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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τα κυπριακά ελλείμματα της ευρωπαϊκής εκλογικής αναμέτρησης
Μετά από μία προεκλογική εκστρατεία
ευτελούς πολιτικού λόγου και με τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα να απουσιάζουν
παντελώς από την ατζέντα, έφτασε η
ώρα να μιλήσει η κάλπη για την ανάδειξη
των έξι προσώπων που θα εκπροσωπήσουν για την επόμενη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Κύπρο. Η μεγάλη
αποχή από τις ευρωεκλογές αποτελεί
ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο μεν με έντονα, ωστόσο, τα εθνικά χαρακτηριστικά
που υπογραμμίζουν ιδιαίτερα ελαττώματα
του πολιτικού τοπίου της κάθε χώρας.

ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΥΚ

Η νέα γεωμετρία
στην περιοχή
της Αν. Μεσογείου
Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ
και Τουρκίας έχουν περάσει από το στάδιο διφορούμενης συμμαχίας
σε σχέση ανταγωνισμού,
και η Λευκωσία έχει, σε αυτή τη χρονική στιγμή στη συνεργασία της με την
Ουάσιγκτον, μία μοναδική ευκαιρία,
επενδύοντας στην ασφάλειά της, την
οποία και πρέπει να εκμεταλλευτεί,
τονίζει στην «Κ» ο Στίβεν Κουκ, ENI
Enrico Mattei Senior Fellow για τη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ. Λέει ακόμα
ότι εκτός από το Ιντσιρλίκ, οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν κι άλλες επιλογές
στην περιοχή, όπως Κύπρο, Ιορδανία
και Αίγυπτο. Σελ. 9

ΝΤΈΙΒΙΝΤ ΝΤΌΜΠΚΙΝ

Ιδία ευθύνη
η ασφάλεια χρήστη
«Οι συσκευές του Διαδικτύου των
Πραγμάτων (IoT) είναι μια προαναγγελθείσα καταστροφή», λέει στην «Κ»,
ο καθηγητής Επιστήμης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Ντέιβιντ Ντόμπκιν. Η Google, η Facebook και οι συναφείς εταιρείες έχουν διαφημιστικά έσοδα άνω
των 200 δισ. δολαρίων ετησίως. Τα αντίστοιχα όλων των αμερικανικών εφημερίδων το 2005 ήταν 50 δισ. και το
2017 μόλις 16,5 δισ. Σελ. 20

Ποια είναι αυτά στην ημικατεχόμενη Κύπρο, που το κεκτημένο λειτουργεί μόνο
στο μισό νησί; Το γεγονός της απουσίας
της ευρωπαϊκής ατζέντας από την προεκλογική εκστρατεία αυτόματα παραπέμπει σε σοβαρό έλλειμμα στην ποιότητα
της πολιτικής ζωής και δραστηριότητας.
Από αυτό εξυπακούεται ότι η ποιότητα
ζωής τού εν Κύπρω Ευρωπαίου πολίτη
δεν απασχολεί τα κόμματα και τους υποψηφίους, που μετέχουν στην εκλογική
αναμέτρηση. Συναφώς το κυρίαρχο αυτό
ζήτημα που θα έπρεπε να ήταν ο άξονας

της κυβερνητικής, κοινοβουλευτικής και
κομματικής δραστηριότητας και δεν
είναι. Διασπάται σε άλλα σημαντικά προβλήματα που δεν έχουν απασχολήσει
την προεκλογική εκστρατεία. Τέτοια
είναι η κλιματική αλλαγή (η Κύπρος βρίσκεται στην καυτή ζώνη της ερημοποίησης) που επηρεάζει άμεσα την υγεία
του πολίτη (400.000 οι πρόωροι θάνατοι
στον πλανήτη λόγω ρύπανσης ετησίως).
Άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η ποιότητα
και η απονομή της δικαιοσύνης, με την
Κύπρο να έχει πανευρωπαϊκά ρεκόρ στην

καθυστέρηση. Σε ό,τι δε αφορά την ποιότητα εσχάτως είχαμε το παράδειγμα με
τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου
και τον σχετικό εξωδικαστικό τραπεζικό
διακανονισμό, που αλλού στην Ε.Ε., μόνο
η αποκάλυψη της υπόθεσης θα ήταν
λόγος παραίτησής του, ενώ στην ευρωπαϊκή Κύπρο πέρα βρέχει, για τον ίδιο,
τους συναδέλφους του και όλο τον δικαστικό και δικηγορικό κόσμο. Έτερο
κεφαλαιώδες ζήτημα είναι η κοινωνική
συνοχή που ανατράπηκε με το Κούρεμα
και τη σημαντική απώλεια εισοδημάτων,

Ανατροπές φέρνουν οι ευρωεκλογές

ΚΟΜΜΑΤΑ

Προσδοκίες
και φόβοι
από την κάλπη

Τα συστατικά του ευρω-

παϊκού εκλογικού κράματος κάθε άλλο παρά ακίνδυνα είναι. Στη Γαλλία κρίσιμη μονομαχία μεταξύ
Μακρόν και Λεπέν, στη
Γερμανία crash test για
τον κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ στη Βρετανία
που ταλανίζεται τρία χρόνια τώρα μεταξύ brexit και
χάους η πόλωση είναι
οξύτατη. Στη φωτογραφία
κοριτσάκι, στις πλάτες του
πατέρα του, σε εκδήλωση
υπέρ της Ε.Ε. στο Βουκουρέστι, την εβδομάδα που
μας πέρασε. Με πιο βλέμμα άραγε θα ατενίζουν το
μέλλον της Ένωσης οι φιλοευρωπαϊστές, δημοκρατικοί πολίτες, εάν επιβεβαιωθούν στις κάλπες
τα προγνωστικά των τελευταίων μηνών; Σελ. 5

Μία φαινομενικά αδιάφορη εκλογική μάχη
απέκτησε λίγο πριν από το τέλος της κούρσας
και υψηλό διακύβευμα και σοβαρό ρίσκο
για όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, αλλά
κυρίως για τους πολιτικούς αρχηγούς την
επόμενη μέρα. Ο ΔΗΣΥ διεκδικούσε συντριπτική νίκη, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις
που δείχνουν το ΑΚΕΛ να μειώνει την ψαλίδα
είχαν προκαλέσει πανικό στην Πινδάρου
και χαμόγελα στην Εζεκία Παπαϊωάννου,
ότι ίσως να είναι η στιγμή της ανάκαμψης.
Το αποτέλεσμα θα κρίνει και το μέλλον της
ηγεσίας τόσο στον ΔΗΣΥ όσο και στο ΑΚΕΛ.
Μεγάλη μάχη μαίνεται στην ΕΔΕΚ για να
διατηρήσει την έδρα της, καθώς σε ενδεχόμενο απώλειας, ο Μαρίνος Σιζόπουλος
θα τύχει αμφισβήτησης. Σελ. 4

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΙΧ. ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Το περιβαλλοντικό
κόστος στα αζήτητα
Κίνδυνοι από αλόγιστη ανάπτυξη
Παρά το ότι στην Κύπρο πριν από κάθε
ανάπτυξη γίνονται περιβαλλοντικές μελέτες δεν καταγράφεται το κόστος από
τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα,
του νερού και του εδάφους. Η αλόγιστη
απανάπτυξη εγκυμονεί κινδύνους επισημαίνουν οι ειδικοί. Οικονομική, σελ. 4

Αρνητικές εξελίξεις στον τουρισμό
Δύσκολα θα έχουμε θετικό πρόσημο φέτος, λέει ο Σ. Περδίος
Αλυσιδωτές είναι οι αρνητικές εξελίξεις
στον τουρισμό της Κύπρου για φέτος. Το
κλείσιμο της Cobalt, οι πτωχεύσεις της
AirBerlin και της Germania, η αβεβαιότητα
με την Thomas Cook, λειτουργούν αρνητικά. Αρνητικοί παράγοντες είναι επίσης το Brexit, καθώς και ο αυξανόμενος
ανταγωνισμός από την Αίγυπτο και την

Τουρκία. Απομακρυσμένο το ενδεχόμενο
να κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο,
εκτιμά ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος. Σε επίπεδο κρατήσεων στα ξενοδοχεία, οι εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΞΕ κάνουν λόγο για μείωση κατά 5-10%. Περισσότεροι τουρίστες, αλλά με μικρό πορτοφόλι στην Ελλάδα. Οικονομική, σελ. 6

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διπλωματική ντρίμπλα
για προκλήσεις σε ΑΟΖ
Με το τουρκικό γεωτρύπανο να παραμένει για 23 μέρες αδρανοποιημένο δυτικά της Πάφου η κυπριακή διπλωματία συνεχίζει να παραμένει σε
ετοιμότητα για νέες προκλήσεις των
Τούρκων. Το βάρος αντιμετώπισής
τους πέφτει προς την πλευρά εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Άγκυρα. H Λευκωσία ενισχύει το πλαίσιο
συνεργασίας εντός της ΑΟΖ. Σελ. 8

την ανεργία και το τεράστιο βάρος που
φορτώθηκε η μεσαία τάξη και η οποία
όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκε, αλλά ούτε
καν συζητήθηκε. Τελευταία, αλλά όχι
έσχατη, η ποιότητα της παιδείας, η οποία,
ενώ όλοι παραδέχονται ότι χρήζει ουσιαστικής μεταρρύθμισης, εξακολουθεί
να γίνεται θύμα αλλοπρόσαλλων κυβερνητικών αλχημειών και ενίοτε συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα
το επίπεδο της εκπαίδευσης να βρίσκεται
συνεχώς σε κατιούσα πορεία και συνακόλουθα και η ίδια η κοινωνία.

Η επάνοδος
του Nάιτζελ Φάρατζ
Μετά το τέλος της Μέι
Αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού,
ο Φάρατζ έπεισε τους υποστηρικτές του
ότι το μόνο Brexit που αξίζει να δρομολογηθεί είναι η άτακτη έξοδος. Από την
άλλη η Τερέζα Μέι, με δάκρυα στα μάτια,
ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη
πρωθυπουργία στις 7 Ιουνίου. Σελ. 21

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Σελ. 7

ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ’ ΕΣΤΕΝ: Iδιο νόμισμα,
ίδιοι φόροι σε όλη την Ε.Ε.!
ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ: Ασφάλεια,
εργασία, δικαιοσύνη
ΦΡΑΝΣ ΤΙΜΕΡΜΑΝΣ: Νέο
κοινωνικό συμβόλαιο
ΣΚΑ ΚΕΛΕΡ: Η συνταγή
της λιτότητας απέτυχε
ΜΑΡΓΚΡΕΤΕ ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ: Mπορούμε
να κάνουμε τεράστιες αλλαγές

Η ΑΗΚ πάει για αναδρομικά
2030 επιστολές, όσες και το προσωπικό, θα λάβει το Δ.Σ.
Κρίσιμη εβδομάδα για την Αρχή Ηλεκτρισμού και για τις εργασιακές σχέσεις. Στον
απόηχο των απαιτήσεων των συντεχνιών
για τερματισμό των αποκοπών μετά την
απόφαση του Δικαστηρίου το Δ.Σ. του οργανισμού θα λάβει 2030 επιστολές από το
προσωπικό. Ανάμεσα στα άλλα οι εργαζόμενοι θέτουν για πρώτη φορά θέμα επι-

Απαξίωση και αποχή λόγω
σαθρού κατεστημένου. Σελ. 6

Η ΚΑΛΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

στροφής των μισθολογικών τους περικοπών
από το 2012 και εντεύθεν, απαίτηση που
αν υλοποιηθεί ισοδυναμεί με δημοσιονομικούς πονοκεφάλους. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται θέμα αναδρομικών ούτε για τις περικοπές βάσει οδηγιών
του γεν. εισαγγελέα μέχρι να ξεκαθαρίζει
το ζήτημα των εφέσεων. Σελ. 15

Τα «κλειδιά» της κάλπης και τα σενάρια
της επόμενης μέρας. Σελ. 17
Η ευκρινής διαφορά αποτελεί τον «πήχη» για τη Νέα Δημοκρατία. Σελ. 18
Καθαρό προβάδισμα βλέπουν τα γκάλοπ.
Η επίδραση της κρυφής ψήφου. Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο βιογράφος της Ελλάδας στην «Κ»
Με αφορμή τη διάλεξή του καθηγητή Ρόντρικ Μπίτον στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο πλαίσιο της σειράς Venizelos Library Talks μίλησε στην «Κ»
για την Ελλάδα του χθες, αλλά και του σήμερα. Το 2015 αποφάσισε να γράψει
τη βιογραφία της χώρας που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Ζωή, σελ. 1

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο νομπελίστας φυσικός Κιπ Θορπ μιλάει στην «Κ»
Ο Κιπ Θορπ θα δώσει διάλεξη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με τίτλο «Εξερευνώντας το Σύμπαν με τα Βαρυτικά Κύματα: Από τη Μεγάλη Έκρηξη στις Μαύρες
Τρύπες». Ο φυσικός μοιράστηκε το Βραβείο Νόμπελ με την ομάδα του LIGO
το 2017. Ζωή, σελ. 5

ΒΙΒΛΙΟ

Εκδοση για το κοιμητήριο του Νέου Χωρίου
Τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει το βιβλίο με τίτλο «Το Ελληνορθόδοξο
Χριστιανικό Κοιμητήριο του Νέου Χωρίου Κυθρέας. Ιστορία – Μητρώο», των
Απόστολου Γ. Κουρουπάκη και Χρίστου Κ. Λαμπρία. Πρόκειται για μία πρωτότυπη, μοναδική στο είδος της μελέτη. Ζωή, σελ. 9
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Μονέ ή Όρμπαν;

Θα αλλάξουν αυτές οι ευρωεκλογές
τον κομματικό χάρτη;

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Όταν ένα όραμα πάψει να
δημιουργεί ευημερία για
τη μεγάλη πλειοψηφία
των ανθρώπων, άμεσα μετατρέπεται σε εφιάλτη,
έγραφα σε τούτη τη στήλη
την 1η Ιουλίου 2012, με αφορμή την
τραπεζική κρίση που εξανδραπόδισε
την πλειοψηφία των πολιτών της πλειοψηφίας των 27 (τότε) χωρών μελών
της Ε.Ε. Μάλιστα, ακριβώς ένα χρόνο
μετά, η Ε.Ε. υποδέχθηκε και το 28ο
μέλος της, την Κροατία, που εισήλθε
κουβαλώντας πέντε χρόνια σκληρής
ύφεσης κι ένα ασήκωτο βάρος ανεργίας
που άγγιζε το 21%. Πώς, όμως, φτάσαμε
στο σημείο, οι λαοί της Ευρώπης να
κουβαλάνε τεράστιο άχθος κόκκινων
δανείων, με μισθούς 60% και 70% πιο
κάτω από ό,τι το 2010 ο κάθε εργαζόμενος και χρέη υπερδιπλάσια από τότε;
Πώς έφτασαν οι τράπεζες να μετακυλήσουν στους φορολογούμενους τις τεράστιες ζημιές, που κατέγραψαν από
κόλπα πολυδαίδαλα και ταχυδακτυλουργικά της σύμπραξης των golden boys
και των πολιτικών; Πώς μέσω των κυβερνήσεων που με τίποτα δεν άφηναν
να πτωχεύσουν τράπεζες καθότι ήταν
λέει «συστημικές» και θα πτώχευε η χώρα, φτωχοποιήθηκαν κοινωνίες ολόκληρες; Κι έγινε η υγεία μια ανοικτή
πληγή, το περιβάλλον μια χωματερή
και η παιδεία ένα αποπαίδι. Πότε και
πώς θα αποκατασταθεί η ζημιά για τους
φορολογούμενους τώρα που αποκαταστάθηκαν με χρήμα και «εργαλεία» οι
τράπεζες; Προφανώς ποτέ. Έτσι στους
πολίτες το μόνο όπλο που απομένει
είναι η ψήφος. Κι από δω αρχίζει να ξηλώνεται το πουλόβερ της Ε.Ε. Κι εξηγούμαι: Το 1943, στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γάλλος οραματιστής
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Ζαν Μονέ,
από το Αλγέρι όπου βρισκόταν ως μέλος
της εξόριστης ντε φάκτο γαλλικής κυβέρνηση, είχε διακηρύξει ότι: «Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη,
εάν τα κράτη ανασυσταθούν στη βάση
της εθνικής κυριαρχίας. Οι ευρωπαϊκές
χώρες είναι πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους λαούς τους την αναγκαία
ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη. Τα
ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συγκροτηθούν στο πλαίσιο ομοσπονδίας». Ο Μονέ
που ήταν συνάμα και επιχειρηματίαςτραπεζίτης ήξερε καλά ότι η καθημαγ-

μένη από τον καταστροφικό εκείνο πόλεμο Ευρώπη θα χρειαζόταν πυρετώδη
ανοικοδόμηση από την οποία θα χόρταιναν ψωμί –και όχι μόνο– οι άνθρωποι
της Γηραιάς Ηπείρου. Στο δεύτερο μισό
του 20ού αιώνα φάνηκε ότι η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, που ήταν ο στόχος της
Επιτροπής Δράσης για τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Ευρώπης, που ίδρυσε ο
Μονέ το 1954 και ήταν πρόδρομος της
σημερινής Ε.Ε., είχε πολλές πιθανότητες
να πετύχει. Φτάνει στην τελική να κατόρθωνε να συγκροτηθεί σε ομοσπονδία
που –κατά τον Μονέ– είναι η μήτρα της
αναγκαίας για τους ευρωπαϊκούς λαούς,
ευημερίας, κοινωνικής ανάπτυξης και
εχέγγυο ειρήνης. Τώρα, με την κρίση
να έχει γίνει ένα συμπαγές βάρος εν
είδει μη εξυπηρετούμενου δανείου για
πάμπολλα εκατομμύρια πολιτών, χωρίς
την όποια προοπτική να αποκατασταθούν τα εισοδήματά τους στα προ της
κρίσης νούμερα, η Ε.Ε. βρίσκεται προ
του φάσματος αντιδημοκρατικής επέλασης, με 100 και πλέον ακροδεξιούς,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να παίρνουν θέσεις στα έδρανα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Κι αυτό διότι οι μεγάλοι
της Ε.Ε. στο κυνήγι του «εθνικού κέρδους» περιφρόνησαν τις νουθεσίες του
Μονέ ότι προϋπόθεση για ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και απόλυτη συγκολλητική
ουσία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
αποτελεί η εκχώρηση στην κεντρική
εξουσία της «εθνικής κυριαρχίας». Τώρα
πια αφού, πρώτα οι συντηρητικοί, μετά
οι σοσιαλιστές και ξανά οι συντηρητικοί,
65 χρόνια απέτυχαν να οδηγήσουν το
ευρωπαϊκό σκάφος στο –κατά Μονέ–
καταφύγιο μιας ισχυρής ομοσπονδίας,
οι πολίτες υπό το βάρος της ασφυξίας
που βιώνουν, στρέφουν απελπισμένα
το βλέμμα αλλού, αναζητώντας το εναλλακτικό. Η τρύπια, όμως, παιδεία που
«μπούκωναν» στα ανήλικα που τώρα
ενηλικιώθηκαν και ψηφίζουν, δεν τα
αφήνει να διακρίνουν μεταξύ των ναζιστών και των τηλεοπτικών σούπερ
ηρώων νίντζα. Έτσι είμαστε καταδικασμένοι σε ελάχιστα χρόνια από σήμερα
να κυβερνούν την Ευρώπη οι Όρμπαν,
με μαστίγιο τη δραστική συρρίκνωση
των πολιτικών ελευθεριών και τον φασισμό να πλανάται ανατριχιαστικά από
πάνω της.

Η ψήφος των Κυπρίων σε αυτές τις ευρωε-

κλογές έγινε πραγματικό πολιτικό θρίλερ. Ο
πόλεμος μεταξύ των κομμάτων και η επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν μας έπεισε
πως ίσως για πρώτη φορά η ψήφος μας
αποκτά τόση σημασία και τόση αξία. Είναι
άραγε έτσι; Θα αλλάξει ουσιαστικά η καθημερινότητα των Κυπρίων μετά τις ευρωεκλογές ή εκείνο που θα αλλάξει θα είναι η
καθημερινότητα σε κάποια κόμματα; Πώς
θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και
πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας;

Αν υποθέσουμε ότι από τον ΔΗΣΥ εκλεγεί ή

δεν εκλεγεί ο Λευτέρης Χριστοφόρου θα
δρομολογηθούν εξελίξεις και ποιες σε κάθε περίπτωση; Εάν εκλεγεί θα παραιτηθεί
από το κόμμα όπως υποστηρίζουν κάποιοι
και τη θέση του θα διεκδικήσει ο Χάρης Γεωργιάδης, που θα συνιστά όντως μια τεράστια αλλαγή; Ο ΔΗΣΥ θα είναι μετά από αυτές τις εκλογές όπως και πριν;

Αν υποθέσουμε ότι από το ΑΚΕΛ εκλεγεί ο

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και δεν εκλεγεί ο Νεοκλής Συλικιώτης, θα ξεσπάσει ο «εμφύλιος» που κάποιοι φοβούνται; Εάν πάλι
εκλεγεί ο Κιζίλγιουρεκ και σε κάποια φάση
αυτονομηθεί, ποιον θα εκπροσωπεί και πόσο «επικίνδυνο» μπορεί να είναι αυτό για
την Κυπριακή Δημοκρατία την οποία ο Νιαζί
δεν υποστηρίζει τόσο φανατικά όσο π.χ. ο
Σενέρ Λεβέντ; Οι φόβοι αυτοί εκφράστηκαν κατά κόρον στον προεκλογικό, ακόμα
και από ΑΚΕΛικούς. Αν από την άλλη το
ΑΚΕΛ καταφέρει να αυξήσει τις ψήφους
του με τη συνδρομή των «δανεικών» τουρκοκυπριακών ψήφων, θα καταφέρει να ρίξει στάχτη στα μάτια όσων αναμένουν να
δουν εάν έπεσαν τα ποσοστά του; Το ΑΚΕΛ
θα είναι μετά από αυτές τις εκλογές όπως
και πριν;

Αν υποθέσουμε ότι από το ΔΗΚΟ δεν εκλε-

γεί ο Μαυρίδης, αλλά η Θεοχάρους, η οποία
στη συνέχεια αυτονομηθεί, πράγμα που ξανάκανε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο
κόμμα και την ηγεσία του; Αν πάλι εκλεγεί ο
Μαρίνος Μουσιούττας ποια πολυπόθητη
θέση ανοίγει στη Βουλή για ποιον και πώς
θα εξελιχθεί το κόμμα;
Το ΔΗΚΟ θα είναι μετά από αυτές τις εκλογές όπως και πριν;

Αν η ΕΔΕΚ δεν καταφέρει να εκλέξει ευρω-

paraschosa@kathimerini.com.cy

βουλευτή τι θα σημαίνει για το κόμμα και
την ηγεσία του, την οποία κάποιοι περιμένουν στη γωνία; Θα είναι η ΕΔΕΚ μετά από
αυτές τις εκλογές όπως και πριν;
Αν η Συμμαχία Πολιτών και οι Οικολόγοι

αποτύχουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή παρά τη συμμαχία τους, θα συνεχίσουν να είναι όπως και πριν από τις εκλογές; Θα το
διαλύσουν; Θα συνεχίζουν ανεξάρτητα και
ποια προοπτική θα έχουν;

Αν το ΕΛΑΜ καταφέρει να πάρει την έκτη

έδρα παρά την πολεμική που δέχθηκε από
όλα σχεδόν τα κόμματα, ποια θα είναι η πορεία του με έναν ευρωβουλευτή;

Αν η ΔΗΠΑ καταφέρει να καταγράψει ένα

καλό ποσοστό, πώς θα το αξιοποιήσει ο Μάριος Καρογιάν και πώς θα εξελιχθεί το μέλλον του νέου κόμματος;

Αν το Γιασεμί του Σενέρ Λεβέντ πετύχει

ένα ψηλό ποσοστό, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, κι αν ακόμα πετύχει και το θεωρούμενο
ως ακατόρθωτο από πολλούς να εκλέξει ευρωβουλευτή, ποια θα είναι η δράση του στην
κυπριακή πολιτική σκηνή; Και στα Κατεχόμε-

να αλλά και στις ελεύθερες περιοχές;
Για πρώτη φορά τόσα πολλά ερωτήματα

ζητούν απαντήσεις σε σχέση με τις ευρωεκλογές στην Κύπρο. Για πρώτη φορά τόσοι
πολλοί υποψήφιοι απευθύνονται σε τόσους πολλούς ψηφοφόρους και τα αποτελέσματα ενδέχεται να δημιουργήσουν τομές στα πολιτικά πράγματα του τόπου.

Γι’ αυτό και αξίζει να θυμόμαστε την ώρα

που ψηφίζουμε πως όντως η ψήφος μας
αυτή τη φορά θα έχει μεγάλη αξία. Και για
τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα και για το μεγάλο κυπριακό πρόβλημα, αλλά και για τις
εξελίξεις στον κομματικό χάρτη του τόπου.
Ας μη ξεχνάμε, λοιπόν, πως μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται...

ΚΟΥΪΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός ζήτησε

από τον κομματικό μηχανισμό να παρακολουθεί την Κυριακή την προσέλευση Τουρκοκυπρίων στα εκλογικά κέντρα και να του
μεταφέρει άμεσα τις εξελίξεις; Υπήρξε και
μια αρχική ιδέα να εγκατασταθεί κλιμάκιο
σε καίρια οδοφράγματα, αλλά εγκαταλείφθηκε.

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»
26.V.1939

ΕΛΓΙΝΕΙΑ: [...] Τα Ελγίνεια μάρμαρα υπέστησαν ζημίαν
και [οι αρχαιολόγοι] κατηγόρησαν επί βανδαλισμώ τους
υπευθύνους του Βρεταννικού Μουσείου. [...] Αλλ’ αι καθησυχαστικαί διαβεβαιώσεις της [διεύθυνσης] δεν ήρκεσαν
να πείσουν τους επικρίναντας την εφαρμοσθείσαν μέθοδον
καθαρισμού η οποία, ως εν τέλει ωμολόγησαν και οι
υπεύθυνοι, δεν ήτο η καθιερωμένη εν τω Μουσείω.
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η γενική εντύπωσις εκ των
χθεσινών δηλώσεων του κ. Τσάμπερλαιν είναι ότι η τριπλή
συμφωνία Αγγλίας, Ρωσσίας, Γαλλίας δέον να θεωρήται
ως γεγονός τετελεσμένον. Η επελθούσα κατά τας εν Γενεύη
συνομιλίας μεταξύ των κ.κ. Χάλιφαξ, Μαΐσκυ και Μποννέ,
προσέγγισις απόψεων μεταξύ Ρωσσίας και Αγγλίας και
των άλλων ενδιαφερομένων κρατών, είναι τοιαύτη, ώστε
να αποκλείεται το ενδεχόμενον της μη υπογραφής της
συμφωνίας. [...] Υπάρχουν λόγοι να πιστεύη τις ότι οιαδήποτε συμφωνία, ήτις ήθελε συναφθή ακολουθή τας
ως άνω γενικάς γραμμάς, αι οποίαι, καίτοι δεν παρέχουν
πλήρη ικανοποίησιν εις τας αρχικάς σοβιετικάς προτάσεις
διά μίαν αμυντικήν συμμαχίαν, καλύπτουν εν τούτοις
ουσιαστικώς οιανδήποτε άμεσον απειλήν κατά των τριών
μεγάλων Δυνάμεων χωρίς να παρεμποδίζουν την πολιτικήν
της φιλειρηνικής συνεργασίας.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ: Παρίσιοι, Μάιος.
Την παρελθούσαν Τρίτην, εις την προκυμαίαν της
Χάβρης συνέρρευσεν άπειρος κόσμος διά να παρακολουθήση την μεταφοράν εκ του πλοίου εις την ξηράν
του Φρεντ Σνάιτ, του νεαρού Αμερικανού ο οποίος επί
τρία έτη ζει μέσα εις ένα χαλύβδινον πνεύμονα. [...] Δεκαπέντε άνδρες εβοήθησαν την μεταφοράν του Φρεντ
Σνάιτ από το πλοίον εις το ειδικόν φορείον, το οποίον
ανέμενεν εις την αποβάθραν. Ο πνεύμων αποτελείται
από έναν πράσινον κύλινδρον.

«Μια μέρα να βάλουμε τα βίντεο του προεκλογικού να σπάσουμε πλάκα»

1

Στον Νιαζί. Που λέτε ο σύντροφος κ.

καθηγητής είναι υπερασπιστής της
λύσης και των δικαίων του κυπριακού
λαού. Εγώ πιστεύω την Καίτη δαγκωτό.
Απ’ αγαπά παιδεύει.

2

Στην ερώτηση. Την πολυέξοδη δια-

φημιστική εκστρατεία του συντρόφου Νιαζί στα Κατεχόμενα ποιος την
πληρώνει; Και οι αδερφοί από την άλλη
πλευρά κατέβασαν τα πανό την Παρασκευή το βράδυ; Χλωμό.

3

Στις αλλαγές. Έρχεται τσουνάμι λένε

στο Προεδρικό και θα τα αλλάξει όλα
ο Healthy Νίκαρος. Εμένα ούτε ψιλόβροχο δεν μου φέρνει πάντως. Ένας
όμως είναι «τσιμέντο» ακλόνητος κολώνα του σπιτιού. Είναι Λεμεσιανός, με
ύφος κλαψιάρικο και έμπιστος.

4

Στον τζόκερ. Πάντως, το τσουνάμι -

ψιλόβροχο θα φέρει με τα κύματά
του τον Λουκά στο Προεδρικό, αν βεβαίως δεν τα καταφέρει να μπει στην Ευρωβουλή ο αγαπητός. Όχι στη θέση της
Κλέλιας, η masterwoman της επικοινωνίας έχει μπάρμπα, που λένε στην καλαμαριά.

5

Στον Ιανό. Από αύριο τελειώνουν και

αυτές οι εκλογές, και όλοι αναμένου-

Σίγουρα η δεξιά επιγραφή δεν κατέβηκε το Σάββατο, Νιαζί.

με την επόμενη επίσκεψη Φούλη στα
Κατεχόμενα για μεζέδες. Δεν θα αργήσει, αλλά ποιος θα τον πιστεύει όταν
ανεβάσει φωτογραφία «επανένωσης»
στο τουίτερ;

6

Στον κύριο. Μόνο ο Μάκης τελικά

κρατά τον λόγο του σε αυτήν τη χώρα και ό,τι συμφωνήσει το τηρεί. Κορόιδο Μουσολίνι.

7

Στον κωλοτούμπα. Απ ό,τι φαίνεται

οι εκλογές είναι και η αρχή της αποκαθήλωσης του «καλύτερου παιδιού»
της Ελλάδος. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι

αμερικανοί και οι ευρωπαίοι, αυτούς
που θα τους έδινε «μαθήματα» πριν από
τέσσερα χρόνια, ο Αλέξης.

8

Στην αποτυχία. Η μεγαλύτερη αυτής

της χώρας, αυτού του συστήματος,
αυτών των πολιτικών, είναι η μη ενασχόληση με τα σοβαρά ευρωπαϊκά θέματα.
Περιβάλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γραφειοκρατία, τεχνολογία,
υγεία, νέα παιδεία. Αυτά είναι τα ζητήματα που δεν συζήτησαν τα κατά τα αλλά «ευρωπαϊκά» μας κόμματα. Θα τους
φταίξει η αποχή όμως. Α! ναι, και το
ΕΛΑΜ.

9
10

Στο κυπριακό. Το ποιο; τι είναι αυτό;

ποιος πέθανε;

Στο ενδιαφέρον. Άντε να τελει-

ώσει και αυτό, να ξεκινήσουμε το
καλοκαιράκι, και τα ποστ των πολιτικών
με χελωνίτσες και ούζα. Να πάμε στα
ταξιδάκια μας στις Σεϋχέλλες, στις Μυκόνους και στον Ακάμα. Να αναστενάξει το sunrise, και του χρόνου από Σεπτέμβριο με υγεία να προετοιμαζόμαστε για ανασχηματισμό, αλλαγή ηγεσίας σε ΑΚΕΛ (;), προεδρία Βουλής από
Νικόλα και αλλά πιο ενδιαφέροντα.
Just saying.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Η κάλπη βγάζει φόβους και προσδοκίες

Το ποσοστό θα δώσει σανίδα σωτηρίας σε κάποιους, ενώ σε άλλα κόμματα θα ανοίξει τον κύκλο εσωστρέφειας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μία φαινομενικά αδιάφορη εκλογική
μάχη απέκτησε λίγο πριν από το τέλος της κούρσας και υψηλό διακύβευμα και σοβαρό ρίσκο για όλα τα
κόμματα ανεξαιρέτως, αλλά κυρίως
για τους πολιτικούς αρχηγούς, για
το τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη
μέρα. Οι πολίτες θα στείλουν πολλαπλά μηνύματα και μέσω της ψή-

φου, αλλά και μέσω της αποχής . Γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο τα επιτελεία
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς το τελικό αποτέλεσμα
ενδεχομένως να προκαλέσει ντόμινο
εξελίξεων και ανατροπών, δημιουργώντας –γιατί όχι– ίσως και ένα νέο
πολιτικό περιβάλλον. Η ατζέντα της
συζήτησης άλλαξε άρδην από τη
μέρα έναρξης της προεκλογικής εκστρατείας μέχρι σήμερα. Ο ΔΗΣΥ,

για παράδειγμα, έμπαινε στην εκλογική μάχη με τον αέρα του νικητή,
έχοντας ως κύριο όπλο την ευρωπαϊκή του ταυτότητα και το κυβερνητικό έργο. Σήμερα διαρρέουν πως
η πρωτιά δεν είναι σίγουρη λόγω
της καθόδου των Τ/κ. Το ΑΚΕΛ είχε
ως στόχο το κλείδωμα των δύο εδρών
και του ποσοστού που έλαβε στις
προεδρικές του 2018, όμως, σήμερα
φαίνεται να πλησιάζει αρκετά τον

ΔΗΣΥ, προκαλώντας αισιοδοξία στην
Εζεκία Παπαϊωάννου για πλήρη επανάκαμψη. Το αποτέλεσμα ΔΗΣΥΑΚΕΛ και η ψαλίδα των δύο θα σηματοδοτήσει νέα δεδομένα για Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρο Κυπριανού
τη Δευτέρα. Από την άλλη, το ΔΗΚΟ
δουλεύει εκ του ασφαλούς, έχοντας
δεδομένη τη μία έδρα, όμως, ζήτημα
επιβίωσης και ενίσχυσής του Νικόλα
Παπαδόπουλου στην κομματική

σκακιέρα αποτελεί ένα καλό ποσοστό, που ενδεχομένως να σβήσει
και την Δημοκρατική Παράταξη από
τον χάρτη. Τα βλέμματα στρέφονται
και στους μικρότερους που διεκδικούν την έκτη έδρα. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος παίζει το τελικό του χαρτί
για τη διατήρηση της έδρας, επιστρατεύοντας ακόμα και εσωκομματικούς του αντιπάλους στη μάχη
της συσπείρωσης. Αν τα καταφέρει

διατηρείται στο παιχνίδι και κλείνει
τα στόματα αμφισβήτησης που ήδη
προετοιμάζονται. Αν την έδρα πάρει
το ΕΛΑΜ, το οποίο βάσει δημοσκοπήσεων έρχεται τέταρτο, αλλάζει
τον κομματικό χάρτη και το πολιτικό
περιβάλλον. Γρίφος είναι και το αποτέλεσμα της Συνεργασίας - Οικολόγων για την επόμενη μέρα των αρχηγών των δύο κομμάτων Γιώργου
Λιλλήκα και Γιώργου Περδίκη.

Στον αγώνα της
πρωτιάς ο ΔΗΣΥ

Στόχος στο ΑΚΕΛ
η επανάκαμψη

Πέντε χρόνια προηγουμένως ο ΔΗΣΥ έβγαινε από τη μάχη
των ευρωεκλογών όχι απλώς αλώβητος, αλλά ιδιαίτερα ενισχυμένος με το 38%. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αν
και πολλοί διέρρεαν αρχικά πως δεν αποκλείεται να φτάσει
το 40% και να λάβει τρίτη έδρα, οι προσδοκίες κατεβαίνουν
καθώς, όπως σημειώνεται, στο ψηφοδέλτιο δεν έχουν πλέον
«ούτε Αλληλεγγύη ούτε ΕΥΡΩΚΟ». Αν και σίγουροι αρχικά
για τη νίκη, μία σειρά συμβάντων και ατυχών χειρισμών κατέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, όταν πρόκειται για
εκλογική μάχη. Πλέον στον ΔΗΣΥ δίνουν τη μάχη για την
πρωτιά και τη συσπείρωση του κόμματος. Καθόλου τυχαία,
άλλωστε, η τελευταία δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι η
υψηλή αποχή Ε/κ και υψηλή συμμετοχή Τ/κ μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα. Δήλωση που για κάποιους μεταφράστηκε και ως διαχείριση της ήττας, για άλλους μήνυμα συσπείρωσης των συναγερμικών υπό







τον φόβο νίκης του ΑΚΕΛ.
«Να έχει μπροστά το τρία» λένε
Ανεξαρτήτως
συναγερμικά στελέχη, όταν ρωτούντου αποτελέται ποιο θα είναι ένα ικανοποιητικό
Το 32%, αλλά και μία
σματος, αναμέ- αποτέλεσμα.
απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο
νονται αλλαγές κόμμα, το ΑΚΕΛ, θα προκαλέσει σίγουρα ανακούφιση και για τον πρόπροσώπων σε
εδρο και για τον ΔΗΣΥ. Στόχος είναι
ΔΗΣΥ και κυη πλήρης συσπείρωση του πολυφωνικού ακροατηρίου του ΔΗΣΥ, που
βέρνηση μετά
άλλοτε αυτό το πολυφωνικό ρεύμα
τις εκλογές.
λειτουργούσε ως ατού σήμερα ως
το κύριο πρόβλημα. Ο Συναγερμός
έχει απώλειες προς το ΕΛΑΜ και εδώ για κάποιους εξηγείται
η πιο συντηρητική ροπή, δίδοντας έμφαση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τα ερωτήματα για τη συμμετοχή Τ/κ.
Πρόβλημα, ωστόσο, παρουσιάζεται και στο ακροατήριο
των φιλελευθέρων και των αστικών κέντρων. Όχι μόνο λόγω
της ενδεχόμενης αποχής (την οποία επιλέγουν στις ευρωεκλογές), αλλά και γιατί κάποιοι φαίνεται να προτιμούν την
υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, αλλά και την υποψηφιότητα
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βάσει δημοσκοπήσεων. Σε αυτό
το πλαίσιο έχουν επιστρατευθεί στελέχη που εκπροσωπούν
κυρίως τα αστικά κέντρα. Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις της
Στέλλας Κυριακίδου, αλλά κυρίως το μήνυμα του Ιωάννη
Κασουλίδη την περασμένη Παρασκευή ότι «παρά τα όσα
μας έχουν μπερδέψει» ο ΔΗΣΥ είναι εκείνος που έβαλε την
Κύπρο στην Ε.Ε.

Πέντε χρόνια πριν το ΑΚΕΛ έδινε μάχη να διατηρήσει τη
δεύτερη έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο και μάχη για να ξεπεράσει
την κρίση και την φθορά που προκάλεσε η διακυβέρνησή
του. Σήμερα, κύριος στόχος του είναι να μπει ξανά στο
παιχνίδι, αποκτώντας τον ρόλο κόμματος εξουσίας. Οι ευρωεκλογές βεβαίως αποτελούσαν ανέκαθεν μία δύσκολη
εκλογική μάχη για το κόμμα της Αριστεράς, καθώς το ΑΚΕΛικό
ακροατήριο δύσκολα μπορούσε είτε να πολωθεί είτε να συσπειρωθεί. Ενδεικτικό ότι ακόμα και σε περιόδους όπου το
ΑΚΕΛ ήταν ιδιαίτερα δυνατό, όπως στις ευρωεκλογές του
2009, δεν κατάφερε να λάβει την πρωτιά.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η πρώτη θέση θεωρείται ένα
σενάριο πολύ μακρινό. Καθόλου τυχαία και η δήλωση του
γ.γ. του ΑΚΕΛ που έκανε αίσθηση, ότι ο ΔΗΣΥ λέει συνειδητά
ψέματα ότι κινδυνεύει να χάσει την πρωτιά για να «φανατίσουν τους οπαδούς τους».






Υπάρχει, βεβαίως, και η ερμη- 
νεία της δήλωσης ότι το ΑΚΕΛ
Οι ευρωεκλογές
δεν θέλει με τίποτα να συσπειρώσει τους δυσαρεστημένους αποκτούν για πρώΣυναγερμικούς, οι οποίοι βλέ- τη φορά ιδιαίτερη
πουν και προς την κατεύθυνση
σημασία στο κόμμα
του ΑΚΕΛ.
Ένα καλό αποτέλεσμα, όπως της Αριστεράς για
λέγεται, είναι να λάβει το ΑΚΕΛ
τη θέση του στον
πάνω από το 27%, που είχε λάβει
στις προηγούμενες ευρωεκλογές. κομματικό χάρτη
Κάτι τέτοιο θα στείλει το μήνυμα
από τη Δευτέρα.
ότι σιγά-σιγά επανέρχεται και
θα μπορεί να διεκδικήσει την
πρωτιά στις βουλευτικές του 2021. Το κύριο πρόβλημα, ωστόσο,
είναι να καταφέρει να συσπειρώσει τον κόσμο του, ο οποίος
βλέπει μάλλον με αδιαφορία τις ευρωεκλογές και επιλέγει την
αποχή. Σε αυτή τη συσπείρωση θεωρείται πως έχει βοηθήσει
και η ευθεία αντιπαράθεση που έχει πλέον το κόμμα της Αριστεράς με ΔΗΣΥ και κυβέρνηση, μετατρέποντας το διακύβευμα
των εκλογών ως μήνυμα τιμωρίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη
και των πολιτικών της.
Μπορεί, ωστόσο, να συσπειρώσει τον κόσμο του και να
φέρει κοντά ψηφοφόρους από άλλα ακροατήρια; Η μεγάλη
πληγή για το κόμμα, όπως λέγεται, είναι η πρότασή του στην
οικονομία σε συνδυασμό με την αίσθηση που επικρατεί ότι
το ΑΚΕΛ είναι ευρωσκεπτικιστικό κόμμα. Σε αυτό συνέβαλε
βεβαίως και η ευθεία επίθεση του ΔΗΣΥ και η επαναφορά του
θέματος για πρόταση εξόδου από την Ευρωζώνη από το ΑΚΕΛ.
Το κόμμα έχει προσπαθήσει να το αποτινάξει μέσω του αφηγήματος ότι οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ είναι οι πιο δραστήριοι,
αλλά και με την απάντηση ότι θέλουν μία Ευρώπη των αξιών
και όχι των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα των εκλογών σηματοδοτεί σίγουρα ανακατατάξεις στον ΔΗΣΥ. Ένα αποτέλεσμα μεταξύ 32-34%
στέφει σίγουρα τον Αβέρωφ Νεοφύτου απόλυτο νικητή. Και
αυτό γιατί παρά την κυβερνητική φθορά, τους κυβερνητικούς
χειρισμούς και τις ατυχείς δηλώσεις του προέδρου κατάφερε
να βγάλει το κόμμα αλώβητο από την εκλογική μάχη. Ένα
τέτοιο σενάριο κλείνει και τα όποια σενάρια αμφισβήτησης
του κ. Νεοφύτου είτε ως προέδρου του ΔΗΣΥ είτε ως εν
δυνάμει υποψηφίου για τις προεδρικές του 2023, που στην
ουσία αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Ψυχολογικό όριο θεωρείται το 30% για τον ΔΗΣΥ, με οποιοδήποτε αποτέλεσμα
κάτω από αυτό να ανοίγει αναμφίβολα τον κύκλο εσωστρέφειας. Το αν αυτό σημαίνει και αμφισβήτηση του Αβέρωφ
Νεοφύτου, με άλλον να διεκδικεί την προεδρία, είναι ένα
ζήτημα ανοικτό. Το σίγουρα είναι πως θα υπάρξει συζήτηση
από στελέχη. Γι’ αυτό έχει προϊδεάσει ο Μιχάλης Σοφοκλέους
και είτε σε ένα καλό σενάριο για τον ΔΗΣΥ είτε στο ενδεχόμενο
ήττας αναμένονται αλλαγές και σε Προεδρικό και σε Πινδάρου.
Ήδη δρομολογούνται αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα
είτε εκλεγεί είτε όχι ο Νίκος Τορναρίτης με τη μετάβαση
της Στέλλας Κυριακίδου στην Κομισιόν, ενώ και ο Χάρης
Γεωργιάδης μεταβαίνει εντός του επόμενου διαστήματος
στην Πινδάρου.

Στην Πινδάρου στοχεύουν σε ένα ποσοστό 32% με διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Το ΑΚΕΛ θέλει ένα ποσοστό πάνω από το 27% με μικρή διαφορά από τον ΔΗΣΥ.

Η ασφάλεια ΔΗΚΟ και η μάχη της ΕΔΕΚ
Το ΔΗΚΟ αντιμετωπίζει το κύριο πρόβλημα

που έχει σε κάθε εκλογική μάχη για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και δεν είναι άλλο από
την απουσία διακυβεύματος. Το κόμμα του
Κέντρου έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια όλης της προεκλογικής εκστρατείας, επιχειρώντας να δουλέψει καθαρά οργανωτικά και να απαλείψει τις όποιες
διαρροές προς τη Δημοκρατική Παράταξη.
Σε αντίθεση με το 2014, έχει μπει από νωρίς
στον προεκλογικό με το ψηφοδέλτιο να έχει
αυτή τη φορά γεωγραφική ισοκατανομή, αλλά και αντιπαλότητα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει θέσει ως στόχο ένα ποσοστό καλύτερο από τις ευρωεκλογές του 2014, όταν
έλαβε το χαμηλό ποσοστό για το κόμμα
10,83%, Η αλήθεια είναι ότι πλέον στοχεύουν σε ένα ποσοστό 13-16%. Ένα τέτοιο
ποσοστό θα ενισχύσει τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο
για τα μελλοντικά του σχέδια. Ένα χαμηλό
ποσοστό ενδεχομένως να ενισχύσει την αμ-

φισβήτηση και ενδεχομένως τις διαρροές
προς τη Δημοκρατική Παράταξη. Όσο, λοιπόν, κι αν το ΔΗΚΟ δεν έχει σοβαρό διακύβευμα, η ΕΔΕΚ δίνει τη μάχη των μαχών. Ο
Μαρίνος Σιζόπουλος έχει επιστρατεύσει στη
μάχη ακόμα και τους πάλαι ποτέ εσωκομματικούς του αντιπάλους (Γιαννάκη Ομήρου και
Γιώργο Βαρνάβα), ενώ η προεκλογική συγκέντρωση στην παρουσία Λυσσαρίδη βοήθησε στη συσπείρωση του κόμματος. Ήδη
στελέχη βγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, ενώ
το κόμμα φαίνεται να λαμβάνει ένα μικρό
ποσοστό και από το ΑΚΕΛ. Το σίγουρο είναι
πως η κατάληψη της έδρας θα ενισχύσει την
θέση του Μαρίνου Σιζόπουλου. Υπενθυμίζεται πως το 2014 υπήρξε η συμμετοχή και των
Οικολόγων στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
Ένα ενδεχόμενο απώλειας της έδρας θα
ανοίξει τον κύκλο αντιδράσεων και αναμένεται η αμφισβήτησή του την επόμενη μέρα
από στελέχη του κόμματος.

Τουρκοκύπριοι και Νιαζί

Το αν αυτό θα πείσει ακροατήριο που παραδοσιακά ανήκει
σε άλλα κόμματα είναι βεβαίως ανοικτό. Ήδη δημοσκοπήσεις
δείχνουν το ΑΚΕΛ να δέχεται εισροές από τον ΔΗΣΥ εξαιτίας
και της υποψηφιότητας του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, αλλά και της
δυσφορίας συναγερμικών ψηφοφόρων από τη σκλήρυνση
της στάσης του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό. Μαζί τους βεβαίως ευελπιστούν ότι θα προστεθεί ένας σημαντικός αριθμός Τ/κ ψηφοφόρων.
Ένα αποτέλεσμα κάτω από 27% θεωρείται πως θα προκαλέσει ζητήματα στο ΑΚΕΛ. Υπενθυμίζεται πως το 25%
που έλαβε το κόμμα της Αριστεράς στις βουλευτικές εκλογές
του 2016 ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα. Όπως σημειώνεται
ένα παρόμοιο αποτέλεσμα θα καταδείξει πως το ΑΚΕΛ δυσκολεύεται να ανακάμψει, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η
ΔΗΣΥ και κυβέρνηση βρίσκονται σε πίεση λόγω κυβερνητικών
χειρισμών. Ένα σενάριο, λοιπόν, μεγάλης ήττας θα ανοίξει
ίσως πιο σύντομα από το 2020, που αναμένονται οι εσωκομματικές εκλογές αλλαγές στην ανώτατη πυραμίδα του
κόμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Aνατροπές φέρνουν οι ευρωεκλογές
Δοκιμασία για αρκετές κυβερνήσεις, με τα ευρωπαϊκά προβλήματα στο περιθώριο και την Ακροδεξιά να καιροφυλακτεί
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Κρίσιμη μονομαχία
Μακρόν - Λεπέν, κρας
τεστ για τον κυβερνητικό
συνασπισμό της
Γερμανίας και οξύτατη
πόλωση στη Βρετανία.
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ÖÏÖÒÁÕÔÎ¦ÚßÖÎÏËÛÔÂÝÚÜÔ
ËÛÔÏÑÏÙÓ×Ô®ËÃÔÇÏËÔÊÕÍËÔ×ÝÇÙÚÇÛÂÝÚÕÚØÇÙÈÕÆØÍÕÕÏËÛÔÏÑÏÙÚÁÝ
ËÃÔÇÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÏÙËÚÁÙÙËØÏÝÕÓ¦ÊËÝËÔ×ÚÕ-0+,:AÚÕß©ØÓÖÇÔÑÇÏ
ÚÕÖÕÒÜÔÏÑÄ7P:ÚÕß ÇÚÙÃÔÙÑÏÊËÔ
ÛÁÒÕßÔÕÆÚËÔÇÇÑÕÆÙÕßÔÍÏÇËÖÁÔ
©ÏÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÌÏÒÕÇÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÑÇÏÌÏÒÕØ×ÙÜÔÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔÑÇÏ
ÕÖÇÊ×ÔÚÕßÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÊÏÇØ-

ØÎÍÔÆÕßÔÚÎÔÄÖÕÏÇÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÙßÔÕÞÂÑÄÓÎÑÇÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÚÕßÝËÔ×ÔËÏÇÖËÏÒËÃ
ÔÇÚÕßÝÊÏÇÙÖ¦ÙËÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝÖØ¦ÐÎÝ!Ö×ÝÛÇÙßÔËÔÔÕÎÛËÃÕÇÒÈÃÔÏÓËÚÎËÖÁÔÍÏÇÚÕ
ÑÇßÚÄÙÆÔÕØÕÚÜÔÒÖËÜÔÞÜØÃÝÔÇ
ÛËÜØÎÛÕÆÔÖØÕÊÄÚËÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÝ"
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÇÙÚÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕ ÁÔÚØÕ©ÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÖØÕÜÛÎÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÊÏÇÉËÆÙÚÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂ¡ÇÑØÄÔÒÄÍÜÚÎÝÇÖØÕÛßÓÃÇÝÚÎÝ¡ÁØÑËÒÚÏÝÖØÏÒÃÕßÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÚÜÔÊÆÕÎÍËÚ×Ô
Õ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÃÒÎÙËÇÔÕÏÞÚ¦
ÍÏÇÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÉËÜÔÓËÚÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕËÔ×ÙÚÏÝ¡ÇãÕß
Î¡ÁØÑËÒÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÊÏÇÌÕØ¦ÔÕÕÚØÕÖÃÇÝ®ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÊÆÕÞ×ØËÝÚÕÓËÚÇÐÆÎÊÏ¦ÊÕÞÄÝ
ÚÎÝÔËÍÑØËÚ ØÇÓÖ ÇØËÔÓÖ¦-

ÕßËØ àÎÚ¦ËÏÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝÚÕ
ÚØÇÙÈÕÆØÍÕÑ¦ÚÏÖÕßËØËÛÃàËÏÚÕ
ÇØÃÙÏÔÕÒÃÍÕÏÝÕÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏ
ÎÍÁÚËÝÄÙÕÑÇÏÇÔÕÓÔÆÕßÔÙÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÏÊÁÇÙÚÎÔÖØ¦ÐÎËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏÎÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇ
ËßØÜÖÇáÑÂÙßÓÖÕÒÏÚËÃÇÓËÚÕÔÊÏÑÄ
ÚÎÝÊÂÓÕ®ÑÇÏÏÙÞßØÂÇÃÙÛÎÙÎÚÕß
ÙßÔÇÔÂÑËÏÔÇÒÒ¦ÓÏÇÁÔÜÙÎ¦ÔÏÙÜÔ
ËÛÔÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÓËÖØÄÙÑÇÏØËÝÙßÓÓÇÞÃËÝÑÇÏÊÏÇØÑËÃÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝ

Οι δύο δοκιμασίες
ÒÒÜÙÚËÎÑØÃÙÎÞØÁÕßÝÚÕß
ÑÇÏÎÁÑØÎÐÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÊÆÕÑÇÃØÏËÝÊÕÑÏÓÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÎÔÜÙÎÇÖÁÚßÞË
ÚØÇÍÏÑ¦ËÔÖØÁÖËÏÒÕÏÖÄÔÔÇËÑÖÒÂÙÙËÏÎÖÒÂØÎÝËÛÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎ®
ÚÜÔÌËÚÏÔ×ÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÓËÚÎÔ

ËÙÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÔÇÑßØÏÇØÞËÃÑÇÏÚÇÑÕÏÔ¦ËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇÓÄÒÏÝÚÕ 
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÍÔÜØÃàËÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕ
¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÕËØÓÇÔÄÝÊËÐÏÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔ
¡ÕÏØÇÃÇÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚØÁÌËÚÇÏÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÙËËÛÔÏÑÂÑÒÃÓÇÑÇÖÕßËÍÑßÓÕÔÕÆÔÕÏÑÇÚ»
ÄÔÕÓÇËßØÜÖÇáÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑßØÃÜÝ
ÙÚÏÝÚØËÏÝÏÙÞßØÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÕÏÑ¦ÒÖËÝÙßÔÏÙÚÕÆÔÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝ ÙÚÕÎÍËÚÏÑÄÚÎÝÇÐÃÜÓÇËÔ×ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏ
ÑÇÏÖØÄÜØÎÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÎÝ¡ÁØÑËÒ
¬ÕÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ:7+ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖÕÙÚËÃÔÁÇÇÌÇÃÓÇÐÎËÔ×
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÞ¦ÙËÏÑÇÏÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÕÑØÇÚÃÊÏÕÚÎÝØÁÓÎÝÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÊÏ¦ÒßÙÎÚÕÔÑßÈËØÔ×ÔÚÇÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÎØËÚÇÔÃÇÎÖÏÛÇÔÂÔÃÑÎÚÕß
ÇÔÚÏËßØÜÖÇáÙÚÂ§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚàÎ
ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÓËÔÎÙßÔÚØÏÈÂÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÎËÑÊÃÜÐÎÚÎÝ¡ÁÏÑÇÏÎ
ÖÏÛÇÔÂÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÛÇÐÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÕßÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇØËÚÇÔÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÖËØÃÕÊÕÕÐÆÚÇÚÎÝÖÄÒÜÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚØÇÚÄÖËÊÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÔÏÙÞßÛÕÆÔÕÏÕÖÇÊÕÃÚÎÝÑÇÛÇØÂÝ®

ËßØÜÖÇáÑÂÝÒÆÙÎÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏÑÇÏ
Ø¦ÙÏÔÕÏËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
ÐÃÙÕßÇÔÄÞÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÎÕÖÕÃÇËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÕÑÚ¦ÞÇØÇÑÚÂØÇÊËÆÚËØÕßÍÆØÕß
¡ÇÑØÄÔËÖÁÔ

Αστάθεια ενόψει
ËÔÏÑ¦ÖÇØ¦ÚÎÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ
¦ÔÕÊÕÚÜÔËÛÔÏÑÏÙÚ×ÔÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÛÇÌÁØÕßÔÁÔÇÛØÃÇÓÈÕÚÎÝÑØÕÊËÐÏ¦Ý¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÛÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙÕßÔÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÇßÚÄÖÕßÂÊÎÙßÓÈÇÃÔËÏÙËËÛÔÏÑÂÑÒÃÓÇÑÇ!ÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÊÆÕÖßÒ×ÔÜÔÚÕß ÁÔÚØÕßÑÇÏ
ÚÕÔÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÚÕÖÃÕßÑ¦ÚÏÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔßØ×ÖÎÖÏÕÇÙÚÇÛÂÑÇÏÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂ
ÚÎÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ
ÚÕÔÁÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÊÃÖÕÒÕØÕàÓÖÒË®ÊÎÒÇÊÂÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÑÇÏßØÜÖÇáÑÕÆ
ÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÊËÔÛÇ
ÁÞËÏÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ¬Õ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÛÇÇÔÕÃÐËÏÙË¦ÒÒËÝÇÔËØÞÄÓËÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÖÄÚÕßÝ
¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝÑÇÏÚÕßÝØ¦ÙÏÔÕßÝ
ÓÁÞØÏÚÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂØÏÙÚËØ¦©
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ËÒÖÃàËÏÖÜÝÕÊÏÑÄÝÚÕßÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÎÔÇÍÁÔÔÎÙÎ®ÛÇÙßÓÓÇÞÂÙËÏÓË
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÜÔÎÓÕÑØÇÚ×Ô(3+,ÙÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÚØÃÚÎÙËÏÙÞÆÕÓ¦ÊÇÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÓËØßÛÓÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ¬ÃÖÕÚÇÜÙÚÄÙÕÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃ
ÊËÊÕÓÁÔÕÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃËÔÊËÞÄÓËÔÎÖØÜÚÏ¦ÚÎÝËÖÁÔÙÚÎÇÒÒÃÇÛÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇÙÚÕÍÄÎÚØÕÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÃÚÇÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÎÝ(3+,ÄÖÜÝÚÕÕÒÒÇÔÊÏÑÄÑÇÏ
ÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÇÔÚÏÚÃÛËÔÚÇÏÙÌÄÊØÇ
ÙÚÏÝÏÊÁËÝ¡ÇÑØÄÔÖËØÃËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆ
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Απαξίωση
και αποχή
λόγω σαθρού
κατεστημένου
Η περιφρόνηση στα προβλήματα των
πολιτών και της ευρωπαϊκής προοπτικής
Παρέμβαση Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Η προεκλογική προσπάθεια των κομμάτων ολοκληρώθηκε, σήμερα είναι
η ώρα των πολιτών, είτε διά της συμμετοχής τους στην ψηφοφορία είτε
διά της απουσίας τους. Μια απουσία
που συνεχώς διογκώνεται φτάνοντας
σε δυσθεώρητο ύψος από το 2011
και μετά. Όπως εξελίσσονται οι τάσεις στο εκλογικό σώμα και όπως
επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις,
το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές
είναι αν όχι πενιχρό, μόλις οριακά
υποφερτό. Το ερώτημα είναι ποιος
ευθύνεται για τη γεωμετρική αποστασιοποίηση των πολιτών από την
πολιτική ζωή και την επιλογή της
αποχής από μια εκλογική διαδικασία
που έχει βαρύνουσα σημασία για
την ποιότητα ζωής και το μέλλον
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη,
οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά
την πολιτική ηγεσία και την ξηρασία
του πολιτικού λόγου και οράματος
που τη χαρακτηρίζει τα τελευταία
χρόνια. Ευθύνονται, γιατί απέτυχαν
παταγωδώς να εμπεδώσουν στους
πολίτες τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στη ζωή τους. Ευθύνονται, γιατί δεν
μετάφεραν αποτελεσματικά στην
αντίληψη των πολιτών τον αντίκτυπο
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην καθημερινότητά τους. Ευθύνονται,
γιατί εξακολουθούν να εφαρμόζουν
μικροπολιτικές και ευτελείς προσεγγίσεις παρελθουσών δεκαετιών
αντί να επιλέξουν τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό, που τόσο εύκολα
και ανέξοδα επικαλούνται στα τηλεοπτικά πάνελ και στις ανακοινώσεις Τύπου, αλλά εντέχνως απέφυγαν
να αναδείξουν στην προεκλογική
περίοδο.
Τα κόμματα ξεκίνησαν την προεκλογική εκστρατεία ράθυμα, με
άστοχους υπολογισμούς και εκτι-

μήσεις για την απήχηση της εκλογικής τους επιρροής, αρνούμενα να
αφουγκραστούν τα μηνύματα προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και δημοσκοπήσεων.
Δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει
ότι η κοινωνία των πολιτών εξακολουθεί να βιώνει την εξαθλίωση του
βιοτικού επιπέδου που επέβαλε η
οικονομική κρίση. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η πλειοψηφία μετά βίας
τα βγάζει πέρα και αποφεύγουν να
αντιμετωπίσουν με έργα και δράσεις
τη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης
και τη συνάθροιση του πλούτου στα
χέρια των ολίγων ευνοούμενων.
Όταν αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονται σε διάσταση με την κοινωνία








Οι ευθύνες επιβαρύνουν
αποκλειστικά την
πολιτική ηγεσία και
την ξηρασία του πολιτικού λόγου και οράματος
που τη χαρακτηρίζει
τα τελευταία χρόνια.
και την κομματική ψήφο, όταν κατάλαβαν ότι οι συσπειρώσεις έμειναν
καθηλωμένες και οι διαρροές αυξάνονταν διαμετρικά, αποφάσισαν να
ασχοληθούν με τα μηδενικά και
τους αρίστους. Αντί να αφοσιωθούν
στα πραγματικά προβλήματα των
πολιτών και στα σοβαρά θέματα που
αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση και προφανώς αφορούν και
τους Κύπριους πολίτες, όπως το μεταναστευτικό, το περιβάλλον, την
παιδεία και τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή, την ισότητα, την
προστασία του καταναλωτή, την οικονομία, την ανεργία και την ανάπτυξη, προτίμησαν να αναλώσουν
δυνάμεις στη μικροπολιτική αντιπαράθεση. Δυστυχώς, σε αυτή την

Η πλειοψηφία των πολιτών, που βίωσε στο πετσί της τον κίνδυνο της οικονομικής εξαθλίωσης, την ανυπαρξία του κοινωνικού κράτους, την ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να εφαρμόσει δημιουργικές και δίκαιες λύσεις, την κατάπτωση των θεσμών, την ατιμωρησία και την ανάδειξη μετριοτήτων σε αρίστους, αρνείται
να κουβαλήσει στις πλάτες, τις αμαρτίες του πολιτικού κατεστημένου, αριστερού και δεξιού, και επιλέγει την απαξίωση και αποχή.

Εκδικητική ψήφος και η ακροδεξιά
Η απαξίωση της πολιτικής ζωής έχει δυστυχώς παράπλευρες συνέπει-

ες πέραν από την αποχή, σαφέστατα περισσότερο οδυνηρές. Πρόκειται για τον πολλαπλασιασμό της επιρροής της ακροδεξιάς στο πολιτικό
περιβάλλον της χώρας και την κλιμάκωση του εθνικισμού. Το κενό που
δημιούργησαν οι άστοχες πολιτικές της αριστεράς και δεξιάς τα τελευταία χρόνια άφησε πρόσφορο έδαφος για να διεισδύσει η ακροδεξιά
σε ένα καθόλου αμελητέο αριθμό πολιτών. Ασφαλώς και δεν πρόκειται
στην ολότητά τους για πολίτες με φασιστικό ιδεολογικό προσανατολισμό, αλλά μάλλον πρόκειται για εκδικητική ψήφο συνεπεία των λαθών
και αστοχιών της πολιτικής ηγεσίας. Μόνο όταν τα κόμματα καταλήξουν
πρώτα και κύρια σε ειλικρινείς και έντιμες παραδοχές για τον δικό τους
ρόλο στην κατάπτωση των θεσμών και αξιών τα τελευταία χρόνια, μπορούν να αναχαιτίσουν το φαινόμενο της ακροδεξιάς εφόρμησης. Εάν
συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές που καταπατούν κάθε έννοια του κράτους δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας, συντηρώντας τη σήψη και διαφθορά, το μόνο που θα επιτύχουν είναι τη γιγάντωση της απαξίωσης
στη συνείδηση των πολιτών.

προεκλογική , ειδικά τον τελευταίο
μήνα, βιώσαμε το απόλυτο μηδέν
στην ποιότητα του πολιτικού λόγου.

Eλαβαν όλοι μηδέν

Οι πολιτικοί ηγέτες επέλεξαν την
πόλωση κατά τα ειωθότα, μια δοκιμασμένη συνταγή που γνωρίζουν
άρτια και ήταν ιστορικά μια αποτελεσματική τακτική για το μάντρισμα
των κομματικών ψήφων, λειτουργώντας πάντοτε ως αντίδοτο για
την αναχαίτηση της επέλασης του
εχθρού είτε ορμώμενου από τα αριστερά είτε από δεξιά. Επέλεξαν την
πόλωση με την ψευδαίσθηση ότι
μπορούν ακόμα να παρασύρουν τις
μάζες σε ένα άκρατο κομματικό φανατισμό, ωσάν να μην έχει αλλάξει

τίποτα τα τελευταία χρόνια στον
κοινωνικό ιστό, στις ανάγκες, προσδοκίες και στα όνειρα των πολιτών.
Απέτυχαν, δυστυχώς, να αναγνώσουν τα προειδοποιητικά μηνύματα
που εκπέμπουν οι πολίτες εδώ και
μερικά χρόνια και συνεχίζουν ακάθεκτοι τη μοναχική τους πορεία,
αγνοώντας πάντοτε την κοινωνία
που νομίζουν ότι τους ακολουθεί
τυφλά. Κατακυριευμένοι από συμπτώματα του συνδρόμου Μινχάουζεν, επένδυσαν στον τρόμο αντί
στην ανάπτυξη, στην ευημερία των
πολιτών, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και στην προοπτική
της νέας γενιάς. Αντί να σχεδιάσουν
δράσεις επανασύνδεσης με τους
αποστασιοποιηθέντες πολίτες, αντί

να χαράξουν νέες πολιτικές, προτείνοντας ευφάνταστες λύσεις, αντί
να προτάξουν το συμφέρον της χώρας και την ευρωπαϊκή πορεία αναλώνονται, χαμένοι στην άβυσσο της
μισαλλοδοξίας, σε ένα ψεύτικο πόλεμο χαρακωμάτων με αστείες, ανυπόστατες και αχρείαστες αντιπαραθέσεις, κονιοποιώντας τις ελπίδες
των πολιτών. Ακούσαμε επί προσωπικού αντεγκλήσεις για φυγόστρατους, φυγόδικους, φοροφυγάδες,
μηδενικά και δανεικά που ενδυναμώνουν τον υφέρποντα εκφυλισμό
του πολιτικού λόγου και ηθικής.
Στην εξίσωση προτάσεων πολιτικού οράματος και λόγου, αντικειμενικής επιχειρηματολογίας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού έλαβαν
σχεδόν άπαντες μηδέν στο πηλίκο.
Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι η
φλόγα του παλαιοκομματισμού για
τους πλείστους πολίτες έχει κατασβεστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Οι
παλιές γνωστές ξαναζεσταμένες
συνταγές είναι πλέον δύσπεπτες
και αναποτελεσματικές. Δεν προσθέτουν ψήφους στις κομματικές
δεξαμενές, μάλλον απομακρύνουν
ακόμη περισσότερο τους ψηφοφόρους από τα γερασμένα κομματικά
πλοκάμια και ανοίγουν την κάνουλα
των διαρροών και της αποχής. Η
πλειοψηφία των πολιτών, που βίωσε
στο πετσί της τον κίνδυνο της οικονομικής εξαθλίωσης, την ανυπαρξία του κοινωνικού κράτους,
την ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να εφαρμόσει δημιουργικές και
δίκαιες λύσεις, την κατάπτωση των
θεσμών, την ατιμωρησία και την

ανάδειξη μετριοτήτων σε αρίστους,
αρνείται να κουβαλήσει στις πλάτες,
τις αμαρτίες του πολιτικού κατεστημένου αριστερού και δεξιού και
επιλέγει την απαξίωση και αποχή.
Οι ανώριμες κοντόφθαλμες συνοικιακές πολιτικές των κομματαρχών, που οδήγησαν μοιραία σε αυτή
την κατάσταση, χωρίς ίχνος ευαισθησίας απέναντι στον πολίτη και
υπευθυνότητας για τη χώρα, συνεχίζουν ακάθεκτα την καθοδική τους
πορεία, σπρώχνοντας τη χώρα στον
πάτο και τους πολίτες στην ολική
ρήξη με τον κομματικό παραγοντισμό. Σε κάθε προεκλογική εκστρατεία η αποχή κλιμακώνεται και η
τάση δεν ανατρέπεται, εάν δεν αναβαθμίσουν τα κόμματα τις πολιτικές
τους, αποκαθιστώντας τις οικονομικές ανισορροπίες και ανασυνθέτοντας την κοινωνία με αξίες και
ηθικές που σήμερα έχουν εμφανώς
εξαϋλωθεί. Οι σύγχρονες δημοκρατίες οφείλουν και πρέπει να αφουγκράζονται τα προβλήματα των πολιτών και να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και απαιτήσεις τους. Αυτό
δεν ισχύει στην ευρωπαϊκή Κύπρο.
Η δική μας δημοκρατική αντίληψη
περιορίζεται σε μια άκρατη υποσχεσιολογία και επικοινωνιακές τακτικές
που δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα.
Η δική μας δημοκρατία αντί να προστατεύει τους αδύναμους ανέχεται
την αδικία και επιβραβεύει διά της
ατιμωρησίας τους ενόχους.

Ο κ. Μιχάλης Βρυωνίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της Symmetron Market
Research.
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ίναι πολλοί αυτοί που αγωνιούν
για τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών, αλλά η μόνη
απάντηση που μπορεί να δοθεί στο
ερώτημα «πού βλέπεις τη διαφορά;»
είναι «κάνε με προφήτη, να σε κάνω
πλούσιο». Υπάρχουν βεβαίως και οι
μακάριοι, σαν τον πρωθυπουργό
που βλέπουν ντέρμπι και οι ακόμη
πιο μακάριοι σαν τον κ. Ευάγγελο
Αντώναρο που προφητεύουν μέχρις
δεκαδικού. Στο 1,2% θα είναι η διαφορά, είπε προσφάτως. Υπέρ του
ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά...
Πέρα όμως από την προπαγάνδα
των κυβερνώντων, για την αναστήλωση του καταπονημένου (από τις
θαλαμηγούς κι άλλες αταξίες) ηθικού

Το βασικό ερώτημα των εκλογών στην Ελλάδα
των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν
κάποια στοιχεία που θολώνουν κάθε
πρόβλεψη. Το πρώτο είναι πως αυτές
είναι οι πρώτες εκλογές έπειτα από
τέσσερα χρόνια. Τούτο σημαίνει ότι
τώρα θα εκτονωθούν, όλες μαζί, οι
πικρίες της μακράς αυτής περιόδου.
Αυτό και μόνο το στοιχείο θα έπρεπε
να κάνει τους ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ
πιο σεμνούς στις προβλέψεις τους.
Αλλά ποιος έχασε τη σεμνότητα για
να τη βρουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ;
Το δεύτερο στοιχείο είναι η αυξημένη συμμετοχή. Υπάρχουν
300.000 υποψήφιοι (δημοτικοί, περιφερειακοί, δήμαρχοι, ευρωβουλευτές κ.ά.) που όλοι έχουν φίλους,
γνωστούς, συγγενείς κ.λπ. Θα ψη-

φίσουν ακόμη κι εκείνοι που έχουν
απορρίψει το πολιτικό σύστημα στο
σύνολό του και οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα απείχαν. Ετσι
ευνοείται η διασπορά των ψήφων
σε μικρά αντισυστημικά κόμματα
και κατά κανόνα στα πιο γελοία,
αυτά που «θα πονέσουν το σύστημα
περισσότερο».
Αυτό γεννά ένα ερώτημα απείρως σοβαρότερο από την πρόβλεψη
του αποτελέσματος: Πόσο πραγματική και πόσο βαθιά ήταν η χυδαία ριζοσπαστικοποίηση των πολιτών την περίοδο 2010-2015; Γράφαμε πριν από ένα χρόνο για την
«γκρίζα ζώνη των ψηφοφόρων»
(«Καθημερινή» 21.10.2018) «που

προέρχονται πρωτίστως από τον
ΣΥΡΙΖΑ του 2015». Επισημαίναμε
ότι «η πρώτη αντίδραση των αδαών
απογοητευμένων είναι η αποχή,
με το σκεπτικό “όλοι ίδιοι είναι”.
Αν όμως προκριθεί το σενάριο των
τετραπλών εκλογών τον Μάιο, τότε
καθένας έχει κάποιο φίλο, κουμπάρο, ξάδελφο υποψήφιο (δημοτικό
ή νομαρχιακό σύμβουλο) που πρέπει
να ψηφίσει. Αν αυτοί πάνε στο εκλογικό τμήμα είναι πολύ πιθανό να
μπουν στον πειρασμό της υλοποίησης μιας μηδενιστικής ανοησίας,
αυτής που καλλιεργούσαν κατά το
δημοψήφισμα διάφοροι της ριζοσπαστικής Αριστεράς και συνοψιζόταν στο χυδαίο σύνθημα “πουτ...

όλα”. Δεν είναι απίθανο, υπάρχει
προηγούμενο. Πολλοί ψήφισαν
Χρυσή Αυγή για “να μπει κάποιος
στη Βουλή και να πλακώσει τους
πολιτικούς”». Σημειώναμε, επίσης,
πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε
από το γεγονός ότι «κάθε ηγετίσκος
του χώρου κινείται μεταξύ ανοησίας
και γραφικότητας (...) οι “ηγέτες”
αναγνωρίζονται κατόπιν εορτής·
ποιος πίστευε ότι το ανέκδοτο του
Πέπε Γκρίλο θα γινόταν το μεγαλύτερο κόμμα στην Ιταλία; Το σημαντικότερο, όμως, είναι άλλο: Οι ηγετικές φυσιογνωμίες κερδίζουν την
ψήφο ελπίδας. Οταν κάποιος ψηφίζει
αρνητικά προκρίνει τον χειρότερο
ή τον πιο γελοίο, για να δώσει το

μεγαλύτερο χαστούκι στο “κατεστημένο”». Δυστυχώς ήταν πολλοί
εκείνοι που μέχρι την «kolotoumpa»
πίστευαν πως τα προβλήματα της
χώρας είναι εξωγενή και ότι αρκεί
η πολιτική βούληση (και μια «καλή
διαπραγμάτευση») για να λυθούν.
Ηταν μια αντίληψη που καλλιέργησαν όλες οι αντιπολιτεύσεις· της
Ν.Δ. συμπεριλαμβανόμενης μέχρι
το 2012. Δεν ξέρουμε αν το σοκ του
2015 δίδαξε ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και ότι απαιτείται
μια αργή και επίπονη διαδικασία
για να νοικοκυρέψουμε τον τόπο
μας. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα
των σημερινών εκλογών το οποίο
θα απαντηθεί το βράδυ...
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Ιδιο νόμισμα,
ίδιοι φόροι
σε όλη την Ε.Ε.!

H Ελλάδα
Κανένας πολιτικός
ηγέτης δεν φαίνεται
να βλέπει ότι μόνο μια
ισχυρή Ε.Ε. μπορεί να
γίνει οικονομική
υπερδύναμη στο ίδιο
επίπεδο με τους άλλους
γίγαντες: ΗΠΑ και Κίνα.

Ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν μιλάει στην «Κ»
και προτείνει λύσεις για το τέλμα της Ενωσης
ØÕßÖÒÁÕÔßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÌÏÒÁÒÒÎÔÇÝÑÇÏÙÚËÔÄÝ
ÌÃÒÕÝÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß ÇØÇÓÇÔÒÂÕ§Ú»ÙÚÁÔÁÖÇÏÐËÑÇÚÇÒßÚÏÑÄ
ØÄÒÕÍÏÇÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ
ÙÚÎÔÚÕ ±ÖÁØÓÇÞÕÝËÔÄÝ
ÑÕÏÔÕÆËßØÜÖÇáÑÕÆÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÁÈÇÒËÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖÏÔËÒÏÁÝÚÕËÃÊËÔÇÇÖÕØØÃÖÚËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎÞ×ØÇÄÚÇÔÕÏ¦ÒÒÕÏ
ÚÕÑÇÚÇÉÂÌÏÙÇÔÙËÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÚÕÁÞÛÎÑËÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙËÏÒÃÍÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÚÇÛÁÚÕÔÚÇÝËÓÖËÏØÃÇ
ÖÕßÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÇ ÚÕßÞØÄÔÏÇ

– Ποια θεωρείτε ότι είναι η βασική διαφορά των Ευρωπαίων
ηγετών στην εποχή τη δική σας
με τους σημερινούς ηγέτες όσον
αφορά την ευρωπαϊκή τους προσέγγιση;
¶¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎËÃÞÇÓËÁÔÇ

Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Παραμονές ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÛËÒÂÙÇÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÓËÁÔÇÔÙÕÌÄ®
ßØÜÖÇÃÕÖÕßÃÙÜÝÁÞËÏÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÇÈÇÙÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÓÇÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔØÁÖËÏÔÇÌÕÈÄÓÇÙÚË
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÜÔËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚ×Ô"
¬ÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔ
ÕÏßØÜÖÇÃÕÏÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÙÚÎÔßØ×ÖÎ"ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÈÍËÏÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎ"©¦ÒÒÕÝÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝ
ÇÒËØÃÏÙÑ¦ØÔÚ»ÙÚÁÔËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ
ÚÎÝÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÖÕßÚÕÄØÇÓ¦
ÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÏÇÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÛÄØÏÙËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÖÕØËÃÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÎÇÒÒÃÇÑÇÏÎ
ËØÓÇÔÃÇÁÈÇÒÇÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÕßËßØ×ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÕÛËÙÓÄÝÚÕßÖÇÔÃÙÞß-
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«Πρέπει ÑÙÈÐÉ~Ò{ÉØÑÑ³ÊÉ{Ø³ÈØÜË³ÉØÈ{ÚÈÑ¨ÑÐÉÜiÐÓ{³iÉÈ¨ÑÍ~ÊÈÇÊ³iiuVÜÓÉ{={~Ò¨³¤ ³Ó
ÐËÑ¦ÛÇØÕÄØÇÓÇÍÏÇÚÕÖÕÆÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ËÏÎËßØÜÖÇáÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÖÕÏÇÈÂÓÇÚÇÁÖØËÖËÔÇÍÃÔÕßÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇ
ÙÚËÔÄÚËØÎÁÔÜÙÎ®ÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÖØËÖËÔÇËÔ×ÙÕßÓËÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÓÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÑÕÏÔÄ
ÔÄÓÏÙÓÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÓÇÝÓËÚ¦ÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝÊÏÇØÑÕÆÝËÏØÂÔÎÝÙÚÎÔÂÖËÏØÄÓÇÝ
ÂÓËØÇÑÇÔÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝ
ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÈÒÁÖËÏÄÚÏÓÄÔÕÓÏÇ
ÏÙÞßØÂßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂßÖËØÊÆÔÇ-

ÓÎÙÚÕÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÍÃÍÇÔÚËÝÚÏÝÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇ
¢ÇÃÔÕÔÚÇÏÖÏÕÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÕÏÓË
ÚÇÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÕÌÁÒÎÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÇËÛÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
Ö¦ÔÜÇÖÄÄÒÇËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÄØÇÓÇÑÇÏÑÇÓÃÇÐËÑ¦ÛÇØÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊÁÙÓËßÙÎÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÒÁÕÔ

– Πιστεύετε ότι η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών και λαϊκιστών
ηγετών στην Ε.Ε. θα μπορούσε
να διαλύσει την Ενωση; Τι πρέπει
να γίνει έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι

να συνεχίσουν να υποστηρίζουν
το ευρωπαϊκό εγχείρημα;
¶6ÞÏ¦ÔÕÊÕÝÚÜÔËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÏËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÔÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÍÔÕÂÙÕßÓË
ÒÒ¦ÇÔÇßÚÄÓÇÝÌÕÈÃàËÏÚÕÓÄÔÕ
ÖÕßÛÇÑ¦ÔËÏÕÌÄÈÕÝËÃÔÇÏÔÇÓÇÝ
ÖÇØÇÒÆÙËÏÇÔÚÃÔÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙËÏÔÇ
ÇÔÇÒÆÙÕßÓËÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇßÚÂÎ¦ÔÕÊÕÝÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÓË
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÖÕßÔÏ×ÛÕßÔÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÕÏÙÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÙßàÂÚÎÙÎØÕÚËÃÔÜÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÈÇÙÏÙÓÁÔÎÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÔÃÊÏÇÍØÇÓÓÂÓËÇßÚÄÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÖØÏÔ
ÇÖÄËÐÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÕÏÏÊØßÚÁÝÖÇÚÁØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇ
ÛÇÂÚÇÔÔÇËÔÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÊÏÕÔÄÓÏÙÓÇ
ÃÊÏÕÏÌÄØÕÏ

– Υπήρξατε ένας από
τους πρωταγωνιστές
στην ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. Μετά την
περιπέτεια που περάσαμε το 2015, αντιμέτωποι με ένα Grexit, πώς
βλέπετε το μέλλον της
Ελλάδας τώρα που τα
προγράμματα προσαρμογής έχουν τελειώσει;

– ÑÚØÒ³ÑÓ{ÚÑÜÖÓ³ÑÈÙÉÙÉÐÓØÐÉ³i ÜÜÒÙÑV³
ÐÌÈÐ¨Ñ~Ò
ÉËÑ{ÑÚÑÈÐÒ³~È¨Òo{³ ÜÜÊÈ
Ó¨ÑÑÑÈ³ÓØ³{ØÙÖ~ÜÉØ³{oÐÓØ$³Ñ³ËØÑ¨ÑÐÑÜÊØÊ³Ñ
¨{~ÌØÐÈ×ËÜØ
~Ñ{TÒ¨i³i~Üi¨Ð{Ò³Èi ÜÜÒÙÑÐÌ¨ÉÉÑK¨É{³Ù¨ÌÐ
¨Ø³iÙiÐ~¨Ñ³ËÑ~Ñ{
ÑoËÉ{V³dVÐÓÜØ
³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØ
ÖTÐÑ{Ì³{³ÐÓÜÜÚÑ
ÉËÑ{{ÉÜ{Ù×Ì¨o{Ñ
³ÉÜÜi{~ÌÜÑÌ~Ñ{Ì³{i
ÙiÐ~¨Ñ³ËÑÚÑÑÑ~³ÊÉ{³iÇ³{~Ì³i³ÑÈÉÐÑ³É{ØÜË~³iØ
ÉÈ¨ÑÍ~ÊØÐÑØÜ{³{³{~ÊØ³ÑÈ³Ì³i³ÑØjÛÉ
¨ÓÉ{ÑÂÉTÒÐÉ³Ó
Ì³{itÙiÐ~¨Ñ³ËÑuÉËÑ{
Ð{ÑÉÜÜi{~ÊÜÓÂij

«Γιατί θέλω να πάρω τη θέση που κατείχε ο Γιούνκερ»
Οι υποψήφιοι ÚÜÔÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÕ¡¦ÔÌØËÔÚ
ÁÓÖËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ¢ØÇÔÝ¬Ã-

ÓËØÓÇÔÝÍÏÇÚÕßÝÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÎ
ËÖÃÚØÕÖÕÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÍÏÇÚÕßÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝÑÇÏÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ
ØÇÙÃÔÜÔÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÑÇ ÁÒËØÒÁÔËÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÚÕßÝÉÎÌÃÙÕßÓË ¦ÖÕÏÕÝ

ÇÖÄÇßÚÕÆÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÕËÖÄÓËÔÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÇÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÔÇÚÎØÂÙÕßÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
:WP[aLURHUKPKH[LUÄÖÕßÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÕßÑÁØÊÏÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦ÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÖØÄËÊØÕÝ

¬ÇÚÁÙÙËØÇÑÄÓÓÇÚÇÙÂÓËØÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÇÒÒ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ßØÏÇÑÂÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÝÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ ÑÇÛ×ÝÔÁËÝÇÔÚÏËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÛÇÓÖÕßÔÙÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕßÚÄÙÎ-

ÓÇÃÔËÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÙßÓÓÇÞÃËÝÖÕßÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ©ÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÙÆÔÚÕÓËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÕßÚÕßÝËÔ×ÔÕßÔÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÚÕßÝÞÜØÃàÕßÔ

©ÒÕÏÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝ
ËÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔÖÕÒßËÛÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÓËÚÕÔÁÔÇÔÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕ©Ï
ÙßÓÓÇÞÃËÝÖÕßÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ¦ÖÏÇÙÚÕÄÔËÏØÕ

Ασφάλεια, εργασία, δικαιοσύνη

Νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Η συνταγή της λιτότητας απέτυχε

– Τι θα κάνετε τις 100 πρώτες
μέρες αν εκλεγείτε πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
¶ÁÒÜÔÇÞÚÃÙÜÓÃÇßØ×ÖÎ
ÖÕßÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝ
ÇÖÄÖÇØ¦ÔÕÓÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÓË
ÔÁÕßÝÙßÔÕØÏÕÌÆÒÇÑËÝÓÁÞØÏÚÕÕßÑÇÚÇÖÕÒËÓ¦ÚÎÔ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÕ
ÁÍÑÒÎÓÇÓËÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄ-)0
ÕßÙÚÇÓÇÚ¦ÚÏÝËÔÚÇÐÏÇÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕßÑÇÛÏËØ×ÔËÏÁÔÇÔÔÁÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÑØ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÃÕßÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕß¬ÆÖÕßÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÇ
ÐËÑÏÔÂÙÜÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÑÇØÑÃÔÕßËÙÓËÆÕÓÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÁÐßÖÔÜÔÙÖÏÚÏ×ÔÍÏÇÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝ
ÍÏÇÔÇàÕßÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÑÕÔÚ¦
ÙÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝ¬ÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÔÁÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÕÒÇÃÇÓÇÝ¬Î
ÓËÃÜÙÎÐËÖËØÇÙÓÁÔÜÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÚÎÝ¬ÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝßØ×ÖÎÝÄÖÕßÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÍÃÍÇÔÚËÝÚÕßÔÚËØÔËÚÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÇßÚÄÖÕßÚÕßÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ©ÖÕß
ÔÁÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓËÚÎÙßÍÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÖËÔÊÆÙËÜÔÛÇÈÕÎÛÕÆÔ
ÔÁÕßÝÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ÙÖÃÚÏ¡ÃÇßØ×ÖÎÖÕßÛÇÙßÔËÞÃÙËÏ¶ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ¶ÚÎ
Ó¦ÞÎÑÇÚ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÓËÑÕÏÔÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇËØÕÖÒ¦ÔÇ
ÞÇÓÎÒ×ÔØÆÖÜÔÑÇÏÓËÖÇÍÑÄÙÓÏÇ

– Τι θα κάνετε τις 100 πρώτες μέρες αν εκλεγείτε πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
¶ßØ×ÖÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÔÁÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕÈÇÙÏÙÓÁÔÕ
ÙÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ßØ×ÖÎÝÖÕßÌØÕÔÚÃàËÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÝÑÇÏ
ËÔËØÍËÃßÖËÆÛßÔÇÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝ©ÏËÔÁØÍËÏËÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÔÇÍÃÔÕßÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝËÃÔÇÏËÖËÃÍÕßÙËÝÑÇÏÇßÚÁÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÚÎÈÇÙÏÑÂÓÇÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÜÄÚÏÑ¦ÛË
ËÖÃÚØÕÖÕÝÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÏÙÄÚÎÚÇÑÇÏÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎËÃÔÇÏÚÕ¦ÒÒÕÑÆØÏÕàÂÚÎÓÇÍÏÇËÓÁÔÇÇËÌÇØÓÄÙÜËÖËÏÍÄÔÚÜÝÓÏÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÌÆÒÜÔÎÕÖÕÃÇÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÎÝÈÃÇÝÑÇÚ¦ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏ
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔËÐ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÓËÚÇÐÆÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏÇÔÊØ×ÔÃÓÇÏÕØÑÏÙÓÁÔÕÝ
ÌËÓÏÔÏÙÚÂÝÑÇÏÛÁÒÜÔÇàÂÙÜÙË
ÓÏÇßØ×ÖÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÃÙÇ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝ
ÇÇØÞÃÙÜÔÇËØÍ¦àÕÓÇÏÙÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÓÕßÙËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÁÔÇÔÑÇÚ×ÚÇÚÕÓÏÙÛÄ
ÙËÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÚÎÝÍÏÇ
ÁÔÇÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÇÍÜÍÂÖØÕÙÏÚ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×Ô
ÑÇÏÍÏÇÓÁÚØÇÍÏÇÊÃÑÇÏÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÖÕÒßËÛÔÏÑ×Ô

– Τι θα κάνετε τις 100 πρώτες
ημέρες, αν εκλεγείτε πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
¶²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËËÖËÏÍÄÔÚÜÝÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÒÁÔËÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÓËÏ×ÙÕßÓËÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝ
ÇËØÃÜÔÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßËÔÚÄÝÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÇÒÒÏ×ÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÇØÍ¦ÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÙËÁÔÇ
ÇÙÌÇÒÁÝËÖÃÖËÊÕ¬ÇÑÇÒ¦ÔÁÇËÃÔÇÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓË
ÇÓÁÙÜÝ!ÄÒËÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÑÒÏÓÇÚÏÑ¦
ÌÏÒÏÑÁÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÊÇÖÇÔ×ÔÚÇÏ¦ÒÒÇËßØÜÖÇáÑ¦ÞØÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÁØÍÇÖÕßËÔÛÇØØÆÔÕßÔÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ ÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÙßÔÊÁÙÕßÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÍËÜØÍÏÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓËÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÈÏÕÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇ¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËËÖÃÙÎÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ©ÖÕÏÕÝÖÇØ¦ÍËÏÙÆÍÞØÕÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÕÑÒÃÓÇÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦
§ÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖÏÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÁÔÇÖÏËÙÚÏÑÄàÂÚÎÓÇØÁÖËÏÔÇÚËØÓÇÚÃÙÕßÓËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÔÇÛÁÙÕßÓËÊËÙÓËßÚÏÑÕÆÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÑÇÏÔÇÛËÙÖÃÙÕßÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÄÚßÖÇÖÇÔÚÕÆÒÖÃàÜÄÚÏÕÏ©ÏÑÕÒÄÍÕÏØ¦ÙÏÔÕÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇËÃÔÇÏ
ÖÇØÄÔÚËÝÙÚÕËÖÄÓËÔÕßØÜÖÇáÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÇÍ×ÔÇÓÇÝÍÏÇÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ

«Θα έπρεπε ÑÉËTÑÐÉ~ÒÉ{É¨{Ì³É¨Ño{Ñ³{ØÑÚ¨{ÉØÈÓÉ{ÉØÈÉËTÉÐËÑ³Ó³{Ñ~¨Ëiu
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÖÒÇÙÚÏÑ×ÔÓÏÇÝ
ÞØÂÙËÜÝ© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÑÇÒÄÝÌÃÒÕÝËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÏÙÞßØÄÓÁÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕß ÞÕßÓËÚÎÔÃÊÏÇÇÃÙÛÎÙÎÚÜÔËßÛßÔ×ÔÓÇÝÙËËÛÔÏÑÄÑÇÏ
ËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕ¬ÎÔ ßØÏÇÑÂ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖØÁÖËÏÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ!
ÍÏÇÔÇÙÏÍÕßØËßÚÕÆÔÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏÓÏÇÏÙÞßØÂÌÜÔÂÙÚÎÔßØ×ÖÎÖØÁÖËÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÔ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ

– Τι μας έμαθε η ελληνική κρίση;
¶ßØ×ÖÎÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÖØ×ÚÇÍÏÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÍÇÚÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÞØÁÕßÝ©ÒÕÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÙËÚ¦ÐÎ
ÇÒÒ¦ÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞÇÓËÑ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßËÃÞËÓÃÇÚÁÚÕÏÇÑØÃÙÎ

«Είμαι ¨~{ÐÓØ×ÉÐ{{³ÊØVÚÓÜ
ÑÇÊÉÐ{Ñ È¨iÈÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{ËÑÌÜÈØ³ÈØÜË³ÉØu
– Τι μας έμαθε η ελληνική
κρίση;
¶ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßØÜÖÇáÑÂÇÒÒÎÒËÍÍÆÎËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕß
ÁÞÜÑØÇÚÂÙËÏ©ÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÑØÃÙÎ
ÙËÓÏÇÞ×ØÇ¶ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÂÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂ¶ÚÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÊØ¦ÙÕßÓËÓÇàÃÜÝßØÜÖÇÃÕÏÍÏÇÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÚÎÔËßÛÆÔÎËÔÓÖÕØËÃÁÔÇ
ÑØ¦ÚÕÝÔÇßÖÕÌÁØËÏÓÄÔÕÚÕßÏÄÚÏ
ÇÔÊÏÇÏØËÛÕÆÓËÍÏÔÄÓÇÙÚËÄÒÕÏÖÏÕ
ÇÊÆÔÇÓÕÏ ÇÏÚÕÞËÏØÄÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ËÃÔÇÏÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÄÙÚÕÝÖÕßÖÒÎØ×ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞÜÑØÇÚÂÙËÏ
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓË
ÚÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇ
ÇÔÛËÑÚÏÑÄÙÚÏÝÑØÃÙËÏÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ÓÎÔÁÞÕßÓËÚÎÔÕÊßÔÎØÂËÓÖËÏØÃÇ
ÚÎÝÊÏ¦ÙÜÙÎÝÚØÇÖËà×ÔËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÂÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ

ΕPA / CLEMENS BILAN

ΣΚΑ ΚΕΛΕΡ Επικεφαλής των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο

ΕPA / OLIVIER HOSLET

ΦΡΑΝΣ ΤΙΜΕΡΜΑΝΣ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

EPA / ANDY RAIN

ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ Επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο

«Χρειάζεται ÑÈÙÓÈÐÉ³i
ÉÈ¨ÑÍ~ÊoÉ¨o{~ÊT¨iÐÑ³ÙÌ³iiÐÉ³i¨³ÑËÑ³È~ÜËÐÑ³Øu
– Τι μας έμαθε η ελληνική
κρίση;
¶ÙßÔÚÇÍÂÚÎÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÁÞËÏ
ÐËÑ¦ÛÇØÇÇÖÕÚÆÞËÏËÖÏÑÁÔÚØÜÙÎÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇ
ÊËÔËÃÞËÓÄÔÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÁÖÔÏÐË
ÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÁÞÕßÓËÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÄÙÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÄÙÕ
ÑÇÏËÔÚÄÝÚÜÔÃÊÏÜÔÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ËÖÏÈÇÒÒÄÓËÔÎÒÏÚÄÚÎÚÇËÖÏÊËÃÔ×ÙËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÔËØÍÃÇ
ÚÜÔÔÁÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÓË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÓËÄÚÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝÄÖÜÝÎ(THaVU
ÂÎ.VVNSLÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÕÊÃÑÇÏÕ
ÓËØÃÊÏÕÚÜÔÌÄØÜÔÚÕßÝÑÇÏÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔÑÕÏÔÂÓÇÝËßÎÓËØÃÇ

ΜΑΡΓΚΡΕΤΕ ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ Επίτροπος Ανταγωνισμού

A.P. / FRANCISCO SECO

Είμαστε 500 εκατ. και όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε τεράστιες αλλαγές

«Είναι iÐÑ³{~ÌÑi×ËÉ³ÉÉÑÈ³ÓØ³{ØÉ~ÜoÓØu

Η δύναμη ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄËÓ¦ÝÚÕßÝÃÊÏÕßÝ ÇÏÎÉÂÌÕÝ
ËÃÔÇÏÊÆÔÇÓÎÏÇÇßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÉÎÌÃÙËÚËÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÔÇËÓÖÔËÆÙËÚËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍÆØÜÙÇÝÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÔ
ÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÚËÚÎÌÜÔÂÙÇÝ
ÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÑÕßÙÚËÃÚËÛÇÞÇÛËÃ
©ÖÏÕÕØÇÚÄÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÁÒÛËÏÎÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÔÇÁÞÕßÓËÓÏÇ
ÖÏÚØÕÖÂÓËÃÙÕÇØÏÛÓÄÇÔÊØ×Ô

ÑÇÏÍßÔÇÏÑ×Ô¶ÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÙÚÏÝÕÖÕÃËÝàÕÆÓËÏÇÓÁÔÇ
ÎÇÖÄÒßÚÎÖØÜÚÇØÞÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏËÔËØÍÕÆÓËÇÖÄÑÕÏÔÕÆÖËÏÊÂÁÞÕßÓË
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÖÕÒÒÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÍÏÇÔÇÚÏÝ
ÒÆÙÕßÓËÓÄÔÕÏÓÇÝßØ×ÖÎÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÍÏÇ

ÔÇàËÏÑÇÔËÃÝËÏÊÏÑ¦ÇÔËÃÙÚËÍßÔÇÃÑÇ¡ÇàÃËÖÏÚÆÞÇÓËÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ÞÕßÓËÄÓÜÝÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙÕßÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÈÇÙÏàÄÓËÔËÝÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕß
©ÏÉÎÌÏÇÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÕÔÑÄÙÓÕÓÇÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚËØ¦ÙÚÏËÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÇÒÒ¦ÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙÕßÔ

ÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÓÇÝ¢ÕÈÄÓÇÙÚË
ÄÚÏÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÓÇÝÊËÊÕÓÁÔÇ
ÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÞÜØÃÝÚÎÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÓÇÝÇÔÎÙßÞÕÆÓËÄÚÏÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏÚÄÙÕÏÙÞßØÁÝ
ÖÕßÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÛÇÇÌËÛÕÆÔ
ÙÚÕÁÒËÄÝÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÑÇÔÄÔËÝÑÇÏ
ÇØÞÁÝÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝßÖÄÁÒËÍÞÕÃÓÇÙÚËÖ¦ÔÜ

ÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÙÚÎÔÑÇÏÄÚÇÔÙßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÒÒÇÍÁÝÏÇÓÁÔÇÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÔÇÁÞËÏÝÚÕ
ÑÃÔÎÚØÕÔÇàÂÙËÏÝÚÎàÜÂÖÕßÛËÝ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚ¦ÙÕß©ÚÏÓËÚØ¦Ý
ÑÇÏÁÞËÏÝÓÏÇÊÃÑÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏÝ¡ÖÕØËÃÝÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÝÇßÚÂÚÎÊÃÑÇÏÎËßÑÇÏØÃÇ
ÓËÚÎÔÉÂÌÕÙÕßÙÂÓËØÇ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Αδυναμίες
και ατού για
προκλήσεις
στην ΑΟΖ
Το πλάνο αντιμετώπισης της τουρκικής
προκλητικότητας από πλευράς Λευκωσίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η μερική υποχώρηση το τελευταίο
διάστημα της φραστικής έντασης,
που καλλιεργούσε η Άγκυρα στην
περιοχή, με την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου εντός της κυπριακής ΑΟΖ δεν μπορεί να εκληφθεί ως εκτόνωση της παραβατικότητας που εκδηλώνει στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία του
γεωτρύπανου, 36 ναυτικά μίλια
ανοιχτά του Ακάμα, συνεχίζει να
διατηρεί σε επιφυλακή την κυπριακή διπλωματία προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αιφνιδιαστικές κινήσεις, από πλευράς Τουρ







Η εντατικοποίηση των
εργασιών εντός της ΑΟΖ
έτσι όπως ανακοινώθηκε
για το 2020, αλλά και η
δημιουργία ενεργειακών
υποδομών στη στεριά
πιστεύεται ότι ενισχύουν
την ασφάλεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
κίας. Οι πληροφορίες που θέλουν
το γεωτρύπανο να παραμένει σε
αδρανοποιημένη κατάσταση είναι
ένα στοιχείο το οποίο παρακολουθείται, αλλά και αξιολογείται. Χωρίς
να επιβεβαιώνονται έστω και από
ανεπίσημα κανάλια πληροφόρησης,
η πολιτική ηγεσία φέρεται να έχει
πλήρη εικόνα για τα όσα διαδραματίζονται καθημερινώς, δυτικά
της Πάφου. Εικόνα με βάση την
οποία ξεδιπλώνονται τα όσα φέρεται να έχουν σχεδιαστεί σε διπλωματικό επίπεδο.
Η δημοσιοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, αλλά και ζητημάτων πολιτικής υφής που αφορούν την
οριοθετημένη ΑΟΖ, εντάσσονται
στη λογική αντίδρασης της Λευκωσίας, που σε συνδυασμό με διπλωματικές κινήσεις του παρα-

σκηνίου, αποσκοπούν να ανακόψουν τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Aσκηση πιέσεων

Ένα ζήτημα που προβληματίζει
έντονα το διπλωματικό επιτελείο,
που χειρίζεται το τουρκικό γεωτρύπανο, είναι η αδυναμία, στην
παρούσα φάση, άσκησης πολιτικών
πιέσεων προς την Άγκυρα από τρίτες χώρες. Διπλωματικές πηγές
υποστηρίζουν πως η κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις
Τουρκίας με ΗΠΑ, καθώς και με
χώρες της Ευρώπης, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για αντιμετώπιση της προκλητικής έξαρσης
στην περιοχή. Η επικρατούσα εκτίμηση στα διπλωματικά γραφεία είναι πως η Άγκυρα δεν μπορεί να
πιεσθεί από άλλους παράγοντες,
κάτι που ενδεχομένως να γινόταν
στο παρελθόν. Ένα άλλο αρνητικό
στοιχείο είναι η κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό
της χώρας, που εξωθεί, όπως εκτιμάται, όχι μόνο την κυβερνητική
πλευρά να συντηρεί το κλίμα επιθετικότητας στην περιοχή.

