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ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εμείς ως ΔΗΚΟ δεν
αντιμετωπίζουμε
θέμα «ταυτότητας»
Η Ελένη Θεοχάρους συνέβαλε στο εκλογικό
αποτέλεσμα όπως κάθε
αριστίνδην, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ»
ο Νικόλας Παπαδόπουλος και τονίζει
ότι η νίκη του ΔΗΚΟ στις ευρωεκλογές ήταν μία πραγματική και όχι πλαστή νίκη. Σημειώνει, επίσης, ότι δεν
τον απασχολεί το θέμα προεδρίας
της Βουλής. Μιλάει και για την παρουσία της Δημοκρατικής Παράταξης στην εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας πως δεν έχει ερωτηθεί
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
για τη συμμετοχή της στο Εθνικό
Συμβούλιο. Σελ. 8

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στον ΔΗΣΥ είναι ώρα
για αυτοκριτική
«Έγιναν λάθη, να τα παραδεχτούμε
και να ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία», λέει στη συνέντευξή της
στην «Κ» η βουλευτής Λάρνακας του
ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. Σημειώνει
ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να υπερβεί την
κρίση χωρίς να φοβάται το πολιτικό
κόστος, όπως απαιτεί η πολιτική κατεύθυνση του αείμνηστου Γλαύκου
Κληρίδη. Σελ. 7

ΤΟΥΡΚΙΑ

Σε κινούμενη άμμο
πατάει ο Ερντογάν
Από το αποτέλεσμα των εκλογών της
23ης Ιουνίου στην Κων/πόλη θα εξαρτηθεί η πορεία των εξελίξεων σε πολλά ζητήματα. Σε περίπτωση που ακολουθήσει νέα ήττα στις δημοτικές
εκλογές, στο ζήτημα της Κύπρου,
όπως και στο Κουρδικό, η Τουρκία δεν
αποκλείεται να οδηγηθεί σε ριζική
αναθεώρηση της γραμμής της. Σελ. 23

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΙΕΝΑΝΜΕΝ

Στην Κίνα του 2019
η δημοκρατία χάνει
Τη νύχτα της 3ης προς 4η Ιουνίου ο
κινεζικός στρατός εισέβαλε στην
πλατεία Τιενανμέν για να καταστείλει
το μεγαλύτερο κίνημα πολιτικής διαμαρτυρίας στην ιστορία της Λαϊκής Κίνας. Τριάντα χρόνια έχουν περάσει
από την εξέγερση των νέων στην
πλατεία Τιενανμέν και η δυτική δημοκρατία έχει χάσει την ελκτική της δύναμη στις νεότερες γενιές. Σελ. 22

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Τι θα γίνει τις επόμενες βδομάδες
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Με σύνεση και μέτρο

Σελ. 13
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Προς αργή έξοδο ο Άντρος
καθώς ψάχνεται ο Αβέρωφ
Διαδοχή στο ΑΚΕΛ τον Ιούνιο του 2020, ενώπιον του Π.Γ. αύριο ο πρόεδρος ΔΗΣΥ
Οι μετεκλογικές αναταράξεις στα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει, μετά από δύο εβδομάδες. Αντίθετα,
δρομολογούνται –ως φαίνεται– εξελίξεις.
Σίγουρα, στο ΑΚΕΛ τίθεται θέμα διαδοχής,
καθώς όπως είπε στην «Κ» στέλεχος, «οι
ευρωεκλογές του 2019 ήταν το τρίτο κου-

δούνι για τον Άντρο Κυπριανού». Ο ίδιος
σηκώνει το γάντι, με δηλώσεις στην «Κ»,
δεν κλείνει, όμως, εντελώς την πόρτα.
Πάντως, στο επόμενο Συνέδριο τον Ιούνη
του 2020 ο Άντρος θα είναι 4 μήνες πριν
από τη συνταξιοδότηση. Την ίδια ώρα
που η Εζεκία Παπαϊωάννου ξέρει τα χρο-

νοδιαγράμματά της, η Πινδάρου και ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, σε συνεδρία του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου αύριο,
φαίνεται να ψάχνονται. Με δεδομένο ότι
μπρος είναι γκρεμός και πίσω Λόφος, ψάχνουν στέρεο έδαφος για επανεκκίνηση
του ΔΗΣΥ χωρίς απώλειες. Σελ. 5, 6

Μάρκος Τράγκολας: Ταυτίστηκα με την υπόθεση «Ορέστης»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνίες
12 δισ. ευρώ
σε 5 χρόνια
Πολλά «deals» πέραν των 100 εκατ. ευρώ
και άνω το καθένα έκλεισαν στην Κύπρο
τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ύψους τους
ξεπερνά τα 12 δισ. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται συμφωνίες που αφορούν τον ενεργειακό τομέα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις
που προσέλκυσε η Κύπρος προήλθαν από
τον τραπεζικό τομέα, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο
και το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων.
Οικονομική, σελ. 5

Ο διευθυντής της

«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

Πυροσβεστικής
Μάρκος Τράγκολας
μίλησε στην «Κ» για
τις επιχειρήσεις των
Αρχών στις περιοχές που ο καθ’ ομολογία κατά συρροή
δολοφόνος πέταξε
τα θύματά του.
«Ταυτίστηκα με την
υπόθεση», είπε
φορτισμένος, συμπληρώνοντας ότι
τον ικανοποιεί που
απλοί πολίτες συγχαίρουν εκείνον και
την ομάδα του. Τονίζει τις εγγενείς δυσκολίες των επιχειρήσεων στην Κόκκινη Λίμνη, στη λίμνη
Μεμί και στο φρεάτιο του μεταλλείου
στο Μιτσερό. Σελ. 16

Δεκαεπτά χρόνια
για παραγωγή Φ.Α.
Η επισημοποίηση επίτευξης συμφωνίας της
κυβέρνησης και της κοινοπραξίας του
«Αφροδίτη» αναδεικνύει τη δυστοκία που
υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο ακόμα και να
πρόκειται για ένα κορυφαίο έργο που μετατρέπει την Κυπριακή Δημοκρατία σε παραγωγό χώρα Φ.Α. Εν αντιθέσει με άλλα
κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου
αυτό του «Αφροδίτη» θα μπει σε φάση παραγωγής Φ.Α. 17 χρόνια μετά από τότε που
δόθηκε η πρώτη άδεια. Σελ. 10

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ανάπτυξη του «Αφροδίτη»
Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Με την πλάτη στον τοίχο
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ

Στην πασαρέλα
της πολυτέλειας
Τζίρος 460 δισ. δολαρίων
Ο τζίρος στην παγκόσμια αγορά ειδών
πολυτελείας αυξάνεται χρόνο με το χρόνο
και φέτος αναμένεται να ανέλθει στα 460
δισ. δολάρια. Στην πασαρέλα των ειδών
πολυτελείας βαδίζει και η Κύπρος. Θεσμοί
όπως το Must Fashion βοηθούν σχεδιαστές και οικονομία. Οικονομική, σελ. 4

Πολιτική κρίση
στη Γερμανία
Το SPD αναζητεί πλέον αρχηγό
Βαθαίνει η ιδεολογική και πολιτική κρίση
στους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες, έπειτα από την πανωλεθρία που υπέστη το
κόμμα στις ευρωεκλογές. Από την άλλη
πιέσεις δέχονται και οι χριστιανοδημοκράτες, αφού η διάδοχος της Μέρκελ,
Ανεγκρέτ Κραμπ δεν πείθει. Σελ. 21

Τρεις νεοσύλλεκτοι στις Βρυξέλλες
Φουρλάς, Κιζίλγιουρεκ, Γεωργίου στα πρώτα ευρω-βήματα
«Νεοσύλλεκτοι» της κυπριακής λαϊκής
ετυμηγορίας στο Ευρωκοινοβούλιο, οι
Λουκάς Φουρλάς του ΔΗΣΥ, Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζίλγιουρέκ του ΑΚΕΛ,
περπάτησαν για πρώτη φορά ως μέλη
της Ευρωβουλής στις αίθουσες του Σώματος την περασμένη Δευτέρα, 3 Ιουνίου.
Φυσικά και οι τρεις υπό την «υψηλή επί-

Η νομιμοποίηση

βλεψη» παλαιοτέρων. Η άδεια καρέκλα
με την ταμπελίτσα «Σύλβιο Μπερλουσκόνι» έκανε εντύπωση στον Λουκά, η
συρρίκνωση της Αριστεράς είναι η μεγάλη
έγνοια του Γιώργου και το βιβλίο που άρχισε να γράφει ο Νιαζί για την προεκλογική που τον πλήγωσε είναι μερικά από
αυτά που σταχυολογήσαμε. Σελ. 4

Κινείται πλέον ως πρωθυπουργός
Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται προβλήματα της κυβέρνησης
Οι κινήσεις που επέλεξε να κάνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκη αμέσως μετά τις εκλογικές
νίκες μοιάζουν «πρωθυπουργικές. Από
την επομένη κιόλας των ευρωεκλογών
στην Πειραιώς έχουν πυκνώσει οι συσκέψεις για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών και για το πώς θα διαχειρι-

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

στούν τα προβλήματα που θα αφήσει η
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. O πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει
αποφασίσει και για τα βασικά υπουργεία.
Η ΔΕΗ, ο ΟΑΣΑ, τα κόκκινα δάνεια και
οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για
αναδρομικές αποδοχές προβληματίζουν
την Πειραιώς. Σελ. 18

Μικρός ο τόπος μας, ο κόσμος της Κύπρου στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι
απόφοιτοι πανεπιστημίων, ευτυχώς
με τον ένα ήταν τον άλλο τρόπο η δημοκρατική έκφραση δεν περιορίζεται,
τα ΜΜΕ πολλά κι έτσι τα κακώς έχοντα
γρήγορα αποκαλύπτονται και οι κακά
ποιούντες εκτίθενται. Είτε αυτοί είναι
στα κόμματα, είτε στα υπουργεία, είτε
στον ιδιωτικό τομέα. Απτό παράδειγμα
η πρόσφατη παύση αξιωματούχου του
ΟΚΥπΥ. Είναι γι’ αυτούς του λόγους
που τα κόμματά μας μη συμμορφούμενα χάνουν διαρκώς ψηφοφόρους
και κύρος. Διότι απλώς δεν μπορείς
να χάνεις σε μια εκλογική αναμέτρηση
π.χ. 40.000 ψήφους ή ποσοστό 10%
και να μην παραιτείται η ηγεσία ή να
μην ζητεί ανανέωση εντολής. Ο κόσμος
δεν είναι αφελής. Γι’ αυτό, αγαπητοί
ηγέτες, σηκωθείτε από τις πολυθρόνες
σας και ζητήστε νομιμοποίηση από
τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΣΕΙΡΑ

Η «Κ» στα παρασκήνια της νέας σειράς του Netf lix
Στο Λος Άντζελές βρέθηκε η «Κ» όπου συνάντησε τους συντελεστές της νέας
σειράς του Netflix «What/if» που εξετάζει τα σύγχρονα όρια της ηθικής. Η νέα
σειρά είναι επηρεασμένη από την «Ανήθικη πρόταση» (1993) του Αντριαν Λιν.
Πρωταγωνιστεί η Ρενέ Ζελβέγκερ. Ζωή, σελ. 1

ΧΟΡΟΣ

«Moving the New 2019 στη Στέγη Χορού Λεμεσού
Η Ροδιά Βόμβολου, μέντορας στο πρόγραμμα Moving the New 2019, που
διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού, από το 2009, μιλάει στην «Κ» και εξηγεί τον ρόλο της και τις τέσσερις συμμετοχές. Μιλάει επίσης και για τα όρια
των παραστατικών τεχνών σήμερα. Ζωή, σελ. 4

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο δρ Ανδρέας Πίττας μιλάει στην «Κ» για το STARC
Η ανάπτυξη καινοτόμων νέων τεχνολογιών και η σημασία των Εργαστηρίων
Χαρακτηρισμού Τέχνης «Ανδρέας Πίττας» είναι μερικά από τα σημεία για τα
οποία μιλήσαμε με τον δρα Πίττα, με αφορμή τη διάλεξη που έδωσε στο Ινστιτούτο Κύπρου για τον Δομ. Θεοτοκόπουλο. Ζωή, σελ. 8
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Τι θα γίνει τις επόμενες βδομάδες

Τα κουλουβάχατα του ΑΚΕΛ και
τα τύμπανα πολέμου στον ΔΗΣΥ

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Όταν η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι «τις επόμενες
εβδομάδες και μήνες
στην Κύπρο θα δείτε και
λίγη περισσότερη δράση» και πως «στην πραγματικότητα θα συμβούν πράγματα
που σίγουρα δεν θα διαφημίσουμε»,
δεν πρόκειται για κάτι που μπορείς
να πάρεις αψήφιστα. Αυτά είπε την
Τετάρτη η διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι Κιμ,
σε πάνελ στο πλαίσιο του 35ου Συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσιγκτον
στο οποίο συμμετείχαν, οι πρώην πρέσβεις των ΗΠΑ σε Ελλάδα και Κύπρο,
Ντάνιελ Σμιθ και Κάθλιν Ντόχερτι και
ο επικεφαλής σύμβουλος της μειοψηφίας της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ντάμιαν Μέρφι.
Εκεί, όπως μετέδωσε ο έγκυρος και
συναφώς αξιόπιστος συνάδελφος Αποστόλης Ζουπανιώτης, συζητήθηκαν
πτυχές της σημασίας για τις ΗΠΑ του
Συνεταιρισμού της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα θέματα συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου
με τις ΗΠΑ, τα ενεργειακά, τις σχέσεις
με το Ισραήλ, τις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις και τις προσπάθειες για άρση
του αμερικανικού εμπάργκο των όπλων
στην Κύπρο. Τι το σημαντικό είπε η
Γιούρι Κιμ; «Υπάρχουν πολλά πράγματα
που θέλουμε να κάνουμε και πρέπει
να κάνουμε, αλλά σε αυτά τα πράγματα,
να έχετε κατά νου ότι ο δρόμος είναι
διπλής κατεύθυνσης. Το ταγκό θέλει
δύο. Για όλα τα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε, θα χρειαστούμε επίσης τους εταίρους μας στο νησί. Δείχνουν ότι είναι έτοιμοι, θέλουμε ακόμα
να κάνουμε περισσότερα για να το
διατηρήσουμε ... Νομίζω ότι κατά τις
επόμενες εβδομάδες και μήνες θα δείτε
και λίγη περισσότερη δράση. Κάποια
σχετίζονται με το ισχυρό ενδιαφέρον
για το Κογκρέσο (που είναι πάντα πολύ
χρήσιμο). Αλλά στην πραγματικότητα
θα συμβούν πράγματα που σίγουρα
δεν θα διαφημίσουμε». Δύσκολο να
διαβάσεις πίσω από τις λέξεις παρά
μόνο την ισχυρή υπόδειξη προς τις
δύο πλευρές στην Κύπρο, «να έχετε
κατά νου ότι ο δρόμος είναι διπλής
κατεύθυνσης. Το ταγκό θέλει δύο. Για
όλα τα πράγματα που θα θέλαμε να
κάνουμε, θα χρειαστούμε επίσης τους

εταίρους μας στο νησί». Εκείνη τη
μέρα που μιλούσε η Κιμ, έφευγε για
την Κύπρο ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ και η Αμερικανίδα διπλωμάτης δεν έκρυψε λόγια:
«Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που
προσπαθούμε να κάνουμε και κυρίως
γι’ αυτό πήγε ο Μάθιου Πάλμερ στη
Λευκωσία είναι να καταλάβουμε τι θέλουμε και στη συνέχεια να καταλάβουμε πώς θα φτάσουμε εκεί. […] Αυτό
που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι
πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου την Ανατολική Μεσόγειο
στο σύνολό της και τα συμφέροντά
μας. Το κάναμε αυτό. Τώρα πρέπει να
υπολογίσουμε τα πρακτικά βήματα.
Και έτσι η συζήτηση έλαβε χώρα όταν
θέσαμε στη Λευκωσία αυτό το ερώτημα
για το τι περιμένουν ... Η ευρεία απάντηση περιλαμβάνεται στη δήλωση
προθέσεων που υπογράψαμε μαζί τον
Νοέμβριο». Τουτέστιν ο Πάλμερ ήρθε
εδώ για να εξετάσει αν κάναμε ή έστω
δρομολογήσαμε αυτά που συμφωνήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου τον
Νοέμβριο. Τι είναι αυτά; Παρόλο που
η πηγή με την οποία μίλησα το βράδυ
της Πέμπτης τσιγκουνευόταν τα λόγια
της, σίγουρα είναι η επιθυμία της Ουάσιγκτον η ανατολική Μεσόγειος να
γίνει ο εναλλακτικός ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη. Σίγουρα η Ουάσιγκτον δεν ευνοεί αγωγό προς την
Τουρκία και γενικότερα δεν ευνοεί
αγωγούς για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Σίγουρα ευνοείται το LNG. Εξυπακούεται ότι για να υλοποιηθεί ένας
τέτοιος σχεδιασμός της Ουάσιγκτον
δεν πρέπει να αγνοηθούν –και οι ΗΠΑ
δεν θέλουν να αγνοηθούν– τα τουρκικά
συμφέροντα στην περιοχή. Πηγή με
προσβάσεις στη διπλωματία σημείωνε
ότι ενδεχομένως να προταθούν σε
τουρκικές εταιρείες πακέτα μετοχών
ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλη πληροφορία αναφέρεται σε ενδεχόμενη πρόσκληση Αναστασιάδη-Ακιντζί στις ΗΠΑ οσονούπω.
Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, «οι ευφυείς
άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οι
μεγαλοφυείς τα προβλέπουν». Άραγε
οι Κύπριοι πολιτικοί σε ποια κατηγορία
συγκαταλέγονται;

«Κουλουβάχατα!» Αυτή τη μονολεκτική απάν-

τηση μου έδωσε η πάντα αξιόπιστη κυρία
Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα
όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του
ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, όταν την ρώτησα πώς είναι η κατάσταση στο κόμμα μετά τις
ευρωεκλογές.
Στην παρατήρησή μου πως κανονικά θα έπρε-

πε να είναι όλοι χαρούμενοι, αφού επιτεύχθηκαν οι δύο στόχοι που έθεσε το κόμμα, μου
απάντησε: «Άλλα λέγονται προς τα έξω και
άλλα προς τα μέσα. Καταρχάς, ο Άντρος δέχεται έντονη αμφισβήτηση για την προσωπική
επιλογή του τον Νιαζί, που στέρησε τη θέση
στην Ευρωβουλή του Συλικιώτη. Επιπλέον,
δεν είναι λίγες οι επικρίσεις για το ότι το ΑΚΕΛ
έστειλε στην Ευρωβουλή τον πρώτο Τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή, πριν επιλυθεί το Κυπριακό και μάλιστα τον Νιαζί, που είναι και
απρόβλεπτος και θέλει να παρουσιάζεται συνεχώς ως αυτόνομος».

θα τα βρούμε μπροστά μας με πρώτη και καλύτερη μια αυτονόμηση του Νιαζί που ο Άντρος και οι άλλοι την τρέμουν, όπως ο διάβολος το λιβάνι»...

πως πια βρίσκεται στο στρατόπεδο των εχθρών του πρώην κολλητού του.
Στην επιμονή των συναδέλφων για λεπτομέρειες ο δημοσιογράφος απάντησε με ένα διφορούμενο «κάντε λίγη υπομονή».

Τύμπανα πολέμου όμως χτυπάνε εδώ και μέΣτην ερώτησή μου: «Μήπως υπάρχει υπερβο-

λή σε όσα λέγονται, αφού είναι κυρίως ο κόσμος του ΑΚΕΛ που ψήφισε τον Νιαζί;»,
απάντησε: «Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα! Η ηγετική ομάδα και κυρίως ο κύριος
Άντρος κατηγορούνται για καθοδήγηση του
ΑΚΕΛικού κόσμου σε μια επίφοβη επιλογή
την οποία, όπως και ο κύριος Άντρος παραδέχθηκε δημόσια, αμφισβήτησαν μέλη του
κόμματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά» μου είπε και συνέχισε: «η μηδενιστική πολιτική που
ακολουθεί έναντι της κυβέρνησης προκαλεί
αντιδράσεις και εντός του κόμματος, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η Τουρκία ετοιμάζεται
να εισβάλει στην ΑΟΖ. Κάποιοι τον κατηγορούν για σύμπλευση με την Τουρκία και διερωτούνται πώς γίνεται να είναι ο μόνος που
συντρώγει με τον Τσαβούσογλου, επιλέγει
Τουρκοκύπριο για την Ευρωβουλή και στα
επιχειρήματά του για στρατικοποίηση του Κυπριακού αντί να κατηγορεί την Τουρκία κατηγορεί την κυβέρνηση. Κάποιοι λένε ξεκάθαρα πως ως κόμμα έχουμε ξεφύγει και ζητούν
να τεθούν ξανά νέες γραμμές και να χτιστούν
γέφυρες με άλλες πολιτικές δυνάμεις γιατί το
ΑΚΕΛ απομονώνεται».
Στην παρατήρησή μου ότι με όσα μου λέει εί-

ναι ως να ετοιμάζεται επανάσταση κατά του
Άντρου, μου απάντησε: «ε, καλά. Μιλάμε για
το ΑΚΕΛ στο οποίο δεν γίνονται εύκολα επαναστάσεις. Όλοι όμως φοβούνται ότι σύντομα

paraschosa@kathimerini.com.cy

ρες και στον ΔΗΣΥ. Μετά τον Παμπορίδη, ο
οποίος κατηγορήθηκε για «άτσαλο προεκλογικό αμέσως μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ»
υπήρξε και η αντίδραση του Αλέκου Μαρκίδη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μάνταμ του Φούλη,
εντός του κόμματος ελάχιστες είναι οι φωνές
αντίδρασης. «Αναμένουμε όλοι να δούμε ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πουν τη Δευτέρα στο
διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο που κάλεσε ο
Μεγάλος Αρχηγός με την προτροπή ‘ελάτε να
τα πείτε μπροστά μου’», ανέφερε.

Εκείνο, ωστόσο, που συζητείται πολύ είναι οι

χαρακτηρισμοί που ο Παμπορίδης εκτόξευσε
κατά του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις για εξευτελισμό του θεσμού του γενικού ελεγκτή. Και έλαβε μάλιστα και αρκετό αριθμό likes σε αντίθεση με τα tweets του Οδυσσέα που είχαν από
μηδέν μέχρι ελάχιστα. Αυτό που σχολιάζεται
είναι πως «ο Παμπορίδης έκανε ό,τι έκανε και
είναι πια πολίτης, ο Οδυσσέας όμως βρίσκεται
επικεφαλής ενός θεσμού που με τη συμπεριφορά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον
μετατρέπει σε θέαμα.»

Ακούω, πάντως, ότι ο Φούλης, προς έκπληξη

ορισμένων, έχει στήριξη από τον μη εκλεγέντα Νίκο Τορναρίτη και μεγάλη ομάδα στελεχών. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι
απόψεις που θα καταθέσουν στη συνεδρία
του διευρυμένου πολιτικού γραφείου οι Γιώργος Παμπορίδης και Χάρης Γεωργιάδης.
Μετά το ξεκατίνιασμα μεταξύ Οδυσσέα-Τσακ

Νόρις και Παμπορίδη για την απόλυση Πολύζου, ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά σχόλια. Σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι ακούστηκε
ο ακόλουθος διάλογος:
- Τι θα κάνει τώρα ο Οδυσσέας, θα στείλει
άραγε, από κεκτημένη ταχύτητα, τον Παμπορίδη στον γενικό εισαγγελέα για έλεγχο,
όπως κάνει με άλλους;
-Μπα, δεν νομίζω μάλλον ο Οδυσσέας άλλαξε
στρατόπεδο, αφού πλησιάζει η ώρα εξόδου
του γενικού εισαγγελέα. Κάποιοι διαδίδουν

Στα πλην για τον Οδυσσέα είναι και ο χαρακτη-

ρισμός του από τον Παμπορίδη ότι είναι ψεύτης και αν θεωρεί πως δεν είναι να του κινήσει
αγωγή ή να απολογηθεί, αλλά κυρίως το ότι
τον κατηγόρησε ξεκάθαρα για κάλυψη κάποιων: «Είστε ανεκδιήγητος. Ένας άνθρωπος που
με εμμονή εκμεταλλεύεστε τον θεσμό που
σας ενεπιστεύθη για αυτοπροβολή και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μόνο οι δικοί σας
‘εκλεκτοί’ τυγχάνουν ασυλίας κύριε», του
έγραψε χωρίς να λάβει συγκεκριμένη απάντηση από τον Οδυσσέα που δεν αφήνει τίποτα
να πέσει κάτω...
ΚΟΥΪΖ: Τι μέτρησε για την αλλαγή στη στάση

του Βρετανού υπουργού Άλαν Ντάνκαν για
την εισβολή της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ;
Τελικά η επιστολή Healthy σε Μέι έχει... αναδρομική επίδραση;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
9.VI.1939

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: [...] Είναι η πρώτη φορά εις
την ιστορίαν των Ηνωμ. Πολιτειών καθ’ ην Αγγλος μονάρχης θέτει τον πόδα του επί του εδάφους των. [...]
Ομάδες πολιτών είχον συγκεντρωθή εις διάφορα σημεία
της [σιδηροδρομικής] γραμμής και επευφήμησαν τους
Βασιλείς, οι οποίοι κατ’ επανάληψιν εξήλθον εις τον
εξώστην της αμαξοστοιχίας και ανταπέδωκαν
τον χαιρετισμόν. [...]
Εις Ουασιγκτώνα ανέμενον τους Βασιλείς ο
Πρόεδρος Ρούζβελτ και
οι άλλοι επίσημοι καθώς και πλήθος, υπολογιζόμενον εις 500 χιλιάδας, το οποίον ήτο συγκεντρωμένον από πρωίας πέριξ του σταθμού. [...] Τα πλήθη τα
οποία ήσαν συγκεντρωμένα εις τον προ του σταθμού
χώρον εξέσπασαν εις φρενητιώδεις ζητωκραυγάς υπέρ
των Βασιλέων όταν ούτοι κατελθόντες της αμαξοστοιχίας
διήλθον διά μέσου των εις δύο στοίχους παρατεταγμένων
ναυτικών και στρατιωτικών αποσπασμάτων διά να εισέλθουν εις την αίθουσαν του σταθμού. Υπολογίζεται
ότι 600.000 κόσμου συνωστίζοντο εκατέρωθεν των οδών
διά των οποίων διήλθε η βασιλική συνοδεία [...].
ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ: Την παρελθούσαν Τρίτην έφθασεν
εις την Χάβρην η Μαίρη Πίκφορντ, συνοδευόμενη από
τον σύζυγό της Μπούντυ Ρότζερς, ο οποίος θεωρείται
ως ο καλλίτερος διευθυντής ορχήστρας τζαζ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διάσημη ηθοποιός εδήλωσεν εις
τους δημοσιογράφους ότι μολονότι ενυμφεύθη προ
διετίας, τώρα μόλις κατορθώνει να κάμη το γαμήλιον
ταξίδι. Ο σύζυγός της ευρίσκετο διαρκώς εις περιοδείαν
με την ορχήστραν του...

« Άντρο, ειλικρινά πιστεύεις πως εγώ έκανα την εισβολή;»
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Στις ανακοινώσεις. «Διά της παρού-

σης ανακοινώνω ότι πράγματι πιστεύω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είναι ανεπαρκής, ίσως
ανεπαρκέστατος για Γενικός Εισαγγελέας». Παύλος Αγγελίδης, Δικηγόρος.

Στο λίζο. Το ποιος προσέλαβε τον Πο-

λύζο είναι ένα ερώτημα που ζητάει
απάντηση. Γιατί περίμεναν τόσο για να
το διώξουν είναι ένα άλλο ερώτημα στο
οποίο όμως υπάρχει απάντηση.

----------
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Στο ενδιαφέρον. Ο προβληματισμός

έδιωξαν άρχισαν όλοι να «κελαηδούν» για τα κατορθώματα του «καλαμαρά». Όσο ήταν στη θέση του όμως τα
ποντικάκια ήταν στις τρυπίτσες. Δρυός
πεσούσης...

μου είναι τι ξεκατίνιασμα να συζητήσουμε με την ομήγυρη στο απογευματινό τέιον στο (πρώην) Χίλτον: Οδυσσέα Παμπορίδη ή Κληρίδη - Αγγελίδη; Η
πρώτη ίντριγκα έχει τη ρώμη των νιάτων, η δεύτερη διαμάχη την ιστορικότητα καβγά βασιλικής οικογένειας για το
στέμμα.

----------

----------

----------
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Στον δρυ. Και ξαφνικά μόλις τον

9

Στο πάρτι. Δύο αγαπημένοι φίλοι της

στήλης πλακώθηκαν στην αρένα του
τουίτερ. Μάστορες της επικοινωνίας και
της ατάκας χάρισαν στον λαό στιγμές
διασκέδασης που ούτε στις επιθεωρήσεις του Παπαδημήτρη με την Κακουράτου δεν ζήσαμε. Να βρουν την επόμενη
φορά έναν τρόπο να μας χρεώνουν. Κάτι
σαν netflix, all you can read with 10 euros. Χρυσάφι.
----------

4

----------

Στο μέλλον. Αυτοί οι δύο πάντως να

μου το θυμηθείτε θα πλακώνονται
συχνά στο μέλλον, ζωή και χρόνια να
έχουν. Η υπηρεσία και το υπουργικό εί-

νονται όλοι με όλους, κάποιος άραξε
πίσω και θέλει να είναι αόρατος. Βέβαια
αυτός πρόλαβε στα σαράντα του να κάνει καυγάδες μιας ζωής. Ας ελπίσουμε
πως θα κάτσει στον Κώστα Παναγόπουλο και μια φορά η σωστή πριγκιπική
στρατηγική.

Ποντικάκια, βγήκατε από τις τρύπες.

ναι απλώς σκαλοπάτια. Πολύ μικρά για
να τους χωρέσουν καιρό.

5

Στον πρόεδρο. Το υψηλόν μικρόν μα-

θαίνω πως έβαλε (προς το παρόν)
στην άκρη τις βλέψεις για το ύπατο αξίωμα. Αρκεί να κρατήσουμε το υπάρχον.

