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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

«Να τεθεί και θέμα
ηγεσίας», λέει και
κοιτάζει την έξοδο
Πρέπει να τεθεί θέμα
αλλαγής ηγεσίας στην
αποτίμηση του αποτελέσματος, αναφέρει
στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρόεδρος των Οικολόγων
Γιώργος Περδίκης, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όπως σημειώνει με δεδομένο ότι δεν πάει για
πέμπτη κοινοβουλευτική θητεία πρέπει να αναλάβει μια νέα ηγεσία έγκαιρα την προεκλογική εκστρατεία
για τις βουλευτικές εκλογές του
2021. Ο κ. Περδίκης επεσήμανε ότι
το παιχνίδι χάθηκε, όταν αποχώρησε
από το κάδρο ο Σενέρ Λεβέντ, «διότι
φάνηκε ότι πελαγοδρομούσαμε και
ότι καταλήξαμε τελικά στην συνεργασία με τη Συμμαχία Πολιτών, ως τη
μόνη προσφερόμενη συνεργασία
που είχαμε». Σελ. 8
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Μάχες στις ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
Στον Συναγερμό γίνεται λόγος και για έκτακτο συνέδριο, ενώ στο ΑΚΕΛ η κάλπη έβγαλε παραγοντισμό
Οι πρώτες δηλώσεις περί 6ης συνεχόμενης
νίκης στην Πινδάρου πάγωσαν τις μέρες που
ακολούθησαν, καθώς πλέον και δημόσια τίθεται ενώπιον του Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτημα
συζήτησης του 29,02% που κατέβασε τον

ΔΗΣΥ από το 37,75% των προηγούμενων ευρωεκλογών κατά 9%, καθώς και του τι δέον
γενέσθαι. Ηγετικά στελέχη θέτουν θέμα μέχρι
και έκτακτου συνεδρίου και άλλα ότι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο πρόεδρος του

κόμματος είναι οι επόμενες βουλευτικές. Στο
ΑΚΕΛ η περίοδος που ο κομματικός μηχανισμός ήταν αρκετός για να εκλεγούν οι εκλεκτοί
της Εζεκία Παπαϊωάννου φαίνεται πως έχει
παρέλθει. Ο αποκλεισμός Συλικιώτη, η φη-

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εκτόξευσε μεμιάς 60 δορυφόρους ο Μασκ

Σε επιφυλακή
το καλοκαίρι
λόγω Ερντογάν
Οι ελληνικές ανησυχίες για τις τουρκικές
έρευνες μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου,
η αποστολή του «Ορούτς Ρέις» και οι γεωτρήσεις είναι αυτά που ανησυχούν την Αθήνα.
Η Λευκωσία παρακολουθεί την τουρκική κινητικότητα και προσπαθεί να διεθνοποιήσει
τις θέσεις της. Η κυπριακή διπλωματία εστιάζει
στα δύο πιο ακραία περιστατικά, στην αποστολή του «Φατίχ» εντός της ΑΟΖ της Κύπρου,
αλλά και στα περιστατικά του Φεβρουαρίου
2018 που οδήγησαν στον ναυτικό αποκλεισμό
του οικοπέδου 3 της κυπριακής ΑΟΖ από το
τουρκικό ναυτικό. Σελ. 4

ΚΩΝΣTΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Προχωράμε στο ΓεΣΥ
έτοιμοι και ανοιχτοί
Προς όσους ζητούν
αναστολή ή αλλαγή του
Σχεδίου πριν το δουν
στην πράξη, η κυβέρνηση διαμηνύει διά του
υπουργού Υγείας ότι δεν έχει τέτοια
πρόθεση. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου
στην τελευταία συνέντευξή του
ώρες πριν η Κύπρος μπει στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία
της, απαντά σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα, διακηρύσσοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη
βέλτιστη λειτουργία του ΓεΣΥ, αλλά
ταυτόχρονα είναι ανοιχτή σε βελτιώσεις. Σελ. 10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Επίσημη πρώτη
με έντονες ανησυχίες
Η κοινή παραδοχή για προβλήματα τα
οποία δεν έχουν ξεπεραστεί για την
ομαλή εισαγωγή του ΓεΣΥ, προκαλεί
έντονες ανησυχίες για το μέλλον του
Σχεδίου. Τόσο στον δημόσιο χώρο της
υγείας όσο και ευρύτερα υποστηρίζεται ότι σειρά ζητημάτων θα δυσκολέψουν στην εφαρμογή του. Σελ. 15

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ

Οι Ελληνες είναι ένας
ταλαντούχος λαός
Η πρώτη γυναίκα πρύτανις της Σορβόννης Ελένη Αρβελέρ λέει ότι οι Έλληνες είναι ένας ταλαντούχος λαός,
αλλά με ελαττώματα, σημειώνοντας,
«το λάθος δεν είναι μόνο τα μνημόνια,
μας λείπει η ομαδικότητα». Σημειώνει,
επίσης, ότι θα πρέπει να μάθουμε να
ζούμε σε μία ευρωπαϊκή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Σελ. 15

μολογία για προώθηση υποψηφίων από συγκεκριμένα στελέχη, αλλά και οι μονοσταυρίες
κατέδειξαν πως το εκλογικό κοινό του κόμματος της Αριστεράς αποκτά τη νοοτροπία
άλλων αστικών κομμάτων. Σελ. 6 και 9

Οι πρώτες 100 ημέρες Μητσοτάκη

Η αρχή ισχυρή δομή γύρω από το γραφείο του πρωθυπουργού. Σελ. 17

Αυτοδυναμία Ν.Δ. - Επιβίωση ΣΥΡΙΖΑ
Το βράδυ της 23ης Μαΐου η SpaceX μετέφερε 60 δορυφόρους διαδικτυακών επικοινωνιών στο Διάστημα. Η εκτόξευση έγινε από τον σταθμό
της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Ήταν η τρίτη προσπάθεια εκτόξευσης, έπειτα από δύο απόπειρες που
τελικά αναβλήθηκαν. Τι προβλέπει το φιλόφοξο σχέδιο του εκκεντρικού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της SpaceX, Ελον Μασκ, ο οποίος πάντως
θέλησε να μετριάσει τις υπερβολικές προσδοκίες. Στη φωτογραφία με τη φίλη του μουσικό και παραγωγό Γκράιμς. Σελ. 23

Πιάνουν λιμάνι
και στη Λεμεσό
Ανάκαμψη της κρουαζιέρας
Ανακάμπτει ο τουρισμός της κρουαζιέρας.
Τέσσερις εταιρείες έχουν εντάξει και τη
Λεμεσό στα δρομολόγια του 2019-2021. Είκοσι κρουαζιερόπλοια προσέγγισαν το
λιμάνι Λεμεσού το 2018, αναμένεται ότι 31
κρουαζιερόπλοια θα το προσεγγίσουν το
2019 και 37 το 2020. Οικονομική, σελ. 4

Ποιος θα είναι
πρόεδρος Κομισιόν
Παζλ για δυνατούς λύτες
Υπό πρωτοφανείς συνθήκες μυστικότητας
βρέθηκαν οι 28 ηγέτες της Ε.Ε., την προηγούμενη Πέμπτη, για να αποφασίσουν
στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για
την εκλογή του νέου προέδρου της Επιτροπής και άλλων καίριων αξιωμάτων
της Ένωσης. Σελ. 21

Οι στόχοι και η στρατηγική των δύο κομμάτων ενόψει της 7ης Ιουλίου Σελ. 18

Η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα

Ο 40άρης που ήρθε από τον Εμφύλιο και
κυβέρνησε την Ελλάδα. Σελ. 19

Ετοιμάζεται για Κύπρο η JPMorgan

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ψηφος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα του τόπου

Η δημοκρατία

Στον δρόμο για την Κύπρο φαίνεται να
βρίσκεται ο τραπεζικός κολοσσός JP
Morgan Chase & Co, γεγονός που θα ενισχύσει την παρουσία τραπεζών που λειτουργούν ως ανταποκρίτριες των κυπριακών για συναλλαγές σε δολάριο. Σήμερα λειτουργούν στην Κύπρο η Citibank
και η The Bank of New York Mellon. Οι

διαδικασίες για κάθοδο και της JPMorgan,
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο,
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί το πότε θα κλείσει η συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ψήφο
εμπιστοσύνης προς τον τραπεζικό τομέα
της Κύπρου, ο οποίος έχει αποδείξει, ότι
είναι πολύ καθαρός. Οικονομική, σελ. 3

Ανθεκτική η Ευρώπη στην ακροδεξιά
Βαριά ήττα των Σοσιαλιστών στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
Τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα κυριάρχησαν
και το τσουνάμι που ανέμενε η Ευρώπη
από την ακροδεξιά δεν ήλθε τελικά, ανακουφίζοντας τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, ο κίνδυνος ακόμη ελλοχεύει, μιας και τα ποσοστά
της αυξήθηκαν ελαφρώς. Αύξηση σημείωσαν και τα ποσοστά των Πρασίνων, αφού
η νέα γενιά, που είχε χαρακτηριστεί απο-

λιτίκ, βρήκε διέξοδο στα κινήματα αυτά,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ερώτημα
τι τροφοδοτεί το κύμα υποστήριξής τους.
Σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων απομακρύνθηκε από τα κεντροδεξιά και κεντροαριστερά κόμματα, τα οποία γνώρισαν
σε ορισμένες περιπτώσεις βαριά ήττα,
όπως στη Γερμανία. Σελ. 22

Είναι θλιβερό όταν οι ηγήτορες μιας
πολιτείας δεν ανταποκρίνονται πλέον
στα κριτήρια της κοινής λογικής του
μέσου πολίτη. Είναι, ωστόσο, ανησυχητικό όταν η απάθεια των πολιτών
σε μια πολιτεία θέτει σε κίνδυνο την
ίδια τη δημοκρατία. Διότι αυτό που
έχει γίνει πλέον κανόνας σε όλες τις
μεγάλες δυτικές κοινωνίες είναι στις
εκλογές να μετέχει το ένα τρίτο ή και
λιγότερο του πληθυσμού εκείνου που
έχει δικαίωμα ψήφου. Την ίδια ώρα
προκαλεί αγανάκτηση το γεγονός ότι
ενώ οι πολίτες διά της ψήφου τους
στέλνουν σαφή μηνύματα προς τις
κομματικές ηγεσίες, αυτές κατά κανόνα
εφευρίσκουν δικαιολογίες για να αποφύγουν την όποια κριτική. Παραγνωρίζουν έτσι ότι η δημοκρατία δεν έχει
διλήμματα και πως πάντα μετά από
μια εκλογική διαδικασία απαιτείται η
καταφυγή στη βάση για ανανέωση της
εντολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Η αποκατάσταση της αρχαίας Παλμύρας
Ο Σύρος αρχαιολόγος Χουμάμ Σαάντ μιλάει στην «Κ» για τη δύσκολη προσπάθεια αποκατάστασης της πληγωμένης πόλης της Παλμύρας, λέγοντας χαρακτηριστικά «Η πόρτα είναι ανοικτή σε όποιον θέλει να βοηθήσει. Η πολιτιστική
μας κληρονομιά ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα». Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

«Ουζερί Τσιτσάνης» με τον Σταύρο Λούρα
Ο Σταύρος Λούρας μιλάει στην «Κ» για την παράσταση «Ουζερί Τσιτσάνης»
του Γιώργου Σκαμπαρδώνη που ανεβαίνει στο θέατρο Δέντρο, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα. «Δεν θέλω να μιμηθώ τον Τσιτσάνη, αλλά να μεταφέρω τι
αισθάνεται ο ήρωας μέσα από τον Σταύρο». Ζωή, σελ. 3

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο συγγραφέας Τέρι Μορτ μιλάει για τον Χέμινγουεϊ
Ο Τέρι Μορτ μιλάει στην «Κ» για το βιβλίο του «Ο πόλεμος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ», οπου περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τα πολεμικά γεγονότα από τις 6
Ιουνίου 1944, στην ακτή Όμαχα και από εκεί στην απελευθέρωση του Παρισιού έως το τελικό χτύπημα στη Γερμανία. Ζωή, σελ. 4

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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Ας φρόντιζαν

Η σχέση οργής Κωστάκη, Μύρωνα, Πόλυ
και το test drive των 6 στην Ευρωβουλή

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ένα από τα λαμπρά μυαλά
της Ευρώπης, ο «πατέρας» του θρυλικού Φάουστ, Γερμανός ποιητής
και φιλόσοφος Βόλφγκανγκ Γκαίτε (17491832), λέει ότι, «Ο έξυπνος άνθρωπος
αλλάζει γνώμη. Ο ηλίθιος ποτέ». Το
ζήτημα στην περίπτωση που εξετάζουμε, δηλαδή της συμμετοχής στις
εκλογές, είναι κατά πόσον ηλίθιοι είναι
εκείνοι που δεν πήγαν την περασμένη
Κυριακή να ψηφίσουν, δηλαδή το
55,01% τουτέστιν 352,698 εκλογείς ή
το 44,99% δηλαδή 288,483 εκλογείς,
μεταξύ των οποίων και ο γράφων. Θεωρώ… ότι προσωπικά δεν συγκαταλέγομαι μεταξύ των ηλιθίων καθότι
από την πρώτη στιγμή που είχα το δικαίωμα να ψηφίσω το έκανα, για να
έχω και το δικαίωμα να ασκώ κριτική
στην εκλεγμένη ηγεσία για τα κακώς
κείμενα. Κυρίως, όμως, για να έχω κάποια δυνατότητα (μπορεί και την ψευδαίσθηση) να διαμορφώνω τις πολιτικές
που αφορούν τη ζωή τη δική μου και
της οικογένειάς μου. Όλοι εσείς που
δεν πήγατε στο πλησιέστερο σχολείο
της συνοικίας σας να ψηφίσετε, δεν
έχετε το δικαίωμα ούτε καν να μιλάτε,
κατά τη δική μου αντίληψη. Το έχετε,
μάλιστα, εκχωρήσει σε εκείνο τον πολιτικό που αντιπαθείτε περισσότερο
απ’ όλους, διότι αν μαζεύατε τους φίλους σας και ψηφίζατε τον συμπαθέστερο όλων, ίσως ο αντιπαθής να μην
ήταν σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, υπουργός ή ακόμα και πρόεδρος.
Για να το κάνω πιο σκληρό για όσους
το Κούρεμα τους «έκοψε» τον λαιμό,
να υπενθυμίσω ότι αν οι απέχοντες
ψήφιζαν, ίσως οι βουλευτές μας τότε,
το 2013, να αποδέχονταν την πρόταση
που είχε φέρει στη Βουλή ο τότε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ως συμβιβασμό, για ένα εφάπαξ κουρεματάκι
του 15,6% και ήταν take it or leave it.
Αλλά οι βουλευτές μας επηρεασμένοι
από το «όχι» του δημοψηφίσματος
σκέφτηκαν να πούνε ένα ηρωικό όχι
και στο Γιούρογκρουπ, το οποίο ωστόσο ενθυμούμενο προφανώς το απόφθεγμα του Γκαίτε, μας κούρεψε τότε
σύριζα. Είναι μεν απίστευτο, είναι δε
αληθινό. Ωστόσο, από τότε παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι τόσο στη Βουλή
όσο και στην κυβέρνηση παρά τις

εκλογικές αναμετρήσεις, το 2014 (ευρωεκλογές), το 2016 (βουλευτικές).
Και εσείς φυσικά θα μου πείτε: «Είδες
έξυπνε τίποτα δεν άλλαξε».
Κι όμως άλλαξε. Από το 2014 και
το 2016 μεγάλωσε η αποχή και μίκρυνε
η δυνατότητά μας να αλλάξουμε τα
πράγματα. Τώρα, τι κατάλαβα εγώ που
ψήφισα; Ότι η μειοψηφία που ψηφίζει
μπορεί και να στέλνει μηνύματα. Στο
ΔΗΣΥ για παράδειγμα, οι 9.500 μονοσταυρίες εκτόξευσαν τον Λουκά Φουρλά στην Ευρωβουλή και οι Συναγερμικοί που δεν ήθελαν να ψηφίσουν
άλλο κόμμα έστειλαν σαφές, κατά την
εκτίμησή μου, μήνυμα στην ηγεσία
του κόμματος. Άλλο ένα μήνυμα ήταν
ότι η τρύπα στο κομματικό μαντρί
(κόκκινο, βένετο και πράσινο) ολοένα
και μεγαλώνει. Ακόμα και στο κομμουνιστικό μαντρί, όσο κομμουνιστικό
μπορεί να χαρακτηριστεί επί της ουσίας
το ΑΚΕΛ, οι άνωθεν οδηγίες δεν
ισχύουν πια. Τα πανίσχυρα στελέχη
δεν νιώθουν πλέον την εγγύηση για
τη σίγουρη καρέκλα. Έτσι ο πολυπράγμων στα ευρωπαϊκά σαλόνια Νεοκλής Συλικιώτης έμεινε εκτός νυμφώνος. Ακόμα, ως εκ θαύματος και διά
τον φόβο της εμφάνισης της ημικατεχόμενης Κύπρου στα ευρωπαϊκά
σαλόνια με ακροδεξιό βουλευτή, λειτούργησαν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του κόσμου και την έκτη
έδρα πήρε η ΕΔΕΚ αντί του περιαλειφόμενου δημοσκοπικά ΕΛΑΜ.
Εξάλλου η ανάληψη έδρας στο Ευρωκοινοβούλιο από έναν Τουρκοκύπριο
που ψηφίστηκε συντριπτικά από Ελληνοκύπριους, στέλνει ευτυχώς στην
Ευρώπη ένα σαφές μήνυμα, που λογικά
θα πρέπει η πολιτική μας ηγεσία να
το έχει καρφιτσωμένο στο πέτο της,
όποτε βρίσκεται σε διεθνή φόρα. Για
τα άλλα , όπως λέει και ο Κωνσταντίνος
Καβάφης, «είν’ η συνείδησίς μου ήσυχη
για το αψήφιστο της εκλογής. Βλάπτουν
κ’ οι τρεις τους την Συρία το ίδιο. Aλλά,
κατεστραμένος άνθρωπος, τι φταίω
εγώ. Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ.
Aς φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. Μετά
χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν»… Δεν
είναι αργά, ω κομματικοί θεοί, να φροντίσετε!

paraschosa@kathimerini.com.cy

Τέτοια έκπληξη από το Ανώτατο σίγουρα δεν

την περίμενε ο Κωστάκης. Ούτε λίγο, ούτε
πολύ οι Ανώτατοι του έριξαν όχι... ροτσιά, αλλά κοτρώνα, λέγοντάς του πως καταχράστηκε την διαδικασία (κάποιοι διαβάζουν ξεκάθαρα εξουσία) στην τρίτη ποινική υπόθεση
της Τράπεζας Κύπρου με κατηγορούμενο
τον Ανδρέα Ηλιάδη. Την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο υπό την ιδιότητά του ως
Εφετείου απέρριψε την έφεση του γενικού
εισαγγελέα στην απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με την οποία αθωωνόταν ο
Ανδρέας Ηλιάδης. Το Εφετείο αποδέχθηκε
την απόφαση του Κακουργιοδικείου και υπέδειξε στον γενικό εισαγγελέα πως ο Ηλιάδης
διώχθηκε σε δύο προηγούμενες υποθέσεις
και δεν τέθηκε το θέμα αλλοίωσης πρακτικού για το οποίο κατηγορήθηκε στην 3η ποινική της Τράπεζας Κύπρου. Επιπλέον, επέκρινε τον γενικό εισαγγελέα για κατάχρηση
διαδικασίας.
Το τελευταίο ίσως αφορά κυρίως τις σχέ-

σεις των ανωτάτων με τον γενικό, σχέσεις
οργής τους τελευταίους μήνες και μάλλον
και για τους ερχόμενους. Εκείνο που ενδιαφέρει την κοινή γνώμη είναι το αποτέλεσμα:
Ο Ανδρέας Ηλιάδης και ο Γιάννης Κυπρή της
Τράπεζας Κύπρου έχουν αθωωθεί τελεσίδικα για όσα κατηγορούνταν. Όχι ότι θέλαμε να
καταδικαστούν οι άνθρωποι, εάν είναι
αθώοι. Με την πρωτοβουλία του Κωστάκη
όμως θεωρήσαμε πως υπήρχε όντως «υπόθεση». Με την απόφαση του Εφετείου ανακαλύψαμε άλλη μια φορά πως «δεν έχουμε
υπόθεση»...

Οι κάτοικοι που έχουν ξεσηκωθεί ζητούν

θα είναι το νέο επεισόδιο που θα παιχτεί
στην «ολέθρια σχέση» Κωστάκη, Μύρωνα,
Πόλυ...
Άλλος ένας πονοκέφαλος για τον Healthy

Αρκετά από τα σχόλια που κατέκλυσαν τα

που επιμελώς ασχολείται με όλα, από τα
προβλήματα της ΑΗΚ και τις επαφές με τους
συντεχνιακούς γενικώς, μέχρι το ΓεΣΥ, την
αντικατάσταση του Ιωνά και την προώθηση
της μεταρρύθμισης για τη δικαιοσύνη, τις
προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ, τη νέα
ευρωπαϊκή ηγεσία, το ενεργειακό και ό,τι
βάλει ο νους του ανθρώπου...
Το νέο πρόβλημα δεν είναι και τόσο νέο. Είναι παλιό που είχε κοιμηθεί. Για λίγο. Αναφέρομαι στις προκλήσεις των Τούρκων στη Δένεια. Η κατάσταση να γίνεται όλο και πιο σο-

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα έθεταν και το ερώτημα τι θα πράξει ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ κι αν θα καταγγείλει στην Ευρωβουλή την νέα τουρκική πρόκληση. Ωστόσο, βρίσκω άδικα τα σχόλια αυτά, αφού ο κύριος
Άντρος ξεκαθάρισε πως ο Νιαζί θα ακολουθεί την πολιτική του ΑΚΕΛ. Το ερώτημα
έπρεπε να τεθεί σωστά: εάν το ΑΚΕΛ προτίθεται να καταγγείλει στην Ευρωβουλή τις
τουρκικές προκλήσεις.

Το μόνο ενδιαφέρον πια είναι να δούμε ποιο

Και για να είμαι πιο δίκαιος όχι μόνο το

ΑΚΕΛ, αλλά όλα τα κόμματα, και οι έξι ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν την Κυπριακή
Δημοκρατία. Κάποιος, πάντως, υποστήριξε
πως εάν πραγματοποιηθεί σύσκεψη των
«έξι» για το θέμα θα αποτελέσει στην ουσία
και ένα test drive για το τι θα ακολουθήσει
στη συνεργασία τους.
Σε ποιο κόμμα φαίνεται να υπάρχει μεγάλο

«πρόβλημα» για την ανάθεση καθηκόντων
σε στέλεχος που δεν κατάφερε να εκλεγεί
στο Ευρωκοινοβούλιο; Αληθεύει ότι ο υποψήφιος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με την
εξέλιξη και ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις της
ηγεσίας του κόμματός του;
Όπως μου ανέφερε πηγή μου, πολύ πρόσφατα ο ίδιος ανέφερε σε στελέχη του κόμματός του «μου το έλεγαν και δεν το πίστευα
ότι θα μπορούσαν να με πολεμούν εντός
τους κόμματός μας». Η ίδια πηγή μου υποστηρίζει πως η πρώτη πρόταση που έγινε
στον υποψήφιο για ανάληψη κομματικού πόστου δεν τον ικανοποίησε και το θέμα επανεξετάζεται. Ωστόσο, η πικρία και ο θυμός δύσκολα θα καταλαγιάσουν, απ’ όσα ακούω.
Κάποιοι μάλιστα φοβούνται επανάληψη φαινομένων που ζημίωσαν το εν λόγω κόμμα.
ΚΟΥΪΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός φέρεται να

είπε (ξανά) σε φίλο του πως αμφιβάλλει εάν
θα υπάρχει το κόμμα του μέχρι τις βουλευτικές εκλογές;

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

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Η γερμανική πρωτεύουσα
υπεδέχθη σήμερον με εξαιρετικήν θερμότητα και μεγαλοπρέπειαν τον Αντιβασιλέα Παύλον της Γιουγκοσλαυίας
και την σύζυγόν του πριγκίπισσαν Ολγαν. [...] Οποία
σημασία αποδίδεται εν Βερολίνω εις τας φιλικάς γερμανο-γιουγκοσλαυικάς σχέσεις συνάγεται σαφώς από
τας εξωτερικάς εκδηλώσεις της επισήμου
επισκέψεως ταύτης. [...]
Την μεσημβρίαν όλα τα
καταστήματα και όλαι
αι επιχειρήσεις έκλεισαν. Επίσης έκλεισαν
τα σχολεία. Από της μεσημβρίας, εκατοντάδες
χιλιάδων Βερολινέζων συνέρρευσαν εις τας οδούς από
τας οποίας διήλθεν η πομπή των επισήμων οχημάτων
διά να μεταβή από του σταθμού εις το ανάκτορον «Μπελ
Βυ». [...] Τριάκοντα χιλιάδες άνδρες των αστυνομικών
σωμάτων διετέθησαν διά την τήρησιν της τάξεως. Προ
των ανδρών δε αυτών είχον παραταχθή αποσπάσματα
στρατού, σχηματίζοντα ζώνην. Η συνοδεία των αυτοκινήτων των επισήμων διήλθεν αργά μεταξύ των εκατέρωθεν
της οδού συγκεντρωμένων μυριάδων Βερολινέζων, οι
οποίοι προέβησαν εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις.
«ΘΕΤΙΣ»: Βαθυτάτη συγκίνησις κατέχει τους αγγλικούς
ναυτικούς κύκλους και την δημοσίαν γνώμην διά την
τύχην του νεοτεύκτου υποβρυχίου «Θέτις», το οποίον
καταδυθέν περί ώραν 13.30΄, εις απόστασιν 50 μιλίων
από του Λίβερπουλ και εις τα ανοικτά του Μπύρκενχεντ,
όπου εξετέλει δοκιμάς, δεν εθεάθη έκτοτε ενώ έπρεπε να
ανέλθη εις την επιφάνειαν την 16.30΄ ώραν, θεωρείται
δε ως βυθισθέν.

βαρή και επίφοβη. Οι κάτοικοι τα έχουν και
με τους Τούρκους που τους κλέβουν τη σοδειά και με τα Ηνωμένα Έθνη που αδυνατούν να τους σταματήσουν, αλλά και με την
Κυπριακή Δημοκρατία που αδυνατεί να τους
προστατεύσει. Ακούω πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης αφιερώνει χρόνο στο θέμα, ωστόσο, η λύση εξαρτάται κυρίως από τον τουρκικό στρατό.
την έκδοση διαταγμάτων σύλληψης των
Τουρκοκυπρίων που εισήλθαν στα χωράφια
τους και αρπάζουν τη σοδειά τους.
Πολιτικός που άκουσε το αίτημά τους απάντησε αυθόρμητα: «Περιμένετε πρώτα να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης για το πλήρωμα του Πορθητή»...

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

26.V.1939

«Μα εμείς πάμε για να υπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ή για να κάνουμε test drive;»

1

Στις δεσμεύσεις. Ο σύνδεσμος Αρα-

χτών στα Καφέ Λευκωσίας με ανακοίνωση εξαγγέλλει απεργία και θα απέχει
από τους χώρους εργασίας στους καναπέδες των Starbucks, Costa Coffee, Cafe
Nero. Αναμένουν κάλεσμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσουν
την εφαρμογή των συμφωνημένων.

2

Στον Άγιο. Αν κάποιος περάσει από

το Προεδρικό Μέγαρο αυτές τις μέρες θα δει πως εκτελούνται εργασίες.
Τους ενημερώνουμε πως είναι για την
κατασκευή του ναού του Άγιου Παντελεήμονα. Του επισήμου πλέον αγίου της
προεδρίας.

3

Στην υγεία. Η στήλη οφείλουμε να

πούμε πως τώρα δικαιώνεται με την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Τυχαία αποκαλούμε τον Νίκαρο «Healthy»;

4

Στη νίκη. Οι έξι συνεχόμενες νίκες

ήταν μεγάλο statement από πλευράς
του Υψηλού Μικρού. Αν βάλει μέσα και
τα πρωταθλήματα του Κούμα στον ΑΠΟΕΛ πάνε σε δεκατρείς οι νίκες. Αυτό που
λέμε στις κρίσεις να είμαστε δημιουργικοί. Και να μην χάνουμε το χιούμορ μας.

5

Στους κουβαλητούς. Ο άλλος νικη-

τής πάντως είναι ο Άντροκ. Άμα δεν
ξεκολλάς από το 25% με τον ΔΗΣΥ στα
πατώματα, δύσκολα τα πράγματα, σύν-

Τώρα που τα συμφωνήσαμε ας πάμε όλοι μαζί να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Παντελεήμονα.

τροφε. Εννοώ για αυτούς που σε «πιέζουν» για να παραμείνεις.

6

Στο επιτροπάτο. Το οποίο έπιασε πά-

το, με τη μη εμφάνιση του επιτρόπου
σε έστω και μία εκδήλωση για τις ευρωεκλογές. Για το γαμώτο, βρε παιδί μου.

7

Στην απώλεια. Έχασε που λέτε η Ευ-

ρώπη τον Νεοκλή και την Ελένη. Κλάμα στην αριστερά που δεν θα έχει τον

επαναστάτη με βλέμμα του δολοφόνου.
Κλάμα και ο Γιάννος Χαραλαμπίδης που
δεν ξέρει ποιος θα τον πληρώνει πλέον
για να μας προστατεύει από τις επιβουλές των Τούρκων στας Ευρώπας.

8

Στου νικητές (1). Στην Κύπρο ο Περ-

δίκης, ο οποίος σε μια σπάνια τοποθέτηση για Κύπριο πολιτικό παραδέχτηκε ήττα και θέτει ο ίδιος θέμα για αντικατάστασή του.

9

Στου νικητές (2). Στην Ελλάδα ο Αλέ-

ξης μετά την ήττα με 9 μονάδες αποφάσισε να σταματήσει τις πολιτικές αλχημείες και να αρχίσει να πακετάρει επιστρέφοντας στην Κυψέλη, με το καλό.

10

Στους ηττημένους. Προφανώς και

δεν βρέχει στους 40 βαθμούς,
αγαπητοί μου σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ. Μας φτύνει ο λαός και αν συνεχίσετε έτσι θα μας
κάνει και πιπί στις επόμενες.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Κύπρος και Ελλάδα στα αμερικανικά σχέδια
Σκληρό διπλωματικό παζάρι ΗΠΑ-Τουρκίας με επίκεντρο τους S-400 και τα F-35 για τη μεσογειακή πτέρυγα του ΝΑΤΟ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την ανάδυση νέων διπλωματικών
και αμυντικών ισορροπιών στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
καταγράφει με μεγάλη προσοχή η
τουρκική πρωτεύουσα και δίνει
μεγάλη σημασία στη συζήτηση
που διεξάγεται στον άξονα στον
Ουάσιγκτον-Μόσχας-Άγκυρας σχετικά με τη νέα γενιά μαχητικών
αεροσκαφών τύπου F-35 και των
ρωσικών πυραύλων τύπου S-400
που σχεδιάζει να αποκτήσει η Τουρκία παρά τις μεγάλες ενστάσεις
της αμερικανικής πλευράς. Η τουρκική πλευρά συμπεραίνει ότι τα
νέα οπλικά συστήματα που τοποθετούν οι δυτικές δυνάμεις στην
Ανατολική Μεσόγειο έρχονται να
επηρεάσουν την τροπή των εξελίξεων σε πολλά πεδία.
Σε Αδριατική, Αιγαίο, Ανατολική
Μεσόγειο και Αραβική Χερσόνησο,
οι δυνάμεις της Δύσης πραγματοποιούν κινήσεις και ελιγμούς με
απώτερο στόχο την αναχαίτιση
των αντίπαλων δυνάμεων. Τα F35 και τα S-400 διαδραματίζουν
καθοριστικής σημασίας ρόλο στο
μεγάλο διπλωματικό παζάρι που
στήνεται στην περιοχή. Τη στιγμή
που ο Τούρκος υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο οποίος παρακολουθεί
με μεγάλη προσοχή την ανάδυση
νέων ισορροπιών στην περιοχή,
αφήνει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να καθυστερήσει η τελική
παράδοση των S-400 στη χώρα του.
Σύμφωνα με νέα τουρκική έκθεση
τα F-35 τοποθετούνται στην καρδιά
των νέων σχεδιασμών του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιοχή.
Τα νέα υπονοούμενα του Χουλουσί Ακάρ έρχονται τη στιγμή
που Άγκυρα και Ουάσιγκτον διε-















Ο Τούρκος υπουργός
Εθνικής Άμυνας αφήνει
να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να καθυστερήσει
η τελική παράδοση
των S-400 στη χώρα του.

Η Βρετανία θα αποκτήσει
συνολικά 138 μαχητικά
νέας γενιάς, τα οποία
θα υποστηρίξει με δύο
νέα αεροπλανοφόρα,
το «Queen Elizabeth»
και το «Prince of Wales».

ξάγουν εντατικές, μυστικές διαπραγματεύσεις για το ζήτημα των
S-400.

Τα F-35 σε Αιγαίο και Κύπρο

Νέα ανάλυση του τουρκικού
κέντρου στρατηγικών μελετών «Orsam» δείχνει ότι με την ανάπτυξη
των F-35 στη Μεσόγειο, οι ΗΠΑ
έρχονται να ενισχύσουν τη μεσογειακή πτέρυγα του ΝΑΤΟ και της
δυτικής συμμαχίας, παρέχοντας
στη συμμαχία των ΗΠΑ πολύ μεγάλες ικανότητες στους αιθέρες
της Μεσογείου, με την Ουάσιγκτον
να επιχειρεί να διαιωνίσει τον ηγεμονικό ρόλο της στην ευρύτερη
περιοχή.
Η έκθεση του «Orsam» σχετίζει
την παραπάνω κίνηση της Ουάσιγκτον με τις εντατικές διαβουλεύσεις στο ζήτημα των S-400, που
η αμερικανική πλευρά θεωρεί μέγιστη απειλή για τα αμερικανικά
και συμμαχικά συμφέροντα στην
Ανατολική Μεσόγειο, αφού πιστεύει
ότι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα
θέτει σε κίνδυνο τόσο τα F-35 όσο
και τα στρατηγικά μυστικά του ΝΑΤΟ. Η τουρκική έκθεση τονίζει ότι
οι ΗΠΑ προσεγγίζουν τα F-35 ως
ένα νέο είδος διπλωματικό εργαλείο
άσκησης πίεσης στις χώρες της
περιοχής. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι
που αφορά την Κύπρο, η έκθεση
του «Orsam» υπενθυμίζει ότι στις

Η τουρκική έκθεση τονίζει ότι οι ΗΠΑ προσεγγίζουν τα F-35 ως ένα νέο είδος διπλωματικό εργαλείο άσκησης πίεσης

στις χώρες της περιοχής.

Ισραήλ και Αραβική Χερσόνησος
Η τουρκική έκθεση αφήνει να εν-

νοηθεί ότι αποκλείοντας την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 και
αναπτύσσοντας στόλο των νέων
μαχητικών σε Ιταλία, Ελλάδα και
Κύπρο, οι ΗΠΑ ενορχηστρώνουν
νέα σχέδια για να πλήξουν τα σχέδια και τα συμφέροντα των ανταγωνιστών τους, κυρίως της Ρωσίας
και του Ιράν. Το ένα σκέλος αυτού
του σχεδίου αφορά το Ισραήλ και
την Αραβική Χερσόνησο. Σε μια
περίοδο που η Ουάσιγκτον φτάνει
στα πρόθυρα ανοιχτής αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη, το Ισραήλ

έχει ήδη στην διάθεσή του 14 αεροσκάφη F-35. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνομιλούν με Τελ
Αβίβ και Ουάσιγκτον για την ανάπτυξη του δικού τους στόλου F-35.
Παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Σαουδική Αραβία. Σε γενικές γραμμές η έκθεση του «Orsam» συμπεραίνει ότι ο φάκελος
των F-35 μετεξελίσσεται σε ένα διπλωματικό παιχνίδι που αφορά τα
ζωτικής σημασίας τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή Αδριατικής-Αιγαίου, στην Κύπρο και στη
Μέση Ανατολή.

αρχές του Απριλίου το Υπουργείο
Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας
ανακοίνωσε ότι εντός του 2019
αναμένεται η άφιξη των νέων F35B στην βάση του Ακρωτηρίου.
Η Βρετανία θα αποκτήσει συνολικά
138 μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς, τα οποία θα υποστηρίξει με
δύο νέα αεροπλανοφόρα, το «Queen
Elizabeth» και το «Prince of Wales».
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα δημιουργεί τα δικά της σχέδια για την
απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
τύπου F-35. Η τουρκική έκθεση τονίζει ότι το νέο σχέδιο της Ελλάδας
αποτελεί τη φυσική συνέχεια της
προσπάθειας της Αθήνας για την
ανανέωση του στόλου μαχητικών
αεροσκαφών, μετά την κρίση των

Ιμίων. Την ίδια περίοδο, εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια της Αθήνας
για την απελευθέρωσή της από την
αμερικανική αγορά των πολεμικών
αεροπλάνων.
Τα ελληνικά σχέδια δέχθηκαν
ισχυρό πλήγμα την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων και κυρίως
κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης. Ωστόσο, στη συνέχεια, παράλληλα με τη μικρή βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης της χώρας, το ελληνικό Πεντάγωνο εστίασε την προσοχή του στον εκσυγχρονισμό των F-16. Με τα υφιστάμενα προγράμματα, η Ελλάδα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής αυτών
των αεροσκαφών μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 2040. Παράλληλα,
η τουρκική έκθεση τονίζει ότι η
Άγκυρα έχει στη διάθεσή της πληροφορίες που θέλουν την Αθήνα
να σχεδιάζει την απόκτηση 15 με
20 μαχητικών τύπου F-35. Μαζί με
τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη των F35 σε Κύπρο και Ελλάδα, η τουρκική
έκθεση τονίζει ότι στην παρούσα
φάση η Ιταλία έχει αποκτήσει τα
συγκεκριμένα αεροσκάφη, τα οποία
πρωτοεμφανίστηκαν στον ουρανό
της Πελοποννήσου, πριν από λίγες
εβδομάδες, στο πλαίσιο διεθνούς
αεροπορικής άσκησης, που διοργάνωσε η ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
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Σε επιφυλακή
λόγω αστάθειας
και κινήσεων
Ερντογάν
Πολλά τα μέτωπα εν μέσω καλοκαιριού
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε συνθήκεςÇÖÄÒßÚÎÝËÖÏÌßÒÇÑÂÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ¦ÖÇÔÚËÝÕÏßÖÎØËÙÏÇÑÕÃ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÙÚÇßÖÕßØÍËÃÇÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÑÇÏÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÛ×ÝÕÏ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇØÇÍÊÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙËÄÒÇÚÇÓÁÚÜÖÇÖÕßÌÁØÔËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔßÉÎÒÄÚÇÚËÝ©ÏËÑÒÕÍÏÑÁÝËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÙØÇÂÒÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÙÚÇÛÂËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÙÞÁÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÍÑßØÇÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÛ×ÝÚÇ
ÙÂÓÇÚÇÍÏÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÛÁØÕßÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÖÏÓÁÔÕßÔ©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÊËÔËÃÔÇÏËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÍØÇÓÓÏÑÁÝÑÇÏËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÙËÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÑÇÚ¦ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÏÙÁØÞËÚÇÏÙË
ÊÆÙÑÕÒËÝÓÁØËÝ
²ØÕÔÏÑ¦ÕØÄÙÎÓÇËÃÔÇÏÎ Î
ÕßÔÃÕßÄÚÇÔÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÖØÕÁÊØÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏ
ªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÕß.ÙÚÕ¬ÄÑÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÕ
ÕÆÒÏÕÝÄÚÇÔÕÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔÍÑßØÇ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ×ÙÚËÎÖØÕÓÂÛËÏÇ
:ÔÇÍÃÔËÏÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔÙßÓ-

ÈÇÚÂ®ÓËÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý-ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÇÔÛÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÙËÙÞËÊÄÔÇÖÄÒßÚÎ
ÇÖÄÑÒÏÙÎÇÖÄÄÙÇÖØÕÜÛËÃÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚ
ÑÇÏËÔÚ¦ÍÜÔÕÈ¦ÙËÏÚÜÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÜÔÙÚÄÞÜÔÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÔÚÏÛÁÚÜÝËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ
§ÕÁÓÈØÏÕÒÂÍËÏÚÕÄØÏÕËÖÏÈÕÒÂÝÑßØ×ÙËÜÔÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇÚÎÔ
ÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÎÝ
ÓËØÏÑÂÝ*((;:(¦ÔÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÑÇÏÕÏÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÚÕ
ÇØÍÄÚËØÕÁÜÝÚÄÚËÙËÑ¦ÖÕÏÇÌÄØÓÕßÒÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ
ÛÇÖÏÁÙËÏÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÇØ¦ÚÎÔÖØÕÌÇÔÂÇÖÄÑÒÏÙÎ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑÇÏÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÙËÇØÑËÚ¦ÙÎÓËÃÇÙÚÎ
¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÕßÑÕÒÃÍÕÏÁÓÖËÏØÕÏ
ÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÚÇÆÚÏÙÎÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÕÇÔËÒËÆÛËØÕ®ÖØÄÚßÖÕÖÕßËÖÏÑØÕÚËÃÑÇÏÕÑ
¬ØÇÓÖÓÁÙÜÚÕßÚÏÈ¡Ö¦ÔÕÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙË
ÁÔÇÔÇÑÄÓÎÙÆÓÓÇÞÕÑÇÚ¦ÚÎÝÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝÇÙÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ

Η Αθήνα παρακολουθεί
ÏÇÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÕÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÇÔÎÙßÞÃËÝÄÖÜÝÇÔÚËÒÏÑ¦Î¬ÕßØÑÃÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÙËÏÙÓÏÑ×Ô
ËØËßÔ×ÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓËÚÇÐÆªÄÊÕß
ÑÇÏ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÑÇÚ¦ÚÕÔÓÂÔÇÆÍÕßÙÚÕßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔ

Η Λευκωσία Ñ¨Ñ~ÜÈÚÉËÌÜiÑÈ³Ê³i~{i³{~Ì³i³ÑÐÉÉÖÜoiÑiÈTËÑ~Ñ{¨ÑÚÉËÑÙ{ÉÚ{ÊÉ{³{ØÚÓÉ{Ø³iØ ~È¨{Ñ~ÊÙ{ÜÐÑ³ËÑÉ³{ÒÇÉ{
³ÑÙÖ{Ñ~¨ÑËÑÉ¨{³Ñ³{~ÒV³iÑ³ÜÊ³Èt'Ñ³ËTuÉ³ÌØ³iØå$=³iØÖ¨ÈVÑÜÜÒ~Ñ{³ÑÉ¨{³Ñ³{~Ò³È'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸ÆdÈÙÊoiÑ³
ÑÈ³{~ÌÑ~ÜÉ{ÐÌ³È{~ÓÙÈ´³iØ~È¨{Ñ~ÊØå$=ÑÌ³³È¨~{~ÌÑÈ³{~Ì

Οι ελληνικές ανησυχίες
για τις τουρκικές
έρευνες μεταξύ Ρόδου
και Καστελλόριζου,
η αποστολή του «Ορούτς
Ρέις» και οι γεωτρήσεις.
ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÔÎÊËÊÕÓÁÔÎÇÒÒÇÍÂÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄ
ÚÏÝÕßÒÃÕßÑÇÏÁÖËÏÚÇÚØÕÖÕÖÕÏËÃÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÑÇÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÛÂÔÇÝ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÙËÝÇÙÑÂÙËÏÝÚÄÙÕ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÎÞØÂÙÎ
ßÖÕÈØßÞÃÜÔÑÇÏÓÕÔ¦ÊÜÔÖÕßËÏÊÏÑËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÇÚßÞÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÖÕÚËÒËÃËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ

ÄÚÏÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÁÚÕÏÕß
ÚÆÖÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ËÐËÒÏÍÓÁÔËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÊÏÇÛÁÚËÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÑÇÏÓÄÔÕÔÚÕÚÕßØÑÏÑÄÔÇßÚÏÑÄ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÍÑßØÇÖØÕÞÜØ¦
ÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÏÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÖÕÚËÒËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÎÞØÂÙÎ
ÚÎÝ9V^HU5VY^H`®ÓÏÇÝÐÁÔÜÔ
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÓËÁÊØÇÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÖÒÜÚÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÍÏÇÍËÜÚØÂÙËÏÝ
ËÔÚÄÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÛÇ
ÖØÕÒ¦ÈÕßÔÔÇÙÚËÃÒÕßÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÚØÃÚÕÖÒÜÚÄ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÕÚÕßØÑÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚÕÏÇÈÕÆà®ÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÕßÔÃÕßÍÏÇ
ÚÕÔÊÂÓÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ
ÂÛÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÞÇØÚÃ®ÍÏÇÇØÍÄÚËØÇÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ¬ÕÑÄÓÓÇÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔ
ÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÕËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÎÓÕÙÃÜÝÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕß ªÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÄÙÜÖÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔàÎÚÕÆÔÇÔÇÑÂØßÐÎÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ©ÑÇÏ

ÑÇÚÇÙÑËßÂÓËÍ¦ÒÎÝÔÇßÚÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÙÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇ¬ÕÊËÆÚËØÕÇÃÚÎÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÜÙÚÄÙÕÚÕÖØ×ÚÕÛÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÖÏÛÇÔÄÔ©Ï
ÏÊÁËÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÔÙÚÎØÏÍÓÁÔËÝÙË
ËÏÙÎÍÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÙßàÎÚÏÕÆÔÚÇÏÖÕÒÆ
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦©ÖÜÝÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔ
ØÜÙÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ:ÙÚÇÔÄÚÏÇ
ÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝÔÇÚÕÒÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÎÕÖÕÃÇÛËÜØËÃÚÇÏÕÑØÃÙÏÓÕÝÑØÃÑÕÝÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÓËÚÕÙØÇÂÒÞ×ØËÝÖÕßÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÊÏ¦ÑËÏÔÚÇÏ¶ÑÇÚ¦ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎ¶ËÞÛØÏÑ¦ÁÔÇÔÚÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ËßÑÜÙÃÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÄÒÎÇßÚÂ
ÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÓËËÆÒÕÍÎÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÎÝÔÇÛÜØÇÑÏÙÚËÃÁÔÇÔÚÏÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ÊÏËÛÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝËÓÏÇ
ÑÃÔÎÙÎÇÔÇÒÕÍÏÑÂÖØÕÝÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÚÕÖØÜÃÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÑÒÂÛÎ-

ÑÇÔÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕÏÖØÁÙÈËÏÝ
ÄÒÜÔÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇÍÏÇÔÇ
ËÔÎÓËØÜÛÕÆÔÇÖÄÚÕÔÍËÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂ¬¦ÙÕ¬àÏ×ÔÎÍÏÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÇÖËÏÒ×ÔËÌÄÙÕÔ
ÇßÚÁÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÑßÖØÏÇÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇËÙÚÏ¦àËÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙÚÇÊÆÕÖÏÕ
ÇÑØÇÃÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕß¢ÇÚÃÞ®ËÔÚÄÝÚÎÝ©ÚÎÝ ÆÖØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕß
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔ
ÙÚÕÔÔÇßÚÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÕßÕÏÑÕÖÁÊÕßÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÇÖÄÚÕ
ÚÕßØÑÏÑÄÔÇßÚÏÑÄÊÏËÐÇÍÜÍÂÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×Ô
ÇÙÑÂÙËÜÔÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÙËÔÇØÃÜÔÓË
ÖÕÒßËÛÔÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÙÚÕÔÇÁØÇÑÇÏÙÚÎÔ©ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÛßÓÃÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔËÚÇÃØÜÔ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÏÚÜÔÙØÇÎÒÏÔ×Ô
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÁÙÚÜÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

ΑΠΟΨΗ

Το άλλο χρώμα στον χάρτη σε Ξάνθη - Ροδόπη
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ*

Οπως ÑÇÏÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÁÚÙÏÑÇÏÚÕ ÕÏÔÕÓÕÃ
¦ÔÛÎÝÑÇÏªÕÊÄÖÎÝËÃÞÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÞØ×ÓÇÙÚÕÔÞ¦ØÚÎÇÖÄÚÎÔ
ßÖÄÒÕÏÖÎÒÒ¦ÊÇ©ÒÄÍÕÝÂÚÇÔÚÕ
ÄÓÓÇÙÄÚÎÚÇÝÏØÂÔÎÝÑÇÏ¢ÏÒÃÇÝ ¢ÍÔÜÙÚÄÍÏÇÚÏÝ¦ØÏÙÚËÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÚÕßØÑÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕ ÕÓÕÚÎÔÂÝÊØÆÛÎÑËÚÕ 
ÇÖÄÚÕÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕ
ÈÕßÒËßÚÂÑÇÏÄØÍÇÔÕÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÈÇÛÁÕÝÑØ¦ÚÕßÝÞÓÁÚÇÊÃÑÖÃ
ÞØÄÔÏÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÇÊØ¦ÔËÏÇ©
ÚÄÚËÖØÄËÊØÄÝÚÕßÞÓÁÚ²ÇÚàÎÕÙÓ¦ÔÂÚÇÔÈÕßÒËßÚÂÝÓËÚÕ© ÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ¬Õ
ÑÄÓÓÇËÖÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¬Õ ¢ÊËÔÙÚÄÞËßËÔÇËÑÒÁÐËÏËßØÜÈÕßÒËßÚÂÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÉÎÌÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÜÔÙÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÇÖËÃÞËÇÖÄÚÕ
ÄØÏÕÚÕß ÖÕßÛÁÚËÏÕÔÄÓÕÝÍÏÇ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÑÒÕÍÂÝËßØÜÈÕßÒËßÚÂÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß 

ÚÕÄØÏÕÚÕß ÂÚÇÔÉÂÌÕÏ
©ÏÙÚÄÞÕÏÚÕßÂÚÇÔ¦ÒÒÕÏÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÎÓËÏÕÔÕÚÏÑÂ
ÉÂÌÕÙÚÎØ¦ÑÎ©ÑÃÔÊßÔÕÝ®ÔÇ
ÉÎÌÃÙÕßÔÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÄ®ÑÄÓÓÇÂÚÇÔ
ÙÕÈÇØÄÝ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ±ª
§ÑÇÏ ËÃÞÇÔÙÚÕßÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝÚÕßÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÃÙÎÝÛÁÒÎÙËÔÇÊËÃÐËÏ
ÄÚÏÎÓËÏÕÔÄÚÎÚÇßÖËØÉÎÌÃàËÏÁÔÇ
ÑÄÓÓÇÖÕßàÎÚËÃÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄ
ÚÎÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÜÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑÇÏ
ÄÞÏÜÝÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÝ¬ÁÒÕÝÁÑÇÔËÚÕÖÏÑÂËÖÃÊËÏÐÎÊßÔ¦ÓËÜÝÚÙÏ
ÁÙÚËÏÒËÁÔÇÓÂÔßÓÇÄÚÏÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝËÑÒÕÍÁÝËÛÔÏÑÁÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝÑÇÒÄËÃÔÇÏÚÇÑÄÓÓÇÚÇÔÇËÖÏÒÁÍÕßÔÜÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
¦ÚÕÓÇÌÃÒÇÖØÕÙÑËÃÓËÔÇÖØÕÝÚÕ
¢ÊÏÄÚÏÛÇÁÞÕßÔÜÝÖØÕÃÑÇÑ¦ÖÕÏËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÓËÏÕÔÕÚÏÑÁÝÉÂÌÕßÝ
¬Õ ¢ËÃÞËÑÇÏÌÏÒÄÊÕÐÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝËÑÚÄÝØ¦ÑÎÝÛËÒËÔÇ
ÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚËÃÚÕßÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÙÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÑÇÏÄÙÕßÝ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÁÞÕßÔÓËÚÕÏÑÂÙËÏ
ÇÖÄÚÎØ¦ÑÎÙËÛÂÔÇÑÇÏËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÚÃÛË-

ÚÇÏÄÚÏÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÑÇÏÙËÄÙÕßÝ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÏÛÇÍÁÔËÏÇÓËÖÕÒÏÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ¬ÁÒÕÝ
ÓÆÞÏÇÌÏÒÕÊÕÐÃÇÚÕß ¢ÂÚÇÔÔÇ
ÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÉÂÌÕßÝÇÖÄÚÎÓÏÑØÂ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔÊÃÍÒÜÙÙÜÔÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÕßÝËÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÒÇÈÕÓÇÑËÊÄÔËÝÚÙÏÛÇÁÊËÏÞÔËÄÚÏËÑÖØÕÙÜÖËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ÓËÏÕÔÕÚÏÑÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝ®ÙËÄÒÎÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ
¬ËÒÏÑ×ÝÚÕ ¢ÑÇÚÁÒÇÈËÖÇÔËÒÒÇÊÏÑ¦ÚÎÎÛÁÙÎÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÓ¦ÒÒÕÔÇÙÂÓÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕß ÖÕßÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑË
ÙËÉÂÌÕßÝÖÄÚÕßÝÖËØÃÖÕßÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÚÎÝÜÊËÑÇÔÂÙÕßÉÎÌÃÙÚÎÑËÙßÔÕÒÏÑ¦
ÇÖÄ¦ÚÕÓÇÖÄÚÕßÝÖËØÃÖÕß
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÖÕß
àÕßÔËÑÚÄÝØ¦ÑÎÝÁÒÇÈËÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔÚÚÏÑÂ ÉÂÌÕßÝÙË
ËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÉÂÌÕßÝÞËÊÄÔÖÕßÛËÔ¦ÙÚÎ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÊËÔÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÉÂÌÕÏßÖÁØÚÕß ¢ÖÕÓÁÔÜÝÎ
ËÑÒÕÍÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕß ¢ËÔÚÕ-

ÖÃÙÚÎÑËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ×ÝÙÚÕßÝÊÆÕ
ÔÕÓÕÆÝÚÎÝØ¦ÑÎÝÄÖÕßÑÇÚÁÒÇÈËÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÙÚÕßÝÔÕÓÕÆÝ
ªÕÊÄÖÎÝ ÑÇÏ¦ÔÛÎÝ 
ÑÄÓÎÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÚÕ ¢
ÂÚÇÔÞËÏØÄÚËØÎËÔÙßÍÑØÃÙËÏÖØÕÝ
ÚÕÇØÄÚÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÂÚÇÔ
ÎÃÊÏÇÁÞÇÙËÑÇÏÙÚÕßÝÊÆÕÔÕÓÕÆÝ
ÖËØÃÖÕßÉÂÌÕßÝËÖÏØØÕÂ
ÚÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙÚÕßÝÊÆÕÇÓÏÍËÃÝÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÕÆÝÂÓÕßÝØØÏÇÔ×ÔÙÚÎªÕÊÄÖÎÓË ÚÕßØÑÄÌÜÔÎÇÍØÕÚÏÑÂÖËØÏÕÞÂÑÇÏ¡ÆÑÎÝ
ÓË ÖÕÓÇÑÄÌÜÔÎÕØËÏÔÂà×ÔÎ
ÚÎÝ¦ÔÛÎÝÔÚÏÛÁÚÜÝÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇÙÚÏÑÄÝÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÄÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝØ¦ÑÎÝÊËÔÚÕßÖËØÉÂÌÏÙË ÕÓÕÚÎÔÂÓË ÑÇÏ¦ÔÛÎ
ÓË ËÖÏØØÕÂÂÚÇÔÓÏÑØÂÁÜÝ
ÇÔÆÖÇØÑÚÎÙÚÕßÝ¬ÙÏÍÍ¦ÔÕßÝ ÆØÏÕÝÞÇÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝÉÂÌÕßÝßÖÁØ
ÚÕß ¢ÂÚÇÔÕ±ªÖÕßÁÞÇÙË
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÊÆÕÔÕÓÕÆÝÚÕ
 ÚÜÔÉÂÌÜÔÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
ÔÚÏÛÁÚÜÝÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔÁÞÇÙËÏÊÏÇÃÚËØËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÑÇÛ»ÄÚÏÎËÑÒÕÍÏÑÂÚÎÝËÖÏØØÕÂÙÚÎ
ÓËÏÕÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÓÏÑØÂ

¬ÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÇÖÕÓÁÔËÏËÃÔÇÏ
ÍÏÇÚÃÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕ ¢ÇÖÄÚÎ
ÓËÏÕÔÄÚÎÚÇ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÖØÄÑËÏÚÕ
ÍÏÇËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÑÄÙÓÕß©ÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÖËÃÙÛÎÑÇÔÄÚÏÊËÔËÃÞÇÔÚÃÖÕÚË
ÔÇÞ¦ÙÕßÔË¦ÔÉÂÌÏàÇÔ ¢ÙÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖÃÙÎÝÕÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃËÖÏØØÕÂÝÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÖØÕÐËÔËÃÕßÖÇÃàÕßÔÓËÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÄÚÏÚÕ ¢ËÃÔÇÏÚÕÊÏÑÄÓÇÝ®ÑÄÓÓÇÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÉÎÌÏÙÚËÃ¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔßÖÂØÞÇÔ¦ÚÕÓÇ
ÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇÊËÃÐÕßÔÄÚÏÎÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÁÞËÏËÔÏÇÃÇ
ÚÕßØÑÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇÑ×ÝÊËÔ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÜÝÚÁÚÕÏÇ
ÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ ¦ÖÕÏÕÏ
ÖÏÙÚÕÃÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏßÏÕÛÁÚÎÙÇÔ
ÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕßÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÇÏÄÚÏ
ÕÑÇÒÄÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÝËÃÔÇÏÑÇÒÄÝ
¬ÕÆØÑÕÝ¬ÁÒÕÝßÖÂØÞÇÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕØËÆÓÇÏÊÃÜÝ
ÙÚÏÝÇÍØÕÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝ©ÖÜÝËÃÞË
ÒËÞÛËÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÑ¦ÚÕÏÑÕ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÚÇÔÄÒÕÚÕÑÕÖ¦ÊÏÖ¦ËÏÇÖÄÚÎÓÏÇÓËØÏ¦ËÍ×ÊËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÖ¦ÜÇÔÚÃÛËÚÇ®

¬ÁÒÕÝßÖ¦ØÞËÏÑÏÁÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÆØÎÓÇ¡ËÚÇÐÆÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔËßØÜÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕß ¢
ÕÏÇÖÄÌÕÏÚÕÏËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÂÙÇÔÂÏÇÔÆÕßÓËÚÕÕ
ÁÚÕÝÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ËÏÊÏÑÂÝÖÕÙÕÙÚ×ÙËÜÝÚÕß ÍÏÇ
ËÏÙÇÍÜÍÂÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÓÇÛÎÚ×Ô
ÙËËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÇÏËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÍ¦ÒÕÝÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÇÖÕÌÕÃÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔ
ßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÕÏÓÕØÌÜÓÁÔÕÏ
ÚÎÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÖÕßËÃÔÇÏÇÖÄÌÕÏÚÕÏËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÑÇÏÕÏ
ÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÕÃÇÙÚÏÑÕÃÖÒÎÛßÙÓÕÃ
ÍßØÔÕÆÔÚÎÔÖÒ¦ÚÎÖØÕÝÚÏÝÇÑØÇÃËÝÌÜÔÁÝßÚÄÊËÃÞÔËÏÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖØÁÖËÏÔÇËØÍÇÙÚËÃ
ÑÇÚ¦ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎ
ÚÎÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÌßÍÂ
ÞÇØ¦ÐËÜÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ×ÔÍØÇÓÓ×Ô

*Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι αν.
καθηγητής Διεθνούς Δικαίου &
Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και υποψήφιος βουλευτής
Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Μιλούν για ομοσπονδιακή λύση στα Κατεχόμενα
Οι επικείμενες «προεδρικές εκλογές» διαμορφώνουν το μέλλον του Κυπριακού με την Άγκυρα να αναμένει τα αποτελέσματά τους
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι ευρωεκλογές, η επιτυχία του
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και ο σχηματισμός της νέας «κυβέρνησης» της
τουρκοκυπριακής Δεξιάς φέρνουν
στο προσκήνιο νέες εξελίξεις. Οι
υποστηρικτές και επικριτές της
ομοσπονδιακής λύσης συγκρούονται σε μια τελική μάχη, η οποία ενδέχεται να κρίνει το μέλλον της
φόρμουλας λύσης του Κυπριακού,
κάτι που αναζητείται εδώ και μισό
αιώνα. Οι υποστηρικτές της ομοσπονδιακής λύσης επιμένουν για
τη σημασία της ομοσπονδιακής
λύσης, παρά το αδιέξοδο στο Κυπριακό και τις φωνές που ακούγονται στα Κατεχόμενα και στην
Άγκυρα και θέλουν την τουρκική
πλευρά να εστιάζει στη λύση των
δύο κρατών.
Για την τ/κ Δεξιά, το κεφάλαιο
της ομοσπονδίας έχει κλείσει προ
πολλού και καμία εξέλιξη, ούτε η
επιτυχία του Κιζίλγιουρεκ, ο οποίος
βρέθηκε στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κοινή ψήφο των
Ε/κ και των Τ/κ, δεν πρόκειται να
αλλάξει αυτήν την πραγματικότητα.
Η μεγάλη σύγκρουση των αντιμαχόμενων στρατοπέδων κορυφώνεται
λίγο πριν από τις «προεδρικές εκλογές» του 2020. Οι επικείμενες «εκλογές», υπό τη σκιά των τελευταίων
εξελίξεων, μετεξελίσσονται σε ένα
μεγάλο ντέρμπι δύο παρατάξεων,
οι οποίες προβάλλουν συγκρουόμενες θέσεις και προτάσεις για το
μέλλον ολόκληρης της Κύπρου.

H επιτυχία Νιαζί

Λίγο πριν από τις «προεδρικές
εκλογές» του 2020, η επιτυχία του
καθηγητή Κιζίλγιουρεκ αναπτερώνει το ηθικό του στρατοπέδου των
υποστηρικτών της ομοσπονδιακής








Η επιτυχία του καθηγητή
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
αναπτερώνει το ηθικό
του στρατοπέδου των
υποστηρικτών της
ομοσπονδιακής λύσης.
λύσης, το οποίο ετοιμάζεται να δηλώσει δυναμικό παρών στην νέα
«εκλογική» αναμέτρηση με την
υποψηφιότητα του Μουσταφά
Ακιντζί ή κάποιου άλλου πολιτικού
που παραμένει προσκολλημένος
στον στόχο της επανένωσης της
Κύπρου.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η
επιτυχία του Τ/κ καθηγητή είχε
μεγάλο αντίκτυπο στην άλλη πλευρά της Πράσινης Γραμμής. Οι κύκλοι της τ/κ Αριστεράς εξέφρασαν
μεγάλη ικανοποίηση για τη νέα
εξέλιξη. Ο πρώην ηγέτης της τ/κ
κοινότητας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ χαρακτήρισε δημοσίως ως ιστορική
εξέλιξη την εκλογή του κ. Κιζίλγιουρεκ και την υποστήριξη που παρείχαν στην υποψηφιότητα του χιλιάδες Ε/κ. Όπως ο κ. Ταλάτ έτσι
και πολλοί Τ/κ πιστεύουν ότι οι ευρωεκλογές έδειξαν ότι παρά το
κύμα του εθνικισμού και του κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δυο κοινότητες, Τ/κ και
Ε/κ είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για κοινούς αγώνες και στόχους. Τη συγκεκριμένη πεποίθηση ενισχύει και
το γεγονός ότι τα κόμματα της τ/κ
Αριστεράς έχουν βρεθεί εκ νέου
στην αντιπολίτευση και στη νέα
περίοδο, έχοντας απελευθερωθεί
μερικώς από τα δεσμά τους από
την Άγκυρα και την τ/κ Δεξιά, και

Οι επικείμενες «εκλογές», υπό τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων, μετεξελίσσονται σε μεγάλο ντέρμπι των δύο παρατάξεων, οι οποίες προβάλλουν συγκρουόμενες θέσεις και προτάσεις για το μέλλον ολόκληρης της Κύπρου.

Ντέρμπι οι «προεδρικές εκλογές»
Στη σκιά των προαναφερόμενων

εξελίξεων και συγκρουόμενων
απόψεων για το μέλλον του Κυπριακού, οι «προεδρικές εκλογές»
μετατρέπονται σε ντέρμπι, το αποτέλεσμα, του οποίου θα κρίνει οριστικά την πορεία της ομοσπονδιακής λύσης. «Για την ομοσπονδιακή
λύση οι εκλογές είναι ζωτικής σημασίας. Ενδεχόμενη επικράτηση
του στρατοπέδου της καχυποψίας
και του εθνικισμού θα σηματοδοτήσει το τέλος της προσπάθειας
της λύσης του Κυπριακού», προειδοποιεί καλά ενημερωμένη πηγή
που παρακολουθεί από κοντά τις

κινήσεις της Άγκυρας και της τ/κ
ηγεσίας στο Κυπριακό, εδώ και
πολλά χρόνια. Η πηγή μας προσθέτει τα εξής: «Η Άγκυρα ποντάρει
σε αυτήν την εξέλιξη. Αναμένει
μια καθαρή νίκη από το μέτωπο
του όχι, για να βγει την επόμενη
ημέρα των εκλογών και να ανακοινώσει ότι η τουρκοκυπριακή κοινή
γνώμη τάσσεται υπέρ της αναζήτησης εναλλακτικών οδών στο Κυπριακό. Με λίγα λόγια, οι προεδρικές εκλογές του 2020 συνοδεύονται από μεγάλα ρίσκα και μεγάλους κινδύνους για ολόκληρη την
Κύπρο».

έχουν μεγαλύτερη άνεση να εκφράσουν την υποστήριξή τους
προς την ομοσπονδιακή φόρμουλα.

Επιμένουν σε δυο κράτη

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, στο «αντίπαλο
στρατόπεδο», σε αυτό του σκεπτικισμού, εθνικισμού και καχυποψίας
ως προς την ομοσπονδιακή λύση,
το κλίμα ήταν πολύ πιο διαφορετικό. Οι επικριτές της λύσης έσπευσαν να προειδοποιήσουν την τ/κ
κοινότητα ότι ο κ. Κιζίλγιουρεκ δεν
είναι σε θέση να εκπροσωπήσει
τους Τ/κ στο ευρωπαϊκό πεδίο. Σύμφωνα με τους επικριτές μερίδα των
Ε/κ πολιτικών, επιχειρώντας να
υποβαθμίσουν το πολιτικό καθεστώς των Τ/κ, από συνέταιρο του

κοινού κυπριακού οικοδομήματος,
σε μια μειονότητα της Κύπρου,
που απολαμβάνει ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα παρόμοια
με αυτά που απολαμβάνουν Ευρωπαίοι πολίτες σε άλλες χώρες της
Ευρώπης, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Κιζίλγιουρεκ. Καλοπροαίρετοι Τ/κ πολίτες, δίχως
να κατανοήσουν την «παγίδα» της
ε/κ πλευράς, υποστήριξαν αυτήν
την υποψηφιότητα και ο Τ/κ καθηγητής βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αυτή η εκλογή δεν
αλλάζει τα δεδομένα στο Κυπριακό
και φυσικά δεν ακυρώνει την πολιτική ισότητα των Τ/κ.
Με βάση, λοιπόν, αυτά η τ/κ Δεξιά και οι κεντρώες πολιτικές δυνάμεις της τ/κ κοινότητας προβάλλουν την άποψη ότι η περίοδος
της συνεργασίας των δύο κοινοτήτων κάτω από κοινές «σκέπες»
έχει περάσει προ πολλού. Στη νέα
περίοδο, οι δύο πλευρές καλούνται
να βρουν συνταγές και φόρμουλες
για συνεργασία των δύο ξεχωριστών πολιτικών οντοτήτων της
Κύπρου.
Η προαναφερόμενη οπτική γωνία βρίσκει αντίκτυπο στο πρόγραμμα της νέας «κυβέρνησης» του
Ερσίν Τατάρ, η οποία κλείνει το κεφάλαιο της ομοσπονδιακής λύσης.
Στο πρόγραμμα, το οποίο δημιούργησε μαζί με τους εκπροσώπους
της τ/κ Δεξιάς ο Κουντρέτ Όζερσαϊ,
ξεχωρίζει η άποψη ότι οι δύο πλευρές καλούνται να βρουν νέες φόρμουλες για να συνεργαστούν σε
διάφορα πεδία, παρακάμπτοντας
τη λύση του Κυπριακού. Τη συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζει η
Άγκυρα, οι κύκλοι της οποίας χαρακτηρίζουν τις ευρωεκλογές και
τη συμμετοχή των Τ/κ σε αυτές ως
ένα «θέατρο» έστησε η ε/κ πλευρά.
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Τίθεται θέμα ανασυγκρότησης στον ΔΗΣΥ
Γίνεται λόγος για έκτακτο κομματικό συνέδριο όπου όλα θα τεθούν επί τάπητος και θα γίνει ουσιαστική επανεκκίνηση
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Η απώλεια 9% του εκλογικού ποσοστού ενός κυβερνητικού κόμματος, όπως είναι ο ΔΗΣΥ, (από
το 37,75% του 2014 στο 29,02%
το 2019) είναι φυσικό να προκαλέσει τριγμούς και να κινητοποιήσει κόσμο που θέλει να δει το
κόμμα να επανέρχεται στα τριαντάρια που συνήθισε. Ως είναι αναμενόμενο, προς το παρόν υπάρχει
πολλή μουρμούρα και ελάχιστος
δημόσιος ή έστω εσωκομματικός
διάλογος γα το δέον γενέσθαι. Φυσικά, όποια κριτική διατυπώνεται
εκτείνεται στο πρόσωπο του προέδρου του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου, ωστόσο, δεν είναι λογικό
για μια τέτοιας έκτασης απώλεια
να ευθύνεται μόνο ο αρχηγός. Στα
κόμματα που η δημοκρατία υπάρχει λόγοις και έργοις υπάρχουν οι
ανάλογες διαδικασίες, συνηθέστερη των οποίων είναι η καταφυγή
σε έκτακτο συνέδριο, όπου όλα
μπορούν να τεθούν επί τάπητος
και να γίνει μια ουσιαστική επανεκκίνηση, όπως λέει στην «Κ»
στέλεχος του ΔΗΣΥ.
Ο επικοινωνιολόγος που επινόησε ως εκλογικό μότο για το ΔΗΣΥ το, «Δεν θα μας γυρίσουν πίσω»
αποδείχθηκε άστοχος μεν προφητικός δε τόσο από πλευράς ουσίας
όσο και από πλευράς ποσοστών.
Ο ΔΗΣΥ είχε να δει ποσοστό κάτω
από το 30% σε ευρωεκλογές από
το 2004, όταν για πρώτη φορά η
Κύπρος μετείχε σε αυτές και το
Κόμμα έλαβε 28,23%, με τον βαρύ
αστερίσκο ότι ο πρόεδρος του Κόμματος, ο Νίκος Αναστασιάδης, τον
Απρίλη είχε ταχθεί απέναντι στο
76% του κόσμου που ψήφισε «Όχι»
στο Σχέδιο Ανάν. Επίσης, τότε
επήλθε και η διάσπαση στο κόμμα
με τους Συλλούρη και ΠροδρομουΕρωτοκρίτου να πηδούν σε άλλες
βάρκες, ενώ συμπορεύθηκε στις
ευρωβουλευτικές με τον Γιαννάκη
Μάτση που πήρε την 6η έδρα στην
Ευρωβουλή με τον «Συνασπισμό
για την Ευρώπη». Τότε, όμως, στη
δύσκολη εκείνη περίοδο, ο Αναστασιάδης είχε δίπλα του την ιστορική φιγούρα του Γλαύκου Κληρίδη.
Τη δεύτερη φορά που ο ΔΗΣΥ έπεσε κάτω από το 30% ήταν την περασμένη Κυριακή. Ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν αυτή τη φορά παρών ως πρόεδρος της Δημοκρατίας
όμως, με πρόεδρο του κόμματος
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το εκλο-

Λάθος
στρατηγική
Στέλεχος της παράταξης που

«Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντιμετώπισε τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου σαν θέμα τακτικής και όχι ως ζήτημα πολιτικό, δηλαδή στρατηγικό. Έτσι επέλεξε να
φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο χρηστικό και ελκυστικό, στη λογική του «ο ωραίος κι η ωραία»…








Ηγετική πηγή του ΔΗΣΥ,
πλήρης οργής έλεγε την
Τρίτη ότι «ο Αβέρωφ
στην αστική Λευκωσία
βρισκόταν συνεχώς
ενώπιον εμποδίων που
ετίθεντο εκ των έσω».
γικό κοντέρ να κολλά στο 29,02%.
Όπως προκύπτει εκ των γεγονότων
και οι δύο «συνέβαλαν» τα μέγιστα
στην καταβαράθρωση κατά εννέα
σχεδόν τοις εκατόν των ποσοστών
του ΔΗΣΥ από το θριαμβευτικό
37,75% του 2014. Σε ό,τι αφορά
τον Νίκο Αναστασιάδη η ιστορία
κατέγραψε την εντελώς άστοχη
ατάκα του για τα θύματα των κατά
συρροή εγκλημάτων, «ζητήσαμε
συγγνώμη ανεξάρτητα αν τα θύματα ήταν αλλοδαπές», καθώς και
τη βολή προς την αντιπολίτευση:

«δεν μπορούν τα μηδενικά να μιλούν για τους άριστους» σαν τα
δύο μπούμερανγκ που βρήκαν κατακούτελα τον Αβέρωφ και τον
ΔΗΣΥ. Από την πλευρά του Αβέρωφ
Νεοφύτου το πρώτο tweet μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν ενδεικτικό μιας στενόκαρδης δήλωσης που επιχειρούσε
να καλύψει τη μαύρη τρύπα των
εννέα σχεδόν μονάδων του 37,75%
με το 29,02%, με ένα ξέπνοο νενικήκαμε: «Το αποτέλεσμα των
εκλογών εκπληρώνει τον στόχο
που θέσαμε: να παραμείνουμε η
πρώτη πολιτική δύναμη και να διατηρήσουμε τις δύο έδρες στο @Europarl_EL. Εκεί ανήκουμε κ εκεί
θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες για την #Cyprus και την #Europe». Προφανώς στη θολούρα
που επικράτησε στην Πινδάρου
εκείνες τις δύσκολες ώρες, που
γράφτηκε το τιτίβισμα, κανείς δεν
βρέθηκε να υπενθυμίσει τον αρχηγό ότι στην προεκλογική περίοδο

υπήρχαν στιγμές που ηγετικά στελέχη, όχι μόνο μιλούσαν για αύξηση των ποσοστών του κόμματος
και διατήρηση των δύο εδρών,
«αλλά αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και κάτι περισσότερο»…

Η αστική Λευκωσία

Η Λευκωσία που ανέκαθεν ήταν
το δόρυ του Συναγερμού στις εκλογές αυτή τη φορά έμοιαζε με μια
δεύτερη γροθιά στο στομάχι της
Πινδάρου, καθώς από τις βουλευτικές του 2016 το πράγμα έδειχνε
να είχε στραβώσει. Ποια εξήγηση
δίνεται; Ηγετική πηγή του ΔΗΣΥ,
πλήρης οργής έλεγε τη Τρίτη ότι
«ο Αβέρωφ στην αστική Λευκωσία
βρισκόταν συνεχώς ενώπιον εμποδίων που ετίθεντο εκ των έσω».
Όπερ μεθερμηνευόμενο, ότι ενώ
ο πρόεδρος του Κόμματος ήθελε
και το είχε πει και δημοσίως, τον
Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη και
τη βουλευτή Στέλλα Κυριακίδου
να τρέξουν στην κούρσα των ευ-

ρωεκλογών, άλλες ήταν οι βουλές
του Προεδρικού. Το γεγονός ότι
ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενάμιση χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές είχε υποσχεθεί στη Στέλλα
Κυριακίδου να τη χρήσει Επίτροπο
στην Κομισιόν ήταν, σύμφωνα με
πηγή της Πινδάρου, κίνηση υπονομευτική έως και καταστροφική
για το ευρωψηφοδέλτιο του Κόμματος. Φυσικά, από την άλλη υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι το πρόβλημα στη Λευκωσία είχε φανεί
από τις βουλευτικές του 2016, όταν
ο ΔΗΣΥ έχασε μία έδρα στη Λευκωσία με τον Πρόδρομο Προδρόμου να μένει εκτός Κοινοβουλίου.
Ταυτόχρονα, χαμηλόφωνα μεν,
ωστόσο, σταθερά διατυπώνονται
και επικρίσεις κατά της επιλογής
το 2016 του Σόλωνα Κασίνη, ο
οποίος διατηρεί τη βουλευτική
έδρα χωρίς να έχει την όποια παρουσία στο κόμμα ή στη Βουλή.
Η εκκρεμότητα χρεώνεται στον
Αβέρωφ Νεοφύτου.

διετέλεσε σε υψηλό αξίωμα,
σε μια πιο ενδελεχή ανάλυση
έλεγε στην «Κ» ότι, «τα περί
Στέλλας και Στυλιανίδη είναι
προφάσεις εν αμαρτίαις» και
πως «η μεγάλη ευθύνη για το
αποτέλεσμα επιμερίζεται
στον αρχηγό, δηλαδή στον
Αβέρωφ Νεοφύτου». Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη
αυτή την οποία συμμερίζονται άλλα δύο επιφανή ονόματα του Συναγερμού, σε ό,τι
αφορά στο ειδικό, δηλαδή
στην ήττα στη Λευκωσία, ο
Επίτροπος και η βουλευτίνα
του ΔΗΣΥ δεν είναι τα μόνα
πρόσωπα που θα μπορούσαν
να αντιπροσωπεύσουν επάξια την πρωτεύουσα στο ψηφοδέλτιο: «Ωστόσο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντιμετώπισε
το θέμα αυτό λανθασμένα,
σαν θέμα τακτικής και όχι ως
ζήτημα πολιτικό, δηλαδή
στρατηγικό. Έτσι επέλεξε να
φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο χρηστικό και ελκυστικό στη λογική του «ο ωραίος κι η ωραία».
Έδωσε, λοιπόν, θέση στην
Ελένη Σταύρου σαν το ακροδεξιό αντιστάθμισμα στο
ΕΛΑΜ, στον Νίκο Τορναρίτη
σαν υποστηρικτή της λύσης
ΔΔΟ για να προσελκύσει αυτούς που απομακρύνθηκαν
λόγω της σκλήρυνσης της
γραμμής της παράταξης στο
Κυπριακό (από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας, αλλά και
της σύμπλευσης του ιδίου του
Αβέρωφ που από τη δήλωση
για το τσουνάμι έφτανε να
υιοθετεί ρητορική που στιγμές-στιγμές έκανε το ΕΛΑΜ
να χαμογελά). Ακόμα δίπλα
στον κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο
της λαϊκής Δεξιάς δημοφιλή
αναπληρωτή πρόεδρο Λευτέρη Χριστοφόρου έβαλε ένα
επίσης συμπαθή άνθρωπο
των ΜΜΕ τον Λουκά Φουρλά
και τους πλαισίωσε με δύο
νέα και ωραία παιδιά, την
Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου και τον Παναγιώτη
Σεντώνα».

Πινδάρου: Η μοναξιά και η δεδηλωμένη μιας ρήξης

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Αναστασιάδη η ιστορία κατέγραψε την εντελώς άστοχη ατάκα του για τα θύματα των κατά συρροή εγκλημάτων, «ζητήσαμε συγγνώμη ανεξάρτητα αν τα θύματα ήταν αλλοδαπές» καθώς και τη βολή προς την
αντιπολίτευση: «δεν μπορούν τα μηδενικά να μιλούν για τους άριστους», σαν
τα δύο μπούμερανγκ που βρήκαν κατακούτελα τον Αβέρωφ και τον ΔΗΣΥ.

Στο επιχείρημα αυτό η πλευρά της
Πινδάρου απαντά με τις δημοσκοπικές έρευνες που έδειχναν ότι η
συσπείρωση του ΔΗΣΥ είχε πρόβλημα λόγω επιθέσεων από πλευράς
της Αριστεράς σε ό,τι αφορούσε
το Κυπριακό και τα εθνικά θέματα.
Παράλληλα, η ηγεσία του ΔΗΣΥ
ένιωθε ότι ενώ έπρεπε να έχει την
ισχύ της κυβερνητικής πλευράς
στα νώτα της, η μοναξιά και η έλλειψη στήριξης από κυβερνητικά
στελέχη ήταν περισσότερο από
εμφανής: «Πού ήταν οι υπουργοί
που βγήκαν από τα σπλάχνα του
κόμματος να ενθαρρύνουν την
προσπάθειά μας; Πού ήταν οι βετεράνοι του κόμματος να συμπαρασταθούν στον αγώνα που δίναμε;», μας ελέχθη χαρακτηριστικά.
Το ερώτημα απευθύναμε σε πρώην









Η ηγεσία του ΔΗΣΥ
ένιωθε ότι η έλλειψη
στήριξης από κυβερνητικά στελέχη ήταν περισσότερο από εμφανής
υπουργό με συναγερμικές καταβολές: «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την εποχή του Γλαύκου
Κληρίδη κέρδιζε τις εκλογές διά
της πειθούς και όχι διά της εικόνας.
Αντί να κρατήσει και να προβάλει
τον πατριωτισμό της εθνικής παράταξης, αφέθηκε να παρασυρθεί
στη ρητορική του ΕΛΑΜ από τη
μια, προκαλώντας άγχος στο συναγερμικό ακροατήριο, ενώ από
την άλλη με τις επιθέσεις ενάντια

στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, διέρρηξε
τον συνεκτικό ιστό του τμήματος
εκείνου του ΔΗΣΥ που στηρίζει λύση ΔΔΟ». Στο ερώτημά μας αν ο
ίδιος σκέφτεται να τοποθετηθεί
δημοσίως επί τούτου, μας απάντησε
καταφατικά, προσθέτοντας ότι το
ίδιο το κόμμα θα έπρεπε να επιδιώξει να γίνει μια εκτενής συζήτηση για τα όσα οδήγησαν τον ΔΗΣΥ στο 29,02% και στον «δεύτερο
όροφο» της εκλογικής πολυκατοικίας όπως πολύ παραστατικά έγραψε η «Κ», σημείωσε. Είπε ακόμη
ότι υπάρχει συνεχής διάλογος και
με άλλα στελέχη της παράταξης
και εξ όσων γνωρίζει, είπε ότι: «Η
σιωπή δεν είναι ο δρόμος που θα
επιλέξουμε. Εξάλλου χωρίς ρήξη
δεν μπορεί να υπάρξει άρση των
εμποδίων και δημιουργική ανά-

πτυξη. Αλλιώς, θα μείνουμε στο
τέλμα και θα έχουμε την τύχη που
έχουν ήδη άλλα αδελφά κόμματα
στην Ευρώπη κι αυτό ούτε το θέλουμε ότι θα το δεχτούμε. Λογική
διέξοδος για όλους όσοι θέλουν το
κόμμα να ανασυνταχθεί θα πρέπει
να είναι κατά την εκτίμησή μου
ένα έκτακτο συνέδριο, όπου όλα
μπορούν να τεθούν επί τάπητος
και θα γίνει μια ουσιαστική επανεκκίνηση».
Προσώρας, πάντως, ο μόνος απ’
όλη την παράταξη που βγήκε δημοσίως και διατύπωσε τις θέσεις
του τόσο για το αποτέλεσμα όσο
και για το δέον γενέσθαι στο ΔΗΣΥ
είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου
«Γλαύκος Κληρίδης» Μιχάλης Σοφοκλέους. Οι άλλοι προφανώς είναι
στην αναμονή…

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Τα εκλογικά μηνύματα της κοινωνίας του 50-50
Νικητές, χαμένοι, ιδεολογικό ισοζύγιο, πολιτική εκπροσώπηση, ακροδεξιά, Τ/κ και πιθανή διεύρυνση της εκλογικής βάσης
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ

Παρακολουθώντας συστηματικά
την προεκλογική εκστρατεία και
αναλύοντας τα αποτελέσματα συνδυαστικά με προηγούμενες εκλογές,
παρατίθενται πιο κάτω κάποιες
σκέψεις τόσο για τις εκλογές αυτές,
οι οποίες αποδεικνύουν για ακόμη
μία φορά ότι δεν ελκύουν το ενδιαφέρον των Κύπριων (και όχι μόνο) ψηφοφόρων, όσο και για το κυπριακό κομματικό σύστημα.
1η παρατήρηση: μια πολιτική κοινωνία του 50-50. Η αποχή αποτελεί
πλέον δομικό χαρακτηριστικό της
πολιτικής συμμετοχής στη χώρα
μας. Τα επίπεδα αποχής σταθεροποιούνται σε πολύ ψηλά νούμερα,
τα οποία στην πραγματικότητα είναι ακόμη υψηλότερα αν αναλογιστεί κάποιος πόσοι δικαιούχοι δεν
κάνουν εγγραφή στους εκλογικούς
καταλόγους, ιδιαίτερα νέοι σε ηλικία
ψηφοφόροι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια αναλογία με τον γνωστό
κοινωνιολογικό όρο των κοινωνιών
των δύο τρίτων, που επιγραμματικά
δηλώνει την περιθωριοποίηση στις
σύγχρονες κοινωνίες του ενός τρίτου του πληθυσμού και την καταδίκη του σε πολλαπλές και πολλές
φορές επικαλυπτόμενες οικονομικές και κοινωνικές (και κατ’ επέκταση πολιτικές) ανισότητες και
στερήσεις. Οι πολιτικές κοινωνίες
των προηγμένων αναπτυξιακά και
άλλως πως χωρών φαίνεται ότι τις
τελευταίες δεκαετίες οδηγούνται
σε κάτι αντίστοιχο σε σχέση με
την πολιτική συμμετοχή των πολιτών τους, αλλά σε ακόμα χειρότερες αναλογίες. Η αριθμητική
απεικόνιση αυτού του φαινομένου
μπορεί να οριστεί ως «κοινωνίες
του 50-50», όπου ο μισός σχεδόν
πληθυσμός, πλέον, απέχει είτε συ-















Από τις αρχές της
δεκαετίας του 2010
ξεκίνησε μια πορεία μετατόπισης του ιδεολογικού κέντρου βάρους της
κυπριακής κοινωνίας
προς τα δεξιότερα.

Η άνοδός του μπορεί να
μην έδωσε στο ΕΛΑΜ
έδρα, κατέδειξε, όμως,
ότι πρόκειται για ένα
ρεύμα με διάρκεια, αντοχή και απήχηση στην
κυπριακή κοινωνία.

νειδητά, είτε ως αποτέλεσμα πολλαπλών περιθωριοποιήσεων και
αποκλεισμών από την πολιτική
διαδικασία και ειδικά την εκλογική
συμμετοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο μισό να αποφασίζει γι’ αυτούς που απέχουν,
καθώς και ότι τα πραγματικά ποσοστά των πολιτικών κομμάτων
είναι πολύ μικρότερα. Ένα φαινόμενο με το οποίο φαίνεται να υπάρχει μια τάση αποδοχής, συμβιβασμού, ίσως και βολέματος. Η Κύπρος φαίνεται να οδεύει προς αυτό
το στάδιο.
2η παρατήρηση: το ιδεολογικό
ισοζύγιο δυνάμεων σταθεροποιείται
δεξιότερα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 ξεκίνησε μια πορεία μετατόπισης του ιδεολογικού
κέντρου βάρους της κυπριακής
κοινωνίας προς τα δεξιότερα. Αυτό
αποτυπώνεται αφενός στα κομματικά ποσοστά, όπου τα κόμματα
της ευρύτερης κεντροδεξιάς κινούνται σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 55-60%, περίπου,
με την ευρύτερη κεντροαριστερά
να καταλαμβάνει χονδρικά το υπόλοιπο. Αν, μάλιστα, υπολογιστεί
μόνο η αριστερά στην εξίσωση, η
ιδεολογική μετατόπιση είναι ακόμα
μεγαλύτερη. Αυτό συνέβη και με
αυτές τις εκλογές, αφού τις απώλειες
του ΔΗΣΥ καρπώθηκαν άλλοι κεν-

νιμη, ενδεχομένως, πολυδιάσπαση
και τεμαχισμό. Παρόλο που τα βασικά πολιτικά κόμματα παραμένουν
κυρίαρχα υπάρχει μια μεγαλύτερη
ρευστότητα, η οποία ευνοείται και
από την υποχώρηση της αθροιστικής δύναμης του διπολισμού. Αυτό,
επιτρέπει, κάθε φορά, την αξιοποίηση των όποιων κενών διαχρονικά,
ή συγκυριακά δημιουργούνται για
σχηματισμό καινούριων κομμάτων,
ή ενίσχυση υφιστάμενων με μικρή
ηλικία ζωής.
5η παρατήρηση: σταθεροποίηση
και άνοδος της ακροδεξιάς. Οι εκλογές κατέδειξαν την έβδομη κατά
σειρά εκλογική άνοδο του ΕΛΑΜ,
του μορφώματος της κυπριακής
ακροδεξιάς, επιβεβαιωτικό και της
παρατήρησης πιο πάνω σε σχέση
με τη διάρκεια του ρεύματος αυτού.
Η άνοδος αυτή μπορεί να μην έδωσε
στο ΕΛΑΜ έδρα, κατέδειξε, όμως,
ότι πρόκειται για ένα ρεύμα με διάρκεια, αντοχή και απήχηση στην
κυπριακή κοινωνία, της οποίας η
γενικότερη δεξιά στροφή δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο δράσης.
6η παρατήρηση: άνοιγμα του πολιτικού συστήματος; Εδώ η αναφορά γίνεται για τη συμμετοχή
των Τουρκοκυπρίων. Η σχετικά μικρή, έστω, αλλά σημαντική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων τόσο
ως υποψήφιοι όσο και ως ψηφο-

Η σχετικά μικρή, αλλά σημαντική συμμετοχή των Τ/κ στις ευρωεκλογές δημιουργεί προοπτικές ανοίγματος του πολιτικού μας συστήματος, ώσμωσης των
πολιτικών δυνάμεων και των πολιτών και ενδεχομένως σταδιακή αλλαγή της
βάσης της αντιπαράθεσης.
τροδεξιοί σχηματισμοί και η ακροδεξιά. Αφετέρου, αυτό διαπιστώνεται και από πολλές έρευνες πολιτικής κουλτούρας, όπου απόψεις
με δεξιό πρόσημο κερδίζουν έδαφος. Για παράδειγμα, η μείωση της
θετικής αντίληψης για τον ρόλο
του δημοσίου με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο είναι μια άποψη που
βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη
απήχηση, ενώ οι θεσμοί που εκτιμούνται περισσότερο είναι οι δυνάμεις ασφαλείας και η Εκκλησία.
Ενδεικτικό μιας δεξιάς ιδεολογικής
ηγεμονίας.
3η παρατήρηση: κενά πολιτικής
εκπροσώπησης και διάρκεια των
κομμάτων. Μέσα και από αυτές τις
εκλογές καταδεικνύονται συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τη
διάρκεια ζωής των πολιτικών κομμάτων και την πολιτική εκπροσώπηση. Από τη μία, η μεγάλη και
συστηματική αποχή δείχνει ότι

ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος δεν έχει πολιτική στέγη, κάτι που με τη σειρά του καταδεικνύει την ύπαρξη κενών πολιτικής εκπροσώπησης. Από την
άλλη, το κυπριακό κομματικό σύστημα, το οποίο ήταν για αρκετά
χρόνια ουσιαστικά τετρακομματικό,
διευρύνθηκε μεν από τα μέσα της
δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν
με αριθμό κομματικών σχηματισμών, αλλά από αυτούς αποδεικνύεται ότι, πολιτική διάρκεια και
παρά τις εκλογικές τους μεταπτώσεις, έχουν μόνο δύο πολιτικά ρεύματα: οι οικολόγοι και η ακροδεξιά.
Τα υπόλοιπα κόμματα δεν αντέχουν
στη βάσανο του χρόνου.
4η παρατήρηση: οι φυγόκεντρες
δυναμικές στο κομματικό σύστημα
αντέχουν. Από την παραπάνω παρατήρηση προκύπτει και η διαπίστωση ότι το κυπριακό κομματικό
σύστημα έχει οδηγηθεί σε μια μό-

φόροι δημιουργεί προοπτικές ανοίγματος του πολιτικού μας συστήματος, ώσμωσης των πολιτικών
δυνάμεων και των πολιτών και ενδεχομένως σταδιακή αλλαγή της
βάσης της αντιπαράθεσης. Αν αυτό
ήταν συγκυριακό ή όχι θα φανεί
στην πορεία, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία του
κυπριακού όσο και από την συμπεριφορά των πολιτικών δρώντων
ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος.
7η παρατήρηση: υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα
πέραν του αριθμητικού κριτηρίου
περί κερδισμένων και χαμένων.
Στις εκλογές, όπως και σε πολλά
άλλα πράγματα στη ζωή υπάρχουν
νικητές και ηττημένοι και το winwin είναι μάλλον ευσεβοποθισμός.
Ο διαχωρισμός μπορεί, και πρέπει
να γίνει, με εκλογικούς όρους αφενός, και με βάση τις προηγούμενες
ευρωεκλογές, και πολιτικούς αφετέρου. Θα αναφερθώ στο πολιτικό
επίπεδο, όπου θεωρώ ότι οι εκλογές
είχαν τρία βασικά μηνύματα. Το
πρώτο ήταν η απόρριψη χειρισμών
και πολιτικών της κυβέρνησης και
του κυβερνώντος κόμματος. Το
δεύτερο είναι η ισχύς των αντιφασιστικών αντανακλαστικών της
κυπριακής κοινωνίας που απέτρεψε
την είσοδο του ΕΛΑΜ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρά την
άνοδο των ποσοστών του. Το τρίτο
είναι η εκλογή ενός Τουρκοκύπριου
υποψηφίου, αλλά και η υποβολή
ενός δικοινοτικού ψηφοδελτίου
από το ΑΚΕΛ που σχετίζεται και
με την προηγούμενη παρατήρηση.

Ο κ. Γιάννος Κατσουρίδης είναι δρ Πολιτικής Επιστήμης, ειδικός επιστήμονας
Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιστημονικός
διευθυντής Ινστ. Ερευνών Προμηθέας.
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Θα τεθεί θέμα ηγεσίας στους Οικολόγους
Το παιχνίδι των ευρωεκλογών για μας χάθηκε, όταν μας άφησε εκτεθειμένους ο Σενέρ Λεβέντ, λέει ο πρόεδρος του κινήματος

Πρέπει να τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στην αποτίμηση του αποτελέσματος, αναφέρει στην «Κ» ο
πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος
Περδίκης, μετά το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών. Όπως σημειώνει με
δεδομένο ότι δεν πάει για πέμπτη
κοινοβουλευτική θητεία πρέπει να
αναλάβει μια νέα ηγεσία έγκαιρα
την προεκλογική εκστρατεία για
τις βουλευτικές εκλογές του
2021. Τονίζει ότι μελετούνται ήδη
οι λόγοι του κακού αποτελέσματος,
λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Συμμαχία Πολιτών δεν βοήθησε όσο
περίμεναν, ενώ οι Οικολόγοι έδειξαν
εγγενείς αδυναμίες. Στο ίδιο πλαίσιο
ο κ. Περδίκης επεσήμανε ότι το
παιχνίδι χάθηκε, όταν αποχώρησε
από το κάδρο ο Σενέρ Λεβέντ, «διότι
φάνηκε ότι πελαγοδρομούσαμε και
ότι καταλήξαμε τελικά στη συνεργασία με τη Συμμαχία Πολιτών, ως
τη μόνη προσφερόμενη συνεργασία
που είχαμε». Κληθείς να σχολιάσει
αν προκάλεσε ζημιά η πλήρης αντιπαράθεση με ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ εξέφρασε την εκτίμηση πως μακροχρόνια θα κάνει καλό στους Οικολόγους «γιατί είμαστε σε μία πορεία
να ξαναβρούμε ένα μέρος της ταυτότητάς μας που κινδυνεύσαμε να
χάσουμε, συμπλέοντας με αυτά τα
δύο κόμματα», χαρακτηρίζοντάς
τα μέρος του συστήματος.
–Στις ευρωεκλογές συνεργαστήκατε δύο κόμματα με εκλογική
δύναμη, βάσει των βουλευτικών
εκλογών, της τάξεως του 10%.
Τι πήγε λάθος;
–Η Συμμαχία Πολιτών μετρήθηκε
το 2018 στις προεδρικές εκλογές
και τα ποσοστά της δεν ήταν της
τάξης του 6%. Πριν από τις εκλογές
κιόλας πολλοί μας κατηγορούσαν
ότι δώσαμε σωσίβιο σωτηρίας στη
Συμμαχία Πολιτών, διότι τη θεωρούν
ξοφλημένη...
–Αυτό το πιστεύετε κι εσείς;
–Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τα
πράγματα με τον ίδιο τρόπο, ούτε
θέλουμε να ξοφλήσει κανένας πολιτικός χώρος, ούτε θέλουμε να εί-

μαστε εμείς με τον οποιοδήποτε
τρόπο ο φονιάς οποιουδήποτε πολιτικού χώρου. Δεν έχουμε τέτοιου
είδους σύνδρομα. Άλλωστε, οι Οικολόγοι γίναμε ο στόχος τέτοιου είδους πολιτικών συμπεριφορών, τύπου «οδοστρωτήρα», πριν από λίγα
χρόνια, όταν τα δύο μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, άλλαξαν τον
εκλογικό νόμο για να μας εξοντώσουν…
–Συνεπώς τι πήγε λάθος αυτή τη
φορά;
–Το μελετούμε. Σίγουρα υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες στο Κίνημα
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών.
Σίγουρα η Συμμαχία Πολιτών δεν
βοήθησε όσο περιμέναμε εμείς ότι
θα βοηθήσει και σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο η πόλωση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
–Εσείς όμως, σε αντίθεση με τη
Συμμαχία Πολιτών, διαθέτατε

Πριν από τις εκλογές
πολλοί μας κατηγορούσαν ότι δώσαμε σωσίβιο
σωτηρίας στη Συμμαχία
Πολιτών, διότι τη
θεωρούν ξοφλημένη
εναλλακτικές προτάσεις συνεργασιών. Είχατε την ΕΔΕΚ με την
οποία είχατε μια καλή συνεργασία…
–Η οποία μας έκλεισε την πόρτα
από τα τέλη Νοεμβρίου...
–Δεν ήθελε τη συνεργασία με τη
Συμμαχία, αλλά ήθελε συνεργασία
μαζί σας.
–Όχι μόνο με τη Συμμαχία Πολιτών, αλλά ούτε και με την Αλληλεγγύη ήθελε. Εμείς είχαμε προτείνει
συνεργασία με τέσσερις και η ηγεσία
της ΕΔΕΚ είπε όχι στους τέσσερις.
Προτείναμε συνεργασία με τρεις,
είπε όχι και στους τρεις. Είπαμε,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Eνας άνθρωπος που είναι χρόνια βουλευτής δεν είναι κατ’ ανάγκη μέρος του συστήματος. Μέρος του συστήματος εί-

ναι αυτοί που πήραν εξουσία και εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξουν την κατεστημένη κατάσταση», λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Γιώργος Περδίκης.
επίσης, και για συνεργασία με συμμετοχή ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, αλλά είπε όχι και σε αυτό.
Βασικά έλεγε συνέχεια όχι, μείναμε
στα όχι της και ενώ προβληματιζόμασταν τι θα κάνουμε, αποφάσισαν
αυτόνομη κάθοδο. Την πόρτα την
έκλεισε η ηγεσία της ΕΔΕΚ γιατί
έβλεπε και προφανώς φάνηκε ότι
είχε δίκαιο ο κ. Σιζόπουλος, ότι θα
κέρδιζε ένα δύσκολο στοίχημα. Ρίσκαρε και κέρδισε.
–Εκ των υστέρων ήταν λανθασμένη η απόφασή σας;
–Δεν νομίζω. Λειτουργήσαμε εντός του πλαισίου των καταστάσεων,

όπως δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο, όταν πήραμε την απόφαση και
αφότου ανέκρουσε πρύμναν κι ο
Σενέρ Λεβέντ, αφήνοντάς μας εκτεθειμένους. Από τότε νομίζω ότι χάσαμε το παιχνίδι…
–Με την αποχώρηση του κ. Λεβέντ χάσατε το παιχνίδι;
–Χάσαμε το παιχνίδι με την αλλαγή πλεύσης του Σενέρ Λεβέντ,
διότι φάνηκε ότι πελαγοδρομούσαμε
και ότι καταλήξαμε τελικά στη συνεργασία με τη Συμμαχία Πολιτών,
ως τη μόνη προσφερόμενη συνεργασία που είχαμε. Στη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής ανέλαβα

προσωπικά την ευθύνη για την αποτυχία, αφήνοντας το συλλογικό όργανο να αποφασίσει. Αποφάσισε
με μεγάλη πλειοψηφία να προχωρήσει στην εκλογική συνεργασία
με τη Συμμαχία Πολιτών, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την αποτυχία επίτευξης ευρύτερων συνεργασιών σε άλλους παράγοντες.
–Να θεωρήσουμε ότι κλείνει η
όποια πόρτα συνεργασίας με τη
Συμμαχία Πολιτών μετά και το
αποτέλεσμα;
–Δεν πήραμε απόφαση να κλείσει
η πόρτα συνεργασίας. Εξάλλου έχουμε συνεργασία σε κοινοβουλευτικό

επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Κοινοβουλευτικά ομιλούντες ήταν
μία πολύ φυσιολογική συνεργασία
αυτή με τη Συμμαχία Πολιτών, δεδομένου ότι είχαμε την ίδια στάση
στα θέματα του Συνεργατισμού,
την ίδια στάση στην οριζόντια ψηφοφορία, στα θέματα που αφορούν
τα κοινωνικά ζητήματα, όπως ο
εθνικός κατώτατος μισθός, κοινές
προτάσεις νόμου στα θέματα οικονομίας κ.ο.κ. Έχουμε, λοιπόν, μια
κοινή πορεία στα περισσότερα θέματα στη Βουλή με τη Συμμαχία
Πολιτών που νομίζω και ελπίζω να
συνεχιστεί.
–Κατά τον προεκλογικό ήρθατε
σε ευθεία αντιπαράθεση με ΔΗΚΟ
και ΕΔΕΚ με τους οποίους είχατε
συνεργαστεί λίγα χρόνια προηγουμένως. Ίσως και αυτή η αλλαγή να μην ωφέλησε;
–Ήταν σε δική σας συνέντευξη
τον Απρίλη που για πρώτη φορά είχαμε διαχωρίσει τη θέση μας από
τη συμπεριφορά και τη στάση των
δύο κομμάτων ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ σε
ό,τι αφορά τον Συνεργατισμό και
τα νομοσχέδια που αφορούν τους
δανειολήπτες και τις τράπεζες. Μετά
ήρθε η μεγάλη προσπάθεια για την
οριζόντια ψηφοφορία, όπου στάθηκαν απέναντί μας παρά τη σχετική
δέσμευση που είχαν προεκλογικά.
Για τον Συνεργατισμό –ειρήσθω εν
παρόδω– είχαν άλλη δέσμευση κατά
τη διάρκεια του προεκλογικού και
άλλα έκαναν τελικώς. Συνεπώς, η
αλλαγή πορείας σε σχέση με τους
δύο έγινε από τον Απρίλιο - Μάιο
2018 με δική τους ευθύνη, γιατί διαφοροποιήθηκαν από όσα είχαν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα του Νικόλα
Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω αν μας
έκανε κακό, νομίζω ότι μακροχρόνια
θα μας κάνει καλό, γιατί είμαστε σε
πορεία να ξαναβρούμε ένα μέρος
της ταυτότητάς μας που κινδυνεύσαμε να χάσουμε, συμπλέοντας με
αυτά τα δύο κόμματα.
–Όπως, ποιο μέρος της ταυτότητας σας;
–Το πιο έντονα αντισυστημικό,
γιατί αυτά τα δύο κόμματα θεωρώ
ότι είναι μέρος του πολιτικού συστήματος.

ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ δεν τηρούν το κοινό μας πρόγραμμα του 2018
–Εσείς δεν είστε μέρος του συστήματος δεδομένου του ότι είστε χρόνια βουλευτής;
–Ένας άνθρωπος που είναι χρόνια βουλευτής δεν είναι κατ’ ανάγκη
μέρος του συστήματος. Μέρος του
συστήματος είναι αυτοί που πήραν
εξουσία και εργάστηκαν όλα αυτά
τα χρόνια για να στηρίξουν την κατεστημένη κατάσταση, κρατώντας
αρνητική στάση σε οποία αλλαγή
ή ανατροπή. Και το ΔΗΚΟ και η
ΕΔΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν
πάρει εξουσία, έχουν εργαστεί και
εργάζονται δυστυχώς για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση που κυρίως ευνοεί και
συντηρείται από τα δυο μεγάλα
κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ούτε το
κοινό μας κυβερνητικό πρόγραμμα
του 2018 δεν τηρούν οι φίλοι μας.
Γι’ αυτό λέμε ότι η πραγματική
απάντηση στην ακροδεξιά δεν είναι
η ενίσχυση του συστήματος, γιατί
η ακροδεξιά είναι η πέμπτη φάλαγγα
των συστημικών δυνάμεων. Δουλεύει υπέρ του συστήματος, παραπλανεί τους πολίτες, προβάλλοντας
ένα αντισυστημικό πρόσωπο, για
να τους κρατά μακριά από την πραγματική αλλαγή. Συνέβη ήδη στην
Ευρώπη. Τώρα που τους γνωρίζουν
οι πολίτες, τώρα που η ακροδεξιά
έγινε εξουσία σε εθνικό ή τοπικό
επίπεδο οι πολίτες αρχίζουν να απομακρύνονται από κοντά τους, γιατί
όπου πήραν την εξουσία έδειξαν
ότι κάνουν τα ίδια με τα κατεστημένα κόμματα. Αντίθετα, όπου πήραν την εξουσία οι Πράσινοι έδειξαν
ότι είναι διαφορετικοί. Αλίμονο αν
θεωρείτε τους Πράσινους συστημικούς επειδή είναι στην πολιτική
από τη δεκαετία του ’80. Εμείς μόλις
το 1996 γεννηθήκαμε. Απέδειξαν
ότι εκεί που πήραν την κυβέρνηση

λειτούργησαν διαφορετικά. Η πιο
μακρόβια, βιώσιμη και αειφόρος
απάντηση στην ακροδεξιά δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα κίνημα,
οικολογικό, εναλλακτικό και κοινωνικά ευαίσθητο. Όσοι νόμισαν
ότι ψηφίζοντας ΕΔΕΚ θα σταματήσουν τον δρόμο στην ακροδεξιά
μπορεί να είχαν δίκαιο για τη νύκτα
της 26ης Μαΐου 2019. Την επόμενη
μέρα θα αποδειχτεί ότι ήταν της
μιας νύχτας ψήφος που δεν μπορεί
να έχει διάρκεια και σταθερή αξία.
–Πώς σχολιάζετε τη νίκη της
ΕΔΕΚ;
–Κατ’ αρχάς, ειλικρινά συγχαρητήρια στον κ. Σιζόπουλο. Ήταν
μια μεγάλη νίκη προσωπικά του
κ. Σιζόπουλου. Έκανε μία πολύ
καλά μελετημένη κίνηση σε μια
διαδικασία τύπου ρωσικής ρουλέτας. Κατέληξε σε μια καθολική –
σχεδόν– επιτυχία. Όλα όσα έγιναν
από πλευράς της ηγεσίας της ΕΔΕΚ
έγιναν για να κερδίσει αυτή τη μάχη και κέρδισε σε όλα, εκτός από
ένα: την εκλογή του Δημήτρη Παπαδάκη.
–Δηλαδή;
–Είναι γνωστό σε όλους ότι η
ηγεσία της ΕΔΕΚ στήριζε άλλο υποψήφιο. Και «τοις φρονίμοις ολίγα».
–Σε ό,τι αφορά τους Οικολόγους
παρατηρείται ενδυνάμωσή τους
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην
περίπτωση της Κύπρου τι πήγε
λάθος;
–Τα ακριβή δεδομένα δεν είναι
όπως παρουσιάζονται. Οι Πράσινοι
έχουν άνοδο σε ό,τι αφορά τις κεντρικές και βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Μεσόγειο
έχουν πατώσει. Οι Πράσινοι σε Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία, Σλοβενία,
Κροατία ακόμα και στην Ισπανία
δεν τα πήγαν καλά. Ακόμα και με

Ολα όσα έγιναν από
πλευράς της ηγεσίας της
ΕΔΕΚ έγιναν για να κερδίσει αυτή τη μάχη και
κέρδισε σε όλα, εκτός
από ένα: την εκλογή του
Δημήτρη Παπαδάκη.

τα απογοητευτικά αποτελέσματα
των εκλογών της Κυριακής παραμένουμε το πιο ισχυρό –μετά τους
Γάλλους– πράσινο κόμμα της μεσογειακής ζώνης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στη μόνη χώρα που είχαν
σοβαρή άνοδο είναι η Γαλλία, που
δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι μια
100% μεσογειακή χώρα. Εμείς ξεκινούμε μια πρωτοβουλία απευθυνόμενοι στους Ευρωπαίους Πρασίνους, λέγοντάς τους ότι καλά πήγατε στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά να κοιτάξετε και τι γίνεται στη Μεσόγειο. Ζητήσαμε και
τη βοήθεια των Γάλλων Πρασίνων,
γιατί πρέπει να ξελασπώσει το Κίνημα των Πρασίνων στη Μεσόγειο.
Προτείνουμε τη επαναδραστηριο-

Διαφώνησα για Νικόλα και Συμμαχία
–Πώς θέλετε να αφήσετε το Κόμμα των Πρασίνων;

–Να το αφήσουμε Κίνημα και όχι κόμμα και ελπίζω να παραμείνουν
μειοψηφία οι απόψεις που μας θέλουν να γίνουμε περισσότερο κόμμα, δηλαδή αυτοί που θέλουν να εκδώσουμε ταυτότητες, να κυνηγούμε τα μέλη για να πληρώνουν συνδρομές, να έχουμε κομματική πειθαρχία κ.ο.κ. Αυτό μπορεί να δουλεύει στο ΕΛΑΜ που πιστεύουν στην
αρχή του αρχηγού (Φίρερ), όχι όμως στους Οικολόγους. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ένα Κίνημα Οικολόγων ακόμα και στην Κύπρο.

–Δεν είναι αρχηγικό κόμμα το Κίνημα των Οικολόγων της Κύπρου;

–Επιμένω πως δεν είναι. Ξέρω ότι η εντύπωση κάποιων στην κοινωνία
είναι αυτή, επειδή βλέπουν ένα άνθρωπο τόσα χρόνια να είναι στην
ηγεσία, αλλά είναι μία πλαστή εικόνα που δημιουργείται και αναπαράγεται από αυτούς που έχουν πολιτικές διαφωνίες μαζί μας. Είναι
ελεύθερη η έκφραση των απόψεων μέσα στο Κίνημα. Να σας πω άλλωστε ότι εγώ δεν είμαι αυτός που εισηγήθηκα τη συμφωνία με τη
Συμμαχία Πολιτών, όπως ούτε τη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου
στις προεδρικές εκλογές. Βάλαμε κάτω την άποψή του ο καθένας και
μπήκε σε ψηφοφορία. Ούτε η υποστήριξη της Συμμαχίας Πολιτών ούτε του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν δική μου αρχική θέση και είχα,
όπως ξέρεις πολύ καλά, πολλές επιφυλάξεις, όχι όμως έξω από τις
διαδικασίες του Κινήματος. Κι αν βγήκε κάποιες φορές δημόσια, ήταν
λάθος μου και απολογούμαι.

ποίηση του μεσογειακού δικτύου
πράσινων κομμάτων στον άξονα
Γαλλία - Κύπρος.
–Πού οφείλεται η κακή επίδοση
στη Μεσόγειο;
–Υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι, η
κουλτούρα της κοινωνίας, εθνικά
ζητήματα που κυριαρχούν στην
πολιτική ατζέντα, αλλά και με εμάς,
τους ίδιους τους Πράσινους.
–Κάποιοι επικρίνουν το γεγονός
ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με το
Κυπριακό και όχι με περιβαλλοντικά θέματα. Θίγουν και το
ότι έχετε σκληρή στάση στο εθνικό θέμα.
–Σε αυτή την εκστρατεία δεν
αναφέραμε ιδιαίτερα το Κυπριακό,
ενώ έπαιξε, δεδομένης της κατάστασης στην ΑΟΖ, κρατήσαμε μετριοπαθή στάση. Μπήκε με ένα
τρόπο «υποσκαπτικό» γύρω από
την υπόθεση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
και εμείς διατηρήσαμε πολύ διαφορετική στάση από τις υπόλοιπες
δυνάμεις του Κέντρου και αυτό δεν
εκτιμήθηκε από τους πολίτες δεδομένης και της διαμόρφωσης των
αποτελεσμάτων. Οι πολίτες –ακόμα
και κάποιοι από τους ψηφοφόρους
μας του 2016– προτίμησαν να στηρίξουν αυτούς που πήραν εθνικιστική στάση στα θέματα αυτά. Αυτό
είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει
να μείνει ασχολίαστο. Μήπως όμως
έχουν Κυπριακό τα άλλα κινήματα
της Ευρώπης και πάνε πολύ πιο
άσχημα από μας; Είναι το Κυπριακό
που επηρεάζει τους μεσογειακούς
πράσινους και είμαστε τόσο χαμηλά
όλοι μας; Δεν είναι το Κυπριακό το
ζήτημα που δημιουργεί τα προβλήματα στην ανάπτυξη των Πρασίνων
της Κύπρου για να φτάσουν τον
βαθμό που είναι αναπτυγμένοι στην
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Άλ-

λωστε, είχαμε σίγουρα περισσότερο
Κυπριακό το 2016 στην καμπάνια
μας από τώρα κι όμως το 2016 είχαμε επιτυχία, ενώ τώρα είχαμε
αποτυχία. Άρα;
–Θα γίνει αποτίμηση του αποτελέσματος; Αλλαγή της ηγεσίας;
–Έχει ξεκινήσει ήδη Πρέπει να
τεθεί θέμα αλλαγής της ηγεσίας μέσα από την αποτίμηση του αποτελέσματος
–Άλλος πρόεδρος του Κινήματος
δηλαδή;
–Έχουμε ένα σίγουρο δεδομένο
ότι εγώ δεν πάω για πέμπτη κοινοβουλευτική θητεία, άρα πρέπει να
αναλάβει μια νέα ηγεσία έγκαιρα
την προεκλογική εκστρατεία για
τις βουλευτικές εκλογές του 2021.
–Θα θέσετε εσείς τέτοια πρόταση;
–Θα τεθεί, όπως είπα πριν, στο
πλαίσιο της αποτίμησης των αποτελεσμάτων και του προγραμματισμού για τις βουλευτικές εκλογές
του 2021.
–Πώς θέλετε να αφήσετε το κόμμα των Οικολόγων για να διατηρήσετε τη δύναμη των βουλευτικών και να την ενισχύσετε;
–Είναι από τις πρώτες μέρες μετά
τις ευρωεκλογές που ξεκίνησε επί
τούτου ένας πλούσιος προβληματισμός και χαίρομαι για το ότι δεν
υπάρχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις. Αντίθετα, έρχονται πάρα πολύ
ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις
από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
–Όπως;
–Ιδέες που έχουν να κάνουν με
πιο συστηματική παρουσίαση του
έργου μας είτε αυτό είναι πολιτικό
ή κοινωνικό. Προτάσεις επικοινωνιακής τακτικής, καλύτερη μορφή
οργάνωσης.
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Η κάλπη
του ΑΚΕΛ
έβγαλε
παραγοντισμό
Οι μονοσταυρίες υποψηφίων και
η προώθησή τους από στελέχη
προκαλούν πονοκέφαλο στο κόμμα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι βουλευτικές εκλογές του 1991
αποτελούσαν αρχή αλλαγών για
το ΑΚΕΛ. Ήταν τότε που το κόμμα
της Αριστεράς θα έπρεπε να συμμορφωθεί πρώτα με τα νομοθετικά
πρότυπα και κατ’ επέκταση με τα
πρότυπα των υπόλοιπων αστικών
κομμάτων, βάζοντας στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά τους
υποψήφιους και όχι με τη σειρά
προτίμησης που καθόριζε η Εζεκία
Παπαϊωάννου για το ποιος θα ήταν
αναγκαίο για το κόμμα να εκλεγεί.
Αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα
νομοθετικής ρύθμισης βεβαίως
που έμεινε στα χαρτιά. γιατί ανεπίσημα και στο παρασκήνιο, ο κομματικός μηχανισμός συνέχιζε για
πολλά χρόνια ακόμα να στέλνει το
μήνυμα στο ακροατήριό του για
το ποιοι πρέπει να εκλεγούν στη
Βουλή. Πρόσωπα που είτε ανήκαν
στο πολιτικό γραφείο και θα ανελίσσονταν στην πυραμίδα του κόμματος, είτε είχαν κατά την ηγεσία
και την κομματική προσήλωση,
αλλά και το κατάλληλο πολιτικό
υπόβαθρο για να κατέχουν πολιτικά
αξιώματα.
Η παρασκηνιακή υπόδειξη των
καταλλήλων και η εκλογή των εκλεκτών, είχε κτίσει έναν μύθο, γύρω
από το πόσο καλά δουλεύει ο κομματικός μηχανισμός του ΑΚΕΛ, αλλά και για την προσήλωση του ΑΚΕΛικού ακροατηρίου. Καθόλου περίεργο που το 1991, το έτος αυτών
των αλλαγών, έδιναν μάχη για να
μπουν στη Βουλή ηχηρά ονόματα
του ΑΚΕΛ, που διαγράφηκαν λίγα
χρόνια προηγουμένως, κατά τη μεγάλη κρίση (Παύλος Δίγκλης, Μιχάλης Παπαπέτρου, Ανδρέας Ζιαρτίδης, Ανδρέας Φάντης) με τον σχηματισμό ΑΔΗΣΟΚ και έμειναν τε-

λικώς εκτός. Αυτά βεβαίως συνέβαιναν τη μακρινή εποχή του ’90
και στις αρχές του 2000. Τι γίνεται
σήμερα; Η αμηχανία του εκλογικού
αποτελέσματος δεν ήταν το μόνο
ζήτημα.
Η εκλογική μάχη της περασμένης Κυριακής με το ηχηρό όνομα
του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης να
μένει εκτός Ευρωβουλής και οι μονοσταυρίες, που είχαν την τιμητική
τους, κατέδειξαν πως η κομματική
συμπεριφορά αλλάζει ακόμα και
εντός του ΑΚΕΛ, με τους ψηφοφόρους του κόμματος να μη διατηρούν
τη σκληρή ψήφο αλλοτινών εποχών
και να αναπτύσσουν τη νοοτροπία
των υπόλοιπων αστικών κομμάτων
και ψηφοφόρων.

Η αλλαγή

Βάσει των κανονισμών του
ΑΚΕΛ, τα στελέχη δεν επιτρέπεται
ούτε να προωθούν συγκεκριμένους
υποψηφίους, αλλά ούτε και να προωθείται από κάποιον η μονοσταυρία.
Και αυτό γιατί για το κόμμα αυτό
είναι στοιχείο παραγοντισμού, που
δεν θα πρέπει να παρεισφρέει στο
ΑΚΕΛ.
Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να
ισχύσει σε άλλες εποχές. Σήμερα,
στελέχη επισημαίνουν πως είναι
δύσκολο για ένα κόμμα, με την απαξίωση που επικρατεί στο πολιτικό
σύστημα και την αποχή μεγάλης
μερίδας των πολιτών από την κάλπη, να αποκόψει και τον παραγοντισμό και να προωθήσει αποτελεσματικά τη σκληρή ψήφο.
Αυτό, βεβαίως, άρχισε να φαίνεται έντονα στις βουλευτικές του
2016 και θα έπρεπε να κτυπήσει
καμπανάκι στην Εζεκία Παπαϊωάννου για την επιρροή που ασκεί
στην κοινωνία. Ενδεικτικό πως
κομματικά πρόσωπα όπως ο Του-

Τις δεκαετίες 1990 και 2000 ο κομματικός μηχανισμός του ΑΚΕΛ είχε τη δύναμη να εκλέγει ή να κρατά εκτός πρόσωπα. Σήμερα, λόγω και των πολιτικών εξε-

λίξεων, η επιρροή του φαίνεται να μειώνεται κατά πολύ.







Την επανάστασή της
έκανε η κοινοβουλευτική
ομάδα του ΑΚΕΛ με
τους βουλευτές να προωθούν κυρίως την υποψηφιότητα Γεωργίου.








Στην Εζεκία Παπαϊωάννου προωθούσαν την
υποψηφιότητα Νεοκλή
Συλικιώτη με στόχο την
ανάληψη της συμπροεδρίας στην GUE.

μάζος Τσελεπής, ο οποίος βρισκόταν για χρόνια στο ΑΚΕΛ και αποτελεί τον επικεφαλής του γραφείου
του Κυπριακού, έμεινε εκτός Βουλής στην επαρχία Αμμοχώστου, με
τον Νίκο Κέττηρο και τον Χριστάκη
Τζοβάννη (πρόσωπα που δεν ανήκαν στον σκληρό πυρήνα) να τον
προσπερνούν σε ψήφους. Φάνηκε
και παλαιότερα με τον αποκλεισμό
του γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση
στην επαρχία Λάρνακας και εξαιτίας αυτού την άρνησή του να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο το 2016.
Φάνηκε και στη Λευκωσία όπου η
Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία
προέρχεται από τις Νέες Δυνάμεις,
ήρθε πρώτη σε σταυρούς προτίμησης, αφήνοντας δεύτερο τον
νυν εκπρόσωπο τύπου Στέφανο
Στεφάνου.

εκλογική μάχη στελέχη του ΑΚΕΛ
παραδέχονταν πως ο κομματικός
μηχανισμός είχε δουλέψει στο παρασκήνιο για την εκλογή του Νεοκλή
Συλικιώτη. Όχι μόνο επειδή είναι
μέλος του Πολιτικού Γραφείου του
ΑΚΕΛ και πρόσωπο με βάρος στο
πολιτικό παιχνίδι, αλλά και λόγω
της θέσης του στην Ευρωπαϊκή Αριστερά.
Ήταν, άλλωστε, κατά την πενταετία που πέρασε, όπως διαφήμιζε
το κόμμα από τους πιο δραστήριους
ευρωβουλευτές, αντιπρόεδρος της
GUE και ο στόχος του ΑΚΕΛ ήταν
να διεκδικήσει αυτή τη φορά τη
συμπροεδρία της ομάδας. Κάτι το
οποίο δεν μπορεί σίγουρα να διεκδικήσει με δύο νεοκλεγέντες ευρωβουλευτές.

Εκτός ο Συλικιώτης

Πώς, όμως, τη στιγμή που ο κομματικός μηχανισμός έσπρωχνε τον
κ. Συλικιώτη αυτός έμεινε εκτός;
Τα βλέμματα στρέφονται πρώτα
και κύρια στην κοινοβουλευτική
ομάδα του ΑΚΕΛ, η οποία σε αντίθεση με το παρελθόν φαίνεται να
μην ακολουθεί πιστά τη γραμμή
της γραμματείας και να έχει το δικό

Σε αυτή την περίπτωση, όμως,
ο αποκλεισμός Συλικιώτη άνοιξε
για τα καλά τη συζήτηση για το
πόση είναι η επιρροή της ηγεσίας
στην κοινωνία και για το κατά πόσο
το κόμμα πρέπει να θεωρεί θανάσιμο
αμάρτημα την προσωπική προεκλογική εκστρατεία. Λίγο πριν από την

Η επανάσταση

Θα συζητηθούν και οι μονοσταυρίες
Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητη-

Οι μονοσταυρίες που υπήρξαν στις περιοχές υποψηφίων αλλά και η προώθηση υποψηφίων από στελέχη θα προκαλέσει συζήτηση στο ΑΚΕΛ το επόμενο διάστημα

θούν και οι μονοσταυρίες, που
όπως λέγεται ήταν πολλές. Όχι,
προς έκπληξη της Εζεκίας Παπαϊωάννου, στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
που αποτελούσε τις Νέες Δυνάμεις, αλλά μονοσταυρία σε κομματικά στελέχη, όπως στον Γιώργο Γεωργίου, στη Μαρίνα Νικολάου και κάποιοι στον Γιώργο Κουκουμά. Όπως αναφέρουν κομματικοί κύκλοι ο Γιώργος Γεωργίου
είχε αρκετές στην επαρχία Λάρνακας –επαρχία στην οποία
θριάμβευσε το ΑΚΕΛ και ο ίδιος–
λόγω του σημαντικού ερείσματος
που έχει στην επαρχία του, αλλά
και επειδή δούλεψε ιδιαίτερα ο
επιλαχών για τη βουλή της επαρχίας Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης. Στην περίπτωση του κ. Κου-

κουμά, όπως επισημαίνεται, κάποιες μονοσταυρίες προέκυψαν
από το αριστερότερο ακροατήριο
που θα απείχε από την κάλπη.
Στην περίπτωση της κας Νικολάου οι μονοσταυρίες προήλθαν κυρίως από την επαρχία Λεμεσού
στην οποία ήρθε πρώτη και από
την οποία προέρχεται και ο κ. Συλικιώτης. Κομματικοί κύκλοι εξηγούν ότι στο Πελένδρι, από το
οποίο προέρχεται η υποψήφια
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, προέκυψαν οι περισσότερες μονοσταυρίες. Οι Πελενδρίτες θεωρείται, άλλωστε, πως έχουν ιστορικό στην προώθηση των δικών
τους ανθρώπων, όπως άλλωστε
γινόταν και στην περίπτωση του
πρώην βουλευτή Λεμεσού Γιαννάκη Θωμά.

της έρεισμα στην κοινωνία. Οι βουλευτές των Νέων Δυνάμεων Ειρήνη
Χαραλαμπίδου και Αδάμος Αδάμου
είχαν δουλέψει ανοικτά για τον
βουλευτή της Λάρνακας Γιώργο
Γεωργίου. Μάλιστα, η κα Χαραλαμπίδου είχε ανταλλάξει ηλεκτρονικά
μηνύματα, με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρο Κυπριανού να επισημαίνει
και ότι το γνωρίζει, αλλά και να
της υπενθυμίσει πως τα στελέχη
του κόμματος πρέπει να μένουν
αμέτοχα, με την ίδια να του ανταπαντά σε υψηλούς τόνους. Η σχέση,
άλλωστε, Ειρήνης Χαραλαμπίδου
με την Εζεκία Παπαϊωάννου είναι
γνωστό πως έχει κατά καιρούς τις
εντάσεις και τις κρίσεις της.
Όμως, δεν ήταν μόνο οι βουλευτές των Νέων Δυνάμεων, αλλά
μία σειρά μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως οι Κώστας Κώστα, Νίκος Κέττηρος, Χριστάκης
Τζοβάννη, οι οποίοι στήριζαν ανοικτά τον βουλευτή της Λάρνακας.
Κάποιοι γιατί ήθελαν να στείλουν
μήνυμα και στην ηγεσία, που προωθούσε κομματικά στελέχη κατά
τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2016 (Τουμάζο Τσελεπή
στην Αμμόχωστο και Γιώργο Γεωργίου στη Λεμεσό) και άλλοι επειδή πίστευαν στον Γιώργο Γεωργίου.
Μαζί τους κι άλλα προβεβλημένα
στελέχη όπως ο γ.γ. της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας και διακριτικά ο Τάκης Χατζηγεωργίου ευνοούσαν και
προωθούσαν την εκλογή Γεωργίου
αντί Νεοκλή Συλικιώτη, ο καθένας
για τους δικούς του λόγους. Ο υποστηρικτικός ρόλος του κ. Χάμπα
είχε μάλιστα συζητηθεί, καθώς
προέβαλλε φωτογραφίες με τον κ.
Γεωργίου μέσω διαδικτύου.
Το πώς θα αντιδράσει η Εζεκία
Παπαϊωάννου είναι ακόμη ανοικτό
στην «αποστασία» των βουλευτών.
Αναμένεται, βεβαίως, να συγκληθούν τα σώματα του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο) για αποτίμηση του αποτελέσματος, αλλά και για να ετοιμάσουν
στη συνέχεια έκθεση για το πώς
ακριβώς κινήθηκε κάθε επαρχία,
αλλά και να μαζευτούν τα παράπονα
μελών για παραγοντοποίηση συγκεκριμένων υποψηφίων.

Η αμηχανία για το εκλογικό αποτέλεσμα
Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης έκανε
τη δήλωση ότι «δεν μπορούν τα
μηδενικά να μιλούν για τους άριστους» πολλοί ήταν εκείνοι και εντός του ΔΗΣΥ, αλλά και στο ΑΚΕΛ
που θεωρούσαν ότι αποτελούσε
το προεκλογικό δώρο για το ΑΚΕΛ.
Όχι μόνο για να πάει καλά, αλλά
ίσως και για να πάρει την πρωτιά.
Είχαν άλλωστε προηγηθεί οι μεγάλες κρίσεις του πορίσματος του
Συνεργατισμού, αλλά και οι χειρισμοί των κατά συρροή δολοφονιών
που είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη

πίεση και φθορά σε κυβέρνηση και
Πινδάρου στην καρδιά του προεκλογικού. Καθόλου τυχαίο ότι
στην προεκλογική συγκέντρωση
του ΑΚΕΛ πολλοί ήταν εκείνοι που
σημείωναν πως ο παλμός του κόσμου θύμιζε τις καλές εποχές του
ΑΚΕΛ.
Το ποσοστό του 27% (από το
οποίο το 0,9% και όχι το 2% όπως
είπαμε αρχικά προερχόταν από
Τ/κ) προκάλεσε σχετική δυσφορία
στο κόμμα της Αριστεράς. Όπως
αναρωτιούνται κομματικές πηγές,

όταν το κόμμα δυσκολεύεται να
επανακάμψει σε μία περίοδο που
ο ΔΗΣΥ δέχεται σημαντική φθορά
από το κυβερνητικό έργο, αλλά και
από τους αλλεπάλληλους ατυχείς
χειρισμούς, τότε πότε θα μπορέσει
να ενισχυθεί. Κύριο πρόβλημα,
όπως αναφέρεται, ήταν η στρατηγική ψήφος ΑΚΕΛικών προς την
ΕΔΕΚ. Ενδεικτικό ότι σε περιοχές
που αποτελούν κόκκινα κάστρα,
όπως το Καϊμακλί στη Λευκωσία,
η ΕΔΕΚ βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένη.
Το ακροατήριο του ΑΚΕΛ είχε ανέ-

καθεν αντιφασιστικά αντανακλαστικά και μπροστά στο διακύβευμα
ΕΔΕΚ ή ακροδεξιά, πολλοί ήταν
εκείνοι που επέλεξαν τη στρατηγική
ψήφο, αντί τη σίγουρη ψήφο προς
το ΑΚΕΛ. Πέραν της στρατηγικής
ψήφου, στο ΑΚΕΛ αντιλαμβάνονται
κάποιοι πως δεν έχουν πείσει ένα
ευρύτερο ακροατήριο που διαφωνεί
με τη δεξιά, ότι το ΑΚΕΛ μπορεί
να αποτελέσει την εναλλακτική
πρόταση απέναντι στον ΔΗΣΥ και
κατ’ επέκταση πρόταση για άνοδο
στην εξουσία.

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου ήλπιζαν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μεταξύ άλλων φαίνεται να τους στοίχισε η στρατηγική ψήφος προς την ΕΔΕΚ.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Προσηλωμένοι στο ΓεΣΥ, ανοιχτοί σε βελτιώσεις
Προς όσους ζητούν αναστολή ή αλλαγή του πριν το δουν στην πράξη, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, λέει ο Κ. Ιωάννου
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η 1η Ιουνίου 2019 αποτελεί για τη
χώρα μας ορόσημο. Είμαστε πια,
μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων-σχεδιασμών, σε περίοδο ΓεΣΥ.
Την επόμενη μέρα, αυτονόητα η
προσοχή θα είναι στραμμένη στη
διασφάλιση των συνθηκών που θα
ομαλοποιήσουν ένα Σύστημα, εντελώς νέο για όλους. Όταν πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα,
αυτονόητα χρειάζεται μια περίοδος
χάριτος για να λειτουργήσει, να
βρει πού έχει δυσκολίες, πού χρειάζονται περαιτέρω τομές ή και αλλαγές. Αυτά προέκυψαν από τη συνομιλία μας με τον υπουργό Υγείας
Κωνσταντίνο Ιωάννου, την Παρασκευή, ώρες δηλαδή πριν από την
έναρξη του ΓεΣΥ.
–Κύριε υπουργέ, πολλά έχουν
λεχθεί μέχρι στιγμής, συχνά αντιφατικά, ωστόσο και κάπως δικαιολογημένα, αν ληφθεί υπόψη
ότι πρώτη φορά η κοινωνία και
η οικονομία βρίσκονται ενώπιον
ενός τόσο μεγαλεπήβολου Σχεδίου. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση;
–Με το ΓεΣΥ εισάγονται νέα
στοιχεία που μέχρι τώρα απουσίαζαν από τον τρόπο λειτουργίας του
τομέα της Υγείας. Μία εκ των βασικών αλλαγών που φέρνει το ΓεΣΥ
είναι η καθολικότητα και η ισότητα
όλων των πολιτών σε υπηρεσίες
υγείας. Όλοι οι πολίτες είναι πλέον
δικαιούχοι του Συστήματος, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα τους ή τη
σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Το ΓεΣΥ εφαρμόζεται για όλους
τους πολίτες, που είμαστε εν δυνάμει ασθενείς, και αποσκοπεί στη
διασφάλιση της υγείας μας.
–Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής;
–Σημαντική εισαγωγή που φέρνει το ΓεΣΥ είναι ο θεσμός του προσωπικού ιατρού, που αναμένεται
να εξορθολογήσει τον τρόπο που
λαμβάνουμε υπηρεσίες υγείας στη
χώρα μας και να αποφορτίσει τα
ΤΑΕΠ από τα μη επείγοντα περιστατικά. Ο προσωπικός ιατρός θα

προωθεί την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση
στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
Εισάγουμε, επίσης, για πρώτη φορά
τον θεσμό του «φαρμακείου της
γειτονιάς», δίνοντας την επιλογή
στους πολίτες να προμηθεύονται
τα φάρμακα από τον φαρμακοποιό
που γνωρίζουν και εμπιστεύονται,
με μόνο 1 ευρώ τη συσκευασία,
εκτός στις περιπτώσεις εκείνες που
χρειάζεται ένα μικρό ποσό ως συμπληρωμή. Προστατεύουμε με αυτό
τον τρόπο τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ασθενών και δίνουμε πρόσβαση στις απαραίτητες
θεραπείες για όλους. Μια άλλη καινοτομία που εισάγεται με το ΓεΣΥ

περιπτώσεις που υπήρξε συνεργασία, τα αποτελέσματα ήταν προς
όφελος της ιατρικής κοινότητας
και βελτίωσαν σημαντικά το Σχέδιο. Το έχω πολλάκις τονίσει ότι
μόνο με τις παρατηρήσεις και την
καλόπιστη κριτική από τον ιατρικό
κόσμο που βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή, θα έχουμε τις θεμιτές βελτιώσεις.
–Έχετε υπολογίσει το διάστημα
που χρειάζεται μέχρι την εξομάλυνση των προβλημάτων;
–Προβλήματα και δυσκολίες θα
υπάρξουν, ιδιαίτερα τους πρώτους
μήνες. Κάποια εξ αυτών έχουν ήδη
προβλεφθεί από τον ΟΑΥ και λαμβάνονται μέτρα για άμεση επίλυσή
τους όταν και εφόσον προκύπτουν.

Τις προσεχείς ημέρες
θα δημοσιευθεί κατάλογος από 200 και πλέον
φάρμακα για ακριβές
θεραπείες χρόνιων παθήσεων που ήδη λάμβαναν οι ασθενείς, θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν
από τις θυρίδες των
φαρμακείων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.

Ο ΟΚΥπΥ προχωρά
στην πρόσληψη 300 επιπλέον ατόμων (γιατροί,
νοσηλευτές, φροντιστές
υγείας και γραμματειακό
προσωπικό), που τοποθετούνται κιόλας στις
θέσεις τους, ενώ για
κάθε παραίτηση/αποχώρηση ιατρού, η θέση
προκηρύσσεται αμέσως.

είναι εκείνη του ηλεκτρονικού φακέλου. Στο εξής, όλοι οι πολίτες
από την πρώτη μέρα της γέννησής
μας θα έχουμε τον προσωπικό μας
ηλεκτρονικό φάκελο με όλες τις
λεπτομέρειες που αφορούν στο ιατρικό μας ιστορικό και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους
ιατρούς μας. Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον κάθε ασθενή στο
πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης, που επίσης ήταν ένα κενό
που κλείνει με το ΓεΣΥ.
–Είχε γίνει σχετικός θόρυβος

Επεξεργαζόμαστε κι άλλα Σχέδια στήριξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, όπως το Σχέδιο Κινήτρων για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ως κρατική ενίσχυση προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που θα επιλέξουν να εντάξουν τις υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ. Προωθούμε ακόμη πολεοδομικά κίνητρα σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, λέει στην «Κ» ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.
εσχάτως σε σχέση με τον κατάλογο των φαρμάκων.
–Ο κατάλογος των φαρμάκων
θα συνεχίσει να ενημερώνεται τις
επόμενες μέρες, παρά το ότι η πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων (πέραν των 1000) έχουν
ήδη ενταχθεί. Διακόσια και πλέον
φάρμακα για ακριβές θεραπείες
χρόνιων παθήσεων που ήδη λάμβαναν οι ασθενείς, θα συνεχίσουν
να τα λαμβάνουν από τις θυρίδες
των φαρμακείων στα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ. Αυτά τα σκευάσματα
θα δημοσιευθούν σε ξεχωριστό κα-

τάλογο τις προσεχείς μέρες. Θα
ήθελα να καθησυχάσω τους ασθενείς και να τους διαβεβαιώσω ότι
στα φαρμακεία υπάρχει επάρκεια
αποθέματος και η εξυπηρέτηση
των ασθενών θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Συγκεκριμένες ελλείψεις που ενδεχόμενα υπάρχουν,
δεν σχετίζονται με το ΓεΣΥ.
–Γίνεται λόγος για καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν ως μη
έπρεπε από πολλούς βραχίονες
στο ΓεΣΥ.
–Δεν θα κρύψω ότι σε αρκετά
στάδια της προετοιμασίας υπήρξε

κωλυσιεργία, απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Αφενός, ο ΟΑΥ
καθυστέρησε κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι και την ενημέρωση δικαιούχων και παρόχων.
Η ελλιπής πληροφόρηση θα προκαλέσει ενδεχομένως προβλήματα
τον πρώτο καιρό και μέχρι όλοι
να εξοικειωθούμε με το νέο περιβάλλον. Αφετέρου, η μονομερής
διακοπή του διαλόγου από πλευράς
ΠΙΣ καθυστέρησε τις διαβουλεύσεις και τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων. Η πρακτική και
η εμπειρία έδειξαν ότι σε όλες τις

Κάποια άλλα, έχουν μεν εντοπιστεί,
ωστόσο, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να αντιμετωπιστούν και
να διαμορφώσουμε το Σύστημα
Υγείας που οραματιστήκαμε και
θα εξυπηρετεί τους πολίτες και
τους επαγγελματίες υγείας. Όταν
πρόκειται για μια τόσο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, θα υπάρξουν
προβλήματα είτε λόγω άγνοιας του
ίδιου του δικαιούχου να πλοηγηθεί
σωστά μέσα στο σύστημα είτε ακόμα και των παρόχων, που πιθανόν
να μην έχουν ακόμα εξοικειωθεί
με το σύστημα πληροφορικής.

O «πονοκέφαλος» με τους ειδικούς γιατρούς δεν ανησυχεί την κυβέρνηση
Στη διάρκεια της συνομιλίας μας με
τον υπουργό Υγείας θίξαμε και το
ζήτημα του χαμηλού αριθμού Ειδικών Ιατρών που έχουν συμβληθεί
με το Σύστημα μέχρι στιγμής.
«Είναι όντως μια δυσκολία αν
και δεν αναμέναμε να είχαμε μαζική
εγγραφή Ειδικών Ιατρών πριν από
την έναρξη. Αναμένουμε, ωστόσο,
αύξηση τις επόμενες εβδομάδες,
όπως είδαμε να συμβαίνει και στην
περίπτωση των προσωπικών ιατρών και των παιδιάτρων. Εξάλλου,
σε όλα τα Συστήματα Υγείας παγκόσμια, ξεκινούσαν με μικρή ανταπόκριση από παρόχους, που στη
συνέχεια αυξάνονταν, λόγω φυσικά
και της δυναμικής που δίνουν και
οι ίδιοι οι δικαιούχοι. Θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω ότι οι ειδικοί ιατροί
που προσφέρουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ήδη μπορούν να
εγγραφούν και να εξυπηρετήσουν
τους ασθενείς, παρά τα όσα ακούγονται, και χωρίς να επηρεάζεται
η εργασία τους όσον αφορά στην
ενδονοσοκομειακή φροντίδα.
–Ειρήσθω εν παρόδω, υπάρχει
οποιαδήποτε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια;
–Με βάση τη νομοθεσία, η ένταξή τους θα γίνει τον Ιούνιο του
2020. Μέχρι τότε, υπάρχει ο χρόνος
για όλες τις πλευρές να διαβουλευθούν και να εξεύρουν τη χρυσή τομή. Όπως ανακοίνωσα πρόσφατα,
το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών
Χορηγιών σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση
(accreditation) στο πλαίσιο παροχής
κινήτρων ενόψει ΓεΣΥ, το οποίο
αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, όπως επί-

Oι ειδικοί ιατροί που
προσφέρουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες
ήδη μπορούν να εγγραφούν και να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, χωρίς να επηρεάζεται η εργασία τους όσον αφορά
στην ενδονοσοκομειακή.
σης εξήγγειλα, επεξεργαζόμαστε
κι άλλα Σχέδια στήριξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, όπως είναι
το Σχέδιο Κινήτρων για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ως
κρατική ενίσχυση προς τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια που θα επιλέξουν
να εντάξουν τις υπηρεσίες τους
στο ΓεΣΥ. Προωθούμε ακόμη πολεοδομικά κίνητρα σε συνεννόηση
με τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.
Έχοντας μπροστά μας την προετοιμασία για την εισαγωγή της
2ης φάσης, και αφουγκραζόμενοι
τα αιτήματα του ΠΑΣΙΝ, αξιολογούμε συνεχώς νέες εισηγήσεις
που μπορούν να συμβάλουν στην
επίτευξη περαιτέρω συγκλίσεων.
Εύχομαι και ελπίζω ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα πείσουμε για τις προθέσεις
μας και ο ΠΑΣΙΝ θα ανταποκριθεί
στο κάλεσμα για διάλογο και δεν

Ο ΟΑΥ καθυστέρησε κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι και στην ενημέρωση

δικαιούχων και παρόχων, λέει ο υπουργός Υγείας, πράγμα που εκτιμά ότι ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα αρχικά και μέχρι όλοι να εξοικειωθούν με το νέο περιβάλλον.
θα δούμε πρακτικές του παρελθόντος που προκάλεσαν χάσιμο πολύτιμου χρόνου.
–Φαίνεται ότι χάθηκε πολύτιμος
χρόνος ως προς την ολοκλήρωση
των διαβουλεύσεων του ΟΚΥπΥ
με τις συντεχνίες.
Οφείλω να παραδεχτώ ότι όντως
χάθηκε χρόνος παρόλα αυτά, οι

διεργασίες πλέον στον ΟΚΥπΥ
έχουν εντατικοποιηθεί και γίνονται
στοχευμένες ενέργειες για βελτίωση της κατάστασης. Ως Υπουργείο
προνοήσαμε και καταθέσαμε αυξημένο προϋπολογισμό τόσο για
την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού όσο και για την αγορά εξοπλισμού. Ήδη, ο Οργανισμός προ-

χωρά αυτές τις μέρες στην πρόσληψη 300 επιπλέον ατόμων (γιατροί, νοσηλευτές, φροντιστές υγείας και γραμματειακό προσωπικό),
που τοποθετούνται κιόλας στις θέσεις τους, ενώ για κάθε παραίτηση/αποχώρηση ιατρού, η θέση
προκηρύσσεται αμέσως. Το κενό
παρατηρείται στο διάστημα που
μεσολαβεί από την αποχώρηση
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την πρόσληψη του
νέου ατόμου. Παρόλο που υπάρχει
αυτό το διαδικαστικό κενό, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου,
ο Οργανισμός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευελιξία που του παρέχει το καθεστώς του και να βρει
εκείνες τις διαδικασίες που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες του. Από
τη δική μας την πλευρά, κάνουμε
όλες τις κινήσεις για να προσφέρουμε τα εφόδια και να διευκολύνουμε τις διαδικασίες όπου αυτό
είναι δυνατό.
–Πολλοί γιατροί του δημοσίου
εγκατέλειψαν τα νοσοκομεία
και ιδιωτεύουν πια ενταγμένοι
στο ΓεΣΥ. Σας έχει δημιουργήσει
πρόβλημα αυτό;
–Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες αριθμός ιατρών αποχώρησε από τα δημόσια νοσηλευτήρια, εξαιτίας κυρίως της ανισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς
τις αμοιβές των ιατρών, γεγονός
που είχε εντοπιστεί και από το
Υπουργείο και τον ΟΚΥπΥ. Για την
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αλλά και την προσέλκυση νέων
γιατρών, παραχωρήθηκαν ήδη κίνητρα για τους προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων και παιδιών και

τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της
επεξεργασίας κινήτρων για τους
ειδικούς. Στόχος μας είναι με τα
νέα κίνητρα να επιβραβεύσουμε
τον επαγγελματισμό, το ενδιαφέρον
και τον ζήλο των επαγγελματιών
υγείας στα νοσηλευτήρια, διαχωρίζοντάς τους από αυτούς που προσφέρουν τα μέγιστα στα νοσηλευτήρια. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι
στόχος δεν είναι να τιμωρηθούν
κάποιοι, αλλά να αναδειχθούν αυτοί
που τόσο καιρό πρόσφεραν αλλά
είχαν «τσουβαλοποιηθεί» στο σύστημα.
–Ακούσαμε και εσχάτως φωνές
που ζητούν αναστολή του ΓεΣΥ
ή εφαρμογή κατά στάδια ή αλλαγή του. Τι απαντάτε;
–Εν πρώτοις θέλω να απευθυνθώ
στους πολίτες και να στείλω το μήνυμα ότι η γιγαντιαία αυτή μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε χθες, με την έναρξη
της 1ης φάσης του ΓεΣΥ. Ο δρόμος
είναι ακόμα μακρύς και υπάρχει
πολλή δουλειά να γίνει. Προς όσους
ζητούν αναστολή ή αλλαγή του Συστήματος πριν το δουν στην πράξη,
θέλω να καταστήσω σαφές πως,
από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Εάν,
όπως όλοι διαβεβαιώνουμε δημόσια,
στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια,
πρέπει να την αφήσουμε να ξεδιπλωθεί και να την πιστώσουμε με
χρόνο. Η Ρώμη δεν χτίστηκε μέσα
σε μία μέρα και η κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση χρειάζεται περίοδο
χάριτος για να φέρει καρπούς. Εμείς
παραμένουμε προσηλωμένοι και
ανοιχτοί, εκεί και όπου χρειαστούν
διορθωτικά και βελτιωτικά μέτρα,
να τα λάβουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Το DNA του Νίκαρου και ο διάδοχος του Φούλη
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ένας Συναγερμικός;

Ο ΔΗΣΥ έμεινε κάτω από το 30% το 2004,
όταν έλαβε 28,23% μετά το δημοψήφισμα
και στις ευρωεκλογές του 2019 με το 29,
02% της περασμένης Κυριακής. Καλά, ρε
παιδιά, με τέτοια κατραπακιά και δεν βρέθηκε ένας Συναγερμικός, ένας έστω βετεράνος, ένας πρώην βουλευτής που να ζητήσει
τον λόγο; Να πει ότι χρειάζεται π.χ. ένα
έκτακτο συνέδριο; Τον μόνο που ακούσαμε
και είδαμε τις μέρες μετά την 26η Μαΐου να
μιλά σοβαρά και να τοποθετείται πολιτικά
και όχι μασώντας τα λόγια του ήταν τον Μιχάλη Σοφοκλέους, διευθυντή του Ιδρύματος «Γλαύκος Κληρίδης». Τι έγινε; Ένας Συναγερμικός έμεινε σε τούτο τον τόπο;

Νίκος Αναστασιάδης

••••
Η ΔΗΠΑ και οι άλλοι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ ο Νίκος Αναστασιάδης το
βράδυ των ευρωεκλογών. Όπως μαθαίνουμε κι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί τον πήραν τηλέφωνο τον Μάριο Καρογιάν για να τον συγχαρούν για το ομολογουμένως θριαμβευτικό ποσοστό. Ο Νίκος Αναστασιάδης του είπε
μάλιστα να ετοιμάσει κουστούμι για το Εθνικό Συμβούλιο. Στη ΔΗΠΑ περίμεναν βεβαίως γραπτή ανακοίνωση από τον πρόεδρο,
καλωσορίζοντάς τον και επίσημα στο Σώμα,
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντίθετα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου είπε πως γι’ αυτό θα αποφασίσει το
Εθνικό Συμβούλιο. Η τοποθέτηση προκάλεσε τριγμούς, με τον Μάριο Καρογιάν να κλειδώνει την παρουσία του στο Εθνικό Συμβούλιο, αποκαλύπτοντας στο κρατικό κανάλι και
το τηλεφώνημα του προέδρου αλλά και το τι
διαμείφθηκε κατά τη συνδιάλεξη.

••••
Άλλα στο παρελθόν

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος κατόρθωσε επί μία
ολόκληρη βδομάδα να συγκρατήσει
τους Συναγερμικούς, πλην ενός, που
μουρμουρούν, αλλά δεν βγήκαν δημόσια. Μαθαίνω ότι σήμερα-αύριο κάποιοι θα σπάσουν τη γυάλα…

Ξέρετε γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης πάει για τρίτη θητεία; Διότι το DNA του Νίκαρου δείχνει λέει μακρόβιο άνθρωπο. Αν δε προσθέσω αυτά που ο ίδιος μου είπε για τις αναλύσεις και τις επιδόσεις του στο βάδην τότε μάλλον θα υπολογίζει και σε τέταρτη θητεία!

θύμισε πως το Μήνυμα Ελπίδα έλαβε το ίδιο
ποσοστό με τη ΔΗΠΑ, όμως, ο Νίκος Αναστασιάδης ούτε καν δέχτηκε να τους συναντήσει, όπως είπε ο κ. Πλατής.

••••

Βεβαίως, όπως λένε πηγές, δεν ήταν αδικαιολόγητη η σύγχυση του Πρόδρομου Προδρόμου, καθώς όταν ο ίδιος συμμετείχε με
τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου στον συνασπισμό «Για την Ευρώπη»
το 2004, και έλαβαν 10%, εκλέγοντας ευρωβουλευτή, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
Δημήτρης Χριστόφιας έστησαν πόδι στον
Τάσσο Παπαδόπουλο για να μην εισέλθουν
στο Εθνικό Συμβούλιο. Αντιδράσεις τις οποίες σεβάστηκε ο Τάσσος και τους κράτησε
εκτός. Στο ΔΗΚΟ, πάντως, επισημαίνουν
πως το ποιος θα συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί δουλειά του προέδρου, καταδεικνύοντας πως δεν θα κλωτσήσουν. Ο
μόνος ο οποίος αντέδρασε δημοσίως είναι ο
Στέλιος Πλατής, ο οποίος μέσω ανάρτησής

Κλαίνε τους αστούς

Μπορεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου να έκανε λόγο για επίτευξη του στόχου που είχαν θέσει,
μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όμως την τοποθέτησή του δεν συμμερίζονται πολλοί.
Και στον ΔΗΣΥ, αλλά και στο προεδρικό, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη διερωτούνταν πού πήγε τελικώς η αστική Λευκωσία. Κάποιος εξ αυτών τους θύμισε βεβαίως
πως η αστική Λευκωσία χάθηκε από τις βουλευτικές του 2016, όταν ο ΔΗΣΥ έχασε τη
μία έδρα στην επαρχία Λευκωσίας.

••••
Ερωτήματα και θητείες

«Καλά» διερωτούνται κάποιοι «πώς ο Νίκος

Αναστασιάδης έλαβε στις προεδρικές εκλογές το 57%, αν ο ΔΗΣΥ έχασε 5%»; Όπως
λέγεται στους κύκλους του Προεδρικού επικρατεί η θέση πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου
έχασε το 5% του κόμματος και πως ο Νίκος
Αναστασιάδης είναι ο μόνος που μπορεί να
το επαναπατρίσει, αλλά και να φέρει κι άλλους κοντά. Να ετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία; Α, τώρα που θυμήθηκα! Φήμες λένε ότι
από μια σχετική μελέτη καταδεικνύεται ότι
το DNA του Νίκαρου δείχνει μακρόβιο άνθρωπο. Αν δε προσθέσω αυτά που ο ίδιος
μου είπε για τις αναλύσεις και τις επιδόσεις
του στο βάδην… τότε μάλλον θα υπολογίζει
και σε τέταρτη θητεία. Ο Αβέρωφ δε θα είναι τότε συνταξιούχος. Φαντάζεστε;

••••
Η ήττα Τορναρίτη

Από την απολεσθείσα αστική Λευκωσία
φαίνεται πως τιμωρήθηκε και ο Νίκος Τορναρίτης, του οποίου ο περίγυρος κατηγορεί
τον Αβέρωφ Νεοφύτου για την ήττα. Όχι

γιατί δεν τον βοήθησε, αλλά γιατί απομάκρυνε, όπως λέγεται, το δικό του κοινό με τη
ρητορική του Κυπριακού. Βεβαίως, δεν είδαμε τον Νίκο Τορναρίτη να διαχωρίζει τη
θέση του από αυτή, του «Πατρίς, Θρησκεία,
Οικογένεια» που ξεσήκωσε ο Αβέρωφ για
να πείσει τους αστούς να επαναπατριστούν
και κατ’ επέκταση να τον ψηφίσουν. Ήταν
συνεπώς άλλοι οι λόγοι; Μήπως η υπόγεια
κόντρα με τον Λουκά Φουρλά ήταν που του
στοίχισε;

••••
Επιεικώς απαράδεκτος

Ένα άλλο ζήτημα που κόστισε στον ΔΗΣΥ
ήταν ο τρόπος με τον οποίο «χειρίστηκε»
την υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, ο
οποίος ήταν επιεικώς απαράδεκτος. Κι αυτό
διότι διέγραφε το γεγονός ότι πρόκειται για
πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας με κάθε
δικαίωμα να ψηφίζει και να ψηφίζεται. Πρόκειται για έναν ακαδημαϊκό που ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε διορίσει στο Συμβού-

λιο Στρατηγικής και για ένα καθηγητή του
Πανεπιστημίου Κύπρου από τα χέρια του
οποίου πέρασαν χιλιάδες φοιτητές και έχει
στον ακαδημαϊκό του σακίδιο συγγράμματα
και βιβλία που αποδεικνύουν το πώς σκέφτεται και λειτουργεί. Είναι άραγε δυνατόν
το κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα, όπως διακηρύττει ότι είναι ο ΔΗΣΥ, να πυροβολεί με
εθνικιστικές σφαίρες έναν άνθρωπου που
χθες ενέκρινε και εμπιστευόταν;

••••
Δεν φεύγει ο Λευτέρης

Μπορεί ο Λευτέρης Χριστοφόρου να ετοιμάζει βαλίτσες για τις Βρυξέλλες, ωστόσο,
δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να παραδώσει και τη θέση του αναπληρωτή προέδρου,
την οποία ανέλαβε –χωρίς ανθυποψήφιο–
για δεύτερη θητεία προ μηνών. Το τελευταίο
διάστημα άλλωστε άρχισε η συζήτηση για
τις αλλαγές στην Πινδάρου και την πρόθεση
του Χάρη Γεωργιάδη να επιστρέψει, ενισχύοντας τα σενάρια που τον θέλουν να
αναλαμβάνει πρώτα ως δεύτερος τη τάξει
και στη συνέχεια την ηγεσία του κόμματος
ως διάδοχος του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Εννιάμισι μονάδες, πέντε εβδομάδες
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

κό, αν σκεφθείς ότι ποτέ άλλοτε το
ευρωψηφοδέλτιο δεν είχε τόσα νέα
πρόσωπα και ανθρώπους άξιους,
βάσει των βιογραφικών τους. Το ίδιο
ισχύει και για τους εκλεγέντες των
άλλων ψηφοδελτίων.

Την περασμένη Κυριακή, με άγνω-

στο ακόμη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είχα γράψει ότι το σημαντικότερο ερώτημα, στο οποίο
ήλπιζα να δώσουν απάντηση οι ευρωεκλογές, ήταν αυτό που τόλμησα
να θέσω με βιβλικούς όρους. Κατά
πόσον, δηλαδή, η εκλογική μας
συμπεριφορά μας κάνει να προσομοιάζουμε με τον δευτερότοκο υιό
του Ιούδα και αδελφό του Ηρ. Εκείνον ο οποίος, μετά τον θάνατο του
μεγαλύτερου αδελφού του, υποχρεώθηκε να νυμφευθεί τη χήρα
του, ονόματι Θάμαρ. Και, επειδή
όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή
αρχαία, κατά την οποία ο μόνος τρόπος αντισύλληψης για τους άνδρες
ήταν η χρήση φρέσκου εντέρου
από πρόβατο (αυτό ακριβώς από το
οποίο σήμερα φτιάχνουμε το κοκορέτσι), κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να είναι προσιτό παρά μόνο
σε λίγους (διότι η καλύτερη και λεπτότερη ποιότητα για τη συγκεκριμένη χρήση είναι από αρνάκι του
γάλακτος, όχι από προβατίνα, όπως
ισχύει για τα παϊδάκια...) ο περί ου ο
λόγος σκαρφίστηκε μια απλή μέθοδο αντισύλληψης, χάρη στην οποία
το όνομά του πέρασε για πάντα
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ως
ευεργέτης της, πιστεύω, και μάλιστα βαρύτατα αδικηθείς, για λόγους
που θα εξηγήσω αργότερα.

Με βάση τη διαφορά της Ν.Δ. του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ
του Αλέξη Τσίπρα, μπορώ να πω
ασφαλώς ότι, ευτυχώς, δεν προσομοιάζουμε στον βιβλικό ήρωα του
οποίου τα κατορθώματα εξιστορώ
παραπάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύθηκε με τον αισχρότερο και ιδιοτελέστερο τρόπο την εξουσία που του
ανέθεσε ο λαός, για να την ασκήσει
μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών

Να επανέλθω, όμως, στο αρχικό

ερώτημα. Τέτοια ερωτήματα τίθενται χάριν παιδιάς, για τη χαρά του
παιχνιδιού – το οποίο, ας σημειωθεί, είναι από τις πιο σοβαρές
υποθέσεις σε αυτή τη ζωή. Τέτοια
ερωτήματα δεν ισχύουν απόλυτα
και δεν είναι σε καμία περίπτωση
εργαλεία επιστημονικής έρευνας.
Είναι σχήματα με τα οποία παίζουμε, γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε μια πραγματικότητα, η οποία
υπερβαίνει τις δυνατότητές μας.
Κατά συνέπεια, ακριβείς απαντήσεις δεν υπάρχουν. Στο κάτω κάτω,
ο βιβλικός Αυνάν αδικήθηκε από
την Ιστορία και το σημείωμα αυτό
μού δίνει την ευκαιρία να αποκαταστήσω την αδικία.

Ο Αυνάν, ως γνωστόν, προκειμένου
ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

θεσμών. Επί τέσσερα χρόνια, ξεχείλωσαν συστηματικά τα όρια του
ψεύδους, του θράσους και της διαστρέβλωσης. Ελεγες –όλοι μας λέγαμε– δεν μπορεί, αυτό ήταν! Πιο κάτω
δεν υπάρχει. Κάθε φορά, όμως,
υπήρχε και πιο κάτω. Ακόμη και το
Μάτι, την τραγωδία που ανέδειξε το
ασύλληπτο όριο της ανευθυνότητας
και της ανικανότητάς τους, την αντιπαρήλθαν με τον ίδιο κυνισμό με τον
οποίο αντιπαρέρχονται, π.χ., ένα δυσάρεστο στατιστικό στοιχείο.
Η αυτάρκεια της ιδεοληψίας (σύμ-

πτωμα της νόσου είναι και η ψευ-

δαίσθηση του ηθικού πλεονεκτήματος), σε συνδυασμό με μια κοινοβουλευτική ομάδα πειθαρχημένη
κατά τα κομμουνιστικά πρότυπα,
εμπόδιζε τους κυβερνώντες να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν είναι
ζώα ούτε ο Τσίπρας μάγος.
Επαιξαν τον ρόλο τους και άλλα, τα

οποία συνηγορούν υπέρ της αισιόδοξης διαπίστωσης ότι οι ψηφοφόροι δεν είμαστε τελείως Αυνάνες.
Εκείνο, κατ’ αρχάς, που και οι ίδιοι
οι κυβερνώντες αναγνωρίζουν πια
είναι «οι συμπεριφορές», όπως το
θέτουν. Βεβαίως, κανείς τους δεν

τολμάει να επισημάνει ότι το μοιραίο γεγονός, αυτό που φώτισε αυτές τις «συμπεριφορές» και τους
έδωσε νόημα, ήταν οι φωτογραφίες
από τις διακοπές του Τσίπρα στο κότερο της κ. Κατερίνας. Δεν πειράζει
που το αποσιωπούν. Η διαφορά των
9,5 μονάδων έδειξε ότι ο κόσμος το
εκτίμησε σωστά. Κατάλαβε ότι πίσω
από το προκάλυμμα της καθαγιασμένης, πάναγνης και ανεπίληπτης
Αριστεράς κρύβεται μια παρέα –
αποφεύγω να τους χαρακτηρίσω– η
οποία ξαναστήνει στα πόδια του το
παλιό σύστημα του διεφθαρμένου
κομματισμού, που αντλεί την ισχύ

του από τον έλεγχο ενός τεράστιου
κράτους.
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, όταν

δηλαδή κοιτάζω ποιους μπορούσαμε να επιλέξουμε και ποιους τελικά
επιλέξαμε με τη σταυροδοσία, απογοητεύομαι οικτρά. Δεν θέλω να
αναφερθώ σε πρόσωπα, γιατί οι γενικεύσεις πάντα αδικούν και ο χώρος δεν περισσεύει για σχοινοτενείς επεξηγήσεις. Πάντως, από
εκείνους που επέλεξα (Μιχ. Μασουράκη, Π. Ελευθεριάδη, Ελισάβετ Κυρίτση και δεν θυμάμαι την τέταρτη)
ουδείς εξελέγη. Πολύ απογοητευτι-

να μην τεκνοποιήσει, τραβιόταν – το
θέτω ωμά. Κακώς το όνομά του έχει
συνδεθεί με τη χειροπρακτική μέθοδο άνευ συντρόφου, δηλαδή την
αυτοϊκανοποίηση, η οποία ασφαλώς
προϋπήρξε εκείνου και, προφανώς,
είναι σύμφυτη με το ανθρώπινο είδος. Ο Αυνάν, διαχωρίζοντας με τη
πράξη του τη σεξουαλική πράξη από
τον σκοπό της τεκνοποιίας, ουσιαστικά θέτει τις βάσεις για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Κατά τούτο,
μπορεί να θεωρηθεί και πρόδρομος
του μεγάλου Μπαρούχ Σπινόζα, του
φιλοσόφου στον οποίο βρίσκουμε
τις ρίζες του Διαφωτισμού.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Δημοσκοπήσεις και
παραπληροφόρηση

Στο εκκρεμές
των αρίστων

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. την τρέχουσα περίοδο, πέραν της μεταναστευτικής κρίσης, της εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε. και
της ανόδου των ευρωσκεπτικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων, είναι και το φαινόμενο της παραπληροφόρησης
(fake news). Το φαινόμενο αυτό αφορά τη διάδοση, κυρίως
μέσω του διαδικτύου, ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημιουργούνται, παρουσιάζονται και διαδίδονται
για οικονομικό όφελος ή για σκόπιμη εξαπάτηση του κοινού-στρεβλώνουν τον δημόσιο διάλογο, υπονομεύουν την
εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών, ενώ ακόμη
δύνανται να αποσταθεροποιήσουν δημοκρατικές διαδικασίες,
όπως είναι οι εκλογές. Διάφοροι αναλυτές, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, αναφέρουν πως αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού, μεταξύ άλλων, είναι η επικράτηση της
υποψηφιότητας Τραμπ στην Αμερική, αλλά και το Brexit.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως στις διάφορες ανακοινώσεις της η Ε.Ε. θεωρεί πως η γένεση και επέκταση
του φαινομένου αυτού οφείλεται σε χώρες εκτός της Ε.Ε.
Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε. έχει συστήσει ειδική ομάδα
εθνικών εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αξιολογεί και ομαδοποιεί δημοσιεύματα παραπληροφόρησης ώστε εγκαίρως
να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα προς αποκατάσταση
της αλήθειας. Βασική προϋπόθεση, όμως, για την επιτυχία
του εγχειρήματος είναι η κοινωνία να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται το ψέμα και τον δόλο. Πράγμα δύσκολο,
ειδικά στις μέρες μας, αφού σχεδόν όλοι μας καταναλώνουμε
λαίμαργα κάθε «σοκαριστική είδηση» που περνά μπροστά
από την οθόνη μας. Με σκοπό την επιμόρφωση του κοινού,
αλλά και τη θωράκισή του από το φαινόμενο αυτό η Ε.Ε.
δρομολόγησε σχετική επιμορφωτική εκστρατεία μέσα
στην οποία θα πρέπει, ίσως να εντάξει και το κεφάλαιο
δημοσκοπήσεις που χειραγωγούν την κοινή γνώμη.
Η απειλή της παραπληροφόρησης προέρχεται κυρίως
από τρίτα κράτη και μέσω του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση
που το μέσο διάδοσης της παραπληροφόρησης προέρχεται
από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και από το στόμα ενός
κατά τα άλλα έγκριτου «εκλογολόγου»; Τηρουμένων των
αναλογιών, μια δημοσκόπηση, η οποία εν μέσω αμφιβόλου
επιστημονικής εγκυρότητας, προβάλει «τροποποιημένες»
ποσοστώσεις/μετρήσεις των κομματικών σχηματισμών
με στόχο να διαμορφώσει κλίμα δυναμικής με μοναδικό
σκοπό να κατευθύνει τους ψηφοφόρους προς μία κατεύθυνση
και όχι να αποτυπώσει την τάση του εκλογικού σώματος
κατά τον ουσιώδη χρόνο είναι, θεωρώ, εξίσου επικίνδυνο,
γιατί με τον τρόπο αυτό πλήττεται η δημοκρατία, αλλοιώνεται
η λαϊκή βούληση και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.
Από μία απλή αναδρομή στις τόσες δημοσκοπήσεις που
έχουν γίνει κατά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις
στην Κύπρο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, ειδικά αν τις
κρίνει και για την αστοχία τους σε σχέση με το εκλογικό
αποτέλεσμα, πώς το εργαλείο αυτό, κατά τα άλλα χρήσιμο
και ωφέλιμο, έγινε θύμα της πολιτικής σκοπιμότητας και
του αριβισμού και έχει απολέσει κάθε στοιχείο αξιοπιστίας.
Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό που ζήσαμε κατά τη
διάρκεια της πολύ πρόσφατης προεκλογικής περιόδου των
ευρωεκλογών. Συγκεκριμένες εταιρείες ερευνών στις διάφορες δημοσκοπήσεις, σκόπιμα και μεθοδευμένα καλλιεργούσαν την εικόνα ότι η επιλογή της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν απλά χαμένη ψήφος.
Με ιδιαίτερη σπουδή και μελέτη κατέτασσαν το νεοσύστατο αυτό κόμμα στην κατηγορία «κομματίδιο» με
απώτερο στόχο να εκβιάσουν την ψήφο του σκεπτόμενου
πολίτη σε επιλογές που εξυπηρετούν, βεβαίως, τα συμφέροντα των πελατών τους. Δυστυχώς, για αυτούς ο πολίτης
πλέον έχει κρίση έχει μυαλό έχει και αντίληψη... Για την
ανάκτηση της χαμένης τους αξιοπιστίας, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων/ερευνών, όπως και άλλα επαγγέλματα π.χ.
δικηγορίας, λογιστικής, πολιτικών μηχανικών κ.ά. οφείλουν
και πρέπει, μέσω ενός κεντρικού φορέα να υπάγονται στον
ελάχιστο έλεγχο, προς διαφύλαξη της εγκυρότητας τόσο
των ευρημάτων τους όσο και της επιστήμης καθ’ εαυτής.
Με άλλα λόγια, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τόσο των
επιστημονικών ευρημάτων, αλλά και των ίδιων των εταιρειών,
επιβάλλεται κάθε δημοσκόπηση που δημοσιεύεται, ειδικά
πολιτικού περιεχομένου, να συνοδεύεται με τα απαραίτητα
στοιχεία που να επιτρέπουν στον δέκτη του μηνύματος
να επιβεβαιώσει, τουλάχιστον, την επιστημονική επάρκεια
της έρευνας, αλλά και την αμεροληψία της.

είχε 9% πτώση από την προηγούμενη μάχη των
ευρωεκλογών. Οι λόγοι μπορεί να ποικίλουν.
Δεν είχε τη Θεοχάρους, δεν είχε τον Συλλούρη
στο ψηφοδέλτιο. Είχε να αντιμετωπίσει την κυβερνητική φθορά. Πιθανά σενάρια. Όμως ό,τι
κι αν συνέβαινε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
στέλνει ένα μήνυμα. Πως η κυβερνητική παράταξη, σε μία μάχη που ανέκαθεν έβγαινε πρώτη
(ακόμη και κατά την κρίση του 2004) και στην
οποία αυτή τη φορά οι συναγερμικοί ψηφοφόροι
είχαν υπερεκπροσώπηση, είχε μία σοβαρή φθορά.
Και δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία, αλλά
με την ουσία, η οποία παραλείπεται: ότι δεν
υπάρχει ούτε το όραμα ούτε η στρατηγική για
το μέλλον. Και όποιο κόμμα και όποια κυβέρνηση
δεν έχει στρατηγική για το μέλλον, οι πολίτες
της γυρίζουν την πλάτη.
Αυτό θα έπρεπε να είναι το μήνυμα που θα
έπρεπε να λάβει και η Πινδάρου, αλλά και το
Προεδρικό και να ανασκουμπωθεί. Αντίθετα, ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ αλλά και ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασαν ικανοποίηση για το
αποτέλεσμα και στην ουσία υποτίμησαν την
νοημοσύνη του εκλογικού κοινού. Όταν ο πρόεδρος χαρακτηρίζει έναν υπουργό που έπληξε
αναπόφευκτα το προφίλ της κυβέρνησής του
έναν από τους πολυτιμότερους συνεργάτες και
ενισχύονται οι φήμες για τη μετάβασή του στην
εισαγγελία φαίνεται πως δεν έχουν λάβει το μήνυμα και θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο.
Όπως το μήνυμα δεν το έχει λάβει και ο ΔΗΣΥ.
Που επέλεξε λίγες μέρες πριν από την εφαρμογή
του ΓεΣΥ να «προειδοποιήσει» μέσω του Νίκου
Νουρή και να ζητήσει σταδιακή εφαρμογή κάποιων υπηρεσιών. Πλήττοντας επικοινωνιακά
την όποια προσπάθεια αυτής της μεγαλεπήβολης
μεταρρύθμισης και επιβεβαιώνοντας τους καχύποπτους που κατάγγελλαν τον ΔΗΣΥ ότι δεν
βλέπει θετικά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Έχουν επιλέξει να παίξουν θέατρο μπας και
πείσουν τους πολίτες ή πράγματι δεν έλαβαν τα
μηνύματα; Γιατί όταν συμπεριφέρονται με τον
ίδιο τρόπο που τους οδήγησε σε αυτή την πτώση,
λίγες μέρες μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα
επιβεβαιώνουν πως ισορροπούν πολύ επικίνδυνα
πάνω σε ένα προ πολλού ραγισμένο γυαλί.

Στο εκκρεμές μεταξύ των «άριστων των
αρίστων της Δεξιάς» και των «μηδενικών
της Αριστεράς» στη μέση σίγουρα βρίσκονται οι μέτριοι του ενδιάμεσου χώρου,
οι οποίοι τελικά επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ο οποίος θέλει τον κόσμο να κυβερνάται, από τους μέτριους ή καλύτερα από αυτούς
οι οποίοι ξέρουν καλύτερα τον τρόπο. Η Κύπρος
σίγουρα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
του κανόνα και τα αποτελέσματα των εθνικών και οικονομικών καταστροφών, επιβεβαιώνουν του λόγου
το αληθές. Ο μέγιστος των τραγωδών, ο Σοφοκλής,
στην «Αντιγόνη» είπε το περίφημο «Αρχή άνδρα δείκνυσι». Δηλαδή βάζει στο στόμα του Κρέοντα την περίφημη ρήση, ότι η εξουσία αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα του άνδρα. Πιο απλά οι άξιοι αποκαλύπτονται στα δύσκολα και φανερώνονται αν είναι
ηγέτες ή απλώς τζάμπα μάγκες.
Οι ψίθυροι από κακεντρεχείς και άλλους μικρόψυχους
ανθρώπους, για την ποιότητα των ευρωβουλευτών,
οι οποίοι εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν, κυκλοφορούν
είτε από στόμα σε στόμα, είτε μέσα από τα κοινωνικά
δίκτυα. Πίσω από τα πικρόχολα σχόλια, βρίσκονται
κατά κανόνα οι χαμένοι, οι οποίοι μέσα από την πίκρα
της αποτυχίας τους, θυμούνται παλιές αμαρτίες, λες
και υπάρχει κανείς αναμάρτητος σε αυτό τον κόσμο,
ώστε να «θέσει πρώτος τον λίθο». Όλοι οι εκλεγμένοι
ηγέτες, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται, δικαιούνται
μια πρώτη ευκαιρία, δικαιούνται να κάνουν και κάποια
λάθη, φτάνει αυτά τα λάθη να μην είναι καταστροφικά.
Η ιστορική εμπειρία δεικνύει ότι «άριστοι των αρίστων»
κατάντησαν οι χειρότεροι εφιάλτες του ελληνισμού,
αλλά και του κόσμου, ενώ μέτριοι και άσημοι αναδείχθηκαν σε μέγιστους ευεργέτες της οικουμένης.
Ιστορικές συγκυρίες, κοινωνικές ανάγκες, αλλά και
«τύχη αγαθή» διαμορφώνουν συνθήκες, οι οποίες
υπερβαίνουν τις προσδοκίες και αναδεικνύουν άγνωστες ικανότητες των ηγετών. Εξάλλου «όταν ο άνθρωπος
σχεδιάζει, ο Θεός γελά» και αυτό δεν ισχύει μόνο σε
προσωπικό επίπεδο, αλλά ισχύει και σε συλλογικό.
Η εξουσία αποτελεί το ισχυρότερο αφροδισιακό
και για χάρη της κάποιοι πατούν επί πτωμάτων, για
να ανέλθουν, πριν καταστούν και οι ίδιοι πτώματα.
Η εξουσία δεν είναι μόνο η πολιτική, αλλά εξουσία
είναι και η οικονομική και η κοινωνική και η ψυχολογική, ακόμη και η θρησκευτική εξουσία. Τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι θυσίασαν, τη ζωή, το
σώμα, την περιουσία τους, ακόμη και την ψυχή τους
για την εξουσία, δεν είναι σπάνια. Με καλύτερο παράδειγμα τον τραγικό φιλοχρήματο Μίδα, ο οποίος
ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσάφι, ακόμη και την αγαπημένη
του κορούλα. Βεβαίως, τίποτα στη ζωή δεν είναι άσπρο
ή μαύρο, ούτε μόνο καλό ή κακό, αλλά όλα κρίνονται
εκ του αποτελέσματος. Έτσι και η άσκηση της εξουσία,
μπορεί να καταστεί είτε μέσο προσφοράς προς τους
ανθρώπους, είτε μέσο εκμετάλλευσης των ανθρώπων.
Σε αυτό το εκκρεμές, πρωταγωνιστές μπορεί να είναι
είτε οι άριστοι, είτε τα μηδενικά, είτε ακόμη και οι
μέτριοι, οι οποίοι στατιστικά έχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό άσκησης εξουσίας.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, «φιλοκαλούντες γαρ
μετ’ ευτελείας και φιλοσοφώντας άνευ μαλακίας» μελέτησαν όσο κανείς άλλος, το πολιτικό γίγνεσθαι και
καθιέρωσαν την κλήρωση, ως τρόπο ανάδειξης σε
πολλά αξιώματα του Δημοσίου. Συνήθως, οι πολίτες
εξέλεγαν έναν μικρό αριθμό υποψηφίων, συνήθως
τρία άτομα και ακολουθούσε η κλήρωση ανάμεσα
στους υποψηφίους, ανάμεσα στους άριστους. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στις περισσότερες Ορθόδοξες
Εκκλησίες, για την εκλογή των επισκόπων, μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων ακόμη και πατριαρχών. Η
Εκκλησία της Κύπρου εφαρμόζει εν μέρει αυτόν τον
κανόνα, αφού στη θέση της κλήρωσης, τοποθέτησαν
τη σοφία της Ιεράς Συνόδου. Με τον τρόπο αυτό και
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και οι εκκλησιαστικοί ταγοί
αντιμετωπίζουν τους «σατανικούς» φανατισμούς, οι
οποίοι οδηγούν στην καταστροφή, χωρών, λαών, κοινωνιών, ακόμη και οικογενειών. Το σημαντικότερο,
όμως, όλων, είναι ότι «ουδείς δεν είναι αναντικατάστατος» και ίσως είναι αυτό που σώζει τελικά τον
κόσμο και τον άνθρωπο.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Γιάννος Λακκοτρύπης είναι ιδρυτικό στέλεχος της Δημοκρατικής
Παράταξης.

EPA/DAI KUROKAWA

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗ

Κενυάτισσες συγκεντρώθηκαν στο Ναϊρόμπι εις μνήμη γυναικών θυμάτων από διάφορες σεξιστικές επι-

θέσεις. Περίπου πενήντα γυναίκες έχουν δολοφονηθεί το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου στη χώρα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Νικητές σε ραγισμένο γυαλί
Το 2007, ο Κώστας Καραμανλής κέρδισε τη μάχη των εκλογών έχοντας
απέναντί του τον Γιώργο Παπανδρέου και ένα ΠΑΣΟΚ που είχε αρχίσει να παρουσιάζει σοβαρά δείγματα φθοράς, αλλά και απουσίας
εμπνευσμένης ηγεσίας. Η εκλογική του νίκη
θεωρείτο αρχικά δεδομένη βάσει δημοσκοπήσεων
και ο ίδιος ο Καραμανλής είχε ως στόχο να προβάλει ως ατού της προεκλογικής και την προσωπικότητά του, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις
που βρίσκονταν προ των πυλών.
Όμως η καμπάνια έχει και τα τυχερά αλλά
και τις ατυχίες που μπορεί να ταρακουνήσουν,
ενίοτε και να ρίξουν μία κυβέρνηση. Ήταν για
παράδειγμα η μεγάλη κρίση των ομολόγων που
συντάραξε την ελληνική κοινή γνώμη. Ο τότε
πρωθυπουργούς, ο οποίος υποσχόταν το νέο,
ευρωπαϊκό και μεταρρυθμιστικό, παρουσίασε
δυστοκία στο να αλλάξει τον υπουργό Απασχόλησης και μόνο μετά από ένα καταιγισμό επικρίσεων και δημοσκοπήσεων που η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων ζητούσε την παραίτηση του
αρμόδιου υπουργού πείστηκε πως ίσως να ήταν
η σωστή απόφαση η παύση του. Ακολούθησαν
οι πυρκαγιές ακριβώς στην καρδιά του προεκλογικού και έπληξαν αναπόφευκτα την κυβέρνηση.
Όχι μόνο για το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό
κόστος που προκλήθηκε, αλλά και εξαιτίας της
εμφανούς ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού.
Ενός κρατικού μηχανισμού τον οποίο ο Κώστας
Καραμανλής υποσχόταν πως θα αλλάξει.
Και όσο κι αν οι εν λόγω κρίσεις έδειξαν πως
η κυβέρνηση Καραμανλή πατά σε γυάλινα πόδια,
κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να διατηρηθεί
στην εξουσία. Όχι γιατί ο Κώστας Καραμανλής
ενέπνεε πλέον ως ηγέτης και γοήτευε τα πλήθη,
αλλά επειδή δεν θεωρείτο πως ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν τότε η σωστή εναλλακτική. Και
όσο κι αν οι εκλογές του 2007 θα έπρεπε να κτυπήσουν καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία, με
την επανεκλογή του κ. Καραμανλή, αγνοήθηκαν
πλήρως οι κίνδυνοι. Ενώ οι πολίτες ζητούσαν
ριζικές μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση επέλεγε
και την ακινησία και την άμυνα, με αποτέλεσμα
τις πρόωρες εκλογές και την ήττα του 2009.
Γιατί τα θυμηθήκαμε όμως όλα αυτά; Την περασμένη Κυριακή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Οι αποχρώσεις των Πρασίνων
Μεταξύ άλλων πολλών αυτό
που κατέδειξαν οι πρόσφατες
εκλογές είναι πως έχουμε
ανάγκη από σοβαρό πράσινο
λόγο. Τη στιγμή που οι Πράσινοι στην Ευρώπη σημειώνουν σημαντική άνοδο, στη χώρα μας
το οικολογικό κόμμα πάει κατά βαρβάρων.
Και ο λόγος είναι απλός. Δεν κατάφερε να
πείσει πως πρόκειται για ένα πράσινο κόμμα, αλλά για ένα ακόμα κόμμα επικεντρωμένο στο εθνικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα παλαιοκομματικής νοοτροπίας και δράσης με τους
υπολοίπους.
Δεν μηδενίζω, ούτε και ισοπεδώνω το
έργο των οικολόγων σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον και δεν αμφισβητώ ότι όντως
παράγουν έργο. Παρ’ όλα αυτά, το όποιο
έργο παράγουν δεν βγαίνει προς τα έξω
ως η κύριά τους προτεραιότητα και φιλο-

σοφία. Με αποτέλεσμα να μην πείθουν
τους σκεπτόμενους πολίτες, εκείνους δηλαδή που πραγματικά ψάχνουν μια εναλλακτική λύση στο χρεωκοπημένο πολιτικό
τρόπο σκέψης, πως πρόκειται για ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο ενστερνίζεται
μια άλλη βαθύτερη φιλοσοφία ζωής.
Ο κ. Περδίκης δεν συμπεριφέρεται ως
πράσινος αλλά άγεται και φέρεται μεταξύ
των υπόλοιπων «χρωμάτων» στην προσπάθειά του να έχει ύπαρξη ο λόγος του
στο Κυπριακό, ακολουθώντας τους ίδιους
τακτικισμούς και τους ίδιους ελιγμούς με
τα υπόλοιπα κόμματα, οι οποίοι προφανώς
και δεν συνάδουν με την όποια έννοια του
προοδευτισμού. Και ο λόγος που επικεντρώνομαι στο κόμμα των οικολόγων είναι
πρώτον γιατί θεωρώ πλέον σπατάλη φαιάς
ουσίας να ασχολείται κανείς με τα υπόλοιπα
κόμματα, τα οποία έχουν αποδείξει ακόμα
μια φορά πως δεν έχουν καμία ελπίδα να

αλλάξουν μυαλά και δεύτερον γιατί η μόνη
ελπίδα σ’ αυτό τον τόπο για μια ουσιαστική
εναλλακτική πρόταση στο καμένο μας πολιτικό τοπίο είναι ένα πράσινο κόμμα.
Εκείνο, ωστόσο, το οποίο οι οικολόγοι μας
φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται είναι
πως όταν μιλάμε για ένα πράσινο κόμμα
τότε αυτομάτως αναφερόμαστε σε ανοιχτόμυαλα πολιτικά μυαλά, τα οποία διαθέτουν μια διορατικότητα που υπερβαίνει
τις στερεότυπες πολιτικές τακτικές και με
ευαισθησίες, οι οποίες εκπορεύονται από
μια βαθύτερη φιλοσοφία ζωής.
Και εδώ είναι το πρόβλημα με τους δικούς μας οικολόγους, ότι δεν μας έχουν
πείσει πως πραγματικά ενστερνίζονται
αυτή τη βαθύτερη φιλοσοφία ζωής και πως
οι πολιτικές τους πράξεις εκπορεύονται
από μια τέτοια φιλοσοφία. Διότι όταν κάποιος ενστερνίζεται ή έστω αναζητεί αυτή
την άλλη φιλοσοφία ζωής, τότε δεν μπορεί

να συνεργάζεται με χρεωκοπημένα μυαλά,
όπως του κ. Λιλλήκα και των ομοίων του
και να καυχιέται γι’ αυτή τη συνεργασία.
Και ούτε μπορεί, ακόμα και με την πιο καλόπιστη διάθεση, να διακρίνει ψήγματα
αυτής της άλλης φιλοσοφίας ζωής στον
τρόπο που κινείται, εκφράζεται και δρα ο
κ. Περδίκης. Η περιβαλλοντική συνείδηση,
ωστόσο, δεν είναι μόνο το πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και το πώς
θα προωθήσουμε σχετικές νομοθεσίες. Είναι μια συνείδηση, η οποία στηρίζεται σε
αυτή την άλλη φιλοσοφία ζωής, η οποία
προφανώς και δεν συνάδει, αλλά ούτε και
συγχωρεί αυτούς τους πολιτικούς ελιγμούς
και τακτικισμούς τους οποίους υιοθετεί
το δικό μας πράσινο κόμμα, και οι οποίοι
αποδεικνύουν την έλλειψη βαθιάς σκέψης
και ευρυγώνιας αντίληψης. Όταν μιλάμε
για περιβαλλοντική συνείδηση μιλάμε για
την καλλιέργεια ενός άλλου τρόπου ζωής

και σκέψης και για μια πολιτική ωριμότητα,
η οποία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικών
συνειδητοποιήσεων. Με πιο απλά λόγια
εκείνο που θέλω να πω είναι πως ένα σωρό
σκεπτόμενοι άνθρωποι αλλά και ένα σωρό
νέοι που επιλέγουν την αποχή (η οποία
είναι πλέον το πρώτο «κόμμα») ίσως να
έβρισκαν στέγη σε ένα πράσινο κόμμα,
το οποίο να αντιλαμβάνεται πως οφείλει
να είναι προοδευτικό και πως οφείλει να
προτείνει ένα άλλο τρόπο σκέψης. Αντ’
αυτού όμως οι δικοί μας πράσινοι, αντί να
αφουγκραστούν αυτή την ανάγκη, αναλώνονται στις ίδιες μικροπολιτικές αναλύσεις για να δικαιολογήσουν την ήττα
τους. Με αποτέλεσμα αντί να βλέπουν το
δάσος να βλέπουν μόνο το δέντρο. Κι αυτό
είναι ακόμα πιο θλιβερό όταν πρόκειται
για τους πράσινους.

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

Η βουβή ψήφος

Μεταμνημονιακό μεταίχμιο

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Να και μια φορά που
η βουβή ψήφος μάς
εξέπληξε θετικά.
Μετά τα αποτελέσματα του 2012 και
του 2015, μας είχε
γίνει δεύτερη φύση η πολύ επιφυλακτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Αντιμετωπίζαμε με
μεγάλο δισταγμό όσα ακούγαμε
στον περίγυρό μας, θεωρώντας
πάντοτε ότι δεν πιάνουμε τον
πραγματικό σφυγμό της κοινωνίας. Οπως λέει και ένας φίλος,
«δεν πειράζει, καλύτερα το αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες σου...».
Υπάρχουν, βέβαια, και τα φαινόμενα της στιγμιαίας κωλοτούμ







Δεν θέλει να αναστηθεί
ένα παλιό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.
Δεν θέλει επίσης έναν
άλογο ρεβανσισμό. Μέτρο, ενότητα, νοικοκύρεμα, σκληρή δουλειά
και λίγα λόγια θέλει.
πας. Βουλευτές ή και τομεάρχες
της Ν.Δ. προέβλεπαν, το Σάββατο
το βράδυ, πως η διαφορά δεν θα
ξεπερνάει το 3% και έκαναν διάφορες συναφείς αναλύσεις. Την
Κυριακή το βράδυ εξηγούσαν πως
είχαν προβλέψει μέρες πριν το
αποτέλεσμα και το «δεν τραβάει»
είχε μετεξελιχθεί στο «καλά, δεν
παίζεται». Τα έχει αυτά η πολιτική.
Αναγκάζεσαι ενίοτε να αλλάξεις
ρόλο στη μέση της παράστασης
και να μη σε ενδιαφέρει πολύ η
αξιοπρέπειά σου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέ-

δειξε μία ακόμη φορά ότι το μεγάλο ατού του είναι πως οι, εσωκομματικοί και μη, αντίπαλοί του
τον υποτιμούν. Λειτουργεί μεθοδικά, αυτοδιορθώνεται και δείχνει
αυτοπειθαρχία.
Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι είχε
«άστρο», το οποίο τον εκτόξευσε
σαν διάττοντα αστέρα μέσα σε
λίγα χρόνια. Κλείστηκε όμως σε
μια «γυάλα», γοητεύθηκε από τα
κόκκινα χαλιά των ξένων και των
εγχώριων σαλονιών και έχασε
την επαφή του με τον μέσο Ελληνα. Οι ψηφοφόροι, πάντως, είχαν διαμορφώσει άποψη και είχαν
αποφασίσει τι θα ψηφίσουν από
καιρό. Ολα δείχνουν ότι λίγα πράγματα θα αλλάξουν στις εθνικές
εκλογές. Η Ν.Δ. θα διεκδικήσει
την αυτοδυναμία, παίζοντας το
χαρτί της ακυβερνησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ
θα προσπαθήσει να κερδίσει 1-2
μονάδες, αλλά και να αποφύγει
μια απότομη κατάρρευση.
Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς
δεν πρέπει να επαναπαυθεί, αλλά
ταυτόχρονα το σοφότερο που
μπορεί να κάνει είναι ακολουθήσει
το δόγμα του μηδενικού λάθους
μέχρι τις εκλογές. Εχει καβαλήσει
το κύμα και, όπως συχνά λέει ένας
βετεράνος της πολιτικής, «άπαξ
και χάσεις μια αναμέτρηση, μετά
ό,τι και να πεις οι πολίτες δεν σε
ακούν».
Χρειάζεται, βεβαίως, προσοχή.
Επιλογές προσώπων παλαιάς κοπής από το φθαρμένο παρελθόν
των κομμάτων δεν βοηθούν. Οσο
για τους Ελληνες ψηφοφόρους,
είναι ακόμη δύσπιστοι. Η βουβή
ψήφος είναι και σκεπτόμενη ψήφος. Δεν θέλει να αναστηθεί ένα
παλιό σύστημα διακυβέρνησης
της χώρας. Δεν θέλει επίσης έναν
άλογο ρεβανσισμό. Μέτρο, ενότητα, νοικοκύρεμα, σκληρή δουλειά και λίγα λόγια θέλει.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαντλήσει
τα όριά της εδώ και
καιρό. Πέρα από το
να διατυμπανίζει το
«τέλος του μνημονίου», να επιχειρεί να εξαγοράσει
τους ψηφοφόρους με παροχές και
να επιτίθεται στους αντιπάλους
της, φαινόταν κουρασμένη και εριστική, όπως και ο αρχηγός της. Οι
ετερόκλητοι εκπρόσωποι που ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –ενώ άριστοι υποψήφιοι
απέτυχαν– υπογραμμίζουν την έλλειψη συνοχής και τον καιροσκοπισμό που διακρίνει και την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή
των Ελλήνων. Εξαντλήθηκε η ιδεολογική ορμή του ΣΥΡΙΖΑ. Το «ηθικό
πλεονέκτημα» και τα συνθήματα
κατά της «Δεξιάς» δεν πείθουν πια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 10% από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η
Νέα Δημοκρατία αύξησε το δικό
της ποσοστό κατά 5%.
Οι κάλπες της 26ης Μαΐου δείχνουν ότι πολλοί πολίτες έχουν
προχωρήσει πέρα από το να καθορίζουν την πολιτική τους θέση σε
σχέση με τα μνημόνια. Κόμματα
που στήθηκαν από στελέχη του

ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν το
2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, απέτυχαν
παταγωδώς – με εξαίρεση αυτό του
Γ. Βαρουφάκη που παρά τρίχα δεν
πέρασε το όριο για να εκλέξει ευρωβουλευτή. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνεται από πολλούς ψηφοφόρους
την εφαρμογή «μνημονιακής» πολιτικής, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο κόμμα κερδίζει απ’ αυτό:
η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ
(ΠΑΣΟΚ) είχαν ήδη πληρώσει το
τίμημα της προσπάθειας να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, ενώ το
ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή όχι μόνο
δεν αύξησαν τα ποσοστά τους, αλλά
είδαν να μειώνονται σε σχέση με
το 2015. Πιο πιθανό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
να πληρώνει για αποτυχίες που δεν
μπορεί να χρεώσει στα «μνημόνια».
Καλό θα είναι να γνωρίζουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ότι
τα παλιά διλήμματα εξαντλήθηκαν
και οι πολίτες αναζητούν λύσεις
στην καθημερινότητα και ιδέες
στην πολιτική.
Η νίκη της Ν.Δ. δείχνει ότι ένα
απ’ αυτά που ζητούν είναι η σταθερότητα. Η απογοήτευση με τον
ΣΥΡΙΖΑ δεν οδήγησε στην ενίσχυση ακραίων δυνάμεων, αλλά στο

κεντροδεξιό κόμμα. Εάν αναλογιστούμε ότι τον Μάιο του 2012 η
Ν.Δ. είχε πρωτεύσει σε εθνικές
εκλογές με μόλις 18,85%, πληρώνοντας μαζί με το ΠΑΣΟΚ το τίμημα
της χρεοκοπίας, ενώ ένα μήνα αργότερα ανέβηκε στο 29,66% (με
τον ΣΥΡΙΖΑ στο 16,78% και 26,89%,
αντιστοίχως), βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μια φυγή προς σταθερό
πόλο της πολιτικής σκηνής. Η νίκη
της Ν.Δ. οφείλεται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που είναι αρχηγός. Ετσι
αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία,
την ώρα που ο κ. Τσίπρας επιμένει
στις προσωπικές επιθέσεις εναντίον
του και στη στείρα επίκληση του
μπαμπούλα μιας Δεξιάς του περασμένου αιώνα. Η Ν.Δ., όμως, είναι
το κόμμα που συγκρούστηκε με
τη Χρυσή Αυγή, ενώ άνθρωποι της
Ν.Δ. έγιναν στόχος των μπαχαλάκηδων, όχι οι κυβερνητικοί. Αυτά
δεν συμβιβάζονται με τα στερεότυπα του παρελθόντος.
Και στην Ευρώπη οι εκλογές για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέδειξαν ευρύτερη επιθυμία για σταθερότητα. Παρότι το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές
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και Δημοκράτες έχασαν έδρες, οι
Φιλελεύθεροι ενισχύθηκαν, με αποτέλεσμα οι φιλοευρωπαϊκοί σχηματισμοί να κατέχουν περίπου το
70% των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου. Θα υπάρξουν έντονες διαβουλεύσεις για τη στελέχωση των
κορυφαίων αξιωμάτων της Ε.Ε.,
αλλά οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις
δεν θα είναι σε θέση να ανακόψουν
την πορεία της Ευρώπης. Αυτό
είναι ευτύχημα για την Ελλάδα,
επειδή το επόμενο διάστημα θα
είναι κρίσιμο. Εάν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, καλείται να επιδείξει ότι έχει
την πολιτική για να διαφυλάξει τη
σταθερότητα, για να ενισχύσει τις
προοπτικές της χώρας και των πολιτών, ενώ ετερόκλητες δυνάμεις
θα συσπειρωθούν για να την εμποδίσουν. Η πορεία της χώρας θα
κριθεί όχι μόνο από τον τρόπο που
ο κ. Μητσοτάκης θα κυβερνήσει,
αλλά και από το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα
αποφασίσει να ωριμάσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας (ως
κεντροαριστερή δύναμη) ή εάν θα
επιδοθεί σε «ανταρτοπόλεμο», συντηρώντας τις εμμονές του παρελθόντος. Σε αυτό το σταυροδρόμι
βρισκόμαστε.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Η πτώση των «ισχυρών»
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η τελευταία φάση της
Ιστορίας της Ελλάδος κατέδειξε ότι είναι ολέθριο σφάλμα
να υποτιμάται ένας
πολιτικός αντίπαλος,
όσο ασήμαντος και εάν αξιολογείται από τους ασκούντες κατά
καιρούς την εξουσία. Διότι οι ανατροπές είναι συχνότατα ταχύτατες
και πέραν πάσης προσδοκίας. Αλλες δυνάμεις απροσδιόριστες εκτινάσσουν κάποιον στην κορυφή,
πέρα από κάθε λογική εκτίμηση.
Οταν ο κ. Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ως επικεφαλής όχι κόμματος, αλλά ομάδος ατάκτων της








Δεν αντελήφθη ο κ. Τσίπρας ότι ο Ελληνας
προσποιείται πως θαυμάζει τον όποιο ισχυρό,
αλλά περιστασιακά και
για μικρό διάστημα.
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, μετά
τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ το 2011,
ουδείς διέγνωσε τον κίνδυνο ή
ασχολήθηκε με αυτόν από τους
επί σκηνής ηγέτες την εποχή εκείνη.
Οταν τον Μάιο του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεδείχθη σε αξιωματική
αντιπολίτευση, κυριάρχησε πανικός στα παραδοσιακά κόμματα.
Βαρύτατο ήταν το πλήγμα πρωτίστως στη συμβατική Αριστερά
–από το ΚΚΕ έως και το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ– διότι στην
κυριολεξία τους έκλεψε το μαγαζί,
τους ψηφοφόρους με μία λέξη.
Εξαπολύθηκε κατά μέτωπον
επίθεση από όλες τις πλευρές.
Αλλά διαπιστώθηκε ότι η ανακλαστική αυτή αντίδραση αντί να
αποδυναμώνει ενίσχυε διαρκώς
τον κ. Τσίπρα.
Η επίθεση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, όταν κατέκτησε την εξουσία ο «αμελητέος»
και «ανερμάτιστος».
Εφαγε κυριολεκτικώς το «ξύλο
της αρκούδας», κατά το λαϊκόν
λεγόμενον, το πρώτο εξάμηνο του

2015, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό ο κ. Τσίπρας. Στην
πρώτη εμφάνισή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ.
Μάνφρεντ Βέμπερ υπήρξε ανηλεής. Δεν τον αποδυνάμωσε. Το
αντίθετο συνέβη.
Μετά τη δραστική μετάλλαξή
του, σταδιακώς, ο απειλών τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος, κατέστη για τους εταίρους
μας πρότυπο «υποδειγματικού»
πρωθυπουργού και άξιου προς μίμηση.
Επίστεψε ως εκ τούτου ο κ. Τσίπρας ότι ανεδείχθη σε πανίσχυρο
ηγέτη. Επέβη σε δρεπανηφόρο
και άρχισε να κατακρεουργεί
όσους έπεφταν στον δρόμο του.
Υποτίμησε τον βασικό πολιτικό
αντίπαλό του, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και υπέστη ήττα βαρύτατη την περασμένη Κυριακή.
Δεν αντελήφθη ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Ελληνας προσποιείται
πως θαυμάζει τον όποιον ισχυρό,
αλλά περιστασιακά και για μικρό
διάστημα. Πανίσχυρος ο κ. Θ. Πάγκαλος, αλλά ο «ασήμαντος» κ. Δ.
Αβραμόπουλος κατέκτησε τον Δήμο Αθηναίων, από τον πρώτο γύρο,
το 1994. Στην κυριολεξία εκτός
συναγωνισμού η υπεροχή της κ.
Ντόρας Μπακογιάννη στο κόμμα
και στους βουλευτές, αλλά ο κ.
Αντ. Σαμαράς κατέκτησε τη μάχη
διαδοχής της Ν.Δ., το 2009.
Διέφυγε, επίσης, την προσοχή
του κ. Τσίπρα πως στις ανεπανάληπτες ελληνικές κωμωδίες δεν
υπάρχει ούτε ένας πλούσιος συμπαθής, αν και η συντριπτική πλειονότητα ηθοποιών, σκηνοθετών
και σεναριογράφων, κάθε άλλο
παρά ήσαν κομμουνιστές ή αριστεροί. Ισχύ και καταξίωση επιδιώκουμε οι Ελληνες. Αλλά όσοι
τελικώς την κατακτούν –επάξια
ή με δόλο– καθίστανται αυτομάτως
αντιπαθείς.
Βρίθει η Ελλάς από ανδριάντες,
που αιφνιδίως καταρρέουν. Εχουμε
δει ακόμη και πολιτικές νεκραναστάσεις, σε αυτόν τον τόπο. Ατομα
πρακτικά και συστηματικά έχουμε
νοσταλγήσει. Και να μας αξιώσει
ο Θεός να δούμε.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Τα σημάδια που θα σημάνουν νεκρανάσταση
Η πολιτική σήμερα είναι ένα παιχνίδι
εντυπώσεων. Κερδίζει την εξουσία,
όχι όποιος κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του, την
εκτίμησή τους, τη συγκατάθεση
και προτίμησή τους για το πολιτικό
του πρόγραμμα και το κοινωνικό
του όραμα. Τίποτε από αυτά. Η
εξουσία κερδίζεται με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που επιβάλλεται
και ένα, οποιοδήποτε, εμπορικό
προϊόν στην «αγορά».
Μια οδοντόπαστα, ένα απορρυπαντικό, ένα πολιτικό κόμμα
επιβάλλονται, όταν κερδίσουν τις
εντυπώσεις. Στην αντιμαχία των
εντυπώσεων όροι δεν υπάρχουν,
όλα επιτρέπονται. Ακόμα και η
εξόφθαλμη ψευτιά, η απροκάλυπτη
πανουργία, η πιο ευτελισμένη ασυνέπεια, μπορεί να κερδίσουν τις
εντυπώσεις. Θυμηθείτε τον Ανδρέα: Υπέγραφε την παραμονή
των «βάσεων» και ταυτόχρονα πανηγύριζε ότι «οι βάσεις φεύγουν»!
Θυμηθείτε τον Τσίπρα: Οργάνωνε
και κέρδιζε δημοψήφισμα για την
έξοδο από το, γερμανικών συμφερόντων, «ευρώ». Και ταυτόχρονα
αναλάμβανε, στο διεθνές προσκήνιο, ρόλο ευτελέστατου λακέ των
χρηματαγορών. Τόσο το κόμμα
του Ανδρέα Παπανδρέου όσο και
ο διεθνώς ευτελισμένος Τσίπρας
συνεχίζουν να μετέχουν, «δίχως
αιδώ ή λύπην», στην αντιμαχία
των εντυπώσεων.
Αντιμαχία μέχρις εσχάτων, «ο
θάνατός σου ζωή μου». Οποιοσδήποτε μπορεί να διαπρέψει – ο
προκλητικά απαίδευτος, ο κωμικά

μικρονοϊκός, ο χυδαία αμοραλιστής.
Οι εντυπώσεις κερδίζονται με τεχνάσματα σε συγκυρίες, ακόμα και
υπάνθρωποι μπορούν να πετύχουν
τον συνδυασμό των δύο: τεχνάσματος και συγκυρίας. Οποιος τον
πετύχει, τα κερδίζει όλα, όλα τα
παγκοίνως ζηλευτά σήμερα: χρήματα, δημοσιότητα, εξουσία, ηδονή,
σμήνη υποτακτικών.
Στον τζόγο δεν είναι έτσι, εκεί
μοναχικά, αυτοκαταστροφικά, μπορεί ο καθένας να δοκιμάζει την
τύχη του. Στην πολιτική, πρέπει
να εξοντώσεις για να μην εξοντωθείς. Οι σημερινές φιλίες και δημόσιες αγκαλιές ή το αμοιβαίο λιβάνισμα, αύριο αλλάζουν σε μίσος
αβυσσαλέο, πάθος τυφλό, απέχθεια
άτεγκτη. Και οι πιο μανιασμένες,
οι πιο φαρμακερές αντιμαχίες στην
πολιτική δεν είναι με τους κομματικούς αντιπάλους, είναι τα «εσωκομματικά μαχαιρώματα». Εκεί γίνεται το άγριο, αδίστακτο μακέλεμα, εκεί, κυρίως, μεταμορφώνεται
αθέλητα ο ψυχισμός των ανθρώπων, «εταιρειώνεται» ο χαρακτήρας, γίνεται ο άνθρωπος κάτι άλλο
από αυτό που ήταν. Σαν να τον άγγιξε το ραβδάκι της Κίρκης.
Πάντοτε γινόταν πεδίο αντιμαχόμενων φιλοδοξιών η πολιτική,
αρένα σύγκρουσης εγωισμών –
πάντοτε παραισθησιογόνο παντοδυναμίας η εξουσία. «Ουδεμία ηδονή εγγυτέρω του θείου ή η περί
τας τιμάς ευφροσύνη» – νιώθεις
θεός, υπεράνθρωπος, όταν δέχεσαι
αδιάλειπτα κολακείες και λιβανωτούς διαχειριζόμενος εξουσία. Και

το κοινωνικό πρόβλημα, μείζον
και οξύ, δεν είναι ο γελοίος καθεαυτόν χαρακτήρας του ναρκισσισμού, ο ατομικός αυτοδιασυρμός
του επηρμένου και κομπαστή –
δεν είναι ηθικό - δεοντολογικό
πρόβλημα η υπερφίαλη κουφότητα
στην πολιτική. Ο ναρκισσισμός,
ως όρος - προϋπόθεση - τρόπος μετοχής σήμερα στη διαχείριση των
κοινών, είναι μονόδρομος – ανάμειξη στην πολιτική χωρίς χρυσοπληρωμένα επιτελεία φωτογράφων,
κινηματογραφιστών, διακοσμητών,
λογογράφων, καλλωπιστών, διαμορφωτών κοινής γνώμης, δεν νοείται σήμερα.
Ο τρόπος για να περισωθεί και
να ξαναλειτουργήσει η πολιτική,
να ξαναβρεί η εξουσία τον χαρακτήρα και τη δυναμική κοινωνικού
λειτουργήματος, υπάρχει, εμπειρικά
βεβαιωμένος. Είναι η συνεπής επιστροφή στη μικρή, αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα. Κάποιες, εξαιρετικά προηγμένες, στον διεθνή
χώρο, κοινωνίες το ξέρουν και το
πραγματοποιούν ή, τουλάχιστον,
το επιδιώκουν.
Στην Ελλάδα ο κοινοτισμός είναι
πολιτική πρόταση αυτόχθονη, όχι
εισαγόμενη, όχι δάνεια. Είναι το
ένα από τα τρία «σημάδια» που αν
ποτέ εμφανιστούν, και τα τρία μαζί,
ως πολιτική πρόταση, οι Ελληνες
θα ξέρουν ότι ο Ελληνισμός νεκρανασταίνεται. Τα άλλα δύο νεκραναστάσιμα σημαίνοντα είναι:
Εξι χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο
κανένα μάθημα «εγκυκλοπαιδικής»
πληροφόρησης, μόνο τρεις γλώσ-

σες: γραμματική / συντακτικό /
ετυμολογία, τα μαθηματικά ως
γλώσσα, και ασφαλώς μουσική.
Οχι χρηστικό «εφόδιο» η γνώση,
αλλά καλλιέργεια των προϋποθέσεων διάπλασης μετόχων του κοινωνικού αθλήματος. Και τρίτο νεκραναστάσιμο σημάδι: Κοινωνικός
έλεγχος των ΜΜΕ, άτεγκτος αποκλεισμός της εμπορικής ασυδοσίας,
θεσμική κατασφάλιση της ποιότητας στην πληροφόρηση και ψυχαγωγία του πολίτη.
Δεν είναι στόχοι που μπορούν
να συνειδητοποιηθούν και πραγματωθούν μέσα σε μια γενιά, είναι
όμως επιδιώξεις που μπορούν να
διασώσουν ιστορικά υπαρκτό και
ενεργό τον Ελληνισμό. Οι θεσμικές
και λειτουργικές συνιστώσες της
Παιδείας υπόκεινται σε πολιτική
διαχείριση, επειδή αφορούν άμεσα
και ολοφάνερα στη συνοχή της
κοινωνίας. Γι’ αυτό και κραυγαλέος
παραλογισμός, απίστευτος, αυτό
που συμβαίνει σήμερα: την πληροφόρηση και ψυχαγωγία του κοινωνικού σώματος να την εμπορεύονται κερδοσκόποι κεφαλαιούχοι, με αποκλειστικό γνώμονα
τη διαφήμιση που θα προσελκύσουν. Και η Παιδεία να είναι το
ανεξέλεγκτο φέουδο του κομματικού συνδικαλιστικού σκοταδισμού, του μικρονοϊκού φορμαλισμού των κομματικών νεολαιών.
Μέχρι σήμερα διαχειριστές της
εκπαιδευτικής πολιτικής εμφανίζουν κατά κανόνα διαφημιστικές
διαφοροποιήσεις του ίδιου Ιστορικο-υλιστικού Μηδενισμού.
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Χωρίς περιστροφές
και μισόλογα

Ο πάπας Φραγκίσκος λαμβάνει
μέρος σε τελετή
στο Προεδρικό
Μέγαρο Cotroceni μαζί με τον
πρόεδρο της
Ρουμανίας Klaus
Werner Iohannis
στο Βουκουρέστι. Ο πάπας επισκέφθηκε τη
Ρουμανία από
τις 31 Μαΐου έως
τις 2 Ιουνίου.