Η κυβέρνηση στην προσπάθεια να φρενάρει τη δημιουργία τετελεσμένων από πλευράς Τουρκίας εντός της ΑΟΖ έχει στραφεί σε διεθνείς εταιρείες με τις

οποίες η τουρκική εταιρεία πετρελαίων έχει συνάψει συμβόλαια παροχής υπηρεσιών τις οποίες αποθαρρύνει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Το πλεονέκτημα

Εν αντιθέσει με πρακτικές του
παρελθόντος, όταν ο τρίτος παράγοντας αποτελούσε σημείο αναφοράς, το κύριο βάρος για την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η
Τουρκία εντός της ΑΟΖ, πέφτει
εξολοκλήρου στις διπλωματικές
πλάτες της Λευκωσίας. Και εδώ ο
σχεδιασμός, ο οποίος μέχρι τώρα
έχει ξεδιπλωθεί φανερώνει την
ύπαρξη προληπτικών μέτρων χωρίς
όμως να απουσιάζουν κενά, όπως
αυτό με την καθυστέρηση στην
κατάθεση συντεταγμένων, προετοιμασία η οποία είχε ολοκληρωθεί
τέλος του 2018. Διπλωμάτες και
τεχνοκράτες έχοντας ως βάση τη
συμπεριφορά της Τουρκίας από το
2014 και μετά κατέληξαν σε μια
σειρά αποφάσεων και κινήσεων,
κυρίως νομικής υφής. Η κυπριακή
διπλωματία κινήθηκε προληπτικά
στον χώρο της διεθνούς βιομηχανίας υδρογονανθράκων σε μια προ-

Η τουρκική εταιρεία πετρελαίων (TPAO), παρά τις πομπώδεις διακηρύξεις,
φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το αλλοδαπό προσωπικό, σε
γεωτρύπανο και πλοιάρια υποστήριξης.
σπάθεια να αποθαρρύνει εταιρείες
να προσφέρουν υπηρεσίες στην
Άγκυρα για διεξαγωγή εργασιών,
σε περιοχές που εμπίπτουν στην
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια τακτική που απέδωσε
αποτελέσματα και οδήγησαν την
Τουρκία στην αγορά δύο γεωτρύ-

πανων. Ωστόσο, η εξάρτηση της
Άγκυρας από τρίτους δεν εξαλείφθηκε και εδώ είναι το σημείο όπου
η Λευκωσία επικεντρώνεται.

Επιχείρηση εταιρείες

Η τουρκική εταιρεία πετρελαίων
(TPAO), παρά τις πομπώδεις δια-

κηρύξεις, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το αλλοδαπό προσωπικό, σε γεωτρύπανο
και πλοιάρια υποστήριξης. Όπως
είχε γράψει η ηλεκτρονική έκδοση
της «Κ» στις 15 Μαΐου, επικαλούμενη πληροφορίες από τη Λευκωσία, το τουρκικό γεωτρύπανο αντιμετωπίζει προβλήματα φυγής
προσωπικού από ευρωπαϊκές χώρες. Δέκα μέρες μετά οι πληροφορίες, όχι μόνο ενισχύονται, αλλά
γίνεται λόγος για συνέχιση του κύματος αποχωρήσεων. Όπως και
με την περίπτωση των Νορβηγών
έτσι και με τις τωρινές, εντοπίζεται
διπλωματικός δάκτυλος της Λευκωσίας, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει την Άγκυρα με τα ίδια
της, τα «όπλα». Το δέλεαρ συνεργασιών εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε η συγκεκριμένη τακτική
έχει αποδώσει καρπούς, με την
αδρανοποίηση του γεωτρύπανου
εδώ και 23 μέρες, την ώρα μάλιστα
που απαιτούνται μόλις δύο εικοσιτετράωρα για να ολοκληρωθούν
οι προετοιμασίες έναρξης των εργασιών.
Ένας άλλος παράγοντας που
φαίνεται να αναγκάζει διεθνείς
εταιρείες που έχουν συμβόλαια συνεργασίας με την Τουρκία να αποχωρούν ήταν και η διπλωματική
προειδοποίηση για λήψη νομικών
μέτρων, από την Κυπριακή Δημοκρατία κάτι που δεν έχει χρειασθεί

να γίνει στην παρούσα περίπτωση,
λένε οι πληροφορίες της «Κ».

Επιχείρηση ΑΟΖ

Το άλλο σημείο στο οποίο, επίσης,
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η
οριοθετημένη ΑΟΖ, όπου έχουν παραχωρηθεί τεμάχια για έρευνες. Οι
επίσημες ανακοινώσεις για παραχώρηση ενός νέου τεμαχίου (7) αλλά
και επέκταση της συνεργασίας Γάλλων και Ιταλών σε άλλα τέσσερα τεμάχια (8, 9, 2, 3), σχετίζεται με τη
διπλωματική αντιμετώπιση των προκλήσεων δυτικά της Πάφου. Οι προγραμματισμένες εργασίες εντός του
2020, αφενός θα ανοίξουν ένα μεγάλο
κύκλο εργασιών και αφετέρου θα
ενισχύσουν το στάτους της ΑΟΖ
από τη δραστηριότητα εταιρειών
κολοσσών. Παράγοντες που έχουν
τα εχέγγυα, όπως λέγεται, να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ενδεχόμενες τουρκικές κινήσεις. Στις
ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για θωράκιση των ενεργειακών της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται και οι προσπάθειες για
επέκταση της συνεργασίας με τις
εταιρείες και στη στεριά. Ο διαχρονικός στόχος για δημιουργία τερματικού υγροποίησης επί κυπριακού
εδάφους αφενός πηγάζει από τα τεράστια οφέλη για την οικονομία
του τόπου και αφετέρου έχει να κάνει με το κεφάλαιο ασφάλειας υποδομών και επενδύσεων σε στεριά
και θάλασσα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Η πρόταση για αξιοποίησης της «νεκρής ζώνης» στη Δερύνεια

Π

ριν από λίγες ημέρες, η ειδική
αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κυρία Σπέχαρ επισκέφθηκε τον Δήμο
της Δερύνειας και είχε συνάντηση
με τον δήμαρχο και άλλους, περιλαμβανομένης της Ειρηνευτικής
Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών,
η οποία έχει ιδιαίτερη παρουσία
στην περιοχή. Στη συνάντηση ετέθη το θέμα της αξιοποίησης της
«νεκρής ζώνης» της Δερύνειας, η
οποία και τη χωρίζει από την κατεχόμενη Αμμόχωστο.
Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου
της Δερύνειας είναι εμπνευσμένη
όσο και ρεαλιστική. Με τη λύση
του Κυπριακού να περιπλέκεται
και να απομακρύνεται και τις προοπτικές για επανέναρξη του διαλόγου να έχουν ουσιαστικά παγοποιηθεί, η ανάγκη για μία πρακτική
προσέγγιση, εμπνεόμενη από τον
ανθρωπισμό, προβάλλει ως η μόνη
λογική οδός. Η πρόταση του Δήμου
της Δερύνειας εμπίπτει σε αυτό το
πνεύμα. Η πολύ πλατειά «νεκρή
ζώνη» της Δερύνειας προσφέρεται
ιδιαίτερα προς τούτο, ώστε η αξιοποίησή της να συμβάλει πολύπλευρα στην αποκατάσταση της ομα-

λότητας της καθημερινής ζωής
ανεξαρτήτως των πολιτικών πραγμάτων, αλλά και να σηματοδοτήσει
μίαν άλλη προσέγγιση, που, όπως
ανέφερε και η κυρία Σπέχαρ, βασίζεται πάνω στην εμπλοκή της
κοινωνίας των πολιτών και την
αποκατάσταση της ομαλότητας
μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Η πρόταση του Δήμου της Δερύνειας, αν και γενικά διατυπωμέ







Ηδη οι πρέσβεις
της Γερμανίας,
της Αυστρίας,
της Ολλανδίας και
της Σλοβακίας έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον
και στήριξη.

Η πρωτοβουλία του Δήμου της Δερύνειας, προς τα Ηνωμένα Έθνη, για αξιοποίηση της «νεκρής ζώνης» της Δερύνειας, η οποία και τη χωρίζει από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, είναι εμπνευσμένη όσο και ρεαλιστική.

νη, περιλαμβάνει, πέραν της προκύπτουσας διαθέσιμης γης για γεωργικούς σκοπούς, την αξιοποίηση
της «νεκρής ζώνης» για τη δημιουργία δικοινοτικών περιβαλλοντικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και προγραμ-

μάτων. Είναι αυτά που επιδιώκεται
να φέρουν κοντά τις δύο κοινότητες
και να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας, στη βάση εκείνων που μας
ενώνουν και όχι εκείνων που μας
χωρίζουν. Το πρόσφατο άνοιγμα

του οδοφράγματος της Δερύνειας
θα είναι υποβοηθητικό της όλης
ιδέας, αφού διευκολύνει τη συγκοινωνία και την επικοινωνία που
είναι απαραίτητες για κάθε προσέγγιση και επαφή.
Ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η

ίδρυση στη «νεκρή ζώνη» ενός δικοινοτικού εκπαιδευτικού κέντρου
με κατεύθυνση προς τις κυπρολογικές μελέτες, ανθρωπολογικές,
τοπολογικές, γλωσσικές, λαογραφικές, λαϊκοτεχνικές, μουσικές, και
άλλες, επιδιώκοντας να προωθήσει

τη συνειδητοποίηση της μακράς
κοινής ταυτότητας των δύο κοινοτήτων στους τομείς αυτούς, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτισμική
τους συνύπαρξη και συναλλαγή.
Το ίδιο ισχύει για τις άλλες πτυχές
της πρότασης που αναφέρονται
σε δικοινοτικά περιβαλλοντικά και
αθλητικά προγράμματα. Ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους, και
πολιτισμός που δεν είναι ανθρωποκεντρικός δεν είναι πολιτισμός.
Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή πλέον μεγάλη πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πολιτών, θα στηρίξει την προώθηση,
αποδοχή και υλοποίηση της πρότασης του Δήμου της Δερύνειας.
Ήδη, όπως ανέφερε ο δήμαρχος,
οι πρέσβεις της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Σλοβακίας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους και είναι
βέβαιο ότι η πρόταση, εφ’ όσον τεθεί αρμοδίως, θα αποκτήσει περαιτέρω δυναμική. Οι «νεκρές ζώνες»
μπορούν να ζωντανεύουν.

Ο κ. Δημήτριος Χατζηχαμπής είναι πρώην
πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Νέα γεωμετρία
στην περιοχή
της Αν. Μεσογείου

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας έχουν περάσει από
το στάδιο διφορούμενης συμμαχίας σε σχέση ανταγωνισμού

Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Τουρκίας έχουν περάσει
από το στάδιο διφορούμενης συμμαχίας σε μια σχέση ανταγωνισμού
και η Ουάσιγκτον πρέπει να προσαρμόσει τις προσδοκίες της και
να αναπτύξει άλλες επιλογές. Η Κύπρος έχει, σε αυτή τη χρονική στιγμή, μια μοναδική ευκαιρία, που πρέπει να εκμεταλλευτεί. Αυτό μεταξύ
άλλων τονίζει στην «Κ» ο Στίβεν
Κουκ, ENI Enrico Mattei Senior Fellow για τη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και
συγγραφέας του βιβλίου, «Ούτε
φίλος ούτε εχθρός: Το μέλλον των
σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας». Ο κ. Κουκ,
ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας αυτές τις μέρες στο πλαίσιο επαγγελματικού ταξιδιού στο Ισραήλ, την
Αίγυπτο και την Κύπρο, έδωσε συνέντευξη στην «Κ», για τη νέα γεωμετρία, όπως ο ίδιος λέει, της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

–Ζητήσατε επανεξέταση των
σχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας. Πώς
καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα;
–Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει
να έχουν επιλογές, καθώς η Τουρκία
είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να
χειραγωγεί την εξάρτηση των ΗΠΑ
πάνω στην Τουρκία. Στο State Department υπάρχουν συχνές διαφωνίες για τις σχέσεις μας με την
Τουρκία και πραγματοποιούνται
αρκετές συζητήσεις. Ακόμα και
άτομα που προώθησαν στο παρελθόν την περαιτέρω σύσφιγξη σχέσεων έχουν εκφράσει τη δυσφορία
τους για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Ενώ η Τουρκία είναι συμβατικός σύμμαχος, δεν είναι εταίρος
των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίθεση με τον Ψυχρό Πόλεμο, η
Ουάσιγκτον και η Άγκυρα δεν μοιράζονται πλέον γενικές απειλές ή
συμφέροντα που τις συνδέουν. Η
ουσία είναι ότι η Τουρκία αναλαμβάνει δράσεις που δεν είναι προς
το συμφέρον των ΗΠΑ.

–Ποια είναι η άποψή σας για τις
τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ
της Κύπρου;
–Είναι σαφώς κυπριακή επικράτεια, η Τουρκία δεν πρέπει να είναι
εκεί. Οι ΗΠΑ, η Ε.Ε., το Ισραήλ και
η Αίγυπτος έχουν εκφραστεί με
παρόμοιες ισχυρές δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν αποτελεί
διαπραγματευτική τακτική που
σχετίζεται με το Κυπριακό. Η Τουρκία ακολουθεί στρατηγικά ένα πρότυπο ενθαρρυμένης συμπεριφοράς,
με παραβιάσεις να επιτρέπονται
να περνούν απαρατήρητες και αυτή
η κατάσταση ενθαρρύνει περαιτέρω παραβιάσεις.

–Μπορούν οι ΗΠΑ να αναπτύξουν εναλλακτικές επιλογές για
να αντικαταστήσουν τη βάση
στο Ιντσιρλίκ;
–Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εγκαταλείψουν
τo Ιντσιρλίκ. Αυτό που λέω είναι
ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν επιλογές. Οι ΗΠΑ διαθέτουν 90 πυρηνικά
όπλα στο Ιντσιρλίκ, τα οποία είναι
εκεί για να εξασφαλίσουν μεταξύ
άλλων και την ασφάλεια της Τουρκίας. Αλλά, η Ουάσιγκτον θα έπρεπε
να διαπραγματευτεί τη χρήση της
βάσης κατά τη διάρκεια του αγώνα
ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος. Πιστεύω ότι αυτό το γεγονός ήταν
σημείο καμπής, όπου τα συμφέ-

Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τo
Ιντσιρλίκ, όπου διαθέτουν 90 πυρηνικά όπλα.
Αυτό που λέω είναι ότι
πρέπει να έχουν επιλογές. Γιατί όχι μια βάση
στην Κύπρο, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο;

Η Λευκωσία έχει, σε αυτή τη χρονική στιγμή στη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον, μία μοναδική ευκαιρία, επενδύοντας στην ασφάλειά της, την οποία και πρέπει να εκμεταλλευτεί, τονίζει στην «Κ» ο Στίβεν Κουκ, ENI Enrico Mattei Senior Fellow για τη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ.
ροντα και οι αρχές δεν ευθυγραμμίζονταν. Γιατί όχι μια βάση στην
Κύπρο, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο;

Οι οιωνοί στην Ουάσιγκτον είναι ότι η Λευκωσία
πρέπει να δεσμευθεί σε
ένα πλαίσιο συνεργασίας
που προσθέτει αξία στις
σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών σε τομείς, όπως η
ενέργεια και η ασφάλεια.

–Πώς αξιολογείτε τις πολιτικές
Ερντογάν μετά από την απόπειρα
πραξικοπήματος;
–Η εδραίωση της εξουσίας του
Ερντογάν όπως αντικατοπτρίζεται
από τις συλλήψεις δημοσιογράφων,
ακαδημαϊκών και την καταστολή
οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και μειονοτήτων που αντιτίθενται στις βασικές αρχές της
αμερικανικής κοινωνίας και με την
ιδιότητα της Τουρκίας ως μέλους
του ΝΑΤΟ, μιλά αφ’ εαυτής. Η επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, η
πρόθεσή της να αγοράσει συστήματα αεράμυνας από τη Ρωσία, η
ενίσχυση της αστάθειας στο Αιγαίο
και η σύλληψη Αμερικανών υπηκόων έχουν διευρύνει περαιτέρω
το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.

–Ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο
είπε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι S400, που αγόρασε η Τουρκία,
δεν είναι επιθετικά όπλα. Ποια
είναι η άποψή σας;
–Εξ ορισμού δεν είναι, είναι αντιαεροπορικά συστήματα, αλλά τα
F-35 που αγοράζει η Τουρκία σχεδιάστηκαν για να διαφεύγουν τους
S-400. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η
τεχνολογία του αεροσκάφους θα
υπονομευθεί από τους Ρώσους που
θα χειρίζονται και θα συντηρούν
τους S-400.
–Το μομέντουμ των σχέσεων
μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ αλλάζει.
Ποιες είναι οι προοπτικές και
ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος;
–Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο και σας παροτρύνω να αδράξετε αυτήν την
ευκαιρία. Υπάρχει μια νέα γεωμετρία στην περιοχή και η Κύπρος
πρέπει να αναλάβει την πρωτο-

βουλία και να δεσμευτεί για μια
ενισχυμένη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, αυτή είναι
δική σας απόφαση, αλλά οι οιωνοί
στην Ουάσιγκτον είναι ότι η Λευκωσία πρέπει να δεσμευθεί σε ένα
πλαίσιο συνεργασίας που προσθέτει
αξία στις σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών σε τομείς, όπως η ενέργεια
και η ασφάλεια. Από τις επαφές
μου στο νησί έχω δει ότι μερικοί
άνθρωποι διστάζουν σε αυτό το
σημείο. Υπάρχουν ενδοιασμοί στο
κατά πόσο υπάρχει υποστήριξη ή
αν θέλετε –όπως λένε στην Ουάσιγκτον– πόσο πολιτικό φορτίο
μπορεί να σηκώσει μια χώρα. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι υπάρχει
φόβος πως, εάν αλλάξει κάτι στην
Τουρκία, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ενδέχεται να αλλάξουν. Στο τέλος
της ημέρας υπάρχει μια ευκαιρία
εδώ και αποτελεί επένδυση στην
ασφάλεια του νησιού. Αυτό που
συνέβη με την ENI δεν θα συνέβαινε με την Exxon.

Παρακάμπτει την ομοσπονδία η Τουρκία
Σκέψεις για συνεργασία σε γη και ΑΟΖ δίχως λύση από κύκλους της προεδρίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Κατεχόμενα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Οι δύο κοινότητες της Κύπρου και
όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές μπορούν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα πεδία, δίχως την επίλυση
του Κυπριακού με βάση το ομοσπονδιακό μοντέλο. Σε αυτήν τη
συνεργασία στοχεύουν εν μέρει
και όλες οι τελευταίες εισηγήσεις
του ΟΗΕ. Εφόσον ένα μεγάλο χάσμα
χωρίζει τις δυο πλευρές στο ζήτημα
της ομοσπονδίας και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να
εστιάσει σε προτάσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν μια τελευταία
ευκαιρία στην ομοσπονδιακή φόρμουλα (λ.χ. στο μοντέλο Βελγίου)
δεν υπάρχει λόγος για χάσιμο χρόνου». Στο παραπάνω συμπέρασμα
καταλήγουν η Άγκυρα και η νέα
«κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ.
Στην Τουρκία κύκλοι της προεδρίας
και των Ενόπλων Δυνάμεων που
προβάλλουν το αξίωμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στα Κατεχόμενα
η νέα «κυβέρνηση» της τουρκοκυπριακής Δεξιάς βιάζονται για να
κλείσουν το κεφάλαιο της ομοσπονδίας, ενώ την ίδια στιγμή επιμένουν
για τη σημασία «αποφασιστικών»
βημάτων εκ μέρους της τουρκικής
πλευράς και για τη συνεργασία των
εμπλεκόμενων πλευρών σε πεδία
όπου υφίστανται κοινά συμφέροντα,
όπως λ.χ. στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αποσύρουν την ομοσπονδία
Πριν από τον επίσημο σχηματισμό της και την έγκριση της λίστας των «υπουργών» της από τον

Τ/κ ηγέτη, η νέα «κυβέρνηση» της
τ/κ Δεξιάς έκλεισε βιαστικά το κεφάλαιο της ομοσπονδίας στο Κυπριακό. Στο ιδρυτικό μανιφέστο
της «κυβέρνησης», το οποίο υπέγραψαν οι Ερσίν Τατάρ και Κουντρέτ Όζερσαϊ, το Κόμμα Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ) και το Κόμμα του
Λαού (ΚΛ) ανακοίνωσαν ότι πλέον
δεν υφίστανται συνθήκες για διαπραγμάτευση με βάση το ομοσπονδιακό μοντέλο. Η συγκεκριμένη
εισήγηση ήλθε παρά την πρόσφατη

των Τ/κ, σημειώνεται ο δίκαιος καταμερισμός, η συνεργασία της τ/κ
πλευράς με την Τουρκία και στην
προβολή των θέσεων της τ/κ πλευράς στο διεθνές πεδίο.

«τουρκικό κράτος»








Οι Ερσίν Τατάρ και Κουντρέτ Oζερσαϊ ανακοίνωσαν ότι πλέον δεν υφίστανται συνθήκες για διαπραγμάτευση με βάση το
ομοσπονδιακό μοντέλο.
αναφορά και επιμονή του γενικού
γραμματέα του ΟΗΕ στο ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης, ως μοναδική
βιώσιμη και εφαρμόσιμη φόρμουλα.
«Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης που συνεχίστηκαν δίχως τέλος
για μισό αιώνα έδειξαν ότι έχει τελειώσει το μοντέλο της ομοσπονδίας και ότι δεν είναι ρεαλιστικό
υπό τις παρούσες συνθήκες. Για
αυτόν τον λόγο πρέπει πλέον στην
Κύπρο να έρθουν στο τραπέζι διαφορετικά μοντέλα, πιο ρεαλιστικά
και εφαρμόσιμα.», αυτό ήταν το
χαρακτηριστικό μήνυμα της νέας
«κυβέρνησης» σε μια στιγμή που

Στην Άγκυρα θεωρούν ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες στην Ανατολική Με-

σόγειο, η παρουσία ενός ξεχωριστού, τουρκικού «κράτους» στα εδάφη της
Κύπρου είναι αναγκαία.
τα βλέμματα είναι στραμμένα στις
εξελίξεις στα ανοιχτά της Κύπρου
και γενικότερα στο Κυπριακό. Στο
πλαίσιο του μηνύματος, το οποίο
επιμελήθηκε ο κ. Όζερσαϊ, την ώρα
που ο νέος «πρωθυπουργός» αναφερόταν στην ανάγκη της «επαναρρύθμισης» της γραμμής της τ/κ
ηγεσίας στο Κυπριακό, ξεχωρίζει
ακόμη ένα σημείο. Η τ/κ πλευρά
για πρώτη φορά κάνει λόγο στην
προοπτική της συνεργασίας των
δύο πλευρών σε συγκεκριμένα πεδία, δίχως να έχει υπάρξει λύση
του Κυπριακού. «Ακόμη και αν δεν
βρεθεί μια βιώσιμη και συνολική

λύση στο κυπριακό πρόβλημα, η
κυβέρνησή μας θα υποστηρίξει τη
συνεργασία των δύο πλευρών σε
θέματα οικονομίας, εμπορίου, τουρισμού, ανθρωπιστικών ζητημάτων
και σε άλλα παρόμοια πεδία. Επιπλέον, θα προσεγγίσει θετικά τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν
θα επισκιάζουν τις βασικές θέσεις
της τ/κ πλευράς», τονίζουν οι επικεφαλής της νέας «κυβέρνησης»
στα Κατεχόμενα.
Στο μήνυμα Οζερσάι γίνεται
αναφορά και στην κυπριακή ΑΟΖ,
υπογραμμίζοντας τα δικαιώματα

Την ώρα που στη Λευκωσία οι
συνέταιροι της νέας «κυβέρνησης»
κλείνουν το κεφάλαιο της ομοσπονδίας, δίχως να αποκλείουν περιθώρια συνεργασίας των δύο κοινοτήτων σε κάποια πεδία, στην
Άγκυρα, οι κύκλοι της τουρκικής
προεδρίας και των ενόπλων δυνάμεων θεωρούν ότι, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες στην Ανατολική
Μεσόγειο, η παρουσία ενός ξεχωριστού, τουρκικού «κράτους» στα
εδάφη της Κύπρου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την
ασφάλεια της Τουρκίας όσο και για
την κατοχύρωση των συμφερόντων
των Τ/κ. Ο ναύαρχος Τζιχάντ Γιαϊτζί
(εγκέφαλος εκδίωξης των μελών
της Οργάνωσης του Γκιουλέν), σε
νέες μελέτες και τοποθετήσεις του
οραματίζεται την Τουρκία και το
«τουρκικό κράτος της Κύπρου» στο
επίκεντρο των εξελίξεων της Ανατολικής Μεσογείου του 21ου αιώνα.
Ο κ. Γιαϊτζί τάσσεται υπέρ της
άμεσης ανακοίνωσης της ΑΟΖ της
Τουρκίας. Στο πλευρό του τάσσονται πρώην αξιωματικοί του τουρκικού στρατού που την περίοδο
των Σκανδάλων Εργκενεκόν και
Βαριοπούλα είχαν οδηγηθεί τις φυλακές με το σκεπτικό ότι στόχευαν
στην ανατροπή της τουρκικής κυβέρνησης. Ένας από αυτούς είναι

και ο εν αποστρατεία ναύαρχος
Τζεμ Γκιούρντενιζ, ο εμπνευστής
του δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα».
Σε νέα δημόσια τοποθέτησή του
ο ισχυρίζεται ότι οι εξελίξεις στην
κυπριακή ΑΟΖ αυτομάτως «ακυρώνουν» τη φόρμουλα της «ενωμένης Κύπρου» με βάση το μοντέλο
της ομοσπονδίας.
Η λύση του προβλήματος της
ΑΟΖ περνάει μέσα από τη διαπραγμάτευση της ε/κ και της τ/κ πλευράς, με την ιδιότητα των δύο ξεχωριστών και κυρίαρχων κρατών
της Κύπρου. Τα δύο κράτη θα μπορούσαν να υπογράψουν μια παρόμοια συμφωνία με αυτήν που υπέγραψαν Ελλάδα και Τουρκία το
1976 και με την οποία ελέγχθηκε
η ένταση που είχε προκύψει με τις
σεισμογραφικές έρευνες στο Αιγαίο.
Την ίδια στιγμή, ο ναύαρχος
Γκιούρντενιζ επιμένει για τη σημασία των νέων πρωτοβουλιών
που λαμβάνει η Τουρκία στα ανοιχτά της Κύπρου και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να έχει έτοιμα όλα
τα εναλλακτικά σενάρια απέναντι
στα αντίποινα της Λευκωσίας. Προχωρά δε ένα βήμα πιο πέρα και εισηγείται στην κυβέρνηση του ΑΚΡ
να προχωρήσει στην ψήφιση στην
Εθνοσυνέλευση μιας απόφασης,
παρόμοια με αυτήν που ψηφίστηκε
το 1995 και προειδοποιεί με πόλεμο
την Ελλάδα σε περίπτωση που επεκταθούν τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας σε 12 μίλια. Παράλληλα, προτείνει την άμεση ανακοίνωση της ξεχωριστής τουρκικής
ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

10

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 26 Μαΐου 2019

Αερομαχίες χωρίς πιλότους στο Αιγαίο
Τουρκική υπεροχή στα μη επανδρωμένα αερο-οχήματα, με την Ελλάδα να τρέχει για να μη χάσει το τεχνολογικό «τρένο»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τους τελευταίους μήνες οι επιτελείς
του ΓΕΕΘΑ παρατηρούν με ενδιαφέρον μια αλλαγή τακτικής από
πλευράς των Τούρκων στο Αιγαίο.
Από την αεροπορική βάση του Νταλαμάν στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας, δεν απογειώνονται πια μόνο
αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας
(ηλεκτρονικού πολέμου), τύπου
CN-235, για να καταγράψουν τις
ελληνικές κινήσεις στο αρχιπέλαγος, αλλά ολοένα και περισσότερα
UAVs (μη επανδρωμένα αερο-οχήματα είναι ο δύσχρηστος ελληνικός
όρος), που πραγματοποιούν επιχειρήσεις συγκέντρωσης πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), με άλλα λόγια κατασκοπείας.
Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι τα
UAVs που χρησιμοποιούνται στο
Αιγαίο από την Τουρκία είναι κατά
κύριο λόγο των τύπων ANKA B και
BAYRAKTAR TB2, τα οποία δεν είναι οπλισμένα, αλλά περιορίζονται
σε επιχειρήσεις επιτήρησης καθώς
και συνθετικής απεικόνισης των
στόχων (SAR). Ξέρουν, επίσης, ότι
οι Τούρκοι χρησιμοποιούν UAVs
αλλά και μικρότερα drones, προκειμένου να διεξαγάγουν συνδυασμένες επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων του ΡΚΚ στη Νοτιοανατολική
Τουρκία. Ως εκ τούτου, στην Αθήνα
υπάρχει πλήρης επίγνωση ότι σε
περίπτωση θερμού επεισοδίου, η
Aγκυρα μπορεί να χρησιμοποιήσει
UAVs τα οποία ήδη έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικό πεδίο μάχης.
Πριν από λίγες εβδομάδες η ιστοσελίδα theintercept.com, σε ένα
εκτενές και πληρέστατο ρεπορτάζ
παρουσίασε την ιστορία για τον
τρόπο με τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και ο γαμπρός του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ κατόρθωσαν
να στήσουν μια εγχώρια βιομηχανία
παραγωγής UAV και drones, που
πλέον ακμάζει, καθώς τα προϊόντα
της δεν είναι απλώς αποτελεσματικά, αλλά και εξαγώγιμα. Στον αντίποδα, όπως αποκαλύπτει σήμερα
η «Κ», η Ελλάδα έχει αποδυθεί σε
πραγματικό αγώνα δρόμου ώστε
να μη χάσει οριστικά την τεχνολογική κούρσα στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο. Οπως αναφέρουν στην «Κ» καλά πληροφορημένες πηγές, το ελληνικό πρόβλημα δεν περιορίζεται στην απουσία σύγχρονων μέσων (το οπλοστάσιο περιορίζεται σε 17 UAV ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ της Πολεμικής Αεροπορίας και 14 SPERWER του Στρατού
Ξηράς). Το βασικό πρόβλημα, όπως
αναφέρουν, είναι η σχεδόν καθολική απουσία ενός δόγματος ISR,
στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν και νέα μέσα.
Τα ελληνικά UAVs διαθέτουν
μόνο κάμερα ημέρας και υπέρυθρη
κάμερα, τη στιγμή που τα τουρκικά
ΑΝΚΑ και BAYRAKTAR TB2 αξιοποιούνται σε επιχειρήσεις συνθετικής απεικόνισης των στόχων και
GMTI, δηλαδή την ιχνηλασία και
την παρακολούθηση στόχων στη
στεριά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι σε αντίθεση προς τη χρήση αυ-

Ευρωπαϊκά UAV
Είναι κοινό μυστικό στις

Ο Ερντογάν και ο γαμπρός του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ κατόρθωσαν να στήσουν μια εγχώρια βιομηχανία παραγωγής UAV και drones, που πλέον ακμάζει, καθώς τα
προϊόντα της δεν είναι απλώς αποτελεσματικά, αλλά και εξαγώγιμα.
τή, τα ελληνικά UAVs χρησιμοποιούνται περίπου σαν drones σε...
γάμους. Τα κενά σε επιχειρήσεις
αυτού του τύπου επιθυμεί να καλύψει η Αθήνα με τα αμερικανικά
MQ-9 Reaper, δύο εκ των οποίων
σταθμεύουν στη Λάρισα. Οπως
είχε αποκαλύψει η «Κ», η χώρα μας
έχει εξασφαλίσει πόρους προκειμένου να επεκτείνει το καθεστώς
υπενοικίασης των δύο UAVs που
βρίσκονται στη Λάρισα, ώστε αυτά
να επιχειρήσουν για λογαριασμό
της Π.Α. και, εφόσον οι απαιτούμενοι πόροι εξευρεθούν, να αποκτηθούν.








Ανώτατοι αξιωματικοί
εκτιμούν ότι η Ελλάδα
πρέπει να κάνει άμεσα
το άλμα όχι στα
μαχητικά πέμπτης
γενιάς, αλλά στα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν οπλισμό.

Η πραγματικά τεράστια αυτονομία του συγκεκριμένου τύπου
UAV (27 έως 34 ώρες) θα μπορούσε
να παράσχει στην Ελλάδα καθαρή
εικόνα ακόμη και του πλέον απόμακρου θεάτρου επιχειρήσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα
μας έχει, επίσης, συμφωνήσει με
το Ισραήλ για την τριετή ενοικίαση
επτά UAVs τύπου Heron, έναντι
35,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ISR στο Αιγαίο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν έχει ακόμη προχωρήσει,
για λόγους οι οποίοι δεν είναι σε
γενικές γραμμές καθαροί. Δεδομέ-

νου, πάντως, ότι η Ελλάδα διανύει
προεκλογική περίοδο, είναι πιθανόν
η ολοκλήρωση της συμφωνίας να
καθυστερήσει κι άλλο. Προς το παρόν, όσα Heron εποπτεύουν στο
Αιγαίο ανήκουν στον Frontex, στο
πλαίσιο της επιχείρησης παρακολούθησης των προσφυγικών ροών.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για την κάλυψη μιας υπαρκτής
ανάγκης, στην Ελλάδα υπάρχει
προβληματισμός για το αν και το
πώς θα μπορούσε να εμπλακεί η
εγχώρια αμυντική βιομηχανία στην
ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών.
Προ περίπου 40 ετών η ΕΑΒ ανέ-

Ανοικτοί δίαυλοι μεταξύΑθήνας και Αγκυρας
Ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την
Aγκυρα, παρά την προφανή επιθετική τακτική
της, κατά κύριο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Αιγαίο, επιχειρεί να διατηρήσει η Αθήνα, ενόψει ενός θέρους το οποίο
κρύβει αρκετές παγίδες. Η Αθήνα έχει στραμμένη την προσοχή της στο εσωτερικό της
Τουρκίας, αλλά και στον ανατολικό περίγυρο
της χώρας, όπου η Aγκυρα εμφανίζεται να
μην κατορθώνει να επιτύχει επαρκώς τους
περιφερειακούς στόχους της.
Η 23η Ιουνίου και η εκλογική αναμέτρηση
για την Κωνσταντινούπολη είναι, επίσης, μια
ημερομηνία κρίσιμη για τη συμπεριφορά που
αναμένεται να επιδείξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίως, όμως, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το αυριανό εκλογικό
αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Η διαφορά Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό αν θα ακολουθήσει άμεση προσφυγή
και σε κοινοβουλευτικές κάλπες και το πότε

θα διευθετηθούν ορισμένες εκκρεμότητες.
Αρα, αν η Αθήνα θα προχωρήσει στο σχέδιο
για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα
6 στα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, από όπου, αξίζει να
σημειωθεί, εξαιρούνται τα δυτικά των Κυθήρων, προκειμένου να μην θιχτούν οι διεθνείς
συμφωνίες που διέπουν ορισμένα σημεία,
όπως το πλωτό ρωσικό αγκυροβόλιο, που βρίσκεται 8 ν.μ. νοτίως των Κυθήρων.
Σε στρατιωτικό επίπεδο πάντως, κατά τη
διάρκεια των τεχνικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο
υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην Αθήνα, έγινε
σαφές ότι οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται
διαφορετικά αρκετά πράγματα. Ο Τούρκος
υπουργός Εθνικής Αμυνας Χουλουσί Ακάρ
έσπευσε με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους,
οι οποίες διέρρευσαν τεχνηέντως και προς
την Ελλάδα, να ανοίξει ζήτημα «συζητήσεων-πακέτο» για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο,
χρησιμοποιώντας, μάλιστα, ως παράδειγμα

την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στα
ελληνικά εθνικά χωρικά ύδατα και στον εναέριο
χώρο. Επί της ουσίας των συζητήσεων, η τεχνική λεπτομέρεια που χρησιμοποιεί η Αγκυρα
προκειμένου να προωθήσει τις δικές της προτεραιότητες είναι η παραπομπή στη συμφωνία
που υπέγραψαν ο Κάρολος Παπούλιας και ο
Μεσούτ Γιλμάζ στην Κωνσταντινούπολη στις
8 Σεπτεμβρίου 1988 και η οποία αφορά τις
«κατευθυντήριες γραμμές για την αποτροπή
ατυχημάτων και περιστατικών στα διεθνή
ύδατα και στον διεθνή εναέριο χώρο».
Η Ελλάδα, αντιστρόφως, έχει ως βάση τα
πιο συγκεκριμένα μέτρα που προβλεπόταν
στο πρώτο μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ που
είχε υπογραφεί στη Βουλιαγμένη λίγους μήνες
νωρίτερα, στις 27 Μαΐου 1988. Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα ευελπιστούν ότι θα συνεχιστούν οι επαφές σε αυτό το επίπεδο,
μέχρις ότου βρεθούν ορισμένα σημεία ουσιαστικής συζήτησης.

Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που, παραδόξως για τα ελληνικά
ειωθότα, είναι εξαιρετικά
κινητική σε όποια γραφειοκρατική διαδικασία αφορά την άμυνα. Πέρα από
την ηγετική θέση στο πρόγραμμα της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας
(PESCO) για μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα, η
Ελλάδα συμμετέχει και στο
«European MALE RPAS
user community», όπου
κύριες χώρες είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η
Ολλανδία, η Ισπανία και η
Πολωνία. Σκοπός είναι η
απόκτηση τεχνογνωσίας,
αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για τη μελλοντική
χρήση των UAV. Η Ελλάδα,
ως χώρα που βρίσκεται
στα εξωτερικά σύνορα της
Ε.Ε., έχει βαρύνουσα σημασία. Βασικό πρόβλημα
των σχεδιαζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι το μακρύ χρονοδιάγραμμα. Μια πολυτέλεια
που φαίνεται ότι η Ελλάδα
δεν διαθέτει...
πτυξε τα πρώτα τέτοιου τύπου μη
επανδρωμένα αερο-οχήματα, τα
ΠΗΓΑΣΟΣ Ι. Επίσης, μηχανικοί της
συμμετείχαν στη δημιουργία του
ουραίου τμήματος της ατράκτου
του πρωτότυπου UAV με την ονομασία nEUROn, που αναπτύχθηκε
τελικά από τη γαλλική Dassault.

Υποχρηματοδότηση
Το πρόγραμμα nEUROn, στο
οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η
Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Ελβετία, ξεκίνησε το 2003,
με το πρωτότυπο να πετάει το 2006
και την πρώτη δοκιμαστική πτήση
να πραγματοποιείται το 2012. Από
τότε, έχει κάνει περισσότερες από
100 δοκιμαστικές πτήσεις και το
2015 έγινε η πρώτη δοκιμή εκτόξευσης πυραύλου βάρους 250 κιλών.
Η κρίση υποχρηματοδότησης
της ΕΑΒ και οι πραγματικές συνθήκες καθημερινής έντασης στο
Αιγαίο πιέζουν την Αθήνα για μια
γρήγορη λύση, ωστόσο δεν είναι
λίγοι οι ανώτατοι αξιωματικοί, εν
ενεργεία αλλά και απόστρατοι, που
εκτιμούν ότι η Ελλάδα πρέπει να
κάνει άμεσα το άλμα όχι στο μαχητικό πέμπτης γενιάς, αλλά στα
Battle UAVs, δηλαδή στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν
οπλισμό και μπορούν να πραγματοποιήσουν ακόμη και αμιγώς πολεμικές επιχειρήσεις. Εκτιμάται
ότι, σε λίγες δεκαετίες, το πολύ χαμηλό κόστος σε χρήματα, αλλά και
σε ζωές, που συνεπάγεται η χρήση
μη επανδρωμένων συστημάτων
θα καταστήσει τη χρήση μαχητικών
αεροσκαφών ασύμφορη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Α

Απάντηση στον Τούρκο ΥΠΕΞ κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου

ξιότιμε κ. Τσαβούσογλου,
διάβασα με προσοχή τα σχόλια και τις αναφορές του πρακτορείου «Αναντολού» για την πρόσφατη επιστολή σας που αποστείλατε στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς
και στα μέλη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά
τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Διαπίστωσα σειρά σημαντικών αντιφάσεων παρά την προσπάθειά σας να δοθεί νομιμοφάνεια
στις τουρκικές θέσεις και δράσεις.
Συγκεκριμένα: Όπως εσείς αναγνωρίζετε στην περιοχή που το
«Φατίχ» προγραμματίζει να κάνει
γεώτρηση υπάρχουν «overlapping
claims» από την Τουρκία και την
Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ.). Άρα
βάσει αυτού του ισχυρισμού σας
η συγκεκριμένη περιοχή δεν σας

ανήκει. Τότε, ερωτώ, γιατί επιχειρείτε να τρυπήσετε σε μία αμφισβητούμενη περιοχή; Αυτό και μόνο δείχνει πως είστε κακών προθέσεων. Όπως εσείς λέτε το καθεστώς της περιοχής θα ξεκαθαρίσει
με διμερείς διαπραγματεύσεις και
συμφωνία οριοθέτησης, ή με διαιτησία, ή με προσφυγή στο Διεθνές
Δικαστήριο. Συμφωνώ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσετε
τι σας προτρέπουν οι σύμμαχοί
σας, οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Τερματίστε τις όποιες δραστηριότητες
στην περιοχή αυτή και αποφύγετε
νέες μέχρι που να οριοθετηθεί.
Εσείς και πάλι, με τη δικαιολογία
ότι δεν αναγνωρίζετε την Κ.Δ., αρνείστε να διαπραγματευτείτε μαζί
της, παρά τη σχετική πρόσκληση
που σας απεύθυνε ο Κύπριος ΥΠΕΞ

κ. Χριστοδουλίδης. Μα και αυτό
το διαδικαστικό πρόβλημα λύνεται
εύκολα, κ. Τσαβούσογλου, όταν
υπάρχει θέληση. Το παράδειγμα
της αμερικανικής μεσολάβησης
ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ,
όπου ο Λίβανος δεν αναγνωρίζει
το Ισραήλ είναι πολύ κοντά μας.
Επιπρόσθετα εσείς υποστηρίζετε
ότι η Κύπρος, ως νησί, δεν έχει την
ίδια επήρεια στις θαλάσσιες ζώνες
της Ανατολικής Μεσογείου. Είστε
μόνοι και σε αυτό, κ. Τσαβούσογλου. Τρεις χώρες η Αίγυπτος, το
Ισραήλ και ο Λίβανος έχουν δεχθεί
την εφαρμογή της μέσης γραμμής
για την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών τους με την Κ.Δ. Αυτά τα
τρία προηγούμενα μπορούν να σας
νικήσουν στο διεθνές δικαστήριο,
έστω και αν επικαλεστείτε το προ-

ηγούμενο της Μάλτας και της Λιβύης. Εσείς, επίσης, λέτε πως η
Τουρκία έχει μεγάλες ακτογραμμές
και υπονοείτε ότι αυτό θα της δώσει
μεγαλύτερο μερίδιο της θάλασσας
σε βάρος της Κ.Δ. Σας απαντώ. Μα
το ίδιο και η Αίγυπτος, έχει ανάλογο
μήκος ακτογραμμών και όμως δέχθηκε την αρχή της μέσης γραμμής!
Δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε την
τύχη σας στο Διεθνές Δικαστήριο.
Δυστυχώς, κ. Τσαβούσογλου, άλλη
είναι η αλήθεια πίσω από τις αντιδράσεις της χώρας σας. Αυτή καταγράφεται κατά τρόπο χαρακτηριστικό στους χάρτες που παρουσίασε πριν από λίγο ο συνάδελφός
σας κ. Χουλουσί Ακάρ. Οι χάρτες
περιγράφουν αυτό που και εσείς
ζητάτε και στην επιστολή σας. Την
ακύρωση όλων των υφιστάμενων

συμφωνιών οριοθέτησης και την
εξ υπαρχής χάραξη νέων ζωνών
με αναδιανομή της κυπριακής ΑΟΖ
ανάμεσα στη χώρα σας και τις γειτονικές χώρες. Λυπάμαι να παρατηρήσω πως αυτή η αναθεωρητική
σας πολιτική υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής κάτι που δεν βοηθάει κανέναν και ούτε τη χώρα σας. Τέλος,
προχωράτε και σε εκβιασμό της
Κ.Δ. στηριγμένοι στην ισχύ του
στόλου σας. Απειλείτε με νέες γεωτρήσεις εντός της οριοθετημένης
κυπριακής ΑΟΖ, αν δεν δεχθεί η
Κ.Δ. τους δικούς σας όρους. Ζητάτε
όπως η Κ.Δ. καταστήσει τους Τ/κ
συνδιαχειριστές της κυπριακής
ΑΟΖ πριν από τη λύση και πριν
από τον τερματισμό της κατοχής
από τη χώρα σας του 36% του κυ-

πριακού εδάφους. Εναλλακτικά
απαιτείτε το πάγωμα του ενεργειακού προγράμματος της Κ.Δ. που
χαίρει της υποστήριξης τόσο των
μελών του Σ.Α. του ΟΗΕ όσο και
εκείνων της Ε.Ε., αλλά και όλων
των χωρών της περιοχής. Λυπάμαι
να παρατηρήσω, κ. Τσαβούσογλου,
πως η προσέγγισή σας δεν βοηθάει
ούτε τη χώρα σας ούτε την ειρήνη
και τη συνεργασία στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Η πολιτική των κανονιοφόρων, που ακολουθείτ,ε είναι εκείνη που κρατάει
την Τουρκία έξω από την ενεργειακή εξίσωση της περιοχής και όχι
η Κ.Δ.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος
και διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. (2014-2018).
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Οι τελευταίες ριπές πριν από τις κάλπες
ΕΔΕΚ στη συσπείρωση

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Και το τελευταίο του χαρτί παίζει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, σε μία
προσπάθεια να διατηρήσει την έκτη έδρα.
Δεν μιλάμε, βεβαίως, για το μήνυμα συσπείρωσης που έστειλε ο Βάσος Λυσσαρίδης
στους σοσιαλιστές την Παρασκευή. Ούτε για
τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην
προεκλογική συγκέντρωση, αλλά για την
επιστράτευση των εσωκομματικών του αντιπάλων. Ο Γιαννάκης Ομήρου κάλεσε τους
ΕΔΕΚίτες να ανακόψουν την ακροδεξιά επέλαση και να στηρίξουν το κόμμα των Σοσιαλιστών, ενώ το ίδιο επιχείρησε και ο ανθυποψήφιος του Μαρίνου Σιζόπουλου για την
προεδρία του Κόμματος Γιώργος Βαρνάβα.
Ο μόνος που έμεινε εκτός της διαδικασίας
συσπείρωσης είναι ο νυν δήμαρχος Λεμεσού και κύριος εσωκομματικός αντίπαλος
του προέδρου της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαΐδης.

Νίκος Αναστασιάδης

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά
την ατάκα με τα μηδενικά δεν μπορούσε να χάσει τον τίτλο. Μάλιστα, έμαθα
ότι την Παρασκευή πέρασε και από τη
φιέστα της ΑΕΛ!

••••
Ψήφος οίκτου

Βεβαίως, στελέχη του κόμματος έχουν ξεκινήσει και τις επαφές από πόρτα σε πόρτα
για να διατηρηθεί η έδρα στην ΕΔΕΚ. Όπως
λέγεται το Κόμμα φαίνεται να λαμβάνει πλέον και ψήφο οίκτου. Ένα ποσοστό των ΑΚΕΛικών φαίνεται πως ίσως στραφεί προς την
ΕΔΕΚ ούτως ώστε να ανακόψουν την είσοδο
του ΕΛΑΜ στην Ευρωβουλή. Όπως μάθαμε
η αναφορά του Άντρου Κυπριανού ότι κάποιοι προσπαθούν να κλέψουν ψήφους από
το ΑΚΕΛ δεν ήταν καθόλου τυχαία.

••••
Κραυγή προς αστούς

Πάντως, η ΕΔΕΚ δεν είναι η μόνη που επιστράτευσε ηχηρά ονόματα για να πετύχει
συσπείρωση. Ενδεικτική η παρουσία της
Στέλλας Κυριακίδου, αλλά και του Ιωάννη
Κασουλίδη την Παρασκευή που πέρασε στο
τελευταίο εκλογικό ραντεβού του ΔΗΣΥ.
«Τώρα που η προεκλογική εκστρατεία φτάνει στο τέλος της, μπορεί κατά τη διάρκειά
της ν’ ακούσαμε πολλά. Μπορεί να έχουμε
εκνευριστεί, να έχουμε απογοητευτεί. Μπορεί οι ψηλοί τόνοι να μας μπέρδεψαν. Δεν
πρέπει να φύγουμε όμως από το πραγματικό διακύβευμα και την ουσία αυτών των
εκλογών» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών. Όπως λέγεται η επιστράτευση του Ιωάννη Κασουλίδη την υστάτη ήταν κραυγή απόγνωσης της Πινδάρου.
Μία απέλπιδα προσπάθεια να συσπειρωθεί
η αστική Λευκωσία, της οποίας τα χείλη
έμειναν άλαλα μπροστά στα μηνύματα που
εκπέμπει τελευταίως η Πινδάρου. Ενδεικτική και η δήλωση του εκτελεστικού διευθυν-

που προέκυψε κι έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη
ρωγμή στο ΔΗΣΥ, ήταν αυτό με την προώθηση εκ μέρους της Καίτης Κληρίδου του γνωστού πια άρθρου της Μαρίνας Χριστοφίδου,
που αρχικά εκλήφθηκε σαν άρθρο της ίδιας
της Καίτης. Όπως σχολιάστηκε και στην Πινδάρου αν δεν συμφωνούσε η Καίτη με τις
θέσεις της Μαρίνας απλώς δεν θα προωθούσε το άρθρο. Πάντως, ο Φούλης έκαμε κινήσεις αστραπή, αλλά αν χυθεί η καρδάρα με
το γάλα τρέχα να το μαζέψεις…
Κυπριακό, Κυπριακό… Κυπριακό; Ρε Νίκο, θυμάσαι τίποτε; Εσύ ρε Αντρέα; Κορούα μου δεν έχουμε τίποτε προς το παρόν.
Άσε που Δευτέρας να κοιτάξουμε.

••••

αίτερα λόγω των μηδενικών… Μετά τα μηδενικά του Νίκαρου, οι ψίθυροι στα κομματικά
πηγαδάκια εξελίχθηκαν σε έντονες συζητήσεις για την ανάγκη φρεσκαρίσματος του κυβερνητικού σχήματος. «Δεν γίνεται να βγαίνει ο πρόεδρος στον προεκλογικό ελλείψει
στελεχών και να του ξεφεύγουν εν τη ρύμη
του λόγου και πράγματα ανάρμοστα επικοινωνιακά», ελέχθη από στέλεχος του κόμματος, το οποίο μίλησε για μεγάλο έλλειμμα
πολιτικού προσωπικού στην παράταξη.

Οι αλλαγές

••••

τή του Ιδρύματος «Γλαύκος Κληρίδης» Μιχάλη Σοφοκλέους στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» ότι από τη Δευτέρα θα πρέπει να συζητηθούν πολλά αναφορικά με την αδυναμία
συσπείρωσης του ΔΗΣΥ. Συζήτηση που αν
δεν γίνει, θα την ξεκινήσει ο ίδιος, όπως είπε και που μπορεί να μην ελήφθη τοις μετρητοίς άμεσα, αλλά δεν είναι κούφια λόγια,
όπως καλά αντιλαμβανόμαστε.

Από τη Δευτέρα, πάντως, αναμένονται μεγάλες αλλαγές σε όλα τα κόμματα. Όπως
διαρρέεται από το συναγερμικό στρατόπεδο,
οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες και στην
Πινδάρου, αλλά και στο προεδρικό μέγαρο.
Ό,τι και να λέγεται περί του αντιθέτου τα
νούμερα προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία ιδι-

Και η Πινδάρου

Στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθεί και η Πινδάρου,
χωρίς να αποκλείεται η επιστροφή του Χάρη
Γεωργιάδη, λίγο νωρίτερα από ό,τι στο τέλος
του χρόνου, όπως είχε προαναγγείλει. Ο Χάρης θα αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή

προέδρου, όπως μας ελέχθη και ότι γι’ αυτό
δεν υπάρχει αντίρρηση από τα ψηλά δώματα του μεγάρου στην Πινδάρου. Από το κάδρο βεβαίως δεν πρέπει να παραλείπεται η
αλλαγή προσώπων και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, είτε εκλεγεί είτε μείνει
τελικώς στη Λευκωσία ο Νίκος Τορναρίτης.

••••
Αλλάζει καπέλο

Πάντως, εκείνο που λένε οι πληροφορίες
της στήλης είναι ότι ο Πρόδρομος Προδρόμου θα κρεμάσει το καπέλο του κυβερνητικού εκπροσώπου στον καλόγηρο του Προεδρικού και θα φορέσει καπέλο βουλευτή,
είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα ποιος θα αναλάβει το δύσκολο πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου, μόνο ο πρόεδρος ξέρει κι ίσως
κι εκείνος ακόμα να ψάχνεται. Ένα ζήτημα

••••
Γρίφος οι Τ/κ

Μεγάλο γρίφο αποτελεί ο αριθμός προσέλευσης των Τ/κ εκλογέων. Και είναι ένας
γρίφος για τον οποίο ανησυχούν πολλοί.
Από τη μια τα στελέχη του ΑΚΕΛ που ευελπιστούν στην στήριξη του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,
παρόλο που εμένα ένα υψηλά ιστάμενο
στέλεχος του Κόμματος μου είπε ότι τον
Νιαζί τον έσπρωξε ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο η επίθεση που δέχθηκε από τον ΔΗΣΥ,
την Ελένη Σταύρου κυρίως και τον Αβέρωφ
Νεοφύτου δευτερευόντως. ΑΚΕΛικοί αξιωματούχοι και στελέχη αναμένεται να βρεθούν στα εκλογικά κέντρα και για να αγκαλιάσουν τη συμμετοχή των Τ/κ στην εκλογική διαδικασία ως επίσης και για να προλάβουν τυχόν επεισόδια όπως και κωλυσιεργία στη διαδικασία της προσέλευσής τους
στην κάλπη. Η καθυστέρηση στα οδοφράγματα αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα που
ίσως να προκύψει.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Για τι ψηφίζουμε
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Είναι αδύνατον, πιστεύω, να διαφο-

ται, ο δε γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας της περιόδου εκείνης,
που θα έπρεπε να ντρέπεται να
βγει από το σπίτι του, κατεβαίνει
υποψήφιος δήμαρχος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανδρο. Δεύτερον, στο σχέδιο πυροπροστασίας για το φετινό
καλοκαίρι δεν έχουν περιλάβει τις
πληγείσες περιοχές! Παράλειψη, η
οποία ένα από τα δύο μπορεί να σημαίνει: είτε γαϊδουριά (αφού κάηκαν, τι να προστατεύσουμε;) είτε
αβελτηρία (δεν προλάβαμε να φτιάξουμε καινούργιο σχέδιο, οπότε ξαναφέραμε το παλιό – μήπως θα το
προσέξει κανείς;). Τρίτον, όχι μόνον
δεν επένδυσαν σε μέσα και υποδομές, αλλά αδιαφόρησαν κιόλας για
τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την αεροπυρόσβεση! (Γιατί να δανείζεσαι τα
πυροσβεστικά των άλλων και να
πληρώνει η Ε.Ε. το 75% του κόστους, όταν μπορείς με τα δικά σου
λεφτά να νοικιάζεις από την αγορά
και να κινείται το χρήμα; Προσπαθώ
απλώς να καταλάβω τη λογική πίσω
από την παράλειψη και δεν υπονοώ
τίποτε…)

ροποιηθούν οι ευρωεκλογές από
τις βουλευτικές. Δυσκολεύομαι να
φαντασθώ πώς θα μπορούσε κάποιος να το κάνει, εφόσον έχει μια
στοιχειώδη γνώση των πολιτικών
και οικονομικών εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας, που δείχνουν
πόσο βαθιά συνδεδεμένη είναι πια
η πορεία της χώρας μας με εκείνη
της Ευρώπης. Η ωρίμανση, που έχω
την εντύπωση ότι επέφερε η περιπέτεια της τελευταίας δεκαετίας,
αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν απατώμαι, αυτή πρέπει
να είναι η πρώτη φορά που η μεγάλη πλειονότητα όσων κρίνουν ως
«λάθος» την ένταξη της Ελλάδος
στη Ζώνη του Ευρώ θεωρούν, εντούτοις, ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Εν πάση περιπτώσει, το ποσοστό εκείνων που
προτιμούν να φαντάζονται λύσεις
εκτός ευρωπαϊκών θεσμών φαίνεται να έχει μειωθεί δραματικά τα
τελευταία χρόνια και αυτό είναι
οπωσδήποτε ελπιδοφόρο.
Εφόσον, λοιπόν, η σχέση ευρωπαϊ-

κών και εθνικών εκλογών είναι τόσο στενή, αναρωτιέμαι, γιατί να θέλω κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα μου, αλλά στην Ευρώπη να προτιμήσω κάποιους άλλους,
στους οποίους δεν θα εμπιστευόμουν τη διακυβέρνηση της χώρας
μου; Επιπλέον, δε, αν θέλω κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι
απλώς κυβέρνηση Ν.Δ., τότε οι ευρωεκλογές μού δίνουν την ευκαιρία
να ενισχύσω την πιθανότητα αυτή,
επιλέγοντας για την Ευρωβουλή
υποψηφίους που εκφράζουν εκείνο ακριβώς το φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό πνεύμα που θα ήθελα να διαπνέει την επόμενη κυβέρνηση.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Για τον Τσίπρα, βέβαια, αύριο ψη-

φίζουμε σε μια «αληθινή δημοσκόπηση». (Εχει σημασία ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επίθετο, διότι υπονοεί ότι όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις, εκείνες που τον έδειχναν να υπολείπεται της Ν.Δ. κατά
διψήφιο ποσοστό, είναι ψεύτικες...) Λαμβανομένου όμως υπ’
όψιν τού απύθμενου κυνισμού του,
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, από
την πλευρά του δικού του συμφέροντος, ο Τσίπρας ορίζει σωστά το
θέμα. Κατά κάποιον τρόπο, είναι δημοσκόπηση οι ευρωεκλογές, αφού

το αποτέλεσμά τους, όσο οικτρό και
αν είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υποχρεώνει θεσμικά τον Τσίπρα να παραιτηθεί και να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές. (Ενδεχομένως
να τον υποχρεώνει ηθικά. Ολοι
όμως γνωρίζουμε πού έχει γραμμένη την ηθική υποχρέωση ο Τσίπρας:
στα ηθικά του πλεονεκτήματα...).
Επειτα, είναι αληθινή δημοσκόπηση, με την έννοια ότι πραγματικοί
άνθρωποι θα ψηφίσουν σε πραγματικές κάλπες, θα εκλέξουν πραγματικούς ευρωβουλευτές κ.λπ. Συνεπώς, ας μην περιμένουμε βουλευτι-

κές εκλογές από το ενδεχόμενο
μιας δεινής ήττας για τον ΣΥΡΙΖΑ,
εκτός αν οι ίδιοι στην κυβέρνηση
κρίνουν ότι τους συμφέρει η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Να δανειστώ και εγώ, λοιπόν, την

οπτική γωνία του πρωθυπουργού,
για χάρη της συζήτησης· και να δεχθώ ότι ψηφίζουμε στη «δημοσκόπηση» των ευρωεκλογών για να μετρήσουμε κάτι. Τι είναι αυτό που μετρούμε; Μπορώ να το πω με τρεις
λέξεις, πρώτα όμως να προετοιμάσω το έδαφος. Αναμφίβολα, η χει-

ρότερη ώρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι πυρκαγιές στο Μάτι με
τους 102 νεκρούς· τότε είδαμε τα
βάθη της κυβερνητικής ανικανότητας και γαϊδουριάς, και όλοι τρομάξαμε.
Εναν χρόνο μετά τη μεγαλύτερη

τραγωδία του είδους στην Ελλάδα,
πού είμαστε σήμερα; Πρώτον, οι
εμπλεκόμενοι επιβραβεύονται με
υποψηφιότητες: η μεν Ρένα Δούρου εκτονώνει το ψώνιο της για την
ηθοποιία σε τηλεοπτικά σποτάκια
για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπε-

Υπό το πρίσμα αυτό, αν κάτι με-

τρούμε αύριο, προσερχόμενοι στην
κάλπη των ευρωεκλογών, είναι –ας
μου επιτραπεί να το θέσω με Βιβλική γλώσσα– πόσο Αυνάνες είμαστε
ως λαός. Αυτό μετρούμε: πόσο Αυνάνες είμαστε (οι τρεις λέξεις που
υποσχέθηκα πρωτύτερα). Διότι το
Μάτι, ιδίως όταν το ατενίζεις με καθαρή ματιά από το κατάστρωμα του
κότερου, είναι ένα έγκλημα ανικανότητας και το διέπραξε η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει
από το 1974 μέχρι σήμερα.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Κι όμως, υπάρχει
ευρωπαϊκός ιστός

Παραλίες
για σκύλους

ια άλλη μία φορά στη Γηραιά Ηπειρο το κακό εκπορεύεται από την ένταση της ιδεολογικής αδιαλλαξίας
και της μισαλλοδοξίας, από την παραφορά με την
οποία πλήθη γίνονται μέτοχοι της λαϊκιστικής υστερίας.
Το φυλετικό «εγώ» μεταστρέφεται ξανά σε θρησκεία, οδηγώντας μας σε ερημωμένα πεδία. Αγριος προ της κάλπης
ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δυνάμεις της διαίρεσης και
σε εκείνες της σύγκλισης. Ενισχυμένος ο φανατισμός κάτω
από τα πέπλα της αδιαφορίας.
Διότι το εθνικιστικό παραλήρημα πηγαίνει χέρι με χέρι
με μια αυξανόμενη απόσταση, μια ανησυχητική αποξένωση
από τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το ποσοστό συμμετοχής το
2014 ήταν το χαμηλότερο που καταγράφηκε ποτέ σε ευρωεκλογές (42,6%), από 62% το 1979. Oπως είπε ο υποψήφιος
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάνφρεντ Βέμπερ, «οι λαοί δεν
αισθάνονται την Ευρώπη δική τους». Είναι οι διαφορετικές
ταχύτητες μεταξύ των χωρών-μελών, οι ανισότητες, η
υψηλή ανεργία των νέων και η φτωχοποίηση, η περιθωριοποίησή τους, οι πολιτικές στο μεταναστευτικό, τα αισθήματα εθνικής μειοδοσίας που στρεβλώνουν την υπό
συνεχή διαμόρφωση ευρωπαϊκή ιδέα και αμβλύνουν την
αίσθηση του προαιώνιου ευρωπαϊκού σχεδίου. Αλλά είναι
και οι νοοτροπίες εκείνων που ενδιαφέρονται μόνο για τα
δικά τους θέλω. Οπως έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης («Πλανητική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο»), «ο επαρχιωτισμός
και ο ενίοτε παιδικός εγωκεντρισμός μας δεν μας επέτρεψαν
ποτέ να διατυπώσουμε κάποια ουσιώδη σκέψη ή πρόταση
γενικού ευρωπαϊκού ή διεθνούς ενδιαφέροντος».
Οι Ελληνες δηλώνουν πως η Ενωση κινείται σε λάθος
κατεύθυνση (60%), ωστόσο εξακολουθούν να πιστεύουν
ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από αυτήν περισσότερο από
όσο έχει ζημιωθεί, και σε ποσοστό 77% σκοπεύουν να
προσέλθουν αύριο στις κάλπες (έρευνα της MRB για λογαριασμό του Ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung).
Μετά την κατάρρευση του κόσμου των δύο «στρατοπέδων» και την αποκάλυψη ενός πολυπολικού χώρου, η
Ευρώπη θέλησε να παίξει τον ρόλο της «ήπιας δύναμης»,
να διαμεσολαβήσει για τον θεσμικό έλεγχο της βίας, τον
εκδημοκρατισμό των κάθε λογής συνόρων. Πόσο τα έχει
καταφέρει; Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν γίνει πολλά προκειμένου να κατευναστούν οι αντιδραστικές παρορμήσεις
εκείνων που ζουν σε εκκολαπτήρια έμμονων ιδεών και
μισούν αλλόδοξους, αλλόθρησκους, αλλοεθνείς, θεσμούς
και ελίτ. Οι ανεξέλεγκτες κρίσεις κάνουν τις κοινωνίες
εσωστρεφείς, αμυνόμενες, τις παγιδεύουν σε στερεότυπα,
έχθρες, τις συρρικνώνουν πνευματικά, μετατρέπουν σε
μεζούρα των εξελίξεων τον φόβο. Η ανασφάλεια κάνει
τους ανθρώπους περισσότερο άκαμπτους, λιγότερο υπεύθυνους. Είναι αλήθεια ότι τα «ανθρώπινα δικαιώματα», ο
«φιλειρηνισμός», η «δημοκρατία», χρησιμοποιούνται ενίοτε
ιδιοτελώς προκειμένου να εξυπηρετηθούν αξιώσεις ισχύος.
Οτι υπάρχουν νέες ανελαστικότητες, διγλωσσία, έλλειμμα
εμπιστοσύνης, ανταγωνισμοί, εκρήξεις ηγεμονίας. Επειτα,
οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από κοινές επιδιώξεις για να
κατανοήσουν τον άλλο, να συγκροτήσουν μέσα από κοινές
κατακτήσεις μια ενιαία ιστορία. Δεν έχουν αρκετές. Κι όχι
γιατί η Ευρώπη είναι ένα ανομοιογενές σύνολο, ένα παζλ
από κουλτούρες (αν προσποιηθούμε ότι δεν είναι, θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε μια μέρα κοινό
πολιτισμό, κοινή ιστορία, όχι για να ξεχάσουμε τις καταβολές
μας αλλά για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας). Η Ε.Ε.
έχει αναπτύξει ένα σύστημα που ενώνει εθνικά συμφέροντα,
αλλά που δεν καταφέρνει να εξυπηρετήσει τα ευρωπαϊκά.
Υπάρχει μια επικίνδυνη ασυμμετρία ανάμεσα στην πληθώρα
των κανονισμών που ρυθμίζουν και την τελευταία πράξη
και στο εξαιρετικά πρώιμο στάδιο της προώθησης καθαρά
κοινοτικών ζητημάτων – κοινή άμυνα και εξωτερική
πολιτική, κοινός κατώτατος μισθός, ενοποίηση φορολογικού
πλαισίου κ.λπ. Ομως δεν έχει χαθεί η βασική «εστία». Οι
ευρωσκεπτικιστές αποφεύγουν μια άνευ παρωπίδων
εξέταση των πραγμάτων.
Υποτιμούν το έδαφος που εκκόλαψε την Ενωση, τα
σπέρματα που διαμόρφωσαν τις αρχές και το κοινωνικό
της σύστημα, τους καρπούς που απέδωσαν, τον εκσυγχρονισμό της ηπείρου. Παραβλέπουν τις βάσεις πάνω στις
οποίες είναι πια χτισμένη η καθημερινή μας ζωή, όλα όσα
στοιχειοθετούν την ελκυστική Ευρώπη. Διότι οι κάτοικοι
της Ευρώπης είναι τα θεμέλιά της, όχι οι πολιτικοί, είναι
ο απέραντος ιστός από επιχειρήσεις, σχολεία, πανεπιστήμια,
πόλεις και ανθρώπους, που αλληλοτροφοδοτούνται και
σταδιακά αναπτύσσονται σε μια πολυσύνθετη οντότητα,
ικανή να αντέξει κι άλλες θύελλες.

«Αφού εκάμαν, που εκάμαν το ψυχικό, ας το κάμναν γερό και όχι
μισό», αναφωνούσε φιλόζωος «νεανίας», με γκρίζα μαλλιά και αρκετές δεκαετίες στην πλάτη του,
ο οποίος ενθουσιάστηκε με την
ανακοίνωση για δημιουργία παραλίας σκύλων,
πίσω από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Πρωί, πρωί
Σαββάτου, πήρε το σκυλάκι του και παρέα με
την καλή του σύζυγο πήγαν στην πανέμορφη
παραλία. Έπαιξε ο σκύλος, έπαιξαν και αυτοί
μαζί του, ανέπνευσαν τον καθαρό αέρα, απόλαυσαν τη φύση και όλα ήταν τέλεια. Έλα όμως
που οι φυσικές ανάγκες είναι υπεράνω και αυτής
της φύσης. Στην περιοχή δεν υπήρχε ούτε ένα
αποχωρητήριο. Ο άντρας πήγε πίσω από κάποιες
ακακίες, αλλά η γυναίκα αναγκάστηκε να πάρει
το αυτοκίνητο και να τρέξει σε παραλιακό
κέντρο, το οποίο βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα
από την παραλία. Στον χώρο και κάποιες τουρίστριες, οι οποίες δεν γνοιάστηκαν ιδιαίτερα
και ακολούθησαν το παράδειγμα των αντρών.
Η ιστορία με τις καλές, αλλά μισές εξαγγελίες,
με τα μισά εγκαίνια, με τις μισές υποσχέσεις,
και αποτελεί κανόνα, στην Κύπρο και σίγουρα
δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και
η εξαγγελία για παραλία σκύλων. Πολύ εύκολα,
θα μπορούσε να δοθεί άδεια από τις αρμόδιες
αρχές σε πολλούς άνεργους νεαρούς –όχι σε
ένα λεφτάδες– να φτιάξουν πολύ μικρά περίπτερα
στην παραλία, για να εξυπηρετείται ο κοσμάκης.
Με τα ενοίκια, θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να
φτιαχτούν και αποχωρητήρια και άλλοι χώροι
υγιεινής στην παραλία.
Ακόμη, καλό είναι όλες οι κατασκευές να
είναι λυόμενες και ξύλινες, ώστε να συνάδουν
με το περιβάλλον και κυρίως να είναι όμορφες.
Οι επισκέπτες των παραλιών, αυτό το οποίο ζητούν είναι λίγη καλαισθησία, για να ησυχάζει
η ψυχή τους και σίγουρα όχι ακαλαίσθητες τσιμεντοκατασκευές.
Μία άλλη παράμετρος είναι η καθαριότητα
της περιοχής από τις ακαθαρσίες των σκύλων,
αφού πολλοί είναι οι ασυνείδητοι, λεγόμενοι
φιλόζωοι. Παίζουν και διασκεδάζουν με τα τετράποδά τους, αλλά ξεχνούν να μαζέψουν τα
περιττώματά τους. Σίγουρα δεν είναι ανάγκη
να δημιουργηθεί ειδική αστυνομία για τα ζώα,
αλλά μπορεί εύκολα ένας αστυνομικός να περιπολεί μία φορά τη βδομάδα και να ελέγχει αν
οι σκύλοι είναι καταγραμμένοι, αν έχουν τα εμβόλιά τους και αν δεν ενοχλούν άλλους σκύλους.
Οι νόμοι υπάρχουν, οι δυνατότητες να τεθεί
μια τάξη είναι πολλές, αλλά ακόμη και οι απλές
παρατηρήσεις μπορούν να έχουν θεαματικά
αποτελέσματα. Είναι και θέμα υγείας τόσο για
τους ανθρώπους, όσο και για τα άλλα ζώα. Με
τη δημιουργία μικρών περιπτέρων στην περιοχή,
σίγουρα θα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και
μεγαλύτερη ντροπή για τους ασυνείδητους.
Υπάρχει και η λύση της περίφραξης της περιοχής,
αλλά ίσως αυτή η λύση να μην και η καλύτερη
δυνατή.
Τώρα που η Κύπρος απέκτησε και Υφυπουργείο Τουρισμού, καλό είναι να επεκταθούν οι
καλές πρακτικές, οι οποίες υπάρχουν σε πολυσύχναστες παραλίες και σε άλλες παραλίες, λιγότερο τουριστικές. Δηλαδή να τοποθετηθούν
μικρά ξύλινα παραβάν για να μπορούν οι λουόμενοι να αλλάζουν ρούχα. Να τοποθετηθούν
ντουζιέρες, έστω και με κερματοδέκτες, ώστε
να ξεπλένονται οι λουόμενοι. Το κόστος δεν
είναι μεγάλο και σίγουρα τα κέρδη θα είναι τεράστια, στο τέλος της ημέρας. Καλά είναι τα
πολυτελέστατα ξενοδοχεία, αλλά είναι απαραίτητες και οι μικρές κατασκευές, οι οποίες μπορούν
να προσφέρουν χαρά και ηρεμία ψυχής και
στους λιγότερο προνομιούχους αυτού του τόπου.
Εξάλλου πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος για να
βρει τη χαρά και την ηρεμία. Λίγο κρασί, λίγο
θάλασσα και το αγόρι ή το κορίτσι του.

Γ
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ΑΡΘΡΟ / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Χιλιάδες ιθαγενείς της περιοχής κινδυνεύουν με απομάκρυνση από την περιοχή του όρους Sierra Madre λόγω της

κατασκευής του φράγματος Kaliwa. Στη φωτογραφία ένα αγόρι πλένει το άλογό του σε έναν χείμαρρο της περιοχής.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αυτοί δεν είναι η Ευρώπη
Όταν το 2013, ο Ντέιβιντ Κάμερον ανα- Ευρώπη πρέπει να απομακρυνθούμε από την Ε.Ε.»
κοίνωνε την απόφασή του να διεξαχθεί υποστηρίζει μεταξύ άλλων, καταγγέλλοντας την
δημοψήφισμα για τη συμμετοχή της Ευρωζώνη και ζητώντας έλεγχο των συνόρων.
Βρετανίας στην Ε.Ε ή την αποχώρησή
Στο ίδιο πλαίσιο βεβαίως και ο Ματέο Σαλβίνι
της, οι Συντηρητικοί θεωρούσαν πως της ξενοφοβικής και ρατσιστικής Λέγκας, ο οποίος
έτσι θα ανακοπεί η τάση των λαϊκιστών επιχειρεί να σχηματίσει μία ομάδα από αυτά τα
που μιλούσαν για έξοδο από την Ε.Ε. και ο ίδιος θα κόμματα που έχουν τις ίδιες ρατσιστικές απόψεις.
βγει νικητής, παίζοντας το δικό του μικροκομματικό
Στην Κύπρο, όμως, τι ακριβώς γίνεται; Το ΕΛΑΜ,
παιχνίδι. Είχαν προφανώς υποτιμήσει τον κίνδυνο επιχειρεί με αξιώσεις να λάβει την έκτη έδρα, ενιτων λαϊκιστών και είχαν υπερτιμήσει τις δικές τους σχύοντας την Ακροδεξιά τον ρατσισμό και τον ευικανότητες. Λίγα χρόνια αργότερα ο Ντέιβιντ Κά- ρωσκεπτικισμό. Ένα κόμμα, το οποίο χρηματοδομερον αποτελεί μέρος της ιστορίας και το κόμμα τήθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2016 από το
του οδηγείται προς διάλυση. Το ίδιο βεβαίως δεν νεοναζιστικό κόμμα της Γερμανίας (NPD), με το
ισχύει και τον επικεφαλής της καμπάνιας του Brexit οποίο έχει στενούς δεσμούς. Ένα κόμμα που έχει
Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος βύθισε τη χώρα του στο στελέχη τα οποία συνδέονται με τον υπόκοσμο.
απόλυτο πολιτικό χάος. Ο ίδιος επιστρέφει δριμύτερος Το κόμμα που υποκλίνεται στη Χρυσή Αυγή και
σήμερα, πολεμάει μεν την Ε.Ε.,
δηλώνει παράρτημά της. Της Χρυ





αλλά με την ίδια σχιζοφρένεια θα
σής Αυγής της οποίας ο αρχηγός
εκλέξει ευρωβουλευτές με το κόμμα Για την ενίσχυση όλων
της, παραληρώντας υποστηρίζει
Brexit για να λάβουν μέρος σε μία
πως είναι «η σπορά των νικημένων
αυτών των ακραίων
πανευρωπαϊκή εκστρατεία των
του 1945».
στοιχείων που απειλαϊκιστών.
Για την ενίσχυση όλων αυτών
Η Βρετανία και το χάος που επιτων ακραίων στοιχείων που απειλούν
το
ευρωπαϊκό
οικρατεί σήμερα στη χώρα αποτελεί
λούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα,
τη μεγαλύτερη ένδειξη του τι μπο- κοδόμημα, αλλά κυρίως αλλά κυρίως τη Δημοκρατία, θα
ρεί να κάνει ο επικίνδυνος λαϊκι- τη Δημοκρατία, θα πρέ- πρέπει να λογοδοτήσουν πολλοί.
σμός και η υποτίμησή του. Όμως
Κόμματα εξουσίας που υποτίμηδεν είναι το μόνο παράδειγμα. Κλα- πει να λογοδοτήσουν
σαν την ακροδεξιά, που φλέρτασική περίπτωση ο Όρμπαν στην πολλοί. Κόμματα εξουραν μαζί της για να ανέλθουν στην
Ουγγαρία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
εξουσία και που σήμερα επιχεισίας που υποτίμησαν
Κόμμα είχε αγνοήσει τον ρατσιρούν να υιοθετήσουν τον συντηστικό και ξενοφοβικό του λόγο. την ακροδεξιά...
ρητικό της λόγο για να ανακόψουν
Χρειάστηκε να ξεκινήσει την προτις διαρροές. Αυτό βεβαίως είναι
εκλογική του εκστρατεία με το αφήγημα ότι οι Βρυ- το διακύβευμα της επόμενης μέρας και σε αυτό θα
ξέλλες προσπαθούν να αποδυναμώσουν το δικαίωμα πρέπει να επιμείνουμε. Όμως η απάντηση στην
των κρατών μελών να υπερασπιστούν τα σύνορά οργή και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοιτους, καθώς και να μειώσουν τη χρηματοδότηση νωνία δεν είναι αυτοί. Τα κομποσκοίνια που παστις χώρες που αντιτίθενται στη μετανάστευση ρουσιάζουν, τα συσσίτια που διοργανώνουν, τα
για να αποκτήσουν τα ανάλογα αντανακλαστικά μπουφάν που μοιράζουν στα σχολεία, αποτελούν
και να παγώσουν τη συμμετοχή του στην ομάδα. απλώς το δόλωμα. Όσοι νοσταλγούν αυτούς που
Το ποια θα είναι η θέση του και η ισχύς του την αιματοκύλησαν την Ευρώπη δεν έχουν ρόλο στο
επόμενη μέρα των ευρωεκλογών είναι βεβαίως ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ο φόβος, η μισαλλοδοξία
θολό.
και ο ρατσισμός που διακηρύσσουν δεν θα σώσει
Στη Γαλλία από την άλλη, οι επικείμενες εκλογές την Ευρώπη. Την Ευρώπη θα τη σώσει η ελπίδα
αποτελούν για πολλούς μία επανάληψη των προ- και όσοι πιστεύουν πραγματικά στις αξίες της.
εδρικών εκλογών του 2017 μεταξύ Λεπέν και Μακρόν. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν άλλωστε να διορθώσουν
Η Λεπέν, βεβαίως, μετά την ήττα της επανέρχεται τα τρωτά και τις αδυναμίες της.
δριμύτερη και προηγείται βάσει δημοσκοπήσεων
από το κόμμα του Μακρόν. «Για να σώσουμε την economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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εσολάβησε η οικονομική κρίση. Η οποία, εξακολουθώ να διερωτώμαι, άραγε μας θύμωσε αρκετά; Και επί της ουσίας. Όχι
με θυμό, ο οποίος να εκτονώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
να προκαλεί διαδικτυακές αντιπαραθέσεις.
Αλλά με ένα θυμό πολύ πιο βαθύ, ο οποίος
να θίγει την αξιοπρέπειά μας και ταυτόχρονα να μας επιβαρύνει με βαθειά ντροπή.
Ντροπή για τις πολιτικές μας επιλογές και
κυρίως για το κριτήριο και το βάθος της
πολιτικής μας σκέψης. Κι αν υποθέσω ότι
όντως θυμώσαμε μέσα μας και αυτός ο θυμός κατάφερε να μας μετατοπίσει, το ερώτημα είναι προς τα πού έγινε η μετατόπιση;
Και γιατί δεν είναι πουθενά εμφανής; Καταφέραμε άραγε σε αυτή τη διαδρομή της
όποιας μετατόπισής μας να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική είναι πλέον, όσο

Πόσο ακόμα;
ποτέ άλλοτε, μια υπόθεση προσωπικής
μας ευθύνης; Και ότι έως τέτοια δεν έχει
περιθώριο να συγχωρεί υποσχέσεις και
δεσμεύσεις, αλλά ούτε και τα τυποποιημένα
λόγια των πολιτικών μας; Τα τόσο προσεκτικά ρυθμισμένα λόγια ώστε να μην περιέχουν τίποτα άλλο παρά μόνο αποδείξεις
ενός μονολιθικού συστήματος σκέψης;
Έχουμε άραγε κοιτάξει γύρω μας με ένα
ευρυγώνιο φακό, ο οποίος να σβήνει τις
διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων και
να μεγεθύνει τις τρομαχτικές ομοιότητες
της τελματωμένης τους σκέψης; Έχουμε
συνειδητοποιήσει ότι σ’ αυτό το τέλμα
υπήρξαμε συνεργοί και εξακολουθούμε
ενδεχομένως, όσο δεν έχουμε θυμώσει με
ένα ουσιαστικό θυμό, να συνεργούμε στη
συντήρησή του; Έχουμε κατανοήσει ότι
πλέον όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε μας και σ’ αυτούς που
μας κυβερνούν (όχι μόνο τώρα αλλά και

πριν) έχουν παραβιαστεί σε σημείο που
μόνο οι «μακάριοι τω πνεύματι» μπορούν
πια να δώσουν πίστη σε οποιοδήποτε τωρινό ή μελλοντικό τέτοιο συμβόλαιο; Έχουμε αισθανθεί βαθειά μέσα μας το μερίδιο
ευθύνης μας γι’ αυτή την καταστροφή που
συντελείται γύρω μας και είναι αποτέλεσμα
εκείνης που έχει ήδη συντελεστεί μέσα
μας; Έχουμε νιώσει πόσο έχουμε προδώσει
την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό μας;
Έχουμε κατανοήσει πως είτε γιατί πιαστήκαμε κορόιδα, είτε γιατί υπήρξαμε εύπιστοι, είτε γιατί είμαστε κολλημένοι ακόμα
σε πεποιθήσεις χωρίς σημερινό αντίκρισμα,
όποιο από όλα κι αν ισχύει, μας καθιστά
συνεργούς σε αυτό το πολιτικό φιάσκο
που ζούμε σήμερα; Έχουμε διερωτηθεί
πραγματικά πόσο έχουμε ασχημύνει ώστε
να συνηθίζουμε την ασχήμια που μας έχει
κατακλύσει; Ασχήμια που προέρχεται από
τις χρεοκοπημένες μας ιδέες και καταλήγει

στις χρεοκοπημένες μας πλατείες; Ασχήμια
που αποτυπώνεται στους κούφιους πύργους
μας και τσιμεντώνει τα κούφια οράματά
μας; Έχουμε άραγε μουδιάσει από τη στενομυαλοσύνη των συμπεριφορών μας που
επιτρέπει σε επικίνδυνα αμόρφωτους να
καπηλεύονται την έννοια του πατριωτισμού
και να καταπατούν θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα; Έχουμε αντιληφθεί πως είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε απαρχαιωμένες πολιτικές αντιλήψεις που εκπορεύονται από μια στείρα παρελθοντολογία,
η οποία, ωστόσο, ποτέ δεν αποτόλμησε
την αποκάλυψη όλης της αλήθειας; Έχουμε
συνειδητοποιήσει ότι οι αρχές και οι αξίες
μας, η αισθητική και η παιδεία μας, ο πολιτισμός και η πολιτική μας σκέψη έχουν
αφεθεί έρμαια ενός συστήματος σκέψης
που αναγνωρίζει μόνο την τιμή των πραγμάτων και αγνοεί κάθε αξία; Έχουμε νιώσει
βαθειά στο πετσί μας ότι όλη αυτή η δια-

ταραγμένη πολιτική σκέψη που ορίζει
πλέον τη ζωή μας και καθορίζει το κληροδότημά μας απέναντι σε μια νέα μπερδεμένη ήδη γενιά, μας εγκλωβίζει μέσα σε
μια τεράστια φούσκα, η οποία, όταν σπάσει
θα βρεθούμε ακόμη πιο μετέωροι από ό,τι
είμαστε τώρα; Έχουμε κατανοήσει πως
ανάμεσα στις κούφιες αντιπαραθέσεις και
στις εκάστοτε προεκλογικές μανούβρες
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να επαναπροσδιορίσουμε την απουσία οποιασδήποτε ουσίας ζωής; Πόσο άραγε ακόμα θα
κλείνουμε τ’ αφτιά μας σ’ αυτή την εκκωφαντική κενότητα; Πόσο ακόμα θα παρακολουθούμε το αποτέλεσμα των πολιτικών
μας επιλογών να μας ντροπιάζει από τις
τηλεοράσεις με την ψευδαίσθηση ότι σ’
αυτό το επίπεδο ντροπής δεν είμαστε συνένοχοι; Πόσο ακόμα;

elenixenou11@gmail.com

ΓΝΩΜΕΣ

Kυριακή 26 Μαΐου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Τα δύσκολα έρχονται

Οι τοπικές εκλογές είναι και ευρωπαϊκές

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οποιο και να είναι
το αποτέλεσμα των
σημερινών εκλογών, καλό είναι να
μην ξεχνάμε τι
έχουμε μπροστά
μας ως χώρα. Γιατί δεν είναι ούτε
εύκολα ούτε αστεία.
Εχω κατ’ αρχήν την αίσθηση,
αν όχι τη βεβαιότητα, ότι από τη
Δευτέρα το πρωί θα αρχίσει να
«πέφτει ξύλο» από ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, τους θεσμούς και
τις αγορές. Ξύπνησαν ένα πρωί
και κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση
άρχισε να λειτουργεί όπως κάθε
άλλη κυβέρνηση από εκείνες που
οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.
Με τη διαφορά πως το κάνει με








Η αξιοπιστία της χώρας
στη διαχείριση των οικονομικών, η εσωτερική
ασφάλεια και οι κινήσεις της Τουρκίας είναι
τα μεγάλα προβλήματα
της επόμενης μέρας.
μεγαλύτερη ένταση και αφού κατάφερε να αποκοιμίσει τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και
άλλους πολλούς. Ο θυμός είναι
μεγάλος. Ακόμη και οι πλέον αμέριμνοι αντιλαμβάνονται ότι αν οι
εθνικές εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, μπορούμε εύκολα να μπούμε
σε ένα σπιράλ παροχών και υποσχέσεων, το οποίο θα παρασύρει
αναγκαστικά και με ευθύνη του
κ. Τσίπρα και την αντιπολίτευση.
Η διοίκηση Γιούνκερ δεν θέλει
να αφήσει πίσω της ένα νέο ελληνικό «πρόβλημα», ούτε και να
κατηγορηθεί ότι κοιμήθηκε στο
τιμόνι όπως συνέβη επί Μπαρόζο
το 2008-09.
Η αξιοπιστία της χώρας στη
δια-χείριση των οικονομικών είναι
λοιπόν ένα ζήτημα που σύντομα
θα προκύψει πάλι.

Ενα δεύτερο και σημαντικό
πρόβλημα είναι η εσωτερική
ασφάλεια. Κάποιοι εκ των κυβερνώντων έκαναν ό,τι μπορούσαν,
για πολλούς και διαφόρους λόγους,
προκειμένου να αφήσουν να αναβιώσει με ένταση το φαινόμενο
των επικίνδυνων μπαχαλάκηδων
αλλά και της νέας τρομοκρατίας.
Κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι
αυτό συνέβη για να ναρκοθετηθεί
η επόμενη κυβέρνηση. Εχει όμως
συμβεί και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα εκτιμούν ότι
θα μπούμε σε μία ταραγμένη και
καυτή περίοδο. Το διαπιστώνουμε
άλλωστε γύρω μας, αλλά αυτά που
αντιλαμβανόμαστε είναι απλά
προσεισμικές δονήσεις. Η βαθιά
κρίση και ο ανεύθυνα ακραίος λόγος, τον οποίο χρησιμοποίησε και
ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια,
έχουν χύσει πολλή βενζίνη στο
πάτωμα. Τώρα οι έμπειροι, αποφασισμένοι και μπαρουτοκαπνισμένοι αρχηγοί του λεγόμενου
ένοπλου χώρου είναι έτοιμοι να
ρίξουν το αναμμένο σπίρτο...
Και βέβαια μην ξεχνάμε την
Τουρκία. Η οποία με μεθοδικότητα σχεδιάζει το πώς θα σύρει
την Ελλάδα και την Κύπρο στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν η Αγκυρα στείλει κάποιο σκάφος να
κάνει έρευνες νότια από το Καστελλόριζο τον Αύγουστο. Θα κλιμακώσει έτσι την παγίωση των
διεκδικήσεών της.
Θα ήθελα πολύ να μην αποδειχθεί ότι είμαι Κασσάνδρα, και
να κυλήσουν όλα ομαλά και όμορφα... Επειδή όμως όλα τα παραπάνω βασίζονται στην πραγματικότητα, θα ήταν πιο υπεύθυνο
και πρακτικό να προετοιμασθούμε
για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμπέσουν, όλα ή κάποια, με μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας, με μία αναιμική κυβέρνηση
σε αποδρομή και τον ελληνικό
λαό βαθιά διχασμένο.

Ο συνδυασμός εκλογών για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και για
το Ευρωκοινοβούλιο
επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι η πολιτική
είναι πάντα υπόθεση τοπική. Οσο
παράξενο και αν φαινόταν τα πρώτα χρόνια της συμμετοχής της Ελλάδας, οι δεσμοί μεταξύ του χωριού
του καθενός και των πρωτευουσών
της Ευρώπης είναι δεδομένοι πια.
Γνωρίζουμε ότι όσα αποφασίζονται
σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο,
σε Βερολίνο και Παρίσι, θα έχουν
άμεσες επιπτώσεις στο χωριό. Επίσης, αυτοί που θα εκλεγούν στον
δήμο θα καθορίσουν πώς η ευρωπαϊκή πολιτική θα εφαρμοστεί
στην περιοχή τους, ενώ όσοι εκλέγονται στην ελληνική Βουλή ή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν (στον βαθμό των ικανοτήτων και του ενδιαφέροντός τους)
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής
πολιτικής.
Οσο και αν απαιτείται ακόμη
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη στελέχωση των οργάνων
της Ε.Ε., είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση
μεταξύ των πολιτών και των κορυφαίων θεσμών της Ενωσης είναι

αμφίδρομη. Αυτό δεν είναι ούτε
ευσεβής πόθος ούτε πάντα θετικό.
Ας δούμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Η ισχυρότερη χώρα της
Ευρώπης παίζει καθοριστικό ρόλο
στην πορεία της Ενωσης: αυτό που
η Γερμανία θέλει ίσως να γίνει,
αυτό που η Γερμανία δεν θέλει δεν
θα γίνει. Η Γερμανία, όμως, δεν
είναι μόνο η καγκελαρία στο Βερολίνο, όπως μας αρέσει να πιστεύουμε. Η Γερμανία αποτελείται
από 16 κρατίδια, το κάθε ένα με τη
δική του κυβέρνηση, Βουλή και –
ασφαλώς– πολίτες. Οι πολίτες κοιτάζουν το συμφέρον τους, όπως οι
πολίτες κάθε χώρας, με τη διαφορά
ότι οι πολίτες γερμανικού κρατιδίου
μπορούν να επηρεάσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη λήψη
αποφάσεων που θα έχουν επιπτώσεις στην Ευρώπη. Εάν οι Γερμανοί
δεν θέλουν περαιτέρω ενοποίηση
της οικονομίας, όσο κι αν ο Γάλλος
πρόεδρος Μακρόν επιχειρηματολογεί προς αυτή την κατεύθυνση,
τίποτα δεν θα γίνει. Ομως, χωρίς
ισχυρότερη ένωση το όλο εγχείρημα
κινδυνεύει να καταρρεύσει και όσο
η Ε.Ε. αδυνατεί να λύσει τα προβλήματά της, τόσο αυξάνεται ο
βαθμός αμφισβήτησής της από

τους πολίτες της. Η αδυναμία της
Ε.Ε. τρέφει τη δυσπιστία και τη δυσφορία, που αυτές αποδυναμώνουν
περισσότερο την Ε.Ε., την ώρα που
της αποκλείουν τη λύση, που θα
ήταν η ενίσχυση των θεσμών της.
Αυτό είναι μέρος της αμφίδρομης
σχέσης μεταξύ πολιτών και Ενωσης,
μέσω των εθνικών κυβερνήσεων.
Ουδεμία χώρα μπορεί μόνη να
αντιμετωπίσει προβλήματα όπως
η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογική
επανάσταση, η τρομοκρατία και η
μετανάστευση, ή όπως οι σχέσεις
με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.
(Εμείς έχουμε και δύσκολο γείτονα.)
Η θωράκιση της ασφάλειας και των
συμφερόντων των πολιτών, όμως,
απαιτεί ενότητα και αποφασιστικότητα – αυτά ακριβώς που υποσκάπτονται από την αμφισβήτηση
της ευρωπαϊκής ιδέας. Η ιδέα, όμως,
αντέχει. Πόσοι πολίτες χωρών-μελών θα ήθελαν να απεμπολήσουν
το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνησή τους στην Ενωση; Το Brexit
απέδειξε ότι η αποχώρηση δεν είναι
θεμιτή λύση. Ετσι, όταν ακροδεξιοί
ηγέτες από πολλές χώρες συναντήθηκαν πριν από λίγες ημέρες για
να συντονίσουν τις κινήσεις τους,
συζήτησαν πώς θα αλλάξουν την
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Ε.Ε. από μέσα, τη διάλυσή της (και
προσχηματική να είναι η αλλαγή,
είναι ενδεικτική του κλίματος). Από
τις 751 έδρες του Ευρωκοινοβουλίου, οι «ευρωσκεπτικιστές» αναμένεται να αποκτήσουν περίπου
255, σεβαστός αριθμός αλλά οριακά
μεγαλύτερος από τις 247 που κατείχαν στην προηγούμενη Βουλή.
Οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο
τη δική τους αίσθηση ασφάλειας,
τη δική τους ευημερία, τη δική τους
εθνική υπερηφάνεια. Αυτές οι έγνοιες δεν είναι αντίθετες με την περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης·
όμως, ούτε είναι αυτονόητο ότι
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με
αυτήν. Μόνο στο τοπικό επίπεδο
μπορούμε να κατανοήσουμε τον
βαθμό της συμμετοχής μας στην
Ε.Ε., είτε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων που εισρέουν στη χώρα εδώ
και δεκαετίες είτε μέσω των εκπροσώπων που εκλέγουμε και τον
τρόπο που συμπεριφέρονται. Γι’
αυτό, οι επιλογές προσώπων στις
τοπικές εκλογές είναι εξίσου σημαντικές με αυτές που αφορούν
την εκπροσώπησή μας στην Ευρώπη. Ας έχουμε και αυτό το κριτήριο υπ’ όψιν σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Κιβωτός του ελληνισμού
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η ώρα της κάλπης
έφθασε, επιτέλους.
Τι θα προκύψει όταν
ανοίξουν τελικώς
νωρίς το βράδυ, μόνον οιωνοσκόποι
μπορεί να διακινδυνεύσουν πρόβλεψη ακριβή. Δεν διαθέτει αυτήν
την ικανότητα ο συντάκτης της
στήλης. Αλλά ασφαλώς πολύ μεγαλυτέρα σπουδαιότητα έχει –για
πλείστους όσους λόγους– το αποτέλεσμα των εκλογών της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως. Οι ευρωεκλογές
θα καταγράψουν τάσεις, θα προσδιορίσουν την «ατμόσφαιρα», θα
οδηγήσουν σε προσαρμογές στρατηγικής τα επιτελεία των κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών, οψέποτε διεξαχθούν.
Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει
στις εκλογές για την ανάδειξη των
«τοπικών αρχόντων». Η πρώτη
μείζων διαφορά από τους αντιπροσώπους που επιλέγει ο «κυρίαρχος λαός», οι εκλεγόμενοι στις
διάφορες βαθμίδες της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως μένουν στον τόπο
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Η επαφή τους με τους πολίτες είναι διαρκής και ως εκ τούτου προσαρμόζονται ελεγχόμενοι
– εάν διαθέτουν φυσικά κοινόν
νουν.
Ο ευρωβουλευτής μετά την
εκλογή του εξακοντίζεται στο
υπερπέραν, στις αίθουσες των
Βρυξελλών και του Στρασβούργου.
Επανακάμπτει εάν είναι εκ νέου
υποψήφιος στις επόμενες ευρωεκλογές. Η δραστηριότητα, όποια
και εάν είναι αυτή στο πλαίσιο
της Ευρώπης, δεν έχει την παραμικρά άμεση επίπτωση στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.
Οι αντιπρόσωποι του λαού στο
εθνικό μας Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σκιώδη ρόλο. Κατήντησαν χειροκροτητές –προσποιούμενοι ή ειλικρινείς, αδιάφορο–
των ηγετών τους. Η «ρουσφετολογία» έχει δραματικά περιοριστεί,
διότι χρήμα διαθέσιμο δεν υπάρχει.

