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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Συνομιλίες μετά
τις εκλογές
στην Ελλάδα
«Βάσει των επαφών
μας με τα ΗΕ μετά τις
εκλογές στην Ελλάδα,
θα δοθεί νέα ώθηση
στην προσπάθεια για
επανέναρξη των συνομιλιών», λέει
σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του
για τις Προεδρικές του 2023 και
απαντά στο ερώτημα αν θα είναι
υποψήφιος ή ακόμα κι αν προσβλέπει στην ηγεσία του ΔΗΣΥ, στον χαρακτηρισμό «ατσαλάκωτος» και στη
σχέση του με τον Πρόεδρο. Σελ. 8
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Εντολή για επανεκκίνηση της Ελλάδας
Με ποιους θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης - Η επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ κι ο Τσίπρας που ελπίζει στην έκπληξη
Καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία της Ελλάδας και τη
δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας θεωρούνται στη Νέα Δημοκρατία οι βουλευτικές εκλογές της
Κυριακής. Ο πρόεδρος του Κόμματος
Κυριάκος Μητσοτάκης προσβλέπει

σε ευρεία νίκη που θα εξασφαλίζει
αυτοδύναμη κυβέρνηση με ορίζοντα
τετραετίας και θα του δίνει εντολή
εφαρμογής του σχεδίου του για επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα. Μάλιστα, έχει έτοιμη
τη δομή του Μεγάρου Μαξίμου, έχει










Οι άνθρωποι
του Κυριάκου
Μητσοτάκη
στην Κύπρο.

καταλήξει στους βασικούς υπουργούς
και υφυπουργούς και έχει έτοιμα τα
σχετικά Προεδρικά Διατάγματα της
πρώτης «πολεμικής» κυβέρνησής
του, η οποία θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα κιόλας. Από την άλλη πλευρά,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-

ΚΥΠΡΙΑΚΟ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξομολογείται στην «Κ»

Για κάθε γούστο
είναι η επιστολή
του Προέδρου

ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ

Με την αποκάλυψη της επιστολής από την
«Κ» ο Κυβ. Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε στο
ΡΙΚ πως ο Πρόεδρος είναι έτοιμος για επιστροφή στις συνομιλίες χωρίς όρους και
προϋποθέσεις νοουμένου ότι θα τερματιστούν οι τουρκικές προκλήσεις. Στο ΑΚΕΛ
κρίνουν πως η σιωπή Γκουτέρες δεν είναι
τυχαία. Σελ. 9

Ο παραγοντισμός δεν
χωρά στην Αριστερά
Καθώς η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει δεν
είναι δυνατόν να μιλούμε για μετατροπή του
ΑΚΕΛ σε σύγχρονο Εργατικό Κίνημα, λέει ο Νεοκλής Συλικιώτης στην «Κ». Μάλιστα επιστρέφοντας πυρά σε ημετέρους μιλά για
«διάττοντες αστέρες που στο τέλος
της μέρας δυσφημούν την Αριστερά». Τονίζει ότι ο πολιτικός του κύκλος δεν έχει κλείσει κι οφείλει τις
εμπειρίες που αποκόμισε να τις επιστρέψει στο κόμμα. Σελ. 10

Ρωσία: Όχι σε αλλαγή στο Κυπριακό

Σε ενέργειες το Κρεμλίνο για το νομοσχέδιο Ρούμπιο-Μενέντεζ, λέει ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Σελ. 9

Το Βαρώσι φέρνει και τουρκική βάση
Η απόφαση για ναυτική εγκατάσταση στο
Τρίκωμο ελήφθη από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Άγκυρας. Σελ. 10

Με απώτερο στόχο των ΗΠΑ και του
Ισραήλ την τελική ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης
οι δύο σύμμαχοι δοκιμάζουν τις αντοχές του Ιράν. Σελ. 18

H Ρωσία στο ΣτΕ
μετά την Κριμαία
Υπερψήφισε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της Ρωσίας και της άνοιξε την
πόρτα. Σελ. 18

Αποστολή της «Κ»
στην πόλη του Στάλιν
Στη γενέτειρά του, την πόλη Γκόρι
της Γεωργίας, ο «κόκκινος δικτάτορας» δοξάζεται και δοξολογείται
ακόμα και από ιεράρχες. Σελ. 21

Ο λευκός καπνός
που άναψε φωτιές
Η συμφωνία για την ανάθεση της
προεδρίας της Κομισιόν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκαλεί φωτιές στη Γερμανία. Σελ. 19

NIKE

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ισραήλ και Ιράν
ακονίζουν τα ξίφη

πρας ελπίζει σε νίκη-έκπληξη που
θα ανατρέπει το συντριπτικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και θα
ανανεώνει την εντολή της διακυβέρνησης της χώρας, εγκρίνοντας
συγχρόνως τα πεπραγμένα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Σελ. 4-6

Λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή του ως MVP του ΝΒΑ και την ανακοίνωση της ακαδημίας μπάσκετ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλάει στην «Κ» για τη
στάση ζωής που κρατάει, το άθλημα, την Εθνική, τους κακοπροαίρετους, τονίζοντας: «Είμαι αληθινός. Δεν υποκρίνομαι το καλό παιδί». Σελ. 22-23

Οι ΗΠΑ χάνουν
τη μάχη των 5G
Ο Τραμπ δεν πολεμά τη Huawei
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου των G20
στην Οζάκα της Ιαπωνίας, ο Ντόναλντ
Τραμπ εμφανίστηκε να επιλέγει τις εμπορικές συμφωνίες αντί της εθνικής ασφάλειας αίροντας την απαγόρευση παροχής
υλικού από αμερικανικές εταιρείες στον
κινεζικό κολοσσό Huawei. Σελ. 20

Το Brexit φέρνει
ναυτασφαλιστικές
Ερχονται τρεις εταιρείες
Τρεις εταιρείες ετοιμάζονται να έλθουν
στην Κύπρο. Στο τελικό στάδιο έκδοσης
της άδειας βρίσκεται η UK Defence, ενώ
σε εξέλιξη η διαδικασία για την London
P&I Club. Ενδιαφέρον και από την Steamship. Στην Κύπρο δραστηριοποιείται
η American Hellenic. Οικονομική σελ.5

Φεύγουν 2 εταιρείες από γεωτρύπανα

Τόπο φαίνεται να πιάνουν τα νομικά μέτρα
της Λευκωσίας εναντίον οντοτήτων που
συνεργάζονται με την Άγκυρα. Σελ. 16

Τρύπα στην έγκαιρη προειδοποίηση

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο πύραυλος στον Πενταδάκτυλο ανέδειξε την απουσία του σχεδίου

Ο πύραυλος

H ανάγκη υιοθέτησης από την Κύπρο του
σχεδίου Renegade, ενός συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης συμβάντων,
φάνηκε για άλλη μια φορά την περασμένη
Δευτέρα με τον ρωσικό πύραυλο που έπεσε στον Πενταδάκτυλο στα Κατεχόμενα.
Προηγουμένως είχε παρουσιαστεί επί
αρχηγίας Στυλιανού Νάση στην Εθνική

Φρουρά. Ωστόσο, για λόγους άγνωστους,
το σχέδιο παρέμεινε στα συρτάρια. Κενά
στο κομμάτι έγκαιρης προειδοποίησης
και φύλαξης εντοπίζονται και στα θαλάσσια σύνορα της Κύπρου, την ώρα μάλιστα που το ευρωπαϊκό Σύστημα Φύλαξης
που σχεδιάζεται δεν περιλαμβάνει την
περιοχή της Κύπρου. Σελ. 17

Προσοχή στο νόμο για εκποιήσεις
Andrea Enria: Δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΕΚΤ για αλλαγές
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για οποιεσδήποτε αλλαγές στο νόμο για εκποιήσεις
τονίζει στην «Κ» ο νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Andrea Enria,
προσθέτοντας ότι αυτό θα παρεμπόδιζε
τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση
των ΜΕΔ, που παραμένουν ψηλά. Τόνισε
ακόμα ότι δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της

ΕΚΤ σχετικά με τις προσπάθειες τροποποίησης του πλαισίου για τις εκποιήσεις.
Στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνόφωνο μέσο ο κ. Enria αναφέρει επίσης πως
έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου στον
τραπεζικό τομέα της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι προκλήσεις είναι
πολλές και μεγάλες. Οικονομική σελ.4

Η πτώση του ρωσικού πυραύλου στα
Κατεχόμενα κατέδειξε ότι η Κύπρος,
όντας στον ομφαλό της ανατολικής
Μεσογείου, σε εποχές ιδιαίτερα ρευστές, έχει ανάγκη προστασίας που
μόνη δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους
πολίτες της. Ούτε η βρετανική κυρίαρχη
βάση με τα πυρηνικά της μας εξασφαλίζει προστασία από οποιαδήποτε απειλή. Το συμβάν της Δευτέρας καταδεικνύει ότι ούτε ο περιβόητος τουρκικός
στρατός με τα μέσα που διαθέτει είτε
εδώ είτε στην Τουρκία μπόρεσε να
αποτρέψει την πτώση ενός πυραύλου
στον Πενταδάκτυλο, που ευτυχώς δεν
έπληξε το διπλανό χωριό. Εξ αυτών
προκύπτει πρωτίστως η ανάγκη λύσης
που να επανενώνει τη χώρα και να την
εντάσσει σε ένα πλαίσιο ασφάλειας
καθότι η ρευστότητα έχει πολλάκις
αποδειχθεί παγίδα. Αν π.χ. ένα νατοϊκό
σύστημα απέτρεπε μια τραγωδία θα
ήταν κακό;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΙΣΤΟΡΙΑ

Διεθνές έμβλημα η Νοτρ Νταμ
Η πρόσφατη πυρκαγιά στο έμβλημα του Παρισιού, τη Νοτρ Νταμ, επανέφερε
το βλέμμα στην αναγέννηση του μνημείου επί Ναπολέοντος Γ΄. Ο υποβλητικός
καθεδρικός ναός της Πόλης του Φωτός πέρασε στη λαϊκή συνείδηση μέσα από
το μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ «Η Παναγία των Παρισίων». Ζωή, σελ. 1

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΘΟΚ και Εθνικό Θέατρο μαζί στην Επίδαυρο
Την τραγωδία του Ευριπίδη «Ικέτιδες» παρουσιάζει ο ΘΟΚ σε συμπαραγωγή
με το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου. Στην «Κ»
μίλησαν οι ηθοποιοί Χάρης Χαραλάμπους, που έχει τον ρόλο του κήρυκα, και
ο Ανδρέας Τσέλεπος που υποδύεται τον αγγελιαφόρο. Ζωή, σελ. 4-5

ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά στο Ηρώδειο
Στις 10 Ιουλίου η Μαρία Φαραντούρη θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο σε μία μεγάλη συναυλία με τίτλο «Πάμε σινεμά;» και με την ευκαιρία αυτή διηγείται
στην «Κ» όχι για τη συναυλία που θα δώσει, αλλά και για τα δύσκολα χρόνια
της ζωής της και τους γονείς της. Ζωή, σελ. 11

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Φάνηκε η διχοτόμηση

Γιατί ο Γκουτιέρες δεν απαντάει
στον Αναστασιάδη;

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το πλέον αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ της περασμένης Δευτέρας, για την
πτώση του ρωσικού πυραύλου στα Κατεχόμενα
ήταν ένα της Δέσποινας
Κουρή στο κεντρικό δελτίο του ΡΙΚ,
σχετικά με όσα μετέδωσαν ξένα ΜΜΕ
για το συμβάν. Το θεωρώ σημαντικό,
διότι για πρώτη φορά κάποιος -αν και
δεν το είπε καθαρά, σήκωσε λίγο το
γύψο του κατάγματος και φάνηκε η
διχοτόμηση. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι
«αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως
μεγάλα ξένα δίχτυα είτε αναφέρονται
στα Κατεχόμενα σαν Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου (ΤΔΒΚ) είτε
στον Κουντρέτ Οζερσάι σαν Τουρκοκύπριο υπουργό εξωτερικών». Τα ξένα
ΜΜΕ αναφέρονταν επίσης στον Μ.
Ακιντζί σαν πρόεδρο της Νότιας Κύπρου ή της ΤΔΒΚ και στον Ε. Τατάρ
σαν πρωθυπουργό. Άμα κοιτάξετε λίγο
τις ανταποκρίσεις των Reuters, Associated Press, Deutsche Welle, Euronews, Sputnik, Russian Today, Daily
Mirror, Arab News κι άλλων ΜΜΕ από
τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά,
θα αποκομίσετε την εντύπωση ότι η
Κύπρος έχει δύο κράτη, το Νότιο και
το Βόρειο -κάτι σαν Κορέα- και πως
τα συντρίμμια ρωσικού πυραύλου έπεσαν κοντά σε ορεινό χωριό στη Βόρεια
Κύπρο.
Οι Reuters στέγασαν την είδηση
υπό τον τίτλο, «Αντικείμενο που έπληξε
τη Βόρεια Κύπρο φαίνεται να ήταν
πύραυλος, δηλώνει ο υπουργός εξωτερικών» κι αναφερόταν στον Οζερσάι.
Το Associated Press, «Οι Τ/κ κατηγορούν τη Συρία για πύραυλο που εξερράγη κοντά σε χωριό» και είχε δηλώσεις
του πρωθυπουργού του Βορρά, αναφερόμενο στον Ερσίν Τατάρ κ.ο.κ. Η
Deutsche Welle τα ίδια και το Euronews
και οι Ρώσοι και οι Βρετανοί και οι
Άραβες και τα μυαλά στα κάγκελα,
όπως ευφυώς έλεγε ο Τζίμης Πανούσης.
Ο εξευτελισμός όμως δεν τελειώνει
εδώ. Τη Δευτέρα ο Οζερσάι ανακοίνωσε
ότι είχε επικοινωνία με πρεσβείες χωρών που πιθανόν να εμπλέκονταν στο
συμβάν. Την ίδια μέρα Ε/κ δημοσιογράφοι ενημερωθήκαμε από τη Λευκωσία, ότι στους χώρους όπου βρέθηκαν τα συντρίμμια του S-200 διενήργησαν αυτοψία τέσσερεις Ρώσοι εμ-

πειρογνώμονες. Με όλα αυτά υπόψη
δεν νομίζω να υπάρχει λογικός άνθρωπος που αμφιβάλλει ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει εντελώς την μπάλα
και πως η διχοτόμηση της Κύπρου άρχισε να εμπεδώνεται και διεθνώς. Προσθέστε ακόμα αυτά που αποκαλύπταμε
στην «Κ» την περασμένη Κυριακή, ότι
«πλησιάζει η ώρα που τα ΗΕ θα ξεπαγώσουν το Κυπριακό και θα είναι πολύ
δύσκολο για τις πλευρές να μην ανταποκριθούν στη συνέχιση της διάσκεψης του Κραν Μοντάνα από εκεί
που διακόπηκε. Στο τραπέζι μάλιστα
είναι πιθανόν να τεθεί και αίτημα όπως
σε επικείμενο δημοψήφισμα, το στάτους κβο να μην είναι επιλογή. Στο
τραπέζι όμως σίγουρα θα είναι οι υδρογονάνθρακες» σημειώναμε. Η Λευκωσία τήρησε σιγήν ιχθύος. Την Πέμπτη
όμως, μας επιβεβαίωσε ο Μ. Τσαβούσογλου: «Το λέμε καθαρά, ή το εγγυάστε ή έχουμε τα γεωτρύπανα μας και
ξεκινούμε κι εμείς».
Εξ αυτού εκτιμώ ότι καθόλου τυχαία
ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης στη
συνέντευξή του σήμερα (βλ. σελ. 8)
επίσης μας επιβεβαιώνει λέγοντας ότι
μετά τις εκλογές στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, ενώ ο Πρόδρομος Προδρόμου σχολιάζοντας στο
Πρωινό Δρομολόγιο την επιστολή (απ’
όλα έχει το πανέρι) Αναστασιάδη στον
Γκουτέρες, παραδέχθηκε τελικά ότι ο
Πρόεδρος είναι έτοιμος να πάει στη
συνέχιση του Κραν Μοντάνα χωρίς
προϋποθέσεις. Αυτό που δύο χρόνια
τώρα έλεγε το ΑΚΕΛ αλλά η Κυβέρνηση
έστηνε τον Άντρο Κυπριανού στον
τοίχο. Όπως όμως και να έχουν τα
πράγματα πλέον, εκτιμώ ότι το τρένο
έφυγε ανεπιστρεπτί. Και ποια η σούμα;
Ο Αναστασιάδης εμπέδωσε τη διχοτόμηση, ο Χριστόφιας τσιμέντωσε το
όχι στη λύση και ο Τάσσος ξεγέλασε
τους Ευρωπαίους που με τόσο κόπο
έπεισαν οι Κρανιδιώτης, Σημίτης και
Κληρίδης, εξού και τώρα απαιτούν
όπως σε επικείμενο δημοψήφισμα, το
στάτους κβο να μην είναι επιλογή.
Πάντως ένα είναι σίγουρο: Με τη διχοτόμηση, η ιστορία θα καταγράψει
ως μόνο νικητή στην Κύπρο, τον Ραούφ
Ντενκτάς. Οι άλλοι μάλλον θα καταχωρηθούν ως αήττητοι…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ήθελε πολύ να δει την επιστολή του Healthy

προς τον Γκουτιέρες ο Άντρος Κυπριανού. Το
είχε δηλώσει ξεκάθαρα: «Θέλουμε να τη
δούμε!», υπονοώντας πως δεν τρέφει πια
καμία εμπιστοσύνη στον Healthy και όσα δηλώνει είτε δημόσια, είτε κατ’ ιδίαν. Και παλαιότερα όμως ανάλογη ήταν η στάση του,
αφού προτιμούσε, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το ΑΚΕΛ, να ενημερώνεται για τις διαπραγματεύσεις από τον
Ακιντζί παρά από τον Healthy...
Η Καθημερινή αποκάλυψε την Παρασκευή

την επιστολή Αναστασιάδη με τα τρία (και άλλα) σημεία προς Γκουτιέρες, αυτούσια και
στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, αλλά και σε
μετάφραση στα ελληνικά. Δεν χρειάστηκε
και πολύ το ΑΚΕΛ να τη διαβάσει και να αρχίσει ο δεύτερος και σφοδρότερος γύρος αντιπαράθεσης του Άντρου με τον Healthy, αλλά
και τον ΔΗΣΥ. Ο Στεφάνου δήλωσε πως το
κείμενο της επιστολής επιβεβαιώνει τους
φόβους του ΑΚΕΛ και χαρακτήρισε τις ιδέες
του Healthy... φαεινές.
Διερωτήθηκε, μάλιστα, εάν ο Αναστασιάδης

πιστεύει στα σοβαρά πως ο Γκουτιέρες θα
πειστεί να συγκαλέσει άτυπη διάσκεψη τύπου Κραν Μοντάνα για να συζητηθούν οι φαεινές ιδέες του. Υπέδειξε μάλιστα πως ο
Γκουτιέρες στις εκθέσεις του ζητάει οι ιδέες
να συμφωνηθούν πρώτα μεταξύ των δύο
ηγετών και μετά να απευθυνθούν στον γ.γ.
Η αλήθεια είναι πως ο Healthy προσπάθησε
να τις συζητήσει με την τουρκική πλευρά αλλά με λάθος... ηγέτη. Το πολυσυζητημένο
δείπνο με τον Οζερσάι βγήκε ξινό και αχώνευτο και οι όποιες ιδέες σκόρπισαν στον
άνεμο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Μετά ήρθε η πτώση και η επέμβαση, η οποία

όμως έφερε και ένα καλό: το τηλεφώνημα
του κανονικού ηγέτη και παλιόφιλου Μουσταφά και η συμφωνία για συνάντηση.
-Έπρεπε να κινδυνεύσει ο άνθρωπος να μείνει ανάπηρος (χτυπώ ξύλο) για να πάρει ο
άλλος τηλέφωνο και να δεχθεί τη συνάντηση; Αν είναι έτσι να αρχίσουμε ομαδικά τις
πτώσεις για πιο γενικευμένη επαναπροσέγγιση... Ας είναι. Η συνάντηση, απ’ όσα ακούω
από τον Λόφο δεν προβλέπεται σύντομα.
Επείγουν άλλα πράγματα, όπως η σύγκληση
του Εθνικού Συμβουλίου. Έργο πολύ πιο δύσκολο και επίπονο για τον Healthy...
Μέχρι τότε η διαμάχη για την επιστολή και το

περιεχόμενό της έχει... δρόμο. Από το πριγκιπάτο του ΔΗΚΟ μαθαίνω πως ετοιμάζεται
και η δική του επίθεση. Και δεν αποκλείεται
να έχει την ίδια ένταση με αυτή του ΑΚΕΛ.
Στο μεταξύ το μεγάλο ερώτημα δεν έχει ακόμα απαντηθεί, ούτε καλά, καλά τεθεί: Τι τις
κάνει ο Γκουτιέρες τις επιστολές του Αναστασιάδη; Γιατί τον τελευταίο καιρό μάζεψε αρκετές... Σκέφτεται άραγε να απαντήσει,
έστω και σε μία από αυτές; Και πώς πρέπει
να εκληφθεί η μη απάντησή του; Αδιαφορία,
έλλειψη σεβασμού, κούραση;...
Με τεράστιο άγχος αναμένουν το τελικό

εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα κάποια
κυπριακά κόμματα. Από το ΕΛΑΜ, αν και δύσκολα διαρρέουν πληροφορίες, ακούω ότι
υπάρχει μεγάλη αγωνία κατά πόσον το αδελφό τους κόμμα θα βρεθεί τελικά εκτός βουλής, κάτι που αναπόφευκτα θα έχει επιπτώσεις και στη δική τους πορεία. Στην ίδια λογική «μετρούν» το εκλογικό αποτέλεσμα και

άλλα δύο κόμματα που αναμένουν ότι πτώση
του ΕΛΑΜ ανάλογη με αυτή της Χρυσής Αυγής θα τα ευνοήσει, αφού οι μετανοημένοι
ψηφοφόροι θα επιστρέψουν στην αρχική
τους... βάση. Ποια είναι αυτά τα κόμματα; Το
αφήνω στη φαντασία σας. Δεν χρειάζεται
και πολύ για να τα βρείτε...
Σε μεγάλο κόμμα αναμένεται να... τραβη-

χτούν μαχαίρια. Πολύ σύντομα ίσως γίνει ξεκαθάρισμα θέσεων και προθέσεων μεταξύ
στελεχών και θα έχουμε... φασαρίες. Όπως
μαθαίνω στην «πιλάντζα» μπαίνει και η προεκλογική δράση ορισμένων κατά τις ευρωεκλογές και το μπάχαλο διευρύνεται... Περισσότερα λίαν συντόμως.
ΚΟΥΪΖ: Ποια γυναίκα πολιτικός είναι πολύ δυ-

σαρεστημένη με στέλεχος του κόμματός της;
Αληθεύει πως πήγε για τρίτη φορά στον κομματάρχη και τον κατήγγειλε; Και ότι και για τις
τρεις φορές ήταν για... ψύλλου πήδημα;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
6.VII.1939

«Τελικά, εσύ με καταλαβαίνεις περισσότερο από τον Άντρο».

1

Στα φέουδα. Η Βουλή λέει θα φτιά-

χνει τον προϋπολογισμό της. Και αν
καπνίσει του Συλλούρη να θέλει του
χρόνου 50 εκατομμύρια για να τα κάψουν στα μπουζούκια με τον Άντροκ και
τον Φούλη τι θα γίνει; Θα τους κόψει
υποχρεωτικά το τσεκ ο Χάρης;

ΣΥΜΠΤΩΣΗ: Επιβεβαιούται ότι το γερμανικόν θωρηκτόν
«Καίνιξμπεργκ» [φωτ.] θα ευρίσκεται προς επίσκεψιν
εις τα ύδατα της Ελευθέρας Πόλεως μεταξύ της 26ης και
31ης προσεχούς Αυγούστου. Τονίζεται ότι το γερμανικόν
θωρηκτόν δεν θα έχη πλήρωμα μεγαλύτερον του κανονικού
και ότι η επίσκεψίς του κατ’ ουδέν εκφεύγει των διεθνών
κανονισμών των διεπόντων τα του καθεστώτος της Ελευθέρας Πόλεως. Παραλλήλως, ενώ δεν διαψεύδεται η δημοσιευθείσα είδησις περί πιθανής επισκέψεως του Καγκελλαρίου Χίτλερ περί τα τέλη Ιουλίου εις το Ντάντσιγκ,
σημειούται ότι η ημέρα της επισκέψεως του «Καίνιξμπεργκ»
εις τον λιμένα του Ντάντσιγκ θα συμπέση με την μεγάλην
αναμνηστικήν τελετήν η οποία θα γίνη εις Τάνεμπεργκ
την 27ην Αυγούστου, όπου και θα ομιλήση ο Φύρερ καθορίζων την περαιτέρω εξέλιξιν της γερμανικής πολιτικής.
Η σύμπτωσις των δύο ημερομηνιών θεωρείται εκτάκτως
χαρακτηριστική.
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Ολίγον μετά την ενταύθα άφιξίν
του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Κιοσεϊβάνωφ
επεσκέφθη τον υπουργόν των Εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ
[δεξιά], ο οποίος και του ανταπέδωσε μετ’ ολίγον την
επίσκεψιν. [...] Οι αρμόδιοι κύκλοι του Βερολίνου θεωρούν
βέβαιον ότι δεν θα υπογραφή καμμία συμφωνία, αλλ’
ότι η πατροπαράδοτος γερμανο-βουλγαρική φιλία θα
ενισχυθή εκ της επισκέψεως του κ. Κιοσεϊβάνωφ.

2

Στους «θεσμούς». Και τώρα που πή-

ραν οι «θεσμοί» φόρα και θέλουν να
ελέγχουν και τα ΜΜΕ και τους δικαστές
και τα σουπερμάρκετ και τους φούρνους και τους οίκους ανοχής (αυτό παίζεται), αν οικονομική αυτονομία θέλουν
και οι «θεσμοί»; Το τσεκ μπουκ Χάααρη.

3

Στον όμορφο. Γλυκό παιδί ο Αλέξης

και πιστό αμερικανάκι πλέον, όμως
το πέρασμά του από την επανάσταση
στοίχισε της χώρας ένα μνημόνιο και καμιά ογδονταριά δισ.

4

Στον καραμανλισμό. Τώρα που έρ-

χονται στην εξουσία οι αδελφοί δεξιοί στη μητέρα πατρίδα, ελπίζουμε να
αλλάξει και το δόγμα της παράταξης «η
Κύπρος είναι μακριά».

5

Στον κηπουρό. Μπήκε που λέτε ο

σύντροφος Οζερσάι στα Βαρώσια και
πάτησε πάνω σε κάτι χόρτα και έτρεξαν
μπροστά του κοπάδια οι ποντίκες. Με
τον Healthy είχαν μιλήσει για κηπουρική
και καταπολέμηση τρωκτικών;

Έμιλή μου, γιατί δεν μου ζήτησες γνωμάτευση να σου στείλω αυτήν της Κρύσταλ;

6

Στον ατσαλάκωτο. Δεν είναι ώρα

για να μιλάμε για προεδρικές λέει ο
Χριστοδουλίδης σήμερα στην «Κ». Κι αύριο να ήταν οι εκλογές πάλι δεν θα μιλούσες Νίκο. Και μάλλον θα έβγαινες
όμως.

7

Στον Ιπτάμενο. Ήρθε σιορ ο Φούλης

πίσω; Πού είναι; Γιατί δεν βγαίνει μια
ανακοίνωση με τα ταξίδια και τους προορισμούς του προέδρου; Πληροφορίες
πως έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα miles
& bonus του αλλιώς θα τα έχανε δεν επιβεβαιώνονται από τον Δημητρίου.

8

Στον πρίγκιψ. Πρόεδρε, ανησυχώ.

Είστε καλά; Η μέση σας; Έχει ενάμιση χρόνο να σας ακούσουμε και ανησυχεί η στήλη και αναγνώστες της. Η ανησυχία μεγαλώνει από τους ψιθύρους
πως μιλάτε συχνά με τον Healthy. Όχι
δεν σπέρνω δαιμόνια μεταξύ Healthy
και Λαχματζούν. Απλώς καταγράφω.

9

Στην γκαντεμιά. Πρόεδρε, γερός

και δυνατός να επιστρέψετε. Η στήλη δεν πιστεύει τους ψιθύρους περί
σχέσεών σας με το Mediterranean. Κατίνες haters τα διαρρέουν (sic).

10

Στην πεζούνα. Ό,τι και να πει κά-

ποιος για την πρόεδρο της ΑΗΚ, η
Έμιλη έδειξε πως φορεί παντελόνια και
παραιτήθηκε μετά από γνωμάτευση που
ζήτησε η ίδια για πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων. Προφανώς δεν τη ζήτησε από τον Κωστάκη τη γνωμάτευση
που έχει και νομολογία σε αυτά. Θυμάστε που είχε απαντήσει στην «Κ» πως
«είμαστε μικρός τόπος» και δεν υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων της Κρύσταλ
και του (μονίμως σε διάσταση) συζύγου
της με τον πελάτη Βγενόπουλο. Πελάαατες μου, που θα έλεγε και ο Βέγγος.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία
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Αντιμέτωπος
με όσα κρύβονται
«κάτω από το χαλί»
Η εσωκομματική κριτική στον κ. Τσίπρα
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Το πολιτικό διακύβευμα
της επομένης των εκλογών
Οι στόχοι των κομμάτων και οι επιλογές μετά το αυριανό αποτέλεσμα της κάλπης
Των ΚΩΣΤΑ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
και ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Οι κινήσεις Μητσοτάκη
σε περίπτωση
αυτοδυναμίας της Ν.Δ.
και τα δύο σενάρια
σε περίπτωση
μη επίτευξής της.
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Η ορκωμοσία και τα πρόσωπα
της νέας κυβέρνησης
Τα ονόματα που έχουν «κλειδώσει» και τα φαβορί για τους υπουργικούς θώκους
Tης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου
για πόλεμο. Και μπορεί το αποτέλεσμα –ή μάλλον, η αυτοδυναμία
της Ν.Δ.– να μην έχει πλήρως προεξοφληθεί, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει έτοιμη τη δομή του
Μεγάρου Μαξίμου, στον νου του
έχει κλειδώσει τους βασικούς
υπουργούς και υφυπουργούς (και
εναλλακτικές για κάθε υπουργείο)
και έχει έτοιμα τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (χωρίς, όμως,
τα σχετικά ονόματα). Η «πολεμική»
κυβέρνηση που θα προκύψει –εφόσον η Ν.Δ. κερδίσει τις εκλογές και
διαθέτει αυτοδυναμία– θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα κιόλας, αμέσως
μετά την ορκωμοσία του πρωθυπουργού. Θα έχουν προηγηθεί τα
διατάγματα για την τοποθέτηση
του πρωθυπουργού, τη συγκρότηση
της κυβέρνησης και τις συγχωνεύσεις υπουργείων.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. δεν μιλάει
σε κανέναν για τη σύνθεση του
υπουργικού του συμβουλίου και
ακόμη και κορυφαία στελέχη της
Ν.Δ. επιμένουν ότι δεν τους έχει
κάνει καμία συζήτηση, τουλάχιστον
όχι για συγκεκριμένα υπουργεία.
Ο ίδιος έχει περιγράψει ένα «σφιχτό
σχήμα» με στοχοθεσίες και μηχανισμό αξιολόγησης των υπουργών
οι οποίοι στο πρώτο υπουργικό
συμβούλιο της Τρίτης (αμέσως μετά
την ορκωμοσία τους) θα πάρουν
και από έναν φάκελο με το νομοθετικό έργο και τις προτεραιότητες
ανά υπουργείο. Εχει μιλήσει ακόμη
για υφυπουργό που θα εποπτεύει
τη γενική γραμματεία της κυβέρ-

νησης και προανήγγειλε ότι θα έχει
πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς
υφυπουργούς «με εξειδικευμένη
γνώση και από τις Βρυξέλλες». Ειδικά τους τελευταίους, όπως λένε
στην Πειραιώς, τους γνωρίζει μόνο
ο ίδιος και ίσως να αποτελέσουν
εκπλήξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι
αποκλείονται άλλες εκπλήξεις σε
σημαντικά υπουργεία, καθώς πολλά
θα κριθούν προφανώς από το αποτέλεσμα την αυτοδυναμία και το
εύρος αυτής.

πρωθυπουργώ) που θα εποπτεύει
τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης.
Ερώτημα παραμένει αν ο στενός
συνεργάτης του προέδρου της Ν.Δ.
και επίσης υποψήφιος στο Επικρατείας της Ν.Δ. Τάκης Θεοδωρικάκος
θα βρίσκεται στο Μαξίμου, ή αν θα
κάνει τη μετάβαση σε υπουργική
θέση (ακούγεται για το υπουργείο
Εσωτερικών). Επίσης, διακριτό ρόλο
αναμένεται να έχει ο Παναγιώτης
Πικραμμένος. Ο ίδιος ο πρόεδρος

Στο Μαξίμου
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Στο Μαξίμου διευθυντής του
γραφείου του πρωθυπουργού με
αρμοδιότητες υποστήριξής του,
όπως θα περιγράφεται στο πρώτο
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για
τη δομή και τη λειτουργία της κυβέρνησης, θα αναλάβει ο Γρηγόρης
Δημητριάδης. Mετριοπαθής κεντροδεξιός και εξ απορρήτων του
κ. Μητσοτάκη, έχει φέρει εις πέρας
μέχρι σήμερα πολλές δύσκολες
αποστολές ήδη από τις μέρες της
καμπάνιας του κ. Μητσοτάκη για
τις εσωκομματικές εκλογές. Συντονιστής του κυβερνητικού έργου
θα αναλάβει ο Ακης Σκέρτσος, γενικός διευθυντής του ΣΕΒ μέχρι
πρόσφατα.
Αυτά πρέπει να είναι και τα μόνα
ονόματα που έχουν «κλειδώσει»,
αν και στο Μαξίμου φαίνεται ότι
θα έχει κάποιο ρόλο και ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και
υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μένει να φανεί αν αυτός
θα είναι σε ρόλο συμβούλου, ή αν
θα είναι ο υφυπουργός (παρά τω

Ο κ. Μητσοτάκης έχει
περιγράψει ένα «σφιχτό
σχήμα» με στοχοθεσίες
και μηχανισμό αξιολόγησης των υπουργών.
της Ν.Δ. έχει υπογραμμίσει ότι ο κ.
Πικραμμένος «έχει πολλά να δώσει
στη Βουλή». Ερώτημα παραμένει
και η προεδρία της Βουλής, κοντά
στην οποία φαίνεται να είναι, πάντως, ο βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας
Τασούλας. Από τους παλαιότερους
και πιο έμπειρους κοινοβουλευτικούς της Ν.Δ., ο κ. Τασούλας έχει
μετριοπαθές προφίλ, κάτι που θα
μπορούσε να οδηγήσει και σε ψήφισή του και πέραν των βουλευτικών εδράνων της Ν.Δ., ενώ ήταν
εισηγητής της Ν.Δ. στη συζήτηση
για τη συνταγματική αναθεώρηση
και γνωρίζει καλά το θέμα.
Από κει και πέρα, όλα μοιάζουν
σχεδόν με tabula rasa, ή μάλλον,
με πίνακα που γράφεται διαρκώς,
πλην, πάντως, των δύο υπερυπουρ-

γείων που θα δημιουργήσουν οι
συγχωνεύσεις: Το Προστασίας του
Πολίτη, όπου θα μεταφερθεί τόσο
το Μεταναστευτικής Πολιτικής
όσο και η αρμοδιότητα των φυλακών και το Εσωτερικών που θα
συγχωνευθεί με το Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Για το πρώτο
ακούγεται έντονα το όνομα του
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή
που είχε κάνει πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που γνωρίζουν
καλά το χαρτοφυλάκιό τους.
Για το υπουργείο Οικονομικών
φαίνεται ότι έχει κλειδώσει ο Χρήστος Σταϊκούρας, με αναπληρωτή
τον διευθυντή του γραφείου του
κ. Μητσοτάκη Στέλιο Πέτσα (αν ο
δεύτερος δεν ακολουθήσει τον κ.
Μητσοτάκη στο Μαξίμου). Για το
Επενδύσεων (Οικονομίας) ακούγεται έντονα το όνομα του Αδωνι
Γεωργιάδη, αν και κάποιοι μιλούν
για τον Κωστή Χατζηδάκη. Φαίνεται
ότι θα εξαρτηθεί, πάντως, και από
το ποιος θα πάει στο ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το όνομα
του κ. Χατζηδάκη ακούγεται και
για το υπουργείο Παιδείας.
Για το υπουργείο Εξωτερικών
ακούγεται ο Νίκος Δένδιας και για
το υπουργείο Aμυνας ο Βασίλης
Κικίλιας. Εκεί, ακούγεται ότι υφυπουργός θα είναι ο τέως αρχηγός
ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Στο
υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι
θα κατευθυνθεί η αρμόδια τομεάρχης Νίκη Κεραμέως με υφυπουργό τη Σοφία Ζαχαράκη –χωρίς, πάντως, να αποκλείεται και η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού–και για το

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας στο Θησείο.
υπουργείο Τουρισμού η Oλγα Κεφαλογιάννη. Στο υπουργείο Μεταφορών φαίνεται να οδεύει ο Κώστας
Αχ. Καραμανλής, ενώ άγνωστο παραμένει, τι έχει κατά νου ο κ. Μητσοτάκης για το υπουργείο Πολιτισμού. Πάντως, κάποιες πηγές κάνουν λόγο ακόμη και για την κ. Κεραμέως, ενώ πληροφορίες θέλουν
εκεί ως υφυπουργό τη Λίνα Μενδώνη. Για το Δικαιοσύνης ακούγεται
το όνομα του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Επικρατείας

Κλειδωμένος θεωρείται ως
υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας και εξ αυτού Ψηφιακής
Πολιτικής ο Κυριάκος Πιερρακάκης,

κατά πάσα πιθανότητα με δύο υφυπουργούς. Τα υπουργεία Υγείας,
Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
αποτελούν ερωτήματα. Σε ένα από
αυτά, πάντως, δεν αποκλείεται να
αξιοποιηθούν ο Κώστας Τσιάρας
και ο Γιώργος Γεωργαντάς. Υπουργοποίηση ακούγεται και για τον
νυν γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη,
χωρίς να είναι σαφές σε ποιο υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα
δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Ο κ. Μητσοτάκης
αποφασίζει μόνος του για τη σύνθεση του υπουργικού. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν
θα τηλεφωνήσει σε κανέναν αν
δεν έχει σαφή εικόνα για το τελικό
αποτέλεσμα.

Οι άνθρωποι που συνδέουν τον Κυριάκο με την Κύπρο
Στενοί δεσμοί με την κυβέρνηση, την Πινδάρου, ακόμα και με το ΔΗΚΟ διατηρεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το τι θα βγάλει η κάλπη στην Ελλάδα
είναι για κάποιους προεξοφλημένο,
για άλλους πάλι άγνωστο σενάριο,
καθώς οι ανατροπές είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στις εκλογικές
μάχες. Το σίγουρο είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέραν από τα
ονόματα που έχει κλειδώσει σε
υπουργικούς θώκους, έχει ήδη διαμορφώσει στενούς δεσμούς με τη
Λευκωσία. Δεσμοί που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον ίδιο,
αλλά προεκτείνονται γύρω από τη
στενή ομάδα που τον περιβάλλει,
είτε εκλεγεί είτε συνεχίσει να βρίσκεται στο πηδάλιο της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σχέσεις που ξεκινούν από
την κυβέρνηση στέκουν γερά στην
Πινδάρου και φτάνουν ακόμα και
στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Στον Λόφο

Το ποιες είναι οι σχέσεις του με
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη είναι κάτι που συζητείται εντόνως εδώ και καιρό στα
κομματικά πηγαδάκια. Όταν τον
περασμένο Ιούνιο για παράδειγμα
ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμφωνία στο Σκοπιανό, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει μία
τέτοια συμφωνία, καθώς όπως έλεγε
«μπορεί να αποτραπούν οι όποιες
διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας
στο όνομα του αλυτρωτισμού, αλλά
και να αποφευχθεί τυχόν ανεπιθύμητη επιρροή τρίτων χωρών,
που θα μπορούσε να επιβουλεύεται
τα ελληνικά συμφέροντα» σίγουρα
προκάλεσε σχετική αμηχανία και
για κάποιους δυσφορία στη Νέα
Δημοκρατία. Και αυτό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είχαν αντιταχθεί στη
συμφωνία, αναμένοντας κατ’ επέκταση τουλάχιστον την αποφυγή
οποιασδήποτε τοποθέτησης από
τη Λευκωσία. Όπως αναφέρουν
πηγές που βρίσκονται κοντά στον
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Φιλικές σχέσεις με ΔΗΚΟϊκά στελέχη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η στενή ομάδα που
τον περιβάλλει έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με
συναγερμικά στελέχη
που χρονολογούνται
από κοινούς αγώνες
σε εκλογικές μάχες.

Μπορεί Τάσσος Παπαδόπουλος

και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να
είχαν σοβαρές διαφορές, ωστόσο, το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει
μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου
και Κυριάκου Μητσοτάκη. ΔΗΚΟϊκά στελέχη, μάλιστα, διατηρούν
ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος
του κ. Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος
Τσακίρης, στενός συνεργάτης του
Νικόλα Παπαδόπουλου, θεωρείται από τους στενούς συνεργάτες

Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ίδιος βλέπει
με ιδιαίτερη εκτίμηση και τον Νίκο
Αναστασιάδη, αλλά και τους κυβερνητικούς του χειρισμούς. Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλές σχέσεις με
τον πατέρα του Κυριάκου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και είχε μάλιστα παρευρεθεί στην κηδεία του.
Κίνηση που εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως
από την οικογένεια Μητσοτάκη.

Στο μοντέλο Χάρη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως θεωρεί ως παράδειγμα προς μίμηση τους χειρισμούς της Λευκωσίας στην οικονομία και το έχει
επαναλάβει πολλές φορές δημοσίως. Ενδεικτική η επίσκεψή του
στην Κύπρο το 2015, όταν ήταν
ακόμα υποψήφιος για την Προεδρία
της Νέας Δημοκρατίας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ,
αλλά και με τον Χάρη Γεωργιάδη,
με τον οποίο έκτοτε διατηρούν καλές σχέσεις και συχνές επαφές. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επαίνεσε
τότε τον υπουργό Οικονομικών για
τους χειρισμούς του. Θαυμασμό
τον οποίο επανέλαβε έναν χρόνο
αργότερα σε συνέδριο στη Λεμεσό
για την έξοδο της Κύπρου από το
Μνημόνιο όπου ανέφερε χαρακτηριστικά «αισθάνομαι χαρά επειδή
η Κύπρος μετά από τρία χρόνια
αφήνει πίσω της το μνημόνιο, αλλά
και λύπη, επειδή η Ελλάδα μετά
από έξι χρόνια είναι ακόμη δέσμια

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τους

χειρισμούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη στην οικονομία και διατηρεί στενή
σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
των μνημονίων». Σύμφωνα άλλωστε
με ελλαδικά δημοσιεύματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μελέτησε αρκετά την περίπτωση της Κύπρου
και το οικονομικό πρόγραμμα που
συνέταξε η Νέα Δημοκρατία έχει
αρκετές συγκλίσεις με αυτό της
Κύπρου.

Ο ρόλος Αβέρωφ

Ιδιαίτερα στενές σχέσεις έχει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,
αλλά και κοινές θέσεις σε ό,τι αφορά
την οικονομία και τις πολιτικές εσωτερικής διακυβέρνησης. Όπως αναφέρουν πηγές στην Πινδάρου βρίσκονται σε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και ανταλλάζουν απόψεις
τόσο για θέματα που αφορούν τις
σχέσεις των δύο κομμάτων, αλλά

και των δύο χωρών. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει κρύψει άλλωστε
την ιδιαίτερη σχέση των δύο. Φάνηκε τον περασμένο Απρίλιο όταν
σε διάσκεψη μπροστά στα ΜΜΕ, ο
κ. Νεοφύτου εξέφρασε την ελπίδα
και την πεποίθηση να είναι ο επόμενος Έλληνας πρωθυπουργός. Φάνηκε βεβαίως και όταν ο πρόεδρος
της Ν.Δ. επιλέχθηκε ως ομιλητής
στο μεγάλο προεκλογικό συνέδριο
του ΔΗΣΥ με τίτλο «Η Κυπριακή Οικονομία η πορεία προς τα μπρος».

Φοιτητικά χρόνια

Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν είναι ο μόνος που έχει στενούς
δεσμούς με τη Λευκωσία. Μία σειρά
πολιτικών προσώπων από τη στενή
ομάδα του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με στελέχη

του ΔΗΣΥ, αλλά και με πρόσωπα
της κυβέρνησης. Σχέσεις που χρονολογούνται από κοινές διαδρομές
στα φοιτητικά χρόνια ή κοινούς
αγώνες μεταξύ των δύο ομογάλακτων κομμάτων. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, στο ενδεχόμενο που ο κ. Μητσοτάκης εκλεγεί, έχει φιλικές σχέσεις με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρη
Δημητρίου, με τον γραμματέα διεθνών σχέσεων του ΔΗΣΥ Αλέξανδρο
Σίνκα, αλλά και με τον διευθυντή
του Ινστιτούτου Γλαύκου Κληρίδη
Μιχάλη Σοφοκλέους. Το ίδιο και ο
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κωστής Χατζηδάκης, το όνομα του
οποίου ακούγεται είτε για το Υπουργείο Παιδείας, είτε για εκείνο της
Ενέργειας, ο οποίος μεταξύ των υπόλοιπων ιδιαίτερα στενές σχέσεις
είχε με τον Τάσο Μητσόπουλο.
Πολύ στενούς δεσμούς με τη
Λευκωσία και την Πινδάρου διατηρεί
βεβαίως και ο στενός συνεργάτης
και σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας Ευτύχης Βαρδουλάκης.
Ο κ. Βαρδουλάκης είχε εργαστεί
στην προεκλογική εκστρατεία του
Ιωάννη Κασουλίδη το 2008 και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την
κασουλιδική ομάδα και συγκεκριμένα με τους Μιχάλη Σοφοκλέους

και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος διατηρεί
παράλληλα πολύ καλή σχέση με
τον Άγγελο Συρίγο. Σημειώνεται
πως ο κ. Συρίγος είχε κληθεί να
μιλήσει και στο μνημόσυνο του
Τάσσου Παπαδόπουλου το 2017.
Στενή σχέση μαζί του έχουν και ο
γ.γ. του ΔΗΚΟ Άθως Αντωνιάδης,
καθώς και ο διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος Χρύσης Παντελίδης.
και Δημήτρη Δημητρίου. Με τα ίδια
στελέχη, έχει πολύ καλές σχέσεις
η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας της οποίας το όνομα
ακούγεται για το υφυπουργείο παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Ο Χρήστος
Σταϊκούρας, ο οποίος θεωρείται πως
έχει κλειδώσει το Υπουργείο Οικονομικών έχει ιδιαίτερα στενές σχέσεις και καλή επικοινωνία με τον
Χάρη Γεωργιάδη. Καλή επικοινωνία
με την Πινδάρου έχει και ο στενός
συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος διατηρεί
πολύ καλές σχέσεις βεβαίως και με
το ΑΚΕΛ, δεδομένης και της στενής
συνεργασίας τους στο παρελθόν σε
θέματα δημοσκοπήσεων. Από το
κάδρο των στενών σχέσεων Πινδάρου και Νέας Δημοκρατίας δεν
λείπει και ο εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας στην Κύπρο Γιάννης
Γιωργούλλας.

Και οικονομικοί κύκλοι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός
από πολιτικά πρόσωπα φαίνεται
πως διατηρεί στενούς δεσμούς και
με Κύπριους επιχειρηματίες. Γνωστές είναι οι σχέσεις του με την
οικογένεια Χατζηιωάννου, με τον
γενικό διευθυντή της V+O Πάνο
Τσιρίδη, αλλά και με άλλους Κύπριους επιχειρηματίες στον τομέα
της ναυτιλίας.
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Οι ξένοι
«βλέπουν»
Μητσοτάκη
Προεξοφλούν άριστη σχέση με
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν από τρία χρόνια η Αγκελα Μέρκελ θεωρούσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μόλις είχε εκλεγεί
πρόεδρος της Ν.Δ., εξέφραζε απλώς
τη συνέχεια του παλαιού κατεστημένου. Η Γερμανίδα καγκελάριος,
έχοντας μια μάλλον απλουστευτική
εικόνα των ελληνικών πραγμάτων,
πίστευε ότι η μεταρρυθμιστική
αφλογιστία των ελληνικών κυβερνήσεων οφειλόταν στα εμπόδια
που έθεταν οι πολιτικές οικογένειες
που δεσπόζουν στο Κοινοβούλιο
και στις ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων. Σταδιακά κατανόησε ότι
οι αντιστάσεις της κοινωνίας και
των διαφόρων λόμπι μπορεί να
είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες
των πολιτικών και ότι κάποια μέλη
πολιτικών οικογενειών μπορεί να
διαθέτουν μεγαλύτερη τόλμη από
τον μέσο όρο στη λήψη δύσκολων
αποφάσεων.
Σήμερα η κ. Μέρκελ, ενώ εξακολουθεί να εκτιμά τον κ. Τσίπρα,
διατηρεί παράλληλα ειλικρινή επικοινωνία και σχέση εμπιστοσύνης
με τον κ. Μητσοτάκη, αφού οι άνθρωποι του επιτελείου της έχουν
προεξοφλήσει, ιδίως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ότι αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Στο Βερολίνο δεν έχουν
ξεχάσει ότι ο κ. Τσίπρας πιστώνεται
με την εφαρμογή του μνημονίου
και την επίλυση του Μακεδονικού,
αλλά εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι
η συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη
θα είναι ακόμα πιο εποικοδομητική
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που μέσα στα επόμενα
χρόνια θα βάλουν την Ελλάδα σε
μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

«Ενάρετος κύκλος»
Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των
μεγάλων ευρωπαϊκών πρεσβειών
στην Αθήνα βρίσκονται σε «ανοιχτή
γραμμή» με πρόσωπα από το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, όχι μόνο για τα

εξωτερικά, αλλά ιδίως για τα οικονομικά θέματα, καθώς η κυριότερη
μεταβολή που αναμένεται να εκδηλωθεί σχεδόν αμέσως στην Αθήνα είναι αποφάσεις που θα αλλάξουν
δραματικά το κλίμα προς το καλύτερο για την οικονομία και τις επενδύσεις. «Οι διεθνείς επενδυτές είναι
ενθουσιασμένοι που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα διαδεχθεί τον Αλέξη Τσίπρα», λέει στην «Κ» ο δημοσιογράφος του Reuters Χιούγκο
Ντίξον και συμπληρώνει ότι η Ελλάδα «θα μπει επιτέλους σε έναν
ενάρετο κύκλο». Αρθρο σε αυτό το
κλίμα από τον ίδιο δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στο Reuters.
Δεν είναι μόνον οι εκπρόσωποι
ξένων επενδυτικών οίκων, πολλοί
από τους οποίους είχαν την ευκαιρία
να συναντήσουν τον ίδιο τον κ.
Μητσοτάκη κατά τους τελευταίους
μήνες, αλλά και ανώτατοι τεχνοκράτες των θεσμών καθώς και επιτελείς των υπουργείων Οικονομικών
ευρωπαϊκών χωρών που πιστεύουν
ότι είναι η πρώτη φορά στα 10 χρόνια της κρίσης που η Ελλάδα έχει
αποφασίσει να αλλάξει σελίδα και
να διαμορφώσει συνθήκες ισχυρής
ανάπτυξης που αυτομάτως θα θέσουν σε νέα βάση όλα τα προβλήματα – από τη βιωσιμότητα του
χρέους έως το μέλλον της απασχόλησης και του ασφαλιστικού.

Σήμερα, μολονότι η κ. Μέρκελ εξακολουθεί να εκτιμά τον κ. Τσίπρα, διατηρεί παράλληλα ειλικρινή επικοινωνία και σχέση εμπιστοσύνης με τον κ. Μητσοτάκη,

αφού οι άνθρωποι του επιτελείου της έχουν προεξοφλήσει, ιδίως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ότι αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.







Κύκλοι του ΕΛΚ πιστεύουν πως η νίκη της
Ν.Δ. στις ευρωεκλογές
σηματοδότησε ότι ο λαϊκισμός ηττήθηκε για
πρώτη φορά σε τέτοια
έκταση στην Ελλάδα.

Τα εθνικά θέματα
Παράλληλα, τα εξωτερικά θέματα παραμένουν στην «πρώτη
γραμμή», καθώς η νευρικότητα
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και
η επιθετικότητα της Τουρκίας καθιστούν επιτακτική τη συναντίληψη και τον συγχρονισμό ενεργειών
μεταξύ των μεγάλων πρωτευουσών
και των Αθηνών.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την
κ. Μέρκελ στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (ΕΛΚ) στις 20 Ιουνίου.
Κατά τη διάρκεια των επίσημων
εργασιών, ο πρόεδρος της Ν.Δ. υπο-

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπερέβαλε
εαυτόν όταν σε αφιέρωμα στον Αλέξη Τσίπρα της εφημερίδας Die Zeit
δήλωσε ότι «ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει επιδόσεις ηγέτη (statesman), γιατί ξεμπλόκαρε τις σχέσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία παρά τις αντιδράσεις που συνάντησε».

στήριξε την επιβολή ευρωπαϊκών
κυρώσεων στην Τουρκία σε περίπτωση που η Αγκυρα συνεχίσει
την πολιτική προκλήσεων στην
ΑΟΖ της Κύπρου και τη θέση του
αυτή επανέλαβε στην κατ’ ιδίαν
συζήτησή του με τη Γερμανίδα
καγκελάριο. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε άλλα ζητήματα πολιτικής
που σχετίζονται με τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.
Παράλληλα, γερμανικές, γαλλικές και βρετανικές εφημερίδες στις
οποίες έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις τους τελευταίους μήνες ο
κ. Μητσοτάκης τολμούν την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει
μέσα στα επόμενα χρόνια όχι μόνο
μια χώρα που άφησε πίσω της οριστικά την κρίση, αλλά επιπλέον,
με λίγη τύχη και με αρκετή δουλειά,
ένα μοντέλο προόδου και δυναμισμού. Θα αντιστραφεί, δηλαδή, η
εικόνα «μαύρου πρόβατου» που
υπήρχε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας.

Σόιμπλε για Τσίπρα
Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί
και οι Γάλλοι έδειξαν για τους δικούς
τους ξεχωριστούς λόγους μεγάλη
ανοχή στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα,
όμως, η συζήτηση που επικρατεί

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η
ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας
στις ευρωεκλογές είναι μη αναστρέψιμη και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
για τις σχέσεις της Ελλάδας με την
Ευρώπη. Η νίκη αυτή, βεβαίως, ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Κύκλοι
του ΕΛΚ, αλλά και άνθρωποι του
κύκλου Μακρόν στο Παρίσι, πιστεύουν ότι η νίκη της Ν.Δ. σηματοδότησε ότι ο λαϊκισμός ηττήθηκε
για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση
στην πρωτεύουσα στην οποία πρώτα οξύνθηκε και επιβλήθηκε, πριν
από σχεδόν πέντε χρόνια. Στο Βερολίνο, όμως, υπάρχει και η άποψη
ότι ο κ. Τσίπρας έχασε ακριβώς
γιατί εγκατέλειψε τον λαϊκισμό του
πρώτου εξαμήνου του 2015 και στη
συνέχεια προώθησε τόσο μια σειρά
από μνημονιακές μεταρρυθμίσεις
και περικοπές εισοδημάτων όσο
και την περίφημη συμφωνία των
Πρεσπών. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
που τώρα είναι πρόεδρος της γερμανικής Βουλής, υπερέβαλε εαυτόν
όταν σε μεγάλο αφιέρωμα στον
Αλέξη Τσίπρα που δημοσίευσε η
εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit
δήλωσε ότι «ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει επιδόσεις ηγέτη (statesman), γιατί ξεμπλόκαρε τις σχέσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία παρά τις

αντιδράσεις που συνάντησε».
Είναι προφανές ότι το Μακεδονικό ενδιέφερε ιδιαίτερα το Βερολίνο, σε βαθμό που να αγνοούνται
στο αφιέρωμα της Zeit στοιχεία
όπως η υπερβολική φορολόγηση
και οι συνθήκες στασιμοχρεοκοπίας
που επικρατούν στην οικονομία.
Ο συντάκτης Μίχαελ Τούμαν, που
έχει παρομοιάσει στον παρελθόν
τον κ. Τσίπρα με τον Βίλι Μπραντ,
αυτή τη φορά «τερματίζει» τον θαυμασμό του ανακαλύπτοντας αντιστοιχίες ανάμεσα στον Ελληνα
πρωθυπουργό και στον... Ουίνστον
Τσώρτσιλ του 1945, που αφού κέρδισε τον πόλεμο, έχασε τις εκλογές,
γιατί οι Βρετανοί σκέφτηκαν ότι
δεν είχε να τους προσφέρει κάτι
παραπάνω.
Από την άλλη πλευρά, οι Financial Times, παρά το γεγονός ότι
έχουν εκφραστεί ευμενώς για τον
κ. Τσίπρα, υποδέχθηκαν θετικά το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η
ανταποκρίτρια της εφημερίδας
στην Αθήνα, Κάρεν Χόουπ, ακολούθησε τον κ. Μητσοτάκη στην
προεκλογική επίσκεψή του στην
Πετρούπολη και υπογράμμισε ότι
«ο Μητσοτάκης ενισχύεται εξαιτίας
της επιθυμίας των Ελλήνων για αλλαγή».

Οι επαφές με τρεις σημαντικές γυναίκες
Εκτός από τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο του ΕΛΚ,
ο κ. Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει
μέσα στο 2019 πρόγραμμα επαφών
με διεθνείς προσωπικότητες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τρεις
γυναίκες ο ρόλος των οποίων στην
ευρωπαϊκή και στη διεθνή σκηνή
φαίνεται ότι αναβαθμίζεται σημαντικά: η Ανεγκρετ Κραμπ Κάρενμπαουερ, που διαδέχθηκε την κυρία
Μέρκελ στην προεδρία των Χριστιανοδημοκρατών, η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προτάθηκε για να
διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι στη
θέση του επικεφαλής της ΕΚΤ, και
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η
οποία επελέγη από τους Ευρωπαίους ηγέτες για να διαδεχθεί τον

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε
την Αθήνα στις 5 Μαρτίου αποδεχόμενη πρόσκληση του Ινστιτούτου
Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Στη σχετική εκδήλωση
για την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας
και ασφάλειας, όπου μίλησαν η
ίδια και ο κ. Μητσοτάκης, η Γερμανίδα πολιτικός απευθύνθηκε
στον πρόεδρο της Ν.Δ. λέγοντας:
«Ξέρω ότι εσύ, Κυριάκο, θα διαμορφώσεις το νέο success story
της Ελλάδας ως μελλοντικός πρωθυπουργός».
Απαρατήρητο δεν έχει περάσει
το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης,
ήδη από τις αρχές Μαρτίου, βρι-

σκόταν ανάμεσα σε αυτούς που
υποστήριξαν δημοσίως την αναστολή συμμετοχής του κόμματος
Fidecz του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν στο ΕΛΚ,
εξαιτίας της πολιτικής του κατά
των μεταναστών και του γενικότερου ρόλου του στη χειραγώγηση
της Δικαιοσύνης και στην κάμψη
της ευρωστίας των δημοκρατικών
θεσμών στην Ουγγαρία. Αυτό πράγματι έγινε στις 20 Μαρτίου.
Σήμερα, κορυφαία think tanks
προεξοφλούν ευρεία νίκη της Ν.Δ.
«Είναι εξαιρετικά πιθανή η αυτοδυναμία της στις εκλογές της Κυριακής», δηλώνει ο επικεφαλής Ευρώπης του Eurasia Group Μιζτάμπα
Ραχμάν, με βάση όλες τις τελευταίες

δημοσκοπήσεις. Στη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη επισημαίνεται
ότι, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
η διαφορά κυμαίνεται από 8,5%
έως 13% και εκτιμάται ότι η τελική
διαφορά τη βραδιά των εκλογών
θα είναι ίδια ή μεγαλύτερη από
εκείνη των ευρωεκλογών. Εάν η
αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί, τότε
αναφέρεται ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η συγκυβέρνηση Ν.Δ.ΚΙΝΑΛ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη
θετική στάση των ξένων επενδυτών
απέναντι στον κ. Μητσοτάκη λόγω
των σπουδών του στο Χάρβαρντ
και της εργασίας του σε διεθνή
συμβουλευτική εταιρεία, τη McKinsey, στο Λονδίνο το 1993.

Ανεγκρετ Κραμπ Κάρενμπαουερ,

που διαδέχθηκε τη Μέρκελ στην
προεδρία των Χριστιανοδημοκρατών
Κριστίν Λαγκάρντ, προτάθηκε για να
διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι στη θέση του επικεφαλής της ΕΚΤ.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία
επελέγη για να διαδεχθεί τον Γιούνκερ
στην προεδρία της Ευρ. Επιτροπής.
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Οι κόκκινες
γραμμές
της Αθήνας
Η Αγκυρα γνωρίζει πολύ καλά ποιες
είναι οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας
και, κυρίως, με ποιον τρόπο θα απαντήσει σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κυριαρχία της στην ευρύτερη
περιοχή του Καστελλόριζου, αναφέρουν στην «Κ» ανώτατες στρατιωτικές πηγές. Παρά την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, οι κατάλληλοι δίαυλοι ανάμεσα στην Αθήνα και στην Αγκυρα παραμένουν
ανοικτοί και, μάλιστα, έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως και εντατικά κατά το προηγούμενο χρονικό
διάστημα. Οτιδήποτε άλλο είναι περιττό, κυρίως δε οι επικοινωνιακές
κορώνες, τονίζουν οι ίδιες πηγές.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, τις προηγούμενες εβδομάδες
έπρεπε να υπάρξει άμεση επικοινωνία
ανάμεσα στις δύο πλευρές και αυτή
δεν ήταν η τελευταία συνάντηση
των δύο υπουργών Εθνικής Αμυνας
στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Αυτή η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε δίχως να χρειαστεί να γίνει
κάτι ευρύτερα γνωστό. Η ετοιμότητα
στο ΓΕΕΘΑ και στα επιτελεία παραμένει σε υψηλότατο επίπεδο, ενώ
τα στελέχη της φυσικής ηγεσίας των
Ενόπλων Δυνάμεων εξακολουθούν
να επισκέπτονται τις μονάδες που
βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο
και άλλες κρίσιμες περιοχές, ώστε

να επιθεωρήσουν την κατάσταση.
Κάθε κίνηση στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθείται προσεκτικά. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο απόψεις. Και οι δύο στηρίζονται στην τουρκική κινητικότητα
και στην επίμονα έντονη ρητορική.
Κατά την πρώτη άποψη οι συγκεκριμένοι υψηλοί τόνοι συνιστούν
ένδειξη για περαιτέρω επιδείνωση
της κατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι
μόλις προ δύο ημερών, ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας απείλησε
ευθέως την Κυπριακή Δημοκρατία
με νέα εισβολή, καλώντας ουσιαστικά
τη Λευκωσία να μην κάνει χρήση
καμίας από τις δυνατότητες που της
δίνει το διεθνές δίκαιο για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματά
της. Κατά αυτή την ευρύτερη ανάλυση, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν
δεν έχει να χάσει τίποτα ανοίγοντας
ακόμα ένα μέτωπο τριβών με τη Δύση, αντιθέτως, αυξάνει τις επιλογές
που έχει για πίεση προς την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες.
Κατά τη δεύτερη άποψη, η Αγκυρα
συντηρεί τους τόνους σε αυτό το
επίπεδο για να κρατάει την Αθήνα
σε εγρήγορση, μάλιστα σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την Ελλάδα,
λόγω της ρευστότητας που εκ των
πραγμάτων επικρατεί στις μεταβατικές εκλογικές περιόδους. Και υπό
αυτή την έννοια, επιτυγχάνεται ήδη
ο επιθυμητός στόχος, ο οποίος δεν
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Η Αγκυρα γνωρίζει την
απάντησή μας αν υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση στην ευρύτερη
περιοχή, αναφέρουν
στην «Κ» ανώτατες
στρατιωτικές πηγές.

Η εθνική κυριαρχία στο Καστελλόριζο
και το «παιχνίδι» στην Ανατ. Μεσόγειο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

l

Ταχύπλοο των Ειδικών Δυνάμεων με φόντο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την πρόσφατη επιθεώρηση του

Στόλου από τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Η ετοιμότητα στο ΓΕΕΘΑ και στα επιτελεία παραμένει σε υψηλότατο επίπεδο.
είναι, με βάση αυτή την ερμηνεία,
ένα θερμό επεισόδιο ή κάτι παρόμοιο.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φανεί και ποια θα είναι τα
μέτρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης εις
βάρος της Τουρκίας για τις παραβιάσεις της κυπριακής κυριαρχίας. Εμπειροι παρατηρητές τονίζουν ότι για
τις Βρυξέλλες ο «οδηγός» ήταν η συνάντηση του κ. Ερντογάν με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Δεδομένου ότι οι δύο άνδρες δεν κατέληξαν σε σύγκρουση, αντιθέτως,
μάλιστα, φαίνεται ότι η Αγκυρα και
η Ουάσιγκτον (ή μάλλον οι κ. Τραμπ
και Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο)
αναζητούν ένα είδος συμβιβασμού
για το ζήτημα των S-400, το ενδεχόμενο λήψης σκληρών μέτρων κατά
της Τουρκίας από την Ε.Ε. απομακρύνεται. Αλλωστε εκ των πραγμάτων η «φαρέτρα» των ευρωπαϊκών
μέτρων έναντι της Τουρκίας είναι
μάλλον περιορισμένη.

Πέραν των S-400
Η σχέση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ
θα παραμείνει σημαντική και για
την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών,

καθώς οι αποκλίνουσες απόψεις για
τη γεωπολιτική κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση
Ανατολή δεν περιορίζονται στο ζήτημα των S-400, αλλά αγγίζουν πολύ
σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αρχιτεκτονική
της περιοχής. Το ένα είναι η στάση
έναντι του Ιράν και οι πιθανοί τρόποι
εξέλιξης αν οι τριβές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης οδηγήσουν
σε κάτι περισσότερο από χαμηλής
έντασης επεισόδια στα Στενά του
Ορμούζ. Και το άλλο, βέβαια, είναι
το περίφημο σχέδιο για τη Μέση
Ανατολή, στο οποίο θα προτείνεται
μια διευθέτηση και του Παλαιστινιακού. Ουδείς εκ των σοβαρών αναλυτών και παρατηρητών πιστεύει
ότι η Τουρκία θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ σε κάποιο
από τα δύο αυτά ζητήματα. Αναλογικά συνδεδεμένη εξέλιξη είναι η
περαιτέρω ισχυροποίηση της τριμερούς Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, σε μια περίοδο
που οποιαδήποτε άλλη σχέση στην
περιοχή είναι απλώς ριψοκίνδυνη
για τις ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι η ανησυχία
για την ελληνική υφαλοκρηπίδα παραμένει, στην Αθήνα το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η κατακόρυφη άνοδος της έντασης στην
κυπριακή αποκλειστική οικονομική
ζώνη (ΑΟΖ) και οι επιπτώσεις που
αυτή θα μπορούσε να έχει ευρύτερα.
Στη Λευκωσία, άλλωστε, εκείνο που
αναμένουν είναι ο τελικός προορισμός του δεύτερου πλωτού γεωτρύπανου της Τουρκίας, του «Γιαβούζ»,
το οποίο τις τελευταίες ημέρες παρέμενε στις εκβολές του Καλυκάδνου,
στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Με
βάση όσα καταφθάνουν στη Λευκωσία από τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες του «Φατίχ», είναι σαφές
ότι η τουρκική TPAO (κρατική εταιρεία πετρελαίων) υπολείπεται μακράν
των τεχνικών δυνατοτήτων να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές γεωτρήσεις σε βάθος αρκετών χιλιάδων
μέτρων. Επιπλέον, τα διεθνή εντάλματα που έχει εκδώσει η Λευκωσία
έναντι ξένων (μη Τούρκων) προσώπων και εταιρειών που συνεργάστηκαν με την ΤΡΑΟ για τη γεώτρηση
του «Φατίχ» φαίνεται ότι έχουν δη-

μιουργήσει μια αρνητική ατμόσφαιρα
για τα ερευνητικά εγχειρήματα των
Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο,
κάτι που ευλόγως έχει προκαλέσει
ιδιαίτερη ενόχληση στην Αγκυρα,
όπου οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ερμηνεύονται ως «έκνομες» και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, οι έρευνες του
«Μπαρμπαρός» στα νότια της Κύπρου, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα νότια
της Λεμεσού, συνεχίζονται, δίχως
να είναι σαφές αν ουσιαστικά αποτελούν προετοιμασία για τον πλου
και του δεύτερου γεωτρύπανου, «Γιαβούζ». Αν και οι περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις Τούρκων υπουργών και λοιπών αξιωματούχων υποδεικνύουν ως στόχο του «Γιαβούζ»
τη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπασίας, ενδεχομένως και τον Κόλπο
της Αμμοχώστου, καταγράφονται
ορισμένες εκτιμήσεις για αποστολή
του πλωτού γεωτρύπανου στην περιοχή όπου διεξάγει έρευνες τους
τελευταίους μήνες το «Μπαρμπαρός»
με τη συνοδεία ορισμένων πλοίων
υποστήριξης. Οι πιο προχωρημένες
από αυτές τις εκτιμήσεις προβλέπουν
την αποστολή του «Γιαβούζ» ακόμα
και στο οικόπεδο 1 της κυπριακής
ΑΟΖ, το οποίο δεν έχει αδειοδοτηθεί
σε καμία εταιρεία και βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας...
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

O ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Νέα ώθηση στις συνομιλίες
μετά τις ελληνικές εκλογές
Ανοίγει τα χαρτιά του για τις προεδρικές του 2023, απαντά στον χαρακτηρισμό ατσαλάκωτος και στη σχέση του με τον πρόεδρο
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Βάσει των επαφών που έχουμε με
τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι μετά
την ολοκλήρωση των εκλογών στην
Ελλάδα, θα δοθεί νέα ώθηση στην
προσπάθεια για επανέναρξη των
συνομιλιών», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι κινήσεις
Οζερσάι για την Αμμόχωστο, όπως
εκτιμά ο κ. Χριστοδουλίδης, σηματοδοτούν και την έναρξη της προεκλογικής του για το 2020 και υπογραμμίζει πως τυχόν ανάδειξή του
στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας θα
αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Απαντά
και στις καταγγελίες που θέλουν
τον Νίκο Αναστασιάδη να συζητά
άλλες μορφές λύσης, υπογραμμίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά
τη φημολογία ότι βρίσκεται πίσω
από τη σκλήρυνση των θέσεων Αναστασιάδη, ο ίδιος το χαρακτηρίζει
προσβλητικό. Δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο προεδρίας του ΔΗΣΥ, ούτε
το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για
το 2023, σημειώνοντας, ωστόσο,
πως θα ήταν «πολιτικά ανώριμος,
ακόμα και αφελής, αν αυτή τη στιγμή
που μιλάμε, και με τις προκλήσεις
που υπάρχουν, είχα τις όποιες φιλοδοξίες σε σχέση με το μέλλον μου
ή μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες». Μιλάει για τον χαρακτηρισμό
ατσαλάκωτος, αλλά και το αν υπάρχει
ένταση με τον υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη.
–Είχατε θέσει συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, όπως το ζήτημα
της τελωνειακής ένωσης και τα
προενταξιακά κονδύλια. Παραμένουν στόχος;
–Η διαδικασία που ακολουθείται
στην Ε.Ε. είναι η ίδια που ακολουθήθηκε σε παρόμοιες περιπτώσεις
στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό
ήταν να υπάρξει η πολιτική απόφαση
στο ανώτατο επίπεδο και το νομικό
πλαίσιο για συγκεκριμένα μέτρα αντίδρασης, που ήταν ακριβώς και
αποτέλεσμα της προεργασίας μηνών
που κάναμε. Από την στιγμή που
αυτό υπάρχει τώρα βρισκόμαστε
στο στάδιο επεξεργασίας των πιθανών επιλογών και θα ξεκινήσει τώρα
η συζήτηση ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αυτά θα αποφασίσουν, επιλέγοντας τα κατάλληλα μέτρα και τον
τρόπο κλιμάκωσής τους. Η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, που

Στο πλαίσιο της προεκλογικής Οζερσάι
οι εξαγγελίες του
για την Αμμόχωστο.
είναι ήδη παγωμένη, βεβαίως και
έχει πλέον, μετά τα Συμπεράσματα
Ιουνίου, διασυνδεθεί και με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας
στην κυπριακή ΑΟΖ.
–Γνωρίζουμε τι αναφέρεται στο
έγγραφο;
–Είμαστε σε συνεχή επαφή με
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Εκτιμώ ότι στις επιλογές θα εμπεριέχεται και η διάσταση της κλιμάκωσης αναλόγως, δηλαδή, των εξελίξεων. Για ευνόητους λόγους είναι
σταδιακή η εφαρμογή και κλιμακούμενη εφόσον στόχος δεν είναι
η διαιώνιση των μέτρων, αλλά είναι
τα μέτρα να τερματίσουν τις παράνομες ενέργειες και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη
των συνομιλιών.
–Τα μέτρα εκ των υστέρων τι σημασία έχουν δεδομένου ότι σε
λίγο διάστημα αποχωρεί ο «Πορθητής» και έρχεται το «Γιαβούζ»;
–Τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά είναι αναγκαία για να στείλουν
το μήνυμα στην Τουρκία, να τερματιστούν οι ενέργειες, όπως επίσης
για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.
Η διεθνής αντίδραση που υπήρξε
και ειδικότερα η δημόσια τοποθέτηση που έγινε από πλευράς Ε.Ε.
σε σχέση με την παρανομία της
Τουρκίας, ήταν κάτι που δεν ανέμενε
η Άγκυρα. Γι’ αυτόν εξάλλου τον λόγο, ενώ στην αρχή ισχυριζόταν ότι
η γεώτρηση ήταν σε δήθεν δική της
περιοχή, στη συνέχεια πρόσθεσε
ότι βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει δήθεν τα δικαιώματα των
Τ/κ. Μπορεί οι δηλώσεις αντίδρασης
να μην μπόρεσαν να σταματήσουν
τις παράνομες ενέργειες, όμως, αν
λάβετε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε
με μια χώρα που έκανε εισβολή στη
Συρία, στο Ιράκ, έχει ανοικτά μέτωπα
με όλα τα γειτονικά κράτη, που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα
των πολιτών της είναι όλα σημαντικά
και έχουν τον ρόλο τους. Αυξάνεις
σημαντικά την αποτελεσματικότητά
σου αν στο πλευρό σου έχεις την

Θα ήμουν πολιτικά ανώριμος, ακόμα και αφελής, αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και με τις προκλήσεις που υπάρχουν,

είχα τις όποιες φιλοδοξίες σε σχέση με το μέλλον μου ή μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες, λέει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας για το 2023 αλλά και την προεδρία της Πινδάρου.
Ε.Ε. παρά να είσαι μόνος σου. Είναι
λογικό, αλλά όχι εύκολα επιτεύξιμο,
δεδομένου του ότι στη διεθνή σκηνή
σημασία έχουν τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους και δυστυχώς λιγότερο οι διεθνείς αρχές και
το δίκαιο.
–Η απόφαση για την Αμμόχωστο
θεωρείται επέκταση της κατοχής;
–Αν προχωρήσει σε μία τέτοια

κίνηση η Τουρκία, σαφέστατα και
θα είναι. Σημαίνει πως Άγκυρα και
Οζερσάι ξεκινούν να υλοποιούν τον
στόχο της λύσης των δύο κρατών
που θα είναι βεβαίως κάκιστη εξέλιξη
για την Κύπρο. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, και χωρίς καμία διάθεση
εμπλοκής στα εσωτερικά των Τ/κ,
τυχόν επικράτηση του κ. Οζερσάι
θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη για

Θα ήμουν αφελής να συζητώ για το 2023
–Ακούγεται έντονα το όνομά σας
πάντως και ως υποψήφιου για την
Προεδρία της Δημοκρατίας το 2023.
Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει;

–Θα ήμουν πολιτικά ανώριμος,
ακόμα και αφελής, αν αυτή τη
στιγμή που μιλάμε, και με τις προκλήσεις που υπάρχουν, είχα τις
όποιες φιλοδοξίες σε σχέση με το
μέλλον μου ή μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες. Η πολιτική είναι μαραθώνιος, όχι δρόμος ταχύτητας, θέλει αντοχή και να δοκιμαστείς. Πρέπει να πατάμε γερά τα πόδια στη γη. Προσγειωμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώ-

πιόν μας κρίσιμα ζητήματα και
προκλήσεις για την Κύπρο και την
κοινωνία της και αυτό που έχει
για μένα σημασία είναι να κάνω
όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται
την δουλειά μου, να στηρίξω συνολικά τις προσπάθειες του προέδρου και της κυβέρνησης, και να
επιτύχω τους στόχους που έχω
θέσει ως υπουργός Εξωτερικών.
Ο κόσμος περιμένει έργα από
όλους μας, αυτός θα μας κρίνει
μέσω των πράξεών μας. Δεν με
προβληματίζει ούτε με απασχολεί οτιδήποτε άλλο και δεν θα
ήταν και ορθό.

την Κύπρο και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ως θετική την αντίδραση
του κ. Ακιντζί.
–Την έχετε χαρακτηρίσει και ως
κίνηση εντυπωσιασμού βεβαίως
που δεν πρέπει να υποτιμάται.
–Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας,
η ανακοίνωση του κ. Οζερσάι για
την Αμμόχωστο σηματοδοτεί, μαζί
με όλα τα άλλα, και την έναρξη της
προεκλογικής του για τον Μάρτιο
του 2020. Φυσικά, αυτό σε καμία
περίπτωση δεν μας εφησυχάζει ή
μας οδηγεί σε υποτίμηση ή υποβάθμιση των δηλώσεων που γίνονται.
–Δυσκολεύει τα πράγματα για
την πλευρά μας;
–Δυσκολεύει τα πράγματα για
όλους εμάς που πιστεύουμε στην
ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού
στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας το συντομότερο δυνατό. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι η
«κρίση» που προκαλείται με το θέμα
της Αμμοχώστου θα μπορούσε, υπό
προϋποθέσεις, να λειτουργήσει και
ως ευκαιρία.
–Δηλαδή;
–Αν, δηλαδή, υπάρξει θετική
απάντηση αυτή τη στιγμή από τον
κ. Ακιντζί στην πρόταση του προ-

έδρου για τη σύσταση τεχνικής επιτροπής για την Αμμόχωστο στην
οποία μάλιστα προσωπικά θεωρώ
ότι πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιοι
οι Βαρωσιώτες (Ε/κ και Τ/κ) οι οποίοι
θα ετοιμάσουν μια μελέτη για την
ανοικοδόμηση της πόλης, θα σταλεί
το καλύτερο μήνυμα όχι μόνο στον
κ. Οζερσάι, αλλά και σε όσους δεν
θέλουν λύση του Κυπριακού ή σκέφτονται λύσεις πέραν της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας.
–Ο πρόεδρος έχει ήδη αποστείλει
επιστολή στα Η.Ε., ζητώντας επανέναρξη των συνομιλιών εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντάνα. Την
ίδια στιγμή επιμένει σε ιδέες όπως
η αποκεντρωμένη ομοσπονδία
και η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο;
–Στο Κραν Μοντάνα δεν είχαμε
θετική κατάληξη για συγκεκριμένους
λόγους. Έχουμε ενώπιόν μας τρεις
επιλογές. Ή επιμένουμε στις θέσεις
μας, γνωρίζοντας ότι η άλλη πλευρά
δεν θα τις αποδεχτεί, άρα δεν θα
υπάρξει λύση, ή να υιοθετήσουμε
τις θέσεις της άλλης πλευράς για να
εξαλειφθούν οι λόγοι διαφωνίας
(κάτι που όλοι συμφωνούμε ότι δεν
μπορεί να γίνει), ή να βάλουμε κάτω
κάποιες ιδέες προς προβληματισμό
για επίλυση των θεμάτων διαφωνίας.
Ιδέες οι οποίες φυσικά δεν ξεφεύγουν
από το πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, καθώς
όποια προσπάθεια να φύγουμε από
αυτό το πλαίσιο λύσης θα είναι ό,τι
πιο αρνητικό για τις προοπτικές επανένωσης της πατρίδας μας. Άρα οι
ιδέες του προέδρου, όπως για παράδειγμα ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, είναι για να
διερευνήσουμε πώς μπορούν να επιλυθούν οι διαφωνίες που υπάρχουν
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
και να προχωρήσει η διαδικασία.
Αν ο πρόεδρος σκεφτόταν μικροκομματικά ή δεν επιθυμούσε να
λυθεί το Κυπριακό δεν θα προβληματιζόταν. Είναι απλό να λες όχι.
Το θέμα είναι να δημιουργήσεις τις
προϋποθέσεις για να μπορέσεις να
πεις ναι και αυτό θέλει σκληρή δουλειά.
–Για ποιο λόγο τότε δεν έχει απαντήσει ακόμα ο γ.γ. του ΟΗΕ; Ίσως
να μην έχει πειστεί από τις προθέσεις μας…
–Η εκτίμησή μας βάσει των επαφών που έχουμε με τα Η.Ε. είναι ότι
μετά την ολοκλήρωση των εκλογών
στην Ελλάδα, θα δοθεί νέα ώθηση
στην προσπάθεια για επανέναρξη
των συνομιλιών.

Ο Αναστασιάδης, οι νέες ιδέες, ο ρόλος του ΥΠΕΞ και η ένταση με Χάρη
–Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
έχει κατηγορηθεί από πολλούς
για σκλήρυνση θέσεων και ότι
βλέπει άλλες μορφές λύσης, όπως
τα δύο κράτη…
–Λέγονται πολλά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Να θυμίσω ότι είναι η διαπραγματευτική διαδικασία υπό τον πρόεδρο
Αναστασιάδη που έφερε το Κυπριακό
πολύ κοντά σε λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Λέγονται διάφορα
και για το Κραν Μοντάνα. Υπάρχει
οποιοσδήποτε Ε/κ πολιτικός που θα
πετύχαινε λύση που θα τερμάτιζε
το «παρεμβατικό» δικαίωμα της
Τουρκίας και τις Εγγυήσεις, και δεν
θα την αποδεχόταν; Οποιοσδήποτε
Ε/κ ηγέτης που θα πετύχει μια τέτοια
λύση θα είναι ο ιστορικός ηγέτης
των Ε/κ, αλλά και της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η λύση, και αυτό πολλοί το ξεχνάνε, πρέπει να εγκριθεί
και από την πλειοψηφία του λαού.
Αν δώσεις στον λαό μια λύση με συνέχιση εγγυητικών και παρεμβατικών δικαιωμάτων στην Τουρκία θα
την αποδεχθεί;
–Πολλοί λένε πως εσείς βρίσκεστε
πίσω από την σκλήρυνση των

θέσεων του προέδρου.
–Αυτό είναι προσβλητικό και δεν
ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα
και την προσωπικότητα του προέδρου της Δημοκρατίας. Κάποιοι
αρέσκονται για τους δικούς τους λόγους και ενδεχομένως για να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες, να βάζουν ετικέτες και να στοχοποιούν
ανθρώπους. Ελλείψει επιχειρημάτων
μπαίνουν οι ταμπέλες και οι χαρακτηρισμοί. Δικαίωμά τους. Ο καθένας,
όμως, κρίνεται από τα έργα και τις
ενέργειές του πριν και κατά τη διαπραγμάτευση. Και δεν γίνεται να
είσαι μέρος μιας διαπραγματευτικής
διαδικασίας που έφερε το Κυπριακό
για πρώτη φορά τόσο κοντά σε λύση
και την ίδια στιγμή να μη θέλεις τη
λύση του. Πιστεύω στη λύση του
Κυπριακού, πιστεύω στην επανένωση για την ευημερία και την ασφάλεια όλων των Κυπρίων και θα συνεχίσω να εργάζομαι γι’ αυτό, αξιοποιώντας κάθε μέσο και κάθε δυνατότητα. Και σίγουρα χωρίς να το
διαφημίζω για να αποδείξω το αυτονόητο.
–Σας χαρακτηρίζουν ατσαλάκωτο.
Σας ενοχλεί αυτός ο χαρακτηρισμός;

Αν ο χαρακτηρισμός
«ατσαλάκωτος» σχετίζεται με τη συνειδητή μου
επιλογή να μην ανεβάζω
τους τόνους, να μην υποτιμώ τον συνομιλητή
μου, να μη θεωρώ ότι ο
δημόσιος διάλογος είναι
εμπόλεμη ζώνη, λυπάμαι
πολύ, αλλά αυτά πραγματικά πιστεύω και αυτό
δεν θα αλλάξει.

