεκλογές
του 2014 κινούμενο κοντά στο ποσοστό των τελευταίων βουλευτικών
εκλογών. Απομένει να ανακαλύψουμε εάν ο κομματικός μηχανισμός δύναται να διατηρήσει σε
επαγρύπνηση τους ψηφοφόρους
και δεν θα επαναπαυτεί από τα
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Το μοναδικό διακύβευμα για
το ΔΗΚΟ είναι οι διαρροές προς
τη ΔΗΠΑ, που προς το παρόν φαίνεται να καλύπτονται αποτελεσματικά από εισροές από άλλους χώρους, κυρίως την Αλληλεγγύη και
τη Συμμαχία. Όμως, σε παρόμοιες

Το ποσοστό των Τ/κ ψηφοφόρων και η σφοδρή μάχη για την έκτη έδρα είναι τα στοιχεία που δημιουργούν έστω κάποιο ενδιαφέρον για τις
ευρωεκλογές.
περιπτώσεις αποχώρησης μελών
ενός κόμματος και δημιουργίας νέου σχηματισμού έχει παρατηρηθεί
το φαινόμενο απόκρυψης ψήφου
που δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και ενδεχομένως να
επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η μάχη της 6ης έδρας

Η σφοδρή μάχη για την έκτη
έδρα είναι ίσως το μόνο γεγονός
που δημιουργεί έστω κάποιο ενδιαφέρον για τις Ευρωεκλογές. Τα
σημερινά δεδομένα αποκαλύπτουν
ότι οδηγούμαστε σε ένα εκλογικό
θρίλερ που κρύβει ανατροπές και
εκπλήξεις. Το ΕΛΑΜ εξακολουθεί
να προηγείται, όμως παρόλο που
παραμένει το πρώτο φαβορί, εντούτοις η πιθανότητα επικράτησής
του συρρικνώνεται, αφού έμεινε
καθηλωμένο στο φράγμα του 5,6%
που έγραψε στη δημοσκόπηση
Απριλίου. Αντίθετα, η ΕΔΕΚ επανακάμπτει, σημειώνοντας αύξηση
κατά μία μονάδα, σημαντική βελτίωση της συσπείρωσης και εισροές
από όλα σχεδόν τα κόμματα. Στη
διεκδίκηση της έκτης έδρας εισέρχεται και η συνεργασία Συμμαχίας
– Οικολόγων, με αύξηση της εκλογικής επιρροής και ταυτόχρονη μείωση της απόστασης από τους άλλους δύο διεκδικητές. Το ζήτημα
και για τα τρία κόμματα είναι η συντήρηση του ενδιαφέροντος των εν
δυνάμει ψηφοφόρων μέχρι το τέλος
των εκλογών έτσι ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτες συνέπειες.

Εκλογική επιρροή

Η εκλογική επιρροή του ΔΗΣΥ
κυμαίνεται στο 19,2% μια μονάδα
πιο κάτω από το 20,2% του Απριλίου. Ιστορικά, είναι η πρώτη φορά
που ο ΔΗΣΥ αντί να ανεβάζει ρυθμούς, ρίχνει ταχύτητα και παρουσιάζει φαινόμενα αποσυσπείρωσης








Καταλυτικό ρόλο στην
αποσυσπείρωση
του ΔΗΣΥ διαδραμάτισε
η έντονη αντιπαράθεση
για τη συμμετοχή
Τ/κ σε ψηφοδέλτια.







Κρίσιμο ζήτημα για το
ΑΚΕΛ είναι ο επαναπατρισμός ψηφοφόρων που
εγκατέλειψαν το κόμμα
τα τελευταία χρόνια.







Το μοναδικό διακύβευμα
για το ΔΗΚΟ είναι οι
διαρροές προς τη ΔΗΠΑ.







Η διαφορά της ΕΔΕΚ
από το ΕΛΑΜ μειώθηκε
στο 0,5% σε σύγκριση με
1,5% στην προηγούμενη
δημοσκόπηση.

και μετακινήσεων μεγάλου εύρους.
Η συσπείρωση κυμαίνεται στο 67%
σε σύγκριση με 69% τον Απρίλη
και ασφαλώς δεν μπορεί να αφήνει
ικανοποιημένη την ηγεσία του κόμματος. Επιπρόσθετα, έχει απολέσει
το πλεονέκτημα των πέντε μονάδων διαφοράς από το ΑΚΕΛ, αφού
περιορίζεται στις τρεις μόλις μονάδες και υπό προϋποθέσεις ενδέχεται περαιτέρω μείωση. Το εύρος
των μετακινήσεων κυμαίνεται στο
19% με τον κύριο όγκο να καταλήγει
στο ΕΛΑΜ σε ποσοστό 7,4%. Προφανώς, η προσπάθεια διατήρησης
της ψήφου της λαϊκής δεξιάς, με
την αντιπαράθεση για τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στα ψηφοδέλτια δεν τελεσφόρησε, αλλά μάλλον δημιούργησε αισθήματα δυσαρέσκειας στη φιλελεύθερη παράταξη του κόμματος.
Άλλες σημαντικές εκροές της
τάξης του 2% περίπου καταγράφονται προς το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ,
τη Συμμαχία – Οικολόγους, αλλά
ακόμα και το ΑΚΕΛ. Το ευτύχημα
για το ΔΗΣΥ είναι ότι κερδίζει από
άλλα κόμματα ποσοστό περίπου
3% στο σύνολο των ψηφοφόρων
που καλύπτουν μερικώς τις διαρροές. Πέραν των μετακινήσεων,
ένα άλλο πρόβλημα που καλείται
να αντιμετωπίσει η ηγεσία του ΔΗΣΥ, είναι η αδιευκρίνιστη συμπεριφορά των ψηφοφόρων που κυμαίνεται στο 14%.
Το ΑΚΕΛ, κερδίζει 16,1% σε σύγκριση με 15,5% τον Απρίλιο. Η συσπείρωση ανήλθε στο 78% έναντι
70% τον προηγούμενο μήνα, ενώ
η αδιευκρίνιστη επιλογή μειώθηκε
σε 12% από 21%. Το ΑΚΕΛ χάνει
από τη δύναμή του ποσοστό 12%
που μετακινούνται κατά πρώτο λόγο προς τη Συμμαχία – Οικολόγους
και κατά δεύτερο προς το ΔΗΚΟ
και ΕΔΕΚ. Καταγράφει, όμως, και

σματα της διευκρινισμένης ψήφου και των
ψηφοφόρων που είναι απόλυτα βέβαιοι για
την ψήφο τους. Ασφαλώς, η εκτίμηση δεν
αποτελεί πρόγνωση του τελικού αποτελέσματος, αλλά αφορά τις τάσεις του εκλογικού σώματος των Ελληνοκυπρίων, όπως καταγράφονται τη συγκεκριμένη περίοδο διεξαγωγής
της δημοσκόπησης. Με βάση την εκτίμηση με
διάστημα εμπιστοσύνης 95%, η μέση τιμή για
τον ΔΗΣΥ είναι 28,8% με πιθανότητα να κινηθεί από 25,8% έως 31,8%. Για το ΑΚΕΛ η μέση τιμή είναι 25,4% με κάτω όριο το 22,6%
και άνω το 28,2%. Είναι εμφανές ότι προκύπτει επικάλυψη ποσοστών μεταξύ των δύο
και συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να κρύβει ανατροπές. Ο τελικός αριθμός Τουρκοκύπριων ψηφοφόρων, εάν υπερβεί σε ποσοστιαία αναλογία το 3% του συνόλου των έγκυρων ψήφων, ασφαλώς θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα υπέρ του
ΑΚΕΛ με περαιτέρω μείωση της διαφοράς. Η
μέση τιμή για το ΔΗΚΟ είναι 13,7% με κάτω
όριο 11,6% και άνω 15,8%. Για το ΕΛΑΜ η μέση τιμή είναι 7% και για την ΕΔΕΚ 6,5% με το
εύρος εκτίμησης για το ΕΛΑΜ να κυμαίνεται
μεταξύ 5,4%-8,6% και για την ΕΔΕΚ μεταξύ
5,1%-7,9%. Η αναμέτρηση για την έκτη έδρα
είναι αμφίρροπη και κυριολεκτικά θα κριθεί
τις τελευταίες μέρες. Την έκτη έδρα διεκδικεί
και η Συμμαχία-Οικολόγοι, αφού η μέση τιμή
κυμαίνεται στο 5,6% δηλαδή μόλις 0,9 πιο
κάτω από την ΕΔΕΚ και 1,4 από το ΕΛΑΜ. Το
κάτω όριο για τη συνεργασία είναι 4,2% και
το άνω 7% που της δίνει πιθανότητες διεκδίκησης της έδρας. Για τη ΔΗΠΑ η μέση τιμή είναι 3,1% με εύρος από 2% έως 4,2%.

σημαντικές εισροές της τάξης του
4% περίπου στο σύνολο των ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και
ειδικά από τους ανένταχτους πολίτες. Υπό άλλες συνθήκες, με τα
τόσα προβλήματα και τη φθορά
της κυβέρνησης που ασφαλώς αφήνει απόηχο στο κόμμα της δεξιάς,
το ΑΚΕΛ όφειλε να διεκδικεί με σοβαρές αξιώσεις την πρώτη θέση
στις εκλογές. Όμως, το μόνο που
επιτυγχάνει, τουλάχιστον στη δημοσκόπηση, είναι το ψαλίδισμα
της διαφοράς από τον ΔΗΣΥ. Το
ΑΚΕΛ, από το 2013 και μετά έχει
τελματώσει σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ του 25% - 27%.
Ο βασικός λόγος για αυτή την ακινησία ποσοστών είναι η αδυναμία
επαναφοράς μεγάλου αριθμού κεντροαριστερών ψηφοφόρων, που
επέλεγαν το ΑΚΕΛ σε προηγούμενες αναμετρήσεις.
Η εκλογική επιρροή του ΔΗΚΟ
ανέβηκε στο 9,8% σε σύγκριση με
9,1% τον Απρίλιο. Αύξηση καταγράφεται και στη συσπείρωση από
53% σε 60%, ενώ μειώθηκε σημαντικά η αδιευκρίνιστη επιλογή σε
18% από 27%. Το ΔΗΚΟ έχει να
αντιμετωπίσει δύο ουσιαστικές
διαρροές, η μία της τάξης του 7,5%
προς τη ΔΗΠΑ και η δεύτερη 4,7%
προς τον ΔΗΣΥ. Ως προς τις εισροές
κερδίζει σημαντικά ποσοστά της
τάξης του 24% από την Αλληλεγγύη
και 22% από τη Συμμαχία με αποτέλεσμα να αντισταθμίζονται οι
απώλειες.
Τέταρτο κόμμα με 5,6% είναι το
ΕΛΑΜ, χωρίς μεταβολή από τον
Απρίλιο. Η συσπείρωση κυμαίνεται
στο 76%, χωρίς να καταγράφει σημαντικές διαρροές. Αντιθέτως, φαίνεται ότι εισπράττει σημαντικές
εισροές κυρίως από τον ΔΗΣΥ, την
Αλληλεγγύη και τους ανένταχτους
πολίτες.

Η ΕΔΕΚ κερδίζει 5,1% σε σχέση
με 4,1% τον Απρίλη. Η διαφορά
από το ΕΛΑΜ μειώθηκε στο 0,5%
σε σύγκριση με 1,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Με τα
σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι
διεκδικεί ισότιμα την έδρα στην
Ευρωβουλή, αφού η διαφορά που
τη χωρίζει από το ΕΛΑΜ είναι αναστρέψιμη. Η επιτυχία της ΕΔΕΚ
οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο
πρώτος εστιάζει στη θεαματική
αύξηση της συσπείρωσης από 46%
σε 68% και ο δεύτερος στην εισροή
ψήφων απ’ όλα τα άλλα κόμματα,
κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΚ κερδίζει περίπου 2% αντίστοιχα από
τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και
ΑΚΕΛ, 13% από τη Συμμαχία, 10%
από την Αλληλεγγύη και 9% από
τους Οικολόγους.
Η συνεργασία Συμμαχίας – Οικολόγων διεκδικεί την έκτη έδρα
έστω με λιγότερες πιθανότητες,
αφού καταγράφει ποσοστό 3,9%
σε σύγκριση με 3,2% τον Απρίλιο.
Η συσπείρωση στους Οικολόγους
είναι αρκετά ικανοποιητική για τα
δεδομένα του κινήματος, αφού
φθάνει το 61%, ενώ αντίθετα η συνεισφορά της Συμμαχίας περιορίζεται μόλις στο 30%. Η συνεργασία
εισπράττει αξιόλογες εισροές από
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ενώ κερδίζει και
μερίδιο από την ΕΔΕΚ και την Αλληλεγγύη.
Η ΔΗΠΑ καταγράφει ποσοστό
2,4% σε σύγκριση με 2,1% τον Απρίλιο. Ο βασικός αιμοδότης της παράταξης είναι το ΔΗΚΟ σε ποσοστό
7,5% ενώ κερδίζει περίπου 1,5%
αντίστοιχα από τους ψηφοφόρους
του ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Ο κ. Μιχάλης Βρυωνίδης
είναι διευθύνων σύμβουλος
της Symmetron Market Research.
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«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είμαστε εμείς»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Σ

τις 26 Μαΐου ψηφίζουμε μαζί
με εκατομμύρια ευρωπαίους
στις ευρωεκλογές. Η χώρα
μας, μολονότι είναι από τα μικρότερα κράτη της Ε.Ε., έχει ισότιμη
συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανά της: Στο Συμβούλιο των αρχηγών κρατών, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε παρόντες στις
αποφάσεις, συμμετέχουμε, ακούμε
τους εταίρους μας και μας ακούνε.
Ομολογουμένως, άλλο είναι το ειδικό
βάρος των μεγάλων κρατών μελών
και άλλο των μικρότερων. Η Κύπρος,
εξ αντικειμένου, έχει περιορισμούς
στο τι μπορεί να επιτύχει. Παρόλα
αυτά μπορεί να πετύχει πάρα πολύ
περισσότερα από το μέγεθός της,
χάρις στην πολλαπλασιαστική αξία
της ένταξης. Η δυνατότητα που
έχουμε να αντλούμε διαρκώς κανόνες, πρότυπα και οφέλη, που μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ούτε να διαπραγματευτούμε, βελτιώνουν διαρκώς την
ποιότητα της ζωής μας.
Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού
κεκτημένου ήταν η πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ
στην Κύπρο. Από την προστασία
του περιβάλλοντος και την υγιεινή
των τροφίμων μέχρι την υιοθέτηση
του ευρώ, η χώρα μας άντλησε έτοιμες πρακτικές που χρειάστηκαν
δεκαετίες να ωριμάσουν στην Ευρώπη. Να προσθέσω μόνο τις ευκαιρίες πρόσβασης των παιδιών
μας στα πανεπιστήμια της Ευρώπης
και τη συμμετοχή των δικών μας
πανεπιστημίων σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ταμεία.
Είναι, επίσης, η αναμόρφωση των
πόλεών μας μέσω των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, αλλά και πάρα πολλά
άλλα που ο χώρος δεν επιτρέπει
την απαρίθμησή τους.
Το 2013 ζήσαμε τη μεγαλύτερη

Πρώτιστα να έχουμε
υπόψη ότι μόνο με την
ουσιαστική ολοκλήρωση
της ένταξης, όταν δηλαδή
όλη η κυπριακή επικράτεια θα γίνει ευρωπαϊκό
έδαφος, θα αποκομίσουμε τα βέλτιστα οφέλη
που μας αξίζουν.

Η Ε.Ε. είναι το πιο μεγάλο πρότζεκτ ειρήνης στην υφήλιο. Από την ίδρυση της ενωμένης Ευρώπης μέχρι σήμερα, η Ευρώπη έζησε τη μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης. Και απολαμβάνει πρωτόγνωρη ευμάρεια.
οικονομική κρίση στη νεότερη
ιστορία μας. Κάποιοι τότε επέλεξαν
τον αφορισμό της Ε.Ε. για τα αναγκαία μέτρα που εκ των πραγμάτων
επιβλήθηκαν, σε αντίθεση με τις
προθέσεις μας να αναζητήσουμε
«εύκολες» λύσεις από αλλού. Ευτυχώς που ήμασταν στην Ευρώπη
και στο ευρώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πού θα ήταν σήμερα η Κύπρος, χωρίς τη σωτήρια παρέμβαση
της Ε.Ε.
Στην Κύπρο συνδέσαμε την ένταξη στην Ε.Ε. με το εθνικό μας
θέμα, κι αυτό είναι σωστό. Είναι,
όμως, παράδοξο να κρίνουμε την
ένταξη μέσα από ένα στρεβλωτικό
φακό, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ε.Ε. Πρέπει να κατανοήσουμε την αξία της Ε.Ε. στη «μεγάλη εικόνα». Κι αυτό μπορεί να

γίνει, ειδικά για τις νέες γενιές,
μέσα από την ευρωπαϊκή παιδεία.
Κρίμα που δεν διδάσκεται στα σχολεία μας η ευρωπαϊκή ιστορία με
πιο συστηματικό τρόπο. Πρέπει
να διδαχτούμε για τους διαρκείς
πολέμους, τα εκατομμύρια νεκρούς,
τους ποταμούς αίματος και πώς το
κοινό όραμα και το κοινό συμφέρον
των λαών έβαλε τέλος σε αυτές τις
τραγωδίες.

Το πιο μεγάλο πρότζεκτ
ειρήνης στην υφήλιο
Η Ε.Ε. είναι το πιο μεγάλο πρότζεκτ ειρήνης στην υφήλιο. Από
την ίδρυση της ενωμένης Ευρώπης
μέχρι σήμερα, η Ευρώπη έζησε τη
μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης, απολαμβάνει, επίσης, πρωτόγνωρη ευμάρεια. Αυτό από μόνο του είναι
ένα κολοσσιαίο επίτευγμα που οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και

να το προστατεύσουμε. Είναι μέσα
σε αυτό το πλαίσιο που οφείλουμε
να εντάξουμε το εθνικό μας πρόβλημα, αν θέλουμε λύση με τις «αρχές και αξίες της Ε.Ε.», τις οποίες
δεν πρέπει να επικαλούμαστε μόνο
όταν νομίζουμε ότι μας συμφέρει.
Και πρώτιστα να έχουμε υπόψη
ότι μόνο με την ουσιαστική ολοκλήρωση της ένταξης, όταν δηλαδή
όλη η κυπριακή επικράτεια θα γίνει
ευρωπαϊκό έδαφος, θα αποκομίσουμε τα βέλτιστα οφέλη που μας
αξίζουν.
Η Ε.Ε. δεν είναι ένας οργανισμός
χωρίς προβλήματα. Δεν βρίσκεται,
όμως, στα πρόθυρα κατάρρευσης,
όπως πρόβλεπαν οι Κασσάνδρες.
Η εμβάθυνσή της είναι πολύ πιο
μεγάλη και ουσιαστική από ό,τι
φαίνεται. Όσοι πιστεύουν σε αυτού
του είδους τις αναλύσεις περί επικείμενης διάλυσης της Ε.Ε. ας πά-

ρουν παράδειγμα από τα αδιέξοδα
του Brexit. Το τι συμβαίνει σήμερα
στο Λονδίνο είναι μια απτή απόδειξη για το πόσο ανθεκτικό είναι
το ευρωπαϊκό πρότζεκτ, ακόμα και
σε κρίσιμα σταυροδρόμια.
Έχω το προνόμιο να είμαι Επίτροπος σε μία από τις δυσκολότερες
περιόδους στην ιστορία της Ένωσης. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε
τεράστια προβλήματα: την οικονομική κρίση, τη διάσωση της Ελλάδας, το προσφυγικό, την τρομοκρατία, το Brexit, την κλιματική
αλλαγή. Η Επιτροπή Γιούνκερ διαχειρίστηκε με επιτυχία αυτές τις
μεγάλες κρίσεις. Η Ε.Ε. άντεξε στους
κλυδωνισμούς, επιβίωσε και συνεχίζει. Τα κατάφερε για δύο βασικούς λόγους: είχε ως πρόεδρο
μια μεγάλη προσωπικότητα με πολιτική ιστορία, γνώση και πείρα
και στελεχωνόταν από δοκιμασμένα

πολιτικά πρόσωπα, ικανά να παίρνουν μεγάλες αποφάσεις και να
χειρίζονται αποτελεσματικά κρίσιμα
ζητήματα.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά
ανάκαμψης. Σήμερα, 240 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν δουλειά.
Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που
έχει ποτέ καταγραφεί. Τρεις στους
τέσσερις πολίτες της Ευρωζώνης
υποστηρίζουν το ευρώ, επίσης το
μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν υπάρχει όμως
περιθώριο για εφησυχασμό. Μετά
από τη σταθεροποίηση της κατάστασης, είναι η ώρα των αλλαγών
και των μεταρρυθμίσεων. Αυτή η
διαδικασία αρχίζει με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε όλοι ευθύνη
να είμαστε παρόντες. Στις 26 Μαΐου
οφείλουμε να ψηφίσουμε και να
επιλέξουμε υποψήφιους που εκπροσωπούν το ευρωπαϊκό όραμα.
Διότι η Ε.Ε. είμαστε εμείς. Διότι η
Ε.Ε. είναι το σταθερό σήμερα, η
εγγύηση και η ελπίδα για ένα ακόμη
καλύτερο αύριο.

Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική
Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στην τελική
επίθεση
τα κόμματα

Ο εφησυχασμός της
έδρας και το ντέρμπι

Η στρατηγική, οι λανθασμένες κινήσεις
και οι ανησυχίες πριν από τις εκλογές
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο φόβος φέρνει κόλαση, λέει η
γνωστή ρήση και αυτό φαίνεται
να επικρατεί στα επιτελεία όλων
ανεξαιρέτως των κομμάτων λίγο
πριν από τη μεγάλη μάχη. Και
λέμε μεγάλη μάχη, διότι παρά το
αδιάφορο των ευρωεκλογών
υπάρχει και διακύβευμα, αλλά
και μεγάλο ρίσκο για κάθε κόμμα
ξεχωριστά την επόμενη μέρα των
εκλογών. Ο ΔΗΣΥ επιστρατεύει

την κυβέρνηση και στελέχη που
αποστασιοποιήθηκαν στη μάχη
της συσπείρωσης και στην προσέλευση των αστικών κέντρων,
ενώ το ΑΚΕΛ θέλει να αποδομήσει
το όποιο αφήγημα καλλιεργείται
περί ευρωσκεπτικισμού στην Αριστερά. Το ΔΗΚΟ ανησυχεί πως
η πόλωση των δύο θα λειτουργήσει αρνητικά για το κόμμα,
ενώ ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ ρίχνονται
στη μάχη της αντιπαράθεσης για
την έκτη έδρα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Νίκος Αναστασιάδης βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη, καθώς ούτε τον ένα ούτε τον άλλον ευνοεί ένα άσχημο αποτέλεσμα.

Μπαίνει και η κυβέρνηση στον προεκλογικό
Η συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου
την ημέρα παραίτησης του Ιωνά
Νικολάου δεν αφορούσε μόνο τη
διαχείριση της κρίσης στην οποία
εισέρχονταν Προεδρικό και Πινδάρου. Συζήτησαν και τις εκλογές
και από αυτή τη συζήτηση πέρασε
το μήνυμα πως οι όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις μπαίνουν στην
άκρη, καθώς ένα κακό αποτέλεσμα
δεν συμφέρει ούτε τον ένα ούτε
τον άλλο. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο
τα περί σπασμένου τηλεφώνου μεταξύ Πινδάρου και Προεδρικού παγώνουν με στόχο τη συμπόρευση
στην εκλογική αναμέτρηση. Καθόλου τυχαία και η τοποθέτηση του
Αβέρωφ Νεοφύτου στο παγκύπριο
συνέδριο ότι οι συναγερμικοί παρευρέθηκαν για να ακούσουν τον
Νίκο Αναστασιάδη, «τον πρόεδρό
τους». Τοποθέτηση που απέφυγε
εντέχνως να κάνει λίγες μέρες νωρίτερα κατά τα 100χρονα του Γλαύκου Κληρίδη, αλλά και ο Νίκος Αναστασιάδης φρόντισε μέσω της τοποθέτησής του στο παγκύπριο συνέδριο να δείξει πως βρίσκεται σε
πλήρη συνεννόηση με τον συναγερμικό πρόεδρο. Ήδη η κυβέρνηση
και οι υπουργοί βγήκαν μπροστά
με την παρουσίαση πολιτικών, όπως
το στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και η
στεγαστική πολιτική από τους Ζέτα
Αιμιλιανίδου και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Υπήρξαν και υπουργοί, όπως
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, που
έδωσαν δυναμικά το παρών τους

στις προεκλογικές υποψηφίων και
του κόμματος, ενώ η κυβέρνηση
ενίσχυσε τους αντιπολιτευτικούς
τόνους απέναντι στο ΑΚΕΛ.

Eπαθε Αναστασιάδη

Η σύμπλευση ΑναστασιάδηΑβέρωφ βεβαίως είχε πολλές ερμηνείες. Κάποιοι έχουν πει πως ο
συναγερμικός πρόεδρος με την τακτική των τελευταίων ημερών ρέπει
προς τον συντηρητισμό. Συντηρητισμός που ανέκαθεν διακατείχε
τον Νίκο Αναστασιάδη και όχι τον








Στον ΔΗΣΥ επιστρατεύουν εκπρόσωπους
της αστικής Λευκωσίας
σε μία προσπάθεια να
συσπειρώσουν το κόμμα.
Αβέρωφ Νεοφύτου και ο οποίος
διατηρεί το κόμμα και τα ποσοστά
του. Όπως λέγεται, η κύρια δεξαμενή ψήφων του ΔΗΣΥ ρέπει προς
τη λαϊκή δεξιά και αυτό είναι κάτι
που διαφάνηκε κατά τις βουλευτικές του 2016 και όχι η φιλελεύθερη
τάση στην οποία πρόσβλεπε ο κ.
Νεοφύτου. Οι διαρροές της σκληρής
τάσης προς το ΕΛΑΜ ανησύχησαν
την Πινδάρου και γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο το προεκλογικό αφήγημα
του ΔΗΣΥ κινήθηκε στην πιο σκληρή αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ, υιοθετώντας το αφήγημα Αναστασιάδη πως το ΑΚΕΛ με τη στάση του
στο Κυπριακό υπονομεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Σε αυτό
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το πλαίσιο της πόλωσης και οι δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του
ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου περί
προπαγάνδας του ΑΚΕΛ την οποία
έμαθαν στις «πρώην κομμουνιστικές χώρες». Κινήσεις που θεωρείται
πως θα συσπειρώσουν το κόμμα
και το ακροατήριο, το οποίο συγχύστηκε με τη μέχρι τώρα σύμπλευση ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με
πολιτικούς κύκλους για τη συσπείρωση του κόμματος και κυρίως για
τις διαρροές προς το ΕΛΑΜ –ιδιαίτερα στις επαρχίες Αμμοχώστου
και Πάφου– ο Αβέρωφ Νεοφύτου
υιοθέτησε μία πιο σκληρή στάση
για να τους συγκρατήσει. Το αν θα
βγει τελικά στο κόμμα αυτή η προσέγγιση μένει να διαφανεί.
Αν και η δημοσκόπηση της «Κ»,
που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνει την
πλειοψηφία των συναγερμικών να
διαφωνούν με τη συμπερίληψη Τ/κ
υποψηφίου σε ψηφοδέλτιο, επί του
παρόντος φαίνεται να μη βγαίνει
στο κόμμα της Δεξιάς. Και από τον
Συναγερμό, αλλά και από την κυβέρνηση βλέπουν να υπάρχει θέμα
κυρίως στη στοχοποίηση του κ.
Κιζίλγιουρεκ και θεωρούν ότι η
προεκλογική της Ελένης Σταύρου
έχει πλήξει τελικά το κόμμα. Και
στο προφίλ του ΔΗΣΥ ως κόμμα
εκσυγχρονιστικό και φιλελεύθερο,
αλλά και σε θέμα συσπείρωσης,
καθώς το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει ελαφρά μείωση στη συσπείρωση σε σχέση με τη συσπείρωση
που παρουσίαζε έναν μήνα προηγουμένως. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε να

επικεντρωθεί στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του και να κτυπήσει
το ΑΚΕΛ για τον ευρωσκεπτικισμό
του, καθώς και για το ότι βρίσκεται
σε «περιθωριακή ομάδα».

Επιστρατεύουν τους αστούς

Όμως η λαϊκή δεξιά δεν είναι
το μόνο θέμα που προβληματίζει
τον Συναγερμό. Ζήτημα τίθεται
για την αστική Λευκωσία με την
οποία ανέκαθεν είχαν πρόβλημα
στις ευρωεκλογές, γιατί απείχε. Βάσει δημοσκοπήσεων του κόμματος
στο κόμμα παρουσιάζεται σημαντική μείωση εισροών από τα αστικά
κέντρα που είτε θα απέχουν είτε
θα επιλέξουν άλλο σχηματισμό.
Στο παιχνίδι της συσπείρωσής τους
έχουν ήδη επιστρατευθεί στελέχη
–εκπρόσωποι της αστικής Λευκωσίας. Ενδεικτική η τοποθέτηση της
Στέλλας Κυριακίδου την περασμένη
Παρασκευή, η οποία κάλεσε τον
κόσμο να πει όχι σε όσους γυρνάνε
την πλάτη στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, φωτογραφίζοντας
το ΑΚΕΛ και μιλώντας σε εκείνο
το φιλελεύθερο ακροατήριο, που
βλέπει θετικά την υποψηφιότητα
του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και που διαφωνεί με τις τελευταίες τοποθετήσεις του ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρουν
κομματικοί κύκλοι έχει ήδη επιστρατευθεί ο Ιωάννης Κασουλίδης
να εμφανιστεί σε εκδηλώσεις και
ομιλίες, ενώ στα τηλεοπτικά πάνελ
αναμένεται να παρελάσουν και
στελέχη που για τον ένα ή τον άλλο
λόγο βρίσκοντας εκτός του προεκλογικού και κράτησαν απόσταση
από Προεδρικό και Πινδάρου.

Σε αντίθεση με τις προεδρικές
εκλογές, ο Νικόλας Παπαδόπουλος
ακολούθησε καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία χαμηλούς
τόνους. Σε αυτό βοήθησε βεβαίως
και η αντιπαράθεση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ,
συντέλεσε και το ότι το κόμμα
του Κέντρου ήθελε να επουλώσει
τις πληγές που προκλήθηκαν επί
προεδρικών εκλογών. Στελέχη
του κόμματος ξεκαθάρισαν πως
κύριος στόχος στις ευρωεκλογές
θα ήταν να γίνει μία σωστή οργανωτική δουλειά. Καθόλου τυχαίο ότι το ψηφοδέλτιο καλύπτει
στελέχη από όλους τους γεωγραφικούς χώρους.
Η πόλωση μεταξύ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ
θεωρείται από κάποιους πως ενδεχομένως να προκαλέσει πλήγμα
στο ΔΗΚΟ, ενώ κάποιοι εκτιμούν
πως αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση
θα συσπειρώσει τον ΔΗΚΟϊκό κόσμο. Καθόλου τυχαίο ότι μπροστά
στην κρίση της ΑΟΖ και τον Συνεργατισμό, το κόμμα προέβαλε
τη «δικαίωση» της Νέας Στρατηγικής που πρότεινε στις προεδρικές ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ στον
Συνεργατισμό δικαιώνεται, σύμφωνα με κομματικές πηγές λόγω
των προειδοποιήσεών του.

Ζήτημα επιβίωσης

Στο ΔΗΚΟ υπάρχει η ανησυχία
της απουσίας διακυβεύματος σε
αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, καθώς η μία έδρα θεωρείται
δεδομένη, ενώ ανησυχίες υπάρχουν για διαρροές κεντρώων ψηφοφόρων προς την ΕΔΕΚ σε μία
προσπάθεια να ανακόψουν το
ΕΛΑΜ. Το μόνο θέμα που όπως
λέγεται θα αποτελέσει ζήτημα επιβίωσης είναι η παρουσία της Δημοκρατικής Παράταξης σε αυτή
την εκλογική μάχη. Καθόλου τυχαίες οι τοποθετήσεις του Νικόλα
Παπαδόπουλου ότι κάποιοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τον
ρυθμιστικό ρόλο του ΔΗΚΟ. Στο
παρασκήνιο, δηκοϊκά στελέχη εργάζονται για την πλήρη συσπείρωση, αλλά και για τον επαναπατρισμό μελών που βλέπουν με συμπάθεια τη Δημοκρατική Παράταξη.
Και όσο κι αν στο ΔΗΚΟ υπάρ-

χει απουσία διακυβεύματος, το
ίδιο δεν ισχύει σε ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ.
Για την ΕΔΕΚ είναι θέμα επιβίωσης η διατήρηση της έδρας. Ήδη
το κόμμα δούλεψε στο παρασκήνιο για τη συσπείρωση, θέτοντας
ως διακύβευμα πως ψήφος στην
ΕΔΕΚ θα ανακόψει την Ακροδεξιά.
Βάσει και των τελευταίων δημοσκοπήσεων, τόσο η αντιπαράθεση
με το ΕΛΑΜ όσο και η οργανωτική
δουλειά της ΕΔΕΚ φαίνεται να
είχε αποτέλεσμα, καθώς κερδίζει
σημαντικό έδαφος μετατρέποντας
την κατάληψη της έκτης έδρας
σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σε αυτό
το πλαίσιο ο κ. Σιζόπουλος αξιοποίησε πλήρως το όπλο της ΕΔΕΚ
που είναι η ιστορία της και ο ιδρυτικός της ηγέτης Βάσος Λυσσα







Η ΕΔΕΚ κέρδισε έδαφος
και συσπείρωσε, βάσει
δημοσκοπήσεων, με
την αντιπαράθεση που
ξεκίνησε με το ΕΛΑΜ.
ρίδης με τη διεξαγωγή μεγάλης
συναυλίας με τον Γιώργο Νταλάρα. Η αντιπαράθεση αναμένεται
να ενταθεί. Από την άλλη το
ΕΛΑΜ επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μένοντας στο παρασκήνιο και ενισχύοντας το αφήγημα περί αντισυστημικού κόμματος. Οι δημόσιες τοποθετήσεις
τους, που το ένα στέλεχος αναιρεί
τα όσα λέει ο άλλος, έκαναν ζημιά,
όπως επίσης και οι αποκαλύψεις
για τη μη κατάταξη στελεχών
στην Εθνική Φρουρά, οι σχέσεις
και η χρηματοδότηση από το νεοναζιστικό κόμμα της Γερμανίας,
αλλά και οι σχέσεις στελεχών με
τον υπόκοσμο. Καταγγελίες για
τις οποίες δεν έδωσαν απάντηση
πλην της μη κατάταξης. Το αν
αυτό θα τους ωφελήσει είναι ανοικτό, όπως ανοικτό είναι και το τι
θα κάνει τελικά η Συμμαχία Οικολόγων, οι οποίοι ανέκαθεν στις
δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρότερα ποσοστά από όσα λαμβάνουν
στην κάλπη.

Στο ΔΗΚΟ προτάσσουν τη διατήρηση του ρυθμιστικού ρόλου του κόμμα-

τος απέναντι στην παρουσία της ΔΗΠΑ.

Κτυπούν κυβέρνηση και Ακροδεξιά
Στο ΑΚΕΛ βλέπουν με αισιοδοξία
τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, καθώς η ψαλίδα μειώνεται
αρκετά, τόσο σε σχέση με άλλες
εκλογικές μάχες, όσο και με δημοσκοπήσεις προηγούμενων μηνών.
Ενδεικτικό ότι η δημοσκόπηση του
ΑΚΕΛ που παρουσιάστηκε τη βδομάδα που πέρασε στα στελέχη έδειξε το κόμμα της Αριστεράς να βρίσκεται τρεις μονάδες πίσω από το
κυβερνών κόμμα.

Στην πόλωση

Βάσει δημοσκοπήσεων το ακροατήριο του ΑΚΕΛ επιβραβεύει την κίνηση Άν-

τρου Κυπριανού να συμπεριλάβει Τ/κ υποψήφιο.

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου νιώθουν πως η αντιπαράθεση με τον
ΔΗΣΥ έχει κινητοποιήσει τον κόσμο
της Αριστεράς. Ενδεικτικό ότι σε
διάστημα ενός μήνα από το 15,5%
το ΑΚΕΛ λαμβάνει 16,1% με τη συσπείρωση από 70% να φτάνει σήμερα το 77,6%. Όπως εκτιμάται η
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση
έδωσε ενίσχυσε το κόμμα και σίγησε εκείνα τα στόματα που έκαναν
λόγο για απουσία αντιπολιτευτικής
φωνής. Το ζήτημα είναι κατά πόσο
το ΑΚΕΛ το παρακάνε στην αντιπαράθεση. Στο κόμμα αντιλήφθηκαν ότι η αρχική στάση που τήρησαν για την κρίση στην ΑΟΖ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς έδωσε

το κατάλληλο όπλο σε ΔΗΣΥ να το
καταγγείλει για στείρα αντιπολίτευση με αποτέλεσμα να χαμηλώσουν τους τόνους. Το πόσο θα χαμηλώσουν οι τόνοι είναι θολό, δεδομένου ότι ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού σε συνέντευξή του στην
«Κ» λέει ξεκάθαρα πως και η τουρκική πλευρά. αλλά και ο Νίκος Ανα







Το ΑΚΕΛ δεν έχει καταφέρει να δώσει σαφή απάντηση στην οικονομική
πολιτική του, αλλά προτάσσει τη δραστηριότητα
των ευρωβουλευτών του.
στασιάδης έχουν θέσει θέμα λύσης
δύο κρατών και προειδοποιεί πως
ο ΔΗΣΥ δεν θα τους φιμώσει. Θα
δοθεί βεβαίως ιδιαίτερη έμφαση
στην εσωτερική διακυβέρνηση,
που, βάσει κομματικών στελεχών,
αποτελεί τη μεγάλη αδυναμία της
κυβέρνησης Αναστασιάδη. Αναμένεται συνεπώς πως τις επόμενες
μέρες θα κορυφωθούν οι αντιπαραθέσεις ΑΚΕΛικών στελεχών με

κυβέρνηση-ΔΗΣΥ για το τι έκανε
ή τι δεν έκανε μέχρι σήμερα ο κ.
Αναστασιάδης σε διάφορους τομείς.
Θέμα που προβληματίζει κάποια
στελέχη είναι πως οι ευρωεκλογές
ήταν ανέκαθεν μία μάχη δύσκολη
για το κόμμα της Αριστεράς δεδομένου ότι έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση εδώ και καιρό πως το ΑΚΕΛ
βλέπει με καχυποψία την Ε.Ε. Ενδεικτικές οι επιθέσεις του Αβέρωφ
Νεοφύτου προς τον Άντρο Κυπριανού για μελέτη της πρότασης εξόδου από το ευρώ που έφερε σε δύσκολη θέση και Αριστερούς, αλλά
και μετριοπαθείς ψηφοφόρους, που
βλέπουν με συμπάθεια το ΑΚΕΛ.
Πλέον θα δοθεί έμφαση στο ότι οι
ευρωβουλευτές της Αριστεράς (Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου) έχουν τη μεγαλύτερη
δράση μεταξύ των έξι ευρωβουλευτών. Αφήγημα που προσπαθεί
να αποδομήσει τα περί ευρωσκεπτικισμού και να δώσει έμφαση
στο ότι η Ε.Ε. πρέπει να επιστρέψει
στις βασικές της αξίες.
Ζήτημα, βεβαίως, που ανησυχεί
το ΑΚΕΛ είναι το ζήτημα της οικονομίας που μέχρι σήμερα δεν έχει
δοθεί μία ξεκάθαρη εναλλακτική
πρόταση και αποτελεί εν πολλοίς

την αχίλλειο πτέρνα του κόμματος.
Ο ΔΗΣΥ έχει ήδη επιχειρήσει με
τη συνθηματολογία του «δεν θα
μας γυρίσουν πίσω», αλλά και τις
αναφορές στην «καταστροφική»
διακυβέρνηση Χριστόφια να προκαλέσουν πλήγμα στο ΑΚΕΛ. Το
αν θα τα καταφέρουν είναι ακόμα
ανοικτό, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία χρησιμοποιείται σε όλους τους προεκλογικούς του ΔΗΣΥ από το 2013
και εντεύθεν.
Έμφαση θα δοθεί και στην απειλή της Ακροδεξιάς, όχι μόνο για την
Κύπρο, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Στο ΑΚΕΛ ήλπιζαν πως θα
είχαν εισροές από κεντρώους μετριοπαθείς σε μία προσπάθεια να
ανακόψουν το ΕΛΑΜ. Πλέον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ΕΔΕΚ
να κερδίζει σημαντικό έδαφος και
δεν αποκλείεται να κινηθούν ψήφοι
προς εκείνη τη μεριά. Το ΑΚΕΛ θα
ενισχύσει την επιθετική ρητορική
του απέναντι στον κίνδυνο της
ακροδεξιάς, τις σχέσεις ΕΛΑΜ με
το νεοναζιστικό κόμμα Γερμανίας,
τις χρηματοδοτήσεις τους, αλλά και
τις σχέσεις στελεχών με τον υπόκοσμο. Ζήτημα που ανέκαθεν συσπείρωνε το ΑΚΕΛικό ακροατήριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στήθος με στήθος προς τις ευρω-κάλπες
Οι δυο γριές

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Το κύριο χαρακτηριστικό των δημοσκοπήσεων που είδαμε από όλα σχεδόν τα ΜΜΕ
είναι ότι πάμε σε αναμέτρηση με ένα άγνωστο και με πιθανότητα ανατροπών. Ο άγνωστος είναι η προσέλευση Τ/κ εκλογέων και
ο δεύτερος εξαρτάται πολύ από την αποχή.
Στα αποτελέσματα των προβλέψεων βλέπουμε τις δύο μεγάλες παρατάξεις να προηγούνται, αλλά εγώ σαν Ιανός που είμαι
βλέπω δύο γριές εκατοχρονίτισσες να προσπαθούν να κόψουν το νήμα στήθος με στήθος… Το τελευταίο και κυριότερο είναι ότι
γερασμένες εμφανίζονται και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις καθότι ουδείς άγγιξε κατά
την προεκλογική εκστρατεία ζητήματα που
απασχολούν ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως, η κλιματική αλλαγή, ο ρατσισμός η φτώχια κ.λπ.

Ιωνάς Νικολάου

••••

Ποινικές έρευνές

Είναι απολύτως κατανοητό γιατί η Νομική
Υπηρεσία θα προχωρήσει με ποινικές έρευνες που αφορούν τη περίοδο μετά την κρατική στήριξη του Συνεργατισμού το 2013 καθώς τα χρήματα αυτά έχουν χαθεί και σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα υπάρχουν θέματα προς διερεύνηση. Αυτό που δεν είναι
κατανοητό είναι γιατί η Νομική Υπηρεσία περίμενε το συγκεκριμένο πόρισμα για να
προχωρήσει και σε άνοιγμα ποινικών ερευνών για υποθέσεις που αφορούν την περίοδο πριν από το 2013; Δηλαδή αν τα πράγματα πήγαιναν καλά στο Συνεργατισμό και δεν
κατέρρεε για να διοριστεί ερευνητική επιτροπή, η Νομική Υπηρεσία θα άφηνε τα
όποια «εγκλήματα» ενδεχομένως διαπράχθηκαν πριν από το 2013 αδιερεύνητα; Δυστυχώς, κύριε γενικέ το ίδιο συνέβη και με
τις τράπεζες. Υποθέσεις παραχώρησης δανείων χωρίς τις αναγκαίες εξασφαλίσεις δεν
διερευνήθηκαν παρά μόνο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά. Ό,τι να ναι.

••••

Στα μαξιλάρια

Με πλούσιο βιογραφικό διορίζονται εκτελεστικοί και μη εκτελεστικοί σύμβουλοι
στην Κεντρική Τράπεζα Bad Bank. Μετά τον
Μάκη Κεραυνό επί ημερών του οποίου η
τράπεζά του έφαγε πρόστιμο για ξέπλυμα
και που διορίστηκε ως σύμβουλος από την
κυβέρνηση Αναστασιάδη στο Δ.Σ. της Κεντρικής σειρά πήρε τώρα ο Σταύρος Αγρότης,
ο οποίος ελέγχεται για χειραγώγηση μετοχών πριν από 20 χρόνια. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνοντας ότι η υπόθεση είχε
ποινικές προεκτάσεις ετοίμασε έκθεση την

Ο υπουργός δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος αφιερώνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το τραγούδι του
Μιχάλη Χατζηγιάννη σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, «Δε φεύγω».

Ο Μύρωνας Νικολάτος, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, ο οποίος ξέχασε να παραιτηθεί μετά το σκάνδαλο για τα αξιόγραφα της κόρης του και της αδελφής του, φιλοξενεί στην Κύπρο, το Δίκτυο Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ε.Ε. Πήρε λοιπόν ο Μυρωνάκος, τους συναδέλφους του και τους πήγε στο Λόφο να συναντήσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, άλλως Healthy, άλλως Golden Passport
Darling. O Νίκαρος εξήγησε στους ευρω-δικαστές, ότι ο Μύρωνας στη διάρκεια της θητείας του οδήγησε σε εμβάθυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Τόσο βαθιά που πάτο δύσκολα βρίσκεις. Στο φινάλε ο χωρατατζής Νίκαρος δείχνοντας τον Μυρωνάκο είπε τους άλλους εντιμότατους: « Έτον δαμαί τζιαι δέτε τον τζι αν έσσιει αΐπιν πέτε το»!

οποία και απέστειλε στον τότε γενικό εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη για τα περαιτέρω. Ο κ.
Πέτρος Κληρίδης άφησε την υπόθεση σε
κάποια συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας και
έτσι κάποιοι έγειραν πίσω πάνω στα μαξιλάρια με την επιγραφή «ελληνικές καλένδες»
κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

••••

Παλιά τους τέχνη

Φυσικά η ατιμωρησία πληρώθηκε με τον
πλέον ακριβό τρόπο, καθώς όλες οι τράπεζες που είχαν εμπλακεί τότε στη χειραγώγηση χρεοκόπησαν. Την πλήρωσε ο κοσμάκης,
που όπως έλεγε ο Νίκαρος το 2004, μιλώντας στους ποινικούς ανακριτές στο Συνεδριακό, «ο κόσμος έκανε θυσίες και ζητάει
καθημερινά δικαίωση και τιμωρία των ενόχων». Πρόσθεσε δε με ύφος αυστηρό: «Δεν

πρόκειται να δεχθώ τη μη ολοκλήρωση των
ερευνών. Έχετε αναλάβει τεράστια ευθύνη,
την οποίαν πρέπει να φέρετε εις πέρας».
Τώρα κι υπαίτιοι της «γενιάς του κουρέματος» κάνουν καριέρες αλλού και οι υπαίτιοι
της εποχής του ΧΑΚ κάνουν δεύτερες καριέρες ελέω κάποιων δεσμεύσεων προφανώς.
Όπως λέει κι ο φίλος μου ο Παντελής –συναγερμικός με χιούμορ, κάτι ξέρει ο πρόεδρός
μας ρε, διόρισε έναν που συνελήφθη να
χειραγωγεί για να ελέγχει ώστε άλλοι να μη
χειραγωγούν, διότι ξέρει καλά την τέχνη.
Αλληλούια!

••••

Οδυσσέας επιμένει

Ρε αδελφέ, γιατί βλαστάς τζιαμαί που δεν
σε σπέρνουν; Μετά που ο κ. Πανίκος Νικολάου, που έχει και σπουδές στη Μηχανολο-

γία ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο νέος CEO
της Τράπεζας Κύπρου, ο πολυμήχανος
Οδυσσέας νομίζει ότι μπορεί να γίνει και
Κεντρικός Τραπεζίτης. Επανήλθε ο Ελεγκτής
στο θέμα της υπεραξίας που προέκυψε από
περιουσιακά στοιχεία που πήρε η Ελληνική
Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Συνεργατισμό. Συγκεκριμένα η
συμφωνία εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 18
Ιουνίου 2018 και κατά την ημερομηνία αυτή
η υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων
έφτανε τα 172,8 εκατομμύρια ευρώ. Νοείται
ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων αποτελούσε πλέον τυπική διαδικασία η οποία έγινε δύο μήνες αργότερα και συγκεκριμένα
στις 27 Αυγούστου 2018. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει την επόμενη μέρα. Ωστόσο,
μετά την πράξη με την Ελληνική Τράπεζα
και την απορρόφηση των κακών περιουσια-

κών στοιχείων από την κρατική εταιρεία οι
οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας με αποτέλεσμα η αξία των κυπριακών ομολόγων που
πήρε η Ελληνική από τον Συνεργατισμό να
παρουσιάσουν αύξηση στην αξία τους. Έτσι
κατά την ημερομηνία μεταφοράς (όχι αγοράς) των περιουσιακών στοιχείων η υπεραξία έφτασε στα 298 εκατ.

••••

Σε αντίθετη κατεύθυνση

Φυσικά, αν οι οίκοι αξιολόγησης προχωρούσαν σε αντίθετη κατεύθυνση και υποβάθμιζαν την κυπριακή οικονομία με το αιτιολογικό ότι έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος, τα κυπριακά ομόλογα θα έχαναν σημαντική αξία
και η Ελληνική Τράπεζα θα παρουσίαζε ζημιές. Και διερωτώμαι: μήπως σ’ αυτή την περίπτωση θα χαιρέτιζε τη συναλλαγή ο πολύφημος Οδυσσέας ως επωφελή για το κράτος
ή θα καλούσε σε απολογία τον υπουργό Οικονομικών για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και αύξησης
του κόστους δανεισμού; Α, κι αν θα γράψεις
κάτι στο τουίτερ πάλι, να ξέρεις ότι λάθος
Αλαφούζο κάνεις μένσιον… χι, χι, χι!
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Αν εννοούμε την πολιτική αλλαγή
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Αφού προσπάθησα να βρω την κα-

του τρίτου, για να θυμηθούμε τα
στοιχειώδη που έχουμε χάσει.

τάλληλη και απέτυχα, θα το πω χωρίς
περιστροφές: έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας όταν βρίσκει «ανατριχιαστικά
επίκαιρο» τον Αρη Βελουχιώτη. Είναι
και ανατριχιαστική και επίκαιρη η
πρόσφατη φωτογραφία γενεθλίων
του Πολάκη, που τον θαυμάζουμε με
τους συνεργάτες του, με χύμα τα πιτόγυρα σε πλαστικά πιάτα και σαμπάνια,
επίσης σε πλαστικά ποτήρια και όλα
αυτά υπό το πορτρέτο του ευτραφούς
και γενειοφόρου, αλλά καλοχτενισμένου, αρχικαπετάνιου του ΕΛΑΣ, ο
οποίος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ιστορική μορφή συμβολίζει
τον Εμφύλιο – για όσους τουλάχιστον
μπορούν να ξεχωρίζουν την Ιστορία
από την προπαγάνδα. Και δεν περιορίζεται η επικαιρότητα του Βελουχιώτη –και μάλιστα η ανατριχιαστική– μόνο στη φωτογραφία γενεθλίων του
Πολάκη. Οι νοσηρά ευφάνταστοι ανατριχιάζουν, λ.χ., σκεπτόμενοι τον Βελουχιώτη με μαγιό στο κότερο. Με τη
χιπστερική γενειάδα του και κόκκινη
μπαντάνα, ενώ τριγύρω του βουίζει
ένα χαρούμενο μελίσσι από αθλητικούς μαυροσκούφηδες, αυτοί με
μαύρες μπαντάνες – αλλά είναι φρόνιμο να το κόψω εδώ...
Ο Τσίπρας έχω την εντύπωση ότι την

περίοδο αυτή περνάει μια προσωπική δοκιμασία, η οποία ίσως είναι
σκληρότερη και από εκείνη που κατέληξε στην ιστορική kolotoumba
του Ιουλίου 2015. Ενας άνθρωπος
απαίδευτος, ο οποίος χάρη σε ένα
συνδυασμό των πολιτικών ικανοτήτων του, του κυνισμού του και της
συγκυρίας πέτυχε στη ζωή του χωρίς
να έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει
την πρώτη αποτυχία του στην πολιτική, διότι, με την κατάσταση ως έχει
τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί σε όλες

Αριστα κάνει ο Κυριάκος και αναδει-

κνύει, επιτέλους, αυτά τα ζητήματα,
με συγκεκριμένα παραδείγματα,
όπως π.χ. στον χώρο της δημόσιας
υγείας, αλλά και με ρεαλισμό, όπως
π.χ. όταν προειδοποιεί ότι τα Εξάρχεια δεν καθαρίζουν σε ένα μήνα,
έπειτα από δεκαετίες ασυδοσίας. Ας
ξινίζουν τα μουτράκια τους (χαϊδευτικό αυτό) ορισμένοι: μα ήταν ανάγκη να το θίξει τώρα; Ναι, ήταν ανάγκη και ειδικά τώρα. Η αναδιοργάνωση και ο αναπροσανατολισμός του
κράτους, καθώς και η δημόσια
ασφάλεια, είναι απολύτως βασικά
στοιχεία για την κατεύθυνση προς
την οποία θα κινηθεί η εξέλιξη της
κοινωνίας μας.
Σωστά, λοιπόν, αναδεικνύει αυτά τα

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

τις κάλπες. Δεν είναι όμως μόνον ο
φόβος του Τσίπρα για την επόμενη
ημέρα, που τον οδηγεί σε άκρα μέχρι πρότινος αδιανόητα. Είναι και ότι,
μαζί με την επιτυχία και τα συμπαρομαρτούντα των γιάπικων μεγαλείων,
πρέπει να έχει πάρει και μια στροφή
–ίσως και περισσότερες– η βίδα.
Συμβαίνει αυτό ευκολότερα στους
απαίδευτους, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η καλλιέργεια.
Κατά την τρέχουσα προεκλογική πε-

ρίοδο, του βγαίνει το κακομαθημένο
παλιόπαιδο του Δεκαπενταμελούς,
που έχει αφηνιάσει και χτυπάει με

ό,τι βρίσκει. Απελπισία και λύσσα
έχει αυτός ο Δαρείος – το στάδιο της
υπεροψίας και μέθης το έχει προ
πολλού ξεπεράσει. Ετσι εξηγούνται
κομπασμοί, οι οποίοι στο κάτω κάτω
δεν βοηθούν σε τίποτε τον σκοπό
του. Τι σημαίνει, π.χ., «δεν υπάρχει
ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσω»;
Οταν μάλιστα το λες από το προεκλογικό μπαλκόνι στον κόσμο. Μετά
ηρεμεί και αλλάζει γνώμη: Κι αν χάσω, τι λέμε; Οπότε αποφασίζει να
σνομπάρει τις ευρωεκλογές: Δεν είναι παρά μια δημοσκόπηση, αποφαίνεται. (Παρέκβαση, αλλά, αν το έχετε προσέξει, ο Τσίπρας έχει την τάση

να προσβάλλει ιδίως εκείνους που
γλείφει...) Και στις δημοσκοπήσεις,
όπως ο ίδιος ισχυρίσθηκε προσφάτως, έχει συνηθίσει να χάνει, αλλά
να κερδίζει στην κάλπη. Το πιάσαμε,
πρόεδρε: κρεμαστάρια...
Τα κεντρικά ζητήματα των επικείμε-

νων εκλογών –είτε ευρωπαϊκών είτε
εθνικών, διότι σε μεγάλο βαθμό το
ίδιο πράγμα είναι πια– είναι σοβαρότερα από τις εξαλλότητες του Τσίπρα· και είναι αυτά που αναδεικνύει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προεκλογική εκστρατεία, την οποία αντιλαμβάνομαι ότι την έχει αναλάβει

προσωπικά, διότι δεν βλέπω κανέναν άλλον από πλευράς Ν.Δ. να
εστιάζει στα συγκεκριμένα ουσιώδη
ζητήματα για την πορεία μας στο
μέλλον. Το ένα είναι η αλλαγή του
ρόλου του κράτους (μόνον έτσι αλλάζει και νοοτροπία), ώστε να παύσει η ιδιοποίησή του εκ μέρους συμφερόντων, είτε συνδικαλιστικών είτε
πολιτικών, που επιδιώκουν να το
ελέγχουν. Το δεύτερο είναι ο στοιχειώδης σεβασμός, επιτέλους, στην
περιουσία. Πώς το είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής; «Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία». Χρειάζεται η ψυχρή ματιά

θέματα ο Μητσοτάκης, διότι ο σκοπός είναι να επιλέξουμε ενσυνειδήτως και με μάτια ανοικτά την πραγματική, όχι την ιδεολογική, πρόοδο.
Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να
διανύσεις τον δρόμο που οδηγεί
στην πρόοδο. Δεν υπάρχει βαγκόνλι, όπου γευματίζεις θαυμάσια, με
φίνα παρέα και μετά κοιμάσαι, για να
ξυπνήσεις το πρωί και –ω, του θαύματος!– θα έχεις φθάσει στην πρόοδο, χωρίς να το έχεις καταλάβει
καν, χωρίς να έχεις νιώσει το παραμικρό! Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί
πράγματι την υπόσχεση για πολιτική
αλλαγή, οφείλει να αναδείξει αυτά
τα ζητήματα, χωρίς υπεκφυγές και
περιστροφές. Ειδάλλως, θα μιλούμε
για άλλη μία αλλαγή πολιτικού προσωπικού, κάτι που είναι τελείως διαφορετικό.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Τα παιδία παίζει

Άνοιξε τις πύλες
του παραδείσου

πως συμβαίνει συνήθως εν μέσω προεκλογικού
αγώνα τα κόμματα στην προσπάθειά τους να
συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους ανεβάζουν τους τόνους, νομιζόμενοι ότι η πόλωση συγκρατεί
διαρροές προς άλλες επιλογές. Αυτή η τακτική συνήθως
αποδεικνύεται σωστή. Σε κάθε προεκλογική εκστρατεία
το πρώτο κόμμα που έσερνε τον χορό της πόλωσης
ήταν το ΑΚΕΛ. Μη διαθέτοντας επιχειρήματα σχεδόν
πάντα το σύνθημα ΕΟΚΑ Β΄ και Γριβισμός αποτελούσαν
την προμετωπίδα της προεκλογικής τους εκστρατείας.
Όλη αυτή η προσπάθεια πόλωσης αντιμετωπιζόταν
από τον ΔΗΣΥ με σταθερό πολιτικό λόγο και πάνω
από όλα με πειστική επιχειρηματολογία.
Η τακτική αυτή, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού να αντιμετωπίζει τις προσπάθειες
του ΑΚΕΛ να φανατίσει τους πολίτες, εκτιμήθηκε από
το εκλογικό σώμα και ίσως να είναι και αυτός ένας
από τους λόγους που κατέστησε τον ΔΗΣΥ την πρώτη
πολιτική δύναμη.
Στις επικείμενες εκλογές, όμως, το σκηνικό αυτό
ανατράπηκε. Αυτή τη φορά έχουν αλλάξει οι ρόλοι.
Ο ΔΗΣΥ παρουσιάζεται με άλλο πρόσωπο. Ακόμα και
ο πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος πάντα διακρινόταν για το πνεύμα συναίνεσης, έχει αλλάξει
άρδην συμπεριφορά. Μπορεί να μιλάει για ενότητα,
αλλά στην ουσία σέρνει πρώτος τον χορό της πόλωσης
και της λαϊκίστικης συνθηματολογίας. Κατανοητή η
δυσκολία να αντιμετωπίσει το ΑΚΕΛ στο Κυπριακό,
όμως, το να περνά στην αντίπερα όχθη δεν βοηθά
ούτε το κόμμα ούτε το εθνικό θέμα.
Όσον αφορά το Κυπριακό ο ΔΗΣΥ εστιάζει την
κριτική του στη στάση του ΑΚΕΛ το 2004 στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Θεωρητικά σωστή
τακτική, γιατί το μεγάλο πολιτικό «βαρίδι» του ΑΚΕΛ
είναι το Όχι του 2004, μεγαλύτερο και από την καταστροφική διακυβέρνηση Χριστόφια. Πώς είναι δυνατόν,
όμως, στελέχη του ΔΗΣΥ, τα οποία φανερά τάχθηκαν
εναντίον του σχεδίου των Η.Ε., δηλαδή στήριξαν το
Όχι, να επικρίνουν το Όχι του ΑΚΕΛ. Ακόμα πώς μπορούν άλλοι της ανώτατης ηγεσίας, οι οποίοι υιοθέτησαν
την πολιτική του «μαδήματος της μαργαρίτας» δηλαδή
Ναι – Όχι και Όχι –Ναι, να κατηγορούν το Όχι του
ΑΚΕΛ. Τέλος, πώς είναι δυνατόν αυτοί που τάχθηκαν
υπέρ του σχεδίου Ανάν και τώρα «που τα βιώνουν»
οι θέσεις τους είναι πιο ακραίες και από αυτές του
Τάσσου Παπαδόπουλου να μιλούν για τη στάση του
ΑΚΕΛ. Στην ουσία τα σημερινά τους Όχι τα είπε το
ΑΚΕΛ το 2004. Η λέξη Όχι, όπως και το Ναι, είναι
λέξεις απόλυτες. Ή το ένα ή το άλλο. Εμείς εδώ στην
Κύπρο βρήκαμε τρόπο να τα διαφοροποιήσουμε. Βρήκαμε μεζούρα και τους αποδώσαμε χρώμα. Αν το Όχι
του ΑΚΕΛ το 2004 ήταν καταστροφικό τότε εξ ίσου
καταστροφικό ήταν και το Όχι των συναγερμικών.
Αν τα σημερινά μας Όχι είναι προς την ορθή κατεύθυνση, τότε και το Όχι του ΑΚΕΛ με τον ίδιο τρόπο
θα πρέπει να αξιολογηθεί.
Ας αφήσουν, λοιπόν, το Κυπριακό, γιατί είναι ένα
γήπεδο στο οποίο πλέον δεν μπορούν να παίξουν.
Όσον αφορά το εθνικό θέμα ο αγώνας ΑΚΕΛ Vs ΔΗΣΥ
ξεκίνησε το 2004 και έληξε στο Κραν Μοντάνα με
ισόπαλο αποτέλεσμα. «ΑΚΕΛ Vs ΔΗΣΥ σημειώσατε
Χ». Ακόμα, πώς είναι δυνατόν να πείσουν το ακροατήριό
τους με την αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη επίθεση
στον Τ/κ υποψήφιο του ΑΚΕΛ; Πώς μπορούν να μιλούν
για ρεαλιστική πολιτική, όταν υποψήφιός τους μιλάει
για την Κυπριακή Δημοκρατία των Ε/κ, προεξοφλώντας
έτσι τη διχοτόμηση της πατρίδας μας; Και ενώ η
κριτική για το Κυπριακό επικεντρώνεται στο ΑΚΕΛ,
στην παράταξη που κάποτε ο ηγέτης του ΔΗΣΥ αποκαλούσε πατριωτική δύναμη, αφήνουν στο απυρόβλητο
τους πραγματικούς «εχθρούς» της λύσης, δηλαδή
αυτούς του ενιαίου κράτους, αυτούς που θα αυτοπυρποληθούν για την ένωση, αυτούς που έχουν αποκηρύξει
την ομοσπονδία και αυτούς των σωστών περιεχομένων
και των νέων στρατηγικών.
Αν και μόνο λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις εκλογές, έστω και την υστάτη, ας καταλάβουν στην Πινδάρου ότι η συσπείρωση δεν επιτυχαίνεται με παιδαριώδη και αντιφατικά επιχειρήματα. Μόνο με τον
σωστό και σταθερό λόγο αντιμετωπίζεται η στρατηγική
του ΑΚΕΛ. Πολιτικές του τύπου «Τα παιδία παίζει»
δεν έχουν θέση στην παράταξη της ρεαλιστικής πολίτικης του Γλαύκου Κληρίδη.
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Διαμαρτυρόμενοι στη 18η Πορεία Νέων για το κλίμα στις Βρυξέλλες. Σε αυτή συμμετείχε και ο Raoni Metukti-

re, αρχηγός της φυλής Kayapo της Βραζιλίας.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μία κυβέρνηση σε εκκρεμές
Όταν το 2011 το ΑΚΕΛ έμπαινε στον νομίας και τον μετασχηματισμό της Κύπρου σε
προεκλογικό για τις βουλευτικές εκλο- ένα σύγχρονο και κανονικό κράτος. Είδατε να
γές, μετρούσε ήδη δυόμισι χρόνια συμβαίνει κάτι που μας πείθει πως βρισκόμαστε
διακυβέρνησης και καλλιεργείτο ήδη σε τροχιά μεταρρύθμισης; Η περίοδος χάριτος
η αίσθηση πως η κυβέρνηση είχε για το υπουργικό σχήμα έχει παρέλθει εδώ και
κουράσει και κουραστεί. Μία κόπωση καιρό και κάποιοι κρίθηκαν κατώτεροι των περιπου έκανε πολλούς να συζητούν πως ίσως να ήταν στάσεων. Το πόρισμα για τον Συνεργατισμό
καιρός για έναν ανασχηματισμό που θα φρέσκαρε δικαίως ή αδίκως έδειξε την πόρτα εξόδου στον
την εικόνα τους. Αυτό, όπως λεγόταν από κάποιους, Χάρη Γεωργιάδη, ενώ τα κατά συρροή εγκλήματα
θα ενίσχυε προεκλογικά το κόμμα. Είχε προηγηθεί, στον Ιωνά Νικολάου. Και αν δεν υπήρχε η κοιάλλωστε, το φθινόπωρο το επεισόδιο του υπουργού νωνική κατακραυγή ο πρόεδρος όχι μόνο θα τους
Άμυνας Κώστα Παπακώστα, που τον καθήλωσε κρατούσε στο Υπουργικό, αλλά θα διαμήνυε, όπως
στο νοσοκομείο για μήνες και που είχε προϊδεάσει και τώρα, το πόσο πολύτιμοι είναι. Δύο υπουργοί
πολλούς πως ο ανασχηματισμός του Υπουργικού που προανήγγειλαν την παραίτησή τους, αλλά
Συμβουλίου ήταν προ των πυλών. Υπήρχαν βεβαίως μένουν, κρατώντας τα υπουργεία τους και το
και οι πιέσεις για αντικαταστάσεις εξαιτίας και όποιο έργο τους σε εκκρεμές. Και αν αυτοί προτης δυσφορίας που προκαλούσαν υπουργοί, όπως ανήγγειλαν την παραίτησή τους τι γίνεται με άλο Χαρίλαος Σταυράκης. Όμως ο Δημήτρης Χρι- λους; Ας αρχίσουμε από τον Κώστα Χαμπιαούρη
στόφιας, φοβούμενος να τους δυσαρεστήσει, τους με τις κοινές αξίες του με το ΕΛΑΜ, τα σχολεία
κράτησε και περίμενε πως τα
που καταρρέουν και κυρίως