Ακόμη και οι δυνατότητες των
υπουργών της σήμερον είναι περίπου επουσιώδεις.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου σε
όλες τις βαθμίδες υπάρχει η δυνατότης παραγωγής έργου και ως
εκ τούτου δημιουργίας θέσεων
εργασίας, έστω για κάποιο χρονικό
διάστημα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
επέβαλε την απλή αναλογική ως
σύστημα εκλογικό στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση με στόχο να δημιουργήσει χάος, καθώς δεν διαθέτει
ισχυρούς μηχανισμούς στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναδυθεί στον χώρο
της Κεντροδεξιάς πληθώρα υποψηφίων.
Πρόβλημα «κυβερνησιμότητος»
ανέκυψε, αλλά ου προς θάνατον.
Διότι η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της οποίας δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, θα εξαναγκαστούν εκ των πραγμάτων
να συνεργαστούν εκ νέου, αμβλύνοντας τις μεταξύ τους διαφορές.
Κατά συνέπεια, μια νέα ενότης
θα επιτευχθεί.
Στο κάτω κάτω, στη διάρκεια
της κρίσεως η Ελλάς διοικήθηκε
από συνασπισμούς. Σε πρώτη φάση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ,
σύμπραξη αδιανόητη, έπειτα από
δεκαετίες μίσους και αντιπαραθέσεως. Στη δεύτερη φάση μία συγκατοίκηση έτι παράλογη και ανορθόδοξη, του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.
Τέλος και ίσως το κυριότερο,
με την απίσχνανση του εθνικού
κράτους, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιήσεως, παραδόσεις και τα
διακριτά στοιχεία της ιδιοσυστασίας των Ελλήνων θα διατηρηθούν
στις διαβαθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Αυτές θα αναδειχθούν σε κιβωτούς της εθνικής κληρονομίας. Ούτως ή άλλως, ακόμη
και στα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας, η κιβωτός του ελληνισμού υπήρξαν οι κοινότητες.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Τ

«Κάνει πολύ θόρυβο η αγωνία»

αξί από το αεροδρόμιο. Ο
οδηγός, κάποιας ηλικίας, λιγομίλητος. Ακούει ραδιόφωνο, έναν από τους σταθμούς που
υπηρετούν τη μονομανιακή εξαθλίωση της ποδοσφαιρολαγνείας
σε εικοσιτετράωρη βάση.
Στο μέσον περίπου της διαδρομής τολμώ το ερώτημα: «Ακούτε
συχνά αυτόν τον σταθμό;». Η απάντηση άμεση: «Αυτόν ακούω, κύριε,
συνεχώς, μέρα ή νύχτα».
Διακόπηκε η συνομιλία. Λίγη
ώρα μετά, το ραδιόφωνο παρεμβάλλει διαφήμιση υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Ο ταξιτζής
γυρίζει, με κοιτάζει και λέει: «Δεν
έχουν ελπίδα αυτοί, θα σαρώσει
ο Τσίπρας». «Πώς το βγάζετε αυτό
το συμπέρασμα;» ρωτάω. Η απάντηση ακαριαία: «Ο δικός μας τουλάχιστον κλάδος θα τον μαυρίσει
τον Μητσοτάκη φανατικά». Και
εξηγεί: «Γιατί αν βγει ο Μητσοτάκης, εμάς τους ταξιτζήδες θα μας
υποχρεώσει να πουληθούμε σε
ιδιωτικές εταιρείες. Οπως και όλα
τα κρατικά νοσοκομεία θα τα κάνει
ιδιωτικά, ιδιωτικά και τα πανεπιστήμια, θα γίνει εδώ ό,τι έγινε και
στη Γεωργία».
Στη συγκεκριμένη στιγμή, τα
απλοϊκά και αφελή λόγια του ταξιτζή φωτίζουν στον δικό μου νου
τη σαρανταπεντάχρονη τραγωδία
της Ν.Δ. Καταλαβαίνω ότι το δίλημμα που συνιστά πολιτική είναι:
Προσπαθώ, με προπαγάνδα και
διαφήμιση, να «διαφωτίσω» τον

παραιτημένο από σκέψη και κρίση
ταξιτζή; Ή καταργώ, με νόμο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, το
υπάνθρωπης ευτέλειας και αποβλάκωσης «αθλητικό» ραδιόφωνο;
Με άλλα λόγια: Πολιτική είναι να
χρυσοπληρώνεις αδίστακτους
επαγγελματίες προαγωγούς της
εξαθλίωσης, για να σου εξασφαλίσουν ανεγκέφαλους υποστηρικτές; Ή να διαθέτεις προτάσεις
και προγραμματικές στοχεύσεις,
ικανές να διεγείρουν κοινωνική
δυναμική;
Σαράντα πέντε ολόκληρα χρό







Βέγγος: «Η Ελλάδα
να πεθάνει γρήγορα.
Γιατί η αγωνία
κρατάει πολύ και
κάνει πολύ θόρυβο».
νια και έχοντας αλλάξει εννέα (9)
αρχηγούς, το κόμμα της Ν.Δ. δεν
έχει ακόμα διασαφηνίσει τι καταλαβαίνει ως «πολιτική»: Τη διαφημιστική αντιμαχία για το ποιος θα
κερδίσει τις εντυπώσεις; Ή την
αντιπαράθεση πολιτικών προγραμμάτων, μεταρρυθμιστικών προτάσεων, κοινωνικών στοχεύσεων;
Σαράντα πέντε χρόνια, το κόμμα
της Ν.Δ. σέρνεται νομοτελειακά
στο γήπεδο του εκάστοτε αντιπάλου του, πειθήνια συμμορφωμένο
με τους πολιτικούς και ιδεολογι-

κούς όρους που επιβάλλει ο αντίπαλος, ασπόνδυλο το ίδιο, χωρίς
στόχους κοινωνικούς, χωρίς όραμα
για τον τόπο.
Ο ιδρυτής της Ν.Δ. ήταν, κατά
πάγκοινη αναγνώριση, ένας ιδιοφυής διαχειριστής της εξουσίας,
ένας εξαιρετικά ταλαντούχος μάνατζερ. Οι διάδοχοί του και το κόμμα του δεν αντελήφθησαν ότι αυτό
το χάρισμα έχει εφήμερη πάντοτε
δυναμική. Μόλις εμφανιστεί μια
επαγγελία κοινωνικού εξισωτισμού,
άρνηση της αξιοκρατίας ψιμυθιωμένη σε «επαναστατική αλλαγή»,
οι μάζες θα ακολουθήσουν τη φενακισμένη, ωμή απάτη, και η πολιτική, νομοτελειακά, θα μεταβληθεί σε μάχη εντυπώσεων.
Το κόμμα της Ν.Δ. είναι, ακόμα
σήμερα, η συνεπέστερη έκφανση
του Ιστορικού Υλισμού που γνώρισε η ελλαδική πολιτική ιστορία.
Το εύρημα της «μεσοτοιχίας», η
άναρχη, ανεξέλεγκτη δόμηση, η
αυθαίρετη καταπάτηση της δημόσιας γης αποδείχθηκαν συνταγή
ραγδαίου, μυθώδους πλουτισμού
τόσο των αυτουργών όσο και της
συνεργού δημοσιοϋπαλληλίας.
Πλουτισμού ακαλλιέργητων ανθρώπων, άξεστων, αδηφάγων και
ηθικά αδίστακτων.
Αυτό το ιστορικο-υλιστικό κοινωνικό αποκύημα της Ν.Δ. αξιοποίησε με αδίστακτο αμοραλισμό
το ΠΑΣΟΚ. Για να ακολουθήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, που χάρισε στον πολιτικό
αμοραλισμό το ψυχολογικό φωτο-

στέφανο της «προόδου» και στην
πατριδοκτονία τα εύσημα όλων
όσων μεθοδικά απεργάστηκαν την
καινούργια, για άλλα εκατό χρόνια,
εξευτελιστική (κυρίως ψυχοκτόνο)
υποτέλεια των Ελλήνων. Μπροστά
στην κάλπη, ας αναλογιστούμε,
όχι συνέπειες που μας αφορούν,
αλλά το βασανιστικό βάρος της
συλλογικής ντροπής των απογόνων
μας.
Ο Ελληνισμός σημάδεψε την
ανθρωπότητα με δυνατότητες που
θα παραμείνουν πάντοτε ανοιχτές
απεριόριστα, πάντοτε ως προκλήσεις, συναρτήσεις της ανθρώπινης
ποιότητας. Το τεχνητό ελληνώνυμο
κρατίδιο που κατασκεύασαν οι
Ευρωπαίοι, θλιβερό και εύχρηστο
υποκατάστατο ή ταφόπλακα, για
να πάρει οριστικό τέλος «ο μέγας
κόσμος» της ελληνικής «Οικουμένης», το κρατίδιο αυτό έχει πια τελειώσει. Διαιωνίζονται κρατικά
ράκη ντροπής, εφιαλτικού ευτελισμού των κάποτε που πρωτοπόρησαν στην «τιτανομαχίαν περί
της ουσίας».
Στην απίστευτης συλλογικής
καταισχύνης προεκλογική περίοδο
που ζήσαμε τόσες τώρα εβδομάδες,
αντηχούσε αδιάκοπα στα αφτιά
μου, ολοζώντανη η κραυγή του
Θανάση Βέγγου: «Η Ελλάδα να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο»!
Λόγια του Θόδωρου Αγγελόπουλου,
στο σενάριο της ταινίας: «Το βλέμμα του Οδυσσέα».
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Μνημείο συνέπειας
και το σχοινί με
τους Ευρωπαίους
ωάννης Κασουλίδης – Μάρτιος
2014 – Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ε.Ε.: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσει θέμα
οικονομικών αντισταθμιστικών
μέτρων για να είναι η Κύπρος σε
θέση να συμφωνήσει σε νέα μέτρα
ενάντια στη Ρωσία για το θέμα
της Κριμαίας. Σε ό,τι αφορά τις
κυρώσεις η Κύπρος, για σκοπούς
επίτευξης ομοφωνίας, αποδέχεται
τον προτεινόμενο κατάλογο. Μετά
το τέλος του ψυχρού πολέμου οι
οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών είναι αλληλοεξαρτώμενες και
οι σχέσεις όλων με τη Ρωσική
Ομοσπονδία είναι πολύ ανεπτυγμένες. Τασσόμαστε εναντίον σε
μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα θα είναι τιμωρητικά για
εμάς και τις οικονομίες μας».
Νίκος Χριστοδουλίδης – Ιανουάριος 2015: «Αρνητική θα
είναι η απάντηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην απαίτηση της
Ε.Ε. για νέες κυρώσεις εναντίον
της Ρωσίας».
Νίκος Αναστασιάδης – Μάιος
2019 – Άτυπο συμβούλιο - Σίμπιου
Ρουμανίας: «Στην παρέμβασή μου
έφερα παραδείγματα που η Ε.Ε.,
όχι για υποψήφια κράτη, αλλά
για τρίτα κράτη, έλαβε συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβιάσεις
του διεθνούς δικαίου», εννοώντας
τις κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε.
στη Ρωσία για το θέμα της Κριμαίας, το γνωστό «πακέτο Κριμαίας».
Η επιστήμη, δηλαδή, η πολιτική επιστήμη, σηκώνει τα χέρια
ψηλά. Η συνέπεια σε όλο της το
μεγαλείο. Ό σεβασμός μας για το
διεθνές δίκαιο και την εδαφική
ακεραιότητα των λαών δεν έχει
όρια. Τέτοιες αρχές και αξίες είναι
αδιαπραγμάτευτες. Σίγουρα υπάρχει μια σημαντική ειδοποιός διαφορά. Η Κύπρος είναι μέλος της
Ε.Ε., ενώ η Ουκρανία δεν είναι.
Από την άλλη, όμως, το διεθνές
δίκαιο δεν αναφέρεται σε σεβασμό
της κυριαρχίας ευρωπαϊκών κρατών, αλλά σε όλα τα κράτη είτε
ευρωπαϊκά, είτε ασιατικά, είτε
αφρικανικά.
Για την εισβολή και προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία
συμφωνήσαμε μόνο και μόνο για
να υπάρξει ομοφωνία. Αν και εμμέσως πλην σαφώς διαφωνούσαμε, τελικά τους κάναμε το χατίρι
και συναινέσαμε. Βέβαια, ζητήσαμε αντισταθμιστικά οικονομικά
μέτρα. Σίγουρα πάνω απ’ όλα οι
ευρωπαϊκές αξίες, αλλά όχι και
δωρεάν. Όλες αυτές οι κυρώσεις
επηρέαζαν τους Ρώσους ολιγάρχες, που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο με αποτέλεσμα να
επηρεαστεί αρνητικά η οικονομία

μας. Έτσι αντιμετωπίσαμε τότε
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μετά από πέντε χρόνια
ζητούμε από την Ε.Ε., και πολύ
σωστά κάνουμε, να επιβάλει στην
Τουρκία το «Πακέτο Κριμαίας»
για το οποίο είχαμε εκφράσει τις
επιφυλάξεις μας λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που θα είχε
στη δική μας οικονομία και στα
συμφέροντα των Ρώσων φίλων
μας. Όμως, το αν θα επηρεαστούν
ευρωπαϊκές εξαγωγικές εταιρείες
λόγω των κυρώσεων προς την
Τουρκία ολίγον μας ενδιαφέρει.
Τα δικά μας δικά μας και τα δικά
τους και πάλι δικά μας.
Για τη Ρωσία συμφωνήσαμε,
αλλά «επί πληρωμή», ενώ για το
θέμα της Τουρκίας ζητούμε την
κοινοτική αλληλεγγύη χωρίς προϋποθέσεις.
Αν για παράδειγμα οι Γερμανοί,
που οι συναλλαγές τους με την
Τουρκία ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια, αρνηθούν να συναινέσουν στην επιβολή κυρώσεων προτάσσοντας το επιχείρημα Κασουλίδη περί αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις των χωρών
μελών με την Τουρκία τότε θα γίνει το έλα να δεις. «Μας πούλησαν
οι γερμαναράδες», «Κατώτεροι
των περιστάσεων οι εταίροι μας»,
«Έλλειψη κοινοτικής αλληλεγγύης», «Δύο μέτρα και δύο σταθμά
οι Ευρωπαίοι», θα είναι η άμεση
αντίδρασή μας. Είναι καιρός να
μην παρατραβούμε το σχοινί με
τους Ευρωπαίους γιατί στο τέλος
θα κοπεί. Ας μην ξεχνούμε ότι το
Κυπριακό πρόβλημα τους το «δώσαμε» παρά τη θέλησή τους. Ακόμα αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, την ιδιότητα του ισότιμου
κράτους μέλους της Ε.Ε. με ψευδείς παραστάσεις την εξασφαλίσαμε.
Αφού είχε κλειδώσει η ένταξή
μας λόγω των δεξιοτεχνικών χειρισμών του Γλαύκου Κληρίδη και
του Κώστα Σημίτη μετά βροντοφωνάζαμε τα μεγάλα και δακρύβρεχτα Όχι. Οι Ευρωπαίοι –θέλουν
δεν θέλουν (σίγουρα δεν θέλουν)–
έχουν αποδεχθεί πλέον το ότι το
πρόβλημά μας, το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο υφίσταται εδώ
και μισό αιώνα, θεωρείται ευρωπαϊκό. Καλό, όμως, είναι να μην
ξεχνάμε ποτέ τν δήλωση του Γκίντερ Φερχόιγκεν, πρώην Επιτρόπου
Διεύρυνσης, στην Ευρωβουλή
τον Απρίλιο του 2004, «Έχουμε
εξαπατηθεί από την κυβέρνηση
της Κυπριακής Δημοκρατίας». Σίγουρα μπορεί πλέον να το χώνεψαν. Όμως δεν σημαίνει ότι το
ξέχασαν.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/MOHAMMED SABER

Ι

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μία μικρή Παλαιστίνια έξω από το σπίτι της στα περίχωρα του προσφυγικού καταυλισμού Khan Younis, κατά τη διάρκεια μιας υπερβολικά ζεστής ημέρας.

ΑΟΖ με τι κόστος;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ι προκύπτει από τις εξελίξεις
στην «ΑΟΖ μας» στα δυτικά
της Πάφου; Ότι κυρίως η ε/κ
ηγεσία αναζητεί συμμαχίες για να
επιβάλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η κοινή γνώμη έχει πεισθεί
ότι αυτή είναι η σωστή πορεία,
άλλωστε τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης καθημερινά αυτό προβάλλουν. Κανείς, ωστόσο, δεν
μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει
αν αυτή η επιθυμία είναι εφικτή,
και κατά πόσον, υπάρχουν συμμαχίες που μπορεί να φτάσουν ώς
εκεί. Τίθενται ερωτήματα γιατί ο
στόχος κατά κανόνα, προηγείται
της ρεαλιστικής εκτίμησης των
πραγμάτων. Ειδικότερα:
Α. Η Ε.Ε., ως γνωστόν, είναι ο
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
της Τουρκίας. Μεγάλες χώρες της
Ε.Ε. (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία)
έχουν τεράστια εμπορικά συμφέροντα στην Τουρκία –εξαγωγές,
κατασκευαστικά έργα, βιομηχανίες
με έδρα την Τουρκία κ.λπ. Μπορούν αυτές οι χώρες να αγνοήσουν
τα συμφέροντά τους και να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία;
Η Ιταλία, μέσω της ENI, εκτός άλλων, παραμένει σημαντικός παίκτης στον ενεργειακό κόμβο του
Τζεϊχάν στη νότια Τουρκία, οι γερμανικές εταιρείες αναπτύσσονται
σταθερά εκεί, ενώ η Γαλλία ενδιαφέρεται για τα μεγάλα έργα που
προσφέρει το εύρος της τουρκικής
οικονομίας.
Β. Όταν θέτουμε το δίλημμα
«Τουρκία ή Κύπρος», ελάχιστοι
θα κατανοήσουν γιατί συστηματικά αγνοούμε τα συμφέροντα των
άλλων και γιατί υποτιμούμε τις
ικανότητες της τουρκικής διπλω-

ματίας. Αν λέμε «διαλέξτε έναν
από τους δύο», τότε χάνουμε το
κέντρο βάρους της προσπάθειας,
γιατί όλοι υπολογίζουν τα συμφέροντά τους, όπως, άλλωστε, κάνει
και η Κύπρος η οποία πέταξε το
Παλαιστινιακό στα αζήτητα, μιλώντας μόνο με τον γνωστό Νετανιάχου.
Γ. Μεγαλύτερη διεθνής υποστήριξη επιτυγχάνεται, όταν σε μια
υπόθεση κάποιος διεθνής οργανισμός, στην περίπτωση αυτή ο
ΟΗΕ, τυγχάνει να έχει μελετήσει
το αίτημά σου και να έχει υιοθετήσει τις θέσεις σου. Στην περίπτωση της Φοινίκης, η Κύπρος
μόνη της οριοθέτησε ΑΟΖ και απέστειλε με μεγάλη καθυστέρηση
συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Αυτή
η αποστολή δεν συνεπάγεται αυτόματη ρύθμιση, καθώς η διεθνής
πρακτική απαιτεί διμερείς συμφωνίες ή από κοινού προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται κάποια συμφωνία, η υπόθεση
παραμένει εκκρεμής μέχρι να επιτευχθεί λύση σε επόμενο χρονικό
διάστημα. Αυτό, εκτός άλλων, δείχνει το παράδειγμα της Ελλάδας,
η οποία επιμελώς αποφεύγει συνομιλίες με τη Λευκωσία για οριοθέτηση των ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου, εξαιτίας της πολυπλοκότητας
των ζητημάτων, καθώς σε αυτά
έχουν ρόλο, τόσο η Τουρκία όσο
και η Αίγυπτος, ενώ δεν βλέπω να
υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που
να μπορεί να διαχειριστεί μια διεθνή γνωμοδότηση για το Καστελλόριζο. Συνεπώς η Ελλάδα προτιμά
τη μη ανακίνηση ζητημάτων από
τον φόβο του πολιτικού κόστους,

ενώ για λόγους που σχετίζονται
με εσωτερικές σκοπιμότητες, ωθεί
τη Λευκωσία να κάνει ακριβώς το
αντίθετο από αυτό που επιλέγει
η ίδια για τον εαυτό της.
Δ. Πού βασίζεται η θεωρία ότι
με την πολιτική των κυρώσεων
θα προκαλέσουμε κόστος στην
Τουρκία; Η απάντηση είναι απλή:
στο πουθενά, μόνο στην εσωτερική κατανάλωση! Μόνο στο να
εμφανίζονται ορισμένοι ότι έχουν
«πρόταση», αυτοί που όταν κυβέρνησαν έκαναν ακριβώς το αντίθετο, όπως βεβαιώνει η πρακτική
Τ. Παπαδόπουλου. Πρώτο, υπογράφοντας Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επαινούσαν τη στάση της Τουρκίας
στο Κυπριακό τον Ιούνιο του 2004
και, δεύτερο, συμφωνώντας με
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία στις
3 Οκτωβρίου 2005 με αντάλλαγμα
το απολύτως τίποτε. Αυτή την πολιτική Παπαδόπουλου ακολουθεί
ο Ν. Αναστασιάδης. Η πολιτική
αυτή αρέσει σε μερίδα της κοινής
γνώμης, γιατί απευθύνεται στο
θυμικό των Ε/κ, αλλά κανένας δεν
επιχείρησε να την τεκμηριώσει
μέσα στον χρόνο: πότε εφαρμόστηκε, τι πέτυχε και πόσο άλλαξε
τα πράγματα.
Ε. Η πολιτική που ονομάζεται
«κόστος στην Τουρκία» αφορά
όλους εκείνους που δεν ενδιαφέρονται για την επίλυση του Κυπριακού και κατασκευάζουν παραμύθια
για να παραπλανούν τους πολίτες.
Η μόνη στρατηγική που νίκησε δεν
είχε καμιά σχέση, ούτε με κυρώσεις,
ούτε με κόστος, ούτε με παραμύθια.
Η στρατηγική που νίκησε συνέδεσε

την ενταξιακή πορεία της Κύπρου
με την πρόοδο στις ευρωτουρκικές
σχέσεις, 1995, 1999. 2002. Η στρατηγική αυτή προωθούσε κοινές ευρωπαϊκές επιδιώξεις, win-win πολιτικές, που εξυπηρετούσαν ευρύτερα συμφέροντα στην περιοχή,
όπως βεβαιώνει το παράδειγμα της
Συμφωνίας στο Ελσίνκι το 1999.
Με τη συμφωνία αυτή, η Κύπρος
κέρδισε την απρόσκοπτη ένταξη
στην Ε.Ε., η Τουρκία πήρε τον καθορισμό ημερομηνίας για έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων,
και η Ελλάδα πέτυχε τον καθορισμό
5ετούς χρονοδιαγράμματος για επίλυση των ζητημάτων με την Τουρκία γύρω από την υφαλοκρηπίδα
στο Αιγαίο, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 19992004. Πλην εξαιρέσεων, κανένας
Ε/κ πολιτευτής δεν μελέτησε αυτή
τη στρατηγική. Την προώθησε ο
Γ. Κρανιδιώτης και ο Κ. Σημίτης.
Αν η στρατηγική για την ένταξη,
εξαρτιόταν από την πολιτική ελίτ
στη Λευκωσία, θα ήμασταν ακόμα
στο Κίνημα των Αδεσμεύτων και
θα ζητούσαμε κυρώσεις.
Όταν κάνουμε λάθος ανάγνωση
της πραγματικότητας, αναζητούμε
«παρηγοριά» στην εκτόνωση, όχι
στη ρεαλιστική εκτίμησή της. Ρίχνουμε την ευθύνη στους «φίλους»,
που δεν ήταν τόσο καλοί μαζί μας
ή στους συμμάχους, που δεν κατανόησαν το δίκαιό μας, ή γενικότερα στους «φιλότουρκους» του
πλανήτη. Αλλά έτσι δεν πας πουθενά. Ανακυκλώνεις τα αδιέξοδά
σου και ετοιμάζεσαι για την επόμενη απογοήτευση.

www.larkoslarkou.org.cy

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και η κάθαρση που έμεινε στα χαρτιά

Ο

Γιώργος είναι διδακτορικός
φοιτητής στο Βερολίνο. Σε
νεότερη ηλικία είχε συμμετάσχει σε μία από τις ελληνικές
εθνικές ομάδες. Την περασμένη
εβδομάδα πήγε να δει τον Χέλμουτ,
τον καθηγητή του, για να τον συμβουλευτεί. Ο Γιώργος περίμενε ότι
θα κάνει καριέρα εκτός Ελλάδος,
εξαιτίας της κρίσης. Το καλοκαίρι
θα ολοκληρώσει το διδακτορικό
του και ελπίζει μια μέρα να γίνει
και ο ίδιος καθηγητής. Ωστόσο αντιμετωπίζει ένα δίλημμα.
Οπως εξήγησε στον καθηγητή
του, πριν από την κρίση η ελληνική
κυβέρνηση είχε θεσμοθετήσει τη
δυνατότητα διορισμού πρωταθλητών σαν τον ίδιο στο Δημόσιο. Με
την έλευση της κρίσης, η τρόικα
«πάγωσε» την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η τωρινή κυβέρνηση όμως επανενεργοποίησε τον
νόμο και ο Γιώργος έλαβε επίσημη
επιστολή που του προσφέρει την
επιλογή να δουλέψει σε μία από τις
υπηρεσίες του Δημοσίου για τις
οποίες είχε δηλώσει προτίμηση: σε
δύο υπουργεία ή σε ένα πανεπιστη-

Του ΚΕΒΙΝ ΦΕΔΕΡΣΤΟΟΥΝ

μιακό ίδρυμα. Πρέπει να αποφασίσει
σύντομα. Η νέα του δουλειά, περιέργως, είναι προγραμματισμένη
να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο – εβδομάδες πριν από την ημερομηνία
στην οποία αναμένονται οι βουλευτικές εκλογές. Οπως πολλοί φοιτητές,
ο Γιώργος θα δυσκολευτεί να βρει
μια ακαδημαϊκή θέση στην Ευρώπη
ή στις ΗΠΑ. Η επιστολή τού προσφέρει εργασιακή ασφάλεια και τη
δυνατότητα να επιστρέψει στην
πατρίδα του. Ρώτησε τον Χέλμουτ
τι τον συμβουλεύει.
O Χέλμουτ είναι σοκαρισμένος.
Πώς συνδέονται τα προσόντα του
αθλητή με αυτά ενός δημοσίου υπαλλήλου; Μία από τις θέσεις που προσφέρονται είναι στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος δεν έχει γνώσεις
εξωτερικής πολιτικής. Ο Χέλμουτ
έχει καταλάβει από την Αγκελα Μέρκελ ότι η αυστηρή αιρεσιμότητα
των προγραμμάτων διάσωσης έχει
υποχρεώσει την Ελλάδα να τερματίσει τις πελατειακές πρακτικές και
είχε οδηγήσει σε κάθαρση του πολιτικού συστήματος.
Δυστυχώς, παρότι η ταυτότητα

του φοιτητή δεν είναι αληθινή, η
ιστορία είναι. Εντάσσεται στη φρενίτιδα παροχών που δημοσιεύονται
στον ελληνικό Τύπο στην τρέχουσα
προεκλογική περίοδο. Σε αυτή την
εποχή της παγκοσμιοποίησης, πάντα με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι
πολιτικοί μιλούν και συμπεριφέρονται σαν να μην τους ακούει κανείς εκτός της χώρας τους – σαν το
μυστικό τους να είναι ασφαλές με
το εγχώριο ακροατήριο. Η πραγματικότητα είναι ότι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις διατήρησαν αυτόν τον παράλογο νόμο, χρησιμοποιώντας τον δημόσιο τομέα ως λάφυρο για τη χρηματοδότηση της
επανεκλογής του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Μόνο η τρόικα
τους σταμάτησε. Η ειρωνεία είναι
ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που ανήλθε
στην εξουσία κατακεραυνώνοντας
το κομματικό κράτος, έχει διαπράξει
τα ίδια εγκλήματα που κάποτε στιγμάτιζε. Πού είναι η κάθαρση;
Στην πραγματικότητα, οι πιστωτές της Ελλάδας μπορεί να μην
ακούν ή να μην ενδιαφέρονται για
την ιστορία του Γιώργου. Ο Γιάννης

Στουρνάρας προειδοποίησε πως οι
νέες παροχές θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους της Ελλάδας. Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. εξέφρασαν κι αυτά
τις ανησυχίες τους. Ωστόσο, καμία
άλλη κυβέρνηση της Ε.Ε. δεν άσκησε
κριτική στα προεκλογικά μέτρα.
Η περίπτωση του Γιώργου φανερώνει την αποτυχία της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης. Η Ε.Ε.
–και, νωρίτερα, το ΔΝΤ– επέμεινε
στην εφαρμογή ενός άγριου προγράμματος λιτότητας, δίνοντας προτεραιότητα στη διόρθωση των δημόσιων οικονομικών. Μια σειρά
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επιδίωξε να ελευθερώσει την εγχώρια
αγορά, με περιορισμένο αντίκτυπο.
Από την άλλη, σαφώς λιγότερη προσοχή δόθηκε στις θεσμικές ελλείψεις
της Ελλάδας. Μπορεί να επιβλήθηκαν μερικές, συχνά αδέξιες μεταρρυθμίσεις, όμως σε κάθε περίπτωση
η εφαρμογή τους υπήρξε ελλιπής.
Το modus operandi της δημόσιας
διοίκησης έχει αλλάξει ελάχιστα
και η διοικητική κουλτούρα έδειξε
ανθεκτικότητα στην αλλαγή.

Η Ευρώπη κατάφερε να σώσει
τον εαυτό της από την ελληνική
κρίση. Η συμφωνία του περασμένου
Αυγούστου και η οικονομική πρόοδος της Ελλάδας θα διατηρήσουν
τη χώρα εκτός των διεθνών πρωτοσέλιδων, τουλάχιστον όσον αφορά
την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η ευκαιρία
για βαθύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Αθήνα χάθηκε. Oι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιθανόν να
συνεχίσουν να κλείνουν τα μάτια
στην ιστορία του Γιώργου – όπως
ακριβώς συνέβαινε και πριν από
την κρίση. Ωστόσο, οι προκλήσεις
για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα
της Ελλάδας παραμένουν. Η αποτυχία της ουσιαστικής βελτίωσης
της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των δημοσίων θεσμών της Ελλάδας –και η συχνή
κατάχρησή τους από τους πολιτικούς– κινδυνεύει να εξομοιώσει
την Ελλάδα με τους βαλκανικούς ή
κεντροευρωπαίους γείτονές της.
Ενώ διάφοροι διεθνείς δείκτες δείχνουν χώρες όπως η Ισπανία ή η
Πορτογαλία να βρίσκονται σε μια
πορεία σύγκλισης με τη Γαλλία και

τη Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα των δημόσιων θεσμών τους,
η Ελλάδα αντικατοπτρίζει τις ανεπάρκειες και τη διαφθορά της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και άλλων
κρατών. Την ίδια στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μιλάει για
την «εμβάθυνση» της Ε.Ε., διαμορφώνεται μια νέα διαχωριστική γραμμή που απομονώνει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως χαμένη υπόθεση,
μια περιοχή ανίκανη να προσαρμοστεί στην απαιτούμενη εσωτερική
διακυβέρνηση. Σήμερα, η Ευρώπη
ψηφίζει σε ένα κλίμα συγκρούσεων
και νέων διαχωριστικών γραμμών.
Ωστόσο η ευρωπαϊκή ατζέντα πιθανότατα θα προχωρήσει. Για τους
Ελληνες είναι μια χρονιά στην οποία
μπορούν να σκεφτούν βαθύτερα
την ιστορία του Γιώργου και να αναλογιστούν πού ανήκει η χώρα τους
και τι ακριβώς χρειάζεται.

Ο κ. Κέβιν Φέδερστοουν είναι καθηγητής
Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών στην
έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
στο London School of Economics.
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Ζητούν από την ΑΗΚ
αναδρομικά από το '12
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ενώπιον του χειρότερου σεναρίου
αναφορικά με το ό,τι αφήνει πίσω
της η απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου, για τις μισθολογικές
περικοπές στο Δημόσιο θα βρεθεί
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εάν δεν αντιμετωπιστεί
άμεσα η απαίτηση των εργαζομένων τις ΑΗΚ. Πέρα από τις νομικές
κινήσεις κατά προέδρου και μελών
της ΑΗΚ, οι 2030 εργαζόμενοι ετοιμάζονται να αποστείλουν ομαδικές
επιστολές με τις οποίες εκτός από
την κατάργηση των περικοπών,
ζητούν να τους επιστραφούν υπό
μορφή αναδρομικών το σύνολο
των περικοπών από το 2012 και
εντεύθεν.
Μια εξέλιξη που ισοδυναμεί ουσιαστικά με δημοσιονομική «βόμβα» πολλών εκατομμυρίων ευρώ,
τα οποία δεν υπάρχουν στα ταμεία
του ημικρατικού οργανισμού. Η
απαίτηση των εργαζομένων της
ΑΗΚ, εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, ενδεχομένως να έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου, των οποίων τα μισθολόγια επηρεάστηκαν
από τις περικοπές του 2012. Οι
απαιτήσεις των εργαζομένων της
ΑΗΚ για κατάργηση των περικοπών, αλλά και καταβολή αναδρομικών επτά ετών, θα πιέσει τα δημόσια οικονομικά και θα φέρει σε
δεινή θέση τον οργανισμό, μιας








Η κυβερνητική πλευρά
δεν φαίνεται να ανησυχεί
από τις απαιτήσεις των
εργαζομένων στην ΑΗΚ
στη βάση οδηγιών του
γενικού εισαγγελέα.
και οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνει
αναπροσαρμογή και στις μισθολογικές τους κλίμακες.

Η επιστολή
Η επιστολή που θα αποσταλεί,
κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη, στην πρόεδρο και τα
μέλη του ΔΣ της ΑΗΚ και είναι στην
κατοχή της «Κ», στο καταληκτικό
σημείο της υπογραμμίζει με έμφαση. «Κατά συνέπεια καλώ την Αρχή
να μου καταβάλει αναδρομικά όλες
τις αποκοπές ποσών, που έγιναν
στην βάση των πιο πάνω νομοθεσιών, καθώς επίσης και να προσμετρήσει τα χρόνια υπηρεσίας
μου και να με τοποθετήσει στην
κλίμακα και στην αντίστοιχη βαθμίδα της κλίμακας που κανονικά
θα βρισκόμουνα, αν δεν εφαρμόζονταν οι πιο πάνω νομοθεσίες στο
πρόσωπό μου». Στην επιστολή, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται
ξεκάθαρα, φαίνεται πως οι εργαζόμενοι στηρίζουν τις απαιτήσεις
τους στο γεγονός πως η απόφαση

του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι
άμεσα εκτελεστέα. «Στην προκειμένη περίπτωση η Αρχή δεσμεύεται
από τη διαπίστωση και/ή την κρίση
του δικαστηρίου αναφορικά με την
αντισυνταγματικότητα των πιο πάνω νομοθεσιών και έχει υποχρέωση
συμμόρφωσης με το δεδικασμένο
των πιο πάνω αποφάσεων». Κομβικό σημείο των εγειρόμενων απαιτήσεων είναι πως για την απόφαση
του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν
έχει εκδοθεί διάταγμα αναστολής,
παρά το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώρηση έφεσης κατά της απόφασης.

Νομικά μέτρα
Της επιστολής των 2030 εργαζομένων προηγήθηκε άλλη επιστολή των τεσσάρων συντεχνιών, μέσω
δικηγορικού γραφείου, επίσης προς
την ηγεσία του ημικρατικού οργανισμού Σύμφωνα με την επιστολή
που αποκάλυψε η ηλεκτρονική έκδοση της «Κ» στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, οι συντεχνίες
(ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ,
ΣΕΒΑΗΚ) προειδοποιούν την πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΗΚ,
πως θα κινηθούν εναντίων τους
νομικά, εάν δεν συμμορφωθεί άμεσα
ο οργανισμός με την απόφαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου να κρίνει
αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες
με τις οποίες έγιναν οι μισθολογικές
περικοπές στο δημόσιο, το 2012.
Στην επιστολή των συντεχνιών

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ομαδικές επιστολές στο Δ.Σ. του οργανισμού για άμεση
εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να αποσταλούν οι επιστολές των 2030 εργαζομένων του ημικρατικού οργανισμού

στην πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΗΚ για άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου.
είναι ευδιάκριτο πως συντεχνίες
και εργαζόμενοι παίρνουν ως δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο δεν έχει εκδώσει
οποιοδήποτε διάταγμα αναστολής,
θεωρώντας πως η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί και να
τερματίσει άμεσα τις αποκοπές.
Μάλιστα, στην επιστολή των συντεχνιών υπογραμμίζεται πως τυχόν
άρνηση συμμόρφωσης δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να
προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο, αλλά και να καταχωρήσουν
ιδιωτική ποινική κατά προέδρου
και μελών του Δ.Σ.

Καμία ανησυχία
Η κυβερνητική πλευρά, με βάση
την πληροφόρηση που υπάρχει,

δεν εμφανίζεται ανήσυχη από τις
κινήσεις συντεχνιών και εργαζομένων. Το θέμα με τις επιστολές
ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε
η ηγεσία της ΑΗΚ, στη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την περασμένη
εβδομάδα.
Κυβερνητικές πηγές θεωρούν
πως το Δ.Σ. της ΑΗΚ δεν θα προχωρήσει σε ικανοποίηση των συντεχνιακών αιτημάτων, τονίζοντας
με νόημα πως πρόεδρος και μέλη
του Δ.Σ. γνωρίζουν τη θέση του
ιδίου του προέδρου της Δημοκρατίας. Κατηγορηματικά λέγεται πως
η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συμφωνήσει. Αναφορικά με τις περικοπές, οι ίδιες πηγές μας έλεγαν
πως δεν μπορεί να υπάρχει μια δια-

φορετική διευθέτηση για την ΑΗΚ
την ώρα που με οδηγίες του γενικού
εισαγγελέα οι αποκοπές δεν καταβάλλονται στο Δημόσιο μέχρι να
ξεκαθαρίσει το γενικότερο θέμα.
Για το θέμα των αναδρομικών, που
θέτουν οι εργαζόμενοι με την επιστολή τους, η κυβερνητική πλευρά
αντιτάσσει τη θέση του γενικού
εισαγγελέα, αλλά και νομικών. Επιπλέον τονίζεται και η θέση της ΠΑΣΥΔΥ, στο φετινό συνέδριό της,
όπου δεν τέθηκε ζήτημα καταβολής
αναδρομικών σε όλους του δημόσιους υπαλλήλους. Για την κυβέρνηση το μείζον ζήτημα είναι η έκβαση της έφεσης που έχει καταχωρηθεί από πλευράς γενικού εισαγγελέα, για την απόφαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου.

Εμπορία βρεφών με εισαγωγές εγκύων στην Ελλάδα
Μεσάζοντες φέρνουν ετοιμόγεννες από τη Βουλγαρία και αναλαμβάνουν ρόλο διαμεσολαβητήμε δικηγόρους και υποψήφιους γονείς

Τα έξοδα της γέννας
και η «μοιρασιά»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 22 Ιουνίου 2018, η 21χρονη Βουλγάρα
Μαρία γέννησε στην Κομοτηνή. Τρεις
ημέρες αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα
της, χωρίς το παιδί της. Ηταν η τρίτη φορά
που έδινε, τόσο άμεσα μετά τον τοκετό,
τέκνο της για υιοθεσία. Η νεαρή είχε ήδη
κινήσει υποψίες όταν έμεινε πριν από
δύο χρόνια, ετοιμόγεννη και τότε, σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην Αλεξανδρούπολη.
Αστυνομικοί που ερευνούσαν τη δράση
κυκλώματος εμπορίας βρεφών εστίασαν
στην περίπτωσή της. Εντόπισαν τα πιο
πρόσφατα ίχνη της στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, πέντε μήνες μετά την τελευταία
της γέννα. Είχε επισκεφθεί το αστυνομικό
τμήμα Ιστιαίας, στην Εύβοια, για άλλη
υπόθεσή της. Μιλώντας με τον συνάδελφό
τους που την εξυπηρέτησε οι αστυνομικοί
στάθηκαν σε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: η
γυναίκα ήταν και πάλι έγκυος.
Η 21χρονη αναζητείται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα βασικά πρόσωπα κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών που
εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές
της Αλεξανδρούπολης στις αρχές Μαΐου.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για τη
συγκεκριμένη υπόθεση και εκκρεμεί ο
εντοπισμός άλλων έξι. Οπως προέκυψε
από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του
κυκλώματος έφερναν στην Ελλάδα ετοιμόγεννες από τη Βουλγαρία, εξασφάλιζαν
τη διαμονή τους στη χώρα μας και αναλάμβαναν ρόλο διαμεσολαβητή με δικηγόρους και υποψήφιους γονείς. Τα ζευγάρια
των Ελλήνων πλήρωναν πάνω από 5.000
ευρώ για ένα βρέφος. Οπως διαπιστώθηκε
και στην περίπτωση της Μαρίας, οι γυναίκες που παρέδιδαν τα νεογέννητα παιδιά τους συνήθως ήταν ιερόδουλες και
τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν
την ανέχεια και την ευάλωτη θέση τους.
Σύμφωνα με στοιχεία των βουλγαρικών
αρχών, η Μαρία (πρόκειται για ψευδώνυμο
για να προστατευθούν τα προσωπικά της
δεδομένα, τα πλήρη στοιχεία της όμως
βρίσκονται στη διάθεση της «Κ») διέμενε
στην πόλη Στάρα Ζαγόρα. Ο προαγωγός
της είναι γνωστός στους αστυνομικούς
της γειτονικής χώρας με το προσωνύμιο
«Malkata Riba» που σημαίνει «Μικρό ψάρι». Στις 11 Μαρτίου 2016, η Μαρία γέννησε στην Ελλάδα και η διαδικασία της
υιοθεσίας ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Κομβικό ρόλο για να ξεκινήσουν οι αστυνομικές έρευνες στην πρόσφατη υπόθεση
της Αλεξανδρούπολης φέρεται να έπαιξε
η παρατηρητικότητα κοινωνικής λειτουργού, η οποία υποπτεύθηκε το ενδεχόμενο
παράνομης συναλλαγής όταν κλήθηκε να
συμμετάσχει στη διαδικασία επικύρωσης
μιας υιοθεσίας. Ακολούθησε παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών των
υπόπτων από την Αστυνομία. Ενας εκ των
τεσσάρων συλληφθέντων είχε ρόλο διερμηνέα σε συμβολαιογραφική πράξη που
υπέγραψε η Μαρία τον Ιούνιο του 2018
για την υιοθεσία του παιδιού της. Λίγους
μήνες μετά, όταν η Μαρία έμεινε και πάλι
έγκυος, ο ίδιος άνδρας φέρεται να οδηγεί
το όχημα με το οποίο η 21χρονη εισέρχεται
στην Ελλάδα από τον συνοριακό σταθμό
Ορμενίου.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες
Σύμφωνα με την «εκτίμηση» ενός εκ των συλληφθέντων, σε κάθε παράνομη υιοθεσία η βιολογική μητέρα παίρνει γύρω στις 4.000 ευρώ για
κλινικές, δικηγόρους, γιατρούς, ενώ ένα ποσό περίπου 2.000-4.000 ευρώ μοιράζονται τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
Φαίνεται πως έπραξε το ίδιο δύο χρόνια
αργότερα. Γέννησε στην Κομοτηνή και
τρεις ημέρες μετά υπέγραψε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συναινούσε
να δώσει το παιδί της προς υιοθεσία. Για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται
επικύρωση από Μονομελές Πρωτοδικείο,
όμως η Μαρία εξαφανίστηκε. Δεν προσήλθε
στο δικαστήριο στις νέες ημερομηνίες
που ορίστηκαν τόσο τον Φεβρουάριο όσο
και τον Μάρτιο του 2019. Οι αστυνομικοί
της Αλεξανδρούπολης που χειρίζονται την
υπόθεση δίνουν διαφορετικές ερμηνείες
για τη στάση της. Εκτιμούν ότι η νεαρή
είτε φοβάται αντίποινα και περαιτέρω εκμετάλλευση από το κύκλωμα, ή προσπαθεί
με την απουσία της να τους πιέσει για να
την πληρώσουν.
Το ζευγάρι Ελλήνων που φέρεται να
υιοθέτησε το νεογέννητο της Μαρίας το
2016, απέκτησε με παρόμοιο τρόπο και
δεύτερο παιδί την ίδια περίοδο. Υιοθέτησε
το νεογέννητο άλλης Βουλγάρας. Και αυτή
η γυναίκα αναχώρησε για την πατρίδα
της μόλις τρεις ημέρες μετά τον τοκετό.
Κατά τους αστυνομικούς, η σύντομη πα-

ραμονή των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά
και το γεγονός ότι ολοκληρώνονται τόσο
άμεσα έπειτα από κάθε γέννα οι σχετικές
συμβολαιογραφικές πράξεις, «μαρτυρούν
προηγούμενη συνεννόηση» και χρηματική
συναλλαγή.

Παρόμοιες υποθέσεις
Αυτή δεν είναι η μόνη υπόθεση παράνομων υιοθεσιών που έχει απασχολήσει
το τελευταίο διάστημα τις αστυνομικές
αρχές της χώρας μας. Αλλα κυκλώματα,
που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και
μεθόδους με εκείνο της Αλεξανδρούπολης,
έχουν δράσει σε αρκετές ελληνικές πόλεις.
Τον περασμένο Φεβρουάριο συνελήφθη
στη Θεσσαλονίκη 38χρονη υπήκοος Βουλγαρίας ως μεσάζουσα σε κύκλωμα εμπορίας
βρεφών. Η 38χρονη είχε εμφανιστεί σε
κλινική της πόλης ως διερμηνέας 26χρονης
συμπατριώτισσάς της. Θα κανόνιζε την
πώληση του νεογέννητου σε ζευγάρι Ελλήνων. Οπως αποδείχθηκε, εις βάρος της
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης στην Ηγουμενίτσα για το κακούργημα της παράνομης
παράδοσης παιδιού σε υιοθεσία. Φέρεται

να είχε μεσολαβήσει σε τουλάχιστον άλλους
δύο τοκετούς ομοεθνών της.
Τον περασμένο Αύγουστο, δύο αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Χαλκίδας
υποδύθηκαν το ζευγάρι και προσέγγισαν
μία γυναίκα 40 ετών η οποία δρούσε ως
μεσάζουσα σε αγοραπωλησίες νεογέννητων στην Αττική. Συμφώνησαν να της καταβάλουν 18.000 ευρώ για να τους δώσει
ένα βρέφος μόλις τεσσάρων ημερών. Την
ώρα της συναλλαγής αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα της Αθήνας και συνέλαβαν εννιά άτομα. Ενας εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι είχε εμπλακεί και σε άλλες
αντίστοιχες υποθέσεις στο παρελθόν.
Στις αρχές Μαρτίου, σε έναν τυπικό
έλεγχο στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, συνελήφθη 38χρονος Βούλγαρος
προτού προλάβει να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Εις βάρος του είχαν εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Κατερίνης για μεσολάβηση σε παράνομη
υιοθεσία, καθώς και δύο εντάλματα σύλληψης των ανακριτών Θεσσαλονίκης για
τον ίδιο λόγο. Είχε κατορθώσει να μείνει
κρυμμένος για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Στις απολογίες τους και οι τέσσερις
συλληφθέντες αρνήθηκαν οποιαδήποτε
εμπλοκή σε παράνομη πράξη και αφέθηκαν
ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ενας
εξ αυτών υποστήριξε ότι τον είχαν προσεγγίσει αναζητώντας μια γυναίκα που
θα μπορούσε να δώσει το παιδί της σε οικογένεια Ελλήνων. «Ρωτώντας έμαθα τι
έξοδα έχει μια τέτοια υπόθεση. Δηλαδή
υπολόγισα ότι η βιολογική μητέρα (αν βρεθεί) και είναι από το εξωτερικό ή από την
Ελλάδα ανάλογα, να πάρει για τα έξοδά
της και την οποιαδήποτε ταλαιπωρία ένα
ποσό γύρω στις 4.000 ευρώ για κλινικές,
δικηγόρους, γιατρούς και ένα ποσό περίπου
2.000-4.000 ευρώ για να μοιραστούμε οι
υπόλοιποι για τα έξοδα που θα γίνονταν»,
ανέφερε, αλλά υποστήριξε ότι τελικά δεν
πραγματοποιήθηκε κάποια υιοθεσία. Ο
δικηγόρος των τεσσάρων κατηγορουμένων,
Θεόδωρος Αγγλιάς, επισημαίνει πόσο δύσκολο και χρονοβόρο παραμένει το σύστημα των υιοθεσιών στην Ελλάδα.
Τα τελευταία ίχνη της Μαρίας εντοπίστηκαν στην Ιταλία. Ελέγχθηκε από αστυνομικούς στην Πάντοβα τον περασμένο
Φεβρουάριο και στη Βενετία τον Απρίλιο.
Δεν είναι γνωστό τι της συνέβη, αν τελικά
γέννησε το τέταρτο παιδί της και ποια
ήταν η τύχη του.

16

l

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Προσδοκίες για ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα

Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος εκλεγμένος αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Νέα ΥόρκηΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Το καλοκαίρι του 1998 κατά την
υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ο μακαριστός σήμερα μητροπολίτης Αγίου
Φραγκίσκου Αντώνιος, έλεγε στον
προκαθήμενο της Ορθοδοξίας: «Παναγιώτατε, δεν μπορείτε να έχετε
δύο αρχιεπισκόπους στην Αμερική».
Η επισήμανση του έμπειρου ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο περιέγραφε επακριβώς τα γενεσιουργά
αίτια των εκκλησιαστικών προβλημάτων των τελευταίων 30 χρόνων
στη μεγαλύτερη επαρχία του Οικουμενικού χρόνου. Ο τότε Αρχιε-

πίσκοπος Σπυρίδων, όντας στον
θρόνο της Αμερικής μόλις δύο χρόνια, ήταν στόχος σφοδρών επιθέσεων, οι οποίες ξεκίνησαν έξι μήνες
μετά την ενθρόνισή του, με αφορμή
ένα μάλλον ασήμαντο επεισόδιο
μεταξύ ιεροσπουδαστών της Θεολογικής Σχολής σε αποκριάτικο
γλέντι, στο οποίο δόθηκε και σεξουαλική χροιά. Ωστόσο, το επεισόδιο έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί την ίδια ακριβώς περίοδο
ο Σπυρίδων είχε απομακρύνει από
δίπλα του τον πανίσχυρο ιερέα π.
Αλέξανδρο Καρλούτσο (γνωστό σε
όλους ως Father Alex), εξ απορρήτων του Οικουμενικού Πατριάρχη
και ικανότατο στην συγκέντρωση
χρημάτων για το Φανάρι. Η εκκλησιαστική κρίση που ακολούθησε –

στην οποία προστέθηκαν και θέματα (υπαρκτά ή ανύπαρκτα) οικονομικής υφής και χαρακτήρα του
Σπυρίδωνα, έκλεισε με την απομάκρυνσή του τον Αύγουστο του 1999,
με εκλογή στη θέση του αρχιεπισκόπου Αμερικής του από Βρεσθένης Δημητρίου (Τρακατέλη). Ενός








Η συντριπτική πλειοψηφία στην Αρχιεπισκοπή
Αμερικής δεν επιθυμεί
κάτι περισσότερο
από ένα αυτόνομο
καθεστώς τύπου
Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

72χρονου ακαδημαϊκού με περγαμηνές του Χάρβαρντ, αστικής καταγωγής, ήπιου χαρακτήρα, αλλά
και σταθερές αρχές, αφού ως νεαρός
επίσκοπος (το 1968) αρνήθηκε την
εκλογή του στη θέση του μητροπολίτη Αττικής, λόγω αντικανονικής
απομάκρυνσης από τη χούντα του
προκατόχου του.
Η απομάκρυνση του Σπυρίδωνα
ήταν η δεύτερη επιτυχία του π.
Καρλούτσου. Είχε προηγηθεί ο
εξαναγκασμός σε παραίτηση του
μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιακώβου, του μακροβιότερου ελληνορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Αμερικής,
στα 97 χρόνια ζωής της. Ο Ιάκωβος,
που είχε επίσης απομακρύνει τον
π. Καρλούτσο, όταν αντιλήφθηκε
ότι έπαιζε τα δικά του παιχνίδια,

πολεμήθηκε με κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά και
για τις προσπάθειές του για ενοποίηση των ορθοδόξων δικαιοδοσιών των ΗΠΑ, η οποία σκοπίμως
παρερμηνεύτηκε ως προσπάθεια
δημιουργίας αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στις ΗΠΑ. Ο Ιάκωβος, όταν άλλαξε γνώμη και θέλησε να ανακαλέσει την παραίτησή
του, αποκαλέστηκε «μητραλοίας»
(μητροκτόνος) και πολεμήθηκε
από τα ίδια κέντρα που αργότερα
πολέμησαν τον Σπυρίδωνα και τον
Δημήτριο, μέχρι που υπέκυψε.
Η αλήθεια είναι ότι παρά τα πολλά
παράπονα που υπάρχουν μεταξύ
ηγετικών παραγόντων της Αρχιεπισκοπής προς το Φανάρι για τα μεγάλα ποσά που δίδονται στο Οικου-

μενικό Πατριαρχείο (και δεν αφορούν
τόσο τη λογία, αλλά τα χρήματα που
συγκεντρώνονται από παράπλευρές
δωρεές ευπόρων πιστών ή ιδρυμάτων της Αρχιεπισκοπής), η συντριπτική πλειοψηφία δεν επιθυμεί κάτι
περισσότερο από ένα αυτόνομο καθεστώς τύπου Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο πρώτος λόγος που δεν επιθυμούν αυτοκεφαλία είναι για να
μην αποδυναμωθεί το Φανάρι από
την πλουσιότερη και ισχυρότερη
επαρχία του και υποκύψει στους
Τούρκους. Κι ο δεύτερος, γιατί θέλουν
να διατηρηθεί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα (που έχει ως μεγαλύτερο εχθρό στην Αμερική την αφομοίωση)
κοντά στις ελληνικές και ορθόδοξες
παραδόσεις.

H καταλαγή των παθών
υπήρξε βασικό ζητούμενo
Ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ήλθε
το Σεπτέμβριο του 1999 με στόχο
την καταλαγή των παθών και την
ειρήνευση στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ο ήρεμος
χαρακτήρας του και η διπλωματικότητά του κατόρθωσαν να ευοδώσουν τον στόχο. Ο ίδιος αξιοποίησε πλήρως ανθρώπους που είχαν στηρίξει στην εκκλησιαστική
διαμάχη του 1997-99 τον Σπυρίδωνα κι αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στο να αντιμετωπιστούν επιτυχώς προσπάθειες για δημιουργία
κινήματος αυτοκεφαλίας από την
οργάνωση Ορθόδοξοι Χριστιανοί
Λαϊκοί, οι οποίοι είχαν συνταχθεί
με την ομάδα του π. Καρλούτσου
στον πόλεμο κατά του αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα.
Καθώς τα οικονομικά ήταν θέμα
ζωτικής σημασίας για το Φανάρι,
στις εντολές που μετάφερε στις
αποσκευές του ο Δημήτριος, αναλαμβάνοντας τη θέση του αρχιεπισκόπου Αμερικής, ήταν να ασχοληθεί μόνο με τον ειρηνοποιό και
πνευματικό/ποιμαντικό του ρόλο
και να αφήσει τις σοβαρές διοικητικές και οικονομικές αποφάσεις
στον δισεκατομμυριούχο Μάικλ
Τζαχάρη (που ορίστηκε αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου) και στον π. Αλέξανδρο
Καρλούτσο.
Η αγαστή συμβίωση των τριών
διήρκεσε μέχρι το 2005 (ο Τζαχάρης
παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του
δίπλα στον Δημήτριο). Στο μεταξύ
είχε καταστραφεί στη διάρκεια της
τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001 ο ναός του Αγίου
Νικολάου, στο «Σημείο Μηδέν» κι
ενώ από την πολιτεία είχαν γίνει
προτάσεις να οικοδομηθεί σε ελαφρώς διαφορετικό σημείο (στο ίδιο
συγκρότημα) και την πολιτεία να
καταβάλει ποσό 20-25 εκατομμυρίων για τις εργασίες, η Αρχιεπισκοπή αρνήθηκε, εμπλεκόμενη σε
πολυετή και πολυδάπανο δικαστικό
αγώνα. Βάσει των επίσημων στοιχείων, ξοδεύτηκαν σε δικηγόρους
πάνω από 3,5 εκατομμύρια, όμως
υπάρχει πιθανότητα το ποσό να
είναι υπερδιπλάσιο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, ο αείμνηστος σήμερα Μάικ Τζαχάρης πλήρωνε ταμειακές ανάγκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Όταν τελικά κατόπιν πολιτικών
παρεμβάσεων προς τον κυβερνήτη
της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο
ξεπεράστηκαν το 2010 τα προβλήματα και αποφασίστηκε να ανεγερθεί ο Άγιος Νικόλαος στο ίδιο
σημείο (χωρίς ωστόσο πλέον να
είναι διαθέσιμα τα 25 εκατομμύρια
της πολιτείας) οι επιτροπές που
δημιουργήθηκαν μάλλον δεν έπαιξαν τον ρόλο τους. Τα σχέδια άλλαξαν μετά την επιλογή του «ακριβού» ισπανού αρχιτέκτονα Καλατράβα, προσθέτοντας επιπλέον
έξοδα και υπερδιπλασιάζοντας το
κόστος. Μετά τις πρώτες τριβές
στη σχέση Αρχιεπισκόπου – Δημητρίου – Καρλούτσου, υπάρχει
μεγάλη πτώση των εισφορών μεγάλων δωρητών για τον Άγιο Νικόλαο, ενώ την ίδια στιγμή, από
την υπόσχεση που είχε δώσει μεγάλος δωρητής (ο οποίος είχε και
ευθύνες για την υπέρβαση στις δα-

πάνες και τα νομικά έξοδα) για 20
εκατομμύρια, όταν απεβίωσε διαπιστώθηκε ότι άφησε στη διαθήκη
του μόλις τρία.
Τον χειμώνα του 2017 η εταιρεία
SKANSKA, που είχε αναλάβει την
κατασκευή του Αγίου Νικολάου,
διέκοψε τις εργασίες λόγω έλλειψης
χρημάτων. Διαπιστώθηκε ότι από
το ειδικό ταμείο για τον Άγιο Νικόλαο είχαν μεταφερθεί χρήματα
στο γενικό ταμείο της Αρχιεπισκοπής για την κάλυψη τρεχουσών
αναγκών. Αυτό αναζωπύρωσε τις
επικρίσεις κατά του αρχιεπισκόπου
«για έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων» και «απώλεια του ελέγχου»
και οι φωνές για παραίτηση, οι
οποίες ωστόσο δεν ήταν κάτι νέο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ομογενειακή ημερήσια εφημερίδα «παραίτησε» τον αρχιεπίσκοπο τουλάχιστον 12 φορές στα τελευταία
12 χρόνια, με τα fake news να αναπαράγονται και στην Ελλάδα. Η
Αρχιεπισκοπή, μετά τον θόρυβο,
αντικατέστησε τον οικονομικό διευθυντή και έμπιστο του Μάικ Τζαχάρη και προχώρησε σε ενδελεχή
έλεγχο των οικονομικών, ο οποίος
δεν έδειξε καταχρήσεις, πλην κάποιων περιορισμένων παρατυπιών
στελεχών. Η Αρχιεπισκοπή υποχρεώθηκε να λάβει δάνειο άνω των
8 εκατομμυρίων για να εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις προς το ταμείο
του Αγίου Νικολάου και ληξιπρόθεσμες οφειλές και να κάνει εσωτερικές αλλαγές για την αποτροπή
επανάληψης του ιδίου φαινομένου.
Όμως από 2017 και μετά άρχισαν και από το Φανάρι οι προτροπές
προς τον Δημήτριο να ορίσει ημερομηνία παραίτησης. Ήδη είχε
συμπληρώσει τα 90 (αν και σε άριστη πνευματική και φυσική υγεία).
Ωστόσο, ο ίδιος ήταν ηθικά αψεγάδιαστος και ήταν δύσκολο να
βρεθεί ικανός λόγος, για να μη δημιουργηθεί αντικανονικό εκκλησιαστικό προηγούμενο. Στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση του 2018 στη
Βοστώνη, με αφορμή ομιλία ενάμιση μήνα νωρίτερα ομογενή επιχειρηματία υπέρ της αυτοκεφαλίας
στην τελετή αποφοίτησης της Θεολογικής Σχολής, το Φανάρι σήκωσε τους τόνους. Ωστόσο, όπως
αποδείχθηκε στην Κληρικολαϊκή,
το πρόβλημα αυτοκεφαλίας για την
Αμερική ήταν ανύπαρκτο κι οι μόνοι που μνημόνευαν ήταν οι δύο
απεσταλμένοι του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.
Το δεύτερο ζήτημα ήταν η κινητοποίηση πλούσιων ομογενών,
που δήλωναν ότι αν δεν υπάρξει
αλλαγή Αρχιεπισκόπου δεν θα συγκεντρώσουν χρήματα για τον Άγιο
Νικόλαο. Στις διάφορες επικοινωνίες του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται
να αποχωρήσει, αν δεν δρομολογηθεί η έναρξη των εργασιών του
Αγίου Νικολάου. Κάτι που σήμερα
είναι σχετικά κοντά. Ωστόσο, στη
συνάντηση που είχαν οι δύο ιεράρχες τον Νοέμβριο του 2018 στη
Γενεύη, φαίνεται ότι κατέληξαν σε
συναντίληψη ότι ο Δημήτριος θα
αποχωρούσε κάποια στιγμή μετά
το Πάσχα του 2019. Όπερ και εγένετο στις 4 Μαΐου.

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος –θα ενθρονιστεί στις 22 Ιουνίου– ήδη ανέλαβε δυναμικά τα καθήκοντά του, με πολλές επικοινωνίες με τους πι-

στούς στην Αμερική, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και επαφές στην Αθήνα.

Τρία καίρια σημεία ενώπιον του νέου ιεράρχη
Ο νέος αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, που εξελέγη από την
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 11 Μαΐου, γνώριζε
την Αμερική από τις σπουδές του
και τη μερική απασχόλησή του ως
επισκέπτης καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, αλλά και από τη
θητεία του ως αρχιγραμματέας της
Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι. Το όνομά του ως υποψήφιος ήλθε στην
επιφάνεια το 2015 και μάλιστα
αποτέλεσε παράγοντα τριβής με
τον Δημήτριο, όταν ο τελευταίος
πληροφορήθηκε από ιερέα της Καλιφόρνιας το ενδιαφέρον του Ελπιδοφόρου για τον θρόνο της Αμερικής, Στην πραγματικότητα, ο Ελπιδοφόρος –τότε τουλάχιστον–
απλώς έλεγε ότι ενδιαφέρεται, χωρίς να προβαίνει σε υπονομευτικές
ενέργειες, όπως λανθασμένα είχαν
πληροφορήσει τον Δημήτριο.
Άριστος χειριστής των δημοσίων σχέσεων και των ΜΜΕ, ο Ελπιδοφόρος καλλιέργησε από τότε
στενές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, αλλά και το σύνολο της
πολιτικής ηγεσίας στην Αθήνα,
διατηρώντας παράλληλα στενές
σχέσεις και με την Κύπρο. Η θέση
του ως ηγουμένου της Χάλκης και
καθηγητή του ΑΠΘ του προσέθετε
και κύρος και αίγλη, αλλά και την
ελληνοπρέπεια που επιζητούν οι
Ελληνοαμερικανοί πρώτης γενιάς
από τον Αρχιεπίσκοπό τους. Την
ίδια στιγμή, ήταν φανερό ότι απολάμβανε της πλήρους εμπιστοσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου και ως αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί απευθείας,
χωρίς μεσολάβηση μεσαζόντων.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου αναμένεται λόγω θέσης και χαρακτήρα (διαθρησκευτικό προσκύνημα) να συγκεντρώνει έσοδα εκατομμυρίων.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που
έχει να αντιμετωπίσει είναι η απομαζικοποίηση της Εκκλησίας, φαινόμενο που αφορά όλα τα χριστιανικά δόγματα και τις ορθόδοξες
δικαιοδοσίες των ΗΠΑ. Ένα «σύννεφο» για τη έναρξη της ποιμαντορίας του είναι το γεγονός ότι το
Φανάρι δεν τήρησε τις πρόνοιες
του καταστατικού και των ομοιόμορφων κανονισμών λειτουργίας
της Αρχιεπισκοπής και δεν έδωσε
τη δυνατότητα στο Αρχιεπισκοπικό

Συμβούλιο εκφράσει εγκαίρως την
άποψή του, υποβάλλοντας και πέντε ονόματα υποψηφίων. Αυτό δημιούργησε πικρίες, που βέβαια
αφορούν την Κωνσταντινούπολη
και όχι τον νέο αρχιεπίσκοπο.
Η δεύτερη είναι να λύσει το πρόβλημα που έθεσε το 1998 ο μακαριστός μητροπολίτης Αντώνιος,
ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο
αρχιεπίσκοποι στην Αμερική. Ο π.
Καρλούτσος είχε όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίξει την υποψηφιότητα

του μητροπολίτη Γαλλίας για την
Αμερική κι η επιλογή Ελπιδοφόρου
ικανοποίησε αυτούς που θέλουν
αυτό το φαινόμενο να τελειώσει.
Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν
αρχίσει ο νέος αρχιεπίσκοπος να
κρατά αποστάσεις από τον πανίσχυρο ιερέα και ποια θα είναι η
στάση του Βαρθολομαίου.
Η τρίτη πρόκληση είναι η έναρξη κι η επιτυχής ολοκλήρωση των
εργασιών του Αγίου Νικολάου. Τα
τελευταία εμπόδια που υπήρχαν
αφορούσαν την επιθυμία ορισμένων η Ανεξάρτητη Επιτροπή που
δημιουργήθηκε μετά από εισήγηση
των ελεγκτών για να φέρει σε πέρας
το έργο, να λάβει μόνιμη μορφή
και να είναι αυτή που θα διαχειρίζεται τον ναό, αντί της Αρχιεπισκοπής. Κάτι τέτοιο είναι βέβαιο
ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις,
αφού ο ναός αναμένεται ότι λόγω
θέσης και χαρακτήρα (διαθρησκευτικό προσκύνημα) θα συγκεντρώνει
έσοδα εκατομμυρίων, μεγάλο μέρος
των οποίων πολλοί υποπτεύονται
ότι θα πηγαίνουν στο Φανάρι.
Πάντως, ο νέος αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος –θα ενθρονιστεί στις
22 Ιουνίου– ήδη ανέλαβε δυναμικά
τα καθήκοντά του από την άλλη
άκρη του Ατλαντικού, με πολλές
επικοινωνίες με τους πιστούς στην
Αμερική, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ
και επαφές στην Αθήνα. Οι προοπτικές για ελπιδοφόρο ξεκίνημα
της ποιμαντορίας του είναι λαμπρές, ωστόσο το ερώτημα παραμένει, αν θα είναι ο μόνος Αρχιεπίσκοπος, ή αν θα συνεχίσουν να
λειτουργούν παράλληλα τα κέντρα
των ούτω καλούμενων πατριαρχικών φίλων.
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Βαρόμετρο τα ποσοστά
που θα λάβουν
τα μικρά κόμματα
Η πόλωση δυσχεραίνει το έργο τους

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ANDREA BONETTI

Των ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
και ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Tα «κλειδιά» της κάλπης
και τα σενάρια της Δευτέρας
Τσίπρας, Μητσοτάκης περιμένουν να δουν την απήχηση των διλημμάτων που έθεσαν
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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Καθοριστική για
το αποτέλεσμα θα είναι
η στάση των περίπου
500.000 νέων που θα
ασκήσουν για πρώτη
φορά το εκλογικό τους
δικαίωμα.
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¦ÔÚÜÝ
ÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÖØÕÕÏÜÔÃàÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÛÇÊËÞÛÕÆÔÏÙÞßØÂÖÃËÙÎÙÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÑ¦ÒÖËÝ
ËÆÚËØÕÙÎÓËÃÕÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÖÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÕ
ÖØ×ÚÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÑÕÓÓÇÚÏÑ×ÔËÖÏÚËÒËÃÜÔ
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇ
ËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎØÞÏÑ¦ËÖËÏÊÂÁÞÕßÔ
ÖËØ¦ÙËÏÙÞËÊÄÔÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂÎÚÇßÚÄÞØÕÔÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÜÔÖËØÏÌË-

ØËÏÇÑ×ÔÑÇÏÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÛÇÙÚËÃÒËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÖÃÙÎÝÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÕ
ÙÎÓËØÏÔÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇËÃÔÇÏ
ÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔÔÁÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔÖËØÃÖÕßÖÕßÛÇÇÙÑÂÙÕßÔ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÝ
ÊÏÑÇÃÜÓÇ¬ÕÕ±ªËÃÞË
ÓËÍ¦ÒÎÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇÑØÕÇÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÚ¦ÙÎÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÊËÔ
ÏÙÞÆËÏÖÒÁÕÔ

Η συμφωνία των Πρεσπών
¬ÁÒÕÝÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂÁÑÈÇÙÎÚÕß
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÎÉÂÌÕÝÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏËÑËÃÉÎÌÃàÕßÔÖËØÃÚÇËÑÇÚÉÎÌÕÌÄØÕÏËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕË¦ÔÑÇÏÙËÖÕÏÕÈÇÛÓÄÕ±ªËÖÕÆÒÜÙË®ÚÏÝÖÒÎÍÁÝÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÚÕß
È¦ÙÎÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÐÃÙÕßÑØÃÙÏÓÕËÃÔÇÏË¦ÔÚÕÖÇÑÁÚÕÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÙÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÞ×ØÎÙËÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÓËÈÇÙÏÑÄÚËØÕ
ÓÁÚØÕÚÕËÖÃÊÕÓÇÙÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÛÇËÐÇØÍßØÜÛËÃ®ÙÚÎÔ
Ñ¦ÒÖÎÇÖÄÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎ§ÌÛ¦ÔËÏÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÓËÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÕß±ª
ÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÁÞÕßÔËÖÇÔÁÒÛËÏ
ÚÇÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÖÏÛÇÔÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ©
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÙÕÆÙÎÝ
ÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÊÁÞÛÎÑËËÏÙÎÍÂÙËÏÝ¶ËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÎ§ËÃÔÇÏÓÏÑØÂ¶

ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎ
ËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕ¦ÔÚÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÓÁÔËÏÙÚÎÔ
ËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝÍÏÇÊÆÕ
ÒÄÍÕßÝØ×ÚÕÔËÖËÏÊÂËÑÚÏÓ¦
ÖÜÝÚÕÑÒÃÓÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ÈËÒÚÏÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÒÄÍÜÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ ÇÏÊËÆÚËØÕÔ
ÊÏÄÚÏÓÁÞØÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÛÇÁÞËÏ
ÇÔÕÏÑÚÄÖÇØ¦ÛßØÕ®ÍÏÇÔÁÇÌÏÒÕÒÇáÑ¦ÓÁÚØÇÄÖÜÝÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÖØÄÙÛËÚËÝÖÇØÕÞÁÝ
¬ÕÊËÆÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÄÚÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏ
ÄÚÏÁÒÇÈËÚÕÓÂÔßÓÇ®ÚÎÝÑ¦ÒÖÎÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÙËÇÔ¦ÒÕÍÎÑÃÔÎÙÎËÃÞËÖØÕÞÜØÂÙËÏÕÚÄÚË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚ×ÔÎÝÇÓÇØ¦Ý
ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÓË 
ÚÕß±ªÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¦ÔÚÜÝÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÞÂÓÇÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÙÚÇßØÄÒËÐÕÍÏÇÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇØ×ÚÕÔ
ÊÏÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÞÂÓÇÄÚÇÔÚÕÇØÍÄÚËØÕ
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ ÇÏÊËÆÚËØÕÔËÖËÏÊÂÙÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇÚÕß±ªÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝØÕÕÊËßÚÏÑÂÝßÓÓÇÞÃÇÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÌËÊØËÃËÝ
ÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÕÖÕÃÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇ

Με σύμμαχο ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÕßÛÁÒËÏÚÇÓÏÑØ¦ÑÄÓÓÇÚÇÔÇÚÙÏÓÖ¦ÔË®ÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÕÙÕÙÚ¦ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÒÄÍÜÞÇÒÇØÂÝÉÂÌÕß®
ÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÓ¦ÞÎÕÏÓÏÑØÕÃ®
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖËÏÊÂÄÓÜÝÕÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÍÏÇ
ÔÇÙÖ¦ÔËÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓÁÔËÏÔÇÌÇÔËÃÇÔÛÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÂÄÞÏÊËÃÞÔÕßÔÓÏÇ
ÖÄÒÜÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÊßÙÞËØÇÃÔËÏ
ÚÕÁØÍÕÚÜÔÓÏÑØÄÚËØÜÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ÇÔÇÒßÚÁÝÇßÚÁÝÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÊËÔÓÕÏ¦àÕßÔÓËÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÁÞÕÔÚÇÝÞØÕÏ¦ËÛÔÏÑÂÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔÓÏÑØ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÈÇØÄÓËÚØÕÍÏÇÚÕ
ÖÕÆÛÇÑ¦ÚÙËÏÎÓÖÃÒÏÇÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÈÇÙÏÑ×Ô
ÓÕÔÕÓ¦ÞÜÔ
ÖÄÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÃÔÇÏÓËÊÏÇÌÕØ¦ÚÕ §©Ï
ÙÎÓËØÏÔÁÝÑ¦ÒÖËÝËÃÔÇÏÕÏÖØ×ÚËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÑÇÏÕÏÖÒÁÕÔÑØÃÙÏÓËÝÙËÄÒÎÚÎÔ
ÏÙÚÕØÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÚÕß© ÚÎÝ
ÈÇÙÏÑÂÝÙßÔÏÙÚ×ÙÇÝÚÕß §
¬ÕÑÇÚ×ÚÇÚÕÄØÏÕÍÏÇÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎËÃÔÇÏÚÕ ÖÕß
ÁÒÇÈËÎÒÏ¦ÚÕ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÄÓÜÝÑÇÏÌÜÔÁÝÖÕßÈ¦àÕßÔÚÕÔ
ÖÂÞßÖÏÕÉÎÒ¦ÄÖÜÝÇßÚÂÚÕß§ÃÑÕßÔÊØÕßÒ¦ÑÎÖÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÄÒÎÝÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÖËØÏÄÊÕßÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏÉÂÌÏÕßÖÕÙÕÙÚÕÆËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ §ÊÃÔËÏÓÏÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÓ¦ÞÎÓËÑÆØÏÕ
ÙÚÄÞÕÔÇÊËÃÐËÏÙÚÕÔ±ªÖÜÝ
ÙÚÎÔÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÂÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇ®¶ÍÏÇÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÓËÁÔÇÔ
ÄØÕÚÎÝ ËÔÚØÕÊËÐÏ¦Ý¶ÄÞÏÇÖÒ×Ý
ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÝÚÕßÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎ
ËßÚÁØÇÛÇÁÞËÏÁÔÇÔËÔÕÞÒÎÚÏÑÄ
ÙßÍÑ¦ÚÕÏÑÕÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝ
ÊÏÇÃÚËØÇÑØÃÙÏÓÎÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÈÃÜÙÂÚÕßËÃÔÇÏÎÙÎÓËØÏÔÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÑÇÏÍÏÇÚÕ
ÕÚ¦ÓÏÓÏÇÝÑÇÏÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÄÚÇÔËÃÞËÒ¦ÈËÏ
ÚÕ ÚÜÔÉÂÌÜÔÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
ËÑÒÕÍÂÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ§ÇÆÐÎÙËÚÎÔ
ÖÃËÙÎÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÖØÕÝÚÕÔÓËÙÇÃÕÖÕÒÏÚÏÑÄÞ×ØÕÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÚÕßÕÚÇÓÏÕÆ
ÁÞÕßÔÞÇÓÎÒ×ÙËÏÚÕÔÖÂÞßÚÎÝ
ËÈÇÙÚÕßÖÄÒËÜÝÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕÞËÆËÏÙËÁÔÇÖÕÙÕÙÚÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÄÚÏÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÚØÕÞÏ¦ÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÎ
ÕßÒÂÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÚÎÔÇßÚÄÔÕÓÎÖÕØËÃÇÖÕßÁÞËÏ
ÞÇØ¦ÐËÏÓËÚ¦ÚÕÊÏÇàÆÍÏÕ®ÇÖÄ

ÚÕ §ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÕÚÇÆØÕÝËÕÊÜØ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇ
ÊËÏÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÁÔÇËßÊÏ¦ÑØÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÛÇ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙßÓÖÇÍÂËÑÒÕÍÏÑÂÈ¦ÙÎÚÕßÛÇÙÚÎØÏÞÛËÃÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÌÕØ¦ÚÕ ÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕÔÇËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÏÝ
ÊËÊÕÓÁÔËÝÊÏÇØØÕÁÝÖÕßÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÕ±ªÖØÕÝÚÇÇØÏÙÚËØ¦©ËØÏÙÙÄÝÁÞËÏÈÇÙÃÙËÏ
ÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÛÇØ¦ÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎÑÇÚ¦ÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÇÔ¦ÞÜÓÇ®ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÔ
ÚØÃÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÙÚÕÞËÆËÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
¬Õ¦ÒÒÕÚËÙßÍÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇ
ÕÏ§ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÏÕÑØÃÙÏÓÎÑÇÓÖÂÇÖÄÏÊØÆÙË×ÝÚÕßÝ©Ï
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÃÞÔÕßÔÚÕÑÄÓÓÇÚÕß¦ÔÕß ÇÓÓÁÔÕßËÑÚÄÝÚÕß
ÕØÃÕßÚÕß ÖÕßÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕ
ÖØ×ÎÔ±ÔÇÊÃÔËÏÚÎÔÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÖÕÒÏÚÏÑÂÓ¦ÞÎËÖÏÈÃÜÙÎÝ
©ÞÎÓÇÙËÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ

Το μεγάλο στοίχημα
για το ΚΙΝΑΛ
και η μάχη πολιτικής
επιβίωσης για Ποτάμι
και ΑΝΕΛ.
ÎËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÙÑÒÎØ×ÔÊËÐÏ×Ô
ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ×Ô¶ÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÔ¬¦ÑÎ¡ÖÇÒÚ¦ÑÕÚÕÓÇØÚßØ¦¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÖÇÔÇÌÕØ¦ËÔÄÝ
ÁÔÚÕÔÇËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÏÑÕÆÒÄÍÕß¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÑÇÏÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÚÕß¦ÔÕß ÇÓÓÁÔÕßÖÕß
ÚÕÆÚÎÚÎÔ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇÖÄÚÎÓÃÇÊÏÇÑÎØÆÙÙËÏÖÜÝ
ÛÇÙßÔËØÍÇàÄÚÇÔÐÇÔ¦ÓËÚÕÔÑ
¬ÙÃÖØÇËÔ×ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÁÞËÏÞÇÓÎÒ×ÙËÏÚÕßÝÚÄÔÕßÝÁÔÇÔÚÏÚÜÔ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔ®ÚÕßÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏ
ÚÕÄÚÏÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÁÞËÏÓÏÒÂÙËÏÊÆÕÌÕØÁÝÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÁÒÕÝÚÎÔÔÜÙÎ ËÔÚØ×ÜÔÈ¦ÙËÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÑÏÔËÃÚÇÏÇØÑËÚ¦ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÖÕßÚÎÝÞ¦ØÏÙÇÔÚÎÔ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎËÃÙÕÊÄÚÎÝÙÚÎÕßÒÂÑÇÏÙÃÍÕßØÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÄØÏÕÚÕß ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÊËÔÙÚÂØÏÐË
ÑÇÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÖÕÔÚ¦ØËÏÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÓÁØÕßÝ
ÚÎÝÊÆÔÇÓÂÝÚÎÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÄÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÑÇÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÚÕß

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Ολα αλλάζουν από αύριο
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η Ελλάδα ÛÇÊËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÎÝÚÕÔËÇßÚÄÑÇÛ×ÝÛÇÐÎÓËØ×ÔËÏÎËßÚÁØÇÑ¦ÒÖÎÙÚÏÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÓÇÝÁÞËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ
ÇßÚÄÔÕÓÕØÄÒÕËÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ
ÇÖÒ×ÝÖÒËÏÕÉÎÌÃËÝÑÇÏÓËÏÕÉÎÌÃËÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÍÏÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÚÕÖÕÒÃÚËßÓÇ
¡ÇÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÍÏÇÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÖÕßËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÁÞÕßÓËÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝßÍÑØÃÔÕßÓËÚÎÊÏÑÂ
ÓÇÝËÖÏÒÕÍÂÓËÇßÚÁÝÖÕßÁÑÇÔËÕ
ÑßØÃÇØÞÕÝÒÇÄÝ®ÔÎÙßÞÕÆÓËÂ
ÖÇÃØÔÕßÓËÑÕßØ¦ÍÏÕÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÇÔÇÑÕßØÊÃàÕßÓËÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓÇÝÇÔ¦ÒßÙÎÑÇÏÇÌÕÆ
ÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÓËÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÞËÊÏ¦àÕßÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
¡ËÊÆÕÒÄÍÏÇÕÏÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ÄÖÕÚËÑÏÇÔÍÃÔÕßÔÛÇËÃÔÇÏÓÏÇ

Το αποτέλεσμα ορίζει
ένα νέο πολιτικό σκηνικό
για τις βουλευτικές
εκλογές.
ÔÁÇßÖÄÛËÙÎÑÇÏÄÞÏÓÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÙÎÓËØÏÔ×ÔÇÔÇÓËÚØÂÙËÜÔÐ¦ÒÒÕßËÃÔÇÏÎÕßÒÂÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÎÕßÙÃÇÚÎÝ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕßÁÊËÏÐË
ÔÇÓÎÔÑÇÚÇÔÕËÃÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÄÚÇÔÚÏÝÖØÕ¦ÒÒËÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÖØÄÛßÓÕÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÕßÝÒÃÍÕßÝÚÎÛÁÒÎÙÎÚÜÔÖÕÒÒ×Ô®ÏÇÚÆÖÜÙÎÖÕßÚØÄÓÇÐËÚÕßÝÙÕÈÇØÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÖËÏÊÂÛßÓÃàËÏ
ËÑËÃÔËÝÖÕßÄÒÕÏÕÏËÖÃÊÕÐÕÏÊÏÑÚ¦ÚÕØËÝÁÞÕßÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÝ

¬ÕÔÁÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝÛÇ
ÞØÜÓÇÚÃÙËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÇÏÛÇ
ÖØÕÙÊ×ÙËÏÔÁÇÁÔÚÇÙÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ßØÏÇÑÂÝÎÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÜÔÛÇÁÞËÏËÑÖÔËÆÙËÏ
¡ÄÔÕÔÕÏÞËÏØÏÙÚÁÝÚÕßÝÛÇÓËÒËÚÕÆÔÚÕËØÍÇÒËÃÕÚÕßÝ×ÙÚËÔÇÚÕ
ÑÇÒÏÓÖØ¦ØÕßÔÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÔÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ËÑËÃÔÎÖÕßÛÇÊ×ÙËÏÚÕÔÙßÙÞËÚÏÙÓÄÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÍÏÇÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖÃÙÚÇ
¬ÕÖØ×ÚÕÖÕßÛÇÊÕÆÓËËÃÔÇÏÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÑßØÃÜÝËÖËÏÊÂÕÑ¬ÙÃÖØÇÝËÃÞË
ÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÃÑÎ
ÚÕßÍÏÇÔÇÊÏÇÒÆÙËÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÙÞËÊÄÔÚÜÔÑÇÚÇÑÚÂÙËÜÔÖÕß
ÓËÚÄÙËÝÛßÙÃËÝËÃÞÇÓËËÖÏÚÆÞËÏ
ÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÑÇÓÖÂ

ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔÄØÛÜÙÎÝ
ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÇÖÄÚÎÔÉßÞØÇÏÓÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÖËØÏÌÁØÛÎÑËÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÄÚÏÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÊËÔÛÇÖØÕÙÌÆÍËÏÙËÓËÍÇÒÕÙÚÕÓÃËÝÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÊËÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÚÎÞ×ØÇÙËØÂÐÎØÁÖËÏÇÖÒ×Ý
ÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÑÕÌÚ¦ÙÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÖÄÙÕÑÇÒÄÛÇÑ¦ÔËÏÙÚÕÔÚÄÖÕÇÔÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÑÇÛÇØÃÙËÏÚÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕ¡ÄÔÕÔÄÌËÒÕÝÛÇ
ÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÇÔÕÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÝ
ÞØÄÔÕÝÑÇÚ¦ÚÕÔÕÖÕÃÕÇÍÕØÁÝÑÇÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÃÔÇÏÖÏÕÞÇÒÇØÁÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚÎÔÑ¦ÒÖÎÚÕßÕßÔÃÕßÏÇÔÇÈÕÎÛÎÛËÃÕ
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÙËÇßÚÂÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÇÏËÛÔÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ¦ÙÑÎÙÎ
ÇÝÈ¦ÒËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÔÏÑÎÚÂ
¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔËÏÊÏÑÄÚËØÇËÑËÃÔÜÔÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓË
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÎÇÔÇÓÕÔÂ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÔÇØËÆÓÇÇÖØÇÐÃÇÝÑÇÏÇÔÇÈÒÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÁÔÇÁÑÊÎÒÕÑÒÃÓÇÇÊÏÇÌÕØÃÇÝÑÇÏ
ÜÞÇÊËÒÌÏÙÓÕÆÄÒÇÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇ
ÙÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÓÇàÃÓËÚÕÔËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÄÔËÖÕÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÚÎÔËÖÃÙÖËßÙÎÚÜÔÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÛÇËÖÏÌÁØÕßÔÙÕÈÇØÁÝàÎÓÏÁÝÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ©Ñ¬ÙÃÖØÇÝ
ÁÞËÏÙÕÈÇØÂËßÛÆÔÎÔÇÑ¦ÔËÏÄÙÇ
ÖØÁÖËÏÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÇßÚÄ
ÚÕÔÙÆÔÛËÚÕÑÃÔÊßÔÕËÔÚÕÁÑÇÔËÚÕÁÑÇÔËÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÚÕ
ÇÓÌÏÚÇÒÇÔÚËßÄÚÇÔÇÑÄÓÎ
ÚÕÑÇÏÚÕÑÇÏÓÄÔÕÔ
ÚÕ¦ØÞÏÙËÔÇÖÇÃàËÏÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ
ØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕËÆÑÕÒÕÙË

ËÑËÃÔÕÔÄÙÕËÃÔÇÏÙËËÓ¦ÝÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖÄÙÕ
ÑÇÒÆÚËØÇÖÂÍÇÔÁÑÚÕÚËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÇÍÕØÁÝÙÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÑÇÏÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÓÂÖÜÝÎ
ÒÒ¦ÊÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÏÝÖÕÒÆÑÇÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÁÔÚËÓÂÔËÝÙÞËÊÄÔÓÏÙÄÝÞØÄÔÕÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÓÇÑØÆÑÇÏÖÕÒÒÇÖÒ×ÝËÖÏÑÃÔÊßÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÇÚÕËßÞÇØÏÙÚÎÛËÃÇÁÞËÏÄÒÕ
ÚÕÔÑÇÏØÄÔÇÑÇØÌ×ÔËÏÖÄÔÚÕßÝ
ÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÒ¦ÛÏÚÕß±ª
©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÚËØ¦ÙÚÏÕÇÖÄÛËÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝ
ËÑÒÕÍËÃÝÄÚÏÁÑÇÔÇÔÒ¦ÛÕÝ ÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÍÃÔÕßÓËÓÏÇÇÔÄÎÚÎ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ©ÚÇÔÓÇÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÚØÁÐÕßÓËÓËÚÇÞÃÒÏÇ

18

O

ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Ευκρινής
διαφορά
ο «πήχυς»
για τη Ν.Δ.
Τι προσδοκά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Εγώ θέλω ÑÇÛÇØÂÔÃÑÎÁÒÜÔÇ
ËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÙËÑ¦ÛËÖÕÒÃÚÎÄÚÏ
ÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÁÞËÏÂÊÎÍÃÔËÏ ÇÏÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÄÚÏÄÒÎÎÙßàÂÚÎÙÎÍÃÔËÚÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÄÞÏÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÔÏÑÎÚÂÝ
¬ÕÓÂÔßÓÇÖÕßÛÁÒÜÔÇÖËØ¦ÙÜ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÖØÁÖËÏÔÇËÑÌØÇÙÚËÃÖÕÒÏÚÏÑ¦ÓËÙÚÂØÏÐÎÙÚÎ§®
¬ÏÖËØÏÓÁÔËÏÎ§ÇÖÄÚÏÝ
ÙÎÓËØÏÔÁÝÑ¦ÒÖËÝ" ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÄÖÜÝËÃÖËÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÕÔ ÓÏÇÑÇÛÇØÂÔÃÑÎ
ÖÕßÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÇÒÒÇÍÂÙËÒÃÊÇÝÚÙÏ×ÙÚËÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ
ÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÏ¦ÇÓÌÏÈÕÒÃÇ
ÙËÑÇÔÁÔÇÔÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕ
ÔÏÑÎÚÂÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô®ËÏØÇÏ×ÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÎÑÇÛÇØÂÔÃÑÎÔÇ
ËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÚÄÙÕÙÚÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÄÙÕÑÇÏÙÚÕßÝ
ÚØËÏÝÓËÍ¦ÒÕßÝÊÂÓÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÛÂÔÇËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏ
ËÏØÇÏ¦¶ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏËÖÃÙÎÓÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ËÖÕÏÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÞÜØ¦ËÏÎ
ÑÇÛÇØÂÔÃÑÎ"§ÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÇÖÕÌÆÍËÏ
ÄÒÕÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÔÇ
ÛÁÙËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇØÏÛÓÎÚÏÑÄ
ÙÚÄÞÕÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒÖÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔØÕÌÇÔ×ÝÓÏÇËßÑØÏÔÂÝ
ÊÏÇÌÕØ¦ÖÕßÛÇËÑÖÁÓÉËÏÖÇÔÚÕÆ
ÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÙÎÓËØÏÔÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÇÖËØÞÄÓËÔÎÑÇÏÄÚÏ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÊÃÔÕßÔÛËÚÏÑÂÉÂÌÕ
ÙÚÎ§ËÃÔÇÏÚÕÈÁÒÚÏÙÚÕÙËÔ¦ØÏÕ¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÓÜÝÇßÚÄÑÇÏ
ÖÕÏÕÝÈ¦àËÏÚÕÔÖÂÞß"¬ÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔÊÆÕÖØ×ÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ

ÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝÊÏÇÌÕØ¦ÂÎÇÖÒÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÑ¦ÒÖÎÝÖÕß
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÔÔÏÑÎÚÂ
ÑÇÏÁÔÇÔÎÚÚÎÓÁÔÕ"
§ÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÔÇÓÎÓÏÒÂÙËÏÓËÇØÏÛÓÕÆÝ
ÍÏÇÚÃÄÖÜÝÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×Ý
ÚÕÔÖÂÞßÚÕÔÁÞËÏÛÁÙËÏÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝ©ÚÇÔÚÏÝÑÁØÊÏÙË
ÓË ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
§ÑÇÏÖÇØÄÒÕÖÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÙÚÎÔËßØÜÑ¦ÒÖÎ
 ÂÚÇÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÖÕßÁÒÇÈËÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÓÃÒÎÙËÍÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÇÔÇÚØÕÖÂ®ÑÇÏ
ÍÏÇÓËÍ¦ÒÎÊßÙÇØÓÕÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßÒÇáÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÙÚÎ
ÕßÒÂÖÕßÊËÔÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ

Στην Πειραιώς
υπενθυμίζουν με νόημα
ότι το 2014, όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε
με διαφορά 3,8%,
ο κ. Τσίπρας μίλησε για
«ιστορική ανατροπή».
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÑØÃÙÏÓËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÆÚËÔÇËÑÒÁÐËÏØÄËÊØÕ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÚÏÝ¡ÇãÕß
ÚÕß¶ÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô¶ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝËÃÞËÖ¦ËÏ
ÙÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¦ØÕÒÕÇÖÕÆÒÏÇÑÇÏËÃÞËÇÖÇÏÚÂÙËÏÔÇÖØÕÑÎØßÞÛÕÆÔ¦ÓËÙÇ
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÃÞËàÎÚÂÙËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÄÚÕÔÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦
ÔÇÓÎÊÏÇÔÕÎÛËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÑÇÏÚÕß

Οποιος ÈÐ{ÜÉËÐÉ³È¨{Ò~i³³Ò~iÚÉ¨ÉËKÓKÑ{Ì³{gÉ×ÌÉ{KÉKÑ{ÚÖ{ÙiÐ~ÊÉ{Ø~Ñ{i Û{~ÊÉ{gÙÉÈÒ¨TÉ{{ÚÑÌ³i³ÑÑ
Ñ³{o¨ÒÉ{³0Ë¨Ñ³È¸ÆmÛiÜÑÙÊVÖ³É³=ÒÉ{¨³ËÚÉ³Ñ{ÑÉÖÉ{Ö³ÉTÉÙ{ÒÇÉ{ÑÉ{~É×ÚÉË³(¨ÌÉÙ¨³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ

Εκτιμάται η «προοδευτική αλλαγή»
Αισιόδοξοι ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÜØÇÑÇÛ×ÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
¶ÓËÓÄÔÎËÐÇÃØËÙÎÚÕÖÕÒÜÚÏÑÄÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÚÎÝÖÕÒÇÑÏÑÂÝ®ÙßàÂÚÎÙÎÝÙÚÎÕßÒÂÖÕßÄÐßÔËËÖÏÑÃÔÊßÔÇÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ¶ÑÇÏÎ
ÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÖØÕÙÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËËÆÍÒÜÚÚÇÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙË×ÔÚÕßÇÖÁÌßÍËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÕÔÕÓÇÙÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ¶ÁÞËÏËÑÚÏÓÎÛËÃ ÇÏÑßØÃÜÝÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏ®ÙÚÕßÝÑËÔÚØ×ÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ¬ßÞÇÃËÝÊËÔÂÚÇÔÕÆÚË
ÕÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔËÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÕÇÖËßÛËÃÇÝ
ÖØÕÙÑÒÎÚÂØÏÕÙßÓÖÄØËßÙÎÝÙÚÕßÝËÔÒÄÍÜÉÎÌÕÌÄØÕßÝÓËÚÕ
ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏ®ÄÚÏÚÇÊÏÇÑßÈËÆÓÇÚÇÚÎÝÑ¦ÒÖÎÝÖÇØÇËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÓÃÒÎÙËÍÏÇÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ®¶
×ÙÚËÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÔÇËÃÔÇÏÕÏÃÙËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÏÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ

ËÖÄÓËÔÕßËÖÏÚØÄÖÕßÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÞÜØÃÝÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß±ª®
ØÁÖËÏÓËÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÕÑÇÏ
ÕÓÇÒÄÚØÄÖÕÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔÔÇßÖ¦ØÐËÏÖØÕÙÌßÍÂÙË
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂ
ÕÓÇÒÄÚÎÚÇ®ÙÎÓËÃÜÔËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÏÒËÑÚÏÑÁÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝ"Ñ¦ÒÖÎÛÇÊËÃÐËÏÇÑ¦ÔËÏ
ÚÕÃÊÏÕÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÇÔÎÚÚÎÛËÃ"
ÇÚÕßÚÕàÎÚÂÙËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦-

ÑÎÝËÌÄÙÕÔÑËØÊÃÙËÏ"ÁÈÕÓÇÏ
ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ®ÂÚÇÔ
ÓÏÇÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
§ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÁÊËÏÐËÄÚÏÊËÔ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÚÃÖÕÚÇ
ÕÆÚËÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙËÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÑÇÏÊÏÇÌÕØÁÝÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÑ¦ÒÖÎÖÄÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÊÏÇÓÂÔßÇÔÄÚÏÓÁÞØÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÕÏ
Ñ¦ÒÖËÝÎ§ÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÑ¦ÛË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÄÈÒËÉÎÑÇÏËÑÚÃÓÎÙÎÙËÈÄÓËÔÎÚÎÔÑÕØßÌÇÃÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßËÃÔÇÏ

ÎÁÑÌØÇÙÎÚÎÝÒÇáÑÂÝÈÕÆÒÎÙÎÝ
©ÙÕÍÏÇÚÎÔËÚßÓÎÍÕØÃÇÚÎÝ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÏÎÑ¦ÒÖÎ¶ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÖØ×ÚÕÎÓÃÞØÕÔÕ®
ËÔÄÉËÏÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô¶ÛÇ
Ê×ÙËÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÄÚÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇÁÞËÏÍßØÃÙËÏÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÕÔ
Ñ¬ÙÃÖØÇÑÇÏËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÎ
§ÔÒÕÏÖÄÔÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÄÖÜÝÁÒËÍÇÔËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÇÆØÏÕÚÕÈØ¦ÊßÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇ
ÖËØÏÁÒÛËÏÙËÇÖÄÒßÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÇÊÏÁÐÕÊÕ ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÎÓËÃÜÔÇÔÛÇÑÒÎÛËÃ
ÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÓÏÇÂÚÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂËßÛÆÔÎÛÇ
ÁÞËÏÕÃÊÏÕÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÄÒÎÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕß±ª

Κλειστά χαρτιά
©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÁÞËÏÂÊÎ
àÎÚÂÙËÏÑÇÏÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÎÝÕßÒÂÝÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÌÄÙÕÔÞ¦ÙËÏÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÑÇÏÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÓÏÇ×ØÇÇØÞÆÚËØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÓÎÙÁØÔËÚÇÏ®ÎÞ×ØÇÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÇÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ
ÓÁÞØÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÓËÄÚÏ
ÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÔËÏØÇÏ-

×ÝÊËÔÇÔÕÃÍÕßÔÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕßÝ
ÍÏÇÚÕÚÏÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÌÄÙÕÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÄÒËÝÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÑÇÏÑËØÊÃÙËÏ©ÖÕÏÕÝ
ÍÔÜØÃàËÏÂÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ§ÛËÜØËÃÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚÏÍØ¦ÉËÏÚÕÔ¬ÙÃÖØÇÚÕßÎÒÇÊÂÕÆÚËÙÚÕ¦ÖÖËÏÕÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÙÖËÆÙËÏÕÆÚËÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇ
ËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÕÔØÕÑÄÖÎÇßÒÄÖÕßÒÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÖÜÝÁÒËÍÇÔ
ÄÚÏÕØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞËÚÏÑÂÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÖØÕÌÇÔÁÝÇÔÄÞÏËÆÒÕÍÕÄÚÏÇÔ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÖËÚ¦ÐËÏÒËßÑÂ
ÖËÚÙÁÚÇÛÇÚÕßÚÕßÖËÔÛßÓÃÙËÏ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
¦ÔÚÜÝÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÊËÔ
ÁÞËÏÓËÃÔËÏÇÙÞÕÒÃÇÙÚÎÎÇÍÜÔÏ×ÊÎÝ®ÄÖÜÝÁÒËÍÇÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕß±ª
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÔÇÙÚØ×ÙÕßÔÚÕÞÇÒÃ×ÙÚËÚÕÈØ¦ÊßÔÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÜÝÔÃÑÎÚÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÂÚÚÇÚÕß
±ªØÕÝÚÕÆÚÕÛÆÓÏàÇÔÄÚÏ
ÙËÄÙËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÂÊËÔ
ÙßÔÁÖËÙÇÔÓËÇßÚÁÝÎÊÏÇÌÕØ¦
ÔÏÑÎÚÂÎÚÚÎÓÁÔÕßÊËÔÐËÖÁØÇÙË
ÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ

Το, πανευρωπαϊκό, εθνικό μήνυμα των ευρωεκλογών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ*

Η

ΕυρώπηÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÎÛÕØßÈ×ÊÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝßÚÄËÃÔÇÏÓË
ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÖÕßÙÏ¦àÕßÔÇÖÄÚÎÙßàÂÚÎÙÎÚÇÓËÍ¦ÒÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ!ÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÑÇÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÔÁËÝÖÕÏÕÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÕØÄÒÕÝÚÎÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÎÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝ
ÃÔÇÏËßÚÆÞÎÓÇÚÕÄÚÏÎßØ×ÖÎÍÔÜØÃàËÏËÖÏÚÁÒÕßÝÚÕßÝËÞÛØÕÆÝ
ÚÎÝ!ÚÕßÝÇÑØÕÊËÐÏÕÆÝËÛÔÏÑÕÒÇáÑÏÙÚÁÝÖÕßËÔ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÕßÔÑÇÏÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÔÚÎÔ
ÇÖÄÓÁÙÇßÚÄÁÞËÏÊ×ÙËÏÕØÓÂÙË
ÁÔÇÔËßØÜÖÇáÑÄÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÕßÄÓÕÏÄ
ÚÕßÊËÔËÃÞÇÓËÐÇÔÇÊËÃ
ßÚßÞ×ÝÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËßØÜÈÕßÒËßÚ×ÔÓÇÝÛÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÕ
ËßØÆÚËØÕÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÄÚÄÐÕÄÖÕß
ÈÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞÕßÔÕßÙÏ×ÊËÏÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÙËÏÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏÑÇÏÙÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÙÚËÔÄÚËØÎ
ËÔÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓËÚÇÐÆÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÛÁÙËÏÝ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ËÖÜÌËÒËÃÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇØÄÚßÖÕËßØÜÖÇáÙÚÂÎÍÁÚÎ
Õ¡ÇÑØÄÔÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕ
ÄØÇÓÇËßØÜÖÇáÑÂÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ®
¡ËÚÇÐÆ¬ÃÓËØÓÇÔÝÑÇÏÌÏÒËÒËßÛÁØÜÔÑÏÔÕÆÔÚÇÏÄÙÕÏÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÈÇÛÆÚËØÎÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÙÚÕËßØ×!ËÔÏÇÃÕÙÆÙÚÎÓÇËÍÍÆÎÙÎÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ßØÜà×ÔÎÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ

ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÏÙÇÍÜÍÂËÔÄÝËßØÜÖÇáÑÕÆÇÙÌÇÒÕÆÝÚÃÚÒÕß®ËßØÜÕÓÕÒÄÍÕßÖÕßÛÇÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÕß
§ÄÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ØÄÒÕÚÕßËßØ× ÕÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ ÇÏ¦ÒÒÇ
©ÁÓÖËØÚÕß ÕÓËÚØÏÕÖÇÛÂÝ
ÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÓÏÇÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËÑÊÕÞÂÖËØÇÏÚÁØÜËÔÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÕßØÜÖÇáÑÄ
ÇáÑÄ ÄÓÓÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÄÓÓÇÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÃÔÇÏàÜÚÏÑ¦ÞØÂÙÏÓÕ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÄÚÏÎ§ÛÇÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÏÙÞßØÄÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕ-

Δεν μπορεί να
υπάρξει επιστροφή
στη δημοκρατική και
ευρωπαϊκή κανονικότητα
εάν δεν έχει προηγηθεί
η επιβεβλημένη
πολιτική τιμωρία.