6

Στη λούφα. Τώρα που λέτε πλακώ-

Στις σκέψεις. Μόλις διάβασε τη συ-

νέντευξη Παμπορίδη ξάπλωσε πίσω
στις αναπαυτικές καρέκλες της πισίνας.
Ζήτησε ένα τζιν εντ τόνικ, άναψε ένα
τσιγάρο και χαμογέλασε με νόημα βλέποντας τον ουρανό. Αυτός ξέρει ποιος
είναι και δεν είναι σαν τον Αβε.
----------

----------
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Στους νικητές. Απ’ όλους πάντως

Τορναρίτης και Συλικιώτης ξεχώρισαν με τον σπάνιο τρόπο που δέχθηκαν τις ήττες τους, χωρίς μεμψιμοιρίες
και καρφώματα. Μεγάλη υπόθεση να
ξέρεις να χάνεις.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Φουρλάς, Νιαζί, Γεωργίου μόλις πάτησαν Βρυξέλλες
Η άδεια καρέκλα Μπερλουσκόνι, η συρρίκνωση της Αριστεράς και το βιβλίο Κιζίλγιουρεκ για την προεκλογική που τον πλήγωσε
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗ

«Νεοσύλλεκτοι» της κυπριακής λαϊκής ετυμηγορίας στο Ευρωκοινοβούλιο, οι Λουκάς Φουρλάς του ΔΗ-

ΣΥ, Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζίλγιουρέκ του ΑΚΕΛ, περπάτησαν
για πρώτη φορά μέλη της Ευρωβουλής στις αίθουσες του Σώματος
στις Βρυξέλλες την περασμένη Δευ-

τέρα, 3 Ιουνίου. Φυσικά και οι τρεις
υπό την «υψηλή επίβλεψη» παλαιοτέρων ευρωβουλευτών, ο μεν Λ.
Φουρλάς του Λευτέρη Χριστοφόρου,
οι δε Γ. Γεωργίου και Ν. Κιζίλγιουρεκ

του Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος
απόθεσε «όπλα, κράνη εξαρτήσεις»
πήρε «απολυτήριο» και εντάχθηκε
πλέον στον χορό των βετεράνων
της μεγαλύτερης Βουλής του πλα-

νήτη, αλλά δεν παρέλειψε να περπατήσει τους διαδόχους –από πλευράς ΑΚΕΛ, σε όλα τα σημαντικά
κατατόπια της έδρας της Ε.Ε. στις
Βρυξέλλες. Με την παρέλευση 48

ωρών μπήκαμε στον πειρασμό να
επικοινωνήσουμε με τους τρεις ευρωβουλευτές και να ρωτήσουμε
πώς ένοιωσαν μπαίνοντας στον ευρωπαϊκό ναό της δημοκρατίας.

ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ (ΔΗΣΥ)

ΝΙΑΖΙ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ (ΑΚΕΛ)

Η Ευρώπη είναι η πόλη μας
και η Κύπρος η γειτονιά μας

Πρέπει όλοι να δουλέψουμε
για να σώσουμε την Κύπρο

–Πώς είναι τα πράγματα τις
πρώτες αυτές μέρες;
Στην αρχή ήταν τα διαδικαστικά που ως ευρωβουλευτής πρέπει να κάνεις για την έκδοση των
διαφόρων αναγκαίων εγγράφων.
Υπάρχει εξαιρετική οργάνωση,
σε υπερβολικό μάλιστα βαθμό σε
ό,τι αφορά τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Για το κάθε τι υπάρχει
κάποιος που θα σε κατευθύνει
και που θα σε βοηθήσει για να
εγκλιματιστείς και να προσαρμοστείς. Στη συνέχεια ενσωματωθήκαμε και επίσημα στην Πολιτική μας Ομάδα, εγώ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΡΡ). Είχαμε
μετά την πρώτη συνεδρία της
Ομάδας με τη νέα σύνθεση του
ΕΡΡ στην Ευρωβουλή.
–Πώς ήταν;

–Πώς είναι τα πράγματα τις πρώτες αυτές μέρες;
–Είναι λίγο… γραφειοκρατικά!
Όπου πάμε βάζουμε υπογραφές,
αλλά εντάξει είναι κι αυτά αναγκαία.
–Πώς νιώθεις;
–Συγκινημένος για την εκλογή
μου και ευχαριστώ όλους για την
τιμή και την εμπιστοσύνη. Ο πρώτος
στόχος μου εδώ είναι να κάνω πράγματα, μέσα από την Ευρωβουλή,
που θα φέρνουν πιο κοντά τις δύο
κοινότητες. Δηλαδή για παράδειγμα
ξεκινώντας από τα κεφαλαιώδη ζητήματα του περιβάλλοντος και φτάνοντας μέχρι τη δημοσιογραφία,
να βρούμε πρότζεκτ που να τα κάνουμε από κοινού οι δύο κοινότητες.
Όπως η ίδια η Ευρώπη έκανε προγράμματα συμφιλίωσης μεταξύ των
λαών της, να τα φέρουμε αυτά και
στον μικρόκοσμο της Κύπρου. Διότι
π.χ., αν λόγω κλιματικών αλλαγών,
η Κύπρος κινδυνεύει σε μερικές δεκαετίες να γίνει έρημος, δεν θα
σωθεί η μία κοινότητα και η άλλη
θα εξαφανιστεί. Γι’ αυτό όλοι οι άνθρωποι στην Κύπρο πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να σώσουμε το
νησί μας. Διεκδικώ γι’ αυτό τον λόγο
στην Ευρωβουλή να μπω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθώς και
στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ψάχνω
να ασχοληθώ με ζητήματα που θα
κάνουμε όλοι μαζί για τον τόπο μας
και την Ευρώπη, πέραν της εθνοτικής ταυτότητας και θα κινηθώ περισσότερο στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Δεν με ενδιαφέρει
η μεγάλη πολιτική, δεν θα ασχοληθώ
με την επίλυση του Κυπριακού από
το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι χώρος αυτός εδώ για μεγάλα λόγια. Είναι χώρος, όμως, για να συμπράττουν οι άνθρωποι και να δημιουργούν.
–Τι σου άφησε η προεκλογική
περίοδος;
–Εμπειρίες φοβερές, σκληρές και
αρνητικές τις οποίες όμως αξιοποιώ
θετικά και τις καταγράφω. Για όλες
εκείνες τις μέρες ετοιμάζω ήδη ένα
βιβλίο. Ένα σύγγραμμα για την προεκλογική περίοδο και πώς τη βίωσα.
–Εκ πρώτης όψεως πού θα εστιάζεις στο βιβλίο;
–Πρώτα θα ξεκινήσω από το πιο
θετικό. Από το 1883 που η Κύπρος
βιώνει εκλογές, πρώτη φορά προέκυψε κάτι ξεχωριστό. Να ψηφίσουν
σε εκλογές έναν Τ/κ και να τον εκλέξουν μάλιστα. Από κάθε άποψη αυτό
λέει πολλά. Σίγουρα ανάμεσα στους
ανθρώπους της χώρας μας που πιστεύουν πραγματικά σε μια ομόσπονδη Κύπρο υπάρχει ικανοποίηση
και χαρά για την εκλογή μου και το
βλέπουμε από τις εκδηλώσεις και
δηλώσεις τους. Το δεύτερο είναι ότι
υπήρξε ένα εθνικιστικό ντελίριο
και στις δύο κοινότητες κατά της
υποψηφιότητάς μου. Στην αρχή
ήταν πολύ δύσκολο. Ωστόσο, ενώ
ο εθνικισμός είναι κυρίαρχη ιδεολογία, πετύχαμε μια νίκη εναντίον








Η Ευρώπη δεν πρέπει
να επιτρέψει οι κοινωνίες της να κατρακυλούν στην πολιτική
αναλγησία και την
οικονομική ανέχεια.
–Για να πω την αλήθεια είναι
πολύ παράξενο να κάθεσαι στη
θέση σου και να κοιτάζεις στην
μπροστινή σου καρέκλα τη μικρή
πινακίδα με το όνομα του Σύλβιο
Μπερλουσκόνι. Δεν ήρθε, αλλά
δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο μικροί είμαστε
και ταυτόχρονα τι σημαίνει ισότητα στην Ευρωβουλή. Δηλαδή
αν σταθείς ανάμεσα σε 750 αντιλαμβάνεσαι πόσο λιλιπούτεια οντότητα είναι οι έξι. Και νιώθεις
ακόμη πιο μικρός αν καταλάβεις
ότι στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν και 10.000 άνθρωποι που
δουλεύουν για να λειτουργεί εκείνος ο ευρωπαϊκός νομοθετικός
οργανισμός. Ωστόσο, το μεγαλείο
της δημοκρατίας είναι ότι εσύ, ο
μικρός, έχεις ίση φωνή με τον πιο

μεγάλο εκεί, έχεις ίσα δικαιώματα,
έχεις τις ίδιες δυνατότητες να
προβάλεις τις θέσεις σου, είσαι
μια αυτοτελής μονάδα αυτού του
σημαντικού μεγέθους στον πλανήτη που ονομάζεται Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
–Σε ποιες Επιτροπές εξέφρασες
ενδιαφέρον να ενταχθείς;
–Εγώ δήλωσα ότι με ενδιαφέρουν τρεις Επιτροπές: Η Απασχόλησης και Κοινοτικής Αλληλεγγύης, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας αναπληρωματικό
μέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών.
Φυσικά, μπορεί να διαμορφωθούν
κάπως διαφορετικά τα πράγματα,
αν οι ανάγκες του ΕΡΡ το επιβάλλουν. Όπως γνωρίζεις και όπως
έχω πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας εγώ έχω
τάξει έναν σκοπό στη ζωή μου.
Τη στήριξη των συνανθρώπων
μου και ιδιαίτερα των αναξιοπαθούντων, όπως επίσης και του
κοινωνικού συνόλου. Στην Ε.Ε.,
σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα του
νότου, οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, που συχνά είναι κοινά. Προβλήματα,
όπως η ανεργία, το μεταναστευτικό, τα κόκκινα δάνεια και η έλλειψη κοινωνικής μέριμνας είναι
μερικά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να
επιτρέψει οι κοινωνίες της να κατρακυλούν στην πολιτική αναλγησία και την οικονομική ανέχεια.
Διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει μοιραία σε ακραία ή και απολυταρχικά
καθεστώτα, που στο παρελθόν
προκάλεσαν τεράστια δεινά με
εκατομμύρια θύματα στη Γηραιά
Ήπειρο. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι με τις τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής η
Ευρώπη είναι η πόλη μας και η
χώρα μας η γειτονιά μας. Στο πλαίσιο αυτό και με οδηγό μου αυτές
τις πεποιθήσεις θα προσπαθήσω
να κάνω το καλύτερο, από τη θέση
που μου εμπιστευθήκαν οι συμπατριώτες μου ψηφοφόροι, τους
οποίους για άλλη μια φορά ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.

Είναι παράξενο να κάθεσαι στη θέση σου και να κοιτάζεις στην μπροστινή

σου καρέκλα τη μικρή πινακίδα με το όνομα του Σύλβιο Μπερλουσκόνι.
Εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο μικροί είμαστε και ταυτόχρονα τι σημαίνει ισότητα στην Ευρωβουλή.

Όλο αυτό το σύνδρομο καταδίωξης του Κιζίλγιουρεκ εκπηγάζει από το άλ-

λο του αρρωστημένου εθνικισμού, που απεχθάνεται τόσο την Αριστερά
όσο και τους Τ/κ. Γι’ αυτό, εγώ και ο Νιαζί δεν έχουμε την πολυτέλεια να
αποτύχουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΚΕΛ)

Πρέπει να διαχειριστούμε
τη συρρίκνωση της Αριστεράς
–Πώς είναι τα πράγματα τις
πρώτες αυτές μέρες;
Το πρώτο που θα πρέπει κατά
την αντίληψή μου να δούμε είναι
πώς διαχειριζόμαστε τη συρρίκνωση της Αριστεράς. Από 52 ευρωβουλευτές μείναμε 39. Το δεύτερο
είναι ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε
να καταλάβουμε κάποιες θέσεις σε
καίριες Επιτροπές. Όπως η Επιτροπή Εξωτερικών, η Μικτή Επιτροπή
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η
Επιτροπή για την Ενέργεια. Ο Νιαζί,
που θα δώσει βάρος στο Περιβάλλον
και τον Πολιτισμό, μετέχοντας στις
αντίστοιχες Επιτροπές. Επίσης, για
εμάς έχει σημασία και η Επιτροπή
Ενωτικής Οικονομίας, της οποίας
τον προϋπολογισμό γίνεται προσπάθεια για να περιορίσουν. Η Επιτροπή ασχολείται με ζητήματα που







Είναι τεράστιος ο συμβολισμός της από κοινού παρουσία μας με
τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
στο Ευρωκοινοβούλιο.
αφορούν τον κόσμο, τον πρωτογενή
τομέα, κάποια σημαντικά προγράμματα αλλά και χορηγίες. Είναι επίσης
και το θέμα της εκλογής κάποιων
αξιωματούχων της Ε.Ε.
–Είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά της Ευρωβουλής που στην
ομάδα της Κύπρου περιλαμβάνεται κι ένας Τουρκοκύπριος.
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;
–Η από κοινού παρουσία μας,
με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ εδώ στο
Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί τεράστιο συμβολισμό. Είναι ένα μεγάλο
εγχείρημα, που στέλνει σημαντικά
μηνύματα και εδώ στις Βρυξέλλες,
στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον
κόσμο. Είμαστε μαχητές, ξέρουμε
τι επιδιώκουμε και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε προς
όφελος της πατρίδας μας και των
ανθρώπων της. Μαζί θα κάνουμε
ό,τι είναι δυνατό για λύση στη

βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας για να τελειώσουμε
μια και καλή από τις εγγυήσεις και
τα κατοχικά στρατεύματα. Πρέπει
να παραδειγματιστούμε από τα λάθη του παρελθόντος, που οδήγησαν
τον τόπο μας στο διπλό έγκλημα
του πραξικοπήματος και της εισβολής. Και γι’ αυτό ένας είναι ο
δρόμος, αυτός της συνεργασίας
και της συμβίωσης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.
–Ο κ. Κιζίλγιουρεκ δέχθηκε
σκληρές επιθέσεις κατά την προεκλογική είναι γεγονός. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα;
–Είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μέχρι
που αξίζει να γίνει και μια μελέτη
γι’ αυτό είτε από τις πανεπιστημιακές σχολές είτε ακόμα και από
ΜΜΕ, που σέβονται τον εαυτό
τους. Όταν εγώ προσωπικά ερωτήθηκα αν στο Ευρωκοινοβούλιο
θα συνεργαζόμαστε όλοι, απάντησα
ότι κάτι τέτοιο εξυπακούεται. Και
ερωτήθηκα στη συνέχεια – άκουσον-άκουσον, αν θα συνεργάζεται
και ο Νιαζί; Απάντησα ότι ο καθένας, και όχι μόνο ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, θα κριθεί από τη δουλειά
του. Επαναλαμβάνω ότι όλοι θα είμαστε κάτω από το μικροσκόπιο
του κόσμου και οι έξι ευρωβουλευτές και τα κόμματά μας και οι Πολιτικές μας Ομάδες.
–Δεν θεωρείτε δικαιολογημένες
τέτοιες αντιδράσεις;
–Μόνο για τους αδαείς, που δεν
γνωρίζουν τι είναι Ε.Ε. και δεν ξέρουν ποιοι δικαιούνται και ποιοι
όχι να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Διότι εμφανώς όλο αυτό το σύνδρομο καταδίωξης του Νιαζί εκπηγάζει από το άλλο σύνδρομο του
αρρωστημένου εθνικισμού, που
απεχθάνεται τόσο την Αριστερά
όσο και τους Τουρκοκύπριους.
Είναι γι’ αυτό που δεν έχουμε την
πολυτέλεια εγώ και ο Νιαζί να αποτύχουμε. Διότι η Αριστερά στην
Κύπρο μετρά έναν αιώνα ζωής. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Θα κάνω τα πάντα και γι’ αυτό.

Ξεκινώντας από τα κεφαλαιώδη ζητήματα του περιβάλλοντος, πρέπει να
βρούμε κοινά πρότζεκτ για τις δύο κοινότητες. Διότι αν η Κύπρος κινδυνεύει
με ερημοποίηση δεν θα σωθεί η μία
κοινότητα και η άλλη θα εξαφανιστεί.







Γράφω βιβλίο για την
προεκλογική. Οι εμπειρίες ήταν φοβερές. Με
πλήγωσε ο αμοραλισμός
του Σ. Λεβέντ. Δεν θα
του το συγχωρήσω.
του. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο εθνικισμός μπορεί να δεχθεί ήττα και
στην Κύπρο όσο δυνατή ιδεολογία
και να είναι. Το τρίτο που μπορώ
να θίξω είναι το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Πλην ελάχιστων φωτεινών εξαιρέσεων, τα άλλα που
έγιναν ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός
από δημοσιογραφία. Πολλές φορές
αντιμετώπισα ανθρώπους που δεν
κατείχαν τα θέματά τους και ήταν
εμφανώς προκατειλημμένοι και ήθελαν να παίξουν ρόλο έθνους παρά
ρόλο του δημοσιογράφου. Τέταρτο
στοιχείο ήταν τα fake news, που
κατάκλυζαν κι ακόμα κατακλύζουν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
όχι μόνο. Πέμπτο ο αμοραλισμός
και η ανηθικότητα του Σενέρ Λεβέντ
δεν είχε όρια. Με πλήγωσε πάρα
πολύ. Τέσσερις μήνες προσπαθούσε
να με παρουσιάσει σαν πράκτορα
της Τουρκίας. Είναι κάτι που δεν
μπορώ να συγχωρέσω ποτέ και είναι
από τις σπάνιες φορές που δεν μπορώ να συγχωρέσω άνθρωπο. Και
τελευταίο είναι το γεγονός ότι, πέραν
του ΑΚΕΛ, μαζί μου δούλεψαν πολλοί
άνθρωποι αφιλοκερδώς. Επίσης, φίλοι μου στα Κατεχόμενα έκαναν
μια συγκινητική προσπάθεια, που
δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν φοβερά
οργανωμένη και επίπονη και δούλεψαν, επίσης, αφιλοκερδώς. Η αφοσίωση όλων με συγκίνησε. Τώρα
όλο αυτό με επιφορτίζει με μια μεγάλη ευθύνη: Πώς θα φέρω εις πέρας
καθήκοντα που τίθενται ενώπιόν
μου ως ευρωβουλευτή, ο οποίος δέχεται πυρά και από τις δύο πλευρές
και μάλιστα τυφλά. Πρέπει, όμως,
να τα καταφέρω. Πρέπει να πετύχω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Οι ευρωεκλογές ήταν το
3ο κουδούνι για τον Άντρο»
Στελέχη θέτουν θέμα ηγεσίας στο ΑΚΕΛ και ο γ.γ. απαντά ότι δεν υπάρχει καμιά απόφαση
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

«Τώρα που έπεσαν οι πρώτες τροχιοδεικτικές μετά τις ευρωεκλογές,
τι μυρίζει στην Εζεκία Παπαϊωάννου;», ρώτησα μια σοβαρή πηγή
κοντά στην κομματική ηγεσία. Η
απάντηση με εξέπληξε οφείλω να
ομολογήσω: «Όλοι πλην του Άντρου
Κυπριανού οσφραίνονται ότι εκείνος
δεν θέλει να φύγει και εκείνος
οσφραίνεται ότι εκείνοι δεν τον θέλουν να μείνει». Δεν ανέμενα ότι,
μετά τις ευρωεκλογές η βαλίτσα στο
ΑΚΕΛ είχε πάει τόσο μακριά ωστόσο
συνέχισα ρωτώντας την ίδια πηγή
ποια άποψη έχει διαμορφώσει με
την εγγύτητα που έχει στα πράγματα:
«Οι ευρωεκλογές του 2019 ήταν το
τρίτο κουδούνι για τον Άντρο». Η
απάντηση του με πήγε πίσω, στο
1ο φύλλο της «Κ» στις 2 Νοεμβρίου
2008, με κύριο τίτλο, «Αρχίζει η διαδοχή στο ΑΚΕΛ». Είναι αλήθεια ότι
πριν 11 χρόνια, ότι η είδηση ήρθε,
«from the horse’s mouth», καθότι
μας προέκυψε από συνέντευξη που
μας έδωσε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας,
ο οποίος εξακολουθούμε να είναι
και γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ.
Τώρα η είδηση, περί της ανάγκης
διαδοχής στο ΑΚΕΛ, προκύπτει από
συνάθροιση πληροφοριών από διαφορετικά πρόσωπα των υψηλών δωμάτων της Εζεκία Παπαϊωάννου, οι
οποίες με τη μια ή την άλλη έκφραση,
συντείνουν στο ίδιο συμπέρασμα:
Ότι δηλαδή το Κόμμα έχει ανάγκη
από επανεκκίνηση, πράγμα που
πολλοί των νεωτέρων της ηγεσίας
θεωρούν ότι μπορεί να επέλθει με

την αλλαγή ηγεσίας, με πρώτο τον
Άντρο Κυπριανού.
Το ζήτημα θέσαμε ενώπιον του
ιδίου του γ.γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος
τηρώντας τη διαδικασία, εξήγησε
πρώτα ότι η συζήτηση για το αποτέλεσμα τις ευρωεκλογές άρχισε
ήδη στις τοπικές και στις επαρχιακές
επιτροπές , στις 17 Ιουνίου θα εξετασθεί στο Πολιτικό Γραφείο (Π.Γ.)
και τελικά στις 13 Ιουλίου στην Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.), όπου θα γίνει
εκτίμηση των αποτελεσμάτων από
πολιτικής, επικοινωνιακής και οργανωτικής σκοπιάς. Στο ερώτημά
μας αν τίθεται θέμα έκτακτου Συνεδρίου, ο κ. Κυπριανού είπε ότι το
Συνέδριο έχει ήδη καθοριστεί για
τον Ιούνιο του 2020. Ρωτήσαμε ευθέως: Μπαίνει θέμα ηγεσίας, θέμα
διαδοχής σας; «Θα το συζητήσουμε
και θα πάρουμε αποφάσεις. Θέλω,
όμως, να είμαι σαφής. Στο Καταστατικό προνοείται ότι φεύγουμε στο
65ο έτος της ηλικίας μας. Δηλαδή
θα είστε στο όριο τον Ιούνιο του
2020, παρατηρήσαμε. Θα είμαι 64
και κάτι απάντησε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ,
ενώ στο ερώτημα τι σκέφτεται, περί
διαδοχής, απάντησε: «Είχα πει την
απόφασή μου προ πολλού, ότι δηλαδή ήταν η τελευταία φορά που
διεκδίκησα και πως δεν θα διεκδικούσα ξανά. Πρέπει, όμως, να τη
συζητήσω και με τους υπόλοιπους
στο κόμμα. Πρέπει, επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμιά
απόφαση ακόμα».

«Αστοχήσαμε...»

Διατυπώνοντας την εκτίμησή
του για τις εκλογές πρώην βουλευτής








«Η υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ έφερε ψήφους,
αλλά έδιωξε και ψήφους,
διότι δεν είναι όλοι οι
ΑΚΕΛικοί υπέρ της επιλογής αυτής. Ακόμη και
στην Κ.Ε. είχαμε μέλη
που διά της ψήφου τους
διαφώνησαν».
του ΑΚΕΛ μας είπε, «η εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου κατέδειξε
ότι υπάρχουν αδυναμίες σε επιτελικό
επίπεδο. Το κόμμα δεν κατάφερε
να επανακάμψει και να κερδίσει την
πρωτιά σε μια συγκυρία που ο ΔΗΣΥ
ήταν κυριολεκτικά στο καναβάτσο
εξαιτίας φθοράς, από το κυβερνητικό
έργο και τις κατά συρροή προεκλογικές γκάφες, με τις πιο βαρύγδουπες
να προέρχονται από τον Νίκο Αναστασιάδη». Θέσαμε το ζήτημα ενώπιον του γ.γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος
μας είπε τα εξής: Θεωρώ ότι είναι
άστοχες εκτιμήσεις αυτές, διότι όσο
και να είναι στη χειρότερή του κατάσταση ο ΔΗΣΥ δεν υπάρχει περίπτωση ένας Συναγερμικός να ψηφίσει ΑΚΕΛ. Το πολύ να πάει στην
αποχή. Το ΑΚΕΛ στις τελευταίες
βουλευτικές είχε πάρει 25,67. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εκλογές που το
ΑΚΕΛ είναι ισχυρό, διότι ο κόσμος
ο δικός μας θεωρεί ότι αυτές δεν
είναι εκλογές που μας ενδιαφέρουν.
Η καταρχήν εκτίμησή μας είναι ότι
ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων,

που δυνητικά ψήφιζαν ΑΚΕΛ, ψήφισαν ΕΔΕΚ, γιατί έκριναν ότι έπρεπε
να εμποδίσουν το ΕΛΑΜ να κερδίσει
την έδρα. Το άλλο ήταν ότι η υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ έφερε ψήφους στο κόμμα, αλλά έδιωξε και
ψήφους, διότι δεν είναι όλοι οι ΑΚΕΛικοί υπέρ της επιλογής αυτής. Ακόμη και στην Κ.Ε. είχαμε μέλη που
διά της ψήφου τους διαφώνησαν.
Οπότε εκείνο που εγώ έλεγα ότι περίμενα, δηλαδή ένα ποσοστό γύρω
στο 27%, εκείνο ήταν συν κάτι παραπάνω (27,44%). Τα αριθμητικά
αποτελέσματα σίγουρα μπορούσαν
να ήταν καλύτερα, αλλά εκείνο που
για μας έχει σημασία είναι ότι πετύχαμε τους πολιτικούς στόχους
που θέσαμε.

Και αιρετικός λόγος…

Στο ερώτημα, τι γίνεται τώρα; Κι
αν το ΑΚΕΛ έχει οριστικά βρει τα
πραγματικά ποσοστά του γύρω στο
25% plus, ζητήσαμε να μας απαντήσει ένα στέλεχος που δεν συγκαταλέγεται στα επαγγελματικά στελέχη και δηλώνει μάλιστα και σχετικά
απογοητευμένο για την «ξεροκεφαλιά κάποιων εμμίσθων» όπως χαρακτηριστικά λέει, ενώ αρχίζει την τοποθέτησή του με μια ατάκα του Άλμπερτ Αϊνστάιν: «Ο ορισμός της παράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα». Είναι φανερό, συνεχίζει, ότι «το κόμμα θα
πρέπει να κάνει μια ουσιαστική επανεκκίνηση, αφού πρώτα αναλύσουμε
στη βάση πραγματικοτήτων τις εκλογικές μας επιδόσεις της τελευταίας
δεκαετίας. Από τα αποτελέσματα

«Είχα πει την απόφασή μου προ πολλού, ότι δηλαδή ήταν η τελευταία φορά

που διεκδίκησα και πως δεν θα διεκδικούσα ξανά. Πρέπει όμως να τη συζητήσω και με τους υπόλοιπους στο κόμμα. Πρέπει, επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι δεν
υπάρχει καμιά απόφαση ακόμα».
της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι
αυτό που υποτίθεται μας ταρακούνησε μετά τις βουλευτικές του 2016,
λόγω της απώλειας 40.000 ψήφων
(25,67% με 90.206 ψήφους, σε σύγκριση με το 32,67% και 132.171 ψήφους στις βουλευτικές του 2011) και
καλέσαμε κόσμο σε συνάξεις και
ακούσαμε και καταγράψαμε απόψεις
και προτάσεις, όλα αυτά έμειναν,
όπως αποδεικνύεται, στα χαρτιά».
Τρίτο πρόσωπο –που ήταν στη συζήτηση– ακαδημαϊκής κατεύθυνσης
προσκείμενο στο ΑΚΕΛ, αλλά με έντονα κριτική τοποθέτηση είπε: «Η
μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω
είναι ότι ο έμμισθος μηχανισμός λειτουργεί το κόμμα κατά το δοκούν.
Σαν να είναι τζουκ μποξ που σου
παίζει όποια τραγούδια θέλεις να
ακούς»… Ζητήσαμε ένα παράδειγμα
εισηγήσεων που θα άλλαζαν το ΑΚΕΛ
προς το καλύτερο και μας έδωσε ως
παράδειγμα τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, η
συντριπτική πλειοψηφία της οποίας
(80 από τα 105 μέλη) είναι έμμισθα

στελέχη. Η εξήγηση του «αιρετικού
Ακελικού» είναι ότι, «ο λόγος του
γενικού γραμματέα δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί από κανένα των υπαλλήλων του, ό,τι και να λένε στην
Εζεκία Παπαϊωάννου. Όταν το είπα
η απάντησή τους ήταν ότι «δεν θα
αφήσουμε το ΑΚΕΛ εκτεθειμένο
στον κίνδυνο να το ελέγξουν ακόμα
και μη κομματικοί… Είναι σαν να
δώσουμε σε κάποιους τη δυνατότητα
να απάγουν το κόμμα». Υπάρχει και
το ζήτημα του ανοίγματος του κόμματος στο ευρύτερο αριστερό ακροατήριο. Γι’ αυτό όπως μας εξήγησε
«ίσως χρειάζεται το ΑΚΕΛ από κομμουνιστικό που δηλώνει ότι είναι,
να γίνει σοσιαλδημοκρατικό. Ωστόσο, η ηγεσία το απορρίπτει λόγω
κινδύνου, οι πιο σκληροπυρηνικοί
να αποσχιστούν, φτιάχνοντας ένα
μικρό ΚΚΕ και έτσι το κόμμα να διασπαστεί. Εγώ, πάντως, εκτιμώ ότι
με τη λογική των εμμίσθων το κόμμα
όχι μόνο δεν θα ξεκολλήσει από το
25%, αλλά θα καταλήξει όπως οι δύο
Ομόνοιες!».
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Μπρος γκρεμός και πίσω Λόφος για Αβέρωφ
Αύριο στο Πολιτικό Γραφείο θα τεθούν όλα επί τάπητος, λέει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, καθώς άλλοι προβλέπουν στημένο σενάριο
Μιχάλη Σοφοκλέους, και τον τέως
υπουργό Υγείας, Γιώργο Παμπορίδη.

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

«Πώς είναι δυνατόν να έχει κατορθώσει η ηγεσία του ΔΗΣΥ να δυσαρεστήσει και να απομακρύνει
ταυτόχρονα, τη μετριοπαθή και
υπέρ της λύσης πτέρυγα του κόμματος, καθώς και την πλέον δεξιά
του πτέρυγα που πάντα υπήρχε
εκεί για να φυλάει τις Θερμοπύλες
της παράταξης με ασπίδα το αγαπημένο του Γλαύκου απόφθεγμα,
«Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω»». Με αυτή την ερώτηση απάντησε στο ερώτημα που του θέσαμε
για το αποτέλεσμα των τελευταίων
ευρωεκλογών, γνωστός Λευκωσιάτης νομικός. Ο άνθρωπος αρέσκεται
να λέει ότι είναι «γέννημα και θρέμμα του ΔΗΣΥ του Κληρίδη». Έχει
δεσμούς τόσο στην κυβέρνηση όσο
και στην Πινδάρου και έτσι θεωρήσαμε ότι είναι κατάλληλο πρόσωπο για να κάνει μια εκτίμηση,
ενόψει της συνόδου αύριο του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου του
ΔΗΣΥ: «Είμαι κάθετος όταν πρόκειται για ζητήματα δημοκρατίας.
Έγιναν εκλογές, το κόμμα υπέστη
απώλειες; Να το παραδεχτούμε και
να πούμε ότι από τις προηγούμενες
ευρωεκλογές χάσαμε 9-10%. Στη
συνέχεια η ηγεσία αναλαμβάνει τις
ευθύνες της. Πάει π.χ. σε ένα συνέδριο και ζητάει ανανέωση της
εντολής. Όταν χάνεις ένα 9-10%
είναι σαν να χάνεις ένα κόμμα μέσα
από το κόμμα σου. Άρα λες, «συνάδελφοι, χάσαμε ένα μεγάλο τμήμα
ψηφοφόρων. Εκτιμούμε ότι τα λάθη
μας ήταν αυτά κι εκείνα. Θέλετε
να συνεχίσουμε ή θα επιλέξετε άλλους; Ιδού, λοιπόν, ενώπιον του συνεδρίου, αποφασίστε». Αυτή είναι
η δημοκρατία. Καθαρές κουβέντες,
καθαρές διαδικασίες, καθαρά πράγματα. Όχι να λες καταγάγαμε την
έκτη συνεχή νίκη… Ξέρετε, τα 2/3
του πληθυσμού σήμερα στην Κύπρο
είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και

Τα 4 σημεία Σοφοκλέους

Βεβαίως και τα πήραμε τα μηνύματα των εκλογών, λέει στην «Κ» ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο κόσμος μας είπε, «είστε οι μόνοι που μπορείτε να διαχειριστείτε τα
πράγματα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν είμαστε ευχαριστημένοι από σας ως κυβερνητική παράταξη. Γι’ αυτό επειγόντως θα πρέπει να διορθωθείτε».
να σε κατηγορήσει για οτιδήποτε».
Στο ερώτημά μας τέλος αν είπε ή
αν θα πει τις απόψεις του στον πρόεδρο του Κόμματος, τον οποίο και
βλέπει συχνά, απάντησε λέγοντας
ότι η ενασχόλησή του με την πολιτική που κάποτε ήταν έρωτας,
ως εδώ ήταν, «έχουμε τζιαι δουλειές»
κατέληξε.