όποια κενά και ελλείψεις θα 
το φιάσκο της εκπαιδευτικής
διορθωθούν με την πάροδο
Μία μεταρΤι περιμένουμε για ανασχη- μεταρρύθμισης.
του χρόνου. Ο ανασχηματιρύθμιση που έριξαν πέρυσι
σμός δεν έγινε, οι βουλευτικές ματισμό; Μία συντριπτική
άγαρμπα στο τραπέζι και σήεκλογές πραγματοποιήθηκαν ήττα του ΔΗΣΥ στις επικείμερα τα προσφέρουν απλόκαι το ΑΚΕΛ προς έκπληξη κάχερα όλα πίσω χάριν ευρωεποιων κατέγραψε ένα από τα μενες εκλογές; Ένα δεύτερο
κλογών. Μόνο γι’ αυτή του
μεγαλύτερά του ποσοστά. Τό- Μαρί; Ή να ολοκληρώσουν
την αποτυχία ο κ. Χαμπιαούσο ψηλά ποσοστά που έκαναν
ρης θα έπρεπε να βρίσκεται
την αντιπολίτευση να σιωπή- τους 18 μήνες για να λάβουν σπίτι του. Όπως και η υπουρσει, πολλά στόματα που μουρ- την υπουργική σύνταξη,
γός Συγκοινωνιών Βασιλική
μούριζαν περί ανασχηματιΑναστασιάδου για την απουόπως διαδίδεται;
σμού να κλείσουν, αλλά κυρίως
σία έργων, όπως διαρρέουν
την κυβέρνηση να εφησυχάσει
στο Προεδρικό ή ο Γιώργος
πως όλα λειτουργούν ομαλά. Τουλάχιστον για Λακκοτρύπης για το σκάνδαλο του χαλλουμιού
λίγο. Και λέμε για λίγο γιατί χρειάστηκε μέσα σε και τις λανθασμένες εκτιμήσεις του στα ενεργειακά.
λίγες μόνο μέρες, να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες Κάθε άλλο όμως. Τι περιμένουμε για ανασχημαυποβαθμίσεις ξένων οίκων να ακολουθήσει στη τισμό; Μία συντριπτική ήττα του ΔΗΣΥ στις επισυνέχεια η έκρηξη στο Μαρί για να ανατραπούν κείμενες εκλογές; Ένα δεύτερο Μαρί; Ή να ολοτα πάντα. Το τι ακολούθησε είναι λίγο πολύ γνωστό. κληρώσουν τους 18 μήνες για να λάβουν την
Τόσο από πλευράς δημοτικότητας του Δημήτρη υπουργική σύνταξη, όπως διαδίδεται; Μία κυβέρΧριστόφια που κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος νηση που φαίνεται προ πολλού κουρασμένη και
όσο και δύναμης του τότε κυβερνώντος κόμματος. ανεπαρκής από τον πρώτο μόλις χρόνο διακυΈνας ανασχηματισμός θα έσωζε την κατάστα- βέρνησης.
ση; Ίσως να προλάμβανε εν μέρει καταστάσεις.
Και λέμε ανεπαρκής γιατί αν ένας πρόεδρος
Το σίγουρο είναι όμως πως όλο αυτό ήταν αρκετό δείχνει ατολμία στο να αλλάξει υπουργούς που
για να βγουν στο προσκήνιο και με τον χειρότερο κρίθηκαν βάσει του έργου τους λίγοι, τι μπορούμε
τρόπο, και τα κενά και οι παραλείψεις μιας δια- να αναμένουμε από αυτούς; Θα τα βάλουμε με τα
κυβέρνησης που έκρυβε πολλά κάτω από το χαλί. κατεστημένα και τα βασίλεια δημάρχων και κοιΌμως αυτό δεν αποτελούσε πρωτοτυπία της νοταρχών; Αυτοί θα αλλάξουν τη γραφειοκρατία
διακυβέρνησης Χριστόφια. Ο Νίκος Αναστασιάδης στο Δημόσιο; Ή μήπως θα λύσουν όπως κάποτε
λειτουργεί σήμερα λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. μας διαβεβαίωναν το Κυπριακό;
Ξεκίνησε τη δεύτερή του θητεία υποσχόμενος
ριζικές μεταρρυθμίσεις, επανεκκίνηση της οικο- economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κυρ Σάββας Λιασής, ο κλειδοκράτορας
της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, στην
κατεχόμενη Καρπασία, σίγουρα άνοιξε
τις πύλες του παραδείσου, με την αγία
βιωτή του. Ο μακαριστός καντηλανάφτης,
ο οποίος πρόσφατα μετέβη από τα εγκόσμια στα αιώνια, έκανε πράξη τα λόγια του Χριστού,
για την αγάπη, η οποία επεκτείνεται και προς τους εχθρούς. Με την αγαπημένη του σύζυγο πολέμησαν τον
αμαρτωλό εθνικισμό, νικώντας ακόμη και τον ισχυρότερο
ανθρώπινο πόνο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την
απώλεια του πολυαγαπημένου τους υιού, ο οποίος για
χρόνια ήταν αγνοούμενος του πολέμου του 1974 και
αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι έπεσε υπέρ πίστεως και
πατρίδας. Τύχη αγαθή, συνάντησα τον κυρ Σάββα
Λιασή, για πρώτη φορά πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες,
στο παλιό νοσοκομείο της Λευκωσίας, όταν νοσηλεύτηκε
για μερικές ημέρες. Η συνάντηση στόχο είχε την ετοιμασία ενός ρεπορτάζ, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Σήμερα,
όμως, αξίζει να μνημονεύσουμε τη σοφία του ανδρός,
σε ένα άρθρο το οποίο γράφεται με καθυστέρηση 30
ετών, το οποίο, ωστόσο, παραμένει πάντα επίκαιρο.
Μου έλεγε τότε: «Γιε μου, αν μιλήσω, θα διαβάσουν
τα λόγια μου οι Τούρκοι και θα έχουμε προβλήματα
και ενοχλήσεις». Τότε οι καιροί ήταν πάρα πολύ σκοτεινοί, τα οδοφράγματα ήταν κλειστά και ο φόβος
σκίαζε τα πάντα. Τότε ακόμη βρίσκονταν στα Κατεχόμενα και οι τρεις δασκάλες του γένους, όπως χαρακτηρίστηκαν, οι οποίες τελικά και αυτές εγκατέλειψαν
την Καρπασία.
Κάθισα δίπλα στο κρεβάτι του πόνου του κυρ Σάββα
και κουβεντιάσαμε για μία σχεδόν ώρα και σίγουρα
έφυγα πολύ κερδισμένος. Μου μίλησε με ειλικρίνεια,
για την κατάσταση στα Κατεχόμενα, για τις κινήσεις
του, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν οι εγκλωβισμένοι στη γη των πατέρων τους. Μου μίλησε, ακόμη
και για τα κακώς έχοντα, ανάμεσα στους εγκλωβισμένους. Ο κυρ Σάββας έμαθε τούρκικα και έφθασε στο
σημείο να κάνει τον μεταφραστή σε Τουρκοκύπριους,
οι οποίοι δεν γνώριζαν τουρκικά, όταν αυτοί ήθελαν
να υποβάλουν αιτήσεις και να μεταβούν σε νοσοκομεία
και δικαστήρια στο ψευδοκράτος.
Λίγα χρόνια αργότερα, όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα,
όταν ανάπνευσαν οι εγκλωβισμένοι αέρα ελευθερίας,
πάλι τύχη αγαθή, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ, το οποίο
αυτή τη φορά μεταδόθηκε από την τηλεόραση το ΡΙΚ,
βρέθηκα ανήμερα του Πάσχα στην Αγία Τριάδα. Παρευρέθηκα στον Εσπερινό της Αγάπης και προς μεγάλη
μου έκπληξη, άκουσα το Ευαγγέλιο σε επτά γλώσσες,
όπως ακούγεται στους μεγάλους ναούς της Ορθοδοξίας.
Πρωταγωνιστής ο κυρ Σάββας, ο οποίος μιλούσε πέντε
γλώσσες και μπορούσε να συνεννοηθεί όχι μόνο με
τους Τουρκοκύπριους, αλλά και με τους ξένους, οι
οποίοι άρχισαν τότε να επισκέπτονται τα Κατεχόμενα.
Η χαρά της Αναστάσεως άνοιξε και την ψυχή του
χαρούμενου κυρ Σάββα, ο οποίος διέθετε ένα ξεχωριστό
χιούμορ, όπως όλοι οι άγιοι άνθρωποι. Μας είπε: «Εμείς
που μείναμε στο χωριό μας και δεν φύγαμε στις ελεύθερες περιοχές, ζούμε, είμαστε με τους ζωντανούς,
ενώ οι συνομήλικοί μας, που έφυγαν από το χωριό πέθαναν». Και πρόσθεσε: «Είναι πολλοί, οι οποίοι μας
επισκέπτονται, όλοι μας υπόσχονται, αλλά και σχεδόν
όλοι μας ξεχνούν μόλις φύγουν». Μας αποκάλυψε ότι:
«Από τη μέρα που άνοιξαν τα οδοφράγματα μαζεύω
λίρα-λίρα εισφορές από τους προσκυνητές. Με τα χρήματα επιδιορθώσαμε το εξωτερικό μέρος του ναού και
τώρα χρειαζόμαστε άλλες τέσσερις χιλιάδες λίρες για
να επιδιορθώσουμε και το εσωτερικό του ναού. Δεν
ζήτησα βοήθεια από κανέναν, ούτε από την Αρχιεπισκοπή, αλλά ούτε και αγωνιώ». Προχώρησε ακόμη ένα
βήμα και μας είπε για τα προσκόμματα τα οποία πρόβαλε
το καθεστώς: «Δεν μας επιτρέπουν να φέρουμε τεχνίτες
από τις ελεύθερες περιοχές. Απαιτούν προηγουμένως
να εγγραφούν στα γραφεία ευρέσεως εργασίας του
ψευδοκράτους. Φωνάζω το ‘Τουρτζί’ και κάνουμε μια
χαρά τη δουλειά. Επιδιορθώνουμε, κτίζουμε και μπογιατίζουμε τον ναό και κάνουμε καλή δουλειά». Το
μόνο που μένει να πούμε είναι να έχουμε την ευχή
του κυρ Σάββα, ο οποίος μάλλον θα βρίσκεται κοντά
στην Αγία Τριάδα, την Παναγία, την αγαπημένη του
σύζυγο Μαρούλα και τον αγαπημένο του υιό Γιαννάκη.
kaparispan@yahoo.gr
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Μίλησε κανείς για την Ευρώπη;
Στο παρά πέντε των εκλογών
και χρειάζεται να μας υπενθυμίσει κανείς για ποιες εκλογές μιλάμε. Και ο λόγος είναι
γιατί από την ώρα που τα φίλτατα κόμματα μπήκαν στην
προεκλογική μάχη κοκορομαχούν για το
ποιος θα κερδίσει τα πρωτεία λαϊκισμού,
αντί να επιχειρηματολογούν επί της ουσίας,
και επιδίδονται σε μια μάχη εντυπώσεων
εκπορευόμενη από τις δικές τους χρόνιες
κομματοπαθήσεις. Πορευόμαστε στις ευρωεκλογές χωρίς κανείς τους να μας έχει
πει οτιδήποτε που να αφορά στην Ευρώπη
ή που να υπογραμμίζει τα οφέλη που έχουμε
από την Ε.Ε.
Κι αν κάποιος έτυχε να το αναφέρει
ήταν σαν υποσημείωση και όχι σαν κυρίως
θέμα. Διότι τα κυρίως θέματα ήταν εκείνα
που οι πολιτικοί μας αρχηγοί πίστευαν
πως θα τους πρόσφεραν το έδαφος να…

κερδίσουν στα σημεία. Να κερδίσουν πόντους, αναμοχλεύοντας μια στείρα παρελθοντολογία, εμμένοντας πεισματικά στο
πώς θα αυξήσουν τα ποσοστά τους και
στο πώς θα εξαργυρώσουν το αποτέλεσμα
των εκλογών, την επομένη στις τηλεοράσεις. Οποιοσδήποτε διαθέτει δύο δράμια
νου (δεν χρειάζονται περισσότερα) διαπιστώνει καθημερινά του λόγου το αληθές
και ταυτόχρονα το θλιβερό επίπεδο που
εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την πολιτική
μας. Ερμητικά και τραγικά κλεισμένοι στον
μικρόκοσμό τους και στα περιορισμένα
τετραγωνικά της πολιτικής τους σκέψης,
οι πρωταγωνιστές της προεκλογικής μάχης,
αντί να προσπαθήσουν να μεταδώσουν
στους πολίτες τη σημασία του να ψηφίζει
κανείς στις ευρωεκλογές παραθέτοντας
παραδείγματα από τα οφέλη που αποκομίζουμε, αντιδικούν για θέματα τα οποία
άπτονται του δικού τους μικροκομματικού

συμφέροντος, λαϊκίζοντας ασύστολα και
προσπαθώντας ξεδιάντροπα να αλιεύσουν
ψήφους. Καθιστώντας σαφές και ξεκάθαρο
ότι εκείνο που τους ενδιαφέρει πρωτίστως
είναι το κόμμα και όχι η εκπροσώπησή
μας στην Ευρώπη του σήμερα.
Δεν ξέρω αν πραγματικά αντιλαμβάνεστε
την τραγικότητα της πολιτικής μας σκηνής
ή αν πέφτετε και εσείς στην παγίδα τους
π.χ. να στοχοποιείτε τον Νιαζί ή να διακωμωδείτε τα εθνικιστικά παραληρήματα
της Σταύρου ή να πατάτε πάνω σε ένα
φρικτό έγκλημα που αποκάλυψε την ανεπάρκεια ενός ολόκληρου συστήματος προκειμένου να ταχθείτε υπέρ της μιας ή της
άλλης κομματικής παράταξης.
Ελπίζω πως όλα όσα έχουν δει τα μάτια
μας τα τελευταία χρόνια, όξυναν την κρίση
μας ώστε να μην πέφτουμε σε τέτοιου είδους παγίδες, οι οποίες στήνονται από
τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής

για έναν και μοναδικό λόγο. Για να μετρήσουν τα κουκιά τους και να τα εξαργυρώσουν την επομένη των εκλογών με νέες
ανούσιες κοκορομαχίες.
Και όλα αυτά σημειώστε πως συμβαίνουν
την ίδια ώρα που η Τουρκία προβαίνει σε
νέες προκλήσεις και εμείς χρειαζόμαστε
την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης για
να μη βρεθούμε και πάλι μόνοι απέναντι
στην τουρκική αδιαλλαξία. Είναι σημαντικό,
λοιπόν, να θυμόμαστε πως όλα όσα διέπουν
τη ζωή μας από τον εκσυγχρονισμό, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία
του περιβάλλοντος και διάφορα άλλα οικονομικά οφέλη, προέρχονται από την
Ε.Ε. Είναι με τις δικές της επιχορηγήσεις
που γίνονται τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα
και είναι με τις δικές της οδηγίες που αναγκαζόμαστε να εκσυγχρονίσουμε τους οπισθοδρομικούς μας νόμους. Και –αυτό κι
αν δεν πρέπει να το ξεχνάμε– είναι στη

βοήθειά της που βασιζόμαστε κάθε φορά
που η Τουρκία αποφασίζει να κάνει τις
παράνομες της βόλτες στα χωρικά μας
ύδατα. Άρα το ποιος θα μας αντιπροσωπεύει
στην Ευρωβουλή είναι ζωτικής σημασίας
όχι για να καυχιέται ο κάθε πολιτικάντης
αρχηγός ότι ανέβασε τα ποσοστά του, αλλά
γιατί χρειαζόμαστε την Ε.Ε. για τους λόγους
που προανέφερα. Γι’ αυτό θα έπρεπε να
είχε υιοθετηθεί η οριζόντια ψηφοφορία
ειδικά για τις ευρωεκλογές. Αλλά πού να
καταλάβουν από τέτοια οι πολιτικοί μας
αρχηγοί. Προς το παρόν είναι απασχολημένοι να ξεθάψουν από τα συρτάρια τους
κι άλλα ανούσια επιχειρήματα. Εμείς, όμως,
οφείλουμε να δράσουμε και να είμαστε
παρόντες ειδικά τώρα που όλοι αυτοί που
μας εκπροσωπούν είναι τραγικά απόντες
από την πραγματικότητα.

elenixenou11@gmail.com
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Η παλιά Ελλάδα
παραμονεύει...
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η παλιά Ελλάδα αντιστέκεται με σθένος. Μπορεί να μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μπορεί να
χρεοκοπήσαμε, μπορεί να μπήκαμε και να ψευτοβγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά η
παλιά Ελλάδα είναι εδώ.
Είναι μερικές φορές σαν να μην
μάθαμε τίποτα. Αμέριμνοι ξαναγυρίζουμε στις παλιές καλές μας
συνήθειες. Οι κυβερνώντες έκαναν
τα «καλά παιδιά» για ένα μεγάλο
διάστημα, φοβούμενοι προφανώς
την άβυσσο την οποία αντίκρισαν








Εντολή για μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα δοθεί
αν πεισθεί η ελληνική
κοινωνία ότι υπάρχει
σχέδιο που θα ωφελήσει
τους πολλούς και αποφασισμένη ομάδα να το
υλοποιήσει.
και στην οποία μας έσπρωχναν το
2015. Τώρα ξοδεύουν με μανία
όσα μαζεύτηκαν με κόπο και ιδρώτα, στεγνώνοντας τη μεσαία τάξη
της χώρας. Ταυτόχρονα ξηλώνουν,
επίσης με μανία, τις μνημονιακές
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες απάλλαξαν προσωρινά την οικονομία
από ορισμένες αγκυλώσεις και εμπόδια. Οι ξένοι εταίροι μας παρακολουθούν αμήχανα το πισωγύρισμα. Βαθύτατα κυνικοί, μουρμουρίζουν ούτως ή άλλως εδώ και
χρόνια εκείνο το καταραμένο «έλα
μωρέ, έτσι είναι οι Ελληνες, δεν
διορθώνονται ποτέ». Τους ενδιέ-

φερε να βγάλουν τον «ελληνικό
πονοκέφαλο» από το ραντάρ και
τίποτα άλλο. Πολλοί εξ αυτών θα
βγουν σε λίγο στη σύνταξη, στην
πολυτελή ανεργία των πρώην επιτρόπων ή απλά θα μετατεθούν σε
άλλη θέση. Η Ελλάδα δεν θα είναι
δικό τους πρόβλημα πια. Με περίσσιο κυνισμό θα αποποιηθούν
οιαδήποτε ευθύνη και θα ισχυρισθούν ότι το πρόβλημα είναι πολιτισμικό...
Αλλά ας αφήσουμε τους ξένους.
Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες
εβδομάδες είναι συμπεριφορές
που θυμίζουν ό,τι πιο φαύλο και
παλιό είχε να επιδείξει ο παραδοσιακός μας δικομματισμός. Το είπε
πολύ γλαφυρά ο κ. Λυμπερόπουλος
όταν δήλωσε ότι θαύμαζε τον Ανδρέα, κατόπιν τη λαϊκή Δεξιά και
τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός
είναι οικουμενικός σε αυτόν τον
τόπο και βαθιά χαραγμένος στο
DNA μας.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
η συνταγή του άκρατου παλαιοκομματισμού θα υποστεί ήττα
στις κάλπες. Αν αυτό συμβεί, παρά
τα επιδόματα, τους διορισμούς, τις
παροχές και τα συναφή, θα πρόκειται για πρωτοφανή και αισιόδοξη
εξέλιξη. Η οποία δεν πρέπει να μας
παρασύρει σε ρομαντικά ή αφελή
συμπεράσματα. Γιατί η νίκη της
Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι
απαραίτητα εντολή για μεγάλες
μεταρρυθμίσεις.
Για να συμβεί αυτό χρειάζεται
να πεισθεί η ελληνική κοινωνία
ότι υπάρχει σχέδιο που θα ωφελήσει
τους πολλούς και αποφασισμένη
ομάδα να το υλοποιήσει. Και βέβαια
προϋποθέτει και ένα κόμμα που
θα έχει αποβάλει από μέσα του το
σαράκι του λαϊκισμού. Η... παλιά
Ελλάδα παραμονεύει παντού.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η σημερινή συγκυρία
καθιστά αυτές τις
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(Ε.Κ.) πιο σημαντικές
από προηγούμενες.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αυτό
το διάστημα θα έχουν μακρόχρονες
επιπτώσεις για την Ε.Ε. και, ασφαλώς,
για κάθε χώρα-μέλος. Οι νέοι συσχετισμοί δυνάμεων μεταξύ των
751 ευρωβουλευτών θα καθορίσουν
όχι μόνο την πορεία του Κοινοβουλίου, αλλά και την επιλογή προσώπων στα κορυφαία εκτελεστικά όργανα της Ευρώπης για τα επόμενα
χρόνια. Θα εκλεγούν, όμως, οι καλύτεροι υποψήφιοι;
Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στην αναμέτρηση ως βαρόμετρο για το πολιτικό
κλίμα πριν από τις εθνικές εκλογές.
Ενδιαφέρον δείχνει, επίσης, ένας
μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ελπίζουν να εκλεγούν. Ο Αρειος Πάγος
κατέγραψε 1.195 υποψηφίους από
40 κόμματα για τις 21 βουλευτικές
θέσεις που αναλογούν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ε.Κ. (βάσει δημοσκοπήσεων
των εταιρειών Marc, MRB και Alco
που διεξήχθησαν μεταξύ 27 Μαρτίου

και 7 Απριλίου), η Ν.Δ. (με 34,6%)
αναμένεται να κερδίσει 9 έδρες, ο
ΣΥΡΙΖΑ (23,8%) 6, το ΚΙΝΑΛ (7,5%)
και η Χρυσή Αυγή (7,4%) από 2, και
το ΚΚΕ (6,2%) και η Λαϊκή Ενότητα
(3,2%) από μία. Η Ν.Δ. θα συνεισφέρει
στη δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, που εκτιμάται ότι θα είναι
πρώτος πολιτικός σχηματισμός στο
Ε.Κ. με 180 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ και
η ΛΑΕ στην Αριστερά (GUE/NGL),
που εκτιμάται ότι θα έχει σύνολο
46, και το ΚΙΝΑΛ στους Σοσιαλδημοκράτες, που αναμένεται να αποκτήσουν 149 βουλευτές (Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και της Χ.Α. δεν
ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες
στο Ε.Κ.). Αυτό σημαίνει ότι 18 Ελληνες ευρωβουλευτές θα βρίσκονται
μέσα στη ζύμωση για την επόμενη
ημέρα της Ε.Ε. Για να διαδραματίσουν θετικό ρόλο, όμως, πρέπει και
να το θέλουν, και να διαθέτουν τις
ικανότητες να κινηθούν σε αυτό
τον χώρο, την ώρα που κάθε χώρα
και κάθε πολιτική ομάδα θα προσπαθούν να αποσπάσουν ό,τι καλύτερο για τις ίδιες.
Εδώ μετράει η ποιότητα των ανθρώπων που θα εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα στις Βρυξέλλες και στο
Στρασβούργο. Ασφαλώς δεν γνω-

ρίζουμε τους περισσότερους από
τους 1.125 υποψηφίους. Ομως, αρκετοί υποψήφιοι της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού
είναι γνωστοί και δοκιμασμένοι,
είτε στον επαγγελματικό τους χώρο
είτε στην πολιτική. Η παρουσία τους
θα τιμούσε και το Ευρωκοινοβούλιο
και την Ελλάδα. Διαθέτουν τα προσόντα να συμβάλουν στην εξέλιξη
της Ε.Ε. και να προωθήσουν θέσεις
που ευνοούν την Ελλάδα. Αλλοι,
πάλι, θα ασχολούνται κυρίως με
προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι κρίμα
ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε
τους καλύτερους υποψηφίους (κατά
τη γνώμη μας), ασχέτως κόμματος,
για την Ευρώπη. Ανθρωποι που βρίσκονται σε αντίπαλα κόμματα, των
οποίων οι αρχηγοί κονταροχτυπιούνται καθημερινώς, δεν μπορούν
να συνεισφέρουν όσα θα μπορούσαν
εάν δεν ήταν χωρισμένοι έτσι. Και
εμείς οι ψηφοφόροι θα έπρεπε να
επιλέγουμε αυτούς που θεωρούμε
καλύτερους, χωρίς να μας περιόριζε
η προτίμηση ή η απέχθεια μας για
το κόμμα τους. Για την Ελλάδα, η
χαμένη ευκαιρία να στείλουμε την
καλύτερη δυνατή ομάδα στην Ευρώπη έχει μεγαλύτερη σημασία απ’
ό,τι για χώρες που δεν βρίσκονται

συνεχώς με πολλά ανοικτά μέτωπα,
που η εγχώρια πολιτική σκηνή τους
ίσως δεν είναι τόσο πολωμένη. Για
εμάς είναι σπατάλη πολύτιμων πόρων: είναι κρίσιμης σημασίας να
μας εκπροσωπούν άνθρωποι που
πείθουν, που μπορούν να κερδίσουν
τις εντυπώσεις υπέρ της χώρας μας.
Ο Μακρόν είχε προτείνει οι ψηφοφόροι να έχουν δύο ψήφους στις
ευρωεκλογές: μία για υποψηφίους
των εθνικών κομμάτων και μία για
υποψηφίους σε πανευρωπαϊκές λίστες. Πέρυσι το Κοινοβούλιο απέρριψε την ιδέα (με 368 ψήφους εναντίον 274), κυρίως λόγω του φόβου
ταγών της Ε.Ε. και των αρχηγών
εθνικών κομμάτων ότι θα μειωθεί
η επιρροή τους. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι διακρατικές λίστες θα υπονόμευαν τη δημοκρατικότητα των
ευρωπαϊκών θεσμών. Ομως, υποψήφιοι που θα μπορούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων σε όλη την Ενωση θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη της
Ε.Ε., στη νομιμοποίηση των θεσμών,
στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παρά τον ασήμαντο αριθμό
τέτοιων υποψηφίων σήμερα, είναι
μια ιδέα που πρέπει να παραμείνει
ζωντανή.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ









Οι ηγέτες είναι αυτοί
που διαμορφώνουν τη
συμπεριφορά των πολιτών και όχι το αντίθετο.
Η μετάθεση των ευθυνών δεν λύνει κανένα
πρόβλημα.
ακόμη και εάν δεν συνηγορούν οι
αριθμοί. Πέρα, ωστόσο, από τις κατά
τόπους ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο
της Ενώσεως, ως στόχος κεντρικός
των ευρωεκλογών της προσεχούς
Κυριακής ετέθη από τα συστημικά
κόμματα η νίκη κατά του «εθνικισμού», που φαίνεται να επανακάμπτει στην Ευρώπη.
Ο πλέον πληθωρικός εκφραστής
της ευρωπαϊκής ιδέας υπήρξε ο
πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε
Γκωλ, υπέρμαχος της Ευρώπης των
εθνών από τον Ατλαντικό έως τα
Ουράλια – αποκλείοντας ευσχήμως
τους Αγγλοσάξονες. Το σύνθημα
αυτό οικειοποιήθηκε η ηγέτις των
Γάλλων εθνικιστών Μαρίν Λεπέν
και εν μέρει ο πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν.
Η Αριστερά εξοικειώθηκε σταδιακώς με την «ευρωπαϊκή ιδέα»,
όταν εισήγαγε το ιδεολόγημα της

«Ευρώπης των λαών». Σήμερα ο λόγος γίνεται περί της «Ευρώπης των
πολιτών». Οι δύο πρώτες κατηγοριοποιήσεις του περιεχομένου της
ευρωπαϊκής ιδέας εξέφραζαν σαφείς
διακρίσεις μεταξύ εθνικής-αστικής
και μαρξιστικής αντιλήψεως της
κοινωνίας. Τελούσαν σε σχέση αρμονική με την πραγματικότητα.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με την
κρατούσα συστημική ιδέα περί της
«Ευρώπης των πολιτών», που είναι
ακατανόητη εν πολλοίς, διότι αποτελεί παράγωγο της νέας πεποιθήσεως πως η γραφειοκρατική διαδικασία στη βάση απειραρίθμων κανονιστικών διατάξεων των Βρυξελλών μπορεί να υποκαταστήσει την
πολιτική. Το αδιέξοδο μιας τέτοιας
αντιλήψεως κατέστη εμφανές με
τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο
της Βρετανίας από την Ε.Ε. Ενα μείζον πολιτικό θέμα, για το οποίο,
αντί η αντιμετώπιση να γίνει με
όρους πολιτικούς και στη συνέχεια
η γραφειοκρατία να προσαρμόσει
την πολιτική απόφαση στο κανονιστικό πλαίσιο της Ενώσεως, ακολουθήθηκε η ακριβώς αντίθετη διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι πως
ο εθνικισμός αποδεικνύεται ανθεκτικότερος και από τον κομμουνισμό
και από τη δημοκρατία, όπως αυτή
γίνεται πλέον αντιληπτή.
Η συστημική αντίληψη χαρακτηρίζει τον εθνικισμό ως ένα ισχυρότατο αλκοολούχο των αποτυχημένων πολιτικών. Προσθέτουν επιπλέον ότι οι στρεβλές ιδέες είναι
θανατηφόρες εν δυνάμει. Κάποιοι
πιο ευρηματικοί αναλυτές τονίζουν
ότι αποκρουστικοί δικτάτορες, όπως
ο Πολ Ποτ της Καμπότζης και ο
Εβρέν Χότζα της Αλβανίας, μυήθηκαν στον μαρξισμό όταν σπουδάζαν
στο Παρίσι. Ενδιαφέρουσες νοητικές
ασκήσεις, δίχως καμία πρακτική
εφαρμογή.
Διότι εν κατακλείδι ο εθνικισμός
είναι απλώς συνέπεια της στρεβλώσεως του ευρωπαϊκού συστήματος
και όχι διότι βάρβαρα στίφη έπεσαν
θύματα «λαϊκιστών». Οι ηγέτες είναι
αυτοί που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των πολιτών και όχι το
αντίθετο. Η μετάθεση των ευθυνών
δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
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Για μια ευρωπαϊκή εκπροσώπηση

Το φάσμα του εθνικισμού
Το γεγονός ότι η μάχη
των ευρωεκλογών δίδεται παρ’ ημίν με
όρους εξοντώσεως
των ηγετών των δύο
κομμάτων εξουσίας
–Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ–
δεν προκαλεί βεβαίως έκπληξη.
Διότι στη χώρα αυτή η πολιτική νοείται ως μια αντιπαράθεση σε ρωμαϊκή αρένα, με τους «μελλοθανάτους» να απευθύνουν χαιρετισμό
–όχι στον Καίσαρα, αφού δεν έχουμε
κάποιον διαθέσιμο– αλλά ενώπιον
του «κυρίαρχου λαού».
Ομως μην ταρασσόμεθα άνευ
λόγου. Οι «μελλοθάνατοι» θα επιζήσουν και ο καθένας θα διεκτραγωδεί την ήττα του αντιπάλου του.
Θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ψηφίζουμε πολιτική ανυπαρξία
Τις Ευρωεκλογές, σε μια εβδομάδα,
ψηφίζουμε τους συμπολίτες μας
που θα μας εκπροσωπούν, για πέντε
χρόνια, στο «Ευρωκοινοβούλιο».
Πόσο επηρεάζει τα κρατικά και τα
κοινωνικά μας προβλήματα η συμμετοχή είκοσι και ενός συμπολιτών
μας σε αυτό τον νεόκοπο θεσμό;
Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει
καμιά, μα απολύτως καμιά διατακτική και εκτελεστική αρμοδιότητα
– καμιά εξουσία πολιτικών αποφάσεων δεσμευτικών για τα κράτημέλη της Ε.Ε. Δεν νομοθετεί ούτε
δημιουργεί Δίκαιο. «Υποβάλλει ερωτήσεις» (!!) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και «συζητάει» (!!) για τη
νομισματική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί
μια διακοσμητική γραφικότητα στο
πλαίσιο της Ε.Ε. Ισως και μια επένδυση ελπίδων για όσους θεωρούν
ελπίδα τον εφιάλτη να εξελιχθεί η
Ε.Ε. σε κακέκτυπο των ΗΠΑ – κάποιο είδος ευρωπολτού, με αφανισμένες τις πολιτισμικές, χαρακτηρολογικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Στο όνομα ελπιζόμενων οικονομικών ωφελημάτων που θα προκύψουν, αν εξαμβλωθεί η Ευρώπη σε
ενιαία καταναλωτική αγορά.
Στην Ε.Ε. φανερά ηγεμονεύουν
τρία διευθυντικά όργανα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και και (όχι εξαρχής)
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα
στελέχη και το προσωπικό των
τριών αυτών οργάνων δεν εκλέγονται με την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου ούτε απευθείας από τους
πολίτες των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Οι πολίτες εκλέγουν μόνο το μηδε-









Aφελληνισμός
χωρίς εξευρωπαϊσμό –
άηθες ήθος, γελοιώδες.
νικής πολιτικής ευθύνης Ευρωκοινοβούλιο.
Για τον διακοσμητικό τους ρόλο
οι ευρωβουλευτές έχουν οικονομικές απολαβές μυθικές και κοσμοπολίτικο βίο. Δηλαδή, απολαμβάνουν προνομίες υψηλών ηγετικών αξιωμάτων, χωρίς να επωμίζονται τις ευθύνες και τις διακινδυνεύσεις που συνεπάγονται τα
υψηλά αξιώματα. Αυτός είναι και
ο λόγος για τον οποίο οι κομματάρχες (στην Ελλάδα τουλάχιστον,
ίσως και αλλού) μοιράζουν, σαν
μπουναμάδες περιωπής, τις θέσεις
στα κομματικά ψηφοδέλτια. Αμείβουν έτσι τη βοσκηματώδη υποταγή στον κομματάρχη, την τυφλή
αφοσίωση στα ιδεολογικά προσχήματα ή και τη διαφημιστική εμβέλεια που προσδίδει στο κόμμα το
όνομα και μόνο μιας διάσημης τραγουδίστριας, ενός λαοφίλητου ποδοσφαιριστή, ενός δημοσιογράφου
με μορφωτική υστέρηση αλλά μεγάλη τηλεθέαση.
Και, ακριβώς, όταν είναι φτηνιάρικα τα κριτήρια επιλογής των ευρωβουλευτών από τους κομματάρχες, γίνεται περιγέλαστη και η χώρα
που αφήνεται να εκπροσωπηθεί
στο Ευρωκοινοβούλιο από λούμπεν
βεντέτες της τηλεοπτικής δημοσιότητας. Παρ’ όλη την παγκοσμιοποίηση του μηδενιστικού αμοραλισμού που συνοδεύει τον Ιστορικό
Υλισμό, είναι υπολογίσιμες ακόμα

οι αντιστάσεις αυτοσεβασμού και
αξιοπρέπειας του ανθρώπου στο
πολιτικό πεδίο.
Θα άξιζε ίσως τον κόπο, να απογραφεί το ποσοστό των Ευρωπαίων
πολιτών που θεωρούν πρωτογονισμό την καταστατική απογύμνωση
του Ευρωκοινοβουλίου από κάθε
πολιτική αρμοδιότητα. Θα άξιζε και
να διερευνηθεί η απορία: πώς συμπίπτει, η προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ανατίθενται με
τόση άνεση σε πρώην ή μέλλοντα
στελέχη των ιδιωτικών κολοσσών
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού
συστήματος (Lehman Brothers,
Goldman Sachs, Morgan Stanley);
Συνιστούν τα ερωτήματα διολίσθηση σε αφελή συνωμοσιολογία;
Μια συναφής απορία: Γιατί οι
Βρετανοί και οι Ελβετοί αρνήθηκαν,
εξ υπαρχής ή καθ’ οδόν, την ένταξή
τους στην Ε.Ε. – ένταξη που τόσα
άλλα κράτη τη λιγουρεύονται;
Οι Βρετανοί είναι αμέσως απόγονοι μιας πρώην κοσμοκράτειρας
αυτοκρατορίας. Δεν είναι πια κοσμοκράτορες, αλλά και δεν ξεχνούν
αυτό που ήταν. Συντηρούν αλώβητους τους θεσμούς και τη συνείδηση
του κοσμοπολίτη, αντιμετωπίζουν
με διακριτική υπεροψία τους (νεόπλουτους σε πολιτική ισχύ) γραφειοκράτες των Βρυξελλών.
Οι Ελβετοί δεν έχουν ιστορικούς
τίτλους «ευγενείας», γελαδάρηδες
ήταν σε χώρα ορεινή, φτωχή, αλλά
με φυσική ομορφιά. Αποδείχθηκαν
υποδειγματικοί νοικοκύρηδες, περήφανοι για την αυτοδιοικητική
δημοκρατία τους, τα ρολόγια τους,
τις τράπεζές τους και την ουδετερότητα σε πολεμικές συγκρούσεις.

Εφτιαξαν το πιο ζηλευτό, ίσως, κράτος στον κόσμο. Τρίγλωσσο και ανεξίθρησκο, με εκπλήσσουσα λειτουργική συνοχή.
Βρετανοί και Ελβετοί μοιάζει να
κέρδισαν το στοίχημα της μετάβασης από τον ευρωπαϊκό μεσαίωνα
στην ασπόνδυλη νεωτερικότητα.
Οι Ελληνες δεν είχαμε τέτοιο στοίχημα να κερδίσουμε. Σαρκώναμε,
για αιώνες, ένα «παράδειγμα» πολιτισμού, με πανανθρώπινη εμβέλεια. Θέλησε να αρνηθεί αυτό το
«παράδειγμα» η μετα-ρωμαϊκή («the
barbarian») Δύση: Να σφετεριστεί
την Αρχαία Ελλάδα, να κατασυκοφαντήσει τους επίγονους «Γραικούς».
Τη συνέδραμαν καίρια οι Τούρκοι: τετρακόσια χρόνια ο Ελληνισμός
είχε βγει από τη σκηνή της Ιστορίας.
Συνέχισε, στο περιθώριο, να σώζει
τον πολιτισμό του: κοινοτικούς θεσμούς, αρχιτεκτονική, ποίηση, φορεσιές, τραγούδια. Πιστέψαμε (αφελέστατα ή υποβολιμαία) ότι ο «εθνικισμός» της δυτικής Νεωτερικότητας θα μπορούσε να είναι η σχεδία
της ιστορικής μας διάσωσης. Διαψευσθήκαμε επώδυνα με τη δολοφονία του Καποδίστρια, την οθωνική
τυραννία, τη μικρασιατική τραγωδία,
την απόσπαση από τον ελληνικό
κορμό της Ανατολικής Θράκης και
Ρωμυλίας, της Βόρειας Ηπείρου,
της Κύπρου.
Σήμερα κανένας δεν απασχολείται με την ελληνική επιβίωση.
Εχουμε «μετά ηδονής» αφελληνιστεί, χωρίς να εξευρωπαϊστούμε –
«μικτόν είδος, γελοιώδες».
Ψηφίζουμε να εκπροσωπείται η
ανυπαρξία μας ελληνωνύμως στο
Ευρωκοινοβούλιο.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Η μεταναστευτική
και προσφυγική
πρόκληση για την Ε.Ε.
ο σοβαρό πρόβλημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών συνιστά μια πολυδιάστατη πρόκληση με ευρύτερες προεκτάσεις, ενόσω οι πολιτικές που
υιοθετούνται περιορίζονται σε διαχειριστικές λύσεις και δεν αγγίζουν
την ουσία της κρίσης. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού από μια περιοχή προς άλλη,
χωρίς προηγούμενο στην ιστορία.
Αναπόφευκτα, ζητήματα αυτού
του μεγέθους επηρεάζουν και το
πολιτικό γίγνεσθαι της Ε.Ε. τόσο
σε εθνικό όσο και στο ευρύτερο κοινοτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι μεγάλες ομάδες μεταναστών δεν ενσωματώνονται στις κοινωνίες όπου
ζουν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, τα οποία με τη σειρά τους
έχουν ενισχύσει τα ακροδεξιά πολιτικά ρεύματα. Σε πολλές χώρες
της Ε.Ε., ιδίως ενόψει των ευρωεκλογών, η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αναδεικνύεται ως
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που
θα επηρεάσει την ψήφο χιλιάδων
πολιτών.
Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αποτέλεσε το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στις 14 Μαΐου, με
ομιλητές τον υπουργό Εσωτερικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον τέως
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδας Ιωάννη Μουζάλα.
Οι εισηγήσεις των δύο υπουργών
ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές. Ο κ. Πετρίδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος
είναι η πρώτη χώρα κατ’ αναλογία
πληθυσμού σε αριθμό αιτήσεων πολιτικού ασύλου, ενώ ο κ. Μουζάλας,
αξιολογώντας το μέγεθος και τις
διαστάσεις των προκλήσεων, τόνισε
ότι οι λύσεις δεν μπορεί να είναι
μόνο εθνικές, αλλά αντίθετα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον
η Ε.Ε. τελικά θα καταλήξει σε μια
τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική όπου
όλες οι χώρες θα επωμισθούν ισότιμα
τα βάρη και τις ευθύνες που προκύπτουν.
Η Ελλάδα δέχεται τεράστιο μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα
και βιώνει καθημερινά τα σοβαρά
προβλήματα, τα οποία δεν κατανέμονται ισότιμα στις χώρες μέλη της
Ε.Ε. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση επηρεάζει επίσης τη
χώρα μας και δεν είναι υπερβολή
να λεχθεί ότι η Τουρκία διεξάγει
ένα υβριδικό πόλεμο εις βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος
καλείται αφ’ ενός να ακολουθήσει
πολιτική ενσωμάτωσης και αφ’ ετέρου να εξετάσει διάφορους τρόπους
μείωσης των προσφυγικών και παράνομων μεταναστευτικών ροών.
Σε σχέση με τη μετανάστευση είναι
επίσης σημαντικό όπως οι εξελίξεις
λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της
στοχευμένης πολιτικής του κράτους.
Τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. έχει ενισχύσει τις δράσεις της για αντιμε-

τώπιση του φαινομένου μέσω της
υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, η οποία
εμπεριέχει 4 διαστάσεις: 1) έκτακτη
ενίσχυση σε χώρες μέλη της Ε.Ε. 2)
παροχή ανθρωπιστικής χρηματοδότησης σε χώρες διέλευσης, 3)
αξιοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. 4) κλιμάκωση της ανθρωπιστικής βοήθειας για μείζονες κρίσεις.
Παρ’ όλο που υπήρξε βελτίωση
στην αντιμετώπιση της κρίσης,
απαιτείται μεγαλύτερη δέσμευση
εκ μέρους της Ε.Ε. και των κρατών
μελών της. Στην πράξη δεν υφίσταται ολοκληρωμένη πολιτική, αλλά
συμπληρωματικές ή ακόμα και αποσπασματικές δράσεις. Οι επί μέρους
προσεγγίσεις των κρατών μελών
δεν είναι ταυτόσημες. Ως εκ τούτου
υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην
προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτικής στα ζητήματα αυτά. Θα
πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η
Τουρκία έχει εξασφαλίσει σημαντικό
ρόλο μέσω αυτών των διαδικασιών.
Αυτό, όμως, εμπεριέχει υψηλό ρίσκο,
αφού ουσιαστικά η Ε.Ε. εκχωρεί
στην Άγκυρα μοχλό άσκησης πίεσης
έναντί της.
Τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά
επίκαιρα, καθώς απασχολούν όχι
μόνο την Κύπρο, την Ελλάδα, την
Ε.Ε., αλλά και την ευρύτερη διεθνή
κοινότητα. Οι μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές στην Ευρώπη
έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα τα
τελευταία χρόνια και θέτουν υπό
δοκιμασία τις πολιτικές, τις διαδικασίες, αλλά και τις αντοχές αρκετών
κρατών μελών, καθώς και της ίδιας
της Ένωσης. Το χειρότερο είναι ότι
η κρίση αυτή κτίζει ξανά εθνικά σύνορα και τείχη και υποσκάπτει βασικές αρχές και θεσμούς της Ε.Ε.
Ενώ υιοθετούνται διάφορες δράσεις είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ο ανάλογος προβληματισμός για
πολιτικές που θα μειώσουν αποφασιστικά τις μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές. Υψίστης σημασίας είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία τελικά θα οδηγήσει
στη διευθέτηση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν την ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και
την Αφρική. Παράλληλα, είναι καθοριστικής σημασίας η δημιουργία
συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Σε
αυτούς τους στόχους θα πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από
την Ε.Ε. σε συνεργασία με άλλες
δυνάμεις. Προφανώς η υλοποίηση
των υψηλών αυτών στόχων είναι
εξαιρετικά δύσκολη. Όμως, από τη
στιγμή που θα υιοθετηθεί μια τέτοια
πολιτική με συγκεκριμένο οδικό
χάρτη θα υπάρξει θετική διαφοροποίηση των δεδομένων.

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

EPA/RITCHIE B. TONGO
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Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Υποστηρικτές του γάμου ατόμων του ίδιου φύλου πανηγυρίζουν για τη συζήτηση ψήφισης του σχετικού νόμου από το Κοινοβούλιο της Ταϊβάν.

Έχουν εκπλήξεις οι ευρωεκλογές;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι ευρωεκλογές βεβαιώνουν
το αναμενόμενο: λίγοι παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά
θέματα, συνεπώς μικρή θα ήταν
και η δημόσια συζήτηση γύρω
από αυτά (ρόλος Ευρωκοινοβουλίου, πολιτικές ενοποίησης, ενίσχυση της αμυντικής της δυνατότητας, μείωση των ανισοτήτων,
μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη
Ευρώπη κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση,
από αυτήν τη δημόσια συζήτηση
για τις ευρωεκλογές, ξεχωρίζω τρία
σημεία:
Πρώτο, ξεχωρίζω την υποψηφιότητα του Τ/κ ακαδημαϊκού /
συγγραφέα Ν. Κιζίλγιουρεκ. Αυτή
προκάλεσε συζητήσεις, και κάποιες
ενστάσεις. Ωστόσο, δεν έχει αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο, το
βάρος που αναλογεί σε αυτήν τη
μοναδικού συμβολισμού υποψηφιότητα. Με το Κυπριακό να βρίσκεται στην πιο αδιέξοδη εποχή
του από την εισβολή, πιθανή εκλογή του Ν. Κιζίλγιουρεκ στο Ευρωκοινοβούλιο, σημαίνει:
«Σήμα» της ε/κ κοινότητας ότι
η λύση είναι ακόμα εφικτή. Χειροπιαστό μήνυμα προς την τ/κ
κοινότητα ότι δυνάμεις στην ε/κ
κοινότητα σκέφτονται πιο σύνθετα
και αναζητούν νέους δρόμους για
να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις.
Αντιπροσώπευση στις Βρυξέλλες
μέσα από τα πολλαπλά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο συγγραφέας
της «Ολικής Κύπρου». Δικαίωση
της προσπάθειας ενός Κύπριου
που έχει δώσει πολλά στις προσπάθειες για τη μία Κύπρο, τόσο
σε ερευνητικό, όσο και σε ακτιβιστικό επίπεδο.
Δεύτερο, ξεχωρίζω τη στροφή

του πρόεδρου του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου. Στη δική μου εκτίμηση, ο
Α. Νεοφύτου έχει καταγραφεί στην
πολιτικη μας ανθρωπογεωγραφία
ως ένας μετριοπαθής, αντιλαϊκιστής, και, έστω με αντιφάσεις,
ένας κεντροδεξιός αναθεωρητής.
Τις τελευταίες εβδομάδες εκπέμπει
έναν λόγο, που βρίσκεται σε πλήρη
αντίθεση με τον άλλο εαυτό του,
εμφανίστηκε με φρασεολογία που
παραπέμπει σε αναχρονιστικά
στερεότυπα.
Είναι γνωστό ότι μέσα στον
ΔΗΣΥ συνυπάρχουν δύο τάσεις.
Η συγκατοίκηση κάτω από τη στέγη του ΔΗΣΥ υπήρξε σχετικά άνετη, καθώς ο ιδρυτής του Γ. Κληρίδης, συχνά μιλώντας δύο «γλώσσες», συνένωσε τα διαφορετικά
ρεύματα. Η πρώτη τάση περιελάμβανε τον πρωτογενή κορμό
του ΔΗΣΥ με άξονες τα «εθνικόφρονα» σωματεία και τις οργανωμένες συνδικαλιστικές ενώσεις
στον χώρο των εργατών και των
αγροτών. Η δεύτερη τάση περιελάμβανε δυνάμεις της αστικής τάξης και προσωπικότητες με φιλελεύθερες ιδέες, πρόσωπα που επένδυσαν στην ένταξη της νήσου
στην Ε.Ε.-Γ. Κληρίδης, Α. Μαρκίδης, Λ. Ιεροδιακόνου, Κ. Λόρδος.
Παρατηρώ πως κάτω από την επικυριαρχία της ηγεσίας Αναστασιάδη υπάρχει σημαντική αλλαγή
των συσχετισμών μέσα στον ΔΗΣΥ
με πλήρη κυριαρχία της εθνικολαϊκιστικής τάσης και με ταυτοχρονη υποχώρηση της φιλελεύθερης.
Δύσκολο να βρει κάποιος μία
ερμηνεία για τις σημερινές στροφές Αβέρωφ Νεοφύτου. Πιθανώς

οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν
πτώση των ποσοστών του ΔΗΣΥ.
Πιθανόν να δέχεται πλαγιοκοπήσεις από το Προεδρικό. Οτιδήποτε
και να συμβαίνει, στη διαμόρφωση
μιας εκλογικής στρατηγικής δεν
κάνεις μια σούπα με λίγη Σύρου
και λίγο Βέμπερ. Στην αστική Λευκωσία ο ΔΗΣΥ υφίσταται πραγματική καθίζηση. Η προτεραιότητά
του να σταματήσει τις διαρροές
προς το ΕΛΑΜ με επίκεντρο τα
Κοκκινοχώρια, αποδεινύεται αναποτελεσματική. Στην πολιτική επιλέγεις τις προτεραιότητές σου.
Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
Τρίτο, ξεχωρίζω το γεγονός ότι
οι Κύπριοι στηρίζουν Ε.Ε., παρά
την γκρίνια ή τις απλουστεύσεις.
Η αποδοχή της Ε.Ε. με ποσοστό
πάνω από το 60% μπορεί να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, ωστόσο, συνιστά μια
πολύ καλή βάση για να μεγαλώσει
το κύρος της. Οι ευρωεκλογές αφορούν μια σειρά από ζητήματα που
συνδέονται με την εξέλιξη της
Ε.Ε., ωστόσο, θεωρώ, πως αυτό
που μετρά περισσότερο, είναι η
συμμετοχή μας σε αυτές, ως έκφραση ενός μέρους της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Όλοι μαζί
ψηφίζουμε, όλοι μαζί χρησιμοποιούμε το ευρώ, όλοι μαζί συμμετέχουμε στη διαδικασία εκλογής του
προέδρου της Επιτροπής.
Επιλέγουμε συνδυασμούς. Συνδέουμε τις εφικτές προτάσεις για
να κατακτήσουμε την «περισσότερη και δικαιότερη Ε.Ε.». Ως προς
αυτό, ο Φ. Τίμερμανς, υποψήφιος
του Σοσιαλιστών, κέρδισε τη μάχη
των εντυπώσεων στο τηλεοπτικό
debate των υποψηφίων για τη

θέση τoυ προέδρου της Επιτροπής.
Θεωρώ, ταυτόχρονα, ότι η Ε.Ε.
χρειάζεται ένα εφικτό σχέδιο αλλαγών. Οι προτάσεις Μακρόν είναι
μια βάση. Βλέπω όμως την κόπωση
της Α. Μέρκελ και δεν βλέπω την
ικανότητα Μακρόν να αναζητεί
και να δημιουργεί συμμαχίες πάνω
στις προτάσεις του. Η Ισπανία και
η Πορτογαλία θα μπορούσαν να
διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, αν
ο Μακρόν κοιτούσε λίγο καλύτερα
γύρω του.
Χρειαζόμαστε νέα θέματα στην
ατζέντα, όπως, είναι η ολοκλήρωση
της Δημοσιονομικής Ένωσης με
στόχο τη διεύρυνση της αναπτυξιακής βάσης και την κάλυψη των
περιφερειακών ανισοτήτων. Τον
διορισμό υπουργού Οικονομικών
της Ευρωζώνης για να αποκτήσει
η οικονομική διακυβέρνηση νέο
μομέντουμ.
Επέκταση της «κοινοτικής μεθόδου» στη λήψη των αποφάσεων
με ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, παράλληλα με ένα ενισχυμένο μηχανισμό συναπόφασης
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεσμική αναβάθμιση του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως
προέδρου της Ε.Ε. απευθείας εκλεγμένου από τους πολίτες με καθολική ψηφοφορία με ταυτόχρονη
κατάργηση της μη αναγκαίας θέσης του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Την κατάργηση της
εναλλασσόμενης ανά εξάμηνο
Προεδρίας του Συμβουλίου, κάτι
που ήταν σκόπιμο σε παλαιότερες
εποχές, αλλά πλέον δεν εκφράζει
κανέναν συμβολισμό.

www.larkoslarkou.org.cy

Η τουρκική εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ

Η

κλιμάκωση των προκλήσεων
της Τουρκίας με την αποστολή του «Πορθητή» στην κυπριακή ΑΟΖ για γεωτρήσεις εγείρει
σειρά ερωτημάτων: Ας τα δούμε
αναλυτικά: Τι επιδιώκει η Τουρκία
με την αποστολή του «Πορθητή»
για γεώτρηση εντός της κυπριακής
ΑΟΖ, ποια η σημασία αυτής της πρόκλησης και γιατί επελέγη αυτή η
χρονική στιγμή θα πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο της διπλωματικής
επιταγής που υπαγορεύει ότι κατά
τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη, τόσο η εσωτερική, όσο και η διεθνής κατάσταση.
Τα δεδομένα είναι ότι στο εσωτερικό
έχουμε έναν Ερντογάν, που έχασε
τις δημοτικές εκλογές σε Άγκυρα
και Κωνσταντινούπολη, ενώ στο
εξωτερικό η νέα κατάσταση πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο,
όσον αφορά στην εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων, την αφήνει

Του ΑΝΔΡΕΣΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

απομονωμένη. Είναι, λοιπόν, φυσικό
να θέλει να συσπειρώσει στο εσωτερικό στους ψηφοφόρους του κόμματός του με μια διεκδικητική εξωτερική πολιτική, και να περάσει το
μήνυμα στο εξωτερικό, ότι τίποτε
δεν μπορεί να γίνει στην Ανατολική
Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία. Με
την αποστολή του «Πορθητή» στην
κυπριακή ΑΟΖ επιδιώκει πρωτίστως
το γκριζάρισμά της με μια παρουσία,
που θα έλεγα ότι δεν είναι ουσίας
αυτή την στιγμή, αφού τα πλοία της
δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για εξορύξεις. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην αμφισβήτηση
των δικαιωμάτων της Κύπρου στην
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα της, και τη
δημιουργία εμποδίων στο ενεργειακό
πρόγραμμα της Κύπρου, αποθαρρύνοντας μελλοντικούς επενδυτές.
Όσον δε αφορά στον χρόνο που
επέλεξε η Τουρκία να κλιμακώσει
τις προκλήσεις της, είναι πρόδηλο
ότι θέλει να δυσκολέψει τις προ-

σπάθειες της κ. Λουτ για επανέναρξη
των συνομιλιών. Το δίλημμα για την
Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς θα επιτύχει τον μέγιστο
στόχο που επιθυμεί και ποιο είναι
το ελάχιστο αποτέλεσμα με το οποίο
θα ικανοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά της.
Όσον αφορά στις κινήσεις που
θα πρέπει να κάνει η Κ.Δ. για αντιμετώπιση των νέων τετελεσμένων
που επιχειρεί η Τουρκία, θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν τη βρίσκουν απροετοίμαστη. Τόσο διμερώς, όσο και πολυμερώς έχει γίνει η σχετική προεργασία. Απόδειξη η σύσσωμη καταδίκη της Τουρκίας από τη διεθνή
κοινότητα.
Σ’ αυτό το στάδιο, η κυβέρνηση
προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Στις 4 Μαΐου κατέθεσε στον
γ.γ. του ΟΗΕ τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ορίου της κυπριακής
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στη βάση

της μέσης γραμμής, πράγμα που
δεν έκανε νωρίτερα, γιατί υπήρχαν
αποχρώντες λόγοι. Συλλέγει, επίσης,
πληροφορίες για να στοιχειοθετήσει
αίτημα έκδοσης διεθνούς εντάλματος
σύλληψης των παρανομούντων. Στο
πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη της Ε.Ε., ιδιαίτερα με όσα εκδηλώνουν ειδικό ενδιαφέρον, όπως
η Γαλλία, που πρόσφατα έχει επισκεφθεί ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που
έγινε στη Ρουμανία, στις 9 Μαΐου
έδωσε την ευκαιρία στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας όχι μόνο να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις
θέσεις και τις ενέργειές μας, αλλά
και να ζητήσει όπως τα λόγια γίνουν
έργα με συγκεκριμένα μέτρα, όπως
αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, πάγωμα των
προενταξιακών κονδυλίων και άλλα.

Αν λάβουμε, λοιπόν, υπόψη τις αντιδράσεις της Επιτροπής (Μογκερίνι),
της Ευρωβουλής (Ταγιάνι), του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τη
δήλωση στο άτυπο Συμβούλιο της
Ρουμανίας του προέδρου Ντόναλντ
Τουσκ, ότι η Ε.Ε. ενωμένη συμπαρίσταται στην Κύπρο και η Τουρκία
θα είναι υπό επιτήρηση, καθώς και
η επιθυμία της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο,
θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και
την επιβολή κυρώσεων κατά της
Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ευθέτω χρόνω. Μεταξύ
των σωστών κινήσεων του προέδρου
Αναστασιάδη ήταν και οι τριμερείς
συνεργασίες με Ισραήλ, Αίγυπτο και
Ελλάδα που απέδωσαν καρπούς. Η
σημασία και αξία τους καταφαίνεται,
αν αναλογισθούμε σε ποια διπλωματική απομόνωση θα βρισκόμασταν στην περιοχή μας, αν δεν υπήρχαν. Απόδειξη η έντονη αντίδραση
του Ισραήλ μέχρι σημείου που η

Τουρκία να ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου επηρεάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις αντιδράσεις του κατά
της Τουρκίας.
Τέλος, λαμβανομένων υπόψη των
θέσεων των πλείστων μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μονίμων
μελών του, η Κύπρος θα μπορούσε
να ζητήσει ψήφισμα που θα σύστηνε
κατάλληλα μέτρα ή μεθόδους διευθετήσεως της διαφοράς, βάσει του
Άρθρου 36 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ, με τον ισχυρισμό ότι η
παράταση της κρίσης που δημιούργησε η Τουρκία θα μπορούσε «να
θέσει εν κινδύνω τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»
(Άρθρο 33 του Χάρτη). Αυτό θα ήταν
και μια απάντηση σε όσους επικρίνουν την δήλωση του γ.γ. Αντώνιο
Γκουτιέρες ως χλιαρή.

Ο δρ Ανδρεστίνος Ν. Παπαδόπουλος είναι πρέσβης ε.τ.
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Η ΕΔΕΚ έδωσε αίμα για τη δημοκρατία
Είτε λάβει την έδρα, είτε όχι θα πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός στην ΕΔΕΚ, λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Οι επιλογές των πολιτών είναι ξεκάθαρες, δεν είναι ούτε Δημήτρης
Παπαδάκης ή ΕΛΑΜ, ούτε ΕΔΕΚ.
Είναι το συμφέρον της Κύπρου, το
μεγάλο διακύβευμα», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης
Παπαδάκης. Ο ίδιος απορρίπτει τα
περί ΕΛΑΜοποίησης της ΕΔΕΚ,
υποστηρίζοντας πως οι Σοσιαλιστές
έδωσαν αίμα για τη δημοκρατία
και ξεκαθαρίζει πως οι όποιες πολιτικές της ΕΔΕΚ θα πρέπει να είναι
καθαρά διακριτές από εκείνες του
μορφώματος που λέγεται ΕΛΑΜ
–Για ποιο λόγο διεκδικείτε επανεκλογή;
–Θεωρώ πως το έργο που έχω
κάνει αυτή την πενταετία δικαιολογεί την πρόθεσή μου να επαναδιεκδικήσω. Απέκτησα εμπειρίες
και δημιούργησα διαπροσωπικές
σχέσεις, που βοηθούν την Κύπρο,
ενώ η κάθοδος της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών στην Κύπρο,
η κάθοδος της Επιτροπής Αναφορών για τις πετρελαιοδεξαμενές
στη Λάρνακα, η κάθοδος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών από την Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που
ήρθαν στην Κύπρο, ήταν κατόπιν
δικής μου πρόσκλησης και αυτό
καταδεικνύει πως μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Οι παρεμβάσεις
μου στο Κυπριακό, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και τους νέους
ανθρώπους, οι παρεμβάσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος,
όπως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή καυσίμων στα Κατεχόμενα με υψηλή
περιεκτικότητα σε θείο, η παράνομη λατόμευση στον Πενταδάκτυλο δείχνουν τη δουλειά που κάναμε. Το γεγονός, μάλιστα, ότι

ήμουν εισηγητής, εκ μέρους της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
για το μεταναστευτικό το 2015,
αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη
που επιδεικνύει σε μένα η Πολιτική
μου Ομάδα.
–Οι Σοσιαλιστές, βεβαίως, έχουν
δώσει την εικόνα στους Κύπριους
πως δεν τους στηρίζουν στο Κυπριακό.
–Αλλάζει αυτή η εικόνα. Να σας
θυμίσω ότι είναι η Ομάδα των Σοσιαλιστών που πρωτοστάτησε για
να ενταχθεί η Κύπρος στην Ε.Ε.
Δημιουργήθηκαν προβλήματα, γιατί
κάποιοι υποσχέθηκαν ότι οι Σοσιαλιστές της Κύπρου θα στήριζαν το

Ακούμε συχνά να λένε
πως «θα ψηφίσω το
ΕΛΑΜ για να τιμωρήσω». Όμως τελικά ποιους
τιμωρούν, αν όχι τους ίδιους τους εαυτούς τους;
Σχέδιο Ανάν. Γι’ αυτό τον λόγο προκλήθηκαν προβλήματα, όμως αξιοποιήσαμε τις συγκυρίες, την αλλαγή
του προέδρου στην Πολιτική μας
Ομάδα και νομίζω πως πλέον οι δηλώσεις που γίνονται, εκ μέρους των
Σοσιαλιστών, είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Υπάρχει, βεβαίως,
δρόμος να διανύσουμε, εξαιτίας
της δημιουργίας φιλοτουρκικών
λόμπυ, όπως συμβαίνει σε όλες τις
Πολιτικές Ομάδες, όμως γι’ αυτό
τον λόγο διεκδικούμε με τη δική
μας παρουσία να τα περιορίσουμε.
–Πώς έφτασε η ΕΔΕΚ να αγωνί-

«Είναι υποχρέωσή μας να είναι ξεκάθαρα διακριτές οι πολιτικές μας από εκεί-

νες του μορφώματος που δεν έχει καμία συγγένεια με την ΕΔΕΚ», λέει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο Δημήτρης Παπαδάκης.
ζεται με το ΕΛΑΜ για την κατάληψη της έδρας;
–Δυστυχώς, δημιουργήθηκε ένα
κενό, λόγω της δικαιολογημένης οργής του κόσμου γι’ αυτά που διαδραματίζονται. Για τον λόγο τούτο
ακούμε συχνά να λένε πως «θα ψηφίσω το ΕΛΑΜ για να τιμωρήσω».
Όμως, τελικά ποιους τιμωρούν, αν
όχι τους ίδιους τους εαυτούς τους;
Είναι σαν να έχει πρόβλημα η κουζίνα στο σπίτι μας και εμείς βάζουμε
μπουρλότο σε όλο το σπίτι. Αν θα
ακολουθήσουμε αυτές τις απολίτικες
προσεγγίσεις, μόνο καταστροφή θα

προκαλέσουμε στον τόπο μας. Να
θυμίσω ότι στην Ιταλία κάποιοι ψήφισαν την Τσιτσιολίνα, ως αντίδραση
του πολιτικού συστήματος. Ας μη
φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οι επιλογές των πολιτών είναι ξεκάθαρες,
δεν είναι ούτε Δημήτρης Παπαδάκης
ή ΕΛΑΜ, ούτε ΕΔΕΚ. Είναι το συμφέρον της Κύπρου, το μεγάλο διακύβευμα. Φανταστείτε να απουσιάζει
σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, από
τη δεύτερη μεγαλύτερη Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα μετά απ’ όλη αυτή τη δουλειά
που έχουμε επιτελέσει.

–Δεν καθυστερήσατε, όμως, να
αντιδράσετε εναντίον του ΕΛΑΜ;
–Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχα
αντιδράσει νωρίς, όμως απορρίπτω
βεβαίως το αφήγημα του ότι ΕΛΑΜοποιήθηκε η ΕΔΕΚ. Για παράδειγμα στην πορεία για τον Συνεργατισμό, η ηγεσία του ΕΛΑΜ ήταν δίπλα
από την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Σημαίνει
ότι το ΑΚΕΛ ακολουθεί το ΕΛΑΜ;
–Υπάρχουν πολιτικές σας που
θυμίζουν ΕΛΑΜ και γι’ αυτές κρίνεστε…
–Είναι υποχρέωσή μας να είναι
ξεκάθαρα διακριτές οι πολιτικές
μας από εκείνες του μορφώματος
που δεν έχει καμία συγγένεια με
την ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ έδωσε αίμα για
να υπερασπιστεί τη δημοκρατία,
απέναντι σε αυτούς που υμνούν το
συγκεκριμένο μόρφωμα, που δεν
καταδικάζουν ούτε το πραξικόπημα,
αλλά ούτε και τη Χούντα. Νομίζω
ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
Η ΕΔΕΚ έχει νεκρούς.
–Στο ενδεχόμενο που δεν λάβετε
την έδρα, ποια είναι η επόμενη
μέρα για την ΕΔΕΚ;
–Είτε λάβει την έδρα, είτε όχι,
η ΕΔΕΚ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να δώσει με σαφήνεια
το δικό της πολιτικό στίγμα, ως ένα
πατριωτικό κεντροαριστερό κίνημα.
Οι πολίτες δεν ακούν εύκολα και
τούτο δικαιολογημένα, γιατί υπάρχει
καχυποψία. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να
γινόμαστε πιο πιστευτοί.
–Αυτό θα γίνει με αλλαγή προσώπων;
–Αυτή τη στιγμή, ούτε αλλαγή
προσώπων ούτε τίποτα. Την ώρα
που δίνουμε μάχη, την ώρα που
κάνεις έφοδο στο ύψωμα με την
ξιφολόγχη, δεν γίνεται να συζητάς
οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις
εκλογές.
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Οι Σόιμπλε και
οι πολιτικές του
–Είναι βεβαίως μία αδιάφορη εκλογική μάχη και πολλοί Κύπριοι πολίτες με δεδομένο το κούρεμα του
2013, βλέπουν την Ε.Ε. ως ένα οικοδόμημα που επιβάλλει πολιτικές
λιτότητας.

–Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πολίτες ένιωθαν πως ήταν μακριά,
αλλά όλοι πρέπει να φανταστούμε πώς θα ήταν η Κύπρος αν δεν
ήμασταν στην Ε.Ε. Θα είχαμε καλύτερη πολιτική για το περιβάλλον; Θα είχαμε τις πολιτικές στήριξης των αγροτών μας ή προστασία των καταναλωτών για θέματα καθημερινότητας; Θα είχαμε, αυτή την έστω φραστική τοποθέτηση με την πιθανότητα να
ληφθούν και μέτρα κατά της
Τουρκίας, μετά την εισβολή της
στην ΑΟΖ; Όλοι έχουμε ευθύνη
για το ότι οι πολίτες δεν νιώθουν
πόσο Ευρωπαίοι πολίτες είναι,
αλλά έχουν ευθύνη και τα ΜΜΕ
και τα κόμματα που δεν αναδεικνύουν ότι τα σημαντικότερα ζητήματα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς, η κυριαρχία
του κ. Σόιμπλε και των πολιτικών
του, δημιούργησε αυτή την απόσταση μεταξύ πολιτών και κέντρου της Ε.Ε.

–Υπάρχει ένδειξη πως αυτές οι πολιτικές θα αλλάξουν;

–Τουλάχιστον στη δική μας Πολιτική Ομάδα έχει γίνει αυτοκριτική. Να θυμίσω ότι στα κοινωνικά
ζητήματα και στη συμπεριφορά
του Γιούρογκρουπ, οι Σοσιαλιστές ήταν απέναντι από τις πολιτικές που αποφασίστηκαν και
δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
ξανά να επιβληθούν τέτοιου είδους μνημόνια σε οποιαδήποτε
χώρα της Ευρώπης. Πολιτικές
που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό και προστατεύουν μόνο
τις τράπεζες, οι οποίες ναι μεν
έπρεπε να σωθούν, αλλά την ίδια
στιγμή έπρεπε να προσέξουν και
τους κοινωνικούς δείκτες.
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Μηχανισμός
ελέγχου για
αναγκαστικές
επιστροφές

Διήμερο Σεμινάριο
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοική-

Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2019
με συστάσεις της Eπιτρόπου Διοικήσεως
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε αρχικά
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες που τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν για την επιστροφή των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε
η διαδικασία αυτή να γίνεται με
σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εμπλεκομένων προσώπων. Η Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να συμμορφωθεί με την κοινοτική Οδηγία
ανέθεσε το 2012 (απόφαση αρ.
74.333, 4/12/2012) στον Επίτροπο
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την αρμοδιότητα για τη σύσταση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού
συστήματος παρακολούθησης των
διαδικασιών αναγκαστικής επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα στη
χώρα. Ωστόσο, ο σχετικός μηχανισμός δεν συστάθηκε παρά τον
Ιούνιο του 2018, όταν η Επίτροπος
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έδωσε
οδηγίες για τη δημιουργία του. Ο
μηχανισμός Παρακολούθησης των
Διαδικασιών των Αναγκαστικών
Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών
τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Ιανουάριο 2019 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης επομένως ένα
σοβαρό μέρος του κόστους των
υποχρεώσεων που ο Επίτροπος
με τη νέα αυτή αρμοδιότητα έχει

αναλάβει δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Γραφείο της Επιτρόπου
σχετικά με τον μηχανισμό παρακολούθησης των διαδικασιών των
αναγκαστικών επιστροφών άτυπων
μεταναστών, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Μπούτσελης,
ειδικός επιστήμονας στον Έλληνα
Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος
ενεργεί ως παρατηρητής σε εθνικές
αποστολές αναγκαστικής επιστροφής στην Ελλάδα αλλά και εκ μέρους της FRontex και η Barbara
Cuzuioc-Weiss, διαχειρίστρια Έργου (Project Manager) στο Διεθνές
Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής [International Center for Migration Policy Development] το οποίο εδρεύει στη Βιέννη,
οι οποίοι τόνισαν τη σημασία που
έχει ο σχετικός μηχανισμός. Στη
συνέντευξη Τύπου που παρατέθηκε
συζητήθηκαν και τα πορίσματα
από το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από
το Γραφείο της Επιτρόπου στις 9
και 10 Μαΐου, σε συνεργασία με
το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (International Center for Migration Policy
Development). Το σεμινάριο είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
μέλη του Γραφείου της Επιτρόπου
που ενεργούν ή ενδέχεται να ενεργήσουν στο μέλλον ως παρατηρητές
και μέλη της Αστυνομίας που ενεργούν ως συνοδοί σε επιχειρήσεις
επιστροφής. Στο σεμινάριο προσκλήθηκαν και ήρθαν εκπαιδευτές
από τον Έλληνα Συνήγορο του Πο-

Στο σεμινάριο που διοργάνωσε το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως
συμμετείχαν ο Γιάννης Μπούτσελης
από το Γραφείο Συνηγόρου του Πολίτη της Ελλάδας, η Barbara CuzuiocWeiss, διαχειρίστρια Έργου και ο Κώστας Ιωάννου, λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως.
λίτη, την Ελληνική Αστυνομία, το
European and Coast Guard Agency
(Frontex) και από το Υπουργείο
Εσωτερικών της Πορτογαλίας.
Ο κ. Μπούτσελης σημείωσε ότι
ανάλογη ανάγκη είχε προκύψει και
σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. όπως
στην Ελλάδα και ότι ο μηχανισμός
προέκυψε μετά από περιστατικά
άσκησης υπερβολικής βίας από
αστυνομικούς σε υπό επιστροφή








Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αστυνομίας κάθε χρόνο πραγματοποιούνται
γύρω στις 500-600 αναγκαστικές επιστροφές.
αλλοδαπούς, τα οποία σε κάποιες
περιπτώσεις στο παρελθόν (σε άλλα
κράτη μέλη) κατέληξαν στον σοβαρό τραυματισμό ακόμα και στον
θάνατο υπό επιστροφή αλλοδαπών,
«Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκαν να θεσπίσουν και να θέσουν σε λειτουργία έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου των επιχειρήσεων
αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών». Η κ. Cuzuioc-Weiss τόνισε
τη σημασία που έχει ο μηχανισμός,

αφού στην πρώτη του φάση κατάφερε να θεσπίσει τους πρώτους
κανόνες για τις αναγκαστικές επιστροφές, καθώς και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά πρωτόκολλα
και μηχανισμούς αποτελεσματικής
παρακολούθησης των διαδικασιών
επιστροφής των μεταναστών. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι στην
πρώτη φάση τα κράτη που συμμετείχαν ήταν οκτώ, έπειτα ανήλθαν
στα 15 και σήμερα είναι στα 22,
περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Διαδικασία τριών σταδίων
Ο λειτουργός Επιτρόπου Διοικήσεως, υπεύθυνος για τα θέματα του
μηχανισμού κ. Κώστας Ιωάννου ανέφερε ότι οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τρία στάδια. «η διαδικασία
αρχίζει από τη στιγμή που ξεκινά η
απομάκρυνση ενός άτυπου μετανάστη και λήγει με την αναχώρησή
του/της από την Κύπρο και την επαναεισδοχή του/της στη χώρα καταγωγής του ή σε χώρα διέλευσης ή
σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία
αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει
και γίνεται αποδεκτός/η». Το πρώτο
είναι από τη λήψη της απόφασης
απομάκρυνσης μέχρι την έναρξη
της σχετικής διαδικασίας από τον
χώρο κράτησης στο αεροδρόμιο ή
το λιμάνι. Το δεύτερο είναι από την
παραλαβή του ατόμου από τον χώρο
κράτησης μέχρι την είσοδο του στο
αεροπλάνο ή το πλοίο για αναχώ-

ρηση, και το τρίτο και τελευταίο
στάδιο είναι από την έναρξη του
ταξιδιού με το αεροπλάνο ή το πλοίο
μέχρι την άφιξη και την υποδοχή
στη χώρα προορισμού. Όπως επισημαίνει το Γραφείο της Επιτρόπου
στόχος του Μηχανισμού είναι η παρακολούθηση όλων των σταδίων
της αναγκαστικής επιστροφής, που
ακολουθούν οι αρμόδιες μεταναστευτικές αρχές και η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, ο οποίος θα
διασφαλίζει την εφαρμογή των κοινών κανόνων και διαδικασιών που
προνοούνται τόσο στην Ευρωπαϊκή
όσο και στην Εθνική νομοθεσία.

58 επιστροφές το 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας κάθε
χρόνο πραγματοποιούνται γύρω
στις 500-600 αναγκαστικές επιστροφές. Για το 2019 ο Μηχανισμός έχει
θέσει αριθμητικό στόχο να παρακολουθήσει γύρω στις 250 με 300
από αυτές τις επιστροφές, και μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 58
παρακολουθήσεις αναγκαστικών
επιστροφών. Για καθεμιά από αυτές
τις επιστροφές έχουν υποβληθεί
σχετικές εκθέσεις, όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ενώ. Για έξι, δε, από αυτές,
υποβλήθηκαν, από την Επίτροπο
στον Αρχηγό Αστυνομίας, εισηγήσεις

σεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των
Αναγκαστικών Επιστροφών
Άτυπων Μεταναστών, διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 9 – 10 Μαΐου 2019,
αναφορικά με τις Διαδικασίες
Αναγκαστικών Επιστροφών και
τους Μηχανισμούς Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών. Ο στόχος του ήταν να
προσφερθεί στους λειτουργούς
του Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και στα στελέχη της
Κυπριακής αστυνομίας μια
πρώτη εισαγωγική, εκπαίδευση
και ανταλλαγή εμπειριών, προκειμένου αυτοί να εκτελούν τα
καθηκόντά τους με τρόπο που
θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπό επιστροφή αλλοδαπών. Οι εισηγητές και εκπαιδευτές του σεμιναρίου προέρχονταν από την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Κύπρο
και εκπροσώπησαν τη FRONTEX, την Υπηρεσία Αλλοδαπών
και Συνόρων (SEF), την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, το
Γραφείο του Συνηγόρου του
Πολίτη, την Αστυνομία Κύπρου
και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Το
σεμινάριο παρακολούθησαν
Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου, μέλη της Αστυνομίας,
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και
Λειτουργοί από το Γραφείο του
Συνηγόρου του Πολίτη.