Π

άει τελείωσε και αυτό το βάσανο.
Δυστυχώς, η γιορτή της δημοκρατίας κατάντησε προσβολή της δημοκρατίας και του πολιτικού πολιτισμού.
Η προεκλογική περίοδος που περάσαμε
θα μας μείνει πραγματικά αξέχαστη. Ίσως
η χειρότερη που είχαμε ποτέ. Με μια λέξη
ο προεκλογικός αγώνας που βιώσαμε θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ρεζιλίκι. Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε προ
πολλού πιάσει πάτο, δυστυχώς διαψευστήκαμε. Έχουμε πολύ βάθος ακόμα να
διανύσουμε μέχρι τον πάτο. Μιλήσαμε
για μηδενικά, για δανεικές ψήφους διαχωρίζοντας έτσι το εκλογικό σώμα σε πολίτες και ψευδοπολίτες, για αλίευση ψήφων
στην κόκκινη λίμνη και για πολλά άλλα
καταθλιπτικά που καλύτερα να τα ξεχάσουμε. Στο κάτω-κάτω ας το πάρουμε
από τη θετική του πλευρά. Ένας εφιάλτης
ήταν και τέλειωσε. Ένα κακό όνειρο ήταν
και επιτέλους ξυπνήσαμε.
Ο ΔΗΣΥ πρώτο κόμμα. Ό προεκλογικός
στόχος επετεύχθη. Η πρωτιά είναι γεγονός.
Βέβαια κανένας δεν μιλάει για την απώλεια
ποσοστών και αυτό αναμενόμενο. Τα επιχειρήματα ήταν έτοιμα πριν από τις εκλογές. «Η εξουσία πάντα φέρνει φθορά»,
«το ΑΚΕΛ στηρίχθηκε σε δανεικές ψήφους», «η έκτη συνεχής νίκη σε εκλογική
αναμέτρηση» και πολλά άλλα που δείχνουν
ότι αν και τα μηνύματα εστάλησαν δεν
έφτασαν στον αποδέκτη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου η τραγική φιγούρα αυτών των
εκλογών. Ο πρόεδρος του κόμματος που
νίκησε, αλλά και που έχασε. Νίκησε, γιατί
εξασφάλισε την πρωτιά, αλλά και έχασε
γιατί μειώθηκε η δύναμη του κόμματος.
Σίγουρα ο ηγέτης μιας παράταξης πάντα φέρει την ευθύνη. Στην προκειμένη
περίπτωση, αν και ο βασικός λόγος της
μείωσης των ποσοστών είναι η κυβερνητική πολιτική, οι παλινδρομήσεις και
μεταλλάξεις στο Κυπριακό και η άγονη
τακτική πόλωσης που ακολουθήθηκε
κατά τον προεκλογικό αγώνα, δυστυχώς
ο Αβέρωφ Νεοφύτου φέρει μόνος την ευθύνη. Άλλωστε, αυτό ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο. Τυχόν μεγάλη νίκη θα πιστωνόταν στον ΠτΔ για την εμπλοκή του
στον προεκλογικό και τυχόν καθαρή ήττα,
δηλαδή να κερδίσει την πρωτιά το ΑΚΕΛ
ή να σμικρυνθεί η διαφορά, θα χρεωνόταν
στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Για να είμαστε,
όμως, δίκαιοι οι ευθύνες του ηγέτη της
παράταξης δεν εστιάζονται σε αυτά που

έκανε, αλλά σε αυτά που, αν και μπορούσε,
δεν είχε το θάρρος να κάνει. Φταίει για
τη διγλωσσία στο Κυπριακό. Άλλα δημόσια
και άλλα πίσω από κλειστές πόρτες. Τη
μία τσουνάμι, την άλλη καλοκαιρία. Πότε
μιλούσε για μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις και την άλλη όλα αυτά τα χαρακτήριζε
μαξιμαλιστικές θέσεις, που δεν βοηθούν
στην επίλυση του Κυπριακού. Δυστυχώς,
για τον συναγερμικό πρόεδρο όλα αυτά
τα ακαταλαβίστικα ούτε τα «αμνοερίφια»
μπόρεσαν να εμπεδώσουν.
Η επομένη των εκλογών είναι γεγονός.
Τα φώτα έσβησαν, τα πανηγύρια και οι
κοκορομαχίες τέλειωσαν. Παρόλα όμως
τα μεγάλα λόγια και τα φούμαρα που
ακούγαμε, η σκληρή πραγματικότητα
είναι εδώ. Η τουρκική σημαία στον σκλαβωμένο πενταδάκτυλο και η συνεχιζόμενη εισβολή του «Πορθητή» μάς θυμίζουν το συνεχιζόμενο δράμα της ημικατεχόμενης μας πατρίδας. Η άτυπη συμμαχία των δυνάμεων της λύσης έχει ήδη
διαλυθεί. Μπορεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου
να μας έλεγε ότι με τις πέτρες που του
ρίχνουν κτίζει γέφυρες συνεργασίας,
όμως κατά την προεκλογική περίοδο
έριξε όλες τις πέτρες που είχε μπροστά
του. Με την επικοινωνιακή τακτική και
τη ρητορική που υιοθέτησε, όσον αφορά
το Κυπριακό, γκρέμισε κάθε γέφυρα συναίνεσης με τις άλλες δυνάμεις της λύσης.
Δυστυχώς, δεν άφησε τίποτα όρθιο.
Είναι, λοιπόν, καιρός να ξαναμελετήσει
τα αποτελέσματα των εκλογών. Μπορεί
να κέρδισε το έκτο κατά σειρά ντέρμπι
στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων,
αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσει και
τις κόκκινες κάρτες που δέχθηκε η ομάδα.
Οι εκλογές τέλειωσαν και δεν υπάρχει
πλέον χώρος για λεκτικές αλχημείες, για
«ήξεις αφήξεις» θέσεις και για «ναι μεν,
αλλά» τοποθετήσεις.
Το δίλημμα αυτονόητο. Είτε διασαφηνίζει τη θέση του χωρίς περιστροφές
και μισόλογα, οδηγώντας και πάλι την
παράταξη στην τροχιά της ρεαλιστική
σχολής του Γλαυκού Κληρίδη, ανεξαρτήτως αν θα πρέπει να συγκρουστεί με
φίλους και συναγωνιστές, είτε παραδέχεται
ευθέως ότι και αυτός, «τώρα που τα βιώνει»,
προβληματίζεται για άλλους δρόμους και
εναλλακτικά σχέδια Β΄ και Γ΄.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εθνική μας ψυχοπάθεια

EPA/ETTORE FERRARI

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ευρωεκλογές στη σκιά του 2023
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι ευρωεκλογές είχαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τους συγγραφείς σεναρίων
στο Προεδρικό. Γι’ αυτό και τις οργάνωσαν με τον «τρόπο του 2023», δηλαδή διεξήγαγαν μια καμπάνια κομμένη και ραμμένη
στη γραμμή του Ν. Αναστασιάδη για τρίτη
προεδρική θητεία. Η εφαρμογή της έδειξε
την πλήρη «υπόκλιση» της ηγετικής ομάδας
στον ΔΗΣΥ, και προσωπικά του Α. Νεοφύτου,
στους προεδρικούς σχεδιασμούς. Η καμπάνια
γέμισε εθνικολαϊκίστικες κορόνες. Υπογραμμίζω τον σχεδιασμένο εξοβελισμό της «κληριδικής σχολής», (με εξαίρεση την αξιοπρεπή
στάση της Κ. Κληρίδη), ώστε το πλέγμα των
δυνητικών συμμάχων γύρω από τον Ν. Αναστασιάδη στις διεργασίες για το 2023 να έχει
τον πρώτο λόγο. Οι δυνάμεις αυτές με τις
οποίες το Προεδρικό έχει καταστεί προνομιακός συνομιλητής (απευθείας ή με αντιπροσώπους), έχουν ονοματεπώνυμο: Ο αρχιεπίσκοπος, το ΕΛΑΜ, διάφορες προσωπικότητες που βλέπουν το άστρο τους να σβήνει,
μέρος της ηγεσίας κομμάτων υπό κατάρρευση,
διάφοροι εκκλησιαστικοί παράγοντες, όπως
ο Πάφου Γεώργιος, με τον καθοριστικό του
ρόλο στις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα στην επαρχία
«του» και βεβαίως με τις «έμμεσες» αγορές
πακέτων από μετοχές σε διάφορα ΜΜΕ.
Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η δυνητική συγκρότηση μιας νέας δεξαμενής
ψήφων, η οποία θα έχει ως στόχο το να ξεπερνά το 50%, είτε σε συνεργασία πρώτου
γύρου, είτε αφού καταγράψουν τα ποσοστά
τους, να συναντηθούν στο δεύτερο.
Ο Α. Νεοφύτου διεξήγαγε την πιο αναχρονιστική εκλογική καμπάνια των τελευταίων
ετών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες
του Προεδρικού. Αποδέχθηκε με τον πιο φθηνό τρόπο τον νέο του ρόλο: πρακτικά αυτόν
του «αντιπροέδρου» του ΔΗΣΥ. Στοχοποίησε
με διάφορες ασυναρτησίες την υποψηφιότητα

Ν. Κιζίλγιουρεκ, ενοχοποίησε την ψήφο των
Τ/κ τρέφοντας κρυφές ελπίδες, όπως:
Πρώτο, να ωθήσει στην κορυφή της λίστας
του ΑΚΕΛ τον Ν. Κιζίλγιουρεκ ως τον «αποδέκτη» της δικής του επίθεσης.
Δεύτερο, να απολέσει το ΑΚΕΛ τη δεύτερη
έδρα, η οποία, με βάση τη ρύθμιση στα υπόλοιπα, θα κατέληγε στο ΕΛΑΜ, και, τρίτο, με
βάση τις εντολές του «εγκεφάλου» της καμπάνιας, να περιορίσει τις δυνατότητες χειρισμών του ΑΚΕΛ για τις ζυμώσεις για τις
επόμενες προεδρικές.
Ο Α. Νεοφύτου έπαιξε και έχασε με τη θεαματική πτώση στο 9% των ποσοστών του
ΔΗΣΥ. Αγνόησε το γεγονός ότι αυτοί στους
οποίους έδωσε «εξετάσεις» υπακοής, αργά
ή γρήγορα, θα τον οδηγήσουν στο περιθώριο,
με τον διορισμό νέου, ταλαντούχου στο
κυνήγι, αναπληρωτή του. Γνωρίζουν στο
Προεδρικό ότι ο Α. Νεοφύτου, γνωρίζει άριστα
το τι ακριβώς έγινε στον Κραν Μοντάνα και
γνωρίζουν πως αν μιλήσει, (κάτι που πράττει
σε ιδιωτικού χαρακτήρα συναντήσεις) το παραμύθι Αναστασιάδη θα εξαφανιστεί από το
προσκήνιο ως ένα καπνογόνο πάνω σε λεμεσιανό πύργο. Από τη άλλη πλευρά, εκτιμώ
ότι το ΑΚΕΛ κάτω από την ηγεσία του Α. Κυπριανού διακρίνεται για τη σοβαρότητα και
τη συνέπειά του στο Κυπριακό. Η κίνησή
του να προτείνει ως υποψήφιο ευρωβουλευτή
τον Ν. Κιζίλγιουρεκ υπήρξε μια σημαντική
ρωγμή στο τείχος της ακινησίας. Το ΑΚΕΛ
διαθέτει ως ισχυρό κεφάλαιο την πολιτική
του στο Κυπριακό, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται ιδιαιτέρως αδύναμο στα ζητήματα
που αφορούν την ανάπτυξη και τη διαχείριση
της οικονομίας. Αυτό το σημείο είναι λάθος
να συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την
περίοδο Χριστόφια. Στη δική μου αντίληψη,
συνδέεται με τη γενικότερη «συντεχνιακή»
προσέγγιση του ΑΚΕΛ στα πράγματα, και ως

εκ τούτου, αναδεικνύει την αδυναμία του να
αναλύσει με πληρότητα τα σύγχρονα αναπτυξιακά φαινόμενα, τις οικονομικές αλλαγές
σε μια εποχή με κύρια χαρακτηριστικά τα
ανοικτά σύνορα, τη συμμετοχή στην Ε.Ε.,
τις τεχνολογικές μεταβολές και τις ανατροπές
στον χώρο της απασχόλησης. Αυτή η υστέρηση, περιορίζει το εύρος στη διαμόρφωση
μιας στρατηγικής που θα οδηγεί στη συγκρότηση ενός συνασπισμού δυνάμεων για
μια προοδευτική αλλαγή. Η πλειοψηφία
βλέπει, κυριολεκτικά άφωνη, τις επιδόσεις
της σημερινής διακυβέρνησης. Καθώς η Κύπρος οδηγείται με γοργούς ρυθμούς στην
οριστική διχοτόμηση, η κοινή γνώμη παρατηρεί τη δημόσια σιωπή των (κληριδικών)
«βαρόνων» στον ΔΗΣΥ, οι οποίοι είναι λαλίστατοι μόνο σε ιδιωτικές συνομιλίες. Η αλλαγή
είναι ώριμο αίτημα. Η προοδευτική αλλαγή
είναι σκόπιμη. Με μια πολιτική ελευθερίας
και επίλυσης στο Κυπριακό, με μια πολιτική
μεταρρυθμίσεων στο κράτος, με εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τους, με
δράσεις για την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, πρωτίστως με ένα σχέδιο για τη
μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση
των μη προνομιούχων.
Η ηγεμονία σήμερα δείχνει, να γέρνει,
μάλλον, προς την πλευρά Αναστασιάδη. Η
ηγεμονία, ωστόσο, χάνεται, και βεβαίως η
ηγεμονία αλλάζει κατεύθυνση, κερδίζεται.
Μπορεί να κερδίσει την ηγεμονία μια νέα
συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων; Λέω ότι,
κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να κατακτήσει
την πλειοψηφία και να φέρει την προοδευτική
αλλαγή. Η κοινή γνώμη είναι έτοιμη να
ακούσει μια νέα πρόταση, είναι ώριμη να
στηρίξει μια σύγχρονη πρόταση εξουσίας.

www.larkoslarkou.org.cy

Του ΑΔΩΝΗ ΓΙΑΓΚΟΥ

Τ

ο μεγαλείο και η ηθική πρόοδος
ενός λαού μπορούν να κριθούν
από τον τρόπο που φέρεται στα
ζώα» (Μαχάτμα Γκάντι). Σε μια χώρα
5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχουμε
πενήντα χιλιάδες κυνηγούς. Αντιστοιχεί
δηλαδή ένας κυνηγός για κάθε 0,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Κύπρου. Εάν
λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούν να κυνηγούν παρά μόνο σε καθορισμένες περιοχές, τότε ο χώρος κυνηγίου γίνεται
ακόμα πιο πυκνοκατοικημένος. Σκεφτείτε,
δηλαδή, πόσο άνισος είναι ο αγώνας και
πόσο λίγες πιθανότητες επιβίωσης έχει
το «λεγόμενο θήραμα». Και λέω το «λεγόμενο θήραμα» μιας και η λέξη θήραμα
παραπέμπει σε θηρίο και όχι στα πουλάκια
και τα κουνελάκια που κυνηγούν τα λεβεντόπαιδά μας. Πολλές φορές εξάλλου
πυροβολούν και τα σκυλιά τους, που πληρώνουν τη νύφη για την ανυπαρξία «θηράματος». Βεβαίως, τι να αναμένουμε σε
μια χώρα όπου το «κυνήγι» και η βρώση
του εθνικού μας συμβόλου, του αγρινού,
θεωρείται μαγκιά και όχι εθνική προδοσία.
Τι να πούμε για την εξάλειψη σπανίων
ειδών όπως ο γύπας, η φρουτονυχτερίδα,
αλλά και εσχάτως του νερόφιδου, που
θυσιάστηκε στον βωμό της οικοπεδοποίησης και για το οποίο έχουμε εκτεθεί
διεθνώς και θα πληρώσουμε σοβαρότατο
πρόστιμο; Είναι εξάλλου τοις πάσι γνωστά
τα ρεζιλίκια που γίνονται με τα αμπελοπούλια. Η αναφορά και μόνο μάλιστα σε
κάποιες από τις μεθόδους παγίδευσης
κάποιων ζώων είναι αποτροπιαστική. Τα
αμπελοπούλια που πιάνονται στα βερκά
τα ξεκολλούν τραβώντας τα, με αποτέλεσμα τα ποδαράκια τους να ξεριζώνονται
και να μένουν κολλημένα στα βερκά. Τα
σγρινά συνηθίζουν να χτυπούν το κεφάλι
τους στα δέντρα για να ρίξουν κάτω τους
καρπούς τους. Κάποιοι σπουδαίοι Κυπραίοι, λοιπόν, τοποθετούν στα δέντρα
καρφιά με τη μύτη προς τα έξω ούτως
ώστε όταν το αγρινό χτυπήσει με το κεφάλι του το δέντρο να εισχωρήσει το
καρφί στο κεφάλι του και να σκοτωθεί.

«

Συγχαρητήρια σε ακόμα μία κυπριακή
ευρεσιτεχνία. Μα τω Θεώ, είμαστε πράγματι τόσο πεινασμένοι; Δεν μπορούμε
να ζήσουμε χωρίς αυτά;
Τα δε παραγωγικά ζώα, όπως τα γουρούνια και οι αγελάδες συνήθως ζουν
μέσα σε αφόρητες συνθήκες που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη υγεία
τους, την υγεία μας, αλλά και για την
ποιότητα των προϊόντων που παράγουν.
Στον τομέα των κατοικίδιων είμαστε
πρωταθλητές. Αρκεί μία επίσκεψη σε
ένα από τα υφιστάμενα καταφύγια ζώων
για να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει. Καθημερινά υγιέστατα σκυλάκια, εγκαταλειμμένα από τους «φιλόζωους» ιδιοκτήτες
τους, οδηγούνται στον θάνατο, καθώς ο
ρυθμός αύξησής τους είναι τέτοιος που
τα λιγοστά καταφύγια που λειτουργούν
σε εθελοντική βάση δεν μπορούν να τα
φιλοξενήσουν. Η παρουσία οποιασδήποτε
κρατικής αρωγής προς ενίσχυση των καταφυγίων είναι από πενιχρή έως ανύπαρκτη.
Κάποιοι έχουν, επίσης, αναγάγει τις
δηλητηριάσεις ζώων σε εθνικό άθλημα.
Αν τους ενοχλούν κάποια γατιά, που
τους ανακατεύουν τα σκουπίδια για να
τραφούν, τα δηλητηριάζουν, αν τους
ενοχλεί το γαύγισμα των σκυλιών των
γειτόνων τους τα δηλητηριάζουν. Γενικώς
κάποιοι νιώθουν άνετα να σκοτώνουν
και να κακοποιούν, πολλές φορές χωρίς
λόγο, ζώα χωρίς κανένα ίχνος συνειδησιακής ενοχής και βεβαίως χωρίς καμιά
συνέπεια. Μελέτες δεικνύουν ότι πολλοί
εγκληματίες και δολοφόνοι στη νεανική
τους ηλικία βασάνιζαν και σκότωναν
ζώα. Είναι ξεκάθαρο ότι η εγκατάλειψη,
ο βασανισμός και ο φόνος ζώων συνδέονται με ψυχοπαθητικές τάσεις που στην
περίπτωση της Κύπρου προσλαμβάνουν
εθνικές διαστάσεις. Η ευημερία των
ζώων στην Κύπρο είναι δυστυχώς στον
αναπνευστήρα.

Ο κ. Άδωνις Γιάγκου είναι Β΄ αντιπρόεδρος του
Κινήματος Οικολόγων.

Τα πολλαπλά μηνύματα των πολιτών
Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Κ

άθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά
της μηνύματα, αλλά και προεκτάσεις.
Ενώ οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο
έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα, υπάρχουν
σαφή μηνύματα από την αναμέτρηση της
26ης Μαΐου, τα οποία δεν πρέπει να αγνοηθούν. Το πιο σημαντικό ίσως μήνυμα είναι
το εύρος της αποχής (55%), το οποίο παραπέμπει σε μια σημαντική διάσταση μεταξύ
των ηγεσιών του πολιτικού συστήματος από
τη μια και των πολιτών από την άλλη. Για να
αξιολογήσουμε το μέγεθος της αποχής είναι
σημαντικό να δούμε τις ψήφους και τα ποσοστά των κομμάτων επί των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε απόλυτους, όμως, αριθμούς
εάν κάποιος συγκρίνει τις ψήφους επί των
εγγεγραμμένων ψηφοφόρων εύκολα μπορεί
να διαπιστώσει τη φθίνουσα πορεία της πραγματικής δύναμης των κομμάτων.
ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΚΥΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΓΓΕΓΓΡ.

81.539
77.241
38.756
29.715
23.167
10.673
9.232
4.786
5.826
352.698
5.510
2.038
280.935
ΕΓΓΕΓΡΑΜMΕΝΟΙ

29,02%
27,49%
13,80%
10,58%
8,25%
3,80%
3,29%
1,70%
2,07%
100,00%

12,72%
12,05%
6,04%
4,63%
3,61%
1,66%
1,44%
0,75%
0,91%
55,01%
0,86%
0,32%
100,00%
641.181

ΔΗΣΥ
ΑΚΕΛ
ΔΗΚΟ
ΕΔΕΚ
ΕΛΑΜ
ΔΗΠΑ
ΣΥΜ.-ΟΙΚΟΛ.
ΓΙΑΣΕΜΙ
ΑΛΛΟΙ
ΑΠΟΧΗ
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

Είναι προφανές ότι το αίσθημα της απογοήτευσης των πολιτών είναι μεγάλο. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό συμμετοχής
(51%) ήταν υψηλότερο από εκείνο της Κύπρου.
Η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών δεν
πρέπει να αποδίδεται κυρίως σε αδιαφορία.
Αντιθέτως, αποτελεί πράξη απαξίωσης και

τιμωρίας. Σημειώνεται συναφώς ότι πολλοί
πολίτες θεωρούν ότι το πολιτικό σύστημα
όχι μόνο δεν συμβάλλει στην επίλυση των
προβλημάτων, αλλά αντιθέτως πολλές φορές
είναι η πηγή δημιουργίας και διαιώνισής
τους. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν αναμφίβολα η εκλογή του Τουρκοκύπριου καθηγητή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με το ψηφοδέλτιο
του ΑΚΕΛ. Ο κ. Κιζίλγιουρεκ εξελέγη κυρίως
από την ψήφο χιλιάδων Ελληνοκυπρίων ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν με βάση τα εθνοκοινοτικά κριτήρια.
Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα αυτό σε φιλοσοφικό επίπεδο διαμορφώνει νέα δεδομένα
σε σχέση με το περιεχόμενο ενός ομοσπονδιακού πλαισίου επίλυσης του Κυπριακού.
Η εκλογή ενός Τουρκοκύπριου πολίτη της
Κυπριακής Δημοκρατίας από τους Ελληνοκύπριους είναι εκ πρώτης όψεως θετική εξέλιξη, καθώς συνιστά απόρριψη του εθνοκοινοτικού διαχωρισμού των πολιτών (κατά το
πρότυπο της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας), αλλά την ίδια ώρα αποτελεί ένα
σύνθετο πολιτικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει
να αξιολογηθεί. Για το θέμα αυτό επιφυλάσσομαι να επανέλθω διεξοδικά σύντομα.
Ένα από τα ηχηρά μηνύματα που έστειλε
το κυπριακό εκλογικό σώμα είναι η πολυδιάστατη στήριξη της ΕΔΕΚ για να συνεχισθεί
η παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο και
να αποφευχθεί η εξασφάλιση της έδρας από
το ΕΛΑΜ, το οποίο, ωστόσο, έχει πολλαπλασιάσει την εκλογική του δύναμη. Ένα άλλο
σημαντικό μήνυμα των ευρωεκλογών είναι
η μη εκλογή υψηλόβαθμων κομματικών αξιωματούχων ή/και αυτών που πρόκριναν οι
ηγεσίες. Το φαινόμενο δεν μπορεί να παραγνωρισθεί.
Αναπόφευκτα το εκλογικό αποτέλεσμα
απεικονίζει τη σοβαρή φθορά του ΔΗΣΥ ως
κυβερνώντος κόμματος, το οποίο, ωστόσο,
εξακολουθεί να διατηρεί μικρό προβάδισμα.
Παρά τη δυσφορία του εκλογικού σώματος

για τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ δεν φαίνεται ικανό
να προσελκύσει τους πολίτες. Εάν αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
σε συσχετισμό με τις πρόσφατες προεδρικές
εκλογές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι
πολίτες δεν πείθονται για την ύπαρξη μιας
εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης που
μπορεί να τους εκφράζει. Αναμφίβολα τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν
όλα τα κόμματα. Το ΔΗΚΟ παρουσιάζεται με
αυξημένα ποσοστά, όμως, ο χώρος του Κέντρου είναι κατακερματισμένος. Ενώ η ΕΔΕΚ
διασφάλισε την έδρα, τελικά θα ήταν τεράστια
απρονοησία να υπάρξει επανάπαυση. Η συνεργασία Οικολόγων και Συμμαχίας Πολιτών
είχε τεράστιες απώλειες. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν η εδραίωση της πεποίθησης του εκλογικού σώματος ότι ο συνδυασμός αυτός δεν συνιστούσε βασικό διεκδικητή
της έκτης έδρας, γεγονός που παρέπεμπε
στη λογική της «χαμένης ψήφου». Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της Δημοκρατικής
Παράταξης στην πρώτη της εκλογική αναμέτρηση. Παρ’ όλο που οι ευρωεκλογές δεν
μπορούν να αποτιμηθούν στη βάση των δεδομένων των βουλευτικών ή των προεδρικών
εκλογών, εξ ορισμού φαίνεται ότι το πολιτικό
σκηνικό έχει διαφοροποιηθεί. Η κυβέρνηση,
τα κόμματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί θα
πρέπει να προβληματισθούν για την επόμενη
μέρα. Το ζητούμενο είναι ολοκληρωμένες
προτάσεις, πειστικό αφήγημα και διάθεση
για ευρύτερες συνεργασίες. Ταυτόχρονα, ο
κάθε πολίτης ξεχωριστά, αλλά και η κοινωνία
συλλογικά, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η
απαξίωση δεν είναι απάντηση στα μεγάλα
προβλήματα που μας απασχολούν.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι πρόεδρος
του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
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Με ωδίνες
το Γενικό
Σύστημα
Υγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Από τις 12 τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο, το Γενικό
Σύστημα Υγείας είναι μια πραγματικότητα. Μετά από 56 χρόνια,
από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες
αναζητήσεις για την εισαγωγή
ενώ ενιαίου δημόσιου συστήματος
υγείας, το ΓεΣΥ πραγματοποιεί τα
πρώτα βήματά του. Η μετάβαση








Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στον
χώρο της δημόσιας υγείας από την εισαγωγή στο
ΓεΣΥ έχουν να κάνουν
με το λογισμικό, την υποστελέχωση των νοσοκομείων, αλλά και των αριθμό των ειδικών γιατρών.
στη μεγαλύτερη, όπως έχει χαρακτηρισθεί, μεταρρύθμιση στην
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση,
όπως ανώδυνη δεν αναμένεται να
είναι και η εφαρμογή του. Κάτι
που γίνεται παραδεκτό και από
επίσημα χείλη τα οποία ζήτησαν
την υπομονή και κατανόηση των
πολιτών, προκειμένου το δημόσιο
σύστημα υγείας να στεριώσει και
να μην αποτελέσει μια παρένθεση.
Η νέα πραγματικότητα στον χώρο
της δημόσιας υγείας θα κριθεί
στην πράξη από τους ίδιους τους

πολίτες και από τις αλλαγές που
θα επιφέρει στην προσφορά του
κοινωνικού αγαθού που λέγεται
υγεία. Το ΓεΣΥ αναμφίβολα αποτελεί μια κοινωνική κατάκτηση,
ωστόσο, η μετάβαση σε αυτό δίχασε και διχάζει πρώτα τους άμεσα
εμπλεκόμενους, τον ιατρικό κόσμο,
αλλά και μια μερίδα πολιτών που
εμφανίζονται ανήσυχοι για το νέο
περιβάλλον στο χώρο της υγείας.
Η εισαγωγή του ΓεΣΥ δεν πραγματοποιήθηκε με τα λίγα προβλήματα. Τουναντίον σοβαρά ζητήματα που λογικά θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί αφέθηκαν για
την τελευταία στιγμή.

Τα νοσηλευτήρια
Ένα από τα πρώτα στοιχήματα
που καλείται να κερδίσει το ΓεΣΥ,
αφορά τις υφιστάμενες υποδομές
δημόσιας υγείας, καθώς και το προσωπικό τους. Με δεδομένη την αρνητική θέση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, το
κύριο βάρος εφαρμογής του πέφτει
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Επί
του προκειμένου η εικόνα που δίνεται προς τα έξω, από μια ομάδα
εργαζομένων στα νοσοκομεία, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και ανησυχίες ως προς τα
επίπεδα ετοιμότητας, υποδοχής
και εφαρμογής του ΓεΣΥ. Η θέση
που εκφράζεται από τους κυβερνητικούς ιατρούς είναι πως τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι έτοιμα για μια τέτοια μεταρρύθμιση.
Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται είναι:
G Λογισμικό. Οι γιατροί δεν είναι

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ανησυχίες για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση
στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις όποιες ανησυχίες εκφράζονται για προβλήματα που ενδεχομένως να προκληθούν, Υπ. Υγείας και ΟΑΥ απαντούν με κάλεσμα στο κοινό να επιδείξει υπομονή.

Το ΓεΣΥ με αριθμούς
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον ΟΑΥ, η εκκίνηση του ΓεΣΥ έγινε

με την εγγραφή 510.000 δικαιούχων. Στο κομμάτι των γιατρών με τον
ΟΑΥ έχουν συμβληθεί 358 προσωπικοί ιατροί για ενήλικες, 105 παιδίατροι, 53 ειδικοί ιατροί, 220 φαρμακεία, 29 κλινικά εργαστήρια. Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής και σύναψης σύμβασης για 67 προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες, 17 παιδίατρους, 500 ειδικούς ιατρούς συμπεριλαμβανομένων ιατρών του δημοσίου, 33 κλινικά εργαστήρια και 207 φαρμακεία. Η εκτίμηση που υπάρχει στον ΟΑΥ είναι πως η τάση που υπάρχει στην εγγραφή ιατρών στο ΓεΣΥ είναι αυξητική, για το επόμενο διάστημα. Στο κομμάτι των φαρμάκων ο αρχικός κατάλογος που θα καλύπτονται στο ΓεΣΥ περιλαμβάνει πέραν των 1000 σκευασμάτων. Και εδώ
οι προβλέψεις που γίνονται είναι αισιόδοξες με αναφορές για επικαιροποίηση του καταλόγου με νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

εξοικειωμένοι με τη χρήση του, ενώ
δεν έχει δοκιμασθεί στην πράξη.
G Ο τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων σε περιβάλλον ΓεΣΥ.
G Δεν έχει καθορισθεί ο αριθμός
ασθενών ανά νοσοκομείο, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος εγγραφής
και παραπομπής ασθενών.
G Ο εργοδότης (ΟΑΥ) δεν έχει αποστείλει οδηγίες λειτουργίας.
G Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν το
νέο πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων.
G Μικρός ο αριθμός ειδικών γιατρών
που θα προκαλέσει προβλήματα.

-Υποστελέχωση νοσοκομείων
σε πρώτες βοήθειες και παθολογικά
λόγω φυγής ιατρών για να εγγραφούν ως ειδικοί γιατροί.
Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς
αυτό που τονίζεται είναι πως θα
πράξουν αυτό το οποίο έπρατταν
πάντοτε, στη βάση όμως των συνθηκών που θα υπάρχουν.

Προβληματισμοί
Οι ανησυχίες που εκφράζονται
από πλευράς κυβερνητικών ιατρών
αλλά και άλλων επαγγελματικών
ομάδων, στα δημόσια νοσηλευτή-

ρια δεν είναι οι μοναδικές. Ειδικά
το τελευταίο διάστημα εντάθηκαν
οι φωνές εκείνες που εντόπιζαν
ελλείψεις και κενά. Οι αρνητικές
απόψεις που έχουν καταγραφεί
συμπυκνώνονται κάτω από τη γενική αντίληψη πως μια μεταρρύθμιση, όπως αυτή στον χώρο της
δημόσιας υγείας, δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί ή αναμένεται να γίνει
ορατή το επόμενο διάστημα είναι
η άποψη του βουλευτή Νίκου Νουρή, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του ΓεΣΥ. «Υπάρχουν
σοβαρά προβλήματα επιχειρησιακής ανεπάρκειας, τα οποία με βεβαιότητα θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία στους γιατρούς, στους
φαρμακοποιούς, στα κλινικά εργαστήρια, αλλά πολύ περισσότερο
στους ασθενείς». Με βάση τις φωνές και απόψεις που καταγράφονται οι ελλείψεις κωδικοποιούνται
ως ακολούθως:
G Μηχανογραφικό σύστημα το
οποίο δεν έχει λειτουργήσει πιλοτικά.
G Αριθμός ειδικών γιατρών σε χαμηλά επίπεδα.
G Διακίνηση ασθενών εντός του
ΓεΣΥ (εργαστήρια, μαγνητικούς

τομογράφους, εξειδικευμένα φάρμακα).
G Έλλειψη διασύνδεσης με Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για εισαγωγή
νέων φαρμάκων.

ΥΠ.ΥΓ – ΟΑΥ
Η εμφάνιση προβλημάτων κατά
την πρώτη περίοδο εφαρμογής του
ΓεΣΥ δεν απορρίπτεται από το
υπουργείο Υγείας, αλλά και τον
ΟΑΥ, ο οποίος πέρα από γενικόλογες
τοποθετήσεις δεν απαντά στην ουσία των προβληματισμών και ανησυχιών που εκφράζονται για την
τύχη του ΓεΣΥ, λόγω δυσκολιών,
αλλά και ελλειμμάτων, παραμονές
εφαρμογής του. Στις απόψεις για
σταδιακή εισαγωγή σε περιβάλλον
ΓεΣΥ, μέχρι τέλος του καλοκαιριού,
το υπουργείο Υγείας και ο ΟΑΥ αντιδρούν αρνητικά. Πέρα από τις ευχαριστίες σε πολίτες και ποροχείς
που στηρίζουν το ΓεΣΥ, δίνονται
διαβεβαιώσεις για αντιμετώπιση
ενδεχόμενων προβλημάτων το πρώτο διάστημα, ενώ ζητείται από τους
πολίτες να επιδείξουν υπομονή υπό
το πρίσμα πως η εμφάνισή τους είναι αναπόφευκτη «αν αναλογιστούμε το μέγεθος της μεταρρύθμισης
που συντελείται από το Σάββατο
στον τρόπο παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».

Η ασφαλής και απρόσκοπτη θέαση είναι δικαίωμα καθολικό
Η Επίτροπος Διοικήσεως διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε θέατρα και άλλους χώρους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιους
χώρους και η απρόσκοπτη διακίνηση
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε
πολίτη, ανεξαρτήτως σωματικής κατάστασης. Αυτό το δικαίωμα προσλαμβάνει ιδιαίτερη αξία όταν αφορά
χώρους πολιτισμού και άλλων κοινωνικών συναθροίσεων.
Αυτό το κομμάτι διερεύνησε το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα την
προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις.
Η Επίτροπος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα ως Ανεξάρτητος
Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η έρευνα κατέληξε
σε συγκριμένη έκθεση, όπου εξετάζονται τα ευρήματα και συγκεκριμενοποιείται το δέον γενέσθαι
από πλευράς Πολιτείας, αλλά και
των φορέων των θεάτρων.
Η κ. Στυλιανού Λοττίδη τόνισε
στην «Κ» ότι η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
υπερτερεί των όποιων εθνικών νόμων και η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτή. Η σημασία της
προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αναδεικνύεται
στο άρθρο 9 της Σύμβασης του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες.
Η Επίτροπος παρενέβη, όπως ση-

μειώθηκε, αυτεπάγγελτα, μετά την
υποβολή παραπόνων στο Γραφείο
της αναφορικά με την ανεπαρκή
προσβασιμότητα συγκεκριμένων
χώρων στους οποίους διεξάγονται
θεατρικές παραστάσεις και τους
οποίους διαχειρίζεται ο ΘΟΚ. Το
Γραφείο αρχικά διερεύνησε το κατά
πόσον διασφαλίζεται σε άτομα με
κινητικά ή άλλα προβλήματα επαρκής αλυσίδα προσβασιμότητας από
τον χώρο στάθμευσης μέχρι και τον
χώρο διεξαγωγής των παραστάσεων/εκδηλώσεων, αλλά και εάν εντός
των εν λόγω χώρων τα ΑμεΑ μπορούν άνετα και με ασφάλεια να παρακολουθούν τις παραστάσεις/εκδηλώσεις. Αυτό που διαπιστώθηκε
ήταν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στις ανάγκες των ΑμεΑ με κινητική
αναπηρία και απουσιάζουν οποιεσδήποτε προσαρμογές που θα διευρύνουν την προσβασιμότητα και
στα άτομα με αναπηρίες πέραν της
κινητικής.
Από τα ευρήματα της έρευνας
ξεχωρίζει ότι οι θέσεις για ΑμεΑ
εντός των αιθουσών που προορίζονται για θεατρικές παραστάσεις
δεν είναι πάντα κοντά στις εξόδους
κινδύνου ή/και οι έξοδοι κινδύνου,
λόγω του σχεδιασμού των χώρων
αυτών, δεν είναι προσβάσιμες από
τα ΑμεΑ.
Ένα σημαντικό εύρημα είναι η
παντελής απουσία οδηγών όδευσης
τυφλών ή/και οποιεσδήποτε άλλες
διευθετήσεις που θα διευκολύνουν
τη διέλευση των εν λόγω ΑμεΑ μέχρι
τις ράμπες πρόσβασης από τους χώρους στάθμευσης. Το ίδιο συμβαίνει
και στο εσωτερικό των χώρων, όπου

δεν υπάρχει οποιαδήποτε σήμανση
ή άλλου είδους ρύθμιση σε μορφή
προσβάσιμη από άτομα με οπτική
αναπηρία ή με μειωμένη όραση.
Όσον αφορά τις διαμορφωμένες θέσεις για ΑμεΑ, αυτές είναι, στις πλείστες των περιπτώσεων, πολύ λίγες
εν συγκρίσει με τον συνολικό αριθμό
των θέσεων και δεν υπάρχουν πάν







Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία
υπερτερεί των όποιων
εθνικών νόμων και
η Πολιτεία οφείλει να
συμμορφωθεί με αυτή.

τοτε διαθέσιμες θέσεις για τους συνοδούς των ΑμεΑ πλησίον των θέσεων που είναι διαμορφωμένες για
τα ΑμεΑ.
Ιδιαίτερος λόγος στην έκθεση γίνεται για το αμφιθέατρο της Σχολής
Τυφλών –που θα έπρεπε να είναι
χώρος πρότυπο όσον αφορά την
απρόσκοπτη πρόσβαση και παρακολούθηση παραστάσεων σε ΑμεΑ.
Στη Σχολή Τυφλών, λοιπόν, πέραν
της μη διαμόρφωσης θέσεων για
ΑμεΑ σε άλλο χώρο των κερκίδων,
πλην του διαδρόμου στο πίσω μέρος
τους, ο συγκεκριμένος χώρος πολύ
πιθανόν να μην είναι ο πλέον κατάλληλος για την παρακολούθηση
των παραστάσεών του, καθότι βρίσκεται μακριά από τη σκηνή/ορχήστρα και λόγω του περιορισμένου
πλάτους του διαδρόμου, δεν παρέχει
οποιαδήποτε εχέγγυα άνεσης και
ασφάλειας για τα ΑμεΑ που διακι-

Προσβασιμότητα και στις παραλίες
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Γραφείο της Επιτρόπου είχε παρέμβει το

2018 για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες.
Μετά την υποβολή της σχετικής έκθεσης τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, πρόταση Νόμου για τροποποίηση του
περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις παραλίες, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την άρση των απαγορεύσεων της διέλευσης σκύλων-οδηγών ατόμων με
οπτική αναπηρία από την παραλία και της χρήσης μηχανοκίνητων τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί
ράμπες/διάδρομοι πρόσβασης και τοποθετήθηκαν Seatrac και floating
wheelchairs σε παραλίες που δεν ήταν προσβάσιμες από ΑμεΑ. Το Γραφείο προγραμματίζει περαιτέρω παρεμβάσεις σε σχέση με αυτό. Στις
άμεσες προτεραιότητές μας είναι η υποβολή έκθεσης αναφορικά με την
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους χώρους στους οποίους διεξάγονται
αθλητικές εκδηλώσεις, ως επίσης και στους αρχαιολογικούς χώρους.

νούνται με τροχοκάθισμα όταν βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο
του αμφιθεάτρου. Για το Αμφιθέατρο
της Σχολής Τυφλών, που διαχειρίζεται ο ΘΟΚ, οι εισηγήσεις ήταν να
επανεξετάσουν τρόπους διαμόρφωσης θέσεων για ΑμεΑ και σε άλλο
χώρο του αμφιθεάτρου, πλην του
διαδρόμου στο πάνω μέρος των κερκίδων και προβούν στις αναγκαίες
διευθετήσεις ώστε η παρακολούθηση παραστάσεων από τον εν λόγω
διάδρομο να γίνεται με άνεση και
ασφάλεια.
Η Επίτροπος στην έκθεσή της
υποβάλλει εισηγήσεις τόσο για τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών, όσο και προς τις υπηρεσίες/αρχές/φορείς που κατέχουν ή/και διαχειρίζονται χώρους στους οποίους
διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις.
Θα πρέπει, λοιπόν, να διασφαλιστεί
ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους:
G Απρόσκοπτη αλυσίδα πρόσβασης από τους χώρους στάθμευσης
μέχρι και τους εν λόγω χώρους, για
όλα τα ΑμεΑ.
G Ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ
σε κοντινή απόσταση από τις εισόδους των εν λόγω χώρων, καθώς και
για τους συνοδούς τους.
G Οι εν λόγω θέσεις να βρίσκονται
σε διαφορετικά σημεία και επίπεδα,
όπου και όταν είναι τεχνικά εφικτό,.
G Ότι είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η πρόσβαση των ΑμεΑ στις εξόδους κινδύνου.
G Ότι υπάρχει επαρκής και ικανοποιητική σήμανση σε κατάλληλες μορφές για διευκόλυνση
του προσανατολισμού και της μετακίνησης όλων των ΑμεΑ, ανε-

ξαρτήτως της αναπηρίας τους.
G Ότι οι παραστάσεις στους χώρους που κατέχουν ή/και διαχειρίζονται και σ’ αυτούς διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις, θα καταστούν
πλήρως προσβάσιμες από ΑμεΑ με
οπτική και ακουστική αναπηρία.
G Την παροχή σαφών οδηγιών
σε όλο το προσωπικό τους αναφορικά
με τον τρόπο χειρισμού των ΑμεΑ.

Κυπριακή νομοθεσία
Στην Κύπρο οι βασικές απαιτήσεις
και προδιαγραφές που θα πρέπει να
πληρούν οι χώροι συνάθροισης κοινού ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη χρήση τους από ΑμεΑ και
από άτομα με μειωμένη κινητικότητα
καθορίζονται με τους περί Οδών και
Οικοδομών Κανονισμούς. Αυτοί,
όμως, οι κανονισμοί δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις υφιστάμενων αναπτύξεων, παρά μόνον εάν
υποβληθεί άδεια για προσθηκομετατροπές ή επισκευές στις αναπτύξεις αυτές, οπότε η πλήρης ή μερική
προσαρμογή τους επιβάλλεται, στον
βαθμό όμως που είναι εφικτό. Επειδή,
όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης (περί της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα των Ανόμων με Αναπηρίες και Άλλων Συναφών Θεμάτων
]Κυρωτικός] Νόμος 8[ΙΙΙ]/2011), ο
οποίος έχει αυξημένη τυπική ισχύ
έναντι των ισχυόντων Νόμων και
Κανονισμών, θα πρέπει η Πολιτεία
να εγκύψει το συντομότερο με σοβαρότητα στο εν λόγω ζήτημα.
Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου www.ombudsman.gov.cy
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Οταν διοικούν ανίκανοι, φταίνε οι ικανοί
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ μιλά στην «Κ» για την Ελλάδα και τους Ελληνες, «έναν λαό ταλαντούχο αλλά με ελαττώματα»
Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Τα ορόσημα
της ζωής της

Δεν με τρομάζει
η Ακροδεξιά: είναι
σαν το σπυρί
που πρέπει να μεγαλώσει για να το σπάσουμε.
Κι έχω την αίσθηση ότι
αυτό έχει αρχίσει
να συμβαίνει.
Οποιος δεν
υπερασπίζεται ακόμα
και τον αντίπαλό του
όταν αδικείται, παύει
για εμένα να είναι
αριστερός.
Οταν στέλνουμε
στο εθνικό Κοινοβούλιο
Πολάκηδες, η αναξιοπιστία της πολιτικής
μεγαλώνει ολοένα
και περισσότερο.
ÎÑØÕÊËÐÏ¦!ËÃÔÇÏÙÇÔÚÕÙÖßØÃ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÍÏÇÔÇ
ÚÕÙÖ¦ÙÕßÓËÑÇÏÔÇÈÍ¦ÒÕßÓËÚÕ
ÖÆÕÔ ÏÁÞÜÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÇßÚÄ
ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏ

– Οσον αφορά τη Βρετανία είστε
πάντα υπέρ του Brexit;
¶§ÇÏÊËÔÁÞÜÇÒÒ¦ÐËÏ¦ÖÕÉÎ
ÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÙËÄÚÏÇÖÕÌÇÙÏàÄÚÇÔÙÚÎÔßØ×ÖÎßÖÂØÞËÓÏÇ
ßÖÕÙÎÓËÃÜÙÎÁÔÇÔÇÙÚËØÃÙÑÕÝë
ÁÓÖÇÏÔËÇÖÄÚÕßÝÍÍÒÕßÝÑÇÏ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÕßÝÃÊÏÕßÝ¡ËÇÙÚËØÃÙÑÕßÝÄÓÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖ¦ÓË
ÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇËÑÒËÃÉÕßÔ

– Είχατε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του
Εμανουέλ Μακρόν όταν εξελέγη
πρόεδρος. Τον πιστεύετε ακόμα;
¶©ÞÏÑÄØÎÓÕßÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÚÕÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑÇÏÙÑÕÚÜÔÄÓÇÙÚËÁÒÏÇÁØËÚËÕÏ¦ÒÒÕÏ
ÁÞÕßÔÁÔÇÑÇÒÄ!ÊËÔÇÔÁÞÕÔÚÇÏ
ÚÎÔÇÒÇàÕÔËÃÇÚÙÏÑÏËÍ×;VÔ
ËÃÞÇÉÎÌÃÙËÏÚÄÚËÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎ
ÓÁØÇÖÕßÚÕÔ¦ÑÕßÙÇÔÇÒÁËÏÙË
ÁÔÇÔ¦ÔËØÍÕÕÕÖÕÃÕÝÚÕßàÎÚÕÆÙËÊÕßÒËÏ¦ÖÁØÇÙËÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÖËàÕÊØÄÓÏÕÍÏÇÔÇÈØËÏÝ®ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ¡ÖËÔÇÒ¦

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μου μιλάει ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÙÚÕÇØÃÙÏÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÚÎÒËÌÜÔÏÑÂ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÊÃÔËÏ ÇÚ»ËÐÇÃØËÙÏÔÍÏÇÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®¬ÎÔ
ÑÇÒÎÓËØÃàÜÑÇÏÚÎÔËßÞÇØÏÙÚ×
ÌÂÙÚËÚÏÝËßÞÇØÏÙÚÃËÝÁÞÕßÓË
ÊÕßÒËÏ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÁÞÕßÓËÖÕÒÒ¦
ÔÇÖÕÆÓË®ÓËÑÄÈËÏÒÁÔÎÒÆÑÇÚàÎØÈËÒÁØËÚ×Ô ¡ÏÇÙÖÕßÊÇÃÇÒÒÎÔÃÊÇ¡ËÇÑÇÊÎÓÇáÑÂ
ÖÕØËÃÇÇÐÏÕàÂÒËßÚÎÑÇÏàÜÂÙÇÔ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ!ÊÏÇÖØËÖÂÝÈßàÇÔÚÏÔÕÒÄÍÕÝÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖØÆÚÇÔÎÝ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝÕØÈÄÔÔÎÝ
ÖØÆÚÇÔÎÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßËÒÌ×ÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÊÏÇÑØÃÙËÜÔÑÇÏÖ¦ÔÚÇÖÇÛÏÇÙÓÁÔÎÓËÚÎÔÙÚÕØÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÛÇÇÔÇÌÁØËÏÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÕßÈÁÔÚÇÝÓÇÝ
ÙÚÕØÃÇÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÎ
ÓËÚÎÔËßÛÆÔÎÔÇÒÆÔËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÖÒ×ÝÓÇÝ
ÛßÓÃàËÏÖÕÏËÝÒÆÙËÏÝËÖËÒÁÍÎÙÇÔ
ÙËÖÇØÄÓÕÏËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÒÒ¦
ÙÚÕØÃÇÖÕßÊÏÊ¦ÙÑËÏÓÄÔÕÓÃÇÒÆÙÎËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎ®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ
©ÚÇÔÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÑÇÏÒÒ¦ÊÇÖÕßÚÄÙÕÇÍÇÖ¦ÎÑ
ÒÆÑÇÚàÎØÈËÒÁØÛÁÚËÏàÂÚÎÓÇ
ÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÃÓÇÙÚËÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÝÒÇÄÝÇÒÒ¦ÓËËÒÇÚÚ×ÓÇÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÙÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÇÒÒ¦ÛßÓ×ÔÕßÓËÓÄÒÏÝÑ¦ÖÕÏÕÝÓÇÝÚÇßÖÕÊËÃÐËÏ
±ÖÕÌÁØÕßÓËÇÖÄÚÇËÖÚ¦ÛÇÔ¦ÙÏÓÇÇÓÇØÚÂÓÇÚÇ®ÒÁËÏÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÇËÖÚ¦ÛÇÔ¦ÙÏÓÇÇÓÇØÚÂÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÇÒÇàÕÔËÃÇßÚÄÖÒÂØÜÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß±ª
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ¡ÇãÕß"®ÚÎ
ØÜÚ×ËÒ¦ËÏÁÒËÚËÔÇÓËÖÇØÇÙÆØËÚËÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦"ØÕÚÏÓ×
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ®
ÇÖÇÔÚ¦¡ÇÄÒÇÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔ
ËÃÔÇÏ"§ÇÓÎÔÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ"®ËÖÏÓÁÔÜ
ÞËÚËÊÃÑÏÕÇÙÇÝÇÖÇÔÚÂÙÜ
ÓËÓÏÇÖÇØÇÈÕÒÂÁØËÚËÚÏÒÁÓË
ÙÚÎÇÒÒÃÇ"©ÚÏÄÒÕÏÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÕØÈÄÔÔÎÍÏÇÔÇ
Ó¦ÛÕßÔËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÖÕßÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏÐÁØÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÑÇÏÁØÞÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÚÇÓ¦ÛÕßÔ
ÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ®

– Την περασμένη Κυριακή τα
φιλοευρωπαϊκά κόμματα κατάφεραν να κρατήσουν τα ηνία
του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά οι
ευρωσκεπτικιστές αύξησαν τα
ποσοστά τους. Μάλιστα, ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα
σε Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία και
Πολωνία κέρδισαν την πρωτιά.
Θα ήθελα ένα σχόλιό σας.
¶ËØÃÓËÔÇÔÇËÃÔÇÏÞËÏØÄÚËØÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÇÒÒÃÇ
ÎËÖÁÔÈÍÂÑËÓËÔÖØ×ÚÎÇÒÒ¦
ÓËÖÕÒÆÓÏÑØÂÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÕÔ
¡ÇÑØÄÔÑÇÏÖÂØËÒÏÍÄÚËØËÝÉÂÌÕßÝÇÖÄÄÚÏÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ËÑÒÕÍÁÝËÔÏÑ¦ÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÑËØÊÏÙÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÕÏ©ÏÑÕÒÄÍÕÏ¶ÑÄÓÓÇÚÇÊÎÒÇÊÂÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄ
ÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦ÑÏÇßÚÄËÃÔÇÏÛËÚÏÑÄ
ÓÂÔßÓÇËÔÓËÚØÕÓ¦àËÏÒÕÏÖÄÔ

«Θεωρούμε ~{Ì³i³ÑT¨{³Ê~Ñ{ÐiÑ×Ð{{Ði³ÈØÂÓÈØÈK¨Ë~³Ñ{ÉÓÑ³Ì${ÒÚ¨{ÈÓ¨T³Ñ{³i ÜÜÒÙÑ¨ÓÉ{ÑÐÒÚÈ³ioÜÑ~Ñ{³iÑ¨ÒÙÊÐÑØVÑÉ³ÑTÚÖ³ÑÉÜÜi{~ÒÚÓÐ{Ñ'KÌÐÑ³ÉÐÊØTÒÈÐÉ³Ü{³{ÐÌÐÑØ~Ñ{³~ÜÉËÈÐÉÉ³ÉoÑÒVo{ÑÑÐi³Ð{¨Ñ³ÖÐÉåÜÜÒT¨ËØÉÑ×ÊÐÉ³ÒÜÜVÜ{³{ÐÌØÑÖÉ{ÑÉËÑ{Ü{³{ÐÌØuVÜÓÉ{i~ÜÖ~Ñ³Çiwå¨KÉÜÓ¨
¶ÊÎÒÇÊÂÚÎÝÙßÍÑ¦ÒßÉÎÝÚÕßÐßÒÕÊÇØÓÕÆÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÇÖÄÚÕßÝ
ÙÜÓÇÚÕÌÆÒÇÑÁÝÚÕß¶ÚËÒËÃÜÙË
ÍÏÇËÓÁÔÇ¬×ØÇÖÏÇÒÁÜ!¡ÇÑØÄÔ
OtSHZÙÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏ
ÇÒÃÓÕÔÕ®

– «Το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι αντί να ξεκινήσει
με εμβάθυνση, έκανε διεύρυνση:
έτσι ξεκίνησε η παρακμή της»,
έχετε πει. Υπάρχει ελπίδα ή η
βλάβη είναι ανήκεστος;
¶¬ÏÛÇÖËÏËÒÖÃÊÇ®"ËÒÖÃÊÇ
ßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÔÇÖÇØÎÍÕØËÃÚÕßÝ
ÇÊÆÔÇÚÕßÝßØ×ÖÎÊËÔÁÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÖÇØÎÍÕØÏ¦ÇÒÒ¦ÇÖÄ
ÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÇÃÙÛÎÓÇËßÛÆÔÎÝ Ï
ÇßÚÄÊËÔÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÏÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÚÏÝÎÍËÙÃËÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÛÁÔÇÔÇÖÄËÓ¦ÝÐËÞÜØÏÙÚ¦¢Ú¦ÙÇÓËÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÛËÜØÕÆÓËÚÕÔ
ËÌÎÙßÞÇÙÓÄÇØËÚÂ ÏÄÓÜÝÕ
ËÌÎÙßÞÇÙÓÄÝËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊËÏÒÃÇ¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ
ËÃÔÇÏÔÇÚÕßÝÓÇÛÇÃÔÕßÓËÔÇÙÜÖÇÃÔÕßÔÚÎÔÇØÞÇÃÇÒÒ¦ÊÇÙË
ÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙËÜÔÑÇÏØÂÐËÜÔ
ËÖÏÈÇÒÒÄÚÇÔÖØÄÙÚÏÓÕÙËÄÖÕÏÕÔ
ÖÕÒÃÚÎÊËÔÁÖÇÏØÔËÛÁÙÎÓËÃÝ
ÒÁÓËÙÚÕßÝÔÁÕßÝÔÇËÃÔÇÏÇÔËÆÛßÔÕÏÔÇÓÁÔÕßÔËÑÚÄÝÍÎÖÁÊÕß
ÇÔÚÃÔÇÚÕßÝÊÏÊ¦ÙÑÕßÓËÄÚÏÄÒÕÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÓÁÙÇÙÚÕÍÂÖËÊÕÑÇÏÔÇÇÍÜÔÏàÄÓÇÙÚËÒÒ¦
ÄÚÇÔÇØÔËÃÙÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÎÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÑÇÏÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÇØÔËÃÙÇÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÙÕß


– Πόσο Ευρωπαία είναι σήμερα
η Ελλάδα;
¶ÒÒ¦ÊÇÑÇÏßØ×ÖÎËÃÔÇÏÁÔÔÕÏËÝÚÇßÚÄÙÎÓËÝÂÊÎÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßØÕÊÄÚÕßØÁÖËÏÔÇÚÕ
ÛßÓÄÓÇÙÚË ÇÏÔÇÓ¦ÛÕßÓËÔÇ
àÕÆÓËÙËÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÞÜØÃÝ
ÔÇÒÁÓËÇßÚÕÃ®ÑÇÏËÓËÃÝ®

– Μιλάτε συχνά για τη διαδικασία της acculturation, πώς δηλαδή δημιουργείται ένας νέος
πολιτισμός από διαφορετικές
κουλτούρες που συναντώνται.
Στην Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης και των μεταναστευτικών ροών γεννιέται ένας τέτοιος
πολιτισμός;
¶ÇÙÇÝÇÖÇÔÚÂÙÜÜÝÏÙÚÕØÏÑÄÝËÔßÖÂØÐËÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÖÕßÔÇÓÎÔÂÚÇÔ
ÖÕÒßËÛÔÏÑÂ¬ÕÃÊÏÕÃÙÞßËÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßà¦ÔÚÏÕÖÃÙÎÝÎßØ×ÖÎ
ÜÝÂÖËÏØÕÝËÃÔÇÏÓÏÍ¦ÝÖÕßÛËÔ¦
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÈÏÕÒÕÍÏÑÂÑÇÛÇØÄÚÎÚÇ¬ÕÑØÃÙÏÓÕÛÁÓÇÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÍÃÔËÏÎËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ
ßÙÚßÞ×ÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÒ¦ÛÕÝ¶ÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÜØÕÆÓËÑÕÏÔÄÚÎÚÇÞÜØÏÙÚÂÑÇÏ
ÓÎÇÌÕÓÕÏ×ÙÏÓÎÚÕßÝÐÁÔÕßÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÁÔÇÔÚÄÖÕÚÙÏ
ÄÓÜÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÔËÃÝÁÔÇÐÁÔÕÁÊÇÌÕÝÓÁÙÇÙÚÕÊÏÑÄÚÕß©Ï
ØÇÈËÝÒÁÔËÄÚÏÍÎÚÕßÙÒ¦ÓËÃ-

ÔÇÏßÖÕßÊÂÖÕÚËßÖ¦ØÞËÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÁÔÇÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÝ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏ
ÒÕÏÖÄÔÔÇÓ¦ÛÕßÔÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏ
ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÂÓÇÝÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÛÁÙÓÏÇÓËÚØÄÖÕ
ÖÕßÔÇÓÎÔÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÇÔÎÙÏ¦
ÚÕßÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕßÑÇÏÚÇ
OV[ZWV[ZÇÒÒ¦ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇ
¢ÕÈÄÓÇÙÚËÓÂÖÜÝÞ¦ÙÕßÓËÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÇÝÑÇÏÚÕÔÑÒËÃÔÕßÓË
ÙËÙÚËÍÇÔ¦ÍÏÇÔÇÓÎÔÚÕÔÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÒÒ¦ÞÜØÃÝËÖÇÌÂÓË
ÚÕÔ¦ÒÒÕÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÖÇÆËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÝÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËËÖÏÚÁÒÕßÝ!ÄÖÕÏÕÝ
ÇØÔËÃÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÇÝÓÎÔÇßÚÇÖÇÚ¦ÚÇÏÄÚÏÓÁÔËÏÙÚÇÛËØÄÝÙË
ÁÔÇÙÎÓËÃÕ¶ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÖÕÞÜØËÃ

– Συχνά μιλάτε για τις αριστερές καταβολές σας. Πιστεύετε
ότι πληγώθηκε η Αριστερά στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από
κάποιους εκπροσώπους της;
¶ËÈÇÃÜÝÒÎÍ×ÛÎÑËÖÕÒÆ
ÝÓÎÔÖÕÆÓËÕÔÄÓÇÚÇØÏÙÚËØÄÝ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÑ¦ÔËÏÇØÏÙÚËØ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÞÏÇßÚÄÝÖÕßÒÁËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏØÏÙÚËØ¦ËÃÔÇÏÚØÄÖÕÝàÜÂÝ
ÄÞÏÒÄÍÕß©ÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÓÄÔÕÔÇ
ÓÏÒ¦ËÏÇÒÒ¦ÊËÔÐÁØËÏÔÇÇÑÕÆËÏ
ÄÖÕÏÕÝÊËÔßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÄÚÇÔÇÊÏÑËÃÚÇÏÖÇÆËÏÍÏÇËÓÁÔÇÔÇËÃÔÇÏÇØÏÙÚËØÄÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇØËÚÂËÃÔÇÏ
ÔÇßÖËØÇÙÖÃàËÙÇÏÚÕÊÃÑÇÏÕÚÕß
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÙÕßÏ»ÇßÚÄÛËÜØ×

Οι γονείς ³iØÊ¨ÚÑ³i
åÚÊÑ³¸¸V¨Ì×ÈoÉØÑÌ³i{~¨ÒåËÑ 
ËÙ{ÑoÉÊÚi~É³Ö¨ÑV³¸®.ÖÙÑÉ
³iåÚÊÑ~Ñ{³(Ñ¨Ë{VÌÈÉo~Ñ³Ñ³ÒÚi~ÉÐËÐØÐÉ³Ò³oÒÐ
³iØÐÉ³ÑÂ{ÐÑ³{~Ì³È
oÑÜÜ{~Ö³¨Ñ³Ö=Ñ~å¨KÉÜÓ¨0®¬Óo{Éi
¨³ioÈÑË~Ñ¨ÌÉÙ¨Ø
³È³ÐÊÐÑ³Ø³¨ËÑØ~Ñ{
³¬®i¨³ioÈÑË~Ñ
¨Ö³ÑiØ³È(ÑÉ{³iÐËÈ³iØ.¨KÌiØ³Ñ
¬ÆÆT¨Ì{Ñ³iØ{³¨ËÑØ
³È.³iÈÓTÉ{ÑÑÑ~i¨ÖTÚi~É¨Ö³ÑiØ
³È(ÑÉ{³iÐËÈ³iØ
È¨iØ TÉ{ÉËiØÙ{Ñ³ÉÜÓÉ{¨ÌÉÙ¨Ø³È
(ÑÉ{³iÐËÈ(Ñ¨{Ë
~ÑÚØ~Ñ{³ÈÓ³¨È
_¦n_©&xXº ËÑ{
¨ÌÉÙ¨Ø³ÈÛ.³È
È¨ÑÍ~Ö(Ü{³{³{~ÖÓ³¨ÈÛÉÜ×
.Èo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{³{ØÉÂÓTÈÉØÑÉ{³iÐ{Ñ~ÓØ¨{~Ì³i³ÉØÙ{ÉÚØ É¨oo¨Ñ×ËÑ³iØ
³iÈÇÑ³{ÜoËÑÉËÑ{
{Ù{ÑË³É¨ÑiÐÑ³{~Ê~Ñ{
iÐÉËÑÑ×¨ÒØ³
ÐÉÜÉ³i³
ÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÝËÔ¦ØËÚÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ ÏÇÔËÐÇÑÕÒÕßÛ×
ÔÇÒÁÜÖÜÝËÃÓÇÏÇØÏÙÚËØÂËÃÔÇÏ
ÍÏÇÚÃÇÑÄÓÇËÒÖÃàÜÙËÓÏÇÖÏÕÊÃÑÇÏÎÑÇÚÇÔÕÓÂÚÕßÖÒÕÆÚÕßÑÇÏ
ÙËÓÏÇÖÇÏÊËÃÇÖÕßÛÇÊÏÊ¦ÙÑËÏ
ÚÎÔÇØËÚÂ

– Στο ότι δεν υπάρχουν ενάρετοι πολιτικοί οφείλεται, λοιπόν,
η αναξιοπιστία της πολιτικής;
¶©ÚÇÔÙÚÁÒÔÕßÓËÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÊËÔ
ÐÁØÕßÔÄÞÏÓÄÔÕÚÏËÃÔÇÏÎßØ×ÖÎÑÇÏÖ×ÝÊÕßÒËÆËÏÇÒÒ¦ÕÆÚË
ÓÃÇÐÁÔÎÍÒ×ÙÙÇÎÇÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ©ÚÇÔÙÚÁÒÔÕßÓËÙÚÕËÛÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÕÒ¦ÑÎÊËÝÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇ
©ÚÇÔÊÏÕÏÑÕÆÔÕÏÇÔÃÑÇÔÕÏÌÚÇÃÔË
ÕÏÏÑÇÔÕÃÖÄÖÇÏÊÃ¦ÑÕßÍÇÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÓÕßÔÇÒÁÔËÄÚÏÊÆÕËÃÔÇÏ
ÚÇÛÎÒßÑ¦ÑÇÑ¦ÖÕßÓÇÝÑÇÚÁÙÚØËÉÇÔ!ÎÙÚÕØÃÇÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ¬ÎÔÙÚÕØÃÇÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇ
ÔÇÚÎÊÇÓ¦ÙÜ¡ËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÕßÊÁÖÕÚËÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÃÞÇÖËÏ
Ñ¦ÖÕÚËÙÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÕÒÏÚÏÑÂÖÇØÇÑÓÂ¡ËÑÕÃÚÇÐË
ÇÍØÏËÓÁÔÕÝÑÇÏÓËØ×ÚÎÙËÍÏÇÚÃ
¬ÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇ!ÖËÏÊÂÚÇËÛÔÏÑ¦
ÛÁÓÇÚÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÜÖÏÑ¦¡ËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕÄÓÜÝÞ¦ÔËÚÇÏÚÕËÛÔÏÑÄ
ÄØÇÓÇ ÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÇßÚÄ
ÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ

Το λάθος δεν είναι μόνο τα μνημόνια, μας λείπει η ομαδικότητα
– Είναι θέμα προσώπων; Λείπουν
οι ικανοί ηγέτες;
¶ÝÓÎÔÓÖÒÁÑÕßÓËÚÇÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÓËÚÇÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇ
ÑÇÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÓËÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÔÇÝÎÍÁÚÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝßÚÄÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎËÃÔÇÏ
ÔÇÊÇÓ¦ÙËÏÚÏÝÑÇÑÁÝÔÕÕÚØÕÖÃËÝ
ÑÇÏÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÔÇÈØËÏÓÏÇ¦ÒÒÎÖÇÏÊËÃÇÖÄÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÇßÚÂßÖÕÌÁØËÏßÙÚßÞ×ÝÙÂÓËØÇ
ÎÖÇÏÊËÃÇÊËÔÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÑÇÏÚÕÙÞÕÒËÃÕÊËÔËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÇÑËÔ¦ªÜÚÂÛÎÑË
Ñ¦ÖÕÚËÁÔÇÝÓËØÏÑÇÔÄÝÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÝÚÜÔÛËÚÏÑ×ÔËÖÏÙÚÎÓ×Ô
ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙÚÇÕÖÕÃÇÌÕÃÚÎÙËÂÚÇÔÚÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ ÏËÑËÃÔÕÝÇÖ¦ÔÚÎÙË! ÇÔÁÔÇÐÎÍ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÇ
ÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔÚÇ
ÊÏÊ¦ÞÛÎÑËÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÇÒÒ¦ÙÚÕÔÎÖÏÇÍÜÍËÃÕÑËÃÚÕßÁÓÇ-

Ανέκαθεν ήμουν
υπέρ του όρου «Νέα
Μακεδονία». Γιατί
η Βόρεια Μακεδονία
προϋποθέτει
και τη Νότια, είναι
αναπόφευκτος
ο συνειρμός.
ÛÇÔÔÇÖÒÁÔËÏÚÇÞÁØÏÇÚÕßÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÌÇÍÎÚÄÔÇÓÎÔÖÇÃØÔËÏÚÇ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÚÜÔÙßÓÓÇÛÎÚ×ÔÚÕß
ÖÕÏÕÏËÃÔÇÏÕÏÑÇÔÄÔËÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÑÇÏÚÕÑßØÏÄÚËØÕÔÇÊÃÔËÏÚÕ
ÞÁØÏÚÕßÙÚÇ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÔÇ
ÖËØÔÕÆÔÓÇàÃÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÖËàÕÊØÄÓÏÕßÚÄÒËÃÖËÏÙÂÓËØÇÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÇÝ

– Πριν από 2-3 χρόνια είπατε ότι
η κρίση μπορεί να μας ξυπνήσει,
αν δούμε τα μνημόνια ως αποτέλεσμα, όχι αιτίες του προβλήματος. Συνέβη αυτό;
¶©ÞÏÖÏÖÒÁÕÔÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇ
¶ÄÙÇÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔÑÇÏÄÙÇÁÖÕÔÚÇÏÍÏÇÚÃÛÇÓËÚØÂÙÕßÓËÖÕÒÒ¦
ÇÑÄÓÇ¶ÊÏÇØÑÕÆÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÙË¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÑÄÓÇÑÇÏÎ ÆÖØÕÝÖØÕÞ×ØÎÙË¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄ"©ÚÏÚÕ
Ò¦ÛÕÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇ
¡ÇÝÒËÃÖËÏÎÕÓÇÊÏÑÄÚÎÚÇÓÁÞØÏ
ÑÇÏÙÚÎÔÚ¦ÐÎÚÜÔÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÜÔ!
ÑÇÛÁÔÇÝÊÕßÒËÆËÏÍÏÇÚÎÔÖ¦ØÚÎ
ÚÕß¶ÑÇÏÊËÔËÐÇÏØ×ÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßËÔÌÚÇÃÔËÖ¦ÔÚÕÚËÕÏ¦ÒÒÕÏ
ÒÕÏÖÄÔÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏÊËÔÑ¦ÔÕßÓË
ËÓËÃÝÑÇÒ¦ÄÙÕÏËÃÔÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏ"
ÓÁÚØÎÚÕÏ¦ÔÚÇÑ¦ÖÕÏÕÔÛÇÈØÃÙÑÕßÓËÒÕÏÖÄÔÍÏÇÔÇÚÕßØÃÐÕßÓË
ÚÎÔËßÛÆÔÎÔÇÝÓÄÔÕÊËÔËÃÔÇÏ

ÇÓÁÚØÎÚÕÝ!ÕËÇßÚÄÝÓÇÝÒÒ¦
ÓÁÔËÏÙÚÕÇÖßØÄÈÒÎÚÕËÞ¦ÙÇÓË
ÄÚÏÚÕÖÇÏÊËÆÜ®ÙÂÓÇÏÔËËÑÖÇÏÊËÆÜ®ÍÏÇËÓ¦ÝÁÍÏÔËÙßÔ×ÔßÓÕ
ÚÕßÚßØÇÔÔ¦ÜÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÚÏÚÕÖ¦ÛÎÓÇ
ËÃÔÇÏÓ¦ÛÎÓÇ

– Η Μακεδονία για το Βυζάντιο
ήταν θέμα, δηλαδή νομαρχία. Η
Βόρεια Μακεδονία τι είναι για τη
σημερινή Ελλάδα;
¶ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÂÚÇÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÒ¦ÛÕÝÖÏÕÓËÍ¦ÒÕÑÏÇÖÄ
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÏÛÇÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝÔÁÑÇÛËÔÂÓÕßÔßÖÁØ
ÚÕßÄØÕß§ÁÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ®ÏÇÚÃ
ÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏ
ÑÇÏÚÎ§ÄÚÏÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÝ
ÕÙßÔËÏØÓÄÝÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÎÄØËÏÇËÃÔÇÏÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÎ§ÄÚÏÇÇßÚÂÖÕßßÖÕÔÕËÃÚÇÏËÖÇØÞÃÇËØÏÌÁØËÏÇËÔÄÝ

¦ÒÒÕßÑØ¦ÚÕßÝ¬ÕÇÖËÆÞÕÓÇÏÌßÙÏÑ¦ÇÒÒ¦ÌÕÈ¦ÓÇÏÖÜÝÑ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇßÚÄÃÙÜÝÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ

– Ο πρώτος, ίσως, ορισμός της
εθνικής μας ταυτότητας είναι αυτό που ο Δημάρατος είπε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στον Ξέρξη
για όσα ενώνουν τους Ελληνες:
το ομόθρησκον, το ομότροπον,
το ομόγλωσσον, το όμαιμον. Πώς
θα περιγράφατε σήμερα την ελληνοσύνη;
¶©¡ÇÑØßÍÏ¦ÔÔÎÝÕËÄÌÏÒÕÝ
Õ ÄÔÚÕÍÒÕßÕËÌÁØÎÝÕ ÇÈ¦ÌÎÝÕ¬ÙÇØÕÆÞÎÝ!ÇßÚÕÃËÃÔÇÏÎ
ËÒÒÎÔÕÙÆÔÎÄÞÏÓÄÔÕÕËØÏÑÒÂÝ
ÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÖËØÏÁÍØÇÉËÕÒÆÚÎÝÙËÁÔÇÖÕÃÎÓÇÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ
;Õ¢ÜÚÄÊËÔÚØÕÑÇÏÎÁÑÇÚÎ;ÁÚÇØÚÎ6ÓÕØÌÏ¦®ÑÇØÕÝ ! Ï
ÎÖÇÚØÃÊÇÓÏÇÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇÓ»ËÖÏ-

ÙÚØ×ÙËÏÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÌØ¦ÍÑÏÑËÝÂ
ÙÒÇÈÏÑÁÝÖÕßÇÔÚÆÞËÏÑÇÏÈÇÒÛËÃÝ
ÍÏÇÔÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÝÖÇÝ
ÇÓÁÙÜÝÌßÒÇÑÂÑÇÏÊÃÔËÏÝÒÄÍÕ®

– Τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί
που μόλις πήρε το πτυχίο του και
θα φύγει για το εξωτερικό αναζητώντας περισσότερες ευκαιρίες
και σε ένα άλλο, που αποφάσισε να μείνει στη χώρα και να το
παλέψει εδώ;
¶¬ÕÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇÑÇÏÙÚÕßÝÊÆÕ!
ÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÚÎÒÁÐÎÇÊÆÔÇÚÕ®ÇÖÄ
ÚÕÒËÐÏÒÄÍÏÄÚÕßÝÔÇÚÎÔÐËÞ¦ÙÕßÔ
ÄÒÇÄÙÇÖÁÚßÞÇÙÚÎàÜÂÓÕßÚÇÑÇÚ¦ÌËØÇÍÏÇÚÃÊËÔÂÐËØÇÖÜÝÂÚÇÔ
ÇÊÆÔÇÚÇÖÕÚÁÊËÔÓÕßÖÁØÇÙËÇßÚÄÇÖÄÚÕÓßÇÒÄÖÃÙÎÝÔÇÁÞÕßÔ
ÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÝÙÚÎÍÎÑÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÝÉÎÒ¦Ö»ÄÒÇÚÇàÜÔÚÇÔ¦ÓÄÔÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÕÏÚ¦ÐËÏÚÕÔÕßØÇÔÄ
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Οι πρώτες
100 ημέρες,
το στοίχημα
Μητσοτάκη
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Αν οι κάλπες ÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßËÑÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÄÙÕÜÝÖØÕÝÚÎÔËßØËÃÇÊÏÇÌÕØ¦
ÑÇÏÚÎÔÑÇÛÇØÂÔÃÑÎÚÎÝ§ÄÙÕ
ÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÎÔÖßØÕÊÄÚÎÙÎ¦ÓËÙÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÚÄÚËÓÏÇ
ËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÚÎÝÏÙÞßØÂÝÊßÔÇÓÏÑÂÝ
ÇÔÄÊÕßÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÑßÈÁØÔÎÙÂ
ÚÕßÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÂÊÎÇÖÄÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÎÔÇØÞÂÚÕß)SP[aRYPLN
ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÚÎÔËÏØÇÏ×ÝËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÓËÁÚÕÏÓÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÑÇÏÖØÕËÊØÏÑ¦ÊÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝßÖÕßØÍÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßËÔ×ÄÙÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÚÕßÝ
ØßÛÓÕÆÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÑÏÔËÃÚÇÏ
ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÄÚÏÚÇÍÇÒ¦àÏÇ®ÙÚËÒÁÞÎÙÃÍÕßØÇÊËÔÛÇÖ¦ÔËÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕÔËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕ©
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÌÁØËÚÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
ÉÎÌÃÙËÏ¦ÓËÙÇÚÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÖÕß
ÛËÜØËÃ¦ÓËÙÎÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÓËÚÇÕÖÕÃÇÙÚÕÞËÆËÏÔÇÊ×ÙËÏÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕß
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÛËÜØËÃÑØÃÙÏÓËÝÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝ

Η κυβερνητική δομή
ÇØÞÂÛÇÍÃÔËÏÇÖÄÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÊÕÓÂÝÑÇÏ
ÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÁÔÇÖÕÒÆÏÙÞßØÄ
¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂÊÕÓÂÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ßÚÂÓ¦ÒÏÙÚÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÙÚËÍ¦àËÚÇÏÑÇÔÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓË
ËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÔÇÁÞËÏÚÎÔ
ÁÊØÇÚÕßÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝ
¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝËÖÃÚÎÝÇÙÏÒÃÙÙÎÝ
ÕÌÃÇÝ;VÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÙÆÓÌÜÔÇ

ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÚÎÔËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕßÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÕß
ßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßËÔ×ÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÑÇÏ
ÖÕÏÕÛÇËÃÔÇÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÛÇ
ÚÎÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓÏÇÏÙÞßØÂÊÕÓÂÖÕß
ÛÇÙßÔÊØ¦ÓËÏÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÕß
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÑÇÏÛÇËÐÕØÛÕÒÕÍÃÙËÏÄÒËÝÚÏÝÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÇÚËÃËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇßÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÇÑÄÓÎÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÏÙÞßØÕÆßÖÕßØÍËÃÕß
ØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑVÆ+LWHY[TLU[VM
/VTLSHUK:LJ\YP[`
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇÌÚÏ¦ÐËÏ
ÁÔÇÙÌÏÑÚÄ®ßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÙÚËÒËÞ×ÙËÏÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÓËÍÔ×ÙÎÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÚÕßÝ¶ÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕÍËÆÓÇÚÕßÓËÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝ ®ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚÏÕÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÄÚÏ
ÕÏßÖÕßØÍÕÃÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÛÇ
Ö¦ØÕßÔÐËÑ¦ÛÇØËÝÕÊÎÍÃËÝÑÇÏÁÚÕÏÓÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇ¶ßÖ¦ØÞËÏÁÚÕÏÓÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÆÒÎÍÏÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÑÇÏ
ÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ ¦ÖÕÏËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÄÖÜÝËÃÞËÖËÏÊÏÕØÛ×ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÖÂØÇÔÚÎÒ¦ÛÕÝ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏËÚÃÇ
¦ÒÒËÝÇÌÕØÕÆÔÔÁËÝÏÊÁËÝÍÏÇÊÏÑÁÝ
ÓÇÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ®
Ô¦ÓËÙÇÙËÇßÚ¦ËÃÔÇÏÎØÆÛÓÏÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÇÙÆÒÕßÖÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇÌÁØËÏ¦ÓËÙÇÖØÕÝ
ÉÂÌÏÙÎ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÔÇÊÕÛËÃÍØÂÍÕØÇÓÏÇ
¦ÒÒÎËÏÑÄÔÇÑÇÏÔÇÙÚÇÒËÃÁÔÇÐËÑ¦ÛÇØÕÓÂÔßÓÇÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏØÆÛÓÏÙÎÖÕßÛÇÇÓÈÒÆÔËÏ
ÓËÔÕÓÏÑÄI`WHZZÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÓÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕß¦ØÛØÕß

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Δ. / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Εφόσον η Ν.Δ. εκλεγεί αυτοδύναμη

Η καταπολέμηση ³iØo¨Ñ×É{~¨Ñ³ËÑØ~Ñ{i~ÑÜÖ³É¨iÉÂÈi¨Ó³ii³Ü{³ÐÓ³iØÐÉ³ÒKÑiØ³iØÙiÐÌ{ÑØÙ{Ë~iiØ³ii×{Ñ~ÊÉTÊÑ³ÉÜÖ¨³É¨Ñ{Ì³i³ÉØo{Ñ³~i³³Ò~i.ÉÑÈ³Ê³i~Ñ³ÉÖÚÈi~{ÉË³Ñ{~Ñ{iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØi×{Ñ~Ö (

Η αρχή θα γίνει
με ψήφιση νομοσχεδίου
που προβλέπει
μια ισχυρή δομή γύρω
από το γραφείο
του πρωθυπουργού.
ÓËÙÎÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕÔ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÎÉÂÌÏÙÎËÔÄÝ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÖÇÑÁÚÕß®ÓËÇÒÒÇÍÁÝ
ËÌ»ÄÒÎÝÚÎÝÆÒÎÝÑÇÏÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÓËÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕß
ÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÚÎÝËÑÒÕÍÂÝØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÖØÄÜØËÝÑ¦ÒÖËÝ
¡ËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÛËÜØËÃÕÃÊÏÕÝÚÎ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÉÎÌÏÇÑÂÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÄÒÜÔÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÑÇÏÎÊØÇÙÚÏÑÂÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÛÇ
ËÔÕÖÕÏÂÙËÏÙËÓÃÇÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÄÒËÝ
ÚÏÝÖÎÍÁÝÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÖÕÒÃÚÎÎÒÇÊÂÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄ ÖÕß
ÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ¦ØÊÎÔÚÕÔÚØÄÖÕËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô¬ÕÁØÍÕÇßÚÄ

Τα πρόσωπα

Κέρδισε ψηφοφόρους
από όλους τους χώρους

¬Õ ÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕ ÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÓÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÔÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÑØÇÚ¦ËÏÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÖØÄÙÜÖÇÜÝ
ËÖÚÇÙÌØ¦ÍÏÙÚÕÓßÙÚÏÑÄÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÁÞËÏÑÒËÏÊ×ÙËÏ®
ÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎ
ÏÑØÇÓÓÁÔÕßÄÖÜÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÚÕßÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÁÈÇÏÎÛËÜØËÃÚÇÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÙËÇßÚÄÙËËÑÒÄÍÏÓÎÛÁÙÎÚÕßÙÚËÔÕÆÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
§ÑÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÑÇÏÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¬¦ÑÎËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕßËÔ×ÁÔÇÇÖÄÚÇÕÔÄÓÇÚÇÖÕß
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏËÃÔÇÏÚÕßÙßÔÚÇÍÓÇÚÕÒÄÍÕßÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝ§Ï×ØÍÕßËØÇÖËÚØÃÚÎÏÇ
ËÑÒÄÍÏÓÎÛÁÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßÊËÔÁÞËÏÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÇÑÄÓÎÔÇÇÖÄÚÇÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏËÃÔÇÏÇßÚÄÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇÝ¡ÖÄÚÙÏÕßÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÙËËÑÒÄÍÏÓÎÛÁÙÎÑÇÛ×ÝÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÛÁÒÕßÔÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÛÁÙÎßÌßÖÕßØÍÕÆ

Από την ËÏØÇÏ×ÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔ
ÄÚÏÎ§ËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÑÄÓÓÇ
ÖÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ßØÏÇÑÂÝÑÁØÊÏÙËÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÇÖÄÄÒÕßÝÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÕßÝÞ×ØÕßÝÏËÆØßÔËÇÓÌÃÖÒËßØÇÚÎÔ
ÇÖÂÞÎÙÂÚÎÝÓËËÏÙØÕÁÝÑßØÃÜÝ
ÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÑÇÏÇÔÇÔÁÜÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÎÝÙ×ÓÇ
ÑÇÛ×ÝÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÖÕß
ËÃÞÇÔÇÖÄÙÞËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
©ÏÇØÏÛÓÕÃÓÏÒÕÆÔÇÖÄÓÄÔÕÏÚÕßÝ!ÚÎ§ÉÂÌÏÙËÚÕ 
ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß±ªÚÕ
 ÚÕß §ÚÕ ÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÚÕ ÚÎÝÔÜÙÎÝ
ËÔÚØ×ÜÔÚÕ ÚÜÔ§
ÑÇÏÚÕ ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß
ÕÚÇÓÏÕÆÖÃÙÎÝÚÕ ÊÎÒÇÊÂÙÞËÊÄÔ ÄÙÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÙÚÇL_P[WVSSZÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏÊËÔ
ËÃÞÇÔÉÎÌÃÙËÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ËÖÁÒËÐÇÔÚÎ§ÄÖÜÝÑÇÏÚÕ
 ËÑËÃÔÜÔÖÕßËÃÞÇÔÚÕ
ËÖÏÒÁÐËÏ¦ÑßØÎÂÒËßÑÂÉÂÌÕ

ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÔ×ÛÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÙË
ËÖÃÖËÊÕÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕß

©ÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÇßÚÁÝÇÖÄ
ÄÒÕÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÌ¦ÙÓÇÖØÕÝÚÎ
§ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÒÁÔËÙÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÄÚÏÁÖËÙËÙÚÕÑËÔÄÎ
ËÓÓÕÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂ®ÚÕß±ª
ÖËØÃÊÂÛËÔÊËÐÏ¦ÝÙÚØÕÌÂÝÚÎÝ
ÑÇÛ×ÝÎÓËÚØÏÕÖÇÛÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÖÏÈØÇÈËÆÛÎÑËÚÄÙÕÇÖÄÚÇ
ÊËÐÏ¦ÚÎÝ§ÄÙÕÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÕ ÁÔÚØÕÑÇÏÚÎÔ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏËÏÊÏÑ¦
ÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙßÔËÏÊÎÚ¦
ÖØÕÙÖÁØÇÙË®ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ¶
ÇÖÁÌßÍËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÕÔÕÓÇÙÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ¶ÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕÊÂÍÎÙËÙËÇÖÕÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÕÔ±ªÖÕß
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÔÖÄÒÜÙÎËÔ×ËÖÁÚØËÉËÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ§ÔÇ
ÇÔÇÊËÃÐËÏÚÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ¦ÙÎÓËÃÇßÖËØÕÞÂÝÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕ
ÚØÃÖÚßÞÕÒÏÍÄÚËØÕÏÌÄØÕÏÔÁËÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÊÕßÒËÏÁÝÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÍÏÇÄÒÕßÝ®

AΠΟΨΗ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Η ήττα ÚÕß±ªÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ßØÏÇÑÂÂÚÇÔÖÕÒÆÕÊßÔÎØÂÑÇÏ
ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÍÏÇÚÏÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ¯ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÕ±ªÕÊÎÍËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÙËÓÏÇÂÚÚÇÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÁÈÇÏÇÕÃÊÏÕÝÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÑÇÚÕÞßØ×ÛÎÑËÜÝÕ¦ÒÒÕÝÖÄÒÕÝ®ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ¦ÔËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÒ¦ÛÕÝ¯

Πρώτα πρώτα, ÚÇÑÄÓÓÇÚÇËÐÕßÙÃÇÝ
ÐÁØÕßÔÔÇÑËØÊÃàÕßÔ¶ÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÑÄÔÚØÇÙÚÕØËÆÓÇ¶ÇÒÒ¦ÐÁØÕßÔ
ÑÇÏÔÇÞ¦ÔÕßÔ©±ªÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÃÞË
ÄÒËÝÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ®ÇÒÒ¦¯
ÊËÔÚÕÖËØÃÓËÔË ÇÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÁÊËÏÐËÄÚÏÊËÔÐÁØËÏÔÇÞ¦ÔËÏËÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔËÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËÍÆØÜÚÕß
ÄÒÕÇßÚÄÚÕÔÑÇÏØÄÃÞËÞ¦ÙËÏÚÎÔ
ËÖÇÌÂÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕÒÆÖØÏÔÞ¦ÙËÏÚÏÝÃÊÏËÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ßÚÄËÃÔÇÏÎÇÞÃÒÒËÏÕÝÖÚÁØÔÇ®ÚÕß
±ª!ÄÚÏÊËÔÑÇÚ¦ÒÇÈËÚÃÖÕÚË

Μετά την ÕØÏÙÚÏÑÂÂÚÚÇÚÕßÛÇÇÖÕÒÁÙËÏÑÇÏÚÎÙßÍÑÕÒÒÎÚÏÑÂ®ÕßÙÃÇ
ÖÕßÚÕÔÑØÇÚÕÆÙËÁÜÝÚ×ØÇ ÇÏ
ÄÒËÝÕÏÙßÓÖÏËÙÓÁÔËÝ®ÁÜÝÙÂÓËØÇÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÛÇÈÍÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
©ÙÕÖÏÕÇÊÃÙÚÇÑÚÕËÃÔÇÏÁÔÇ
ÑÄÓÓÇÄÚÇÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÄÙÕÖÏÕÊÏÇÒßÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏ
ÁØÏÊËÝÖÕßÐËÙÖÕÆÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÕßÄÚÇÔÈØËÛËÃËÑÚÄÝ
©ÙÕ ÖÏÕ ÚÕÐÏÑÄ® ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕß¶ÑÇÏÄÙÕ
ÖÏÕÊÏÞÇÙÚÏÑÄÓÁÙÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜ-

ÔÃÇ¶ËÃÔÇÏÁÔÇÑÄÓÓÇÖÕßÑßÈËØÔ¦ÚÄÙÕÖÏÕÊÎÒÎÚÎØÏ×ÊÎÝËÃÔÇÏ
ÎËÙÜÚËØÏÑÂÚÕßÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÄÚÇÔÞ¦ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ
ßÚÄÑßØÃÜÝÌÕÈ¦ÚÇÏÕ±ª
ÙÚÕËÐÂÝ!ÚÇÙßÔÚØÕÌÏÑ¦ÓÇÞÇÏØ×ÓÇÚÇ®

Ο Κυριάκος ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ¶ÑÇÏÖÕÒÆ
ÙÜÙÚ¦¶ÛÁÒËÏÔÇËÔ×ÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÒÎÎ§ÇÖÄÚÎÌÆÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÎÝÇßÚÄÛÁÒËÏ¬Õ
ÕÌËÃÒÕßÓË¦ÒÒÜÙÚËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ±ÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÚÄÙÕÚÕÐÏÑÂÝ®ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÛßÓÎÛËÃÚËÚÕÇÒÎÙÓÄÔÎÚÕËÑËÃÔÕ
½ÛÇÚÕßÝÚËÒËÏ×ÙÕßÓËÂÛÇÓÇÝ
ÚËÒËÏ×ÙÕßÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÏÇÚØÁÉËÏÚÏÝÖÒÎÍÁÝÖÕßÚÎÝÇÌÂÔËÏÕ±ª¯
©ÓÜÝÄÙÇÙßÔÁÈÎÙÇÔÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÛÇÊÏËØËßÔÎÛÕÆÔËÔÓÖÕØËÃ
ÐÁÔÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÔÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÊÎÓÄÙÏÇÄÚÏÎÞ×ØÇÁÞÇÙËÚÄÚË
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
¶ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎàÎÓÏ¦ÖÕßÁÑÇÔËÖÕÚÁËÑÒËÍÓÁÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÞ×ØÇ¶ÑÇÏËÓËÃÝÔÇ
ßÖÕÑØÏÔÄÓÇÙÚËÖÜÝÊËÔÙßÔÁÈÎ
ÚÃÖÕÚË®¯

Οι σχέσεις ÚÕß±ªÓËÚÕÖÇØÇÑØ¦ÚÕÝÚÜÔÑÕßÑÕßÒÕÌÄØÜÔÑÇÏ
ÚÕÔªÕßÈÃÑÜÔÇ®ÛÇÊÏËØËßÔÎÛÕÆÔ
ËÖÃÙÎÝ¡ÄÔÕÔÁÚÙÏÛÇÐÎÒÜÛÕÆÔ
ÚÇ¦ÈÇÚÇ®ÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇÞÕßÓËÊËÙÓËßÛËÃÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓË
ÚÕÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÑÇÏÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÑÕßÑÕßÒÕÌÄØÕÏÔÇËÑÈÏ¦àÕßÔÊÏÑÇÙÚÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛÕÆÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Η μεγάλη ευκαιρία…

«Επειτα ÑÌmVlT¨Ì{Ñ³Ì³Â{~ÊØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØÚÈÐiÚÉË³É³ÑÜiÐÌi³É~ÉËUtÚÑ³ÈØ³ÉÜÉ{ÈÐÉÊÚÑÐÑØ³ÉÜÉ{ÈjVi~{ËÑ¨ÓÉ{Ño{Ñ³¨ÓÉ{³{ØÜioÓØÈ³iØÑ×ÊÉ{.4,=åeu

Για να ενώσουμε τον
κόσμο, πρέπει να
ξεπεράσουμε ό,τι τον
δίχασε στο παρελθόν.
Κανείς δεν περισσεύει!
Με ενότητα θα
πορευθούμε…
ÇÏÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕ±ª
ËÖÏÓÁÔËÏÔÇËÒÁÍÐËÏÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÒÃÍÇÜØÇÖØÏÔÖØÕÑÎØßÞÛÕÆÔÕÏ
ËÑÒÕÍÁÝ

Οφείλουμε επίσης ÔÇÖÒÎØÕÌÕØÎÛÕÆÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÞËÏØÃÙÚÎÑË
Õ±ªÓËÃàÕÔÇËÛÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ¶ÇÖÄÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÓËÚÇÑÄÖÏÇÁÜÝÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¬ÕÖ×Ý¦ÔÕÏÐË®

ÚÇÙÆÔÕØÇÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÓÖÂÑÇÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÒÇÛØÕÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ¬ÕÍÏÇÚÃÊÏÇÑÂØßÚÚËÊÎÓÄÙÏÇ
ÔÇÓÎÔËÃÓÇÙÚËÓÕÔÇÞÕÌ¦ÎÊËÝ®
ÙÚÕÏÍÇÃÕ¶ÊÎÒÇÊÂÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÓËÖ¦ÔÜÙÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ¬ÕÖ×ÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙËËÛÔÄÚÎÚÇ®ÚÇßÚÄÚÎÚÇ®
ÑÇÏÍÒ×ÙÙÇ¡ÇÑËÊÄÔÜÔ®

Πρέπει προφανώς ÔÇÖÁÙËÏÑÇÏ¦ÖÒËÚÕÌÜÝÙÚÎÙÑËßÜØÃÇÙÖÃÒÜÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÓËÇÌÕØÓÂÚÎ
5V]HY[PZ¶ÙÑËßÜØÃÇÖÕßÁÞËÏÖÒÁÕÔ
ÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÖÒÂØÜÝ§ÇÓ¦ÛÕßÓË
ÖÕÏÕÏÚÎÔÁÙÚÎÙÇÔÖ×ÝÚÎÔÁÙÚÎÙÇÔÑÇÏÓËÖÕÏÕßÝÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ
¥ÙÚËÑÇÔËÃÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÔÇÓÎÊÏÇÔÕÎÛËÃÔÇÙÖÏÒ×ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÕß
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÓËÙÚÎÓÁÔÕßÝ¶ÑÇÏÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÕßÝ®¶ÉËßÊÕÓ¦ØÚßØËÝ
Í×ÁÞÜÊËÙÓËßÛËÃÔÇÚÕßÝÖ¦Ü
×ÝÚÕÚÁÒÕÝ®ÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖØÕ-

ÙÜÖÏÑÄ®ÓÕßÛÁÓÇÃÔÇÏßÖÕÞØÁÜÙÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÛËÙÓ×ÔÔ
ÇÌÂÙÕßÓËÇÚÏÓ×ØÎÚÎÇßÚÂÚÎÙÑËßÜØÃÇÖÕßÁÖËÙËÙÚÕÑËÔÄÇÆØÏÕ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝßÚÄ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕËÖÏÚØÁÉÕßÓË¯

Πρέπει, ωστόσο, ÔÇÚÕÖÇØÇÊËÞÛÕÆÓË!Õ±ªÁÑÇÔËÑÇÏÑ¦ÚÏÑÇÒÄ®
ÇÚÁÙÚØËÉËÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÕßÝÓÆÛÕßÝÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÕÖÕßÊÂÖÕÚËÇÒÒÕÆËÃÞÇÔÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ÇÖÄÞØÄÔÏÇ!
ÏÁÒßÙËÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝÊÂÛËÔ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÖÕÊËÃÞÛÎÑËÈÇÛÏ¦ÕÖÏÙÛÕÊØÕÓÏÑÄÝËÔÁÞËÏ
ÕØ¦ÓÇÚÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔËÏÓËÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¯
ÖÕÊÄÓÎÙËÑÇÏÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝ
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÝ®ËÔËÃÔÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕÏ¢ÚÜÞÕÖÕÃÎÙÇÔ¶
ÓËÖØÜÚÕÌÇÔÂÌÕØÕËÖÏÊØÕÓÂ¶ÚÎ
ÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÑÏÆÙÚËØÇÓÕÃØÇàÇÔ
ÑÕßÚÙÕßØËÓÁÔÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ËÐÇÍÕØ¦ÙÕßÔÚÎÔÉÂÌÕÄÙÜÔËÃÞÇÔÏÙÕÖËÊ×ÙËÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ¯
ÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔËÃÔÇÏÎÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÖÕßÖËØÏÓÁÔËÏ
ÎËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ ÇÏËÃÔÇÏÖÏÇ
ÓÇàÃÓËÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÈÇÙÏÑÂ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

Ανοιξε hotspots-κολαστήρια ÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÉßÞ×ÔËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÔÚØÕÖÂÝËÃÔÇÏÖÏÇßÉÃÙÚÎÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ¡ËËÖÇÔÇÖØÕ×ÛÎÙÎÄÙÜÔÊËÔÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏ
¦ÙßÒÕ©ÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÑÇÏÎËÖÃÙÎÓÎËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
¬ÁÒÕÝÑÕßØÁÒÏÇÙËÑÇÏÚÕÔÓÆÛÕÚÕß
ÔÁÕß®ÖÕßÚ¦ÞÇÛÇÁÌËØÔË©±ªßÖÂØÐËÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ

ÚÕÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÖÇÒÏÄ®!ÎÕÖÏÙÛÕÌßÒÇÑÂÚÕßÑØÇÚÏÙÓÕÆ
ÒÛËÍÏÇÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÏÝÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÂÊÎÇØÞÃÙËÏÖØÏÔÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÓËÚÇÓÄØÌÜÔÇÔÚÎÞ×ØÇ!
ÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔÚØÏËÚÃÇÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂÝÓÇÝÇÔÁÈÎÑËÖ¦ÔÜÇÖÄÙÇØ¦ÔÚÇÛÁÙËÏÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇÚÕß±ªÎ
ÒÒ¦ÊÇÁÞÇÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÛÁÙËÏÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎßÚÂ
ÎÙÆÍÑØÏÙÎÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÚÇÒÁËÏÄÒÇ

Τα απολιθωμένα ÏÊËÕÒÕÍÂÓÇÚÇÚÎÝ
ØÏÙÚËØ¦ÝÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÑÇÚÇØØËÆÙËÏ©ÞÏÓÄÔÕÔÇÖÄÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ
ÚÎÝÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß±ª ÏÇßÚÄÇÔÕÃÍËÏ
ÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÓÏÇÔÁÇÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ®ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ßÚÂËÃÔÇÏÏÙÚÕØÏÑÂËßÑÇÏØÃÇ
ÍÏÇÚÎÞ×ØÇÌÕØ¦ÄÒÕßÝÞÜØ¦ÔË
ÄÒÕÏÑÇÏÛÇÍÃÔËÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÑÕÖÂ
ÄÒÜÔÊËÐÏ×Ô®ÇØÏÙÚËØ×Ô®ÑËÔÚØ×ÜÔ®¯

Για να ËÔ×ÙÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÖØÁÖËÏ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÄÚÏÚÕÔÊÃÞÇÙËÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ ÇÔËÃÝÊËÔÖËØÏÙÙËÆËÏ
¡ËËÔÄÚÎÚÇÛÇÖÕØËßÛÕÆÓË¯
ÒÒ¦ËÔÄÚÎÚÇÙÎÓÇÃÔËÏÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÓÄÔÕÓÖØÕÙÚ¦
ÌÕÆÑÒËÃÙÕßÓËÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÏÇÌÕÆÛ¦ÉÕßÓËÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÏÇÔÇÖ¦ÉÕßÔÔÇÓÇÝÙÚÕÏÞËÏ×ÔÕßÔ¯
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H αυτοδυναμία Ν.Δ.
και η επιβίωση ΣΥΡΙΖΑ

Σε κλοιό εσωστρέφειας
η Κουμουνδούρου
Αντιπαραθέσεις μετά την ήττα

Οι στόχοι και η στρατηγική των δύο κομμάτων ενόψει της 7ης Ιουλίου

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με τους πολιτικούς ÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝ
ÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÕßÝÖÒÁÕÔÄÞÏÙËÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÕÆÝÖÃÔÇÑËÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ËßØÜÑ¦ÒÖÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ§ÑÇÏ±ªÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔ
ËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßßÖÄÚÎÙÑÏ¦ÚÎÝËßØÆÚÇÚÎÝ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÔÇÔÚÏÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÙÚÕÖØ×ÚÕÎÓÃÞØÕÔÕ®ÚÎÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÓ¦ÞÎÝ
ÇØ¦ÚÎÊÎÓÄÙÏÇØÎÚÕØÏÑÂ
ÚÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÖÒÁÕÔÇÏÙÏÄÊÕÐÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÓËÚ¦ÚÎÊÏÇÌÕØ¦
ÚÕß  ÎÖØ×ÚÎÛÁÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙÏÓÎÑÇÏÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÖÕßÇØÞÃàËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄÇÆØÏÕÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÌÒËØÚ®ÚÎÝ§ÓË
ÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÑÇÏÁÔÇÔÇÍ×ÔÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÍÏÇÚÕÔ
±ª
§ÖÇØÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙÚÎÔÇÒÃËßÙÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÆÖÕÙÕÙÚÕÆÇÖÄÚÎÊËÐÇÓËÔÂÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß±ª
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÁÞËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÇßÐÎÓÁÔËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙËÇßÚÕÊÆÔÇÓÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÑÇÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÊÏÇÑÎØÆÐËÏÖÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏËßØÆÚËØËÝÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝ!Ø×ÚÕÔÓÖÇÃÔËÏÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÌËÚÎØÃÇÓËÁÔÇÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄ¶ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇËßØÜËÑÒÕÍÁÝ¶
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÄÚÇÔÕÖÂÞßÝÚÎÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑßÓÇÔÛËÃÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÓËÚÇÐÆÑÇÏ 
ËÆÚËØÕÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙËÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÜÝÚÕÕÚ¦ÓÏÎÔÜÙÎ ËÔÚØ×ÜÔÑÇÏÕÏ§ÖÕßÊËÔ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÑÇÚÁÒÛÕßÔÙÚÏÝ
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙËÚÕ ¬ØÃÚÕÔËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÙßÓÖÏÁÙËÏ
ËÑÒÕÍÏÑ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕ §
ÑÇÛ×ÝÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÚÎÝÑßÈËØÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÛÇËÃÔÇÏÙËÚÁÙÙËØÏÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÇÌ×ÝÏÙÞßØÄÚËØÕ