H Ευρώπηo¨ËÇÉ{É{³ÓÜÈØ³ÈØÉTÚ¨ÖØ³iØU³ÈØÑ~¨ÙÉÂ{ÖØÉÚ{~ÜÑÍ~{³ÓØVÈÉ³Ñ{o{ÑÑÙ{ÑÜÖÈ³i  ÑÌÐÓÑåÈ³ÌÓTÉ{ÙÉ{¨ÐÊÉÓÑÉÈ¨ÑÍ~ÌÑ³¨{³{ÐÌVÈÌÐ{Ì³ÈÙÉÉËTÑÐÉÂÑÑÙÉË

ÍÁÔËÏÇÙÚÎÔßØ×ÖÎ©±ªÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÇÔÂÑËÏÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ØÏÙÚËØ¦ÖÇØ¦ÚÇÐÎÖËØÏÛÜØÏÇÑÂ
ÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÖÕÏÕÔÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÍÏÇÖØÄËÊØÕ
ÖÕßÙÃÇÙËÒÕÏÖÄÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÎ
ËßØÜÖÇáÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÉÂÌÕßÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇßÚÁÝ©ÓÜÝÚÕËÛÔÏÑÄÖØÃÙÓÇßÖÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÏ
ÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎ
ÙßÔÁÖËÏÇÚÕßÄÚÏÎËßØÜÖÇáÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÖØÇÍÓÇÚ×ÔËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕÆÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕßÝÓÁÒÕßÝËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÌÇÃØÇ

ËÓÖËØÏÁÞËÚÇÏÙÚÎÔËÛÔÏÑÂÕËßØÜÖÇáÑÄÝÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝÙßÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÚÕÔËÛÔÏÑÄ
ËÔËÃÓÇÙÚËÎÓÄÔÎÞ×ØÇÄÖÕß
ÚÕÑÆØÏÕÖØÄÑØÏÓÇÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔËÃÔÇÏËÛÔÏÑÄÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÜÝÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÂ
ÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎ
ÇÒÒÃÇÎÓÕÔÕÓÇÞÃÇ¡ÇÑØÄÔËÖÁÔÛÇÑØÃÔËÏË¦ÔÕ¡ÇÑØÄÔÛÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÍÏÇ
ÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÕßÚÎÔÕÒÜÔÃÇÎÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑËÔÚØÕÊËÐÏÕÃÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏÑÇÏ

ÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÕÃËÔ×ÛÎÑËËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝßÖËØÊËÐÏ¦ÝÑÇÏËßØÜÌÕÈÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞËÏÑÏÎÕÒÜÔÃÇÚÕÊÏÑÄ
ÚÎÝ¡ÁÔÕßÓËßØ×ÖÎ®!ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇËÃÔÇÏÖØÄÑØÏÓÇÍÏÇÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÇÒÈÃÔÏÛÇ
ÑØÃÔÕßÔÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÚÕßÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ ÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÎÇßØÏÇÔÂÙÆÔÛËÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÎÖÕØËÃÇÚÕß)YL_P[ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
¦ÓËÙÇÇÖÄÚÎÔÉÂÌÕÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕßËÛÔÏÑÕÆ
ÊÏÇÑßÈËÆÓÇÚÕÝÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ÊËÔËÃÔÇÏËÐÇÃØËÙÎÇÒÒ¦ÕÑÇÔÄÔÇÝ

ÒÒÜÙÚËÓËÍÇÒÆÚËØÎÈÇØÆÚÎÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÁÞÕßÔÕÏËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ¶ÇßÚÁÝÑØÃÔÕßÔÖÕÏÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÑÇÏÖÕÏÕÔËÖÃÚØÕÖÕÛÇÖØÕÚËÃÔËÏ ÏÇßÚÄÓ¦ÝÌÁØÔËÏ
ÙÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝ
ÞËÊÄÔÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÖÁØÇÙÇÔ
ÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÑÒÕÍÁÝ ßØÏÇÑÂÊÃÔËÏÚÎÔÖØ×ÚÎËßÑÇÏØÃÇÁÑÌØÇÙÎÝÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÓËÚ¦ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÄÚÇÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇàÇÒÏÙÓÁÔÎÇÑÄÓÎÇÖÄÚÕÙÕÑ
ÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÚÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÑÇÏÚÎÝÙßÔÕÖÚÏÑÂÝÉÂÌÏ-

ÙÎÝÚÕßÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÁÙÖËßÙËÔÇ
ËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÉÂÌÕÚÕßÇÔÕßÇØÃÕßÓÎÔÁÞÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎËÖËÐËØÍÇÙÚËÃ
ÑÇÏÇÌÕÓÕÏ×ÙËÏÄÙÇËÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃ
ÙÚÕÖßÑÔÄÊØÇÓÇÚÏÑÄÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÑÑØËÓËÃÓÃÇÉÂÌÕÝ
ÚÏÓÜØÃÇÝÍÏÇÚÇÉËÆÊÎÚÜÔ±ª
§ÍÏÇÚÇËØËÃÖÏÇÖÕß¦ÌÎÙË
ÖÃÙÜÚÎÝÎÇØÕßÌÇÑËÏ¦ÊÇ
¬ÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßàÂÙÇÓË
ÓÏÇËÓÖËÏØÃÇÖØÕËÓÌßÒÏÇÑÂ©ÙÕÏ
ÖÇØÁÓËÏÔÇÔÔÇßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÏÓÏÇ
ÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÊÏÇÖÕÓÖËÆÕÔÚÇÔÜÝÔÇÏÔÁÑÕÏ®ÌÏÒËÒÁÊËÝ®ÑÇÏÓËØÑËÒÏÙÚÁÝ®¡ÏÇÒÇáÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÏÇÈÕßÑÕÒÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßËÍÞ×ØÏÕß
ËÛÔÏÑÕÒÇáÑÏÙÓÕÆÈØÕÔÚÕÌ×ÔÇÐËÚÕ
©ÞÏ®ÖÕßÕÎÍÁÚÎÝÚÕßËÖØÄÑËÏÚÕ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝÈÇØÆÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÊÎÓÇÍÜÍÏÑÂËÐÇÖ¦ÚÎÙÎËÐÇÍÔÃÙÚÎÑËÈÕÒÏÑ¦ÜÝÇÛ×Ç
ÇßÚÇÖ¦ÚÎ®ÑÏÕÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝ
ÇÖÁÙÖÇÙÇÔÚÎÊËÆÚËØÎËÔÚÕÒÂÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÔ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÑÇÏËßØÜÖÇáÑÂ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇË¦ÔÊËÔÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÎËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÏÓÜØÃÇ ÇÏÊËÔÓÖÕØËÃËÖÃÙÎÝÓËÚ¦
ÚÄÙËÝÛßÙÃËÝÊÕÑÏÓÇÙÃËÝÑÇÏÇÍÜÔÏ×ÊÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÓËÍ¦ÒÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚ¦ÚÕÔÇÓÎÔÇÔÇÊßÛËÃ
ÓÏÇÏÙÞßØÂÛËÚÏÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂËÖÄÓËÔÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ

* Ο κ. Γιώργος Παγουλάτος είναι
καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής
και Οικονομίας στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέπτης
καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης,
αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.
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Καθαρό προβάδισμα βλέπουν τα γκάλοπ
Eδώ και μήνες όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει πρώτη και με διαφορά το νήμα των ευρωεκλογών
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Νίκη ÚÎÝ§ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÎÝ¡ÇãÕßÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔÄÒËÝÕÏ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÖÒÎÙÃÇàË
ÚÏÝÊÁÑÇÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÇ
ÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ×ÝÚÏÝ
¡ÇãÕßÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÕß ©±ªËÔÚÕÖÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÑÇÏÎ
§ÙÚÕ ¡ÕÔÇÊÏÑÂËÐÇÃ
ØËÙÎÂÚÇÔÎÁØËßÔÇÚÎÝ=V_7VW
(UHS`ZPZÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÁØËßÔÇÇßÚÂÖØÕÙÊÏÄØÏ
ÙËÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÓÄÒÏÝÙË ÓËÚÎ
§ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ ÑÇÏÚÕÔ
±ª ÕÏÕÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÕ
ÈÇÛÓÄÝÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÄÚÏÚÇÇÖÕÚË
ÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÛÇ
ËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚ¦ÓËÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô"
©ÒÕÏÕÏÊÎÓÕÙÑÄÖÕÏËÖÏÙÎÓÇÃ
ÔÕßÔÄÚÏÑ¦ÛËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÕ
ÚËÒËÃ ÙÚÏÍÓÏÇÃÇ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ®
ÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÜÔÖØÕÛÁÙËÜÔÖÏ
ÖÒÁÕÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ®ÇßÚÂÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÇÖÄÒßÚÎËßÑØÃÔËÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÑ¦ÛË
ÓÁÚØÎÙÎÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÇÏÓËÚß
ÞÇÃÕÊËÃÍÓÇËØÜÚ×ÓËÔÜÔ
ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÙÚÇ
ÚÏÙÚÏÑÕÆÒ¦ÛÕßÝ ÙÚÕ  
ÚÜÔÖÏÛÇÔ×ÔÚßÞÇÃÜÔÊËÏÍÓ¦ÚÜÔ
ËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÇßÚÂÇÔÇÍØ¦ÌË
ÚÇÏÙÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÑ¦ÛËÁØËßÔÇÝ
ÑÇÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏßÖ¦Ø
ÞÕßÔ  ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑßÓÇÔ
ÛËÃÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÕß ÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÖØÕÈÒÁ
ÖËÏÓËÖËØÏÛ×ØÏÇÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÓËÈÇÛÓÕÆÝÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÄÒßÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÓËÓÇÛÎÓÇÚÏ
ÑÂÇÑØÃÈËÏÇ®ËÐÎÍËÃÕÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ7\SZL9*Ï×ØÍÕÝ
Ø¦ÖÕÍÒÕßÙÌÇÒ×ÝÇßÚÄÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÖÏÑØÇÚËÃÇÙ¦ÌËÏÇ
ÇÌÕÆÕÏÑßØÃÇØÞËÝÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÕÏ
ÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÖØÕâ
ÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÕßÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÓÏÇÁØËßÔÇ
ÖÕßÁÞËÏÊÏËÔËØÍÎÛËÃÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÇÖÄ
ÁÓÖËÏØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ

Οι συσπειρώσεις
ÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÄÒËÝÕÏÁØËßÔËÝÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÎ
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÁÞËÏËÐÇÔÚÒÂÙËÏ
ÚÎÔÙßÙÖËÃØÜÙÂÚÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÖØÇ
ÑÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÞËÊÄÔÄÒÕÏÕÏ
ÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÎÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
ÄÚÇÔÇÖÁÙÖÇÙË ÊÎ
Ò×ÔÕßÔÄÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕ
ÒÏÚËÆÙËÜÝßÚÂËÃÔÇÏÎËÐÂÍÎÙÎ

ÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑÇÓÃÇÊÎÓÕÙÑÄ
ÖÎÙÎÊËÔÚÕÖÕÛËÚËÃÚÎ§Ñ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕ ÏÍÄÚËØÕÙÇÌÁÝËÃÔÇÏ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÉÎ
ÌÕÌÄØÜÔÇÖÄÚÇ¦ÒÒÇÑÄÓÓÇÚÇÂ
ÇÖÄÚÎÔÇÖÕÞÂÖØÕÝÚÎ§ÖÏÕ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝËÃÔÇÏÕÏ
ËÔÊËÞÄÓËÔËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÔ
±ªÖØÕÝÚÎ§
ÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÕß±ªÎ
ÕÖÕÃÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÈØÏ
ÙÑÄÚÇÔÙÚÕ ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆËÚÇÏßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÒÕÑÇÏÖË
ØÏÙÙÄÚËØÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÕß±
ªÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÖÕß
ÊÂÒÜÔÇÔÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕß
ÑÇÏÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß ÄÚÏ

Τη διαφορά
θα κρίνει η δυνατότητα
συσπείρωσης
του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή
της Ν.Δ. να πείσει
πρώην ψηφοφόρους του
να μετακινηθούν
προς αυτήν.
ÂÚÇÔÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÏÂÙßÓÖËØÏ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÙÚÎÒËÍÄÓËÔÎÇÊÏËß
ÑØÃÔÏÙÚÎÉÂÌÕËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÕ
ÑÄÓÓÇÖÕÓÁÔÜÝËÑËÃÔÕÖÕßÛÇ
ÑØÃÔËÏÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ®
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙßÙÖËÃ
ØÜÙÎÝÚÕß±ªÑÇÏÙÚÎÊßÔÇ
ÚÄÚÎÚÇÚÎÝ§ÔÇÖËÃÙËÏÖØ×ÎÔ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß±ªÂÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÇÑÄÓÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÉÂÌÕ
ÚÕßÝÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔÖØÕÝÇß
ÚÂÔ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÙÚÏÝËßØÜ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßÕ±ªÁÒÇÈË
 ÑÇÏÎ§ ÂÓËØÇÕ
±ªÊËÃÞÔËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ¦ÔÜ
ÚÜÔËÚ×ÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËß
Ø¦ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÒÖÃàËÏÙÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÂÞÎÙÎÖÕßÊËÃÞÔËÏ
ÔÇÁÞËÏÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÔÁÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÎ§
ÌØÕÔÕÆÔÄÚÏÛÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÚÕ
ÇÃÚÎÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÖØÕÑÇ
Ò×ÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÖØÕÝÇßÚÂÔËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÇßÖÄ
ÒÕÏÖÇÑÄÓÓÇÚÇÄÒËÝÕÏÓËÚØÂÙËÏÝ
ÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÎÚØÃÚÎÛÁÙÎÊÏËÑ
ÊÏÑËÃÚÇÏËÐÃÙÕßÇÖÄÚÕ §ÑÇÏ
ÚÎ²ÓËÚÕ ÙÚÇÛËØ¦ÙÚÎÔ
ÖÁÓÖÚÎÛÁÙÎ

Η άγνωστη επίδραση της κρυφής ψήφου
Το αίνιγμα ÚÎÝÚËÒÏÑÂÝÙßÙÖËÃØÜ
ÙÎÝÚÕß±ªÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÑØßÌÂÝÉÂÌÕß
ÖÕßÙßàÎÚËÃÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÎ
ÓÕÙÑÄÖÜÔÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙËÓÏÇ
ÓËÚÇÈÒÎÚÂÎÕÖÕÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÓËÚÇÓÁÙÇÚÎÝÙÚÇ
ÚÏÙÚÏÑÂÝÑÇÏÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÊÏ¦
ÉËßÙÎÚÜÔÓËÚØÂÙËÜÔÙËÖØÕÎ
ÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝ
©ÏÇÙÚÕÞÃËÝÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔ
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÑÓËÚ¦Ò
ÒËßÙÎÝÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏËÐßÌÇÃÔÕÔÚÇÏÙß
ÔÜÓÕÙÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ¡ËÇßÚÄ
ÚÕÚÁÞÔÇÙÓÇËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÇÔÚÏ
ÙßÓÈÇÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕßÝÑÇÏÊÏÇ
ÙÑËÊ¦àÕßÔÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ÓËÚØÂÙËÏÝÖÕßÊËÔÚÕßÝËßÔÕÕÆÔ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÄÚÏÕÏÇÙÚÕ
ÞÃËÝÊËÔÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙËÙÑËßÜØÃËÝ
ÇÒÒ¦ÙÚÕßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÑØßÌÂÝ
ÉÂÌÕß ØßÌÂÂÙÏÜÖÎÒÂËÃÔÇÏÎ
ÉÂÌÕÝÖÕßÊËÔËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÖÇØ¦
ÓÄÔÕÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ
¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÞËÏÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÙÚÏÝÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÙÚÎÔÚÇ

ÒÃÇÑÇÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÙÚÎÔßÙÚØÇ
ÒÃÇ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝËÐÎÍÂÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÕÏÛÆÒÇÑÕÏÛßÓÕÆ®ÑÇÚ¦ÚÎÝÇÔÚÏ
ÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÏÊËÕÒÕ
ÍÏÑÂÝÎÛÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇ
ÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ¡ËØÃÊÇÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÊËÔÕÓÕÒÕÍËÃÄÚÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÇÒ
Ò¦ÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÉÎÌÃàËÏÑÄÓÓÇÚÇ
ÑÇÏÖØÄÙÜÖÇÖÕßÓËÚÏÝÏÊÁËÝÑÇÏ
ÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝËÓÌÇÔÃàÕ
ÔÚÇÏÔÇÇÔÚÏÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÏÚÇÖÕ
ÒÏÚÏÑ×ÝÕØÛ¦ÖØÄÚßÖÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÚÜÔ
ËÒÃÚÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÖÔËÆ
ÓÇÚÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÓÎ
ÕØÛÄÚÎÚÇ®ÚÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÙË
ÇÔÕØÛÄÊÕÐÇÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÑÄÓÓÇÚÇ
ÕÊÎÍËÃÑ¦ÖÕÏÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÔÇ
ÇÖÕÑØÆÖÚÕßÔÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÄÛËÙÎ
ÉÂÌÕßÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÙÚËÔÕÆÚÕßÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔËÑÚËÛÕÆÔÙË
ÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÔÇÓÎÙÚÏÍÓÇÚÏÙÚÕÆÔ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝ§ÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏ
ÓËËÖÏÚßÞÃÇÂßÖËØËÑÚÏÓ¦ÚÇÏËÒÇ
ÌØ×ÝÇÖÄÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÔ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοψήφισμα
του 2015, όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
ισοψηφία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν
61% υπέρ του «Οχι».
ÏÙÞÆËÏÚÕÃÊÏÕÍÏÇÚÕÔ±ª¡Ä
ÔÕÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕßÕÏÊÎÓÕÙÑÕ
ÖÂÙËÏÝÖØÕÙÊÏÄØÏÙÇÔÓËÇÑØÃÈËÏÇ
ÚÎÔËÖÏØØÕÂÑÇÏÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦
ÚÜÔËÄÒËÝÚÏÝ¦ÒÒËÝËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝ¶ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¡ÇãÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÏÝËÑÒÕ
ÍÁÝÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏËÖÚËÓÈØÃÕß
¶ÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÇÃÊÏÇÚÇL_P[WVSSZßÖÕÚÃÓÎ
ÙÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕß±ªÑÇ
Ú¦  ÑØßÌÂÉÂÌÕÝ®ËÑ
ÊÎÒ×ÛÎÑËÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄ
ÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß
ÄÚÇÔÄÒËÝÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÁÊËÏÞÔÇÔÏÙÕÉÎÌÃÇÂËÒÇÌØÄÖØÕ

È¦ÊÏÙÓÇÚÕß§ÇÏ®ÇÒÒ¦ÚÕÚËÒÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔ ßÖÁØÚÕß
©ÞÏ®ÑØßÌÂÉÂÌÕÝ®ÇÖÄÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÌÆÙÎÚÎÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÖÇØ¦ÓÄÔÕËÑÚÜÔ
ßÙÚÁØÜÔ©ÚÏËÃÔÇÏÎÙÑÕÚËÏÔÂÆÒÎ
ÍÏÇÚÕßÝÑÕÙÓÕÒÄÍÕßÝËÃÔÇÏÎÑØß
ÌÂÉÂÌÕÝÍÏÇÚÕßÝÊÎÓÕÙÑÄÖÕßÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÚÎÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔßÖÕ
ÚÏÓÕÆÔÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇÒÒ¦ËÑÚÏ
ÓÕÆÔÄÚÏÆÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕ±ªÊËÔÊÏÇÛÁ
ÚËÏÖÒÁÕÔÑØßÌÁÝËÌËÊØËÃËÝÇÌÕÆ
ÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÑÇÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÚÕÆ
ÁÞÕßÔÇÌÇÏØÁÙËÏÚÕÌÆÒÒÕÙßÑÂÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ËÒÖÃàÕßÔÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÔËÔÛÕßÙÏ×
ÊÎÚØÏÈÂÓËÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÏÇÛÁÚËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕßÚÕÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÇØÑÕÆÔÚÜÝÇÔÕØÛÄÊÕÐÕ®ÑÇÏÜÝËÑ
ÚÕÆÚÕßËÒÑßÙÚÏÑÄÍÏÇÄÙÕßÝËÖÏ
ÛßÓÕÆÔÔÇÇÏÌÔÏÊÏ¦àÕßÔÚÕÑÇ
ÚËÙÚÎÓÁÔÕ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κριτήρια επιλογής
Του ΛΟΥΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ*

Υστερα ÇÖÄÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÑØÃÙËÏÝ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÕËßØÜÖÇ
áÑÄËÍÞËÃØÎÓÇ¦ÔÚËÐË¬ÕÙßÒ
ÒÕÍÏÑÄÁÔÙÚÏÑÚÕËÖÏÈÃÜÙÎÝÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÕÒÆ
ÏÙÞßØÄÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÁÌÚÇÔÇÔ
ÊßÕÈÂÓÇÚÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÊÏ¦Òß
ÙÎÏÇÚÃÎÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÍÔÜØÃàËÏ¶ÓËËÐÇÃØËÙÎÓ¦ÒÒÕÔ
ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ¶ÄÚÏÙËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÖÕßÕÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚË
ÑÚÕÔÏÑÁÝÖÒ¦ÑËÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÇÓÄÔÎÚÎÝÑ¦ÛËËß
ØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÇßÚÁÝ
ÖÕßÖÇÒÏ¦ÛËÜØÕÆÔÚÇÔÓËÍ¦ÒËÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÖØÕÇÙÖÃÙËÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÚÎÝÔÜØÃàÕßÔËÖÃÙÎÝÚÕßÒ¦ÞÏ
ÙÚÕÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÙËÎÒÏÑÃÇ
ÒÄÍÜËÓÖËÏØÃÇÝÄÚÏÎËÏØÂÔÎÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÎËßÎÓËØÃÇÑÇÏÚÇ
ÇÔÕÏÑÚ¦ÙÆÔÕØÇÊËÔËÃÔÇÏÊËÊÕ
ÓÁÔÇ ÇÏËÓËÃÝËÊ×ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓÏÇÏÙÞßØÂßØ×
ÖÎÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ»Çß
ÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒËÝÎÓÁØËÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ÑØÃÙÎÝÖÕßÖÁØÇÙËÎÞ×ØÇÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÓÇÝ
ÊËÔßÖÁÑßÉÇÔÙÚÏÝÙËÏØÂÔËÝËÔÄÝ
ÇÖÒÕáÑÕÆÇÔÚÏËßØÜÖÇáÙÓÕÆ ÇÏ
ÁÚÙÏÊËÔÈØËÛÂÑÇÓËËÑÚÄÝ
©ÏÊÏÇÏØÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÑÇÏËÔÚÄÝ

ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜ
ÙÎÝ ËÃÔÇÏ ÖÕÒÒÁÝ  ßØ×ÖÎ
ÇÔÚÁÞËÏÇÒÒ¦ÊÆÙÑÕÒÇÙßÓÌÜ
ÔËÃÑÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÇÇÒ
Ò¦àËÏ ÇÏÙËËÖÕÞÁÝÖÕßÖÕÒÒÕÃ
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÃÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÕÆÝ
ÇÌÂÔÕßÔÖÃÙÜÑ¦ÔÕßÔÖ¦ØÚÏÕÏ

Αυτές οι εκλογές είναι
πιο κρίσιμες από ποτέ
άλλοτε, γιατί κινδυνεύουν να τιναχτούν στον
αέρα κατακτήσεις που
θεωρούσαμε δεδομένες.
ÊÎÓÇÍÜÍÕÃÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÝÚÇËÛÔÏ
ÑÏÙÚÏÑ¦Ò¦ÈÇØÇ×ÝÙßÔÊß¦àËÏÝ
ÄØÇÓÇÓËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÙßÓÓÇ
ÞÃËÝÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÚØÇ
ÞÜØÃÝÔÇÒÇáÑÃàËÏÝËÃÔÇÏÚÕàÎ
ÚÕÆÓËÔÕÍÏÇÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏßÖÕÉÎ
ÌÃÕßÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÏÊËÕÒÕÍÏ
ÑÁÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝÖÕßÙÚÎØÃàÕßÔÚÕ
ËßØÜÖÇáÑÄËÍÞËÃØÎÓÇßÚÁÝÕÏ
ËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÖÏÕÑØÃÙÏÓËÝÇÖÄ
ÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÍÏÇÚÃÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
ÔÇÚÏÔÇÞÚÕÆÔÙÚÕÔÇÁØÇÑÇÚÇ
ÑÚÂÙËÏÝÖÕßÖÕÒÆÛÇÛÁÒÇÓËÔÇ
ÛËÜØÕÆÓËÊËÊÕÓÁÔËÝÇÒÒ¦Êß
ÙÚßÞ×ÝÊËÔËÃÔÇÏ
ØÁÖËÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÓËÙÚÏÝËß

ØÜËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÃÎÉÂÌÕÝÓÇÝÓË
ÚØ¦ËÏËÔ×ÎÇÖÕÞÂßÖÕÔÕÓËÆËÏ
ÚÕËßØÜÖÇáÑÄËÍÞËÃØÎÓÇÔÄÉËÏ
ÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÖÕßÊËÔ
ÇØÍÕÆÔÖÒÁÕÔÕÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃÛÇ
ÉÎÌÃÙÕßÔÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÑØÏ
ÚÂØÏÕÚÕßÖÕÏÕÝÛÁÒÕßÔÔÇÑß
ÈËØÔÂÙËÏÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÖÕÒÒ¦
ÚÎÔ ßØÏÇÑÂÓÇàÃÓËÚÏÝÊÎÓÕÚÏ
ÑÁÝÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÉÎÌÃàÕßÓËÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏßÖÕÉÎ
ÌÃÕßÝÖÕßÛÇÓÇÝËÑÖØÕÙÜÖÂ
ÙÕßÔÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂÛÇÊÏÇ
ÓÕØÌ×ÙÕßÔÙßÓÓÇÞÃËÝÓÇàÃÓË
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÑÇÏ
ÛÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎ
ËÖÏÒÕÍÂÓÇÝÛÇÁÖØËÖËÒÕÏÖÄÔ
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÓËËÛÔÏÑ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏËßØÜÖÇáÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÙÎ
ÓÇÙÃÇÓËÖÕÏÕßÝÙßÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÕÏÊÏÑÕÃÓÇÝÇÖÄÚÕÑ¦ÛËÑÄÓÓÇ
ÒÒ¦ÊËÔÁÞÜÇßÚÇÖ¦ÚËÝ¬Õß
Ò¦ÞÏÙÚÕÔÇÝÇÌÏËØ×ÙÕßÓËÒÃÍÕ
ÞØÄÔÕÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝàßÍÃàÕÔÚÇÝÈÏ
ÕÍØÇÌÏÑ¦ÇØÞÁÝÑÇÏÖËÖØÇÍÓÁ
ÔÇÖØÏÔÑÇÚÇÒÂÐÕßÓËÖÕÏËÝÑÇÏ
ÖÕÏÕßÝÛÇÙÚÇßØ×ÙÕßÓËÏÇÚÃÚÇ
¦ÚÕÓÇÓËÚØ¦ÔËÙßÞÔ¦ÖËØÏÙÙÄ
ÚËØÕÑÇÏÇÖÄÚÇÑÄÓÓÇÚÇÙÚÎÔ
ßØÜÈÕßÒÂ ÇÒÄÈÄÒÏ

* Ο κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι
πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Προϋποθέσεις ανατροπής
Του ΣΩΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΑΝΑ*

Πώς θα είναι ÎÒÒ¦ÊÇÙËÞØÄÔÏÇ
ÙËÖÕÏÇßØ×ÖÎ"
ÔÎÑØÃÙÎÊÃÊÇÐËÑ¦ÚÏËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕËÛÔÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÍÏÇ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÏÇÝÞ×ØÇÝ¬ÕÈßÛÏàÄ
ÓËÔÕÇÖÄÚÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÓÏÇÑÇÚÇØØÁÕßÙÇÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖØÇÍ
ÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÞ×ØÇÞËÏØÕÚÁØËßË
ÖÇÔÚÕÏÕÚØÄÖÜÝ!ÇÖÄÊØÄÓÕßÝÑÇÏ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖÕßÍÆØÏÙÇÔÇÖÄÙÞË
ÊÄÔÖØ×ÚÕÑÄÙÓÕÙËÈÇÛÏ¦ÇÒÑ¦
ÔÏÇÁÜÝÚÎÔËÛÔÏÑÂ¦ÓßÔÇÖÕßÑÇ
ÚÇÑØÎÓÔÃÙÚÎÑËÇÖÕÛØÇÙÆÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÏÇÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÕß
ÓËÖ×ÝÛÇËÃÓÇÙÚËÚÕ ÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÚÕËÏÙÄÊÎÓ¦ÓÇÝ
ØÏÔÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÄÓÜÝÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÇÝÊÕÆÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÎÊÏËÛÔÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÕß ÕÏ
ÂÚÇÔÖÒÕßÙÏÄÚËØËÝÄÒÜÔÎ
ËØÓÇÔÃÇËßÖÕØÄÚËØÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
ÖÕßßÖËØÚËØÕÆÙËÚÎÝÚÇÒÃÇÝÖÕß
ÐËÖËØÔÕÆÙÇÔÚÎÔÙÖÇÔÃÇÇØÄÒÕ
ÖÕßÙÂÓËØÇÁÞÕßÓËÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÇÙÆÍÑØÏÚÇÎÙÞËÚÏÑÂËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏ
ÕÏÑËÃÇ ÇÏÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÏÑÇÚ¦ÌË
ØÇÔÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂØÒÇÔÊÃÇÇÖÄ
ÌÚÜÞÂÈØËÚÇÔÏÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇÐËÖÁ
ØÇÙËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÑÇÏÚÎÔÍÍÒÃÇ
ÙÖÇÔÃÇÐËÖÁØÇÙËÍØÂÍÕØÇÚÎÔ
ÑØÃÙÎÓÇÝ¦ÌÎÙËÖÕÒÆÖÃÙÜÙÂ
ÓËØÇÐËÖËØÔ¦ÚÎÔÚÇÒÃÇÔÚßÖÜ
ÙÏÇÑÄÚËØÎÄÒÜÔÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇ!ÚÕ

 ÇÔÆÖÇØÑÚÎÏÇÖÜÔÏÑÂÑÇÚÕÞÂ
ÚÕ ËÃÞÇÓËÚØÏÖÒ¦ÙÏÕËÏÙÄÊÎ
ÓÇÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ ÖÒÕßÙÏÄÚË
ØÎÇÖÄËÓ¦Ý
ÒÒ¦ÊÇÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÁàÎ
ÙË¦ÒÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÚ×ÙËÏÝ¬Õ
 ÎÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÜÔÒ

Είναι σαν, όποτε
η Ελλάδα
προσεγγίζει
τον ευρωπαϊκό πυρήνα,
ξαφνικά να αυτοκτονεί.
Θα συνεχίσουμε έτσι;
ÒÂÔÜÔÂÚÇÔÙÚÕ ÚÜÔËØÓÇ
Ô×Ô¬ÕËÃÞËÇÔËÈËÃÙÚÕ 
¶ÇÒÒ¦ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÂÚÇÔÙÚÕ
 ØÏÔÑÇÚÎÍÕØÂÙÕßÓËÓÔÎ
ÓÄÔÏÇÑÇÏÐÁÔÕßÝÖØÕÙÁÐÚËÄÚÏÚÕ
  ËÃÞÇÓËËÖÃÙÎÝÊËÑÇËÚÃÇ
ÕÖÏÙÛÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄ ÙË 
¬ÁÚÕÏËÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÑÇÚ¦Ú Ç
ÒÆÈÇÁÞÕßÔÐÇÔÇÙßÓÈËÃ¶ÒËÝÑÇÏ
ÄÖÕÚËÖØÕÙËÍÍÃàÕßÓËËßØÜÖÇáÑÄ
ÖßØÂÔÇÐÇÌÔÏÑ¦ÇßÚÕÑÚÕÔÕÆÓË
ÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÁÚÙÏ"
ÇÓÃÇÞ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚÇÊÏÑÇ
ÙÓÁÔÎÙËÇÏ×ÔÏÇÖÇØÇÑÓÂÕÆÚËÓÁ
ÔËÏ¦ÑÕÖÇÙÚÎÔÑÕØßÌÂÈÒÍÍÒÃÇ
ÂØÍËÔÚÏÔÂÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÚØÕÖÂ

ËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÊ×ÄÓÜÝÙßÍÑØÕÆ
ÕÔÚÇÏÊÆÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÕØ¦ÓÇÚÇ
±Ö¦ØÞËÏÚÕÄØÇÓÇ±ªÄÖÜÝÚÕ
ËÑÌØ¦àËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÕÓÕØÌÜÓÁÔÕÝ
Ñ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝ!Ï×ÔÏÕÏÞÇÓÁÔÕÏÑÇÏ
ÇÏ×ÔÏÕÏÔÏÑÎÚÁÝÇÏ×ÔÏÇÇÒÒÎÒËÍ
ÍÆÎ®ÑÇÏÇÔÇÊÏÇÔÕÓÂØÕÑÕÓÓÁÔÕÏ
ÐÁÔÕÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÔÇËÒËÂ
ÙÕßÔÓÏÇÇÊÆÔÇÓÎÒÒ¦ÊÇÐÄÞÜÝ
ÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÄÍÏÇËÓ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÚÇ
ÙÚØÕÌÏÑÄÑÇÏÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ
±Ö¦ØÞËÏÑÇÏÚÕÖËÌÜÚÏÙÓÁÔÇÖÇ
ÚØÏÜÚÏÑÄËßØÜÖÇáÑÄÄØÇÓÇßØ×
ÖÎÇØÜÍÂÝÙÚÕßÝ¦ÚßÞÕßÝÄÞÏÚÕßÝ
ÌÇÆÒÕßÝÖÕßÖÇØÁÞËÏÖÕÏÕÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÇÒÒ¦
ÇÖÇÏÚËÃÑÇÏÇßÚÕÖËÏÛÇØÞÃÇ Õ
ØÁÇÛÇßÓÇÚÕÆØÍÎÙËÞÜØÃÝ
ÑÇÏÇÔÇÑßÑÒÜÓÁÔÇ®ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÒÒ¦ÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÚÕß»ÊËÔÊÇÏ
ÓÕÔÕÖÕÏÕÆÙËÐÁÔÕßÝ¶ÓÄØÌÜÔËÓÇ
àÏÑ¦ÔÁÕßÝÁÞÚÏàËÊØÄÓÕßÝÐËÔÕÊÕ
ÞËÃÇÙÖÃÚÏÇÑÇÏÍÏÇÚÃÄÞÏËÐÕÞÏÑ¦
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÇÝÖ¦ØÕßÓË
ÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÇÔÇÚØÕÖÂÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇØÏÙÚËÃÇÝ
ÖÄÌÏÒÕÒÇáÑÂ®ßØ×ÖÎÚÕßÒÇ
áÑÏÙÓÕÆÖÕßÖÔÃÍÎÑËÙÚÎÔÇÔÏÑÇ
ÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÜÔËÛÔ×ÔÑØÇÚ×Ô®
ÖÕßÊÃÊÇÐËÚÕÓÃÙÕÝÓËÚÇÐÆÒÇ×Ô
ÌÚ¦ÔËÏÞÕØÚ¦ÙÇÓË

* Ο κ. Σωτήρης Γεωργανάς είναι
αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών
στο City, Πανεπιστήμιο Λονδίνου.
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ΔΙΕΘΝΗ

Η ασφάλεια
κάθε χρήστη
είναι δική του
ευθύνη

Τα επόμενα
20 χρόνια

Η Google, η Facebook
και οι συναφείς εταιρείες έχουν διαφημιστικά έσοδα άνω των 200
δισ. δολαρίων ετησίως.
Τα αντίστοιχα όλων των
αμερικανικών εφημερίδων το 2005 ήταν 50 δισ.
και το 2017 μόλις 16,5 δισ.

Ο καθηγητής Ντέιβιντ Ντόμπκιν στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Τα σύνθετα àÎÚÂÓÇÚÇ¶ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÏÙÞÆÕÝÇÚÕÓÏÑ×ÔËÒËßÛËØÏ×ÔÑÕÑ¶ÖÕßÇÔÇÑÆÖÚÕßÔÑÇÛ×Ý
ËÊØÇÏ×ÔËÚÇÏÎÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÚÎÝ ®ÓËÚÕÔ§ÚÁÏÈÏÔÚ
§ÚÄÓÖÑÏÔÑÇÛÎÍÎÚÂÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô±ÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßØÃÔÙÚÕÔ©
§ÚÄÓÖÑÏÔÈØÁÛÎÑËÖØÕÎÓËØ×Ô
ÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÓÏÇÕÓÏÒÃÇÙÚÕ
7YPUJL[VU([OLUZ*LU[LYÓËÛÁÓÇ
ÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÚÕß§ÚÄÓÖÑÏÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕ ØÏÝ²ÏÕßàÙßÔÏÊØßÚÂÝ
ÚÎÝ-HJLIVVRÁÍØÇÉË¦ØÛØÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÚ¦ÞÛÎÑËßÖÁØÚÎÝÊÏ¦ÙÖÇÙÎÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝªÜÚÂÙÇÓËÚÕÔ
§ÚÄÓÖÑÏÔÇÔÙßÓÌÜÔËÃ¬ÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÕ®ÒÁËÏ¬Õ
ÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÏÔËÃÚÇÏÇØÍ¦
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ
-HJLIVVR®ÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÎÔÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÂßÖÄÛËÙÎÑÇÚ¦ÚÎÝ
4PJYVZVM[ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß» 
ÄÖÕßÚÕàÂÚÎÓÇÂÚÇÔÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÕßIYV^ZLYÓËÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ!4PJYVZVM[ËÃÞË
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÔ
¦ÊÏÑÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
5L[ZJHWLÔ×ÄÓÜÝËÑÊÏÑÇàÄÚÇÔÎßÖÄÛËÙÎÎ4PJYVZVM[ÕÏÑÕÊÕÓÕÆÙËÁÔÇÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÙÚÇ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÓËÚØÄÖÕ

ÖÕßÊËÔÁÍÏÔËÇÔÚÏÒÎÖÚÄÝßÔËÖ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÂÎËÖÏÈÕÒÂ
ËÔÄÝÖØÕÙÚÃÓÕßÓËÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÚØÁÌÕßÓËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÓÇÝÇÒÒÕÆÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÇÚËÛÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÑØÏÚÂØÏÇÓÁÙÜÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ-HJLIVVRÛÇßÖÕÞØËÜÛËÃ
ÔÇÇÙÚßÔÕÓËÆÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
ßÚÄÛÇÖØÕâÖÁÛËÚËÔÇÕØÏÙÚËÃ
ÁÔÇÖØÄÙÜÖÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÇÖÄÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÕÃÊÏÕÝÕ¡ÇØÑÕÆÑËØÓÖËØÍÑ
ÖÕßÛÇÌÁØËÏÖØÕÙÜÖÏÑÂËßÛÆÔÎ
ÍÏÇÚÎÓÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÇßÚ¦
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÏÇÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÇßÚÄÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÙßÔËÞÂÝÁÒËÍÞÕÝÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÚÎÝ-HJLIVVR®

Τα προσωπικά δεδομένα
¡ÖÕØÕÆÔ ËÚÇÏØËÃËÝ ÄÖÜÝ Î
-HJLIVVRÂÎ.VVNSLÖÕßÁÞÕßÔ
ÛÎÙÇßØÃÙËÏÓÁÙÜÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÚÜÔÊÜØË¦Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÚÜÔËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÜÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÕßÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝ"½ËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÇßÚÄÓÄÔÕÔ
Ë¦ÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÓÕÔÚÁÒÕ"
.VVNSLÎ-HJLIVVRÑÇÏÕÏ
ÙßÔÇÌËÃÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÁÙÕÊÇÇÖÄÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÖÕß
ÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ËÚÎÙÃÜÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÚÕßØÃÔÙÚÕÔßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÁÙÕÊÇÄÒÜÔÚÜÔ
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Επιθέσεις όπως αυτή
των Ρώσων το 2016 συνήθως εκμεταλλεύονται
κάποιο τρωτό σημείο
του συστήματος.

ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÌÎÓËØÃÊÜÔÙÚÕ
ÇÖÄÍËÏÄÚÕßÝÚÕÁÌÚÇÙÇÔ
ÓÄÒÏÝÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÕ
ËÃÞÇÔÈßÛÏÙÚËÃÙÚÇÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÙÚÎÔËÐÇÚÕÓÃÑËßÙÎ®ÚÜÔÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ×ÔÓÎÔßÓ¦ÚÜÔËÐÎÍËÃÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÔÇ
ÞØË×ÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕßÝÊÏÇÌÎÓÏàÄÓËÔÕßÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔËÝ
ÚÕÔÖÒÕÆÚÕÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÙÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝ
ÑÇÒÆÚËØÎÒÆÙÎËÃÔÇÏÎËÖÏÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô×ÙÚËÔÇ
ÈØÕßÔÕÏÃÊÏÕÏÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÑÇÏÚÕÔÈÇÛÓÄÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏÔÇÇÖÇØÔÎÛÕÆÔ®
¬ÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÍÔ×ÙËÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝÚÜÔ
ÞØÎÙÚ×ÔÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ§ÚÄÓÖÑÏÔ

¦ÒÒÜÔËÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ
ÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ"
ÖÏÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÚÜÔª×ÙÜÔ
ÚÕÙßÔÂÛÜÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÚØÜÚÄÙÎÓËÃÕÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÊËÔÁÞËÏËÔÚÕÖÏÙÚËÃ
ÌÕÆÍÃÔËÏÎËÖÃÛËÙÎËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ
ÔÇÑÒËÃÙËÏÇßÚÂÎÚØÆÖÇÇÂÚÇÔ
ÄÓÜÝÇÌËÒÁÝÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÓËÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÒÒËÝÚØÆÖËÝÖÕß
ÇÑÄÓÎÊËÔÁÞÕßÓËËÔÚÕÖÃÙËÏÑÇÒÆÚËØÎÊßÔÇÚÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎËÃÔÇÏ
ÎÙßÔËÞÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ×ÙÚËÓÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎ
ËÖÃÛËÙÎÔÇËÔÚÕÖÏÙÚËÃÚÕÚÇÞÆÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÔßÚÄËÐÄÙÜÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÁÞËÏàÎÚÎÛËÃÚ×ØÇÇÖÄ
ÚÎ-HJLIVVRËÔËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝ
ÖÄÙÕÑÇÒ¦ÛÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔ©ÙÕ
ÈÇØÆÚËØËÝÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÕÏÑßØ×ÙËÏÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖÕÚßÞÃÇÝÚÄÙÕÖÏÕÏÙÞßØÄÛÇËÃÔÇÏÚÕÑÃÔÎÚØÕ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛËÃ®

ÛÇÍÃÔËÏÇÑÄÓÎÖÏÕàÜÚÏÑÄÑÇÛ×Ý
ËÏÙËØÞÄÓÇÙÚËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÚÜÔØÇÍÓ¦ÚÜÔËÔÙßÔÚÕÓÃÇ0V;ßÚÁÝÕÏÙßÙÑËßÁÝ
ÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÏÓËÙÑÕÖÄÔÇËÃÔÇÏ
ÌÛÎÔÁÝÇÒÒ¦ÔÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎ
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Τα «διαβατήρια» της Ντρίτα Τζιόμο προς τη ζωή
Η βράβευση και η συναρπαστική ιστορία της Ελληνοϊταλίδας που έσωσε πολλούς Εβραίους της Θεσσαλονίκης από τους ναζί
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«Κάτω από τη μύτη»
των Γερμανών,
τους προμήθευε
πλαστά έγγραφα ώστε να
αποφύγουν τη μεταφορά
και την εξόντωσή τους
στο Αουσβιτς.
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ÙÖÃÚÏÁØÎÓÕËÃÞËÑÇÚÇÔÚÂÙËÏÙÚÁÑÏÚÕÐÏÑÕÓÇÔ×ÔÑÇÏÒÄÍÜÇßÚÕÆÕÏ
ØÞÁÝÚÕÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÇÔ
ÃÒÇ©ÒÍÇÄÖÕßÕÇÓÖÄÔÏ
ËÃÞËÙÚÂÙËÏÚÕËØÍÇÙÚÂØÏàÜÂÝ®
ÓËÈÇÙÏÑÂÙßÔËØÍ¦ÚÏÊÇÚÎÔÃÊÏÇ
ÂÚÇÔÑÇÏÇßÚÂËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÎ
ÙÚÎÌÛÕØ¦ÚÕßÞØÄÔÕßÇÌÕÆÚÕ
ÏÚÇÒÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕËÃÞËÓËÚÇÌËØÛËÃ
ÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÒÃÍÜÔÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÕÚÄÚËÖØÕÐËÔËÃÕÄÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇàËÏÙÂÓËØÇÌÕØÚÜÓÁÔÎÓËÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÐËÞÇÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎ
ÑÇÏÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÖÕÒÏÚËÃÇÍÏÇÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÖÇÏÐËÑÕØ×ÔÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎàÜÂÚÎÝ¬ÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝÁÒÇÓÉËÄÚÇÔÙÚÎÙËÓÔÂ
ÚËÒËÚÂÚÎÝÈØ¦ÈËßÙÎÝÚÎÔËÔÎÓËØ×ÙÇÓËÄÚÏÎÃÒÇ©ÒÍÇÖÜÒÂÛÎÑË
ÑÇÏÛÇÙÜÛËÃ
¡ÖØ¦ÈÕÙËÇßÚÄÔÖÕßÚÎÔÖÂØËÍÏÇÔÇÚÎÙ×ÙËÏËÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÓÇÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÃÊÏÇ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÑÇÏÙËÁÔÇÜØÏÇÃÕ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß©ßÓÖÁØÚÕØÃÓÕ®ÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆÙÞÕÒËÃÕßÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÈØÇÃÕÏ
ÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÕÖÕÃÕßËÐÕÔÚ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ

ΔΙΕΘΝΗ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Στην Ιμπιζα το ραντεβού,
στη Βιέννη το... διαζύγιο

Το τέλος της Μέι
και η επάνοδος
του Φάρατζ

Τη Δευτέρα αναμένεται
να συζητηθεί η πρόταση
μομφής κατά
της κυβέρνησης,
μετά τις αποκαλύψεις
για τις συζητήσεις
του ακροδεξιού εταίρου
που οδήγησαν σε άρον
άρον παραίτησή του.
ËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔÙßÓÈËÃ
ÇßÚÄÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÒËÐ¦ÔÚËØÈÇÔÔÚËØ¡ÖÁÒËÔÛÇßÖÕÞØËÜÛËÃÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÔÇÊÏÕØÃÙËÏ
ÔÁÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÕÕÖÕÃÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÛÇËÃÔÇÏÕÖÇÒÇÃÓÇÞÕÝÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝ
ÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝ²¦ÏÔÚÝ¢ÃÙËØ
¬ÕÇáÑÄ ÄÓÓÇÚÕß ÕßØÚÝ
ÊÏÇÛÁÚËÏÁÊØËÝÊÎÒÇÊÂÇÑØÏÈ×ÝÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÎÝÕßÒÂÝËÔ×
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÚÇÑÚÏÑÏÙÓÕÃÑÇÏàßÓ×ÙËÏÝÊÎÚÕ-7kÁÞËÏÊÏÇÑÎØÆÐËÏ
ÄÚÏÛÇËÑÊÏÑÎÛËÃÚÕÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕ
ÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÓËÚÎÙÇÌÂÇÖËÏÒÂÙÚËÒÁÞÕßÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖØÕÝ
ÚÕÔ ÕßØÚÝ!©ÖÕÏÕÝÖØÕÙÌÁØËÏ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÒÇÓÈ¦ÔËÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ©ÖÕÏÕÝÙÖÁØÔËÏÊßÙÖÏÙÚÃÇ
ÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÊßÙÖÏÙÚÃÇ®
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÄÓÜÝÊÏËßÑØÏÔÃÙÚÎÑËÄÚÏÊËÔÁÞËÏÑÇÛÕØÏÙÚËÃÇÑÄÓÎÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇ ÒËÏÊÃ®
ÍÏÇÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô:7kÍÏ»
ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝÖÕßÑ¦ÒßÉÇÔÚÕßÝ
ßÖÕßØÍÏÑÕÆÝÛ×ÑÕßÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÖØÄÙÑËÏÔÚÇÏÙÚÕÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÄÑÄÓÓÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝ
ÚÕßÇÑØÕÊËÐÏÕÆÚÁÜÝËÚÇÃØÕßÙÚÎÔ

A.P. / RONALD ZAK

Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός στην Αυστρία – Ανοιγμα Κουρτς στην Κεντροαριστερά
Το διαβόητο ÖÒÁÕÔÈÃÔÚËÕÓËÚÕÔßÙÚØÏÇÑÄÇÑØÕÊËÐÏÄÎÍÁÚÎÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝ-7k²ÇÔÚÝ
ØÃÙÚÏÇÔÚØ¦ÞËÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÓËÚÎÌËØÄÓËÔÎÜÝÇÔÏÉÏ¦
ª×ÙÕßÕÒÏÍ¦ØÞÎÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
¡ÄÙÞÇÝÖØÕÝÚÕ-7kÙÚÎÔÓÖÏàÇÖØÕÑÇÒËÃÖÕÒÏÚÏÑÄÙËÏÙÓÄÙÚÎ
Þ×ØÇ©ÃÊÏÕÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÑÇÏÕ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ ÕßØÚÝ
¦ÊËÏÇÙËÙÚÎÔÕßÙÃÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ßÖÕßØÍÕÆÝÚÕß-7kÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÖÇØÇÏÚÎÛÕÆÔÙßÒÒÕÍÏÑ¦
ÖÒÎÔÚÎÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÄÖÜÝÇßÚÕÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô
2¦ØÏÔ Ô¦ÏÙËÒÎÕÖÕÃÇÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÊÏÇÚÎØËÃ¦ØÏÙÚËÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔ
ª×ÙÕÖØÄËÊØÕÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÑÎØÆÞÛÎÑÇÔ
ÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÚÎËßÚÁØÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÁÞÕßÔÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÛÇÙÚÎØÃÐÕßÔÓÄÔÕÔÕÏ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏ5,6:ÖÕßÁÞÕßÔÓÄÒÏÝÊÁÑÇ
ÁÊØËÝÖÇÏÚËÃÚÇÏÇÖÒÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÍÏÇÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ

Mε εκκωφαντικό³¨ÌÊ¨É³ÓÜØiÈo~ÈKÓ¨ii³ÈÑ~¨ÙÉÂ{ÖÑ³Ø¨Ë³{Ñ.³¨ÒTÉÐÉ³.ÉÐÒ³{Ñ
È¨³Ø0KË³ÉÈ~Ñ³Ño¨Ò×É{³É¨{ÉTÌÐÉÈÐ{Ü{³È¨³ÈÐÉÉÑ¨ÊV×É¨ÌÐÉiØÑ{{Ò,È
Ü{oÒ¨TiÐÉKÜÓÉ{Ø³iåÈ³¨ËÑV¨~ÒÜÉÉÜ{³{~ÌÉ{ÐÌ

Ο ρόλος του ανεξάρτητου Τύπου
Το «Ιμπιζαγκέιτ» ÑÓÙÉ{ÂÉo{ÑÐËÑÑ~ÌÐi×¨ÒÌiÐÑ³{~ÌØÉËÑ{
¨ÌÜØ³È0ÖÈ~Ñ{iÑÉÂÑ¨³iËÑ³ÈÌT{ÐÌ³iåÈ³¨ËÑÑÜÜÒ
~Ñ{ÑÜÜÖVÑ¨Ò³{ØÈ³iÐÑ³{~ÓØ¨ÒÚÉ{ÉØÉ¨{³ÜÊØ³iØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ³È$ËÙ{ØÑ~¨ÙÉÂ{ÌØioÓ³iØÑ~ÑÜÖÉ³ÉËÐÑTKË³É
tÌ¨ÉØu³ÈØÙiÐ{o¨Ò×ÈØ~Ñ{Ñ¨ÑÙÓTÚi~ÉÌ³{¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{ÓÑ
Ð{³{Ñ~Ì³ËÑÒÜoÐÉ³Èoo¨{~ÌV¨KÒÜÜ³ÑØØËÙÑÜÐÒ³È
³Ë~³¨$¨ÐÑV¨³É¨oÒ³i³iØÉÈ¨ÑÍ~ÊØÉ~ÙTÊØ³iØÑÉÜÉÖÚÉ¨iØÙiÐ~¨Ñ³ËÑØxxH_¦>X_R¦>RÃ(¨ÒoÐÑ³{VÓÑ³Ó³{¨É¨³ÒÇ
ÚÑÊ³ÑÉÂÑ{¨É³{~ÒÙÖ~ÜÑÙiÐ{ÉÈÚÉË³i$ÈooÑ¨ËÑVÌÈ0ÖØÉÜÓoTÉ³Ñ{ÑÌ³¨ÚÈÈ¨oÌ~Ñ{³ÈØiÐÉ³Ó¨ÈØ³È~ÑÚÉ³³Ø Ñ~ÒÜÈi³È~ÑÙÒÜÈÊ³ÑÉ×{~³ÊÑ~¨{KØÉÉ{ÙÊÜÉ{³Ö¨oiÉiÉ¨ÉÈi³{~ÊÙiÐ{o¨Ñ×ËÑVÑ~ÌÐi~Ñ{Ñ~Ò{{ÉÂÓ×¨ÑÑ
É{×ÈÜÒÂÉ{ØÉÂÑ{³ËÑØ³iØÒo³iØ¨Ø³Ñ¨Ì³ÑÈ³Ì³i³ÑØ³iØioÊØ0Ì³-x_n_Ì~Ñ{i-º_XX_º²©Rv_<_x²ºnVÈ×{ÜÂÓiÑ
ÑÌ~{Ö³KË³É~Ñ{³iÑÐÑoi³×iÊ³ÈVÉ¨{Óo¨ÑÑÒÜÜ³ÉÐÉÑ~¨ËKÉ{Ñ³{ØÑ¨TÓØÙÉ³ÜoËÑØ³{ØËÉØÑ~ÜÖÚiÑ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÁÔÇÝÏËÔÔÁàÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÂÚÇÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÍÏÇÔÇÑÒËÏÙÚËÃÚÕØÇÔÚËÈÕÆÚÕßÚØ¦ÞËÓËÚÎªÜÙÃÊÇ
ËÖËÔÊÆÚØÏÇÙÚÎÔÓÖÏàÇ
¬ÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÁÑÇÔËÕÏÄÞÇÔ
ÑÕßÔÚÁÔÕßÝÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß-7k
ÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÑÇÏ
ÙÚÕÈÃÔÚËÕËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÔÇËÑÚËÒËÃ
ÞØÁÎÊÏËØÓÎÔÁÇÓËÚÇÐÆÚÕßÎÍÁÚÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝªÜÙÃÊÇÝ
¡ÏÇªÜÙÃÊÇËÖËÔÊÆÚØÏÇÇÑÏÔÂÚÜÔÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÇÖÄÖÇÒÏ¦ÌÃÒÎ
ÓÇÝÓÇÝÖÂØËÚÎÒÁÌÜÔÕÑÇÏÊÂÒÜÙËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕÕÏÑÄÖËÊÄ
ÙÇÝ®ÌÁØËÚÇÏÄÚÏËÃÖËÕÊÏÑÎÍÄØÕÝ
ÙÚÕÔÑÕßÔÚÁÔÕßÝ
©ÃÊÏÕÝÕÚØ¦ÞËÊËÙÓËÆÛÎÑË
ÄÚÏÛÇÈØËÏÖÕÏÕÏÂÚÇÔËÑËÃÔÕÏÖÕß
ÑØÆÈÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔßÖÄÛËÙÎÑÇÏÚÎÈØ×ÓÏÑÎËÑÙÚØÇÚËÃÇ®
ÄÖÜÝÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒËÙËËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßÇÇÖÕÊËÃÐÜÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦
ÓÕßÏ»ÇßÚÄÛÇÇÍÜÔÏÙÚ×®ßÖÕÙÞÁÛÎÑËËÃÊÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÎ
ÙÆàßÍÄÝÚÕß¢ÏÒÃÖÇÖÂØËÚÕÔËÕÍÁÔÔÎÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝÑÇÏÓËÚÇÑÄÓÏÙËÙÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÎÝÊÏÇÉËÆÙÚÎÑËÃÓÇÙÚËÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕß

ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
ÄÒÇ®ÙÞÕÒÃÇÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Î
ÙÆàßÍÄÝÚÕß
ßÙÚØÃÇÚËÒËÃÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÈÇÛÆÚËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÚÎÝ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦©ÏËÏÊÏÑÕÃËÑÚÏÓÕÆÔ
ÄÚÏßÖÄÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇ/HUKLSZISH[[©ÌÏÒÄÊÕÐÕÝÔËÇØÄÝÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÂÒÖÏàË
ËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙßÔÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÎÔÁÇ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏ
ÔÇÁÞËÏÒÄÍÕÙÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßÊÏÇÊÄÞÕßÚÕßÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØ

Με το βλέμμα στις ψήφους
ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÔÇ
ÊÏÇØØÂÐËÏÖÒÂØÜÝÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÓË
ÚÕßÝÇÑØÕÊËÐÏÕÆÝÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔ
ÂÚÇÔÓÄÔÕÔÇÔÏÊÏÕÚËÒÂÝ©ÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÕßÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÞÇÔ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÎÊÏÇÖÄÓÖËßÙÎÚÕß
ÎÍÁÚÎÚÕßÝÓÁÙÜÚÕßÓÖÏàÇÍÑÁÏÚ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÁØËÏÉÂÌÕßÝ
ÙÚÕÊÏÑÄÚÕßÑÄÓÓÇ
©ÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÊÏÇÓÇØ-
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ÚÆØÕÔÚÇÏÚ×ØÇÖÜÝËÔ×ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÄÚÇÔÙßÍÑßÈËØÔÕÆÙÇÔÓË
ÚÕÇáÑÄ ÄÓÓÇÕÙÎÓËØÏÔÄÝÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝßÖÂØÐËÙßÔËØÍ¦ÙÏÓÕÝ
ÑÇÏÒÇÒÃÙÚÇÚÕÝÓËÚ¦ÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝk=7ÑÇÏ
-7kËÊ×ÑÇÏÓÂÔËÝÊËÔËÖÏÞËÃØÎÙËÕÆÚËÓÃÇÌÕØ¦ÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕ:7k
@ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ ÄÚÏ Î ÖØ×ÚÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß ÕßØÚÝÓÄÒÏÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÈÃÔÚËÕÂÚÇÔÔÇ
ÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÕßÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝ
ÇÖÇÃÚÎÙÇÔËÖÃÙÎÓÎÙßÍÍÔ×ÓÎÇÖÄ
ÚÕÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÏÇÚÎÔÇÈ¦ÙÏÓÎ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃÇ
©ÏËÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÎÝÖÎÍÂÝÖÕßÖÇÍÃÊËßÙËÚÕÔ
ÚØ¦ÞËÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÑÇÏËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËßÌ¦ÔÚÇÙÚËÝ!ÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÚÎÔÏÙØÇÎÒÏÔÂ¡ÕÙ¦ÔÚÓÁÞØÏÚÕßÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏÚÕÔËØÓÇÔÄ
ÑÜÓÏÑÄÏÇÔ¡ÖÁÓËØÓÇÔÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÞËÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÕßÈØÏÙÚÏÑÄ
ÖÕÃÎÓÇÑÇÚ¦ÚÕß¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ=MVY=HYV\MHRPZ®
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÏÁÔÔÎÌÇÔÚ¦àËÏÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÇÊÏÁÐÕÊÎ
ÑÇÏÖÕÒÒÕÃËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßàÎÚÕÆÔ
ÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÁÔÇÈÂÓÇÖÃÙÜÄÖÜÝ
Ñ¦ÔÕßÔÑÇÏÕÏÕÓ¦ÊËÝÙÚÕÖØÜÚ¦ÛÒÎÓÇ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞÄÒÏÕÚÕß
²ÁØÓÖËØÚ§ÚØÁÐÒËØÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕßßÙÚØÏÇÑÕÆÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ
2\YPLY© ÕßØÚÝÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏ
ÖÕÒÒ¦ÙÚÎÔËÖÃÊÕÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝ
ÚÕßÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝËÜØËÃÄÚÏ
ÇÔÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÉÎÌÏÙÚËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏ
ÓËÚ¦ÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕß
k=7ÁÌÚÇÙËÚÕ ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ËÔ×ÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇÁÞÇÙË ÚÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÕß
REUTERS, A.P.

Το πολιτικό ÑÕÓÌÕÆàÏÕÙÚÎØËÚÇÔÃÇÁÌÚÇÙËÙÚÕÑÇÚÇÑÄØßÌÕÓËÚÏÝ
ÛËÇÓÇÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÊÏÂÓËØÕß¬ÎÔÁÓÖÚÎÕÏ
ØËÚÇÔÕÃÁÍÏÔÇÔÕÏÖØ×ÚÕÏÓÇàÃ
ÓËÚÕßÝ©ÒÒÇÔÊÕÆÝÖÕßÖØÕÙÂÒÛÇÔÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÍÏÇÚÕËßØÜÖÇáÑÄ
ÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÙÞËÊÄÔÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÉÂÌÏÙÇÔßÖÁØÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÎ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÓËÊ¦ÑØßÇÙÚÇÓ¦ÚÏÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÙÚÏÝÕßÔÃÕß
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝ
ÚÎÝÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÁÐÕÊÕ
ÇÖÄÚÎÔ
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÎÚÁÚÇØÚÎÑÇÏ
ÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ
¡ÁÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÇÖÄÚÎÕßÒÂÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊËÒË¦ÙËÏ
ØÍÇÚÏÑÕÆÝÈÕßÒËßÚÁÝÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô¦ÔÕÏÐËÚÎÔÖÄØÚÇÍÏÇÖÏÕÙÚËÔÂÚËÒÜÔËÏÇÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÍÏÇÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ¬Õ
ÙÚØÇÚÂÍÎÓ¦ÚÎÝÄÓÜÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎ
ÙßÔÇÃÔËÙÎÚÕßÎÍÁÚÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÚÇØÙÃÇßÖÕßØÍ×Ô
ÑÇÏÈÕßÒËßÚ×ÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ¡ÁÏ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔËÐ×ÛÎÙÂÚÎÝ
ÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎ
´ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÕÏÓÁØËÝÚÎÝ
¡ÁÏÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÂÚÇÔ
ÓËÚØÎÓÁÔËÝ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝÄÚÇÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓËËÑËÃÔÇÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝ´ÔÜÙÎÝÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖÕÙÚÕÆÔ
ÚÇÖËÏÔÜÚÏÑÂÂÚÚÇ©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕßÝÁÌËØÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÁÓÖÚÎÁÜÝÚÎÔÁÈÊÕÓÎ
ÛÁÙÎÓËÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÙßÔÚØÏÈÂÍÏÇ
ÑÄÓÓÇËÐÕßÙÃÇÝÚÎÖØ×ÚÎÛÁÙÎËØÞÄÚÇÔÓËÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦
ÇÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÚÕÔÁÕ ÄÓÓÇ)YL_P[ÚÕß§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚà
ÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃÖÒÁÕÔÑËÔÚØÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÞ×ØÕ
ËÑÚÃÔÇÐÎÚÕßÔËÕÙÆÙÚÇÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÔ
ÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔ

ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÄÓÓÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÚÇÏØËÃÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝ
ËßÛÆÔÎÝÖÕßÏÊØÆÛÎÑËÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÓËÊÏÓËÒÁÝÚÕÔ¢¦ØÇÚàÑÇÏÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇªÃÚÙÇØÔÚ¬¦ÏÝÑÇÛÄÒÕßÓÁÒÎÑÇÏ
¦ÌÛÕÔËÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÇÖÄ
ÖÕÒßËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÕßÙÑÒÎØÕÆÛÇÚÙËØÏÙÓÕÆ

Στρατηγική
ÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÕßÝÄØÕßÝÚÕß
ÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÕ¢¦ØÇÚàÁÖËÏÙËÚÕßÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÄÚÏÚÕÓÄÔÕ
)YL_P[ÖÕßÇÐÃàËÏÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃËÃÔÇÏÎ¦ÚÇÑÚÎÁÐÕÊÕÝÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÛÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇ®
ÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ®ßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇ®

Ενισχύεται
το ενδεχόμενο άτακτου
Brexit χωρίς
συμφωνία, φαβορί
ο Τζόνσον για την ηγεσία των Συντηρητικών
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ®ËÃÔÇÏÕÏÄØÕÏÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙË
ÓÏÇÓËØÃÊÇÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÖÕßÁÞËÏÈØËÛËÃÙÚÏÝÙßÓÖÒÎÍ¦ÊËÝÚÎÝÖÒÎÍÜÓÁÔÎÝÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝÚÎÝÇÖÕÈÏÕÓÎÞ¦ÔÏÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊßÙÖØÇÍÃÇÝ
ËÃÊÎÙÎÍÏÇÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÞÇÒßÈÕßØÍÃÇÝ)YP[PZO:[LLSÓËÖÏÛÇÔÂ
ÇÖ×ÒËÏÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÂÚÇÔÈÕÆÚßØÕ
ÙÚÕÉÜÓÃÚÕß
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÛÇÊßÙÑÕÒÁÉËÏ
ÄÓÜÝÍÏÇÚÕÔ¢¦ØÇÚàÇÔÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃËÖÏÒÁÐÕßÔÜÝÊÏ¦ÊÕÞÕ
ÚÎÝ¡ÁÏÚÕÔÕÖÇÊÄÚÕßÑÇÛÇØÕÆ
)YL_P[ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÕÕÖÕÃÕÝ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÜÝÇÊÏÇÌÏÒÕÔÃÑÎÚÕÌÇÈÕØÃËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕËÔÄÝ¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÛÇÁØÛËÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÕÒÆÖÏÛÇÔÁÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÕÏ
ÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÄÒÇÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇÇÔÕÏÑÚ¦ÙËÁÔÇËÔÚËÒ×ÝÇÙÚÇÛÁÝÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕ
REUTERS, A.P.

REUTERS/TOBY MELVILLE
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O Nάιτζελ Φάρατζ Ò~iÉÊÙi³É~Üo{~Ì³ÈÙ{~ÑËÐÑV~ÑÚØ{ÉÈw
¨É~ÜoÓØ³i¨É³ÑËÑÙ{ÉÂÊTÚiÑ³i(ÓÐ³i¸´ÑÎÈV~Ñ{³¨Ñ
É¨{ÐÓÉ{ÑÉ{KÉKÑ{ÚÖ{ÙiÐ~ÊÉ{Ø

Αντιμέτωπος με πάνω από 400 χρόνια κάθειρξη ο Αβενάτι

Η Στόρμι ΝτάνιελςÐÉ³Ò{~ÜåKÉÒ³{³ÜÉÈ¨Ì³iØV³¸Æd

Νέες κατηγορίες ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÊÏÑÎÍÄØÕÝ¡¦ÏÑÒÈËÔ¦ÚÏ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÙÑÂÛÎÑËÊÃÜÐÎÍÏÇ
ßÖËÐÇÃØËÙÎËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÖËÒ¦ÚÏÙÙ¦ÝÚÕßÚÎÝÖÕØÔÕÙÚ¦ØÚÄØÓÏ§Ú¦ÔÏËÒÝÑÇÏÍÏÇËÑÈÃÇÙÎÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô5PRL
ËÏÙÇÍÍËÒÃÇÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ
ÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÕÔÞØÕÔÕÈËÔ¦ÚÏÍÏÇßÖËÐÇÃØËÙÎÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÎÔ§Ú¦ÔÏËÒÝÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÖÕÒßÚËÒÂÚÕßÊÏÇÈÃÜÙÎÖÕßÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓ¦ØÑÇÝ-LYYHYP©
ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝßÖËÐÇÃØËÙËÚÕ
ÖÕÙÄÔÇßÚÄÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇ
Ò¦ÈËÏÎ§Ú¦ÔÏËÒÝÜÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂ
ÍÏÇÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÊÃÜÐÎ
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎ5PRLÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÈËÔ¦ÚÏ

Ο δικηγόρος
κατηγορείται για
υπεξαίρεση κεφαλαίων
της Στόρμι Ντάνιελς
και για δεκάδες ακόμα
υποθέσεις.
ÔÇÒ¦ÈËÏËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô
ËÑÈÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÎÓËÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝ
ÍÏÇÊÂÛËÔÖÇØ¦ÔÕÓËÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝ
ÓËÍ¦ÒÜÔÞØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖÕÙ×ÔÙË
ËÖÃÊÕÐÕßÝÖÇÃÑÚËÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÖØÜÚ¦ÛÒÎÓÇÓÖ¦ÙÑËÚ
©ÈËÔ¦ÚÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏËÖÃÙÎÝ
ÊËÑ¦ÊËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÙÚÎÔÄÚÏÇ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÍÏÇßÖËÐÇÃØËÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÖËÒ¦ÚËÝÚÕß

ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ÚÕßËÐÄÊÜÔ¦ÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÛËÃÕ
ÖØ×ÎÔÊÏÑÎÍÄØÕÝÚÎÝÚÄØÓÏ§Ú¦ÔÏËÒÝÑÏÔÊßÔËÆËÏÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄÞØÄÔÏÇÑ¦ÛËÏØÐÎÝ
©ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝÇØÔËÃÚÇÏ
ÚÎÔËÔÕÞÂÚÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÑËßÜØÃÇÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÔÚÏÓÜØÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕßÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÎÔ§Ú¦ÔÏËÒÝÑÇÏÔÇÇÙÑÂÙËÏÕÐËÃÇÑØÏÚÏÑÂ
ÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ§Ú¦ÔÏËÒÝ
ÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃÄÚÏÁÒÇÈËÇÓÕÏÈÂ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÙÏÜÖÂÚÎÝÍÆØÜÇÖÄËÐÜÙßàßÍÏÑÂÙÞÁÙÎÖÕßËÃÞËÓËÚÕÔ
¬ØÇÓÖÚÕÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÕß
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇØÔËÃÚÇÏ
ÄÚÏËÃÞËÊËÙÓÄÓËÚÎÔÖÕØÔÕÙÚ¦Ø
©¡¦ÏÑÒÈËÔ¦ÚÏÑÇÚÇÞØ¦ÙÚÎ-

ÑËÑÇÏÖÇØÇÈÃÇÙËÚÕÔÄØÑÕÚÕß
ËÐÇÖÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖËÒ¦ÚÏÙÙ¦ÚÕß
ÔÚÃÔÇÚÎÔËÑÖØÕÙÜÖÂÙËÏÓËÚÕÔ
ÖØÁÖÕÔÚÇàÂÒÕËÖÁÒËÐËÔÇÚÎÔ
ËÐÇÖÇÚÂÙËÏÑÇÏÔÇÚÎÔÑÒÁÉËÏ®
ÇÔÁÌËØËÙËÞÛËÙÏÔÁÝÚÕßÊÎÒ×ÙËÏÝÕËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ¬àÄÌØÏ¡ÖÁØÓÇÔ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÚÄØÓÏ§Ú¦ÔÏËÒÝ
ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÄÔÕÓÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÃÔÇÏÚÁÌÇÔÏ ÒÃÌÕØÔÚÓËÚÃÚÒÕÒÂØËÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝ®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕØÏÔ
ËÓÖÒÇÑËÃÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÕßÖËØÏÖÁÚËÏËÝÕÈËÔ¦ÚÏÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝËÑÖÕÓÖÁÝËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏËÔÊËÞÄÓËÔÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕ
ÓËÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝ
REUTERS
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Το μεγαλύτερο φακέλωμα στην Ιστορία
Πληθαίνουν οι φωνές και οι αντιδράσεις για την καταγραφή και «αξιοποίηση» προσωπικών δεδομένων από Αρχές και εταιρείες
Τη Δευτέρα, ÓÃÇÊÃÑÎÕØÄÙÎÓÕÐËÑÃ
ÔÎÙËÙÚÎØËÚÇÔÃÇ©ÞØÕÔÕÝÔÚ
¡ÖØÃÚàÏÝÖØÕÙÁÌßÍËËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ©ßÇÒÒÃÇÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÚÕßÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄ
ÖËàÄÊØÕÓÕÚÕß ¦ØÔÚÏÌÇÖÄÇÙÚß
ÔÕÓÏÑÂÑ¦ÓËØÇÖÕßÇÔÇÒÆËÏÈÏÕÓË
ÚØÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙßÔÏÙÚ¦ÖÇØÇÈÃÇÙÎ
ÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕßàÜÂÝ
©¡ÖØÃÚàÏÝÛË×ØÎÙËÄÚÏÎÓË
Ú¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÑÒËÏÙÚÕÆ
ÑßÑÒ×ÓÇÚÕÝÙÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÖÕßÇÔÇ
ÒÆÕßÔÈÏÕÓËÚØÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØÂßÖÄÛËÙÎ¡ËÚÕÒÕ
ÍÏÙÓÏÑÄÇßÚÄÕÏØÞÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÍÔÜØÃàÕßÔÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÄÔÕÓÇ
ËÖ×ÔßÓÕÎÒÏÑÃÇÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇ

ÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÔÛØ×
ÖÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝ
Þ×ØÕßÝËÔ×ÚÕÙÑÇÔ¦ØÏÙÓÇÚÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÊËÔÍÃÔËÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÑÇÚÇàÎÚÕÆÓËÔÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇ
ÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÕÏØÞÁÝ¦ÚÕÓÇÓË
ÖÏÛÇÔÁÝÉßÞÏÑÁÝÊÏÇÚÇØÇÞÁÝÂÔÇ

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε 36χρονος στη Νότια Ουαλλία κατά
της αστυνομίας και της
χρήσης κάμερας ανάλυσης βιομετρικών στοιχείων σε δημόσιο χώρο.

ËÐÇÑØÏÈ×ÙÕßÔÓÇàÏÑ¦ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÄÒÜÔÄÙÕÏÇÙÑÕÆÔÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏ
ÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙËÓÃÇ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇßÚÂÚÇÏØÏ¦àËÏ
ÙËÁÔÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÛÁÙÎÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÓÇÝ®ËÃÖË
ÎÙßÔÂÍÕØÕÝÚÕß¡ÖØÃÚàÏÝ¡ÁÍÑÇÔ
ÑÕÆÒÔÚÏÔÚÕÃÊÏÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÑÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
ÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇß
ÚÂÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃ
ÙÑÕÄÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÖÕÒÒÕÃÖØÕ
ÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÚÎÝÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÔÇ
ÍÃÔËÏÕÖØ×ÚÕÝÊÂÓÕÝÖÕßÇÖÇÍÕ
ØËÆËÏÚÎÔÞØÂÙÎÚÎÝÇßÚÄÓÇÚÎÝ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÇÖÄÚÏÝ
ØÞÁÝÐÇÑÕÒÕßÛËÃÜÙÚÄÙÕÔÇ
ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎÞØÂÙÎÚÎÝÚËÞÔÕ
ÒÕÍÃÇÝÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏ

«Αντάρτικο» εντός της Amazon
ËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÎÙßÙÑËßÂÁÞËÏ
ÍÃÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÛËÒÑÚÏÑÂÍÏÇÚÇ
ÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔËÚÂÙÏÇ
ÍËÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎÚÎÝTHaVU
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖÕßËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕ
ÔÇÓÁÚÕÞÕÏËÏÙÂÍÇÍÇÔÑÇÏÓÃÇÖØÄ
ÚÇÙÎÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
àÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÔÇÊË
ÙÓËßÛËÃÙÇÌ×ÝÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÇÔÛØÇÑÏÑÕÆÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÄÝÚÎÝ
©ÆÚËÇßÚÂÁÍÏÔËÇÖÕÊËÑÚÂ

Της NATASHA SINGER

THE NEW YORK TIMES
Το λογισμικό ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÕØ
ÍÇÔ×ÙËÜÔÇÚÕÓÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÈÕßÒËßÚ×Ô¬×ØÇÎ(THaVU
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÖØÕ
ÓÎÛËßÚÁÝÚÎÝÔÁÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊÁ
ÞËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÖÏÁÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÝ
©ÏÓÁÚÕÞÕÏÑÇÚÁÛËÙÇÔÊÆÕÖØÕ
Ú¦ÙËÏÝÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÙÚÕËÚÂÙÏÇÍË
ÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÕ
Ï¦ÚÒÇÒÒ¦ÇÓÌÄÚËØËÝÑÇÚÇÉÎÌÃ
ÙÚÎÑÇÔÖØ×ÚÎÇÖÇÍÄØËßËÙÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÔÇÖÜÒËÃÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÔÇ
ÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÚÕ(THaVU
9LRVNUP[PVUÙËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝßÖÎ
ØËÙÃËÝËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÁÑØÏÔËÖÜÝÎÚËÞÔÕÒÕ
ÍÃÇÊËÔÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔÖÇØÇÈÃÇ
ÙÎÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÊËÆÚËØÎàÎÚÕÆÙËÇÖÄÚÎÔËÚÇÏ
ØËÃÇÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏËÏÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÛÇËÐËÚ¦àËÏÙËÖÕÏÕÈÇÛÓÄ
ÚÕ9LRVNUP[PVUÇÖËÏÒËÃÚÇÇÚÕÓÏ
Ñ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÄÖÜÝ
ËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÈÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÕßÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ

Η επιστολή

Ο ιδρυτής ³iØÝ>Å0ÇÉ×
ÓÇØtÇÒ¨É{uËÙ{Øo{ÑÑ
¨KÒÜÉ{Ð{ÑÉ~ÙTÊ³iØÉ×Ñ¨ÐoÊØ+_}nx²x

Πίεση, αλλά όχι υποχρέωση

Αντιδράσεις από μερίδα
μετόχων για το σύστημα
αναγνώρισης προσώπου
της εταιρείας,
Rekognition, και τους
κινδύνους που κρύβει.

©ÏÊÆÕÖØÕÚ¦ÙËÏÝÊËÔÂÚÇÔÊË
ÙÓËßÚÏÑÁÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÊËÔÇÖÇÏÚÕÆÙÇÔÇÖÄÚÎÔËÚÇÏ
ØËÃÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÊØ¦ÙÎ¥ÙÚÄÙÕ
ÖØÕÙÁÛËÙÇÔÖËØÇÏÚÁØÜÊÆÔÇÓÎ
ÙÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×
ÖÕßÇÖÄËÑÒËÍÓÁÔÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆ
ÞÕßÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÃÔÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÄßÖÇÒ
ÒÂÒÕßÝÚÎÝ(THaVU

6ÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÚÎÝ
(THaVUÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÑÇÏÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÇÑÚÏÈÏÙÓÕÆÓËÚÇ
ÐÆÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÚÜÔÓËÍÇÒÆÚË
ØÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÕÒÕÙÙ×ÔÁØßÙÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
¦ÙÑÎÙÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔ
WWSLÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÏÙÞßØÄ
ÚËØËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÒÁÍÞÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÍÏÇÚÇP7OVULZÖØÕ

 THaVU ÙË ËÖÏÙÚÕÒÂ ÚÎÝ
ÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂ ËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦Ý
ÚÜÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÇÔÁÌË
ØËÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÕß9LRVNUP[PVUÇÖÄ
ÚÏÝÊÏÜÑÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÑÏÄÚÏÊËÔÇÖËÏÒËÃÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
¬ÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝ
ÖØÕÙ×ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚËÞÔÎ
ÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÍÏÇÔÇÙÇØ×ÙÕßÔÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÔÄÝ¦ÍÔÜÙÚÕßÖØÕ
Ù×ÖÕßÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÒÕÍÏÙÓÏ
ÑÄÙßÍÑØÃÔËÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÕß¦ÍÔÜÙÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÓËÓÏÇ
È¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦
ÔËÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÍÔÜÙÚ×Ô
ÖØÕÙ×ÖÜÔÔÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕÖØÄÙÜÖÕ
©ÏßÖÁØÓÇÞÕÏÚÎÝÔÁÇÝÚËÞÔÕÒÕ
ÍÃÇÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÈÕÎÛ¦ÚÏÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÃ
àÕßÔßÖÄÖÚÕßÝÑÇÏÔÇÈØÃÙÑÕßÔ
ÇÍÔÕÕÆÓËÔÇÖÇÏÊÏ¦©ÏÖÕÒÁÓÏÕÃÚÎÝ
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÖÜÝËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÜÞÛÕÆÔÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÊÏÇÊÎ
ÒÜÚÁÝÑÇÏÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÚÇ
ÖÇÚ×ÔÚÇÝÚÕÊÏÑÇÃÜÓ¦ÚÕßÝÙÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÒÄÍÕßÑÇÏÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝ

ÕÖÕÃËÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦¬ÕÒÕÍÏ
ÙÓÏÑÄÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÍÃ
ÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
ÙÚÎÔÇÔÃÞÔËßÙÎÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÙÑÁÉËÜÔÑÇÏÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÓËÇÖÕÚÁ
ÒËÙÓÇÔÇÇÖÕÚËÒËÃÑØÃÙÏÓÕËØÍÇ
ÒËÃÕÙÚÇÞÁØÏÇÄÙÜÔËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÔÇ
ËÖÎØË¦ÙÕßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÖØÕÝÙß
ÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÂÖÕ
ÒÏÚÏÑÁÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÒÒ¦ÖÕÏÕÏ
ËÃÔÇÏÇßÚÕÃÑÇÏÖ×ÝÇÑØÏÈ×ÝÒËÏ
ÚÕßØÍÕÆÔ"ÁØÕßÓËÖ×ÝÇÑØÏÈ×Ý
ÓÇÝÖÜÒÕÆÔÑÇÏÓÇÝÇÍÕØ¦àÕßÔ
ÚÕ-HJLIVVRÎ(THaVUÎ(WWSL
ÑÇÏÎ.VVNSL"
ÕÚÁÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙÚÕØÃÇ
ÊËÔßÖÂØÞËÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÙßÙÙ×
ØËßÙÎÇÙÆÓÓËÚØÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏ¦ØÇ

ÇÙÆÓÓËÚØÎÝÏÙÞÆÕÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÎ
ÕÓÄÚÏÓÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÎÝÙÞÕÒÂÝ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕßÖÇ
ÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß²¦ØÈÇØÔÚÕÙ¦ÔÇ
ÕÆÞÕÈÁØÕßÔÙÞËÊÄÔÚÇÖ¦
ÔÚÇÍÏÇËÓ¦ÝÊËÔÐÁØÕßÓËÙÞËÊÄÔ
ÚÃÖÕÚÇÍÏ»ÇßÚÕÆÝ®

ÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ¶ÇÒ
Ò¦ÕÏÔÄÓÕÏÛÇËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÓÕÏÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎ
ÞØÂÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÌÕÆÇßÚ¦
ÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔ
ÃÔÇÏÓ¦ÚÇÏÕÔÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏ
ÇÌÕÆÕÏØÞÁÝÂÕÏËÚÇÏØËÃËÝÐËÑÏ
ÔÂÙÕßÔÔÇÙÑÇÔ¦ØÕßÔÑÇÏÔÇÇÔÇ
ÒÆÕßÔÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÄÒÕßÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙßÔÊÁÕÔÚÇÝ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇßÚ¦ÓËÄÒËÝÚÏÝßÖÄ
ÒÕÏÖËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÔÚÒÕÆÔ
ÍÏÇÚÕÔÑ¦ÛËÁÔÇÇÖÄËÓ¦ÝËÔÙßÔË
ÞËÃÇÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÇßÚÂÊÆÔÇÓÎÓÄÔÕÍÏÇÇÍÇÛÕÆÝ
ÙÑÕÖÕÆÝ©ÖÜÝËÃÖËÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕß-YLL:VM[^HYL-V\UKH[PVUªÃ
ÚÙÇØÔÚÚ¦ÒÓÇÔÎÓÄÔÎÇÙÌÇÒÂÝ
È¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕß
ÊËÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÖÕÚÁ

Συναίνεση με «σεντόνια»
ÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝÕÞßØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎÖÕßÖÇ
ØÁÞÕßÔÕÏÞØÂÙÚËÝßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÙËÔÚÄÔÏÇ®ÍËÓ¦ÚÇÄØÕßÝÖÕßÊËÔ
ÊÏÇÈ¦àÕßÔÖÕÚÁÜÝÓÏÇËÖÃÌÇÙÎ
ÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ¦ÍØÏÇÊÆÙÎ®
ÚÎÝÖÏÕÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÝÓÇàÏÑÂÝËÑ
ÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕ
ÓÁÔÜÔÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÃÍÕßØÇÛÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÔÄÓÕÏÑÇÏ
ÑÇÔÄÔËÝÄÙÕÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÚÕ

«Μεγάλος Αδελφός» σε 4 ρόδες
Του BILL HARVEY

THE NEW YORK TIMES
Tα σημερινά ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙÚÎÔÖØÇÍ
ÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÁÐßÖÔÇÑÏÔÎÚ¦
Ö¦ÔÜÙËØÄÊËÝÏÇÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝ
ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄÓÇÚÎÖÁÊÎÙÎ
ÒËÖÚÕÓËØËÃÝÕÊÎÍÃËÝÖÒÕÂÍÎÙÎÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÖØÕÎÍÓÁÔÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÚÕßÝÄÒÇ
ÇßÚ¦ÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÖÒÁÕÔÓÖÕ
ØÕÆÔÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÊÏÇØÑ×Ý
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÇÕÞÂ
ÓÇÚ¦ÓÇÝ¬ÇÙÎÓËØÏÔ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ËÃÔÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÇÓËÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÒËÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÙÚÁÒÔÕßÔÊÏÇØÑ×Ý
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÕß
ÕÞÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÙßÔÚÂØÎÙÂÚÕß
ÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÂ
¥ÙÚÄÙÕÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÇßÚÕÑÃÔÎ
ÚÇÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÓÄÔÕÚÕÙÜÓÇÚÏ
ÑÄÓÇÝÈ¦ØÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÙÇÑÏÒ¦
È¦ÒÇÓËÔÜØÃàÕßÔÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇ
ÕÊÎÍÕÆÓËÖÕÆÑÇÚÕÏÑÕÆÓËÖÄÙÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÁÞÕßÓËÑÇÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÒÎ
ØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓÇÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÖ¦ÒÏÙßÔÊÁÙÕßÓË
ÚÕÑÏÔÎÚÄÓËÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÚÄÚË
ÓÇÛÇÃÔËÏÑÇÏÓËÖÕÏÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜ
ÔÕÆÓËÑÇÏÙËÖÕÏÕßÝÙÚÁÒÔÕßÓË
ÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÕÏÕÝÄÓÜÝÑÇÚÁÞËÏÑÇÏÚËÒÏÑ¦
ËÒÁÍÞËÏÇßÚÂÚÎÔÖÒÎÛ×ØÇÚÜÔ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔ"¬ÕÛÁÓÇÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎ
ÙÃÇÝÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÛÕÒÄÑÇÛ×ÝÕÏÕÊÎÍÕÃÙßÔÂÛÜÝ
ÖÇØÇÞÜØÕÆÔÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÓËÑÇÒ¦ÑØßÓÓÁÔÕßÝÄØÕßÝÙÚÇ
ÙßÓÈÄÒÇÏÇÇÍÕØ¦ÝÂËÔÕÏÑÃÇÙÎÝ
ÖÃÙÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÍÔÜÙÚÕÚÏ
Ñ¦ÔÕßÔÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃ
ËÝÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏ
ÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏ

SHUTTERSTOCK

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Tα δεδομένα ÑÌ~{i³Ê¨ÉØ~Ü
ÉËÑ{{ÚÑÌ³É¨Ñ×³ÒÈ³{Ø
ÉËiÐÉØÑ³{¨ÉËÉØÑ¨ÒÉ
ÑÉÂÒ¨³i³ÑÈÉ¨oÉËÑ

Τα «συνδεδεμένα» και
τα αυτόνομα αυτοκίνητα
θα γνωρίζουν
ανησυχητικά πολλές
λεπτομέρειες για
τον ιδιοκτήτη τους.
ÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ¬Ç
ÙÎÓËØÏÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÇ®ÇßÚÕ
ÑÃÔÎÚÇÑÇÏÚÇÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÇßÚÄ
ÔÕÓÇÕÞÂÓÇÚÇÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏ
ÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÙÚÎÙßÒ
ÒÕÍÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÁÞÕßÔ
ÄØÏÇ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÕÊÎÍÎÚÏÑÁÝÙÇÝÙßÔÂÛËÏËÝ¶ÖÄÙÕ
ÍØÂÍÕØÇÕÊÎÍËÃÚËÖÄÙÕÙÑÒÎØ¦

ÖÇÚ¦ÚËÚÕÌØÁÔÕÇÔÌÕØ¦ÚËÖ¦
ÔÚÇÚÎà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ¶ÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÒÆ
ÚÏÓÇÙÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÚËÔÇÇÖÕÚØÁÉËÚË
ÚÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÂÚÕßÝ
©ÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇÔÇ
ÓÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙÕßÔÄÚÏÑ¦ÚÏÛÁ
ÒËÏËÖÏÙÑËßÂÂÄÚÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ËÏÍÏÇÙÁØÈÏÝÐÇÏÚÃ
ÇÝÚÎÝÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÝÖÕ
ÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÚÜÔØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÈÒÇÈ×Ô
ÑÇÏÚÕÙÁØÈÏÝ

Ο έλεγχος των δεδομένων
©ÚÇÔÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃ
ËÝËÒÁÍÞÕßÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÖÕÏÇÙßÔËØÍËÃÇÛÇÚÇ
Ò¦ÈÕßÔØÕÌÇÔ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÓËÍÇ
ÒÆÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÚÇÊÏÇÔËÃ
ÓÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÖÇØ¦ÙËÇÔËÐ¦ØÚÎ
ÚÇÙßÔËØÍËÃÇ
ÂÓËØÇßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÙßÔËØÍËÃÇ
ÙÚÏÝÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÎÔ
ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂ
ÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÈÒ¦ÈÎÒÒ¦ÞÜØÃÝ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÇß
ÚÕÑÏÔÂÚÕßÊÕßÒËÆÕßÔÙÚÇÚßÌÒ¦
ÇÌÕÆÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÔÚÏÝÊÏÇ
ÍÔÜÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÞØËÏ¦
àÕÔÚÇÏÒÆÙÎÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÇÖÒÂ
¬ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇËÒÁÍÞËÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇËÔÄÝÕÞÂÓÇ
ÚÕÝËÃÔÇÏÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÚÕßßÚÄÝÂ
ÇßÚÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÇÊË
ÊÕÓÁÔÇÖÕßËÑÖÁÓÖËÏÚÕÄÞÎÓÇÔÇ
ÁÞËÏÚÕÔÁÒËÍÞÕÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏ
ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇÚÇÊËÏ
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Μυστικές
συνομιλίες
μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας
Στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων
στην Ανατολική Μεσόγειο και στον
Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές δυνάμεις,
καθώς και διάφοροι περιφερειακοί
παράγοντες θέτουν επί τάπητος το
μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Η
Τεχεράνη αρχίζει να προγραμματίζει
τα πρώτα βήματα διαπραγμάτευσης
με τις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που η
Ουάσιγκτον επιχειρεί να φέρει κοντά
την Τουρκία με τους Κούρδους, ταυτόχρονα, η Άγκυρα συνομιλεί με
τη Δαμασκό. Τουρκική πηγή, που
δεν επιθυμεί να κατονομαστεί, τονίζει ότι η ευρύτερη περιοχή διανύει
μια περίοδο που οι μυστικές υπηρεσίες διάφορων κυβερνήσεων επιχειρούν να προλάβουν τις εξελίξεις
που τρέχουν ταυτόχρονα σε πολλά
ανοιχτά μέτωπα.
Οι τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, στο Ιράκ και στη Συρία
φέρνουν τις ΗΠΑ στο κατώφλι μιας
ανοιχτής, γενικευμένης στρατιωτικής αναμέτρησης. Οι πρόσφατες
επιθέσεις σε διάφορα σημεία της
περιοχής, οι οποίες στρέφονται
κατά των αμερικανικών συμφερόντων και των συμμάχων των ΗΠΑ,

ανεβάζουν την ένταση σε επικίνδυνα επίπεδα. Η Ουάσιγκτον εντατικοποιεί την πίεση που ασκεί
στην Τεχεράνη, στέλνοντας πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην
περιοχή.
Παρά τους έντονους ρυθμούς
με τους οποίους κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο, η οποία
δεν αποκλείεται να στείλει στα ύψη
την τιμή του μαύρου χρυσού, τόσο
η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη
προβαίνουν σε προσεκτικές τοποθετήσεις και δηλώσεις. Ο θρησκευτικός αρχηγός του Ιράν, ο πρόεδρος
και οι αξιωματούχοι της Ισλαμικής
Δημοκρατίας ξεκαθαρίζουν ότι δεν
στοχεύουν σε ανοιχτή στρατιωτική
αναμέτρηση με τις ΗΠΑ. Παρόμοιο
είναι το μήνυμα και του προέδρου
των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και
αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δηλώνουν ότι στόχος
τους δεν είναι ένας νέος, περιφερειακός πόλεμος στον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εντατικοποιούν
την πίεση που ασκούν στην Τεχεράνη για να υποχρεώσουν την ιρανική κυβέρνηση να επιστρέψει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
για νέο γύρω συνομιλιών, τους

Εκτός από τον άξονα ΗΠΑ-

Η Τεχεράνη αρχίζει να προγραμματίζει τα πρώτα βήματα διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που η Ουάσιγ-

κτον επιχειρεί να φέρει κοντά την Τουρκία με τους Κούρδους.