για βελτίωση. Είναι ελπιδοφόρο,
ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν
παρατηρηθεί σοβαρές παραβιάσεις
των δικαιωμάτων των ατόμων που
τελούσαν υπό επιστροφή και οι συστάσεις που έγιναν αφορούσαν την
προσεκτική και με φειδώ χρήση του
χώρου κράτησης που η ΥΑΜ διατηρεί στο αεροδρόμιο και για τη
χρήση χειροπέδων ώστε και αυτή
να συνάδει με την ατομική εκτίμηση
κινδύνου, καθώς και το είδος, το
υλικό που χρησιμοποιείται για το
συγκεκριμένο σκοπό. Στην Ευρώπη
π.χ. χρησιμοποιούνται ρούχινες με
βέλκρο χειροπέδες αντί μεταλλικές.

Διεκδικούμε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη
Χαμένη ψήφος θα δοθεί στα κόμματα που θα έχουν ούτως ή άλλως εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, λέει ο Μαρίνος Κλεάνθους
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Τώρα είναι η στιγμή που η Ευρώπη
θα πρέπει να επιβάλει τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα ιδιαίτερα στον
τόπο μας που έχει περάσει τη βίαιη
οικονομική κρίση. εξαιτίας του κουρέματος». λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης
Μαρίνος Κλεάνθους. Όπως αναφέρει,
δεν αποτελεί χαμένη ψήφο η ψήφος
στη ΔΗΠΑ, αλλά η ψήφος στα τρία
μεγάλα κόμματα που ούτως ή άλλως
θα λάβουν τις έδρες τους. Απορρίπτει
τα περί υπόγειας βοήθειας από το
Προεδρικό, όπως επίσης και το ότι
αποτελούν το αντιΔΗΚΟ.
–Για ποιον λόγο να προσέλθει ο
Κύπριος στην κάλπη δεδομένων
και των πολιτικών που πάρθηκαν
το 2013;
–Διότι ακριβώς θα πρέπει να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη περισσότερη στήριξη για τα θέματα της
κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι, επίσης, μια ευκαιρία να στηριχθούν
νέες επιλογές που δεν έχουν σχέση
με τις νοοτροπίες των ηγεσιών των
παραδοσιακών κομμάτων.
–Γιατί τώρα;
–Διότι μετά το κούρεμα του 2013
και το βίαιο πρόσωπο της Ευρώπης,
τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσουμε για την κοινωνία! Αυτό θα
γίνει μόνο με τη συμμετοχή και την
εκλογή νέων και καθαρών ευρωβουλευτών που θα αναδείξουν τα
πολλά κοινωνικά προβλήματα που
ζούμε στην Κύπρο.
–Τι καινούργιο θα πείτε εσείς στο

Ευρωκοινοβούλιο και για ποιο
λόγο να σας στηρίξει κάποιος με
την ψήφο του;
–Είμαστε ένα νέο, καθαρό και ειλικρινές κόμμα του Κέντρου και φιλοδοξούμε να στεγάσουμε τους πολίτες που για διάφορους λόγους και
ανεξάρτητα από τις μέχρι σήμερα
πολιτικές τους αφετηρίες νιώθουν
απογοητευμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα. Εμείς διεκδικούμε
λύσεις, όχι λόγια. Άρα ναι, χωρίς να
έχουμε τα βαρίδια των άλλων κομμάτων έχουμε τη δυνατότητα να
διεκδικήσουμε περισσότερα για την
Κύπρο.
–Ποιοι θα είναι οι στόχοι και η
προτεραιότητά σας, αν εκλεγείτε;
–Προτεραιότητά μου είναι τα κοινωνικά θέματα. Είναι απαράδεκτο
στο όνομα της οικονομίας να βλέπουμε την Ευρώπη να εξαντλεί την
αυστηρότητά της, γιατί θέλει ενιαίους
δείκτες και την ίδια ώρα στα κοινωνικά θέματα να βλέπουμε την Ευρώπη να περιορίζεται στο ελάχιστο
των δικαιωμάτων. Είναι άδικο σήμερα μια μάνα, ένας μονογονιός ή
ένας ανάπηρος στην Ευρώπη να
έχει διαφορετική στήριξη ανάλογα
από το εάν είναι από τη Γερμανία,
τη Γαλλία ή την Ολλανδία, ενώ αν
είναι από την Κύπρο να έχει λιγότερη
στήριξη. Τώρα είναι η στιγμή που
η Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλει τα
ίδια κοινωνικά δικαιώματα ιδιαίτερα
στον τόπο μας που έχει περάσει τη
βίαιη οικονομική κρίση, εξαιτίας
του κουρέματος. Ως επαγγελματίας,
επίσης, αντιλαμβάνομαι την σπουδαιότητα της καινοτομίας. Πιστεύω
στα πολλά καλά που θα επιφέρει η

Ψήφος σε έναν νέο κομματικό χώρο,

όπως η Δημοκρατική Παράταξη, ενισχύει μία νέα, συνετή φωνή, λέει
στην «Κ» ο Μαρίνος Κλεάνθους.

Μακριά από μας η
ταμπέλα του αντιΔΗΚΟ.
Aλλωστε, η ηγεσία
του σημερινού
μεταλλαγμένου ΔΗΚΟ
κρίθηκε και αξιολογήθηκε κατ’ επανάληψη
για την αξιοπιστία της.

τεχνολογία ευρύτερα στην κοινωνία
και στην οικονομία. Αυτός, λοιπόν,
θα είναι ακόμη ένας τομέας που θα
ήθελα να ασχοληθώ.
–Το γεγονός ότι θέτετε ως στόχο
το 3,6% δείχνει πως εσείς οι ίδιοι
θεωρείτε απομακρυσμένο σενάριο την κατάκτηση έδρας. Δεν
αποτελεί συνεπώς χαμένη ψήφο
η ψήφος στη Δημοκρατική Παράταξη;
–Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα
και θα έλεγα ότι χαμένη ψήφος θα
δοθεί στα κόμματα, που, ανεξάρτητα
αν θα πέσουν ή αν θα ανέβουν τα
ποσοστά τους, είναι δεδομένο ότι
θα πάρουν και τις έδρες. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ
και το ΔΗΚΟ, όπως έχουν τα πράγματα, θα έχουν εκπροσώπηση στην
Ευρωβουλή και άρα στήριξη σε αυτές
τις δυνάμεις από τους απογοητευμένους πολίτες δεν προσφέρει τίποτα
το διαφορετικό στα πολιτικά πράγματα. Αντίθετα, ψήφος σε έναν νέο
κομματικό χώρο, όπως η Δημοκρατική Παράταξη ενισχύει μία νέα,
συνετή, νούσιμη φωνή, αναγκαία
σε μία δημοκρατία. Η στήριξη σε
μία κεντρώα φωνή δίνει προοπτική
για τη νέα μέρα. Εμείς δεν έχουμε
τον μηχανισμό που έχουν άλλα κόμματα, δεν έχουμε έμμισθα στελέχη,
ούτε και κινούμαστε με τη λογική
των παραδοσιακών κομμάτων. Άρα
πράγματι ο στόχος που θέσαμε είναι
προσγειωμένος. Ταυτόχρονα, όμως,
αισιοδοξούμε και δεν αποκλείουμε
και την έκπληξη.
–Η έκπληξη είναι η έδρα;
–Ναι. Από την καθημερινή μας
επαφή με τους πολίτες βλέπουμε

ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως η στήριξη στη Δημοκρατική Παράταξη θα είναι στήριξη
προς τα δικά τους συμφέροντα.
–Να υποθέσουμε ότι κύριος στόχος είναι να αντλήσετε ψήφους
από τα τρία μεγάλα κόμματα;
–Απευθυνόμαστε σε όλους, δεν
αποκλείουμε κανέναν. Άλλωστε, αυτή είναι η λογική του Κέντρου και
η αξιοπιστία του ψηφοδελτίου μας,
καθώς απευθυνόμαστε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο: τόσο στους
απογοητευμένους πολίτες της Δεξιάς,
όσο και στους απογοητευμένους
πολίτες της Αριστεράς, αλλά, βεβαίως, ως κεντρώο κόμμα αφετηρία
μας είναι κυρίως οι πολίτες εκείνοι
που τοποθετούνται ανάμεσα στην
Δεξιά και την Αριστερά. Δεν κολλάμε
σε ταμπέλες, για εμάς ουσία είναι
τα προβλήματα των πολιτών και
πώς θα είμαστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί. Είμαστε κουρασμένοι
από τα συνθήματα που ακούγαμε
τόσο καιρό και αγανακτισμένοι από
τις λογικές των παραδοσιακών κομμάτων και των ηγεσιών τους που
μέχρι σήμερα δίνουν την αίσθηση
ότι αντί να λειτουργούν με όρους
πραγματικής δημοκρατίας, διαφάνειας και πλουραλισμού, δείχνουν
να λειτουργούν περισσότερο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της εκάστοτε ηγεσίας τους
και των στενών ανθρώπων που είναι
γύρω τους. Απέναντι σε αυτά, λοιπόν,
υπάρχει η Δημοκρατική Παράταξη.
–Σας στηρίζει όντως το Προεδρικό
και ο Νίκος Αναστασιάδης;
–Ακούγονται και λέγονται πολλά.
Νομίζω ότι με τέτοιου είδους δια-

δόσεις δεν εξυπηρετείται τίποτα
άλλο παρά να αποπροσανατολίσουμε την προσπάθεια που κάνει η Δημοκρατική Παράταξη. Μία προσπάθεια που στόχο έχει να δώσει διέξοδο
στους απογοητευμένους πολίτες
από την παρούσα κατάσταση. Να
σας το θέσω διαφορετικά: δυνατή
ΔΗΠΑ συμφέρει σε όλους, καθώς
δίνει την απαραίτητη ισορροπία
που χρειάζεται ο κομματικός χάρτης.
Ως ψύχραιμοι Κεντρώοι, ως δημοκράτες εκεί που βλέπουμε κάτι καλό
από την κυβέρνηση βεβαίως και το
στηρίζουμε και εκεί που βλέπουμε
κάτι κακό, ασκήσαμε –και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε– την κριτική μας.
–Θα είστε κοντά στην κυβέρνηση
ή θα είστε το αντιΔΗΚΟ;
–Μακριά από μας η ταμπέλα του
αντιΔΗΚΟ. Άλλωστε, η ηγεσία του
σημερινού μεταλλαγμένου ΔΗΚΟ
κρίθηκε και αξιολογήθηκε κατ’ επανάληψη για την αξιοπιστία της. Εμείς
φιλοδοξούμε να είμαστε μία συνετή
, αξιόπιστη παράταξη του Κέντρου
και της μετριοπάθειας, κάτι που έλειπε από την Κύπρο. Στο Κυπριακό
διαφοροποιούμαστε από τα υπόλοιπα
κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου
χώρου, καθώς δεν έχουμε αλλεργία
να πούμε ότι δεν φοβούμαστε την
επανένωση του τόπου μας και πως
πιστεύουμε στις προοπτικές της
ενωμένης μας πατρίδας. Άρα στηρίζουμε τον διάλογο προκειμένου
να φτάσουμε σε μία λύση που θα
παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια
στους πολίτες να ζουν ελεύθεροι,
ανεξάρτητα από την εθνική τους
καταγωγή.
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Θερμό τελεσίγραφο Πούτιν σε Ερντογάν
Με βομβαρδισμούς στο Ιντλίπ εξουδετέρωσε συνομιλίες ΗΠΑ-Τουρκίας για αναστολή τηςς αγοράς των πυραύλων S-400
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε σκληρότατο διπλωματικό πόκερ
μεταξύ ΗΠΑ –Ρωσίας μετεξελίσσεται το σχέδιο της Τουρκίας για
απόκτηση ρωσικού πυραυλικού
συστήματος S-400, με το μέλλον
της περιοχής να διακυβεύεται. Τα
προηγούμενα εικοσιτετράωρα,
στον άξονα Τουρκίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
διαδραματίστηκαν πρωτόγνωρες
εξελίξεις. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να
αποφύγουν μια μεγάλη κρίση στις
σχέσεις τους με την Τουρκία. Τις
κινήσεις της Ουάσιγκτον παρακολουθεί με εκνευρισμό το Κρεμλίνο,
το οποίο στριμώχνει στην κυριολεξία στη γωνία την κυβέρνηση
Ερντογάν.
Συγκεκριμένα πριν από λίγες
ημέρες, οι ΗΠΑ χτύπησαν την πόρτα του τουρκικού προεδρικού μεγάρου, προτείνοντας αναστολή
της εξαγοράς των ρωσικών πυραύλων ώστε να αποφευχθεί κορύφωση
της έντασης στις διμερείς τους σχέσεις. Η νέα περίοδος αναμονής θα
μπορούσε να παρέχει στις εμπλεκόμενες πλευρές τη δυνατότητα
να εστιάσουν σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως λ.χ. τις ανησυχίες της
Τουρκίας στο ζήτημα της εθνικής
ασφάλειας της. Η αμερικανική πρόταση διέρρευσε αρχικά στον διεθνή
Τύπο και μετά βρήκε θέση και στον
τουρκικό. Σε πρώτο στάδιο, η Τουρκία δεν προχώρησε στην επιβεβαίωση ή διάψευσή της. Το τουρκικό
Προεδρικό, διά μέσου του εκπροσώπου Τύπου του, επανέλαβε ότι
η συμφωνία της Άγκυρας με τη
Μόσχα για τους S-400 είναι δεδομένη και «τελειωμένη υπόθεση».
Παρόλα αυτά, οι κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης δεν απέκλεισαν
το ενδεχόμενο μιας τελικής, συμβιβαστικής λύσης στον άξονα Ουάσιγκτον-Άγκυρας.

Εξαρτώμενη από τον Πούτιν
Η Μόσχα, η οποία παρακολουθεί
με προσοχή τις εξελίξεις, δεν άργησε να δώσει τη δική της «απάντηση» στις διπλωματικές μανούβρες
της Ουάσιγκτον και στις αμφιταλαντεύσεις της Άγκυρας, μάλιστα
κατά τρόπο εκκωφαντικό. Η απάν-

τηση του Βλαντίμιρ Πούτιν ήλθε
από το βόρειο τμήμα της Συρίας,
στο Ιντλίπ. Ως γνωστόν, με βάση
πρόσφατη συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας-Ιράν, στο Ιντλίπ έχει δημιουργηθεί ένας θύλακας, στον οποίο
βρίσκουν καταφύγιο οι δυνάμεις
της αντιπολίτευσης. Το τελευταίο
διάστημα τον θύλακα, τον οποίο
περιφρουρούν ρωσικές και τουρκικές δυνάμεις, ελέγχουν δυνάμεις
που διατηρούν σχέσεις με την περίφημη Αλ Κάιντα.
Οι δυνάμεις της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη και τη
συνεργασία της Μόσχας, πριν από
λίγες ημέρες ξεκίνησαν νέα, μεγάλη








Ο Ερντογάν απέρριψε
συμβιβαστική πρόταση
της Ουάσιγκτον για
τους S-400 εξαιτίας
των πιέσεων του Πούτιν.
επιχείρηση, η οποία έχει ως απώτερο στόχο τον τελικό έλεγχο του
Ιντλίπ. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί
στην περιοχή ήρθαν τη στιγμή που
Άγκυρα και Ουάσιγκτον συζητούσαν το ενδεχόμενο της αναστολής
της αγοράς των S-400. Στην Άγκυρα
έμπειροι αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί στην πραγματικότητα αυστηρή προειδοποίηση του κ. Πούτιν προς τον κ. Ερντογάν. Σε περίπτωση που η Τουρκία
δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της η
Ρωσία έχει την δυνατότητα να πλήξει τα τουρκικά συμφέροντα σε
διάφορα πεδία. Με επίγνωση της
σοβαρότητας της όλης κατάστασης,
λοιπόν, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ο κ. Ερντογάν κάλεσε τηλεφωνικώς τον κ. Πούτιν και ζήτησε
τον περιορισμό της επιθετικότητας
των κυβερνητικών δυνάμεων στο
Ιντλίπ, η οποία πλέον έθετε σε κίνδυνο και τα τουρκικά στρατεύματα.
Μετά από το τηλεφώνημα, η Ρωσία
τερμάτισε τον βομβαρδισμό ευαίσθητων σημείων και περιοχών και
η Τουρκία επανέλαβε ότι η εξαγορά
των S-400 προχωρά κανονικά.

Ρωσική ομάδα στρατιωτικών και τεχνικού προσωπικού αναμένεται στην Τουρκία στις αρχές Ιουνίου για μελέτη πεδίου σχετικά με πιθανές θέσεις ανάπτυξης
για συνολικά 192 ρωσικούς πυραύλους.

Και η Κύπρος κομμάτι της αναμέτρησης
Για τον Μετίν Γκιουρτζάν, ο οποίος
την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε
σύμβουλος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι προαναφερόμενες εξελίξεις είναι ιστορικής σημασίας και επηρεάζουν την τροπή
των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Ο έμπειρος αναλυτής τονίζει
ότι η αναμέτρηση της Ρωσίας με
τις ΗΠΑ, στο επίκεντρο της οποίας
βρίσκεται η Τουρκία, επηρεάζει
ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο,
ενώ η Κύπρος διαδραματίζει τον
δικό της, ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό
το σκληρό διπλωματικό παιχνίδι.

Με αναφορά την Κύπρο, ο κ. Γκιουρτζάν, υπενθυμίζει τα όσα συνέβησαν στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης
του ΝΑΤΟ, από την οποία απείχε
η Τουρκία, διαμαρτυρόμενη για
την πρόσκληση που έλαβε η Λευκωσία. «Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, το κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ,
γνωστό ως Ανώτατο Αρχηγείο των
Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης,
δεν θα μπορούσε να πράξει ένα
τόσο μεγάλο λάθος», λέει ο κ.
Γκιουρτζάν, ο οποίος θεωρεί ότι
πλέον η Κύπρος έχει μετατραπεί

σε ένα από τα πεδία αντιπαράθεσης
της Τουρκίας με τη Δύση. Ο Τούρκος αναλυτής σημειώνει ότι η κίνηση του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό ήρθε
λίγο μετά την αποτυχημένη επίσκεψη του γενικού γραμματέα του
ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg στην Κωνσταντινούπολη, η οποία στόχευε
σε μια συμβιβαστική φόρμουλα για
τους S-400 και προσθέτει: «Τουρκική πηγή με γνώση του θέματος
τονίζει ότι μια ρωσική ομάδα στρατιωτικών και τεχνικού προσωπικού
αναμένεται στην Τουρκία στις αρχές Ιουνίου για μελέτη πεδίου σχε-

τικά με πιθανές θέσεις ανάπτυξης
για συνολικά 192 ρωσικούς πυραύλους. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί
ακόμη, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στα τέλη Μαΐου
περίπου 100 Τούρκοι στρατιώτες
θα ξεκινήσουν πρόγραμμα κατάρτισης πέντε μηνών στη Ρωσία. Στις
αρχές Αυγούστου οι πύραυλοι και
περίπου 10 οχήματα θα αρχίσουν
να φτάνουν στην Τουρκία. Εν ολίγοις, τον Ιούνιο, η αγορά των S400 από την Τουρκία θα μετατραπεί
σε πλαίσιο θεσμικής αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών».

Λάθος της Βουλής η ψήφος σε Τ/κ των Κατεχομένων
Το Πατριωτικό Κίνημα είναι αισιόδοξο και όχι ματαιόδοξο ως προς το ζητούμενο των ευρωεκλογών, αναφέρει ο Χρίστος Ρότσας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Με έντονες απόψεις στο θέμα παραχώρησης δικαιώματος ψήφου
σε Τ/κ που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, εμφανίζεται ο
υποψήφιος ευρωβουλευτής του
Πατριωτικού Κινήματος Χρίστος
Ρότσας. Στη συνέντευξή του στην
«Κ» παραθέτει τα προβλήματα της
Ε.Ε., το τι θα πράξει ο ίδιος στην
Ευρώπη, ενώ εξηγεί γιατί η ακροδεξιά έχει άνοδο.
–Με τη συμμετοχή σας στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου αποσκοπείτε να μετρήσετε δυνάμεις
ή πιστεύετε πως υπάρχουν περιθώρια εκλογής;
–Είμαστε αισιόδοξοι αλλά όχι
ματαιόδοξοι. Ούτε κατεβαίνουμε
για να μετρήσουμε δυνάμεις, το
θεωρούμε λάθος κάποιος να κατεβαίνει σε εκλογές για να μετρήσει
τη δύναμή του, όπως έκανε το
ΕΛΑΜ, όταν κατέβηκε στις Προεδρικές του 2018. Πάμε στις εκλογές
για να πούμε στους πολίτες τις θέσεις μας. Να τις συζητήσουμε μαζί
τους και να τις συγκρίνουν με τις
θέσεις των άλλων και μετά να πάρουν τις αποφάσεις τους. Γι’ αυτό
κωδικοποιήσαμε τις θέσεις μας στις
21+1. Να μπορεί ο κόσμος εύκολα
να δει ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Εμείς κάνουμε σωστά
το δικό μας μέρος, αναμένουμε και
από τον κόσμο να κάνει και εκείνος
το σωστά, δηλαδή να ψηφίσει ελεύθερα και όχι διότι γεννήθηκε στο
άλφα ή βήτα κόμμα, που εν πολλοίς
δυστυχώς αυτό γίνεται. Όμως κάτι
άρχισε να αλλάζει.
–Σε περίπτωση εκλογή σας τι περισσότερο θα προσφέρετε από

τους άλλους υποψήφιους ευρωβουλευτές;
–Πρώτο, να βλέπω τους άλλους
Ευρωπαίους συναδέλφους και ιθύνοντες της Ε.Ε. στα μάτια και όχι
να τα χαμηλώνω. Δεύτερο γνωρίζω
σε βάθος τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα, που χρειάζονται πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση και δεν βλέπω την

Θέλουμε μια Ευρώπη
χριστιανική, βασισμένη
στον ελληνορωμαϊκό
πολιτισμό. Μια Ευρώπη
με ταυτότητα και όχι
μαρμελάδα. Τρίτο,
θέλουμε μια Ευρώπη
που να αφήνει ελευθερία
στα κράτη μέλη της.

Είμαστε στην εποχή των μετριοτήτων, των δειλών, της μαρμελάδας, του πολιτικά ορθού, της στρέβλωσης της γνώσης, σημειώνει ο κ. Ρότσας.

Ε.Ε. μόνο στο σημείο εκείνο που
αφορά την Κύπρο και μόνο. Εμείς
είμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι.
–Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων
θα έπρεπε να συμπεριλάβουν Τ/κ;
–Ναι, έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και Τ/κ που ζουν στις ελεύθερες περιοχές με μόνη εξαίρεση
τον Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος τιμάει
την Κύπρο. Είναι λάθος της Βουλής
που ψήφισε χωρίς πολύ προβληματισμό, ως συνήθως, το δικαίωμα
στους Τ/κ που κάθονται στα Κατεχόμενα να μπορούν να ψηφίζουν
εδώ ωσάν να μη συμβαίνει τίποτα.

Σιγά-σιγά λέμε στους ξένους και
τους δικούς μας ότι το πρόβλημα
λίγο πολύ λύθηκε. Μέγα λάθος.
–Ποια είναι τα καυτά προβλήματα
που έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε;
–Το Πατριωτικό Κίνημα είναι
ίσως ο μοναδικός διεκδικητής των
εκλογών με ευρωπαϊκή αντί κυπριακή ατζέντα ως συμβαίνει με τα υπόλοιπα κόμματα. Για εμάς τα κύρια
προβλήματα της Ε.Ε. είναι η ισοπολιτεία. Δηλ. κάθε χώρα να μπορεί
να προσφέρει τα θετικά της στην
Ε.Ε. και να μην αναγκάζεται να ακολουθεί τις 1-2 μεγάλες χώρες. Ο Α΄

και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μας
δίδαξαν ότι η σοφία δεν έχει να
κάνει με το μέγεθος μιας χώρας.
Δεύτερο, το μεταναστευτικό. Η
άκρατη μετανάστευση πολιτών ξένων πολιτισμών με άλλες θρησκείες
και συνήθειες φοβίζει τους γηγενείς
ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Θέλουμε
μια Ευρώπη χριστιανική, βασισμένη
στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Μια Ευρώπη με ταυτότητα και όχι
μαρμέλαδα. Τρίτον, θέλουμε μια
Ευρώπη που να αφήνει ελευθερία
στα κράτη μέλη της. Οι 160.000180.000 σελίδες ευρωπαϊκό κεκτη-

μένο είναι τρέλα. Δεν είναι κακό να
αγαπάς τη χώρα σου. Τέταρτο πρόβλημα είναι η αποξένωση και απομάκρυνση των λαϊκών μαζών από
το ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό γίγνεσθαι λόγω παγκοσμιοποίησης.
Θέλουμε η Ε.Ε. ως μεγάλη οικονομική δύναμη να τροποποιήσει τους
όρους λειτουργίας της παγκοσμιοποίησης προς όφελος και των εργαζομένων της Ε.Ε. Δεν μπορεί,
είναι ύβρις γι’ αυτούς που ντρέπονται
να πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι
στην Ε.Ε., ότι τα παιδιά τους θα
έχουν χειρότερο μέλλον από το δικό
τους παρελθόν. Είναι ντροπή και
δείκτης αποτυχίας της Ε.Ε.
–Δεκαπέντε χρόνια μετά την ένταξη στην Ε.Ε. οι προσδοκίες που
υπήρχαν διαψεύστηκαν ή επιβεβαιώθηκαν;
–Οι προσδοκίες στο Κυπριακό
διαψεύστηκαν με μόνη ίσως εξαίρεση τις πρόσφατες παρεμβάσεις
της Ε.Ε. με αφορμή την επέμβαση
της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας. Το μεγαλύτερο, όμως, όφελος δεν φαίνεται
είναι αόρατο, αλλά είναι εκεί, είναι
πραγματικότητα και οφείλουμε να
το αναγνωρίσουμε. Αν ήμασταν δηλαδή εκτός Ε.Ε., η μοίρα μας θα ήταν
πολύ χειρότερη. Γι’ αυτό την Ε.Ε.
δεν την καταργούμε, αλλά τη διορθώνουμε.
–Μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση στο τι πρόσθεσε η Ε.Ε. στην
Κυπριακή Δημοκρατία;
–Η ασφάλεια, που δεν θα είχαμε
χωρίς την ένταξή μας στην Ε.Ε. Επίσης, μας έμαθε να νοιαζόμαστε το
περιβάλλον και να σεβόμαστε τα δικαιώματα του πολίτη. Το κούρεμα,
όμως, του 2013 επηρέασε βαθιά την
ψυχή των Κυπρίων έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών. Υπέσκαψε την

εμπιστοσύνη. Αντί της αλληλεγγύης
είδαμε τον εκβιασμό και τον βιασμό.
Ποτέ ξανά.
–Οι έξι νέοι κύπριοι ευρωβουλευτές σε ποιο θέμα ή θέματα θα
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή;
–Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε
τέσσερα θέματα. Την ισοπολιτεία,
δεν μπορεί κάποιος να είναι περισσότερο ίσος από τον άλλο. Στην προστασία της ταυτότητάς μας, στην
ισότητα των πολιτών ή στον πόλεμο
κατά της ανισότητας, στον σεβασμό
των κρατών εθνών με σεβασμό στις
ιδιαιτερότητες ενός εκάστου των
κρατών. Και τέλος στην εμπλοκή
της Ε.Ε. στην λύση του Κυπριακού
με έναν δίκαιο τρόπο.
–Υπάρχει κίνδυνος από την άνοδο
της ακροδεξιάς στην Ευρώπη;
–Όσο οι λόγοι της ανόδου της
είναι εκεί, θα ανεβαίνει. Άρα θα πρέπει οι κυβερνώσες ελίτ της Ευρώπης
να κατέβουν επιτέλους από τους
θώκους τους και να ακούσουν από
τον λαό τα παράπονά του.
–Το διακύβευμα των ευρωεκλογών ποιο είναι;
–Κανένα. Δεν έχει διακύβευμα.
Είμαστε στην εποχή των μετριοτήτων, των δειλών, της μαρμελάδας,
του πολιτικά ορθού, της στρέβλωσης
της γνώσης για να μην φαίνεται
αυτό που εννοούμε. Φύγαμε από τη
γλώσσα των σχεδίων και πήγαμε
στη γλώσσα της ομιλίας για να συνεννοούμαστε καλύτερα και εμείς
οι σημερινοί Ευρωπαίοι την παραποιούμε κάτι που οι πολύ μακρινοί
πρόγονοί μας δεν μπορούσαν να
κάνουν με τα σχέδια και τα σκίτσα.
Δεν είχε χώρο για ψέμα. Είναι σχετικό
ένα ποίημά μου εδώ που έγραψα
πριν από καιρό.
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Oι προσδοκίες
και οι φόβοι
των κομμάτων
πριν την κάλπη

Ενόχληση
Μέρκελ για
τις παροχές
Συνομιλία ÓËÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝÙÚÕÏÓÖÃÕßÙÚÏÝ ¡ÇãÕßËÃÞËÎ
ÍÑËÒÇ ¡ÁØÑËÒ ÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÚÕßÁÛÏÐËÚÕàÂÚÎÓÇ
ÚÜÔÔÁÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßÓÄÒÏÝ
ËÃÞËËÐÇÍÍËÃÒËÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®
ÙßÔÕÓÏÒÃÇ¶ÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏËÖÏÙÂÓÜÝ
ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦¶ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝ
ËÔÄÞÒÎÙÎÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÕÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÖÇØÕÞÁÝåÈ³ÌÈ

Διαχειρίσιμη ήττα επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ
– Νίκη άνω του 3,5% ο στόχος της Ν.Δ.
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε «μητέρα ÚÜÔÓÇÞ×Ô®ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÔ±ªÑÇÏÚÎ§ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÕÏ
ËßØÜÑ¦ÒÖËÝÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßÑÇÛ×Ý
ÛÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÙËÑÇÚÇÒßÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇËÔÚÄÝÚÕß
ÕÖÕÃÕßÎÞ×ØÇÛÇÕÊËÆÙËÏÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÖÕßÛÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÚÕ
ÇØÍÄÚËØÕÚÕÔÖØÕÙËÞÂ©ÑÚ×ÈØÏÕ
¬ÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ËÖÏÚËÒËÃÇËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓËÇÖÕÑÒÃÔÕßÙËÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÌÄÈÕßÝÑÇÏËÒÖÃÊËÝÍÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝ ßØÏÇÑÂÝ
©ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÖÇØ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßÖËØÃÔÃÑÎÝ
ÚÕß±ªÙÚÕÖØ×ÚÕÎÓÃÞØÕÔÕ®
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝ§¶ÚÕÊËÆÚËØÕÛÇËÃÔÇÏ
ÕÏËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ¶ÁÞËÏÜÝÈÇÙÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÓÏÇÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÂÚÚÇ
ÙÚÎÔËßØÜÑ¦ÒÖÎËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ
ËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÁÙÖËßÙËÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝËÖÏÑËÃÓËÔÎÝ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎ®
ÏÇÚÕÔ±ªÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÂÚÚÇÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÏÑØÄÚËØÕÚÜÔÖÕÙÕÙÚÏÇÃÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÓËÚÎ§ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÖÕÙÕÙÚÄÑ¦ÚÜÚÕß Ë
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ¡ÁÍÇØÕ
¡ÇÐÃÓÕßÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÖÜÝÎÓ¦ÞÎ
ÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂ®ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÑÒÕÔÏÙÚËÃ
ÎËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÇÔÚÃÒÎÉÎÄÚÏÎ§
ÕÊËÆËÏÖØÕÝÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ ¦ÛË

ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓËÃàÕÔÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÕÔ
Ñ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÛÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔËÐÖØÁÝÚÕÔÕÆÔÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
Õ±ªÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÂÚÚÇÓËÚÎÔËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝ¦ÔÚÜÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÙßàÎÚËÃÚÇÏÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÄÚÏÝËßØÜÑ¦ÒÖËÝ
ÖØÕÑÆÉËÏÑ¦ÖÕÏÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÁÑÖÒÎÐÎÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÊÎÒÇÊÂÖÕßÎÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆ§ÑÇÏ
±ªËÃÔÇÏÓÏÑØÂ
©ÏÌÄÈÕÏ®ÚÕß±ªËÔÄÉËÏ
ÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝ
ßØÏÇÑÂÝ ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔ ÑÇÏ ÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÎÝ§ÍÏÇÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÙÚÄÞÕÝÚÎÝ
ËÏØÇÏ×ÝËÃÔÇÏÎÔÃÑÎÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓËÖÕÙÕÙÚÄÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÚÕß ÓËÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÕ±ªÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÚÕß¡ÇãÕßÚÕß
Ð¦ÒÒÕßÚÄÚËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
ÇØÍÄÚËØÇÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÕß±ªÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝ§ÂÚÇÔËßØËÃÇËÔ×ÚÕÃÊÏÕ
ËÃÞËÙßÓÈËÃÑÇÏÚÕ ÓËÓÕÔÕÓ¦ÞÕßÝ®ÚÕÔ ×ÙÚÇ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏ
ÚÕÔÏ×ØÍÕÇÖÇÔÊØÁÕß
¦ÔÚÜÝÓÏÇÊÏÇÌÕØ¦ÇÏÙÛÎÚ¦
Ñ¦ÚÜÚÕß ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÇÍÑ¦ÛÏ®ÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝËÏØÇÏ×ÝËÔÄÉËÏÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÑÇÛ×ÝÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ
ËßØÆÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÎÝ§ÁÞÕßÔ

Εφόσον i Û{~ÊÉ{ÐÉÙ{Ñ×¨ÒÐ{~¨Ì³É¨i³ÈlV³ÓoÑ¨ÑÂËÐÈÚÑÈ³i¨ËÂÉ{ØiÐÒTi³ÉÚ{~
É~ÜoÉËÑ{tÑ{~³Êu

Ο κ. Τσίπρας θα επιμείνει στη ρητορική ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση
με τη Ν.Δ., μεριμνά για
«τους πολλούς».
ÇÔËÈ¦ÙËÏÉÎÒ¦ÚÕÔÖÂÞßÍÏÇÚÕÔ
ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÏÇÚÕÔÒÄÍÕ
ÇßÚÄËÐ¦ÒÒÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÄÚÏ
ÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝ
ßØÏÇÑÂÝÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔÓËÒÕÍÏÑÂÞÇÒÇØÂÝ®ÉÂÌÕßÖÇØÄÚÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÊËÔÑßØÏÇØÞÕÆÔ
ÚÇÏÙÞßØ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ

Το ΚΙΝΑΛ
¡ËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇ®ÄÓÜÝËÃÔÇÏÎÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÕ §ÑÇÏÚÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÁÞËÏ
ÙÚÄÞÕÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÊÏÉÂÌÏÕÖÕ-

ÙÕÙÚÄ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÕ±ªÁÞËÏÖÇÍÏÜÛËÃÜÝÎÈÇÙÏÑÂÙßÔÏÙÚ×ÙÇÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝÄÖÜÝËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ¦ÔÚÜÝÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÖÂÞßÝÍÏÇÚÕ §ËÃÔÇÏÔÇ
ßÖËØÈËÃÚÕ ÖÕßËÃÞËÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÕÎÒÏ¦®ßÖÄÚÕÔ
ß¦ÍÍËÒÕËÔÏàÁÒÕ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÕÚÄÚËÖØÄËÊØÕÝÚÕß© 
ËÃÞËÛÁÙËÏÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÁÔÇÏÙÞßØÄÚÇÚÕÊÃÒÎÓÓÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇØÔÎÚÏÑÕÆÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÛÇÇÖÕÙßØÄÚÇÔÇÖÄ
ÚÎÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕÔÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦
¬ÁÒÕÝÕÏËßØÜÑ¦ÒÖËÝÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝ ßØÏÇÑÂÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÑØÇÝÚËÙÚ®ÑÇÏÍÏÇÚÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
ÔÇÈØËÛÕÆÔÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÕß ÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝ
ÙÚÎÕßÒÂÊÎÒÇÊÂÍÏÇÚÎÔÔÜÙÎ ËÔÚØ×ÜÔÚÕÕÚ¦ÓÏÑÇÏÚÕßÝ
§¦ÔÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇ

ÑÄÓÓÇÚÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÞÇÓÎÒÂ
ÖÚÂÙÎÙÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÇÊÕßÔÚÏÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÚÕßÝÖÇØÕßÙÃÇÝ
ÔÇËÑÓÎÊËÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏ
ÑÕÏÔ¦ÇÖÕÊËÑÚÄÄÚÏÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÎ
ÖÄÒÜÙÎÛÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÄÚÇÚÎÖÏÁàÕÔÚÇÝ®ÚÕßÝÓÏÑØÄÚËØÕßÝÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
¬ÁÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÕÆÔÖÒÁÕÔÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÝËÔÄÉËÏÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÛÇËÖÏÓËÃÔËÏ
ÙÚÎØÎÚÕØÏÑÂÄÚÏÕ±ªÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎ§ÓËØÏÓÔ¦ÍÏÇ
ÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝ®ËÔ×ÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏ
ÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÙËÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÏÊÃÕßÑÇÏÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÚÃÛËÚÇÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕ
ÑÇÏÛÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÕÛËÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ®ÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÚËÚØÇËÚÃÇ

Στρατηγική
Μητσοτάκη
χωρίς... Τσίπρα
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«Το μέλλον ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÖËØÏÓÁÔËÏØÞÃàËÏÚ×ØÇ®©Ï
ÌØ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÒËÃÔËÏÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÑÇÏÜÝÇÌÎÍÎÚÂÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÖÕÚ
ÚÎÝ§ËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÕÆÚËÒÁÐÎÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ÇÏËÃÔÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖÕßÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÏÝÓÁØËÝÖÕßÇÖÕÓÁÔÕßÔÓÁÞØÏ
ÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ!ÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝ
¬ÙÃÖØÇÝ®ÊËÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÙËÇßÚÂÔ
¬ÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕßÙÖÕÚËÐ¦ÒÒÕßÙÚÕÕÖÕÃÕÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝËÔÓÁÙÜÖÒ¦ÔÜÔÇÖÄÖËØÏÕÊËÃËÝÚÕßÇÔ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÔÇ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÚÏÎÞ×ØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÒÒÇÍÂÖÕØËÃÇÝÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÔÕÕÚØÕÖÃÇÝ
¶ÍÏÇÚÃÕÑÄÙÓÕÝÇÒÒ¦àËÏÄÚÇÔÇÒÒ¦àÕßÓËËÓËÃÝ®ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ¶
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÑÇÏÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÕ
ÛËÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ§ÑÜÊÏÑÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕßÝ
ÈÇÙÏÑÕÆÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÕÆÝ¦ÐÕÔËÝ
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÑÇÏËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑ¦ÒÖÎ
ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÊËÔËÃÔÇÏÞÇÒÇØÂ

ÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÚÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÉÎÌÃàÕßÔ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
¡ËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÔÁËÝÑÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÍÍÆÎÙÎ
ÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÌÆÒÇÐÎÑÇÏÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕÙÚÄÞÕÝÚÕßÍÏÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏ
ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÚÕßÙÖÕÚßÚÄÑÒËÃÔËÏ
ÓËÖÒ¦ÔÕÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕßÝßÖÕÉÂÌÏÕßÝËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝ§ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÍÏÇÚÇÔÁÇÖØÄÙÜÖÇÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÒÒ¦ÇÐÃàËÏÔÇÍÃÔÕßÔ®ÑÇÏ
ÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ÄÚÏÖÕÔÚ¦ØËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝÇÔÇÔÁÜÙÎÝÑÇÏÙÚÎÔËßØÜÕÓ¦ÊÇÚÕß
ËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÙÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇ¬ÕÃÊÏÕÙßÔÁÈÎËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏ
ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÑÕÏÔÜÔÃÇÁÞËÏÖÏÇÖØÕÙÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÑ
¬ÙÃÖØÇÓËÃÝÑÕÏÚ¦àÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦®
ÙÎÓËÃÜÙËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÏÕÊËÃÇÚÕßÙÚÎËÙÙÇÒÃÇËÔ×ÙÚÎÔÇÔÕÏÑÚÂÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
ÚÎÝ¦ØÏÙÇÝÁÑÇÔËÓÄÔÕÓÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÏÇßÚÂ
ÂÚÇÔÍÏÇÔÇËÑÖÁÓÉËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÊËÔÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÚÕÔÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÙÚÕÔÑÇÚÂÌÕØÕ®ÖÇØÄÒÕÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÄÖÜÝËÃÖËÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÔËÏ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕß

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

O πήχυς

Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες,
εστιάζει στο θετικό αφήγημα
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ú¨ÖKiÉ{Ù{ÑË³É¨Ñ³ioÉ¨ÐÑ{~ÊÜÉÈ¨ÒÊ³Ñ³oÉoÌØ
Ì³{iÉÜÜi{~Ê~ÈKÓ¨iiÉËTÉ¨T¨ÊÉ{ÐÐÉ¨Ø
³iÐÉËi³³ÌTo{Ñ³Ñ
¨³oÉÊÜÉÒÐÑ³Ñ³
É³ÓØ~Ñ{³¸Æ¸¸ÑÌ³
ÈÐ×iÚÓ´Vl³Èå (
$~0Ë¨ÑØÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑ
ÑÜÑÐKÒÉ{³iÉÖ{Ñ³iØ
É¨ÐÑËÙÑØ~Ño~ÉÜÑ¨ËÈVÉ{Ù{~Ò³ÑÌiT³iØÈÐ×ËÑØ³(¨ÉV~Ñ{ÈÒ¨TÉ{
ÓÑØKÑÚÐÌØ~Ñ³ÑÌiiØ³iØ
ÑÒo~iØ³ÖÑtÙÉ{~Ò³{Ëu³ÈØi××Ì¨ÈØÉÌÉ{É~ÜoÏ³ÌVÌØ
ÑÑ×Ó¨ÈioÓØÐÉoi
³iØ~Ñ³Ò³ÑiØVÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{
~Ñ{i~Ó¨~ÉÜÉ~ÜoÓØ³{Ø
¸®³ÈÐiÌØ~Ñ{³{ÙÊ³É
ÙËÉ{³¨×Ê³ÈØÑ~¨ÙÉÂ{ÖØ³iØÝk ÑÜÜÑ~³{~Ê
o{Ñ³iÉ¨ÐÑËÑÙiÐ{È¨oÉ{
Ü{³{~Ì¨ÌKÜiÐÑ4ÉÚÈÐËÇÉ³Ñ{Ì³{ÐÉ³Ò³{ØÉÂÑooÉÜËÉØ
0Ë¨ÑViÝk¨~ÒÜÉÉÈÇÊ³ii³ioÉ¨ÐÑ{~ÊÈÜÊ
~Ñ{È³Ê¨{ÂÉÌ³{VÑÙ{Ñ{³ÚÉËÑÚÓ³ii³ÈT¨ÉÉ³iØåÚÊÑØVÚÑ
¨ÓÉ{ÑÉ{³¨ÓÉ{³i
³ÉÜÉÈ³ÑËÑÙÌiÈÓÜÑKÉ
ÑÌ³ È¨ÑÍ~ÌiTÑ{ÐÌ.³ÑÚÉ¨Ì³i³ÑØlÙ{
ÉÈ¨VÑÜÜÒ~Ñ{Ñ~Ñ³Ñ¨oiÚÖ{Ù{ÉÈ~ÜÖÉ{Ø³i
ÑÜi¨ÐÊ³ÙÑÉË³iØ
ÑÌ³ -

«Η κοινωνία ÓTÉ{{Ñ¨É¨ÒÉ{³~0Ë¨Ñ ÐÉËØ~{³ÒÇÈÐÉÐ¨³ÒuViÐÉËÉ~i³³Ò~iØ~Ñ³Ò³i
³ÉÜÉÈ³ÑËÑÉ¨{ÙÉËÑ³È³i1ÉÑÜËÑ×³

«Λιγότεροι φόροι για
όλους, νέες και καλά
αμειβόμενες δουλειές,
αποκατάσταση
του αισθήματος
ασφάλειας στις
γειτονιές», το τρίπτυχο
του προέδρου της Ν.Δ.
ÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÓËÇßÚÄ
ÚÕÔÚØÄÖÕÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÊÃÔËÏ
ÚÕÙÚÃÍÓÇÄÚÏÕÃÊÏÕÝÇÌÂÔËÏÖÃÙÜ
ÚÕßÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÇßÚÂÛÇÌÇÔËÃÇÑÄÓÎÖÏÕÐËÑ¦ÛÇØÇ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇÜØÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÎÝËØÞÄÓËÔÎÝ
ßØÏÇÑÂÝÑÇÛ×ÝÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÕÔÕÓÇÙÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕÔÃÊÏÕÚÄÔÕ
ÎËÏØÇÏ×ÝÂÊÎÇÑÕÒÕßÛËÃÇßÚÂÚÎ

ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎÔÇÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ ÏÇßÚÄ
ÊÏÄÚÏÄÖÜÝÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÎ
ÄÐßÔÙÎÚØÁÌËÏ®ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÑÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÔÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÞ¦ÔÕÔÚÇÏ®ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÚÎÝ§

Τα παραδείγματα
ßÚ¦ÛÇÖØÕÚ¦ÐËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙËÒÁÐËÏÝ!ÒÏÍÄÚËØÕÏÌÄØÕÏÍÏÇÄÒÕßÝÔÁËÝÑÇÏÑÇÒ¦
ÇÓËÏÈÄÓËÔËÝÊÕßÒËÏÁÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÏÝ
ÍËÏÚÕÔÏÁÝ¬ÕÚØÃÖÚßÞÕÇßÚÄËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÑÇÚ¦ÚÕÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÇÖÄÚÕÔ ÕØßÊÇÒÒÄËÔ×
ËÐËÏÊÏÑËÆËÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝ
ÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÎÝ§ËÐÎÍ×ÔÚÇÝÓË
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÑÇÏÇØÏÛÓÕÆÝÖ×ÝÛÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÊÏÇÛÁÙÏÓÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÚ¦ 
ÖÕßÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏÎ§ÙÎÓÇÃÔËÏ

ËßØ×ÒÏÍÄÚËØÕÌÄØÕÚÕÔÞØÄÔÕ
ÍÏÇÁÔÇÔÓÁÙÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßËÏÙÇÍÜÍÏÑÕÆÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÍÏÇÚÇÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÙÚÕ ÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÓÁÞØÏ
ËßØ×ÇÖÄ ÖÕßËÃÔÇÏ
ÙÂÓËØÇÑÇÏÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚØËÏÝÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝËÒËÆÛËØÕßÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÛÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÓÁÞØÏ
ËßØ×ÌÄØÕÂÓËØÇÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÌÄØÕÑÇÏÚÁÒÕÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝ
ËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÄÖÜÝÒÁËÏÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓËÚÎÊÏÑÂÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÛÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÓÁÞØÏ ËßØ×
ÒÏÍÄÚËØÕÌÄØÕÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝ
ÉÎÌÏÙÓÁÔÎÝÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÖÏÓÁÔËÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑ¦ÛË
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÊËÔÛÇÞ¦ÙËÏÚÎÎ
ÙÆÔÚÇÐÎÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÁÔÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝÓËÙÆÔÚÇÐÎËßØ×ÚÕÔ
ÓÂÔÇÛÇÑØÇÚÂÙËÏÙÚÎÔÚÙÁÖÎÚÕß
ËßØ×ÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
ËÏØÇÏ×Ý

Ποιος ÉËÑ{ÊTÈØ³ÉÈ¨É~Üo« ÉÈ¨~ÒÜi
³iØÉÌÐÉiØÈ¨{Ñ~ÊØÉËÑ{{Ù{ÑË³É¨iV~ÑÚØÉËÑ{i
¨³iÖ³É¨ÑÑÌ³ÓÉ¨Ñ
T¨Ì{ÑV~Ñ{ÑÈ³Ì~ÑÚ{³ÒÙÖ~Üi³i¨ÌKÜÉi¨ÉË
ÑoËÉ{VÌÐØVÖo~¨{iÐÉ
¨ioÖÐÉÑ³iØÉÜÜi{~ÊØÉ~Üo{~ÊØÉÐÉ{¨ËÑØ0
ÉÙ{Ñ×Ó¨ÉËÑ{Ì³{ÑÌ³Ñ
Ñ³ÉÜÓÐÑ³ÑÑÜÑ{Ì³É¨
ÉÈ¨É~ÜoÈ¨ioÊÚi~Ñ³ÉÚ{~dmVdV
V¸ÆÆV¸Æm¨~Ö³É{Ì³{É~ÑÐ{ÒÉÈ¨~ÒÜi{~i³ÊØÙÉÉ{~¨Ò³iÉÐÉÉ¨{Ì³É¨ÉØÑÌmVm
ÐÒÙÉØåÈ³ÌÈÓKiÙÖ
×¨ÓØd~Ñ{¸ÆÆVÉ
³{ØÒÜÜÉØiÙ{Ñ×¨Ò³ÙÖ
¨³~ÐÐÒ³Ê³ÑÑ~ÌÐiÐ{~¨Ì³É¨iÛÖ×¨ÓØi
Ù{Ñ×¨Ò³ÉÈ¨É~Üo
Ê³ÑÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨iVoÉoÌØÈÉ¨ÐiÉÖÉ³Ñ{ÈÌ
³¨ËÐÑ³ÈÚi~³iØ
ÉTÊØU³dVÌ³Ñ{ÉÈ¨É~ÜoÓØÈÓÉÑÐÉ³{Ø
ÉÚ{~ÓØÉ~ÜoÓØ~Ó¨Ù{É³
(å.$~Ñ{³¸ÆÆmVÌ³ÑÙ{ÉÂÊTÚiÑÐÉ³Ò³{ØÉ~ÜoÓØ
ÈÉËTÉ~É¨ÙËÉ{i Û.É
ÌV³{Ñ×¨Ò³{ØÉÚ{~ÓØ~ÒÜÉØ
ÈÑ~ÜÖÚiÑÉÈ¨~ÒÜÉØViÙ{Ñ×¨ÒÙ{ÉÈ¨ÖÚi~É
ÈÓ¨³È¨³È~ÌÐÐÑ³Ø
³{ØÉÚ{~ÓØÉ~ÜoÓØÌØ
³¸ÆÆ~Ñ{³¸Æm${i××Ì¨{×ÑËÉ³Ñ{ÑÑ³{ÐÉ³{Ñ³iÉÈ¨~ÒÜi
Øt¨É{ÙËiiuo{Ñ³
Ñ³ÓÜÉÐÑÈÚÑÑ~ÜÈÚÖÉÌiÉÂÑË¨Éi³
VÌ³Ñ³ÑØ.iÐË³iØ
i³³ÊÚi~É³iÉÈ¨~ÒÜi
ÐÉ´VÙ{Ñ×¨ÒÈÓ¨³iØ
ÛVÑÜÜÒ~Ó¨Ù{É³{ØÉÚ{~ÓØ
É~ÜoÓØgÙÓ~ÑÐÊÉØÐÉ³Òg
ÐÉV
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Ευρωεκλογές
στον ρυθμό
λαϊκιστών
και ακραίων

Κρίσιμη για την Ε.Ε. η επόμενη Κυριακή
Για τη Γερμανίδα ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝËÃÔÇÏÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÖØÏÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÚÕ
ÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔËÃÔÇÏÓÏÇÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙË×ÔÚÕßÇÔÑÇÏÕÃÊÏÕÝËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØ×ÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÎÑØÕÊËÐÏ¦ÚÎÝ¡ÇØÃÔ
ËÖÁÔÊËÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎ
;ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÎÔËÔÄÞÒÎÙÎ
ÚÕßËÑÒËÑÚÕÆÚÎÝ¡ÁØÑËÒÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÊÕÞÂÚÕßÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØ
¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÇÖØÕÛßÓÃÇÚÕß¡ÇÑØÄÔÔÇ
ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÖÕÏÕÔÛÇÙÚÎØÃÐËÏÍÏÇ
ÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÎ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÚÎÔÚÇØÇÍÓÁÔÎÙÞÁÙÎ
ÚÜÔÊÆÕËÚÇÃØÜÔÙÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÁÔÚËÙÚÁØÜÔÑÇÏÚÎÝÇÑØÕÊËÐÏ¦ÝÁÍÑÇÝÚÕß¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓËÍ¦ÒÎÊßÔÇÓÏÑÂ
¬ÇÈÒÁÓÓÇÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÇÔÇÒßÚ×ÔËÃÔÇÏÙÚØÇÓÓÁÔÇÙÚÏÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÒÇáÑÏÙÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇÖÕÚÆÞÕßÔ
ÔÇÙßÙÖËÏØÜÛÕÆÔÙÚÕÔÁÕÙ×ÓÇ
ÚÎÝßØÜÈÕßÒÂÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÛÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝ0ÙÜÝ
ÚÕÖÏÕÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ËÃÔÇÏÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÖØÜÚÏ¦ÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕß)YL_P[ßÖÄÚÕÔ§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚàÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔ
ØÍÇÚÏÑ×ÔÚÕß¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÑÇÏÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÖÇØÄÒÕÖÕßÕÏËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß

ÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÕÙ×ÓÇÓÁÞØÏÝ
ÄÚÕßßÖ¦ØÐËÏÕØÏÙÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ËÐÄÊÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÜÔÇÑØÇÃÜÔ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÑÄÓÓÇÚÇËÔÃÕÚËÑÇÏ
ÎØÏÙÚËØ¦ÚÎÝßØ×ÖÎÝßÏÕÛËÚÕÆÔÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÕ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÍÏÇÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÔÚÎÔÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÎËØÍÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎ©ÁÓÖËØËÖÁÑØÏÔË
ÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÔÕÏÞÚÂÖÒÎÍÂ®

«Λάθος τακτική»
ËÔÖËØÔ¦ÕÆÚËÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÂ
ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÔÇÓÎÊÏÇÑÎØÆÐËÏ
ÄÚÏÕÏÇØÏÙÚËØÕÃÛÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÔ
ÚÎÔËÐÕßÙÃÇÄÚÇÔÑÒËÃÙÕßÔÚÇ
ÙÆÔÕØÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙË¦ØÛØÕ
ÙÚÕÔÈØËÚÇÔÏÑÄÑ¦ØÔÚÏÇÔ®Õ
©ÒÒÇÔÊÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ ÇÝ¡ÕÆÔÚËÕÕÖÕÃÕÝËÐÎ-

Οι ειδικοί
προειδοποιούν πως είναι
πιθανό το Λαϊκό Κόμμα
και οι Σοσιαλιστές
να απολέσουν
έως και 100 έδρες.
ÍËÃÍÏÇÚÃÚÇÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦
ÑÄÓÓÇÚÇÖÕßÞ¦ÔÕßÔÁÊÇÌÕÝËÊ×
ÑÇÏÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÛËÜØÕÆÔÒÆÙÎÍÏÇÚÇÊËÏÔ¦ÚÕßÝ
ÚÎÔÇÔÚÏÍØÇÌÂÚÜÔßÖËØÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÇÖÄÉËÜÔËÓÓÕÔÂ
ÓËÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÇÖÎÞËÃÚÎÔËßØÁÜÝÊÏÇ-

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία και οι άλλοι
Εκτός ÑÌ³ÌÐÐÑ³È¦_Áx²V³ Ú{~Ì.ÈÑoÉ¨ÐÌ³iØÉÓ~Ñ{
³iÑ³{ÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~ÊÓo~Ñ³È¨¨ÒVÉÙ{Ñ×Ó¨ÚÑÓTÉ{iÉËw
Ùi³iØ ÑÜÜÑ~³{~ÊØo{Ñ³iÉ¨ÐÑËÑÝkV³ÈÌÐÐÑ³Ø³'{w
ÜÑÙ~Ñ{³ÈÑÍ~ÖÌÐÐÑ³Ø³iØÛÑËÑØ$ÜÑÑÈ³Ò³Ñ~ÌÐÐÑ³Ñ~Ñ{
ÐÉ¨{~ÒÑ~ÌÐiÉÂÉ³ÒÇÈ³ÉÙÉTÌÐÉÑÙiÐ{È¨oÊÈÐ{ÑÉ{ÑËÑ
ÐÒÙÑ³iÓÑ È¨KÈÜÊVo{ÑÑÉ{TÖÈ³iÑ¨ÓÐKÑÊ³ÈØ
³³¨ÌÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØ³iØiÉË¨È.ÖÐ×ÑÐÉ³É¨o~Ì{w
³ÉVÉ{~É×ÑÜÊØ³iØÝkViÐÒÙÑÚÑÐÒÇÉ³Ñ{ È¨ÑÍ~Ê.ÈÐÐÑTËÑ
³Ñ~Ñ{³ Ú~Ñ{Ñ¨T{~ÒÚÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³ÈÜÒT{³ÙÓ~Ñ
~ÌÐÐÑ³ÑÑÌ³{Ø³¨É{ØÐÒÙÉØÈ³ÉoÒÇÈÑÈ³Ê³i³{oÐÊ{~ËÜÉØ
ÉÚ{~{³{~ÓØÙÈÒÐÉ{Ø0i¨³KÈÜËÑÈÉË¨iØ³É³É¨Ì~Üiw
³Ñ~¨ÙÉÂ{~ÐÐÒ³ÑÓÜÑKÉÑ³Ó.ÑÜKË{Ut¨ÖÐÉÑ
¨³ÉËÈÐÉÐ{ÑÓÑ È¨iÉÉ{ÙÊÙÉÓTÈÐÉ~ÈKÉ¨ÊÉ{³Ó³{Ø
¨ÈÂÓÜÜÉØuVÉËTÉÙ{Ñ~i¨ÖÂÉ{¨Ì×Ñ³Ñ(Ò³ØV³ÈØÈÐÐÉ³ÓT³ÉØ
³i~{Ê{ÙÓÑT¨ËÇÈÐÉoÒÜÉØ{ÙÉÜo{~ÓØÙ{Ñ×¨ÓØVÑÌ³i³Òi
ÑÓÑ³{³i,ËÑ~Ñ{³iËÑÓØ³iÜ{³Ì³i³Ñ ËÑ{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì
Ì³{ÉÑÖ³T¨ÌiÝkÉËTÉ~Ñ³ÑooÉËÜÉ{³ÑÒ³ÑÜÑTÓÙ{Ñ¨Õw
Üo{ÐÖ³È.ÑÜKË{~Ñ{³iØ{³ÑÜ{~ÊØ~ÈKÓ¨iiØ4ÉÚÈÐËÇÉ³Ñ{Ì³{
iÝk{Ù¨ÖÚi~ÉØÑÒ³ii³ÑÑ~Ó³ÑÙ{ÒiØ¨Ø³i ÜÜÒÙÑ
~Ñ{³iÈÓTÉ{ÑÐÉ³ÉÂÉÜËTÚi~ÉÉÂÉ×K{~Ì~ÌÐÐÑ
ÊËÊÕÓÁÔÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÚÇÓËÍ¦ÒÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÙÚÎÔÚÇÒÃÇÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖÇØÇÑÓ¦àÕßÔÄÚÇÔ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÚÇÔÁÇÑÄÓÓÇÚÇ

ÚÎÝÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÖÕß
¸ÁÑÒËÉÇÔ¹ÚÎÔËØÍÇÚÏÑÂÉÂÌÕÓË
ÁÔÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÇßÚÇØÞÏÑÄÓÂÔßÓÇßÔËÖ×ÝÕÏÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÕÃ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÁÑÚÕÚËÔÇ
ÈØÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÛÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÔÚÎÔËØÍÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑÇÚÇØØÃÖÚËÏ

ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÇßÚÂÜÝÓÆÛÕÇÌÕÆ
ÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎËØÍÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎÁÈØÏÙÑËÛÇÒÖÜØÂÑÇÏÙÚÕßÝ
ÊËÐÏÕÆÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝËÔ×ÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÐËÑÃÔÎÙËÇØÑËÚ¦ÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ
©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÙßÍÑÒÃÔÕßÔÄÚÏ
ÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÚÕßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ,77ÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝ: +ÛÇÞ¦ÙÕßÔÚÎÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÝÙÚÕ
ßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÛ×ÝÒÇáÑÏÙÚÁÝÑÇÏ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÔÑÇÏÚÕ,77ÑÇÏÚÕ: +ÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÃÕÏËÏÊÏÑÕÃÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÞ¦ÙÕßÔ
ÖËØÃÖÕßÁÊØËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇ
Î¢ÏÒËÒËÆÛËØÎßÓÓÇÞÃÇ(3+,
ÑÇÏÕÏËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÁÝ,5-
ÖÕßÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÓËÚËÑÒÕÍÏÑ¦ÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙÕßÔÔÁÇÕÓ¦ÊÇ
ßÖÄÚÕÔÚÇÒÄÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÛÇ
ËÔÏÙÞßÛÕÆÔÑÇÚ¦ÑÇÏÁÊØËÝ
ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
ÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÕßËÖÄÓËÔÕßÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÛÏÙÚ¦ÖÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØÎÚÎÔÇÖËßÛËÃÇÝÇÔ¦ÛËÙÎÚÕßÛ×ÑÕßÚÕßÏÕÆÔÑËØÙÚÕÔ
:WP[aLURHUKPKH[ÚÕßªªÊÎÒÇÊÂ

ÙÚÕÔ¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÚÙÏËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÏÛÇÔÄÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÑÇÏÊËÔÖÁØÇÙËÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÔÚÏÓÖÁÏÚÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕßÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÕÆ¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝ
ÙËÄÒËÝÚÏÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÇÖÄÚÕÔ¬ÙÃÖØÇÓÁÞØÏÚÕÔ¡ÇÑØÄÔ®ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÃÖË
¬ÎÊßÙÕÃÜÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÖÎÞËÃÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÒßÛËÃ
ÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚØËÏÝÙÚÕßÝÊÁÑÇÔÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÁÔÇÝÖÄÒËÓÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕ
¬ÕËÆØÎÓÇÁØÞËÚÇÏÜÙÚÄÙÕÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔßÉÎÒÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÖØÕÝÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÁØËßÔÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÙËÇÒÒÃÇ
ËØÓÇÔÃÇÚÇÒÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇßÙÚØÃÇÒÕÈÇÑÃÇªÕßÓÇÔÃÇ¬ÙËÞÃÇÕÒÜÔÃÇÑÇÏÒÒ¦ÊÇÛËÜØËÃ
ÄÚÏÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝËÃÔÇÏÓÏÇ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÂÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ®
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Κάλπες με παλιά φαντάσματα και 100 εκατ. αναποφάσιστους
Είναι ×ØÇ ÔÇÙÎÓ¦ÔÕßÓËÙßÔÇÍËØÓÄÖÚ¦ÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÎßØ×ÖÎÖÕßÕÏÑÕÊÕÓÂÙÇÓËÇÖËÏÒËÃÚÇÏ
ÑÇÏÖ¦ÒÏ¬ÎÔ×ØÇÖÕßÎÇÔÇÍÃÇ
ÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÑÇÏÍÄÚÇÔÕÛÔÏÑÄÝ
ßÔÇÍËØÓÄÝÚÎÝ¡ÇØÃÔËÖÁÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÔÇÏÙÕÉÎÌËÃÓËÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÖÕßÑÇÒËÃÙËËßØÜÖÇáÑÂÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎ®
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄ=V_ÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÇÔÚÏÊØÇÙÚÏÑÁÝËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÖÄÉËÏÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎÔÉÂÌÕÚÕß
 ÚÜÔÙÖÇÔ×ÔÙÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÛÔÏÑÕÒÇáÑÏÙÚÁÝÑßÈËØÔÕÆÔ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÄÖÕßÕÊÏÙÁÍÍÕÔÕÝÚÕß
¡ÖËÔÃÚÕ¡ÕßÙÕÒÃÔÏÊÏËÑÊÏÑËÃÁÊØÇ
ÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂÓËÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄ
ÑÄÓÓÇÚÇÒÕÃÊËÒÌÕÃ
¬ÕÊËÐÏÄÒÇáÑÃÙÚÏÑÕÑÄÓÓÇ©Ï
¢ÏÔÒÇÔÊÕÃÖØ×ÎÔÒÎÛÏÔÕÃ¢ÏÔÒÇÔÊÕÃËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÙÞËÊÄÔÄÙËÝ
ÉÂÌÕßÝÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÂÔÇ
ÚÎØËÚÇÔÃÇÖÇØÄÚÏÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÜÝÇÑÄÓÎÁÔÇ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÕ)YL_P[ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎËÃÔÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÓËÇßÚÂÚÜÔ¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÞÜØ×ÔÓËÚÕÔ§¦ÏÚàËÒ¢ÇØ¦ÚàÔÇ
ÛßÓÃàËÏÚÎËÖÁÔÂÚÕßÝÒÎÛÏÔÕÆÝ
¢ÏÔÒÇÔÊÕÆÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÕÒÜÔÃÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÚÕÑÃÔÎÓÇÍÏÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÚÜÔÕÓÕÌßÒÕÌÃÒÜÔÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦®ÑÇÏ
ÎÇÑØÕÊËÐÏ¦(M+ÙÚÎËØÓÇÔÃÇßÏÕÛËÚËÃËÖÏÚßÞ×ÝËÛÔÏÑÕÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÖÕßÁÓÕÏÇàËÔÇÁÞËÏ
ÔÏÑÎÛËÃÍÏÇÖ¦ÔÚÇËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÚÇ
ÖßØ¦ÚÕßÙÚÕßÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝ
ÇÔÚÃÚÜÔÈØÇÃÜÔ
©Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÔËÇØÄÝÎÍÁÚÎÝÚÎÝ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß  ÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÃÑÚÕØ©ØÓÖÇÔËÐÇÖÕÒÆËÏ

ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÕß
¬àÕØÚàÄØÕÝÁÞÕÔÚÇÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕß¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØ
ÇÌÕÆÁÞËÏÂÊÎÑÇÚËÊÇÌÃÙËÏÚÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÕß©¢¦ØÇÚààÎÚËÃÓÄÔÕÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÇÖÄÚÎÔËÔ×
Õ©ØÓÖÇÔÑÇÏÕÏÄÓÕÏÕÃÚÕßÌÏÒÕ-

Αυτό που απαιτείται
τώρα σε κάθε γωνιά
της ηπείρου είναι
η προστασία της κοινής
ευρωπαϊκής μας εστίας,
όχι με τα όπλα, αλλά
με την ψήφο μας.