«Πώς όμως να συγκεράσεις τις πολιτικές του
πρόεδρου που εδώ και
δύο χρόνια ταυτίζονται
με εκείνες Σπύρου και
Τάσσου με αυτές του
μεγάλου τμήματος του
ΔΗΣΥ που με πάθος επιδιώκει λύση ομοσπονδίας;» διερωτάται αξιωματούχος του κόμματος.
το κουτόχορτο το αναγνωρίζουν
με την πρώτη ματιά. Δεν μπορούμε
να υποτιμούμε τη νοημοσύνη του
κόσμου». Στο ερώτημα, τι εκτιμά

Αβέρωφ: Είδε πολλούς

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ είδε κεχωρισμένα Σοφοκλέους και Παμπορίδη, ενώ ο

τέως υπουργός Υγείας είχε συνάντηση και με τον Αλέκο Μαρκίδη.
ότι θα προκύψει από την αυριανή
σύνοδο του Πολιτικού Γραφείου,
η απάντηση ήταν κυνική: «Τίποτα.
Διότι αν ήθελε η ηγεσία να προκύψει

κάτι θα έκανε αυτό που προανέφερα. Δεν είναι ούτε δύσκολο να το
σκεφτείς ούτε δύσκολο να το κάνεις
και κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα

Μπορεί να μη συναντήθηκε με
τον ως άνω νομικό ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ωστόσο,
τη βδομάδα που πέρασε, είδε πολλά
από τα στελέχη του κόμματος ενόψει
του αυριανού Πολιτικού Γραφείου.
Μεταξύ αυτών και τους δύο γνωστούς συναγερμικούς που άσκησαν
κριτική δημοσίως –ο καθείς από
διαφορετική οπτική: τον διευθυντή
του Ιδρύματος Γλαύκος Κληρίδης,

Ο Μιχάλης Σοφοκλέους πέρασε
την πόρτα της Πινδάρου το πρωί
της περασμένη Τρίτης κι κάθισε στο
γραφείο του Αβέρωφ Νεοφύτου αρκετή ώρα για να εξηγήσει τα τέσσερα
βασικά σημεία που έχει εντοπίσει
ως καίρια για την επανεκκίνηση του
ΔΗΣΥ. Εξάλλου, από την επαύριον
των ευρωεκλογών, μόνος, σημείωνε
δημοσίως, ότι το αποτέλεσμα δεν
μπορεί να αφήνει κανέναν συναγερμικό ικανοποιημένο και τόνιζε
ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί
μια σοβαρή πολιτική συζήτηση εντός
του κόμματος, καθώς «η παράταξη
ως κόμμα έχει δύο χρόνια μέχρι τις
επόμενες εκλογές και ως κυβέρνηση
τέσσερα. Τώρα είναι η ώρα της διόρθωσης». Εξ αυτών προκύπτει ότι ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έχει δύο χρόνια
να διορθώσει την πορεία του σκάφους του ΔΗΣΥ, πράγμα που ετέθη
επί τάπητος στη συνάντηση των
δύο αντρών. Τα τέσσερα ζητήματα
που έθεσε ο κ. Σοφοκλέους στον
Αβέρωφ και που θα αναλύσει αύριο
στο Π.Γ., είναι. 1: Οι πολιτικές στοχεύσεις του ΔΗΣΥ δεν είναι ευδιάκριτες: στο Κυπριακό, τις μεταρρυθμίσεις, την εσωτερική διακυβέρνηση,
στην κοινωνική ατζέντα. 2: Υπάρχει
εικόνα κόπωσης, σε επίπεδο παράταξης, κόμματος και κυβέρνησης.
Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας
νιώθει τεράστια φυσική και ψυχική
απόσταση από την παράταξη. 3: Λάθος εκλογική στρατηγική. Για παράδειγμα το, «δεν θα μας γυρίσουν
πίσω» εστίαζε σε μια αρνητική ατζέντα κι έφερε ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσματα. 4: Η αύρα του Συναγερμού ήταν πάντα η δύναμη του
στις παραγωγικές και δημιουργικές
δυνάμεις της κοινωνίας. Χρειάζεται
να επανεύρει την αύρα του, αλλιώς
η παράταξη θα αργοπεθαίνει.

Xωριστές συναντήσεις Παμπορίδη με Νεοφύτου και Μαρκίδη
Τη μεγάλη πόρτα της Πινδάρου πέρασε και ο τέως υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του Αβέρωφ
Νεοφύτου, ενώ είχε και συνάντηση
σε καφετέρια, με αντικείμενο την
κατάσταση στο ΔΗΣΥ, με τον Αλέκο
Μαρκίδη κατόπιν προσκλήσεως
του τελευταίου. Στη συνάντηση
της Πινδάρου, ο Παμπορίδης με το
γνωστό του ταμπεραμέντο είπε
στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, εν συντομία αυτά που είχε και δημοσίως
αναλύσει στη συνέντευξή του την
περασμένη Κυριακή στον «Φ» και
επέμεινε ότι τίθεται θέμα ηγεσίας
στο ΔΗΣΥ, καθώς αυτή βρίσκεται
σε δυσαρμονία με τον συναγερμικό
κόσμο και πως ο κ. Νεοφύτου εκτροχίασε το κόμμα από τις ράγες που
θεμελίωσε η «ιστορική ηγεσία» του.
Επέκρινε την προεκλογική τακτική
Αβέρωφ που κατά τον Παμπορίδη,
από τον πατριωτισμό μεταπήδησε
σε εθνικιστικό παραλήρημα προς
άγραν ακροδεξιών ψήφων. Εξου
και έκανε, όπως εξήγησε, και δημοσίως έκκληση σε ιστορικά στελέχη του κόμματος να παρέμβουν
στην ιδεολογικοπολιτική αυτή «παρέκκλιση» του ΔΗΣΥ και να οδηγήσουν τα πράγματα προς την εκλογή νέας ηγεσίας. Φαίνεται ότι ένα
από τα ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ
ανταποκρίθηκε κατά κάποιο τρόπο

στην έκκληση του τέως υπουργού,
τέως εισαγγελέας εκείνος και κάλεσε
τον Παμπορίδη για καφέ. Η συνάντηση έγινε σε δημόσια θέα, σε καφετέρια της Λευκωσίας και όπως
μαθαίνουμε υπήρξε σχετική σύμπτωση απόψεων. Ο Αλέκος Μακρίδης –φυσώντας ακόμα και το γιαούρτι λόγω παλαιού πολιτικού
τραύματος, προέβλεψε ότι τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη δεν πρόκειται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα Παμπορίδη να παρέμβουν
στην κρίση που προκλήθηκε όχι
μόνο λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά και λόγω άλλων ζητημάτων που ανέκυψαν τον τελευταίο χρόνο στην κυβερνώσα παράταξη, την κύρια ευθύνη για τα
οποία δεν είχε ο Αβέρωφ Νεοφύτου,
αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης.

Από το τσουνάμι

Η έντονη δυσαρέσκεια Αναστασιάδη κατά Αβέρωφ καταγράφηκε
στις 04.10.2018, όταν ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ βγαίνοντας από συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στη
Λευκωσία Κάθλιν Ντόχερντι, είχε
δηλώσει το περιλάλητο εκείνο: «Βλέπω το εθνικό τσουνάμι να έρχεται.
Δεν μπορώ ούτε να σιωπήσω, ούτε
να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια.
Όσες κατηγορίες, και από οπουδήποτε αν προέρχονται. Τα άκουσα









Ο Αλέκος Μακρίδης –
προφανώς λόγω παθήματος, προέβλεψε ότι τα
λεγόμενα ιστορικά στελέχη δεν πρόκειται να
ανταποκριθούν στο κάλεσμα Παμπορίδη να
παρέμβουν στην κρίση.

και εχθές-προχθές από κάποιους,
«Άρχισε να κινδυνολογεί ο Αβέρωφ», όχι δεν κινδυνολογώ. Βλέπω
τι έρχεται για την πατρίδα μου. Αν
μια οικονομική κρίση αφήνει πίσω
τις πληγές, θα έρθει ώρα που θα
έχεις την οικονομική ανάκαμψη.
Αν χάσεις πατρίδες δεν τις ξανακερδίζεις πίσω», είπε για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. Ήταν μια κραυγή
αγωνίας, καθώς έβλεπε ότι η νέα
ρότα που τραβούσε στο εθνικό πρόβλημα ο πρόεδρος Αναστασιάδης
οδηγούσε σε αχαρτογράφητα νερά.
Ο Αβέρωφ δεν έμεινε ωστόσο μέχρι

το τσουνάμι, που ανέβασε την πολιτική πίεση Αναστασιάδη στο
ζενίθ. Προχώρησε οργανώνοντας
μετά από ένα μήνα ολόκληρη ημερίδα για το Κυπριακό με κύριο ομιλητή τον Αλέκο Μαρκίδη. Πλην της
υφυπουργού Ναυτιλίας Νατάσας
Πηλείδου, ουδένα μέλος της κυβέρνησης παρουσιάστηκε στην
ημερίδα, όπου κυρίαρχες φιγούρες
ήταν οι στενοί συνεργάτες του
Γλαύκου Κληρίδη: Καίτη Κληρίδου,
Παντελής Κούρος, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος,
ο πρώην υπουργός Εξωτερικών

Τα ιστορικά στελέχη θα καλύψουν τον πρόεδρο
Τι θα γίνει τελικά αύριο στο Π.Γ.

του ΔΗΣΥ; Όπως μας είπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ίδιος δεν θα μιλήσεις πέραν των 7-8 λεπτών ώστε
να δώσει την ευχέρεια σε όσους
θέλουν να μιλήσουν. Στο κλασικό
μετεκλογικό ερώτημα, αν πήραν τα
μηνύματα από τον κόσμο, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ήταν λακωνικός:
«Βεβαίως και τα πήραμε. Τι είπε ο
κόσμος; Είστε οι μόνοι που μπορείτε να διαχειριστείτε τα πράγματα,
οι άλλοι καθόλου δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν είμαστε ευχαρι-

στημένοι από σας ως κυβερνητική
παράταξη. Γι’ αυτό επειγόντως θα
πρέπει να διορθωθείτε». Ένα από
τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη μας
υπέδειξε ότι «ο ΔΗΣΥ δεν είναι μικρομάγαζο περιλαμβάνει στελέχη
από τις παρυφές της Αριστεράς μέχρι το τέρμα της Δεξιάς. Πώς όμως
να συγκεράσεις τις πολιτικές του
πρόεδρου που εδώ και δύο χρόνια
ταυτίζονται με αυτές του Σπύρου
και του Τάσσου με αυτές εκείνου
του μεγάλου τμήματος του ΔΗΣΥ
που με πάθος επιδιώκει λύση ομοσπονδίας;». Η απάντηση και σε αυ-

τό το ερώτημα όπως και σε πληθώρα άλλων, θα πρέπει λογικά να δοθεί αύριο στο Π.Γ. που συνέρχεται
στις 6 μ.μ. στην Πινδάρου. Εκεί σίγουρα θα μιλήσουν, Αβέρωφ, Σοφοκλέους, Παμπορίδης και Κασουλίδης. ενώ υπάρχουν ήδη μουρμουρητά ότι έχει ήδη ετοιμαστεί
αναλγητικό σενάριο, του τύπου,
«τα είπαμε, εντοπίσαμε τα λάθη και
προχωράμε». Εκτός κι αν η προφητεία Αλέκου Μαρκίδη ότι κανένα
από τα ιστορικά στελέχη δεν θα
τολμήσει να αγγίξει το απόστημα,
επαληθευτεί.

Γιαννάκης Κασουλίδης και ο πρώην
ευρωβουλευτής Παναγιώτης Δημητρίου. Ο Αλέκος Μαρκίδης, ανέλυσε τι προνοεί η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και υπογράμμισε πως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικώς τι θέλουμε στο Κυπριακό. Προειδοποίησε πως δεν γίνεται να θέλουμε δύο κράτη, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που
κάτι τέτοιο εγκυμονεί. Τοποθετήθηκε και ο Παντελής Κούρος, ο
οποίος υπογράμμισε την ανάγκη
προσήλωσης στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, όπως και ο Σωκράτης Χάσικος, ο οποίος χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το ότι αφήνεται να εξελιχθεί συζήτηση γύρω
από τα δύο κράτη. Αίσθηση, πάντως,
προκάλεσε και το tweet του προέδρου του ΔΗΣΥ με το πέρας της
ημερίδας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κληριδικές αρχές που
δεν πρόκειται να εγκαταλειφθούν
από το κόμμα. Εκεί, όμως, είχε σπάσει το σχοινί με το Προεδρικό σύμφωνα με έγκυρες πηγές, καθώς ο
Νίκος Αναστασιάδης θεώρησε την
ημερίδα casus belli (αιτία πολέμου)
και το κατέστησε σαφές τον Αβέρωφ
Νεοφύτου, ότι αν δεν ακολουθήσει
τη γραμμή που χαράσσει ο Πρόεδρος –έστω και αν αυτό διακηρύσσει δημοσίως, η αιτία πολέμου
θα γίνει πόλεμος…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Είναι η ώρα για αυτοκριτική στον ΔΗΣΥ
Έγιναν λάθη, να τα παραδεχτούμε και να ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία, λέει στην «Κ» η η βουλευτής Αννίτα Δημητρίου
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η προεκλογική αναμέτρηση ανέδειξε
λάθη και ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής, υπογραμμίζει η βουλευτής
του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, εν
όψει της αυριανής συνεδρίας του
Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου
του κόμματος. Με τις τελευταίες
εκ των έσω αναφορές κατά της
ηγεσίας του Συναγερμού, η κ. Δημητρίου σχολιάζει ότι η όποια κριτική ασκείται θα πρέπει να γίνεται
καλόπιστα και μακριά από προσωπικές ατζέντες. Τονίζει, ωστόσο,
ότι είναι απόλυτα αναγκαίο, το
άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία ως επίσης και η επίδειξη πολιτικής ωριμότητας ώστε τα αποτελέσματα των εκλογών να αποκρυπτογραφηθούν και να γίνουν
κατανοητά από όλα τα κόμματα.
Στην περίπτωση του ΔΗΣΥ η κ. Δημητρίου επισημαίνει ότι το κόμμα
θα πρέπει να υπερβεί την κρίση
με συγκεκριμένο σχέδιο και όραμα
χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος, δείχνοντας προς την πολιτική
κατεύθυνση του ιστορικού του ηγέτη, Γλαύκου Κληρίδη.
–Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έδειξε απώλειες 9% για τον
ΔΗΣΥ σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Τι κατά την
άποψή σας πήγε λάθος;
–Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τον ΔΗΣΥ ούτε και μπορεί να μας αφήνει
ικανοποιημένους, πόσο μάλλον








«Προφανώς έγιναν λάθη
στην προεκλογική, σε
μια αναμέτρηση που δεν
υπήρξε ουσιαστική ευρωπαϊκή συζήτηση παρά
μόνο κριτική, ισοπέδωση, εθνικιστικό παραλήρημα, διγλωσσία».
όταν τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση
ο ΔΗΣΥ υπήρξε το κόμμα που συνέβαλε ουσιαστικά στην εξυγίανση
της οικονομίας και πρωτοστάτησε
για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις
που είχε ανάγκη ο τόπος. Τώρα
είναι η στιγμή της αυτοκριτικής,
αλλά και μιας ουσιαστικής συζήτησης για όλα εκείνα που δεν έγιναν
και για όλα όσα πρέπει να γίνουν
για να ανοίξουμε τον ΔΗΣΥ στην
κοινωνία. Πρέπει να πείσουμε τους
πολίτες που απογοητεύσαμε ότι
ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη
μας, κάνουμε την αυτοκριτική μας
και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες δυναμώνουμε την παράταξη
μας. Στον χώρο που βρισκόμαστε
είναι σημαντικό να κάνεις παραδοχές για λάθη και παραλείψεις,
γιατί μόνο έτσι θωρακίζεις πολιτικές
και προχωράς μπροστά. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείς μια
φθίνουσα πορεία που θα σε οδηγήσει στο τέλμα.

«Θεωρώ ότι το κλειδί πρέπει να είναι η κριτική που θα ασκηθεί να είναι καλόπιστη και γι’ αυτό πρέπει να μείνει μακριά από προσωπικές ατζέντες».

Η οριζόντια ψηφοφορία
ανοίγει ορίζοντες
–Ποια νομίζετε ότι θα είναι η
επόμενη μέρα για τον ΔΗΣΥ;
–Ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να υπερβεί
την κρίση με συγκεκριμένο σχέδιο
και όραμα, με ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και όχι να
πάρουν, με συλλογικές αποφάσεις
και ξεκάθαρες θέσεις, σαφή κατεύθυνση και έμπρακτες πρωτοβουλίες και λύσεις, χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. Αυτό
απαιτεί εξάλλου η πολιτική κατεύθυνση που μας παρέδωσε ο







«Ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να
υπερβεί την κρίση χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος, όπως απαιτεί η πολιτική κατεύθυνση του αείμνηστου
Γλαύκου Κληρίδη».
αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης.
Ένας άνθρωπος που έβλεπε πολύ
πιο μακριά απ’ όλους και εξασφάλιζε μεγάλες νίκες για την πατρίδα
μας, εφαρμόζοντας στην πράξη
τον πατριωτικό ρεαλισμό, επιδιώκοντας το εφικτό όχι το ευκταίο.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λοιπόν, του Γλαύκου Κληρίδη θα
ανασυνταχθεί και είμαι βέβαιη
ότι θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις όποιες προκλήσεις. Και
εδώ είναι η ευθύνη όλων μας, μικρών, μεγάλων, έμπειρων, νέων,
όλων. Περήφανα να καθορίσουμε
το αύριο.
–Έχουν τελικά την πολιτική
ωριμότητα τα κόμματα να κα-

τανοήσουν τα μηνύματα που
άφησαν τα αποτελέσματα της
τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης;
–Θα το θέσω διαφορετικά. Αν
δεν επιδείξουν πολιτική ωριμότητα τα κόμματα να κατανοήσουν
τα μηνύματα που άφησαν ειδικά
τα αποτελέσματα της τελευταίας
εκλογικής αναμέτρησης είναι καταδικασμένα να αποτύχουν, είμαστε όλοι καταδικασμένοι να
αποτύχουμε και φυσικά αυτό θα
κριθεί εκ του αποτελέσματος.
–Θα πρέπει ίσως να τεθεί ξανά
θέμα οριζόντιας ψηφοφορίας;
–Βεβαίως! Πάντοτε πίστευα
στην οριζόντια ψηφοφορία πολύ
πριν ενταχθώ σε αυτό τον χώρο,
πόσο μάλλον τώρα που αντιλαμβάνομαι καλύτερα και ουσιαστικότερα κάποια πράγματα. Η οριζόντια ψηφοφορία ανοίγει ορίζοντες και επιλογές στους πολίτες
που δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή και πολύ απλά δίνει την ευκαιρία να κρίνονται και να επιλέγονται οι ικανότεροι και αντιπροσωπευτικότεροι απ’ όλους
τους κομματικούς χώρους, όπου
και να ανήκουν. Να αποδείξουμε,
λοιπόν, στην πράξη ότι δίνουμε
επιλογές στους πολίτες και επιλέγουμε τρόπους και μέσα που
θα τους φέρουν κοντά στα κέντρα
λήψης αποφάσεων Ένας τέτοιος
τρόπος είναι και η οριζόντια ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για συνεδριακή και πολιτική
απόφαση του ΔΗΣΥ. Οπότε, ναι,
ελπίζω ότι στην επόμενη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο θα εξασφαλιστεί και πλειοψηφία στην
Ολομέλεια της Βουλής.

«Αν δεν επιδείξουν πολιτική ωριμότητα τα κόμματα, να κατανοήσουν τα μηνύ-

ματα που άφησαν ειδικά τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν», υποδεικνύει η Αννίτα Δημητρίου.

Προφανώς έγιναν λάθη σε αυτή
την προεκλογική, σε μια αναμέτρηση που δεν υπήρξε ουσιαστική
ευρωπαϊκή συζήτηση παρά μόνο
κριτική, ισοπέδωση, εθνικιστικό
παραλήρημα, διγλωσσία. Δεν ακούστηκαν πολιτικές θέσεις, δεν πείστηκαν οι πολίτες για τη σημασία
των εκλογών, δεν ψήφισαν, δεν
ένιωσαν να βρίσκουν ανταπόκριση
στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, δεν πείστηκαν ότι εργαζόμαστε γι’ αυτά. Δεν μπορεί να
έχει περάσει το μήνυμα ότι όποιος
ασχολείται με την πολιτική αυτή
καθεαυτή είναι απάνθρωπος ή διεφθαρμένος.
Αυτό με προσβάλει προσωπικά
ως νέα πολιτικό που μπήκε στην
πολιτική για να δώσει και όχι για
να πάρει. Σε αυτή την πολιτική πιστεύω και επειδή σέβομαι και αγαπώ τους ανθρώπους στον πολιτικό
χώρο που ανήκω, θεωρώ ότι αυτή
η κρίση πρέπει να είναι η ευκαιρία
να διορθωθούν πολιτικές και συμπεριφορές για να αλλάξουμε προς
το καλύτερο.
–Μπορούμε να μιλούμε για ικανοποίηση από το αποτέλεσμα
και για πρωτιές, από τη στιγμή
που το 60% των ψηφοφόρων
επέλεξαν την αποχή;
–Σε καμία περίπτωση και η αποχή που ολοένα και αυξάνεται πρέπει
να μας ανησυχήσει πραγματικά,
ειδικά τώρα που κατά την άποψή
μου βρισκόμαστε σε οριακό σημείο.
Οι αριθμοί και τα ποσοστά είναι
σημαντικά για να φανερώσουν ένα

μόνο στοιχείο ότι έξι στους δέκα
πολίτες επέλεξαν να απέχουν από
τις εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι αναδεικνύεται η αδυναμία του
πολιτικού συστήματος γεγονός που
απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλες τις ηλικίες
και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Αυτό από μόνο του πρέπει να μας
ταρακουνήσει για ανασύνταξη πολιτικών, στρατηγικών θέσεων, αποφάσεων και συμπεριφορών. Άρα,
ένα το συμπέρασμα: οι πολίτες περιμένουν να αλλάξουμε, με άμεσες
και αποτελεσματικές πολιτικές, λύσεις και επιλογές απλές και ξεκάθαρες. Μεγάλο ζητούμενο; Η συνέπεια και η αξιοπιστία στα μεγάλα
θέματα: κυπριακό, οικονομία, μεταρρυθμίσεις.
–Συναγερμικά στελέχη έκαναν
λόγο για λάθη και άσκησαν έντονη κριτική στην ηγεσία του
κόμματος. Ποιο κλειδί θα πρέπει
το Πολιτικό Γραφείο αύριο να
χρησιμοποιήσει για να αποκωδικοποιήσει την όποια κρίση;
–Θα πω ότι κανείς δεν πάει για
πόλεμο. Πάμε για το καλό. Γι’ αυτό
θεωρώ ότι το κλειδί πρέπει να είναι
η κριτική που θα ασκηθεί να είναι
καλόπιστη και γι’ αυτό πρέπει να
μείνει μακριά από προσωπικές
ατζέντες. Έχοντας κατά νου πάντοτε ότι ο ΔΗΣΥ έρχεται από πολύ
μακριά και πρέπει να πάει μακριά.
Εμείς, πάνω απ’ όλα πρέπει να σεβόμαστε και να εφαρμόζουμε στην
πράξη τις αρχές και τις αξίες της
παράταξής μας.
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Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Στο ΔΗΚΟ δεν έχουμε θέμα «ταυτότητας»
Η Ελένη Θεοχάρους συνέβαλε στο εκλογικό αποτέλεσμα όπως κάθε αριστίνδην – Δεν με απασχολεί θέμα Προεδρίας της Βουλής
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Aδικείτε τους ψηφοφόρους, θεωρώντας
ότι «μαντρίζονται»
σε ένα κόμμα και
ενεργούν «τυφλά»
με βάση τις αποφάσεις
του κόμματος.
τα κόμματα και επηρέασαν με τον
δικό τους τρόπο το αποτέλεσμα.
Μιλώντας για την προεκλογική χαμηλών τόνων που τήρησε το ΔΗΚΟ
σε αντίθεση με τις προεδρικές
εκλογές, σημειώνει πως σε αντίθεση με τις προεδρικές όπου θέσεις
του γύρω από τη Νέα Στρατηγική
και τα ΜΕΔ δαιμονοποιήθηκαν σε
αυτή την εκλογική μάχη και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και
τα ΜΜΕ αντιμετώπισαν διαφορετικά το ΔΗΚΟ. «Δεν είναι η αλλαγή
των τόνων του δημόσιου διαλόγου,
αλλά η εξασθένηση της όποιας δυνατότητας του ΔΗΣΥ να μας επι-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Για πραγματική και όχι πλαστή νίκη
κάνει λόγο στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος παρά τις
ιδιαίτερα δύσκολες για το κόμμα
του Κέντρου συνθήκες. Κληθείς
να σχολιάσει αν το ποσοστό που
έλαβε θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο, δεδομένης και της συμμετοχής της αρχηγού ενός άλλου κόμματος στο ψηφοδέλτιο που στις
βουλευτικές του 2016 έλαβε 5,24%,
ο κ. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει
πως συγκρίνονται διαφορετικές
εκλογικές αναμετρήσεις. «Αδικείτε
τους ψηφοφόρους, θεωρώντας ότι
‘μαντρίζονται’ σε ένα κόμμα και
ενεργούν ‘τυφλά’ με βάση τις αποφάσεις του κόμματος. Όπως είπε
αριστίνδην υποψήφιο είχαν όλα

Απαλλαγμένο από όσα έβλαψαν το κόμμα και πλήγωσαν τον κόσμο μας στο παρελθόν, το Δημοκρατικό Κόμμα θέτει τις βάσεις για το μέλλον και τη μεγάλη πρό-

κληση των βουλευτικών εκλογών, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
κρίνει» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Μιλάει και για την παρουσία της
Δημοκρατικής Παράταξης στην
εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας πως δεν έχει ερωτηθεί από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη
συμμετοχή της στο Εθνικό Συμβούλιο.
–Έχετε χαρακτηρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ως νικηφόρο, ωστόσο, στο
ψηφοδέλτιό σας συμπεριλαμβανόταν η αρχηγός ενός άλλου
κόμματος (με εκλογική δύναμη
στις βουλευτικές εκλογές του
2016 το 5,24%). Τα ποσοστά δε-

δομένης και αυτής της παραμέτρου δεν θα έπρεπε να ήταν ψηλότερα; Δεν αποτελεί μία πλασματική νίκη;
–Πρόκειται για πραγματική νίκη
και όχι πλασματική, η οποία προκύπτει με σαφήνεια από τα μαθηματικά. Στις ευρωεκλογές του 2014
το Δημοκρατικό Κόμμα πήρε
10,83%, ενώ στις πρόσφατες ευρωεκλογές πήρε 13,8%. Δηλαδή,
αύξησε το ποσοστό του κατά 3%.
Μάλιστα, η αύξηση αυτή είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη από όλα τα
κόμματα και αντικατοπτρίζεται και
σε αύξηση του απόλυτου αριθμού

ψήφων. Από εκεί και πέρα, η αύξηση αυτή αποκτά και ιδιαίτερη
πολιτική σημασία, αν αναλογιστεί
κανείς τις συνθήκες μέσα στις οποίες έγιναν οι εκλογές. Αναφέρομαι,
όπως καταλαβαίνετε, στην έντονη
και τοξική –σε μεγάλο βαθμό– πόλωση που προκάλεσε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ, με συμβολή, στη συνέχεια και του ΑΚΕΛ,
στην αναπόφευκτη «αδιαφορία» –
να μου επιτραπεί ο όρος– των εν
δυνάμει ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος, λόγω της βεβαιότητας εκλογής ενός ευρωβουλευτή από το κόμμα μας και στην

ταυτόχρονη σκληρή μάχη για την
6η έδρα, ανάμεσα στην ΕΔΕΚ και
στο ΕΛΑΜ. Προφανώς, και η μεγάλη
αυτή αύξηση περιλαμβάνει και τη
συμβολή ψηφοφόρων του κινήματος Αλληλεγγύη, λόγω της συμμετοχής της φίλης Ελένης Θεοχάρους
στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού
Κόμματος. Όμως, ο συλλογισμός
της ερώτησής σας δεν ευσταθεί
για δύο λόγους: πρώτον, συγκρίνετε
εντελώς διαφορετικές εκλογικές
αναμετρήσεις, με πολύ διαφορετικά
διακυβεύματα και, δεύτερον, αδικείτε τους ψηφοφόρους, θεωρώντας
ότι «μαντρίζονται» σε ένα κόμμα

και ενεργούν «τυφλά» με βάση τις
αποφάσεις του κόμματος. Εξάλλου,
«αριστίνδην» υποψήφιους είχαν
σχεδόν όλα τα κόμματα και επηρέασαν ο καθένας με το δικό του
τρόπο, το αποτέλεσμα.
–Η Ελένη Θεοχάρους εξέφρασε
πάντως παράπονα την επομένη
των εκλογών ότι ο κομματικός
μηχανισμός –σε αντίθεση με το
τι συμφωνήθηκε μεταξύ των
δύο πλευρών– δούλεψε για άλλους υποψήφιους. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ σας προτού αποφασιστεί η ένταξή της στο ψηφοδέλτιο;
–Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος
αγκάλιασε την υποψηφιότητα και
της Ελένης Θεοχάρους, η οποία
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πάνω
μάλιστα από δύο εν ενεργεία βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, με μακρά παρουσία και δράση
στο κόμμα.
–Αναφέρεται από κύκλους της
Αλληλεγγύης πως το Κίνημα έφερε τουλάχιστον το 2% στο ΔΗΚΟ.
Το απορρίπτετε;
–Τα exit polls, που είναι και το
μόνο εργαλείο επιμέρους ανάλυσης
του εκλογικού σώματος, δείχνουν
την προέλευση, τις μετακινήσεις
και τις συσπειρώσεις των κομμάτων. Σίγουρα υπήρξε συμβολή και
των ψηφοφόρων του κινήματος
Αλληλεγγύη, για την οποία εκφράσαμε και εκφράζουμε την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες μας.
–Έχετε μιλήσει με την Ελένη
Θεοχάρους μετά το αποτέλεσμα;
Υπάρχει η πρόθεση περαιτέρω
συνεργασίας με την Αλληλεγγύη;
–Ασφαλώς και έχουμε μιλήσει,
τόσο σε συνάντηση όσο και τηλεφωνικώς. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο
σκέλος της ερώτησής σας, επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα και προεκλογικώς: ότι, δηλαδή, η συνεργασία αφορά τις ευρωεκλογές και
δεν έχει συζητηθεί κάτι περισσότερο. Φυσικά, εμείς θεωρούμε το
κίνημα Αλληλεγγύη ως εν δυνάμει
συνεργάτες, καθώς μας ενώνουν
κοινές πολιτικές θέσεις και οράματα.