Το μεγάλο «δώρο»
¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÎÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÕ±ªÁÞËÏÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÎ§ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÊ×ØÕ®!¬ÎÔ

ΙΝΤΙΜΕ NEWS

ΤΟΥ Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

H επιλογή ³È~0Ë¨Ñ{É~ÜoÓØÑÙ{ÉÂÑTÚÖ³{Ø¬ÈÜËÈV~Ñ{ÌT{³{Ø´ÆÈËÈV³tÑÐÑ~¨ÖÉ{uÑÌ
³iÊ³³Ñ³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØ~Ñ{³ÈÉ{³¨ÓÉ{³{TÉ{Ùi¨oÑ³{~ÊÑÑÖ³ÑÂi(Ñ¨ÒÜÜiÜÑVÌÐØVÐ¨ÉËÑ
ÙioÊÉ{ÉÉ¨Ñ{³Ó¨ÑÖÂii³iØÑTÊØVÈÚÑÊ³Ñ~Ñ³Ñ³¨×{~Êo{Ñ³{ØÉ~Üo{~ÓØ¨³{~ÓØ³È.4,=å

Προκειμένου να κλείσει την «ψαλίδα» των
9,5 μονάδων ο ΣΥΡΙΖΑ,
όντως μπορεί να προσβλέπει στη «συμπίεση» του ΜέΡΑ25 του
Γιάνη Βαρουφάκη και
εν μέρει του ΚΙΝΑΛ.
ÉÂÌÏÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
¦ÔÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÊËÔÖØÕÑÆÉËÏÑßÈÁØÔÎÙÎ
¶ÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ¶Î
Þ×ØÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙË
ÁÔÇÓÂÔÇÙËÔÁËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÔÇÖÒÇÔ¦ÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎ
Þ×ØÇÆÓÌÜÔÇÊËÓËÇÙÌÇÒËÃÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÕßÙÎÓËØÏÔÕÆÈqÍÆØÕßÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÑÇÏÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÖØÜ-

ÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏ
Õ±ªÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÎÌÕØÏÑÂ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÖÕß
Ó¦ÒÏÙÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏËÐÇÞÛËÃ
ÓËÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÇÏÚÕÙÚËÒËÞÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄÖÇÍÜÓÁÔÕßÝ®
ÇÖÄÚÎÔËßØËÃÇÂÚÚÇÑÇÏÓËÚÏÝ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÁØÏÊËÝÔÇÁÞÕßÔ
ÌÛ¦ÙËÏÙÚÎÔÇßÒÂÚÕß¡ËÍ¦ØÕß
¡ÇÐÃÓÕß¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕ±ªÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÓÄÒÏÝ 
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÄÚÏÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÎÝ§ÒÕÍÏÑ¦ÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÔÁÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÑÇÏÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÓÁØÕÝÄÙÜÔËÖÁÒËÐÇÔÚÎÔÇÖÕÞÂ¶ÖØÄÑËÏÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÍÏÇÖØ×ÎÔÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ¶ÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÊÏÇÌÕØ¦
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô

Οι φόβοι
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÚÇÖÒÁÕÔÇÏÙÏÄÊÕÐÇÙÚËÒÁÞÎÚÕß±ªÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙËÓÏÇÊÏÇÌÕØ¦
ÚÕß ÕÏØËÇÒÏÙÚÁÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔËÖÏÚßÞÃÇÎÔÃÑÎÚÎÝ§

ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ ËÔ×ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÌÄÈÕÏÄÚÏÎÉÇÒÃÊÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÑÇÏÖÁØÇÔÚÕß  
ÕÖÄÚËÎÂÚÚÇÛÇÖØÕÙÒ¦ÈËÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÓÕØÌÂ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÒËÃÙËÏÚÎÔ
ÉÇÒÃÊÇ®ÚÜÔ ÓÕÔ¦ÊÜÔÕ±ªÄÔÚÜÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙÚÎÙßÓÖÃËÙÎ®ÚÕß¡Áª
ÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÑÇÏËÔÓÁØËÏÚÕß §ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ
Ö¦ÔÚÜÝÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÚËÃÔËÏ
ÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÎÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝ
ÎÓ¦ÞÎÚÎÝÖØÜÚÏ¦ÝÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÁÞËÏÑØÏÛËÃÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÑÇÏÊÏÇØØÕÁÝ®ÖØÕÝÚÕßÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÖÃÙÎÝÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÕÏËÑÒÕÍÁÝÔÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔ
ÙÚÏÝÕßÒÃÕßÑÇÏÄÞÏÙÚÏÝÕßÔÃÕßÚÕÔÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏ®ÓËÔÇÖÄ
ÚÎÔÂÚÚÇÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏ
ÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÕØÍÇÔÜÚÏÑÂÇÔÇÙÆÔÚÇÐÎÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÕÞÂÝÖÕßÛÇÂÚÇÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÍÏÇÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÚÕß±ª

Μία εβδομάδα ÓËÚ¦ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÈÇÚËØÒ×®ÙÚÕÔ±ªÇÔÇàÎÚÕÆÔËÔ
ÓÁÙÜÙÌÕÊØ×ÔÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÜÔÑÇÏ
ËÔÚ¦ÙËÜÔÚÕÓÂÔßÓÇÖÕßÁÙÚËÏÒË
ÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÒÇÄÝÓËÚÎÔÉÂÌÕÚÕß
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚØÇÚÄÖËÊÕËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎ
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏÕ±ªÔÇÖ¦ËÏ
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÜÝÖØÄÈÇÚÕ
ËÖÃÙÌÇÍÂ®ÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÊßÔÇÚÄÖÕß
ÚÕßÇÔÇÒÕÍËÃ
ÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÖ¦ÔÚÜÝÁÞËÏÖÇÍÏÜÛËÃÖÒÁÕÔÎ¦ÖÕÉÎÖÜÝÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ
ÑÏÔÂÛÎÑËÓÕÔÄÖÒËßØÇÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÌÚ×ÞËÏÇÝ®ÊÎÒÇÊÂ
ÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÔÁÔÇ
ÄØÇÓÇÚÄÙÕÍÏÇÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ
ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔÁÒÏÐÎÚÜÔÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÊÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÔÇÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇ
Ò¦ÛÎËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÕÆÌÕÝ
ÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ®ÄÖÜÝËÃÖËÕ§ÃÑÕÝ
¢ÃÒÎÝËÐÇÖÕÒÆÕÔÚÇÝÖßØ¦ÑßØÃÜÝ
ÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕßÑÕÒ¦ÑÎÇÒÒ¦ÑÇÏËßØÆÚËØÇÌØ¦ÙÎ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑ¦ÔËÏØËÑÄØÉÂÌÜÔÕ
Ñ ßÓÖÕßØÄÖÕßÒÕÝ®ÖÕßÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÕÔÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÇÏÊËÃÇÝ

ËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÎÝÖËÖÕÃÛÎÙÂÝÚÕßÍÏÇÚÎàÎÓÏ¦ÖÕßÁÑÇÔËÕ
ÑÕÒ¦ÑÎÝÙÚÕÔ±ªÓËÚÕßÝ
ÖÕÒÒÇÖÒÕÆÝÑÇÈÍ¦ÊËÝÖÕßÁÙÚÎÔË
ÓÁÙÜÏÇÊÏÑÚÆÕßÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÉßÞØÇÏÓÄÚËØÕßÝ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÓËÚØÏÕÖÇÛÂÑÄÙÓÕÇÖÄÚÕÔ±ª
ÖÃÙÎÝÙÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÚÕÓÁÇÓËÍ¦ÒËÝËßÛÆÔËÝËÖÏØØÃÖÚÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔßÖÕßØÍÄÖÏÑØÇÚËÃÇÝ²ØÏÙÚÄÌÕØÕËØÔÇØÊ¦ÑÎÖÕßÂÚÇÔËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÕÔÑØÃÙÏÓÕØÄÒÕ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑ×ÔÓËÚØÂÙËÜÔÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß¡ÇÐÃÓÕßËÚÇÏØËÃÇ=V_7VWÁØÏÐËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÇ
ÈØ¦ÞÏÇÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÛ×Ý
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔ ßØÏÇÑÂÎËÏÑÄÔÇÖÕß
ÓËÚÇÌËØÄÚÇÔËÃÔÇÏÖÜÝÎÊÏÇÌÕØ¦
ÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÂ®ÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÂÚÇÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÔÇÖÇÚÂÙËÏÖ¦ÔÜÙËÓÃÇÓÇÍÏÑÂËÏÑÄÔÇ®ËÔ×ÚÕÑÇØ¦ÈÏÁÓÖÇàËÔËØ¦
ÄÒÕÝÑØÏÚÏÑÂÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÎÓÂÚØÎÝ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÕÊÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÞÜØÃÝ
ÑÇÛÇØÄÓßÇÒÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÖÜÝ
ÒÁÔËÖÜÝÑÇÏÕÃÊÏÕÝÂÚÇÔÚÎÝ¦ÖÕÉÎÝÖÜÝÎÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÓÏÑØÂØÑËÚÕÃÖ¦ÔÚÜÝÛËÜØÕÆÔÊËÊÕÓÁÔÕ
ÖÜÝÇÔÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÕ±ªÊËÔËÖÏÚÆÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
Õ±ªÛÇÓÖËÏÙËÊÃÔÎÓÇÑØ¦Ý
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝ

Ν.Δ.: Στρατηγική και γκάλοπ
Ο ρόλος του Τάκη Θεοδωρικάκου
Δικαίωση της ÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÂÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÝÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑØÃÙÏÓÕØÄÒÕËÃÞË
ÕÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÎÝ§
¬¦ÑÎÝËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÇÖÕÚËÒËÃÎ
ËßØÆÚÇÚÎÙËÁÑÚÇÙÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
©ÑËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔ²ØÏÙÚÄÌÕØÕËØÔÇØÊ¦ÑÎÇÖÄÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓËÚÁÊÏÊËÓËÓËÍ¦ÒÎÇÑØÃÈËÏÇ
ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ§ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÇÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑ¦
ÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÁÐÏ
ÓÂÔËÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÔÇÞÇØ¦ÐËÏÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÂÚÚÇÚÕßÑ
¬ÙÃÖØÇ¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍÏÇÄÒÇÚÇ
ÑÄÓÓÇÚÇÄÖÜÝÊÄÛÎÑÇÔÙÚÕÔÑ

¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÕÈØ¦ÊßÚÕßÇÈÈ¦ÚÕßÖØÏÔÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÑ¦ÒÖËÝ
ÂÚÇÔÚÇÕØÛ¦ÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÑÒÏÙÎÚÕ 
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
§ÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÊÆÕÑËÔÚØÏÑÁÝ
ËÏÙÎÍÂÙËÏÝÚÕßÑËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕß
ÖÕßßÖÎØËÚÕÆÙÇÔ®ÚÕÔÈÇÙÏÑÄ
ÙÚÄÞÕÚÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÇÎÍËÚÏÑ¦ÚÕßÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÏÝÁÔÔÕÏËÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ®ÑÇÏÂÛÕÝ®ÚÙÏÄÚÇÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÚÕÖÇÑÁÚÕ¬ÙÃÖØÇ®
ÖÇØÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÕß±ªÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÁÌßÍËÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄ
ÚÎÝÖÇØÕÞÕÒÕÍÃÇÝÖÃÙÎÝÓËßÖÄÈÇÛØÕÑÇÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÚÙÃÚÎ
ËÖÁÌËØËÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇÙÚÎØÎÚÕØÏÑÂÖËØÃÎÛÏÑÕÆÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÓËÚÎÔÇÖÕÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÕßÒÂÔ¦ÚÕÝÔ¦ÚÕÝÕ¬ÙÃÖØÇÝÕÙÑÇÌ¦ÚÕÝ®

Ο Βαρουφάκης επιστρέφει στο προσκήνιο και προειδοποιεί
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το καλοκαίρι ÚÕßÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏÕÏ¦ÔÎÝÇØÕßÌ¦ÑÎÝ
ÕÊÂÍÎÙÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÇJHWP[HS
JVU[YVSZÞ×ØÇÈØÁÛÎÑËÙÚÕÞËÃÒÕÝÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝÖÒÎØÜÓ×ÔÑÇÏÚÕß
ÑÏÔÊÆÔÕßÑÒÕÔÏÙÓÕÆÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÛÇÁÌËØÔÇÔÚÕ.YL_P[
ÑÇÏÎËÙÖËßÙÓÁÔÎËÏÙÇÍÜÍÂÔÁÕß
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÂÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÖØÄÙÊËÙÎÝÓËÚÕ
ËßØ×ÑÇÏÞÜØÃÝÔÁÕÊ¦ÔËÏÕÇÖÄÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚÕ§¬©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÑÇÛ×Ýª×ÙÕÏÑÇÏ ÏÔÁàÕÏÊËÔ¦ØÖÇÐÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ËÍÍßÎÛÕÆÔÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝÑÇÏÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÎÓÕÙÃÕßÁÑØÏÔËÄÚÏÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕß6ÞÏ®
ÛÇËÃÞËÇÔßÖÕÒÄÍÏÙÚËÝËÛÔÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÖÕÏÔÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ©Ñ
ÇØÕßÌ¦ÑÎÝÇÔÁÔÊÕÚÕÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÃÞËÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÌÕØ×ÔÚÇÝËÑÑËÔÚØÏÑ¦ÖÕßÑ¦ÓÏÙÇÑÇÏÔÇËÐÕØÍÃÙËÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÙÚÕ,\YVNYV\W
ÖÕßÚÕßÑÇÚÇÒÄÍÏÙÇÔÇÒÇàÕÔËÃÇÑÇÏ
ÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÖÕßÑÄÙÚÏÙËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÙËßØ×
¬ÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÑÇÏÇÌÇÏØËÃÇÖÄÚÕÔ±ª
ÑØÃÙÏÓÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎ¬Õ¡Áª(Î
ËÒÒÎÔÏÑÂÁÑÌØÇÙÎÚÕßÖÇÔËßØÜÖÇáÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ+P¡ÖÕßÃÊØßÙË

«Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπορεί να ηγηθεί
της αντίστασης
στην ολιγαρχική
παλιννόστηση».
ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×ÔÇÖÁÙÖÇÙË
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ ÉÂÌÕßÝ
ÖÕÙÕÙÚÄ
ÁÊØÇÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÑÇÚÇÒ¦ÓÈÇÔËÎÕÌÃÇÇÑÕØ¦ÌÇÞ¦ÛÎÑË
ÍÏÇÒÏÍÄÚËØËÝÇÖÄÉÂÌÕßÝ¬Õ
+P¡ÉÎÌÃÙÚÎÑËÇÖÄÙÞËÊÄÔ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÓËÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄËÑÒÕÍÏÑÕÆÇÍ×ÔÇ
ËßØ×

«Ο Αλέξης είναι ηθοποιός»
ÕÒÒÕÃÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÄÚÏÇßÚÂ
ÎËÖÃÊÕÙÎÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÓÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÂÑÇÏÑÇÒÆÚËØÎËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏËÃÙÕÊÕÙÚÎ
ÕßÒÂÇßÚÄÔÕÓÎÑ¦ÛÕÊÕÝÄÓÜÝ
ÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÎÙÞËÊÄÔÙÃÍÕßØÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝ
§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÙßàÎÚÕÆÙËÕ
ÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÓÏÇÝ
ÔÁÇÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ"
¡ÇÑØÏ¦ÇÖÄËÓ¦ÝÎÊÇÏÓÕÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÇÒÒ¦Õ¬ÙÃÖØÇÝÒÁËÏÖÇ-

Για τους υποστηρικτές του, ÑÜÜÒ~Ñ{o{Ñ³ÈØÑ³{ÒÜÈØ³ÈVldT¨Ø
{ÒiØÑ¨È×Ò~iØÓTÉ{ÉÂÉÜ{TÚÉËÉÓÑÉËÙØ¨~³Ñ¨$ËÙ{ØÙÉÉÂÉÜÓoiÉÈ¨KÈÜÉÈ³ÊØ³iÉ¨ÐÑËÑVÌÈÊ³ÑÈÊ×{ØVÑÜÜÒÙÉ³ÉË³Ñ{
ÈÓTÉ{ÑÉËÉÜÜi{~ÖÉÙÒ×ÈØ
ØÇÓÆÛÏÇÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÚÇÖÏÙÚËÆËÏÑÏÄÒÇÝ®ÒÁËÏÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÙËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÓËÚÎÔ ®
©ÒÁÐÎÝËÃÔÇÏÄÖÜÝÁÔÇÝÎÛÕÖÕÏÄÝÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÎÙÑÎÔÂÍÏÇ
ÔÇÖÇÃÐËÏÁÔÇØÄÒÕÊÎÒÇÊÂÍÏÇÔÇ
ËØÓÎÔËÆÙËÏÁÔÇÉÁÓÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÚÏÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÄÝ

ÖØÁÖËÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÔÇÖÏÙÚËÆËÏ
ÓÁÙÇÚÕßÄÚÏÕØÄÒÕÝËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÄÝ
ÑÇÏÄÚÏÇßÚ¦ÖÕßÒÁËÏËÃÔÇÏÎÇÒÂÛËÏÇ®¡ËÇßÚÂÚÎÔÖÇØÕÓÕÃÜÙÎÕ
ÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝÇÖÕÑÒËÃËÏÑ¦ÛËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÓËÔÄÎÓÇ!©ÒÁÐÎÝÐÁØËÏ
ÖÜÝÐÁØÜÄÚÏÐÁØËÏ®6ÑÇØÕßÌ¦-

ÑÎÝÙÃÍÕßØÇÐÁØËÏÖÕÒÒ¦ÖÕßËÓËÃÝ
ÊËÔÐÁØÕßÓËÑÇÛ×ÝÌÂÓËÝÖÕßÕ
ÃÊÏÕÝÊËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏËÖÏÓÁÔÕßÔ
ÄÚÏËÃÞËÚÎÙßÔÂÛËÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÚÏÝÇÖÄØØÎÚËÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÙßÙÑÁÉËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÏÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝÚÕß,\YVWNYV\W
ÁØÇÇÖÄÚÏÝÓÔÂÓËÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÕÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝÑßØÃÜÝÔÕÙÚÇÒÍËÃÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏËÑËÃÔÕ
ÖÕßÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏËÃÔÇÏÚÕ
¡Áª(ÔÇÖÁÙËÏÛÆÓÇÚÎÝÛËÜØÃÇÝÚÎÝÞÇÓÁÔÎÝÉÂÌÕßÓËÍ¦ÒÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÇÞØÎÙÚËÆËÏÚÎÛËÜØÃÇÇßÚÂ® ÇÚ¦ÚÎ
ÍÔ×ÓÎÚÕßÎÓËÍ¦ÒÎÂÚÚÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÙÃÍÕßØÎ
ÂÚÚÇÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÂÚÚÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÞÇÓÁÔÎÛÇËÃÔÇÏ
ÎÉÂÌÕÝÙÚÕÔ±ªÏÇÚÃÔÇÉÎÌÃÙÕßÓËÈÕßÒËßÚÁÝÚÕß±ªÖÕß
ÉÂÌÏÙÇÔÓÔÎÓÄÔÏÇ"ÇÁÞÕßÔÚÕ
ÑÕßØ¦ÍÏÕÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÕÆÔÙËÔÁÇÓÁÚØÇÑÇÏÔÁÇ
ÓÔÎÓÄÔÏÇ"ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇ
ÄÚÏÕ±ªÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÎÍÎÛËÃ
ÚÎÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔÕÒÏÍÇØÞÏÑÂ
ÖÇÒÏÔÔÄÙÚÎÙÎ®¥ÙÚÄÙÕÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÏÚÎÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÙßÔËÔÔÄÎÙÎ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÄÙÕßÝÑÇÚÎÍÕØËÃÍÏÇ
ÕÒÏÍÇØÞÏÑÂÖÇÒÏÔÔÄÙÚÎÙÎ®ÊÏÞÄÔÕÏÇËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÞÛØÄÝ
ØÁÖËÏÔÇÓÏÒ¦ÓË©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÁÒËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÝ

ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ ÏËÍ×ÚÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇ
ÚÕ§ÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÚÕÖ×Ý®
ÏÇÚÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÕ
ÞØÕÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÁÞËÏËÐËÒÏÞÛËÃÙË
ÁÔÇËÃÊÕÝØÕÑÙÚÇØÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô
ÊÏÑÚÆÜÔÑØÏÚÏÑÂÚÕßÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÙÆÙÚÎÓÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÇÏÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÝÑØÇÚÏÑ×ÔÞØË×ÔËÖ¦ÔÜÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛËÜØËÃÚÇÏËÆÖËÖÚÎÑÇÏÙßÔÛÎÓÇÚÏÑÂÇÖÄÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝ¥ÙÚÄÙÕÁÞËÏÇÑØÕÇÚÂØÏÕ¡ËÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÕßÙßÔÚÎØËÃÚÇÏÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
ÏÊÃÜÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÄÖÕßÊÏÇÚÎØËÃ
ËÖÇÌÂÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕßØÍÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÑÇÏ
ÚÕÔÙÑÏ×ÊÎßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¬àÕÔ¡ÇÑ§ÚÄÔËÒ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙËÙÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎ
ÚÕß.YLLU5L^+LHS¶ÚÕÕÖÕÃÕßÖÕÙÚÂØÏÐËÓËÇÌÃÙËÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕÎÇËÏÛÇÒÂÝÙÚÇØÚÕß)H`^H[JO®
¦ÓËÒÇÔÚËØÙÕÔÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÎÔ
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÙÚÇÑÇÑ¦ÖÇÏÊÏ¦®
ÑÇÛ×ÝËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÕÔ¬àÕÆÒÏÇÔ
Ù¦ÔàÚÜÔ>PRP3LHRZÙÚÎÌßÒÇÑÂÄÖÕßÑØÇÚËÃÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕ©
ÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝÊËÔËÐËÒÁÍÎËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕßÂÚÇÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÇÒÒ¦ÊËÔÖÚÕËÃÚÇÏ¡Ë
ÇÔÇÔËÜÓÁÔÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙËÏ
ÇÔÄÞÏÚÎÒÏÚÄÚÎÚÇÚÄÚËÙÃÍÕßØÇÚÎ
ÓÕÔÕÚÕÔÃÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ
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Ο επικεφαλής³Èt o~ÓÜÑÙÈu³ (ÉËTÉÑÓ~ÑÚÉÒÉiÐ¨³Ò³³iÜÉ³{~Ì×Ñ~Ì

Με τον Αλέκο Αλαβάνο³{Ø¬åÈoÖ³È¸ÆÆ¬ËoÈØ
ÐÊÉØÐÉ³Ò³È¨Ó×É¨É³iioÉËÑ³È.ÈÑ{ÐÖ

Σαν έτοιμοιÑÌ~Ñ{¨Ì ¸liÑÈÑ¨ËÈK¨Ê~ÉtÑo~ÑÜ{Òu³iÉÂÈËÑåÜÓÂi0Ë¨Ñ~Ñ{(ÒÑÐÐÓ

EPA / GEORGI LICOVSKI

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Στις 2 Απριλίου 2019,åÜÓÂiØ0Ë¨ÑØ~Ñ{=Ì¨Ñ=ÒÉ×
o{¨³ÒÇÈ³{Ø(¨ÓÉØÐÉÐ{ÑÓÜ×{³Ñ.~Ì{Ñ

Ο 40άρης που ήρθε από τον Εμφύλιο
Η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα από την ΚΝΕ του 1988 και τον Συνασπισμό του 2008 έως τις ευρωεκλογές της ήττας
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η πορεία του

«Δ

εν πιστεύω ÄÚÏËÃÓÇÙÚËÊËÆÚËØÕÑÄÓÓÇ®ËÃÖËÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝÙËÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕß
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÄÚÇÔÁÌÚÇÙËÙÚÇ
ÍØÇÌËÃÇÚÕß±ªÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ËÃÑÕÙÏÓÁØËÝÓËÚ¦ÙÚÏÝ¡ÇãÕß
 ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÁÔÇÔÖÒÂØÎÑÆÑÒÕÂÄÖÜÝÛÇÁÒËÍËÕÃÊÏÕÝÓÏÇ
ÙÚØÕÌÂÓÕÏØ×Ô®ÏÇÊËÆÚËØÎ
ÌÕØ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÄÚÏ
Õ±ªËÃÔÇÏÊËÆÚËØÕÑÄÓÓÇ¬Ç
ÊÆÕÇßÚ¦ËÑÒÕÍÏÑ¦ÕØÄÙÎÓÇÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔÚÎÔËÖÚÇËÚÃÇ¬ÙÃÖØÇ®
ÓÏÇÖËØÃÕÊÕÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÌØ¦ÍÏÙËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
àÜÂÓËÁÔÇØËÙÏÚ¦ÒÇÔÚÏÌ¦ÙËÜÔ!
ËÓÌßÒÏÕÖÕÒËÓÏÑÄÝÒÄÍÕÝàÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÕÝËÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÄ
ÖØÄÙÜÖÕ ÕÏÔÜÔÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÖÇÙÖÇÒÏÙÓÁÔÎÓËÙÕÈÏËÚÏÑÂÇÔÇÒÍÎÙÃÇÄÖÜÝËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÙÚÎÔÚÎÒËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÎÝËÑÇÚÄÓÈÎÝÙÚÕ
¡¦ÚÏÖÏÛËÚÏÑÄÝÊÕÔÑÏÞÜÚÏÙÓÄÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ¡ÇÔÚ¦Ó¡ÁØÑËÒ®
ÚÕÑÇÏÜÓÂØËÇÒÖÕÒÏÚÃÑßÖÄ
ÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÙÚÏÝ
ØÁÙÖËÝÚÕ

1990.
ËÑ{®É³~Ñ{¨³³Ñ³ÉË
³{ØÐÑÚi³{~ÓØ~Ñ³ÑÜÊÉ{Ø
ËÉ³Ñ{ÉÈ¨Ö³É¨Ño³ÌØ
ÛËÉ{ÈÉ³ÉÖÂÉ{ØÉ
É×iÐÉ¨ËÙÉØ~Ñ{³iÜÉ³{~Ò
ÙË~³ÈÑ ~³³ÉÚÑÙiÜÉ{
Èo~{iÐÓØÌ³ÑÚÑ
ÑÑ×Ó¨É³Ñ{³iÉTÊÑÈ³Ê

2006.
0¨Ë³Ø³iÐÒTio{Ñ³
ÛÊÐåÚiÑËÐÉÆVl
~{ÊoÐiÑÑ~ÑÜÖ³É{
³t~ÈÜåÜÓÂiuVÈ
ÐÓÉ{³Ñ ÂÒ¨TÉ{Ñ~Ñ{~ÒÉ{
³iå¨{³É¨ÒÑ×ÑËÉ³Ñ{
Ð³Ó¨Ñ

ßÚÂÎÖÇØ¦ÐËÔÎËÖÚÇËÚÃÇÂÚÇÔ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑßÕÌÕØÃÇÝÙÞËÊÄÔËÚ×ÔÖÕßËÃÞË
ÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÚÎÝÚÕ ÄÚÇÔÕ
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÁÍÏÔËÓÁÒÕÝÚÎÝ
§ÃÞÇÔÁØÛËÏÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ §
ÇÖÄÚÕÒÆÑËÏÕÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÊÏÇÌ×ÚÏÙÎÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕËÔÄÉËÏ
ÚÜÔÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÚÕß ÑÇÏÓË
ÁÉÎÙÇÔ®ËÃÖËÖØÕÊËÑÇËÚÃÇÝÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
:JOVVSPNHUZ©ÏÑßÔÎÍÕÃÚÇÒÁÔÚÜÔÚÎÝ §ÙÆÔÚÕÓÇÇÖÕÍÕÎÚËÆÚÎÑÇÔÍÏÇÚÃÕÔËÇØÄÝÓÇÛÎÚÂÝÁÍÏÔËÁÔÇÝÇÔÄØËÞÚÕÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÝ
ËÔÚÕßÚÇÃØÏÇàËÎËÖÃÓÕÔÎÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÇÒÒ¦ÓÇÍËÆÚÎÑËÇÖÄÓÏÇ
ÛËÓËÒÏ×ÊÎÇØÞÂÚÕßÓÇØÐÏÙÓÕÆ!
ÄÚÏÕÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝÛÇÊÏÇÊËÞÛËÃ
ÔÕÓÕÚËÒËÏÇÑ¦ÚÕÔÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ
ÚÇÔÓÏÇÇßÚÇÖ¦ÚÎÖÕßÚÎÔËÃÞÇ
ÇÔ¦ÍÑÎ®ÛÇÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÇØÍÄÚËØÇ
ËÌÎÈÏÑÂØÕÖÂÙÚÎÔÇßÚÇÖ¦ÚÎ
ÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÓÏÇ
ÈÇÛÆÚËØÎÑÇÏÓÕÔÏÓÄÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÎÔ §ÚÕ
 ÓËÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÕßËÔÏÇÃÕß
ßÔÇÙÖÏÙÓÕÆËØÃÖÕßÚÎÔÃÊÏÇ
ËÖÕÞÂÖÇØÄÚÏÓÇÛÎÚÂÝÚÎÝqßÑËÃÕßÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇËÑÒËÍËÃÖØÄËÊØÕÝÚÕßÊËÑÇÖËÔÚÇÓËÒÕÆÝÚÕß
ÔÏÇÃÕßÕÒßÑÒÇÊÏÑÕÆßÑËÃÕß
ÓÖËÒÕÑÂÖÜÔÍÂÑËÖØ×ÚÕÝÙÚÎÔ
ÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÇÒÒ¦
ÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÖØÄËÊØÕÝÞØËÏÇàÄÚÇÔ
ÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÙÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊËÑÇÖÁÔÚËËÑÒËÍÓÁÔÜÔÓËÒ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÓÃÇËÑÊÕÞÂËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔÉÂÌÕËÖËÏÊÂËÑÞ×ØÎÙË
ÙÚÇËÑÒËÍÓÁÔÇÓÁÒÎÚÎÝqßÑËÃÕßÚÎÔÖØÕËÊØÏÑÂ®ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÎÝÖËÔÚÇÂÓËØÎÝ
ßÖÄØØÎÚÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÂÚÇÔÖÜÝ
ÓÄÔÕÇÔÚÕÔÁÑÇÔÇÔÖØÄËÊØÕÛÇ
ÚÕßÝËÖÁÚØËÖËÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÔÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏÓËÚÎÔËÑÊØÕÓÂÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝÚÕß ÙÚÎªÄÊÕÊÎÇÖÄ
ÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÜÔËÚ×ÔÍÔÜØÃàËÏ
Ö×ÝÔÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ®ÇÐÏ×ÓÇÚÇ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÖØÕÔÕÓÃÜÔÚÕßÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÚÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔÙßÓÓÇÛÎÚ×ÔÕÌËÏÒÄÚÇÔ
ÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÞËÊÏÇÑØÏÛËÃÙÚÏÝ
ÓÇÛÎÚÏÑÁÝÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÕß 
ÖÄÚÄÚËÊËÔÁÖÇÉËÔÇËÌÇØÓÄàËÏÚÎÔÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏßÌÕÒÕÍÃÇÚÜÔÑÇÚÇÒÂÉËÜÔ¬ÕÛ¦ØØÕÝ
ÑÇÏÎÇßÚÇÖ¦ÚÎÊÃÖÒÇÙÚÕÛØ¦ÙÕÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÑßÔÏÙÓÄÍÃÔËÚÇÏËÌÇÒÚÂ-

TOMAS MUNITA / THE NEW YORK TIMES

Εφηβικές αυταπάτες

Ο απερχόμενος¨ÚÈÈ¨oÌØÈÌ³iËÉi³ÈÑÂ{ÐÑ³Ø³o¨Ñ×ÉË³È³ÓoÑ¨ÑÂËÐÈ

Οσοι τον είδαν σαν παιδί τους, σταδιακά συνειδητοποίησαν το ένστικτο
ψυχρού υπολογιστή
που κρύβεται πίσω
από την εικόνα
του ανοιχτόκαρδου
πολιτικού.
ØÏÕÇÒÓ¦ÚÜÔÖÄÚËÙÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏ
ÖÄÚËÙÚÕÑËÔÄ
¬Õ ÖÁØÇÙËÙÚÕÛÔÏÑÄ¡ËÚÙÄÈÏÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÙÚÕ¬ÓÂÓÇ
ÕÒÏÚÏÑ×Ô¡ÎÞÇÔÏÑ×ÔÇÒÒ¦ÄÖÜÝ
ÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃÕÃÊÏÕÝËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÙÚÇÇÓÌÏÛÁÇÚØÇÑßØÃÜÝÍÏÇÚÏÝ
ÙßÔËÒËÆÙËÏÝÃÞËÏÊØÆÙËÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÕÖÇÍÂÌÕÏÚÎÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÍÑÁÒÇÊÕÝ®ÖÕßÁÒÇÈËÖÕÙÕÙÚÄ
¦ÔÜÚÕß ÑÇÏÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÊËÆÚËØÎÊÆÔÇÓÎÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÙÖÕßÊÇÙÚÏÑÂ©ÏÑßÔÎÍÕÃÚÇÒÁÔÚÜÔÚÕß
ßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÁÙÖËßÙÇÔÔÇÚÕÔ
ÙÚØÇÚÕÒÕÍÂÙÕßÔ©ÚÄÚËÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ§ÃÑÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÄÖÕßÒÕÝÊÏÁÑØÏÔËÇÓÁÙÜÝÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÕßÌÕÏÚÎÚÂ¬Õ

ËÐËÒÁÍÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ËÕÒÇÃÇÝ
ÚÕß±§ÇÒÒ¦ÇØÔÂÛÎÑËÔÇÍÃÔËÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÔÇ
ÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕÑÄÓÓÇ
6ÖÕßÑÏÇÔÙßÓÓËÚÁÞËÏËÖÏÓÁÔËÏ
ÔÇÊÏÇÚÎØËÃÁÔÇÖËÊÃÕÇßÚÕÔÕÓÃÇÝ©ÊÎÍÕÆÙËÍÏÇÞØÄÔÏÇÓÎÞÇÔÂ
ÁÖÇÏàË_ÖÂÍÇÏÔËÙÚÇÓÇÚÝÚÕß
ÇÔÇÛÎÔÇáÑÕÆÙÚÎËÜÌÄØÕàÕÆÙËÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇÑÇÏ¦ÑÕßÍË¡¦ÔÕ
²ÇÚàÏÊ¦ÑÏ*LZHYPH,]VYHÑÇÏÇÔ¦ÙÎÇÖÇÑÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
ÚÎÓ¦ÞÎÚÎÝÊÏÇÊÕÞÂÝ ÜÔÙÚÇÔÚÄÖÕßÒÕßÚÕÊËÔËÔÚ¦ÞÛÎÑË
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ ÁØÊÏÙËÕ
ÒÁÑÕÝÒÇÈ¦ÔÕÝÑÇÏÚÕßÖØÄÚËÏÔË
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ¡ËÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕß¦ØÎÒÁÐÎÕÑÒÇÈ¦ÔÕÝ
ÂÛËÒËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝ

ÖÇÒÇÏ¦ÝÌØÕßØ¦ÝÍÏÇÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÕ
ÃÊÏÕÝÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÖÇØÇÓÁØÏÙËÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎ
ÇÖÇÍÏÇÔÔ¦ÑÎÑÇÏËÖÁÈÇÒËÚÕÔ¬ÙÃÖØÇßÖÕÉÂÌÏÕÊÂÓÇØÞÕÛÎÔÇÃÜÔ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ§ÏÑÂÚÇ ÇÑÒÇÓ¦ÔÎÑÇÏÙÚÕÔ ×ÙÚÇÑÇÔÊÇÒÃÊÎ
¡ËÚÕÙÆÔÛÎÓÇ¡ÖÇÃÔÕßÓËÙÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏ®ÂØÛËÚØÃÚÕÝÓËÖÕÙÕÙÚÄ
 ©§ÏÑÂÚÇÝÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝ
ÔËÕÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝÖÕßÊÏÁÑØÏÔËÚÏÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÒÇÙÚÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÔÕÏÞÚÂÝÄÒÎÝ®ËÝ
ÇÙÆÙÚÕÒÇÉÁÓÇÚÇ®ÚÕÔËÃÞËÔÕßÛËÚÂÙËÏÙËÓÏÇÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÕÃÍÕ
ÇØÍÄÚËØÇÚÕÔÑ¦ÒËÙËÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÍÏÇÔÇÚÕßÊ×ÙËÏÁÔÇÊ×ØÕÍÏÇ
ÚÎÍÏÕØÚÂÚÕß

Πώς έγινε αρχηγός
¬ÕÊ×ØÕÚÕßÒÁÑÕßÒÇÈ¦ÔÕß
ÂÚÇÔÎÖØÕËÊØÃÇÚÕßßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ
©ÈËÚËØ¦ÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßÔËÕÙÆÙÚÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÕÓÖØÁÒÇÖÕßËÃÞË
ÕØÇÓÇÚÏÙÚËÃÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕß
±ª±ÖÕÚÃÓÎÙËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÂÚÇÔÎÓÕÔÇÊÏÑÂ
ÙßÔÏÙÚ×ÙÇÚÕß±ªÓËÑØÇÚÏÑÂËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÑÇÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÖØÕÔÕÓÃËÝ¬ÇËØÍÇÒËÃÇÇßÚ¦
ÖÁØÇÙÇÔÙÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕß¬ÙÃÖØÇ
ËÔ¦ØÍÎÙËÔÇÚÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÏÝ¦ÒÒËÝÙßÔÏÙÚ×ÙËÝÑÇÏÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏÚÕÔÒÇÈ¦ÔÕ6ÚÇÔÚÕßàÂÚÎÙËÚÕÔÒÄÍÕ
ÚÕßÁÊËÏÐËÚÎÔÖÄØÚÇ ÇÛÇØÁÝÊÕßÒËÏÁÝ©¬ÙÃÖØÇÝËÓÖÔÁËÏÇÏÙÛÂÓÇÚÇßÏÕÛËÙÃÇÝÏÊÃÜÝÙË¦ÔÚØËÝ
¦ÔÜÚÜÔÖÕßÚÕÔÈÒÁÖÕßÔÙÇÔ
ÖÇÏÊÃÚÕßÝ¶ÇÖÄÚÕÔÒÁÑÕÒÇÈ¦ÔÕÑÇÏÚÕÔ§ÃÑÕ ÕÚàÏ¦ÓÁÞØÏ
ÚÕßÝÖØÜÚËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÁÌßØÇÝ®
ÓËÚÎÔ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦©ÏËÔÒÄÍÜÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏÚÕÔËÖÎØË¦àÕßÔ
ËÖËÏÊÂËÔÚßÖÜÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ËßÍËÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÚÇÊÏÇÑ¦ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕÁÔÙÚÏÑÚÕ

ÉßÞØÕÆßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÖÕßÑØÆÈËÚÇÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÇÔÕÏÞÚÄÑÇØÊÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
©ÑÚÜÈØÃÕß Õ±ªÛÇÑÁØÊÏàËÓÄÒÏÝ ÇÒÒ¦ÎÑØÃÙÎÞØÁÕßÝËÃÞËÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÏÕÏËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÔÓÁÙÇ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÚØÏËÚÃÇÍÏÇÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÛÇÂÚÇÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÖÕÒÒÁÝ¬ÏÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÚÕÔ±ªÙÚÕÊÏÖÒÄ¦ÒÓÇÚÕß
ÚÏÝËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÕßÔÃÕßÁÒÇÈË ÑÇÏ
ÁÞÇÙËÇÖÄÚÎ§ÓÄÒÏÝÓË 
/ÚÇÔÖÒÁÕÔÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÕßÛÇÑÁØÊÏàËÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏ
ÚÏÝÊÏÖÒÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ØÏÙÚËØ¦ÂÚÇÔÍËÍÕÔÄÝ©ØÑÃÙÚÎÑË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÑÇÏÁÙÖËßÙËÙÚÕÓÔÎÓËÃÕÚÎÝ
ÇÏÙÇØÏÇÔÂÝÍÏÇÔÇÙßÓÈÕÒÃÙËÏÄÚÏ
ÖÂØËÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÍÏÇÚÎÔÁÇÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝ®

Οι μεγάλες αντιφάσεις
ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝËßÛÆÔËÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÔËÑØÕÓÇÔÚËÃÇËÖ¦ÔÜÙÚÇ
ÒËÃÉÇÔÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ËÓËÒÃÜÙËÚÎÔÖÇØÇÒÒÎÒÃÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂØÎÚÕØÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÕÔÒÄÍÕÚÕß¡ÑÇÚ¦ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝ,ÒÒÎÔËÝÔÇËØÓÎÔËÆÕßÔÚÎÔ
ÑØÃÙÎÞØÁÕßÝÓÁÙÇÇÖÄÚÇÊÏÞÇÙÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÚÕßÓÌßÒÃÕßÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÚÕØÂÍÓÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÕßÝ
ÏÊØßÚÏÑÕÆÝÓÆÛÕßÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ6ÚÇÔÇØÏÙÚËØÃàËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÎËÐÏ¦ÓÄÔÕ
ÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÚÇÙÑÂÖÚØÇÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐÕØÑÃÙËÏÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÙÚÏÝ
ÇßÚÕÔÄÎÚËÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÛËÜØËÃÚÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎÎ-

ÓÕÑØÇÚÃÇËßÑÕÒÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÖØ×ÚÇÙßÍÑØÕÆÙÚÎÑËÓËÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÓËÚ¦ÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑËÓËÚÏÝ
ÖÏÕÙÑÒÎØÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÖØÕÊÃÊËÏÄÚÏÃÙÜÝÛÇÙßÔËØÍÇàÄÚÇÔÓË
ÚÎÔÃÊÏÇËßÑÕÒÃÇÓËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË
ÛÇÚÕßÖØÄÙÌËØËßÖÕÙÚÂØÏÐÎÒÒ¦ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÔÇÔËÜÚÂÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÍÏÇÚÃ
ÚÄÒÓÎÙËÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕØÛÕÊÕÐÃÇÑÇÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ
ÑÄÓÎÑÇÏÕÏÖÏÕÛËØÓÕÃßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ©ÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÝÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙËÙßÞÔ¦ÓËÖØÜÚÕÌÇÔÂÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÍÏÇÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÄÙÚÕÝÓÔÎÓÄÔÏÕØÁÙÖËÝ
ËÓÓÕÔÂÚÕßÄÚÏÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÞËÏØÇÍÜÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇÙÑÒÎØÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÕÔÕÊÂÍÎÙËÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÙË
ÇÖÄÖËÏØËÝËÑÈÏÇÙÓÕÆÚÜÔ¡ÁÙÜÔ
ÑÇÏÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÖÕßÐËÖÁØÇÙÇÔÙËÙÑÒÎØÄÚÎÚÇÑ¦ÛË¦ÒÒÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ¦ÊËÏËÝ
ÑÇÔÇÒÏ×ÔÙÑËßÜØÃÇ5V]HY[PZ©
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßÓÖÕØËÃÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÔÇÊÇÑØÆÙËÏÄÚÇÔÓÏÒ¦ËÏÙÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÍÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÊÏÑÃÇÝËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÖÇÛÇÃÔËÏ
ÓÖÒÇÑ¦ÕßÚÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÄÚÇÔÇÖËÏÒËÃÚÇÏ¡¦ÚÏ
ßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÒÃÍÕÖØÏÔÑÒËÃÙËÏÚÇÁàÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÂÚÚÇÝ6ÒÕÏÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÄÚÏÙÚÏÝÕßÒÃÕßÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÛÇÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙËÏÚÎÔÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÖÕßÞ¦ÔËÏ®ÇÒÒ¦ÒÃÍÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÛÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÂÚÚËÝÄÒÕÏÕÏÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃÚÕßÙÚÎ
¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ¶ÖÒÎÔÔÊØÁÇ
ÇÖÇÔÊØÁÕßËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÁÔÇÝËÖÚÇËÚÂÝÑÆÑÒÕÝÊÏÞÇÙÓÕÆ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÒËÃÔËÏÇÇÔÕÃÐËÏÁÔÇÝ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ

2008.
$åÜÓ~ØåÜÑKÒØ
ÐÉ³Ñ~{ÉË³Ñ{³i¨ÉÙ¨ËÑ
³È.4,=å~Ñ{¨×Ó¨É{
³åÜÓÂi0Ë¨Ñ³i
ioÉËÑ³È.ÈÑ{ÐÖ
1Ñ³ÐÉ³Ñ{É{ÓÑ
ÉÓÑT¨ÌÉÑ¨ÌØ
¨³Ñ³ÉÈÌÐÉØÚÑ³
É~³ËÉ{

2012.
$.4,=åÉÙ¨Ñ{É³Ñ{
³iÙÉÖ³É¨iÚÓi~Ñ{
åÜÓÂiØ0Ë¨ÑØ¨~ËÇÉ³Ñ{
Ñ¨TioÌØ³iØÑÂ{ÐÑ³{~ÊØ
Ñ³{ÜË³ÉÈiØ
å¨{³É¨ÒKÒÇÉ{Ü¨io{Ñ
³iÉÂÈËÑ

25 Ιανουαρίου 2015.
É¨ÙËÇÉ{³{ØÉ~ÜoÓØÐÉ
´®V´m.ÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{
ÐÉ³ÈØå ³È(ÒÈ
ÑÐÐÓÈ~Ñ{¨~ËÇÉ³Ñ{
¨ÚÈÈ¨oÌØ
:É~{ÒÓÑÉÂÒÐi
Öo~¨ÈiØÐÉ³i È¨iV
ÈÈÜoËÇÉ³Ñ{Ì³{~Ì³{É
ÆÆÙ{ÉÈ¨

5 Ιουλίου 2015.
ÛiÐÊ×{ÐÑo{Ñ³
¨Ìo¨ÑÐÐÑ³ÑÚÉ¨ËiiØ
0t$T{u~É¨ÙËÇÉ{ÐÉ®V´
É³Ñ³¨ÓÉ{³t$T{u
Ét Ñ{uV~ÑÚ{³³ÑØ
Ù{ÉÚØo³Ê³iÜÓÂi
t}²ºH>u

12 Ιουνίου 2018.
4o¨Ò×É{³iÈÐ×ËÑ
³(¨ÉÐÉ³=Ì¨Ñ
=ÒÉ×~Ñ{³ÈØÈÈ¨oÖØ
Â³É¨{~ Ë~³Ç{Ò
~Ñ{ Ë~ÜÑ ³{Ð{³¨Ì× 
ÐÑËÑÌ¨É{ÑÑ~ÉÙËÑ
ÚÑÑÂÉÉ{³.4,=å
ÑÌÐÓ¨Ø³iØÉÜÜi{~ÊØ
~{ÊØoÐiØ
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Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Η μακρά κρίση της Χρυσής Αυγής
Συγκρούσεις πρώην στελεχών και αμφισβήτηση της ηγεσίας στο παρασκήνιο της καθίζησης στις πρόσφατες εκλογές
Των ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
και ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι απώλειές ÚÕßÝÂÚÇÔÓËÍ¦ÒËÝÚÎ
ÇÑÜÔÃÇÚÕ¦ÒÒÕÚËÖØÕÖÆØÍÏÄÚÎÝ
Î²ØßÙÂßÍÂÁÞÇÙËÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ 
ÚÜÔÉÂÌÜÔÖÕßËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕ
ÇØÄÚÏÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ§ÃÑÕÝ
¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕÝÑÇÏ¦ÒÒÇÙÚËÒÁÞÎÚÕß
ÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÕÆÓÕØÌ×ÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÍÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ¡¦ÔÎÚÕßÝÍÆØÏÙÇÔ
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÖØ×ÎÔÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÕßÝÃÙÜÇÖÄÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝ
ÄÓÜÝÑØÆÈÕÔÚÇÏÏÙÚÕØÃËÝËÙÜÚËØÏÑ×ÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÇÖÕÞÜØÂÙËÜÔ
ÑÇÏËßÛËÃÇÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ÇÛ×ÝÎÊÃÑÎÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÓÖÇÃÔËÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇ
ÖØ×ÎÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔ
ÙÚÎÔ ®ËÖ×ÔßÓÇÑÇÏÇÔ×ÔßÓÇ
ÙÚÎÒÏÚËÆÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÕÑØÇÚÃÇ
ÙÚÕÑÄÓÓÇÑÇÏÚÎÙÚØÕÌÂÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÙËÁÔÇÔÑÒËÏÙÚÄÖßØÂÔÇÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏÎÎÍËÙÃÇ
ÛÁÒËÏÔÇÁÞËÏÙÚØÇÚÏÜÚ¦ÑÏÇÔËÖ¦ÍÍËÒÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝËÔÛÁÒËÏ
ÊÏÇÌÜÔÃËÝ®ÒÁËÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÖØ×ÎÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÓËÚÎ²ØßÙÂßÍÂÙÚÎÔ
¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÖÕßàÂÚÎÙË
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÇÔÜÔßÓÃÇÚÕß
ÖÄÚØÃÚÕÑÄÓÓÇÓËÖÕÙÕÙÚÄ
 ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÉÂÌÕßÝÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÌÁÚÕÝÎ²ØßÙÂßÍÂÇÖ×ÒËÙËÙÞËÊÄÔÚÎÓÏÙÂÊÆÔÇÓÂÚÎÝ ÇÚÁÒÇÈËÚÎÔÖÁÓÖÚÎÛÁÙÎÚÕÙßÔÕÒÏÑÄ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÁÖËÙËÙÚÕ ÑÇÏ
ÕÏÉÂÌÕÏÚÎÝÃÙÇÖÕßÐËÖÁØÇÙÇÔ
ÚÏÝ ÕÓÈÏÑÄØÄÒÕÍÏÇÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÑÆÓÇÇÖÕÞÜØÂÙËÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÖÇÏÐËÎËÖÏÒÕÍÂÚÕß§ÃÑÕß¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕßÔÇÑÇÚËÈ¦ÙËÏÜÝ
ÈÇÙÏÑÄßÖÕÉÂÌÏÕËßØÜÈÕßÒËßÚÂ
ÚÕÔÏ¦ÔÔÎÇÍÄÛÁÚÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÑÚÄÝÒÃÙÚÇÝÚÕßÝÓÁÞØÏ
ÖØÄÚÏÔÕÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
©ÒÇÁÓÕÏÇàÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕßÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÄÚËÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß
ÇÔÚÏÙÚØ¦ÚÎÍÕßËÇÒËßÛÁØÏÕßßÔÇÊÏÔÕÆÍÏÇÚÏÝËÖÏÑËÃÓËÔËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎ²ØßÙÂßÍÂÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÙËËÐÁÞÕßÙÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÈÃÕßÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ
ÓÇÝ®¬ÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÑÏ
ËÔ×ÕßÔÇÊÏÔÄÝËÃÞËÇÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕÑÄÓÓÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÄÚÏ
ËÔÚÄÝÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÔÇÝÙÚËÔÄÝÑÆÑÒÕÝ¦ËØÍÜÔ®
ÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ¦ÒÒÇÐË
ÒÁÕÔÁÍØÇÌÇÔÄÚÏÎ²ØßÙÂßÍÂßÖÂØÞËÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÄÚÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÖÕßÛËÔ¦
ÕËÔÒÄÍÜËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝ®

«Κλειστό κλαμπ»
©¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕÝÁÞËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÓËÃÔËÏÁÔÇÑÒËÏÙÚÄÑÒÇÓÖÎ²ØßÙÂßÍÂÔÇÁÞËÏ
ÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝÖßØÂÔËÝÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÕÑØÇÚÃÇ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕÑ
ßÔÇÊÏÔÄÝÔÇÌÁØËÚÇÏÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÒÁÔÎÝÇØÕÆÒÏÇ
ÙßàÆÍÕßÚÕß¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕßÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÑÄØÎÚÕßÝßÚÄÚÕÔÁÌËØËÙËÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÖÕÒÒ¦ÙÚËÒÁÞÎ ÇÚÁÑØÏÔÇÔÚÎÔ©ßØÇÔÃÇÍÏÇ

«Αποδείχθηκε ότι
οι λόγοι της ηγεσίας
είναι εκ διαμέτρου
αντίθετοι προς τις πράξεις της», ανέφερε
παραιτηθέν στέλεχος
από τη Μεσσηνία.
ÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÌËØÄÚÇÔÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÒËÝÑÇÏ
ÂÚÇÔÇØÞÎÍÄÝ®
¬ÕÄÙÕÕ§ÃÑÕÝ¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕÝÂÚÇÔÖØÕÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕÝÕ
ÒÃÇÝ ÇÙÏÊÏ¦ØÎÝËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÔÇÑÇÚÇØÚÃÙËÏÚÕËßØÜÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÙËÇßÚÄÖØÄÙÜÖÇÁÐÜÇÖÄÚÕÔÙÑÒÎØÄÖßØÂÔÇ
ÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÇÒÒ¦ÓËÇÖÂÞÎÙÎ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÑØÕÊËÐÏ¦ÝÁØÇ
ÇÖÄÚÕÔßÔÇÊÏÔÄËÖÏÒÁÞÛÎÑÇÔÕ
ÇÔÚÏÙÚØ¦ÚÎÍÕÝËÇÏ×ØÍÕÝÖÏÚÂÊËÏÕÝÑÇÏÕ¦ÓÖØÕÝ¢ÕßÔÚÕÆÒÎÝ
ÖÇÚÁØÇÝËÔÄÝËÑÚÜÔÊÆÕÓËÒ×Ô
ÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÖÕßÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÙÚÕ
§ÁÕØ¦ÑÒËÏÕÃÍÕÖØÏÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÚÜÔÌËÚÏÔ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÖÏÚÂÊËÏÕÝÑÇÏ¢ÕßÔÚÕÆÒÎÝÚÁÛÎÑÇÔËÑÚÄÝÉÎÌÕÊËÒÚÃÕß
¬ÕÑÄÓÓÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÖÇÒÇÏ¦ÙÚËÒÁÞÎÓÕßÔÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ

ÊËÔÖËØÃÓËÔÇÚÁÚÕÏÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕÑÖÏÚÂÊËÏÕÝØÜÚ×ÓËÔÕÝË¦ÔßÖÂØÐËÛÆÓÇ
ËÙÜÚËØÏÑÕÆÓÖØÇÔÚËÌËØ®ÓËÚÇÐÆ
¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕßÑÇÏ ÇÙÏÊÏ¦ØÎÍÏÇ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÕÃÊÏÕÝÊËÔÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÙßÙÑÁÉËÏÝÇÒÒ¦ÄÚÏËÃÔÇÏ
ÁÔÇËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÑÒËÃÙËÏ©ÑÖÏÚÂÊËÏÕÝÌÁØËÚÇÏÔÇàÂÚÎÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ
ÇØÞÎÍÄÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÇÃÚÎÓÇ
ÖÕßÊËÔÁÍÏÔËÊËÑÚÄ

Ο άνθρωπος-κλειδί
©ßÖÄÊÏÑÕÝÏ¦ÔÔÎÝÇÍÄÝÌÁØËÚÇÏÔÇÓÖÂÑËÙÚÕËßØÜÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÑÇÚÄÖÏÔÊÏÑÕÆÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝ
ÖÕßÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙË¦ÓËÙÇÕ§ÃÑÕÝ
¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕÝÒÌÇÈÎÚÏÑ¦ÂÚÇÔ
ÚÕÓÄÒÏÝÊËÆÚËØÕÄÔÕÓÇÙÚÎÒÃÙÚÇ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÑÇÏËÑ
ÚÜÔÏÊØßÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÛÇÔ¦ÙÏÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
ÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝËÑÒÁÞÛÎÑËÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÍÜÍÂÙÚÎ
ÊÃÑÎÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÕÇÍÄÝËÃÞËÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕÙÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÚÕßÑÇÚÎÍÕØÎÚÎØÃÕßÊÕÒÕÌÕÔÃÇ¢ÆÙÙÇËÖÏÛÁÙËÏÝÙË¡
ÑÇÏÇÒÏËØÍ¦ÚËÝÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÜÝÙßÔÊËÚÏÑÄÝÑØÃÑÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÞÇÓÎÒÄÈÇÛÓÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÏÚÎÝ
ÎÍËÙÃÇÝ
¡ÏÇËØÓÎÔËÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂÚÕÔ

ÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÇÖÄÚÎÔÇÓÇØÚÜÒÂ
ÖËØÏÌÁØËÏÇqËÏØÇÏ×ÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÕßÃÊÏÕßÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖØÜÚÕÑÒÇÙ¦ÚÜÔ®ÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔ
ÄÚÏÕÏÚÕÖÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ§ÃÑÇÏÇÝ
ÑÇÏËÏØÇÏ¦ÂÚÇÔÇßÚÕÔÕÓÎÓÁÔËÝ
ÑÇÏÊËÔÊØÕÆÙÇÔßÖÄÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÚÇ
ÓÁÙÇÕßÔÃÕß¦ÒÒÜÙÚËÐËÑÏÔÕÆÔ
ÑÇÏÕÏÇÖÕÒÕÍÃËÝÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÜÔÙÚÎÊÃÑÎ
¥Ý ÖËØÇÏÚÁØÜ ÙÚÂØÏÐÎ ÚÕß
¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕßÙÚÕÔÇÍÄÑØÃÔËÚÇÏÎÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕß§ÃÑÕßªÕßÙÙÄÖÕßÒÕßËÔÄÝËÑÚÜÔÊÆÕÙßÔÎÍÄØÜÔÚÕßÙËÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÎÝ
²ØßÙÂÝßÍÂÝÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕ©ÏÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÎÍËÙÃÇÝÖßØÕÊÄÚÎÙÇÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÑØÃÙÎÙËÇÑÜÔÃÇÑÇÏ¡ËÙÙÎÔÃÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß 
ÕÎÓÂÚØÎÝÊÇÓÄÖÕßÒÕÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÖÇÆËÏÔÇËÃÔÇÏÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
²ØßÙÂÝßÍÂÝÙÚÎ¡ËÙÙÎÔÃÇ
ÎÍËÙÃÇËÃÔÇÏÇÔËÏÒÏÑØÏÔÂÝÑÇÏÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏÕÏÒÄÍÕÏÚÎÝËÃÔÇÏËÑ
ÊÏÇÓÁÚØÕßÇÔÚÃÛËÚÕÏÖØÕÝÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÎÝ®ÇÔÁÌËØËÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÎÇÑÜÔÃÇ
ÇÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÎ²ØßÙÂßÍÂÕ
Ï×ØÍÕÝÎÓÇÑÄÍÏÇÔÔÎÝËÑÊÄÚÎÝ
ÚÎÝÊÕÆÒÜÚÎÝ¡¦ÔÎÝ®ÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔÖØ×ÚÕÝÙËÙÚÇßØÕÆÝÇÖÄ
ÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÇÔÕßÇØÃÕß

Χαμένοι στην Αττική
και στη Βόρεια Ελλάδα
Η εσωτερική ÑØÃÙÎÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎ
ÚÁÙÙËØÇ¦ÚÕÓÇÇÖÄÚÕÖËÔÚÇÓËÒÁÝ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÙÚÎÔ
ÏËØÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÝÇØ¦ÚÕÓÇÑËÊÕÔÏÑÄàÂÚÎÓÇÑÇÏÚÎÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂ
ÚÕßÝÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÕÏÞØßÙÇßÍÃÚËÝÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÇÖÇÒÏ¦ÚÕßÝÖÕÙÕÙÚ¦ÇÒÒ¦ÁÞÇÙÇÔÙÞËÊÄÔÚÕÓÏÙÄ
ÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÊÆÔÇÓÂÝÚÕßÝ
ÚÕ ÏÒÑÃÝÇÖÄ
ÚÕ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÝÌÁÚÕÝÁÖËÙËÙÚÕ
 ÚÎÔÓÇÛÃÇÚÕ ÁÍÏÔË ÚÎÔÁÒÒÇÁÞÇÙÇÔ
ÉÂÌÕßÝÔÚÃÙÚÕÏÞÇÕÊÏÊ¦ÑÚÕØÇÝ
ÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
ÕßÙÚÁÔÎÝÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕß¡ÇÑËÊÕÔÏÑÕÆÙÚÕÔ
±ªÊËÔÌ¦ÔÎÑËÔÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÓÜÝÄÚÏÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÕ±ªËÃÞËÙÚÕßÝÔÁÕßÝ
Ñ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßËÔ×Î²ØßÙÂßÍÂ
ËÓÌ¦ÔÏàËËÑËÃÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÎÝ

ÃÊÏÇÎÕØÍ¦ÔÜÙÎÊËÔÇÖÕÊÃÊËÏÚÏÝÇÖ×ÒËÏËÝÙËËÙÜÚËØÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÙËÊÏÇØØÕÁÝÉÎÌÕÌÄØÜÔÖØÕÝÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎ
ÚÕß ßØÏ¦ÑÕßËÒÄÖÕßÒÕß¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÏÕÁÚØÕÝ
ÜÇÔÔÃÊÎÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ(IV\[7LVWSLÇßÚÄÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÊËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÖÒÂØÜÝÇÖÄÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
©ÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßL_P[WVSS ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÒÁÐËÏÚÎ²ØßÙÂßÍÂ
ÚÕÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÖØÕÝÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßËÒÄÖÕßÒÕßËÔ× 
ÖØÕÝÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÎÔÚÚÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÕÏÒÃÇÝÇÔÇÍÏ×ÚÇØÕÝÑÇÏÒÃÇÝ
ÇÙÏÊÏ¦ØÎÝÊËÔËÃÞÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔßÖÕÉÂÌÏÕÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÆÙÎÝÑÇÏÄÓÜÝËÃÊÇÔÚÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÁÜÝÑÇÏ ®
ÒÁËÏÕÑÜÇÔÔÃÊÎÝ¬ÕÕÇÔÇÍÏ×ÚÇØÕÝËÃÞË ÉÂÌÕßÝ
ÍÏÇÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇËÔ×ÌÁÚÕÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙË ÎÓÇÔÚÏÑÂÖÚ×ÙÎËÃÞËÑÇÏÕ ÇÙÏÊÏ¦ØÎÝÙÚÕÔÂÓÕÛÎÔÇÃÜÔÖÄÚÕ ÚÜÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÁÖËÙËÙÚÕ 

Ανεξαρτητοποιήσεις στη σκιά της δίκης
Λίγο καιρό ÓËÚ¦ÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÕ§ÃÑÕÝ
¡ÏÞÇÒÕÒÏ¦ÑÕÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕ
ÊËÒÚÃÕÚÕßÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆ
,_[YHÓËÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ
ËÒÄÖÕßÒÕØÔÂÛÎÑËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÚÄÚËÄÚÏßÖÂØÞËÑØÃÙÎÙÚÕ
ÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÄÓÄØÌÜÓÇ¬ÕÓÄÔÕ
ÑÄÓÓÇÖÕßÊËÔÁÞËÏËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÎ²ØßÙÂ
ßÍÂ®ËÃÖËÞËÚËÓÏÇÖËÏÛÇØÞÃÇ
ÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÌÇÃÔËÚÇÏ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÕÖÇØÕßÙÏÇÙÚÂÝ ÇÏÄÓÜÝ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÕÃÊÏÕÝÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔËÓÓÁÙÜÝÚÇ
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÁÍØÇÌËÍÏÇÖÁÓÖÚÎÌ¦ÒÇÍÍÇÉÏÛßØÏÙÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÚÕÛØ¦ÙÕÝ
ÔÇÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÚÕ ÖÕßÒ¦ÈÇÓËÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÑÒÕÍÁÝÂÚÇÔ
ÇÖÕÚßÞÃÇ®
ßÚ¦ÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÁÍÏÔÇÔÖÒÁÕÔÖÏÕÕØÇÚ¦ÓËÓÏÇÙËÏ-

Ο Κουκούτσης
διατήρησε τον ίδιο
συνήγορο υπεράσπισης με άλλους συγκατηγορούμενούς του, ενώ
ο Μίχος επέλεξε άλλη
υπερασπιστική γραμμή.
Ø¦ÇÖÕÞÜØÂÙËÜÔÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÕÖØ×ÎÔ
ÈÕßÒËßÚÂÝØÍÕÒÃÊÇÝÚÎÝ²ØßÙÂÝ
ßÍÂÝÏ×ØÍÕÝÇÒÁÕÝÖØÕÙÞ×ØÎÙËÙÚÕ©ÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÎÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÑÇÏÓË
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖØÕÝ
ÚÇÁÐÜ®¬ØËÏÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÇÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÏÎÖØ×ÎÔÈÕßÒËßÚÂÝ
¦ØÏÙÇÝÁÙÖÕÏÔÇÈËØ×ÔÎÍÏÇ

ÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕÔËÕÙÆÙÚÇÚÕ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇÇÚØÏÜÚÏÑÂªÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂÔÜÙÎÖÕßËÃÞËÏÊØÆÙËÏÕÖØ×ÎÔËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÚÎÝ
²ØßÙÂÝßÍÂÝÒËßÛÁØÏÕÝßÔÇÊÏÔÄÝ©ÇÒÁÕÝÑÇÏÎÈËØ×ÔÎËÃÞÇÔ
ËÑÒËÍËÃÈÕßÒËßÚÁÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕßÑÇÏÇÖÁÚßÞÇÔÔÇËÖÇÔËÑÒËÍÕÆÔÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß

Αποχωρήσεις βουλευτών
ÚÕÓËÚÇÐÆÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÇÏÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßËÃÞÇÔÂÊÎ
ÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÎ²ØßÙÂßÍÂÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ
ÕÏßÖÄÊÏÑÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÎÓÂÚØÎÝ
ÕßÑÕÆÚÙÎÝÑÇÏ§ÃÑÕÝ¡ÃÞÕÝ©
ÖØ×ÚÕÝËÃÞËÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏÚÄÚËÄÚÏ
ÙÚÎ²ØßÙÂßÍÂÖÇØËÃÙÌØÎÙÇÔ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÄÉÏÓÕÏËÛÔÏÑÏÙÚÁÝÍßØÕÒÄÍÕÏÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÇÒÇÏ¦Ý
ÑÕÖÂÝÑÕÓÓÇÚ¦ØÞËÝÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÇ
ÚÕßÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßÕÏ

ÕÖÕÃÕÏÙßÓÓÇÞ×ÔÚÇÝÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ËÚËØÄÑÒÎÚÕßÝÇÍØ¦ÓÓÇÚÕßÝÐËØÄÒËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËÓÖÄÊÏÇÙÚÕ
ÊßÔ¦ÓÜÓÇÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ®¬ÕÔ
ÕÆÔÏÕÚÕßÑÇÏÇßÚÄÝÖØÕÙÞ×ØÎÙËÙÚÕ¬ªÚÕßßÔÇÊÏÔÕÆ
¡ËÚ¦ÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÕßÙÚÎÕßÒÂÕ ÕßÑÕÆÚÙÎÝÊÏÇÚÂØÎÙËÚÕÔÃÊÏÕÙßÔÂÍÕØÕßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÓË¦ÒÒÕßÝÙßÍÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÆÝÚÕßÙÚÎÊÃÑÎÚÎÝ²ØßÙÂÝ
ßÍÂÝÔÚÏÛÁÚÜÝÕ¡ÃÞÕÝËÖÁÒËÐË
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÊØÄÓÕÑÇÏ¦ÒÒÎßÖËØÇÙÖÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ©ÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝ
ÚÕßÙÚÎÊÃÑÎÏ¦ÔÔÎÝÜÍØ¦ÌÕÝ
ÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÑÇÏÕ¡ÃÞÕÝÄØÏÙË¦ÒÒÕÙßÔÂÍÕØÕËÑÚÄÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝ
ÍÏÇÔÇÚÕÔÃÙËÏÚÎÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÕßËÔÄÉËÏÚÜÔÇÖÕÒÕÍÏ×ÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÊÃÑÎÝ¦ÒÒÜÙÚËÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝÇÑÄÓÎÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕß
ÙßÔËÚÁÒËÙËÙÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝ

Tον Μάρτιο~Ñ{³.É³ÓÐK¨{³È¸Æ¬ÉËTÑÊÙiÑÉÂÑ¨³i³{iÚÉËÑÌ
³i¨ÈÊåÈoÊÙÖKÑ{~Ò³ÉÜÓTi³iØV{ÈÌÙ{~{KÈÜÉÈ³ÓØ Ë~ØËTØ
×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{ÛiÐÊ³¨iØÈ~Ö³iØ
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Γαλλογερμανικός «πόλεμος»
για τον πρόεδρο της Κομισιόν

Οι ευεργετικές
συνέπειες
μιας εκλογικής ήττας

Παζλ για δυνατούς λύτες, η επιλογή προσώπων στα καίρια αξιώματα της Ε.Ε.

Νίκησε η Λεπέν, κερδισμένος ο Μακρόν

Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο ΕμανουέλΜακρόνÓ¨{ÂÉÌÜ
³Ü{³{~Ì³ÈKÒ¨Ø³iÐÒTi³
ÉÈ¨É~ÜoVÙË³ÒØ³ÈØTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ¨{~ÊØÐÐÑTËÑØÐÉ³i
Ñ¨ËÉÓ0³ËTiÐÑTÒÚi~ÉV
~ÑÚØ³Ñ~¨ÙÉÂ{ÌTÊÐÑ Ú{~ÌØ
.ÈÑoÉ¨ÐÌØ+É{~¨Ò³iÉ¨{Ñ~ÒÐÉ³Ì¸´V´ÓÑ³{¸¸Vm
³È~ÈKÉ¨³Ø~ÌÐÐÑ³Ø ÛiÐ~¨Ñ³ËÑÉËii+ Ï³ÌV
³ÓoÑ¨³ ÜÈËiÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑÐÑ¨³È¨ÖÉÉ¨{Ì³É¨
ÑÑ~Ö×{i~Ñ{Ü{oÌ³É¨É¨{ÈÜÜoÊgoÉoÌØÑ¨ÒÙÂVÑÜÜÒÌT{
ÑÙ{~Ñ{ÜÌoi³

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Υπό πρωτοφανείς ÙßÔÛÂÑËÝÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÈØÁÛÎÑÇÔÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÝ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁÓÖÚÎÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÜÔÙßÔÄÊÜÔ
ÑÕØßÌÂÝÙÚÕÔÄÍÊÕÕÄØÕÌÕÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß
1\Z[\Z3PWZP\ZÞÜØÃÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝ
ÑÇÏÑÏÔÎÚ¦ÍÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÙÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃÍÏÇ
ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÔÁÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÑÇÃØÏÜÔÇÐÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÔÜÙÎÝ©ÒÕÏÍÔ×ØÏàÇÔ
ÄÚÏÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÇßÚÁÝÂÚÇÔÖÕÒÆËßÇÃÙÛÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÛÇÑØÃÔÕßÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÓÁÒÒÕÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÊËÑÇËÚÃÇ¶ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÁÞËÏÖËÔÚÇËÚÂÛÎÚËÃÇÖÕßÇÔÇÔË×ÔËÚÇÏ¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÌÕÆÎÛÎÚËÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ËÃÔÇÏÕÑÚÇËÚÂÝÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÕ
ÖÜÝÊËÔÁÖØËÖËÔÇÊÏÇØØËÆÙËÏÑ¦ÚÏ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÄÓÜÝ
ÑÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄ×ØËÝÙßàÎÚÂÙËÜÔÕÏÎÍÁÚËÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÈÍÂÑÇÔÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÊÏÇÏØËÓÁÔÕÏÇÖ»ÄÚÇÔÓÖÂÑÇÔ
ÓËÚÕßÝÊÆÕÖÏÕÏÙÞßØÕÆÝÚÎËØ-

Την περασμένη Πέμπτη,
οι 28 ηγέτες κλείστηκαν
σε ένα δωμάτιο χωρίς
συμβούλους και κινητά,
χωρίστηκαν σε δύο
στρατόπεδα, και δεν
κατέληξαν σε συμφωνία.
ÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÊÏÇÓËÚØÏÑ¦ÇÔÚÃÛËÚËÝÛÁÙËÏÝ
ËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËßØÜÕÓ¦ÊÇÝ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ
 ÇßÇØÕÆ²ØÏÙÚÏÇÔÕÑÕÏÔÜÔÏÙÚÂ¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÑÇÏÕ
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÔ
ÖÒÎÔÚÕßÁÓÖËØ
ÍÇÒÒÕÍËØÓÇÔÏÑÂÊÏÇÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÁÔÇÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛÁÓÇÄÖÜÝÕÏ
ÑÕØßÌÇÃËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃËÔÚËÒ×ÝÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔßÔÂÛÜÝÕÏÎÍÁÚËÝÚÜÔÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔ
ÑÇÏÏÙÞßØ×ÔÞÜØ×ÔÈØÃÙÑÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÔÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÇßÚÄÝÍÃÔËÚÇÏÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÊÏÓËØ×ÝÖØÏÔÑÇÛÃÙÕßÔ
ÙÚÕÚØÇÖÁàÏÓËÚÕßÝßÖÕÒÕÃÖÕßÝ
ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÄÖÜÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÊËÔÈØÁÛÎÑËÙÜÝÍÏÇÚÃÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÑÇÏÕÏ
ËØÓÇÔÕÃÁÞÕßÔÑÇÏÕÏÊÆÕßÖÕÉÎÌÃÕßÝÍÏÇÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÑÇÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇ¶ÊÆÕÛÁÙËÏÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÕÆÔÛËÜØÎÚÏÑ¦
ÙßÍÞØÄÔÜÝ©ÓÜÝÚÕÊÏÇÈÇÚÂØÏÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÙßÙÚÇÚÏÑÄÖÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÁÔÇÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ

O Γάλλος πρόεδρος ÐÑÈÓÜÑ~¨ÌÙÓTÉ³Ñ{ÑÈÇi³ÊÉ{³ÌÐÑ{ÈÙÊ³Éo{Ñ³iÚÓi³È¨ÓÙ¨È
³iØÐ{{ÌVÜiÑÈ³ÖÈ¨³ÉËÈ³ È¨ÑÍ~ÌÑÍ~ÌÌÐÐÑ~Ñ{iåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜU³ÈÒ×¨É³ÓÐÉ¨
0TÒÐÑÑÒÐÉÑÉ(Ñ¨Ë{~Ñ{É¨ÜËÐ{ÒÇÉ{ÑoÉ×Ö¨³

Ο ρόλος Τουσκ, ευρωβουλευτών
Αυτήν ³i³{oÐÊit~ÑÈ³ÊÑ³Ò³ÑuK¨Ë~É³Ñ{³ÑTÓ¨{Ñ³È¨ÓÙ¨È³È È¨ÑÍ~Ö.ÈÐKÈÜËÈV ³ÌÑÜ³0È~VËØ~ÑÜÉË³Ñ{ÑÂÉ~{ÊÉ{Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ{Ø~Ñ{ÐÉ³ÈØioÓ³ÉØ³~¨Ñ³w
ÐÉÜÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉ³ È¨ÑÍ~Ì{KÖÜ{${ÉÈ¨KÈÜÉÈ³ÓØÚÑ
ÉËÑ{ÑÈ³Ë{Ë{ÚÑ~ÜiÚÖÑÙÈ³³ÉÜ{~Ì¨Ò{×Ø
o{Ñ³É{~É×ÑÜÊØ³iØÐ{{ÌVÑÜÜÒ~Ñ{³¨ÌÉÙ¨³iØ 0
$ÐØ~{É~ÉËÈÒ¨TÈÙ{Ñ×¨ÓØVÐÉ³ÑKÑ{~Ò~ÌÐÐÑ³ÑÑÐi³i¨Ö~{Êo¨ÑÐÐÊØ¨Ø³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑÈ¨ÓÉ{Ñ³i¨iÚÉË
0 V{.{ÑÜ{³ÓØ~Ñ{{(¨Ò{{³ËÇÈÌ³{ÚÑÈ³i¨ËÂÈ
ÐÌ~Ò{ÑÌ³ÈØÉ{~É×ÑÜÊØ³ÉÈ¨ÑÍ~~ÐÐÒ³~Ñ{
ÌT{~Ò{ÈÚÑÉ{ÜÉoÉËÑÌ³ÈØioÓ³ÉØ³~¨Ñ³wÐÉÜ
å³{ÚÓ³ØV{'{ÜÉÜÉÖÚÉ¨{ÉËÑ{Ñ{T³Ë~Ñ{ÉÒÜÜÈØÈi×ËÈØ.~ÌØÉËÑ{³i.ÖÙ¨È×ÊØ³{Ø¸ÆÈËÈÑK¨ÉÚÉË
ÓØ¨ÌÉÙ¨Ø³iØ {³¨ÊØ³ÉÑÂÉ~{ÊÈ{Ù{ÑÙ{~ÑËÉØo{Ñ
³iÖ³Ñi³iØÓÑØÐ{{ÌVÑÜÜÒÌØÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{i~Ñ³Ò³ÑiÊÐÉ¨ÑVÑÈ³ÌÐÒÜÜ×Ñ³ÒÇÉ{Ò{Ñ³ÌÉ{¨
ÑÕØßÌÇÃËÝÛÁÙËÏÝÐÃÙÕßÙÕÈÇØÄ
ÙÚÕÏÞËÃÕËÃÔÇÏÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÌÆÒÕÚÕßÑÇÛ×ÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝÙÚÏÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ
©ÍØÃÌÕÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÆÙÕßÔÕÏÎÍÁÚËÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÕÝÑÇÏÚÇÖØ×ÚÇ
ÊËÃÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÊËÔÂÚÇÔÑÇÏÚÄÙÕ
ËÒÖÏÊÕÌÄØÇ
©ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÊÂÒÜÔË
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÖÜÝÕ
ÔÁÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÇØÑËÚÂ
ËÓÖËÏØÃÇ®ÑÇÏÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ®×ÙÚË
ÔÇÊ×ÙËÏÔÁÇ×ÛÎÙÎÙÚÕËßØÜÖÇáÑÄËÍÞËÃØÎÓÇÑÇÏÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÕÇßÇØÄÝ¡¦ÔÌØËÔÚ
ÁÓÖËØ©ÁÓÖËØÖÁØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÄÔÚÜÝÊËÔÁÞËÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇÇÒÒ¦ÊËÔÖÇÆËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÕËÖÃÙÎÓÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕß 
ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÇÓÁÔËÏÎÖÏÕÏÙÞßØÂ

ÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÓËÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÚÕßÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ©ÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÆÔÕÊÕÕÏ
ËÖÚ¦ÎÍÁÚËÝÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÕ 
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÖÕÒÆÚÜÝËÔÜÓÁÔÕÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÄÚÕßÝ

Η υπενθύμιση της Μέρκελ
ÆÓÌÜÔÇÓËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝ
ÖÕßËÔÎÓËØ×ÛÎÑÇÔÍÏÇÚÕÚÏËÏÖ×ÛÎÑËËÔÚÄÝÚÜÔÑËÑÒËÏÙÓÁÔÜÔ
ÛßØ×ÔÎÑ¡ÁØÑËÒÂÚÇÔÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÁÔÚÕÔÎÑØÏÚÏÑÂ
ÖÕß¦ÙÑÎÙËÕÑ¡ÇÑØÄÔÙÚÕÔÑ
ÁÓÖËØßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÙÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÎÍÁÚËÝÄÚÏÑÇÏÇßÚÂ
ÄÚÇÔÇÔÁÒÇÈËÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÖØÏÔ
ÇÖÄÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÊËÔÊÏÁÛËÚËÏÊÏÇÃÚËØÎËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÚÎÝËÃÞË
ÇÙÑÎÛËÃÎÃÊÏÇÑØÏÚÏÑÂ
ÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÖÕßÔÄÚÏÓÄÔÕÔÄÙÕÏ
ÁÞÕßÔËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕËÃÔÇÏÁÓÖËÏØÕÏÔÇÓÎÔÚÕÑ¦ÔÕßÔ®ËÃÖËÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÙß-

Ô¦ÔÚÎÙÎÝÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔËÑÚÕÐËÆÛÎÑË
ÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÓËËÒ¦ÞÏÙÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©Ò¦ÔÚ
Ô×ÖÕÒÒÕÃËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÄÚÏÎ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÇÖÁÙßØËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÂ
ÚÎÝÖØÕÝÚÕÔ¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØ
ÇÌÕÆÊËÔÙßÓÌÜÔËÃÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÄÖÕßÕÑÕØßÌÇÃÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÄÖÜÝÁÍÏÔË
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕÔÇÔ ÒÕÔÚ
ÏÕÆÔÑËØÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÁÍÏÔË
ÚËÒÏÑ¦ËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÊÁÞÛÎÑËÖÏÁÙËÏÝÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕ
 ÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔÇßÇØÄ
ßÖÕÉÂÌÏÕÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÑÇÏÇßÚÄÁÑÇÔË©ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖØÄÚËÏÔËÇÑÄÓÎÑÇÏ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕßÛÇ
ÊËÞÄÚÇÔÄÖÜÝÎÇÔÂËÖÃÚØÕÖÕÝ
ßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÛÁÓÇÚÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÎ
ÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏÙÚÕÑÄÓÓÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔÕ¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝÕ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÙÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕ¡ÏÙÁÒ
¡ÖÇØÔÏÁÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÕ)YL_P[
ÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÄÒÕÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÕ
 ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÖÏÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÇÖÄÚÕÔ¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØ ÇÏÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÝÚÕßÙÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝ
ÍÏÇËÐËÆØËÙÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝ
ÚÕÖÒËßØÄÚÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÏÕ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝÙÖÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÕÕØÚÕÍ¦ÒÕÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇÑÇÏ
ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔ
ÚÇÞÛËÃßÖÁØÚÕßÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎßÖÕÉÎÌÃÕß¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝ

ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÕß¡ÇÑØÄÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÖÜÝÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÞÇÓÎÒÂ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄÇÌËÔÄÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÙÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÍÆØÕÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÓÄÒÏÝ 
ÇÌËÚÁØÕßÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÞÇÔËÐËÒÏÞÛËÃÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÇÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÔ
ËÌÏÇÒÚÏÑÄÞËÏÓ×ÔÇÑßØÃÜÝÒÄÍÜ
ÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®¬Ç
ÊÏÙËßØ×ÖÕßÊÇÖ¦ÔÎÙËÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÔÇËÑÚÕÔ×ÙËÏ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÇÖÕÊÕÚÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎ
¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÕ¡ÇÑØÄÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÊØÇÏ×ÙËÏÁÔÇÔÔÁÕ
ÊÏÖÕÒÏÙÓÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ ÁÔÚØÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦ÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÖÇÒÏÕÆÊÃÖÕÒÕßËÐÏ¦ÝØÏÙÚËØ¦ÝÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ËÐÄÔÚÜÙËÚÕßÝÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
ÑÇÚØÇÑÆÒÎÙÇÔÙÚÎÔÁÑÚÎÛÁÙÎ
ÓËÓÄÒÏÝ ¶ÙÚÕÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕ
ÓËÚÕÇØÏÙÚËØÄÑÄÓÓÇÔßÖÄÚÇÑÚÎÇÒÒÃÇ

Οι Ρεπουμπλικανοί
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÕ¡ÇÑØÄÔ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏÂÙËÏ
ÑÇÏÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝ39
ÚÕÈÇÙÏÑÄÑÄÓÓÇÚÎÝ ËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÝÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
 ÖÕÓÁÔÜÝÍÏÇÚÕÖØÕÈÒÁÉÏÓÕÓÁÒÒÕÔÕ¡ÇÑØÄÔÛÇÖØÕÈ¦ÒÒËÏÜÝÎÓÄÔÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ÑØÕÊËÐÏ¦Ñ¦ÚÏÖÕßËÍÍß¦ÚÇÏÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÎÍËÓÕÔÃÇ
ßÚ¦ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÏÇÚÃ
ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕÚÎÝÇÒÒÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÇÙÚÇÛÁÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
¡ÇØÃÔËÖÁÔËÊØÇÏ×ÔËÚÇÏÙÏÍ¦

ÙÏÍ¦ÜÝÎÍËÓÕÔÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÎÝ
ËÐÏ¦ÝÇÖÕÚËÒËÃËÖÏÑÃÔÊßÔÕÙÆÓÖÚÜÓÇ¬ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÖËØÇÏÚÁØÜÌÛÕØ¦ÝÚÕß¡ÇÑØÄÔÇÖÄÚÏÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÇÔÁØÍÜÔËÃÔÇÏ
ßÖÇØÑÚÄÒÒ¦ÑÇÏÎÑßØÏÇØÞÃÇ
ÚÕßÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕß ÁÔÚØÕßÛÇ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃÇÖÄÔÁËÝÇÔËØÞÄÓËÔËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÓËÖØ×ÚÕßÖÕÉÂÌÏÕÚÕßÝ©ÏÑÕÒÄÍÕßÝ,,3=
ÖÕßËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÎÔÚØÃÚÎ
ÛÁÙÎÓË ¡ËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÜÔÓÕØÌÜÓÁÔÜÔÓËÙÕÙÚØÜ-

Διατηρεί την πολιτική
ηγεμονία στον χώρο
του Κέντρου –
Σε ρυθμιστικό
ρόλο η συμμαχία του
με τους Φιλελευθέρους
στην Ε.Ε.
Ó¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝÕÏ©ÏÑÕÒÄÍÕÏÁÞÕßÔÕÆØÏÕ¦ÔËÓÕÙÚÇ
ÖÇÔÏ¦ÚÕßÝ
Ë ËßØÜÖÇáÑÄ ËÖÃÖËÊÕ Î
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ¡ÇÑØÄÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÊÃÊËÏÙßÓÓÇÞÃÇÚÕß
39,4ÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ(3+,ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ÚØÃÚÎÊÆÔÇÓÎÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓË ÁÊØËÝ¬ÕÓÁÚÜÖÕ
¡ÇÑØÄÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔÇÖÕÑÚ¦
ËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÖØÕÔÕÓÏÇÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÄÙÕÓË
ÚÕßÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÄÙÕÑÇÏ
ÓËÚÕßÝØ¦ÙÏÔÕßÝËÈÇÃÜÝÑÇÏ
ÚÕÑËÔÚØ×ÕÓÁÚÜÖÕÚÕß¡ÇÑØÄÔ
ÁÞËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
¡ËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÇÆÐÎÙÂÝÚÕß
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÓËÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÄÖÜÝÕ¬ÙÁÞÕÝÖÕÒßËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚØÁÏ
¡Ö¦ÓÖÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÊÏÇÌÛÕØ¦ÑÇÏÐËÔÕÌÕÈÃÇ
REUTERS

Η Ñ¨ËÉÓ~ÒÉ{ÙiÜÉ{Ø³K¨ÒÙÈ³ÉÈ¨É~Üo0oÉoÌØ
Ì³{ÉÙ¨Ñ{É³Ñ{V{oÒ{oÒVØioÉÐ{~ÊÙÖÑÐi³iØÛÉÂ{ÒØÑ³ÉÜÉËÉ{~ËÙÈÖÐ³ÐÑo{Ñ³ioÑÜÜ{~ÊÜ{³{~Ê~iÊ

Σε αεροπλάνο της γραμμής ο πρίγκιπας Χάρι

Σεμνός ~Ñ{³ÑÉ{ÌØÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{
ÉooÌØ³iØKÑËÜ{ÑØ Ü{ÒKÉ³VÈÌ³ÉÐ¨ÉË³ÑÂ{ÙÉÖÉ{ÐÉ
ÉÐ¨{~ÒÑÉ¨ÜÒÑ

ΜπορείÔÇËÃÔÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇÒÒ¦
ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ
²¦ØÏËÍÍÕÔÄÝÚÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÒÏÙ¦ÈËÚÊËÔÚÇÐÏÊËÆËÏÓËÚÇÑÚÏÑÁÝ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÖÚÂÙËÏÝÄÖÜÝÕßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝ
©ÊÕÆÑÇÝÚÕß¦ÙËÐÕÕÖÕÃÕÝ
ÁÍÏÔËÖØÄÙÌÇÚÇÖÇÚÁØÇÝËÛË¦ÛÎ
ÇÖÄÛÇßÓ¦ÙÚØÏÇÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÓËÇËÚÃÙÏÕÓ¦ÚÏ®ÙË
ÖÚÂÙÎÇÖÄÚÎª×ÓÎÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÓËÚ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÙÚÎÔÚÇÒÃÇÍÏÇ
ÚÕÑÆÖËÒÒÕ:LU[LIHSL0:7:/HUKH
7VSV*\WÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ:LU[LIHSLÖÕßÃÊØßÙË
ÚÕÓÇàÃÓËÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇÁÏ-

ÙÕÚÕßËÙÄÚÕÕØÍ¦ÔÜÙÎÁÞËÏ
ÜÝÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÙÚÂØÏÐÎÖÇÏÊÏ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄ(0+:
ÑÇÏÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÇÑØÇÃÇÌÚ×ÞËÏÇÙÚÎÔ¡ÖÕÚÙÕß¦ÔÇÑÇÏÙÚÕ
ËÙÄÚÕ
áÓÏÑ¦ØÏÑÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙË
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏ
ÙÚÕ-HJLIVVRÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÙÚÕ0UZ[HNYHTÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖÇØÇÚÂØÎÙËÖÜÝÚÕ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÛÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÊÏÑÂÚÎÝÖÚÂÙÎ
ÓËÚÎÔ)YP[PZO(PY^H`ZËÔ×ÖËØÃÓËÔËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÚÕßÇÒÁÚÇÚÕßÇËØÕÖÒ¦ÔÕß
 ÇÛ×ÝÙÚËÑÄÓÕßÔËÑËÃÑÕÏ-

Μια συνεπιβάτις
τον αναγνώρισε και
δημοσιοποίησε
φωτογραφίες του
στο Facebook.
Ú¦àÜÑÇÏÈÒÁÖÜÁÔÇÔ¦ÔÚØÇÖÕß
ÁÓÕÏÇàËÓËÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏ¢ÕØÕÆÙËÈÁØÇÑÇÏÌÇÏÔÄÚÇÔÖÕÒÆ
ÑÕßØÇÙÓÁÔÕÝ®ÁÍØÇÉËÔÇÝÚÆÖÕÝÊÃÖÒÇÚÕßÁÓÕÏÇàËÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÓËÑÕÃÚÇàË
¬ËÒÏÑ¦ÚÕÓßÇÒÄÓÕßÒËÏÚÕÆØÍÎ-

ÙËÑÇÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏÂÚÇÔ
ÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ²¦ØÏÙÚÕÚÇÐÃÊÏÚÎÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÇÖÄÚÎ
ª×ÓÎ®áÓÏÑ¦ØÏÑÁÍØÇÉËÄÚÏ
Õ²¦ØÏÞÇÓÕÍÁÒÇÙËËßÍËÔÏÑ¦ÑÇÏ
ËÃÖË¸ÍËÏÇ¹ÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙË
ÖÜÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÖÕÏÕÝÂÚÇÔ®
ØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÈÍ¦ÒÜÓÏÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÛ×ÝËÐËØÞÄÚÇÔÇÖÄ
ÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕËÔÂÛËÒÇÔÇÚÕÔ
ËÔÕÞÒÂÙÜÑÇÏÔÇÚÕÔÑ¦ÔÜÔÇÇÏÙÛÇÔÛËÃ¦ÙÞÎÓÇÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÔÈÒÁÖÕßÓËÑ¦ÛËÓÁØÇ®ÙßÔÁÞÏÙË¬Õ
ÑÆÖËÒÒÕÖÄÒÕÍÏÇÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄ
ÙÑÕÖÄÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎËÑÊÂÒÜÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ²¦ØÏÓËÚ¦ÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÕß

ÍÏÕßÚÕßØÚÙÏ²¦ØÏÙÕÔ
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÔÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÕ
ÖØÃÍÑÏÖÇÝ²¦ØÏÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÓËÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÖÚÂÙËÏÝÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
©ÊÕÆÑÇÝÑÇÏÎÊÕÆÑÏÙÙÇÚÕß
¦ÙËÐËÛË¦ÛÎÙÇÔÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÔ Í¦ÓÕ ÚÕßÝ ÙË ÖÚÂÙÎ ÚÎÝ
)YP[PZO(PY^H`ZÓËÖØÕÕØÏÙÓÄÚÎ
§ÃÑÇÏÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝØÕÌÇÔ×Ý
ÚÇÔËÄÚËØÇÓÁÒÎÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙË×Ô
ÚÕßÝÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÓËËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÖÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝ
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Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Η κάλπη έβγαλε πολλαπλά μηνύματα
Η Ευρώπη άντεξε, το ακροδεξιό τσουνάμι δεν ήρθε, παραδοσιακές δυνάμεις υπέστησαν καθίζηση, νέες ανεδείχθησαν
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

H μεγάλη ÙßÓÓËÚÕÞÂÖÕßÁÌÚÇÙËÚÕ
 ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÚÃÇÝÎÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔ
ÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÎÇÍÜÔÃÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÑÇÏÎËÑÚÄÐËßÙÎÚÜÔ
ØÇÙÃÔÜÔÑÇÏÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ
ËÃÔÇÏÚÇÛËÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÛÁÙÎ ÄÓÓÇ)YL_P[ÚÕß§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚàÁÍÑÇÚÕßÕØØ¦ÚÕß
¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÛÔÏÑÄÝ
ßÔÇÍËØÓÄÝÚÎÝ¡ÇØÃÔËÖÁÔÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÎÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÇÒÒÃÇÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙË
ÑÇÛÃàÎÙÎÚÏÝÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÚÕ ÑÇÏÚÕ: +
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÎÒÏÑÏÇÑÂÑÇÏÍËÜÍØÇÌÏÑÂ
ÖÄÒÜÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÞ×ØÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
©ÏÇÑØÕÊËÐÏÁÝÒÇáÑÃÙÚÏÑËÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÓËÔËÒÇÌØ×Ý
ÇÖËÌËÆÞÛÎÄÓÜÝÎÒÇÃÒÇÖÇÖÕß
ËÃÞÇÔÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÇÑÄÓÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÄÚÏÖÇØ¦ÍÕßÔÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÕÛÄØßÈÕÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËÖÏØØÕÂ
ÚÕßÝÑÇÏÙßÞÔ¦ËÖÎØË¦àÕßÔÑÇÏ
ÚÇTHPUZ[YLHTÑÄÓÓÇÚÇÔÃÕÚË
ÊËÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÝ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÇßÚÕËÑÖÒÎØÕÆÓËÔÎ
ÖØÕÌÎÚËÃÇÄÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ)YL_P[ÚÕß¢¦ØÇÚà
©Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÎÍÁÚÎÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ<207ÑÇÏÖØÜÚËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÌÇÔÃÙÚÎÑËËÑÒÕÍÏÑ¦
ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÛÔÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÑÇÏÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕß<207ÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÕÝ
ÄÓÜÝÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔ¬ÄØÏÝÑÇÏ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÔÇÇÖËÍÑÒÜÈÃÙÕßÔ
ÚÕÕÔÊÃÔÕÇÖÄÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞÕßÔÖËØÏÁÒÛËÏÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÎÔËÖÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÏÝÑÁØÊÏÙË
¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖÕß
ÇÖËßÞÄÚÇÔÓËÖ¦ÛÕÝÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙËÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ¬ÕÓÄÔÕËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÎÔÁÇßØÜÈÕßÒÂËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ

ÙÑËßÇÙÚÏÑ¦ÙßÓÈÄÒÇÏÇÑÇÏÁÒËÍÞÕÝ
ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÚÇÓÖÒÄÏÔÚËÌÎÓËØÃÊÇÝÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÇÖÕÖÕÓÖÂ
ÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔßÖÕßØÍ×ÔÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕËÃÞËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÚÕßk=7
ÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔ ËÔ×ÚÕ-7kÑÇÚÁÍØÇÉËÇÖ×ÒËÏËÝ ¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÄÓÜÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÔËÇØÕÆÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕßÁÖËÙËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÖØÄÚÇÙÎÝ
ÓÕÓÌÂÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕ ÕßØÚÝ
ÔÇÊÏËÑÊÏÑËÃËÑÔÁÕß¶ÓËÇÐÏ×ÙËÏÝ¶
ÚÎÔÑÇÍÑËÒÇØÃÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ

Ο Βίκτορ Ορμπαν

Ανακατατάξεις ενόψει
σε πολλές χώρες και
κυρίως στη Γερμανία,
όπου οι συγκυβερνώντες
Σοσιαλδημοκράτες
γνώρισαν βαριά ήττα.
ËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÛÇÇÖÕÙßØÛÕÆÔÓÄÒÏÝÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕ)YL_P[
ÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÂÚÇÔÎËÖÃÊÕÙÎÚÎÝ
ÑØÕÊËÐÏ¦Ý(M+ÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÌÄÈÎÚØÕÚÎÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ*+<*:<ÑÇÏÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦
ßÖÕÞØË×ÔËÏÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÔÇÇÔÇÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÙË
ÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
¬ÇÓËÍ¦ÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÑÇ-

ÍÑËÒ¦ØÏÕËÃÔÇÏÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô:7+ÑÇÏÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÄÚÏÎÊÏ¦ÊÕÞÄÝÚÎÝÔËÍÑØËÚ ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ 
ÊËÔËÓÖÔÁËÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ
ÍÑØÃÔÏÇÑÇÏÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß:7+ÔÚØÁÇ§¦ÒËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÁÞËÏÖßØÕÊÕÚÂÙËÏàßÓ×ÙËÏÝËÔ×ËÖÇÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÇØÏÙÚËØÂÖÚÁØßÍÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÇÖÄÙßØÙÎÇÖÄ
ÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÇÓÁÒÎ
ÛÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÇÔ
ÛÁÒÕßÔÂÄÞÏÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝ
§¦ÒËÝÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÑÇÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÕÏ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÄÒÎÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
¡ÁØÑËÒÛÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒËÝÊÎÁÞËÏ
ÐËÑÏÔÂÙËÏÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÔÁÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÇÞØ×ÓÇÚÇÚÎÝÙÎÓÇÃÇÝ
ÚÎÝ¬àÇÓ¦ÏÑÇÝÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÊÎ-

ÒÇÊÂÚÜÔÒËÆÛËØÜÔÎÓÕÑØÇÚ×Ô
ÑÇÏÚÜÔØÇÙÃÔÜÔ©ÏÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔ
ËÊ×!Î ÊËÔÚØÇÈ¦ËÏ®ÑÇÏÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÚÕß¬ÆÖÕßÌÁØÕßÔÚÎ
¡ÁØÑËÒÚÄÙÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÎ
×ÙÚËÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇÖÇØÇÚËÃÔËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÙÚÎÔÑÇÍÑËÒÇØÃÇÖÏÙÂÓÜÝÎ¡ÁØÑËÒÊÏÇÉËÆÊËÏÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÙËÔ¦ØÏÇÄÖÜÝ
ÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËßÖÄÔÕÏÇØÂÐÎÝ
ÓËÚÎÔ 

Στην Ιταλία
ØÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÑÇÒËÃÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÏÙÞßØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÁÍÑÇÝ
ÑÇÏÎÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÙÚÁØÜÔÁÞÕßÔÇÔÇÚØÁÉËÏ
ÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÑÇÏÕÇÒÈÃÔÏÓÕÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÙÇÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÔ
ÇÔÇÓÕÔÂÖÇØÄÒÕÖÕßÕÃÊÏÕÝÊÏÇ-

ÙÑËÊ¦àËÏÚÏÝËÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÖØÄÜØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ¦ÄÓÜÝÖÏÁàÕßÔÚÇÙÚÁØÏÇÍÏÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÝÇÖÇÏÚ×ÔÚÇÝ
ÖÞÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÛÁÒËÏ
ÔÇËÐÜÛÂÙËÏÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÕßÙË
ÁÐÕÊÕ×ÙÚËÔÇØÃÐËÏÙËËÑËÃÔÕßÝ
ÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÎÔßÙÚØÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕßËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ ÕßØÚÝÁÖËÙËÒÃÍËÝ×ØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÔÃÑÎÝÚÕßÇáÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÄÝk=7ÚÕßÏÚÃÇÂÚÇÔ
ÚÕÊÏÇÈÄÎÚÕÖÒÁÕÔÓÖÏàÇÍÑÁÏÚ®Î
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÄÚÏÕÎÍÁÚÎÝÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÕßÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ-7k²ÇÔÝ ØÃÙÚÏÇÔÚØ¦ÞË
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÄÚÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÊÏÇÑÕÖ×ÔÚÕßÙÚÕÔÎÙÃÚÎÔÇØÜÍÂÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßËÑÙÚØÇÚËÃÇßÖÕÙÞÄÓËÔÕÝ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÍÓÇÚÇÄÖÜÝÇÔÛÎØ¦ÑÇÚÇ-

Η «εκτόξευση»
και η αχίλλειος πτέρνα
των Πρασίνων
Η επιτυχία ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔØÇÙÃÔÜÔ
ÖÕßËÑÛØÄÔÏÙÇÔÚÕßÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÇÖÄÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÑÇÏ
ÊÏÖÒÇÙÃÇÙÇÔÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÕßÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÑÏÔËÃ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÇÔËØÞÄÓËÔÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÔÇÇÖËÏÒÂÙËÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÑÆÓÇ®ÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÌÕßÙÑ×ÔËÏÑÇÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÏÚÕÚØÕÌÕÊÕÚËÃÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÇÞÃÒÒËÏÕÝÖÚÁØÔÇ
ÚÕßÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÇÖØ¦ÙÏÔÇ®ÑÄÓÓÇÚÇÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÑÁØÊÎ
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÖÁØÇÇÖÄÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ¶ÖÞÙÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÑÇÚÁÑÚÎÙÇÔÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÙÚÎÇÒÒÃÇÙÎÓËÃÜÙÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕ
ÑÇÏÂØÛÇÔÚØÃÚÕÏËÔ×ÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÐËÖÁØÇÙÇÔÚÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ÖØ¦ÍÓÇÈÁÈÇÏÇÖÕßÊËÔÂÚÇÔÑÇÏ
ÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÜÒËÛØÃÇÝÖÕßßÖÁÙÚÎÚÕÑßÈËØÔ×Ô
ÑÄÓÓÇËÒÁÜ)YL_P[ËßØÜÕÓ¦ÊÇ
ÚÜÔØÇÙÃÔÜÔÇØÏÛÓËÃÖÒÁÕÔ ÓÁÒÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÚÏÙÚÎÔ
ÇÖËØÞÄÓËÔÎßØÜÈÕßÒÂÑÇÏÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÜÔËßØÜÈÕßÒËßÚ×ÔÚÎÝÐËÞËÏÒÃàËÏ
ÉÂÌÕÝÖØÕÝÚÕßÝØ¦ÙÏÔÕßÝ
ÂÚÇÔÉÂÌÕÝßÖÁØÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝßÖÁØÚÎÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏßÖÁØÚÎÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ

Τα διλήμματα

ËØÃÖÕßÚØËÏÝÙÚÕßÝÊÁÑÇÔÁÕßÝ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇËÖÁÒËÐÇÔØ¦ÙÏÔÕßÝ
ÓËÚÕÑÄÓÓÇÔÇÐËÖËØÔ¦¦ÔËÚÇÙÚÎÔ
ÎÒÏÑÏÇÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÑ¦ÚÜÚÜÔ
ÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÔÁÇÍËÔÏ¦
ÖÕßÑÇÚÇÙßÑÕÌÇÔÚÂÛÎÑËÜÝÇÖÕÒÏÚÃÑÁÊÜÙËÊßÔÇÓÏÑÄÖÇØ×Ô®ÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇßÚÁÝÑÇÛ×ÝÁÔÇÔÁÕÑÆÓÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÖÇÃØÔËÏ×ÛÎÙÎ
ÇÖÄÚÏÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÑÇÏ
ÈØÃÙÑËÏÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕßÝØ¦ÙÏÔÕßÝ

Η νέα γενιά
ÔÚÃÛËÚÇÓËÚÎÔÚ¦ÙÎÍÏÇÙÚÇÛËØÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÔÚÇÐÎÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔËÖÕÞ×ÔÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÊËÔÖÇÔÚØËÆËÚÇÏ®Ñ¦ÖÕÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÓÓÇ
ÑÇÏÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÆÓÇÔËÇÔÏÑÂÝ
ÊØ¦ÙÎÝÖÕßÈËÒÚÃÜÙËÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔØÇÙÃÔÜÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÍßØÃÙËÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ
¬ÕÑÃÔÎÓÇ-YPKH`ZMVY-\[\YL
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÕßÎÊÁàÇ
ÓÇÛÂÚØÏÇÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÑÇÏ
ÑÇÚËÈ¦àËÏÑ¦ÛËÇØÇÙÑËßÂÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔÁÌËØËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙßàÂÚÎÙÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÒËÏÚÕÆØÍÎÙË
ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ßÖÁØÚÜÔØÇÙÃÔÜÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÈÃÔÚËÕÚÕßÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝ@V\;\ILYÍÔÜÙÚÕÆÜÝ
9LaVÓËÚÕÕÖÕÃÕÕÞØÕÔÕÝÇÔÁÒßËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÑÇÏàÎÚÕÆÙËÇÖÄ

ΕPA / SASCHA STEINBACH

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

¡ËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛÇÁÞËÏÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÃÑÚÕØ©ØÓÖÇÔ
ÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÓËÚ¦ÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄ
ÛØÃÇÓÈÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕß-PKLZa
ÓË ©ÇÒÈÃÔÏÛÇÂÛËÒËÔÇÚÕÔ
ËÔÚ¦ÐËÏÙÚÎÔËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÇÒÒ¦Õ©ÆÍÍØÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÕÚÏÓ¦ËÏÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕ ÇØ¦ÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËÔÚ¦ÙËÏÝÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÕÊËÐÏ¦Õ©ØÓÖÇÔÓÕÏ¦àËÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏ
ÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓÇàÃÚÎÝÚÙÏÓÄÒÏÝ
ÚÎÔÁÓÖÚÎÇÖÁÑÒËÏÙËÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÙßÙÚÁÍÇÙÎÝÓËÚÕÔÇÒÈÃÔÏÑÇÏßÖÇÔÇÞ×ØÎÙËÙÚÕàÂÚÎÓÇ
ÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÖÕßÛÇßÖ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÑÇÚËßÛËÃÇÔÙÚÕÔßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÁÔÇàÂÚÎÓÇÖÕßÚÕÔËÃÞË
ÌÁØËÏÙËËßÛËÃÇÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝ¬ÁÒÕÝÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ
ÚÕÑßÈËØÔ×Ô7P:ÙÎÓËÃÜÙËÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÁÜÝÚ×ØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ ÓË¦ÔËÚÕ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏÁÈÇÒË
ÙÕÈÇØÂßÖÕÛÂÑÎÍÏÇÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕß
ËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÙÕÈÇØÁÝÇÖÕÑÒÃÙËÏÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÓËÚÇÐÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÎÒÏÑÏ×ÔÂÍËÜÍØÇÌÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÙÚÎÔÃÊÏÇÞ×ØÇ
¬ÕÖÒÁÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕßÕÏ
ÔÁÕÏÉÎÌÃàÕßÔÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂ
ÚÕßÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇØ¦ÙÏÔÕßÝËÔ×
ÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÎÒÏÑÃËÝÉÎÌÃàÕßÔÚÇ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÐÃÙÕßÓËÍ¦ÒÎÖÄÒÜÙÎÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓËÚÇÐÆÊßÚÏÑÂÝÑÇÏÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎ(M+ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖØ×ÚÎÊÆÔÇÓÎ

Ο συμπρόεδρος ³É¨ÐÑ(¨ÑËV,ÌÐÉ¨³ÒÐÉ~³~Ó³¨VÉ¨É~Üo{~ÊÉ¨{ÙÉËÑÐÉÙÊÜÑ³Ñ
ÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ¨{ÑÌ³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØ${i××Ì¨{ÑÓÙÉ{ÂÑ³ÈØ(¨Ò{ÈØÉÙÉÖ³É¨iÙÖÑÐi³iÉ¨ÐÑËÑ

Στους κόλπους
του κόμματος
υπάρχει μία ευδιάκριτη
διαχωριστική γραμμή:
από τη μία
οι ρεαλιστές και από
την άλλη οι ριζοσπάστες.
ÚÕßÝÙßÔÕÓÎÒÃÑÕßÝÚÕßÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔÚÇÑÄÓÓÇÚÇÇßÚ¦ÖØÕÚÕÆ
ÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÕÖÒÇÔÂÚÎÝÍÔ×ØÏÙË
ÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖØÕÈÕÒÁÝ
Ô ÙßÔËÞËÃÇ  ËØÓÇÔÕÃ
@V\;\ILYZÍÆØÏÙÇÔ¦ÒÒÕÈÃÔÚËÕ
ÓËÚÕÃÊÏÕÓÂÔßÓÇËÖÏÙÌØÇÍÃàÕÔÚÇÝÚÕÊÏÇàÆÍÏÕÚÎÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦Ý
ÇÖÄÚÇÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÇÑÄÓÓÇÚÇ

ÚÕÑÒÃÓÇÇßÚÄÕÏØ¦ÙÏÔÕÏ
ÖÕßËÃÞÇÔÙßÍÑßÈËØÔÂÙËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÞÜØÃÝÔÇËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙÕßÔ
ÓËÚÕÕÏÑÕÒÕÍÏÑÄÂÌÏÒËÏØÎÔÏÑÄ
ÚÕßÝÇÖÕÚÆÖÜÓÇËÃÞÇÔÚÎÔÚÆÞÎ
ÔÇÈØËÛÕÆÔÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÙÎÓËØÏÔÂÚÕßÝÊßÔÇÓÏÑÂÛÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÇÔÖØÕÊÏËÚÃÇÝËÃÞÇÔËßÕÊÜÛËÃÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÍÏÇÚÔÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÝÓËÚÕßÝ
²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏÚÕßÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝÇÌÕÆÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔËÒ¦ÙÙÕÔÇËÚÇÃØÕÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÓËÄÒÕÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÌÛÕØ¦ÝÇÒÒ¦ÒÏÍÕÙÚÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÍÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ÁÍËÚÇÏÄÚÏÚÕÔÁÕÎÍËÚÏÑÄÊÃÊßÓÕÔÇÒÁÔÇ¡ÖÁØÓÖÕÑÑÇÏªÄÓÖËØÚ²¦ÓÖËÑÁÞËÏÍËÌßØ×ÙËÏÚÏÝ
ÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÇÔ¦ÓËÙÇ

ÙÚÕßÝØËÇÒÏÙÚÁÝÑÇÏÙÚÕßÝØÏàÕÙÖ¦ÙÚËÝÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÜÔØÇÙÃÔÜÔÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÕÊÏÞÇÙÓÄÝÁÞËÏÇÖÒ¦ÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÖÄÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÉÎÌÕÌÄØÕÏÖÕßËÖÏÑØÕÚÕÆÔ
ÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦Ý®ÂÖØ×ÎÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÖÕßËÖÏÒÁÍÕßÔØÇÙÃÔÕßÝÜÝ
ßÖËØÇÙÖÏÙÚÁÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÑÇÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×ÔÇÐÏ×ÔÞÜØÃÝ
ÇÐÏ×ÙËÏÝØÏàÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÙÕÏàÎÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÑÄÓÓÇÔÇÖ¦ØËÏÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦
ÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÑØÃÙÎÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝ
ÚÕÓÁÝÙßÙÚÎÓÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÏÇ
ÚÎÔ×ØÇÕÏØ¦ÙÏÔÕÏÇÔËÈÇÃÔÕßÔ
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÑÇÏÙÚÇÊÆÕÇÑØÕÇÚÂØÏÇ
¶ÁÔÇÇÚÕÆÖÕßÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇËÐÇâÒÜÛËÃÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÄÙÑØÕßÙÎ
ÙÚÕÔÈØ¦ÞÕÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ

Λεπτές {¨¨ËÉØ~ÑÜÖ³Ñ{ÑÙ{ÑTÉ{¨{³Ö{
(¨Ò{{~Ñ{³ È¨~{KÖÜ{VÑ×Öi¨ÒÚÉ{Ñ³ÈÒÜÜÈ¨ÓÙ¨È
ÐÑÈÓÜÑ~¨ÌÑ³ÈØ
¨ÈÐÈÜ~ÊÉ{ÉÐ{ÑÓÑ
Ù{ÉÈ¨ÈÐÓi×{ÜÉÜÉÖÚÉ¨i
ÐÒÙÑÚÓ³É{iÐÑ³{~ÒÇi³ÊÐÑ³ÑÜ{³{~ÊØ~Ñ³ÉÖÚÈiØ${(¨Ò{{Ð¨Ö
ÉÙÉTÐÓØÑK¨È
~{ÌÓÙÑ×ØÐÉ³ÈØ'{ÜÉÜÉÈÚÓ¨ÈØÉÚÓÐÑ³Ñ
ÌØi¨³ÑËÑ³i×{Ñ~Ù{~Ñ{ÐÒ³~Ñ{
³Ü{³{~ÉÜÉÈÚÉ¨{V
ÑÜÜÒ³TÒÐÑÑ¨ÑÐÓÉ{
ÐÉoÒÜÉÇi³ÊÐÑ³ÑÌØ
iÉÉ¨oÉ{Ñ~ÊÐÉ³ÒKÑi~Ñ{
{ÉÐ¨{~ÓØÈÐ×ËÉØ
.³ÜÑË{³È³¨Ñ³io{~ÖÑËoÐÑ³Ø¨ØÌÜÈØ
³ÈØÜ{³{~ÖØT¨ÈØV{
(¨Ò{{ÈÇi³ÖÑ~ÌÐi
~Ñ{ÑÈ³i¨ËÂÈ³i
Èi×{Ì³i³Ñ³È¨{³{Ñ~{{³ÊÒ×¨É³
ÓÐÉ¨o{Ñ³i¨ÉÙ¨ËÑ
³iØÐ{{Ì ³{VÑ{ÐÉ
É{³ÈoTÒÈÑÐiÚÉ¨Ö³Ñ{ÙÉÙÐÓ{ÑÌ~Ò{{ÚÑÌÖÐÐÑTVÑÜÜÒ
ÑÌ³iÒÜÜiÜÉÈ¨Ò¨KÜiÐÑ³ËÇÈÌÈØ³ÈØ
ÉÂÓÜÉÂÑÉÉ{ÙÊÑoi³ÉÖÚi~ÑÑÌ³{Ø~È¨ËÑ¨TÉØÜ{³{~ÓØÙÈÒÐÉ{Ø0
TÉ{¨Ì³É¨ÈÓTÈÑ~ÒÈ{(¨Ò{{o{Ñ³~{ÌÑÈ³ÌÉËÑ{ÑÉÖÈ
ÑÈÐÐÑTÊÈÐÉ³ÑÜ{ÌÜ{³{~Ì~Ñ³É³iÐÓV
³ËÉÂÉÜÓoiÑo{ÑÑ
ÑÐ×{Ki³ÊÈ
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Αστερισμός
δορυφόρων
για Ιντερνετ
παντού στη Γη
Ο Ελον Μασκ εκτόξευσε 60 μονομιάς!
Του ΚΕΝΝΕΤΗ CHANG

THE NEW YORK TIMES

To βράδυ ÚÎÝÎÝ¡ÇãÕßÎ:WHJL?
ÓËÚÁÌËØËÊÕØßÌÄØÕßÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ËÑÚÄÐËßÙÎÁÍÏÔËÇÖÄÚÕÔÙÚÇÛÓÄÚÎÝÕÒËÓÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝÙÚÕ
ÑØÜÚÂØÏÕ ÇÔ¦ÈËØÇÒÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇÚÇÔÎÚØÃÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ËÑÚÄÐËßÙÎÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕÇÖÄÖËÏØËÝÖÕßÚËÒÏÑ¦ÇÔÇÈÒÂÛÎÑÇÔ
¡ÃÇ×ØÇÇØÍÄÚËØÇÃÙÜÝÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕÙËÆÉÕÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝ
ÎÕÓ¦ÊÇÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔ¶ÓÁØÕÝ
ËÔÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
:[HYSPUR¶ÇÖÕÙÖ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔ
ÖÆØÇßÒÕÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÚÁÛÎÑË
ÙËÚØÕÞÏ¦ ¦ÛËÊÕØßÌÄØÕÝÓÄÔÕÝ
ÚÕß¦ØÞÏÙËÇØÍ¦ÔÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÕßÓËÓÕÔÜÓÁÔÕßÚÇÐÏÊÏÕÆ
ÚÕßÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝ
©ÒÕÔ¡ÇÙÑÕÏÊØßÚÂÝÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ:WHJL?
ÓËÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕßÙÚÕ;^P[[LYÇÔÇÑÕÃÔÜÔËÓÏÇÎÓÁØÇÓËÚ¦ÄÚÏÑÇÏ
ÕÏÊÕØßÌÄØÕÏËÃÞÇÔÙßÔÊËÛËÃ
/:WHJL?ËßËÒÖÏÙÚËÃÄÚÏÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚÁÚÕÏËÝÙßÙÑËßÁÝÛÇËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ®ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÍØÂÍÕØÕÔÚËØÔËÚÙÚÇÚÁÙÙËØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÕØÃàÕÔÚÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇßÚÂÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎ:WHJL?ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÁÙÕÊÇÖÕßÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÚÕÄØÇÓÇ
ÚÜÔËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÇÖÕÙÚÕÒ×Ô
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎØÎ

Φορτίο 15 τόνων
:WHJL?ÖÕßÙßÔÂÛÜÝÓËÚÇÌÁØËÏÌÕØÚÃÇÍÏÇÚÎÔÓËØÏÑÇÔÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ5(:(
ÂÍÏÇÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ËÃÔÇÏÖËÒ¦ÚÎÝÚÕßËÇßÚÕÆ
ÚÎÝ ÇÏÕÖÆØÇßÒÕÝ-HSJVU ÊËÔ
ÓËÚÁÌËØËÓÄÔÕÔÁÔÇÔÊÕØßÌÄØÕ
ÇÒÒ¦ËÐÂÔÚÇÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖËÝÙßÙÑËßÁÝ©ÒÕÔ¡ÇÙÑÊËÔÁÞÇÙË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÔÇØÚÂÙËÏÙÚÕÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÙÚÕ;^P[[LYÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ:[HYSPURÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÓÂÔÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ

ÇßÚÕÃÕÏËÐÂÔÚÇÊÕØßÌÄØÕÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÚÓÂÓÇËÔÄÝÇÙÚËØÏÙÓÕÆ
ÊÕØßÌÄØÜÔÖÕßÛÇÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÁÞËÏßÖÎØËÙÃËÝÏÇÊÏÑÚÆÕßÙË
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÙÎÓËÃÕÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
¬ÎÔÖËØßÙÏÔÂÞØÕÔÏ¦Î:WHJL?
ÁÛËÙËÙËÚØÕÞÏ¦ÊÆÕÖØÄÚßÖÕßÝ
ÊÕØßÌÄØÕßÝ!ÚÕßÝ¬PU[PUÑÇÏ
;PU[PU)
¥ÙÚÄÙÕÚÕÌÕØÚÃÕÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ßÖËØÁÈÇÏÔËÚÕßÝÚÄÔÕßÝÑÇÏ
ÂÚÇÔÚÕÈÇØÆÚËØÕÖÕßÓËÚÁÌËØËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎ:WHJL?ÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÄÖÜÝËÐÂÍÎÙËÕÒÕÔ
¡ÇÙÑÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÖÃÙÎÝÚÄÔÏÙËÄÚÏÇßÚÕÃÕÏÊÕØßÌÄØÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÓËÚÇÊÃÊÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇÔÇÖÂÊÎÙÎ®ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÁÔÇÔÙÚÇÛÓÄËÊ¦ÌÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕÑÇÃÚÕÏËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÝ
ÒËÃÖÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÍÏÇÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝËÑÊÕÞÁÝÚÕßÝ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÒÁÏàËØÖÕßÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÕßÝÊÕØßÌÄØÕßÝÔÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝËÖÃÖËÊÕßÝ
ÊÕØßÌÄØÕßÝàßÍÃàËÏÖËØÃÖÕß
ÑÏÒ¦ÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÔÁØÍËÏÇÇÖÄ
ÁÔÇÔÎÒÏÇÑÄÖÃÔÇÑÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÝÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÄÒÕÏÑÏÔÂÛÎÑÇÔÓËÙÚÇÛËØÂÚÇÞÆÚÎÚÇÇÖÕÓÇÑØßÔÄÓËÔÕÏ
ÇÖÄÁÔÇÔÖßØÂÔÇÖÕßÖËØÏÙÚØËÌÄÚÇÔÇØÍ¦
¥ÙÚÄÙÕÕ¡ÇÙÑÛÁÒÎÙËÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÏÝßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÃÞÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
Ê×ÁÞÕßÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ®ÊÂÒÜÙËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊÕØßÌÄØÕßÝÔÇÓÎÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÖÕÒÆÓÏÑØÂÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝËÐÂÔÚÇÊÕØßÌÄØÕßÝÔÇÓÎÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ®ËÃÖË
ØÑËÚÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÊÕØßÌÕØÏÑÄÔÚËØÔËÚÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆÝ
ÊÕØßÌÄØÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÚËÛËÃÙË
ÚØÕÞÏ¦ÙËÆÉÕÝÞÒÓÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝËÇßÚÂ
ÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÕÊÕØßÌÄØÕÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÓÃÇÎÓÁØÇÍÏÇÔÇ

Τι προβλέπει το φιλόδοξο σχέδιο του εκκεντρικού επιχειρηματία και
ιδιοκτήτη της SpaceX,
o οποίος πάντως θέλησε
να μετριάσει τις υπερβολικές προσδοκίες.
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÓÃÇÚØÕÞÏ¦ÑÇÏÁÚÙÏ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÃÊÏÕÙÎÓËÃÕÚÎÝÎÝÑÇÛ×ÝÕÖÒÇÔÂÚÎÝ
ÓÇÝÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÓËÚÎÔÃÊÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÃÔÇÏËÆÑÕÒÇÑÇÚÇÔÕÎÚÄ
ÄÚÏÁÚÙÏÁÔÇÝÊÕØßÌÄØÕÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÖÇØÁÞËÏÔÚËØÔËÚÙËÓÃÇÒÜØÃÊÇÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÚÎÝÎÝÄÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏ¥ÙÚÄÙÕÕÏßÖÎØËÙÃËÝ
ÖÕßÖÇØÁÞÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÇÖÄÚÕßÝ
ÊÕØßÌÄØÕßÝÁÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÌËÔÄÝÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÖÇÔÚÕÆÇÌËÚÁØÕßÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÝËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝßÉÎÒÄ

Ο ρόλος της απόστασης
ÇÛ×ÝÚÇÙÂÓÇÚÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÓÁÞØÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÞÒÓÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝÎÝÑÇÏÓËÚ¦ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÎÇÖÄÊÕÙÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÛßÙÚËØËÃßÚÄÈÁÈÇÏÇÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÎÓÇÙÃÇÇÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÝ
ÓÃÇÚÇÏÔÃÇÙÚÕ5L[MSP_ÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÄ
ÄÚÇÔÖÇÃàËÏÝÑ¦ÖÕÏÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÇÍØÂÍÕØÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦
©ÏÊÕØßÌÄØÕÏÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

:[HYSPURÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚØÕÞÏ¦ÙËÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÙÚÇÙÎ!
ÇÖÄ ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÁÜÝ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝßÚÄÖËØÏÕØÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ:WHJL?Î
ÇÖÄÊÕÙÂÚÕßÝÛÇËÃÔÇÏÇÔ¦ÒÕÍÎ
ÓËÇßÚÂÚÜÔËÖÃÍËÏÜÔÑÇÒÜÊÃÜÔ
ÑÇÏÓËÇßÚÂÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÕÖÚÏÑ×Ô
ÏÔ×ÔÖÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔÙÂÓËØÇÚÕÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
¬Õ:[HYSPURÛÇÖÇØÁÞËÏÔÚËØÔËÚßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÙËÙÎÓËÃÇ
ÚÎÝÎÝÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÖÕÑÕÓÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕ ÇÛ×ÝÕÏÊÕØßÌÄØÕÏ
ÛÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙËÓÏÑØÄÚËØÕÆÉÕÝ
ÛÇÚÇÐÏÊËÆÕßÔÚÇÞÆÚËØÇÚÙÏÚÕ
:[HYSPURÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔ
ÕÒÄÑÒÎØÕÇÙÚËØÏÙÓÄÊÕØßÌÄØÜÔ
ÖÕßÛÇÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÎ©ÚÇÔÕÁÔÇÝ
ÊÕØßÌÄØÕÝÛÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÇÖÄ
ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ®ÚÕßÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÙßÔËÞÂÝÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕÔÚËØÔËÚ
ÌÄÙÕÔÚÕ:[HYSPURÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ËÖÏÚßÞÁÝÛÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÊÕØßÌÄØÕÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÔÇÓËÚÇÊÃÊÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔ
¬ÁÒÕÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ ÖÕß ËÖÏÛßÓÕÆÔ ÔÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÚÎ:WHJL?ÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÔÇËÑÚÕÐËÆÙÕßÔÇÙÚËØÏÙÓÕÆÝÏÔÚËØÔËÚÏÑ×ÔÊÕØßÌÄØÜÔÄÖÜÝÎ6UL>LIÎ;LSLZH[
ÑÇÏÎ(THaVU

Τα διαρκώς αυξανόμενα
«διαστημικά σκουπίδια»
Τι θα γίνει, ¦ØÇÍËÓËÚÕÔÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÊÕØßÌÄØÜÔÙÚÕÕßØ¦ÔÏÕ
ÙÚËØÁÜÓÇÑÇÏÓËÚÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦
ÙÑÕßÖÃÊÏÇ®"ÂÓËØÇÖËØÃÖÕßÊÆÕ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÃÊÕØßÌÄØÕÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦©ÇØÏÛÓÄÝ
ÚÕßÝÛÇÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÛ×Ý
ÕÏÇÙÚËØÏÙÓÕÃÊÕØßÌÄØÜÔÄÖÜÝ
ÚÕ:[HYSPURÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏ
©ÒÕÔ¡ÇÙÑÓ¦ÒÏÙÚÇßÖËØÎÌÇÔËÆÚÎÑËÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦ÛÇËÃÔÇÏÚÎÝ
:WHJL?ÇÔÄÒÇÖ¦ÔËÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦
ÇßÚÄËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝËÃÔÇÏßÖÕÛËÚÏÑÄ®
6ÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔÛÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÑÇÏÚÇÙßÔÚØÃÓÓÏÇÖÕßÛÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÚÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦
ÙÑÕßÖÃÊÏÇ®ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÊÕØßÌÄØÕßÝØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÊ×ÙËÏ
ÓÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÕ¡ÇÙÑßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏÑÇÛÁÔÇÝÊÕØßÌÄØÕÝÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ:[HYSPURÛÇÊÏÇÛÁÚËÏ
ÊËÊÕÓÁÔÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÚØÕÞÏÁÝ
ÄÒÜÔÚÜÔÍÔÜÙÚ×ÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô®ÑÇÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÛÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÇÖÄ
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÖÏÛÇÔ×ÝÈØËÛËÃÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÛ×ÝÊÏÇØÑ×ÝÖÕÒÒÇ-

ÖÒÇÙÏ¦àËÚÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÙÃÍÕßØÕÄÚÏ
ÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô®ÖÕßÛÇ
ÖÁÌÚÕßÔÇÖÄÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎÎ
ÚÇÖØÕÙËÞÂÞØÄÔÏÇ
©ÓÜÝÑÇÏÙËÇßÚÄÎ:WHJL?
ÁÞËÏÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎÇÌÕÆßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÚÕ  ËÔÄÝÊÕØßÌÄØÕßÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ:[HYSPUR
ÛÇÇÔÇÌÒÁÍËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÇÔËÃÙÕÊÄÚÕßÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
¥ÙÚÄÙÕÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÇßÚÄÄÔÚÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÏÒ¦
ÙßÔÚØÏÓÓÏ×ÔÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÕÖØÕÜÛÎÚÂØÇÝÏÄÔÚÜÔÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÁØÕÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝÄÖÜÝÑÇÏÕÏÞÇÒÆÈÊÏÔÕÏÚØÕÞÕÃÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔ
ÚÕÔÊÕØßÌÄØÕÙÚØÇÓÓÁÔÕÖØÕÝ
ÚÎÔÕØÛÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÇÕÖÕÃÇ
ÚËÒÏÑ¦ÛÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÎÎ
ËÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÝÖØÕÝÚÎÔ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂËÖÏÚØÕÖÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÎ:WHJL?ÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ
ÓËÚÁÈÇÒËÚÇÙÞÁÊÏÇÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔÚÎÝÁÚÙÏ×ÙÚËÕÏÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÁÝÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÇÔËÃÙÕÊÄÚÕßÝÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÁÈÇÏÇÕÏËÏÊÏÑÕÃÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÄÚÏ
ÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÑ¦ÖÕÏÕÚÓÂÓÇÊÕØßÌÄØÕßÖÕßÛÇÖÁÙËÏÙÚÎÎÔÇ
ÙÑÕÚ×ÙËÏÂÔÇÚØÇßÓÇÚÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÁÝ

Κλιματική αλλαγή: ο Τραμπ επιδιώκει «σιωπητήριο»
Ξηλώνει τα μέτρα Ομπάμα για το περιβάλλον και προσπαθεί να χειραγωγήσει τις έρευνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη
THE NEW YORK TIMES

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. ÚÇÊÆÕÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÇÑÆØÜÙËÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÇÖÁÙßØËÚÏÝÇÖÄÚÎßÓÌÜÔÃÇ
ÚÕßÇØÏÙÏÕÆÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÑÇÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙËÇÔÕÏÑÚ¦ÚÎÔ
ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÂÓËØÇÕÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÕßÊÏÄØÏÙËËÚÕÏÓ¦àÕßÔ
ÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÖÃÛËÙÎÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÛÇ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÐÂÒÜÓÇÚÜÔÙÕÈÇØÄÚËØÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßÁÒÇÈËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÓÖ¦ÓÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÑÖÕÓÖ×ÔØÆÖÜÔÖÕßËßÛÆÔÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÑÇÏÛÇËÔÚËÃÔËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÙË¦ÒÒÇÁÛÔÎÄÖÜÝÁÊËÏÐËÎ¦ØÔÎÙÂÚÕß
ÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝØÑÚÏÑÂÝÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÜÝÄØÕÔÇÇÖÇÒËÏÌÛËÃÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
¥ÙÚÄÙÕÎÖÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÚÕßÇÌÕØ¦ÚÎ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔËØËßÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ

ÙÌÇÒ×ÝÕ¬ØÇÓÖÊËÔßÖÕÑÏÔËÃÚÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÏÊËÕÒÕÍÃÇÃÔÇÏ
ÇØÔÎÚÂÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒßÛØÄÔÇÚÕßØÛËÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝÑØÇÚÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÄÖÜÝÎ±ÖÎØËÙÃÇØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÜÝÕÞßØ¦
ÚÕßÈÇÛÁÕÝÑØ¦ÚÕßÝ®ÑÇÏÖÇÙÞÃ-

ØÇÍ×ÍÎÙÂÝÚÎÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÒÁËÏÕ
¢ÃÒÏÖ§Ú¦ÌÏÖØÄËÊØÕÝËØËßÔÎÚÏÑÕÆ
ÑÁÔÚØÕßÑÇÏÓÁÒÕÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÎÝ
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Η περίπτωση Χάπερ

Ο υπουργός Εξωτερικών
Μάικ Πομπέο βλέπει
το λιώσιμο των πάγων
ως ευκαιρία για δημιουργία νέων θαλάσσιων
εμπορικών δρόμων.
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Τσέλσι: Το ιδανικότερο φινάλε
Εντυπωσίασαν οι «Μπλε» στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, διασύροντας την Άρσεναλ με 4-1
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Αφού πια έχει ολοκληρωθεί η σεζόν
2018- 2019 για την Τσέλσι θα μπορούσαμε να πούμε πως ο απολογισμός έχει
θετικό πρόσημο. Ήταν μια χρονιά στην
οποία στόχευε στην επιστροφή της
στον αγγλικό θρόνο, αλλά τελικά της
έφερε το Γιουρόπα Λιγκ και την επιστροφή στην κορυφαία διασυλλογική
διοργάνωση.

Ξεκίνησε εντυπωσιακά
Η άφιξη του Μαουρίσιο Σάρι στον
πάγκο των «μπλε» είχε δημιουργήσει
αισιοδοξία στις τάξεις των οπαδών της.
Το άκρως επιθετικό ποδόσφαιρο που
παρουσίασε η Νάπολι στην τριετία
στην οποία βρέθηκε στον πάγκο της
(2015-18) θαυμάστηκε από κάθε Ιταλό
φίλαθλο, αφού κατάφερε να της δώσει
συγκεκριμένη ταυτότητα και στυλ κι
ας μην κατάφερε να την επαναφέρει
στην κορυφή του Καμπιονάτο. Κάτι τέτοιο ανέμεναν και οι φίλοι της Τσέλσι,
με την αρχή να είναι εξαιρετική καθώς
έκανε το 5 στα 5 στην Πρέμιερ Λιγκ
και εκεί όλοι περίμεναν πως οι «μπλε»
θα έμπαιναν σφήνα στη μάχη για τον
τίτλο. Μέχρι να έρθει η πρώτη απώλεια
βαθμών...

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη
Στα επόμενα τρία από τα τέσσερα
παιχνίδια η Τσέλσι εξήλθε ισόπαλη,
χάνοντας στο τέλος το υπέρ της προβάδισμα που είχε ενάντια σε Λίβερπουλ
και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό σε
συνδυασμό με το γεγονός πως η Σίτι
και η Λίβερπουλ ήταν ασταμάτητες,
δεν έδινε πολλά περιθώρια ελπίδας
στην ομάδα του Σάρι για την κατάκτηση
της Πρέμιερ Λιγκ. H συνέχεια έγινε
ακόμη πιο δύσκολη καθώς βρήκε την
Τσέλσι εκτός 4άδας και τα σενάρια περί
πρόωρης αποχώρησης του Ιταλού τεχνικού έδιναν και έπαιρναν. Παρ’ όλα
αυτά η λονδρέζικη ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα των Τότεναμ
και Άρσεναλ και με νίκες στο τέλος της
σεζόν κατάφερε να εξασφαλίσει την
επιστροφή της στα «αστέρια» και το
Τσάμπιον Λιγκ.

Η Τσέλσι κατέκτησε το δεύτερο Europa League και τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο της. Μόνο η Λίβερπουλ έχει περισσότερους (11).

Στην Ευρώπη ήταν αλλιώς
Η Τσέλσι θα έχει να λέει πως κατέκτησε την κούπα, όντας αήττητη σε
όλη τη διοργάνωση. Αρχικά πήρε την
πρωτιά στον όμιλό της (αντιμετώπισε
και τον ΠΑΟΚ), ενώ στη συνέχεια δεν
αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στο
να αποκλείσει τις Μάλμο, Διναμό Κιέβου
και Σλάβια Πράγας. Στα ημιτελικά αντιμετώπισε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και αυτή τη φορά οι «Μπλε» ήταν
πανέτοιμοι στα πέναλτι και πήραν τη
δική τους προσωπική ρεβάνς μετά τον
χαμένο τελικό ενάντια στην Σίτι. Τα
υπόλοιπα αποτελούν πια ιστορία, μιας
και η Τσέλσι διέσυρε στον τελικό του
Μπακού την Άρσεναλ, κάνοντας φύλλο
και φτερό την άμυνά της, με τους Αζάρ,
Ζιρού και Πέδρο να οργιάζουν, οδηγώντας την Τσέλσι σε άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε

Η Τσέλσι κατάφερε να φτάσει μέχρι
και τον τελικό του Λιγκ Καπ κι αφού
πρώτα απέκλεισε κάθε ομάδα που βρήκε
στον δρόμο της προς το Γουέμπλεϊ. Ο
λόγος για τις Λίβερπουλ, Ντάρμπι,
Μπόρνμουθ και Τότεναμ, ωστόσο, για
να κατακτήσει την κούπα έπρεπε να
αντιμετωπίσει την ομαδάρα του Πεπ
Γκουαρντιόλα. Σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο
θα θυμόμαστε περισσότερο την άρνηση
του Κέπα να γίνει αλλαγή και την... απογοήτευση που προκάλεσε στον Σάρι, η
Σίτι φάνηκε πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και μετά από ένα
μέτριο τελικό χωρίς τέρματα η ομάδα
του Πεπ επικράτησε με 4-3 στη «ρωσική
ρουλέτα». Κάπου εκεί άρχισαν τα σενάρια πως ο Σάρι είχε χάσει την πίστη

ξεχωριστή αναφορά στον τεχνικό
των «Μπλε», τον Μαουρίσιο Σάρι. Ο
60χρονος Ιταλός τεχνικός κατέκτησε
μόλις τον πρώτο τίτλο της καριέρας
του, στην πρώτη του σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Τσέλσι μπορεί να
έχασε από νωρίς το τρένο του τίτλου,
εξαιτίας των ασταμάτητων Σίτι και Λίβερπουλ, κατάφερε όμως να πάρει
την 3η θέση, κερδίζοντας και το εισιτήριο για το επόμενο Τσάμπιον Λιγκ.
Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τον
πρώην τεχνικό της Νάπολι, με πολλές κριτικές τόσο από τον Τύπο όσο
και από τον κόσμο της ομάδας, αλλά
μπορούμε να πούμε πως ο τελικός
του Γιουρόπα Λιγκ ήταν και η δική

ΑΠΟΕΛ και Τραμετσάνι
Τα όποια προβλήματα στη συνεργασία

ΑΠΟΕΛ – Πάολο Τραμετσάνι, λογικά
επιλύθηκαν ή ξεπεράστηκαν, γι’ αυτό
και οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί. Αν
όχι, αν κάποια θέματα απλώς μπήκαν
κάτω από το χαλί, η ζημιά στο μέλλον
θα είναι μεγαλύτερη από την αναστάτωση που προκλήθηκε μία μέρα πριν
από τον τελικό. Απ’ εκεί και πέρα, η
προσπάθεια της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ
να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του θέματος, το οποίο είχε προκύψει μάλλον
στο κενό πέφτει. Γιατί το θέμα αποχώρησης του Πάολο Τραμετσάνι δεν το
«εμπνεύστηκαν» τα ΜΜΕ, μη έχοντας
κάτι άλλο να ασχοληθούν, γιατί ο ίδιος
ο Ιταλός προπονητής δεν το διέψευσε,
κάθε άλλο, μάλιστα, ενώ και η διοίκηση
το άφησε να αιωρείται, πριν από έναν
τόσο κρίσιμο αγώνα, ενώ θα ανέμενε
κάποιος μια κατηγορηματική διάψευση, υπό τον φόβο επηρεασμού της
ομάδας και γενικότερα του κλίματος
στον «Αρχάγγελο», πριν από έναν τελικό κυπέλλου...

* * * * *

Επιτυχία με κόστος
Η πορεία της Νέας Σαλαμίνας στο φετι-

νό πρωτάθλημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ομάδα του Σάββα Πουρσαϊτίδη

Επέλεξε τον καλύτερο τρόπο να αποχαι-

ρετήσει την ομάδα ο Αζάρ. Δυο γκολ και
μια ασσίστ στον τελικό.

Μαουρίσιο Σάρι: O αρχιτέκτονας της επιτυχίας

O τερματοφύλακάς της

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Αζάρ ο σούπερσταρ

των ποδοσφαιριστών του, αλλά δεν είχε
πει ακόμη την τελευταία του λέξη...

δικαίως απέσπασε τα θετικά σχόλια απ’
όλους, ωστόσο, η φετινή επιτυχία έχει
και το τίμημά της. Τίμημα που ισοδυναμεί με... ξήλωμα. Είτε από ενδιαφέρον
άλλων κυπριακών ομάδων είτε από
προτάσεις ομάδων του εξωτερικού η
ουσία δεν αλλάζει. Με βάση τα οικονομικά δεδομένα της Νέας Σαλαμίνας αλλά και τις επιβεβαιωμένες μέχρι τώρα
αποχωρήσεις, η ομάδα της περιόδου
2019-2020 πολύ λίγο θα θυμίζει τη φετινή, έχοντας χάσει σχεδόν όλους τους
ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν στην

του δικαίωση, αφού οδήγησε την
ομάδα του σε τίτλο και μάλιστα ενάντια στην αιώνιά της αντίπαλο. Το μέλλον του όμως στο Λονδίνο παραμένει
θολό, μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαξ
Αλέγκρι στον πάγκο της Γιουβέντους.
Ο χρόνος θα δείξει...

αγωνιστική περίοδο που πρόσφατα
ολοκληρώθηκε.

* * * * *

Κοροϊδία
Έχουμε πολλές φορές αποφύγει να

ασχοληθούμε με τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται για το γήπεδο Λεμεσού, αλλά το
πράγμα παραπάει. Διαβάζει κανείς πως
βρέθηκαν μπάζα, πως περνά αγωγός,
πρέπει να αλλάξει το πάρκινγκ... Παλαιότερα μας έλεγαν πως η Ε.Ε. μπλοκάρει

Τι άποψη έχει ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης;

Ο Βέλγος σούπερσταρ εξέθεσε για
ακόμη μία φορά στην καριέρα του τη
μεσοαμυντική λειτουργία της Άρσεναλ
και με μια παράσταση πρώτης τάξεως
συνέβαλε τα μέγιστα ούτως ώστε να
κατακτήσει η Τσέλσι το Γιουρόπα Λιγκ.
Αφού τέλειωσε ο τελικός προανήγγειλε
αυτό που γνωρίζαμε εδώ και καιρό, πως
από το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποιώντας το όνειρό του. Ο Αζάρ
βρίσκεται στο πιο ώριμο στάδιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας (28 ετών)
και αφήνει την Τσέλσι και το Stamford
Bridge μετά από επτά απόλυτα πετυχημένα χρόνια στα οποία κατέγραψε
352 συμμετοχές με 110 (!) γκολ, ενώ κατέκτησε έξι τίτλους, μεταξύ των οποίων
δύο Πρέμιερ Λιγκ και δύο Γιουρόπα
Λιγκ. Αν μη τι άλλο, στη Μαδρίτη οι
απαιτήσεις αυτόματα μεγαλώνουν,
ωστόσο ο αρχηγός του Βελγίου δείχνει
έτοιμος για το επόμενο και πιο σημαντικό
στάδιο της καριέρας του...

Η επόμενη μέρα
Όπως και να έχει, με ή χωρίς τον
Σάρι, η συνέχεια καθίσταται δύσκολη
για την Τσέλσι. Μπορεί να επιστρέφει
στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά θα το κάνει χωρίς το μεγάλο
της αστέρι. Ο Πούλισιτς έχει ήδη αποκτηθεί από την Ντόρτμουντ για αντικαταστάτης του Αζάρ, ωστόσο, μόνο
εύκολο δεν θα είναι το έργο του. Αμφίβολο είναι και το μέλλον ποδοσφαιριστών όπως οι Ιγουαϊν, Γουίλιαν, Χάτσον
Οντόι και Κόβασιτς. Θα αναμένει την
απόφαση του CAS για να δει εάν θα
μπορεί να κάνει άλλες μεταγραφές μετά
την τιμωρία λόγω παραβίασης κανονισμών στον τρόπο ενσωμάτωσης ανήλικων ποδοσφαιριστών στα τμήματα
υποδομής της. Καταλαβαίνετε, λοιπόν,
πως την περιμένει ένα μεγάλο και δύσκολο καλοκαίρι...

το έργο, αλλά θα βρίσκαμε τρόπο να την
παρακάμψουμε, πως ανέβηκε η τιμή στο
μπετό και πάει λέγοντας. Από τις 12 του
Οκτώβρη του 2017 είναι που παρουσιάστηκε και σχεδόν δύο χρόνια μετά ακόμα
κάτι βρίσκουμε για να το καθυστερεί ή να
αυξάνει το κόστος. Πρόκειται για επένδυση της Πολιτείας άρα για κρατικό χρήμα
και πρέπει να ασκείται έλεγχος. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι να σοβαρευτούν γιατί στο
τέλος θα λέμε «γήπεδο Λεμεσού» και θα
νομίζει ο κόσμος πως τον κοροϊδεύουμε.
Διαφάνεια και σοβαρότητα για να μην
προκύψουν άλλα… μπάζα.

* * * * *

Στις 300 χιλ. ευρώ οι απώλειες των

Θα το ρίξει όντως;

εσόδων του ΑΠΟΕΛ από τα λιγότερα
εισιτήρια που κόπηκαν, ανακοίνωσε
ο Πρόδρομος Πετρίδης στη γενική
συνέλευση της εταιρείας. Χωρίς
αριθμούς, αλλά με σαφείς ενδείξεις
για κάτι ανάλογο, μας είπαν και οι
υπόλοιπες ομάδες για τη χρονιά που
έφυγε. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για
αυτό, με τις ομάδες να επικεντρώνονται στην κάρτα φιλάθλου. Είδαν
απότομη μείωση στα εισιτήρια όλοι
οι «μεγάλοι» και τους πείραξε. Βέβαια το βασικό τώρα είναι οι απώλειες εσόδων από τα διαρκείας, αφού
όσοι έκαναν πέρσι πριν μάθουν για
την κάρτα δεν θα ανανεώσουν, αλλά
και τα προκριματικά στην Ευρώπη για

Δήλωσε ο Σοφοκλέους καθαρά και ξά-

στερα ότι θα μειώσει το μπάτζετ. Έλα
όμως που η επιθυμία να ενισχύσει την
ομάδα, σε συνδυασμό κιόλας με τις
απαιτήσεις του Κερκέζ, δεν είναι σίγουρο ότι θα επιβεβαιώσει τον εαυτό του.

* * * * *
όσους θα παίξουν. Είναι ματς που μαζεύουν αρκετές χιλιάδες κόσμου και
οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες σε
σχέση με τα νούμερα των προηγούμενων ετών και για αυτό καίγονται να
αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι τι άποψη
έχει ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Γιώργος Σαββίδης. Ο προκάτοχός του
Ιωνάς Νικολάου ήταν ανένδοτος.

Λοράν Φασσότ
Δεν είναι και λίγα χρόνια που αγωνίστη-

κε στο κυπριακό πρωτάθλημα. Ο Βέλγος
κεντρικός αμυντικός, πρώην παίκτης των
ΑΕΛ, Αγία Νάπα, Παραλίμνι και Ερμή κρέμασε τα παπούτσια του, ακολουθώντας
την καριέρα του μάνατζερ. Και αφού είναι πλέον γνώστης της ντόπιας αγοράς,
κάπου θα προωθήσει την πραμάτεια του.

Kυριακή 2 Ιουνίου 2019

ΑΠΟΨΕΙΣ

Άντε και ένας...
Μπερλουσκόνι
Πώς ήταν ο «καβαλιέρε» που αγόρασε λίγο πολύ μια χώρα ολόκληρη; Μιντιάρχης, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδας, κομματάρχης μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Σίλβιο άφησε στην άκρη
κάθε έννοια διαπλοκής, αγνοΤου
ώντας ακόμα και αυτό που οι
ΧΡΙΣΤΟΥ
ίδιοι οι πρόγονοί του έλεγαν περί
ΖΑΒΟΥ
της τιμιότητας της γυναίκας του
Καίσαρα. Στην Κύπρο, ομολογώ
ότι τέτοιο φαινόμενο δεν έχουμε, ποτέ μη λες
ποτέ, όμως, γιατί στη νήσο καθυστερούμε γενικώς
να αφομοιώσουμε διάφορα κοινωνιολογικά φαινόμενα της Ευρώπης. Από την άλλη, μας λες και
μετρ του κακέκτυπου.
Λίγο οι χαλαροί θεσμοί, λίγο η έλλειψη νομιμοφροσύνης, κυρίως, κυρίως η δίψα για πλούτο
και φήμη φτάσαμε στο σημείο διάφοροι να διοικούν
ομάδες και την ίδια ώρα να επαγγέλλονται κάτι
παρεμφερές με το άθλημα.
Όσον αφορά δε τους ιθύνοντες, ή απλώς κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου ή ηθελημένα συμμετέχουν σε διάφορων ειδών παρανομίες. Χρόνια
τώρα φωνάζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί ατζέντης
ποδοσφαιριστών να είναι άμεσα αναμειγμένος
στα διοικητικά δρώμενα της όποιας ομάδας, αλλά
είναι σαν να ρίχνουμε αβγά στον τοίχο.
Και όμως, η ΚΟΠ όχι μόνο δεν πολέμησε το
φαινόμενο, αλλά πλέον επιτρέπει και σε άλλους
να μιμηθούν τα υφιστάμενα παραδείγματα. Με
αυτά και με αυτά, το φρούτο «μάνατζερ-ιδιοκτήτης»
καλά κρατεί με τις ευλογίες των αρχών. Και είναι
για ν’ αναρωτιέται κανείς. Πώς είναι αυτό εφικτό
και πώς οι δύο ιδιότητες μπορούν να συνυπάρξουν;
Δεν έχουν ακούσει ποτέ για αυτό που λέμε «αλλότρια
συμφέροντα»; Δεν είναι μήπως ένας λόγος, από
τους σοβαρούς μάλιστα, που το ποδόσφαιρό μας
έχει πλήρως απαξιωθεί στα μάτια του κόσμου;
Και όμως, ακόμη και τώρα παρατηρούμε το
συγκεκριμένο φρούτο να ευδοκιμεί. Και αν χρόνια
τώρα ρίζωσε στην Περιστερώνα, ο σπόρος φύτρωσε
και στην Αγία Νάπα. Και να ήταν μόνο η ΚΟΠ; Ο
Τύπος, που εκ των δεδομένων πρέπει να καταγγείλει
τέτοιου είδους φαινόμενα, συμμετέχει επίσης. Το
αντάλλαγμα είναι έτσι και αλλιώς σημαντικό. Είδηση-κάλυψη και προώθηση. Και όποιος κατάλαβε,
κατάλαβε.
Άντε και με το καλό… ένας Μπερλουσκόνι.

Θέληση
να υπήρχε...
Άντε τώρα να πείσεις τον κόσμο
της Ομόνοιας πως δεν υπάρχει
σκοπιμότητα στην καθυστέρηση
από πλευράς ΚΟΑ και σε σχέση
με το αίτημα για χρήση του Μακαρείου σταδίου. Εύλογη και η
απορία. Πώς γίνεται ένας ιδιώτης
Του
να προσφέρει στο κράτος χρήΓΙΩΡΓΟΥ
ματα, για βελτιωτικά έργα σε
ΛΟΓΙΔΗ
κρατική περιουσία και να μην
παίρνει καν απάντηση, η οποία
στο τέλος, γιατί κάποτε θα προκύψει, μπορεί να
είναι και αρνητική!
Δεκτό και κατανοητό πως ημικρατικοί οργανισμοί, όπως ο ΚΟΑ, απαιτούν διαδικασίες για το
κάθε τι, ειδικά αν αυτό έχει να κάνει με χρήματα.
Και έχει πολλές φορές αποδειχθεί, πως τέτοιου είδους διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Από την άλλη
όμως, κάποια πράγματα θα πρέπει επιτέλους στον
τόπο μας να μπορούν να λειτουργήσουν και διαφορετικά, σε κάποια ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει
η δυνατότητα ευελιξίας.
Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που στην
προκειμένη περίπτωση οι όποιες διαδικασίες δεν
έχουν να κάνουν με χρήματα που θα πληρώσει ο
ΚΟΑ, δεν αφορούν σε κονδύλια που πρέπει να εγκριθούν προς αποδέσμευση από το κράτος. Θα
ανέμενε, λοιπόν, κάποιος, πως για ένα γήπεδο
«ερείπιο» σε εγκαταστάσεις, με την ανάγκη και
τη συζήτηση για σημαντικά βελτιωτικά έργα να
χρονολογείται, η ευκαιρία για... γενναία ανακαίνιση,
άνευ κόστους, θα έπρεπε να «σπρώξει» τις όποιες
διαδικασίες στον ΚΟΑ, θα έπρεπε να «τρέξει» τις
συνεδρίες, τις αξιολογήσεις στοιχείων και τις
μελέτες των όποιων ειδικών επιτροπών. Το σκηνικό,
όπως εξελίσσεται από τον περασμένο Μάρτη, όταν
δηλαδή η Ομόνοια επίσημα κατέθεσε το αίτημα
και την πρότασή της, κάθε άλλο παρά εγρήγορση
θυμίζει...
Ας αποδεχθούμε τη θέση - απάντηση του προέδρου του ΚΟΑ, στις κατηγορίες περί σκόπιμης
καθυστέρησης και κωλυσιεργίας. Κανείς, ωστόσο,
δεν μπορεί να πιστώσει τόσο τον πρόεδρο όσο
και τους στενούς του συνεργάτες τον ΚΟΑ, πως
δοκίμασαν, πως ενδιαφέρθηκαν και ανέλαβαν
πρωτοβουλίες, πέραν αυτών που οι θέσεις και τα
καθήκοντα τους προβλέπουν, προκειμένου να ξεπερασθούν χρονοβόρες διαδικασίες, να βρεθεί
λύση συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές (ΚΟΑ
και Ομόνοια) και πολύ περισσότερο, λύση εφικτή
και πρακτικά εφαρμοστή, γιατί τα απαραίτητα
βελτιωτικά έργα, πέραν από χρήματα, χρειάζονται
και αρκετό χρόνο...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,03%

X.A.
13,42%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-2,65%

-2,09%

-2,15%

-0,42%

-1,58%

ΕΛΛΑΔΑ
Ο τουρισμός
παράγει
το 25%
του ΑΕΠ.
Σελ. 7

Πετρέλαιο

€/$

-3,26%

-0,65%

Στο δρόμο για την Κύπρο η JP Morgan
Σε προχωρημένο στάδιο οι διαδικασίες για κάθοδο στο νησί ακόμη μιας ανταποκρίτριας τράπεζας
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί και
οι διαπιστώσεις διεθνών οίκων
ότι το τραπεζικό σύστημα της
Κύπρου είναι καθαρό, φαίνεται
να κεντρίζουν το ενδιαφέρον
τραπεζικών κολοσσών για κάθοδο στο νησί μας. Ένας από

αυτούς είναι και η JPMorgan
Chase & Co, ένα από τα παλαιότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι τράπεζες που λειτουργούν
ως ανταποκρίτριες των κυπριακών τραπεζών για συναλλαγές

σε δολάριο ήταν έως τώρα δύο
η Citibank και η The Bank of
New York Mellon. Οι διαδικασίες
για κάθοδο και της JPMorgan,
βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν
έχει συγκεκριμενοποιηθεί το

πότε θα κλείσει η συμφωνία. Η
εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών τραπεζικών και άλλων φορέων στο
εξωτερικό, για παρουσίαση του
συστήματος ασφαλείας των του
τραπεζικού τομέα στην Κύπρο

Εξαγορές 42,6 δισ. δολ. απο private equities στην Ευρώπη

και να ξεκαθαριστεί μετά βεβαιότητας ότι η χώρα δεν έχει ενώπιόν της προβλήματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όπως έχει
πολλάκις κατηγορηθεί. Η κυπριακή οικονομία παίρνει άλλο
ένα ψήφο εμπιστοσύνης. Σελ. 3

Πρόσω
ολοταχώς
για τουρισμό
κρουαζιέρας
Ενδιαφέρον από εταιρείες
Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει
ο τουρισμός της κρουαζιέρας
στην Κύπρο και αυτό φαίνεται
από το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν εταιρείες κρουαζιέρας
για να εντάξουν το λιμάνι Λεμεσού στα δρομολόγιά τους.
Αυξάνονται οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, καθώς τέσσερις
εταιρείες έχουν ανακοινώσει
ότι στα δρομολόγια του 20192021 έχουν εντάξει και τη Λεμεσό. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Εργαζόμενοι δύο
ταχυτήτων στην Google
Ο αμερικανικός κολοσσός Google φιγουρά-

ριζε στην πρώτη θέση των καλυτερων εταιρειών για εργοδότοτηση. Εκτός όμως από
τους μόνιμους, στην Google εργάζονται και
121.000 συμβασιούχοι ή εποχικοί. Αυτοί
αμείβονται λιγότερο και δεν έχουν τις
ασφαλιστικές καλύψεις των μονίμων. Σελ. 8

Ενίσχυση 2000
επιχειρήσεων
από κονδύλια
850 εκατ. της Ε.Ε.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απόβαση ισραηλινών
επενδυτών στην Αθήνα

Συνέντευξη Χρ. Πατσαλίδη

Έντονο είναι το ενδιαφέρον Ισραηλινών για

την αγορά ακινήτων της Αθήνας. Το ισραηλινών συμφερόντων Zoia Fund έχει αποκτήσει περί τις 20 πολυκατοικίες από το ιστορικό κέντρο μέχρι το Μαρούσι, ενώ ενδιαφέρον επιδεικνύεται από άλλους για αγορά
κατοικιών και κέντρων στη Μύκονο. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,18%

-0,09%

Γερμανία

-0,18%

-0,06%

Γαλλία

0,23%

-0,05%

Ιταλία

2,65%

0,02%

Ισπανία

0,76%

-0,09%

Ιρλανδία

0,44%

-0,06%

Ελλάδα

3,03%

-0,37%

Ην. Βασίλειο

0,89%

-0,06%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) για την εξαγορά ευρωπαϊκών
εταιρειών, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Αψηφώντας φόβους για επιδείνωση του
οικονομικού κλίματος, οι εταιρείες private equity προχώρησαν σε εξαγορές 42,6 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη από τις αρχές του έτους, με την αξία
των συμφωνιών να φθάνει στο υψηλό 12ετίας. Σελ. 10

Κονδύλια ύψους €850 εκατ. ευρώ
έχει εξασφαλίσει η Κύπρος για
την επταετία 2014-2020 από τα
Διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. Σε
συνδυασμό με την εθνική συνεισφορά, το ύψος των επενδύσεων για επιχειρήσεις, έργα υποδομής, απασχόλησης και κοινωνική ένταξης εκπαίδευση, ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ. Σελ. 3
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Απουσίασε η οικονομία από τις ευρωεκλογές, εδώ και αλλού
Στην Κύπρο, αλλά από ό,τι φαίνεται
και στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, η συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία απουσίαζε από
την προεκλογική εκστρατεία των
ευρωεκλογών. Οι αντιμαχόμενοι
ασχολήθηκαν είτε με τοπικά ζητήματα είτε με ευρύτερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε λαϊκιστές
και μη ή εθνικιστές και ευρωπαϊστές. Σε κάποιο βαθμό η απουσία
συζητήσεων και αντιπαραθέσεων
γύρω από την οικονομική προοπτική της Ευρώπης εξηγείται από
την πολύ περιορισμένη εξουσία
που έχει το Ευρωκοινοβούλιο γενικά και ειδικά σε τέτοια ζητήματα.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται οικονομικής εξουσίας. Το ακριβώς

αντίθετο συμβαίνει όπως εμφατικά
απέδειξε η επιβολή κατάσχεσης
καταθέσεων στην Κύπρο και η ένταξη χωρών των ευρωπαϊκού νότου
σε μνημόνια επιτήρησης. Μόνο
που η διογκούμενη αυτή εξουσία
βρίσκεται είτε σε μη εκλεγμένα
όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν είτε
σε άτυπα άρα μη ελεγχόμενα όργανα, όπως το Γιούρογκρουπ. Ο
Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν
Χάμπερμας περιέγραψε την κατάσταση αυτή με τη δήλωση ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται
σε ένα μετα-δημοκρατικό φορέα
εκτελεστικής εξουσίας.
Πέρα όμως από τη μεταφορά
εξουσιών σε τεχνοκρατικά και ανέλεγκτα όργανα, μπορεί κάποιος

να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα
ουσίας στον τρόπο που εφαρμόζονται οι οικονομικές πολιτικές
στην Ε.Ε. μετά την κρίση του 2008.
Η Ευρώπη κλίνει το μάτι στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο απορρύθμισης των αγορών, περιορισμού του
κοινωνικού κράτους και διεύρυνσης των οικονομικών ανισοτήτων.
Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει
ότι η Ευρώπη έχει να ανταγωνιστεί
χώρες με πολύ πιο σκληρές συνθήκες ως προς τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Το γεγονός όμως είναι ότι πολύς κόσμος νιώθει απογοητευμένος και αποκλεισμένος
από την ευημερία που περιγράφουν
οι στατιστικές με αποτέλεσμα είτε
να αδρανοποιείται μοιρολατρικά
είτε να τείνει ευήκοον ους προς

τις σειρήνες του λαϊκισμού και του
εθνικισμού. Οι διαχωριστικές γραμμές στις εκλογές αυτές που είχαν
έμμεσα να κάνουν με την ευρωπαϊκή οικονομία απέκτησαν ένα
απλοϊκό χαρακτήρα. Ο Μακρόν,
για παράδειγμα, δήλωσε ενσαρκωτής του ευρωπαϊκού ιδεώδους
ενάντια στους ευρωσκεπτικιστές,
λαϊκιστές και εθνικιστές. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι για τον περισσότερο κόσμο πολιτικοί, όπως
ο Μακρόν απλώς εξυπηρετούν τις
κυρίαρχες ελίτ και δεν έχουν κάτι
να πουν και να προσφέρουν στον
καθημερινό άνθρωπο. Με την ίδια
απλοϊκότητα η πολιτική επιθεώρηση Politico κατέταξε τα κόμματα
που διεκδίκησαν έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε φιλοευρω-
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παϊκά και ευρωσκεπτικιστικά, περιλαμβάνοντας στους ευρωσκεπτικιστές κόμματα, όπως το ισπανικό Ποδέμος που ζητούν μεταρρυθμίσεις και αλλαγή στο μοντέλο
λειτουργίας της Ε.Ε.
Απουσίασε, λοιπόν, η οικονομία
από τις ευρωπαϊκές εκλογές παρόλο
που πολλά σημαντικά θέματα είναι
απαραίτητο να αντιμετωπιστούν
σε ευρωπαϊκό και όχι απλώς εθνικό
επίπεδο. Θέματα, όπως η κλιματική
αλλαγή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η αυξανόμενη δύναμη
των μονοπωλίων ειδικά στον τομέα
της τεχνολογίας, η φοροαποφυγή
που κάνουν οι εταιρείες κολοσσοί,
η ψηφιοποίηση της οικονομίας και
την αντιμετώπιση του διαδικτυακού
εγκλήματος.
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Tου ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Πτήση χωρίς φτερά
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, παλιό
τραγούδι του μακαρίτη –σχετικά
πρόσφατα– Τομ Πέτι: «I’m learning to fly (but I aint’t got wings)»
(Μαθαίνω να πετάω/ μα δεν έχω
φτερά). Σε αυτό ακούγεται ο στίχος: «What goes up/ must come
down» (Ο,τι ανεβαίνει/ πρέπει και
να κατεβεί). Αυτονόητα πράγματα,
έτσι; Οχι και τόσο. Εχω στο μυαλό
μου την πολιτική – ή μάλλον τους
πολιτικούς. Οι οποίοι, άπαξ και
βρεθούν στην εξουσία, θεωρούν
δεδομένο, από ένα σημείο κι έπειτα έστω, ότι εξασφαλίζουν μονιμότητα δημοσίου υπαλλήλου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τυπικό παράδειγμα. Δεν είναι το μόνο φυσικά,
αλλά είναι το πιο πρόσφατο. Προτρέχουμε, θα πει κάποιος. Εκκρεμούν οι εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Πράγματι· σε κάθε περίπτωση
όμως, η διαφορά ανάμεσα στα
δύο κόμματα είναι εξαιρετικά μεγάλη και το χρονικό διάστημα πολύ μικρό για να κατορθώσει να
υπερκαλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις
σχεδόν δέκα μονάδες – και να
μπορέσει να σχηματίσει και κυβέρνηση. Αρα, υπό μία έννοια,
μιλάμε για πτώση, μετά την άνοδο
και, οπωσδήποτε, μιλάμε για τέλος
ενός κύκλου. Ετσι κι αλλιώς, τη
νύχτα της Κυριακής η αντίδραση
από Μαξίμου και Κουμουνδούρου
ήταν αυτή ύστερα από ήττα σε
εθνικές εκλογές και όχι ύστερα
από ήττα σε ευρωεκλογές: σοκ
και δέος. Πράγμα που μας επαναφέρει στον Αμερικανό τραγουδοποιό Τομ Πέτι: ό,τι ανεβαίνει
πρέπει κάποια στιγμή και να κατεβεί. Θεμελιώδης νόμος της ζωής,
από τον σύντομο βίο του κάθε
θνητού πλάσματος πάνω στη Γη,
από τους μεγάλους έρωτες μέχρι

την τέχνη, τις επιχειρήσεις και –
βέβαια– την πολιτική.
Το εκπληκτικό είναι πως όχι
μόνον ο κ. Τσίπρας, αλλά όλοι
σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί που
έχουν περάσει από την εξουσία
λειτουργούν σαν να την έχουν
παντρευτεί.
Αυτό έχει ένα παράδοξο: μπορεί
κατά το διάστημα που διατηρούν
την εξουσία οι πολιτικοί να δείχνουν ότι δεν την έχουν σίγουρη
και να σκαρφίζονται συνεχώς ένα
σωρό κόλπα για να την εξασφαλίσουν για το απώτερο μέλλον
(π.χ., αναθεώρηση Συντάγματος,
έλεγχος των ΜΜΕ, έλεγχος της Δικαιοσύνης, παροχολογία), όταν
όμως έρχεται η ώρα των εκλογών,
τότε είναι που λησμονούν το εφήμερο της εξουσίας (τουλάχιστον
σε μια δημοκρατία, να εξηγούμεθα): έχουν αποκοπεί τόσο ολοκληρωτικά από τον παλμό του κόσμου
και από την πραγματικότητα, που
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα
πέραν της εκλογικής νίκης απλώς
βρίσκεται εκτός της σκέψης τους.
Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εμαθε να πετάει ψηλά, για να μνημονεύσω
μια τελευταία φορά το τραγούδι
του Τομ Πέτι, αλλά μήπως δεν
έχει φτερά; Θέλω να πω, η γιγάντωσή του ήρθε πολύ απότομα και
ήταν απότοκη μιας συγκυρίας:
της κρίσης και της λαϊκής οργής
που αυτή έφερε. Βρέθηκε στον
αέρα και τώρα πρέπει να αποδείξει
ότι έχει όντως φτερά, κυρίως αν
ηττηθεί στις επικείμενες εκλογές
(που είναι και το πιο πιθανό), αν
δηλαδή όντως είναι ο μεγάλος
αριστερός πόλος που ορισμένοι
ισχυρίζονται ότι θα είναι στο μέλλον.
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Τρωτά σημεία
Τρεις οι βασικές ευπάθειες της χρηματοοικονο-

μικής σταθερότητας της Κύπρου σύμφωνα με
την Κεντρική. Τo υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι μειωμένες προοπτικές
κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και το
υπέρμετρο χρέος του εγχώριου μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα. Οι κίνδυνοι, καθιστούν
την οικονομία ευάλωτη, παρά το ότι το 2018 το
κυπριακό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ξέχασε, μάλλον, να βάλει στην έκθεσή της η Κεντρική την άμεση αποκατάσταση
των μισθών του δημοσίου που ζητούν οι συντεχνίες.

••••
Πετάγονται διαφημίσεις
Η δυστοκία των πωλήσεων των κινητών τηλε-

φώνων της Huawei μετά το πρόβλημα με τις κυρώσεις των ΗΠΑ δεν είναι πλέον φήμες. Γι’ αυτό
ξεπετάγονται συντεταγμένα διαφημίσεις της
Huawei από παραδοσιακά καταστήματα πώλησης
ηλεκτρονικών ειδών, πράγμα που δεν γινόταν
πριν όλο το κομφούζιο.

••••
Περί εργατικών διαφορών
Ανέστειλαν, προσωρινά τουλάχιστον, τα απερ-

γιακά μέτρα οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η εργατική διαφορά στον οργανισμό δεν
είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Προηγήθηκαν οι
απεργιακές κινητοποιήσεις των εκτάκτων και αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, ενώ κρίση
υποβόσκει και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Αιτία η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης,
αφού οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν στην επαναφορά μισθών, τα ωφελήματα, τον 13ο μισθό
και τα ταμεία προνοίας. Είναι αιτήματα που δεν
δέχεται η εργοδοτική πλευρά ούτε όταν αυτοί λέγονται ξενοδόχοι, ούτε όταν πρόκειται για εργολάβους οικοδομών.

••••
Άρχισαν τα αρνητικά
πρόσημα

«πιστόλι» οι τράπεζες.

Κέντρο κρουαζιέρων
χωρίς προβλήτες
Μπορεί τα πρόσημα στις τουριστικές αφίξεις να

αναμένονται φέτος αρνητικά, ωστόσο, στην υποκατηγορία τουρισμός κρουαζιέρας αναμένεται
από φέτος ότι θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω του,

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή ασφαλείας

Στις περιπτώσεις που το

Και μιλώντας για ξενοδόχους, ένα δίκιο το

έχουν να μη θέλουν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους με επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων, αφού η χρονιά, δεν είναι τουριστικά και η καλύτερη. Οι αφίξεις προμηνύονται
μειωμένες φέτος, όπως και τα έσοδα από τον
τουρισμό. Ήδη μια γεύση μας έδωσε το πρώτο
τρίμηνο του 2019. Υπολογίζονται σε €188,6 εκατ.
σε σύγκριση με €201,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας μείωση 6,2%.
Τον δε Μάρτιο ήταν χαμηλότερα κατά 12,2%. Δηλαδή €96,6 εκατ. σε σύγκριση με €110 εκατ. το
2018. Και ακόμα δεν είδαμε τι θα φέρει το καλοκαίρι.

••••

Κινητικότητα στη Νομική Υπηρεσία με το νομοσχέδιο του ΕΣΤΙΑ. Άντε και περιμένουν με το

κράτος θεωρεί πως η τιμή
που έχει διαμορφωθεί
στην αγορά για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία είναι υπερβολικά χαμηλή και
«άδικη» για τους προμηθευτές, τότε μπορεί να παρέμβει και να
καθορίσει κατώτατο όριο τιμής, το οποίο
φυσικά θα είναι ψηλότερο από την τιμή
ισορροπίας (αγοραία τιμή). Το κατώτατο
αυτό όριο τιμής ονομάζεται επίσης και τιμή ασφαλείας και αποτελεί την ελάχιστη
τιμή πώλησης του συγκεκριμένου αγαθού
ή υπηρεσίας στην αγορά.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School
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αφού περισσότερα κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν τα κυπριακά λιμάνια. Ο πληθυντικός στα
λιμάνια δεν είναι αυτό που ισχύει αλλά αυτό που
θα έπρεπε να ισχύει. Εκτός από τη Λεμεσό, οι άλλες πόλεις δεν έχουν τις υποδομές να δέχονται
κρουαζιερόπλοια. Πόσο αναχρονιστικό είναι
στην Κύπρο της ανάπτυξης, όπως συνηθίσαμε να
την αποκαλούμε, να δένει κρουαζιερόπλοιο
ανοικτά του λιμενίσκου και να μεταφέρονται οι
επιβάτες με μικρά πλοιάρια στη στεριά; Αυτό έγινε πρόσφατα στην περίπτωση του Christal Serenity και θα ξαναγίνει αφού δεν υπάρχουν υποδομές. Έστω μια προβλήτα. Έστω.

••••
Το «βέτο» των ναυτικών
πρακτόρων
Και μιλώντας για λιμάνια και μαρίνες, θυμηθή-

καμε ξανά το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας και
τη χιλιοειπωμένη ανάπτυξή του που πάει από
αναβολή σε αναβολή. Η προσφορά της ισραηλινής κοινοπραξίας υποβλήθηκε, αλλά ο χρόνος
που θα χρειαστεί για να προχωρήσουν από τις
συμφωνίες στην πράξη, παραμένει άγνωστος.
Άγνωστος παραμένει επίσης ο ρόλος των ναυτικών πρακτόρων στην υπόθεση που φαίνεται να
επιχειρούν ξανά να μπλοκάρουν τη διαδικασία.
Τώρα ζητούν να συμμετέχουν στην κοινοπραξία
που θα αναλάβει την ανάπτυξη του λιμανιού. Κύριοι, ανησυχείτε για το εμπορικό μέλλον του λιμανιού, αναλογιστήκατε καθόλου για το παρόν
του;

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Νέες προκλήσεις στην τουριστική βιομηχανία
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Η πρόσφατη δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά και η
ενσωμάτωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού σε αυτό φέρνει
ομολογουμένως νέες εξελίξεις αλλά
και προκλήσεις στα ζητήματα που
αφορούν το τουριστικό προϊόν της
Κύπρου. Η μελέτη σχετικά με την
Εθνική Στρατηγική Τουρισμού για
τη χώρα μας μιλάει για 4,8 εκατομμύρια τουρίστες με ορίζοντα το 2030.
Αυτός ο στόχος μπορεί να καταστεί
εφικτός, αν αναλογιστούμε τους
αριθμούς των επισκεπτών που φιλοξενούνται κάθε χρόνο σε γειτονικές και ανταγωνιστικές μας χώρες.
Θα πρέπει, ωστόσο, να τεθεί το ερώτημα κατά πόσο μας ενδιαφέρει περισσότερο – και αποκλειστικά- η ποσότητα ή η ποιότητα του τουριστικού
μας προϊόντος.
Αυτό το ερώτημα φαίνεται να
έχει προβληματίσει εξίσου και άλλες
τουριστικές περιοχές που άρχισαν
να ανησυχούν με την άφιξη του μαζικού τουρισμού, του γνωστού over
tourism, βάζοντας φραγμούς στον
αυξανόμενο αριθμό αφίξεων, όπως
συνέβη για παράδειγμα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Στο νησί αυτό
των Βαλεαρίδων έχει απαγορευτεί
το αλκοόλ για κάποιες ώρες και αντί
του γνωστού Happy Hour, κατά τη
διάρκεια του οποίου τα αλκοολούχα
ποτά προσφέρονται σε ειδικές τιμές,
προωθείται το Unhappy Hour και
αντίστοιχα τα μη αλκοολούχα ποτά,
σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα
«Die Welt». Ο μαζικός τουρισμός,
όπως επικαλείται η εφημερίδα «Die
Welt», καταστρέφει την ποιότητα
ζωής τόσο των πόλεων όσο και των
ίδιων των πολιτών. Το 1950 καταγράφηκαν 25 εκατομμύρια τουρίστες

παγκοσμίως, ενώ σήμερα ο αριθμός
έφτασε τα 1,3 δισεκατομμύρια. Η
Ευρώπη προσελκύει το 51% της τουριστικής κίνησης και αποτελεί τον
πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Το 2030 οι τουρίστες αναμένεται να
φτάσουν τα 1,8 δισεκατομμύρια παγκοσμίως και σίγουρα η Κύπρος θα
επωφεληθεί από αυτή την αύξηση.
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η βελτίωση της οικονομίας της Κίνας και
της Ινδίας, δύο αγορές οι οποίες
έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και
γι’ αυτό θα πρέπει να τις προσέξουμε,
δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες
για ταξίδια.
Η αυξανόμενη τάση που παρατηρείται για γνωριμία άλλων πολιτισμών έχει ακόμη αρνητικό αντίκτυπο εξαιτίας της υπερεπισκεψιμότητας κάποιων αξιοθέατων, όπως
είναι ο Πύργος του Άιφελ, η παραλία
Maya Bay στην Ταϋλάνδη και αρκετοί προορισμοί στην Ελβετία, τη
Βενετία, το Ντουμπρόβνικ και το

Άμστερνταμ, όπου ο «υπερτουρισμός» πνίγει τις πόλεις, προκαλώντας
αντιδράσεις από τους κατοίκους. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο οι μεγάλοι
τουριστικοί προορισμοί προσπαθούν
να διασκορπίσουν και να διαμοιράσουν τους τουρίστες και εκτός των
αστικών κέντρων, π.χ. στα περίχωρα
και στην επαρχία για αποφυγή της
μαζικής συγκέντρωσης στις πόλεις.
Πρόκειται για την τακτική του λεγόμενου «spreading» που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Κύπρο, προωθώντας την ενδοχώρα και
την επαρχία.
Σίγουρα εμείς στην Κύπρο δεν
μπορούμε να φτάσουμε τον αριθμό
των τουριστών που επισκέπτονται
τις Βαλεαρίδες Νήσους κάθε χρόνο,
αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τη
θέση της Κύπρου ως αειφόρου προορισμού στον χάρτη της τουριστικής
βιομηχανίας. Για να καταστεί βέβαια
η Κύπρος ένας αειφόρος-ολόχρονος
τουριστικός προορισμός θα πρέπει

αρχικά να απευθύνεται σε όλες τις
κατηγορίες τουριστών που ευελπιστούν να βρουν στον τόπο μας αυτό
το ξεχωριστό στοιχείο, το διαφορετικό και ιδιαίτερο, που δεν βρίσκουν
εύκολα σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Προκειμένου να πετύχουμε κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να
προωθήσουμε την εμπειρία στην
ενδοχώρα, στις πεδιάδες, στα βουνά,
στις κοινότητες και στα χωριά που
διακρίνονται για τα παραδοσιακά
τους γνωρίσματα, δίνοντας έμφαση
στα αυθεντικά κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα.
Οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, ενός τουρισμού ασφαλέστατα πιο ακριβού, προωθούν με
βεβαιότητα την παράδοση και τον
πολιτισμό της χώρας μας, εφόσον
δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη
να βιώσει μία μοναδική εμπειρία,
να αποτελέσει μέρος του κοινωνικού
συνόλου και να καταστεί έτσι «πλουσιότερος» στο ταξίδι του. Τον «πλούτο» του επισκέπτη μπορούν να ενισχύσουν οι επισκέψεις στο παραδοσιακό μανάβικο, στο αρτοποιείο
και στη Λαϊκή Αγορά, σε χώρους
δηλαδή, όπου θα αισθανθεί μέρος
του τοπικού πληθυσμού. Οι επισκέπτες θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι να περπατήσουν στα στενά
δρομάκια, να παρατηρήσουν, να
μιλήσουν με τους κατοίκους και να
καταλήξουν σε παραδοσιακά καφενεία και εστιατόρια. Η Κύπρος
θα πρέπει, λοιπόν, να προβάλει την
αυθεντική της κουλτούρα και παράδοση, η οποία κρύβεται σε κάθε
γωνιά του νησιού μας.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι
δήμαρχος Δερύνειας.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η JP Morgan ετοιμάζεται να έρθει Κύπρο
Προχωρημένες οι διαδικασίες για να συμπληρωθεί η «τριπλέτα» των ανταποκριτριών τραπεζών με τις Citibank και New York Mellon
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι πιέσεις στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα που έχουν ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια και η εφαρμογή
σειράς μέτρων φαίνεται να έφεραν
αποτέλεσμα και οι τράπεζες που
λειτουργούν ως ανταποκρίτριες
των κυπριακών τραπεζών για συναλλαγές σε δολάριο αναμένεται
από δύο να γίνουν τρεις. Ο λόγος
για την αμερικανική JPMorgan Chase & Co, με την οποία οι διαδικασίες για να γίνει η τρίτη ανταποκρίτρια τράπεζα συναλλαγών σε
δολάριο είναι προχωρημένες. Με
τρεις ανταποκρίτριες τράπεζες το
ρίσκο των συναλλαγών θα μοιράζεται διά τρία και όχι διά δύο όπως
γίνεται τώρα, αφού όλες τις συναλλαγές με το δολάριο τις εξυπηρετούν οι Citibank και η The Bank
of New York Mellon. Η Κύπρος παρέμεινε μόνο με δύο μεγάλες ανταποκρίτριες τράπεζες αφότου τέθηκαν πολύ αυστηρά πρότυπα τα
τελευταία χρόνια και έτσι το κόστος
της παρουσίας ακόμα περισσοτέρων στη χώρα δεν συμβάδιζε με
το κόστος της συμμόρφωσης και
τα οφέλη που αποκόμιζαν από τη
μικρή πίτα της Κύπρου. Υπενθυμίζεται πως κατά το 2013 ως ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο
λειτουργούσε και η γερμανική Deutsche Bank. Όμως, τα τελευταία
χρόνια η χώρα προχώρησε σε αρκετές τομές συμμόρφωσης και έτσι
μετά την New York Mellon που συνόδεψε την Citibank η Κύπρος και
με την JPMorgan θα αποκτήσει
ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» στον τομέα των συναλλαγών με το δολάριο.

συνεχή προσπάθεια των φορέων
για διαφήμιση της χώρας, ο πυρήνας του Σχεδίου ήταν άλλος. Γνώστες του όλου εγχειρήματος ανέφεραν στην «Κ» πως το βασικό
αφήγημα του προφίλ της εκστρατείας ήταν να αυξηθεί ο αριθμός
των ανταποκριτριών τραπεζών
στην Κύπρο. Εξήγησαν ότι μετά
από ανάλυση ειδικών συμβούλων
–και πριν από την εκκίνηση του
πρότζεκτ το 2017– ανακάλυψαν
πως η αντίληψη του κινδύνου της
χώρας δεν ήταν καλή λόγω και εκτιμούσαν πως υπήρχαν ζητήματα
της χώρας με το ξέπλυμα (money
laundering). Μετά τις επισκέψεις
στις χώρες του εξωτερικού, λοιπόν,
η αντίληψη του κινδύνου της χώρας
έπεσε δραματικά (Perception of
risk).

Μικρό μέγεθος

Η JPMorgan είναι ένα από τα παλαιότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η εξίσωση των ανταποκριτριών
τραπεζών ενός κράτους έχει πάντα
παρονομαστή το πόσο «καθαρό»
είναι το τραπεζικό σύστημα της
χώρας και πόσα μέτρα έχει υιοθετήσει για την αντιμετώπιση του
ξεπλύματος μαύρου χρήματος και
για την εξεύρεση ύποπτων συναλλαγών. Έτσι, ενώ η Κύπρος έχει
υιοθετήσει όλα τα διεθνή πρότυπα
συμμόρφωσης με τα γνωστά αποτελέσματα κλεισίματος λογαριασμών, τα τελευταία δύο κυρίως
χρόνια θέλησε να διαφημίσει τις
ενέργειες που έχει προβεί. Έτσι,
με επικεφαλής την Κεντρική Τρά-

πεζα και σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα, το Υπουργείο Οικονομικών και τον νομικό οίκο Pillsbury Winthrop παρουσίασαν στο
εξωτερικό τις νέες νομοθεσίες, που
υιοθετήθηκαν, την εφαρμογή κυρώσεων και άλλα συναφή. Απώτερος σκοπός ήταν να σταλεί το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει ενώπιόν
της προβλήματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όπως έχει πολλάκις
κατηγορηθεί και είναι χώρα που,
όπως είχε αναφέρει και ο υπουργός
Οικονομικών σε δηλώσεις του στο
εξωτερικό, «ας προσπαθήσει να
ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην

Κύπρο όποιος εκτιμά πως είναι εύκολο και δίχως ελέγχους».
Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα κλείσει η συμφωνία μεταξύ κυπριακών τραπεζών
και JPMorgan δεν είναι δυνατό να
συγκεκριμενοποιηθεί. Υπάρχουν
εσωτερικές διαδικασίες της δεύτερης από τα τμήματα συμμόρφωσης (compliance) και της διαχείρισης των κινδύνων (risk commitees)
της τράπεζας που επηρεάζουν χρονικά τη διαδικασία.

Ο πυρήνας της προσπάθειας
Εκτός από την επί δύο χρόνια

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ
των δύο μεγάλων ξένων τραπεζών
υπάρχουν και άλλες τράπεζες που
προσφέρουν κάποια κομμάτια υπηρεσιών σε τράπεζες της Κύπρου
όσον αφορά συναλλαγές σε δολάριο, ωστόσο όχι σε πλήρη βαθμό.
Επίσης, δεν θα γίνει εφικτό ποτέ
να έρθουν πέντε μεγάλες ανταποκρίτριες τράπεζες για συναλλαγές
με δολάριο λόγω του μεγέθους της
χώρας και η έλευση μιας τρίτης
μπορεί να χαρακτηριστεί ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό γεγονός
για τη χώρα.

Αποτελεσματικές διαδικασίες
Από την αντίπερα όχθη, μηνύματα προς τα εγχώρια τραπεζικά
ιδρύματα απέστειλε ο διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύ-

πρου Κωνσταντίνος Ηροδότου, λέγοντας πως πρέπει τα εγχώρια κυπριακά ιδρύματα να επενδύσουν
στην εκπαίδευση του προσωπικού
τους, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά
να μειωθούν και οι όποιες αρνητικές
επιπτώσεις δημιουργούνται σε νόμιμες συναλλαγές. Σημείωσε πως,
λόγω των καθυστερήσεων του ελέγχου των συναλλαγών από τις εγχώριες τράπεζες, έχει παρατηρηθεί
το φαινόμενο νομίμων συναλλαγών
να φεύγουν από τη χώρα και να
διενεργούνται μέσω τραπεζών άλλων χωρών. Αναμένεται η Κεντρική
Τράπεζα να αναλάβει πρωτοβουλία
ώστε να βρεθεί τρόπος για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθυστέρησης των ελέγχων, πρωτοβουλία όμως που δεν είναι εις θέση να
ανακοινωθεί στο παρόν στάδιο.

Ο κολοσσός JP Morgan
Η JPMorgan είναι ένα από τα
παλαιότερα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η λειτουργία της χρονολογείται
200 χρόνια και πλέον είναι ηγέτιδα
εταιρεία παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 αγορές και απασχολεί πάνω από
250.000 υπαλλήλους. Ασχολείται
με την επενδυτική τραπεζική, τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, την εμπορική τραπεζική, την
επεξεργασία χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Ευρωπαϊκή ένεση 870 εκατ. ευρώ από το 2021
Περισσότερα τα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. για την επόμενη επταετία, λέει στην «Κ» ο κ. Χρίστος Πατσαλίδης
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μέχρι τέλος του 2018 η Κύπρος κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη
θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη,
σε σχέση με τους ρυθμούς απορρόφησης των κονδυλίων από τα Ταμεία
της Πολιτικής Συνοχής. Πρόκειται
για εξαιρετικές επιδόσεις παρά το
γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως
αναφέρει ο κ. Χρίστος Πατσαλίδης,
αναπληρωτής γενικός διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και
Ανάπτυξης. Για την επταετία 20142020 έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια
ύψους 850 εκατ. ευρώ, ενώ για την
επόμενη επταετία 2021-2027 η οικονομική ενίσχυση αναμένεται αυξημένη και υπολογίζεται γύρω στα
870 εκατ., ευρώ. Τα χρήματα αυτά
αξιοποιούνται μεταξύ άλλων σε έργα
για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, έργα για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, έργα για ενίσχυση
της έρευνας και καινοτομίας, προώθηση της απασχόλησης και εκπαίδευσης, καθώς και έργα κοινωνικής
ένταξης.
–Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και πού στοχεύουν;
–Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία είναι το μέσο με το οποίο εφαρμόζεται η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει
στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
των περιφερειών των κρατών μελών
και συμβάλλει στην αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση. Μέσω των Ταμείων αυτών
χορηγούνται κονδύλια προς τα κράτη
μέλη για μια επταετία, για να συγχρηματοδοτήσουν έργα στη βάση
ιεραρχημένων προτεραιοτήτων και
αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, τα Ταμεία αυτά αποτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτεί έργα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
έργα εξοικονόμησης ενέργειας, έργα
για ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, αστικά έργα. Επίσης, το








Κονδύλια ύψους €850
εκατ. έχει εξασφαλίσει η
Κύπρος για την επταετία
2014-2020. Σε συνδυασμό με την εθνική συνεισφορά, το ύψος των
επενδύσεων για επιχειρήσεις, έργα υποδομής,
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης ανέρχεται 1 δισ.
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το οποίο συγχρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής
στους τομείς του περιβάλλοντος και
μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο συγχρηματοδοτεί έργα για προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και έργα για κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Υπάρχει επιπλέον η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ), η οποία συγχρηματοδοτεί έργα για προώθηση της απασχόλησης των νέων, και το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Άπορους (ΤΕΒΑ).
–Τι κονδύλια έχει εξασφαλίσει η
Κύπρος για την τρέχουσα επταετία;
–Για την επταετία 2014-2020 έχουν
εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους €850
εκατ., ενώ εάν συνυπολογιστεί σ’
αυτά η απαιτούμενη εθνική συνεισφορά, το συνολικό ποσό που θα
επενδυθεί σε διάφορους τομείς ανέρχεται περίπου στο €1,0 δισ.
–Πώς συμβάλλουν τα Ταμεία αυτά
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών και στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας; Μπορείτε
να δώσετε κάποια απτά παραδείγματα σημαντικών έργων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην
Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση
των Ταμείων αυτών;
–Με τη συγχρηματοδότηση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων
έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα, τα

Μέσω της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών Ταμείων έχουν

ενισχυθεί περίπου 2.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 1.000 είναι νέες.
οποία έχουν επιφέρει σημαντικά
αποτελέσματα στη χώρα μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουν ενισχυθεί
περίπου 2.000 επιχειρήσεις (εκ των
οποίων 1.000 είναι νέες επιχειρήσεις),
200.000 πολίτες επωφελούνται από
έργα σε αστικές περιοχές, 50.000 πολίτες εξυπηρετούνται από τα αποχετευτικά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί, 700 νοικοκυριά έχουν
λάβει ενίσχυση για μέτρα ενεργειακής
αναβάθμισης και περισσότεροι από
10.500 άνεργοι έχουν τοποθετηθεί
σε θέσεις εργασίας. Ως χειροπιαστά
παραδείγματα αναφέρονται τα ακόλουθα έργα:
• Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
«Στέλιος Ιωάννου».
• Σχέδια Χορηγιών στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα για
εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και Σχέδια Χορηγιών
για νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα.
• Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως η
διαδικτυακή πλατφόρμα του Τμή-

ματος Κτηματολογίου και το σύστημα
πληροφορικής για τη λειτουργία του
ΓεΣΥ.
• Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακή
αναβάθμιση στις κατοικίες και στις
επιχειρήσεις.
• Έργα για προστασία της διάβρωσης των ακτών με την κατασκευή
κυματοθραυστών.
• Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Κόσιη και το Πεντάκωμο, καθώς και Δικτύου Πράσινων Σημείων παγκύπρια.
• Επέκταση και αναβάθμιση του
λιμανιού της Λεμεσού και κατασκευής
δρόμου πρωταρχικής σημασίας που
ενώνει το λιμάνι με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.
• Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης με δωρεάν προγράμματα
ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης σε περίπου
100 σχολικές μονάδες παγκύπρια.
• Έργα αστικής ανάπτυξης σε
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, όπως η αποκατάσταση του Δημοτικού θεάτρου στη Λευκωσία, το

Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό,
η ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα και
η αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς στην Πάφο.
–Τι κονδύλια αναμένεται να λάβει
η Κύπρος μετά το 2020;
–Όσον αφορά στη νέα χρηματοδότηση που θα λάβει η Κύπρος για
την επόμενη επταετία, δηλαδή για
το 2021-2027, ακόμα συζητείται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ο προϋπολογισμός
της Ένωσης, αλλά στην πρόταση
που υπάρχει τώρα στο τραπέζι η Κύπρος αναμένεται να λάβει περίπου
€870 εκατ. Το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη
το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός
της Πολιτικής Συνοχής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έχει δεχτεί σημαντική μείωση.
–Πώς εμπλέκεται η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
στη διαδικασία αξιοποίησης των
Ταμείων;
–Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και
Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) λόγω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που έχει
αποκτήσει διαχρονικά από την ενασχόληση με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου στην Ε.Ε. και
τις γνώσεις που διαχρονικά υπάρχουν
για άλλα θέματα που σχετίζονται με
την Ε.Ε. (ως το πρώην Γραφείο Προγραμματισμού), έχει οριστεί ως Εθνική
Αρχή Προγραμματισμού και Διαχειριστική Αρχή για την Πολιτική Συνοχής και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
Ταμεία στην Κύπρο αντίστοιχα. Στο
πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση
ΕΠΣΑ έχει τη συνολική ευθύνη διαπραγμάτευσης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε., του
νομοθετικού πλαισίου για την Πολιτική Συνοχής, καθώς και των πολυετών Προγραμμάτων που ετοιμάζονται
για αξιοποίηση των πόρων που κατανέμονται στην Κύπρο, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ως Διαχειριστική Αρχή,
έχει την ευθύνη συντονισμού των
εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό
επίπεδο για την έγκριση και αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων και έργων.

Καθυστερήσεις στα έργα

–Ποιες είναι οι διαδικασίες ελέγχου
για τον τρόπο αξιοποίησης αυτών
των κονδυλίων;
–Οι διαδικασίες ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων ορίζονται ρητώς
από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και
καλύπτουν όλα τα στάδια του συστήματος που θεσπίστηκε για την
διαχείριση, παρακολούθηση και τον
έλεγχο των κονδυλίων. Ειδικότερα,
οι έλεγχοι που ασκούνται καλύπτουν,
μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που
ακολουθούνται για την επιλογή των
συγχρηματοδοτούμενων έργων, τη
συμμόρφωση τους με τις σχετικές
εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες
και κανονισμούς, την υλοποίηση του
φυσικού τους αντικειμένου, καθώς
και την οικονομική τους διαχείριση
και εκτέλεση.
–Έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις
στην υλοποίηση έργων τα οποία
υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία;
–Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για παρακολούθηση και
έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων
έργων είναι σύνηθες φαινόμενο να
παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια
της υλοποίησης τους. Σοβαρές καθυστερήσεις που έχουν προκύψει,
σχετίζονται κυρίως με τις διαδικασίες
δημοσίων προσφορών, δικαστικές
διαφορές στο πλαίσιο συμβολαίων
εκτέλεσης έργων κ.λπ.
Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνονται
όλα τα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει απώλεια
πόρων από τα διαθέσιμα κονδύλια.
Σημειώνεται ότι παρόλο τις μικρές
καθυστερήσεις που παρατηρούνται,
η Κύπρος κατάφερε μέχρι το τέλος
του 2018 και εξασφάλισε την πρώτη
θέση ανάμεσα στις 28 χώρες κράτη
μέλη σε ρυθμούς απορρόφησης για
τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.
Αναμένεται ότι οι ρυθμοί υλοποίησης
θα είναι τέτοιοι για να εξασφαλιστεί
η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση
και των υπόλοιπων διαθέσιμων κονδυλίων μέχρι και το τέλος της περιόδου υλοποίησης των Προγραμμάτων 2014-2020 (τέλος του 2023)
www.structuralfunds.org.cy.
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Βάζει πλώρη για κρουαζιέρες η Κύπρος
Αλλάζει το κλίμα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περισσότερα τα δρομολόγια 2019 και 2020
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

οποία παρουσίαζε μόνο η Κύπρος
αλλά γενικότερα της Ανατολικής
Μεσογείου, αφού ο ουσιαστικός
λόγος της μείωσης ήταν η γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής. Το
τελευταίο διάστημα άρχισε να ανακάμπτει. Άρα και η ανάκαμψη του
τουρισμού κρουαζιέρας είναι χαρακτηριστικό το οποίο καταγράφεται για όλη την περιοχή. Μάλιστα
η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας Ευρώπης, κάνει λόγο για προοπτική
του αυτού του είδους τουρισμού
στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξίζει
να αναφερθεί ότι το 2018, οι επιβάτες που ταξίδεψαν στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου ανήλθαν στις 746 χιλιάδες, αριθμός αυξημένος κατά 8,5% σε σχέση με
το 2017. Σε διεθνές επίπεδο εκτιμάται ότι 30 εκατομμύρια τουρίστες

Όταν από τα τέσσερα εκατομμύρια
των τουριστικών αφίξεων το 2018,μόλις οι 62 χιλιάδες αντιστοιχούν σε
επιβάτες κρουαζιέρας, ή ποσοστό
1,55%, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε
να μιλάμε για δυναμική του τουρισμού κρουαζιέρας στο συνολικό
τουριστικό προϊόν της Κύπρου.
Ως εκ τούτου ο στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού, ώστε να καθιερωθεί η Κύπρος κέντρο κρουαζιέρων στην Ανατολική Μεσόγειο,
δεν έχει πολλά περιθώρια να επιτευχθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, το
σκηνικό στον τουρισμό κρουαζιέρας,







Αυξάνονται οι αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων στο
λιμάνι Λεμεσού. Τέσσερις εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι στα δρομολόγια του 2019-2021
έχουν εντάξει και τη
Λεμεσό.
ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο,
καταγράφει σημάδια ανάκαμψης.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της
Κύπρου, ιδιαίτερα θετικά αποτιμάται
το ενδιαφέρον εταιρειών κρουαζιέρας για να εντάξουν τη χώρα, και
συγκεκριμένα το λιμάνι Λεμεσού,
στα δρομολόγιά τους. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η εταιρεία Salamis
Cruises πραγματοποιεί περίπου
τριάντα αναχωρήσεις κατά την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου, με προορισμούς κυρίως στα ελληνικά νησιά
και το Ισραήλ. Είναι ήδη γνωστές
οι περιπτώσεις της Celestyal Cruise,
αλλά και της TUI, οι οποίες, φαίνεται
να σηματοδότησαν την απαρχή μιας
νέας σελίδας για τον κλάδο και να
συνδέουν ξανά την Κύπρο με Αίγυπτο και Ισραήλ. Ένα από τα δρομολόγια της Celestyal (Seven Days- th-








Το 2018 έφτασαν στην Κύπρο 62 χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το 2019, αφού έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των προ-

σεγγίσεων πλοίων στο λιμάνι Λεμεσού.
ree continents), το οποίο ξεκινά τον
Δεκέμβριο του 2019, θα έχει αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά, θα προσεγγίζουν το λιμάνι της Λεμεσού,
και ακολούθως θα κατευθύνονται
σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Τουρκία.
Πέντε δρομολόγια προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο από τις
2 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του 2019,
ενώ άλλα πέντε δρομολόγια τον
Μάρτιο, τον Νοέμβριο και τέσσερα
τον Δεκέμβριο του 2020. Από τον
Νοέμβριο του 2019, ξεκινούν δρομολόγια και τα κρουαζιερόπλοια του
ταξιδιωτικού κολοσσού TUI, στο
πλαίσιο αξιοποίησης του προγράμματος fly stay and cruise. Αφετηρία
των κρουαζιέρων θα είναι το λιμάνι
Λεμεσού. Σημειώνεται ότι η Marella
Cruises, μέλος του ομίλου TUI, έχει
ανακοινώσει 13 νέα δρομολόγια από

τη Λεμεσό για τη χειμερινή περίοδο
2019/2020. Εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες κρουαζιέρες θα προσελκύσουν 19 χιλιάδες τουρίστες. Από
την πλευρά του το αρμόδιο Υφυπουργείο βασίζεται στο πρόγραμμα,
αλλά και γενικότερα στον θαλάσσιο
τουρισμό, στον οποίο βλέπει προοπτικές προσέλκυσης επιπρόσθετου
τουρισμού.

περίληψη του λιμανιού Λεμεσού
στα δρομολόγιά τους. Για παράδειγμα, η Fred Olsen Cruise Lines η οποία
έχει συμπεριλάβει στα νέο της πρόγραμμα δρομολόγια από και προς
της Λεμεσό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εταιρείας, η περίοδος
κρουαζιέρας διαρκεί από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του
2021.

Νέες εταιρείες

Αναμένονται 93 αφίξεις

Το ενδιαφέρον εταιρειών δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις της Celestyal και της TUI. Σύμφωνα με
πληροφορίες από το περιβάλλον της
DP World, διαχειρίστριας εταιρείας
του λιμανιού Λεμεσού αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες
διεργασίες και διαβουλεύσεις με
εταιρείες του εξωτερικού για συμ-

Με αυτά τα δεδομένα, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναμένει σημαντική αύξηση των επιβατών
κρουαζιέρας το 2019, αφού βλέπει
να ανεβαίνει ο αριθμός των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλοιων
στο λιμάνι Λεμεσού το 2019. Συγκεκριμένα από τα είκοσι κρουαζιερόπλοια που προσέγγισαν το λιμάνι

Λεμεσού το 2018, αναμένεται ότι
31 κρουαζιερόπλοια θα το προσεγγίσουν το 2019, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει στα 37 για το 2020.
Στοιχεία της DP World, αναφέρουν ότι το 2018 καταγράφηκαν στο
λιμάνι Λεμεσού συνολικά 68 αφίξεις.
Τριάντα έξι αφορούσαν πλοία που
χρησιμοποίησαν το λιμάνι για σκοπούς διέλευσης (transit calls) και 32
ως αφετηρία της διαδρομής τους
(home port calls). Το 2019 ο αριθμός
των αφίξεων αυξάνεται, και αναμένονται περίπου 93 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων με τις 53 να αφορούν
διαμετακομιστικό σταθμό και τις 40
αρχικής επιβίβασης/αποβίβασης.

Ανακάμπτει η Αν. Μεσόγειος
Η μείωση στον αριθμό των
κρουαζιέρων δεν ήταν εικόνα την

Στα 30 εκατ. ο παγκόσμιος τουρισμός κρουαζιέρας το 2019, αριθμός
αυξημένος κατά 5% σε
σχέση με τα 28,5 εκατ.
το 2018.
θα ταξιδέψουν με κρουαζιερόπλοιο
το 2019, αριθμός το οποίο αποτελεί
5% αύξηση συγκριτικά με το 2018.
Ενδιαφέρον συγκεντρώνει πάντως
η αναφορά της η Διεθνής Ένωση
Κρουαζιέρας Ευρώπης για τον ρόλο
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Στην έκθεση της για το 2019, επισημαίνεται συγκεκριμένα ότι οι
φωτογραφίες στο Instagram, δημιουργούν μια τάση για περισσότερα ταξίδια. Από την στιγμή που
το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο πλέον
εν πλω, οι ταξιδιώτες έχουν την
δυνατότητα να ανεβάζουν σε πραγματικό χρόνο τις φωτογραφίες από
τα ταξίδια τους. Αυτό είναι κάτι
που θεωρείται ότι καθιστά πλέον
τις κρουαζιέρες ελκυστική επιλογή
διακοπών και για τη γενιά των millenials.

Προειδοποιούν την Ελλάδα οι μεγάλοι όμιλοι κρουαζιέρας
Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Την ανάγκη ανάπτυξης νέων προορισμών, διαχείρισης των υπαρχόντων και αντιμετώπισης του φαινομένου του υπερτουρισμού σε δημοφιλείς για την κρουαζιέρα τοποθεσίες, όπως η Σαντορίνη ή η Μύκονος,
έθιξαν οι εκπρόσωποι των μεγάλων
διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας στο







Εντοπίζουν σοβαρά γεωπολιτικά προβλήματα,κορεσμό προορισμών και έλλειψη νέων.
πλαίσιο του 5ου Posidonia Sea Tourism Forum. Παράλληλα έκρουσαν
τον κώδωνα του κινδύνου για την
αστάθεια που εξακολουθεί να παρατηρείται στην περιοχή, ειδικά σε
σχέση με την Τουρκία.
Ο M. Nestour, αντιπρόεδρος ανάπτυξης της Carnival Corporation,
μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες
κρουαζιέρας παγκοσμίως, ανέφερε
το ζήτημα της ανυπαρξίας αποτελεσματικού συστήματος berth al-

location στους νησιωτικούς προορισμούς (προγραμματισμού και
ισοκατανομής, δηλαδή, των αφίξεων), αλλά και την αδυναμία της χώρας να αναδείξει νέους προορισμούς
που θα μπορούσαν να στηρίξουν
δρομολόγια μεγάλων πλοίων μόνο
στα ελληνικά νερά, αφού η Τουρκία
παραμένει σε σχετικά χαμηλή ζήτηση.
Διπλωματική αλλά ανησυχητική,
για άλλους λόγους, ήταν και η τοποθέτηση του C. Darr, εκτελεστικού
αντιπροέδρου του Ομίλου MSC, ενός
άλλου κολοσσού της κρουαζιέρας:
«Μας αρέσει πραγματικά αυτή η περιοχή (σ.σ. της Ανατολικής Μεσογείου), που ξεχωρίζει για το φυσικό
κάλλος σε συνδυασμό με τον πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο της,
ωστόσο έχουμε επίγνωση και ορισμένων γεωπολιτικών προκλήσεων
που εξακολουθούν να μας κρατούν
μακριά από την τουρκική αγορά,
τουλάχιστον για τώρα», δήλωσε. Και
συμπλήρωσε πως «η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη
περιοχή, με τη γεωπολιτική αστάθεια
στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες περιοχές, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δραστηριοποίηση των εται-

«Δεδομένης της γεωπολιτικής έντασης, δεν είμαστε ακόμη πεπεισμένοι ότι
θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μας να μεταφέρουμε τους επιβάτες μας στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο εκπρόσωπος της MSC στην τοποθέτησή του στο 5ο Posidonia Sea Tourism Forum.