Οι σημαίες ³~¨Ñ³wÐÉÜ³iØ  ÓÂÑÌ³ È¨~{KÖÜ{³{Ø
¨ÈÂÓÜÜÉØt Ñ¨ÖÑ È¨iÉËÑ{i~ÑÜÖ³É¨iÙÈÑ³Ê(¨~ÑÜ³
{ÙÊ³ÉÑÉ{iÐÒÉ{Ð{Ñ{³¨{~ÊÈo~È¨ËÑV³iËÑiÜÉ{Ì³i³Ñ
³ÈÜiÚÈÐÖ³iØÇÖÉÉ~ÑÜÖ³É¨ÉØÈÚÊ~ÉØu

ÊÕÐÕÆÔÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÔÚÎÔÔÜÙÎ
ËÑÚÜÔÁÙÜÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÎ
ÓËÓÏÇÔËÌËÒ×ÊÎÑÇÏÖÏÕÞÇÒÇØÂ
ßØ×ÖÎÚÜÔËÛÔ×Ô®¬ÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÝÊËÔ
ËÑÖÒÂÙÙÕßÔÄÙÕßÝÓËÒÁÚÎÙÇÔÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÓËÚÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄËÚÂÖÄÒËÓÕÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÓËÚÎÔÏØÂÔÎÚÎÝËÙÚÌÇÒÃÇÝÚÏÝÇÖÇØÞÁÝÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÎÂÖËÏØÕÝÊÏÞ¦ÙÛÎÑËÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÚÜÔ§ÇÖÕÒËÄÔÚËÏÜÔÕÒÁÓÜÔÍÏÇÔÇËÖÇÔÇÙßÔÊËÛËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÕß
ßÔËÊØÃÕßÚÎÝÏÁÔÔÎÝ
¬ÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎßÔÛÂÑÎÚÜÔËØÙÇÒÒÏ×Ô ¦ÛËÌÕØ¦ÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ËßØÜÖÇáÑÂÔÁÇÚ¦ÐÎ®ÊÏÇØÑËÃÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇÖØÕÚÕÆÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÝÔÁÇËÖÕÞÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÝ
¬ÎØÕßÓÁÔÜÔ ÚÜÔ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÏÙÚÕØÏÑ×ÔÇÔÇÒÕÍÏ×ÔÎÙÆÍÞØÕÔÎßØ×ÖÎÊËÔÚÇÖÂÍË¦ÙÞÎÓÇ
ËÔ×ÕÌËÃÒËÏÚÎÓÇÑØÕÈÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ÙÚÎÔÇÔÁÒÖÏÙÚÇÇÔÇÃÓÇÑÚÎÑÇÚ¦Ø-

ØËßÙÎÚÎÝÙÕÈÏËÚÏÑÂÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÚÕ   ¡ÄÔÕÙÚÎÔÖØ×ÎÔ
ÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÑÇÏÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÍÃÔÇÓËÓ¦ØÚßØËÝ
ÇÏÓÇÚÎØ×ÔÙßØØ¦ÐËÜÔÖÇØÕÆÙÇÙßÍÑßØÃÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚÕÔÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕß¤ßÞØÕÆ
ÕÒÁÓÕßÎßØ×ÖÎÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝÄÓÜÝÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖÔËÆÓÇ®
ÚÕÞËÍÑËÒÏÇÔÄ>LS[NLPZ[ÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÖØÕÝÚÕËÑÃÔÕ
 ÃÔÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÙÂÓËØÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÎªÜÙÃÇ
ÁÞËÏÈßÛÏÙÛËÃÙÚÕÔØËÈÇÔÙÏÙÓÄÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖßÏÕÛËÚËÃÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓÕÔÕÓÁØËÏÇÑÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÓ¦ÝÇÖËÏÒËÃÄÒÕßÝ
ÍËÔÏ¦ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÓËÚ¦
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÊËÔ
ÍÔÜØÃàËÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÇÖÄÓÃÇßØ×ÖÎÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÜÔÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏ×ÔÇØÄÚÏ
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÖÇØÇ-
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ÓÁÔÕßÔÑÇÏÖÕÒÒÁÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝ
ÄÖÜÝÕÏÖØÄÙÌßÍËÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇ
ßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝÑÇÏÑÇÚÇÖÃËÙÎÚÕËßØÜÖÇáÑÄÏÊË×ÊËÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÇÖÄÖÕÚÁ×ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÄÓÜÝÔÇÖËÃÙÕßÓËÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÔÇÖÇÛÏÇÙÚÕÆÔ
ÍÏÇÑ¦ÚÏÖÕßÂÊÎßÖ¦ØÞËÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÙËÇÚËÒÂÓÕØÌÂ"ÕÒÒ¦ÓÁÒÎÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÇßÚÂÝÁÞËÏÈÏ×ÙËÏÄÓÜÝÚÎÔ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆÚÎÝËÖÏÖÁÊÕßÓËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
¬ÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß  ¦ÔÕÏÐÇÔ
ÚÕÔÊØÄÓÕÙËÖËØÃÕÊÕÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆÇØÄÚÏÇßÚÄËÖÁÚØËÉË
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕß
ÚÎÝÔÁÇÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÙÚÎÔÙÃÇ
ÊÏ¦ÔÕÏÐËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞ¦ÙÓÇÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÄÓÕÏÕÚÕßÕÖÕÃÕßÊËÔËÃÞÇÓËÊËÏÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇ
©ÚÇÔÐÁÙÖÇÙËÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÕÏËÍÍËÔËÃÝËÒÒËÃÉËÏÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔ

ÓËÚÕÔÞËÏØÄÚËØÕÚØÄÖÕÁÒÒËÏÉÎÓÇÑØÄÖÔÕÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÇÖÄ
ÚÎÄØËÏÇßØ×ÖÎ¶ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ¶ÄÐßÔÇÔÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎ§ÄÚÏÇßØ×ÖÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÁÔÔÎÙËÔÁÕ
ÑÆÓÇØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÒÇáÑÃÙÚÏÑÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÙÚÇ
ÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏÙÚÇÊËÐÏ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÃÍÓÇÚÇØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏËÐÏ¦ÝÖÕß
ÊËÔÞÜØÕÆÔÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÇßÚÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎ
©ÏÒÇáÑÏÙÚÁÝÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÇÊËÏÔ¦
ÚÕßÒÇÕÆ®ÙÚÏÝÇÖÄÓÇÑØËÝÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÁÝÌÏÒËÒËÆÛËØËÝËÒÃÚÇØÄÚÏÚÇÓÁÒÎÚÎÝßØÜÈÕßÒÂÝËÑÒÁÍÕÔÚÇÏÓË¦ÓËÙÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÕÛËÙÓÄÝ
ÓÕÏ¦àËÏÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô©Ï
ÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÇÔÑÇÏÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÕÏÇÖÕÒÇÈÁÝ
ÚÜÔÚØÇÖËàÏÚ×ÔÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ËÃÔÇÏÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÁÝÔÏ×ÛÕßÔÕØÍÂ
ÍÏÇÚÏÝÇÓÕÏÈÁÝÚÜÔÚËÞÔÕÑØÇÚ×Ô
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ

Υπαρξιακή κρίση
ÇËÃÓÇÙÚËËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÓÄÔÕÔ
Ë¦ÔÕÓÕÒÕÍÂÙÕßÓËÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏßÖÇØÐÏÇÑÂÑØÃÙÎÈÇÒÒÄÓËÔÎÇÖÄÓÁÙÇÑÇÏ
ÇÖÄÁÐÜÖÄÚÇÙÖ¦ØÍÇÔ¦ÚÕßÚÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÙÞÁÊÏÕßÏÕÛÁÚÎÙËÓËÒÒÕÔÚÕÒÕÍÏÑÂÚËÒËÕÒÕÍÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂ
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Σε Συμπληγάδες
λόγω S-400, Συρίας
ο Ταγίπ Ερντογάν

Οι ΗΠΑ σε τροχιά σύγκρουσης με το Ιράν, αντιδρούν οι Ευρωπαίοι

Μεγάλος ασθενής η τουρκική οικονομία

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ÓÇÛÇÃÔËÏÇÌÂÔÕßÔÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕÑËÔÄÚÕÕÖÕÃÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÊÆÕÍËØ¦ÑÏÇ®!ÕÕÓÖÁÕÑÇÏÕ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÖÄÚÕßÝ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÕ
Ø¦ÑÚÕÕ¡ÖÄÒÚÕÔÁÍØÇÉË
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÖÕÒÆÑØÕÚÕ¦ØÛØÕÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZ
ÓËÚÃÚÒÕ!ÏÇÔÇÓÎÔÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÖßØÎÔÏÑÂÈÄÓÈÇÚÕØ¦ÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÈÕÓÈÇØÊÃÙÕßÓË®
ËÇßÚÄÚÕÌÄÔÚÕÕÑÃÔÊßÔÕÝ
ÖÕÒËÓÏÑÂÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÁÙÚÜ
ÑÇÏÇÖÄÇÚÆÞÎÓÇÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÑÇÛ×ÝÙËÁÔÇÚÄÙÕ
ÎÒËÑÚØÏÙÓÁÔÕÚÕÖÃÕÇØÑËÃÁÔÇÝ
ÓÏÑØÄÝÙÖÏÔÛÂØÇÝÍÏÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÌÒËÐÎÊÏËÛÔÂÝÇÔÎÙßÞÃÇÑÕØßÌ×ÛÎÑËÊÆÕÌÕØÁÝ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¬ÎÔ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚÎÔÑÇÚÇÍÍËÒÃÇ
ÚÜÔÓÏØ¦ÚÜÔÖËØÃÑ¦ÖÕÏÕßÇÔËÐÏÞÔÃÇÙÚÕßÙÇÓÖÕÚ¦àÙËÚÁÙÙËØÇÚ¦ÔÑËØÊÆÕÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑ×Ô
ËÔÄÝÔÕØÈÎÍÏÑÕÆÑÇÏËÔÄÝÚÜÔ
ÓÏØ¦ÚÜÔÙÚÕÔ ÄÒÖÕÚÕß©Ó¦Ô
ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÛÆÓÇÚÇÔ×ÔßÓÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÜÔ
ÁÙÚØËÉËÚÏÝßÖÕÉÃËÝÙÚÕØ¦Ô
Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÑÇÔÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËßÛÁÜÝÕÆÚËÕÏÇÕßÊ¦ØÇÈËÝÕÆÚËÚÇÓÏØ¦ÚÇÖÇØ¦ÚÎ
ÓËÚÜÖÏÑÂÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÓË
ÚÎÔÙÒÇÓÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇËÔ×
ÊÕØßÌÕØÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕß
(ZZVJPH[LK7YLZZÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙÇÔ
ÄÚÏÁÍÏÔËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÙÇÓÖÕÚ¦à
¬ÕÊËÆÚËØÕËÖËÏÙÄÊÏÕÂØÛËÓË
ÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄÖËÚØËÒÇÏÇÍÜÍÕÆÑÕÔÚ¦ÙÚÕªÏ¦ÔÚÇÖÄKYVULZ
ÚÜÔÌÏÒÕáØÇÔ×ÔÇÔÚÇØÚ×Ô²ÕÆÚÏ
ÙÚÎÔ±ËÓÁÔÎÑÇÏÖ¦ÒÏÞÜØÃÝÛÆÓÇÚÇÏÇÚÎÔ×ØÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÊËÔÁÞËÏÐËÌÆÍËÏËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÊËÔÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÖÄ
ÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂ

Το δίλημμα
¬ÕÇØÍÄÚËØÕÚÕÔÕÆÒÏÕÛÇÐÁØÕßÓËÇÔÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇËÖÏÒÁÐËÏÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÊßÚÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇÚÎÝ
ÂÛÇÚÎÔÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÓËÓÏÇÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂÒËÍÄÓËÔÎËßØÇÙÏÇÚÏÑÂ
ÙßÓÓÇÞÃÇ®ËÃÖËÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
(S4VUP[VYÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØ×ÎÔÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝáÔÚÃÔËÒÚÙÁÔËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÓÎÛËßÛËÃÚÕßÝ:
ÑÇÏÔÇÚÕßÝÇÌÂÙËÏ¸ÙÚÕÑÕßÚÃ¹
ÂÔÇÚÕßÝÙÚËÃÒËÏÙËÚØÃÚÎÞ×ØÇ
ÖÞÙÚÕ ÇÚ¦ØÂÙÚÕàËØÓÖÇáÚà¦ÔÍÏÇÚÃÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÔÄÓÕÝ
*((;:(ÑßØ×ÙËÏÝÙËÄÙÕßÝÇÍÕ-

Ø¦àÕßÔØÜÙÏÑ¦ÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖØÕÈÒÁÖËÏÐËÑ¦ÛÇØÇÑßØ×ÙËÏÝ
ÄÚÇÔÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÍÕØÇÙÚÕÆÔ®
ÖØÕÙÁÛËÙËÕÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ
©ÏÔÄÓÕÏÖËØÃÑßØ×ÙËÜÔÄÓÜÝ
ËÃÔÇÏÑÇÚËÐÕÞÂÔËÆÖÒÇÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÑÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ËÐÇÃØËÙÎÇÖÄÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÚÕß
*((;:(¶ÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔ:
ÙËÑ¦ÖÕÏÇÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ
©ØÔÚÕÍ¦ÔÖÃËÙËÖÕÒÆÚÎÔ
ÚÆÞÎÚÕßÑÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÓÖÄÊÏÙËÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕß
ÑÇÏÚ×ØÇÖØÁÖËÏÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃ
ÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖ

Η Αγκυρα υποστηρίζει
ότι θα παραλάβει κανονικά το ρωσικό σύστημα
τον Ιούλιο, διαψεύδοντας
κάθε υπόνοια περί
του αντιθέτου.
ÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÕß§¬©®
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÎ)PSKËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÎËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÜÔÏÙÕØØÕÖÏ×Ô
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ËÃÔÇÏÎËÏÊÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÍßØÃÙËÏ
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓËÚÎªÜÙÃÇÊÏÂÔßÇÔÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÌ¦ÙÎÚÕßÝÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏ
 ÊÏ¦ÙÚÇÙÎ ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ÍÑßØÇÝ¡ÄÙÞÇÝËÃÔÇÏÄÒÕÑÇÏ
ÖÏÕÁÔÚÕÔÎÙÚÎÄØËÏÇßØÃÇÓË
ÚÎªÜÙÃÇÔÇËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÎÝÇÓÇÙÑÕÆÔÇÙÌßØÕÑÕÖËÃ
ÛÁÙËÏÝÇÔÚÇØÚ×ÔßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÜÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÔÚÒÃÓÖ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÎÇÓÇÙÑÄ
ÄÚÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙÇÓÖÕÚ¦ØËÏÚÎ
ØÜÙÕÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ¶ÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÊÏÇÚÆÖÜÙÎÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕÙÚØÇÚÄÝÚÎÝ
ÇÓÇÙÑÕÆÁÞËÏÖÒÂØÎËÐ¦ØÚÎÙÎ
ÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
REUTERS, A.P.
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Μιλώντας ÙË ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÚÜÔ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÚÕßÁÔÇÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÕßÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇÛÁÙËÏÚÁÒÕÝÙÚÏÝ
ÇÔÇÚØÕÖÁÝÐÁÔÜÔÑÇÛËÙÚ×ÚÜÔ
ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÃÖÕÚÇ®ÑÇÏÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÏÝ
ÇÖÄÚÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÑÆÑÒÕ
ÚÜÔËÖËÓÈ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÕßÞ¦ÕßÝ®
ÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÚÕÙÆÔÛÎÓÇ
Ø×ÚÇÎÓËØÏÑÂ®ÓËÚÇÌØÇàÄÚÇÔÜÝÇÖÄÙßØÙÎÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÇÖÄÇÏÓÇÚÎØÁÝÑÇÏÖÕÒßÊ¦ÖÇÔËÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝÑØÃÙËÏÝ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßØ¦Ô
ÄÓÜÝÕÕÝÖØÄËÊØÕÝÑ¦ÔËÏ
ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÖÕßÑÇßÚÎØÃÇàËÖØÏÔÇÖÄÊßÄÓÏÙÏÞØÄÔÏÇÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËßÖËØÈ¦ÒÒÕÔÚÇàÂÒÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÕßÇÔÇÚØÕÖÂ
ÚÕßÏØÇÔÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÂÚÇÔÕ
ÖØÕÌÇÔÂÝÇÔÑÇÏÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÕÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÕßÄÚÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏàËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÚÕßÔÇÇÖÕÙÆØËÏ
ÚÏÝÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÑÇÏÔÇÙÚØÇÍÍÇÒÃÙËÏÚÎÔÏØÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓË
ÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÑßØ×ÙËÏÝ
Ê×ÑÇÏÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÒÕÝÕ
ÑÄÙÓÕÝÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÇÔÕÇÖØÄÈÒËÖÚÕÝ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÌÜÚÏ¦ÙÚÎÔÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÖËØÏ-

EPA / US NAVY

Τρυκιμία στον Περσικό Κόλπο
προκαλεί η πολιτική του Τραμπ

Ο Τούρκος πρόεδροςTÑ{¨É³Ò³ÈØÜË³ÉØÑÉKÑÐÓØÉÑ¨ÑÙ{Ñ~Ì
³¨ÑÐ³i³Ñ³{ÖÜi ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{~ÒÚÉÉÈ~Ñ{¨ËÑÈÚÉ¨ÉËÌ³{
ÚÑ³KiÚÊÉ{É{~{{Ñ~Ò

Ριζική αλλαγή του μεταναστευτικού προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ριζική ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔ
ÈÇÙÏÙÓÁÔÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ¦ÊËÏÇÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙËÙßÍÍËÔËÃÝÓÄÔÏÓÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔËÖÏÊÏ×ÑËÏÕÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÔËÄÚËØÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇËßÌßËÃÝÑÇÏ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÛÇÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÁÒÕßÓËÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓË
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÃÓÇÙÚËßÖÁØÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÇÔÕÏÑÚ×ÔÛßØ×Ô®ËÃÖËÚÎÔÁÓÖÚÎÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÖÕßËÖËÙÂÓÇÔËÄÚÏÚÕÙÞÁÊÏÄÚÕß
ÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÖÄÔÚÕßÝ®ÙËÄÙÕßÝ

ÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÖÚßÞÃÇÑÇÏ¦ÒÒÇÖØÕÙÄÔÚÇÂÓËØÇ
ÁÞÕßÓËËÖÏÈ¦ÒËÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÊÏ¦ÔÕÏÇÝßÚÄÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÇÌÕÆÉÎÌÃÙÕßÓËÚÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ®ËÃÖËÕÖØÄËÊØÕÝÖÕß
ÇÖÁÌßÍËÔÇÊ×ÙËÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÍÏÇÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕß
¬ÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÖØÄÚÇÙÎÚÕß
ÖØÄËÊØÕßÓËÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÕß
ÕØÍ¦ÔÕß§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÔÇÒÁËÏ!
¡ÂÖÜÝËÔÔÕËÃÄÚÏÕÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÃÊËÙÓÕÃÊËÔÁÞÕßÔÇÐÃÇ"¡ÂÖÜÝÛÁÒËÏÔÇÖËÏÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßÁÌÛÇÙÇÔÙÚÏÝ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊÆÕÇÏ×ÔËÝ

ÊËÔÇÐÃàÕßÔÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÕßÔÖÚßÞÃÕ
ÓÎÞÇÔÕÒÄÍÕß"ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓËÚÕßÝ
ÑÇÒÆÚËØÕßÝÇÒÒ¦ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÇßÚ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÇÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖ®
ËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÕÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÕÙßÔÕØÏÇÑÄÚËÃÞÕÝÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄ
ÖØÕÙÁÌËØËÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÖØÄÙÌÇÚÇÙËÙÚËÒÁÞÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÙÌ¦ÒËÏÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕÚËÃÞÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÚÙ¦ÒÏÔÇÑ¦ÍÑËÒÇ
ÈÇÓÓÁÔÇÓÇÆØÇÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÖßØ×ÔÕßÔÙÚÕÔÂÒÏÕÑÇÏÕÏËÖÃÊÕÐÕÏ

ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÙÑÇØÌÇÒ×ÙÕßÔÙËÇßÚ¦

Το δικαίωμα στην άμβλωση
¬ÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÁÚÙÏ×ÙÚËÇßÚÂ
ÔÇËÍÍß¦ÚÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÎÔ¦ÓÈÒÜÙÎÖÇØ¦ÚÎÔ
ÉÂÌÏÙÎÖÕÒÏÚËÏÇÑ×ÔÔÄÓÜÔÖÕß
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÚÎÊÏÇÑÕÖÂ
ÚÎÝÑÆÎÙÎÝÖØÄÚËÏÔËÎßÖÕÉÂÌÏÇ
ÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔ¬ÕÛÁÓÇÚÎÝ¦ÓÈÒÜÙÎÝÁÞËÏ
ÈØËÛËÃËÑÔÁÕßÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕß
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇßÙÚÎØ×ÔÇÖÇÍÕØËÆÙËÜÔÙË
ÖÕÒÏÚËÃËÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ§ÄÚÕß

ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÕÖÏÑÂÕßÒÂÚÕß¡ÏàÕÆØÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÉÎÌÃÙËÏËÔÚÄÝÚÜÔÖØÕÙËÞ×Ô
ÎÓËØ×ÔÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝ¦ÓÈÒÜÙÎÝÇÖÄÚÎÔÄÍÊÕÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÍÑßÓÕÙÆÔÎÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÑßÈËØÔÂÚØÏÇÚÎÝÒÇÓÖ¦ÓÇÝßÖÁÍØÇÉËÔÄÓÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑÇÑÕÆØÍÎÓÇÚÎÔ¦ÓÈÒÜÙÎËÔ×ÕÏÖÕÒÏÚËÃËÝÚÕß ËÔÚ¦ÑÏÚÕß¡ÏÙÏÙÏÖÃÚÕß©Þ¦ÏÕÑÇÏÚÎÝ
¬àÄØÚàÏÇÁÞÕßÔÂÊÎÇÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÑÆÎÙÎÝÓËÚ¦ÚÕÔ
ËÔÚÕÖÏÙÓÄÙÌßÍÓÕÆÙÚÕÁÓÈØßÕ®
©ÏÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔËÐÇÏØÁÙËÏÝÓÄÔÕÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÛÇÔÇÚÎÌÄØÜÔÏÇÚØÏÑ×ÔËÖÏÖÒÕÑ×ÔÑÇÏ
ÄÞÏÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÈÏÇÙÓÕÆÂÇÏÓÕ-

ÓÏÐÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÙÑÕÚËÏÔÂ
ÙÚÏÍÓÂ©ÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÕØÍÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏÌÕÈÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏÁÞËÏÊÃÑÏÕ
ÌÚÇÙËÄÓÜÝÎ×ØÇÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÓËÑÇÏÔÇÖÇÒÁÉÕßÓË®ÁÍØÇÉË
ÎÑ©ßÄØËÔÙËÓÂÔßÓ¦ÚÎÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÖØÄÚËÏÔËÚÎÔÉÂÌÏÙÎ
ÔÄÓÜÔÇÖÄÚÎËØÕßÙÃÇÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÛÇËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕß ªÄÕßËÔÇÔÚÃÕÔ©ßÁÏÔÚ®ÚÕßÔÜÚ¦ÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕßÎ
ÕÖÕÃÇÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎÔ¦ÓÈÒÜÙÎ
ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÔÁÕÝÔÄÓÕÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÇÍÕØËÆËÏÙÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÔÇ
ÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏÙÚÇÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô®
ÍØ¦ÌËÏÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ
REUTERS
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Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Νέα «φωτιά» στη στέγη της Νοτρ Νταμ
Αναψαν οι συζητήσεις μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων σχεδίων-προτάσεων για την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού
Του ALEX MARSHALL

THE NEW YORK TIMES
Στις 23 Απριλίου, ÖËØÃÖÕßÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÖßØÑÇÍÏ¦ÙÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÕ
ÙÞËÊÏÇÙÚÂÝ¡ÇÚÏÁËÇÔÁØÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÍÏÇÚÕÔÖßØÍÃÙÑÕ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÇÛËÊØÏÑÕÆÔÇÕÆ¡ÃÇ
ÇÖÇÙÚØ¦ÖÚÕßÙÇÌÒÄÍÇÆÉÕßÝ
ÓÁÚØÜÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÎÇÖÄÇÔÛØÇÑÏÑÁÝÃÔËÝÑÇÏÑÇÒßÓÓÁÔÎÓËËÖÃÞØÏÙÓÇÞØßÙÕÆÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÓÃÇ
ÓÄÔÏÓÎßÖËÔÛÆÓÏÙÎÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ
ÖØÄÚÇÙÎÖÕßÁÍÏÔËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓÁÙÜ0UZ[HNYHTÊËÔÁÍÏÔËËßÓËÔ×ÝÇÖÕÊËÑÚÂ ¦ÖÕÏÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒËÙÇÔÈÒ¦ÙÌÎÓÎÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÖØÄÚÇÙÂÚÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÓÃÇÇÖÒÂÖØÄÑÒÎÙÎ
©ÙÞËÊÏÇÙÚÂÝËÖÏÛßÓÕÆÙËÔÇßÖÕÊËÃÐËÏÚÎÔÖÇØÇÊÕÐÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÖßØÍÃÙÑÕßÄÖÜÝ
ÂÚÇÔÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇ¥ÙÚÄÙÕÙÂÓËØÇÕÃÊÏÕÝÁÞËÏÖ¦ØËÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÙÚÇÙÕÈÇØ¦
ÃÍËÝÎÓÁØËÝÇÌÕÆÚÕÇÔÂØÚÎÙÇÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÙÑÁÌÛÎÑÇ!ÏÇÚÃÄÞÏ"®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕËÇÔÁØ
ÌÒÄÍÇËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆÏÙÞßØÄÙÆÓÈÕÒÕÙÚÎÔÃÈÒÕÃÔÇÏÊßÔÇÓÏÑÂ®
¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÕßËÇÔÁØÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÊËÑ¦ÊÜÔÖÕß
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎÔÖßØÑÇÍÏ¦¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÃÔÇÏÁØÍÇ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ×ÔÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÚÏÑ×Ô
ÍØÇÌËÃÜÔ¬ÕËÆØÕÝÚÕßÝËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÑÇÏÑßÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÚØËÒÄ
ÓÃÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎ
ÖÕßÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÁÔÇÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ
ÔÇÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑËÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑÇÛËÊØÏÑÄÔÇÄÓÁÞØÏÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÁÔÇ
ÙÞÁÊÏÕÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÓËÚÇÈÕÒÂÚÎÝÙÚÁÍÎÝÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓÙË
ÛËØÓÕÑÂÖÏÕ

Την κατασκευή ÉÌØÈ~×È³ÉÐÓÈÙÒÈØVtÑÑ¨ÑË³i³Èo{Ñ³iÉÈÙÑ{ÐËÑ³(Ñ¨{Ç{ÒuVÌØÜÓÉ{V¨³ÉËÉ{³KÉÜo{~ÌÑ¨T{³É~³{~Ìo¨Ñ×ÉËÃ©x©´

Η ακτίνα φωτός
ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÙÞÁÊÏÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÍß¦ÒÏÔÜÔÖßØÍÃÙÑÜÔ¥ÙÚÄÙÕÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÕß
=Pa\T([LSPLYËÔÄÝÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÕÆ
ÍØÇÌËÃÕßÖÕßËÊØËÆËÏÙÚÎÒÕÈÇÑÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝÇÑÚÃÔÇÝÌÜÚÄÝÖÕßÛÇÐËÖÎÊ¦

Ενας αρχιτέκτονας πρότεινε την κατασκευή φλόγας 100 μέτρων, έτερος τη
δημιουργία θερμοκηπίου, αλλά η πλειονότητα
των Γάλλων επιθυμεί
τη μορφή που είχε.
ÇÖÄÚÕÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖßØÍÃÙÑÕÑÇÏ
ÛÇÌÚ¦ÔËÏÙÚÕÔÕßØÇÔÄÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÌ¦ØÕÝÍÏÇÚÏÝÞÇÓÁÔËÝÉßÞÁÝ®ËÐÎÍËÃÕ¡ÃÑÇÒ ÄÈÇÚÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÕßÍØÇÌËÃÕß¬ÕÙÞÁÊÏÕÛÇËÑÖÒÎØ×ÔËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÜÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÚÜÔÍÕÚÛÏÑ×ÔÔÇ×Ô
ÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇ
ÇÍÍÃÐÕßÔÚÇÕßØ¦ÔÏÇÓËÚÕßÝÖßØÍÃÙÑÕßÝÚÕßÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
¡ÃÇ¦ÒÒÎÖØÄÚÇÙÎÓËÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÒËÐ¦ÔÚØ¢ÇÔÚÄÚÙÏÁÔÇÔØÇàÏÒÏ¦ÔÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÕÕÖÕÃÕÝÕØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÚÎÔÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝ
ÙÚÁÍÎÝÚÕßÑÇÛËÊØÏÑÕÆÔÇÕÆÑÇÏ
ÚÕßÖßØÍÃÙÑÕßÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÞØÜÓÇÚÏÙÚÄÍßÇÒÃ
ÔÇÇÑÄÓÇÙÞÁÊÏÕÚÕßÒËÞ§ËØÄÈÔÏÇÒÁÑÚÕØÕÝÙÚÕØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÙÚÁÍÎÝÖÕß
ÛÇÓÕÏ¦àËÏÓËÊÏÇÓ¦ÔÚÏÍÆØÜÇÖÄ
ÁÔÇÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÍÕÚÛÏÑÄ
ÖßØÍÃÙÑÕ
ÕÒÒÕÃÙÞËÊÏÇÙÚÁÝËÖÏÙÂÓÇÔÇÔ
ÙÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕßÝÄÚÏÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÇÖÒ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕÙÕÑÖÕßÚÕßÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÖßØÑÇÍÏ¦
¦ÖÕÏÕÏÇÔÚÏÛÁÚÜÝËÒÖÃàÕßÔÄÚÏ
ÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÛÇËÖÏÒËÍÕÆÔÑÇÏ
ÛÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÆÕÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÖßØÑÇÍÏ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
ÔÚÕß¦Ø¢ÏÒÃÖÊÂÒÜÙËÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÊÏËÛÔÂÝ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÖßØÍÃÙÑÕßÖÕßÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÇßÚÄÔÖÕßÙÞËÊÃÇÙËÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝßÍÁÔÏÕÝÏÕÒÁË§ÚÏÑ
©¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÊÂÒÜÙËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÓÂÔÇÄÚÏÊËÔÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÇÙÆÍ-

Η κατασκευή ³È³ÑÈ¨ÖÑÌT¨ÐÑ³{³ÌoÈÑÜËÉËÑ{Ð{ÑÑÑÐÉÌÐÉi¨Ì³ÑiÑ¨{³É¨Ò({ÑÑ³¨É³{~Ì³
-²ºXx >HVÈ¨³ÉËÉ{³iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØÚÉ¨Ð~iËÈ³i ³¨ ³ÑÐÙÉÂ{Ò

Τα μελίσσια
και η φύση

Ο Κλεμέντ Ουλεμέν, Ù{ÉÈÚÈ³ÊØÉÌØoÑÜÜ{~ÖTÉÙ{Ñ³i¨ËÈVÉ{ÚÈÐÉËÑ~Ñ³Ñ~ÉÈÒÉ{~ÊÈØÐÉÙÓÙ¨Ñ³i³Óoi³Èo³Ú{~ÖÑÖ

Ενας t×Ò¨Øo{Ñ³{ØTÑÐÓÉØÈTÓØuÉËÑ{i¨Ì³Ñi³È7xÅºÝ²_x_¦V
ÉÌØTÉÙ{Ñ³{~Öo¨Ñ×ÉËÈÈÉÙ¨ÉÖÉ{³i.ÜKÑ~ËÑ
ÞØÕÔÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎ§ÕÚØ§ÚÇÓ
ÇÑÄÓÇÖÏÕÄÓÕØÌÎÕÒÒÕÃÜÙÚÄÙÕÙÚÎÇÒÒÃÇàÎÚÕÆÔÚÎÔÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÖßØÍÃÙÑÕßÇÑØÏÈ×Ý
ÄÖÜÝÚÕÔËÃÞËÇÔÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÕ
ßÍÁÔÏÕÝÏÕÒÁË§ÚÏÑÔÊËÏÑÚÏÑ¦Î-PNHYVÊÎÓÕÙÃËßÙËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÄÚÏÚÕ ÚÜÔ¦ÒÒÜÔËÖÏÛßÓËÃ
ÚÎÔÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÖßØÍÃÙÑÕß
ÙÚÎÔÖØÕÚÁØÇÓÕØÌÂÚÕßÑ¦ÚÏÍÏÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÇÙÑÕÆÔÖÏÁÙËÏÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃÖÕÒÏÚÏÑÕÃ

Χωρίς βιασύνη
©¢ØÇÔÑªÏÁÙÚËØßÖÕßØÍÄÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝÇÒÒÃÇÝÊÂÒÜÙË
ÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÄÚÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔàÎÓÏ×ÔÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎ
ÖßØÑÇÍÏ¦ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÈÏÇÙÚÏÑÂ
/ÊÎÖÕÒÒÕÃÊÏ¦ÙÎÓÕÏÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔËÖÏ-

ÛßÓÃÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÕÔ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÄÚÇÔÇßÚÄÝÖØÕÑÎØßÞÛËÃÑÇÏÍÃÔÕßÔÍÔÜÙÚÁÝÕÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÃÈËÔ¡Ö¦ØËÚ
ËÚÇÃØÕÝÙÚÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕ9PJOHYK9VNLYZÖÕßÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÖÕß
ÙÞËÊÃÇÙÇÔÚÕ ÁÔÚØÕÕÓÖÏÔÚÕÆ
ÙÚÕÇØÃÙÏÎÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝ
§ÕÚØ§ÚÇÓËÃÔÇÏÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÛÇ
ËÐËÚ¦ÙÕßÔ¬ÕÔÃàËÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏ
ÚÕÄØÏÕÚÎÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÔÇÕÆÊËÔËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÕ
ÔÁÕÝÖßØÍÃÙÑÕÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃ
ÇÒÒÕÆÓËÚÎÞØÂÙÎÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ËÒÇÌØ×ÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÇÌËØÛËÃÙÚÎ§ÕÚØ§ÚÇÓ
¥ÙÚÄÙÕÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÙßÔ¦ÊËÏ
ÓËÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝÍÕÚÛÏÑÂÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÖÕßÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÊËÑÇËÚÃËÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÑÇÏÖÕÒÆ
ßÉÎÒÂÚÁÞÔÎ®

Τη δημιουργία Ð{ÑØ×ÜÌoÑØVÖÈØÉ~Ñ³ÌÐÓ³¨VÑÌÑÚ¨Ñ~{~ÓØËÉØV
É{~ÑÜÈÐÐÓiØÐÉT¨ÈÌV¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{Ñ³{ÓÉÑÓ¨

Πολλά ÑÌ³ÑTÓÙ{Ñ
ÈÙiÐ{{ÊÚi~Ñ
ÉÐÉ¨{ÓTÈ³iÙiÐ{È¨oËÑ~Ê³i³Óoi³È
~ÑÚÉÙ¨{~ÖÑÖ³iØ(ÑÑoËÑØ³(Ñ¨{Ë0
TÓÙ{ÚÉ¨Ð~iËÈ³È
Ñ¨{{ÖÝ-²ºXxÚÑ
¨KÜÓÉ{³i³ÚÓ³iiÐÉÜ{{ÐÓÑ³
oÈÒÜ{È¨oË~V~Ò³{
ÈÈÓKÑ{É~Ñ{ÑÜ{Ò0ÐÓÜ{ÈÑ¨ÊoÑoÑ³ÑÐÉÜË{Ñ³i³Óoi
³iØÉ~~ÜiËÑØÑ¨ÑÙ{Ñ~ÒÐ{¨ÑÇÌ³Ñ³ÈØ
×³TÖØ$ÜÓÐÉ³$È{ÜÉÐÓVÙ{ÉÈÚÈ³ÊØÉÌØ
oÑÜÜ{~ÖTÉÙ{Ñ³i¨ËÈVÙiÐ{ËiÉ³
x}_X³i{ÙÓÑ³ÈÑ
ÐÉ³Ñ³¨ÑÉËi³Óoi³iØ
É~~ÜiËÑØÉÓÑ~ÊV
ÈÚÑÓTÉ{ÚÓÑÉÌÜ
³(Ñ¨Ë{~Ñ{ÈÚÑÉËÑ{
tÑ×{É¨ÐÓØÉÌÜÑ³Ñ
ÉËÙiÇ~Ñ{×È³VÈ
{oÒ{oÒÑ×ÑËÇÈÐÉÑÌ
³ÜÑÊ³iu$ËÙ{ØVÉ
³iÜÉ×{~ÊÈÓ³ÉÈÂiV
³Ì{ÉÌ³{iÑoÒio{Ñ³i
×Öi~Ñ{iÉ{ÚÈÐËÑ¨³ÑËÑØ³ÈÉ¨{KÒÜÜ³ØÑ³ÉÜÖÑiÈTËÉØ
ÈÉÈ³ÈØÑÚ¨ÈØÉÌÜ³~ÌÐ~Ñ{
~Ñ³ÒÑÈ³Ì³³¨ÌtÉËÑ{iÐÑÙ{~ÊÐÑØÑo~ÌÐ{ÑÚ¨i~ÉËÑu
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Ιδιωτικότητα made in Germany
Η «Κ» βρέθηκε στο Μόναχο για τα εγκαίνια του νέου κέντρου της Google – έναν κόμβο διασφάλισης απορρήτου στα προϊόντα της
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Την περασμένη ßØÏÇÑÂÚÕÈØ¦Êß
ÙÚÕÑÏÔÎÚÄËÃÞÇËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ!ÆØÏÕ
ÖÚÂÙÎÖØÕÝ4\UPJO3/®¬Î
ËßÚÁØÇÁÔÇÝÔÁÕÝÂÞÕÝÓËËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÄÚÏÎÖÚÂÙÎËÃÞËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÓÕßÛÆÓÏÙËÔÇ
Ö¦ØÜÚÎÈÏÚÇÓÃÔÎÓÕßÙÎÓËÃÜÙËÚÏ
×ØÇÑÇÏÖÕÆÖ¦ØÑÇØÇÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÓÕßÙÚÕÒËÔÏàÁÒÕÝ®ËÔ×ÓÁÚØÎÙËÖÄÙÇÈÂÓÇÚÇÁÑÇÔÇÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁØÓÏÔÇÒ¢Ú¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕ
ÚÕ(UKYVPKÑÏÔÎÚÄÓÕßÓÕßÖØÄÚËÏÔËÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÊÏÇÊØÕÓÂÓÁÞØÏ
ÚÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÙÎ
ÐËÑÕÆØÇÙÎÊÏÑÇÏÕÆÓÕßÔ®ÓÁÞØÏÚÕ
L]LU[ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝÚÇÔ
Ñ¦ÖÜÝÕÐÆÓÜØÕÄÚÏÚÕËÔÒÄÍÜL]LU[
ÂÚÇÔÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßÔÁÕßÑÁÔÚØÕß
ÚÎÝ.VVNSLÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕß
ÇÖÕØØÂÚÕßÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÝàÜÂÝ
¬ÕÑÚÃØÏÕÚÎÝ.VVNSL¡ÕÔ¦ÞÕß
ÂÚÇÔÁÐÏÒËÖÚ¦ÖËØÖ¦ÚÎÓÇÇÖÄÚÕ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ.VVNSL
4HWZÑÇÏÚÕØÇÔÚËÈÕÆÂÚÇÔÇßÙÚÎØ¦ÍÏÇÚÏÝÚÕÖØÜÃ©ÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÎÊÕßÒËÏ¦ËÃÔÇÏÊÕßÒËÏ¦
ÙÚÎÔ.VVNSLÑÏÇÝÓÕÏ¦àËÏÚÕÑÚÃØÏÕ
ÚÜÔÍØÇÌËÃÜÔÚÎÝÓËÓËÍ¦ÒÎÖÇÏÊÏÑÂÞÇØ¦ÁÞËÏÓÖÏÒÏ¦ØÊÇÖÕÊÕÙÌÇÏØ¦ÑÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÞØÏÑÇÏ
ÍÂÖËÊÕÓÖ¦ÙÑËÚÄÒÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÇ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÇÖÄÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÔËÃÙÕÊÕÓÇÝÖËØÃÓËÔË
ÊÎÒÇÊÂÚÎÙÚØÇÚÏ¦ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ

ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÖÕßËÃÞÇÔÁØÛËÏÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕß.VVNSL
:HML[`,UNPULLYPUN*LU[LY.:,*
ÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÓÖÕßÌÁÝÙÚØÜÓÁÔÕÝ
ÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÒÏÞÕßÊÏÁÝàËÙÚÄÝÑÇÌÁÝÚÙ¦ÏÖÕÒÒÁÝ]LNHUËÖÏÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÁÔÇÝÉÆÑÚÎÝÓËÔËØÄZWHÓËÒËÓÄÔÏÓÇÔÚÇØÃÔÏÑÇÏÊËÔÚØÕÒÃÈÇÔÕ
ÓÇÙÚÇÔËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏÔÇÖ¦ØÕßÓËÚÕÖÏ¦ÚÕÂÚÕØÄÌÎÓ¦ÓÇÝÙÚÎÔ
ÇÃÛÕßÙÇÄÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÕ
ÎËÑÊÂÒÜÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇ

ÚÇÝ®ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÎÔÁÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏÇÍØÇÌÂÝÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÙÕß
©ÓÜÝÊËÔÛÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔ
ËÑËÃÔÎÚÎÔ¬ØÃÚÎËÑËÃË¦ÔÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜËØÍÇÒËÃÇÇØÑÕÆÙÇÔÍÏÇÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙÚÇÇÍÜÔÏ×ÊÎËØÜÚÂÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÖËØÃÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÓÇÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ¡ËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß.:,*
ÎËØÓÇÔÃÇÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÄÓÈÕÍÏÇÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÎ.VVNSLÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÕÇÖÄØØÎÚÕÙËÄÒÇÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ

Το κτίριο μοιάζει
με μεγάλη παιδική
χαρά –μπιλιάρδα,
ποδοσφαιράκια,
ηλεκτρονικά,
γήπεδο μπάσκετ, όλα
προσβάσιμα από τους
εργαζομένους.

Γιατί εκεί;

«Εδώ ³ÑÒ³ÑÉ¨{³¨Ó×³Ñ{oÖ¨ÑÌ³×Ñoi³Ì0¨ÐÉÐÑÇËVo¨{ÇÌÐÑ³ÉVÑ³ÑÜÜÒÈÐÉÑÌÉ{Øu

ËÃÞËÖØÕÙÑÒÎÛËÃÍÏÇÔÇÇÖËßÛÆÔËÏ
ÞÇÏØËÚÏÙÓÄÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ
¡ÖËØÔ¦ØÔØÃËÈÃ
¬ÇÖØÕáÄÔÚÇÓÇÝÁÞÕßÔÑ¦ÚÏ
ÑÕÏÔÄÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÇÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÓÇÝàÜÂ®ËÃÖËÙÚÎÔËÏÙÂÍÎÙÂ
ÚÕßV ËÔÚ©ßÄÑËØÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÏËÛÔ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝ.VVNSL
ËØÔÕÆÔÄÖÜÝËÃÖËÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÚËÙÚÚÎÝÕÊÕÔÚÄÈÕßØÚÙÇÝ®!ÞØÎÙÏ-

ÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÂÊÆÕÌÕØÁÝÚÎÔ
ÎÓÁØÇÑÇÏÒÆÔÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÖØÄÈÒÎÓÇ¬Õ.VVNSL4HWZÓÇÝÈÕÎÛ¦ÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÓËÓËËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÙÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÓÇÝÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏ
ÓÖÕÚÏÒÏ¦ØÏÙÓÇÕ*OYVTLÛßÓ¦ÚÇÏ
ÚÇWHZZ^VYKÓÇÝÑÒÖ©ÓÜÝÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÑÇÏÔÇÑØÇÚ¦ÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕßÝÞÕß-

Στον πίνακα ÐÉ³Ñ_nV{É¨oÑÇÌÐÉ{tÙiÐ{È¨oÖu

ÓËËßÛÆÔÎÑÇÏËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦ÑÇÏÖØÕÝ
ÚÕÙßÓÌÁØÕÔÓÇÝÔÇÊÃÔÕßÓËÙÚÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝËÖÏÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÝ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕ
.VVNSL(JJV\U[ÙÚÕÕÖÕÃÕÖÒÁÕÔ
ÓËÚÇÌÁØËÙÇÏËÆÑÕÒÇÇÖÄÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÖØÕáÄÔÚÎÝ.VVNSLÑÇÏÓÁÙÜ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÓÖÕØËÃÝÔÇÊÏËÔËØÍÂÙËÏÝ
ÁÔÇÍØÂÍÕØÕ*OLJR\WÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎ-

Για το νέο Ó³¨0ÉT{~ÊØå×ÒÜÉ{ÑØ³iØn_VÑ¨{³É¨Ò

ÕÓ¦ÊÇÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚ×Ô
ÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÛÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÙÚËÔ¦ÓËËÏÊÏÑÕÆÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÕßÇÖÕØØÂÚÕßÇÖÄÄÒÇÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝ.VVNSLÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÁÚÙÏ×ÙÚËÄÒÕÏÇÖÄ
ÚÕ¡Çá¦ÓÏ×ÝÚÎÕÓÈ¦ÎÔÇËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇËÒÁÍÞÕßÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÕßÝ®ËÐÂÍÎÙËÕ ËÔÚ©ßÄÑËØÏÇÚÃÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕ"ÏÇÚÃÂÚÇÔÙËÇßÚÄ
ÇÑØÏÈ×ÝÚÕÑÚÃØÏÕÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÞØÂÙÏÓÇ
ÚÁÚÕÏÇËØÍÇÒËÃÇÄÖÜÝÚÕ.VVNSL
(JJV\U[ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÃÄÖÜÝËÃÖËÕ
ÚÁÌÇÔ¡ÃÑÒÏÚàÊÏËßÛßÔÚÂÝ¡ÎÞÇÔÏÑÂÝÚÎÝ.VVNSLÎËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÚÎÝ
ÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇTHKLPU.LYTHU`®
ÄÖÜÝËÃÖËÞÇØÏÚÕÒÕÍ×ÔÚÇÝ
ØÕÝÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÇÓËÃÕßÞØÎÓÇ-

ÚÕÊÄÚÎÙÎÝËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÚÎÔ
.VVNSLÍÏÇÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎ¡ ©
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓËÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÄ
ÙÑÕÖÄÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔ
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßØ×ÖÎÖ¦ÔÜÙË
ÁÔÇËÆØÕÝÛËÓ¦ÚÜÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÖÄ
ÚÕÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏÕÏÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÙÌÇÒËÃÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÁÜÝÚÕÖ×Ý
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏËÍÑÒÂÓÇÚÇÓÃÙÕßÝÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ±ÖËÆÛßÔÎÍÏ»ÇßÚÄËÃÔÇÏÎÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
;Y\Z[HUK:HML[`ÚÎÝ.VVNSLÑÇÏ
ÖØ×ÎÔÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÖØÕÙÜÖ¦ØÞÎÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß©ÓÖ¦ÓÇ ØÃÙÚÏ
ÇÔËÍÑ¦ÒÕ©ÖÜÝËÃÖËÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÇÌÇÏØÁÛÎÑÇÔÇÖÄËØÍÇÒËÃÇÄÖÜÝÚÕ+YP]LÚÕ7OV[VZ
ÑÇÏÚÕ)SVNNLYÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÙÞÄÒÏÇÖÕßËÔÁÖÏÖÚÇÔÙÚÎ
ØÎÚÕØÏÑÂÓÃÙÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÓÂÓÇÚÇÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖÕßÖÇØÁÖËÓÖÇÔÙËÈÃÇÏÕËÐÚØËÓÏÙÓÄÃÔÇÏ
ÁÔÇÊßÔÇÓÏÑÄÖËÊÃÕÇÒÒ¦ÕÆÚËËÓËÃÝ
ÙÚËÑÄÓÇÙÚËÇÑÃÔÎÚÕÏ®
ÚÎÊÏÖÒÇÔÂÇÃÛÕßÙÇËÃÞËÂÊÎ
ÙËØÈÏØÏÙÚËÃÚÕÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÓÇÝÑÏ
ÇÝÓÎÔËÃÞËÑÇÔËÃÝÖØÕÒ¦ÈËÏÇÑÄÓÇ
ÔÇÖËÏÔ¦ÙËÏÚÎÔ.VVNSLÄÒÇÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÌÇÍÎÚÄ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÇØËßØÏÙÑÄÓËÔÕßÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÏ»
ÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÖÇÔÚÕÆÖÕÒÆÌÇÍÎÚÄ
ÏÇÔÇÑ¦ÚÙËÏÝÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÔÇÌÇÝ
ÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÝÇÖÄÉËÏÝ®

Χρώμα ~Ñ{ÇÊ³tÒ³¨u³ÈÑo~ÌÐ{È~ÜÖV³ÌÑT
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Η ποιότητα κόντρα στον ενθουσιασμό

Αποφασισμένος για νταμπλ ο ΑΠΟΕΛ, να ξορκίσει την «κατάρα» του Κυπέλλου θέλει η ΑΕΛ
Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ
και ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΑΒΟΥ

Η ποδοσφαιρική περίοδος 2018 – 2019
στην Κύπρο ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη (22/5, 19:00), με την διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Coca –
Cola στο ΓΣΠ, ανάμεσα στον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ, η οποία
έχει εξασφαλίσει ένα εκ των τριών εισιτηρίων για το Europa League. Ελπίζουμε ότι οι δύο διεκδικητές του τροπαίου θα μας προσφέρουν καλό θέαμα
σ’ ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, αντάξιο
της ιστορίας τους. Μελανό σημείο θα
είναι η μικρή παρουσία φιλάθλων σε
σχέση με τελικούς προηγούμενων χρόνων, όπου τα εισιτήρια εξαντλούνταν
από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους.

Τα θέλει όλα ο ΑΠΟΕΛ
Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει μόνο τους περισσότερους τίτλους πρωταθλήματος
(28) αλλά κυριαρχεί και στη διοργάνωση του Κυπέλλου. Είναι ο πολυνίκης
του θεσμού με 21 κατακτήσεις (1937,
1941, 1947, 1951, 1963, 1968, 1969,
1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993,
1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008,
2014, 2015), σε 32 συμμετοχές του
στον τελικό της διοργάνωσης! Συμμετείχε 59 φορές στα προημιτελικά
και 54 φορές στα ημιτελικά (σε 76
συμμετοχές του στην διοργάνωση
από τις 77 συνολικά που έχουν γίνει!








Μελανό σημείο του τελικού
Κυπέλλου Κύπρου θα είναι
η μικρή παρουσία φιλάθλων σε σχέση με τελικούς
προηγούμενων χρόνων,
Δεν συμμετείχε στο Κύπελλο μόνο
την σεζόν (1973- 1974), όταν συμμετείχε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Ιταλός προπονητής του ΑΠΟΕΛ
Πάολο Τραμετσάνι, πανηγύρισε πριν
από δύο εβδομάδες τον πρώτο τίτλο
πρωταθλήματος στην προπονητική
του καριέρα και θέλει να ολοκληρώσει
τη σεζόν και με τον πρώτο του τρόπαιο
κυπέλλου. Έχει στη διάθεσή του ένα
«πλούσιο» και ποιοτικό δυναμικό με
παίκτες, οι οποίοι πρόσφατα βραβεύτηκαν ως οι κορυφαίοι στο πρωτάθλημα, όπως ο MVP Μούσα Αλ Τάμαρι, ο
καλύτερος Κύπριος Νικόλας Ιωάννου
και ο καλύτερος μέσος Λούκας Σόουζα.
Μαζί με αυτούς είναι ο Αργεντινός
Τόμας Ντε Βινσέτι ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά εδώ
και λίγες εβδομάδες επέστρεψε και
έγινε ο ηγέτης της ομάδας και ο οργανωτής του παιχνιδιού της. Η αμυντική
γραμμή είναι στα καλύτερά της, με
τους Βάτερμαν, Καζού, Ιωάννου, Βούρο,
Καρλάο (ή Μερκή), να αποτελούν εγγύηση.
Ο αργηγός Νούνο Μοράις δείχνει
να έχει ακόμα τις δυνάμεις και τη θέληση
να σηκώσει και άλλα τρόπαια. Οι Τάμαρι,
Γιάκολις, δίνουν τις καλύτερες λύσεις
στα άκρα και μαζί με τον Νατέλ συνθέτουν τη γραμμή κρούσης.
Πλεονέκτημα για τους πρωταθλητές

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΑΠΟΕΛ U19

Σε μια περίοδο που το κεφάλαιο προ-

γραμματισμός έχει ανοίξει στον ΑΠΟΕΛ,
όπως και σε όλες τις άλλες ομάδες, η
ομάδα νέων (U19) των γαλαζοκιτρίνων
κατέκτησε και τους δύο τίτλους στην κατηγορία της. Θα έχει, λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον βαθμό αξιοποίησης του «υλικού» που διαθέτει η συγκεκριμένη ομάδα. Αν υπάρχουν δηλαδή
κάποιοι νεαροί από την ομάδα αυτή η
οποία διακρίθηκε στη φετινή περίοδο,
ικανή να πάρουν προαγωγή και πολύ
περισσότερο να διεκδικήσουν με αξιώσεις αγωνιστικό χρόνο στην πρώτη ομάδα. Ανάλογες διακρίσεις από ομάδες μικρότερων ηλικιών του ΑΠΟΕΛ έχουν
καταγραφεί και σε προηγούμενα χρόνια. Αυτό που επίσης έχει καταγραφεί
είναι η απουσία κάποιων νεαρών από
τις ομάδες αυτές, στην πρώτη ομάδα
και με ενεργό ρόλο...

* * * * *

Τον ίδιο προορισμό

Ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες ότι

νέο γραφείο μάνατζερ που μπήκε δυναμικά στον χώρο αναμένεται ν’ αναλά-

Η φετινή θα είναι η 29η φορά που θα αναμετρηθούν στο Κύπελλο ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και ο έκτος μεταξύ τους τελικός.

Η προϊστορία ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ στο Κύπελλο
Μέχρι σήμερα ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ αναμε-

τρήθηκαν άλλες 28 φορές στον θεσμό
του Κυπέλλου (τελικούς και άλλες φάσεις). Αυτή θα είναι η 29η φορά που
θα αναμετρηθούν στο Κύπελλο και ο
έκτος μεταξύ τους τελικός. Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας υπερτερούν στους τελικούς απέναντι στους
«γαλαζοκίτρινους» της Λεμεσού κατά
μια νίκη. Ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε τρεις
φορές τον τίτλο με την ΑΕΛ να τον κατακτά δύο. Τελευταία επικράτηση του
θρύλου σε τελικό απέναντι στην ΑΕΛ
ήταν το 2015 με 4-2 στο ΓΣΖ της Λάρνακας ενώ, για να βρούμε την προηγούμενη φορά που τα είπαν οι δύο
ομάδες σε τελικό πρέπει να πάμε στο
μακρινό 1979 όπου ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 1-0. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ αναμετρήθηκαν σε 5 τελικούς με το ΑΠΟΕΛ
να μετράει τρία τρόπαια και την ΑΕΛ
δυο κατακτήσεις:
2015
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ
4-2
1979
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ
1-0
1948
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ
2-0
1941
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ
2-1
1939
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ
3-1
είναι ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στη φυσική τους έδρα το ΓΣΠ. Δεν θα έχουν
ούτε σε αυτόν τον αγώνα την συμπαράσταση των οργανωμένων οπαδών
τους, αλλά λογικά, θα έχουν υπερδιπλάσιο δικό τους κόσμο στις εξέδρες
σε σχέση με την αντίπαλό τους.

Δίψα για το έβδομο
Δεν έχει κατακτήσει το κύπελλο για
τριάντα ολόκληρα χρόνια! Τα τελευταία
δεκαέξι χρόνια βρέθηκε κοντά στον

Πέραν των πέντε τελικών του κυπέλλου που έχουν συναντηθεί οι
δύο ομάδες μέχρι στιγμής, υπάρχουν άλλες 23 αναμετρήσεις μεταξύ
AΠΟΕΛ και ΑΕΛ στον θεσμό σε άλλες φάσεις.
Ο ΑΠΟΕΛ υπερτερεί της λεμεσιανής
ομάδας με εννέα προκρίσεις έναντι
πέντε που έχουν οι «λέοντες».
Ο ΑΠΟΕΛ μετρά 9 προκρίσεις:
2016/17
0-0, 1-1
2013/14
1-0, 1-0
1995/96
4-1, 4-3
1994/95
1-0, 2-1
1985/86
0-0, 5-1
1983/84
2-0
1969/70
2-1
1948/49
3-2
1946/47
4-1
Η ΑΕΛ μετρά 5 προκρίσεις:
2012/13
3-1,0-2
2011/12
0-0, 1-0
2003/04
2-0,0-1
1987/88
1-0,2-0
1939/40
2-0
στόχο, έχασε όμως έξι φορές σε ισάριθμους τελικούς. Το γήπεδο στο οποίο
αναμένεται να το επιχειρήσει για έβδομη
φορά, είναι μακράν το πιο αφιλόξενο
για εκείνη. Απέναντί της έχει έναν αντίπαλο που θεωρείται «φαταούλας»
όσον αφορά τους τίτλους και μάλιστα
γνωρίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε
άλλο, τον τρόπο κατάκτησής τους.
Δεν φτάνει αυτό, στον αγωνιστικό
χώρο δεν θα βρίσκονται ούτε και οι
οργανωμένοι οπαδοί της που διαχρο-

Περί επενδυτών

Ο Παπασταύρου στην Ομόνοια, οι Ρώσοι επιχειρηματίες στην Πάφος FC και απ’

εκεί και πέρα πολλά ακούμε και σχεδόν τίποτα δεν γίνεται πράξη, σε σχέση με
ξένους επενδυτές και την κάθοδό τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Λογικό και
φυσιολογικό. Επενδυτής σημαίνει πως βάζει κάπου τα λεφτά του, προσδοκώντας σε κέρδος σε μεταγενέστερο στάδιο. Ρεαλιστικά από λίγες μέχρι μηδαμινές
είναι οι πιθανότητες για σημαντικό κέρδος από μια επένδυση σε κυπριακή ομάδα. Ειδικά σε ομάδα μικρομεσαίου εκτοπίσματος. Εκτός και αν η επένδυση δεν
έχει να κάνει με κέρδος και απλώς εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα...

βει την καλοκαιρινή προετοιμασία δύο
ομάδων στο εξωτερικό. Η πλάκα είναι
ότι οι δύο ομάδες είναι πέρα για πέρα
ανταγωνιστικές.

* * * * *

«Παίζει» μόνος για το ΓΣΠ;
Πολλά ακούγονται σε ό,τι αφορά την

επερχόμενη (δεδομένη για πολλούς)
αποχώρηση της Ομόνοιας από το ΓΣΠ
που θα βρει ποδοσφαιρική στέγη πιθανότατα στο Μακάρειο για την επόμενη
σεζόν. Έχει διευκρινιστεί βέβαια πολλάκις ότι δεν πρόκειται η Ομόνοια να κινηθεί για την ιδιοκτησία του Μακαρείου
Σταδίου παρά μόνο για χρήση, αφού οι
«πράσινοι» έχουν βλέψεις για… αλλού
(υπάρχουν προχωρημένες επαφές επί
του θέματος) για ανέγερση του δικού

τους ιδιόκτητου γηπέδου. Στον αντίποδα, ο ΑΠΟΕΛ παρακολουθεί όλες αυτές
τις εξελίξεις αναφορικά με τα του γηπέδου, ενώ έχει αποστείλει και επιστολή
στον ΓΣΠ με την οποία ζητεί να μπει σε
ένα κύκλο συζητήσεων για την αποκλειστική χρήση του γηπέδου εάν και εφόσον θα αποχωρήσει η Ομόνοια. Όλοι είναι σε στάση αναμονής, λοιπόν, για την
απάντηση-ανταπόκριση του ΓΣΠ στο αίτημα του ΑΠΟΕΛ.

* * * * *

Σημαντική εξέλιξη

Μπορεί αυτή την εποχή να βρίσκεται σε

πρώτο πλάνο η ενίσχυση της ομάδας,
ωστόσο, στον Απόλλωνα προγραμματίζονται και σε άλλα θέματα, στα οποία
ανεβάσουν κι άλλο επίπεδο τον σύλλο-

νικά αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα
όπλα της.
Αν υπολογίσει κανείς ότι η φετινή
ομάδα ποτέ δεν τέθηκε ενώπιον μιας
τέτοιας σημαντικής πρόκλησης, όπως
και ο προπονητής, τι μπορεί αλήθεια
να δίνει ελπίδες ότι επιτέλους το κύπελλο
θα γιορταστεί στον κυκλικό κόμβο του
Αγίου Νικολάου;
Πες το άγνοια κινδύνου, πες το ενθουσιασμό και δίψα ακόμη και ότι η
ιστορία το χρωστά σε μια ομάδα που
αδίκως καθυστέρησε να το σηκώσει,
στη Λεμεσό θεωρούν ότι η έβδομη προσπάθεια θα φέρει το έβδομο κύπελλο
στην ιστορία του σωματείου.
Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει
οι παίκτες του Ντούσαν Κερκέζ να ανταποκριθούν πλήρως σ’ ένα αγώνα που
δεν προσφέρεται για το όποιο λάθος.
Αγωνιστικά η ομάδα προετοιμάζεται
εδώ και εβδομάδες αποκλειστικά και
μόνο για το ματς της 22ης Μαΐου.
Θετικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι
δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, δεδομένο που λύνει τα χέρια
του προπονητή ως προς το πλάνο που
θα επιλέξει. Είναι αλήθεια ότι δύσκολα
μπορεί να γίνουν προβλέψεις για το
αρχικό σχήμα, ωστόσο, υπολογίζεται
ότι θα χρησιμοποιήσει όλους εκείνους
τους παίκτες που διαθέτουν την προσωπικότητα για ένα τέτοιο παιχνίδι.
Ομολογουμένως η ΑΕΛ έχει τέτοιες
μονάδες, αφού Ντα Σίλβα, Καστανάγια,
Ντόσα Τζούνιορ, Λαφράνς, Βοζίνια και
Αβραάμ κουβαλούν την εμπειρία, ενώ
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το
ταλέντο και τον ενθουσιασμό που διαθέτουν παίκτες όπως ο Γουίλερ, ο Μακρής, ο Νταβόρ, ο Νιλς, ο Τεϊσέιρα, ο
Χουράδο και όποιος τέλος πάντων κληθεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια
για το έβδομο.

γο. Αναφερόμαστε στα νέα έργα που θα
γίνουν στο Αθλητικό Κέντρο της ομάδας
στο Κολόσσι, όπου ανακοινώθηκαν εδώ
και κάποιους μήνες. Θυμίζουμε ότι οι
«κυανόλευκοι» έχουν στα σχέδια τους
να δημιουργήσουν ένα μικρό ξενοδοχείο, στο οποίο θα μπορεί να διαμένει η
ομάδα, όποτε κριθεί καλό από το τεχνικό επιτελείο. Βέβαια, υπάρχουν 4 δωμάτια αυτή τη στιγμή στο Κολόσσι, αλλά
όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας. Να
σημειώσουμε ότι το μικρό ξενοδοχείο
θα κατασκευαστεί στον χώρο που βρίσκεται τώρα το πάρκινγκ του Αθλητικού
Κέντρου. Βασικά, το πάρκινγκ θα παραμείνει και θα δημιουργηθεί ένας επιπλέον όροφος για να φτιαχτούν τα δωμάτια. Ουσιαστικά το πάρκινγκ θα είναι
κλειστό και το όλο έργο θα «δέσει» με
το υπόλοιπο κτήριο που είναι τώρα στο
Αθλητικό Κέντρο.

* * * * *

Ψήνεται τράμπα

Μπαίνει το καλοκαίρι και οι φήμες περί

μεταγραφών ολοένα και φουντώνουν.
Μια μάλιστα εξ αυτών αναφέρει ότι μια
μεγάλη ομάδα λιγουρεύεται δύο με
τρεις παίκτες από άλλη μεγάλη ομάδα.
Εκ των οποίων όλοι Κύπριοι!

ΑΠΟΨΕΙΣ

«Σκύλος δαγκώνει
άνθρωπο...»
Η δημόσια «κοκορομαχία» δύο ποδοσφαιρικών παραγόντων που
εκτυλίχθηκε τη βδομάδα που φεύγει, μπορεί να μην είχε και πολλή
σημασία ως προς τα αίτια της
«συμπλοκής», περιλάμβανε όμως
μια σοβαρή καταγγελία εκ μέρους
Του
του ενός. Με την ιδιότητα κιόλας
ΧΡΙΣΤΟΥ
του προέδρου ενός σωματείου,
ΖΑΒΟΥ
αναμφισβήτητα ιστορικού, ο ένας
εκ των δύο εμπλεκομένων αποκάλυπτε ξεκάθαρα ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο
«υποφέρει» από διαπλοκή. Ότι δηλαδή συγκεκριμένο
άτομο, αλλάζει ιδιότητες ανάλογα με τα προσωπικά
του συμφέροντα, καθορίζοντας έτσι, εξελίξεις σε
σωματεία αλλά και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Και όμως οι δημόσιες τοποθετήσεις - καταγγελίες
του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος εναντιώθηκε στον πρόεδρο της Δόξας, καταλογίζοντάς
του μεταξύ άλλων αλλότρια συμφέρονται, όχι μόνο
δεν σχολιάστηκαν αλλά «εξαφανίστηκαν» πλήρως
από τη δημόσια σφαίρα! Την ίδια μάλιστα στιγμή,
που αν και πολλά Μέσα ασχολήθηκαν με τη δημόσια
διαμάχη, κατατάσσοντάς την ως κύριο θέμα, αγνόησαν παντελώς το ρεζουμέ της, που δεν ήταν άλλο
από την καταγγελία. Ακριβώς τούτη η δημοσιογραφική στάση σε οδηγεί σε συμπεράσματα που μόνο
θετικά δεν είναι για το λειτούργημα το οποίο τάχατες
υπηρετούμε. Αρχικά η υποκρισία σε αναγκάζει ν’
αναρωτηθείς, μήπως υπάρχει κάποιου είδους άτυπη
συμφωνία μεταξύ παραγόντων και δημοσιογράφων.
Κάτι σαν «ομερτά» αν θέλουμε να θυμηθούμε τους
επίσης μεσογειακούς Σικελούς.
Από την άλλη αναρωτιέσαι, μήπως τελικά η επαγγελματική αρτιότητα είναι τέτοια που παραπέμπει
στον πρώτο μήνα μαθημάτων δημοσιογραφικής
σχολής. Υπάρχει δηλαδή θέμα ικανότητας στην
αξιολόγηση της είδησης, μ’ αποτέλεσμα να χάνεται
η ουσία των θεμάτων που πρέπει να μας απασχολούν.
Όποιοι και απ’ τα δύο ισχύει, αν όχι και τα δύο,
ο δημοσιογραφικός κόσμος που ασχολείται με το
ποδόσφαιρο, λειτουργεί ως συμμέτοχος σε μια κατάσταση που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης έχει
αποδεδειγμένα σιχαθεί. Και για χάριν κιόλας της
θεωρίας τους επαγγέλματος, η στήλη υπενθυμίζει
την αλφαβήτα… «είδηση δεν είναι όταν ο σκύλος
δαγκώνει έναν άνθρωπο, αλλά το αντίθετο».