Δαιμονοποιηθήκαμε στις προεδρικές

Δεν ρωτηθήκαμε για ΔΗΠΑ στο Εθνικό

–Προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι σε αυτή την προεκλογική, αντίθετα με τις προεδρικές
εκλογές, κινηθήκατε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους. Πού
οφείλεται;
–Συγκρίνετε δύο εντελώς διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, με εντελώς διαφορετικά δεδομένα, διλήμματα και διακυβεύματα, αλλά και ένταση. Πολύ διαφορετική είναι η διεκδίκηση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας και
πολύ διαφορετική είναι η διεκδίκηση εδρών για το Ευρωκοινοβούλιο. Άλλωστε, αυτός είναι και
ο λόγος που συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές είναι
κατά πολύ μικρότερη σε σύγκριση
με τις προεδρικές εκλογές. Όμως,
υπάρχει ακόμη μία παράμετρος:
οι χαμηλοί τόνοι, στους οποίους
αναφερθήκατε, αφορούν και τον
τρόπο με τον οποίο οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τα
ΜΜΕ, αντιμετώπιζαν εμάς. Πράγμα που δεν συνέβη στις προεδρικές εκλογές. Θα θυμίσω, για παράδειγμα, την άδικη «δαιμονοποίηση» της Νέας Στρατηγικής
και σχεδόν όλων των άλλων προεκλογικών μας προτάσεων, την
περίοδο των προεδρικών εκλογών. Μια «δαιμονοποίηση» που
πλέον δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τεκμηριωθεί, από τη στιγμή
που όλες οι προβλέψεις και εκτιμήσεις μας επιβεβαιώθηκαν και
από τη στιγμή που αναγνωρίζεται
ευρέως, πλέον, ότι η Νέα Στρατηγική είναι η μόνη ρεαλιστική
επιλογή. Άλλωστε, μέτρα της Νέας
Στρατηγικής μας, είναι που υποχρεώθηκε, έστω καθυστερημένα
και αποσπασματικά, να εφαρμόσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη

–Λέγατε πως η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα αγγίξει το ΔΗΚΟ.
Το ποσοστό της –δεδομένης και
της σύντομης πορείας της– δεν
θεωρείται αμελητέο. Σας ανησυχεί
δεδομένου ότι αποτελείται κυρίως
από διαγραφέντα στελέχη;
–Τα πρόσωπα που ορθώς διεγράφησαν από το Δημοκρατικό
Κόμμα και έφτιαξαν τη ΔΗΠΑ είχαν
ήδη πολεμήσει και ζημιώσει το Δημοκρατικό Κόμμα και έχουν πληγώσει τον κόσμο του σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που
διαγράφηκαν. Από κει και πέρα,
στη δημοκρατία υπάρχει χώρος
για όλους και όλοι κρινόμαστε από
την πολιτική δράση που αναπτύσσουμε, καθώς και τα κίνητρά μας.
Το Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίζει,
ακόμα πιο ενισχυμένο, με καθαρές
θέσεις και σύγχρονες προτάσεις,
με συνέπεια και αξιοπιστία, να δίνει
ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.
–Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
ζήτησε τη συγκατάθεσή σας ή
έστω την άποψή σας για τη συμμετοχή της ΔΗΠΑ στο Εθνικό;
–Όχι.
–Μετά και το εκλογικό αποτέ-

Δεν υπήρχε συγκεκριμένο πολιτικό θέμα
[στον προεκλογικό],
αλλά μόνο καβγάς,
επί των ερειπίων της
αποτυχημένης κοινής
πολιτικής των δύο κομμάτων στο Κυπριακό.
μετά τις πρόσφατες νέες τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ. Άλλο παράδειγμα διαφορετικής αντιμετώπισης των άλλων
προς εμάς, είναι το θέμα των ΜΕΔ
ή του Συνεργατισμού. Πριν από
τις προεδρικές εκλογές, ο ΔΗΣΥ
μάς χλεύαζε και μας ειρωνευόταν,
διαφημίζοντας το ανύπαρκτο
«success story». Πλέον, αναγνωρίζει και ο ΔΗΣΥ και όλοι ότι τα
ΜΕΔ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας
και κοινωνίας, ενώ, ο Συνεργατισμός κατέρρευσε με αποκλειστική και αποδεδειγμένη ευθύνη
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Άρα, αυτό
που στην πραγματικότητα συμβαίνει δεν είναι η αλλαγή των τόνων του δημόσιου διαλόγου, αλλά
η εξασθένηση της όποιας δυνατότητας του ΔΗΣΥ να μας επικρίνει.
–Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής ψέγατε την υψηλών
τόνων αντιπαράθεση μεταξύ
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ακολουθήσατε

κι εσείς βεβαίως προεκλογική
υψηλών τόνων στις προεδρικές
εκλογές. Τελικά τέτοιου είδους
εκστρατείες απομακρύνουν
τους πολίτες από την κάλπη;
–Οι υψηλοί τόνοι στον καβγά
των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ διαφέρουν πολύ από τους υψηλούς
τόνους προβολής και ανάδειξης
των προτάσεών μας. Θυμίζω, ότι
εμείς μιλούσαμε σε ψηλούς τόνους
στην προσπάθειά μας να προβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις,
όπως ήταν η Νέα Στρατηγική και
η πρότασή μας για αποκατάσταση
της μεσαίας τάξης και ανάπτυξη
της πραγματικής οικονομίας. Αντίθετα, θυμάται κανείς σήμερα
για ποιο πολιτικό θέμα αντάλλαζαν
καθημερινά επίθετα και χαρακτηρισμούς οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και
του ΑΚΕΛ; Όχι. Γιατί ακριβώς δεν
υπήρχε συγκεκριμένο πολιτικό
θέμα αλλά μόνο καβγάς, επί των
ερειπίων της αποτυχημένης κοινής
πολιτικής των δύο αυτών κομμάτων στο Κυπριακό, με μόνο στόχο
να χωρίσουν τον λαό στους «μπλε»
στους «κόκκινους», με την ελπίδα
να συσπειρώσουν το κομματικό
ακροατήριό τους.

Ο μηχανισμός δούλεψε μόνο για το κόμμα
–Βάσει του κομματικού ρεπορτάζ, όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως δούλεψαν
παρασκηνιακά για κάποιον υποψήφιο. Στην περίπτωση του ΔΗΚΟ φημολογείται
πως ο εκλεκτός ήταν ο Μαρίνος Μουσιούττας. Πού οφείλεται; Η μη εκλογή
του τι μήνυμα στέλνει για τη δύναμη του κομματικού μηχανισμού των
κομμάτων;

–Ο κομματικός μηχανισμός δούλεψε, και μάλιστα πολύ σκληρά, μόνο για
τη νίκη του κόμματος. Τα στελέχη του κομματικού μηχανισμού αυτό τον
στόχο είχαν και μάλιστα στο πολύ δύσκολο και αντίξοο –από πλευράς ενδιαφέροντος– περιβάλλον των ευρωεκλογών. Άρα, σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, ο κομματικός μηχανισμός πέτυχε τον σκοπό του.

Τα πρόσωπα που ορθώς
διεγράφησαν και έφτιαξαν τη ΔΗΠΑ είχαν ήδη
πολεμήσει και ζημιώσει
το ΔΗΚΟ και έχουν
πληγώσει τον κόσμο του
σε προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις.
λεσμα των ευρωεκλογών ξεκίνησε μία έντονη συζήτηση του
κάθε ακροατηρίου για την ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα των
κομμάτων και ιδιαίτερα του ΔΗΣΥ. Να αναμένουμε κάτι παρόμοιο και στο ΔΗΚΟ ή έχει ήδη
ξεκαθαρίσει την ταυτότητά του;
–Ως Δημοκρατικό Κόμμα δεν αντιμετωπίζουμε θέμα «ταυτότητας».
Είμαστε το μεγάλο κεντρώο κόμμα
της Κύπρου, εδώ και 43 χρόνια, και
πολιτευόμαστε με βάση τις διαχρονικές αρχές του κόμματος, προβάλλοντας καθαρές θέσεις και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.
Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας, στα χρόνια που οι ιστορικοί
ηγέτες μας κυβέρνησαν τον τόπο
και με αυτά τα θεμέλια, αλλά και
την αποδεδειγμένα ορθότητα των
θέσεων και των επιλογών μας, δίνουμε ελπίδα και προοπτική για το
μέλλον, με ειλικρίνεια, συνέπεια και
αξιοπιστία.
–Το εκλογικό αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών τι μήνυμα στέλνει

στο ΔΗΚΟ; Συνδέεται με τις βουλευτικές εκλογές του 2021;
–Στέλνει το μήνυμα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί να έχει
μια ακόμα πιο πετυχημένη και
ανοδική πορεία στο μέλλον. Ενισχυμένο πολιτικά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δικαιωμένο από την ορθότητα των εκτιμήσεων και των θέσεών του, ενωμένο και δυνατό, αλλά και απαλλαγμένο από όσα έβλαψαν το κόμμα και πλήγωσαν τον κόσμο μας
στο παρελθόν, το Δημοκρατικό
Κόμμα θέτει τις βάσεις για το μέλλον και τη μεγάλη πρόκληση των
βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν σε δύο χρόνια. Με σεμνότητα, αλλά και σεβασμό απέναντι
στο σύνολο της κοινωνίας, σας
διαβεβαιώνω ότι τόσο εγώ προσωπικώς, όσο και το σύνολο του
στελεχιακού δυναμικού του κόμματος, είμαστε αποφασισμένοι να
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο
την καθημερινή δράση μας, να
διορθώσουμε κενά ή παραλείψεις
που υπάρχουν, να προσεγγίσουμε
και να ακούσουμε με μεγαλύτερη
προσοχή τους πολίτες, τόσο τους
συμμετέχοντες όσο και τους απέχοντες, και να εργαστούμε συλλογικά για αυτό που ζητάει ο κόσμος: λύση των προβλημάτων και
βελτίωση της ποιότητας ζωής της
κοινωνίας, με έμφαση στις αδύναμες ομάδες του λαού.
–Αν και μας χωρίζουν δύο χρόνια
από τις επόμενες εκλογές, έχει
ήδη ενταθεί η φημολογία που
σας θέλει να βλέπετε θετικά την
Προεδρία της Βουλής. Είναι κάτι
που σας ενδιαφέρει;
–Δεν με έχει απασχολήσει αυτό
το ζήτημα και ούτε με απασχολεί
αυτή τη στιγμή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ανοιχτή αντιπαράθεση Αιγύπτου-Τουρκίας
Κάιρο και Αγκυρα ανταγωνίζονται σε πολλά επίπεδα, επηρεάζοντας τις στρατιωτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι σχέσεις Αιγύπτου και Τουρκίας
παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο
στο πεδίο του εμπορίου, με τις
εξαγωγές της πρώτης στην Τουρκία
να έχουν αυξηθεί κατά 9,7 τοις
εκατό το 2018, αντιστοιχώντας σε
2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση
με 1,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2017.
Από την άλλη στα πεδία της διπλωματίας, της ενέργειας και των
στρατιωτικών ισορροπιών στην
Ανατολική Μεσόγειο, ο ανταγωνισμός των δύο χωρών κορυφώνεται με τους αναλυτές να ανησυχούν για το ενδεχόμενο ακόμη και
ανοικτής ναυτικής αναμέτρησης
το επόμενο διάστημα. Οι Αίγυπτος
και Τουρκία, εκτός από την υποστήριξη που παρέχει η Άγκυρα
στο Κίνημα των Αδελφών Μουσουλμάνων, που η διακυβέρνηση
Αλ Σίσι έθεσε τέλος το 2013, έρχονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση
στο ενεργειακό πεδίο και σε ό,τι
αφορά τις αναδυόμενες στρατιωτικές ισορροπίες στην Ανατολική
Μεσόγειο στα ανοιχτά της Κύπρου.

Η κρίση της Λιβύης
Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες,
Αιγύπτιοι αξιωματούχοι και αναλυτές προειδοποίησαν ότι η αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική
συμμετοχή στην κρίση της Λιβύης
ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει
τη Βόρεια Αφρική, δίνοντας παράταση στη λιβυκή σύγκρουση
και βλάπτοντας την εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου. «Η Τουρκία εντείνει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς τις πολιτοφυλακές
που ελέγχουν την Τρίπολη», είχε
δηλώσει παλαιότερα ο Αχμέτ ΑλΚουγουέσνι, πρώην σύμβουλος
του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτε-








Εύθραυστες σχέσεις

Η Τουρκία θεωρεί τη διαμάχη σχετικά με τα σύνορα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
ρικών. Ο δε αιγυπτιακός Τύπος
προσθέτει ότι η Τουρκία διευκολύνει αυτές τις μετακινήσεις και
στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό
στην Τρίπολη. Αιγυπτιακές πηγές,
επίσης, υπενθυμίζουν ότι πριν από
λίγο καιρό η Ελληνική Ακτοφυλακή
συνέλαβε πλοίο, με σημαία Τανζανίας, που είχε φορτωθεί στα
τουρκικά λιμάνια της Μερσίνης
και της Αλεξανδρέττας και το οποίο
κατευθυνόταν προς τη Λιβύη και
μετέφερε χημικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή εκρηκτικών.
Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι
το «εμπόριο» ανάμεσα στην Τουρκία και στην Λιβύη δεν αφορά αποκλειστικά όπλα και τζιχαντιστές,
αλλά περιλαμβάνει ναρκωτικά και
εμπόριο λευκής σάρκας.

Η μεγάλη αναμέτρηση
«Η Ανατολική Μεσόγειος θερμαίνεται. Η απόφαση της Τουρκίας
να προχωρήσει σε ξεχωριστή γεώτρηση τις ακτές της Νότιας Κύπρου επέστησε για άλλη μια φορά
την προσοχή στην ασταθή περιοχή, και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί
και χώρες, συμπεριλαμβανομένων
των Ηνωμένων Πολιτειών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποίησαν την Τουρκία για τις επιπτώσεις των νέων κινήσεων», προειδοποιεί ο Τούρκος αναλυτής Σαλίμ

Στην Άγκυρα οι εκτιμήσεις των δι-

EPA/KHALED ELFIQI

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σημείο καμπής για ολόκληρη την περιοχή η επικείμενη συμφωνία Αιγύπτου –Ελλάδας για την οριοθέτηση των ΑΟΖ.

Η Τουρκία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Καχραμάν. Ο Τούρκος αναλυτής
τοποθετεί στην «καρδιά» αυτών
των εξελίξεων την ανοιχτή αντιπαράθεση της Αιγύπτου και της
Τουρκίας, σημειώνοντας: «Στις 4
Μαΐου, η Αίγυπτος προειδοποίησε
την Τουρκία να μην ξεκινήσει γεωτρήσεις κοντά στη Νότια Κύπρο,
αναφέροντας ότι μια τέτοιου είδους
κίνηση θα επηρεάσει την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε το ερώτημα, αν οι δύο
σημαντικές αυτές μουσουλμανικές
χώρες θα μπορούσαν μελλοντικά
να έρθουν σε αντιπαράθεση στην
Ανατολική Μεσόγειο».
Στην Άγκυρα οι προσεκτικοί
αναλυτές θεωρούν ότι το ερώτημα
που θέτει ο κ. Καχραμάν είναι σημαντικό και επίκαιρο, όσο ποτέ.

Και αυτό διότι στην αντιπαράθεση
του Αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι
με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι πηγάζει
κυρίως από ιδεολογικές διαφορές,
η διαμάχη σχετικά με τα σύνορα
της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην
Ανατολική Μεσόγειο ξεχωρίζει ως
ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ
σοβαρό θέμα. Η Τουρκία το θεωρεί
ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
Μελλοντικά η Κύπρος σκοπεύει
να εξάγει φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά που διψάει για
ενέργεια μέσω της Αιγύπτου και
αυτό θα παρείχε στην Ε.Ε., η οποία
υπέγραψε συμφωνία με την Αίγυπτο για στρατηγική συνεργασία
στον τομέα της ενέργειας τον Απρίλιο του 2018, μακροπρόθεσμη
εναλλακτική λύση για το ρωσικό

αέριο. Η Τουρκία προσεγγίζει με
εχθρικές διαθέσεις αυτό το σχέδιο,
εφόσον αποκλείει τον μελλοντικό
της ρόλο, αλλά και των Τ/κ στον
νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Την ίδια ακριβώς στιγμή, η
Αίγυπτος, βρίσκεται στη διαδικασία
εκσυγχρονισμού των ναυτικών
και αεροπορικών της δυνάμεων
με δυτικά και ρωσικά πλοία υψηλής
τεχνολογίας, αεροσκάφη και όπλα.
Εγκαινιάζει, επίσης, νέες ναυτικές
βάσεις και αρχηγεία.
Αιγυπτιακές αναλύσεις, τις οποίες μελετά με μεγάλη προσοχή η
Άγκυρα, θεωρούν ότι η Αίγυπτος
επιδιώκει τον έλεγχο των ζωνών
θαλάσσιας δικαιοδοσίας για την
προστασία των ακτών της και την
εξασφάλιση αποκλειστικών πηγών
ενέργειας.

πλωματών και εκπροσώπων του
επιτελείου του στρατού καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε περίπτωση που μια από τις χώρες
αυτές αντιμετωπίσει μελλοντικά
οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή,
οι άλλες χώρες της συμμαχίας θα
εμπλακούν αυτομάτως στη διένεξη, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια ή οποιαδήποτε αναγκαία
μορφή στήριξης. «Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου
ξεχωρίζει ο παράγοντας της Ε.Ε.,
ο που απομακρύνει τον κίνδυνο
του πολέμου. Ωστόσο, το ίδιο δεν
μπορεί να ειπωθεί στην περίπτωση της Αιγύπτου, η οποία εκλαμβάνεται ως εχθρική δύναμη σε
όλα τα νέα σχέδια του τουρκικού
στρατού», προειδοποιούν οι τουρκικές πηγές. «Επί του παρόντος, η
πιθανότητα σύγκρουσης Τουρκίας-Αιγύπτου φαίνεται χαμηλή»,
τονίζει ο κ. Καχραμάν, ο οποίος
καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:
«Ωστόσο, το πιο πιθανό σημείο
καμπής για τις εύθραυστες σχέσεις των δύο χωρών θα είναι η
συμφωνία οριοθέτησης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, για την οποία
το τελευταίο διάστημα διεξάγονται εντατικές διαβουλεύσεις. Εάν
η Αίγυπτος συμφωνήσει να αποδεχθεί την ΑΟΖ που διεκδικεί η
Ελλάδα, και η οποία περιλαμβάνει
νησιά όπως το Καστελόριζο και
την Κρήτη, αυτό θα σήμαινε ότι το
Κάιρο δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία της Τουρκίας σε μεγάλες
περιοχές. Τότε, λοιπόν, όλα τα σενάρια θα μπορούσαν να τεθούν
επί τάπητος».
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Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Από τις κελεμπίες
και τις εικασίες
στο κυπριακό Φ.Α.
Ανεκπλήρωτες παραμένουν οι προσδοκίες
έξι χρόνια μετά το άναμμα της φλόγας στο «Αφροδίτη»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η συμφωνία αναθεώρησης όρων
του Συμβολαίου Αναλογικού Καταμερισμού του κοιτάσματος
«Αφροδίτη», μεταξύ άλλων παρατείνει για άλλα έξι χρόνια την ημερομηνία έναρξης παραγωγής Φ.Α.
Μία συμφωνία που υπογράφηκε
το 2008, επί διακυβέρνησης Χριστόφια και διαχειρίστηκε η παρούσα κυβέρνηση. Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κοίτασμα που
ανακαλύφθηκε στην κυπριακή
ΑΟΖ, άρχισε στις 10 Σεπτεμβρίου
2013 ημερομηνία κατά την οποία,
η φλόγα που άναψε πάνω από την
πλωτή εξέδρα, φάνταζε εν μέσω
οικονομικής κρίσης ως «Μάνα εξ
ουρανού».
Οι εικόνες της καύσης Φ.Α., πάνω από την εξέδρα γεώτρησης,
προκάλεσαν ντελίριο ενθουσιασμού, υπερβολές, αλλά το κυριότερο
κατέδειξαν την εσωστρέφεια σε
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Όπως και στην περίπτωση της
πρώτης ανακοίνωσης για κοιτάσματα Φ.Α. από τον Νίκο Ρολάνδη,
έτσι και τότε προκλήθηκαν τεράστιες προσδοκίες για μετατροπή
της Κύπρου, σε Εμιράτο της Ανατολικής Μεσογείου και των κατοίκων της σε «Άραβες» με κελεμπίες
και τουρμπάνια. Από την ημέρα
εκείνη έχουν περάσει 6 χρόνια, η
φλόγα έσβησε και αν δεχθούμε τα
νέα χρονοδιαγράμματα θα ανάψει
και πάλι, μετά από έξι χρόνια. Με
μοναδικό δεδομένο τον παράγοντα
πραγματικότητα είναι εύλογα τα
ερωτήματα και οι προβληματισμοί
για τους λόγους που τα 11 χρόνια,
από τότε που δόθηκε η πρώτη άδεια

Η

δεν ήταν αρκετά για να ξεκινήσει
η παραγωγή Φ.Α. Την ώρα μάλιστα
που το γειτονικό κοίτασμα «Ζορ»
ανακαλύφθηκε το 2015, τρία χρόνια
μετά το τεμάχιο12, και η παραγωγής
Φ.Α. ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του
2018, τρία χρόνια μετά την ανακάλυψή του.

Γεφύρι της Άρτας
Από το 2013, όταν επιβεβαιώθηκε
η ύπαρξη κοιτάσματος 4,5tcf, η καταληκτική ημερομηνία έναρξης παραγωγής ήταν το 2019. Σε παρουσίαση που είχε γίνει από το Υπουργείο Ενέργειας, στις 6 Ιουνίου 2013
ο «Οδικός Χάρτης» προέβλεπε πως
η επενδυτική απόφαση θα είχε ληφθεί το 2015, ο εφοδιασμός της εσωτερικής αγοράς με ΦΑ, από τεμάχιο
12, το πρώτο τρίμηνο του 2018 και
η εξαγωγή υγροποιημένου ΦΑ (LNG),
το πρώτο τρίμηνο του 2019. «Οδικός
Χάρτης» που παρέμεινε στα χαρτιά
και στα τρία ζητήματα.

Οι λόγοι
Η καθυστέρηση που παρατηρείται στο κομμάτι εμπορικής εκμετάλλευσης, προκάλεσε και προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις με
τη κυβέρνηση να επικρίνεται από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αναζητώντας αν οι λόγοι εμπεριέχουν ζητήματα πολιτικής υφής ή
έχουν να κάνουν με τις εταιρείες
που διαχειρίζονται το κοίτασμα,
τα στοιχεία δείχνουν ένα μείγμα
παραγόντων που έχουν οδηγήσει
στη σημερινή κατάσταση. Η πρόσφατη συμφωνία αλλαγών επί του
Συμβολαίου Αναλογικού Καταμερισμού, με τη συμπερίληψη χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και ποινών

για ανάπτυξη του κοιτάσματος, καταδεικνύει πως στο αρχικό συμβόλαιο δεν υπήρχαν συγκεκριμένες
πρόνοιες κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για το αρχικό συμβόλαιο
που υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Το δεύτερο εύλογο
ερώτημα είναι γιατί στην πρώτη
πενταετίας της η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν έθεσε θέμα διόρθωσης του αναλογικού συμβολαίου,
προκειμένου να τρέξει το όλο έργο.
Μια εύλογη απάντηση που μπορεί
να δοθεί είναι η αποφυγή να τεθούν
ζητήματα, από πλευράς εταιρειών,
αναθεώρησης των οικονομικών
όρων της υφιστάμενης σύμβασης.
Κάτι που έγινε τέλη του 2017, με
τις δύο πλευρές να κάθονται στο
ίδιο τραπέζι αρχές Σεπτεμβρίου
του 2018. Διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία αλλαγής των
ποσοστών επί του κοιτάσματος,
αλλά και ορισμό χρονικών ορίων
(2024-2025) έναρξης παραγωγής
του έργου.

Φ.Α. – Κυπριακό
Η περίπτωση του «Αφροδίτη»,
όπου οι ρυθμοί μετεξέλιξης του έργου έχουν αποδειχθεί νωχελικοί
δεν είναι η μοναδική. Με μια πρόχειρη ματιά και σε άλλα τεμάχια
της κυπριακής ΑΟΖ, όπου οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις έχουν δείξει τον εντοπισμό κοιτασμάτων,
τα βήματα που γίνονται και εκεί
είναι αργά. Μια τέτοια περίπτωση
είναι του τεμαχίου 6, όπου τον Φεβρουάριο του 2018 υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο, μέχρι
σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί από
πλευράς κοινοπραξίας η πραγματοποίηση επιβεβαιωτικής γεώτρη-

Το άναμμα της φλόγας και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δημιούργησαν την ψευδαίσθηση πως η Κύπρος, εν μέσω οικονομικής κρίσης τότε, θα χρησιμοποιούσε το κοίτασμα που εντοπίσθηκε για να ξεπεράσει τους σκοπέλους κάτι που
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
σης. Η εικόνα αυτή έχει δημιουργήσει παρενέργειες σε πολιτικό
επίπεδο, συνδέοντας τα ενεργειακά
με τις συνομιλίες στο Κυπριακό.
Η κυβέρνηση παρουσιάζεται να
ροκανίζει τον χρόνο στο ζητούμενο
που είναι η έναρξη παραγωγής
Φ.Α., χρησιμοποιώντας τα οικονομικά οφέλη ως ένα εργαλείο πίεσης
προς την τ/κ πλευρά. Απόψεις που
εντάθηκαν μετά την αποχώρηση

του πρόεδρου της Δημοκρατίας
από τις συνομιλίες στις 07/10/2014,
λόγω των προκλήσεων της Τουρκίας με το «Μπαρμπαρός».

Φ.Α. – Τουρκία
Ο παράγοντας Τουρκία είναι επίσης ένας λόγος στον οποίο αποδίδονται οι καθυστερήσεις που καταγράφονται. Επί του προκειμένου,
χαρακτηριστική ήταν η στιχομυθία

του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη
με τον Νίκο Ρολάνδη, όταν ο τότε
υπουργός Εμπορίου επέστρεψε από
το Κάιρο όπου υπέγραψε την πρώτη
συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ.
Όπως μας είχε εκμυστηρευτεί ο βετεράνος πολιτικός, ο αείμνηστος
Κληρίδης του είπε τότε. «Ωραία,
Νίκο, η συμφωνία. Να τη βάλεις
στο χρηματοκιβώτιο και να τη βγάλουμε όταν θα λυθεί το Κυπριακό».

ΑΡΘΡΟ / Του Δρα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Με την πλάτη στον τοίχο

Ανάπτυξη του «Αφροδίτη»

κατάληξη της αναδιαπραγμάτευσης ανάμεσα στη
Λευκωσία και την κοινοπραξία των εταιριών που ελέγχουν τα δικαιώματα εξερεύνησης/εκμετάλλευσης του πεδίου
«Αφροδίτη», αποτελεί μια ευοίωνη
εξέλιξη. Η αναδιαπραγμάτευση
του αρχικού συμβολαίου Κατανομής Παραγωγής του 2008 είχε
καταστεί μονόδρομος από τη
στιγμή που τα προβλεπόμενα
από το ίδιο χρονοδιαγράμματα
δεν είχαν τηρηθεί. Από τη στιγμή
που το κοίτασμα ανακηρύχθηκε
εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το 2014
δεν σημειώθηκε καμία ουσιώδης
πρόοδος.
Από το 2014 έως και την παρεμπόδιση της γεώτρησης της
ΕΝΙ στο στόχο «Σουπιά» τον Φεβρουάριο του 2018 ο χρόνος έδειχνε να είχε σταματήσει… την
ώρα που οι Noble & Delek έδιναν
προτεραιότητα στην ανάπτυξη
του πεδίου «Λεβιάθαν», το οποίο
αναμένεται να ξεκινήσει εξαγωγές προς την Αίγυπτο μέσα στις
επόμενες εβδομάδες. Κατά παραδοχή του κ. Λακκοτρύπη, οι
εταιρίες της κοινοπραξίας «Αφροδίτη», δηλαδή η Noble, η Delek
και (από τις αρχές του 2016) η
Shell, είχαν ζητήσει την αναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας του 2008 από το 2016. Η
κυβέρνηση επέλεξε να κωφεύσει,
εκτιμώντας ενδεχομένως ότι ο
χρόνος ήταν με το μέρος της.
Ίσως να φοβήθηκε ότι το άνοιγμα
του συμβολαίου θα μειώσει τα
θεωρητικά ποσοστά κέρδους του
αρχικού συμβολαίου. Το συμβόλαιο του 2008 προέβλεπε ένα
σταθερό ποσοστό κερδών για τη
Λευκωσία της τάξης του 62%.
Πλέον κατά παραδοχή της κυ-

βέρνησης τα ποσοστά αυτά μειώνονται σε ένα μεταβαλλόμενο
ποσοστό της τάξης του 57% επί
του συνόλου των προβλεπόμενων
καθαρών κερδών σε βάθος χρόνου 18 ετών, που είναι και η εκτιμώμενη παραγωγική «ζωή» του
πεδίου. Δεν είναι αυτό, ωστόσο,
το πιο κρίσιμο ζητούμενο. Και
το 62% του συμβολαίου του 2008
και το 57% του νέου συμβολαίου
που θα υπογραφεί τον Ιούλιο του
2019, όπως και η απώλεια θεωρητικών εισοδημάτων που αγγίζουν το 1 δισ. σε βάθος 18ετών,
αποτελούν προβολές που βασίζονται σε ορισμένες μεταβλητές
παραδοχές.
Το κρίσιμο ζητούμενο είναι
να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και να γίνεται σεβαστή η
ανάγκη εκτέλεσης του συμβολαίου, ειδικά όταν το χρονικό περιθώριο εμπορικής αξιοποίησης
του κοιτάσματος είναι πλέον ιδιαιτέρως περιορισμένο. Η κυβέρνηση γνώριζε ότι το συμβόλαιο
του 2008 είχε πληθώρα προβληματικών σημείων που έδινε τη
δυνατότητα στις εταιρίες να παραβιάζουν τις ποινικές ρήτρες
μη-εκτέλεσης κρίσιμων πτυχών
του συμβολαίου που σχετίζονταν
π.χ. με την εκτέλεση μιας δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης
και την κατάθεση της τελικής
τεχνικής μελέτης υλοποίησης
του έργου FEED. Αυτό που αλλάζει με το νέο συμβόλαιο είναι
ότι μπαίνουν σαφή δεσμευτικά
χρονοδιαγράμματα που εάν δεν
τηρηθούν από την πλευρά της
κοινοπραξίας, η κυβέρνηση θα
έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει
τον έλεγχο του πεδίου, ακυρώνοντας, άνευ αποζημίωσης προς
την κοινοπραξία, την άδεια εκ-

μετάλλευσης που θα εκδώσει
ταυτόχρονα με την υπογραφή
του νέου συμβολαίου. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι η «μακαριότητα» της τριετίας 20142017 και η αποφυγή αναδιαπραγμάτευσης μεταθέτουν δυνητικά
την έναρξη παραγωγής προς τα
τέλη της επόμενης δεκαετίας και
όχι υποχρεωτικά το 2024-2025,
όπως λέγεται, καθώς από τη λήψη
της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (ΤΕΑ) θα χρειαστούν τουλάχιστον 3-3,5 χρόνια για την
έναρξη της παραγωγής. Σύμφωνα
με το νέο συμβόλαιο η εταιρία
υποχρεούται να λάβει την ΤΕΑ
το αργότερο μέσα σε 4+2 έτη
από την έναρξη της άδειας εκμετάλλευσης που θα υπογραφεί
το 2019, δηλαδή έως το 20232025.
Μπορεί η κυβέρνηση να επιθυμεί τη λήψη του FID το β΄ εξάμηνο του 2022, αλλά έχει δώσει
τη δυνατότητα στην κοινοπραξία
να το «τραβήξει» κατά πολύ περισσότερο εάν το επιδιώξει, δεδομένου ότι η β΄ φάση του πεδίου
«Λεβιάθαν» θα είναι σε παραγωγή
περί το 2024-2025 και θα επιδιώξει
να πάει πρώτη στο τερματικό
του Ίντκου περιορίζοντας τις κυπριακές εξαγωγές.
Εάν στη χειρότερη για εμάς
περίπτωση η FID ληφθεί το 2025
τότε η έναρξη παραγωγής μετατίθεται για το 2028! Εάν κανείς
θεωρεί ότι οι Αιγύπτιοι αγοραστές
μας θα μας περιμένουν μέχρι
τότε, τότε μάλλον πλανάται πλάνην οικτράν.