Ο Ντόναλντ Τραμπ
και αξιωματούχοι της
αμερικανικής κυβέρνησης δηλώνουν ότι στόχος
τους δεν είναι ένας νέος,
περιφερειακός πόλεμος
στον Περσικό Κόλπο.
όρους του οποίου θα επιβάλλει ο
πρόεδρος Τραμπ. Η Τεχεράνη από
την άλλη δέχεται διάφορες αντιπροσωπείες και διαμεσολαβητές,
με δυτικές μυστικές υπηρεσίες και
εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων
να επιχειρούν να φέρουν το Ιράν
και τις ΗΠΑ εκ νέου στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων. Οι πρώτες
πληροφορίες από την Άγκυρα και
άλλες πρωτεύουσες της περιοχής
δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες διαμεσολαβήσεις έχουν ήδη σημειώσει
μερική επιτυχία με τις δύο πλευρές

να δείχνουν ενδιαφέρον για νέο
κύκλο επαφών και συνομιλιών. Η
Τεχεράνη από την πλευρά της θέτει
ως προϋπόθεση για την επίσημη
έναρξη του διαλόγου ότι οι ΗΠΑ
πρέπει να περιορίσουν την στρατιωτική πίεση που ασκούν στο Ιράν.

Τουρκοκουρδικός διάλογος
Μυστικές συνομιλίες λαμβάνουν
χώρα σε ακόμη ένα ανοιχτό μέτωπο
της περιοχής. Η Τουρκία συνομιλεί
με τους Κούρδους με τη διαμεσολάβηση του αμερικανικού παράγοντα με τη βοήθεια τρίτων παραγόντων. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να
καταλήξουν σε κοινό οδικό χάρτη
για το βόρειο τμήμα της Συρίας. Οι
Κούρδοι επιδιώκουν την αναγνώριση
της αυτονομίας τους σε αυτό το κομμάτι της Συρίας, την ώρα που η Άγκυρα επιχειρεί να εξασφαλίσει τη
δική της εθνική ασφάλεια στα «ευαίσθητα» σύνορα Τουρκίας-Συρίας.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο
κύκλο μυστικών συνομιλιών δια-

δραματίζει ο στενός συνεργάτης
του Αμερικανού προέδρου, Τζέιμς
Τζέφρεϊ, ο οποίος μέσω της συνεννόησης της Άγκυρας με τους Κούρδους επιχειρεί να αποφύγει την
κορύφωση της έντασης στο βόρειο
τμήμα της Συρίας και να πλήξει
τη συνεργασία της Άγκυρας με τη
Μόσχα.
Παράλληλα με τις συνομιλίες
που αφορούν τις εξελίξεις στο βόρειο
τμήμα της Συρίας, στο νησί Ιμραλί
του Μαρμαρά, εκπρόσωποι του
τουρκικού κράτους και νομικοί συνομιλούν με τον φυλακισμένο ηγέτη
του κουρδικού κινήματος, Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Η Τουρκία, μέσω της
δράσης και των μηνυμάτων του κ.
Οτσαλάν, επιχειρεί να τερματίσει
το μεγάλο κύμα απεργιών πείνας
των Κούρδων πολιτικών και ακτιβιστών, να προσεγγίσει εκ νέου
τους Κούρδους εν όψει των κρίσιμων
δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη και να ασκήσει πίεση
στους Κούρδους της Συρίας.

Ιράν και Τουρκίας-Κούρδων
μυστικές συνομιλίες διεξάγονται αυτήν την περίοδο και
στον άξονα Δαμασκού-Άγκυρας. Ως γνωστόν οι δύο πρωτεύουσες διατηρούσαν στενές σχέσεις και συνεργασία
μέχρι την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Από
το 2011 μέχρι σήμερα, η Συρία και η Τουρκία έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα,
με την τελευταία να κατέχει
ντε φάκτο εδάφη της γειτονικής χώρας και να επιμένει για
την επιβολή των δικών της
όρων για την επίλυση του
προβλήματος της Συρίας. Για
την άρση του αδιεξόδου, λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, στενός συνεργάτης του Τούρκου
προέδρου συνάντησε τον
πρόεδρο της Συρίας και έθεσε επί τάπητος το μέλλον της
περιοχής. Η συνομιλία του
αρχηγού των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών Χακάν
Φιντάν με τον Μπασάρ Αλ
Ασαντ πλέον έχει επιβεβαιωθεί εμμέσως από την Άγκυρα, τον ίδιον τον Ασαντ και
τρίτους παράγοντες. Οι τελευταίες πληροφορίες της
«Κ» θέλουν τους δύο άνδρες
να έχουν εστιάσει κυρίως
στην τροπή των εξελίξεων
στο βόρειο τμήμα της Συρίας
και στο τελικό καθεστώς των
Κούρδων της χώρας. Παρά το
μεγάλο χάσμα που χωρίζει τις
δύο πλευρές, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ και του
Ιράν, Δαμασκός και Άγκυρα
παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για τη συνέχιση του διαλόγου
με τη διαμεσολάβηση της
Ρωσίας και του Ιράν.

ΠΑΜΕ

ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ερντογάν
«συνομιλεί»
με Ασαντ

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
στον Περσικό Κόλπο τίθενται επί τάπητος
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
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Νίκησε τους δαίμονές της η ΑΕΛ
Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν ούτε κατάρες, ούτε μάγια, μόνο δίψα και πάθος για το τρόπαιο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Το τελευταίο σφύριγμα του Γιώργου Νικολάου στον τελικό της Τετάρτης 22/5
έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού
στις τάξεις της ΑΕΛ, που η πόλη της
Λεμεσού θα βιώσει για ένα μήνα. Είχαν
δώσει υπόσχεση στους εαυτούς τους
οι φίλοι της ομάδας, πώς αν σπάσει η
κατάρα 30 χρόνων που ήθελε την ομάδα
να φτάνει στην πηγή, αλλά να φεύγει
χωρίς το τρόπαιο, θα αφιέρωναν μια
μέρα πανηγυρισμών για κάθε χρόνο.
Έτσι το πάρτι δεν τελείωσε, αλλά μόλις
ξεκίνησε για τους «γαλαζοκίτρινους».
Τηρουμένων των αναλογιών, η ΑΕΛ
είχε μία από τις πλέον πετυχημένες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της και
όπως έγινε και την προηγούμενη φορά,
2011-12, και αυτή θριάμβευσε χωρίς
κανείς να το περιμένει. Το περασμένο
καλοκαίρι το διοικητικό σκηνικό ήταν
θολό, με τις εξελίξεις στο σωματείο και
την εταιρεία να αναμένονται χωρίς να
προκύπτουν. Ο Ανδρέας Σοφοκλέους
έμεινε στο πηδάλιο της εταιρείας, το
σωματείο το άφησε, αλλά η αυστηρή
οικονομική πολιτική «έσοδα-έξοδα»
ήταν ευαγγέλιο. Το χρίσμα πήρε ο Ντούσαν Κέρκες, που έφτιαξε μια ομάδα με
κυπριακό κορμό και κάποιους ξένους
επιλογής του, μαζί με μερικούς που
βρήκε. Η χρονιά ξεκίνησε εντυπωσιακά,
με την ΑΕΛ να κερδίζει όλα τα φιλικά
και σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη
ομάδα, αυτό ήταν κακός οιωνός! Έφτασε τελικό και ο κόσμος το αντιμετώπιζε
με σκεπτικισμό λόγω όσων προηγήθηκαν. Η ΑΕΛ φέτος χωρίς υπερβολή τα
έβαλε με όλους τους δαίμονές της και
βγήκε νικήτρια.

Το «τρένο» και οι δυσκολίες
Το 8-1-2 που καταγράφηκε ως απολογισμός του πρώτου γύρου ήταν συγκομιδή τίτλου, αλλά στην πορεία τα
πράγματα στο πρωτάθλημα στράβωσαν.
Ο Τόρες βγήκε νοκ άουτ στον αγώνα
με τον Ερμή, ο Μπενίτεθ αντιμετώπισε
σειρά τραυματισμών και τελικά, επίσης,
έχασε τη σεζόν, ενώ για Βοζίνια, Λαφράνς και Άλεξ Ντα Σίλβα υπήρξε μια
φημολογία για το μέλλον τους που έκανε
ζημιά στην ομάδα και προκάλεσε αναστάτωση. Επίσης, η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη έφερε τέσσερις παίκτες που σε βάθος χρόνου δεν βοήθη-

Το ξέσπασμα για το τέλος της κατάρας των τελικών ήταν όπως αρμόζει στην περίσταση.

Ο Σοφοκλέους άφησε τον Ντούσαν Κέρ-

κες να φτιάξει ομάδα και δικαιώθηκε.

σαν: όλοι τους ήταν διαθέσιμοι στον
τελικό, αλλά κανείς δεν ξεκίνησε. Τα
αποτελέσματα δεν έπαψαν να είναι
ικανοποιητικά, όμως η αδυναμία να
κερδίσει αγώνες με τους άλλους διεκδικητές, ΑΕΚ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ, στον
β΄ γύρο την άφησε πίσω. Το καλό ήταν
πως σε αυτό το διάστημα οι κληρώσεις
στο κύπελλο υπήρξαν ευνοϊκές και
έφτασαν ημιτελικά. Εκεί ο προπονητής
το πήρε πάνω του, έριξε στα ματς και
τους τρεις που υπήρχε το θέμα και αυτοί
με την απόδοσή τους τον δικαίωσαν.

Οι τακτικές προσαρμογές
Από τη στιγμή που έλειπαν οι δύο
βασικοί ακραίοι επιθετικοί, ο Κέρκες

επέλεξε σε κάποια ματς να αλλάξει το
σχήμα του, επιλέγοντας τριάδα στην
άμυνα που όσο τη δούλευε τόσο η ομάδα
σε αυτήν προσαρμοζόταν. Στα ημιτελικά
με τον Απόλλωνα κράτησε στο δεύτερο
ματς τον αγώνα στο 0-0, ενώ στον τελικό
με ΑΠΟΕΛ περιόρισε την κινητικότητα
των Τάμαρι και Νατέλ που ήταν παράγοντας καθοριστικός. Την τριάδα την
επιλέγει και ο Τραμετσάνι, κάτι που
βόλεψε ενώ ο Κέρκες ήταν και «διαβασμένος» για τις προσαρμογές που κάνει
ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Το 3-5-2 το
κάνει 3-4-3 ενώ ακολούθως 4-3-3 ρίχνοντας κλασικό φορ, με την ΑΕΛ να
έχει απαντήσεις σε όλα. Βεβαίως όλα
αυτά δεν θα λειτουργούσαν, αν δεν
υπήρχε το πάθος και η θέληση των παικτών να τα εφαρμόσουν στο γήπεδο,
αλλά και το γρήγορο γκολ του Ντόσα
που επέτρεψε στο πλάνο να έχει σαφείς
αμυντικούς προσανατολισμούς κάτι
που απέναντι στον ΑΠΟΕΛ μέσα στο
ΓΣΠ είναι δεδομένο σχεδόν για όποιον
το επισκέπτεται.
Ο Ντόσα Τζούνιορ είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια πως δεν
πρέπει να περιμένουν να σπάσουν άλλοι
την κατάρα του συλλόγου. Ήταν η ευκαιρία τους και έπρεπε να το κάνουν
οι ίδιοι. Ο Ντόσα, άλλωστε, έχει βιώσει

χαμένους τελικούς και ξέρει καλά τι
σημαίνει. Φάνηκε πως το είχαν καταλάβει και το σίγουρο ήταν πως είτε θα
κέρδιζαν, είτε θα έχαναν «ματώνοντας».
Τα κατάφεραν, η κατάρα έσπασε και
πλέον με αισιοδοξία κοιτούν την επόμενη μέρα.

Τι ακολουθεί
Αν μιλούσαμε για πρωτάθλημα, η
προοπτική που ανοίγεται σε όποιον το
παίρνει είναι τεράστια και το βίωσε και
η ίδια η ΑΕΛ το 2012, όταν το πήρε. Με
το κύπελλο σε οικονομικό επίπεδο δεν
κερδίζεις και τίποτε ουσιώδες, εντός
από ένα γύρο στα προκριματικά του
Γιουρόπα. Από πλευράς διοίκησης εστάλη το μήνυμα πως το μπάτζετ δεν θα
ανεβεί και θα συνεχίσουν να ενισχύουν
τον κυπριακό κορμό. Η προσπάθεια θα
γίνει για αντικατάσταση όποιου παίκτη
φύγει με ισάξιο ή καλύτερο, αλλά και
σε κάποιες θέσεις να προκύψει ενίσχυση. Τα πόδια παραμένουν στο έδαφος
ενόψει της ευρωπαϊκής συμμετοχής
αφού είναι και θέμα κλήρωσης πολλά
πράγματα. Η επόμενη μέρα, όμως, βρίσκει την ΑΕΛ χωρίς «κατάρες» πλέον
και τρία τρόπαια στην τρέχουσα δεκαετία. Στις δύο προηγούμενες ο απολογισμός ήταν μηδέν…

Ο (δύσκολος) δρόμος για τους ευρωπαϊκούς ομίλους
Με την ολοκλήρωση της σεζόν 2018 –
2019 έχουν ξεκαθαρίσει όλα όσα αφορούν τη συμμετοχή την 4 εκπροσώπων
του ποδοσφαίρου μας στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις. Ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ
θα μας εκπροσωπήσει στο Τσάμπιονς
Λιγκ, ενώ οι ΑΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλωνας
στο Γιουρόπα Λιγκ. Στόχος των εκπροσώπων μας να προκριθούν στους ομίλους. Η προσπάθειά τους αναμένεται
να είναι πάρα πολύ δύσκολη (ιδιαίτερα
του πρωταθλητή), ωστόσο έδειξαν και
τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορούν
να τα καταφέρουν.
Μετά από 5 σερί χρονιές με συμμετοχή του στη φάση των ομίλων μιας
εκ των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων
ο ΑΠΟΕΛ, πέρυσι δεν τα κατάφερε. Η
αποτυχία του τον επηρέασε πάρα πολύ
οικονομικά. Κρίνεται, λοιπόν, ως αναγκαία η παρουσία τους σε ευρωπαϊκό
όμιλο, αυτό το καλοκαίρι.
Σε αντίθεση με πέρυσι που άρχισε
από τον α΄ προκριματικό γύρο, ΑΠΟΕΛ
θ’ αρχίσει την προσπάθειά του από
τον β΄ προκριματικό γύρο. Έχει 25.500

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Εύλογες απορίες

Μια μέρα πριν από τον τελικό του κυ-

πέλλου, μάθαμε πως τίθεται θέμα μη
συνέχισης της συνεργασίας ΑΠΟΕΛ –
Πάολο Τραμετσάνι και ενώ οι δύο πλευρές είχαν πρόσφατα επεκτείνει τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο.
Μία ημέρα μετά τον τελικό, μάθαμε
πως το θέμα είχε προκύψει πολύ πιο
πριν, τρεις περίπου εβδομάδες πριν
από τον τελευταίο φετινό αγώνα του
ΑΠΟΕΛ. Απορίας άξιο, τι άλλαξε και
από ποια πλευρά και γιατί να τίθεται σε
αμφιβολία η παρουσία του Ιταλού προπονητή στον «Αρχάγγελο», ειδικά από
τη στιγμή που λίγο μετά την ανανέωση

Oι ημερομηνίες
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Α΄ προκριματικός:
9-10/7 και 16-17/7
Β΄ προκριματικός:
23-24/7 και 30-31/7
Γ΄ προκριματικός:
6-7/8 και 13/8
Πλέι οφ:
20-21/8 και 27-28/8
ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Α΄ προκριματικός:
11/7 και 18/7
Β΄ προκριματικός:
25/7 και 1/8
Γ΄ προκριματικός:
8/8 και 15/8
Πλέι οφ:
22/8 και 29/8

του συμβολαίου του στέφθηκε πρωταθλητής και διεκδικούσε το νταμπλ; Ακόμη και στο ενδεχόμενο η πλευρά του
Ιταλού προπονητή να άλλαξε γνώμη,
είναι να απορείς γιατί η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη τον διατήρησε στη θέση του, οδηγώντας την ομάδα στον τελικό του κυπέλλου μ’ ένα… φευγάτο
προπονητή;

* * * * *

Κριτήρια και διακανονισμοί

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των οικο-

νομικών καταστάσεων των ομάδων
πρώτης κατηγορίας επιβεβαίωσε την
άσχημη έως τραγική, σε κάποιες περιπτώσεις, οικονομική κατάσταση των
πλείστων συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά,

βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA
και θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης στον β΄ προκριματικό γύρο. Υπό
προϋποθέσεις (αποκλεισμός ομάδων
με ψηλότερη βαθμολογία), μπορεί να
είναι στους ισχυρούς στο γ΄ προκριματικό γύρο, ή ακόμα και στα πλέι οφ.
Από την περσινή περίοδο οι ομάδες
που αποκλείονται από οποιαδήποτε
φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, συνεχίζουν
στον επόμενο γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Αν λοιπόν ο ΑΠΟΕΛ αποκλείσει δύο
ομάδες, θα έχει θέση στα πλει οφ του
Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ταυτόχρονα θα
σφραγίσει εισιτήριο για τους Ομίλους
του Γιουρούπα Λιγκ!
Η κλήρωση για τον β΄ προκριματικό
γύρο θα γίνει στις 18 Ιουνίου και το
πιο πιθανό είναι ότι o πρώτος αντίπαλος
του ΑΠΟΕΛ θα είναι από ζευγάρι που
θα προκύψει από τον α΄ γύρο.
Ως κυπελλούχος η ΑΕΛ θα έχει το
προνόμιο να αρχίσει από τον β΄ προκριματικό γύρο του Γιουρούπα Λιγκ,
ωστόσο η χαμηλή της βαθμολογία
(4.985 βαθμούς), τη φέρνει σε μειονε-

κτική θέση, όσον αφορά τις κληρώσεις,
αφού θα είναι στους αδύναμους σε
κάθε φάση της διοργάνωσης.
Απόλλωνας και ΑΕΚ θα κάνουν εκκίνηση από τον Α΄ προκριματικό γύρο
και θα πρέπει να αποκλείσουν 4 ομάδες
για να καταφέρουν και φέτος να μπουν
στους ομίλους.
Ο Απόλλωνας με 12.000 βαθμούς
θα είναι σίγουρα στους ισχυρούς στον
α΄ και β΄ προκριματικό, ενώ είναι ανοικτό το πού θα βρίσκεται στην κλήρωση
για τον γ΄ προκριματικό γύρο. Οριστικό
ξεκαθάρισμα θα προκύψει με την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων από
τα πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη.
Το ενδεχόμενο να είναι στους ισχυρούς
και στον γ΄ γύρο συγκεντρώνει αρκετές
πιθανότητες.
Η ΑΕΚ με 8.000 βαθμούς θα είναι
στους ισχυρούς του α΄ και β΄ προκριματικού γύρου, όμως στη συνέχεια θα
είναι στους αδύναμους.
Η κλήρωση για τον α΄ και β΄ προκριματικό γύρο θα γίνει στις 19 Ιουνίου.

όλες οι ομάδες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα κριτήρια Μαρτίου. Γνωστή η
συνταγή και σωτήρια η τακτική των διακανονισμών. Όσο η ΟΥΕΦΑ και οι κανονισμοί της θα το επιτρέπουν, οι κυπριακές ομάδες θα αποφεύγουν τις όποιες
συνέπειες στους κατά καιρούς οικονομικούς ελέγχους. Και όσο οι διακανονισμοί θα αποτελούν μια εφικτή λύση,
προσωρινή έστω, τόσο μακριά θα παραμένει το ενδεχόμενο να «νοικοκυρευτούν» τα οικονομικά των κυπριακών σωματείων – εταιριών...

που ασχολούνται με τα θέματα της
ομάδας. Συγκεκριμένα οι διοικούντες
ζήτησαν από τους επαγγελματίες να
μην παρευρεθούν σε συνέντευξη Τύπου που προανήγγειλε πρώην υπάλληλος της εταιρείας και παράλληλα να
μη δώσουν υπόσταση στα λεγόμενά
του.

* * * * *

Πίεση σε δημοσιογράφους

Έντονη πίεση άσκησε η διοίκηση του

Απόλλωνα στους δημοσιογράφους

* * * * *

Παίκτη από Πάφο

Μετά τον Κάρλος έναν ακόμη παίκτη

επιθυμούν στην ΑΕΛ κατά τη φετινή μεταγραφική περίοδο. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τ’ όνομά του, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για
επαγγελματία που φέτος έβγαλε το
ψωμί του στην ομάδα της Πάφου.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα σοφά
του «Σόφο»
Παρορμητικός μεν, καμιά φορά
και φωνακλάς, σίγουρα διαχυτικός ο Ανδρέας Σοφοκλέους,
όντως μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, διαθέτει και μια
πτυχή του εαυτού του, άκρως
σοβαρή που έχει να κάνει με
Του
τη γνώση, τη διορατικότητα
ΧΡΙΣΤΟΥ
και κυρίως την ικανότητα να
ΖΑΒΟΥ
προσεγγίζει την κατάσταση ρεαλιστικά.
Χρόνια τώρα στο κουρμπέτι, εφοδιασμένος με
εμπειρία που λίγοι παράγοντες διαθέτουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, επέλεξε την ώρα των πανηγυρισμών και της αποθέωσης να αναφερθεί εκτενώς
στα δεδομένα που διαμορφώνονται στο κυπριακό
ποδόσφαιρο ως προς την οικονομική τους πτυχή.
Επιχειρηματολογώντας ενώπιον της τηλεοπτικής
κάμερας, λίγο πολύ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για όλες εκείνες τις ομάδες ή τους παράγοντες
που παραμένουν κολλημένοι στις υπερβολές, τα
επιπλέον έξοδα και τα «μεγαλοπιάσματα».
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη αλλαγή
πλεύσης των σωματείων ως προς το πώς διαμορφώνουν την οικονομική τους πολιτική. Ο πρόεδρος
των κυπελλούχων, σε μια κρίση ειλικρίνειας ξεκαθάρισε ότι το μπάτζετ της ομάδας του θα μειωθεί,
αφού δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εάν μια
ομάδα θέλει να εναρμονιστεί με τα κριτήρια που
επιβάλλει η ΟΥΕΦΑ.
Σ’ έναν χώρο που οι χορηγοί έστρεψαν την
πλάτη, πέραν των στοιχηματικών εταιρειών, με
τα έσοδα από τα εισιτήρια να είναι πλέον μηδαμινά,
ο «Σόφο» δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του.
Έκανε λόγο για την επιβεβλημένη πια ανάγκη
να στηριχθούν οι ομάδες στα παιδιά των ακαδημιών,
ούτως ώστε ν’ απαλλαγούν από τα πλουσιοπάροχα
συμβόλαια των ξένων παικτών, αλλά και τις διάφορες τακτικές των μάνατζερ που λιγουρεύονται
εξουσία και χρήμα από τις ομάδες.
Με λίγα λόγια, ο «Σόφο» με τις δηλώσεις του
ανοίγει τη νέα εποχή του κυπριακού ποδοσφαίρου,
η οποία επιβάλλεται να είναι διαφορετική σε σχέση
μ’ αυτήν που επικράτησε τα τελευταία δεκαπέντε
περίπου χρόνια.
Όχι απαραίτητα αρνητική, νοουμένου ότι η
επιστροφή των Κυπρίων μοιάζει πια απαραίτητη,
ενώ έτσι και αλλιώς, πάντοτε θα πρέπει να επικρατεί
ο ρεαλισμός και όχι οι ψευδαίσθηση και η τακτική
του «χτίζω παλάτια στην άμμο».

Κατάντημα...
Το θέμα δεν είναι κάτω από ποιες
προϋποθέσεις διεξήχθη ο φετινός τελικός του κυπέλλου, γιατί
όποια απάντηση και να δώσεις,
ο καθένας κρίνει, αποφασίζει,
εκτιμά και τις περισσότερες φορές κατακρίνει ή καταδικάζει,
Του
με βάση τα δικά του κριτήρια,
ΓΙΩΡΓΟΥ
τη δική του ποδοσφαιρική προΛΟΓΙΔΗ
τίμηση, πολλές φορές και χωρίς
υπαρκτές αποδείξεις. Οι ίδιοι
που σήμερα αμφισβητούν την «καθαρότητα» του
φετινού τελικού, αλλιώς θα εκτιμούσαν τα δεδομένα,
αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, αν άλλαζε η πλευρά
χαμένων και νικητών και χωρίς απαραίτητα να
πρέπει να θεωρούμε, πως ό,τι είδαμε το βράδυ
της περασμένης Τετάρτης στο ΓΣΠ δεν είχε να
κάνει μόνο με την αγωνιστική παρουσία των δύο
ομάδων, την τακτική ή τις επιλογές των δύο προπονητών.
Άλλο είναι το θέμα και κατάντημα αποτελεί
για το κυπριακό ποδόσφαιρο, να «βουίζει» ο τόπος
έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή του τελικού,
ακόμη και εκτός πραγματικότητας να ήταν όλα
όσα ακούγονταν. Κατάντημα, να πηγαίνεις στο
γήπεδο ή να κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση
για να παρακολουθήσεις έναν τελικό και χωρίς
να το θέλεις, στο κάθε λάθος κάποιου ποδοσφαιριστή, στην κάθε στραβοκλωτσιά ή στο κάθε
λανθασμένο μαρκάρισμα του αντίπαλου στην
περιοχή, να κάνεις διάφορες σκέψεις, να μπαίνεις
στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις στο μυαλό σου
αν υπάρχει κάτι «ύποπτο» πίσω από ένα λάθος,
επηρεαζόμενος απ’ όλα όσα άκουγες ή διάβαζες
εδώ και μέρες.
Κατάντημα, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που
εκτυλίχθηκε ένα τέτοιο σκηνικό στο κυπριακό
ποδόσφαιρο και δυστυχώς ούτε και η τελευταία.
Κατάντημα, γιατί η προκατάληψη και η καχυποψία
δεν δημιουργήθηκαν από το πουθενά, αντιθέτως
έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες γεγονότων,
τα οποία δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης,
ως προς τον βαθμό της διαφθοράς στο κυπριακό
ποδόσφαιρο, έστω και αν θα πρέπει να επισημανθεί,
πως πολλές φορές η προκατάληψη και η καχυποψία
ξεπέρασαν κάθε όριο υπερβολής.
Και πάνω απ’ όλα, κατάντημα, από το γεγονός
πως άνθρωποι, όπως και ο γράφων, οι οποίοι αρνούνται, κάποιες τουλάχιστον φορές, να αποδεχθούν την ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων, σε τέτοιο
μεγάλο βαθμό, δεν είναι σε θέση να πείσουν όσους
πιστεύουν το αντίθετο (μάλλον ούτε και τους εαυτούς μας), γιατί το ίδιο το κυπριακό ποδόσφαιρο
ολοένα και λιγότερα επιχειρήματα έχει προκειμένου
να υπεραμυνθεί την «καθαρότητά» του...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
2,06%

X.A.
0,37%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,58%

-1,98%

-0,91%

-2,91%

-1,67%

ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσάφι
για τα funds
η αγορά
«κόκκινων
δανείων»

Σελ. 7

Πετρέλαιο

€/$

-6,64%

0,22%

Αυθαιρεσίες στο περιβαλλοντικό κόστος

Αλόγιστες αναπτύξεις ενδεχομένως να κοστίσουν πολύ ακριβα στο μέλλον προειδοποιούν οι ειδικοί
Αγνωστο παραμένει στις πλείστες
περιπτώσεις το περιβαλλοντικό
κόστος από τις μεγάλες αναπτύξεις.
Η προστασία του περιβάλλοντος
δεν υπάρχει στην εξίσωση του οικονομικού μοντέλου, που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, σε αντίθεση

με άλλες χώρες, που είναι οικολογικά ευαισθητοποιημένες. Κι αυτό
γιατί στην Κύπρο η συνεχής ανάπτυξη, κυρίως στις παραλιακές πόλεις, επηρεάζει ακόμα και τους μη
συμμετέχοντες στις αναπτύξεις.
Υπάρχουν επιπτώσεις στην ποι-

ότητα του αέρα, του νερού, των
θαλασσών και του εδάφους που
φτάνει σε πολίτες, οι οποίοι στην
ουσία δεν είχαν καμία εμπλοκή σε
κάποια ανάπτυξη. Στην παγκόσμια
οικονομία στην εξίσωση για το κόστος μιας ανάπτυξης μπαίνει και

ο παράγων κόστος προκειμένου
το περιβάλλον να επανέλθει στην
αρχική του μορφή. Στην Κύπρο,
παρά τις δεσμεύσεις ότι γίνονται
περιβαλλοντικές μελέτες της κάθε
ανάπτυξης δεν καταγράφονται οι
όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Δεν επιδεικνύουν τον πλούτο τους σε γιοτ οι κινέζοι

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι
που ελλοχεύουν από αναπτύξεις,
οι οποίες δεν είναι σωστά σχεδιασμένες και με μη υπολογισμένες
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις,
είναι πολλοί και μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά. Σελ. 4

Σε κλοιό
αρνητικών
εξελίξεων
ο τουρισμός
Μειωμένες κρατήσεις
Απομακρυσμένο χαρακτηρίζει
ο υφυπ. Τουρισμού Σάββας Περδίος το ενδεχόμενο να έχει θετικό
πρόσημο ο τουρισμός φέτος. Κι
αυτό λόγω των αλυσιδωτών αρνητικών επιπτώσεων από το
κλείσιμο αεροπορικών εταιρειών,
του έντονου ανταγωνισμού και
άλλων παραγόντων. Μείωση
10% σημειώνουν οι κρατήσεις
στα ξενοδοχεία. Περισσότεροι
τουρίστες, αλλά με μικρό πορτοφόλι στην Ελλάδα. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
HUAWEI

Ψηφιακός ψυχρός πόλεμος
μεταξύ Ανατολής και Δύσης
Οι κυρώσεις στον κινεζικό κολοσσό Hua-

wei είναι άλλο ένα δείγμα του νέου ψηφιακού ψυχρού πολέμου. Η δραστηριότητα
της εταιρείας έχει προκαλέσει την αντίδραση των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών που
μιλούν για κατάσκοπο του Πεκίνου με τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες. Σελ. 10

Ξεπαγώνει
η επιβράβευση
των πελατών

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε ξενοδοχείο Airbnb
μετατρέπεται η Αθήνα

Από μεγάλες επιχειρήσεις

Συγκεντρωτικές τάσεις εμφανίζει και

στην Αθήνα η Airbnb. Όλο και περισσότερα
ακίνητα καταλήγουν στον έλεγχο εταιρειών, οι οποίες τα διαχειρίζονται και τελικά τα
αγοράζουν. Η Αθήνα μετατρέπεται ουσιαστικά σε απέραντο ξενοδοχείο κυρίως για
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,27%

-0,05%

Γερμανία

-0,12%

-0,02%

Γαλλία

0,28%

-0,01%

Ιταλία

2,63%

-0,05%

Ισπανία

0,85%

-0,05%

Ιρλανδία

0,50%

0,03%

Ελλάδα

3,40%

0,04%

Ην. Βασίλειο

0,95%

-0,12%

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

Οι κινέζοι δισεκατομμυριούχοι αγοράζουν ό,τι και οι Δυτικοί «συνάδελφοί» τους. Επενδύουν σε έργα τέχνης, καταρτίζουν συλλογές από αυτά,

αγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και γήπεδα γκολφ. Δεν αγοράζουν, όμως, πολυτελή γιοτ. Η απάντηση σε αυτό το μυστήριο δεν κρύβεται
σε κάποια ιδιοτροπία τους, αλλά στο γεγονός ότι η εκστρατεία του προέδρου Σι κατά της διαφθοράς δεν ευνοεί την επίδειξη πλούτου. Σελ. 11

Το πρόγραμμα επιβράβευσης
των πελατών των τραπεζών, το
οποίο χρησιμοποιείται ευρέως
στον εξωτερικό, ανθούσε πριν
από την κρίση και στην Κύπρο.
Στη διάρκεια της κρίσης οι κυπριακές τράπεζες τα περιόρισαν
και επανέρχονται σήμερα με
διάφορα προγράμματα «loyalty».
Παρόμοια προγράμματα και από
άλλες επιχειρήσεις. Σελ. 5

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και η Κύπρος
Στο τέλος της περασμένης χρονιάς οι μετοχές στα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν μεγάλη
και απότομη πτώση. Ήταν μια
προειδοποίηση για την πορεία
της πραγματικής οικονομίας.
Αυτόν τον καιρό η παγκόσμια
οικονομία παρουσιάζει σημάδια
επιβράδυνσης. Αφορμή έδωσαν
οι αμφιβολίες κατά πόσο χώρες,
όπως η Κίνα, θα μπορούσαν να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται
με ρυθμούς που πλησίαζαν το
10% ετησίως. Επιπρόσθετα, στην
Ευρώπη αρνητικός παράγοντας
ήταν και εξακολουθεί να είναι
η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit. Ακολούθησε ο εμπορικός
πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
και η επιβολή δασμών ένθεν και

ένθεν. Το αποτέλεσμα είναι ότι
σήμερα όχι μόνο έχουν αναθεωρηθεί οι αρχικές προβλέψεις
ανάπτυξης προς τα κάτω, αλλά
ήδη οι μεγάλες οικονομίες, με
εξαίρεση προς το παρόν τις ΗΠΑ,
να παρουσιάζουν επιβράδυνση
στην παραγωγή.
Πόσο θα επηρεάσουν αυτές
οι εξελίξεις την Κύπρο; Εν πρώτοις πρέπει να λεχθεί ότι με βάση
την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, οι κύκλοι της διεθνούς οικονομίας μεταφέρονται
στην Κύπρο με κάποια καθυστέρηση. Η παγκόσμια κρίση του
2008 επηρέασε άμεσα την Κύπρο
το 2009 και μάλιστα σε πιο μικρό
βαθμό από ό,τι την Ευρωζώνη,
η οποία συρρικνώθηκε κατά 4%

το 2009, ενώ η Κύπρος μόνο κατά
1,7%. Αντιστοίχως η ανάκαμψη
εμφανίστηκε στην Κύπρο με μερικά χρόνια καθυστέρηση. Βεβαίως, σημαντικός επιπρόσθετος
λόγος αυτής της χρονικής υστέρησης ήταν η κατάρρευση των
τραπεζών και η επιβολή προγράμματος λιτότητας.
Σήμερα τα πράγματα είναι
κάπως διαφορετικά ως προς το
εξωτερικό περιβάλλον. Από τη
μια δεν έχουμε να κάνουμε με
διεθνή ύφεση, αλλά με επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
και κάποιες περιοριστικές τάσεις
στο διεθνές εμπόριο. Με αυτήν
την έννοια τα πράγματα είναι
πιο εύκολα. Από την άλλη, όμως,
έχουμε να κάνουμε με έναν διε-

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ

θνή παράγοντα αβεβαιότητας,
που επηρεάζει ιδιαίτερα την Κύπρο. Πρόκειται για την αβεβαιότητα σε σχέση με το μέλλον
της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι τόσο απροσδιόριστα τα πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο άμεσο
μέλλον ένα τεράστιο φάσμα πιθανοτήτων: από την άτακτη χωρίς συμφωνία έξοδο μέχρι την
ολική ακύρωση του Brexit. Ήδη
όμως αυτή η εκκρεμότητα επηρεάζει τον κυπριακό τουρισμό.
Φαίνεται ότι το θετικό πρόσημο στον ρυθμό ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας θα παραμείνει, ο αριθμός, όμως, μετά
από το πρόσημο αυτό θα είναι
κάπως μειωμένος. Όσον αφορά

τα χειροτέρα, μία πιο έντονη
επιδείνωση διεθνώς, αν και σήμερα δεν είναι το κυρίαρχο σενάριο, θα πρέπει να προβληματιστούμε ως προς το πώς ενισχύονται οι αντοχές της οικονομίας μας.
Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά
δομικών προβλημάτων, όπως το
υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων ή οι δημοσιονομικές ανισοσκέλιες θα γίνουν
πιο επικίνδυνα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πιο δύσκολη θα είναι
και η λειτουργία της Κύπρου ως
κέντρο διεθνών υπηρεσιών παρόλο που στον τομέα αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι η χώρα
μας διαθέτει αξιοσημείωτη ανταγωνιστικότητα.
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Γιατί ζηλεύω
την Πορτογαλία
«Αυτές οι μισθολογικές αυξήσεις
δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις
που έχουμε αναλάβει ως χώρα
έναντι των Ευρωπαίων εταίρων
και των αγορών. Γι’ αυτό δεν
τις αποδέχομαι.
Αν υλοποιηθούν (όπως προτείνουν δύο από τα κόμματα
που μετέχουν στην κυβέρνηση
και η αντιπολίτευση) θα απειληθεί η διεθνής αξιοπιστία της
χώρας. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Θα ήταν μεγάλη έλλειψη
σεβασμού προς τους Πορτογάλους, τώρα, καθώς πλησιάζουμε
στο τέλος της κυβερνητικής
4ετίας μας και σε εκλογές, να
καταστρέψουμε όσα με δικό







Το αγαθό της
διεθνούς αξιοπιστίας, ο Πορτογάλος
πρωθυπουργός
Αντόνιο Κόστα,
τα όχι στις απαιτήσεις
ενόψει εκλογών
και το άρρωστο
ελληνικό πολιτικό
σύστημα.
τους πολύ μεγάλο κόστος επιτεύχθηκαν. Η διεθνής αξιοπιστία της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό, αν οι
κυβερνητικοί εταίροι επιμείνουν, η κυβέρνησή μου θα παραιτηθεί».
Αυτό ήταν το μήνυμα που
έστειλε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα στους
συμπατριώτες του, με τηλεοπτικό διάγγελμά του, την Παρασκευή 3 Μαΐου.
Ο ηγέτης της αριστερής κυβέρνησης τους είπε ότι δεν
πρόκειται να ικανοποιήσει τις
μισθολογικές διεκδικήσεις δασκάλων-καθηγητών, γιατί το
θεμέλιο για οικονομική μεγέθυνση, για θέσεις εργασίας και
περισσότερη δικαιοσύνη είναι
η διεθνής αξιοπιστία της χώρας,
που εξαρτάται από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.
Η οποία –είπε– δεν είναι
συμβατή με αυτές τις μισθολογικές διεκδικήσεις. Γιατί,
όπως εξήγησε ο Μ. Σεντένο,
υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, αυτές οι
διεκδικήσεις θα προκαλούσαν

ντόμινο αυξήσεων και επιβάρυνση του προϋπολογισμού
κατά 800 εκατ. ευρώ ετησίως
που, το 2020, θα έφτανε το 1
δισ. ευρώ και θα εξαφάνιζε το
πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ, που
έχει τεθεί ως στόχος. Αυτό, κατέληξε, θα έπληττε τη διεθνή
αξιοπιστία της Πορτογαλίας,
όπερ θα ήταν καταστροφικό
για το μέλλον της.
Τελικά, παρότι η αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή
είχε ταχθεί υπέρ της αύξησης
των μισθών καθηγητών-δασκάλων, ο Αντόνιο Κόστα κέρδισε τη μάχη στην ολομέλεια
της πορτογαλικής Βουλής, προ
10ημέρου, την Παρασκευή 10
Μαΐου.
Πιστεύω ότι η στάση του
αξίζει να εκτιμηθεί:
(α) Ο σοσιαλιστής ηγέτης
δεν υπολόγισε το λεγόμενο «πολιτικό κόστος», διαφώνησε εν
μέσω μαζικών συλλαλητηρίων
πολλών κλάδων του δημοσίου,
τονίζοντας ότι έχει προτεραιότητα η χώρα, όχι η ψηφοθηρία.
(β) Ο Αντόνιο Κόστα, αφότου
ανέλαβε πρωθυπουργός της
κυβέρνησης σοσιαλιστών, κομμουνιστών και Αριστερού
Μπλοκ, περιόρισε τα ελλείμματα, εξυγίανε τα δημοσιονομικά, εφάρμοσε μια πολιτική
δυναμικής μεγέθυνσης μέσω
επενδύσεων, έριξε την ανεργία
κάτω από 7% – κι έτσι άρχισε
η αναστήλωση των δικαιωμάτων της εργασίας. Εχει και αυτός εκλογές μπροστά του, στις
6 Οκτωβρίου. Αλλά, όπως με
τα έργα του αποδεικνύει, θέλει
να φτάσει σε αυτές με την Πορτογαλία όρθια, όχι ρημαγμένη
από παροχές-δολώματα για ψηφοθηρία. Οχι όπως εμείς...
Ζήλευα την Πορτογαλία,
επειδή κατάφερε και βγήκε όρθια από το δικό της πρόγραμμα
διάσωσης σε μια 3ετία (20112014).
Τώρα, που στα καθ’ ημάς
κυβέρνηση και αντιπολίτευση
τάζουν ορυμαγδό παροχών
προς άγραν ψήφων, που το άρρωστο πολιτικό σύστημα συνολικά δείχνει αποφασισμένο
να καταστρέψει όσα με θυσίες
του ελληνικού λαού έχουν επιτευχθεί, με πρώτο εξακριβωμένο θύμα τη διεθνή αξιοπιστία
της Ελλάδας, τη ζηλεύω περισσότερο.
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Τραπεζικό «μούδιασμα»

Θα κοντράρει Remu;

Οι τραπεζικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα ήταν

Η Invel απέκτησε από την Εθνική Τράπεζα της

περιορισμένες σε σχέση με άλλες εβδομάδες.
Ίσως έβαλαν στον «πάγο» τις όποιες εξελίξεις λόγω της επίσκεψης του Συμβουλίου της Moneyval. Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη
– έλεγχος δύο εβδομάδων που είχε προγραμματιστεί. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης στο τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτέμβρη.
Ας ελπίσουμε πάντως να μην επαληθευτεί η ρήση «υπάρχει ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Ελλάδας το ποσοστό της 32,7% στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Με την απόκτηση αυτή, η συνολική
επένδυση της Invel στην Πανγαία υπερβαίνει το 1
δισ. ευρώ και κατέστησε την Invel ιστορικά τον

••••
Μπήκαν λεφτά
Ο δείκτης κεφαλαίων της ασφαλιστικής Prime

από 91% που ήταν στο τέλος του 2018, έφτασε
στο 100% τον Μάρτιο του 2019, ενώ σύμφωνα
με την έκθεση φερεγγυότητας της ασφαλιστικής, έχουν ληφθεί μέτρα για μείωση του επιχειρησιακού της ρίσκου. Η εταιρεία προβλέπει πως
η κάλυψη του δείκτη θα ξεπεράσει το 115% μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο.

••••
Για να δούμε, θα πέσει;
Μείωση 6,64% είχε αυτή την εβδομάδα η τιμή

του αργού πετρελαίου, εν αντιθέσει με τις αυξήσεις 2% και 3% τον προηγούμενο μήνα. Για να
δούμε αν η μείωση αυτή θα μετακυλήσει στις τιμές Plats Ιταλίας, άρα στα διυλισμένα προϊόντα
βενζίνης και κατ’ επέκταση στην τιμή που βλέπει
ο καταναλωτής στην αντλία.

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Εξυγίανση
Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος
Εξυγίανση καλείται η δια-

δικασία κατά την οποία η
αρχή εξυγίανσης προχωρεί
σε αναδιάρθρωση ενός
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μέσω μεθόδων εξυγίανσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των βασικών λειτουργιών του ιδρύματος, η ενίσχυση της
σταθερότητας και εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και ο περιορισμός
της επιβάρυνσης των φορολογούμενων,
έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

μεγαλύτερο επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η Remu έχει real estate 1,55 δισ. ευρώ.
Στην Κύπρο μπορεί να παραμένει ο μεγαλύτερος
γαιοκτήμονας η Τράπεζα Κύπρου, αλλά με τον
ρυθμό που προχωράει η Invel μπορεί να μην είναι σε λίγο καιρό.

••••
Ζητάνε αλλά δίνουν;
Σύμφωνα με την Κεντρική, η καθαρή ζήτηση

στεγαστικών δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι πολίτες ζητούν. Οι τράπεζες δίνουν όμως;

••••
Πάει το μάρκετινγκ
Ο Κύπριος πολίτης έχει εμπιστοσύνη πλέον στη

Huawei; Πάντως, όπως πληροφορήθηκε η στήλη
από εργαζόμενο σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η ζήτηση για τα Huawei, τα τηλέφωνα που
«μπάναρε» ο Τραμπ και η Google πάγωσε απότομα. Όσοι σκέφτονταν τα πολύ καλά ομολογουμένως κινητά της τηλέφωνα πλέον δεν βρίσκονται
στον «επενδυτικό τους χάρτη» και προτιμούν πιο
σίγουρες επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι μαζί με τα
ξερά καίγονται και τα χλωρά και έτσι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί και για άλλες μάρκες
τηλεφώνων που έχουν τη βάση τους στην Κίνα
με τον φόβο μήπως και προχωρήσει και σε άλλες
κυρώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ίδιος υπάλληλος ανέφερε πως δεν βλέπει να επιστρέφει η
εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη εταιρεία ακόμα
και αν αρθούν όλες οι κυρώσεις. Η ζημιά έγινε.

Του ΓΙΆΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Οι εκλογές και το... τέλμα

kallitsiskostas@yahoo.com

IFRS 9 for Corporates

Register online:

Στα 3,5 εκατ. ευρώ το κόστος των ευρωεκλογών. Αφού είναι όμως για την ανάδειξη της δημοκρατίας, «well spent».

Οι εκλογές θα σηματοδοτήσουν μία
σειρά πολιτικών εξελίξεων, σχετικά
με τον βηματισμό, τη συνοχή και
την προοπτική της Ευρώπης, ως
ενιαίας δύναμης. Από την επόμενη
κιόλας ημέρα, αμέσως μετά την καταμέτρηση των ψήφων. Δεν είναι
κάποια υπερβολική εκτίμηση. Υπάρχουν, όντως, ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα
προκύψουν από τις κάλπες και μπορούν να αποβούν κρίσιμα στη συνέχεια.
Το πρώτο ζήτημα είναι η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών
στην εκλογική διαδικασία, ένα θέμα
που συσχετίζεται με τη νομιμοποίηση των μελλοντικών αποφάσεων.
Η αποχή των ψηφοφόρων αυξάνεται διαρκώς στις ευρωεκλογές και
αυτό είναι ένα μήνυμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις ευρωεκλογές
του 2014 η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις κάλπες περιορίστηκε
στο 42% (η αποχή δηλαδή έφθασε
το 58%), φαινόμενο ανησυχητικό!
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της
Γηραιάς Ηπείρου δεν έχουν πειστεί
για την προοπτική ή τα οφέλη του
κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Σημαίνει ενδεχομένως απογοήτευση
ή ότι οι πολιτικές ελίτ, στη συνείδηση των κοινωνιών, λειτουργούν
αποξενωμένες από τους ψηφοφόρους. Λαμβάνουν αποφάσεις αποκομμένες από τους πολίτες και χωρίς να λογοδοτούν για τα πεπραγμένα τους…
Τι θα γίνει εάν η αποχή διογκωθεί και άλλο; Δεν θα θέσουν οι εσωτερικοί αντίπαλοι της Ευρώπης θέμα αμφισβήτησης των θεσμών;
Το δεύτερο μέγα ζήτημα είναι,








Η Ευρώπη σε τέλμα θα
είναι για την Ελλάδα το
εφιαλτικότερο σενάριο.
Μια πιθανή παραλυσία
των θεσμών θα αναστείλει τις εξελίξεις.
φυσικά, τα ίδια τα αποτελέσματα
των εκλογών. Αυτό είναι το πιο
απτό και το πιο καθοριστικό θέμα
για την πορεία στη συνέχεια.
Διότι, ο συσχετισμός των δυνάμεων έχει αλλάξει δραματικά σε
σύγκριση με το 2014. Το στρατόπεδο των ευρωσκεπτικιστών, των
λαϊκιστών και των εθνικιστών έχει
κερδίσει μεγάλο έδαφος. Ποτέ μετά
τον πόλεμο (μιλάμε για 70 χρόνια)
δεν είχε ξαναζήσει η Ευρώπη τέτοια
εθνικιστική έξαρση! Τι θα συμβεί,
λοιπόν, εάν το κύμα αυτό της άρνησης και της αντίδρασης στην

προοπτική της ενωμένης Ευρώπης
μεταφραστεί με ένταση αύριο στις
κάλπες;
Το πιθανότερο είναι να επιστρέψει η Ευρώπη στην εθνικοτοπική
εσωστρέφεια και στη συλλογική
αδράνεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σε πολιτική και οικονομική αστάθεια.
Ποια θα είναι, για παράδειγμα,
η εμβέλεια του Μακρόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, εάν θα έχει χάσει
την πρωτιά από τη Λεπέν; Στην
περίπτωση του αρνητικού αυτού
σεναρίου, να επισημάνουμε ότι οι
επιπτώσεις θα είναι σοβαρές για
τις μικρότερες χώρες και περισσότερο για τις αδύναμες οικονομικά,
όπως είναι η Ελλάδα. Διότι έχουν
ανάγκη την παραγωγική λειτουργία
των θεσμών, για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στήριξης και
βοήθειας. Η Ευρώπη σε τέλμα, θα
είναι για την Ελλάδα το εφιαλτικότερο σενάριο…
Το τρίτο κρίσιμο θέμα, το οποίο

περικλείει μεγάλη αβεβαιότητα και
θα τεθεί στο τραπέζι από την επομένη των εκλογών, είναι το πρόσωπο του προέδρου που θα διαδεχθεί τον Γιούνκερ. Είναι πλέον
ένα καυτό πρόβλημα, ιδίως όπως
εξελίχθηκε μετά τη σύγκρουση Μακρόν και Μέρκελ. Του Μακρόν αφενός, ο οποίος προετοιμάζει το έδαφος για τον Γάλλο Μπαρνιέ και
είναι αντίθετος με τον Γερμανό
Βέμπερ και της Μέρκελ αφετέρου
που προκρίνει τη διαδικασία ανάδειξης του Βέμπερ στην προεδρία.
Το ζήτημα του νέου ηγέτη των
Βρυξελλών είναι από μόνο του εξαιρετικά σπουδαίο σε μία ταραχώδη
εποχή για την Ευρώπη. Αλλά δεν
είναι το θέμα του προσώπου ή της
προσωπικότητας μόνο το θέμα. Είναι το πότε ακριβώς θα επιλεγεί
αυτός ο νέος πρόεδρος.
Διότι, πρώτον, κανείς δεν μπορεί
να το προσδιορίσει αυτό μετά τη
γαλλογερμανική διαμάχη και δεύτερον διότι είναι βέβαιο ότι δεν
πρόκειται σε καμία περίπτωση να
έχουν απόλυτη πλειοψηφία οι Χριστιανοδημοκράτες.
Ούτε καν μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες, όπως στην προηγούμενη Ευρωβουλή. Το μεγάλο παζάρι,
λοιπόν, δεν αποκλείεται να κρατήσει και τρεις και έξι και εννέα μήνες
μετά τις εκλογές… Στην περίπτωση
αυτή θα έχουμε μία ακέφαλη και
εντελώς παράλυτη Κομισιόν.
Μία «νεκρή» πολιτικά Ευρώπη.
Σε μία εποχή κατά την οποία η υπόθεση του Brexit είναι στον αέρα
και η επίθεση που έχει εξαπολύσει
ο Τραμπ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

στην
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Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπάρχει στην εξίσωση του οικονομικού μοντέλου, που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες που είναι οικολογικά ευαισθητοποιημένες.

Στον «αέρα» το περιβαλλοντικό κόστος

Χωρίς τις απαραίτητες μελέτες τα μεγάλα έργα αναπτύξεων, τα οποία προχωρούν κυρίως σε παραλιακές πόλεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κάθε προϊόν έχει το κόστος του
για να παραχθεί, όπως έχει και το
δικό του περιβαλλοντικό κόστος,
το οποίο πρέπει να υπολογίζεται
και να αφαιρείται από το κέρδος,
που αναμένεται να φέρει στον παραγωγό του, αλλά και τον τελικό
του χρήστη. Τα παλαιότερα χρόνια
το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου
βασιζόταν στο Χρηματιστήριο,
στις επενδύσεις μέσω μετοχικής
συμμετοχής, στις υπεράκτιες εταιρίες, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, το οικονομικό
μοντέλο της Κύπρου έχει αλλάξει
και πλέον έχει δοθεί βαρύτητα στη







«Ζητήσαμε να γίνει
στρατηγική μελέτη
εκτίμησης των επιπτώσεων από την πολιτική
των μεγάλων αναπτύξεων», ανέφερε στην «Κ»
ο πρόεδρος του Κινήματος των Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης.
δημιουργία υψηλών κτηρίων κυρίως ένεκα του προγράμματος των
πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, στην κατασκευή μαρίνων ως
ενίσχυση της οικονομίας των παραλιακών πόλεων, αλλά και στην
εκπαίδευση, με συνεχείς επεκτάσεις –κυρίως των ιδιωτικών– πανεπιστημίων. Πλέον, όμως, η συνεχής ανάπτυξη, κυρίως στις παραλιακές πόλεις, επηρεάζει ακόμα
και τους μη συμμετέχοντες στις
αναπτύξεις. Υπάρχουν επιπτώσεις
στην ποιότητα του αέρα, του νερού,

των θαλασσών και του εδάφους
που φτάνει σε πολίτες, οι οποίοι
στην ουσία δεν είχαν καμία εμπλοκή σε κάποια ανάπτυξη.
Στην παγκόσμια οικονομία, οι
αναπτύξεις βασίζονται σε εξισώσεις
και ακολουθούν ένα οικονομικό
μοντέλο. Το οικονομικό μοντέλο
παράγει ένα αποτέλεσμα και πάντα
οι οικονομολόγοι αφαιρούν αυτό
που ονομάζεται «αποκατάσταση
του περιβάλλοντος». Επί της ουσίας,
αφορά στο κόστος που χρειάζεται
για να επανέλθει το περιβάλλον
στο σημείο στο οποίο το βρήκε ο
επενδυτής. Άρα, όταν συγκρίνονται
μοντέλα ανάπτυξης και αφού ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική παράμετρος (που πρέπει ορθώς να
αφαιρεθεί από τα κέρδη) μπορεί
να μη συμφέρει στον επενδυτή να
προχωρήσει. Για παράδειγμα, η
επένδυση που φέρνει ανάπτυξη
10% και το κόστος αποκατάστασης
του περιβάλλοντος θα τη μειώσει
στο 2%, τότε ενδεχομένως η ανάπτυξη να μην είναι βιώσιμη. Στην
Κύπρο, όμως, παρά τις δεσμεύσεις
ότι γίνονται περιβαλλοντικές μελέτες της κάθε ανάπτυξης δεν καταγράφονται οι όποιες επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Τουλάχιστον αυτό
αναφέρουν οι ειδικοί, καθώς το Κίνημα των Οικολόγων. Οι κίνδυνοι
που ελλοχεύουν από αναπτύξεις,
οι οποίες δεν είναι σωστά σχεδιασμένες και με μη υπολογισμένες
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις,
που στηρίζονται μόνο σε βραχυπρόθεσμα οφέλη, είναι πολλοί και
ενδεχομένως να κοστίσουν πολύ
ακριβά στο μέλλον. Αρκετοί φορείς
εκτιμούν πως μακροπρόθεσμα το
κόστος αλόγιστων αναπτύξεων που
φέρουν περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις θα φέρουν εκτός από χειροτέρευση της ποιότητας ζωής του
πολίτη και αύξηση του κόστους
της ζωής του. Εάν χειροτερεύσει
η ποιότητα ζωής, θα αυξηθούν τα
περιστατικά που χρήζουν νοση-

Η αλόγιστη ανάπτυξη εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και τη ζωή μας τονίζουν οι ειδικοί.

Υποβλήθηκαν 30 αιτήσεις για ψηλά
κτήρια μέχρι τον Οκτώβριο του 2018
Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τον

Οκτώβριο του 2018 είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος περίπου 30 αιτήσεις για ψηλά κτήρια
και είχαν σταλεί επιστολές στη διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με βά-

ση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή
Προγράμματα Νόμου
[Ν.102(Ι)/2005].
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναμένεται να εκπονήσει ΣΜΠΕ
για τα ψηλά κτήρια και να την καταθέσει στην Περιβαλλοντική Αρχή.

κόστος μιας επένδυσης και να υπολογίζεται στο κόστος / οφέλους
της. Στην Κύπρο δεν φαίνεται να
γίνεται τέτοιος υπολογισμός». Τέλος, τόνισε ότι, «το οικονομικό κόστος των μεγάλων επενδύσεων και
των ψηλών κτηρίων μετακυλύεται
επάνω στους πολίτες λόγω ρύπανσης της θάλασσας, κυκλοφοριακού
και σπατάλης πόρων όπως για παράδειγμα, νερό. Υπάρχει κοινωνικό,
περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος από τέτοιες αναπτύξεις».

Αιτήσεις προ του 2018
λείας, άρα αναπόφευκτα και οι εισφορές στο Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Κανένας υπολογισμός
«Ζητήσαμε να γίνει στρατηγική
μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων
από την πολιτική των μεγάλων
αναπτύξεων», ανέφερε στην «Κ»
ο πρόεδρος του Κινήματος των Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Γιώργος Περδίκης, «ωστόσο οι περιβαλλοντικές μελέτες που φέρνουν

μαζί με την κάθε ανάπτυξη έχει γίνει από ιδιώτες και καμία δεν αναφέρει συσωρευτικά τι θα γίνει στο
περιβάλλον από τις 30 και πλέον
τέτοιες επενδύσεις που θα γίνουν
σε μια συγκεκριμένη επαρχία». Ο
κ. Περδίκης σχολίασε πως, «υπάρχει
μια θεωρία που είχε αναφέρει πριν
από πολλά χρόνια ο Κύπριος οικονομολόγος δρ Θεόδωρος Παναγιώτου, ο οποίος επέμενε πως πρέπει
να προσμετράται και το οικολογικό

«Πέρυσι το καλοκαίρι, στη νομοθεσία για τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, προνοείτο όπως για
όποια ανάπτυξη είναι πάνω από
δύο ορόφους σε σχέση με το Σχέδιο
της κάθε περιοχής, χρειάζεται να
εκπονηθεί περιβαλλοντική μελέτη»,
σημείωσε από πλευράς του ο βουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, «όχι μόνο δεν γίνονται
οι μελέτες αυτές και ως δικαιολογία

οι εταιρείες αναφέρουν πως οι αιτήσεις για την κάθε κατασκευή
υποβλήθηκαν πριν από το καλοκαίρι του 2018. Άρα, δεν προχωρούν
σε οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο πώς
θα συνδράμουν για να αποκαταστήσουν τα όποια αρνητικά δημιουργηθούν».
Ο κ. Θεοπέμπτου παρέπεμψε
την εφημερίδα στις απαντήσεις
που είχε λάβει σε παλαιότερες ερωτήσεις που τον είχε απασχολήσει
το ζήτημα των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από τις αναπτύξεις. Σύμφωνα με ερώτηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή κ. Θεοπέμπτου όσον αφορά
τα ψηλά κτήρια στην ακτογραμμή
της Λεμεσού και συγκεκριμένα σε
πόσα κτήρια έχει δοθεί άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα και με ποιους όρους, ο τότε
υπουργός Γεωργίας κ. Κώστας Καδής είχε απαντήσει: «μέχρι σήμερα
έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές
εργασίες δύο κτιρίων στη Λεμεσό
και οι απορρίψεις στη θάλασσα γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις».

Τα δεδομένα
Ο κ. Καδής είχε προσθέσει πως
η ποιότητα του νερού που απορρίπτεται στη θάλασσα και η κατάσταση του θαλάσσιου ύδατος στην
περιοχή απόρριψης, παρακολουθούνται μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε εβδομαδιαία βάση, τα αποτελέσματα
των οποίων αποστέλλονται στο
Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα
Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
για αξιολόγηση. Είχε επισημάνει,
επίσης ότι, οι ποσότητες νερού και
για τα δύο έργα ανέρχονται στα
5.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και
οι άδειες που έχουν δοθεί ισχύουν
για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Η δουλειά «καίει» τον πλανήτη

Περικοπή ωρών εργασίας για μείωση των εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με μελέτη
Oι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να
συνηθίσουν να εργάζονται πολύ
λιγότερες ώρες προκειμένου να
αποτραπεί η αύξηση των θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική
αλλαγή, εκτός και αν υπάρξει ριζική
μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε
μία νέα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε
από το Ινστιτούτο Autonomy. Η
μελέτη υποδεικνύει ότι το εργατικό
δυναμικό στη Βρετανία θα πρέπει
να κινηθεί προς τις 9 ώρες εργασίας
την εβδομάδα, προκειμένου η χώρα
να μην υπερβεί την αύξηση της
θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς
Κελσίου, υπό τα τωρινά επίπεδα
εκπομπών άνθρακα. Ανάλογες μειώσεις είναι αναγκαίες για τη Γερμανία και τη Σουηδία.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθη-

καν προέρχονται από τον ΟΟΣΑ
και τον ΟΗΕ και αφορούν τις εκπομπές αερίων που ευθύνονται
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
στα τρία κράτη. Η μελέτη κατέληξε
ότι αν παραμείνουν σταθερά τα
σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων και στα τρία κράτη πρέπει
να περικοπούν δραματικά οι ώρες
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να ληφθούν και άμεσα μέτρα προκειμένου να απεξαρτηθεί η οικονομία από τον άνθρακα, έτσι ώστε
να αποτραπεί μία κλιματική τραγωδία.

Πράσινη Νέα Συμφωνία
Οπως επισημαίνει ο επικεφαλής
του Ινστιτούτου Autonomy, Ουίλ
Στροντζ, η μελέτη υπογραμμίζει
την ανάγκη να περιληφθούν και

μειώσεις του εργασιακού ωραρίου
ως μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής έκτακτης
ανάγκης.
«Αν θέλουμε να γίνουμε μία πράσινη, βιώσιμη κοινωνία απαιτείται
να εκπονήσουμε κάποιες στρατηγικές. Η καθιέρωση μιας βραχύτερης εργασιακής εβδομάδας είναι
μία από αυτές. Η μελέτη, όπως και
οι υπόλοιπες που τώρα εκπονούνται
στον τομέα, θα μας δώσουν πολλές
αφορμές για σοβαρή σκέψη, έτσι
ώστε να διαπιστώσουμε πόσο αναγκαία είναι η σύναψη μιας Πράσινης Νέας Συμφωνίας (New Deal)
και πώς θα πρέπει αυτή να συνταχθεί», κατέληξε ο Στροντζ.
Η νέα μελέτη επικεντρώνεται
στις εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου που παράγονται από
κάθε βιομηχανικό τομέα σε κάθε
οικονομία, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνει υπόψη άλλα περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα του περιορισμού
της εργασιακής εβδομάδας, από
τη λιγότερη ανάγκη μετακίνησης
από το σπίτι στον χώρο εργασίας,
όσο και τη μειωμένη παραγωγή
αγαθών και την περιορισμένη κατασπατάληση πόρων.
Σε ΗΠΑ και Ευρώπη καταγράφεται αυξανόμενη υποστήριξη
για τη λεγόμενη Πράσινη Νέα Συμφωνία, που στοχεύει στην ταχεία
απεξάρτηση της οικονομίας από
τον άνθρακα, και τη δημιουργία
βιώσιμων, ασφαλών και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση της αυτοματοποίησης έχει,
επίσης, πυροδοτήσει εκκλήσεις

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επιβάλλει και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η αιολική.
για την περικοπή της εργασιακής
εβδομάδας. Οπως επισημαίνει ο
Στροντζ, οι τεχνολογικές εξελίξεις
και η αναγκαιότητα προστασίας

του περιβάλλοντος καθιστούν τη
βραχύτερη εργασιακή εβδομάδα
όχι μόνο βιώσιμη αλλά και αναγκαία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στα χαμηλά
τα «loyalty
schemes»
των τραπεζών
Δεν ήταν προτεραιότητά τους την
προηγούμενη πενταετία λόγω κρίσης
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παγκοσμίως γνωστά είναι τα προγράμματα ανταμοιβής πελατών των
τραπεζών, γνωστά και ως «loyalty
schemes» ή «loyalty programs».
Μπορεί αρκετές επιχειρήσεις στην
Κύπρο να χρησιμοποιούν αντίστοιχα
προγράμματα, εντούτοις οι τράπεζες







Στο επόμενο διάστημα
αναμένεται μεγάλη τράπεζα της Κύπρου να εισέλθει δυναμικά σε αυτή την αγορά, με περισσότερα προνόμια, χρησιμοποιώντας «ανέπαφες αγορές».
δεν φαίνεται να τα χρησιμοποιούν
πολύ. Ήταν εξάλλου ένα μοντέλο
που ξεκίνησε όχι από τις τράπεζες,
αλλά από συγκεκριμένες εταιρείες
στην Αμερική, που ήθελαν να επιβραβεύουν τους σταθερούς τους πελάτες. Οι τράπεζες της Κύπρου που

τα χρησιμοποιούν είναι μετρημένες
στα δάκτυλα ενός χεριού, παρά τις
10 και πλέον που λειτουργούν στο
νησί. Κατά το παρελθόν τα προγράμματα ανταμοιβής πελατών των
τραπεζών ανά το παγκόσμιο λειτούργησαν ως μέτρο πίεσης προς
τους καταναλωτές ώστε να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα για τις
συναλλαγές τους. Ο ανταγωνισμός,
όμως, εντάθηκε, και το μοντέλο επιβράβευσης του καταναλωτή με πόντους και εν γένει με αγορές προϊόντων σε καλύτερες τιμές βάσει του
«όσο περισσότερο ψωνίζει, κερδίζει»,
καθιερώθηκε. Το ότι όμως τα «loyalty
schemes» των τραπεζών έμειναν
λίγο πίσω στην Κύπρο, υπάρχει διττή
εξήγηση. Από τη μία, όπως περιγράφουν τραπεζικές πηγές οφείλεται
στην οικονομική κρίση. Εξήγησαν
πως τα συγκεκριμένα προγράμματα
ήταν πολυτέλεια για τις τράπεζες
τη δύσκολη πενταετία που διένυσαν
από το 2011 περίπου μέχρι και το
2016, αφού σε εκείνη την πενταετία
έγιναν τομές και αλλαγές τις οποίες
έπρεπε να πράξουν. Συμπλήρωσαν
ότι το περιθώριο επιβράβευσης βγαίνει από τη διαφορά του οφέλους
που έχει η τράπεζα, χρησιμοποιώντας την κάρτα της και του κόστους

Το περιθώριο επιβράβευσης ενός πελάτη βγαίνει από τη διαφορά του οφέλους που έχει η τράπεζα, χρησιμοποιώντας την κάρτα της και του κόστους των «δώ-

ρων» που τους προσφέρει.
των «δώρων» που προσφέρει στους
πελάτες της. Σε μια περίοδο που οι
τράπεζες είχαν μόνο ζημιές και όποτε
είχαν κέρδη χρησιμοποιούνταν για
προβλέψεις των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, δεν δινόταν βάση
σε αυτή την αγορά. Από την άλλη,
θέση που εξέφρασαν οι ίδιες πηγές
αλλά και ο γενικός γραμματέας του
Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού
Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, είναι
πως το μέγεθος της Κύπρου δεν επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να
έχουν προγράμματα ανταμοιβής
των πελατών, καθώς η αγορά είναι
μικρή. Σχολίασε δε, πως, ακόμα και
να έχουν προγράμματα ανταμοιβής
των πελατών σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προγράμματα άλλων επιχειρήσεων και αγορών όπως της
Αμερικής για παράδειγμα.
Επιστρέφοντας ξανά στις τράπεζες, στο επόμενο διάστημα αναμένεται μεγάλη τράπεζα της Κύπρου
να εισέλθει δυναμικά σε αυτή την
αγορά. Ο τρόπος που θα λειτουργεί
μάλλον θα είναι επικεντρωμένος

στις «ανέπαφες αγορές» μέσω κινητών τηλεφώνων και εφαρμογών,
όπου θα δίνονται διπλοί πόντοι για
εκπτώσεις ή δώρα μόλις συμπληρωθούν ένας συγκεκριμένος αριθμός
πόντων. Στο εξωτερικό, πάντως,
για τη συγκεκριμένη αγορά, των
«loyalty schemes» δηλαδή, δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εταιρεία ερευνών Loyalty One που δραστηριοποιείται σε όλες τις ηπείρους, αναφέρει σε τελευταία της έκθεση πως
τα εμπορικά κέντρα (mall) και τα
καταστήματα ρούχων στην Αμερική
χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2%
από τα έσοδά τους για την αναβάθμιση των προγραμμάτων τους «loyalty» αλλά και ένα άλλο 4% για να αντιληφθούν τις νέες καταναλωτικές
συνήθειες των πελατών τους.

Για βελτίωση
Σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΒΑ) με θεματολογία τις
καταναλωτικές συνήθειες των πελατών των τραπεζών, αναφέρει πως
οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα στοιχεία των συναλλαγών των πελατών

τους για διαφόρους σκοπούς (με
την συγκατάθεσή τους βέβαια), για
να βελτιώσουν την εμπειρία των
αγορών τους. Κάποιοι καταναλωτές
που συμμετέχουν σε προγράμματα
επιβράβευσης (loyalty) είθισται να
μπαίνουν στην ιστοσελίδα του κάθε
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε
εθελοντική βάση και αφού επιλέξουν
τις προσφορές που τους ενδιαφέρουν ή που επιθυμούν να λαμβάνουν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στοχευμένες προσφορές στους καταναλωτές μελλοντικά, σύμφωνα πάντα με τις προσφορές που είχαν προηγουμένως
επιλέξει.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τη χρηματοοικονομική παιδεία και εκπαίδευση των καταναλωτών, η έκθεση
δείχνει πως τα πιο σημαντικά ζητήματα που εντοπίστηκαν στους
πελάτες των τραπεζών είναι οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν
από το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής τους εκπαίδευσης. Σημειώνει πως είναι μεγάλη η ανάγκη
για στοχοθετημένη εκπαίδευσή

τους σε σχέση με νέα μοντέλα, πολύπλοκες υπηρεσίες και εργαλεία
που χρησιμοποιούνται στη χρηματοπιστωτική αγορά. Καταλήγει πως
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα
πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές τις κατάλληλες πληροφορίες, αλλά και προσαρμοσμένες στις
ανάγκες των πελατών και της οικονομικής τους κατάστασης.

Βασιλιάς το πλαστικό
Παρά την τεχνολογική αναβάθμιση των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η EBA βλέπει πως βασιλιάς
των πληρωμών παραμένουν οι κάρτες (πλαστικό χρήμα). Στην έκθεση
αναφέρει πως είναι το πιο διαδεδομένο μέσο πληρωμών, παρά την
αυξημένη χρήση ψηφιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών.
Τέλος, όσον αφορά στις κυριότερες
ανησυχίες που εντοπίζονται σε σχέση με τις πληρωμές, σχετίζονται με
τις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφαλείας νέων υπηρεσιών και λύσεων
πληρωμών, στη διαφάνεια των τελών.

Εγγυητές Τραπεζικών Συμβάσεων
Στην σημερινή εποχή και ιδίως στην περίοδο μετά
της οικονομικής ύφεσης και της επανόδου, μέρος
των συμπολιτών μας ταλανίζεται με την αντιμετώπιση
της αποπληρωμής των τραπεζικών συμβάσεων και
δη των δανείων. Το μείζων ζήτημα των δανείων σε
ελβετικά φράγκα που αποτελεί την κύρια πληγή του
υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος και η κρατούσα
μη αντιμετωπίσιμη κατάσταση από μέρους της κυβερνήσεως έχει θέσει σε συνάρτηση με τα λοιπά
κοινά στεγαστικά δάνεια περαιτέρω προβλήματα
στους πολίτες έναντι των αντισυμβαλλόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις αποτελούνται από το τρίπτυχο τραπεζικού οργανισμούδανειζόμενου / πρωτοφειλέτη και παρεπόμενου υπόχρεου (τρίτου προσώπου) / εγγυητή του πρωτοφειλέτη.
Το παρόν άρθρο θα πραγματευτεί την δυσμενή θέση
στην οποία ευρίσκεται σημαντική μερίδα των πολιτών
της κυπριακής δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν υπογράψει
την παρεπόμενη σύμβαση εγγύησης όπου τις πλείστες
φορές κλήθηκαν στα πλαίσια συγγενικής, φιλικής,
επαγγελματικής και/ή άλλης σχέσης να εγγυηθούν
δια την αποπληρωμή και την τήρηση όρων δανείου
του συμβαλλόμενου μέρους πρωτοφειλέτη σε δανειακή
συμφωνία ελλοχευούσης κατά την πλειονότητα των
περιπτώσεων την δέσμευση της περιουσίας του.
Στην Κύπρο την ακμάζουσα περίοδο μεταξύ 2006
και 2012 όπου δίδονταν τραπεζικά προϊόντα και κυρίως
στεγαστικά δάνεια αβίαστα χωρίς φειδώ θα μπορούσαμε
να αναφέρουμε πως υπογράφονταν εγγυητικές συμφωνίες δια εξασφάλιση δανείων δίχως την πλήρη
και επακριβή ενημέρωση του εγγυητή δια τις οικονομικές, νομικές και εν γένει τις απορρέουσες
συνέπειες μίας καταρτισθείσης συμφωνίας, η οποία
έθετε υπέγγυα την οιαδήποτε ακίνητη και/ή κινητή
περιουσία του προρρηθέντος στον χρηματοδοτικό
οργανισμό. Τα Τραπεζικά ιδρύματα στην ακατάπαυστη
χορήγηση των δανείων δεν εξέταζαν και/ή έλεγχαν
την φερεγγυότητα του δανειολήπτη και πόσο μάλλον
του εγγυητή. Κατά την ακμάζουσα οικονομική περίοδο
το ενδιαφέρον των Τραπεζών επικεντρώνονταν στην
χορήγηση και ουχί στην μελλοντική περίοδο της αποπληρωμής των δανείων, δια τον λόγο αυτό δεν τους
ενδιέφερε κατά πόσο τα έτερο-συμβαλλόμενα μέρη
ήτο αξιόχρεα.
Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμφωνίες εγγύησης αποτελείται από τον περί Συμβάσεων
Νόμο ΚΕΦ. 149 του Μέρους ΧΙ δια Κάλυψη και εγγύηση,
ως επίσης και η πιο πρόσφατη νομοθετική εισδοχή

Του Σάββα Σαββίδη
Δικηγόρος, Συνέταιρος και Διευθυντής
του Γραφείου της Πάφου, της Δικηγορικής
Εταιρείας, Michael Kyprianou & Co LLC
του Νόμου περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας
Εγγυητών Νόμος του 2003 (197(Ι)/2003) μετά των
σχετικών τροποποιήσεων αμφότερων.
Τι συνιστά μια συμφωνία εγγυήσεως σε συνάρτηση
των ανωτέρω Νόμων. Οι συμβάσεις εγγύησης δια
σκοπούς εγκυρότητας και εκτελεστότητας της σύμβασης
καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η τραπεζική εγγύηση συνιστά
την ανάληψη συμβατικής υποχρέωσης τρίτου προσώπου
και δια της εγγράφου υποσχέσεως της αποπληρωμής
ολόκληρου ή μέρους του ποσού δανείου, το οποίο
πιστώθηκε από την Τράπεζα στον πρωτοφειλέτη, δια
την καταβολή του δανεισθέντος ποσού σε περίπτωση
μη εκπληρώσεως από τον προρρηθείσα των συμβατικών
υποχρεώσεων του ήτοι της μη αποπληρωμής του δανεισθέντος ποσού.
Εν τη πράξη, στις συβάσεις εγγύησης των τραπεζών

οι εγγυητές αναλαμβάνουν την αποπληρωμή του δανείου των πρωτοφειλετών αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου
επί του οφειλόμενου υπολοίπου του δανείου του
πρωτοφειλέτη, γεγονός και συμβατική υποχρέωση
με δυσμενείς συνέπειες στην τυχούσα μη τήρηση
της υποχρέωσης του πρωτοφειλέτη.
Μια σύμβαση εγγύησης αποτελεί όχι μόνο μέτρο
προστασίας του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος το
οποίο χορηγεί το δάνειο αλλά πολλές φορές παρατηρείται πως χρησιμοποιείται εις όφελος δύστροπού
πρωτοφειλέτη. Έχει παρατηρηθεί πως οι πρωτοφειλέτες
εφησυχάζουν με την ύπαρξη εγγυητή και παραπέμπουν
τις Τράπεζες δια την είσπραξη της οφειλής τους στην
ενεργοποίηση της εγγυητικής σχέσης με το τρίτο
πρόσωπο. Στο παρόν σημείο να διευκρινιστεί πως
δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική αδυναμία στην αποπληρωμή του δανείου,
αλλά στην "εκμετάλλευση" της ύπαρξης εγγυητικής
συμβάσεως από δανειολήπτες.
Η συνήθης μη λειτουργικότητα μιας τέτοιας σχέσεως
ήτοι της μη αποπληρωμής δανείου συνήθως έχει ως
αποτέλεσμα την καταφυγή των τραπεζών διαμέσου
της δικαστικής οδού δια την διεκδίκηση των αξιωμένων
ποσών του δανείου.
Δια τους εγγυητές συμβάσεων είναι κατάφορα
άδικο να εμπλέκονται σε τέτοιους είδους διενέξεις,
δεδομένου πως δεν επωφελήθηκαν καθ' οιονδήποτε
τρόπο από το χορηγηθέν ποσό εις τον πρωτοφειλέτη
και τουναντίον κλήθηκαν και υπέγραψαν δανειακή
συμφωνία η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα
(safety net) δύο ετερο-συμβαλλόμενων μερών σε
σύμβαση αντιπαροχής που συμφωνήθηκε και δεν
έλαβε καθοιονδήποτε τρόπο ουδέν όφελος μη έχοντας
την δέουσα πληροφόρηση εκ μέρους της τραπέζης
και ίσως του ίδιου του δανειολήπτη δια τις αρνητικές
συνέπειες που ενδέχεται να επέλθουν εις την περιουσία
του ενεργούντες καλή τη πίστει, σε ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του πρωτοφειλέτη.
Επ' αυτού του σημείου, οι εγγυητές ως προασπιστικά
μέτρα στην αντιμετώπιση της δυσμενούς θέσεως
που συνήθως τίθενται με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία δύναται να αμυνθούν κατά τοιούτο τρόπο
προς τον απεγκλωβισμό τους.
Συνοπτικά, απλώς θα αναφέρω ορισμένα μέτρα
προστασίας των εγγυητών:
- Αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη σε ενδεχόμενη
αναγκαστική αποπληρωμή οιουδήποτε ποσού
προς ικανοποίηση του χρηματοπιστωτικού ορ-

γανισμού.
- Εξέταση εγκυρότητας της εγγυητικής σύμβασης
ως προς την πλήρη γνώση, τους όρους, την τυπικότητα της σύναψης, και οιασδήποτε τροποποιήσεως και μεταβολής τόσο της πορείας αποπληρωμής του δανείου όσο και οιοδήποτε όρου
και/ή μεταγενέστερη συμφωνία της δανειακής
σύμβασης.
- Σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως
να ασκηθεί ένδικό μέσο δια την αναστολή εκτέλεσης αυτής ως επίσης λήψης μέτρων για την
αποφυγή καταδολιευτικών πράξεων αποξενώσεως
από μέρους του πρωτοφειλέτη μεταβιβάσεως
και/ή εν γένει διαθέσεως οιασδήποτε περιουσίας
η οποία θα δύναται να προσφερθεί προς ικανοποίηση της οφειλής.
Τρόποι αντιμετώπισης δια την προστασία των εγγυητών και των υποχρεώσεων τους υφίσταντο ωστόσο
τα καίρια προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι εγγυητές υπόκεινται στην πλήρη ανικανότητα των
πρωτοφειλετών να συναντήσουν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις όπου ενώ καλείται ο εγγυητής να
αναλάβει και να διεκπεραιώσει την σύμβαση του
πρωτοφειλέτη, ο ίδιος μένει έκθετος και η περιουσία
του δεσμευμένη-υποθηκευμένη λόγω μη υπάρχοντος
αντικρίσματος από τον πρωτοφειλέτη δια την ανόρθωση
της οικονομικής του βλάβης. Επιπροσθέτως, αυτού
στην έκδοση δικαστικής αποφάσεως εγγράφεται
ΜΕΜΟ σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία τόσο των
πρωτοφειλετών όσο και των εγγυητών, όπου μετά
μεγάλης δυσκολίας γίνεται η άρση ή μετακίνηση και/ή
περιορισμός αυτών εις ένα ή ορισμένο μέρος ακίνητης
περιουσίας αμφότερων.
Οι εγγυητές τραπεζικών συμβάσεων αποτελούν
από τα πιο ευάλωτα συμβαλλόμενα μέρη των εν γένει
ενοχικών δικαιοπραξιών. Οι εγγυητές έχουν δικαιώματα
και δίνατε να λάβουν μέτρα άμυνας είτε δικαστικώς
είτε εξωδίκως δια την προάσπιση και προστασία των
έννομων δικαιωμάτων τους. Εντούτοις, από μέρους
της κυβέρνησης θα πρέπει να θεσπιστούν νομικά
πλαίσια τα οποία θα οδεύουν στην βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος της εγγυήσεως και ιδιαιτέρως
της προστασίας της περιουσίας των εγγυητών.
 Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε
στον κ. Σάββα Σαββίδη, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση savvas.savvides@kyprianou.com
ή στον αριθμό τηλεφώνου 26930800.
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Ντόμινο οι αρνητικές εξελίξεις στον τουρισμό
Μειώνονται κάθε χρόνο οι κατά κεφαλή δαπάνες των επισκεπτών, ενώ στα χαμηλά φέτος αναμένονται και οι αφίξεις
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

πετύχει», εκτιμά ο κ. Περδίος. Σε
επίπεδο κρατήσεων στα ξενοδοχεία,
οι εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΞΕ κάνουν
λόγο για μείωση κατά 5-10%. Γίνονται ενέργειες για αναθέρμανση της
ζήτησης μέσω μάρκετινγκ, αλλά
και ειδικών προσφορών, αναφέρει
σχετικά ο κ. Ιωαννίδης και χαρακτηρίζει ως απομακρυσμένο το σενάριο οι πληρότητες του φετινού
καλοκαιριού να να είναι αντίστοιχες
των περσινών επιπέδων. Είναι προφανές ότι και οι προσπάθειες σε
επίπεδο Υφυπουργείου επικεντρώνονται περισσότερο στην ενίσχυση
των αφίξεων του 2020 μάλλον παρά
για να αλλάξουν τα δεδομένα της
τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου.
Μάλιστα, το πλάνο το οποίο παρουσιάζεται στις συναντήσεις με τουριστικούς φορείς άλλων χωρών από
πλευράς Υφυπουργείου είναι δεκαετές, αφού στόχος είναι η εξασφάλιση θετικών προσήμων για μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Όσον αφορά στην τρέχουσα κα-

Η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου
Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας για την πορεία του
τουρισμού και των τουριστικών δαπανών στη χώρα ήταν η αφορμή
για να ανατρέξουμε σε παλαιότερα
δεδομένα της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας ώστε να συγκρίνουμε την κατά κεφαλή δαπάνη των
τουριστών στην Κύπρο, στο πέρασμα των χρόνων. Διαπιστώσαμε,
βάσει των διαθέσιμων στοιχείων,
ότι καταγράφεται την τελευταία
πενταετία, πτωτική τάση στην κατά
κεφαλή δαπάνη των τουριστών. Η
μεγαλύτερη απόκλιση στο επίπεδο
εξόδων των τουριστών εντοπίζεται,
στη σύγκριση των στοιχείων του
2014 σε σχέση με τα ετήσια περσινά. Συγκεκριμένα η ποσοστιαία
διαφορά μεταξύ των 828,9 ευρώ
του 2014, και των 688,22 ευρώ του







Απομακρυσμένο το
ενδεχόμενο να κλείσει
η χρονιά με θετικό πρόσημα, εκτιμά ο υφυπουργός Τουρισμού.
Μειωμένες μέχρι 10%
οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία.
2018, ανέρχεται στο 18%. Φυσικά
το 2014 ήταν χρονιά ρεκόρ για το
ύψος της κατά κεφαλή δαπάνης
των τουριστών. Το ποσό αυτό μειώθηκε στα 794,3 ευρώ την χρονιά
που ακολούθησε, έφτασε στα 741,7
ευρώ το 2016, και στα 722,62 ευρώ
το 2017. Παρατηρείται ότι η μέση
κατά κεφαλή δαπάνη μεταβάλλεται,
χωρίς να μεταβάλλεται ανάλογα
και η μέση διάρκεια παραμονής,
έτσι ενδεχομένως τα αίτια της μείωσης να μπορούν να αποδοθούν
στην αύξηση τουριστών από νέες
αγορές χαμηλότερης δαπάνης, όπως
Ελλάδα και Πολωνία, ή ακόμα και
των μειωμένων πακέτων ξενοδόχων
και ταξιδιωτικών πρακτόρων. Σημειώνεται δε ότι το 2018 λόγω των
αφίξεων ρεκόρ, τα λιγότερα κατά
κεφαλή έξοδα των τουριστών δεν








Κατά 18% λιγότερα τα έξοδα τουριστών το 2018 σε σύγκριση με το 2014. Χρονιά η οποία θεωρείται ρεκόρ για την κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών που είχε

ανέλθει στα 828,9 ευρώ.
εμπόδισαν ρεκόρ στα ετήσια έσοδα
από τον τουρισμό.

Value for money
O υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος τονίζει ότι μπορεί η
Κύπρος να είναι ακριβότερος προορισμός, αλλά το ζητούμενο είναι
να παραμείνει ένας «Value for money» προορισμός. Η ανάγκη για
αλλαγές στη διατίμηση των πακέτων στα ξενοδοχεία ξεκίνησε από
τον περασμένο χρόνο με την επιστροφή στο προσκήνιο των ανταγωνιστικών προορισμών της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Προορισμοί,
οι οποίοι είναι κατά παράδοση φθηνότεροι, και άρα και πιο δελεαστικοί
για τους τουρίστες, οι οποίοι κλείνουν τις διακοπές τους με βασικό
κριτήριο το κόστος.

Μεγαλύτερη καταγράφεται η
κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο
στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδίων,
κάτι που καταδεικνύει τη σημασία
του ρόλου των διοργανωτών ταξιδίων, όπως είναι η Thomas Cook.
Πέραν των προφανών, είναι και αυτός ένας από τους λόγους που οι
τελευταίοι οικονομικοί κραδασμοί
στον βρετανικό κολοσσό, προκάλεσαν προβληματισμό στους φορείς
του τουρισμού. Σε δήλωσή του στην
«Κ» ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρίας Ιωαννίδης σημείωσε
πάντως ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί
το πρόγραμμα και οι κρατήσεις της
εταιρείας στην Κύπρο. «Δεν αναμένονται δυσάρεστες εξελίξεις,
αφού παρά τις απώλειες δεν εγείρεται ακόμα πρόβλημα ρευστότητας

για την εταιρεία» σχολίασε από την
πλευρά του ο υφυπουργός Τουρισμού. Σημειώνεται ότι το 7% της
τουριστικής κίνησης στην Κύπρο,
διοχετεύεται από την Thomas Cook,
ενώ πρώτη είναι η TUI με 13% και
ακολουθεί η Biblio Globus με 11%.

Μετρά πληγές
Η οικονομική αβεβαιότητα της
Thomas Cook ήρθε να προστεθεί
ως συνέχεια σε ένα ντόμινο αρνητικών, για τον τουρισμό, εξελίξεων. Ειδικότερα στην περίπτωση
της Κύπρου η αρχή έγινε με το
κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας
Cobalt και τις γνωστές επιπτώσεις
στην αγορά. Άλλες δύο πτωχεύσεις
αεροπορικών εταιρειών, της AirBerlin και της Germania προστέθηκαν στο παζλ, ενώ ούτε η κα-

θήλωση των αεροσκαφών Boeing
737 λειτούργησε θετικά για τα οικονομικά της TUI, αλλά και για το
γενικότερο κλίμα του τουρισμού.
Ως αρνητικοί παράγοντες προσμετρούνται φυσικά το Brexit, οι αλλαγές της ισοτιμίας της στερλίνας
και του ρουβλιού, και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από Αίγυπτο
και Τουρκία.

Δύσκολο το θετικό πρόσημο
Οι τουριστικές αφίξεις σε επίπεδο
τετραμήνου του 2019, σχεδόν στα
ίδια επίπεδα με του 2018 (+0,5%)
δεν αφήνουν περιθώριο για υπέρμετρες προσδοκίες νέας χρονιάς
ρεκόρ για τον τουρισμό. «Αν πλησιάσουμε τις περσινές επιδόσεις
τότε και οι δικές μας ενέργειες και
αυτές του ιδιωτικού τομέα θα έχουν

Αρχές Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη γερμανική αγορά. Θα μεσολαβήσουν επαφές με
τουριστικούς φορείς
της χώρας.
λοκαιρινή περίοδο, εκτιμάται ότι
ενδεχομένως να υπάρχει μικρή αύξηση των κρατήσεων από Βρετανούς τουρίστες λόγω της μετακίνησης του Brexit για τον Οκτώβριο.
Από την άλλη, με την αλλαγή στην
ημερομηνία του Brexit εκτιμάται
ότι θα παραταθεί η περίοδος αρνητικών επιπτώσεων και για την τουριστική σεζόν του 2020. Θολό παραμένει επί του παρόντος το τοπίο
για τη γερμανική αγορά. Σύμφωνα
με ενημέρωση από το Υφυπουργείο
Τουρισμού, πιο ξεκάθαρη εικόνα
θα υπάρξει περί τις αρχές Ιουλίου,
μετά τις επαφές του κ. Περδίου στη
Γερμανία. Σημειώνεται τέλος ότι το
κενό που δημιούργησε το κλείσιμο
της Cobalt στην απευθείας σύνδεση
με Παρίσι δεν έχει ακόμα αναπληρωθεί.

Ρεκόρ τουριστών στην Ελλάδα, αλλά με μικρό... πορτοφόλι
Η μέση δαπάνη των ξένων μειώθηκε κατά 30% τα τελευταία 14 χρόνια - Απουσιάζει συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο
Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Η μεγάλη εισροή τουριστών από τα
Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη στην Ελλάδα τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια, αλλά και η απουσία ολοκληρωμένου στρατηγικού
σχεδίου προσέλκυσης τουριστών
υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου, έχουν οδηγήσει σε πτώση της
τάξης του 30% τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των ξένων επισκεπτών στη χώρα. Στην πτώση αυτή
έχει συμβάλει όμως και ο περιορισμός της μέσης διάρκειας παραμονής κατά μία ημέρα τουλάχιστον.
Ειδικότερα, το 2018 η μέση κατά
κεφαλήν δαπάνη (ΜΚΔ) του συνόλου των ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ανήλθε στα
519,6 ευρώ. Δηλαδή σε σύγκριση
με το 2005 οπότε βρισκόταν στα
745,7 ευρώ, η ΜΚΔ μειώθηκε κατά
-30,3% ή κατά 226,1 ευρώ. Από τη
μείωση αυτή τα δύο τρίτα περίπου
(63,2%), ή 143 ευρώ, οφείλονται
στη μείωση της μέσης διάρκειας
παραμονής (ΜΔΠ) και το ένα τρίτο,
(29%) ή 65,5 ευρώ, στην αλλαγή
του μείγματος των αγορών, δηλαδή
στο γεγονός ότι έρχονται στην Ελλάδα περισσότεροι τουρίστες από
χώρες που έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Το υπόλοιπο περίπου 8% (7,8%), ή 17,5 ευρώ, της
πτώσης είναι απευθείας μείωση
της μέσης ημερήσιας δαπάνης.
Εάν αναλογιστεί κανείς ότι 100
ευρώ του 2005 είχαν μεγαλύτερη
αξία από τα 100 ευρώ του 2018 λόγω

του πληθωρισμού, αντιλαμβάνεται
πως η μείωση του μέσου εσόδου
ανά τουρίστα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Τα παραπάνω στοιχεία εξάγονται
από τη νέα μελέτη που εκπόνησε
το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία εξετάζονται

οι αιτίες μείωσης της μέσης κατά
κεφαλήν δαπάνης (ΜΚΔ) των τουριστών στην Ελλάδα, ενώ γίνεται
σύγκριση και με τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των τουριστών στην
Ισπανία. Σημειώνεται πως η μέση
κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ισπανία
(όπως αυτή προσαρμόσθηκε από
το ΙΝΣΕΤΕ για να είναι συγκρίσιμη)

εκτιμήθηκε σε 600 ευρώ το 2018.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ισπανία τα ποσά αυτά της ΜΚΔ
αφορούν τη δαπάνη χωρίς το κόστος μετάβασης στη χώρα, δηλαδή
το αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο ή τα έξοδα για τη διά ξηράς
προσέλευση. Είναι χαρακτηριστικό
πως η διαφορά της μέσης κατά κε-

φαλήν δαπάνης (ΜΚΔ) σε Ισπανία
και Ελλάδα διευρύνεται από το 2016
στο 2018 κυρίως λόγω της αποκλίνουσας πορείας της (της ΜΚΔ) για
τις τρεις κύριες αγορές των δύο χωρών (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία), ενώ στην Ελλάδα έχει μειωθεί μεταξύ 2016 και 2018, στην
Ισπανία έχει αυξηθεί. Εκεί δηλαδή

οι ίδιες εθνικότητες δαπανούν υψηλότερα ποσά.
Προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να κλείσει αυτή την ψαλίδα
και να αυξήσει την προστιθέμενη
αξία από κάθε επισκέπτη χρειάζεται
πολλή δουλειά. Ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας εξηγεί πως για να αυξηθεί η κατά κεφαλήν δαπάνη είτε μέσω μεγαλύτερης ημερήσιας δαπάνης είτε μέσω περισσότερων ημερών διαμονής
του κάθε επισκέπτη, απαιτείται η
«δημιουργία ενός πιο σύνθετου
προϊόντος με υψηλότερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναβαθμίζει
τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη και αφορά όλους τους επιμέρους κρίκους της αλυσίδας αξίας
που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν». Και αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει «αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών με συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό,
συνένωση δυνάμεων και ευρύτερες
συνεργασίες σε κεντρικό και τοπικό
επίπεδο, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των υποδομών για ενεργειακή επάρκεια, καθαριότητα, επαρκή αστυνόμευση, ενίσχυση υπηρεσιών υγείας, κ.λπ., ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των
τουριστών όσο και των κατοίκων
της χώρας». «Μόνο έτσι ο ελληνικός
τουρισμός θα διατηρήσει τη δυναμική του και θα σταθεροποιηθεί
σε μια νέα, πιο ώριμη και μακροχρόνια φάση ανάπτυξης», σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.