Οι χαμένες ευκαιρίες
του καλοκαιριού
Άλλο ένα πρωτάθλημα ολοκληρώνεται σήμερα. Ανταγωνιστικό
σε μεγάλο βαθμό, αν και τα δεδομένα μπορούσαν να ήταν και
καλύτερα, στο σημαντικότερο
κεφάλαιο, αυτό της διεκδίκησης
του τίτλου, με άγνωστη, ωστόσο,
Του
την τελική κατάληξη στην υπόΓΙΩΡΓΟΥ
θεση υποβιβασμός μέχρι και την
ΛΟΓΙΔΗ
τελευταία αγωνιστική. Είδαμε σίγουρα και πολύ καλύτερα πρωταθλήματα από πλευράς ποιότητας θεάματος, ενώ
πέραν από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το φετινό
θα μείνει στην ιστορία, ως το πρωτάθλημα του
Ουζόχο και της κάρτας φιλάθλου.
Προβλήματα υπήρξαν και άλλα, πέραν του σημαντικότερου, της τεράστιας αποχής φιλάθλων από
τα γήπεδα. Αντιδράσεις, κατά καιρούς, καταγράφηκαν
σε σχέση με τη διαιτησία, την απονομή αθλητικής
δικαιοσύνης, τα οργανωτικά, του τρόπου διεξαγωγής
και διάφορα άλλα. Αντιδράσεις κάποτε δικαιολογημένες, κάποτε σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν
λάθη άλλων και κάποιες φορές σε ακατάλληλο χρόνο
για οποιεσδήποτε αλλαγές ή έστω συζητήσεις.
Χρόνος κατάλληλος παρουσιάζεται τώρα. Στην περίοδο που ακολουθεί μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή προκύπτει η ίδια ευκαιρία,
προκειμένου να αξιολογηθούν λάθη, παραλείψεις
και γενικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται
κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου. Ευκαιρία
για να επιχειρηθεί προσπάθεια βελτίωσης κάποιων
καταστάσεων. Τέτοια εποχή, κάθε καλοκαίρι προσφέρεται, ποτέ ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί, ειδικά
από πλευράς αυτών που σχεδόν μόνιμα βρίσκονται
στην πλευρά των διαμαρτυρόμενων κατά τη διάρκεια
μιας αγωνιστικής περιόδου.
Βιάστηκαν κάποιοι να θέσουν θέμα αλλαγής του
τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος και σε
σχέση με τον αριθμό των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Το ότι κανείς απ’ αυτούς δεν ασχολείται
αυτή την περίοδο με το θέμα, αποδεικνύει πως το
κίνητρό τους είχε να κάνει καθαρά το σωματειακό
συμφέρον τη δεδομένη περίοδο που ανακινήθηκε
το θέμα. Μίλησαν και φέτος πολλοί για την ανάγκη
αλλαγών – τομών στη διαιτησία, διαμαρτυρήθηκαν
κάποιοι για θέματα οργάνωσης σε σχέση με τον
ορισμό αγώνων. Ακούσατε κάποιον να επαναφέρει
τώρα τέτοιου είδους θέματα, τώρα που υπάρχει
χρόνος και δυνατότητα για αλλαγές; Λογικά θα ξανακούσουμε παρόμοιες δηλώσεις, σε λίγους μήνες
και αναλόγως της εξέλιξης του επόμενου πρωταθλήματος...
Κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί
ευκαιρία, αν πραγματικά κάποιοι νοιάζονται για το
καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Κάθε καλοκαίρι,
τα τελευταία χρόνια, το μόνο που προκύπτει είναι
πολλές μεταγραφές...
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Η αναμονή της ΕΣΤΙΑΣ αύξησε τα ΜΕΔ

Η κουλτούρα του «περίμενε» μείωσε τις αναδιαρθρώσεις δανειοληπτών, τονίζουν τραπεζικές πηγές
Η καθυστέρηση που παρατηρείται
στην εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου ΕΣΤΙΑ, το οποίο
μετά από έναν χρόνο εξαγγελίας
του, είναι ακόμα «κολλημένο»
στη Νομική Υπηρεσία φαίνεται
να είναι η αιτία της κάμψης που

παρατηρείται στον ρυθμό μείωσης των κόκκινων δανείων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα ΜΕΔ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 47
εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα δάνεια
σε καθυστέρηση μεγαλύτερη

των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά
325 εκατομμύρια. Στο τέλος Ιανουαρίου τα ΜΕΔ ανήλθαν στα
10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ
τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στα
7,94 δισεκατομμύρια. Τραπεζικές

πηγές αναφέρουν πως για την
αύξηση των ΜΕΔ και τη δημιουργία νέων ευθύνεται η κουλτούρα του «περίμενε» για το τι
θα φέρει και πώς θα λειτουργήσει
το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Αλλες πηγές
πηγές αναφέρουν πως για την

Ηλεκτρικό και χωρίς πιλότο το πρώτο ιπτάμενο ταξί

αύξηση ευθύνεται η κεφαλαιοποίηση των τόκων των προβληματικών δανείων και δεν δημιουργούνται νέα. Επί της ουσίας,
όπως εξηγούν, είναι λογιστική
η αύξηση και δεν είναι πραγματική. Σελ. 3

Η Κύπρος
υστερεί στην
καινοτομία
Συνέντευξη J.Ε. Paquet
Μικρό, αλλά αναπτυσσόμενο
σύστημα έρευνας και καινοτομίας, το οποίο επί του παρόντος
διαδραματίζει περιορισμένο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη,
διαθέτει η Κύπρος δηλώνει ο
γενικός διευθυντής Έρευνας
και Καινοτομίας στην Ε.Ε. Jean-Eric Paquet. Χαρακτηρίζει
την Κύπρο «μέτριο καινοτόμο»
και εξηγεί πώς και σε ποιο βαθμό
μπορεί το νησί μας να επωφεληθεί από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Επαιρναν δάνεια και
δεν έδιναν ούτε μία δόση
Με προσοχή να χορηγούνται τα στεγαστικά

δάνεια, τονίζουν πηγές της «Κ», για να μην
επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Ξεπερνούν τα 264 εκατ. ευρώ τα καθυστερημένα δάνεια σε κράτος, Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης και Οργανισμό Ανάπτυξης
Γης. Κάποιοι δεν έδωσαν δόση. Σελ. 7

Ο φόρος έχει
να παίρνει
2,6 δισ. ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Eσοδα 4,3 δισ. για το 2018

Κάτω από 500 ευρώ για
το 25% των εργαζομένων
Ενας στους τέσσερις εργαζομένους στην

Ελλάδα παίρνει μισθό που δεν ξεπερνά τα
500 ευρώ τον μήνα, γεγονός που οδηγεί
σε κατάρρευση τη μεσαία τάξη. Το πρόβλημα φυσικά είναι εντονότερο στον ιδιωτικό
τομέα, όπου μεγάλη μερίδα εργαζομένων
είναι μερικής απασχόλησης. Σελ. 8

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,32%

-0,04%

Γερμανία

-0,10%

-0,05%

Γαλλία

0,29%

-0,05%

Ιταλία

2,68%

0,00%

Ισπανία

0,90%

-0,08%

Ιρλανδία

0,47%

-0,04%

Ελλάδα

3,44%

-0,07%

Ην. Βασίλειο

1,07%

-0,05%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Μια ματιά στο μέλλον προσφέρει η γερμανική νεοφυής επιχείρηση Lilium παρουσιάζοντας το πρώτο ιπτάμενο και πλήρως ηλεκτρικό ταξί στον

κόσμο, το οποίο από το 2025 θα εξυπηρετεί το κοινό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρότι μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα, χωρίς δηλαδή πιλότο,
διαθέτει μία θέση πιλότου καθώς και τέσσερις θέσεις επιβατών. Σελ. 9

Πόσο ύψους 2,59 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει να παίρνει ο φόρος για το 2018. Από αυτά τα
1,53 δισ. ευρώ βρίσκονται στην
κατηγορία των μη άμεσα εισπράξιμων φόρων και τα 1,06
δισ. στην κατηγορία αυτών που
πρέπει να καταβληθούν αμέσα.
Τα έσοδα του Τμήματος για το
2018 αυξήθηκαν ελαφρώς και
ανήλθαν στα 4,3 δισ. Η αύξηση
αποδίδεται στον ΦΠΑ. Σελ. 3

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υπάρχει υστέρηση σε έργα υποδομής
Στην Ελλάδα τίθεται αυτόν τον
καιρό σε λειτουργία το γρήγορο
τραίνο που θα συνδέει την Αθήνα
με τη Θεσσαλονίκη σε χρόνο κάτι
παραπάνω από τρεις ώρες. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο
σε μια χώρα που αντιμετωπίζει
έντονα οικονομικά προβλήματα.
Γενικά στην Ελλάδα φαίνεται να
υλοποιούνται αρκετά έργα υποδομής, όπως μεγάλα οδικά δίκτυα,
αναβάθμιση λιμανιών και αεροδρομίων και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Στην Κύπρο η οικονομική κρίση υπήρξε πιο ήπια από ό,τι στην
Ελλάδα και η ανάκαμψη της οικονομίας κινείται σε ψηλότερους
ρυθμούς. Θα περίμενε κανείς ότι
αυτό θα επιτάχυνε την υλοποίηση

έργων υποδομής. Εξάλλου η σημασία των έργων υποδομής για
την οικονομική ανάπτυξη είναι
αυτονόητη.
Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος μια χώρα να επιτυγχάνει οικονομική ανάπτυξη
χωρίς την ύπαρξη μοντέρνων βασικών υποδομών στις συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες και στην
ενέργεια. Ή, αν υπάρξει ανάπτυξη, είναι πολύ δύσκολο αυτή να
διατηρηθεί χωρίς σύγχρονες βασικές υποδομές. Τα έργα υποδομής γίνονται συνήθως από το
κράτος είτε με την πρωτοβουλία
του κράτους. Κι αυτό γιατί ένα
οικονομικό χαρακτηριστικό αυτών των έργων είναι ότι απαιτούν
μεγάλες επενδύσεις και οι απο-

δόσεις τους δεν έρχονται σύντομα, αλλά επισυμβαίνουν σε βάθος
χρόνου.
Θα μπορούσε κάποιος να επισημάνει ότι στην Κύπρο υπάρχει
υστέρηση σε έργα υποδομής. Στη
Λευκωσία, για παράδειγμα, η συγκοινωνία είναι προβληματική.
Κατά καιρούς συζητείται η λειτουργία τραμ. Όμως κατά τη γνώμη μου εκείνο που λείπει, ενώ
έχει σχεδιαστεί εδώ και πολλά
χρόνια είναι η ύπαρξη ενός περιφερειακού δρόμου, ώστε να
μην περνά αναγκαστικά όλη η
κίνηση μέσα από την πόλη. Ταυτόχρονα, το σύστημα των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών αποδεικνύεται ακριβό για τον δημόσιο ταμείο και μάλλον αναποτε-

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

λεσματικό. Υπάρχει η αίσθηση
ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί με
άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν ισχυρά
οικονομικά κίνητρα για τις εταιρείες στο να αυξήσουν τον αριθμό
των επιβατών. Από την παρούσα
κυβέρνηση έχει εξαγγελθεί, χωρίς
όμως πρακτική ένδειξη υλοποίησης, η κατασκευή τελεφερίκ
που θα συνδέει το Τρόοδος με
τη Λεμεσό. Μπορεί να μην είναι
το πιο σημαντικό έργο υποδομής,
όμως, αν γίνει, θα έχει την αξία
του και μπορεί να καταστεί εμβληματικό.
Όσον αφορά τις επικοινωνίες,
θα μπορούσαν οι πόλεις και τα
χωριά της Κύπρου να αποκτήσουν δωρεάν ευρυζωνική σύν-

δεση σε όλους τους χώρους. Είναι
κάτι που κατά καιρούς ακούγεται,
χωρίς όμως να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη.
Τέλος όσον αφορά ενέργεια,
εδώ και πολλά χρόνια είχε εξαγγελθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού
με φυσικό αέριο ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα να στοιχίζει πιο φτηνά
και η παραγωγή του να ρυπαίνει
λιγότερο το περιβάλλον. Παρόλο
που η ΑΗΚ διαθέτει ήδη τα δυνατότητα να παράγει ηλεκτρικό
ρεύμα με την καύση φυσικού αερίου, το έργο αυτό έχει καθυστερήσει υπερβολικά με αποτέλεσμα
να πληρώνουμε πολύ ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις.
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Γιατί στην Ελλάδα
δεν παίρνουμε
Νομπέλ στα οικονομικά
Τώρα που η οικονομική επιστήμη
επίσημα γιορτάζει τα εννιά χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, ας
μου επιτραπεί ένα συντεχνιακό
παράπονο. Και εμείς οι οικονομολόγοι ψυχή έχουμε.
Αν και μικρή χώρα, έχουμε
δύο βραβεία Νομπέλ στην ποίηση. Και κανένα στα οικονομικά.
Και αυτό, παρά το ότι η ελληνική
οικονομία κυριαρχούσε στα παγκόσμια πρωτοσέλιδα πολύ περισσότερο από ό,τι ο Σεφέρης
στην ποίηση. Το ίδιο ισχύει και
για το βραβείο Λένιν, πού ενώ
το έδωσαν στον Ρίτσο, ο Ευκλείδης ακόμη πασχίζει να αποφύγει
το βραβείο Χάγιεκ. Γιατί τέτοια
γκίνια; Δεν υπάρχει συνωμοσία,
ούτε επιβουλή.
Παρά τη δημοσιότητα, το «ελληνικό πρόβλημα» δεν ήταν παρά
ένα σύνολο από προφανή προβλήματα, το καθένα με οφθαλ






Οι οικονομίες μαθαίνουν όταν αναγκάζονταινα αποκαταστήσουν
τα σπασμένα. Εμείς
φωνάξαμε την τρόικα.
μοφανή λύση. Η διατύπωση του
«τι δέον γενέσθαι» απαιτούσε
οικονομικά επιπέδου πρώτου
έτους. Η «μαεστρία» στην οποία
διακριθήκαμε ως έθνος ήταν η
ευκολία με την οποία αγνοούσαμε το πρόβλημα και αναβάλλαμε κάθε λύση. Θα αναφέρω
τρία παραδείγματα. Στο ασφαλιστικό, δεν χρειάζονταν 200 ταμεία, ούτε ισόβιες συντάξεις οι
άγαμες θυγατέρες διευθυντών
του Δημοσίου. Στα εργασιακά,
δεν μπορούσαμε να επιβάλουμε
την εξίσωση μισθών με το Λουξεμβούργο, ούτε να νομίζουμε
ότι μπορείς να νομοθετείς σαν
να εργάζονται όλοι στη ΔΕΗ. Το
τρίτο πεδίο, το εθνικό χρέος,
υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί ως το θερμόμετρο που
προκαλεί τον ιατρικό συναγερμό.
Εκεί, αλήθεια, ήμαστε πιο ευρηματικοί: Μετατοπίσαμε την κλίμακα («μαγειρέματα») και βρίσκαμε λόγους γιατί το ροδοκοκκίνισμα του πυρετού στην πραγματικότητα δείχνει ρωμαλέα κράση.
Οι οικονομίες μαθαίνουν όταν
αναγκάζονται να αποκαταστή-

σουν τα σπασμένα. Εμείς φωνάξαμε την τρόικα, όπως καλούν
κάποιοι συνεργείο καθαρισμού.
Ισως από δημοκρατική ευαισθησία, εκείνοι δεν μας ανέφεραν
ότι χρειαζόμαστε ανακατασκευή
– αφού τις μετασκευές τις σχεδιάζουν μηχανικοί και αυτοί απαιτούν εντολές από τον ιδιοκτήτη.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς αφήναμε τα συνεργεία να κάνουν
τη δουλειά τους, αρκούμενοι σε
σποραδικές αυστηρές παρατηρήσεις. Ετσι, εννιά χρόνια μετά,
επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη
τα κλειδιά της εξώπορτας και οι
ιδιοκτήτες αναλαμβάνουμε ξανά.
Το σπίτι είναι καθαρό, αλλά τα
δομικά προβλήματα παραμένουν.
Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια,
όσο νουθετούσαμε τα συνεργεία,
δεν φροντίσαμε να διδαχθούμε.
Συνεπώς, εδώ τα εννιάχρονα της
κρίσης θυμίζουν 2009. Την εμπειρία της κρίσης, φαίνεται, την
πήρε μαζί της η τρόικα. Το φταίξιμο το χρεώνει η μια πολιτική
παράταξη στην άλλη, και όλοι
μαζί συμπεριφέρονται σαν να
αρκεί να αλλάξουμε το ποιος θα
καθίσει στις κυβερνητικές καρέκλες. Η πολιτική έχει το πάνω
χέρι, υπαγορεύοντας στην οικονομία τι θα γίνει και πότε, τι μπορεί να λέγεται και τι να αφήνουμε
για αργότερα. Οπως και πριν.
Γυρίζοντας στα τρία προφανή
προβλήματα, αντί για λύσεις αναζητούμε «πώς να ρίξουμε την
μπάλα έξω». Στο ασφαλιστικό
σπεύδουμε να μοιράσουμε χρήματα με δικαστικές αποφάσεις,
ενώ η απλούστευση διαδικασιών
με μαγικό τρόπο απαιτεί διπλάσιο
προσωπικό. Στα εργασιακά, καθώς επιστρέφει η μετενέργεια,
το όνειρο παραμένει ο διορισμός
στο Δημόσιο. Για το «μέλλον της
εργασίας» αποφασίζει το συνδικάτο των ταξί. Ως προς το χρέος,
συνεχίζεται η απηνής δίωξη του
Ανδρέα Γεωργίου. Η διαχείριση
του χρέους ανακάλυψε το νέο
τρικ της συσσώρευσης υπερπλεονασμάτων έως τις εκλογές, σχεδιασμένων όμως να εξαντληθούν
μόλις αναλάβει ο αντίπαλος.
Αρα, ούτε στο μέλλον θα δικαιωθεί η Ελλάδα με βραβείο
Νομπέλ στα οικονομικά. Ως μερική αποζημίωση, όμως, ούτε
και η τρόικα θα πάρει κάτι.

* Ο κ. Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Eκλεισε το θέμα προέδρου, CEO και κλείνει και το Helix. Ας ετοιμάζει σιγά τις άμυνές της η ΕΤΥΚ, θα της χρειαστούν.

Πανικός για Κυριακή
Αν και το όνομα του νέου CEO της Τράπεζας Κύ-

πρου είναι Πανίκος, στην ετήσια γενική συνέλευση της Τρίτης έγινε ένας μικρός πανικός. Ο λόγος;
Το πρώτο ψήφισμα από τα συνολικά 10 και πλέον
ψηφίσματα της συνέλευσης ήταν εάν είναι σύμφωνοι για να γίνει συνέλευση την Κυριακή το
πρωί. Μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη των ψηφισμάτων το εν λόγω «ψήφισμα» επικράτησε αναστάτωση. Το «ψήφισμα» ήταν απλώς ένα «τέστινγκ» για να δει η τράπεζα αν λειτουργεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αποκαταστάθηκε η ηρεμία μέχρι να διευκρινιστεί.

••••
Πανικός και με εκατομμύρια
Πανικός με τα κέρδη και των τραπεζών. Κέρδη

300 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ελληνική
Τράπεζα για το 2018, κέρδη 95 εκατομμυρίων
ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2019
και η Τράπεζα Κύπρου. Η RCB Bank παρουσιάζει
παραδοσιακά κέρδη γύρω στα 80 - 90 εκατομμύρια κάθε χρόνο, άρα και φέτος κάπου τόσα θα
εμφανίσει, ενώ η Eurobank επίσης παραδοσιακά
παρουσιάζει καμιά 30αριά. Για τους πολίτες δεν
είναι σίγουρο αν έχει φύγει η κρίση, για τις τράπεζες όμως σίγουρα έχει φύγει.

••••
Ερχονται νέα Υφυπουργεία
Φαίνεται ότι της βγήκε της κυβέρνησης η κίνηση

με τα Υφυπουργεία και θέλει κι άλλα. Μετά το
Ναυτιλίας και το Τουρισμού, είναι στον δρόμο και
το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας για το
οποίο ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο. Δεν ξέχασε
φυσικά το Υφυπουργείο Ανάπτυξης που ενώ ξε-

κίνησε μαζί με τα Υφυπουργεία Τουρισμού και
Ναυτιλίας έμεινε τελικά στη μέση του δρόμου.
Όπως πληροφορείται η στήλη, το Υφυπουργείο
Ανάπτυξης επιστρέφει ανανεωμένο, αγκαλιά με
τον επενδυτικό νόμο και θα πρωταγωνιστήσει ξανά στις συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου. Θα
πείσουν τα νέα κριτήρια της στρατηγικής επένδυσης τη βουλή; Ίδωμεν. Το σίγουρο είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές θα προχωρήσει η απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών αδειών.
Κάτι είναι κι αυτό.

••••
Ικανοποίησε πρόσφυγες
Ευχαρίστησαν την Παγκύπρια Ένωση Προσφύ-
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μετατρέψιμα
χρεόγραφα
Πρόκειται για επενδυτι-

κούς τίτλους (ομόλογα,
αξιόγραφα, ομολογίες,
κ.ά.) με σκοπό τη συγκέντρωση δανειακών πόρων
από επενδυτές, δηλαδή
δανεισμό κεφαλαίων από
το επενδυτικό κοινό, και οι οποίοι μπορούν
σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο να μετατραπούν σε μετοχές του ίδιου εκδότη.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

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

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

••••
Ακριβή μου αμόλυβδη
Και για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε κάποτε

που η αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν κάτω από ένα
ευρώ το λίτρο; Εμείς αμυδρά. Επιστροφή σε εκείνες τις ωραίες εποχές δεν υπάρχει. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν με τη μέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν δύο σεντς πιο φθηνή
από αυτή την εβδομάδα, και την άλλη μάλλον μια
απ’ τα ίδια. Έτσι μη σας ξαφνιάζει αν οι ουρές στα
πρατήρια των κατεχομένων μεγαλώνουν. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε και διερωτόμαστε. Πώς διαμορφώνονται τελικά οι τιμές από τη στιγμή της
αγοράς της πρώτης ύλης μέχρι τα πρατήρια βενζίνης; Κάποιος από το Υπουργείο Ενέργειας μπορεί να δώσει απαντήσεις;

••••
Τουριστικός ο Απρίλης
Το αρνητικό πρόσημο των τουριστικών αφίξεων

Μαρτίου ήρθε να αλλάξει ο Απρίλιος που κατέγραψε ρεκόρ 4,8% σε σχέση με τον περσινό
Απρίλιο. Αν συνεχίσουν έτσι οι τουριστικές αφίξεις και τους επόμενους μήνες, τότε οι ανησυχίες
δεν θα επαληθευτούν και τα ξενοδοχεία θα γεμίσουν, και όλη η τουριστική βιομηχανία θα πάρει
τα πάνω της. Αν και ένας μήνας δεν φέρνει την
άνοιξη.

«Ντιμπέιτ» πολιτών στην Ευρώπη με ένα κλικ
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

IFRS 9 for Corporates

γων το νέο σχέδιο για τη στέγαση προσφύγων.
Πάγιο αίτημά τους ήταν η σημαντική αύξηση των
εισοδηματικών κριτηρίων, η σημαντική αύξηση
της οικονομικής ενίσχυσης και η απλοποίηση των
διαδικασιών. Φέρνουν αποτελέσματα οι συνεχείς
επαφές με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, όπως άλλωστε αναφέρει ίδια η Παγκύπρια Ένωση.

Ψευδείς ειδήσεις, ανώνυμες τοποθετήσεις που θρέφουν την πόλωση
και τον προκλητικό σχολιασμό,
αλγοριθμικές φούσκες πληροφορίας που περιορίζουν τον χρήστη
σε μια ασταμάτητη ηχώ των ομοϊδεατών του. Η ψηφιακή εποχή έχει
αδιαμφισβήτητα μεταμορφώσει
την έννοια του δημοσίου διαλόγου,
δημιουργώντας πληθώρα προκλήσεων – μερικοί απαισιόδοξοι αναλυτές μάλιστα δεν διστάζουν να
αναφέρουν πως το Ιντερνετ πνίγει
τη σημερινή δημοκρατία. Ωστόσο,
το τεχνοφοβικό αυτό αφήγημα αδικεί και τις δεκάδες πρωτότυπες
ψηφιακές λύσεις που στοχεύουν
όχι μόνο στο να απαντήσουν στα
σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος διάλογος,
αλλά και να προσφέρουν πρωτοφανείς τρόπους συζήτησης και αλληλεπίδρασης.
Μία από τις πιο πρωτοποριακές
λύσεις είναι η νεοσύστατη πλατφόρμα Talking Europe, η οποία φιλοδοξεί να διευκολύνει τον πανευρωπαϊκό διάλογο και να γεφυρώσει
τους πολίτες της Ενωσης παρά τα
γλωσσικά εμπόδια και τις αντικρουόμενες απόψεις. Με έναν σύγχρονο και μινιμαλιστικό σχεδιασμό,
η εφαρμογή υποδέχεται τον χρήστη
με μερικές βασικές ερωτήσεις ιδεολογικού προσανατολισμού, όπως
«η μετανάστευση είναι θετική για
την Ευρώπη;» ή «συμφωνείτε με
την άμεση απαγόρευση του πλαστικού;». Επειτα από λίγα κλικ, ο
επισκέπτης συμπληρώνει το προφίλ
του και στην πορεία αντιστοιχίζεται

Με έναν σύγχρονο και μινιμαλιστικό
σχεδιασμό, η εφαρμογή υποδέχεται
τον χρήστη με μερικές βασικές ερωτήσεις ιδεολογικού προσανατολισμού, όπως «η μετανάστευση είναι
θετική για την Ευρώπη;» ή «συμφωνείτε με την άμεση απαγόρευση του
πλαστικού;».







Ψηφιακές λύσεις που
μεταμορφώνουν τον
δημόσιο διάλογο και
προσφέρουν νέους
τρόπους συζήτησης και
αλληλεπίδρασης.
με χρήστες που κατέχουν διαφορετικές απόψεις και είναι πολίτες
μιας διαφορετικής ευρωπαϊκής χώρας. Μακριά από τρίτους σχολιαστές και δίχως το κίνητρο της διαδικτυακής αυτοπροβολής, οι χρήστες συμμετέχουν σε έναν κλειστό

προσωπικό διάλογο, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες και γεφυρώνοντας τις διαφορές τους.
«Η ιδέα μας ξεκίνησε το 2017,
κατά τη διάρκεια της θύελλας των
ψευδών ειδήσεων στο πλαίσιο των
γερμανικών εκλογών», αναφέρει
στην «Κ» ο νεαρός συντονιστής
του Talking Europe, Μάλτε Στόιμπερ. «Μαζί με πέντε φίλους παρακολουθούσαμε τον δημόσιο διάλογο
να περιορίζεται σε διαδικτυακές
φυσαλίδες όπου οι χρήστες μοιράζονται τις ίδιες πολιτικές και κοινωνικές απόψεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν πως, εφόσον το πρόβλημα γεννήθηκε λόγω του Διαδικτύου, η λύση πρέπει επίσης να προέρχεται
από εκεί», συμπληρώνει με ενθουσιασμό. Ο Στόιμπερ και η ομάδα
του δημιούργησαν μια πιλοτική
εφαρμογή μερικές ημέρες πριν από
τις γερμανικές εκλογές του 2017.
Προς μεγάλη τους έκπληξη, πάνω
από 20.000 χρήστες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους για μια πολιτισμένη διαδικτυακή ανταλλαγή
απόψεων.
Εμπνευσμένοι από την ανταπόκριση του κοινού και με τη βοήθεια
του πλέον ανεπτυγμένου αλγορίθμου αυτόματης μετάφρασης, οι
δημιουργοί της εφαρμογής αποφάσισαν να μεταφέρουν την προσπάθειά τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η εφαρμογή έχει
αποκτήσει χιλιάδες χρήστες από
την Πορτογαλία μέχρι την Αυστρία
και από τη Βουλγαρία μέχρι το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά την πλατφόρμα για να ανταλλάξουν διαφορετικές οπτικές πάνω στα ζητήματα

που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο
πλαίσιο των επερχόμενων ευρωεκλογών. Καθώς ο διάλογος είναι
κλειστός και προσωπικός, οι χρήστες μπορούν να εκφράζονται πιο
άμεσα και ανταλλάσσουν απόψεις
χωρίς τον φόβο της κριτικής ή της
δημόσιας έκθεσης.

Ενθαρρυντικά μηνύματα
«Πριν από μερικά χρόνια θα ήταν
αδύνατο να ανταλλάξει κανείς απόψεις με κάποιον από μια μακρινή
χώρα», αναφέρει ο συντονιστής της
πλατφόρμας. «Χάρη στην τεχνολογία, μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε, ο καθένας στη γλώσσα του,
με ανθρώπους που διαφωνούμε και
που δεν θα γνωρίζαμε διαφορετικά,
και να προβληματιστούμε για τις
ακλόνητες πεποιθήσεις μας», προσθέτει, ενώ δεν διστάζει να αναφέρει
πως τα σχόλια των χρηστών για τη
μέχρι στιγμής διαδικτυακή τους εμπειρία είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Η ομάδα του Talking Europe εκπέμπει δυναμισμό και φιλοδοξία,
και έπειτα από την ολοκλήρωση
των ευρωεκλογών σκοπεύει να συνεργαστεί με διάφορα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να μεταμορφώσει τον τρόπο που σχολιάζουν
οι αναγνώστες το δημοσιογραφικό
έργο. Είναι ακόμα αρκετά νωρίς
για να κρίνει κανείς τον ολιστικό
αντίκτυπο της πρωτότυπης πλατφόρμας στη δημιουργία πανευρωπαϊκού διαλόγου. Ωστόσο, το Talking Europe είναι μια πολλά υποσχόμενη αρχή για έναν νέο, ψηφιακό διάλογο που αγκαλιάζει τη
διαφορετικότητα και τρέφεται από
τον πλουραλισμό.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Το περίμενε της ΕΣΤΙΑΣ αύξησε τα ΜΕΔ

Στα 10,3 δισ. τα κόκκινα δάνεια, ενώ αυτά με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 325 εκατ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

οληπτών με πρωταγωνιστή τη μέθοδο ανταλλαγής χρέους προς ακίνητα σε δανειολήπτες που είχαν
μεγάλο δανεισμό. Δεύτερον, μέχρι
τον Ιούλιο του 2018 οι τράπεζες
δεν είχαν αποτελεσματικά εργαλεία
για μείωση των ΜΕΔ, άρα ήταν και
ήταν «ανίκανες» για να προχωρήσουν σε δραστικές αναδιαρθρώσεις,
αφήνοντας στην άκρη τη μέθοδο
της ανταλλαγής.

Παρατηρείται κάμψη πλέον στον
ρυθμό της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ από
ό,τι αποδεικνύεται, δημιουργούνται
και νέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα ΜΕΔ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 47 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 325 εκατομμύρια. Στο τέλος Ιανουαρίου τα ΜΕΔ ανήλθαν
στα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ,
ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στα 7,94
δισεκατομμύρια. Αιτία, όπως φαίνεται, είναι το κυβερνητικό σχέδιο
ΕΣΤΙΑ, το οποίο μετά από ένα χρόνο
εξαγγελίας του, είναι ακόμα «κολλημένο» στη Νομική Υπηρεσία.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν πως
για την αύξηση των ΜΕΔ και τη

Συνέχιση προσπάθειας








Eξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις
που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία εξέτασης
αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις.
δημιουργία νέων ευθύνεται η κουλτούρα του «περίμενε» για το τι θα
φέρει και πώς θα λειτουργήσει το
Σχέδιο. Εξήγησαν πως αν και ο
χρόνος για το ΕΣΤΙΑ και το δείγμα
που θα περιλαμβάνει σταμάτησε
τον Σεπτέμβριο του 2017, τα μηνύματα που απέστειλαν οι τράπεζες
για εφαρμογή μιας παράλληλης
ΕΣΤΙΑ σε δανειολήπτες που δεν
θα μπουν στο Σχέδιο, αλλά θα θέλουν να συνεργαστούν ώστε να γίνει μια βιώσιμη αναδιάρθρωση του
δανείου τους, έφεραν αντίθετα από
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Υπενθυμίζεται πως επιλέξιμος στο

Η επιχορήγηση των δόσεων θα αφορά το 1/3 του συνολικού δανείου, αλλά και τη διαγραφή μέρους του υπό κάποια κριτήρια, έως και 32%.
Σχέδιο είναι όποιος είχε ΜΕΔ μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2017 και πληρούσε βεβαίως τα κριτήρια που
έχουν δοθεί. Το Σχέδιο προβλέπει
την ετήσια καταβολή, από το κράτος που θα διαχειρίζεται το Σχέδιο,
μέρους των δόσεων αποπληρωμής
των αναδιαρθρωμένων εξυπηρετούμενων δανείων που είναι εξασφαλισμένα με πρώτη υποθήκη
κύρια κατοικία. Οι δόσεις θα αφορούν το 1/3 του συνολικού δανείου,
αλλά και τη διαγραφή μέρους του
υπό κάποια κριτήρια, έως και 32%.
Ως ποσοστό επί των συνολικών
δανείων, τα ΜΕΔ παρέμειναν στο

τέλος Ιανουαρίου το 30,3%, ενώ οι
συσσωρευμένες προβλέψεις μειώθηκαν στο 51% από 51,1% στο
τέλος Δεκεμβρίου.
Πριν από κάθε μεγάλο τραπεζικό
γεγονός έχει παρατηρηθεί πως
υπάρχει κόπωση στις αποπληρωμές
των δανειοληπτών. Έτσι είχε γίνει
και την περίοδο πριν από το κλείσιμο του Συνεργατισμού, όπου τα
ΜΕΔ μήνα με τον μήνα έδειχναν
είτε να παραμένουν στάσιμα, είτε
να αυξάνονται ελαφρώς. Όπως σημειώνουν οικονομικοί κύκλοι, εμφανίστηκε η δυνατότητα να αποχωρήσει ένας μεγάλος οργανισμός

και έτσι βγήκαν εκτός τραπεζικού
συστήματος ΜΕΔ 9 δισ. ευρώ. Από
τη μία τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού
και από την άλλη τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου ύψους 2,7 δισ. ευρώ,
τα οποία πωλήθηκαν. Όμως, αφού
πλέον πάει να συμπληρωθεί ένας
χρόνος μεταξύ της εξαγγελίας και
της εφαρμογής του Σχεδίου, έχει
δημιουργηθεί όπως σημειώνουν,
ηθικός κίνδυνος. Μόλις εξαγγέλθηκε
το Σχέδιο υπήρχε ο φόβος για δημιουργία ηθικού κινδύνου μεταξύ
δανειοληπτών που ήταν επιλέξιμοι
και αυτών που δεν θα ήταν επιλέξιμοι, άρα και οι δεύτεροι να μην

πλήρωναν τις δόσεις τους, όμως εκ
του αποτελέσματος και της κωλυσιεργίας από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας φαίνεται να έχει δημιουργήσει κουλτούρα παύσης πληρωμών
των δόσεων των δανείων μέχρι να
εφαρμοστεί το Σχέδιο.
Η ιστορία με τα ΜΕΔ φαίνεται
να επαναλαμβάνεται. Υπήρξε ένα
«μομέντουμ» μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από τα τέλη του 2014 μέχρι και τα τέλη του
2017 και σταμάτησε απότομα. Εκ
πρώτης, ο λόγος ήταν ότι ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι μεγάλες
αναδιαρθρώσεις μεγάλων δανει-

Όλα τα παραπάνω, την ώρα που
η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
και η νέα της διοίκηση στέλνουν
σαφή μηνύματα να ενταθούν οι
προσπάθειες για μείωση του ιδιωτικού χρέους από τα νοικοκυριά.
Όπως σημείωσε κατά την πρώτη
του δημόσια τοποθέτηση ο διοικητής της Κεντρικής Κωνσταντίνος
Ηροδότου, πρέπει να συνεχίσουν
οι μειώσεις των ΜΕΔ και από τα
νοικοκυριά και όχι να γίνεται μόνο
μέσω εργαλείων που έχουν δοθεί
στις τράπεζες για πωλήσεις δανείων, τιτλοποιήσεις και άλλα. Από
την ανάλυση της ΚΤΚ και τις συζητήσεις με τις τράπεζες διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης
αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις,
όπως για παράδειγμα τη μη έγκαιρη
υποβολή επαρκών στοιχείων όσον
αφορά τα εισοδήματα των πελατών,
τον χρόνο που αναλώνεται σε συζητήσεις με τους πελάτες προτού
καταλήξουν σε πρόταση αναδιάρθρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υπαναχώρηση των
πελατών από τη συμφωνία για αναδιάρθρωση. Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις που έχουν απομείνει είναι δύσκολες και περίπλοκες στο
να καταλήξουν σε βιώσιμη λύση
αναδιάρθρωσης. Ταυτόχρονα, η
επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα
ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων
εντός των χρονικών ορίων που τίθενται.

Χρωστούν 2,59 δισ. ευρώ στον φόρο εισοδήματος
Στα 4,3 δισ. ανήλθαν τα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας για το 2018 – Στον ΦΠΑ αποδίδεται η αύξηση
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από τα μέσα Μαρτίου έχει αρχίσει
η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος
2018 μέσω του TaxisNet. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος μισθωτού είναι
η 31η Ιουλίου 2019 και Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς)
είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2019.
Ωστόσο, το σύνολο των οφειλόμενων φόρων στο Τμήμα στα τέλη
του 2018, ανέρχονται στα 2,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα







Στις δυόμισι χιλιάδες
οι μαζικές ενημερωτικές επιστολές σε
οφειλέτες.
1,53 δισ. ευρώ ανήκουν στους μη
άμεσα εισπράξιμους φόρους, ενώ
τα 1,06 δισ. ευρώ ανήκουν στους
φόρους η πληρωμή των οποίων θα
πρέπει να γίνει αμέσως. Γενικότερα,
συγκρίνοντας τα φετινά στοιχεία
με τα αντίστοιχα της προηγούμενης
χρονιάς, παρατηρείται αύξηση στο
σύνολο των χρεωστουμένων. Στα
τέλη του 2017 το σύνολο των οφειλόμενων φόρων ανερχόταν σε 2,49
δισ. ευρώ, όμως, με τα μη άμεσα
εισπράξιμα ποσά να ανέρχονται
σε 1,48 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στο
σύνολο του αμέσως απαιτητού ποσού φόρου για το 2017 ανερχόταν
στο 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Τμήματος Φορολογίας, τα ποσά
φόρου που βρίσκονται κάτω από
δικαστικά μέτρα στα τέλη του 2018
ανέρχονταν σε 197 εκατ. ευρώ,

Η μεγαλύτερη απώλεια στα έσοδα του έτους προήλθε από την έκτακτη εισφορά υπαλλήλων και αυτοεργοδοτούμενων, λόγω της κατάργησης μέρους της από

το 2017 που έφτασε τα 10,6 εκατ. ευρώ.
έναντι 281 εκατ. ευρώ στα τέλη
του 2017. Τα ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από τα νέα εισπρακτικά μέτρα του Τμήματος Φορολογίας, τα στοιχεία δείχνουν να
φτάνουν τα 169 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα από το σύνολο του
τέλους του 2017, που ήταν στα 160
εκατ. ευρώ.
Από την άλλη, το καθαρό αμέσως
απαιτητό ποσό φόρου δίχως μέτρα
κατά τα τέλη του 2018 πριν από
την κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, ανερχόταν
στα 693,6 εκατ. ευρώ, έναντι 566,1

έσοδα 3,85 δισ. ευρώ εσόδων το
2017. Η τάση της αύξησης αυτής,
όπως σημειώνει και το ίδιο το Τμήμα άρχισε το 2016. Αναλυτικότερα,
η μεγαλύτερη αύξηση εσόδων προήλθαν από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που έφτασε τα
1,83 δισ. ευρώ, έναντι 1,53 δισ. που
ήταν το 2017. Ποσοστιαία, μεταφράζεται σε 19,5% αύξησης αυτά
τα 298,3 εκατ. ευρώ διαφοράς μεταξύ 2017 και 2018. Άλλη μεγάλη
μεταβολή παρατηρήθηκε στα έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος,
όπου για το 2018 αυξήθηκαν κατά
89,7 εκατ. ευρώ., ή 6,6%. Πρόσθετα,
μεγάλη ποσοστιαία αύξηση –αλλά
όχι χρημάτων– παρατηρήθηκε στα
έσοδα που προήλθαν από τα τέλη
χαρτοσήμων, που έφτασε το 9,5%.
Τα τέλη χαρτοσήμου για το 2018
έφτασαν τα 39,9 εκατ. ευρώ, έναντι
36,4 εκατ. ευρώ το 2017.
Αντιθέτως, η μεγαλύτερη απώλεια στα έσοδα του έτους προήλθε
από την έκτακτη εισφορά υπαλλήλων και αυτοεργοδοτούμενων,
λόγω της κατάργησης μέρους της
συγκεκριμένης εισφοράς από το
2017 που έφτασε τα 10,6 εκατ. ευρώ.

486 εκατ. επιστροφές
εκατ. ευρώ ποσού στα τέλη του
2017. Αξίζει να σημειωθεί πως τα
ποσά που κατασχέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς για το 2018
ανέρχονταν στα 1,43 εκατ. ευρώ,
σαφώς αυξημένα με τα αντίστοιχα
του 2017 που ανέρχονταν 944,7
εκατ. ευρώ.
Στο ποσό των 693,6 εκατ. ευρώ
έχουν αφαιρεθεί 47,3 εκατ. ευρώ
για ποσά φόρου που βρίσκονται
κάτω από τα νέα εισπρακτικά μέτρα, αλλά δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός του ποσού φόρου και
των επιβαρύνσεων.

Το Τμήμα, όμως, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα ώστε
να δώσει ένα τέλος στα οφειλόμενα
του φόρου. Σύμφωνα με τη δράση
του Τμήματος Φορολογίας για να
ανακτήσει τα χρεωστούμενα, το
2018 προχώρησε σε ποινικές και
αστικές διώξεις, ενίσχυσε την εφαρμογή της τοποθέτησης εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία
δίχως όμως δικαστική εντολή και
απέστειλε μαζικές ενημερωτικές
επιστολές σε πέραν από δυόμισι
χιλιάδες οφειλέτες. Παράλληλα,
προβαίνει σε κατάσχεση τραπεζι-

κών λογαριασμών. Τέλος, το καθαρό
αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 692 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 565 εκατ. ευρώ για το
2017.

Αυξήθηκαν τα έσοδα
Όσον αφορά στα έσοδα του Τμήματος για το 2018, τα στοιχεία καταδεικνύουν πως έφτασαν τα 4,3
δισ., εμφανώς αυξημένα από τα
αντίστοιχα του 2017. Συγκεκριμένα,
αυξήθηκαν κατά 420 εκατ. ευρώ,
ή ποσοστιαία, κατά 10,9% από τα

Τα ποσά των επιστροφών ΦΠΑ
και τα ποσά των επιστροφών της
άμεσης φορολογίας δεν βρίσκονται
πλέον στα έξοδα του Προϋπολογισμού του 2018, αλλά συνοδεύουν
τα έσοδα με αντίθετο πρόσημο. Η
κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα
σύμφωνα με το Τμήμα να μην υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί που
να εμποδίζουν την επιστροφή τουλάχιστον του ΦΠΑ στα υποκείμενα
στον φόρο πρόσωπα και κατά το
2018 να έχουν επιστραφεί 486,8
εκατ. ευρώ, έναντι 259,7 εκατ. ευρώ
επιστροφών το 2017.

Η Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής – Private Medical Network αποτελεί
ένα δίκτυο από γιατρούς – ως επί το πλείστον ειδικούς, από τους πλέον
έμπειρους και καταξιωμένους, νοσηλευτηρίων – μεταξύ των οποίων τα
μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του τόπου.
Στο δίκτυο εντάσσονται, επίσης, και διαγνωστικά, ακτινολογικά και κλινικά
εργαστηριακά κέντρα. Η διαδικασία εγγραφής είναι συνεχής. Ο κατάλογος
είναι δυναμικός γι’ αυτό και αλλαγές στον πιο κάτω κατάλογο μπορείτε
να τις βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.
Στόχος και σκοπός του δικτύου η διασφάλιση της συνεχιζόμενης
παροχής ποιοτικής ιατρικής φροντίδας στους πολίτες, όπως κάναμε τόσα
χρόνια. Γιατροί, νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, σεβόμενοι απόλυτα
τη νομοθεσία που διέπει το προτεινόμενο ΓΕΣΥ, που απαγορεύει την
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άσκηση ιδιωτικής – ελεύθερης ιατρικής, επιλέγουν με πραγματικό αίσθημα
ευθύνης να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους μέσα από το Δίκτυο
Ιδιωτικής Ιατρικής με στόχο τη συνέχιση παροχής υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.
Η Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής δεν είναι σε καμία περίπτωση
ενάντια στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας –
ΓΕΣΥ. Διαφωνούμε με το προτεινόμενο ΓΕΣΥ, αφού με μαθηματική
ακρίβεια θα οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών και αργά η γρήγορα σε κατάρρευση.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι είμαστε υπέρ ενός Μεικτού Συστήματος
Υγείας όπου ο πολίτης θα καταβάλει μεν την εισφορά του, όπως σήμερα,
αλλά θα έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του Ασφαλιστικού του

Φορέα καθώς και την πραγματική επιλογή του γιατρού και του νοσηλευτηρίου
του. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές. Αν
επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία δηλώνουμε έτοιμοι
να ενταχθούμε στο νέο σύστημα και αυτό θα εξασφαλίσει την καθολική
συμμετοχή γιατρών και νοσηλευτηρίων και ο πολίτης θα μπορεί πραγματικά
να απολαμβάνει αυτό το οποίο από την αρχή του υποσχεθήκαν.
* Ο τυπωμένος κατάλογος μπορεί να διαφέρει από τον τελικό γιατί
οι εγγραφές είναι δυναμικές – για τη συνεχή ενημέρωσή σας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας http://cypmp.eu
* Ο πλήρης κατάλογος
https://www.cymedata.com/PMP/PuplicMain01.a5w
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗ ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΙΑΚΑΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΚΑΣΤΙΛΙΟ ΓΚΛΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΛΗ ΣΙΑΜΑ
TETYANA PROTOPAPA
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΟΛΗ
ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥΜΠΑ
ΑΓΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
IΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΔΑΡΙΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΝΚΟ ΤΣΙΑΚΛΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΩΚΑ ΤΣΕΡΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΦΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΒΟΡΚΑ
ΜΑΧΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΡΙΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΙΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΟΛΗ
CHRISTIAN FESSAS
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ
LEONIDAS SOTERIOU
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
CHRISTOS KITSIOS
EFEOSYNI MYLONAKI-CHARALAMPOUS
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΕΤΖΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΠΦΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
´ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ
ΕΥΗΣ ΠΑΓΔΑΤΗΣ
MICHAEL ROVANIAS
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΖΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΥΜΟΥΔΙΟΥ
DESPINA MAVRIDOU
ΜΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΦΟΙΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ ΖΑΒΟΥ ΚΑΚΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΙΞΙΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
BIΚΤΩΡ ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΟΣ
NEDI ZANNETTOU HADJICHRISTOFI
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
LOUKIA HADJIPETROU TAPAKOUDES
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ
NIKOLETTA NIKOLENKO
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΟΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΖΑΜΠΑΣ
ΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΠΑΖΙΔΗΣ
MAΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΥΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΗΣ
ΘΕΚΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΣΟΛΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ
KYPRIANOS KAKOURIS
MARIOS TAPIS
TATIANA FLOURENTZOU
ΑNΔΡΕΑΣ ΠΙΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΛΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑΣ
MICHALIS PAPAMICHALOPOULLOS
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΙΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ
ΑΔΩΝIΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
FIRAS KHALIL
SAMIR MAIHOUB
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ
ΝΑΣΟΣ ΒΥΡΙΔΗΣ
CRISTOS THEMELIS
CHRISTOS GEORGALAS
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
NIC VIOLARIS
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΪΖΟΥ
DAFNIS ARISTODIMOU
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΑΜΙΔΗΣ
EMANOUIL HADJIMANOLIS
ΞΕΝΑΚΗΣ POYAGKARE
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
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Χαμηλά οι δαπάνες για καινοτομία στην Κύπρο

Υπάρχουν ευκαιρίες για ενίσχυση των επενδύσεων μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», τονίζει ο Jean Eric Paquet
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»
καταδεικνύει τη βαρύτητα της
Έρευνας και της Καινοτομίας για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσό 100
δισ. ευρώ θα προστεθεί στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την ενίσχυση καινοτόμων πρακτικών και
την εμπορική εφαρμογή τους έξω
από τα εργαστήρια. Σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο γενικός διευθυντής
της Έρευνας και Καινοτομίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Jean-Eric Paquet εξηγεί τον τρόπο διάθεσης
των κονδυλίων στα 28 κράτη μέλη,
καθώς και σε ποιο βαθμό μπορεί
η Κύπρος να επωφεληθεί από το
πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».
Σχολιάζει παράλληλα τις επιδόσεις
της χώρας μας στις δημόσιες και
ιδιωτικές δαπάνες στην Έρευνα

φωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα
Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία 2017 και βρίσκεται λίγο κάτω
από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Κύπρο ανήλθαν το
2017 στο 0,56% του ΑΕΠ, έχοντας
ήδη επιτύχει το στόχο της Ε.Ε. για
το 2020 (0,5%) – στόχος που δεν
θεωρήθηκε αρκετά φιλόδοξος, ο
οποίος είναι επίσης κατώτερος του
μέσου όρου της Ε.Ε. 2,07%. Οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για
την Έρευνα και την Καινοτομία
παραμένουν πολύ χαμηλότερες
από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ποσό
φτάνει περίπου τα 110 εκατομμύρια
ευρώ, γεγονός που κατατάσσει τη
χώρα στις χαμηλότερες θέσεις
στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη και
το μικρό μέγεθος της χώρας, οι
εθνικές δαπάνες έρευνας και και-















«Η Κύπρος διαθέτει
συγκριτικό πλεονέκτημα σε τομείς, όπως ο
τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
και ο ναυτιλιακός τομέας, και σε αυτούς τους
τομείς πρέπει να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές».
και την Καινοτομία, που κατατάσσεται στις χαμηλότερες της Ευρώπης. Θετικά αποτιμάται το γεγονός
ότι ήδη 160 εκατομμύρια έχουν
εισρεύσει σε κυπριακούς οργανισμούς από το πρόγραμμα, ποσό
σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έλαβε η Κύπρος στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος.
–Ποιο είναι το όραμά σας ως Ευρωπαίου προϊσταμένου της
Έρευνας και Καινοτομίας; Ποια
είναι τα εμπόδια που πρέπει να
ξεπεραστούν;
–Ο τομέας της έρευνας και της
καινοτομίας αποτελεί ένα βασικό
εργαλείο στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών των μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και
οι ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από την Έρευνα και την
Καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο αυτοί οι τομείς αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της πολιτικής της Ε.Ε. Η ανάπτυξη της
σύγχρονης έρευνας σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, επιτάσσει την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορα
επίπεδα, τον συντονισμό των εθνικών ή ευρωπαϊκών πολιτικών, των

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι επιδόσεις της Κύπρου στην Έρευνα και Καινοτομία, ενώ το 2017 οι επενδύσεις

στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Κύπρο ανήλθαν στο 0,56% του ΑΕΠ.
ομάδων δικτύωσης και την αύξηση
της κινητικότητας ατόμων και ιδεών. Είναι σαφές ότι χωρίς αποφασιστικές ενέργειες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ο σημερινός κατακερματισμός των ευρωπαϊκών προσπαθειών δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και
Καινοτομίας καθορίζει και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και καινοτομίας με στόχο την
ενίσχυση της επιστημονικής και
τεχνολογικής βάσης, την προώθηση της καινοτομίας και τη μετατροπή των κοινωνικών προκλήσεων σε ευκαιρίες καινοτομίας που
θα συμβάλουν στην υλοποίηση
των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το όραμά μας
είναι να καταστεί η Ευρώπη ένα
καλύτερο μέρος για να ζήσει και
να εργαστεί κάποιος, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές
Έρευνας και Καινοτομίας. Με αυτό
τον τρόπο θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και
θα αντιμετωπιστούν οι κυριότερες
σημερινές και μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις.
–Πόσο σημαντικοί είναι οι τομείς
της έρευνας και της καινοτομίας

για την ανάπτυξη της οικονομίας; Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά μικρών χωρών όπως
η Κύπρος;
–Η έρευνα και η καινοτομία είναι
η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης
μιας οικονομίας, τονώνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Στην Κύπρο, η
Έρευνα και η Καινοτομία δεν είναι
οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Κύπρος
έχει, ωστόσο, εξαιρετικούς ερευνητές και κορυφαία πανεπιστήμια
και επιστημονικά ιδρύματα. Πράγματι, ο τομέας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης θεωρείται κινητήριος
μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης
με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης στο μέλλον, συμβάλλοντας
έτσι στη φιλοδοξία της Κύπρου να
καταστεί περιφερειακός κόμβος
για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και την Έρευνα. Μία από τις προκλήσεις για την Κύπρο είναι η τόνωση της μεγαλύτερης συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης
μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχει-

ρηματικών τομέων, που σήμερα
είναι σε περιορισμένο βαθμό. Δυνατό σημείο για την Κύπρο είναι
η ποιότητα των αποτελεσμάτων
στην Έρευνα. Το 2017, περίπου
τα τρία τέταρτα του συνολικού
αριθμού δημοσιεύσεων ήταν διεθνείς συνδημοσιεύσεις (μεταξύ
των υψηλότερων στην Ε.Ε.) και το
2014 πάνω από το 10% των δημοσιεύσεων της Κύπρου συγκαταλεγόταν μεταξύ των κορυφαίων 10%
παγκοσμίως επιστημονικών δημοσιεύσεων. Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να αναπτυχθούν
περαιτέρω στην Κύπρο, επικεντρώνοντας περισσότερο σε καινοτόμες τεχνικές, σε τομείς που διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα,
όπως ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο ναυτιλιακός τομέας.
–Σε ποιο σημείο βρίσκεται η Κύπρος όσον αφορά αυτούς τους
τομείς;
–Η Κύπρος διαθέτει ένα μικρό,
αλλά αναπτυσσόμενο σύστημα
έρευνας και καινοτομίας, το οποίο
επί του παρόντος διαδραματίζει
περιορισμένο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Η Κύπρος είναι
«Μέτριος Καινοτόμος» χώρα σύμ-

Από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη έχουν
ήδη εισρεύσει σε κυπριακούς οργανισμούς
160 εκατομμύρια ευρώ,
ποσό σχεδόν διπλάσιο
από αυτό που έλαβε η
Κύπρος στο προηγούμενο πρόγραμμα 20072013.
νοτομίας της Κύπρου ανά κάτοικο
βρίσκονται στην 25η θέση από το
σύνολο των 28 κρατών μελών.
Αυτό δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα
σύγκριση με τις επιδόσεις της Κύπρου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε. του Ορίζοντα 2020,
όπου από την άποψη της συνεισφοράς της Ε.Ε. ανά κάτοικο, η
Κύπρος βρίσκεται στην 3η θέση
από την Ε.Ε. των 28. Θα μπορούσε
κανείς να υποστηρίξει ότι πρόκειται
για κάτι παράδοξο , δηλαδή από
τη μία οι κυπριακοί οργανισμοί να
αριστεύουν στην Ευρώπη και από
την άλλη σε εθνικό επίπεδο οι δραστηριότητες σε έρευνα και καινοτομία να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
–Στα εκατό δισ. ευρώ ανέρχεται
το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας
Ευρώπη» της Ε.Ε. για την επόμενη επταετία. Πώς και με ποια
κριτήρια θα διανεμηθούν αυτά
τα χρήματα;
–Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το πλέον φιλόδοξο
πρόγραμμα χρηματοδότησης της
Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία και θα διαρκέσει από το
2021-2027. Θα συνεχίσει να προωθεί την επιστημονική αριστεία

στην Ευρώπη μέσω των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και των δράσεων
κινητικότητας Μαρί Σκλοντοφσκα
Κιουρί. Θα προωθήσει επίσης τη
διασπαστική καινοτομία με το νέο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα one
stop shop, το οποίο στοχεύει να
μεταφέρει και να εφαρμόσει τις
πιο ελπιδοφόρες ιδέες από το εργαστήριο στον πραγματικό κόσμο
και να υποστηρίξει τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
να αναβαθμίσουν τις ιδέες τους.
Θα παρέχει άμεση στήριξη σε καινοτόμους φορείς μέσω δύο κύριων
μέσων χρηματοδότησης, ενός για
πρώιμα στάδια έρευνας και ενός
άλλου για ανάπτυξη και αναβάθμιση της αγοράς. Τα κριτήρια για
το πώς θα διανεμηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος Horizon
Europe είναι τα ίδια όπως και των
προηγούμενων προγραμμάτων και
βασίζονται στον ανταγωνισμό.
Επιχορηγήσεις παρέχονται κυρίως
σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς
οργανισμούς και εταιρείες μετά
από υποβολή προτάσεων. Η αριστεία και τα προσόντα είναι οι βασικές αρχές του προγράμματος
που το καθιστούν ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό πρόγραμμα στο
οποίο χρηματοδοτείται τελικά μόνο
ο καλύτερος. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο θα βελτιστοποιήσουμε τη
χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης για την Έρευνα και την
Καινοτομία και θα συμβάλουμε
στην οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας στην
Ευρώπη.
–Μπορεί μια μικρή χώρα όπως
η Κύπρος θα ανταγωνιστεί άλλες
πιο αναπτυγμένες χώρες για την
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Με
ποιους τρόπους είναι εφικτό
κάτι τέτοιο;
–Σίγουρα μπορεί και ήδη κάνει
τεράστια άλματα στο πλαίσιο του
τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης «Ορίζοντας 2020». Ήδη
160 εκατομμύρια έχουν εισρεύσει
σε κυπριακούς οργανισμούς από
το πρόγραμμα, και πρόκειται για
ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό
που έλαβε από το προηγούμενο
πρόγραμμα 2007-2013. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιτυχίες
της Κύπρου στο πρόγραμμα «Teaming», όπου επιλέχθηκαν τέσσερις προτάσεις για χρηματοδότηση
κατατάσσοντας την Κύπρο πρώτη
σε επίπεδο Ε.Ε. για τη δημιουργία
Κέντρων Αριστείας σε όλο το νησί,
το ποσό της χρηματοδότησης θα
αυξηθεί σε περισσότερα από 210
εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά είναι
τα σημερινά δεδομένα, δύο χρόνια
πριν από το τέλος του προγράμματος, οπότε στο μέλλον ο ουρανός
είναι το όριο.

ΗΠΑ: Επενδύσεις 55 δισ. δολ. στην ανταμοιβή πελατών
Κουπόνια, εκπτώσεις, ενίοτε βραβεία, αεροπορικά μίλια και άλλες
ανταμοιβές, που προσέφεραν στους
πελάτες τους οι έμποροι λιανικής,
αποτελούν πια παρελθόν.
Αντιμέτωποι πλέον με τον πρωταθλητή του ηλεκτρονικού εμπορίου, την Amazon, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ προβαίνουν σε
ανανέωση των υπηρεσιών τους







Οι αλυσίδες καταστημάτων στις ΗΠΑ δίνουν
στους πιστούς πελάτες
ό,τι δεν μπορεί να τους
προσφέρει η Amazon.
και παραχωρούν ιδιαίτερης φύσης
προνόμια σε πιστούς πελάτες τους,
προκειμένου να ανακτήσουν την
πελατεία που έχει μεταναστεύσει
στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
αγορών.
Η στρατηγική την οποία ακολουθούν οι εταιρείες λιανικής, είναι
να δώσουν στους πιστούς πελάτες

τους ό,τι δεν μπορεί να προσφέρει
η Amazon. Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν, το γεγονός ότι διαθέτουν αληθινά καταστήματα, σε αντίθεση
με τα διαδικτυακά, δημιουργούν
ιδιωτικά δοκιμαστήρια για ρούχα,
εργαστήρια καλλωπισμού και χώρους ή ολόκληρα μαγαζιά που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη
τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Nike στο κατάστημα
του κέντρου της Νέας Υόρκης, που
αφιερώνει έναν ολόκληρο όροφο
στα μέλη της.
Παράλληλα όμως οι αμερικανικές εταιρείες προσπαθούν να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία. Εφαρμογές για το κινητό
και δυνατότητα παραλαβής των
αγορών από το κατάστημα, είναι
ορισμένα από τα συνήθη προνόμια
που προσφέρουν πλέον στους πελάτες τους.

Επενδύσεις
Η ανανέωση των υπηρεσιών
στις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής
απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων, στις οποίες και προέβησαν
τα τελευταία δύο χρόνια.
Υπολογίζεται πως οι αμερικανι-

Τα παραδοσιακά καταστήματα στις ΗΠΑ παραχωρούν ιδιαίτερης φύσης προνόμια σε πιστούς πελάτες τους, προκειμένου να ανακτήσουν την πελατεία που
έχει μεταναστεύσει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών.
κές επιχειρήσεις λιανικής, κατά
κύριο λόγο τα εμπορικά κέντρα και
τα καταστήματα ρούχων, επενδύουν τουλάχιστον το 2% των εσόδων τους στη βελτίωση των προγραμμάτων για πιστούς πελάτες
και σχεδόν 4% στην ανάλυση δεδομένων και στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, σύμ-

φωνα με την εταιρεία ερευνών
LoyaltyOne.
Συγκεκριμένα, για τα προγράμματα ανταμοιβής των πιστών πελατών, οι αμερικανικές επιχειρήσεις
δαπάνησαν το 2018 μεταξύ 47 και
55 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτίμηση της Benroe, ενώ ορισμένοι
αναλυτές αναμένουν πως οι συγ-

κεκριμένες δαπάνες θα αυξάνονται
κατά 2%-4% ετησίως μέχρι το 2020.
Την πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνει
και σχετική έκθεση της LoyaltyOne,
όπου 69% των στελεχών που συμμετέχουν στη σχεδίαση στρατηγικής για τους πιστούς πελάτες,
αναφέρουν αύξηση των επενδύσεων στα προγράμματα αυτά κατά
τα τελευταία δύο έτη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εκτιμούν
ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Στην εποχή της Amazon, ο πελάτης προσέχει περισσότερο τι του
έχει προσφέρει η εταιρεία τον τελευταίο καιρό, σχολίασε στο Reuters ο Ματ Λίντνερ, αναλυτής στην
εταιρεία Mintel. «Η δοκιμασία που
αντιμετωπίζουν οι έμποροι λιανικής
είναι πώς μπορεί κανείς να προσφέρει ελκυστικές ανταμοιβές, χωρίς να διακινδυνεύει τα κέρδη του»,
συμπλήρωσε ο κ. Λίντνερ. Προκειμένου να βρουν την ισορροπία αυτή, οι έμποροι λιανικής φαίνεται
πως δεν εστιάζουν τόσο στις διαφημίσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά
ακριβές, αλλά προτιμούν πλέον να
επενδύουν στην προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση των πελατών και

στην επαρκή ανταμοιβή των πιστών πελατών τους.

Ανταγωνισμός
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών λιανικής στις ΗΠΑ εντείνεται
όσο η Amazon λανσάρει νέες και
καινοτόμες υπηρεσίες, όπως δωρεάν
παράδοση των παραγγελθέντων εντός δύο ημερών, δυνατότητα παρακολούθησης σειρών και ταινιών μέσω Διαδικτύου και αποθήκευση ηλεκτρονικών δεδομένων. Μάλιστα,
τον περασμένο μήνα η Amazon ανακοίνωσε πως θα επενδύσει 800 εκατ.
δολάρια στην υπηρεσία δωρεάν παράδοσης των αγορασθέντων σε μία
μόλις ημέρα, μόνο βέβαια στα μέλη
της υπηρεσίας Prime. Ενδεικτικό
της αυξημένης έντασης μεταξύ των
εμπόρων λιανικής είναι το γεγονός
ότι χθες, δηλαδή λίγες εβδομάδες
μετά την ανακοίνωση της Amazon,
η Walmart ανακοίνωσε επίσης πως
θα προσφέρει δωρεάν παράδοση
εντός μιας ημέρας για αγορές άνω
των 35 δολαρίων. Η υπηρεσία της
Walmart, επίσης μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής στις ΗΠΑ, θα περιλαμβάνει λίγα προϊόντα μεν, αλλά
αυτά με τη μεγαλύτερη ζήτηση.
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Με παγίδες τα στεγαστικά προγράμματα
Ξεπερνούν τα 264 εκατ. τα καθυστερημένα δάνεια σε κράτος, Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης και Οργανισμό Ανάπτυξης Γης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα στοιχεία από παλαιότερα στεγαστικά προγράμματα προς μεσαία
και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα
των πολιτών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι παθογένειες τύπου Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Γύρω στα 227 εκατ. ευρώ είναι το
ποσό των καθυστερημένων δανείων,
τα οποία παραχωρήθηκαν από επαρχιακές διοικήσεις, Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης
στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων.
Και στις τρεις περιπτώσεις καταγράφονται, μάλιστα, περιπτώσεις
στις οποίες δανειολήπτες δεν κατέβαλαν ούτε μία δόση από την
αρχή του δανείου τους. Έτσι, αν
και τα προγράμματα να έχουν τερματιστεί, τα οφειλόμενα ποσά ακόμα
εκκρεμούν. Για αμαρτίες του παρελθόντος, ανάλογες με αυτές του
Συνεργατισμού κάνουν λόγο πρόσωπα τα οποία είναι σε θέσεις κλειδιά στους υπό αναφορά οργανισμούς, και υπογραμμίζουν ότι κάθε
ανάλογη προσπάθεια θα πρέπει να
γίνεται πλέον με προσοχή ώστε να
αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις. Ξεκινώντας από τις επαρχιακές
διοικήσεις, προκύπτει ότι το πρόγραμμα της ενοικιαγοράς οικοπέδου
μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά
εισοδήματα, άφησε κενό της τάξης
των 5,57 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των οφειλόμενων ποσών από τις καθυστερημένες δόσεις. Από 2 εκατ. ευρώ αναλογούν στις επαρχιακές διοικήσεις
Λευκωσίας και Λάρνακας, ποσό
668.832 χιλιάδες αναλογούν στην
επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού,
594.875 ευρώ αντιστοιχεί στην

να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες
ώστε να αποφευχθούν στραβοπατήματα του παρελθόντος.

Στα 72 εκατ. για ΚΟΑΓ

Στο πλαίσιο των νέων απλοποιημένων στοχευμένων στεγαστικών σχεδίων, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης θα
παραχωρεί χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, ενώ ο Οργανισμός Ανάπτυξης Γης θα είναι ο φορέας διαχείρισης της διάθεσης των μονάδων προσιτής κατοικίας.
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
και 205.272 ευρώ στην επαρχιακή
διοίκηση Πάφου. Προκύπτει δε το
ερώτημα, κάτω από ποια κριτήρια
και με βάση ποιες αρμοδιότητες,
ένας έπαρχος ενέκρινε δάνεια.

Δόσεις ύψους 166 εκατ.
Όσον αφορά τα δάνεια τα οποία
είχαν παραχωρηθεί από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης σε
δικαιούχους του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, το 50% του συνολικού
αριθμού των δανείων σημειώνουν
καθυστερήσεις πέραν του ενός
έτους και αφορούν σύμφωνα με τελευταία επίσημα στοιχεία 666 δάνεια με συνολικό υπόλοιπο που
ανέρχεται στα 22,6 εκατ. ευρώ. Καθυστερήσεις μεταξύ 90-360 ημερών
παρουσιάζουν συνολικά 215 δάνεια
με το υπόλοιπο να ανέρχεται στο
ποσό των 4,03 εκατ. ευρώ (πρόκειται








Το 50% του συνολικού
αριθμού των δανείων
του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης σημειώνουν καθυστερήσεις πέραν του ενός
έτους.
για το 9% επί του συνολικού αριθμού
των δανείων). Συγκεκριμένα και
σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, μόλις το 26,76 του συνόλου
των δανείων δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην καταβολή των
δόσεών τους. Στην περίπτωση του
δεύτερου προγράμματος στεγαστι-

κών δανείων τα οποία έχουν παραχωρηθεί με κεφάλαια του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης,
μέσω του Σχεδίου Αυτοστέγασης
και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, το 64,08% επί του συνόλου των δανείων (77,4 εκατ. ευρώ)
παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν
των 360 ημερών στην καταβολή
των δόσεων. Σημειώνεται ότι αριθμός αυτών των δανείων δόθηκαν
με κεφάλαια του οργανισμού και
είναι μέσα στο πλαίσιο διαδικασίας
για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια,
ενώ άλλα δόθηκαν με κεφάλαια του
κράτους, και δεν επιβαρύνουν τον
ισολογισμό του οργανισμού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των νέων
απλοποιημένων στοχευμένων στεγαστικών σχεδίων, ο Οργανισμός
Χρηματοδότησης Στέγης θα παραχωρεί χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, ωστόσο η προσπάθεια είναι

Δύο προγράμματα τα οποία έτρεχε
προ της κρίσης ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης είναι το σχέδιο
χαμηλά αμειβομένων και το σχέδιο
μεσαία αμειβομένων, τα οποία άφησαν συνολικά υπόλοιπα 72 εκατ.
ευρώ στον οργανισμό. Περίπου 20
εκατ. ευρώ προέρχονται από το σχέδιο μεσαία αμειβομένων, ενώ τα υπόλοιπα των δανείων με καθυστερημένες δόσεις του εν λογω σχεδίου
ανέρχονται στα 8,7 εκατ. ευρώ. Περίπου το 45% των δανειων αυτού
του σχεδίου μεσαία αμοιβομένων
παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις
δόσεις τους. Όσον αφορά το σχέδιο
χαμηλά αμειβομένων, το υπόλοιπο
των δανείων ανέρχονται στα 52 εκατ.
ευρώ, ενώ τα υπολοιπα των δανειων
που παρουσιαζουν καθυστερησεις
ανέρχονται στα 42 εκατ. ευρώ. Το
80% των δανειοληπτών του Σχεδίου
Χαμηλά Αμειβομένων δεν καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις τους, αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης
Μάριος Πελεκάνος.

Λύσεις τύπου ΕΣΤΙΑ
Τα στοιχεία προκαλούν ευλόγως
προβληματισμό με το νεοδιορισθέν
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑΓ να
βρίσκεται στο στάδιο μελέτης για
το ποια μέτρα θα εφαρμόσει ούτως
ώστε να ανακτήσει τα καθυστερημένα ποσά. Σε πρώτο στάδιο η προσπάθεια είναι να γίνει αναπροσαρμογή του ύψους των δόσεων ή και
επέκταση της διάρκειας του δανείου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΑΓ,
επεξεργάζονται παράλληλα κι άλλες
λύσεις μη αποκλειομένου και λύσεων
τύπου ΕΣΤΙΑ, αφού οι πελάτες του

ΚΟΑΓ δεν επωφελούνται των κινήτρων και των οφελών που υπάρχουν
στις περιπτώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το πρώτο βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο
καταρτισμός καταλόγου με αυτές
τις περιπτώσεις. Ακολούθως ο ΚΟΑΓ,
έχοντας μπροστά του ακριβή στοιχεία
και δεδομένα θα συγκεκριμενοποιήσει την πρότασή του και αναμένεται
να την θέσει ενώπιον του υπουργού
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη εντός
Ιουνίου. Από εκεί και πέρα το ζήτημα
είναι σε ποιο βαθμό τέτοιες παθογένειες θα αποφευχθούν στο πλαίσιο
της νέας στεγαστικής πολιτικής, η
οποία παρουσιάστηκε μόλις πριν
από δύο μέρες. Αυτό είναι κάτι που
διασφαλίζεται ήδη, επισημαίνει η
ηγεσία του Οργανισμού Ανάπτυξης
Γης, από την στιγμή που ο ΚΟΑΓ δεν
συνάπτει συμφωνίες δανείων με
τους δικαιούχους, αφήνοντας αυτό
τον ρόλο αποκλειστικά στα τραπεζικά
ιδρύματα, τα οποία στις μέρες μας
εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια για
νέες δανειοδοτήσεις.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στη νέα
στεγαστική πολιτική του κράτους,
ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης
Γης αποκτά πλέον αναβαθμισμένο
ρόλο, καθώς καθίσταται ο φορέας
διαχείρισης της διάθεσης των μονάδων προσιτής κατοικίας, ενώ θα
προχωρήσει στον καταρτισμό καταλόγων των δικαιούχων. Ο ΚΟΑΓ
θα είναι, επίσης, υπεύθυνος και για
τις συμφωνίες που θα γίνονται στο
πλαίσιο των σχεδίων πολεοδομικών
κινήτρων με τους επιχειρηματίες
ανάπτυξης γη, για το ποιοι είναι οι
δικαιούχοι των νέων οικιστικών μονάδων που θα δημιουργηθούν στη
βάση των νέων στεγαστικών προγραμμάτων. Οι αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος των δικαιούχων
αναμένεται ότι θα είναι έτοιμες σε
λιγότερο από έναν μήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
02/3.9.1.1/1/5.2019/ΣΧ
To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για
υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την
Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
2014-2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της
πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα
με χρόνιες παθήσεις (τα οποία είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων) εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί
να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος
€20.000. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για εικοσιτέσσερις (24) μήνες και καταβολή
στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης
είναι δύο εκατομμύρια €2.000.000.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, στον οποίο
αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και
κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας
(http://www.mlsi.gov.cy/dl ), την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy ) καθώς
και από τα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)
Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Μαΐου 2019 μέχρι εξαντλήσεως του
κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει
να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία
Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl
To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβεί σε παράταση
ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.
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Με μισθό κάτω των 500 ευρώ
ένας στους τέσσερις εργαζομένους
Πάνω από 50% των νέων θέσεων εργασίας είναι μερικής απασχόλησης
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Την κατάρρευση της μεσαίας τάξης
και τη φτωχοποίηση του κόσμου
της εργασίας, με έναν στους τέσσερις εργαζομένους να λαμβάνει
μισθό κάτω από 500 ευρώ, φωτογραφίζει για μια ακόμη χρονιά
η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία. Αν και οι επιστήμονες που συνέταξαν τη μελέτη δεν διαβλέπουν κάποια πιθανή ανατροπή στη σταθερή πορεία των δημοσιονομικών δεικτών
και τον θετικό ρυθμό μεγέθυνσης,
εκτιμούν ότι αυτό δεν είναι ικανό
να οδηγήσει στη βελτίωση της
οικονομικής θέσης των μισθωτών.







Μείωση της ανεργίας
σε επίπεδα κάτω του
10% στα μέσα της επόμενης δεκαετίαςβλέπει wη ΓΣΕΕ.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εντός
της κρίσης, και συγκεκριμένα
από το 2015 έως και το 2018, καταγράφεται αύξηση των χαμηλόμισθων και συγκεκριμένα των εργαζομένων με μισθό κάτω των
700 ευρώ, κυρίως λόγω της επικράτησης των ευέλικτων μορφών
απασχόλησης.
Βάσει των στοιχείων του ΕΦΚΑ
που επεξεργάστηκε το ΙΝΕ, το
2018 ένας στους τέσσερις εργαζομένους λάμβανε μισθό κάτω
των 500 ευρώ τον μήνα. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι από το

2010 έως το τέλος του 2018 σχεδόν τετραπλασιάστηκε ο αριθμός
όσων αμείβονται με έως 250 ευρώ
(64.000 το 2010, 190.927 το 2015
και 251.020 το 2018), ενώ τριπλασιάστηκε ο αριθμός όσων λαμβάνουν μεταξύ 500 - 600 ευρώ.
Ετσι εξηγείται άλλωστε το γεγονός
ότι, ενώ οι δείκτες φτώχειας βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την
τελευταία διετία, ειδικά για τους
μισθωτούς ο δείκτης υλικής υστέρησης από 14,2% το 2016 αυξήθηκε στο 15,6% το 2018.
Σύμφωνα με την έκθεση, το

2018 το 50% των εργαζομένων ή
1.127.233 άτομα λαμβάνουν μισθό
κάτω των 793 ευρώ, ενώ αντίστοιχα κατά το 2010 ο διάμεσος
μισθός ανερχόταν σε 1.140,02 ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει μια
μείωση της τάξης περίπου του
30% στα εισοδήματα των εργαζομένων κατά την περίοδο 20102018.
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δηλαδή οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, σταθεροποιούνται στις προτιμήσεις των ερ-
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MOVIES BEST HDVIES!

Οι χορηγήσεις
Οσον αφορά τις χορηγήσεις, o
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο 0,6%, αμετάβλητος σε σύγκριση με
τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον
ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά
221 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

FOR MO

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί Διαγωνισμό για την Ανάθεση με
Δημόσια Σύμβαση της δημιουργίας 10 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις
Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου οι οποίες θα φιλοξενούν
άτομα με αναπηρίες.
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Άνοδο σημείωσαν τον Μάρτιο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες,
αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία
των δύο προηγουμένων μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις
επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν τον προηγούμενο μήνα
στα 133,44 δισεκατομμύρια ευρώ,
έναντι καταθέσεων συνολικού
ύψους 132,18 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά
1,282 δισ. ευρώ έναντι μείωσης
κατά 789 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,6%
από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.
Αύξηση κατά 762 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάρτιο του 2019 οι
καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι πτώσης κατά 1,065 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε
σε 6,5% από 3,7% τον προηγούμενο
μήνα.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις των
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 958 εκατ.
ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.070
δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

NIGHT

THE BEST PLACE

γοδοτών και των επιχειρήσεων,
καθώς καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα
πέντε τελευταία έτη (20142018).Το 29% των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα ή 696.825
άτομα, είχε σχέση μερικής απασχόλησης με μέσο μισθό 375,53
ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,
ένα στα δύο νοικοκυριά να αδυνατεί να καλύψει έκτακτες ανάγκες.
Οσον αφορά ορισμένες καταναλωτικές δαπάνες όπως η δυνατότητα γεύματος με κρέας,

ψάρι ή κοτόπουλο κάθε 2η ημέρα,
καθώς και κατοχής αυτοκινήτου,
το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών βελτιώνεται κατά 2,8%
(από 14,4% σε 11,6%) και 1% (από
10,0% σε 9,0%) αντίστοιχα. Βέβαια, τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά εξακολουθούν να καθυστερούν στην αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, τόκων, δανείων και
δόσεων.
Οσο για το ποσοστό ανεργίας,
οι επιστημονικοί συνεργάτες της
ΓΣΕΕ εκτιμούν πως η επιστροφή
σε επίπεδα κάτω του 10% δεν
μπορεί παρά να αναμένεται κατά
τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
Μάλιστα για πρώτη φορά, όπως
επισήμανε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργος
Αργείτης, η μελέτη καταγράφει
το «κόστος απώλειας εργασίας»
για τους μισθωτούς στα 8.126 ευρώ τον χρόνο, για έναν απολυμένο
40 ετών με δύο ανήλικα τέκνα,
που αντιστοιχεί στο 50% του μέσου καθαρού εισοδήματος από
εργασία.
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι
έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια
λιτότητας και οικονομικής προσαρμογής, η ελληνική οικονομία
δεν εμφανίζει ακόμη ισχυρές ενδείξεις μετάβασης σε μια διατηρήσιμη επεκτατική δυναμική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος. Αναφερόμενος μάλιστα στο θέμα του χρόνου εργασίας των μισθωτών, ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ επισήμανε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις δυσμενείς
αλλαγές που συντελέστηκαν τα
τελευταία χρόνια στη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας.