Ο δρ Θεόδωρος Τσακίρης είναι επίκουρος καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
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χει τελικά επιτευχθεί νέα συμφωνία μεταξύ της κοινοπραξίας εταιρειών και της κυβέρνησης για τον καταμερισμό κερδών
από την ανάπτυξη του κοιτάσματος
«Αφροδίτη». Βάσει δημοσιευμάτων,
το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας
είναι ότι το μερίδιο κέρδους της Κύπρου θα πέσει στα 57% όταν η τιμή
πετρελαίου θα είναι $70/βαρέλι.
Στην υφιστάμενη συμφωνία ο καταμερισμός είναι 62%:38% προς
όφελος Κύπρου. Με άλλα λόγια, η
Κύπρος δέχτηκε μερίδιο κέρδους
της να μεταφερθεί στην κοινοπραξία, χωρίς σημαντική ανταπόδοση,
εκτός από την υπόσχεση ότι η ανάπτυξη του έργου θα προχωρήσει
άμεσα. Αυτό όμως είναι και προς το
συμφέρον της κοινοπραξίας, ούτως
ή άλλως.
Πολλά έχουν ειπωθεί για το γεγονός ότι στη νέα συμφωνία το μερίδιο κέρδους της Κύπρου θα αυξάνεται όταν η τιμή του αργού πετρελαίου ανεβαίνει. Ωστόσο, οι πιθανότητες ότι αυτό θα συμβεί στο
μέλλον είναι πολύ χαμηλές. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναμένουν
ότι η τιμή του πετρελαίου θα κυμαίνεται γύρω στα $60-70/βαρέλι.
Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον
οποίο η κοινοπραξία ήταν τόσο ανυπόμονη να αυξήσει το μερίδιό της
από 38% που είναι στην αρχική συμφωνία. Είχα εισηγηθεί σε προηγούμενα άρθρα ότι η Κύπρος θα έπρεπε
να είχε απαιτήσει σαν αντάλλαγμα
σε αυτή την υποχώρηση, την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού, μικρής διαμέτρου για να μεταφέρει
Φ.Α. στην Κύπρο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πιθανή τιμή
παράδοσης αυτού του Φ.Α. στην
ΑΗΚ θα μπορούσε να είναι περίπου
$6/mmBTU (ανά χίλια κυβικά πόδια),
πράγμα που θα οδηγούσε σίγουρα

σε σημαντική μείωση της τιμής ηλεκτρισμού στον κύπριο καταναλωτή
–μέχρι και 25%. Κάτι που δεν έχει
γίνει και η ευκαιρία ίσως χαθεί. Αντ’
αυτού, η Κύπρος προχωρά στην εισαγωγή ΥΦΑ, σε κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσια τιμή στην ΑΗΚ κατά
την περίοδο έως το 2030, γεγονός
που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις της ήδη πολύ υψηλής τιμής
ηλεκτρισμού. Ο αγωγός, όμως, είναι
ακόμη εφικτός, αν η Κύπρος τον
προωθήσει σύντομα, και θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την εμπορική βιωσιμότητα του έργου.
Λόγω του καταμερισμού κερδών, η
Κύπρος θα επωφελείται με 57% των
κερδών από την πώληση του Φ.Α.
στην ΑΗΚ. Ας εξετάσουμε τα πιθανά
κέρδη από πώληση Φ.Α. του «Αφροδίτη». Τα αποθέματα Φ.Α., με πιθανότητα 90% είναι περίπου 3,1 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf).
Το πολύ γνωστό 4,5tcf αντιστοιχεί
σε πιθανότητα μόνο 50%. Το κοίτασμα «Αφροδίτη» είναι θραυσμένο
και διαμερισμένο σε μη επικοινωνούντα διαμερίσματα. Μόνο δύο
από αυτά διαμερίσματα έχουν εξερευνηθεί μέχρι στιγμής. Οι μελλοντικές παραγωγικές γεωτρήσεις θα
δείξουν τι ποσότητες Φ.Α. πράγματι
υπάρχουν στο «Αφροδίτη» – μπορεί
να ανέβουν, αλλά μπορεί και να
είναι και πιο χαμηλές. Πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι η επιβεβαιωτική
γεώτρηση το 2013 οδήγησε σε σημαντική μείωση των εκτιμώμενων
αποθεμάτων από 7tcf, μέσο όρο, σε
4,5tcf. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος
και η τελική επενδυτική απόφαση
(FID), βασίζονται στις ανακτήσιμες
ποσότητες Φ.Α. που είναι περίπου
80% των αποθεμάτων με πιθανότητα
90%, δηλαδή περίπου 2,5tcf. Η κοινοπραξία βρίσκεται κοντά σε πώληση του Φ.Α. στο τερματικό Ίντκου

στην Αίγυπτο, το οποίο διαχειρίζεται
η Shell, για υγροποίηση και εξαγωγή.
Οι υφιστάμενες συμβάσεις του Ίντκου προορίζονται κυρίως για εξαγωγή ΥΦΑ στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι οι τιμές του Φ.Α. στην Ευρώπη, την επόμενη δεκαετία θα κυμαίνονται γύρω στα $6,507,50/mmBTU. Αφού ληφθεί υπόψη
το κέρδος, το κόστος επαναεριοποίησης του ΥΦΑ, μεταφοράς του
με πλοία και το κόστος υγροποίησης,
το Ίντκου είναι πιθανό να πληρώνει
την κοινοπραξία με $3,004,00/mmBTU για το Φ.Α. που θα παραδίδει στο τερματικό. Αυτό θα περιλαμβάνει το κόστος των παραγωγικών γεωτρήσεων, την κατασκευή
των εγκαταστάσεων παραγωγής,
τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς
Φ.Α. από το «Αφροδίτη» στο Ίντκου,
το κόστος χρηματοδότησης και
ασφάλισης και το κόστος διαχείρισης. Αφού αφαιρεθούν αυτά τα κόστη, το πιθανό συνολικό κέρδος
αναμένεται να είναι μεταξύ $1,03,0 δισ. Το μερίδιο της Κύπρου θα
είναι 50%, δηλαδή μεταξύ $0,6-1,8
δισ. Αν η περίοδος πώλησης είναι
10 χρόνια, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου $60-180 εκατ. ετησίως. Εξακολουθεί, όμως, να υπάρχει ακόμα
η ανεπίλυτη διαμάχη με τον όμιλο
Ishai και το Ισραήλ, σχετικά με τη
συμφωνία αναλογικού καταμερισμού
παραγωγής (unitization agreement),
λόγω πιθανής επέκτασης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο γειτονικό
τεμάχιο Ishai. Αυτό απαιτεί επείγουσα επίλυση αν, με την ανάπτυξη
του «Αφροδίτη», είναι να αποφευχθεί
κλιμάκωση και κατάληξη σε διεθνή
δικαστήρια, με τη μεγάλη πιθανότητα η Κύπρος να χάσει.

Ο κ. Χαράλαμπος Έλληνας είναι πρώην
πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Κόκκινοι εφιάλτες και δικαστές που μας έχουν γραμμένους, μα εντελώς!
Κόκκινοι εφιάλτες

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ως γνωστόν την Πέμπτη το βράδυ η νέα
επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής
των ΗΠΑ Τζούντιθ Γκάρμπερ παρέθεσε δεξίωση με την ευκαιρία της 243ης επετείου
της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Ως είθισται
εκεί ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ωστόσο, μόλις ο Νίκαρος είδε και την κόκκινη αντίκα στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας, γύρισε το μάτι του. Στην αρχή δεν
κατάλαβα γιατί, αλλά στη συνέχεια ένας
υπουργός, χαριτολογώντας, απάντησε εις
επήκοων πολλών ότι το όχημα –που ήταν όντως εντυπωσιακό, άρεσε στον Πρόεδρο
ωστόσο όπως εξήγησε, όλοι οι εφιάλτες
Αναστασιάδη έχουν χρώμα κόκκινο: Κόκκινα
Δάνεια, Κόκκινη Λίμνη και κόκκινο ΑΚΕΛ!

••••

Ο δύτης που ανέσυρε την τελευταία
βαλίτσα από τον Κόκκινη Λίμνη και η
ομάδα του.

Άνευ προειδοποίησης
Για να σοβαρευτούμε λίγο, να σημειώσουμε για όσους δεν το πήραν πρέφα ότι την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, η διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι
Κιμ δήλωσε ότι «κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες στην Κύπρο θα συμβούν
πράγματα που σίγουρα δεν θα διαφημίσουμε», δηλαδή ό,τι πάθουμε καλό ή κακό θα
είναι άνευ προειδοποίησης. Τώρα τι θα είναι
δεν μας είπε. Ελπίζουμε στο Προεδρικό να
έχουν μια ιδέα διότι ήταν προχθές κάτω ο
βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Μάθιου
Πάλμερ, ο οποίος είδε και τον Νίκαρο και το
Νικούδην κατά ένα συναγερμικό φίλο μου.
Το ότι τα πράγματα είναι σοβαρά φάνηκε
στις δηλώσεις Γιούρι Κιμ στην ΠΣΕΚΑ, για
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Είπε ότι η στάση των ΗΠΑ
στο θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει να κάνει με τα
κριτήρια που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις
και όχι ειδικά για τη «δική μας». Πρώτο κριτήριο είναι να υπάρχει στρατηγική εξόδου.
Το δεύτερο, που μας αφορά είναι κατά την
Κιμ «οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις να υπάρχουν για την υποστήριξη της ειρηνευτικής
διαδικασίας κι όχι στη θέση της» και μας
εξήγησε άνευ βαζελίνης ότι, «από την κατάρρευση των συνομιλιών πριν από δύο
χρόνια το μέτωπο των διαπραγματεύσεων
είναι «αρκετά πεθαμένο». Επομένως χρειάζεται να δείξουμε ότι σ’ αυτό τον τομέα
υπάρχει πρόοδος, αν πρέπει να διατηρηθεί
η συνέχιση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, κατέληξε η Κιμ,
αλλά όχι η Καρντάσιαν!

••••
Το χαρτί του ΝΑΤΟ
Η Γιούρι, που είναι κορεάτικης καταγωγής
και που άρχισα να την πάω πολύ γιατί είναι

άλλα λέει. Τι γίνεται, ποιος παραβιάζει το
Σύνταγμα; Οι δικαστές λένε η κυβέρνηση, η
οποία δεν δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους, πίσω τις αποκοπές που τους έγιναν αν
και υπάρχει δικαστική απόφαση. Ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ είχε διακηρύξει ότι, «Δεν γίνεται να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ
της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους». Κι ύστερα τον δολοφόνησαν…

••••

Μα τι ωραίο αυτοκίνητο Τζούντιθ μου. Αν το έχετε και σε άλλα χρώματα πλην του κόκκινου τύλιξέ μου δύο μπλε.

Μας έχουν γραμμένους
αντράκι, δεν χαρίστηκε ούτε στον Ερντογάν,
τον οποίο έσφαξε με το βαμβάκι, λέγοντάς
του ότι, «δεν είμαι βέβαιη ότι στη θέση τους
(των Τούρκων) θα στοιχημάτιζα (για εγκατάσταση των S-400 στην Τουρκία) όμως αυτοί
φαίνεται πως το κάνουν, επειδή υπάρχει μια
πραγματικά καλή σχέση μεταξύ των ηγετών
των δύο χωρών». Αυτά λέγοντας, συνέχισε
ρίχνοντας στο παιχνίδι το πολύ βαρύ ατού
του ΝΑΤΟ: «Ο αντιπρόεδρος Πενς, που οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε δεν είναι
άσχετος, έκανε πολύ σαφές ότι δεν συνάδει
σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ να αγοράζει ένα σημαντικό οπλικό σύστημα από έναν εχθρό της
Αμερικής. Σε δικομματική βάση η ηγεσία του
Κογκρέσου ήταν επίσης πολύ σαφής. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την Τουρκία να
ακούσει και να κάνει το σωστό, αυτό που είναι συνεπές με τη συμμετοχή της ΝΑΤΟ».
Άμα έχεις ισχύ έχεις και κοχόνες!

••••

Ο πραματευτής

κάκια την αγάπη μου να βρω!

Άμα ξέρεις να πουλάς, Γιώργος Λακκοτρύπης και πάσης αγοράς! Μας είπε ο υπουργός
Ενέργειας ότι έκλεισε στην ουσία η συμφωνία, με την κοινοπραξία του κοιτάσματος
«Αφροδίτη» και πως θα πάρουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία 9,4 δισ. σε βάθος 18
χρόνων. Το άκουσαν στην Πάνω Τραχυπέδουλα και στην Κάτω Διερώνα κι έσπευσαν
να ράψουν κελεμπίες. Την ουρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει απώλεια εσόδων ύψους 850 εκατ. δολαρίων, λίγοι την είδαν. Τουτέστιν η ματσαράγκα έγινε, αλλά
δεν μας είπαν πώς και γιατί και ποιος ευθύνεται. Έπεσε βαριά σιωπή κατά πως λέει
ένα άσμα. Κι αυτό διότι ο Γιωργάρας είναι
μάγκας πλασιέ και ξέρει να πουλά καθρεφτάκια στους ιθαγενείς και να βγαίνουν και
τα κόμματα και να βαράνε παλαμάκια. Με
ρυθμό βρε! Ανακαλέστε στη μνήμη Νίκο Ξυλούρη και πάμε: Κουβαρίστρες, βελονάκια,
ψιλολόγια ένα σωρό/ πήρα δρόμους και σο-

••••
Οι δικαστές και ο Κινγκ
Δεν ξέρω πώς την είδαν οι δικαστές στον
τόπο μας αλλά μετά «το διπλό» Νικολάτου
στο τάβλι με την Τράπεζα Κύπρου, νέα αρνητικά σχόλια κατά των δικαστών προκάλεσε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου
με την οποία γίνονται δεκτές οι προσφυγές
πρώην δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου
για επιστροφή σε αυτούς αποκοπών που
επιβλήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του
κράτους για το 2013. Όπως ανακοινώθηκε οι
τρεις πρώην δικαστές κέρδισαν τις προσφυγές και θα πάρουν πίσω τις αποκοπές που
τους έγιναν το 2013 και έτσι θα λάβουν κανονικά και τον μισθό και τις συντάξεις τους,
χωρίς καμία περικοπή. Καλά, οι υπόλοιποι
δημόσιοι λειτουργοί είναι δευτέρας διαλογής πολίτες; Αν θυμάμαι καλά το Σύνταγμα

Είναι αξιοθαύμαστο πως σε αυτό τον τόπο,
μετά από επιτήδεια golden boys τραπεζών,
ελισσόμενους ντιβέλοπερς και πανούργους
πολιτικούς, στον χορό του, «κάνω ό,τι θέλω
και σας έχω γραμμένους», μπήκαν και οι νομικοί-δικαστικοί. Πρώτος έσυρε τον καλαματιανό, ο συμπαθής Νικολάτος και τώρα φαίνεται να ακολουθεί και ο γενικός εισαγγελέας Κ. Κληρίδης. Συγκεκριμένα ο δικηγόρος
Παύλος Αγγελίδης, ο οποίος με αντίδικο την
Εισαγγελία, κέρδισε την πολύκροτη δίκη της
Αγίας Φύλας, σε ανοικτή επιστολή-ανακοίνωσή του σημειώνει ότι δεν εκκρεμούν πειθαρχικές υποθέσεις εναντίον του όπως
έγραψε μία εφημερίδα και ισχυρίζεται ότι
γενικός εισαγγελέας καλύπτει τον αδελφό
του και τον κουμπάρο του σε αγωγές, που
τους κίνησε ο συγκεκριμένος δικηγόρος, για
απάτη πολλών εκατομμυρίων. Θα δώσει κάποιος μια απάντηση ή γραμμένους μας έχετε όλους;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Υπάρχει η Βάνα Μπάρμπα, στο κάτω κάτω
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς
τον Βενιζέλο, το ΠΑΣΟΚ (ή όπως αλλιώς το λένε τελευταία) δεν είναι
παρά η υπόσχεση μιας καλύτερης
εκδοχής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που προτείνει στους ψηφοφόρους είναι η
ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ της κ. Φώφης
θα είναι η καλή Αριστερά των μύθων, όχι αυτή που γνωρίσαμε μέσω
του ΣΥΡΙΖΑ. Ερχεται, δηλαδή, να
προσφέρει στους ψηφοφόρους ό,τι
ακριβώς προσέφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ
προ πενταετίας: τον μύθο της επιστροφής στο παρελθόν. Ερχεται να
ανανεώσει την αυταπάτη που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και, με
τον τρόπο αυτόν, έρχεται να παρατείνει την περιπέτεια της χώρας.
Ιδού, λοιπόν, γιατί η ψήφος σε αυτό
το ΠΑΣΟΚ, της κ. Φώφης, είτε είναι
πεταμένη στα σκουπίδια είτε ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ – τι από τα δύο είναι χειρότερο, δεν ξέρω.

Να διευκρινίσω ξεκινώντας ότι αυ-

τό δεν είναι η πολιτική νεκρολογία
του Βενιζέλου, διότι ο Ευάγγελος
είναι προφανές πως έχει μέλλον.
Και μόνον η τελευταία ομιλία του
στη Βουλή αποδεικνύει την αξία του
μυαλού του και της παρουσίας του
στην πολιτική – η κατάληξή της,
ιδίως, είναι η ακριβέστερη σύνοψη
του θεσμικού προβλήματος της χώρας. Οπως συμβαίνει, όμως, με
τους ιδιαιτέρως ευφυείς, όταν μάλιστα διαθέτουν την αυτοπεποίθηση
να προκαλούν, επιδεικνύοντας την
υπεροχή τους, ο Βενιζέλος μπορεί
να γίνει σφοδρά αντιπαθής. Μπορεί
να σε κάνει να τον μισήσεις, εφόσον συμβαίνει να είσαι πολύ κομπλεξικός και να μην έχεις χιούμορ.
Διαισθάνομαι ότι η αναπόφευκτη

σύγκρουση των προσωπικοτήτων (η
τόσο άδικη για την κ. Φώφη: πεκινουά με ροτβάιλερ...) θα έπαιξε
οπωσδήποτε κάποιο ρόλο στην
υπόθεση της εκπαραθύρωσης του
Βενιζέλου από το ΠΑΣΟΚ. Δεν αμφιβάλλω, όμως, ότι οι λόγοι ήσαν
πρωτίστως πολιτικοί. Μπορεί η ίδια
να το χάρηκε και να το ευχαριστήθηκε, μπορεί να αισθανόταν ότι του
το χρωστούσε, αλλά δεν τον έδιωξε
γι’ αυτό. Τον έδιωξε, επειδή κρίνει
ότι έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει το 7,7% που έλαβε το κόμμα της στις ευρωεκλογές.
Αλλωστε, προκειμένου να πείσει
ότι το εννοεί ως πολιτική επιλογή
και όχι ως προσωπική, ανέλαβε την
ευθύνη για την έκβαση του εγχειρήματος, κάτι το οποίο υποχρεώθηκαν να δεχθούν όλοι στο ΠΑΣΟΚ,
σεβόμενοι τη θέση της ως προέδρου.
Το κρίσιμο ερώτημα, από την απάν-

τηση στο οποίο θα κριθεί το ζήτη-

Προκαλεί, ωστόσο, κατάπληξη η

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μα, είναι ποιος από τους δύο, Βενιζέλος ή Φώφη, είναι χρησιμότερος
για το μέλλον της χώρας. Ο Βενιζέλος είναι το ΠΑΣΟΚ που κατάλαβε
τα λάθη του, έστω και αν δεν τα
ομολόγησε ευθαρσώς. Το τελευταίο μάς ενοχλεί, οπωσδήποτε, αλλά η πολιτική, όπως και γενικότερα
η κοινωνική ζωή, δεν γίνεται με
απόλυτες αλήθειες, όπως πιστεύουν οι ηθικολόγοι. Αρκούν και
οι κατά προσέγγισιν αλήθειες,
φθάνει να συνοδεύονται από τις
σωστές πράξεις. Ο Βενιζέλος έμαθε από τα λάθη του και το απέδειξε

γενναία, τόσο με τη στάση του στην
κυβέρνηση Σαμαρά (των Σαμαροβενιζέλων) όσο και με την κορυφαία κοινοβουλευτική παρουσία
του στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Αυτόν διέγραψε η κ. Φώφη.
Από την άλλη πλευρά, τι είναι η

πρόεδρος που τον διέγραψε; Η κ.
Φώφη εκπροσωπεί την ιστορική
ΠΑΣΟΚάρα, που δεν μπόρεσε ποτέ
να ξεφύγει από την εποχή της και,
γι’ αυτό, είναι σήμερα ένας θλιβερός αναχρονισμός, στην όψη και
στο πνεύμα. Είναι το ΠΑΣΟΚ που εί-

τε δεν μπόρεσε να καταλάβει είτε
δεν ήθελε (καμία σημασία δεν έχει
τι από τα δύο) ούτε τι συνέβη στη
χώρα ούτε πώς συνέβαλαν στην καταστροφή οι δικές του πολιτικές. Το
ΠΑΣΟΚ που δεν ανταποκρίθηκε
στην ευθύνη να κάνει κάτι για να
διορθώσει το κακό, γιατί ούτε καν
ένιωσε την ευθύνη. Πράγμα περίεργο, αν θυμηθούμε κάτι που η
ίδια ξεχνάει: ότι μετείχε στη βδελυρά κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων, έστω και ως διακοσμητικό
στοιχείο – ήταν αναπληρώτρια
υπουργός Εθνικής Αμύνης, με αρ-

μοδιότητα τη στρατιωτική βιομηχανία της χώρας. (Μόνο αυτήν, ευτυχώς! Αν και, ούτως ή άλλως, η στρατιωτική βιομηχανία της χώρας μας
είναι αχανής, οπότε δεν θα της έμενε χρόνος για μεγαλύτερες αρμοδιότητες...)

λογική που έκανε την κ. Φώφη να
στρέψει το ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν βγει κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ,
θα είναι η πρώτη φορά που το μικρό
ψάρι θα τρώει το μεγάλο! Εν πάση
περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ τελειώνει
και τυπικά με την εκπαραθύρωση
του Βενιζέλου, η ΠΑΣΟΚάρα όμως
έχει πάντα εφεδρείες και, επομένως, μέλλον. Αν κατάλαβα σωστά, η
Βάνα Μπάρμπα στηρίζει αναφανδόν Φώφη και διατίθεται να εκτεθεί, όπως πάντα.

Το ΠΑΣΟΚ της κ. Φώφης είναι όχι

ΥΓ. Τελικά, ενώ αυτή δεν ήταν η αρ-

μόνον άχρηστο για το μέλλον της
χώρας, είναι και επικίνδυνο. Η παρουσία του Βενιζέλου στις τάξεις
του ήταν η εγγύηση του κεντρώου
χαρακτήρα του, η εγγύηση ότι εκείνο το ΠΑΣΟΚ στεκόταν πράγματι

χική μου πρόθεση, το σημείωμα κατέληξε σε νεκρολογία, αλλά του
ΠΑΣΟΚ...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Κατάσταση
εκτάκτου Ανάγκης

Στον άγνωστο
αστυνομικό

άρνηση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο
άγνοια, αλλά και κακόβουλο ψέμα, σύμφωνα με
τη Mary Robinson, πρώην Επίτροπο του ΟΗΕ για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή καταπατά ανθρώπινα
δικαιώματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων στον πλανήτη.
Και ενώ οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο καταγράφουν
τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισημαίνουν συνεχώς
τις επιπτώσεις που η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει στην
υγεία και το βιοτικό επίπεδο ζωής των ανθρώπων του
πλανήτη εμείς εδώ στην Κύπρο αρκούμαστε στις βραβεύσεις και τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα
που οι παραβιάσεις και τα περιβαλλοντικά σκάνδαλα
των τελευταίων χρόνων από την κυβέρνηση Αναστασιάδη
–ΔΗΣΥ μας υπερθερμαίνουν (για να χρησιμοποιήσουμε
και περιβαλλοντικούς όρους). Στην απονομή τιμητικών
διακρίσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης μας παρουσίασε
το λαμπρό και αισιόδοξο πράσινο πρόγραμμα της κυβέρνησης του.
Μεταξύ άλλων μας είπε ότι, «Ολοκληρώσαμε την
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, επικαιροποιήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την Ερημοποίηση, ολοκληρώνουμε τη Στρατηγική για
τη Βιοποικιλότητα, εστιάζοντας στην ορθολογική και
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Δικτύου Natura
2000, καθώς και όλων των δασικών περιοχών, Προχωρούμε
με την εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του
Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, όπως και με την αναβάθμιση άλλων δασικών πάρκων του τόπου μας» και
πολλά άλλα. Αυτά που δεν τόλμησε όμως ο κύριος Αναστασιάδης να μας πει είναι ότι ταυτόχρονα με τα πιο
πάνω το 2015 στα πλαίσια «προστασίας της φύσης», το
διαχειριστικό σχέδιο για τον Ακάμα που παρουσιάστηκε,
οδηγεί σε ένα κατά πολύ μικρότερο προστατευόμενο
δάσος αφού εξαιρείται του 25% της χερσαίας επικράτειας
του ΦΥΣΗ 2000, αφήνοντας πάντα ανοικτά τα ενδεχόμενα
για αναπτύξεις εντός του δικτύου.
Δεν μας απάντησε πώς προωθεί την πράσινη οικονομία.
Μήπως αδειοδοτώντας παράνομες οικιστικές αναπτύξεις
σε περιοχές ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας όπως
λόγου χάρη οι σπηλιές στην Πέγεια ή με την αδειοδότητση
της μαρίνας στην Αγία Νάπα, που εμπίπτει σε Ζώνη
Ειδικής Προστασίας; Να μας πει επίσης και πώς θα διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής και την υγεία μας όταν
δεν γίνεται καμιά προσπάθεια για έναν ολοκληρωμένο
χωροταξικό σχεδιασμό και ξεφυτρώνουν εργοστάσια,
λατομεία και πύργοι παντού. Και όλα αυτά την ίδια
στιγμή που η χώρα μας έχει συγκαταλεγεί στα κράτη
της ΕΕ που πλήττονται από ερημοποίηση, που υποφέρουμε
από μπόρες σκόνης με ότι αυτό συνεπάγεται για την
υγεία όλων μας, που ζούμε πλέον σε ένα υποβαθμισμένο
περιβάλλον. Αντί λοιπόν να προωθηθούν ουσιαστικά
μέτρα για αλλαγή στον τρόπο που καταναλώνουμε, στους
τρόπους παραγωγής, μέτρα πραγματικής εξοικονόμησης
ενέργειας και παραγωγής ΑΠΕ από τον καταναλωτή για
τον καταναλωτή, είμαστε μάρτυρες όλων των πιο πάνω
και τόσων άλλων.
Κατά τ’ άλλα με μεγάλη περηφάνεια την προηγούμενη
Τετάρτη, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος
ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος μας ενημέρωσε για τη
φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει ως Κυπριακή
Δημοκρατία για τη δημιουργία, ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, το οποίο στοχεύει – όπως μας είπε- στη
διαχείριση των περιβαλλοντικών και μη κινδύνων που
θα αντιμετωπίσουν η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση
Ανατολή, ως μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του
πλανήτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα
θερμά μας συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε, μας πάτε μπροστά!

θέση της για disputed area, μιλώντας όμως αυτή
τη φορά για διαφορές κάτι ενδεχομένως χειρότερο
από την προηγούμενη θέση. Τέλος, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας μας είπε ότι τον ικανοποιεί η
γενική θέση της Βρετανίας υπέρ των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κ.Δ. Η προηγούμενη θέση στο
ανακοινωθέν του Foreign Office ήταν πολύ πιο
ισχυρή, αφού μιλούσε ξεκάθαρα για τα δικαιώματα
της Κ.Δ. στις θαλάσσιες ζώνες όπου υπάρχουν
συμφωνίες οριοθέτησης με τις γειτονικές χώρες.
Η αξία αυτής της δήλωσης φαίνεται από το ότι η
Τουρκία μέσα από τους χάρτες που παρουσίασε
πρόσφατα σε διπλωμάτες χωρών της Ε.Ε., την
επιστολή Τσαβούσογλου, τις έρευνες του «Μπαρμπαρός» και τις νέες γεωτρήσεις που προγραμματίζει
επιδιώκει την ακύρωση αυτών των συμφωνιών.
Η τόσο θετική υποστήριξη της Βρετανίας στις
συμφωνίες οριοθέτησης έχει ακόμα ένα θετικό
στοιχείο για μας. Αυτό εστιάζεται ότι και στις
τρεις συμφωνίες η γραμμή οριοθέτησης χαράχθηκε
στη βάση της αρχής της μέσης γραμμής ή της
μέσης απόστασης. Η χρησιμοποίηση της ίδιας
αρχής στην οριοθέτηση των δυτικών και βορείων
θαλασσίων ζωνών θα δικαιώσει την Κ.Δ.
Από τα πιο πάνω γίνεται εμφανές ότι βρετανική
θέση παραμένει η ίδια. Εκείνος που μάλλον έχει
διαφοροποιήσει τη θέση του είναι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας που τώρα χαιρετίζει τη βρετανική θέση την οποία όμως αποφεύγει να μας
δημοσιοποιήσει. Ενδεχομένως ο λόγος αυτής
της διαφοροποίησης να έχει να κάνει κάτι που
ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε στην ίδια
ομιλία του. Συγκεκριμένα ανέφερε πως στηρίζεται
στη βρετανική υποστήριξη για διατήρηση της
UNFICYP στην Κύπρο και τη μη επιδείνωση της
κατάστασης (λόγω Δένειας). Η ίδια η παρουσία
του Προέδρου στη δεξίωση του ύπατου αρμοστή
της Βρετανίας σηματοδοτεί κατά τον πιο επίσημο
τρόπο τη λήξη της δημόσιας αντιπαράθεσης με
τη Βρετανία. Ο γράφων επικροτεί τη στροφή
αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και θεωρεί
ότι η Κ.Δ. θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βρετανική
θέση στα θέματα της ΑΟΖ ώστε να αντιμετωπίσει
τον κλιμακούμενο τουρκικό αναθεωρητισμό.