ΕΛΛΑΔΑ
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«Ελ Ντοράντο»
για τα funds
τα κόκκινα
δάνεια

Μέχρι τώρα, 18 εταιρείες έχουν λάβει
άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στην ελληνική αγορά διαχείρισης
κόκκινων δανείων μπαίνει ο διεθνής διαχειριστής StormHarbour
σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Fire SpA, δημιουργώντας την
εταιρεία ΕΥπράξις. Η ΕΥπράξις έλαβε άδεια διαχειριστή (servicer) από
την Τράπεζα της Ελλάδος και προ






Στην αγορά διαχείρισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών μπήκε και ο διεθνής
διαχειριστής StormHarbour σε συνεργασία με
την ιταλική εταιρεία Fire
SpA, δημιουργώντας
την εταιρεία ΕΥπράξις.
στίθεται στον μακρύ κατάλογο των
διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα από την εποπτική αρχή.
Πρόκειται για 18 εταιρείες, η
πλειονότητα των οποίων είναι θυ-

γατρικές επενδυτικών κεφαλαίων
που εξειδικεύονται σε αυτό τον τομέα, αλλά σημαντική είναι και η
παρουσία των ελληνικών εταιρειών
που έχουν συμπράξει με ξένους
ομίλους.
Εκτός από τις 18 εταιρείες, άλλες
δύο εταιρείες, η Hypoges και η Mounstreet, θυγατρικές ξένων διαχειριστών, έχουν ήδη υποβάλει
τον φάκελο στην ΤτΕ και αναμένουν την αδειοδότησή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των
εταιρειών διαχείρισης στην Ελλάδα
σε 20. Οι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα είναι οι:
CEPAL, FPS, «Θεά Αρτεμις» (θυγατρική της Τράπεζας Αττικής), Pillarstone, UCI, Resolute Asset Management, Independent Portfolio
Management, B2Kapital, QQuant,
DV01 Asset Management, Special
Financial Solutions, Hoist, LPN Capital, MELFIN, APS, Cerved Credit
Management, EOS Matrix Greece
και πρόσφατα η ΕΥπράξις.
Μετά την FPS, θυγατρική της
Eurobank, που αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή στην ελληνική
αγορά με 22 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια υπό διαχείριση, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία είναι η Cepal,
που αποτελεί σύμπραξη της Alpha

Η ΕΥπράξις έλαβε άδεια διαχειριστή (servicer) από την Τράπεζα της Ελλάδος και προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα από την εποπτική αρχή.
Bank και του αμερικανικού fund
Centerbridge και η οποία μέχρι σήμερα έχει αναλάβει τη διαχείριση
κόκκινων δανείων ύψους 11 δισ.
ευρώ. Να σημειωθεί ότι η διοίκηση
της Eurobank έχει δρομολογήσει
την πώληση της FPS σε ξένο επενδυτή και η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς την προηγούμενη
Τετάρτη υποβλήθηκαν τρεις μη
δεσμευτικές προσφορές για την
εξαγορά της εταιρείας σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo. Μετά
την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο
της FPS θα ξεπεράσει τα περίπου
30 δισ. ευρώ, καθιστώντας την τον
απόλυτο κυρίαρχο στην αγορά των
κόκκινων δανείων τα προσεχή χρόνια στην Ελλάδα.
Σημαντική παρουσία στη διαχείριση των κόκκινων δανείων
στην Ελλάδα έχει η Β2Kapital, θυγατρική του νορβηγικού ομίλου B2
Holding, που έχει αναλάβει μέρος
από τη διαχείριση των χαρτοφυ-

Στη Centerbridge - Elliott το Symbol
Εναντι τιμήματος 250 εκατ. ευ-

ρώ μεταβιβάζει η Εθνική Τράπεζα στην κοινοπραξία Centerbridge - Elliott Management το χαρτοφυλάκιο Symbol, που περιλαμβάνει δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με
εξασφαλίσεις. Η ονομαστική
αξία του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η αξία χωρίς τους τόκους, είναι 950 εκατ. ευρώ και η συνολική αξία του μαζί με τους τό-

λακίων (Venus και Zenith) χωρίς
εξασφαλίσεις, που μεταβίβασαν η
Alpha Bank και η Eurobank αντίστοιχα, καθώς και η QQuant, που
έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο
Earth (συνολικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ), που μεταβίβασε το 2018 η
Εθνική Τράπεζα.
Ο συνωστισμός που παρατηρείται στην αγορά των servicers απο-

κους φθάνει το 1,6 δισ. ευρώ.
Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η
αξία που η τράπεζα το έχει στα
βιβλία της διαμορφώνεται στα
750 εκατ. ευρώ, η τιμή στην
οποία μεταβιβάζεται αντιπροσωπεύει περίπου το 33% της
λογιστικής του αξίας. Το πακέτο
Symbol είναι το πρώτο πακέτο
δανείων με εξασφαλίσεις επί
8.000 ακινήτων που μεταβιβάζει η ΕΤΕ.

δεικνύει ότι η ελληνική «αγορά
κόκκινων δανείων», αλλά και η
αγορά ακινήτων που αναπτύσσεται
παράλληλα, αποτελεί το Ελ Ντοράντο των private equity funds,
καθώς η αξία αυτών που θα κληθούν να διαχειριστούν παραπέμπει
σε μεγέθη άνω των 50 δισ. ευρώ.
Ο τρόπος λειτουργίας των servicers
εξαρτάται κυρίως από τον κάτοχο

του δανείου και το κατά πόσον
πρόκειται για distress fund ή πιο
μακροπρόθεσμο επενδυτή.
Σε αντίθεση με τον περιορισμένο ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα
οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες
ουσιαστικά πρότειναν στον οφειλέτη τη λύση που όριζε η τράπεζα
και ίσχυε για όλους τους δανειολήπτες, οι εταιρείες διαχείρισης,
ενεργώντας για λογαριασμό του
fund που έχει αγοράσει το δάνειο,
διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία
και ευελιξία στις λύσεις που εφαρμόζουν και οι οποίες μπορεί να
είναι εξατομικευμένες για κάθε
πελάτη. Οι εταιρείες διαχείρισης
φιλοδοξούν να «απογαλακτιστούν»
από τις τραπεζικές πρακτικές,
εφαρμόζοντας νέες μεθόδους, πολλές από τις οποίες έχουν εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Ισπανία, η
Ιταλία ή οι σκανδιναβικές χώρες
που αντιμετώπισαν χρηματοοικονομική κρίση, ενώ ισχυρή είναι
και η παρουσία των αμερικανικών
private equity funds.
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Μη θυσιάσετε την αξιοπιστία σας για παροχές

Ο Α. Αράμ, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank για την περιοχή Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΙΡΉΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Η Ελλάδα δεν πρέπει να θυσιάσει
την αξιοπιστία και την πειθαρχία
που πέτυχε με τόσο κόπο τα προηγούμενα χρόνια για μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης, τονίζει ο
Ασχόκ Αράμ, διευθύνων σύμβουλος
της Deutsche Bank για την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
(εξαιρουμένων της Γερμανίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου), σε συνέντευξή του στην «Κ».
Το υψηλόβαθμο στέλεχος της
γερμανικής τράπεζας βρέθηκε στην
Αθήνα, με αφορμή την ανάληψη
των καθηκόντων του Chief Country
Officer της Deutsche Bank για την
Ελλάδα από τον Νικόλα Εξαρχο,
μετά την αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης, της Ελένης Δενδρινού. Στη συνέντευξή του φανερώνει
πως είναι γνώστης της ελληνικής
πραγματικότητας, αναδεικνύοντας
σημεία προόδου αλλά και κινδύνους.
Τονίζει ότι ακόμη και η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών αποτελεί συνάρτηση της εμπιστοσύνης στο μακροοικονομικό
πλαίσιο.
Ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει
για τα προβλήματα της τράπεζάς
του, την οποία θεωρεί πάντως κατά
βάση υγιή και ισχυρή. Μιλάει ακόμη
για την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης
στον οικονομικό τομέα, αν και αναδεικνύει τους «περιορισμούς» που
–κατά την άποψή του– υπάρχουν,
προς το παρόν, λόγω διαφορετικού
«προφίλ κινδύνου» των επιμέρους
κρατών-μελών.
Στις αυριανές ευρωεκλογές, πάντως, εκφράζει την ελπίδα να επικρατήσουν μετριοπαθείς δυνάμεις

για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό
εγχείρημα.
– Πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει σε εμβάθυνση της δημοσιονομικής και τραπεζικής ένωσης και ποια είναι η σημασία
των ευρωεκλογών της Κυριακής
στο πλαίσιο αυτό;
– Για να συνεχίσει η Ευρώπη να
ανταγωνίζεται αποτελεσματικά με
τις ΗΠΑ και τις αναδυόμενες αγορές
στην Ασία, θα είχε νόημα, κατά την
άποψή μας, να εμβαθύνει περισσότερο τη συνεργασία στον τραπεζικό τομέα και στις αγορές κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε,
επίσης, τελικά να οδηγήσει στη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένω






Η ελληνική οικονομία
έχει κάνει σημαντική
πρόοδο, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους.

Η Ελλάδα πήγε πολύ καλά κατά το πρόγραμμα προσαρμογής της στην τραπεζική συγκέντρωση και στην
αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κατά τον τελευταίο χρόνο, η
αξιοπιστία της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος εξελίχθηκε στη σωστή κατεύθυνση και αυτό φάνηκε.
Συνεπώς, είναι κρίσιμο να μη θυσιαστεί αυτή η πειθαρχία και η αξιοπιστία που κερδήθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια
για οποιαδήποτε μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης, τονίζει στην «Κ» ο κ. Αράμ.

σης. Αλλά πάντα πρέπει να θέτει
κανείς το ερώτημα «ποιοι είναι οι
περιορισμοί». Μία από τις προϋποθέσεις της δημοσιονομικής ένωσης
θα ήταν να διασφαλισθεί ότι το
χρέος των επιμέρους κρατών-μελών
ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι βιώσιμο,
έτσι ώστε το προφίλ κινδύνου των
ευρωπαϊκών οικονομικών να αρχίσει να συγκλίνει. Εν καιρώ θα ήταν
σημαντικό, επίσης, να επιδιωχθεί
μια κοινή φορολογική πολιτική και
ένα κοινό ευρωπαϊκό σχήμα εγγύησης των καταθέσεων, αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να αντισταθμιστεί η ρυθμιστική πολυδιάσπαση. Με αυτόν

τον τρόπο, τα οφέλη της τραπεζικής
ένωσης για την οικονομία και τους
Ευρωπαίους πολίτες θα ενεργοποιηθούν.
– Και δεν βρισκόμαστε ακόμη
εκεί;
– Θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί,
κατά την άποψή μου είναι ξεκάθαρο
ότι η περαιτέρω εμβάθυνση είναι
απαραίτητη. Πραγματικά ελπίζω
ότι οι μετριοπαθείς και κεντρώες
δυνάμεις στην Ευρώπη θα τα πάνε
καλά στις ευρωεκλογές, γιατί αυτό
το εγχείρημα που ξεκίνησε πριν
από 70 χρόνια, ένα εγχείρημα για
την ειρήνη, πολιτικό και οικονομικό,
πρέπει να συνεχίσει να έχει επιτυ-

χία. Είναι καλό για το μέλλον μας
και για τις οικονομίες μας στην Ευρώπη. Ωστόσο γνωρίζω επίσης, ως
τραπεζίτης, ότι για να συμβεί αυτό
πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα
και αυτό μπορεί να δημιουργήσει
δυσκολίες βραχυπρόθεσμα, αλλά
μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ παραγωγικό.
– Η τράπεζά σας δείχνει προσηλωμένη στην Ευρώπη...
– Πάντοτε λέγαμε πολύ καθαρά
ότι θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή τράπεζα, με ισχυρές γερμανικές ρίζες, που λειτουργεί διεθνώς,
με ένα δίκτυο στις περιοχές της
Ασίας - Ειρηνικού, της Μέσης Ανα-

τολής, της Αφρικής και της Αμερικής. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε
αυτό το κεντρικό όραμα της
Deutsche Bank. Aυτό είναι το όραμα
που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Πιστεύουμε σε αυτό γιατί:
α. Η Γερμανία χρειάζεται μια
τράπεζα η οποία να μπορεί να λειτουργήσει διεθνώς και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της με εξαγωγικό προσανατολισμό.
β. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που
λειτουργούν διεθνώς αποτελούν
μια κρίσιμη μάζα της οικονομίας.
Αυτές χρειάζονται τραπεζικές υπηρεσίες για να χρηματοδοτήσουν
τις εμπορικές τους δραστηριότητες,

τις πληρωμές, αλλά και για να έχουν
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου
και σε νέους επενδυτές, όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά επίσης στις περιοχές της Αμερικής, της Ασίας Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής
και της Αφρικής. Ακόμα, εταιρείες
και επενδυτές από αυτές τις περιοχές θέλουν πρόσβαση και ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων τους στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική ζώνη στον
κόσμο.
– Θα εξετάζατε μια άλλη συγχώνευση, μετά τη ματαίωση αυτής με την Commerzbank;
– Στο στάδιο αυτό, ο διευθύνων
σύμβουλός μας έχει καταστήσει
σαφές ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα δικά μας σχέδια,
ώστε να καταστήσουμε την τράπεζα
πιο κερδοφόρα. Η DB ήδη λειτουργεί
με έναν πολύ ισχυρό ισολογισμό,
το επόμενο βήμα είναι να βελτιώσουμε τα λειτουργικά μας κέρδη –
και είμαστε στον σωστό δρόμο.
Ωστόσο έχουμε πει επίσης ότι μεσοπρόθεσμα η τραπεζική συγκέντρωση στην Ευρώπη είναι απαραίτητη και έως ένα βαθμό αναπόφευκτη. Ετσι, ενώ ενισχύουμε την τράπεζά μας, θα εξακολουθήσουμε να
αξιολογούμε ευκαιρίες που θα ανακύπτουν.
– Η μετοχή σας βρέθηκε πάλι
σε ιστορικό χαμηλό...
– Η τιμή της μετοχής είναι αντανάκλαση της σχετικά χαμηλής
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων
μας. Επομένως, ναι, είμαστε κερδοφόροι, αλλά η απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων μας πρέπει να ενισχυθεί
και καθώς αυτό θα συμβαίνει, έχω
την πεποίθηση ότι θα βελτιώνεται
και η τιμή των μετοχών μας επίσης.

Οι πελάτες μας στην Ελλάδα μας εμπιστεύονται επί σειρά ετών
– Ποια είναι τα σχέδιά σας για
το υποκατάστημά σας στην Ελλάδα;
– Λειτουργούμε εδώ και περίπου
40 χρόνια και το επιχειρηματικό
μας μοντέλο θα παραμείνει το ίδιο.
Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
Ελλάδα, την κεντρική τράπεζα, τους
εταιρικούς μας πελάτες, πολλοί από
τους οποίους δραστηριοποιούνται
διεθνώς, και εργαζόμαστε επίσης
με ιδιώτες για τις διεθνείς ανάγκες
τους. Η DB λειτουργεί σαν δίαυλος
των πελατών της στην Ελλάδα για
το διεθνές της δίκτυο, είτε ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση
σε κάποια νέα αγορά στην Ασία,

είτε να αντλήσουν κεφάλαια, μέσω
του βραχίονά μας στις αγορές κεφαλαίου στο Λονδίνο ή στη Νέα
Υόρκη, είτε να διεκπεραιώσουν πληρωμές και κλίρινγκ, μέσω της Φρανκφούρτης ή της Νέας Υόρκης, όποια
κι αν είναι η ανάγκη
– Οι πελάτες σας στην Ελλάδα
εμπιστεύονται την τράπεζα παρά
τα προβλήματά της;
– Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα,
γιατί όλοι οι πελάτες μας είναι πολύ
υψηλού επιπέδου –τράπεζες, εταιρείες, το Δημόσιο, ιδιώτες– και αντιλαμβάνονται ότι πίσω από έναν
παράξενο τίτλο υπάρχει μια πολύ
ισχυρή και υγιής τράπεζα. Αφού εμφανίσαμε κέρδη πέρυσι και επιτύ-

χαμε τους στόχους μας για τη μείωση του κόστους, άλλαξε ήδη το
αφήγημα και τώρα καλούμαστε
απλώς να επιτυγχάνουμε συνεχώς,
χρόνο με τον χρόνο, βελτίωση της
κερδοφορίας μας.
– Πώς βλέπετε τις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας;
– Η Ελλάδα πήγε πολύ καλά κατά
το πρόγραμμα προσαρμογής της
στην τραπεζική συγκέντρωση και
στην αντιμετώπιση των θεμάτων
που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κατά τον τελευταίο χρόνο, η αξιοπιστία της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος εξελίχθηκε στη σωστή κατεύθυνση και αυτό φάνηκε. Η Ελ-

λάδα απέκτησε ξανά πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου,
μπόρεσε να αναχρηματοδοτήσει
τις ανάγκες της στις αγορές, κάτι
που αποτελούσε στόχο του προγράμματος. Συνεπώς, είναι κρίσιμο
να μη θυσιαστούν αυτή η πειθαρχία
και η αξιοπιστία που κερδήθηκαν
τα τελευταία 2-3 χρόνια για οποιαδήποτε μέτρα βραχυπρόθεσμης
απόδοσης.
– Ανησυχείτε για το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας
του υψηλού ποσοστού των μη
εξυπηρετούμενων δανείων;
– Η αξιοπιστία στο μακροοικονομικό πεδίο που επιτεύχθηκε, όπως
έπρεπε και με δύσκολο τρόπο, πρέ-

πει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί,
γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την
περαιτέρω αντιμετώπιση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στις ελληνικές τράπεζες.
Οι τράπεζες σημείωσαν σημαντική
πρόοδο, αλλά γνωρίζουμε ότι η κατάστασή τους βρίσκεται εκεί που
ήταν η Ισπανία πριν από 4-5 χρόνια.
Εξασφάλισαν ένα βασικό επίπεδο
εξυγίανσης και αναμένουν τώρα να
έρθουν διαχειριστές κεφαλαίων που
θα ήθελαν να αποκτήσουν στοιχεία
του ενεργητικού τους. Αν οι τράπεζες
μπορέσουν να μεταβιβάσουν αυτά
τα στοιχεία ενεργητικού με κεφαλαιακά ουδέτερο τρόπο, τότε ο τραπεζικός τομέας σιγά σιγά θα ανα-

ζωογονηθεί, θα έχει περισσότερα
κεφάλαια, ώστε να διαθέσει σε νέες
ανάγκες. Η προϋπόθεση για να έρθουν, όμως, αυτοί οι επενδυτές είναι
να υπάρχει εμπιστοσύνη σε μακροοικονομικό πλαίσιο. Αν η εμπιστοσύνη αυτή χαθεί, τότε τα κεφάλαια
δεν θα έρθουν και η λύση στο θέμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
θα αναβληθεί. Ελπίζω ότι το ταξίδι
αυτό θα συνεχιστεί, γιατί τότε θα
υπάρξει πρόοδος, αλλά μπορώ επίσης να δω ότι, αν η πειθαρχία εγκαταλειφθεί και χαθεί η αξιοπιστία,
το πρόβλημα θα παραταθεί και θα
περιοριστούν τα περιθώρια των
τραπεζών για να λύσουν αυτά τα
προβλήματα.
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Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων Λευκωσίας
συγκαλεί την καθιερωμένη Ετήσια ΓενικήΣυνέλευση του Συνδέσμου
την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στο οίκημα του Συνδέσμου.
Προς τούτο καλούνται τα μέλη όπως παραστούν.
Η ημερήσιαδιάταξη:
1) Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης
2) Απολογισμός πεπραγμένων από τον Προέδρο του Συνδέσμου.
3) ΈκθεσηΤαμειακήςΚατάστασης από τον Ταμία.
4) Έκθεση Ελεγκτών.
5) Ερωτήσεις / Απαντήσεις / Διευκρινίσεις επί του απολογισμού και της
οικονομικής/ταμειακήςκατάστασης.
6) Τελικόσχόλιο και Κλείσιμο της Συνέλευσης από τον Προεδρεύοντα.
Καλούνται όλα τα μέλη να παραστούν.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάννης Ξενίδης
Πρόεδρος
99689717

Τούλα Δράκου
Γραμματέας
99415079

zÆØÓ¼ÑÂ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί Διαγωνισμό για την Ανάθεση με
Δημόσια Σύμβαση της δημιουργίας 10 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις
Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου οι οποίες θα
φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα
Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΚΕΑΑ
www.mlsi.gov.cy/dsid.

ΔΙΕΘΝΗ
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Αναπόφευκτη
η κλιμάκωση
του εμπορικού
πολέμου
Η κατάρρευση ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÑÇÏ
ÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÝÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝ/\H^LPÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÑÇÏÙËÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÇÔÇÚØÁÖËÏÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔÚØÇÖËà×ÔÖËØÃÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÑÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÍËÔÏÑËßÓÁÔÕßÇÔÕÏÞÚÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÍÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÚÕÈÇÙÏÑÄÚÕßÝÙËÔ¦ØÏÕ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÚÜÔ.VSKTHU:HJOZ§VT\YHÑÇÏ
174VYNHUÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙË
ÄÙÕßÝÇÔÇÛËÜØÕÆÔÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÕßÝÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÛ×ÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖËÏÒËÃÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÊÇÙÓÕÆÝ ÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÖØÕáÄÔÚÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÏÇ
ÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ5VT\YHÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ¶ÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕ¶ÖÕß
ÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝËÑÚÄÝ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÄÚÏÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÊÇÙÓ×ÔÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ ÑÇÏÖÜÝÇßÚÕÃÛÇ
ËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ

ËÔ ÔÕÓÃàÕßÓË ÖÜÝ ÕÏ ÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÛÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔËÑËÃÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕß®ÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÙËÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÕßÝÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ
5VT\YHÙÞÁÙÎ ÃÔÇÝ
ËÑÚØÕÞÏ¦ÙÚÎÑËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÓËÚ¦ÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÌÇÏÔÄÚÇÔ
ÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÙßÔËÞÂÝÖØÄÕÊÕÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÓÏÇÝÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ®ÖØÕÙÛÁÚÕßÔ
©ÏÙÕÈÇØÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕßËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÕÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÑÒ¦ÊÕÑÇÏÇÑÄÓÎÖÇØÇÖÁØÇ¡ËÚ¦ÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄ
ÚÎÝ/\H^LPÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÞÛËÝÎÏÇÖÜÔÏÑÂ;VZOPIH
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÔÇÖØÕÓÎÛËÆËÏÚÎ/\H^LPÓËÚÙÏÖ
ÓÔÂÓÎÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
(94ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÑÇÏÇßÚÂÛÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÖØÕÓÎÛËÆËÏÚÕÔ
ÑÏÔËàÏÑÄÍÃÍÇÔÚÇÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓËËÖËÐËØÍÇÙÚÁÝÇÖÄÌÇÙÎ¬ØÇÓÖÇÖËÏÒËÃËßÛÁÜÝÚÎ
/\H^LPÑÇÛ×ÝÎÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÔ
ÇÖ×ÒËÏÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÚÎÝÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÍÕØ¦ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏ
ÚÄÙÕÎÓÕÔ¦ÊÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÑÏÔÎ-

EPA

Αποτελεί το βασικό σενάριο οίκων όπως
JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura

Η σχέση ΗΠΑ - Κίνας É~³¨T{Ò³i~ÉÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨³{ØÙÖ³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÉKÙÐÒÙÉØVÐÉ³ÒÐ{ÑÉ¨ËÙÈ×Ñ{Ì³ÑØÈÒ¨TÉ{ÈÉTÊØ¨ÌÙØo{Ñ
³iÉË³ÉÈÂiÐ{ÑØÐÜoÈÐÓØÉ¨{¨{ÐÓiØÈÐ×ËÑØV³ËÇÈÉÉ~ÚÓÉ{Ø¨Ø³ÈØÉÜÒ³ÉØ³ÈØÙ{ÉÚÉËØÉÉÙÈ³{~ËË~{

Οι αναλυτές θεωρούν
πλέον πολύ πιθανή
την επιβολή δασμών
25% στο σύνολο
των κινεζικών
εξαγωγών στις ΗΠΑ.
Ú×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÄÙÕÑÇÏÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆßÒÏÑÕÆ
/\H^LPËÃÔÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÓËÚÏÝ
ÊËÆÚËØËÝßÉÎÒÄÚËØËÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÕÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑÂ:HTZ\UN
ÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆßÒÏÑÕÆÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÇÔÊËÔÑ¦ÔËÏÖÃÙÜÕ¬ØÇÓÖÎ/\H^LPÊËÔ
ÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÚÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝËÖËÐËØÍÇÙÚÁÝ
ÙËÇØÑËÚ¦ÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ×ÙÚËÔÇÓÎÔÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔ
ÑÇÏÕÏÊÆÕÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
ÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZ

ÛËÜØÕÆÔÖÜÝÇÔÊËÔÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖØÄÕÊÕÝÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÄÚËÎËÖÏÈÕÒÂ
ËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓ×ÔÛÇÍÃÔËÏÚÕÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÔÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÛËÜØÕÆÓËÖÜÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÚËØÎÎËÖÃÚËßÐÎÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÖÄÚÎÓÎËÖÃÚËßÐÂÚÎÝÛÇ
ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓË
ÚÕ¦ÙÞÎÓÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ®ÁÍØÇÉÇÔÙËÇÔ¦ÒßÙÂÚÕßÝËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÖÄ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÓËÃÜÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÑÇÚ¦ ÙËÖËØÃÕÊÕÚØÏ×ÔËÚ×Ô
ÖØÕÈÒÁÖËÏÎ.VSKTHU:HJOZ
174VYNHUÛËÜØËÃÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÕÈÇØÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×Ô
ËÔ×Î)HURVM(TLYPJHÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÎÙÞËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÜÔ
ÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÇÑÄÓÎÖÏÕÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÁÔÚÕÔÎÝ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝ®

«Οπλο» οι σπάνιες γαίες
Η κλιμάκωση ÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÁÞËÏ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÎÙßÞÃÇÖÜÝÎ ÃÔÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÜÝ
ÓÕÞÒÄÖÃËÙÎÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝËÃÔÇÏ
ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÖØÕÓÎÛËßÚÂÝÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÏÞËÃÇÚÜÔ
ÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙËÖÕÒÒ¦ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦ÇÍÇÛ¦ÇÖÄ
ÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÑÇÏÚÎÒËÕØ¦ÙËÏÝ
ÓÁÞØÏÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙËÑÏÔÎÚÂØËÝÚàËÚÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÙËÊÕØßÌÄØÕßÝÑÇÏÒÁÏàËØÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÕÏ9H`[OLVU
3VJROLLK4HY[PU)(,:`Z[LTZ
ÑÇÏ(WWSLËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄÇÖÄ ÏÔÁàÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×Ô(WWSLÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙÚÕÏÞËÃÇÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×Ô
ÙËÎÞËÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÝÌÇÑÕÆÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÖÕßÑ¦ÔËÏÔÇ
ÊÕÔÕÆÔÚÇÏÚÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÝÚÎÒÁÌÜÔÇ©ÏÚØËÏÝËÐÕÖÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÚÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÝÚÜÔÖØÕÎÍÓÁÔÜÔ

ÖßØÇÆÒÜÔÚÕßÝÑÇÏÙÚÕßÝÇÏÙÛÎÚÂØËÝÚÕßÝÔÑÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÜÔÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×ÔÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÙÖ¦ÔÏÇÄÙÕßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÕßÝÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÐÄØßÐÎÝÑÇÏ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎ
ÑÇÏÑÕÙÚÕÈÄØÕÝ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕËÃÔÇÏÖÜÝÎ ÃÔÇËÃÞËÚÕ 
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×ÔÚÕÑÇÏ
ÖÜÝÑ¦ÒßÖÚËÚÕ ÚÜÔÇÔÇÍÑ×Ô
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÓËÚÇÐÆ
ÚÎÔ ÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÚÕ
 ÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×Ô¡ÁÞØÏ
Ú×ØÇÕÏÁÞÕßÔËÐÇÏØÁÙËÏÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÖ¦ÔÏÜÔÍÇÏ×ÔÇÖÄÚÕßÝÇßÐÎÓÁÔÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÎÕÖÕÃÇËÃÞËÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÚÕÇÖÄÚÎÔÇÖÜÔÃÇÖÜÝ
ËÃÞËÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÚÎÔÖØÕÓÎÛËÆËÏ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô

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

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

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο συγγραφέας Ιωάννης Κασουλίδης.
Θα ακολουθήσει cocktail.
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Η προειδοποίηση
Τον Δεκέμβριο,Ì³ÑÉ³É{Ì³Ñi~ÑTÈËÑ¨Ø³i
º>À_x~Ñ{³iTÓi³iØÐÉ
³(É~ËVÉË³¨Ø0ÉTÜoËÑØ³iØ  å³¨ÈØ
å³{~ÒÜÉÉ³{ØT¨ÉØwÐÓÜitÑÑiÈTÖo{Ñ³i
º>À_x~Ñ{o{ÑÒÜÜÉØ~{ÉÇ{~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÈiÜÊØ³ÉTÜoËÑØV~ÑÚØÉo~ÈÐÖ
~{ÙÖÈØo{Ñ³iK{ÐiTÑËÑ
~Ñ{³iÑ×ÒÜÉ{Ñ³iØ  u

Ο νέος «ψηφιακός» ψυχρός πόλεμος
Συναγερμός για την επέκταση της κινεζικής Huawei στη Δύση – Οι φόβοι για κατασκοπεία και το μπλόκο του Τραμπ
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Θέμα ασφαλείας
Στο πλαίσιο ÉË~ÉÊØ³È
³ÙË³{ØÑ¨TÓØ
ÑÎÈVåÐÉ¨{~ÑÌØÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~Ò{~(ÐÓ~ÒÜÉÉ³i¨É³ÑËÑ
tÑÚÓÉ{É¨³É¨Ñ{Ì³i³Ñ³ÈÐ×Ó¨³iØ~Ñ{³i
ÉÚ{~Ê³iØÑ×ÒÜÉ{ÑÑÜÜÒ
~Ñ{³iÉÚ{~ÊÑ×ÒÜÉ{Ñ
³ÈÐÐÒT³iØÌ³ÑÈÑÜÜÒÉ³Ñ{ÐÉ³i~{ÉÇ{~Ê
º>À_xu

Αν ο πρόεδροςÚÜÔÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÂÚÇÔÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÇØÞÎÍÄÝÑØ¦ÚÕßÝÖÕßÑÂØßÐËÇÔÕÏÑÚ¦
ÚÕÔÖÄÒËÓÕÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ/\H^LP
ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÝÒÄÍÕßÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®ÎÇÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÍÏÇÚÕÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇ
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆßÒÏÑÕÆÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÛÇÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔÓÏÑØÄÚËØÎ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÄÓÜÝÓË¦ÒÒËÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÎÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎ/\H^LP
ÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÇÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÝÙÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝÂÔÇÚÎÔÖØÕÓÎÛËÆÕßÔÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÇßÛÇÃØËÚÎ
ÑÃÔÎÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÆÚËÊÏÇÚÇØ¦ÙÙËÏÖÇÍÏÜÓÁÔËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝ
ßÔ¦ÊËÏÇÔÚÏÛÁÚÜÝÓËÁÔÇÔÊÏËÛÔÂ
ÙßÔÇÍËØÓÄÖÕßÁÞËÏÙÎÓ¦ÔËÏÑÇÚ¦
ÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆÑÇÛ×ÝÎ
/\H^LPÁÞËÏËÓÖÔËÆÙËÏßÖÕÉÃËÝÙË
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝ©ÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝËÑÌØ¦àÕßÔÌÄÈÕßÝÖÜÝ

Î/\H^LPÇÖÕÚËÒËÃÚÕÓ¦ÚÏ®ÚÕß
ËÑÃÔÕßÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÚÕ
ÄÞÎÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÎ ÃÔÇÑÇÚÇÙÑÕÖËÆËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÑØ¦ÚÎÍÏÇÔÇ
ÑÒÁÉËÏÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÓßÙÚÏÑ¦ÓËÇÖ×ÚËØÕÙÚÄÞÕÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝ
ÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ËÚÇÏØËÃÇËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊËÆÚËØÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚ¦ÚÎ:HTZ\UNÖÇØÇÙÑËß¦ÙÚØÏÇÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔÁÐßÖÔÜÔ
ÑÏÔÎÚ×ÔÓËÁÙÕÊÇÖËØÃÖÕß ÊÏÙ
ÊÕÒÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÞËÏÂÊÎ
ÊËÙÖÄàÕßÙÇÛÁÙÎÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÙËßØ×ÖÎÙÃÇÑÇÏÌØÏÑÂÑÇÏ
ËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÊßÔÇÓÏÑ¦ÙÚÕßÝÖÒÁÕÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÕÆÔÁÌÕßÝÙÚÕÔÚËØÔËÚJSV\K
ÑÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝÙÚÎÒËÍÄÓËÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÖÕßÛÇ
ÙßÔÊÁËÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÁÐßÖÔÇÑÏÔÎÚ¦ÁÐßÖÔÇÙÖÃÚÏÇÑÇÏÁÐßÖÔËÝÖÄÒËÏÝÈÇØÆÚÎÚÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÄÓÜÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃ
ÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÄÙËÝÞ×ØËÝ
ÁÞÕßÔÙßÔÚÇÞÛËÃÓÇàÃÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÝ
/\H^LPÔÇËÖÏàÎÚÕÆÔÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ

Πολλές χώρες ανησυχούν πως η Huawei
αποτελεί το «μάτι»
του Πεκίνου στον δυτικό κόσμο και το όχημα
με τον οποίο η Κίνα
κατασκοπεύει επιχειρήσεις και κράτη.
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÙÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝ
ÖØÕÁÈÎÙÇÔÙËÑÏÔÂÙËÏÝÇÔ¦ÒÕÍËÝ
ÓËÇßÚÁÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÖËØÏÕØÏÙÓÄÂÑÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÇÖÄÚÇÊÃÑÚß¦
ÚÕßÝ©ÏßÖÕÉÃËÝÖÜÝÑÇÚÇÙÑÕÖËÆËÏ
ÚÎÆÙÎÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßËÑÃÔÕßÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÙÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕß
ÚÎÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕ ØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÓÎÞÇÔÕÒÄÍÕªËÔËÔÍÑÌ¦Ï
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÇáÑÕÆÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÕÆÚØÇÚÕÆÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÊÎÒÇÊÂÚÕß
ÁÔÕÖÒÕßÈØÇÞÃÕÔÇÚÕß ÕÓÓÕßÔÏ-

ÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝ ÃÔÇÝÖÕß
ÑßÈËØÔ¦ÚÎÔÇÞÇÔÂÇÙÏÇÚÏÑÂÞ×ØÇÇÖÄÚÕ  ÑÇÏÙÂÓËØÇÓÄÔÕÔ
ÑÇÚ»ÄÔÕÓÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ¬ÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÇØÑËÃÍÏÇÔÇËÔÙÖËÃØËÏ
ßÖÕÉÃËÝÙËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÚÕßÓË
ÚÕÈÇÛÆÑØ¦ÚÕÝ®ÚÎÝ ÃÔÇÝÚÕÔ
ÊßÚÏÑÄÑÄÙÓÕËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÍÔÜÙÚÄÖÒÁÕÔÖÜÝÚÕËÑÃÔÕÊËÔÞ¦ÔËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎÔ
ÏÙÞÆÓÏÇÝÑÏÔËàÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦
ÔÇÓÌÃÈÕÒÇÇßÚÄÑÇÏÓÄÔÕÔÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÑÏÔËÃßÖÕÉÃËÝÍÏÇÊÏÇÖÒÕÑÂÚÎÝ/\H^LPÓËÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÊËÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇËÃÔÇÏÄÔÚÜÝÁÔÕÞÎÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝËÓËÒÏ×ÊÎÝÊÏÇÌÕØ¦ÄÓÜÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ/\H^LPÑÇÏÙË¦ÒÒËÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÆÙÎ
ËÃÔÇÏÚÕÏÊÏÕÑÚÎÙÏÇÑÄÚÎÝÑÇÛËÙÚ×ÝÇÌÕÆÖÇØÇÓÁÔËÏÇÖØÕÙÊÏÄØÏÙÚÕÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÔÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÄÚÏÇÔÂÑËÏÙÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝ
ÞÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÎÍÎÛËÃËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖØÕÚÕÆËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÕ¬ØÇÓÖ

ÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÏÑÎØÆÐËÏËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÇÚ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝ
¬ÕÕÓ¦ÊÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÏÎ*PZJVÚÎÔÑÇÚÎÍÄØÎÙËÄÚÏ
ßÖÁÑÒËÖÚËÖÔËßÓÇÚÏÑÂÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ
ÑÇÏÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇßÖÄÛËÙÎÊÏËßÛËÚÂÛÎÑËËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÙËÏØ¦ÑÇÚÇÍÍËÒÏ×ÔÇÖÄ¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÍÏÇÑÒÕÖÂÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ËÓÖ¦ØÍÑÕÑÇÚ¦ÞÜØ×ÔÄÖÜÝÚÕ
Ø¦Ô¬Õ¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔÑÇÚÎÍÄØÎÙËÍÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ;
4VIPSLÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+L\[ZJOL;LSLRVT¬ÕÛÁÓÇ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕß
ÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ËÔÄÝØÕÓÖÄÚÚÕß¬¦ÖÏ±Ö¦ÒÒÎÒÕÏ
ÚÎÝ/\H^LPÓÇÍÔÎÚÕÙÑÕÖÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÓËÚØÕÆÔÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕßÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÑÒÁÈÕßÔÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÚÕß¬¦ÖÏ¬ÕÙÞËÚÏÑÄÈÃÔÚËÕ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÑÇÏÎßÖÄÛËÙÎÁÑÒËÏÙËÚØÃÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔËÖÏÈÒÂÛÎÑË
ÙÚÎ/\H^LPÖØÄÙÚÏÓÕÆÉÕßÝ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ

Στο στόχαστρο πέντε μυστικών υπηρεσιών ο κινεζικός κολοσσός

Η απάντηση
Σε συνέντευξή του³
{Ù¨È³ÊØ³iØº>À_x,É
=Éo~×Ò{ÙÊÜÉØÚÑ
¨³{ÐÖÉÑt~ÜÉËÉ{u³i
É³Ñ{¨ÉËÑ³ÈVÑ¨ÒÑ~Ñ³Ñ~ÉÖÉ{o{Ñ³{Ø~{ÉÇ{~ÓØ
Ñ¨TÓØ(¨ÓKÜÉÉØi$ÈÒ{o~³ÙÉÚÑÈ³¨ËÉ{
³³ÉTÜo{~Ì~ÜÌ³iØ
ËÑØV~ÑÚØtÑKÊÈ³Ñ
×³Ñ³iÛÖiViåÑ³ÜÊÚÑ
ÉÂÑ~ÜÈÚÊÉ{ÑÜÒÐÉ{u

Η υπόθεσηÚÎÝ/\H^LP¦ØÞÏÙËÔÇ
ÇÔÇÊÃÊËÏ¦ØÜÓÇÉßÞØÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÁÐÏÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÜÔËÔÎÓÁØÜÙÇÔ
ÇØÓÄÊÏÇËÖÏÚØÕÖÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ËØÕßÙÃÇÝÄÚÏÊËÔËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏ
ÚÎ/\H^LPÕÆÚËÑÇÏÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏ¦ÚÎÝÚÎÔËÖÃÙÎÝÑÏÔËàÏÑÂA;,
ßÔÁÙÚÎÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇËßÛÁÜÝÙÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÇZTHY[WOVULZÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÕÆÚË
ÑÇÏ¦ÒÒÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÊÏÑÄÚÎÝ¬ÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÙßÔÇÍËØÓÕÆÑÇÒÒÏÁØÍÎÙËÄÓÜÝÙÚÇÓÁÙÇÕßÒÃÕßÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞÇÔÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÇÔÇÊ¦ØËÚÇÔÃÇÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÇÏ
§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ

ÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÝ
ÍÏÇÚÕÇÔÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ/\H^LP
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÑÇÏÙÚÇÊÃÑÚß¦ÚÕßÝ
ÆÕÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇËØÍÇÙÚÂØÏÕÖÕßËÃÞËËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÍÏÇÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÚÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÇÔÁÌËØËÄÚÏËÃÞËËÔÚÕÖÃÙËÏËÒÒËÃÉËÏÝ®
ÙÚÏÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÖÕßÁÛËÚÇÔÛÁÓÇËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖËÏÚÇÇÖÄÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
Î/\H^LPÊÁÞÛÎÑËÔÇÊÇÖÇÔÂÙËÏ
ÊÏÙÊÕÒÍÏÇÚÎÊÏÄØÛÜÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËÒÒËÃÉËÜÔ®¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÄÓÜÝ
ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕÉÂÌÏÙË
ÔÄÓÕÖÕßßÖÁÍØÇÉËÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏÇÖÇÍÄØËß-

ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία ενώνουν
τις δυνάμεις τους
για να αντιμετωπίσουν
την κινεζική απειλή.
ÙËÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÇÍÕØ¦àÕßÔÂÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔßÒÏÑÄÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÑÇÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ
ÓËÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇÑÏÔËàÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÄÖÜÝÎ/\H^LPÑÇÏÎA;,
©ÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ÙÞËÚÏÑÄÔÄÓÕÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÝ¡ÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÇØÍÄÚËØÇÎßÙÚØÇÒÃÇ

ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÇØËÓÌËØÂÔÄÓÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÇÖÁÑÒËÏÙËÇÖÄÚÏÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÎÝÑÇÏÚÇÊÃÑÚßÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÚÇÏØËÃÇ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖÇÑÕÆËÏÙÚÏÝÕÊÎÍÃËÝ
ÐÁÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®©ËÔÒÄÍÜÔÄÓÕÝÊËÔÇÔÁÌËØËØÎÚ×ÝÚÎ/\H^LP
ÕÆÚËÚÎ¬ÇÒÒ¦ÕÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÁÙÖËßÙËÔÇËÖÏÑØÃÔËÏÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÜÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ßÖÕÑÏÔÕÆÓËÔÎÑÇÏÈÇÙÏàÄÓËÔÎÙËÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ®ÑÇÏÄÞÏÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÎ§ÁÇ
ÎÒÇÔÊÃÇÕÏÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÖÇÍÄØËßÙÇÔÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ/\H^LPÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÎÝÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔËÝÖ¦ÒÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦-

ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ®ÑÕØÆÌÜÙÎÚÕß
ÊØ¦ÓÇÚÕÝÌ¦ÔÎÑËÔÇÁØÞËÚÇÏÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÄÚÇÔÕÏÑÇÔÇÊÏÑÁÝÇØÞÁÝÙßÔÁÒÇÈÇÔ
ÑÇÚÄÖÏÔßÖÄÊËÏÐÎÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÚÎÍËÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÎÝ/\H^LP¡ËÔÍÑÕßÇÔÚàÕÆÓË
ÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÚÎÝÖÇØÇÈÃÇàËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕËÓÖ¦ØÍÑÕ
ÑÇÚ¦ÚÕßØ¦ÔËÃÊÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÇÃÙÛÎÙÎÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÛ×ÝÕ ÇÔÇÊ¦ÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËËÑÚËÚÇÓÁÔÇÚÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝ/\H^LPÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÙÆÒÒÎÉÎÚÎÝ¡ËÔÍÑÕ
ÄÓÏÒÕÝ)YP[PZO;LSLJVTÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÇÌÇÏØËÃÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ
/\H^LPÇÖÄÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÑÇÏÊËÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆ
ÑÕÒÕÙÙÕÆÙÚÇÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ

«Απαγορευτικό» στη Huawei από επιχειρήσεις – Μεγάλο πλήγμα από το μπλόκο της Google
Φραγμούς ÑÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÝÙÚÎ
/\H^LPÁÞÕßÔËÖÏÈ¦ÒËÏÄÞÏÓÄÔÕÔ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÙÚÜÑÏÇÔÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÝßÖÕÑÏÔËÃÚÕÇÖÄÚÏÝØÞÁÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑÕßÔ
¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÁÚÕßÝÎÍÇÒÒÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô6YHUNLÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁ
-YHUJL;LSLJVTÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏËÌËÐÂÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÙÚÇ
ÊÏÑ¦ÚÎÝÊÃÑÚßÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÏËÔ×ÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏËÓÌÇÔ×Ý
ÇÖÕÌÆÍËÏÔÇÖØÕÈËÃÙËÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇËÞÛØÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÖØÕÝÚÕÔ
ÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
+L\[ZJOL;LSLRVTËÐËÚ¦àËÏÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔßÖ¦ØÞËÏÖØÄÈÒÎÓÇËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÓËÚÎÞØÂ-

ÙÎÚÕßËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ/\H^LP
ÔÕÒÃÍÕÏÝÕÖÇÔÃÙÞßØÕÝÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÓËÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÊÃÑÚßÕÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÑÇÏÚÎÔÇÖÜÔÃÇ
ÓÁÞØÏÚÏÝÑÇÏÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇ
ÑÇÏÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÑÏÔÎÚ×Ô
ÚÕßÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔ
ËÑËÃÔËÝÚÎÝ(WWSLÈØÃÙÑËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÒËÏÙÚÁÝ
ÖÄØÚËÝÙËÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
Þ×ØËÝ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÍÏÇ
ÚÎ/\H^LPÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÔÇËÃÔÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ.VVNSLÔÇ
ÚÎÔÇÖÕÑÒËÃÙËÏÇÖÄÑ¦ÛËÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ(UKYVPKÑÇÏÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÇÖÄÚÇÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÁÐßÖÔÇ®
ÑÏÔÎÚ¦ÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖØÄÙÈÇÙÎÝÙËÊÎÓÕ-

ÌÏÒËÃÝËÌÇØÓÕÍÁÝÄÖÜÝÕÏ.VVNSL
7SH`.THPS*OYVTL@V\[\ILÑÇÏ
.VVNSL4HWZ
.VVNSLËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑËÈÁÈÇÏÇ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÏÇÚÎ/\H^LPÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ.VVNSLÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÓÖÕØËÃÓËÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕ
(UKYVPKÇÒÒ¦ÕÏÞØÂÙÚËÝÚÜÔÔÁÜÔ
ÙßÙÑËß×ÔÚÎÝÊËÔÛÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÚËÞÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕß(UKYVPK
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÇÒßÙÏÊÜÚÁÝ¬ÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇ
ÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÓÏÑØÕËÖËÐËØÍÇÙÚ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ0U[LS8\HSJVTT?PSPU_ÑÇÏ
)YVHKJVTËÔÎÓÁØÜÙÇÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝÄÚÏÊËÔÛÇÖØÕÓÎÛËÆÕßÔ

Η αμερικανική
εταιρεία απέκλεισε
τη Huawei από
κάθε μελλοντική
αναβάθμιση
του λειτουργικού
συστήματος Android.
ÚÎ/\H^LPÓÁÞØÏÔËÜÚÁØÇÝ¬ØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÁÓÖÕØÕÏÒÏÇÔÏÑÂÝÖÕßÖÜÒÕÆÔÑÏÔÎÚ¦ÙËÖÕÒÒÁÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÙÃÇÝÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇ
ÊËÞÛÕÆÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LP
ÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑÇÔÚÎÔÇÒÒÇÍÂÙÚ¦ÙÎÝ
ÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô

ÖÕßÙÖËÆÊÕßÔÂÊÎÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔ
ÇÖÄÕÚÏÊÂÖÕÚËÚÕßÝÙßÔÊÁËÏÓËÚÎÔ
ÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÌÕÈÕÆÓËÔÕÏÖÜÝ
ÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ.VVNSLÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÔÇÒßÚÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖÏÛÇÔÕÒÕÍÕÆÔÖÜÝÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ.VVNSL
ÛÇËÐÜÛÂÙËÏÚÎ/\H^LPÔÇËÖÏÙÖËÆÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÓÏÍ×ÝÊÏÑÕÆÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏËÌÇØÓÕÍ×Ô×ÙÚËÔÇ
ÓÎÔËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚØÃÚÕßÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÄÚÏÛÇÚÎÔËÐÜÛÂÙËÏ
ÙËÔÁÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄ¦ÒÓÇÓÖØÕÙÚ¦
¡ÁØÏÓÔÇÚÎÝ ÃÔÇÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËËÓÌÇÔ×ÝÎÖÒÂØÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÇÖËÐ¦ØÚÎÙÂÚÎÝÇÖÄÚÎÆÙÎ
ÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÑÏÔËàÏÑÂ

ËÚÇÏØËÃÇÛÇßÖÕÙÚËÃÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ZTHY[WOVULZ
¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÖÜÝÛÇÊßÙÑÕÒËßÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇËÑÛØÕÔÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÎÔÕÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑÂ:HTZ\UN
ÓÁÙÇÙÚÕÄÖÜÝËÃÞËÛÁÙËÏ
ÙÚÄÞÕ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÈÕÆÔËÏÝÄÌËÒÕÝ
ÚÜÔÑßØÏÄÚËØÜÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô
ÚÎÝ/\H^LPÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÝ
:HTZ\UNØÕÖÇÔÚÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝ,YPJZZVUÑÇÏ
5VRPHÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÝÚÕÔËÖÏÛËÚÏÑÄÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÎÝÑÇÏÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÈØÁÛÎÑÇÔÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÞËØÂ
ÛÁÙÎÑÇÏÑÏÔÊÆÔËÉÇÔÔÇËÑÚÕÖÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦
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Οι Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι
αποφεύγουν τις αγορές γιοτ
Η εκστρατεία του Πεκίνου κατά της διαφθοράς δεν ευνοεί την επίδειξη πλούτου

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας
η British Steel
Το φάσμα ÚÎÝÞØËÕÑÕÖÃÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÊËÆÚËØÎÙËÓÁÍËÛÕÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÞ¦ÒßÈÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
)YP[PZO:[LLSÇÔÊËÔËÍÑØÏÛËÃÚÕ
Ê¦ÔËÏÕÆÉÕßÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ
ÖÕßÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÎ)YP[PZO:[LLS
ÑÇÚÇØØËÆÙËÏÛÇÖ¦ØËÏÓÇàÃÚÎÝ
ÖËØÃÖÕßÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ËÔ×ÛÇÛÁÙËÏÙËÑÃÔÊßÔÕ¦ÒÒËÝ
ÛÁÙËÏÝÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇÖØÕÙÌÕØ¦ÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÑÇÑÕÊÇÏÓÕÔÃÇÚÎÝ)YP[PZO:[LLSÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÄÓÜÝÙÚÎÓËÏÜÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÙÚÇ
ÖÇØËÖÄÓËÔÇÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ
ÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙÞÁÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÓËÚÎÔ

Απειλούνται 5.000
θέσεις εργασίας
στην εταιρεία
και επιπλέον 20.000
στον ευρύτερο κλάδο
και σε προμηθευτές.
¬ÎÔËÃÊÎÙÎÇÔÇÌÁØÕßÔÊÆÕ
ÖÎÍÁÝÓËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕËÔ×
ÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÎÍÁÝÖØÄÙÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÚÁÙÙËØÏÝÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÖÏÙÚ×ÚØÏËÝÚÎÝ)YP[PZO:[LLSÇÖÁÙßØË
ÚÎÙÚÂØÏÐÂÚÎÝÇÖÄÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÚÕØËßÙÚÄÖÕßÊÏÁÛËÚËÎ
)YP[PZO:[LLSÊËÔËÖÇØÑÕÆÙËÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÁÐËÏÄÚÇÔÚÎÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉË
ÁÙÚÜÑÇÏÓÃÇÓÄÔÕÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàÁÝÚÎÝ®¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ9L\[LYZ
ÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÞÇÒßÈÕßØÍËÃÜÔ;O`ZZLURY\WWÑÇÏÚÎÔÏÔÊÏÑÂÕÓÄÒÕÍÂÚÎÝ;H[H:[LLS©Ï
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÙÚÄÞËßÇÔÙÚÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÜÔ
ÊÆÕËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÓË
ÙÑÕÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÊËÆÚËØÎÝ
ÙËÓÁÍËÛÕÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÞ¦ÒßÈÇ
ÙÚÎÔÓËÚ¦ÚÎÔ(YJLSVY4P[[HS
ÓÇÚÇÃÜÙÎÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÍÏÇ
ÚÎÔËÔÒÄÍÜÙßÍÞ×ÔËßÙÎÇÌÂÔËÏ
ÁÚÙÏÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦Þ¦ÒßÈÇÑÇÏÑÇÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇËß¦ÒÜÚÎÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÔÊÁÞËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÔÇÊÏÇÑßÈËÆÙËÏÚÎÔÚÆÞÎÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÞÇÒßÈÕßØÍËÃÜÔÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
©ßÇÒÒÃÇÑÇÏÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔ;H[H
:[LLS¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎÈØËÚÇÔÏÑÂ

ÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÙÚÎØÃÐËÏÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
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Μεταξύ των κατόχων
των 200 μεγαλύτερων
γιοτ στο Χονγκ Κονγκ,
μόλις τρεις είναι
Κινέζοι.

Μείωση φόρων συνιστά το ΔΝΤ στη Γερμανία
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Ενα απέραντο ξενοδοχείο η Αθήνα

Αυξάνεται η συγκέντρωση πολλών ακινήτων σε λίγες εταιρείες, με αποτέλεσμα την «ξενοδοχειοποίηση» μέσω Αirbnb
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Συγκεντρωτικές τάσεις εμφανίζει
και στην Αθήνα η Αirbnb. Ολοένα
και περισσότερα από τα ακίνητα
που διατίθενται στην πλατφόρμα
καταλήγουν στον έλεγχο όλο και
λιγότερων εταιρειών, που τα διαχειρίζονται ή/και τελικά τα αγοράζουν. Η τάση αυτή καταδεικνύει
πόσο άστοχη είναι πλέον η στάση
της πολιτείας, η οποία εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει την Αirbnb ως
κοινή μίσθωση και όχι ως ξενοδοχειακή υποδομή. Και ανοίγει τη
συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισής του, ιδίως στις περιοχές που
εμφανίζουν σημάδια τουριστικοποίησης.
Μια νέα έρευνα, που χρηματοδοτείται από το Κέντρο Ερευνας
για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
έρχεται το τελευταίο έτος να καταγράψει τις διαστάσεις της Αirbnb
στην Αθήνα («Χωρο-κοινωνικές
επιπτώσεις της Airbnb βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων στην
πόλη της Αθήνας». Ερευνητική
ομάδα: Δημήτρης Μπαλαμπανίδης
πολεοδόμος-γεωγράφος, Δημήτρης
Πέττας πολεοδόμος-γεωγράφος,
Εύα Παπατζανή πολεοδόμος-χωροτάκτης). Ενα «φαινόμενο» που
έχει πλέον αποκτήσει μια ιδιαίτερη
δυναμική, «μεταβάλλοντας» ολόκληρες γειτονιές.
Οπως επισημαίνει η έρευνα, τα
καταχωρισμένα στην Αirbnb ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων ξεπέρασαν τον Αύγουστο του 2018 τις
9.000, από 5.000 το 2017 και 2.000
το 2015. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
ότι σχεδόν εννέα στα δέκα ακίνητα
(87,8%) είναι ολόκληρα σπίτια ή
διαμερίσματα, ενώ μόλις το 12,2%
αφορά την ενοικίαση ενός χωριστού δωματίου ή κοινού χώρου
στον οποίο ζει ο ιδιοκτήτης.
«Την περίοδο αυτή καταγράφονται δύο βασικές τάσεις. Η πρώτη
αφορά το ύψος των μισθωμάτων:
αρχίζει να διαφαίνεται μια μείωση
των τιμών, ως αποτέλεσμα της πολύ
μεγάλης προσφοράς», εξηγεί στην

«Κ» ο κ. Μπαλαμπανίδης. «Η δεύτερη αφορά τη διαχείριση των ακινήτων. Τα διαθέσιμα ακίνητα φαίνεται σταδιακά να συγκεντρώνονται σε ολοένα και λιγότερα χέρια,
είτε μέσω αγοραπωλησιών, ή μέσω
εταιρειών διαχείρισης ακινήτων.
Το 50,8% των καταχωρίσεων είναι
“multilistings”, δηλαδή ανήκουν
σε ανθρώπους που έχουν δύο ή περισσότερα ακίνητα στην Αirbnb.
Τι μας δείχνει αυτό; Οτι η βραχυχρόνια μίσθωση γίνεται όλο και
περισσότερο μια δραστηριότητα
με επαγγελματικά χαρακτηριστικά,
που προσομοιάζει σε ξενοδοχειακή
υποδομή. Αν αυτές οι δύο τάσεις
συνεχιστούν, είναι πιθανό να εκτοπιστούν σταδιακά από την αγορά
οι “μικροί παίκτες”, εκείνοι που
μισθώνουν ένα ή δύο ακίνητα, γιατί
δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας. Θα είναι δύσκολο να αντέξουν
τον ανταγωνισμό».
Η έρευνα καταγράφει το απο-








Η μείωση των τιμών, λόγω ανταγωνισμού,θα
θέσει σταδιακά εκτός
αγοράς τους «μικρούς».
τύπωμα της Αirbnb στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας. «Υπάρχουν πολλές θετικές και αρνητικές επιπτώσεις»,
λέει ο κ. Μπαλαμπανίδης. «Ακίνητα
που παρέμεναν για χρόνια κενά ή
απαξιωμένα ξαναμπαίνουν στην
αγορά με νέους όρους, ανακαινισμένα, άρα αναβαθμισμένα (αν και
είναι προς συζήτηση το πόσο καλές
ή πρόχειρες είναι αυτές οι ανακαινίσεις). Τονώθηκαν επαγγέλματα
που είχαν δεχθεί πλήγμα από την
οικονομική κρίση, από τους αρχιτέκτονες έως τους μάστορες και
μία σειρά επαγγέλματα γύρω από

ΑΡΘΡΟ

αυτά, από μεσίτες (που πλέον διαχειρίζονται συνολικά ένα ακίνητο),
διαφημιστές και γραφίστες, έως
καθαρίστριες και υδραυλικούς. Παρατηρούμε βέβαια ότι η απασχόληση αυτή κινείται σε μεγάλο βαθμό στο πεδίο της άτυπης οικονομίας, με επισφαλείς σχέσεις. Παράλληλα, ανοίγουν νέα καταστήματα, αν και συχνά στρέφονται
στην εστίαση και στην αναψυχή,
κάτι που οδηγεί σε μια μονοκαλλιέργεια χρήσεων τις γειτονιές. Το
φαινόμενο αυτό πρέπει να θυμίσουμε ότι το έχουμε δει και παλιότερα με διαφορετικούς όρους, λ.χ.
στου Ψυρρή ή στην Πλάκα».
Οι πιέσεις στις κεντρικές περιοχές είναι ολοένα και μεγαλύτερες.
«Παρότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε
ακόμα να μιλήσουμε για φαινόμενα
“εξευγενισμού” στην Αθήνα, κάτι
που θα συνεπαγόταν την απώλεια
των μόνιμων κατοίκων, είναι σαφές
ότι συγκεκριμένες περιοχές στα-

διακά τουριστικοποιούνται. Οι περιοχές γύρω από την Ακρόπολη,
το Κουκάκι, του Μακρυγιάννη, το
Θησείο, ολόκληρο το εμπορικό τρίγωνο και η περιοχή ΜουσείουΕξαρχείων έχουν τέτοια σημάδια.
Οι συνέπειες είναι γνωστές: εκατοντάδες ακίνητα “μετακινούνται”
στη βραχυχρόνια μίσθωση και τα
νοικοκυριά εκτοπίζονται, καθώς
παρατηρείται αύξηση των ενοικίων.
Για παράδειγμα, ενώ στο σύνολο
της Αττικής από το 2016 έως το
2018 οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 14%, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας (Εξάρχεια, Νεάπολη, Λυκαβηττός, Κολωνάκι,
Χίλτον) η αύξηση έφθασε το 30%».

Οι αλλαγές
Μια άλλη μεταβολή που καταγράφουν οι ερευνητές που ασχολούνται με την Αirbnb είναι η κοινωνική διάσταση του «εκτοπισμού».
«Η αθηναϊκή πολυκατοικία διατη-

ρούσε τις τελευταίες δεκαετίες μια
ενδιαφέρουσα διαστρωμάτωση.
Στους χαμηλότερους ορόφους, που
έχουν χειρότερο φωτισμό ή μικρά
διαμερίσματα, έμεναν συνήθως οι
οικονομικά ασθενέστερες ομάδες
και, από τη δεκαετία του ’90, οι μετανάστες. Αντίθετα στους υψηλότερους ορόφους έμεναν άνθρωποι
υψηλότερων εισοδημάτων. Τώρα
αυτό αλλάζει, καθώς τα μικρά διαμερίσματα κινούνται πιο εύκολα
στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δεν μπαίνουν στην Αirbnb και
τα “προνομιακά” διαμερίσματα».
Μέσα από όλες αυτές τις εξελίξεις και την εμφανή τάση «ξενοδοχειοποίησης» της Αirbnb, πόσο
λογικό είναι να συνεχίζεται η (θεσμική) αντιμετώπισή του ως μια
απλή μίσθωση; «Είμαστε πολύ μακριά από τη φιλοσοφία της οικονομίας διαμοιρασμού. Αν προσθέσεις σε αυτό ότι ο τομέας αποκτά
επαγγελματικά χαρακτηριστικά
και χαρακτηρίζεται από μεγάλες
συγκεντρώσεις ακινήτων, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κοινές αστικές μισθώσεις»,
εκτιμά ο κ. Μπαλαμπανίδης.
«Η ελληνική νομοθεσία έθεσε
την Αirbnb κάτω από μια ομπρέλα
στην οποία δεν ανήκει πια. Αν αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός, τότε
γεννάται ένα νέο ζήτημα, που σχετίζεται με τις χρήσεις γης. Πρέπει,
για παράδειγμα, να επιτρέπεται
ένα μικρό ξενοδοχείο στο κτίριο
που μένω; Το σίγουρο είναι ότι
αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με “οριζόντιες” ρυθμίσεις. Πρέπει να το φροντίσει το
κράτος στις περιοχές που δημιουργείται πρόβλημα κι αν δεν μπορεί,
να το αναθέσει στους δήμους. Ας
ανοίξει, λοιπόν, η συζήτηση όχι
μόνο για τυχόν μέτρα περιορισμού
της Αirbnb, αλλά και για πολιτικές
κινήτρων που θα κάνουν πιο ελκυστική τη μακρόχρονη μίσθωση
και, εκεί όπου χρειάζεται, την εφαρμογή μιας κοινωνικής στεγαστικής
πολιτικής».

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Περί στεγαστικής πολιτικής
Η ανακοίνωση διά στόματος υπουργού Εσωτερικών για τη νέα στεγαστική πολιτική που σκοπό έχει την
ολιστική παρά την αποσπασματική
αντιμετώπιση του προβλήματος
της εξεύρεσης στέγης συμβατής
με το βάθος της τσέπης αυτών των
ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται
σε οικονομική δυσμένεια, είναι σίγουρα κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το πρόβλημα της ενοικίασης
υποστατικών στέγασης, αλλά και
αγοράς παρόμοιων υποστατικών
σε «λογικές τιμές» είναι δυστυχώς
για κάποιους άπιαστο όνειρο. Δεν
νοείται τη σημερινή εποχή να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε άθλιες
συνθήκες σε μια χώρα όπως τη
δική μας που καυχόμαστε για το
booming real estate μας και που
όπου γυρίσει το μάτι σου βλέπεις
γερανούς για ουρανοξύστες και
ταμπέλες με διαφημιζόμενα «Luxury Villas & Apartments».
Το κράτος διαχρονικά απέτυχε
είτε να επέμβει αποτελεσματικά
από μόνο του ή μέσω πολιτικών
του και να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Και να πει κάποιος ότι μιλάμε για πολλές περιπτώσεις; Όχι
δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γεγονός που
υπερακοντίζει την αποτυχία του.
Και δεν μέμφομαι μόνο το κράτος.
Τον ρόλο της τον έχει και η Εκκλησία, αλλά και άλλοι σε αυτή τη χώρα.
Το φάσμα αποχρώσεων του πληθυσμού δεν είναι ιδεολογικό – όπως
μας έμαθαν. Είναι κοινωνικό και
εκτείνεται μεταξύ μαύρου και
άσπρου, όπου μεταξύ υπάρχουν
πολλές αποχρώσεις του γκρι. Είναι

καιρός το κράτος να δει και να δώσει ζωντανό – ανοικτό χρώμα στο
φάσμα που ξεκινά από το μαύρο
και πάει προς το ελαφρύ γκρι. Και
τονίζω πως δεν είναι μεγάλο αυτό
το φάσμα. Για εμένα ακόμη και
ένας άστεγος να υπάρχει, συνιστά
αποτυχία της κοινωνικής μέριμνας.
Σε ένα νησί με τόσους λίγους κατοίκους αυτό δεν νοείται. Έχουμε
κάποιους άστεγους, έχουμε ανθρώπους που ζουν σε τρώγλες πολλές
φορές χωρίς ηλεκτρισμό και χωρίς
ρεύμα, έχουμε ανθρώπους που ζουν
ομαδικά «μαντρισμένοι» σε «τρύπες» και έχουμε ανθρώπους που
ζουν σε κυβερνητικούς προσφυγικούς οικισμούς.
Αυτοί οι τελευταίοι αποτελούν
ένα τρανό παράδειγμα του τι προσέφερε το κράτος στους πρόσφυγές
του. Μια δήθεν προσωρινή λύση
στέγασης μετά τον ξεριζωμό από
τα δικά τους σπίτια. Και φαίνεται
ήθελαν να τονίσουν το «προσωρινό» του πράγματος κατασκευάζοντας άθλια κτήρια, με άθλιες προδιαγραφές, τα οποία εδώ και κάποιες δεκαετίες είναι ετοιμόρροπα.
Σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις. Είναι όμως
αρκετές; Λυπάμαι που το επισημαίνω, αλλά όχι δεν είναι σε καμία
περίπτωση αρκετές. Άλλοι χρήστες
πάλι πήραν τίτλους. Αυτοί μπορεί
να τα έφτιαξαν, μπορεί και να τα
ενοικίασαν. Είναι όμως αρκετό;
Όχι δεν είναι.
Η στεγαστική πολιτική ενός κράτους θα πρέπει να στοχεύει στο να
παρέχει τουλάχιστον ικανοποιητικές και πάνω απ’ όλα ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης για όλους. Αυ-

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η νέα στεγαστική πολιτική.
τές λοιπόν οι κατηγορίες που πέφτουν κάτω από αυτό το όριο θα
πρέπει να τύχουν ειδικής αντιμετώπισης. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν ανά πόλη ή ανά επαρχία,
να αξιολογηθούν οι λόγοι που τους
ώθησαν σε αυτή την κατάσταση,
όπως για παράδειγμα αν η αιτία είναι η ανεργία λόγω προβλημάτων
υγείας, ή άλλων αιτιών και ακολούθως οργανωμένα να δημιουργηθούν οι ανάλογες μονάδες ή συγκροτήματα έτσι ώστε να ενταχθούν
σε ένα σωστό περιβάλλον. Αυτή η
αντιμετώπιση προσφέρει πολλά
οφέλη ακόμα και στο ίδιο το κράτος,
επειδή θα ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, αξιοποιώντας καλύτερα
τους πόρους του. Στο πλαίσιο ανα-

θεώρησης των Τοπικών Σχεδίων
δεν πρέπει απλώς να δούμε το θέμα
της κάθετης ανάπτυξης έναντι της
μέχρι σήμερα οριζόντιας. Σίγουρα
αυτό είναι ένα κεφαλαιώδες θέμα
που σε βάθος χρόνου θα είναι επωφελές για όλους. Θα πρέπει να βρεθούν και αυτοί οι μηχανισμοί που
θα μπορούν να αποχαρακτηρίζουν
εύκολα κάποιες περιοχές ανάπτυξης
«άλφα» χρήσεων σε «βήτα» χρήσεις
αν οι «άλφα» χρήσεις δεν ελκύουν
ενδιαφέρον και είναι αποτυχημένες.
Για παράδειγμα –αν και είναι εκτός
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας– η
βιομηχανική περιοχή στο Παλαιομέτοχο, βόρεια του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Τροόδους και
νότια του αεροδρομίου Λευκωσίας,

είναι μια ανενεργή και αποτυχημένη (θα έλεγα) βιομηχανική περιοχή. Είναι όμως πολύ κοντά στη
Λευκωσία, αλλά και σε μεγάλες κοινότητες της δυτικής Λευκωσίας.
Γιατί να μην επιτρέπονται εκεί αναπτύξεις φθηνής στέγης; Είμαι σίγουρος πως κάποιοι γαιοκτήμονες
θα έβλεπαν πολύ θετικά μια τέτοια
προοπτική, αν τους δινόταν η ευκαιρία. Ακολούθως έχουμε τις περιπτώσεις όπου στα πλαίσια αδειοδότησης αναπτύξεων έχουμε δεσμεύσεις προς το δημόσιο. Είτε μιλάμε για δημόσιους χώρους πρασίνου, ή κοινοτικούς εξοπλισμούς
ή άλλα συναφή. Μήπως αυτά θα
πρέπει να τα δούμε με λίγο πιο κριτικό μάτι;

Κάθε εκατό ή διακόσια μέτρα
σε οικιστικές γειτονιές έχουμε (υποτίθεται) χώρους πρασίνου. Έχουμε;
Αυτό που έχουμε είναι δημόσιους
χορταριασμένους χώρους τους
οποίους οι δήμοι σήμερα σχεδόν
αδυνατούν να καθαρίσουν και είναι
εστία φιδιών και τρωκτικών. Η γνώμη μου για τους δημόσιους χώρους
πρασίνου και για τα πάρκα έχει
δημοσιευτεί παλαιότερα σε ποιο
μοντέλο πρέπει να στηρίζονται. Ο
δε αόριστος όρος «κοινοτικός εξοπλισμός» είναι μάλλον αδόκιμος
και παρεξηγημένος. Γιατί οι επιχειρηματίες να μη συνεισφέρουν
χρηματικά σε κάποιο ταμείο ή στον
ΚΟΑΓ έναντι της εξασφάλισης χαλαρώσεων ή σαν αντίτιμο –έστω
μερικώς– έναντι των όποιων δημόσιων δεσμεύσεων παρά να επιβαρύνονται για κάτι που δεν έχει
τόσο νόημα; Αντί αυτού, τα χρήματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής για τις ασθενείς
τάξεις του πληθυσμού. Γιατί να μη
δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο
να εντάξει όλα τα συγκροτήματα
ενοικίασης φθηνής στέγης και στο
ταμείο αυτό να επενδύουν ακόμη
και άτομα που επιδιώκουν πολιτογραφήσεις; Τι πιο ωραίο να δείξουν
έμπρακτα την αγάπη τους προς
τους μελλοντικούς συμπολίτες
τους… με το αζημίωτο φυσικά…
αφού το ταμείο θα μπορεί να πληρώνει μερίσματα από τη διαχείριση
που θα κάνει.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS,
είναι CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Ο «βιογράφος» της Ελλάδας
Ο διακεκριμένος καθηγητής Ρόντρικ Μπίτον μιλάει στην «Κ» για το παρελθόν και το παρόν της «δεύτερης πατρίδας του»
Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

To βιβλίο ³Èt¦__R_Uxn¦>vÃ
k>X_¦>²xuÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{³ÑÉÜÜi{~Ò³¨ÉTÓØ×Ú{Ì¨(Ñ³Ò~iØ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπημένες του ÒÁÐËÏÝËÃÔÇÏÚÕÓËØ¦ÑÏ®ÑÇÏÚÕÌÏÒÄÚÏÓÕ®ÍÇÖ¦ÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÃÑÎËÕÊÜØ¦ÑÎÚÇ
ØËÓÖÁÚÏÑÇÑÇÏÙßÍÑÏÔËÃÚÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßÇÑÕÆËÏÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝ¡ÇØÃÑÇÝ
ÇÖÇÍÑÃÑÇÙËÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÏ×ÔÇªÄÔÚØÏÑ
¡ÖÃÚÕÔËÚ×Ô ÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÑ¦ÚÕÞÕÝËÖÃÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÎÝÁÊØÇÝ ÕØÇÂ§ËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÇÏßàÇÔÚÏÔÂÝÙÚÕØÃÇÝÒ×ÙÙÇÝ
ÑÇÏ¢ÏÒÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕ2PUN»Z*VSSLNL
ÚÕßÕÔÊÃÔÕß¬ÕÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÍØ¦ÉËÏÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÖÕßÛËÜØËÃÊËÆÚËØÎÖÇÚØÃÊÇÚÕß!
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ;VÈÏÈÒÃÕÚÕß.YLLJL!
)PVNYHWO`VMH4VKLYU5H[PVU®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝ
(SSLU3HULÑÇÏÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÛÇ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÎËÒÒÎÔÏÑÂÁÑÊÕÙÂÚÕß
ÇÚ¦ÑÎÝ©Ñ¡ÖÃÚÕÔÈØÁÛÎÑËÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÁÊÜÙËÊÏ¦ÒËÐÎÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖØËÙÈËßÚÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÙËÏØ¦Ý=LUPaLSVZ3PIYHY`;HSRZ

– Η βιογραφία της Ελλάδας πώς
προέκυψε;
¶ÃÓÇÏÌÏÒÄÒÕÍÕÝÄÞÏÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ËÔÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜÖÇØ¦ÛËÙÎÚÜÔ
ÍÔÜÙÚ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÕÆÚËÔÇÇÔÇÌËØÛ×ÓÄÔÕÙÚÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÖÕßÓËÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝÑÇÛÄØÏÙÇÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÖÃÙÎÝ
ÙÑÄÖÏÓÇÇÖÁÌßÍÇÚÎÔÇØÞÇÏÕÒÇÚØÃÇ
¬ÕÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏËÃÔÇÏ
ÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÒÇÓÖØÄÇÒÒ¦ÎÒÒ¦ÊÇÍÏÇÓÁÔÇàËÏÑÇÏÈÇÙÏÒËÆËÏËÃÔÇÏ
ÖÇØÄÔÑÇÏÓÁÒÒÕÔÃÔÇÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ËÔËÐËÒÃÐËÏÄÞÏÑ¦ÚÏÚËÚËÒËÙÓÁÔÕ¡Ë
ËÔÊÏÁÌËØËÔÇÚÎÊÜßÖÄÚÕÖØÃÙÓÇ
ÚÕßÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÕßÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÜÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ¡ÁÙÇ
ÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÇßÚÂÝÚÎÝÈÏÕÍØÇÌÃÇÝ
ÒÕÏÖÄÔÛÇÈØËÃÚËÑÇÏÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÓÕßÙÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÍÔÜÙÚÕßÝÂØÜËÝ®ÖÕßÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
Þ×ØÇÝ¶ÁÚÙÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏËÍ×

– Θα μου πείτε μερικούς;
¶©ÒÁÐÇÔÊØÕÝ¡ÇßØÕÑÕØÊ¦ÚÕÝ
¢ÇÔÇØÏ×ÚÎÝÑÕØßÌÇÃÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÔÊÁÕÝÚÕßËÄÊÜØÕß ÕÒÕÑÕÚØ×ÔÎÑÇÏ¦ÒÒÜÔÕÖÒÇØÞÎÍ×Ô
ÚÇÔÖÇÔÁÐßÖÔÕÝ¶ÍÔ×ØÏàËÕÑÚ×
ÍÒ×ÙÙËÝ¶ÑÇÏÖÇÚØÏ×ÚÎÝÓÁÞØÏÚÕÓËÊÕÆÒÏ¡ÖÕØËÃÔÇÌÕØÕÆÙËÌØ¦ÍÑÏÑÇ
ØÕÆÞÇÇÒÒ¦ÎÑÇØÊÏ¦ÚÕßÂÚÇÔËÒÒÎÔÏÑÂÙÚÕØÃÇÚÕÔÁÞËÏÇÊÏÑÂÙËÏ
ËÔÁÞÜÊËÏÖÕßÛËÔ¦¦ÍÇÒÓ¦ÚÕßÂ
ÊØÄÓÕÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÕËÄÊÜØÕÝÎ-

O Αλέξης Τσίπρας ÙÉÐÈÉËÑ{ÈÐÑÚÊØ{ÑÐÓÑg~Ñ{ÐÒÜÜÙÉÚÑ~ÜÑ~ÉÈ³ÉËÑ³Ù{ÑKÒÉ{gÉËÑ{ÓØåÙ¨ÓÑØ(ÑÑÙ¨ÓÈuVÜÓÉ{,Ì³¨{~Ë³

Η Ελλάδα για μένα ζει
και βασιλεύει, είναι
παρόν και μέλλον. Είναι
διαδικασία εν εξελίξει,
όχι κάτι τετελεσμένο.
ÒÏÍÏ¦ÔÔÎÝÑÇÏÕ²ÇØÃÒÇÕÝ¬ØÏÑÕÆÖÎÝ
– Δεν αναφέρετε τον Βενιζέλο.
Γιατί;
¶©ËÔÏàÁÒÕÝÂÚÇÔÙÃÍÕßØÇÓËÍ¦ÒÕÝÑÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÒÒÎÔÇÝÎÍÁÚÎÝÚÕÔÕÖÕÃÕÖÂØÇÔÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÕÏ
ÐÁÔÕÏ¡ÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙÑËÌÚ×ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÚÕÑÇÚ¦ÌËØËÇßÚÄ
ÃÙÜÝÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ
×ÝÁÔÇÔÈÇÛÓÄÏÇÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÒÒÎÔËÝÂÚÇÔÛËÄÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÓÏÙÕÆÝÊÏ¦ÈÕÒÕÝÇÒÂÛËÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÃÙÜÝÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÑÚÏÓ×
ÖÕÒÒÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÑÇÏÖØ¦ÐËÏÝÚÕß
ÇÒÒ¦ÈÒÁÖÜÑÇÏÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕß
ÕÏÕÝÌÚÇÃËÏÍÏÇÚÕÔÛÔÏÑÄÏÞÇÙÓÄ"¬ÎÔÖØ×ÚÎÖÁÚØÇÁÈÇÒËÕËÔÏàÁÒÕÝÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÓË
ÚÎÙÆÍÑØÕßÙÂÚÕßÓËÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦

Από αριστερά: 1ÉÌÙ¨ØÛiÜ{o{ÒiØVåÜÓÂÑÙ¨ØÑÈ¨~¨ÙÒ³Ø~Ñ{
Ñ¨ËÜÑØ0¨{~ÖiØÈÓKÑÜÑV~Ñ³Ò³~Ë³V³iÙiÐ{È¨oËÑÑÈ³ÊØ
³iØÖoT¨iØ ÜÜÒÙÑØÑ³Ò³ËÙ{V ÜÉÈÚÓ¨{ØÉ{ÇÓÜØÙÉÂ{ÒÊ³Ñ
ÐÑÙ{~ÌØ ÜÜiÑØioÓ³iØ³ËÊ¨Ñ³ÑKÑ¨Ò{ÂÓ{
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕ
ÁÞËÏÇÖÕÌÆÍËÏÞÕÔÚÇÝÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÕßÒÂÑÇÏÓËÚÏÝÛÇßÓÇÙÚÁÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÚÕßÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ
ËÃÞËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖËÃÙËÏÚÕÔ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ

– Λένε ότι η σημερινή Ευρώπη θυμίζει πολύ τη δεκαετία του 1930.
Συμφωνείτε;
¶Ø¦ÍÓÇÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑÕÏÔ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇ!ÒÇáÑÏÙÓÄÝËÛÔÏÑÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÒßÚÇØÞÏÙÓÄÝËÃÚËÚÕÔÍËÃÚÕÔ¦ÙÇÝÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÖÕßÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÇÔÙÕßÒÚ¦ÔÕÝ¥Ý
ÖØÕÝÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÓÄÖ¦ÔÚÜÝÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÎÒÒ¦ÊÇ¶ÑÇÏÞÚßÖ¦Ü

ÐÆÒÕ¶ÚÎÔÁÞËÏÍÒÏÚ×ÙËÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÚÎÔÕÒÜÔÃÇÂÚÎÔßÙÚØÃÇ²ØßÙÂ
ßÍÂÁÞËÏÁÔÇÖÕÙÕÙÚÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÏÑÇÔÂÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏ
ÖÃÙÎÝßÖ¦ØÞÕßÔÙËÖÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑ¦
ÑÏÔÂÓÇÚÇ ÇÏÙËÇßÚÄÊÏÇÌÁØËÏ
ÎÞ×ØÇÙÇÝ!ËÊ×ÄÒÕÏÕÏÖÄÒËÓÕÏ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝËÓÌßÒÃÕßÝÌßÙÏÑ¦
ÙÚÄÞÕËÃÞÇÔÚÎÔÁÔÚÇÐÎÖËØÏÕÞ×Ô
ÙÚÎ¡ÎÚÁØÇÒÒ¦ÊÇÄÞÏÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝËÔÓÖÕØ×
ÔÇÖÜÚÕÃÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÕß
ÚÎÑÜÚÃÇËÔÁÞÜÑÇÔÁÔÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÚØÕÇÒÒ¦ÇÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕ)YL_P[ÛÇÂÛËÒÇÖÕÒÆ

Ως προς τον εθνικισμό,
πάντως, προς το παρόν
η Ελλάδα την έχει
γλιτώσει, σε αντίθεση
με την Ουγγαρία, την
Πολωνία ή την Αυστρία.
ÓÏÇÑÜÚÃÇÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎ×ÙÚËÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ

– Μια και το αναφέρατε, πώς βλέπετε τις εξελίξεις με το Brexit;
¶ÖÄÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÎÄØÊÏÕÝÊËÙÓÄÝÊËÔ
ÒÆÔËÚÇÏÓËÚÃÖÕÚÇÑÇÎÓÁÔÎÎÑßØÃÇ¡ÁÏ¶ÊËÔÚÎÙßÓÖÇÛ×ÑÇÛÄÒÕß
ÜÝÞÇØÇÑÚÂØÇ¶ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎ
ÃÊÏÇÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓË
ÚÎÔÇßÙÚÎØÄÚÎÚ¦ÚÎÝÓËÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇÑÇÏÓËÚÎÙßÓÌÏÒÃÜÙÂÚÎÝ
ÓËÚÎÔ¦ÑØÇËÐÏ¦
– Πόσο Ευρωπαία είναι η σημερινή Ελλάδα, κύριε Μπίτον;
¶ÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÄÚËÖÕß

ÚÎÔÖØÜÚÕÍÔ×ØÏÙÇ©ÏÒÒÎÔËÝÁÞËÚË
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÓÏÇÚßÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÁÔÇÔ
ÑÇÛÜÙÖØËÖÏÙÓÄÖÕßÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÁÈÇÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÇÓÌÏÈ¦ÒÒÜÇÔÁÞÕßÔËÖÁÒÛËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÒÒ¦àÕßÔÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏ
ÕÏÔÕÕÚØÕÖÃËÝÓÁÔÕßÔÃÊÏÇ

– Η άποψή σας για τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα;
¶ËÔÚÕÔÁÞÜÙßÔÇÔÚÂÙËÏÖÕÚÁ
ÖÄÇßÚ¦ÖÕßÈÒÁÖÜÊËÔÓÕßËÃÔÇÏ
ÙßÓÖÇÛÂÝÏÇÓÁÔÇ¶ÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÊËÔ
ÛÇÑÕÒÇÑËßÚËÃÇÔÚÕÊÏÇÈ¦ÙËÏ¶ËÃÔÇÏ
ÕÔÁÕÝÔÊØÁÇÝÇÖÇÔÊØÁÕß¡Ë
ÇÌËÚÎØÃÇÚÎÒÇáÑÏÙÚÏÑÂ¦ÑØÇØÏÙÚËØ¦ÈÍÂÑËÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÖ¦ÔÜÙË
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÑÆÓÇ®ÂØÛËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÓÏÇÙÆÔÛËÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑËÁÓÇÛËËÖÁÈÇÒË
ÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕßÙÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÑÇÏ
ÙÚÕßÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝËÔ
ÚÕÔÙßÓÖÇÛ×ÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÇÒÒ¦ËÑÚÏÓ×ÇßÚÁÝÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÕß

– Γνωρίζοντας καλά το παρελθόν
της Ελλάδας, πώς φαντάζεστε το
μέλλον της, καταγεγραμμένο σε
μια βιογραφία στο τέλος του αιώνα μας;
¶©ÙÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÚÕÖÇØÄÔËÖÎØË¦àËÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕÇÒÒÕÏ×ÔËÏ
ÔÇÚÁÚÕÏÕÈÏÈÒÃÕÒÕÏÖÄÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÍËÍÕÔÄÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓËÇÒÒ¦
ÇÑÄÓÇÑÏÇßÚ¦ÖÕßËÓËÃÝÍÔÜØÃàÕßÓË
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÚÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓË
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÃÔÇÏ
ØËßÙÚÄÖØ¦ÍÓÇÎÙÚÕØÃÇ

– Για εσάς, τι θα θέλατε να γράφουν
οι μελλοντικές εγκυκλοπαίδειες;
¶ªÄÔÚØÏÑ¡ÖÃÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
¡ÄÔÕÇßÚÄ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÍØÇÌÂÇÔÁÑÇÛËÔËÑÌØÇàÄÓÕßÔ

ΓΝΩΜΗ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δικαίωμα, αν μη τι άλλο, στη μνήμη
Μία ακόμη ËÑÑÒÎÙÃÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝÚÎÝÏÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝ¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÎËÑÑÒÎÙÃÇ
ÚÜÔÍÃÜÔÔÊØÕÔÃÑÕßÑÇÏÛÇÔÇÙÃÇÝÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎ ßÛØÁÇ©
ÔÇÄÝËÃÞËÖËØÏÁÒÛËÏÙËÕÏÑÚØÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÎÝ
ÂÚÇÔÁØÍÕËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÕ¬ÁÚÕÏËÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÖØÁÖËÏÔÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÕÆÔÊÏÄÚÏÚÇËÚÕÏÓÄØØÕÖÇÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦
¬ÕÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÚÁÚÕÏËÝËÔÁØÍËÏËÝÚÕÁÞÜÍØ¦ÉËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÏÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜ
ÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇ©ÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÇ
ÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏÙßÔ×ÔßÓÕÝÓËÚÕÔ
ÙËÈÇÙÓÄÙÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÑÇÏÇßÚÄÔÚÕÙËÈÇÙÓÄÚÕÔÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÊËÃÐËÏËÓÖØ¦ÑÚÜÝÄÚÏÙÁÈËÚÇÏÚÕÔ
¦ÒÒÕÁÙÚÜÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÖÏÈËÈÒÎÓÁÔËÝËÃÔÇÏÚÁÚÕÏËÝ

ÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÚÄÖÕßÊÏÄÚÏ¦ÒÒÕ
ÎÌßÙÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚÕËÖÃ
ÚÕÆÚÕßÐËØÃàÜÓÇßÓ¦ÓÇÏÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂËÜÍØÇÌÃÇÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÕÕÖÕÃÇÝÓÇÝÖÇØÄÚØßÔË
ÔÇÖÇÃØÔÕßÓËÚÕÚØÁÔÕÙËÚÇÑÚÏÑÂ
È¦ÙÎÑÇÏÔÇËÖÏÙÑËÖÚÄÓÇÙÚËÚÎ
ÊÏÖÒÇÔÂÖÄÒÎ¶ÞØÄÔÕÝÚÇÐÏÊÏÕÆ
ÓÏ¦ÓÏÙÎ×ØÇ¶ÍÏÇÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÏÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÚÕÖÃÕÁÖØËÖËÁÒËÍË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÕÒÒ¦ÚÇÐÃÊÏÇÓÁÞØÏ
ÔÇÇØÞÃàÕßÓËÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÖÄÚËÎÇÒÒÇÍÂÙÚÕÚÕÖÃÕÂÚÇÔ
ÈÃÇÏÎÑÇÏÖÄÚËÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ¿ÚÇÔÚÕÔ¦ÑÕßÍÇÇÓÁÙÜÝ
ËØÞÄÚÇÔÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÎÊÏÇÊØÕÓÂÇÖÄÚÕÖÇÚØÏÑÄÓÕßÓÁÞØÏÚÎÔ
ÖÄÒÎÚÜÔ²ÇÔÃÜÔ
©ÑÚ×ÖËØÃÖÕßÞÏÒÏÄÓËÚØÇÓË
ÖÕØÚÕÑÇÒË×ÔËÝÑÇÏËÒÇÏÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÑÇÏÙÚÕËÔÊÏ¦ÓËÙÕÊÆÕ
ÓËÚÄÞÏÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃ-

Ο σεβασμός ³ÑÐiÐÉËÑÉËÑ{ÈÈÐØÐÉ³ÉKÑÐÌ³Ù{ÜÑÌV
~Ñ{ÑÈ³Ì³ÉKÑÐÌ³ÓTÉ{ÑÒo~ii~{ËÑ

ÇÝÚÕß ÕÏÕÏÑÕÊÕÓÁÝÁÖÇÏØÔÇÔÚÇÙÑßÚ¦ÒÎ¯ÓÁÙÇÙËÒÃÍÇ
ÞØÄÔÏÇÁÓËÏÔÇÔÓËØÏÑÁÝÙßÙÚ¦ÊËÝ
ÊÁÔÚØÜÔÑÇÏÓÃÇÖÁÚØÏÔÎËÃÙÕÊÕÝ
ÇÖÄÚÕÁÔÇÓËÚÄÞÏ¿ÙÕÑÇÏÇÔÊËÔ
ÓÕßÇØÁÙËÏÎËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÄÙÕ
ÇÙÞÎÓÄÚËØÎÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇ
ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÓÎÊËÞÛ×ÄÚÏËÃÔÇÏ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔÚÕËÃÔÇÏ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝßÖ¦ØÞÕßÔÚÇÓÏÑØÕÚÕÖÜÔÆÓÏÇÕÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÒËÜÌÕØËÃÜÔÖÕßÙÕßÒÁÔËËÊ×ßÖÂØÞË
ÇßÚÄ¯ÑÇÏËÙÆÐÁØËÏÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÄÓÜÝÊÏ¦ÚÎÝ
ÇÞØÎÙÃÇÝÑÇÏÎÇÖÕÐÁÔÜÙÎÚÕß
ßÖÕÑËÏÓÁÔÕßÇÖÄÚÕÔÚÄÖÕÚÕß
ËÃÔÇÏÁÔÇËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÖØ¦ÍÓÇÇÖÄÚÎÔÊÏ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÎÑÇÏÚÎÔËÑÞÁØÙÜÙÎËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÖØ¦ÍÓÇÄÚÇÔÒËÝÕ
ÞØÄÔÕÝÌÁØÔËÏÒÆÙËÏÝÑÇÏÄÖÕß
ÓÖÕØÕÆÓËÚÕÔËÖÏÙÖËÆÊÕßÓË

ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÑÇÏÎÓÎÙßÔÚÂØÎÙÎ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÇÊÏÇÌÕØÃÇÂÚÇÔ
ÑÇÏÓÁØÕÝËÔÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏ
ËßÚßÞ×ÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÎÏÑÕÏÔÕÚÏÑÂ¬ËÞÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ
ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÎÕÖÕÃÇÓËÚÇÓÁÙÇ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏÄÚÏÊÏÇÙ×àËÚÇÏ¬ÕÑÁØÊÕÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÇÏÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÊËÔËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÕÏ
ÓËÒËÚÎÚÁÝÑÇÏÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÇÒÒ¦
ÕÚÄÖÕÝËÔÙßÔÄÒÜ
ÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÓÜÝÄÚÏÇßÚÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÌßÒÇÞÛËÃÜÝ
ÑÄØÎÕÌÛÇÒÓÕÆÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÚÇÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÔËÑØÕÚÇÌËÃÇÕÏÊØÄÓÕÏÑÇÏÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÃÊÏÇÎÌÆÙÎÕÏ
ÖÇØÇÒÃËÝÕÏÑ¦ÓÖÕÏÇÒÒ¦ÇßÚ¦ÚÇ
ËÃÖËÑÇÏÕÕÒÁÓÎÝÄÚÇÔÓÏÒÕÆÙË
ÍÏÇÖÇÚØÃÊÇ©ÏËÑÚÕÖÏÙÓÁÔÕÏÑÇÏ
ÕÏÖØÄÙÌßÍËÝÁÞÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÇÔ
ÓÎÚÏ¦ÒÒÕÙÚÎÓÔÂÓÎ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

26.5.19 -1.6.19

Οι «φωνές» που
δεν ακούγονται

Ο

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

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Παρουσίαση βιβλίου
Το Κέντρο ÌoÈ~Ñ{0ÉT0ÉTÙ¨ÌÐ{~Ñ{{ ~ÙÌÉ{Øå{oÑËÑ¨È{ÒÇÈ³iÉÐÉÌ³ÑK{KÜËÑ³È³Ñ
{~ÜÑÎÙiUt0Ç{È¨{³{~Ñ³¨ÑÖÚ~{Ñu
~Ñ{t ¨Ø(Ñ³¨ËÙØu{Ñ³ÑK{KÜËÑÚÑ
Ð{ÜÊÈ{¨Ê³ØÑÈ¨ÊØVÜo³ÓTiØw~¨{³{~ÌØ~Ñ{ËÐiØ.×~ÜÓÈØV
Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³¨{~Öå¨TÉËÈÉÐÉÖÑ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÉ{Ù¨
¨Ë³iØÑ¨Ò~iØVÑÉ{³iÐ{Ñ~ÌØw
É¨ÉÈi³ÊØ~Ñ{¨ÌÉÙ¨Ø³iØ iØ
o³ÉTÉÐÉÖtÑËÜiØ{TÑiÜËÙiØu1ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{ÈÇÊ³ii
0É³Ò¨³iV¸ÑÎÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐÈÉËt0(ÜÈÐ{³Ì)ÐËuV¨ioÌ¨i
åÈÂÉ³ËÈV´Æ¸ÉÐÉÌØΠληροφο-

Η φετινή ÈÑÈÜËÑ³iØÈ{~ÊØ.TÜÊØ
.ÈÐ×{~ÊØ$¨TÊ³¨ÑØ ÓÖ¨ÈÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓi³iÉTÊ³È,ÐÑ³{ÐÖ.³iÈÑÈÜËÑÚÑÑ~È³ÖÓ¨oÑ
³¿¦>}V/Rv>x}¿©}Ã~Ñ{ÒÜÜVÈÚÑ
ÐÑØ³ÑÂ{ÙÓÈ³ÌÐ¨×ÐÈ{~Ì~ÌÐ³iØ¨ÐÑ³{~ÊØÉTÊØVÈÒ×iÉË³iØÐÉoÑÜÉ{ÙiÑ¨{³È¨oÊÐÑ³ÑÐÈ{~ÊØÙiÐ{È¨oËÑØ.³iÑ×ÊoiiÚÑÉËÑ{
åÙ¨ÓÑØÑ~KËÙiØ~Ñ{³i~ÑÜÜ{³ÉT{~Ê

ρίες τηλέφωνα 25340347, 97901821.