Αυξήθηκαν
οι καταθέσεις
επιχειρήσεων
και νοικοκυριών

¤¹®¤¹®

www.mesimvria.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΚΕΑΑ www.mlsi.gov.cy/dsid.
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Χωρίς πιλότο το πρώτο
ιπτάμενο ηλεκτρικό
ταξί στον κόσμο
Απογειώνεται και προσγειώνεται καθέτως
και μπορεί να διανύσει έως 300 χλμ.
Μια ματιά ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÖØÕÙÌÁØËÏ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÔËÕÌßÂÝËÖÏÞËÃØÎÙÎ
3PSP\TÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÏÖÚ¦ÓËÔÕÑÇÏÖÒÂØÜÝÎÒËÑÚØÏÑÄ
ÚÇÐÃÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÕÖÕÃÕÇÖÄÚÕ
ÛÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÕÑÕÏÔÄÙÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
¬ÕÌÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÄÑÇÏÓÃÔÏÓÇÒ
ÙÚÎÙÞËÊÃÇÙÂÚÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÁÓÖÚÎÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚÕßÑÇÔÕÔÏÑÂÖÚÂÙÎÙÚÇ
ÖËØÃÞÜØÇÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÙÞËÊÄÔÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇËÐÁÒÏÐÎÝÑÇÏÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ×ÔÖÚÂÙËÜÔ
ÇØÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏ
ÇßÚÄÔÕÓÇÞÜØÃÝÊÎÒÇÊÂÖÏÒÄÚÕ
ÊÏÇÛÁÚËÏÓÃÇÛÁÙÎÖÏÒÄÚÕßÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÛÁÙËÏÝËÖÏÈÇÚ×Ô
¬Õ¸ÓÇÑØÏ¦¹ÊËÔËÃÞËÈØËÛËÃÖÕÚÁÚÄÙÕÑÕÔÚ¦®ÊÏÇÌÎÓÃàËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÔËÕÌßÂÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÎÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÙËÒÃÊÇÚÎÝËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÑÇÏÁÞÕßÔÓÏÑØÂÇÑÚÃÔÇ
ÖÚÂÙÎÝÚÕÚÇÐÃÚÎÝ3PSP\TÛÇÊÏÇÔÆËÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÁÜÝÑÇÏÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÞ¦ØÎÙÚÕßÝÑÏÔÎÚÂØËÝ
ÚàËÚÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙË
ÓÄÒÏÝÓÃÇ×ØÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÇÖÄÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕ¬àÕÔ¢ ÁÔËÔÚÏ®ÓÁÙÇÙËÁÐÏÒËÖÚ¦¡ËÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÎ
ÃÊÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÙËÖË-

ØÃÖÕßÓÃÇ×ØÇÙßÔßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÑÃÔÎÙÎÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ

Τιμή πτήσης
¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖÚÂÙÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÃÊÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÛÇ
ÑßÓÇÃÔËÚÇÏÍÆØÜÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇÔ¦ËÖÏÈ¦ÚÎÄÖÜÝÁÞËÏÇÔÇÌÁØËÏÕ
ªÁÓÕÑÁØÓÖËØÍËÔÏÑÄÝËÓÖÕØÏÑÄÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ3PSP\T¡ÏÇÖÚÂÙÎ
ÓËÚÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÇßÚÄÛÇËÃÔÇÏ

Είναι φθηνότερο
από μία πτήση με
ελικόπτερο και ανταγωνίζεται σε κόστος
τις υπηρεσίες ενοικίασης λιμουζίνας.
ÊÎÒÇÊÂÌÚÎÔÄÚËØÎÇÖÄËÒÏÑÄÖÚËØÕÇÔÚÇÍÜÔÏàÄÓËÔÎÙËÑÄÙÚÕÝÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÒÏÓÕßàÃÔÇÝ
ÏÇÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÓÁÞØÏÚÕ¬àÕÔ¢
ÁÔËÔÚÏ®ÁÔÇÚÇÐÃÚÎÝ<ILYÑÕÙÚÃàËÏÇÖÄÁÜÝ ÊÕÒ¦ØÏÇ
¬ÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÖÁÔÚËÌÕØÁÝÍØÎÍÕØÄÚËØÇÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÇØ¦ÍËÏÓÎÊËÔÏÑÕÆÝØÆÖÕßÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÛÄØßÈÕ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÓÏÇÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßËÃÔÇÏÄÚÏÇÖÕÍËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏ

ÖØÕÙÍËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÛÁÚÜÝÞÜØÃÝÔÇ
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÊÏ¦ÊØÕÓÕÝÇÖÕÍËÃÜÙÎÝ
ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝßÖÕÊÕÓÁÝ
3PSP\TÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÒÒÇÚÄÙÇ×ÙÚË
ÔÇÌÁØËÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÑÇÏÔÇÖØÕÙÒ¦ÈËÏÚÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ
ÇØÏÛÓÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÊÂÒÜÙËÙÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕß)SVVTILYNV§Ú¦ÔÏËÒÃÍÑÇÔÚÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ3PSP\T
©ÑÏÔËàÏÑÄÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ;LUJLU[ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÔËÕÌßÕÆÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ
3PSP\TËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÇØÞÏÑ¦ÙËÊÆÕÂÚØËÏÝ
ÓÎÚØÕÖÄÒËÏÝÓËÇØÑËÚ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙÕÊÕÌÄØÇ
ÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ÙÚÎÔÑ¦ÛËÚÕÖÕÛËÙÃÇÖÏÖÒÁÕÔ Το φουτουριστικό~Ñ{ÐË{ÐÑÜ³iTÉÙËÑÊ³ÈÑÉ¨~Ò×Ø³iØoÉ¨ÐÑ{~ÊØ©²>¦²wºxxº¨ÑoÐÑ³ËiÉ³i
Î3PSP\TÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ ¨³i³È~Ñ{~Ê³ÊiVÐÉ³ÒTÉÙÌ³ÓÉ¨ÑT¨Ì{ÑÉÂÓÜ{ÂiØ~Ñ{Ù~{ÐÑ³{~³ÊÉ(Ñ¨Ì³{Ð¨ÉËÑÜÉ{w
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÑÇÏÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ ³È¨oÉË~Ñ{ÑÈ³ÌÐÑVÙiÜÑÙÊT¨ËØ{ÜÌ³VÙ{ÑÚÓ³É{ÐËÑÚÓi{ÜÌ³È~Ñ{³ÓÉ¨{ØÚÓÉ{ØÉ{KÑ³
ÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÎÝÑÏÔÎÚÂØËÝÓÖÇÚÇØÃËÝÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÄ ÚÎÝ3PSP\TËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÎÒËÑÚØÏ- Ìß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÎ(PYI\ZÑÇÏ ÁØËßÔÇÚÎÝ(PYI\ZÙÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÃÍÑÇÔÚ
ÑÄÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÖÕßßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏ Î)VLPUNËÖËÔÊÆÕßÔÍÏÇÚÎÊÎÓÏ- ÖÚÂÙÎÝÙËÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÇËØÕÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎ ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÇÖÄ ÕßØÍÃÇÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÑÇÏÇßÚÄÔÕÓÜÔ ÙÑ¦ÌÕÝÇÔÚÏÊØÕÆÔÛËÚÏÑÄÚËØÇÚÇ
ÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝ3PSP\T ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔ¥ÙÚÄÙÕÖØÄÙÌÇÚÎ ¦ÚÕÓÇÎÒÏÑÃÇÝÇÖÄÁÜÝËÚ×Ô
ÙÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÎÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÕßÝ
ÁØËßÔÇÚÎÝ(PYI\ZÊËÃÞÔËÏÄÚÏÚÕ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÎÒÏßÖËÆÛßÔÕßÝÌÕØËÃÝÙËÑÇÏß- Απήχηση
ÑÕÏÔÄÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÇØÑËÚ¦×ØÏ- ÑÃÇÝÇÖÄÁÜÝËÚ×ÔÇÙÏÑÕÃ
Ø×ÖÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÎÒËÑÚØÏÑ×Ô ÓÕ×ÙÚËÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÖÚÂÙÎÙËÓÎ ÒÄÍÕÏÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÚÕÑÕÏÔÄ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂßÖÎØËÙÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ¡ÄÒÏÝ ËÑÌØ¦àËÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝËÃÔÇÏÚÕàÂÇËØÕÖÕØÃÇÝÚÜÔ-((ÑÇÏÚÕÔ ÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÇÚÇ- ÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔßÖÕÙÚÂ- ÚÎÓÇÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÄÙÜÔÈØÃÙÑÕËßØÜÖÇáÑÄÕØÍÇÔÏÙÓÄÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ ÙÑËßÇÙÚ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô¡ËÚÇÐÆ ØÏÐËÖÒÂØÜÝÂÓËØÏÑ×ÝÚÁÚÕÏÕß ÔÚÇÏÙÚÕÁÊÇÌÕÝÑÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝ,(:(¬ÕÓÕÔÚÁÒÕ ÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏÔËÕ- ËÃÊÕßÝÖÚÂÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ ÍÏÇÚßÞÄÔÎÞÕØØÆÖÇÔÙÎ

Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης και η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου:

¹¬²¶ίτη¦´º¸¹®·¸¹´¬±´¹®¯Á
´°®¹®¸¹®¯Á¢²¹¶´¡²´·´°´±¾²¤©¬·¸¹¬²ª±ª¸ό.
Συντονιστής
Απόστολος Γ. Κουρουπάκης
Υπεύθυνος Ύλης εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Αντρέας Παράσχος
Διευθυντής εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πρέσβης Αλέξανδρος Ν. Ζήνων
Πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών
Aντρέας Μαυρογιάννης
Διαπραγματευτής Ελληνικής Κοινότητας

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο συγγραφέας Ιωάννης Κασουλίδης.
Θα ακολουθήσει cocktail.
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Αυξάνει η Κίνα
τις πωλήσεις
αμερικανικών
ομολόγων
Ανησυχία στις αγορές, καθώς τον Μάρτιο
πώλησε τίτλους αξίας 20 δισ. δολαρίων
Διαψεύδοντας ÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÎ ÃÔÇÁÞËÏÂÊÎËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÚÕßÖËØÄÖÒÕÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏ
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕ
ÁÞËÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÖÕÒÆÖØÕÚÕÆ
ÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÎÁÔÚÇÙÎÓËÚÏÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÎÇÐÃÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕÏÒÏÍÍÏ×ÊËÝÆÉÕÝ
ÚÜÔÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÑÇÚÇÓÇØÚßØËÃÚÎÞÇ×ÊÎÇÔÏÙÕÓÁØËÏÇ
ÙÚÕÊÏÓËØÁÝËÓÖÄØÏÕÓËÚÏÝ
©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕËÑÃÔÕÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÖÜÒËÃÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÇÖÄ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÁÚÙÏ
Ñ¦ÛËÓÂÔÇÓÁÞØÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ¡ÕÔÇÊÏÑÂËÐÇÃØËÙÎÄÒÕÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÕ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÝÕÖÄÚËÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÇÍÕØ¦¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÖ¦ÔÚÜÝÖ×ÒÎÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝÇÐÃÇÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝ
ÖÕßÁÞËÏÖÜÒÂÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÆÕÁÚÎ
ËÜØÎÚÏÑ¦ÕÏÓÇàÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÛÇ
ÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÝÑÇÏÙË¦ÔÕÊÕÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕßÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝËÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÜÔ

¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÁÞËÏ
ÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑÇÛ×ÝÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕß
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖ¦ÔÚÇÇÙÌÇÒÂÑÇÚÇÌÆÍÏÇÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙËËÖÕÞÁÝ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ©ÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔ
ÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÞÛËÝÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÙÚÕ ÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÜÙÚÄÙÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÊËÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙË
ÓÇàÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÚÃÚÒÜÔÊËÔÖÇÆËÏÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕ¬ÄØÙÚËÔÒÕÑÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
+L\[ZJOL)HURÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏ
ÙßÔËÞ×ÝÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ØÜÚÕÆÔÔÇÓ¦ÛÕßÔÇÔÕÇÙÏÇÚÏÑÄÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÍÃÍÇÔÚÇÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÄÚÕËØÍÇÒËÃÕ
©ÖÜÝÁÞÕßÔÈÁÈÇÏÇËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÖÜÒ×ÔÚÇÝÓÇàÏÑ¦ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÎ ÃÔÇÓÖÕØËÃÔÇÇßÐÂÙËÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇßÖÕÔÕÓËÆËÏÑÇÏÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÖÒÕÆÚÕß
ÖÕßÊÏÇÑØÇÚËÃÎÃÊÏÇÑÇÛ×ÝÛÇ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÎÇÐÃÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÏ»ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÑÇÏÁÜÝÚ×ØÇÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔÛËÜØÕÆÙËÖÜÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÇßÚÂ

Το Πεκίνο διαθέτει
αμερικανικά ομόλογα
ύψους 1,12 τρισ. δολ.,
που για πολλούς αναλυτές αποτελούν το
«πυρηνικό» όπλο του.
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÇÖÕÚØËÖÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÎÍËÙÃÇÖÕßÛÇ
ÙÚØËÌÄÚÇÔÙË¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝÓÁÚØÇÇÔÚËÑÊÃÑÎÙÎÝ¬×ØÇÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÚÕËÑÃÔÕ
ÑÇÚÁÌßÍËÙÚÕÖßØÎÔÏÑÄ®ÄÖÒÕ
ÚÕßÖÕÒÆÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ¥ÝËÑÚÕÆÚÕß
ÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÇÔÎÑÃÔÎÙÎÚÕß
ËÑÃÔÕßÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ
ÇÙÑÂÙËÏÖÃËÙÎÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ßÔÂÛÜÝÎ ÃÔÇÖÜÒËÃÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÄÚÇÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÚÂØÏÐÎÚÕ
ÔÄÓÏÙÓ¦ÚÎÝÇÌÕÆÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ

Προειδοποιητικές βολές

ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖÜÒËÃÊÕÒ¦ØÏÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ)SVVTILYNÕ¬àÏÔ
¬ÇÔÕÆÚàÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ*VS\TIPH;OYLHKULLKSL
0U]LZ[TLU[Z ÚÄÔÏÙË ÖÜÝ Î
ÑÃÔÎÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝÔÇÖÜÒÂÙËÏ
ÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÇÖÕÚËÒËÃÄÔÚÜÝÑÃÔÊßÔÕÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÑÃÔÎÙÎ
ÇÔÚËÑÊÃÑÎÙÎÝÄÙÕÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎ
ÚÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ® ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕ
ËÑÚÏÓ¦ÑÇÏÕÔÚØÏÕß¡ÖØÁÔËØ
ÖÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-;ÖØÕËÐÕÌÒËÃÄÚÏÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÇßÚÄ
ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÄÙÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÔÄÓÏÙÓ¦ÚÕßÝ®
Ø¦ÍÓÇÚÏÚÕÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÖ×ÒÎÙÇÔÕÓÄÒÕÍÇÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÇÐÃÇÝ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÊÎÒÇÊÂÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔ
ÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÊÏÇÑØÇÚÕÆÔ
ÑÃÔÎÙÂÚÕßÝÚÄÚËÙÚÄÞËßËËßÛÁÜÝÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÍÕß¦ÔÖÕß
ßÖÕÞÜØÕÆÙËÑÇÚ¦ ÑÇÛ×ÝÎ
Þ×ØÇÍÔ×ØÏàËÇÙßÔÂÛÎËÑØÕÂ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔ

Εντονη ÇÔÎÙßÞÃÇ ÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎ ÃÔÇÙË
ÓÇàÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔËÃÞËËÔÙÖËÃØËÏ ÏÔÁàÕÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÎËßÚÁØÇÚØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÖØÕÚÕÆÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÔÁÌËØËÓË[^LL[
ÚÕßÄÚÏÕÏØÞÁÝÚÎÝ ÃÔÇÝËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇØÞÃÙÕßÔ
ÔÇÐËÖÕßÒÕÆÔ®ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÞØÁÕÝ
¬ÕËÔÒÄÍÜÓÂÔßÓÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÙËÓÏÇÏÊÏÇÏÚÁØÜÝËßÇÃÙÛÎÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÛ×ÝËÃÞËÂÊÎÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄ
ÄÚÏËÃÞÇÔÖËØÏÁÒÛËÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÕÏ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÙÚÕËÑÃÔÕÑÇÏÑÒÏÓÇÑÜÔÄÚÇÔÎÁÔÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕËÑÃÔÕÇÔÇÑÕÃÔÜÔËÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÚÄÔÕßÝ
ÄÚÏÛÇÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙË
ÕØÏÙÓÁÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÜÝÓÁÚØÕ

Βαρύ πλήγμα από παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο
Σημαντική ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ¦ÔÕÊÕÝÚÕßÞØÁÕßÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕ ÚÕßÑÇÏÌßÍÂ
ÐÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÔÇÏÚÕÞËÏØÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔÇÒßÚÁÝÓËÍ¦ÒÜÔÚØÇÖËà×Ô
)HUR VM (TLYPJH 4VYNHU
:[HUSL`ÑÇÏ<):ÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ ÚÎÝ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÚÕ
 ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇ±ÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÕ ÄÖÜÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÎ)VM(ÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÖÄÇßÚÄÖÕß
ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÕÇØÏÛÓÄÝ®ÒÁËÏÙÚÕ
)SVVTILYNÎÒËÔ Ï¦ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÔÚÕ
ÖÒÂÍÓÇÖÕßÛÇÊËÞÛËÃÎ ÃÔÇ
ÎÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÁÔÚØÕÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÎËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÇÔÇÍÑ¦àËÏÖÕÒÒÁÝ

Ο κινεζικός ρυθμός
ανάπτυξης μπορεί
να υποχωρήσει κάτω
του 6%, εκτιμούν
μεγάλες τράπεζες.
ËÚÇÏØËÃËÝÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÖÒÎÙÏ¦àËÏÂÊÎ
ÙÚÕ ÚÕßÑÇÛ×ÝÚÕËÑÃÔÕÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËËÖÏÖÒÁÕÔ
ÊÇÖ¦ÔËÝÆÓÌÜÔÇÓËÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙË
ÁØËßÔÇÚÕß)SVVTILYNÕÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓÕÃÖÕßËÖÁÈÇÒÇÔÕÏ
ÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÆÉÕßÝÊÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÛÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÕÑÏÔËàÏÑÄÑÇÚ¦
 ÚÕ ÑÇÏÑÇÚ¦ËÖÏÖÒÁÕÔ Ë¦ÔÕ¬ØÇÓÖÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÖËÏÒÂÍÏÇËÖÏ-

H εκατέρωθενÉ{KÜÊÙÑÐ
ÚÑÑÑo~ÒÉ{ÜÜÓØÐÉ³Ñ{i³{~ÓØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØÑÉo~Ñ³ÑÜÉËÈ³iËÑ
ÈÕÒÂßÉÎÒÄÚËØÜÔÊÇÙÓ×ÔÙË
ÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÚÕÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÑÇÏ
ÃÔÇËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÊÇÙÓÕÆÝ 
ÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÇÚÁØÜÛËÔËÏÙÇÍÜÍÁÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔ ÃÔÇÛÇ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕ ÚÕ

Μείωση των αιτήσεων για
επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ4VYNHU:[HUSL`
ÇÚ¦ÚÎ*P[PNYV\WÕÏËÖÏÈÒÎÛÁÔÚËÝÂÊÎÊÇÙÓÕÃÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇËÑÇÚÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÔ ÃÔÇ¥ÙÚÄÙÕÎ
ÙÕÈÇØÄÚËØÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÞ×ØÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßËÃÔÇÏÎ
àÎÓÃÇÖÕßÛÇßÖÕÙÚËÃÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝÓÕÔÚÁÒÕ©ÏÊÇÙÓÕÃÖÕß
ÁÞÕßÔÂÊÎËÖÏÈÒÎÛËÃÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝÖÕß
ÊËÔÛÇÇÔÚÏÙÚØÇÌÕÆÔËÆÑÕÒÇ
ËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÌßÍÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÖÕßÂÊÎÊßÙÇÔÇÙÞËÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßËØÍÇÙÏÇÑÕÆÑÄÙÚÕßÝ²ÇÓÎÒÄÚËØÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙËÐÁÔÎÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇ
ÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÓÄÔÏÓÕÖÒÂÍÓÇÙÚÕÔ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝ®ËÐÎÍËÃ
Õ Ò¦ÕßÝ¡Ö¦ÇÔÚËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ:VJPL[L
.LULYHSL

Μεγαλύτερη ÚÕß ÇÔÇÓËÔÕÓÁÔÕßÂÚÇÔ
ÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÇØÞÏÑ×ÔÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔ
ÇÔËØÍÃÇÝÙÚÏÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÙËÔ¦ØÏÇÖÕßÛÁÒÕßÔ
ÚÎÔÏÙÞßØÄÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÔÇÓÎÔÑ¦ÓÖÚËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÓËÚÕËÑÃÔÕ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔ
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ßÉÎÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÖÇØ¦ÚÕÄÚÏÌÛÃÔËÏÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÖËØÏÑÕÖ×ÔÖÕßËÃÞËËÌÇØÓÄÙËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÁÒÎÐËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÇÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÕÏÇØÞÏÑÁÝÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ
ËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÇÔËØÍÃÇÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÚ¦ÙÚÏÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝÔÇÒßÚÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
9L\[LYZËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏÖÜÝÕÏ

Ακαρπες συναντήσεις τουρκικών τραπεζών - funds για κόκκινα δάνεια
Οι επενδυτικές
εταιρείες ζήτησαν
απομείωση 30% της
ονομαστικής αξίας των
δανείων που διατηρούν
οι τουρκικές τράπεζες.
ÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÔÇÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÏÄÙÕËÐÇÙÛËÔËÃÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÝ
ÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß
9L\[LYZËÃÞÇÔÂÊÎÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÓÁÙÇ
ÙÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÜÝÎÍÑßØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÖÇÌÁÝÓËÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇ
ÚÎÔÉÂÌÏÙÎÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÛÇÚÏÝ
ÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÇÖÄÚÎÊÏÇÍØÇÌÂÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÖ×ÒÎÙÎÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÙËÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÍÏÇÔÇ
ÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÕÏÇÖ×ÒËÏËÝËÖØ×ÚÎ

EPA

Σε αδιέξοδο ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇÚÎÔ
Ö×ÒÎÙÎÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÑÇÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÙÚÕÔÕØÏÙÓÄÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔ
ÖÎÍÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÞÛËÝÇÔ×ÔßÓÇ
ÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYNËÖËÏÊÂ
ÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝËÃÔÇÏËÓÖÏÙÚËßÚÏÑÁÝ
ÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÚÎÝÒÃØÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÖÁØßÙÏÇÖ×ÒËÙËÚÕ ÚÎÝ
ÇÐÃÇÝÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÁÞËÏ
ÇßÐÂÙËÏÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÊÇÔËÏÙÚËÃÙËÐÁÔÕ
ÔÄÓÏÙÓÇÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÇßÚÁÝÁÞÕßÔàÎÚÂÙËÏÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓËÚÕßÝÊËÃÑÚËÝ

Οι τουρκικέςÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ø~ÑÜÖ³Ñ{ÑÑ³ÉÉÂÓÜÚÈÉÓÑÌÜ~Ñ{{
É{ÙÉ{ÖÐÉÉ¨{KÒÜÜVÐÉ³i{~Ð{~ÊÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³Ñ³iT¨ÑÑ
ÓTÉ{È¨¨{~ÚÉË~Ñ³Ò´³Ù¶³¨ËÐi³È¸Æd

ÇÔÚËÑÊÃÑÎÙÎÝÍÏÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑÆÓÇÊÇÙÓ×ÔÖÕßËÖÁÈÇÒËÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ßÚÄÝÄÓÜÝÂÚÇÔÑÇÏÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßÚÕËÖÃÓÇÞÕ[^LL[ÖÁØÇÙËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕÇÔÚÇÒÒÇÍÂÇÖËÏÒ×ÔÑÇÏÕÏËÑÇÚÁØÜÛËÔ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÖËØÃÖËØÏÌØÕÆØÎÙÎÝ
ÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔËÃÞÇÔ
ÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÕÊÎÍÂÙËÏÙËÖÚ×ÙÎÚÇÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇÙÃÇÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÓËØÏÑÂÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÖØÕÙËÃÒÑßÇÔÍÏÇÇÑÄÓÎ
ÓÃÇÌÕØ¦ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÕÏ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕßÝßÖÕÞÜØÕÆÙÇÔ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÍÕß¦ÔÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÚÕ
ËÑÃÔÕÔÇÓÎÔËÖÏÒÁÐËÏÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÙÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔ
ÙÚÇÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ

Ì¦ÙÎÄÓÜÝÕÏËÖÇÌÁÝÓËßÖÕÉÂÌÏÕßÝÇÍÕØÇÙÚÁÝÄÖÜÝÎ.VSKTHU
:HJOZÑÇÏÎ)HPU*HWP[HSÂÚÇÔ¦ÑÇØÖËÝÑÇÛ×ÝÊËÔÈØÁÛÎÑËÑÕÏÔÄÁÊÇÌÕÝÙËÈÇÙÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÆÓÌÜÔÇÓË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÎÍÁÝÚÕß)SVVTILYN
ÕÏËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝàÂÚÎÙÇÔ
ÇÖÕÓËÃÜÙÎ ÚÎÝÕÔÕÓÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÐÃÇÝÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÂÑÇÏÓËØÃÊÏÕÙÚÇ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÁÞÕßÔßÖÄÚÎÔÑÇÚÕÞÂÚÕßÝÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÇØÔÂÛÎÑÇÔÚÎÔÄÖÕÏÇÊÏÇÍØÇÌÂÊÇÔËÃÜÔÖØÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÂÚÕßÝ¬Õ9L\[LYZËÃÞË
ÇÔÇÌÁØËÏÔÜØÃÚËØÇÙÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖÜÝÕØÏÙÓÁÔËÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÎØÕÆÔËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÍÏÇÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
¡ÄÔÕÙÚÕÔËÔËØÍËÏÇÑÄÑÒ¦ÊÕÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÏ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÝ
ÑÒ¦ÊÕÝÑÇÏÇßÚÄÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ

ÇÏÚÂÙËÏÝÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÛÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÔÙÚÏÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÙÚÎÆÙÎ
ËÑÌØ¦àÕßÔÌÄÈÕßÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÓÏÇÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÚÎÔ
ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ¥ÙÚÄÙÕÎ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÓËÚÎÔÇÔËØÍÃÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÕ ÖÕßËÃÔÇÏ
ÚÕÞÇÓÎÒÄËÚÃÇÝ
¡ÃÇÇÑÄÓÎÛËÚÏÑÂËÃÊÎÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÂÚÇÔ
ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÔÁÜÔ
ÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÑÇÚ¦ ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÓÖÕØÃÕßÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÙÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦
ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ

Προειδοποίηση
από τη Moody’s
Η Τουρκία ÞØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÑÇÏÇÐÏÄÖÏÙÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÔÁÇ
ßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
4VVK`»Z¦ÔÊËÔÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÁÔÇÇÐÏÄÖÏÙÚÕÑÇÏËßØËÃÇÝ
ÑÒÃÓÇÑÇÝÙÞÁÊÏÕÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛÕÆÔÚÇÊÏÇØÛØÜÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÚÄÚËÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÖÏÁÙËÏÝÍÏÇ
ÓÏÇÔÁÇßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎ®ËÃÖËÕ
ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÙÚÎ
4VVK`»ZÈÁÓÇáÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÆÍÕßÙÚÕÎ¡VVK`»Z
ßÖÕÈ¦ÛÓÏÙËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕH

ΔΙΕΘΝΗ
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Ενδείξεις
ανάκαμψης
της γερμανικής
οικονομίας
Την «πρώτη ÇÞÚÃÊÇËÒÖÃÊÇÝ®ÇÖÕÚÁÒËÙËÑÇÚ¦ÚÕÔËØÓÇÔÄßÖÕßØÍÄ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØÕ
ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÚ¦ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÊÆÕÙßÔÇÖÚ¦ÚØÃÓÎÔÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ¥ÙÚÄÙÕÕÒÚÓ¦ÏËØÄÖÜÝ
ÑÇÏÖÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔÄÉËÏÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÚÎÛËÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÖÕßÞÇØ¦àËÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÁÚÕÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ
ËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÑÇÚ¦ 
ÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÖØÕÙÌÁØËÏËÒÖÃÊÇÍÏÇ
ÖËØÇÏÚÁØÜÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕÊËÆÚËØÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÞËÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦
 ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÑÇÏËÃÞËÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚ¦ÙÏÓÎÚÕ
ÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝ
ÕØÏÇÑ¦ÚÎÔÆÌËÙÎ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÎÔËÔÏÙÞßÓÁÔÎËÍÞ×ØÏÇ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÏÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇÖÃ-

ÙÎÝÇßÐÎÓÁÔËÝÂÚÇÔÑÇÚ¦ÚÕÇq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙËÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ
ÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÜÙÚÄÙÕÕÏÑØÇÚÏÑÁÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔËÒÇÌØ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂ
ßÖÎØËÙÃÇ
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦
ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÓÄÔÕÔËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÈ¦ÒÕßÔÚØÏÑÒÕÖÕÊÏ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÕØÏÙÓÁÔÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝ±ÖÄ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔËÖÇØÑÂÒÄÍÕÍÏÇ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕ
ÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÍÏÇÚÕÒÒ¦
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝ
ÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÓÖÄØÏÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÄÚÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ
ÔÚØÁÇÝÄÏËØÒËÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎÔ
+LRH)HUR
ËØÓÇÔÃÇÜÝÚËØ¦ÙÚÏÇËÐÇÍÜÍÏÑÂÊÆÔÇÓÎÖÇØÇÓÁÔËÏÁØÓÇÏÕÚÜÔ
ËÐËÒÃÐËÜÔÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕß©ÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓÕÃÖÕß
ËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÏÈÇØÆÔÕßÔ
ÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÇßÐÎÓÁÔÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆ

EPA

Ικανοποίηση Βερολίνου για αύξηση
του ΑΕΠ κατά 0,4% το α΄ τρίμηνο

«Οι διαμάχες TÉ³{~Ò ÐÉ³Ù{ÉÚÓØÉÐÌ¨{Ñ¨ÑÐÓÈÒÜÈ³ÉØ(¨ÓÉ{Ñ~ÒÈÐÉÌV³{Ð¨ÖÐÉ³ÉÑK¨ÖÐÉo¨Êo¨ÑK{{ÐÉØÜÖÉ{ØVÈÚÑÉ{³¨ÓÈ³ÉÜÉÖÚÉ¨ÉÐÌ¨{$Ü{×ÉÜÖ³Ñ{ÉÂÑÈ³ÖuVÙÊÜÉÉ¨ÐÑÌØÈÈ¨oÌØ${~ÐËÑØ(Ó³É¨åÜ³ÐÒ{É¨

Η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης
το πρώτο τρίμηνο
του 2019 στη Γερμανία
οφείλεται κυρίως στην
ενισχυμένη εγχώρια
κατανάλωση.
ÑÒÃÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÇÔÇÈÕÒÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÓËÏÜÓÁÔÎÝ
àÂÚÎÙÎÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ©ÏÊÏÇÓ¦ÞËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÖÇØÇÓÁÔÕßÔ¦ÒßÚËÝØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓË×ÙÚË
ÔÇÈØÕÆÓËÍØÂÍÕØÇÈÏ×ÙÏÓËÝÒÆÙËÏÝÖÕßÛÇËÖÏÚØÁÖÕßÔÚÕËÒËÆÛËØÕËÓÖÄØÏÕ©ÒÕÏÜÌËÒÕÆÔÚÇÏËÐ
ÇßÚÕÆ®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÙÚÕ9L\[LYZ
ÕÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝ
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÝÍÏÇÖÏÛÇÔÂÇÔÇÚØÕÖÂÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÇqÚØÏÓÂÔÕß

ÌÄÙÕÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÎÞÛËÙÏÔÂÖÒÎØÕÌÕØÃÇÄÚÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÛÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÑÇÚ¦ÁÐÏ
ÓÂÔËÝÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇËÖÏÈÕÒÂ
ßÉÎÒÄÚËØÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÏÝÎËÐÁÒÏÐÎ
ÇßÚÂÛÇËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÍÏÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏ
ÚÕÎËØÓÇÔÃÇËÐÂÍÇÍËÙÚÏÝ
ÕÞÂÓÇÚÇÇÐÃÇÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÕß)YL_P[ÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÑÄÓÎËÔÊËÞÄÓËÔÎÖÇÍÃÊÇÍÏÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÖËØÏÕØÃàËÏÚÏÝËÒÖÃÊËÝÍÏÇËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÛÇÙÎÓËÏ×ÙËÏËÚÂÙÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÄÒÏÝ ÚÕ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÄÚÇÔÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÂÚÇÔ ÖÇØ¦ÚÏÝÇÔÇÚÇØÇÞÁÝ
ÙÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ

Επιβράδυνση ανάπτυξης στην Κίνα τον Απρίλιο
Η κινεζική ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÚÕÔÖØÃÒÏÕÓËÚÏÝÒÏÇÔÏÑÁÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÔÇßÖÕÞÜØÕÆÔÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÏ ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÂÚÇÔÇÔÂÙßÞÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕ ÃÔÇÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÑÇÏÎËÖÏÈÕÒÂ
ËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓ×ÔÇÖÄÚÏÝ
ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÜÝ
ÚÕËÑÃÔÕÛÇËÍÑØÃÔËÏËÖÏÖÒÁÕÔ

ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÖØÏÒÃÕßÊËÃÞÔÕßÔÖÄÙÕËß¦ÒÜÚÎÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÎÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÑØÏÈ×Ý
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÑÒÏÓÇÑ×ÔÕßÔÚÎÔÖÃËÙÎÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕ
 ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕËÔ×ÇÖËÏÒÕÆÔÔÇÖØ¦ÐÕßÔÚÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ
2ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
©ÏÖÜÒÂÙËÏÝØÕÆÞÜÔßÖÕÞ×ØÎ-

A.P.

Η υποχώρηση λιανικών πωλήσεων, βιομηχανικής παραγωγής
και επενδύσεων
φέρνει πιο κοντά
νέα μέτρα στήριξης.

Οι πωλήσεις¨ÖTÈT¨iÑ³å¨ËÜ{³iËÑo{Ñ¨³i×¨ÒÑÌ³¸ÆÆ
ÙÇÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÙÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ ËÔ×
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÖÃÊÕÙÎÖÕßËÃÔÇÏ

ÎÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝ
ÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÜÝÕÏ
ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÓËÏ×ÔÕßÔ

ÖÒÁÕÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÞØÂÙÎÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÖÏÕÇÑØÏÈ¦ËÃÊÎÄÖÜÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÊÁÑÇÚÕÙßÔÇÖÚÄ
ÓÂÔÇÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ
©ÏÇÊÆÔÇÓËÝÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÕÌËÃÒÕÔÚÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏ
ÙÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÎÝÓËÙÇÃÇÝÑÇÏÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ9L\[LYZ
Õ§ÏÕßÁÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
/^HIHV;Y\Z[©ÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝ ÃÔÇÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÑÇÚ¦ ÊÎÒÇÊÂ
ËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔØßÛÓÄÓËÚÇÈÕÒÂÝ ÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÔÇÒßÚÁÝÖÕßËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÓÁØÕÝÙËÁØËßÔÇÚÕß
9L\[LYZËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏØßÛÓÄ
ÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô
ÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÚ¦ ©ÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝ ÃÔÇÝËÖÃÙÎÝËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑÇÔÚÕÔÖØÃÒÏÕËÔÓÁÙÜ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÙÚÕËÓÖÄØÏÕÇÒÒ¦
ÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÓËÏÜÓÁÔÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÔ×ÑÇÏÕØßÛÓÄÝ
ÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÔÁÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÂÚÇÔÇÙÛËÔÏÑÄÝÓËÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÙÚÎÔ ÃÔÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÇÙÛËÔÏÑÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÞ¦ÔËÏÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÖßÒ×ÔËÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÑØÏÈ×Ý
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕßÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÛ×ÝÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÏÝ

Θετική εικόνα στην Ευρωζώνη
Η Eurostat ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÞÛËÝÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÙÚÕ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ 
ÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÊÆÕÚØÃÓÎÔÇË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËØßÛÓÄ 
ÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝ
ÏÚÇÒÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÖËØÏÁÖËÙËÙËÆÌËÙÎÍÏÇ
ÚØÃÚÎÌÕØ¦ÓÁÙÇÙËÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ 
ÚÎÇÒÒÃÇËÖÃÙÎÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑË
ÇÆÐÎÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÑÇÚ¦ ËÔ×ÚËØ¦ÙÚÏÕ¦ÒÓÇ
ÁÑÇÔËÑÇÏÎÏÙÖÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÎÕÖÕÃÇËÔÏÙÞÆÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ±ÉÎÒÄØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÙÎÓËÃÜÙËÎ ÆÖØÕÝ

ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇßÐÂÛÎÑËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÑÇÚ¦ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝ©ÏÛËÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÙÂÑÜÙÇÔÓËÍ¦ÒÕÈ¦ØÕÝ
ÇÖÄÚÕßÝ×ÓÕßÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÄÚÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÇÚØÁÞÕÔÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÑÇÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß 
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÙßÔËÊØÃÇÙÂÚÎÝ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÔÃÕßÎßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÈ¦ÙËÏÚÜÔÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑÇÛÕØÃÙËÏÚÕßÝÄØÕßÝÖÇØÕÞÂÝÔÁÜÔÌÛÎÔ×ÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÜÔÊÇÔËÃÜÔÖØÕÝÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ

Μείωση των λιανικών
πωλήσεων στις ΗΠΑ
Παρόμοια ËÏÑÄÔÇ ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÔÖØÃÒÏÕÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÑÇÏÎÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏ
ÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÁÞÕßÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÛÇÖÒÂÐËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÄÈÒËÉÎ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÏÝÇÍÕØÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ©ÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÏÝÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÔ×
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏÙÚÕ
9L\[LYZÇÆÐÎÙÂÚÕßÝÑÇÚ¦ 
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÑÇÚ¦ ËÔ×ËÃÞËÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
 ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÇÏËÃÞËÓËÏÜÛËÃ
ÑÇÚ¦ ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ-LK
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÑÇÚ¦ ÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÕÏÔÂÝÜÌÁÒËÏÇÝ
ÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÑßØÃÜÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÇÒÕÆÑÇÏØÕÆËÔ×Î
ÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔËÐÕØÆÐËÜÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÇØÇÍÜÍÂ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÕÔÖØÃÒÏÕ
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Οι λιανικές
πωλήσεις στις ΗΠΑ
συρρικνώθηκαν
κατά 0,2% ενώ
οικονομολόγοι είχαν
προβλέψει αύξησή
τους κατά 0,2%.
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Παλιά και μικρά
διαμερίσματα
αγοράζουν
οι Ελληνες

Καθοδικά η οικοδομική
δραστηριότητα το α΄
δίμηνο στην Ελλάδα

Ανω των 30 ετών, έως 90 τ.μ. – Ελάχιστη
η ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Αποκλεισμένοι» από την απόκτηση
νεόδμητων κατοικιών και διαμερισμάτων, ακόμα κι αν αυτά είναι
απούλητα για περίοδο έως πέντε
χρόνια από την ολοκλήρωση της
κατασκευής τους, φαίνεται πως
βρίσκονται οι αγοραστές ακινήτων.
Ειδικότερα, στο σύνολο της χώρας,
το 2018, μόλις το 2% των αγοραπωλησιών αφορούσε διαμερίσματα
ηλικίας έως πέντε ετών. Μάλιστα,
στην Αττική δεν πωλήθηκε ούτε
ένα νεόδμητο ακίνητο ηλικίας έως
πέντε ετών.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει
με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αγοραπωλησίες που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, μέσω του δικτύου
μεσιτικών γραφείων της RE/MAX.
Εν ολίγοις, κανείς από τους πελάτες
της εταιρείας δεν επέλεξε κάποιο
νεόδμητο ακίνητο, τόσο λόγω του
υψηλού τους κόστους σε σχέση με
τα μεγαλύτερης ηλικίας ακίνητα
όσο και λόγω της περιορισμένης
πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της RE/MAX, το δημοφιλέστερο
ακίνητο για το ελληνικό αγοραστικό
κοινό αυτήν την περίοδο είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, ανακαινισμένο και σε καλή κατάσταση και
επιφάνειας έως 90 τ.μ. Ο λόγος
είναι ασφαλώς το χαμηλότερο κό-

στος σε σχέση με τα νεόδμητα ακίνητα, αν και οι κατασκευαστές δεν
φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα
για την έλλειψη αγοραστών, καθώς
συνεχίζουν να αυξάνουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία σχετικής έρευνα
της εταιρείας, το 2018 οι τιμές πώλησης των νεόδμητων αυξήθηκαν
κατά 7% πανελλαδικά, έναντι αύξησης 9% των μεταχειρισμένων
κατοικιών.
Σε κάθε περίπτωση, το 2018, οι
επτά στους δέκα αγοραστές πανελλαδικά προτίμησαν ακίνητα
ηλικίας άνω των 30 ετών. Αντιστοίχως, το 15% του συνόλου προτίμησε
ακίνητα ηλικίας 11 έως 20 ετών
ετών. Στην περίπτωση της Αττικής,
η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη
για τα νεόδμητα, καθώς δεν καταγράφεται ούτε μία συναλλαγή σε
ακίνητα ηλικίας έως πέντε ετών,
το κόστος των οποίων κινείται περί
των 2.500-4.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, ανάλογα με την περιοχή.
Ετσι, ακόμα και ακίνητα ηλικίας
έως 20 ετών αποκτήθηκαν από μόλις 12% του συνόλου των αγοραστών. Αντιθέτως, το 78% των αγοραπωλησιών στο λεκανοπέδιο αφορούσε ακίνητα άνω των 30 ετών!
Στη Θεσσαλονίκη, το 63% των αγοραστών προτίμησε ακίνητα άνω
των 25 ετών, ενώ περίπου το 20%
των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν
ηλικίας από έξι έως και 15 ετών.

To 2018, το δίκτυο της RE/MAX στην Αττική δεν πραγματοποίησε ούτε μία
συναλλαγή για νεόδμητες κατοικίες ηλικίας έως πέντε ετών, το κόστος των
οποίων κινείται στις 2.500-4.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, ανάλογα με την
περιοχή.







Το 2018, το 70% των
αγοραστών προτίμησε
ακίνητο που κατασκευάστηκε πριν από το 1988.
Μόλις 5% των ακινήτων που πωλήθηκε ήταν νεόδμητες κατασκευές.
Οσον αφορά την επιφάνεια,
στην Αττική, κυριάρχησαν τα διαμερίσματα μικρής επιφάνειας, καθώς το 41% κινήθηκε για την απόκτηση ακινήτων έως 70 τ.μ., ενώ
ένα ακόμα 40% των αγοραστών
προτίμησε ακίνητα επιφάνειας 71110 τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη, την μεγαλύτερη απήχηση είχαν τα ακίνητα επιφάνειας από 71 έως 110
τ.μ., συγκεντρώνοντας το 40% του
αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ

ΑΡΘΡΟ

ακολούθησαν με μερίδιο 20% τα
διαμερίσματα έως 50 τ.μ. Αντιστοίχως, τα διαμερίσματα από 51 έως
70 τ.μ. προτιμήθηκαν από το 18%
των αγοραστών.
Στην ανάλυσή της, η RE/MAX
επισημαίνει ότι «η αγορά ακινήτων
συνεχίζει να εμφανίζει αισθητά
σημάδια ανάκαμψης μετά μια παρατεταμένη κρίση που έπληξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τιμές
των ακινήτων αντικατοπτρίζουν,
σε μεγάλο βαθμό, την τάση που
επικρατεί και, κυρίως, τη χρόνο με
τον χρόνο αυξανόμενη ζήτηση».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τιμών έχουν διαδραματίσει και οι
αυξημένες αποδόσεις που προσφέρουν οι νέου τύπου βραχυχρόνιες
μισθώσεις, που πλέον έχουν κυριαρχήσει σε αστικά κέντρα αλλά
και σε πολλές τουριστικές περιοχές.

Επιβεβαιώνονται οι αναφορές φορέων της αγοράς ακινήτων περί
ενδείξεων «κόπωσης» στην αγορά
κατοικίας και κυρίως στις ανακατασκευές κτιρίων, προκειμένου
να αξιοποιηθούν μέσω των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε
σε αρνητικό πρόσημο και κατά
τον Φεβρουάριο, καθώς εκδόθηκαν συνολικά 955 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 177
χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 667,1
χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,1%
στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 21,5% στην επιφάνεια και κατά 26% στον όγκο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2018. Αντίστοιχα, η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 4,8% στον αριθμό
των αδειών, κατά 20,6% στην
επιφάνεια και κατά 25,2% στον
όγκο, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018.
Ανάλογη εικόνα υποχώρησης
είχε παρατηρηθεί και κατά τον
Ιανουάριο, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα είχε
περιοριστεί σε 847 άδειες, που
αντιστοιχούσαν σε 168,6 χιλιάδες
τ.μ. επιφάνειας και 719,3 χιλιάδες
κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 14,2% στην επιφάνεια και
κατά 9,1% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Πλέον, κατά το φετινό δίμηνο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 7,2%
στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 19,6% στην επιφάνεια και κατά 19,4% στον όγκο,
σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο

του 2018. Αντίστοιχα, η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει πτώση κατά 6,8% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 17,4% στην επιφάνεια και
κατά 17,5% στον όγκο, σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018.
Αντιθέτως, σε επίπεδο 12μήνου, με δεδομένο και ότι η πορεία
ήταν σταθερά ανοδική καθ’ όλη
τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους (και σε μεγάλο μέρος του
2017), η εικόνα παραμένει θετική.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
κατά την περίοδο των τελευταίων







Μειώθηκε κατά 7,2%
ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον
Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο.
δώδεκα μηνών, δηλαδή από το
Μάρτιο 2018 έως τον Φεβρουάριο
2019, στο σύνολο της χώρας, η
συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 15.201 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν
σε 3.447,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας
και 15.111,7 χιλιάδες κυβικά όγκου.
Σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση
κατά 7,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,8%
στην επιφάνεια και κατά 18,0%
στον όγκο.
Κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, η ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση
κατά 7,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών,
κατά 17,7% στην επιφάνεια και
κατά 18,1% στον όγκο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τοπικά Σχέδια... Back to the Future
Τα Τοπικά Σχέδια σκοπό έχουν να
παρέχουν τη γενική και ειδική καθοδήγηση ως προς τον σχεδιασμό
των περιοχών που καλύπτουν, να
επιλύουν ολιστικά όλα τα θέματα
ανάπτυξης, όδευσης οδικών δικτύων, ποδηλατοδρόμων, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης
του πληθυσμού και ένα σωρό άλλα
θέματα, με τη λίστα να είναι πραγματικά μεγάλη. Οι λέξεις κλειδί
είναι «ολιστική αντιμετώπιση».
Έχουμε ένα πολύ δημοκρατικό
σύστημα εκπόνησης Τοπικών Σχεδίων, τόσο δημοκρατικό που τελικά
αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα σε όλο της το μεγαλείο.
Ένας τυπικός οδικός χάρτης της
διαδικασίας είναι η μελέτη των
ιστορικών δεδομένων και πραγματικοτήτων των περιοχών που καλύπτουν, η καταγραφή τους, η σκιαγράφηση των μελλοντικών τάσεων,
η διαβούλευση με όλους, που περιλαμβάνει και δημόσιες ακροάσεις
όπου γίνονται συζητήσεις και καταγραφή των απόψεων, η εκπόνηση του Σχεδίου, η δημοσίευσή του,
η παροχή περιόδου ενστάσεων, η
αξιολόγησή τους και η αναδημοσίευση της τελικής μορφής του
Σχεδίου, οπότε και οριστικοποιείται.
Υποτίθεται πως τα Τοπικά Σχέδια
πρέπει να αναθεωρούνται ανά πενταετία. Αυτό δεν ίσχυσε σχεδόν
ποτέ.
Σχεδόν πάντα οι αναθεωρήσεις
τους έγιναν και γίνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Πιστεύω πως η κύρια αιτία είναι η
χρονοβόρα διαδικασία της εξέτασης
των ενστάσεων με αποτέλεσμα να
μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ αρχικής δημοσίευσης
και οριστικοποίησης.








Εχουμε ένα πολύ
δημοκρατικό σύστημα
εκπόνησης Τοπικών
Σχεδίων. Τόσο δημοκρατικό που τελικά αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα σε όλο της
το μεγαλείο.

Το τελευταίο Τοπικό Σχέδιο της Πάφου ήταν του 2013, δηλαδή σχεδόν έξι χρονών και η πρόσφατη ακύρωσή του έθεσε σε ισχύ αυτό του 2006, δηλαδή μας πήρε δεκατρία χρόνια πίσω.
Έπειτα έχουμε την περίπτωση
ένα Τοπικό Σχέδιο να προσβληθεί
για τον άλφα ή βήτα λόγο και να
ακυρωθεί. Μπορεί να είναι και ο
πιο ηλίθιος λόγος, αλλά να είναι
ικανός να ακυρώσει ένα ολόκληρο
Σχέδιο.
Και όταν συμβεί αυτό τίθεται
σε αυτόματη εφαρμογή το αμέσως
προηγούμενο. Είναι κάτι σαν το
«backup» που κάνετε (ή οφείλετε
να κάνετε) στον υπολογιστή σας
και στο κινητό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν για κάποιο
λόγο «κρασάρει» να μπορείτε να

το επαναφέρετε στο προγενέστερο
στάδιο – χάνοντας φυσικά ό,τι είχατε έκτοτε. Αν δεν κάνατε «backup» τότε είστε αναγκασμένοι να
το επαναφέρετε στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις – ενδεχομένως αφού
πρώτα το κάνετε format χάνοντας
τα πάντα.
Αντιλαμβάνεστε πως σε μια χώρα που προσπαθεί από τη μια να
πετύχει εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη και από την άλλη μια στραβή
να παίρνει το όλο πλαίσιο πίσω
πέντε έως δεκαπέντε χρόνια, είναι
επιεικώς απαράδεκτο. Το πιο πρό-

σφατο παράδειγμα είναι αυτό της
Πάφου. Το τελευταίο Τοπικό Σχέδιο
ήταν του 2013, δηλαδή σχεδόν έξι
χρονών και η πρόσφατη ακύρωσή
του έθεσε σε ισχύ αυτό του 2006,
δηλαδή μας πήρε δεκατρία χρόνια
πίσω.
Τέθηκε δημοσίως πως η πλειοψηφία των πολεοδομικών ζωνών
δεν άλλαξε μεταξύ των δύο Σχεδίων
και πως άρα εκεί που υπάρχει αρνητικός επηρεασμός είναι μόνο
στις περιπτώσεις που γεωργικές
περιοχές μπήκαν σε περιοχές ανάπτυξης ή εκεί που σημειώθηκε αύ-

ξηση συντελεστή δόμησης και
αριθμός ορόφων. Δεν ισχύει. Ακόμα
και στις περιοχές που οι ζώνες έμειναν οι ίδιες, άλλαξαν κάποια χαρακτηριστικά τους. Ένα παράδειγμα είναι το μέγιστο ύψος των επιτρεπόμενων οικοδομών σε μέτρα.
Αν δούμε για παράδειγμα την οικιστική πολεοδομική ζώνη Κα4,
αυτή προνοεί μέγιστο συντελεστή
δόμησης 120%, μέγιστο ποσοστό
κάλυψης 50%, μέγιστο αριθμό ορόφων 3.
Αυτά τα χαρακτηριστικά έμειναν
τα ίδια μέχρι το Τοπικό Σχέδιο του
2013. Όμως, το μέγιστο ύψος σε
μέτρα μέχρι το 2006 ήταν 11,3 μ.
ενώ το 2013 οριστικοποιήθηκε στα
13,5 μ. Παρόμοιες αλλαγές σημειώθηκαν σχεδόν σε όλες τις πολεοδομικές ζώνες επειδή είχε τότε κριθεί –έστω και με καθυστέρηση–
πως ο περιορισμός των 11,3 μ. δημιουργούσε χαμηλοτάβανα κτήρια
που δεν επέτρεπαν τη σωστή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων υπηρεσιών και επιπλέον στερούσε από
τους αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν
πιο ελεύθερα. Τώρα πήγαμε πίσω
στα 11,3 μ. και ανάλογα σε σχεδόν
όλες τις άλλες πολεοδομικές ζώνες.

Λυπάμαι, αλλά αυτή δεν είναι αμελητέα ή μικρή οπισθοδρόμηση. Για
να μην αναφερθώ στα νομικά ζητήματα που μπορεί να εγείρονται
για το αν είναι νόμιμες οι πολεοδομικές άδειες που έχουν χορηγηθεί
με βάση το ακυρωθέν Τοπικό Σχέδιο
και για το αν δύνανται να λαμβάνουν Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης και άρα Τίτλους οι ολοκληρωμένες οικοδομές.
Μετά έχουμε το θέμα των σύγχρονων αναπτύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες είναι
στοχευμένες σε ξένους επενδυτές
που επιδιώκουν μεταξύ άλλων και
πολιτογραφήσεις. Όλα αυτά τώρα
βρίσκονται στον αέρα και δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι αυτών που δεν δραστηριοποιούνται στην Πάφο. Και
αυτό είναι το λιγότερο. Σκεφτείτε
να σκάσει μια τέτοια βόμβα σε χώρες στο εξωτερικό – φυλλάδες των
οποίων έχουν μια μαγική ικανότητα
να οσφραίνονται τέτοιες τρικλοποδιές μας…
Και με όλα αυτά να αιμορραγούν,
οι διαδικασίες μας μας υπαγορεύουν
όπως το νέο Τοπικό Σχέδιο δημοσιευτεί μετά παρέλευση τριών τουλάχιστον μηνών. Ας κρίνουν αυτοί
που ασχολούνται αν αυτές οι διαδικασίες αρμόζουν σε αυτά που
θέλουμε να είμαστε.
Το θετικό της υπόθεσης είναι
πως έχουμε προηγούμενο Σχέδιο
για να ισχύσει. Αλλιώς θα καλούμασταν να κτίζαμε βάσει του οικισμού της Χοιροκοιτίας από την
εποχή της ακεραμικής νεολιθικής
περιόδου…

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Η «επιστροφή» του Λάνθιμου
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης θα γυρίσει ταινία μικρού μήκους σε συνεργασία με τη Λυρική Σκηνή και τον Οργανισμό ΝΕΟΝ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Θα ήθελε ÎÓÕßÙÏÑÂÔÇÙßÔÊß¦àËÏ
ÓÏÔÏÓÇÒÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÊßÔÇÓÏÙÓÄ®
×ÝÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃ"©Ï×ØÍÕÝ¦ÔÛÏÓÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÚÇÏÕÏ×ØÍÕÝ
ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝÖØÕÚËÃÔËÏÙßÔÛÁÚËÝ
ÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÓÁÏÒ
ÁÍÏÔËÖÏÕËÔÚÇÚÏÑÄÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏÇØÑËÚÄÝ
ÞØÄÔÕÝ×ÝÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕß
ÓÕßÙÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÛÇËÑÚËÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÓÖÇØÄÑ×ÝÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÛÔÏÑÂÝßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄ§©§ÖØÕÙÑÇÒÕÆÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕÔÏ×ØÍÕ¦ÔÛÏÓÕ,ÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÍßØÃÙËÏÓÏÇÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÈÒÎÛËÃ
ÓËàÜÔÚÇÔÂÓÕßÙÏÑÂÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÇÃÛÕßÙÇÚÎÝÙÚÕ §
ÚÕÔËØÞÄÓËÔÕÞØÄÔÕ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÍÔÜÙÚÄÑÇÛ×ÝÛÇ
ÙßÔÕÓÏÒËÃ®ÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÛÇËÖÏÒÁÐËÏÕÒÒÎÔÇÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÓÕßÙÏÑÂÛÇËÃÔÇÏ
ÚÕÒÏÓÖØÁÚÕÚÕß®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÕ
 ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝ
ÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕßÁÙÚÜ
ÓËÁÔÇÔÁÓÓËÙÕÚØÄÖÕËÖÏÙÚØÁÌÜ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÁÔÇÁØÍÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÁÔÇ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÑÆÑÒÕÓÕßÙÏÑÂÝ
ÑÇÏËÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÛÔÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂ
ÑÇÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ§©§®ÊÎÒ×ÔËÏ
ÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÙÚÎÔ ®¦ÔÚÇÓË
ËÔÊÏÁÌËØËÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑÇÒÕÆÓÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÜÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÛÇÙßÔÕ-
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«Είμαι ÜÖTÑ¨ÖÐÉØÈÓ³ÐÉÓÑÓÐÐÉ³¨ÌÉ{³¨Ó×³i ÜÜÒÙÑVÑ¨Òo³ÑØÓÑÓ¨o³ËÚÑ
Ñ¨È{Ñ³ÉËÉÓÑÜÖÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ~Ö~ÜÐÈ{~ÊØ~Ñ{É{~Ñ³{~³ÉTuVÜÓÉ{³itu{¨oØÒÚ{ÐØ

ÊËÆËÚÇÏÎÞÎÚÏÑ¦ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
àÜÔÚÇÔÂÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÔÁÕÍÏÇ
ÓÁÔÇÑÇÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔ®
ÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔ
ÊÆÕÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÚØÏËÚÕÆÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ;OL(Y[PZ[VU
[OL*VTWVZLYÖÕßÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÊÏËÛÔ×Ý®
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÏÊØßÚÂÝÚÕß§©§ÎÓÂÚØÎÝÇÙÑÇÒÄÖÕßÒÕÝ

ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÔÇÊ×ÙÕßÔËØÓÎÔËÃÇÙÚÎàÜÂÎÇÍÜÔÃÇ
ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÔÁÕßÁØÍÕß
ÓËÙßÍÑÏÔËÃÈÇÛÏ¦Ï»ÇßÚÄÙÚÎØÃàÜ
ÓËÔÁËÝÇÔÇÛÁÙËÏÝÚÕÁØÍÕÒÒÂÔÜÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑÇÙÑÇÒÄÖÕßÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝËÑÌØ¦àËÏÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦ÚÕßÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕß¦ÔÛÏÓÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®
ÓËÚÎÔËÓÖÒÕÑÂÚÕßÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖØ×ÚÎÊØ¦ÙÎÚÕß;OL(Y[PZ[

A.P. / THIBAULT CAMUS

«Η μουσική θα είναι
το λιμπρέτο του», λέει
με αφορμή το πρότζεκτ
του Γιώργου Λάνθιμου
ο καλλιτεχνικός
διευθυντής της Λυρικής
Γιώργος Κουμεντάκης.

VU[OL*VTWVZLYÂÚÇÔÎÇÔ¦ÛËÙÎ
ÙÚÕÔËÏÑÇÙÚÏÑÄ§ÃÑÕ§ÇßØÃÊÎÇØÞÁÝÚÕß ÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÙÚÎÔÚÕ5VSPTL;HUNLYL¡Î
ÓÕß¦ÖÚÕß®ÁÔÇÁØÍÕÖËØÌÄØÓÇÔÝ
ÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÙÏÑ×ÔÒßØÏÑ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÜÔ
©Ï×ØÍÕÝ¦ÔÛÏÓÕÝÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝ
ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÌÏÒÃÇ
ÞØÄÔÜÔ¡ÇÝËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÓËÙËÄÒÎÚÎÊÏÇÊØÕÓÂ

ÚÜÔÙÑÁÉËÜÔÖÄÚÇÖÏÕÇÖÒ¦ÁÜÝ
ÚÇÖÏÕÙÆÔÛËÚÇÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝ
ÑÇÏÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒËÃÖËÏÇÖÄ
ÚÎÙÎÓËØÏÔÂßØÏÑÂÑÎÔÂÑÇÏÚÕÔ
ÊÏËÛÔÂÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ®ÒÁËÏÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÑÏÇÍØÇÌ×ÔÚÇÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝ©Ï×ØÍÕÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÖÏÕÕÐßÊËØÑËÃÝÇÑØÕÇÚÁÝÖÕßÁÞÜ
ÍÔÜØÃÙËÏÑÇÏÓË¦ÖÕÉÎ¦ØÇËÃÔÇÏ

ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÝÊ×ÑÇÏÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÓËÓÁÏÒÓËÓÕßÙÏÑÁÝ
ÖÕßÛÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ËÏÑÄÔÇÝÓÕßÙÏÑÂÝ©Ï×ØÍÕÝÒÁËÏ
Ö¦ÔÚÇÒÃÍÇÃÔÇÏÒÇÑÜÔÏÑÄÝÑÇÏÁÞËÏ
ÁÔÇÊÏÑÄÚÕßÏÊÏÄÚßÖÕÞÏÕÆÓÕØÚÕ
ÕÖÕÃÕÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚË®
©ÒÒÎÔÇÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÖÕßËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙÚËØÁÜÓÇÓËÚÏÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÍÏÇ©ÙÑÇØÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ßÔÕÕÆÓËÔÎ®ÚÎÔÁÑÚÎÙÚÎÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇÚÕßÇÏÌÔÏÊÃÇÙËÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝÚÕßÓËÚÕÇÒÒÄÑÕÚÕ
ÆÌÕÝÚÕßËÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕ 
ÓËÚÕÔ ßÔÄÊÕÔÚÇ®ÚÕ^LPYK^H]L
VM.YLLRJPULTH®ÖÏÈÒÂÛÎÑËÓË
ÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÊßÙÕÃÜÔÕÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÇÖØÄÈÒËÖÚÕÙÆÓÖÇÔÚÕß
ÖÕßÓËÛÕÊÏÑ¦ÙßÔÁÛËÚËÓËÚÕÔÙÚËÔÄ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÙßÔÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕ
ßÛÆÓÎ¢ÏÒÃÖÖÕßÃÚËÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙË¦ÊËÏÇÊÜÓ¦ÚÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ËÃÚËÙËÓÏÇÁÖÇßÒÎÙÚÕÖÕßÛËÔ¦ÓË
ÓÏÇÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÃÚËËÐËÒÃÙÙËÏÚÕßÝÄØÕßÝ
ÚÎÝÓÇÆØÎÝÑÜÓÜÊÃÇÝÖÇØËÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÔÑÇßÙÚÏÑÂÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÎËÒÒËÏÖÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÚÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÔÇÏÙÕØØÕÖËÃ
ÇÑØÕÈÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑÄÉÎÚÕßÐßØÇÌÏÕÆ
ÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÚÕßÏ×ØÍÕß¦ÔÛÏÓÕßËÃÞËÙÚÏÝÊÆÕÖØ×ÚËÝÚÇÏÔÃËÝ
ÚÕßÜÝÈ¦ÙÎÚÎÓÏÑØÕÇÙÚÏÑÂÓËÙÕÇÙÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÄÓÜÝ
ÓËÚÇÙÞÎÓ¦ÚÏàËÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝÞ×ØÕßÝÖÕßËÖÁÒËÍËÙËÁÔÇÔÚÄÖÕ¶
ÇÒÒÕÆËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÑ¦ÚÏÖÕßÙË
ÖÇØÇÙÆØËÏÙËÓÏÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙËÓÏÇÊÏÑÂÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÒÁËÏÕ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝÕÖÚÏÑÂÚÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÒÒ¦ÊËÔËÍÑÒÜÈÃàËÏÚÕÔ
ÛËÇÚÂÙËÊÏÑÁÝÚÕß¸ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ¹ËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÝÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕ®
ÖØÄÚÇÙÎÚÜÔÊÆÕÕØÍÇÔÏÙÓ×Ô

ÚÕßÑÁÔÚØÏÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÖÜÝ
ËÐ¦ÒÒÕßÕÓÕÒÕÍËÃÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ
¦ÔÛÏÓÕÝÖÕßÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÏÝ ¦ÔÔËÝÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÑØÏÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕß
Õß¢ËÙÚÏÈ¦Ò

Το ρίσκο
ÏÇÚÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß§©§
ÒÃÔÇ ÕßÔÚÕÆØÎ¶ËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÓÇàÃÓËÚÕÔ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÓÕßÙÏÑÕÆ
ÖØÄÚàËÑÚ¶ÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÁÞËÏÚÕ
ÙÛÁÔÕÝÔÇ¸ËÖÏÙÚØÁÉËÏ¹ÓËÁÔÇÔÑÇÛÄÒÕßÙßÓÈÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÁÞËÚÇÏÔÇ
Ö¦ØËÏÁÔÇØÃÙÑÕ®
ØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝËÃÞËÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÓËÙËÔ¦ØÏÕÓÏÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÓÄÊÇÝÓËÓÕÔÚÁÒÕÚÎÔÓÇ
ÚÄÕßÔÚÎÓÃÇËÑÚÜÔÚØÏ×ÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚØÏ×ÔÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕß
,ßÔÕÕÆÓËÔÎ®ÔÇàÎÚËÃ¦ØÇÍËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÁÑÌØÇÙÎÝ"
ÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙËÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÖØÕÙÑÒÂÙËÏÝÖÕßÚÕßËÖÏÚØÁÖÕßÔ
ÖÕÏÑÃÒËÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÓÁÙÇÇÖÄ
ËÑÊÕÞÁÝÚÁÞÔÎÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÓËÂÞÜØÃÝÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄ¦ÐÕÔÇ"
Ð¦ÒÒÕßÑÇÏÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÊËÏÔÄÚÎÚÇÚÕßÏ×ØÍÕß¦ÔÛÏÓÕß
ÙÚÎØÃàËÚÇÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÙÆÔÛËÙÎ
ÚÜÔÖÒ¦ÔÜÔÑÇÏÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÜÔ
ÎÛÕÖÕÏ×ÔÙÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÚÕßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕßÚÎÔÑÃÔÎÙÎÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇËÔÚ¦ÙÙËÏÓÏÇÖÇØ¦ÚÇÏØÎÌÏÍÕÆØÇ
ÞÕØÕÆÙÚÇÇÔ¦ÑÚÕØÇÚÎÝÇÙÃÒÏÙÙÇÝ
ÔÔÇÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÚÜÔÚÏÕÆÇØÚ
½ÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌËÃØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÁÔÇ
ÍßÓÔÄÇÔÊØÏÑÄÖÇÞÆÖÒÇÊÇØÄÙ×ÓÇ
ÔÇÚØÇÔÚ¦àËÚÇÏÙËÙÚÏÍÓÁÝÐËÌÇÔÚ×ÓÇÚÕÝÚÎÝßÒÂÝËÔ×ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏ
ËÑÕßÙÃÜÝÙËÙÚÄÞÕ×ØÏÓÜÔÖÕØÚÕÑÇÒÏ×ÔÖÒÂÐÎËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ËÞÛØÄÝÚÕßÏ×ØÍÕß¦ÔÛÏÓÕßÑÇÏ
ÚÕÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖ¦ÔÚÇÓËÄÖÒÕ
ÚÕÔÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÞËÊÄÔËÓÓÕÔÏÑ¦
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kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Παρουσίαση βιβλίου
Μια παρουσίαση ÐÉ³itÜo³ÉT{~ÊoÐÒ³ÉÈiu³È³ÑÜi¨ËÙiV
oÉ{~ÖÉ{ÑooÉÜÓÑ³iØÈ¨{Ñ~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ0K{KÜË³iØ
ËÜiØ{TÑiÜËÙÈt ~ÉËØVÑÙ¨{³¨ËÉØu
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÉÜÒ{
{Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÉ{i
°ÑÑ¨Ño~ÖVÑ¨TÑ{ÜÌoØV{³¨{~ÌØ³ÓTiØ
Û{ioÊÐÑ³ÑÚÑÙ{ÑKÒÈ
{U³ËÐiØ{TÑiÜËÙiØV
ÐÒoØVÈoo¨Ñ×ÓÑØV ÜÓi:ÓÈVÙiÐ{o¨Ò×ØVÈoo¨Ñ×ÓÑØ~Ñ{Ò¨{ØÒÈV
iÚ{ÌØΤετάρτη 23 Μαΐου, ώρα 7:30
μ.μ. Shoe Factory, Ερμού 34, Λευκωσία.