Στα φώτα του «διαβόλου», στα φώτα της
«οργής» στα φώτα τροχαίας στην είσοδο
της Λευκωσίας, στα φώτα όπου σχηματίζεται κάθε πρωί η μεγαλύτερη ουρά αυτοκινήτων στην Κύπρο, η οποία φθάνει
μέχρι και το νέο ΓΣΠ, μια μέρα έγινε ένα
μικρό θαύμα. Ένας άγνωστος νεαρός αστυνομικός κατάφερε να μειώσει δραματικά τις ουρές και να κερδίσει
τις σιωπηλές επευφημίες των οδηγών, αντί τις σιωπηλές
βρισιές. Ο έξυπνος τροχονόμος εφάρμοσε την κοινή
λογική και δεν ακολουθούσε τον ρυθμό των φώτων τροχαίας, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοί του. Άφηνε τα αυτοκίνητα να διέρχονται από τη διασταύρωση, μέχρι να
αδειάσουν οι δρόμοι. Πρώτα οι δρόμοι, οι οποίοι οδηγούν
εκτός της πρωτεύουσας και ακολούθως οι υπόλοιποι
δρόμοι. Με τον τρόπο αυτό, τα αυτοκίνητα μπορούσαν
να αυξήσουν ταχύτητα, οι δρόμοι άδειαζαν πολύ πιο
γρήγορα και έτσι διευκολύνθηκαν σε αφάνταστο βαθμό
οι διερχόμενοι οδηγοί. Είναι τρελό αυτό το οποίο συμβαίνει
με το κυκλοφοριακό χάος στη Λευκωσία, μια μικρή πόλη,
η οποία λογικά δεν έπρεπε να έχει πρόβλημα. Γέμισε η
πόλη με διπλά φώτα τροχαίας, σε κάθε διασταύρωση,
για να εξυπηρετούνται τάχα, μερικοί, μερικοί, ώστε να
μη διανύουν λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι παράδρομοι
είναι μονόδρομοι, ενώ οι κύριες αρτηρίες, όπου δημιουργείται το κυκλοφοριακό έμφραγμα, είναι δύο κατευθύνσεων. Τελικά δημιουργήθηκε αυτό το καθημερινό
κομφούζιο και μαρτύριο, για όλους τους οδηγούς. Άσε
το χειρότερο, αφού με το ξεκίνα και σταμάτα τα αυτοκίνητα
γεμίζουν την ατμόσφαιρα με μολυσμένα καυσαέρια.
Στη Γερμανία και άλλες χώρες, πριν τα σύγχρονα αυτοκίνητα αποκτήσουν το αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης της μηχανής στα φώτα τροχαίας, ήταν υποχρεωμένοι οι οδηγοί να σβήνουν μηχανικά τα αυτοκίνητα
στα φώτα τροχαίας. Οι σπατάλες σε καύσιμα είναι το
επόμενο, οι οποίες καίνε κυριολεκτικά τις τσέπες των
φτωχών και των καταφρονημένων, οι οποίοι δεν έχουν
στη διάθεσή τους αξιόπιστα λεωφορεία.
Στην Αγλαντζιά φτιάχτηκε ύστερα από πολλές δεκαετίες
αντεγκλήσεων, ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, το οποίο
πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, για τη στενότητα των λωρίδων και την καθιέρωση λωρίδων για
λεωφορεία, οι οποίες κατά κανόνα είναι άδειες. Το εκπληκτικό είναι ότι για να εισέλθει κάποιος από τη δεξιά
λωρίδα στην αριστερή και ακολούθως να εισέλθει σε
πάροδο, έχει στη διάθεσή του μερικά μόλις μέτρα. Πέραν
από αυτά, τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις, άγνωστο με πια κριτήρια, φώτα τροχαίας, τα
οποία κατά κανόνα προκαλούν καθυστέρηση στη διακίνηση των οχημάτων, αντί να διευκολύνουν την κίνηση.
Το σίγουρο είναι ότι αν έφτιαχναν ακόμη έναν κυκλικό
κόμβο και καταργούσαν τις πολλές διασταυρώσεις, η
κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη και σίγουρα δεν θα
είχαν δουλειά και οι τροχονόμοι, οι οποίοι ανέλαβαν το
ψυχοφθόρο έργο των καταγγελιών. Η ίδια τρέλα επικρατεί
και στη λεωφόρο Λάρνακος στον Δήμο Λευκωσίας, όπου
ξαφνικά οι τέσσερις λωρίδες, μετατρέπονται σε δύο, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες ουρές.
Η μόνη μας ελπίδα, βρίσκεται πλέον στην ήρεμη δύναμη, της Βασιλικής Αναστασιάδου, της υπουργού Μεταφορών, η οποία απέδειξε ότι μπορεί και λύνει στρεβλώσεις δεκαετιών, χωρίς θόρυβο, χωρίς τυμπανοκρουσίες
και κυρίως χωρίς απεργίες. Ξεκίνησε ύστερα από δεκαετίες
τον Δρόμο Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, ενώ κατάφερε
να θέσει σε τροχιά επίλυσης πολλά άλλα έργα, τα οποία
βρίσκονταν στα συρτάρια για πολλά χρόνια. Ελπίζουμε
ότι με τις νέες συμβάσεις στα λεωφορεία, οι οποίες σε
λίγους μήνες αναμένεται να υπογραφούν, θα τεθούν οι
βάσεις για ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα δημόσιων
μεταφορών. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, όσο και
αν για δεκαετίες τα παρουσίαζαν ως κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν θα ανακαλύψει κανείς τον τροχό. Να καθιερωθούν λεωφορεία για παιδιά και μαθητές και επιτέλους
να δημιουργηθούν οι μεγάλες στάσεις αυτοκινήτων
εκτός πόλεως, ώστε να σταθμεύουν τα οχήματα των πολιτών και οι επιβάτες να παίρνουν τα λεωφορεία για να
πάνε στη δουλειά τους. Και το κυριότερο, να ετοιμαστεί
επιτέλους ένα σύγχρονο λογισμικό για τα κινητά τηλέφωνα,
ώστε να ξέρει κάθε επιβάτης, κάθε στιγμή πού βρίσκεται
το λεωφορείο. Τελικά τα θαύματα μπορούν να γίνουν
μόνο με την κοινή λογική του άγνωστου αστυνομικού.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.

kaparispan@yahoo.gr

ΥΓ-1 : Οι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί που βραβεύθηκαν το

αξίζουν με το παραπάνω αφού προσφέρουν τις γνώσεις και
την εμπειρία τους. Θα ήταν ακόμη πιο ευτυχές αν τις χρησιμοποιούσαν έμπρακτα.
ΥΣ-2: Αυτή τη στιγμή (Παρασκευή μεσημέρι) οι πυροσβέστες
μάχονται με πυρκαγιές στην Πάφο κι εμείς ευελπιστούμε ότι
οι υποσχέσεις μετά τα γεγονότα του 2016 στη Σολιά, έχουν
τηρηθεί και δεν θα παρακολουθήσουμε παρόμοια γεγονότα
σε επανάληψη. Τελικά οι επενδύσεις στην πρόληψη δεν πρόλαβαν να γίνουν!
Η κ. Χριστίνα Νικολάου είναι Επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

EPA/IGOR KOVALENKO

Η

Γενική άποψη των κτηρίων στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Nur-Sultan (πρώην Αστάνα), που μετονομά-

στηκε το 2019 και έλαβε το όνομά της από τον πρώτο πρόεδρο της χώρας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Μ

Ποιος άλλαξε θέση η Βρετανία
ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας;

ιλώντας στη δεξίωση, που παρέθεσε στις
4 Ιουνίου ο Βρετανός ύπατος αρμοστής
κ. Λίλι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ανέφερε πως σε επιστολή που του απέστειλε
στις 26 Μαΐου η πρωθυπουργός της Βρετανίας
Τερέζα Μέι αναφέρει πως, πρώτον, η χώρα της
αντιτάσσεται στις σχεδιαζόμενες από την Τουρκία
γεωτρήσεις και δεύτερο αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
(Κ.Δ.) να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους. Μα αν ήταν θετική για μας
η επιστολή, γιατί μας την κρατούσε για 9 μέρες
μυστική ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Είναι
όμως θετική;
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτο
η βρετανική θέση, όπως αυτή καταγράφηκε
κατά τον πιο επίσημο τρόπο με τα δύο ανακοινωθέντα του Foreign Office, ήταν ότι η Τουρκία
έπρεπε να μην προβεί σε γεωτρήσεις στην περιοχή δυτικά της Κύπρου. Άρα σε αυτό δεν
έχουμε καμία αλλαγή από την πλευρά της Βρετανίας. Επιπρόσθετα η βρετανική θέση ήταν
ότι η μη διενέργεια γεωτρήσεων κρινόταν απαραίτητη εξαιτίας της μη ύπαρξης συμφωνίας
οριοθέτησης σε ό,τι αφορά την περιοχή αυτή
και της ύπαρξης αντίστοιχα επικαλυπτόμενων
θαλασσίων ζωνών που η Κ.Δ. και η Τουρκία θεωρούν ότι έχουν. Το Λονδίνο περιγράφει την
περιοχή αυτή ως disputed. Άλλαξε τίποτε επ’
αυτού; Μας διαφώτισε ο ίδιος ο κ. Λίλι που μίλησε
αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ ο κ. Λίλι είπε πως «είναι
κρίσιμο για τη σταθερότητα στην περιοχή και
για την ακεραιότητα του διεθνούς συστήματος
που είναι βασισμένο σε κανόνες, όπως οι διαφορές
επιλύονται όχι μέσω βίας, στρατικοποίησης ή
εξαναγκασμού, αλλά μέσω διαλόγου και σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο. Έχουμε καλέσει την Τουρκία
να μην προχωρήσει σε γεώτρηση σε αυτή την
περιοχή». Δηλαδή η Βρετανία προτρέπει την
Τουρκία να προχωρήσει σε διάλογο, εννοώντας
για την οριοθέτηση της περιοχής, και όχι να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ για να
επιβάλει τις απόψεις της. Άρα και στο σημείο
αυτό η Βρετανία διατήρησε επί της ουσίας τη

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Οι αλήθειες του κ. Παμπορίδη
Θα τεθούν άραγε όλα επί τάπητος στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ
ή θα σκεπαστούν κάτω από
το χαλί με την πρόφαση ότι
παραμένει πρώτο κόμμα; Κι
αν τεθούν θα δρομολογηθεί μια ουσιαστική
αλλαγή ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ
ηγεσίας και βάσης του κόμματος (το οποίο
κατέδειξαν πανηγυρικά οι εκλογές) ή θα
εξακολουθήσουν να στρουθοκαμηλίζουν
αποφεύγοντας την πικρή πραγματικότητα;
Αυτά είναι τα ερωτήματα που προβληματίζουν έναν σκεπτόμενο συναγερμικό και
δη όταν αυτός έζησε το εν λόγω κόμμα σε
μια εποχή όπου ήταν πρόδηλες οι αρχές
και οι αξίες του και όχι χωμένες σε κάποιο
συρτάρι.
Διότι, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα
με το όνομά τους τότε οφείλουμε να παραδεχθούμε πως η κριτική του τέως υπουρ-

γού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη για την
«κατάντια» του Συναγερμού βγάζει στο
φως αυτά που έπρεπε να είναι ήδη στο
φως. Και ιδού λοιπόν ακόμα ένα ερώτημα:
Γιατί δεν βγήκε κανένας άλλος από τον
Συναγερμό μέχρι τώρα να θίξει τις αλήθειες
που έθιξε ο κ. Παμπορίδης; Δεν τις ενστερνίζονται; Ή δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη
με την ηγεσία τους;
Ή ακόμα χειρότερα προσπαθούν να
προστατεύσουν τα του οίκου τους χωρίς
να αντιλαμβάνονται ότι τα θεμέλια αυτού
του οίκου είναι ο απογοητευμένος πλέον
συναγερμικός κόσμος; Όποιο κι αν ισχύει
καταδεικνύει πως η ουσιαστική αλλαγή
δύσκολα θα επέλθει, αφού προφανώς έχει
ριζωθεί ήδη μια νοοτροπία που αντί για
όραμα υπαγορεύει ως προτεραιότητα το
κυνήγι της εξουσίας ή την διατήρηση της
πρωτιάς, ή ακόμα χειρότερα το βόλεμα
όσων θέλουν να κάνουν καριέρα εις βάρος

όχι μόνο της νοημοσύνης του κόσμου,
αλλά κυρίως των παρακαταθηκών του
Γλαύκου Κληρίδη. Γιατί, λοιπόν, κανείς
δεν μίλησε δημοσίως πλην του κ. Παμπορίδη; Έχουν άραγε την ψευδή εντύπωση
πως μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση ευνοεί
την αντιπολίτευση και προκειμένου να
μη χαρίσουν σ’ αυτήν ένα επιπλέον άσο
στο μανίκι προτιμούν να παραμυθιάζουν
τον σκεπτόμενο συναγερμικό κόσμο; Κι
αν ναι, αυτή θεωρούν ότι είναι μια πολιτική
σκέψη που τους τιμά; Δεν αντιλαμβάνονται
ότι όχι μόνο δεν τους τιμά, αλλά αποδεικνύει
πως έχουν χωθεί βαθειά μέσα στο γρανάζι
της εξουσίας αντιμετωπίζοντάς την, όπως
σωστά είπε ο κ. Παμπορίδης, σαν ένα λάφυρο;
Τα θέματα που έθιξε ο τέως υπουργός
σχετικά με το λοξοδρόμημα του Συναγερμού εμπεριέχουν ουσιαστικές αλήθειες,
οι οποίες δυστυχώς έχουν να κάνουν με

μια βαθύτερη νοοτροπία, η οποία ορίζει
την πολιτική σκέψη και καθορίζει το βεληνεκές της. Και αυτή η βαθύτερη νοοτροπία δεν αλλάζει τόσο εύκολα διότι προϋποθέτει επίγνωση και υπέρβαση, δύο έννοιες, οι οποίες μοιάζουν εδώ και καιρό
μακριά από την ψυχοσύνθεση των πολιτικών μας. Άρα;
Μήπως το χειρότερο είναι «πως η ηγεσία
του κόμματος ούτε καν αντιλαμβάνεται
πως βρίσκεται σε πρόδηλη δυσαρμονία
με τον συναγερμικό κόσμο»; Κι αν δεν το
αντιλαμβάνεται τότε όντως επιβάλλεται
«να έρθουν τα ιστορικά στελέχη του κόμματος και να υποδείξουν έστω και τώρα
τους λόγους της κατολίσθησης» με την
ελπίδα ότι όχι μόνο θα αναχαιτίσουν αυτή
την κατολίσθηση, αλλά ίσως να βοηθήσουν
να επαναπροσδιοριστούν οι αρχές και οι
αξίες που θα έπρεπε να διέπουν την πολιτική μας ζωή. Εκείνο που συμβαίνει, λοι-

πόν, είναι αυτό που ευστόχως έθιξε ο κ.
Παμπορίδης. Πως πλέον ο ΔΗΣΥ δίνει την
εντύπωση πως «έχει καταστεί ο ενορχηστρωτής του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου και ο εκτελεστής των επιταγών
των ‘ισχυρών’ οικονομικών συμφερόντων».
Και το ότι κάποτε υπήρξε μια ριζοσπαστική
παράταξη, μια εκσυγχρονιστική κεντροδεξιά που αμφισβήτησε το κατεστημένο,
αυτό αποτελεί μια θλιβερή ανάμνηση στο
μυαλό ανθρώπων που υπηρέτησαν το κόμμα μ’ αυτές τις αρχές και επιταγές. Και οι
οποίοι σήμερα με όλη τη σοφία της ηλικίας
τους παρακολουθούν την κατάπτωσή του
με αποστροφή. Αισθανόμενοι πως τελικά
ματαίως σπατάλησαν χρόνο και χρόνια
για να ανεβάζουν τον πήχη της πολιτικής
μας σκέψης σε ένα επίπεδο απομακρυσμένο
από τη μετριότητα των μετρίων.

elenixenou11@gmail.com
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Με σύνεση και μέτρο

Εποπτεία και περηφάνια

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ενδέχεται να στενοχωρήσω κάποιους με
όσα ακολουθούν, αλλά δεν θεώρησα ποτέ
ότι δουλειά μας είναι
να είμαστε ευχάριστοι. Διανύουμε μία από τις τοξικότερες προεκλογικές περιόδους
που έχει ζήσει ο τόπος εδώ και δεκαετίες. Κυλήσαμε προς τα πίσω,
δυστυχώς, κυνηγώντας –για μία
ακόμη φορά– τον περιώνυμο «πάτο». Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πολλά τα
οποία κόστισαν ακριβά. Η παντελής
έλλειψη προετοιμασίας και στοιχειώδους υπευθυνότητας πριν έλθει
στην εξουσία συνοδεύθηκε από
τις εγκληματικές ακροβασίες, που








Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μαζί
του την κατάρα του διχασμού σαν εργαλείο
πολιτικής. Ο σεβασμός
στους θεσμούς είναι ο
μόνος τρόπος να τον θάψουμε για τα καλά.
κατέληξαν στο τρίτο μνημόνιο. Οι
θεσμοί καταπατήθηκαν με βάρβαρο
τρόπο, κυρίως στη Δικαιοσύνη,
αλλά και σε άλλους τομείς. Πολιτικοί
και πρόσωπα του δημοσίου βίου
στοχοποιήθηκαν συστηματικά και
υπέστησαν ένα άνευ προηγουμένου
μπούλινγκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε
ότι θα ξεριζώσει το παλιό. Πήγε
όμως και βρήκε τις καταπακτές της
χειρότερης Δεξιάς και του χειρότερου παλαιού ΠΑΣΟΚ για να βρει
ανθρώπους και να κάνει τη δουλειά
του. Εκεί που θα ερχόταν η εποχή
σεβασμού κάθε λέξης του Συντάγματος, ήλθε η επανάληψη των πιο
φαύλων πρακτικών και επεισοδίων

της Μεταπολίτευσης.
Είναι πολλοί οι άνθρωποι που
ένιωσαν στο πετσί τους όλα αυτά
και τώρα θέλουν να πάρουν την
εκδίκησή τους. Χρειάζεται όμως
προσοχή· χρειάζεται σύνεση και
μέτρο. Η σύσταση εξεταστικών
επιτροπών ή και ειδικών δικαστηρίων πρέπει να περνάει από την
πιο αυστηρή θεσμική κρησάρα και
να αποτελεί πολύ σπάνια και εξαιρετικά δικαιολογημένη εξαίρεση.
Αλλιώς θα εμπλέξει τη χώρα σε
έναν ατέρμονα φαύλο κύκλο, σε
μια στιγμή που δεν έχει ούτε ώρα
για χάσιμο ούτε μία σταγόνα ενέργειας για πέταμα. Αφήστε που η
εμπειρία έχει δείξει πως οι διώξεις
συχνά γίνονται μπούμερανγκ από
πολιτικής άποψης.
Πιο σημαντικό είναι να μάθουμε
την αλήθεια για ορισμένα πράγματα·
να συμφιλιωθούμε μαζί της. Αντί
για εξεταστική επιτροπή για το
2015 θα μπορούσε να συσταθεί μια
«επιτροπή αλήθειας» με ειδικούς
εγνωσμένου κύρους, που θα κατέληγαν σε συμπεράσματα για το τι
πήγε στραβά και πόσο μας κόστισε.
Σε άλλες περιπτώσεις, η Δικαιοσύνη
πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις και
πυροτεχνήματα. Οι θεσμοί έχουν
υποστεί μεγάλη ζημιά και τώρα
απαιτούνται χειρισμοί που θα είναι
υπεύθυνοι και μετρημένοι. Δεν αντέχει άλλο «ταρζανιές» η Δικαιοσύνη, ούτε μπορεί να βυθιστεί σε
έναν ιδιότυπο εμφύλιο.
Ασφαλώς και όσοι διαπράττουν
εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται.
Αλλά θεσμικά και χωρίς να απορροφά αυτό όλη την ενέργεια μιας
εξαντλημένης χώρας, που αγωνιά
για το αύριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μαζί
του την κατάρα του διχασμού σαν
εργαλείο πολιτικής. Ο σεβασμός
στους θεσμούς είναι ο μόνος τρόπος
να τον θάψουμε για τα καλά.

Η διένεξη μεταξύ της
κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκή Επιτροπής τις τελευταίες
ημέρες είναι μόνο το
νεότερο κεφάλαιο μια
ιστορίας με ρίζες στη γέννηση του
ελληνικού κράτους και με μακρύ
μέλλον. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό
επιτροπεία και θα συνεχίσει να είναι
έτσι τουλάχιστον έως το 2059. Από
την αρχή, οι εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και ξένες χώρες συμμετείχαν
σε ένα πολύπλοκο παιχνίδι, όπου
οι Ελληνες πολιτικοί επεδίωκαν τη
στήριξη ξένων δυνάμεων ώστε να
κατατροπώσουν τους αντιπάλους
τους στην ελληνική σκηνή, ενώ οι
μεγάλες δυνάμεις παρενέβαιναν
για να αποκτήσουν επιρροή μεταξύ
των Ελλήνων αλλά και για να κερδίσει η μία έδαφος εναντίον των
άλλων δυνάμεων. Απανωτές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις κατέληγαν σε παρέμβαση από το εξωτερικό και, ασφαλώς, νέα εποπτεία.
Δύσκολα διακρίνει κανείς ποιοι
έβγαιναν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι: δεν ήταν λίγες οι φορές που
ξένοι κερδοσκόποι έχαναν τα λεφτά
τους στην Ελλάδα.
Η ευρωπαϊκή επιτροπεία σήμερα

είναι η θλιβερή επιβεβαίωση ότι η
Ελλάδα είναι και θα παραμείνει υπό
εποπτεία και για το μεγαλύτερο μέρος και του 21ου αιώνα. Η διαφορά
τώρα είναι ότι η χώρα στηρίζεται
στη βοήθεια εταίρων σε μια Ενωση
της οποίας είναι μέλος με τη δική
της βούληση, με τη σύμφωνη γνώμη
των Ελλήνων πολιτών. Η Ε.Ε. δεν
είναι μια ξένη χώρα (η Αγγλία, η Ρωσία, η Γαλλία ή, αργότερα, οι ΗΠΑ),
η οποία παρεμβαίνει για να υποστηρίξει τη μια ή την άλλη πλευρά
στις ατελείωτες ελληνικές διενέξεις
με σκοπό να πετύχει δικούς της στόχους· είναι ένας οργανισμός στον
οποίο η Ελλάδα είναι ίση με όλες
τις άλλες χώρες-μέλη, όχι εξαρτημένη. Ετσι, όλα τα κόμματα (του
«φιλοευρωπαϊκού τόξου») έχουν τα
ίδια συμφέροντα όσον αφορά την
Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δεν μπορούν να προτιμούν το
ένα ή το άλλο κόμμα. Κι όμως, και
πριν από την κρίση διαπιστώσαμε
ότι είναι τόσο ισχυρή η τελετουργία
της ξένης παρέμβασης στα πράγματά μας, τόσο μεγάλη η αδυναμία
μας να διαχειριστούμε τη δική μας
τύχη, που και η Ε.Ε. έγινε πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή μας.
Πριν από δέκα χρόνια, η Ε.Ε. αν-

τιμετώπισε το ελληνικό πρόβλημα
χωρίς μηχανισμούς για τη διαχείριση
κρίσης χρέους σε μέλος της Ευρωζώνης. Αυτό ήταν δομικό πρόβλημα,
αποτέλεσμα της δημιουργίας νομισματικής ένωσης χωρίς αντίστοιχη
πολιτική ενοποίηση. Πριν απ’ αυτό,
διαπιστώσαμε την αδυναμία της
Επιτροπής να επιβάλει τους κανόνες
που οι χώρες είχαν υιοθετήσει σε
σχέση με τις οικονομικές επιδόσεις
τους. Οταν η Γερμανία παραβίασε
το όριο ελλείμματος, η Επιτροπή
αδυνατούσε να επιπλήξει το ισχυρότερο μέλος της Ευρώπης. Οταν
της Ελλάδας το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών ξεπερνούσε το 10%
του ΑΕΠ από το 2006 έως το 2009,
όταν το δημόσιο έλλειμμα εκτοξεύθηκε πολύ πάνω από το όριο και το
δημόσιο χρέος ξεπέρασε το 120%
του ΑΕΠ (το 2009), οι Βρυξέλλες αντιμετώπιζαν δύο διλήμματα: πρώτον,
μέτρα τιμωρίας θα προκαλούσαν
νέα προβλήματα στην οικονομία·
δεύτερον, υπήρχε ο φόβος ότι εάν
δεν στηριζόταν η τότε κυβέρνηση,
άλλο κόμμα θα ερχόταν στην εξουσία
και αυτό μπορεί να μην ήταν το ίδιο
συνεργάσιμο. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Η Ε.Ε., ευτυχώς, αναγκάστηκε
να αποκτήσει μηχανισμούς για να

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr
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Εδώ και μήνες επιδίδεται με συστηματικότητα
στη ναρκοθέτηση του
περιβάλλοντος εντός
του οποίου θα κινηθεί
ο επόμενος πρωθυπουργός.
Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι επιπλέον ένας ιδιαίτερα τυχερός πολιτικός. Περίπου επί μία τετραετία,
δεν διετεράχθη η διακυβέρνησή
του με εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την ανάδειξη νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας ή ευρωεκλογές, παρά μόνον έως πολύ
προσφάτως. Και πέραν τούτων,
είχε και μία από τις πλέον πειθαρχημένες κοινοβουλευτικές ομάδες
που σπάνια αξιώθηκαν πρωθυπουργοί της χώρας. Η μικρή πλειοψηφία, έστω και ανορθοδόξων
κυβερνήσεων συνασπισμού, όπως
του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, εξασφαλίζει ενίοτε μεγαλυτέρα σταθερότητα από μια κυβέρνηση ευρύτατης πλειοψηφίας κόμματος
μη ομογενοποιημένου, με ισχυρούς
βαρώνους – όπως του Γεωργίου
Παπανδρέου το 1964.
Από τη στιγμή που αποφάσισε
τη δραματική στροφή το καλοκαίρι
του 2015 και απηλλάγη από την
πίεση ενός σκληρού πυρήνος δια-

φωνούντων –εκ των οποίων μόνον
ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης, επικεφαλής του ιδιοτύπου κόμματος
ΜέΡΑ25, φαίνεται να έχει πιθανότητες να εισέλθει στη νέα Βουλή–, ο κ. Τσίπρας ήταν αποφασισμένος να εκπληρώσει όλους τους
όρους που του έθεταν και με το
παραπάνω.
Εγκαίρως ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των δανειστών μας –με
κόστος δυσανάλογο, εξυπακούεται– και έθεσε σε εφαρμογή πολιτική ενισχύσεως των κατωτέρων
οικονομικώς κοινωνικών ομάδων,
παρακάμπτοντας την ήδη εξουθενωθείσα μεσαία τάξη, που εν τοις
πράγμασι τον εκδικήθηκε υπερψηφίζοντας σαρωτικά τη Ν.Δ. και
τον κ. Μητσοτάκη, ως έφραση μιας
ύστατης ελπίδος επιβιώσεώς της.
Ενδεχομένως, διά της στάσεως
αυτής ο κ. Τσίπρας να εξεδήλωσε
αποστροφή προς την κοινωνική
αυτή τάξη, από την οποία άλλωστε
κατάγεται και ο ίδιος, καθώς ενδέχεται ακόμη και μετά τη θεαματική μεταστροφή του να είναι
βαθύτατα εμποτισμένος από τις
νεανικές του ιδεολογικές, επαναστατικές περιπλανήσεις.
Αλλά ίσως πάλι να θεωρεί ότι
η παρούσα τάση στη διεθνή οικονομία έχει και αυτή ως μη διακεκηρυγμένο στόχο τη διάλυση της
μεσαίας τάξεως, όπως αυτή υπό
τη μετα-νεοοθωμανική της μετεξέλιξη υφίσταται εν Ελλάδι – των
αυτοαπασχολουμένων, μικροεπιχειρηματιών, ιδιοκτητών σημαντικής ακίνητης περιουσίας.
Εδραία άποψη αυτής της στήλης
είναι ότι συχνά η στάση της ευρωπαϊκής τάξεως πραγμάτων συμπίπτει με άνομες επιδιώξεις των
κομμουνιστικών συστημάτων που
ήδη κατέρρευσαν από ετών. Αλλά
αυτό ως παρεμπίπτον δίχως καμία
βαρύνουσα αξιοπιστία. Δεν έχει
την παραμικρά σημασία ποια είναι
η αφετηρία του κ. Τσίπρα, αλλά
ήδη κατέβαλε τίμημα στις εκλογές
των δύο προηγουμένων Κυριακών
και πιθανότατα θα είναι υψηλότερο
την Κυριακή 7 Ιουλίου.
Η παρούσα στήλη θα σιγήσει
επί εικοσαήμερο, λόγω κοπώσεως
του συντάκτου της και μόνον.
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διαχειριστεί την ελληνική κρίση και
άλλες που ακολούθησαν. Η Ελλάδα,
δυστυχώς, βρέθηκε στο έλεος μιας
τρόικας δανειστών που δεν γνώριζαν
τη ζημία που τα μέτρα τους προκαλούσαν· βρέθηκε, επίσης, στο έλεος
κυβερνήσεων που, αντιμέτωπες με
τα δεινά μιας ξαφνικής και ακραίας
λιτότητας, δεν μπορούσαν να πείσουν τους πολίτες για την ανάγκη
μεταρρυθμίσεων. Ασφαλώς, η ενίοτε
αντιπολίτευση έκανε ό,τι μπορούσε
για να δυσκολέψει τη ζωή της κυβέρνησης.
Ετσι η κρίση διαιωνίζεται. Το ένα
κόμμα διαδέχεται το άλλο στην εξουσία, παρασύροντας και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σήμερα, οι ίδιοι
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που έως
πριν από λίγες εβδομάδες παίνευαν
τον ΣΥΡΙΖΑ, εξοργίζοντας τη Ν.Δ.,
προειδοποιούν ότι οι κυβερνητικές
παροχές απειλούν την ανάκαμψη,
εξοργίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Ισως η
αποτυχία του συνασπισμού της λαϊκής Αριστεράς με τη λαϊκή Δεξιά
μάς επιτρέψει να δούμε ότι η μόνη
διέξοδος από την επιτροπεία είναι
να πάρουμε σοβαρά τη διαχείριση
της τύχης μας. Μέσα στο πλαίσιο
της Ε.Ε., στηριζόμενοι στις δυνάμεις
μας, αλλά με τους επόπτες μακριά.