ρειών κρουαζιέρας. Δεν είμαστε ακόμη πεπεισμένοι ότι θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μας να μεταφέρουμε
τους επιβάτες μας σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη των τουριστών, η οποία
έχει υποστεί πλήγμα λόγω των γεγονότων στην περιοχή», πρόσθεσε.
Σύμφωνα πάντως με τον Airam
Diaz Pastor, πρόεδρο της Ενωσης
Λιμένων MedCruise, η Ελλάδα και
ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου θα επωφεληθούν σημαντικά από την προβλεπόμενη αύξηση κατά 22,2% του αριθμού επιβατών και κατά 19,8% των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το
σύνολο της περιοχής της Μεσογείου
το 2019.
Αν και οι εκτιμήσεις των εταιρειών
και των στελεχών της αγοράς είναι
πως σταδιακά οι αφίξεις ξένων επισκεπτών κρουαζιέρας μπορεί να αυξηθούν, αρχής γενομένης από φέτος,
παραμένει αναπάντητο το πάγιο
ερώτημα κατά πόσον ο τρόπος με
τον οποίο η κρουαζιέρα γίνεται στην
Ελλάδα προσδίδει στην οικονομία
και στις τοπικές κοινωνίες ένα συνολικά θετικό ή αρνητικό πρόσημο.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με μελέτη της διαNEOσις, το 17% περίπου
των αφίξεων της ευρωπαϊκής αγοράς
γίνεται σε περίπου 40 ελληνικά λιμάνια. Ομως, το μερίδιο της χώρας
σε έσοδα δεν ξεπερνά το 4% για το
έτος αναφοράς. Πόσο όμως κοστίζουν οι υποδομές και οι υπηρεσίες
που απασχολούν; Και πόσο επιβαρύνονται οι προορισμοί περιβαλλοντικά αλλά και σε όχληση; Επιπλέον, η κρουαζιέρα στην Ελλάδα
δεν αποδίδει. «Η κρουαζιέρα φέρνει
το 10% των τουριστών που έρχονται
κάθε χρόνο, αλλά μόνο το 3% των
συνολικών τουριστικών εσόδων»,
επισημαίνει χαρακτηριστικά η έρευνα της διαNEOσις. Σε κάποια μέρη,
όμως, με προεξάρχουσα τη Σαντορίνη, τα προβλήματα που δημιουργεί
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο
και αναφέρονται ως διεθνή παραδείγματα υπερτουρισμού. Αλλά εκεί
το σύστημα berth allocation, που
πρέπει να κατανέμει τις αφίξεις πλοίων μέσα σε κάθε μέρα, εβδομάδα
και σεζόν, λειτούργησε πέρυσι πιλοτικά και πλέον έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί, ανέφεραν στο περιθώριο
του φόρουμ πηγές με άμεση εμπλοκή
στο εν λόγω σύστημα.
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Το ΓεΣΥ θα επηρεάσει τον ασφαλιστικό τομέα
Οι εργοδότες ενδέχεται να μειώσουν τις καλύψεις του προσωπικού τους, αναφέρει η Κεντρική Tράπεζα
Επιμέλεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Τη θέση ότι με τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) αναμένεται να επηρεαστούν οι εργασίες
και τα έσοδα του ασφαλιστικού τομέα
και ιδιαίτερα από ομαδικά σχέδια
υγείας, εκφράζει η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου. Όπως εξηγεί, οι εργοδότες ενδέχεται να μειώσουν τις καλύψεις του προσωπικού τους, δεδομένου ότι από την 1η Μαρτίου 2019
συνεισφέρουν υποχρεωτικά στο ΓεΣΥ, τονίζοντας πως η ιατροφαρμακευτική ασφάλιση αποτελεί σημαντικό μέρος των εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών, τόσο του κλάδου
ζωής όσο και του γενικού κλάδου.
Σύμφωνα με την έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας του 2018
της ΚΤΚ, πρόκληση για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες παραμένει η αύξηση των εσόδων τους, o περιορισμός
των δαπανών τους και η ενίσχυση
της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής,
συμπληρώνει πως είναι, επίσης, σημαντική η διατήρηση των υφιστάμενων συμβολαίων και η παραγωγή
νέας εργασίας, που αποτελούν τον
βασικό μοχλό για τη μελλοντική τους
κερδοφορίας, λόγω της έμφασης του
κλάδου ζωής στο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Περαιτέρω, η έλευση νέων
τεχνολογιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ασφάλιση και η χρήση
σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων
για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (insurtech, insurance technology) δύναται να επιφέρει προκλήσεις για τον ασφαλιστικό τομέα,
αλλά και αυξημένους κινδύνους από
κυβερνοεπιθέσεις (cyber risks). Ο
ασφαλιστικός τομέας θα πρέπει να
προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα
και τις αλλαγές και τις εξελίξεις που
άρχισαν να εφαρμόζονται. Υπογραμ-

H ΚΤΚ θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών εταιρειών.







Η ιατροφαρμακευτική
ασφάλιση αποτελεί σημαντικό μέρος των εσόδων των ασφαλιστικών
εταιρειών, τόσο του
κλάδου ζωής όσο και
του γενικού κλάδου.
μίζει επίσης πως, ο ασφαλιστικός
τομέας μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει και πηγή αστάθειας για το χρηματοοικονομικό σύστημα, αφού ως
θεσμικοί επενδυτές, οι ασφαλιστικές
εταιρείες έχουν ουσιαστικές διασυνδέσεις με τον υπόλοιπο χρηματοοικονομικό τομέα, μέσω συμμετοχών
τους στο κεφάλαιο χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και αντιστρόφως, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους μετάδοσης με ευ-

ρύτερες επιπτώσεις. Συναφώς, η ΚΤΚ
θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση ενός
αξιόπιστου και αποτελεσματικού
πλαισίου για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση των ασφαλιστικών εταιρειών και υποστηρίζει την επίσπευση
της ρύθμισης αυτού του θέματος
στο επίπεδο της Ε.Ε.

Στοιχεία ενεργητικού
Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού του ασφαλιστικού τομέα
της Κύπρου, ανήλθε στα 3,9 δισ. τον
Σεπτέμβριο του 2018. Στον αντίποδα,
οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ανήλθαν στα
€2,5 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2018.
Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία ενεργητικού υπερκάλυπταν τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών
κατά 1,4 δισ. τον Σεπτέμβριο του
2018, ποσό το οποίο είναι αρκετά
μεγαλύτερο από τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις φερεγγυότητας (Solvency
Capital Requirement– SCR) που απαι-
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τούνται δυνάμει της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ της Ε.Ε., οι οποίες
κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία
ήταν 486 εκατ.
Τα στοιχεία ενεργητικού των
ασφαλιστικών εταιρειών, εξαιρουμένων των επενδυτικών ταμείων
τύπου «unit-linked», δηλαδή ασφαλιστικά προϊόντα απευθύνονται σε
ένα αγοραστικό κοινό, το οποίο
είναι σε θέση να αναλαμβάνει κινδύνους, ανήλθαν στα €2,6 δισ. τον
Σεπτέμβριο του 2018, εκ των οποίων
το μεγαλύτερο μέρος, ύψους €1,8
δισ., αφορούσε την κατηγορία
«επενδύσεις». Συγκεκριμένα, τα
ομόλογα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ενιαία συνιστώσα της κατηγορίας επενδύσεις τον Σεπτέμβριο
του 2018 και ανήλθαν στα €765
εκατ. (42% των επενδύσεων), εκ
των οποίων τα €456 εκατ. (25%)
αφορούσαν εταιρικά ομόλογα και
τα €309 εκατ. (17%) αφορούσαν
κρατικά ομόλογα.

Αυτά τα μεγέθη, στα οποία δεν
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις των
επενδυτικών ταμείων τύπου «unitlinked», καταδεικνύουν τη σημασία
των ασφαλιστικών εταιρειών στην
παροχή χρηματοδότησης, τόσο προς
τις κυβερνήσεις όσο και προς τις
επιχειρήσεις. Ακολουθεί η συνιστώσα των συλλογικών επενδυτικών
ταμείων στα €578 εκατ. (32% των
επενδύσεων), οι μετοχές και συμμετοχές στα €197 εκατ. (11% των
επενδύσεων) και οι καταθέσεις στα
€159 εκατ. (9% των επενδύσεων).
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται
σταδιακή μείωση στις καταθέσεις
και σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε συλλογικά επενδυτικά
ταμεία, λόγω των συγκριτικά υψηλότερων αποδόσεων που αποφέρουν
τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία,
σε σύγκριση με άλλα στοιχεία ενεργητικού. Η διασπορά των επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας στο
πλαίσιο της Οδηγίας Φερεγγυότητα
II της Ε.Ε., λόγω της υψηλής κεφαλαιακής επιβάρυνσης που απαιτείται
σε περίπτωση μη ευρείας διασποράς
των επενδύσεων. Πέραν των πιο
πάνω επενδύσεων, οι ασφαλιστικές
εταιρείες είχαν υπό τη διαχείρισή
τους €1,3 δισ. που ανήκουν σε ταμεία
τύπου ‘unitlinked’. Άλλες μικρότερες
αλλά σημαντικές κατηγορίες του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού τους, ήταν τα μετρητά, τα
χρεωστικά υπόλοιπα από πελάτες
και ασφαλιστές και οι ανακτήσεις
από αντασφαλιστές.

Παραγωγή ασφαλίστρων
Η παραγωγή μεικτών ασφαλίστρων κατά τους πρώτους εννέα
μήνες του 2018 παρουσίασε σημαντική αύξηση, υποδηλώνοντας ότι
η αναστροφή του οικονομικού κλίματος και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικο-

νομία έχει επαναφέρει τον κλάδο
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά μεικτά
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά
τους πρώτους εννέα μήνες του 2018
ανήλθαν στα €736 εκατ. σε σύγκριση με €683 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,7%.
Στον κλάδο ζωής, τα συνολικά
μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
κατά τους πρώτους εννέα μήνες
του 2018, παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 10,3% σε σύγκριση με
11% τους πρώτους εννέα μήνες του
2017, ενώ η παραγωγή νέας εργασίας
(συμβολαίων), παρουσίασε αύξηση
της τάξης του 13% κατά την ίδια
περίοδο, από 10% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Στον γενικό κλάδο, η αύξηση στα συνολικά
μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
κατά τους πρώτους εννέα μήνες
του 2018 ανήλθε στο 6,2%, σε σύγκριση με 14% κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2017.
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη
του γενικού κλάδου και ιδιαίτερα
του κλάδου ασφάλισης περιουσίας,
σχετίζεται εν μέρει με την ανάπτυξη
του τομέα των ακινήτων και με τα
μεγάλα κατασκευαστικά έργα που
είναι σε εξέλιξη όπως μαρίνες, πολυώροφα κτήρια, ξενοδοχεία και
καζίνο.
Στο γενικό κλάδο, ο μεικτός δείκτης εξόδων βελτιώθηκε, καταγράφοντας μείωση από 31% για ολόκληρο το 2017, στο 29% κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του 2018, ενώ
στον κλάδο ζωής, ο δείκτης παρέμεινε στο 21% κατά τις ίδιες περιόδους, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες των ασφαλιστικών εταιρειών για τον περιορισμό του κόστους και την ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.
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Στα επίπεδα του 2012 υποχώρησε
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Αναβάθμιση της
Eurobank από τη Fitch

Στην 58η θέση σε σύνολο 63 χωρών, σύμφωνα με την κατάταξη του IMD
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• Δείκτης οικονομικής αποδοτικότητας:
ÚÎÔÂÛÁÙÎÇÖÄÚÎÔÎÙÚÎÔ

Μεγαλύτερες αδυναμίες θεωρούνται
η υψηλή φορολογία
επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων, η φοροδιαφυγή και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
ËÖËÚÎØÃÊÇÚÕß¡ËÍÇÒÆÚËØËÝÇÊßÔÇÓÃËÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÙËßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÚÕÞÇÓÎÒÄËÖÃÖËÊÕ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÚÏÓÁÝÚÎÝÈËÔàÃÔÎÝÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÙÚÇÛËÚÏÑ¦ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÕÞÇÓÎÒÄÝ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÚÕÙÞËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄ
ÑÄÙÚÕÝàÜÂÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏËÊ×
ÄÚÏÚÕ04+ÑÇÚÇØÚÃàËÏÚÎÔËÔÒÄÍÜËÖËÚÎØÃÊÇÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝ
ËÖÏÓÁØÕßÝßÖÕÊËÃÑÚËÝ
• Δείκτης κυβερνητικής αποτελεσματικότητας:ÚÎÔÂÇÖÄÚÎÔÎ
ÛÁÙÎ¡ËÍÇÒÆÚËØËÝÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÎßÉÎÒÂÌÕØÕÒÕÍÃÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÌßÙÏÑ×ÔÖØÕ-

Ù×ÖÜÔßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÇÖÕÛÇØØÆÔÕßÔÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔËØÍÇÙÃÇ
ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÎÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÎ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÛÁÙÎÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÇßÚ¦ÚÇÊÆÕÑØÏÚÂØÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕËÔ×ÙÚÇÛËÚÏÑ¦ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÎËÖÃÚËßÐÎ
ÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
• Δείκτης επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας:ÚÎÔÎÇÖÄÚÎÔ
 ÎÛÁÙÎ©Ï×ØËÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÕÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÕËØÍÇÚÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄÛËÜØÕÆÔÚÇÏÚÇÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇËÔ×ÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÙÕÈÇØÁÝÇÊßÔÇÓÃËÝËÃÔÇÏÚÇ
ßÉÎÒ¦ÞØÁÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÑÇÏÚÕIYHPUKYHPU
• Δείκτης υποδομών:ÒÒ¦ÊÇÑÇÚËÚ¦ÍÎÙÚÎÎÛÁÙÎÇÖÄÚÎÂ
ÖÁØßÙÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÙßÔËÞÂ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÕÑÇÏÁÖËÏÚÇÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÇÒÕÍÃÇÊÇÙÑ¦ÒÜÔÓÇÛÎÚ×ÔËÔ×ÙÚÇ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÏÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÎÆÖÇØÐÎ
ÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÜÔÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔ

ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÎÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÎÞÇÓÎÒÂÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏ
ÒÏÍÕÙÚÁÝÙßÓÖØ¦ÐËÏÝÊÎÓÄÙÏÕß
ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ04+ÕÏÑßØÏÄÚËØËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÚ¦ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝËÃÔÇÏÕÏËÐÂÝ!ÌÇØÓÕÍÂ
ËÔÄÝÓËÃÍÓÇÚÕÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÌÏÒÏÑÄÖØÕÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔËÓÖÕÊÃÜÔÖÕßËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÒÃÓÇ
ÑÇÏÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓÁÙÜ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÌÏÒÏÑ×Ô
ÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÇÔÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÕßÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÛËÃÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕß
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÇÖÄÚÎÔÎÛÁÙÎÄÖÕß
ËÃÞËÈØËÛËÃÖÁØßÙÏÓËÚÏÝ
ÔÇßÖÕÞÜØÕÆÔÖÒÁÕÔÙÚÎÔÎ
ÛÁÙÎÞ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÜÚÏ¦ËÔ×
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η αναβάθμιση³iØ º¦H>}VÑÑ×Ó¨É{Ë~ØVÓ¨TÉ³Ñ{ÐÉ³Ò~Ñ{³i
¨Ì×Ñ³iÉ{³ÒTÈi³iØÐÉËiØ
³& ©VÐÉ³i³¨ÒÉÇÑÑÓTÉ{
³TÑÐiÜÌ³É¨ÙÉË~³iÉÖo~¨{i
ÐÉ³{ØÒÜÜÉØ³¨ÒÉÇÉØ
ÑÕÆÑÇÏÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎËÖÏÈ¦ØßÔÙÎ
ÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÚÎÝÇÖÄÚÇ57,Z
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ËÖÃÙÎÝ
ÚÎÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÊÕÓÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÏÚÎÛÁÙÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÖÇØÄÚÏÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÊÆÔÇÓÎÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÓÏÇÊÏÇØÛØÜÚÏÑÂÒÆÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔ57,ZÙËËÖÃÖËÊÕ
ÑÒ¦ÊÕßÎÖÕÏÄÚÎÚÇËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÚÎÝ
(SWOH)HURÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÊÆÔÇÓÎÄÖÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ¦ÔÚÜÝÇÔÇÓÁÔËÏÖÜÝÎ(SWOH
ÄÖÜÝÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇ
ËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔ57,ZÓÁÙÜÖÜÒÂÙËÜÔ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃË¦ÔËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
57,ZÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂ
ÛÁÙÎÚÎÝ
¬ÁÒÕÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÛÔÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÕÕÃÑÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÚÎÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÊÕÓÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÚØ¦ÖËàËÝ¡ËÈ¦ÙÎÚÕÔÁÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÞÁÊÏÕÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕ ÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇÚÇ
57,ZËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÑ¦ÚÜÚÕß 
ÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÇÏÙÚÕ 
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
-P[JOÕÏÙÚÄÞÕÏÑÇÏÍÏÇÚÎÔÛÔÏÑÂ
ÁÞÕßÔßÉÎÒÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝËÑÚÁÒËÙÎÝ¦ÔÚÜÝÚÇßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑ¦ÒßÉÎÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔ
ÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÚÎÝÊÏ¦ÈØÜÙÎÝÚÕß
ÑËÌÇÒÇÃÕßÇÖÄÖÏÛÇÔÁÝàÎÓÃËÝÙÚÇ
57,Z/ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃËÙÜÚËØÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇËÃÔÇÏßÖÕÚÕÔÏÑÂÒÄÍÜÚÕß
È¦ØÕßÝ®ÚÜÔ57,ZÜÙÚÄÙÕÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÓÖÕØËÃÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÛ×ÝÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÎÖÕÏÄÚÎÚÇ
ËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÑÇÏÎÚØ¦ÖËàÇËÑÚËÒËÃ
ÚÕÙÞÁÊÏÕÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝ

Πωλήσεις, τιτλοποιήσεις δανείων 4,7 δισ. σχεδιάζει η Alpha Bank
Στα 27,5 εκατ. ευρώ έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της τράπεζας το α΄ τρίμηνο
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κέρδη ÓËÚ¦ÇÖÄÌÄØÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏËÑÇÚËßØ×ÚÕ
ÇqÚØÃÓÎÔÕÙÎÓËÃÜÙËÑÇÚ¦
ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÎ(SWOH
)HUR¬ÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏ
ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÑÇÛÇØ×ÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÄÑÕßÝÚÕ
ÆÉÕÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÖØÕÓÂÛËÏËÝÚÕÆÉÕÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊÏÇ-

Οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου
σημείωσαν αύξηση
κατά 200 εκατ. και
ανήλθαν σε 38,9 δισ.
ÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇËÑÇÚËßØ×
ØÔÎÚÏÑ¦ÙÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÖÁÊØÇÙËÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÇÖÄÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÖÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏËÑÇÚËßØ×ÚÕ
ÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÕÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÕÓÃÒÕßÇÙÃÒÎÝ¤¦ÒÚÎÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎ(SWOH)HUR
ÖÁÚßÞËÑËØÊÕÌÄØÕËÖÃÊÕÙÎÙÚÕÇq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÖÇØ¦ÚÏÝÖØÕ-

ÑÒÂÙËÏÝÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÞÕØÎÍÂÙËÜÔÊËÊÕÓÁÔÎÝ
ÚÎÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÝÇÖÕÓÄÞÒËßÙÎÝ
ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ®©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÓËÃÜÙÎÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆ

ÑÄÙÚÕßÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÍÏÇÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔ®
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÇÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦
ÁÐÕÊÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÍËÔÏÑ×ÔËÐÄÊÜÔÑÇÏ

ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙËËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏ 
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕ¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÄÑÕßÝ
ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇ
È¦ÙÎ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÑÇÛ×ÝËÖÎØË¦ÙÚÎÑÇÔÇØÔÎÚÏÑ¦ÇÖÄ

ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔ
ÞÕØÎÍÂÙËÜÔ¶ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÑÇÏÚÜÔÇßÐÎÓÁÔÜÔ
ÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÕßÊqÚØÏÓÂÔÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÖËØÏÛÜØÃÜÔÞÕØÎÍÂÙËÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇ
ÇÖÄÖØÕÓÂÛËÏËÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔ
ÇßÐÎÓÁÔÜÔËÙÄÊÜÔÖÕßÖØÕÂÒÛÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÓÁÙÜÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÑÇÚ¦ÚÕ
ÊqÚØÃÓÎÔÕÚÇÕÖÕÃÇËÔÃÙÞßÙÇÔÚÎÈ¦ÙÎÙÆÍÑØÏÙÎÝ
©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚØÏÓÂÔÕßÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÚÎÝ(SWOH)HURÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏÑÇÚ¦ÚÕËÖÄÓËÔÕÓÎÔÕÖÜÒÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊØÕÓÕÒÕÍËÃÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÊÇÔËÃÕß
ËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ
ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÎÔÖ×ÒÎÙÎËÔÄÝ
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×ÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ5LW[\YLÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÊ¦ÔËÏÇÓÏÑØÕÓËÙÇÃÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÙË
ÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝ
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇ-

ÔËÃÜÔÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×ÓËÚÎÔ
ËÖÜÔßÓÃÇ6YPVU ÇÏÕÏÊÆÕÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÔ×ÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÕßÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕß 
¬ÁÒÕÝÁÜÝÚÕÇ»ÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÛÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÖ×ÒÎÙÎËÔÄÝ
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÊÇÔËÃÜÔÖØÕÝÖÕÒÆÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÞÜØÃÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×¬ÇÓÎ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇ57,Z
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
ËÑÇÚËßØ×ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÜÔËÑÑÇÛÇØÃÙËÜÔÑÇÏ
ÊÏÇÍØÇÌ×ÔÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÕÚÁÒÕÝ¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×©ÊËÃÑÚÎÝÚÜÔ57,ZÙËËÖÃÖËÊÕÕÓÃÒÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË 
ËÔ×ÕÊËÃÑÚÎÝÑ¦ÒßÉÎÝÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔÇÔÂÒÛË
ÙË ©ÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÚÕßÕÓÃÒÕß
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙËÊÏÙËßØ×
ÑÇÏËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝÑÇÚ¦ËÑÇÚ
ËßØ×ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎËÔ×ÚÇ
ßÖÄÒÕÏÖÇÚÜÔÞÕØÎÍÂÙËÜÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙËßØ×
©ÏÙßÔÕÒÏÑÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÕßÕÓÃÒÕß
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ËÑÇÚ
ËßØ×ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔÙË ÊÏÙËßØ×
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ËÑÇÚËßØ×ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙË
ÊÏÙËßØ×ËÔ×ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
ÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÙÚÎÒÒ¦ÊÇÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×
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Ο τουρισμός
παράγει το 25%
του ΑΕΠ
της Ελλάδας
Μεγάλη η εξάρτηση της ελληνικής
οικονομίας από τον κλάδο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Το ένα ÚÁÚÇØÚÕÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÖØÕáÄÔÚÕÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÕÚÕßØÏÙÓÄÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÄÙÕÚÎÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÄÙÕÄÓÜÝÑÇÏÚÎ
ÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ËÈ¦ÙÎÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÓÃÇ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÆÉÕßÝ ÚÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÏÊÏÑÄÚËØÇ Õ ÚÕßØÏÙÓÄÝ ÚÕ
ÙßÔÁÈÇÒË¦ÓËÙÇÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß ÚÕßÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓËÊÏÙËßØ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
§¬ÓËÚÃÚÒÕÙßÓÈÕÒÂÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕ®
¦ÓËÙÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÕÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦
 ÂÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕßÔÕÒÏÑ¦
¦ÓËÙÇÑÇÏÁÓÓËÙÇÕÚÕßØÏÙÓÄÝÚÕ
ÙßÔÁÈÇÒËÇÖÄ ÊÏÙ
ËßØ×ÁÜÝ ÊÏÙËßØ×
ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
ÖÕÓÁÔÜÝÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝ

ÕÏÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÇÖÄÊÏÙÚÕÙßÔ¦ÍËÚÇÏ
ÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝÖØÕÙÁÛËÙË
ÊÏÙÙÚÕÓÄÔÕÔÇÖÄÚÏÝ¦ÓËÙËÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝÁÓÓËÙËÝ¬ÇÖÕÙ¦
ÇßÚ¦ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÖËØÃÖÕßÙÚÕ
ÂÓÏÙßÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÚÄÄÓÜÝÙÎÓÇÃÔËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÎÓËÍ¦ÒÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏ¦ÒÒÕÔÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÒ¦ÊÕ¶ÓËËÐÇÃØËÙÎÃÙÜÝÚÎÔÖÕÔÚÕÖÄØÕÔÇßÚÏÒÃÇÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÙÚÕ ÖËØÃÖÕßÚÕß¶ÙËÖÏÛÇÔÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ

Απασχόληση
ÚÎÔÇÏÞÓÂÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓÄÔÕÓÁÙÜÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÙÚÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙßÔÁÈÇÒËÙÚÕ ÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦¦ÓËÙÇÑÇÏÁÓÓËÙÇ
ÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ ËÔ×ÇÖÕÚÁÒËÙËÈÇÙÏÑÄÓÕÞÒÄÓËÃÜÙÎÝÚÎÝ
ÇÔËØÍÃÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÚÜÔÔÁÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÇÔÇÌÁØËÏÎÓËÒÁÚÎ
ÚÕß§¬ÖÃÙÎÝÕÚÕÓÁÇÝÚÕß

Τουλάχιστον
η μία ποσοστιαία
μονάδα της ανάπτυξης,
ύψους 1,9%,
του 2018 προέρχεται
από τον τουρισμό.
ÚÕßØÏÙÓÕÆËÃÞËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ËÑÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔ ÊÏÙÙËËÍÞ×ØÏÇÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÎÓËÒÁÚÎÕÚÕßØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÑÇÚËÐÕÞÂÔËÐÜÙÚØËÌÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÌÕÆÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ  ÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ¬ÇÁÙÕÊÇÇßÚ¦ÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔËÏÙÖØ¦ÐËÜÔÇÖÄ
ÑØÕßÇàÏÁØÇÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝÑÇÏ

ÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝÇÔÂÒÛÇÔ
ÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÂÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕ
ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝ
Ñ¦ÒßÉËÓËÚÏÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÚÏÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÖÄ
ÚÏÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝÑÇÏÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝÚÕ ÚÕß
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕßÏÙÕàßÍÃÕßÇÍÇÛ×Ô©ÏËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇßÚÁÝÏÙÕÆÔÚÇÏÓËÚÕ ÚÜÔËÏÙÖØ¦ÐËÜÔ
ÄÒÜÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕß
ËÐ¦ÍËÏÎÞ×ØÇËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔ
ËÏÙÖØ¦ÐËÜÔÇÖÄËÐÇÍÜÍÂÖÒÕÃÜÔ
ÑÇÏÑÇßÙÃÓÜÔ
6ËÏÙËØÞÄÓËÔÕÝÚÕßØÏÙÓÄÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÊßÔÇÓÏÑÂÑÇÏÚÕÓË
ÈËÒÚÃÜÙÎÄÒÜÔÚÜÔÊËÏÑÚ×ÔËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÎÓÁÙÎÊÏ¦ØÑËÏÇÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚ¦ÙÎÓËÃÜÙÎÝËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇÚÕßËÏÙËØÞÄÓËÔÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÖÇØÁÓËÏÔË
ßÉÎÒÂÓËÚÕ ÚÜÔÇÌÃÐËÜÔ
ÑÇÏÚÕ ÚÜÔËÙÄÊÜÔÔÇÑÇ-

ÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÏÞÓÂÝ
ÓËÚÇÐÆÕßÔÃÕßÑÇÏËÖÚËÓÈØÃÕß
¡ËÈ¦ÙÎÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÚÕß§¬ÇÖÄÑ¦ÛËËßØ×ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÁÜÝ
ËßØ×ÖØÄÙÛËÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇÑ¦ÛËËßØ×
ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆËÙÄÊÕßÚÕÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÁÜÝ
ËßØ×ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚÕÓÁÇÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÊÏ¦ÞßÙÎÜÌËÒËÏ×ÔÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÊËÏÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚØÏ×ÔÔÎÙÏÜÚÏÑ×ÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄ
ÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÇÌÕÆÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦
ÚÕßÚÕÓÁÇÙÚÕÖËØÏÌËØËÏÇÑÄ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙË ÙÚÎÔ ØÂÚÎ
ÙË ÙÚÇÄÔÏÇ§ÎÙÏ¦ÑÇÏÙË
 ÙÚÕ§ÄÚÏÕÏÍÇÃÕ
©ÏËÔÒÄÍÜÖËØÏÌÁØËÏËÝÁÞÕßÔ
ÇÖÄÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ

ÙÚÎÞ×ØÇÚËÑÓÎØÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝÕÊÎÍËÃ
ÙËÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕß
ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÜÔÖØÕÕØÏÙÓ×Ô
ÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÚÇÏ
ÁÚÙÏÎÚËØ¦ÙÚÏÇËÐ¦ØÚÎÙÂÚÕßÝ
ÇÖÄÇßÚÄÔ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÓËÒÁÚÎÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÚÕÚÕ
§¬ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÎÓËÒÁÚÎÓË
ÚÇÚËÒÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÚÕ
ÚÎÓËÒÁÚÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÄÚÏÎ¦ÓËÙÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÕÍÏÇÚÕ
ÁÌÛÇÙËÚÇ ÊÏÙËßØ×
ÁÔÇÔÚÏ ÊÏÙËßØ×ÚÕ©
ÚÕßØÏÙÓÄÝÚÕÙßÔÁÈÇÒË¦ÓËÙÇÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß ÚÕß
ÚÎÝÞ×ØÇÝËÔ×Î¦ÓËÙÎÑÇÏ
ÁÓÓËÙÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÇÖÄ ÁÜÝ 
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Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων
στον... παράδεισο της Google
Οι 121.000 δεν απολαμβάνουν σε καμία περίπτωση τα προνόμια των μονίμων
Eπί σειράν ετών ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ.VVNSLÌÏÍÕßØ¦ØÏàËÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÛÁÙÎÂÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÚÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔËØËßÔ×ÔÓËÛÁÓÇÖÕÏËÝ
ËÃÔÇÏÕÏÑÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÍÏÇ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÐÃàËÏÔÇÊÕßÒËÆËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝÇÖÕÊÕÞÁÝ
ÖÕÒÒ¦ÖØÕÔÄÓÏÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÖØÄÔÕÏÇÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦ËÏÑÄÔÇÊËÔËÃÔÇÏÉËßÊÂÝÇÖÒ×Ý
ÓËØÏÑÂÄÖÜÝÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙË
ËÑÚËÔÁÝØËÖÕØÚ¦àÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
;OL5L^@VYR;PTLZÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÒÂØÜÝÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÕßÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ
ÇØÏÛÓÕÆÔ¦ÚÕÓÇÙÚÎÔ
.VVNSLßÖÄÑÇÛËÙÚ×ÝÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕßÂËÖÕÞÏÑÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏ¦ÚÕÓÇ ËØÊÃàÕßÔÒÏÍÄÚËØÇÊËÔÁÞÕßÔÚÏÝ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝÑÇÒÆÉËÏÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÏÊÏÇÃÚËØÇ
ËÖÏÙÌÇÒÂÛÁÙÎÖÏÖÒÁÕÔÊËÔ
ÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÙË
ËÚÇÏØÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÕÆÚËÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÖØÕÑÎØÆÐËÏÝÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝËÔÚÄÝÚÎÝ.VVNSLËÔ×
ÁÞÕßÔÇÔÇÌËØÛËÃÑÇÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÇÖÒÂØÜÚÜÔßÖËØÜØÏ×Ô
¡ÃÔÚÏ ØÕßàÖØÕÙËÒÂÌÛÎ
ÚÕÙÚÎÔ.VVNSLÜÝÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕÝÇØÔÕÆÓËÔÎÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÓÏÇÝÛÁÙÎÝÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙË¦ÒÒÎËÚÇÏØËÃÇßÉÎÒÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ©ÏÄØÕÏÙÚÎÔ.VVNSL
ÂÚÇÔÞËÏØÄÚËØÕÏÇÒÒ¦ËÑËÃÔÎ
ÕÔËÏØËßÄÚÇÔÔÇÍÃÔËÏÑÇÔÕÔÏÑÂ
ßÖ¦ÒÒÎÒÄÝÚÎÝÙËÑÇÚÕÖÏÔÂÌ¦ÙÎËÔÖØÄÒÇÈËÄÓÜÝÓÏÇÝÑÇÏ
ÇÖÕÒÆÛÎÑËÍØÂÍÕØÇ©ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÕÖÕÃÕß
ÁÞËÏÑÏÔÎÛËÃÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝàÎÚÕÆÙËÔÇÈÍÕßÔÁÐÜÓÇàÃËÑËÃÔÎÇØÔÏÄÚÇÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØËÔÄÞÒÎÙËÙËÐÕßÇÒÏÑ¦¶ÑÇÏÖ¦ÒÏ
ËÑËÃÔÎÚÕÔÇÖÁÑØÕßÙËØÕÚÕÆ
ÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇËÔÎÓËØ×ÙËÏÚÕßÝ
ÇØÓÕÊÃÕßÝÕÊÏËßÛßÔÚÂÝËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙÚËÒÁÞÜÙÎÝ
ÖÕßÚÎÔËÃÞËÖØÕÙÒ¦ÈËÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝ.VVNSLÖÜÝÂÛËÒËÔÇÌÆÍËÏ
©ÙÕÑÇÏÇÔÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÖØÕÈ¦-

Πέραν ³TÑÐiÜÌ³É¨ÑÙT~Ñ{³Ü{oÌ³É¨Ñ¨TÉTÓiÐÉ³ÈØÐÌ{ÐÈØVin_ÙÉÉ{³¨ÓÉ{³ÈØÈÐKÑ{ÖTÈØ³iÑ¨ÈËÑÉÉ³Ñ{¨{~ÓØÉ~ÙiÜÉ{ØÖ³É³iÈÐÐÉ³TÊÉ¨~i¨ÖÂÉ{ØÚÓÉ
É¨oÑËÑØÉ³ÌØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØVÉÓTÈÑÑ×É¨ÚÉË~Ñ{É¨{³É{ØÑÜÊ¨³ÈÉ¨¨{

Οι συμβασιούχοι
κερδίζουν λιγότερα,
δεν έχουν τις ασφαλιστικές καλύψεις
των άλλων και βρίσκονται σε ιδιαίτερα
επισφαλή θέση.
ÒÕßÔÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÜÔÓÎÊÏÇÑØÃÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÏÊÇÔÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô
ËØÍÇÙÃÇÝËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÖÕÞÏÑ¦ÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÕßÝßÞÔ¦ËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÃÊÏÕÞ×ØÕÓËÚÕßÝÖÒÂØÜÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÕßÝÇÒÒ¦ßÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ ÇÏÇßÚ¦ÚÇÇÔÁÌËØÇÔÇÔ×ÔßÓÇÇØÑËÚÕÃÖØ×ÎÔÑÇÏÔßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÚÎÝ.VVNSLÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ§±¬
ËÖËÏÊÂÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÙßÓÌÜÔÃËÝËÓÖÏÙÚËßÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßßÖÁÍØÇÉÇÔÓËÚÎÔËÔÒÄÍÜËÖÏÞËÃØÎÙÎÑÇÒÆÚËØÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙËÑÇÛËÙÚ×Ý

ÖØÕÙÜØÏÔÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÂÓË
ÙÆÓÈÇÙÎÂÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÚÎÝÇÖËØÍÃÇÝÖÕßÕÏÃÊÏÕÏ
ÕØÍ¦ÔÜÙÇÔÖÁØßÙÏÙÚÎÔ.VVNSL
ÌÕØÓÂÂÚÇÔÕÞËÏØÏÙÓÄÝÚÜÔ
ßÖÕÛÁÙËÜÔÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÇÔÛØÜÖÃÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆÙÚÎÔ.VVNSL
áÒÃÔ§ÄÚÕÔÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÄÖÕßÕÏÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕÏÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔÚÇ
ÖÇØ¦ÖÕÔ¦ÚÕßÝÑÇÏÄÙÕÏËßÛÆÔÕÔÚÇÏÔÇÒÕÍÕÊÕÚÕÆÔßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝßÉÎÒÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕßÝÑÇÏËÖÕÞÏÑÕÆÝÇÒÒ¦Î
ËÙÜÚËØÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎÙÚÎÔ.VVNSL
ËÃÔÇÏËÔÚÕÔÄÚËØÎËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÕÏ5L^@VYR;PTLZ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ6U*VU[YHJ[PUN
ÏÙÚÄÚÕÖÕÖÕßÈÕÎÛ¦ÙÚÎÔËÐËÆØËÙÎÛÁÙËÜÔËÖÕÞÏÑÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙËËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÕ  ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÃÔÇÏÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕÏ
ÑÇÏÓËÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ËÐÕÏÑÕÔÕÓËÃÕËØÍÕÊÄÚÎÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÖËØÃÖÕßÚÕÔÞØÄÔÕÙË
ÇÚÕÓÏÑÂÈ¦ÙÎ¡ËÇßÚÄÔÚÕÔ

ÚØÄÖÕÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÊÆÕÚÇÞßÚÂÚÜÔËÔÚÄÝÚÜÔÑÄÒÖÜÔÓÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕ
ßÖËÆÛßÔÕÝÚÕßÏÙÚÄÚÕÖÕßØ¦ÔÚÏÖ¬ÙÄÇÔ
ËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÖØÕÝÚÕßÝ;OL
5L^@VYR;PTLZÎ.VVNSLÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÖÜÝÊËÔÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕßÝÇÖÒ×ÝÑÇÏÓÄÔÕÔÍÏÇÔÇÖËØÏÙ×ÙËÏÞØÂÓÇÚÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÚÇÏØËÃÇÇÖÄÚÇ
ÖØ×ÚÇÚÎÝÞØÄÔÏÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕßÝÑÇÏËÖÕÞÏÑÄ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄËÔ×ÎËØÍÇÙÃÇÚÕßÝ
ÖÕÏÑÃÒÒËÏÇÖÄÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÁÜÝÚÕÔÁÒËÍÞÕÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÄÖÜÝÑÇÏÚÕÜØÕÓÃÙÛÏÕ
ÇÖÄÚÇËßØ×ÙËÇØÞÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕ
ÁÜÝÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÓÎÞÇÔÏÑÄ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ¬ÁÒÕÝ
Î.VVNSLÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÙÚËÒÁÞÜÙÎÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÑÇÏÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÚÕÔ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄØÄÒÕÚÕßËØÍÕÊÄÚÎ
ÔÇÖÇØ¦ÙÞÕßÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÑ¦ÒßÉÎÙÚÕßÝÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕßÝÍÕÔÏÑÂ¦ÊËÏÇÓËÚ»ÇÖÕÊÕÞ×ÔÑÇÏ
ËÍÍßÎÓÁÔÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÜØÕÓÃÙÛÏÕ
ÊÕÒÇØÃÜÔ
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Μεγάλες τράπεζες
τοποθετούν 260 εκατ.
δολ. στο επενδυτικό
ταμείο της Τσεχίας
ΤραπεζικοίÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÕÏ:VJPL[L
.LULYHSL:(<UP*YLKP[V:W(,YZ[L
.YV\W)HURÑÇÏ2)*.YVLW5=ÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÛßÍÇÚØÏÑÁÝÚÕßÝ
ÙÚÎÔ¬ÙËÞÃÇÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÇÖÄ
ÑÕÏÔÕÆËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÖÕßÃÊØßÙËÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ÔÚØÁÏ¡Ö¦ÓÖÏÝËÃÊÎÙÎÁÊÜÙË×ÛÎÙÎÙÚÏÝÓËÚÕÞÁÝÚÜÔÚÙËÞÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝ:[V__
,\YVWL )HURZ ßÖÕÞÜØÕÆÙË
ÑÇÚ¦ ¬ÎÔËÃÊÎÙÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÕ¬ÄÓÇÝ¦ÒÕÓÕÔÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ,YZ[L*LZRH
:WVYP[LSUH(:ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝËÑÓÁØÕßÝÚÜÔÚÙËÞÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÄÚÏ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓËÝÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÁÐÏ
ÊÏÙÚÙËÞÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ®ÙÚÕÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝ
ØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÑÇÚÄÖÏÔ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÕÔ¬ÙÁÞÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÚÕÑØÇÚÏÑÄÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÚÇÓËÃÕËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎÒÆÙÎÍÏÇ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂËßÎÓËØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝ®ËÔÖÇØÁÒËÏÉË¦ÒÒÜÙÚËÔÇ
ßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÖÜÝËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏ
ËÒÖÃÊÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÔÇ
ÖØÕÙÞÜØÂÙÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÙÚÕÙÞÂÓÇÑÇÏÔÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÔÚÕÑØÇÚÏÑÄ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÑÇÏ¦ÒÒËÝÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔËßÎÓËØÃÇÙÚÎÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝ®
ÙßÔÊØÕÓÂÙÚÕÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÊÎÓÄÙÏÇ
ÁØÍÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÔÚÜÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔÐÁÔÜÔÚØÇÖËà×ÔÕÆÚË
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦Ñ¦ÖÕÏÕÍÔÂÙÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝÍÏÇÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÚÙËÞÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕÚËÒËÃ
ÖØÕáÄÔÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÓËÚÕÔ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄ
ÏÊÏÑÄÚËØÇËÃÔÇÏÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÖÕßÊÄÛÎÑËÙÚÏÝÐÁÔËÝÚØ¦ÖË-

àËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔßÖÕÙÚÕÆÔ
ÖØÄÙÛËÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎ
ÇÔ¦ÒÕÍÎËÑËÃÔÎÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÈÒÎÛËÃÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÚÜÔÍËÏÚÕÔÏÑ×Ô
ÞÜØ×ÔÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
©ÏÚØ¦ÖËàËÝ©ßÍÍÇØÃÇÝÕÒÜÔÃÇÝÒÕÈÇÑÃÇÝÑÇÏÖÕÒÆÖÏÕÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÚÎÝªÕßÓÇÔÃÇÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÓËÃÜÙÎÚÜÔÑËØÊ×ÔÚÕßÝÑÇÏ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÝÄÚÇÔ
ÚÕßÝËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÖØÄÙÛËÚÕÏÌÄØÕÏÎÓËÏÜÚÁÕÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÖØÕ
ËÚ×ÔÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝÚÄÚËÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ©ßÍÍÇØÃÇÝÚÎÔËÃÞË
ÌÁØËÏÙËÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÕ§¬

Οι τράπεζες δέχτηκαν
να επενδύσουν
στο κρατικό fund
για να αποφύγουν
πρόσθετη φορολογική
επιβάρυνση.
ÓËÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËÙßÔ¦ÉËÏÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝÓÏÇÚÇÑÚÏÑÂËÚÂÙÏÇ
ÙßÔÊØÕÓÂÙÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÂÚÇÔÏÊÁÇÚÕßÚÙËÞÏÑÕÆ
ÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ
ËÚÇÃØÕßÙÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡Ö¦ÓÖÏÝ
ØÞÏÑ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÞËÖØÕÈ¦ÒËÏÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÑÇÏÎÚÆÞÎÚÕß
ÓÁÚØÕßÂÚÇÔÇÈÁÈÇÏÎ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝËÃÊÇÔÔÇßÖÕÞÜØÕÆÔ
ÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÕßÝÑÇÏÎÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÚÕßÝÇÐÃÇÄÚÇÔÊÏÁØØËßÙË
ÖÜÝÕÔÚØÁÏ¡Ö¦ÓÖÏÝ¦ØÞÏÙËÔÇ
ËÔÊÃÊËÏÙÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÄÓÜÝÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦Ý¦ÒÒÇÐËÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÏÑØÕÚËÃÚÕÓÁÚØÕ
ÃÙÜÝÜÝÒÏÍÄÚËØÕËÖÏàÂÓÏÕÇÖÄÚÎÔ
ÖØÄÙÛËÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇ

Η Allianz επενδύει σε χώρους γραφείων
Ολο ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔËÖËÔÊÆÕßÔÙËÞ×ØÕßÝ
ÍØÇÌËÃÜÔÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÄÖÕßÕÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÏÓÏÙÛÕÃÑÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÕßÔÁÕßÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕß
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÚÁÝÏÊÏÇÃÚËØÇËÒÑßÙÚÏÑÁÝ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ(SSPHUaÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕß
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖÕßËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙËÞ×ØÕßÝÍØÇÌËÃÜÔÙÚÏÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
ÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÄÖÜÝ
ÙÚÎÇØÙÕÈÃÇÙÚÎÔØ¦ÍÇÙÚÎÔ
¡ÖØÇÚÏÙÒ¦ÈÇÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎ
ÑÇÏÙÚÎÏÁÔÔÎ©ÏÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏ
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÕßËßØÆÚËØÕßÑÒ¦ÊÕß ÚÜÔ ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÇÔÇàÎÚÕÆÔÞ×ØÕßÝ
ÍØÇÌËÃÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÔÇËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚËÝÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄ
ÖÕßÇÑÄÓÎÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÕßÔ
ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNÕ¬ÄÓÇÝÃÒÇÔÚÙËÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ
ÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÎÝ(SSPHUa
ÙÚÎÔßÙÚØÃÇÑÇÏÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ
ÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
àÂÚÎÙÎÍÏÇÞ×ØÕßÝÍØÇÌËÃÜÔÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÚÄÓÜÔÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÔ×ÚÇÚÎËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÑÇÏÄÙÜÔËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÎÔ
ÇÍÕØ¦Þ×ØÜÔÍØÇÌËÃÜÔÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÊÏËÛÔËÃÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÇÌÕÆÓËÚÇÌÁØÕßÔÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ4VYNHU:[HUSL`ÁÞËÏ

ÜÔÇÙÚÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔSVNPZ[PJZ

Xώρες προς αποφυγήν

Η ζήτηση o{ÑT¨ÈØo¨Ñ×ÉËÑÈÂÒÉ³Ñ{ÈÉTØÉÌÜ³~ÌÐV~ÑÚØÑ³Ë³{TÑÑÈÂÒÉ³Ñ{Ñ¨{ÚÐÌØ³Ñ³ÌÐÈÜÑÐKÒÈÑ³Ñ³i
É~ÑËÙÉÈi~Ñ{ÌÉ{ÜÓoÈÑÉ¨oÑ³ÖÉÐÉoÒÜÑÑ³{~Ò~Ó³¨Ñ

Αναζητεί κτίρια
σε Βαρσοβία, Πράγα,
Μπρατισλάβα,
Βουδαπέστη
και Βιέννη.
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÇÍØÇÌËÃÇ
ÚÎÝÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎËÔ×ÎËÖÃÙÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ.VSKTHU:HJOZ
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÚÕÄÚÏÛÇÖØÕÙËÒ¦ÓÈÇÔËËÖÏÖÒÁÕÔËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÄÖÕßÂÊÎËÃÞË

Επενδύσεις στην Αυστρία
¬ÕÎ(SSPHUaÙßÓÌ×ÔÎÙË
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕßÖÆØÍÕß0JVUÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄÚÎÝÏÁÔÔÎÝÁÔÇÔÚÏ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÙÚÕÔÕÖÕÃÕ

ÖÒÁÕÔËÔÕÏÑÏ¦àËÏÚËØ¦ÙÚÏÕÇØÏÛÓÄ
ÍØÇÌËÃÜÔ©ËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙË
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÐÃÇÝÁÜÝ
ÑÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÙÚÎÔ
ßÙÚØÃÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
© ÄÓÏÒÕÝ ËÃÔÇÏ ÂÊÎ ÇØÑËÚ¦ËÔËØÍÄÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÑÇÏ
ÚÕßÝÇßÙÚØÏÇÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ
ÄÖÜÝÚÎÔ0TTVIPSPLU(USHNLU
ÑÇÏÚÎÔ0TTVMPUHUaÕÏÕÖÕÃËÝ
ÁÞÕßÔÑËØÊÃÙËÏÂÊÎÁÊÇÌÕÝÇÌÕÆ
Î(SSPHUa¦ØÍÎÙËÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÞ×ØÇ
ËÈ¦ÛÕÝËÚ×ÔÎ(SSPHUa
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙËÇÑÃÔÎÚÇÙÚÎÔßÙÚØÃÇÓÁÞØÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ËÔ×ÁÜÝÚ×ØÇ
ÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ
)SVVTILYNÕ¬ÄÓÇÝÃÒÇÔÚÙËÔ
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÚÁÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÑÚÄÝÇÖÄÞ×ØÕßÝÍØÇÌËÃ-

©ÍËØÓÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÕÌËÆÍËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏ
ÙËÞ×ØËÝÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝ ÄÖÜÝ ÇÔÁÌËØË ÙÚÕ
)SVVTILYNÕ¬ÄÓÇÝÃÒÇÔÚÙËÔ
ÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝËÒÒÕÞËÆÕßÔÇßÐÎÓÁÔÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÑÃÔÊßÔÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇËÖÏÙÌÇÒËÃÝÖÏÖÒÁÕÔ
ÙËÕØÏÙÓÁÔÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÚÎÇØÙÕÈÃÇÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
(SSPHUaÔÇßÖÇÔÇÞÜØÂÙËÏÇÖÄ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖØÕÙÌÕØÁÝÍÏÇÇÍÕØ¦
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕßËÃÞËßÖÕÈ¦ÒËÏÚÎÔÕÒÜÔÃÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ
ËÃÔÇÏÖËØÃÖÕß  ËÔ×
ÙÚÎÏÁÔÔÎÎÇÖÄÊÕÙÎËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ ÚÎÔØ¦ÍÇÎ
ÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔßÖÕÞÜØËÃ
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑ¦ÚÜ
ÇÖÄ ËÔ×ÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎÎ
ÇÖÄÊÕÙÎËÃÔÇÏÖËØÃÖÕß ßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔØ¦ÍÇ
¡ËËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇ¦ÔÜÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂ(SSPHUaÊËÔËÖËÔÊÆËÏ
ÓÄÔÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÙÃÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙË¬ÇáÒ¦ÔÊÎÔÊÕÔÎÙÃÇ
ÑÇÏ¡ÇÒÇÏÙÃÇ
©ÙÚÄÞÕÝÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕß
ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ËÃÔÇÏÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÚØÃÇÁÜÝ
ÖÁÔÚËÁÚÎÚÕ ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙËÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇÔÇÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÚÕ
 ÇßÚ×ÔÙÚÏÝÑÇÏÚÕ 
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ

Η συνδρομή³~¨Ñ³{~ÌÉÉÙÈ³{~Ì³ÑÐÉËVÈÚÑT¨iÐÑ³Ù³ÉËÑÑ³ÈÂ{Ñ~ÒÙiÐÌ{ÑÓ¨oÑVÙÉÑ³ÉÜÉË¨³KÈÜËÑ³ÂÓ³¨ÑÉÇVÖ³ÉÑ³ÑÑ~ÜÒ~Ò{oÊ{ÉÙ{Ñ×Ó¨³ÈØo{Ñ³iÐÉÜÜ³{~Ê
¨ÉËÑ³iØ³ÉT{~ÊØ{~ÐËÑØå³ÉÜÉË¨ÍÌÙ{Ñ¨ÑoÐÒ³ÉÈiØÐÉ
³~ÈKÉ¨i³{~ÌÈÑ{ÐÌ

Αύξηση ιαπωνικού ΑΕΠ
λόγω μείωσης εισαγωγών
Η ιαπωνική ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÁÉËßÙËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖÕßÖØÕÁÈÒËÖÇÔÙßØØÃÑÔÜÙÎÑÇÚ¦ 
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÑÇÏ
ËÔÏÙÞÆÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎ¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÕÝÇßÚÄÝÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÊÏÄÚÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÝÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÑÇÏËÐÇÙÛÁÔÎÙÎ
ÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝàÂÚÎÙÎÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÖÚ×ÙÎ
ÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÑÇÚ¦ ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÑÇÏÖÚ×ÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÚ¦ ÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÕÖÃÙÎÝ
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÕÏÑØÇÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏßÖÕÞ×ØÎÙËÎËÍÞ×ØÏÇ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÞËÊÄÔÄÒÇÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßËÃÔÇÏ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÂÊÎ
ÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÇÖÄÍËÏÄÚÎÝ¦ØÇËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÊÕÆÓËÓÏÇÂÖÏÇÆÌËÙÎ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ²ÏØÕ¦ÑÏ
¡ÕÆÚÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ

ÙÚÕ;VRHP;VR`V9LZLHYJO*LU[LY
ÓËÃÜÙÎÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÔÇÚØÁÖËÏÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÖÕÒÒ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÖÜÝÎ
ËÔÏÙÞßÓÁÔÎËÍÞ×ØÏÇÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÛÇÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏàËÚÏÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇÖÄËÊ×ÑÇÏÖÁØÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÈÒÎÛËÃÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÌÄØÕßËÖÃ
ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÇÖÄ ÙË Î
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÈÒÎÛËÃÊÆÕÌÕØÁÝÑÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏàÄÚÇÔÔÇÚËÛËÃ
ÙËÏÙÞÆÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ¥ÙÚÄÙÕÕ
¬ÕÙÏÓÃÚÙÕß¡ÕÚÁÍÑÏßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÞÛËÝÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇ
ÇÒÒÇÍÂÙÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÔÕÔÏÑ¦
ÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÖÃ
ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ

ΔΙΕΘΝΗ
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Η σύγκρουση
ΗΠΑ - Κίνας
θα διαρκέσει
δεκαετίες
Καθώς Õ ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÚÕ
ËÑÃÔÕÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÊÏËßØÆÔËÚÇÏÚÇÖÒÁÕÔÎÞÎØ¦ÕÔÄÓÇÚÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÓÏÒÕÆÔÍÏÇÁÔÇÔÔÁÕ¤ßÞØÄÄÒËÓÕØÕËÐÕÌÒÕÆÔÄÚÏÇßÚÄÝÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙËÏÊËÑÇËÚÃËÝÑÇÏÛÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
àÜÂÝÑÇÏÚÎÝÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÝÚÕßÝ
ÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÇÔÇÒÄÍÜÝ
ÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÚÕßÝÍÏÇÔÇÖËØÏÌØÕßØÂÙÕßÔÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÕßÝ
¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝÇÖ×ÒËÏËÝÖÕßÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÓÁÙÇÙÚÕÔÓÂÔÇÚÇÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏÚÕËÑÃÔÕÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÜÔ
ÊÏÓËØ×ÔËÖÇÌ×ÔÑÇÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÔÇ
ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÙÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÚÎÝ/\H^LPÑ¦ÛËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÎÙßÞÃÇÇßÚÂÙÚØÁÌËÏÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÕÇÙÌÇÒÁÝÑÇÚÇÌÆÍÏÕÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊÆÕËÚ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕß
ÁÞÕßÔËÐÇÔËÓÏÙÚËÃÚØÏÙÊÕÒ¦-

ØÏÇÇÖÄÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÜÔÒÄÍÜ
ÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÑÇÒÒÏËØÍËÃÕÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ßÚÂÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÄÙÕÑÇÏÎ
ÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÓÇÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ
ÚÃÈËÔ¬àËÔÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß
§¬ÑÇÏÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`ÖÕß
ÙÂÓËØÇÊÏËßÛÆÔËÏÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÇÏÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂ,\YPaVU
:31*HWP[HS ÇÒËÃÁÚÙÏËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔÑÇÏÄÞÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÖÇÛÎÚÏÑ¦ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔ¬àËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕßÖËØÊßÔ¦ÓËÏÝ®
Ô¦ÒÕÍËÝËÃÔÇÏÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
ÏÒÏÔÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ.LU
7HY[ULYZÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÆÉÕßÝÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÇÖÄÚÇÐÃÊÏÚÕß
ÙÚÎÔ ÃÔÇÊÂÒÜÙËÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝ
ÖÜÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇ
ÔÇÊÏËßÛËÚÎÛËÃÎÙÆÍÑØÕßÙÎËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÒÂÍÕßÔÚÇÑÏÔËàÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕß
ÕÏÔÚÇÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦ÓËËÚÇÏØÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇßÉÎÒÂÝÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔËÑÊ×ÙËÏËÚÇÏ-

REUTERS

Μεγάλα funds βλέπουν νέο Ψυχρό
Πόλεμο και αλλάζουν τη στρατηγική τους

Ηχηρά ÌÐÑ³Ñ³È~ÌÐÈ³ÉÉÙÖÉÐ{ÜÖÜÓo{ÑÓÑÓ)ÈT¨Ì(ÌÜÉÐ(¨ÉÂ×ÜÖÌ³{ÑÈ³ÌØÚÑ~ÑÜÖÉ{³iT¨{~ÊÙ{Ò¨~É{Ñ³iØÇÊØ~Ñ{
³iØ³ÑÙ{Ù¨ÐËÑØ³ÈØ~Ñ{¨É³{ÐÒÇ³Ñ{ÑÑÜÌoØÐÉ³ÑKÒÜÜ³ÑØ³i³¨Ñ³io{~Ê³ÈØo{ÑÑÉ¨{×¨È¨ÊÈ³ÑÈÐ×Ó¨³Ò³ÈØ

Από τις αρχές
Μαΐου η κεφαλαιοποίηση των διεθνών
αγορών έχει μειωθεί
κατά 4 τρισ. δολάρια.
ØËÃËÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÑÄÓÎÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑ¦ÇÔÚÏÊØ¦Õ
¬àÕÔ¢ÄÕÚÎÝ2PUNZTLHK(ZZL[
4HUHNLTLU[ÕÕÖÕÃÕÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÊÏËÚÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇ
ÚÕßÖÕÆÒÎÙËÄÙÕßÝÑÏÔËàÏÑÕÆÝ
ÚÃÚÒÕßÝËÃÞË
¡ÏÒ×ÔÚÇÝ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕß)SVVTILYNÕ¡ÇØÑ
¡ÄÓÖÏÕßÝÈËÚËØ¦ÔÕÝËÖËÔÊßÚÂÝ
ÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÖØ×ÎÔ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ;LTWSL[VU(ZZL[
4HUHNLTLU[ÑÇÏÙßÔÏÊØßÚÂÝ
ÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ4VIP\Z*HWP[HS
7HY[ULYZÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙËÁÔÇ
ÔÁÕÖÇÏÞÔÃÊÏ®
ØÕÙÁÛËÙË ÖÜÝ Õ ¬ØÇÓÖ
¦ÔÕÏÐËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÑÕßÚÃÚÎÝ

ÇÔÊ×ØÇÝ®ØÕÑËÏÓÁÔÕßÄÓÜÝ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÇÖÄÚÏÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÚÕßÔÁÕßÇßÚÕÆÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÕ¡ÄÓÖÏÕßÝÇÖÕÌËÆÍËÏ
ÚÏÝÓËÚÕÞÁÝÑÏÔËàÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏËÚÇÏØËÏ×Ô
ÖÕßËÓÖÕØËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕªÁÏ§Ú¦ÒÏÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ)YPKNL^H[LY(ZZVJPH[LZ
ÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÊÏÇÈÒÁÖËÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÖÄÒËÓÕ®ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇÔ¦ÊßÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝÙË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇßÖËØÊÆÔÇÓÎÏÑÇÔÂÔÇ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÜÔÕÊÎÍËÃÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ®ÏËßÑØÏÔÃàËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÇÏÚÃÇÚÎÝÖÕÒßËÖÃÖËÊÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÕÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÚÕßÝÙÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÕËÖÏÞËÏØËÃÔ
ËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÕÆÔÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÛËÓËÒÏ×ÊÎ
àÎÚÂÓÇÚÇ®ÚÕÔÃàËÏ

Οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές
Παρά ÚÎÔ ÁÔÚÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÖÕßËÑÌØ¦àËÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÊËÔÒËÃÖÕßÔÑÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÓËÉßÞØÇÏÓÃÇÑÇÏÊËÔÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝ©¬àÁÏÓÝÑÄØÓÇÔ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`ÊÂÒÜÙËÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕß
)SVVTILYNÄÚÏÊËÔÈÒÁÖËÏÔÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙËÖÒÂØÎËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕÔÇÍÔÜØÃàËÏÜÙÚÄÙÕÖÜÝÛÇ
ÖËØ¦ÙÕßÔÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÔÇÊÏËßÛËÚÂÙÕßÔÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÄÙÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÚÏÝÞÜØÃàÕßÔ ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏÛËÜØÕÆÔ
ÖÜÝÎÖØÄÙÌÇÚÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔËÖÏÙÌÇÒ×ÔÚÃÚÒÜÔÖØÕÙÌÁØËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÇÍÕØÁÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÎËÖËÔÊßÚÏÑÂ@\UXP*HWP[HSOLKNL
M\UKÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÐÃÇÝ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ!ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÑÇÏ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÇÆÐÎÙËÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÙÚÎ
9VNLYZ*VYWÖÕßÖÇØ¦ÍËÏßÒÏÑÄÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏÖØÕÓÎÛËÆËÏÁÓÓËÙÇ

ÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝ/\H^LPÑÇÏA;,*VYW
©ÏÊØßÚÂÝÚÎÝ@\UXP ØÏÝÕß¦ÔÍÑ
ÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàËÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ9VNLYZ©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ¦ÒÒÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎËÐÇÔËÓÏÙÚËÃÚËÒËÃÜÝ
ÕÏËÒÖÃÊËÝÍÏÇÖØÄÕÊÕÙÚÏÝÊÏÓËØËÃÝ
ËÖÇÌÁÝ©ÔÚÏªÄÛÓÇÔÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÖÕßÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÙËÚÎÞ×ØÇÚÕßÙÚÕËÑÃÔÕ
ÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎ4H[[OL^Z(ZPH
ËÑÌØ¦àËÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ªÄÛÓÇÔÕ¬ØÇÓÖÛÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇ
ÙßÔ¦ÉËÏËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕ
ËÑÃÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ
ÑÇÛ×ÝÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÓÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ ÃÔÇÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝÚÕß
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖ¦ÔÚÜÝÕÏ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖØÕÊÃÊÕßÔ
ËÔÚËÏÔÄÓËÔÕÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄ

10

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΔΙΕΘΝΗ

Εξαγορές άνω των 42 δισ. δολαρίων
από private equities στην Ευρώπη
Εντονο ενδιαφέρον για γερμανικά ΜΜΕ, με επίκεντρο τις ψηφιακές εκδόσεις
Eντονο ËÃÔÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕßËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔWYP]H[L
LX\P[`ÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ËßØÜÖÇáÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÊÏËÚÃÇÝÉÎÌ×ÔÚÇÝÌÄÈÕßÝÍÏÇ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝWYP]H[LLX\P[`
ÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËËÐÇÍÕØÁÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÓËÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔ
ÙßÓÌÜÔÏ×ÔÔÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕßÉÎÒÄËÚÃÇÝ
ÊÏÇÃÚËØÇÁÔÚÕÔÕËÃÔÇÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÑÒ¦ÊÕ¡¡ÄÙÕËÔÚËÃÔËÚÇÏ
ÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÙÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝ
ËÑÊÄÙËÏÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ(_LS
:WYPUNLYÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÑÊÕÚÏÑÄÝÕÃÑÕÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÓËÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÓËÚÕÞÂÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕß
¶ÕÕÖÕÃÕÝËÒÁÍÞËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÚÏÝÎÓËØÂÙÏËÝËÌÎÓËØÃÊËÝ)PSKÑÇÏ
+PL>LS[¶ÙÎÓËÃÜÙËÞÛËÝ¦ÔÕÊÕ
ÁÜÝÑÇÏ ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÇÌÕÆÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ229
Ö×ÚËØÕÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔËÖÇÌ×Ô
ÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÎÝ(_LS:WYPUNLYÖÕßÚËÒÕÆÔßÖÄÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝ229Î
ÕÖÕÃÇÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÕÓÃÒÕß
(_LS:WYPUNLYÁÞËÏÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÏ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÎÝÑÇÛ×ÝÊËÔ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÇËÖÏÛßÓÎÚ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝ
ÙÚÇÉÎÌÏÇÑ¦¡¡ÚÕÓËÚÇÐÆ
ßÖÕÞÜØËÃÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÜÔÁÔÚßÖÜÔËÑÊÄÙËÜÔÚÎÝ(_LS:WYPUNLY
ÖÒÂÚÚÕÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¡ÁÙÇÙÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÇÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÚ¦
 ÙÚÇËÑÇÚËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ

Πληροφορίες ³È+_º²_¦©Ñ~ÑÜÖ³ÈØi+ÚÑÈKÒÜÉ{ÙiÐÌ{Ñ¨Ì³ÑiÉÂÑo¨ÒØo{Ñ³ÑÐÉ¨ËÙ{Ñ
ÐÉ³ÌTÐÉ{i×ËÑØ³iØÝÁ_-¦xn_~Ñ{ÐÉ³ÒÚÑÙiÐ{È¨oÊÉ{~{¨ÑÂËÑÐÉÉ³Ñ{¨ÉËÉØÈÉÜÓoTÈi'¨Ë³É.¨Ëo~É¨~Ñ{Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³ÈÐËÜÈÑ³ËÑØ ³Ì×É¨

Ο όμιλος Axel
Springer, που εκδίδει
τις εφημερίδες Bild
και Die Welt, βρίσκεται σε συζητήσεις
με το fund KKR.
9L\[LYZÎÞØÕÔÎ¢ØÃÔÚËÖØÃÔÍÑËØÑÇÏÞÂØÇÚÕßÏÊØßÚÂÚÕß
ÕÓÃÒÕßÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÂØÛËÙË
ËÖÇÌÂÓËÚÎÔ229ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÏÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔ¡¡229ÓÇàÃÓË
ÚÎÔ7LYTPYHËÃÞÇÔËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÔ
7YV:PLILU:H[4LKPHÖØÕËÚÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÔÖÕÆÒÎÙÇÔÚÕÇÌÕÆ
ÄÓÜÝËÃÞÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊÏËßØÆÔÕßÔÚÕÌ¦ÙÓÇÚÜÔÊØÇÙÚÎ-

ØÏÕÚÂÚÜÔÚÕßÕÓÃÒÕßÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÎÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÑÇÏÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕß
ÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß9L\[LYZÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÜÝÎ229ÛÇßÖÕÈ¦ÒËÏÊÎÓÄÙÏÇÖØÄÚÇÙÎËÐÇÍÕØ¦Ý
ÍÏÇÚÇÓËØÃÊÏÇÓËÚÄÞÜÔÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÎÝ(_LS:WYPUNLYÑÇÏÓËÚ¦
ÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÓË
ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÒÁÍÞËÏÎ¢ØÃÔÚË
ÖØÃÔÍÑËØÑÇÏÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÕÓÃÒÕß¡ÇÚÃÇÝ§ÚÄÔÌÔËØ©ÏÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÕÏÑÇÚÁÞÕßÔ
ÚÕ ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÕÓÃÒÕß
ÑÇÏÊËÔÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÚÇÓËØÃÊÏ¦ÚÕßÝ¬ÇËÍÍÄÔÏÇÚÕß
ÏÊØßÚÂÚÎÝ(_LS:WYPUNLYÐËÒ
ÈËÔÑÇÏØÏ¦ÔËÑÇÚÁÞÕßÔÚÕ
 ÑÇÏÚÕ ÚÕßÓËÚÕÞÏÑÕÆ
ÑËÌÇÒÇÃÕßÚÕßÕÓÃÒÕß¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕ ËÃÔÇÏËÏÙÎÍÓÁÔÕÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÑÇÏÇÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÈ¦ÙËÏÚÎÝ

ÞÛËÙÏÔÂÝÚÏÓÂÝÚÎÝÓËÚÕÞÂÝ
©ÏËÐÇÍÕØÁÝÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔ¡¡ÊËÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÔÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝ
ÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÏÚÇÒÏÑÂ4LKPHZL[ÚÕßÃÒÈÏÕ
¡ÖËØÒÕßÙÑÄÔÏÇÖÁÑÚÎÙËÖØÕÞÛÁÝ
ÚÕ  ÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß7YV:PLILU:H[ÇÌÕÆ
ÎÓËÚÕÞÂÚÕßËÃÞËßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄËÖÚÇËÚÃÇÝÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ
4LKPHZL[ÑÇÏÚÎÍÇÒÒÏÑÂ=P]LUKP
ÕÏÕÖÕÃËÝÄÓÜÝÕÊÎÍÂÛÎÑÇÔÙË
ÇÖÕÚßÞÃÇÛÁÚÕÔÚÇÝËÔÇÓÌÏÈÄÒÜ
ÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕßÃÒÈÏÕ¡ÖËØÒÕßÙÑÄÔÏÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÖÇÔËßØÜÖÇáÑÕÆÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß;V7YV:PLILU:H[ÓËÚÇÊÃÊËÏ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÙÚÎÔßÙÚØÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇËÔ×Î4LKPHZL[ÁÞËÏ
ÖØÄÙÈÇÙÎÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ

Στα κοκτέιλ στρέφεται η μεγαλύτερη ζυθοποιία
Η μεγαλύτερη àßÛÕÖÕÏÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÎ(UOL\ZLY)\ZJOÙÚØÁÌËÚÇÏÙËÔÁÇÖØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÑÕÑÚÁÏÒÙËÑ¦ÉÕßÒÇÖÕßÛÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÕ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÄÖÜÝ
ÌÚÏ¦ÞÔËÏÙÂÓËØÇÑÇÌÁÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÓÖÃØÇÓËÒÏÍÄÚËØËÝÛËØÓÃÊËÝ
ÏÚÃÇËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÖÚÇËÚÃÇÝÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÓÖÃØÇÝÙÚÏÝÑÇÏ
ÎÇÒÒÇÍÂÚÜÔÖØÕÚÏÓÂÙËÜÔÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕßÖØÕÙÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÙÏÒÕßÁÚÇÚÕßÝÑÇÏ
ÊËÔËÔÛÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÒËÍÄÓËÔÎ
ÓÖÏØÕÑÕÏÒÏ¦®
©¡¦ÏÑÒ§ÚÕßÑÁØÏÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕØËÃÕßÓËØÏÑÂÝÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎàßÛÕÖÕÏÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÓËÖÕÏÕßÝÚØÄÖÕßÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÚÎÔÖØÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕß¶
ÄÖÜÝÊÎÒ×ÔÕßÔÚÇÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇ¶ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÓÖÃØÇÖØÕÝÚÕÑØÇÙÃÑÇÏÙË¦ÒÒÇ
ÕÏÔÕÖÔËßÓÇÚ×ÊÎÖÕÚ¦©ØÏÙÓÁÔËÝËÐÎÍÂÙËÏÖÕßÁÞÕßÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÍÏÇÚÎÌßÍÂÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÓÖÃØÇ
ËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÚÕßÝÑÇÏÊËÔÛÁÒÕßÔ
ÔÇÖÇÞÆÔÕßÔ¡ÏÇ¦ÒÒÎËÐÂÍÎÙÎ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎÇÖÂÞÎÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÖÕÛÇØØÆÔËÏÚÕßÝÔÁÕßÝÇÖÄÚÕÔÇÓËÛÕÑÕÖÕÆÔÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎÑÇÒÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇÚÎÝ(UOL\ZLY)\ZJO
0U)L]ÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÎÝÙËÇÍÕØÁÝÖÒÎÔÚÎÝÓÖÃØÇÝ
ËÃÔÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ2L\YPN
+Y7LWWLYÚÎÔÚØÃÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇØÕÌÎÓ¦ÚÜÔ©ÏÊßÕÚÕßÝÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ+YPUR^VYRZ
ÖÕßÖÕßÒ¦ËÏËÏÊÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÖÕß

ÔÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÍÑ¦ÓÇÚÎÝÓÖÃØËÝÓËÔÁËÝ
ÍËÆÙËÏÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÓÏÇÝ
ÖÕßÁÞËÏÍËÆÙÎÌØÕÆÚÜÔÚÕßÖ¦ÛÕßÝÑÇÏÒÃÚÙÏ

Μείωση πωλήσεων

Αιτία ³iØ³¨×ÊØ³iØÝv_º©_¦wº©RvÉËÑ{iÐÉoÑÜÖ³É¨iÐÉËi³iØ³ÉÜÉÈ³ÑËÑØÉ³ÑÉ³ËÑØ³i~Ñ³ÑÒÜiÐË¨ÑØ³{Ø (å~Ñ{iÑÜÜÑoÊ³¨³{ÐÊÉ³~Ñ³ÑÑÜ³VÈ¨ÓTÈÉ¨{Ì³É¨³i{ÜÈÓ³Ñ³ÈØ

Η Anheuser-Busch
προτείνει νέα προϊόντα, όπως κοκτέιλ
σε κάψουλα, που
θα φτιάχνει ο καταναλωτής στο σπίτι του.
ÓÕÏ¦àÕßÔÓËÓÎÞÇÔÁÝËÙÖØÁÙÕÑÇÏ
ÊÁÞÕÔÚÇÏËÏÊÏÑÁÝÑ¦ÉÕßÒËÝÖÕß
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÔÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÑÕÑÚÁÏÒÇÖÄÓÕÞÃÚÕ
ÓÁÞØÏÓÇØÍÇØÃÚËÝÑÇÏÚàÏÔÚÄÔÏÑ
¬ÕÔÁÕÖØÕáÄÔÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÂÊÎÙÚÕ¡ÏàÕÆØÏÑÇÏÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇÚÜÔÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÒÇÔÙÇØÏÙÚËÃÑÇÏÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÚÕÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇÔÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÚØÄÖÕÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕ
ÚÕßÑÕÑÚÁÏÒ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝËÃÔÇÏÔÇÖÏÁÙËÏÝÁÔÇ

ÑÕßÓÖÃÑÇÏÁÞËÏÝÁÔÇÇÖÃÙÚËßÚÇ
ßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÑÕÑÚÁÏÒ®ÒÁËÏ
Õ§ÚÕßÑÁØÏÝ±ÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑËÚÎÔ
ÚÏÓÂÚÎÝÓÎÞÇÔÂÝÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÇ ÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÎÑ¦ÛËÑ¦ÉÕßÒÇÖÕßÖËØÏÁÞËÏÁÔÇÑÕÑÚÁÏÒ
ÑÕÙÚÃàËÏÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇÇÐÏÕÖØËÖÁÝÑÕÑÚÁÏÒÙÚÕÏÞÃàËÏÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏÊÕÒÇØÃÜÔ®
¥ÙÚÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÎÝ
ÓÖÃØÇÝËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔÖÇØ¦ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÖÜÒÂÙËÜÔÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ©§ÚÕßÑÁØÏÝÒÁËÏÖÜÝ
Î(UOL\ZLY)\ZJOÖØÕÜÛËÃÖÏÕ
ÇÑØÏÈÁÝÓÖÃØËÝÄÖÜÝÎ4PJOLSVI
<S[YHÖÕßÊÏÇÌÎÓÃàËÚÇÏÜÝÓÖÃØÇÓËÒÏÍÄÚËØÕßÝßÊÇÚ¦ÔÛØÇÑËÝ
ÇÐÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏÃÙÜÝÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓË
ÚÎÔÚ¦ÙÎ®©§ÚÕßÑÁØÏÝËÐÎÍËÃ
ÖÜÝÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÖÕßÒÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÓÖÃØÇ
ÙËÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÙËÏÙÖÇÔÄÌÜ-

ÚÏÝÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÓÖÃØÇÝÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÑÇÚ¦ 
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁÑÛËÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔ¦ÒßÙÎÝÇÍÕØ×Ô0>:9ÃÞË
ÖØÕÎÍÎÛËÃÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÚÕÑÇÏÑÇÚ¦ ÚÕÇÍÑÕÙÓÃÜÝÎ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÓÖÃØÇÝÓËÏ×ÛÎÑËÚÕ
ÑÇÚ¦ ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÙÚÎÔ ÃÔÇ¡ËÐÏÑÄ
ÑÇÏËØÓÇÔÃÇÇÔÚÏÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙË
ÇßÚÂÚÎÔÚ¦ÙÎÓËÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÙÚÕÖØ×ÚÕÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ ÑÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÚ¦ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ0>:9¬ÎÛÁÙÎÚÎÝÓÖÃØÇÝ
ÖÂØÇÔ¦ÒÒÇÖÕÚ¦ÓËÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚàÏÔÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÕÑÇÚ¦ ÑÇÏÑÇÚ¦ ÙÚÎØËÚÇÔÃÇßÐÎÓÁÔÎ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÃÞÇÔÑÇÏ¦ÒÒÇÕÏÔÕÖÔËßÓÇÚ×ÊÎÓËÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÕßÃÙÑÏÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ 
ÑÇÏÚÜÔÇÔÇÓËÓËÏÍÓÁÔÜÔÖÕÚ×Ô
ÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖØÕÖÇØÇÙÑËßÇÙÓÁÔÜÔÑÕÑÚÁÏÒÑÇÚ¦ 
¬ÇÁÙÕÊÇÚÎÝ()0U)L]ÇÖÄÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÑÇÚ¦ ÚÕËÔ×ËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ¬ÇÁÙÕÊÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ
(UOL\ZLY)\ZJOËÃÞËËÐÇÍÕØÇÙÚËÃÚÕÇÖÄÚÎÈËÒÍÏÑÂ
0U)L]ÁÔÇÔÚÏÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝØÇàÏÒÏ¦ÔÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔÄÓÏÒÕ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ.*HWP[HS
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Νέα συνδρομητική
υπηρεσία παιχνιδιών
για PC από Microsoft
Η αμερικανική ËÚÇÏØËÃÇÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ
4PJYVZVM[ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÖÜÝ
ÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÍÏÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ
ÖÕßÖÇÃàÕÔÚÇÏÙËÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÊÆÕÞØÄÔÏÇÇÌÄÚÕßËÃÞËÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÇÔ¦ÒÕÍÎ
ßÖÎØËÙÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇÏÞÔÏÊÕÑÕÔÙÄÒÇ?IV_
/ÔÁÇÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÖØÄÙÈÇÙÎÁÔÇÔÚÏÓÎÔÏÇÃÇÝÙßÔÊØÕÓÂÝÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÍÏÇÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇ>PUKV^ZßÔËÖ×ÝÕ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÊËÔÛÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÇÔÇÍÑÇÙÓÁÔÕÝÔÇÇÍÕØ¦àËÏÑ¦ÛË
ÖÇÏÞÔÃÊÏÐËÞÜØÏÙÚ¦ÇÒÒ¦ÛÇÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËÄÒÇÇÔ
ÑÇÏÖÒÁÕÔÊËÔÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÚÕß
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕßÝÒ¦ÚØËÏÝÚÜÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÙËÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝËÃÔÇÏÖÜÝÎ
4PJYVZVM[ÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÇÖÒ×Ý
ËÖÏÙÂÓÜÝÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÚÎÝÍÏÇ?IV_ÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÇÖÇÃÐËÏÑÇÔËÃÝÑÇÏÙË7*ÂÓËØÇÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÕß
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂ
ßÖÎØËÙÃÇÍÏÇ?IV_ÓÖÕØËÃÔÇÚÇ
ÖÇÃÐËÏÑÇÔËÃÝÑÇÏÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝ ÛÇ ÁÞËÏ ÙÚÎ ÊÏ¦ÛËÙÂ ÚÕß
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÇÏÞÔÃÊÏÇÙÚÎÔÁÇßÖÎØËÙÃÇÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÎ4PJYVZVM[ßÖÁÍØÇÉËÖÕÒÒÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÓËËÚÇÏØËÃËÝÖÕß
ÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÖÇÏÞÔÃÊÏÇËÇßÚ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÇÖÄÙÚÕÆÔÚÏÕÄÖÜÝÚÕ
)L[OLZKHÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏÚÇÖÇÏ-

ÞÔÃÊÏÇ,SKLY:JYVSSZÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÎ:LNHÄÖÜÝÑÇÏÇÖÄÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÖÕßÁÞËÏËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÎ4PJYVZVM[
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÍÏÇÚÕ?IV_
ÑÇÏÎÔÁÇßÖÎØËÙÃÇÍÏÇ>PUKV^Z
ÛÇÁÞËÏÔÁÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
/4PJYVZVM[ÊËÔÇÖÕÑ¦ÒßÉË
ÚÎÔÚÏÓÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÎÔÁÇÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂ

Πρόσβαση έναντι
μηνιαίας συνδρομής
σε περισσότερα
από 100 παιχνίδια.
ßÖÎØËÙÃÇÕÆÚËÙËÖÕÏËÝÞ×ØËÝ
ÛÇÊÏÇÚÃÛËÚÇÏÇßÚÂÇØÞÏÑ¦Ñ¦ÚÏÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇ
4PJYVZVM[ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÔÁÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏ
ÔÇÖÕßÒÂÙËÏÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÕßÊËÔ
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓÄÔÕÓËÖÇÏÞÔÏÊÕÑÕÔÙÄÒËÝÚÙÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÍÏÇÑÇÚÄÞÕßÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆßÖÕÒÕÍÏÙÚÂËÔ×ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÑÇÏ
ÚØÃÚÎßÖÎØËÙÃÇÖÕßÛÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ_*SV\KÑÇÏÛÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÓÁÙÜÏÇÊÏÑÚÆÕßÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÎ4PJYVZVM[
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÐÎÓÁÔÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ.VVNSLÑÇÏ
Î(WWSLÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕßÔÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÝÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÍÏÇÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇ

Μεγάλη ζήτηση για
το ομόλογο σε γουάν που
εξέδωσε η Πορτογαλία
Κατά τρεις ÌÕØÁÝÑÇÒÆÌÛÎÑËÎÁÑÊÕÙÎÖÕØÚÕÍÇÒÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙË
ÍÕß¦ÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÁÔÚÕÔÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÊÇÔËÃàËÚÇÏÙËÍÕß¦ÔÓËÚÇÚØÏËÚÂÕÓÄÒÕÍÇ7HUKH®
ÔÇËÖÏÙÌØÇÍÃàÕßÔÚÏÝÙÚËÔÁÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÒÒÏËØÍÎÛËÃ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÎ ÏÙÙÇÈ×ÔÇ
ÑÇÏÙÚÕËÑÃÔÕÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÄÞÕÝ
ÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÂÚÇÔÎ¦ÔÚÒÎÙÎ
ÊÏÙÍÕß¦ÔÓÁÙÜÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
7HUKH®ËÔ×ÕÏÖØÕÙÌÕØÁÝÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÁÌÛÇÙÇÔÚÇÊÏÙ
ÍÕß¦ÔÓËÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ ËÔ×ÚÕÇØÞÏÑÄ
Ì¦ÙÓÇÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÔÙÚÕ  ÓË
 ¡ËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝ
ÊÏÂÓËØÎÝÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÝÓËÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÎÝ/:)*ÑÇÏÚÎÔ)HUR
VM*OPUHÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝ¡¦ØÏÕËÔÚÁÔÕÊÂÒÜÙËÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÖÜÝÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÛËÚÏÑÄÈÂÓÇÍÏÇÚÎÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÞØÁÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ®¬ÕÔÁÕÚØÏËÚÁÝ
ÕÓÄÒÕÍÕÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙË ÏÔÁàÕßÝ
ÛËÙÓÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßËÃÔÇÏÔÇËÏÙÁÒÛËÏÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÔÁÇÇÍÕØ¦ÓË
ßÉÎÒÂØËßÙÚÄÚÎÚÇ®ÄÖÜÝËÐÂÍÎÙËÙËÙßÔÁÊØÏÕÕÍÍÚÕßÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ªÏÑ¦ØÔÚÕ¡ÕßØÃÔÏÕ¢ÁÒÏÐÕØÚÕÍÇÒÃÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝ®ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÞ¦ØÏÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÁÞËÏÞÇØ¦ÐËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÓËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕÔ
ÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ÃÔÇÝÙÚÎÔÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÇÖÄÚÕ©Ï
ÏÔÁàÕÏÁÞÕßÔÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÚØÇÖËàÏÑÄ
ÙÚÁÒËÞÕÝÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÔÓÁÙÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÊÎÓÕÙÃÕß
ÞØÁÕßÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÖÕß
ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇàÎÚÂÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ¡ËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎËÔÄÝÇßÙÚÎØÕÆÊÇÔËÏÕÊÕÚÏÑÕÆ

Στόχος ³iØ{ÑKÑØÊ³Ñi
Ò³Üii¸Ù{oÈÒÐÓ³ÐÜÌo&>X>VÉ{¨×¨ÓØ
ÈÈo~Ó³¨ÉÓ×ÚÑÑ³Ñ®V´´
Ù{oÈÒ

Η έκδοση του τριετούς
ομολόγου Panda
υπερκαλύφθηκε
τρεις φορές.
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÖÄÚÕÓÁÞØÏ
ÚÕÎÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÊØÏÓÆÚËØÎ
ÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇ
¡ÁÙÇÙËÓÏÇÚØÏËÚÃÇÎÇÔËØÍÃÇÁÞËÏ
ÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÏÙÕÙÑËÒÏÙÚËÃ
ÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕß ËÔ×ÁÞËÏ
ÇÖÕÖÒÎØÜÛËÃÖØÄÜØÇÄÒÕÚÕÊ¦ÔËÏÕ
ÖÕßÁÒÇÈËÎÞ×ØÇÇÖÄÚÕÏËÛÔÁÝ
§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ¬ÇÓËÃÕ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JOÇÔÇÛË×ØÎÙË
ÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄÙÚÇÛËØÂ®ÙËÛËÚÏÑÂ®ÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÇØÍÄÚËØÇÓÁÙÇÙÚÕ 
©ÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÕÆÕÓÕÒÄÍÕßÙË
ÍÕß¦ÔÐËÑÃÔÎÙÇÔÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÑÃÔÎÙÎÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÕß
ÙÞËÊÃÕßÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚÎÝÈ¦ÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÜÝ
ÖÆÒÎÝËÏÙÄÊÕßÑÏÔËàÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
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Χάσμα μεταξύ
Βορρά, Νότου
αποτυπώνουν
οι αποταμιεύσεις
Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σουηδοί,
που προτιμούν τα αμοιβαία κεφάλαια
ÒÆÙËÜÔÙÚÎ:0-(ÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYN
ØÏÔÐËÙÖ¦ÙËÏÎÑØÃÙÎÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÊËÔ
ßÖÂØÞÇÔÓËÍ¦ÒËÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÙÚÕ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏÙÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÄÒÜÔÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×Ô¡ËÚ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔ
©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÙËËÑÚËÔÂ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔËÔÏÙÞßÄÚÇÔÙË
ÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÕÊËÑÇËÚÃÇÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÙÚÇÛËØÁÝ
ÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝ¡ËÚ¦ÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
ÑÇÏÚÎÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎÑØÃÙÎ
ÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÄÓÜÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÙÚÏÝ
ÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕßÖÕßßÖÁÙÚÎÙÇÔÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÒÂÍÓÇ©ÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÌÛÃÔÕßÙÇ
ÖÕØËÃÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇÓËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕßÑÇÛ×ÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¦ØÍÎÙËÔÇËÐÁÒÛËÏÇÖÄ
ÚÎÔÆÌËÙÎÂÓËØÇÎÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÑØÕÈÇÚËÃÐÇÔ¦ÙËÁÔÇ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÇÔÁÑÇÓÉÇÔÓËÚ¦ÚÇ

AP

Λίγες ËÃÔÇÏ ÕÏÞ×ØËÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓËÚÎÕßÎÊÃÇÞËÊÄÔÄÒÕÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÂÝÞ×ØÇÝËÖËÔÊÆÕßÔÚÓÂÓÇÚÜÔ
ÇÖÕÚÇÓÏËÆÙË×ÔÚÕßÝÙËÇÓÕÏÈÇÃÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÎ
ÖØÄÔÕÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÖØÕÚÁØÎÓÇÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÑØÃÙÎÞØÁÕßÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÁÊËÏÐËÖÜÝÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÇØÑËÚ¦ÙÚÕÔÚØÄÖÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÝßÖÄÇÔÚÃÐÕËÝÙßÔÛÂÑËÝÁÈÇÏÇÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÊËÔËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÓÄÔÕÔÇÖÄÚÎÔÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÙËÑ¦ÛËËßØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇ
ØËßÔÇÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÖËÔÊßÚÏÑ×Ô ËÌÇÒÇÃÜÔ:0-(
ÁÊËÏÐËÖÜÝÚÕ ÚÜÔËØÍÇàÄÓËÔÜÔÕßÎÊ×ÔÊÏÇÚÎØËÃÁÔÇ
ÚÓÂÓÇÚÜÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙË×ÔÚÕß
ÙËÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
Ë¦ÔËÐÇÏØËÛÕÆÔÚÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔËØÍÇàÄÓËÔÜÔÕßÎÊ×ÔÖÕßÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ
ÇßÚÕÈÕÆÒÜÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙË×ÔÚÕßÝÙËÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÌÛ¦ÔËÏÚÕ ¬ÄÙÕßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÊËÔÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÙË
ÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¢ØÁÔÚØÏÑÁÚËØÙÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÔÇ-

Οπως Ù{Ñ{³É³Ñ{ÉÐÉÜÓ³i³iØ È¨ÑÍ~ÊØÉ³¨{~ÊØ0¨ÒÉÇÑØV³Ù{ÑÚÓ{ÐÉ{ÌÙiÐÑ³{~~È¨{É{TÈÌ³ÑÉÌÜÑ³Ñ~¨Ò³iwÐÓÜi³iØ È¨Çw
iØ¨ÙÉ~ÑÉ³ËÑØVÙ{Ñ³i¨³ÑØ³iÜÉ{Ì³i³Ò³ÈØ³ÑÚÉ¨ÓØ³{ØÑ³ÑÐ{ÉÖÉ{ØÉ³Ò³iT¨iÐÑ³{³³{~Ê~¨Ëi³È¸ÆÆd~Ñ{³iÈÑ~ÌÜÈÚi~¨ËiÙiw
ÐÌ{ÈT¨ÓÈØVÌÐØVÉ{~¨Ò³iÑÙ{Ñ×¨É³{~ÓØ³ÒÉ{Ø³iÑ³ÑÐËÉÈi

Τα σουηδικά
νοικοκυριά έχουν
«εκπαιδευτεί»
σε μια συντηρητική
διαχείριση
της περιουσίας τους.
ÖØ×ÚÇÑÇÏÊßÙÑÕÒÄÚËØÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÚÇÞÆÚËØÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔßÚÄÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÁÞÕßÔÐËÖËØ¦ÙËÏÄÒÇÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß¦ÌÎÙËÎÑØÃÙÎ
ÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÏÔÕÏÓÏÙÛÕÃÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÞÇÓÎÒÕÃÙËÙÞÁÙÎÓË
ÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇÖØÏÔÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
 ÒÏÍÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÎÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÈ¦ØÎ

ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÕßÎÊÃÇÝÄÓÜÝ
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÖÜÝÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÁÞÕßÔËÑÖÇÏÊËßÚËÃ®ÙËÓÏÇÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÝ¬ÕÙÕßÎÊÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÁÒÇÈË
ÖØÕËÚÃÇÝÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇ
ÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÎÝ
ÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÓËÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕ
ÕØÃàÕÔÚÇÓËÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ(SSLTHUZMVUKLY
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ)SVVTILYNÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÖÂÞÎÙÎÝÖÕß
ËÃÞËÎËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÙÕßÎÊÏÑÕÆ
ÑØ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÙËÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ 
ÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÁÔÇÔÚÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ ÖÕßÃÙÞßË
ÚÕ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙËÁØËßÔÇ
ÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝÔÜÙÎÝÖËÔÊßÚÏÑ×Ô ËÌÇÒÇÃÜÔ¬ÕÔÃàËÚÇÏÊËÖÜÝ
ÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÇÓÕÏÈÇÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÕ  ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
ÁÔÇÔÚÏÚÕß ÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏÚÕß 
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ

Στο 1,8 δισ. δολ. οι εκροές κεφαλαίων από την Τουρκία
Μπούμερανγκ ÑÇÚ¦ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÁÓÓËÙÇÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝØÔÚÕÍ¦ÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÙßÞÔ¦ÇÔÕØÛÄÊÕÐËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÎÔÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝ©ÏËÖËÔÊßÚÁÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÓÇàÏÑ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇÏÓÕØØÇÍÃÇÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÞÜØÃÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙË
ÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏ
ÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÓÇÔÏÜÊ×ÝÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÌÁØÕßÔÚÏÝÑÇÛÇØÁÝËÑØÕÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝ
ÔÇÌÛ¦ÔÕßÔÙÚÕÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔËÚ×ÔËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÎÓÇàÏÑÂÌßÍÂÚÕßÐÁÔÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÜÔØÞ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÖËØÃÖÕßÊÆÕÓÂÔËÝÖËØÏÄ-

ØÏÙÇÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙËÊÇÔËÏÙÓÄÙË
ÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝ¡ÎÓÖÕØ×ÔÚÇÝ
ÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝ
ÖÕÒÒÕÃËÖËÔÊßÚÁÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ÖÜÒÕÆÔÓÇàÏÑ¦ÚÕßØÑÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝÓËÚÕÞÁÝÑÇÏÕÓÄÒÕÍÇ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÔÇÁÞÕßÔÇÖÕÙÆØËÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝ ÇÚ¦
ÚÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¦ÒÒÜÙÚËÓËÏ×ÛÎÑÇÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦
ÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÇÖ¦ÔÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÓÂÓÇÚÕßÝÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇ
ÁÞËÏËÖÏÙÚØÁÉËÏÙËÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÑÇÏÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕß
ÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÕÑÚ×ÓÎÔ×ÔÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÏÙÕÚÏÓÃÇÚÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏÁÚÙÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÄØÏÕÚÜÔÁÐÏÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÒÏØ×Ô ÖØÕÝ ÁÔÇ ÊÕÒ¦ØÏÕ ÑÇÏ
ÞÛËÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇÑßÓÇÏÔÄÚÇÔ

Οι επενδυτέςÉo~Ñ³ÑÜÉËÈÐÑÇ{w
~Ò³i0È¨~ËÑV¨~ÑÜ³ÑØÑ{Ð¨w
¨ÑoËÑ~É×ÑÜÑË~Ñ{Ñ×Ê³ÑØ³i
{~ÐËÑ³iØT¨ËØÉÉÙÖÉ{Ø
ÙÚÏÝÒÃØËÝÖØÕÝÊÕÒ¦ØÏÕÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝ
ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ ÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
ÇÏÄÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÔ¦Ô§ÚË-

ÓÃØÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ5VT\YH
0U[LYUH[PVUHSÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÁÞËÏ
ÇÖÕÊßÔÇÓÜÛËÃÚÄÙÕÖÕÒÆÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃ
ÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÖØÕÊÃÊËÏÚÎÔ
ÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÚÄÙÕÚÜÔËÍÞ×ØÏÜÔ
ÄÙÕÑÇÏÚÜÔÐÁÔÜÔ®ÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÓÁÔËÏÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏËÒÁÍÞÕßÝÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑËÌÇÒÇÃÜÔËÔ×ÇÖÕÑÒËÃËÏ
ÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕ§¬ÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÄÓÜÝÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÁÔÇÔ
ÁÐÚØÇÌÄØÕÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÑÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÚÎÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎÇÍÕØ×ÔÇÖÄÏÊÏ×ÚËÝÄÚÇÔ
ÇßÚÁÝßÖËØÈÇÃÔÕßÔÙËÇÐÃÇÚÏÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ
)SVVTILYNÕÕßÃÔÏÔÇÔÇÒßÚÂÝÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÙÚÎÔ)YV^U
)YV[OLYZ/HYYPTHU *VÚÄÔÏÙËÖÜÝÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃÎØÕÂ
ÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÔÊËÔËÌÇØÓÕÙÛÕÆÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÏÕÌÏÒÏÑÁÝ
ÖØÕÝÚÎÔÇÍÕØ¦®

Αυξήσεις των μισθών
Οι μισθοί ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÑßØÏ¦ØÞÎÙË
ÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÒÄÍÜÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
ÑÇÏÚÎÝÑØÃÙÎÝÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÏËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÞØË×ÔÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ,\YVZ[H[ÍÏÇÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÚÇÜØÕÓÃÙÛÏÇÙÚÎÔßØÜà×ÔÎËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÇÖÄÖÁØßÙÏÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÄÚÕ 
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÙßÍÑØÏÚÏÑ¦
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ®ËÃÞËÙÞÕÒÏ¦ÙËÏ
ÖØÄÙÌÇÚÇÕ¬àÇÑÒËÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÎÔ*HWP[HS,JVUVTPJZ
ËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏ-

ÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÖÕßÁÊËÏÐÇÔÖÜÝ
ÕÏÓÏÙÛÕÃÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÇÔÇØØÏÞÂÛÎÑÇÔ ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
¬ÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÖÕÚØÁÖÕßÔÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÚÕßÝÔÚÏÛÁÚÜÝÓËÏ×ÔÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝÂÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÙËÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÖÇØ¦ÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÇÞØÁÎÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÕ
ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÓËÖÚ×ÙÎ 
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÚÕÔÃàÕßÔÊËÖÜÝÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÙËÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÏÝ
ÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÝÖÇØ¦ÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ

Κατά της σύγκρουσης
με Ε.Ε. οι Ιταλοί βιομήχανοι
Εκκληση ÇÖËßÛÆÔÕßÔ ÕÏÚÇÒÕÃÈÏÕÓÂÞÇÔÕÏÓÁÙÜÚÎÝÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÚÕßÝÚÎÝ*VUMPUK\Z[YPHÖØÕÝ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÖ¦ÙÎ
ÛßÙÃÇÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ßÖËØÈÕÒÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÓÇàÃÚÕßÝÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÊÏÇØÛØÜÚÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÙË
ÕØÃàÕÔÚÇÚØÏËÚÃÇÝ¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÊÂÒÜÙËÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ
ÏÚÙÁÔÚàÕ¡ÖÄÚÙÏÇÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÎÚÇÒÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇØÚÃÙËÏÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß×ÙÚËÔÇ
ËÔÇØÓÕÔÃàËÚÇÏÓËÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝ
ÑÇÔÄÔËÝ®ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃËÑÚÕßÙÆÔËÍÍßÝÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÒÄÍÜÚÕßßÉÎÒÄÚÇÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÚÎÝÚÕßÊËÆÚËØÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÙÚÎÔÓËÚ¦ÇÖÄËÑËÃÔÕÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÚÏÝÕßÔÃÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÇÖÄÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÇÔÇÌÕØ¦ÍÏÇÁÔÇØÐÎÒÂÉÎÝÖËÏÛÇØÞÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝ

ÏÚÇÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÊÏÞÕÍÔÜÓÃÇÓËÚÕÔ
ÁÔÇÔËÑÚÜÔÇÔÚÏÖØÕÁÊØÜÔÚÎÝÚÕÔ
ÎÍÁÚÎÚÎÝÃÍÑÇÝ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏ
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Απόβαση Ισραηλινών επενδυτών
στην ελληνική αγορά ακινήτων

Στο στόχαστρο κατοικίες, καταστήματα και γραφεία αξίας 1-3 εκατ. ευρώ
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών
από το Ισραήλ για την απόκτηση
ακινήτων στην ελληνική αγορά φιλοδοξούν να εκμεταλλευθούν τα
δικηγορικά γραφεία Machas & Partners από την Ελλάδα και Firon &
Co. από το Ισραήλ, που προχώρησαν στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου κοινού φορέα, ο οποίος
θα αναλάβει την υποστήριξη ξένων
επενδυτών στην εγχώρια αγορά
ακινήτων.
Στόχος είναι να διευκολυνθεί η
είσοδος επενδυτών από το Ισραήλ
οι οποίοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν των ευκαιριών που προσφέρονται τόσο μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», που αφορά τη χορήγηση άδειας παραμονής
στους επενδυτές εκτός Ε.Ε. που
αποκτούν ακίνητα, όσο και τη δημοφιλία των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας έχει
πυκνώσει αισθητά το «ρεύμα» επενδυτών από το Ισραήλ στην Ελλάδα
και στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα
με στελέχη της αγοράς ακινήτων,
το ισραηλινών συμφερόντων Zoia
Fund του κ. Ρούμπεν Σάγκι έχει
αποκτήσει περί τις 20 πολυκατοικίες στην Αττική, από το ιστορικό
κέντρο (Κουκάκι) και τον Λυκαβηττό μέχρι το Μαρούσι, και δρομολογεί την ανακατασκευή τους
ώστε να αξιοποιηθούν μέσω της
Airbnb. Αντίστοιχα, σημαντικές
κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει
Ισραηλινοί αγοραστές και στην
αγορά εξοχικών κατοικιών και κέντρων αναψυχής και εστίασης στη
Μύκονο. Ενεργός στην ελληνική
αγορά ακινήτων είναι και ο Ισραηλινός επενδυτής Μπένι Στάινμετζ,
ο οποίος έχει υψηλή ρευστότητα
μετά την πώληση της συμμετοχής
του στην Invel.
Ο κ. Στάινμετζ φέρεται να απέκτησε πρόσφατα δύο ακίνητα στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας εμπορικής και οικιστικής χρήσης,
ενώ κινείται και για την απόκτηση
ξενοδοχειακών ακινήτων.
Αντίστοιχα, ο ισραηλινός όμιλος
Fattal Group πλειοδότησε στον

Ο ισραηλινός όμιλος Fattal Group πλειοδότησε στον διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ξενοδοχείου
Esperia Palace, στο κέντρο της Αθήνας, καταθέτοντας προσφορά με μηνιαίο μίσθωμα 95.800 ευρώ (σχεδόν διπλάσιο
από το ελάχιστο ζητούμενο των 54.000 ευρώ).
διαγωνισμό για τη μακροχρόνια
εκμίσθωση του ξενοδοχείου Esperia
Palace, στο κέντρο της Αθήνας,
στη συμβολή των οδών Σταδίου
και Εδουάρδου Λω, καταθέτοντας
προσφορά με μηνιαίο μίσθωμα
95.800 ευρώ (σχεδόν διπλάσιο από
το ελάχιστο ζητούμενο των 54.000
ευρώ!). Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας
ΕΦΚΑ και θα επαναλειτουργήσει
ως ξενοδοχείο πέντε αστέρων, μετά
τις εργασίες ανακατασκευής.
Οπως αναφέρουν φορείς της
αγοράς ακινήτων, η ελληνική αγορά
έχει προσελκύσει δεκάδες μικρότερα επενδυτικά «οχήματα», γνωστά και ως «family offices», δηλαδή
μικρές και μεσαίες οικογενειακού
χαρακτήρα επιχειρήσεις από το
εξωτερικό, κυρίως το Ισραήλ και
την Τουρκία, τα οποία έχουν προβεί
σε δεκάδες αγορές ακινήτων στη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου.
Πρόκειται για επενδυτές με ρευ-








Μόνο το Zoia Fund έχει
αποκτήσει περί τις 20
πολυκατοικίες στην Αττική, από το Κουκάκι και
τον Λυκαβηττό μέχρι το
Μαρούσι.
στότητα της τάξεως των 10-15 εκατ.
ευρώ έκαστος και σπανιότερα έως
40-50 εκατ. ευρώ.
Στο στόχαστρο των εν λόγω
επενδυτών βρίσκονται ακίνητα εισοδήματος, όπως καταστήματα ή
γραφεία, αλλά και κατοικίες. Συνήθως προσανατολίζονται σε αγορές της τάξεως των 1-3 εκατ. ευρώ
ανά ακίνητο.
Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση των δικηγορικών γραφεί-

ΑΡΘΡΟ

ων, η Machas & Partners ιδρύθηκε
από τον Πέτρο Μαχά το 2011 και
σήμερα διαθέτει διεθνές πελατολόγιο και σημαντική παρουσία και
έξω από τα ελληνικά σύνορα. Αντίστοιχα, η Firon & Co. αποτελεί
το σημαντικότερο όνομα στην αγορά νομικών υπηρεσιών του Ισραήλ
και με 260 δικηγόρους και παρουσία
πέρα από το Ισραήλ, στη Βουλγαρία,
τη Ρουμανία και τη Σερβία, εκπροσωπεί μερικούς από τους σπουδαιότερους επενδυτές στον τομέα των
ακινήτων.
Οπως δήλωσε ο κ. Σβι Φιρόν, διευθύνων εταίρος της εταιρείας, «η
συνεργασία μας με τη Machas &
Partners αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική επιλογή μας να παρέχουμε την καλύτερη ποιοτικά υπηρεσία στους πελάτες μας, έχοντας τοπική παρουσία και συνεργασία με την καλύτερη δυνατή ομάδα».