Το Λεβέντειο ÛiÐ³{~ÌÈÉËÉÈ~ËÑØÈÉËÑ¨È{ÒÇÉ{³iÙ{ÑT¨{~ÒÒ¨¨i~³iTÓi³È(É³ÑÙÑ~³ÖÜÈÐÉ³iÌÜi³iØÉÈ~ËÑØÐÉ
³iÉ¨{Ù{~ÊÓ~ÚÉit(É³ÑÙÒ~³ÈÜØ
g ³ÈÉ{ØuVÉÉ{ÐÓÜÉ{Ñ.ÒKKÑ¨{³ÙÈÜËÙi Ñ¨ÈËÑ³È(É³ÑÙÒ~³ÈÜÈÉËÑ{Ù{ÑT¨{~Ò~Ñ{Ñ~Ñ³ÒÜÈ³Ñ
ÈÙÉÙÉÐÓiÐÉ³iÉ{~ÌÑ³iØÉÈ~ËÑØ³Ìo{Ñ³ÈØ³Ì{ÈØ~Ñ³Ë~ÈØ³iØÌ~Ñ{o{Ñ³ÈØÂÓÈØÉ{~Ó³ÉØ³iØ Ó~ÚÉiÐÉo~¨ÑKÖ¨ÉØV
×³o¨Ñ×ËÉØV~Ñ¨³w³ÒÜVÉ~ÙÌÉ{Ø
~Ñ{É{~Ñ³{~ÒÓ¨oÑVÑÑÙÉ{~ÖÉ{³iÐÑ{Üo{~ÌÉÖ¨Ø³iØ¨É{¨ÒØØ
ÑÑÌÑ³ÐÓ¨Ø³ÈÜÉÈ~{Ò³{~È³ËÈÈÙ{ÑÙÓTÉ³Ñ{~Ñ{¨ËÇÉ{³i
KÌ¨É{ÑÚÓÑ³iØÌÜiØ {Ù{~Ò³ÜÖ{×³o¨Ñ×{~ÌÑ¨TÉË³ÈÉKÓ³É{ÈÛiÐ³{~ÖÈÉËÈÑ¨È{ÒÇÉ{
ÌÉ{Ø³È(É³ÑÙÑ~³ÖÜÈÑÌ³d¬d
ÐÓT¨{~Ñ{ÜËo¨{³iÑÉÂÑ¨³iËÑ{Ñ
³ÈØ~ÖØ³iØÓ~ÚÉiØÇo¨Ñ×{~Ò
Ó¨oÑÑ¨ÑT¨ÊÚi~ÑÑÌ³iÉKÓ³É{
({Ñ~ÚÊ~iVÉ{~ËÜÑÉ~ÚÓÐÑ³ÑÑ¨ÑT¨ÊÚi~Ñ~Ñ{ÑÌ{Ù{³{~ÓØÈÜÜoÓØ Ó~ÚÉiÑ³ÉÜÉËÐ{ÑÒÜÜÈ
Ö×ÈØ¨Ì³ÑiÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{Ñ-

¨ÒÜÜiÜÑÐÉ³iÓ~ÚÉit(É³ÑÙÒ~³ÈÜØg²_¦>¦x_©u³iÉKÓ³É{
({Ñ~ÚÊ~iVÑÌ³{Ø¸Ñ¨³ËÈÐÓT¨{
³{Ø®.É³ÉÐK¨ËÈ¸ÆÛ{Ò¨~É{ÑÓØ

¸¸.É³ÉÐK¨ËÈÉKÓ³É{ÛiÐ³{~Ì
ÈÉËV~¨Ò³ÈØlw¬ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22661475,
22671997, www.leventismuseum.org.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

28 Κύπριοι διηγούνται
την ιστορία τους

«Δρομολόγιο 67»

Ανάμεσα³¸Æl~Ñ{³¸ÆdV~Ñ³Ò³i
Ù{Ò¨~É{Ñ³ÈÐ{Ü{o{Ñ³iÉÑÓi~Ñ{³ÉÑ~ÌÜÈÚÑÈÒo{Ì³ÈØVi
É¨ÐÑËÙÑ×³o¨Ò×Øx©>ºv¦É{~Ó×Úi~ÉÖ¨{ÈØÉÜÌ~Üi¨³iË~Ñ{
³ÈØ×³o¨Ò×iÉ³~ÑÚiÐÉ¨{Ì³ÈØ
É¨{KÒÜÜåÈ³ÓØ{{~ËÉØ×³o¨Ñ×ËÉØ~Ñ{{É~³É³ÑÐÓ{Ù{ÒÜo{È³{ØÈÙÉÖÈVÑ³{~Ñ³³¨ËÇÈ³iiÐÉ¨{Ê
~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ³iÖ¨t(Ò³³ÉÐÉ
ÉÙ{Ó×É¨ÉÑÑÑ~ÑÜÖ³³{ÈÒ¨TÉ{ËÑÌÑÈ³ÌÈ×ÑËÉ³Ñ{ÐÉ³i¨³i
ÐÑ³{ÒÉÐ{ÑT¨Ñ³ÈÉÂ³É¨{~ÖuVÜÓÉ{
iºv¦.ÉÑÈ³Ê³iÓ~ÚÉii¨TÊ
Ó×³É{³ÑÑ{ÚÊÐÑ³Ñ³È¨Ë~Ñ{
³{Ø¨{~ÓØ³ÈØ{³¨ËÉØÇÊØÉÐ{Ñ
Ù{TÑÐÓiVÐ{¨ÑÐÓiT¨ÑÛ{Ò¨~É{Ñ
ÓØÈËÈV¸Æ_²v_©²x²º²V
Ò¨~ÈÛ¨Ò~È¸VÉÈ~ËÑΠληρο-

Η ΘεατρικήÐÒÙÑ&x²/²_¦>¦Ã/v_>²_¦~Ñ{
³ÚÓÑ³¨8v_¦_>º©®¸Ñ¨È{ÒÇÈ³ÚÉÑ³¨{~Ì
Ó¨otÛ¨ÐÜÌo{®¬u³iØ ÈÑooÉÜËÑØ$È×¨ËÈ~Ñ{
³È È¨{ËÙiÛË~Ñ{ÈVÉ~iÚÉËÑ³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈ
.³i³ÒiÑ¤ÌÈÉ¨ÒÉ{³tÛ¨ÐÜÌo{®¬uVÐ{Ñ
ÑÉ~ÜÊ¨³iÉ{ÚÈÐËÑK¨Ë~É{³iÉÜËÙÑ ËÑ{ÑÈ³Ê
iÉ{ÚÈÐËÑÈÐÑØ³¨ÑKÒÑÌ³iÐÖ³i~Ò³ÒØÐÑØ
ÈTÉË¨{³ÈtÚÓÜuÐÑØ É{ÚÈÐËÑ³iËÑ³i¨ËÇÈÐÉ³iÉÈ³ÈTËÑÐÑØVÓ³{³ÉÑK¨ÉÚÉËÓÑ³ÇË{
³Ù¨ÌÐÐÑØo{ÑÑ³i¨ÑoÐÑ³{ÊÉ{V³Ì³ÉiÉÈTÊÑÈ³ÊÙÉÚÑÉËÑ{i¨×ÑÊØ.³i³ÒiÑ¤ÌÈ
É¨ÒÉ{³¡Û¨ÐÜÌo{®¬¢ÈÒ¨TÉ{ÓÑØÒ³¨ÑØÈ
¨ÑoÐÑ³{ÉËÉÈTÓØ(ÑËÇÈ{ {~ÌÜÑØÛiÐi³¨ËÈV
Ò~KØÑ~KÈVÉ¨o{ØÊ×VÊÙÑÑ¨Ño{ÒiVÑ¨ËÑÑ³ÚÑËÈV ÈÑooÉÜËÑ$È×¨ËÈV(ÑÑo{³iØ0{ÐÚÓÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU¸lV¸®ÑÎÈ~Ñ{V¸V¬V
dVVÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨8v_¦_>º©®¸V
{TÑÊÜÈÈÜËÙilVK{Ð(ÑÜÜÈ¨{³{ÑØVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 99122552, 99588103,

φορίες τηλέφωνο 22674606, natalie.
stylianou@goethe.de

4pointto@gmail.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Το Δείπνο» του Χέρμαν Κοχ

Eκθεση Ολγας Σπανού

Για δύο Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÓ¨TÉ³Ñ{³iÖ¨t0ÛÉËu³È$ÜÜÑÙÖÓ¨ÐÑ
TÐÉ³ÈØ.³ÓÜ{ØÒ{ÑØVÑ³É¨ËÑÓTÈVÒÇÑ¨ØÉ¨oÑ~ÌÈÜØVÑ³É¨ËÑ{{T¨Ìi~Ñ{{¨oØ³ÑËÙiØVÉ~iÚÉËÑËÜÜÈØÉÜÉÐÓÛÖÑ³¨ÉÐÓÑÇÉÈoÒ¨{ÑÈÑ³{Ö³Ñ{o{ÑÙÉËÉÓÑÈÉ¨ÜÈ³ÉÜÓØÉ³{Ñ³Ì¨{
${ÙÖÒ³¨ÉØÉËÑ{ÑÙÓ¨×{Ñ$ÓÑØVÉ{³ÈTiÐÓØÜ{³{~ÌØV×ÑK¨Ëo{Ñ³i
¨ÚÈÈ¨oËÑ³iØT¨ÑØV~Ñ{ÒÜÜØV~ÑÚioi³ÊØ³¨ËÑØÑÚØi{É¨³ÉÜÉ³ËÑ³ÈÙÉËÈ¨T¨ÒViÓ³Ñi~¨È×É³Ñ{É{~ËÙÈÑVÉÑÑÐÊ³È
t~È¨ËØ{Ò³ÈuVÈÙÉÉËÑ{ÒÜÜVÑÌ³~³É{ÌÐÈ³{~ÌÈÈÙÓÉ{³Ñ
ÙÖÇÉÈoÒ¨{ÑV~Ñ{Ñ×¨ÒÉÓÑÑ³¨ÌÑ{Óo~ÜiÐÑÈÓTÈÙ{Ñ¨ÒÂÉ{³Ñ
Ñ{Ù{Ò³ÈØ Ü{³{ÐÓi~Ñ{ÑÉoÒÙ{Ñ³iK{³¨ËÑ³iØÖoT¨iØVÉÈ³ÈT{ÐÓiØVÑ³{~ÊØ{~oÓÉ{ÑØV¨ÑoËÇÉ{ÑÉÑÌ¨Ú³ÑV~Ñ{³ÑTÉ{¨Ì³É¨ÑÓ³{~³ÑKoÑËÈ³iÉ{×ÒÉ{Ñ ÈiÜÊoÑ³¨Ð{~ÊÉÐÉ{¨ËÑVÐÉ³Ñ³¨ÓÉ³Ñ{ÉÑÉÜÓi³Ñ{TËÙ{É{KËiØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸mÑÎÈV¨ÑdU´ÆÐÐ(Ñ³³ËTÉ{1ÓÑ³¨
ÉÐÉÖVÉÐÉÌØ~Ñ{.ÒKKÑ³V¸lÑÎÈV¨Ñ®UÆÆÐÐ~Ñ{UÆÆÐÐΔημοτικό

Στην Γκαλερί ~ÜÌ¨{ÑÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{
iÓ~ÚÉiÇo¨Ñ×{~ÊØ~Ñ{~Ñ³Ñ~ÉÈ
³iØ%ÜoÑØ.ÑÖ.³iÓ~ÚÉiÑÈ³ÊÚÑ
Ñ¨È{ÒÉ{³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³iØÙÈÜÉ{Ò
.³i³ÓTi³iØ%ÜoÑØ.ÑÖVÙÉÉËÑ{
iÐÑ³{~Ì³³{~ÒÉ{ØVÑÜÜÒØ³~ÒÉ{Ø~Ñ{o{Ñ³Ë0Ë³ÑÙÉÉÂÑ¨³Ò³Ñ{ÑÌ
³iÜo{~Ê³È³¨ÓT³Ø0ÑÓ¨oÑ³iØ
KÑËÇ³Ñ{ÉÐ{Ñ¨{~ÊÓ~×¨Ñi
ÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ³iÉ{ÜoÊÉÌØÉ³É¨{~ÖÑoÑÚÖ.³iÑÌÜÈ³i³ÑÖ³{i³iØ
¨{~ÊØÙiÐ{È¨o{~ÊØ³{oÐÊØVÐÉ
³iÑ{{Ì³i³Ñ³iØÙiÐ{È¨oËÑØ.³
ÑÌÜÈ³ÉÑÑ¨Ù{¨{ÐÌ³ÈÑ¨ÉÜÚÌ³Ø~Ñ{³ÈÑ¨Ì³ØÐÉ³Ñ³³{Ì
%ÜoÑ.ÑÖoÉÊÚi~É³ll³i
(¨ÒoÑ.ÖÙÑÉ³iå³Ò³i.TÜÊ

Θέατρο Λατσιών, λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, Λατσιά, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 22878688 και 25377277.

ÑÜ0ÉT³iØ(¨ÒoÑØåÌ³d´
ÇÉ{~Ñ{É¨oÒÇÉ³Ñ{³iÖ¨ TÉ{~ÒÉ{
lÑ³Ð{~ÓØÉ~ÚÓÉ{ØV~Ñ{ÈÐÐÉ³ÉËTÉÉ
Ñ¨~É³ÓØÐÑÙ{~ÓØ ËÑ{Ñ³¨ÉÐÓiÐÉ
³oÜÖ³iÉËÙÑ.ÑÌÛ{Ò¨~É{ÑÓØ
´ÈËÈΓκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο
22762605, gloriagallery1@gmail.com

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το παγκάκι

K

αθισμένος ÙÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏÖÕßÂÚÇÔÚÕ
ÖÏÕÑÇÛÇØÄÇÖ»ÄÒÇÑ¦ÖÔÏàËÑÇÏÙÑËÌÚÄÚÇÔ¡ËÍ¦ÒÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÚÕßÂÚÇÔÖÕÆÛÇÖËÚ¦ÐËÏÚÎÍÄÖÇÑÇÒ¦ÛÏÙÑÕßÖÏÊÏ×ÔÊËÔßÖÂØÞËËÔÚÄÝÚÕß
ÕÖÚÏÑÕÆÚÕßÖËÊÃÕßÛÇÚÕÙÈÂÙÜÙÚÕ
Þ×ÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÛÇÚÕÚßÒÃÐÜÙËÓÃÇÞÇØÚÕÖËÚÙÁÚÇ®ÚËÒÏÑ¦ÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÑÇÏ
ÖÕÒÒÂÙÑÁÉÎÕÏÒÆÙËÏÝËÃÔÇÏÙÚÕÚÙËÖ¦ÑÏÓÇÝÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇÚÏÝÈØÕÆÓË¦ÒÛÎÑËÒÕÏÖÄÔÂØËÓÇÖÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏ
ÚÕÇÖÄÍËßÓ¦ÚÕßÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÖÒÇÚËÃÇÝ ÄÙÓÕÝ
ÑÇÏÔÚÕßÔÏ¦ÝÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÚØËÞÇÔÖ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÜÓÎÚÁØËÝÑÇÏÖÇÚËØ¦ÊËÝÇÍÑÇàÁ
ÍØÏÁÝÍÁØÕÏÔÁÕÏàÜÄÌÏÒÕÏÇÊÏ¦ÌÕØÕÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÄÒÕÏÖËØÔÕÆÙÇÔÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏÚÕß
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÚËÒËÃÜÙËÚÕÚÙÏÍ¦ØÕ
ÚÕßÖÄÙÕÊÏÇØÑËÃÁÔÇÊÆÕÚØÃÇÒËÖÚ¦"
ÂØËÚÕÇÖÕÚÙÃÍÇØÕÚÕÁÙÈÎÙËÙÚÕÞ×ÓÇÚÃÔÇÐËÚÎÍÄÖÇËßÒÇÈÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÚÆÒÏÐËÙËÓÃÇÞÇØÚÕÖËÚÙÁÚÇËÔÂÛËÒË
ÄÓÜÝÔÇÌÆÍËÏÊËÔÞÄØÚÇÏÔËÔÇÈÒÁÖËÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÖÎÍÇÏÔÕÁØÞËÚÇÏÔÇÇÑÕÆËÏ

ÂÑÇÒÆÚËØÇÔÇÑØßÌÇÑÕÆËÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝ
ÑßØÏ×ÔÑÇÏÑßØÃÜÔÔÇÊÏÎÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÈÇØËÚÁÝÓÁÞØÏÚÏÝÖÏÕÖÏÖËØ¦ÚËÝ
ÏÙÚÕØÃËÝËÔÂÛËÒËÔÇÇÔ¦ÉËÏÑÇÏ¦ÒÒÕ
ÚÙÏÍ¦ØÕÖÕÏÕÝÑ¦ÛËÚÇÏÔÇÈØËÏÖ¦ÒÏÒÆÙÎ®ËÃÖËÇÖÄÓÁÙÇÚÕß¯
¦ÛÏÙËÍÏÇÇØÑËÚÂ×ØÇÙÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÒÏÍÄÙÚËßËÕÑÄÙÓÕÝËÑËÃÔÕÝ
ËÑËÃÙÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏËßÚßÞ×ÝÙÑÁÌÚÎÑË
ÊËÔÑ¦ÔËÏÑØÆÕ¶ÈÒÁÖËÚËÄÚÇÔÁÌßÍË
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÂÚÇÔÓÁØÇËÃÞËÑÇÏ
ÑÇÒÂÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÑÇÏÊËÔÂÚÇÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÓÏÇàÇÑÁÚÇÂÁÙÚÜÁÔÇËÒÇÌØÆ
ÓÖÕßÌ¦ÔÔÑÇÏÎÖÒÇÚËÃÇÂÚÇÔÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÑËÔÚØÏÑÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝÃÙÜÝÑÇÏ
ÎÑËÔÚØÏÑÄÚËØÎËÔÚÕÆÚÕÏÝÇÖÄÔÜØÃÝ
¦ÊËÏÇàËÇÖÄÑÄÙÓÕÃÍÕÓËÚ¦ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÁÙÖÇÍËÑÏÎ
ÑÃÔÎÙÎ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÑÇÏËÑËÃÔÕÚÕÇÖÄÍËßÓÇÆÔÚÕÓÇÒÕÏÖÄÔÁÖËÙËÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÎÖÒÇÚËÃÇÊËÔÛÆÓÏàËÙËÚÃÖÕÚÇ
ÚÕÔÇÖÕÍËßÓÇÚÏÔÄÕØÍÇÙÓÄÖÕÆÑÇÏÖÕÆ
ÁÙÖÇÍËÚÎÔËÔÕÞÒÎÚÏÑÂÓÕÔÕÚÕÔÃÇÚÎÝ
ÎÙßÞÃÇÝÑ¦ÖÕÏÕÊÏËØÞÄÓËÔÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÂÚÕÑØ×ÐÏÓÕÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÖÕßÒÃ¡Ç

Οι δύο όψεις του
«Citizen Europe»

Υ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÖÕÆÈØÁÛÎÑËÖÕßÒÃÚÕÈØ¦Êß"¬ÏÖÕßÒÃ
ÔÇËÃÔÇÏÇßÚÄ¦ØÇÍËÖÕßÊËÔÑÕÏÓ¦ÚÇÏ"®
¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÚÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏËÔÕÞÒËÃÏÇÚÙÏÍ¦ØÕÊËÔ
ÚÕßÖÁØÇÙËÎÏÊÁÇÔÇÑ¦ÔËÏ¦ÒÒÕËÃÖÇÓË
ÊËÔÂÛËÒËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇàÎÚ¦ÔËÒÆÙËÏÝÓÇÕÏÒÆÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÒÇÞËÃÇÊËÔÑËØÊÃàËÏÝÖ¦ÔÚÕÚË
ÑÃÔÎÚÕÝÙÚÕÖÇÍÑ¦ÑÏÇÙ¦ÒËßÚÕÝ
ÁÓËÔËÔÇÇÑÕÆËÏÚÎÙÏÜÖÂÑÇÏÔÇÈÒÁÖËÏ
ÚÕßÖÄÒËßÑÕÌÜÝÚÜÔÌÇÔÇØÏ×Ô¡ËÚ¦
ÇÖÄÒÃÍÕÕÆÚËÑÇÔÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÊËÔÖËØÔÕÆÙËÓÄÔÕÑ¦ÚÏÍ¦ÚËÝÖËØÔÕÆÙÇÔÑÇÏ
ËÚÕÃÓÇàÇÔÚÎÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÎÚÕßÝËÖÃÛËÙÎ
ÙÚÕßÝÑ¦ÊÕßÝÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÇÑÇÒ¦ÛÏÇÙÑÕßÖÏÊÏ×ÔÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝÚÕßÊÂÓÕßÊËÔËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏ¦ØÇ
ÓÄÙÞÕÝÖÕÒÆÝÍÏÇÄÒÕßÝÃÞËÇØÞÃÙËÏ
ÄÓÜÝÔÇÓËÚÇÔÏ×ÔËÏÖÕßÊËÔËÃÞËÖ¦ØËÏ
ÓÇàÃÚÕßÑ¦ÚÏÔÇÌÕØÁÙËÏÄÚÇÔÁÌËßÍË
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÌÁØÔËÏÑØÆÕ
ÊËÔËÃÞËÙÑËÌÚËÃÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÄÚÇÔÈÍÂÑËÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÕÂÒÏÕÝÂÚÇÔÉÎÒ¦
ÑÇÏËÃÞËÌÜÝ¯
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Η τρυφηλότητα του βίου και οι ευθύνες μας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

O ηθοποιός Στέλιος Μάινας μιλάει
στην «Κ» για την παράσταση «Το
δείπνο» του Ολλανδού συγγραφέα
Χέρμαν Κοχ, σε σκηνοθεσία Λιλί
Μελεμέ, που ανεβαίνει στο Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και στο
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Ο Στέλιος
Μάινας δεν είναι πρώτη φορά που
ασχολείται με το ολλανδικό έργο.
Πριν είκοσι χρόνια είχε ξαναέρθει
στην Κύπρο, με ένα άλλο έργο το
«Ο μικρός Τόνι» του ολλανδού Αλεξ
Βαν Βάρμερνταμ, και πριν από δύο
χρόνια, ασχολήθηκα ξανά με το ολλανδικό έργο, ανεβάζοντας στην
Αθήνα το έργο «Τίρζα, η Βασίλισσα
του Ήλιου, του Άρνον Γκρούνμπεργκ. Δύο ζευγάρια, ένα έγκλημα,
τρία παιδιά και ένα σκοτεινό μυστικό,
παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια
του κοινού μέσα από ένα επικίνδυνο
δείπνο μιας φαινομενικά ευτυχισμένης αστικής οικογένειας. Ο Στέλιος
Μάινας μου λέει ότι «τα υλικά μας
αγαθά και οι απολαύσεις γίνονται
βαρίδια στην ηθική μας, και κάποια
στιγμή, αυτοσκοπός» και συμπληρώνει ότι ως κοινωνία, όσοι κανόνες
κι αν υπάρχουν, όσοι νομοί και αν
οριοθετούν τις πράξεις μας, θα βρίσκουμε τρόπους, και δικαιολογίες,
να υπερβαίνουμε τα όρια.
–Τι πραγματεύεται το «Δείπνο»;
–Τρεις έφηβοι, δύο απ’ αυτούς ξαδέλφια, ο ένας υιοθετημένος αδερφός
από τη Σομαλία ένα σαββατόβραδο
βγαίνουν για να διασκεδάσουν. Ξεμένουν από μετρητά και πηγαίνουν
σε κάποιο κοντινό ATM, για να κάνουν ανάληψη. Αλλά η πόρτα του
κουβούκλιου του ATM δεν ανοίγει.
Κάποιος, ή μάλλον κάποια, κοιμάται

μέσα σε ένα βρώμικο υπνόσακο. Ας
ξεβρομίσουμε τον τόπο, λένε οι νεαροί, και πετάνε πάνω της, γελώντας,
μια λάμπα, μια καρέκλα, έναν κάλαθο
σκουπιδιών, και ένα άδειο μπιτόνι
από βενζίνη. Συνοδεύετε όλο αυτό
από έναν αναμμένο αναπτήρα.
Ακολουθεί έκρηξη, η γυναίκα σκοτώνεται, οι νέοι φεύγουν γελώντας.
Την άλλη μέρα, όλα τα ΜΜΕ της χώρας δείχνουν εικόνες από την κάμερα
ασφαλείας του ATM, αλλά τα πρόσωπα των νεαρών, έχουν καταγραφεί
θολά και μη αναγνωρίσιμα. Μερικές
ημέρες αργότερα, δύο ζευγάρια, οι
άνδρες αδέλφια, ο ένας καθηγητής
ιστορίας και ο άλλος ο μέλλων πρωθυπουργός της χώρας, συναντώνται
σε ένα πολυτελές εστιατόριο, για
να διαπραγματευτούν, την πράξη
των παιδιών τους, Και να αποτιμήσουν, τα αποτελέσματα της.
–Καθωσπρεπισμός και φόβος, φόβος όμως για την τιμωρία ή την
έκπτωση από το βάθρο τους;
–Οι κοινωνίες θεσπίζουν νόμους
και κανόνες για να προστατεύσουν
το σύνολο από την παραβατικότητα
του ατόμου. Εδώ, η σύγκρουση του
συλλογικού και του ατομικού είναι
τόσο βίαιη και θορυβώδης, που τραντάζει συθέμελα τη βάση της κοινωνίας, που είναι η οικογένεια. Και βέβαια, οικογένεια είναι το καταφύγιο,
αλλά μέχρι ποιου σημείου; Πότε η
θαλπωρή, μπορεί να γίνει ασήκωτη
αλυσίδα για τα μέλη της. Στο έργο
μας, ο ένας γονιός με καθαρότητα
που τρομάζει, τοποθετείται, «Αν τα
παιδιά πάνε σε δίκη, ο δικαστής θα
τους πολτοποιήσει. Οι δικαστές φοβούνται και για τα δικά τους παιδιά,
που προφανώς ούτε αυτοί ελέγχουν.
Δεν πρόκειται να αφήσω το παιδί
μου να το δείξουν στον όχλο που

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ

Ο Στέλιος Μάινας, που έρχεται ξανά στην Κύπρο, ανεβάζοντας το ψυχολογικό θρίλερ «Το δείπνο», μιλάει στην «Κ» για την παράσταση

«Το Δείπνο», το ψυχολογικό θρίλερ του Χέρμαν Κοχ που έγινε best seller, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Τα υλικά μας αγαθά
και οι απολαύσεις
γίνονται βαρίδια στην
ηθική μας, και κάποια
στιγμή, αυτοσκοπός.
διψάει για αίμα, παραείναι πολύτιμος
για μας». Και βέβαια, εδώ, η γυναίκα
που σκοτώνεται από την έκρηξη, ή
όπως λέει η μία μητέρα, από το ατύχημα, ήταν μια άγνωστη, άστεγη.
Μια εβδομάδα στο νεκροτομείο του
νοσοκομείου δεν την έχει αναζητήσει κανείς, δεν αναγνωρίστηκε η
ταυτότητά της, είναι ανώνυμη. Σε
μερικές εβδομάδες, κανείς δεν θα
μιλάει πια γι’ αυτό.
–Οι ήρωες του έργου, γιατί επιλέ-

γουν να τους εμφανίσουν, είναι
από ανάγκη ή πρόκειται για ειλικρινή μεταμέλεια;
–Προς έκπληξή όλων, ο πολιτικός
άνδρας της παρέας μας, τοποθετείται.»Πες, πως δεν αποκαλύπτεται
πότε η αλήθεια, πες, πως το γεγονός
ξεχνιέται για πάντα, πως η υπόθεση
για την αστυνομία μπαίνει στο αρχείο... Μπορούμε εμείς οι γονείς να
ζήσουμε με αυτό; Μπορούν τα παιδιά
μας να ζήσουν με αυτό; Εγώ πιστεύω
πως όχι. Κάποια στιγμή, η αλήθεια
θα τους συντρίψει. Είναι μονόδρομος
λοιπόν, εμείς οι γονείς τους, να τα
παραδώσουμε στη δικαιοσύνη».
–Οι ευθύνες των γονιών είναι ασύγγνωστες; Τα παιδιά είναι άμοιρα
ευθυνών;
–Τα παιδιά μας είναι κομμάτι της
δικής μας ύπαρξης. Η οικογένεια είναι η μικρογραφία της κοινωνίας
που θα μεγαλώσουν και θα δημιουργήσουν. Οι ευθύνες μας, λοιπόν,
είναι τεράστιες. Η ερώτηση, επαναλαμβάνεται ίδια και απαράλλαχτη

αιώνες τώρα, «τι ενηλίκους θα παραδώσουμε στην κοινωνία». Στη
συγκεκριμένη όμως περίπτωση έχουμε να κάνουμε με παιδιά, με εφήβους,
που η ευθύνη τους ακόμα και νομικά,
είναι περιορισμένη. Σε κάποιους,
όμως, πρέπει να αποδοθεί το βάρος
αυτής της πράξης. Και βέβαια οι ευθύνες για αυτή την αποτρόπαια πράξη μοιράζονται στην οικογένεια,
στο σχολείο, στο κοινωνικό περιβάλλον.
–Ο χώρος του εστιατορίου και το
ακριβό δείπνο συμβολίζουν την
ευμάρεια που δεν θέλουμε να χάσουμε με όποιο κόστος;
– «Ποτέ να μη σας λείψει ο πλούτος, Εφέσιοι, για να βγαίνει στη φόρα
η πονηριά σας», λέει ο Ηράκλειτος.
Για να το απλοποιήσουμε, όσα περισσότερα έχουμε, τόσο πιο δύσκολα
τα αποχωριζόμαστε. Τα υλικά μας
αγαθά και οι απολαύσεις γίνονται
βαρίδια στην ηθική μας, και κάποια
στιγμή, αυτοσκοπός. Ζούμε, για να
μη μας λείψει η ευμάρεια και η τρυ-

φηλότητα. Και φυσικά όταν θα έρθει
η ώρα να επιλέξουμε, ανάμεσα σε
αυτά τα δύο, η επιλογή είναι αυτονόητη.
– Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας,
όριο στην αγάπη, σε αυτή την περίπτωση στα παιδιά;
–Ο μελλοντικός πρωθυπουργός
της οικογένειας λέει «Θέλω να δώσω
μία ακόμα ευκαιρία στο παιδί μου,
να αναλάβει τις ευθύνες του, να γίνει
καλύτερος άνθρωπος. Τιμωρώντας
τον υπάρχει ακόμα η πιθανότητα,
να σωθεί. Αυτή είναι πατρική αγάπη».
Μπράβο! Έτσι πρέπει να σκέφτονται
οι σοβαροί υπεύθυνοι πολίτες. Μόνο
που σε μερικούς μήνες είναι εκλογές.
Και σε μία εκλογική αναμέτρηση
όλα μπορούν να στραφούν και να
γίνουν όπλα υπέρ σου, ακόμα και ο
ίδιος ο γιος. Ποια είναι άραγε τα κίνητρα των ανθρώπων; Τι κρύβεται
πίσω από τις αποφάσεις μας; Ποια
είναι η ατομική μας ευθύνη;
– Εν τέλει τι θέλει να θίξει ο συγγραφέας; Ποιο είναι το διακύβευμα;
–Ο Χέρμαν Κοχ, γράφοντας το
δείπνο, ουσιαστικά, άμεσα, καθαρά,
μας θέτει ερωτήματα, που φυσικά,
οι κοινωνίες μας δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Και το ερώτημα είναι
αν θα απαντηθούν κάποτε. Καμία
βεβαιότητα δεν υπάρχει. Άλλωστε,
οι κοινωνίες, όσοι κανόνες κι αν
υπάρχουν, όσοι νομοί και αν οριοθετούν τις πράξεις μας, θα βρίσκουμε
τρόπους, και δικαιολογίες, να υπερβαίνουμε τα όρια.

Πληροφορίες: «Το Δείπνο»
του Χέρμαν Κοχ, σκηνοθεσία .
Παρασκευή 24 Μαΐου Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και Σάββατο
25 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών,
ώρα 8:30 μ.μ.
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Από την παράσταση «Ριγκολέτο», που παρουσιάστηκε το 1999.

Από συναυλία των Τακούσιη και Καραπατάκη τον Σεπτέμβριο του 2010.

Ο πολιτισμός όπου ανθεί ευωδιάζει ο τόπος
Τα είκοσι χρόνια του θεάτρου Ριάλτο μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές του έδωσαν στη Λεμεσό άλλον αέρα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το μακρινό 1991 η πρωτοβουλία
πολιτών έσωσε το κτήριο από την
αδηφάγο διάθεση μη φωτισμένων
ανθρώπων και κατάφερε να κινητοποιήσει το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το οποίο αγόρασε
το κτήριο και αποφάσισε να το
αξιοποιήσει για πολιτιστικούς σκοπούς. Η κοινωνία κέρδισε τον αγώνα και έκτοτε αγκάλιασε τον θεσμό,
γιατί το Θέατρο Ριάλτο πια είναι
θεσμός, πολιτιστικό γεγονός, άυλο
και ταυτόχρονα απτό. Ο χαρακτήρας μιας πόλης εν πολλοίς ορίζεται
από τον χαρακτήρα των ανθρώπων
της, από τη γεωγραφική της θέση
και από τη διάθεση που αναπτύσσουν σταδιακά τα υγιή μέλη της
να προοδεύσουν ως άνθρωποι πρωτίστως και δευτερευόντως ως μονάδες. Τα 20 χρόνια δημιουργικής
πορείας του Θεάτρου Ριάλτο είναι
πολύ σημαντικά, διότι ως οργανισμός πέρασε πια από τις δυσκολίες
της εφηβείας και μπήκε στην περίοδο της πρώτης νιότης, ακόμα

Από την Εκάβη που ανέβηκε το 2000.









Η ευδόκιμη πορεία
του, ωστόσο, τα είκοσι
περασμένα χρόνια,
μας επιτρέπουν να
ελπίζουμε ότι το Ριάλτο
και οι άνθρωποί του
έχουν επίγνωση του ρόλου που έχουν αναλάβει.
συγχωρούνται λάθη, αλλά πλέον
και οι ευθύνες του αυξάνονται. Η
ευδόκιμη πορεία του, ωστόσο, τα
είκοσι περασμένα χρόνια, μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι το Ριάλτο
και οι άνθρωποί του έχουν επίγνωση του ρόλου που έχουν αναλάβει.
Τα επόμενα χρόνια το Ριάλτο θα
πρέπει να δείξει ότι πλέον η βόλτα
στην πλατεία Ηρώων και στην οδό
Ανδρέα Δρουσιώτη είναι αυτονόητη
εξόρμηση για τον Λεμεσιανό και
για τον επισκέπτη της πόλης. Η
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης
της Λεμεσού και κατ’ επέκταση
ολόκληρης της Κύπρου είναι ευθύνη όλων μας, πρώτης όμως της
Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να
αντιληφθεί ότι και ο πολιτισμός είναι ανάπτυξη.
Στα 20 χρόνια που παρήλθαν περισσότερες από 3.500 εκδηλώσεις
με ενάμιση εκατομμύριο θεατές, οι
αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν τα επιτεύγματα του Θεάτρου Ριάλτο και
των ανθρώπων του. Η αριθμητική
πρόοδος δεν πρέπει, ωστόσο, να
είναι αυτοσκοπός, αλλά θα πρέπει
να στοχεύουν σε πολιτιστική γεωμετρική πρόοδο. Ευθύνη, λοιπόν,
για το Ριάλτο να κρατήσει τον πήχη
ψηλά και να εμπεδώσει στην κοινωνία το, κατά τι παραφράζοντας
το: «Πολιτισμό ποίει και εργάζου»
από τον «Φαίδωνα» του Πλάτωνα.

Στιγμιότυπο από την Πλατφόρμα Jazz and World Music Showcase.

Ο Μίκης Θεοδωράκης προσερχόμενος στο Ριάλτο όπου στις 15 Μαΐου 1999 ανέβηκε το

λυρικό του έργο «Ηλέκτρα», και με το οποίο εγκαινιάστηκε η νέα περίοδος του θεάτρου.

Σύντομη
ιστορία του

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» της Κυριακής 3 Μαρτίου 1991, πρώτη
γραμμή του ρεπορτάζ του Ν. Τόκα «Ευτυχώς,
το Ριάλτο σώθηκε […]».
Πάνω: Το σημερινό

Δ.Σ. του Θεάτρου
Ριάλτο. Από αριστερά ο πρόεδρος
του Δ.Σ Κίκης Καζαμίας και τα μέλη Πέτρος Κίζας, Πηνελόπη Ονησιφόρου,
Μαρία Κυριάκου,
Έλενα Αντωνίου, Ρίκος Αγαθοκλέους,
Άδωνις Φλωρίδης.
Δεξιά: Από την παράσταση «Φόνισσα» το 1999.

Το Ριάλτο κτίστηκε το 1933 από
τους αδελφούς Χρυσοχού και ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ο πιο
σύγχρονος, για τα πρότυπα της
εποχής, κινηματογράφος της Κύπρου. Καθ’ όλη την πρώτη περίοδο
της δραστηριοποίησής του φιλοξένησε τόσο κινηματογραφικές
και θεατρικές όσο και μουσικές
παραγωγές, καθιστώντας το Ριάλτο
ένα εναργές πολιτιστικό και κοινωνικό στοιχείο της πόλης. Τερμάτισε τη λειτουργία στα μέσα
της δεκαετίας του ’80. Το κτήριο
του εγκαταλελειμμένου σινεμά τελικά απέκτησε το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, εισακούοντας
τις παραινέσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη διάσωση του Ριάλτο, τον Φεβρουάριο του 1991, προχωρώντας στην αποκατάσταση
και επαναλειτουργία του ως σκηνή,
δημιουργώντας παράλληλα και
τον Οργανισμό Θέατρο Ριάλτο ο
οποίος έχει την άμεση ευθύνη διαχείρισης του. Υποδέχτηκε μετά
από χρόνια το κοινό, στις 15 Μαΐου
του 1999 και έκτοτε ανθεί και φέρει
αύρα δημιουργίας στην πόλη.
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Πολιτιστική
κυψέλη
της Λεμεσού
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου
Ριάλτο Κίκης Καζαμίας και η Γεωργία
Ντέτσερ γενική διευθύντρια καταθέτουν τη σκέψη τους στην «Κ» για
το Θέατρο Ριάλτο επ’ ευκαιρία των
20χρονών του και σημειώνουν ότι
το Ριάλτο δεν είναι απλώς ένα θέατρο, αλλά μία πολύβουη κυψέλη,
όπου το μέλι που παράγεται είναι
όχι μόνο πολύ, αλλά και αρίστης
ποιότητας. Αυτό το μέλι είναι ο πολιτισμός, που εδώ και είκοσι χρόνια
οι άνθρωποι του Ριάλτο προσφέρουν
απλόχερα στη λεμεσιανή κοινωνία,
καθώς και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Κίκης Καζαμίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Θέατρο Ριάλτο
Η κτηριακή αποκατάσταση και η εύρυθμη λειτουργία του Ριάλτο από
το 1999, δικαίως δύναται να χαρακτηριστεί ως ένα κορυφαίο γεγονός
κοινωνικής προσφοράς και δραστηριότητας, όχι μονάχα για τη Λεμεσό,
αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο.
Η προοδευτική πρωτοβουλία του
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού
(Σ.Τ.Λ.) να διασώσει το παλαιό κινηματοθέατρο από την κατεδάφιση
και τη μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης, προχωρώντας ακολούθως
στην αποκατάστασή του, κρατώντας
την εμβληματική εξωτερική του εικόνα, μετατρέποντας και προσθέτοντας στους εσωτερικούς χώρους
ό,τι πιο χρήσιμο εξοπλισμό χρειαζόταν τότε ένα σύγχρονο θέατρο, μια
ανάσα από τα κράσπεδα του 21ου
αιώνα, ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό









μπορούσε να συμβεί, σε μια περίοδο
που ο μαρασμός ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο στην πολιτιστική και
κοινωνική δραστηριότητα στον τόπο
μας. Είκοσι χρόνια αδιάλειπτης δράσης, με περισσότερες από 3500 παραστάσεις σε όλα τα είδη των παραστατικών τεχνών, με περισσότερους από ενάμιση εκατομμύριο θεατές μέσα στο Θέατρο, αλλά και έξω
από αυτό στην πλατεία, σφράγισαν
την ταυτότητα του Ριάλτο και το
πολιτογράφησαν ως ένα πολύ σοβαρό και αξιόπιστο πολιτιστικό ιστό
της κυπριακής κοινωνίας, καθιερώνοντάς το ως τον σημαντικότερο
ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό φορέα του τόπου μας, με ταυτόχρονη διεθνή αναγνώριση.
Τέλος, αλλά όχι έσχατο σε σημασία, όσο στερεότυπο και αν θεωρείται, τα επιτεύγματα του Ριάλτο
θα ήταν φτωχότερα, αν δεν έκαναν
κατάθεση ψυχής, μια περίπου ντουζίνα εργαζόμενοι που συναποτελούν
τη διεύθυνση, τη διαχείριση και
την τεχνική στήριξη του Οργανισμού. Επιπλέον με αυτούς και μερικοί έκτακτοι συνεργάτες.
Μαζί, λοιπόν, με το προσωπικό
και με τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι με
τη σειρά τους υπηρετούν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστώ, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με
πολύ μεράκι γι’ αυτό που όλοι είμαστε ταγμένοι, να κρατηθεί το
Ριάλτο τόσο ψηλά όσο του αξίζει
και δικαιούται. Το ίδιο ευελπιστούμε
ότι θα πράξουν και αυτοί που θα
μας διαδεχθούν.

Ενίσχυση και προβολή
νέων και καταξιωμένων
Κύπριων δημιουργών και
η διοργάνωση εκδηλώσεων από όλο τον κόσμο
με συνέπεια και προσοχή
στην ποιότητα και την
αισθητική, υπήρξε
φιλοσοφία του Ριάλτο.

Είκοσι χρόνια αδιάλειπτης δράσης, με περισσότερες από 3500 παραστάσεις σε όλα τα είδη των παραστατικών τεχνών,

και περισσότερους από ενάμιση εκατομμύριο θεατές μέσα στο Θέατρο, αλλά και έξω από αυτό.

Γεωργία Ντέτσερ
Γενική διευθύντρια
Οι δύο δεκαετίες ζωής του Ριάλτο
με την καινούργια του μορφή, δεν
εξαντλούνται στις χιλιάδες παραστάσεις του και τους σπουδαίους
δημιουργούς που πέρασαν από τη
σκηνή του, αλλά συγκροτούν μαζί
με τις μνήμες, τα βιώματα και τα
συναισθήματα των εκατοντάδων
χιλιάδων θεατών του, ένα κομμάτι
της ζωής και της νεότερης ιστορίας
πρωτίστως της Λεμεσού, αλλά και
ολόκληρης της Κύπρου. Το Ριάλτο,
ούτε στο παρελθόν, αλλά ούτε και

μετά την αποκατάστασή του, δεν
ταυτίστηκε στη συνείδηση των Λεμεσιανών απλώς με ένα οποιοδήποτε
θέατρο. Το Ριάλτο ήταν το κέντρο
και η καρδιά της Λεμεσού και ίσως
αυτό να εξηγεί και τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν όταν αυτό
κινδύνευσε να κατεδαφιστεί.
Διευρύνοντας τα όρια και τη σημασία του πολιτισμού στη ζωή των
ανθρώπων, η Ενίσχυση και προβολή
νέων και καταξιωμένων Κύπριων
δημιουργών και η διοργάνωση εκδηλώσεων από όλο τον κόσμο με
συνέπεια και προσοχή στην ποιότητα και την αισθητική, υπήρξε
φιλοσοφία του Θεάτρου Ριάλτο,

μετά την αποκατάσταση του ομώνυμου ιστορικού σινεμά από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
το 1999.
Είκοσι χρόνια μετά, το Θέατρο
Ριάλτο εξακολουθεί να ισορροπεί
ανάμεσα στο τοπικό και το διεθνές,
ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, το σύγχρονο και το κλασικό,
ανάμεσα στην παιδεία και την ψυχαγωγία και να προσφέρει πολιτιστικό πρόγραμμα αξιώσεων, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Στα
χρόνια που πέρασαν, φεστιβάλ
και θεσμικές διοργανώσεις όπως
αυτές του κινηματογράφου, της
μουσικής και του χορού που συν-

διοργανώνονται με τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, μεγάλωσαν και ρίζωσαν στη Λεμεσό, ενισχύοντας
έτσι με τον καλύτερο τρόπο την
πολιτιστική αποκέντρωση. Το Θέατρο Ριάλτο ανοίγεται στην κοινωνία όχι μόνο μέσω των παραστάσεών του, αλλά και μέσω ενός
συνεχούς διαλόγου με φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικά
ιδρύματα, που ενισχύει τον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό
ιστό της κοινωνίας. Η πλατεία
Ηρώων μεταμορφώνεται συχνά σε
μια μεγάλη μουσική σκηνή, όπου
χιλιάδες θεατές, κυρίως νέοι, παρακολουθούν κάθε Ιούλιο με ελεύθερη είσοδο δράσεις και εκδηλώσεις με κορυφαία τις Μουσικές του
Κόσμου. Η σημερινή πλατεία
Ηρώων σήμερα με το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Στέγη
Σύγχρονου Χορού, τις γκαλερί και
τους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως ένας Οργανισμός
όπως το Ριάλτο και όχι απλώς ένα
θέατρο, πέτυχε να μεταμορφώσει
μια ολόκληρη περιοχή και μια υποβαθμισμένη γειτονιά. Το Θέατρο
Ριάλτο στο κατώφλι της δεύτερης
εικοσαετίας στρέφει το βλέμμα
του στις σύγχρονες προκλήσεις
των τεχνών μα και ολόκληρης της
κοινωνίας, προσβλέποντας σε ένα
βιώσιμο μέλλον που θα συνεχίσει
ν’ αναδεικνύει τις διαχρονικές οικουμενικές αξίες του πολιτισμού.

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00
LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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Κυριακή 19 Μαΐου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΧΑΡΗ

ΦΑΝ ΦΕΡΣΕΝΤΑΑΛ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΑΜΠΑΡΔΗ

Το ολλανδικό σύνδρομο

Α

Ο Πασχάλης Λαμπαρδής ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ψυχολογία, με μεταπτυχιακές
σπουδές στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία. Το νέο του μυθιστόρημα «Ξαναγράφω τη ζωή
μου απ’ την αρχή» (εκδ. Πατάκη,
2018) εστιάζεται στην ανατομία
των σχέσεων.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

EPA / OLAF KRAAK

ν έχεις ÚÎÔÚÆÞÎÔÇÖËÚ¦ÐËÏÝ
ÙÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓÙËÓÁØÇÞÜØÃÝÙßÔÔËÌÏ¦ÚÕÈÒÁÓÓÇÙÕß
ÊÆÙÑÕÒÇÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÙÚÕÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÍËÜÓËÚØÏÑÄÞËÏØÕÖÕÃÎÚÕ
ÓÜÙÇáÑÄÚÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝËÖÇØÞÃÇÝ
ÏÇÊÕÞÏÑÕÃÕØÛÕÍ×ÔÏÕÏÇÍØÕÃÕØÏÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇÖßÑÔÄÊÃÑÚßÕ
ÑÇÔÇÒÏ×ÔÑÇÏÊØÄÓÜÔ©Þ×ØÕÝÊËÔ
ÖËØÏÙÙËÆËÏÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÊËÔËÃÞÇÔÖÕÚÁÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇÙÖÇÚÇÒÂÙÕßÔÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÙÖÏÛÇÓÂÍÎÝËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÚÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÎÝÞ×ØÇÝ¦ÒÒÜÙÚËÈØÃÙÑËÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÖØËÖËÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÔËØÍÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙßÔËØÍÇÚÏÑÄÖÔËÆÓÇÍÏÇÔÇ
ÑØÇÚÂÙÕßÔÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÝÙÚËÍÔ¦
ÞÜØÕÚÇÐÏÑÂÇßÚÂÏÊÏÕÓÕØÌÃÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÙßÔÇÃÔËÙÎÝÚÜÔ
©ÒÒÇÔÊ×ÔÍÔÜÙÚÂÑÇÏÜÝÓÕÔÚÁÒÕÖÄÒÔÚËØ®ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÞØ×ÓÇÚÕÝÖÕØÚÕÑÇÒÃ!
ÇÍÞ×ÊÎÝËßÌßãÇÚÕßÕÒÒÇÔÊÏÑÕÆ
ÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß®ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÃÇßÒÕÝÕÍÍÒÕÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
§ÚÁÏÈÏÔÚÕßÃÔËØßÖÕÙÚÎØÃàËÏÖÜÝ
ÎÃÊÏÇÇßÚÂÙßÔÛÂÑÎÂÚÇÔÓÂÚØÇ
ÑÇÏÚÕßÖËØÃÌÎÓÕß[V[HHS]VL[IHS
¬ÕÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÁÔÇ
ÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÊÄÍÓÇÈÇÙÏÙÓÁÔÕ
ÙÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÙÚÎÔÇÒÒÎÒÕÑ¦ÒßÉÎÙÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÙÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÕÞÂËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔÚËÞÔÏÑÄªÃÔÕßÝ¡ÃÞËÒÝ
ÑÇÏËÔÙÇØÑ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÏÄÞÇÔ
ØÄÏÌÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»
ÚÇÔÓÏÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÙÆÒÒÎÉÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎÖ¦ÔÜÙÚÎÔÏÊÁÇ
ÄÚÏÕÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÑ¦ÛËÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÂÚÇÔËßÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝ
ÑÇÏÓÖÕØÕÆÙËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÖÇÃàÕÔÚÇÝ
ËÑËÃÔÇÚÏÝÇÒÒ¦ÐËÏÑÕÖÄÝÚÕß
ÍÏÇÐ¶ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝ
©ÒÒÇÔÊÃÇÝ¶ÄÚÇÔËÃÞËÚÎÔÑÇÚÕÞÂ
ÂÚÇÔÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÚÏÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÔÄÚÇÔ®ÍØ¦ÌËÏ©ÚÇÔ
ÁÞÇÔÇÔÚÎÔÑÇÚÕÞÂÕÃÊÏÕÝÚØÄÖÕÝ
ÙÑÁÉÎÝÑÇÏÕÏÃÊÏËÝÚËÞÔÏÑÁÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÍÏÇÔÇËÑÓÎÊËÔÃÙÕßÔ
ÚÕÔÑËÔÄÞ×ØÕÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔ®
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÇÒÒ¦Ö¦ÔÜÇÖ»
ÄÒÇÄÓÕØÌÕ¬ÕÄÔÕÓÇÚÕß ØÄÏÌÕÕÖÕÃÕÝ¦ÌÎÙËÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕß
ÙÚÕÔÍÏÇÐÑÇÏÙÚÎÔ¡ÖÇØÚÙËÒÄÔÇÜÝÖÇÃÑÚÎÝÑÇÏÜÝÚËÞÔÏÑÄÝÌÏÍÕßØ¦ØËÏÙßÞÔ¦ÊÃÖÒÇÙËÇßÚÄÚÕß

Το όνειρο ÉÌØ³ÉÜ{~ÖÑÒÐÉÑ³åo{ÑÂ~Ñ{³iÑ¨³ÉÜÌÑVÈÌ³i~{Ò³È¨Ì{×VÓKiÉ~Ñ{o{Ñ³{ØÙÖ
ÐÒÙÉØÐÉ³{Ü~Üi¨³{~ÒÉÙÈ³¨Ì

Τις πιο κρίσιμες
στιγμές, η εθνική
ομάδα έμοιαζε
να κατεβαίνει στο γήπεδο με ενσωματωμένο
διακόπτη
αυτοκαταστροφής.
ªÁÓÖØÇÔÚÂÚÕßËØÓÁËØ©ªÕÆÔÚÕÒÌ§ÕßØÁÍÏËÌÁÒËÍËÍÏ»ÇßÚÄÔ
ÖÜÝÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÍÃÔËÏÞÕØËßÚÂÝ
©§ÚÁÔÏÝ¡ÖÁØÍÑÇÓÖÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÏÕÔÚËÒÏÑ¦ÚÇÊËÑ¦ØÏÇÖÕßÖÁØÇÙÇÔ
ÇÖÄÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÍÂÖËÊÇÓËÚÎÌÇÔÁÒÇÚÎÝØÙËÔÇÒÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÇÔ
ÙßÞÔ¦ÖÜÝÊËÔÊÏÁÛËÚËÊÕÒÕÌÕÔÏÑÄ
ÁÔÙÚÏÑÚÕËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÔÇÙÎÓËÏ×ÔÜ¦ÙÞÎÓÇÍÑÕÒ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝ¶ÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÔÊËÏÑÚÏÑÂ
ÚÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÁÔÇÝÖÕÒÆÕÒÒÇÔÊÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÔÇÓËÚÇÓÌÏÁàËÏÝÚÏÝ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÙÕßÙËÎÛÏÑÂßÖËØÕÞÂ
©ÚØÄÖÕÝÖÕßÕÕßÃÔËØÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÚÕÛÁÓÇÌÁØÔËÏÙÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÙÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÚÎ
ÛËÜØÃÇÓËÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÏÇÔËÑÊÕÚÕÒÕÍÏÑ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓÄÔÎ
ÙÚÇÛËØÂÇÔÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÕ ØÄÏÌ
ÇßÚÄÝÕÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÝÑÇÏÚÄÙÕ

ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝßÛÇÍÄØÇÝÓËÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑ¦ÖÇÖÕÆÚÙÏÇ®ÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÏÏÊÁËÝÚÕßÕÖÕÃÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÏÑÄÔÇÚÎÝ
©ÒÒÇÔÊÃÇÝ
©ÓÜÝÍÏÇÚÕßÝ©ÒÒÇÔÊÕÆÝÚÕ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÊËÔÁÌËØËÖÕÚÁÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇ¬ÏÝÖÏÕÑØÃÙÏÓËÝÙÚÏÍÓÁÝÎËÛÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÁÓÕÏÇàËÔÇÑÇÚËÈÇÃÔËÏÙÚÕ
ÍÂÖËÊÕÓËËÔÙÜÓÇÚÜÓÁÔÕÊÏÇÑÄÖÚÎ
ÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÕ
ÚËÒÏÑÄÝÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÚÕ ÄÖÕß
ÁÔÇÓËÃÍÓÇßÖËØÈÕÒÏÑÂÝÙÏÍÕßØÏ¦Ý
ÑÇÏßÖËØÕÉÃÇÝÁÌËØËÚÎÔÂÚÚÇÇÖÄ
ÓÏÇÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÑÇÚ×ÚËØÎßÚÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇ±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÈÇÛÆÚØÇÆÓÇÖÕßÊËÔÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÇÑÄÓÎÇÖÄ
ÚÕ ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÓÏÇÉßÞÇÔÇÒÆÚØÏÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÃÔÇÏÁÔÇÝÖÄÔÕÝ
àÜÔÚÇÔÄÝÙÇÔÁÔÇÁÍÑÒÎÓÇÖÕß
ÓÁÔËÏÇÚÏÓ×ØÎÚÕ®
©ÚÇÔÕÏÕØ¦ÔÏË®ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙËÁÔÇÔÚØÃÚÕÚËÒÏÑÄÇÍÑÕÙÓÃÕß ßÖÁÒÒÕßÚÕÛßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝÇØËÚÁÝÚÕß[V[HHS]VL[IHS
ÙÚÕÔÈÜÓÄËÔÄÝÇÓßÔÚÏÑÕÍËÔÕÆÝ
ÑÇÏÑßÔÏÑÕÆÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÇÖÄÚÏÝÚ¦ÖËÝÚÕß§¦ÏÚàËÒ
ÔÚËÏÕÔÍÑÙÚÕÙÚÂÛÕÝÚÕß¬Ù¦ÓÖÏÒÄÔÙÕÇÖÕÚËÒËÃÚÕÛÒÏÈËØÄ
ÙÕßÈËÔÃØÚÕßÚÕßØÔÕß¦ÕÏÛËÓÇÚÕÌÆÒÇÑËÝÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÕÆ
ÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂÖÚ×ÙÎÜÝÊÏÑÇÃÜÙÎÇÔÚÃÖÇÒÎÙÖÇÔÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖÏÕÖÏ-

ÙÚÂÓËÚÕßÙÃÜÙÎÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
ÚÕß ØÄÏÌ
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÏÇËÒÑßÙÚÏÑÂÕÒÏÙÚÏÑÂÛËÜØÃÇÕÕßÃÔËØËÔÃÕÚËÑÇÚÇÌËÆÍËÏ
ÙËÄÓÕØÌËÝßÖËØÈÕÒÁÝÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÙßÓÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÊËÔÖØÕÑÆÖÚÕßÔ¶ÄÖÜÝ
ÎÙÞÁÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÙÁÔÚØËÝÚÕß
ÖÇÒÏÕÆÓÁÙÕßÚÎÝ¢ÁÍËÔÕØÔÚÏÓ
ÌÇÔ²¦ÔËÍÑËÓÑÇÏÚÇÑÇÓÖßÒÜÚ¦
ÑÚÃØÏÇÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÇØÝÖÕÆÏÓÖØÕßÑËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕßÑËÏÓÁÔÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÖÏÕÖØÕÙËÍÓÁÔÎËÔ×Ñ¦ÖÜÝÖËØÃËØÍÎÓÕÏ¦àËÏÎËÖÏÒÕÍÂ¶ÇÔÑÇÏÇÏÚÏÕÒÕÍËÃÚÇÏ¶
ÔÇÇÖÕÊÕÛËÃÕÄØÕÝ[V[HHS]VL[IHS
ÜÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ®
ÇÛ×ÝÕÏÔËÇØÕÃÖÇÃÑÚËÝÓËÚÎ
ÌÇØÊÏ¦Ñ¦ÛËÚÎÑÄÑÑÏÔÎØÃÍÇÙÚÎ
ÌÇÔÁÒÇÇÔÁÈÇàÇÔÚÎÔÖÃËÙÎÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔ¦ÓßÔÇÚÎÝÏÕßÈÁÔÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕÏÄÞÇÔ ØÄÏÌØÃÔÇ®ÍÏÇ
ÚÕÔÖØ×ÚÕÖØÕÎÓÏÚËÒÏÑÄÚÕß¬Ù¦ÓÖÏÕÔÝÏÍÑÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÕÍÍÒÕÝÙÖÃÑËØ¦ØÞÏÙËÔÇËÑÛËÏ¦àËÏÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÔÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
Þ×ØÕÓÁÙÇÙÚÕÔÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÞ×ØÕ
© ØÄÏÌÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎ
ËÊ×®ÇÔÇÌ×ÔÎÙË
ÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÕÄÔËÏØÕ
ËÔÄÝÚËÒÏÑÕÆÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÍÏÇÐ
ÑÇÏÙÚÎÔ¡ÖÇØÚÙËÒÄÔÇßÖÄÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÕß ØÄÏÌÛÇÁÙÈÎÔËÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝÊÆÕÕÓ¦ÊËÝÓËÚÕÔÖÏÕÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ËÖ×ÊßÔÕÚØÄÖÕ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

O γιος μιας απλής Μαρίας
ΠΕΛΑ ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ
Ανάποδες στροφές
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 146

ητέρα ÑÇÏÍÏÕÝ ÇÏÇÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÁÔÇÝÚËØ¦ÙÚÏÕÝÛßÓÄÝ
ÑËÃÔÎËÃÔÇÏÓÏÇÙÇØÇÔÚ¦ØÇÒßÙÙÇÙÓÁÔÎÍÏÇàÜÂÄÓÜÝ
ÄÚÏÑÇÏÇÔÑ¦ÔËÏÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇ
ÇÖÒÂ¡ÇØÃÇ
ÒßÙÕÊËÓÁÔÎÙËÊÕßÒËÏÁÝÚÕß
ÖÕÊÇØÏÕÆÙËÙÑÇÏ¦ÇÌËÔÚÏÑ¦
ÙÚÇÇÔËÐÄÌÒÎÚÇÞØÁÎÚÎÝÓÎÚØÄÚÎÚÇÝÑÇÏËÖÃÙÎÝÞØËÜÓÁÔÎ
ÓËÌËßÍ¦ÚÕßÝËØÇÙÚÁÝÓËÖØ×ÚÕ
ÑÇÏÑÇÒÆÚËØÕÚÕÔ¦ÔKØÇÚÎÝ©
ÓÕÔÇÞÕÍÏÄÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÙÑÇÒÜÓÁÔÕÝÇÖÄÞØÄÔÏÇÙÚÕÊËÆÚËØÕ
ÙÚ¦ÊÏÕÚÕßÖÁÔÛÕßÝÚÕÔÛßÓÄ
ÁÞËÏÓËÃÔËÏÇØÇÓÕÔÂØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÝÓËÖÁÔÚËËßØ×ÙÚÎÔÚÙÁÖÎ
ÑÇÏËÔ×ÕÏÌÃÒÕÏÚÕßÚÇÙÖ¦ÔËÙË
ÓËÍ¦ÒÎÖÃÙÚÇËÑËÃÔÕÝÑ¦ÛËÚÇÏ
ÙÖÃÚÏÑÇÏßÖÕÒÕÍÃàËÏÚÏÝÎÓÁØËÝ
ÖÕßÚÕÔÞÜØÃàÕßÔÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÄ6ÖÜÝËÃÔÇÏËÖÄÓËÔÕÖÇÃØÔËÏ
ÇÔ¦ÖÕÊËÝÙÚØÕÌÁÝ
ÁÒÇÕßÒÚ¦ÚÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÓÃÇÓÄÒÏÝÎÓÁØÇÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÖÇØÇÔ¦ÒÜÓÇÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝ¡ÇØÃÇÝ
ÁÔÇÚØÏ¦ØÏÙËÞÜØÏÄÁÐÜÇÖÄÚÕ
Ø¦ÑÒËÏÕ¡ÎÚÁØÇÑÇÏÍÏÕÝËÃÔÇÏ
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÔÑÒÕÏÄÚÎÝÓÏàÁØÏÇÝàÜÂÚÕßÝÑËØÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÙËÓÃàËØËÝÞÇØÁÝÙËÛÒÏÈËØ¦ÐË-

Μ

ÙÇÒ×ÓÇÚÇÙÑßÒÕÑÇÈÍ¦ÊËÝÑÇÏ
ÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ßÈØËÕÒÄÍÏÇÊÏÇØÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕßËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎÚÕßÝÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÙÌßØÕÑÕÖÕÆÔÁÔÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÌÕØÚ×ÔÕßÔÄÒËÝÚÕßÝÚÏÝ
ÇÖÕÚßÞÃËÝ©ÍÏÕÝÎÇÔÜÓÇÒÃÇ
ÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÖÕÒÆÕÓÇÒÄ®Î
ÓÎÚÁØÇàÜÙÓÁÔÎÓËÇÔ¦ÍÑËÝ
¦ÒÒËÝàÜÚÏÑÁÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝ¦ÒÒËÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝ ÓÕßÙÇÔÚÁÔ®ÂÚÕÏ
ÔÚËÓÃÙËàÄÔ®
ÐÇÒÒÕÝ ÓË
ÚÎÔ ÐËÌÚÃÒÇ ÄÒÕÏ ÍÆØÜ
ÔÇÍÏÕØÚ¦àÕßÔ
ÑÏËÙÆÔÇÓÎÔ
ÁÞËÏÝ® Õ ÍÏÕÝ
Ñ¦ÔËÏ¦ÔÜÑ¦ÚÜ ÚÕ ÚØÏ¦ØÏ
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕÑÕÓÖÄÊËÓÇÚÎÝÓ¦ÔÇÝÚÕß
ÔÚÃÄÓÜÝÔÇÈØËÏÁÔÇÓ¦ÚÙÕ
ÓËÖËÔÎÔÚ¦ËßØÇÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜ
ÙËÁÔÇËØÜÚÏÑÄÎÓËØÕÒÄÍÏÕË
ËÑËÃÔËÝÚÏÝÙËÒÃÊËÝÎÓÎÚÁØÇÚÕß
ÈËÈÂÒÜÔËÑÇÚ»ËÐÇÑÕÒÕÆÛÎÙÏÔ
ÚÎÔËÐÕØÏÙÓÕÆÑÇÛÇÍÏÇÙÓÁÔÎ
ÓÎÚØÏÑÂßÖÄÙÚÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
ÍÏÕÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇÑÇÚÇÒÆÙËÏÓÏÇ
ÑÇÏÑÇÒÂÓËÁÔÇÓÇÞÇÃØÏÖÕßÈß-

ÛÃàËÏÙÚÇÙÖÒ¦ÞÔÇÚÎÝÇÏÓÇÚÕÈÇÓÓÁÔÎÙÆÍÑØÕßÙÎÓÎÚÁØÇÝ
ÑÇÏÍÏÕßÁÞËÏÒÏÍÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖ»ÄÚÏÕÏÙßÔÁÖËÏÁÝÚÎÝ¬Õ
ÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÌÕÔÏÑÄÇØÊËÆËÏÓË
ÇÃÓÇÚÕÔËÚÕÏÓÕÛ¦ÔÇÚÕÊËÙÓÄ
ÇØÇÚÎÓÁÔÎÙËÁÔÇÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÄØ¦ÔÚàÕÎ
ÓÎÚÁØÇÑÒ×ÛËÏ
ÓËÚÕÔÔÕßÚÎÝ
ÁÔÇÊÃÞÚßÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÍÏÇÚÕÔ
ÛÆÚÎ¬ÕÓßÇÒÄ
ÚÎÝ ÊÕÆÒËßË
ÖÏÕ ÑÕÌÚËØÄ
ÇÖÄÚÕÓÇÞÇÃØÏ
ÔÇÈØËÏÚØÄÖÕ
ÔÇÚÕÔÖØÕÌßÒ¦ÐËÏ®ØÑËÚ¦
ÓÇÑØÏ¦ÚÎÝÞÇÓÁÔÕÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÔÆÞÚÇ
ÚÕßÞØÄÔÕßÕ
ËÖÃÊÕÐÕÝÌÕÔÏ¦Ý
ÌßÒÒÕÓËÚØ¦ÚÇ
ËØÜÚÏÑ¦ÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÚÎÝ
¡ÇØÃÇÝÇÍÜÔÏ×ÔÚÇÝÔÇÈßà¦ÐËÏÚÕÔÇÛÁÇÚÕÓÆÞÏÕÙÑÕÚËÏÔÄ
ÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÕÂÇÖÒ×ÝÎÊÕÔÏÑÄ
ÈÃÕÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕß¬ÕÇÓÇØÚÜÒÄÍ¦ÒÇ®ÁÈÇÏÇÚÕÇÓ¦ØÚÎÓÇ
ÚÎÝÓÎÚØÄÝÚÕßÊËÔÂÚÇÔÖÇØ¦
ÕÏÇÓÇØÚÃËÝÓÏÇÝÇÖÒÂÝ¡ÇØÃÇÝ®
ÙÂÓÇÔÚÕÝÑÇÏÕÃÊÏÕÝÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÍÏÇÚØÇÍÏÑÁÝÑÕØßÌ×ÙËÏÝ

ÁÔÇÝ¦ÌØÇÍÑÕÝÑÇÚ¦ÌÇÔÚÇÙÃÇÔ
ÓÎÚØÕÑÚÄÔÕÝÁÔÇÝÇÙÛÓÇÚÏÑÄÝ
ÖÕßÚÕßÑÕÈÄÚÇÔÎÇÔ¦ÙÇÄÚÇÔ
ÚÕÒÓÕÆÙËÔÇÙÑËÌÚËÃÖÜÝÂÚÇÔ
ÕÖÏÕÐËÌÚÃÒÇÝÚÕßÍÔÜÙÚÕÆÙÆÓÖÇÔÚÕÝ®
¡ËÚÕÖØ×ÚÕÚÎÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕÔÑÄØ®ÎÕßÒÚ¦ÚÕßÌÇÔÁØÜÙËÚÎÓÁØÏÓÔ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎ
ÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÙËßÌÕÒÕÍÏÑÁÝÓËÚÇÓÌÏÁÙËÏÝÚÜØÏÔÂ
ÔÕßÈÁÒÇÛßÓÃàËÏÖÕÒÆÚÕÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄÓÇÑËÒËÏÄÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÓÎÚÁØÇÑÇÏÍÏÕÙÚÇÇÑÏ¦®ÚÎÝ
ÇØßÙÚÏ¦ÔÎÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÆÌÕÝÌÇÃÔËÚÇÏËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÓËÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÏÊÏÄÒËÑÚÕÚÎÝ
ÇØßÙÚÏ¦ÔÎ¦ÔÚÜÝÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÇÖÕÓÃÓÎÙÎÇÊÏÑËÃÚÎÕßÒÚ¦ÚÕßÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÎÍØÇÌÂ
ÚÎÝÊÏÇÛÁÚËÏÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚËÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏËÃÔÇÏËÆÙÚÕÞÎÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÚ¦ÑÆØÏÕ
ÒÄÍÕÙÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄÆÌÕÝÑÇÏÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÙÚÎÔÖÒÕÑÂ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇÖÕØØÁËÏÇÖÄÚÎÌØÇÙËÕÒÕÍÃÇÚÎÝÓÇÍÑÏ¦ÝÚÎÔÄÛËßÙÎÚÎÝÒÕÍÏÄÚÎÚÇÝÓËÒÄÍÏÇÚÕßÙßØÓÕÆÑÇÏÚÎ
ÌÄØÚÏÙÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÓËËÖÏÓËÒ×ÝÇÑÇÚÁØÍÇÙÚÇÇÒÕÍÄÑØÏÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÓÏÇÙßÍÍØÇÌÏÑÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÇÐÃàËÏÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÎÕßÒÚ¦ÚÕß

.³¨~É×ÒÜ{ÐÈÓT~ÑÐ{ÒÉ{~Ñ¨{ÒK{KÜËÑÈ³¨×{ÒåÒÐÉÒ³ÈØÉËÑ{Ut ×ËÑ³iØÇÊØu
³Èå¨³Ö¨.ÉTÒÈÉ¨VtË³É¨
~ÈËu³ÈåÜÉÒ³¨Ñ¨Ë~~V
t Ð{~¨Ê{ÇÖu³È(Ñ³¨Ë~³{Ò~Ñ{t ~ÉËÈÙÉ×ÑËÉ³Ñ{
1ÉÌØu³ÈÐi³¨ÜË³ÈÉoÑËÑØ
~Ñ{ÑÈ¨É³{~ÊØ {~ÜÒÈ
Ποιος ήρωας λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

ÓÑ³iÈTÊÐÈÚÑÓTKÑÚ{Ò³iËÙ{ÑÙËÑo{ÑÇÊÈÉËTÉ
~É³¨{~ÌØÊ¨ÑØVåooÉÜØÐiÌØV³K{KÜËÐÈt$³ÑÂ{ÙÉÈ³ÊØ³ÈÌ¨Èu{¤ÑÈ³Ì~{Éo
~ÒÚÉT¨Ì³io{¨³Ê³å¨TÑooÓÜÈiÚËÇÑo{¨³ÒÇo{Ñ
É~ÉË
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

1ÑÓ³¨ÑÐÉoÒÜi³¨ÒÉÇÑÉ
ÌÜÈØ³ÈØÑoÑiÐÓÈØÐÈU
³ÑÇÑ³ÇÒ~iV³ ³³o{Ó×~{V³È³ÓÐiV³(ÑÑÙ{ÑÐÒ³iV³(ÑÜÑÐÒ~Ñ{³$Ði¨V
ÈÐÉ¨Ó³¨ÉÑÑÌ¨ËØÑ
ÑoÑÊ³iÜo³ÉTËÑåÜÜÒ~Ñ{
³ ÉV³Ò×~ÑV³i{È¨ÉÒ¨V³Ì¨TÉØ~Ñ{³$ÈÐÓ¨³ ~Vo{Ñ³ÐÉoÑÜÉË³iØ
o¨Ñ×ÊØ³ÈØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός
βιβλίου;

$³{³ÌØ³¨ÌØÉËÚÉ{
{ÉÖ~ÜÑÑÌ³iKËÑåÌ
³ÈØÐÖÚÈØ³Èå{È
t$ÑÓ¨ÑØ~Ñ{ÊÜ{Øu
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

t0Ñ³Ñ×ÖÜ{Ñ³iØ¨oÊØu³È0Ç
.³Ò{ÐÉ~
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

(ÜÖÈTÒÑÑ³¨ÓT³ÈØ~ÜÑ{~ÖØÈoo¨Ñ×ÉËØo{ÑÑÐiÂÉTÒÑÈ³ÒÈÓÐÑÚÑå¤ÌÜÑ³Ñ
K{KÜËÑVÉÂÓTÈÑÚÓi~Ñ³ÓTÈi
tå~i³{~Êu³ÈÑÇÑ³ÇÒ~iVÈ
ÓTÉ{³iÙÖÑÐiÑÐÉÑÉKÒÇÉ{³
T¨³Ñ³É¨iÚ{~ÑÂ{V
~Ñ{t Ò¨~{Ø~Ñ{¨ÈÌ³ÐØu
³È ÉVo{Ñ³ÐÑoÉÈ³{~Ì~ÌÐ
³iØÈÑ¨Â{Ñ~ÊØÑÑÇÊ³iiØ
Καταφέρατε να «ξαναγράψετε τη
ζωή σας απ’ την αρχή»;

(¨³ØÉoÉÑÑ¨Ù{Ì¨{Ñ³i
ÇÊÐÈ~Ñ{³³ËoÐÑÐÈ³TÒ¨³iV³ÉÑÐ¨ÓÑo¨Ò³
Èo~É~¨{ÐÓK{KÜË0ÓT~ÒÉ{
~Ñ{³Ñ¨ÉÜÚÌV~{ÑT¨É{Ñ³ÉË
ÙÉÚÑÙ{³ÒÑ³ÂÑÑ~ÒÑ{
Ð¨ÉËÑ³¨ÑoÐÑ³{ÊÉ{~ÑÚÓÑØV~ÒÚÉÐÓ¨ÑVÐÉÐ{~¨ÓØÑÜÜÑoÓØ(Ø«(¨ÑÚ³ÑØÑoËÉ³Ñ{
ÜËo~ÑÜÖ³É¨ØÑÌTÚÉØ Ñ~¨Ñ³ÒÉ{VÙiÜÑÙÊVÌÜÑÉ~ÉËÑÈ³Ú¨Ó×È~Ñ{ÑÉ³ÒÉ{ÌÑ³ÙiÜi³i¨{ÒÇÈ ÑÑ×ÊÉ{Ë³ÈÌÜÑ³Ñ
to{Ñ³ËuÈ³~¨Ñ³Ö~ÑÚiÜÐÓ³iËÙ{ÑÚÓi~Ñ{Ñ¨T¨ÉË
³tØu{Ñ³ËÙÉÓTÉ{iÐÑËÑ
³{~ÒÈ{ÒÜÜ{VÑÜÜÒ³{~ÒÈÐÉÉÐÉËØ
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LOUVRE ABU DHABI