–Σας είπα και προηγουμένως ότι
κάποιοι αρέσκονται στο να βάζουν
ετικέτες στους ανθρώπους, διότι
δεν έχουν επιχειρήματα και κάτι
ουσιαστικό να πουν. Αν το «ατσαλάκωτος» υπονοεί ότι είμαι υπουργός σε ένα θεωρητικά «εύκολο»
Υπουργείο, αυτό δείχνει πλήρη
άγνοια των θεμάτων ενασχόλησης
του ΥΠΕΞ, άγνοια «κινδύνου» δηλαδή. Μια ματιά στον χάρτη της
περιοχής μας αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος τις καθημερινές προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε στο ΥΠΕΞ. Ας αφιερώσουν
μια μέρα στο Υπουργείο για να διαπιστώσουν τα θέματα ενασχόλησης
ενός ΥΠΕΞ μιας χώρας υπό κατοχή,
που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι κράτος μέλος της
Ε.Ε. Από την άλλη, αν ο χαρακτηρισμός «ατσαλάκωτος» σχετίζεται
με τη συνειδητή μου επιλογή να
μην ανεβάζω τους τόνους, να μην
υποτιμώ τον συνομιλητή μου, να
μη θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος
είναι εμπόλεμη ζώνη, λυπάμαι πολύ,
αλλά αυτά πραγματικά πιστεύω και
αυτό δεν θα αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, στόχος μου είναι να κάνω
έργο και στην προσπάθεια αυτή

εννοείται θα τσαλακωθείς και θα
κάνεις και λάθη.
–Με την επανεκλογή Αναστασιάδη υπήρξε η φημολογία έντασης
με τον Χάρη Γεωργιάδη. Ισχύει;
–Καμία ένταση δεν υπήρξε με
τον Χάρη με τον οποίο είμαστε φίλοι
πολλά χρόνια και πριν ασχοληθώ
με την πολιτική. Η συνεργασία μας
είναι εξαιρετική. Σε ό,τι αφορά το
θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας, θεωρώ ότι ο καθένας έχει
απόλυτο δικαίωμα να διεκδικήσει
ή να εκφράσει επιθυμία για τη διεκδίκηση μιας θέσης, ιδιαίτερα, όταν
έχει μία πορεία πετυχημένη, όπως
ο Χάρης που διαχειρίστηκε μια πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων.
–Κακώς ο ΔΗΣΥ άνοιξε το κεφάλαιο του Τ/κ υποψήφιου και της
προσέλευσης τ/κ στις απερχόμενες εκλογές;
–Ο ΔΗΣΥ τα τελευταία χρόνια
ορθά κτίζει σχέσεις με τ/κ κόμματα
και η συνεργασία αυτή είναι πολύ
σοφή επιλογή. Από εκεί και πέρα
κάποιες αναφορές θα μπορούσαν
να αποφευχθούν…
–Για σας πρέπει να γίνει ιδεολογικό ξεκαθάρισμα στον ΔΗΣΥ; Τι
κόμμα τελικά είναι ο ΔΗΣΥ;

–Γενικότερα δεν πιστεύω στις
ετικέτες. Υπάρχουν όντως διαχρονικά κάποιες διαφορετικές και όχι
συγκρουόμενες προσεγγίσεις στο
κόμμα για το Κυπριακό. Οι μόνες
προσεγγίσεις που θεωρώ ότι δεν
μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή δεν
συμβαδίζουν με την ιστορία του ΔΗΣΥ είναι αυτές που είτε υποστηρίζουν
την παραμονή του στάτους κβο είτε
άλλες μορφές λύσης πέραν της ομοσπονδίας. Αυτό, θεωρώ, είναι κόκκινη γραμμή για το κόμμα και δεν
υπάρχουν τέτοιες προσεγγίσεις στον
ΔΗΣΥ. Όσον αφορά τα άλλα θέματα
ότι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός
είναι το ιδεολογικό στίγμα που χαρακτηρίζει τον ΔΗΣΥ. Δηλαδή η κοινωνική ευαισθησία είναι αναγκαία
σε μία φιλελεύθερη οικονομία, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και
της παιδείας.
–Σας ενδιαφέρει η προεδρία του
ΔΗΣΥ;
–Δεν είναι κάτι που με έχει προβληματίσει ποτέ. Γενικότερα, όπως
αποδεικνύεται και από τη μέχρι
τώρα πορεία μου, δεν θέτω μακροπρόθεσμους στόχους για τον εαυτό
μου. Δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Για όλα τα γούστα η επιστολή του προέδρου
Πολλές οι ερμηνείες: Τακτικισμός από τον Νίκο Αναστασιάδη ή ουσιαστική κίνηση επιστροφής στο τραπέζι των συνομιλιών
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Είναι ο Πρόεδρος έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών χωρίς όρους
και προϋποθέσεις ή η επιστολή προς
τα Ηνωμένα Έθνη αποτελεί μέρος
τακτικισμού, που στόχο έχει να κερδίσει η κυβέρνηση περισσότερο
χρόνο ανοίγοντας ζητήματα που θεωρούνται κλειστά; Αυτό είναι το
ερώτημα που εγείρεται και το κύριο
ζήτημα αντιπαράθεσης κυβέρνησης
και ΑΚΕΛ μετά τη δημοσιοποίησης
της περιβόητης επιστολής από την
«Κ». Στην κυβερνητική παράταξη
επισημαίνουν την ετοιμότητα του
Προέδρου που σημειώνεται από κάποιους ως διαφοροποίηση από την
επιστολή που απέστειλε το 2017,
κατά την οποία έθετε όρους για
επιστροφή στις συνομιλίες. Στο
ΑΚΕΛ βλέπουν μία επιστολή αυτοαναίρεσης και αντιφάσεων αμφισβητώντας την ετοιμότητα και την
ειλικρίνεια του Προέδρου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό γιατί την ίδια
στιγμή που δηλώνει ετοιμότητα
συνέχισης από εκεί και όπου έμειναν στο Κραν Μοντάνα, προσθέτει
και άλλες ιδέες που ξεφεύγουν από
το πλαίσιο Γκουτέρες. Το σίγουρο
είναι πως η επιστολή απεστάλη σε
μία περίοδο έντονης κινητικότητας
και εν μέσω των έντονων προκλήσεων της Τουρκίας. Ο Πρόεδρος
έχει ήδη ζητήσει την παρέμβαση
Γκουτέρες ως φύλακα του διεθνούς
δικαίου στις τουρκικές προκλητικότητες. Επί του παρόντος αν και
δεν υπήρξε οποιαδήποτε δημόσια
αντίδραση από τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών ή την ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Τζέην
Χολ Λουτ, ο υπουργός Εξωτερικών
επισημαίνει σε συνέντευξή του
στην «Κ» νέα ώθηση στις συνομιλίες
μετά τις εκλογές στην Αθήνα.

Με τη δημοσιοποίηση της επιστολής από την «Κ» ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου ξεκαθάρισε στο κρατικό κανάλι
πως ο Πρόεδρος είναι έτοιμος για
επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις νοουμένου ότι θα τερματιστούν οι τουρκικές προκλήσεις.
Αυτό φρόντισε να διαμηνύσει στο
ΑΚΕΛ και σε γραπτή δήλωσή του.
«Έχω κατ’ επανάληψη καταθέσει
τη δέσμευσή μου στη διαδικασία
και για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο
δυνατό, από το σημείο που αυτές
διακόπηκαν στη Διάσκεψη του
Κραν Μοντανά», αναφέρεται στην
επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη.
Η τοποθέτηση του Νίκου Αναστασιάδη αλλά και η κίνηση Προ







Διαφοροποίηση του
Νίκου Αναστασιάδη βλέπουν συναγερμικοί
κύκλοι μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής
καθώς δεν θέτει όρους.

Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει αποστείλει επιστολή στα Η.Ε. εκφράζοντας την
ετοιμότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών, με τον ΔΗΣΥ να θεωρεί ότι αντιλαμβάνεται πλέον το πλήγμα που προκλήθηκε στην αξιοπιστία της ε/κ πλευράς.

δρόμου να σημειώσει το «χωρίς
όρους και προϋποθέσεις» θεωρείται
από συναγερμικούς κύκλους, που
έβλεπαν με ανησυχία την στάση
Αναστασιάδη από το Κραν Μοντάνα
και εντεύθεν, ως διαφοροποίηση
του Νίκου Αναστασιάδη από τη στάση που τηρεί τα τελευταία δύο χρόνια
και στα οποία θέτει όρους και προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Κίνηση που όπως ερμηνεύεται ως βήμα από τον ίδιο. Το
γιατί γίνεται η διαφοροποίηση αυτή
τη στιγμή επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Συναγερμικά στελέχη σημειώνουν ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρ-

χει ζήτημα χαμένης αξιοπιστίας της
ε/κ πλευράς και προσπαθεί ευσχήμως
να μεταφέρει το βάρος στην άλλη
πλευρά. Καθόλου τυχαία άλλωστε
και η τοποθέτηση του Κουντρέτ
Οζερσάι την περασμένη Παρασκευή
ότι την περισσότερη ζημιά από την
συνέχιση του status quo την επωμίζονται οι Τ/κ. Αυτή ακριβώς οι τοποθέτηση θεωρείται από πολλούς
ότι ενισχύει την εικόνα της αδιάλλακτης ε/κ πλευράς και ότι τα κύρια
θύματα της μη λύσης του Κυπριακού
είναι οι Τ/κ. Αυτή ακριβώς την εικόνα
λένε συναγερμικά στελέχη πως επιχειρεί να ανατρέψει ο Πρόεδρος

Δοκιμάζονται οι σχέσεις
της Κύπρου με τη Ρωσία
Μέσω ενεργειών θα εξακριβώσει το Κρεμλίνο τις σχέσεις με Λευκωσία
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Να συνειδητοποιήσουν ότι η διεθνής
πολιτική σκηνή δεν είναι ο μικρόκοσμος της Κύπρου που μπορούν
να κοροϊδέψουν τους πάντες έχοντας την κάλυψη κάποιων μέσων
ενημέρωσης», έλεγε μετά την επιστροφή του από τη Μόσχα ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού προς
την κυβέρνηση. Και μπορεί η τοποθέτηση του κ. Κυπριανού να ήταν
στο πλαίσιο των όσων διαμείβονται
στο Κυπριακό και στις εξελίξεις
γύρω από την Αμμόχωστο, ωστόσο
πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν
πως η δηκτική τοποθέτηση του γ.γ.
του ΑΚΕΛ αφορούσε και τη στάση
που τηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία
στον «πόλεμο επικράτησης» μεταξύ
ΗΠΑ-Ρωσίας. Σύμφωνα με πολιτικές
εκτιμήσεις, οι σχέσεις Κύπρου- Ρωσίας αναμένεται να δοκιμαστούν
το επόμενο διάστημα, με το Κρεμλίνο να ζητά το επόμενο διάστημα
έμπρακτες ενέργειες που θα αποδεικνύουν πως η Κύπρος δεν του
γύρισε την πλάτη της μπροστά στις
απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να διαπιστώσει κατ΄ επέκταση σε ποιο επίπεδο βρίσκονται
οι σχέσεις των δύο χωρών.
Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είχε συνάντηση με τον Ρώσο
υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο πλαίσιο συμμετοχής του
σε διακοινοβουλευτικό φόρουμ με
το εθνικό κοινοβούλιο στην Μόσχα
την βδομάδα που πέρασε. Ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών ως γνωστό
έχει στενές επαφές με την ηγεσία
του ΑΚΕΛ, ενώ διατηρούσε φιλικές
σχέσεις με τον τέως πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη
Χριστόφια. Η συνάντηση έγινε στη
σκιά των όσων ακούγονται για το
σχέδιο Ρούμπιο - Μενέντεζ, με την
Ρωσία να εκφράζει ήδη τη δυσφορία
της γύρω από το περιβόητο νομοσχέδιο. Στη συνάντησή τους, που
διήρκησε πέραν των πέντε ωρών,

οι δύο πολιτικοί άνδρες συζήτησαν
το Κυπριακό, τη θέση της Ρωσίας
αλλά και το νομοσχέδιο Ρούμπιο Μενέντεζ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», το Κρεμλίνο βλέπει με προβληματισμό τις κινήσεις των ΗΠΑ
ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση
του νομοσχεδίου Μενέντεζ-Ρούμπιο το οποίο θεωρείται από πλευράς
της ρωσικής κυβέρνησης μία προσπάθεια των ΗΠΑ να επέμβουν
στο εσωτερικό χωρών και να καθορίσουν τις σχέσεις τους με τη
Ρωσία, δημιουργώντας «τεχνητά
διλήμματα». Στη συνάντηση με
τον γ.γ. του ΑΚΕΛ ο Σεργκέι Λαβρόφ ήθελε να διαπιστώσει ποια








Η Ρωσία δεν πρόκειται να
δεχτεί σε καμία περίπτωση αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ.
θα ήταν η θέση της Κύπρου και
στο εν λόγω νομοσχέδιο, αλλά και
στις πιέσεις που δέχεται για την
επιλογή στρατοπέδου. Ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού υπογράμμισε την δήλωση του προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε ατυχή
την τροπολογία που συνδέει την
άρση του αμερικανικού εμπάργκο
πώλησης όπλων προς την Κύπρο
με την άρνηση παραχώρησης πρόσβασης προς ρωσικά στρατιωτικά
πλοία. Ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας επισήμανε και τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης για
το θέμα όπως και ο υπουργός Εξωτερικών. Όπως εκτιμάται από την
Ρωσία αλλά και από πολιτικούς κύκλους της Λευκωσίας, ολόκληρο
το νομοσχέδιο, και όχι μόνο η εν
λόγω τροπολογία, αποτελεί κατά-

φωρη παραβίαση της Αμερικής
στα εσωτερικά χωρών. Δεν θα πρέπει βεβαίως να αγνοηθεί η ανησυχία της Ρωσίας για την FBME και
το γεγονός ότι, όπως είπε ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ, χρήματα που είχαν ως
στόχο την ανέγερση ναού στη Λεμεσό έχουν χαθεί. Εν προκειμένω,
φαίνεται να αναμένουν από την
κυβέρνηση να κάνει τις κατάλληλες
ενέργειες για την επιστροφή των
χρημάτων.
Πολιτικοί κύκλοι αναφέρουν
στην «Κ» πως παρά τις διαβεβαιώσεις και τις επίσημες δηλώσεις
από πλευράς της κυβέρνησης για
το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει η
σχέση με την Ρωσία, το επόμενο
διάστημα αναμένεται να δοκιμαστούν οι σχέσεις των δύο χωρών
με την Μόσχα να προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες ούτως ώστε
να διαπιστώσει το επίπεδο της σχέσης των δύο χωρών. Το ποιες θα
είναι αυτές οι ενέργειες είναι προς
το παρόν άγνωστο.
Το σίγουρο όμως είναι πως δεν
φαίνεται να συνδέονται με το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης της Ρωσίας στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα δήλωσε δημοσίως
ο κ. Κυπριανού, ο Σεργκέι Λαβρόφ
τον διαβεβαίωσε πως η Ρωσία δεν
πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση αλλαγή της βάσης λύσης
του Κυπριακού.
Σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους,
έχει ήδη γίνει βολιδοσκόπηση διπλωματικών κύκλων για το αν η
Ρωσία σκέφτεται ένα άλλο πλαίσιο
λύσης, με την Ρωσία να υπογραμμίζει πως στηρίζει τη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο της διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Καθόλου
τυχαία μάλλον και η τοποθέτησή
του ότι αν οποιοσδήποτε έχει τέτοια
άποψη, τότε αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών.

προσπαθώντας να μεταφέρει την
πίεση από την δική μας πλευρά στην
τουρκική. Ένα μήνυμα που θέλει
να περάσει και στο εσωτερικό αλλά
και στο εξωτερικό.

Οι ιδέες και οι αντιφάσεις
Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο
που προκάλεσε αίσθηση στην επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη. Πολιτικοί κύκλοι είδαν τη σημείωση
του Προέδρου ότι «δεν υπάρχουν
άλλες εναλλακτικές από την προσπάθεια για ειρηνική διευθέτηση
των διαφορών» ως μία κίνηση να
αποσείσει τις ανησυχίες τόσο στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
ότι συζητά άλλες ιδέες λύσης που
ξεφεύγουν από το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Στο ΑΚΕΛ πάντως θεωρούν πως η
επιστολή Αναστασιάδη έχει σωρεία
αντιφάσεων. Όπως επισημαίνουν
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ίδια στιγμή που ο Πρόεδρος δηλώνει ετοιμότητα να επιστρέψει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης από εκεί που έμεινε στο
Κραν Μοντάνα, ανοίγει ζητήματα
που είχαν κλείσει, όπως την υπογράμμιση των ιδεών που κατέθεσε
το τελευταίο διάστημα περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ μία τέτοια κίνηση
αναιρεί τις όποιες συγκλίσεις και
είναι εκτός πλαισίου. Ενδεικτική
και η τοποθέτηση του εκπροσώπου
τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου
περί φαεινών ιδεών για τις οποίες
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν για
να παρουσιάσει. «Η θέση για αποκεντρωμένη ομοσπονδία ουσιαστικά
σημαίνει επαναδιαπραγμάτευση
των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων,
οι οποίες είναι συμφωνημένες και
γι’ αυτό δεν περιλαμβάνονται στο
πλαίσιο του Γ.Γ.», αναφέρει ο κ. Στεφάνου σημειώνοντας πως το κοινοβουλευτικό πολίτευμα ουσιαστικά
επανανοίγει το ζήτημα του πολιτεύματος το οποίο είναι συμφωνημένο.
Στο ΑΚΕΛ τίθεται θέμα και για την
θετική ψήφο που παρουσιάζεται
υποστηρίζοντας πως η συρρίκνωση
της μίας θετικής ψήφου στο υπουργικό συμβούλιο αναιρεί τη σχετική
σύγκλιση που έχει επιτευχθεί. Από
πλευράς του ΔΗΣΥ, πάντως, υποστηρίζεται πως η αναφορά στις ιδέες
είναι στην προσπάθεια του Προέδρου να καταδείξει την ετοιμότητά
του για λύση αλλά και για συζήτηση
νέων ιδεών.

Τα βλέμματα
στον Γκουτέρες
Το ερώτημα που εγείρεται

από πολιτικούς κύκλους, είναι για ποιο λόγο δεν έχει
ακόμα τοποθετηθεί ο γ.γ.
των Ηνωμένων Εθνών για
την επιστολή. Σύμφωνα με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, βάσει πληροφοριών από τα
Ηνωμένα Έθνη θα δοθεί νέα
ώθηση στις συνομιλίες με το
πέρας των εκλογών στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολιτικοί κύκλοι που θεωρούν πως η
σιωπή του Αντόνιο Γκουτέρες δεν έχει να κάνει με την
αναμονή του να τελειώσουν
οι εκλογές στην Αθήνα αλλά
με το ότι δεν έχει πειστεί για
την ετοιμότητα του προέδρου. Όπως αναφέρουν
πολιτικοί κύκλοι, η κίνηση
του προέδρου Αναστασιάδη
να παρουσιάσει όλες τις ιδέες που αντικρούουν η μία την
άλλη είναι σε μία προσπάθεια να κερδίσει χρόνο. Κάτι
το οποίο λένε έχει αντιληφθεί ο Αντόνιο Γκουτέρες.
Την ίδια στιγμή δεν παραλείπεται να σημειωθεί από τους
ίδιους ότι με την πάροδο αυτού του χρόνου, η τ/κ πλευρά οδεύει σε «εκλογές» με
πολύ πιθανότητα ανάδειξης
στην ηγεσία των Τ/κ τον
Κουντρέτ Οζερσάι ο οποίος
εκτός από θιασώτης της λύσης δύο κρατών, έχει συμφάγει προσφάτως με τον
πρόεδρο Αναστασιάδη, συζητώντας μεταξύ άλλων και
το Κυπριακό.
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Ο παραγοντισμός δεν χωρά στην Αριστερά
Ενώ η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει ας μη μιλάμε για μετατροπή του ΑΚΕΛ σε σύγχρονο εργατικό κίνημα, δηλώνει ο Ν. Συλικιώτης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Δεν είναι κάτι κρυφό ότι υπήρξε
παραγοντισμός στο ΑΚΕΛ, αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ»
ο τέως ευρωβουλευτής Νεοκλής
Συλικιώτης, σημειώνοντας πως δεν
είναι καινούργιο φαινόμενο, αλλά
υπάρχει εδώ και μερικές δεκαετίες.
«Το ζήτημα δυστυχώς είναι ότι στο
ΑΚΕΛ, αλλά και στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, εμφανίστηκαν
αυτά τα φαινόμενα με πρόσωπα
να κινούνται με βάση τις προσωπικές τους ατζέντες και φιλοδοξίες»,
λέει ο κ. Συλικιώτης, τονίζοντας
πως και στην Ευρώπη ευρύτερα
«έχουν εμφανιστεί διάττοντες αστέρες που στο τέλος της μέρας δυσφημούν την Αριστερά». Όπως
εξηγεί «η ψυχή της Αριστεράς και
της ιδεολογίας μας είναι η συλλογική δράση». Ο ίδιος θεωρεί άτοπο
να γίνεται συζήτηση αλλαγής του
ΑΚΕΛ σε πιο κεντροαριστερά πρότυπα τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει, ενώ ξεκαθαρίζει πως ο πολιτικός του κύκλος
δεν τελειώνει.
–Βλέποντας απ’ έξω πλέον τα
ευρωπαϊκά δρώμενα, πώς διαμορφώνεται η Ε.Ε. τη νέα πενταετία;
–Είναι σίγουρα δυστύχημα η
υποχώρηση της Αριστεράς. Οφείλει
να γίνει πιο διεκδικητική, πιο ριζοσπαστική και να ανοίξει στον
κόσμο. Το λυπηρό είναι ότι ενώ η
Αριστερά είναι από τον χαρακτήρα
της αντισυστημική, σε κάποιες χώρες λόγω λαϊκισμού προβάλλεται
η Ακροδεξιά ως αντισυστημική, η
οποία είναι η καλύτερη εφεδρεία
του συστήματος. Όποτε υπάρχει
κρίση στο καπιταλιστικό σύστημα
χρησιμοποιείται η Ακροδεξιά ως
δεκανίκι. Την ίδια στιγμή διαμορφώνεται μία νέα συμμαχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την
ομάδα των σοσιαλδημοκρατών
στην οποία θα συμμετέχουν και οι
Φιλελεύθεροι με την κοινή απόφαση για τους αξιωματούχους των
θεσμικών οργάνων. Αυτό θα σπρώξει τα πράγματα σε μία πιο νεοφιλελεύθερη πορεία, ό,τι πιο αρνητικό
για την Ευρώπη. Γιατί οι ανισότητες
που επικρατούν αυτή τη στιγμή
στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα
αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
–Προκάλεσε αίσθηση η μη επανεκλογή σας δεδομένης και της
δράσης σας, αλλά και της θέσης
σας ως αντιπροέδρου της GUE.
Πού οφείλεται;
–Στο ΑΚΕΛ λειτουργούμε συλλογικά. Οι στόχοι που θέσαμε ήταν
να επανεκλέξουμε δύο ευρωβουλευτές και να είμαστε πιο ψηλά από
τα ποσοστά των προηγούμενων
εκλογών. Αυτό επετεύχθη. Η πραγματικότητα είναι πως στην Κύπρο
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
και της πενταετίας έπαιξαν ρόλο

περισσότερο ζητήματα εσωτερικής
πολιτικής παρά θέματα που απασχόλησαν την Ευρώπη. Σε αυτό ευθύνη έχουν όσοι διαμορφώνουν
την πολιτική ατζέντα, αλλά και
ΜΜΕ που δεν ασχολούνται επισταμένα με τα ευρωπαϊκά θέματα. Στις
περισσότερες χώρες της Ε.Ε. οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν τις
θέσεις των κομμάτων και όχι την
παρουσία των υποψηφίων.
–Υπήρξε θέμα παραγοντισμού
στο ΑΚΕΛ;
–Δεν είναι κάτι κρυφό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό το
φαινόμενο στο ΑΚΕΛ και δεν είναι
μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά
εδώ και μερικές πενταετίες. Το ζήτημα, δυστυχώς, είναι ότι στο
ΑΚΕΛ, αλλά και στον χώρο της ευ-

Oχι μόνο σε εμάς,
αλλά και στην Ευρώπη
έχουν εμφανιστεί διάττοντες αστέρες, που
στο τέλος της μέρας δυσφημούν την Αριστερά.
ρύτερης Αριστεράς εμφανίστηκαν
αυτά τα φαινόμενα με πρόσωπα
να κινούνται με βάση τις προσωπικές τους ατζέντες και φιλοδοξίες.
Αυτό επιτείνεται σε μία εποχή που
παίζουν σημαντικό ρόλο και τα
ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
–Είναι κακό;
–Δεν είναι αρνητικό να προβάλλονται θέσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι αρνητικό όταν κάποιος τα χρησιμοποιεί
για την προσωπική του προβολή.
–Αυτό αφορά το ΑΚΕΛ;
–Μιλώ γενικά, όχι μόνο για εμάς,
αλλά και στην Ευρώπη έχουν εμφανιστεί διάττοντες αστέρες που
στο τέλος της μέρας δυσφημούν
την Αριστερά. Διότι η ψυχή της
Αριστεράς και της ιδεολογίας μας
είναι η συλλογική δράση. Υπάρχουν
βεβαίως και οι φιλοδοξίες τις οποίες
κάποιος θα πρέπει να τιθασεύσει
κάτω από τη συλλογικότητα. Και
η αλήθεια είναι πως όσοι αρέσκονται στα μεγάλα λόγια και δεν τα
υλοποιούν δυσφημίζουν τελικώς
την Αριστερά.
–Σε μία περίοδο γενικής απαξίωσης της πολιτικής δεν θα
ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι για την προσέλκυση των πολιτών;
–Ναι, αλλά θα πρέπει να καλλιεργήσουμε ταυτόχρονα περισσότερο την κριτική σκέψη. Ο Λένιν
λέει ότι το κριτήριο της αλήθειας
είναι η πράξη. Ο τρόπος που λει-

Ο Νεοκλής Συλικιώτης ξεκαθαρίζει στην «Κ» πως ο πολιτικός του κύκλος δεν
έχει κλείσει. σημειώνοντας πως οφείλει όλες τις εμπειρίες που αποκόμισε να
τις επιστρέψει στο κόμμα.
τουργούν κάποιοι είναι με επίκεντρο τον εαυτό τους, παραμερίζοντας
τη συλλογική δουλειά. Με αυτό
τον τρόπο μπορεί να κερδίζουν
προσωπικά και πρόσκαιρα, όμως
χάνει το σύνολο και στο τέλος δυσφημίζεται η Αριστερά. Αυτός είναι
ένας λόγος που κάποιος κόσμος
πάει σπίτι του.
–Η ανάδειξη των προσωπικών
φιλοδοξιών;
–Ναι, γιατί ο κόσμος που ανήκει
στην Αριστερά και το ΑΚΕΛ έμαθε
να δουλεύει χωρίς να προσβλέπει
σε αξιώματα, αλλά εργάζεται σκληρά στη βάση των αρχών και της
ιδεολογίας μας. Όταν εντοπίζει
ιδιοτέλεια και προσπάθεια κάποιων
να αποκομίσουν προσωπικό όφελος, τότε πάνε σπίτι τους, γιατί δεν
έχουν λόγο να είναι εκεί για να ικα-

νοποιούνται οι φιλοδοξίες κάποιων.
Αν δεν ήταν το ΑΚΕΛ και ο κόσμος
του, πολλοί από μας δεν θα ήμασταν
καθόλου γνωστοί. Αυτό θα πρέπει
να το θυμούνται πολλοί που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Ότι οφείλουμε πάρα πολλά στον κόσμο της
Αριστεράς και του ΑΚΕΛ.
–Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί
ο παραγοντισμός;
–Θα τα συζητήσουμε σε ειδική
συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής,
ωστόσο, θα πρέπει να ενισχύσουμε
τη συλλογικότητα στη δράση μας
και να υπάρξει διαφάνεια για τη
στάση και τη δράση του καθενός.
Γιατί έχουμε φαινόμενα όπου κάποιοι παρουσιάζουν κάτι άλλο από
το τι είναι στην πραγματικότητα.
–Ίσως να είναι καιρός το ΑΚΕΛ
να διαφοροποιηθεί και να ξεφύ-

γει από το κομμουνιστικό μοντέλο, ακολουθώντας το κεντροαριστερό σοσιαλιστικό πρότυπο;
–Όταν κατέρρευσε η Σοβιετική
Ένωση και ο υπαρκτός σοσιαλισμός,
το ΑΚΕΛ βρισκόταν στην πιο δύσκολή του περίοδο. Τότε υπήρξε
πίεση για να αλλάξει τον χαρακτήρα
του. Δεν τον άλλαξε και πολύ σωστά
έκανε και δικαιώθηκε στην πορεία.
Το ΑΚΕΛ είναι το πιο σύγχρονο κόμμα στην Κύπρο με τις πιο ανοικτές
και δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς
πάμε στη βάση για να δούμε τι πήγε
λάθος. Είναι δυνατόν σήμερα να
ακούμε απόψεις, δυστυχώς, και από
τον χώρο της Αριστεράς ότι το ΑΚΕΛ
πρέπει να γίνει σοσιαλδημοκρατικό
ή σύγχρονο εργατικό κίνημα; Αυτό
είναι μία συγκαλυμμένη θέση για
να γίνουμε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει στην Ευρώπη.
– Όμως και τα Αριστερά κινήματα
λαμβάνουν χαμηλά ποσοστά.
–Η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει, γιατί έχει ταυτιστεί πλήρως
με τη Δεξιά, καθώς σε πολλές χώρες
συγκυβερνά και έχει ακολουθήσει
πλήρως τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτές που ευθύνονται για
τις μεγάλες ανισότητες, τη φτώχια,
την ανεργία και την επιστροφή
στον εργασιακό μεσαίωνα στην
Ευρώπη. Άρα είναι καιρός να μιλούμε για σοσιαλδημοκρατία; Το
ερώτημα είναι πώς εμείς θα διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα μας
να γίνει πιο ριζοσπαστικός και διεκδικητικός. Είμαστε ένα ξεχωριστό
ιδεολογικό ρεύμα. Άλλωστε, την
εποχή που δικαιώνεται πλήρως ο
Μαρξ στο ότι υπάρχει συσσώρευση
πλούτου σε λίγα χέρια, διευρύνονται οι ανισότητες και παίρνουν την
πιο ακραία μορφή, αυξάνοντας τη
φτωχοποίηση και την εξαθλίωση
μεγάλου τμήματος του πληθυσμού,
εμείς θα πάμε σε αυτούς που απέτυχαν; Αντίθετα θα πρέπει να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά μας
ως ένα κόμμα κομμουνιστικό, ριζοσπαστικό και ανοικτό στην κοινωνία. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα θέσουμε με μεγαλύτερη
έμφαση στην ατζέντα μας.
–Όπως την οικονομία για παράδειγμα...
–Ναι, θα πρέπει να δούμε τα
πραγματικά δεδομένα με περισσότερο ανοικτό πνεύμα. Πέραν
της οικονομίας, γίνεται μεγάλη
συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Η ομάδα της Αριστεράς ήταν
από τις πρωτοπόρες ομάδες στη
δράση της όπως και οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ ήμασταν υπερασπιστές του περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι πως πρέπει να το θέσουμε πιο ψηλά στην ατζέντα μας,
αλλά δεν πρέπει να παραγραφεί η
ταξική του σκοπιά. Μήπως την καταστροφή του περιβάλλοντος δεν
την επιφέρουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που θέτουν πάνω
από τον άνθρωπο το κέδρος;

Η επόμενη μέρα
στο ΑΚΕΛ και
η διαδοχολογία
–Τι απαντάτε στην άποψη του να
εκλέγεται ο γ.γ. του κόμματος από
τη βάση του ΑΚΕΛ;

–Το ΑΚΕΛ δεν είναι αρχηγικό
κόμμα. Αν ο γ.γ. του ΑΚΕΛ εκλεγόταν απευθείας από τη βάση θα
είχε υπερεξουσίες και θα ήταν
υπόλογος κάθε πέντε χρόνια στη
βάση για να επανεκλεγεί. Στο
ΑΚΕΛ ο γ.γ. εκλέγεται από την
Κεντρική Επιτροπή και αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον καθαιρέσει και να εκλέξει νέο. Είναι υπόλογος σε ένα σώμα. Με
αυτό τον τρόπο ενισχύεται η
συλλογικότητα έναντι του ατομικισμού και του αρχηγισμού, που
ισχύει σε άλλα κόμματα.

–Σε έναν χρόνο είναι το συνέδριο
του ΑΚΕΛ. Άντρος Κυπριανού, Στέφανος Στεφάνου, Γιώργος Λουκαΐδης ή κάποιος άλλος;

–Δεν υπάρχει προσωπική εκστρατεία σε μας. Υπάρχει ένας
προσυνεδριακός διάλογος και
εκεί θα συζητήσουμε πώς θα ενδυναμώσουμε το ΑΚΕΛ. Το συνέδριο θα πρέπει να είναι σημείο καμπής για την πορεία προς
τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές, καθώς και την
ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στη
διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει επί
του παρόντος καμία συζήτηση
ονομάτων. Όλα αυτά που συζητούνται είναι λανθασμένα, καθώς το ΑΚΕΛ έχει ήδη γ.γ.

–Εσείς πού θα βρίσκεστε στη νέα
διαδικασία;

–Είμαι μέλος του Πολιτικού Γραφείου αυτή τη στιγμή, ενώ προηγουμένως ήμουν μέλος της
Γραμματείας, αλλά δεδομένου
ότι εξελέγην ευρωβουλευτής
δεν διεκδίκησα ξανά τη θέση.

–Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα…

–Είναι με τη στήριξη του κόσμου
της Αριστεράς που αναδείχτηκα
σε αξιώματα, απέκτησα πολλές
γνώσεις και εμπειρίες. Έχω ευθύνη απέναντι στον κόσμο που
με ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια,
που μου έδωσε τη δυνατότητα
να γίνω ό,τι έγινα να τα επιστρέψω πίσω στο κόμμα. Να βοηθήσω δηλαδή και να συμβάλω
ώστε να γίνει το ΑΚΕΛ ακόμα πιο
δυνατό και αποτελεσματικό.

–Συνεπώς δεν κλείνει ο πολιτικός
σας κύκλος.

–Δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσει, δεδομένου ότι είμαι μέλος
του Πολιτικού Γραφείου. Δεν
έχω συζητήσει οτιδήποτε, αλλά
με τις γνώσεις που έχω αποκομίσει μπορώ να βοηθήσω σε πολλά τμήματα του ΑΚΕΛ.

Το άνοιγμα του Βαρωσιού φέρνει και τουρκική βάση
Η απόφαση για ναυτική εγκατάσταση στο Τρίκωμο ελήφθη με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Aγκυρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Από τώρα και στο εξής τίποτα δεν
θα είναι το ίδιο στην Κύπρο. Έρχονται εξελίξεις που θα αλλάξουν
ριζικά τις υφιστάμενες ισορροπίες»,
έλεγε πριν από λίγους μήνες υψηλόβαθμη τουρκική διπλωματική
πηγή στην «Κ», που πλέον φαίνεται
ότι επιβεβαιώνεται, αφού στο πεδίο
του κυπριακού ζητήματος και ευρύτερα είχαμε σημαντικές εξελίξεις
(πρόταση για άνοιγμα του Βαρωσιού, γεώτρηση της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ). Πλέον, η τουρκική
πλευρά ετοιμάζεται να ανοίξει ένα
ακόμη κεφάλαιο, αυτό μιας «κυρίαρχης ναυτικής βάσης» στο βορειοανατολικό κομμάτι της Κύπρου.
Η απόφαση ελήφθη και έχει τη
σφραγίδα του Εθνικού Συμβουλίου
Ασφαλείας (ΕΣΑ) της Τουρκίας, το
οποίο μετά το 2015-2016 αποφασίζει
και πάλι για όλα τα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν την Τουρκία, σημειώνουν πηγές. Σύμφωνα

με αυτές, η κυβέρνηση του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη δρομολόγηση
του σχεδίου, το οποίο υποστηρίζει
το Γενικό Επιτελείο των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίως δε το
επιτελείο του Πολεμικού Ναυτικού.
Πηγή, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τουρκία από την οπτική
γωνία των Γκρίζων Λύκων και εστιάζει σε θέματα εθνικής ασφαλείας
και άμυνας, λέει στην «Κ» ότι Τούρκοι εμπειρογνώμονες εστιάζουν
στο Τρίκωμο, το οποίο από γεωγραφική και στρατηγική άποψη
έχει πολλά θετικά στοιχεία. Το τουρκικό σχέδιο για δημιουργία «κυρίαρχης ναυτικής βάσης» θα αποτελείται από δύο σκέλη: α) Την ανάπτυξη ενός στρατιωτικού λιμανιού
στο Τρίκωμο και την εκ νέου αξιοποίηση του αεροδρομίου στο Λευκόνοικο, το οποίο θα αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο για τη βάση του
Πολεμικού Ναυτικού.
Η Τουρκία πλέον προσεγγίζει

Η Τουρκία επιθυμεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο στρατιωτικών βάσεων και
συνεργασιών από τα Βαλκάνια μέχρι τα παράλια της βόρειας Αφρικής.
το όλο εγχείρημα ως «επιτακτική
ανάγκη» για την κατοχύρωση των
στρατηγικών συμφερόντων της
Τουρκίας. Σύμφωνα με τουρκική

διπλωματική πηγή δεν πρέπει το
θέμα να ιδωθεί μονάχα ως προς
την κυπριακή πτυχή του όλου ζητήματος. Η Τουρκία επιθυμεί να

δημιουργήσει ένα δίκτυο στρατιωτικών βάσεων και συνεργασιών
που απλώνεται από τα Βαλκάνια
μέχρι τα παράλια της βόρειας Αφρικής. Ο ρόλος του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού σε αυτό, εκτός από
την εξασφάλιση της ασφάλειας των
τουρκικών συμφερόντων, είναι ζωτικής σημασίας για την προβολή
και των εμπορικών, οικονομικών
συμφερόντων της Τουρκίας.
Η πηγή συμπληρώνει ότι σήμερα
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Τουρκία έχει βάσεις σε Κατάρ, Ιράκ (βόρειο τμήμα της χώρας), Συρία (βόρειο
κομμάτι), «ΤΔΒΚ», Σομαλία και Σουδάν (σχέδιο υπό εξέταση, αιρούμενο
εξαιτίας της λαϊκής εξέγερσης). Επίσης, η Άγκυρα διατηρεί ειδικές στρατιωτικές σχέσεις με βαλκανικές χώρες, όπως η Αλβανία, η οποία παρέχει
μεγάλες διευκολύνσεις στα λιμάνια
της και όχι μόνο. Αυτό το δίκτυο
της στρατιωτικής δράσης-συνεργασίας δείχνει τα μελλοντικά σχέδια
της Άγκυρας, την εξάπλωση του

τουρκικού κεφαλαίου σε ολόκληρη
την περιοχή και έρχεται να πλαισιώσει από την σκοπιά της ασφάλειας το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό,
το οποίο θα υποστηρίζουν τα υπόλοιπα σώματα του στρατού.
Τέλος, στην περίπτωση της Κύπρου, η πηγή τονίζει τα εξής: «Μέχρι
σήμερα στην Κύπρο η Τουρκία διέθετε μικρές βάσεις και μονάδες
στρατού, η προσοχή των οποίων
ήταν παραμένει στραμμένη στην
ε/κ πλευρά. Παράλληλα, με το τέλος
της ομοσπονδιακής λύσης, την έναρξη μιας νέας περιόδου στο Κυπριακό,
τα δεδομένα στην περιοχή αλλάζουν,
και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς.
Προκύπτουν τόσο νέες ευκαιρίες
για την ανάπτυξη της ακτίνας δράσης της Τουρκίας όσο και νέες ασύμμετρες απειλές. Τα σχέδια της Τουρκίας έχουν ως σημείο εκκίνησης
αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, ο ε/κ
παράγοντας δεν αποτελεί πλέον η
μοναδική προτεραιότητα της Τουρκίας στην περιοχή».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Οι τρεις ρομαντικοί Βαρωσιώτες αστόχησαν στους πύργους
Σαν άλλη Κορέα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Με ανοικτό μπουφέ μοιάζει η επιστολή του
Νίκαρου στον Γκουτέρες καθότι περιλαμβάνει κι αυτό που επιζητά ο γ.γ. του ΟΗΕ αλλά
και συνταγές ή αν προτιμάτε ιδέες που θα
μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν όχι μόνο
τη διαδικασία συνέχισης της διάσκεψης του
Κραν Μοντάνα, αλλά ακόμα και την επίλυση
απλής οικονομικής διαφοράς μεταξύ δύο
κρατών. Γιατί λέω δύο κρατών αφού το ένα
είναι μόρφωμα και όχι κράτος; Δυστυχώς
επειδή λόγω εξυπνακισμών της πλευράς
μας, όπως απέδειξε ο ρωσικός πύραυλος
που έπεσε στον Πενταδάκτυλο, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και δίκτυα αναφέρονταν τις προηγούμενες μέρες σε Βόρεια Κύπρο και σε πρόεδρο, πρωθυπουργό
και υπουργό εξωτερικών της ΤΔΒΚ ή της Βόρειας Κύπρου κάτι σαν Κορέα ένα πράμα.
Λέτε να τους πάνε και τα ονόματα; Κιμ Γιον
Νικ και Κιμ Ιλ Μου. Fly me to the moon…

Νίκος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έσπασε τον πόδα του. Νίκαρε, ευχόμαστε σιδερένιος και εις πολλά έτη!

••••
Εξυπνακισμοί

Ξέρετε πού οδήγησαν οι εξυπνακισμοί που
επινόησαν οι μεγάλοι νομικοί-συμβουλάτορες τότε επί Τάσσου που ενώ συμφωνήσαμε
με τους Ευρωπαίους να μας βάλουν στην
Ε.Ε. για να πάμε σε σοβαρές συνομιλίες να
λύσουμε το πρόβλημα, πήγαμε στον
Μπούργκενστοκ και δεν καταθέσαμε προτάσεις επί του σχεδίου Ανάν; Οδήγησαν τους
Ευρωπαίους και το ΕΔΑΔ να μας ρίξουν στα
νύχια της Επιτροπής Αποζημιώσεων της
Τουρκίας η οποία είτε αγοράζει την ε/κ γη
σε εξευτελιστικές τιμές, λόγω ανάγκης που
έχουν οι πρόσφυγες και λόγω έλλειψης
πραγματικής προοπτικής αφού η ηγεσία μας
προτιμά άλλες χρυσοφόρες δουλειές και
αναπτύξεις. Τώρα εκείνο το εσωτερικό ένδικο μέσο θα αποφασίσει μέχρι και για τις περιουσίες μας στο Βαρώσι. Θα αποφασίσει
δηλαδή ότι το περιβολάκι του παππού μου
με τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές στον
Άγιο Μέμνονα, δεν ήταν του παππού μου αλλά του τρισέγγονου του Λαλά Μουσταφά
Αχμέτ Λαλά Κιουτσιούκ, λέω τώρα.

••••
Τρεις κι επιφανείς

Επειδή μπορεί να μην το έχετε προσέξει, η
«Κ» εδώ και δύο χρόνια είχε δημοσιεύσει
πρόταση για διάσωση του Βαρωσιού την
οποία επέδωσαν οι συγγραφείς της, τρεις
επιφανείς Βαρωσιώτες, και στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη μετά το Κραν Μοντάνα και πριν
τις προεδρικές εκλογές, λόγω μεγάλης ανησυχίας τους ότι η πόλη πλέον κινδύνευε πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν από

μπορούν να εκδίδουν δελτία υγείας αθλητή.
Τι έκανε λοιπόν ο ΥΠΑΜ; Με νομοθετική
ρύθμιση όσοι εθνοφρουροί κρίνονται ικανότητας πέντε, οι γνωστοί Ι5, για ψυχολογικούς λόγους δεν θα μπορούν να εξασφαλίζουν δελτίο υγείας αθλητή. Απόφαση που
είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά ο
αριθμός όσων απέφευγαν το χακί.

Λέτε να ΄ναι κι ο Αλέξης Γιωργούλης διάττων αστήρ; Διαφορετικά γιατί πελλετά;

••••
Διάττοντες αστέρες

τον εποικισμό. Πρόκειται για τον πρέσβη
Θεόφιλο Β. Θεοφίλου, πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ε.Ε., τον πρώην
δικαστή του Ανωτάτου και κατόπιν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Γεώργιο Αρέστη,
και τον Δημήτριο Χατζηχαμπή, πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δυστυχώς
και οι τρεις εγράφησαν στις καλένδες από
τους αρμόδιους, οι οποίοι και προφανώς
αγαπούν πολύ περισσότερο άλλη πόλη και
θεωρούν ότι ίσως η Αμμόχωστος θα δημιουργήσει πρόβλημα στις αναπτύξεις αλλαχού. Κάποιοι μάλλον νομίζουν ότι το κουτόχορτο είναι βιολογικό προϊόν και μπορούν
να το πουλήσουν σαν super food κάτι σαν κινόα δηλαδή.

••••

βανόσαστε πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνταν, για πόσα χρόνια και με πόσο
χρήμα. Θα επαναλειτουργούσε το λιμάνι της
πόλης υπό τα ΗΕ και την Ε.Ε. Όλο αυτό το
πρότζεκτ θα ήταν ένας καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η δημιουργία μαρίνας δίπλα από το λιμάνι ήταν
μια άλλη συνδυαστική πρόταση. Η ένταξη
της εντός των τειχών πόλης στον κατάλογο
παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και
αποκατάστασης όλων των μνημείων και χτισμάτων με ευρωπαϊκά κονδύλια. Να γίνει η
πόλη έδρα ενός οργανισμού της Ε.Ε. Να δημιουργηθεί δικοινοτικό πανεπιστήμιο και να
εξασφαλιστούν φυσικά κονδύλια από την
Ε.Ε. και αλλού ενδεχομένως για την ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου.

••••

Τα σημεία

Τα βασικά σημεία της πρότασης των τριών η
οποία και δεν ελήφθη υπόψη είναι: Επιστροφή της πόλης και επανεγκατάσταση
των κατοίκων της, γεγονός που θα την καθιστούσε το μέγα εργοτάξιο της Ε.Ε. Αντιλαμ-

Έλειπαν οι πύργοι

Αυτή την πρόταση δεν την είδαμε ούτε σε
μία από τις προεδρικές επιστολές προς τον
γ.γ. του ΟΗΕ τουλάχιστον ως ένα μεγάλο
ΜΟΕ. Υποψιάζομαι ότι ο λόγος ενδεχομένως

να είναι ότι οι συγγραφείς του δεν προνόησαν για την ανέγερση πύργων-ουρανοξυστών που θα προωθούσαν και το μπίζινες
των χρυσών διαβατηρίων που τόσο είναι της
μόδας, στη ρημάδα τη χώρα μας… Ξέχασα
να σας ενημερώσω ότι στο φινάλε της πρότασης των τριών ρομαντικών υπάρχει η εισήγηση όπως σε μεταγενέστερο στάδιο η
Αμμόχωστος καταστεί έδαφος του ομόσπονδου κράτους που να μην ανήκει ούτε στην
ε/κ πολιτεία ούτε στην τ/κ.

••••
Τέρμα στη λούφα

Με ένα νομοσχέδιο του υπουργού Άμυνας
Σάββα Αγγελίδη, που πέρασε από τη Βουλή,
κόβεται μαχαίρι η λούφα που πετύχαιναν
εκατοντάδες νεοσύλλεκτοι από τη στρατιωτική θητεία. Ο κ. Αγγελίδης μέσα στο πλαίσιο
της πάγιας πολιτικής του για πάταξης της
φυγοστρατίας αποφάσισε να τερματίσει μια
πάγια τακτική που υπήρχε. Δηλαδή κάποιοι
να προφασίζονται ψυχολογικά προβλήματα
να παίρνουν αναβολή και την ίδια ώρα να

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έως και απολαυστική είναι η συνέντευξη του Νεοκλή Συλικιώτη στην Μαρίνα Οικονομίδου (βλ. σελ.
10). Ο Νέο λέει ότι ο παραγοντισμός (αυτό
το φρούτο που τώρα ανακαλύφθηκε στην
Εζεκία Παπαϊωάννου, μοιάζει ολίγον τι εξωτικό) δεν χωρά στην Αριστερά. Απαντά φυσικά σε εκείνους που προώθησαν άλλες από
τη δική του υποψηφιότητα. Και ποιος είπε
ότι στη δημοκρατία πρέπει κανείς να ψηφίζει ανάλογα με την επιθυμία της ηγεσίας και
όχι τη δική του; Απαντώντας στη συνέντευξη
του Τάκη στην «Κ» ο Νεοκλής λέει ότι όσο η
σοσιαλδημοκρατία καταρρέει δεν μπορούμε να μιλάμε για μετατροπή του ΑΚΕΛ σε
σύγχρονο εργατικό κίνημα, ενώ περνώντας
λίγο στην αριστερή αστρολογία, πυροβολεί
στο ψαχνό: « Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και
στην Ευρώπη έχουν εμφανιστεί διάττοντες
αστέρες, που στο τέλος της μέρας δυσφημούν την Αριστερά». Απορία: Όλοι τούτοι οι
αστέρες δεν έχουν ονόματα; Ή μήπως νομίζετε ότι δεν μαθαίνονται τα εν οίκω…
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο τελευταίος μύθος της Μεταπολίτευσης
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Φυσικά, ο τίτλος που μόλις διαβά-

ψό, πιο ευαίσθητο, πιο πολιτισμένο,
δεν μύριζε φέτα – πώς να το πω αλλιώς; Ο σεβασμός προς το ΚΚΕ Εσ.,
ενίοτε ακόμη και η περιστασιακή
«ψήφος στον Λεωνίδα» (κάτι σαν
τάμα στην Παναγιά της Τήνου) ήταν
το απόλυτο δημοκρατικό άλλοθι, το
απόλυτο δημοκρατικό αξεσουάρ,
θα έλεγα. Γι’ αυτό και τα στελέχη
του ήσαν περιζήτητα για μεταγραφές και μονίμως ευνοημένα ως
επαγγελματική τάξη από το σύστημα που διαμορφώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση. Το Εσωτερικό γενικώς
αντιπροσώπευε, υποτίθεται, μια ελπίδα αδοκίμαστη.

σατε είναι σχηματικός και υπερβολικός – με απλά λόγια, δεν αποδίδει
πιστά το κείμενο που ακολουθεί.
Ετσι είναι όμως οι τίτλοι από τη φύση τους, οπότε ας περάσουμε στην
ουσία. Αναφέρομαι στον μύθο του
περίφημου και πολυλατρεμένου
ΚΚΕ Εσωτερικού ή, απλά, του Εσωτερικού. Αυτός ο μύθος τελειώνει,
ανεξαρτήτως του αποτελέσματος
των αυριανών εκλογών – και αυτό
δεν το λέω καθ’ υπερβολήν, όπως
θα εξηγήσω παρακάτω. Να διευκρινίσω, εξάλλου, ότι ο όρος «τελειώνει» δεν σημαίνει ότι εξαλείφεται.
Αλίμονο, αν το περίμενε κανείς αυτό· στις ανοιχτές κοινωνίες, παρόμοιες μεταβολές παίρνουν χρόνο
για να εδραιωθούν και απαιτούν ευρείες συναινέσεις. Ομως, στη διάρκεια της σχεδόν πενταετούς διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους εκάστοτε βολικούς συμμάχους του, ήταν ο μύθος του Εσωτερικού αυτός που δοκιμάστηκε για
πρώτη φορά με την πραγματικότητα, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Από εδώ και πέρα μόνο να ξεφουσκώνει θα μπορεί.
Κατ’ αρχάς και μόνο το χαϊδευτικό

του μύθου, που τελικά επικράτησε
στην καθημερινή γλώσσα, δηλαδή
σκέτο «Εσωτερικό», ήταν παραπλανητικό, καθώς έτεινε να παραμερίζει το αρνητικά φορτισμένο πρώτο
συνθετικό του κόμματος: ΚΚΕ, δηλαδή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προσωπικώς, ποτέ δεν υπέκυψα στη γοητεία του Εσωτερικού
(των ιδεών του Εσωτερικού, όχι των
κοριτσιών του Εσωτερικού, να το διευκρινίσω), για τον λόγο ότι αδυνατούσα να καταλάβω σε τι θα μπορούσε να βελτιωθεί ο κομμουνισμός ως σύστημα, αν τον εφαρμό-

Είναι αλήθεια ότι το λεγόμενο Εσω-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

σουμε μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια
των Ρώσων, οι οποίοι τον ανακάλυψαν στο κάτω κάτω. Και ιδίως αφότου κατέρρευσε η Σοβιετία και το
ανατολικό μπλοκ τη δεκαετία του
1990. Ξέρω ότι το θέτω άκομψα,
αλλά τελικά ο κομμουνισμός δεν
έκανε ούτε για τους Ρώσους, που
ιστορικά αποτελούν μια ιδιαίτερη
περίπτωση, αφού δεν ανήκουν
ακριβώς στην ευρωπαϊκή παράδοση της Δύσης. (Διαμορφώθηκαν για
πάντα σε κάτι ευρασιατικό μετά την
υποταγή τους στους Μογγόλους και
τη Χρυσή Ορδή τους – όχι ανόητα
λογοπαίγνια, παρακαλώ. Οι κακόμοιροι...)

Στο σημείο αυτό, μια παρέκβαση

επί προσωπικού. Ας μου συγχωρεθεί η απλοϊκότητα των σκέψεων, την
οποία ευλόγησε εξάλλου ο Ιωάννης
Χους, αλλά εγώ δεν είμαι διανοούμενος· αντιθέτως έχω την κακή συνήθεια να προσπαθώ να σκέφτομαι
μόνος μου και για τον εαυτό μου.
Πάσχω, δε, από μία αναπηρία, η
οποία με έκανε πάντα να βλέπω τον
κόσμο ως κάτι μεγαλύτερο από τις
θεωρίες για τον κόσμο. Τεμπελιά;
Επειδή με ξέρω, δεν το βρίσκω απίθανο. Εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ να κριθώ με επιείκεια.
Το κατ’ αντιδιαστολή ΚΚΕ Εξωτερι-

κού, δηλαδή το γνήσιο ΚΚΕ, δοκιμάστηκε ιστορικά κατά τη δεκαετία
του 1940, όταν εκμεταλλεύθηκε
τον ριζοσπαστισμό που προκάλεσε
η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος με την Κατοχή. Ομως, το ΚΚΕ
ως ενδεχόμενο εξουσίας έκλεισε
οριστικά το 1949 με την ήττα του.
Αν οι πιέσεις για περισσότερη ελευθερία, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, είχαν κάπως απορροφηθεί από
το σύστημα και δεν είχε συμβεί η
χούντα των ηλιθίων το 1967, το ΚΚΕ
θα ερχόταν και πάλι στη νομιμότητα, για να σβήσει ήσυχο σε μια γωνιά, όπως και τόσοι άλλοι πολιτικοί
πρόσφυγες που επέστρεψαν. Η

χούντα των ηλιθίων ήταν όμως εκείνη που φόρεσε το φωτοστέφανο
στην Αριστερά και δεδομένου ότι το
ΚΚΕ δεν αποτελούσε σοβαρή επιλογή (καμία χώρα δεν επέλεξε
ελεύθερα και δημοκρατικά τον δρόμο για τη Σιβηρία...), οι ριζοσπαστικές τάσεις της κοινωνίας διοχετεύθηκαν σε ηπιότερες μορφές Αριστεράς – εξ ου το αβυσσαλέο μίσος
του ΚΚΕ για το ΠΑΣΟΚ και τον Παπανδρέου.
Ομως το ΚΚΕ Εσ. ήταν κάτι διαφο-

ρετικό κι ας ήταν επίσης «κομμουνιστικό». Ηταν, ακριβώς, κομμουνιστικό με εισαγωγικά· δηλαδή πιο κομ-

τερικό περιείχε και ανανεωτικούς
και ριζοσπάστες· και εκείνους, δηλαδή, που εγκατέλειψαν σταδιακά
τις μαρξιστικές ιδεοληψίες και μετακινήθηκαν προς την Κεντροαριστερά και τους άλλους, που εξακολουθούσαν να ψάχνουν δρόμο για
«κάτι σαν κομμουνισμό», έξω όμως
από τον ασφυκτικό δογματισμό του
ιστορικού ΚΚΕ. Οι εκπρόσωποι –
συγγνώμη, λάθος. Το σωστό είναι οι
αντιπρόσωποι, με την έννοια των
εμπορικών αντιπροσώπων, αυτού
του μύθου κυβέρνησαν τη χώρα, με
τη βοήθεια βεβαίως αδίστακτων
λαϊκιστών δεξιών. Η περίφημη
«πρώτη φορά Αριστερά» ήταν στην
πραγματικότητα «πρώτη φορά Εσωτερικό». Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, στις αυριανές εκλογές τελειώνει ο μύθος του Εσωτερικού.
Οποιο αποτέλεσμα και αν πετύχει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ο μύθος του Εσωτερικού
χτύπησε ύφαλο και βάζει νερά.
Υπομονή. Θα βουλιάξει κι αυτό το
σαπιοκάραβο, να ησυχάσουμε...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Ευθύνη δικηγόρων
για τη σιωπή

Κάμερες
της ασφάλειας

Ενα μήνα μετά την πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά τραπεζική/οικονομική
κρίση που πέρασε η Κύπρος με το κούρεμα καταθέσεων και τις κλειστές τράπεζες, υπήρξε η πρόθεση από πλευράς
κυβερνώντων για την διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για το “τις πταίει” με τον διορισμό
ερευνητικής επιτροπής και προς εκτόνωση της αγανάκτησης του κόσμου. Διορίστηκαν σε αυτή την επιτροπή δύο εξέχουσες μορφές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι δικαστές Κωνσταντινίδης και Καλλής, οι
οποίοι, όμως, ο καθείς για τους δικούς του λόγους παραιτήθηκαν.
Στις 23/4/2013 ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Παναγιώτης Καλλής, σε παρέμβαση του
σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων και ερωτώμενος κατά
πόσο πιστεύει ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη, ευθαρσώς
και χωρίς περιστροφές μίλησε ξεκάθαρα για σύστημα
το οποίο υπάρχει από το ‘60 και το οποίο γνωρίζουν
όλοι! Είναι τρομακτικό να ακούς έναν δικαστή του
Ανωτάτου Δικαστηρίου που έφτασε στο πιο ψηλό
δώμα εξουσίας, να μιλά για “σύστημα” το οποίο υπάρχει
και το οποίο είναι τόσο ισχυρό, που να μπορεί να παρέμβει σε τέτοιο σημείο που να υπερκαλύπτει ακόμα
και αυτή την απονομή δικαιοσύνης!
Ο Παναγιώτης Καλλής, ο οποίος ευθαρσώς προέβη
στην τρομακτική αυτή δήλωση, είναι ο άνθρωπος ο
οποίος εξέδωσε το τεράστιας σημασίας πόρισμά του
για την πτώση του αεροπλάνου της Ηλιος που στοίχισε
την ζωή σε 121 συνανθρώπους μας και είναι ο άνθρωπος
ο οποίος δεν δίστασε να προβεί στα ευρήματά του
για τις ευθύνες του πρώην βοηθού Γενικού Εισαγγελέα,
ο οποίος μετά όπως όλοι γνωρίζουμε φυλακίστηκε.
Τα όσα βιώσαμε πριν μόλις 6 μήνες σε σχέση με
τον θεσμό της Δικαιοσύνης στην Κύπρο και τις εξωφρενικές εκατέρωθεν δηλώσεις που οδήγησαν κλιμάκιο
με υψηλόβαθμους λειτουργούς του Συμβουλίου της
Ευρώπης της Greco να κατέλθουν στην Κύπρο και
επίσης χωρίς περιστροφές να δηλώσουν ότι οι συστάσεις
της δεν είναι προαιρετικές αλλά υποχρεωτικές, είναι
επίσης κάτι που θα πρέπει επίσης να μας κάνει να
τρομάζουμε.
Πριν από λίγες ημέρες, η Greco σε ανακοίνωσή
της, μας ενημέρωσε ότι η Κύπρος είναι μεταξύ των
10 χωρών που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως
με οποιεσδήποτε από τις συστάσεις της GRECO σε
σχέση με τους δικαστές! Όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον χώρο της Δικαιοσύνης και της απονομής από τα κυπριακά δικαστήρια, κυρίως οι δικηγόροι,
γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει.
Ο θεσμός της δικαιοσύνης προφανώς νοσεί και
όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, είτε λένε ψέματα είτε
έχουν ιδιοτελή κίνητρα για να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο.
Το ποιος θα μας φυλάει από τους φύλακες έχει αναλυθεί
επισταμένως και σε προηγούμενό μου άρθρο και είναι
ξεκάθαρο ότι κανένας κλάδος δεν μπορεί να ελέγχει
τον εαυτό του και δεν μπορεί κανένας να είναι ελεγκτής
και ελεγχόμενος. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
έχει τεράστιες ευθύνες όπως και όλοι οι δικηγόροι ξεχωριστά για τα όσα συμβαίνουν, αφού με την ανοχή
τους, τουλάχιστον, αφήνουν τα πάντα να κυλούν
χωρίς ουσιαστική αντίδραση.
Από το απλό γεγονός ότι είναι εξωφρενικό το Οικογενειακό και Εργατικό Δικαστήριο Λευκωσίας να
είναι σε μια ιδιωτική πολυκατοικία, πάνω από ένα
εστιατόριο στο κέντρο της Λευκωσίας, μέχρι το γεγονός
του ότι οι δικηγόροι, ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης,
δεν έχουν απολύτως κανένα θεσμικό ρόλο σε οτιδήποτε
αφορά είτε τους διορισμούς δικαστών, των διαδικαστικών κανονισμών, ούτε καν των απαράδεκτων
κτιρίων στην Λευκωσία στα οποία εξαναγκαζόμαστε
να εργαζόμαστε.
Είναι καιρός πλέον οι δικηγόροι να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν και να ζητήσουν να παρέμβουν άμεσα και να αποκτήσουν θεσμικό ρόλο στα
της Δικαιοσύνης. Κανένας δεν κατέχει την απόλυτη
αλήθεια και κανένας, ακόμα και οι 13 Δικαστές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν μπορούν να ισχυρίζονται
ότι μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει στον
θεσμό που υπηρετούν. Οι δικηγόροι έχουμε ευθύνη
για την σιωπή μας.

Ερχονται οι κάμερες της ασφάλειας και της
υπομονής, για να μειώσουν τα δυστυχήματα
στους δρόμους. Έπρεπε να έλθει στο Υπουργείο Μεταφορών, η ήρεμη δύναμη, η Βασιλική
Αναστασιάδου, για να ανατρέψει το πολύχρονο «ραχάτι» των ατέλιωτων μελετών και
των άκαρπων ύποπτων συζητήσεων, για την εγκατάσταση
συστήματος φωτοεπισήμανσης στους δρόμους. Στο μεταξύ
έφυγαν από τον μάταιο τούτο κόσμο εκατοντάδες, αν όχι
και χιλιάδες νέοι και μεγαλύτεροι, θυσία στον Μολώχ της
ασφάλτου. Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία, ενώ
η ζωή τους κατάντησε ένα συνεχές μαρτύριο γι’ αυτούς
και τους συγγενείς τους. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα και να μην πέσουν πάνω στην Βασιλική
«λυτοί και δεμένοι» μεγαλόσχημοι και πονηρούληδες, οι
οποίοι ενοχλούνται και από την σκιά τους. Η Βασιλική
Αναστασιάδου, παλιά καραβάνα στην δημόσια υπηρεσία,
έχει γερό στομάχι και σίγουρα δεν θα κάνει πίσω. Η ιστορία
θυμίζει την περίφημη κάρτα φιλάθλου, του Ιωνά Νικολάου,
η οποία από την ημέρα που καθιερώθηκε, δεν έσπασε ούτε
μύτη στα γήπεδα και τώρα με το νέο Υπουργό, θέλουν οι
βουλευτές να την ανατρέψουν.
Η Υπουργός Μεταφορών, ανακοινώνοντας την προκήρυξη
των προσφορών, πολύ σωστά επεσήμανε ότι οι κάμερες
δεν αποτελούν πανάκεια, αλλά απαιτείται συνείδηση και
κουλτούρα σωστής οδήγησης. Εδώ ξεκινούν τα δύσκολα,
τα οποία αρχίζουν από την ικανότητα και την ψυχολογία
των οδηγών και φθάνουν μέχρι την ποιότητα των αυτοκινήτων και την ασφάλεια των δρόμων. Είναι τρελό, αυτό
το οποίο συμβαίνει σήμερα κυρίως στους δρόμους της Λευκωσίας με το κυκλοφοριακό χάος. Κάθε πρωί σχηματίζονται
ουρές μέχρι το νέο ΓΣΠ, γεγονός το οποίο μεταφράζεται
σε σπάσιμο νεύρων των οδηγών, σε εξωφρενικό κόστος,
σε καύσιμα, συντήρησης των αυτοκινήτων και σε καυσαέρια,
τα οποία πληρώνονται πανάκριβα στο ευρωχρηματιστήριο
της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια εκατομμύρια για το σιωπηλό
σύστημα «σκουτ» το οποίο κανείς δεν ξέρει αν συμβάλλει
ή όχι στην αντιμετώπιση της διακίνησης των οχημάτων.
Με την εισαγωγή σε μερικούς μήνες του συστήματος
φωτοεπισήμανσης, είναι ανάγκη να προχωρήσει και μια
γενική αναθεώρηση, προς τα πάνω, των ορίων ταχύτητας
εντός των πόλεων. Όπως συνέβη στην λεωφόρο Γρίβα
Διγενή στην Λευκωσία, όπου λειτουργούν σήμερα οι μοναχικές κάμερες. Έπρεπε να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ,
δεκάδες ντελιβεράδες και εκατοντάδες ευρώ μερικοί μεγαλόσχημοι, για να δεηθούν οι αρμόδιοι να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να αυξήσουν το όριο ταχύτητας από τα
50 στα 65 χιλιόμετρα. Επιτέλους πρέπει και οι μεγάλες λεωφόροι των πόλεων να διαχωριστούν είτε με παρτέρια,
είτε με απλές μπάρες, ώστε να τερματιστούν και οι πονηρές
σταθμεύσεις έξω από περίπτερα, φούρνους και άλλα καταστήματα. Καλό είναι να αντικατασταθούν και πολλά
φώτα τροχαίας, με κυκλικούς κόμβους, ώστε να μπορούν
οι οδηγοί να μεταβαίνουν ελεύθερα στα καταστήματα τα
οποία επιθυμούν, έστω και αν διανύουν μερικά μέτρα παραπάνω. Το επόμενο βήμα, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει
η ήρεμη δύναμη, η Βασιλική Αναστασιάδου, είναι η καθιέρωση κινήτρων ώστε να αντικατασταθούν τα παλαιά
από νέα σύγχρονα αυτοκίνητα. Καλό είναι να καθιερωθούν
και κίνητρα, ώστε να εφοδιαστούν τα αυτοκίνητα με έξυπνα
συστήματα ασφάλειας, για πρόληψη των δυστυχημάτων.
Δηλαδή συστήματα αυτόματης ακινητοποίησης των οχημάτων, ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις. Συστήματα
συναγερμού όταν αλλάζουν λωρίδες τα οχήματα και όταν
ξεπερνούν το όριο ταχύτητας. Καλό είναι να προωθηθεί
και το application, το πρόγραμμα στα κινητά τηλέφωνα,
το οποίο να ενημερώνει τους οδηγούς, για το χώρο, όπου
υπάρχουν κάμερες. Στόχος δεν πρέπει να είναι οι καταγγελίες,
αλλά η πρόληψη των δυστυχημάτων και αυτό πρέπει να
γίνει συνείδηση κυρίως στην Αστυνομία. Ακόμη είναι
καιρός να θεσμοθετηθεί η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας,
των ηλεκτρικών και των υβριδικών οχημάτων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Καλό είναι τα πρόστιμα από τις κάμερες, να καταλήγουν σε ένα ξεχωριστό ταμείο, να γίνονται
έργα στους δρόμους και να εκπαιδεύονται οι οδηγοί και
όχι να οδηγούνται στον κορβανά του δημοσίου και να χάνονται σε ρουσφέτια και άλλα παράδοξα έξοδα. Το μεγάλο
βήμα με τις κάμερες γίνεται, πρέπει να ακολουθήσουν και
τα μικρά βήματα.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος

EPA/JEROME FAVRE

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Επιμελητής κατά τη διάρκεια ξενάγησης σε έκθεση «Bohemian Rhapsody: Queen World Tour» με έργα
αφιερωμένα στη ροκ μπάντα Queen.

ΑΝΑΛΥΣΗ / Tου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ

Ο
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κόσμος ανησυχεί. Πού το πάει ο Ερντογάν;
Γιατί ο Τραμπ δεν του τράβηξε το αυτί; Μήπως τα ξαναβρούν ΗΠΑ - Τουρκία; Σε μια
τέτοια περίπτωση μήπως θα είμαστε εμείς η παράπλευρη απώλεια; Φυσιολογικά και αυτονόητα
ερωτήματα για μια πραγματική απειλή. Διότι σε
αντίθεση με κατά καιρούς διαλαμβανόμενα, η ελληνοτουρκική διαμάχη δεν σχετίζεται με ψυχολογικές αιτίες αντιπαλότητας που ανάγονται στην
Ιστορία. Οι διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
οφείλονται σε αντικρουόμενα συμφέροντα, σχετικώς με τον ρόλο που επιθυμεί κάθε χώρα να
διαδραματίσει στην Ανατολική Μεσόγειο, στα
Βαλκάνια και στον Εύξεινο Πόντο. Στη γεωπολιτική
σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα
διαθέτει δύο κρίσιμα ερείσματα. Την Κύπρο, που
τη φέρνει σε επαφή με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, και το Αιγαίο, στο οποίο η απόλυτη ελληνική
κυριαρχία οδηγεί σε πλήρη έλεγχο των περασμάτων
προς τον Εύξεινο Πόντο. Αυτά τα δύο στοιχεία
προσπαθεί να ακυρώσει η τουρκική πολιτική,
διότι συγκρούονται με τη δική της αντίληψη για
τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στην περιοχή.
Για όσον καιρό δεν υπάρχει ταυτότητα συμφερόντων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα υπάρχει
αυτή η αντιπαλότητα. Από το 2011 η Τουρκία αισθάνεται ότι τις εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά
της Ανατολικής Μεσογείου καθοδηγεί η Κύπρος.
Αυτή την κατάσταση επιθυμεί να διακόψει με τα
σεισμογραφικά και γεωτρητικά σκάφη που στέλνει
γύρω από το νησί. Τα απέκτησε δαπανώντας 1
δισ. ευρώ τα έξι τελευταία χρόνια. Είναι πολλά
λεφτά. Αυτό και μόνον καταδεικνύει ότι δεν είναι
θεατρική κίνηση του Ερντογάν για να αποσπάσει
την προσοχή της τουρκικής κοινής γνώμης από
τα εσωτερικά προβλήματα, όπως κατά καιρούς
ακούγεται στην Ελλάδα. Αποτελεί στρατηγική
επιλογή. Θα τη δούμε σε πλήρη ανάπτυξη τους
επόμενους μήνες.
Πρέπει επίσης να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η
Τουρκία θεωρεί απολύτως θεμιτό να ασκεί πιέσεις
στην Ελλάδα μέσω της στρατιωτικής της μηχανής.
Το τουρκικό υποσυνείδητο είναι εθισμένο στις
συχνές τηλεοπτικές εικόνες κηδειών στρατιωτικών
που σκοτώθηκαν στο καθήκον. Αποκαλυπτικές
της τουρκικής νοοτροπίας είναι και οι συζητήσεις
του 2005 μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων εν
σχέσει προς τις υπερπτήσεις κατοικημένων νησιών
ή τη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων στην
Κύπρο. Σε τηλεγραφήματα που έφερε στο φως το
WikiLeaks φαίνεται ότι οι Τούρκοι αδιαφορούσαν
στις αμερικανικές επισημάνσεις να αποφευχθούν
τέτοιες ενέργειες. Θεωρούσαν ότι θα αποσπούσαν
κέρδη από την ψυχολογική εξουθένωση της ελ-

ληνικής πλευράς. Επομένως, οι τουρκικές έρευνες
στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνοδεύονται και
από την τουρκική στρατιωτική απειλή.
Δεν πρόκειται για κάτι καινοφανές. Η μεταπολιτευτική Ελλάδα έμαθε να ζει με μια Τουρκία
απειλητική και επικίνδυνη, που κατά καιρούς
ετοιμαζόταν για πόλεμο. Για να την αντιμετωπίσουμε, δαπανούμε ένα υπέρογκο ποσόν για τις
αμυντικές μας ανάγκες. Η αποτρεπτική δύναμη
των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει πάντοτε ένας
παράγων που σέβεται η Αγκυρα. Παρά τη σχετική
στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι της
Ελλάδος, οι Τούρκοι δεν νιώθουν αρκετά ασφαλείς
για την έκβαση ενός ελληνοτουρκικού πολέμου,
ώστε να είναι αδιάφοροι για την κλιμάκωση ενός
θερμού επεισοδίου. Πάντως, όσο πιο σαφείς είναι
οι κανόνες και οι κόκκινες γραμμές, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο ενός κατά λάθος θερμού
επεισοδίου. Η διασάφηση των ορίων λειτουργεί
αποτρεπτικά. Κάτι που απασχολεί την ελληνική
κοινή γνώμη είναι οι τουρκικές προτάσεις που
ακούγονται περί συνδιαχειρίσεως/συνεκμεταλλεύσεως της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία
μιλάει για συνεκμετάλλευση στις περιοχές νοτίως
της Κρήτης ή της Κύπρου. Θεωρεί ότι η υπόλοιπη
Ανατολική Μεσόγειος της ανήκει. Είναι θετικό
που ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε,
για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα, την
πάγια από το 1974 ελληνική θέση επί του συγκεκριμένου θέματος: η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας προηγείται των οποιωνδήποτε συζητήσεων
περί συνεκμεταλλεύσεως.
Τέλος, στην ελληνική πλευρά επικρατεί η αντίληψη ότι είναι δυνατόν να προσέλθει σε πλασματικό διάλογο για να αποφύγει τη διαπραγμάτευση. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη. Η πολιτική του διαλόγου δεν διασφαλίζει ότι κάποια
στιγμή δεν θα καταλήξει σε διαπραγματεύσεις.
Αντιθέτως, καθιστά βέβαιον ότι η Ελλάδα θα δεχθεί
ισχυρές πιέσεις για διαπραγματεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να αναλάβει
την πρωτοβουλία των κινήσεων, ορίζοντας το
πεδίο στο οποίο θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις.
Σε άλλη περίπτωση, θα τρέχει πίσω από τις τουρκικές προτάσεις. Το θέμα του διαλόγου άλλωστε
εξαρτάται και τις νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται στην περιοχή. Μια ισχυρή ελληνική κυβέρνηση, που ελπίζουμε να προκύψει από τις σημερινές εκλογές, θα μετρήσει ιδιαιτέρως στις ευρύτερες ανακατανομές ισχύος.

Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, υποψήφιος με
τη Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών.

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Και οι βουλευτές μας στην κοσμάρα τους
Εκατό δέκα και κάτι ψιλά, τα
εκατομμύρια που χρειάζονται
για να αποκτήσουν οι βουλευτές μας νέο κτίριο. Κι αυτά
σύμφωνα με την πιο χαμηλή
προσφορά διότι η πιο ψηλή
προνοεί περίπου 120 εκατομμύρια. Και
ναι μεν μπορεί να έπαθαν σοκ εκεί στο
Τμήμα Δημοσίων Έργων όταν άνοιξαν
τους φακέλους των (μόνο) δύο εταιρειών
που υπέβαλαν προσφορές για την ανέγερση
της νέας Βουλής, αλλά το σοκ τους δεν
προσθέτει τίποτα επί της ουσίας.
Και η ουσία έγκειται στο γιατί οι βουλευτές μας χρειάζονται ένα νέο τόσο πολυδάπανο κτίριο; Την στιγμή που σ’ αυτή
την κακόμοιρη (όπως την κατάντησαν οι
ίδιοι) χώρα, υπάρχουν ένα σωρό άλλες επιτακτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα πραγματικά προβλήματα των
πολιτών και όχι με τις “ανέσεις” των βου-

λευτών. Και να πεις ότι μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους ώστε να θεωρούν πως έχουν
και τα μούτρα να ζητούν νέα κτίρια τα
οποία θα πληρώσουμε εμείς οι έρμοι από
την τσέπη μας;
Όχι μόνο ασπροπρόσωπους δεν μας
έβγαλαν αλλά από τον καιρό της οικονομικής κρίσης και μετά στο μυαλό και του
τελευταίου σκεπτόμενου πολίτη η επάρκειά
τους αμφισβητείται καθημερινώς, πράγμα
που προφανώς είτε δεν θέλουν, είτε δεν
έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν.
Να θυμίσω ότι οι φίλτατοι βουλευτές μας
ακόμα και τον καιρό που ο κόσμος συνέρρεε
στα κοινοτικά παντοπωλεία δεν επέδειξαν
καμιά προθυμία να απαρνηθούν τα προνόμιά τους είτε αυτά αφορούσαν στις λιμουζίνες τους, είτε στα ποσά της κρατικής
χορηγίας για τα κόμματά τους, είτε στις
παχυλές τους συντάξεις.
Ο δε πρόεδρος της Βουλής προ μηνών

επέμενε πως σώνει και καλά πρέπει να
χτιστεί ένα νέο κτίριο και μάλιστα δήλωνε
ευθαρσώς πως είναι αποφασισμένος να
προχωρήσει στην υλοποίησή του, όσα εμπόδια κι αν βάλει ο οποιοσδήποτε. Και όλα
αυτά τα έλεγε χωρίς κανένα ίχνος ντροπής,
δηλαδή συναίσθησης ότι αυτή η χώρα έχει
περάσει μια οικονομική κρίση την οποία
δεν προκάλεσε κάποιος σεισμός ή καταποντισμός αλλά η θλιβερή ανεπάρκεια των
αξιωματούχων μας, οι οποίοι παραμένοντας
στην κοσμάρα τους θεωρούν πως είναι
στις προτεραιότητές μας να τους χτίσουμε
και ένα μεγαλοπρεπές μέγαρο την ίδια
ώρα που αυτό το κράτος εξακολουθεί να
νοσεί σε ένα σωρό υπηρεσίες κρατικής
πρόνοιας με τις ευπαθείς ομάδες να μην
έχουν στον ήλιο μοίρα.
Μετά την δημοσιοποίηση των δύο αυτών εξωφρενικών προσφορών μόνο το Κίνημα Οικολόγων αντέδρασε καλώντας

τους αρμοδίους “να ακυρώσουν τον διαγωνισμό και να αξιοποιήσουν τα εκατομμύρια που εξοικονομούνται για τον απλό
λαό, την κοινωνία και την βιώσιμη ανάπτυξη”.
Αυτή μάλιστα. Είναι μια υγιής αντίδραση
η οποία ωστόσο θίγει ένα καίριο ερώτημα:
Γιατί μόνο το Κίνημα Οικολόγων αντέδρασε;
Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα επέλεξαν να
σιωπήσουν; Γιατί υποστήριξαν σύσσωμοι
αυτό που πολύ σωστά υπογραμμίζουν οι
οικολόγοι: Ότι “είναι σημαντικότερο το
κράτος να επικεντρωθεί στην επίλυση σειράς κοινωνικών προβλημάτων που υπάρχουν και που είναι πολύ πιο επιτακτική
ανάγκη η αντιμετώπισή τους παρά η διασφάλιση της όποιας πολυτέλειας για τους
βουλευτές;
Προς τι η σιωπή των υπολοίπων; Δεν
θεωρούν πως είναι πιο σοβαρά τα προβλήματα των πολιτών από την δική τους

“άνεση”; Δεν θεωρούν πως σε ένα κράτος
όπου δεν υπάρχει επαρκής πρόνοια και
υποδομή για τις ευπαθείς ομάδες πρέπει
να τεθούν σωστά οι προτεραιότητες από
αυτούς που δήθεν μας αντιπροσωπεύουν
και που δήθεν έχουν ως αποστολή την
ευημερία των πολιτών; Προς τι λοιπόν
αυτή η σιωπή κύριοι βουλευτές; Σοβαρά
τώρα δεν μπορείτε καν να αντιληφθείτε
πως όχι μόνο δεν σας τιμά αλλά σας καθιστά
για ακόμα μια φορά θλιβερά κατώτερους
των περιστάσεων;
Ή μήπως ζώντας τόσο καιρό στην κοσμάρα σας τίποτα πια δεν είναι ικανό να
σας βγάλει από αυτήν; Ούτε καν τα προβλήματα αυτού του κόσμου που τον θυμάστε μόνο όταν είναι να σας ψηφίσει,
ώστε να συνεχίσετε αμέριμνοι να απολαμβάνετε τα προνόμιά σας;

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

Με τόλμη καμικάζι

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Κανείς δεν μπορεί να
ξέρει με σιγουριά εάν
οι κάλπες σήμερα θα
δώσουν την αυτοδυναμία στον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Και αν
ναι, για τι αυτοδυναμία θα πρόκειται, 2-3 εδρών ή πολύ παραπάνω;
Μικρή σημασία έχει βέβαια,
από μία άποψη. Εχω κουραστεί
να γράφω εδώ και πολλά χρόνια
ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που να κυβερνάει με
τόλμη και σαν να διαθέτει μια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή, είτε
κυβερνάει με 151 είτε με 165 βουλευτές. Ισως μάλιστα και έναν πρωθυπουργό που θα αρχίσει να σκέ







Αν και η Ν.Δ. έχει
αλλάξει, υπάρχουν
ακόμη πρόσωπα, συνήθειες και παραδοσιακές
συμπεριφορές που δεν
ξεριζώνονται εύκολα.
πτεται μόνο μετά τον τρίτο χρόνο
της θητείας του την επανεκλογή
του. Βρισκόμαστε όμως σε μια
ιστορική στιγμή όπου έχει τεράστια
σημασία να κυβερνήσει κάποιος
έτσι, σχεδόν σαν καμικάζι.
Ολο αυτό ακούγεται πολύ πιο
ωραίο στα λόγια αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη. Τα
κομματικά βαρίδια και τις ισορροπίες δεν πρέπει κανείς να τα
υποτιμά. Η Ν.Δ. άλλαξε επί Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορούμε να
μιλάμε για ένα νέο κόμμα. Υπάρχουν ακόμη πρόσωπα, συνήθειες
και παραδοσιακές συμπεριφορές
που δεν ξεριζώνονται εύκολα.
Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ασφαλώς μια περίοδο χάριτος, έναν

«μήνα του μέλιτος» μερικών μηνών. Ενδεχομένως και έως το τέλος του έτους. Μέσα σε αυτό το
διάστημα θα μπορέσει να τοποθετήσει εξωκοινοβουλευτικούς
υπουργούς και στελέχη στον κρατικό μηχανισμό χωρίς πολλές γκρίνιες. Να κάνει αυτό που επιβάλλεται δηλαδή από τις περιστάσεις,
καθώς είναι πολλοί οι τομείς που
βρίσκονται σε άκρως οριακή κατάσταση και απαιτούν ανθρώπους
που ξέρουν το αντικείμενο και
μπορούν να λάβουν αποφάσεις
από την πρώτη κιόλας μέρα.
Ταυτόχρονα, θα χρειασθεί να
ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να
καταφέρει να βγάλει από τη μέση
βόμβες που ήδη σκάνε, όπως η
ΔΕΗ. Η εμπειρία έδειξε ότι η καθυστέρηση πληρώνεται ακριβά,
όπως στην περίπτωση της «Ολυμπιακής» επί κυβέρνησης Καραμανλή. Είναι καλύτερα να πάρεις
το όποιο κόστος και να προχωρήσεις, παρά να αφήνεις τα πράγματα να σαπίζουν ελπίζοντας ότι
ο χειρισμός τους θα γίνει πιο εύκολος «μετά». Ο πολιτικός χρόνος
κυλάει αμείλικτα και το «μετά»
είναι συνήθως μια χίμαιρα.
Το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί και από
το τι ποσοστό θα λάβει ο κ. Τσίπρας
και τι είδους αντιπολίτευση θα
κάνει. Σίγουρα θα παραμείνει «παίκτης» και θα είναι λάθος να τον
υποτιμήσει κανείς. Ο τόπος χρειάζεται πάντοτε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση όσο και μια αποφασιστική κυβέρνηση. Τα σημάδια
δεν είναι ευοίωνα, αλλά ας περιμένουμε...
Τη Δευτέρα πάντως όλα δείχνουν ότι ο τόπος θα γυρίσει σελίδα. Δεν χρειάζεται όμως μόνο
μια καλύτερη, από τη σημερινή,
κυβέρνηση. Αυτό δεν φτάνει. Ο
πήχυς είναι πολύ πιο ψηλά.

Ισως οι εκλογές αυτές
να σηματοδοτήσουν
το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου και στη χώρα μας, 30 χρόνια μετά την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου. Η ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες αλλά και στη
συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων μπορεί να κλείσει τον κύκλο
που άνοιξε με τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και τον Εμφύλιο. Τώρα και
η Αριστερά είχε την ευκαιρία να
κυβερνήσει. Βρήκε την Ελλάδα ριζωμένη στη Δύση, δοκίμασε εναλλακτική πορεία και απέτυχε. Ενώ
από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο
ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με γνώμονα
την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει
στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε., ενώ
οι σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας άνθησαν,
το τελευταίο διάστημα ο Αλέξης
Τσίπρας και οι επιτελείς του επιστράτευσαν πάλι το λεξιλόγιο του
Ψυχρού Πολέμου, ισχυριζόμενοι
ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στέκει μεταξύ
του λαού και μιας ανάλγητης και
ρεβανσιστικής Δεξιάς. Οι επιλογές
αυτές αποδεικνύονται ωφέλιμες:
οι αρχικές φιλοδοξίες του ΣΥΡΙΖΑ
έδειξαν ότι ο μόνος δρόμος για να
αποφύγει την καταστροφή η Ελ-

λάδα ήταν να προσαρμοστεί στον
σημερινό κόσμο ως μέλος της Ε.Ε.,
ενώ η προσπάθεια να παθιάσει
τους πολίτες με εφιάλτες του παρελθόντος (και με παροχές) απέτυχε
κι αυτή.
Ετσι, ίσως για πρώτη φορά μετά
το 1974 θα μπορέσει η δημόσια
συζήτηση να απεγκλωβιστεί από
τον μύθο ότι όλα τα προβλήματα
της χώρας θα λύνονταν εάν επικρατούσε η Αριστερά. Και δεν
ισχύει ο ισχυρισμός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ήταν «αληθινή Αριστερά». Συμπεριλάμβανε και εκπροσώπους της
«ανόθευτης» Αριστεράς που αποχώρησαν μετά τη στροφή του καλοκαιριού του 2015 (και αποδοκιμάστηκαν στην κάλπη), σε συνασπισμό με τον Πάνο Καμμένο. Τότε,
και οι δύο ακραίες πτέρυγες της
κυβέρνησης, αλλά και ο πρωθυπουργός, έτρεφαν την ελπίδα ότι
η Ρωσία θα βοηθούσε την Ελλάδα
να σπάσει τα δεσμά της Δύσης. Η
ετερόκλητη συνύπαρξη ΤσίπραΚαμμένου –μακροβιότερη και ουσιαστικότερη από τη σύμπραξη
Ν.Δ.-Συνασπισμού του 1989– απέδειξε ότι ο ιδεολογικός μανδύας
του παρελθόντος δεν μπορούσε
να κρύψει τον κυνισμό και τον και-

ροσκοπισμό τού σήμερα. Το παραδοσιακό παραμύθι ότι η Ρωσία
είναι η λύση όλων των προβλημάτων των Ελλήνων, που έχει εκπροσώπους σε όλο το πολιτικό φάσμα,
υπέστη βαρύτατο πλήγμα. Αντιθέτως, η συνεργασία με την Ε.Ε.,
το κορυφαίο οικοδόμημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αποδείχθηκε μόνος τρόπος για να σωθεί
ό,τι σωζόταν μέσα στην κρίση και
για να σταθεί η χώρα στα πόδια
της. Οι αποτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι
ανάγκες και ελλείψεις που ανέδειξε
η κρίση, συνέβαλαν στο να συνειδητοποιήσουν όλο και περισσότεροι Ελληνες την ανάγκη για λύσεις
και όχι για παραμύθια με πατριώτες
και ξενόδουλους, με καλούς αριστερούς και κακούς δεξιούς.
Επιπλέον, η ανοχή που έδειξε
η κυβέρνηση στην ανομία και στην
αυθαιρεσία οδήγησε σε τέτοια διόγκωση του προβλήματος, που λίγοι
θα διαφωνήσουν ότι το ζήτημα
δεν είναι ιδεολογικό αλλά ποινικό.
Αυτό που κάποιοι μπορεί να έβλεπαν ως εκδήλωση πολιτικής άποψης έχει φθάσει στην επιβολή αυθαιρεσίας χωρίς όρια. Και εδώ φάνηκε η χρεοκοπία της ιδέας της
καλής και κακής βίας, της αριστερής
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και της δεξιάς βίας. Ισως τώρα οι
περισσότεροι θα καταδικάζουμε
και τις εφόδους της Χρυσής Αυγής
και της κάθε «συλλογικότητας».
Κέρδος είναι κι αυτό, έστω ακριβοπληρωμένο.
Αφού, λοιπόν, η διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε τα αδιέξοδα της
Αριστεράς αλλά και της αντιδυτικής
αντίληψης, η Ν.Δ. οδεύει προς την
εξουσία. Η ηγεσία της είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη να χτίσει πάνω στο στέρεο έδαφος που
φανερώθηκε κάτω από τα συντρίμμια του πολιτικού συστήματος.
Ποιο είναι αυτό; Η επίγνωση των
δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών της χώρας, η απόρριψη
των ιδεολογικών αγκυλώσεων και
η ανάγκη για λύσεις, η ανάδειξη
σοβαρών ανθρώπων στην πολιτική,
ασχέτως κόμματος, και η συνεργασία μεταξύ τους. Η αντίδραση
εναντίον της Ν.Δ. θα είναι ισχυρότατη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος
που θα αντιμετωπίσει, όμως, θα
είναι από μέσα: ο πειρασμός να
αναπαραγάγει τους μύθους, το λεξιλόγιο, της συμπεριφορές μιας Ελλάδας στη σκιά μιας ξεπερασμένης
ιδεολογικής διένεξης. Η ελπίδα
είναι ότι ανοίγει νέα σελίδα.