Στην περιοχή της Ομόνοιας
το νέο ξενοδοχείο
της αλυσίδας Moxy Hotels
Στο Σαρόγλειο Μέγαρο στην οδό
Σταδίου 65, στην περιοχή της
πλατείας Ομονοίας, αναμένεται
να λειτουργήσει από τα τέλη του
2020 το πρώτο ξενοδοχείο της
αλυσίδας Moxy Hotels του ομίλου
Marriott στην Αθήνα. Πρόκειται
για ακίνητο ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων (σε ποσοστό 62%-38%
αντίστοιχα), το οποίο έχει εκμισθωθεί, στο πλαίσιο σχετικού
διαγωνισμού, στην Dimand Real
Estate, σε κοινοπραξία με την
EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος της επένδυσης, η οποία έχει
ήδη ξεκινήσει, αναμένεται να
ανέλθει σε 18 εκατ. ευρώ.
Η Moxy εγκαινίασε εντός της
εβδομάδας το πρώτο ξενοδοχείο
της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, δυναμικότητας
116 δωματίων. Πρόκειται για
επένδυση της τάξεως των 8 εκατ.
ευρώ, που πραγματοποιήθηκε
στη θέση του ιστορικού ξενοδοχείου «Μορέας», το οποίο λειτούργησε στην πόλη από το 1974
μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας
του ’80. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί από την Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ, ήδη από το τέλος του
2016, και στη συνέχεια εκμισθώθηκε στην DPN A.E., εταιρεία
συμφερόντων της Dimand Real
Estate. Σήμερα, τη διαχείριση
του νέου ξενοδοχείου έχει αναλάβει η CS Hospitality/Shaner
Group, που φέρει την έγκριση
της Marriott.
Εκτός από το ακίνητο στην
Πάτρα και εκείνο στην Αθήνα, η
Moxy Hotels αναμένεται να κινηθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη και η Λάρισα, αλλά και σε άλλους νησιωτικούς παραθεριστικούς προορισμούς. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της εν λόγω αλυσίδας είναι ότι, αν και ανήκει
στην κατηγορία τριών αστέρων,
προσφέρει υψηλή ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών (π.χ. ασύρματο Internet υψηλών ταχυτήτων, τηλεοράσεις 49 ιντσών σε
κάθε δωμάτιο με συνδρομή στη
διαδικτυακή υπηρεσία Netflix),
που κατά κανόνα προσφέρουν

Εκτός από το ακίνητο στην Πάτρα
και εκείνο στην Αθήνα, η Moxy
Hotels αναμένεται να κινηθεί και
σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως
η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη και η
Λάρισα, αλλά και σε άλλους νησιωτικούς παραθεριστικούς προορισμούς.







Το κόστος της επένδυσης, η οποία έχει ήδη
ξεκινήσει, αναμένεται
να ανέλθει σε 18 εκατ.
ευρώ.
μονάδες υψηλότερης κατηγορίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός
από το Moxy Hotel στην Πάτρα,
η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ δρομολογεί σε όμορο ακίνητο στην
ίδια πόλη και τη λειτουργία του
πρώτου ιδιωτικού συγκροτήματος
φοιτητικών κατοικιών στην Ελλάδα.
Πρόκειται για ένα συγκρότημα
που θα αποτελείται από 48 επιπλωμένα διαμερίσματα, τα οποία
θα μισθώνονται σε φοιτητές, σε
τιμές της τάξεως των 350-400 ευρώ μηνιαίως. Μάλιστα, στο κόστος αυτό θα περιλαμβάνονται
όλοι οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας (ρεύμα, νερό και Internet),
όπως και τα έξοδα κοινοχρήστων
και καθαριότητας. Ανάλογη κίνηση δρομολογείται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε έτερο
ακίνητο που έχει αποκτήσει η εισηγμένη, στη συνοικία «Λαδάδικα».
Ν.Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Νέα «επίσκεψη» στις αξίες ακινήτων
Ενα ερώτημα που μπορεί να θέσει
κάποιος είναι κατά πόσο οι βραχυπρόθεσμες και οργανωμένες ενοικιάσεις οικιστικών μονάδων προσθέτουν στην αξία ενός ακινήτου
ή όχι. Πριν, όμως, απαντηθεί ένα
τέτοιο ερώτημα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς και γιατί υπάρχει μια
σχέση μεταξύ του ενοικίου και της
αξίας ενός ακινήτου. Το ακίνητο εί






Σε μια ώριμη, μεστωμένη αγορά που έχει δραστήρια αγορά ενοικιάσεων, το ακίνητο το βλέπουμε σαν μια μηχανή
που παράγει εισόδημα.
ναι ένα είδος επένδυσης και σαν
τέτοιο έχει τουλάχιστον δύο κατηγορίες αποδόσεων: την κεφαλαιουχική απόδοση και την εισοδηματική
απόδοση. Η πρώτη έχει να κάνει
με το πόσο αυξάνεται (ή μειώνεται)
η αξία του ανά περίοδο που εξετάζεται. Για παράδειγμα, αν ένα διαμέρισμα σήμερα έχει αξία €200.000
και μετά από έναν χρόνο ακριβώς
η αξία του ανέβηκε στις €220.000,
τότε η κεφαλαιουχική του απόδοση
ανέρχεται στο 10%. Η δεύτερη έχει

να κάνει με το πώς μεταφράζεται
το ενοίκιο που παράγει το ακίνητο
σαν ποσοστό επί της αξίας του. Αν
δηλαδή το πιο πάνω ακίνητο παράγει
ετήσιο εισόδημα €12.000, τότε λέμε
πως η εισοδηματική του απόδοση
ανέρχεται σήμερα στο 6%. Αν το
ενοίκιο μείνει αμετάβλητο σε έναν
χρόνο που η αξία ανέβηκε στις
€220.000, τότε η εισοδηματική του
απόδοση μειώνεται στο 5,45%.
Οι δύο αποδόσεις προστιθέμενες
μαζί μας δίνουν τη συνολική απόδοση του ακινήτου. Δηλαδή, στο
πιο πάνω παράδειγμα η συνολική
απόδοση εντός του έτους έχει μια
διακύμανση από 15,5% μέχρι 16%.
Αυτή η συνολική απόδοση είναι
πριν από την αφαίρεση φόρων και
χωρίς στάθμιση λόγω πληθωρισμού.
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, είναι
δυνατό να υπάρχουν και άλλα είδη
αποδόσεων, όπως αυτό που οι ξένοι
αποκαλούν «psychic income return»
και είναι δύσκολο να του προσάψεις
κάποιο νούμερο, καθώς έχει να κάνει
με την προσωπική ψυχική ικανοποίηση που μπορεί να νιώθεις επειδή
είσαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου.
Αυτό το αφήνω ώς εδώ. Η χώρα μας
είναι αρκετά χιλιόμετρα πίσω στη
σωστή και ολοκληρωμένη αντίληψη
της επενδυτικής απόδοσης. Πολλοί
από εμάς μέχρι πρότινος αγοράζαμε
ένα ακίνητο και δη ένα χωράφι ή
οικόπεδο και καθόμασταν πάνω

Τα ενοίκια καθορίζονται από τα εισοδήματα που έχει ο καθένας και τι ποσοστό μπορεί να διαθέσει για ενοικίαση στέγης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι
είναι οικονομικά πιο ορθολογιστική προσέγγιση, παρά να έχεις το ενοίκιο σαν
δεδομένο και να τρέχεις να βρεις τα εισοδήματα για να το καλύψεις.
του μέχρι να κάνει υπεραξία να το
πουλήσουμε, να ξοφλήσουμε την
τράπεζα και να μας μείνει το κέρδος
στην τσέπη. Δηλαδή «επενδύαμε»
σχεδόν εξολοκλήρου σπεκουλαδόρικα και όπως γνωρίζετε, δεν μας
πολυέκατσε η φάση στο τέλος της
ημέρας…
Όσοι πάλι επενδύαμε σε εισοδηματικά ακίνητα στην πλειοψηφία
μας κοιτάζαμε τα εισοδήματά μας
σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή
τόσα ευρωπουλάκια τέλος του μήνα
στη τσέπη μας και όχι το τι αυτά

σήμαιναν στην πραγματικότητα
έναντι της αξίας του ακινήτου που
τα παρήγαγε. Μπορεί δηλαδή να
πιάναμε 1% και 2%, αλλά να κάναμε
χάζι που το ακίνητο μας είχε μια
«ψηλή» αξία και «οικονομούσαμε»
τόσα ευρώ στην τσέπη. Η λέξη κλειδί
πιο πάνω είναι η «παρήγαγε». Σε
μια ώριμη αγορά που έχει δραστήρια
αγορά ενοικιάσεων, το ακίνητο το
βλέπουμε σαν μια μηχανή που παράγει εισόδημα. Και το εισόδημα
(βλ. ενοίκιο) καθορίζεται από τους
νόμους προσφοράς και ζήτησης.

Από εκεί και πέρα η αξία του, δηλαδή
πόσα πάει στην αγορά, είναι συνάρτηση αυτού του εισοδήματος, σαν
η κεφαλαιοποίηση της ροής εισοδήματος του ακινήτου για τη διάρκεια των παραγωγικών του χρόνων.
Έτσι, λοιπόν –σε ένα απλοποιημένο
παράδειγμα– αν οι συγκρίσεις ενοικίων και τιμών πώλησης παρόμοιων
ακινήτων στην αγορά μας δίνουν
ποσοστό απόδοσης 5%, τότε αν το
ακίνητό μας παράγει €12.000 ετήσιο
εισόδημα, η αξία του ανέρχεται στις
€12.000/ 5% = €240.000. Αν το ποσοστό απόδοσης της αγοράς είναι
6%, τότε η αξία του με ανάλογο
τρόπο είναι €200.000. Τα τελευταία
χρόνια, αρχίσαμε και εμείς εδώ στην
Κύπρο να βλέπουμε λίγο καλύτερα
τις αποδόσεις. Φυσικά το 2013, υπήρχαν οι ακούρευτοι γύπες που μας
έλεγαν, «εγώ για να αγοράσω θέλω
απόδοση τουλάχιστον 12%...». Όπου
δηλαδή στο πιο πάνω παράδειγμα
το διαμέρισμα που παρήγαγε €12.000
ήθελαν να το αγοράσουν, αν τους
προσφερόταν, σε τιμή όχι πέραν
των €100.000. Και φυσικά με ευγένεια εμείς αρνιόμασταν.
Μπορεί κάποιος να διερωτηθεί
κατά πόσο αυτό το σύστημα ενοικίων/ αξιών και αξιών/ ενοικίων
είναι κάτι σαν αυτό του αβγού/ κότας
και κότας/ αβγού – ένας φαύλος κύκλος δηλαδή, και εμείς κατά την
προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα

να βλέπουμε τα πράγματα κάπως
ανάποδα, αν θεωρηθεί ανάποδο το
να ξεκινάς από την αξία και με μια
επιθυμητή απόδοση να φτάνεις στο
ενοίκιο, αλλά μάλλον το ανάποδο
του ανάποδου πρέπει να ισχύει. Τα
ενοίκια καθορίζονται από τα εισοδήματα που έχει ο κάθε ένας και τι
ποσοστό μπορεί να διαθέσει για
ενοικίαση στέγης. Αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι οικονομικά πιο
ορθολογιστική προσέγγιση, παρά
να έχεις το ενοίκιο σαν δεδομένο
και να τρέχεις να βρεις τα εισοδήματα για να το καλύψεις. Με την
πιο πάνω μικρή ανάλυση, εξάγεται
το συμπέρασμα πως αν στην εξέλιξη
της η αγορά μας πλέον έχει σαν
εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας της
τις βραχυπρόθεσμες οργανωμένες
ενοικιάσεις και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί την εξαίρεση όπως μπορεί να
ίσχυε παλαιότερα, τότε τα ψηλότερα
εισοδήματα σίγουρα προκαλούν
υπεραξία στο ακίνητο που προσφέρεται για κάτι τέτοιο και δεν πρέπει
να αγνοείται από κανένα αυτή η
διάσταση. Φυσικά, υπάρχει ο τρόπος
να εκτιμείται αυτή η διάσταση και
χρειάζεται προσοχή για να μη δημιουργούνται φούσκες επί χάρτου
λόγω άγνοιας και ασχετοσύνης.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Οι φρουροί της Παλμύρας
Ο Σύρος αρχαιολόγος Χουμάμ Σαάντ μιλάει στην «Κ» για τη δύσκολη προσπάθεια αποκατάστασης της πληγωμένης πόλης
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«Σύνθετο ζήτημα»
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«Η πόρτα είναι ανοιχτή
σε όποιον θέλει
να βοηθήσει. Η πολιτιστική μας κληρονομιά
ανήκει σε όλη
την ανθρωπότητα».
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REUTERS / OMAR SANADIKI

«Προς το παρόν,
βασικό μας μέλημα
είναι να στηρίξουμε
τα μνημεία που κινδυνεύουν περισσότερο, ώστε
να μην καταρρεύσουν».
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ÓÖÕØËÃÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÖÃÙÎÝÙÂÓËØÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇØÑËÚ¦ÓÕßÙËÃÇÄÖÜÝ
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ÑÇÏÚÕÓÕßÙËÃÕÙÚÕ²ÇÒÁÖÏ®
ÚÎßØÃÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔ
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Oταν ÁÒÎÐË ÎÑÇÚÕÞÂÚÎÝÇÒÓÆØÇÝ
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ÄÒÕßÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÒÒ¦ÍÏÇÓÁÔÇÄÒÇÁÞÕßÔÙÎÓÇÙÃÇ
©ÚÇÔÇÔÚÃÑØÏÙÇÚÇÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÇÇÍ¦ÒÓÇÚÇÙÚÕÓÕßÙËÃÕÁÔÏÜÙÇ
ÙÇÔÔÇÁÈÒËÖÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÞÜØÃÝ
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ÑÇÏËØÍ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÞ×ØÕß¬ÏÝÊÆÕ
ÌÕØÁÝÖÕßÑÇÚÁÒÇÈÇÔÚÎÔÇØÞÇÃÇ
ÖÄÒÎÚÎÝÇÒÓÆØÇÝÕÏÌÇÔÇÚÏÑÕÃ
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ÈÑÓKi~ÉÑÌ³iÉ³¨{~Ê.~iÊ
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Όπως κάθε χρόνο,³Ñ~¨Ö×ÐÑ
³ÈÛ{ÉÚÖØ'É³{KÒÜÈ{~ÊØÛÐÑ³ËÈ'Ò¨ØÉËÑ{iÉ{¨ÒÈÑÈÜ{
³iÉÑ{{~Ê ÑÈÜi³ÑÖ~Ü{Ñ
³iØ(ÑÜÑËÑ×È0×É³{Ì'É³{KÒÜV
³ËÙ{¨oÑÉ³Ñ{o{ÑiÈÉTÊ
T¨{ÒVÚÑ×{ÜÂÉÊÉ{³ÓÉ¨{ØÈÑÈÜËÉØVÑÌ³.ÒKKÑ³ÐÓT¨{~Ñ{³i0¨Ë-

³imÈËÈ¸ÆVÐÉ¨{ÐÓÈØÑÌ
³ÈØiÐÑ³{~Ì³É¨ÈØÜË³ÉØÑÒ³
Ño~ÌÐ{VÐÉ³ÑÂÖÒÜÜU³-_¦n_x
>H>Ã>V³iÈo~Ü{³{~ÊK{ÜË³Ñ
v¦x©²___V³{ØK{ÜË³ÉØÝ>/xkº
~Ñ{¦x>_>H_V~ÑÚØ~Ñ{³i{ÑË³¨{Ñ!n><>XV³È{ÑË³ÑÝ©v_Ã
8>©©V³ÈK{ÜË³Ñ>¿xXÝH¦>v>Ã>

~Ñ{³È³ÉÜË³ÑÝ_Á>X_¦v>º©vx>
.³'É³{KÒÜÚÑÈÐÐÉ³ÒTÉ{ÉËiØi
Ö¨{Ñ¨Ò=i {~ÜÑÎÙÈåÌ
.ÒKKÑ³VÈËÈÐÓT¨{0¨Ë³iVmÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐÑ{Ü{~Ê ÑÈÜiV
Ö~Ü{ÑV(Ò×Ø
Πληροφορίες τηλέφωνο 22663871,
www.pharosartsfoundation.org

ΧΟΡΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Το Παιχνίδι της Σφαγής» του Ευγένιου Ιονέσκο
Η Δεύτερη Σκηνή³ÈÚÉÒ³¨È³iØÉÐÉÖ¨³ÉËÉ{VÉ~iÚÉËÑ³iØÑ¨ËÑØ
¨Ì³iV³iÑÜÜio¨{~Ê{³¨ËÑo{ÑÐ{Ñ
É{ÙiÐËÑÈÑÙÉ~Ñ³ËÇÉ{³ÈØ~Ñ³Ë~ÈØ
Ð{ÑØÌÜiØVÌÈ~ÑÚØ³Ñ¨ÉËÑ
Ó×³ÈV{ÒÚ¨{ÙioÖ³Ñ{¤ÓÑ
~¨ÉÓ³³¨ÌÐÈ~Ñ{ÑoËÑØ4ÌÚÉiU
{ÑÑ¨ÒÂÉiÑÚÓÉ{ÑÓTÉ{³¨ÈÉ{¤
ÑÈ³Ê³iÌÜi:Ñ×{~Ò{ÒÚ¨{Ñ¨TËÇÈÑÉÚÑËÈÑÉËØÙÉÉËÑ{Ó³{ÐØÑÉÚÒÉ{ÑÉËØÙÉÂÓ¨É{ØÉËÑ{
ÑÉÚÑËÉ{ØÑÉËØÙÉÉÚÑËÉ{ÐÉ³
ËÙ{³¨Ì ËÑ{ÑÚÓÉ{ÑÑÈ³ÌÈK¨Ê~É³ÈØ~Ñ³Ë~ÈØ³iØÐ{~¨ÊØÑÈ³ÊØÌÜiØ
ÊÉËÑ{ÓÑÑ{TËÙ{È~Ò{ÑÑ³É¨i
ÙÖÑÐiÑ×Ò{ÉÑÑËÂÉ{É{ØKÒ¨Ø
³~Ñ³Ë~«{ÑÑ¨Ò³ÑiÐÉ{Ù{ÑË³É¨
T{ÖÐ¨~Ñ{ÐÉoÒÜÉØÑÜÊÚÉ{ÉØe0Ñ{TËÙ{³iØ×ÑoÊØo¨Ò×³i~É³¬Æ~Ñ{ÑÓKi~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³i ÜÜÒÙÑ³¬

ÑÌ³t1ÓÑ³¨0ÓTiØuÉ~iÚÉËÑ
Ò¨ÜÈÈ{ÒÇÉ{ÑÜÉ{³È¨oÉËØ
Ò³ÑÉË~Ñ{¨iÈÉÚÖÐ{iVÈÚÈÐËÇÉ{
³ÑÑ{TËÙ{ÑÈÑËÇÉ{i~{ËÑÐÉ³
ÉÑÈ³Ì³iØVÐÉÑÚ¨ÈØÈÉÚÑËÈ
ÊÇÈ~Ñ³Ò³ÖTiVÈÙÉÂÓ¨ÈÑÇÈ
~Ñ{ÙÉÂÓ¨Èo{Ñ³ËÉÚÑËÈ.ÉÓÑ

ÉÑÑÜÑÐKÑÌÐÉÐ³ËKVÖoT¨Ø
ÒÚ¨Ø~ÑÚiÐÉ¨{ÒÑ³{ÐÓ³ØÐÉ³
Ñ¨ÒÜoV¨{~Ò¨É{V¨~ÑÜÉË~Ñ{Ñ~¨KÑ³ÉË³ÑÌ¨{ÑÇÊØ~Ñ{ÚÑÒ³ÈV³ÌÈÜÜo{~ÒVÌ~Ñ{Ñ³Ð{~Ò.~iÚÉËÑUÑ¨ËÑ¨Ì³iΠαραστάσεις στη Λευκωσία,
Flea Theatre, 4-7 Ιουνίου, ώρα 8:30 μ.μ.

Τσεχία και Swish

Για το σωματικάÑÑ{³i³{~Ì-Àx©vV
i/_¦_Å>¦>Xx}¿Ñ³ÜÉËÓÐÉÈi
ÑÌ³Ó¨o³iØ³iT¨ÉÈ³{~Ê³Ñ{ËÑ
_>²xni³ÉÈÐÓiÑÌ³iÉÈ~ÜËÑ
ÐÉ³iËÑ{ÐÂÓ¨iÙÒÉÒ
ÑÌ³T{Ò~{VÑÌ³¨ÈÚÐÌ~Ñ{³i
ÑÜÜiÜÉËÙ¨ÑiTÉ¨{~Ñ{Ù{VÂÉ~ËiÉÑÉÂÉ¨ÉÈÒ³ÑÙ{~Ò³iØÌ¨{Ñ0
T{Ò~{ÙÉÉËÑ{ÑÜØÓÑÑ{Ù{~Ì
Ñ{TËÙ{UÈÐKÜËÇÉ{³i×{ÜÙÂËÑV³i
É{ÚÈÐËÑo{ÑÉ¨×Ì¨ÐÑØVo{ÑÑÈ³KÉÜ³Ëit1Ñ~Ñ³Ñ×Ó¨É{Ø³ÓÑÂÉÉ¨ÒÉ{Ø³ÑÌ¨{Ñ³ÈÉÑÈ³ÖÈÊÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{ØÑo{ÙÉÈÐÓØÉÓÑ×ÑÖÜ
~Ö~ÜÑÌ³ËÑÙÈÑ³ÉËØÑÑÙ¨ÒÉ{Ø«uÑÑ¨³{Ó³Ñ{iÉ¨×Ì¨ÐÉ¨V
³iØËÑØ³Ó¨oÑÓÑÉ¨ÑKÉË
tÑÜÖ³É¨iØ¨o¨Ñ×ËÑØ³iØ¨{ÒØu
³i(ÜÑ³×Ì¨ÐÑ.ÖoT¨È¨Ö³iØ
0ÉTËÑØ³¸Æ¬1ÓÑ³¨,{ÒÜ³V(ÓÐ³i
®ÈËÈ¸ÆV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες, τηλέφωνο 77777745, http://
cypruscontemporarydancefestival.com.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ

Moments in Time της Μόνικας Δημητριάδη
Έκθεση ζωγραφικής~Ñ{Ð³ÈËÑØÐÉ³Ë³Üt_²©x/x_uV³iØÌ{~ÑØ
ÛiÐi³¨{ÒÙiV³io~ÑÜÉ¨Ëå~ÒÜÈiV³iÉÈ~ËÑ ÙÈÜÉ{Ò³iØÛiÐi³¨{ÒÙÈ~{ÉË³Ñ{ÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙÉÙÖ~Ö~ÜÈØ$¨³ØÓTÉ{Ð{ÑÉ³ÉÜØÑ×i¨iÐÓi¨Óoo{iÌÈÐÉ³{ØÉÜÉÖÚÉ¨ÉØ
{ÉÜ{ÓØ~Ñ{TÉ{¨ÐËÉØ~Ò{ÑoÉÐÉ³¨{~Ò
TÊÐÑ³ÑÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉ³Ñ³ÜÐi¨ÒT¨ÐÑ³Ñ~Ñ{
³ÈØÈÙÈÑÐÖØÑÈ³ÈÚÓ³É{ÙÈÑÐ{~ÓØÈÚÓÉ{ØÈTÑ¨³o¨Ñ×Ö³ËÑÉ
Ð{ÑÒÜÜiÙ{Ò³Ñi$ÙÉÖ³É¨Ø~Ö~ÜØ³iØ
ÙÈÜÉËÑØ³iØÇo¨Ò×ÈÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{
~È¨ËØ³ËÑ~Ñ{³{oÐÓØ³iØÇÊØ³ÑÚ¨ÉÚÓÐÑ³ÑÌØiÚÒÜÑÑV{ÑÈÜÓØ
³{³{VÑ³{~ÉËÐÉÑ³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØ
K¨Ë~ÈÐ{Ñ³ÉÜÉËØÙ{Ñ×¨É³{~Ê³ÚÓ³ii³~ÑÐKÒ³iØÌ{~ÑØÛ{Ò¨~É{Ñ
Ó~ÚÉiØÓØ¬³ÈÖi~ÑÜÉ¨Öå~ÒÜÈiVÖ³¨´ÆÓoÑ¨0×Ò¨~VÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22300150, info@apocalypse-gallery.com.cy

«Ο Μονόλογος του Τσάρου», του Μαρκ Τουέιν
Ένα έργο πολιτικής Ò³{¨ÑØVÑÌ³{
ÉÈÑËÚi³VÜ{³{~Ò~Ñ{~{{~ÒVåÐÉ¨{~ÑÌÈoo¨Ñ×ÓÑ³ÈÈÑ{Ñ~Ñ{
³Ñ¨T³È¸ÆÖV³Èoo¨Ñ×ÓÑ³
Ó¨ot${(É¨{Ó³É{ÉØ³È0Ð.ÌoÉ¨u
~Ñ{t${(É¨{Ó³É{ÉØ³ÈÒ~ÜÐÉ¨{'{uV
ËØ~ÑÚ{É¨Úi~ÉØÐÉoÑÜÖ³É¨Ø
Ñ³{¨{³ÊØ³È~Ñ{¨Ö³È.³tÌÜo³È0Ò¨ÈuVÑ¨~0ÈÓ{É{¨ÉÖÉ³Ñ{³ÑÙÖÑÐ³Ò¨³iØ,ËÑØ {~ÌÜÑ¤VËØVÓT³ÑØÐÌÜ{ØËÂÉ{³
ÑËÐÑÐ{ÑÉ{¨i{~ÊÙ{ÑÙÊÜiÓÂÑÌ³Ñ
É{ÐÉ¨{ÒåÒ~³¨ÑV{ÚÉ{³iÉÂÈËÑ
³ÈÑ~ÜËÇÉ³Ñ{~Ñ{ÑÑÇi³ÉË³Ê¨{oÐÑ
³ÑÉÐKÜÊÐÑ³Ñ³ÈÑÂ{ÐÑ³ÌØ³È ¨ÐiÉËÑU'³iØå³ÜËÙiØV~iÚÉËÑU
åÙ¨ÓÑØå¨ÑÖÇØÌdÑ¨Ñ³ÒÉ{ØU

´V¬VdBÆÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐÛÉÖ³É¨iÑ¨Ò³Ñi³.ÒKKÑ³dÈËÈV³{Ø
U´ÆÐÐÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~iVÉËÙÈlVÉÈ~ËÑΚρατήσεις 7000 1140,
alpha@alphasquare.com.cy
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Ο πολιτισμός στο μανίκι μας
ε εκείνα ÚÇ¡©ÖÕßËÃÞÇÔËÐÇÍÍËÒÛËÃ
ÖØÏÔÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÑÇÏØÄÐÁØËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÏÍÃÔËÚÇÏ"¬ËÒÏÑ¦ÛÇËÖÏÙÚØÇÌÕÆÔ
ÚÇÁØÍÇ¬ÁÞÔÎÝ"±Ö¦ØÞËÏÖØÄÕÊÕÝÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÕßÝÑÇÏÙÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔ
ÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÂÚÜÔÑÒÎØÕÔÄÓÜÔÚÕßÝ"ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÁÝ
ËØÍÇÙÃËÝÂÙËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ"ÇÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÄÚÏÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÓÄÔÕÓËØÏÑÕÃÓÂÔËÝ¦ØÇ
ÁÞÕßÓËÑÇÏØÄ¿ÓÜÝÊËÔÛÇÁÖØËÖËÚÁÚÕÏÇ
ÇÔ×ÊßÔÇ®¡ÁÚØÇ©ÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÔÇËÖÏÙÖËÆÊÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇÑØÇÚËÃÚÇÏ
ËÔÂÓËØÕÝÕÑÄÙÓÕÝ"ËÜØ×¦ÑØÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÚÁÚÕÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÇÔßÖÕÓÕÔ×ÔÇÚÏÝÊÜÔÇßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
¬ÕÁÞÜÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÑÇÏÚÕÖÏÙÚËÆÜ
ÄÙÕÑÇÏÇÔËÃÔÇÏØÕÓÇÔÚÏÑÄ¶ÖÕÏÕÔÁÈÒÇÉËÖÕÚÁÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÝ¦ÒÒÜÙÚË"¶ÄÚÏ
ÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÓÖÕØËÃÔÇÙ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÚÃÊÇ¯ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙÇÔ¦ÙÕÝÙÚÕÓÇÔÃÑÏ
ÚÜÔÖÇÏÑÚ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏÁØËÚËÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÔ
ÇØßÜÚ¦ÑÎÖÕßÍØ¦ÌËÏÍÏÇËÓÖÄØÕßÝ
ÑÇÏÑÕÔÚÙÄØÚÙÏÇÑÇÏÇßÚÕÆÝÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏ
ÔÇÞÇØÚÕÖÇÃàÕßÔÑÇÏÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÕÆ

Μ

Ανάμεσα στον
ουρανό κι εμάς
Βασίλης Κεκάτος ËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÏÝ ¦ÔÔËÝÓËÁÔÇÔ²ØßÙÄ
¢ÕÃÔÏÑÇÍÏÇÚÎÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇ
ÚÕßÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÑÏËÓ¦Ý®ÏÇØÑËÃÓÄÒÏÝÕÑÚ×ÒËÖÚ¦ÑÇÏ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇËØÜÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÕßËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÙËÁÔÇÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÕÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÊÆÕÔËÇØÕÆÝ¦ÔÚØËÝÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚÇÏÚßÞÇÃÇÑ¦ÖÕßÙÚÎÔËÛÔÏÑÂÕÊÄÑÇÏÕÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÞØËÏ¦àËÚÇÏËßØ×ÍÏÇÔÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÖØÕÝÚÎÔÛÂÔÇ
©ÇÙÃÒÎÝ ËÑ¦ÚÕÝËÃÔÇÏÞØÄÔÜÔÁÞËÏ
ÍßØÃÙËÏ¦ÒÒËÝÊÆÕÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃËÝ
ÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÙÖ¦ÔÏÕÞ¦ØÏÙÓÇ!ÕßÙÃÇ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝËÔÖÇÃàËÏ
ØÄÒÕÎÊÏ¦ØÑËÏÇ¡ÖÕØËÃÑÇÏÁÔÇÒËÖÚÕ
ÔÇËÃÔÇÏÌÒÆÇØÕÑÇÏÇÔÕÆÙÏÕ© ËÑ¦ÚÕÝ
ÇÖÕÙÖ¦ÇÖÄÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÎÍÔÜØÏÓÃÇÖÕßÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÖÒÁÑËÚÇÏÇÊÏÄØÇÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÏÝÍØÇÓÓÁÝ©ÒÇÄÙÇ
ÚØÁÞÕßÔÓËÏÒÏÍÍÏ×ÊÎÚÇÞÆÚÎÚÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÒÁÐËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÜÔ
ÃÊÏÜÔÚÜÔÒÁÐËÜÔÄÒÇÄÙÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÏÂÄÞÏÙÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÙÚÇÈÂÓÇÚÇÖÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÏÝÓÏÑØÕÑÏÔÂÙËÏÝ¡ËÚÕßÝÊÆÕ
ËÐÇÏØËÚÏÑÕÆÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕß§ÏÑÕÒ¦ÑÎ
ËÍÑÃÔÕÍÒÕß×ÑÕÜ¦ÔÔÎ ÕÚÃÊÎÈØÂÑÇÔ
ÚÕÔØßÛÓÄÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÞÚÃàÕÔÚÇÏÕÏÙÞÁÙËÏÝÙËÞØÄÔÕØËÇÒÏÙÚÏÑÄÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄËÑËÃÄÖÕßÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÎÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÎ
ËÖÏÛßÓÃÇÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÑÇÏÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇØÂÑÇÔÚÎÙÚÏÍÓÂ®ÙÚÎÔÖÏÕÑÇÃØÏÇ
ÖÆÑÔÜÙÂÚÎÝ©ÚÇÔÚÕÖØÏÔÑÇÏÚÕÓËÚ¦
ÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇÙÎÓÇÙÃÇ
¸ÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÑÏËÓ¦Ý¹ËÃÔÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÑÇÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÓÇÝÞÜØÃàËÏÇÖÄ
ÕÚÏÊÂÖÕÚËÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÊËÔÛÇÖÒÎÙÏ¦ÙÕßÓËÖÕÚÁÖÄÄÚÏÑÏÇÔÛÇßÓ¦àÕßÓËÂ
ËÖÏÛßÓÕÆÓËÇÒÒ¦ÍÏÇËÓ¦ÝÇÙÚØ¦ÌÚËÏÇÖØÄÙÏÚÕ®ËÃÞËÖËÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÏÙÚÄÚÕÖÕ
MSP_NY ÇÏÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÓËÚÕÈØÇÈËÃÕ
ÇÖÄÚÏÝ ¦ÔÔËÝÊÂÒÜÙËÙÚÎÔ ®!
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝËÒÖÃàËÏÝÑÇÏÕÔËÏØËÆËÙÇÏÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦ÖÕÚÁ
ÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÝÖÜÝÛÇÙßÓÈÕÆÔÙËÙÁÔÇ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑ¦ÛË¦ÔÕÏÐÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇàÜÔÚÇÔ¦ÚÎÔÇÖÕÔÕÓÂÚÜÔ
ÈØÇÈËÃÜÔÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÇÔÔ×ÔÇÖÄÚÕ
Ò¦ÖÚÕÖÓÕßÙÚÎÔ ßÉÁÒÎÑËÌÚÄÓÕßÔÄÚÏ
ËÃÓÇÏÕÖÏÕÚßÞËØÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÍÏÇÚÃÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÎÔÇÖÕÔÕÓÂÙÚÕÊÏÑÄÚÕßÒ¦ÖÚÕÖ
ÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕß ßÉÁÒÎÔÇÁÈÒËÖËËÓÁÔÇ
ÔÇÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÜÚÕÔ²ØßÙÄ¢ÕÃÔÏÑÇÑÇÏ
ÔÇÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÇÔÛÇÁØÛËÏÖÕÚÁÎÙËÏØ¦
ÚÕßÔÇÈØËÛËÃËÑËÃÓËÓÏÇÊÏÑÂÚÕßÚÇÏÔÃÇ
ÊÏÑÂÓÕßÙËÏØ¦ÂØÛËÇÔÁÒÖÏÙÚÇÑÇÏÓË
ÚÕÔÖÏÕÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÇÏÔÃÇ
ÓÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËËÔÓÏÇÔßÑÚÃÑÇÏ
ÞÜØÃÝÑÇÓÏ¦ÖØÕÙÊÕÑÃÇÏ»ÇßÚÄÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÙßÍÑÏÔÎÓÁÔÕÝÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÈÇÛÏ¦ËßÍÔ×ÓÜÔÙÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕß
ÖÕßÓËÈÕÂÛÎÙÇÔÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÜÚÕ
ÖÏÕÚØËÒÄÓÕßÄÔËÏØÕ®
©ÔËÇØÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÁÞËÏÂÊÎÊÏÇÔÆÙËÏÚÎÔÖÏÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂ!ÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÙÚÎÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÑÇÏÚÕÈØÇÈËÃÕÓÖÄØËÙË
ÔÇÍßØÃÙËÏÇßÚÄÖÕßÂÛËÒËÓËÇÖÒÄÚÎÚÇ
ÇÓËÙÄÚÎÚÇÙßÔÁÖËÏÇÚØÁÒÇÑÇÒÕÆÝÌÃÒÕßÝÑÇÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ¬ÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÜØÇÃÇ
ÕÃÊÏÕÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ
ÁÔÇÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÙÚÎÔ ßÉÁÒÎÙÚÎÔÆÉÏÙÚÎ
ÊÏ¦ÑØÏÙÎÇÖÄÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÏÌÔÏÊÃÇÙËÑÇÏÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙÚÎÑËÒÒ¦ÇÌÎÍÂÛÎÑËÓËÓÏÇËÏÑÄÔÇ
ÖÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏÇÔÁÌÏÑÚÕ¡ÃÒÎÙË
ÍÏÇÚÕÇÔÁÒÖÏÙÚÕ®ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÔÕÏÑÚÂ
ÚÎÔÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÕßØÇÔÄÑÏ
ËÓ¦Ý®ÞËÃÇÖØÕÙÊÏÄØÏÙÚÇÓËÍ¦ÒÎÇÒÒ¦
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÚÕÖÕÆÚÕÖÕÛËÚÕÆÓË
ÚÕÔÕßØÇÔÄ®ÑÇÏÖÕÆËÓ¦Ý®
©ÇÙÃÒÎÝ ËÑ¦ÚÕÝÓËÚÎÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÑÇÏÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÑÇÏËÖÃÓÕÔÕÔÁÕÊÎÓÏÕßØÍÄØÂÑËÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕß
ËÙÚÃÇÙËÄÖÜÝÕÌÇÑÄÝÚÕßÓÁÔËÏÊÏÇØÑ×Ý
ËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÕÝÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÜÔÎØ×ÜÔ
ÚÕßÙÚÎÍÔÜØÏÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÚÕßÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÝ
ÙÚÏ¦àËÏÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏËÓÓÁÔËÏÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÛÄÒÕßÖËØÏÕØÃàËÏ¬ÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÜÔÎØ×ÜÔËÃÔÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÎ¢ÜÚÃàËÏÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
¦ÒÒÇÑÇÛÕÒÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝàÜÂÝÄÖÜÝ
ÕÞØÄÔÕÝÖÕßÁÞÕßÔÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝ
ÎÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÝÂÕÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÃÊËÙÓÕÃÚÕßÝ®ßÚÄÔÕÓÃàÜÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÚÕ
X\LLYëÔÇÊÃÔËÏÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÓÏÇÕÖÚÏÑÂ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÜÝÚÄÚËÊËÔËÃÞË
ÌÇÔÚÇÙÚËÃÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ®ÖØÄÕÊÕÝÑÇÏ
ÎËÐÁÒÏÐÎÊËÔËÃÔÇÏËßÛÆÍØÇÓÓËÝëÁÞÕßÔ
ÓÏÇX\LLYÖÒËßØ¦ ÏÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÖÕÚÁ
ÃÊÏÇÕÆÚËÙÚÇÚÏÑÂ©ÙÕÇÒÒ¦àÕßÓËÇÒÒ¦àËÏ ÇÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇ

Ο

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

Πληροφορίες 25877827.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÇÏ×ÔÇÚÕÁÖÇÛÒÕÔÇËÃÔÇÏÎ ÆÖØÕÝËÔ
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÖÇÃÑÚËÝ
ÚÄÚËÛÇËÃÞËÙÑËÌÚËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÕÔ¦ÙÕÖÕßÒÁÍËÚÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÞË¦ÒÒÇÚàÄÑËØÙÚÕÓÇÔÃÑÏÚÕßÈØ×ÓÏÑÇ§ÇÏ
ÚÄÚËÎ ÆÖØÕÝÓÖÕØËÃÔÇÙÚËÑÄÚÇÔÖÇØ¦ÓËØÇÓÇØÇàÜÓÁÔÎÑÇÏÇÔÃÑÇÔÎÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÙÚÏÝÈÕßÒÁÝÚÜÔËÓÖÄØÜÔÑÇÏÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇÍÏÇÚÃÊËÔÚÕÑ¦ÔËÏ"
ÏÇÚÃÊËÔÑ¦ÛËÚÇÏÑÇÏËÑËÃÔÎÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÃÊËÔàÎÚ¦ËÏÔÇÚÎÝÊ×ÙÕßÔÌÆÒÒÕ"
ÏÇÚÃÑÕÏÚ¦ËÏÊËÐÏ¦àËØÈ¦É¦ÞÔËÏÔÇÈØËÏ
¦ÒÒÎÑÇØÁÑÒÇÔÇÑÇÛÃÙËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÖÕßÖÇÃàËÚÇÏÎÓÕÃØÇÚÎÝ"¡ÂÖÜÝ
ÍÏÇÚÃÑ¦ÖÕÏÕÏÛÁÒÕßÔÔÇÚÎÔÑØÇÚÕÆÔÇÏÞÓ¦ÒÜÚÎÙÚÏÝÇÒßÙÃÊËÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ"
¡ÇËÃÔÇÏÚÕÇÈÆÛÏÙÚÕÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕ
ÇÑÄÓÎÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÛÕÆÔÇÖÄÆÙÎÑÇÏÇÖÄÔÇÚÕÒÂ"¡ÂÖÜÝÄÚÏÖËØÃÙÙËÉËÇÖÄÚÕÑÕßÌ¦ØÏÚÎÝ
Ó¦ÞÕÔÚÇÏÔÇÚÕÑÇÚÇÙÖÇØ¦ÐÕßÔÚ×ØÇÚÇ
ÙÑÕßÒÂÑÏÇÖÕßÎÙÇÖÏÙÓÁÔÎÙ¦ØÑÇÚÎÝ
ÍÁÔÔÎÙË" ÇÏÖ×ÝÑÕÒÒ¦ËÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ
ÙËÇßÚÄÚÕÈØ×ÓÏÑÕÖÇÏÞÔÃÊÏÊÏÑÇÃÜÝÛÇ
ÇÔÇØÜÚÎÛËÃÚËÑÇÏÛÇÙÇÝÖÜÖ×Ý

©ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÈÇØÆÞÇØÚÃ
ÇØÑËÃÔÇÓÎÔÚÕÑ¦ÉËÏÝÑÇÏÖ×ÝÚÕÑÇÏÝ"
¿ÚÇÔÇØÞÃàËÏÝÔÇÒËÝÄÚÏÚÕÊÏÑÄÙÕßËÃÔÇÏ
ÖÏÕÈÇØÆÇÖÄÚÕÊÏÑÄÓÕßÄÚÇÔÚÕÊÏÑÄ
ÙÕßÑËØÊÃàËÏÁÔÇÔÍÆØÕËÔ×ÚÕÊÏÑÄÓÕß
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖÇØÚÃÊÇ¬ÄÚËÚÕÑÇÏÝÚÕ
ÞÇØÚÃÊÏÄÚÏÄÒÕÏÛÁÒÕßÔËÑËÃÔÕÖÕßÑËØÊÃàËÏÚÎÔÖÇØÚÃÊÇÑÇÏËÖËÏÊÂÊËÔÚÕÁÞÕßÔ
ÌÇÒÑÏÊËÆÕßÔÇßÚÄÖÕßÊÃÔËÏÖÄÔÚÕßÝÙË
ÁÔÇÔÓÄÔÕÍÆØÕ ÇÏÑ¦ÖÕßËÑËÃÄÒÕÏÐËÞÔ¦ÔËÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞÇØÚÃÖÕßÒÁÍËÚÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÑÇÏËÃÔÇÏÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄËÃÔÇÏ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÃÔÇÏËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÑÏÑÄÑÇÏ
ÄÚÏ¦ÒÒÕ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÌÇÒÑÃÊËßÙÎÈÁÈÇÏÇ
ÁÞÕßÓËÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÔÁÕßÌÆÒÒÕßËÔÄÝÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕß
ÚÄÙÕ¦ÚÙÇÒÇÖÕßÑ¦ÔËÏÓÖÇÓËÖÏÒÁÍÕßÓË
ÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÑÇÏÔÇÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÖËÃÙÕßÓËÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÑÇÔÕÔÏÑÄÞÇØÚÃÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ËÓÃÇÖÇØÚÃÊÇÈØ×ÓÏÑÎÙËÓÃÇÖÇØÚÃÊÇÖÕßÒÎÓÁÔÎÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÙÚÇÛËÃÁÔÇ
ÚÁÚÕÏÕÑÇÛÇØÄÞÇØÚÃ" ÏÄÓÜÝÓÖÕØËÃÄÚÇÔ
ÄÒÕÏÓÇÝÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÄÚÏÚÕÞÇØÚÃÇßÚÄ

ËÃÔÇÏÎÙÜÚÎØÃÇÓÇÝÄÚÇÔÖÇØÇÓËØÃÙÕßÓËÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÄÚÇÔÊÕÆÓË
ÐËÑ¦ÛÇØÇÖÜÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÃØËÏÑÇÏ
ÈÇÙÃÒËßËÙßÓÌÁØËÏÚÕßÝÒÃÍÕßÝ¶ÇÔÁÑÇÛËÔÇßÚÄÙßÔÁÈÇÏÔË¬ÕÞÇØÚÃÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÖÕØËÃÔÇÙ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÚÃÊÇÑÇÏ
ÇÔÑËØÊÎÛËÃÎÖÇØÚÃÊÇÑÇÏÕÏÞÇØÚÕÑÒÁÌÚËÝÙßÒÒÎÌÛÕÆÔÛÇÊËÃÚËÖ×ÝÎÙÆÔÛËÙÎÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÁÔÇ
ÔÁÕÌÆÒÒÕÖÕßÛÇÚÕÒÁÓËÞØßÙÕÖØ¦ÙÏÔÕÑÇÏÛÇÚÕËÔÔÕÕÆÓËÖÕßÛÇÁÞËÏÖÁÙËÏ
ÇÖÄÁÔÇÊÁÔÚØÕÖÕßËÃÞËÈÇÛÏÁÝØÃàËÝÖÕß
ÖÕÚÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕËÃÔÇÏÚÎÝÕÏÑÕßÓÁÔÎÝ
ÕÒÄÑÒÎØÎÝ ¦ÛËÑÒÇÊÃÚÕßÊÁÔÚØÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÑ¦ÛËÌÆÒÒÕÚÕßÑÒÇÊÏÕÆËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓÇËÃÔÇÏÕØÍÇÔÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÑÕØÓÕÆÑÇÏÍÁÔÔÎÓÇÚÜÔØÏà×Ô
ÁÚÙÏÑÇÏÚÕÌÆÒÒÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏ
ÍÁÔÔÎÓÇÓÏÇÝØÃàÇÝÂÑÇÏÖÕÒÒ×ÔÍÏÇÚÃ
ÑÇÏÕÏÑÇÚÇÈÕÒ¦ÊËÝÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÊÃÔÕßÔ
ÑÇÒÕÆÝÑÇØÖÕÆÝ
ÝÖÇÃÐÕßÓËÒÕÏÖÄÔÚÎÔÖÇØÚÃÊÇÓÇÝ
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ÚÕÖ¦ØÕßÓËÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

3

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Μια διαφορετική αντίσταση προς την Κατοχή
Στην παράσταση «Ουζερί Τσιτσάνης» από το Θέατρο Δέντρο, πρωταγωνιστεί ο Σταύρος Λούρας και μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ακόμα δύο ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕ©ßàËØÃ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÝ®ÚÕßÁØÍÕßÚÕßÏ×ØÍÕßÑÇÓÖÇØÊ×ÔÎÙÚÎËßÑÜÙÃÇ
ÑÇÏÓËÚ¦ÄÒÎÎÑÕÓÖÇÔÃÇÐËÑÏÔ¦ËÏÖËØÏÕÊËÃÇÙËÄÒÎÚÎÔ ÆÖØÕ¬Î
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÁÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÃÓÕÝ ÇÑ¦ÒÇÝÑÇÏÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕß¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÕÚÇÆØÕÝÕÆØÇÝ¡ËÚÕÔÑÕÆØÇÙßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÙÚÕÑÕßÚÕÆÑÏÚÕßÙÚÕÁÇÚØÕ
ÁÔÚØÕÑÇÏÓÏÒÂÙÇÓËÇØÑËÚÂ×ØÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖÕßÁÞËÏÚÕÛËÇÚØÄÌÏÒÕÑÕÏÔÄÍÏÇÑÇÒÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÄÞÏÓÄÔÕÛÇ
ÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÛÇÙÑËÌÚËÃ
ÚÕÕßàËØÃÓÇàÃÓËÚÕÔÚÇßØÄÕÆØÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÚÁÒÇ¢ßØÕÍÁÔÎÇÒËÔÚÃÔÕÝ ÄÑÑÏÔÕÝÏÕÓÂÊÎÝ
ÕßÌÚËØÄÝ³ØÎÝÔÚÜÔÄÖÕßÒÕÝ
Ï×ØÍÕÝ ÕØÕÓÖÃÒÎÝÕãàÕÝÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÖÃÙÑÎÔÂÝÑÇÏÎÇáÑÂ
¬ËÚØÇÑÚÆÝÑÇÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃ³ÔÔßÇÔÚËÒÂÒÃÇÝÕØÊ¦ÔÕßÑÇÏÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÇÔÛÄÖÕßÒÕÝ
–«Ουζερί Τσιτσάνης» του Γιώργου
Σκαμπαρδώνη, ένα βιβλίο που έγινε παράσταση. Τι δυσκολίες είχε
το εγχείρημα αυτό;
¶¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÇÓËÂÚÇÔÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÏÛËÇÚØÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÔ×ÖØÕÙÌËØÄÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÚÇÏÔÃÇ
ÜÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÑËÃÓËÔÕ¡ÇÝËÔÊÏÁÌËØËÓÁÙÇÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÛËÇÚØÏÑÂÖØ¦ÐÎ ÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÓÄÔÕËßÑÕÒÃËÝÓËÍ¦ÒËÝËßÑÕÒÃËÝÛÇÁÒËÍÇËÔÛÁÒÇÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÃÇÙßÔÇßÒÃÇÂÓÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÇÖÒ×ÝÛÇÉßÞÇÍÜÍÂ-

«Δεν κάνω τον Τσιτσάνη
ως μίμος, προσπαθώ να
δείξω τι αισθάνεται
ο Τσιτσάνης».
ÙÕßÓËÚÕÔÛËÇÚÂ
–Πώς κι έτσι;
¶¬ÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÚÕÔ¦ÑÕßÍÇÇÖÄ
ÓÜØÄ´ÞÜÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÓÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕßËÃÓÇÏÈØÁÌÕÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÑÇØÕÚÙ¦ÑÏÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕßÔÇ
ÊÏÇÙÑËÊ¦àÕßÔÙËÁÔÇÓÇÍÇàÃÄÖÕß
ÚØÇÍÕßÊÕÆÙËÕ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÝÓËÚÎ§ÃÔÇÇßÚÄÚÕ  ÕßÈÇÒ¦ÜÖÕÒÒÁÝ
ÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÇÖÄ
ÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎ¬ØÇÍÕÆÊÎÙÇÇÙÃÒÎ
¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÇÖÄÖÕÒÆÓÏÑØÄÝËÃÞÇÛËÃÕßÝØËÓÖÁÚËÝÖÕßÁÌËØÇÔÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÞÜÇÑÕÆÙÓÇÚÇ
Ö¦ØÇÖÕÒÒ¦¬ÕÔÁÞÜÍÔÜØÃÙËÏÑÇÏ
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÈÁÈÇÏÇ¿ÒËÝÇßÚÁÝÕÏ
ËÖÇÌÁÝÓËÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚÕÔÇÐÁØÜ
ÚÏÁÞÜÔÇÊ×ÙÜËÖÃÙÑÎÔÂÝ
–Το λες λοιπόν και καρμικό ότι
τον υποδύεστε.
¶¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÊÏÖÒ¦
ÑÇØÓÏÑÄÍÏÇÚÃÐÇÔ¦ÑÇÔÇÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÙÚÕªÏ¦ÒÚÕÙËÊÏÇÙÑËßÂÚÕß
¡Ö¦ÓÖÎÚÕßÔÇÍÏÜÚÕÆÑÇÏÂÚÇÔ
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÁÈÒËÖÇÚÄÙÕÖÕÒÆÑÄÙÓÕÔÇÑÇÚÇÑÒÆàËÏÚÇÛÁÇÚØÇ
ÄÖÕßÖÇÏàÄÚÇÔ½ÚÇÔÑÏËÑËÃÔÎÓÃÇ
ÖÕÒÆÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦ÑÚÄÝÇÖÄÄÒÇ
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÁÞÕßÓËÑÇÏÁÔÇÑÕÏÔÄ
ÓËÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÚØÜÍÄÚÇÔÍÏÇÄÚÏ
ÛÇÁÑÇÔËÂÛËÒËÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏËÃÓÇÏÑÏËÍ×
–Σας είναι λοιπόν εύκολος ρόλος,
γιατί κατά κάποιο τρόπο τον γνωρίζετε καλά.
¶§ÇÏÊËÔÑÕßØ¦ÙÚÎÑÇÔÇÚÕÔ
ÈØÜÚÕÔØÄÒÕÊËÔÓËÑÕÆØÇÙËÎ

Η παράστασηÚÓ³É{³ÚÉÑ³Ê³É¨³iÐÑtÐÊØ~Ñ{eÂÑÑ«uÛÉËTÉ{
³³¨ÌÐ{ÑØÙ{Ñ×¨É³{~ÊØÑ³Ë³ÑiØuVÐÈÜÓÉ{.³ÑÖ¨ØÖ¨ÑØ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕß¬ÙÏÚÙ¦ÔÎËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÏÑÄÝÓÕßßÚÄÖÕßÓËÑÕßØ¦àËÏËÃÔÇÏÚÕÖÇÃÐÏÓÕÊÏÄÚÏÒËÏÚÕßØÍ×
ÖÕÒÆÈÏÜÓÇÚÏÑ¦ËÖÃÙÑÎÔÂÝ ÕßÈÇÒ×ÚÎÔÉßÞÕÙÆÔÛËÙÂÚÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÑÕßØ¦àÕÓÇÏßÚÄÖÕß
Ñ¦ÔÕßÓËÙÚÕÁÇÚØÕÁÔÚØÕËÃÔÇÏ
ÓÏÇÕÌËÏÒÂÙËÇßÚÄÔÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄ
ÑÇÏÔÏ×ÛÕßÓËÚÕÈ¦ØÕÝÍÏÇÚÕÚÏÚËÒÏÑ¦ÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÓËÙÚÕÔÛËÇÚÂ
ËÔÑ¦ÔÜÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÜÝÓÃÓÕÝ
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÊËÃÐÜÚÏÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÕ
¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÝÊËÔÚÕÔÓÏÓÕÆÓÇÏÊÃÔÜ
ÚÕÔÚÇÆØÕÓËÚÏÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÖÕß
ÔÏ×ÛÜÄÚÏÓÕÏØ¦àÕÓÇÏÓËÚÕÔØËÓÖÁÚÎ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎ
–Τι έχει αλλάξει από το βιβλίο,
κύριε Λούρα;
¶ËÔÁÞËÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝËÑËÃ-

ÔËÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÖÕß
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇÒÒ¦ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÁÞËÏÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÕÕÖÕÃÕÝÒÁËÏÄÚÏÇßÚÄÖÕßÂÛËÒËÔÇÑ¦ÔËÏ
ËÃÔÇÏÁÔÇÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄØËÌËÔÁÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ¬ÇÑÇÚ¦ÌËØËÄÒÇÄÙÇÂÛËÒËÕ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÇßÚÄÝÕÖÄÛÕÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
–Τι έχει να μας δώσει το «Ουζερί
Τσιτσάνης»;
¶¡ÇÝÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝ
ÇÚÕÞÂÝÑÇÏÚÎÝÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕÞØ×ÓÇÑÇÏÚÕ¦ØÜÓÇ
ËÑËÃÔÜÔÚÜÔÑÇÏØ×ÔÁÒËÏÔÇÓÇÝ
ÇÔÎÙßÞÂÙËÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÛÁÚÕÔÚÇÝÙÚÕÔÛËÇÚÂÚÕËØ×ÚÎÓÇÓÂÖÜÝÑÇÏ¯ÐÇÔÇ"®ËÃÞÔËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓÏÇÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝ

ÖØÕÝÚÎÔ ÇÚÕÞÂÄÞÏÓËÄÖÒÇÔÇ
ÚÎÔÑÇÚÕßØÂÙËÏ®ÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÑÇÏÕ
ÑÇÓÖÇØÊ×ÔÎÝÃÔÇÏËÖÃÑÇÏØÎÖÏÙÚËÆÜÎÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝÇßÚÂ
–Πόσο μπορεί να αντισταθεί κάποιος μέσω της Τέχνης, κύριε
Λούρα;
¶ ÕÃÚÇÐËÙÚÏÝÓÁØËÝÖÕßàÕÆÓË
ÖÕßËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÖËØÃËØÍËÝËÖÕÞÁÝ
ÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÔÇÒÁÖÕßÓËÔÇßÖÕÈÇÛÓÃàÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒËÝÇÐÃËÝÄÖÜÝÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓÏÑØÇÃÔÕßÔÚÎÔÉßÞÂÓÇÝÎÓÄÔÎÇÔ¦ÙÇÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÖ¦ØËÏÕÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÁÞÔÎÖÏÇÑÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÑÇÏÕ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦Î
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÊËÃÞÔËÏÚÕÔÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÄ¦ÔÛØÜÖÕÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÚÕßÄÓÜÝÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÌËÆÍËÏÕÑÄÙÓÕÝÇÖÄÁÔÇ
ÛÁÇÚØÕÑÇÏÔÇÑÕßÈÇÒ¦ËÏÓÇàÃÚÕß
ÓÏÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÃÇ
–Άρα θα πρέπει να εξοπλίζεται
η κοινωνία μας με περισσότερα
καλλιτεχνικά γεγονότα.
¶ËÈÇÏÄÚÇÚÇÑÇÏËÊ×ËÃÔÇÏÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÑÇÏÚÕÑØ¦ÚÕÝ
©ÏÞÕØÎÍÃËÝÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÏËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÖËÔÏÞØÁÝÖÕßÄÒÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝØÏÙÑ¦ØÕßÔËÔßÖ¦ØÞËÏÇØÑËÚÂÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÄÓÜÝÚÕÚÕÒÓ¦ÓË
–Ποιος είναι ο ρόλος της μάσκας
στην παράσταση;
¶ÃÔÇÏÓÏÇÇÔ¦ÍÑÎÙËÑ¦ÛËÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÃÓÕß ÇÑ¦ÒÇÕÏÓ¦ÙÑËÝÚÎÔÇØÞÂÕÓÕÒÕÍ×ÊËÔÂÐËØÇ
Ö×ÝÔÇÕÏÑËÏÕÖÕÏÎÛ×ÚÎÙßÔÛÂÑÎ
ÑÕßØ¦ÙÚÎÑÇÓÁÞØÏÔÇÚÕÑÇÚÇÌÁØÜÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝËÃÊÇÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÎÝËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÐÁÔÕÙÚÕÛÁÇÚØÕÎÓ¦ÙÑÇÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÑÇÏËÔÃÕÚËÈÕÎÛÕÆÔÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÚÕÔÒÆÔÕßÔÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÕÏÙÚÏÍÓÁÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÕÏÚ¦ÐÜÚÕÔÛËÇÚÂ

ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÙËËÑËÃÔËÝÚÏÝÙÑÎÔÁÝ
ÚÎÈÍ¦àÜßÚÕÓ¦ÚÜÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎËÖÇÌÂ¿ÒÇÇÒÒ¦àÕßÔ
ÓËÚÎÓ¦ÙÑÇÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÞÜØÃÝ
ÚÎÓ¦ÙÑÇËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÝÓË¦ÒÒÕÔ
ÚØÄÖÕ´ÞËÏÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÎÞØÂÙÎÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝ
§ÇÖÕÆÓËÄÚÏËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃËÝÚÎÝ
¡¦ØÛÇÝ¢ÜÑ¦
–Πείτε μου για τη συνεργασία σας
με τον Σίμο Κακάλα;
¶ÃÔÇÏÁÔÇÝÚÄÙÕÖØÕÏÑÏÙÓÁÔÕÝ
ÑÇÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¡Ë
ÁÔÇÔÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÚØÄÖÕÁÊËÙËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÓÕÔÇÊÏÑÂËÔÊÃÊÇÐË
ÚÄÙÕÇÒÒ¦ÓËÑÇÃØÏËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÑÇÛ¦ØÏàËÚÕÚÕÖÃÕÍÏÇÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄ
ÃÔÇÏÄÒÇËÆÙÚÕÞÇÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÇ
–Το σκηνικό είναι λιτό, έχει την
ατμόσφαιρα ενός ουζερί, γίνεστε
ένα τραπέζι με τον κόσμο;
¶ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÙÚÕÖÇÚ¦ØÏßÖÕÊËÞÄÓÇÙÚËÚÕßÝÛËÇÚÁÝÓËÓÕßÙÏÑÂÑÇÏ
ÐÇÌÔÏÑ¦ÇØÞÃàËÏÎÛËÇÚØÏÑÂÖØ¦ÐÎ
ÑÇÏÇØÞÃàÕßÔÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÑÇÏÒÄÍÕÝÛËÇÚØÏÑÄÝ©ÛËÇÚÂÝÇØÞÃàËÏÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÑÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÔÇ
ÔÏ×ÛËÏÄÚÏËÃÔÇÏÓÁØÕÝÓÏÇÝÖÇØÁÇÝ
ÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÄÓÕØÌÕÄÒÕÇßÚÄ"©
¦ÑÎÝÕËÔËÛÒÂÝÁÑÇÔËÈÒÁÖËÚË
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦

Παραστάσεις ³iÉÈ~ËÑV¸
~Ñ{´ÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ÛÓ³¨Ò¨Ñ~ÑVmÈËÈV¨Ñ
ÐÐ(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨
ÉÐÉÌØVÈËÈV¨ÑUÆÆÐÐV
å¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈÛÉ¨ÖÉ{ÑV¸
ÈËÈV¨ÑUÆÆÐÐVÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨(Ò×ØVmÈËÈV¨ÑUÆÆ
ÐÐVå¨TÑËÏÙÉË(Ò×È
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 0iÜÓ×l¸Æd´l
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#mustfashion19

ANICE FT. BMW
ANDREAS ZANNETIDES FT. LUX
ATELIER ASIMAKI
THE ROBE ROMANCE
LKC LOUKIA KYRIAKOU
SOLLY THE DOLLY
BLANC STUDIO
MARIANNA DAMIANOU FT. EVIAN
ZS ZOE SOPHOCLEOUS
ANASTASIA LARDAS

MUST
FASHION
4(%!..)6%23!29%6%.4

×ÕÛëÝàÛÝÕÝìÔÝêàÛÙ

àéìèàéì

FREDERICK UNIVERSITY
LONDOU BROS

02%3%.4%$"9

SPECIAL SHOW
Η Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζει
την Πολυξένη Πάζαρου
3500/24%23
ÑăûwĊĈwĉĆĂċĂÿăċăČĂĊ÷ĎćąûăwĆĂĊĈĀĈĊ÷ÿďċČûāĊûĀÿ÷ûČĂď411.&%*"
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ÛĄĆüčĀċøĈ
Û
ÛĄĆüčĀċøĈăáĉċĈçċĉ
øĈă
)ĎāĈāēĎýùýþýčùĈąččýĎĄđâüyČĊ
ĎāĈāēĎýùýþýčùĈąččýĎĄđâüyČĊē
čùĈą
1454-1510
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Ο Χέμινγουεϊ
πολεμικός
ανταποκριτής
το 1944-45
Ο συγγραφέας Τέρι Μορτ μιλάει στην «Κ»

Ο Ερνεστ ΧέμινγουεϊÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑË
ÙÕÈÇØ¦ÜÝÚØÇßÓÇÚÏÕÌÕØÁÇÝÙÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÑ¦ÒßÉËÜÝ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÇÖÄÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂØ¦ÑÎÚÕ ËÔ×ÙßÓÓËÚËÃÞËÜÝËÛËÒÕÔÚÂÝÙÚÕÖÒËßØÄ
ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙÚÕÔÏÙÖÇÔÏÑÄ
ËÓÌÆÒÏÕ ÕÏÔ×ÝÊËÔÔÕÕÆÔÚÇÔÖÄÒËÓÕÝÞÜØÃÝÚÕÔ²ËÓ®ÏÇÄÒÇÇßÚ¦¦ÌÎÙËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇ
ÚÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÁØÍÇÇØÇÊÄÐÜÝ
Õ²ÁÓÏÔÍÕßËáÊËÔÈÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÈØËÛËÃÙÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÓÁÚÜÖÇÚÎÝÖËØÏÄÊÕß   ÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝ
ÊËÔ¦ÌÎÙËÑ¦ÖÕÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÔËÐÇÏØÁÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÊØ¦ÙÎ®ÚÕßÙÚÕÔ
ÚÒÇÔÚÏÑÄÓËÚÕÉÇØ¦ÊÏÑÄÚÕßÓË
ÚÕÕÖÕÃÕßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÑÇÚÇÊÃÜÑËÍËØÓÇÔÏÑ¦ßÖÕÈØÆÞÏÇÕ²ÁÓÏÔÍÕßËáÙÇØÇÔÚ¦ØÎÝÖÒÁÕÔ¦ØÍÎÙË
ÖÕÒÆÔÇËÓÖÒÇÑËÃÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÒËÓÏÑÄÊØ¦ÓÇÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÁÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß 
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÇÑÄÓÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔ
ßØ×ÖÎ¬ËÒÏÑ¦ÄÓÜÝÓËÚ¦ÚÏÝËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝÏÑËÙÃËÝÚÎÝ¡¦ØÛÇÑÁÒÞÕØÔÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÑÇÏ
ÊËÏÔÂÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÚØÏÇÝ
ÊËÔÁÒËÏÉËÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖËÃÙÚÎÑËÔÇÓËÚÇÈËÃÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÍÏÇÔÇÈØËÛËÃÙÚÎÔÇÑÚÂ
©ÓÇÞÇÚÎÔÎÕßÔÃÕßÚÕß ÑÇÏ
ÇÖÄËÑËÃÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÁÜÝÚÕ¦ÒÓÇ®ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÚÕÔªÂÔÕÑÇÏÚÕÚËÒÏÑÄ
ÞÚÆÖÎÓÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÓËÚÁÖËÏÚÇÓËØÏÑÇÔÕÆÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÑÇÒÆÖÚËÏÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß©ÖÄÒËÓÕÝÚÕßØÔËÙÚ
²ÁÓÏÔÍÕßËá®ÓÚÌØÇÓÖØ¦ÑÕÝ
ËÑÊÇÚ¦ÑÎÕÓËØÏÑÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÈËÚËØ¦ÔÕÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝ¬ÁØÏ¡ÕØÚ¡ÇàÃÚÕßËÃÞÇÓË
ÓÏÇÖßÑÔÂÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÚÄÙÕÍÒÇÌßØÂ
ÇÌÂÍÎÙÂÚÕß
– Πόσο χρήσιμες ή επικίνδυνες
ήταν αυτές οι αποστολές εντοπισμού υποβρυχίων στις οποίες
επιδόθηκε ο Χέμινγουεϊ; Αυτό
είναι το σημείο αφετηρίας του
βιβλίου σας;
¶©²ÁÓÏÔÍÕßËáÖÁØÇÙËÚÕ 
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Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Ο βετεράνος ³¨Ñ³{³{~ÌØ0Ó¨{¨³
É¨ÉÖiÉTÜÑ³{~Ò³i¨ÉËÑ³È
ÓÐ{oÈÉÍØÜÉÐ{~ÖÑ³Ñ~¨{³Ê
³¶(Ño~ÌÐ{(ÌÜÉÐ

Ο Χέμινγουεϊ Ê³ÑÜÖ~ÑÜÌØ³iÑÑo¨{iÉÙÑ×~Ñ{Ù{ÒKÑÇÉÒÉ³Ñ³ÈØ³¨Ñ³{³{~ÖØTÒ¨³ÉØ'³o¨Ñ×ËÑÑÌ³K{KÜË³È0Ó¨{¨³

Με το σκάφος του,
το «Πίλαρ», πέρασε
το 1942 και το 1943
αναζητώντας γερμανικά
υποβρύχια στον Κόλπο
του Μεξικού.
Βρισκόταν σε συνεχή
σωματικό και ψυχικό
πόνο από ένα σημείο
κι έπειτα, πώς να μην
επηρεαστεί η δημιουργική του πλευρά;

ÑÇÏÚÕ É¦ÞÔÕÔÚÇÝÍËØÓÇÔÏÑ¦
ßÖÕÈØÆÞÏÇÙÚÕÔ ÄÒÖÕÚÕß¡ËÐÏÑÕÆÚÇÔÞØÂÙÏÓÕÇßÚÄÊÏÄÚÏÕÏ
ËØÓÇÔÕÃÈÆÛÏàÇÔÙßÔËÞ×ÝÙßÓÓÇÞÏÑ¦ÖÒÕÃÇÙÚÕÔ ÄÒÖÕÑÇÏÙÚÎÔ ÇØÇáÈÏÑÂÇÔÛßÖÕÈØßÞÏÇÑÂÊØ¦ÙÎ
ÙÚÎÔÇØÞÂÚÕßÖÕÒÁÓÕßÈÇÙÏàÄÚÇÔ
ÖÕÒÆÙÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎËÔßÖÂØÞÇÔÇÑÄÓÇËÐËÒÏÍÓÁÔÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦
ÓÁÙÇËÔÚÕÖÏÙÓÕÆßÔËÖ×ÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÖÕÒÒ¦àËßÍ¦ØÏÇÓ¦ÚÏÇÍÏÇÔÇ
ËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÙßÓÓÇÞÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ
ÑÇÏÖÒÕÃÇÑÇÏÔÇÑÇÚÇÊÏ×ÑÕßÔÚÇ
ÍËØÓÇÔÏÑ¦ßÖÕÈØÆÞÏÇ©²ÁÓÏÔÍÕßËá
ÚÕÁÑÇÔËÇßÚÄÓÇàÃÓËÌÃÒÕßÝÚÕß
ÓËÚÕÙÑ¦ÌÕÝÚÕßÚÕÃÒÇØ®ßÔÎÚÏÑ¦ÂÚÇÔËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÔÇßÖÕÈØÆÞÏÕÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÖÏÚËÛËÃÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂ©ÖÕÚË
ÊËÔÐÄÊËßÇÔÚÕØÖÃÒÎÍÏÇÇßÚ¦ÚÇÓÏÑØ¦ÙÑ¦ÌÎÇÔÇÊÆÕÔÚÇÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÁÈÇÒÒÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ
ÓËÖÕÒßÈÄÒÇÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß 
ÜÙÚÄÙÕÚÕÔÇßÚÏÑÄÑÇÏÕÙÚØÇÚÄÝ
ÚÜÔËÃÞÇÔÇÔÇÖÚÆÐËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇÑÚÏÑÁÝÖÕßÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÇßÚÁÝÚÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝ
ÖËØÏÚÚÁÝ¬ÄÚËÕ²ÁÓÏÔÍÕßËá¦ØÞÏÙË
ÔÇÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÚÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚ¦
ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÎÓËÃÕÇÌËÚÎØÃÇÝ
ÚÕßÊÏÑÕÆÓÕßÈÏÈÒÃÕß

– Γιατί ήταν τόσο διστακτικός
να καλύψει δημοσιογραφικά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
¶ÏÄÚÏÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÚÎÝ
àÜÂÝÚÕßÕ²ÁÓÏÔÍÕßËáÊËÔËÔÊÏÇÌËØÄÚÇÔÖÏÇÍÏÇÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇ
¡ÕÔ¦ÞÇÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÚÕÔËÔÊÏÁÌËØËÖÃÙÎÝÇÔÚÏÖÇÛÕÆÙËÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÚÎÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÚÕßÝØËÖÄØÚËØÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÍÃÔÕßÔÊÏ¦ÙÎÓÕÏ
ËÔÚÕß¦ØËÙËÔÇÚÕßÒÁÔËÖÕÆÔÇ
Ö¦ËÏÑÇÏÖÕÆÄÞÏÓËÖÕÏÕÔÔÇÓÏÒÂÙËÏÂÔÇÍØ¦ÉËÏÑÒÖ ÇÚÇÔÕÕÆÙË
ÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÊËÔÇÔËÞÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃÜÔÙÞÁÙËÜÔÔÇËÖÏÓËÒËÃÚÇÏÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÕß
– Τον επηρέασε η γυναίκα του,
η Μάρθα Γκέλχορν;
¶¬Õ Õ²ÁÓÏÔÍÕßËáÊËÔËÃÞË
ÈÏÈÒÃÕÙÚÇÙÑÇØÏ¦¡¦ØÛÇÂÛËÒË
ÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÇÏÍÏÇÑ¦ÓÖÕÙÕßÝÓÂÔËÝÚÕÔ¦ÌÎÙËÓÄÔÕÚÕßÙÚÎÔ ÕÆÈÇÑÇÏÖÂÍË
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕßÚÄÝÈÇØÁÛÎÑËÚÕÔ
ÁÖÏÇÙËÓÕÔÇÐÏ¦ÖÃÙÎÝÚÕÔËÔÊÏÁÌËØËÖÕÒÆÚÕËßØÜÖÇáÑÄÓÁÚÜÖÕ
©ÖÄÚËÖÂØËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎßÓÌ×-

ÔÎÙËÓËÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ ÄÒÏËØÝ®ÑÇÏ
ÁÌßÍËÍÏÇÚÕÕÔÊÃÔÕ
– Συμφωνείτε με την άποψη που
θέλει τον Χέμινγουεϊ να μη γράφει κάποιο μεγάλο βιβλίο εμπνευσμένο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
¶©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÄÚÏÄÙÇÁÍØÇÉËÓËÚ¦ÚÕ ÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÔÚ¦ÐÏÇÚÎÝÖØÕÖÕÒËÓÏÑÂÝÚÕß
ÖËØÏÄÊÕßÑÄÓÇÑÇÏÚÕ©ÍÁØÕÝ
ÑÇÏÎÛ¦ÒÇÙÙÇ®ÁÞËÏÚÕßÝËÖÏÑØÏÚÁÝÚÕßÖÏÕÇÖÒÂËÐÂÍÎÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏ¦ØÞÏÙËÔÇÓÏÓËÃÚÇÏÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕß¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÈÍÂÑË
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÂÚÇÔ
ÚÕ¡ÁÙÇÇÖÚÕÖÕÚ¦ÓÏÑÇÏÚÇÊÁÔÚØÇ®ÚÕÕÖÕÃÕÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÑØÏÚÏÑÕÃÇÔÚÏÖ¦ÛÎÙÇÔÙÌÕÊØ¦©
ÃÊÏÕÝÖÃÙÚËßËÄÚÏÂÚÇÔÚÕÑÇÒÆÚËØÄ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕÙÞßØÏàÄÚÇÔÖÜÝÄÒÕÏÕÏ
ÓËÍ¦ÒÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÁÞÕßÔÁÔÇÁÓÌßÚÕÇÏÙÛÎÚÂØÏÕÖÕßËÔÚÕÖÃàËÏÚÎ
ÙÑÇØÚÇÊÕÆØÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÌÇÔËØÄ
ÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÕßÖÒÁÕÔÊËÔ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÖËÏÊÂ
ÄÓÜÝÂÚÇÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝ
ÕßÊËÃÝÚÕÒÓÕÆÙËÔÇÚÕßÖËÏËßÛÁÜÝ
Ð¦ÒÒÕßÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÖÜÒÕÆÙÇÔ
ÖÇØ¦ÚÏÝÑÇÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝÚÏÝÕÖÕÃ-

ËÝÑÇÚ¦ÖÏÔËÓÄÔÕÝ©ÙÇÈÏÈÒÃÇÚÕß
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÑÇÚ×ÚËØÕßËÖÏÖÁÊÕß
 ÏÔÎÚÂÍÏÕØÚÂ®ÁÞËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕ
ÖÇÒÏÄÚÕßÆÌÕÝÄÖÜÝÑÇÏÚÇ§ÎÙÏ¦ÚÎÝ ÇØÇáÈÏÑÂÝ®©ÒÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÑÇÒÄÛÇÂÚÇÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÇ
ÙßØÚ¦ØÏÇÒÒ¦ËÑÊÄÙËÏÝÙÎÓÇÃÔËÏ
ÓÖÃàÔËÝÑÇÏÕ²ÁÓÏÔÍÕßËáÖÜÒÕÆÙË
– Είχε να κάνει και με μια σωματική κατάρρευση όλο αυτό;
¶§ÕÓÃàÜÖÜÝÔÇÏÃÞËÚØÇßÓÇÚÏÙÚËÃÙÕÈÇØ¦ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÚÕ 
ÇÏÖÇØÄÚÏÂÚÇÔÇÚØÄÓÎÚÕÝÚÆÖÕÝ
ËÃÞËÓÏÇÚ¦ÙÎÔÇÚØÇßÓÇÚÃàËÚÇÏ ¦ÓÖÕÙÇÇßÚÕÑÏÔÎÚÏÙÚÏÑ¦ÇÚßÞÂÓÇÚÇ
ÊÆÕÇËØÕÖÕØÏÑ¦ÙÚÎÔÌØÏÑÂÓË
ÑØÇÔÏÕËÍÑËÌÇÒÏÑÁÝÑÇÑ×ÙËÏÝÞ×ØÏÇ
ÚÕÙÕÑÖÕßßÖÁÙÚÎÄÔÚÇÝËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÝÙÚÎÌØÃÑÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÍÏÇ
ÓËÍ¦ÒÇÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÖÃÙÎÝÂÚÇÔ
ßÖËØÚÇÙÏÑÄÝÁÖÇÏØÔËÌ¦ØÓÇÑÇÇÒÒ¦ÁÖÏÔËÖÕÒÆ¡ÎÔÐËÞÔ¦ÚËËÖÃÙÎÝ
ÚÕÚØÇÆÓÇÇÖÄÚÎÔÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÖÕß
ËÖÏÊËÏÔÜÔÄÚÇÔÙÚÇÛËØ¦ÓÁÙÇÚÕß
©¦ÔÛØÜÖÕÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÙßÔËÞÂ
ÙÜÓÇÚÏÑÄÑÇÏÉßÞÏÑÄÖÄÔÕÇÖÄÁÔÇ
ÙÎÓËÃÕÑÏÁÖËÏÚÇ×ÝÔÇÓÎÔËÖÎØËÇÙÚËÃÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÕß"

Ισχυριζόταν πως είχε σκοτώσει 122 Γερμανούς στο πεδίο της μάχης
– Τι μπορούμε να πούμε για την
ποιότητα των ανταποκρίσεών του
στον Β' Παγκόσμιο; Tης Γκέλχορν
ξεχώρισαν περισσότερο;
¶¡¦ØÛÇÁÖÇÏØÔËÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÎÝÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÇÔÍËÔÔÇÃÇÁÈØÏÙÑËÖÎÍÁÝÊÕÆÒËßËÙÑÒÎØ¦©²ÁÓÏÔÍÕßËáÂÛËÒËÔÇÊÕßÒËÆËÏÚÄÙÕÄÙÕ
ÞØËÏÇàÄÚÇÔÍÏÇÔÇÓÎÔÚÕÔÙÚËÃÒÕßÔ
ÙÖÃÚÏÍØÇÉËÓÄÔÕÔÁÐÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÙÚÇÍØÂÍÕØÇÚÇÕÖÕÃÇÑÇÔÁÔÇÝÊËÔ
ÛßÓ¦ÚÇÏ¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÂÚÇÔÄÓÜÝÄÚÏ
ÙËÇßÚÁÝÚÏÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÙËÏÝËÃÞËÚÎ
ÓÇÔÃÇÔÇÈ¦àËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ¬ÕÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÄÈÇÙÎÙÚÎ§ÕØÓÇÔÊÃÇ
ËÃÔÇÏÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!ÖÇØÄÚÏËÃÔÇÏ
ÍÒÇÌßØÄÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÔÇÕÊÎÍËÃÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÊÃÔÕÔÚÇÝ
ËÔÚÕÒÁÝÙÚÕÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÚÕßÔÇßÚÏÑÕÆ©ÙÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝÑÏÇÔÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÖÕÒÃÚÎÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÚ¦ÐËÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÕÚËÒËßÚÇÃÕÝËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÏÝàÜÁÝÚÜÔÇÔÊØ×Ô
ÚÕßÊËÔÛÇËÖÁÚØËÖËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
– Μπορούμε να συγκρίνουμε τον
ανταποκριτή Χέμινγουεϊ με άλλους
της περιόδου, όπως τον Ερνι Πάιλ;

¶©ÒÕÏÇÍÇÖÕÆÙÇÔÚÕÔØÔÏ¦ÏÒÍØÇÌËÍÏÇÚÕÔÇÖÒÄÙÚØÇÚÏ×ÚÎ
ßÚÕÃÂÚÇÔÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÄÞÏÕ
ËÇßÚÄÝÚÕß¡ÖÕØËÃÔÇÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÚÕÍØ¦ÉÏÓÄÚÕßÇÒÒ¦ÚÇÃØÏÇàËÙÚÎÔËÖÕÞÂ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i

Το δίχως άλλο,
κάμποσες από τις
αφηγήσεις του ήταν
επινοημένες. Σε αυτές
τις υπερβολές έπαιξε
ρόλο και το αλκοόλ.

– Ο Χέμινγουεϊ κόμπαζε για τους
Γερμανούς που είχε ο ίδιος σκοτώσει. Ισχύει;
¶©²ÁÓÏÔÍÕßËáÏÙÞßØÏàÄÚÇÔÖÜÝ
ËÃÞËÙÑÕÚ×ÙËÏËØÓÇÔÕÆÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝ²ÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇ
ÇßÚÄÊËÔÙÚÁÑËÏ¡¦ÒÒÕÔÊËÔÙÑÄÚÜÙËÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÔÓÕÒÕÔÄÚÏÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÑÇÏÙÚÎÌØÃÑÎÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÙÚÕÊ¦ÙÕÝÚÕß²ÁØÚÍÑËÔËÃÞË
ÄÖÒÕÑÇÏÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÒÒÕ
ÖßØÕÈÕÒ×ÄÓÜÝÑÇÏ¦ÒÒÕÙÑÕÚ×ÔÜÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÕÇØÃÙÏÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÄÝÚÕÆËÃÖËÄÚÏ
Ñ¦ÓÖÕÙÕÏËØÓÇÔÕÃÑØÆÈÕÔÚÇÔÙË
ÁÔÇÑËÒ¦ØÏ©²ÁÓÏÔÍÕßËáÚÕßÝàÂÚÎÙËÔÇÖÇØÇÊÕÛÕÆÔÇßÚÕÃÊËÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÑÏÁØÏÐËÓÁÙÇÚØËÏÝÞËÏØÕÈÕÓÈÃÊËÝÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔÁÒËÍÐË
ÇÔÑÇÏÖÄÙÕÏÙÑÕÚ×ÛÎÑÇÔ¬ÕÊÃÞÜÝ¦ÒÒÕÑ¦ÓÖÕÙËÝÇÖÄÚÏÝÇÌÎ-

ÍÂÙËÏÝÚÕßÂÚÇÔËÖÏÔÕÎÓÁÔËÝË
ÇßÚÁÝÚÏÝßÖËØÈÕÒÁÝÁÖÇÏÐËØÄÒÕ
ÑÇÏÚÕÇÒÑÕÄÒ ÇÛ×ÝÓËÍ¦ÒÜÔË
ÚÏÝÖÃÙÚËßËÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
– Τι προσπαθούσε να αποδείξει με
όλες αυτές τις ιστορίες ανδρισμού;
¶ÔÇÇÖÄÚÇÞËÏØÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔËÏÖÜÛËÃÍÏÇÚÕÔ²ÁÓÏÔÍÕßËáÂÚÇÔÄÚÏËÖÏÑ¦ÒßÖÚËÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÌÕÈÃËÝÓËÄÒÎÇßÚÂÚÎØÎÚÕØÏÑÂ
ÖËØÃÛ¦ØØÕßÝÑÇÏÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝßÖÄ
ÖÃËÙÎ®©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÑØÏÚÏÑÕÆÝÁÞÕßÔÇÖÒ×ÝÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÇÚàÁÔÚÇÇÒÒ¦ÕÃÊÏÕÝÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÝÙÚÄÞÕÝÒÄÍÜÚÎÝÖÒÎÛÜØÏÑÂÝ
ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝËÐÕØÍÏÙÚÏÑÂÝÚÕßÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßÇÒÑÕÄÒ©ÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡¦ØÙÇÒÖÕßÂÚÇÔÓÇàÃÚÕßÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÍÏÇÚÕÇØÃÙÏÁÒËÍËÄÚÏÕØÔËÙÚ
ËÃÞËÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕËÔÄÝ¦ÍØÏÕßÈÕÊÏÕÆ®©ÙßÔÚÇÍÓÇÚ¦ØÞÎÝ¦ÔÞÇÓ
ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕßÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÙÚÕ²ÁØÚÍÑËÔÁÍØÇÉËÙÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÚÕßÄÚÏÕ²ÁÓÏÔÍÕßËáËÃÔÇÏÕÖÏÕ
ÍËÔÔÇÃÕÝ¦ÔÊØÇÝÖÕßÁÞÜÍÔÜØÃÙËÏ®
– Πώς μπορούμε να τον διαβάσου-

με στην εποχή του MeToo;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÑÇÚÇÔÕÕÆÙËÇÖÕÒÆÚÜÝÇßÚÄÚÕÑÃÔÎÓÇÚÇÔÁÔÇÝ
ØÕÓÇÔÚÏÑÄÝÑÇÏÄÚÇÔËØÜÚËßÄÚÇÔ
ÖÇÔÚØËßÄÚÇÔÇÔÚØËÆÚÎÑËÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÇÒÒ¦ÊËÔÁÖÇÏàËÓËÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝËÔÚÏÝÛËÜØÕÆÙËÒËÃÇÚÕß
ÑÚÏÓÕÆÙËÚÕÛ¦ØØÕÝÑÇÏÚÎÔÇÚÕÓÏÑÄÚÎÚÇÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ§ÕÓÃàÜÛÇÆÓÇàË
ÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÊËÔÇÔÁÞÕÔÚÇÔÚÎÔ
ÇÔ¦ØÓÕÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦¡¦ØÛÇÑÁÒÞÕØÔÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ
– Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του βιβλίου σας είναι
η τραγική εκστρατεία στο δάσος
του Χέρτγκεν, στα σύνορα Βελγίου - Γερμανίας, τον Δεκέμβριο
του 1944. Θα λέγατε ότι αυτή ήταν
μια από τις πιο τραυματικές πολεμικές εμπειρίες του Χέμινγουεϊ,
στον βαθμό τού να είχε πάθει μετατραυματικό σύνδρομο άγχους;
¶ÓÌÏÈ¦ÒÒÜÄÚÏÁÖÇÙÞËÇÖÄÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÄÙÆÔÊØÕÓÕ¦ÍÞÕßÝ
¡ÑÄÓÇÑÏÇÔßÖÁÌËØËÇÖÄ
ÇßÚÄÛÇÚÕÊÏÁÉËßÊË©ÖÜÝÑÇÏÕ
ÙÚØÇÚÎÍÄÝ¦ÚÕÔÕ²ÁÓÏÔÍÕßËáÊËÔ

ÇÖÕÊËÞÄÚÇÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÉßÞÏÑÂÑÄÖÜÙÎÓ¦ÞÎÝ®ÑÒÖ¡ÏÇÌÕØ¦ÚÙÇÑ×ÛÎÑËÓËÁÔÇÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄ
ÉßÞÃÇÚØÕÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄÚÕÛÁÓÇ
ÇØÇÒÃÍÕÔÇÁØÛÕßÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕ
Ê¦ÙÕÝÚÕß²ÁØÚÍÑËÔËÃÊËÌÃÒÕßÝÑÇÏ
ÙßÔÚØÄÌÕßÝÔÇÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÏÙË
ÓÏÇÇÔ×ÌËÒÎËÑÙÚØÇÚËÃÇËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙËÁÔÇÔÑÇÒ¦ÕÞßØÜÓÁÔÕËÞÛØÄ
ÓÁÙÇÙÚÕÑÇÚÇÞËÃÓÜÔÕÙËÁÔÇÖßÑÔÄÊ¦ÙÕÝÖÕßÇÖÇÍÄØËßËÚÎÞØÂÙÎÇØÓ¦ÚÜÔÓ¦ÞÎÝÑÇÏÑÇÛÏÙÚÕÆÙË
ÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÖËØÏÚÚÂ
ÃÊËÊÏÕÏÑÎÚÁÝÔÇËÑÊÃÊÕßÔÇÔÕÆÙÏËÝÊÏÇÚÇÍÁÝÇÖÄÚÇÓËÚÄÖÏÙÛËÔ
ÑÇÏËÃÊËÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝÑÇÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÔÇßÖÇÑÕÆÕßÔÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÇÔÓÏÇ
ÚØÇÍÜÊÃÇßÖÇØÐÏÇÑÕÆËÖÏÖÁÊÕß
©¦ÔÞÇÓÙßÔÄÉÏÙËÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß²ÁÓÏÔÍÕßËáÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÇßÚÄÚÕÙÌÇÍËÃÕ!
ÇÍÜÔÃÇÓÕßÂÚÇÔÇÖËØÃÍØÇÖÚÎ©Ï
¦ÔÊØËÝÇßÚÕÃËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏÛÇÆÓÇÚÇ
ÕÛÇßÓÇÙÓÄÝÓÕßÑÇÏÕÙËÈÇÙÓÄÝ
ÓÕßÍÏÇßÚÕÆÝÂÚÇÔßÖËØÈÇÚÏÑÄÝ®
ßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÇßÚÄÚÕ¡ËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÞÒÏÇØÄÚÇÔÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÎÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÑËÃ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Η «Νόρμα» σε ένα
νησί από πλαστικό
Η «Κ» βρέθηκε στις πρόβες της εντυπωσιακής παράστασης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Είναι ÖËØÇÙÓÁÔËÝËÖÚ¦ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÚÕÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎ
ÏÙÞßØÄÙÚÕØ×ÊËÏÕÎÙÑÎÔÂÍËÓ¦ÚÎÇÖÄÖÒÇÙÚÏÑ¦ÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÑÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÍËÜÓËÚØÏÑ¦ÇÙÆÓÓËÚØÕÙÇÔÓËÚÇÒÒÏÑÄÊÁÔÚØÕÙËÌÜÙÌÕØÃàÕÔÖØ¦ÙÏÔÕÞØ×ÓÇÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇÙÕÖØ¦ÔÕ¡¦ØÚàÕØÏ©ÕßËÔÝ
ÇØÞÃàËÏÔÇËØÓÎÔËÆËÏÚÎÔ*HZ[H
KP]H®¬ÇÒÏÍÕÙÚ¦¦ÚÕÓÇÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÑÇÏÙÚÏÝÑËØÑÃÊËÝÑßØÃÜÝÚËÞÔÏÑÕÃ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÄÙÕÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÖØÄÈËÝÚÎÝ§ÄØÓÇ®ÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÇÖÄÚÎÔÛÔÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂ
ÙÚÕ¥ÊËÃÕØ×ÊÕßÚÕßÚÚÏÑÕÆ
ÙÚÇÓÇÚ¦ÓËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÙÞÕÒÃÇ
ÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÁÔÇÓÄÔÕÖÏ¦ÔÕ
ÖÒ×ÔËÚÇÏÓÏÇÙÞËÊÄÔÓËÚÇÌßÙÏÑÂÙÏÜÖÂ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÈØÇÊÏÔÂÊËÔÈÍÇÃÔËÏÚÕÌËÍÍ¦ØÏÙÚÕÏËØÄ
Ê¦ÙÕÝÚÜÔØßáÊ×ÔÄÖÜÝÇÖÇÏÚËÃ
ÎÙÑÎÔÂÇßÚÂÚÎÝÄÖËØÇÝÎ§ÄØÓÇÊËÔËÃÔÇÏÔÚßÓÁÔÎÖØÜÛÏÁØËÏÇ
ÌÕØ¦ËÏÓÖÒÕßÚàÃÔÑÇÏÌÇØÊÆÖÕßÑ¦ÓÏÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÞÕØÜÊÃÇ ÇÏ
ÄÓÜÝ¦ØÏÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÙÚÕÚÁÒÕÝÄÒÕÏÞËÏØÕÑØÕÚÕÆÔ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ ¦ØÒÕßÝ
ÇÔÚØÃÙÇÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÓÁÒÎ
ÑÇÏÇßÚÕÃÄÖÜÝÕÃÊÏÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
Ç¢ÕÆØÇÔÚËÒÝ¡Ö¦ÕßÝÇÖÄÚÎ
ÇØÑËÒ×ÔÎÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÕØÞÂÙÚØÇÝÏ×ØÍÕÝ¡ÖÇÒÇÚÙÏÔÄÝÕ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
Ï×ØÍÕÝ ÕßÓËÔÚ¦ÑÎÝ
¡ÏÑØÄÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ ÇÚÇÌÛ¦ÔËÏ
ÓÄÒÏÝÙÚÕØ×ÊËÏÕÎÚÇÒÃÊÇßÉÃ-

Ο σκηνοθέτης ³iØÑ¨Ò³ÑiØV
Ò¨ÜÈØ(Ñ³¨ËÑVÐËÜiÉ³itu

Το διάσημο μελόδραμα
του Μπελίνι «μεταφέρεται» στο 2050 και
καταπιάνεται με
οικολογικά και
υπαρξιακά διλήμματα
της εποχής μας.
ÌÜÔÕÝ ¦ØÓËÔ¬àÇÔÇÚ¦àÏÕÖÕßÛÇ
ËØÓÎÔËÆÙËÏÚÎ§ÄØÓÇÙÚÎÔÖØËÓÏÁØÇÙÚÏÝÕßÔÃÕß¬ÎÔßÖÕÊÁÞËÚÇÏÕ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÎÝÑÇÏÙËÒÃÍÕÇØÞÃàËÏ
ÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÓËÓÏÇÖËØÃËØÍÎÑÇÚÇÙÑËßÂÙÚÕÁÔÇÖÄÊÏÙÇÔÓÖÄÚÇ
ÊËÚÂÓËÏÓ¦ÔÚËÝ¬ÎÊÕÑÏÓ¦àËÏÑÇÏ
ÖÎÍÇÏÔÕÁØÞËÚÇÏÇËÃÔÇÏÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÙËÇßÚÂÔÚÇSLKÌ×ÚÇÖÕßÛÇ

ÊÃÔÕßÔÙÚÕÑÕÙÚÕÆÓÏÚÎÝÚÎÔÇÖÄÞØÜÙÎÖÕßÛÁÒËÏÕ ¦ØÒÕßÝÇÔÚØÃÙÇ©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙÚÕÙËÁÔÇÔÎÙÃÇÖÄÖÒÇÙÚÏÑÄ
ÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÚÕ
ÞÜØÏÄÚÜÔÊØßáÊ×ÔÁÞËÏËÖÏÈÏ×ÙËÏ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÇÚØËÆÕßÔ
ÚÇÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÇËÔÄÝÖÇÒÏÕÆÊÁÔÚØÕß
ÇÖÄÖÒÇÙÚÏÑÄÖÕßÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÍÏÇÔÇÙßÒÒÁÍÕßÔÖÄÙÏÓÕÔËØÄÑÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚËÞÔÎÚÂàÜÂÑ¦ÖÕÏÇÈÇÑÚÂØÏÇÖÕßÚØÁÌÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÃÊÏÕßÒÏÑÄÑÇÏÚÕÇÔÇÑßÑÒ×ÔÕßÔ
ÇØÍ¦ÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕÙËÍÄÔÏÓÕ
Þ×ÓÇ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÐËÌßÒÒÃàËÏÁÔÇ
ÚËÚØ¦ÊÏÕÓËÙÞÁÊÏÇÑÇÏËÐÎÍËÃÚÎ
ÙÆÒÒÎÉÂÚÕßÊÆÕÔÁÕÏÈÃÔÚËÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÕÏ¡ÇØÑ¡ÕÒÃÔÕÝÑÇÏÒÓÖÁØÚÕÔÚËÑÄÓÖÏÓËßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚÏÝËÏÑÄÔËÝÖÕßÛÇ
ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÕÔÚÕÃÞÕÚÕßØÜÊËÃÕß©Ï¢ÕÆØÇÔÚËÒÝ¡Ö¦ÕßÝÖÕß
ÙßÔßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÊËÔÑ¦ÔÕßÔÑÇÓÃÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÙÚÎ
ÙÆÓÈÇÙÎÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÏÊØÆÛÎÑËÚÕ  ÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÚÕÒÓÎØÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÏÏÙÚÕØÃÇÙÚÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÛÁÇÚØÕ

Η σύνδεση
×ÝÙßÔÊÁËÏÄÓÜÝÕÇÔÚØÃÙÇ
ÚÎÔËØÜÚËßÓÁÔÎ§ÄØÓÇÖØÜÛÏÁØËÏÇ
ÚÜÔØßáÊ×ÔÖÕßÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÑØßÌ¦ÊÆÕÖÇÏÊÏ¦ÇÖÄÚÕÔªÜÓÇÃÕ
ÇÔÛÆÖÇÚÕÕÒÏÄÔËËÔ×ÇßÚÄÝËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÖÒÁÕÔÍÏÇÚÎÔËÄÚËØÎÏÁØËÏÇÔÚÇÒÚàÃàÇÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÙÑÕ-

Κατά ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØÑ¨Ò³ÑiØV³³ËT³È ¨ÙÉËÈÚÑ¨KÒÜÜ³Ñ{É{Ù{~ÒÉÉÂÉ¨oÑÐÓÉØÉ{~ÌÉØ
´É{~Ñ³{~ÌÉ¨{KÒÜÜVÑÑ³ÑÒ~ÜÑi³ÈÈT{ÐÖ³iØi¨ËÙÑØVÚÑÉ¨{KÒÜÜÉ{³iÌÉ¨Ñ~Ñ{³ÚÉÑ³Ê
ÖËÆËÏÔÇÖÇÔÚØËßÚËÃÙÚÎª×ÓÎÓË
ÚÎÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ"
ÃÔÇÏÕ¸ÓÆÛÕÝ¹ÚÎÝÊÏÑÏ¦ÝÓÇÝ
ËÖÕÞÂÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕÔËØÄÎ
ÊÏÇÚØÕÌÂÕÏÇÊÏÇÔÄÎÚËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆ®ÒÁËÏËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÖËØÏÙÚØÁÌËÏÚÕÑÆÖËÒÒÕÓËÚÕÚÙ¦Ï
ÚÕßßÖÕÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÖÃÙÎÝ
©ÑÄÙÓÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÂÊËÔÛÁÒËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÖÇÏÊÏ¦¬ÕÊØ¦ÓÇÚÜÔÊØßáÊ×Ô
ÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÔÎÙÏÕÆËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔ
ÁÞÕßÔÖÇÏÊÏ¦ËÖËÏÊÂÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÚÎ
ÍÕÔÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÎÑÕÏÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦ÍËØÔ¦ËÏ¡ÄÔÕÎ
§ÄØÓÇÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÍËÔÔÂÙËÏ
ÊÆÕÍÏÕßÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÛßÓÃàËÏ
ÚÇÏÔÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ®
ÖØÕÙÛÁÚËÏ ¦ÔËÏÓÏÇÊÏÇÑÕÖÂÍÏÇ
ÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛËÃÓËÚÎÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÈ¦ÒÕßÓËÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ§ÄØÓÇÔÇÑÕÏÓÎÛÕÆÔ
ÓÁÙÇÙËÓÏÇÙßÙÑËßÇÙÃÇÇÖÄÖÒÇÙÚÏÑÄÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÇÌÇÏØËÃÚÇÏÕ
ÇÁØÇÝ ÕÏÓÕÆÔÚÇÏÙËÑËÔÄÇÁØÕÝ®
©ÏÊÆÕËØÓÎÔËßÚÁÝÇÏÜØÕÆÔÚÇÏ®
ÓÁÙÇÙÚÎÙßÙÑËßÇÙÃÇÙËÙÚ¦ÙÎ
ËÓÈØÆÕßÙÇÔÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎ

ÓÂÚØÇ§ÇÏ®ÙßÍÑÇÚÇÔËÆËÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇÛÜÄÚÎÚÇÝ ÇÏÎÇÔÚÃÌÇÙÎ!ÇÖÄÚÎÓÃÇ
ßÖËØÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÆÝÖØÕÙÌÁØÕßÓË
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÍËÓ¦ÚÕÙÑÇÚ¦®
§ÄØÓÇÇÔÚÃÛËÚÇÓËÚÎ¡ÂÊËÏÇÊËÔÙÑÕÚ×ÔËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ
ÍÏÇÔÇËÑÊÏÑÎÛËÃÚÕÔÕÒÏÄÔË¬Ç
ËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔÇÔÚÃàÎÒÄÚÎÝÔÚÇÒÚàÃàÇÖØÏÔÕÊÎÍÎÛËÃ
ÓÇàÃÓËÚÕÔªÜÓÇÃÕÇÔÛÆÖÇÚÕÙÚÎÔ
ÖßØ¦/ÙÑÎÔÏÑÂËÑÊÕÞÂÚÎÝÒßØÏÑÂÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ¸§ÄØÓÇÂ/ÖÇÏÊÕÑÚÕÔÃÇ¹ÙÙÕÇØÞÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝ
ÚÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÚÕßÒËÐ¦ÔÚØÕßÓÁÖ¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕÈÇÙÃÙÚÎÑËÚÕ
ÒÏÓÖØÁÚÕÚÎÝÄÖËØÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÓÏÇÚËÒËÚÕßØÍÃÇ
ËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕß§ÃÚÙË¸/ÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ¹®
ËÐÎÍËÃÕÇÔÚØÃÙÇÁØÇÝÌÜÚÏ¦
ÍÎÖÄÒËÓÕÏÖØÕÊÕÙÃÇÑÕßØ¦ÍÏÕ
ÇÔËÐÂÍÎÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÇÏÙÛÎÙÏÇÙÓÄÝÖØÄÛËÙÎËÃÔÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇËÏÒÏÑØÏÔÁÝËÍÞËÃØÎÓÇÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÝÚÎÝÇßÛËÔÚÏÑÂÝ

ÇÒÞÎÓËÃÇÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÓËÚÎÔ
ÖÏÕÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÕßÙßÔËÞÕÆÝ
ÇÊËÏ¦ÙÓÇÚÕÝÚÎÝÉßÞÂÝÓÇÝ®
©ÏÊÆÕÈÏÔÚËÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ¡ÇØÑ
ÑÇÏÒÓÖÁØÚÕÓÕßÊËÃÞÔÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ¬ÕÈÃÔÚËÕ
ÛÇËÃÔÇÏÙÇÔÊËÆÚËØÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝ®
ÒÁÔËÃÔÇÏÓÏÇÓËÃÐÎÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ×ÔßÒÏÑ×ÔÇÖÄ
ÚÎÌÆÙÎÙÙÓ¦àËÉÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÒÕßÒÕÆÊÏÇÇÖÄÚÕÊ¦ÙÕÝ
ÑÇÏÚÇÖ¦ÍÜÙÇÔÙÚÕÉßÍËÃÕÖÕß
ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÇÔÕÓÕÏÕÍËÔÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÚÕÃÞÕßÚÕß
ØÜÊËÃÕß®


«Νόρμα» ³È{³Ó³Ç
ÉÜË{VÑÌ³i Ú{~ÊÈ¨{~Ê.~iÊÉÈÐÑ¨ÑooÊÐÉ
³ÈØÑ'Ö¨Ñ³ÉÜØÒÈØV³{Ø
lV¬V~Ñ{ÈËÈ³ ¨ÙÉ{
(¨³Ño{³ÖUÒ¨ÐÉ0ÇÑÑ³ÒÇ{~Ñ{Ò¨³Ç¨{$ÈÉØVå¨Ü³
,È³~Ì×~{V,Ó{Ð³å³Ó³V0ÒØ
å³ÌÜÈV0ÓÜ{Ñ³ÓÑV ÜÉÑ
Ñ{Ò~Ò

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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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΤΣΑΡΟ

Λευκό Ρόδο, αμάραντο
υκλοφόρησε ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÇÚ¦ÑÎÝÁÔÇÓÏÑØÄ
ÓÇÏËØÄÈÏÈÒÏÇØ¦ÑÏ!ººËÛÇ
ÙÏÜÖÂÙÕßÓËÖÕÚÁ»»©ÏØÕÑÎØÆÐËÏÝÚÕßËßÑÕÆªÄÊÕß 
 ®ÏÇÈ¦àÕßÓËËÖÏÚÁÒÕßÝÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÚÏÝÁÐÏØÕÑÎØÆÐËÏÝ
¶ÑÇÏÑ¦ÚÏ¶ÒÁÐËÏÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÔÚÜÓËÚÇÐÆÎÇÔÚÏÔÇàÏÙÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÁÞËÏÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÂÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÓÁÙÇÇÖÄÖÒÂÛÕÝÈÏÈÒÃÜÔÚÇÏÔÏ×ÔÂÓÕßÙÏÑ×Ô
ÁØÍÜÔÚÎËØÓÇÔÃÇËÏÊÏÑ¦ÚÎÝ
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÓËÍ¦ÒÎÊÎÓÄÙÏÇÚÏÓÂ
ÖØÕÝËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝËÔÕÞÂÝ
ÝÓÎÓÇÝÐËÍËÒ¦ÔËÜÙÚÄÙÕÄÒÇ
ÇßÚ¦ÈÏÈÒÃÇÑÇÏÚÏÓÁÝÚÕËßÑÄ
ªÄÊÕÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆ
ÂÚÇÔÙÚÇÍÄÔÇÙÚÕÔÜÑËÇÔÄ
ÙÚÇÍÄÔÇÈÁÈÇÏÇÚØßÖ¦ËÏÑÇÏÚÕ
Ó¦ØÓÇØÕÇÒÒ¦ÛÁÒËÏÖÕÒÆÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÑÇÏÎÊØ¦ÙÎÚÕß
ËßÑÕÆªÄÊÕßÑØ¦ÚÎÙËÕÑÚ×ÓÂÔËÝÄÒÕßÝÑÏÄÒÕßÝÕÆÔÏÕÝ 
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÝ  ÇÚÇÞØÎÙÚÏÑ¦Ñ¦ÔÕßÓËÒÄÍÕÙÂÓËØÇÍÏÇ
ÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÂÚÇÔÓÏÇÓÏÑØÂ
ÖÇØÁÇÖÁÔÚËÌÕÏÚÎÚ×ÔÑÇÏËÔÄÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÖÕßÍØ¦ÌËÏÑÇÏÓÕÏØ¦àËÏÖØÕÑÎØÆÐËÏÝÑÇÏÓÏÇÝÌÕÆÞÚÇÝ
ÇÑÄÓÎÚØÏÍÆØÜÚÕßÝ
ßÚÂÎÓÏÑØÂÖÇØÁÇÜÙÚÄÙÕ
ÁÞËÏÑ¦ÚÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÓÕÔÇÊÏÑÄÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÔÚÏÔÇàÏÙÚÏÑÕÆÇÍ×ÔÇÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÇßÚ×ÔÂÓËØÇÁÞÕßÔ
ËÑÊÕÛËÃÎÓËØÕÒÄÍÏÇÑÇÏËÖÏÙÚÕÒÁÝÄÒÜÔÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßËßÑÕÆ
ªÄÊÕßÑÇÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÝÚÎÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÇÍÜÔÃÇÑÇÏÚÏÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÝÚÇÊÏÇÈ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßÝ
©ÏÖÁÔÚËÔÁÕÏÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÑÇÏÕ
Ê¦ÙÑÇÒÄÝÚÕßÝ ÕßØÚ²ÕÆÓÖËØ
ËÃÔÇÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÖÃÙÚÎÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÙËßÞÂÝ!Õ²ÇÔÝ
ÑÇÏÎÄÌÏÕÒÒÕßÛÎØÇÔÕÃÕÃÒÏÑØÇÌÑÇÛÕÒÏÑÄÝÕÒÁÐÇÔÊØÕÝÓÄØËÒÕØÛÄÊÕÐÕÝÕ ØÃÙÚÕÌØÕÓÖÙÚÓËÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏ
ÑÇÏÇßÚÄÝÙÚÕÔÑÇÛÕÒÏÑÏÙÓÄ©
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÚÕßÝËÃÔÇÏÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÝÑÇÏÌÏÒÄÐËÔÕÝÇÔÕÏÑÚÄÝÑÇÏ
ÇÊÕÍÓ¦ÚÏÙÚÕÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙÚÏÝ
ØÕÑÎØÆÐËÏÝÚÕßÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÛÁÚÕßÔÃÈÒÕÑÇÏ¦Õ¬ÙËØÏÙÚÕÚÁÒÎÃÒËØÑÇÃÚË§ÕÈ¦ÒÏÝ
©ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÚÕßÝÖÏÙÚËÆËÏ
ÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÙÚÎÔÇÚÕÓÏÑÄÚÎÚÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÚßØÇÔÔÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÓÇàÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÃÙÚÎÚÕßÝÑÇÛÕØÃàËÏ
ÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÇÔÚÃÙÚÇÙÂÝÚÕßÝ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝØÕÑÎØÆÐËÏÝ

Ο Κωνσταντίνος Πατσαρός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Το πρώτο του βιβλίο, «Το κουτί» (2014)
τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο
Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου.
«Ο άνθρωπος φωτιά» (2017) συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους αναγνωστών, παίρνοντας
βραβείο στην κατηγορία της Ελληνικής Εφηβικής Λογοτεχνίας των
βιβλιοπωλείων Public.
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Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό
δίπλα σας;

0itå×ioÊ³¨{Ñ³Ñ{{u³È ¨Ò,{KÓ¨ÑÉ³ÉÜ{Ó¨V³t/¦>xu
³iØ(Ò³{.Ð{ÚVt/Ñ{ÙËu³È{Òi
(ÑÜÑKÖ~Ñ{³~ÌÐ{~t>R}x©²v_
¦u³iØºx>k¦¦_¦

A.P.