Ù{ÉÖÚÈiÚÑÓTÉ{{¨oØÈ³Ö¨iØ
È{~Ê.TÜÊ³iØ.ÈÐ×{~ÊØ$¨TÊ³¨ÑØÖ¨ÈÈ{³ÒÓÑÉ¨oÑ³Ê¨{~ÑÜÜ{Ó¨oÉ{ÑØÉÑ¨³ÑÜÓ³o{Ñ³Ë
{×¨ÉËØ³ÈÉËÑ{{Ù{ÑË³É¨ÑÉ¨Ê×Ñ{V
Ñ×ÖÌT{ÐÌoÑÜÈTÉËÓÈØÜË³~Ñ{
ÐÈ{~Ò~ÑÜÜ{É¨oiÐÓÈØÓÈØVÑÜÜÒ
Ñ³ÉÜÉË~Ñ{ÜÖ³{Ð~Ö³³Ñ¨ÐÈ{~ÊØ
~ÈÜ³Ö¨ÑØÉ³iÐÉoÒÜiÉ³Ê{ÑÈÑÈÜËÑ³È³¨Ì×³iØÈ{~ÊØ.TÜÊØ

~Ñ{³~Ü{ÐÑ~Ë³iØ.ÈÐ×{~ÊØ$¨TÊ³¨ÑØ ÓÖ¨ÈV~ÜÉËÉ{Ñ~ÌÐiÓÑØ
ÌÐ¨×Ø~Ö~ÜØÑ{ÙÉËÑØ~Ñ{ÉÐÉ{¨{
³¨È×³ÑØ³ÐÑo{~Ì~ÌÐ³iØÐÈ{~ÊØV{ÉÑ¨ËÐÈ{~ËÓTÈÉ³{ÐÒÉ{
ÓÑ{~ËÜ¨ÉÉ¨³Ì¨{ÈÚÑÑoiÉÖÉ{
ÌÜÈØjÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¬ÑÎÈV¨Ñ¬U´ÆÐÐ
(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖVåoËÑØ
=iØmVÉÐÉÌØΠληροφορίες:
22 463144, www.cyso.org.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Νίκος Κουρούσιης
Αναδρομική
έκθεση 1990-2018

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παρουσίαση νέου δίσκου των Belua
Η psychedelic¯¦R}ÐÒ³Ñ_º>ÑÌ
³iÉÈ~ËÑÑÑ~{É{³iÑÉÂÒ¨³i³i
~È~Ü×¨ËÑ³ÈÙÉÖ³É¨È³iØÙË~ÈÐÉ³Ë³Üt²v_¦kÝu³{Ø´ÆÑÎÈÐÉ³iÇ³ÑÊÑ¨ÈËÑi³ÈÙË~È³À²À
x¿_³iÉÈ~ËÑ³iËÙ{ÑÐÓ¨ÑVÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉ
³iÑÑ~ËiÉ¨Ñ{³Ó¨ÈÑÈÜ{³i
Ö¨~Ñ{³ÉÂ³É¨{~Ì0¨³©xn_
³ÈÙË~ÈVX_x¦VÓTÉ{ÊÙi~È~Ü×¨ÊÉ{o{ÑÑÙÉ{Ð{ÑÐ{~¨ÊoÉÖi³ÈÉÂÑ{¨É³{~ÒÙ{Ñ×¨{iÐÓÈTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³d
³¨ÑoÈÙ{È³Ñ³ÉÜÖ ÂÉ¨ÉÈ³ÑØ³ÈØ~ÌÐÈØ³iØÈTÉÙÉÜ{~ÊØV³iØ
¦n¦_©©x¿_¦R}~Ñ{³iØÑ~È³{~ÊØ×Ü~V
iÐÈ{~Ê³_º>~ÈKÑÜÒÉ{~Ò³{o¨{ÐÑÌ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È£¬ÆVÑÌT{ÑÜÒo{Ñ
³iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑ~Ñ{³iÉÈ~ÜËÑ³È¿xH_³iØ
0¨ËÑT¨Ì{ÑÐÉ³Ò³i~È~Ü×¨ËÑ³È¨³ÈÙË~ÈVå©X>/x_>©ÝÃ¸Æ®V³
TÊÐÑÑÑÈo~¨³ÉË³Ñ{ÐÉ~Ñ{Ö¨o{ÑÖ-

ÚÉiÌÈik¦²wÀ>~Ñ{ÈÚÓ³iØ³È
o~¨È{~ÑÓÜÑ0ÑooÒ¨i×Ê¯~{ÚÒ¨Ñ
ÜÑ{{É³Ñ{ÜÓÑÌ³ÈØÎÇ(Ñ×Ë³i~{ÚÒ¨ÑV {~ÌÜÑÉÜÊÜÊ~³¨ÑVÒ¨{
{TÑÊÜÐÒ~Ñ{ÉÈ³Ó¨iÉÈ~Ò³i³ÖÐÑÑ/iÑ¨ÑooÊViTo¨Ò×ii~Ñ{ÐËÂi
ÑÓÜÑKÉi{~ÑÓÜÑ0ÑooÒ¨i³³Ö³{
³iØ/v_ HÀ+V+B&VÐÉÈwÑ¨ÑooÌ³Ò¨{{TÑÊÜVÉ³>©²_¦xnÓo{É

ÑÌ³>Hx>/¦x³&@²x>©²_¦xn
³åÐKÖ¨o0Ñ×i³{~ÒiTo¨Ñ×ÊÚi~ÑÑÌ³åÙ¨ÓÑÑ³ÚÑËÈ0>¦²À¦}
É{ÐÉÜÊÚi~ÉåÙ¨ÓÑØÜÈ~É¨ËÈV>}>
Ý¦²©_mÆmÀ²Àx¿_V ÐÐÑÈÊÜ
,ÎÙi¸V.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑ(ÓÐ³i´Æ
ÑÎÈV¨ÑUÆÆÐÐ

Τέχνη ~Ñ{×ÖioË³Ñ{ÓÑ³
ÈÉË~Ñ{³(Ò¨~ÜÈ³{~ÊØ
³ÈÙ¨ÖÐÑ³Ø Ë~ØÈ¨Ö{iØ³ÙÒØ³È{³É¨Ö
.TÓÙ{ÑVÇo¨Ñ×{~ÊVTÑ¨Ñ~³{~ÊV
oÜÈ³{~ÊVÉo~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø¿xX_V
×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{~io¨Ñ×ËÑ
ÈÈÒ¨TÈ³oÉÓÚÜ{T¨
³ÈÙiÐ{È¨oÖV³T¨{Ì{³É¨Ì.³ÈØT¨ÈØ³ÈÈÉËÈ
³ÈÙ¨ÖÐÑ³Ø Ë~ÈÈ¨Ö{i
Ù{¨oÑÉ³Ñ{ÑÑÙ¨Ð{~ÊÓ~ÚÉiÐÉÓ¨oÑ³È~ÑÜÜ{³ÓTi³iØ
É¨{ÌÙÈÆw¸Æd0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑoËÈÊÐÉ¨ÑÈ¨{Ñ~Ê
¸®ÑÎÈVÑÌ³{Ø¸³ÐÉiÐÓ¨{
ÓØ³{Ø®UÆÆÐÐΓια περισσότε-

Πληροφορίες www.beluamusic.com,
beluabandofficial@gmail.com

ρες πληροφορίες στα τηλέφωνα
99441937 99473072.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Γιώργος Σταμκόπουλος, «As Time Goes By»
Η γκαλερί eins Ñ¨È{ÒÇÉ{ÐÉTÑ¨Ò³i¨³i³iÖ¨Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³È
{¨oÈ.³ÑÐ~ÌÈÜÈÐÉ³Ë³ÜtÝ©/x__©Ãu $ÜÈÐËÑ0Ç¨³Çi³ÉiÐÉ¨³{~Ì~ÉËÐÉo{Ñ³iÓ~ÚÉiiÐÉ{É{VÐÉ³ÑÂÖÒÜÜUt({ÑÉËÑ{iÖÙÉiÜ{ÌÐÉ³ÑÂÖT¨ÌÈVÉ{~ÌÑØ~Ñ{Ñ×ÑË¨ÉiØ« É{~ÌÑÙÉ
Ñ³{¨ÉÖÉ{ÐÌÓÑ³{~ÌÉ¨ÓÚ{ÐÑ¨Ø
³ÚÉÑ³ÊVÑÜÜÒÉËÑ{ÓÑÈÜ{~ÌÑ³ÓÜÉÐÑÈ
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ÇÌÏËØÜÓÁÔËÝÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎËÖÃÙÑËÉÎÙÚÕ
*,95ÙÚÎËÔËÆÎÊÏ¦ÑØÏÙÎÙÚÕÔÕÇÔËÒÒÇÊÏÑÄ¬ËÒÏÑÄÏÇÍÜÔÏÙÓÄ ÇÒÆÚËØÎÝ
¡ÇÛÎÚÏÑÂÝÏÑÕÔÏÑÂÝÖÏÞËÃØÎÙÎÝ ®
Ô¦ÓËÙÇÙËÙÞÕÒËÃÇÇÖÄÄÒÎÚÎÞ×ØÇÓÖÂÑÇÔÙÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÊÁÑÇÖØ×ÚÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÔ,\WOVYPHLH\[`®
ËÚÇÏØËÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÞËÏØÕÖÕÃÎÚÜÔÙÇÖÕßÔÏ×ÔÇÖÄÇÍÔ¦ßÒÏÑ¦ÙËÙÚËØË¦ÑÇÏßÍØÂ
ÓÕØÌÂÓËÈ¦ÙÎÚÕËÒÒÎÔÏÑÄËÒÇÏÄÒÇÊÕ
ÃÍËÝ×ØËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙËÁÔÇÙÞËÊÄÔ
ËØÎÓÜÓÁÔÕÙÞÕÒËÃÕÚÇÓÏÙ¦ÖÇÏÊÏ¦ËÃÔÇÏ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÜÔËÏÙÇÍÜÍÏÑ×ÔËÐËÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÁÌÛÇÔÇÔÓËÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÄØßÛÓÄÙßÔÛÁÚÕÔÚÇÝÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÏÇÝÔÏÄÚÎÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÖ¦ÚÇÒÎÝÂÇÊÏ¦ÌÕØÎÝÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËËÖÏÛßÓÃËÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇËßÇÏÙÛÎÙÃËÝ
©ÒÇÞÜØÕÆÔÇØÑËÃÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÔÇ
ÁÞËÏËÆÌÕØÕÁÊÇÌÕÝ¡ÇàÃÓËÑÇÔÄÔËÝÑÇÏ
ÄØÏÇÊÆÙÑÕÒÕÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÊËÔËÃÔÇÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÎÕÏÓÇÛÎÚÁÝÄÒÕ
ÑÇÏÊßÙÑÕÒÄÚËØÇÖËÏÛÇØÞÕÆÔÊËÔÐÁØËÚË
ÚÏÓÖÕÆÒÏÔÍÑßÌÏÙÚ¦ÓËÛÇ®ÛÇÖËÏÓÏÇÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÑÌÕÈÏÙÓÄÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÕ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇÒÒ¦ÁÞËÏÙÚÄÞÕÑÇÏ
ÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÑÏËÑËÃÔÕÏÁÞÕßÔÓÎÊËÔÏÑÁÝÙÞËÊÄÔÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝ
ÑÇÏÚÏÓÜØÃÇÝ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖÒÇÏÙÃÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÆÚËÇÖÒÂÕÆÚËÇßÚÕÔÄÎÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇßÚÄÖÕßÕ ÜÙÚÂÝ¡ÇØÇÈÁÍÏÇÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÍÏÇÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦¶ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÕßÔ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÚÇßÚÄÚÎÚÇ®¶ËÃÔÇÏÇÖÄØØÕÏÇ
ÑÇÏÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ©ÞÏ
ÓÄÔÕÇÖÕÚËÒËÃÄÓÜÝÈÇÙÏÑÂÙßÔÏÙÚÇÓÁÔÎ
©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖÕßÑÄÖÚÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕ
IYHPUKYHPU®ÚÇÑÇÒÆÚËØÇÓßÇÒ¦ÖÕß
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÞ×ØÇ®ÑÕÑÛÇÄÌËÏÒÇÔ
ÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÑÇÏÁÓÖØÇÑÚÇÚÎÔÁÍÔÕÏÇ
ÚÕßÝ¬ÕÛÁÓÇÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÜÝÇÔÕÏÑÚÂÖÒÎÍÂ®ÇÒÒ¦ÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔÊÏÇÑÄÖÚËÏÚÎØÕÂÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÚÎÝ
ÇÔÇÐÏÕÑØÇÚÃÇÝÚÜÔÞÇÓÎÒÄÚÇÚÜÔÓÏÙÛ×Ô
ÃÔÇÏÑÇÏÎÇÖÕßÙÃÇÖÒÇÏÙÃÕßÑÇÔÄÔÜÔ
ÕØÃÜÔËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÖÕßÊßÙÑÕÒËÆËÏÚÄÙÕ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÍÏÇÚÃÚÃÖÕÚÇÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎ
¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÊËßÚËØÕÈ¦ÛÓÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÕÏÓÇÛÎÚÁÝÓÇÛÇÃÔÕßÔ
ÔÇÓÇÍËÏØËÆÕßÔÜÝÌØÕÔÚÏÙÚÂØÏÕÍÏÇÚÎ
ÍÔ×ÙÎÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ×ÙÚËÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂ®ËßÚËØËÆÕÔÃÙÜÝÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÒ×ÔËÏÄÓÜÝÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÓÏÇÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÏÝ
ÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÝ
©ÏÔÎÙÃÊËÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÝÈÕÎÛÕÆÔ
ÙÚÕÔÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÕÓÇÊÏÑÕÆ
ÖÔËÆÓÇÚÕÝ¡ËÚÕÔÇÚÕÓÏÑÏÙÓÄÑÒËÃÔÕßÔ
ÕØÃàÕÔÚËÝÊËÔÙßÍÑÒÃÔÕßÔËÖÏÛßÓÃËÝ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

3

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η σύγχρονη τέχνη ανθεί στη Μύκονο
Η έκθεση «The Palace at 4 a.m.», στο αρχαιολογικό μουσείο, «συνομιλεί» με το κοσμοπολίτικο περιβάλλον του νησιού

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Το Αρχαιολογικό ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ¡ßÑÄÔÕßÁÞËÏÓÏÇÇßÒÂÓËÚØÏÇÔÚÇÌßÒÒÏÁÝÑÇÏÓÏÇÉÎÒÂÖÁÚØÏÔÎÓ¦ÔÚØÇ
ÖÕßÚÕÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÇÖÄÚÎÌÇÙÇØÃÇÚÕßÖÇØÇÒÏÇÑÕÆÊØÄÓÕß©ÚÇÔ
ÚÕËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÓÖÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÃÙÜÖÄØÚÇÑÇÛ×ÝÕÏËØÍÇÙÃËÝÚÎÝËÑÚËÔÕÆÝÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÝÑÇÏ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ;OL
7HSHJLH[HT®ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙË
ËÐÁÒÏÐÎÂÚÇÔÙÇÔÔÇÈØÁÛÎÑÇÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ¬ÕÓÕßÙËÃÕÚÕÖÇÒÇÏÄÚËØÕÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÑÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÇØÞÇÏÄÚËØÇÚÎÝÞ×ØÇÝÏÊØÆÛÎ-

«Το παρελθόν υποδέχθηκε φιλόξενα στο
“σπίτι” του το παρόν
και το μουσείο μεταμορφώθηκε σε δημιουργικό
εργαστήρι πολιτισμικών
συναντήσεων».

Aπό αριστερά, ³Ó¨o³iØÒ¨{³Ø ÑÐÉ{ÙÑtÆn¯|u¸ÆdV³KÒÚØ³Ñ³ÓÉ¨ÑÓ¨oÑ³iØ,ÓÑØ(ÑÑÖ¨Èt->->_¦k¦²v_2¦H>
>X©R>_©u¬V¸ÆdwVÑ¨{³É¨Ò~Ñ{ÙÉÂ{Ò³{ØKÒÉ{Ø³Ñ³ÓÉ¨ÑÓ¨oÑ³iØ.{ÐÌ'Ò³ÑÜVt¦}_/__u¸Æd~Ñ{t&Ã¦_º©u¸Æd

ÑËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏ
ÁÑÚÕÚËÁÍÏÔÇÔÓÏÑØÁÝÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏÖØÕÙÛÂÑËÝÙÚÎÓÕØÌÂÚÕß
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÖÕßÎÖØÄÚÇÙÎ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎÚÎÝÌÕØËÃÇÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÙÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄ
§©§ÍÏÇÙËÏØ¦ÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑ×Ô
ËÑÛÁÙËÜÔÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÁÍÏÔË
ÊËÑÚÂÚÙÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔßÖÕÊÁÞÛÎÑËÌÏÒÄÐËÔÇÙÚÕ¸ÙÖÃÚÏ¹ÚÕßÚÕ
ÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÓÕßÙËÃÕÇÖÄÖËØÏÞÇØÇÑÜÓÁÔÕÝÖÄÒÕÝÓÔÂÓÎÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏ

ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ®ÍØ¦ÌËÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÕ
ÊØÎÓÂÚØÎÝÛÇÔÇÙÕÆÒÎÝÁÌÕØÕÝ
ÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔ
©ÊÏÇØÑÂÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÖ¦ÔÜÙÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔ
ÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÇÔÇÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎÝÓËÔÁÇËØËÛÃÙÓÇÚÇ×ÙÚËÓÏÇ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÖËØÏÂÍÎÙÎÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÈÏÜÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔàÎÚÕÆÓËÔÇÍÏÇÚÎÔÌÕØËÃÇ
ßÑÒ¦ÊÜÔËÇßÚÄÚÕÔ¦ÐÕÔÇÑÏ-

ÔËÃÚÇÏÎÙÆÓÖØÇÐÎÚÎÝËÌÕØËÃÇÝÓË
ÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄ§©§ÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÑÇØÖÕÌÕØÂÙËÏÂÊÎÇÖÄÚÕ
ÓËÚÎÔÚÕÒÓÎØÂËÏÑÇÙÚÏÑÂÁÑÛËÙÎ
=HUP[`®¶ÖÕßÖÒÁÕÔÍÃÔËÚÇÏÊÏËÛÔÂÝÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÙÚÎÔÕÓÖÎÃÇ
ÔÁÇÁÑÛËÙÎÖÕßÓÄÒÏÝËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÔ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÑÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ¡ßÑÄÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÇÔÕÏÑÚÄ®ÇÔËÑÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÂÒÕßÇÔËÃàËÚÇÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝ;OL7HSHJLH[HT®

ÇÖÄÚÕÕÓ×ÔßÓÕÍÒßÖÚÄÚÕßÒÓÖÁØÚÕ¬àÇÑÕÓÁÚÏÓÏÇÓÏÑØÂÙÆÔÛËÙÎ
ÇÖÄÐÆÒÕÖÕßÇÔÇÖÇØÏÙÚ¦ÁÔÇÇÔ¦ÑÚÕØÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÐÎÓÁØÜÓÇÓÏÇ
×ØÇÕÔËÃØÜÔÑÇÏÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ®
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝ
ÒÃÔÇ ÕßÔÚÕÆØÎÑÇÏÈÄÔÇ¡ÖÒ¦àÍÕßÏÑÎÁÑÛËÙÎÇÔÚÒËÃÁÓÖÔËßÙÎ
ÇÖÄÚÕÁØÍÕÍÏÇÔÇËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÚÇ
ÖÔËÆÓÇÚÇÚÏÝÚËÒËÚÁÝÑÇÏÚÕßÝÓÆÛÕßÝÖÕßÙÚÕÏÞËÏ×ÔÕßÔÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÄÖÜÝÎÂÒÕÝ®
¬ÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕßÖÕÊÁ-

ÞËÚÇÏÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ¬ÕÁØÍÕ
ÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓËÇÔ¦ÛËÙÎÚÕß
§©§ÕÙÞËÊÏÇÙÚÂÝ§ÚÕÆØÕ©ÒÄÕßÛßÓÃàËÏÇßÒÇÃÇÛËÇÚØÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÎ§ÏÍÎØÃÇ
ÖÇÃØÔËÏÇÌÕØÓÂÇÖÄÚÕÖËØÃÌÎÓÕ
ÉÎÌÏÊÜÚÄÚÎÝ©ÏÑÃÇÝÚÕßÏÕÔÆÙÕß
ÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÊÏÑÄÚÕßÉÎÌÏÊÜÚÄ®ÇÖÄßÌ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÞØ×ÓÇÚÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÚÄÖÜÔÑÇÏËÖÕÞ×Ô¬ÇÁØÍÇÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÖÕßËÑÛÁÚÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝËÊ×

ÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÓËÚÁÚÕÏÕÚØÄÖÕ×ÙÚËÔÇÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ®ÓËËÖÏÒËÍÓÁÔËÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÖÕßÙßÍÑØÕÚÕÆÔÚÎÓÄÔÏÓÎ
ÙßÒÒÕÍÂ©ÍÒßÖÚÏÑÄÝÞ¦ØÚÎÝÚÎÝ
ÚËÌÇÔÃÇÝÚØÕÆàÇ¶;OLJLU[LY
^PSSUV[OVSK®ËÖÃÙÎÝÇÔ¦ÛËÙÎ
ÚÕß§©§¶ÁÔÇÝÙÆÍÞØÕÔÕÝÈÜÓÄÝÇÌÏËØÜÓÁÔÕÝÙÚÏÝÛÎÒßÑÁÝÛËÄÚÎÚËÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏ®ÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ
ÃÛÕÚÎÝ¡ßÑÄÔÕßÓËÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÚÇÑÕÓÉ¦
ÖÕØÙËÒ¦ÔÏÔÇÇÍÍËÃÇÚÕß¡ÖÇØÚÁÒËÓÏ¬ÄÍÑÕÑÇÏÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÇßÚÕÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÄØÇ
©ÖÄÑÕßÙßÔÊÏÇÒÁÍÕÔÚÇÏÓËÚÕßÝ
ÍÇÓÏÑÕÆÝÒÁÈÎÚËÝÇÖÄÚÕÔÄÛØÕ
ÚÎÝ ¦ÛÇØÙÎÝÙÚÎªÂÔËÏÇÙßÔÆÖÇØÐÎÚÕßÇØÞÇÃÕßÑÄÙÓÕßÓË
ÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÕÏÕÓÕÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÕÏÊÏÇÌÕØÁÝÓÏÇÝÚÁÞÔÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÞØÎÙÚÏÑÂÝÖÕß
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏ®ÓË
ÚÕÔÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÏËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÕÚØÄÖÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÖÇØ¦ÍËÏÔÁËÝËØÓÎÔËÃËÝ
ÚÄÙËÝÄÙËÝÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×Ô©ÁÚØÏÚ²ÇÒÏÒ¦ÏÇÖÄ
ÚÕ ÄÙÕÈÕÖØÄÙÌßÍÇÝÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÖÕÒÃÚÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßÙÚÂÔËÏÚÏÝ
ÞÜÓ¦ÚÏÔËÝÌÜÒÏÁÝ®ÚÕßÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÏÝÈÏÚØÃÔËÝÓËÚÏÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝ
ÖÄËÊ×ÚÇÔËÕÒÏÛÏÑ¦ÑËØÇÓÏÑ¦
ÖÕßÒÏ¦ÚÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËÚ¦ÐÕßÔ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇÈ¦ÛÎÚÕßÞØÄÔÕß
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SOLLY THE DOLLY FT. PAPAFILIPOU ICE CREAM
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ματιά στο μέλλον του Homo virtualis
O καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς μιλάει στην «Κ» για τα τεχνολογικά άλματα που θα επηρεάσουν σύντομα τις ζωές μας

Ολα αλλάζουν ËÑÈ¦ÛØÜÔ©ÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÖÕßÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÉÎÌÏÇÑÁÝÇÒÒ¦ÑÈÇÔÚÏÑÁÝÎËØÍÇÙÃÇÖÕßÊËÔÛÇËÑÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÓÄÔÏÓÕÂËÖÕÞÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÓÁÙÜÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÆÚÜÔ
ÇÔÇÍÑÇÃÜÔÁØÍÜÔÎÒÕÍÏÑÂÓÇÝ
ÖÕßÇÖÄÑÇØÚËÙÏÇÔÂÛÇÍÃÔËÏÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎ®ÕÒÏÙÚÏÑÂÕÚØÄÖÕÝÖÕß
ÙßÔÇÒÒÇÙÙÄÓÇÙÚËÞÜØÃÝÚØÇÖËàÏÑÂÂÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎ
ÕÚØÄÖÕÝÖÕßÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚË
ÚÕÔÑÄÙÓÕ!ÓÁÙÇÇÖÄÓËÏÑÚ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÇÚÇÏÒÏÍÍÏ×ÊÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦¦ÒÓÇÚÇÖÕßÓÇÝÓËÚÇÌÁØÕßÔÙËÁÔÇÔËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÑÇÛÄÒÕßÓÇÑØÏÔÄÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄ/VTV]PY[\HSPZ
ÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®V ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÕÙÑÏÔ¦ÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ¬ÓÂÓÇ
¤ßÞÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÇÔÚËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÒËÍÄÓËÔÎÊßÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ]PY[\HSP[`¬ÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÄÖÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÇÖÄÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕß
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß§ÇÍÃÔËÏ
ÚÕÚÁØÇÝÂÕ¦ÍÍËÒÕÝÚÜÔÕÔËÃØÜÔ
ÚÕß©/VTV]PY[\HSPZËÃÔÇÏÇßÚÄÝ
ÖÕßàËÏÙËÚØÃÇËÖÃÖËÊÇÙÚÎÌßÙÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎ]PY[\HS
ÊßÔÎÚÏÑÂÑÇÏÙËÓÏÇÓËÏÑÚÂÓÇàÃ
ÉÎÌÏÇÑÂÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ¡ÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÒÁÍËÏÄÖÕÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÖÏÛßÓËÃà×ÔÚÇÝÙÚÕßÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆÝÑÄÙÓÕßÝÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÑÇÏ
ÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÞÍÏÇÔÇ
ÚØÇÌËÃ¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂÍÃÔÕÔÚÇÏÁÔÇÇÖËØÖÇÚ¦ÓËÊÃÖÒÇÇÖÄÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÑÇÏÓË
ÚÇËÏÊÏÑ¦ÍßÇÒÏ¦ÛÇÈÒÁÖÕßÓËÙÚÎÔ
ÕÛÄÔÎÄÒËÝÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇ
ÚÕÓÔÎÓËÃÕÛÇÈÇÊÃàÕßÓËÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇÑÇÏÛÇÊÏÇÈ¦àÕßÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕßÖËØÔÕÆÔ
ÇÖÄÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝËÌÄÙÕÔÇßÚ¦
ËÃÔÇÏÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÙÚÕÔÁÕ]PY[\HS
MHJLIVVR®ÒÁËÏÕÑ ÕÙÑÏÔ¦Ý
©ÖÜÝÓÇÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕ
-HJLIVVRÇÍÄØÇÙËÚÎÔ6J\S\Z
ÓÏÇ]PY[\HSYLHSP[`ËÚÇÏØËÃÇÖÕß
ÁÞËÏÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÚÇÍÔÜÙÚ¦ÍßÇÒÏ¦ÑÇÏÁÞËÏÙÚÇÙÑÇØÏ¦ÚÕ]PY[\HS
MHJLIVVR©ÒÕÏÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÌØÇÍÓÕÃÏÊÁËÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÖÕßÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÕÆÙÇÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔßÖÕÞÜØÕÆÔ ÇÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÞÜØÃÝÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÝ
ÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝÕÔÚÄÚÎÚËÝ¶ÚÇÔÁÇ
ÊÃÑÚßÇËÃÔÇÏÌÚÏÇÍÓÁÔÇÑÇÏÇÖÄßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÄÞÏÓÄÔÕÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÕÔÄÓÇÚÇÔÇ
ßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝ
ÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÓÏÇÊÏ¦ÞßÚÎÚÇßÚÄÚÎÚÇ©ÒÇÇßÚ¦ÁÞÕßÔÓÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÂËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÂÓÇÝ
ÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕ®ËÐÎÍËÃÕÑ ÕÙÑÏÔ¦Ý
ÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÎÓË-

ÍÏÙÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎ ÔÕÎÓÕÙÆÔÎ ÚÕ
ISVJRJOHPUÚÇKYVULZÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÎÊßÔÎÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÎÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎËÑÚÆÖÜÙÎÕÏÕÑÚ×
ÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÊËÔÌÁØÔÕßÔÇÖÒ¦
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßàÕÆÓË
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÁÔÇÔÔÁÕ¦ÔÛØÜÖÕ
ÓËÖÒÂÛÕÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝ®
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏßÖ¦ØÞÕßÔÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÕß¸ÊÏÇÈ¦àÕßÔ¹ÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÃØÏÊÇÚÕßÝÙÖÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ
ÚÕßÊÁØÓÇÚÕÝÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÝ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÄÚÇÔÙËÖØÜÚÕÙßÔÇÔÚÂÙËÏÁØÇÇÖÄÚÇÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦
ÚÕßÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÁÞËÏÝÖØÄÙÈÇÙÎËÌÄÙÕÔËÑËÃÔÕÝÚÕ
ËÖÏÚØÁÖËÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÝÑÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎ
ÙßÍÑØÄÚÎÙÎÞÜØÃÝÕÃÊÏÕÝÔÇÚÕ
ÍÔÜØÃàËÏ®

×ÙÕßÔÚÕËØÍÇÚÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄÙË
ÓËØÏÑÕÆÝËÒËÍÑÚÁÝ¶ÄÓÜÝÕËØÍÇàÄÓËÔÕÝÊËÔÇÖÕÐËÔ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÖØÕáÄÔÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÔ¸ÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ¹ÚÕß®
ÒÁËÏÕÑ ÕÙÑÏÔ¦Ý

Ο Κβαντικός υπολογιστής

Ï×ÔÕßÓËÔÁËÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇËÐ¦ÖÚËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ

¡ÏÇËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÇßÚÂÔÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÂÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÌÁØÔÕßÔÕÏÑÈÇÔÚÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÙË
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÑÇÏÈØÃÙÑÕßÔÒÆÙËÏÝÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÔÕÏÑÒÇÙÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝËÏÚÕßØÍÕÆÔÓËÈ¦ÙÎÄÞÏ
ÚÕÑÒÇÙÏÑÄ®ÊßÇÊÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÒÕÍÏÑÂÚÜÔIP[ZÂÇÒÒÏ×ÝÚÕßÑÇÏÚÕßÇÒÒ¦ÚÜÔÑÈÇÔÚÏÑ×ÔIP[ZÖÕßËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÑÇÏÑÇÏÎÒÇÊÂÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔ
Ö¦ÓÖÕÒÒËÝËÑÊÕÞÁÝÖÏÛÇÔÕÚÂÚÜÔ
ÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕÇÑØÏÈÁÙÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÖËÚ¦ÐÕßÓËÁÔÇÑÁØÓÇÛÇÁØÛËÏÑÕØ×ÔÇ
ÂÍØ¦ÓÓÇÚÇ©ÓÜÝÓÁÞØÏÔÇÖØÕÙÍËÏÜÛËÃÙÚÕÞÁØÏÓÇÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÑÃÔÎÙÂÝÚÕßËÃÔÇÏÓÇàÃ

Θα βαδίζουμε στο
Σύνταγμα και θα
διαβάζουμε τα στοιχεία
των προσώπων που
περνούν από μπροστά
μας, εφόσον αυτά είναι
συνδεδεμένα στο
νέο virtual facebook.

Τα πράγματα πλέον
εξελίσσονται πέρα από
τη θέληση των κέντρων
λήψης αποφάσεων,
τα οποία αδυνατούν να
διοικήσουν τον κόσμο
της επικοινωνίας που
τα ίδια δημιούργησαν.

ËØËÛÃàËÏÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÖßØÕÊÕÚËÃ
ÇÔÚÏÛËÚÏÑ¦ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕÔÚÇÝÑßÔÏÑÁÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝßÓ×ÔËÏÝÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàËÏÝÄÍÜ
ÚÜÔÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÈÇÛÓ×ÔËÒËßÛËØÃÇÝ
ÖÕßÙÕßÖÇØÁÞËÏÚÕÓÁÙÕÕÛßÓÄÝ
ÙÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÓËÖØÜÚÄÍÕÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕÔÔÁÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÎÖÄÒÜÙÎÚÎÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÃÌÇÙÎÝÑ¦ÔËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÔÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÁÝÖÏÕÁÔÚÕÔÇ
ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÇÑØÇÃËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
©ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝ
ÒÄÍÕÝÕÒßØÏÙÓÄÝËÑÌØ¦àËÚÇÏÓË
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÈÏÇÏÄÚÎÚÇ©ÖÜÝÁÒËÍË
ÕËØÓÇÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝ ÇØÒ
¡ÇÔÞ¦ÏÓÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÚÄÙÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÝÄÙÕÑÇÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ ÕÙÑÏÔ¦Ý
ÇÏÙßÔËÞÃàËÏ!¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÒÁÕÔËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÓÇÑØÏ¦ÑÇÏ
ÖÁØÇÇÖÄÚÎÛÁÒÎÙÎÚÜÔÑÁÔÚØÜÔ
ÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÚÇÕÖÕÃÇÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÕØÍÇÔ×ÙÕßÔÑÇÏÔÇÊÏÕÏÑÂÙÕßÔÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÕÔÑÄÙÓÕÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ
ÖÕßÚÇÃÊÏÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏ

ÑÇÏÑÕØ×ÔÇÑÇÏÍØ¦ÓÓÇÚÇ©ÑÈÇÔÚÏÑÄÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÝËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏ
ÚÎÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÃÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÕÏ¦ÖËÏØËÝÚÇßÚÄÞØÕÔËÝËÑÊÕÞÁÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÇÔÚÒÂÙËÏ
ÚÎÔÏÙÞßØÄÚËØÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ®ÒÁËÏ
ÕÑ ÕÙÑÏÔ¦Ý
×ÝÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎàÜÂÓÇÝ"
ÇÇÒÒ¦ÐËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÖØÕÙËÍÍÃàÕßÓËÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÞÚÜÔ
ÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô!ÕÒÏÙÚÏÑ¦ ÇÓÃÇÇÖÇÍÄØËßÙÎÂÙßÓÈÕßÒÂÊËÔÇØÑËÃÇÖÄ
ÓÄÔÎÚÎÝÍÏÇÔÇÖËÃÙËÏÁÔÇÔÁÌÎÈÕ
ÔÇÓÎÔÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÚÎÝÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎÝ
²ØËÏ¦àËÚÇÏÖÁØÇÇÖÄÚÕßÝÎÛÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÒÆÚËØÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÄÒÕËÑËÃÔÕÚÕÖÒÁÍÓÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÒÆÙËÜÔÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÕÏËÖÏÙÚÂÓËÝÎÏÙÚÕØÃÇÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÃÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎ
ÄÒÎÚÕßÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÑÇÏ
ËÓÖËÏØÃÇ²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏÒÆÙËÏÝÖÕß
ÛÇÚÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÎÔËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÕàÎÚ¦ËÏÙÚÏÝÕßÙÃËÝÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÚÇÓÁÙÇÍÏÇÔÇËÑÚÏÓÂÙËÏÚÎÔÇÐÃÇ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÒÆÙËÜÔ®

Οι αντιφάσεις

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

«Για τον Homo virtualisiÇÊ³iÐÉ{~³Ê¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÙioÉËÉÓÑÓ³¨Ì~Ñ³ÑÌiiØ³ÈÒÜÜÈ${
Ñ³{×ÒÉ{Ø³ÈÑ{ÚiÐÒ³V~È{ÐÌØ³È³ÉTw¨ÐÑ³{ÐÖVÉÑÑ¨Ù{¨{ÐÌØ³iØÉÐ{³ÖiØÐÉ
HR}Rv>x³ÉTÜoËÑÉËÑ{³ÒÉ{ØÉÌØÓÈ¡oÉÑËÈ¢~ÌÐÈuVÜÓÉ{~~{ÒØ
ÓËÚ¦ÙËÏÝÑÏÔÂÓÇÚÇÇÖÕÑÁÔÚØÜÙÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÖÕßËÔ×ÔËÏ
ÊÏ¦ÚÎÝÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÚÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÓËÊÏÞÇÙÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÚÕßÓÃÙÕßÝÚÕßØÇÚÙÏÙÓÕÆÚÕÆÝÞÜØÃàËÏ®
ÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏÕÏ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇ¡ÁÙÇÙË
ÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÑÇ-

ÚÇØÍËÃÚÕÔÚÄÖÕÓÖÕØËÃÝÔÇÊÕßÒËÆËÏÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÙÕßÑÇÏÚÕÔÞØÄÔÕ
ÄÞÏÓËÜØ¦ØÏÕÇÒÒ¦ÄÖÕÚËÛÁÒËÏÝ
ÎËØÍÇÙÃÇËÖÏÓËØÃàËÚÇÏÙËÁØÍÇÖÕß
ÇÔÇÚÃÛËÔÚÇÏÓËÁÔÇËÃÊÕÝÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÆÓËÏÕÊÕÚÏÑÕÆÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÙËÄÖÕÏÕÔÖÒÎØÕÃÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ÑÇÏÊËÙÓËÆËÚÇÏÍÏÇÚÕÓÏÑØÄÚËØÕ
ÞØÄÔÕÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÙÚÎÔÖÏÕÙßÓÌÁ-

ØÕßÙÇÚÏÓÂÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÇÊßÄÓËÔÎÝNPNLJVUVT`ÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝ
ßÖËØÇÐÃÇÝÚÕßÖÒÕÆÚÕßêÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÍÏÇÚÃ
ÎËØÍÇÙÃÇÇÖÄÙßÒÒÕÍÏÑÂÍÃÔËÚÇÏ
ÇÚÕÓÏÑÂ¶ÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎ
ÍËÜØÍÃÇÕÏÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÃÛÇÓËÏ-

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της τεχνολογίας blockchain
«Εχουμε ÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÓÏÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÓÎÞÇÔÏÑÂËÃÞËÖËÏÕ¬ÏÓ¡ÖÁØÔËØÝÏÕËÌËßØÁÚÎÝÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÏÙÚÕÆÕÕÖÕÃÕÝÊÏÁÛËÙËÊÜØË¦Ô
ÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÂÚÕßÑÇÏËÃÊËÚÕÊ×ØÕÇßÚÄÔÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÓÕÔÕÖ×ÒÏÇ©ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÂÝ¶ÖÏÙÚËÆËÏÕ
¡ÖÁØÔËØÝÏ¶ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕßÒËÆËÏÄÞÏÓÄÔÕÝÚÕßÇÒÒ¦ÞÁØÏÞÁØÏÓË
ÁÔÇÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÊÏÄÚÏ
ÓËÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÙÚÏÝÙßÔËÏÊÂÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÞÜØÃÝÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÇÎÛÏÑ¦
ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÔÁØÍËÏÇ¡ÏÇÖØÄÙÑÇÏØÎÒÆÙÎÙÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇßÚÁÝÕÏÊÏÒÎÓÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝÙßÍÑØÕßÙÏÇÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÄÖÜÝÚÕISVJRJOHPU®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
Ñ ÕÙÑÏÔ¦Ý
ÊÏÇÌÕØ¦ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÑÇÏÚÕßISVJRJOHPU
ËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚËÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ËÃÔÇÏÓÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÎÊÏÇ-

Η διαφορά
με το Διαδίκτυο είναι
ότι δεν χρειάζεται
να εμπιστευόμαστε
ο ένας τον άλλον,
η διαφάνεια και
η εμπιστοσύνη είναι μια
δεδομένη κατάσταση.
ÔËÓÄÓËÔÎÑÇÏÊÏÇÌÇÔÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÞÜØÃÝ
ÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÞÜØÃÝÚÎÔÖÇØËÓÈÕÒÂÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÜÔ
ÛËÙÓ×Ô©ÏÃÊÏÕÏÕÏÙßÓÈÇÒÒÄÓËÔÕÏ
ØßÛÓÃàÕßÔÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÙÞÁÙÎÝ
ÚÕßÝËÔßÖ¦ØÞËÏÑËÔÚØÏÑÄÝÑÄÓÈÕÝ
ÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÄÒÎÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÚÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÚÕßÑ¦ÛËÞØÂÙÚÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÕJSV\KÚÕßÊÏÑÚÆÕßÑÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙË
ÇßÚ¦©ÏÞØÂÙÚËÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÓË
ÁÔÇÔÇØÏÛÓÄÄÞÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÝÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÓÁÔËÏ

«Στην ÜÜÒÙÑVÈÒ¨TÈÙË~³ÈÑÈÑ¨ÒoÈ³iÙ{~Ê³ÈØÉÓ¨oÉ{ÑVÙÉ
ÑË¨È¨ÉÖÐÑÑÌ³iÛ .ÈÙÓ³Ñ{ÉÓÑ³{~ÌÛ{ÑÙË~³ÈV³Ë
ÑÉKÑËÉ{ÉÐ{ÑÜÑ³×Ì¨ÐÑHR}Rv>xuVÜÓÉ{~~{ÒØ
ÑØßÌÄÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÕÚÃÚÒÕÝÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓ¦ÚÎÝ®
¬ÕISVJRJOHPUÇÒÒ¦àËÏÚÕÔÚØÄÖÕÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÕÖ×ÝÙÑËÌÚÄÓÇÙÚË
ÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÖ×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÑÇÏÇÖÕÛÎÑËÆÕßÓËÚÕÞØÂÓÇÂÓËØÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔÇÙËÞÇØÚÃÙËÕÓÄÒÕÍÇÂÙËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÓÕØÌÂÑÇÏÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÊßÙÑÕÒÃÇ

ÒÄÍÜÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÖÒÇÏÙÃÜÔ
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝ
©ÏÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝÚÕßÕßÑÇÏÕß
ÇÏÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÔÙÚÇÓ¦ÚÏÇÁÊÏÔÇÔÚÇ
ÞÁØÏÇÑÇÏÁÑÒËÏÔÇÔÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕ
¡ÁÙÇÙËÞØÄÔÏÇÌÚÏ¦ÐÇÓË
ÁÔÇÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÄ¸ÚÁØÇÝ¹ÖÕß
ÑÕÙÚÕÒÕÍËÃÖÇÔ¦ÑØÏÈÇÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÂßÞÔ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔ

ÇÐÃÇÚÎÝÊÕÙÕÒÎÉÃÇÝ¢Ú¦ÙÇÓËÙË
ÁÔÇÙÎÓËÃÕÖÁØÇÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÖÒÁÕÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
©ÏËÒÃÚÚÕßÑÄÙÓÕßÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇÑßÈËØÔÂÙÕßÔ®ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÑ
ÕÙÑÏÔ¦Ý
¬ÕISVJRJOHPUÑÇÚ¦ÚÕÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÑÇÛÎÍÎÚÂÑÒËÃÔËÏÚÕ
Þ¦ÙÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÖÕßÇÔÇÊÆËÚÇÏÙßÔÂÛÜÝßÖÄÙßÔÛÂÑËÝÑØÃÙÎÝÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÛ×ÝÊÃÔËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚØÇÖËàÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÍÏÇÓÏÇ¦ÓËÙÎÓÎ
ÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÕÆÓËÔÎÙßÔÇÒÒÇÍÂ©Ï
ÙØÇÎÒÏÔÕÃÖÇÒÇÏÄÚËØÇÈÍÂÑÇÔÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÊËÑÇËÚÂÑØÃÙÎÓËÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÚÕßISVJRJOHPUÖÕßÙÂÓËØÇ
ÁÞËÏßÏÕÛËÚÎÛËÃÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÇÖÜÔÃÇ¡ÇÒÇÏÙÃÇ ÇÔÇÊ¦
ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ¡¦ÒÚÇÙÖÇÔÃÇÕØÚÕÍÇÒÃÇ®

Αυτόνομα δίκτυα
ÕÆËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÚÕISVJRJOHPU"
ÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÕKHYR^LIÓËÃÝ
ÈÒÁÖÕßÓËÚÕ ÓË ÚÕßÏÇ-

ÊÏÑÚÆÕß¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕÊËÔÚÕÈÒÁÖÕßÓËËÃÔÇÏÚÕKLLW^LIÕÏÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÎÓ×Ô
ÑÇÏÚÕKHYR^LIÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÍÔÜØÃàÕßÔÓÄÔÕÄÙÕÏÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ËÑËÃ®±Ö¦ØÞÕßÔÇßÚÄÔÕÓÇKHYR
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÊÃÑÚßÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ"§ÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÊÃÑÚßÇÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝËÔÁØÍËÏÇÊËÔ
ÖÇÃØÔÕßÔØËÆÓÇÇÖÄÚÎßÔÊÁÕÔÚÇÏÙËÁÔÇÚÕÖÏÑÄÏÇÊÃÑÚßÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÇÔËÈÇÃÔËÏÙËÓÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇISVJRJOHPUÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÝÚÜÔ
ÊÏÑÚÆÜÔÇßÚ×ÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ®ÒÁËÏÕ
Ñ ÕÙÑÏÔ¦Ý
ßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÚÏÛÇÒÁÍÇÓË"
ÏÇÚÕÔ/VTV=PY[\HSPZÎàÜÂÙÚÎ
ÓËÏÑÚÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕÊÎÍËÃÙË
ÁÔÇÔÔÁÕÚØÄÖÕÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚÕß
¦ÒÒÕß©ÏÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÚÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÕÑßÔÏÙÓÄÝÚÕßÚËÞÔÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÕËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓËISVJRJOHPUÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÚ¦ÙËÏÝËÔÄÝÔÁÕß¸ÍËÔÔÇÃÕß¹ÑÄÙÓÕß®
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο «χρυσός αιώνας» της αστροφυσικής
Ο νομπελίστας φυσικός Κιπ Θορν μιλάει στην «Κ» με αφορμή την επικείμενη διάλεξή του στο Ιδρυμα Ευγενίδου
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Ο άνθρωπος έχει φτάσει
σε μια βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντος
συγκριτικά με το παρελθόν, μπορούμε σιγά σιγά να κατανοήσουμε τι
έγινε τις πρώτες στιγμές
του σύμπαντος.

Ο Θεός ËßÒÕÍËÃÚÕ:R`WL½Ó¦ÒÒÕÔÕÛËÄÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ ÇÛ×Ý
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÌßÙÏÑÄÝ ÏÖÕØÔ
ÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÔÑÒÂÙÎÓÕßÚÕÔÈÒÁÖÜÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÓÕß
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÖÁÔÚËÑÇÏÓÏÙÂ
ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÙÚÎÔÇÙÇÔÚÃÔÇÚÎÝ
ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝËÃÔÇÏËÖÚ¦ÑÇÏÓÏÙÂÚÕ
ÖØÜÃßÚÄÖÕßÈÒÁÖÜËÃÔÇÏÓÏÇÕÏÑËÃÇÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ
ÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕÊÃÚÕÓÕÁØÍÕÚÕß
¡ÇÆØËÝ¬ØÆÖËÝÑÇÏÚØËÈÒ×ÙËÏÝ
ÚÕß²ØÄÔÕß®ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ¦ÚÕÖÚØÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏ
ÇÔ¦ÒßÙÎÖÕßßÖËØÈÇÃÔËÏÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÚÎÝÌßÙÏÑÂÝÑÇÏÚÎÔÑÇÛÏÙÚ¦
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ0U[LYZ[LSSHY®
ÚÕß ØÃÙÚÕÌËØ§ÄÒÇÔÑÇÏÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÖÏÙÚÂÓÎ
ÚÕß0U[LYZ[LSSHY®ÖÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝªÕÖÂ
ÁÜÝÖ¦ÔÜÇÖÄÒÇÚÎÈØ¦ÈËßÙÂÚÕß
ÓËÚÕ§ÕÓÖÁÒ¢ßÙÏÑÂÝÚÕÎ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÌÏÍÕÆØÇÚÕßÕØÔ
ÍßÓÔÄÑØÇÔÃÕÚØÇÍÃÙÏÕÊÃÞØÜÓÕ

EPA-EFE / REX / SHUTTERSTOCK

Αναλογιστείτε ότι έως τη
δεκαετία του ’60, όταν
ξεκινούσα, η επιστημονική κοινότητα αρνιόταν
να δεχθεί την ύπαρξη
των μαύρων τρυπών.

Καλλιτεχνική ÑÉ{~Ì{iÐÑÖ¨iØ³¨ÖÑØVÌØÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑt²_¦©²_>¦u¸ÆmÑË³i~ÉÉÉÂ{É{Ø³È{1¨

Από τους κορυφαίους ÖoT¨ÈØÑ³¨×È{~ÖØ{1¨VÐ{¨Ò³i~É³K¨ÑKÉË ÐÓÜ³¸Æ¬ÐÉ³ÈØÈÉ¨oÒ³ÉØ³È³iÐÒÙÑ!o{Ñ
³É³{ÐÌ³KÑ¨È³{~~ÈÐÒ³

Η μαύρη ³¨ÖÑ³~Ó³¨³ÈoÑÜÑÂËÑd¬åÈ³ÊÉËÑ{i¨³i¨ÑoÐÑ³{~Ê
É{~ÌÑÐÑÖ¨iØ³¨ÖÑØ~Ñ{ÙÌÚi~É³iÙiÐ{Ì³i³Ñ³{ØÆå¨{ÜËÈÑÌ³i
ÐÒÙÑ ¿_²¦xÅ/__©R_

ÑÔÆËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÒÃÍÕÖÕÒÆÇßÚÄ
ÖÕßÖØÕÈÒÁÉÇÓË¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÂÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÓËÄÒËÝÓÕß
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙËÁÔÇÖËÊÃÕÖÕßÚ×ØÇÖÏÇÇÔÕÃÍËÏÊÏ¦ÖÒÇÚÇÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÖÕÒÆÔÇÒÕÍÏÙÚËÃÚËÄÚÏÁÜÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÄÚÇÔÐËÑÏÔÕÆÙÇÎ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇØÔÏÄÚÇÔ
ÔÇÊËÞÛËÃÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÜÔÓÇÆØÜÔ
ÚØßÖ×ÔÑÄÓÇÑÇÏÕÊ¦ÙÑÇÒÄÝÓÕß
Õ©ßÃÒËØÂÚÇÔÇØÔÎÚÏÑÄÝ×ÝÁÔÇ
ÙÎÓËÃÕßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝÖÜÚ×ØÇ!
ÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙËÓÏÇ
ÈÇÛÆÚËØÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
¬ÕÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÏÁÍÏÔËÚÏÝÖØ×ÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇ
ÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÖÕÒÒ¦ÙËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÁÑÇÓË
Ê×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇ®


Ο βραβευμένος ÐÉ ÐÓÜ
'È{~ÊØ³¸Æ¬{1¨
Ê¨ÚÉ³i(ÓÐ³i¸´ÑÎÈV³
ÍÁÔÏàËÙÚÄÞÇÓÄÍËÒÕÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÕ- ÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÖØÇÍ- ÈÇÃÜÙËÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÄÒÇÄÙÇ ¸ÙÑÒÎØÂ¹ËÖÏÙÚÂÓÎÓÁÙÇ¢ßÙÏÑ¦ àËÏÚÕÙÆÓÖÇÔÓËÁÔÇÔÇÝÖÕÆÓË Ù¨ÈÐÑ ÈoÉËÙÈ³iåÚÊÑ 
ÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÈÒÁÓÓÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃ- ÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÑÇÏ ËÃÞÇÓËÛËÜØÎÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÁÉËÏÊË- ÄÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÙßÞÔ¦ÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇ ÖÏÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÚØÄÖÕËÔÈÒÁ- Ù{ÒÜÉÂi³È~¨È×ÑËÈÉ{³ÊÐÚËØÇÕÏÑËÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÄÙÕßÝ ÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÁÑÊÕÙÎÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß ÑÇËÚÃËÝÚ×ØÇÚÕÖÏÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄ ÓÎÌÚ¦ÙËÏÖÕÚÁÙÚÎÌ¦ÙÎÚÜÔÍß- ÖÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÜÝÌÏÒÄÙÕÌÕ® ÑÓTÉ{³Ë³ÜUt ÂÉ¨ÉÈ³ÑØ³.ÖÄÖÜÝÕÍØ¦ÌÜÔÁÞÕßÔÓÏÇÖËÚØÏ¦ ÚÕßÖÏÙÚÂÓÎÚÕß0U[LYZ[LSSHY® ÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÎÇØÞÂ ØÏÙÓ¦ÚÜÔ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÍËÒ×ÔÚÇÝ ÒÁËÏÆÙÚËØÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÖËØÃÙÑË- ÐÑÐÉ³ÑÑ¨È³{~ÒÖÐÑ³ÑUåÌ
¬ÕÔØÜÚ¦ÜÇÔÖÕÚÁÙÚÕÞ¦àËÚÇÏ ÉÎÒÒ¦ÓËÍËÓÃàËÏÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ ³iÉoÒÜi ~¨iÂi³{ØÑÖ¨ÉØ
ÓËÚÎÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂÑÇÏÚÎÔÑÕÙÓÕ- ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝªÕÖÂ
ÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÚÁÚÕÏÜÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÒÕÍÃÇ ÇÛ×ÝÓÏÒ¦ÓËÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇ
ßÓÃàÜ ÄÚÏ Õ ÕØÔ 2PW : ÜÔÊÎËÃÊÇÓËÖ×ÝÓÏÇÓÇÆØÎÚØÆ- Ö¦ÔÜÙËÄÙÇËØËßÔ¦ÇÔÖØÕÙËÍÍÃ- ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÙÆÓÖÇÔÇÖÕÊËÏ- 0¨ÖÉØu
ÖÇØÇÚÎØÂÙÜÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÌßÙÏÑÕÆÖÃÙÜÚÕß!ÓÕÏ¦àËÏ
ÕÑÚÇÍÜÔÏÑÄÂÑ¦ÚÏÈÒÁÖÜÒ¦ÛÕÝ
ÊËÃÞÔËÏÐÆÒÏÔÕÓËÓËÍ¦ÒÇÖÇØ¦ÛßØÇÙËÑ¦ÛËÍÜÔÃÇÖÕßÈÒÁÖÕßÔÙË
ÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔËÝÙßÙÚ¦ÊËÝ²ÇØÚÏ¦ÑÇÏ
ÈÏÈÒÃÇÙÑÄØÖÏÇÇÖ»ÄÙÕÓÖÕØ×ÔÇ
ÊÜÑÇÏÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÚÕßÚÕÃÞÕß
ÁÔÇÙÞÁÊÏÕ!ÓÕÏ¦àËÏÓËÚÎÔÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÚËÓÏÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ
ËÃÚËÓÏÇÝÙÑÕßÒÎÑÄÚØßÖÇÝ½ÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕßÑÇÒÖ¦àËÏ

Skype... σκουληκότρυπα
±ÖÄÓÃÇÁÔÔÕÏÇÚÕ:R`WLËÃÔÇÏ
ÁÔÇËÃÊÕÝÙÑÕßÒÎÑÄÚØßÖÇÝ!ÛßÓ¦ÓÇÏÄÚÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÇÆØËÝ
¬ØÆÖËÝÑÇÏÚØËÈÒ×ÙËÏÝÚÕß²ØÄÔÕß®ÁÍØÇÌËÖÜÝÇÔÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇÊÕÆÓËÓÏÇÙÑÕßÒÎÑÄÚØßÖÇÛÇ
ÈÒÁÖÇÓËÓÏÇÙÌÇÃØÇÖÕßÙÚÎÓÃÇ
ÚÎÝÖÒËßØ¦ÛÇÌÇÏÔÄÚÇÔÕÞ×ØÕÝ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÑÇÚÇÒÂÍËÏÎÚØÆÖÇÊÃÞÜÝÔÇÓËÙÕÒÇÈËÃÑÇÔÁÔÇÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÓËÚÇÐÆÔÊÎÒÇÊÂÚÕ
:R`WLÂÚÇÔÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙÚØÁÈÒÜÙÎ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖËØ¦ÙÜÓÕÔÕÓÏ¦ÝÙÚÎÔÇÙÇÔÚÃÔÇ
ÂËÑËÃÔÕÝÙÚÎÔÛÂÔÇÒÒ¦ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁÞËÏÚÇÄØÏ¦ÚÎÝÇÑÄÓÇ
©ÖÄÚËÇÖÒ×ÝÓÏÒ¦ÓËÄÞÏÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÇÊßÙÑÕÒÃÇÖÇÍ×ÓÇÚÇ®ÙÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÑÇÏÙÚÕÔÂÞÕÑ¦ÛËÚÄÙÕ
ÓËÚÕÔÕØÔÔÇÓÏÒ¦ÇØÍ¦ÓËÚÎ
ÈØÇÞÔÂÌÜÔÂÚÕßÚÇËÈÊÕÓÂÔÚÇ
ËÔÔÏ¦ÚÕßÖÒÁÕÔÊËÃÞÔËÏÇÑÓÇÃÕÝ
ÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÄÝÑÇÏÃÙÜÝÑ¦ÖÕßÑ¦ÖÕßÔÇÓÖÕØËÃÝÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÝÚÇ
ÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÜÔÒÕßÒÕßÊÏ×Ô®ÖÕßßÖÂØÐËËÔÓÁØËÏÑ¦ÖÕÚËÇÒÇÏÕÃÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÙÚÕÖËØÏ×ÔßÓÕ*HS;LJOÙÂÓËØÇÑÇÚÁÞËÏ
ËÑËÃÚÎÔÁÊØÇËÜØÎÚÏÑÂÝ¢ßÙÏÑÂÝ
ªÃÚÙÇØÔÚ¢ÁÏÔÓÇÔÁÞÕßÔÔÇÒÁÔË
ÖÜÝËØÞÄÚÇÔÙÚÕÓ¦ÛÎÓÇÓËÖÕÊÂÒÇÚÕÌÕØ×ÔÚÇÝÙÇÔÊ¦ÒÏÇ
ÕÏÇÂÚÇÔÄÓÜÝÎÇÌÕØÓÂÍÏÇ
ÔÇÓÏÒÂÙÜÓÇàÃÚÕßÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
ÓËÚ¦ÓÏÇÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÓÇÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕ"ÏÄÚÏÕÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÝ
ÌßÙÏÑÄÝÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÙÚØÕÔÕÓÏÑÂÝÔÜÙÎÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÚÇÏØËÃÇÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÇØÆÚÎÚÇÝÑÇÏ ÕÙÓÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝßÍËÔÃÊÕßÑÇÏÚÜÔÑÊÄÙËÜÔ
ªÕÖÂßÚÂÚÎÔÁÓÖÚÎ¡ÇãÕßÛÇÓÏÒÂÙËÏÙÚÕßÍËÔÃÊËÏÕËÔ×
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÍÕØËßÛËÃÙËËÖÃÚÏÓÕÊÏÊ¦ÑÚÕØÇ
ÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝ¢ßÙÏÑÂÝÚÕßØÏÙÚÕÚËÒËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙ-

;OVYULÍËÔÔÚÕ ßÖÂØÐËÓÇÛÎÚÂÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÌßÙÏÑÕÆ¬àÕÔ
ØÚÙÏÓÖÇÒÔÚ©ßÃÒËØÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÔÄÎÙËÞ¦ØÎÙËÁÔÇÔÌÕÏÚÎÚÂÚÕß
ÚÕÔÄØÕÓÇÆØÎÚØÆÖÇ®¬ÕËØËßÔÎÚÏÑÄÁØÍÕÚÕßÕØÔËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎ
ÈÇØßÚÏÑÂÌßÙÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝÓÇÆØËÝ
ÚØÆÖËÝÑÇÏÙÚÇÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÇ
ÈÇØßÚÏÑ¦ÑÆÓÇÚÇ¶ÇßÚ¦ÖÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÚÕß
¬ÎÛËÜØÎÚÏÑÂÆÖÇØÐÂÚÕßÝ
ËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÕáÔÙÚ¦ÏÔÓËÚÎËÔÏÑÂËÜØÃÇÚÎÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕ
 ÄÓÜÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÁÔÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÝÇÏ×ÔÇÝÍÏÇÔÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÖËÏØÇÓÇÚÏÑ¦ÎÆÖÇØÐÂ
ÚÕßÝÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈt É{³ÊÐi³È²_¦©²_>¦uÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø,Ê
ÕÏÕÓ¦ÊËÝÙßÔËØÍÇÙÏ×Ô30.6ÑÇÏ
=PYNVÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÑÇÏËÖÃÙÎÓÇ
ÄÚÏÁÑÇÔÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎ
ÚÜÔÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÁÔÇàËßÍ¦ØÏÓÇÆØÜÔ
ÚØßÖ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÙßÍÞÜÔËÆÕÔÚÇÔ
©ÕØÔÂÚÇÔÈÇÙÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝ30.6ÑÇÏÖÂØËÚÕ§ÕÓÖÁÒ
¢ßÙÏÑÂÝÓÇàÃÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßª¦ÏÔËØ¦ÏÝÑÇÏ¡Ö¦ØÏ¡Ö¦ØÏÝ
ËÔ¦ÔÚËÐÇÔÇÓÎÔÚÕßÛÁÙÜÜÝ
ÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÔÇÑÄÒÕßÛÎ
ËØ×ÚÎÙÎ!ÄÚÏÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓÇÝÇßÚÂ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÁÔÇÖËØÃÖÕß
ÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝ
ÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇ,]LU[/VYPaVU
;LSLZJVWLÕÒÆÚÎÔËßÞÇØÏÙÚÂÛÎÑÇ®ÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÕÕØÔÑÇÏ
ÚÎÔÖËØÃÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÖÏÈË-

ÖÇÇÒÒÎÒÕËÖÏÊØ¦ÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÍÆØÜÚÎÝÝÖÕÆÓËÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓË
ÄÚÏÚÇÇÁØÏÇÖÕßÚÎÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔ
ËÑÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÏÇÖÄÇßÚÂÔÒÄÍÜÚÎÝ
ÖËØÏÙÚØÕÌÏÑÂÝÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝßÚÄ
ËÃÔÇÏÓÏÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÖÕßÊËÔÙßàÎÚÂÛÎÑËÇØÑËÚ¦ÇÖÄÚÇÓÃÔÚÏÇ
ÃÙÜÝÊÏÄÚÏÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝÑØßÓÓÁÔÎ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝ
ËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÚÎÔËÏÑÄÔÇßÚÄ
ÖÕßÖËØÏÓÁÔÜÚ×ØÇËÃÔÇÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝ¬ÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏ
ÄÚÏÁÞÕßÓËËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÓÖËÏÙÚÕÔ
¸ÞØßÙÄÇÏ×ÔÇ¹ÚÎÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝ
ËÑÃÔÎÙËÊËÑÇËÚÃËÝÖØÏÔÓËÚÕÔ
ËÔÚÕÖÏÙÓÄÙÙÚÕ ÚÎÝ¡ÏÑØÕÑßÓÇÚÏÑÂÝÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝ±ÖÕÈ¦ÛØÕßÙÙÃÞÔÕÝÂßÖÄÒËÏÓÓÇ
ÚÎÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÖÕßËÐÁÖËÓÖËÚÕ
ÔËÕÍÁÔÔÎÚÕÙÆÓÖÇÔÓËÚ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÑØÎÐÎ®
ËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÓÎÔÚÕßàÎÚÂÙÜÔÇÙßÍÑØÃÔËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÚÕßÇÒÇÐÃÇ
¡ÓËÚÕÔÇØÍÇÔÚÕÆÇ®ÚÕß
0U[LYZ[LSSHY®ÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏ
ÂÚÇÔÄÚÏÖÏÕÑÕÔÚÏÔÄÑÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄÜÝÖØÕÝÚÎÔÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÓÏÇÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÞ¦ØÎÙÚÏÝËÐÏÙ×ÙËÏÝÚÕßÕØÔ¬ÕßËÃÖÇÄÚÏÓÕÏ¦àÕßÔÇØÑËÚ¦§ÇÏ®ÇÖÇÔÚ¦ÇÒÒ¦
Õ¸ÇØÍÇÔÚÕÆÇÝ¹ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇ
ÊÁÙÓÎÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÔÇÊÏÇÙÞÃàËÏ
ÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÜÔÄÉÎ
ÚÕßÛßÓÃàËÏÑ¦ÖÜÝÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ØÄÔÕÓËÚÕßÝÊÇÑÚÆÒÏÕßÝÚÕÔ
¡ÊËÔÁÞÕßÓËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊÏÄÚÏËÑËÃËÃÔÇÏÖÏÕÖßÑÔ¦ÚÇÇÁØÏÇ
ÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔÚÎÓÇÆØÎÚØÆÖÇ®

Νέα ταινία στα σκαριά
©ÕØÔËÃÔÇÏËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÇÒÒ¦
ÁÞËÏÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝ
¬Õ0U[LYZ[LSSHY®ÛËÓËÒÏ×ÛÎÑËÖ¦ÔÜÙËÓÏÇÏÊÁÇÖÕßËÃÞËÕÃÊÏÕÝÓË
ÚÎÙßÔËØÍ¦ÚÏÊ¦ÚÕßÃÔÚÇ©ÓÖÙÚ
©ÖÜÝÓÕßËÃÞËÖËÏÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÚÕ
ÓÇàÃÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕÔÚÃÈËÔ²ÄÑÏÔÍÑËÃÞÇÔËÖËÐËØÍÇÙÚËÃ
ÓÏÇÔÁÇÏÊÁÇÍÏÇÚÇÏÔÃÇÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚ×ØÇÙÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÎÝ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÁÞËÏÍØÇÌËÃ
ÓÕßËÃÖËÚ×ØÇÓÁÙÜ:R`WLÓÁÔËÏ
ÔÇÈØËÛËÃÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¬ÕÔÖÏÁàÜÔÇÓÕßÖËÏÊÏ¦ÌÕØÇÊËÔÓÖÕØËÃ
¬ÕÓÄÔÕÖÕßÓÕßËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇ
ÖÜÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎËÃÔÇÏÖÜÝÕ
ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÚÇÏÔÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÓË¦ÌÛÕÔÎ

¡ÖÆÂÓÂÔÌÆÚ½ÃÓ¡ÅÚÔÕÊØÑÐÌÍÆÊÔÕÊÌ¡ÔÕÐ0RYLHV%HVW+'
Αστυνομική, μίνι σειρά βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι.
Ένας σερβιτόρος δικάζεται για το φόνο της πλούσιας ερωμένης του, η οποία είχε πρόσφατα αλλάξει
τη διαθήκη της αφήνοντας τα πάντα στο όνομά του.
ƌƥ.ƘƣƓƢƠȲƠƘƩƖƟƜƩƘƠ
®

ƁƔƨƞ

ƁƔƨƞƁƔƨƞ

www.mesimvria.com
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΙΚΕΡΤΗ

Τα παιδιά και τα «μαχαίρια»

Π

έρασε ÑÇÏÎÍÏÕØÚÂÚÎÝÓÎÚÁØÇÝ¡ÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÍÏÕØÚÂÖÕßÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÒÜÔÚÜÔÎÒÏÑÏ×Ô
ÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÎÔÇÍ¦ÖÎÖØÕÝ
ÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÝ¡ËÇÌÕØÓÂÇßÚÂÔÚÎÍÏÕØÚÂÇÔÇàÜÖßØ×ÛÎÑË
ÓÏÇÙÑÁÉÎÖÕßÇÌÕØ¦ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÖÕß
ÇÖÁÞËÏÌßÙÏÑ¦ÇÖÄÚÕÖÕÒÏÚÏÑ×Ý
ÕØÛÄÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÍÔÜÙÚÕÃ
¦ÍÔÜÙÚÕÏÖËØÇÙÚÏÑÕÃÍßÔÇÃÑËÝ
ÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÔÊØËÝ
ÛÁÚÕßÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÁÔÇ
ÇÊÏ¦ÑØÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÓËÚÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕß!ÙËÃÝÖÇÏÊ¦ÑÏÊËÔ
ÁÞËÚË"ÔÚËÈ¦ÒÚËÓÖØÕÝ®½ÇÔ
ÁÞËÏÇßÚÂÎÍßÔÇÃÑÇÁÔÇÖÇÏÊÃ!
¡ÄÔÕÓËÁÔÇÛÇÓËÃÔËÚË"® ÇÏ
ÇÔÎÍßÔÇÃÑÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÎÒÏÑÃÇÛÇËÏÖÜÛËÃÑÇÏ
ÚÕÇÓÃÓÎÚÕ!¬ØÁÐËÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÝ
ÌËÆÍËÏÚÕÚØÁÔÕ®
ÇØÇÚÎØ×ÓËÞÏÕÆÓÕØÄÚÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËØÜÚÂÙËÏÝÖÎÍ¦àÕßÔÇÖÄÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÓÎÞÇÔÕÒÕÍÃÇÝÕÏÌØ¦ÙËÏÝÈ¦àÜÓÖØÕÝ®
ÌËÆÍËÏÚÕÚØÁÔÕ®ÑÇÏ¦ÒÒËÝÚÁÚÕÏËÝÞÇØÏÚÜÓÁÔËÝËÑÌØ¦ÙËÏÝÓ¦Ý
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔ®ÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝÚÕßÂÞÕßÚÕß
ÚÙÇÌÚÙÕßÌÚÕÚØÁÔÕÖËØÔ¦ËÏ®
ÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÓÇÝÎÒÏÑÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÓÇÝÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÄÚËÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÔÙËÓÎÞÇÔÁÝ
ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÓÏÇÓÎÞÇÔÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚËÞÔÎÚÂËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÔÓËÒËÚÂÙÕßÓËÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÚËÞÔÎÚ×ÔÍÕÔÏÓÕÖÕÏÂÙËÜÔÍßÔÇÃÑÇÊÃÔËÏÚÕ
Ù×ÓÇÚÎÝÜÝÙÑËÆÕÝËÃÚËÚÕÊÏÑÄ
ÚÎÝËÃÚËÚÕÊÇÔËÃàËÏÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÚÕÛÇÆÓÇÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
àÜÂ¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÓËÇßÚÁÝ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÓËÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÖÕßÊËÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÓËÇßÚÁÝÖÕßÊËÔÛÁÒÕßÔ
¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎËÖÏÙÚÂÓÎÁÞËÏ
ÈØËÏÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝÔÇÖÇØÇÑ¦ÓÉËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÖÄÊÇÔËÏÑ¦Ü¦ØÏÇÓÁÞØÏÓÂÚØËÝÑÇÏÊÄÚËÝ
ÑÒÖÎÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÎÝÙÚÁÑËÚÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÚÕÔ
ÛÇßÓÇÙÓÄÓÄÔÕÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÇßÚÂÝÖÕßÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÓÎÚÁØÇ¬ÎÝÓÄÔÎÝÑÇÏÇÊÏÇÃØËÚÎÝ
¡ÇÔÚÄÔÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÑÇÛÇÍÏ¦àËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÎÚØÄÚÎ-

«Μητέρα και παιδί».(ËÑ~ÑØÆl³ÈåÈ³¨{Ñ~ÖÇo¨Ò×È
~Ö³ÑKÜ{Ð³

Γνωστοί, άγνωστοι,
περαστικοί, γυναίκες,
αλλά μάλλον περισσότερο άνδρες θέτουν σε
καθημερινή βάση ένα
αδιάκριτο ερώτημα, με
τις παραλλαγές του:
«Εσείς, παιδάκι δεν έχετε; Αντε βάλτε μπρος»!
ÚÇÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÙ×ÓÇÑÇÏÇÃÓÇ
ÍÏÇÔÇÇÔÇÙÚÎÛÕÆÔÕÏËÖÄÓËÔËÝ
ÍËÔÏÁÝËÐÏÊÇÔÃÑËßÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÁØÞËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÑÇÏÇßÚÄÚÕÍÔÜØÃàÕßÔÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦ÙÚÕÇÙßÔËÃÊÎÚÕÚÇÌÆÒÇÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ËÍÑÒÜÈÃàÕÔÚÇÏÙËÇßÚÄ
ÇÚ»ÇØÞÂÔÑÇÏÓÄÔÕÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ËØ×ÚÎÙÎÖØÕÚØÕÖÂËÔÄÝÑÇÒÕ-

ÛËÒÎÚÂÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝ
ÖÇØÇÈÃÇÙÎ¬ÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÚÃÛËÔÚÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦¡ÏÇÍßÔÇÃÑÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÑßÕÌÕØÂÙËÏÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃ
ÕÙÆÔÚØÕÌÄÝÚÎÝÔÇÁÞËÏÇÖÕÚÆÞËÏÔÇÁÞËÏÔÇßÇÍÂÙËÏÎÙÞÁÙÎ
ÚÎÝÔÇÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÔÇÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÚÄÙÕ
ÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÔÇÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÓË
ÚÎÊÁÙÓËßÙÎÖÕßÛÁÒËÏÁÔÇÖÇÏÊÃ
ÔÇÁÞËÏÖËÛ¦ÔËÏÚÕÖÇÏÊÃÚÎÝÔÇ
ËÃÔÇÏÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÎÔÇËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÖÕßÔÇÓÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÊÏÑÂÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÃÔÇÏÚÄÙÕÖÕÒÒÁÝÕÏÇÖÕÞØ×ÙËÏÝ
ÖÕßÇÐÃàËÏÔÇÚÏÝÙÑËÌÚÕÆÓËÏÄÚÏ
ÚÕÃÊÏÕÈ¦ÙÇÔÕÓÖÕØËÃÔÇÖËØÔÕÆÔ
ÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÁÍÏÔÇÔÍÕÔËÃÝ
ËÏÑÄÔÇÇÖÁÐÜÇÖÁÞËÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÄÙËÝÍßÔÇÃÑËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË

ÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÙËÊÆÙÑÕÒÇÊÏÇàÆÍÏÇ
ÙËÉßÞÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÊÏËÍÁØÛÎÑÇÔËÖËÏÊÂÁÍÏÔÇÔÓÎÚÁØËÝ ÇÏ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂËÃÞÇÔÔÇßÖÕÓËÃÔÕßÔÑÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝÖËØÏØØÁÕßÙÇÝÚÏÇÔ¦ÍÑÎÁÞËÏÝËÙÆÁÞËÏÝ
ÚÇÖÇÏÊ¦ÑÏÇÙÕß®
¬ÇÖÇÏÊÏ¦ËÃÔÇÏËßÚßÞÃÇÇÒÒ¦
ÊËÔËÃÔÇÏÒÆÙÎÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÓËÚÕËÍ×ÓÇÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝ
ËÔÄÝ¦ÒÒÕßÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÍÏÇ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏ
±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÇØÑËÚÕÃÖÕßÁÍÏÔÇÔÍÕÔËÃÝÑÇÏÊËÔÓËÚÇÑÃÔÎÙÇÔ
ÕÆÚËÈÂÓÇÚÕËÍ×ÚÕßÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÑ¦ÖÕÏÕßÄÖÜÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÖÕß
ÊËÔÁÍÏÔÇÔÍÕÔËÃÝÑÇÏËÃÔÇÏÊÕÚÏÑÕÃ
ÑÇÏËÔÙßÔÇÏÙÛÎÚÏÑÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏ
¬ÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖ¦ÔÜ
ÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙËÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÑÂ
ÎÒÏÑÃÇÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÇÏÞÓÎØÄ
§ÇÈÏÜÛËÃÙÇÔÓÇÞÇÃØÏÔÁÞËÏÝ
ÖÇÏÊÃÁÞËÏÝÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÙÚÎàÜÂÙÕßËÔ×ÇÔÊËÔÁÞËÏÝ
É¦ÞÔËÏÝÇÑÄÓÎÚÕÔÒÄÍÕÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÙÕßÇÂÛËÒÇÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×
Ö×ÝÛÇÂÚÇÔÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕß
ÊËÔÛÇÖØÄÈÇÒÒËÕÑÇÛÁÔÇÝÚÇ
ÊÏÑ¦ÚÕßÙÚÎàÜÂÚÕß¦ÒÒÕß¬Î
ÊÏÑÂÚÕßËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÛÇ
ÚÎÔÑØÇÚÕÆÙËÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÕÆÚËÑÇÔÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÍÏÇÚÃÍÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÝÐËÑÏÔ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÏÍ¦ÙÏÍ¦ÇÝÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÄÚÏÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÓÁÙÇÙÚÎÔÕÓÕÏÄÚÎÚ¦ÚÕß ÇÏÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÚÏ
Ñ¦ÔÕßÓËÇÒÒ¦ÖÕÏÕÏÍÏÔÄÓÇÙÚË
ÓÁØÇÓËÚÎÓÁØÇ
ÔÜØÃàÜÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕß
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÁÍÏÔÇÔÕÏÇÙßÔËÃÊÎÚÕÏÌÇÒÒÕÃÚÕßÝÍÏÇÚÃÊËÔÚÇ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÙË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÂ
ÍÏÇÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÊÁÙÓÏÕÚÕÔÙÆàßÍÄÚÕßÝÂÍÏÇÔÇËÑÚÕÐËÆÙÕßÔ
ÚÎÔÚÕÐÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÔÜØÃàÜÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦
ÇÖÕÆÙËÝÓÎÚÁØËÝÉßÞÏÑ¦ÔËÑØÁÝ
ÔÜØÃàÜÙßÔÕÒÏÑ¦ÖÕÔËÓÁÔËÝÑÇÏ
ËßÇÃÙÛÎÚËÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÎÑÇÛËÓÃÇÑØÆÈËÏÑ¦ÚÏÕÊßÔÎØÄÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕÞÇÓÄÍËÒÄÚÎÝÓÎÚØÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ
ÃÚËÁÞËÏÝÖÇÏÊÏ¦ËÃÚËÊËÔÁÞËÏÝ
ÏÇÚÃÇßÚÄÖÕßÓÇÝÚßØÇÔÔ¦ËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇÓÁÙÇÓÇÝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Πολεμώντας τη λήθη
Κώστας Σερέζης
Ο Βάσος Καραγιώργης
όπως τον γνώρισα
.~{Ño¨Ñ×ËÑÐÓÑÑÌ
Ð{ÑÉ{ÑooÊ~Ñ{Ð{ÑÐ{ÜËÑ
σελ. 56

Ο

Κώστας Σερέζης ÂÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÆÕÖÇØÕßÙÏÇÙÚÁÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÚÕß¦ÙÕß ÇØÇÍÏ×ØÍÎ¡ÔÂÓËÝÔÕÙÚÇÒÍÃËÝÑÇÏÐËØÏàÜÓÕÃ¬ØÃÑÜÓÕÇÒÇÓÃÔÇ®ÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ¬ÕÔËÃÞËËÖÏÒÁÐËÏÕÃÊÏÕÝÕ
¦ÙÕÝ ÇØÇÍÏ×ØÍÎÝÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÙËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖÕßÁÍØÇÉË
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝ
ÄÖÕßÇÔÇÌÁØËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏ
ÚÇËÐÂÝ!ÊÏÑÇÏ×ÛÎÑÇÍÏÇÚÃÎÕÓÏÒÃÇÙÕßÂÚÇÔÑÇÒÒÏËÖÂÝÓËÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÔÕÂÓÇÚÇÍÏ»ÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÍÔ×ØÏàÇÔÑÇÏÚÕßÖÄÈÇÛØÕÚÇ
ÖÇØÇÒËÏÖÄÓËÔÇ¡ÄÔÕËÙÆÓÖÕØÕÆÙËÝÔÇÚÕÖËÚÆÞËÏÝÑÇÏÎÕÓÏÒÃÇ
ÙÕßÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎ
ÒÂÛÎÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÒÎÛÂÝ®
½ÓÕßÔÚßÞËØÄÝÍÏÇÚÃÂÓÕßÔ
ÖÇØ×ÔÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÚÄÙÕ
ËÑÚÏÓ×ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÃÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÑÊÂÒÜÙÎËÃÞÇÚÎÔÚÏÓÂÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÜÚÕÚØÃÚÕÓÁÒÕÝÓÏÇÝÙßÔÚØÕÌÏ¦ÝÓËÙÖÕßÊÇÃÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ!ÚÕÔ ×ÙÚÇËØÁàÎÑÇÏÚÕÔ
ÖÕÏÎÚÂÓÇÝ ßØÏ¦ÑÕ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÕÕÖÕÃÕÝÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÖÕß
ÖØÕÎÍÂÛÎÑËËÃÞËÇÖÇÍÍËÃÒËÏÊÆÕ
ÖÕÏÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÇÒÇÓÃÔÇßÔÊÇÏÚßÓÄÔËÝÙËÓÏÇÊØÕÙËØÂÍÜ-

ÔÏ¦ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÙßàÎÚÕÆÙÇÓË
ÓÁÞØÏÇØÍ¦ÍÏÇÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝ
ÈØÇÊÏ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÓÇÝËÔÊÏÁÌËØÇÔ
©¦ÙÕÝ ÇØÇÍÏ×ØÍÎÝÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚÕßàÜÂËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ ÏÇÝÁÞËÏÙßÍÍØ¦ÉËÏÈÏÈÒÃÇÑÇÏ¦ØÛØÇ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÑÇÏÙËÖÕÒÒÁÝ
¦ÒÒËÝÍÒ×ÙÙËÝ
ÏÇÝÁÞËÏÈØÇÈËÃÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÁÝÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÚÏÓÁÝÖÕßÙßÔÏÙÚÕÆÔÁÔÇÔ
ÓÇÑØÕÙÑËÒÂ ÑÇÚ¦ÒÕÍÕ
ËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕ
ÔÇËÃÔÇÏËÚÇÃØÕÝÙËÖÕÒÒÁÝ
ÑÇÊÎÓÃËÝÑÇÏ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÇÓËÍ¦ÒÜÔÞÜØ×Ô
ÖÃÚÏÓÕÝÊÏÊ¦ÑÚÜØÙËÙÖÕßÊÇÃÇ ÖÇÔËÖÏÙ Ú Â Ó Ï Ç  Ú Õ ß
ÑÄÙÓÕß§ÇÏËÃÔÇÏÇÖÒÄÝÇÒÒ¦ÎÇÖÒÄÚÎÚ¦ÚÕßÇßÚÂÑØÆÈËÏ
ÁÔÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÇÓÎÚÄÍÔ×ÙËÜÔ
ÑÇÏÙÕÌÃÇÝ
ÔÁÙÑÇÉËÚÎÇÒÇÓÃÔÇÇÖÄÚÕ
 ÓÁÞØÏÚÕ ÑÇÏÁÌËØËÙÚÕ
ÌÜÝÚÕßÝÈÇÙÏÒÏÑÕÆÝ®Ú¦ÌÕßÝÚÕ
ÛÁÇÚØÕÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÛÎÙÇßØÕÆÝ
ÔÇÙÑÇÌÁÝÄÓÜÝÊÏËÔÂØÍÎÙËÑÇÏ
ÙË¦ÒÒÇÓÁØÎÚÎÝ ÆÖØÕßÇÒÇÓÃÔÇÕÓËÍ¦ÒÕÝÚÕßÁØÜÚÇÝ

ÇÖÄÚÕ ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝÑÇÚÕÞÂÝ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÚÏ
ÖÄÔÕÛÇÚÕßÖØÕÐËÔÕÆÙËÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇÇßÚ¦ÓÁØÎ
ÖÕßÍÏÇËÃÑÕÙÏÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÒËÚÕÆÙËÕÔËÏØËßÄÚÇÔÑÇÏÇÔÁÙÑÇÖÚË¬ÏÖÄÔÕÛÇÚÕßÖØÕÐËÔÕÆÙËÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÕÍËÏÚÕÔÏÑÄ
ÚÎÝÇÒÇÓÃÔÇÝ
ÞÜØÏÄÚÕßÚÕ
¬ØÃÑÜÓÕ´ÑÇÔË ÄÓÜÝ ÚÎÔ
ßÖÁØÈÇÙÎÑÇÏ
ËÖÏÙÑÁÌÚÎÑË
ÑÇÏÚÇÊÆÕÓÁØÎ ¬ÏÝ ËÔÚßÖ × Ù Ë Ï Ý  Ú Õ ß
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝ ÚÕß ÚÏÝ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙË
ÙË ÁÔÇ ÄÓÕØÌÕÈÏÈÒÃÕÚÜÔ
ËÑÊÄÙËÜÔ Ô
¬ Æ Ö Õ Ï Ý  Á Ô Ç
ÙßÓÖÒÂØÜÓÇ
ÚÜÔÖÕÓÔÎÓÕÔËßÓ¦ÚÜÔ®
ÚÕß
© ×ÙÚÇÝËØÁàÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÄÖÜÝËÃÖÇÓËÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏ
ÛÁÒÕÔÚÇÝÇÑÄÓÇÔÇÊ×ÙËÏÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÖÕßËÃÞË
ËÑÌØ¦ÙËÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÕ
¦ÙÕÝ ÇØÇÍÏ×ØÍÎÝÔÇÓÎÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÒÂÛÎÎÕÓÏÒÃÇÚÕßÖÁÚßÞËÔÇÚÎÙ×ÙËÏÙËÁÔÇÖÕÒÆÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝ
ÓÏÇËÏÙÇÍÜÍÂÊÁÑÇÙËÒÃÊÜÔÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÖ×ÝÍÔ×ØÏÙË

ÚÕÔ ÇØÇÍÏ×ØÍÎÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕß
ÓÏÇÍÔÜØÏÓÃÇÓËÈ¦ÛÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÜÔÁÐÏÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕÔËÖÃÒÕÍÕËÖËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓÇÝ
ÊÃÔËÏËØÍÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÕÔ ÇØÇÍÏ×ØÍÎÑÇÏÚÁÒÕÝ
ÖÇØÇÛÁÚËÏÙËÊÁÑÇÙËÒÃÊËÝÖÕÒÆ
ÞØÂÙÏÓËÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ ÍÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÙßÔÂÛÜÝÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÞÜØÃÝÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÊËÔ
ÛÇÓÇÛÇÃÔÇÓËÖÕÚÁ¬ÕÛÇßÓ¦ÙÏÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÓËÖÕÒÒÁÝÁÍÞØÜÓËÝ
ËÏÑÄÔËÝÁÞËÏÁÑÚÇÙÎÙËÒÃÊÜÔ
ËÃÔÇÏÚßÖÜÓÁÔÕÙËËÑÒËÑÚÄÞÇØÚÃ]LS]L[NYÙËÇÔÚÃÚßÖÇ
ÑÇÏÎËÑÚÆÖÜÙÎÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑË
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß 
¿ÚÏÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÇÞÁØÏÇÚÕß
ËØÁàÎËÃÔÇÏÁØÍÕ¬ÁÞÔÎÝÈÁÈÇÏÇ
ÒËÃÔÜÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÜÓÇÓËÚÇ
ÃÊÏÇÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÇÖÄÚÕÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß!©ÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÇÖÄÚÎÔËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÁÌËØËÙÚÕÌÜÝÖÕÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆÚÏÓÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕÇØÞÇÃÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÎÍÔ×ÙÎÚÎÝÖÕÒÆÓÕØÌÎÝÑÇÏÙßÔËÞÕÆÝÇÖÂÞÎÙÎÝÚÕßÁØÍÕßÚÕßÇÔÇÙÑÇÌÏÑÕÆ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÕÆÑÇÏÊÏÊÇÑÚÏÑÕÆÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÙßÔÁÚËÏÔÇÔÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÓÏÇÝÇÊØÂÝÙÑÏÇÍØÇÌÃÇÝ
ÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÆÌÕÝÖÕßÇÍÍÃàËÏ
ÓËÖØÜÚÕÚßÖÃÇÑÇÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ
ÓËËÑÚÃÓÎÙÎÑÇÏÇÍ¦ÖÎÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÕÔËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÑÇÏÚÕ
ÁØÍÕÚÕß®

Ο Δημήτρης Μελικέρτης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Είναι Dr
Δημιουργικής Γραφής του Royal
Holloway, University of London. Από
τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε το 2017 το πρώτο του βιβλίο για
παιδιά με τίτλο «Ο Γιγαντοκυνηγός»
και το 2018 το νεανικό μυθιστόρημα «Ουφόψαρα - Στα πέρατα του
σύμπαντος».
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

0itå³{ÇÊu³È'ËÜ{,ÚV³
t_²¦¸Æ´mu³È ³ÐË³¨{~ÜÈTÌ×~{V³{Øt1É¨ËÉØ¨{~Ì³i³ÑØu
³(Ó¨K{~Ñ{0Ç
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$->>²vv>À>ÑÌ³
tº>H>x²v_º>¿>!¦Rv>¦Xu
³iØË¨Ñ ³ÉÒ{(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ
ÓÑÉÑ¨Ì³ÑTÈÙ¨Ð{~ÌÈÒÜÜiÜËØVÐÈT³{ÐÓØÑÌ³{Ø
ÑÖ{ÉØÈÐKÒÉ{Ø~Ñ{³iÓÜÜÉ{iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ò³ÈVÉo~Ñ³ÑÜÉËÉ{³ÑÉo~ÌÐ{Ñ~Ñ{
~Ñ¨×ÑÜÉ{¤ÓÑÙÓ³¨o~ÈÒKÑo{ÑÑÇÊÉ{ÐÉ³{ØÐÑÍÐÖÙÉØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

ØÉÂÜ~ÜÊ¨Èi³{~Ê³iØ(Ñ³¨Ë{Ñ.³Ì¨ÑØÑÓÑ³{³i ÜÜÒÙÑ
~Ñ{³ÈØ ÜÜiÉØÌØ~{Ño¨Ñ×ÉË³Ñ{³tÛÉËÐÉ³i(É¨É×Ìiu0ËÙ{~Ñ{³tÜÌ³È
Ñ¨È{Öu³ÈÓ¨{ËÜÉ¨¨Ë~ÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑ³iÐÑ³{ÒÂÓ
Üo³ÉTVÐÉÙ{Ñ×¨É³{~Ê~ÈÜ³Ö¨Ñ~Ñ{¨ÜÑÐKÒÈÉØVo{Ñ³
³ÌÐÑØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0ÑtåÉÐÙÑ¨ÐÓÑÖiu³iØ Ð{Ü{
¨³Ó${Ñ¨É³ÓØ³ÈÈÓÙ¨ÑÐÑ³ÉÑÂÉT¨ËÉ{³iÉTÊ
ÈÉ~ÙÌÚi~ÉV³ÌÐÉiÐÉ¨{ÒÙÉÙÐÓÑ~Ñ{~ÑÚØiÜo³ÉTËÑÉÂÉÜËÉ³Ñ{V³ÚÉ¨ÈÉ¨³{ÐiÐÓ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t_>XÝx¦u³ÈÑÑ~Ø
{Ñ³iÐÈÚÜÑËÑV³~³É{Ì
T{ÖÐ¨V³iÜ{³{~Ê³ÚÓ-

³iiV³TÑ¨{ÐÑ³{~ÌÑ×ioi³Ê~Ñ{
³iÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ò³È
«Ουφόψαρα - στα πέρατα του σύμπαντος». Τι ψάχνουν;

0iÙ¨ÒiV³i~Ñ³Ò~³ii³iØ¨{~ÊØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØV³i×{ÜËÑV³Ó¨³Ñå~ÌÐiV³³TÑÐÌÒÉ
Çi³ÊÐÑ³ÑÌØiTÓiÐÑØÐÉ³i
³ÉTÜoËÑ~Ñ{iÐÑÂ{Ò³ÈÖoT¨ÈÑÚ¨ÈÛÉÜÉËÈ³
T{ÖÐ¨~Ñ{i×Ñ³ÑËÑV~ÑÚØÐÓ
³ÚÑÈÐÑ³È¨otÈ×ÌÑ¨u
~Ñ{³T¨T¨{~¨ioÐÒ³È
ÑËoÈV{Ê¨ÉØÑ¨ÑÖ¨³Ñ{
³iÙËiÐ{ÑØÉÂ×¨É{~ÊØÙ{ÑoÑÜÑÂ{Ñ~ÊØÉ¨{Ó³É{ÑØV³ÑÂ{ÙÉÖ³ÑØ
³Ñ¨ÉÜÚÌ~Ñ{³ÐÓÜÜVÉÙÉ~ÒÙÉØÙ{Ñ×¨É³{~ÖØ~ÌÐÈØÌÈ
Ó¨T³Ñ{ÉÉÑ×ÊÐÉÜÊÚØK{Üo{~~Ñ{¨Ð³{~Ì³
Μέσα από τις σπουδές σας, πόσο σημαντική είναι η παιδική ή νεανική
λογοτεχνία;

.³³ÐÓÑ³iØÙiÐ{È¨o{~ÊØo¨Ñ×ÊØ
³ÉÂ³É¨{~ÌVÑ¨~É³ÒiÐÑ³{~Ê
³ÉÑ~Ñ³ÓTÉ{ÂÉT¨{³ÊÚÓi³Ñ
¨o¨ÒÐÐÑ³ÑÈÙ ¨ÉÈÉØÑÙÉ{~ÖÈÌ³{³ÑÑ{Ù{ÒÈÙ{ÑKÒÇÈÙÉËTÈÉ¨{Ì³É¨iÈÐÌ{Ñ
~Ñ{ÑÉ~³{~Ì³i³ÑÑÌÉ~ÉËÑÈÙÉ
ÓTÈÉÑ×ÊÐÉ³K{KÜËV¨ÒoÐÑ
È×ÉËÜÉ³Ñ{³i~Ñ³Ò~³iiÐ{ÑØ
ÐÉoÑÜÖ³É¨iØÚÓÑiØ³È~ÌÐÈÐÓ³iØ³ÑÖ³{iØÐÉÜÜÖØ~Ñ{{~ËÜÈØÜo³ÉT{~ÖØÊ¨ÉØ0ÑÈ³ÌT¨ÑViÑ{Ù{~ÊÜo³ÉTËÑ~ÑÜÜ{É¨oÉË
³ÉÖÐÑV³iÑ{Úi³{~ÊV³oÜ{~ÌÑ{Úi³Ê¨{É³Ñ×Ó¨É{Ü{³{³{~Ê~Üi¨Ð{ÒV~³ËÇÉ{ÜÈ{Ì³É¨ÈØV
{Ü~Üi¨ÐÓÈØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØ~Ñ{
ÑÑ³ÖÉ{³iÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÊiÐÖi~Ñ{³iÙiÐ{È¨o{~Ê~Ói
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EPA/ BIENVENIDO VELASCO

GAGOSIAN

EPA/RICCARDO ANTIMIANI

THE FRICK COLLECTION

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΡΩΜΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΑΝΑΜΑΣ

Τζοβάνι Μπατίστα Μορόνι

Η τέχνη του Λούτσιο Φοντάνα

Η βασίλισσα Βικτώρια

Ο κόσμος του Τζόνας Γουντ

Μουσείο Δημοκρατίας

Από τις πιοÉ{³ÈTiÐÓÉØÉ~ÚÓÉ{Ø
³iØÉÇÌ³i ÓÑ4Ì¨~iÉËÑ{iÓ~ÚÉiÐÉÓ¨oÑ³È0ÇKÒ{Ñ³Ë³Ñ
¨Ì{VÓÂTÈÉ~¨È³iØ
{³ÑÜ{~ÊØåÑoÓiiØ³È®ÈÑ{Ñ Ó~ÚÉi³i¦xR}_R²x
ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø¸ÈËÈÐÉ³Ñ
ÉÖiÐÑÐ{ÑØÑ~ÒÜÈiØ$0ÇKÒ{Ñ³Ë³Ñ¨Ì{Ê³ÑÐÑÙ{~ÌØ
¨³¨É³Ë³ÑØ~Ñ{iÓ~ÚÉiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{~Ñ{~ÐÊÐÑ³ÑVÈ×ÒÐÑ³Ñ
~ÒVÈÑÑ~ÑÜÖ³~ÌÐ³iØ
ÖÜiØÈÉ¨{³¨{oÖ¨{ÇÉ³Ço¨Ò×~Ñ{³ÑÐ³ÓÜÑ³È

Μέσα ³É¨ËÜÑÐ¨É¨{KÒÜÜ
³iØËÜÑØ¨o~ÓÇÉV³i,ÐiV
Éo~Ñ{{Ò³i~ÉiÓ~ÚÉiÓ¨oÇo¨Ñ×{~ÊØ~Ñ{~É¨ÑÐ{~ÊØ³ÈÖ³{'³ÒÑdw®d$'³ÒÑVÐÉ~Ñ³ÑooÊÑÌ³i³ÑÜËÑ
~Ñ{³iå¨oÉ³{ÊVÇo¨Ò×Ø~Ñ{
oÜÖ³iØVÊ³ÑÐ{Ñ{Ù{ÑË³É¨i¨{~Ì³i³ÑVÈÐÉÜÓ³iÉ³T¨
~Ñ{³×Ø~Ñ{Ê³ÑÉ{ioi³ÊØ³È
Ì¨È->Åx>x©0ÑÓ¨oÑ³ÈÙiÐ{È¨oÖ¨ÑËÉØÑ³{ÚÓÉ{Ø~Ñ{
ÈÐ{ÜÖÐÉ³i~ÜÑ{~ÊÈÜÜoÊ³iØËÜÑØ¨o~ÓÇÉ

Το πορτρέτο ³iØKÑËÜ{ÑØ{~³¨{ÑØÑÌ³É¨ÐÑÌÇo¨Ò×
'¨Ñ³ØË³É¨TÑÜ³É¨T¨ÜoÉË³Ñ{ÑÌ³dl®~Ñ{ÉËÑ{ÓÑÑÌ
³ÑÉ~ÚÓÐÑ³Ñ³iÓ~ÚÉit{~³¨{ÑUÈÑË~Ñ~Ñ{.³ÓÐÐÑu Ó~ÚÉiVÈÉo~Ñ{{Ò³i~É³{Ø¸mÑÎÈVÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³ÑåÒ~³¨Ñ
³ÈÓ{o~³V³ÙËVØ
³ÐÊÐÑ³ÉÉ³É{Ñ~É~ÙiÜÉo{Ñ³Ñ¸ÆÆT¨Ì{ÑÑÌ³ioÓii³iØ{~³¨{ÑØ${É{~Ó³ÉØÚÑ
ÑÜÑÖÈ³iÑÑÖ³ÑiÉÌØ
K{~³¨{ÑÖÉ¨{KÒÜÜ³Ø

Συνεπαίρνει Ñ~ÌÐiV³Ñ¬¬³È
T¨Ì{ÑVåÐÉ¨{~ÑÌØ~ÑÜÜ{³ÓTiØ
0ÇÌÑØÈ³VËØÑ¨È{ÒÇÉ{ÑÜ{Ò~Ñ{ÓÑÙÈÜÉ{Ò³È³i
o~ÑÜÉ¨Ë³iØ>n©x>³i ÓÑ4Ì¨~illl8_©²¸m²v-²¦__²$0ÇÌÑØ
È³ÐÉ³Ñ×Ó¨É{³TÑ¨³ËÐÉÇi¨ÌT¨ÐÑÐÉ³iÐÊÐi³È³ÈÜ
ÑÌ³ÑÐÓÑ³È¸ÆÖÑ{ÑÓÑ
³¨{Ù{Ò³Ñ³~ÌÐå³{~ÉËÐÉÑV
Ð³ËKÑV~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑVÉ³É¨{~ËT¨{Èo~¨³ÖÓÑÑÜÜÌÐÉ~ÌÐVÉÜ~È³{~Ì~Ñ{Ù{Ñ¨~Ø
Ñ¨Ì³Ñ

Στην Πόλη ³È(ÑÑÐÒÉo~Ñ{{Ò³i~É³ÈÉË³iØ ÜÉÈÚÉ¨ËÑØ~Ñ{
³åÚ¨ËÛ{~Ñ{ÐÒ³U Ñ
ÈÉËo{Ñ³iÛiÐ~¨Ñ³ËÑ ËÑ{
³¨³³ÈÉËÙÈØ³iÉ³¨{~Ê
åÐÉ¨{~Ê~Ñ{¨×Ó¨É{³ÈØÉ{~Ó³ÉØÐ{Ñ×Ñ{¨{~Ê³{~ÊÒ
ÉÇi³ÊÐÑ³ÑÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ~Ñ{Ñoo{Ñ³i~Ñ³Ò~³iiKÑ{~Ù{~Ñ{ÐÒ³ÑÌÙ{Ò×¨ÑÐÓ¨i³È
~ÌÐÈ0ÐÈÉËÒ{ÂÉ³~Ó³¨³iØ(ÌÜiØ³È(ÑÑÐÒVÑÌ³i
ÜÉÈ¨Ò³È {¨i{~ÖVÒ³i
~É³¨{~ÊÜÉ×Ì¨åÐÑÙÌ¨