Εμείς και οι γείτονες
Οι σημερινές εκλογές
θα αναδείξουν τη νέα
κυβέρνηση της Ελλάδος – και κατά πάσα βεβαιότητα μία
κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας, υπό τον κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη. Σε αυτήν ακριβώς τη
βεβαιότητα εξάλλου οφείλεται το
ήπιο –μέχρις αδιαφορίας– κλίμα
που κυριάρχησε καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, σε αντίθεση με
την απεχθή εικόνα ρητορικών συγκρούσεων, που εταλάνισαν τη χώρα
περίπου για μία τετραετία.
Υπάρχουν όμως θέματα, η διαχείριση των οποίων δεν εξαρτάται
μόνον από τη δεξιότητα της όποιας
κυβερνήσεως, διότι ο διάδικος ή
αντίπαλος δεν είναι η όποια εσω







Είναι σφάλμα να υποτιμά κανείς τη νοημοσύνη
των εταίρων μας και
να οικοδομεί μία εικονική πραγματικότητα,
που αντιστρατεύεται
κάθε πολιτική λογική.
τερική αντιπολίτευση, όσα προβλήματα και εάν είναι διατεθειμένη
ή ανεύθυνη ώστε να δημιουργήσει,
αλλά μία τρίτη χώρα με ίδια συμφέροντα και επιδιώξεις ασχέτως
εάν αυτές μπορεί να θεωρηθούν
ότι παραβιάζουν διεθνείς συμβάσεις. Πρόκειται εν ολίγοις για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Επί πρωθυπουργίας του ο κ.
Αλέξης Τσίπρας συνομολόγησε
συμφωνία περί του «μακεδονικού
ζητήματος», όπως ανέκυψε αυτό
στη νέα του μορφή μετά τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας. Η συμφωνία
δεν είναι τέλεια, διότι απλούστατα
δεν υπάρχουν «τέλειες συμφωνίες»
παρά μόνον στον νου των πολιτικώς αφελών.
Ο κ. Τσίπρας πλήρωσε το πολιτικό κόστος της αποφάσεώς του
αυτής, αλλά ήρε μία εκκρεμότητα
τριάντα επτά ετών. Και απομένει
πλέον στον κ. Μητσοτάκη να διαχειριστεί ως πρωθυπουργός όσα

ακολουθήσουν με την έναρξη των
διαδικασιών εντάξεως της «Βορείου
Μακεδονίας» στην Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Οι σχέσεις, όμως, των Αθηνών
με την Αγκυρα διέρχονται νέα
φάση εντάσεως λόγω του θέματος
των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, που εισήγαγε
μία νέα παράμετρο κυρίως στο Κυπριακό, αλλά όχι μόνον, ενδεχομένως. Η απόφαση της Λευκωσίας
να ενεργήσει καθ’ ον τρόπο ενήργησε μπορεί να είναι βάσει του
Διεθνούς Δικαίου σύννομη, αλλά
ήταν πολιτικώς ριψοκίνδυνη. Διότι
ουδέποτε η Αγκυρα, υπό οιονδήποτε ηγέτη ή κυβέρνηση μπορούσε
να αποδεχθεί ποτέ ρυθμίσεις που
αφήνουν την Τουρκία εκτός της
προοπτικής αξιοποιήσεως των
όποιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο.
Κάποιοι ενδεχομένως στη Λευκωσία, αλλά και στην Αθήνα, προεξόφλησαν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ενωση θα στρέφονταν
εναντίον του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τρόπο τόσο αποφασιστικό ώστε να εκβάλουν την
Τουρκία από το σύστημα της Δύσεως. Είναι τραγικό σφάλμα να
υποτιμά κανείς τη νοημοσύνη των
εταίρων μας και να οικοδομεί μία
εικονική πραγματικότητα, που αντιστρατεύεται κάθε πολιτική λογική.
Ο κ. Ερντογάν δεν πρόκειται να
εισβάλει εκ νέου στην Κύπρο, ή
να επιχειρήσει στρατιωτικώς εναντίον της Ελλάδος, ούτε διενεργώντας υποθαλάσσιες γεωτρήσεις αναμένει να εντοπίσει κοιτάσματα αερίου αξιόλογα. Το σημείο που επελέγη για έρευνες από την Αγκυρα
είναι κομβικό όχι απλώς για την
Ανατολική αλλά και για την Κεντρική Μεσόγειο. Εχει «πολλές ουρές» η συγκεκριμένη ενέργεια της
Τουρκίας.
Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων
αερίου καθιστά έτι πολυπλοκότερη
την επίλυση του Κυπριακού, που
θα προσλάβει τον χαρακτήρα του
επείγοντος, όταν σταδιακώς θα
ομαλοποιηθούν οι σχέσεις της Δύσεως με την Αγκυρα, με όρους που
δεν είναι βέβαιο εάν θα είναι προς
όφελος της ελληνικής πλευράς.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Μέθη αυτοχειρίας
Στην προεκλογική περίοδο που τερματίζεται σήμερα, το κυρίως αποκαρδιωτικό φαινόμενο ήταν η ολοκληρωτική μετάθεση της πολιτικής
στο πεδίο των εντυπώσεων. Ούτε
αντιπαράθεση προγραμμάτων, ούτε
αντιμαχία επιχειρημάτων, ούτε αντιπαραβολή ηγετικών προσωπικοτήτων στα κομματικά επιτελεία.
Μοναδική αρένα ανταγωνισμού,
τα «ευρήματα» και τεχνάσματα των
διαφημιστών. Οι πολιτικοί δέσμιοι
των μαστόρων της ευφραντικής
παραπλάνησης, του δελεασμού και
της εξαπάτησης.
Να υποτάσσεις τη διαχείριση
της ζωής εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων στη λογική της μεθοδευμένης εξαπάτησής τους, να την καθιστάς συνάρτηση μιας μάχης εντυπώσεων, δεν είναι απλώς αμοραλισμός, είναι «ύβρις». Ηγεσίες
κομμάτων και υποψήφιοι διαχειριστές των συμφερόντων του λαού
να υιοθετούν «υβριστική» αδιαφορία
για το παρελθόν του κόμματος που
εκπροσωπούν και λανσάρουν. Ωσάν
το κόμμα τους να μην υπέγραψε
ποτέ «μνημόνια» αυτεξευτελισμού,
να μην πρόδωσε την ετυμηγορία
των πολιτών ή να μην κακούργησε
τον εξωφρενικό δανεισμό του κράτους, την υποτέλεια, τον διεθνή
διασυρμό, τη φτώχεια την προγραμματισμένη για δεκάδες χρόνια.
Προεκλογικά, οι κομματικές
ηγεσίες και οι εκλεκτοί των ψηφοδελτίων τους συμπεριφέρονταν
και ρητόρευαν με τον «τουπέ» του
άσπιλου και αμόλυντου πολιτευτή.
Καμία σκιά ενοχής και ντροπής,
τουλάχιστον για τα ιλιγγιώδη ποσά

που άρμεξε το κόμμα τους από τις
Τράπεζες, κανένας δισταγμός να
καμαρώνουν για ονόματα αρχηγών,
που το «ανάστημά» τους έχει μετρηθεί και κριθεί – θα συντρόφευαν
τώρα Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου, αν δεν είχαν αυτο-αμνηστευθεί με καταγέλαστα νομοθετήματα «περί ευθύνης»!
«Υβρις», στην κυριολεξία. Γιατί
όμως η ελληνική κοινωνία να πάσχει τόσην αμνησία, τέτοιαν απώλεια αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού; Ακριβώς επειδή κάθε έρμα








Σωσίβιο για τα κόμματα
η ευφραντική παραπλάνηση των ψηφοφόρων.
παιδείας έχει (σκόπιμα, μεθοδικά
και εγκληματικά) αποσαθρωθεί,
πολλά χρόνια τώρα. Η περίπου πια
ελληνόφωνη συλλογικότητα (όχι
κοινωνία) έχει μεταθέσει τη γνώση-αντίληψη από την εμπειρική
πιστοποίηση και την ορθή κατανόηση στην παθητική κατάποση
τηλεοπτικών εντυπώσεων.
Η παραίτηση από τη μνήμη, τη
σκέψη και την κρίση, στην προεκλογική ειδικά περίοδο, έμοιαζε
νόσημα επιδημικό: Σαν να έχει
εκλείψει ο κοινός νους, τα στοιχειώδη αντανακλαστικά αυτοάμυνας.
Εξωφρενική, σκέτη παράνοια η κοινωνική ανοχή για τον κομματάρχη
που, με τη λεοντή της «ριζοσπαστικής» Αριστεράς, χωρίς μετονομασίες, μεταπήδησε στους πειθήνιους λακέδες των «Αγορών» ατι-

μάζοντας τη λαϊκή δημοψηφισματική ετυμηγορία.
Αλλά εξίσου νόσημα συλλογικής
αμνησίας προδίδει και η παραμονή
στο προσκήνιο του θλιβερά ολίγιστου πρώην πρωθυπουργού, που
σημάδεψε κωμικοτραγικά την Ιστορία παραδίνοντας τη χώρα και τον
λαό της σε πολυώδυνο εξανδραποδισμό – με «γραφικότητα»: από το
Καστελόριζο, μέσα σε κομψή βαρκούλα! Ποια λογική και ποια ευπρέπεια έχει απομείνει σε αυτό τον περιώνυμο λαό, που επιτρέπει να του
απευθύνονται, με διαγγέλματα ή
με αρθρογραφία, πρώην πρωθυπουργοί, φυσικοί αυτουργοί του εγκληματικού και παρανοϊκού υπερδανεισμού της χώρας;
Η απόλυτη προτεραιότητα του
εντυπωσιασμού γεννάει έναν καινούργιο ανθρωπολογικό τύπο «πολιτικού», μια διαφορετική «ηγέτιδα
τάξη»: Στα εκλογικά ψηφοδέλτια,
μετρήστε τον αριθμό των τηλεοπτικών αστέρων (δημοσιογράφων,
τηλεπαρουσιαστριών, εκφωνητών,
σταθερών «μαϊντανών» σε τηλεοπτικές συζητήσεις) – είναι καταιγιστικός ο αριθμητικός πλεονασμός
τους. Κάποτε στη Βουλή μάλλον
υπερτερούσαν οι νομικοί, γνώστες
(κατά τεκμήριο) των αρχών Δικαίου
στον δημόσιο βίο. Σήμερα τα κόμματα αναζητούν και έμπειρους τζογαδόρους του διεθνούς χρηματιστηριακού παιγνίου (τουπίκλην
«οικονομολόγους»). Αλλά το προβάδισμα έχουν οι φυσιογνωμίες,
που με την παρουσία τους στη μικρή οθόνη, φαντάζουν στη μάζα
οικείοι, φιλαράκια της καθημερινής

αναστροφής στο «καθιστικό» ή
στην κουζίνα μας.
Αναμφισβήτητα, «νέα» ηγέτιδα
τάξη, καινούργιο πολιτικό προσωπικό της χώρας, είναι οι αστέρες (ή
και κομπάρσοι) του τηλεοπτικού
θεάματος: Περισσότερο ηθοποιοί
και λιγότερο ή καθόλου δημοσιογράφοι, εκτοπίζουν προοδευτικά
και υποκαθιστούν τους πολιτικούς.
Θηλυκές τηλεπερσόνες, επιλεγμένες
κάποτε για το sex-appeal τους και
καθόλου για τα διανοητικά τους χαρίσματα. Ή αρσενικές, με προσόν
τον «αέρα» (αυθάδεια) του ημιεγγράμματου, τη μαγκιά της «στυλάτης» ανδροπρέπειας, την τόλμη της
αναίδειας. Αυτά τα προσόντα κερδίζουν τηλεθέαση, «κι ας πάει και
το παλιάμπελο»!
Ποιο ποσοστό του πληθυσμού
έχει τις προϋποθέσεις να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα;
Μια Ελλάδα, μακάβριο απολειφάδι
κοινωνίας, χωρίς χωριά, χωρίς γειτονιά, χωρίς ενορία, με βάναυσα
στρεβλωμένη ιστορική συνείδηση,
εξευτελιστικά άγλωσση, αισθητικά
εκβαρβαρισμένη, πνιγμένη στο
σκουπίδι και στο ψυχανώμαλο γκράφιτι. Οι οικισμοί, ασφυκτική μονοκρατορία σταθμευμένων οχημάτων,
η τροφοδοσία από «ντελίβερι», η
εκκλησία παιδαριωδώς θρησκειοποιημένη, το σχολειό βαριεστημένα
χρηστικό, η αναξιοπρέπεια πιο βασανιστική και από την ανεργία, η
αδικία πιο σαδιστική και από την
πείνα.
Αύριο το βράδυ η καφρίλα θα
ξεχυθεί στους δρόμους πανηγυρίζοντας την αυτοχειρία μας.
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Κυριακή 7 Ιουλίου 2019

Μπήκαν στην πόλη
οι οχτροί
ι εξελίξεις στο θέμα της
Αμμοχώστου είναι ραγδαίες και δραματικές. Ο Κουντρέτ Οζερσάι, ο οποίος τις προάλλες είχε μια κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση με τον ΠτΔ,
έκανε πριν λίγες μέρες μια επίσκεψη «αντικοινωνικού» χαρακτήρα στην βουβή πόλη της Αμμοχώστου. Σκοπός η επιτόπια
εξέταση πριν την σύσταση της
επιτροπής για καταγραφή της
κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων στην περίκλειστη
πόλη. Βέβαια δεν χρειάζονται
προφητικές ικανότητες για να
προβλέψει κάποιος το πόρισμα
της λεγόμενης επιτροπής. Αφού
μεταβιβάσει το 70% – 80% των
περιουσιών στο ΕΒΚΑΦ θα καλέσει τους κατόχους των εναπομεινασών περιουσιών να επιστρέψουν και μάλιστα υπό Τ/Κ
διοίκηση.
Σε πλήρη συνεννόηση με την
Τουρκία και σε πλήρη διαφωνία
με τον Τ/Κ ηγέτη, τον οποίον συνεχίζουμε να τον αποκαλούμε
εγκάθετο και πιόνι της Άγκυρας,
ο Κουντρέτ Οζερσάι κάνει πράξη








Ο εν δυνάμει νέος
Τ/Κ ηγέτης, με την
συνοδεία αξιωματικών
του κατακτητή, πάτησε
το πόδι του στην δύσμοιρη πόλη. Στην
κυριολεξία πλέον
ο εχθρός είναι εντός
και όχι προ των πυλών.
τις απειλές του για άνοιγμα της
πόλης υπό Τ/Κ διοίκηση.
Και πάλι αποδεικνύεται ότι οι
Τούρκοι δεν είναι απρόβλεπτοι.
Οζερσάι και Τατάρ είχαν κάνει
γνωστές τις προθέσεις τους εδώ
και καιρό. Και πάλι εμείς επιμηθείς. Για ακόμη μια φορά τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Σίγουρα θα καταγγείλουμε την πράξη της Τουρκίας, θα πάρουμε και
άλλα ψηφίσματα συμπαράστασης, για να εμπλουτίσουμε την
συλλογή μας, αλλά στο τέλος η
πόλη της Αμμοχώστου θα περάσει στον κατάλογο των χαμένων
πατρίδων. Στο «πάλι με χρόνια
με καιρούς πάλι δικά μας θα’ ναι».
Και ενώ η βασιλεύουσα χάνεται οριστικά εμείς ακόμα συζητούμε για το αν η εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Δήμος Αμμοχώστου έξω από το Προεδρικό, ήταν
εκδήλωση ή διαδήλωση και ερίζουμε για το γιατί πραγματοποιήθηκε έξω από το Προεδρικό.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, ο
οποίος συνεχίζει να εκπλήσσει,
ανέλαβε το «δύσκολο» έργο των
διευκρινήσεων. Αν και πριν την
είσοδό του στο Προεδρικό, στην
ομιλία του άφησε σαφέστατες
αιχμές κατά των θέσεών μας στο

Κυπριακό, βγήκε έξω άλλος άνθρωπος. Δήλωσε στήριξη στον
ΠτΔ και μίλησε για τις υποσχέσεις
που πήρε ότι θα συνεχίσει τον
αγώνα του για επιστροφή της
πόλης.
Όσον αφορά την ίδια την συγκέντρωση, είπε ότι επρόκειτο
για εκδήλωση και όχι για διαδήλωση. Για την επιλογή του χώρου,
με κάτι ακαταλαβίστικα, άφησε
να νοηθεί ότι το Προεδρικό επιλέγηκε γιατί εκεί είναι η ηγεσία
μας η οποία αποτελεί το σπαθί
των αγώνων μας.
Οι παρευρισκόμενοι βέβαια
είχαν εντελώς διαφορετική άποψη. Με τα συνθήματα, τα γιουχαΐσματα και τα πλακάτ που κρατούσαν έδωσαν το σαφέστατο
μήνυμα ότι διαδήλωναν με έντονο τρόπο τον πόθο για επιστροφή στο χώμα που περπάτησαν καθώς και τον θυμό, την
απογοήτευση και την αγανάκτησή τους για τους τελευταίους μας
χειρισμούς στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κατεχόμενη
πόλη.
Ακόμα ο Αλέξης Γαλανός, σε
ομιλίες και δηλώσεις του πριν
και μετά την εκδήλωση, τήρησε
σιγή ιχθύος για το «βαθύ κράτος
το οποίο μαζί με την Τουρκία δεν
θέλουν λύση του Κυπριακού».
Αίφνης το βαθύ κράτος ξεβάθυνε.
Είναι πλέον αβαθές και δεν αφορά
την δική μας επίσημη πλευρά.
Δυστυχώς, ό,τι και να λέει ο
δήμαρχος Αμμοχώστου, όσο και
να θέλει να αναγάγει σε επιστήμη
τις ήξεις αφήξεις τοποθετήσεις,
η σκληρή πραγματικότητα είναι
μπροστά μας.
Δυστυχώς, ο Οζερσάι μπήκε
μέσα στην πόλη. Ο εν δυνάμει
νέος Τ/Κ ηγέτης, με την συνοδεία
αξιωματικών του κατακτητή, πάτησε το πόδι του στην δύσμοιρη
πόλη. Στην κυριολεξία πλέον ο
εχθρός είναι εντός και όχι προ
των πυλών.
Προ των πυλών ήταν όταν κάποιοι μας προειδοποιούσαν ότι
οι παλινδρομήσεις, οι μεταλλάξεις, οι νεοφανείς ιδέες και οι
ανέφικτες κόκκινες γραμμές θα
έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στην εθνική μας υπόθεση.
Τότε που χλευάζαμε την οποιανδήποτε άλλη άποψη και αποκαλούσαμε κινδυνολόγους και
θιασώτες της όποιας λύσης όσους
διαφωνούσαν μαζί μας. Τότε που
ενώ το τσουνάμι ερχόταν εμείς
βλέπαμε καλοκαιρία και καιρό
ηλιόλουστο. Τότε που μέχρι και
ο δήμαρχος Αμμοχώστου συνειδητοποιούσε την ύπαρξη του βαθέος κράτους.
Τώρα δυστυχώς είναι αργά.
Τώρα, «Μπήκαν στην πόλη οι
οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι
οχτροί κι εμείς φωνάζουμε ζήτω
και γεια σαν κάθε μέρα».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/AHMAD YUSNI
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μουσουλμάνος από τη Μαλαισία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ, υπέρ των δικαιωμάτων των Ουιγούρων και άλλων

μειονοτήτων στην Κίνα.

Η Αμμόχωστος μπροστά πίσω
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

Αμμόχωστος έχει μια διαφορετική ιστορία. Ψηφίσματα
του ΟΗΕ, Συμφωνία Κυπριανού – Ντενκτάς (1979), και κατά
καιρούς πρωτοβουλίες προνοούσαν
την επιστροφή της, κατά προτεραιότητα, στους κατοίκους της.
Σταδιακά το ζήτημα πήρε άλλες
διαστάσεις. Εσχάτως, μπήκαν στην
ατζέντα δηλώσεις του Ε. Τατάρ
(ηγέτη του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, «πρωθυπουργού») και Κ.
Οζερσάι (ηγέτη του Κόμματος του
Λαού, «ΥπεΞ») για να ανοίξει η περίκλειστη πόλη υπό τ/κ διοίκηση.
Τι τρέχει με την Αμμόχωστο; Αλλάζουν, πράγματι, τα δεδομένα;
Στη δική μου κρίση, η εξής ερμηνεία στα πράγματα:
Είναι σαφές πως υπάρχουν διαφορετικά κέντρα αποφάσεων στην
τ/κ ηγεσία γύρω από την Αμμόχωστο, άλλα ο Οζερσάι (προηγούνται
οι μελέτες), πιο εριστικός τόνος
από τον Τατάρ (Αμμόχωστος, όπως
Λας Βέγκας), άλλα ο Μ. Ακιντζί
(προέχει η επίλυση), ενώ η Άγκυρα
τηρεί στάση δημόσιας σιωπής.
Κρίνω ότι οι πρωτοβουλίες Τατάρ
και Οζερσάι συνιστούν μια «απάντηση» του νέου, υπό τον Τατάρ,
συνασπισμού εξουσίας στην τ/κ
κοινότητα, στις πρωτοβουλίες που
έχει λάβει η Λευκωσία για το φυσικό
αέριο. Δεν γινόταν αυτό από τον
προηγούμενο, υπό τον Ερχιουρμάν,
συνασπισμό, γιατί βρισκόταν σε
συμφωνία με τον Μ. Ακιντζί στις
προσπάθειες για να κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα για ομοσπονδιακή
λύση στη βάση των εγγράφων του
ΟΗΕ. Οι συσχετισμοί στη «βουλή»
άλλαξαν, και ένας πιο επιθετικός
Κ. Οζερσάι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διαμορφώσει νέα
ατζέντα, με τη σύμφωνη γνώμη του
τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.








Η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση είναι η επιστροφή
στο τραπέζι των συνομιλιών, η ανάπτυξη της διαδικασίας επίλυσης με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες
της 30ής Ιουνίου 2017.
Είναι μια κίνηση με σαφή στόχευση τη φθορά της εικόνας του
Μ. Ακιντζί, ώστε να τον εκθέσουν
ως λιγότερο «μαχητικό» στην υπεράσπιση των τ/κ συμφερόντων,
ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη του ηγέτη των Τ/κ, (Απρίλης
2020). Μέσω της Αμμοχώστου επιχειρείται να συγκροτηθούν νέοι
εκλογικοί συσχετισμοί. Ο Κ. Οζερσάι
εκφράζει ευκρινέστερα τον τουρκοκυπριακό «απορριπτισμό» με λύση του τύπου «δύο κράτη, δίπλαδίπλα», γι’ αυτό και έλαβε μέρος
στο «μυστικό» δείπνο με τον Ν.
Αναστασιάδη στις 4 Ιουνίου, και
επισκέφθηκε την περίκλειστη πόλη
της Αμμοχώστου. Παρατηρώ ότι ο
Κ. Οζερσάι βιάζεται και η βιασύνη,
συχνά, είναι κακός σύμβουλος. Ο
Μ. Ακιντζί αξιοποίησε εγκαίρως
τα όσα συνδέονται με το δείπνο
με τον Ν. Αναστασιάδη και, ως
προς αυτή την αυτή την υπόθεση,
βγήκε κερδισμένος.
Ο Τ/κ ηγέτης Μ. Ακιντζί βλέπει
το θέμα της Αμμοχώστου μέσα από
την προοπτική της συνολικής επίλυσης, «δεν πρέπει να παραβλέπονται τα Η.Ε... να συμβάλουν στη
λύση». Υπογράμμισε δε, ότι «είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το χέρι
μας για συνεργασία σε περίπτωση
που διαπιστώσουμε το παραμικρό
σημάδι για συνεργασία, συνεται-

ρισμό και σύμπραξη». Η απάντηση
Οζερσάι στη θέση Ακιντζί είναι
ντενκτασικής κοπής: «Ε/κ και Τ/κ,
πρέπει να βρουν τρόπο να ζήσουν
μαζί, αλλά η ομοσπονδιακή συνεργασία δεν είναι η λύση» (4/7).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, στην εκδήλωση έξω από
το Προεδρικό Μέγαρο στις 28 Ιουνίου, ζήτησε ξανά «προτεραιότητα»
για την Αμμόχωστο. Ωστόσο, αυτό
το αίτημα είναι ουσιαστικά χωρίς
περιεχόμενο, καθώς το παρατεταμένο κενό στις διαπραγματεύσεις
αποσυντονίζει κάθε πρωτοβουλία
για την Αμμόχωστο. Ουδείς, πλην
Σπέχαρ, ασχολείται με το Κυπριακό.
Η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση είναι η επιστροφή στο τραπέζι των
συνομιλιών, η ανάπτυξη της διαδικασίας επίλυσης με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες της 30ής Ιουνίου
2017. Με βάση αυτό, προτεραιότητα
ισούται με επιστροφή στους κατοίκους της στο πλαίσιο μιας συνολικής επίλυσης. Ταυτόχρονα,
διεκδίκηση προγράμματος για την
ανασυγκρότησης της πόλης που
να είναι ενταγμένο στον επόμενο
κοινοτικό προϋπολογισμό. Έτσι η
Ε.Ε. μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής
στην ανοικοδόμησή της, αν εμείς
θέλουμε, και αν εμείς προτείνουμε
λύσεις που να ενεργοποιούν το κοινοτικό σύστημα για να επιτευχθούν
λύσεις που να υπηρετούν κυπριακά
και κοινοτικά συμφέροντα.
Αυτά μπορεί να γίνουν μόνο αν
σοβαρολογούμε, και μόνο αν οι άλλοι το αντιλαμβάνονται, κατά τον
ίδιο τρόπο. Δυστυχώς, για την Αμμόχωστο, δυστυχώς για όλη την
Κύπρο, αυτό δεν συμβαίνει. Για να
αλλάξει η φορά των πραγμάτων,
απαιτούνται πρωτοβουλίες στο πιο
υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να πειστεί
ο γ.γ. του ΟΗΕ για μια νέα σύνοδο

για την Κύπρο. Τίποτα δεν υπάρχει
στον ορίζοντα που να συνηγορεί
ότι το πιο πάνω είναι πιθανό να
συμβεί. Οι επιστολές Αναστασιάδη
στον γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες
είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Ο γ.γ. έθεσε τους δικούς του
όρους με βάση την εμπειρία που
αποκόμισε σε δύο διασκέψεις για
την Κύπρο στις οποίες έλαβε μέρος,
Ιανουάριος και Ιούνιος 2017: πρώτα
συνομιλίες στο νησί, πρώτα οι δύο
ηγέτες να καλύψουν τις αποστάσεις
στα θέματα που δεν υπάρχουν συγκλίσεις, και, αν αυτό συμβεί, «τηλεφωνήστε μου». Ο Ν. Αναστασιάδης δεν επιθυμεί νέα σύνοδο, πρώτο, γιατί αδιαφορεί για τις επιπτώσεις από τα αδιέξοδα, και, δεύτερο,
γιατί γνωρίζει καλύτερα παντός άλλου, ότι θα ακούσει το όνομά του
ως του κυριότερου υπαίτιου για τη
διάλυση του διαπραγματευτικού
τοπίου.
Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου και
η αποκάλυψη του διαλόγου του με
τον Ν. Αναστασιάδη (4/7), δείχνουν
πως επιβάλλεται αλλαγή πορείας.
Η ένταση βλάπτει την Κύπρο. Η
ανασυγκρότηση της διαδικασίας
επίλυσης, η διπλωματία και οι διαβουλεύσεις με καθαρούς στόχους
ωφελούν τα μέγιστα. Οι επιστολές
ή οι καταγγελίες σε κάθε ευκαιρία
δίνουν τη βολική εντύπωση ότι η
ευθύνη αφορά άλλους, και όχι εκείνους που εκλέγονται για να χειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις. Ευθύνη υπάρχει μέσα από την πολιτική της αδράνειας, κατά συνέπεια,
στην αδυναμία να επηρεάσεις τις
εξελίξεις, όπως συμβαίνει τώρα με
την Αμμόχωστο, από οδηγός της
συνολικής επίλυσης, σε «εφαλτήριο» για άλλες λύσεις...

www.larkoslarkou.org.cy

Πώς μπορούν να προωθηθούν οι ενεργειακοί στόχοι της Κύπρου;

Γ

ια το ριζικό μετασχηματισμό
της ενεργειακής υποδομής της
Κύπρου χρειάζεται η κατάρτιση
ενεργειακών στόχων για την περιβαλλοντική, κοινωνική και παραγωγική μεταρρύθμιση οι οποίοι θα
στηρίζονται στις πιο κάτω αρχές:
• Την εκπόνηση ενεργειακού
σχεδίου προσαρμογής της Κύπρου,
στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της
Ε.Ε., για τη διασφάλιση του διασυνδετικού διασυνοριακού οφέλους με
τη σύνδεση στα ευρωπαϊκά δίκτυα,
την ενίσχυση της ασφάλειας του
εφοδιασμού, τη μικρότερη δυνατή
επιβάρυνση των καταναλωτών και
τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους.
• Τη διαμόρφωση των απαραιτήτων όρων ένταξης και αποθήκευσης, των υψηλής στοχαστικότητας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μελλοντική παρα-
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γωγή και διάθεση ενέργειας με δραστικά μειωμένες τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και άλλων αέριων ρύπων.
• Την προώθηση των σημείων
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στις πόλεις και στους αυτοκινητόδρομους, την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο ηλεκτρικό
σύστημα με την ανάπτυξη ευέλικτων
διατιμήσεων και προτύπων και την
προώθηση μηχανισμών αποθήκευσης ενέργειας.
• Τη μείωση της εξάρτησης από
τα ορυκτά καύσιμα, που όμως θα
συνεχίζουν για πολλές δεκαετίες να
είναι απαραίτητα σε πολλαπλές
εφαρμογές, για την κάλυψη των πολύμορφων ανθρώπινων αναγκών
και των μεταφορών.
• Την παραγωγή και κατανάλωση
ενέργειας με δραστικό περιορισμό
των ανθρακούχων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Τη μεγέθυνση της ενεργειακής
απόδοσης με την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών, καινοτομιών και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, στο κτηριακό απόθεμα, στις
μεταφορές, στις ηλεκτρικές συσκευές
και μηχανήματα, στη θέρμανση και
ψύξη.
• Τον εκσυγχρονισμό όλων των
επιχειρήσεων ενέργειας ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
• Την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και των
γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της,
για την προμήθεια και παραγωγή
ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού
και την ανάδειξη της Κύπρου σε
ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Κύπρου
με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
• Τη διασφάλιση της προμήθειας

ενεργειακών καυσίμων από διαφορετικές πηγές, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τις αξιόπιστες
έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους με ορούς αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας.
• Την επεξεργασία μιας δημοκρατικής και κοινωνικά αποδεκτής
ενεργειακής στρατηγικής, που θα
συναρθρώνει αρμονικά στον ενεργειακό τομέα τη δημόσια, την κοινωνική και την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα προς μια οριζόντια, αποκεντρωμένη και συμμετοχική ενεργειακή βάση, αναπτυγμένη σε εθνικό, τοπικό ακόμη και
κτιριακό επίπεδο, με ισότιμη κατανομή των ενεργειακών πόρων, με
πρόσβαση όλων στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας με προσιτές τιμές,
με τη συμμετοχή και των καταναλωτών στον ενεργειακό σχεδιασμό
μέσω των έξυπνων δικτύων και με-

τρητών, με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που οξύνεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανθρώπινης και ενεργειακά αποδοτικής
ανάπτυξης.
• Την προσπάθεια συγκρότησης
ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού
μοντέλου της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, εναρμονισμένου με την εσωτερική αγορά
ενέργειας της ΕΕ, ικανού να επηρεάσει και τις ενεργειακές εξελίξεις
στην ΕΕ, προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών, της αειφόρας
ανάπτυξης, της μείωσης των θερμοκηπιακών αερίων στο ενεργειακό
μίγμα και της προστασίας του κλίματος.
Υιοθετώντας τις πιο πάνω αρχές
η χώρα μας θα μπορέσει να προωθήσει τους εθνικούς ενεργειακούς

της στόχους προς όφελος των πολιτών της στο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε. Για αυτό χρειάζεται να
δοθεί η απαραίτητη σημασία και το
βήμα στους εμπειρογνώμονες για
κάθε ενεργειακό θέμα. Οι πολιτικές
που θα αναπτύσσονται θα τυγχάνουν
διαβούλευσης και αποδοχής από
την Πολιτεία, έτσι ώστε να μπορούν
να συμφωνούνται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ενεργειακών πολιτικών ανεξάρτητα με την
εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες διακομματικές ενεργειακές
συμφωνίες θα επιτυγχάνεται η συνέχεια στη μακροπρόθεσμη, πέραν
του 2050, ενεργειακή στρατηγική
που θα χαραχθεί προς όφελος των
μελλοντικών γενεών.

Ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς είναι Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
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Φεύγουν δύο
εταιρείες από
τα τουρκικά
τρυπάνια
Τόπο φαίνεται να πιάνουν τα νομικά μέτρα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Θερμό αναμένεται το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις τουρκικές
προκλητικές κινήσεις, σε Αιγαίο
και Ανατολική Μεσόγειο. Σε Αθήνα
και Λευκωσία επικρατεί μια αυξημένη διπλωματική ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έντονη νευρικότητα που καταγράφεται
το τελευταίο διάστημα στην Άγκυρα.
Οι υψηλοί τόνοι από πλευράς υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών,
όπως του υπουργού Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος
απείλησε ακόμα και με νέα εισβολή
στην Κύπρο, παρακολουθούνται
πλην όμως συσχετίζονται με εσωτερικά ζητήματα που καλείται να
διαχειριστεί η Άγκυρα το αμέσως
επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά
εμφανίζεται να είναι το θέμα του
ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S 400, το οποίο δείχνει να
δημιουργεί πίεση. Το σκηνικό στην
Τουρκία αναμένεται να παραμείνει
τεταμένο ενόψει και της παραλαβής
του συστήματος, την ερχόμενη
εβδομάδα και της βέβαιης αντίδρασης από αμερικάνικης πλευράς,
όπως πιστεύεται, και παρά τα όσα
είπαν δημόσια, Ντόναλτ Τράμπ και
Ρετζέπ Ερτογάν. Η κατάσταση με
τους S 400 επηρεάζει τις κινήσεις
των Τούρκων και στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, εκτιμούν
πηγές στη Λευκωσία. Αυτό όμως
που παρακολουθείται με ιδιαίτερη
προσοχή είναι το τι θα ακολουθήσει
την παραλαβή των πυραύλων. Εδώ
εντοπίζεται μια προσπάθεια της Άγ-

κυρας εξισορρόπησης του κλίματος
που θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό,
είτε παραληφθούν οι πύραυλοι είτε
όχι, αυξάνοντας την ένταση στην
περιοχή. Ένας δεύτερος παράγοντας
που φαίνεται να ευθύνεται για την
αυξημένη νευρικότητα της Άγκυρας είναι η τακτική της Λευκωσίας,
απέναντι στις προκλητικές ενέργειες
με τα γεωτρύπανα.

Μια εκ των ξένων εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες στα τουρκικά τρυπάνια είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων, λένε οι πληροφορίες της «Κ». Τα μέτρα που
λαμβάνονται είναι παρόμοια με αυτά που λήφθηκαν εναντίον της Ρωσίας και προβλέπουν την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός της Ε.Ε.

Οι εταιρείες
Η διαρροή πως μετά τα διεθνή
εντάλματα σύλληψης κατά προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες
στο τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής», η Λευκωσία κινείται νομικά
και κατά εταιρειών που έχουν συμβόλαια με τους τούρκους εντός της
Κυπριακής ΑΟΖ, δεν συνέτεινε και
στην αποκάλυψη του προφίλ των
εταιρειών αυτών. Το μόνο που έχει
γίνει γνωστό, από πηγές στη Λευκωσία, είναι ότι πρόκειται για μια
ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι ίδιες
πηγές θέλουν δυο από τις τρεις εταιρείες που συνεργάζονται με την
εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας
να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν, μετά και τις διπλωματικές
αντιδράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πηγές που είναι κοντά στην
διαχείριση του όλου ζητήματος έλεγαν στην «Κ», πως τα υπό λήψη νομικά μέτρα κατά των εταιρειών κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με
τα νομικά μέτρα που έλαβε η Ε.Ε.
στην περίπτωση των κυρώσεων
κατά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα,
όπως φαίνεται και από επίσημες πηγές πληροφόρησης, σε μια περίπτω-









Μέχρι τέλος Ιουλίου
το Υπουργικό αναμένεται
να λάβει δυο σημαντικές
αποφάσεις. Η πρώτη
αφορά την είσοδο
της TOTAL σε πέντε
τεμάχια και η άλλη
την έγκριση του σχεδίου
ανάπτυξης και παραγωγής του «Αφροδίτη».
ση η Ε.Ε. κινήθηκε εναντίον εταιρειών που συνεργάσθηκαν με τη
Μόσχα σε έργα τα οποία υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τα μέτρα που λήφθηκαν κινήθηκαν «στη
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων,
υπό την έννοια ότι, αφενός, δεσμεύονται όλα τα ευρισκόμενα στην
Ε.Ε. περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις εν λόγω οντότητες και,

αφετέρου, τα πρόσωπα και οι οντότητες της Ε.Ε. δεν μπορούν να διαθέσουν κεφάλαια στις οντότητες
αυτές». Σε ό,τι αφορά την περίπτωση
των εταιρειών που συνεργάζονται
με την Τουρκία η εκτίμηση που επικρατεί στη Λευκωσία είναι πως ακόμα και να υπάρξουν αποχωρήσεις,
τα προβλήματα που θα προκληθούν
θα είναι προσωρινής φύσεως μιας
και η εμπειρία του παρελθόντος έχει
δείξει πως η Τουρκία είχε αυξημένη
ικανότητα προσαρμοστικότητας,
στα όποια εμπόδια συναντά. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που
δίνεται είναι αυτό με τις προσπάθειες
της Άγκυρας, στο παρελθόν, να εντοπίσει γεωτρύπανα προς ενοικίαση
που την οδήγησαν στην αγορά δυο.
Μετά τα νομικά μέτρα, ο επόμενος
σταθμός για την Κύπρο είναι η Ε.Ε.
και η λίστα μέτρων που πρέπει να
ετοιμάσει και να παρουσιάσει η Κομισιόν, στη βάση οδηγιών του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αποφάσεις για ΑΟΖ
Παράλληλα με τις κινήσεις που
γίνονται για τις τουρκικές προ-

κλήσεις, η Λευκωσία θεωρεί σημαντικό να δίνεται προς τα έξω
το μήνυμα πως η συμπεριφορά
της Άγκυρας δεν επηρεάζει τους
βραχυπρόθεσμους ενεργειακούς
σχεδιασμούς. Στο πνεύμα αυτό
μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, όπως λένε οι πληροφορίες
της «Κ», θα κλείσουν σημαντικές
εκκρεμότητες που υπάρχουν με
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς,
κάποιες εξ αυτών με την άφιξη
του «Πορθητή», δυτικά της Πάφου.
Κλειστό θεωρείται το ζήτημα επέκτασης της γαλλικής παρουσίας
σε μεγάλο αριθμό τεμαχίων της
κυπριακής ΑΟΖ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», κυβέρνηση από την μία, TOTAL και ΕΝΙ από την άλλη, είναι
σε αχτίνα επισημοποίησης της
συμφωνίας για είσοδο των Γάλλων
σε άλλα πέντε τεμάχια της ΑΟΖ.
Το 7 για το οποίο έχουν επιδείξει
ενδιαφέρον μόνο η TAOTAL και
η ENI, το 8, το 9, το 2 και το 3 όπου
η TOTAL θα συμπεριληφθεί στην
κοινοπραξία των τεμαχίων. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρω-

θεί, λένε οι πληροφορίες, και αυτό
που απομένει είναι οι αποφάσεις
των εταιρειών.

Γεωτρήσεις
Οι προγραμματισμοί για τις εργασίες εντός της ΑΟΖ δεν έχουν
διαφοροποιηθεί λένε αρμόδιες πηγές στην «Κ», το μόνο που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι η χρονική
σειρά με την οποία θα διεξαχθούν
οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις
οι οποίες τοποθετούνται, τέλος
του τρέχοντος έτους αρχές του
2020. Μετά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία
του κοιτάσματος «Αφροδίτη» επί
των αλλαγών του Συμβολαίου Αναλογικού Καταμερισμού, το επόμενο
σημαντικό βήμα είναι η υπουργική
απόφαση επί του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος, απόφαση που αναμένεται επίσης εντός του μήνα Ιουλίου. Απόφαση που θα οδηγήσει στην άδεια
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος
και που ουσιαστικά θα αποτελέσει
ορόσημο στα ενεργειακά της Δημοκρατίας.

Στοίχημα το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Eργου
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΩΤΟΥ

Αποφασισμένο να προχωρήσει σε
βαθιές τομές σε σχέση με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι
το Υπουργείο Παιδείας. Μετά από
πολύμηνες προσπάθειες και τη δημιουργία ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσιάστηκε την Παρασκευή (05/07)
στο Υπουργείο η πρόταση που αφορά
τόσο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όσο και του εκπαιδευτικού
έργου. Τόσο ο υπουργός Παιδείας
Κωνσταντίνος Χαμπιαούρης, όσο
και ο επικεφαλής της επιτροπής Κωστάκης Χρήστου αναφέρθηκαν στη
σημασία που έχει για το εκπαιδευτικό
σύστημα η νέα αυτή πρόταση. Στον
χαιρετισμό του, ο κ. Χαμπιαούρης
εξήρε τη σημασία της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, ως ένα μεγάλο στοίχημα της παρούσας κυβέρνησης,
αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
Κατά την παρουσίαση του σχεδίου,
ο επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης Κωστάκης Χρήστου ανέφερε πως για να γίνει πραγματικότητα αυτό το μεγαλεπήβολο, όπως
το χαρακτήρισε, έργο, μελετήθηκαν
διεθνείς πρακτικές, ενώ η επιτροπή,
η οποία αποτελείται από 17 μέλη,
πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βασικός στόχος του
προγράμματος είναι κατά τον κ.
Χρήστου η βελτίωση της εκπαίδευσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
στη διάρκεια της παρουσίασης, σύμφωνα πάντα με μελέτες και έρευνες
που πραγματοποίησε όλο αυτό το
διάστημα η επιτροπή, διαφάνηκε
πως το 95% των εκπαιδευτικών κρίνονται ως εξαίρετοι. Με το νέο Σύστημα Αξιολόγησης, πρόθεση του
Υπουργείου είναι αυτό το ποσοστό
να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. «Οι εκ-

παιδευτικοί θα τύχουν της αμέριστης
στήριξης και βοήθειας που μπορούμε
να τους δώσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά. Για να είναι επιτυχής και
ουσιαστική η αξιολόγηση κατά τον
κ. Χρήστου, δεν πρέπει να απολέσει
τον παιδαγωγικό της ρόλο. Είναι μια
καθαρά παιδαγωγική διαδικασία
που έχει ως στόχο τη στήριξη των
εκπαιδευτικών για να μπορούν να
προοδεύουν και να διορθώνουν τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις που ενδεχομένως να εντοπιστούν κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης.

αγωγή και για τα στελέχη της εκπαίδευσης). Ειδικό βάρος αποδίδεται στο νέο Σύστημα και στη Μεταξιολόγηση. Ως προς αυτό, χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση
του κ. Χαμπιαούρη πως «όποιος
αξιολογεί αξιολογείται». Αυτό είναι
και το αποτύπωμα που θέλει να
αφήσει το Υπουργείο για την επόμενη μέρα στο δημόσιο σχολείο.

Το χρονικό πλαίσιο

Νέοι θεσμοί
Όσον αφορά τις πρόνοιες του
νέου Συστήματος Αξιολόγησης, την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων, θα επωμιστεί
ένας νέος θεσμός, αυτός του αξιολογητή. Διευθύνσεις κάθε βαθμίδας
ορίζουν κάθε διετία αριθμό αξιολογητών από το σώμα των Επιθεωρητών και των Πρώτων Λειτουργών
Εκπαίδευσης (ΠΛΕ). Ταυτόχρονα,
το Υπουργείο Παιδείας ορίζει έναν
από τους ΠΛΕ ως γενικό αξιολογητή
με ευθύνη τον συντονισμό των αξιολογητών. Οι τελευταίοι ελέγχονται
για την αποτελεσματικότητά τους,
σε βαθμό μάλιστα που υπάρχει εντός
του Σχεδίου πρόνοια αντικατάστασής τους. Ένας αξιολογητής μπορεί
να διατηρήσει τη θέση για τέσσερα
χρόνια το μέγιστο (δύο θητείες των
δύο χρόνων).
Προωθείται, επίσης, και ο θεσμός
των ανώτερων εκπαιδευτικών. Στην
ουσία, όπως σχηματικά τους κατέταξε ο κ. Χρήστου, θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι των βοηθών
διευθυντών και των εκπαιδευτικών.
Ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 10%
του συνολικού αριθμού των βοηθών
διευθυντών. Σε περίπτωση κατά

Μεγάλο βάρος από το Υπουργείο δίδεται στην ποιοτική και με μετρήσιμους όρους αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του

εκπαιδευτικού έργου. Ως προς αυτό, θεσπίζονται δύο ειδών αξιολογήσεις, η αυτοαξιολόγηση και η Εξωτερική Αξιολόγηση.








Το αργότερο μέχρι τα
Χριστούγεννα πρέπει να
«κλειδώσει» η μορφή και
το περιεχόμενο του Συστήματος Αξιολόγησης.
την οποία ένας εκπαιδευτικός θεωρήσει άδικη την αξιολόγησή του,
θα μπορεί να απευθύνεται στην
Επιτροπή Ενστάσεων που δημιουργείται επίσης με το νέο Σύστημα. Η επιτροπή αυτή, όπως προνοεί
το σχέδιο, θα είναι τριμελής και
τα μέλη της θα διορίζονται απευθείας από τον Υπουργό.
Μεγάλο βάρος από το Υπουργείο

δίδεται στην ποιοτική και με μετρήσιμους όρους αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Ως προς αυτό, θεσπίζονται δύο ειδών αξιολογήσεις. Η
πρώτη, επονομαζόμενη Εσωτερική
Αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) θα
γίνεται αποκλειστικά εντός της
Σχολικής Μονάδας και θα αποτελείται από τετραμελή επιτροπή
αποτελούμενη από το διευθυντή,
έναν βοηθό διευθυντή και δύο εκπαιδευτικούς. Η Εξωτερική Αξιολόγηση θα διαδέχεται την αυτοαξιολόγηση και θα παρέχει ανατροφοδότηση στο σχολείο και διενεργείται από τρεις αξιολογητές. Η
εξωτερική αξιολόγηση θα εφαρμόζεται κάθε τρίτο έτος.

Όσον αφορά την αξιολόγηση
του προσωπικού, αυτή σύμφωνα
με τον κ. Χρήστου, πρέπει να είναι
συστηματική και μετρήσιμη, γιατί
στόχος είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών και η διαρκής βελτίωσή
τους. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν
ευκαιρίες για διαμορφωτική αξιολόγηση σε τρεις φάσεις της σταδιοδρομίας τους. Αρχικά πριν από
τη μονιμοποίηση (για αντικαταστάτες, συμβασιούχους εκπαιδευτικούς και Επί Δοκιμασία εκπαιδευτικούς), σε δεύτερο χρόνο μετά
τη μονιμοποίηση και πριν από την
προαγωγή (για όλους τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς) και ακολούθως
αμέσως πριν και μετά την προαγωγή
(για όσους ενδιαφέρονται για προ-

Το εν λόγω σχέδιο ξεκίνησε να
συντάσσεται εδώ και οκτώ μήνες,
και για να αποκτήσει τη τελική του
μορφή συνέβαλαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, Συνομοσπονδίες Γονέων,
Παιδοβουλή, επιθεωρητές, διευθυντές Μέσης, Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως επίσης και Διευθυντές
Σχολείων).
Όπως τόνισε, μάλιστα, ο υπουργός, ο διάλογος ουσιαστικά εισέρχεται πλέον στην τελική του φάση.
Οι φορείς στο σύνολό τους έλαβαν
την πρόταση του Υπουργείου και
καλούνται μέχρι τις 19 Αυγούστου
να παραδώσουν στο Υπουργείο τις
προτάσεις τους, ώστε αυτές να τύχουν μελέτης. Σύμφωνα πάντα με
τον κ. Χαμπιαούρη, το αργότερο
μέχρι τα Χριστούγεννα του τρέχοντος έτους πρέπει να «κλειδώσει» η
μορφή και το περιεχόμενο του Συστήματος Αξιολόγησης. Η επιτυχία
της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης,
έγκειται εν πολλοίς και στην τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων. Ο κ. Χαμπιαούρης έθεσε τον ορίζοντα Δεκεμβρίου ως «μεγάλο στοίχημα»,
για να μπορεί το νέο Σύστημα Αξιολόγησης να εφαρμοστεί στα δημοτικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο
του 2021.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Τρύπα στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
Ο πύραυλος στον Πενταδάκτυλο ανέδειξε την απουσία του σχεδίου Renegade και θεσμοθετημένων διαδικασιών επέμβασης
Η επίσημη αντίδραση της Λευκωσίας
για τα όσα άφησε πίσω της η πρόσκρουση ενός αγνώστου αντικειμένου στο Πενταδάκτυλο, S-200
σύμφωνα με την επικρατέστερη
εκδοχή, αποκαλύπτει την ανησυχία
σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, όχι τόσο για τα αποτελέσματα
της έκρηξης, αλλά για το πώς προκλήθηκε. Το σενάριο/φόβος, η Κύπρος να αποτελέσει «στόχο» ενός
αδέσποτου πυραυλικού όπλου ήταν
υπαρκτό και είχε διατυπωθεί την
περίοδο που η δυτική συμμαχία
ετοιμαζόταν να πλήξει το καθεστώς
της Δαμασκού, το 2013. Ωστόσο,
τότε η Κυπριακή Δημοκρατία σε
συνεργασία με Αμερικανούς και








Η ανάγκη υιοθέτησης
του σχεδίου Renegade
από την Κύπρο είχε
παρουσιαστεί επί
αρχηγίας της Ε.Φ.
από τον Στυλιανό Νάση.
Ωστόσο, για άγνωστους
λόγους το σχέδιο
παρέμεινε στα συρτάρια.
Βρετανούς είχαν θέσει σε εφαρμογή
αντιπυραυλική ομπρέλα με μέσα
της Εθνικής Φρουράς και των Βρετανικών Βάσεων. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι τι δεν
λειτούργησε, στην παρούσα φάση,
με αποτέλεσμα ο ρωσικός πύραυλος
της συριακής αεράμυνας να εισέλθει εντός της κυπριακής επικράτειας και να καταλήξει στον Πενταδάκτυλο, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Μια εξέλιξη που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχει προκαλέσει πονοκεφάλους, σε στρατιωτικό
επίπεδο. Επί του προκειμένου απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από
γειτονικές χώρες από τις οποίες
θα ζητηθούν πληροφορίες. Ωστόσο,
όποια στοιχεία και αν δοθούν αυτό
το οποίο υπάρχει ως διαπίστωση
είναι πως παρά τα συστήματα προστασίας που υπάρχουν, ένα πεπαλαιωμένο πυραυλικό σύστημα κατάφερε να πιάσει τους πάντες στον
ύπνο.

Κενά σε διαδικασίες
Η «Κ» με αφορμή το περιστατικό
του Πενταδακτύλου αναζήτησε
πειστικές απαντήσεις, από στρατιωτικές πηγές, για την απουσία
έγκαιρου εντοπισμού του πυραύλου που εισήλθε και διέσχισε, αό-

ρατο, τη μισή κυπριακή επικράτεια.
Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν
οδηγούν στο συμπέρασμα πως ενώ
τα συστήματα αυτοπροστασίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίνονται αρκούντως ικανοποιητικά,
μεγάλος ασθενής παραμένουν οι
θεσμοθετημένες διαδικασίες αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών. Νοουμένου ότι τα χρονικά
περιθώρια που υπάρχουν για αντιμετώπιση συμβάντων, όπως αυτό
του Πενταδακτύλου είναι στενά,
αυτό το οποίο απουσιάζει είναι το
πλαίσιο εκείνο που να καθορίζει
επ’ ακριβώς την αντίδραση αλλά
και την αντιμετώπιση, όπως μας
επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.
Τα κενά που εντοπίζονται στον
αέρα επεκτείνονται στη θάλασσα
και στη φύλαξη των συνόρων της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

των ελικοπτέρων. Τα ελικόπτερα
στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζεται, πως μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα ως ραδιοταξί. «Δεν
τα παρακολουθεί κανείς, δεν είναι
αρμόδιος κανείς, δεν θέλει να τα
βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν διαδικασίες, να κάνει ποιος, τι». Ωστόσο,
η ίδια πηγή υποστηρίζει ένθερμα
πως η υποδομή που υπάρχει στην
Εθνική Φρουρά δίνει δυνατότητες.
«Είναι σε θέση, δεν λέμε ότι είναι
τα καλύτερα που υπάρχουν, αλλά
σε ένα μεγάλο βαθμό μπορούν να
κάνουν τη δουλειά τους. Το προσωπικό όμως είναι περιορισμένο, γιατί
θα πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη
βάση. Στην Κύπρο βασιζόμαστε στα
υπάρχοντα ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων, αυτό είναι
κοστοβόρο, μπορεί να έχει και συνέπειες επιχειρησιακές. Υπάρχει
όμως μερικώς η δυνατότητα».

Σχέδιο Renegade
Στρατιωτική πηγή, με αρκετά
χρόνια παρουσίας στην ηγετική
δομή της Εθνικής Φρουράς μας περιέγραψε μια κατάσταση που στην
καλύτερη των περιπτώσεων προκαλεί προβληματισμό. Κομβικό σημείο του όλου ζητήματος, όπως μας
είπε αρκετές φορές, είναι πως η
Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις λιγοστές χώρες χωρίς σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης συμβάντων, όπως αυτό του Πενταδακτύλου, αλλά και χωρίς θεσμοθετημένες διαδικασίες αντιμετώπισης.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
που μας δόθηκε για τα κενά που
υπάρχουν είναι η απουσία του συστήματος Renegade, μια θεσμοθετημένη διαδικασία για τις ενέργειες
που γίνονται για ένα αεροπορικό
ή πυραυλικό μέσο το οποίο δεν
αναγνωρίζεται. Το σύστημα Renegade προέκυψε μετά την επίθεση
της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι ΝΑΤΟϊκής προέλευσης που προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους και σκοπό
έχει την αντιμετώπιση απειλών
που δεν αναγνωρίζονται. Σύμφωνα
με έγκυρες πηγές της «Κ», το σχέδιο
Renegade παρουσιάσθηκε στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας,
χωρίς ωστόσο να υιοθετηθεί και
να εφαρμοσθεί. Όπως είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, επί εποχής
Στυλιανού Νάση στην ηγεσία της
Εθνικής Φρουράς, η αναγκαιότητα
του συγκεκριμένου σχεδίου είχε
παρουσιαστή αρμοδίως, επίμονα,
ωστόσο για λόγους που παραμένουν άγνωστοι δεν υλοποιήθηκε
ποτέ. Επίσης, σε μια σύσκεψη που
είχε γίνει στις 27 Αυγούστου 2013
στο Τρόοδος, ο αντιστράτηγος Νάσης είχε θέσει χωρίς περιστροφές

Ο «αδέσποτος» S-200

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η Εθνική Φρουρά διαθέτει δύο αντιβαλλιστικά συστήματα, τα οποία κάτω από προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτουν
την κυπριακή επικράτεια από πυραυλική ή αεροπορική επίθεση. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται από
στρατιωτικής πλευράς είναι η απουσία διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών εν καιρώ ειρήνης.

Το ελληνικό Renegade
Στην περίπτωση της Ελλάδας για την αντιμετώπιση μέσου σε
κατάσταση RENEGADE που θα μπορούσε να προσαρμοσθεί
στα κυπριακά δεδομένα, αρμόδιοι είναι:
 Η Εθνική Κυβερνητική Αρχή (πρωθυπουργός ή ΥΕΘΑ)
 Η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)
 Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
 Το ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων)
 Ο αρχηγός ΓΕΑ (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας)
 Το ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ (Κέντρο Επιχειρήσεων)
 Ο αρχηγός ΑΤΑ
 Το ΑΤΑ/ΕΚΑΕ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας)
 Τα ΚΕΠ (Κέντρα Ελέγχου Περιοχής) της ΠΑ
 Τα ΑΦΑΝΧ (τα α/φ αναχαίτισης οπλισμένα με κ/β) και
οι συστοιχίες Κ/Β του συστήματος αεράμυνας της χώρας

όλα τα ζητήματα που αφορούσαν
την αμυντική προστασία. Πρόσωπα
που ήταν παρόντα στη σύσκεψη
μάς έλεγαν, εκ των υστέρων, πως
η ενημέρωση Νάση προκάλεσε
«σοκ» με την επισήμανση πως
«από εκεί και πέρα η πολιτική ηγεσία είναι αρμόδια να αποφασίσει».
Η ίδια πηγή μας επισήμανε πως η
Κύπρος θα μπορούσε να είχε προσαρμόσει στα δικά της δεδομένα,

το σχέδιο Renegade που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα.

Μέσα υπάρχουν
Το σχέδιο Renegade, όπως μας
εξηγήθηκε, δεν είναι τίποτε περισσότερο από θεσμοθετημένες διαδικασίες. Δηλαδή τι κάνει το εθνικό
κέντρο επιχειρήσεων, τι κάνει ο χειριστής που εντοπίζει ένα μέσο που
δεν αναγνωρίζεται, ποιος παίρνει

την απόφαση υπό την ασφυκτική
πίεση του χρόνου, όπως μας τονίσθηκε. Η διαδικασία εν τέλει παραπέμπει στο κλιμάκιο που αποφασίζει
όποια ώρα της ημέρας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας
διαδικασιών, αφορά τις πτήσεις ελικοπτέρων εντός της κυπριακής επικράτειας. Όπως υποστηρίζεται από
στρατιωτικές πηγές δεν υπάρχουν
διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας

Ένα από τα βασικά ζητούμενα
που αφήνει πίσω του το «τυφλό»
χτύπημα στον Πενταδάκτυλο είναι
το πώς ο S-200 οδηγήθηκε στον τελικό του προορισμό. Επί του προκειμένου οι επιτελείς της Εθνικής
Φρουράς καίγονται για απαντήσεις,
προκειμένου να προβούν σε διορθωτικές παρεμβάσεις κάλυψης των
κενών που διαπιστώθηκαν. Με βάση
τις πρώτες εκτιμήσεις που γίνονται
η αδέσποτη πορεία του πυραύλου
αποδίδεται σε δύο παράγοντες:
-Η ισραηλινή αεράμυνα να αναχαίτισε τον πύραυλο με ηλεκτρονικά
αντίμετρα. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας να δημιούργησε
ψευδή ίχνη/στόχων, παραπλανώντας
τον πύραυλο και οδηγώντας τον μακριά από τον αρχικό του στόχο. Εάν
ο στόχος π.χ. ήταν ένα πολεμικό αεροσκάφος, ο στόχος ενεργοποιεί
τον παρεμβολέα αυτοπροστασίας
προκειμένου να διακοπεί η ιχνηλάτηση / εγκλωβισμός του, από ένα
εχθρικό ραντάρ.
-Η ισραηλινή αεράμυνα μέσω πολεμικού αεροσκάφους να προσχώρησε σε σκληρό ελιγμό αποφυγής
του πυραύλου, στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Δηλαδή ο στόχος εντοπίζει την απειλή προχωρά σε ελιγμό
προκειμένου ο πύραυλος να απωλέσει τον εγκλωβισμένο στόχο.
Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες
με τους οποίους μίλησε η «Κ» μας
έλεγαν πως υπάρχει και ένας τρίτος
παράγοντας προκειμένου ένας στόχος να αποφύγει την απειλή. Να
εφαρμόσει ηλεκτρονικά αντίμετρα
δημιουργίας «μεταλλικού» τοίχου
πάνω στον οποίο εκρήγνυται ο πύραυλος. Κάτι που δεν συνέβη στην
περίπτωση του Πενταδακτύλου.

Δίκτυο φύλαξης
θαλάσσιων συνόρων

Το BUK M1-2 είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η ΕΦ στην αντιαεροπορική κάλυψη.

Το ΤΟΡ Μ1 αποκτήθηκε από την ΕΦ μετά την κατάληξη των S-300 στην Κρήτη.

Αντιπυραυλικό σύστημα BUK M1-2

Το επίσης ρωσικό σύστημα TOR M1

Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα BUK M1-2 είναι ο πυρήνας
της αντιαεροπορικής ομπρέλας
της Κύπρου. Αποκτήθηκε από
την Εθνική Φρουρά στις αρχές
του 2000 και παρουσιάσθηκε επίσημα στη στρατιωτική παρέλαση
για την ημέρα της Ανεξαρτησίας
το 2018. Το συγκεκριμένο οπλικό
σύστημα περιγράφεται από στρατιωτικούς ως ό,τι καλύτερο διαθέτει η Εθνική Φρουρά για το
σύστημα αντιαεροπορικής κάλυψης.
 1 ραντάρ πρόσκτησης στόχων
μακράς εμβέλειας 9S18 1-1 Snow
Drift
 4 εκτοξευτές TELAR 9A310M12 και 4 φορτωτές-εκτοξευτές TEL

Το ΤΟΡ Μ1, επίσης, ρωσικής κατασκευής και προέλευσης, εντάχθηκε
στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς μετά την κατάληξη του ρωσικού
αντιπυραυλικού συστήματος S-300
στην Κρήτη. Η αγορά του συστήματος πραγματοποιήθηκε από την
Ελλάδα και ένας αριθμός συστοιχιών
TOR M1 παραδόθηκε στην Ε.Φ. ως
αντιστάθμισμα για τους S-300. Το
TOR-M1 μπορεί να αντιμετωπίσει
πυραύλους Cruise, κατευθυνόμενες
βόμβες, ελικόπτερα υποστήριξης
πυρός και αεροσκάφη που πετούν
σε πολύ χαμηλό ύψος και είναι δύσκολο να εντοπιστούν.
 25 χλμ. μέγιστη απόσταση ανίχνευσης στόχου
 48 στόχοι ταυτόχρονης ανίχνευ-

9A39M1-2
 4 πύραυλοι εδάφους αέρος
9Μ317 ανά εκτοξευτήρα με εμβέλεια τα 42 χλμ.
 Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου
9S470M1-2 το οποίο μπορεί να
διασυνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο αεράμυνας
 Ραντάρ πρόσκτησης στόχων
9S18 1-1 Snow Drift που μπορεί
να εντοπίσει στόχους μεγέθους
μαχητικού σε απόσταση 100-140
χλμ.
 Ανίχνευση στόχων σε ύψος 60
μέτρων σε ακτίνα 25 χλμ.
 Ανίχνευση ελικ0πτέρων που πετούν σε ύψος 30 μέτρων μπορούν
να ανιχνευθούν από απόσταση
10 χλμ.

σης/παρακολούθησης
 2 στόχοι βάλλονται ταυτόχρονα
 1.000 μέτρα ελάχιστη γραμμή ζώνης
καταστροφής στόχου
 12.000 μέτρα μέγιστη γραμμή ζώνης
καταστροφής στόχου
 10 μέτρα ελάχιστο ύψος καταστροφής στόχου
 6.000 μέτρα μέγιστο ύψος καταστροφής στόχου
 0,1 τ.μ. ελάχιστη ανακλώμενη επιφάνεια στόχου
 700 μ./δευτ. μέγιστη ταχύτητα στόχου
 5-8 δευτ. ελάχιστος χρόνος αντίδρασης
 10 μέτρα εκρηκτική κεφαλή
 30g μέγιστο όριο φόρτου ελιγμών
 65 χ.ΑΩ μέγιστη ταχύτητα σε δύσκολο δρόμο

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει το
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και επιτήρησης της κυπριακής επικράτειας στη θάλασσα.
Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας αποφάσισε τα χρηματοδότηση τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, ένα σύστημα το οποίο,
ωστόσο, περιορίζεται στην πλευρά
του Αιγαίου και δεν επεκτείνεται
προς την Κύπρο. Με βάση την
απόφαση που πάρθηκε η Ε.Ε. θα
χρηματοδοτήσει το έργο με 50
εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιτρέψει
στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) να έχει
έγκαιρη γνώση της κατάστασης
στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο και επί 24ωρου βάσεως. Πρωταρχικός σκοπός είναι η παρακολούθηση των προσφυγικών ροών και η πάταξη της εγκληματικότητας, αλλά θα χρησιμοποιηθεί
για να παρέχει πληροφορίες και
για εξωτερικές απειλές. Με δεδομένη της απόφαση της Ε.Ε., πέρα
από τα ερωτήματα που τίθενται
για αποκλεισμό της κυπριακής
επικράτειας από το ευρωπαϊκό
Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, αυτό που
παραμένει άγνωστο είναι το κατά
πόσο οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν αυτόνομα για ενίσχυση του
πλαισίου επιτήρησης και έγκαιρης

προειδοποίησης στηριζόμενες
σε υπάρχουσες υποδομές. Μια
τέτοια περίπτωση είναι το καλώδιο οπτικών ινών POSEIDON που
έχει αναπτυχθεί εντός της κυπριακής ΑΟΖ από τη Cyta για σκοπούς εξυπηρέτησης των εταιρειών
υδρογονανθράκων. Το συγκεκριμένο καλώδιο στην παρούσα φάση χρησιμοποιείται μόνο για την








H Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει το έργο με 50
εκατ. ευρώ, το οποίο
θα επιτρέψει στο Λιμενικό Σώμα να έχει
έγκαιρη γνώση της κατάστασης στη θάλασσα
σε πραγματικό χρόνο
και επί 24ωρου βάσεως.
αποστολή μετεωρολογικών δεδομένων στις ΗΠΑ. Όπως μας
εξηγήθηκε, από πηγές του ημικρατικού οργανισμού, το καλώδιο
POSEIDON θα μπορούσε να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο
κομμάτι της έγκαιρης προειδοποίησης μεταναστευτικών ροών
και αποτελεσματικής φύλαξης
των θαλάσσιων συνόρων.
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H επιστροφή της Ρωσίας μετά την Κριμαία
Υπερψήφισε η Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της Ρωσίας εν μέσω αντιδράσεων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

τον Κωνσταντίνο Ευστάθιου να
ασκεί την ψήφο εκ μέρους του κ.
Λουκαΐδη λόγω της κηδείας του
Δημήτρη Χριστόφια.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης,
μιλώντας στη «Κ» εξήγησε ότι το
βασικό θέμα είναι η επιβολή κυρώσεων στην κοινοβουλευτική
ομάδα της Ρωσίας τη στιγμή που
η χώρα συμμετέχει στο Συμβούλιο
της Ευρώπης σε επίπεδο υπουργών,
κάτι το οποίο είναι αντιφατικό. Ο
κ. Λουκαΐδης τόνισε ότι η συζήτηση
θα έπρεπε να επικεντρωθεί γύρω
από τη διαμόρφωση μιας ενιαίας
διαδικασίας επιβολής κυρώσεων,
ένα θέμα πάνω στο οποίο έχει γίνει
αρκετή δουλειά, και διερωτήθηκε
για ποιο λόγο δεν προχώρησε η
κοινοβουλευτική συνέλευση του
Συμβούλιου της Ευρώπης σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αφού
η συζήτηση αφορούσε θέμα, όπως
λέχθηκε, εισβολής και κατοχής. Ο
κ. Λουκαΐδης ανέφερε πως Ρώσοι
πολίτες ακόμη και βουλευτές προσφεύγουν στο ΕΔΑΔ για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και
θα ήταν παράλογο να τους αποκοπεί η πρόσβαση.
Η Στέλλα Κυριακίδου επισήμανε
πως η απόφαση της συνέλευσης
δεν ήταν κάτι που συνέβη σε μια
στιγμή, αλλά ήταν μια διαδικασία
που διήρκησε 4 περίπου χρόνια,
τόσο κατά τη διάρκεια της δικής
της προεδρίας μεταξύ 2017 – 2018
όσο και μετέπειτα για γεφύρωση
των διαφορών και αποκλιμάκωση
της κρίσης στις σχέσεις μεταξύ
Συμβουλίου της Ευρώπης και Ρωσίας. Η προσέγγιση αυτή, όπως
μας λέχθηκε, αφορούσε μια συνολική αλλαγή στους κανονισμούς
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης και
το σύστημα κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν για όλες τις
47 χώρες και όχι μόνο τη Ρωσική
Ομοσπονδία.

Σε μια απόφαση που αντιτάχθηκαν
χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ,
καθώς επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Σουηδία, η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ψήφισε την περασμένη Τρίτη να αποκαταστήσει πλήρως τα
δικαιώματα της Ρωσίας, τα οποία
είχαν παγώσει μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Η απόφαση αίρει τα μέτρα που πάρθηκαν
τον Απρίλιο του 2014 με το ψήφισμα
1990. Πέντε χρόνια μετά με 118
ψήφους υπέρ, 62 κατά και 10 αποχές η συνέλευση ενέκρινε την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων της Ρωσίας εν μέσω προειδοποιήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία για οριστική αποχώριση από







«Πώς μπορείς να εξασκήσεις οποιαδήποτε
μορφή πίεσης σε μια
χώρα μέλος του Οργανισμού, η οποία δεν είναι
εκεί;».
το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση που
υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών της συνέλευσης
ήταν ότι εάν η Ρωσία εγκαταλείψει
το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό
θα σήμαινε ότι οι Ρώσοι πολίτες
δεν θα είχαν πλέον το δικαίωμα
να προσφύγουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γεγονός που θα
είχε αρνητικό αντίκτυπο στο έργο
ενός οργανισμού του οποίου ο διακηρυγμένος στόχος είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου στην Ευρώπη.
Στην αντίπερα όχθη οι αντίπαλοι

Στο Στρασβούργο λειτούργησε καταλυτικά το σκεπτικό πως δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό ούτε ακόμη και το πολύ

σημαντικό θέμα της Κριμαίας η μη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εργασίες της Συνέλευσης.
της απόφασης υποστήριξαν ότι το
ψήφισμα, που εγκρίθηκε τις πρωινές ώρες στην έδρα του Συμβουλίου
στο Στρασβούργο, είναι η πρώτη
ρωγμή στις διεθνείς κυρώσεις που
επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας το
2014. Οι πολέμιοι της πρότασης
πρόταξαν ότι μια τέτοια απόφαση
ξεκινά τη διαδικασία ομαλοποίησης
των σχέσεων με τη Μόσχα και στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη νομιμοποιεί την προσάρτηση της Κριμαίας. Αντιπρόσωποι της Ουκρανίας, της Λετονίας και της Πολωνίας
εξέφρασαν την απογοήτευσή τους,
δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή
υπονομεύει βασικές αξίες της Ευρώπης.

Ενδιαφέρον ήταν επίσης το γεγονός ότι το ψήφισμα τέθηκε με
τρόπο που δεν ανέφερε τη Ρωσία.
Αντί αυτού το ψήφισμα εστιάστηκε
στα δικαιώματα των μελών της Συνέλευσης να ψηφίζουν και να εκφράζονται χωρίς να αναστέλλονται
τα δικαιώματά τους. Οι επικριτές
επεσήμαναν πως τέσσερα ονόματα
στη ρωσική λίστα με τα ονόματα
των αντιπροσώπων της Ρωσίας
στη Κοινοβουλευτική Συνέλευσή
υπόκεινται σε κυρώσεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά
τα ονόματα είναι και ο Leonid Slutsky, πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμας,
τον οποίο η ρωσική κυβέρνηση

πρότεινε για τη θέση του αντιπρόεδρου της κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Η απόφαση για άρση
των μέτρων υλοποιήθηκε και με
την υποστήριξη βουλευτών από
Γαλλία και Γερμανία με γνώμονα
να διατηρηθεί ανοιχτή η επικοινωνία με τη Μόσχα σε μια περίοδο
αυξανόμενων εντάσεων.

Ευρωπαϊκές αξίες
Εκπροσωπώντας την Κύπρο, η
Στέλλα Κυριακίδου πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο πρώην αντιπρόεδρος
της Συνέλευσης Γιώργος Λουκαΐδης
ψήφισαν υπέρ της απόφασης με

«Προσωπικά δεν συμμερίζομαι
την άποψη πως η Συνέλευση ενέκρινε την διαπίστευση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας λόγω οικονομικών
συμφερόντων, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Λόγω δηλαδή της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην
οποία περιήλθε γενικότερα ο Οργανισμός, συνεπεία της μη καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς της Ρωσίας στο Συμβούλιο της
Ευρώπης», είπε η κ. Κυριακίδου.
«Αν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
κινείτο με οικονομικές παραμέτρους, τότε σίγουρα θα σκεφτόταν
διπλά, π.χ. πριν επανατοποθετήσει
την Τουρκία υπό από καθεστώς
παρακολούθησης».
Στο Στρασβούργο, όπως όλα
έδειξαν, λειτούργησε καταλυτικά
το σκεπτικό πως δεν εξυπηρετεί
κανέναν σκοπό, ούτε ακόμη και
το θέμα της Κριμαίας, η μη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στις εργασίες της Συνέλευσης.
«Πώς μπορείς να εξασκήσεις οποιαδήποτε μορφή πίεσης σε μια χώρα
μέλος του Οργανισμού η οποία δεν
είναι εκεί. Αν δεν είναι εκεί δεν
μπορείς να συνομιλήσεις ακόμη
και για να την κατακρίνεις». Η Κύπρια βουλευτής τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπαναχώρηση από τις
αρχές και αξίες του Συμβουλίου
της Ευρώπης και εξέφρασε συμπαράσταση προς τον ουκρανικό
λαό. «Με την πρόσφατη απόφαση
της συνέλευσης, γνωρίζω πως ο
φίλος λαός της Ουκρανίας ένιωσε
απογοήτευση ακόμη και θυμό. Δεν
είναι όμως και θέλω να το τονίσω
αυτό υπαναχώρηση από τις αρχές
και αξίες μας ως Οργανισμός. Δεν
πρόκειται να σταματήσουμε να
παλεύουμε γι’ αυτά τα ιδεώδη, γιατί
άλλωστε αυτές οι αρχές και αξίες
είναι ο λόγος ύπαρξης αυτού του
πανευρωπαϊκού οργανισμού με 47
χώρες μέλη συμπεριλαμβανομένων
όλων των χωρών μελών της Ε.Ε.».

Στην κόψη του ξυραφιού η Ανατολική Μεσόγειος
Αναγκαία η διαμεσολάβηση τρίτων χωρών για την αποφυγή μιας στρατιωτικής αναμέτρησης του Ιράν με το δίδυμο ΗΠΑ-Ισραήλ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι λανθασμένοι υπολογισμοί του Ιράν ενδέχεται να επιφέρουν μετατόπιση από την γκρίζα
ζώνη στην κόκκινη, δηλαδή, στρατιωτική ανάφλεξη». Αυτήν την προειδοποίηση έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα υψηλόβαθμο στέλεχος της ισραηλινής κυβέρνησης
στο Ιράν.
Σε συνεννόηση με την ηγεσία
του Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ
στοχεύει στον τερματισμό του προγράμματος του Ιράν για απόκτηση

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα,
ακόμη και αν πρέπει να
δράσει μόνο του», τόνισε
ο υπουργός Εξωτερικών
του Ισραήλ, Israel Katz.
πυρηνικών όπλων και την ευθυγράμμιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τις κατευθυντήριες γραμμές
που επιβάλλει το δίδυμο Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναλυτές
προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα και
τονίζουν ότι ο απώτερος στόχος
αυτού του διδύμου είναι η τελική
ανατροπή του ιρανικού, θεοκρατικού καθεστώτος. Το Ιράν, από
την πλευρά του τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει όλο και περισσότερη αδιαλλαξία στο ζήτημα των
πυρηνικών φιλοδοξιών του, ανακοινώνοντας ότι είναι έτοιμη να
ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια για
τον εμπλουτισμό του ουρανίου και
την επιστροφή στους ρυθμούς της
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Το Ιράν, από την πλευρά του τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει όλο και περισσότερη αδιαλλαξία στο ζήτημα των πυ-

ρηνικών φιλοδοξιών του.

προηγούμενης περιόδου για την
ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος.

Δυο επιλογές για Ιράν
Στο ζήτημα του Ιράν το γειτονικό
Ισραήλ δεν έχει ψευδαισθήσεις. Η
Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται
μεταξύ δυο επιλογών. Είτε υποκύπτει στις αυστηρές κυρώσεις και
αποδέχεται τους δυτικούς όρους
είτε επιλέγει έναν καταστροφικό
πόλεμο τόσο για τον εαυτό της όσο
και για την ευρύτερη περιοχή. Το
Ισραήλ, δε, προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή σε οποιαδήποτε πιθανή κλιμάκωση στον
Περσικό Κόλπο, καθώς εξακολουθεί
να αυξάνεται η ένταση μεταξύ του

Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό δήλωσε την προηγούμενη
εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών
του Ισραήλ, Israel Katz, ο οποίος
πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό, και έτσι το
Κράτος του Ισραήλ εξακολουθεί
να εστιάζει στη στρατιωτική προετοιμασία για την περίπτωση που
θα πρέπει να ανταποκριθεί στα σενάρια κλιμάκωσης». Λίγο μετά από
αυτές τις δηλώσεις, μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού, ο ΥΠΕΞ της γειτονικής
χώρες πρόσθεσε ότι ενώ οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την
Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποτρέψουν τη σύγκρουση, το Ισραήλ θα
μπορούσε να ενεργήσει μονομερώς

για να αποτρέψει το Ιράν από το
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο
κ. Katz πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν
έχει καμία ελπίδα σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο και ως εκ τούτου,
υπάρχει η ευκαιρία, μέσω της σκληρής οικονομικής πίεσης και των
συνολικών κυρώσεων, για την πρόληψη μιας σύρραξης, «Το Ισραήλ
δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ακόμη και
αν πρέπει να δράσει μόνο του»,
τόνισε ο υπουργός.

Επιμένει η Τεχεράνη
Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα μηνύματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ υπήρξε σχεδόν
άμεση. Την προηγούμενη Τετάρτη

ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί
δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία
θα αυξήσει το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου πέρα από το ανώτατο όριο του 3,67% που ορίζεται
στην συμφωνία JCPOA. Αυτό θα
συμβεί σε περίπτωση που Η.Β.,
Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Κίνα και
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. Επίσης,
ο πρόεδρος Ρουχανί ανέφερε ότι
ο πυρηνικός αντιδραστήρας Arak
του Ιράν, ο οποίος συμφωνήθηκε
να επανασχεδιαστεί στο πλαίσιο
μιας πυρηνικής συμφωνίας, θα συνεχίσει τις προηγούμενες δραστηριότητές του μετά τις 7 Ιουλίου, αν
οι άλλοι υπογράφοντες της συμφωνίας δεν τηρήσουν τους όρους
της συμφωνίας.
Την ίδια ώρα, στην Τεχεράνη
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της
κυβέρνησης δεν αποκλείουν κανένα σενάριο και ενδεχόμενο. Στους
κύκλους της κυβέρνησης κυκλοφορεί η πληροφορία ότι οι Ένοπλες
Δυνάμεις και οι Δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έχουν λάβει
διαταγές για να προετοιμαστούν
για το πιο «δύσκολο πολεμικό σενάριο». Τα επιχειρησιακά σχέδια
της Τεχεράνης δεν αφορούν αποκλειστικά το Ιράν και προβλέπουν
ένα μεγάλο πολεμικό μέτωπο, το
οποίο θα απλώνεται από τα σύνορα
Ιράν-Πακιστάν-Αφγανιστάν μέχρι
τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου, τη Συρία, τον Λίβανο και
την Παλαιστίνη.

Τα τρία στρατόπεδα
Διεθνείς αναλυτές προσπαθούν
να ερμηνεύσουν τις νέες κινήσεις
των εμπλεκόμενων πλευρών στη
σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Οι απαισιόδοξες αναλύσεις κάνουν λόγο
για τελευταίες κινήσεις στην σκακιέρα της προπολεμικής περιόδου.