Ο απερχόμενος κ. Τσίπρας
Ο απερχόμενος κ. Αλέξης Τσίπρας είναι ο
πλέον ευανάγνωστος πολιτικός – εξυπακούεται ως προς
τον σχεδιασμό κινήσεων και πολιτικών προθέσεων.
Εδώ και μήνες επιδίδεται με συστηματικότητα στη ναρκοθέτηση
του περιβάλλοντος εντός του οποίου θα κινηθεί ο επόμενος πρωθυπουργός – εν προκειμένω ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προκήρυξη
των εκλογών για την 7η Ιουλίου
απλώς επέσπευσε τη διαδικασία,
εξ ου και η καταιγίδα τροπολογιών,
μετατάξεων, τοποθετήσεων, ακόμη
και την παραμονή διαλύσεως της
Βουλής.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ευρωσκεπτικισμού σπίλωση: Γιατί;
Το ερώτημα είναι πιεστικό, απαιτεί
απάντηση: Γιατί η φερόμενη ως
Αριστερά εκχωρεί τον «Ευρωσκεπτικισμό» στην Ακρα Δεξιά με τόση
ζηλωτική μεγαθυμία, γιατί της τον
χαρίζει; Γιατί επιμένει η Αριστερά
να ταυτίζει στανικά τους ευρωσκεπτικιστές με τους ακραίους εθνικιστές, με τους φασίστες, τους νεοναζί,
το κοινωνικό περιθώριο;
Σε κατηγόριες και αναθέματα
υπερβάλλουμε, συνήθως, όταν κάποιος ή κάτι πολύ μας φοβίζει. Και
ο Ευρωσκεπτικισμός μοιάζει να
είναι σήμερα το ιστορικό δεδομένο
που τρομοκρατεί την Αριστερά, την
πανικοβάλλει. Γιατί;
Ας προσθέσουμε στις απορίες
και μια νοηματική (κραυγαλέα) αντίφαση: Η λέξη «σκεπτικισμός» σημαίνει επιφύλαξη – όχι άρνηση, όχι
απόρριψη, όχι αντίθεση. Αποδέχομαι
κατά βάσιν κάποιον ή κάτι, αλλά
όχι άνευ όρων: σκέπτομαι αυτό που
αποδέχομαι, το κρίνω, το «βασανίζω», μελετώ συνέπειες και, ενδεχομένως, ασκώ κριτικό έλεγχο. Εχει
την παραμικρή σχέση αυτή η στάση
με τις οριστικές, άκαμπτες, φανατισμένες «πεποιθήσεις» ενός φασίστα, ενός νεοναζιστή; Γιατί λοιπόν
η μαχητική απόρριψη του Ευρωσκεπτικισμού από την Αριστερά;
Γιατί η κατασυκοφάντησή του;
Σίγουρα, δεν έχουν όλοι οι Αριστεροί μελετημένες, δουλεμένες,
συνειδητοποιημένες αριστερές απόψεις. Η συντριπτική τους πλειονότητα (και των επιφανών) έχει κολλήσει στα δόγματα που τους ενστάλαξε, όταν ακόμα ήταν παιδιά,
ο «καθοδηγητής» τους στο κόμμα.
Δεν μοιάζει να προβληματίστηκε

ποτέ ο στρατευμένος Αριστερός,
δεν αμφισβήτησε το μαρξιστικό
αλάθητο. Μπορεί να σπούδασε, να
έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου
(ίσως και συνταγματολόγος) – οι
ιδεολογικές του «πεποιθήσεις» αναπαράγουν τα δόγματα που έμαθε
παιδί από τον «καθοδηγητή» του.
Αριστεροί και Παλαιοημερολογίτες
ανήκουν στην ίδια ανθρωπολογική
συνομοταξία.
Ο Τσίπρας είπε κάποτε: «Ο διεθνισμός είναι ο ουμανισμός μας»!
Αυτό το σλόγκαν έχει περάσει στον
ψυχισμό του (όχι μόνο στο μυαλό
του) – όπως έχει περάσει αυτονόητη
και η βεβαιότητα ότι ο Κουφοντίνας
είναι «επαναστάτης», όχι κατά συρροήν δολοφόνος. Για τον μαρξιστικό
λοιπόν «ουμανισμό» άνθρωπος σημαίνει προλετάριος, ο ακτήμονας,
όποιος έχει μόνο τα δυο του χέρια,
που τα νοικιάζει στον κάθε εργοδότη. Δεν τον ενδιαφέρει να υπερασπίσει «πατρίδα», να κατασφαλίσει ελευθερία σχέσεων κοινωνίας
της ζωής – δεν έχουν οι προλετάριοι
γη να την ποτίσουν με τον ιδρώτα
τους, να δεθεί μαζί της η ύπαρξή
τους, να τους δώσει τροφή, να αγκαλιάσει τάφους προγόνων.
Αλλά να που τα πράγματα αλλάζουν: Οι προλετάριοι πήραν κάποτε
την εξουσία, κατάργησαν τις πατρίδες, τα «ιερά», στήσανε κράτη
μονοκομματικά, απάτριδα, αποϊερωμένα, με στόχο αποκλειστικό
την επιβίωση της μάζας, ούτε καν
την ηδονή. Το αποτέλεσμα ήταν η
τυραννία των πολίτ-μπιρό, η φρίκη
των γκουλάγκ, ο εξανδραποδισμός
εκατομμυρίων ανθρώπων – ένας
εφιάλτης. Ο εφιάλτης επώασε πρω-

τόγνωρη, άοπλη ανατροπή της
απανθρωπίας: η δίψα για κατανάλωση οδήγησε σε αλυσιδωτές εκρήξεις της καταναλωτικής βουλιμίας
των μαζών, τα προλεταριακά καθεστώτα θρυμματίστηκαν εξευτελισμένα.
Ο μαρξισμός αποδείχθηκε, ολοφάνερα, η μία όψη του αμφιπρόσωπου Ιανού: του Ιστορικού Υλισμού. Οι ριζοσπάστες μαρξιστές
πέρασαν, σε μια νύχτα, στην άλλη
εκδοχή, πρόδωσαν δημοψήφισμα,
όρκους, ρητορικές, ο Τσίπρας άρχισε
να κηρύττει έμπρακτα ότι συμφερότερος ουμανισμός είναι ο διεθνισμός των «Αγορών». Οι κρατικές
οικονομίες να ελέγχονται από την
ιλιγγιώδη κερδοσκοπία των υπερδανεισμών, όπως τον σχεδιάζουν
ιδιωτικά κεντρικά επιτελεία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Καμουφλαρισμένη η απάτη στην
εντέλεια: οι κάτοικοι του πλανήτη
συνεννοούμαστε ακόμα με γλωσσικές αντίκες: Μιλάμε για «Αριστερά» και «προοδευτικές δυνάμεις»,
για δήθεν «ασφάλιση» και δήθεν
«συντάξεις», σώζουμε την παντομίμα εκλογών και τη φενάκη «ελευθερίας του λόγου». Βρίσκουμε φυσιολογικό ο θιασώτης του προλεταριακού διεθνισμού να ξεκουράζεται από τον μόχθο των αγώνων
του σε κότερο κροίσων.
Μέσα σε αυτή την παραμορφωτική των πάντων παρακμή, η μόνη
κοινωνική δυναμική που μοιάζει
να κυοφορείται είναι ο Ευρωσκεπτικισμός. Δεν αρνείται την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη σύμπνοια, τη συνεργασία, τον συντονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών απέναντι

στην κινέζικη μυρμηγκιά και στην
αμερικάνικη υπεροψία. Αλλά χωρίς
να ξεπουληθεί ή στραγγαλιστεί η
συναρπαστική ιδιαιτερότητα κάθε
ευρωπαϊκής κοινωνίας: γλώσσα,
ιστορία, Τέχνη, νοο-τροπία, ποικιλότητα χαρακτήρων, πανεπιστημιακή παράδοση, εθνική λογοτεχνία.
Οι αηδιαστικά εξαγορασμένοι από
τον διεθνοποιημένο ιστορικο-υλιστικό μηδενισμό κεκράχτες της ευρωπαϊκής πολτοποίησης και ομοιομορφοποίησης λυσσάνε, κυριολεκτικά, για να κατασυκοφαντήσουν, σπιλώσουν, δυσφημίσουν τις
αντιστάσεις υπεράσπισης του πλούτου της ευρωπαϊκής ποικιλότητας.
Σίγουρα υπάρχουν και στοιχεία
ακραίων εθνικιστών, χυδαίων ρατσιστών, πατριδοκάπηλου φασισταριού που θέλουν να εμφανίζονται
με τη λεοντή του «ευρωσκεπτικιστή»
– σε ποια παράταξη δεν υπάρχουν
κάπηλοι; Αλλά είναι έγκλημα κατά
του πολιτισμού να ταυτίζεται ο ευρωσκεπτικισμός με τους εξτρεμιστές.
Η μαρξιστική Αριστερά απέδειξε,
παντού όπου επικράτησε, ότι έχει
ολοκληρωτικό χαρακτήρα – είναι
μία τυπική περίπτωση θρησκοληψίας. Γι’ αυτό και τρομάζει απέναντι
στην ελευθερία σκέψης, κρίσης,
έκφρασης. Δικός της «ουμανισμός»
είναι να μην απογαλακτιστεί ποτέ
ο άνθρωπος, να κατασφαλίζεται
πάντοτε με την πειθάρχηση στην
κομματική ντιρεχτίβα, την παραμονή στο κομματικό μαντρί. Για
τον κ. Τσίπρα ο Κουφοντίνας θα είναι πάντα «επαναστάτης» και ο Ευρωσκεπτικισμός Ακρα Δεξιά, εθνικιστική.
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Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

«Εμείς...
και οι Άλλοι»
ε κάθε εκλογική αναμέτρηση
το εκλογικό σώμα εκτός της
επιλογής των πολιτικών αρχόντων καλείται να επικροτήσει
ή να απορρίψει συγκεκριμένες
πολιτικές, που παρουσιάζονται
από τους διάφορους υποψηφίους
και πολιτικούς σχηματισμούς.
Στην ουσία ο πολίτης κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ερωτάται για διάφορα
θέματα και την ημέρα των εκλογών, προσερχόμενος στην κάλπη,
δίνει την απάντηση του. Αφενός
η συμπεριφορά μας κατά την προεκλογική περίοδο και αφετέρου
τα αποτελέσματα των εκλογών
συνιστούν εξετάσεις, στις οποίες
έμμεσα παρακαθόμαστε, σε διάφορα θέματα ή πολιτικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα, αυτή της
πολιτικής συμπεριφοράς και του
πολιτικού πολιτισμού, και πάλι
ανεξεταστέοι. Οι αναφορές του
ΠτΔ περί μηδενικών, ο χαρακτηρισμός των Τ/κ ψηφοφόρων ως
δανεικών και η ακαταλαβίστικη
ρητορική του Αβέρωφ Νεοφύτου
στο Κυπριακό μας πήραν πολλά
χρόνια πίσω. Στην ενότητα «Ευρώπη», που ήταν το πρώτιστο,
μιας και επρόκειτο για ευρωεκλο-








Παντελής έλλειψη ευρωπαϊκών θεμάτων και
πλήρης άγνοια της πλειοψηφίας των πολιτών
για το τι είναι η Ευρώπη
και πώς λειτουργεί.
γές, τα αποτελέσματα αποκαρδιωτικά. Παντελής έλλειψη ευρωπαϊκών θεμάτων και πλήρης
άγνοια της πλειοψηφίας των πολιτών για το τι είναι η Ευρώπη
και πώς λειτουργεί. Μπορεί οι
διάφορες μετρήσεις και τα αποτελέσματα να έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία επικροτεί
την ευρωπαϊκή μας πορεία όμως
από ό,τι φαίνεται άλλη Ευρώπη
έχουμε κατά νου. Μια Ευρώπη
κομμένη ραμμένη στα μέτρα μας.
Στην ενότητα «Κυπριακό» και
«Επανένωση» τα αποτελέσματα
ήταν περισσότερο από αποκαρδιωτικά. Απροβίβαστο πήραμε.
Ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Του λόγου
το αληθές ο τρόπος με τον οποίον
αντιμετωπίσαμε τη συμμέτοχη
ενός Τ/κ, του ακαδημαϊκού Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ, στο ψηφοδέλτιο
του ΑΚΕΛ. Έγινε τόσος θόρυβος
που σωστά οι εκλογές αυτές χαρακτηρίστηκαν από ορισμένους
«εκλογές Νιαζί».
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, ο σύμβουλος
του ΠτΔ, ο άνθρωπος που διαχρονικά με παρεμβάσεις του αγωνίστηκε για την επανένωση της
πατρίδας μας, ο άνθρωπος που
εκτίμησε και εκτιμήθηκε από τον

Γλαύκο Κληρίδη, με άλλα λόγια
ο δικός μας Νιαζί, εν μια νυκτί
έγινε ο «Άλλος». Ό δικός μας Νιαζί
έγινε άμεσα ο δικός τους.
Από Τ/κ συμπατριώτης μας
έγινε σκέτο Τ/κ και μετά Τούρκος.
Οι δε Τ/κ στην άλλη μεριά της
πράσινης γραμμής, που έχουν τα
ίδια δικαιώματα με εμάς σαν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
και αυτοί από Τ/κ συμπατριώτες
μας έγιναν «Οι Άλλοι», οι δανεικοί,
οι ψευδοπολίτες. Πράκτορας των
Τούρκων τελικά ο πρώην συμπατριώτης μας. Εξυπηρετεί τον νεοσουλτάνο της Άγκυρας. Στην
ουσία ενώσαμε τις φωνές μας με
τους υποστηρικτές της μόνιμης
διαίρεσης στον βορρά, οι οποίοι
τον αποκαλούν προδότη και πράκτορα των Ελλήνων. Τούρκος
στον νότο, Έλληνας στον βορρά.
Κάτι σαν τους έλληνες της Πόλης
που στην Τουρκία τους έδιωχναν
ως Έλληνες και στην Ελλάδα τους
αντιμετώπιζαν με καχυποψία ως
Τούρκους.
Όταν η υποψήφια του ΔΗΣΥ
Ελένη Σταύρου μίλησε για Κυπριακή Δημοκρατία των Ε/κ, πολλοί, οι πλείστοι βέβαια για το θεαθήναι, έτρεξαν να διαχωρίσουν
την θέση τους από αυτήν της βουλευτού του ΔΗΣΥ. Όμως η όλη
μας συμπεριφορά έδειξε ότι η απαράδεκτη αναφορά της κ. Σταύρου
είναι αυτό που οι πλείστοι πιστεύουν. Διακηρύτταμε για κοινή
πατρίδα με τους συμπατριώτες
μας Τ/κ, για τερματισμό της διαίρεσης, αλλά όταν ήρθε η στιγμή
να το αποδείξουμε με έργα και
όχι με λόγια φανήκαμε κατώτεροι
των περιστάσεων. Πέρασε μισός
αιώνας αγώνων, χύθηκε τόσο αίμα,
κινδυνεύουμε να χάσουμε οριστικά τη μισή μας πατρίδα και ακόμα,
αποδεδειγμένα πλέον, διατηρούμε
την ίδια νοοτροπία. Όπως είπε ο
Νιαζί σε πρόσφατη συνέντευξή
του, «όσοι δεν μοιάζουν με εμάς
(άλλη θρησκεία και εθνότητα)
είναι οι ‘Άλλοι’». Τους καλούμε
να ζήσουν μαζί μας, να απογαλακτιστούν και να κόψουν τον ομφάλιο λώρο με την Τουρκία. Όταν
όμως δοκίμασαν να έρθουν πιο
κοντά σε μας, είτε με το εκλέγειν
είτε με το εκλέγεσθαι, τους αποκαλέσαμε «Οι Άλλοι».
«Εμείς και οι Άλλοι». Όσο και
να θέλουμε να το κρύψουμε αυτό
δυστυχώς πιστεύουμε. Δηλώνουμε παθιασμένοι για λύση και επανένωση, αλλά την ίδια στιγμή με
παλινδρομήσεις και μεταλλάξεις
προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε
την κουλτούρα της μη λύσης, της
διαίρεσης και του «Εμείς και οι
Άλλοι», αγνοώντας ότι με όλα
αυτά στο τέλος στη μικρή μας
πατρίδα θα μείνουν μόνο οι «Άλλοι» και όχι «Εμείς».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/RITCHIE B. TONGO

Σ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κωπηλάτες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Dragon Boat» ή Duanwu Festival στην Ταϊπέι, που πέφτει την πέμπτη ημέρα του πέμπτου μήνα του κινεζικού
ημερολογίου, προς τιμήν του Qu Yuan, αρχαίου Κινέζου ποιητή και πολιτικού.

Ανατροπές στη μάχη για τις «προεδρικές»
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

τ/κ κοινότητα εισέρχεται σε
περίοδο ζυμώσεων για τις
«προεδρικές» εκλογές του
Μαΐου 2020. Πρόσωπα, σχήματα
και παίκτες μετρούν δυνάμεις και
διατυπώνουν τις σκέψεις τους. Η
αρχή έγινε με την ανατροπή της
«κυβέρνησης» συνασπισμού υπό
τον Τ. Ερχιουρμάν (ηγέτη του σοσιαλδημοκρατικού ΡΤΚ) και τον
Κ. Οζερσάι (ηγέτη του κεντροδεξιού Κόμματος του Λαού). Ο κ.
Οζερσάι διέβη τον Ρουβίκωνα και
δημιούργησε νέες ισορροπίες. Στις
27 Μαΐου σχηματίζεται νέος συνασπισμός εξουσίας ανάμεσα στο
δεξιό «Κόμμα Εθνικής Ενότητας»
(ΚΕΕ) και το κεντροδεξιό «Κόμμα
του Λαού». Ο πρόεδρος του ΚΕΕ
Ε. Τατάρ δήλωσε «ευτυχισμένος»
από την αλλαγή γιατί «εμπιστευόμαστε στο Κυπριακό τον Κουντρέτ
Οζερσάι, ο οποίος ως «υπουργός
εξωτερικών εκτέλεσε επάξια τα
καθήκοντά του». Από τη δική μου
πλευρά ο Κ. Οζερσάι δήλωσε ότι
«ο ίδιος εμπιστεύεται τον Ερσίν
Τατάρ», εκτιμώντας ότι «γι’ αυτό
είναι πολύ ψηλές οι πιθανότητες
επιτυχίας στον οικονομικό τομέα».
Η 27η Μαΐου σηματοδοτεί ουσιώδη αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της τ/κ κοινότητας. Η στροφή
Οζερσάι είναι ένα «σήμα» ότι θα
τρέξει στις επόμενες «προεδρικές»
ως κοινός υποψήφιος ΚΕΕ - ΚτΛ
απέναντι στον Μ. Ακιντζί. Ο δε,
«συμπαίκτης» του στην ανατροπή,
Ε. Τατάρ, ήδη έλαβε τη θέση του
«πρωθυπουργού». Μέσα σε αυτό
το πνεύμα, στις 3 Ιουνίου οι δύο
κεντρικοί πρωταγωνιστές παρουσιάζουν τις σκέψεις τους:
Μ. Ακιντζί: «Το μόνο ρεαλιστικό








Ο Ν. Αναστασιάδης επιθυμεί να μπουν οι Τ/κ
σε εκλογικούς ρυθμούς
το γρηγορότερο δυνατό
και έτσι να προωθεί ευκολότερα το «όραμά» του
για τρίτη πενταετία με το
Κυπριακό στα αζήτητα
της διεθνούς κοινότητας.
μοντέλο λύσης που μπορεί να γίνει
αποδεκτό απ’ όλες τις πλευρές
είναι η ομοσπονδιακή λύση... Ό,τι
και να συμβεί εμείς δεν πρέπει να
εγκαταλείψουμε αυτή τη σωστή
και δίκαιη στάση μας. Δεν έχω
πρόθεση, όσο είμαι σε αυτή τη θέση, να επιτρέψω σε κάτι τέτοιο
να συμβεί. Η μεγαλύτερη δύναμη
σε αυτό το θέμα, είναι η δική σας
εμπιστοσύνη».
Ερσίν Τατάρ («πρωθυπουργός»):
«Η συνάντηση στην Κων/πολη (με
Ερντογάν, Οκτάι, Τσαβούσογλου
στην παρουσία Οζερσάι) ήταν θετική και εποικοδομητική, στόχος
είναι η ‘τδβκ’, μαζί με τη μητέρα
πατρίδα Τουρκία, να γίνει μια αναπτυγμένη χώρα και να υπάρξει
ένα δίκαιο αποτέλεσμα στα θέματα
του Κυπριακού και των ερευνών
για υδρογονάνθρακες».
Προηγουμένως ο Ε. Τατάρ
έσπευσε να καρφώσει τον Μ. Ακιντζί ως μη αρεστό στην Άγκυρα.
Απαντώντας σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι στο Κυπριακό ο Τ/κ ηγέτης δεν ακολουθούσε μια πολιτική
σε διαβούλευση με την Τουρκία,

απάντησε ως εξής:
«Σίγουρα υπήρχε διαβούλευση,
αλλά από καιρού εις καιρόν ακούγονταν διαφορετικά πράγματα.
Γνωρίζετε τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, κατά τις οποίες ο Τούρκος
ΥΠΕΞ είπε ότι θα μπορούσε να
υπάρξει μια συμφωνία στη βάση
της ομοσπονδίας, αλλά θα πρέπει
να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εναλλακτικές
ιδέες. Και εμείς αυτό πιστεύουμε.
Ο κ. Ακιντζί λέει συνεχώς ότι είναι
πιο πολύ υπέρ μιας συμφωνίας
στη βάση της ομοσπονδίας. Γι’
αυτό πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει
να το ρυθμίσουμε λίγο».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Μ.
Ακιντζί δεν μένει με σταυρωμένα
τα χέρια και οργανώνει τη δική
του επιχειρηματολογία με κεντρικό
στόχο τη διεκδίκηση δεύτερης
θητείας στην ηγεσία της κοινότητάς του. Σε μήνυμά του στις 3
Ιουνίου, παραμονή της γιορτής
του Μπαϊραμιού υπογράμμισε:
«Όπως σας υποσχέθηκα, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις
για να έρθει στο νησί μας η ειρήνη
και η ευημερία, να μη ζήσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος.
Παρ’ όλη αυτή την προσπάθεια,
η Διάσκεψη στο Κραν Μοντάνα
έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Γι’ αυτή
την αρνητική εξέλιξη καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η στάση της ε/κ ηγεσίας. Από τότε μέχρι σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας συμπεριφοράς κλυδωνισμού της ε/κ πλευράς. Κάποτε
μιλούν πίσω από κλειστές πόρτες
για λύση δύο κρατών, σύμφωνα
με πληροφορίες μας, μετά μάθαμε
ότι λένε «δεν είπαμε κάτι τέτοιο,

ίσως συνομοσπονδία». Μετά μπέρδεψαν για τα καλά τα πράγματα,
μιλώντας μια για «χαλαρή ομοσπονδία» και την άλλη για «αποκεντρωμένη». Και σαν να μην
έφτανε αυτό επέδειξαν μια συγκεκαλυμμένη στάση απόρριψης
και αμφισβήτησης της πολιτικής
μας ισότητας, ως βασικής παραμέτρου. Την στιγμή που θα κολλήσουμε σε έναν στόχο που δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί, που
είναι εκτός παραμέτρων του ΟΗΕ,
είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί. Θα
βολέψουμε την αδιάλλακτη ε/κ
ηγεσία. Θα βρουν ευκαιρία να λένε
ακόμα πιο δυνατά ότι η τ/κ πλευρά
και η Τουρκία είναι αυτές που δεν
θέλουν λύση».
Τι κάνει η ε/κ ηγεσία με βάση
αυτές τις εξελίξεις; Ο Ν. Αναστασιάδης επιθυμεί να μπουν οι Τ/κ
σε εκλογικούς ρυθμούς το γρηγορότερο δυνατό και έτσι να προωθεί
ευκολότερα το «όραμά» του για
τρίτη πενταετία με το Κυπριακό
στα αζήτητα της διεθνούς κοινότητας. Ο Ν. Αναστασιάδης δεν επιθυμεί την παρουσία του Μ. Ακιντζί
στο τιμόνι της τ/κ ηγεσίας: πρώτο,
επεχείρησε δύο φορές συνομιλώντας με τον Μ. Τσαβούσογλου να
τον θέσει στο περιθώριο, δεύτερο,
γνωρίζει ότι ο Μ. Ακιντζί διαθέτει
υψηλού επιπέδου αξιοπιστία σε
όσους ασχολούνται με το Κυπριακό
στο διεθνές πεδίο, σε αντίθεση
με τη μηδενική δική του, και, τρίτο,
με βάση την πολιτική της μη λύσης
που ακολουθεί, του πάει γάντι
ένας «επίγονος» της ντενκτασικής
σχολής στην ηγεσία των Τ/κ.

www.larkoslarkou.org.cy

Η ανθρωπιστική διάσταση του Κυπριακού

Μ

έχρι το 1974, το Κυπριακό
αφορούσε πρωτίστως τη
συνταγματική πτυχή του
ενιαίου, αλλά συνεταιρικού κράτους
που ιδρύθηκε το 1960, με επίκεντρο
τη διάσταση μεταξύ της αρχής της
πλειοψηφίας και της αρχής της πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων. Μετά το 1974, η πτυχή αυτή
συνεχίζει βεβαίως να αποτελεί μέρος
του όλου προβλήματος, όπως έχει
καταστεί και η αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων και η
αναθεώρηση του συστήματος της
ασφάλειας και των εγγυήσεων. Η
τουρκική κατοχή έχει, όμως, αναδείξει και την ανθρωπιστική διάσταση με τέσσερις σημαντικές πτυχές – τους αγνοούμενους, που αφορά
τη διακρίβωση της τύχης τους, το
προσφυγικό, που αφορά την επιστροφή των εκτοπισθέντων, το εδαφικό, που αφορά τα κατεχόμενα
εδάφη που θα επιστραφούν, και το
περιουσιακό, που αφορά τη διευθέτηση των περιουσιακών δικαιωμάτων στα εδάφη που δεν θα επι-

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

στραφούν. Από το 1974 έχουν περάσει 45 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων για τη λύση του Κυπριακού. Η πάροδος τόσο μακρού χρόνου
αφ’ εαυτής τείνει να παγιώσει την
υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων
σε όλο της το φάσμα, ιδιαιτέρως,
όμως, επηρεάζει καίρια τα ανθρωπιστικά θέματα των αγνοουμένων,
του προσφυγικού, του εδαφικού και
του περιουσιακού και τα οποία, αν
συνεχίσει να καθυστερεί η λύση,
θα παύσουν να έχουν νόημα.
Οι αγνοούμενοι. Η διακρίβωση
της τύχης των αγνοουμένων αφορά
πρωτίστως τους συγγενείς τους οι
οποίοι τους γνώρισαν, τους έζησαν
και βίωσαν τον τραγικό χαμό τους.
Όταν, με την πάροδο σαράντα πέντε χρόνων, οι περισσότεροι από
αυτούς ήδη έφυγαν και συνεχίζουν
να φεύγουν, για ποιους θα έχει πια
προσωπικό νόημα η διακρίβωση
του πώς έχασαν τη ζωή τους οι
αγαπημένοι τους άνθρωποι; Μήπως
για χάρη απλώς μιας δημόσιας κηδείας όπου θα ακουστούν από τους








Πόσοι εκτοπισθέντες που
θα έχουν απομείνει θα θέλουν ή θα μπορούν μετά
από τόσα χρόνια να επιστρέψουν στα σπίτια
τους σε εδάφη, τα οποία
δεν θα επιστραφούν και
σε ποια σπίτια που θα συνεχίζουν να υπάρχουν;
εκπροσώπους της Πολιτείας λόγια
που δεν βγαίνουν από την καρδιά
αλλά από θεσμική υποχρέωση;
Προσφυγικό. Στα σαράντα πέντε
χρόνια από το 1974 τουλάχιστον
τα δύο τρίτα των εκτοπισθέντων
έχουν ήδη αποβιώσει και βεβαίως
η φύση συνεχίζει την πορεία της.
Πόσοι εκτοπισθέντες θα απομείνουν για να επιστρέψουν στα σπίτια
τους, ακόμα και στα εδάφη τα οποία
θα επιστραφούν, αν καθυστερήσει

και άλλο η λύση; Πόσοι εκτοπισθέντες που θα έχουν απομείνει
θα θέλουν ή θα μπορούν μετά από
τόσα χρόνια να επιστρέψουν στα
σπίτια τους σε εδάφη, τα οποία δεν
θα επιστραφούν και σε ποια σπίτια
που θα συνεχίζουν να υπάρχουν;
Πόσων εκτοπισμένων τα παιδιά
και τα εγγόνια, που έχουν εν τω
μεταξύ γεννηθεί και διαμορφώσει
τη ζωή τους αλλού στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, θα έχουν λόγο να
επιστρέψουν σε σπίτια και τόπους
που δεν γνώρισαν;
Εδαφικό. Το εδαφικό συνδέεται
άρρηκτα προς τους εκτοπισθέντες,
αφού προκύπτει ευθέως από την
κατάληψη των εδαφών από τα οποία
αυτοί έχουν εκτοπισθεί. Η δε διευθέτηση του εδαφικού πρωτίστως
συναρτάται προς την επιστροφή
των εκτοπισθέντων, εξ ου και επιδιώκεται η επιστροφή όσο το δυνατό περισσότερων εδαφών ώστε
να επιστρέψουν και όσο το δυνατό
περισσότεροι εκτοπισθέντες. Ποιο
νόημα, όμως, θα έχει το εδαφικό,

όταν, όπως ελέχθη πιο πάνω, δεν
θα υπάρχουν πια εκτοπισθέντες
για να επιστρέψουν; Μοιραίως, το
εδαφικό θα περιθωριοποιηθεί και
θα υποβαθμισθεί, μη προσφερόμενο
ως ουσιαστικό όφελος της λύσης
σε σχέση με εκείνους από τον εκτοπισμό των οποίων και προέκυψε
και περιοριζόμενο μόνο σε ανάκτηση περιουσιών από τους απογόνους
των εκτοπισθέντων απλώς ως θέμα
οικονομικής σημασίας.
Περιουσιακό. Όσο λιγοστεύουν
οι ζώντες εκτοπισθέντες, τόσο χάνουν το νόημά τους και τα περιουσιακά δικαιώματα σε σχέση με τα
εδάφη τα οποία δεν θα επιστραφούν. Το περιουσιακό δικαίωμα
έχει σημασία πρωτίστως ως θέμα
αποκατάστασης του εκτοπισθέντα
ιδιοκτήτη στην περιουσία του, με
τον ίδιο τρόπο που έχει σημασία
και η αποκατάσταση του εκτοπισθέντα κατοίκου στο σπίτι του.
Όσο απομακρυνόμαστε από τους
εκτοπισθέντες αρχικούς ιδιοκτήτες
και πάμε στα παιδιά και στα εγγόνια

τους που δεν δημιούργησαν και
δεν έζησαν τις περιουσίες που κληρονόμησαν, το περιουσιακό δικαίωμα καθίσταται για πολλούς μάλλον
οικονομικής παρά προσωπικής σημασίας. Και δεν είναι τυχαίο που
το ίδιο το ΕΔΑΔ, αναγνωρίζοντας
τώρα με τις αποφάσεις του ιδιοκτησιακά δικαιώματα και στους χρήστες, θεωρεί το περιουσιακό δικαίωμα ως αποζημιώσιμο παρά ως
απόλυτο. Ο ανθρώπινος παράγων,
όπως και ο χρόνος, είναι, λοιπόν,
κρίσιμος όσον αφορά όχι μόνο τους
αγνοουμένους και το προσφυγικό,
αλλά και το εδαφικό και το περιουσιακό. Και δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για τη λύση που θα
έπρεπε να είχε γίνει από πολλού.
Όπως δικαιοσύνη που καθυστερεί
δεν είναι δικαιοσύνη, έτσι και λύση
που καθυστερεί δεν θα είναι λύση
για τους ανθρώπους – αν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.