TATE MODERN

Επιμέλεια: NIKOΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

{Ñ³i/>²_>_¦ÃV³iÐÉ¨ÜÌo{ÙÉËTÉ{¸Æ¸Æ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Από τη σύγχρονη¨³¨ËÑÓØ
³$ÈËÜ{ÑÐ0Ó¨É¨V³tÐ³Ó¨u³ÈdÈÑ{ÑV{{Ñ~ÚÊ~ÉØ³iØ/>²_³iÉoÒÜi¨É³ÑËÑV
¨É³{ÐÒÇÈ³Ù{ÉÚÓØ~{Ì
³ÈØÙË³ÑØ¨ÌoÉÈio{Ñ³³{
ÚÑÙÖÐÉ³¸Æ¸ÆÛ{ÑÉË¨È
³{ØÉo~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø³ÈØÉ~ÚÓÉ{Ø
o{ÑÌÜÉØ³{ØKÑÚÐËÙÉØ~{ÖÑÌ
³~ÑÜÜ{É¨oiÐÓÑÜÜÒÐÒÜÜÈ³i¨i³{~ÌØ³ÐÉoÒÜVÐÓ~{ÌÑÜÜÒ~Ñ{o{Ñ³{ØÐÉoÒÜÉØÐÒÙÉØ
³Ñ~ÜÖÚ³iØÓÑØ³ÓTiØ~Ñ{

³iØ¨³¨ËÑØÏØ{É³È{Ñ~ÌÑÌ³ÑÓÑTÓÙ{ÑÑÑooÓÜÜÉ³Ñ{iÑÑÙ¨Ð{~Ê³Èå³{ÈÌ¨TÜÈÚÑ×{ÜÂÉiÚÉË³i/>²_
X_¦ÑÌ³{Ø¸Ñ¨³ËÈØ³{Ø
®.É³ÉÐK¨ËÈ¸Æ¸ÆV×{ÜÙÂ³ÑØÑÉËÑ{³ÜÈÈÜÜÉ~³{~Ì
oÉoÌØo{ÑÓÂ{ÐÊÉØ Ó~ÚÉi
oËÉ³Ñ{ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÈÉËºXÀxn³iØÜËÑØ~Ñ{ÚÑ
×Ó¨É{³ÙË³ÑÐÉoÒÜÑ~Ñ{
o³ÒÓ¨oÑ³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ~ÑÜÜ{³ÓTi.³i/>²_X_¦VÉËiØV
ÑÑÐÓÉ³Ñ{³É¨TÌÐÉå¨ËÜ{V

i×³o¨Ñ×{~ÊÓ~ÚÉi³iØ=ÑÓÜÉÈTÌÜ{Vm¬É³ÑÌ³i Ì³{
å×¨{~ÊVÈ¨³{ÐÒ³Ì¨Ñ~³{KË³¨{Ñ³ÈKÜÓÐÐÑ³Ø${×³o¨Ñ×ËÉØ³iØÙÉËoÐÑ³i~É³¨{~Ê×³o¨Ñ×ËÑ¨KÒÜÜ³Ñ{
ØoÜÈ³Ò ËÙ{ÑÑ~ÉË³i
ÑÒÙÉ{Âi³Çi³iÐÒ³×ÖÜÈ~Ñ{
ÉÂÈÑÜ{~Ì³i³ÑØØ~É³¨{~~Ñ{
{×³o¨Ñ×ËÉØ³iØ~¨Ë³Ñ{Ó³{ÐÉØ~Ñ{ÙÈÑÐ{~ÓØ.³i{~ÜÑ{~Ê/>²_¦x²>xVÉÒÜÜiÐÉË³È
0ÒÐÉiVÑÑÐÓÉ³Ñ{³$~³K¨{
³È¸Æ¸ÆiÓ~ÚÉiÓ¨o³È$È-

ËÜ{ÑÐ0Ó¨É¨VØÉÌØÉ{~~ÜÒ³i³ÈdÈÑ{Ñ~Ñ{³Ñ¨T
³ÈÈÑ{ÑÑ{ÐÌ³Ë³ÜØV
ÐÑØ¨ÍÙÉÒÇÉ{Ut$0Ó¨É¨~Ñ{
³Ó¨ØÌÐØuÐÉ³0Ó¨É¨
ÑÉËÑ{{TiÜÒ³iØ³ÈÓÈÉÖÐÑ³Ø³iØK{ÐiTÑ{~ÊØÉTÊØ~Ñ{
³³ÉTÜo{~~Ñ{³Ð{ÐÉ
Ñ¨ÒÜÜiÜiÙ{ÒÚÜÑi³iØÉ{~ÌÑØ
³È{³Ö¨ÉÑÜ{ÐÖ.³i/>²_
¦x²>xVÉËiØV³Ò{³È¸Æ¸ÆV
ÑÑÐÓÉ³Ñ{iÓ~ÚÉi³iØ¨É³ÑÊØ
Ã_²²_;x>Xw>}Ã_VÈÓTÉ{
¨~ÑÜÓÉ{ÑËÚiiÐÉ³{Ø¨-

o¨Ñ×ËÉØ³iØ~Ñ{³{ØÈÑ{{~³{~ÓØ
ÑÑ×¨ÓØ³iØ³i~ÜÑ{~ÊÉÈ¨ÑÍ~ÊÇo¨Ñ×{~Ê.³i/>²_-²¿_©
ÓTÉ{¨o¨ÑÐÐÑ³{³ÉËÐÉoÒÜiÓ~ÚÉi³iØÉ{Ù¨Ñ³{~ÊØ ³{~¨ÉÒ³{ÑØ>_nº_;>nVmdÉ³VÈ
ÙiÐ{È¨oÉËoÜÈ³{~ÒÉ¨{KÒÜÜ³Ñ
ÑÌÑ¨ÌKÜÉ³ÑÈÜ{~Ò.³i/>²_
x¿_¦VÑÑÐÓÉ³Ñ{Ó~ÚÉi³iØ
ÉÂ{~ÒÑØÝxÅ>x©_H>ºVÈ
ÚÑÑ¨È{ÒÉ{³iÑÒÚÉiÈ
ÙÓTÚi~ÉVÓÑÓ¨o³Ö×ØÐÉÂ{~Ñ{~ÊØ³{To¨Ñ×ËÑØ~Ñ{ÚÓÐÑ³i
ÇÊ³ËKÉ¨ÈÜ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οι υδάτινοι χρόνοι μιας ωραίας γυναίκας
Οσο καιρό ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÕ.HTLVM;OYVULZ®
ÁÔÏÜÛËÇÏÞÓÇÒÜÚÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎ
ÓÕØÌÂÚÎÝÁØÙËá¬ÎÝËÑÊÏÑÎÚÏÑÂÝÄÙÕÑÇÏÖÒÎÍÜÓÁÔÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÖÕßËØÜÚËÆËÚÇÏÚÕÔÇÊËÒÌÄÚÎÝÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕßÕÖÕÃÕß
ÖËÛÇÃÔËÏ
©ÓÜÝÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÎÝÁØÙËáÖÕßÚÕÔÍÕÂÚËßËÄÙÕÎÃÊÏÇÎÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÚÎÔËØÓÂÔËßË!ÎÍÍÒÃÊÇÎÛÕÖÕÏÄÝÃÔÇ²ÃÔÚÏ¬ÎÔÕÖÕÃÇÇÍÔÕÕÆÙË
½ÁÚÙÏÔÄÓÏàË¬ÎÔËÃÞËÐÇÔÇÊËÃÚÎÃÔÇÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
ÄÚÇÔÂÚÇÔÔËÇØÄÑÕØÃÚÙÏÚÇÔ
ÚÕ ÑÇÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ±Ê¦ÚÏÔÎÞ×ØÇ®ÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÕÓÄÚÏÚÒÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÚÕßÍÍÒÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÑØÁÏÇÓÕßÃÌÚ
ÃÔÇÊËÔÂÚÇÔÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇ¶ÂÚÇÔÖÕÒÆÔÁÇÚÄÚËÓÄ-

Χωρίς να το ξέρει,
κάτι μέσα του την είχε
αναγνωρίσει. Αλλιώς
δεν θα την αναζητούσε.
ÒÏÝÊËÑÇËÔÔÏ¦ÞØÄÔÜÔØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÂÚÇÔÕ¬àÁØËÓÏáØÕÔÝÕ
ÛÇÔ²ÕÑÑÇÏÎÏÔÁÇÔÚ ÏÕÆàÇÑ
ÃÔÇÄÓÜÝÁÖÇÏàËÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕ!ËØÓÂÔËßËÚÎ¡ÇÃØÎÚÕÔÔËÇÔÏÑÄ¶ÑÇÏÏÙÄÈÏÕËÔÚÁÒËÏ¶ÁØÜÚÇ
ÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß
¬ÕÓ ØÏÑËÏØ¦ÚØÇßÓÇÚÏÑ×Ô
ËÓÖËÏØÏ×ÔÚÎÝ¡ÇÃØÎÝÙÚÕ¢ËÔÝ
ÁÔÇÔÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÕÚÄÖÕÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÍÍÒÃÇÝÄÖÕßÚÕ
ÔËØÄÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÁÔÇÎÊÏÇÖ¦ÒÎ
ÓËÚÎÍÎÚÕÔÑÇÏØÄÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÛÇÚÎÙÎÓÇÊÁÉËÏ
ÊÏ¦ÈÃÕßÄÖÜÝÑÇÏÚÕÔ¬ÕÓ
ÕÏÚ×ÔÚÇÝÓÃÇÚÎÁØÙËáÑÇÏ

Η Λίνα Χίντι, Ø.Ó¨ÉÍ³t>_k/v¦_©u~Ñ{VÜÜÒT¨Ì{ÑV¨{V³
¸VØÑË¨i³it4ÙÒ³{iT¨ÑuV³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÊÐÉ³Ñ×¨Ò³È
ÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø³È~¨Ó{ÑÐ.ÈË×³

ÓÃÇÚÎ¡ÇÃØÎÕÑÆØÏÕÝÑØÏËÃÊË
ÚÇÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÇÚÕßÞØÄÔÕßÙÚÎ
ÓÕØÌÂÓÏÇÝÜØÇÃÇÝÍßÔÇÃÑÇÝØÞÏÑ¦ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇËÔ×ÙËÏÚÏÝ
ÊÆÕÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔËÝÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÞØÄÔÕËÏÑÄÔËÝÚÎÝÃÊÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÏÜÙÚÄÙÕÞÜØÃÝÔÇÚÕÐÁØËÏÑ¦ÚÏ
ÓÁÙÇÚÕßÚÎÔËÃÞËÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÒÒÏ×ÝÊËÔÛÇÚÎÔÇÔÇàÎÚÕÆÙË
ÖËØÏÁØÍËÏÇÓÁÙÇÚÕßËÃÞËÓÏÇÔ
¦ÒÒÎÞØÕÏ¦ßÚÂÚÕßÞÇÓÁÔÕß¶
ÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÚÕß¶ÁØÜÚÇÖÕßÁØÞËÚÇÏÑÇÏÙËÈØÃÙÑËÏËÑËÃÖÕßÊËÔ
ÚÕÖËØÏÓÁÔËÏÝ
ËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÖÕÚÁÓÕÔ¦ÞÇÎ
ÓÕØÌÂÃÔÇÏÑ¦ÚÏËßØÆÚËØÕÃÔÇÏÄÒÇÄÙÇËÑÌØ¦àËÏÎ¡ÇÃØÎÙË
Ñ¦ÛËÚÎÝÞËÏØÕÔÕÓÃÇÓËÑ¦ÛËÚÎÝ
ÈÒÁÓÓÇ¥ØÏÓÕÝ¦ÔÊØÇÝÖÏÇÕ¬ÕÓ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕØÃÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÞÒËÆÎÚÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÚÕß
ÙÚÕØÃÇÚËÒËÏ×ÔËÏ®ÚÕßÒÁÔË
©¬ÕÓÈØÃÙÑËÚÇÏÖÏÇÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ¶ÑÇÏÎ¡ÇÃØÎÓÕÏ¦àËÏÔÇÞ¦-

ÔËÏÚÇÒÕÍÏÑ¦ÚÎÝÍÏÇÑ¦ÚÏÖÕßÚÎÝ
ÙßÔÁÈÎÙÚÕ¢ËÔÝÚÕ ©ÖÜÝ
ÑÇÏÚÕÌÏÒÓÁÚÙÏÑÇÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕ
ÊÏÇÚØÁÞËÏÓÏÇÖÏÑØÂÇÃÙÛÎÙÎÚÁÒÕßÝ¬ÁÒÕÝÚÜÔÚØÇßÓ¦ÚÜÔÚÁÒÕÝÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÁÒÕÝÚÜÔ
ÇÏÙÛÂÙËÜÔÑÒËÃÙÏÓÕËÔÄÝÑÆÑÒÕß
ÂÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
§ÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ»ØÞËÚÇÏÃÙÜÝÍÏÇÚÇÑÇÒ¦
ËÚÕÆÚÎÚÎÌÕØ¦®ÒÁËÏÕ¬ÕÓÙÚÕßÝ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÒÒ¦ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÚÕÆÚÕÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ Ï
ÕÏËØÎÓÃÚËÝ¦ÐÕÔËÝÚÕËÃÞÇÔÇÏÙÛÇÔÛËÃ¬ÄÚËÖÕßÞÚÃÙÇÔÚÏÝÖßØÇÓÃÊËÝÍÏÇÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÖÜÝ
ÊËÔÂÚÇÔÇÒÂÛËÏÇ ÏÕÖÇÚÁØÇÝ
ÓÕßÚÕÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÏÝÒ¦ÙÖËÝÚÕß±ÖØ ÏÕÖÇÖÖÕÆÝÓÕß
ÚÕÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÑÇÏÚÕ»ÖÔÏÐËÓË
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÓÖÃØÇ ÇÏÎ¡ÇÃØÎÚÕÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÃÔÇÏÚÕÖÇÓÖ¦ÒÇÏÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÜÝÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔÇÐÃàËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Από την Πάτρα
στην Αμερική
με 250 δολάρια
στην τσέπη...
Ο Διονύσης Π. Σιμόπουλος στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Το νέο του βιβλίο
ËØÏÓÁÔÇÓËÒÃÍÕÓÁÞØÏÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÙÕßÓËÇßÚÄÚÕÔÖÕÚÇÓÄ®
ÑÇÛ×ÝÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÖÄÚÇ¤ÎÒÇÒ×ÔÏÇÙÚÕ¢ËÍÍ¦ØÏÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÙÚÏÝ
¡ÇãÕß©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÎÙÎÓËØÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎËÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÍËßÙÎ
ÚÎÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂÝËÐÏÙÚÄØÎÙÎÝ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕ©ÒÄÍÕÝÒÕÏÖÄÔÇÔÂÑËÏÚ×ØÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙËËÑËÃÔÕÔ!

Αρχικά, πέρασα ένα εξάμηνο σε θείους
της μητέρας μου στο
Πίτσμπουργκ· ήμουν
άφραγκος, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος.
ÇÚ¦ÍÕÓÇÏÇÖÄÚÕÞÜØÏÄØÆÒÒÕÝ
ÚÎÝÒËÃÇÝÇÒÒ¦ÓËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÎÔ
¦ÚØÇ©ÖÕßÑÇÏÔÇÖ¦ÜÌßÚËÆÜ
ÁÔÇÍÏÇÙËÓÃÍÏÇÔÇÛßÓ¦ÓÇÏÚÕ¦ØÜÓÇÚÕßÍÏÇÙËÓÏÕÆÚÎÝ¦ÚØÇÝ
¡ÏÑØÄÝÊÏ¦ÈÇàÇÖÕÒÆ¡ÁÞØÏÑÇÏ
ËØÚÄÔËÍÑÇÚËÃÞÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÂÍÇÏÔÇÙÚÎÎÓÕÚÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝ
¦ÚØÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÓÇÝËÖÏÚØËÖÄÚÇÔ
ÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÓËËÓËÃÝÙÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÖØËÖËÔÇÖÕÆÓËÙÚÕÔßÖ¦ÒÒÎÒÕ
ÖÕÏÕÈÏÈÒÃÕÛÁÒÇÓËËÔßÖÂØÞÇÔ
ÈÏÈÒÃÇÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÄÚËÑÇÏÊËÔÐÁØÇÓËÚÏÔÇàÎÚÂÙÕßÓË±ÖÂØÐËÄÓÜÝ
ÁÔÇÇÔÚÃÊÕÚÕ®!ÎÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÒÎØÕÌÕØÏ×Ô<:0:ÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇ©ÒÍÇÝÃÞËÄÚÏÈÏÈÒÃÕÓÖÕØËÃÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÑÇÔËÃÝ!ÇÖÄËÑËÃ
ÈØÂÑÇÚÕ)HYYVU»ZÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÍÏÇÄÒÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÇÏÁÑÇÔÇÚÎÔÇÃÚÎÙÂÓÕßÃÞË
ÑÇÏÓÏÇÖÕÒÆÜØÇÃÇÙßÒÒÕÍÂÖËØÏÕÊÏÑ×ÔÚÕ*VSSPLY»ZÊÏ¦ÈÇÙÇÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÙÏÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÊÏÇÈ¦àÜËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇ

Στους προσκόπους
ÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÓËÓÇÍËÆËÏÕÔßÞÚËØÏÔÄÝÕßØÇÔÄÝÄÚÇÔÓËÚÕßÝ
ÖØVÙÑÄÖÕßÝÖÎÍÇÃÔÇÓËËÑÊØÕÓÁÝ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Οι καθηγητές μου
πίστευαν ότι θα ακολουθούσα κλασικές σπουδές, τελικά πέτυχα
στο Φυσικό· όμως ένα
σύγγραμμα Φυσικής
κόστιζε όσο δύο μισθοί
του πατέρα μου
(δασονόμος ήταν).
«Ημουν ÜÈÜoÒØ~Ñ{³ÈØÙiÐ{o¨Ò×ÈØÒ¨ÉÉiÑÜÌ³i³ÑÐÉ³iËÑÉÂioÖÑÙÖ~ÜÉØÓ{ÉØ³Ù¨ÈÐÑ ÈoÉËÙÈ'Ñ{ÌÐÈTÑ¨{ÐÑ³{~ÌØV
ÑÜÜÒÉoÚÉ¨³ÉÑÈ³ÌÐÈ³ioÜÒ³¨ÑÈ³ËÇÉ³Ñ{ÐÑÇËÐÉ³KÑ{Ü{~ÌuVÜÓÉ{~.{ÐÌÈÜØ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Οι πιο συνηθισμένες ËØÜÚÂÙËÏÝÖÕß
ÇÖËßÛÆÔÕßÔÙÚÕÔÏÕÔÆÙÎÏÓÄÖÕßÒÕÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏËÃÔÇÏ
ÖÞÖÄÙÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÊÁÞËÚÇÏ
ÓÎÔÏÇÃÜÝÚÕ§ÁÕ¤ÎÌÏÇÑÄÒÇÔÎÚ¦ØÏÕÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝßÍËÔÃÊÕß
ÖÕÏËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝ
ÌÁØÔËÏÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂ
ÑÇÏÙÚÎÔÑÕÙÓÕÒÕÍÃÇÓËÃÝÚÕÔ
ËÖÏÙÑËÌÛÂÑÇÓËÓËÚÕÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÕ§ÃÑÕ ÕÑÑÇÒÏ¦ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÙÚÕÔÁØÇÑÇÑÇÏÊËÔÚÕÔØÜÚÂÙÇÓËÚÃÖÕÚËÇÖÄÒÇÇßÚ¦ÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÇÓËÓÏÇÍËÔÔÇÃÇÑÇÚ¦ÊßÙÎ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¶ÙÚÎàÜÂÚÕß!ÖÕÏÕÝ
ÂÚÇÔÕÏÕÔÆÙÎÝÏÓÄÖÕßÒÕÝÖØÕÚÕÆÍÃÔËÏÕÖÒÁÕÔÇÍÇÖÎÚÄÝÕÇÖÄÒßÚÕÝËÑÒÇáÑËßÚÂÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ"¦ÔÜÇÖÄÒÇÖ×Ý
ÑÇÏÇÖÄÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ËÖÃÙËÏØ¦ËÚ×ÔÇßÚÂÚÎÔÇÖÃÙÚËßÚÎÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÓÖÔÁÕÔÚÇÝÖÕÒÒÁÝÍËÔÏÁÝÒÒÎÔÄÖÕßÒÜÔ
ËÃÚËÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÔÓËÚÎÔÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ËÃÚËÔÇËÔÚØßÌÂÙÕßÔÙÚÏÝÙÖ¦ÔÏËÝ
ÇÖÕÒÇÆÙËÏÝÚÎÝàÜÔÚÇÔÂÝÍÒÇÌßØÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝ¶ÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÚÕßÖÇØÇÓßÛÏ¦ÙÓÇÚÕÝ"
©ÑÏÓÄÖÕßÒÕÝÖËØÔ¦ËÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÓÏÇÙÕÈÇØÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÓËÚÎÔßÍËÃÇÚÕßÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎ
ÓÕÏØ¦ÙÚÎÑËÇÒÒ¦ÊÏÇÚÂØÎÙËÚÕÎÛÏÑÄÚÕßÇÑÓÇÏÄÚÇÚÕÊÃÞÜÝÚÃÖÕÚÇÔÇ
Ñ¦ÓÉËÏÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÕßÕÃÙÚØÕ
ÑËÃÔÕÚÕÖØÜÏÔÄÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÖÇØÇÓÕÔÁÝÓÏÇÝÙÕÈÇØÂÝËÍÞËÃØÏÙÎÝÚÕÔÇÖÕÒÇÆÙÇÓËÔÇÐËÚßÒÃÍËÏ
ÚÕÔÂÓÇÓÏÇÝàÜÂÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÑ¦ÖÕßÙÚÎÔ¦ÚØÇÍÏÇÔÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÎ
ÕßÏàÏ¦ÔÇÚÜÔÑÇÏÇÖÄËÑËÃÔÇ
ËÑÚÕÐËßÛËÃÙÚÇ¦ÙÚØÇ

Στις 20 Ιουλίου 1969,³Ó{ÑÒKÉ¨ÑÜVÑ³Ñ~¨{³ÊØ³iØt¨ÑÙÈÊØuVÐÉ
³Ö¨ÑÈÜ³ÈtåÌÜÜuË³ÈVÜËoÉØ¨ÉØ¨{ÑÌ³iÉ~³ÌÂÉÈi

Με τα τρία Ñ{Ù{Ò³ÈÒ{~ÜÌÜ{ØVÉÌØÑÌ³ÈØ³¨É{ØÑ³¨ÑÖ³ÉØ³iØ
{³¨{~ÊØÑ³ÜÊØ

ÓÇÝÂÚÇÔÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÊÏÇÌÄØÜÔ
ÇÙÚËØÏÙÓ×ÔßÚÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÓÕßËÖÇÌÂÓËÚÕÔÕßØÇÔÄ¬Õ 
ÍÏÕØÚ¦àÕÔÚÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÕÙÑÕÖÏÙÓÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÑÇÚÇÙÑÂÔÜÙÎÙÚÎÔÓÌÃÑÒËÏÇÃÞÇÔÙÚËÃÒËÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÇØÑËÚÁÝÞ×ØËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏ
ÕÏ¡ÖÕØËÃÚËÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÚËÖ×ÝÂÚÇÔÕÏÊÏÑÁÝÚÕßÝÙÑÎÔÁÝ
ÑÇÏÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÑÇÏÖ×ÝÚÇÊÏÑ¦
ÓÇÝ¯¡ÇàÃÓËÚÏÝÙÑÎÔÁÝÚÕßÝËÃÞÇÔÙÚÂÙËÏÑÇÏÚØÃÇÚÎÒËÙÑÄÖÏÇ
ÓËÃÝÚÎÒËÙÑÄÖÏÕÕÆÚËÙËÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÊËÔËÃÞÇÓËÊËÏÁÒÇÓËÔÇ
ÊÕÆÓËÓÁÙÇÇÖÄÇßÚ¦ÇÒÒ¦ÔÚØËÖÄÓÇÙÚÇÔ¬ËÒÏÑ¦ÙÑÁÌÚÎÑÇ!ÓÏÙÂ
ÔÚØÕÖÂÊÏÑÂÓÇÝÑÏÓÏÙÂÔÚØÕÖÂ
ÊÏÑÂÚÕßÝ®ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÌØ¦ÙÎ

ÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÊÇÙÕÔÄÓÕÝÂÚÇÔ
¬ÄÚË¦ØÞÏÙÇÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÌÆÍÜÙÚÎÔÓËØÏÑÂ¡ËÚÁÌØÇÙÇÓÄÔÕÝÓÕßÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕßÇÖÕÒßÚÎØÃÕßÓÕßÑÇÏÚÕßÝ
ÈÇÛÓÕÆÝÓÕß¬ÕÌÛÎÔÄÚËØÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÂÚÇÔËÑËÃÔÕÚÎÝÕßÏàÏ¦ÔÇÖÃÙÎÝÚÕËÃÞÇÚÇßÚÃÙËÏÓËÚÕ
©ÙÇÖÇÃØÔËÏÕ¦ÔËÓÕÝ®ÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÞÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝ

ÖÕßÓËÇÑÕÒÕßÛËÃËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÂÍÇÒÕÏÖÄÔÑÇÏÚÕßÝØ×ÚÎÙÇ
ÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÃÊÇÂÚÇÔ
ÕÇÒÇÐÃÇÝÙËÄÒÕÚÕßÚÕÓËÍÇÒËÃÕ
ÑËÃÔÕÄÓÜÝÖÕßÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÂÚÇÔÚÕ¢ËÍÍ¦ØÏÔÇ
ÞØÄÔÕÖØÕÚÕÆÖËÚ¦ÐËÏÕÑÇÍÑ¦ØÏÔ
ËÍ×ËÃÞÇÍÃÔËÏÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑÇÛÎÍÎÚÁÝÓÕßÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÑÒÇÙÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ
©ÚÇÔÂÓÕßÔÓÇÛÎÚÂÝÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÓËËÃÞËØÜÚÂÙËÏ
ÚÏÓËÚØ×ËÏ®ÚÏÛÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜÙÚÎ
àÜÂÓÕßÛËÒÇÔÇÍÃÔÜÓÎÞÇÔÕÒÄÍÕÝ¬ËÒÏÑ¦ÖÁÚßÞÇÙÚÕ¢ßÙÏÑÄÇÖÄ
ÚÇ¦ÚÕÓÇËÃÞÇÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÙÚÎÔÑÛËÙÎ©ÓÜÝÁÔÇÙÆÍÍØÇÓÓÇ¢ßÙÏÑÂÝÑÄÙÚÏàËÄÙÕÊÆÕÓÏÙÛÕÃ

Η θυσία
¬ËÒÏÑ¦ÁÌßÍÇÓËÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙÚÎÔÚÙÁÖÎÓÕß©ÖÇÚÁØÇÝÓÕß
Ó¦àËÉËÄÚÏÓÖÕØÕÆÙËÍÏÇÚÕËÏÙÏÚÂØÏÕÚÕßÖÒÕÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÁÌËßÍË
ÇÖÄÚÎÔ¦ÚØÇÞËÊÄÔÁÔÇËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÓÕß
ÖÂÍËÙÚÕÚÇÐÃÊÏÓÕß¬ÄÚËÊËÔËÃÞÇ

ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÛßÙÃÇÝ
ËÑËÃÔÎÝ¯
ØÞÏÑ¦ÖÁØÇÙÇÁÔÇËÐ¦ÓÎÔÕ
ÙËÛËÃÕßÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÓÕßÙÚÕ
ÃÚÙÓÖÕßØÍÑÚÎÝËÔÙÏÒÈ¦ÔÏÇ
ÓÕßÔ¦ÌØÇÍÑÕÝÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆ
ÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÝ¬ËÒÏÑ¦ÍØ¦ÌÚÎÑÇÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÛßÙÚËØ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÎÝËÍÍØÇÌÂÝ ¦ÖÕÏÕÝÓÇÑØÏÔÄÝÙßÍÍËÔÂÝ
ÑÇÚ¦ÌËØËÑÇÏÙßÍÑÁÔÚØÜÙË
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÇÕÖÕÃÇÚÕßËÖÁÙÚØËÉÇÚÕ ÖÄÚÎÔÇÔÏÉÏ¦ÚÕß
ÖÕßÂÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÄÚÇÔ¦ÔÕÏÍËÚÕÔ
Ì¦ÑËÒÕÓËÚÕËßÞÇØÏÙÚÂØÏÕÍØ¦ÓÓÇÑÇÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÁÓÇÛÇÄÚÏÙßÍÑÏÔÂÛÎÑËÑÇÏÊ¦ÑØßÙË¶ÂÓÕßÔÕ
ÖØ×ÚÕÝÖÕßÚÕßËÖÁÙÚØËÌËÊÇÔËÏÑ¦ÞØÂÓÇÚÇ

Ανταποκριτής της «Βραδυνής» για τις αποστολές της NASA στη Σελήνη
Τον πρώτο ÞØÄÔÕÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÓÖÒÁÞÚÎÑÇÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÚØÕÖÁÝÑÏ¦ØÞÏÙÇÔÇÍÃÔÕÓÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÃÞÇÖ¦ØËÏÜÝÓ¦ÛÎÓÇËÖÏÒÕÍÂÝ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÛËÜØÃÇ¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇKLIH[LÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¦ØÞÏÙËÔÇÓÕßÇØÁÙËÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÜÕÒÏÚÏÑÂÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÛËÒÇ
ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÓÕßÔÇÍÃÔÜÑ¦ÚÏÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÜÑ¦ÖÕÚËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÒÇÄÓÜÝÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇËÖÏÒÕÍÂÝÖÕßÁÖÇÏØÔÇÂÚÇÔ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦¢ßÙÏÑÂ²ÎÓËÃÇÖÕßÄÒÕÏ
ÇÖÁÌËßÍÇÔÂØÇÁÔÇÓ¦ÛÎÓÇ
ÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝÓËÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂ
ÖÕßÂÚÇÔßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÕÓÏÑØÄ
ÖÒÇÔÎÚ¦ØÏÕÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÚÙÏÁÑÇÔÇÇÃÚÎÙÎÍÏÇÚÎÛÁÙÎÚÕß
ËÖÏÙÚ¦ÚÎÙÚÕÖÒÇÔÎÚ¦ØÏÕØÍÄÚËØÇÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÓÕßÁÍÏÔËÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÔËÄÊÓÎÚÕßÖÒÇÔÎÚÇØÃÕßÚÎÝÕßÏàÏ¦ÔÇÝÑÇÏÓËÖØÄÚËÏÔË
ÍÏÇÈÕÎÛÄ©ÏÌÃÒÕÏÓÕßÚÄÚËÓÕß
ÁÒËÍÇÔÄÚÏÎÊÕßÒËÏ¦ÇßÚÂÛÇÓË
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔËÒÄÍÜÚÕßÑÇÒÕÆÚÎÝ
ÓÏÙÛÕÆÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÒËÍÇÄÚÏÂÛËÒÇÔÇÇÙÞÕ-

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈ³ÈÛ{Öi.{ÐÌÈÜÈÈÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{³{Ø´ÆÑÎÈ

Εκανα παρουσιάσεις για
το Διάστημα σε σχολεία
και έλεγα στα πιτσιρίκια
ότι είμαι από τον Αρη,
για να δικαιολογήσω
την ξενική προφορά μου.

ÒÎÛ×ÚÙÏÁÍÏÔËÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÓËÚ¦ÔÏÜÙÇÖÕÚÁ
¬ÄÚËÍÔ×ØÏÙÇÑÇÏÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÙÆàßÍÄÓÕßÚÎÔ ¦ØËÔÍ×
¦ÒÒÇàÇÙßÞÔ¦ÑÕÖÁÒËÝÚÄÚËÑÇÏ
ËÃÞÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËØÏÑÁÝÇÚ¦ÑËÝÖÕß
ËÖÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔÇÍÏÇÔÇÚÏÝÌÒËØÚ¦ØÜ©ÚÇÔÞÜØÃàÇÓËËÑËÃÔËÝÁÑÇÔÇÔ
ÚÇÖÇØ¦ÖÕÔ¦ÚÕßÝÎÓÃÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÏÁÚÙÏÍÔÜÙÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÚÇ
ÓßÙÚÏÑ¦ÓÕß
©ÚÇÔÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÌÒËØÚ¦ØÜÚÎÔ ¦ØËÔËÑËÃÔÎÊËÔËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙÚÎÑË©ÚÇÔÖÇÔÚØËßÚÂÑÇÓË
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÄÒÎÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÕÍ¦ÓÕÝÛÇÊÏÇØÑÕÆÙË
ÁÐÏÓÂÔËÝÚÕÖÕÒÆ¬ÕßÝÊÏÇÉËÆÙÇÓË ¦ØËÔ¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝ
ÓÏÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇØÏÁØÇÍÏÇ
ÔÇÓËÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß ÐËÑÏÔ¦ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÄÒÒÜÔ®ÑÇÏÚÄÚËÓÕßÂØÛËÎ
ÏÊÁÇ!ÓÕßÔÍØÇÌÏ¦ÝÑÏÁÑÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÙË
ÙÞÕÒËÃÇÁÒËÍÇÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÇÖÏÚÙÏØÃÑÏÇÄÚÏËÃÓÇÏÇÖÄÚÕÔØÎ

ÍÏÇÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙÜÚÎÔÐËÔÏÑÂ
ÖØÕÌÕØ¦ÓÕßÂØÇÊÆÕÓÇÛÂÓÇÚÇÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÇÐËÑÏÔÂÙÜÔÇÙÚÁÒÔÜÇÔÚÇÖÕÑØÃÙËÏÝ
ÃÞÇàÎÚÂÙËÏÇÔÚÃÍÏÇÞØÂÓÇÚÇÔÇ
ÓÕßÙÚÁÒÔÕßÔÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝØÇÊßÔÂ®ÂÚÇÔÎ
ÓÄÔÎËÌÎÓËØÃÊÇÖÕßÁÑÇÔËÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÚÄÚËÙÚÎÞÕÆÔÚÇÑËÃ
ÁÍØÇÌÇÑÇÏÑ¦ÒßÉÇÄÒËÝÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÚÎÝÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÝÚÕ
(WVSSV®ÂÓÕßÔÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ÒÒÎÔÇÝÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝ±ÖÕÒÄÍÏÙÇÄÚÏÕÂÞÕÝÁÌÚÇÙËÙËËÓ¦Ý
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÓËÚ¦ÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÑÇÏÚÕÔÔÏ×ÙÇÓËÔÇÓÇÝÞÚßÖ¦
ÙÚÕÙÚÂÛÕÝ¶ÊËÔÛÇÐËÞ¦ÙÜÖÕÚÁ
ËÑËÃÔÎÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ

Το Ιδρυμα Ευγενίδου
¬Ç¦ØÛØÇÓÕßÙÚÎØÇÊßÔÂ®
ÊÏ¦ÈÇÙÇÔÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝßÍËÔÃÊÕßÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎÔÑÃÓÕßÚÎÔÇÊËÒÌÂÚÕßßÍËÔÃÊÎÊËÔÖÂÍËÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦¬ÇÁÑÇÔÇÄÒÇÒ¦ÛÕÝØÄÙËÐÇÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÕÖÒÇÔÎÚ¦ØÏÕ

ÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÂÚÇÔÙËÔÎÖÏÇÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕÍÕÎÚËÆÛÎÑÇÓË
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÕßÇÔÚÃÑØÏÙÇÃÞÇ
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÖÕßÞØËÏÇàÄÚÇÔÇÒÒ¦
ÊËÔËÃÞÇÖ¦ØËÏÇÑÄÓÇÕÆÚËÖÚßÞÃÕ
ËÔÓÕßÖÁØÇÙËÑÇÔÇÖÄÚÕÓßÇÒÄÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÜÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂ ÜÚÙ¦ÑÎ
ÙÚÇ ÓÕß
ØÏÔÌÆÍÕßÓËÎÃÓÕßÓÕßËÃÖËÄÚÏÚËÒÏÑ¦ËÓËÃÝÕÏÒÒÎÔËÝÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆØÃÞÔÕßÓËÓÇÆØÎÖÁÚØÇ
ÖÃÙÜÓÇÝÑÇÏÊËÔËÔÊÏÇÌËØÄÓÇÙÚËÖÏÇÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ¬ÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÇÄÚÏÖ¦ÔÚÇËÔÊÏÇÌÁØÕÓÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÄÚÏÛÇÈØÃÙÑÕÓÇÏ
ÁÔÇÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÓÇÑØÏ¦ÚÎÝßÚÂÓÕßÎÑÕßÈÁÔÚÇÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔ
ÖÕßÚÎÔÑÁØÊÏÙËÚÕÓËÚÇÐÆÖÂØÇ
ÖÚßÞÃÕÁÍÏÔÇÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÖÒÇÔÎÚÇØÃÕßÚÎÝÕßÏàÏ¦ÔÇÝÊÏÄÚÏ
ÕÚÄÚËÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÍÃÔËÏÖÇÏÊÃÚÜÔÒÕßÒÕßÊÏ×Ô
ØÍÄÚËØÇÎÃÓÕßàÂÚÎÙËÖ¦ÒÏÔÇÓËÊËÏ¡ÁÙÇÙËÊÁÑÇÒËÖÚ¦
ËÃÞÇÓËÙßÓÌÜÔÂÙËÏÚÙÏÚÕßÍËÔÃÊËÏÕÁÍÏÔËÚÕÙÖÃÚÏÓÕßËÑËÃ
ÑÕÏÓÄÓÕßÔßÓ¦ÓÇÏÓËÁÔÇÔÇÖÄ

ÚÕßÝÊÏËßÛßÔÚÁÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÙßÍÑØÕßÄÓÇÙÚÇÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎËÓÏÇÙÆÙÑËÉÎËÃÞÇÓËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÙÑÕÚÜÛËÃÓÖØÕÙÚ¦ÙË
ÒÒÎÔËÝÑÇÏÓËØÏÑÇÔÕÆÝ ÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÁÐÇÉÎÚÎÝÙÚÏÍÓÂÝËÃÖÇ
ÄÚÏÖÇØÇÏÚÕÆÓÇÏ ÇÚËßÛËÃÇÔÖÂØËÁÔÇÓËÏÒÃÞÏÕÆÌÕÝÑÇÏÓÕßËÃÖË!
ÁØËÏÝÏÕÔÆÙÎÕÏÖÇØÇÏÚÂÙËÏÝ
ËÔÃÕÚËÍÃÔÕÔÚÇÏÊËÑÚÁÝ®
¡ËØÜÚ¦ÚËÇÔÁÞÜÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÓÕßÙÚÎÞ×ØÇ©ÞÏ
ÊËÔÁÞÜÇÙÇÝÖÜÑ¦ÚÏÑÇÏÓÎÔ
ÚÕÖ¦ØËÚËÜÝÁÔÊËÏÐÎÓËÚØÏÕÌØÕÙÆÔÎÝÍ×ÂÓÕßÔÕÖØ×ÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÕßÖÁØÇÙÇÔÇÖÄÚÕÊØßÓÇ
ÇÒÒ¦ÂÓÕßÔÖÕÒßÒÕÍ¦ÝÑÇÏÙÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ¦ØËÙËÎÇÖÒÄÚÎÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÐÎÍÕÆÙÇÊÆÙÑÕÒËÝÁÔÔÕÏËÝ¢ÇÏÔÄÓÕßÔÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ËÍ×ÛËÜØ×ÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÚÎÍÒ¦ÙÚØÇÖÕßÖÕÚÃàËÚÇÏÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÈÇÙÏÒÏÑÄ¦ÔÚÕÚË¦ÑÕßÍÇ
ÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕßÑÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÔÃÙÜÄÚÏËÃÞÇÓËÚÕßÝÖÄØÕßÝ
ÍÏÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÇßÚ¦
ÖÕßÛÁÒÇÓË
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ΒΙΒΛΙΟ

Η μνήμη που κρύβει το χώμα είναι πολύτιμη
Έκδοση του βιβλίου Το Ελληνορθόδοξο Χριστιανικό Κοιμητήριο του Νέου Χωρίου Κυθρέας. Ιστορία – Μητρώο
Απόστολος Γ. Κουρουπάκης
Χρίστος Κ. Λαμπρίας
Το Ελληνορθόδοξο Χριστιανικό
Κοιμητήριο του Νέου Χωρίου
Κυθρέας. Ιστορία – Μητρώο
ÉÈ~ËÑ¸ÆVl®V
εκδ. {³{~Ì.ÈÐKÖÜ{
ÓÈ¨ËÈÈÚ¨ÓÑØ
Η κατεχόμενη ÙÂÓËØÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÕß
§ÁÕß²ÜØÃÕß ßÛØÁÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÇÈÄØËÏÇÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÜÔÊÆÕÑËÔÚØÏÑ×ÔÔÇ×ÔÚÎÝ
ÚÕßÍÃÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÑÇÏÚÕß
ÍÃÕßÜ¦ÔÔÕßÚÕßØÕÊØÄÓÕßÙÃÍÎÙÇÔÄÚÇÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÃÚÕßÖÂØÇÔ
ÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÖØÕÙÌßÍÏ¦ÝÏÙÚÕØÃÇÚÕßÞÜØÏÕÆÓËÍ¦ÒÎÇÔÑÇÏÚÕ
ÄÔÕÓÇÚÕßÞÜØÏÕÆÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕ
ËÖÃÛËÚÕÔÁÕÝ¬ÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÇÓÖÇÔÇØÏÄÚÕß ÖÒ¦ÏÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂËÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÕÔÇÄÝÚÕßÍÃÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ
ÂÚÇÔÚÕÑÁÔÚØÕÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝ
ÍÏÇÞÇØÁÝÑÇÏÍÏÇÒÆÖËÝ
ÑËÃÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÔËÑØÕÚÇÌËÃÕÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÕÏ
à×ÔÚËÝÓËÚ¦ÚÜÔÔËÑØ×ÔÙËÓÃÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÓÁÛËÐÎÚÕÍÆØÏÙÓÇÚÕß
 ÕßÖØÕÝÚÕÔÄÇÏ×ÔÇÎÙßÔÂÛËÏÇÇßÚÂ¦ØÞÏÙËÔÇÑÇÚÇØÍËÃÚÇÏ
ÔÁÇÂÛÎÔÁËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕßËÖÁÈÇÒÒÇÔÎÖØÄÕÊÕÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÑÇÏÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÔÁÜÔÞ×ØÜÔÚÇÌÂÝÍÏÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÁÒÇÈËÑÇÏÞÇØÇÑÚÂØÇÇÔÕÏÑËÃÜÙÎÝÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
ÕÛ¦ÔÇÚÕÝÈÍÂÑËÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝ§ÁÕÏÔÄÓÕÏ
ÄØÏàÇÔÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÕÏÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÔÇÓÎÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÇÖÄÚÕßÝÖØÕÙÌÏÒËÃÝÔËÑØÕÆÝ
ÚÜÔÇØÑËÚÁÝÄÖÜÝÖÕÒÒÁÝÂÚÇÔ

ÑÇÏÕÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝ´ÞÕÔÚÇÝÇßÚ¦ÑÇÚ¦ÔÕßÚÕ ÕÏÔÕÚÏÑÄ
ßÓÈÕÆÒÏÕÚÕß§ÁÕß²ÜØÃÕß ßÛØÁÇÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÎÔËÑÊÕÚÏÑÂÚÕßÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÐÁÊÜÙË
ÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ÕÒÒÎÔÕØÛÄÊÕÐÕ²ØÏÙÚÏÇÔÏÑÄ ÕÏÓÎÚÂØÏÕÚÕß§ÁÕß²ÜØÃÕß ßÛØÁÇÝÙÚÕØÃÇ¶¡ÎÚØ×Õ®
ÚÜÔÖÄÙÚÕÒÕß ÕßØÕßÖ¦ÑÎÑÇÏ
²ØÃÙÚÕß ÇÓÖØÃÇÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙßÒÎÓÁÔÕßÙÂÓËØÇÑÕÏÓÎÚÎØÃÕßÚÕß
§ÁÕß²ÜØÃÕßÇÖÄÚÕ ÕÖÄÚË
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÏÎÖØ×ÚÎÚÇÌÂ
ÁÜÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÄÚÇÔ
ÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÏÝ
ÖÇÚØÕÍÕÔÏÑÁÝËÙÚÃËÝÚÕßÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÕßÝÖØÕÙÌÏÒËÃÝÔËÑØÕÆÝÚÕßÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖØÜÚÄÚßÖÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËØÍÇÙÃÇÖØ×ÚÎÙÚÕ
ËÃÊÕÝÚÎÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÎÕÖÕÃÇÁØÞËÚÇÏÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ ÆÖØÕß¡ËÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÇßÚÂÚÕ ÕÏÔÕÚÏÑÄßÓ-

ÈÕÆÒÏÕËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÖÕÚÃÙËÏÌÄØÕÚÏÓÂÝÙÚÕßÝ§ÏÕÞÜØÃÚËÝÖÕß
ÇÔÇÖÇÆÛÎÑÇÔÙÚÕÔÞ×ØÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÙßÓÈ¦ÒÒËÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÓËÒÁÚÎÝÚÜÔÑÇÚËÞÄÓËÔÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¿ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÑÇÏÕ ÜÙÚÂÝ ÕÑÑÏÔÄÌÚÇÝÙÚÕÔ
ÖØÄÒÕÍÄÚÕß!ËØÍÇÙÃÇÚÜÔ²ØÃÙÚÕß ÇÓÖØÃÇÑÇÏÖÄÙÚÕÒÕß

 ÕßØÕßÖ¦ÑÎËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÖØÜÚÄÚßÖÎÑÇÏÇÖÄÄÙÕÍÔÜØÃàÜÓÕÔÇÊÏÑÂÙÚÕËÃÊÕÝÚÎÝÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ6Ï6ÏÊÆÕ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÙÆÔÊËÙÎÝÚÜÔ
ÔËÄÚËØÜÔÓËÚÕßÝºÖØÕÇÖËÒÛÄÔÚËÝ
ÖÇÚÁØËÝÑÇÏÇÊËÒÌÕÆÝ»ÑÇÚ¦ÚØÄÖÕ¦ØÏÙÚÇÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÕÏÙÚÕØÏÑ¦
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦

©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÖÕÏÑÃÒËÝÇØÞËÏÇÑÁÝÖÎÍÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖØÕÌÕØÏÑÁÝÓÇØÚßØÃËÝÇÖÄËÑÚÕÖÏÙÓÁÔÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝËÑÚËÔ×ÝÇÐÏÕÖÕÏÂÛÎÑËËÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÕÎÓËØÂÙÏÕÝ¬ÆÖÕÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÁÑÊÕÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÁÙÙËØÇ
ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÇ¡ÎÚØ×ÕËßØËÛÁÔÚÜÔÚ¦ÌÜÔÈÆÔÚÕÓÇÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÇÌÁÔÚÜÔÍÚÇÚÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÑÕÏÓÎÚÎØÃÕßÑÇÏÊ ÇÚ¦ÒÕÍÕÝÚÇÌÁÔÚÜÔÇÖÄÖØÕÌÕØÏÑÁÝÓÇØÚßØÃËÝÁÑÊÕÙÎËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÇÖÄÙÖ¦ÔÏËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙÇÔËÑÚÕÖÏÙÓÁÔÕÏ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÇÖÄÊÎÓÕÏ§ÏÕÞÜØÃÚËÝ
ÖÄÚÏÝËÖÏÚÄÖÏËÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝ
ÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕß
ÑÕÏÓÎÚÎØÃÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔ ÚÇÌÁÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕ ÑÇÏÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÚÕ ¢ßÙÏÑ¦ÕÏÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÇßÚÁÝÊËÔËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚËÝ
ÇÌÕÆËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÁÞÕßÔÞÇÛËÃÇØÑËÚÕÃÙÚÇßØÕÃËÔ×ÎÈÄØËÏÇ
ÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÔËÐËØËÆÔÎÚÎÒÄÍÜÆÖÇØÐÎÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÄÍÑÕß

ÞÜÓ¦ÚÜÔÖÕßËÔÇÖÕÚÁÛÎÑËËÔÚÄÝ
ÚÕßÑÕÏÓÎÚÎØÃÕßÇÖÄÞÜÓÇÚÕßØÍÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÖÕßËÑÚËÒÁÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÕÊÏÖÒÇÔÄÕÏÑÄÖËÊÕÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÙ×àËÚÇÏÚÕÖËØÏÚÕÃÞÏÙÓÇ
ÚÎÝÈÄØËÏÇÝÊßÚÏÑÂÝÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÚÕÏÞÕÖÕÏÃÇÚÕßÈÕÎÛÎÚÏÑÕÆÕÏÑÂÓÇÚÕÝÙÚÎ
ÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÖÒËßØ¦

Παρουσίαση του βιβλίου
Το βιβλίο 0 ÜÜi¨ÚÌÙÂ¨{³{Ñ{~Ì{Ði³Ê¨{
³È ÓÈ¨ËÈÈÚ¨ÓÑØ³¨ËÑ
gi³¨ÚÑÑ¨È{Ñ³ÉËÑÌ³
Ù¨Ñ¨Ë³È¨{Ñ~ËÙiÑ{¨É³{ÐÌ
ÚÑÑÉÈÚÖÈoÉ{~ÌØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ³È4È¨oÉËÈ(Ñ{ÙÉËÑØ~Ñ{
(Ü{³{ÐÖÙ¨È¨{ÑÌØÖiØV
ÚÉ×{ÜÓ³Ñ³ØÉË~ØÉÑ¨ËÑØ~¨ioÌ¨{Ø~Ñ{{Èoo¨Ñ×ÉËØ
Ñ¨ÈËÑiÚÑoËÉ{³.ÒKKÑ³
ÈËÈV³{Ø®UÆÆÐÐ³iåËÚÈÑ2_©R³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØVÜÉ×Ì¨ØÑ~ÉÙË³{ÑØ
m®V o~ÐiVÉÈ~ËÑØVÀÀÀºxR
>RRÃ¯º_©RwRv>x¦

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

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

www.lovefm.com.cy
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Το μαγικό
λυχνάρι
της Ντίσνεϊ
Αναβίωση του εξωτικού «Αλαντίν»
με την υπογραφή του Γκάι Ρίτσι
Αλαντίν ½
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2019)
Σκηνοθεσία: ~Ò{,Ë³{
Ερμηνείες: ÓÑÑÖ³V ÑÌÐ{

.~³VÈËÜ.Ð{ÚVÑ¨ÈÒÉÇÒ¨{
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μετά ÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ
ËÔÚ¦ÓÕØÌÎÑÇÏÚÕ¬ÁØÇÝ®ÑÇÏ
§Ú¦ÓÖÕ®Î§ÚÃÙÔËáÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔ
ÇÔÇÈÃÜÙÎÚÜÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÚÇÏÔÏ×ÔÑÏÔÕßÓÁÔÜÔÙÞËÊÃÜÔÚÎÝÓË
ÚÕÔËÐÜÚÏÑÄÒÇÔÚÃÔ®ÔÇÛÁÚËÏ
ÊËÚÎÊÕßÒËÏ¦®ÙÚÕÔÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÑ¦ÏªÃÚÙÏÕÕÖÕÃÕÝÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÌÏÒÓÖÕß
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÏÝÓÏÑØÄÚËØËÝÎÒÏÑÃËÝÓËÇÔ¦ÓËÏÑÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
©ÒÇÔÚÃÔ¡ÁÔÇ¡ÇÙÕÆÔÚ
ÁÔÇÝÔËÇØÄÝÇÒÎÚ¦ÑÕÝÖÕßÚØÏÍßØÃàËÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÑØÇÓÖÇÔÚÍÔÜØÃàËÏÑÇÏÇÓÁÙÜÝËØÜÚËÆËÚÇÏÚÎÏÇÙÓÃÔ§ÇÄÓÏÑÕÚ
ÚÎÔÖÇÔÁÓÕØÌÎÑÄØÎÚÕßÕßÒÚ¦ÔÕß©ÏÊÆÕÔÁÕÏÇÔÂÑÕßÔÖØÕÌÇÔ×ÝÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÄÙÓÕßÝ
ÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÚÕßÝËÃÔÇÏÇÔÁÌÏÑÚÎ
ÜÙÚÄÙÕÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎàÜÂÚÕßÒÇÔÚÃÔÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÄÚÇÔÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÎÙÖÎÒÏ¦ÚÕßÓÇÍÏÑÕÆÒßÞÔÇØÏÕÆ¬ÕÚàÃÔÏÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄ
ËÓÖÄÊÏÕÖØÕÝÚÎÔËßÚßÞÃÇÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÕÙÇÚÇÔÏÑÄÝÈËàÃØÎÝÖÕß
ËÖÕÌÛÇÒÓÏ¦ÚÎÔËÐÕßÙÃÇ

Ποπ βίντεο κλιπ
©Ñ¦ÏªÃÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÖÕÒÆÞØÜÓÕÍËÓ¦ÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÞÕØÄÌÏÒÓÚÕÕÖÕÃÕÌÁØÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÖÕÖÈÃÔÚËÕÑÒÏÖÚÕßÕß
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17.00

ΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΕΚ

ΡΙΚ2

ÇÏ×ÔÇÖÇØ¦ÙÚÏÝÑÒÇÙÏÑÁÝ²ÃÒÏËÝ
ÑÇÏ¡ÃÇ§ÆÞÚËÝ®¡ËÖØÕÌÇÔÂÖØÄÛËÙÎÔÇÇÔÇÓËÃÐËÏÙÆÍÞØÕÔÇÑÇÏ
ÙÚÕÏÞËÃÇËÖÕÞÂÝÚÕÙËÔ¦ØÏÕÇÑÕÒÕßÛËÃÞÇÒÇØ¦ÚÎÍÔÜÙÚÂÏÙÚÕØÃÇ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÍÒ×ÙÙÇËÑÌØ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔ
ÕÏÙÎÓËØÏÔÕÃÁÌÎÈÕÏ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÖÕÏÕÝÑÇÒÆÚËØÕÝÔÇ
ÚÇËÑÌØ¦ÙËÏÄÒÇÇßÚ¦ÇÖÄÁÔÇÔ
ÙÚÇØÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÚÕßÕßÃÒÓÏÛ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝÑØÇÚ¦ÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÚàÃÔÏÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÚÕßÓÏÙÄÑÜÓÏÑÂ
ÖËØÌÄØÓÇÔÝÑÇÏàÜÔÚÇÔËÆÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÞÜØÃÝÓËÍ¦ÒÎÌÇÔÚÇÙÃÇÙÆÔÕÒÕ©ÃÊÏÕÝÚÕÛÁÚËÏ
ÜÝËÐÂÝ!ßÚÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÚÇÏÔÃÇÓËÚ¦ÚÕÔ¸ØÃÍÑÏÖÇÚÕß¡ÖËÒ
Ø¹ÄÖÕßÁÑÇÔÇÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓÕßÇØÁÙÕßÔÓÇàÃÊ×
ÚØÇÍÕßÊ¦ÜÞÕØËÆÜØÇÖ¦ØÜÑÇÏ
ÖÇÃàÜÑ¦ÔÜÑÜÓÜÊÃÇÑÇÏÊØ¦ÓÇ
ÕÖÄÚËÂÚÇÔÓÃÇÙÖÕßÊÇÃÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÙÇÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ®
¢ßÙÏÑ¦ÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕßªÃÚÙÏ
ËÃÔÇÏÕØÇÚÂ!ÑÇÒÕÙÚÎÓÁÔËÝÇÒÇ
ÁØÒÕÑ²ÕÒÓÝ®ÑÇÚÇÊÏ×ÐËÏÝØßÛÓÄÝÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÖÒÕÆÙÏÇËÏÊÏÑ¦
ËÌÁËÃÔÇÏÚÇÈÇÙÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔÙËÑ¦ÔÝÖÕßÖÇØËÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÂÒÏÍÄÚËØÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÓÕßÙÏÑ¦
ÓÁØÎ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÔÁËÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÜÔÇßÛËÔÚÏÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕßÖØ×ÚÕß
ÒÇÔÚÃÔ® ÙÇÔÚÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÓË©ÙÑÇØ(>OVSL5L^>VYSK®
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÔÁÇ©ÒÄÑÒÎØÎÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ËÖÏÓËÒËÃÚÇÏÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÓË
©ÙÑÇØÒÇÔ¡ÁÔÑËÔ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΕΥΡ

2019

È¨É~ÜoÓØ¸Æ

08.00 È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØ~Ñ{Ñ³Ñ~¨ËÉ{ØÑÌ³ÑÉ~Üo{~Ò
~Ó³¨ÑÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø
13.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 ArtCafe, II - (E)

.³iÇÉ³ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ
³ÈÝ¦²>k_ÐÑØÉ¨{ÐÓÉ{~ÒÚÉ.ÒKKÑ³i
Ñ¨ËÑÑÜÓiViËÑ
ÐÑÇËÐÉ³i ÜÓi:ÓÈ
ÉÂÉ¨ÉÈÖ³~ÑÜÜ{³ÉT{~ÌTÒ¨³i
15.30 ³¨{~ÌÑ×{Ó¨ÐÑ

o{Ñ³{Ø È¨É~ÜoÓØ

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
16.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
17.00 È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØ~Ñ{Ñ³Ñ~¨ËÉ{ØÑÌ³ÑÉ~Üo{~Ò
~Ó³¨ÑÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø
00.30 0v_¦>v>

¦²-vÀV9

$ÐÑÙ{~ÌØ¦>v>
¦²ÈÙÓTÉ³Ñ{ÐÉ
{Ù{ÑË³É¨T{ÖÐ¨ÌÜÑ³Ñ
Ñ³Ó¨{Ñ³ÈÃÀX
ÑÜÉÐÓ{³È¦>v>
¦²ÉËÑ{{8xx>V
_X>-²>º²VºH>
Xxn¦V_¦n_ Å¦>
01.30 È¨É~ÜoÓØ¸Æw 

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØ~Ñ{Ñ³Ñ~¨ËÉ{ØÑÌ³ÑÉ~Üo{~Ò
~Ó³¨ÑÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø

ΟMEGA
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22.00 ¦_¦R_X_©

17.30

07.30 1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ

É³ÒÙiÑÌ³É¨Ì
ÑÌåoËÈ(¨~ËÈ
É³ÌT{Ö~~È
10.15 $,Ç(ÒÚi¨ÑØ
11.00 .³iT¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
11.30 (Ñ{Ù{~ÊÇi

Ñ(Ñ{T{ÙÖÜi

K0ÑÐÈ{~ÒÌ¨oÑÑ

o%Ü{KÉ¨

Ù({Ð~Ñ{(ËÐÑ

É$0Ò¨Ü{~Ñ{{Ñ¨{ÚÐË

³ÐÐÒ³¨ÑØ

Ç${.ÖÉ¨ÈËo~Ø

i0ÑÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{

Ú Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ

{$.ÖÉ¨ÈÒ{
15.30 .³iT¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
16.00 0Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{

!{~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨Ò
17.35 º¦>ÁÁ¿>R>²x

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
18.00 +>X/¦xw 

È{~Ê³ÑÂ{Ù{³{~Ê

É~ÐÊVÐÉ³i

ÜÓi:ÓÈ
18.30 å¦²k©>R_w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.00 >²x>_n¦>vxRU

>_©>¦x>¤©

n>²xw 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
19.45 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 />©²Ã²>_©w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
20.30 &À_¦k©¦²©w 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
21.00 0v_¦>v>

¦²-vÀV9w 
22.00 ¦_¦R_X_©V

Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
00.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.20 $4,$ $4.

05.30


08.45


10.00

13.00


15.00




17.30

20.10
21.00

01.00

02.00



03.00

05.00




Ο Μένα ΜασούντåÜÑ³Ë~Ñ{ÈËÜ.Ð{Ú0ÇË{¨³Ño{³ÖÉÓÑÜÖT¨ÐVoÉÐÒ³³¨ÑoÖÙ{~Ñ{T¨ÌV×{ÜÐ

HOME CINEMA

Η τρομακτική ιστορία ενός «γοητευτικού» σίριαλ κίλερ
Extremely Wicked,
Shockingly Evil and Vile 
ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: 0ÇÉ¨ÜËo~É¨
Ερμηνείες: =Ñ~ ×¨VËÜ{ÌÜ{ØV

0ÇÒÜ~K{³Ø

Το φιλμ É{~É³¨É³Ñ{³iÙË~i³È0É³Ò³{=Ñ~ ×¨

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΕΚ

ÖÕÃÎÙÎÓÏÇÝÔËÇØÂÝÑÕÖÁÒÇÝ©ÃÊÏÕÝ
ÇØÔËÃÚÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÄÓÜÝÒÃÍÕÑÇÏØÄÓËÚ¦ÇÔÇÑÆÖÚÕßÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÙÚÕ ÕÒÕØ¦ÔÚÕ©
¬ËÔÚÛÇÈØËÛËÃÚËÒÏÑ¦ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝ
ÓËÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇÑÇÏ
ËÔ×Ö¦ÔÚÇßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÓËÖ¦ÛÕÝ
ÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÚÕß
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËÚÕÌÏÒÓÚÕß¬àÕ
¡ÖËØÒÃÔÍÑËØÚÕÕÖÕÃÕÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÚÎÝÒÃàÇÓÖËÛ ÁÔÚÇÒÍÏÇ
ÄÙÇÖÁØÇÙËÙÚÕÖÒËßØÄÚÕß¡Ö¦ÔÚÏ
ËÃÔÇÏÖÜÝÊËÔËÐÏÙÚÕØËÃÚÕßÝÃÊÏÕßÝ
ÚÕßÝÌÄÔÕßÝÇÒÒ¦ËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊÃÑÎÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÊÕÒÕÌÄÔÕßÓË
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÔÕÏÇàÄÚÇÔ®ÄÞÏÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕß¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÊËÔ
ÚÕÔÎØÜÕÖÕÏËÃÌßÙÏÑ¦ÄÓÜÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏÚÕÖØÕÌÃÒËÔÄÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÚØÕÓËØ¦ÍÕÎÚËßÚÏÑÕÆÑÇÏ

2019

È¨É~ÜoÓØ¸Æ
0¨ÑÌV³{ÈÐKÑËÉ{
iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³i'ÑËiÑÈ¨ÑoÒi
-²>¦©-Ã©²_
~ÐÊÑ³¨ÜoËÑØ
ÐÉ³i°iÊÜ{È
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØ~Ñ{Ñ³Ñ~¨ËÉ{ØÑÌ³ÑÉ~Üo{~Ò
~Ó³¨ÑÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
)ÈTÑoo{~Ì³iÜÉÑ{TËÙ{
ÐÉ³(Ó³¨(ÜÈT¨ËÙi~Ñ{³ii×ËÑ
0ÇÈoÑÒ~i
>©²_¦v_k´w_©²k
Û{Ño{ÐÌØÐÑoÉ{¨{~ÊØV
ÐÉ³ÈØ.³Ê¨i³{ÇÒV
(ÒÑËÙiV
ÉËÙÑÈ³ÌÈÜ
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
ΟΜΕGA NEWS
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ~ÑÜÉÐÓÈØ~Ñ{Ñ³Ñ~¨ËÉ{ØÑÌ³ÑÉ~Üo{~Ò
~Ó³¨ÑÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø
_R}¦¿_
:ÓiÉ{¨Ò
ÜÉÖÚÉ¨iTÓiw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒÐÉ³ÈØ
Ò¨{åÚÑÑËÈV
ÛÊÐi³¨ÑÑ³Ö~ÑV~Ò
>-xnºx¦w 
(Ñ{Ù{~Ì²>_²©vÀ
2Ý>²©>w 
0iÜÉÑ{TËÙ{ÐÉ³ÈØ
{¨o,Ö
~Ñ{ ÜÓi.{ÙÉ¨Ò

ANT1
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17.00
06.10
06.40

07.30


08.30

09.30

11.10




12.00

14.00





14.05

15.30

17.00

22.00




23.40

00.30

01.10

02.00

02.50
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2019

È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(¨{ÊÉiÐÓ¨i
¬ÇÓØw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
ÛÉËÂÉÐÈ
³×ËÜÈw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
>>x>w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Ë³ÑRw 
Ý{ÚiÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
ÒÉoÉËØ
ÑÙÉ{Ø~ÑÜÌw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØ ÜÓiÑ³ÒiV
É¨~ÜÊ{TÑiÜËÙiV~Ò
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
-ºRR_©©©²¦Ã
~ÐÊ³ÜÑË{
ÈÉ¨oÑËÑØÐÉ³ÑÂÖ
å 0~Ñ{ È¨ÑÍ~Ö
{KÈÜËÈV
t ÐÉËØ³i È¨iu
!ÌÜÉÐØ³Ò³¨
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Ö³~ÌÐÈ 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
${9Ñ¨ÜÉÒÙÉØ
8xXn©
(É¨{É³É{ÙiØ~ÐÙËÑV
ÐÉ³ÈØ/{Ð°ÜÉV
/Ç/¨ÑKÌÜ³ÑV~Ò
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
¨oÑÇÌÐÉioÈÑË~Ñ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
${³¨ËTÉØw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
É~Ù¨ÐÊw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
ÑÖ¨Ø~ÉÑÌØw 
{{~ÊÉ{¨Ò

Πριν ÇÖÄÒÃÍÕÑÇÏØÄÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙËÙÞËÚÏÑÄÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÏ¦ÒÕÍÕÏÓËÁÔÇÔÊÕÒÕÌÄÔÕ®Ú×ØÇÚÕ5L[MSP_ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÁÔÇÌÏÒÓÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÇÌÏËØÜÓÁÔÕ
ÙÚÕÔ¬ËÔÚ¡Ö¦ÔÚÏÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÖÏÕÊÏÇÈÄÎÚÕßÝÙÃØÏÇÒÑÃÒËØÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
ÑÇÏÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÝ¬ËÔÚÇÑÌØÕÔ
ÌÕÏÚÎÚÂÝÚÎÝ§ÕÓÏÑÂÝÙßÔÇÔÚ¦ÚÎ
Ïà ÁÔÚÇÒÃÒÏ ÄÒÏÔÝ©ÏÊßÕÔÁÕÏ
ËØÜÚËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÇØØÇÈÜÔÏÇÙÓÁÔÕÏÑËÃÔÕÝÜÙÚÄÙÕ
ÛÇÙßÒÒÎÌÛËÃÐÇÌÔÏÑ¦ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝÍÏÇÚÎÔÇÖÇÍÜÍÂÑÇÏÚÎÔÑÇÑÕ-
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17.45
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04.20


05.00
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È¨É~ÜoÓØ¸Æ
0ÑT¨ÈÌÑ¨Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
${0Ò~~{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
%³ÑÐÉoÑÜw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
åÜÜÖÂiÐÉ¨ÐÓ{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³åÙ¨ÓÑ
ÛiÐi³¨ÌÈÜ
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ³i
Ñ¨ËÑÑ³Çi~³Ñ
Γεγονότα
È¨Ò³ÉoÉ{³Ì{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
-º¦¿x¿¦
(Ñ{TËÙ{É{KËiØÐÉ
³.Ò~i0Ñ{ÐÑËÙi
t åÛåw0$4,åu
È¨É~ÜoÓØ¸Æ
(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
-º¦¿x¿¦w 
(Ñ{TËÙ{É{KËiØÐÉ
³.Ò~i0Ñ{ÐÑËÙi
t åÛåw0$4,åu
-R>X>
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈÓ¨{$ÈÒ{o~³V
0Ì{~ÌÜ³oÈ{V~Ò
%¨~Ø{ÊØw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÐÉ³ÈØ
Ò³{ÑÛÑÙÈÜÒ~iVÛÒi
Ñ³¨ÑËÙiV~Ò
=ÊÙÊÜÑ³w 
{{~ÊÉ{¨ÒÐÉ³ÈØ
åT{ÜÜÓÑ¨ÑÐÐÑ³{~ÌÈÜV ÜÉÑ È³ÑÚËÈ
.É×Ì³~Ì~~{w 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
ÐÉ³ÈØ.³ÑÖ¨Ö¨ÑV
åÙ¨ÓÑ0È¨ÊV~Ò
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ΕΥΡ

ΩΕΚ

201ΛΟΓΕΣ
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17.00

0U¸¸¸¸mÆÆ

ΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΕΚ

2019

È¨É~ÜoÓØ¸Æ

06.00®Æ¶ ÜÜÒÙÑw 

!Ù{¨{~Ì

ÐÉ³ Ë~ÒÉi
07.15 ÜÑ³iÚÓiÐÈw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
08.00 È¨É~ÜoÓØ¸Æ

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
10.00 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉi

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊV

ÐÉ³ Ë~ÒÉi
13.00 È¨É~ÜoÓØ¸Æ

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
14.00 (ÒÐÉÑ~Ó³w 

~ÐÊVÐÉ³i

Ë~ÈÑ³ÇiKÑ{ÜÉËÈ
15.45 iÑ¨TËÇÉ{Ø

³iÐÈ¨ÐÖ¨Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
17.00 È¨É~ÜoÓØ¸Æ

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
21.15 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³iÑ{Ü{~ÊÑ³ÇiÑÙÒÐÈ
22.00 Ò¨ÐÑ

{{~ÊÉ{¨Ò

³iØ¨{³{ÒÑØå¨³ÉÐËÈ

0ÉÜÉÈ³ÑËå¶~Ö~ÜÈ
23.10 0Ì{Èw 

Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³{Ø
Ë¨~Ñ(ÑÑ~³Ñ³ËÈV,Ó{ÑÈ{ÇËÙÈ
23.45 È¨É~ÜoÓØ¸Æ

(Ü{³{~ÊÉ~ÐÊ
00.45 ³¨ËÉØ³È

Ñ³ÈÌÐÈÓ~Ñ
å³ÈÐ{~ÊÉ{¨ÒÐÉ
³ÈØÉ¨~ÜÊ{TÑiÜËÙiV
(ÈoÐÑÜËÑÛÑÙÑ~Ñ¨ËÙi
02.45 /Ñ³ÈÒÇw 

å{ÚiÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
03.30 ÆiÉ³ÜÊw 

å³ÈÐ{~ÊÉ{¨Ò
04.15 .¯ÐÉ³ÒÉiw 

CAPITAL

ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÈÇÛÏ¦ÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕß©
ÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕ¡Ö¦ÔÚÏÞËÏØÃàËÚÇÏÚÕßÝÍÆØÜÚÕß¶ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝ¶ÁÞËÏÑ¦ÚÏÚÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ
ËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÕÛËÇÚÂÝÍÔÜØÃàËÏÚÎÔ
ÁÑÚÇÙÎÚÜÔËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔÚÕß

Οι δεύτεροι ρόλοι
©ÇÑÌØÕÔÇÔÁÒÖÏÙÚÇÑÇÒÄÝ
ÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇ
àÜÔÚÇÔÁÉËÏÇßÚÄÔÚÕÔÇÖËÞÛÂÂØÜÇ
ÖÇØÄÒÕÖÕßÕÞØÄÔÕÝÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÛÇ
ÚÇÃØÏÇàËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÓÃÔÏÙËÏØ¦
ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏ
ÄÒÇÓÕÏ¦àÕßÔÑ¦ÖÜÝÈÏÇÙÚÏÑ¦ÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÏÕÏÊËÆÚËØÕÏØÄÒÕÏËÃÔÇÏ
ËÐÃÙÕßËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÏÓËÑÕØßÌÇÃÕ
ÚÕÔÑÕßÒÊÏÑÇÙÚÂÚÕß¬àÕÔ¡¦ÒÑÕÈÏÚÝÕÕÖÕÃÕÝÏÙÕÙÚÇÛÓÃàËÏËÏØÜÔÏÑ¦
ÚÎÔÖÒÎÛÜØÏÑÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÁÞËÏÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕß

0U¸ll¬¬l¬¬

07.15 /iÜÉÑo¨Ò
08.40 :Ói³Ñ{ËÑ
10.30 $Ò³¨ÑØ³È{³{Ö
12.30 $ÐÑÐÒØ³Ó³{ÐÌ{Ø

ÜÜi{~Ê~ÐÙËÑ
14.00 /iÜÉÑo¨Ò
15.20 {ÑØÉ³Ò¨ÑØ{Ò³Ñ

ÜÜi{~Ê~ÐÙËÑ
17.00 EIΔHΣEIΣ
17.30 È¨É~ÜoÓØ¸Æ
23.00 :Ói³Ñ{ËÑ
00.50 :Ói³Ñ{ËÑ
02.30 (ÑÖ¨oTÓÙ{

TV PLUS
06.30
08.30
09.30
11.00
13.00
16.30
18.00
18.30
19.20
19.40
21.30

22.30
23.30
01.15

(Ñ{Ù{~ÊÇi
°³¨ÑÉËÑ{j
} >²w 
0iÜÉÑo¨Ò
å~ÑÜÈ³{~Ò
0iÜÉÑo¨Ò
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
_>²vÃxk_w 
EIΔHΣEIΣ
Ý/Ýåx¦x_©
R_7x²>V
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØ
/v_2nÃ/¦º²v
:ÓiÉ{¨Ò

SMILE TV
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00

0U¸¸¸lÆÆÆ

MOVIES BEST

21.00 /v_&¦x©_
08.00
09.45
11.30
13.15
15.00
17.15
19.00
21.00
23.15
00.50
02.30
04.15


ºR}ºR}©_
¦
xk_!/v_x_
>R}/-Rv
¿_©Ý;º__X
-À¦/-x_R_
_>©v_
/v_&¦x©_
xnv-Rv¿_¦
/v_&_¦k_R²8_>
À_¦©/v_Ý²²xR
²8x²vº²
Ã>ºnv²_¦

GREEK CINEMA

0U¸l¬l¸®

22.00

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
Ýn_©¦x_X©
xx_©
²Ã
>Ã>/v___
_xXx
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x
&>R>
-º_¦>¦x
Á²¦__x

05.55
07.30
09.00
10.20

12.00
13.35
15.25
16.55

18.35
20.10

22.00
23.45
01.20
02.50

ÖT³ÑoÒÐÈ
ÙË~i³Ù{~Ñ³
~ÌÐ{Ñ³iØÓ¨~È¨ÑØ
ÑØÑÓ³Ñ¨ØÜÉ×³ÒØ
0oÓÜ{KoÊ~É
Ñ¤³Ñ¨ÒÙÉ{
(Ò¨É~ÌÐÉ
${Ò{³ÈoiÓÙÈ
åÚÊÑ³iÖT³Ñ
åÚÊÑÐÉ³Ò
³ÑÐÉÒÈT³Ñ
ÑÐÓiÉÈ³ÈTËÑ
=i³ÉË³Ñ{ÉÉ{oÌ³Ø
oÑÐ¨ÌØ
ÖT³ÑoÒÐÈ
Ñ×³{³{~ÌØ
$ÉÚÉ¨ÌÜi~³Ø
$oÌiØ³(É³¨ÑÜ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O
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Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Η παιδεία ως υπόσχεση
Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Περιγράφοντας ÚÕÔ ¦ÔÛØÜÖÕÜÝÚÕ
ÓÄÔÕà×ÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇßÖÄÙÞËÚÇÏÕ§ÃÚÙËÓÇÝßÖËÔÛÆÓÏÙËÚÕ
ÖØÕÔÄÓÏÕ¶ÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎ¶ËÔÄÝÄÔÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕËßÛÆÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕß¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÇÔÏÞÔËÆÙËÏ
ÚÎÔÇÖØÄÈÒËÖÚÎÖÕØËÃÇËÔÄÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÚÕßÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÖÕßÇÉÂÌÎÙËÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎàÜÏÑÂÚÕßÌÆÙÎ
ÑÇÚ¦ÚØÄÖÕ×ÙÚËÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÚËÒÏÑ¦ÙËÓ¦ÙÚÕØÇÄÞÏÓÄÔÕÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇßÚÕ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏÎ
ÏÙÚÕØÃÇÇÖÁÊËÏÐËÖÜÝÄÙÕÖÏÕÉÎÒ¦ÇÔËÈÇÃÔÕßÓËÙÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÚÎÝ
ßÖÇØÐÏÇÑÂÝÚËÒËÏÄÚÎÚÇÝÚÄÙÕÖÏÕ
ÞÇÓÎÒ¦ÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÖÁÙÕßÓË
¶ÊÎÒÇÊÂÔÇÈØËÛÕÆÓËÇÖÄÚÎÔ
ÑÕØßÌÕÍØÇÓÓÂÚÕßÏÇÌÜÚÏÙÓÕÆ
ÙÚÎÔ¦ÈßÙÙÕÚÕßÕßÙÈÏÚÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇßÚÂÔÇÙßÓÖËØÏÌËØÄÓÇÙÚËÜÝÕßÓÇÔÏÙÚÁÝÑÚÂÔÎÂÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÙÌßØÎÒÇÚËÃÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÕÔ¦ÑÓÕÔÇÚÜÔÚØÏ×Ô
ÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÖÕßÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÚÇ
ÓÁÍÏÙÚÇÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÓÇÝ!ÚÎÝÇÍÜÍÂÝÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝ
ÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÎÇÍÜÍÂÇÌÕØ¦ÙÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÖÕßÇÙÑÕÆÔ
Ö¦ÔÜÓÇÝÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÇÐÃËÝÑÇÏ
ÖØÄÚßÖÇÙÚÎÈ¦ÙÎÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÚÇÔÕÕÆÓËÑÇÏËØÓÎÔËÆÕßÓËÚÕ
ÃÔÇÏÓÇÝ¶ÊÎÒÇÊÂßÖ¦ØÞÕßÓË
ÚÙÏÒÞßÖ¦ØÞÕÔÚÇÝÑÇÔËÃÝÜÝ
ÍÏÇÚØÄÝÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇ
ÇØÞ×ÔÖÕßÚÕÔÑÇÒÕÆÔÔÇÛÁÙËÏ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
ÚÕßÇØØ×ÙÚÕß©ÓÜÝÍÏÇÔÇÙßÓÈËÃÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÔÇ
ËÑÖÇÏÊËßÚËÃÂÇÒÒÏ×ÝÔÇËÌÕÊÏÇÙÚËÃÓËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÚÕÔÓËÚÇÚØÁÉÕßÔÇÖÄ
ÇÊÁÐÏÕÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÙËËÖÏÊÁÐÏÕ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇ¶ÊÎÒÇÊÂËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÙËÁÔÇÔÏÑÇÔÄËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÖÕßÛËØÇÖËÆËÏÚÏÝÖÇÛÂÙËÏÝ
ÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÇßÚÂÍÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÓÇÛÎÚËÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙË
ÁÔÇËÃÊÕÝÈÏÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝ
ÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÖÜÝÚÕÊÁÔÚØÕ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÊÆÔÇÓÎÝÌßÚØ×ÔËÏÖ¦ÔÜÙÚÕÁÊÇÌÕÝÚÎÝÌßÙÏÑÂÝ
ÓÇÝÇÊßÔÇÓÃÇÝ¡ÏÇÇÊßÔÇÓÃÇÖÕß
ÓÇÝËÐÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇÉ¦ÞÔÕßÓËÊÏ-

Γυναίκα Ù{ÑKÒÇÉ{ÈÌ³×Ø~É¨{ÖÉ³ÐÓ¨É{Ñ(ËÑ~ÑØ³ÈÛÑÖÇo¨Ò×È(Ó³É¨Ü³Ñ³d®w´´

Οσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην κλίμακα της
υπαρξιακής τελειότητας,
τόσο πιο χαμηλά κινδυνεύουμε να πέσουμε.
ÇØÑ×ÝÍÏÇËÑËÃÔÕÖÕßÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÖÒ¦ÙÓÇÚÇÑÇÚÁÞÕßÔÂÊÎ¶ÊÎÒÇÊÂÚÕÔÚØÄÖÕËÖÏÈÃÜÙÎÝ ÏËÖËÏÊÂÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÔÈØÕÆÓË
ÖÕßÛËÔ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏ
ÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÔÕÂÙÕßÓËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÔÚÕ
ËÞÛØÏÑÄÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙËÁÔÇÔÕÏÑËÃÕÑÇÏÇÙÌÇÒÂÑÄÙÓÕ
¶ÊÎÒÇÊÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÑÖÇÏÊËß-

ÚÕÆÓËÚÙÏËÑÖÇÏÊËßÄÓËÔÕÝÑÇÔËÃÝ
ÒÞÜÝÞËÏØÕßØÍÄÝÛÇÖËÏÖÜÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏÇßÚÄÖÕßÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔ
ÇÊÇ×ÔÓÕÏ¦àËÏÇÊÆÔÇÚÕ¶ÊÎÒÇÊÂ
ÔÇÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÎÔÖÇÍËØÂÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕß
ÞËÏØÕßØÍËÃÕßÙËÁÔÇÔÍÔ×ØÏÓÕÑÇÏ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝÔÇÔ
Þ×ØÕÖÕßÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÑØËÈ¦ÚÏÇÍ¦àËÝÔßÙÚÁØÏÇÒÇÈÃÊËÝÑÕÑ
ÓËÈ¦ÙÎÚÇÕÖÕÃÇËÖÏÚËÒËÃÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÔÇÁØÍÕÖÕßÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔ
ÚÕßàÎÚ¦ÔÇÙßÔÊß¦ÙËÏÚÎÔÇÍÜÍÂÓËÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÂÇÒÒÏ×Ý
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÚ¦ÁÔÇÔÚØÄÖÕÖÕß
ÕÏÏÇÚØÏÑÁÝÇÐÃËÝÛÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏ
ÙËÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÛÇ
ßÖÄÑËÏÔÚÇÏÙËÇÐÃËÝ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÍÏÇÚØÄÝ¶
ÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËËÔÙßÔËÃÊÎÚÕÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝ¶ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÓÏÇÇÓÌÃÊØÕÓÎÙÞÁÙÎÎÕÖÕÃÇ

ËÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÕÒËÏÚÕÆØÍÎÓ¦ÚÕß ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÕÏÇÐÃËÝÞÜØÃÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
¶ÊÎÒÇÊÂÊÃÞÜÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÕÏÇÐÃËÝÔÇËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎ¶ÕÊÎÍÕÆÔÙËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÙÚËØËÃÚÇÏÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÂ
ÇÒÒÏ×ÝÙËÁÔÇÔÇÚàÇÓÂÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÞÜØÃÝÇÐÃËÝ¶
ÊÎÒÇÊÂÊÃÞÜÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÕÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÇÖÄÚÕÔ
Ñ×ÊÏÑÇÎÛÏÑÂÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÕÖÖÕÑØ¦ÚÎÝ¶ÕÊÎÍÕÆÔÙ»ÁÔÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÙÚËØËÃÚÇÏÙßÓÖÄÔÏÇÝÍÏÇÚÕÔÇÙÛËÔÂÂÇÒÒÏ×ÝÙ»
ÁÔÇÔÇÖ¦ÔÛØÜÖÕ
¬ÕÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑÄÇßÚÄÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÎÝÇÖÇÔÛØÜÖÏ¦ÝÇØÞÃàËÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÔÇÓËÚÇÓÌÏÁàËÚÇÏ
ÑÇÏÔÇÑÇÒÒÜÖÃàËÚÇÏÖÇÃØÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÓÕØÌÂËÔÄÝÖÇÔÃÙÞßØÕßÖËÏØÇÙÓÕÆÙÚÕÔÕÖÕÃÕÔÑÏÔÊßÔËÆÕßÓË

Εθιστήκαμε
σε έναν τρόπο ζωής
που αποσκοπεί
στη μεγιστοποίηση του
προσωπικού οφέλους.
ÔÇËÔÊ×ÙÕßÓËÄÒÕÏ ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏ
à×ÔÚÇÝÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÊßÔÇÓÏÚÃàËÏÊÏÇØÑ×ÝÚÇÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÚÕß
ßÖÕÙÚßÒ×ÓÇÚÇ¶ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÙßÔÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝËØÜÚÕÚØÕÖËÃÊÏÇØÑ×ÝÓË
ÚÕÍ×¶Ó¦ÛÇÓËÖÏÇÔÇÕØÃàÕßÓË
ÚÕÓÁÚØÕÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓËÍÔ×ÓÕÔÇ
ÚÎÔÉßÞØÂÍÒ×ÙÙÇÚÜÔÇØÏÛÓ×Ô
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇËÛÏÙÚÂÑÇÓËÙËÁÔÇÔ
ÚØÄÖÕàÜÂÝÖÕßÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÎ
ÓËÍÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÕÌÁÒÕßÝÓËÚÎÓÏÑØÄÚËØÎÊßÔÇÚÂ

ÇÔÇÌÕØ¦ÙËÑØÏÚÂØÏÇÄÖÜÝÕÇÒÚØÕßÏÙÓÄÝÑÇÏÎÛßÙÃÇÙÚÕÔÈÜÓÄ
Ñ¦ÖÕÏÕßÑÕÏÔÕÆÕØ¦ÓÇÚÕÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÚØÄÖÕÕ
ÕÖÕÃÕÝËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÕÔÍÏÇÚØÄÔÇÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦ÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÇÒÒ¦ÔÇÇÍÔÕËÃ¶ÂÇÑØÏÈÁÙÚËØÇÔÇÖÇØÇÍÔÜØÃàËÏ¶ÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÈÃÕß¡ÏÇÇÐÃÇ
ÖÕßÍÏÇÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÐÇÔ¦
ÚÎÔßÖÕÙÞËÚÏÑÂÓÇÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÂ
ÇÒÒÏ×ÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇßÖ¦ØÞÕßÓËßÖÄÖÕÏÑÃÒÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÌËÃÒÕßÓË
ÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÖÜÝÚÕßÖÇØÐÏÇÑÄÇßÚÄÖËØÏÛ×ØÏÕÇÖÕÚËÒËÃ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÕËÌÇÒÚÂØÏÕÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝÓÇÝÂÇÒÒÏ×ÝÚÕÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝÓÇÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÓÏÇ
ÖÕÏÕÚÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÙßÔËÃÊÎÙÎÝ
ÖÕßÛÇÇÔÚÏÓ¦ÞËÚÇÏÚÎÔËßÚËÒÂ
ÑÇÏ¦ÊÏÑÎËÑÊÕÞÂ¶ÊÎÒÇÊÂÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÔÚÏÇ¶ÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÑÄÙÓÕß¡ÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝÎËÒËßÛËØÃÇÓÇÝ
ÊËÔÇÌÕØ¦ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËÔÇßÖÎØËÚËÃÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÚÕß
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ¶ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔÔÇßÖÕÊÕßÒ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÏÊÏÕÚËÒËÃÝÚÕßÕØÁÐËÏÝ¶ÇÒÒ¦ÚÎÔÆÉÏÙÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝÜÝ¦ÚÕÓÕÚÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÞØÁÕÝ
ÖÕßÚÕßÇÔÇÒÕÍËÃ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔßÖÁØÚÇÚÎËßÛÆÔÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÜÓÏÙÛËÃÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÇÔËÈÇÃÔÕÔÚÇÝ¶ÈÂÓÇ
ÚÕÈÂÓÇ¶ÚÕÔÇÔÎÌÕØÏÑÄÊØÄÓÕ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÚÕßÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÊÆÙÈÇÚÕ
ÑÇÏÄÞÏÖÒÁÕÔÊÎÓÕÌÏÒÂÊØÄÓÕÕ
ÕÖÕÃÕÝËÔÚÁÒËÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝ
ÎÕßÙÃÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝÕØÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÕß
ÓÁÙÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¶ÊÎÒÇÊÂÇÖÄ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎÔÖÇÏÊËÃÇ

* Ο κ. Βασίλειος Δημόπουλος είναι
διδάκτωρ Φιλοσοφίας και εργάζεται
ως συντονιστής Εκπαιδευτικού Εργου
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στην παιδαγωγική
διάσταση του υπαρξισμού, την οποία
αναπτύσσει στα βιβλία του «Φιλοσοφία
της Παιδείας» (Αφοί Κυριακίδη,
2018) και «Ο Martin Heidegger
και η παιδαγωγία του θανάτου»
(Μπατσιούλας, 2016).

Τα πλήθη στις πλατείες, ήταν βαθιά δημοκρατικά
Η «Κ» μίλησε με τον Γάλλο συγγραφέα και λάτρη της Ιστορίας Ερίκ Βυϊγιάρ στο περιθώριο της Εκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Þ×ØÇÇÖÄÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÕßÝÙËÁÔÇÔ
ÖÆØÍÕÑÇÏÙÚÕËÐËÍËØÓÁÔÕÖÒÂÛÕÝ®
ÖÕßÛÇÇÒ×ÙËÏÚÎÇÙÚÃÒÒÎÚÕßÌ¦ÔÎÑËÇÙÆÓÓËÚØÕÝ®ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄßÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÚÕß
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÙË
ÖËØÃÕÊÕÚÇØÇÞ×ÔÑÇÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎ
ÙÖÇÔÃÇÓÕßÌ¦ÔÎÑËÄÚÏßÖÂØÞËÓÏÇ
ÇÙßÓÓËÚØÃÇÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂ ÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÎÇÌÂÍÎÙÎÚÕß¡ÏÙËÒÁ
ßÖÕÑØÆÖÚËÏÓÏÇÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÛÁÙÎ
ÙÇÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÕßÙÚÂÔËÏÓÏÇÙÑÎÔÂßÚÄÖÕßÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔÏÊÁÇ
ÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÂÚÇÔÄÚÏÎÎÕßÒÃÕß
ÊËÔÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑËÉÎÒ¦ÙÚÕÔÖÆØÍÕÚÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÇÒÒ¦Ñ¦ÚÜ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕ®ÓÇÝÒÁËÏÕÞØÕÔÕÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ

Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Û×ØÏÕÚÎÝÑÛËÙÎÝÏÈÒÃÕß©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÒÑËÏÚÇÛÁÓÇÚ¦ÚÕßÇÖÄÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÒÁËÏÖÕßÕÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÝÁÍØÇÉËÚÎ¢ÄÔÏÙÙÇ®Â
ÕÑÄÍÑÕÒÚÏÝ§ËÑØÁÝ¤ßÞÁÝ®ÖÕß
ÛÇÆÓÇàËÕÕÆÙÑÏÔßÚÄÖÕßÛÇÆÓÇàËÕÕÆÙÑÏÔÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕß
ÌÇÔÚÇàÄÓÇÙÚËÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑ¦Î
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ!ÊËÔËÃÔÇÏÎÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÔÄÎÙÎËÃÔÇÏÕØËÇÒÏÙÓÄÝÎÇÒÎÛÏÔÂªÜÙÃÇÓÇÝÄÖÜÝ
ÒÁËÏ©ÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÖØÄàÇÚÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÔÇ¸ÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ¹
ÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÖÏÕÈÇÛÏ¦ËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÁÙÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇàËÏ
ÔÇÖØÕÈËÃÙËÕÓÕÒÕÍÃËÝ®
ÏÇÚÎÎÕßÒÃÕß®ËÑÊÄÒÏÝÕÞ×ØÕÝÖÕßÇÌÏËØ×ÔËÏÕ¦ÒÒÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÎÝ
ÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÏÒ¡ÏÙËÒÁÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂ
ÚÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏ

Πολιτική οντότητα

MELANIA AVANZATO

Ο διάβολος, ÒÁÔËÑØÆÈËÚÇÏÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ØÃÑßáÍÏ¦ØÑßÔÎÍ¦ËÏÓÏÑØÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÙÚÕØÃÇÝßÖÕÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
ÖÕßÓÁÔÕßÔÙßÔÂÛÜÝÙÚÕÎÓÃÌÜÝ
ÑÇÏÖ¦ÔËÑÄÔÚØÇ®ÄÖÜÝÓÇÝËÃÖË
ÙÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÕßÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÂ
ÇÒÒ¦àÕßÔÚÎÔÕÖÚÏÑÂÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÑßØÃÇØÞÎÇÌÂÍÎÙÎËÔÄÝÏÙÚÕØÏÑÕÆ
ÍËÍÕÔÄÚÕÝ
ÏÇÚÎÔÓËØÂÙÏÇÏ¦ÚÇÐÎ®ËÑÊ
ÄÒÏÝÖÕßÚÕßÞ¦ØÏÙËÚÕÈØÇÈËÃÕ
ÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ.VUJV\Y[
ÚÕÖÇØÇÚÂØÎÙËÙÚÇÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÚÕß¬Ù×ØÚÙÏÒÚÎÔÇÓÂÞÇÔÎÙÑÎÔÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ§ÁÈÏÒ
¬Ù¦ÓÖËØÒËÔÓÇÛÇÃÔËÏÍÏÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔßÙÚØÃÇËÔ×
ÖÇØÇÛÁÚËÏËÖÃÙÎÓÕÍËÆÓÇÙÚÕÔÖØÁÙÈÎÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕßqª¦ÏÞÏÕ¦ÞÏÓÌÕÔªÃÓÖËÔÚØÕÖÑÇÏÇÔÚÃÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÕÝÙÚÕ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÚßÖÏÑÄÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÙËÖØÕÑÇÒËÃÔÇÍØ¦ÉËÏÝÓÏÇÙ¦ÚÏØÇ
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆÑÜÓÏÑÄÓÏÇÚÁÒËÏÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÙÑÎÔÂ©ÚÇÔÚÎÔ
ÁÍØÇÉÇÓÇàÃÓË¦ÒÒËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÊËÃÞÔËÏÚÕÚÇÓÖËØÇÓÁÔÚÕ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÒÃÚÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÕØÃÑßáÍÏ¦ØÄÚÇÔÚÕÔÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙÚÕÖËØÏ-

Τα φασιστικά πλήθη
δεν είναι εξεγέρσεις
ή επαναστάσεις, είναι
άνθρωποι που καλούνται
να δοξάσουν έναν ηγέτη,
υπακούουν σε εντολές.

«Ο Παπαδιαμάντης ÐÓÑÑÌ³i¨ÌÇÑ³È¨ÑÚÉËÑ~ÒÉ{³iÉÜÜiw
{~Ê~{ËÑÑ¡ÐÜoÊÉ{¢uVÜÓÉ{ ¨Ë~ÈÍo{Ò¨

©ßáÍÏ¦ØÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÖÒÂÛÕÝ®ÜÝÖÕÒÏÚÏÑÂÕÔÚÄÚÎÚÇÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙßàÎÚÂÛÎÑËËÑÚËÔ×ÝÙÚÕÑËÔÚØÏÑÄÇÌÏÁØÜÓÇÚÎÝÎÝÏËÛÔÕÆÝÑÛÁÙËÜÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÇÖÄÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÑÇÏÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÑÚÏÓ¦ÄÚÏÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÇØÏÛÓÕÃ
ÚÕßÖÒÂÛÕßÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÎÔÑÇÞßÖÕÉÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕß¡ÏÙËÒÁÑÇÏÙÂÓËØÇÖÕßÚËÃÔÕßÔÔÇÐËÞÔÕÆÔÄÖÜÝÒÁËÏÄÚÏÚÕ
ÖÒÂÛÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝ
ÇÔÛØ×ÖÜÔËÃÔÇÏÎÎÓÕÑØÇÚÃÇ®
¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÓËÚÇÖÒÂÛÎ

ÖÕßÞËÏØÇÍÜÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÊÎÓÇÍÜÍÕÆÝ
ÑÇÏËÑÒÁÍÕßÔÇÑØÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝØÜÚ¦ÓËÚÕÔØÃÑßáÍÏ¦ØÕÕÖÕÃÕÝÙÖËÆÊËÏ
ÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÚÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄ®ÇÖÄÚÕ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ®ÖÒÂÛÕÝËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÖÒÂÛÕÝÖÕßÉÎÌÃàËÏÚÇÇÑØÇÃÇÑÄÓÓÇÚÇßÖ¦ØÞËÏÂÊÎÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÙÎ
¡ËÙÕÒÇÈËÃÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÓÁÙÕËÑÞÜØËÃÚÇÏÎËÐÕßÙÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÇ¦ÚÕÓÇÑÇÏÄÞÏÖÒÂÛÎËÃÔÇÏ
ÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕÔÚÄÚÎÚËÝ¬ÇÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÖÒÂÛÎÊËÔËÃÔÇÏ
ËÐËÍÁØÙËÏÝÂËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÊÕÐ¦ÙÕßÔ
ÁÔÇÔÎÍÁÚÎßÖÇÑÕÆÕßÔÙËËÔÚÕÒÁÝ
ÂÓËØÇÙÚÇ¸ ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ¹ÓÖÕØËÃ
ÔÇÖ¦ËÏÄÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÑÇÏÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏËÃÔÇÏÓÏÇÇÚÕÓÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÄÞÏ
ËÐÇÔÇÍÑÇÙÓÄÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖÕß
ÕØÃàËÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÖÒÂÛÕÝ®
¡ÂÖÜÝÄÓÜÝËÃÓÇÙÚËÙËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÖÕßÚÇÖÒÂÛÎÓÄÔÕÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏÑÇÏÇÌÕØÃàÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ"®ËÖÏÓÁÔÕßÓËÔÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÇÖÄÖØÏÔÚÏÝÏÊÁËÝÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÇØÔÕÆÓÇÙÚËÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÄËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝ©ÒÕÇßÚÄ
ÚÕÖÒÂÛÕÝÖÕßËÃÊÇÓËÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝÊËÔÁÞËÏ
ÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÊËÔÁÞËÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇÒÒ¦ÛÁÒËÏÓÏÇÙßÒÒÕÍÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÔÇÈÍËÏÇßÚÄÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇßÚ¦ÚÇÖÒÂÛÎËÃÔÇÏ
ÈÇÛÏ¦ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦®ÚÕÔÃàËÏ

Tην Κυριακή 2 Iουνίου μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