Οι πιο αισιόδοξες φωνές ισχυρίζονται ότι ακόμη υπάρχουν περιθώρια για να αποφύγει ολόκληρος
ο πλανήτης τις επιπτώσεις μιας μεγάλης σύγκρουσης. Σε κάθε περίπτωση, για τους διεθνείς αναλυτές
ξεχωρίζουν τρία στρατόπεδα: Το
δίδυμο ΗΠΑ-Ισραήλ, το Ιράν και
οι τρίτες δυνάμεις που επιχειρούν
να σώσουν ό,τι σώζεται από τη
συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά
του Ιράν. Την παρούσα άποψη προβάλλει, ο John Miller, ο οποίος είναι
εν αποστρατεία Αντιναύαρχος στο
αμερικανικό ναυτικό, με πρόσφατη
υπηρεσία ως διοικητής του πέμπτου
στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
και επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ναυτικών δυνάμεων
των ΗΠΑ (NAVCENT). Σε ανάλυσή
του που δημοσιεύεται στο Atlantic
Council, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων, ο Αμερικανός
στρατιωτικός δείχνει τη διέξοδο
από την μεγάλη κρίση: «Είναι καιρός η Ευρώπη να αποφασίσει πώς
σκοπεύει να προχωρήσει στην άμβλυνση των εντάσεων στον Περσικό Κόλπο και να συμβάλει στη
διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας που θα είναι αποδεκτή απ’
όλες τις πλευρές, αλλά το σημαντικότερο, που θα μπορεί να επιτύχει
την επικύρωση της Γερουσίας των
ΗΠΑ».
Στη συνέχεια, ο κ. Miller τονίζει
τα εξής: «Οι νέες διαπραγματεύσεις
θα πρέπει να διαρθρωθούν με διαφορετικό τρόπο. Ενώ πολλοί νεοσυντηρητικοί στην κυβέρνηση των
ΗΠΑ βλέπουν μια ευκαιρία για τη
σύναψη μιας συμφωνίας, με την
οποία το ιρανικό καθεστώς θα ξεκινά μια πορεία προς τη διάλυσή
του, δεν είναι λογικό να υποθέσουμε
ότι το καθεστώς θα συμφωνήσει
με κάτι τέτοιο. Οι διαπραγματεύσεις
θα είναι επιτυχείς μόνο όταν κάθε
πλευρά τις θεωρήσει επωφελείς».
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Ο λευκός καπνός άναψε φωτιές...
Η συμφωνία για την ανάθεση της προεδρίας της Κομισιόν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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H πολιτική ËÃÔÇÏÎÚÁÞÔÎÚÕßËÌÏÑÚÕÆ
ÛÆÓÏÙËÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝËßÚÁØÇÝÄÚÇÔ
ÎÖØ×ÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÚÎÔÖÒÂØÜÙÎÚÜÔÑÇÃØÏÜÔÛÁÙËÜÔÚÎÝ
ÑÇÚÁÒÎÐËÙËÔÇß¦ÍÏÕÃÊÏÇÄÓÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔËÃÞËÒ¦ÈËÏÔÜØÃÚËØÇßÖÄÉÎÚÎÝÄÚÏÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÕÔ©ÒÒÇÔÊÄÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂ¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝÜÝÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÇÔÚÇØÙÃÇÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ
ÚÙÏÚÎÔËÖÕÓÁÔÎËÖÇÔÂÒÛËÓË
ÔÁÇÖØÄÚÇÙÎÖÕßÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÙË
ÇÌËÔÄÝÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÇÒÒÃÇÝ
ÑÇÏËØÓÇÔÃÇÝÇÌËÚÁØÕßÚÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÂÙÚØÕÌÂÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÆÕÍßÔÇÃÑËÝÒÕÏÖÄÔ
ÎËØÓÇÔÃÊÇßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÑÇÏÎ
ÇÒÒÃÊÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ
§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕß ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÊÆÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÖÄÙÚÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÑÇÏÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ©ÏÊÏ¦ÊÕÞÕÏ
ÚÕßÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÑÇÏÚÕß
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÑÇÛÕØÃÙÚÎÑÇÔÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊØÇÓÇÚÏÑÄÚËØËÝÙßÔÄÊÕßÝÑÕØßÌÂÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÄÖÕßÕÏÖÇØÏÙÚ¦ÓËÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÙÎÓËÃÜÔÇÔÓËÔÄÎÓÇÄÚÏ
ÊÏÂØÑËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÇÖÄ
ËÑËÃÔËÝÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÞØÁÕßÝ

ÖÁÝÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝÍÏÇßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔßØ×ÖÎ"®ÂÚÇÔÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÁÛËÙÇÔÖÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÙÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕ
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎÝ
ÊËÔÚËÒËÏ×ÔÕßÔÓËÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÚÜÔËØÓÇÔ×Ô²ØÏÙÚÏÇÔÕÑÕÏÔÜÔÏÙÚ×Ô*:<ÍÏÇÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕÔÁÓÖËØ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÈÇßÇØÏÑÕÆÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ËÑÚÕÔÜÛËÃËÆÑÕÒÇ¬ÎÝÑÇÚÇÒÕÍÃàÕßÔÄÚÏÖÕÚÁÊËÔÚÕÔÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑË
ÊÏÑÄÚÎÝ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÊËÔÇÍÜÔÃÙÚÎÑËÇØÑËÚ¦ÍÏÇÔÇÚÕÔËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÑÇÏÓÇàÃÚÕßÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏÚÕÔÛËÙÓÄÚÕß:WP[aLURHUKPKH[¡ÖÕØËÃÎ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÔÇÐËÖÁØÇÙËÚÕÔÙÑÄÖËÒÕÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß
ÃÙËÍÑØÇÔÚÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÑÒÖ
ÇÒÒ¦ÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎÝ

H νέα¨ÌÉÙ¨Ø³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØV$Ö¨ÈÜÑ×³É¨Ò{ÉVÑÑ³ÒÉÉ¨³ÊÐÑ³ÑÙiÐ{o¨Ò×³ È¨ÑÍ~Ì{KÖÜ{³.³¨ÑKÖ¨o É{ÜoÊ³iØ¨~ÒÜÉÉÓÈØÉÙ~ÈKÉ¨i³{~ÖØ³¨{oÐÖØ³É¨ÜË

Οι διάδοχοι των
Γιούνκερ και Ντράγκι
καθορίστηκαν σε μία
από τις δραματικότερες
συνόδους κορυφής
στις Βρυξέλλες.
ÙËÏÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏ¦ÚÕß©¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÛÇÂÚÇÔÕÔÄÓÏÓÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇßÚÄÝÛÇ
ÂÚÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÊØÄÓÕÝÃÔÇÏÖÏÑØÄÄÚÏÁÞÇÙËÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÑÇÏÑßØÏ¦ØÞÎÙËÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕÎÍÁÚÎÝÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÑÕÏÔÜÔÏÙÚ×Ô¡¦ØÑÕßÝÁÔÚËØ
ËÔ×¦ÒÒÕÏÕÓÕáÊË¦ÚËÝÚÕßÁÑÇÔÇÔ

ÒÄÍÕÍÏÇÖØÕÊÕÙÃÇ®©ÏÑÇØÇÓÖÄÒËÝ¦ÌÎÙÇÔÙÚÕÔÁÓÖËØÓÄÔÕÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓÏÙÄÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖÕß
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÇÔÁÒÇÈËÕÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝÚÇÒÄÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝ§ÚÇÈÃÔÚ
¡ÇØÃÇÇÙÄÒÏÍÔÜÙÚÕÖÇØÁÓËÔË
ÇÔÕÁÓÖËØÛÇÙßÓÈÏÈÇàÄÚÇÔÚËÒÏÑ¦ÓËÇßÚÂÔÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÂÇÔ
ÛÇËÍÑÇÚÁÒËÏÖËÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ÕßÙÑ
ÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ
ßÓÈÕßÒÃÕßÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÕÇØÒ
¡ÏÙÁÒÇÖËØÞÄÓËÔÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕßËÒÍÃÕß
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÙÚËÔÂÝÙßÔËØÍ¦ÚÏÊÕÝÚÎÝ¡ÁØÑËÒ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔ
ÔÚËØ¦ÏËÔÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ

Δύο ισχυρές γυναίκες και ένας δεινός
διαπραγματευτής στις θέσεις-κλειδιά
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Η 60χρονη ËØÓÇÔÃÊÇ©ÆØÙÕßÒÇ
ÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔËÑÚÄÝÚÕßÄÚÏÛÇ
ÍÃÔËÏÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØ×ÚÎËØÓÇÔÃÊÇÖÕßÛÇÈØËÛËÃÙÚÎÔ
ÑÕØßÌÂÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎ
ÚÎÝ©ßÄÒÚËØ²¦ÒÙÚËáÔÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß ÑÇÏ 
ÒÒ¦ÚÇÖØÜÚËÃÇÙËÓÃÇÇÔÊØÕÑØÇÚÕÆÓËÔÎÛÁÙÎÚÇÇÖÁÑÚÎÙËÎ
¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÄÚÇÔÊÏÕØÃÙÚÎÑË
ßÖÕßØÍÄÝÓÆÔÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÚÕ¡ÎÚÁØÇËÖÚ¦ÖÇÏÊÏ×Ô¶
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÍÏÇÓÃÇÞ×ØÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÓÁÙÕÝÄØÕÝÍËÔÔÂÙËÜÔ
ËÃÔÇÏÇÔ¦ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ¶ËÃÞË
ÍÏÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÞØÄÔÏÇßÖÄ
ÚÎÔËÖÕÖÚËÃÇÚÎÝÁÔÇÙÚØ¦ÚËßÓÇÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÃÊÏÇ
ÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ¡ÁØÑËÒËÃÊËÙË
ÇßÚÂÔÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÖØÕÜÛÂÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÇÖÄÙÚÇÄÖÜÝÑÇÏÁÑÇÔË©ÏÊÆÕÍßÔÇÃÑËÝÁÞÕßÔÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÑÇÏ
Î¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÎ
ßÖÕßØÍÄÝÖÕßÁÞËÏÖÇØÇÓËÃÔËÏÙË
ßÖÕßØÍÏÑÂÛÁÙÎÇÖÄÄÚÇÔÇÔÁÒÇÈËÎ¡ÁØÑËÒÚÕ
ÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÜÙÚÄÙÕÁÔÚÕÔÎÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝÃÔÇÏÎ
ÖÏÕÇÊÆÔÇÓÎßÖÕßØÍÄÝ®ÊÂÒÜÙË
ÕÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝ
¡¦ØÚÏÔÕßÒÚÝÖ»ÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÇßÚÁÝÕÏËÖÏÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÇØÑËÚÁÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ®ÖØÄÙÛËÙË
ÙÇØÑÇÙÚÏÑ¦

Οι κατηγορίες
¬ÇÇßÐÎÓÁÔÕÑÄÙÚÕÝÙËÇÍÕØÁÝÖÕÒËÓÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÙÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÖÕßÖØÕÁÑßÖÚÇÔÇÖÄÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
ËÐÜÚËØÏÑ×ÔÙßÓÈÕÆÒÜÔÌÏÒÕÐË-

ÔÕÆÔÚÇÔÙÚÇÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇÚÜÔ
ÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÌÎÓËØÃÊÜÔÖÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ËÔ×ÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÍÏÇÓËØÏÑÂÒÕÍÕÑÒÕÖÂÙÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÎÝ
¦ÒÒÎÏÙÞßØÂÍßÔÇÃÑÇÎÇÒÒÃÊÇ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÛÇÍÃÔËÏ
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÖØÄËÊØÕÝÙÚÎÔÖÇÔÃÙÞßØÎ ¬
©ÆÚËÇßÚÂÄÓÜÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÁÔÇÇÔÊØÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÖÄÙÚÕ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÍßÔÇÃÑËÝÙË

Πολλοί αναρωτιούνται
αν η νέα επικεφαλής
της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, πέρα
από τον αέρα και
την εντυπωσιακή
παρουσία της, θα
μπορέσει να χαράξει
νέες πολιτικές.
ÛÁÙËÏÝÏÙÞÆÕÝÂÚÇÔËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÁÍÏÔËËÚÇÃØÕÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÍËÔÏÑÂ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
)HRLY 4J2LUaPLÚÕ
ÓÏÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÏÑÎÍÕØÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÞØÕÔÎÇÍÑ¦ØÔÚËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕßËÖÃÖØÕËÊØÃÇÝ§ÏÑÕÒ¦ÇØÑÕàÃÁÍÏÔËÎÖØ×ÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÙÚÕÔ
ÊÏËÛÔÂÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÕÒÒÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎÃÊÏÇÈÕÂÛÎÙËÚÕÔÛËÙÓÄÊÃÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÑ¦ÚÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÃÍÒÎÑÇÏÚÕÔÊßÔÇÓÏÙÓÄ
ÚÎÝÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕÒÒÕÃÚÎÝÇÙÑÕÆÔÑØÏÚÏÑÂÄÚÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÚ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÏÝÙÑÒÎØÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÍÏÇ

ÚÎÔßØ×ÖÎÄÕßÒ¬ÄÓÙËÔÓÎ
ÁÞÕÔÚÇÝÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝÍÔ×ÓÎ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎ
ÖÕÒÒÕÃÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÇÔÎÔÁÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÇÁØÇ
ÑÇÏÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÞÇØ¦ÐËÏÔÁËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÞÜØÃÝÔÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝ ¬¢ÃÒÏÖÁÏÔ
©ÔËÄÚËØÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÒÍÃÕßÕÇØÒ
¡ÏÙÁÒÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÍÃÔËÏÕÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÚÎÝ
ÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ

Φιλελεύθερος
©ÃÊÏÕÝÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ
ÑÚÄÝÚÕßÄÚÏÁÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÏÇÝÇÔÕØÛÄÊÕÐÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓË
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂËÑÚÄÝÚÕßÊÏÑÕÆ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÇßÚÕÔÕÓÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÎ
ÕÖÕÃÇÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓÎÔ×ÔÕÃÊÏÕÝ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÓÁÞØÏ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕÕÖÄÚË
ÕÏËÔÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©¡ÏÙÁÒÄÓÜÝÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßßÖÎØËÙÏÇÑÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÄÚÄÚËÛÎÚËÃÇÚÕß
ÙÎÓÇÊËÆÛÎÑËÇÖÄÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÄÚÇÔÈÄÓÈËÝ
ËÐËØØ¦ÍÎÙÇÔÙÚÕÓËÚØÄÑÇÏÙÚÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝÖÄÒÎÝ©ÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÛÇÚÕÔÛßÓÕÆÔÚÇÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÄÒÎÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÚÕßÓÇËÙÚØÃÇÍÏÇÔÇÖËÃÙËÏÚÕ
ÚÕÖÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÎÝ§ÇÓÕÆØ
ÚÕÕÖÕÃÕÚÕÇÖËÏÒÕÆÙËÔÇ
ÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓËÚÇÐÆÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑÇÏÚÕß ÇÔÇÊ¦ÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÌËØË

ÕÓÏÙÏÄÔÇÖÕÚÁÒËÙËÓËÔÖÆØØËÏÕ
ÔÃÑÎÍÏÇÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÖØÕÑ¦ÒËÙËÄÓÜÝÔÁÕßÝËÔÊÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝ
ÚØÏÍÓÕÆÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕ©ÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ:7+ÖØ×ÎÔÇÔÚÏÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÃÍÑÓÇØÑ¦ÓÖØÏËÒÑ¦ÒËÙËÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÔÇÇÖÕÙßØÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄË¦Ô
Î¡ÁØÑËÒÊËÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎÕÒÄÑÒÎØÕß
ÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÍÏÇ
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÎÝßÖÕßØÍÕÆ
ÓßÔÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ

Αντιδημοφιλής
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ¡¦ØÚÏÔ
ÕßÒÚÝÖØ×ÎÔÎÍÁÚÎÝÚÕß:7+Õ
ÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÚÎ
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔÖÒÁÕÔÇÊÆÔÇÓÎ

ßÖÕßØÍÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ¡ÁØÑËÒÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÙËÄÒÇÚÇ
ÈÇØÄÓËÚØÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝÎ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔËÃÔÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕÖÏÕÇÔÚÏÊÎÓÕÌÏÒÁÝ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÏÐÂÚÎÝÙËÙËÏØ¦ÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÇÖÄ
ÚÎÒÕÍÕÑÒÕÖÂÙÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÎÝ
ÓÁÞØÏÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎËÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÙßÓÈÕÆÒÜÔÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÁÔÇÔÚÏ
ßÉÎÒÂÝÇÓÕÏÈÂÝÁÞËÏÖÒÂÐËÏÇÔËÖÇÔÄØÛÜÚÇÚÕÑÆØÕÝÑÇÏÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝ
Ò¦ÛÕÝÍßÔÇÃÑÇ®ÂÚÇÔÕÚÃÚÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
²¦ÔÚËÒÙÓÖÒÇÚ®ÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÎÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÚÎÝ
¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÎ
ÃÊÏÇßÖÕßØÍÄÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÁØËßÔËÝÑÇÏËÐËÚÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÚØÕ-

Yπεράσπιση από αριστερά
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏÖÜÝÚÎÔ
ßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÇÔÁÒÇÈËÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝÓÏÇÇØÏÙÚËØÂËÌÎÓËØÃÊÇÎ[HaÎÕÖÕÃÇËÃÊË
ÙÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝ¢ÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄËÖÏÚßÞÃËÝÚÎÝ
¡ÁØÑËÒ!ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊÆÕÍßÔÇÃÑËÝÎÍÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÄÚÏßÖÕÞØÁÜÙËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÕÆÔÍÏÇÔÇ
ÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÄÚÏÇÖÕÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÕÔÍÇÒÒÕÍËØÓÇÔÏÑÄ¦ÐÕÔÇÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÊÆÕÏÙÞßØ×ÔÑßØÏ×ÔÄÚÏÚÕÖÕÛÁÚÎÙËÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÊßÔÇÓÏÑÂÖÇØ¦ÚÇËÖÏÓÁØÕßÝÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÎÝÄÚÏÑÇÚ¦ÌËØËÖÒÂÍÓÇÙÚÕ*:<ÑÇÏÐËÓÖØÄÙÚÏÇÙËÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇ
ËÖÏÒÕÍÂÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ¦ÔÕÏÐË
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÎÝÑÇÏÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝÚÎÝËÑÒËÑÚÂÝÚÎÝÔËÍÑØËÚ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ ÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛ×ÑÕÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÚÎÝ
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Οι ΗΠΑ χάνουν τη μάχη των δικτύων 5G
Ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε ξαφνικά τον «πόλεμο» που είχε κηρύξει στον κινεζικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό Huawei
Του ANDREW ROSS SORKIN

THE NEW YORK TIMES
Στα τέλη ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÎÔÄÝ
ÕÖØÄËÊØÕÝ5ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖØÜÚÂÛÎÑËÍÏÇÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÔÇÖÇØËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎ/\H^LPÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÇÖÄ
ÚÎÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÙÚÏÝ
ÑÇÏÙÚÇÙßÓÓÇÞÏÑ¦ÚÎÝÑØ¦ÚÎÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
/\H^LPËÃÔÇÏÑ¦ÚÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔÕ®ÊÂÒÜÙËÕ¬ØÇÓÖ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÖÜÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÎÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÔÇÙßÓÖËØÏÒÎÌÛËÃÙËÓÏÇËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÔÚËÒÏÑ¦ÚÎÙßÔ¦ÉÕßÓË
ÓÖÕØ×ÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÄÚÏÎ/\H^LP
ÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÓËÑ¦ÖÕÏÇÓÕØÌÂ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÚÎÝ®
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕßÙÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß.ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÔÇËÖÏÒÁÍËÏÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÇÔÚÃÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÇÃØVÔÚÇÝÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÖÇØÕÞÂÝßÒÏÑÕÆÇÖÄÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÙÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄ
ËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÙßÔ¦ÉËÏËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÃÔÇÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ²ÜØÃÝÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÎ/\H^LPÞÜØÃÝ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇËÛÔÏÑÂÝÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ®
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÁÑÇÔËÚÎÔ
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÊÂÒÜÙÎÖÇØÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ÓÂÔËÝÚÇÐÃÊËßËÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ

ÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÄÚÏÎ
/\H^LPËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÕÒÆÕßÙÏ×ÊÎÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕßÝàÎÚÕÆÙËÔÇÖÇÍ×ÙÕßÔ®ÚÏÝÊÕÙÕÒÎÉÃËÝÚÕßÝÓË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
©ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¡¦ØÑÕªÕÆÓÖÏÕÓËÇÔ¦ØÚÎ-

Tι συνέπειες θα έχει
η αλλαγή στάσης
του Τραμπ, που
επέλεξε τις εμπορικές
συμφωνίες έναντι
της εθνικής ασφάλειας.
ÙÂÚÕßÙÚÕ;^P[[LYÞÇØÇÑÚÂØÏÙË
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ¬ØÇÓÖÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÎÔÇØÞÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕß
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÙÌ¦ÒÓÇ®ÖÕßÛÇ
ÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÜÔ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÜÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÇÖËÏÒÂ
ÖÕßËÔÙÇØÑ×ÔËÏÎËÚÇÏØËÃÇ ÇÔËÃÝ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÕßÝÐÇÔÇÖ¦ØËÏ
ÙÚÇÙÕÈÇØ¦®
¥ÙÚÄÙÕÖÇØÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÛËÜØËÃ
ÚÎ/\H^LPÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÏÄÔÏÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕÎÇÒÂÛËÏÇÖÏÛÇÔ×ÝÔÇËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
/\H^LPËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÇÖËÏÒÂÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÎÝÇÙÆØÓÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ ÇÏÕÏÊßÙÚßÞ×ÝÁÞÕßÔ
ÓËÃÔËÏÖÃÙÜ
©ÚÏÑÇÏÔÇÖØ¦ÐÕßÔÕÏ

ÙÚÁÍËÝÙÖÏÚÏ×Ô²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
Ì¦ÙÓÇßÉÎÒÂÝà×ÔÎÝÕÏÇÔÇÓËÚÇÊÄÚËÝÑ¦ÒßÉÇÔÓÄÒÏÝÚÕ 
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÜÔÙËÓÏÇ
ÚÇÞÆÚÎÚÇTLNHIP[ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÑÇÏÓÄÒÏÝ ÙÚÕNPNHIP[
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÔÜÙÚÄÙÕÕÏÃÊÏÕÏ
ÇÔÇÓËÚÇÊÄÚËÝÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÌ¦ÙÓÇÞÇÓÎÒÂÝà×ÔÎÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÑ¦ÒßÉÎÝÙÚÇ
TLNHIP[ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÛÇÂÚÇÔ
 ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÑÇÏÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÙÚÕNPNHIP[ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÛÇ
ÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÕ 

Μια έκθεση που δεν έτυχε προσοχής
Τον περασμένο å¨ËÜ{VÐÉÖiØ³iØÈ³É¨ËÑØo{Ñ³iÓ~ÚÉi³È
,ÌÐÉ¨³{ÖÜÉ¨V³ÈÉ{Ù{~ÖÉ{ÑooÉÜÓÑÈÉ¨ÉÈÖÉ³i¨{~ÊÑ¨ÓÐKÑi³{ØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÉ~ÜoÓØVÐ{ÑÒÜÜiÒ~¨ØÑiÈTi³{~Ê~ÈKÉ¨i³{~ÊÓ~ÚÉiÙiÐ{{ÊÚi~ÉVT¨ËØ³ÌÑ³ÖTÉ{
³iØÑÑo~ÑËÑØ¨TÊØ.È³Ò~³{Ø³iØÊ³Ñi {³¨ÊåÐÈ³{~ÊØ
(¨³¨ËÑØVÐ{ÑÐÒÙÑÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~Ñ{Ñ~ÑÙiÐÑÍ~ÈÐKÖÜ³ÈÈÈ¨oÉËÈåÐÈÑØ³ ÐÓ(Ü{³É{Ñ{Ê³ÑÓÑ
Ù¨{ÐÖ~Ñ³io¨o{Ñ³{ØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØ¨ÒÚÉ{ÉØÌÑ×¨Ò³Ñ
ÙË~³ÈÑlt ioÓ³{ÙÑÙÖÑÐi³ÑÙË~³ÈÑl¨Ì~É{³Ñ{Ñ~É¨ÙËÉ{
É~Ñ³³ÒÙÉØÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÙÜÒ¨{ÑÐÓÑ³iÉÌÐÉiÙÉ~ÑÉ³ËÑV
ÙiÐ{È¨o³ÑØÜÜÓØÚÓÉ{ØÉ¨oÑËÑØ³³ÐÓÑ³iØÑÖ¨ÐÑ³iØ
³ÉTÜoËÑØuVÑÑ×Ó¨É{iÓ~ÚÉit.³iT¨ÑÈÚÑÉËÑ{ioÓ³{Ø
³ÑlÚÑÑÊ~ÈÜÜÓØÑÌ³{Ø~Ñ{³ÐËÉØ~Ñ{ÑÈ³ÊÚÑ~ÑÚ¨ËÉ{³Ñ¨Ì³ÈÑo{Ñ³ÈÌÜ{~ÌÐuVÉ{iÐÑËÉ{iÉ{³¨Ê~Ñ{
~Ñ³ÑÜÊoÉ{UtåÈ³ÊiT¨ÑVÉË³ÈÑ¨Ì³ØVÉËÑ{ÑËÚÑÌÑÉËÑ{
{ ÐÓÉØ(Ü{³ÉËÉØu
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÔ
ÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ¶ÑÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙÚ¦ÙÎÚÕß¬ØÇÓÖÇÖÒ×ÝÛÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÂÚÎÝ¶ÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÈ¦ÒÕßÔÚÕÛËÓËÒÏ×ÊËÝÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÙßÍÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎ!©ÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÓÏÇÑÇÒÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇ
ÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÎÔßÌÂÒÏÕÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÍËÔÏ¦ÇÙÆØÓÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÁÔÇËÃÊÕÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ®ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÙßÔÊËÙÏÓÄÚÎÚÇÝ

Η ηγέτιδα δύναμη
ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÑÇÓÃÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÊËÔÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÙßÙÑËßÁÝÖÕßÓËÚÇÊÃÊÕßÔÇÙÆØÓÇÚÇÙÂÓÇÚÇßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ
/\H^LPËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÎÎÍÁÚÏÝ
ÚÕßÚÕÓÁÇÙÕßÎÊÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
,YPJZZVUÁØÞËÚÇÏÓÇÑØ¦ÔÊËÆÚËØÎ
ÑÇÏÎÌÏÔÒÇÔÊÏÑÂ5VRPHËÃÔÇÏÚØÃÚÎ

Μειονέκτημα

ÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔÊËÙÓËÆÙËÏÌ¦ÙÓÇÞÇÓÎÒÂÝà×ÔÎÝÍÏÇÚÇ
ÊÃÑÚßÇ.ÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝËßÑÕÒÄÚËØÎÑÇÏÒÏÍÄÚËØÎÊÇÖÇÔÎØÂÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÇÙÆØÓÇÚÎ
ÙßÔÊËÙÏÓÄÚÎÚÇßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÕ.ÞØËÏ¦àËÚÇÏÇßÚÄÖÕß
ÕÏËÏÊÏÑÕÃÕÔÕÓ¦àÕßÔÌ¦ÙÓÇÞÇÓÎÒÂÝà×ÔÎÝ®ËÖËÏÊÂËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÇ
ÙÂÓÇÚÇÔÇÚÇÐÏÊËÆÕßÔÚÇÞÆÚËØÇ
ÇÖÄÄÚÏÙÚÕËßØßàÜÔÏÑÄÌ¦ÙÓÇ
©ÙÕÓÇÑØÆÚËØÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÚÕÙÂÓÇÚÄÙÕÒÏÍÄÚËØÎÎßÖÕÊÕÓÂÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
¥ÙÚÄÙÕÇÐÃàËÏÔÇßÖÕÍØÇÓÓÏÙÚËÃ
ÖÜÝÙÚÏÝÚÕÌ¦ÙÓÇÞÇÓÎÒÂÝ
à×ÔÎÝÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÓÄÔÕÍÏÇÚÏÝ
ÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
.VVNSLÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÁÔÇ
ÖËÃØÇÓÇÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÇÔÇÓËÚÇÊÄÚËÝ.ÙËÖÆØÍÕßÝÑÇÏ

ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÓÃÇ¬Õ
Ì¦ÙÓÇÖÕßÁÞËÏÇÖÕÔËÓÎÛËÃÙÚÏÝ
ÍÏÇËÓÖÕØÏÑÁÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝ
.ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÊÃÑÚßÕÙÇÌ×ÝÈØÇÊÆÚËØÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÑØÏÈÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÕÖÕßÊÂÖÕÚËÇÒÒÕÆßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÙÇÌÁÝÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÍÏÇÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖËÐÁÊÜÙËÖØÕËÊØÏÑÄÊÏ¦ÚÇÍÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÇÖÇÍÄØËßËÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÙßÔÏÙÚÕÆÙÇÔËÛÔÏÑÂÇÖËÏÒÂ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝ¶ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ
/\H^LP¶ÇÖËÏÒÂÛÎÑËÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÔÇËÖËÑÚËÃÔÕßÔÚÇÊÃÑÚßÇ.ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÏÝÇÍØÕÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝ
Ô×ÎÑÕÏÔÂÞØÂÙÎÚÕßÌ¦ÙÓÇÚÕÝËÍÑßÓÕÔËÃÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÑÇÏÓËØÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÔÇÓÎÍÃÔËÏ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÂÔÇÑØßÌÚËÃÊÎÒÇÊÂ
ÙËÑÕÏÔÂÛË¦ÖÃÙÎÝÕÏÇÔÚÃÖÇ-

ÒÕÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚØÇÖÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÖÇØËÓÈÕÒÁÝ
ÇÌÕÆÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÕÃÊÏÕÌ¦ÙÓÇ
ßÚÄÌßÙÏÑ¦ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
Î/\H^LPÊËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
ÁÔÇÔÑÃÔÊßÔÕËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÌÄÙÕÔÈËÈÇÃÜÝÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑÕÖËÆÙËÏÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔ¥ÙÚÄÙÕ
ÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÊËÔÁÞÕßÔ
ÖØÕÙÑÕÓÃÙËÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝÍÏÇÚÎ
ÞØÂÙÎÚÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÚÎÝÍÏ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÙÑÕÖÄ
ÑÕÏÔÂÞØÂÙÎÚÕßÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓÄÔÕÚÎÔ
ÇØÞÂßÚÕÃÖÕßÞÇØ¦ÙÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕÌËÃÒÕßÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔ
ÄÚÏÎÇÍÕØ¦®ÙÚÏÝÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝ×ÌËÏÒËÏÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔ
Þ×ØËÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ËÚÇÏØËÃËÝÙÇÔÚÎ/\H^LP
ÔÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔÙËÎÍÁÚÏÊÇÊÆÔÇÓÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÕÌËÃÒËÏÔÇÙÑËÌÚËÃÖÕÒÆÚÇÑÃÔÎÚØÇÖÕßÊÃÔËÏÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßËÃÔÇÏËÛÔÏÑÄÓÇÝ
ÙßÓÌÁØÕÔÔÇËÒÁÍÞÕßÓË
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÙÚÇÚÁÒÎ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÁÍØÇÉËÙÚÕ;^P[[LY!
ØÕÙÊÕÑ×ÕÏÔÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÏÄÞÏ
ÓÖÒÕÑ¦ØÕÔÚÇÝÚÏÝÖÏÕÖØÕÎÍÓÁÔËÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ®
ßÚÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÙÚÄÞÕÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÖÇÏÚËÃ
ÜÙÚÄÙÕÓÏÇÔÁÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÏÛÇÔ×ÝÔÇÚÎÊÏÇÛÁÚÕßÓËÄÚÇÔÛÇ
ÁØÛËÏÎ×ØÇÍÏÇÚÕ.

Το Χονγκ Κονγκ προκαλεί ανοικτά τον Σι Τζινπίνγκ
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σοβαρή δοκιμασία
για τον ηγέτη της Κίνας
οι βίαιες διαδηλώσεις
στην πρώην βρετανική
αποικία.
Þ×ØÇÊÆÕÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ®
ÑÇÏÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß ÓËÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÇÙÏÇÚÏÑÕÆÍÃÍÇÔÚÇÒËÏÚÕßØÍËÃÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×Ô
ÇØÞ×ÔÑÇÛ×ÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÄÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂ ÃÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝËÔ×ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÇÖÄÚÎÆÙÎßÖÕÞÜØÕÆÔ
¥ÙÚÄÙÕÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßËÑÃÔÕßÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕ
ÙßÔÇÔÚ¦ÙÕÈÇØÂÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÇÖÄÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙ×ÓÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÁØËßÔÇÚÕßÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕÍÇÒÒÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ3L
4VUKL+PWSVTH[PX\LÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÜÝÔÚÄÖÏÕÏ®ËÔ×ÏÙ¦ØÏÛÓÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÁÞÕßÔÊÏÖÒÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÔÚÄÖÏÕÏÑÇÏ
ÏÔÁàÕÏÑÇÏÓÄÒÏÝÙËÖÕÙÕÙÚÄ 

REUTERS / THOMAS PETER

Την περασμένη ËßÚÁØÇÎÕßÒÃÕßÕÏ
ÇØÞÁÝÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÕØÍ¦ÔÜÙÇÔ
ÚËÒËÚÂÍÏÇÚÎÙßÓÖÒÂØÜÙÎËÚ×Ô
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÖØ×ÎÔÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇÖÕÏÑÃÇÝÙÚÎÔ ÃÔÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÕËÖÃÙÎÓÕÝËÕØÚÇÙÓÄÝËÖÏÙÑÏ¦ÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÏÝÕÍÑ×ÊËÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÑßÈËØÔÂÚØÏÇÝ ¦ØÏ
ÇÓÑÇÏÚÕßÇßÐÇÔÄÓËÔÕßÖÇØËÓÈÇÚÏÙÓÕÆÚÕßËÑÃÔÕßÙÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÖËØÏÕÞÂÝ©ØÏÙÓÁÔÕÏËÑÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÁÙÖÇÙÇÔÓË
ÒÕÙÚÕÆÝÑÇÏÓËÚÇÒÒÏÑ¦ÑÇØÕÚÙ¦ÑÏÇ
ÚàÇÓÇØÃËÝÚÕßÚÕÖÏÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔ
ÍÏÇÇØÑËÚÂ×ØÇÇÌÕÆÎÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ËÃÞËÓßÙÚÎØÏÜÊ×ÝÇÖÕÙßØÛËÃÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÁÍØÇÉÇÔÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝ
ÙßÔÛÂÓÇÚÇÄÖÜÝ¬Õ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÊËÔËÃÔÇÏ ÃÔÇ®ÑÇÏÇÔÁÈÇÙÇÔÙÚÕ
ÖØÕËÊØËÃÕÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇ
ÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕËÑÃÔÕÂÚÇÔ
ÙÕÈÇØÂÇÒÒ¦ÄÞÏÕßØÇÔÕÑÇÚÁÈÇÚÎ
ÖÄÚÕÎÑËÔÚØÏÑÂËÐÕßÙÃÇÚÎÝ
ÃÔÇÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÎÕÖÕÃÇÊÏÁÖËÚÇÏÇÖÄËÏÊÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÇßÐÎÓÁÔÜÔ
ËÒËßÛËØÏ×ÔÈ¦ÙËÏÚÎÝÇØÞÂÝÓÃÇ

ÌÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÚÕÖÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÔÁÑÊÕÙÎÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂ ÃÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÌÕØÓÂÊÄÛÎÑËÇÖÄ
ÓÏÇÓÎÖÕÒÏÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎÎÕÖÕÃÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÊËÔÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔ ÃÔÇ!
ÚÕÔÌÄÔÕÓÏÇÝÔËÇØÂÝÑÕÖÁÒÇÝÇÖÄ
ÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄÚÎÝËÔ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß

Διαδηλωτές ÓÑÑ³ÇÑÐÑ¨ËÉØ³È³{~Ö~{KÈÜËÈ~Ñ{~Ñ³Ò×É¨Ñ
Ñ³~Ñ³ÑÜÒKÈo{ÑÑ¨~É³Ê¨Ñ o¨ÑÑÐÒÜ{³Ñ³ÈØ³ËTÈØÈÚÊÐÑ³ÑÌØt0o~o~ÙÉÉËÑ{ËÑu
ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ ÏÔÁàÕÏ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÙË ÙÚÕßÝ
ÔÁÕßÝËÚ×Ô
¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕßÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÙßÍÑÒÕÔÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÑÃÔÎÓÇÓËÚÏÝÕÓÖØÁÒËÝ®¶ÕÍÑ×ÊËÏÝ
ËÏØÎÔÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßÑØ¦ÚÎÙÇÔÎÓÁØËÝÓËÑËÔÚØÏÑÄÇÃÚÎÓÇ
ÚÎÔËÑÒÕÍÂÑßÈËØÔÂÚÎÓËÇÖËßÛËÃÇÝÑÇÛÕÒÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇ¥ÙÚÄÙÕ

ÕÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒÕßÔÚÎÛÁÒÎÙÂÚÕßÝ¡ËÚÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑË
ÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÑÒÁÐÕßÔ
ÑßÈËØÔÂÚÎÇÒÒ¦ÇÖÄÒÃÙÚÇßÖÕÉÎÌÃÜÔÖÕßÛÇÁÞÕßÔÖØÕËÍÑØÏÛËÃÇÖÄ
ÚÕËÑÃÔÕ
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÕÌËÚÏÔÄÑÆÓÇÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÖÕßÁÞËÏÂÊÎÑÒËÃÙËÏ
ÁÔÇÔÓÂÔÇÂÚÇÔÕÔÄÓÕÝÖÕßÉÎ-

Η έκδοση του δράστη
ÇÛ×ÝÊËÔßÖÂØÞËÔÄÓÕÝÖÕßÔÇ
ËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÊØ¦ÙÚÎ
ÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÕÏÇØÞÁÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÖÂØÇÔ
ÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÑËÔÄ©ÓÜÝÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÛË×ØÎÙË
ÄÚÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÔÄÓÕ¦ÔÕÏÐËÕÊØÄÓÕÝÍÏÇËÑÊÄÙËÏÝÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂ ÃÔÇÑÇÏÐËÑÃÔÎÙË
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÑÆØÜÙÎ
ÚÕßÔÄÓÕßÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÎÝ
¦ØÏÇÓÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÁÔÇÁÜÝÊÆÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÇÖÄÚÕÁÔÇÁÑÚÕÁÜÝ
ÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÖÎÍÂßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÖÒÎÓÓÆØÏÙÇÔÚÕÑÁÔÚØÕÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÇÓÇÔÁÙÚËÏÒËÚÕÔÔÄÓÕ
ÇÒÒ¦ÎÁÔÚÇÙÎÊËÔßÖÕÞ×ØÎÙË

©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÙßÔÏÙÚÕÆÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÕÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÙÚÇËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÕß©ÏÙÞßØÄÝ¦ÔÊØÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÛßÙÏ¦ÙËÏÚÎÔ ¦ØÏÇÓÍÏÇÔÇËÑÚÕÔ×ÙËÏ
ÚÕÑÃÔÎÓÇÑÇÏÔÇÓÎÛÁÙËÏÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÛÁÙÎÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÜÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ÑÇÏÓÇÍÔÂÚÎÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ¶
¦ÒÒÜÙÚËÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝËÐÇÃØËÙÎÝÚÎÝ
ÇßÚÄÔÕÓÎÝÖËØÏÕÞÂÝÒÂÍËÏÚÕ
ÔÄÓÜÝÚÕÑÃÔÎÓÇÊËÔËÑÚÕÔÜÛËÃÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÕÒÆÔËÏ®ÑÇÏ
¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ ÃÔÇÝÄÖÕßÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊßÙÌÕØÃÇÚËÃÔËÏÔÇÊÏÕÍÑÜÛËÃ
ÒÄÍÜÚÜÔÇßÐÇÔÄÓËÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÊßÙÑÕÒÏ×Ô¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÊßÙÑÕÒÁÉÕßÔÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÖÕßÁÞËÏËÐÇÖÕÒÆÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÖÇØ¦ÚÎÔÖØÕÙÜØÏÔÂÂÄÞÏ
ÓÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÑÚÄÔÜÙÎÚÎÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¬ØÇÓÖÏÙÚÎÔ©Ù¦ÑÇÚÎÝ
ÇÖÜÔÃÇÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇÒ¦ÈËÏÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÍÏÇÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÁÞÕßÔËÖÃÊØÇÙÎÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇ
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Νοσταλγοί
του Στάλιν
ακόμη
και ιεράρχες
Στη γενέτειρά του, την πόλη Γκόρι
Του απεσταλμένου μας στη ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
Κάθε χρόνο ÇÔÂÓËØÇÚÎÔËÖÁÚËÏÕ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÕßÜÙÂÌÚ¦ÒÏÔ
¡ÇØÚÃÕß ÕÕØÛÄÊÕÐÕÝÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝÚÕßÑÄØÏÍËÔÁÚËÏØÇÝÚÕß
ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕßÕÈÏËÚÏÑÕÆÎÍÁÚÎ
ÔÊØÁÇÝÚËÒËÃÓÔÎÓÄÙßÔÕÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÚÇÛÁÚÕßÔ
ÒÕßÒÕÆÊÏÇÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÄÖÕßÓÁÞØÏ
ÚÕÊÁÙÖÕàËÕÖËÒ×ØÏÕÝÞ¦ÒÑÏÔÕÝÇÔÊØÏ¦ÔÚÇÝÚÕß
©ÒÇÄÝËÊ×ÙÚÕÑÄØÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÍÇÖ¦ËÏÚÕÔÚ¦ÒÏÔÊËÔ
ÇÔÁÞËÚÇÏÑÇÑÂÑÕßÈÁÔÚÇÍÏ»ÇßÚÄÔ®
ÒÁËÏÑÇÛ×ÝÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇÖÂÒÏÔÕÚ¦ÙÏÇÖÄËÑËÃÔÇÖÕßÕÏÔÚÄÖÏÕÏ
ÖÃÔÕßÔÑØÇÙÃÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßËÔ
ÇÍÇÖ¦ÔËÇÖÒ¦ÚÕÔÚÇÒÏÔÕÏÙßÔÚÕÖÃÚËÝÚÕßÑÇÓÇØ×ÔÕßÔÍÏ»ÇßÚÄÔ
©ÖÜÝÓÇÝËÃÖÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÙÚÇÌÎÓÏÙÓÁÔÇÖÒÕÆÙÏÇ
ÚØÇÖÁàÏÇÚÜÔ ÇßÑ¦ÙÏÜÔÄÖÕßÕÏ
¦ÔÊØËÝÖÃÔÕßÔÓÁÞØÏÚËÒÏÑÂÝÖÚ×ÙËÜÝÕÙßÓÖÕÙÏ¦ØÞÎÝÚÇÓÇÔÚ¦®
ÚÕÔÒÁÔËÙÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÕßÝÇÐÏ×ÔËÏ
Ö¦ÔÚÇÇÖÄÚÎÔÕÓÂÍßØÎÔÇÑÇÚËÈ¦ÙËÏÓÕÔÕØÕÆÌÏÁÔÇÖÕÚÂØÏÑØÇÙÃ
ÂÈÄÚÑÇÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÚØÕÓËØÕÆ
ÖÇÏÊÏÕÆ®ÚÕßÝÚÕßÕÙÄÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÚÕÞÇáÊËßÚÏÑÄÚÕßÜÙÂÌÎÙÇØÏÄÔÕÈÏÚÝ¬àÕßÑÇÙÈÃÒÏ
ßÚÄÚÕÔÑÇÏØÄÕÚ¦ÒÏÔÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÕÑÄØÏ§ÕÙÎÒËÆËÚÇÏ®ÙËÁÔÇÓÏÑØÄÞÜØÏÄÚÕÑÕÔÚÏÔÄ©ØÚÇÙÁÔÏÄÖÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕßÖÄÙÚËÍÕÑÇÏÙËÇßÙÚÎØÂ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÊÁÞËÚÇÏÖËØÏÖÕÏÂÙËÏÝ
ÙÚÇÚØÇÆÓÇÚÇ®ÖÕßÚÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÑÇÛÂÒÜÙÂÚÕßÇÖÄ
ÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÚÕßÑÄØÏÄÖÕßÁÙÚËÑË
ÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÎÔÆÞÚÇÚÎÝÎÝ
ÕßÔÃÕßÚÕßÚÇÔÎÚØÃÚÎÑÇÏ
ÌÇØÓÇÑËØÂÍÏÇÚÕÔÞ¦ÒÑÏÔÕÆÉÕßÝ
ÁÐÏÓÁÚØÜÔÇÔÊØÏ¦ÔÚÇÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÖÕßÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÓËÚ¦
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß
¬ÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÄ
ÚÕßÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕ ÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÇÒÏÔÕÖÕÃÎÙÎÕ§ÏÑÃÚÇ²ØÕßÙÚÙÄÌÁÙÚËÏÒËÚÏÝËÏÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÙÚØÇÚÕÆÍÏÇ
ÔÇÚÕÔÍÑØËÓÃÙÕßÔÇÒÒ¦ÕÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÚÕßÚÕßÝßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÓËÚÇ
ÖÕÒßÈÄÒÇÍÏÔÇÔÙÌÕÊØÁÝÓ¦ÞËÝÓË
ÔËÑØÕÆÝÑÇÏÚØÇßÓÇÚÃËÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÕÏ
ÙßÍÞÜØÏÇÔÕÃÚÕßÚÕÔÖØÕÙÚ¦ÚËßÙÇÔ
¬ÕÃÊÏÕÁÑÇÔÇÔËÖÃÙÎÝÓËÚÇÄÖÒÇ
ÑÇÏÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÄÚÇÔÕËÕÔÃÔÚ¡ÖØÁàÔÏËÌËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙËÑÇÏ
Ö¦ÒÏÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕÔÙÚØÇÚÄ
ÍÏÇÔÇÑÇÚËÊÇÌÃÙÕßÔÚÕÔÇÔÊØÏ¦ÔÚÇ
©ÌÏÒÕÊßÚÏÑÄÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÜØÍÃÇÝ¡ÏÞÇÂÒÇÇÑÇÙÈÃÒÏÄÓÜÝ
ÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝÚÄÚËÚÕßÝÁÖÏÇÙË
ÙÚÕÔÆÖÔÕÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÚÕ
ØÛÇÔÓËÚ¦ÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÁàÜÙÇÔÓËÙÚØÇÚÄÑÇÏÇÙÚßÔÕÓÃÇÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇÑÇÏÓÁÞØÏÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÕ
ÑÄÙÓÕÝÚÏÍÃÔËÚÇÏÓËÍËØÇÔÄÑÇÚÁÈÇÙÇÔÚÕ¦ÍÇÒÓÇÚÕÌÄØÚÜÙÇÔÑÇÏ
ÚÕÖÂØÇÔ ¦ÖÕÏÕÏÁÙÖËßÙÇÔÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛÕÆÔÇÒÒ¦ÓËÚÇÞÇØ¦ÓÇÚÇ
ÄÒÇËÃÞÇÔÚËÒËÏ×ÙËÏ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÕÊËÙÖÄÚÎÝ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏËÊ×ËÃÔÇÏÛßÓÜÓÁÔÕÏÑÇÏÇÐÏ×ÔÕßÔÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÇÍ¦ÒÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÇÔÚÏÊØÕÆÔ

Ñ¦ÖÕÏËÝÐÁÔËÝÞ×ØËÝÖÕßÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏßÖÁÌËØÇÔÇÖÄÚÕÔÚ¦ÒÏÔÄÖÜÝ
ÎÙÛÕÔÃÇÎÏÛÕßÇÔÃÇÎÕÒÜÔÃÇ
Ñ¦ÑÇÏÁÚÙÏÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÓËÚÇÐÆ
ÊÎÓÕÚÏÑÂÝÇØÞÂÝÑÇÏÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÓÄÒÏÝÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÕÏËØÍÇÙÃËÝËÖÏÙÑËßÂÝÚÜÔàÎÓÏ×ÔÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
ÚÕ¦ÍÇÒÓÇÄÞÏÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÇÒÒ¦
ÙÚÕÖØÕÇÆÒÏÕÚÕßÓÕßÙËÃÕßÚÕßÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝ®
ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÄÚÏÚÕÇÙÂÓÇÔÚÕ
ÑÄØÏÍÁÔÔÎÙËÁÔÇÔÚÄÙÕÊÏ¦ÙÎÓÕ
¦ÔÊØÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÕÖÕÃÕßÑØËÓ¦ÙÚÎÑËÑ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ
ÎÚÆÞÎÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÔÇÚÕÔËÖÏÊËÏÑÔÆËÏ
ÓÖØÕÆÔÚàÏÔÕÑÇÏÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÙÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂÖÒÇÚËÃÇÚÕß©Ú¦ÒÏÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÃÔËÏÑÇÏÙÂÓËØÇÉÜÓÃ
ÙÚÕßÝÙßÍÞÜØÏÇÔÕÆÝÚÕßÁÞÕÔÚÇÝ
ÇÔÇÞÛËÃÙÚÎÔßÖ»ÇØÏÛÓÄÔÚÕßØÏÙÚÏÑÂÇÚØÇÐÏÄÔÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÞÜØÏÄ
ÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎËÜØÍÃÇÕÒÄÑÒÎØÎÖÇØÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÝÇÖÄÚÕßÝÊßÔ¦ÙÚËÝ
ª×ÙÕßÝ®ÑÇÏÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÙÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎÞ×ØÇ
ÚÕÔÛËÜØÕÆÔÁÔÇÔÚÆØÇÔÔÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÁÖÇÏÐËÈØ×ÓÏÑÇÖÇÏÍÔÃÊÏÇËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝËÊÇÌÏÑÂÝÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÚÕß¡ÄÔÕÖÁØßÙÏÄÖÜÝÓÇÝ
ËÃÖËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÐËÔÇÍÕÆÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÎ©ÒÍÇ¬ÕÚÙËÙÈÃÒÏÖÁØÇÙÇÔÍÏÇ
ÔÇÊÕßÔÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÕÁØÍÕ¶ÄÞÏÄÒÕ¶ÚÕßÖÇÚËØÕÆÒÎ®ÐÁÔÕÏÚÕßØÃÙÚËÝ
ÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÑßØÃÜÝÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕÙØÇÂÒÚÎÔ ÃÔÇÚÎÔÇØÇÈÏÑÂ
ÞËØÙÄÔÎÙÕÇÖÄÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÄÒÕ

Ο ελληνορθόδοξος Ði³¨ÜË³iØ=ÒÐ{ÑØ~ÒiØÑ¨{³É¨Ò~Ñ{¨ÚÌÙÂØÐi³¨ÜË³iØ³È~Ì¨{VåÙ¨ÓÑØV³ÐÈÉË¨Ø³{ÐÊ³ÈÊ×.³ÒÜ{$Ði³¨ÜË³iØåÙ¨ÓÑØV~ÒÚÉT¨Ì³iÉÓ³É{³ÈÚÑÒ³È
³ÈV³ÉÜÉËÐiÐÌÈ³iÐÊÐi³È

Πουθενά ο Τρότσκι, ο Κάμενεφ...

Καραβάνια «προσκυνητών»
©ÙÕÎËÖÏÞËÃØÎÙÎËÐÇÍÔÏÙÓÕÆ
ÚÕßÑÄÑÑÏÔÕßÊÏÑÚ¦ÚÕØÇ®ËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙÚÎªÜÙÃÇßÖÕÈÕÎÛÕÆÓËÔÎ
¶ÑÇÚ¦ÒÒÕßÝÑÇÚËßÛßÔÄÓËÔÎ¶ÇÖÄ
ÚÕ ØËÓÒÃÔÕÚÄÙÕÚÇÑÇØÇÈ¦ÔÏÇ
ÚÜÔÔÕÙÚÇÒÍ×ÔÂÚÜÔÔËÄÑÕÖÜÔ
ÛÇßÓÇÙÚ×ÔÚÕßÖÇÚËØÕÆÒÎ®ÖÕß
ÙÖËÆÊÕßÔÍÏÇÖØÕÙÑÆÔÎÓÇÙÚÎÔ
ÍËÔÁÚËÏØ¦ÚÕßÑÇÏÊÏÑÂÚÕßÝÎÛÒËÁÓ®ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ©ÏÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÙÚÎªÜÙÃÇÚÕßÕÆÚÏÔÙÂÓËØÇÓÇÛÇÃÔÕßÔÄÚÏÕÚ¦ÒÏÔÂÚÇÔÕÓÁÍÇÝ
ÎÍÁÚÎÝÖÕßÚÙ¦ÑÏÙËÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕ
ÇÚØÏÜÚÏÑÄÄÒËÓÕ®ÚÕÔ²ÃÚÒËØÑÇÏ
ÁÙÜÙËÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÖÄÚÕÔ
ÌÇÙÏÙÓÄÖÕßËÑÙßÍÞØÄÔÏÙËÚÎÔ
Þ×ØÇÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÂÑÇÛÄÒÕßÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÏÍÏÇÚÏÝÇÏÓÇÚÎØÁÝËÑÑÇÛÇØÃÙËÏÝÓËÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÐÕÔÚÜÛÁÔÚÜÔÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔ¡ÏÇ
ÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÁÊËÏÐËÄÚÏ
ÚÕ ÚÜÔª×ÙÜÔÈÒÁÖËÏÛËÚÏÑ¦
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÚ¦ÒÏÔÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ËÔ×ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ
ËßÒÕÍÎÓÁÔËÝ®ÇÖÄÚÕ ØËÓÒÃÔÕ
ÄÖÜÝÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÔÊØÏ¦ÔÚÜÔ
§ÕÈÏÙÏÓÖÃØÙÑÑÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÖÕßÇÖÕÛË×ÔÕßÔ
ÚÇÎÍËÚÏÑ¦ÖØÕÙÄÔÚÇÚÕß¦ÔÕÏÍÓÇ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÖÕßÌÁØÕßÔ
ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏßÖÕÈÇÛÓÃàÕßÔÚÇ
ÚØÕÓËØ¦ËÍÑÒÂÓÇÚ¦ÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÒÇÕÆËÖÏÞËÏØÕÆÔ
ÔÇÌÏÒÕÚËÞÔÂÙÕßÔÓÏÇËÒÑßÙÚÏÑÂ
ËÏÑÄÔÇÚÕßÊÏÑÚ¦ÚÕØÇ
ØËßÔËÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÙÞËÊÄÔÕÏ
ÓÏÙÕÃª×ÙÕÏÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÊËÔ

Επάνω, ÑÙ¨{Ò³ÉØ³~Ì¨{¨Ø³{ÐÊ³É¨o{ÑÈ~³Úi~Ñ³ÌÜÉÐÐÉ³i,ËÑ³i Ì³{Ñ$É³ËÑV³¸ÆÆdÒ³V
¨³ÐÊ³È.³ÒÜ{VÈ³ÑÑÑ¨{³ÒÌØÊ³Ñ³×Ó¨É³¨³i
iÐÓ¨Ñ³iØ~iÙÉËÑØ³È

Τουρίστες ³KÑoÌ{ÐÉ³Ë
.K{É³{~ÌØioÓ³iØ³ÑÂËÙÉÉ³i
0ÉTÉ¨Òio{Ñ³i{³¨{~ÊÙ{Ò~Éi
ÐÉ³,ÖÇKÉÜ³~Ñ{³0¨³{Ü

Χιλιάδες τουρίστες
επισκέπτονται το προς
τιμήν του μουσείο,
από το οποίο όμως
απουσιάζει κάθε
στοιχείο για την περίοδο
του «Μεγάλου Τρόμου».
ÍÔÜØÃàÕßÔÚÃÖÕÚËÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß¬ØÄÓÕß®ÆÓÖÚÜÓÇ
ÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝÇÊÏÇÌÕØÃÇÝÑÇÏÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÝÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÔËÕÒÇÃÇÝÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ"ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËÍ¦ÒÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝÚÁÜÝÕÈÏËÚÏÑÂÝÔÜÙÎÝÕÒÒÕÃ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕßÚ¦ÒÏÔËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÙËÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÚÕß ØËÓÒÃÔÕßÖÕßÁÞËÏÙÚÄÞÕÔÇËÓÌÇÔÃÙËÏ
ÚÕÔÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÜÝÚÕÔ¦ÐÏÕ
ÙßÔËÞÏÙÚÂÚÕßÜÝÖØÕÝÚÇÎÍËÚÏÑ¦
ÖØÕÙÄÔÚÇÑÇÏÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÕ
ÇßÚÇØÞÏÑÄÙÚßÒÓËÚÕÕÖÕÃÕÑßÈËØÔ¦ËÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎªÜÙÃÇ

Ενα αχανές ÊÏ×ØÕÌÕÑÚÃØÏÕÙËÊÁÑÇÙÚØÁÓÓÇÚÇÙÚÕÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÙÚËÍ¦àËÏÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÜÙÂÌÚ¦ÒÏÔÇÖÄ
ÚÕÙÖÏÚ¦ÑÏÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÑÇÏ
ÚÎÛËÕÒÕÍÏÑÂÙÞÕÒÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÍØ¦ÌÚÎÑËÓÏÑØÄÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÏËØÁÇÝÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÙÕÈÏËÚÏÑÂÝÖßØÇÓÃÊÇÝÑÇÏÙËÖËØÃÕÖÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ©ÞÏÄÒÎÖÕßÙÏ¦àËÏÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÚÕß
Ï»ÇßÚÂÔÎÐËÔÇÍÄÝ©ÒÍÇ¬ÕÚÙËÙÈÃÒÏÇÖÕÌËÆÍËÏÔÇÓÏÒ¦ËÏÂ
ÊËÔÚÎÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÚÕËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÓÕßÙËÃÕÚÕßÚ¦ÒÏÔËÐ¦ÒÒÕß
ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÊËÔÛÇÇÔÚÏÑØÃÙËÏ
ÑÇÔÁÔÇÁÑÛËÓÇÖÕßÔÇÊÃÔËÏËØÁÛÏÙÓÇÍÏÇÇÊÏ¦ÑØÏÚËÝ®ËØÜÚÂÙËÏÝ
ËÔÛÇÊËÏÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÂÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÙËÖÃÔÇÑËÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÖÕßÔÇÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔÚÕÔÚ¦ÒÏÔÓËÚÕßÝËÞÛØÕÆÝ
ÚÎÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÂÚÇÇÖ¦ÔÛØÜÖÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝ
¡ËÚÕÔÁÔÏÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙËÑ¦ÖÕÏËÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÎÍÁÚÎÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ
ÏËÛÔÕÆÝÕÆÒÍÇØÕÑÏÄØÍÑÏÎÓÎÚØÄÌÑÇÏÙËÓÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÓË
ÚÎÔ Ò¦ØÇ¬ÙÁÚÑÏÔ
ÕßÛËÔ¦ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÕ¬ØÄÚÙÑÏÕ ¦ÓËÔËÌÕÏÔÄÈÏËÌÕ
ÏØÄÌÕ¡ÖÕßÞ¦ØÏÔÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÏÙÚÕØÏÑÕÃÎÍÁÚËÝÚÜÔÓÖÕÒÙËÈÃÑÜÔÖÕßËÐÕÔÚ×ÛÎÑÇÔÙÚÏÝ
ÖËØÏÈÄÎÚËÝÊÃÑËÝÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÂ
ÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔÑÇÚÇÊÏÜÑÄÓËÔÕÏ
ÇÖÄÚÏÝÊÏÇÈÄÎÚËÝÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÚ¦ÒÏÔ
ÚÎÔ ËÃÙÕÊÕ ÚÕß ÑÚÏØÃÕß Õ
Ú¦ÒÏÔÙËÓÇØÓ¦ØÏÔÕÇÔÊØÏ¦ÔÚÇ
ÆÉÕßÝÚËÙÙ¦ØÜÔÓÁÚØÜÔËÖÏÚÎØËÃ®ÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÚÎÔÇÛØÄÇ
ÖØÕÙÁÒËßÙÎÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖÕß
ËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÇÖÄÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ

Δεν υπάρχουν
φωτογραφίες
των ιστορικών ηγετών
των μπολσεβίκων,
που εξοντώθηκαν
στις περιβόητες δίκες
της Μόσχας
ή δολοφονήθηκαν από
τις μυστικές υπηρεσίες.
ÑÇÏÄÒËÝÚÏÝÎÒÏÑÃËÝÑÄÓÇÍßÔÇÃÑËÝÓËÓÖÕÆØÍÑÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÓË
ÞÏÚà¦ÓÖ¶ÊËÃÍÓÇÄÚÏÕÏÙÒÇÓÏÑÄÝ
ÌÕÔÚÇÓËÔÚÇÒÏÙÓÄÝÁÞËÏËÏÙÈ¦ÒËÏ
ÑÇÏÙÚÕÔ ÇÆÑÇÙÕÄÖÜÝÓÇÝËÖÏÙÂÓÇÔÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÑÇÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ
ÏËØÜÓÁÔÕÏÓËØ¦ÙÕÄÖÜÝÕËÒÒÎÔÕØÛÄÊÕÐÕÝÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝ¦ÓÖÏÇÝÑÜ¦ÔÔÎÝÕÕÖÕÃÕÝËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝÙÚÎËÜØÍÃÇÍÏÇ¦ÒÒÕ
ÒÄÍÕËÑÖÒÂØÜÙËÄÖÜÝËÃÖËÙÚÎÔ
 ®ÚÕÚ¦ÓÇ®ÚÕÖØÕÙÑÆÔÎÓÇ
ÊÎÒÇÊÂÙÚÕÔÖÇÚËØÕÆÒÎ®
ÃÔÇÏÓËÙÎÓÁØÏÑÇÏÕÏÐËÔÇÍÕÃ
ÇÖÄÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÑËÒÇÎÊÕÆÔ®
¬ÇÍÑØÕßÖÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔÚÕÁÔÇ
ÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕÑÇÏËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÎÙßÓÓËÚÕÞÂÔÁÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ

«Ηταν killer»
ÚØÏÇÔÚ¦ÞØÕÔÎªËÔ¦ÚÇÂØÛËÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇÑÇÏÄÚÇÔÚÎ
ØÜÚ¦ÓËÖÕÏÇÍÔ×ÓÎÁÞËÏÍÏÇÚÕÔ
Ú¦ÒÏÔÊËÔÊÏÙÚ¦àËÏÔÇÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ2PSSLY®©ÖÜÝÓÇÝÒÁËÏ
ÕÖÇÖÖÕÆÝÚÎÝËÃÞËÑÒËÏÙÚËÃÇÖÄ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÙËÍÑÕÆÒÇÍÑÓËÚ¦
ÚÕÔÖÄÒËÓÕÇÒÒ¦ËÖÁàÎÙËÇØÇÊÁÞËÚÇÏÜÙÚÄÙÕÓËÓÏÇßÖÕÉÃÇ
ÛÇßÓÇÙÓÕÆÖÜÝÂÚÇÔÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ®

©©ÒËÍÑÇÖÄÚÎÔÍÃÇËÚØÕÆÖÕÒÎÊÂÒÜÙËßÖËØÂÌÇÔÕÝÍÏÇÚÃÕÚ¦ÒÏÔÑØ¦ÚÎÙËÄØÛÏÇÚÎ
ÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎ®ÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÑÇÏÞÇØÇÑÚÂØÏÙËßÖËØÈÕÒÁÝ®ÚÇ
ÖËØÃËÐÄÔÚÜÙÎÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔËÔ×Õ§ÚÁÏÈÏÔÚ
ÖÕßËÃÞËÚÇÐÏÊÁÉËÏÇÖÄÚÕÙØÇÂÒÓÇÝËÃÖËÖÜÝÕÚ¦ÒÏÔÄÖÜÝ
ÑÇÏÔÇÚÕÊËÏÝÂÚÇÔÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ®
©ÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÕßÓÕßÙËÃÕßÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÙÚÏÝ
ÇÃÛÕßÙËÝÙËËÓ¦ÝÄÓÜÝÁÑÇÔÇÔ
ÚÇÙÚØÇÈ¦Ó¦ÚÏÇ®ÁÔËÑÇÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÜÔÊÆÕÓÎÚØÕÖÕÒÏÚ×Ô
ÖÕßÛÁÒÎÙÇÔÔÇÐËÔÇÍÎÛÕÆÔÓÇàÃ
ÓÇÝÚÕß¦ÓÖÏÇÝÜ¦ÔÔÎÑÇÏÚÕß
ÑÄØÏÔÊØÁÇ
¬ÕÑ¦ÛËÁÑÛËÓÇÁÞËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÏÙÚÕØÃÇËÞÜØÃàÕßÔÚÕÍØÇÌËÃÕÑÇÏÎÖÕÒßÛØÄÔÇÖÕßËÃÞËÙÚÕ ØËÓÒÃÔÕÚÕÇÑÕØÔÚËÄÔ
ÚÕßÕÏÖËØÃÌÎÓËÝÖÃÖËÝÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÖÏ¦ÔÕÚÕßÖÕßËÃÞËÑÒÇÖËÃ
ÇÖÄÚÕÓÕßÙËÃÕÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎÝ
ÓÖÞÇàÃÇÝÚÕ ÇÒÒ¦ÈØÁÛÎÑË
ÇØÍÄÚËØÇÑÇÏËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÚÎÑË
ÚÕÔÇßÒÄÍßØÕÚÕÖËØÃÌÎÓÕ
ÈÇÍÄÔÏÓËÚÕÕÖÕÃÕÕÙÕÈÏËÚÏÑÄÝ
ÎÍÁÚÎÝÚÇÐÃÊËÉËÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎ
ÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÊÏ¦ÙÑËÉÎÓËÚÕÔ
ªÕÆÙÈËÒÚÑÇÏÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒÑÇÏ
ÒÃÍÕÖÇØÇÑ¦ÚÜÚÕÓÏÑØÄÙÖÏÚ¦ÑÏ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙËË
ÓÏÑØÂÇÖÄÙÚÇÙÎÚÕÑÚÃØÏÕÚÎÝ
ËÕÒÕÍÏÑÂÝÞÕÒÂÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÜÙÂÌÎÙÇØÏÄÔÕÈÏÚÝÌÕÃÚÎÙËÍÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÇÔÏ¦ÚÇ
ÚÕßÇÒÒ¦ÙÆÔÚÕÓÇÚÎÔÖÇØ¦ÚÎÙËÍÏÇÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÕÔÛËÄ®
ÚÕßÓÖÕÒÙËÈÏÑÏÙÓÕÆ
ËÄÒÕÚÕÑÄØÏÊÏÇÞÁËÚÇÏÎ
ßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÍÏÇÚÕ¦ÐÏÕÚÁÑÔÕ®
©ÙÕÍÏÇÚÇËÍÑÒÂÓÇÚ¦ÚÕßÕÏÙßÔÚÕÖÃÚËÝÚÕßÇÊÏÇÌÕØÕÆÔ

«Ψέμα ότι εξόντωσε 10 εκατ., τα θύματα δεν ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ.»
Συνάντησα ÚÕÔ ËÈÍÁÔÏÏ¦ÑÕÈ¬àÕßÑÇÙÈÃÒÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔÕÊÄÒÃÇ¬ÙËÈÚÙËÈ¦ÔàÚËÙÚÎÔ¬ÏÌÒÃÊÇÑÇÏËÖÃÚØËÏÝ
×ØËÝÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÍÏÇÚÕÔÖÇÖÖÕÆ
ÚÕßÚÕÔÜÙÂÌÚ¦ÒÏÔ
ÖÄÙÚØÇÚÕÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕß
ÙÚØÇÚÕÆÛËÜØÕÆÙËÖÜÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÂÚÇÔËÍÍÕÔÄÝÚÕßÚ¦ÒÏÔ
ÚÕÆÙÚÕÃÞÏÙËÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕßÑÇÏ
ÄÖÜÝÓÕßËÃÖËËÃÞËÛÁÙËÏÙÑÕÖÄ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕßÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÚÎÔÚÏÓÂÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÕßÑÇÏÔÇÚÎÔßÖË-

ØÇÙÖÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝÙßÑÕÌÇÔÚÃËÝ
ÑÇÏÚÎÒ¦ÙÖÎ®
ÇØÇÖ¦ÔÜ ÇÖÄ ÙÇØ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÒÁÍÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÇÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÚ¦ÒÏÔÎÔËÕÒÇÃÇÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÚÇÏÓËÉËÆÊÎ
ÑÇÏÑÇÑÕÂÛËÏËÝÑÇÏÄÒÕÏËÓËÃÝ
ÖÕßÚÕÔÇÍÇÖ¦ÓËÇÍÜÔÏàÄÓÇÙÚËÔÇÐËÙÑËÖ¦ÙÕßÓËÚÕßÝÙßÑÕÌ¦ÔÚËÝÑÇÏÚÕßÝÉËÆÚËÝÖÕß
ÖÇØÇÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ®ËÃÖË
 ® ÑÇÏÜÝÚÁÚÕÏÕßÝ
ÇÔÁÌËØËÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ

Η συνέντευξη που
είχε δώσει στην «Κ»
ο εγγονός του Σοβιετικού ηγέτη, Γεβγένι
Γιάκοβ Τζουκασβίλι.
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔ§ÏÑÃÚÇ²ØÕßÙÚÙÄÌ
ÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÒ¦ÙÖÎÝÑÇÏ
ÙÖÃÒÜÙÎÝËÃÔÇÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÉÁÓÇ
ÄÚÏÕÚ¦ÒÏÔËÐÄÔÚÜÙË

ÇÔÛØ×ÖÕßÝËÔ×ÚÇÛÆÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÐËÖÁØÇÙÇÔ
ÚÇ®ÙßÔÁÞÏÙËÑÇÏÙÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÂÓÕßË¦ÔÛËÜØËÃÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂÚÎÔËÐÄÔÚÜÙÎÚÄÙÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÎËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÊËÔÍÃÔËÚÇÏÓËÒËßÑ¦Í¦ÔÚÏÇ®
ÑÇÏÓËÖÇØÁÖËÓÉËÙÚÎÇÒÒÏÑÂ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
¡ÕÔÇÞÕÖÇÃÊÏÚÕßÖØÜÚÄÚÕÑÕß
ÍÏÕßÚÕßÚ¦ÒÏÔÏ¦ÑÕÈÕËÈÍÁÔÏÁÓËÏÔËÕØÌÇÔÄÝÙÚÇÚØÃÇÚÕß
ÞØÄÔÏÇ¬Õ ÕÖÇÚÁØÇÝÚÕß
ÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝ©ß-

ÑØÇÔÃÇÝÖÏ¦ÙÚÎÑËÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÝ
ÇÖÄÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÑÇÏÕ²ÃÚÒËØÖØÄÚËÏÔËÙÚÕÔ
Ú¦ÒÏÔÔÇÚÕÔÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÓËÚÕÔ
ÙÚØÇÚ¦ØÞÎ¢ÕÔ¦ÕßÒÕßÝÖÕß
ÇÏÞÓÇÒÜÚÃÙÚÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔÂÚÚÇ
ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÙÚÕÚ¦ÒÏÔÍÑØÇÔÚ
ÑËÃÔÕÝÇØÔÂÛÎÑËÑÇÏÁÚÙÏÕÍÏÕÝ
ÚÕßËÑÚËÒÁÙÚÎÑË
©ÏÙÞÁÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÔÖÇÖÖÕÆ
ÚÕßÂÚÇÔÇÔÆÖÇØÑÚËÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔËÍÍÕÔ×ÔÚÕßÚ¦ÒÏÔ
 ÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇËÍÍÄÔÏÇÊËÔÚÕÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÓËÖÇÖÖÕÆÇÒÒ¦ÙÆ-

ÔÚØÕÌÕÊÏÄÚÏÇÖÒ×ÝÊËÔÚÕÔÈÒÁÖÇÓË©Ú¦ÒÏÔÊËÔÊËÞÄÚÇÔÑÇÔÁÔÇÔÕÆÚËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÊËÔËÃÞË
ÞØÄÔÕÍÏÇÚÁÚÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕÔËÃÊÇÓÄÔÕÓÃÇÌÕØ¦
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÑÇÏÇßÚÂÔËÑØÄÙÚÕ
ÌÁØËÚØÕ®
ÔÇàÂÚÎÙÇÑÇÏÚ×ØÇÚÕÔËÈÍÁÔÏ¬àÕßÑÇÙÈÃÒÏÇÒÒ¦ÓÕßËÃÖÇÔÄÚÏËÃÞËÖËÛ¦ÔËÏÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÞØÄÔÕßÌÎÙËÖÃÙÜÁÔÇÊÏÑÄ
ÚÕßËÍÍÄÔÏÊÏÙÁÍÍÕÔÕÚÕßÚ¦ÒÏÔ
ÖÕßÌÁØËÏÚÕÄÔÕÓÇÜÙÂÌÏÙÇØÏÄÔÕÈÏÚÝ¬àÕßÑÇÙÈÃÒÏ
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Eίμαι ταπεινός,
όχι γιατί
έτσι πρέπει
να δείχνω
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟ

Δεν είχαν ÖËØ¦ÙËÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÒÃÍÇ
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ÇßÚÂÚÕß.YLLR-YLHR

– Hμέρα των τελικών στο τουρνουά των AntetokounBros. Μεγάλη στιγμή για εσένα και την
οικογένειά σου Γιάννη…
¶§ÇÏÙÃÍÕßØÇØÕÙÖÇÛÕÆÓË
ÔÇÊ×ÙÕßÓËÖÃÙÜÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ

ÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÊØ¦ÙÎ×ÙÚËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄ
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ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ§ËÕÒÇÃÇÝÚÕßÂÓÕßÛÎÔÇÃÜÔ

– Ολη η υφήλιος υποκλίθηκε στα
κατορθώματά σου. Δημιούργησες

Σε ένα παιδί θα έλεγα
κάθε μέρα που ξυπνάει
να σκέφτεται πώς μπορεί
να βελτιωθεί ως άνθρωπος και μετά να βελτιώσει τη δουλειά του.
Το σημαντικό είναι
η δουλειά. Υπάρχουν
πολλά παιδιά στις ΗΠΑ
που έχουν το ίδιο ταλέντο
με εμένα, το ίδιο κορμί,
αλλά είναι τεμπέληδες.
ένα πραγματικό παραμύθι με τη
ζωή σου. Πιστεύεις ότι μπορείς
να το «διηγηθείς» σε μικρούς και
μεγάλους που σε θαυμάζουν; Στη
νέα γενιά που έχει άλλα πρότυπα;
Τι θα έλεγες σ’ ένα παιδί;
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Νιώθει αυτά που λέει
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ÙÚÄÓÇÚÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÇÑÕÆÙÏÇÑÃÔÎÙÎÓËÚÇÞÁØÏÇ
¬ØÃÈËÏÚÕÓÁÚÜÖÄÚÕßÐÆÔËÏÇÓÂ-
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– Είναι βάρος για έναν νέο άνθρωπο να έχει στραμμένα όλα
τα φώτα της δημοσιότητας πάνω
του, σε κάθε κίνησή του, σε κάθε
λέξη του; Πώς το αντιμετωπίζεις;
¶ËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇ
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– Παίζει ρόλο η οικογένεια λοιπόν; Μένει κάτι στα παιδιά όταν
η οικογένεια ασχολείται με αυτά;
¶ÇÓËÃÔËÏ  ©ÚÇÔ
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– Τελικά, Γιάννη, για να γίνει ένα
όνειρο πραγματικότητα, χρειά-
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«Στο ΝΒΑ δεν βάζουν
ταβάνι στους παίκτες»
Η πορεία ÚÎÝÙßàÂÚÎÙÂÝÓÇÝÓËÚÕÔ
Ï¦ÔÔÎÓÖÇÃÔËÏÖÒÁÕÔÓÁÙÇÙÚÕ
ÖÇØÑÁÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÎÝÖØÕÖÄÔÎÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÖÄÚÏÝÖÕÆÊÃÔËÏ
È¦ÙÎÚÕ§ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÖÕÔÎÚÏÑ¦ÇÚÕÓÏÑ¦ÑÇÏÕÓÇÊÏÑ¦Õ
.YLLR-YLHRÈ¦àËÏÚÎÍØÕÛÏ¦ÚÕß
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÞËÃÒÎÚÕßÑÇÏÙÎÑ×ÔËÏÇÑÇØÏÇÃÇÚÇÌØÆÊÏÇ
 ÇÒÂËØ×ÚÎÙÎËÃÔÇÏÇßÚÂ
¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒÂËØ×ÚÎÙÎ ÕÃÚÇÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÁàÎÙÇËÊ×
ÂÓÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÚßÞËØÄÝÖÕß
ËÃÞÇÚÕÔ¬¦ÑÎÂÈÇÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÖØÕÖÕÔÎÚÂÓÕßÚÕß¢ÏÒÇÛÒÎÚÏÑÕÆ
¡ÇÝÁÊÏÔËÓÏÇËÒËßÛËØÃÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇÃÐÕßÓËÖÏÕËÒËÆÛËØÇ
ÏÙÚËÆÜÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖØÕÖÕÔÎÚÁÝÖÕßÈ¦àÕßÔ
ÚÇÈ¦ÔÏÙÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝØÄÒÕßÝÞ
ÒÁÔË¸ËÙÆÛÇÑ¦ÔËÏÝÇßÚÄËÙÆËÃÙÇÏÑÇÒÄÝÙ»ÇßÚÄ¸ØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÚÕßÝÁÞÕßÔÓËÔÖØÕÙÍËÏÜÓÁÔÕßÝÍÏÇÚÃßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÑÇÈÇÒÕÆÔÚÕÑÇÒ¦ÓÏ
ÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÔÇ
È¦àÕßÔ¸ÚÇÈ¦ÔÏ¹ÙÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝ
ÓËÈ¦ÙÎÇßÚ¦ÖÕßÈÒÁÖÕßÔÚÕ
§ÊÃÔÕßÔËßÑÇÏØÃËÝÖÕÒÒÁÝËßÑÇÏØÃËÝÙÚÕßÝÇÛÒÎÚÁÝ®

ΝΙΚΕ

– Ναι, αλλά αν ο προπονητής σου
σε δει να ξεφεύγεις πάνω στον
ενθουσιασμό σου μέσα στο ματς,
δεν θα σε παρατηρήσει;
¶ÇÓÕßÓÏÒÂÙËÏÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÎÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÏÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÓÕßÖËÏÖÞ¸ËÑËÃÏ¦ÔÔÎ
ÂÙÕßÔÒÃÍÕÒ¦ÛÕÝÐÁÌßÍËÝ¹ÇÒÒ¦
ÛÇÚÕÖËÏÓËÙÜÙÚÄÚØÄÖÕÞÜØÃÝ
ÔÇÙË¸Ñ¦ÉËÏ¹ÚÎÔßØ×ÖÎÍËÔÏÑ¦ÁÔÇÝÖØÕÖÕÔÎÚÂÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÙÕßÖËÏ¸ÁÒÇËÊ×Ñ¦ÚÙËÙÚÕÔÖ¦ÍÑÕ¹ÑÇÏÔÇÙÕßÑÄÉËÏÚÇÌÚËØ¦®

ζονται μόνο τα προσόντα ή και
αρκετή δόση τύχης και φυσικά
πολλή δουλειά;
¶)ÇÙÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÍÏÇÔÇËÃÙÇÏ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÔÇÏÎ
ÊÕßÒËÏ¦¡ÖÕØËÃÚÕÚ¦ÏÓÏÔÍÑÑÇÏÎ
ÚÆÞÎÔÇÖÇÃàÕßÔÖÕÒÆÒÃÍÕØÄÒÕ
ÇÒÒ¦ÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÎÊÕßÒËÏ¦
±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ¦ÚÕÓÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÚÕÃÊÏÕÚÇÒÁÔÚÕÓËËÓÁÔÇÚÕÃÊÏÕÆÉÕÝÚÕÑÕØÓÃÚÇÞÁØÏÇ
ÓËËÓÁÔÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚËÓÖÁÒÎÊËÝ
ÚÏÝËÃÔÇÏÄÒÕÏÁÚÙÏÙÇÔÑÏ
ËÓÁÔÇÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÑÇÒÆÚËØÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÇÖÄËÓÁÔÇÖÏÕÉÎÒÕÃÓËÍÇÒÆÚËØÕ
¦ÔÕÏÍÓÇÞËØÏ×ÔÇÒÒ¦ÊËÔÊÕßÒËÆÕßÔÊËÔËÃÔÇÏ¸ÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÏ¹ÔÇÖË-

ÚÆÞÕßÔØÁÖËÏÔÇÊÕßÒÁÉËÏÝÍÏÇ
ÔÇÖËÚÆÞËÏÝÙÚÎàÜÂÙÕß®

Ακαδημία μπάσκετ
ÇÏ ÕÏ ÖØ¦ÐËÏÝ ÓÏÒÕÆÔ ÇÖÄ
ÓÄÔËÝÚÕßÝ©Ï¦ÔÔÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÚÎÔ ÇÑÇÊÎÓÃÇ ÓÖ¦ÙÑËÚ
(U[L[VRV\U)YVZÁÔÇÊÏËÚÁÝÖØÄÍØÇÓÓÇßÖÕÚØÕÌÏ×ÔÇÖÄÚÎ5PRL
ÍÏÇÓÎÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕßÝÔÁÕßÝ
ËÚ×ÔÑÕÖÄÝÚÎÝÇÑÇÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÊ×ÙËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕßÝÔÁÕßÝÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÒÆÚËØÕÏ
ÇÛÒÎÚÁÝÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÖÕÒÃÚËÝ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÖÕÔÂÙËÜÔÓÖ¦ÙÑËÚÛÇÚØÁÐËÏ®ÍÏÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÙÚÇÍÂÖËÊÇÚÜÔÓÖËÒÕ-

ÑÂÖÜÔÚÎÝÇÓÖØÏÔÂÝÑÇÏÚÜÔ
ÒÒÎÔÕØ×ÙÜÔÚÎÔÇÔ¦ÖÒÇÙÎÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎ5PRL
¦ÛËÞØÄÔÕÇÍÄØÏÇÑÇÏÑÕØÃÚÙÏÇÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËßÉÎÒÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÖØÕÖÕÔÂÙËÏÝÓÖ¦ÙÑËÚ
ÑÇÏTLU[VYPUNÍÏÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇËÌÄÊÏÇÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÂÚÕßÝ©Ï
ÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÖÕßÛÇÐËÞÜØÃÙÕßÔ
ÛÇÈØÇÈËßÛÕÆÔÓËÚÎÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂßÖÕÚØÕÌÃÇ6ULVMHRPUK®
ÇÖÄÚÕÊØßÓÇ¥Ô¦ÙÎÞÕÔÚÇÝ
ÏÊØßÛËÃÇÖÄÚÇÇÊÁÒÌÏÇÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÎÑÇÊÎÓÃÇßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎ5PRLÑÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄ,\YVOVVWZÑÇÏÚÕ
ÊØßÓÇ¥Ô¦ÙÎ

– Ενας παίκτης 2,11 μ. μπορεί να
δημιουργήσει συνθήκες επίθεσης από τη θέση 1. Στην Ευρώπη είναι εφικτός αυτό ο τρόπος
παιχνιδιού;
¶ÔÇÝÖÇÃÑÚÎÝÙÇÔÑÏËÓÁÔÇ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÊËÔÛÇÁÖÇÏàËÖÕÚÁ
ÙÚÎÛÁÙÎÔÖÇÃÐÜËÍ×ÙÚÕÔ
¦ÙÕÚÏÛÇÖÇÃÐÕßÔÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏ"
ÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ÕÚØÄÖÕÝÙÑÁÉÎÝÚÜÔÖØÕÖÕÔÎÚ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
È¦àÕßÔÓÏÇÚÇÓÖÁÒÇÑÇÏÔÇÒÁÔË
¸ÇÇßÚÄÝËÃÔÇÏ¦ØÇÛÇÖÇÃÐËÏ
ÙÁÔÚËØ¹ÚÕ§ÛÇÊÕßÔÙÌÇÏØÏÑ¦ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÙÕßÄÖÜÝ
ÓËÚÕÔ ÁÈÏÔ§ÚÕßØ¦ÔÚÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÖÇÃàËÏ
ÙÕÆÚÏÔÍÑÍÑÇØÔÚ®
×ØÇÍÏÇÚÕÓËÍ¦ÒÕØÇÔÚËÈÕÆ
ÚÕßÇÍÑÕÙÓÃÕßØÜÚÇÛÒÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝßÍÕÆÙÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÖÒÎÙÏ¦àËÏÑÇÏÎÛÔÏÑÂ
ÒÒ¦ÊÕÝËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚà¦ÓÖÕÒÙÚÎ§ÇÔÚÙÃÔÍÑÚÎÔ
ÎËÖÚËÓÈØÃÕßÑÄÔÚØÇÙÚÕ¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕ×ØÇÒÒ¦ÊÕÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÁÞÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÚÕÔ4=7
ÚÕß§ÃÙÜÝÑÇÏÚÇÇÊÁÒÌÏÇÚÕß
ÇÔ¦ÙÎÑÇÏ ×ÙÚÇÇÌÕÆÑÇÏÕÏ
ÊÆÕËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÕËÖÏÒÕÍÂÇÒÒ¦

ÑÇÏÚÕßÝÊÆÕÖÄÏÔÚÍÑÇØÔÚÖÕßÐËÞ×ØÏÙÇÔÙÚÎÌËÚÏÔÂßØÜÒÃÍÑÇ
ÚÕÔ§ÏÑ ÇÒ¦ÛÎÑÇÏÚÕÔ ×ÙÚÇ
ÒÕÆÑÇ
– Εθνική, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ολη η Ελλάδα περιμένει τον
Γιάννη. Ολος ο κόσμος περιμένει
τον Greek Freak. Eίσαι έτοιμος
γι’ αυτό; Εχεις μιλήσει με τους
συμπαίκτες σου ή τον κόουτς; Τι
πιστεύεις εν όψει Κίνας;
¶§ÇËÃÓÇÏÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇßÍÏÂÝÁÒÜÔÇËÃÓÇÏËÑËÃÞÜÓÏÒÂÙËÏ
ÓËÚÕÔÖØÕÖÕÔÎÚÂÚÕßÁÞÜÖËÏÄÚÏ
ÛÁÒÜÔÇËÃÓÇÏËÑËÃÛÇÐËÑÏÔÂÙÜ
ÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ§Ç
Ö¦ÔËÄÒÇÑÇÒ¦ÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÓË
ÙÇÔÕÓ¦ÊÇÑÇÏÔÇÖ¦ÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÏÇËÖÏÚßÞÃÇ®

Το δικό του παπούτσι
§ÛÔÏÑÂÊÄÐÇÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÍÏÇÁÔÇÔÔÁÕÖÕßÑ¦ÖÕÚËÓÕÏØÇàÄÚÇÔÚÕÃÊÏÕàËßÍ¦ØÏÖÇÖÕÆÚÙÏÇÓËÚÕÔÇÊËÒÌÄÚÕßÒÁÕÔ

«Να είμαι πρώτα
απ’ όλα υγιής.
Θέλω να είμαι
στο Παγκόσμιο.
Εχω μιλήσει
με τον προπονητή,
του έχω πει ότι θέλω
να είμαι εκεί».
ÁÞËÏÙÚÇ¯ÖÄÊÏÇÚÕßÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÛÒÎÚÏÑ×Ô
ËÏÊ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßÎÕÖÕÃÇÁØÇÉË
ÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÖÇÖÕÆÚÙÏÇÚÇAVVT
-YLHRÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎàÜÂÚÕßÑÇÏÞÇØÇÍÓÁÔÇÚÇÕÔÄÓÇÚÇÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕß
ÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÚÕßÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕß
ÑÇÏÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇ
– Το πρώτο παπούτσι σου από τη
NIKE με πράγματα προσωπικά
επάνω του, αλλά και τοποθέτηση μπασκέτας στην κορυφή του
Ολύμπου. Πώς νιώθεις;
¶ÃÔÇÏÇÖÃÙÚËßÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÔÊÕßÒËÆËÏÝÙÑÒÎØ¦ÇÔÚÇÓËÃÈËÙÇÏËÔÚÕÐËÞÔ¦ÜÇßÚÄÑÇÏÛÇ
ÙßÔËÞÃÙÜÔÇÊÕßÒËÆÜÙÑÒÎØ¦§Ç
ÓËËßÒÕÍÂÙËÏÕËÄÝÔÇÓÕßÌÁØËÏ
ÑÏ¦ÒÒËÝÇÔÚÇÓÕÏÈÁÝ®
ÊÄÐÇÄÓÜÝÑØÆÈËÏÑÇÏÖÇÍÃÊËÝ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÞËÚÏÑÕÃÑÇÏÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ®ÚÕ
ÄÔÕÓÇÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÍÏÇÔÇÇßÚÕÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÂÍÏÇÔÇÚÕÔÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔ
– Σε ενοχλεί που κάποιοι «καπηλεύονται» το όνομά σου και
την εικόνα σου για ίδιον όφελος
ή από την άλλη πλευρά μιλούν
κατά καιρούς για σένα «προκαλώντας» σε εμμέσως να απαντήσεις; Αισθάνεσαι ότι πάντα πρέπει να δίνεις απαντήσεις εκτός
γηπέδου;
¶©ÞÏÑÇÛÄÒÕßËÔÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÜÙËÄÚÏÛÁÒÕßÔÔÇÖÕßÔÕÏ
¦ÒÒÕÏÃÔÜÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÓËÇßÚÄ
ÖÕßËÃÓÇÏÇßÚÄÖÕßÔÏ×ÛÜ®

2011
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Να επιστρέψει ως πρωταγωνίστρια
Αυτός είναι ο φετινός στόχος της Ομόνοιας, που κτίζεται από την αρχή για άλλη μια χρονιά
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

«Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Μια
παροιμία που ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση για την Ομόνοια, που
ακολουθεί -ακούσια εννοείται- την
ίδια και απαράλλακτη τακτική για χρόνια κατά τις μεταγραφικές περιόδους,
γιατί αυτό που -λέμε τώρα- κτίζεται
κάθε χρόνο… κατεδαφίζεται. Ας θυμηθούμε τους αμείλικτους αριθμούς.
Χρονιά 2014-15, 19 μετεγγραφές, 1516, 12, 16-17,13, 17-18,13, 18-19, 19.
Σύνολο, 76 μετεγγραφές!
Με την ομάδα να απέχει από τίτλο
πρωταθλήματος από το 2010 και να
απέχει από την συμμετοχή στην Ευρώπη για την τελευταία τριετία.
Εννοείται ότι δεν θα πραγματευτούμε τις αιτίες της παρακμής των
«πρασίνων». Το έχουμε κάνει πολλάκις.
Θα δούμε το παρόν.
Η περσινή οικτρή αποτυχία έκανε
τον Σταύρο Παπασταύρου σοφότερο.
Πέρυσι εμπιστεύτηκε το κτίσιμο της








Δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη για τις επόμενες κινήσεις, πλην της απόκτησης αριστερού μπακ και
αριστερού εξτρέμ. Μέσα
από την προετοιμασία θα
διαφανεί σε ποιες άλλες θέσεις θα υπάρξει ενίσχυση.
ομάδας σε έναν άνθρωπο παντελώς
άσχετο με το κυπριακό ποδόσφαιρο.
Άσχετο, που ούτε καν προσπάθησε
να γίνει σχετικός. Γι’ αυτό και έφυγε
νωρίς. Τη χρονιά αυτή ο επικεφαλής
της εταιρείας κινήθηκε διαφορετικά.
Προσέλαβε τον Νεόφυτο Λάρκου
στη θέση του αθλητικού διευθυντή,
ζητώντας από αυτόν να κτίσει μια ομάδα που θα τεθεί σε πορεία αγωνιστικής
αναγέννησης και σταδιακά θα θυμίσει… Ομόνοια. Έμπειρος και γνώστης
του χώρου του κυπριακού ποδοσφαίρου
και της Ομόνοιας, αφού έχει θητεύσει
ως προπονητής. Διαθέτει συνεπώς
γερά προσόντα για να φτάσει στην
υλοποίηση του στόχου.
Την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο 49χρονος Νορβηγός προπονητής, Χένιγκ Μπεργκ. Το συμβόλαιο
συνεργασίας έχει διάρκεια δύο χρόνια.
Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας στη Λέγκια,
με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής
και κυπελλούχος. Δούλεψε επίσης στη
Βιντεότον, στην Μπάκμπερν Ρόβερς,
όπως και στις ομάδες της πατρίδας
του Λίλεστρομ, Λιν και Στάμπαεκ
Ως ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη
καριέρα στην Μάντσεστερ Γ. με την
οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα
και ένα Champions League, όπως και
στην Μπλάκμπερν όπου στέφθηκε

Ο Χένινγκ Μπεργκ έρχεται με νέες ιδέες και με τίτλους και παραστάσεις υψηλού επιπέδου στο βιογραφικό του.