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

Ο Χανς Σολ, i.Ì×{.Ü~Ñ{¨Ë³×(¨Ð³0¨É{ØÓ{ÈÙÉ×KÊÚi~Ñ³Ë³ÜÉ¨

Εχουν έρθει στο φως
συγκλονιστικά
γράμματα των νέων
αυτών προς τους
οικείους τους, πριν από
τον αποκεφαλισμό τους.
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ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
Η γλώσσα τους
εκδ. Νεφέλη, σελ. 193
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ÇÑÕÆÍËÚÇÏ®ËÔ×ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏËÑËÃÔÕÖÕßÇÔËÖÃÍÔÜÙÚÇ
ÙÞËÊÄÔÍØÇÌÏÑ¦ÙßÔËÞÃàËÏÙÇÔÔÇ
ÓÎÔÚØÁÞËÏÚÃÖÕÚÇ ÇÏÕÖÁØÍÎÝ"
ÚÁÑËÏÙÚÕÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÙÚÏÍÓÂÝÚÕßÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕ
ÖÕÒÆÐËÞÜØÏÙÚÄ!ÍÔÜØÃàËÏÑÇÏÚÕ
ÊËÃÞÔËÏÓËÞÃÒÏÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝÄÚÏÕÏÑÇÏØÕÃËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÍËÔÏÑ×Ý
ÏÙÚËÆËÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝÇÔÂÑËÏ!¦ÔÜÙÚÎÔÇÔÕÏÞÚÜÙÏ¦ ÚÕß ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÖ¦ÚÎÙÇÍÏÇ
ÔÇÍØ¦ÉÜ®ÇÖÄÚÕ
ÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇ ²²²=000 ÓË
ßÖÄÚÏÚÒÕÎÎØÜÏÑÂÇÒßÙÃÊÇ® ÇÏ
¬ÕÓÁÒÒÕÔËÃÔÇÏÕÏ
ÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝ!¦ÔËÓÕÝÔËØÄÂÒÏÕÝÖÕÃÎÙÎ®ÖÕÃÎÓÇ
ÚÎÝßÖÕÙÎÓËÃÜÙÎÝÏ»ÇßÚÄ
ÍØ¦ÌËÏËÔÚÁÒËÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕß
ÚÕßÚÇÏØÏ¦àÕßÔ¦ÌÕÈÇÑÇÏÇÔËÔÊÕÃÇÙÚÇ!ËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÕÏÎÚÂÝÖØÕÌÂÚÎÝÖÕßÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÑÇÚ¦ÙÎÓËÃÇ
ÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÕßÉÎÒÄØ¦ÉË

ÙÇÔÇ»ÙÕßÔÇÑÇÔËÃÝÑÇÏÑÇÔËÔÄÝ
ÎÒÆÙÎØ¦ÉËÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇàÂÙËÏ®
ÚÙÏÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÓËÑÇÔÁÔÇÛÁÓÇ!ÇÖÄÚÕÔ¡ÖÇÔÚÕßÈ¦ÚÎÝÑÇÚËÞÄÓËÔÎÝÑÇÏËÓÌßÒÏÇÑÂÝ ØÂÚÎÝÓÁÞØÏÚÕÔÑÇÈÍ¦ÓË
ÚÕÔÇÊËÒÌÏÑÄÚÕßÌÃÒÕÖÕßÒÆÔËÚÇÏ
ÙÚÇÈÇÌÚÃÙÏÇÑÇÏ
ÇÖÄÚÎ¡ÏÑØÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏÓËÓËÍ¦ÒÕÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇ
ËÐÎÍÂÙËÏÝ®ÓÁÞØÏ
ÚÎÔËßÌßÂÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔ
ÖÇÚØÏÇØÞÃÇ 30?
ÑÇÏ3?¡ÂÖÜÝ
¦ Ù Ú Ø Ç É Ë Ý  Ñ Ç Ï
ÈØÄÔÚÎÐËÝ ÓËÝ
ÙÚÇÈÕßÔ¦ÍÏÇÔÇ
ÌÆÍËÏÝÇÖ»ÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÁÑÒÇÏÍË
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÑÇÏ
ÓËÇÌÄØÎÚÎÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÕÖÇÏÊÃÙÕß"ÁÒËÏÖÕÒÆÛ¦ØØÕÝÍÏÇÔÇ
ÈÒÁÖËÏÝÑ¦ÛËÓÁØÇÚÕÔÂÒÏÕÑÇÏÔÇ
ÒËÝÑ¦ÛËÓÁØÇÚÕÃÊÏÕÚØÇÍÕÆÊÏ®
ÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÚËÐÕÞÂÔ
ÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÕÝÑÇÛ×ÝÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓËÄÒËÝÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÕßÙÚÃÞÕßÇÖÄÚÕÔËÒËÆÛËØÕÓÁÞØÏÚÕÔ

ÊËÑÇÖËÔÚÇÙÆÒÒÇÈÕËÔ×ÙÇÔÖÕÒÃÚÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÓÏÇ
ÙÆÔÛËÚÎÖÕÒÆÍÒÜÙÙÎÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ËÔÁÞÜÓÎÚÁØÇÍÒ×ÙÙÇÍÏÇÚÃÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÕßËÃÔÇÏÓÎÚÁØÇÓÎÚÁØÇ
ÖÕßÁÞËÏÖ¦ËÏÓËÖÕÒÒÕÆÝÑÏËÍ×
ËÃÓÇÏÚÕÖÇÏÊÃÚÎÝÖÇÏÊÃÖÕÒÒ×Ô
ÖÇÚËØ¦ÊÜÔÎÍËÔÏ¦ÚÕßÑØÇÚ¦ÄÞÏ
ÚÄÙÕÇÖÄÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÄÙÕÇÖÄ
ÚÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝ!ÊÏËÑÊÏÑËÃÌÏÒÄÊÕÐÇÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓÏÇÔËÐÁÞÕßÙÇ
ÛÁÙÎÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÑÇÏÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ¡ÖÕØËÃ
¦ØÇÍËÔÇÚÕßËÖÏØØÃÉËÏÑÇÔËÃÝËÒÒÏÖÂÖËÏÛÇØÞÃÇ"¡ÂÖÜÝÖÇØÇÙÆØËÚÇÏÑÇÏÍØ¦ÌËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ"²ØËÏ¦àËÚÇÏÄÖÜÝ
ÕÒÏÕÚÁÔÇÔ¦ÕßÔÚÔÇÚÕÔÙßÓÓÇàÁÉËÏ"
ØÕÚËÃÔÜ ÚØÃÇ ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇßÖÁØÚÎÝÖÒÎÛÜØÏÑÂÝÍØÇÌÂÝ
ÚÕßÖÕßÙËØÌ¦ØËÏÛËÇÓÇÚÏÑ¦Ö¦ÔÜ
ÙÚÇÑÆÓÇÚÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ!Ø×ÚÕÔ
ËÃÔÇÏÎÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÖËØÌÄØÓËØ
¦ØÇÕÌËÃÒËÏÔÇÚÕÔÊËÏÑÇÔËÃÝÑÇÏ
ÔÇËÖÏÚËÒËÃ¶ÓËÞ¦ØÏÙÓÇ¶ÚÇÄÙÇ
ÍØ¦ÌËÏÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÎÌÜÔÂÚÕß
ÑÇÏÈÒÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕÔÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÎ
ÙÑÎÔÂËÆÚËØÕÔËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÃÎÙÎ
ÛËØÇÖËßÚÏÑÄÒÕßÚØÄÍÒ×ÙÙÇÝÙË
ÓÏÇÔËÖÕÞÂÐÎØÇÙÃÇÝ¬ØÃÚÕÔËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÕÃÎÙÎÇÖÃÙÚËßÚÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÎ

1ÑÊÚÉÜÑÑÊÐÈ(Ë³É¨(Ò¨~É¨³.³{K ³Ë³~~Ñ{.³Ñ{o{Ñ
Ñ~¨ÉÐ{ÓÐÑ{ÐÉ{³ÌÑÌ³iÐËÑ
ÜÈ~Ñ³{~ËÑ³Ñå(Ñ³Ê{Ñ~Ñ{
Ñ¨oÉ{ÐÑ{Ò³Ñ³¨ÌÜÉÎÈoÈ¨ËÇÈÑÌ³~Ó³¨!
-xX_¦w>³~ÌÐ{~Ø({ÒÉ³Ñ{«
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

ÒÚÉÐÓ¨ÑTÉÙÌ³¨ÐÉÐÑÇËÉ
³.ÒÜ{³ÇÉ¨V³0Ç{Ò{,³Ò¨{V
³ÈË(É¨o~ÌV³ ÜËÑÉÓÇiÏ¨ÑË{³Ö{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που
μάθατε πρόσφατα
χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{³iÐÉ¨ÜÌo{

¨ÓÉ{ÑÉËÑ{ÓÑiÉÚÓØVÖÐ×ÑÐÉ³0ÇÌ{ ³ÒÚ¨³È
-ºH>¦x_Vo{ÑÑ~ÒÉ{ÉÈ³ÈT{ÐÓ³ÐÉÜÜ³{~ÌÈÉÑÈ³Ì
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tÌÐ{ ³{~u³ÈÓ¨ÐÑÓÜK{Ü
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0itÜ{ÒÙÑu³È$ÐÊ¨È
Το «κουτί» τι περιλαμβάνει;

0i¨ÒÚÉ{Ñ³Èå¨Ë×VÉÌØÙ{Ñ×¨É³{~ÖÑ{Ù{ÖÑÑÑÉÖÉ{
ÉÐ{ÑTÜ{~Ê³ÒÂi0Ñ¨{Ò³
TÜÉËÙÈ~ÜÉÖÉ³Ñ{Ñ~ÒÉ{×ËÜÈØ~Ñ{Ó³{³ÑK¨ÒÙ{ÑÉ{¨ÉÖÉ³Ñ{
Ì³{Ð{~¨ÑËÉ{ÉÐÓoÉÚØ~Ñ{ÐÑËÉ{³~È³ËÐÉ³ÑTÑÐÓÑTÜ{~Ò
Ñ³{~ÉËÐÉÑ³iØ³ÒÂiØ³ÈoÌÐÉØV
ÐÜÖK{ÑVÂÖ³¨ÉØ0K{KÜËÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³¨ËÑÌÉ{¨Ñ~Ñ{³¨ËÑÂÈÊÐÑ³Ñ³Èå¨Ë×.É~ÒÚÉÌÉ{¨
³~È³ËÈÑ³ÒÓÑTÑÐÓÑ³{~ÉËÐÉ³Ë³ÈÑ×ioÉË³Ñ{É¨{³Ñ³{~Ò³iØÇÊØ³ÈÑ{Ù{ÖÈ
³ÉËTÉ³i~ÑÉ³ËÑ³È0ÉÌÐÉ¨Ëå¨Ë×V³TÜÉË
KoÒÇÉ{³TÑÐÓÑ³{~ÉËÐÉÑÌ
³~È³Ë~Ñ{¨ÑÚÉËÑ¨ÉooËÉ{³Ñ{ÙËÈ³ÓTÑÉ
Παιδική και εφηβική λογοτεχνία.
Διαφορές και ομοιότητες;

ÐËÑÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³ÑÑ{Ù{~Ò~Ñ{iÒÜÜiÐÉ³Ñ
É×iK{~ÒÌÉ{¨Ñ
Εχετε Facebook,
Twitter κ.τ.λ..;
Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση ενός συγγραφέα;

T>R_H}~Ñ{
©²>n¦>$¨{ÐÓÉØ³{oÐÓØ³Ñ
TÑË¨ÐÑ{VÜÜÓØ×¨ÓØÌÐØÑÑ¨³{ÓÐÑ{³{Ñ~¨{KØ~Ò
É~ÉËÐÓÑ$³Ño¨Ò×VÑÓTÈÉ{Ùi³ÒVÐÈÑÖ
³i¨TÊ{Ñ³i
¨Úii³K{KÜËÐËÇÌ³{ÉËÑ{
ÈÉ¨³{ÐiÐÓiiÑÂËÑ
³ÈØ
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A.P./ERIC RISBERG

A.P./JENS MEYER

EPA/ LUIS TEJIDO

ALPHA C. K. ART

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

THE BRITISH MUSEUM

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Ο Κύπριος~ÑÜÜ{³ÓTiØ{¨oØ(ÑÑÙÌÈÜØVÐÉÜÈÉ³ÊÙ{ÑÐÊ~Ñ{
Ù¨Òi³iÉoÒÜi¨É³ÑËÑVÉÂÑ³ÜÉË³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÉØÈ³ÈÙËÉ{
³oÈÑÜËÐÉ³¨ÌÈØÑ{Úi³{~ÖØ~Ñ{
×{Ü×{~ÖØåÈ³Ê³iÉ¨ËÙ
Ñ¨È{ÒÇÉ{Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³i
Ö¨~Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÑ³iÝv>
Ý¦²>_¦Ã³iØÉÈ~ËÑØÐÉ
³Ë³Üt>Ã_¦©k_²vu${¨oØ
(ÑÑÙÌÈÜØÙiÐ{È¨oÉËÓ¨oÑV
TÉÙÌÉÈÙÑ{Úi³{~ÒVÈÑÑ~ÑÜÖ³ÑÚ¨{×ÚÑÜÐÌ~Ñ{³{Ø
Ñ³ÑÑ~ÜÒÉ{Ø³ÈoÈÑÜ{Ö

Τα έργα³ÈÑÖÇo¨Ò×È
oÒÚ{1ÈÜÒoÑd¬Æwml
ÓTÈ{Ù{ÑË³É¨iÚÓio{Ñ³iÉÂÓÜ{Âi³iØÇo¨Ñ×{~ÊØ³iÑËÑ
~Ñ{³ÌÐÒ³ÈÉËÑ{o³Ì~Ñ{
ÑoÑi³Ì$ËÙ{Ø¨T¨iÉ³iÙ{É¨ÉÖii³iØÐ¨×ÊØÑÌ³Ñ~ÑÙiÐÑÍÐÌØ³Ñ{ÉÂ¨É{{³{~Ò
¨ÉÖÐÑ³ÑÙ{¨oÑ³ÑØÐ{ÑÈ~Ê
É{~o¨Ñ×ËÑ³iØ{Ñ{~ÊØÇÊØ
åÈ³Ê³iÉ¨ËÙÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{
Ø³{Ø¸Æ$~³K¨ËÈÐÉoÒÜiÑÑÙ¨Ð{~ÊÓ¨o³È³ÈÉËÑÜ0ÉT³È{ÜÐÒ

Η νέαÐÉoÒÜiÓ~ÚÉi³¨É³Ñ{~ÌÈÉËÐÒØ×Ó¨É{³~ÌÐ
³{Ñ{~ÐÒo~ÑÐÉÓÑ³¨ÌÈÉËÑ{KÓKÑ{ØÚÑ¨~ÑÜÓÉ{ÑËÚii~Ñ{ÉÚÈ{ÑÐÌÉ
ÓÑÜÈÜiÚÓØ~{Ì0ÑÐÒo~Ñ
ÉËÑ{×Ñ{ÌÐÉÑo~ÌÐ{ÑØÙ{ÒTÈiØÐÉ~É³¨{~ÊÚÓi³i
~ÈÜ³Ö¨Ñ É{~o¨Ñ×ËÑ³ÈØV
ÑÑo¨Ë{Ði~Ñ{Èo~É~¨{ÐÓiVÉËÑ{Ð{ÑTÉÙÌÑÈ³ÌÐitoÜÑu
ÐÉÐÉoÒÜiÑ×ioiÐÑ³{~ÊÙÖÑÐi 
Ó~ÚÉi³ÙËÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{
ÓØ³{Ø¸®åÈoÖ³È

Οι εκφραστέςÉÌØ¨ÉÖÐÑ³ØÖoT¨iØ³ÓTiØÐÉ³Ò³iÉÑÓi
³iØÉ¨ÐÑËÑØÑÊ~È³i ÓÑ.TÜÊ
³iØÉ{ËÑØÖ¨{ØÉ~¨ÌØÉËÑ{_+>ºRvVËØÑÈ³Ê³i
É¨ËÙ¨oÒÉÐ{ÑÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉi~ÑÜ³ÑØÒÜÜÈØÉ~¨ÈØ
ÑÈ³Ö³È¨ÉÖÐÑ³Ø³iØÉw³¨ËÑØ
åÒÐÉÑ³ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØVoÉiÐÓÈØÑÒÐÉÑ³´m~Ñ{³d¸V
ÈÒ¨TÈ~Ñ{ÐiÉ¨ÐÑËVÈÐ{¨ÒÇ³Ñ{~{ÓØÑ¨TÓØ Ó~ÚÉiÚÑ
Ù{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³Ò{³È¸Æ¸Æ~Ñ{
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³Ý©Rv_¦©_H_

Το Σαν ΦρανσίσκοÙ{ÑÚÓ³É{ÓÑ
ÑÌ³Ñ{ÉÙ{Ñ×Ó¨³ÑÈÉËÑ
³Ó¨ÑØ0ÓTiØ³{Ø (å~Ñ{
ÉÙ~Ñ{ÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ×{ÜÂÉÉË
³iÑÑÙ¨Ð{~ÊÓ~ÚÉiÐÉÓ¨oÑ
³Èå³{ÈÌ¨TÜ¸dwd¬ 
Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Üt¦Ý²>X
>R}Ýn>xuÉËÑ{i¨³iÑÑÙ¨Ð{~ÊÐÉÓ¨oÑÈÌ¨TÜ³{Ø
(åÑÌ³d0~É³{~Ì³iØ
Ó~ÚÉiØVÈÑÜÉ³Ñ{É³¨É{Ø
¨Ì×ÈØVÉËÑ{Ñ¨ÉooËÉ{³
ÈÌ¨TÜÐÉÓKÜÓÐÐÑÓØ³{Ø
¸.É³ÉÐK¨ËÈ

Η τέχνη του Γιώργου Παπαδόπουλου

Ο ζωγράφος Ιγνάθιο Θουλοάγα

Ο κόσμος των μάνγκα

Η Νέα Σχολή της Λειψίας

Αναδρομική Αντι Γουόρχολ

EPA/CHEMA MOYA

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÜÒÐi³È'¨Ñå³ÇÓÜ{~³(¨ÒÙ
ΜΑΔΡΙΤΗ

Αυτό ÈÈÓKi³i'Ü¨É³ËÑ
³{ØÑ¨TÓØ³ÈlÈÑ{ÑÓÐÉÜÜÉÑ
ÑÜÜÒÂÉ{³¨È³iØ³¨ËÑØ${ÓÉØÑ³{~ÓØÈÚÊ~ÉØViÑÒÙÈi³
{³ÑÜ{~ÌÜÉØÐÉËÇÑ~Ó³¨Ñ
³iÙ{Ò¨~É{Ñ³ÈÉÑËÑViÉÉÂÉ¨oÑÐÓi~{{~ÊÙ{Ñ³¨ÐÒ³i~Ñ{i~{i³{~Ì³i³Ñ³ÈT¨ÊÐÑ³Ø
ÙioÖÑÉÐ{ÑÓÑ~Ñ³Ò³ÑiÐÉ³Ò³´dÆwmÆÆ 'Ü¨É³ËÑÉÂÉÜ{Ì³ÑÉ×È³¨{³ÑÜÓ³ Ñ
ÓKÜÓÐÐÑ³~ÌÐoÉ{Ì³Ñ~Ñ{
Ð{ÑÓÑoÉ{Ò~ÑÜÜ{³ÉT¨T-

¨ÖÉÉÓÑ¨ÊoÐÑ ×Ü¨É³{Ê
ÑÑoÓiiÉËÑ{ÓÑ~{{~Ì~Ñ{
Ü{³{Ð{~Ì×Ñ{ÌÐÉ³ÈlÈÑ{Ñ~Ñ{'¨Ñå³ÇÓÜ{~Ê³ÑÓÑØ
ÑÌ³ÈØ~Ö¨{ÈØÉ~¨ÈØ³iØ
.³(¨ÒÙV³iÑÙ¨Ë³iVÉo~Ñ{{Ò³i~ÉÐ{ÑÓÑÓ~ÚÉiVÈ~Ñ³ÉÈÚÖÉ{³i¨TÊ³iÉ¨Ë³i
'¨Ñå³ÇÓÜ{~ Ó~ÚÉit$'¨Ñ
å³ÇÓÜ{~~Ñ{iÒÚii³iØ×Ü¨É³{ÊØÑÑoÓiiØuÑ¨È{ÒÇÉ{
³i~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊiÐÑËÑÌÈÓKiÑÑÌ³m¸ÆÓØ³m´ÆV
ÐÉÓÐ×Ñi³'¨Ñå³ÇÓÜ{~VØ

ÓÑÑÌ³ÈØ{ÜÑÐ¨ÖØÉ~¨ÈØ³iØ¨{ÐiØåÑoÓiiØ
(Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{d¸Ó¨oÑVÜÜÒÙÑÉ{ÐÓÑÑÌmÆ{Ù¨ÖÐÑ³Ñ~Ñ{ÈÜÜoÓØ³iØ È¨iØ~Ñ{³iØåÐÉ¨{~ÊØ0ÑÉ¨{Ì³É¨ÑÉËÑ{³È'¨Ñ
å³ÇÓÜ{~VÑÜÜÒÑ¨~É³ÒÓ¨oÑÉËÑ{
ÈÙÑËÇo¨Ò×VÈoT¨Ì
³ÈVÌØÑÇÒ³VÑÇÜËÊ
'ËÜ{ËK{.³i×³o¨Ñ×ËÑVKÜÓÈÐÉÓ¨oÑ³ÈÑÇÜËVÈÉ¨oÒ³i³ÈÑÇÒ³VÈÈÓKÑÜÑ³i
ÜÒÐi³iØ'Ü¨É³ËÑØ$ÐØV'¨Ñ
å³ÇÓÜ{~Ê³Ñ{Ù{ÒÇÈÑÉ¨Ë³-

iV~ÑÚØÊ³ÑÐÑTÌØ ³ÑÈÙÑ³ÊØÇo¨Ñ×{~ÊØ³É¨oÑ³Ê¨{
³ÈÐÑTÖ¨Ó³ÌÑ~VÈ
Ê³Ñ³iØÑÜ{ÒØTÜÊØVÈÓT{ÇÉV
ÙiÜÑÙÊV³ÐÙ{Ò³Ñ³o³Ú{~Ì
³ÈÜ$'¨Ñå³ÇÓÜ{~ÐË³i~É³{Ø
ÑÜÜÑoÓØÈÓ×É¨Ñ~Ñ{{ÐÉoÒÜ{
oÜÖ³ÉØ³iØÉTÊØV¨ÈÉÜÓ~{V ³Ñ³ÓÜ~Ñ{~{ÐÓ¨³{V~Ñ{
¨T¨iÉØ³ÜÐi¨ÌØÑÑÉ³ÊØÉÑÈ³ÌÈÊÐÉ¨ÑÚÑÐÒÇÑÐÉÑÑoÉi{Ñ~ÌÖ×Ø ³ÑÐ{Ñ
¨ÊÂiÐÉ³Ñ¨ÉÜÚÌÉÌV³{Ñ×¨Ò
³i¨³{~ÊV³ÑT¨ÐÑ³ÑVÑÜÜÒ

~Ñ{³i~É³¨{~ÊÚÓi³iØÐ¨×ÊØV
¨ÒooÉÜØ³iØÑÒÙÈiØ³ÈÓÈ
ÜË³iåÌ³ÑÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ³È
'¨Ñå³ÇÓÜ{~ÉËÑ{t ÈÑooÉÜ{ÐÌØuVÈÉËTÉÇo¨Ñ×ÊÉ{o{Ñ³
Ù{~Ì³ÈÐÑ³Ê¨{0ÈÙÑËÑÈ³ÌÓ¨oÐÉ³Ñ×Ó¨Úi~É³iÑËÑ
³®~Ñ{Ó~³³ÉÑ¨TËÇÉ{iÑÑ~ÒÜÈiÑÈ³Ö³ÈÐÑÙ{~Ö~ÑÜÜ{³ÓTi
³iKi¨{~Ê Ó~ÚÉi³(¨ÒÙV
ÓØ³{Øl.É³ÉÐK¨ËÈVÐÑØÙÉËTÉ{
³i'Ü¨É³ËÑÐÉ³iÐÑ³{Ò³È'¨Ñ
å³ÇÓÜ{~VÑÜÜÒ~Ñ{³'¨Ñå³ÇÓÜ{~ÐÉ³KÜÓÐÐÑ³iØÑËÑØ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το παλιό χρέος που ξεπλήρωσε ο Αλμπερτ Αϊνστάιν
«Σύντομη είναι
η ύπαρξη», έγραφε
το 1952, «σαν μια
σύντομη επίσκεψη
σε ένα περίεργο σπίτι».
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÃÊÏÕÝËÃÞËÙßÓÈ¦ÒËÏ
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦
¢ÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÇßÚÄÚÕÍØ¦ÓÓÇÄÚÏ
ÖÒÁÕÔÙßÔËÒ¦ÓÈÇÔËÚÕÔÞØÄÔÕÄÞÏ
ÜÝÚÕÑÒÇÙÏÑÄÈÁÒÕÝÖÕßÖ¦ËÏÓÖØÕÙÚ¦ÇßÚÄÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÎËÖÃÓÕÔÎÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÍØ¦ÓÓÇÇÒÒ¦ÙÇÔÁÔÇ
ÓÕÔÕÓÖÒÄÑ!ÄÒÇÄÙÇÁÞÕßÔÙßÓÈËÃ
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÇÑÄÓÇËÔ×ÄÒÇÄÙÇ
ËÃÔÇÏÔÇÙßÓÈÕÆÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔÂÊÎ
ÇÖÒ×ÝÕÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÏÙÛÂÙËÏÝÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÚÕÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔ
ØÇÚÏÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÎÇÖ×ÒËÏÇ
ËÔÄÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÖØÕÙ×ÖÕß"ÑÄ-
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Τον Μάρτιο ÚÕß ÖÁÛÇÔËÕÚÇÒÕËÒÈËÚÄÝÓÎÞÇÔÏÑÄÝ¡ÏÑÁÒË¡ÖÁÙÕÙÚÇÚÕßÚÇÔÖÇÒÇÏÄÝÑÇÏ
ÙÚËÔÄÝÌÃÒÕÝÚÕßÒÓÖËØÚáÔÙÚ¦ÏÔ¬ÕÄÔÕÓÇÚÕß¡ÖÁÙÕËÃÔÇÏÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÓËÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÁÙÚËÏÒËÕáÔÙÚ¦ÏÔ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕßÌÃÒÕßÚÕßÄÚÇÔ
ÇßÚÄÝÖÁÛÇÔËÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ÜÝËÐÂÝ!¬×ØÇÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÖØÕÎÍÂÛÎÑËËÒÇÌØ×ÝÇÖÄÓÁÔÇÙÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÂÚÕßÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔÖÇØ¦ÐËÔÕÑÄÙÓÕßÚÄÊËÔ
ÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÇÔÑÏ
ËÓ¦ÝÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÓËÙÚÎÌßÙÏÑÂ
ÕÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÝÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÖÇØÄÔÚÕÝÑÇÏÓÁÒÒÕÔÚÕÝÁÞËÏÓÕÔ¦ÞÇÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÓÏÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÃÓÕÔÎÝ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÝ®
Ö¦ÔÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
áÔÙÚ¦ÏÔÓÏÒ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÝÍÏÇÚÕÔÞØÄÔÕÁÚÙÏ
ÄÖÜÝÚÕÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÓËÚ¦ÚÎ
ÔÁÇÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝ

Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν ×³o¨Ñ×iÐÓØ³ÑÈÒ¨{³È¸ÛÖT¨Ì{Ñ¨{V³VÑÙÉËTÚi~ÉVÐÓiÜ{Ñ~ÊØÓ~ÜÉ{iØVioÉ{~ÊÚÉ¨ËÑ³iØ
TÉ³{~Ì³i³ÑØÈÉËTÉÙiÐ{ÉÖÉ{³l

ÓÇÊËÔÁÞËÏÑÇÔÍËÔÔÎÛËÃÑÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇÖËÛ¦ÔËÏËÏÄÔÚÇÝÇÍÁÔÔÎÚÕÑÇÏÔËÑØÄ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÆÙÑÕÒÕÈÁÈÇÏÇÔÇ
ÖÏÙÚÁÉÕßÓËÄÚÏÓËÚÕÍØ¦ÓÓÇÇßÚÄÖÇØÎÍÄØÎÙËÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕß
ÖËÛÇÓÁÔÕß
ËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÚ¦ÑÎÒÓÖËØÚáÔÙÚ¦ÏÔÎÙÕÌÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÎàÜÂ®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÁÔÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÄÖÕßÕÓËÍ¦ÒÕÝÌßÙÏÑÄÝ
ÓÏÒ¦ÑßØÃÜÝÓÁÙÇÇÖÄËÖÏÙÚÕÒÁÝ
ÑÇÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÔÇÌÕØÁÝ¦ÒÒÜÔÙËÇßÚÄÔÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÑËÃËÑÌØ¦àËÚÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖÏÕ
ÇÖÒ¦½ÓÂÖÜÝÄÞÏ"
¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÙÇÔÁÔÇÖÇÒÏÄ
ÞØÁÕÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÐËÖÒÎØ×ÙÜ®
¬Õ !ËÔÖØÕÙÌÁØËÏ¦ØÇÍË
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÎ
àÜÂÚÕßÇÚÄÓÕßÁÞÕßÔÚËÛËÃÌßÙÏÑ¦ÄØÏÇÁÚÙÏ×ÙÚËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ

ÇßÚÂÔÇÓÕÏ¦àËÏÓËÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ®"
ÆÔÚÕÓÎËÃÔÇÏÎÆÖÇØÐÎ®ÁÍØÇÌËÚÕ ÙÇÔÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎËÖÃÙÑËÉÎÙËÁÔÇÖËØÃËØÍÕÙÖÃÚÏ¬ÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃ
ËÃÔÇÏÇÓßÊØ¦ÌÜÚÏÙÓÁÔÕÇÖÄÓÏÇ
ÚØËÓÕßÒÏÇÙÚÂÙßÔËÃÊÎÙÎÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝËÃÔÇÏÚÕ¸ËÍ×¹ÖÕßÖËØÏÕØÃàËÏÑÇÏÊÏÇÞÜØÃàËÏ©ÚÇÔ
ÓÏÇÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔÍÃÔËÏ¸ËÓËÃÝ¹
ÄÚÇÔÍÃÔËÏÁÔÇÇØÓÕÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
ÚÄÚËÌÚ¦ÔËÏÄÙÕÖÏÕÉÎÒ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ®
ÒËÔ§ÚÕÆÑÇÝÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝ
¦ÑÕßÙËÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔÔÇÒÁËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß!ÁÒÜÔÇÌÆÍÜÄÚÇÔÚÕÛËÒÂÙÜËÔ
ËÃÔÇÏÜØÇÃÕÔÇÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÚËÞÔÎÚ¦ÎàÜÂÍ×ÖÂØÇÚÕÓËØÃÊÏÄÓÕß
Ú×ØÇÂØÛËÎ×ØÇÔÇÌÆÍÜÇÚÕ
Ñ¦ÔÜÓËÑÕÓÉÄÚÎÚÇ®©áÔÙÚ¦ÏÔ
ÖÁÛÇÔËÁÔÇÓÂÔÇÑÇÏÚØËÏÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÕÔÌÃÒÕÚÕßÚÕÔ¡ÏÑÁÒËÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÚÕß ÚÇÔËÚ×Ô
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ΙΔΕΕΣ

Οι επιπτώσεις των θεολογικών διαφορών
Ο καθηγητής θρησκειολογίας Βασίλειος Ν. Μακρίδης αναλύει τις σχέσεις μεταξύ ορθόδοξης Ανατολής και λατινικής Δύσης
Συνέντευξη στον ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗ

Ο Βασίλειος Ν. Μακρίδης ÙÖÕÆÊÇÙË
ÛËÕÒÕÍÃÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÎÔ×ÔÑÇÏÍËÔÏÑÂÛØÎÙÑËÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝÙÚÇ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇHY]HYKÑÇÏ
; IPUNLUËØÓÇÔÃÇÃÊÇÐËÛØÎÙÑËÏÕÒÕÍÃÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕËÙÙÇÒÃÇÝÑÇÏÚÕ ËÐËÒÁÍÎÚÇÑÚÏÑÄÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÛØÎÙÑËÏÕÒÕÍÃÇÝÓËËÏÊÃÑËßÙÎÙÚÕÔÕØÛÄÊÕÐÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÄ
Þ×ØÕÙÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÞÕÒÂÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß,YM\Y[ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
¬ÇÈÇÙÏÑ¦ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÇÌÕØÕÆÔÚÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇ
ÚÕß©ØÛÄÊÕÐÕß²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÕØÛÄÊÕÐÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÒÇÚÏÔÏÑÂÝÆÙÎÝ
¡ÏÒÂÙÇÓËÓÇàÃÚÕß

– Ποια είναι η σημασία της θεολογίας;
¶ËÐÁÚÇÙÎÚÜÔÛËÕÒÕÍÏÑ×ÔËÔÔÕÏ×ÔÇÔÑÇÏÙßÞÔ¦ßÖÕÚÏÓÎÓÁÔÎ
ÑÇÏÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÎÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÂ¶ÇÒÒ¦ÄÞÏÈÁÈÇÏÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂ¶
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÊßÙÎÚÕßÔËÄÚËØÕßÊßÚÏÑÕËßØÜÖÇáÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆßÚÂÂÚÇÔ
ÑÇÏÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÚÕß¡ÇÐ
ÁÓÖËØ!ÙÞÁÚÜÝÚÎÝÕØÛÄÚÎÚÕÝ
ÂÓÎÚÜÔÛËÕÒÕÍÏÑ×ÔÏÊË×ÔÇßÚÄ
ÖÕßÚÕÔËÔÊÏÁÌËØËÂÚÇÔÎËÖÃÊØÇÙÂ
ÚÕßÝÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô
ÙßÓÖËØÏÌÕØ×Ô¬ÕÏÕßÚÕÚØÄÖÜÝÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÁÔÚÕÔÎÝÑØÏÚÏÑÂÝÙÚÕÔ
ÊßÚÏÑÄ²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÇßÚÄÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÊËÃÐËÏÄÚÏÕÚÄÚËËÑÑÕÙÓÏÑËßÓÁÔÕÝÚØÄÖÕÝàÜÂÝËÃÞË
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÜÚÕÍËÔËÃÝ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝÈÒÚÎÔ
ÖÇÙÃÍÔÜÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÂÎÛÏÑÂÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÕß
ÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®©ÁÓÖËØÁÊÜÙË
ÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÂÝÛËÕÒÕÍÃÇÝÖÞ
ÙÚÎÔËÐÇÚÕÓÃÑËßÙÎÙÚÎÔÑÇÚ¦ÌÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÙÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÑÇÛÂÑÕÔÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÝßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÎÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÒÒ¦
ÇØÍÄÚËØÇ¦ØÞÏÙËÔÇËÐËÚ¦àËÏÑÇÏ
ÚÕÔªÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÏÙÓÄÇÖÄÚÎÙÑÕÖÏ¦ÇßÚÂÂÛËÒËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÕÃÊÏÕÑÇÏÓËÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇÒÒ¦
ÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÒÄÍÜÚÕßÖØÄÜØÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÚÕß
– Αυτά που λέτε μπορεί να είναι
γνωστά στη Δύση, εδώ όμως δεν
είναι.
¶ÕÒÒÁÝËÖÏÓÁØÕßÝÛÁÙËÏÝÚÕß
ÁÓÖËØÁÚßÞÇÔÑØÏÚÏÑÂÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÒÒ¦ÎËØËßÔÎÚÏÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÚÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÎËÒÑßÙÚÏÑÂÑÇÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝßÚ¦
ËÃÔÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÍÔÜÙÚ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÒ×ÝÎËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÚÇ
ÛÁÓÇÚÇÇßÚ¦ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËËÐÇØÞÂÝÊÏ¦ÌÕØËÝËÍÍËÔËÃÝÊßÙÞÁØËÏËÝ
ßÚÁÝÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÓËÚÎÔ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÁÔÚÕÔÎÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆÔÇÚÕÒÂÝ
ÑÇÏÆÙÎÝÎÕÖÕÃÇÊËÔÙßÔÁÈÇÒËÙË
ÖÏÕÕßÊÁÚËØËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÚÙÏ
ÕÕØÛÄÊÕÐÕÝÑÄÙÓÕÝËÍÑÒÜÈÃÙÚÎÑËÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÕßÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÇÖÕÓÕÔ×ÛÎÑË
ÓËÁÔÚÕÔÎËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÙÚÕÁÔÊÕÐÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÓÕÔÃÓÜÝÔÇÊËÃÐËÏÚÎÔÇßÚ¦ØÑËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ßÖËØÕÞÂÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÖËÖÚÜÑßÃÇÑÇÏÇÏØËÚÏÑÂ®ÆÙÎÊÃÜÝÓËÚ¦
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÏÑÕÔÕÓÇÞÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÛËÙÓÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ©ØÛÕÊÕÐÃÇÝ®
ÜÝÚÎÝÓÄÔÎÝÕØÛÂÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝ
ÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝßÖ¦ØÞËÏÖØÄÈÒÎÓÇ
ÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÐÁÒÏÐÎÚÕßÕØÛÄÊÕÐÕßÞ×ØÕßËÖËÏÊÂÎÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÓËÚÇÈÒÂÛÎÑËÙßÞÔ¦ÙËÖÇØÇÊÕÙÏÇØÞÃÇ¬ÕÖÇØËÒÛÄÔÛËÜØËÃÚÇÏÙÚÎÔ
©ØÛÕÊÕÐÃÇÇÔ×ÚËØÕÇÖÄÚÕÖÇØÄÔ
ÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÁÞËÏÇÖÄÒßÚÎÊËÙÓËßÚÏÑÂÏÙÞÆÖØ¦ÍÓÇÖÕßÊËÔÏÙÞÆËÏÙÚÕÔÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÙÓÄ

– Η Σουηβία, μια περιοχή στη νοτιοδυτική Γερμανία, είναι γνωστή
για τις «οικονόμες» νοικοκυρές
της, που φορούν ακριβή γούνα
αλλά μέσα από ένα φθαρμένο πα-

Πάσχα ³ÈÈÐÑ¨Ù{Ò¨it0ÇÊ³iÐÑo{Ñ³i ÜÜÒÙÑÙÉÉËÑ{ÑÑ³{o¨ÒÈÐÉ~Ò{VÑÜÜÒ³³{Ð¨ÖÐÉÑÐÒÚÈÐÉÑÌ³ÈØÒÜÜÈØ~Ñ{³³{Ð¨ÖÐÉÑÉ×Ñ¨ÐÌÈÐÉØÓÑ
KÑÚÐÌgÒ³³ÉÌÐØ~¨{³{~Ò~Ñ{ÙiÐ{È¨o{~ÒuVÜÓÉ{~ÑÚioi³ÊØÑËÜÉ{Ø Ñ~¨ËÙiØ
νωφόρι. Πώς σχετίζεται μια τέτοια νοοτροπία με τον προτεσταντισμό;
¶ÚÎËØÓÇÔÃÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÖÕÒÒ¦ÇÔÁÑÊÕÚÇÍÏÇÚÎÕßÎÈÂÔÕÏÑÕÑßØ¦®ZJO^pIPZJOL/H\ZMYH\ÜÝ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÔÇÌÁØÛÎÑË ÑÇÏ Î ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÎÕÖÕÃÇÖÇØËÓÖÏÖÚÄÔÚÜÝÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÇÔÎÖËØÃÌÎÓÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÑ¦ÔÕßÔÕÏËØÓÇÔÕÃ
ÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÜÝÒÇÄÝÑÇÏÑØ¦ÚÕÝÑÇÏ
ÇÚÕÓÏÑ¦ÚÄÙÕÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎ
ÄÙÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÁÞËÏÖÏÛÇÔÁÝ
ÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÁÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝÛËÕÒÕÍÃÇÊËÔËÐÎÍËÃÈËÈÇÃÜÝÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÇÒÒ¦ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÂËÔÊÕÑÕÙÓÏÑÂÇÙÑÎÚÏÑÂàÜÂ®PUULY^LS[SPJOL
(ZRLZLÚÕßÁÓÖËØÊÎÒÇÊÂÓËÚÕ
ÔÇàËÏÑÇÔËÃÝÖÒÂØÜÝÓÁÙÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÒÒ¦ÓËÇÙÑÎÚÏÑÄÚØÄÖÕÙÚËØÕÆÓËÔÕÝÇßÚÕÈÕÆÒÜÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄ
ÚÏÝÞÇØÁÝÚÎÝàÜÂÝ©ÔÚÜÝÎËØÓÇÔÃÇÇÔÂÑËÏÙÚÏÝÏÙÞßØÄÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÔÚÕÆÚÕÏÝÕ

Ο καθηγητής Ú¨i~É{ÜoËÑØÐÉ
É{ÙË~ÉÈi³¨ÚÌÙÂT¨{³{Ñ{~ÌT¨³i'{Ü×{~Ê.TÜÊ³È
(ÑÉ{³iÐËÈ ¦kº¦²V³iÉ¨ÐÑËÑV
ÑËÜÉ{Ø Ñ~¨ËÙiØ

Το παρελθόν θεωρείται
στην Ορθοδοξία ανώτερο
από το παρόν και το
μέλλον και έχει απόλυτη
δεσμευτική ισχύ,
πράγμα που δεν ισχύει
στον προτεσταντισμό.

ÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏ
ÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÙßÔËÞ×ÝÔÇ
ÓËÏ×ÙÕßÔÚÇÁÐÕÊ¦ÚÕßÝËÖÏàÎÚ×ÔÚÇÝÓÕÔÃÓÜÝÚÎÌÛÎÔÄÚËØÎÒÆÙÎ
ËÃÔÇÏÖÇØÕÏÓÏ×ÊÎÝÔÇÌËØÄÓÇÙÚË

ÈËÈÇÃÜÝÙËÓÏÇÞ×ØÇÎÕÖÕÃÇÊÏÇÖÕÚÃÙÚÎÑËÏÙÚÕØÏÑ¦ÇÖÄÚÎ¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÁÔÚÕÔÇÚÕ
ÄÚÇÔÍÏÕØÚ¦ÙÚÎÑËÎËÖÁÚËÏÕÝ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÎÝ

– Εμείς πόσο κοντά είμαστε στο
να κάνουμε κάτι τέτοιο;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÊÏÄÚÏ
ÖØÕËØÞÄÓÇÙÚËÇÖÄÓÏÇ¦ÒÒÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÖØÄÚËÏÔËÙÞËÚÏÑÁÝ
ÒÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÞ
ÙÑÒÎØÂÒÏÚÄÚÎÚÇÕÏÕÖÕÃËÝÄÓÜÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑÇÔÙÑÜÖÚÏÑ¦ËÊ×
ÔÇÓÌÃÈÕÒÇßÖ¦ØÞÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÌÕØÁÝÇÖÄÉËÜÔÇÒÒ¦ÕÒÒÎÔÇÝ
ÊÆÙÑÕÒÇÛÇÍÃÔËÏÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚÎÝÙÚÎ
ÔÕÕÚØÕÖÃÇ¬ÁÚÕÏËÝÊÏÇÌÕØÁÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÓÁÙÇÙÚÎÆÙÎÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÕÏÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÊËÔËÃÔÇÏÄÓÕÏËÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¬ÕàÂÚÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÏÍØ¦ÉÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÇÒÒ¦ÚÏÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÓ¦ÛÕßÓËÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏÚÏ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓË×ÝÁÔÇ
ÈÇÛÓÄ¶Ö¦ÔÚÕÚËÄÓÜÝÑØÏÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦

– Διακρίνεται σε εμάς μια αδυναμία να σταθούμε κριτικά απέναντι
στον εαυτό μας. Αυτό σχετίζεται
με τη θεολογία;
¶¦ÒÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÖÏÛÇÔÂÙßÙÞÁ-

Το φαινόμενο της «Νεορθοδοξίας»
– Τι ρόλο έπαιξε η περιβόητη «Νεορθοδοξία» στο πλαίσιο αυτό;
¶¡ËÚÕÔÄØÕ§ËÕØÛÕÊÕÐÃÇ®ÖËØÏÍØ¦ÌÎÑËËÑ
ÚÜÔÁÐÜÁÔÇÓÎÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÑÇÏÓÎÛËÙÓÕÖÕÏÎÓÁÔÕØËÆÓÇÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÕß© ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÚÎÔÇßÛËÔÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÚÎÝËÒÒÎÔÕØÛÄÊÕÐÎÝÔÇÚÕÒÂÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝ
ÖÇØÇÓÕØÌÜÚÏÑÁÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝÆÙÎÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝßÖÂØÞÇÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏ
ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕ
ÓÎÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇÚÄÚËÃÙÜÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔÖÇØÇÖ¦ÔÜËÖÜÔßÓÃÇ©ÏËÔÒÄÍÜÙÚÕÞÇÙÚÁÝÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÚÎÔ
ÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÖÕÚÁËÔÚÕÆÚÕÏÝÇßÚÂËÖÏÈÒÂÛÎÑË
ÑÇÏËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÍËÔÏÑ¦¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇßÚÄÊËÔ
ÂÚÇÔÔÁÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÑÇÏ¦ÒÒËÝÕØÛÄÊÕÐËÝ
ÑÕßÒÚÕÆØËÝÖÞÎØÜÙÏÑÂÎØÕßÓÇÔÏÑÂËÃÞÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÖÁØÇÔÚÎÝ
ÆÙÎÝÄÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÂÚÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÒÄÍÜÚÕßËßØÆÚËØÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇÑÇÏÇÖÄÓÎÛËÕÒÄÍÕßÝËÔÚÕÆÚÕÏÝÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÇÖÄÁÔÚÕÔÕÇÔÚÏÊßÚÏÑÏÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÖÕÒÜÚÏÑ¦ÑÇÏÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦
ßÚßÞ×ÝÄÓÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÄÚÏÑ¦ÚÏÖ¦ËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÕØÛÄÊÕÐÕÙÚÕÞÇÙÓÄÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓÏÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚËØÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÆÙÎ

«Υπάρχει ÓÑÓ¨o³ÈåÈoÈ³ËÈ×³
É¨Ë³³ÓÜØ³iØÇÊØ³ÈÐÉ³Ë³Ü¡åÑ³TÑÐË¢V³ËÙ{¨ÚÉ{³ÑÜÒÚi³È~Ñ{
Ñ~ÉËÑÈ³~¨{³{~ÊÉ¨ÐÑÌØÉ¨ÉÈi³ÊØiÐÉËÉÌ³{ÙÉÓTÉ{K¨É{Ñ³Ë³{TÓ¨o³ÈØ ÜÜiÉØ(Ñ³Ó¨ÉØ³iØ ~~ÜiËÑØu

– Γιατί η κατάφαση του κόσμου περιορίστηκε στον ορθόδοξο χώρο;
¶¬ÕÄÒÕÛÁÓÇÇÌÕØ¦ÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÍËÔÏÑ¦Ê×ÇÑØÏÈ×ÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÌÕØÁÝÓËÚÇÐÆÔÇÚÕÒÂÝ
ÑÇÏÆÙÎÝÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇßÖÂØÞËÍËÔÏÑ¦ÒÏÍÄÚËØÎÑÇÚ¦ÌÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÙÇÌÂÝÖØÕÚÃÓÎÙÎÍÏÇËÐÜÑÕÙÓÏÑÕÆÝÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÝ
ßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÛÇØ¦ÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕßÕØÛÄÊÕÐÕßÓÕÔÇÞÏÙÓÕÆÇÔÚÕÔÙßÍÑØÃÔÕßÓËÓË
ÚÎÔËßØËÃÇËÔÊÕÑÕÙÓÏÑÂÊØ¦ÙÎÚÜÔÓÕÔÇÙÚÏÑ×ÔÚÇÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝªÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÙÚÎÔËÏÊÏÑÂ
ÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ Ø¦ÚÕßÝÑÑÒÎÙÃÇÝÙÚÕßà¦ÔÚÏÕÄÖÕßÕÏÑÕÙÓÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÑßØÃÜÝÙÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÑÇÏÄÞÏÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÔÚÏÛÁÚÜÝÙÚÎÆÙÎÎÑÑÒÎÙÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÍØÂÍÕØÇÇÖÄ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÔÊÕÑÕÙÓÏÑÄÚÎÚÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏ
Õ¦ÖÇÝÇÖÁÑÚÎÙËÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇÖØ¦ÍÓÇ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÂ¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÙßÔÁÈÇÒËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÎÔÇÑÄÓÎËÔÚÕÔÄÚËØÎÑÇÚ¦ÌÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß
ÙÚÎÆÙÎËÔÃÕÚËÊËÓËÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÏÊÃÜÝÄÚÇÔÕÏÇÒÒÇÍÁÝÇßÚÁÝÕÊÂÍÎÙÇÔÙËËÑÑÕÙÓÃÑËßÙÎ©ÏÊÏÇÌÕØÁÝÇßÚÁÝËÐÎÍÕÆÔÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÖÜÝÚÎÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÛËÕÒÕÍÃÇÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÙÚÕÔÊßÚÏÑÄ
²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÕÏÕÖÕÃËÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔßÖÕÚßÖ×ÊËÏÝÙÚÎÔ©ØÛÕÊÕÐÃÇ

ÚÏÙÎËÊ×ÏÙÚÕØÏÑ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÁÔÇÔ
ËØÓÇÔÄËØËßÔÎÚÂÑÇÏÖÕÒÆÑÇÒÄ
ÍÔ×ÙÚÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÏÒÇÚÏÔÏÑÂÝ
ÖÇÚËØÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇ
ÁØÍÕÚÕßßÍÕßÙÚÃÔÕßÖËØÃÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕßÓËÚÃÚÒÕÔÇÙÚÕÞÇÙÓÕÃ
9L[YHJ[H[PVULZÙÚÕÕÖÕÃÕÊÏÕØÛ×ÔËÏÚÇÒ¦ÛÎÚÕßÑÇÏÇÙÑËÃÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂ©ËØËßÔÎÚÂÝÇßÚÄÝÙÎÓËÃÜÙË
ÄÚÏÊËÔÁÞËÏÈØËÏÑ¦ÖÕÏÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÁØÍÕÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝ¦ÚËØËÝÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÕÇÒÒ¦ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÒÇÚÏÔÏÑÂÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝßÖÄÈÇÛØÕÑÇÏÚÏÝËÑËÃÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ËßÔÕÕÆÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÑØÏÚÏÑÁÝ
ÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÄÖÕÏËÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÃÙÎÝÙÚÎÆÙÎÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄ
ÖÕÒÆÔÜØÃÝÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝËÐÇÚÕÓÃÑËßÙÎÝÎÕÖÕÃÇÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓË
ÚÎÔÇÔÜÚÁØÜÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎ
¬ÕÙÞËÚÏÑÄÓÔÎÓËÏ×ÊËÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕÚÕßßÍÕßÙÚÃÔÕßÐÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÝ*VUMLZZPVULZÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÔÁÈÇÒËÚÇÓÁÍÏÙÚÇÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇßÚÂÒËÃÖËÏÖ¦ÒÏÖÇÔÚËÒ×ÝÇÖÄÚÎÔ
©ØÛÄÊÕÐÎÔÇÚÕÒÂ

– Γιατί πολλοί Ελληνες διανοούμενοι και επιστήμονες δεν θέλουν
να αγγίζουν τα θρησκευτικά ζητήματα;
¶ÇÒÇÏÄÚËØÇÂÚÇÔÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÎ Î ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÓËÚ¦ ÚÕ
  ÄÓÜÝÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÇØÑËÚ¦
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ©ÛÆØÇÛËÔËØËßÔÎÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝßÖÕÚÏÓÕÆÙËÇÔÁÑÇÛËÔÚÎÛËÕÒÕÍÃÇÜÝÇÔ¦ÐÏÇÔÇ
ÚÆÞËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝÁØËßÔÇÝ©ÚÏ
ÚÇßÚÏàÄÚÇÔÓËÚÎÛØÎÙÑËÃÇÂÚÇÔ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÜÝÙÚÕÏÞËÃÕ
ÙÑÕÚÇÊÏÙÓÕÆ©ÓÜÝÕÁÓÖËØÖÕß
ÚÕÁÑÇÔËÇßÚÄÊËÔÂÚÇÔÛËÕÒÄÍÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝÃÔÇÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÃÙÜÝËÃÔÇÏÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÞ×ØÇÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÙÂÓËØÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÎÛØÎÙÑËÏÕÒÕÍÏÑ¦
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÐËÞÜØÏÙÚ¦ÇÖÄÚÏÝÛËÕÒÕÍÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÏÝÛØÎÙÑËÃËÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÑÇÏÚÕß
²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ¦ÒÒËÝÙÑÕÖÏÁÝÖÞÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÁÝ¶
ÞÜØÃÝÈËÈÇÃÜÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÂ
ÖÕÒËÓÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÖØÕÝÚÎÛËÕÒÕÍÃÇ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÁÞËÏÍÃÔËÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙËÖØ×ÎÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÃÔÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕËÒÒÎÔÏÑÕÆËÖÇØÞÏÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÁÒÒËÏÉÎÝËÖÇÌÂÝÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
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ΒΙΒΛΙΟ

Στρίβοντας τη βίδα του τρόμου
Καινούργια μετάφραση του κλασικού θρίλερ του Χένρι Τζέιμς, το οποίο παραμένει κάτι περισσότερο από μια ιστορία φαντασμάτων
ΧΕΝΡΙ ΤΖΕΪΜΣ
To στρίψιμο της βίδας
μτφρ. 0Ì{ÑKÑÜÓ~
επίμετρο: ÜÐ0ÌÜÐ{
εκδ. )ÈTo{ÌØVÉÜ¸¸m
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Υπάρχουν ÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÂÚÇÈÒÁÖËÏÓÄÔÕÚÕ¦ØØÜÙÚÕÓßÇÒÄÚÎÝ
ÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÝ"¬ÕËØ×ÚÎÓÇÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕß²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝÙÚÎÔÕßÈÁÒÇ¬ÕÙÚØÃÉÏÓÕÚÎÝÈÃÊÇÝ®
ÑÒÇÙÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚØÄÓÕßÍËÓ¦ÚÎ
ÇÓÌÏÙÎÓÃËÝÑÇÏÙÑÕÚËÏÔ¦ßÖÕÔÕÕÆÓËÔÇàÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÎÓËÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
ÚÎÝÛÒÏÓÓÁÔÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÐÕÞÂÝ
ÑÇÏÓËÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÖÕßÑØÆÈÕßÔ
ÙÚÇÙÜÛÏÑ¦ÚÕßÝÚÇÖÇÒÏ¦ÓËÍ¦ÒÇ
ÙÖÃÚÏÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÙÚÎÔÁÇÚÎÝÙËÏØ¦
¬ÇÑÒÇÙÏÑ¦®ÓËÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝ¬ÄÔÏÇÝ ÕÈÇÒÁÔÑÕ
¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÈÁÈÇÏÇËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÓÏÇÇÖÒÂÏÙÚÕØÃÇÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÇßÚÄÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßÎÇÌÂÍÎÙÎÚÎÝÇÔ×ÔßÓÎÝÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÝÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÑÇÏÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃ
ÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÑÇÏÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÚÕÆÌÕÝ
ÚÕß¬àÄàËÌ ÄÔØÇÔÚÙÚÎÔ ÇØÊÏ¦
ÚÕßÑÄÚÕßÝ®ÑÇÏÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝ©Ï
ÒÒÕÏ®ÚÕßÒËÞ¦ÔÚØÕÓËÔ¦ÓÖÇØ
ÄÖÜÝÓÇÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÙÚÕËÖÃÓËÚØÕ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝØÒÇÔÊÄÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÓËÒËÚÎÚÂÝÚÕß²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝ ÕÒÓ¬ÄÒÓÖÏÔ
©¬àÁÏÓÝßÖÕÈ¦ÒÒËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÑÇÛ×ÝÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÇÔÕÃÍËÏÓËÓÏÇÖÇØÁÇÖÕßÒÁËÏÏÙÚÕØÃËÝÚØÄÓÕßÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÚà¦ÑÏ
ÃÙÜÝËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕÔÇÚÎÔÐÇÔÇ-

Η πρωτοπρόσωπη
αφήγηση μας επιτρέπει
να δούμε τι συμβαίνει
μέσα στο μυαλό
της ηρωίδας και πώς
οδηγείται στην ψυχολογική κατάρρευση.
ÊÏÇÈ¦ÙËÚËÙÚÕÚÁÒÕÝÑÇÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÏÄÚÏÛÇÇÌÎÍÎÛËÃÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÒÒÄÑÕÚÕÝÕÚØÄÓÕÝÕ
àÄÌÕÝÎÕÊÆÔÎÚÎÝ®
¡ÏÇÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÒÕÏÖÄÔÑÄØÎËÌÎÓÁØÏÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÊÏÇÖÇÏÊÇÍ×ÍÎÙÎÊÆÕÓÏÑØ×ÔÖÇÏÊÏ×Ô
ÚÕß¡¦ÏÒÝÑÇÏÚÎÝ¢Ò×ØÇÝÙËÓÏÇ
ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎÈØËÚÇÔÏÑÂÁÖÇßÒÎ
¬ÎÔÑÎÊËÓÕÔÃÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÁÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇÝÛËÃÕÝÚÕßÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÁÞËÏÛÁÙËÏÜÝ
ÄØÕÔÇÓÎÔËÔÕÞÒÎÛËÃÖÕÚÁÑÇÏÍÏÇ
ÑÇÔÁÔÇÔÒÄÍÕÑËÃÔÎ¦ÈÍÇÒÚÎÑÇÏ
ÍÕÎÚËßÓÁÔÎÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÓË¦ÑÇÓÖÚÎÇÃÙÛÎÙÎÑÇÛÂÑÕÔÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÍÜÔÃÇ
ÖÕßÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÖÁØÔËÏÓÁÙÇ
ÚÎÝÑÇÏÓÁÙÇÓÇÝÇÖÄÔÜØÃÝ
¬ÕÙÑÎÔÏÑÄÑÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÌÇÔÚ¦àÕßÔÏÊÇÔÏÑÁÝÇÒÒ¦ÍØÂÍÕØÇÄÒÇ
ÇÒÒ¦àÕßÔÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÈÒÁÖËÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÑÇÔËÃÝ¦ÒÒÕÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÊËÏ!ÁÔÇÔÖÇÒÏÄßÖÎØÁÚÎÚÕÔ
ÃÚËØ ÕßÃÔÚÑÇÏÚÎÔÖØÕÑ¦ÚÕÞÄ
ÚÎÝÚÎÊËÙÖÕÏÔÃÊÇ¬àÁÙËÒÓÄÔÕ
ÖÕßÕÏÊßÕÚÕßÝËÃÔÇÏÔËÑØÕÃËÊ×
ÑÇÏÑÇÏØÄ©ÏÊÆÕÓÕØÌÁÝÑÇÚÇÚØÁÞÕßÔÚÎÔÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÎÕÖÕÃÇ
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÔ×
ÄÙÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÎÖÒÕÑÂÔÕÓÃàËÏÄÚÏ
ÚÇÙÚØÁÌÕßÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ©ÙÕ

Η νουβέλα ³ÈÓ¨{0ÇÓ{ÐØ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø)ÈTo{ÌØ
³iÓÑ³iØÉ{¨Òt0Ñ~ÜÑ{~Òu

Η Νικόλ Κίντμαν ³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑt${ÒÜÜ{uVÉÐÉÈÐÓiÑÌ³t.³¨Ë{Ð³iØKËÙÑØu³ÈÓ¨{0ÇÓ{ÐØ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÁÈÒËÖÇÚÄÙÕÒÏÍÄÚËØÇ
ÛÇÁÈÒËÖÇÔËÑËÃÔÇØÞÏÙÇÔÇÚÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÜÓËÓÏÇÙÏÜÖÎØÂÇÍÜÔÃÇÓÏÇÑËÑÇÒßÓÓÁÔÎßÖËØÁÔÚÇÙÎÖÕßÁÚÙÏÑÇÏËÃÞÇÔÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ÍÏÇÖÕÒÆÇÑÄÓÎÃÙÜÝÑÇÏÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÔÙËÑ¦ÚÏÙÇÔÖÇØ¦ÔÕÏÇ®
ÍØ¦ÌËÏÕ²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝÊËÃÞÔÕÔÚÇÝ
ËÐÇØÞÂÝÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÔÕÚÎÝÔÕßÈÁÒÇÝ

Οι αναλύσεις
ÇÓÌÏÙÎÓÃÇÚÕßÁØÍÕßÑÇÏÚÇ
ßÖÕÔÕÕÆÓËÔÇÍÏÇÚÎÙÞÁÙÎÚÕß
ÕßÃÔÚÑÇÏÚÎÝÊËÙÖÕÏÔÃÊÕÝ¬àÁÙËÒÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÝ
ÁÞÕßÔËÖÏÚØÁÉËÏÁÔÇÖÒÂÛÕÝÇÔÇÒÆÙËÜÔÑÇÏËØÓÎÔËÏ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕß
ÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÁÞÕßÔËÔÏÙÞÆÙËÏ

ÚÎÓßÛÕÒÕÍÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔßÖÄÛËÙÂÚÎÝÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎÖÇÏÊÏÑÂ
ÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÑÇÚÇÖÃËÙÎÎÕÓÕÌßÒÕÌÏÒÃÇÎÒÕÍÏÑÂ
ËØÓÎÔËÃÇÝÚÕßÑÄÙÓÕßÓËÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÝÄØÕßÝÑÇÒÕÆ®ÑÇÏÑÇÑÕÆ®
ÂÙÜÚÂØÇ®ÑÇÏÊÇÏÓÄÔÜÔ®ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÓÁÙÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÎÖØÜÚÕÖØÄÙÜÖÎÇÌÂÍÎÙÎ
ÓÇÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÚÏÙßÓÈÇÃ-

ÔËÏÓÁÙÇÙÚÕÓßÇÒÄÚÎÝÎØÜÃÊÇÝÑÇÏ
Ö×ÝÕÊÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚ¦ØØËßÙÎÑ¦ÚÏÖÕßÍÏÇ¦ÒÒÕßÝËÐÎÍËÃÚÇÏÓËÄØÕßÝÉßÞÕÖÇÛÕÒÕÍÃÇÝ
Ý ÓÎÔ ÐËÞÔ¦ÓË ÄÚÏ Õ ²ÁÔØÏ
¬àÁÏÓÝÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÙËÙßÔÁÞËÏËÝÍÏÇÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÖËØÏÕÊÏÑÄ*VSSPLYZ4HNHaPULÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÑØÇÚÂÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÇÔÇÍÔÜÙÚ×ÔÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÓÇÝÞÇØÃàËÏÖËÏÙÚÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÚÜÔÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÈÒÁÖËÏ
ÎÍÑÕßÈËØÔ¦ÔÚÇÓËÓÏÇÍÒ×ÙÙÇ
ÖÕßÇÔÑÇÏËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝÊËÔ
ÐËÔÃàËÏÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÚÕÙÇÙÖÁÔÝÑÇÏÎÇÍÜÔÃÇÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ¬ÄÔÏÇ
ÕÈÇÒÁÔÑÕÖÇÃØÔËÏËÖÃÙÎÝÛÁÙÎ
ÙÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄÚÜÔÇÔÇÒßÚ×ÔÑÇÏ
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÔ ÕÙÓ¦
ÕÒÃÚÎÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝÑÇÏÙÚØÃÈËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÈÃÊÇÚÎÝ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÝÓÇÝ
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Οταν ο μικρός
Ρέτζι έγινε
Ελτον Τζον
«Πικάντικη» βιογραφία του μεγάλου σταρ
διά χειρός Ντέξτερ Φλέτσερ
ROCKETMAN ###

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ (2019)
Σκηνοθεσία: ³ÓÂ³É¨'ÜÓ³É¨
Ερμηνείες: 0Ò¨ ³ÇÉ¨³V0ÇÓ{Ð{

ÉÜV,Ë³Ñ¨³Ò³ÉV0ÇÓÐÑ0ÇÌÈØ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ÕÕÖÕÃÕÝÇÔÁÒÇÈËÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÙÑÎÔÕÛËÚÏÑ¦ÑÇÏÚÕ)VOLTPHU
9HWZVK`®ÓËÚ¦ÚÎÔËÑÊÃÜÐÎÚÕß
¡ÖØ¦ÏÇÔÃÔÍÑËØÛÁÚËÏËÊ×ÚÕÔ
ÚÄÔÕÙËÁÔÇÓÏÕÆàÏÑÇÒÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÑËØÊÃàËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÙËØËÇÒÏÙÓÄÙÑÕÔÚ¦ÌÚËÏÄÓÜÝÙË
¦ÒÒËÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÂÝÚÕß
ØÞÏÑ¦ÎÚÇÏÔÃÇÐËÑÏÔ¦ÓËÚÕÔËÔÂÒÏÑÕÒÚÕÔ¬¦ØÕÔÚàËØÚÕÔÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙËÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔ
Ô×ÔßÓÜÔÒÑÕÕÒÏÑ×ÔÔÚßÓÁÔÕÝ
ÓËÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÕÙÚÕÆÓÏ
ÊÏÇÈÄÒÕßÖÄËÑËÃÑÇÏÁÖËÏÚÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÄÒÎÚÕßÚÎÔËÇÔÏÑÂÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÎÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚÇ
ÚÇÇÓÆÛÎÚÇÑÁØÊÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝ
ÊÇÃÓÕÔËÝÖÕßÚÕÔÕÊÂÍÎÙÇÔÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß

«Ηθελαν ÑÐÉ³¨{ÒÈ~ÒØ³ÑÑ¨~³{~Ò~Ñ{³ÉÂ$ÐØÉoÙÉÓT
ÇÊÉ{Ð{ÑÇÊ~Ñ³ÒÜÜiÜio{ÑÑiÜË~ÈØuåÈ³ÌÙÊÜÉ¨Ì×Ñ³Ñ Ü³0ÇTÉ³{~ÒÐÉ³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÊK{o¨Ñ×ËÑ³ÈVÈKÜÓÈÐÉ
ÑÈ³Ê³iÉKÙÐÒÙÑ~Ñ{³{ØÉÜÜi{~ÓØ
ÑËÚÈÉØ ÙÊÜi×Ó¨É{¨×ÑØ³È³iÉ¨È{ÊÑÒÜoiK{o¨Ñ×ËÑ³ÈÐÉoÒÜÈ'¨Ó³{
Ó¨~{È¨{tv_x>+>©XÃuV
iËÑÙ{Ñ~¨ËÚi~É³ÑÉ¨ÑÐÓÑ
$~Ñ¨VÑ³ÉÜ³ÑØÌÐØ³ÑÈ³ÌT¨- Η περσόνα
Ñ~Ñ{Ñ³{~ÉËÐÉÓ³iØ~¨{³{~ÊØ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÚÕÌÏÒÓËÙÚÏÜÌo³iØÈÉ¨KÜ{~Òt~ÑÚÑ¨ÊØu¨- ¦àËÏÑßØÃÜÝÙÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇ
Óoo{ÊØ³È
ÚÎÝÑÇÚÇÐÃÜÙÎÝÚÕßÒÚÕÔËÃÔÇÏ
Ø¦ÍÓÇÚÏÚÕ9VJRL[THU®ÇÑÕÒÕßÛËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÊØÄÓÕ!ËÑËÃ
ÈÒÁÖÕßÓËÚÕÔÓÏÑØÄªÁÚàÏ§ÚÕß¦ÏÚ
ÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÖØÕ¦ÙÚÏÕÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÓÏÇÝËÖÏËÏÑ×ÝÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÖ×ÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕÔÚØÕÖÇÒÄÇÍÄØÏÓËÚÕÙÖ¦ÔÏÕ
ÚÇÒÁÔÚÕÙÚÕÖÏ¦ÔÕÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙËÁÔÇÔËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÔËÇØÄ¦ÔÊØÇÖÕßÇÒÒ¦àËÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏ
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18.30
19.20
19.40
21.30
22.30

00.20
01.15

ÕÏÍËÔÔÇÃËÝÍßÔÇÃÑËÝÓÇàÃÓËÚÇËÖÏÚËÒËÃÇÚÕßÝÚÕÚÄÒÓÎÙÇÔÓËÛÇßÓÇÙÚ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÊËÏ
ÑÇÏÇØÑËÚ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÇßÚÄÔÚÕÔÑÇÏØÄ
ÙÚÏÝ!ÔÇÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÈÕßÒËßÚÂÝÕÚÁÚÇØÚÕÝÙÚÎÔÏËØÇØÞÃÇ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÒÇÓÈ¦ÔËÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÇÖÄÄÖÕÏÕÔÓÏÒ¦ËÏÇÍÍÒÏÑ¦
ÁÔÇÝÙßÔ¦ÊËÒÌÄÝÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÑÒÎØÕÔÕÓËÃ®ÚÎ
ÛÁÙÎÇÖÄÚÕÔÖÇÚÁØÇÑÇÏÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÕßÑÇÏÁÔÇÝÒÒÎÔÇÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÝÒÁËÏÖÜÝÖ¦ÔÚÇßÖÕÙÚÂØÏàËÚÕßÝ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÒÒ¦Ú×ØÇÉÂÌÏÙË
¬ØÇÓÖËÖËÏÊÂÚÕßÝÙÏÞ¦ÛÎÑËßÚÂÄÓÜÝÖÕßÍÃÔËÚÇÏÌÇÔËØÂÙËÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏÎÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÞÜØÃàËÏÖÏÇÚÎÔ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏÖÜÝËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔ

0U¸l¬l¸®

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

MOVIES BEST

21.00 >>©ºÃ_¦©ºH
07.15
09.15

11.00
13.00


15.00
19.00
21.00
23.00
00.45
02.25
03.55

ºnº;n>
/v_-x_x_©-²¦ÃU
º¦>n_/->¦
_¦x
¦>U/v_X_¦>²_
+x©_ÝX/¦>nxR>
!kÝ_À;¦}xÁ_¦
+²©
+>x©xn/v_>¦
>>©ºÃ_¦©ºH
/v_>©²8¦X
/v_&>ºn>-²¦Ã
/v_/¦x/º²xkº
Ýxnv²_¦

GREEK CINEMA

22.00 ->k_-_Á
06.05
07.30
09.10
10.50
12.20
13.55
15.50
17.15

18.55
20.30

22.00
23.50
01.35
03.05
04.50

~Ü³Ó¨³Ñ
~ÉËØ~Ñ{É~ÉËi
.ÐÈ¨{Ò
0iØÖT³ÑØ³Ñ~ÑÐÐÑ³Ñ
$Ñ³ËÙÑØ
åÉ³ÌØ³~ÜÑKÐÓ
,Ñ³ÉKÖÐÉ³Ó¨³Ñ
1ÑÒiØ{
o¨Êo¨Ø³¨ÉÜÌØ
Ñ¨ËÑ³iØ{ÊØ
°ÜÜØo{Ñ
³É~Ñ³ÐÐÖ¨{j
->k_-_Á
åÑÇÊ³ii
%V³{ÜÒÐÉ{ÉËÑ{T¨ÈÌØ
Ñ³Ê×¨Ø
$³¨ÉÜÒ¨ÑØ
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ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Εκλογές υπό την απειλή κυβερνο-όπλων
Η επανάσταση των τεχνολογιών του Διαδικτύου μπορεί να υπονομεύσει τη Δημοκρατία με «αθέατους» τρόπους
Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Τη στιγμή ÖÕßÊÏÇÈ¦àËÚËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÍØÇÓÓÁÝÑ¦ÖÕÏÕÝÇÄØÇÚÕÝÙÚØÇÚÄÝÓÇÞÎÚ×ÔÚÕßÖÒÎÑÚØÕÒÕÍÃÕßÍØ¦ÌËÏËÔÚÕÒÁÝÙ»ÁÔÇÑ×ÊÏÑÇ
ÍÒ×ÙÙÇÝÖÕßÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÍÔÕËÃÚËÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÌÁØËÏÖÒÂÍÓÇÙÚÇßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÕßÙÚÄÞÕßÚÕßÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÏ
ÔÇËÃÙÚËËÙËÃÝ¥ÙÚÄÙÕÇÔÑÇÏÕÏ
ËÞÛØÕÖØÇÐÃËÝÙÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕÁÞÕßÔÍÃÔËÏÊÏÇØÑËÃÝÊßÙÔÄÎÚËÝÑÇÏÇÖËØÏÄØÏÙÚËÝÖØÕÙÏÚÁÝ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÚÇÑØ¦ÚÎËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÚÎÊËÙÖÄàÕßÙÇÛÁÙÎÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÖÕÒËÓÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÓËÄÒÇÚÇ
ÑÇÒ¦ÖÕßÓÇÝÁÞËÏÌÁØËÏÑÄÓÏÙË
ÑÇÏÓÏÇÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎ
ÊÏËÐÇÍÜÍÂÖÕÒÁÓÜÔÊ×ËÃÔÇÏ
ÖÇÙÃÊÎÒÕÄÚÏÁÞÕßÓËÓÖËÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙËÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÚÇÔËØ¦
ßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÂÙÇÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÑÇÏ
Ú×ØÇËÃÓÇÙÚËÁÑÛËÚÕÏÙÚÕÞ¦ÑÏÔÍÑ
ÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔ
¬ÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÏÙÞßØ¦ÙÆÍÞØÕÔÇÄÖÒÇÁÔÇÑßÈËØÔÕÄÖÒÕÙÚÇ
ÞÁØÏÇÄÒÜÔÄÙÕÏÁÞÕßÔÑÃÔÎÚØÕ
ÔÇÖÒÂÐÕßÔÚÎÔÄÖÕÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÏÙÞÆÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßÝÏÇËÔÊËÒËÞËÃÝËØËßÔÎÚÁÝ
ÄÖÜÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝ§ÚÁÏÈÏÔÚ¦ÔÍÑËØÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÃÔÇÏÚÕÚÁÒËÏÕ
ÄÖÒÕ®;OLWLYMLJ[>LHWVU>HY
:HIV[HNLHUKMLHYPU[OL*`ILY
(NL:JYPIL¡ËÍ¦ÒËÝÑÇÏ
ÓÏÑØÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ®ÍØ¦ÌËÏÕÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÛËÓ¦ÚÜÔ¦ÓßÔÇÝÙÚÕßÝ5L^
@VYR;PTLZÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËÚÏÓÕÏ¦àËÏÁÔÇÚÁÒËÏÕÄÖÒÕ
ÃÔÇÏÓßÙÚÏÑÄÑÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
¦ÔËÏÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÔÇËÃÔÇÏ
ÇÈÁÈÇÏÕÏÜÝÖØÕÝÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎ
ÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝ×ÙÚËÔÇÓÎÔÐÁØÕßÔ
ÖÕÆÔÇÙÚØÁÉÕßÔÚÇÇÔÚÃÖÕÏÔ¦
ÚÕßÝ®¬ÕÈÇÙÏÑÄÙßÙÚÇÚÏÑÄÖÕß
Ñ¦ÔËÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÄÙÕÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
ÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝËÃÔÇÏÎÇÊÏÇÌ¦ÔËÏ¦ÚÎÝÇÔÜÔßÓÕÖÕÃÎÙÎÎÉËßÊÜÔßÓÕÖÕÃÎÙÎÚÕ
ÛÄÒÜÓÇÚÜÔÔËØ×ÔÎÃÊÏÇÎÑØßÖÚÕÍØÇÌÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇßÐÇÔÄÓËÔÎ
ÖËØÏÖÒÕÑÄÚÎÚÇÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÓÖÕØÕÆÔÇÖÄËØÍÇÒËÃÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÕßÒÄÍÕßÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙÚÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÄÖÒÇÙÚÇÞÁØÏÇÄÙÜÔ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔ
ÔÇÚÁÒËÏÕÄÖÒÕÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦
ÔÇÊÏÇÖØ¦ÚÚËÏÁÔÇÚÁÒËÏÕÁÍÑÒÎÓÇ
ÇÏÚÁÒËÏÕÁÍÑÒÎÓÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÕ
ÖÕßÖÕÚÁÊËÔËÐÏÞÔÏ¦àËÚÇÏÖÒÂØÜÝ

Το Δόγμα Γερασίμοφ
©Ïª×ÙÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÕÏ
ÖØ×ÚÕÏÖÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÔÚÎÊÆÔÇÓÎÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÜÝÑßÈËØÔÕÄÖÒÜÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¦ÔÍÑËØÕÕÆÚÏÔÂÚÇÔ

H σύγχρονη ³ÉTÜoËÑÉËÑ{³ÌÑ³ÉÜÉÐÑ³{~Ê³ÌÜÉÐ³iØÜi¨×¨ËÑØg~Ñ{³i³¨Ñ³{³{~Ëii³
Ù{~³ÖgÜÌo³iØÑÙ{Ñ×ÒÉ{ÒØ³iØ

Ενα τέλειο όπλο
δεν μπορεί παρά
να διαπράττει
ένα τέλειο έγκλημα,
και τέλειο έγκλημα
είναι εκείνο που ποτέ
δεν εξιχνιάζεται.
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÖÕßÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÁÍÑÇÏØÇÄÚÏÙÚÕ
;^P[[LYËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇËÐËßÚËÒÃÙËÏÝÁÔÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕ®ÑÇÏÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÔÁÕßÄÖÒÕßÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖ×ÝÊÕßÒËÆËÏÕßÈØÏÊÏÑÄÝ
ÖÄÒËÓÕÝ®ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑØÇÚÏÑÄÓßÙÚÏÑÄ®ÍØ¦ÌËÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÚÕÄÍÓÇËØÇÙÃÓÕÌÖÕßÖÂØË
ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÇÖÄÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßØÜÙÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÙßÔÊß¦àËÏ¦ØÏÙÚÇÚÕÖÇÒÏÄ
ÓËÚÕÔÁÕ!ÚÇÒÏÔÏÑÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇ
ÓËÍËÛßÓÁÔÎÇÖÄÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕß
;^P[[LYÑÇÏÚÕß-HJLIVVRÑÇÏËÔÏÙÞßÓÁÔÎÇÖÄÜÓÂÈÃÇ®©Ïª×ÙÕÏ
Þ¦ÑËØÁÖÏÇÙÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÚÕ
ÑËÃÙÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓËÚÕÔ¦ÔÍÑËØËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÔÇÞËÏØÇÍÜÍÂÙÕßÔ
ËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÙÖËÃØÕßÔÊÏÞÇÙÓÄÑÇÏÙÆÍÞßÙÎÓÁÙÇ
ÇÖÄÉËßÊ×ÔßÓÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÔÇÊÏÇÊ×ÙÕßÔ
ÇßÚÄÖÕßÇØÍÄÚËØÇÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑË
ÉËßÊËÃÝËÏÊÂÙËÏÝ®ÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇ
ÖÏÇMHRLUL^Z

¬ÕÑßØÃÜÝÄÞÎÓÇÚÕßØÜÙÏÑÕÆ
ÈØÇÞÃÕÔÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÑßÈËØÔÕÖÕÒÁÓÕßÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÂÚÇÔÎ±ÖÎØËÙÃÇØËßÔÇÝ
ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß09(©Ú¦ÒÏÔ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇ
ÍÏÇÔÇÙÚØÇÚÕÒÕÍÂÙËÏÓËØÏÑÇÔÕÆÝÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÕÔÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄÑÇÏÔÇÙÖËÃØËÏÚØÄÓÕÑÇÏ
ÊßÙÖÏÙÚÃÇ©09(ÁÑÇÔËÇÑØÏÈ×Ý
ÚÕÃÊÏÕÇÒÒ¦ÚÕ-HJLIVVRÑÇÏÚÇ
¦ÒÒÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÚÕßÁÊÜÙÇÔÚÁÚÕÏÇÊÆÔÇÓÎÖÕß
ÕÚ¦ÒÏÔÕÆÚËÑÇÔÛÇÌÇÔÚÇàÄÚÇÔ®©09(ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÊØ¦ÙÎ
ÚÕßÚÕÑÇÏËÃÞËÑßØÃÜÝÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÙÚÄÞÕ¡ËÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÙÚØÇÚÄÚØÕÒÓËÚÕßÝÉËÆÚÏÑÕßÝ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÞÇØÇÑÚÂØÜÔÚÎÔÑßÈËØÔÕ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÑÇÏÚÎÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÖÁÚßÞËÄÖÜÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÔÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕÑÒÃÓÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÙÚÏÝ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÄÓÜÝÚÜÔ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ»ÚÇ
ÑßÈËØÔÕÄÖÒÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÙÂÓËØÇÕÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÎÝÁÞÕßÔ
ÖØ×ÚÇËÌËßØËÛËÃÑÇÏËÌÇØÓÕÙÚËÃ
ÙÚÕÁÊÇÌÄÝÚÕßÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÚËÞÔÏÑÂÚÎÝ
ÉßÞÕÍØÇÌÃÇÝ®ÖÕßßÏÕÛËÚÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ
ÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÎÔÕßÙÃÇÓÖÂÑËÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÖÄÚÕÔ
¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÕÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÕ¦ÔÍÑËØÕÏ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÑØÏÈ×ÝÑÇÛÇØ¦
ÞÁØÏÇÄÚÇÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇËÖÎØËÇÙÓÄ
ËÑÒÕÍ×ÔÙËÚØÃÚËÝÞ×ØËÝ®¥ÙÚÄ-

ÙÕÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÑÕÑÚÁÏÒÓËÚÎ
ÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÓÎÔßÓ¦ÚÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙßÓÖËØÏÌÕØ×Ô
ÚÎÔÇÔÜÔßÓÃÇÑÇÏÚÎÔÉËßÊÜÔßÓÃÇÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÌÕÆÙÑÇÝ
ÚÕßÌÃÒÚØÕß®MPS[LYI\IISLÑÇÏ
ÚÜÔÊÜÓÇÚÃÜÔÕÓÕÌÜÔÃÇÝ®LJOV
JOHTILYZÚÇÓËÍ¦ÒÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÏÝÖÒÂØÜÝÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔËÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÊÆÔÇÓÎÝÙËÓÏÇÞÕÆÌÚÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÖÇÏÑÚ×ÔÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔËÃÝÔÇÚÕÊÏÇÔÕÎÛËÃ
ÖØÏÔÇÖÕÑÇÒßÌËÃÚÕÙÑÇÔÊ¦ÒÕÚÎÝ
*HTIYPKNL(UHS`[PJHÑÇÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÎÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÜÔª×ÙÜÔÙÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕß

Διακομιστές
¬ËÞÔÏÑ¦ÙÚÏÝÎÊÏÇÌÕØ¦ÇØÞÏÑ¦ÁÍÏÔËÇÖÄÚØËÏÝÓÄÔÕ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÚÕJOHUÚÕJOHU
ÑÇÏÚÕ9LKKP[ÕÏÕÖÕÃËÝËÖÏÊÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÔ×ÔßÓÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎ
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÜÝÊÏÇÑÕÓÏÙÚÁÝÑÇÏ
ÖØ×ÚÕÏßÖÕÊÕÞËÃÝÚÎÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÑÇÏÚÜÔÉËÓ¦ÚÜÔÞÕÔÚÇÝ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇËÔÄÝ
ÍÔÜÙÚÕÆÓÁÙÕßÎËÃÊÎÙÎÁÖËÏÚÇ
ÓËÚÇÌËØÄÚÇÔÙÚÕ;^P[[LYÑÏÇÖÄ
ËÑËÃËÔÏÙÞßÓÁÔÎÇÖÄÁÔÇÔÙÚØÇÚÄ
ÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×Ô
IV[ZÊÏËÑÊÏÑÕÆÙËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
Ñ¦ÖÕÏÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÇÖÄÖÏÕ
ÙÕÈÇØÄÓÁÙÕÑÏÄÚÇÔÚÎÔÑÁØÊÏàËÐËÑÏÔÕÆÙËÚÕÖ¦ØÚÏÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÎ
ËÃÊÎÙÎÌßÚËßÄÚÇÔ®ÓËÚÇÊÏÇÖÏÙÚËßÚÂØÏÇÚÎÝÊÂÛËÔËÍÑßØÄÚÎÚ¦Ý
ÚÎÝÙÚÕËØÍÇÒËÃÕÚÜÔÕÓ¦ÊÜÔÚÕß

-HJLIVVRÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÚÕ
ÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÁÙÕÊÏ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎÝÌÎÓ×ÔÑÇÏÕ
ÑÆÑÒÕÝÚÕßÉËÆÊÕßÝÁÑÒËÏÔË
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË
ËßØÁÜÝÑÇÏÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÓÁÙÕ
ÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ¬ÇÓËÍ¦ÒÇÊËÊÕÓÁÔÇÎËÑÖÒÎÑÚÏÑÂËÖËÐËØÍÇÙÚÏÑÂ
ÏÙÞÆÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÚÕÚÇÒÁÔÚÕ
ÎÉÎÌÏÇÑÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕßÝÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝ
ÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂÓ¦ÛÎÙÎÑÇÛÏÙÚÕÆÔËÌÏÑÚÂ
ÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÖØÜÚÄÍÔÜØÎÓÁÛÕÊÕ
ÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÂÇÒÒÏ×ÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÉßÞÕÍØÇÌÃÇÝ®ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÛØÄÇÙßÒÒÕÍÂÊËÊÕÓÁÔÜÔ¶ÖÕßÖÇØÁÞÕÔÚÇÏ
ÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝÇÖÄÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÓË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÊÜØË¦ÔÞØÂÙÎÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×Ô¶ÑÇÏÚÎÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ×ÙÚËÇÌÕÆÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÌÃÒÔÇÍÃÔÕßÔÙßÙÞËÚÏÙÓÕÃÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎ¬×ØÇ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕÇÚÕÓÏÑÄÙÕßÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÖØÕÌÃÒÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÙÕß
ÓÎÔÆÓÇÚÇÚÇSPRLZÚÕßÝÌÃÒÕßÝ
ÚÏÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÖÕßÁÞËÏÝËÖÏÙÑËÌÛËÃÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÒÒÇÙÎÓËÃÇ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔ®ßÖ¦ØÞËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÙÕßÇÖÕÙÚÁÒÒËÚÇÏÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÄÓÂÔßÓÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÞÜØÃÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄÚÕßÝÙßÓÖÕÒÃÚËÝÙÕß
ÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÕß
ÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÙÚËÏÒËÏÊÏÜÚÏÑ¦
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÉÎÌÕÌÄØÜÔÓË
ÇÔÚÏÌÇÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÏÝÊÎÒÜÓÁÔËÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÝ
ÏÇÚÃÔÇÓÎÔÓÖÕßÔÙÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄ
ÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏ"
©ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÖØ×ÎÔ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÚÏÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÕß
ØÍÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝ¬ÕÓ¡ÖÄÒÔÚÕßÏÔÙÎÓÇÃÔËÏÙßÔÇÍËØÓÄàÎÚ×ÔÚÇÝÁÔÇ
YLIVV[®ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙßÔÕÒÏÑ¦
*[YS(S[+LSL[L/V^WVSP[PJZHUK
[OLTLKPHJYHZOLKV\YKLTVJYHJ`
/\YZ[ *VTWHU`3VUKVU
ÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ®ÍØ¦ÌËÏÔÇÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÚÕßÝª×ÙÕßÝÚÕßÝÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÚÕß-HJLIVVRÑÇÏÚÇÓËÍ¦ÒÇÊËÊÕÓÁÔÇÇÒÒ¦ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÓÏÇÝÈÇÛÏ¦ÑÇÑÕÖÕÏÎÚÏÑÂÝÚØÏÇÔÚ¦ÞØÕÔÎÝÙÞÁÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÓÁÙÜÔ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝ
ÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝ®ÞØÂÙÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÁÞËÏÍÃÔËÏÕÑÇÚÇÒÆÚÎÝßÖÕÔÄÓËßÙÎÝÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÊÏ¦ÒßÙÎÝ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÎÔ
ÇÔÕÞÂÚÎÔ¦ÍÔÕÏÇÂÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÖÏÕÏÙÞßØ×ÔÊÎÓÕÑØÇÚÏ×Ô
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ

Στην Ελλάδα
Ο απώτερος ~ÌØ~ÒÚÉ
É~³¨Ñ³ÉËÑØ³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØÉËÑ{i
³¨Ëii³iØÈÐÉ¨{×¨ÒØ³T¨i³.³{Ø
ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÉ~ÜoÓØV
³ÌTØ³iØ~ÑÐÒ{ÑØ³È
0¨ÑÐÊ³ÑVÑ×ÉÌØVÑ
É{TÈÚÉË~ÌÐØÈ
ÉËÚÉ³Ñ{ÑÌ³iÈÐ{ÜoËÑ~Ñ{VÑ×É³Ó¨ÈVÑ
É{ÚÖ{ÚÑËi××Ì¨{³ÈÑ³{ÒÜÈÑ
ÑÌTÈÑÌ³{ØÉ~ÜoÓØ
ÖÜoÑÑÑ¨³{Ó³Ñ{~Ò{ØÑÈÒ¨TÉ{×Ò¨ÐÑ~å¤³ÑÈÒ¨T³ÑÙÉÙÐÓÑ¨~Ö³È³¨ËÑ
ÉËÉÙÑÒÐÈÑØ.³¨³
ÉËÑ{{¨ÈÚÐ{³{~ÓØÑ¨TÓØV
³Ñ~¨Ò³iV{~ÈKÉ¨ÊÉ{Ø
È¨ËÇÈ³ÈØ~ÑÌÉØ
³ÈÑ{T{Ù{ÖV³ÙÉÖ³É¨{ËÙ{ÉØ{É{TÉ{¨ÊÉ{Ø
È~Ñ³ÓTÈ³{ØÜÑ³×Ì¨ÐÉØ~Ñ{³³¨Ë³{T¨Ê³ÉØ ËÑ{¨×ÑÓØÌ³{
T¨ËØÐ{ÑÜ{³{~Ê³{~Ê
ÉËÑ{ÑËÚÑÑÑ³{ÐÉ³{³Ö³ÑÑ³ÉÜÓÐÑ³Ñ
³È~ÈKÉ¨ÜÓÐÈ.³i
ÜÜÒÙÑ³¨ÑV~ÑÚØÜi{ÒÇÈ{É~ÜoÓØV~{ÉÉ{ÙÊ
ÙÉÓTÈÐÉÑ~ÌÐiÙÉËoÐÑ
ÉÂÉÜ{oÐÓiØÜ{³{~ÊØ~ÑÐÒ{ÑØ³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØVÑÜÜÒÖ³É
~Ñ{{TÈ¨Ò³ÉTÜo{~Ò
Ñ³ÑÑ~ÜÑ³{~ÒVÚÑ¨ÓÉ{Ñ{Ù¨ÈÚÉËÒÐÉÑÓÑ
ÑÉÂÒ¨³i³Ñ¨Ñ³i¨i³Ê¨{
Ù{ÑÙ{~³ÈÑ~ÊØ¨É~Üo{~ÊØ
~ÑÐÒ{ÑØ1ÑÉËÑ{ËoÈ¨ÑÓÑ~ÑÜÌ¨³KÊÐÑ
o{Ñ³ÉoT¨{ÓÜÉoT³
~ÈKÉ¨ÌÜ0oÉoÌØ
Ì³{Ð¨ÉËÊÐÉ¨ÑÜÖ
ÉÖ~ÜÑÐ{Ñ~ÑÐÒ{ÑÑ
t{ÚÈ¨ËÉ{u³ÑÈ³Ë³
i××Ì¨¨{iÐÓÑ~Ñ{~¨È×ÒÐiÖÐÑ³ÑVÈÚÑÉÂÑ×Ñ{³Ö
ÑÐÓØÐÉ³Ò³iÉÐ×Ò{Ê³ÈØVÉÑoËÑÐÒÜ{³Ñ
³ÈÜËÜ{³V
~ÑÚØ~Ñ{iÙÈÑ³Ì³i³Ñ
ÉÂÑ³Ð{~ÉÈÐÓiØÙ{ÒÙiØ
ÉÈÙÉ{ÙÊÉ~Ñ{i
ÈTÜo{~ÊTÉ{¨ÑooiiV
~ÑÚ{³ÖÓÑÉÜÉÖÚÉ¨Ñ
¨KÒ{ÐÑ¨Ñ³i¨i³Ê¨{ÑÑ¨ÑË³i³{Ñ³ËÐ¨ÉËÜÜÒÑ¤³Ñ~ÈKÉ¨ÌÜÑÑÐ{ÒÇÈiÚ{~ÒV
Ñ~ËÙÈÑÊÙÖ~ÜÑ
~Ñ³ÑiÚÖÊÑ¨ÈÚÐ{³ÖVÑÜÜÒÈ~Ò³È
ÑÙÉÙÉ{oÐÓÑ³ÑÚÉÐÓÜ{Ñ
³iØÙiÐ~¨Ñ³ËÑØ

Μια απόπειρα ψύχραιμης προσέγγισης του Κυπριακού
Οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και δύο βασικοί πρωταγωνιστές τους ξαναμπαίνουν στο «μικροσκόπιο» 60 χρόνια μετά
ΕYΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη Ευάγγελου Αβέρωφ,
Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου
εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2019, σελ. 348
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Χωρίς κορώνες
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ÎßÖÁØÈÇÙÎÚÕßÈÏ×ÓÇÚÕÝËÖ×ÊßÔÎ

Προσεγγίζεται επί της
ουσίας, με μια ματιά όσο
το δυνατόν πιο διαυγή,
η υψηλή στρατηγική
της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
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ßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÖØÁÙÈÎÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÕØÏÙÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝÇÖÄÚÕÔÖØ×ÚÕÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔÂÝÇÖÄÚÕÔÊËÆÚËØÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÚÕßÙÞËÊÃÕß
¡ÇÑÓÃÒÇÔÜÝÚÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÕÝÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÚÕÔÈÁØÜÌÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇßÖ¦ØÐËÏÕØÏÙÚÏÑÂÒÆÙÎÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÞÜØÃÝËÓÖÒÕÑÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÙËÓËÍ¦ÒÕÚÓÂÓÇÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕ
ËÌËØÏ¦ÊÎÝÛËÜØÕÆÙËÖÜÝÕÞØÄÔÕÝÊÕÆÒËßËßÖÁØÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÃÔËÏÁÓÌÇÙÎÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕÏËÔÒÄÍÜÙßÓÌÜÔÃËÝ
ËÃÞÇÔÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÕß¡ÇÑÇØÃÕß
ÑÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚÁÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÁÊÏÔÇÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÁÙÚÜÑÇÏÇÔÌÇÏÔÄÚÇÔÓÏÑØÂÙÚÕÔÒÒÎÔÏÙÓÄÔÇÚÏÝ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÇØ¦ØÚÎÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÇÞÜØÃàÕÔÚÇÏ
ÁÍÍØÇÌÇÖÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÇ

ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÉËÜÔÓËÚÇÐÆÈÁØÜÌÑÇÏËÌËØÏ¦ÊÎÄÖÜÝÚÕÖËØÃÌÎÓÕÖØÜÚÕÑÕÒÒÎÓÁÔÕÁÍÍØÇÌÕÚÎÝ ÚÕß
ÖØÁÙÈÎÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÈÁØÜÌ
ÚÎÔØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÕß  ÑÇÏÚÇ
ÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÚÕßÓÄÔÏÓÕßÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔ©ÇÔÛÄÖÕßÒÕßÇÒÇÓ¦ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÖØÕÝÚÕÔ¡ÇÑ¦ØÏÕÑÇÏ
ÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÕÊÎÍÃËÝ
ÐßÖÇÑÕÆËÚÇÏÖÜÝÚÕÖÄÔÎÓÇ
ÚÕßÑ²ÇÚàÎÈÇÙÏÒËÃÕßÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÖÕÒÆÞØÕÔÎÑÇÏÖÕÒßÇØÞËÏÇÑÂ
ÁØËßÔÇÙÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇØÞËÃÇÚÜÔ
ÇØÇÓÇÔÒÂÈÁØÜÌËÌËØÏ¦ÊÎÑÇÏ
¬Ù¦ÚÙÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÖÒÂÛÕÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÖØÕÙËÍÍÃàËÏÓË
ÓÏÇÓÇÚÏ¦ÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖÏÕÊÏÇßÍÂÄÞÏÓÄÔÕÚÕ ßÖØÏÇÑÄÇÒÒ¦ËÖÃ
ÚÎÝÕßÙÃÇÝÚÎÔßÉÎÒÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ

* Ο κ. Νικόλαος Μπουμπάρης είναι
φιλόλογος-ιστορικός, πρόεδρος του
Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας.
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