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/HOW HWEE YOUNG

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΠΑΡΙΣΙ

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

ΝΟΡΦΟΛΚ

ΠΕΚΙΝΟ

Στην γκαλερί Desmos

Φωτογραφικό πανόραμα

Τέλος εποχής

Χένρι Μουρ στο πάρκο

Σύγχρονη Ασία

Ο Desmos (Δεσμός),{³¨{~ÌØ
ÑÈ³ÌØT¨Ø³Ú¨ÈÜ{~ÌÑ¨ÒØV³(Ñ¨Ë{VÈÐÉ³¨ÒÉ{ÊÙi
ÒÑÌ³¨É{ØÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³³ÐÓÑ³o¨ÑÐÐÒ³~Ñ{³³ÉTV
Éo~Ñ{ËÑÉ³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉiÇo¨Ñ×{~ÊØ³È.Ö¨ÈÖ³¨ÑÐÉ³Ë³Ü
t ÐÑoÉËÑ³iØÐÊÐiØut ËÑ{ÓÑØ
KÑÚ{ÒÈÐÑ{³ÊØÇo¨Ò×ØVÉÈÑËÚi³ØÙÓ~³iØ³ÈÓ¨³Ñ~Ñ{³
É{~Ì³ÑÚ¨uViÐÉ{É{
0Ò~iØÑÈ¨³ÒØ Ó~ÚÉi³ÉÜÉË
ÈÌ³iÑ{oËÙÑ³iØÉÜÜi{~ÊØ¨ÉKÉËÑØ³(Ñ¨Ë{

Στο Μουσείο³ÈÖK¨È³È
åÐÈ ³ÒÐ{Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{Ð{Ñ
ÜÈÈÜÜÉ~³{~ÊÓ~ÚÉi{³¨{~ÊØ
×³o¨Ñ×ËÑØÓØ³{Ø´ÈÜËÈ
ÐÉ³Ë³Üt Ñ¨{ÐÜÉÖ~ÐÑ³È
~ÌÐÈu Ó~ÚÉiVÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÈÉË¦>Ãw>Rº_©
vx¦>RVÑ¨È{ÒÇÉ{ÒÑÌ¸lÆ
×³o¨Ñ×ËÉØÑÌ³{Ø{ÑÜ{ÓØ
È³¨ÑKÊT³i~Ñ³Ó³iÓi
åÑ³ÜÊV³iå×¨{~ÊV³iåËÑ
~Ñ{³iåÐÉ¨{~ÊVÙ{É¨ÉÈ³ÑØ
³iÉÚ{~Ì³i³ÑV³iÜ{³{~Ê~Ñ{³i
³ÉTÜoËÑ

Ο θάνατος³iØ ³Ì¨{Ø ³Ó{³Ñ¬
³iØT¨Ì{ÑÊ³Ñ~Ñ{ÓÑ³ÉÜÉ³È¨o{~Ì³ÓÜØo{Ñ³ii¨{~ÊoÉ{Ò³iØ
T¨ÈÊØÉTÊØ³ÈÌÜ{oÈ³ 
³Ì¨{Ø ³Ó{VÈÐÉÈ¨ÒiÉ³{Ø
ÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³È£lÆ~Ñ{³È£®ÆVØ
iÚ{ÌØ~Ñ{³¨ÑoÈÙË³¨{ÑVÉÂÓ×¨ÑÇÉÐÉÑÌÜÈ³³¨Ì³i×³É{ÊåÐÉ¨{~ÊÉ~ÉË³T¨Ì!{
É~ÙiÜÉ{ØÑoÒiØÑÌÌÜ³
~ÌÐÈÉTËÇ³Ñ{  ³Ì¨{Ø ³Ó{
É{~ËÇÉ³Ñ{ÉÑÈ³Ê³i×³o¨Ñ×ËÑ
³ÈdÌ³ÑÉËTÉ³{ÐiÚÉËÐÉ³
K¨ÑKÉË.ÉËÜ ³É{Ü

Διάσπαρτα ³ÈØ~ÊÈØÈÑo~ÑÜ{ÒÇÈ³ºnv²>V³ Ì¨×Ü~³iØåooÜËÑØV³ÑoÜÈ³Ò³ÈÓ¨{È¨ÙiÐ{È¨oÖÐ{ÑÉÜ~È³{~Ê
Ñ³ËÚÉiÐÉ³iÑooÜ{~ÊÑ¨T{³É~³{~Ê³ÈdÈÑ{Ñ Ó~ÚÉit'Öi
~Ñ{ ÐÉÈiuÈÚÓ³É{ÓÑÒ¨~
oÜÈ³{~ÊØÉÐÓÑ³{³¨{~Ì~³Ë¨{Ð{~¨Ì³É¨ÑoÜÈ³Ò~Ñ{TÓÙ{Ñ³È
Ó¨{È¨Èo~¨³ÖÐ{ÑÉ{ÐÓ¨ÈØÓ~ÚÉi0ºnv²>ÉËÑ{
ÓÑÑÌ³Ñ¨Ñ{Ì³É¨ÑË³{Ñ³i
ÉÂTÊ³iØåooÜËÑØ~Ñ{{~ÑÜ~Ñ{¨{ÓØÉ~ÚÓÉ{ØÉËÑ{ÚÉÐÌØ

Αυτό ³oÜÈ³ÌVÐÉ³Ë³ÜtåÑ³ÜÊ
wÛÖiuVÉËÑ{Ó¨o³¨ÑiÜ{
~ÑÜÜ{³ÉTÑ¨ËÑ~Ñ{ {~ÜÒ{0{TÌKÑ~Ñ{Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³iÓ~ÚÉi(Ü{³{ÐÖ³iØåËÑØV³ Ú{~Ì
ÈÉË³È(É~ËÈ Ó~ÚÉiVÉ
ÈÙÈÑÐÌÐÉ³Ù{ÉÚÓØÈÓÙ¨{
o{Ñ³Ù{ÒÜo³Ü{³{ÐV×Ó¨É{¸Æ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌmT¨ÉØV
³ÌÙ{Ñ×¨É³{~ÌØiËÑ~Ñ{
³¨ÑÊÜÌ~Ñ{ÈooÉÌØi
ÙËÑ~Ñ{³(Ñ~{³Ò Ó~ÚÉiÓTÉ{
³Ë³Üt{ÊÓÐÉÈiu~Ñ{KÑËÇÉ³Ñ{
³iÙ{ÑÜ{³{Ð{~ÊÑ³ËÜii

ΥΠΠΟΑ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

¨ÉØVÚÉË~Ñ{iÐËÚÉ{³(Ñ{Ù{~ÌÈÉË³iØÙ{ÑÒÜiØ
ΗΠΑ
Σε ένα ÇÖÄÚÇÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÇÓÕßÙËÃÇÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÏÝÙÚÕÇÏÊÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÔÊÏÇÔ¦ÖÕÒÎÝ
*OPSKYLU»Z4\ZL\TVM0UKPHUHWVSPZ
ÁØÞËÚÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÇØÞÇÃÇÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÃÔÇÏÎÁÑÛËÙÎ
ÎÙÇßØÕÃÚÎÝØÞÇÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÜÂ¡ÆÛÕÝÑÇÏØÜËÝ®ÖÕß¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¶ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËÓÕÔÇÊÏÑÄÚØÄÖÕÙÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÙÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝÚÎÔ

ÖÕØËÃÇÑÇÏÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÕßÇØÞÇÃÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÔÄÝ
ÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÚÕßÑÄÙÓÕß®ÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÓÕßÙËÃÕßÎ
ÁÑÛËÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
ÔÇÑÇÒÆÉÚËÖ×ÝÕÏÇØÞÇÃÕÏÒÒÎÔËÝ
ËÖÎØÁÇÙÇÔÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÔÉßÞÇÍÜÍÃÇÚÕÑ¦ÒÒÕÝ
¶ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÓÕßÙËÃÕÖÕßÖØÕÚØÁÖËÏ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙËËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ/ÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÖËØÃÖÕßÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝËÐÇÏØËÚÏ-

ÑÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝ®ÇÖÄÚÏÝÕßÔÃÕß 
ÁÜÝÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÖÕÒÆÞØÕÔÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÓÕßÙËÃÕßÓËÚÕËÒÒÎÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÛÒÎÚÏÙÓÕÆÙßÔËØÍÇÙÃÇÇßÚÂËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÌÏÒÄÊÕÐÕËÑÛËÙÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÓËÍ¦ÒÇÓÕßÙËÃÇÚÜÔÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÚÕÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎ¸/LH]LUHUK
,HY[O¹ÙÚÎ5H[PVUHS.HSSLY`ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ17.L[[`

ÑÇÏÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÁÜÝÚÕÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎ¸;OL
.YLLRZ(NHTLTUVU[V(SL_HUKLY
[OL.YLH[¹ÙÚÕ-PLSK4\ZL\TÙÚÕ
ÏÑ¦ÍÕÑÇÏÙÚÕ5H[PVUHS.LVNYHWOPJ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ®ÇÔÇÌÁØËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ËÑÛÁÓÇÚÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏÚÕÙÞËÊÄÔÇÑÁØÇÏÕ¦ÍÇÒÓÇÚÎÝØÚÁÓÏÊÕÝÇÖÄÚÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÙÜàÄÓËÔÇÇÔÚÃÍØÇÌÇÙÚÕÔ
ÚÆÖÕÚÎÝÇÌØÃÇÝ®Â ßÔÎÍÁÚÏÊÕÝ®ÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕß
¡ËÙÙÂÔÎÝÖÕßÈØÁÛÎÑËÙÚÎÈÃÒÇ

ÚÎÝ¡ËÙÙÂÔÎÝ®¡ËÚÇÐÆÚÜÔÖÏÕ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ×ÔÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕ¦ÍÇÒÓÇÚÕßÏÕÔÆÙÕßÇÖÄÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕÞ¦ÒÑÏÔÕ¦ÍÇÒÓÇ
ËÌÂÈÕßÇÖÄÚÎÔ ÆÛÔÕÚÎÝÌÕØËÃÇÝÔÇÒÃÜÔØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÕ¦ÍÇÒÓÇ
ÄØÎÝÇÖÄÚÕ¡ÕßÙËÃÕÑØÄÖÕÒÎÝ
ÚÕÞ¦ÒÑÏÔÕÑ¦ÚÕÖÚØÕÇÖÄÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÇÓÃÇÝÚÕÉÎÌÏÊÜÚÄÓËÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÌØÕÊÃÚÎÝÇÖÄ
ÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¦ÚØÇÝ
ÑÇÏÕÈÜÓÄÝÚÜÔÊ×ÊËÑÇÛË×ÔÇÖÄ
ÚÕÛÔÏÑÄØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το παρελθόν επιστρέφει με μια βραχνή, αισθαντική φωνή
Το παρελθόν ËÖÏÙÚØÁÌËÏ©ÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÛßÓ¦ÚÇÏÖÜÝÇßÚÂÎÖØÄÚÇÙÎ
ÇÑÕßÍÄÚÇÔÙÚÕÚØÁÏÒËØÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÚØÄÓÕßÕÓÃÞÒÎ® ÚÕß¬àÕÔ
¦ØÖËÔÚËØ!ÙÚÎÔËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÖÇØÇÒÏÇÑÂÖÄÒÎÔÚÄÔÏÕ¡ÖÁÏÚÎÝ
ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÓÏÇÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÝÕÓÃÞÒÎÌÁØÔËÏÓÇàÃÚÎÝÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÖÔÏÍÓÁÔÜÔÔÇßÚÏÑ×ÔÖÕßÍßØËÆÕßÔËÑÊÃÑÎÙÎ©ÑÆØÏÕÝÑØÏÂÚÇÔ
ÊÁÑÇÞØÄÔÜÔÄÚÇÔÖØÕÈÒÂÛÎÑËÎ
ÚÇÏÔÃÇÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇÃÙÛÎÙÎ¶ÄÞÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔÎÖÕßËÃÞË
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÕÐÕØÑÏÙÚÂÝ® ÇÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÊËÔÓÖÄØËÙË
ÚÄÚËÔÇÊËÏÒÄÍÜÎÒÏÑÃÇÝÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÖÕÒÆÚÕÔÊßÙÇØÁÙÚÎÙËÄÖÜÝ
ÙßÔÁÈÇÏÔËÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÕßÇÖÇÍÄØËßÇÔÔÇÊËÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇÚØÄÓÕß
¬ÕÔÁÙÜÙÇÔÕÏÖÇÞÕßÒÁÝÕÍÑ×ÊËÏÝÈÏÔÚËÕÑÇÙÁÚËÝÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÙÏÓÖÄØËÙËÔÇÊËÏËÖÏÚÁÒÕßÝ
ÖÕÒÒÁÝÇÖÇÍÕØËßÓÁÔËÝÚÇÏÔÃËÝÇÖÄ
ÚÎÔØÕÌÎÚËÃÇ®ÑÇÏÚÕÔßÑ¦ÔÛØÜ-

Πριν από την έλευση
των φαντασμάτων, η Στίβι μεταδίδει βελούδινες
τζαζ μπαλάντες από τον
σταθμό της στον φάρο.
ÖÕÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ®ÁÜÝÚÕÔÐÕØÑÏÙÚÂ®ÚÕÇÖÄÒßÚÕÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÖÕß
ÒËÍÄÚÇÔ¦ÓÉÎ®ÑÇÏÚÎÔ©ÓÃÞÒÎ®
ËÇÔÚÃÛËÙÎÄÓÜÝÓËÚÕÊÏÇÈÕÒÏÑÄÈÒÁÓÓÇÚÕßÓÏÑØÕÆ§ÚÁÓÏÇÔÙÚÎÔ
ØÕÌÎÚËÃÇ®ÚÎÍØÇÌÏÑÂÙÑÎÔÂÚÎÝ
ÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÝÙÚÕÔßÑ¦ÔÛØÜÖÕ®
ßÖÄÚÕßÝÂÞÕßÝÚÕß)S\L4VVU®
ÚÕÇÐÏÕÒ¦ÚØËßÚÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÓËÚÇÍÇÙÚØËÔÚËØÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÔÐÕØÑÏÙÚÂ®ÂÚÇÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑ¦ÊÃÊßÓÇ
ÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÇÑÇÏÚÕßÝÇÔËÒÑßÙÚÂØËÝ
ÖÕßÐËÞËÏÒÃàÕßÔÇÃÓÇÙÚÎ¦ÓÉÎ®
ÇÖÄÚÎÔ©ÓÃÞÒÎ®ÙÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏ
ÊËÔÁÓËÏÔÇÔÕÏÙÑÏÁÝÚÜÔËÑÊÏÑÎÚÏÑ×Ô

Η Αντριέν Μπαρμπό,É~iÊÑÌ³i³Ñ{ËÑt ÐËTÜiudÆVËoÑ¨oÌ³É¨ÑVÚÑÓ¨ÚÉ{³¨ÌÐØÑÌ³iÚÒÜÑÑ

ÔËÑØ×ÔÓËÚÇÑÄÑÑÏÔÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏÚÕßÝ
Í¦ÔÚàÕßÝÖÕßÐËÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÕÓÃÞÒÎÇÒÒ¦ÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇ
ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÔ
ÓËÍ¦ÒÕÌ¦ØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇ
ÁÍÏÔÇÔÙÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄÌ¦ØÕÄÏÔÚªÁÏÝÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝßÚÂËÃÔÇÏÎÚÃÈÏÕßÁÏÔÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÕÊÆËÚÇÏÎËÔ
ÖÕÒÒÕÃÝ¦ÍÔÜÙÚÎÔÚØÏÁÔ¡ÖÇØÓÖÄ
ÙÆàßÍÕÝÚÄÚËÚÕß ¦ØÖËÔÚËØÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ®ÕÆÙÇÈÒÁÖËÏÖØ×ÚÎ
ÚÎÔÇÒÒÄÑÕÚÎÕÓÃÞÒÎÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝÑÇÏÎ
ÃÊÏÇÏÇÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ËÖÁÙÚØËÉËÓËÚÎÔÇÏÙÛÇÔÚÏÑÂÈØÇÞÔÂ
ÌÜÔÂÚÎÝ¡ÖÇØÓÖÄÚÇÖÒÎÛÜØÏÑ¦
ÚÎÝÓÇÒÒÏ¦ÚÕÇÑÄÓÇÖÏÕÖÒÎÛÜØÏÑÄ
ÓÖÕÆÙÚÕÚÎÝÑÇÏÚÕÛÎÒßÑÄÈÒÁÓÓÇ
ÚÎÝËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÁÒËßÙÎ
ÚÕßÚØÄÓÕßÑÇÏÄÚÇÔÄÒÇÇÑÄÓÎÓßØÃàÕßÔÛ¦ÒÇÙÙÇÙÚÎÔÖÇØÇÒÏÇÑÂÑÜÓÄÖÕÒÎÎÚÃÈÏÓËÚÇÊÃÊËÏÈËÒÕÆÊÏÔËÝ
ÚàÇàÓÖÇÒ¦ÔÚËÝÇÖÄÚÕÔÙÚÇÛÓÄÚÎÝ
ÙÚÕÔÌ¦ØÕ¢ÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÁÞÕßÓËÊËÏ

ÇÖÄÚÄÚËÖÕÒÒ¦ÑÇÏÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ
ÒÁËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÚÎÚÃÈÏÄÓÜÝÓËÚÕ
ËÏØÜÔÏÑÄÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÇÏÙÛÎÙÏÇÑÄÞÇÓÄÍËÒÕÑÇÏÓËÚÎÔÇÑÄÓÇÖÏÕÈËÒÕÆÊÏÔÎÌÜÔÂÔÇÖÇÃàËÏÚàÇàÊÆÙÑÕÒÇ
ÐÇÔÇÈØÃÙÑËÏÝ©ÑÆØÏÕÝÑØÏÊËÔÛßÓ¦ÚÇÏÖÏÇÚÏÇÑØÏÈ×ÝÁÖÇÏàËÎÚÃÈÏ
ÙÚÕÔÌ¦ØÕÚÎÝÇÒÒ¦ÌÇÔÚÇÙÏ×ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÓÁÙÇÙËÇßÚ¦ÖÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏ
ÂÚÇÔÑÇÏÚÕ4VYL;OHU@V\2UV^®
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÑÒËÃÔËÏÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄ
¦ÒÓÖÕßÓ4V]PUNV\[®ÖÕßÕÄÔÏ
ªÄÒÏÔÝÎÞÕÍØ¦ÌÎÙËÚÕ ¡ÂÖÜÝ
ÇßÚÄÄÓÜÝËÃÔÇÏÊÂÒÜÙÎÇÖÕÚßÞÃÇÝ
ÍÏÇÓÏÇÚÇÏÔÃÇÚØÄÓÕß"ÒÒ¦ÇßÚÂÎ
ËØ×ÚÎÙÎÊËÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏ
ÁØÇÇÖÄÚÏÝËÌÎÈÏÑÁÝÓÔÂÓËÝÑÇÏ
ÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÁÈØÏÙÑËÖ¦ÔÚÕÚËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÚÏÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇËÔÄÝ
ÚÁÚÕÏÕßÌÏÒÓËÃÔÇÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÇÖÕÖÔÁËÏËØÜÚÏÙÓÄÑÇÏÓÏÇÊßÔÇÓÏÑÂËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇ¬ÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇ
ÐÕØÑÃàÕÔÚÇÏÓËËÐÇÃÙÏËÝÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏ
àÜÔÚÇÔ¦Ù×ÓÇÚÇ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Ο έρωτας δίνει νόημα στην κάθε μας ημέρα
Η ελληνίστρια Αντρέα Μαρκολόνγκο μιλάει στην «Κ» για το νέο της βιβλίο και το δικό της «χρυσόμαλλον δέρας»
Συνέντευξη
στη ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επισκέφθηκε ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÎÞ×ØÇÓÇÝÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇ
ÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÎÝÈÏÈÒÃÕÓËÚÃÚÒÕ
¬ÕÓÁÚØÕÚÕßÎØÜÏÙÓÕÆ®ÚÕÕÖÕÃÕ
ËÓÖÔÁËÚÇÏÓËÔÇÖÄÚÎÔØÍÕÔÇßÚÏÑÂÑÙÚØÇÚËÃÇÇÒÒ¦ÕÙÚÄÞÕÝ
ÚÎÝËÃÔÇÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕÔÁØÜÚÇ
ÔÚØÁÇ¡ÇØÑÕÒÄÔÍÑÕ(UKYLH
4HYJVSVUNVÁÞËÏÂÊÎÍÕÎÚËÆÙËÏ
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÚÎÝÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝßÖÁØÕÞÎ
ÍÒ×ÙÙÇ®ÇÚ¦ÑÎÝÇÍ¦ÖÎÚÎÝ
ÔËÇØÂÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÍÏÇÚÇÇØÞÇÃÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÓÆÛÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÏ»ÇßÚÂÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÎÝÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÒÃÍÕÖØÏÔÖØÕÙÍËÏÜÛËÃ
ÙÚÎÞ×ØÇÄÖÕßÁàÎÙËÑÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ÔÕÙÚÇÒÍËÃ
– Τι σας παρακίνησε να μελετήσετε την Αργοναυτική Εκστρατεία;
¶¡ËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓÕßßÖÁØÕÞÎ
ÍÒ×ÙÙÇ®ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÛ×ÍÏÇÒÃÍÕÑÇÏÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ ÇÏÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÊËÞÛ×ÚÎÊÏÇÔÕÎÚÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÖÕßÖ¦ÔÚÇÓÕßÁÊÏÔËÎÛÁÇÙÎ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕß!ÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÖÏÔÄÎÙÎÓÏÇÝÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÝ®ÚÎÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝÂÛËÒÇÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉÜÁÔÇ
ÙßÔÚÇÑÚÏÑÄÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÉßÞÂÝ
ÏÇÔÇËÑÖÒÎØ×ÙÜÇßÚÄÔÚÕÔÙÑÕÖÄËÖÁÒËÐÇÚÕÔÖÏÕÇØÞÇÃÕÓÆÛÕ
ÄÒÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝ
ÃÙÜÝÂÊÎÇÖÄÚÎ¡ßÑÎÔÇáÑÂËÖÕÞÂ
ÚÕÔÓÆÛÕÚÕßÖØ×ÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÚÕß
ÖØ×ÚÕßÖÒÕÃÕßÓËÚÕÄÔÕÓÇØÍ×®ÑÇÏÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔÇÔÊØ×Ô
ÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÕÞØßÙÄÓÇÒÒÕÔ
ÊÁØÇÝßÚÄÝÕÓÆÛÕÝËÃÔÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÕÝÚÎÝÒÏ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝ©ÊÆÙÙËÏÇÝÚÄÙÕÇØÞÇÃÕÝÖÕßÕ©ÓÎØÕÝ
ËÃÖËÄÚÏËÃÔÇÏÍÏÇÄÒÕßÝÍÔÜÙÚÄÝ
ÑÇÏÊËÔËÐÂÍÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇ©
ÖÕÒÒ×ÔÏÕÝÕªÄÊÏÕÝÂÚÇÔÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÖÕÏÎÚÂÝÖÕßÁÍØÇÉËÍÏÇ
ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕß¦ÙÕÔÇÙÚÕßÝËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝÇÒÒ¦ÕßØÏÖÃÊÎÝ
ÍÔ×ØÏàËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÕÔÓÆÛÕÍÏÇÚÃ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÕÑÒÇÙÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÚÕß
ÑÇÚÁØØËËÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÜÔ
¦ÍÔÜÙÚÜÔÈÇØÈ¦ØÜÔËÖÕÞÂÚÕß
ËØÏÑÒÂËÃÞËÇÖÄÑÇÏØÄÖËØ¦ÙËÏ©
ÖÕÒÒ×ÔÏÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝËÃÞËÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÏÙÚÕØÃËÝÙËÁÔÇÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÓÖËØÊËÓÁÔÕÑÄÙÓÕ
ÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÊÏÑÄÝÓÇÝ
ÙÂÓËØÇÖÕÃÎÙÂÚÕßÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÙË
ÇßÚÄÚÄÙÕÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÃÔÇÚÄÙÕ
ËÆÛØÇßÙÚÎÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕÛËÜØ×ÄÚÏÕÓÆÛÕÝÚÜÔØÍÕÔÇßÚ×Ô
ËÃÔÇÏÕÖÇÒÏÄÚËØÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÖÏÕ

Σήμερα ανησυχούμε συνεχώς αν είμαστε επαρκείς, παραγωγικοί, η αληθινή ηρωική ανάγκη
των Αργοναυτών είναι να
ρωτούν κάθε πρωί τους
εαυτούς τους εάν είναι
στ’ αλήθεια ευτυχισμένοι.
«Ηθελα ÑÉÂ{³¨ÊÐ{Ñ{³¨ËÑo{Ñ³Ó¨³ÑVo{Ñ³i¨{ÐÌ³i³ÑÓ¨Ñ
ÑÌ³iiÜ{~ËÑVo{Ñ³iÉÈÚÖiV³~È¨Òo{VÈ³ÉÜÉ{É{ÐÉÐ{ÑÓ~×¨Ñi
ÈÉ~³{ÐÒÜÖÓÑØÑoÑiÐÓØÐÈÈoo¨Ñ×ÓÑØV$¨TÒ(ÑÐÖ~VoÉÐÒ³iTÑ¨ÒuVÜÓÉ{iå³¨ÓÑÑ¨~ÜÌo~

To νέο βιβλίο³iØå³¨ÓÑÑ¨~ÜÌo~t0ÐÓ³¨³Èi¨{ÐÖu
ÉÐÓÉ³Ñ{ÑÌ³iå¨oÑÈ³{~Ê ~³¨Ñ³ÉËÑ~Ñ{~È~Ü×¨ÉË³ÑÉÜÜi{~ÒÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i
ËÖÃÑÇÏØÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÚÁ
ÓÆÛÕÝÕÖÏÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÝ
– Γιατί γοητεύεστε τόσο από την
ελληνική μυθολογία; Ποιο είναι
το προσωπικό, ψυχικό ενδιαφέρον σας;
¶ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÍØ¦ÌÜ
ÈÏÈÒÃÇÍÏÇÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÍÏÇ
ÚÕÖÇØÄÔÃÙÜÝÑÇÏÒÃÍÕÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÇßÚÄÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÛÇÔÇÙÃÇ
ÚÜÔÑÒÇÙÏÑ×ÔÑËÏÓÁÔÜÔ¡ÕßÇØÁÙËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÎØÂÙÎÚÕß
ªÕÓÖÁØÚÕ ÇÒ¦ÙÕÕÓÆÛÕÝËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔÙßÔÁÈÎÖÕÚÁÇÒÒ¦
ÙßÓÈÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÕÚË®ÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÄÚÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÆÖÇØÐÎËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÎÃÊÏÇËÃÚËÇÔÇàÎÚ¦ÓË
ÚÎÔÇÓÈØÕÙÃÇÙÚÎÔ ÕÒÞÃÊÇËÃÚËÁÔÇ
ÖÕÚÂØÏÙÇÓÖ¦ÔÏÇÙÚÕÇØÃÙÏßÚÄ
Ñ¦ÔÕßÔÕÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ
ËÐËØËßÔÕÆÔÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÉßÞÂÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÇÒÒ¦àËÏÖÕÚÁÂÓËØÇÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÇÔÛØ×ÖÏÔÕÏ

ÇÒÒ¦ÓÕÔÚÁÒÇÙËÁÔÇÔÙßÔËÞÂÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÒÒÏÙÚËÃÜÔÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÔÁÕÏÄÓÕØÌÕÏ
¦ÌÛÇØÚÕÏ©ÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÓÄÝÚÎÝ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÚÎÝÚËÒËÏÄÚÎÚÇÝÓÇÝ
ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÓÁÙÇÓÇÝÑÇÏÄÖÕÏÕÝ
ÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÖÁÌÚËÏÇÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÓÁÔËÏËÑÚÄÝÄÖÜÝÍÔÜØÃàÕßÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÇÙÞÕÒËÃÇ
ÛËÒÇÔÇËÐÏÙÚÕØÂÙÜÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÍÏÇÚÕÔÁØÜÚÇÍÏÇÚÎÔÜØÏÓÄÚÎÚÇ
ÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÎÒÏÑÃÇÍÏÇÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕÖÕßÚËÒËÏ×ÔËÏ
ÓËÓÏÇÁÑÌØÇÙÎÖÕßËÑÚÏÓ¦ÖÕÒÆ
ÁÔÇÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÓÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕ©ØÞ¦ÔÇÓÕÆÑÍËÓ¦ÚÎÞÇØ¦
ÂÓËØÇÇÔÎÙßÞÕÆÓËÙßÔËÞ×ÝÇÔ
ËÃÓÇÙÚËËÖÇØÑËÃÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÃÎ
ÇÒÎÛÏÔÂÎØÜÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔØÍÕÔÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÔÇØÜÚÕÆÔÑ¦ÛËÖØÜÃ
ÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÚÕßÝË¦ÔËÃÔÇÏÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÏË¦ÔÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ
ÚÏÝØÃàËÝÚÕßÝÑ¦ÖÕßÜÌÁÒÏÓÇÙÇÔ
ÁÔÇÊÁÔÊØÕÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎ¦ÔËÃÔÇÏ
ÕËÇßÚÄÝÚÕßÝ
– Τι είδους ήρωας είναι ο Ιάσονας;
¶Ô¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÖÕßËÖÁÒËÐÇÇßÚÄÔÚÕÔÓÆÛÕ
ÂÚÇÔÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÎÌÏÍÕÆØÇÚÕß
¦ÙÕÔÇÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕßÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÝÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÕÆÝÕÓÎØÏÑÕÆÝ
ÂØÜËÝÕ¦ÙÕÔÇÝËÃÔÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝ
ÙÇÔÑÇÏËÓ¦ÝÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÖÕßÑÒÇÃËÏÖÕßÖÁÌÚËÏÖÕßÊÏÇÖÒÎÑÚÃàËÚÇÏ
ÖÕßÌÕÈ¦ÚÇÏ
ËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝßÖËØÂØÜÇÝÕÑÇÖËÚ¦ÔÏÕÝÚÎÝØÍÕÆÝ®ÕÏÙÆÔÚØÕÌÕÃÚÕßËÃÔÇÏÄÙÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÏÄÙÕ
ÑÇÏÇßÚÄÝßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏËÃÔÇÏ

ÄÚÏÖØ×ÚÕÝÇßÚÄÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÄÚÇÔÄÒÕÏÚÕßÒÁÔË
ÄÚÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÚÕÚÇÐÃÊÏÇÖÄÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÖÏÒÁÍËÏÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÄÞÏÙÚÎÔÇÔÇÖÇßÚÏÑÂÇÊØ¦ÔËÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÄÒËÝÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÏ»
ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÕ¦ÙÕÔÇÝÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÕÓÁÚØÕÚÕßÇßÚÄÝËÃÔÇÏ
ÕÎØÜÏÙÓÄÝÚÕß
– Το βιβλίο σας περιγράφει το ανθρώπινο ταξίδι, αυτό που κινητοποιεί τον καθένα ξεχωριστά να
βγει στη θάλασσα. Τι κινητοποιεί
εσάς να βγείτε στα ανοιχτά;
¶¬ÕÚÇÐÃÊÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÓÏÒ×ËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÁÔÇËÙÜÚËØÏÑÄÚÇÐÃÊÏ
ÙËÈ¦ÛÕÝÙÇÔÁÔÇÑ¦ÒËÙÓÇÔÇÓÎÔ
ËÃÓÇÙÚËÚÕßØÃÙÚËÝÙÚÎÔÃÊÏÇÓÇÝ
ÚÎàÜÂ¬ÇÐÏÊËÆÜÄÓÜÝÞ¦ØÎÙÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÓÕßÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÙÇÝÍØ¦ÌÜÇßÚÂÔÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÇÖÄÚÎÔÑÛËÙÎÏÈÒÃÕßÚÎÝ
¡ÖÕÍÑÕÚ¦ÕÏØÍÕÔÇÆÚËÝÁÌÚÇÙÇÔ
ÚÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÓË
ÙÖØ×ÞÔËÏÔÇÇÔÕÃÐÜÖÇÔÏ¦ËÃÔÇÏÎ
ÖËØÏÁØÍËÏÇÓËÚÎÒÇÚÏÔÏÑÂÁÔÔÕÏÇ
¡ÖÕØ×ÔÇÖËØ¦ÙÜÖÕÒÒ¦¦ÍØßÖÔÇ
ÈØ¦ÊÏÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÓËÚÇÌØ¦ÙÜÓÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÎÌØ¦ÙÎÚÕß
ÖÕÒÒ×ÔÏÕßÔÇÇÖÕÒÇÆÙÜÁÔÇÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÑÇÏÔÇÓÎÛÁÒÜÔÇÈÍÜ
ÁÐÜÔÇÑßÔÎÍ×ËÚßÓÕÒÕÍÃËÝÒÁÐËÜÔÖÕßËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÓÓÕÔÂÓÕßÍÏÇÚÃÖ¦ÔÚÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎ
ÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÖËØÔ¦ËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝÒÁÐËÏÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÍÏÇ

ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇËÓ¦Ý
– Μερικοί άνθρωποι είναι πιο
δειλοί από άλλους. Κάθονται
πίσω και βλέπουν άλλους να
σαλπάρουν. Γιατί πιστεύετε ότι
συμβαίνει;
¶ËÔÛÇÓÏÒÕÆÙÇÍÏÇÊËÏÒÃÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛÇÖËØÏÁÍØÇÌÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎ
àÜÂÙÚÎÔÕÒÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÖÕßÁÞËÏÖÒ×ÝËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÑÕÏÚ¦àÕßÔÚÎàÜÂÇÖÁÐÜ
ÙÇÔÓÏÇÚÇÏÔÃÇÑÇÏÄÞÏÙÇÔÚÕÖÏÕ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÊ×ØÕÖÕßÁÞÕßÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÏ»ÇßÚÄÁÍØÇÉÇ¬ÕÓÁÚØÕ
ÚÕßÎØÜÏÙÓÕÆ®ÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÖØÄÙÑÒÎÙÎÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÓÁÚØÇÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎÝ ÇÏÚÎÝËÔÜÓÁÔÎÝßØ×ÖÎÝÖÕßÑÇÛÄÓÇÙÚË¦ÖØÇÍÕÏÑÇÏ
ÚÎÔÑÕÏÚ¦ÓËÔÇÈßÛÃàËÚÇÏ
– Ο έρωτας είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Ποια άλλα είναι τόσο ισχυρά;
¶©Ò¦ÚÜÔÇÝÙÚÕßÓÖÄÙÏÕ®ÒÁËÏÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÔÖÏÕÊËÏÒÄ¦ÔÊØÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕ
ÁØÜÚÇÝÚÕÔÑ¦ÔËÏ
ÂØÜÇËÚßÓÕÒÕÍÃÇ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÖÇØÇÚÎØËÃÚÎÔÕÓÕÏÄÚÎÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÒÁÐËÏÝÂØÜÝÑÇÏÁØÜÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÑÒÇÙÏÑÂ
ÑØßÙÚ¦ÒÒÏÔÎÙÆÍÞØÕÔÎ¬ÕÓÇÍÏÑÄ
ÞØßÙÄÓÇÒÒÕÔÊÁØÇÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÕ
ÁØÜÚÇÝÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÎÝ
¡ÂÊËÏÇÝÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÄÚÏÙË
Ñ¦ÛËËÖÕÞÂÕ
ÁØÜÚÇÝÌÁØÔËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß
ËÇßÚÕÆÓÇÝ©ÞÏÓÄÔÕÎËØÜÚÏÑÂÁÔÚÇÙÎ
ÖØÕÝÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÒÒ¦
ÇßÚÂÎËÑÚßÌÒÜÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÊÃÔÕßÓËÔÄÎÓÇ
ÙÚÎÔÑ¦ÛËÓÇÝÎÓÁØÇ
– Εχουν όλοι οι άνθρωποι
μιαν αποστολή στη ζωή
τους;
¶ËÔÛÇÓÏÒÕÆÙÇÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÇÒÒ¦ÍÏÇÁÔÇÎØÜÏÑÄ
ÓÁÚØÕ¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇÚÕÃÊÏÕÇÖÄÚÕßÝ
ØÍÕÔÇÆÚËÝ×ÝÚÕÔ
¦ÔÚÎ!ÕÆÛÁÒÕßÓËÔÇÖ¦ÓË
ÙÂÓËØÇ"¡ËÚÏ
ÓÁÙÕ"ÃÓÇÙÚË

ÖËØÇÙÚÏÑÕÃÙÚÎàÜÂÓÇÝÂØÍÕÔÇÆÚËÝÖÕßÊËÔÌÕÈÕÆÔÚÇÏÔÇÑÒ¦ÉÕßÔ
ÔÇËØÜÚËßÛÕÆÔÑÇÏÔÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÔ
ÚÎàÜÂ"¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÇÍÔÕÂÙÕßÓËÚÇÁÔÙÚÏÑÚ¦ÓÇÝÍÏÇÞØÄÔÏÇÔÇ
ÓÖÕáÑÕÚ¦ØÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÔÇ
ÚÕÔÞ¦ÙÕßÓËÇÒÒ¦ÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇ
ÎÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÓÕÔÇÊÏÑÂÝÆÖÇØÐÂÝ
ÓÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÛÇÓÇÝÐßÖÔÂÙËÏ
– Ποιο είναι για εσάς το χρυσόμαλλον δέρας;
¶ÏÇÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÂÚÇÔ
ÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÃËàÇÚÕÔËÇßÚÄÓÕß
ÁÈØÏÙÑÇ¦ÒÒÕÛÏÇÒÒ¦ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÞÛØÄÝÓÕßÂÓÕßÔËÍ×ÑÇÏÕ
ÌÄÈÕÝÓÕßÔÇÇÔÕÃÐÜÚÇÖÇÔÏ¦ÓÕß
ÂÓËØÇÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÚÕÞØßÙÄÓÇÒÒÕÔÊÁØÇÝËÃÔÇÏÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔ
ÇÔÇÍÔÜÙÚ×ÔÓÕßÇßÚÕÃËÃÔÇÏÎÊÆÔÇÓÂÓÕßÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕÓÕß
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«Οι λέξεις μου στην κρίση; Αυτό το ξέρει κι ο χαζός: δεν έχουνε πια στύση!» γράφει η ποιήτρια.
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Εγκιβωτισμός του χώρου και του χρόνου
Ο Κωνσταντίνος Ταλιώτης διαμορφώνει μια νέα κτηριακή ταυτότητα στο Point Centre for Contemporary Art στη Λευκωσία

LOUCA STUDIOS

Η σχετικότητα του χωροχρόνου είναι
από εκείνες τις έννοιες που πιάνω
πολλές φορές τον εαυτό να επεξεργάζεται. Επίσης, κάτι που με ενδιαφέρει είναι οι διαστάσεις που δίνουμε
σε ό,τι βλέπουμε, αλλά και το πώς
το προσλαμβάνουμε μία δεδομένη
στιγμή. Κάπως έτσι είδα και την εγκατάσταση του εικαστικού Κωνσταντίνου Ταλιώτη στο Point Centre
for Contemporary Art στο κέντρο
της Λευκωσίας, εκεί που κάποτε η
παλιά με τη νέα πόλη ανταγωνίζονταν, το άνοιγμα Χατζησάββα, εκεί
σιμά στην πλατεία, που υπόσχεται
έναν άλλο χώρο. Συνάντησα τον
Κωνσταντίνο στον χώρο της εγκατάστασης για να μου μιλήσει γι’
αυτή του τη δουλειά και άθελα μου,
πριν καν καλημεριστούμε είχα γίνει
κοινωνός του έργου του, ο χώρος
του Point, που ήξερα, μου ήταν ανοίκειος, αισθανόμουν ότι δεν είμαι
στο σωστό χώρο, ή ίσως να έχω έλθει
στον λάθος χρόνο. Ομολογουμένως
κοίταξα το κινητό μου, επιβεβαίωσα
τον τόπο και τον χρόνο, άρα;
Ο Κωνσταντίνος είχε διαφοροποιήσει τον χώρο, «Ξεκίνησα με ένα
δεδομένο, και συγκεκριμένα με τον
χώρο του point, ο χώρος του ως σημείο στην πόλη, ως περιβάλλον, ως
αρχιτεκτονική διαρρύθμιση, αλλά
και ως ογκοπλαστική σύνθεση, ως
υλικότητα», και εδώ έρχεται η αίσθηση του χρόνου, και μου εξηγεί
ο Κωνσταντίνος «και ο χρόνος, η
ιστορία του point, του ίδιου του κτηρίου, που είναι ένα μοντερνιστικό
κτήριο που χτίστηκε το 1967, αλλά
και η ιστορία όσον αφορά την περιοχή, αυτή η υπόσχεση μιας πλατείας που αναβάλλεται συνέχεια και

LOUCA STUDIOS

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Κωνσταντίνος Ταλιώτης μου λέει ότι τον ενδιαφέρει οι χώροι που χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί να δει πώς αυτοί οι ίδιοι μπορούν να γίνουν το έκθεμα.

Κάνω μία γλυπτική χώρου, και το πώς βιώνει
κάποιος τον χώρο. Ακόμα
και οι θόρυβοι της πόλης
είναι δεδομένα που
έχω λάβει υπόψη μου.
υπόσχεται ένα μέλλον που κατά κάποιον τρόπο θα διαμορφώσει κάποιες
τάσεις στη χρήση του δημόσιου χώρου». Ο Κωνσταντίνος χρησιμοποίησε ως υλικό τον ίδιο τον χώρο, αναπλάθοντάς τον, οι τσιμεντένιοι τοίχοι
και τα άλλα στοιχεία της οικοδομής

δεν ήταν ή δεν έπρεπε να αποτελούν
εμπόδιο στην διαφοροποίηση, στη
μετάβαση από τη μία κατάσταση
στην άλλη.
Όσον αφορά στον τίτλο «The Pavilion» ή ελληνιστί «Το περίπτερο»
ήλθε, όπως μου εξηγεί ο Κωνσταντίνος, επειδή τον ενδιαφέρει οι χώροι
που χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί
να δει πώς αυτοί οι ίδιοι μπορούν
να γίνουν το έκθεμα, «Η αναφορά
στα Pavilions είναι τα εκθεσιακά
περίπτερα και εκείνα που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εκθέσεις.
Όλα αυτά με έκαναν να αρχίσω να
σκέφτομαι μία site specific immersive
installation, μία εγκατάσταση που
ανταποκρίνεται στις δομές και τις
συνθήκες του χώρου και ενώ είναι
ένας απόλυτος χώρος, ταυτόχρονα
υπάρχει μια ρευστότητα μεταξύ των
ορίων της πόλης και του έργου». Αυ-

τή η ρευστότητα ο εικαστικός την
πέτυχε, εγώ ο ίδιος στάθηκα μπροστά
στη νέα είσοδο, προχώρησα μερικά
βήματα πίσω και μερικά μπροστά,
κοντοστάθηκα στον εξωτερικό καθρέπτη… «ακυρώθηκε η αρχική είσοδος του χώρου και δημιουργήθηκε
μια άλλη πρόσβαση, πολύ πιο κοντά
στην πόλη», λέω στον Κωνσταντίνο
ποιες κινήσεις έκανα…, «ίσως τότε
να πέτυχε αυτή η ρευστότητα, είχες
μία προδιάθεση για το πώς μπαίνεις,
εσύ όσο ήσουν έξω, μέσω του καθρέπτη, ήσουν ήδη μέσα στο έργο»,
και βρίσκω να έχει απόλυτο δίκιο.
Και συνεχίζει «έχει σημασία το ποια
ιστορία έχει ο καθένας με τον χώρο,
με τον κάθε χώρο. Εγώ κάνω μία
γλυπτική χώρου, και το πώς βιώνει
κάποιος τον χώρο. Ακόμα και οι θόρυβοι της πόλης από τον δρόμο είναι
δεδομένα που έχω λάβει υπόψη μου,

έπρεπε μέχρι ένα βαθμό να λειτουργήσω με αυτά και με βάσει αυτά να
διαμορφώσω την εγκατάσταση με
τρόπο τέτοιον που θα λειτουργήσει
και σε σχέση με την πόλη, καθώς
και με τον ίδιο το έργο σε συνάρτηση
με τον θεατή».
Ο στόχος του Κωνσταντίνου ήταν
να ενεργοποιήσει την αρχιτεκτονική
ως ένα πέρασμα ή αν ως μια μορφή
μετατόπισης σε έναν άλλο χώρο και
έναν άλλο χρόνο, με ένα σταδιακό
πέρασμα, σε μια άλλη διάσταση,
που δεν είναι όμως τόσο μακριά από
τον πραγματικό χωρόχρόνο της πόλης και μου τονίζει «επειδή ακριβώς
αυτή η απόσταση είναι τόσο απειροελάχιστη ήθελα να δημιουργήσω
μία ανοίκεια κατάσταση. Ο ένας
τρόπος με τον οποίο προσπάθησα
να το κάνω είναι με τον καθρέπτη,
όπου γίνεται από τον θεατή/επισκέ-

πτη μία πρώτη ανάγνωση, βλέπει
το βάθος του χώρου και στη συνέχεια
θα πρέπει να πας παρακάτω και να
αντιληφθείς ότι πρόκειται για μία
αντανάκλαση, άρα είναι απαραίτητη
η δεύτερη ανάγνωση, επειδή υπάρχει
μια ανοίκεια συνθήκη. Μία ακόμη
συνθήκη που μπήκε στο έργο είναι
το βίντεο, που προβάλλεται στο Pavilion», ο καλλιτέχνης θέλησε να
δημιουργήσει μία επιβράδυνση, μία
γαλήνη μέσα στον χώρο, πάλι με
την καταγραφή ενός φυσικού φαινομένου, κάτι που είναι τόσο οικείο,
τόσο γνώριμο (προβάλλονται σύννεφα που ταξιδεύουν στον ουρανό
σε πραγματικό χρόνο), αλλά πάλι
τονίζεται ο χώρος και ο χρόνος σε
υπερθετικό βαθμό, «ο στόχος ήταν
ακριβώς όλο αυτό να περάσει από
την κατάσταση του οικείου, στο
ανοίκειο. Να γίνεται αυτή η πολύ
μικρή μετάβαση από φαινόμενα ή
εικόνες γνώριμες σε κάτι άλλο, στον
χώρο και στον χρόνο του έργου».
Ο εικαστικός Κωνσταντίνος Ταλιώτης μέσω της εγκατάστασής του
προσπαθεί να οριοθετήσει τον χώρο,
αλλά και τον χρόνο, να δημιουργήσει
πλαστικότητα στις δομές ενός κτηρίου, αυτό που έμεινε σε μένα, φεύγοντας από το «The Pavilion» είναι
πώς μπορεί κάποιος να εγκολπωθεί
τον χρόνο και τον χώρο και να αφήνεται κάθε φορά στη μαγεία που
του προσφέρουν; Έφυγα από το περίπτερο και σκεφτόμουν, άραγε
υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος χωρίς
το υποκείμενο…;

Πληροφορίες: Point Centre for
Contemporary Art. «The Pavilion», Κωνσταντίνος Ταλιώτης. Εως
1η Ιουνίου. Μέγαρο Χατζησάββα,
Ευαγόρου 2 Λευκωσία.
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Ο καλλιτέχνης είναι... χύτρα ταχύτητας

Ο Κωστής Μαραβέγιας μιλάει στην «Κ» για το δικό του σημείο «βρασμού», τις συναυλίες, την εξέλιξή του και το «The Voice»
Συνέντευξη στη ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η ανακοίνωση ÚÎÝÙßÔÇßÒÃÇÝÚÕß
ÙßÔÕÊËÆÛÎÑËÇÖÄÖÇØ¦ÖÕÔÇ ÇÚÇÏÍÏÙÓÄÖÇØÇÖÄÔÜÔÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÒÇÈÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÙÚËÔÕÞÜØÂÛÎÑÇËÔ
ÍÏÔÄÚÇÔÔÇÓÎÔÚÇÒ¦ÈÜßÖ»ÄÉÏÔ
ÓÕßÏÇÄÒÕÇßÚÄÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÒÕÏÖÄÔÖÕßÓÕßËÃÖËÄÚÏÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÁØÛËÏÚÎÔ ßØÏÇÑÂ 
ÕßÔÃÕßÍÏÇÚÃÁÞËÏËÐËÚ¦ÙËÏÝÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙÞÕÒËÃÇÜÊËÃÇÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÑÇÏÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÓËÚÎ
ÙßÔÇßÒÃÇÚÎÔÁÓÖÚÎÕßÔÃÕß®
ÏÇ ÚÕÔ ÜÙÚÂ ¡ÇØÇÈÁÍÏÇ
¦ÒÒÜÙÚËÎÌËÚÏÔÂËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕß
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ§ËØÕÆÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎ
ÓÃÇÙßÔÇßÒÃÇËØÏÓÁÔËÏÇßÚÂÚÎ
ÈØÇÊÏ¦ÁÔÇÞØÄÔÕÚ×ØÇßÚÁÝÚÏÝ
ÓÁØËÝÖÇØÁÇÓËÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝ
ÚÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÈÃÔÚËÕÇÖÄ
ÚÎÔÖËØßÙÏÔÂÙßÔÇßÒÃÇÏÇÔÇ
ÊÕÆÓËÚÏÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÓË®ËÐÎÍËÃ
ßÚÄÖÕßÛÁÒÜÌÁÚÕÝËÃÔÇÏÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛ×ÖÁØÇÇÖÄÚÕÓÕßÙÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÌßÙÏÑ¦ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÙßÔÇßÒÏÇÑÂËÓÖËÏØÃÇÁÒÜÔÇËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÎÁÔÇÖÕÒÆÑÇÒÄ
ÙÄÕßÓËÎÞÎÚÏÑÄÖÒÕÆÚÕÌ×ÚÇ
ÈÃÔÚËÕËÑÖÒÂÐËÏÝÖÕßÊËÔÛÇÚÏÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÉÜÚ×ØÇÇÒÒ¦ÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÓËÍ¦ÒÎÙßÔÇßÒÃÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇËÓÖËÏØÃÇ®
ÁØßÙÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕß ÜÙÚÂ¡ÇØÇÈÁÍÏÇÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ§ËØÕÆÂÚÇÔËÓÖËÏØÃÇ¬ÄÙÕÍÏÇÚÕ
ÑÕÏÔÄÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕ¡ÇàËÆÚÎÑÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÊÁÑÇ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÌÕÆÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝËÃÞÇÔÇÔÕÃÐËÏ
ÕÏÕßØÇÔÕÃÑÇÏÕÃÊÏÕÝËÖÁÓËÔËÔÇ
ÇÔÇÈÒÎÛËÃÎÙßÔÇßÒÃÇËÔÏÑ¦ËÃÓÇÏÚÎÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝ¸ÑÇÒÆÚËØÇÔÇ
ÖØÕÒ¦ÈÕßÓËÚÕÑÇÑÄÖÇØ¦ÔÇÓÇÝ
ÈØËÏ¹®ÓÕßÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝÚÇÔ
ÁÔÇÚØÏÂÓËØÕÓËÊßÔÇÚÁÝÑÇÚÇÏÍÃÊËÝÕÏØÞÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔ
ÍÏÇÁÔÚÕÔÇÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇ¬ËÒÏÑ¦ÁØÏÐËÓÏÇÓÖÄØÇÙÚÎÔÇØÞÂ
ÓËÚ¦ÂÚÇÔÞÇØ¦ËÕÆÑÇÏ¦ØÞÏÙË
ÔÇÓÇàËÆËÚÇÏÕÑÄÙÓÕÝßÓ¦ÓÇÏ
ÄÚÏÎËÔÁØÍËÏ¦ÓÇÝÂÚÇÔÙÚÇÆÉÎ
ÈÒËÖÇÙÚÕÑÕÏÔÄàËßÍ¦ØÏÇÓËÖÇÏÊÏ¦ÙÚÕßÝ×ÓÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÑÕÏÔÄ
ÇÖÄÁÔÇËßØÆÎÒÏÑÏÇÑÄÌ¦ÙÓÇÑÇÏ
Ú×ØÇÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÐÇÔ¦ÚÕ
ÈÃÔÚËÕÑ¦ÔÜàÕßÓÑÇÏÈÒÁÖÜÞÇØÕÆÓËÔÇÖØÄÙÜÖÇ®
– Εχει αλλάξει το κοινό σας;
¶ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÁÞÕßÔÌÆÍËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÚÕÐËÑÃÔÎÓ¦ÓÕßÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÇßÚÄÖÕßÁÑÇÔÇÑÁÉÕßÄÚÏÁÞÜÑ¦ÔËÏÙßÔÇßÒÃÇ
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÐÇØÞËÃÜÔ
– Σήμερα, θα κάνατε συναυλία
στην πλατεία Εξαρχείων;
¶ËÔÁÞÜÇÖÕÑÒËÃÙËÏÖÕÚÁÓÁØÕÝÑÇÏÞ×ØÕÔÖÒÎØÕÆÙËÚÏÝ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÔÇÍÃÔËÏÓÏÇÜØÇÃÇ
ÍÏÕØÚÂÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÛÇÁÑÇÔÇÒÒ¦

«Τελευταία Ñ~ÖÑÌÑÂ,ËT³É¨
~Ñ{¨{~ÌÉÐÓT¨{ÒÜÉ¨uVÜÓÉ{
³ÊØÑ¨ÑKÓo{ÑØ

Δεν ξέρω αν έγινα
«Κολωνακιώτης»,
αλλά σίγουρα δεν
είμαι πια ο άνθρωπος
που παίζει στα υπόγεια
αυτό είναι αλήθεια.
Εμένα με ενδιαφέρει
και με συγκινεί ο διαφορετικός κόσμος από όλα
τα κοινωνικά στρώματα,
από όλες τις ηλικιακές
ομάδες Δεν θα απέκλεια
ποτέ κανέναν.
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÊËÔÔÕÓÃàÜÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÇÙßÔÇßÒÃËÝ¬ÄÚËÍÃÔÕÔÚÇÔ
ÖÕÒÒÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ¬ÇÐ¦ØÞËÏÇ
ÓËÙÚËÔÕÞÜØÕÆÔÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝÌÃÒÕßÝÓÕßÖÕßÁÞÕßÔÌÆÍËÏ
ÇÖÄÑËÏËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓË
ÇßÚÄÖÕßÂÚÇÔÑÇÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇËÐÎÍÂÙÕßÓËÚÕßÝÒÄÍÕßÝ¬ÕßÝ
ÇÑÕÆÓËÑÇÏÚÕßÝÊÏÇÈ¦àÕßÓË
– Τώρα, δηλαδή, από «Εξαρχειώτης» γίνατε «Κολωνακιώτης», θα
έλεγε κάποιος;
¶ËÔÐÁØÜÇÔÁÍÏÔÇ ÕÒÜÔÇÑÏ×ÚÎÝ®ÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÊËÔËÃÓÇÏ
ÖÏÇÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÖÇÃàËÏÙÚÇ
ßÖÄÍËÏÇÇßÚÄËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÃÓÇÏ
ÇßÚÄÝÖÕßÂÓÕßÔÊËÔÁÞÜÇÒÒ¦ÐËÏ

H κεντρική ~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÈÑÈÜËÑ³È³ÊÑ¨ÑKÓo{ÑÚÑoËÉ{³{Ø¸Æ¯®³iÜÑ³ÉËÑ É¨Ö³$ÜÈÐ{Ñ~Ì.Èo~¨Ì³iÐÑ'ÑÜÊ¨È1ÑÓTÉ{¨ioiÚÉËV
³{Ø´¯®VÈÑÈÜËÑ³å¨TÑËÏÙÉË(Ò³¨ÑØ~Ñ{ÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{V³{Ø¸¬¯®VÈÑÈÜËÑ³1ÓÑ³¨iØ³iØ1ÉÑÜË~iØ
ÇÒÒ¦ÖÇÃàÜÑ¦ÖÕßÇÒÒÕÆÓÁÔÇ
ÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÑÇÏÓËÙßÍÑÏÔËÃÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÇÖÄÄÒÇÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇÇÖÄÄÒËÝÚÏÝ
ÎÒÏÑÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝËÔÛÇÇÖÁÑÒËÏÇ
ÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÔ±Ö¦ØÞÕßÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÛÁÒÕßÔÙÚËÍÇÔ¦Í×ÊËÔ
ÛÁÒÜ ÏÔÂÛÎÑÇÖ¦ÔÚÕÚËÇÔÕÏÞÚ¦
ÑÇÏËÒËÆÛËØÇ ÇÏÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÖÕÒÆÚßÞËØÄÝÖÕßÓÖÕØ×ÑÇÏÑ¦ÔÜ
ÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÜÇÂÓÕßÔÇÞ¦ØÏÙÚÕÝÇÔÊËÔÁÔÏÜÛÇËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
ÁØÜËÖÃÙÎÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÇàËÏ
ÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÞÜËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙËÖÕÒÆ
ÓÏÑØÁÝÓÕßÙÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÖÕßÊËÔ
ËØÞÄÚÇÔÑÇÔËÃÝÔÇÓËÇÑÕÆÙËÏ¡ÏÇ
ÌÕØ¦ÙÚÕ¡ÖÇØ¦ÑÏÚÕßÇÙÃÒÎ®
ËÃÞÇÖÇÃÐËÏÍÏÇÚÁÙÙËØÇ¦ÚÕÓÇ©
ÁÔÇÝÂÚÇÔÕÇÙÃÒÎÝÖÕßÓÖÇÏÔÄÈÍÇÏÔËÑÏËÍ×ËÔ×ÁÖÇÏàÇÁÈÒËÖÇ
ÚÎÔÖÄØÚÇÔÇÇÔÕÃÍËÏÑÏÁÒËÍÇÇÝ
ÁØÛËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ®ÑÇÏÂÚÇÔÕÇÙÃÒÎÝßÓ¦ÓÇÏÓÕßÁÑÇÔËÖÒ¦ÑÇ!
¡ÇØÇÈÁÍÏÇÖÂÍÇÏÔËÑ¦ÔËÓÇÛÂÓÇÚÇÌÜÔÎÚÏÑÂÝÓÂÖÜÝÁØÛËÏÑÇÔËÃÝÑÇÏÙ»ÇÑÕÆÙËÏ®
– Στοχοποιηθήκατε και κατηγορηθήκατε για ελαφρότητα όταν είπατε «καθαρίστε τα παγκάκια από
τα χημικά και τις μολότοφ, θέλω
εκεί να φιλήσω το κορίτσι μου».
Σας έκανε αυτό να μαζευτείτε;
¶ÔÎËØ×ÚÎÙÎËÃÔÇÏË¦ÔÇßÚÕÒÕÍÕÑØÃÔÕÓÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏ
ÄÞÏßÔËÞÃàÜÔÇËÑÌØ¦àÕÓÇÏËÒËÆ-

ÛËØÇÇÒÒ¦ÄÞÏÓËËÖÏÖÕÒÇÏÄÚÎÚÇ
¡ËÚØ¦ÜÚÇÒÄÍÏÇÓÕßÍÏÇÚÃÛËÜØ×
ÄÚÏÄÚÇÔËÃÙÇÏÊÎÓÄÙÏÕÖØÄÙÜÖÕ
ÁÞËÏÝÓÏÇËßÛÆÔÎËÔÓÕßÇØÁÙËÏ
ÑÇÛÄÒÕßÕÊÏÞÇÙÚÏÑÄÝÒÄÍÕÝ¬ÄÚË
ÂÚÇÔÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÓËÚÇÖÔËÆÓÇÚÇÖÕÒÆÕÐßÓÁÔÇÑÇÏÌ¦ÔÎÑËÙÇÔ
ÔÇËÃÓÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓÕß¡ËÚÕÔ
ÞØÄÔÕÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÖÕÏÕÝËÃÓÇÏÑÇÏ
Ö×ÝÓÏÒ¦Ü©ÞÏÓÄÔÕÊËÔÓÇàËÆÚÎÑÇÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂËÃÓÇÏÖËÏÙÓÇÚ¦ØÎÝ
ÁÊÜÙÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÍØÇÉÇÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÖÇØËÐÂÍÎÙÎÚÕß¢¦ÕßÙÚ®!
ÕßÓÃÒÎÙÇÍÏÇÄÔËÏØÇÓÕßÖÂØËÝ
ÚÕÑËÌ¦ÒÏÑÇÓ¦ØÏÒÒÎÔ¦ØÇÓÕß
ÇÍÆØÏÙÚÕÑËÌ¦ÒÏ®
– Γιατί πρέπει ένας καλλιτέχνης να παίρνει οπωσδήποτε θέση; Πολλοί συνάδελφοί σας έχουν
εκτεθεί.
¶ËÔÛËÜØ×ÄÚÏÖØÁÖËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÖÇÃØÔËÏÛÁÙÎÇÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÚÇÔÕ×ÑÇÏÇßÚÕÆÝÖÕß
ÓËÕÊÎÍÄÚÕÛßÓÏÑÄÈÏ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇ
ÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔ©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏÓÏÇÞÆÚØÇÚÇÞÆÚÎÚÇÝÈØ¦àËÏ
¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÔÇËÑÌØ¦àËÙÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎÙÕßÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇËÆÑÕÒÕ ÇÏÓÏÒ¦ÜÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕß
– Πώς εξελίσσεται ο Κωστής
Μαραβέγιας;
¶Ø×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÌØÕÔÚÃàÜÔÇ
ÓÎÔÁÞÜÈÇØÃÊÏÇÓÕßÙÏÑ¦ÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦Ñ¦©ÙÕÖØÕÞÜØ¦ÓËÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÇÒÒ¦àÕßÓË

ÃÔÇÏÜØÇÃÇÎÇÒÒÇÍÂÍÄÔÏÓÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÒÃÓÕÔÕ
ÒÞÇÔÁÓËÔÇÙÚÎÔÇØÓÕÔÃÇÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÙÚÕÐËÑÃÔÎÓ¦ÓÕß
ÑÇÏÂÚÇÔÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÖËÑÚ¦ÛÎÑÇÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÒËÚ¦ÜÚàÇà
ÇØÓÕÔÃÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÓ¦ÛÜÚÕÔ
ÇØÓÕÔÏÑÄÖÒÕÆÚÕÖÕßÁÞËÏÎÓÕßÙÏÑÂÑÕÆÜÖÕÒÆÓÕßÙÏÑÂÇ
ÐßÖÔÂÙÜÛÇÈ¦ÒÜÚÇÇÑÕßÙÚÏÑ¦
ÓÕßÑÇÏÛÇÓÖÜÙËÁÔÇÙÆÓÖÇÔ
¬ËÒËßÚÇÃÇÇÑÕÆÜ¡ÇÐªÃÞÚËØÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÙßÔÛÁÚËÝÖÕßÍØ¦ÌÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÓËÒÜÊÃËÝÇÖÄ¡ÕØÏÑÄÔËÓÁÞØÏ¡¦ÒËØÑÇÏÖØÕÙÁÞÜ
ÚÏÑ¦ÔÕßÔÁØËÏÝÑ¦ÛËÓÁØÇÖÕß
ÐßÖÔ¦ÜÈÒÁÖÜÓÏÇÒËßÑÂÙËÒÃÊÇ
ÁÒËÏÇÍ×ÔÇÍÏÇÔÇÁÞËÏÝÇÔÕÏÞÚÁÝÑËØÇÃËÝÏÇÔÇÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÍÃÔËÏÝËÙÜÚËØÏÑÄÝÑÇÏÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÝ
ÇÖÄÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦
ÙÕßÂÓËÚÎàÜÂÖÕßÑ¦ÔËÏÝÏÇÚÃ
ÍÏÇÓÁÔÇÎÎÒÏÑÃÇËÃÔÇÏËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÁÓÖÔËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔÕßÓËÚÕÙ×ÓÇÊËÔËÃÔÇÏÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÕÖÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÝÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÏÙÞßØÂÛÁÒÎÙÎÑÇÏÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
– Τι θέλετε να είναι η μουσική σας;
¶©ÙÕÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÔÏ×ÛÜÍÆØÜÓÕßÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÛÁÒÜÔÇËÃÓÇÏËÔÜÚÏÑÄÝÑÇÏÎÓÕßÙÏÑÂÓÕßÔÇËÃÔÇÏÔÇÞ¦ÊÏ½ÓÏÇ
ÓÏÑØÂËÏØÜÔËÃÇÁÒÜÔÇËÃÓÇÏÁÔÇ

ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÓÇÇßÚÕÆÖÕßÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏàßÍÇØÏ¦ÖÕßÍÁØÔËÏÇÖ»
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ßÚÄÝÖÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÔ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏËÑÚÄÝÚÄÖÕßÑÇÏ
ÞØÄÔÕß§ÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑÇÏÁÔÇÔ
¦ÒÒÕÊØÄÓÕ
– Ως μέλος της κριτικής επιτροπής του μουσικού διαγωνισμού
«The Voice», δείχνετε να ταυτίζεστε με τους συμμετέχοντες. Πίσω από τις κάμερες ασχολείστε;
¶ÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÑÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝÑØÏÚÁÝÎÍÇÃÔÕßÓËÙÚÏÝÖØÄÈËÝÙÚÕÜÊËÃÕÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÏÇ
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÃÔÇÏÖÒÂØÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÚÕ=VPJL®ÑÇÏÄÚÇÔ
ËÃÓÇÏÙËÇßÚÄÊËÔÑ¦ÔÜÚÃÖÕÚË
¦ÒÒÕÃÔÇÏÙÇÔÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÙÜÙÚ¦ÑÇÏÓËÇÌÕÙÃÜÙÎ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞÜÇÑÕÆÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÄÞÃÒÏËÝÌÜÔÁÝÒÁÖÜÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÙÑÎÔÂÓËÒ¦ÓÉÎÑÇÏÓËÍ¦ÒÕÚÇÒÁÔÚÕÇÒÒ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÇßÚÄÇØÑËÚÄ¡ËÚ¦
ÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÊËÔÐÁØÕßÔÖÕÏÕÓÕßÙÏÑÄ
ÊØÄÓÕÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÔÇÖÕßÔÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÈØÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÚÇßÚÄÚÎÚÇ
¦ÔÜÄÚÏÓÖÕØ×ÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÜÉ¦ÞÔÜÚØÄÖÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ορέστης Παπαϊωάννου, ένας νεαρός συνθέτης με ιδέες
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÕßÔÚ×ÔÎÕßÙ¦ÓÕÍÒÕß
¬Ï¦ÔÍÕßÇÏÇÔÍÑÑÇÚÁÛËÙËÚÎÊÏÑÂ
ÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÈÇÛÏ¦ÒßØÏÑÂÄÖÜÝ
ÇÖÇÏÚËÃÚÕÁØÍÕÓËÁÔÇÔÂÞÕÍËÓ¦ÚÕËßÞ¦ØÏÙÚÇÖÇÒÒÄÓËÔÕÑÇÏ
ÚÕÔÏÑ¦ÙÃÍÕßØÕÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÇÖÏÕ
ËÑÚËÛËÏÓÁÔÇÓÁØÎ©ÖÜÝÚÕÙßÔÎÛÃàËÏÎ ÏÔÁàÇÓÕßÙÏÑÄÝÊËÔ
ÁÖÇÏÐËÇÖÒ¦ÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÏÝÔÄÚËÝ

Τιάνγουα Γιανγκ
και Στέφανος Τσιαλής
απέδωσαν εξαιρετικά
το Κοντσέρτο για βιολί
του Μπεργκ.

Για την πέμπτηÉÐ×Ò{Ê³iØÐÉ³i¨Ñ³{~Ê$¨TÊ³¨ÑåÚii0{ÒoÈÑ
{Ño~ÉÓÜÉÂÉÑ~ÌÐÑÓÑ~³Ó¨³³ÈÐÈ{~ÖÐ³É¨{ÐÖ

¶ÑÃÔÊßÔÕÝÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÇÁØÍÇ
ÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ¶ÇÒÒ¦ÁÞÕÔÚÇÝÇÌÕÓÕÏ×ÙËÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÔÁÊËÏÐËÚÕ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÚÎÔÚØßÌËØÄÚÎÚÇ

ÍØÇÌÂÚÕß¡ÖËØÍÑÚÕËÖÏÚØÁÖËÏ
ÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÄÚÏÚÕßÖÕÈ¦ÒÒËÏÜÛ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕÚËÚÕßÝÙÕÒÃÙÚËÝÙÚÎÔßÖËØÈÕÒÂ¬Ï¦ÔÍÕßÇÏÇÔÍÑÇÖËÃÞËÇÖÄ

Μ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Ηταν Î ÖÁÓÖÚÎÌÕØ¦ÖÕßÎ ØÇÚÏÑÂ©ØÞÂÙÚØÇÛÎÔ×ÔÓËÚÇÑ¦ÒËÙËÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂ ÏÔÁàÇÈÏÕÒÕÔÃÙÚØÏÇ¬Ï¦ÔÍÕßÇÏÇÔÍÑ ¦ÛË
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓÇàÃÚÎÝÇÔÇÔË×ÔËÏÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÕßÚÇÒÁÔÚÕß
ÚÎÝÇØÄÚÏÚÎÔÁÞÕßÓËÇÑÕÆÙËÏ
ÑÇÏÙËÑÒÇÙÏÑÄØËÖËØÚÄØÏÕËÃÔÇÏ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÎÔÁÞÕßÓËÙßÔÊß¦ÙËÏÓËÇÖÇÏÚÎÚÏÑ¦ÑÕÔÚÙÁØÚÇÍÏÇ
ÈÏÕÒÃÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÄÖÜÝÇßÚÄÚÕß¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ¡ÖØÃÚËÔÑÇÏ
ÚÕÊËÆÚËØÕÚÕß¡ÖÁÒÇ¡Ö¦ØÚÕÑ
ÏÇÁÔÇÇÑÄÓÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÁØÍÕ
ÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÚÕ
ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÈÏÕÒÃÚÕßÒÓÖÇÔ
¡ÖËØÍÑËÖÁÙÚØËÉËÒÕÏÖÄÔÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÙÚÎÔÖØ×ÎÔÃÛÕßÙÇ
¢ÃÒÜÔÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÎÛÂÔÇÁÞËÏ
ÇÑÕÆÙËÏÚÕÁØÍÕÇßÚÄÙËËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝËØÓÎÔËÃËÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÎÔÖÕÒÆÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÚÎÝÇÚØÃÚÙÏÇ ÕÖÇÚÙÃÔÙÑÇÍÏÇ

ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÖÕßÑÕÏÚÕÆÔ
ÖØÕÝÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÁÊÜÙËÓÃÇ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖËÏÙÚÏÑÂ
ÕØÞÂÙÚØÇßÖÄÚÕÔÑÇÒÒÏ-

ÚËÞÔÏÑÄÚÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÚÁÌÇÔÕ
¬ÙÏÇÒÂÇÔÁÖÚßÐËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÔÙÕÒÃÙÚÇËÔÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÇÓÁÚÕÞÇÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÇÒÒ¦ÖËØÏÁÈÇÒËÚÎÏÇÔÍÑÙË
Ñ¦ÛËËÔÄÚÎÚÇÓËÚÕÕØÞÎÙÚØÏÑÄ
ÞØ×ÓÇÑÇÏÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÔÚ¦ÙËÏÝÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕÛËÚÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÈØÇÊÏ¦ÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÕÁØÍÕ
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