Την υπογραφή του Νούνο Ασίς, πέραν

του τεχνικού διευθυντή Νεόφυτου Λάρκου, είχαν οι προσθήκες Άλβες και Λόπες.
πρωταθλητής και κυπελλούχος. Ένα
υπόβαθρο επαρκές αφού και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής έχει
στο ενεργητικό του τίτλους και παραστάσεις υψηλού επιπέδου.

Προσθέσεις-αφαιρέσεις
Έχουν κατά τη διάρκεια της μέχρι
τώρα μετεγγραφικής περιόδου ενταχθεί
στο «πράσινο» δυναμικό όσον αφορά
τον κατάλογο Α’ οι Μίχαελ Λούφτνερ,
Ανταμ Λανγκ,Τιάγκο Φερέιρα, Ζοέλ
Περέιρα, Βίτορ Γκόμες. Είναι και ο
Ρούμπεν Αλβες που συνοδεύεται όμως
για την ώρα με ερωτηματικό αφού
είναι υπό καθεστώς δοκιμής.
Υπάρχουν και οι… παλιοί. Ζιόρντι
Γκόμες, Νταβίντ Ραμίρεζ, Ματ Νταρμπισάιαρ, Δημήτρης Κολοβός και Χάρης
Μαυρίας.
Οι Κρίστιαν Μανρίκε και Κρις Μόντες, που επίσης παρέμειναν, εγγράφονται στον κατάλογο Β΄. Εκεί εγγράφεται και ο Φράνσις Ουζόχο.
Από τους Κύπριους συνεχίζουν οι

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
6 αγώνες, 4 μέρες (1)

Αιτιολογώντας την απόφαση της ΚΟΠ

για διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος,
πέρα από το Σαββατοκυρίακο, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ο πρόεδρος
της ΚΟΠ μίλησε για τετραήμερο αγωνιστικής δράσης κάθε εβδομάδα! Με άλλα λόγια, ο κύριος Κούμας θα μπορούσε
να μας πει πως για τρεις μόνο μέρες της
κάθε εβδομάδας, θα πρέπει να αντέξουμε χωρίς κυπριακό ποδόσφαιρο!
Έλαβαν, ωστόσο, υπόψη στην ΚΟΠ, πως
οι Παρασκευές και οι Δευτέρες είναι
εργάσιμες μέρες, αλλά και γεμάτες από
πολλές άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις; Αξιολόγησαν στην ΚΟΠ τα δεδομένα με βάση το σκηνικό προηγούμενων
χρόνων, με αγώνες βράδυ Δευτέρας σε
σταθερή βάση και θεώρησαν πως θα
έχει επιτυχία, ως προς την προσέλευση
του κόσμου, η συμπερίληψη και της Παρασκευής στο αγωνιστικό πρόγραμμα;

* * * * *

6 αγώνες, 4 μέρες (2)

Σε μια εποχή που ο κόσμος απομακρύν-

θηκε από το γήπεδο, η διεξαγωγή αγώνων Δευτέρα και Παρασκευή, σε κάθε
αγωνιστική, μάλλον τεράστιο ρίσκο
αποτελεί για τους εμπνευστές της απόφασης αυτής. Θα μπορούσε, για αρχή,
να γινόταν η δοκιμή για μία από τις δύο
εργάσιμες μέρες και πιο συγκεκριμένα

Κωνσταντίνος Παναγή, Δημήτρης Χριστοφή, Γιάννης Κούσουλος, Φάνος Κατελάρης, Μαρίνος Τζιωνής, Λοΐζος Λοΐζου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Αντωνίου, Σάββας Νικολάου. Έχει έλθει
και ο κήπερ Χαράλαμπος Κυριακίδης.
Να δούμε και τις αποχωρήσεις. Τον
περασμένο Ιανουάριο είχαν δει την
πόρτα εξόδου έξι ποδοσφαιριστές: οι
Τζαΐλσον Αραούχο και Αντόνια Τζαρτζίνιο , οι οποίοι βρίσκονταν από την
περσινή περίοδο στο ρόστερ, όπως
επίσης οι Ισμα Λόπες, Ενρίκεζ, Χουάν
Αλμπίν και Τζόρνταν Γκρίνιτς (επιλογές
του περασμένου καλοκαιριού).
Με το τέλος της σεζόν έχουν αποχωρήσει οι Φράνιο Πρέτσε, Τόμας Μεχίας, Σάσα Ζίβετς, Μάρκο Μότα, Αλμπέρτο Λόρα, Λουκάς Βύντρα, Άλεξ Σοάρες και Αμπντούλ Ατζαγκούν, ενώ είναι
εκτός πλάνων και αναμένεται να λυθεί
η συνεργασία με τους Μίκαελ Γκαφούρ,
Ραούλ Λοέ και Χουανάν Εντρένα.
Σημαντικό γεγονός, που αποτελεί
και ισχυρή ένδειξη της περσινής αποτυχίας στον σχεδιασμό.
Ισχνό ήταν το ενδιαφέρον που επέδειξαν κυπριακές ομάδες για τους αποχωρήσαντες από την Ομόνοια. Είναι
χαρακτηριστικό το ότι από όλους αυτούς δύο παίκτες έχουν πάει σε άλλες
ομάδες. Ο Τζαΐλσον Αραούχο που πήγε
στη Νέα Σαλαμίνα και ο Τζαΐλσον Αντόνιο που πήγε στην ΑΕΛ. Και οι δυο
που πήγαν τον περασμένο Ιανουάριο
έχουν αποχωρήσει.

Η συνέχεια στο σχεδιασμό
Ο σχεδιασμός δεν είναι κάτι το
στατικό. Δεν υπάρχει ασφαλής πρό-

Μέχρι τέλους

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης

δεν αλλάζει στην Ανόρθωση και προσπαθούν να την υλοποιήσουν σε ό,τι
αφορά στην οικονομική διαχείριση
που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα. Ενημερώθηκε σχετικά και ο Ανδρέας Παντελή πως για όσα δεν μπόρεσαν οι ελεγκτές να βρουν επαρκή δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα προσκομίσει ο ίδιος ενόψει της νέας γενικής συνέλευσης εντός Ιουλίου. Ήταν μέσα
στις προϋποθέσεις που έθεσε ο Χρήστος Πουλλαΐδης για να επιστρέψει στα
διοικητικά και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω πάνω στο θέμα. Το πού
θα καταλήξει το όλο θέμα μένει να φανεί καθώς είναι και λεπτά ζητήματα αυτά και είναι λογικό να μη θέλουν εντός ομάδας να λένε και πολλά.
την Παρασκευή. Είναι βέβαια και η προσπάθεια να εξυπηρετηθούν και να διευκολυνθούν στην προβολή και ζωντανή
κάλυψη των αγώνων, τηλεοπτικές πλατφόρμες (τρεις φέτος) και εταιρείες παραγωγής. Γιατί ακόμη και καλή προεργασία – μελέτη να έχει γίνει, για τη δυνατότητα προσέλευσης κόσμου σε παιγνίδια, βράδια Δευτέρας ή Παρασκευής, αν η διεξαγωγή αγώνων σε
τέσσερις δόσεις δεν «βόλευε» τηλεοπτικές πλατφόρμες και εταιρείες παραγωγής, δεν θα υπήρχε καν θέμα συζήτησης για μια τέτοια αλλαγή...

* * * * *

Οι προσδοκίες

Πάνω που έλεγαν όλοι «πού είναι οι προ-

σθήκες» και «τι κάνουν οι υπεύθυνοι»

στα του προγραμματισμού του Απόλλωνα, το κλίμα γύρισε στα «μπαμ» και τα
«μπουμ». Οι απαντήσεις με Γκακπέ και
Άλεφ από Κίρζη και Κονναφή έφεραν
μεγάλα… όνειρα για ανάλογη συνέχεια
στο θέμα του επιθετικού. Και τι δεν έχει
ακουστεί στη Λεμεσό για τον παίκτη που
ψήνεται, αλλά εντός ομάδας είναι με
τον… πυροσβεστήρα στο χέρι μπας και
σβήσει η φωτιά. Να ακούς αστέρες και
να έρθει ένας άσημος δεν είναι και το καλύτερο χωρίς να σημαίνει πως όποιος
έρθει δεν θα μπορέσει να βοηθήσει.

* * * * *

Μην περιμένετε θαύματα

Η ουσία για το κεφάλαιο κάρτα φιλά-

θλου είναι πως όποια λύση και να προκύψει από τη Βουλή, δεν πρόκειται να

βλεψη για τις επόμενες κινήσεις, πλην
αυτής που αφορά την ένταξη ενός
αριστερού μπακ και ενός αριστερού
εξτρέμ. Η λογική για τον αριστερό
εξτρέμ λέει ότι αν ικανοποιήσει ο
Ρούμπεν Αλβες, θα πάρει αυτός τη
θέση.
Όσον αφορά συγκεκριμένα τη θέση
του αριστερού μπακ, η Ομόνοια εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Άντερσον Κορέια της Νέας Σαλαμίνας.
Ο ποδοσφαιριστής συμπλήρωσε τις
διακοπές του και επέστρεψε στην Κύπρο. Εξετάζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές για την κάλυψη της αμυντικής
αριστερής πλευράς.
Από κει και πέρα τα σκηνικό είναι
θολό. Μέσα από την πορεία της προετοιμασίας θα διαφανεί ανάλογα σε
ποιες άλλες θέσεις θα υπάρξει ενίσχυση. Κόφτης, φορ, σέντερ μπακ, χαφ
δεκάρι που θα βλέπει και περιοχή, οι
υποψήφιοι. Θα αποκτηθούν και παίκτες
για τον κατάλογο Β’.
Όσον αφορά τον κόσμο της ομάδας
εμφανίζεται συγκρατημένος. Κανείς
δεν τον αδικεί μετά από όσα έγιναν
τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθεί
τις εξελίξεις, δεν ενθουσιάζεται και
αναμένει να δει επιτέλους αυτό που
επιθυμεί και αυτό που ταιριάζει στην
ιστορία της. Μια ομάδα υψηλών στόχων.
Αύριο Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί
για την Κυπερούντα και θα παραμείνει
μέχρι τις 12 Ιουλίου. Στο διάστημα 1628 Ιουλίου θα γίνει το βασικό στάδιο
προετοιμασίας στην Πολωνία, στο HOTEL MISTRAL SPORT. Το αθλητικό
κέντρο βρίσκεται σε απόσταση 60 χλμ.
από το Γκντανσκ.

ικανοποιήσει το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών. Όσοι ήλπιζαν πως θα βρεθεί τέτοια λύση για να επιστρέψουν στο
γήπεδο, όσοι απείχαν πέρσι διαψεύστηκαν από τα γεγονότα, αφού αρχικά
φάνηκε να υπάρχει αυτή η πρόθεση αλλά στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν.
Μέχρι νεωτέρας, το σκηνικό θα είναι
όπως το περσινό με μειωμένη παρουσία κόσμου και χωρίς ατμόσφαιρα.

* * * * *

Μέχρι να χαζέψουμε…

Από μπάλα άλλο τίποτα… να φαν και οι

κότες. Πως ήταν παλαιότερα που περιμέναμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο
για να δούμε κανά ματς στο γήπεδο.
Πλέον έχεις την πολυτέλεια να παρακολουθείς από τον καναπέ καθημερινά.
Από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα Cyprus
League, Τρίτη, Τετάρτη Champions League και Πέμπτη Europa. Όση θες… μέχρι να χαζέψουμε εντελώς.

* * * * *

Κρίμα

Ό,τι χτίστηκε, ό,τι θετικό δημιουργήθη-

κε μέσα από την κατάκτηση του κυπέλλου κατεδαφίστηκε ενάμιση μήνα αργότερα. Το «μένω- φεύγω» του Σοφοκλέους, το «κόλλημα» που παρατηρείται στις μεταγραφές και η ανύπαρκτη
επικοινωνιακή πολιτική, επέτρεψαν
στην ΑΕΛ να επιστραφεί η εσωστρέφεια, η γκρίνια και η μιζέρια. Κρίμα.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Aσχετοι ή
κάτι γνωρίζουν;
Aμα είναι να συντάξουμε μια λίστα
προβλημάτων που αφορούν το
κυπριακό ποδόσφαιρο είναι πλέον
πασιφανές ότι πρώτα θα καταγράφαμε την απουσία του κόσμου
από τα γήπεδα.
Υπάρχουν δυστυχώς και άλλα
Του
εξίσου σοβαρά ζητήματα όπως
ΧΡΙΣΤΟΥ
για παράδειγμα, η διαφθορά, η
ΖΑΒΟΥ
βία που ομολογουμένως δεν υπάρχει πια, η ανεπάρκεια της διαιτησίας, η προκατάληψη, οι κακές γηπεδικές εγκαταστάσεις, η εμπλοκή παραγόντων με άγνωστο επάγγελμα, τα στημένα, η ανυπαρξία του κύπριου ποδοσφαιριστή και σωρεία άλλων πολλών.
Όλα τα πιο πάνω αναμφισβήτητα είναι θέματα
που πρέπει να επιλυθούν και μάλιστα πολλά εξ αυτών
είναι και αλληλένδετα. Όταν όμως δεν έχουμε κόσμο
στο γήπεδο, τότε το ίδιο το άθλημα και όχι μόνο η
διοργάνωση του πρωταθλήματος, αλλοιώνεται.
Συνεπώς, ως μέγα πρόβλημα, θα έπρεπε ήδη να
ξεκινήσει η αντιμετώπισή του. Με ή χωρίς κάρτα,
το θέμα είναι εκεί και χρήζει άμεσης και κυρίως
ριζικής λύσης. Και όμως πάνε τώρα μήνες που αντιμετωπίζουμε μια τέτοια αρνητική κατάσταση και
η ΚΟΠ δεν έχει εξαγγείλει ούτε και ένα βήμα που
πιθανόν σκέφτεται ούτως ώστε ν’ ανατρέψει την
κατάσταση.
Όχι μόνο δεν έχουν προβεί σε κινήσεις αλλά αποφεύγουν ακόμη και να κάνουν αναφορά στο θέμα,
υποβαθμίζοντας το. Σε σημείο που σκέφτεσαι μήπως
είναι παντελώς άσχετοι και δεν γνωρίζουν πώς ή
απλά το κάνουν ηθελημένα γιατί αποφάσισαν ότι
δεν είναι ζωτικής σημασίας για το άθλημα η παρουσία
του κόσμου στα γήπεδα.
Κάτι να κάνουν ρε παιδί μου. Ακόμη και μια επικοινωνιακή καμπάνια, την οποία θα επιμελούνταν
ικανοί επικοινωνιολόγοι. Κάτι, τέλος πάντων, που
θα ηχούσε στ’ αυτιά του πελάτη/οπαδού και θα τον
ερέθιζε να σκεφτεί να επισκεφτεί ένα γήπεδο.
Αντιθέτως, στο πλαίσιο της κλήρωσης του πρωταθλήματος η κοινή γνώμη ακούει τον πρόεδρο της
ΚΟΠ ν’ ανακοινώνει την καινοτομία περί διεξαγωγής
αγώνων από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα! Κάτι που
όχι μόνο δεν βοηθά το πρόβλημα αλλά το διευρύνει!
Και το ερώτημα στον τίτλο του κειμένου, γίνεται
ακόμη πιο έντονο. Είναι όντως άσχετοι ή κάτι γνωρίζουν που εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε ψυλλιαστεί;

Ρεαλιστική
προσέγγιση
Η εντυπωσιακή παρουσία κόσμου
στις προπονήσεις Ανόρθωσης και
Ομόνοιας, έστω σε γήπεδα μικρής
χωρητικότητας, φανερώνει τη...
δίψα του κόσμου των ομάδων αυτών, την επιθυμία να ξαναδεί τις
ομάδες του να πρωταγωνιστούν.
Του
Μιλάμε για δύο από τις μεγάλες
ΓΙΩΡΓΟΥ
ομάδες – δυνάμεις του κυπριακού
ΛΟΓΙΔΗ
ποδοσφαίρου, οι οποίες, ωστόσο,
έχουν μείνει για αρκετά χρόνια
μακριά από διακρίσεις και επιτυχίες.
Σύνηθες φαινόμενο ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, τις κινήσεις
στο μεταγραφικό σκηνικό, στην πλειοψηφία τους
οι κύπριοι φίλαθλοι είναι αισιόδοξοι, πολλές φορές
απλά και μόνο από το γεγονός ότι μια νέα ποδοσφαιρική περίοδος αρχίζει, πολύ περισσότερο επειδή
πρακτικά αφήνει πίσω της τα κακώς έχοντα της προηγούμενης. Στην προκειμένη περίπτωση, για Ανόρθωση και Ομόνοια, ως ένα βαθμό, η αισιοδοξία δεν
είναι αβάσιμη, αν βέβαια μιλάμε για συγκρατημένη
αισιοδοξία, γιατί είναι τεράστια η... απόσταση, από
την περσινή παρουσία και τελική βαθμολογική θέση
των δύο ομάδων, μέχρι το φετινό στόχο της διάκρισης
στο νέο πρωτάθλημα.
Αρκετοί φίλοι της Ομόνοιας διαφώνησαν, ασκώντας
μάλιστα κριτική στον Αθλητικό Διευθυντή Νεόφυτο
Λάρκου, στο άκουσμα της πρώτης τετράδας, ως
στόχο στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πολλοί οι φίλοι
της Ανόρθωσης, που πριν ακόμη ο προγραμματισμός
ολοκληρωθεί, πριν καν δουν για πρώτη φορά την
ομάδα τους, μιλούν για πρωτάθλημα, απλά και μόνο
γιατί ο Τιμούρ Κετσπάγια το ξανάκανε.
Τα δεδομένα μόνο εύκολα δεν είναι. Η αγωνιστική
και όχι μόνο πτώση των δύο ομάδων τα προηγούμενα
χρόνια, επέτρεψε στους ανταγωνιστές να... απομακρυνθούν, δημιούργησε απόσταση, την οποία, λογικά,
όσο καλή δουλειά και αν αποδειχθεί πως γίνεται σε
«Αντώνης Καρράς» και «Ηλίας Πούλλος» δεν μπορούν
εύκολα να καλύψουν, εκτός και αν οι αντίπαλοι το
επιτρέψουν.
Πρώτα (ξανά) φτιάχνεις καλή ομάδα, μετά καλύπτεις
μέρος της απόστασης από τους ανταγωνιστές σου
και ακολούθως επιχειρείς την άνοδο στην κορυφή.
Ενδεχόμενη προσπάθεια, από την πρώτη για το
μεγάλο άλμα, εγκυμονεί κινδύνους. Αντιθέτως, η ρεαλιστική προσέγγιση των δεδομένων δημιουργεί τις
κατάλληλες προϋποθέσεις, σ’ ένα διετές ή τριετές
πλάνο.
Υπέρμετρος ενθουσιασμός, υπεραισιοδοξία και
υπερβολική πίεση για επιτυχία χθες, οδηγεί σε απογοήτευση, μουρμούρα και αντιδράσεις με δυσάρεστες
σχεδόν πάντα τις συνέπειες...
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Μεταβολές εβδομάδας
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Η Κριστίν
Λαγκάρντ
κατακτά
και την ΕΚΤ

Σελ.11

Πετρέλαιο

€/$

-4,41%

-0,83%

Με προσοχή οι αλλαγές στις εκποιήσεις
Andrea Enria: Δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της ΕΚΤ για αλλαγή του νόμου - Οι προκλήσεις των τραπεζών
H όποια τροποποίηση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και
τις εκποιήσεις δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητά
τους, τονίζει στην «Κ» ο νέος
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας (SSM), Andrea Enria, προσθέτοντας πως αυτό θα
παρεμπόδιζε τις προσπάθειες για
την αντιμετώπιση των ΜΕΔ, που
παραμένουν ψηλά. Τόνισε ακόμα
ότι δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της
ΕΚΤ σχετικά με τις προσπάθειες

τροποποίησης του πλαισίου για
τις εκποιήσεις. Στην πρώτη του
συνέντευξη σε ελληνόφωνο μέσο
ο κ. Enria αναφέρει επίσης πως
έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου στον τραπεζικό τομέα της
Κύπρου τα τελευταία χρόνια, ενώ

κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις
που έγιναν, σταθεροποίησαν τον
τομέα.
Προσθέτει ότι πέρα από τη
συνεχή μείωση των επισφαλών
περιουσιακών στοιχείων, οι κυριότερες προκλήσεις για τις κυ-

Κρατάει χαμηλά την παραγωγή του ο ΟΠΕΚ

πριακές τράπεζες είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας τους, η διασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και η βελτίωση
της εταιρικής διακυβέρνησης.
Καλεί επίσης τις τράπεζες να μειώσουν το προσωπικό τους. Σελ.4

Αλλες τρεις
ασφαλιστικές
πλοίων έρχονται
στην Κύπρο
Κυρίως λόγω του Brexit
Τρεις ναυτασφαλιστικές κλείνουν το μάτι στην Κύπρο λόγω
Brexit και μαζί με την American
Hellenic αυξάνουν στις τέσσερις
τον αριθμό των εταιρειών ασφάλισης των πλοίων. Πρόκειται
για το 1/3 του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο, ποσοστό το οποίο
αυξάνει το εκτόπισμα της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη
της ναυτιλίας. Σελ.5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Θετικό το κλίμα για
την ελληνική οικονομία
Περαιτέρω άνοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και πτώση των αποδόσεων των ομολόγων προσδοκούν οι αναλυτές. Η πιθανή αυτοδυναμία της Ν.Δ. αλλά και η υποψηφιότητα της Κριστίν Λαγκάρντ για το «τιμόνι»
της ΕΚΤ δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για
την ελληνική οικονομία. Σελ. 8

Blockchain
για πάταξη
γραφειοκρατίας

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στα ύψη τα ενοίκια
γραφείων στην Ελλάδα
Αυξήσεις που ανέρχονται έως 11% κατέ-

γραψαν τα ενοίκια γραφειακών χώρων κατά
τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης από τις επιχειρήσεις, αλλά και της σημαντικής απουσίας
νέων αναπτύξεων. Οι ενδιαφερόμενοι στρέφονται αναγκαστικά στα υφιστάμενα. Σελ. 12

Με στόχο να ενισχύσουν την τιμή του «μαύρου χρυσού», ο ΟΠΕΚ και οι συνεργαζόμενες χώρες με πρωτοπόρο τη Ρωσία συνήψαν συμφωνία για
παράταση της μειωμένης παραγωγής έως και τον Μάρτιο του 2020. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, πάντως, η τιμή του πετρελαίου την
Τετάρτη υποχώρησε και μάλιστα αισθητά. Σελ. 10

Α Π 0 Ψ Η / Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΟΦΩΛΟΥ

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,43%

-0,22%

Γερμανία

-0,40%

-0,08%

Γαλλία

-0,14%

-0,14%

Ιταλία

1,67%

-0,46%

Ισπανία

0,24%

-0,15%

Ιρλανδία

0,03%

-0,14%

Ελλάδα

2,02%

-0,41%

Ην. Βασίλειο

0,67%

-0,15%

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

Νομοσχέδιο για υιοθέτηση της
τεχνολογίας «Blockchain» αρχές
του 2020, προωθεί η κυβέρνηση.
Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η αντιμετώπιση
της γραφειοκρατίας αλλά και η
εξοικονόμηση πόρων. Σελ. 3

Δύο δικηγόροι σε ECB και Fed
Η επιλογή της Κριστίν Λαγκάρντ
για την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η συμφωνία για την ανάδειξη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν, η πολιτική διαβούλευση που προκρίθηκε μέσω
του συμβουλίου του αρχηγών κρατών και όχι μέσω του Κοινοβουλίου,
η τοποθέτηση για μία ακόμη φορά
Βέλγου επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, καθώς και η διαρκής
πρωτοβουλία των κινήσεων από
τον Μακρόν και όχι από τη Μέρκελ,
η οποία απείχε και από το τελικό
στάδιο της διαδικασίας έγκρισης,
αποτελούν ένα καινούργιο πρόσφορο έδαφος για συμπεράσματα
και εκτιμήσεις. Για το τι ακριβώς
αποτυπώθηκε από πλευράς συσχετισμού δυνάμεων και επιρροής
στην ευρωπαϊκή σκακιέρα σήμερα
και το τι αυτό σηματοδοτεί για την
Ευρώπη αύριο...
Μάλλον μιλάμε για μια σημαν-

τική στρατηγική νίκη του Εμανουέλ
Μακρόν, ο οποίος κατάφερε: Πρώτον, να μετατοπίσει τη διαδικασία
επιλογής και το κέντρο βάρους των
αποφάσεων στο Συμβούλιο Κορυφής, δεύτερον, να προτείνει ο ίδιος
για το τιμόνι της Κομισιόν μια Γερμανίδα, η οποία ναι μεν είναι δηλωμένη φεντεραλίστρια όπως ο
Μακρόν, αλλά δεν είναι και κάποια
ιδιαιτέρως ισχυρή προσωπικότητα,
και τρίτον, από την άλλη πλευρά,
να επιβάλει την πολύ στιβαρή όντως
–ηγετική θα έλεγε κανείς– φυσιογνωμία της Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Κατά την άποψή μας,
μπορεί αυτό να αντικατοπτρίζει
ένα ντόμινο αλλαγών και μετατοπίσεων που θα εκδηλωθούν το επόμενο διάστημα, σχετικά με τα κέντρα των υπερεθνικών εξουσιών
και τη σημασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και πολύ περισσότερο εντός της Ζώνης του Ευρώ.

Τι σημαίνει η επιλογή της Λαγκάρντ; Ακόμη πιο γερός ρόλος για
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ECB) σχετικά με την προοπτική
της Ευρώπης και των οικονομιών
της. Είναι η Λαγκάρντ η πρώτη
γυναίκα αλλά και το πρώτο πρόσωπο που δεν είναι οικονομολόγος
και διαπερνά την πόρτα του μεγάλου ναού του χρήματος στη
Φρανκφούρτη, αναλαμβάνοντας
τα ηνία. Είναι η ανάλογη περίπτωση που είδαμε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όπου ο Τζερόμ Πάουελ
τοποθετήθηκε στην κορυφή της
θρυλικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), παραμερίζοντας ακόμη
και τους τραπεζίτες καριέρας. Δύο
μεγαλοδικηγόροι, η Λαγκάρντ και
ο Πάουελ, οι οποίοι κατατρόπωσαν
τους μακρο-οικονομολόγους μέσα
στα παραδοσιακά τους κάστρα·
εντυπωσιακό! Ενδεχομένως επειδή το μείζον απαιτούμενο είναι
η εμπειρία, η ανάληψη δύσκολων

Expertise Solutions Value
www.pwc.com.cy

πρωτοβουλιών κόντρα στο ρεύμα
και κυρίως τα πολιτικά ανακλαστικά διαχείρισης των οικονομιών,
που δεν έχουν καμία σχέση με
την ταμειολογιστική αντίληψη
των προβλημάτων. Αυτό μας δίδαξε η βαθιά και παρατεταμένη
–δυστυχώς– κρίση.
Εκτός όμως από τον Μακρόν,
ο οποίος φαίνεται να επιδιώκει
πρωτίστως την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη λήψη
των αποφάσεων (επειδή εκεί αισθάνεται δυνατότερος) και όχι
της εμβληματικής Κομισιόν, η
οποία πιθανόν να μην καταφέρει
να είναι το πρώτο βιολί στις κρισιμότερες εξελίξεις (εξαιτίας της
πολυχρωμίας των κομισάριων),
κερδισμένοι αναμφίβολα είναι οι
Βέλγοι. Είναι μία ακόμη αξιοσημείωτη πολιτική επισήμανση, σε
σχέση με όλα όσα συνέβησαν την
εβδομάδα αυτή στο μεγάλο παζάρι
των Βρυξελλών. Για μία ακόμη

φορά, οι Βέλγοι κατάφεραν να
βρεθούν στο κέντρο ακριβώς του
παιγνιδιού και στο επίκεντρο των
αποφάσεων για τα προσεχή πέντε
χρόνια.
Ο Βέλγος πρωθυπουργός Σαρλ
Μισέλ, που είναι της ομάδας των
Φιλελευθέρων και είχε επίσης την
υποστήριξη του Μακρόν, ανέλαβε
ως γνωστόν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι η δεύτερη φορά που έχει αυτή την επιτυχία το Βέλγιο, μια χώρα μικρή,
με πληθυσμό αντίστοιχο της Ελλάδας. Την πρώτη φορά με τον
Βαν Ρομπέι, την πενταετία 20092014, στην ίδια θέση. Σήμερα με
τον Μισέλ για την πενταετία 20192024. Είναι διδακτική η περίπτωση
για την Ελλάδα. Γιατί ξέρουν να
παίζουν καλά το παιχνίδι, με τους
κανόνες και τους μηχανισμούς
της Ευρώπης, οι Βέλγοι. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη οι Ελληνες
πολιτικοί ηγέτες μας.
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Αξιοπρεπής εργασία
και οικονομική ανάπτυξη
σης για την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γερμανία, δημιουργούμε ένα πλαίσιο,
ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε καλύτερα με την ευθύνη
του κράτους να προσφέρει προστασία, επίσης στο πλαίσιο της
παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον,
ξεκαθαρίσαμε στις εταιρείες ότι
αυτές οι ίδιες είναι υπεύθυνες
για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Και τέλος, όσοι επηρεάζονται
άμεσα θα πρέπει να μπορούν να
απαιτούν τα δικαιώματά τους με
ευκολία.
Αυτή τη στιγμή τα φαντάσματα του παρελθόντος αναδύονται
στην επιφάνεια και ως αποτέλεσμα η ενδεχόμενη βελτίωση στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οικονομία είναι
αμφίβολη. Επομένως, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ως θέμα αρχής, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται εθελοντικά. Στον
κλάδο της οικονομίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος με εθελοντική δράση. Ο αριθμός των
εταιρειών που μιλούν υπέρ των
κανόνων και των νόμων αυξάνεται, κυρίως επειδή επιθυμούν επιτέλους να μοιράζονται κοινούς
διεθνείς κανόνες για την οικονομία. Οι κρατικές εταιρείες δρουν
ως πρότυπα. Οταν προχωρεί σε
εξαγορές, το κράτος οφείλει να
αποτελεί το καλό παράδειγμα,
ακολουθώντας τους δεσμευτικούς
στόχους για βιώσιμες οικονομίες.
Αυτό επίσης σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να συναλλάσσεται
με εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα κριτήρια για τη βιωσιμότητα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι αναπτυξιακές τράπεζες και τα
κρατικά επενδυτικά ταμεία θα
πρέπει να δημοσιοποιούν τον
τρόπο με τον οποίο παραλληλίζουν τις επενδύσεις τους με τη
βιωσιμότητα και τις ηθικές αρχές.
Εκτός αυτού, τα κριτήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει
να ακολουθούνται και στο χρηματιστήριο και σε διεθνείς ταμειακές ροές. Επενδυτές και καταναλωτές πρέπει να καταλαβαίνουν απόλυτα τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ρίσκα στα οικονομικά προγράμματα. Είναι αυτονόητο ότι η μεγιστοποίηση
κέρδους δεν πρέπει να επέρχεται
σε βάρος των αρχών για το περιβάλλον, την κοινωνία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε νέα επίπεδα η εικονική πραγματικότητα με την 5GHolographiccall. Με ένα κουμπί μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ακόμα και να παρουσιάσεις ένα event.

Εγκαίνια και επεκτάσεις
Την Πέμπτη έγιναν τα εγκαίνια του Landmark,

του μετονομασμένου πλέον και υπό άλλης διοίκησης ξενοδοχείου. Το νεοαποκτηθέν ακίνητο
της Πανγαία και της Invel που εξαγοράστηκε για
55,5 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να αλλάξει
άρδην. Το ξενοδοχείο είναι στις διαδικασίες
εξεύρεσης του συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει
την ανακαίνιση του ξενοδοχείου, ενώ θα υπάρξει
και επέκταση. Η επέκταση λέγεται πως θα γίνει
στην πλευρά του πάρκιγνκ του ξενοδοχείου και
το πάρκινγκ θα γίνει υπόγειο. Επιτέλους, διότι
τουλάχιστον με το πάρκινγκ, κάτι πρέπει να γίνει
σε αυτό το ξενοδοχείο.

••••
Παίρνει μετοχές
ο Αράπογλου

των στα κατεχόμενα. Από πέντε την ημέρα, τώρα θέλουν 35.

••••
Φθηνότερα τον Ιούνη
Πάντως οι τιμές της βενζίνης ήταν κάπως πεσμέ-

νες τον Ιούνιο αλλά και πάλι αυτό δεν άλλαξε το
σκηνικό. Η δύναμη της συνήθειας βλέπετε. Από
την άλλη δεν μιλάμε για δραματικές μειώσεις.

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ποσοτική Χαλάρωση

Ο καινούργιος Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου

αγοράζει μετοχές της Τράπεζας. Αυτό δείχνει εμπιστοσύνη στην τράπεζα και την εμπιστεύεται και
όλα τα συναφή. Λογικό δεν είναι να εμπιστεύεται
την τράπεζα στην οποία είναι Πρόεδρος; Επίσης,
δεν είναι λογικό που αγοράζει τώρα μετοχές που
η τιμή της μετοχής είναι πολύ χαμηλή;

••••
Χρυσές δουλειές
Στα 85 σεντ η λιανική τιμή της αμόλυβδης 95

οκτανίων στα πρατήρια των κατεχομένων. Αυτό
βλέπουν οι οδηγοί, και συνεχίζουν ακάθεκτοι
να γεμίζουν με ψευδοκαύσιμα τα αυτοκίνητα
τους, οδηγώντας σε πραγματική απόγνωση
τους πρατηριούχους κοντά στα οδοφράγματα.
Στον αντίποδα, έχει εκτοξευθεί στα ύψη η ζήτηση της αγοράς για έκδοση ασφάλειας αυτοκινή-

Ποσοτική χαλάρωση κα-

λείται η νομισματική πολιτική κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί σε αγορά χρεογράφων, κυρίως κρατικών
ομολόγων ή άλλων χρηματοοικονομικών
στοιχείων/μέσων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά όχι στην ανοικτή αγορά. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι συνήθεις νομισματικές πολιτικές κρίνονται
αναποτελεσματικές, η ποσοτική χαλάρωση ενδέχεται να εφαρμοστεί έτσι ώστε να
αυξηθεί η προσφορά χρήματος στην αγορά και να τονωθεί η οικονομία.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

Συνυπολογίζοντας τις αυξομειώσεις σε σύγκριση
με το Μάϊο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές
μειώσεις στη βενζίνη 95 κατά 6 σεντ το λίτρο, στο
πετρέλαιο κίνησης μειώσεις 6,4 σεντ το λίτρο και
το πετρέλαιο θέρμανσης παρέμεινε περίπου στα
ίδια επίπεδα. Από την άλλη, από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 που ήταν οι φθηνότερες τιμές του
2019, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η λιανική τιμή για τη
βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 10,9 σεντ το λίτρο, η
τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 4,2
σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης κατά
10,7 σεντ το λίτρο.

••••
Ξαναδοκιμάζουν τα Goody’s
Μετά την pizzafun άλλη μια ελληνική αλυσίδα

ταχυφαγείων ετοιμάζεται να κατέβει Κύπρο.
Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για παλιό
γνώριμο στην κυπριακή αγορά αφού ήταν εδώ
μέχρι το 2015. Δεν είναι άλλος από τα Goody’s
που επιστρέφει με δύο καταστήματα στην Λεμεσό, μέχρι τέλος του 2019.

••••
Μια εικονική
πραγματικότητα

Ποιο Facebook, ποιο Skype, ποιο video call. Έρ-

χεται το 5GHolographicCall. Πατάς το κουμπί και
μεταφέρεσαι, όπου θες. Από την έρημο Σαχάρα,
τον Πύργο του Άϊφελ μέχρι την απονομή των
βραβείων Όσκαρ. Σαν να είσαι εκεί, αλλά δεν είσαι. Όλα αυτά δεν είναι σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ούτε σκηνή από πενήντα
χρόνια μπροστά, αλλά είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Να ’ρθει πρώτα το 5G και όλα θα πάρουν τον
δρόμο τους. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει..

Υβριδική κρουαζιέρα στον Αρκτικό
Νορβηγικό πλοίο ταξιδεύει σε Αλάσκα και Ανταρκτική χωρίς να ρυπαίνει
ΟΣΛΟ. Το πρώτο υβριδικό κρουαζιερόπλοιο πραγματοποιεί το παρθενικό του ταξίδι, με 500 επιβάτες
και προορισμό τα νερά του Αρκτικού Ωκεανού, την Αλάσκα και
την Ανταρκτική στο νότιο ημισφαίριο. Το πρωτοποριακό σκάφος προωθείται χάρη σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι οποίοι
φορτίζουν μπαταρίες ικανές να
αναλάβουν την κίνησή του για
περίπου 60 λεπτά, όπως γίνεται
στα υβριδικά αυτοκίνητα.
Το «Ρόαλντ Αμούνδσεν», που
ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του
Νορβηγού εξερευνητή που ταξίδεψε πρώτος στο Βορειοδυτικό
Πέρασμα (1903-1906) και στην Ανταρκτική (1911), διαθέτει επίσης
παγοανθεκτικά ύφαλα, κατάλληλα
για ταξίδια στο Βορειοδυτικό Πέρασμα, το οποίο συνδέει τον Βόρειο
Ατλαντικό με τον Βόρειο Ειρηνικό
Ωκεανό. Το επαναστατικό πλοίο
αναμένεται να φθάσει στην Αλάσκα και από εκεί να ταξιδέψει στην
Ανταρκτική.
Η πλοιοκτήτρια εταιρεία εκτιμά
ότι το πλοίο εκπέμπει 20% λιγότερο
διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι τα
συμβατικά κρουαζιερόπλοια. Η
εταιρεία Hurtigruten διαθέτει ήδη
στόλο αμιγώς ηλεκτρικών μικρών
κρουαζιερόπλοιων, τα οποία επαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους
σε φιορδ της Νορβηγίας. Τα πλοία
αυτά, όμως, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τις ακτές.
Αντί των συνηθισμένων δρα-








Η εταιρεία σχεδιάζει
δρομολόγια και σε λιμάνια όπως η Βενετία και η
Σαντορίνη, όπου η πληθώρα κρουαζιερόπλοιων απειλεί τα εύθραυστα τοπικά οικοσυστήματα.

REUTERS

Πυρκαγιές σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στο Μπανγκλαντές και στο Πακιστάν, περιβαλλοντική καταστροφή από βιομηχανίες εξόρυξης άνθρακα στην
Κολομβία, καταστροφή φράγματος λόγω εσφαλμένης αντιπλημμυρικής προστασίας στη Βραζιλία
και σφαγή ανθρακωρύχων στη
Νότια Αφρική: τέτοιες καταστάσεις μάς ωθούν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να συζητούμε για υπεύθυνη κατανάλωση. Κράτη ολόκληρα, εταιρείες,
κοινωνίες και καταναλωτές στις
ανεπτυγμένες χώρες φέρουν επίσης την ευθύνη για την αγορά
και τη χρήση προϊόντων και αγαθών. Ταυτόχρονα, οι παγκόσμιες
εφοδιαστικές αλυσίδες και οι διαδικασίες παραγωγής είναι πιο
ολοκληρωμένες και πιο σύνθετες
από ποτέ. Πολλοί, ωστόσο, πιστεύουν απλώς ότι έχουν πολλά
να κρύψουν.
Ακόμη και εν έτει 2019 υπάρχει
καταναγκαστική εργασία και εκμετάλλευση, άθλιοι μισθοί και
έλλειψη ασφάλειας εργασίας σε
πολλά μέρη του κόσμου και σε
πολλές επιχειρήσεις. Η ένταξη
σε εργατικά συνδικάτα και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
είναι δύσκολη σε πολλές χώρες
και σε ορισμένες περιπτώσεις
ακόμα και επικίνδυνη.
Η οικονομία, το περιβάλλον
και τα κοινωνικά ζητήματα πρέπει
να θεωρούνται διασυνδεδεμένα
περισσότερο από ποτέ. Τα τρία
αυτά ζητήματα βρίσκονται επίσης
στην καρδιά των φιλόδοξων στόχων της Ατζέντας 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συμφωνήθηκε το 2015.
Στη γενική συνέλευση του
ΟΗΕ για τη βιωσιμότητα τον Σεπτέμβριο, οι ηγέτες των κρατών
δεν οφείλουν απλώς να στείλουν
ένα ισχυρό και παγκόσμιο μήνυμα
για την επιτάχυνση της εφαρμογής των στόχων. Πρέπει επιτέλους
και εμείς να δείξουμε πραγματική
πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης, της οικονομίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρεις είναι οι στόχοι που εντάσσονται
σε αυτό το πλαίσιο: αξιοπρεπής
εργασία και οικονομική ανάπτυξη,
μείωση των ανισοτήτων και υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.
Η υιοθέτηση των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ σχετικά
με την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν σημαντική,
ώστε να επέλθουν δραστικές αλλαγές. Με το εθνικό σχέδιο δρά-

Το «Ρόαλντ Αμούνδσεν», που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του περίφημου εξερευνητή, μετά τον απόπλου του στα νερά του Ουλστάινβικ
της Νορβηγίας.
στηριοτήτων για τους επιβάτες
κρουαζιερόπλοιων, όπως οι πίστες
χορού και οι πισίνες, το «Αμούνδσεν» διαθέτει αίθουσες διαλέξεων,
στις οποίες ειδικοί περιβαλλοντικών θεμάτων θα παραδίδουν διαλέξεις για το κλίμα, το οικοσύστημα
της Αρκτικής, αλλά και για τη χρήση μπαταριών για την κίνηση μεγάλων πλοίων. Η Hurtigruten έχει
συνάψει συμφωνία με τη νορβη-

γική εταιρεία βιοκαυσίμων Biokraft
για την παροχή βιοκαυσίμων με
βάση υποπροϊόντα της αλιευτικής
βιομηχανίας, όπως έλαια ψαριών
και οργανικά απορρίμματα. Η πλοιοκτήτρια σχεδιάζει εντός του προσεχούς έτους την καθέλκυση πλοίων που θα κινούνται αποκλειστικά
με υγροποιημένο «οργανικό αέριο».
Η εταιρεία σχεδιάζει να προ-

ωθήσει το επαναστατικό πλοίο
της σε «ευαίσθητα» λιμάνια, όπως
είναι η Βενετία και η Σαντορίνη,
όπου η πληθώρα κρουαζιερόπλοιων απειλεί τα εύθραυστα τοπικά
οικοσυστήματα. Το υβριδικό
κρουαζιερόπλοιο θα μπορεί να εισέρχεται στα λιμάνια αυτά με τους
ηλεκτρικούς κινητήρες του εντελώς αθόρυβα και χωρίς την παραμικρή εκπομπή καυσαερίου. Οι
ηλεκτρικοί κινητήρες θα σημάνουν
επίσης το τέλος της χρήσης βοηθητικών κινητήρων εσωτερικής
καύσης για δύσκολους ελιγμούς
εντός των λιμένων. Τα υβριδικά
κρουαζιερόπλοια θα μπορούν να
αξιοποιούν τους ηλεκτρικούς κινητήρες τους για την πραγματοποίηση των ενεργοβόρων αυτών
ελιγμών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και χωρίς ηχορύπανση.
REUTERS
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Γροθιά στη γραφειοκρατία με Blockchain
Ποια η εθνική στρατηγική για την Κύπρο με εφαρμογή στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό και στις τράπεζες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσπαθεί να κάνει η
Κυβέρνηση φτιάχνοντας νομοσχέδιο
ώστε να υιοθετηθεί η τεχνολογία
«Blockchain» αρχές του 2020. Στόχος,
η ετοιμασία του νομοσχεδίου εντός
των επομένων μηνών και η ψήφισή
του μέχρι να λήξει το τρέχον έτος,
ώστε να λειτουργήσει ως αρωγός
για αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην Κύπρο, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων. Σύμφωνα με την
εθνική στρατηγική για την Κύπρο
που παρουσιάστηκε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, το 2018 τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. και η Νορβηγία
υπέγραψαν Κοινή Δήλωση με την
οποία δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή
Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain
(Εuropean Βlockchain Ρartnership)
και συμφώνησαν να συνεργαστούν
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain
(European Blockchain Services Ιnfrastructure - EBSI) που θα στηρίζει
την ανάπτυξη διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, με
τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας
και ιδιωτικότητας. Στην πρώτη
φάση θα επικεντρωθεί στην δημιουργία διασυνοριακών ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτή και
πληρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ιδιωτικότητας, αειφορίας και συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της Ε.Ε.
Σε δεύτερο στάδιο, θα είναι διαθέσιμη στις τοπικές δημόσιες αρχές
και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν θέλει και η Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αυτή,
για εξυπηρέτηση του δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού και στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Η τεχνολογία του Blockchain,

Στόχος, η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας εντός του 2020.
σύμφωνα με το πλάνο στρατηγικής
που παρουσιάστηκε, μπορεί δυνητικά να έχει εκτεταμένες εφαρμογές
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
δεδομένου ότι η εφαρμογή της
φέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα
στις αλληλεπιδράσεις της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες. Σύμφωνα με το παράδειγμα
που δόθηκε, μπορεί να εξαλειφθεί
το κόστος, λόγω υφισταμένων διαδικασιών, με την απομάκρυνση
των μεσαζόντων ή να εξαλειφθεί
το διοικητικό βάρος της τήρησης
αρχείων και της αντιπαραβολής
στοιχείων. Επιπρόσθετα, αναφέρεται
πως μπορεί επίσης να έχει εφαρμογές στον ιδιωτικό τομέα με συνέργειες με τον δημόσιο τομέα,
ειδικότερα στον χρηματοπιστωτικό
τομέα. «Η τεχνολογία διαθέτει το
δυναμικό να επαναπροσδιορίσει
τη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και








O υπ. Οικονομικών ανέφερε πως η υιοθέτηση
της τεχνολογίας θα έχει
πιλοτικές εφαρμογές σε
πολλούς τομείς.
πολίτη όσον αφορά στον διαμοιρασμό δεδομένων, τη διαφάνεια και
την εμπιστοσύνη και ανάλογες είναι
και οι προοπτικές της για χρήση
από τον ιδιωτικό τομέα», αναφέρεται
χαρακτηριστικά.
Κατά την παρουσίαση της στρατηγικής την Πέμπτη ενώπιον του
προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως η
υιοθέτηση της τεχνολογίας θα έχει
πιλοτικές εφαρμογές σε τομείς του

δημοσίου τομέα, όπως στους τομείς
του Κτηματολογίου, των Τελωνείων
και της Φορολογίας, της Εθνικής
Αρχής Στοιχημάτων, της πιστοποίησης τίτλων σπουδών, σε διαδικασίες
προσδιορισμού ταυτότητας, αλλά
και για μέτρα δέουσας επιμέλειας
πελατών (Know your Client).

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Σήμερα, όπως καταγράφεται στο
στρατηγικό πλάνο, υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Κύπρο που επικεντρώνονται στην προώθηση του
«Blockchain» στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως επίσης και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν ή εξερευνούν τη
χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου ίδρυσε τον Κόμβο Καινοτομίας τον Οκτώβριο του 2018.
Στόχος της Κεφαλαιαγοράς είναι να

παρέχει ένα σημείο επαφής για εταιρείες που έχουν απορίες, τις οποίες
επιθυμούν να εκφράσουν στις αρμόδιες αρχές σχετικά με χρηματοπιστωτικά και τεχνικά ζητήματα
και να τους παρέχουν μη δεσμευτική καθοδήγηση στην ομοιομορφία των καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με απαιτήσεις
αδειοδότησης ή εγγραφής και κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
Όπως καταγράφεται στην στρατηγική για την προώθηση του Blockchain στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
εξυπηρετεί διάφορους στόχους. Από
τη μία πλευρά, οι εκπρόσωποι της
εκτελεστικής και της νομοθετικής
εξουσίας, σε συνεργασία με τους
εποπτικούς φορείς, θα αξιολογήσουν οποιεσδήποτε ανάγκες για
την ανάπτυξη αυτού του τομέα
κατά τρόπο συντονισμένο. Για τον
σκοπό αυτό, οποιαδήποτε εμπόδια
γίνουν αντιληπτά, θα επιλυθούν
συλλογικά. Ταυτόχρονα, θα προωθηθεί η ανάπτυξη και η επένδυση
σε αυτόν τον τομέα που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει χρηματοπιστωτικές διαδικασίες και να μειώσει το κόστος. Με αυτόν τον
τρόπο, θα είναι εφικτό να καθοριστούν εθνικές προτεραιότητες
και να αναγνωριστούν οποιεσδήποτε ανάγκες για κυβερνητικές
μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης και
οποιοιδήποτε μελλοντικοί κίνδυνοι
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να παρεμποδιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη και τα πιθανά
οφέλη της τεχνολογίας αυτής. Από
την άλλη πλευρά, στόχος είναι
να υποστηρίξει τους φορείς του
ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή
συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε
να αξιολογηθεί η αποτελεσματι-

1º MAO-HMA

H MAGEIA THS
OIKONOMIAS

Σε έναν κόσμο όπου οι γνώσεις οικονομίας γίνονται όλο και πιο απαραίτητες, το πιο πλούσιο
παπί του κόσμου είναι το πλέον κατάλληλο άτομο στο σύμπαν του Disney για να μας
διαφωτίσει!
Απολαύστε τις ιστορίες του αγαπημένου μας Σκρουτζ Μακ Ντακ, διαβάστε τα κείμενα με
τις συμβουλές του και μάθετε τα πάντα για την οικονομία!
Στον πρώτο τόμο θα ασχοληθούμε με το εμπόριο, την διακίνηση των αγαθών και
την παροχή υπηρεσιών.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

κότητα και η βιωσιμότητά τους.
Με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ειδικά στο
χρηματοπιστωτικό τομέα, εντός
του εύρους της Στρατηγικής, ο ιδιωτικός τομέας θα εμπλακεί ενεργά.

Διερευνά και η Κεντρική
Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου θα ερευνήσει τις πιθανότητες
για τη λειτουργία κόμβου καινοτομίας σύμφωνα με ορισμένες από
τις αρχές που παρουσιάστηκαν
στην κοινή έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών.

Με προσοχή
Στην στρατηγική επισημαίνεται
πως το προτεινόμενο νομοθετικό
πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει
τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το «Blockchain», όπως
είναι η χρήση των εφαρμογών του
για εγκληματικές δραστηριότητες
(π.χ. η νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή). Τέλος,
στην έκθεση αναφέρεται πως το
νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις νομοθετικές
εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. και να
συμμορφώνεται προς αυτές. Πριν
εφαρμοστεί οτιδήποτε, η κυβέρνηση
θα προχωρήσει σε μια μελέτη επιπτώσεων και θα εξετάζει τα εξής
τρία. Πρώτον, τις πιθανές επιπτώσεις
της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, την ανάγκη για παροχή κατάρτισης στην τεχνολογία,
όπως επίσης και για επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού
που χάνει τη δουλειά του λόγω της
εφαρμογής της, ώστε να αναλάβει
νέα καθήκοντα και δουλειές (δημιουργία θέσεων εργασίας / στρατηγική μεταμόρφωσης). Τρίτον, τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
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Εγιναν σημαντικά
βήματα προόδου
στον τραπεζικό τομέα
Andrea Enria: Δίχως γνώμη ΕΚΤ η προσπάθεια αλλαγής
του νόμου των εκποιήσεων που ψηφίστηκε το 2018
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (SSM), Andrea Enria αναγνωρίζει πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου στον τραπεζικό τομέα
της Κύπρου τα τελευταία χρόνια,
ενώ κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις
που έγιναν, σταθεροποίησαν τον τομέα. Στην πρώτη του συνέντευξη σε
ελληνόφωνο μέσο ο Πρόεδρος του
SSM απαντά εμμέσως πλην σαφώς
στις προσπάθειες της Βουλής για αλλαγή του νόμου των εκποιήσεων,
υπογραμμίζοντας πως όποια τροποποίηση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις δεν
πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητά τους, καθώς θα δυσχέραινε σημαντικά και θα παρεμπόδιζε
τις προσπάθειες που καταβάλλονται
στο παρόν στάδιο για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Προσθέτει δε, πως το μεγάλο
ύψος των ΜΕΔ που μεταβιβάστηκαν
σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων,
κρατικές ή ιδιωτικές, καταδεικνύει
επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί
ένα εύρωστο πλαίσιο για την εποπτεία
αυτών των εταιρειών. Τέλος, σαφή
είναι τα μηνύματα του Προέδρου
του SSM αναφορικά με τον αριθμό
των τραπεζοϋπαλλήλων στην Κύπρο,
τονίζοντας πως οι τράπεζες θα πρέπει
να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες
για μείωση του προσωπικού τους.
- Πώς αξιολογείτε την κατάσταση
των κυπριακών τραπεζών μετά
την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος μεταρρυθμίσεων στην οικονομία της Κύπρου από το 2013;
- Τα τελευταία έτη σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη
σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα
στην Κύπρο. Αυτή η σταθεροποίηση
ωφελήθηκε επίσης από τις πολύ ευνοϊκές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η πώληση των υγειών
στοιχείων ενεργητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην
Ελληνική Τράπεζα και η μεταβίβαση
των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της στην Κυπριακή Εταιρεία
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων(ΚΕΔΙΠΕΣ) το 2018 περιόρισαν σαφώς την αβεβαιότητα για τον τραπεζικό τομέα. Μια άλλη σημαντική συνιστώσα της σταθεροποίησης ήταν
η ψήφιση από την Κυπριακή Βουλή
τροποποιήσεων για τα πλαίσια αφερεγγυότητας και εκποιήσεων το 2018.
Η δέσμη μεταρρυθμίσεων περιλάμβανε, επίσης, νομοθετικές διατάξεις
για την πώληση δανείων και την ψήφιση του νόμου για τις τιτλοποιήσεις.
Χάρη σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις,οι
κυπριακές τράπεζες μπορούν πλέον
να διαπραγματεύονται στην αγορά
χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ), κάτι το οποίο έχει
συμβάλει σε μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση της αντιμετώπισηςαυτών
των δανείων. Παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο
υψηλός δείκτης ΜΕΔ (31,1% τον Φεβρουάριο του 2019 έναντι μέσου όρου
της ζώνης του ευρώ 3,8%) εξακολουθεί
να αποτελεί την κυριότερη πρόκληση
στην οποία πρέπει να αντεπεξέλθουν

οι κυπριακές τράπεζες. Θα πρέπει να
επιτευχθεί σταθερή πρόοδος στην
αντιμετώπιση των ΜΕΔ ενόσω το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει
ευνοϊκό. Αυτό εξαρτάται καίρια από
την αποτελεσματική εφαρμογή του
αναθεωρημένου νομικού πλαισίου
και προϋποθέτει επίσης τη λήψη περαιτέρω μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η
αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος.
- Αναφέρατε τον νόμο για τις εκποιήσεις ο οποίος ψηφίστηκε
τον Ιούλιο του 2018. Καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες για
την τροποποίησή του και οι τράπεζες αντιδρούν σε αυτό. Ποια
είναι η γνώμη σας για αυτές τις
προσπάθειες;







Στην Ευρώπη, η κερδοφορία του τραπεζικού
τομέα εξακολουθεί να
είναι επίμονα χαμηλή
και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση.
- Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά
την πρόσφατη πρόοδο, ο δείκτης των
ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος
υψηλότερος στη ζώνη του ευρώ. Υπό
αυτές τις συνθήκες, η όποια τροποποίηση των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις δεν
πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητά τους, γιατί αυτό θα δυσχέραινε σημαντικά, και μάλιστα θα
παρεμπόδιζε, τις προσπάθειες που
καταβάλλονται επί του παρόντος για
την αντιμετώπιση των ΜΕΔ. Είναι
επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί
ότι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση της
νοοτροπίας πληρωμών παρέχοντας
περισσότερα κίνητρα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θα ήθελα επί-

σης να επισημάνω ότι δεν έχει ζητηθεί
η γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις προσπάθειες τροποποίησης του πλαισίου
για τις εκποιήσεις ή άλλων στοιχείων
της δέσμης νομοθετικών διατάξεων
που ψηφίστηκε από την Κυπριακή
Βουλή το 2018.

Πρόκληση η κερδοφορία

- Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι
οι βασικές προκλήσεις που θα
αντιμετωπίσουν οι τράπεζες της
Κύπρου την επόμενη πενταετία;
- Πέρα από τη συνεχή μείωση των
επισφαλών περιουσιακών στοιχείων
στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, οι κυριότερες προκλήσεις για
τις κυπριακές τράπεζες είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας τους, η διασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών
μοντέλων και η βελτίωση της εταιρικής
διακυβέρνησης. Στην Ευρώπη, η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα εξακολουθεί να είναι επίμονα χαμηλή
και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ως αποτέλεσμα, η διαπραγμάτευση
των μετοχών των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών γίνεται με χαμηλότερους λόγους τιμής προς λογιστική αξία από εκείνους που αφορούν
τις μετοχές παρόμοιων διεθνών τραπεζών. Συνεχείς πιέσεις ασκούνται
στην κερδοφορία από πολλούς παράγοντες, όπως τα χαμηλά έσοδα από
τόκους, το υψηλό λειτουργικό κόστος,
ο αυξημένος ανταγωνισμός σε ορισμένα τμήματα της αγοράς και η ενδεχόμενη ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων σε ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούν υψηλοί
δείκτες ΜΕΔ. Οι κυπριακές τράπεζες
έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να μειώσουν το πλεονάζον προσωπικό και το μέγεθος του
δικτύου των υποκαταστημάτων τους.
Χρειάζονται όμως και άλλες προσπάθειες προκειμένου να επιλυθεί πλήρως
το ζήτημα του πλεονάζοντος δυναμικού. Η αντιμετώπιση των πιέσεων
στα περιθώρια κέρδους θα απαιτήσει
τη συνεχήμείωση του κόστους (μεταξύ
άλλων, μέσω της προσαρμογής των
επιχειρηματικών μοντέλων), την ανα-

Τα προβληματικά δάνεια που απομακρύνθηκαν από το τραπεζικό σύστημα εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά
την οικονομία, τονίζει ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Αυστηρός έλεγχος στο πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας
- Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα χορήγησης
ιθαγένειας έναντι επενδύσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία και, συνεπώς, τον τραπεζικό
τομέα της χώρας στο μέλλον;

- Ο αντίκτυπος του προγράμματος
χορήγησης ιθαγένειας έναντι
επενδύσεων στην κυπριακή οικονομία δεν είναι αμελητέος. Παρά
την πρόσφατη τροποποίησή του
προκειμένου να μειωθούν οι διασυνδέσεις με τον κατασκευαστικό
τομέα, υπάρχουν κάποια στοιχεία
που υποδεικνύουν ότι το πρόγραμ-

μα έχει συμβάλει στην υπερβολική
εξάρτηση από επενδύσεις σε κατασκευές και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσιτότητα των κατοικιών σε ορισμένες περιοχές. Κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα μπορούν επίσης να
εκδηλωθούν αν η στηριζόμενη από
το εν λόγω πρόγραμμα συνιστώσα
της ανάπτυξης στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των ακινήτων αποδειχτεί μη βιώσιμη. Υπάρχει επίσης μια ευρύτερη διάσταση
του προγράμματος, η οποία αφορά

θεώρηση των οργανωτικών δομών
και την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι
οι πιο κερδοφόρες τράπεζες στην Ευρώπη έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: πρώτον, υψηλή αποδοτικότητα
ως προς το κόστος και δεύτερον, εντατική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Αν και δεν υπάρχει μία στρατηγική που να ταιριάζει σε όλες τις
περιπτώσεις, αυτά τα χαρακτηριστικά
υποδεικνύουν τους παράγοντες που
λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγής.
Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των λειτουργιών που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση και την εσωτερική επιθεώρηση, σε συνδυασμό
με τη βελτίωση της νοοτροπίας αντιμετώπισης κινδύνου, είναι απαραίτητη για να προλειάνει το έδαφος
ώστε οι τράπεζες να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους.

- Ως αρχή εποπτείας, είστε ευχαριστημένοι από τις συγχωνεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι σήμερα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου; Πιστεύετε
ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες;
Θα υποστηρίζατε τις διασυνοριακέςσυγχωνεύσεις;
-Το πλεονάζον δυναμικό στον τραπεζικό τομέα είναι ένα από τα προβλήματα που μας κληροδότησε η
κρίση και ίσως το μοναδικό που δεν
έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
μέχρι σήμερα. Η ενοποίηση θα συνέβαλλε στη μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού και θα καθιστούσε
τις τράπεζες πιο αποδοτικές και κερδοφόρες. Η λήψη αυτής της απόφασης όμως εναπόκειται στα διοικητικά
στελέχη και τους μετόχους των τραπεζών και όχι στις εποπτικές αρχές.
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο

τους συνεπαγόμενους κινδύνους
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της
φοροδιαφυγής. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι ξένες επενδύσεις
που συνδέονται με το εν λόγω
πρόγραμμα να υπόκεινται σε αυστηρή διαδικασία δέουσας επιμέλειας προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών ωφελεί τους πελάτες τους και
άρα είναι επιθυμητός. Σε ό,τι αφορά
τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις
στην Ευρώπη, αυτές αποτελούν πλέον
μια πιο εφικτή επιλογή, χάρη στην
ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, η οποία
έχει ως απώτερο σκοπό να δημιουργήσει μια αγορά για τις τράπεζες η
οποία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια, ενοποίηση και
ασφάλεια. Τυχόν εμπόδια θα πρέπει
να εξαλειφθούν ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να
γίνουν πιο ανθεκτικές. Επίσης, με
αυτόν τον τρόπο, θα χαλαρώσει ο
σύνδεσμος μεταξύ τραπεζών και κρατών ούτως ώστε ο τραπεζικός τομέας
να συμβάλει στην εξομάλυνση διαταραχών που πλήττουν συγκεκριμένο
κράτος μέλος.

Χρειάζεται επίμονη προσπάθεια για να εξαλειφθούν τα ΜΕΔ
- Στην Κύπρο, αν και το 50% των
ΜΕΔ έχουν απομακρυνθεί από
το τραπεζικό σύστημα και έχουν
μεταβιβαστεί σε διαχειριστές
δανείων, εξακολουθούν να βρίσκονται στην οικονομία. Είναι
πρόβλημα αυτό; Πώς μπορεί να
αντιμετωπιστεί; Πότε και πώς
πιστεύετε ότι τα ΜΕΔ θα εξαλειφθούν πραγματικά στην Κύπρο;
- Πράγματι, τα μισά ΜΕΔ πρόσφατα απομακρύνθηκαν από τον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό
αντανακλά κατά κύριο λόγο δύο συγκεκριμένες συναλλαγές. Πρώτον, τη
μεταβίβαση των προβληματικών
στοιχείων ενεργητικού της ΣΚΤ στην
ΚΕΔΙΠΕΣ. Και δεύτερον, την πώληση
του χαρτοφυλακίου «Helix» από την
Τράπεζα Κύπρου. Πέραν αυτών των
δύο συναλλαγών, δεν σημειώθηκε

πρόσφατα ιδιαιτέρως εντυπωσιακή
πρόοδος ως προς την ταχεία αντιμετώπιση των ΜΕΔ, ιδίως αν λάβουμε
υπόψη το πολύ ευνοϊκό οικονομικό
περιβάλλον στην Κύπρο. Και έχετε
δίκιο - τα ΜΕΔ που απομακρύνθηκαν
από το τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την
οικονομία, καθώς η αντίστοιχη εξυπηρέτηση του χρέους περιορίζει την
ικανότητα των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών να επενδύουν. Όμως,
η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού
και η συγκέντρωσή τους σε εταιρείες
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
αναδιάρθρωση του χρέους και να
περιορίσουν την επιβάρυνση των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Θα ήθελα να προσθέσω ακόμη ότι
το μεγάλο ύψος των ΜΕΔ που μεταβιβάστηκαν σε εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων, κρατικές ή ιδιωτικές, κα-

ταδεικνύει επίσης την ανάγκη να
διασφαλιστεί ένα εύρωστο πλαίσιο
για την εποπτεία αυτών των εταιρειών. Όσο για το πότε τα ΜΕΔ θα εξαλειφθούν στην Κύπρο, αυτό θα απαιτήσει επίμονη προσπάθεια, χρόνο
και οικονομικές πολιτικές ευνοϊκές
για την ανάπτυξη.
- Η πώληση μεγάλων πακέτων
δανείων θέτει κινδύνους για τις
τράπεζες και την κερδοφορία
τους; Τι θα πρέπει να προσέξουν
οι τράπεζες;
- Η πώληση πακέτων επισφαλών
δανείων έχει δύο βασικές θετικές
επιδράσεις για τις τράπεζες: πρώτον,
μειώνει την οικονομική αβεβαιότητα
που συνεπάγεται η διακράτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Δεύτερον, αντί να δεσμεύουν κεφάλαιο
και να απασχολούν πόρους για τη
διαχείριση τέτοιων δανείων, οι τράπεζες μπορούν να τα εκμεταλλευτούν

για την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων. Τα επισφαλή δάνεια είναι δαπανηρά, καθώς επιφέρουν την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων, έχουν
υψηλό κόστος διαχείρισης και είναι
προβληματικά ως προς τη δυνατότητα
ανάκτησης των τόκων. Ενώ η πώληση
επισφαλών περιουσιακών στοιχείων
συνήθως έχει άμεσο αντίκτυπο στο
κεφάλαιο και την κερδοφορία, μεσοπρόθεσμα αντισταθμίζεται γενικά
από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την ικανότητα αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ο ευνοϊκός αντίκτυπος είναι
ορατός και από την θετική αντίδραση
των χρηματιστηριακών αγορών στις
πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων
δανείων.
- Πιστεύετε ότι η ψηφιοποίηση
των τραπεζών, αν και συνιστά
πρόκληση, θα αποτελέσει ευκαιρία για κερδοφορία;

- Κατά την άποψή μου, η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών
είναι μια ευκαιρία για βελτίωση της
κερδοφορίας. Αν οι τράπεζες δεν
συμβαδίσουν με την ψηφιοποίηση
στον τομέα, θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο απώλειας μεριδίου της αγοράς,
καθώς θα τις συναγωνίζονται άλλες
πιο αποδοτικές τράπεζες και νέοι
ανταγωνιστές με έμφαση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Και
στην Κύπρο, η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά τόσο
στην ενίσχυση της αποδοτικότητας
και, συνεπώς, της κερδοφορίας των
τραπεζών όσο και στη μείωση του
πλεονάζοντος δυναμικού. Οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα
και στην ψηφιοποίηση είναι επίσης
αναγκαίες για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την παροχή
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.
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Τέσσερις ναυτασφαλιστικές στην Κύπρο
Μετά το London P&I Club και την American Hellenic, άλλες δύο κλείνουν το μάτι στην κυπριακή ναυτιλία λόγω Brexit
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τον Ιούλιο του 2018, μια από τις 13 μεγαλύτερες ναυτασφαλιστικές εταιρείες,
η London P&I Club, ανακοίνωνε την
απόφασή της να ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο, θέλοντας έτσι να διασφαλίσει ότι ακόμα και αν η Βρετανία
δεν έχει πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, δεν θα χάσει την πρόσβασή
της σε αυτή, από την στιγμή που οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στην
Ευρώπη. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
η αίτηση της εταιρείας βρίσκεται ενώπιον
της Εφόρου Ασφαλίσεων Βικτώριας Νάταρ, ενώ η διαδικασία αδειοδότησης
δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και της αβεβαιότητας για τα χρονοδιαγράμματα του
Brexit.

Δύο νέα ονόματα
Τον δρόμο του London P&I Club φαίνεται ότι ακολουθεί και το UK Defence,
μέρος του UK P&I Club (The United Kingdom mutual steam ship assurance association Limited). Η εταιρεία είναι μέλος
του διεθνούς οργανισμού ναυτασφαλιστικών εταιρειών ο οποίος χειρίζεται τις
ασφάλειες του 90% του παγκόσμιου στόλου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι
θέμα χρόνου η μεταφορά έδρας της εταιρείας στην Κύπρο αφού ήδη βρίσκεται
στο τελευταίο στάδιο αδειοδότησής της
από τις αρμόδιες αρχές.
Ο τρίτος παίκτης που κλείνει το μάτι
στην Κύπρο είναι η ναυτασφαλιστική
Steamship Mutual Underwriting. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lloyds maritime
intelligence, η ναυτασφαλιστική Steamship Mutual Underwriting association
Limited, εξετάζει το ενδεχόμενο για δημιουργία έδρας τους στην Κύπρο.

Η American Hellenic Ιnsurance
Υπενθυμίζεται ότι ήδη τα τελευταία
χρόνια δραστηριοποιείται στην Κύπρο
η American Hellenic Ιnsurance. Πρόκειται για σύμπραξη του American P&I
Club και της διαχειρίστριας Hellenic
Hull Management, η οποία επικεντρώνεται στην ασφάλιση όλων των κινδύνων
σκαφών και μηχανής.
Η εταιρεία δημιουργήθηκε στα τέλη
του 2015 στην Κύπρο και αποτελεί σύμπραξη μεταξύ του American P&I Club
και της Hellenic Hull Management για
την κάλυψη όλων των κινδύνων σκάφους
και μηχανής των πλοιοκτητών διεθνώς.
Το American Steamship Owners Mutual
Protection and Indemnity Association,

Inc. (the American Club) ιδρύθηκε στη
Νέα Υόρκη το 1917 και είναι αλληλοασφαλιστικός οργανισμός αστικής ευθύνης πλοίων με έδρα στην Αμερική ενώ
έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Νέα
Υόρκη των ΗΠΑ.

Ψήφος εμπιστοσύνης
Ήδη από πέρσι η London P&I αναζήτησε στέγη στην Κύπρο δίνοντας τα
πρώτα δείγματα της σταδιακής αποδυνάμωσης της Βρετανίας στον τομέα της
θαλάσσιας ασφάλισης, προστασίας και
αποζημιώσεων στην Ευρώπη, συνεπεία
του Brexit. Το γεγονός ότι τέσσερα από
τα 13 P&I Clubs έχουν ενδιαφερθεί για
την Κύπρο είναι πολύ σημαντικό για







Ο διεθνής όμιλος ναυτασφαλιστικών εταιρειών
συγκεντρώνει συνολικά 13
εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται το 90% του παγκόσμιου στόλου.
τον τομέα της ναυτιλίας και των υπηρεσιών στην Κύπρο, δείχνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας στο
κομμάτι της ασφάλισης στην θάλασσα,
όπως δημιουργούνται λόγω του Brexit
και των όρων αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή αγορά.
«Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης για
τον ναυτιλιακό μας κόμβο και πέραν
του παράγοντα Brexit είναι κάτι που
καταδεικνύει ότι η Κύπρος προσφέρει
ένα περιβάλλον όπου ήδη υπάρχει ένας
σημαντικός ναυτιλιακός τομέας», αναφέρει στην «Κ» η υφυπουργός Ναυτιλίας
Νατάσα Πηλείδου. Εξάλλου, τα στοιχεία
καταδεικνύουν ότι η Κύπρος θεωρείται
υπολογίσιμη δύναμη στον χώρο της
ναυτιλίας και αποτελεί μια σίγουρη επιλογή όχι μόνο για ναυτασφαλιστικές,
αλλά και γενικότερα για ναυτιλιακές
εταιρείες. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο αριθμός των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στον φόρο χωρητικότητας έχουν αυξηθεί από 168 το 2017,
σε 210. Τα έσοδα πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν κατά 11% το 2018, φτάνοντας
τα 528 εκατομμύρια ευρώ ή 5% του Κυπριακού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ενώ οι τελευταίες αξιολογήσεις
κατατάσσουν την κυπριακή σημαία 3η
στην Ε.Ε. και 11η παγκόσμια.

Οι επιδόσεις της κυπριακής ναυτιλίας συνεχίζουν σταθερά με θετικό πρόσημο. Τελευταία ανεβάζουν τον αριθμό των εταιρειών σε 208 και αύξηση
των εσόδων πλοιοδιαχείρισης κατά 11% για το 2018.

Σύντομα η φόρμουλα για το Λεμεσός - Πειραιά
Η κάθοδος των ναυτασφαλιστικών στην Κύπρο δεν είναι το
μοναδικό κεφάλαιο το οποίο έχει
ενώπιόν του το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας αυτή την περίοδο. Τις
τελευταίες μέρες σημειώθηκαν
εξελίξεις και στο κεφάλαιο της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας
- Κύπρου, όπου διαπιστώθηκε
και βάσει μελέτης ότι προκύπτει
διαφορά εσόδων- κόστους την
οποία το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
θα επιδιώξει να καλύψει μέσω
ευρωπαϊκής επιδότησης. Η μελέτη βιωσιμότητας της πρότασης, την οποία διενήργησε ο
ελεγκτικός οίκος Deloitte, έχει
ολοκληρωθεί και τέθηκε ενώπιον
της υφυπουργού Νατάσας Πηλείδου, η οποία είχε την προηγούμενη Πέμπτη μια πρώτη
συνάντηση με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνη Θεοφάνους.
Το ζητούμενο τόσο της πρώτης όσο και των επόμενων συναντήσεων που θα ακολουθή-








Αναζητούν τη νομική
βάση της πρότασης
που θα υποβληθεί
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
σουν είναι η εξεύρεση της νομικής βάσης της πρότασης, η
οποία θα υποβληθεί ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
επίσης και να συζητηθούν σειρά
θεμάτων ενώ βάσει των συμπερασμάτων το Υφυπουργείο θα
βγει σε προσφορές. Ανάμεσα
στα υπό συζήτηση θέματα είναι
και οι προδιαγραφές του πλοίου,
το οποίο θα μπορεί να εκτελεί
το δρομολόγιο. Θα αποφασιστεί
επίσης ο τομέας στον οποίο θα
καταλήγει η επιδότηση, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι να μην
επηρεαστούν άλλοι τομείς λόγω
της επιδότησης. Η πρώτη κρού-

ση στην Κομισιόν θα γίνει μέχρι
τέλος Ιούλιου και ακολούθως θα
υποβληθεί και η επίσης πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι, βάσει κανόνων, η ευρωπαϊκή επιδότηση
μπορεί να παραχωρείται μέχρι
έξι χρόνια. Στόχος της πρότασης,
αλλά και του ρόλου του Εφόρου
Κρατικών Ενισχύσεων, είναι,
όπως ο ίδιος αναφέρει στην «Κ»,
να βρεθεί τρόπος να γίνει συμβατή η κρατική ενίσχυση, μέσω
της πρότασης που θα υποβληθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι η Κύπρος συνδεόταν ακτοπλοϊκά με την Ελλάδα
μέχρι το 2000, χρονιά κατά την
οποία η σύνδεση είχε κριθεί μη
βιώσιμη και τερματίστηκε.
Στα πέντε εκατομμύρια είχε
υπολογιστεί το κόστος της σύνδεσης κατά την τελευταία συζήτηση του θέματος στην Βουλή,
ωστόσο πιο ακριβής εκτίμηση
του κόστους προκύπτει από την

μελέτη βιωσιμότητας της Deloitte.

Μείωση διάρκειας
Η άποψη υποστηρικτών της
πρότασης, όπως είναι ο επιχειρηματικός σύνδεσμος Κύπρου
–Ελλάδας, είναι ότι για να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της
αγοράς το εγχείρημα, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν πλοία τύπου fast ferry τα οποία μπορούν
να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό
την διάρκεια του ταξιδιού. Θεωρείται δε απίθανο αν η διάρκεια
του ταξιδιού είναι συνολικά περίπου 70 ώρες μετ΄ επιστροφής,
να υπάρχει μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών οι οποίοι να θέλουν να
ταξιδεύσουν εν πλω και όχι αεροπορικώς. Σημαντικός παράγοντας για το ενδιαφέρον της
αγοράς είναι φυσικά και το κατά
πόσο οι τιμές των αεροπορικών
εισιτηρίων για τους ελληνικούς
προορισμούς θα είναι ή όχι ανταγωνιστικές.

Tην Κυριακή 14 Iουλίου μαζί με την Καθημερινή
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Υψηλές προσδοκίες για Χ.Α.
και ομόλογα μετά τις κάλπες
Ενίσχυση λόγω Λαγκάρντ και πιθανής αυτοδυναμίας Ν.Δ. «βλέπουν» οι αναλυτές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η προσδοκία ÚÜÔ ËÖËÔÊßÚ×Ô
ÍÏÇÇÒÒÇÍÂÑßÈÁØÔÎÙÎÝÌÏÒÏÑÂÝÖØÕÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔËÊØÇÃÜÙÎËÔÄÝÙÚÇÛËØÕÆÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÑÇÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙËÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÜÔM\UKZÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÓËÚÕÞÁÝÑÇÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÏÙÞßØÄ
Ø¦ÒÏÙÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÑÇÏÙË
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÈÕßÚÏ¦ÚÕßÑÄÙÚÕßÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÑ¦ÚÏÖÕßÙÚÎØÃÞÛÎÑËÑÇÏ
ÇÖÄÚÕËßÔÕáÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÏÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÖÒÁÕÔ¶ÓËÚ¦
ÑÇÏÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÇÍÑ¦ØÔÚ
ÍÏÇÚÕÚÏÓÄÔÏ®ÚÎÝ ¬¶ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
©ËÔÏÑÄÝËÃÑÚÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÑÁØÊÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß 
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝ¶ÚÇ
ßÉÎÒÄÚËØÇÊÏËÛÔ×ÝÓËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÇßÚÕÆÚÕßØ¦ÒÏÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
 ÑÇÏÈÒÁÖËÏÖÒÁÕÔÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇËÖÃÖËÊÕÖÕß
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÍÏÇÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß¬ÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔ
ÑÇÏÇßÚ¦ÙËËÖÏÊÄÙËÏÝÊÏËÛÔ×Ý
ÓËÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÕßËÚÕÆÝÔÇ
ÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕÓÏÙÄÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝÁÑÊÕÙÂÝÚÕßÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ  
ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÓËÚÕØ¦ÒÏÔÇÁÞËÏ
ÓËÚÇÊÕÛËÃÙËÄÒËÝÚÏÝÊÏ¦ØÑËÏËÝÙÚØ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÍÏÇÔÁÇÁÐÕÊÕÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÚ¦
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÚÃÚÒÕ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÖÒÁÕÔËÃÔÇÏË¦ÔÚÕÏÙÞßØÄÇßÚÄ
Ø¦ÒÏÁÞËÏÖËØÏÛ×ØÏÇÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈ¦ÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÖØÕÙËÒÑÆÕÔÚÇÝÑÇÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ®
ËÖËÔÊßÚÁÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÇÔÇ-

Ο Γενικός Δείκτης~Ñ³Ño¨Ò×É{~Ó¨Ùi³iØ³ÒÂiØ³ÈmlÑÌ³{ØÑ¨TÓØ³ÈÓ³ÈØg³ÑÈiÜÌ³É¨ÑÙ{ÉÚØVÐÉ
ÐÉoÒÜÐÓ¨ØÑÈ³Ö³È¨ÒÜ{ÑiÐÉ{É³Ñ{ÐÉ³Ò³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØ¸¸V~Ñ{KÜÓÉ{ÜÓ³{ØÆÆÐÒÙÉØ

Στρώνεται το έδαφος
για νέα έξοδο
στις αγορές, ακόμα
και με μακροπρόθεσμο τίτλο.
ÒßÚÁÝÇÔÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏ
ØËßÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÒÄÍÜÚÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÚÎÝÇÔÄÊÕßÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÍËÔÏÑÄÚËØÇËÃÔÇÏ
¦ÑØÜÝÛËÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝ
ÛÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔßÉÎÒÄ

«Long» θέσεις
ÃÓÇÙÚËSVUNÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎËßØÜÖËØÏÌÁØËÏÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÙÚÎÔ ®Õ¬àËÔÝÃÚËØÄØËÔÙËÔ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ+HUZRL
HURËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝßÖ¦ØÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇË¦Ô
Î§ÑËØÊÃÙËÏÓËÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÜÑÇÏÇÔÇßÚÄ

ÁÞËÏËÔÓÁØËÏÇÖÕÚÏÓÎÛËÃÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝÓÏÇÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÎÝÙÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÑÇÏÚÎÝÔÁÇÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
 ¬ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÑßÔÂÍÏ
ÇÖÕÊÄÙËÜÔËßÔÕ×ÔÚÇÝÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝ¦ÔÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÑÇÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÇÖÄÚÕßÝ
ÕÃÑÕßÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇÛÇÑÒËÃÙÕßÔ®ËÔÚËÒ×Ý
ÚÎÔÉÇÒÃÊÇÓËÚÇÏÚÇÒÏÑ¦ÁÜÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ

Κύμα εισροών
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÎ§ÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÄÚÏ
ÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÁÔÇÔÁÕÑÆÓÇ
ËÏÙØÕ×ÔÙÚÕ²ËÔ×ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÓËÚÕÞÁÝ
ÛÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÁÔÚÕÔÕ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®Õ¡¦ÔÕÝ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝßÖËÆÛßÔÕÝ¬ÓÂÓÇÚÕÝ
Ô¦ÒßÙÎÝÚÎÝ)L[H:LJ\YP[PLZ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÈÒÁÖÕßÔÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÖÏÕÌÏÒÏÑÁÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÓÏÇÙÚÄÞËßÙÎÖØÕÝ

ßÉÎÒÄÚËØËÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÁÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝ ÖÕß ÛÇ ÇÔÕÃÐÕßÔ
ÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÌÛÎÔÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝÞØÂÓÇÚÕÝÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÇÔÁÒÇÈÇÔØÃÙÑÕÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÑÇÒÆÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÏÓ×ÔËÏÙÄÊÕßÌÄÙÕÔÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ËÑÔÁÕßËÏÙØÕÁÝÙËÄÒËÝÚÏÝÇÐÃËÝ
ÖÕßËÓÖËØÏÁÞÕßÔËÒÒÎÔÏÑÄØÃÙÑÕ
ÇÖÄËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕß
ÁÞÕßÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÚËØÕÖØÕÌÃÒ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑ¦
ËÖÃÖËÊÇÙÚÇÕÖÕÃÇÖÕÒÒÁÝÓËÚÕÞÁÝÑÇÏÕÓÄÒÕÍÇÚËÒÕÆÔßÖÄ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÚÇÔÁÇÊËÔ
ËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÇÒÒ¦ÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÓÏÇØÕÂËÏÊÂÙËÜÔÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÁÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝßÍÕÆÙÚÕß¦ØÙÎÚÜÔ
JHWP[HSJVU[YVSZÑÇÏÌßÙÏÑ¦Î
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚËÞÔÕÑØÇÚ×ÔÙË
ÑÕÓÈÏÑ¦ßÖÕßØÍËÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏßÉÎÒÄ
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Συμφόρηση στην Αττική για
την έκδοση «χρυσής βίζας»
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε αποκεντρωμένες ÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÙË
ÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÊÏÑÎÍÕØÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÑÇÏÓËÙÃÚËÝÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÊËÏ×Ô
ÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÁÞÕßÔÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕ
ÙÞËÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÞØßÙÂÈÃàÇ®
ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝßÖÕÞØËÜÛÂÑÇÓËÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËÓÇàÃ
ÓËÚÕÔËÖËÔÊßÚÂÇÍÕØÇÙÚÂÇÑÏÔÂÚÕßÙÚÎÕßÒÏÇÍÓÁÔÎÙÚÎÔ¦ÚØÇ
ÄÖÕßÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÑÇÚÕØÛ×ÙÇÓËÔÇ
ÑÇÚÇÛÁÙÕßÓËÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇ
ÑÇÏÔÇÒ¦ÈÕßÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂ¦ÊËÏÇ
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ÍÏÇËÏÊÏÑÂËÏÙÌÕØ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÎ
ÕÖÕÃÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÑÒÏÓÇÑÜÚ¦ÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÖØÕÌÄØÕßËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ¬ÕÚËÒÏÑÄÑÇÛÇØÄÖÕÙÄÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝËßØ×©ËØÍÕÊÄÚÎÝÁÞËÏÑÇÚÇÈ¦ÒËÏËÖÃÙÎÝËßØ×ÍÏÇÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÏÙÌÕØÁÝÖÕßÚÕßÇÔÇÒÕÍÕÆÔ
ßÔÕÒÏÑ¦ÊÎÒÇÊÂÚÕËØÍÕÊÕÚÏÑÄ
ÑÄÙÚÕÝÚÕßËØÍÇàÕÓÁÔÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËßØ×ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ ËßØ×ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÕ

ÑØ¦ÚÕÝÖÃÙÎÝÕÏÓÏÙÛÜÚÕÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞÕßÔÚÕËßËØÍÁÚÎÓÇ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÌÄØÕßÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ¦ØÛØÕÚÕß ¢ÍÏÇÚÁÑÔÇ
ÑÒÖÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÊÇÖ¦ÔËÝÇÖÄÑÚÎÙÎÝÇÍÇÛ×Ô
ÑÇÏÒÂÉÎÝßÖÎØËÙÏ×ÔÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÕÆÉÕÝÚÜÔÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÜÔÓÏÙÛ×Ô
ÚÕßÝÜÝËÐÂÝ!ÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÁÜÝ
ËßØ×ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÊÇÖ¦ÔËÝ
ÆÉÕßÝ ËÖÃÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ
ÇßÚ×ÔÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÇÖÄ
ÁÜÝËßØ×ÊÇÖ¦ÔËÝÆÉÕßÝ
 ÑÇÏÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ¦ÔÜÚÜÔ
ËßØ×ÊÇÖ¦ÔËÝÆÉÕßÝ 
ÓËÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÕÙÄÚÜÔ
ËßØ×©ÏÇÔÜÚÁØÜÊÇÖ¦ÔËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÔÇÁÞÕßÔ
ËÐÕÌÒÎÛËÃÓËÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÖÒÎØÜÓÂÝÞØËÜÙÚÏÑÁÝÑÇÏÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝLIHURPUNÑÒÖ
ØÁÖËÏÔÇÚÕÔÏÙÚËÃÄÚÏÇÔÕÓÏÙÛÜÚÄÝÊËÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÙßÍÑË-

ÔÚØ×ÙËÏ ÚÕ ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕ ÖÕÙÄ
ÊÇÖÇÔ×ÔÚÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÖØÄÙÚÏÓÕ®ÃÙÕÓË ÙÚÕÖÕÙÄÖÕß
ßÖÕÒËÃÖËÚÇÏÚÙÏÕÇÔÜÚÁØÜÓÏÙÛÜÚÄÝÓËÓËÏÑÚÄÓÏÙÛÄ
ËßØ×ÕÌËÃÒËÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÊÇÖ¦ÔËÝËÐÕÌÒÕÆÓËÔËÝÓËÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇÖÒÎØÜÓÂÝÆÉÕßÝ
ËßØ×ÂÚÕÏÚÕÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÚÕß¦ÔÊËÑÇÏ
ÎÙÆàßÍÄÝÚÕßÁÞËÏÕÓÕÃÜÝËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄÓÏÙÛÜÚÁÝßÖÎØËÙÃËÝÆÉÕßÝ
ÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÕÙÄÊÇÖÇÔ×Ô
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÔÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÚÏÓÜØÎÛÕÆÔ®ÌÚ¦ÔËÏÚÏÝ
ËßØ×ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÊËÇßÚÁÝ
ÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇËÔÕÃÑÏÇ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÕÏÚÄÑÕÏÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÂ
¦ÒÒÜÔÊÇÔËÃÜÔÕÆÚËÎÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÊÏÑÆÑÒÜÔÑÒÖ
ËÔÏÑ¦ÎßÖÕÞØÁÜÙÎÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇÖÒÎØÜÓÂÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÍÇÛ×ÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×Ô

ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÛËÓÏÚÄÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÁÚØÕÍÏÇÚÎÔÖ¦ÚÇÐÎÚÎÝ
ÖÇØÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝ¥ÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÇÖÕØÃÇÝ¦ÐÏÕÔÍÏÇÚÃÙÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÇßÚÂÚÎÔ
ÁÞÕßÔÓÄÔÕÕÏÓÏÙÛÜÚÕÃÑÇÏÕÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÖÕßËÐÕØÏÙÓÕÆÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÌÕØÕÊÏÇÌÆÍÕßÔÑÇÛ×ÝÕ
ÌÄØÕÝÚÕßÝÖÇØÇÑØÇÚËÃÚÇÏÙÚÎÔ
ÖÎÍÂÇÖÄÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÚÕßÝ
ËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎßÖÕÞØÁÜÙÎÑÇÏÖÕÏÔÂ®ÍÏÇ
ÚÕßÝËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏ
ÚÕßÝÒÕÏÖÕÆÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝ
ÖÃÙÎÝÕÓÏÙÛÜÚÄÝÌÕØÕÒÕÍËÃÚÇÏÍÏÇÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖÇØÕÞÁÝÙËËÃÊÕÝÖÕßÚßÞÄÔÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄÚÕÔËØÍÕÊÄÚÎÚÕßÖÞ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÖÃÚÏÑÒÖ©ÓÕÃÜÝÕÏ
ÖÇØÕÞÁÝÇßÚÁÝËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏÓË
ËÏÊÏÑÂËÏÙÌÕØ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÑÇÏ
ÖØÕÙÇßÐ¦ÔÕßÔÚÕËÏÙÄÊÎÓÇËÖÃÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÕÏÊÇÖ¦ÔËÝ

ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÖÇØÄÒÕÖÕßÌßÙÏÑ¦ÊËÔËÏÙÖØ¦ÚÚËÏÙËÞØÂÓÇÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖÕÙ¦
ÊÏÇÏÚÁØÜÝÎËÏÊÏÑÂËÏÙÌÕØ¦
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÇÖÕÚËÒËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÇÞÛÁÝÓÁÚØÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏ
ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÕßÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÊÎÒÇÊÂÙÚÕÖÕÙÄÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎÚÕß
ÇÔÇÒÕÍÕÆÔÚÕÝÌÄØÕß©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊÎÒÇÊÂÇÖÕÚËÒËÃÌÄØÕËÖÃÚÕß
ÌÄØÕß±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÑÒÏÓÇÑÜÚ¦
ÙËÄÒÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ¦ÔÜÚÜÔ
ËßØ×ÜÝËÐÂÝ!ÍÏÇËÏÙÄÊÎÓÇËßØ×! ÍÏÇ
! !
  !  
! ÍÏÇÖÕÙ¦¦ÔÜ
ÚÜÔ! 

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του
φορολογικού τμήματος της ASnetwork
(www.asnetwork.gr).
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Καινοτόμος παραγωγή μπίρας
μέσω ανακύκλωσης τροφίμων
Δημητριακά της Kellogg’s αξιοποιεί η ζυθοποιία Seven Brothers
Η Seven Brothers,ÓÏÇàßÛÕÖÕÏÃÇ
ÙÚÕ¡¦ÔÚÙËÙÚËØÊÃÔËÏÔÁÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÚØÕÌÃÓÜÔÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÊÎÓÎÚØÏÇÑ¦ÚÎÝ
2LSSVNN»ZÚÇÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÂ
ÇÒÒ¦ÊËÔÖÒÎØÕÆÔÄÒËÝÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÌÚÏ¦ÐÕßÔÓÖÃØÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎ
2LSSVNN»ZÁÙÚËÒÔËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÄÔÕßÝÊÎÓÎÚØÏÇÑ×ÔÚÕÔÞØÄÔÕÙË
ÚÕÖÏÑÁÝÌ¦ØÓËÝÄÖÕßÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÜÝÚØÕÌÂÍÏÇÚÇà×ÇÙÚÎÔ
ÑÚÎÔÕÚØÕÌÃÇ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÖÚ¦ÓÎÔ×ÔÄÓÜÝÎ:L]LU
)YV[OLYZÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÊÎÓÎÚØÏÇÑ¦
ÚÎÝ2LSSVNN»ZÍÏÇÔÇÖÇØÇÙÑËß¦ÙËÏ
ÓÖÃØÇÊÃÔÕÔÚÇÝÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÁÔÔÕÏÇÙÚÎÔÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÚØÕÌÃÓÜÔÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÁØßÙÏ ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË ÚÎÔ
;OYV^(^H`07(ÓÏÇÓÖÃØÇÇÖÄ
*VYU-SHRLZÖÕßÊËÔÖËØÔÕÆÙÇÔ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÚÎÝ2LSSVNNZ¬ÕÔÕÆÔÏÕÎ:L]LU)YV[OLYZÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÇÑÄÓÎ
ÊÆÕÓÖÃØËÝÇÖÄÊÎÓÎÚØÏÇÑ¦ÚÎÝ
2LSSVNNZ!ÓÏÇÐÇÔÛÏ¦ÓÖÃØÇÇÖÄ9PJL
2YPZWPLZÑÇÏÓÏÇÙÑÕßØÄÞØÜÓÎÇÖÄ
*VJV7VWZ
¡ÖÕØÕÆÓËÚËÒÏÑ¦ÔÇÈØÕÆÓË
ÓÏÇÞØÂÙÎÍÏÇÚÇÈØ×ÙÏÓÇÊÎÓÎÚØÏÇÑ¦ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÎÒÏÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËÖËÏÊÂ
ÁÞÕßÔÉÎÛËÃÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÂËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÇÂÓÏÑØ¦ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÍÏÇÚÕÚËÒÏÑÄÖØÕáÄÔ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎ
ÁÏÚØÏÔÝßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÎÝ2LSSVNN»ZÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÑÚÄÝ
ÚÎÝÛØËÖÚÏÑÂÝÇÐÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßÖØÕÁÞÕßÔÙÚÕßÝÖÕÏ-

Η ζυθοποιία³ÈÒ³É³É¨T¨i{Ð{ÉËÙiÐi³¨{Ñ~Ò³iØ_nn¤©V³Ñ
ËÑÉËÑ{Ñ×ÑÜÊÑÜÜÒÙÉÜi¨ÖÌÜÉØ³{Ø¨Ù{Ño¨Ñ×ÓØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØVo{ÑÑ×³{ÒÂÉ{ÐË¨Ñ
ÕÚÏÑÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÖÇÃàËÏËÖÃÙÎÝÚÕ
ÞØ×ÓÇÎßÌÂÎÍËÆÙÎÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÑÇÏÚÕÙÞÂÓÇÑ¦ÛËÖØÕáÄÔÚÕÝÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÇÚØÄÌÏÓÇÖÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÊËÔÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÇØ¦ÌÏÇ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÊÏÄÚÏÊËÔÖÒÎØÕÆÔÄÒÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕß
ÁÞËÏÕØÃÙËÏÎËÚÇÏØËÃÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÎÝ5L^@VYR;PTLZÚÕÁÔÇÚØÃÚÕ
ÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔËÃÚËÇÞØÎÙÚËÆËÚÇÏ
ËÃÚËÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×Ô©ÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÕ-

ÙÄÚÎÚËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÞÜÓÇÚËØÁÝ
ÄÖÕßÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕßÔÓËÛ¦ÔÏÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÇÖÕÙÆÔÛËÙÂÚÕßÝ¬Ç
ÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÇÖÄÚØÄÌÏÓÇÇÔÇÒÕÍÕÆÔÙÚÕ ÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ
ËÑÖÕÓÖ×ÔØÆÖÜÔ
¬ÕØÄÍØÇÓÓÇËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÚÕß©ÖÇØÕÚØÆÔËÏÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÔÇÇÔÇÑßÑÒ×ÔÕßÔÚÇÚØÄÌÏÓ¦ÚÕßÝ¦ÔÚÇÚØÄÌÏÓÇÖÕß
ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÓÏÇËÚÇÏØËÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÂÚÄÚËÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÚÇÔÇÒÜÛÕÆÔ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÓÏÒÏ¡ÖÕØÔÚßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÑÇÏÚÎÔ

ÖÕÒÏÚÏÑÂÚØÕÌÃÓÜÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÞÕßÔÄÓÜÝ
ÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÄÑÕÏÔÄÇßÚ¦ÚÇÚØÄÌÏÓÇÖÕßÇÔÇÑßÑÒ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞØÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÔ
ÇØÞÏÑÄÙÑÕÖÄÚÕßÝ+VJR`HYK
ÓÏÇÇÒßÙÃÊÇÖÇÓÖÙÚÕ¡¦ÔÚÙËÙÚËØÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝÎ;OYV^
(^H`07(ÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇ
ØÁÖËÏÔÇÚÎÔÖØÕÓÎÛËßÄÓÇÙÚËÙËÙÚÇÛËØÂÈ¦ÙÎ®ÊÎÒ×ÔËÏ
Õ¬ÄÓÏªÄÕßÒÇÔÚÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
+VJR`HYK:L]LU)YV[OLYZÊËÔ
ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎàßÛÕÖÕÏÃÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÇÔÇÐÏÕÖÕÃÎÚÇÚØÄÌÏÓÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÓÖÃØÇÝ
ÚÇÑÚÏÑÂÇßÚÂËÌÇØÓÕàÄÚÇÔÙÚÎ
¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇÄÖÕßÕÏàßÛÕÖÕÏÃËÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÕÊÏÇÒßÓÁÔÕ
ÙËÉÃÞÕßÒÇÉÜÓÃÍÏÇÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔ
ÓÖÃØÇ;VHZ[(SLÎÕÖÕÃÇËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÉÜÓÏÕÆÙËÓÖÃØÇÐËÑÃÔÎÙËÚÕ
ÑÇÏÁÔÇÔÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇËÖËÑÚ¦ÛÎÑËÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÃÔÇÏ
ÚÕÖÇÒÇÏÄÖÕßÖÇÔÚØËÆËÚÇÏÓË
ÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎ¬à¦ÔËÚ¦ÏÔÚËØÎÕÖÕÃÇËÖÏÈÒÁÖËÏ
ÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÏÊÁÇÄÚÏÇÐÏÕÖÕÏÕÆÓËÚØÕÌÂÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÛÇ
ÑÇÚÁÒÎÍËÙÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÁÞËÏ
ØÃàËÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÙßÔÚÇÍÁÝÚÕßàÆÛÕß¦ÔÚÜÝÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ
2LSSVNN»ZÂÊÎÇÖÕÌÁØËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓË
ÚÎ:L]LU)YV[OLYZÇÔÂÑËÏÙËÓÏÇ
ËßØÆÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÖÕßÕÊÂÍÎÙËÖÁØßÙÏ
ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÖÄÚØÄÌÏÓÇÑÇÚ¦
 ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÕÏ5L^@VYR;PTLZ
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Με ρευστότητα 8 δισ. funds
αναζητούν ευκαιρίες στα ακίνητα
ΠολλαπλάσιαÑËÌ¦ÒÇÏÇÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇWYP]H[LLX\P[`M\UKZÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÏËÚÃÇ
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝËßÑÇÏØÃËÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÕß
ÚÒÇÔÚÏÑÕÆ¬ÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÇÇÑÃÔÎÚÇ¦ÔÚÒÎÙÇÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓÄÔÕÔÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÇÔÚÃÓÄÒÏÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÑÇÏÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖÇØÇÛÁÚÕßÔ
ÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÕÒÒ¦WYP]H[L
LX\P[`M\UKZÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÜÝÕÏ
ÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÎÔÑÇÚÏÕÆÙÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ
¬ÕÓ ÇØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ7YLX\PUÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇËÁÑÛËÙÎÚÎÝ3H:HSSL
0U]LZ[TLU[4HUHNLTLU[ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÓÁÞØÏÚÕË¦ÔÄÞÏ
ÔÜØÃÚËØÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÓÏÇ
ÑßÑÒÏÑÂÑ¦ÓÉÎÙËÖÕÒÒÁÝÇÍÕØÁÝ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÖ¦ØÕÊÕ
ÓÏÇÝÓÇÑØ¦ÝÖËØÏÄÊÕßÓËÏÙÞßØÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÚÃÓÎÙÎÚÜÔ
ÚÏÓ×ÔÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÍÕØ¦®
ÚÇWYP]H[LLX\P[`M\UKZÖÕß
ÇÔÇàÎÚÕÆÔËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÙËÇÑÃÔÎÚÇÂËÚÇÏØËÃËÝÇÑÏÔÂÚÜÔ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÚÇ*LYILY\ZÑÇÏ
3VUL:[HY©ÏÑÕÒÕÙÙÕÃÇßÚÕÃËÃÞÇÔ
ËÖËÑÚÇÛËÃØÇÍÊÇÃÇÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÄÚÇÔÕÏÚÏÓÁÝ
ËÃÞÇÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÚÎÙßÔÁÞËÏÇÄÓÜÝ
Î¦ÔÕÊÕÝÚÜÔÚÏÓ×ÔÖÕßÙßÔÄÊËßÙËÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÓËÃÜÙËÇÖÄÚÕÓÇÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÖÕÙÚÕÒÂÚÜÔWYP]H[L
LX\P[`MPUKZËÃÔÇÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔ
ËßÑÇÏØÃËÝÄÚÇÔÕÏÇÐÃËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÖÚ×ÙÎ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÎØËÚÇÔÃÇËÏÊÂÓÕÔËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÛËÜØÕÆÔÖÜÝÚÕ

ÁÊÇÌÕÝËÃÔÇÏÂÊÎÖØÄÙÌÕØÕÍÏÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÛ×ÝÚÕ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔÑÃÔÎÙÎÙÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚ×ÙÎÚÜÔÇÐÏ×Ô
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÂÊÎÙËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝ©ÙÕ
ßÖÕÞÜØÕÆÔÕÏÚÏÓÁÝÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÔÁÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÕ¬àÁÏÙÕÔÔÚË¬àÄÑËØÙßÔËÚÇÃØÕÝÙÚÎÔÕÓÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ)Y`HU*H]L3LPNO[VU7HPZULY
ÙÚÕÏÑ¦ÍÕËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÇWYP]H[LLX\P[`M\UKZÊÏÇÛÁÚÕßÔ
¦ÌÛÕÔÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝ ßÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞÕßÔ
ÂÊÎÊÇÖÇÔÎÛËÃÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙË
ÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÓÄÞÒËßÙÎÚÕÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÖËÔÊßÚÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÎ229Î)SHJRZ[VUL
ÑÇÏÎ)YVVRMPLSKÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖÒÎÛ×ØÇÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÖÄÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÑÇÏÑØÇÚÏÑ¦
ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ©Ï-PUHUJPHS
;PTLZÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙËÔÁÕM\UKÚÎÝÒÕÔÊØÁàÏÑÎÝ
*PU]LUÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËËÔËØÍÎÚÏÑÄÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÎÔ(K]LU[
0U[LYUH[PVUHSÓËÁÊØÇÚÕÏÑ¦ÍÕ
ÖÕßÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÎÔ*=*ÚÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÃÙÜÝÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßM\UKÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ
ÔÇÒßÚÁÝ ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÖÜÝÛÇßÖ¦ØÐËÏÁÔÚÕÔÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÓÌÜÔÏ×ÔÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÁÚÕßÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇË¦ÔÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÏÝÑÇÏÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÃÔÇÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂ
ÊÏËßÑÕÒÆÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔ¦ÔÚÒÎÙÎ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔ
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Η τράπεζα της Τζέιν Οστιν
και του Λόρδου Βύρωνα
Η οικογένεια των Χαρ ελέγχει εδώ και 372 χρόνια τη βρετανική C. Hoare & Co.
Μία από τις πιοπαλιέςÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÎØÇÏ¦ÝÖËÃØÕßÇÑÄÓÇÖÇÒÇÏÄÚËØÎÑÇÏ
ÇÖÄÚÜÔªÄÚÙÏÒÔÚËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÜÔ²ÇØÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
Î*/VHYL *VÖÕßÁÞËÏÚÎÔÁÊØÇ
ÚÎÝÙÚÎ¢ÒÏÚÚØÏÚÞËÏàÜÂËÚ×Ô
ÑÇÏÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÊËÔÁÞËÏ
Ö¦ÉËÏÔÇÚÎÔËÒÁÍÞËÏÎÃÊÏÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÔ×ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÙÚÏÝÖÁÔÚË
ÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÇØËÃÞËÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÙËÏÊØÆÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕ
ÖËØÃÌÎÓÕÙÞÕÒËÃÕÚÕÔ ÄÒËÚàÑÇÏ
ÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÖÜÝÎ¬àÁÏÔ©ÙÚÏÔ
ÎÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕß
ËØÎÌ¦ÔÏÇÑÇÏÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎ®ÑÇÏ
ÕÍÏÑÂÑÇÏËßÇÏÙÛÎÙÃÇ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÕ
ÌÏÒÁÒÒÎÔÇÝÖÕÏÎÚÂÝÄØÊÕÝÆØÜÔ
ÂÓËØÇÎ*/VHYL *VÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÆÉÕßÝÊÏÙÙÚËØÒÏÔ×ÔÊÎÒÇÊÂÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ËÔ×ÇÑÕÒÕßÛËÃÁÔÇÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄ
ÚØÄÖÕËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÎÝÖËÒÇÚËÃÇÝ
ÚÎÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÎÝËßØËÃÇÝÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß¡ÖÕØËÃÝ
ÔÇÓÖËÏÝÓÁÙÇÑÇÏÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÝ®
ÇÔÁÌËØËÕáÙÒËáªÄÓÖÏÔÙÕÔÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÑÚÎÓÇÚÕÓËÙÏÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ,UULZZËÚÇÏØËÃÇ
ÚÕßÁÞËÏÖÕÒÒÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÓËÓËÍ¦ÒÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÕÏÕÖÕÃÕÏ Η C. Hoare & Co.Ù{ÑÚÓ³É{~Ñ³ÑÚÓÉ{ØÖÈØmVmÙ{³É¨Ü{ÙiÜÑÙÊlV®Ù{ÙÜÑ¨ËVÉÑ~ÜÈÚÉËÓÑÑÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÊ¦ÔËÏÇÇÖÄÚÎÔ*/VHYL ¨ÑÙ{Ñ~Ì³¨ÌÉÂÈi¨Ó³iiØ³iØÉÜÑ³ÉËÑØ³iØVÑÉÂÑ¨³Ê³Ø³iØÉÈ¨ÉËÑØi×{ËiiØ³È~ÜÒÙÈ
*VÇÔËÃàÕßÔÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÞØÂÓÇÚÇÑÇÏËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÊ×ÙÕßÔ
ÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÖÕßËßÎ- ÙÎÚÕËÖÏÞËÏØËÃÔÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÒÆÙËÏÝËÑËÃÄÖÕß¦ÒÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÊËÔ
ÓËØÕÆÔÓÕÔ¦ÊËÝÈÏÕËÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ ÍÏ»ÇßÚÄÖØÁÖËÏÇÓÌÄÚËØÇÔÇÈØÃÙÑÕÓÖÕØÕÆÔ®ÚÎÔÚØ¦ÖËàÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊØßÚÂÝÚÎÝÚØÇÖËàÏ- ÔÚÇÏÙËÚ¦ÐÎ®ÒÁËÏÕÒËÐ¦ÔÚËØ²ÇØ
ÇÑÄÓÇÚÇÓÕßÙÑÁÚÇÚÕßÌÁÑÏÇÖÕß
ÚÏÑÂÝÊßÔÇÙÚËÃÇÝÂÚÇÔÕªÃÚÙÇØÔÚ ËÁÑÛËÙÎÚÕßÎ*YLKP[:\PZZL
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎÔßÖËØ¦²ÇØËÑÃÔÎÙËÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏ- ÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÚÁÚÕÏËÝÓÏÑØÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÙÖÏÙÂÚÎÝÙÚÕßÝÔÇÖÕÒËÄÔÚËÏÕßÝ
ÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÙÚÎ¢ÒÏÚÚØÏÚÚÕ ÑÇÏÓÎËÏÙÎÍÓÁÔËÝßÖËØÙÑÁÒÏÙÇÔÙË
ÖÕÒÁÓÕßÝÕÏÚÇÓÃËÝËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖÃÑÇÏÚÄÚËÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÊËÔßÖÂØÞÇÔ ÇÖÄÊÕÙÎÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÇÚËÒËßÙÜÇÖÄÊØÆÏÔÕÖ¦ÍÑÕÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ÇØÏÛÓÕÃÇÒÒ¦ÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓË- ÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÙÚ¦ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÎÇÃÛÕßÙÇÇÔÇÔÇÂÛßØËÕÃÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ ÙÎÚÜÔ²ÇØÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÕÒÆÚÏÓÎ
ÓÕÔÂÝÈÒÁÖËÏÙËÇÃÛØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÑÇ*/VHYL *VÂÚÇÔÁÔÇÞØßÙÄÓË- ÊÏÇØÑÕÆÙÎÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑØÃÙÎÝ
ÓÃÇÙÞÁÙÎÊËÔÁÞËÏÓËÚÕÖÕÒÆÈÕßÕ
Í¦ÒÕÌÒÇÙÑÃÚÕÕÖÕÃÕËÑÚÃÛËÚÇÏÑÇÏ ßÍËÃÇÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÎÝÙÚ¦ÛÎÃÚÏÏÇÔÇÍÃÔËÏÑÇÔËÃÝÖËÒ¦ÚÎÝÚÎÝ
ÙÚÕÓÕßÙËÃÕÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ¬ÕÔ Õ ÑËÊÁÒËÇØÑÇÏÖØÕÙËÃÒÑßÙËØËßÙÚÄ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÑËÌ¦ÒÇÏÇËÑÇÚÙÚËØÇÏ×ÔÇÑÇÏËÔ×ÂÊÎÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÃÞË ÇÖÄÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÒÏÔ×ÔËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÞØËÏÖÒÕßÚÃÙËÏÖÕÒÆÕ²ÁÔØÏ²ÇØÕÔËÄ- ÓÇÚÇÄÖÜÝÎ9V`HS)HURVM:JV[SHUK
¦àËÚÇÏÔÇÁÞËÏÓÃÇÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎ- ÃÊÏÕÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ ÚËØÕÝÎÁÈÊÕÓÎÍËÔÏ¦ÖÒÁÕÔÁÑÇÔË ÊËÚËØ¦ÙÚÏÇËÓÖËÏØÃÇÚÎÝ*/VHYL
ÙÎÓËÁÔÇËÑÚÜÔÙßÔËÚÇÃØÜÔÑÇÏ ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÑÚÃÙËÏÓÇÑØÄ- ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇÚÓÕÓÎÞÇÔÁÝÑÇÏÓÃÇ ÓÁÙÇÙÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÑÇÏÕÇÊÏ¦ÒËÏÖÚÕÝ
ÑÇÔÇÊÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕßËÖÇÍÍËÒ- ÁÒËÍÞÕÝÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÓËÒ×ÔÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÜÔ²ÇØÕÏ ÖÔÕËÝÙÞÁÙËÏÝ
ÕÖÕÃÕÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦
ÂÓËØÇÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕÈØÃÙÑËÚÇÏ ÒÄÚÇÔØÏàÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕËÓÖÄØÏÕ ÚÎÈÕÂÛÎÙËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑÇÏÚÕ
ÚÕßÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÏÊØÆÓÇÚÕÝ¶ËÑËÃ- ÙÚÎÔÎÍËÔÏ¦²ÇØ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕ ÊËØÓÇÚÃÔÜÔËÏÊ×ÔÓËÚÎÞØÂÙÎËÖË- )YL_P[ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÑÆÑÒÕÏËÖÇÔÕÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÚÕßÝ Ó¦ÒÏÙÚÇÕÏ²ÇØÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÇÔÕÃ- ÐËØÍÇÙÓÁÔÕßÑ×ÔËÏÕß
ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ¡ÖÁÙÚÕÏÞËÃÇÜÝÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÏÊÃÔÕßÔÚÇ ÐÕßÔÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÝÍØÇÌËÃÇËÑÚÄÝ
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÚÁÝÊËÔÇÖÁÊÜ- ÒÇ²ÇØÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÇÓËÇÖÕÚËÒËÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÕÃÊÏÕÓÁØÏÙÓÇ ÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÏÙß- ÙÇÔÁÞÇÙËÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÖÇ- ÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÑØÃÙÎÍÏÇÚÃ
ÚÜÔÙÚËØÒÏÔ×ÔÊÕÒÇØÃÜÔÇÔ¦ ÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕ ÁÓÖØÏÚà¬ÕÍØÇÌËÃÕ ØÇÏÚÂÛÎÑËÚÕÁÈÊÕÓÎÍËÔÏ¦ ÊËÔÒÎÙÓÕÔÂÙÇÓËÚÎÔÖÇÒÇÏÄÚËØÎ
ÓËÚÕÞÂÑÇÏÚÜÔÒÏØ×Ô ÚÜÔ²ÇØËÑËÃÁÞËÏÙÚÄÞÕÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏ ÚÜÔÖØÕÍÄÔÜÔÓÇÝÙ×ØËßÙËÖÕÒÆ ©ÖÇÖÖÕÆÝÓÇÝËÃÞËÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ ßÖÎØËÙÃËÝÙËßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ ÖÒÕÆÚÕÑÇÏÚÕÔÁÞÇÙËÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÖÇÚÁØÇÓÇÝÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
²ÇØÛÁÒËÏÖËÒ¦ÚËÝÖÕßÔÇÁÞÕßÔÚÕÔ ÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÔÁÕßÝËÖÏ- ÊÏÇÒÆÕßÔÓÃÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËÖÏÞËÃØÎ- ÚÕß  ®

Σε έκθεση του 2018, η
Credit Suisse αναφέρει
ότι τέτοιες μικρές τράπεζες και μη εισηγμένες υπερσκέλισαν σε
απόδοση το χρηματιστήριο τα τελευταία 10
χρόνια.
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Οι ΗΠΑ έτοιμες να επιβάλουν
δασμούς σε ευρωπαϊκά
προϊόντα αξίας 4 δισ. δολ.
Με δασμούς ÙÚÕÙÑÜÚÙÁàÏÑÕ
ÕßÃÙÑÏÙÚÇÏÚÇÒÏÑ¦ÚßØÏ¦ÑÇÏ
ÇÒÒÇÔÚÏÑ¦ÄÖÜÝÎÖÇØÓËà¦ÔÇ
ÑÇÏÚÕÖØÕÙÕÆÚÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙË
ËÒÏÁÝÑÇÏàßÓÇØÏÑ¦ËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÖËÏÒËÃ
Ú×ØÇÚÎÔÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
¬ÕÔÙÞËÚÏÑÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕÁÊÜÙË
ÞÛËÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßËÑÖØÕÙ×ÖÕßÓÖÕØÃÕßÚÜÔÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÇÑØÄÇÙÎËÖÃÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ
ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÔßÒÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÎÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ËÃÊÎÚÎÝ
ÎØÇÏ¦ÝÖËÃØÕßÛÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÇÖÄÚÕÔÖØÃÒÏÕÄÚÏÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝÏÇÚÃÓÄÒÏÝÚØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÇÌÄÚÕßÙßÓÌ×ÔÎÙË
ÇÔÇÑÜÞÂÓËÚÎÔ ÃÔÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁÚÜÖÕÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÙÚØÁÌËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÝßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÄÓÜÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔÇÖËÏÒ×ÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕËÓÖÕØÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÜÔÇÒÒ¦ÕÏËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇËØÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ(PYI\Z
ÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÚÎÝ)VLPUN
ÖÕßËÖÃÙÎÝÙÚÎØÃàËÚÇÏËÔËØÍ¦
ÇÖÄÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ
 ¬Ç ËÔ ÒÄÍÜ ËßØÜÖÇáÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔËÔ
ÕÒÃÍÕÏÝÖÇØ¦ÖÒËßØÎÇÖ×ÒËÏÇ
ÇÑÄÓÎÓÏÇÝÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝ
ÊÏÁÔËÐÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÕÔ
©ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ©ÕÏÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞÕßÔ
Ò¦ÈËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÇÛÁÓÏÚËÝÑÇÏËÖÏàÂÓÏËÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÖÕÒÒ×ÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ
Ï» ÇßÚÄ ÑÇÏ ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÕ©ÛÇÇÖÕÌÇÔÛËÃÓÁÙÇÙÚÕßÝÛËØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÜÝ
ÇÔÚÏÖÕÃÔÜÔ
©ÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÞÕßÔËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÇÖËÏÒÂÙËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÊÇÙÓÕÆÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÙËÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ÚØÇÑÚÁØÑÇÏËÃÊÎÊÏÇÚØÕÌÂÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÓ¦ÞÎÝ

Οι απειλές³iØ$ÈÒ{o~³É¨ÐiÉÖ³Ñ{ØÑ³Ë{Ño{Ñ³{Ø
É{Ù³ÊÉ{Ø³iÉÈ¨ÑÍ~ÊÑÉ¨Ù{Ñ³iÐ{~ÊK{ÐiTÑËÑÝx¦Hº©

Η κυβέρνηση
Τραμπ επανέρχεται
στο δεύτερο μέτωπο
του εμπορικού πολέμου και στρέφεται
κατά της Ε.Ε.
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÇÔ×ÚÇÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ)VLPUNÑÇÏÚÎÝ
ÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÚÜÔÑ¦ÒËÙÇÔÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÓËÒËÚÂÙËÏ
ÑÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÊÇÙÓÕÆÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÙË ËßØÜÖÇáÑ¦ ÖØÕáÄÔÚÇ ÜÝ
ÇÔÚÃÖÕÏÔÇÍÏÇÚÏÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔ(PYI\ZÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃ
ÌÎÓÕÒÕÍÃÇÖÜÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂÙËÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔÖÕß
ÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÎ(PYI\ZÛÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑØÇÚÏÑÁÝ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙßÓÈÇÚÁÝÓËÚÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÖÕßÊÏÁÖÕßÔÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZÚÁÚÕÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÖØÕÁÈÒËÖË
ËÖÃÙÎÝÖÜÝÕÏÛÇÇÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÚÕÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕßÖÇØÁÞÕßÔ
ÙÚÎÔ)VLPUNÑÇÏÛÇÚÕËÔÇØÓÕÔÃÙÕßÔÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÕ
ËÓÖÄØÏÕ
ÆÕ ÖÎÍÁÝ ÖØÕÙÑËÃÓËÔËÝ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÔÁÌËØÇÔ
ÙÚÕ9L\[LYZÄÚÏÎÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÛÇËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙËÔÁÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÛÇÊÏÁÖËÏÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ

Μειωμένη παραγωγή από ΟΠΕΚ
έως τον Μάρτιο του 2020
Με στόχο ÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔÚÏÓÂÚÕßÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®Õ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍ×Ô
ØÇÚ×Ô© ÑÇÏÕÏÙßÔËØÍÇàÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÓËÖØÜÚÕÖÄØÕ
ÚÎªÜÙÃÇÙßÔÂÉÇÔÙßÓÌÜÔÃÇ
ÍÏÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÎÝÓËÏÜÓÁÔÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÁÜÝÑÇÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÝÇßÚÂÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙËÓÃÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔËÚÇÏ ÑÇÏ
ÎÖÇØÇÍÜÍÂÖËÚØËÒÇÃÕßÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÊÏÕÍÑ×ÔËÚÇÏÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝ

Η τιμή του Brent
στο Λονδίνο εντός
του 2019 παρουσίασε
αύξηση κατά 25%.

Σήμερα { (åÑ³ÉÜÖ³iÐÉoÑÜÖ³É¨iÉ³¨ÉÜÑ{Ñ¨ÑooÌT¨Ñ³È~ÌÐÈ

ÎÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÙßÓÓÇÞÃÇ
ÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍ×ÔÞÜØ×Ô
ÍÔÜÙÚÂÑÇÏÜÝ© ÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝÂÊÎÇÖÄÚÕÇÖÕÙÑÕÖ×ÔÚÇÝÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÑ¦ÓÉÎÚÜÔÚÏÓ×Ô
ÑÇÏËÔ×ÕÏÖÇØ¦ÍÕßÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖËÚØÁÒÇÏÕ
¡¦ÒÏÙÚÇÎÄÒÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕß© ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏËÔ×
ËÔÚËÃÔËÚÇÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝ
ÖÒÁÕÔÖÇØ¦ÍÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÚÎÇÕßÊÏÑÂ

ØÇÈÃÇÂÓËØÇÕÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍÄÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÖÜÝÚÕ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÚÆÖÕß)YLU[ÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÑÇÏÖÒÁÕÔÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦
ÚÎÙÑÒÂØßÔÙÎÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ
ÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÏÚÕØ¦Ô
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÜÝÙßÔÁÖËÏÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇßÚÂÝÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔËÒÇÚÚ×-

ÛÎÑÇÔ¦ÔÚÜÝÁÔÇÝÙÕÈÇØÄÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÕÔ
©ØÍÇÔÏÙÓÄËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍ×Ô ØÇÚ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏÎÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÓÖÕØÏÑÂÊÏÁÔËÐÎÑÇÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÄÝÚÎÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎÍÏÇÓÇÆØÕ
ÞØßÙÄ®
ÊËÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÕßÑÇÏ
ÚÜÔÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÔÕÞÒÂÙËÏÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÇÖÇÏÚËÃÇÖÄ
ÚÎÔÎÍËÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÕß© 
ÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÔÇÊÏÕÞËÚËÆËÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔË¦ÔÛÁÒËÏÚÎ
ÙÚÂØÏÐÂÚÕßÙÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÕØ¦ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÇÔ¦ÒßÙÂÚÕß
ÚÕªÄÏÚËØÝÕÑ¬ØÇÓÖÛÁÒËÏÚÕ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÔÇËÃÔÇÏÌÛÎÔÄËÔÄÉËÏÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÙÚÏÝÚÕ²ÛËÝ
ÚÕ)YLU[ÚËÒÕÆÙËßÖÄÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎËÒ¦ÞÏÙÚÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ
;ÁÒÕÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÂÊÎ
ÇÖÄÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ¦ÈÈÇÚÕ
ËÃÞÇÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÓËÚÎªÜÙÃÇÔÇÖÇØÇÚËÃÔÕßÔÚÏÝÖËØÏÑÕÖÁÝÙÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÈÇØÁÒÏÇÙËÎÓËØÂÙÏÇ
È¦ÙÎÂÚÕÏ ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝàÂÚÎÙÎÝ
REUTERS

ΔΙΕΘΝΗ
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Καλή δουλειά
Ο Πίτερ Μπόφινγκερ ÌÜÚÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÇÍÑ¦ØÔÚÜÝÊÏÇÊÄÞÕßÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÖØÕÁÈÒËÉËÖÜÝÛÇÑ¦ÔËÏÑÇÒÂ
ÊÕßÒËÏ¦®ÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝ ¬
ØÕÙÁÛËÙËÜÙÚÄÙÕÖÜÝÛÇ
ËÃÔÇÏÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÎÇÍÑ¦ØÔÚÊËÔËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÑÇÏßÖÄÇßÚÂÔ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÊËÔËÃÔÇÏÎÑ¦ÒÒÏÙÚÎËÖÏÒÕÍÂ

Η Κριστίν Λαγκάρντ κατακτά και την ΕΚΤ
Μετά το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και το ΔΝΤ, αναλαμβάνει το τιμόνι της Ευρωτράπεζας
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Αυστηρή κριτική
Ο Γενς Βάιντμαν ÌÜÚÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ)\UKLZIHURËÖÏÑØÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ§ÚØ¦ÍÑÏ
ÖÕßÞÕØÂÍÎÙËÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝßÖÄÚÎÓÕØÌÂÊÇÔËÃÜÔÓËËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙË ÍÏÇ ÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎÑÏÔÊÆÔÜÔÑÇÏÖÇØËÔËØÍËÏ×ÔÄÚÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÁÔÇÌ¦ØÓÇÑÕÚÄÙÕ
ÏÙÞßØÄÄÙÕÚÕÖËØÃÖÕßÁÔÇ
ÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×ÚÎÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ®

«Οχι, όχι, όχι,ÄÞÏÄÞÏÄÞÏ®¡ËÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÂ¦ØÔÎÙÎËÃÞËÇÖÇÔÚÂÙËÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ
ÙËËØ×ÚÎÙÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÚÜÔ
-PUHUJPHS;PTLZÇÔÚÎÔËÔÊÏÁÌËØËÔÇÊÏÇÊËÞÛËÃÚÕÔ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝ ¬ÂÍËÔÏÑÄÚËØÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄ
ÚÇÇÔ×ÚËØÇÇÐÏ×ÓÇÚÇÚÎÝ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß§¬ËÃÞËÚÄÚË
ßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÖÜÝËÃÞËÓÏÇÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂ®ÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÑÇÏÊËÔËÃÞËÚÎÔÖØÄÛËÙÎ
ÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕÖÒÕÃÕÚ×ØÇ
ÖÕßÓÇÝÖËØÏÓÁÔËÏÛÇÒÇÙÙÕÚÇØÇÞÂ®ÃÍÕßÝÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇÄÓÜÝ
ÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÚÏÓÂ®ÄÖÜÝÎÃÊÏÇÚÎ
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏËÖÄÓËÔÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÏÔÇ
ÙÖ¦ÙËÏÁÚÙÏÁÔÇÇÑÄÓÎÇÔÊØÏÑÄ
¦ÈÇÚÕ ÇÏÈÁÈÇÏÇÎØÕÑÙÚÇØ®
ÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕß

ÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝÓÄÒÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ÕÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝßÖËØÃÙÞßÙËÍÏÇ
ÇÑÄÓÎÓÃÇÌÕØ¦ÙËÏØ¦ÝÇÔÊØ×Ô
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÊÆÕ
ÇÑÄÓÎÇÔÊØÏÑ¦¦ÈÇÚÇÙÚÎÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝ!ÚÕÚÏÓÄÔÏÚÕß§¬ÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÍËÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÎÝßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÇÒÒÃÇÝ¬ÕÇÔÁÒÇÈËÚÕ
ÑÇÏÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÄÞÏÓÄÔÕÔ
ÙÚÎÞ×ØÇÚÎÝÇÒÒ¦ÓËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß.ËßÚËØËßÄÔÚÜÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÔßÖÕÒÕÍÃÙËÏÑÇÔËÃÝÙÚÏÝ
ÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÚÎÝÚÕÄÚÏßÖÂØÐËÎ
ÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ§ÕÓÏÑ×Ô)HRLY 4J2LUaPL
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇ
ÚÕßÊÏÕØÏÙÓÕÆÚÂÝÞØÕÔÎÝÇÍÑ¦ØÔÚÄÓÜÝÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÕÄÚÏ
ÖØÕÚÏÓÂÛÎÑËÁÔÇÔÚÏÙÚËÒËÞ×ÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇ
ÕÔÄÓÇÚÇËÃÞÇÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÇÑÕß-

Ο διορισμός της
έγινε δεκτός
με ενθουσιασμό
από τις αγορές, που
προεξοφλούν πως θα
προχωρήσει σε μείωση
των επιτοκίων του
ευρώ και πιθανώς θα
υιοθετήσει ένα νέο QE.
ÙÚËÃÄÙÕÖËØÔÕÆÙÇÔÕÏÓÂÔËÝÑÇÏ
ÖÒÎÙÃÇàËÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕß
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÍÔÜÙÚÁÝÕÏÏÙÕØØÕÖÃËÝÖÕß
ÚÎØÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÐÆËÛÔÏÑÕÚÂÚÜÔ
ÄÚÇÔËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝÑÇÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÁØÇÔÇßÚ×ÔÚÜÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÄÓÜÝÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ

ËÖËÒÁÍÎÞ¦ØÎÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÑÚÄÖÏÙÓÇÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß§¬ÑÇÏÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÇÒÒÃÇÝÖÇØ¦ÓË
ÚÇËÔÊËÊËÏÍÓÁÔÇÍÏÇÚÎÛÁÙÎÖØÕÙÄÔÚÇÇÍÑ¦ØÔÚËÃÔÇÏÔÕÓÏÑÄÝ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÔËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÊËÔÁÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏÙÚÁÒËÞÕÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÓÃÇËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÞ¦ØÇÐÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊÏÇÌÕØ¦ÚÎÝÇÖÄÚÕßÝÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÎÝ
ÚÕÔÃÙÚÎÑËÇÖÄÄÒÕßÝÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝ
ÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÖÕßÙÞÕÒÃÇÙÇÔÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÚËÏÔÇÔÜÙÚÄÙÕ
ÔÇßÖËØÚÕÔÃÙÕßÔÚÎÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ
ÚÎÝÜÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÇÏÚÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÚÎÝÞÇØÃÙÓÇÚÇÖÕßÛÇ
ÞØÎÙÏÓËÆÙÕßÔÙÚÎÔ ¬ÄÚÇÔÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÖËÃÛËÏÚÏÝÇÍÕØÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÕØÛÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÚÎÝ
©ÏÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃÚÎÝÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝ ¬ßÖÂØÐÇÔÄÒÕÏÖØÄËÊØÕÏÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÚÜÔ

ÞÜØ×ÔÚÕßÝÏÊÏÑÄÚËØÇÕ¡¦ØÏÕ
§ÚØ¦ÍÑÏÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÎÍÂÛÎÑËÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÙÚÎÔÖÒÁÕÔÚÇØÇÍÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕ
ÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÂÚÎÝÑÇÏÚÎÛÁÙÖÏÙÎÚÕßËßØ×ÑÇÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÍÑ¦ØÔÚÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÈÇÊÃÙËÏÙÚÇÞÔ¦ØÏÇÚÕßÑÇÏÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕß
Þ¦ØÇÐËÕ§ÚØ¦ÍÑÏÁÙÚÜÑÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÚßÒÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÕÔÁÞËÏßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ¦ÒÒÜÙÚËÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬
ËÖÏÑØÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕß
ÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ8,Ï»ÇßÚÄ
ÑÇÏÕÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÁÍÏÔËÊËÑÚÄÝ
ÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÓËÚÕÞ×ÔÑÇÏÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÖÜÝÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÕßËßØ×ÑÇÏÖÏÛÇÔ×ÝÛÇ
ßÏÕÛËÚÂÙËÏÁÔÇÔÁÕ8ÞËÏÂÊÎ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÕ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ

Οι σκιές σε μια λαμπρή καριέρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Μαύρη κηλίδα
Ο πρώην ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¡ÇØÙÁÏÍ¡ÖËØÔ¦Ø¬ÇÖÃÌÜÚËÃÔÇÏ
ÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÎÓÇÆØÎÑÎÒÃÊÇÙÚÎ
ÒÇÓÖËØÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝ
ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ ØÃÛÎÑË
ÁÔÕÞÎÇÓÁÒËÏÇÝËÖËÏÊÂÊËÔ
ËÓÖÄÊÏÙËÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂ
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÕÔ¬ÇÖÃÇÍÑ¦ØÔÚËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ!¡ÕÏ¦àÜÓË¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÁÞËÏÌÃÒÕßÝÙÇÔÚÕÔ¬ÇÖÃ"®

Στη λαμπερήÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÓÏÇÓÇÆØÎÑÎÒÃÊÇÖÕßËÃÞËÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙËÏÚÎÇÒÒÃÇÒÃÍÕÓËÚ¦
ÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß§¬ÃÞËÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÍÏÇ
ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÊÏÇÙÖ¦ÛÏÙÎÊÎÓÕÙÃÕßÞØÂÓÇÚÕÝÄÚÇÔ
ÂÚÇÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÚÕËÖÃÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
§ÏÑÕÒ¦ÇØÑÕàÃ
ÏÚÃÇÂÚÇÔÄÚÏÎÇÍÑ¦ØÔÚËÃÞËÖØÕÑØÃÔËÏÚÎÒÆÙÎÚÎÝËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÊÏÇÏÚÎÙÃÇÝÙËÇÔÚÏÊÏÑÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ¦ÒÒÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÑÇÏÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß¡ÖËØÔ¦Ø¬ÇÖÃÑÇÏÚÎÔ
ÚØ¦ÖËàÇ*YLKP[3`VUUHPZÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏßÖÄÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÎÇ-

ÍÑ¦ØÔÚËÔÁÑØÏÔËÊÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓÄ
ËÑÇÚËßØ×ßÖÁØÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÇÒÒ¦ÓËÚÕßÝÚÄÑÕßÝÚÕ
ÖÕÙÄÁÌÚÇÙËÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÚÇÕÖÕÃÇÑÇÏËÔÁÑØÏÔËÞÜØÃÝ
ÊÏÙÚÇÍÓÄØÁÛÎÑËÁÚÙÏËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÜÝ
ÆÖÕÖÚÎÍÏÇÊÏÇÙÖ¦ÛÏÙÎÊÎÓÕÙÃÕßÞØÂÓÇÚÕÝ¬ÕÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÎÔÁÑØÏÔËÁÔÕÞÎÍÏÇ
ÇÓÁÒËÏÇÞÜØÃÝÔÇÚÎÔÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙËÏÙËÑÇÓÃÇÖÕÏÔÂ
ßÖÄÛËÙÎÄÓÜÝÖØÄÒÇÈËÔÇ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙËÏÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ±ÖËØÇÓßÔÄÓËÔÎÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÎÇÍÑ¦ØÔÚ
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝËÃÞËËÖÏÒÁÐËÏÚÎÔ
Ñ¦ÒÒÏÙÚÎÒÆÙÎØÜÚ×ÓËÔÎ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÇÖÇ-

Είχε κατηγορηθεί για
κατάχρηση εξουσίας
και διασπάθιση
δημοσίου χρήματος
όταν ήταν υπουργός
Οικονομικών της
Γαλλίας το 2007.
ÔÚÕÆÙËÄÚÏÊËÔÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÁÞËÏ
ÌÃÒÕßÝÙÇÔÚÕÔ¡ÖËØÔ¦Ø¬ÇÖÃ
ÖÕßÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑË
ÍÏÇÙÚÎÓÁÔÕßÝ®ÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑÕÆÝ
ÇÍ×ÔËÝÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
ÚÎÝ¡ÇÙÙÇÒÃÇÝ
 ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚËÃÞËÇÔÚÏ-

ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔËÖÃÙÎÝ¦ÒÒÕÖÕÒÏÚÏÑÄ§ÚÕÓÏÔÃÑÚØÕÝ ÇÔÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÕß§¬ËÖËÏÊÂÇßÚÄÝ
ÂÚÇÔßÖÄÊÏÑÕÝÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÑÇÏÇÖÄÖËÏØÇÝ
ÈÏÇÙÓÕÆ©ÚÇÔÎÇÍÑ¦ØÔÚÈØÁÛÎÑËÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÍÏÇÔÇÑÇÚÇÛÁÚËÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
¬ÇÖÃÑÇÏÈÇØßÔÄÚÇÔÓËÚÎÔßÖÕÉÃÇÚÎÝÊÏÇÙÖ¦ÛÏÙÎÝÊÎÓÕÙÃÕß
ÞØÂÓÇÚÕÝÎÇÒÒÃÇËÃÞËÑ¦ÛËÒÄÍÕÔÇÇÔÎÙßÞËÃ
ÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÇËÞÁÍÍß¦
ÚÎÝÑÇÏÚÎÌÂÓÎÚÎÝÙÚÇÔÁÇÚÎÝ
ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÎÇÍÑ¦ØÔÚÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝ¡ËÇÔÇÏÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÇÔÇÏÓÏÑÄÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÛÇÑÒÎÛËÃÔÇ
ËÌÇØÓÄÙËÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÄÔÜ-

ÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÈÇÙÏÙÛËÃÙÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ËÖÏÚËÒËÃÕßÚËÞÔÕÑØÇÚ×ÔÑÇÛ×Ý
ÊËÔÁÞËÏÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÇÖÇÏÚÎÛËÃÕÆÚËËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÎÓËÚÎÔËØÍÇÒËÏÕÛÂÑÎÚÎÝ ¬
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÎÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÎÝª×ÓÎÝÑÇÏÚÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇ
ÁÞËÏÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕßÑÒßÊÜÔÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÛÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÓÏÇÝÖÏÛÇÔ×ÝÇÙÆÔÚÇÑÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝ

Γιατί ο Γενς Βάιντμαν δεν ήταν ποτέ φαβορί για να διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι
Φαίνεται ÔÇËÃÔÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÞÇÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕÖÇà¦ØÏÍÏÇÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÔÁÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÚÎÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÕÃÊÏÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÔÏ×ÛËÏ
ÁÚÙÏÑÇÛ×ÝÓÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÕËÔÝ¦ÏÔÚÓÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝËÛËÜØËÃÚÕÇÑÄÓÎ
ÎÏÙÞßØÄÚËØÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÍÏÇ
ÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÛËÜØËÃÚÕÚÕÌÇÈÕØÃÇÒÒ¦ÊËÔÂÚÇÔ
ËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÃ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏßØÜÖÇÃÕÏÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÊËÔÛÇÚÕÔÂÛËÒÇÔÙËÓÏÇÚÄÙÕ
ÔËßØÇÒÍÏÑÂÛÁÙÎ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏßØÜÖÇÃÕÏËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔ
ËØÓÇÔ×ÔÈÁÈÇÏÇÊËÔÛÇÂÛËÒÇÔ
ÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÑÒÎØÄÚË-

ØÇÍËØ¦ÑÏÇ®ÚÎÝßØ×ÖÎÝÇßÚÄÝ
ÖÕßÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÓËÖÕÏÕÚØÄÖÕ
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛËÃÓÏÇÔÁÇÑØÃÙÎ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÖÄÖÁØßÙÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ/HUKLSZISH[[
ÇÔÁÌËØËÖÜÝÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝËÃÞËËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔÏÊÁÇ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ)\UKLZIHURÍÏÇÖØÄËÊØÕÚÎÝ
 ¬ÑÇÏËÃÞËÛÁÙËÏÙËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÇÏÁÚÙÏÁÍÏÔË©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
/HUKLSZISH[[ËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑÇÔÖÒÂØÜÝÙÏÊÎØ¦ÑßØÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÛßÙÃÇÙËÚÕÔ¦ÏÔÚÓÇÔÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ ¬ÖØÕÝÞ¦ØÏÔ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÊÇÝßÖÕßØÍÕÆÓßÔÇÝ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔØÕÝ

Þ¦ØÏÔÊÎÒÇÊÂÓÏÇÝËØÓÇÔÃÊÇÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÐÃÙÕßÙÑÒÎØÂÝÄÙÕÑÇÏ
Õ¦ÏÔÚÓÇÔÎÕÖÕÃÇÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÓÏÇÝÛÁÙÎÝËÐÃÙÕßÔËßØÇÒÍÏÑÂÝÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝ©ÙÕÏÄÓÜÝÛßÓÕÆÔÚÇÏÚÏÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÛËÙÖÃÙÚÎÑËÚÕËßØ×ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÛÇÁÞÕßÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÖÜÝÎ
 ¬ÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÓËÖØÄÚßÖÕÚÎÔ
)\UKLZIHURÁÞËÏÁÊØÇÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÑÇÏÚÕËßØ×ËÃÔÇÏÑÕÓÓÁÔÕÑÇÏØÇÓÓÁÔÕÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÕß
Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÖÇÔÃÙÞßØÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÓ¦ØÑÕßÇÂÚÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚÕ
ÇÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ¬ÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËËØÓÇÔÄÝ
ÖÎÞ×ÔÚÇÝÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÕ
ØÃÙÚÏÇÔ©ÔÚËÔÚÇÒËÖÏÑËÌÇÒÂÝ

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν θα ήθελαν
ένα από τα σκληρότερα
«γεράκια» της Ευρώπης να αποφασίσει
με ποιο τρόπο
θα αντιμετωπισθεί
μια νέα κρίση.
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕß ÁÔÚØÕß
ÍÏÇÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÖØÕÊÏÓÂÔÕß
ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝ
ÔÇÓÎÔÇÌÂÙÕßÔÕÆÚËÚÕÔ¦ÏÔÚÓÇÔÕÆÚËÑÇÔÁÔÇÔ¦ÒÒÕËØÓÇÔÄ

ÔÇÊÏÇÊËÞÛËÃÚÕÔ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ
©ÖÜÝËÆÙÚÕÞÇËÖÏÙÂÓÇÔËÕ©ÔÚËÔÚÇÒÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÑÇÏÑÇÛÕØÃàËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßËÌÇØÓÄàËÚÇÏ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÞËÏÖØÕÈ¦ÒËÏ
ÈÁÚÕÙËÙËÏØ¦ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
ÁÞËÏËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎ
ÚÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÞØÂÙÎÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ¡ÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÇÂÚÇÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ËØÓÇÔÄÝÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝ ¬ÒÒ¦ËÏÊÏÑÄÚËØÇÕ¦ÏÔÚÓÇÔÛÇÂÚÇÔ
ÙÌ¦ÒÓÇÈÇØÆÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
ÕÖÄÚËÇÔÁÒÇÈËËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ)\UKLZIHURËÖÁÑØÏÔËÇÊÏ¦ÑÕÖÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ

ÃÔÇÏÇÓËÚÇÔÄÎÚÕÝßÖÁØÓÇÞÕÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËÏÛÇØÞÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ËÖÏÛßÓËÃÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ËÐßÍÏÇÔÛËÃÖÒÂØÜÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝ ¦ÖÕÚËÕ
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÚÕÔÑ¦ÒËÙËÍÏÇ
ÁÔÇÖÕÚÄÑÇÏÓÏÇÌÏÒÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎØÜÚ×ÓËÔÕÝÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝ
ÇØÑÁÙÚÎÑËÙËÓÏÇÖËØÏËÑÚÏÑÂÊÂÒÜÙÎ!ËÔÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÔÇÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝÙÇÝÖÜÝÛÇ¦ÒÒÇàÇ
ÍÔ×ÓÎÓËÁÔÇÖÕÚÂØÏÑØÇÙÃÑÇÏ
ÁÔÇÓÖÕÒÖÇÚÇÚ¦ÑÏÇ"®ÑÄÓÎÑÏ
ÇÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏËÃÞÇÔÊËÞÛËÃÁÔÇÔ
ËØÓÇÔÄÍÏÇÊÏ¦ÊÕÞÕÚÕß§ÚØ¦ÍÑÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÛÇÊÁÞÕÔÚÇÔ
ÚÕÔ¦ÏÔÚÓÇÔ
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Αύξηση 11%
στα ενοίκια
των γραφείων
στην Ελλάδα

Ισραηλινό fund αγοράζει
ακίνητα στην Αθήνα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Λόγω της συνεχούς ζήτησης
και της απουσίας αναπτύξεων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξήσεις που ανέρχονται έως 11%
έχουν καταγράψει τα ενοίκια σύγχρονων γραφειακών χώρων κατά
τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, ως αποτέλεσμα της σταθερά
υψηλής ζήτησης από τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής απουσίας νέων αναπτύξεων, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεώνονται να
αναζητούν χώρους σχεδόν αποκλειστικά εντός του υφιστάμενου,







Η ζήτηση τροφοδοτείται από επιχειρήσεις
του χρηματοοικονομικού τομέα και εκείνου
της παροχής υπηρεσιών.
και αρκετά κορεσμένου από πλευράς ποιότητας, αποθέματος επαγγελματικών ακινήτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
νέες κατασκευές γραφείων που
βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την
περίοδο, υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τις 65.000 τ.μ. συνολικά
και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη
εξασφαλίσει μισθωτές, τουλάχιστον σε επίπεδο προσυμφώνων.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων

γραφείων εντοπίζεται στο έργο
της ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας
Παπαστράτος, στον Αγιο Διονύσιο
του Πειραιά.
Εκεί, η Dimand Real Estate, σε
συνεργασία με την Grivalia του
ομίλου Eurobank, έχουν συστήσει
κοινοπρακτικά σχήματα για τρεις
επιμέρους αναπτύξεις σύγχρονων
γραφειακών ακινήτων, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα άτυπο επιχειρηματικό πάρκο, καθώς τα νέα
συγκροτήματα θα βρίσκονται σε
πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ
τους. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι
σε ετήσια βάση οι νέες μισθώσεις
εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ
75.000 και 100.000 τ.μ., οι τιμές
των ενοικίων κινούνται ανοδικά.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας
παροχής υπηρεσιών συμβούλων
ακινήτων Proprius, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα την αμερικανική Cushman & Wakefield,
με το πέρας του φετινού πρώτου
τριμήνου, τη μεγαλύτερη ετήσια
αύξηση καταγράφουν τα ενοίκια
των κτιρίων γραφείων που βρίσκονται πέριξ της πλατείας Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας,
με 11,1%, καθώς το μέσο μηνιαίο
ενοίκιο αγγίζει πλέον τα 20
ευρώ/τ.μ.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του επιπέδου
όπου είχε βρεθεί στο απόγειο της
αγοράς ακινήτων, πριν από την
έλευση της οικονομικής κρίσης.
Τότε είχαν καταγραφεί πράξεις
ακόμη και πάνω από τα 30
ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα, στον άξονα
της Λ. Κηφισίας, η μέση τιμή ενοικίασης κινείται πέριξ των 17 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας άνοδο της
τάξεως του 6,3% σε ετήσια βάση.
Στο απόγειο της αγοράς, οι
τιμές στην Κηφισίας είχαν ανέλθει
μέχρι και στα 25 ευρώ/τ.μ. Παραμένει, βέβαια, ο δημοφιλέστερος
άξονας για την ενοικίαση γραφείων. Οπως τονίζεται στην ανάλυση
της Proprius, η ζήτηση τροφοδοτείται από επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα και εκείνου της παροχής υπηρεσιών, όπως
επίσης και του φαρμακευτικού
κλάδου. Ωστόσο, θα πρέπει να

ΑΡΘΡΟ

επισημανθεί η απουσία πράξεων
ενοικίασης για χώρους μεγαλύτερους των 4.000 τ.μ., δείγμα και
της έλλειψης κατάλληλων ακινήτων. Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ότι μεγαλύτερη προτεραιότητα των ενοικιαστών είναι
η ποιότητα των γραφείων και λιγότερο η τοποθεσία τους.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές
για την απόκτηση επαγγελματικών
κτιρίων εισοδήματος και δη γραφείων.
Ηδη, από τις αρχές του έτους
μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι
έχουν αλλάξει χέρια γραφεία αξίας
άνω των 200 εκατ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη συναλλαγή σε
αξία ήταν η απόκτηση του χαρτοφυλακίου γραφείων που πούλησε η Alpha Bank τον Μάρτιο.
Το εν λόγω πακέτο διατέθηκε αντί
ποσού 95,3 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό fund Brook Lane Capital.

Σε ισχυρό «παίκτη» της εγχώριας
αγοράς ακινήτων έχει εξελιχθεί το
ισραηλινών συμφερόντων Zoia Fund
του κ. Ρούμπεν Σάγκι, καθώς αυτή
την περίοδο διαχειρίζεται περί τα
19 κτίρια σε διάφορα σημεία της
Αθήνας, στοχεύοντας είτε στην αγορά κατοικίας είτε στην αγορά γραφείων. Το επενδυτικό fund είναι ένα
από τα μεγαλύτερα που έχουν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά τα
τελευταία χρόνια, καθώς σε διεθνές
επίπεδο διαχειρίζεται περί τα 20.000
ακίνητα συνολικής αξίας άνω των
2,2 δισ. ευρώ. Το Zoia έχει παρουσία
σε έξι χώρες (ΗΠΑ, Ισπανία, με έμφαση στη Βαρκελώνη, Πολωνία,
Γερμανία, Ισραήλ και Ελλάδα).
Αρκετά από τα ακίνητα που έχει
αποκτήσει το τελευταίο διάστημα
το Zoia Fund στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται στο στάδιο της
ανακατασκευής, ώστε να αρχίσουν
να εκμισθώνονται. Υπάρχουν όμως
και αρκετά ολοκληρωμένα και εν
χρήσει ακίνητα, όπως για παράδειγμα
το The Hill. Το εν λόγω κτίριο απαρτίζεται από εννέα διαμερίσματα, τα
οποία μισθώνονται είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων είτε και με
συμβατικές μισθώσεις μεγάλης διάρκειας (ανάλογα με τη ζήτηση). Το
πλήρως ανακαινισμένο ακίνητο βρίσκεται στον Λυκαβηττό, στη συμβολή των οδών Σαρανταπήχου και
Κοσμά Μελωδού 30.
Τα διαμερίσματα που προσφέρει
κυμαίνονται από στούντιο των 25
τ.μ. μέχρι οροφοδιαμερίσματα των
142 τ.μ. Το Zoia Fund έχει επίσης
αποκτήσει ακίνητα, μεταξύ άλλων,
στην οδό Αιόλου (το κτίριο θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο με επιπλωμένα διαμερίσματα), στην Καλλιθέα,
στο Κολωνάκι (ένα στην οδό Δεινοκράτους και ένα στην οδό Μαρασλή),
στην Καστέλλα, στο Κουκάκι, στον
Πειραιά (Μακράς Στοάς), στο Γκάζι
(Παγγαίου), στη Νεάπολη (συμβολή
Ασκληπιού και Κοσμά Μελωδού)
και στα Εξάρχεια (Μπόταση).
Παράλληλα, τρία ακόμα κτίρια
της εταιρείας αξιοποιούνται ήδη ως
επαγγελματικοί χώροι. Το ένα ακίνητο είναι επιφάνειας της τάξεως
των 3.000 τ.μ. και βρίσκεται επί της

Πατησίων, στο ύψος του Μουσείου,
ενώ το άλλο βρίσκεται επί της οδού
Φιλελλήνων, πλησίον της πλατείας
Συντάγματος. Το πρώτο ακίνητο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του,
ενώ το δεύτερο για την εξαιρετική
τοποθεσία του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατροπή ενός πρώην
βιομηχανικού κτιρίου στο Γκάζι σε
έναν σύγχρονο χώρο γραφείων, ο
οποίος θα μισθωθεί από την εταιρεία
Spaces, η οποία ειδικεύεται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις γραφείων. Το
κτίριο είναι συνολικής επιφάνειας
3.200 τ.μ.
Η κινητικότητα αυτή καταδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον
επενδυτών από το Ισραήλ, καθώς,
εκτός από το Zoia Fund, επενδύσεις
έχουν πραγματοποιήσει και άλλοι







Το ελέγχειο Iσραηλινός
Ρ. Σάγκι και διαχειρίζεταιήδη 19 κτίριαστην
πρωτεύουσα.
όμιλοι. Για παράδειγμα, ενεργός
στην ελληνική αγορά είναι ο κ. Μπένι
Στάινμετζ (τέως επενδυτής στην Invel, που ελέγχει την Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ), ο οποίος φέρεται να απέκτησε πριν από λίγους μήνες δύο
κτίρια εμπορικής και οικιστικής χρήσης στο κέντρο της Αθήνας, ενώ
έχει εκφράσει και το ενδιαφέρον
του για την απόκτηση ξενοδοχειακών ακινήτων.
Στον ξενοδοχειακό τομέα δραστηριοποιείται και ο όμιλος Fattal
Group, ο οποίος πρόσφατα επικράτησε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό
για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του
ξενοδοχείου Esperia Palace, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των
οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω,
καταθέτοντας προσφορά με μηνιαίο
μίσθωμα 95.800 ευρώ (σχεδόν διπλάσιο από το ελάχιστο ζητούμενο
των 54.000 ευρώ). Το ακίνητο είναι
ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και θα επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο πέντε αστέρων μετά τις εργασίες ανακατασκευής που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η αλήθεια για τις αξίες της γενικής εκτίμησης του 2018
Όπως σε πολλά θέματα της επικαιρότητας όπου πολλά θυσιάζονται
χάριν των «κλικ» για να αυξηθεί η
κίνηση σε ηλεκτρονικά μέσα, πηχυαίοι τίτλοι χρησιμοποιούνται
που λίγη ή ακόμη και καμιά σχέση
έχουν με την ουσία του κειμένου.
Ακόμη και αν ερωτηθούν ειδικοί
επί του θέματος, δηλώσεις τους
κόβονται ή φράσεις λαμβάνονται
εκτός πλαισίου για να δημιουργηθεί
μπούγιο.
Τελευταίο θύμα είναι η τελευταία
γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου, κατά την οποία δόθηκαν στη
δημοσιότητα οι αξίες ακίνητης περιουσίας ως κατά την 1ην Ιανουαρίου 2018. Θέλω να ξεκαθαρίσω
λίγα πράγματα ευελπιστώντας πως
το θέμα θα ξεκαθαρίσει τελεσίδικα.
Το πρώτο σημείο που πιστεύω
ενδιαφέρει όλους είναι το κατά πόσον οι τράπεζες και τα ταμεία μπορούν να επικαλεστούν αυτές τις
αξίες για σκοπούς εκποίησης και
αναδιάρθρωσης. Η απάντηση είναι
πως ΟΧΙ, δεν έχουν κανένα νομικό,
οικονομικό ή άλλο έρεισμα να κάνουν κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου,
ακόμη και να το πράξουν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να σταθεί πουθενά.
Το δεύτερο σημείο που μπορεί
να ενδιαφέρει αρκετούς είναι το
κατά πόσον από τις αξίες της γενικής εκτίμησης επηρεάζονται οι
υποθήκες των δανειζομένων, με
αποτέλεσμα οι δανειστές να αποκτούν έρεισμα να ζητούν περισσότερες εξασφαλίσεις ή/ και να
έχουν ανάγκη επιπρόσθετων κε-

φαλαίων για να διατηρήσουν την
κεφαλαιακή τους επάρκεια. Η
απάντηση είναι και πάλι κατηγορηματικά, ΟΧΙ δεν υπάρχει κανένας
απολύτως επηρεασμός.
Το τρίτο θέμα είναι το κατά πόσον ευσταθεί το επιχείρημα ότι οι
αγοραστές από εδώ και πέρα θα
μπορούν να επικαλούνται αυτές
τις αξίες για να πετύχουν χαμηλότερες τιμές αγοράς. Και συναφές
με αυτό είναι το κατά πόσον επενδυτές που επένδυσαν σε ακίνητη
ιδιοκτησία τα τελευταία χρόνια,
σήμερα χάνουν μεγάλο ποσοστό
της αξίας της επένδυσής τους επειδή αυτό «εισηγούνται» οι αξίες της
γενικής εκτίμησης.
Η απάντηση στο πρώτο μέρος
του «προβληματισμού», είναι πως
ο αγοραστής εκ της φύσεώς του
μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει
στην αιώνιά του προσπάθεια να
πετύχει την χαμηλότερη δυνατή
τιμή αγοράς. Το γεγονός της ύπαρξης μιας αξίας από το Κτηματολόγιο
δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και
αυτό θα το εξηγήσω πιο κάτω. Αν
πωλητής ή/ και αγοραστής έχουν
αμφιβολία για την αντικειμενική
αγοραία αξία του ακινήτου που
τους ενδιαφέρει, τότε δεν έχουν
άλλη επιλογή από το να αναθέσουν
ο κάθε ένας σε επαγγελματία ιδιώτη
εκτιμητή τη διενέργεια εκτίμησης
της αγοραίας αξίας του ακινήτου
που τον ενδιαφέρει και να βγάλει
τα συμπεράσματά του. Όμως, ΟΧΙ
κανένας από τους δύο δεν μπορεί
να βασιστεί αξιόπιστα στις αξίες
της γενικής εκτίμησης.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, οι επενδυ-








Οι αξίες δεν είναι για
δανειοδότηση, δεν είναι
για υποθήκευση, δεν
είναι για εκποίηση ή
αναδιάρθρωση, ούτε
για αγορά ή για πώληση,
ούτε για σκοπούς επένδυσης.

Η γενική εεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας από το κράτος, βάσει

νομοθεσίας, πρέπει να διενεργείται κάθε πέντε χρόνια. Το Τμήμα, που
ενεργεί εκ μέρους του κράτους, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας.
τές, που όπως λένε κάποιοι «δημοσιογράφοι», είδαν την περιουσία
τους να γίνεται «σκόνη και χώμα
και να πηγαίνει στα τάρταρα» ή
χρησιμοποίησαν άλλες φαιδρές εκστομίσεις, να ηρεμήσουν επειδή
σίγουρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει
λόγω της γενικής εκτίμησης, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να συμβαίνει για ένα σωρό
άλλους λόγους ΟΧΙ όμως λόγω
της γενικής εκτίμησης.
Και τώρα που μαζέψαμε τα ΟΧΙ
στο σωστό καλάθι, ας πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια τεχνικά θέματα.
Η γενική εκτίμηση της ακίνητης
περιουσίας από το κράτος, βάσει
νομοθεσίας, πρέπει να διενεργείται

κάθε πέντε χρόνια. Το Τμήμα, που
ενεργεί εκ μέρους του κράτους, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας το οποίο είναι και ο
επίσημος Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας του Κράτους (ΟΧΙ των
ιδιωτών).
Από θεσπίσεως της νομοθεσίας,
έγινε μόνο μία γενική εκτίμηση:
αυτή σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980.
Εκείνη η προσπάθεια πήρε και χρόνια για να αποπερατωθεί και δεν
επαναλήφθηκε ποτέ μέχρι που εξαναγκαστήκαμε από την Τρόικα το
2013 να προβούμε σε νέα γενική
εκτίμηση βάσει μνημονιακής μας
υποχρέωσης. Η υποχρέωση ήταν
διπλή: πρώτον, να προβαίνουμε
σε νέα γενική εκτίμηση κάθε πέντε

χρόνια και δεύτερον, μεταξύ δύο
γενικών εκτιμήσεων να γίνεται
ετήσια αναπροσαρμογή (indexation) σύμφωνα με δείκτη που έπρεπε να είχε κατασκευαστεί. Αυτός
ο δείκτης δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Έτσι αποκτήσαμε μόνο τις αξίες
1ης Ιανουαρίου 2013 και εσχάτως
αυτές της 1ης Ιανουαρίου 2018.
Τι πρεσβεύουν αυτές οι αξίες;
Οι αξίες στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια ομοιομορφία
αξιών ανά περιοχή και ανά πολεοδομική ζώνη και να αποτελούν
βάση για ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. ΤΙΠΟΤΑ
άλλο. Αυτοί που μπορούν να τις
επικαλούνται είναι αυτοί για τους
οποίους δημιουργήθηκαν, δηλαδή
το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
οι Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές,
τα Συμβούλια Αποχετεύσεων κλπ.
Όλοι αυτοί που χρεώνουν τέλη τα
οποία βασίζονται στις αξίες της γενικής εκτίμησης. Σημειώνω πως
το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
δεν εισπράττει πλέον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, άρα προς το

παρόν αυτό είναι εκτός εξίσωσης.
Άρα, οι αξίες ΔΕΝ είναι για δανειοδότηση, ΔΕΝ είναι για υποθήκευση, ΔΕΝ είναι για εκποίηση ή
αναδιάρθρωση, ΟΥΤΕ για αγορά ή
για πώληση, ΟΥΤΕ για σκοπούς
επένδυσης. Να αναφέρω πως ΟΥΤΕ
καν το ίδιο το Κτηματολόγιο δεν
μπορεί να τις επικαλεστεί για σκοπούς απαλλοτριώσεων.
Σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις
σε σχέση με αυτές του 2013 ή ακόμα και σε σχέση με πραγματικές
πωλήσεις που έγιναν μεταξύ 2013
και 2018 αναφέρω τα ακόλουθα:
Η εκτίμηση του 2013 έγινε κάτω
από πολύ δύσκολες τότε συνθήκες
και για διάφορους λόγους έγιναν
λάθη. Όταν σας λέγαμε να προβαίνατε σε ενστάσεις, λίγοι το πράξατε. Αυτές έκτοτε παγιώθηκαν.
Άρα, σήμερα με τι κάνετε τις συγκρίσεις σας; Με τις ψηλές του τότε
και κρίνετε ότι σήμερα είναι χαμηλές; Αλλά και πάλι τι σημασία
έχει το ύψος των αξιών αυτών; Από
τη στιγμή που ξεκάθαρα δεν είναι
ΑΓΟΡΑΙΑ αξία, αλλά αξία για σκοπούς φορολόγησης, τι μας νοιάζει
εμάς αν είναι «χαμηλές»; Το κράτος
επ΄ αυτών θέλει να εισπράττει δικαιώματα και όχι επί πιο ψηλών.
Σκεφτείτε να είχαμε το πρόβλημα
των ψηλών αντικειμενικών αξιών
της Ελλάδας. Τότε τι θα λέγαμε;
Γι’ αυτό ηρεμήστε και όλα θα
πάνε καλά – τουλάχιστον σε αυτό
το μέτωπο...

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors
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Ο θρύλος της Νοτρ Νταμ
Το έμβλημα των Παρισίων όπως το γνωρίζουμε είναι μια κληροδοτημένη εικόνα του «μοντέρνου» 19ου αιώνα
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Η πρόσφατη
πυρκαγιά επανέφερε
το βλέμμα
στην αναγέννηση
του μνημείου
επί Ναπολέοντος Γ΄.

Η επαναφορά της Νοτρ
Νταμ στη μοντέρνα
εικονογραφία των νέων
Παρισίων ήταν μία κίνηση βαθιά εκσυγχρονιστική για την εποχή.
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ÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÜÔÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇÑÇÏÓËÚÎÔÕØÛÄÊÕÐÎÓÇØÐÏÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇ
ÑÇÏÍËÔÔÕÆÙËÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔÎÍËÓÕÔÏÑÂÛÁÙÎÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÊÏËÛÔ×Ý©ÏÊÏËÛÔËÃÝËÑÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÑÇÏÚÕßÇÖÕÑ¦ÒßÖÚÇÔ
ÚÎÔÑÕÙÓÕÍÕÔÃÇÚÎÝÔÁÇÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÖÕßÌßÙÏÑ¦ÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÛÎÑËÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÑÛÁÙËÏÝÚÕß
 ÑÇÏ ÑÇÏÎËÖÃÙÑËÉÎÚÎÝ
ÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÏÑÚÜØÃÇÝÙÚÕÇØÃÙÏ
ÚÕÂÚÇÔÓÏÇËÖÃÊËÏÐÎÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÍÕÂÚØÕßÙÚÎÔÑÕÙÓÕÑØ¦ÚËÏØÇÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎ
ÚÕß*Y`Z[HS7HSHJLÙÚÕÕÔÊÃÔÕÖVß
ËÃÞËÛÁÙËÏÚÕÔÊÏËÛÔÂÖÂÞßÉÎÒ¦

¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝÑÕÙÓÕÍÕÔÃÇÝÑÇÏÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÚÄÙÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎØËÚÇÔÏÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÄÙÕÑÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÏÝßÚÕÑØÇÚÕØÃËÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÉÈÕÆØÍÜÔÚÕÇØÃÙÏÚÕß
ØÕÓÇÔÚÏÑÕÆÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÌ¦ÔÚÇàË
ÇÔÇÞØÕÔÏÙÓÄÝ§ÕÚØ§ÚÇÓÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÇÐÏÕÛØÂÔÎÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÎÇÖÄÚÕËÃÞËÙßÙÚÇÛËÃ
ËÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÙÜÙÚÏÑÂÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÓËÚËÃÞÇÔÕÃÑÚÜØ©ßÍÑ×ÑÇÏÕÒÌØÁÔÚËÏÔÃ
ØÄËÊØÕÝÂÚÇÔÕØÕÙÖÁØ¡ËØÏÓÁ
ÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÙÚÎÔÕßÙÃÇ
ËÏÙÂÍÇÍËÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÄÖÜÝÚÎÔÕÕÆÓË
ÙÂÓËØÇÒÔÚËÒÇÏÚÁÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÎ§ÕÚØ§ÚÇÓËÃÞËÖÕÒÒ¦ÓÏÑØ¦ÙÖÏÚ¦ÑÏÇÓËÇÑÇÔÄÔÏÙÚÎØßÓÕÚÕÓÃÇÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÛØÆÒÕ
ÕØÍÃÇàÇÔÚÕÁÍÑÒÎÓÇÑÇÏÎÓÇÙÚØÕÖËÃÇ©ßÍÁÔÏÕÝÆÎÙÚÇ¡ßÙÚÂØÏÇ
ÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙËÇßÚÂÔÇÑØÏÈ×ÝÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓ
ÙßÓÈ¦ÊÏàËÓËÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÚÎÝÑÇÑÄÌÎÓÎÝÙßÔÕÏÑÃÇÝÍÆØÜÇÖÄÚÕ

Καρτ ποστάλÐÉÚÓÐÑ³i ³¨ ³ÑÐÑÌ³{ØÑ¨TÓØ³È¸ÆÖÑ{Ñ

ÓÔÎÓËÃÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞÁÊÏÕÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÙËÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕßÓÕÔÚÁØÔÕßÑÄÙÓÕßÚÇÔÁÔÇ
ÄØÇÓÇÖÕßÍËÔÔÕÆÙËÎËÖÕÞÂ ÇÏ
ÂÊÎÚÕÊÆÕÊßÔÇÓÏÑÕÃÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÇÙÞÁÊÏÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÞË
ËÖÏÒÁÐËÏÎËÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ©ÇÔ¡ÖÇÚÃÙÚÔÚÕß¦ÔÇÙÃÝÑÇÏÕßÍÁÔÏÕÝ
ÏÕÒÁÒË§ÚÏÑÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔÞÕßÔÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕß
ØÕÙÖÁØ¡ËØÏÓÁ¶ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÚÎÝ ¦ØÓËÔ®¶ÑÇÏÎÛÁÙÎÚÕßÝÑÇÏ
ËÔÍÁÔËÏÎÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÚÕßËÃÔÇÏÙË
ØÂÐÎÓËÚÕÔÑÒÇÙÏÑÄÇÑÇÊÎÓÇáÙÓÄ
ÚÎÝÞÕÒÂÝÚÜÔ)LH\_(Y[ZÚÕÔ
ÍÕÚÛÏÑÄØßÛÓÄÊÏÇÈÒÁÖÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇËÖÇÔÇÊÏÇÚÆÖÜÙÎÝÓÏÇÝËÛÔÏÑÂÝÏÊÁÇÝÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÏÛßÓÕÆÔØÎÍÓ¦ÚÜÙÎÚÎÝÓÕÔÕÑÇÛËÊØÃÇÝ
ÚÕßÖÇÒÇÏÕÆÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕß§ÕÚØ
§ÚÇÓÍÃÔËÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÁÓÈÒÎÓÇÑÇÏ
ÕØÄÙÎÓÕÚÎÝÓÕÔÚÁØÔÇÝ®ÏÊÁÇÝÖËØÃ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÏÒËÑÚÏÑÂÝÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ

Νεο-μεσαιωνικός πουρισμός
¬ÇÁØÍÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇØÍÕÆÔ
ÇÇØÞÃÙÕßÔËÖÃ§ÇÖÕÒÁÕÔÚÕÝq
ÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÊÎÒÇÊÂÄÚÇÔ
ÕØÕÙÖÁØ¡ËØÏÓÁÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÝ
ÚÎÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÏÙÚÕØÏÑ×ÔÓÔÎÓËÃÜÔÙÚÎØÃàËÏÚÕÁØÍÕÚÕßÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÊÏÊÆÓÕßÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÚÎ§ÕÚØ§ÚÇÓ©ÏÕÒÁÒË§ÚÏÑÑÇÏÕ
ÇÙÃÝÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÏÙÚÕØÏÑÂÁØËßÔÇ
ÍÏÇÚÕÔÍÇÒÒÏÑÄ¡ËÙÇÃÜÔÇÁÒÕßÔ
ÔÇÑÇÛÇÏØÁÙÕßÔÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÔÇÖØÕÙÛÁÙÕßÔÓÁÒÎ
ÖÕßÒËÃÖÕßÔÇÔÚÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÖÄ¦ÒÒÇÓËÙÇÏÜÔÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÄÖÜÝÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÛËÊØÏÑÕÆÝÚÎÝÇØÚØÚÎÝ
ÓÏÁÔÑÇÏÚÎÝªËÓÝ±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÁÔÇÔÔËÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÖÕßØÏÙÓÄÏÊÁÇ
ÓÕÔÚÁØÔÇÍÏÇÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏËÐÇÌÇÔÃàÕßÔÚÏÝÙÚØ×ÙËÏÝÚÜÔÇÏ×ÔÜÔ
ØÕÑØÃÔÕßÔÚÏÝÇØÞÇÃËÝ®ÓËÛÄÊÕßÝ
ÑÚÃÙÎÝÑÇÏÖÇØÇÙÑËßÂÝßÒÏÑ×ÔÊËÔ
ßÏÕÛËÚÕÆÔÚÎÔÖØÕÎÍÓÁÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÎÏÊÁÇ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÓÕÔÚÁØÔÇ®ÞËÊÏ¦àÕßÔ
ÚÕÔÖÆØÍÕÚÕÔËÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÒÕÌÃÕ
ÖÕßÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÖßØÑÇÍÏ¦ÜÝÖÏÙÚÄÇÔÚÃÍØÇÌÕ
ÖØÜÚÄÚßÖÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÕÆÙÞËÊÃÕß©
ØÕÙÖÁØ¡ËØÏÓÁÁÞËÏÖÒÁÕÔÊÆÔÇÓÎ
ÖÄÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕßÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ËÃÔÇÏÍÔ×ØÏÓÕÝÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÎÝ
ÔÁÇÝÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÝ©§ÇÖÕÒÁÜÔq
ÁÌËØËÙÚÕÇØÃÙÏÚÎÔÙÖÇÔÃÊÇßÍËÔÃÇÔÚË¡ÕÔÚÃÞÕÖÕßËÃÞËÏÙÞßØÄ
ØÄÒÕÙÚÎqÇÒÒÏÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ
ÑÇÏËÖÎØÁÇÙËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÓÄÊÇÓË
ÚÇÈÇØÆÚÏÓÇÑØÏÔÕÒÃÔÇÚÎÝ
¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÑÒÃÓÇÎ§ÕÚØ
§ÚÇÓÛÇÂÚÇÔÑÇÏËÑËÃÔÎÙÆÓÈÕÒÕ
ÚÎÝÔÁÇÝÖÄÒÎÝÒÔÚËÒÇÏÚÁ¦ÒÒÇàËÖØÄÙÜÖÕ©ÏÖÇÒÏÁÝÍËÏÚÕÔÏÁÝ
ÑÇÚËÊÇÌÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÕÔÇÄÝÁÒÇÓÖË
ÜÝÔÁÕÝÛßØËÄÝÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ

Διεθνές έμβλημα και ισχυρό σύμβολο της ποπ κουλτούρας
Στη διάρκεια ÚÎÝÇØÏÙÏÔÂÝ ÕÓÓÕÆÔÇÝÚÕÎ§ÕÚØ§ÚÇÓÑÏÔÊÆÔËßÙËÇÖÄËÓÖØÎÙÓÄ©ÏËÑÚËÚÇÓÁÔËÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏ
ÙÚÇÓÔÎÓËÃÇÚÕßÇØÏÙÏÕÆÓËÚ¦
ÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝÖÄÒÎÝÇÖÄÚÕßÝ
Ø×ÙÕßÝÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎËÔÄÝÖÇÚØÏÜÚÏÑÕÆÑÇÏËØÍÇÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÁÛËÙÇÔÙËÑÃÔÊßÔÕÖÕÒÒ¦ÙÆÓÈÕÒÇÚÕßÖÇÒÇÏÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇÏÎ
§ÕÚØ§ÚÇÓÇÔÑÇÏÓÔÎÓËÃÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÂÚÇÔÁÔÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇÛØÏ¦ÓÈÕßÚÎÝqÇÒÒÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ
ÖÕßËÃÞËÄÓÜÝÖÒÁÕÔÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ÓËÑØÄÚÕÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
×ÝÙÂÓËØÇÎ§ÕÚØ§ÚÇÓÙßÓÈÕÒÃ-

Η Νοτρ Νταμ πέρασε
στη λαϊκή συνείδηση
μέσα από το μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ
«Η Παναγία
των Παρισίων».
àËÏÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÔÁÇÝÖÄÒÎÝ©ÏÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝàÎÚÕÆÙÇÔËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÇÖÄËÖÏÒËÍÓÁÔÇÓÔÎÓËÃÇÖÕß
ÛÇÁÌËØÇÔÚÏÝÙßÔËÑÚÏÑÁÝÏÊÁËÝÚÕß
ËÛÔÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕ-

Η Νοτρ ΝταμÓ¨ÑÉ³iÉ~ÜÑÍ~ÉÈÐÓi~ÈÜ³Ö¨Ñ³É¨{Ù{~~Ñ{
³È~{iÐÑ³o¨Ò×È

ÔÇÛÇÂÚÇÔÖØÕÖÕÓÖÕÃÔÁÜÔÇÔÚÏÒÂÉËÜÔÖËØÃÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
§ÕÚØ§ÚÇÓÖÁØÇÙËÙÚÎÒÇáÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎÓÁÙÇÇÖÄÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕßÃÑÚÜØÕÝ©ßÍÑ×
ÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ®ÍØÇÓÓÁÔÕ
ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÖÏàÕÆÙËÚÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÇØÃÙÏ¬Õ
ÇØÃÙÏÖØÏÔÇÖÄÚÕÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÙËÛÁÓÇÚÇÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÖÇØ¦ÚÏÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÂÊÎ
ÇÖÄÚÕ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓ
ÙÚÎÓÕÔÚÁØÔÇËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÜÔÔÁÜÔÇØÏÙÃÜÔÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇÈÕßÒË-

È¦ØÚÇÑÇÏÚÏÝÇÒÇ/H\ZZTHUUUÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÂÚÇÔÓÃÇÑÃÔÎÙÎÈÇÛÏ¦
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏ
ÍÏ»ÇßÚÄËÐÄÞÜÝËÖÏÊØÇÙÚÏÑÂÙÚÎ
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔÖÕßËÃÔÇÏÓÏÇÏÊÁÇ
ÚÎÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔÔÁÜÔ
ÇÙÚÏÑ×ÔÙßÙÖËÏØ×ÙËÜÔ
ÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ®ÜÝ
 ÒÇÙÏÑÄÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕ®ÂÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕß  
ÓËÚÕÔ¬ÙÇØÒÝÄÚÕÔÜÝ ÕßÇÙÏÓÄÊÕ
ÑÇÏÚÎ¡ÕØÃÔ©»²¦ØÇÜÝÙÓËØ¦ÒÊÇËÃÔÇÏÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇÚÎÝ
ÊÏ¦ÞßÙÎÝÚÎÝÏÊÁÇÝÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓ
ÙÚÎÔÖÕÖÑÕßÒÚÕÆØÇ
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Ú{~Ì1ÓÑ³¨É~iÚÉËÑ³È0Ò~i
ÈÇÉËÙi~Ñ{³¨{Ò³ÑÉ{ÒT¨Ì{ÑÑÌ
³i¨³iÑ¨Ò³Ñi³È1$³i
ËÙÑÈ¨É~iÚÉËÑ Ë~ÈÑ¨ÑÜÒÐÈØi³¨ÑoÙËÑ~iÚÉ³ÉË³Ñ{ÑÌ
³ÑÜÜ{³ÉT{~ÌÛ{ÉÈÚÈ³Ê³È Ú{~Ö
1ÉÒ³¨È.³ÒÚi{KÑÚ{ÌVÉÓÑÉoTÉË¨iÐÑÈ³i¨ËÇÉ³Ñ{³iÈÉ¨oÑËÑ
~Ñ³ÑÂ{ÐÓ~ÑÜÜ{³ÉTÑÌ³{ØÙÖ
T¨ÉØÉ³Ò×¨Ñi{¨oØ¨ÖÜiV~iÚÉËÑ.³ÒÚiØ{KÑÚ{ÌØVKiÚË~iÚÓ³ÉØÑËÜiØåÙ¨ÓÈVÑ¨ËÑÈ¨³ÒÜiVT¨o¨Ñ×ËÑw~{i{ÜoËÑ
'³iØ {~ÜÒÈåËÚ¨ÑÒ³{ÑÛÑÙÈÜÒ~iV ×{Ø1Ù¨ÊØÑ³Ñ×ÒÙØV ÈÒÙiÑ³É¨ËÑÖ¨ÑVåÚiÒåoÜÑ-

³Ñ³ËÑ0Ò~ÑÜÈV0Ò{Ñ0¨ÖiV {ÌKi
Ñ¨ÑÜÒÐÈØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU(ÓÐ³iV
ÈÜËÈÓØÈ¨{Ñ~ÊVmÈÜËÈV¨Ñ
UÆÆÐÐåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ¨ËÈ¶V
åÐ×{ÚÓÑ³¨.TÜÊØ0È×ÜVå~¨ÌÜiVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

ÎÑ(ÑÒV1iÓÑØ°~iØ.Ñ~ÉÜÜÑ¨ËÈV
°Ù¨Ñ³Ø¨Ê³Ø.ÈoÒ¨iØV°ooÉÜØ
åÙ¨ÓÑØ0ÓÜÉØVÊ¨È~ÑØÒ¨iØÑ¨ÑÜÒÐÈØi³Ó¨ÉØå¨oÉË³¨Ñ³ioV°Ñ{Ño~{ÇiV°Ù¨i1ÉÙÌ³ÈV
Ì¨ÑÑ¨KÖiV0ÇËi(ÑÑÙÖÜÈV
åoÜÑÎÑ(ÑÒVÑ¨ËÑ.ÑKKËÙÈV-

77772717, info@thoc.org.cy

ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

«Λυσιστράτη»
του Αριστοφάνη

Rialto World Music Festival 2019

Ο διακεκριμένος ~Ñ{Ù{ÒiÐØ/ºx
-_nvx~iÚÉ³ÉË³iÙiÐ×{ÜÓ³É¨i
Ñ¨{³×Ñ{~Ê~ÐÙËÑtÈ{³¨Ò³iuV
ÉÑ¨ÑooÊ³È Ú{~Ö³{³Ö³È
å¨TÑËÈÛ¨ÒÐÑ³Ø³È'É³{KÒÜ.È¨Ñ~È³iØ³ÑÜËÑØX>Åx_ÝV
ÐÉ³iK¨ÑKÉÈÐÓi
x©>H_²²>&ÅÅx
³¨³Ño{³{~Ì¨ÌÜ~{ÓÑ
ÖÜÓÂT
iÚ{~Ñ{È³ÉÜÉ³ {³ÑÜ{~ÊÑ¨ÑooÊVÈ
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³ÜÑË{³È×É³{Ö
llÈ'É³{KÒÜ.È¨Ñ~ÈVÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË³å¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈo{Ñ
ÙÖÐÌÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³{Ø¸~Ñ{´
ÈÜËÈΏρα αναχώρησης με πούλμαν

Με το κυπριακόÐÈ{~ÌTÊÐÑ+ºH>

åÈ³Ê³i³{oÐÊ{+ºH>Ý²²>R}iTo¨Ñ×Ö³¨³³ÈØ¨{~ÌÑÜÐÈÐV
³ËÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{ÐÓÑ³ÈØ
ÉÌÐÉÈØÐÊÉØ(ÜÑ³ÉËÑ ¨V(Ñ-

¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈÜËÈV¨ÑUÆÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 77777745, www.
cyprusrialtoworldmusic.com, www.rialto.
com.cy. Είσοδος Ελεύθερη.

στις 6:30 μ.μ. (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας στη
λεωφόρο Αθαλάσσας).

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Κλαξόν, Τρομπέτες και Πλάκες» του Ντάριο Φο

Συναυλίες αφιερωμένες στον Μάνο Χατζιδάκι

Την πολιτική ~ÐÙËÑ~Ñ³Ñ³ÒÉtÜÑÂÌV0¨ÐÓ³ÉØ~Ñ{(ÜÒ~ÉØu³ÈÑÑ-

Στο πλαίσιο ³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø(Ü{-

³¨É³{~Ö ³Ò¨{'VÑ¨È{ÒÇÉ{³ÚÓÑ³¨å³ËoØVÉÙ{Ñ~ÉÈÊ~Ñ{~iÚÉËÑ³iØÑ¨ËÑØÑÑ¨ËÙÈÑ¨É¨Ò0Ó¨oÑ¨ÑÐÓÉ{{ÉË~Ñ{¨ÑÌ
³ÓVÑÌÜÈ³Ñ¨×i³{~Ìo{Ñ³i³¨{ÊÑo~ÌÐ{Ñ
ÉÂÓÜ{Âi³Ü{³{~~Ñ{~{{~¨ÑoÐÒ³V
³ÈØ×ÌKÈØ~Ñ{³iÜÉ{³È¨oËÑ³iÐÉ¨{~{{V³iÑ¨ÈËÑ~Ñ{³iÑÈËÑ³ÈÜË³i
ÑÌ³{ØÑ×ÒÉ{ØÈ³Ñ×¨Ö0~ÑÈ³{~Ì
~Ñ{ÑÑ³¨É³{~ÌT{ÖÐ¨³È'VÑ³{¨ËÇÉ{~Ñ{Ñ~ÑÜÖ³É{~ÑË¨{ÑÜ{³{~Ò~Ñ{~{{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑVtÑÑ~¨Ë³ÒØu³ÑÐÓÑÑÌ³i×Ò¨ÑV³iÜÒ~ÑV³oÓÜ{~Ñ{³~Ð×ÖÇ{ Ú{ËU1ÑÒiØ
Û¨Ñ~ÌÈÜØV.ÒKKÑØÉË~ÈVÑËÜiØ(Ñ×Ë³iØVå³¨ÓÑØ.{ÑÐÑ¨ÊØV'³iØ
'³ËÈVÑÜÒ³Ñ¨ÑÜÒÐÈØV¨{³ËÑ¨{³Ì×{ÑΣτις κοινότητες του Λουβα-

³{³{~Êå~Ó³¨i¸Æ¨ÑoÐÑ³{Ö³Ñ{³ÖÜ{~Ñ{åÖoÈ³
É~{Ì³i³ÉØ³{ØÉÑ¨TËÑØÉÐÉÖ
É~Ñ{ÙÉÈ³{~ÒÉ¨oÑ³Ê¨{Ñ~Ñ{ÈÑÈÜËÉØÑ×{É¨ÐÓÉØ³ÒÑ³Ç{ÙÒ~{V
ÐÉÑ×¨ÐÊ³iÈÐÜÊ¨i¸lT¨Ì
ÑÌ³ÚÒÑ³Ì³È${È³ÉÜÉ³ÓØÙ{Ñ~É~¨{ÐÓ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈÈÊ¨ÂÑ
ÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈÒÈÑ³Ç{ÙÒ~{VÑÜÜÒ~Ñ{ÐÈ{~Ë~Ñ{É¨ÉÈi³ÓØÈ{
Ë{~Ñ³ÑÚÓ³ÈÐÉÈÑÈÜËÉØ~Ñ{É¨oÑ³Ê¨{Ñ³iÙ{~Ê³ÈØ{Ù{ÑË³É¨iÐÑ³{Ò
Ò³ÈÚÓ³i~Ñ{³Ó¨o³È${
~{Ì³i³ÉØ{ÜÑËÈVÌ×ÈV~Ñ{åoÈ¨ÑØÈÉÉÜÓoiÑo{ÑÑ×{ÜÂÉÊÈ³{ØÉ~ÙiÜÉ{ØÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{o{Ñ

ρά – Κυριακή 7 Ιουλίου, Αλάμπρας – Τρίτη 9 Ιουλίου, Πύλας – Τετάρτη 10 Ιουλίου,
Χολέτρια – Παρασκευή 12 Ιουλίου. Είσοδος ελεύθερη.

³iÑÜÌ³i³Ñ~Ñ{³Ñ¨T{³É~³{~Ì³ÈØ
ÉÙ{Ñ×Ó¨ ¨ÒÚÉ{ÑÈoËÉ³Ñ{
ÓTÉ{³ÌT³io¨{ÐËÑ³ÈÑ~¨Ñ³i¨ËÈÐÉ³iKÑÚÖ³É¨iÈËÑÈÓ¨oÈ
³ÈÈÚÓ³i Ñ¨Âi³{Ø´ÈÜËÈ
³{ÜÒ{ÐÉ³É~Ñ{ÙÉÈ³{~ÌÉ¨oÑ³Ê¨{ÒØÑ³Ç{ÙÒ~{ØUÓÑÐÑÍ~Ì
~Ñ{³iÈÑÈÜËÑ³ÈÑËÜi{ÙÒ~i~Ñ{
³&©ÃRv*º>¦²_²ÐÉ³Ë³ÜÐÊÑØ
ÓTÉ{ÙÉ~Ñ³¨ÉËØ1ÑÑ~È³Öo³Ò
³¨ÑoÖÙ{ÑÑÌ³ÑÜ{ÌÉÜÜi{~Ì~{iÐÑ³o¨Ò×~Ñ{³ÚÓÑ³¨.ÈÓTÉ{Ñ³{Ø
åÈoÖ³È³iÌ×È~Ñ{³{Ø¸m
åÈoÖ³È³iåoÈ¨Ñ
Όλα τα εργαστήρια αρχίζουν στις 6:00
μ.μ. και όλες οι συναυλίες στις 8:30 μ.μ.
Είσοδος Ελεύθερη.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Κοίλον Vs προεδρίες, σημειώσατε ένα!
ια την ΚυπριακήÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÇÍØ¦ÉÇÓË
ÑÇÏÚÇËÃÖÇÓËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÊÏÇÃÚËØËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÊËÔßÖÂØÐÇÔÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÕÒÏÚËÃÇÝÔÚ¦ÐËÏÊËÔ
ÁÍÏÔËÑÇÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÜÙÚËÙÏÍ¦ÚÕÖØ¦ÓÇ
ÛÇÙÑÁÌÚÎÑÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÑËÃÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ´ÞÕßÓËÙÕÈÇØÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÍÏÇÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÓËÑÇÏÊËÔËÔÔÕ×ÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÚÕßÝÊÏÇÑÕÖÁÝ¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔ
ÊËÔÚÕßÝÇÊÏÑ×ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËØÍÇÙÃÇ
ÖÕßÊËÔÇÖÕÌÁØËÏÞØÂÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏËØÍÇÙÃÇÇÒÒ¦ÞÄÓÖÏËÃÔÇÏÖÕÒßÚÁÒËÏÇÑÇÏ
ÕÏÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÑÇÏÚÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÕÏÒÕÏÖÕÃÞ×ØÕÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÙßÔ¦ÛØÕÏÙÎÝËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÑßÉÁÒËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
¦ÖÒËÚÕÞØÄÔÕÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÑÇÏÚÕßÝ
ÌÚ¦ÔÕßÔÑÇÏÇßÚ¦ÖÕßÁÞÕßÔ§Ç»ÓÇÙÚË
ÑÇÏÒÕÍÏÑÕÃÓÎÔËÃÓÇÙÚËÖÒËÕÔÁÑÚËÝ®ÖÕß
ÁÒËÍËÑÇÏÕ²ÇÚàÎÞØÂÙÚÕÝØÑËÚ¦ÄÓÜÝ
ÓËÚÎÔÍÑØÃÔÏÇÙÚÎÔ ÆÖØÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦
ËØÂÓÎÔÚÎÝÖÕÒÏÚËÏÇÑÂÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÍÃÔÕÔÚÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÜØÇÃÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÓËÚÏÝÖØÕËÊØÃËÝÚÏÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝ
ÊÎÒÇÊÂÑËÔÁÝÑÇÚ¦È¦ÙÎÁÈÇÏÇÙÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßÖÇÃàËÏÔÇÁÞËÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÝ

Γ

ÂÔÇËÃÔÇÏÒÇÓÖËØÁÝÄÒÕÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÔÛÇ
ÊËÏÝÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂÚÕßÚÄÖÕßÔÇ
ÑØÇÚ¦ÑÇÏÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓÏÇÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ¦ÒÏÖÇØÇÙÆØÛÎÑÇÙÚÎÔ
ÍÑØÃÔÏÇ¦ÔÚËÌÚ¦ÔËÏÔÇÓÖÜÙÚÕÛÁÓÇ
ÓÕßÁÈÇÏÇÊËÔÙÇÝßÖÄÙÞÕÓÇÏÄÚÏÊËÔ
ÛÇÖÇØÇÙßØÛ×¯¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÑÇÏÇßÚÄ
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÕßÒÁÚËÄÖÜÝÑÇÏÙÞËÊÄÔ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÕßÙÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÛË¦ÚØÕßÂÇØÞÃàÕßÔÕÏÛËÇÚØÏÑÁÝÖËØÏÕÊËÃËÝÞÂÓÇÚÇÖ¦ÔËÙËÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÓÕßÙÏÑÕÃÖÏ¦ÔÕßÔÚÇÖÇØ¦ÒÏÇÕ© Ö¦ËÏÙÚÎÔ
ÖÃÊÇßØÕÛËÇÚØÏÑÕÃÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÇÖÄÞ×ØËÝ
ÓÇÑØÏÔÁÝÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇÛÁÇÚØ¦ÓÇÝÑÇÏÓÇÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÇØÞÇÃÕËÒÒÎÔÏÑÄÊØ¦ÓÇÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÖØÕÁÒËßÙÂÝÚÕßÝÔÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÊËÔËÃÔÇÏÑÁØÊÕÝÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÓÇÝÊËÔÐÁØÜÚÏÓÖÕØËÃ¦ÒÒÕÔÇËÃÔÇÏ¯
ÔÇÏËÖËÔÊßÚÁÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÇÌÂÙÕßÔ
ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÝÑÇÏÙÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕßÚÄÖÕßÑÇÏ¦ÒÒÕÏÈËÈÇÃÜÝ
ÈËÈÇÃÜÝÖÕßÇÌÂÔÕßÔÞØÂÓÇÖÕÒÆ³ÔÚË
ÔÇËÃÊÇÚËÖ¦ÒÏÖÇØÇÙÆØÛÎÑÇ
ÝËÖÏÙÚØÁÉÜÙÚÕÛÁÓÇÓÕß©© 

άπου ανάμεσα ÙÚÎÇáÍÑÄÔÚÕß ÑÇÏ
ÙÚÕÇØÃÙÏÚÕß ¬ÕÙÑÎÔÏÑÄÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÃÊÏÕÔÇÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÓËÙÚÇÛËØÂÖËÒÇÚËÃÇ¡ÄÔÎÊÏÇÌÕØ¦ÄÚÏ
ÕÏÔÁÕÏÚÕß»ËÃÔÇÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÑÇÏÁÞÕßÔ
ÓËÍ¦ÒÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕ» ÓÏÑØÕÑÇÓÜÓÁÔÎ
ÓËÍÇÒÕÆÚÙÏÑÎÙËÎÒÏÑÃÇÏËÚÔÇÓÁàÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÑÇÏÓÇÍËÃØÏÙÙÇ¡ÇØÃÇÔÚÕßÇÔÁÚÇ
ÑÇÏÎÔËÇØÂÇÔÏÉÏ¦ÚÎÝÇÓÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝÙÚÕÔÞØÄÔÕ©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÕÞØÄÔÕÝÁÞËÏÑÇÏÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÒÒÕÈÏËÚÔÇÓÁàÇÝ ÇØÕÒÃÔÑßÍËÒ¦ÔÍÑßÍÁÔÇáÍÑÄÔ®ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÙÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÚÕßÕßÔÃÕß¦ÒÒÕÏÇÒÒÕÈÏËÚÔÇÓÁàÕÏÑÇÏ=PL[2PL\
ÏËÚÔÇÓÁàÕÏÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÕÏÛÇÓ×ÔËÝ
ÍÇÒÒÏÑÂÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÖÄÒËÓÕÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÕßÏËÚÔ¦ÓÎËÐÕØÃÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÃÊÏÇÎÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝ
ÈÃÜÙËÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÇßÚÂÙßÍÑßØÃÇÇÌÕÆÎ
ÓÎÚÁØÇÚÎÝÊËÔÁÖÇÉËÖÕÚÁÔÇÑÒÇÃËÏÍÏÇ
ÚÎÔËÐÕØÃÇÚÎÝÖØÕáÄÔÇÌËÔÄÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÚÎÝÇÖÕÇÖÕÏÑÏÕÖÕÃÎÙÎÝ®ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÖÕßÁÑÇÔÇÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÁÍØÇÉÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÎÌØ¦ÙÎ¸¡ÎÔÐËÞÔ¦ÝÚÎÇáÍÑÄÔ¹
ÙÑËÖÚÄÓËÔÎÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÌßÍÇÔ
ÇÖÄÚÕÏËÚÔ¦ÓÚÕ ÁÞÕÔÚÇÝÚÎÌØ¦ÙÎ
ÇßÚÂÙÚÇÞËÃÒÎÚÕßÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝËÐÕØÃÇÝÙßÔÊÁËÚÇÏÙÚËÔ¦ÓËÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝÓÔÂÓÎÝÖÇÚØÃÊÇÖÕß¦ÌÎÙÇÔÖÃÙÜ
ÚÕßÝÕÏËÐÄØÏÙÚÕÏÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚËØ¦ÙÚÏÕ
Þ×ØÕÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝ®
ÚËÒËßÚÇÃÇÇßÚÂÌØ¦ÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÕßÝÇÖÕÍÄÔÕßÝ¡ÏÑØÇÙÏÇÚ×ÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÚÎÝÒËßÙÃÔÇÝÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÇÔÇÌËØÛÂÑÇÓËÙÚÎÙÚÂÒÎÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÃÊÏÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ®ÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙËÁÔÇÑËÃÓËÔÕÍÏÇÚÕßÝ
ÖØÄÙÌßÍËÝÚÕß ÚÎÝËØÓÇÔÕÇÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝËÈØÇáÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÌÏÒÕÙÄÌÕß
²¦ÔÇØËÔÚÖÕßÇÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇSPMVNY!²¦ÙÇÓËÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÞ¦ÙÇÓËÚÎÔÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝ²¦ÙÇÓËÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦
ÓÇÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÞ¦ÙÇÓËÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏËÃÞÇÓËÑ¦ÖÕÏÇÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÙË
ÇßÚÄÔÚÕÔÑÄÙÓÕ²¦ÙÇÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÇÝ
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÞ¦ÙÇÓËÚÎÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÚÏÊØ¦ÙË×ÔÓÇÝÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÞËÏØÕÔÕÓÏ×ÔÓÇÝÚÎÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎ
ÁÑÌØÇÙÎÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ®
¡ËÚÏÝÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖËØÏÄÊÜÔÚÏÝÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÚÜÔËÖÕÞ×ÔÕÖßØÂÔÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÑÕÏÔÄÝ!
ËÐÕØÃÇÑÇÏÓÔÂÓÎÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÙÚËÔ¦ÑÇÏ
ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑ¦Ï»ÇßÚÄÑÇÏÎÇáÍÑÄÔ®ÚÎÝ
ÇØÕÒÃÔÑßÍËÒ¦ÔÍÑßÍÁÔËÖÏÒÁÍËÏÇßÚÄÔÚÕÔÓËÚÇÏÞÓÏÇÑÄÓÎÚÄÖÕÁÔÇÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÓËÚÁÜØÕÙÚÕÔÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÄÙÕßÝÇÍÔÕÕÆÔÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇËÑËÃÔÕßÝÖÕßÖËØÔÕÆÔÚÎàÜÂ
ÚÕßÝÙÇÔÇÍÔÕÕÆÓËÔÕÏÂÇÍÔÕÎÓÁÔÕÏßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÌÇÍÎÚÄÖÃÔÕßÔÞÕØËÆÕßÔÚØÇÍÕßÊ¦ÔËËØÜÚËÆÕÔÚÇÏÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÏ¬Õ ÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝ
ËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔÔÊÕÑÃÔÇÑÇÏ
ÖËÃÛËÏÚÎÏËÚÔÇÓÁàÇËØÜÓÁÔÎÚÕßÔÇÚÕÔ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕÇØÃÙÏÚÕß
 ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕßÝ
ËÐÄØÏÙÚÕßÝÏËÚÔÇÓÁàÕßÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÄÓÜÝ
ÖÒÁÕÔÎÖÇÚØÃÊÇ"ÕÏÇËÃÔÇÏÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÝ"²¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÁÑÌØÇÙÎÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ®ÇßÚÕÙÞËÊÏ¦àÕßÔÑÇÏ
ÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÑÒÇÃÔËÏÇÚÎÙÑÎÔÕÛÁÚÏÊÇ
ÚÕÑÒ¦ÓÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÐËÔÏ¦ÚÜÔÏËÚÔÇÓÁàÜÔ®ÇÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎ
àÜÂÚÕßÝÖËØÔÕÆÔÓÁØËÝÊÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÚÜÔÊÇÑØÆÜÔ®
¦ÑØßÇÖÕßÌÁØÔËÏÎÓÔÂÓÎÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝ"¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÚÕßÇÔÁÙÚÏÕßÚÎÝÇÁÔÇÎÝÖÒËÆÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊßÕÑÄÙÓÕßÝ"
ÚÎÙÑÎÔÂÚÎÝÇáÍÑÄÔ®ÕÏËÑØÂÐËÏÝËÃÔÇÏ
ÒÃÍËÝÙßÞÇßÖÄÑÜÌÇÇÔÇÓÕÞÒËÆÕÔÚÇÏ
ÕÏÙÑÁÉËÏÝÕÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßÖÒÇÔ×ÔÚÇÏ
ÇÒÒ¦ÊËÔÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÓÎÍÃÔÕßÔ
ÒËÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÕØÏÙÚÏÑ¦¡ÇØÃÇÔÚÕßÇÔÁÚÇÇÔÇàÎÚ¦ËÏÚÕÏËÚÔÇÓÁàÕÍÏÕÚÎÝ
ÖÕßÖÕÒÁÓÎÙËÙÚÕÖÒËßØÄÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ ÇÏÄÚÇÔÓÇÛÇÃÔËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÔËÑØÄÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÍÏÕØÚ¦àËÏÚÇ
ÍËÔÁÛÒÏ¦ÚÕß¡ÃÇÌÕØ¦ÚÕÔÞØÄÔÕÖËÚ¦ËÏ
ÚÇØÕÆÞÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÔÚÆÔËÚÇÏÙÚÕÒÃàËÚÇÏÌÕØ¦ËÏÉÎÒ¦ÚÇÑÕÆÔÏÇÑÇÒËÃÑÄÙÓÕ
ÙÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕËÔÇØÔËÃÚÇÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÈØÃÙÑËÏÇÖÒ×ÝÁÔÇÔÚØÄÖÕÔÇÙßÔßÖ¦ØÐËÏ
ÓËÚÕÇÊÏÇÔÄÎÚÕÏËÚÔÇÓÁàÇËØÜÓÁÔÎ
ÛÇÖÇÔÚØËßÚËÃÚÕÔ¦ÒÒÕÙÚØÇÚÏ×ÚÎÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔÎÓÁØÇÚÕßÍ¦ÓÕßÚÎÝ
ÄÚÏÁÞËÏÑÚÃÙËÏÓÏÇàÜÂËÖ¦ÔÜÙËÖÕÒÒ¦
ÉÁÓÇÚÇ ÇÏÕÏÊßÕÍßÔÇÃÑËÝÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÑÚÃàÕÔÚÇÝÓÏÇÔÁÇÖÇÚØÃÊÇ
ÓËÇÒÂÛËÏËÝÑÇÏÉÁÓÇÚÇÕÓÏÑ¦ßÒÏÑ¦ÚÇ
ÓÄÔÇÖÕßÊËÔÞ¦ÔÕÔÚÇÏ®ÓËÚÎÔËÐÕØÃÇ
ÃÔÇÏÎÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÇÚØÃÊÇ

Κ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ý²²>R}Ñ¨TËÇÉ{³iÜÑ³ÉËÑ ¨V³i
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈÜËÈV³m'É³{KÒÜ
È{~ÓØ³ÈÌÐÈ³È1ÉÒ³¨È,{ÒÜ³0ÈØ+ºH>Ý²²>R}Ñ³ÉÜÖ{
³Ñ³ËØÈ¨ÒØ~Ñ{ÓÐå¨Ó³i³{Ø~{ÚÒ¨ÉØ~Ñ{.ÒKKÑØ1ÐÒ³
R>|¯~¨È³Ò${ÑÈÚÉ³{~ÓØÈÚÓÉ{Ø
³ÈTÊÐÑ³ØÉ>_Rw+ºH>³ÈÜV
Ñ³ÉÜÖÓÑÐÈ{~ÌÈÚÖÜÉÈÐÑÈÂÉT¨ËÇÉ{VÐÉÉ{¨¨ÓØ~Ñ{ÊTÈØ
ÑÌ+R}V©©>¿>~Ñ{ÑÌ³iÓi
åÑ³ÜÊ${É{¨¨ÓØ³ÈÈo~¨³ÊÐÑ³Ø
ÑÌÙ{Ò×¨Ñ³ÈÜÐÈ{~ÊØÑÑÙÉ{~Ö³Ñ{ÈÉTØ~Ñ{³{ØÇ³ÑÓØÉÐ×ÑËÉ{Ø³ÈØÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØÙ{Ñ~É~¨{ÐÓÈØÐÈ{~ÖØ³i×ÊV³¨ÐÓ³ÑV
×ÜÒÈ³VÑÂÌ×V~¨È³Ò~Ñ{ÜÖ¨ÑV
É³Èo~¨Ì³iÐÑÈÉ¨oÒ³i~É~Ñ³Ò~Ñ{¨ÖØ~Ñ{ÐÉ³{~ÓØTÜÓØT¨Ö

Μην ξεχνάς
τη Σαϊγκόν

Δύο Εθνικά 1ÓÑ³¨ÑV1$~Ñ{³ Ú{-

7.7.19 -13.7.19

9 Ιουλίου στον Πολυχώρο Λόγου και
Τέχνης «Ροές» Αρχ. Κυπριανού 79Α,
Στρόβολος. Είσοδος ελεύθερη.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Ικέτιδες» του Ευριπίδη από δύο Θέατρα

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

170 χρόνια
από τη γέννηση
του Βασίλη Μιχαηλίδη

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ÒÕÏÖÄÔÖ¦ËÏÓËÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÚÕßßØÏÖÃÊÎÙËÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÓËÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕ¡ÃÇÑÃÔÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÚÕÑßÖØÏÇÑÄÛÁÇÚØÕÁÞËÏ
ÁÓÉßÞÕßÒÏÑÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÈØËÏÚØÄÖÕÔÇÚÕËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃ
ÑÇÏÚÕßÞØÄÔÕßÂÚÕßÖÇØÇÞØÄÔÕßÔÇÖ¦ËÏ
ÇßÚÄÔÕÓÕÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÂÙËÄÖÕÏÕ¦ÒÒÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝßØ×ÖÎÝËÖÏÒÁÐËÏÛÕÖÕÏÕÃ
ÊËÔÓÇÝÒËÃÖÕßÔÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÖÕßÁÞÕßÔ
Ñ¦ÚÏÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÔËÖÃÙÎÝÊÏÇÛÁÚÕßÓË
ÚËÞÔÏÑÕÆÝÑÇÏÒÕÏÖÄßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÞÕßÓËÚÏÓÇÝÒËÃÖËÏÚÄÚË"¬ÃÖÕÚÇ
ÒÁÜËÍ×ÚÄÒÓÎÃÙÜÝÄØÇÓÇÓÖÕØËÃ¦ÒÒÕ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÇÝÒËÃÖËÏ ÇÏÇÝÙÖ¦ÙÕßÓËÚÇ
ÓÕÆÚØÇÓÇÝÑÇÏÇÝÖÕÆÔËÑ¦ÖÕÏÕÏÄÚÏÊËÔ
ÓÇÝÖËØÔ¦©§ÃÑÕÝ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÇÔÁÈÇÙËÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÖØÏÔÇÖÄÙÇØ¦ÔÚÇÙÞËÊÄÔÞØÄÔÏÇÑÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔ
ÖÃÊÇßØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÄÙÕÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓË
ÚÇÛËÇÚØÏÑ¦ÛßÓÕÆÔÚÇÏÚÕÇÔÁÈÇÙÓÇÚÕß
ÁØÍÕßÎÒÇÊÂÚÄÚËÚÕÒÓÂÙÇÓËÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÄÞÏ"¡ÁÞØÏÔÇÚÕÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÜÙÚÄÙÕ
ÑÇÒÄÛÇËÃÔÇÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÓÁØÕÝÜÝÙßÓÖÇØÇÍÜÍÕÃÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÛËÇÚÁÝ

¬ÕÔÇËÃÓÇÙÚËÛËÇÚÁÝÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÖÕÒÆÇÌÕÆÚÕÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦ÒØÞÇÃÕßÒÒÎÔÏÑÕÆØ¦ÓÇÚÕÝÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÌÁØÔËÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÇØÞÇÃÕßØËÖËØÚÕØÃÕßÑÇÏÔÇÈÒÁÖÕßÓË
ÏÊÃÕÏÝÄÓÓÇÙÏÞÜØÃÝÁÐÕÊÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÝ
ÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¦ÔÚÜÝËÍ×ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÕÊÇÙÆÚÎÝÑ¦ÈÎÝÂÚÎÝÒÁÔÎÝ
ÇÖÄÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕß
ÚÎÝ§ÄÈÇÑÄØÏÚÙÇÙÚÏÝ¬ØÜ¦ÊËÝ®ÁÑÇÔÇ
ÞÃÒÏÕßÝÙßÔËÏØÓÕÆÝ ÇÏÍÏÇÚÃÖÇØÇÑÇÒ×Õ
© ÔÇÓÎÔßÖÕÈ¦ÒËÏÍÏÇÚÕßÞØÄÔÕßÓÃÇ
ÖØÄÚÇÙÎÙËÇßÚÄÚÕÌËÙÚÏÈ¦Ò"§ÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÇÔËØ¦ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÇÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉËÏÑ¦ÖÕßÓÇÑØÆÚËØÇÇÒÏ¦Ö×Ý
ÖÂÍÇÏÔËÑÇÏÖÃÊÇßØÕÓÄÔÕÝÚÕßÑÇÏÚ×ØÇÊËÔÚÕÚÕÒÓ¦"
ÌÂÙÚËÖÕßÇÔÖ¦ËÏÕ© ÙÚÎÔÇØÍÕÒÏÑÄÛÁÇÚØÕÓËËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÊÏÑÂÚÕß
ÖÇØÇÍÜÍÂÛÇÊËÃÚËÖ×ÝÚÇÖØÕËÊØËÃÇÚÄÙÕ
ÚÕßËÑËÃÑÕÃÒÕßÄÙÕÑÇÏÚÜÔËÊ×ÛÇÍËÓÃÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÏÇÙÑËÌÚËÃÚË
ÚÕËÑËÃÙÚÇÇÔ×ÚÇÚÇÊ×ÓÇÚÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¯ÇÒÒ¦ÛÁÒÕßÓËÚÇÑÕÃÒÇÔÇÍËÓÃÙÕßÔ
ÄÞÏÕÏÑÕÏÒÏÁÝÓÇÝ
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Δεν θέλω να είμαι ένας απλός ακροατής
Ο νεαρός τραγουδοποιός Μιχάλης Κοντοβούρκης θα εμφανιστεί στον Φέγγαρο με τον πρώτο του προσωπικό δίσκο τον Αύγουστο
ÙÚÕÔÊÃÙÑÕËÃÔÇÏÈÍÇÒÓÁÔÕÏÇÖÄ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÑÁÝÓÕßÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÃÙÎÝÕÑÄÙÓÕÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏ
ÎÑÏÔÎÚÂØÏÇÊÆÔÇÓÎÍÏÇÄÚÏÑ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÄÚËÔÏ×ÛËÏÝÓÏÇÇÄØÇÚÎËßÛÆÔÎÁÒÜÔÇÖËØ¦ÙÜ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÕßÍÏÇÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÇÑÕÆËÏ
ÑÇÒÂÓÕßÙÏÑÂÓÕßÇØÁÙÕßÔÇßÚÕÃÖÕßÇÍÇÖÕÆÔÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒÕÃÇÑØÕÇÚÁÝßÚÄ
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÜËÃÔÇÏÎÇÒÂÛËÏÇ
ÓÕßËÃÔÇÏÄÚÏÙÑÁÌÚÎÑÇÞÜØÃÝ
¦ÒÒÕÙÚÄÞÕÁÍØÇÉÇÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÁÈÍÇàÇÔÖØÕÝÚÇÁÐÜÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕß

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Μιχάλης ÕÔÚÕÈÕÆØÑÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÔËÇØÄÝÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß¢ÁÍÍÇØÕßÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÓÕßÙÏÑÄÝÕÕÖÕÃÕÝÍØ¦ÌËÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÑÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕßÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÇßÚ¦ÊÃÔËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÙÚÎàÜÂ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÕßÔÄÚÏÚÕßÇØÁÙËÏÇßÚÄÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÓËÚÏÝÔÄÚËÝÑÇÏÚÏÝÒÁÐËÏÝ
ÔÇÊÏÎÍËÃÚÇÏÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝÚËÝÚÕÞÕÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÝÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝÐÁØËÏÖÕÆÛÁÒËÏÔÇ
Ö¦ËÏÑÇÏÚÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÃÇÑÇÏÇßÚÄÚÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÓË
ÚÕÔÖØ×ÚÕÚÕßÊÃÙÑÕÓÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓË
ÇÌÕØÓÂÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß¢ÁÍÍÇØÕßÄÔÚÇÝÇÖÒÄÝËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÚÕß
¬Õ ÇßÚÄÝÕÊÃÙÑÕÝÑÇÏÓËØÏÑ¦
ÇÑÄÓÎÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß ¦ÚÜØß
–Μιχάλη, είσαι πολιτικός μηχανικός και μουσικός, πώς τα συνδυάζεις;
¶ÄÍÜÒÇÔÛÇÙÓÁÔÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÕÆÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÒÄÍÜÄÒÜÔÚÜÔÇÝÚÇ
ÖÕÆÓËÒ¦ÛÎÙÖÕÆÊÇÙÇÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÓÎÞÇÔÏÑÄÝÍÇÖ×ÈÁÈÇÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßËÐÇÙÑ×ÚÕÓßÇÒÄÓÕß
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÓÕßËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÈÏÕÖÕØÃàÕÓÇÏ¡ÕßÙÏÑÄÝÄÓÜÝÁÍÏÔÇ
ÍÏÇÔÇÑÇÒÒÏËØÍ×ÚÎÔÉßÞÂÓÕß
ÑÇÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÂØÛÇÔÚßÞÇÃÇËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙÜÔÇËÃÓÇÏÕÆÚËÚÕÁÔÇ
ÕÆÚËÚÕ¦ÒÒÕËÔÛÁÒÜÔÇÖÇÃàÜ
ÜÝÇÖÒÄÝËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÛÁÒÜÔÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÚØÇÍÕÆÊÏÇÔÇ

Ο κόσμος, ο οποίος
είναι η κινητήρια
δύναμη για ό,τι κάνει
κάποιος τότε νιώθεις
μια αόρατη ευθύνη.
ÌÚÏ¦ÞÔÜÓÕßÙÏÑÂ§ÕÓÃàÜÖÁØÇÙÇ
ÖÒÁÕÔÚÕÙÚ¦ÊÏÕÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
–Έχεις βγάλει ήδη έναν δίσκο με
τίτλο «απ’ την αρχή», μίλησέ μου
γι’ αυτή σου τη δουλειά.
¶¬ÇÕÑÚ×ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßÊÃÙÑÕß
ËÃÔÇÏËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÁÑÇÔÇÇÖÄËÑËÃÔÇÖÕßÁÔÏÜÙÇÄÚÏÂÛËÒÇÔÇÓÖÕßÔ
ÙÚÕÔÊÃÙÑÕ¬ÕÓÕßÙÏÑÄÆÌÕÝÚÜÔ
ÚØÇÍÕßÊÏ×ÔËÃÔÇÏËÖÎØËÇÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÑÇÏÕÏÙÚÃÞÕÏÚÕßÝÇÌÕØÕÆÔÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ§ÇÙÕßÖÜÄÚÏÓÕßÇØÁÙËÏÖÕÒÆÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ¬Õ
ÑÕÓÓ¦ÚÏ§ÆÞÚÇ®ÖÞÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÓÏÇÔÆÞÚÇÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß¢ÁÍÍÇØÕßÄÚÇÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇËÃÞÇÖ¦ËÏ
ÜÝËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ
–Και να που τώρα είσαι μέρος
του…
¶§ÇÏËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÓËÚÕßÝ
ÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÑÇÏÊÁÞÛÎÑÇÔÔÇÓË
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈÕßÔÙÚÕSPUL\WÚÕßÝ
ÑÇÏËÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÔÁÑÇÛËÔÓÕß¦ØËÙÇÔÚÇÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÑÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÂÛËÒÇÔÇÂÓÕßÔÓÁØÕÝÚÕß¢ÁÍÍÇØÕßÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÁÈÇÏÇÛÁÒÎÙÇ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜÙÚÕßÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÊÕßÒËÏ¦
ÕÖÄÚËÁÌÚÏÇÐÇÁÔÇÔÊÃÙÑÕËÖËÏÊÂ
ÙÑÁÌÚÎÑÇÄÚÏÍÏÇÔÇÖÇÃÐÜÙÚÕÔ
ËÑËÃÖØÁÖËÏÔÇÊËÃÐÜÑ¦ÚÏÙÚÕßÝ

«Για μένα ³ËTØÉËÑ{Ò¨ÑÜÖiÐÑ³{~ÌØVÑÙÉ{~Ñ{iÚÑÌ³³ËTVÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÑÈÒ¨TÉ{iÐÈ{~Ê
³ÉÜÉ{ÐÓiV³³¨ÑoÖÙ{ÚÑÐÉËÉ{³È¨³Ò¨{ÐÈuVÐÈÜÓÉ{{TÒÜiØ
ÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÑÇÏÁÚÙÏÖØÕÁÑßÉË
ÇßÚÂÎÊÕßÒËÏ¦
–Τα τραγούδια σου είναι μικρές
αφηγηματικές ιστορίες και έχουν
έντονο το βιωματικό στοιχείο,
πολλές μουσικές επιρροές.
¶§ÇÏÙÚÏÞÕßØÍÏÑ¦ÇßÚÄÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÑ¦ÔÜËÃÔÇÏÔÇÇÖÕ-

ÚËÒÕÆÔÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÓÕßÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔËÝÏÙÚÕØÃËÝËÃÚËÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙÜÓÏÇÊÏÑÂÓÕßÙÑÁÉÎÂ
ÛËÜØÃÇÏÇÓÁÔÇÕÙÚÃÞÕÝËÃÔÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇÔÊËÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛ×ÇÖÄÚÕÔÙÚÃÞÕÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÎÓÕßÙÏÑÂÚËÒËÏÜÓÁÔÎÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÛÇÓËÃÔËÏ
ÙÚÕÙßØÚ¦ØÏÓÕß©ÏÓÕßÙÏÑÁÝÓÕß

ËÖÏØØÕÁÝÓÕßËÃÔÇÏÇÖÄÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ËÃÊÎÇÖÄÓÖÒÕßàÑ¦ÔÚØÏÌÕÒÑ
–Τι θα ξεχώριζες σε αυτό που
κάνεις;
¶ËÜØ×Ö¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÚÕÔÒÄÍÕÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÚÁÞÔÎÔÇ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÝÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÔÇÁÞËÏÕßÙÃÇ©ÏÙÚÃÞÕÏ

–Ποιοι είναι οι στόχοι σου;
¶©ËÖÄÓËÔÕÝÙÚÄÞÕÝÓÕßËÃÔÇÏ
ÔÇÈÍ¦ÒÜÚÕÔÊËÆÚËØÄÓÕßÊÃÙÑÕ
ÑÇÏÓËÚ¦ÁÔÇÔÚØÃÚÕ¯ÈÇÙÏÑ¦ÈÂÓÇÈÂÓÇÛÁÒÜÔÇÖØÕÞÜØ¦ÜÁÈÇÏÇÙÑÕÖÄÝÓÕßËÃÔÇÏÔÇËÐËÒÃÙÙÕÓÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÑÇÏ
ÚÎÔÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÃÇÇÂÛËÒÇÔÇ
Ñ¦ÔÜËÓÌÇÔÃÙËÏÝÑÇÏÙË¦ÒÒÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÒÒ¦ÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦´ÞÜÖÕÒÒ¦ÖÕßÕÔËÏØËÆÕÓÇÏÖÕßÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÛÇÍØ¦ÉÜ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÕÖÜÙÊÂÖÕÚË
ÊËÔÁÞÜÚËÒËÏ×ÙËÏÇÑÄÓÇÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÔÁÇÓÕßÙÏÑÂ
–Τον δίσκο σου με ποιον στίχο
θα το χαρακτήριζες;
¶ÂÙËÙÚÕÚ×ØÇàÂÙËÍÏÇÖ¦ÔÚÇÊËÔÁÞËÏÊËÆÚËØÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÎÓÖ¦ÔÚÇ®
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Α Ρ Χ Α Ι Ο Δ ΡΑ Μ Α

Υβρις η παραβίαση των όποιων δικαίων
Ο ΘΟΚ σε συμπαραγωγή το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας ανεβάζει τη σπάνια παιγμένη τραγωδία του Ευριπίδη «Ικέτιδες»
σφύγων για παράδειγμα. Πρόσφατο
δε παράδειγμα η περίπτωση της
Γερμανίδας ακτιβίστριας, η οποία
θέλησε να βρει μία γη για κάποιους
ανθρώπους, και δεν της επιτρεπόταν, ο Ιταλός πρωθυπουργός λειτούργησε ως άλλος Κρέοντας. Οι
άνθρωποι, επίσης, παραβιάζουμε
τα ιερά δίκαια της φύσης, που στο
τέλος είναι εις βάρος μας.

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι «Ικέτιδες» είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής γραμματείας, που δυστυχώς δεν είχαν
την τύχη να παρασταθούν πάρα
μερικές μόνο φορές, με το ανέβασμα του Νίκου Χαραλάμπους του
1980 να έχει μείνει στη μνήμη όλων
εκείνων που την παρακολούθησαν,
αλλά και στη μνήμη του θεάτρου
της Επιδαύρου. Οι «Ικέτιδες» είναι
μία τραγωδία, που μοιάζει να είναι
εκ της σάρκας της ίδιας της σύγχρονης Κύπρου. Εν χορώ γυναίκες
μετά τα γεγονότα του Ιουλίου-Αυγούστου 1974 ένθεν κακείθεν της
γραμμής να ζητάνε τους άταφους
άνδρες των οικογενειών τους. Οι
«Ικέτιδες» δεν μιλάνε βέβαια μόνο
για την παραβίαση των ιερών δικαίων, μα και για τη δημοκρατία,
την ειρήνη, τη δύναμη των γυναικών, οι οποίες ικετεύουν για την
παράδοση των σορών των αγαπημένων τους προσώπων. Δεν θέλουν
πια να θρηνούν, μα να ξέρουν.
Μα εξίσου σημαντικό, πέραν της
αυταξίας του έργου, είναι και η συμμετοχή του ΘΟΚ στην παραγωγή
μαζί με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας. Οι Κύπριοι ηθοποιοί, που
λαμβάνουν μέρος στη σκηνοθετική
πρόταση του Στάθη Λιβαθινού με
τις σπάνια παιγμένες «Ικέτιδες»,
έχουν τη δυνατότητα να αναμετρηθούν με τα τραγικά κείμενα της
ελληνικής γραμματείας, στην Επίδαυρο και να σταθούν στη σκηνή
του θεάτρου, για να νιώσουν τις
οικουμενικές ιδέες των μεγάλων
τραγικών. Ζητούμενο δεν είναι να
εισέλθουν στο αρχαίο θέατρο οι
ηθοποιοί με φόβο ή με θράσος, αλλά
με δέος και θάρρος, «θαρσείν χρη»,
για να κατακτήσουν την Επίδαυρο
και την αύρα της και από αυτή να
πάρουν ως διηνεκή σκευή για τα
επόμενα θεατρικά τους βήματα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, απ’ όλες τις

–Ακούγεται κοινότυπο το πόσο
επίκαιρος είναι ο λόγος των τραγικών…
–Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία
που κάνει αυτά τα κείμενα τόσο
σπουδαία. Έχουν γραφεί πριν από
χιλιάδες χρόνια και παραμένουν
σημερινά και οι ιστορίες τους χρησιμοποιούνται ακόμα από τους
σύγχρονους συγγραφείς για να
αναπτύξουν σύγχρονες θεματικές.
Μοιάζει σαν να τα έχουν πει όλα.
–Αυτή η συγχρονία των κειμένων
σε βοηθάει ως ηθοποιό;
–Οι ρόλοι που καλούμαστε να
υποδυθούμε, όπως έχει ειπωθεί
από μεγάλους δασκάλους, δεν είναι
ρόλοι, είναι ιδέες και εσύ ως ηθοποιός καλείσαι να επικοινωνήσεις
αυτές τις ιδέες μέσω του ρόλου,
του χαρακτήρα του κάθε έργου.
Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
Δεν υπάρχει κανενός είδους ρεαλισμού, πρέπει να αναχθούν όλα
σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο και αυτό
απαιτεί επίπονη εργασία, σωματική
και πνευματική. Θέλει εν ολίγοις
ένα ιδιαίτερο δόσιμο.
–Ποιο θα έλεγες ότι είναι το βασικό μήνυμα στις «Ικέτιδες»;
–Οι «Ικέτιδες» ως έργο δίνουν
ένα μάθημα δημοκρατίας, σίγουρα.

info
Οι παραστάσεις στην Κύπρο:

• Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ , Λευκωσία
11/7, 12/7, 13/7 & 14/7 στις 21:00

Οι άνθρωποι, επίσης,
παραβιάζουμε τα ιερά δίκαια της φύσης, που στο
τέλος είναι εις βάρος μας.
απόψεις, ότι ο ΘΟΚ είναι συμπαραγωγός, επί ίσοις όροις, με κυπριακό θεατρικό δυναμικό, με ηθοποιούς, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι
το θεατρικό τους δέμας μόνο μικρό
δεν είναι. Ευχής έργον, λοιπόν, να
επαναλάβουμε ό,τι έκανε ο Νίκος
Χαραλάμπους με τις «Ικέτιδες»,
τότε που τα μέσα δεν ήταν και τα
πιο πρόσφορα. Δύο Κύπριοι ηθοποιοί, ο Χάρης Χαραλάμπους ως
κήρυκας και ο Ανδρέας Τσέλεπος
ως αγγελιαφόρος (σελ. 5), σε κάποια
ανάπαυλα από τις πρόβες, πριν από
τη μεγάλη πρεμιέρα της παράστασης «Ικέτιδες» στην Επίδαυρο, βρήκαν τον χρόνο και μου μίλησαν για
την παράσταση και τον ρόλο τους
–Χάρη, έχεις έναν πολύ βασικό
ρόλο στην παράσταση, αυτόν του
κήρυκα. Τι κρατάς από αυτόν;
–Κατ’ αρχάς να πω ότι ο διάλογος
του κήρυκα με τον Θησέα είναι
ένας αγώνας λόγου περί δημοκρατίας. Ο Ευριπίδης μέσα από τον
κήρυκα έρχεται να συγκρίνει την
τυραννία με τη δημοκρατία, μ’ έναν
πολύ έξυπνο τρόπο, βλέποντας το
σύστημα μέσα από τον άνθρωπο
και μέσα από την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Αντιπαραθέτει σε έναν
λαοπλάνο δημοκράτη έναν ευγενή
τύραννο και βασικά σε παραπέμπει
στα μειονεκτήματα της δημοκρατίας απέναντι στα όποια πλεονεκτήματα της τυραννίας. Μιλάει και
για τα καλά και για τα κακά και
των δύο πολιτευμάτων, βέβαια,
έχοντας κατανοήσει πολύ βαθιά
το πώς οι άνθρωποι μπορούν να
εκμεταλλευτούν και τις αρετές και
τα αρνητικά και των δύο αυτών
συστημάτων. Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος και είναι μία πολύ
ωραία πρόκληση σε επίπεδο υποκριτικό. Ο κήρυκας ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο και στο ευριπίδειο
αυτό έργο ο κήρυκας μπαίνει στη

ΦΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ








Ο Χάρης Χαραλάμπους μιλάει στην «Κ» για τον ρόλο του κήρυκα στις «Ικέτιδες» και για την πνευματική και σωματική άσκηση του ηθοποιού,
όταν παίζει στην Επίδαυρο.

–Σήμερα τι συγκρίσεις μπορούν
να γίνουν για τα πολιτεύματα;
–Παρατηρώ ότι έχουμε μία δημοκρατία πολλών ταχυτήτων και
πολλών συνιστωσών. Η απόλυτη
δημοκρατία δεν υπάρχει και καμιά
φορά οι δημοκράτες ηγέτες συμπεριφέρονται στον λαό χειρότερα
από τον μεγαλύτερο τύραννο.

–Νομίζω ότι η οχλοκρατία είναι
ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν
όποτε τους συμφέρει οι εκλεγμένοι
ηγέτες, ο όχλος άγεται και φέρεται
αναλόγως. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει
οχλοκρατία σήμερα, αλλά σίγουρα
κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Σε ένα άλλο σημείο λέγεται
ότι κανείς μπορείς πλανέψει με λόγια τον λαό και να τον φέρει εκεί
που θέλει. Αυτά τα αναφέρει ο κήρυκας ως μειονεκτήματα για τη
δημοκρατία, λέει, «την πόλη μου
εμένα ένας την κυβερνά, όχι ο
όχλος».

–Οι πολιτείες μας οχλοκρατούνται,
όπως λέει για τότε ο Θησέας;

–Γιατί πιστεύεις ότι οι «Ικέτιδες»
έχουν ανέβει ελάχιστες φορές;

σκηνή ως ένας βασιλιάς, γίνεται
βασιλικότερος του βασιλέως. Είναι
ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο όλο
αυτό. Βλέπει το σύστημα μέσα από
τις αδυναμίες του ανθρώπου.

Υμνος στη γυναίκα οι «Ικέτιδες»
Η τραγωδία «Ικέτιδες» του Ευριπί-

δη γράφτηκε το 422 π.Χ. και φέρει
τον απόηχο της μάχης στο Δήλιο το
424 π.Χ., δύο χρόνια πριν, όταν οι
Θηβαίοι –σύμμαχοι της Σπάρτης– νίκησαν τους Αθηναίους και δεν τους
άφηναν για μέρες να πάρουν και να
θάψουν τους νεκρούς τους και
όπως γράφει ο Θουκυδίδης «δεκαεπτά ημέρες από την κατάληψη
του Δηλίου μετά τη μάχη, και όταν
κατέφθασε ο κήρυκας των Αθηναίων, που δεν ήξερε τι είχε γίνει, ζήτησε τους νεκρούς, όχι πολύ μετά,
αμέσως οι Βοιωτοί τους απέδωσαν
και τίποτα άλλο δεν είπαν οι Βοιωτοί» (Θουκυδίδης, Δ΄, 101.1). Αυτή
είναι και η αφορμή που ο Θουκυδίδης γράφει την τραγωδία του. Οι
μητέρες των Αργείων στρατηγών
που έχασαν τη ζωή τους στη Θήβα,
πολεμώντας στο πλάι του Πολυνείκη, προσπέφτουν Ικέτιδες στον βωμό της Δήμητρας στην Ελευσίνα.
Μαζί τους ο βασιλιάς του Άργους
Άδραστος, ο οποίος ήταν και αρχη-

γός της επίμαχης εκστρατείας. Ζητούν τη βοήθεια του βασιλιά της
Αθήνας Θησέα, γιατί οι Θηβαίοι
κρατούν τους νεκρούς και δεν επιτρέπουν την ταφή τους, παραβιάζοντας το έθος των Ελλήνων. Ο Θησέας, ανταποκρινόμενος στο δίκαιο
αίτημα, ετοιμάζεται να στείλει μήνυμα στον βασιλιά της Θήβας Κρέοντα, όμως τον προλαβαίνει η άφιξη Θηβαίου Κήρυκα που φέρνει το
δικό του μήνυμα στον Αθηναίο βασιλιά: Του ζητάει να διώξει τον
Άδραστο και τις μητέρες διαφορετικά θα τους επιτεθούν. Ο Θησέας
οδηγεί τον στρατό της Αθήνας ενάντια στους Θηβαίους και φέρνει στην
Ελευσίνα τους νεκρούς στρατηγούς
όπου και τους καίουν, προσφέροντάς τους τις πρέπουσες τιμές. Η
Ευάδνη σε ένα παραλήρημα ορμά
στη φωτιά και καίγεται μαζί με τον
άνδρα της Καπανέα. Μητέρες και
παιδιά παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής με τις στάχτες των αγαπημένων τους.

–Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην ανεβαίνει αυτή
η τραγωδία. Είναι ένα σύγχρονο
έργο, που είναι ύμνος στη γυναίκα,
στη δύναμή της, στη γυναικεία φύση και υπόσταση. Πραγματικά, δεν
μπορώ να σκεφτώ έναν λόγο που
δεν ανεβαίνει.

Εξυψώνεται το ήθος

–Είναι μία τραγωδία που εξυψώνει
το ηθικό ή το ήθος; Από τη μία
έχουμε τους Αθηναίους, τους δίκαιους και δημοκράτες και από
την άλλη τους Θηβαίους τους ασεβείς.
–Το ήθος. Ο Θησέας κάνει ό,τι
κάνει γιατί είναι το σωστό και οφεί-

λει να πράξει έτσι, αλλά το κάνει
ως ένα στάδιο ενηλικίωσης του ιδίου και σε μία στιγμή που το ήθος
του μπαίνει μπροστά από όλα τα
αξιώματα που κατέχει ή τους
άθλους του. Είναι, λοιπόν, το ήθος
που εξυψώνεται.
–Σήμερα, Χάρη, ποια θα έλεγες
ότι είναι τα ιερά δίκαια που παραβιάζονται;
–Ζούμε σε μια εποχή και σε έναν
πλανήτη όπου παραβιάζονται συνεχώς ιερά δίκαια. Είτε αυτά είναι
σε εμπόλεμες περιοχές, όπου έχουμε μεταξύ άλλων και τους άταφους
νεκρούς, είτε σε περιοχές όπου παραβιάζονται τα δίκαια των προ-

• Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός
17/7 & 18/7 στις 21:00
• Παττίχειο Αμφιθέατρο, Λάρνακα
20/7 στις 21:00

Πέρα από αυτό, όμως, νομίζω ότι
ο Ευριπίδης μέσα από το έργο ένα
μήνυμα που περνάει και είναι κοντά
στον άνθρωπο είναι να αντιληφθεί
ο καθένας μέσα του και να συμφιλιωθεί –αν θες– με όλα τα γυναικεία
χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει, τη δύναμη της γυναίκας, να
τα ενστερνιστεί και να τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο ώστε να τον
κάνει πιο ολοκληρωμένο. Όλοι οι
ήρωες στις «Ικέτιδες» ακολουθούν
μία πορεία ενηλικίωσης και αυτή
η περίοδος δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς την παρουσία και τη διαμεσολάβηση αυτού του θηλυκού στοιχείου. Είναι ένας ύμνος στη γυναίκα
αυτό το έργο, οπωσδήποτε.
–Πώς θα περιέγραφες την εμπειρία σου στην Επίδαυρο; Τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας κάθε φορά από το αρχαίο θέατρο;
–Γενικότερα πιστεύω βαθιά ότι
το να συμμετέχει κάνεις σε παράσταση αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο είναι σαν να κάνεις πρωταθλητισμό σε υψηλότατο επίπεδο
κι αυτό χρειάζεται την ανάλογη
ψυχική, πνευματική και σωματική
προετοιμασία. Αυτή η συνθήκη σε
βοηθά να συνειδητοποιήσεις πολλά
πράγματα για τον εαυτό σου και
τη σχέση σου με όλα όσα μας περιβάλλουν. Είναι σαν να σου κάνει
κάποιος ένα σπουδαίο δώρο, ανεκτίμητο. Κάθε φορά είναι σαν να
είναι η πρώτη φορά, δεν συνηθίζεις
ποτέ. Ο χώρος έχει μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, την οποία είναι αδύνατον να μην την απορροφήσει
κανείς και όσο πιο ανοικτός είσαι
το δώρο αυτό γίνεται ακόμη πιο
πολύτιμο. Φεύγοντας από την Επίδαυρο έχεις πάρει τη σκηνική εμπειρία που μπορεί να είναι ένα προχώρημα για τον κάθε ηθοποιό. Ψυχικά και πνευματικά, αν το δεχτείς,
έχεις ανέβει ένα σκαλοπάτι.
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Μία διαχρονική και
πάντα επίκαιρη ιστορία
Ο Ανδρέας Τσέλεπος παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο και
μιλάει στην «Κ» για τον ρόλο του στις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

–Ανδρέα, έχεις τον ρόλο του αγγελιαφόρου, ποιος είναι ο ρόλος
του στο έργο;
–Ο άγγελος, ο οποίος, όπως έμαθα
κάνοντας τη δική μου έρευνα για
τον ρόλο, έχει και όνομα, είναι ο
Δαναός, ήταν αιχμάλωτος πολέμου,
διηγείται τον άθλο του Θησέα, να
εκστρατεύσει εναντίον των Θηβαίων
και να πάρει τις σορούς των στρατηγών. Διηγείται αρχικά τα σχετικά
με αυτό. Σίγουρα, αυτό το πρώτο
κομμάτι του μονολόγου μάς λέει
ποιος είναι και πώς κατάφερε να
ξεφύγει και προετοιμάζει τις γυναίκες για το τι έχει δει. Στο δεύτερο
κομμάτι οι μανάδες του ζητούν να
τους πει τι ακριβώς είδε και μπαίνει
–αν θες σαν ένα τρικ– ο άγγελος
ζει εκείνες τις στιγμές, αν και στην
πραγματικότητα δεν πολέμησε,
απλώς τα είδε ως θεατής. Αυτό για
εμένα επάνω στη σκηνή είναι ένα
ταξίδι. Ξαφνικά χάνεται… από την
Ελευσίνα μεταφέρεται στις Πύλες
της Ηλέκτρας. Μετέπειτα, ξεπερνάει
τη φρίκη του πολέμου, όταν αντικρίζει τον Θησέα, ο οποίος από παιδί
γίνεται ηγέτης. Ο άγγελος είδε έναν
άνθρωπο, ο οποίος όπως λέει δεν
ήρθε να κουρσέψει, ήρθε να πάρει
τους νεκρούς. Εδώ είναι η κορύφωση
του μονολόγου, όπου παρουσιάζει
τον Θησέα πολύ πιο ψηλά, απ’ ό,τι
στην αρχή του έργου.
–Πώς τον έχεις προσλάβει;

–Δεν έχω επικεντρωθεί σε ένα
σημείο, του μονολόγου, αλλά υπάρχουν διάφορες στιγμές κορύφωσης.
Προσπάθησα να μπω στον άγγελο,
κάνοντας τη δική μου έρευνα. Ήθελα να δω πού ήταν οι Πύλες της
Ηλέκτρας, τι έβλεπε ο άγγελος, πώς
πολεμούσαν οι αρχαίοι. Επιθυμούσα
να έχω την εικόνα, μια γεύση. Είδα
τις «Ικέτιδες» του Νίκου Χαραλάμπους, και το πώς έπαιξε τον ρόλο ο
Σπύρος ο Σταυρινίδης. Αυτή τη
φορά η πρόταση του Στάθη Λιβαθινού είναι κάπως διαφορετικό.
Πρέπει να περάσω στο κοινό ό,τι
είδα στο μέτωπο, να δώσω το μή






Η αποστέρηση βασικών
αγαθών από τον άνθρωπο στις μέρες μας θεωρώ ότι αποτελεί ύβρη.
νυμα ότι ο πόλεμος δεν είναι καλό
πράγμα. Ό,τι λέει ο κήρυκας για
τον πόλεμο και τη φρίκη του, έρχεται
ο άγγελος μετά και τα επαληθεύει
και θέλει να κάνει σαφές ο άγγελος
ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε
στον πόλεμο για να επιλύσουμε τις
διαφορές μας.
–Τι σου έκανε εντύπωση, τουλάχιστον στην πρώτη σου ανάγνωση;
–Θα πρέπει να σου πω ότι όσο
διάβαζα το έργο και αργότερα όταν
το έβλεπα στις πρόβες κάθε φορά

ο χορός των «Ικέτιδων» με αγγίζει
στον ύψιστο βαθμό. Οι μανάδες δεν
μπορούν να αγγίξουν τα κορμιά των
γιων τους, τους δίνουν για ταφή τα
οστά ή τις τέφρες τους. Νομίζω ότι
αυτή η εικόνα αγγίζει τον καθένα.
Το έργο είναι αρκετά μελοδραματικό
και μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις
στο λάθος και όλοι να κλαίμε από
την αρχή έως το τέλος. Στην πρόταση του Λιβαθινού δεν κάνουμε
κάτι τέτοιο, νιώθω. Κάπου παραμερίζουμε το συναισθηματικό κομμάτι.
Μάλιστα, ο χορός σε κάποια στιγμή
λέει κουράστηκα πια να θρηνώ. Αυτές είναι και οι μανάδες, αν θες, των
δικών μας αγνοουμένων, οι οποίες
δεν κλαίνε πια, αλλά επιθυμούν να
λάβει ένα τέλος όλο αυτό που περνούν.
–Ποιο θεωρείς ότι είναι το μήνυμα
των «Ικέτιδων».
–Το πιο βασικό μήνυμα κατά τη
γνώμη μου είναι η ιδέα της ειρήνης.
Έπειτα είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, ακόμη και στην ήττα του.
Είναι επίσης σημαντικό ότι ο Ευριπίδης δίνει ένα μήνυμα με τον Θησέα, ο οποίος κάνει τη δική του
υπέρβαση και γίνεται ένας ηγέτης,
καθολικά αποδεκτός, «ο βασιλιάς
είναι της χώρας, ο ήρωας όμως είναι
του κόσμου», και αυτό γίνεται στο
τέλος ο Θησέας. Ο Ευριπίδης μιλάει
στον λαό της Αθήνας, αλλά στη διαχρονία του το έργο μιλάει σε όλον
τον κόσμο, πώς δηλαδή ένας ηγέτης
να γίνεται ήρωας στα μάτια όλων,
ένας άνθρωπος που εμπνέει όλους.

Ο Ανδρέας Τσέλεπος παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο και νιώθει ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο και ελπίζει να πάρει ό,τι μπορεί για να το χρησιμοποιήσει ως θεατρικό εφόδιο.
Επίσης, και ότι ο Ευριπίδης μιλάει
για τους νέους, οι οποίοι πρέπει να
αναλάβουν δράση, όχι φυσικά για
να πάρουν εκδίκηση, αλλά για την
υπόσχεση αιώνιας ειρήνης.
–Ποια ιερά δίκαια πιστεύεις ότι
σήμερα παραβιάζονται;
–Τι να σου πω, είναι πάρα πολλά.
Αλλά η αποστέρηση βασικών αγαθών από τον άνθρωπο στις μέρες
μας θεωρώ ότι αποτελεί ύβρη. Δεν
θα έπρεπε να ικετεύουμε για τα αυτονόητα, να υπάρχουν οι άνθρωποι
που ζητιανεύουν για ένα κομμάτι
ψωμί.
–Οι «Ικέτιδες» είναι μία τραγωδία
που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό
τις γυναίκες. Σήμερα ποιες θα ήταν
οι ικέτιδες και τι θα αιτούντο;

–Αυτές οι μάνες σήμερα είναι οι
άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα
και δεν μιλώ μόνο για τα υλικά αγαθά. Είναι αυτές οι μανάδες που έρχονται στις χώρες μας αναζητούν
τη βοήθεια, ικετεύουν για να ακουστεί η φωνή τους. Επίσης, σε πιο
μεγάλη εικόνα, αν θες, στην Κύπρο
έχουμε τις μανάδες των αγνοουμένων που ζητούν απλώς μιαν απάντηση για το πού είναι τα παιδιά τους
που έχασαν τον πόλεμο.
–Ποια είναι η αίσθησή σου από
την Επίδαυρο;
–Καλούμαι να προσαρμοστώ στην
κατάσταση της Επιδαύρου. Ξαφνικά
όλα είναι πιο μεγάλα, άρα η δυσκολία
το πώς κάνω αυτό που έχω να πω
να είναι τόσο αληθινό, και να μπορεί
το κοινό να ταυτιστεί και να μην

είναι υπερπαίξιμο ή να είναι τεράστιο. Να είναι μεγάλο, αλλά να είναι
κοντά στο αφτί του θεατή. Όλη μου
η εμπειρία στην Επίδαυρο είναι ένα
κέρδος, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους συναδέλφους, σαν
εφόδια για μετά. Αυτό που νιώθει
κάποιος για τον χώρο εδώ είναι τεράστιο. Έχω μεγάλα παπούτσια να
γεμίσω και μακάρι να καταφέρω να
ταξιδέψω το κοινό και να παραδώσω
το κείμενο όσο πιο σωστά γίνεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
O Στάθης Λιβαθινός λέει πως η

τραγωδία του Ευριπίδη «Ικέτιδες»
την οποία σκηνοθετεί «έχει τον
χαρακτήρα και ενός αποχαιρετισμού». Τέχνες, σελ. 8

Ελένη

ΒΙΤΑΛΗ Παναγιώτης
ΜΑΡΓΑΡΗΣ

"Στιγμές"

Τετάρτη 17 Ιουλίου

Αρχαίο Ωδείο Πάφου

Ωραέναρξης 21:30
Προπώληση: Tickethour.com.cy & ACS Courier
Χορηγοίεπικοινωνίας:

ÊÒÐÉÄÊÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÊÈÏÆÄÑÐÏôÆËÆÏÒ
ÑÐÉÑÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÄË ÉÆÄÑÐÏôÓÏÈôÑÒ Î
ÑÆÑÄÐÑÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÄÑÑÉÓÆÉÏôÄË ÉÆÄÑÐÏôÄÐÎÄÊÄ
ÑÏôÄÉÉÏôÑÏÒô ÆÑÉÅÄôÄÐÎÄÊÄô
© ¡ ¢  ¡ ,      ¡     

ÃÍÃÎ¶ÌÃ»Å»ÃÍÎ»¢»Ç¿·»ÎÐÈ ¿ÎÌÐÈ
£ÂÊÉÏµ»ÎÌÉÌÃÉÑ¢¸Å»Ñ¿Ç¿ÍÉº¤£ 
ÄÉËÐÅÇË¼ ÁÐÎËÕÎÊ½Ç½Ó¢
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Κάτω από τον ουρανό της Δήλου
ι εικαστικές ËÑÛÁÙËÏÝÓÁÙÇÙË
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓÕßÙËÃÇÑÇÏÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏÖÏÇ
ÚÕßÙßØÓÕÆÏÊÃÜÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÕÖÄÚËÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÏÂÇÑØÏÈÁÙÚËØÇßÖÎØËÚÕÆÔÑÇÏÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÙÂÓÇÔÚÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÑÇÏ
ÁØÍÇËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÖØÕÈÕÒÂ¶ÊËÔ
ÒÁÜÇÖÕÑÚÕÆÔÇÐÃÇÊÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÜÝÇÐÃÇËÔÔÕÂÙÕßÓËÓÄÔÕÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂ¶ÇÖÄ
ÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕß
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÞ×ØÕßÄÖÕßËÑÚÃÛËÔÚÇÏ©ÑÇÔÄÔÇÝÊËÔËÃÔÇÏÇÔËÐÇÃØËÚÕÝÇÓÖØÂËÐÇÃØËÙÂÚÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÎÁÑÛËÙÎ ÍÒßÖÚ×ÔÚÕß(U[VU`
.VYUSL`ÍËÔÔ ÙÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄËØËÏÖÏ×ÔÇÚÎÝÂÒÕßÁÑÛËÙÎ
ßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ:PNO[®ÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÌÕØËÃÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÑÇÏÚÕÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ§ÁÕÔÑÇÏÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÒÏÓÇÔ¦ÑÏÚÎÝ
ÂÒÕßÙËÇÏÌÔÏÊÏ¦àËÏÑÇÏÙËÑÇÛÎÒ×ÔËÏÎÖØ×ÚÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÓÕØÌÂÖÕßÇÔÚÏÑØÃàËÏÝÙÚÇÊËÐÏ¦ÙÕß
ÁÔÇÝ¦ÔÚØÇÝÖÕßÁÞËÏÛÇÒÇÙÙ×ÙËÏ®ÑÇÚÇÖ×ÝÍØ¦ÌËÏÕÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÝÖÕßÁÞËÏÊÎÒÇÊÂÓÖËÏ
ÙÚÕÔËØÄ×ÝÚÕÍÄÔÇÚÕ¬ÏÑ¦ÔËÏ
ÓÕÔÇÞÄÝÚÕßËÑËÃ"ÃÔÇÏÈÇØÑ¦ØÎÝÄÖÜÝËÑËÃÔÕÝÚÕßÇØÊÏ¦ÔÕßÙÚÇÙÖÄØÑÇ® ËÃÔÇÏÇÞÛÕÌÄØÕÝÄÖÜÝÕ¦ÒÒÕÝÕ
ÒÇÙÏÄÙÚÎÛÕÝÑÇÏÍßÓÔÄÖÕßÝÚÕß
ÓËØÏÑ¦ÔÕß® ÂÚÏ"©ÚÏ
ÑÇÏÇÔÈ¦ÒËÏÝÙÚÕÔÔÕßÙÕßÚÕ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÄÙÚÕÃÞÎÓÇÑËØÊÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÖØÏÔÑÇÒ¦
ÑÇÒ¦ÖÇÚÂÙËÏÝÚÕÖÄÊÏÙÕßÙÚÕ
ÇÑÇÚÕÃÑÎÚÕÔÎÙÃ¬ÇÍÒßÖÚ¦ÇÑÏÔÎÚÕÆÔÇÏÜÔÃÜÝËÊ×ÄÓÜÝÁÞËÏÝ
ÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÖÜÝÑÇÛ×ÝÚÇÔËØ¦ÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇÙÆÞÇÙÚÇÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇßÚÄÝÑÏÔËÃÚÇÏ
¬ÇËÃÑÕÙÏËÔÔÁÇÍÒßÖÚ¦ÇÖÄÙßÓÖÇÍÂÞßÚÕÙÃÊÎØÕÚÕßÑÄØÓÒËá
¶ÖÁÔÚËÇÖÄÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÁØÍÇËÏÊÏÑ¦ÌÚÏÇÍÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝÂÒÕß¶ËÃÔÇÏÙÑÕØÖÏÙÓÁÔÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÔÎÙÏÕÆÑÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚË
ÚØËÏÝ×ØËÝÖËØÖ¦ÚÎÓÇÍÏÇÔÇÚÇ
ÊËÏÝÄÒÇÔÚÕÑ¦ÓÇÙËËÓÖÕÊÃÙËÏÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÝÊËÔÛÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÝÇÑØÏÈÂÇÃÙÛÎÙÎ¬ÇÙÎÓËÃÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÊÏÇÒÁÞÚÎÑÇÔÖÕÒÆÖØÕÙËÞÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÍÒÆÖÚÎÖÕßÖÁØÇÙË
ÚØËÏÝÚÁÙÙËØÏÝÓÁØËÝÙÚÕÔÎÙÃ
ÍÏÇÔÇÈØËÏÖÕÆÑÇÏÖ×ÝÚÇÁØÍÇ

Η Εστα Ράζου γεννήθηκε το 1982.
Εζησε και μεγάλωσε στην Ιθάκη.
Ηρθε στην Αθήνα το 2002. Για χρόνια ασχολήθηκε με το θέατρο και
τη ναυτιλία. Σπουδάζει ελληνική νοηματική. Είναι μητέρα ενός
αγοριού. Το «Στον έρωτα παίρνεις
σχήματα», η πρώτη της ποιητική
συλλογή, κυκλοφόρησε το 2015.
Η δεύτερη ποιητική συλλογή της,
«Απ’ όπου έρχεται η βοή», κυκλοφόρησε μέσα στο 2019. Και τα δύο
βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Συμμετείχε επίσης
με ποιήματά της στην «Ανθολογία
ποιητών 2015-2017» (2018), που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24
Γράμματα σε επιμέλεια του Απόστολου Θηβαίου.
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Τα είκοσι εννέα oÜÈ³ÒÑÌÈÐÑoÊTÈ³ËÙi¨³È~Ì¨ÐÜÉÍgÓ³ÉÑÌÑÈ³ÒÉËÑ{~Ñ{Ö¨o{ÑÓ¨oÑVÉ{Ù{~Ò
×³{ÑoÐÓÑo{Ñ³iÓ~ÚÉi³iØÛÊÜÈgÉËÑ{~¨{ÐÓÑÉÙ{Ò×¨ÑiÐÉËÑ³Èi{Ö~Ñ{T¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÙÊ³É³¨É{Ø¨ÉØÉ¨Ò³iÐÑo{ÑÑ³ÑÙÉ{ØÌÜÑ

Βαθύτερη επιδίωξη
του καλλιτέχνη είναι
να καλέσει τον θεατή
να αναζητήσει και να
βρει τη βαθιά
ενότητα που συνδέει
το σώμα του
με τον κόσμο
που το περιβάλλει.
ÚÕßÛÇÙßÔÕÓÏÒÂÙÕßÔÑÇÒÆÚËØÇ
ÓËÚÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÚÕÌßÙÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÂÒÕß¬ÇÍÒßÖÚ¦
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÞÜØÃàÕÔÚÇÏÙËÊÆÕ
ÕÓ¦ÊËÝÚÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇ
ÑßÈÏÙÚÏÑ¦¬ÇÖØ×ÚÇÁÞÕßÔÑÇÚ¦
ÑÇÔÄÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙÚÕÌßÙÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÇÊËÆÚËØÇÙÚÕ
ÊÕÓÎÓÁÔÕÚÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ©ÒÇ
ÚÇÍÒßÖÚ¦Ö¦ÔÚÜÝÑÇÏÚÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇÑßÈÏÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÇÔÛØÜÖÕÓÕØÌÏÑ¦ÍÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÙ×ÓÇÚÇÖØÄÑËÏÚÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÙÚ¦ÙËÏÝ
¬ÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙ×ÓÇ¦ÒÒÜÙÚË
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÖØ×ÚÇÑÇÏÑÆØÏÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÍÒßÖÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÄÒÎÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎÝÛËÜØÎÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÚÕß
ÑÄØÓÒËáÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÑÇÏ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÖÕßÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ ÖÂÍËÑÇÏ
ÁàÎÙËÙÚÎÔÔÊÃÇÑÇÏÙÑÁÌÚÎÑË

ÙÕÈÇØ¦ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÍÃÔËÏ
ÈÕßÊÏÙÚÂÝÓÕÔÇÞÄÝÇÒÎÛÏÔÂ
ÍÒßÖÚÏÑÂÊËÔÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇÔÇ
ÁÞËÏ¦ÒÒÕÛÁÓÇÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÚÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖØÜÚÃÙÚÜÝ©ÑÄØÓÒËáÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÎÔÆÖÇØÐÎÑÇÏ
ÚÕÔÄÎÓ¦ÚÎÝÓËÇÌËÚÎØÃÇÁÔÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÙ×ÓÇÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÑÇÏÞ×ØÕÖ×ÚËØÎÈÇÛÆÚËØÎËÖÏÊÃÜÐÂÚÕß¶ËÊ×ÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÃÙÜÝÚÕ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÚÕß¶ËÃÔÇÏÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÕÔÛËÇÚÂ
ÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÔÇÈØËÏÚÎÈÇÛÏ¦ËÔÄÚÎÚÇÚÕÔÏÙÞßØÄÊËÙÓÄ
ÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÕÙ×ÓÇÚÕßÓËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÕßÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕ(U[VU`.VYTSL`®
7OHPKVU ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÖÕÒÆ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙßàÂÚÎÙÎÚÕßÓËÍ¦ÒÕß,/.VTIYPJOÓËÚÕÔÍÒÆÖÚÎ
©ÑÄÓÖØÏÞÚÕßÒÁËÏÓÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÄÚÏÛÁÒËÚËÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ
ÔÇÓËÑ¦ÔËÚËÔÇÇÏÙÛÇÔÛ×ÇßÚÄ
ÖÕßÇÏÙÛ¦ÔËÙÛËËÙËÃÝ®ÑÇÏËÑËÃÔÕÝ
ÚÕßÇÖÇÔÚ¦ËÏ!ÛÁÒÜËÖÃÙÎÝÔÇÇÏÙÛÇÔÛËÃÚËÄÚÏÇÏÙÛ¦ÔËÙÛËËÙËÃÝ
ÕÃÊÏÕÝ®ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏËÐÎÍ×ÔÚÇÝ
ÖÜÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÁÔÇ
ÁØÍÕÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÊÆÕàÜÁÝÃÔÇÏÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÎÝÊÏÑÂÝÓÕßËÑÌØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÚÎÝÊÏÑÂÝÙÇÝ
ËÑÌØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÛËÇÚÂBD
¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÚÕßÛËÇÚÂÑÇÏ
ÚÎÝÇÑÏÔÎÙÃÇÝÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ

ÇÙßÓÌÏÒÃÜÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎÙÚÕÔÛËÇÚÂÔÇÇÏÙÛÇÔÛËÃÚÕÊÏÑÄÚÕßÙ×ÓÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÇÑÏÔÎÙÃÇÝ®
Ù©Þ×ØÕÝÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕß
ÍÏÇÚÎÍÒßÖÚÏÑÂËÑËÃÄÖÕßÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÇÖÒ×ÝÂËÑÚÃÛËÔÚÇÏÚÇ
ÁØÍÇÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒËÃÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎßÒÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÈÇÙÏÑÄ
ËÑÌØÇÙÚÏÑÄÓÁÙÕÚÎÝ©ÛËÇÚÂÝ
ÙßÔ¦ÖÚËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÍÒßÖÚÄÁØÍÕÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÔÞ×ØÕÄÖÕßÚÕÈÒÁÖËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÔÄÎÓÇÚÕßÁØÍÕß
ÕØÃàËÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÕÔÞ×ØÕ ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÚÎÝÂÒÕßÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÙ×ÓÇÚÇÚÕßÑÄØÓÒËáÇÖÕÑÚÕÆÔÓÏÇÔ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ
©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÑÇÒÄËÃÔÇÏÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÔÎÙÃÚÕ
ÊËÃÒÏÚÎÔ×ØÇÖÕßÍÁØÔËÏÕÂÒÏÕÝ
ÑÇÏÛÕÒ×ÔÕßÔÚÇÔËØ¦®ÕÒÜÓÄÝÑÇÏÚÕÌÜÝÁÞËÏÖÏÇÍÒßÑ¦ÔËÏ
ÖÕÞÇÏØËÚ×ÔÚÇÝÚÄÚËÚÎÓÕÔÇÞÏÑÂÓÕØÌÂÚÎÝËÏÙÄÊÕßÚÕßÒÏÓËÔÃÙÑÕßÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÖÇÏÊÏÑÄ
ÔÇÇÔÇØÜÚÎÛËÃÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏ¦ØÇÍË
ËÑËÃÚÎÔÆÞÚÇÚÕÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÄ
ÇÑØÜÚÂØÏÚÕßÔÎÙÏÕÆÛÇÇÔÚÏÑØÃÙËÏÇÖÄÚÕÖÒÕÏ¦ØÏÕÚÕÓÄÔÕÍÒßÖÚÄÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÓË
ÚÇÖÄÊÏÇÁÔÇÔ¦ÔÚØÇÖ¦ÔÜÙÚÇ
ÖÇØ¦ÒÏÇÈØ¦ÞÏÇÔÇÚÕÔÊÁØÔËÏÚÕ
ÑÆÓÇ¬ÕÆÚÎÎÇÒÃÑÚßÖÎÓÕØÌÂ
ËÃÔÇÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÏÙÞßØÄÐ¦ÌÔÏÇÙÓÇÖÄËÊ×ÑÇÏÖÁØÇÄÒÇÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÓÁÙÇÓÇÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Ενα βήμα πιο κοντά στη λογοτεχνική μας αυτογνωσία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΓΗΣ
Ανθολογία της νεοελληνικής κριτικής
εκδ. Σοκόλη, σελ. 941

«ΙστορίαÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝ®ÒËÃÖËÏ
ÇÖËÒÖÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇ¬ÕÕØÇÓÇÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕÚÕßÌÏÒÕÒÄÍÕßÇÔ¡ÕßÒÒ¦
 ÍÏÇÚÎÙÆÔÛËÙÂÚÎÝ
ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇËßÕÊÜÛËÃËÔ×
ÕÏßÖ¦ØÞÕßÙËÝÇÔÛÕÒÕÍÃËÝÚÜÔ
ÇÑßÛÎÔÕÆÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕß
ÇÖÇÔÕÆÚÙÕß  ÑÇÏÕØËÔÚà¦ÚÕß ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÇÒÇÏÜÓÁÔËÝßÙÚÎÓÇÚÏÑÄÝ
ÑØÏÚÏÑÄÝÓËÒËÚÎÚÂÝÕÏ×ØÍÕÝ
Ø¦ÍÎÝÁÞËÏËØÍÇÙÚËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÜÔÖØÕâÖÕÛÁÙËÜÔ
ÖÕßÛÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÕÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÑ¦ÖÕÚËÚÕÖÕÒÆÚÏÓÕÇßÚÄËØÍÇÒËÃÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝËÛÔÏÑÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝØÕáÄÔÚÇÚÕß
ÖÕÒßËÚÕÆÝÓÄÞÛÕßÚÕßËÃÔÇÏÎ
ÊÕÑÏÓÏÇÑÂÓËÒÁÚÎÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑØÏÚÏÑÂÝÐÏÕÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝ
ÓËÑØÏÚÏÑÁÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÁØÍÕßÒÒÂÔÜÔÚËÛÔË×ÚÜÔÑØÏÚÏÑ×ÔÚÕß ÕßÑÇÏÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÕÔÓÓÇÔÕßÂÒ
Ú¦Î×ÝÚÕÔÆØÜÔÇËÕÔÚ¦ØÎ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖÇØÕÆÙÇÇÔÛÕÒÕÍÃÇ
ÓËÑËÃÓËÔÇ ÒÒÂÔÜÔÑØÏÚÏÑ×Ô
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΑ ΡΑΖΟΥ

ÇÖÄÚÕÔÊÇÓ¦ÔÚÏÕ ÕØÇÂ×ÝÚÎ
¡¦ØÎËÕÊÕÙÕÖÕÆÒÕß
©ÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÌÇÔËØÄÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÏÇØÑËÃÝßÖÕÓÔÂÙËÏÝ
ÚÕßÓËÒËÚÎÚÂÎËØÍÇÙÃÇÚÕßÏ×ØÍÕßØ¦ÍÎËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÇÑËÃÓËÔÇ
ÖÕßËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÎÔ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÇÐÃÇÂ
ÚÎÔ ÇÖÇÐÃÇ ÚÜÔ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÍØ¦ÌÕßÔ¶ËÙÚÏ¦àËÚÇÏÊÎÒÇÊÂÙÚÇ
ÑËÃÓËÔÇÚÎÝÇÐÏÕÒÕÍÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÄÞÏÙÚÇÑËÃÓËÔÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝ
ÛËÜØÃÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÂ
ÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝØÞÃàÕÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÇØÕÒËÍÄÓËÔÇ®ÚÕß
ÕØÇÂÙÚÕÔÒÏÄÊÜØÕÕÓËÒËÚÎÚÂÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
Ö×ÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂËÏÙ¦ÍËÏÚÏÝ
ÛËÓÇÚÏÑÁÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÛËÜØÃÇÚÎÝÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÜØÏÓ¦àËÏ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÙÞËÚÏÑ×ÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÒ¦ÊÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÖÕßËÃÔÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÇÏ×ÔËÝÖÇÒÇÏÄÚËØÎ
ÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖ×Ý

ÎËÒÒÎÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÇÐÏÕÒÄÍÎÙËÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
¶ÚÎÔÖÕÃÎÙÎÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔ
ÑÇÛ×ÝÓÄÔÕÓËÚ¦ÚÕÔÄÒËÓÕ¦ØÞÏÙËÔÇÊÃÔËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚËÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇ
¬ÕÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÄÁØÍÕÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝßÖÂØÐËÑÇÚ¦
ÚÕÔØ¦ÍÎÚÕÑËÃÓËÔÕÚÜÔØÕÒËÍÕÓÁÔÜÔ® 
ÚÕß¦ÑÜÈÕßÕÒßÒ¦ ÙÚÎÔ ÖÕÃÎÙÎÚÕßÕÒÜÓÕÆ
ÊÏÄÚÏ ËÑÚÄÝ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÕß ÙÕÒÜÓÏÑÕÆ
ÁØÍÕßßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÁÛËÙË
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝËÖÏÙÂÓÇÔË
ÚÎÔ ÇÔ¦ÍÑÎ ÚÜÔ
ÒÕÍÕÚËÞÔ×Ô ÔÇ
ÓÎÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÇÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÇÁØÍÇÚÕßÝÑÇÏÚÁÒÕÝ
ÇÔÁÖÚßÐËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÇÖÄÙÈËÙÎÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓÁÙÇÙÚÕÁØÍÕÚÕß¬ËØ¦ÙÚÏÇ
ÙßÓÈÕÒÂÚÕßØ¦ÍÎÚÕÄÚÏÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÕÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÏÊÁÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÕÁØÍÕÚÕßÑ¦ÛËÑØÏÚÏÑÕÆÑÇÏ
ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÕßÝ
ÑØÏÚÏÑÕÆÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÙÑßÚ¦ÒÎ

ÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÚÎÔËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÊÏÇÃÚËØÎÇØËÚÂÛËÜØËÃÕØ¦ÍÎÝÚÎÔÇßÚËÔÁØÍËÏÇÚÕßÑØÏÚÏÑÕÆ
ÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÑÎÊËÓÕÔÃÇÝÓË¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÇÖÄÚÏÝÊÏÇÌÄØÜÔÒÕÍÏ×ÔÛËÜØÃËÝÁÚÙÏ×ÙÚËÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔ
ÇÏÙÛÎÚÏÑ×ÔÚÕßËØÍÇÒËÃÜÔÑÇÏÞÜØÃÝÏÊËÕÒÎÖÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈÕÒÁÝÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÙÚÇÛÓÃàËÏÚÎÔÇÐÃÇÑ¦ÛË
ÁØÍÕß©ÓËÒËÚÎÚÂÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÌÕÈ¦ÚÇÏÖÜÝÎËßØÜÖÇáÑÂÖÇÏÊËÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÍÔ×ÓÎÝÚÜÔÙÕÈÇØ×Ô
ÒÒÂÔÜÔÑØÏÚÏÑ×Ô¶ÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÄÓÜÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖÜÝÕÌÄÈÕÝ
ÚÕßÊËÔÁÞËÏÈ¦ÙÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÊËÔÖÇØÂÞÛÎÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÝÇÌËÚÎØÃÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÛËÜØÃÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÇÐÏÕÒÕÍÏÑÂÑØÏÚÏÑÂ
ßÖÂØÐËÜÙÚÄÙÕÑÇÏÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÇ
ÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖÎÃÔÇÏÑØÃÓÇÈÁÈÇÏÇÖÜÝÙÚÕÔÚÄÝÖÇØËÔÛÁÙËÜÝ®
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝÊÕÑÏÓÏÇÑÂÝÓËÒÁÚÎÝ
ÚÕßÕØ¦ÍÎÝËÖÁÒËÐËÔÇÓÎÔÑÇÚÕÔÕÓ¦ÙËÏÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑØÏÚÏÑÕÆÝ
ÖÕßËÖËÏÊÂÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÓÏÇÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÑÒÃÓÇÑÇÇÐÏ×ÔÊËÔÚÕßÝ
ÖËØÏÁÒÇÈËÙÚÕÔÚÄÓÕ±ÖÕÛÁÚÕßÓËÖÜÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÑØÏÚÏÑÕÃÄÖÜÝÕÏ ÇØÇÔÚ×ÔÎÝÇØ¦ÙÞÕÝÇØÃÑÇÝØÆÒÕÝ
ÚËØÍÏÄÖÕßÒÕÝÂßÍÁØÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÔÙÚÎÔÇÔÛÕÒÕÍÃÇÓËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÄÓÜÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÇßÚËÔÁØÍËÏ¦ÝÚÕßÝ

Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό
δίπλα σας;

ÑK{KÜËÛÉÂÓ¨³{Ð¤Ó{ÑÉ
~Ñ{ÂÑÑÙ{ÑKÒÇ³t ÜËÚ{u³È
³³o{Ó×~{${ÐÉoÒÜ{Èoo¨Ñ×ÉËØÇÈÐÓÑÐÑØV¨{ÐÒÇÈ~Ñ{
ÐÑØÂÑÑ{È
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

ÒÚ¨{ ¨ÑÌ³ÑtåÉÐÙÑ¨ÐÓÑÖiu³iØ Ð{Ü{¨³ÓVo{Ñ³Ë
ÂÓ¨É{ÑÑoÑÒÉ{ ÑÚÈ{ÒÇÉ³Ñ{
o{Ñ³iÑoÒi ÑÂÉÉ¨Ò³{ØÈÐKÒÉ{Øå~ÌÐiVo{Ñ³ËÉËÑ{Ð{ÑÑ{{Ñ¨ÐÑ³{~Ê×Öi
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÛÉÚÑ~ÑÜÖÑ~ÑÓÑ³ÉÚÉ³Ñ
Èoo¨Ñ×ÓÑVo{Ñ³Ë×KÒÐÑ{ØÙÉ
ÚÑÐ¨ÖÑÑ³Ñ³{~¨ËT¨ËØÑ~ÑÛÉÚÑ~ÑÜÖÑ~ÑÓÑÇ³ÑÈÚÑÈÐÒÇVÑÌ×ÌK
ÐÊØÉ~ÓÉ{³ÑÐÒ³{ÑÐÈ~Ñ{
Ñ~È¨É{³{Ø¨Ù~ËÉØÐÈ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Û{ÒKÑÑÓ¨È{gÑ×ÖÉËÙÑ³i
~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑg³tÛ
{T³iu³È1É¨KÒ³ÉØ~Ñ{ÓÐÑÚÑ
Ø³oÉÜËÉËÑ{³Ñ³É¨
³ÒÙ{³iØÑÚ¨{iØÑÂ{¨ÓÉ{ÑØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t ~Üi¨ÌÐØu8>©vxn²
-º>¦_³ÈÓ¨{0ÇÓ{ÐØ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0tÖÚ³È.ËÈ×Èu³ÈåÜÐÓ¨ÑÐÖ
Παραφράζοντας ελαφρώς τον τίτλο
της δεύτερης ποιητικής σας συλλογής, «από πού έρχεται η βοή»;

ÛÉ³ÓTÂÉÙ{ÑÜÖÉ{Ñ~ÌÐiå
Ó¨TÉ³Ñ{ÑÌÐÓÑÐÑØÊÑÉËÑ{
ÉÂ³É¨{~Ê{¤ÑÈ³Ìo¨Ò×tå¤
ÌÈVÌÐØV~{ÑÓ¨TÉ³Ñ{iKÊu
ÚÑ¨ÓÉ{ÑÊÐÑ³ÉÓ³{Ð{
Δεύτερο βιβλίο: συναισθήματα, αγωνίες, αντοχές;

ÑÚÓÑK{KÜËVÐ{Ñ~Ñ{Ö¨o{ÑÐÓ¨ÑVÐ{ÑÒÜÜi¨³{~ÊV×³ÒÈÐÉ
ÒÜ{³ÑÌ¨{Ñ³ÈÉoVÒÐÉVTÑ{¨ÌÐÑ³ÉVÙÉ{Ü{ÒÇÈÐÉVÉÜËÇÈÐÉV
³ÜÐÒÐÉ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός νέου πεζογράφου;

TVÑ{iÚÖ~ÒÚÉÙÈÑ³Ì³i³ÑÉ{~{ËÑØ³ÑÈÑ³ÊÈÐÉ³itÑÙÉÜ×ÊÈTÊuV
É³ÑØ³Ò³ÐÈK¨Ë~É³Ñ{É~³{ÖØÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÖØ
~Ñ{Ñ{Úi³{~ÖØ~ÌÐÈØÛÉÓT
¨~Ñ³ÒÜiiÐÉ³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØ~Ñ{Ö³ÉV×È{~ÒV³Ñ
ÚÉ{
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EPA / MURTAJA LATEEF

EPA / WILL OLIVER

SOTHEBY’S

EPA / CJ GUNTHER

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP / FRANCOIS MORI

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΑΓΔΑΤΗ

Το μεγάλωνÙ{Ñ³ÒÉÓ¨o³È
åÐÉ¨{~ÑÖ~ÑÜÜ{³ÓTi-_8x²²
¸dw¸ÆÆ¬T¨ÜoÉË³Ñ{³¬®
~Ñ{Ñ³ÉÜÉËÐÓ¨Ø³iØÓ~ÚÉiØÐÉ
³Ë³Üt0Ü{oÌ³É¨ÉËÑ{KÑ¨É³ÌUÑÂ{ÐÑÜ{³{~Ê³ÓTi~Ñ{³{ÇÒ{uÈ
Éo~Ñ{{Ò³i~É³³{³Ö³.ÖoT¨iØ0ÓTiØ³iØ³iØ Ó~ÚÉi
Ñ¨È{ÒÇÉ{ÒÑÌ®ÆÓ¨oÑmÆ
~ÑÜÜ{³ÉTVÑÒÐÉÒ³ÈØ~Ñ{~¨È×ÑËÑÌÐÑ³ÑÌØ0ÇÒÉ¨0ÇÌÈØVÙÉËT³ÑØ³ÉÖÐÑ³È¤¬Æ
Ì³ÑÒ¨T{Éi¨ÊÂiÐÉ³È¨{ÐÌ
³ÈÐ³É¨{ÐÖ

Το Chatsworth House ³iåooÜËÑÉËÑ{ÑÌÉ~ÉËÑ³ÑÚÑÈÐÑ³Ò
Ë³{ÑÐÉ³{ØÐÉoÒÜÉØÈÜÜoÓØÓ¨o³ÓTiØÉÓÑÉ¨{KÒÜÜÐÑÙ{~ÊØ×ÖiØåÊ~É{³ÛÖ~Ñ
~Ñ{³iÛÖ~{Ñ³È ³ÉKÒ{¨
×³ÈÑ¨È{ÒÇÈ³i ÓÑ
4Ì¨~iÓ~ÚÉiÐÉÉ~ÜÉ~³ÒÓ¨oÑ
³ÑÐÖÚi³ÈÜÜo³ÈØÉ
T¨³ÈË~È-²v_HÃ¤©´´m
;¦}Ý¿_º_ÓØ³{Ød.É³ÉÐK¨ËÈ ÈÜÜoÊÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ó¨oÑÑÌ³,ÓÐ¨Ñ³Ø³Öw
{Ñ'¨Ì{³

Ο ιδιοκτήτης ³iØo~ÑÜÉ¨Ë_X_©
³(Ñ¨Ë{V'{ÜËÉ³ÓØVÑ¨È{ÒÇÉ{³Ó¨o³È ÈoÓ{È ³ÉÜÑ~¨ÈÒtÈÑË~ÉØ³ÈåÜoÉ¨ËÈ³Ñ
Ù{ÑÐÉ¨ËÐÑ³Ò³ÈØuÝÈ³Ì³Ó¨o
³ÑÈ³Ë³i~É¨Ì×Ñ³ÑVÓÉ{³ÑÑÌ
Ó¨ÉÈÑÉÌØT¨ÌÈVØÓ¨o³È
³ÉÜÑ~¨ÈÒ~Ñ{Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³¨Ñ
³iÑ¨{{Êo~ÑÜÉ¨ËÐÑÇËÐÉÒÜÜÑ
Ó¨oÑ³ÈÇo¨Ò×ÈåÊ~É{É{Ù{³iÈÉËTÉÙÉ{ÓÑÓ¨o³È ³ÉÜÑ~¨ÈÒÉ¨Ì×Ñ³iÓ~ÚÉi³
ÖK¨~Ñ{Ë³ÉÉÌ³{ÓTÉ{Ð{Ì³i³ÉØÐÉ³Ó¨oÈ³ÈÑÊ~É

Για όλο³~ÑÜ~ÑË¨{~Ñ{Ø³{Øl.É³ÉÐK¨ËÈÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{³ÙË
iÓ~ÚÉi³iØåÐÉ¨{~ÑËÙÑØ×³o¨Ò×È.Ë³{.Ó¨ÐÑV³i Ú{~Ê({Ñ~ÚÊ~i(¨o¨Ñ×{
>²x>&¦²¦>x²>_¦Ã ®lT¨i×³o¨Ò×ØÉËÑ{Ù{ÒiÐio{Ñ³Ñ
×³o¨Ñ×{~Ò¨³¨Ó³ÑoÈÑ{~É
×Ñ³Ñ³{~ÖØ¨ÌÜÈØ.³ÙËV
ÉÐ{ÑÐÉoÒÜiÑÑÙ¨Ð{~ÊVÑ¨È{ÒÇÉ{É¨ËÈlÆÓ¨oÑVÐ{ÑÉ{ÜoÊ
ÑÌ³ÑÐÓÑ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¤¬Æ
ØÊÐÉ¨Ñ$¨{ÐÓÑÓ¨oÑÉ~³ËÚÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò

ΕναςÜÌ~Üi¨Ø~ÌÐØÉËÑ{³Ñ
³Èo¨Ñ×ÉËÑ³iÑoÙÒ³i³i
{³¨{~ÊÑo¨ÒK{KÜËÈåÜwÈ³ÑÑÐË0Ñ³{~Ò³Èo¨Ñ×ÉËÑ³
{³¨{~Ì~Ó³¨ÉËÑ{ioÊÉ{ÙÊÐÑ³Øo{ÑÉ~Ñ³³ÒÙÉØÓÈØ³È
¨Ò~t0ÈÈÐÉ³{~ÓØÉ×iÐÉ¨ËÙÉØVK{KÜËÑ¨Ñ~{Èoo¨Ñ×Ó~Ñ{¨É~Üo{~ÓØÑ×ËÉØÌ³Ñ
ÓTÈÐÉÉ~ÜoÓØuVÜÓÉ{{Ù{~³Ê³iØÉÌØÑÌ³Ñ³Èo¨Ñ×ÉËÑt${
³{ÐÓØÐÑØÉËÑ{ÜÖTÑÐiÜÌ³É¨ÉØ
ÑÌ³ÑÑ³Ë³{TÑ³Èo¨Ñ×ÉËÑ³È
ÉÂ³É¨{~Öu

Μαξιμαλιστική τέχνη

Οι θησαυροί του Chatsworth

Ενας «νέος» Ντελακρουά

Εκθεση της Σίντι Σέρμαν

Τα ιστορικά τυπογραφεία

FELIX VALLOTTON / MAIRIE DE BORDEAUX / F. DEVEL

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

åÌ³(Ñ¨Ë{³ÐÓÐV³ÑTÑ¨Ñ~ÐÑ³Ñ³ÈÉoÒÜÈ(ÜÓÐÈ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Υπάρχουν àÜÍØ¦ÌÕÏÓËÍ¦ÒÎÝÖÔÕÂÝ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÍÔÜÙÚÕÃÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÚÕÕÖÕÃÕÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÊËÔ
ÊÏÇÛÁÚËÏËÏÊÏÑÂÍÔ×ÙÎÁÞËÏÇÑÕÆÙËÏÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÕßªËÔÕß¦ØÚÕß
ÑÕÍÑÁÔÂÚÕßÇÔÑÕÍÑÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÄÓÜÝÌÚÏ¦ÞÔËÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÜÔÏÊË×ÔÑÇÏÚÕßÝÑÆÑÒÕßÝÚÕßÊÎÓÄÙÏÕß
ÍÕÆÙÚÕßÂÇÑÄÓÎÖÏÕÙßÞÔ¦ÇÖÄ
ÚÎÔËÌËßØËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÚÄÒÓÎËÓÖÔËßÙÓÁÔÜÔËÖÏÓËÒÎÚ×ÔÚÁÞÔÎÝ¬ÕÄÔÕÓÇÚÕßàÜÍØ¦ÌÕß-tSP_
=HSSV[[VU ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄ

ÙÚÕßÝÌÏÒÄÚËÞÔÕßÝÑÇÏÙÚÕßÝÓËÒËÚÎÚÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝ
ÙÚÏÝÇÖÇØÞÁÝÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÚÄÙÕÍÔÜÙÚÄÙÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÑÕÏÔÄÊÃÑÜÝÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÑÇÛ×ÝÕÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎÜà¦ÔÔÎÇÒÒ¦ÖÕÒÏÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÝÇØÏàÏ¦ÔÕÝ
-tSP_=HSSV[[VUßÖÂØÐËÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÓÏÇÝÖÕÒÆËßÇÃÙÛÎÚÎÝ
ÖÚßÞÂÝÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕß ÕßÑÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÕÔ
ÍÑØÕßÖ¦ØËÏÑÇÔËÃÝÛÇÚÕÔÚÕÖÕÛËÚÕÆÙËÙÚÎÔÃÊÏÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÓËÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÕßÑÇÏÑÕØßÌÇÃÕßÝ

ËÖÃÙÎÝàÜÍØ¦ÌÕßÝÔÚÕß¦ØÕßÏÍÏ¦ØÏËØ¡ÖÕÔ¦ØÑÇÏ¡ÕØÃÝÔÚË
ÒÇÓÁÔÑ©-tSP_=HSSV[[VUÂÚÇÔÓÏÇ
ÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÁÑÌØÇÙÎÝÙËÖÕÒÒ¦ÓÁÙÇàÜÍØÇÌÏÑÂÞÇØÇÑÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÛÁÇÚØÕ
ÑÇÏÙÇÌ×ÝÁÔÇÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÚÕßÇÔ¦ÊßÙÂÚÕßÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÇÝËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÓËÚØÄÖÕ
ÛËÇÓÇÚÏÑÄÇÖÄÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÁÜÝÚÏÝ ËÖÚËÓÈØÃÕßÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÓË
ÁØÍÇÚÕß-tSP_=HSSV[[VUÃÔÇÏËÖÃ

ÚÎÝÕßÙÃÇÝÓÃÇÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖØÕÝÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÚÎÝÔÇÍÔÜØÃÙËÏÁÔÇÔ
¦ÐÏÕËÑÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÓËÚÇÈÇÚÏÑ×Ô
ÞØÄÔÜÔ  
©-tSP_=HSSV[[VUÁÌÚÇÙËÙÚÕ
ÇØÃÙÏÔËÄÚÇÚÕÝËÚ×ÔÖØÕËØÞÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÕÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÓËÏÔËÙÚÎ
ÇÒÒÃÇ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÑÇÏÇÖÄÚÕ ÂÚÇÔ¦ÒÒÕÝÖÕÒÃÚÎÝ¬ÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÑÏÔÂÛÎÑË
ÙËÁÔÇÔÂÖÏÕÓËÚÇÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÓÄ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÙÇÚÃØÏàËÚÎÔ
ÓÖÕßØàÕß¦àÜÂÇÒÒ¦ÊËÔËÖÏÞËÏØÕÆ-

ÙËÚÎØÂÐÎÄÖÜÝ¦ÒÒÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕßßÚÄÚÕÁÑÇÔËÇØÍÄÚËØÇÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÇËÃÞËÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊÎÇÖÄ
ÚÕ ÂÚÇÔÊÏ¦ÙÎÓÕÝÍÏÇÚÏÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÕßÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÙÇÚÏØÏÑÁÝ¡ËÚ¦ÚÕÔÖÒÕÆÙÏÕ
Í¦ÓÕÚÕßÚÕ Õ-tSP_=HSSV[[VU
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎ
ÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÙÌÇÒÂÝ
ÑÇÏÖØÕÞÜØ¦ËÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÚÁÞÔÎ
ÖÕßÚ×ØÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÕÏÔÄÞ¦ØÎÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÙÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×Ô
ÚÕßÕÔÊÃÔÕß

ÚÎÝÌØÕÊÃÚÎÝÇßÚÄÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÕÄØÍÏÕÁÞÇÔËÍÏÇÒÃÍÕÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÑÇÏËÔÙ¦ØÑÜÔËÚÎÔ
ÕØÓÂÚÕßÄÖÕÏÕßÛËÕÆÁÛÇÏÔË®
ÍÏÇÔÇÇÔÇÙÚÎÛËÃËØÃËØÍÎÖ¦ÔÚÜÝ
ÇßÚÂÎÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÄÙÕÑÇÏ
àÜ×ÊÎÝÇÑÇÚÇÔÃÑÎÚÎØÕÖÂÖØÕÝ
ÚÎÊÇÖ¦ÔÎÖÕßËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÑÇÚ¦
ÚÇÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇËÕØÚÇÙÚÏÑ×ÔÊÏÇÞÆÙËÜÔÜÝËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÚÎÝÛÁÒÎÙÎÝ
àÜÂÝ®ËÏØÜÔËÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÄØÍÏÕ
ÊËÔÁÞËÏÜÝÑÆØÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÚÕÙËÐÇÒÒ¦Ñ¦ÛËËÕØÚÇÙÚÏÑÄÐËÌ¦ÔÚÜÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÊßÔ¦ÓËÏÄØÍÏÕ®
ÍØ¦ÌËÏÕ¡ÇØÓÖÁÑ©ÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÓÕßßÖËÔÛßÓÃàËÏÚÎØÃàÇÚÎÝÒÁÐÎÝ
ÄØÍÏÕ®!ÕØÍÂÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÓÜÝ
ÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÁÐÇÉÎÝ©ØÍ¦Ü!ÑÇÃÍÕÓÇÏÇÖÄÚÕÔÖÄÛÕ ÇÃÍÕÓÇÏÒÏ×ÔÜÞ¦ÔÕÓÇÏ¶ÖËÛÇÃÔÜ©ÖÜÝÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÓÏÇÁÑØÎÐÎÕØÍÂÝÖÕßÁÞËÏÖ¦ÔÚÕÚËÑ¦ÚÏÚÕÓËÛßÙÚÏÑÄÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÓÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÙÖÇÚ¦ÒÎ
ÁÔÇÐÄÊËÓÇÛÁÒÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÄ-

ÚÎÚÇÝÍÏÇàÜÂÇÔÚÒËÃÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÎÝÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇÖ×ÒËÏËÝàÜÚÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÎÄØËÐÎÚÕßÄÔÚÕÝÍÏÇ
àÜÂÇÔÇÈÇÖÚÃàËÚÇÏÙÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂ
ÇÖ×ÒËÏÇËÇßÚÕÆ®
ÔÇÝÓÏÑØÄÝÛ¦ÔÇÚÕÝÓË¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇ¶ÂÇÒÒÏ×ÝÖÕÒÒÕÃÓÏÑØÕÃÛ¦ÔÇÚÕÏ!ÁÑÙÚÇÙÎËÑÚÄÝÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝ
ÓÕßÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ!ÈÍÇÃÔÜËÑÚÄÝ
ËÇßÚÕÆ¶Ñ¦ÚÏÄÓÜÝÖÕßÏÙÕÊßÔÇÓËÃ
ÓËÇÖ×ÒËÏÇÑ¦ÛËËÒÁÍÞÕßÑ¦ÚÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÍÏÇÑ¦ÛËJVU[YVSMYLHRÖÕß
ÙÁÈËÚÇÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¶ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÙÞËÊÄÔÍÏÇÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒ¦ÙÓÇ
ÖÕßÖËØÖ¦ÚÎÙËÖ¦ÔÜÙËÇßÚÂÚÎÎ
¬ÕÄÚÏÑ¦ÚÏÖØÁÖËÏÔÇÞ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÝÚØÕÓ¦àËÏ
ÇÏÄÓÜÝÚÕÑ¦ÔÕßÓËÑ¦ÛËÓÁØÇ
ÇßÚÄÑÇÏÞÜØÃÝÄØÍÏÕ!Ñ¦ÛËÓÁØÇÚÕ
ÖØÜÏÔÄÐÆÖÔÎÓÇÓËÚ¦ÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÆÖÔÕÚÕÔÇÊËÒÌÄÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÙÕßÊÃÔËÏÚÎàÜÚÏÑÂÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οργάω: καίγομαι από τον πόθο
Είναι Ñ¦ÚÏÖÕßÕÑÆØÏÕÝÑØÏÊÏ¦ÈÇÙË
ÙÚÕ5L^@VYR4HNHaPUL!Ö×ÝÍÆØÏÙË
ÕÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑÚÎÙÑÎÔÂÚÕß
ÚËÒËÚÕßØÍÏÑÕÆÙËÐÕßÇÒÏÑÕÆÕØÍÃÕß
ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÚÇÏÔÃÇ¡¦ÚÏÇ
ËØÓÎÚÏÑ¦ÑÒËÏÙÚ¦®
×ÝÐËÑÃÔÎÙËÜÝÑ¦ÚÏÇÌÇÏØËÚÏÑÄÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÕ ÏÕÆÓÖØÏÑÇÖÇÃÚÎÙËÔÇÈÍËÏ
Ñ¦ÚÏÖÕÒÆÖÏÕÚÕÒÓÎØÄÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÄÓÜÝÚÎÓßÙÚÎØÏÇÑÂÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ©ÚÇÔÖØÕÈÒÂÛÎÑËÎ
ÚÇÏÔÃÇ®ÛßÓ¦ÚÇÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÄÙÕÏ
ËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÓÁØÕÝÙËÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÄØÍÏÇÖÇØÚÕÆàÇÂÚÇÔÎÒÁÐÎÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÖÕßÖØ×ÚÕÝËÏÙÂÍÇÍËÕ
ËÒÃÔÓÕßÁÒËÍÇÔÖÜÝÎÊÏÑÂÚÕßÝ
ËÓÖËÏØÃÇÊËÔËÃÞËÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÄØÇÓÇÚÕß ÏÕÆÓÖØÏÑ®©ÞÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÊËÔËÃÞË¬ÕÔ ÏÕÆÓÖØÏÑÊËÔ
ÚÕÔËÔÊÏÁÌËØËËÊ×ÕÇÍÕØÇÃÕÝØËÇÒÏÙÓÄÝÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÄØÍÏÇÄÒÎ
ÎÙÎÓÇÙÃÇÊÃÔËÚÇÏÙÚÕÖØÇÑÚÏÑÄ
ÙÚÕßÊØÇßÒÏÑÄ®ÓÁØÕÝÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ© ÏÕÆÓÖØÏÑÄÓÜÝÇÔÁÚØËÐË

Το όργιο δεν έχει ως
κύριο χαρακτηριστικό
το σεξ, αλλά «κάθε
εορταστικό ξεφάντωμα
είναι ένα δυνάμει όργιο»,
γράφει ο Μαρμπέκ.
ÙÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÓÏÇÝÖÏÕÇØÞÁÍÕÔÎÝ
ÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÝÚÜÔÕØÍÃÜÔÜÝÓÏÇÏËØÂÑÇÃÚÕÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎÚËÒËÚÕßØÍÃÇÔÕÃÍÜÚÕËÐÏÑÄ
ÚÎÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ®ÙËËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕß
¢ÏÒÃÖÔÚÏ¢ÕÒÑÄÖÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ÇÒÁÔÚÎÓÚÌØÏ¦ÔÔÎ ÇßÑÏ¦
ÑËÃÓÇÛÇÃÔÜÇÖÄÚÕÔÕØà¡ÇØÓÖÁÑ
ÄÚÏÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÕØÍÃÕßÇÔÂÑËËÐ
ÕØÏÙÓÕÆÙÚÕÖËÊÃÕÚÕßÏËØÕÆÚÏÝ
ÇÞÇÒÃÔÜÚËÝËÑÙÚÇÚÏÑÁÝÚËÒËÚÁÝÖØÕÝ
ÚÏÓÂÔÚÕßÏÕÔÆÙÕßÚÎÝ ßÈÁÒÎÝÂ

Σκηνή ÑÌ³³ÉÜÉ³È¨o{~ÌÉÂÈÑÜ{~ÌÌ¨o{³iØ³Ñ{ËÑØtÒ³{ÑÉ¨Ði³{~Ò
~ÜÉ{³ÒuV³È~Ö~É{ÈÒÐÑ³Ø³ÈÐÉoÒÜÈ.³ÒÜÉÍ{ÖÐ¨{~
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Θα ήθελα να συνεχίσω στο Εθνικό
Ο Στάθης Λιβαθινός μάς μιλάει για το έργο του, τις «Ικέτιδες» και τον μεταμοντερνισμό, που «ευτυχώς πεθαίνει»
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Σχεδόν ÊÆÕÓÂÔËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÒÂÐÎ
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÑÇÏÒÃÍËÝÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÑÁÚÏÊÜÔ®ÙÚÎÔ
ÖÃÊÇßØÕÕÚ¦ÛÎÝÏÈÇÛÏÔÄÝÒÁËÏ
ÖÜÝÎÚØÇÍÜÊÃÇÚÕßßØÏÖÃÊÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙÑÎÔÕÛËÚËÃÁÞËÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏËÔÄÝÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÕÆ®
ËÜØËÃÄÚÏÙÜÙÚ¦ËÖÏÒÁÍËÏÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÖÃÊÇßØÕÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÓÄÒÏÝ
ÎÚØÃÚÎÌÕØ¦ÍÏÇËÑËÃÔÕÔÙÚÕÇØÍÕÒÏÑÄÛÁÇÚØÕ ÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ!Ç
ÂÛËÒÇÔÇÙßÔËÞÃÙÜÜÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÇÒÒ¦ÇÔÇßÚÄÊËÔ
ÙßÓÈËÃÛÁÒÜÔÇÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙÜÚÕ
ÛÔÏÑÄÓËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÁØÍÕ®
ØÕÙÊÕÑ¦ÔÇËÃÔÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÖÕß
ÓÖÇÃÔËÏÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÇ
ÁÖØËÖËÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÁÔÇÝÙÆÍÞØÕÔÕÝÑÇÏÇÐÏÕÑØÇÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝËÖÏÒÕÍÂÝØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇËÑËÃÛÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËßÚÄÖÕß
ßÖÕÙÚÎØÃàÜËÃÔÇÏÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÙËÖÕÏÕÔÇØËÙÚÄÝ®
×ÝÚÕßÌ¦ÔÎÑËÕÚØÄÖÕÝÖÕß
ÞËÏØÃÙÚÎÑËÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
¡ßØÙÃÔÎÕØÓÖ¦ÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÜÔÊÏËßÛßÔÚ×ÔÚÜÔËÖÕÖÚËßÄÓËÔÜÔÌÕØÁÜÔÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕß"ËÔÛÇÑØÃÔÜÚÎÔßÖÕßØÍÄÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏ
ÛÁÒËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÇÖÏÙÚËÆÜ
ÚÎÝ¢ÕÈ¦ÓÇÏÄÚÏÊËÔßÖÂØÞËÕÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÕÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÄÖÜÝ
ÖØÁÖËÏ®Ë¦ÒÒËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÈÁÈÇÏÇÎÛÎÚËÃÇ¦ÒÒÜÔÊÏËßÛßÔÚ×Ô
ÇÔÇÔË×ÛÎÑËØ¦ÍÓÇÚÏÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔÛÁÒÜÔÇÛÃÐÜ©ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÊÎÒ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÁØÍÇ®

«Προσδοκώ ÑÉËÐÑ{³ÉÜÉÈ³ÑËØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÌØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØÈ
ÐÑËÉ{ÐÉÜ{³{~ÊÑÌ×ÑiuV
ÜÓÉ{.³{KÑÚ{ÌØ

Δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί ο Νικήτας
Τσακίρογλου, ο Γιώργος
Κιμούλης, η Λήδα
Πρωτοψάλτη αλλά
και νεότεροι συνάδελφοί
τους δεν έχουν
μια σταθερή βάση
στο Εθνικό.

Επιτυχημένη θητεία
ÛÎÚËÃÇÚÕßÇÖÄÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËËÖÏÚßÞÂÝ
¡ËÖÕÒÒÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝ
ÚÇÛËÇÚØÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÙËÙÜÌØÕÔÏÙÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÙËÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏ
ÇÙßÔÄÊËßÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÃÙÎÝÇÖËßÛËÃÇÝÙßÔÊÁÙËÏÝÓËÚÕÑÇÔ¦ÒÏÚÎÝ
ÕßÒÂÝÊÃÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÑÇÏÙËÇÑØÏÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÛÔÏÑÕÆÚÇÔÄÓÜÝÑÇÏÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÙÖÕßÊ×ÔÎÃÊØßÙÎÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÙÚÎÔÔÜÚÁØÇØÇÓÇÚÏÑÂÞÕÒÂÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÚÕ¡ÏÑØÄÛÔÏÑÄÕÏÙßÔÁØÍËÏËÝÓË
¦ÒÒÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝÕÏÊÏËÛÔËÃÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÎÚÏÓÕÒÕÍÏÇÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑ¦©Ú¦ÛÎÝÏÈÇÛÏÔÄÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÚÕÛÁÇÚØÕÊËÔÞØÜÙÚ¦ËÏÖÕßÛËÔ¦ÃÔÇÏßÍÏÁÝÈÏ×ÙÏÓÕ
ÓËÇØÑËÚ¦ÍËÓ¦ÚËÝÚÏÝÙÑÎÔÁÝÌÁÚÕÝ
ÞÜØÃÝÞØÁÎÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÄÒÕÏÕÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÃÊÏËßÛßÔÚÁÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕËÍ×¬ÕÇÌÂÔÜÓËÓÏÇÓÏÑØÂËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÑÇÏ

Ο θεατρικός πανζουρλισμός έχει μια γενικώς
αποδεκτή μετριότητα
με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Το μέτριο έγινε καλύτερο. Εχουμε πρόβλημα
με την εκπαίδευση και
την υπερκατανάλωση
θεάτρου.
ÓÏÇÚÏÓÕÒÕÍÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕÒÆÖÏÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎÞØÕÔÏ¦¡ÎÔÐËÞÔ¦ÚËÄÚÏÓÁÞØÏÑÇÏJHWP[HSJVU[YVSZ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÓËÚÇ
ÁÐÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÚÏÝÁÑÚÇÑÚËÝ
ËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÖÕßÖ¦ÔÚÇÁÖÇÏØÔË
ÚÕÛÔÏÑÄÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÚÇÑÇÚÇÌÁØÇÓËßÚßÞ×Ý
ÙÚ¦ÛÎÑÇÔÑÕÔÚ¦ÓÇÝÞÕØÎÍÕÃ®
ßÚÄÖÕßÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇÑ¦-

«Αυτό È~ÒÉ{¤ÑÈ³Ì³Ó¨o È¨{ËÙiØÉËÑ{ÑÙÉËÂÉ{Ì³{ÑÓÑØÒÚ¨ØÙÉÉ¨ÒÉ{ÑÌ³iÚiÜÈ~ÊÜÉÈ¨Ò³iØ×ÖiØ³ÈVÙÉÚÑoËÉ{³ÓKÑÚÖØ~Ñ{È{Ñ³{~ÌØ({ÑÉËÑ{iÚiÜÈ~ÊÜÉÈ¨Ò« ËÑ{iÐi³¨{~ÊVioÈÑ{~ÉËÑViÈÐÌ{ÑViÑÑË³iiViÙÖÑÐiViÉ{ÐÊu
ÔËÏËÃÔÇÏÔÇÙßÙÚÎÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÎ
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÕßÛÔÏÑÕÆÍÏÇÚÃÎ
ßØ×ÖÎÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÕØÃàÕÔÚÇÊÆÕ
ÞØÄÔÜÔÄÚÇÔÎÛÎÚËÃÇÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂËÊ×ËÃÔÇÏÚØÏËÚÂÝ®ÖÃÙÎÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕÔ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÖÕßÛÇÙÚÎØÃàËÏÚÏÝÇÐÏÄÒÕÍËÝÊÕßÒËÏÁÝ×ÙÚËÔÇÓÁÔÕßÔÙÚÕ
ØËÖËØÚÄØÏÕÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÏÞÛËÃÎ
ÖÇØÇÓÕÔÂÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÎÛÕÖÕÏ×Ô
ËÔÓÖÕØ×ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÍÏÇÚÃÕ
§ÏÑÂÚÇÝ¬ÙÇÑÃØÕÍÒÕßÕÏ×ØÍÕÝ
ÏÓÕÆÒÎÝÎÂÊÇØÜÚÕÉ¦ÒÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏÔËÄÚËØÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÓÏÇÙÚÇÛËØÂÈ¦ÙÎÙÚÕ
ÛÔÏÑÄ§ÇßÖÎØËÚÕÆÔÚÕÛÔÏÑÄÕÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÏÇÖ»ÄÒËÝÚÏÝÍËÔÏÁÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÛË¦ÚØÕßÑÄÓÎÔÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔÁÞËÏÇÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÖÕß
ÌÚÏ¦ÞÚÎÑÇÔ®
ÇÏÄÓÜÝÇÃÚÎÙÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÝÒÁËÏÄÚÏÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇßÖÕÈ¦ÒËÏØÄÙÌÇÚÇÓÇÝËÔÎÓÁØÜÙÇÔ
ÄÚÏÙÚÇÓÇÚ¦ËÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇßÖÕÈÕÒÂÝßÖÕÉÎÌÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÙßÔËÞÏÙÚËÃÍÏÇÚÃÊËÔÐÁØÜÚÏ
ÛÇÑ¦ÔËÏÕËÖÄÓËÔÕÝßÖÕßØÍÄÝÛÇ
ßÖÕÈ¦ÒÜÑÇÏËÍ×®

«Ενα δύστροπο έργο»
ËÇßÚÂÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÓË
ÇÔ¦ÓËÏÑÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÕÚÏÈÇÛÏÔÄÝÑ¦ÔËÏÖØÄÈËÝÍÏÇÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®
ÚÕßßØÏÖÃÊÎØÍÕÖÕßÇÔÁÈÎÑËÇÖÄ
ÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÓÃÇÑÇÏÓÄÔÕÌÕØ¦ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÚÕ ÇÖÄÚÕÔ
¬¦ÑÎ¡ÕßàËÔÃÊÎÚÕÔËÇÚØÏÑÄ©Ø-

ÍÇÔÏÙÓÄ ÆÖØÕßÖØÏÔÇÖÄ ÞØÄÔÏÇ
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ§ÃÑÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ
¬×ØÇÚÇÊÆÕÛÁÇÚØÇÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÁÕÇÔÁÈÇÙÓÇÃÔÇÏÁÔÇÊÆÙÚØÕÖÕÁØÍÕÄÖÜÝÄÒÇÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇËÔÇÔËÈÇÃÔËÏÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÃ
ÊËÔÁÞËÏÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÖÕßÛÇ
ËÐÕÓÇÒÆÔËÏÚÏÝÍÜÔÃËÝÑÇÏÛÇÚÕÌÁØËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕ
ÚÇÒÁÔÚÕËÔÄÝÎÛÕÖÕÏÕÆ®
ßÖÄÛËÙÎÓÕÏ¦àËÏÇÖÒÂ!©ÏÓÎÚÁØËÝÚÜÔØÍËÃÜÔÙÚØÇÚÎÍ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÙÚÎÂÈÇÖÕÒËÓ×ÔÚÇÝÙÚÕÖÒ¦ÏÚÕßÕÒßÔËÃÑÎÖØÕÙÖÁÌÚÕßÔÏÑÁÚÏÊËÝÙÚÕÔ
ÈÜÓÄÚÎÝÂÓÎÚØÇÝÙÚÎÔÒËßÙÃÔÇÎÚÕÆÔÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÎÙÁÇ
ÈÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝÛÂÔÇÝÍÏÇÚÃÕÏÎÈÇÃÕÏÑØÇÚÕÆÔÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÑÇÏÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÚÎÔÚÇÌÂÚÕßÝ¡ÎÔ
ÐËÞÔ¦ÓËÖÜÝÓÎÚÁØËÝÖ¦ÒËÉÇÔÔÇ
Û¦ÉÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÑ¦ÖÕÚËÙÚÎÔ
ÆÖØÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔØÓËÔÃÇ
ÑÇÏÇÒÒÕÆ©Ï¸ÑÁÚÏÊËÝ¹ËÃÔÇÏÓÏÇ
ßÖÇØÐÏÇÑÂÚØÇÍÜÊÃÇÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ËØÎÓÏ¦ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß®
ÃÔËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÏ×ØÍÕ ÕØÕÖÕÆÒÎÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÚÕßÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÖÃÊÇßØÕÑÇÏËÃÓÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝÑÇÏÖËØÂÌÇÔÕÝÍÏ»ÇßÚÄ©
ßØÏÖÃÊÎÝÊËÔÇØÑËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÇÒÒ¦ÁÞËÏÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏßÌ×Ô
ØßÛÓ×ÔÚÄÔÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔ® ÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÙÑÎÔÕÛËÚÏÑ¦ÖËÏØÇÓÇÚÃÙÚÎÑË
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊËÔËÃÞËËØËßÔÂÙËÏ
ÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝÓËÚØÏÑÂÝÖÕßÖÁØÇÙËÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÏÇËÓÁÔÇÁÞËÏ

ÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÕÒÄÍÕÝËÜØ×
ÁÍÑÒÎÓÇÄÚÏÚÇÇØÞÇÃÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙËÁÔÇÔÈÇÛÓÄÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ®
ÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÕÏÑÁÚÏÊËÝÊËÔËÃÔÇÏÞÇØÕÑÇÓÁÔËÝÍßÔÇÃÑËÝÃÔÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÑØßÓÓÁÔÇÙÚÎ
ÓÕØÌÂÍßÔÇÏÑ×ÔÚÇÕÖÕÃÇÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÔÇËÍÑÇÛÏÊØßÛÕÆÔÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝ
ÇÐÃËÝËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔ
ÇÐÏ×ÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÎÓÕÑØÇÚÃËÝÍÔÜØÃÙÇÓËÖÕÒÒÁÝÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖ»ÇßÚÁÝËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÌÕØÁÝËÒÇÚÚÜÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÓÕÏØÇÃËÝ®

Εγωιστική πρωτεύουσα
ËÓÏÇËÖÕÞÂÛËÇÚØÏÑÂÝÖÕÒßÍÒÜÙÙÃÇÝÚÏÖÏÙÚËÆËÏÕÚÏÈÇÛÏÔÄÝÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÛÁÇÚØÕ"ÁÓË
ËÒÒÎÔÏÑÄÛÁÇÚØÕÇÒÒ¦ÙÚÎÔÕßÙÃÇ
ÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙÚÎÔßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔÎÛËÇÚØÏÑ¦ËÍÜÏÙÚÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÇÃØÔÕßÓËÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚÕÌßÚËÆÕßÓËÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÍÔÕ×ÔÚÇÝÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇ©ÛËÇÚØÏÑÄÝÖÇÔàÕßØÒÏÙÓÄÝÁÞËÏÓÏÇ
ÍËÔÏÑ×ÝÇÖÕÊËÑÚÂÓËÚØÏÄÚÎÚÇÓË
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝËÐÇÏØÁÙËÏÝ¬ÕÓÁÚØÏÕÁÍÏÔËÑÇÒÆÚËØÕÞÕßÓËÖØÄÈÒÎÓÇÓË
ÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÚÎÔßÖËØÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÛË¦ÚØÕß®
ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÛËÜØËÃÄÚÏÖÇÏÇÔÃàÕßÓËÚÕÖÁÔÛÏÓÕËÓÈÇÚÂØÏÕÚÕß
ÓËÚÇÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÖÕßËßÚßÞ×Ý
ÖËÛÇÃÔËÏ ¦ÖÕÏÕÏÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÄÚÏÓË
ÚÕØËÇÒÏÙÚÏÑÄÖÕÏÎÚÏÑÄÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÛÁÇÚØÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÈÇÛÏ¦ËÔÇÙÞÄ-

ÒÎÙÎÑÄÓÇÑÇÏÎÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÇ
ÖÇØËÐÂÍÎÙÎÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÇÒÏ¦ÔÁÈÒËÖËÖÕÒÒ¦ÇÖ»ÄÙÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÕÙËÈÕÒÄÔÚ¡ÁÍÏËØÞÕÒÔÚÛÇÍËÒÕÆÙËÍÏÇÚÃËÑËÃÔÕÝ
ÚÇÊÕÑÃÓÇÙËÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»»§ÕÓÃàÜÄÚÏËÖÏÙÚØÁÌÕßÓË
ÓËÍØÂÍÕØÕßÝØßÛÓÕÆÝÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÉßÞÂÝ®
ÁËÏÄÚÏÈÒÁÖËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÊÕßÒËÆÕßÔÞÜØÃÝÔÇÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÕÚË
Ö¦ÛÕÝ©ÚÏÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÙÇÔÑ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÕÑÇÛÁÔÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÔÁÕÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÖÕßÇÍÜÔÏÕÆÔ®ÚÁÑËÚÇÏÑÇÏÙËÁÔÇÙÆÓÖÚÜÓÇ!ÒÁÖÜÁÒÒËÏÉÎÂÛÕßÝÑÇÏÈÇÛÆÚËØÎÝ
ÙËÓÔÄÚÎÚÇÝ ÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÔÏ×ÛËÏÝ
ÄÚÏÛÁÒËÏÝÔÇÖÏ¦ÙËÏÝÑ¦ÔÇÊßÕÑÇÏ
ÔÇÚÕßÝÖËÏÝ¸ÖÇÏÊÏ¦ÙËÓÔÄÚËØÇ»»
¡ÖÕØ×ÔÇÐËÞÜØÃÙÜÚÕßÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ¬ÕßÝÈÁÈÇÏÕßÝÚÕßÝ
ÛËÜØ×Ñ¦ÖÜÝËØÇÙÏÚÁÞÔËÝ©ÇÈÁÈÇÏÕÝÁÞËÏÚÇÑÇÒ¦ËÑËÃÔÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÛÇÚÕÔÑ¦ÔÕßÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇ
¬ÕÖØÜÚÕËÃÖËÕÇÙÃÒÏËÌ®
ÏÇÚÕÊÏÑÄÚÕßÓÁÒÒÕÔÊËÔÁÞËÏ
ÙÞÁÊÏÇÇÑ¦ÔËÏÊÏÑÄÚÕßÛÁÇÚØÕÂ
ÛÇÙÚØÇÌËÃÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ"ÒÏ¦ÊÇ®ÚÕß¦ÌÎÙËÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÎ
áÔÚÇ®ÙÚÎÔ©ÖËØÇ§ÚËÇ¡ÕÔÁ®ÙÚÕÁÒÍÏÕÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÛÔÏÑÄÛÁÇÚØÕ ÃÔÇÝ¯©ÚÇÔÁØÛËÏÎÙÚÏÍÓÂ
ÛÇÇÑÕÆÙÜÚÎÌÜÔÂÓÁÙÇÓÕß®ÐËÌËÆÍËÏÍËÒ×ÔÚÇÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ποιητικός Σοστακόβιτς από τη χαρισματική Γιούτζα Ουάνγκ
ÖÕßÁÞËÏÖÇÃÐËÏÙÚÎÔÛÂÔÇÁØÍÇ
ÇÖÄÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕßÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝËÖÏÚßÞÁÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÓÇÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÊßÚÏÑÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÙÌÇÒ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÄÄÚÏÑÇÏÚÇÚØÃÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕß
ËÖÁÒËÐËÔÇÖÇÃÐËÏËÑÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÂÚÇÔÓËÚÇÍØÇÌÁÝÇÖÄÁØÍÇÌÜÔÎÚÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝ!ÁÔÇÚØÇ-

Η διάσημη Κινέζα
πιανίστρια απέδωσε
με σπάνια μουσικότητα
ένα ευρύτατο
ρεπερτόριο.

Τη «Γαλάζια ραψωδία», ³¸³Ó¨³³È.³Ñ~ÌK{³Ø~Ñ{×i³{~Ò
Ó¨oÑÉÐÉ³Ño¨Ñ×ÊÓÑ{ÂÉi{Ö³ÇÑ$ÈÒo~

ÍÕÆÊÏÚÕßÕÆÓÖËØÚÚÕÔ²ÕØÄ
ÚÜÔÓÇÑÇØÃÜÔÖÔËßÓ¦ÚÜÔ®ÇÖÄ
ÚÎÔÄÖËØÇ©ØÌÁÇÝÑÇÏßØßÊÃÑÎ®ÚÕßÑÒÕßÑÑÇÏÓÃÇ¦ØÏÇÇÖÄ
ÚÎÔ ¦ØÓËÔ®ÚÕß¡ÖÏàÁ©ÏÊÆÕ

ÖØ×ÚËÝËÃÔÇÏÙËÒÃÊËÝËÐÄÞÜÝÒßØÏÑÁÝÑÇÏÈÇÛÆÚÇÚÇÖÕÏÎÚÏÑÁÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÎ©ß¦ÔÍÑÇÖÁÊÜÙËÓËÌØ¦ÙËÏÝÕÔËÏØËÓÁÔÇÊËÓÁÔËÝÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÓËÙÖ¦ÔÏÇÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ

ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η διάσημη ÏÔÁàÇÖÏÇÔÃÙÚØÏÇÏÕÆÚàÇ©ß¦ÔÍÑËÍÑÇÏÔÃÇÙËÙÚÏÝÕßÔÃÕßÚÏÝÈØÇÊÏÁÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÙÚÕ
Ø×ÊËÏÕÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÞØÜÙÚ¦ÓËÙÚÕÔÇÍÍÁÒÎËÕÊÜØÄÖÕßÒÕÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÕØÜÓÇáÑÄÜÊËÃÕ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖËØÃÖÕßÊËÑÇËÚÂËÐÕØÃÇÚÎÝÇÖÄÚÕÔÏ×ØÍÕÕÆÑÕ
¢ÁÚÕÝËÏÊÏÑ¦ÎÖØÕÈÕÒÂÚÕßËÃÊÕßÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÍÏÍÇÔÚÕÇÌÃÙÇ
ÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄÓËÚØÄÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ¶ÖÕÏÕÝÛÇÚÕÌÇÔÚÇàÄÚÇÔ¶
ÑÇÏÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÑØÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÒÎØÄÚÎÚÇÖÕßÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕß ÇÈ¦ÑÕßßÖÂØÐËÇÙÌßÑÚÏÑÂÞËÏÕÑÇÏØÄÝÍßØÃÙÓÇÚÇ
ÏÕÆÚàÇ©ß¦ÔÍÑÒÕÏÖÄÔËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÎÌÂÓÎÚÎÝÑÇÏÍÏÇÇÑÄÓÇÓÃÇÌÕØ¦ÁÑÇÔËÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇ
ËÔ¦ÔÚÏÇÙËÙÏ¦ÚËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÇ
ÎÞÕÆÔÛÒÏÈËØ¦ÖÇØÜÞÎÓÁÔÇÒÒÜÙÚËÊËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÙÏ¦ÚÏÙÙÇ

ËßÍÁÔËÏÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÁÒÐÎ
ÖÕßÇÙÑËÃÎÌÜÔÎÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÙÚÎÔÖÏÇÔÃÙÚØÏÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÜÔËØÓÎÔËÏ×Ô
ÚÎÝ©ÞÏÚßÞÇÃÇÑÕØßÌÇÃÇÙÚÏÍÓÂ

ÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÂÚÇÔÚÕÇØÍÄÓÁØÕÝ
ÇÖÄÚÕÊËÆÚËØÕ ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÖÏ¦ÔÕÚÕß§ÚÓÃÚØÏÕÙÚÇÑÄÈÏÚÝÖÕß
ÖØÕÎÍÂÛÎÑËÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÙÖ¦ÔÏÇ
ÁÞËÏÇÑÕßÙÚËÃÓËÖÇØÄÓÕÏÇÚØßÌËØÄÚÎÚÇ¬ÕÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÎÔ
 ¦ØÓËÔ®Ö¦ÒÏÊÏÁÛËÚËÚÎÌÒÄÍÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÖÕßÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÚÇÊÆÕàÜÎØ¦ÓÁØÎÚÕß ÕÔÚÙÁØÚÕßËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÁÔÇÔ
ÂÞÕÓËÇÖÃÙÚËßÚÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÑÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÓÁÍËÛÕÝÎ©ß¦ÔÍÑËÍÍßÂÛÎÑËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÚËØËÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÁØÍÕßÖÕß
ÁÞËÏÇÑÕÆÙËÏÎÛÂÔÇ
ËÈÇÃÜÝÑ¦ÖÕÏÇÁØÍÇÇÖÇÏÚÕÆÔ
ËÖÏÖÒÁÕÔÇÃÙÛÎÙÎÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÎÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇËÇßÚ¦ÇÔÂÑËÏ
ÎÖËØÃÌÎÓÎªÇÉÜÊÃÇ®ÚÕßÑÁØÙÕßÏÔÎÕÖÕÃÇÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÁÞËÏ
ÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÍÇÒ¦àÏÇ®ÑÇÛ×ÝÚÕIS\L®ÊËÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÞØ×ÓÇÇÒÒ¦ÙÚÎÊÏ¦ÛË-

ÙÎÑÇÏÚÏÝÖËÔÚÇÚÕÔÏÑÁÝÓÕßÙÏÑÁÝ
ÑÒÃÓÇÑËÝÚÜÔÓÖÒÕßà©ß¦ÔÍÑ
ÚÎÔËØÓÂÔËßÙË¦ØÏÙÚÇÖÒÎÔÄÓÜÝ
ÞÜØÃÝÚÕÔËØÜÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÚËÒËÃÜÝÏÊÏÇÃÚËØÎÙÇÍÂÔÎÖÕßÐËÌËÆÍËÏ
ÖËØÏÍØÇÌÂÝ
¡ËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÐÁÌßÍËÇÖÄ
ÚÎ¢ÏÒÇØÓÕÔÏÑÂ©ØÞÂÙÚØÇÚÕß
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÎÕÖÕÃÇÚÎÙßÔÄÊËßËÚÕÖÇØ¦ÌÕØÕÖ¦ÛÕÝÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÚÕß¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏ!ßÖÄÚÎ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÕßÙÚÇÆÕß²ÃÓËÔÕ
ÎÙßÓÌÜÔÏÑÂ¬ØÏÑßÓÃÇ®ÚÕßª×ÙÕßÂÞÎÙËÙÞËÊÄÔÇÔ×ÊßÔÎÑÇÏ
ÙÞÕÒÇÙÚÏÑÂÕÒÆËÖÏÚßÞÁÙÚËØÇ
ÊÄÛÎÑËÎÊËÆÚËØÎÕßÃÚÇÇÖÄÚÕ
ÓÖÇÒÁÚÕ¬ÕÖÕßÒÃÚÎÝÌÜÚÏ¦Ý®ÚÕß
ÚØÇÈÃÔÙÑÏÑÇÛ×ÝÕÙÖÇÔÄÝÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÇÔÁÊËÏÐËÚÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏ
ÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÏÇÈÕÒÏÑÕÆÞÕØÕÆ
ÚÕß ÕÙÁÏ®ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÕÔÒßØÏÙÓÄÚÕß§ÇÔÕßØÃÙÓÇÚÕÝ®ÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÓ¦ÒÏÙÚÇÖÇØÄÚÏÇÖÄ
ÚÎÍØÇÌÂÇÖÕßÙÏ¦àËÏÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÙÚÕÏÞËÃÕÓËÒÜÊÏÑÄÚÎÚÇÝ
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«Σταυρωμένο»
ψηφοδέλτιο
στο χέρι...
Η συνειδητοποίηση της σύγκρουσης
των εσχατολογικών θεωρήσεων
ITALO CALVINO
Η μέρα ενός εκλογικού αντιπροσώπου
μτφρ.: Τόνια Τσιτσόβιτς-Radin
πρόλογος: Μάνος Ματσαγγάνης
εκδ. Κριτική, σελ. 118
Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Μετά ÚÕÔ qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÎÝÚÇÒÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÌÇØÓÄàËÚÇÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÙÎÝÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ ÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß
 ÚÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÕÏËÌÎÓËØÃÊËÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÔÙËÚÃÚÒÕßÝ
ÄÖÜÝÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎ®ÊÏÇÒÆËÚÇÏ
ÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ®ÖÄ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÙÑÜÖÚÏÑÂ"ÕÖÚÏÑÂÚÕËÃÞË
ÛÁÙËÏÕ¬àÕÆÒÏÕÔÚØËÄÚÏÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÕÔØ×ÚÎÙË
ÍÏÇÚÕÇÙÚÇÛÁÝÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇ¡ÇÚÏÒÁÚË"®ÇÔÚÏÍÆØÏÙËÙÚÕÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÎÚÇÒÃÇÁÞËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÙÚÇÛËØ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇ®
¡ÇËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦àÕßÓËÙßÔËÞ×ÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÕÔÚØËÄÚÏÇÖÇÔÚ¦!ÑØÏÈ×ÝÞØÄÔÏÇ®
ÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß

 ÚÕËÖÏÑØÇÚÕÆÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇËÏÙ¦ÍËÏÓÏÇËÑÊÕÞÂËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ©
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÖÕßÛÇÑËØÊÃÙËÏÚÕ
 ÚÜÔÉÂÌÜÔÛÇËÖÏÊÕÚÎÛËÃ®
ÓËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔËÖÃÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÊØ×ÔÃÔÇÏÕÖËØÃÌÎÓÕÝ
ÔÄÓÕÝÇÖ¦ÚÎ®Þ¦ØÏÔÚÎÝÖØÇÑÚÏÑÂÝ
ÓÇÚÇÃÜÙÎÝÚÕßÕÖÕÃÕßËÚÇÃØÕÏÚÕß
ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝ²ØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÕÞÜØÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÓÎÔËÖÏÚËßÞÛËÃÚÕ ©ÚÇÒÕ
ÇÒÈÃÔÕÜÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÚÄÚËÚÕ ÕÚÕÒÁÔÍÑÕÙÚÕ¬ÕØÃÔÕ¬Õ
¬ÕØÃÔÕÖÕßÄÖÜÝÕÃÊÏÕÝÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÂÚÇÔ
ÓÏÇÖÄÒÎÙÕÈÇØÂÇÒÒ¦ÛÒÏÈËØÂ®
ÚÕ ÕÚÕÒÁÔÍÑÕÄÖÕßÕ ÇÒÈÃÔÕ
ÛÇàÎÚÂÙËÏÔÇÖÇØÇÙÚËÃÜÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
 ÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏÎÛÒÃÉÎ
ÚÕß¬ÕØÃÔÕÙßÓÖÒÎØÜÔÄÚÇÔÇÖÄÚÕ
ÊØßÓÇ!ÞËÊÄÔÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÖÄÒÎ
ÇÔÏ¦ÚÜÔÑÇÏÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÜÔÖÕß
ÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏÙËÓÏÇÙßÙÚÕÏÞÃÇÑÚÏØÏÇÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ
ÚÎÝ ÇÛÕÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÊËÐÇÓËÔÂÉÂÌÜÔÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÄÓÓÇ ÇÒÄÍØÏËÝÏËØÜÓÁÔÕÏÓÄÔÏÓÕËØÍÇÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÚËØ¦-

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø¨{³{~Ê

Καμία oÉ{~ØÑÙÉ~³ÊØt~ÑÚÑ¨ÊuÑÒ³iiÙÉ~Ó¨Ù{É³ÉÇo¨Ò×~Ñ{Ù~{Ð{o¨Ò×³ÑÜÑÜKË

Τα διλήμματα κάποιου
που υπηρέτησε
τις ιστορικές στιγμές
της γενιάς του ως
κομμουνιστής, όμως
η λογική τον βάζει στη
θέση του φιλελεύθερου.
ÙÚÏÕßÏÊØÆÓÇÚÕÝÓËÚÇÌÁØÕßÔÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÞÜØÃÝÞÁØÏÇÑÇÏÖÄÊÏÇ
ÇÍØ¦ÓÓÇÚÕßÝÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÕßÝ
ÄÔÚÇÞÜØÃÝÑÇÓÏ¦ÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔ
ÖØ¦ÐË×ÔÚÕßÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ
ÞÕßÔÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÌØÕÔÚÃÙËÏÚÕ
ÙÚÇßØÜÓÁÔÕ®ÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ

©ÓËØÃÔÍÑÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
ÑÇÏHS[LYLNVÚÕß ÇÒÈÃÔÕÍÃÔËÚÇÏ
ÜÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝÓ¦ØÚßÝÇßÚÂÝÚÎÝÇÖËÞÛÕÆÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÕÏÙÑÎÔÁÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ¥ÙÚÄÙÕÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÈÏÈÒÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÕÕÖÕÃÕÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ
ÚÎÙÆÍÑÒÏÙÎÚÜÔËÙÞÇÚÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÛËÜØÂÙËÜÔÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝÑÇÏÚÕß
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÕÆÖÕßÙßÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝ
àÜÂÝÚÜÔÖØ¦ÐËÜÔÑÇÏÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÖÏÒÕÍ×ÔÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÔÇÙÚÕÞ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏËÖÏÞËÏØËÃÔÇÊ×ÙËÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕßÝÊÏÇÒÄÍÕßÝËÔÚÄÝÚÕßÇÒÒ¦
ÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÖÇØ¦ÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÚÇÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÑ¦-

ÖÕÏÕßÖÕßßÖÎØÁÚÎÙËÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÑÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕßÜÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÝÖÒÎÔÄÓÜÝ
ÎÒÕÍÏÑÂÚÕÔÈ¦àËÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÌÏÒËÒËÆÛËØÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÖÇÃØÔÕßÔ
ÚÎÛÁÙÎÓÏÇÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÝßÖÄÚÕÔ
ÓÇÔÊÆÇÇÊÂØÏÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏ¶ËÑÚ¦ÑÚÜÝ¶ÚÕÓËØÏÑÄÖ¦ÔÜÙÚÕÍËÔÏÑÄ!©ÓËØÃÔÍÑÕÙÑÁÌÚÎÑËÇÓÁÙÜÝÚÎÔÖÃÚÕß©ØÕßÝ
©ÓÏÒÃÇÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝËØÓÎÔËÃËÝÚÎÝ
ÁÑÌØÇÙÎÝ¸ÖÚÜÞÕÃÚÜÖÔËÆÓÇÚÏ¹
ÚÎÖ¦ØÚÎÑÇÏÚÕÔ²ÃÚÒËØÖÕßËÐÕÒÄÛØËßÇÔÚÕßÝÎÒÃÛÏÕßÝÑÇÏÚÕßÝ
ÙÇÑ¦ÚÎÊËÝÑÁÌÚÎÑËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß» ÁÖËÏÚÇÚÕßÝ
ÇÍ×ÔËÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕßÇÏ×ÔÇÍÏÇ

Η μπύρα

ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÕÑÇÛÕÒÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÉÎÌÕÌÕØÃÇÝBD ÇÏÚ×ØÇÚÕÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÑÒÕÍÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÚÕß
¸ÔÄÓÕßÇÖ¦ÚÎ¹ÖÕßËÃÞËÊ×ÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÏÙÞÆÙÚÎÔÉÂÌÕËÑËÃÔÕß
ÚÕßÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕßÎÒÃÛÏÕßÖÇØ¦
ÙÚÎÊÏÑÂÚÕß¡ÇÇßÚÂÎÏÊÁÇÚÕß
ÔÇÛËÜØËÃÚÎÊÏÑÂÚÕßÉÂÌÕÇÔ×ÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔÎÚÕßÎÒÃÛÏÕßÓÂÖÜÝÊËÔÂÚÇÔÂÊÎÓÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÎÖÇÒÏ¦ÖÕÒËÓÏÑÂ
ËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇËÃÞËÑÏÁÔÇ
Ñ¦ÖÕÏÕÊÃÑÏÕ®"
© ÇÒÈÃÔÕÑÇÚÇÊÃÑÇÙËÙÞËÊÄÔ
Ñ¦ÛËÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÕ ÇØÛØÕÍØÇÌÕÆÙËÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ
ÚÕß ÚÎÔ<UP[H ÇÓÏ¦ÍËÔÏÑ×Ý
ÇÖÕÊËÑÚÂÜÝÑÇÛÇØÂ®ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÊËÔÚÕÔÑÁØÊÏÙËÏÇÖ¦ÔÚÇ! ¦ÛË
ÔÄÎÓÇÁÙÈÎÔËÖ¦ÔÜÙÚÕ¦ÒÒÕÑÇÏ
Ö¦ÔÜÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝÎÈØÕÞÂÓÕÆÙÑËßËÚÏÝÇÌÃÙËÝÍËØÇÙÓÁÔËÝÐÇÌÔÏÑ¦ÙÇÔÔÇËÃÞËÞÇÛËÃÎËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÓÇàÃÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÈØÇÊÏ¦Ó¦ÞÎÝÚÜÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×Ô
ÒÄÍÜÔÑÇÏÑÇÈÍ¦ÊÜÔÑÇÏÙÇÔÔÇ
ËÃÞÇÔÑÏÄÒÇÝÑÇÚÇÔÚÂÙËÏÁÔÇËÖÃÞØÏÙÓÇÇÖÄÑÄÒÒÇÑÇÏÞÇØÚÃÑÇÑÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÇÖÄÚÕÁÔÇÙÚØ×ÓÇÙÚÕ¦ÒÒÕÇÌÂÔËÏÔÇÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÚÇÙÆÓÈÕÒÇÚÜÔÇÔÚÃÛËÚÜÔ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔ®

σας προσκαλεί σε ένα...
Φάνης

Μουρατίδης

Εβελίνα Παπούλια

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ

Λευτέρης

Ζαμπετάκης

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ
ΗΚΕ

GOLDEN
GALLERY

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ORIGINAL SUV JEEP RENEGADE’
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Καθηλωτική
ληστεία
α λα ισπανικά
Ενα θρίλερ στα πρότυπα
του «La Casa de Papel»
70 Πεντακοσάρικα ###

ΘΡΙΛΕΡ (2018)
Σκηνοθεσία: ÌÜ³.Ó¨Ñ
Ερμηνείες: ÐÑ.ÈÒ¨ÉÇV Ò³ÑÜ{

(ÌÇÑV{Öo~.ËÜKÑ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Τα ισπανικά ÛØÃÒËØÖÕßÓÇÝÁØÞÕÔÚÇÏÙßÔÂÛÜÝÚÁÚÕÏÇËÖÕÞÂËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÑÇÏÌÁÚÕÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Από παιδί άνθιζα όταν τραγουδούσα
Η Μαρία Φαραντούρη μιλάει για τα δύσκολα χρόνια της ζωής της, τους γονείς της και τη συναυλία στις 10 Ιουλίου στο Ηρώδειο
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Στη Φίνος Φιλμ καλούσαν παιδιά να τραγουδήσουν σε ταινίες. Ενα
απ’ αυτά ήμουν κι εγώ,
και μάλιστα εμφανίζομαι
σε δύο πλάνα
στα «Χτυποκάρδια
στο θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στα 11 iÑ¨ËÑ'Ñ¨Ñ³Ö¨iÓ~ÑÉ
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§ÁÇÝÜÔÃÇÝÙÚÇÚÎÝËÖÏÒÁÞÛÎÑËÇÖÄÚÎ¢ÃÔÕÝ¢ÏÒÓßÞÔ¦ÑÇÒÕÆÙÇÔÖÇÏÊÏ¦ÓËÑÇÒÁÝÌÜÔÁÝÔÇ
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ÚÕßÝËÖÁÚØËÖÇÔÔÇÁØÛÕßÔÙÚÕÔ
Û¦ÒÇÓÕÖÕßËÃÞËÍÆØÜÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÊËÔËÃÞÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÜÝÊÏÁÐÕÊÕÃÙÜÝÂÓÕßÔÁÔÇÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÉßÞÏÑ¦ÖÇÏÊÃ®

©ÏÍÕÔËÃÝÚÎÝÕËØ¦ÙÏÓÕÝÑÇÏÎ
ÒÁÔÎÈÕÂÛÎÙÇÔÖÕÒÆÍÏÇÚÃÑÇÏÕÏ
ÊßÕÂÚÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÓÖËÒÑ¦ÔÚÕ
ÇÍÇÖÕÆÙÇÔÚÏÝÑÇÔÚ¦ÊËÝ¬ÏÝ ßØÏÇÑÁÝÖÕßÑÇÒÕÆÙÇÔÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝ
ÓËÁÈÇàÇÔÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÜËÖÏÚßÞÃËÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÓ¦ÓÕßÚØÇÍÕßÊÕÆÙËÄÚÏ¦ÑÕßÍËÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÇÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÂÓÕßÔÑÒËÏÙÚÄÖÇÏÊÃ
ÇÒÒ¦¦ÔÛÏàÇÄÚÇÔÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇ®
ÖÄÚÇÑÇÒÒÃÌÜÔÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ

Ο Θεοδωράκης
ÌÎÈÎÇÑÄÓÎÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÎ
ÞÕØÜÊÃÇÚÕßßÒÒÄÍÕß¢ÃÒÜÔÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝ¡ÕßÙÏÑÂÝÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÌßÚ×ØÏÕÔÁÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÕãàÕÝ¡ÇØÑÄÖÕßÒÕÝÇÈÈÄÖÕßÒÕÝ
ËÕÔÚÂÝÑ¦ÖÕßÁÊÜÙËÔÁÇÖÔÕÂ
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÑËÃÙËÓÏÇ
ËÑÊÂÒÜÙÎÚÕß¢¡ÚÕ ÚÎÔ
¦ÑÕßÙËÕ¡ÃÑÎÝËÕÊÜØ¦ÑÎÝÔÇ
ÚØÇÍÕßÊ¦ÚÕÔ ÇÎÓÄ®ÖËÏÚÇÚÎÝ
ÁÊÜÙËÚÕ¡ÇÚÜÓÁÔÕ¢ËÍÍ¦ØÏ®ÙË
ÙÚÃÞÕßÝ§ÃÑÕßÑ¦ÚÙÕßÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¬Õ§ÎÙÃÚÎÝ
ÌØÕÊÃÚÎÝ®ÚÕß²ÇØÃÒÇÕßÇÖÇÊÄÖÕßÒÕßÑÇÏÎÞÕÍØÇÌÂÛÎÑËÚÕ 
¡ËÚ¦ÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÎ¡ÇØÃÇ
¢ÇØÇÔÚÕÆØÎÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÙÚÎÔ

ÖØÕÚØÕÖÂÚÕßËÕÊÜØ¦ÑÎÔÇÌÆÍËÏ
ÙÚÕÇØÃÙÏÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝ¬ÕÑØßÌÄÓÂÔßÓÇÂÚÇÔÍØÇÓÓÁÔÕÙ»ÁÔÇÞÇØÚ¦ÑÏÇÖÄÓÇÙÚÃÞÇ
ÏÑÕÙ¦ÞØÕÔÎÓÄÒÏÝËÑËÃÔÎÊËÔÊÃÙÚÇÙË ÇÏÙÆÔÚÕÓÇÁÍÏÔËÙÆÓÈÕÒÕ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÑÇÏËÒÖÃÊÇÝÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝÇÌÏÒÕÑËØÊ×ÝÙËÖÒÂÛÕÝÙßÔÇßÒÏ×ÔÓËÚÇÁÙÕÊÇÔÇÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÊÏÑÚÇÚÕØÏÑÂÊØ¦ÙÎË
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙßÔÇßÒÃÇÍÔ×ØÏÙËÚÕÔ
ÚÄÚËÌÕÏÚÎÚÂÚÎÝ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÝÙÚÎ
¢ÒÜØËÔÚÃÇÑÇÏÖÕÏÎÚÂ¬ÎÒÁÓÇÞÕ
²ßÚÂØÎÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÕÚÎÝàÜÂÝ
ÚÎÝÑËÃÔÕÝÚÎÙßÔÄÊËßÙËÄÚÇÔÚÎÔ
Ñ¦ÒËÙÇÔÙÚÎÔ¬ÙÏÔËÚÙÏÚ¦ÍÏÇÓÏÇ
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¬àÕØÚà ÕÙÓ¦ÚÕßÇÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÚÇ¸ÇÈÇØÇÑÇÚØÇÔÁÓÏÇ¹
ÚÕßÏ¦ÔÔÎ¡ÇØÑÄÖÕßÒÕßßÓ¦ÓÇÏ
ÇÑÄÓÎÚÎÓÁØÇÖÕßÖÂÍÇÓËÍÏÇÚÕ
ÙßÓÈÄÒÇÏÕÑÇÏÚÎÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎ®
ÂÓËØÇÖÎÍÇÃÔËÏÙÏÔËÓ¦"©ÞÏ
ÄÙÕÛÇÂÛËÒÇ¬ÕÔÞËÏÓ×ÔÇÖØÕÙÁÞÜÔÇÓÎÈØÃÙÑÕÓÇÏÙËÑÒËÏÙÚÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÜÚÎÌÜÔÂÓÕßÖËÏÚÇÚÇÐÏÊËÆÜÖÕÒÆÒÁÖÜÄÓÜÝÚÇÏÔÃËÝÙÚÕÙÖÃÚÏÏÔËÓ¦
ÙßÔÂÛÜÝÖÎÍÇÃÔÜÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÑÇÏÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÃÊÇÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚÇÏÔÃÇÚÕß¦ÔÛÏÓÕßÚÎÔÇØÞÂ
ÕÏÚÇÏÔÃËÝÚÕßÁÓÕÏÇàÇÔÖËØÃËØÍËÝ
ÚÇÔÁÔÇ¦ÑØÜÝßÖÇØÐÏÇÑÄÑÇÏÖËØÃËØÍÕÙÏÔËÓ¦ÖÕßÙËÖÇØÇÐÁÔËßË
ÇÒÒ¦ÓÇØÚßØÕÆÙËÖÜÝÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚÕßÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÖÏÕÙßÓÈÇÚÂÓËÚËÞÔÏÑÂÓÇÚÏ¦ÏÊÏÇÃÚËØÎÈÒÁÖËÏÝÚÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝ
²ÇÃØËÙÇÏÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÒÒÎÔÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝ¦ÔÕÏÐËÚÇÌÚËØ¦ÚÕßÑÇÏÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÛÇÖ¦ËÏÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØÇ®
ÚÎÙßÔÇßÒÃÇÙÚÕØ×ÊËÏÕÓÇàÃ
ÚÎÝÛÇÚØÇÍÕßÊÂÙÕßÔÕÕÊÜØÂÝ
ÕßÚÙÏÑ¦ÑÎÝÑÇÏÎ ÕØÃÔÇËÍ¦ÑÎ
ßÓÖØ¦ÚÚËÏÎ©ØÞÂÙÚØÇÆÍÞØÕÔÎÝ
¡ÕßÙÏÑÂÝÚÎÝª¬ÓËÓÇÁÙÚØÕÚÕÔ
ÔÇÙÚ¦ÙÏÕßÓËÜÔÃÊÎÑÇÏÙÕÒÃÙÚ
ÚÕÔÖÏÇÔÃÙÚÇ²ØÃÙÚÕÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÕÕÖÕÃÕÝßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÏÝËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÝÓËÚÕÔ ×ÙÚÇ Ò¦ÈÈÇ¬Ç
ÑËÃÓËÔÇÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝËÖÏÓËÒÂÛÎÑË
ÕÑØÏÚÏÑÄÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÓÕßÙÏÑÂÝ
Ï×ØÍÕÝ¡ÕÔËÓÈÇÙÃÚÎÝ
¬ØËÏÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÙÚÏÝÎ
¢ÇØÇÔÚÕÆØÎËÃÔÇÏÑÇÒËÙÓÁÔÎÚÕß
¬ÙÇØÒÝÄÏÔÚÙÚÕ¦ÔÏ¢ÁÙÚÏÈÇÒÚÎÝ
²ÇÒÑÏÊÏÑÂÝËÔ×ÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄ
ÚÎÔ,*4ÕÊÃÙÑÕÝÚÎÝ)L`VUK[OL
IVYKLYZ®

Η τέχνη είναι ο δημόσιος χώρος των αισθημάτων
Ο Γιάννης Ψυχοπαίδης μιλάει για τις πηγές έμπνευσης των δύο εκθέσεών του στον Πόρο και τα μηνύματα που θέλει να περάσει
ÇÝÁØÍÇÑÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÊËÃÞÔËÚÇÏËÑËÃ¶ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÑÕÓÓ¦ÚÏÇÁÚÙÏÑÇÏ
ÇÒÒÏ×Ý¶ÑÇÏËÑËÃÊÏ¦ÒËÐÇÔÇÊËÃÐÜ
ÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÁØÍÇÖÕßËÃÔÇÏÚÇ
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎÝÇÒÌÇÈÂÚÕßÃÔÇÏ
ÙÇÔÈÏÈÒÃÇÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙË
ÁÔÇÍØ¦ÓÓÇÚÎÝÇÒÌÇÈÂÚÕßÑÇÏ
ËÑËÃÄÖÜÝÑÇÏÙÚÕÒËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝÚÕ
ÇÃÚÎÓÇÎËÖÏÛßÓÃÇËÃÔÇÏÔÇÈØËÛËÃ
Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÔÇËÃÔÇÏÇÖÁØÏÚÚÕÒÏÚÄÖØÜÚÕÍËÔÁÝÑÇÏÇØÞÏÑÄÇÃÙÛÎÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÖ¦ÓËÔÇÊÏ×ÐÕßÓËÇÖÄ
Ö¦ÔÜÓÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÖËØÏÚÚÄÑÇÏÔÇ
ÇÏÙÛÇÔÛÕÆÓËÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÕØÃÙÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇÃÙÛÎÙÎÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÝ
ÒÏÚÄÚÎÚÇÝÇÐÏ×ÔÖÕßÙÂÓËØÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÖÄÒßÚÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ßÖÕÔÄÓËßÙÎÂËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÛÇÁÒËÍÇ

Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Στον Πόρο, ÓËÓÏÇÊÏÖÒÂÁÑÛËÙÎÕ
ÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÖÄ
ÚÎÓÏÇÎÁÑÛËÙÎËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝ
ÓËØÕÒÄÍÏÇËÔÄÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ®
ÖÕßËÑÚÃÛËÚÇÏÓÁÞØÏÚÏÝÙÚÎÔ
ÑÇÒËØÃ*P[YVUULÙËËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ
ÊØÕÝÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝ¬ÇÚÏ¦ÔÇÝ
ÖÏÔ¦ØÎÕÒÒ¦ÒÎÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÙÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÎÁÑÛËÙÎ¬ÕÇÒÌ¦ÈÎÚÕØÞÇáÑÄÇÒÃÓÉÎÙÚÕ®ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ÍÑÇÒËØÃÑÇÏÚÎÔÌÕØËÃÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßËÖÚÁÓÈØÎ ÇÏÙÚÏÝÊÆÕ
ËÑÛÁÙËÏÝÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÙßÔÕÓÏÒËÃ
ÓËÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßÈÏ×ÓÇÚÇËÃÚËÇßÚÄÇÌÕØ¦ÚÕËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝ®
ÚÕß ÕÙÓ¦ÕÒÃÚÎÂÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎËÔÄÝÔÁÕßÑ×ÊÏÑÇÖÕßÛÇËÔ×ÙËÏÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖ¦ÔÜÙÚÏÝÃÊÏËÝ
ÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÐÃËÝ
– Εκθέτετε πάλι στον Πόρο;
¶©ÄØÕÝÓÕÆÊÃÔËÏÖ¦ÒÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÚÎÞÇØ¦ÔÇËÐËØËßÔÂÙÜ
ÚÏËÃÔÇÏÇßÚÄÝÕÚÄÖÕÝÖÕßÍËÔÔ¦
ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ¬Õ
ÔÂÓÇÖÕßàÎÚÕÆÙÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÊËÔËÃÞÇÈØËÏÓÁÞØÏÚÄÚË
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÓÕßÁÑÛËÙÎÂÚÇÔÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßËÌÁØÎÖÕßÁÍØÇÉË

Αυτό που απειλείται
περισσότερο σήμερα
είναι κατ’ αρχήν
ο ορθός λόγος. Δηλαδή
μια αίσθηση να χάνουμε το νήμα, να μην μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε
τι είναι το ουσιώδες
και τι δεν είναι.
ÙÚÎÃÒÇÇÒÂÔÎÚÕ ÚÎÙËÏØ¦
ÚÎÝ ÃÞÒÎÝ®ÑÇÏÁÚÙÏÍËÔÔÂÛÎÑË
ÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕ©
ÊÕÔÏÑÄÝÒÖÂÔÜØ®ÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÙËÇßÚÂÚÎÔÁÑÛËÙÎÎÁÓÖÔËßÙÎÂØÛËÇÖÄÚÎÔÖÃÙÜÖÄØÚÇÇÖÄ
ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇÖÄÚÕÔ ÕÙÓ¦ÕÒÃÚÎÓËÇßÚÄÚÕÖÕÒÆËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓËÚÃÚÒÕËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝ®ÂÓËØÇÓÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÖËØÃÖÕßÑÕÏÔÄÚÕÖÕÇÒÒ¦ÚÄÚËÍÏÇÚÇ
ÂÛÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÂÚÇÔÓÏÇÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔËÒËÆÛËØÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÓÏÇËÒËßÛËØÏÇÑÂÙÞÁÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÇÔÑÇÏÈÁÈÇÏÇÙÇÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓÁÙÇÙÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇßÚÄÝÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÚÆÖÕÝ¬ÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÚÕß¦ÔÊØÇÚÜÔÔÁÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÓËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇÔÚÃÒÎÉÎÇÖË-

«Και το λεμονοδάσος~Ñ{³ÑÜ×ÒKi³ÜÉ{³È¨oÖØÐÉ³Ñ×¨ÓØ~ÙË~o{Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÈTÒ³Ñ{uVÜÓÉ{{ÒiØ)ÈTÑËÙiØ
ÒËßÛËØÜÓÁÔÎÑÇÏÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÂ
¬ÕÒËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝÇÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÎÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÎÙÞÁÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ËÃÔÇÏÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÓÏÇÝÌÆÙÎÝÎ
ÕÖÕÃÇÙÕßÊÃÔËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝ
ÖØÜÚÕÍÁÔËÏÇÝËÔÄÝÖÇØÇÊËÃÙÕß
ÖÕßËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙÕßÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÏÕØÏ×ÚËÝÚÕÔÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÙÇÔÌßÙÏÑÂÚÕßÝÖØÕ-

ÁÑÚÇÙÎÎÌßÙÏÑÂÚÕßÝÕßÚÕÖÃÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
– Για να τον φέρνετε και στο σήμερα, αγγίζει μέσα σας κάτι πολύ
επίκαιρο;
¶Í×ÚÕÙßÔÊß¦àÜÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕßÑ¦ÔÜÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ©ÖÕßÑÇÏËÑËÃ
ÓËÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÑÇÚÎÍÕØÃ-

– Τι απειλείται σήμερα περισσότερο;
¶ßÚÄÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÑÇÚ»ÇØÞÂÔÕ
ÕØÛÄÝÒÄÍÕÝÎÒÇÊÂÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎ
ÔÇÞ¦ÔÕßÓËÚÕÔÂÓÇÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÚÏËÃÔÇÏ
ÚÕÕßÙÏ×ÊËÝÑÇÏÚÏÊËÔËÃÔÇÏßÚÄ
ÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÇÏËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÓÁÚØÕ ÇÏÚÕÒËÓÕÔÕÊ¦ÙÕÝÑÇÏ
ÚÕÇÒÌ¦ÈÎÚÕÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÓËÚÇÌÕØÁÝÑÜÊÃÑÜÔÍÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
Þ¦ÔÕÔÚÇÏ©ÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÎÎÓÕßÒ¦ÁÞËÏÞÇÛËÃÎÙßÔÏÙÚÇÓÁÔÎÚÜÔ

ÑØÇÊÇÙÓ×ÔÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÓÏÒ¦ÓË
ÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÎÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÕÊÎÓÄÙÏÕÝÞ×ØÕÝÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ ÇÏ
ËÑËÃÖÁØÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÇßÚÄÖÕßÏÊÏÜÚÏÑ¦ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÓÏÇÇÚÕÓÏÑÂÑßÉÁÒÎÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÓÏÇÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓÏÇÝÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÝÓÏÇÝÊÆÔÇÓÎÝÖÒÇÏÙÃÕß¡ËÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÝ
ÄØÕßÝÔÇÌÇÔËØ×ÔËÚÇÏËÑËÃÓÁÙÇ
ÕÙËÈÇÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕß¦ÒÒÕß
– Σαν να έχει πάψει να είναι το
σημαντικό ο άνθρωπος;
¶½ÙÇÔÔÇÁÞËÏÖ¦ÉËÏÔÇËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÜÝ¦ÚÕÓÕÔÇÚßÖÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÒÁÓË
ÚÕÃÊÏÕÔÄÌËÒÕÝÃÔÇÏÙßÓÌÁØÕÔ
ÖËÏÒËÃÚÇÏÇßÚÄÝÕÚÆÖÕÝÖÕßÇÖÄ
ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕß ÕÙÓ¦ÕÒÃÚÎ
ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙËÓÏÇÔÇßÛÇÏØËÙÃÇÑÇÏ
ÙËÓÏÇÇÊßÔÇÓÃÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝ
– Ξαναγυρνώντας στην έκθεση, γιατί βάλατε μαύρο φόντο
στα έργα;
¶¬ÕÓÇÆØÕÊËÔÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑË
ËÑËÃÚßÞÇÃÇÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÕÞ×ØÕÝ
ÚÎÝÙÑÁÉÎÝÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÖÒ¦ÏÙËÕÚÏÊÂÖÕÚËËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÑËÔÄÃÙÇÃÙÇËÃÔÇÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÎ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ