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

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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Αμερικανική «λαβή» για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Η Ουάσιγκτον σήκωσε τους τόνους για την Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας και τουρκικά επιχειρήματα
Ηνωμένα Eθνη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στο πλαίσιο των εργασιών
του 35ου Συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ
στην Ουάσιγκτον προμηνύουν ακόμη μία δύσκολη διαδικασία υιοθέτησης του ψηφίσματος για την
ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ
αναμένεται γύρω στις 8-10 Ιουλίου,
με την προοπτική το σχέδιο ψηφίσματος να τεθεί σε ψηφοφορία
πριν από τις 31 Ιουλίου που λήγει
η θητεία της. Τα καλά νέα είναι
πως η διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Γιούρι Κιμ,
ανέφερε δύο φορές απαντώντας
σε σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε
στη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο, ότι «κανείς αυτή τη στιγμή
δεν ζητά δραματικές κινήσεις» στο
θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Που σημαίνει
ότι ανεξάρτητα από τις πιέσεις που
θα ασκηθούν από αμερικανικής
πλευράς για ακόμη αυστηρότερο
λεκτικό στο ψήφισμα, στο τέλος η
θητεία της Δύναμης θα ανανεωθεί
για ακόμη 6 μήνες.
Από την άλλη, από τα όσα είπε
η Γιούρι Κιμ, αλλά και η τέως πρέ-

«Υπάρχει παράνομη διακίνηση προσώπων και λαθρεμπόριο, τα οποία η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί
δεν επιτρέπεται από την εντολή της. Επομένως, χρειαζόμαστε να αλλάξουμε την εντολή της», είπε η Καθλίν Ντόχερτι.

















Οταν επισημάνθηκε ότι
Κύπρος και Ελλάδα πληρώνουν το μισό λογαριασμό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η
κ. Κιμ είπε ότι, «πρόκειται
για ασυνήθιστη ρύθμιση
όταν ένα μέρος της σύγκρουσης πληρώνει για την
ειρηνευτική επιχείρηση».

Είναι προφανές ότι αν
ανοίξει θέμα αλλαγής
των όρων εντολής της
Δύναμης, το πρώτο που
θα επιδιωχθεί να αλλάξει
είναι οι παραπομπές
στο ψήφισμα 186 του 1964
και στη συναίνεση της
κυβέρνησης της Κύπρου.

σβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Καθλίν
Ντόχερτι, διαφαίνεται ότι κάποια
από τα σημεία της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς σε
σχέση με την εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ επηρεάζουν τους Αμερικανούς,
αφού τα χρησιμοποιούν δημόσια.
Αρχικά η κ. Κιμ επισήμανε ότι
οι θέσεις που εκφράζονται από την
αμερικανική πλευρά δεν αφορούν
ειδικά την ΟΥΝΦΙΚΥΠ ή την Κύπρο,
αλλά τις αρχές που έχουν θέσει οι
ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Πρέπει να έχουν
στρατηγική εξόδου και πρέπει να
λειτουργούν υποστηρικτικά προς
την πολιτική διαδικασία κι όχι να
την υποκαθιστούν. Σημείωσε ότι
στην περίπτωση της Κύπρου, στα
δύο χρόνια από την κατάρρευση
των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα, οι διαπραγματεύσεις αποτελούν
ένα «αρκετά πεθαμένο μέτωπο».
«Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει
μία διαδικασία, αν θα πρόκειται
να κρατήσουμε τη συνέχιση της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η άποψη της κυβέρνησής μας είναι ότι τα χρήματα

Ακιντζί το είχε χαρακτηρίσει «ωμό
παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων και πρακτική που έχει διακοπεί σε όλες τις άλλες αποστολές
των Ηνωμένων Εθνών». Ωστόσο,
η παράγραφος 6 του ψηφίσματος
186 της 4ης Μαρτίου 1964, που καθιέρωσε την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προνοεί
σαφώς ότι «ο γ.γ. μπορεί να αποδεχθεί εθελοντικές συνεισφορές»,
χωρίς να προσδιορίζει από πού.

Η διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Γιούρι Κιμ, μιλώντας

στο ακροατήριο της ΠΣΕΚΑ, τόνισε ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ
πρέπει να έχουν στρατηγική εξόδου και πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά
προς την πολιτική διαδικασία κι όχι να την υποκαθιστούν.
των φορολογουμένων είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε, υποστηρίζοντας αυτή τη διαδικασία. Όταν
από ομογενή επισημάνθηκε ότι
Κύπρος και Ελλάδα πληρώνουν τον
μισό λογαριασμό, η κ. Κιμ παρέθεσε
ένα από τα τουρκικά επιχειρήματα,
του «αντιδεοντολογικού» της συγκεκριμένης ρύθμισης.

«Πρόκειται για ασυνήθιστη ρύθμιση. Δεν έχουμε συνήθως μια κατάσταση όπου ένα μέρος στη σύγκρουση πληρώνει για την ειρηνευτική επιχείρηση. Και δεύτερο, η
ειρηνευτική επιχείρηση πρέπει να
υποστηρίζει κι όχι να αντικαθιστά
την πολιτική διαδικασία». Σε επιστολή του προς τον γ.γ. του ΟΗΕ,
στις 5 Ιουλίου 2018, ο Μουσταφά

Θέμα αλλαγής της εντολής

Η Καθλίν Ντόχερτι που έλαβε
τον λόγο, μίλησε για την εντολή
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που δεν έχει αλλάξει από το 1964 και εξαιτίας αυτού δεν κάνει τα πράγματα που
θα έπρεπε και θα μπορούσε να
κάνει.«Υπάρχει παράνομη διακίνηση προσώπων και λαθρεμπόριο,
τα οποία η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν μπορεί
να σταματήσει, γιατί δεν επιτρέπεται από την εντολή της», είπε.
«Επομένως, χρειαζόμαστε να αλλάξουμε την εντολή της, να την
ανανεώσουμε και να την ενημερώσουμε για κάποιες από τις τρέ-

χουσες απειλές; Ίσως τη ροή της
διακίνησης προσώπων;».
Η αλλαγή της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι ένα ζήτημα που επιχείρησαν και στο μακρινό παρελθόν
να επιτύχουν και οι Αμερικανοί,
αλλά και αξιωματούχοι του ΟΗΕ.
Ένας από τους αξιωματούχους του
ΟΗΕ, ο Γκουστάβ Φεϊσέλ, πίστευε
ότι η παράγραφος 4 του 186 που
ζητεί τη συναίνεση της κυβέρνησης
της Κύπρου στην ανάπτυξη της
Δύναμης ήταν «εμπόδιο» στο Κυπριακό.
Είναι προφανές ότι αν ανοίξει
θέμα αλλαγής των όρων εντολής
της Δύναμης, το πρώτο που θα επιδιωχθεί να αλλάξει είναι οι παραπομπές στο ψήφισμα 186 και στη
συναίνεση της κυβέρνησης της
Κύπρου.
Αλλά ακόμη μία τοποθέτηση
της Γιούρι Κιμ δείχνει την επιρροή
των τουρκικών και τουρκοκυπριακών θέσεων. Στο επιχείρημα ομογενή ότι πιέζοντας για αποχώρηση
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ουσιαστικά οι Αμερικανοί ενισχύουν τον εκβιασμό
της Τουρκίας (αφού θα χειροτερεύσει η κατάσταση επί του εδάφους για τους Ελληνοκυπρίους)
και μία τέτοια συμπεριφορά δεν
συνάδει με τον χαρακτηρισμό της
Κύπρου ως «στρατηγικού εταίρου
των ΗΠΑ», η κ. Κιμ αφού είπε ότι
κανείς δεν θα το χρησιμοποιήσει
ως μοχλό πίεσης σ’ ένα στρατηγικό
εταίρο όπως η Κύπρος, συμπλήρωσε: «Υπάρχουν διαφορετικές
ερωτήσεις που εγείρονται. Αποτελεί
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εμπόδιο ή βοηθά στις
συνομιλίες για την επανένωση;
Δεν γνωρίζω την απάντηση. Νομίζω
ότι αξίζει να το σκεφτούμε. Δεν
εξυπηρετούμε τους εαυτούς μας
αν δεν σκεφτόμαστε τέτοιες ερωτήσεις. Όμως τελικά κανείς δεν
μιλά για δραματικές κινήσεις».
Ο Μουσταφά Ακιντζί, στην ίδια
επιστολή της 5ης Ιουλίου 2018 αναφέρει ότι «δεν θα πρέπει η παρουσία
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ να τυγχάνει εκμετάλλευσης από την ελληνοκυπριακή πλευρά ως πρόφαση για τη δημιουργία εμποδίων σχετικά με την
απευθείας συναλλαγή των πλευρών
και αναμένω τα μέλη του Σ.Α. να
το λάβουν υπόψη αξιολογώντας το
μέλλον της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».
Θεωρεί επίσης «επιτακτική ανάγκη το Συμβούλιο Ασφαλείας να διασφαλίσει ότι η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο μετά από 54
χρόνια δεν συμβάλλει στο στάτους
κβο και ότι συμμορφώνεται με τις
αλλαγές στην κατάσταση που επικρατεί επί του εδάφους. Ως εκ τούτου, προσθέτει, δεν πρέπει να αποκλείεται μια συνολική αναθεώρηση
της εντολής και το επίπεδο και η
έννοια της παρουσίας της UNFICYP
στο νησί, καθώς, κατά τη γνώμη
μου, κάθε παρουσία που δημιουργεί
μια άνετη ζώνη για την ελληνοκυπριακή πλευρά στην Κύπρο πρέπει
να αμφισβητηθεί».

Πονοκέφαλος
η απουσία
προόδου
Η αναφορά της Γιούρι Κιμ

ότι «πρέπει να δείξουμε ότι
υπάρχει μία διαδικασία, αν
θα πρόκειται να κρατήσουμε
τη συνέχιση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ», αποτελεί ακόμη έναν
«πονοκέφαλο», αφού η τελευταία επίσκεψη της Τζέιν
Χολ Λουτ στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις αρχές
Απριλίου (λίγο πριν από την
υποβολή της έκθεσης καλών
υπηρεσιών) κι από τότε δεν
έχει λάβει χώρα κάτι στο Κυπριακό. Αλλά και στον τομέα
των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, μετά το
άνοιγμα των οδοφραγμάτων,
το μόνο θετικό που έχει να
παρουσιάσει ο γ.γ. στην έκθεσή του είναι η συμφωνία
για το ηλεκτρικό ρεύμα και
την κινητή τηλεφωνία. Δεν
είναι βέβαιο αν η κ. Λουτ
επιχειρήσει μία ακόμη επίσκεψη στην Κύπρο, όμως με
δεδομένες τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ, τις εκλογές στην Ελλάδα και τις επαναληπτικές
εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, η προοπτική για
κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται
πιθανή. Μάλιστα, το αποτέλεσμα των εκλογών στην
Κωνσταντινούπολη προβληματίζει πολύ τους Αμερικανούς, αφού μία νέα ήττα του
Ερντογάν θα πλήξει το κύρος
του και ίσως τον οδηγήσει
σε σκλήρυνση της στάσης
του. Το ίδιο, ωστόσο, μπορεί
να συμβεί και στην περίπτωση νίκης, με τον Ερντογάν να
αποθρασύνεται. Για την
ώρα, η Λευκωσία μένει ικανοποιημένη, γιατί στη φάση
αυτή οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να επιχειρήσουν δραματικές κινήσεις, ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν πως «δείχνουν κατανόηση» στα επιχειρήματα της Λευκωσίας.
Ένα επιπρόσθετο εμπόδιο
θα είναι αν προχωρήσει η
επικύρωση του διορισμού
του Τζόναθαν Κόεν ως πρέσβη στο Κάιρο και ο έμπειρος διπλωμάτης δεν θα είναι
αυτός που θα χειριστεί το
θέμα στις διαβουλεύσεις
του Σ.Α. Την ίδια στιγμή, η
κυπριακή μόνιμη αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ παραμένει
ακέφαλη, καθώς ο διορισμός του πρέσβη Ανδρέα
Μαυρογιάννη δεν έχει περάσει ακόμη από τη Βουλή.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧAΛΗ ΠΑΠΑΠEΤΡΟΥ

Τ

ις τελευταίες μέρες διάβασα
με ενδιαφέρον το βιβλίο του
Ιωάννη Κασουλίδη υπό τον
τίτλο «30 χρόνια παρών – Ιδέες και
Σκέψεις για την Κύπρο μας». Η παρουσία του συγγραφέα στο τιμόνι
του Υπουργείου Εξωτερικών για
έντεκα χρόνια, με προέδρους τον
Γλαύκο Κληρίδη και τον Νίκο Αναστασιάδη, η δεκάχρονη παρουσία
του στην Ευρωβουλή και το πέρασμά του, τόσο από την κυπριακή
βουλή, όσο και από τη θέση του
κυβερνητικού εκπροσώπου, προσθέτουν ειδικό βάρος, σ’ ένα σύγγραμμα που βασικά ασχολείται με
θέματα εξωτερικής πολιτικής, το
Κυπριακό και κρίσιμα ερωτήματα
διεθνών σχέσεων.
Μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό,
τα θέματα εξωτερικής πολιτικής
θεωρούνταν ταμπού, εξ ου και ο
ουσιαστικός και αναλυτικός διάλογος, γι’ αυτά τα θέματα, ήταν
εξαιρετικά περιορισμένος στη δημόσια συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση. Οι απλοί πολίτες, αλλά
και άνθρωποι που ασχολούνταν

Σκέψεις για το βιβλίο του Ιωάννη Κασουλίδη
με τα κοινά, είχαν, σε μεγάλο βαθμό,
άγνοια των τεκταινομένων και, ειδικότερα, δεν γνώριζαν το σκεπτικό
και τη λογική με την οποία εγίνονταν οι επιλογές πολιτικής. Οι κυβερνήσεις, γι’ αυτά τα θέματα, σε
μεγάλο βαθμό εκρίνοντο με ένστικτο ή, στην καλύτερη περίπτωση,
με κριτήρια γενικού προσανατολισμού. Ο Κασουλίδης στο βιβλίο
του, για πρώτη φορά δημοσιοποιεί
αυτά τα θέματα και κυρίως, αναλύει
τη δική του λογική, για την επιλογή
της μιας ή της άλλης πολιτικής.
Προσωπικά, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την παρουσίαση. Είτε
καταλήγεις να συμφωνείς ή να διαφωνείς με κάποιες επιλογές, ο Κασουλίδης σού δίνει τα εργαλεία για
να γνωρίζεις γιατί συμφωνείς ή
γιατί διαφωνείς. Αυτό αποτελεί σημαντική συμβολή στην ενίσχυση
των δημοκρατικών αρχών και του
διαλόγου, ως καθοριστικού παράγοντα για ενίσχυση της διαφάνειας
και της διακίνησης ιδεών.
Το κεφάλαιο για το Κυπριακό
διαπνέεται, κατά την γνώμη μου,

από σωστή στάθμιση των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται
υπ’ όψιν για την διαμόρφωση της
πολιτικής μας. Ξεκινώντας από την
αρχή ότι το σημερινό στάτους κβο
δεν αποτελεί επιλογή, πως η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί αναγκαιότητα, για αποφυγή χειρότερων
εξελίξεων, αναπτύσσει επιχειρήματα, γιατί η αναβλητικότητα εγκυμονεί κινδύνους, και εξηγεί γιατί
η παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, μετά από 55 χρόνια, έχει ημερομηνία λήξης. Κριτικάρει τα στερεότυπα, τα κλισέ,
τους όρους ταμπού, καθώς και
όρους, που δεν ξεχωρίζεις αν είναι
συνθήματα ή θέσεις ουσίας. Κριτικάρει τον μαξιμαλισμό και την
απόλυτή μας βεβαιότητα για το δίκιο μας, έστω κι αν δεν το συμμερίζεται άλλος στον κόσμο. Για τον
Ιωάννη Κασουλίδη, το πρωταρχικό
δεν είναι οι ατέρμονες συζητήσεις
επί της ομοσπονδιακής δομής, το
περιουσιακό και το εδαφικό, αλλά
τα θέματα ασφαλείας. Αυτά, που
υποβάλλω, ότι βρέθηκαν στο επί-

κεντρο του Πλαισίου Γκουτιέρες,
στο Κραν Μοντάνα το 2017, που
διασφάλιζε την αποχώρηση του
κατοχικού στρατού (πλην ΤΟΥΡΔΥΚ) και την κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης
της Τουρκίας. Κάτι που, δυστυχώς,
ο πρόεδρος Αναστασιάδης άφησε,
μέσα από τακτικισμούς, να χαθεί
και σήμερα ο μεν γ.γ. να αναζητεί
«νέους όρους αναφοράς» και η
τουρκική πλευρά (με εξαίρεση τον
Μ. Ακιντζί) να μας μιλάει για διχοτόμηση και δύο κράτη.
Ορισμένες αναφορές του Κασουλίδη στο κεφάλαιο «Εμείς και
η Ε.Ε.» με έχουν φοβίσει. Όχι γιατί
διαφωνώ, ότι με τα σημερινά δεδομένα η Κύπρος δεν μπορεί να
συναινέσει στην αναβάθμιση της
Τελωνειακής Ένωσης και στην αεροπορική συμφωνία, αλλά γιατί
αποκαλύπτεται μια συγκρουσιακή
νοοτροπία, και προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε αρνητικοί σε οτιδήποτε
αφορά τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας,
έστω κι αν η τελευταία συμμορφω-

θεί με το Πρωτόκολλο της Άγκυρας
και τις λεγόμενες κυπρογενείς της
υποχρεώσεις. Πολύ φοβούμαι πως
μια τέτοια προσέγγιση θα αφαιρέσει,
πλήρως, το οποίο ηθικό πλεονέκτημα διαθέτει η Κύπρος και θα
εξουδετερώσει κάθε δυνατότητα
επηρεασμού της τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό. Κάτι που κατά
καιρούς είχαμε πετύχει, ακολουθώντας ευέλικτη και πειστική πολιτική και το 1992 με τη Δέσμη Ιδεών του Γκάλι, και το 2004 με το Σχέδιο Ανάν και το 2017 με το Κραν
Μοντάνα. Δυστυχώς, σε όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις, υπαναχωρήσεις στην ε/κ πλευρά, έχουν διευρύνει, τόσο τον κατάλογο των
χαμένων ευκαιριών, όσο και τα
αδιέξοδα. Πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις του συγγραφέα δεν συνάδουν
με τις τοποθετήσεις του στο Κεφάλαιο για το Κυπριακό. Ιδιαίτερα
όταν ο Κασουλίδης επικρίνει, ως
μάταιη, την εισήγηση Ε/κ πολιτικών
για να προκαλέσουμε κόστος σε
μια παντοδύναμη Τουρκία, που
κοντράρεται στα ίσια με τα ισχυ-

ρότερα κράτη του πλανήτη μας.
Υιοθέτηση, λοιπόν, μιας τόσο ακραίας προσέγγισης, θα εντείνει το ψυχροπολεμικό κλίμα, που βιώνουμε,
ελλείψει συνομιλιών για επίλυση
του Κυπριακού, και θα μας αποστερήσει τη δυνατότητα ελιγμών, με
στόχο μια έντιμη λύση του Κυπριακού, που, απο τη μία να εξυπηρετεί
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
μας και την ίδια ώρα να είναι συμφέρουσα και για την ίδια την Τουρκία. Οπως για παράδειγμα θα ήταν
η διέλευση του αγωγού φυσικού
αερίου μέσω Τουρκίας, κάτι που,
εξάλλου, αποτελεί την πιο, οικονομικά, συμφέρουσα λύση.
Εν κατακλείδι, συνιστώ αυτό το
βιβλίο για ανάγνωση. Το θεωρώ
εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσους
προβληματίζονται και θέλουν να
μελετούν όλες τις απόψεις, πριν τοποθετηθούν. Εξ άλλου, οι αφορισμοί
και οι απο καθέδρας τοποθετήσεις
δεν μας οδήγησαν πουθενά.

Ο κ. Μιχάλης Παπαπέτρου είναι νομικός
και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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Ταυτίστηκα
με αυτή
την υπόθεση

Το χρονικό
14 Απριλίου – Εντοπίστηκε

στο φρεάτιο του παλαιού
μεταλλείου της Κοκκινόγειας
στο Μιτσερό η σορός της Μέρι
Ρόουζ Τιμπούρκιο Ινφάντε
από τις Φιλιππίνες.

16 Απριλίου – Η Αστυνομία

συνέλαβε τον 33χρονο πρώην
συμβίο της Μέρι Ρόουζ, ως
ύποπτο για την δολοφονία
της, ο οποίος αρνήθηκε
οποιαδήποτε ανάμειξη στην
υπόθεση.

Ο Μάρκος Τράγκολας μιλάει στην «Κ» για
όσα βίωσε στο εγκληματικό σίριαλ «Ορέστης»
Ο διευθυντής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας από
την πρώτη στιγμή βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή των ερευνών στο
Μιτσερό, αλλά και στην Κόκκινη
Λίμνη και τη λίμνη Μεμί για την
υπόθεση «Ορέστης». Στη συνέντευξή που παραχώρησε στην «Κ»
ανέφερε ότι υπήρξαν στιγμές που
υπήρξε απογοήτευση, αλλά και
στιγμές με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης. Μιλώντας
στην «Καθημερινή», ο επικεφαλής
των ερευνών περιέγραψε τα όσα
διαδραματίστηκαν τις πρώτες ημέρες των ερευνών, ενώ εξομολογήθηκε και τις ώρες αγωνίας, τόσο
στο φρεάτιο στο Μιτσερό, όσο και
στις δύο λίμνες, για εντοπισμό των
θυμάτων του 35χρονου καθ’ ομολογία κατά συρροή δολοφόνου.
–Εδώ και δύο μήνες, ήσαστε το
κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια εξιχνίασης ενός πρωτοφανούς εγκλήματος στον τόπο
μας. Πώς ξεκίνησε για εσάς αυτή
η ιστορία;
–Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν
ξαφνικά για την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, διότι η πρώτη κλήση
δόθηκε την Κυριακή 14/4 το απόγευμα για ανάσυρση μιας ανθρώπινης σορού σε φρεάτιο λατομείου
στην περιοχή Κοκκινόγεια του Μιτσερού. Μέλη της ΕΜΑΚ που είχαν
ανταποκριθεί ανέσυραν τη σορό
αργά το απόγευμα της Κυριακής.
Είχα ενημερωθεί για το περιστατικό, καθώς βρισκόμουν στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους
και παρακολουθούσα τις εξελίξεις
και τύγχανα ενημέρωσης. Μετά
και την ανάσυρση του πρώτου θύματος, είχαμε πάρει οδηγίες, να
ερευνήσουμε, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε το ΤΑΕ Λευκωσίας, για πιθανή άλλη σορό στο
φρεάτιο. Τότε στήσαμε μια επιχείρηση, με μία κάμερα που διαθέτει
η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να
διαπιστώσουμε εάν όντως υπήρχε
και δεύτερη σορός. Στην πορεία,
κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίσαμε ακόμη μία σορό, η οποία
ανασύρθηκε.
–Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση, μετά την ενημέρωση σας;

–Η πρώτη αντίδραση είναι ότι
έπρεπε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε
αποτέλεσμα μέσα στο φρεάτιο. Η
κατάσταση του φρεατίου με το
βάθος που έχει και τα διάφορα εμπόδια που υπήρχαν, καθώς και η
μεταλλική κατασκευή, εγκυμονούσαν κινδύνους. Έγινε εκτίμηση
της κατάστασης, πήραμε κάποια
μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, όμως υπήρχε και το ρίσκο κατά τη διάρκεια της ανάσυρσης. Όλοι ανησυχούσαμε, αλλά
κυρίως ανησυχούσα για την ασφάλεια των μελών. Πήραμε επιπρόσθετα μέτρα, ασφαλίσαμε τους
άνδρες της ΕΜΑΚ όπως έπρεπε.
Στη συνέχεια έπρεπε να ερευνήσουμε το φρεάτιο για εντοπισμό
πιθανόν ακόμη μιας σορού. Η κάμερά μας δεν μπορούσε να κατέβει
σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε έπρεπε
να φέρουμε πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό. Τότε ήταν η πρώτη κρούση,
αφού είχα την εξουσιοδότηση από
το Αρχηγείο Αστυνομίας, για να
δούμε το θέμα της παροχής της
υποστήριξης από την ιδιωτική εταιρία, Brasal Marine Services, που
ασχολείται με υποβρύχιες έρευνες
σε μεγάλα βάθη. Συνεχίσαμε τις
έρευνες στο φρεάτιο μαζί με την
εταιρία, και αφού κατέβηκε η ρομποτική κάμερα μέχρι και 130 μέτρα
βάθος, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε άλλο θύμα
–Οι πρώτοι που αντίκριζαν τις
σορούς ήταν τα μέλη της Πυροσβεστικής. Ποια ήταν τα συναισθήματα;
–Ο πυροσβέστης έχει εμπειρίες
και μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες
περιπτώσεις. Ιδιαίτερα τα μέλη της
ΕΜΑΚ, στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει ξανά τέτοιου είδους
επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, άρχισε
να δημιουργείται μια κατάσταση,
με την υπόθεση «Ορέστης», καθώς
άρχισε να επηρεάζει πλέον την
κοινωνία και έτσι για μας δημιουργήθηκε ένα βάρος ευθύνης, ότι
έπρεπε να συμβάλουμε στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Στη λίμνη
Μεμί είχαμε πάρει οδηγίες για να
διεξάγουμε έρευνες, όπου και η Λιμενική είχε αρχίσει έρευνες κάτω
από δύσκολες για την ασφάλεια
των δυτών συνθήκες. Είχα αναλάβει
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Συνέντευξη στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΟΥΚΑ

18 Απριλίου – Η Αστυνομία

Αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι ο κόσμος δείχνει την αγάπη του και τη συμπάθειά του. Βρίσκω ανθρώπους στον δρόμο

που μου δίνουν κουράγιο και μου ζητούν να στείλω τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, λέει ο Μάρκος Τράγκολας.

Oταν πρόκειται
να ανασύρεις ένα παιδί,
τα συναισθήματα είναι
διαφορετικά. Είναι σώμα μεν, αλλά πρόκειται
για ένα παιδί, οπότε
υπάρχει περισσότερη
ευαισθησία.
τον συντονισμό. Πήραμε και τα
μέλη της ΕΜΑΚ, ακόμη και τους
ΟΥΚ, για να συνδράμουν στις έρευνες. Μας είχαν υποδείξει το σημείο
όπου ο 35χρονος πέταξε τη μικρή
Σιέρα και έτσι άρχισε η έρευνα στο
συγκεκριμένο σημείο. Να σημειώσουμε πως στα αρχικά στάδια
των ερευνών στη Μεμί, είχαμε πάρει ένα μήνυμα για ανάσυρση πτώματος από πηγάδι στο Πεδίο Βολής
Ξυντούς. Πήγαμε εκεί στην περιοχή
όπου είχαμε συνάντηση με την
Αστυνομία, μας υπέδειξαν το σημείο και έγινε η ανάσυρση του τρίτου θύματος. Μετά από αυτό, επιστρέψαμε στη λίμνη Μεμί και άρχισε πλέον η προσπάθεια για τον
εντοπισμό της μικρής Σιέρα με καταδύσεις δυτών με σκάφανδρο.
–Όταν κληθήκατε για τη λίμνη
Μεμί και σας ενημέρωσαν ότι
ψάχνετε για ένα ανήλικο κοριτσάκι ποια ήταν τα συναισθήματά σας;
– Όταν πρόκειται να ανασύρεις

ένα παιδί, τα συναισθήματα είναι
διαφορετικά. Είναι σώμα μεν, αλλά
πρόκειται για ένα παιδί, οπότε υπάρχει περισσότερη ευαισθησία. Ενώ
ήμασταν στη λίμνη Μεμί και κάναμε
τις έρευνες μάς είχε δοθεί οδηγία
ότι πρέπει να μετακινηθούμε και
σε άλλη λίμνη απέναντι από το φρεάτιο και μάλιστα μας είχαν πει ότι
πρόκειται για τρεις βαλίτσες, δύο
μεγάλες και μία μικρή, μέσα στις
οποίες υπήρχαν πτώματα. Αυτές οι
πληροφορίες μας ήρθαν από το ΤΑΕ
Λευκωσίας. Εκεί στην Κόκκινη Λίμνη ήταν λίγο πιο εύκολο το εγχείρημα, καθώς ψάχναμε συγκεκριμένα
αντικείμενα σε αντίθεση με την περίπτωση της λίμνης Μεμί, όπου η
σορός ρίχθηκε τυλιγμένη με ένα
σεντόνι.
–Πολύ πιο δύσκολη ήταν φαντάζομαι η επιχείρηση στην Κόκκινη Λίμνη; Πως σχεδιάσατε τις
έρευνες;
–Η πρώτη εντύπωση που σχηματίσαμε είναι ότι θα κάναμε έρευνες σ’ ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον,
κάτι που αποδείχθηκε και στη συνέχεια. Η πρώτη μας έννοια, ήταν
να έρθουμε σε επαφή με το Τμήμα
Γεωλογικής Επισκόπησης για να γίνει μια ανάλυση της ποιότητας του
νερού και να αξιολογήσουμε τους
κινδύνους που υπήρχαν για τους
δύτες. Όταν είχαμε τα αποτελέσματα, λήφθηκε απόφαση όπως χρησιμοποιηθούν ειδικές στολές, αλλά
και η τακτική με εξωτερική τροφοδότηση αέρα στους δύτες, καθώς
το νερό παρουσίαζε τοξικότητα. Το
ΤΑΕ Λευκωσίας μας έδειξε κάποιες
φωτογραφίες, οι οποίες έδειχναν
κάποια αντικείμενα ανάμεσά τους
και μια βαλίτσα. Έγινε μια σκιαγράφηση της περιοχής βάσει των

φωτογραφιών, έτσι αρχίσαμε τις
έρευνες με τη ρομποτική κάμερα.
Η ορατότητα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη και υπήρχε λάσπη. Στις
28 Απριλίου διαπιστώσαμε ότι κάτι
περίεργο εντοπίστηκε και στη συνέχεια καταδύθηκε ο δύτης και ανέσυρε τη βαλίτσα. Στην αυτήν βρισκόταν ενήλικο άτομο. Εμείς εξακολουθούσαμε να αναζητούμε ακόμη δυο βαλίτσες παρά τη χαμηλή
ορατότητα.
–Ζητήσατε περαιτέρω βοήθεια;
–Η όλη κατάσταση ήταν δύσκολη
και πήραμε την απόφαση να ζητήσουμε επιπρόσθετη βοήθεια και
έτσι αποφασίστηκε να φέρουμε το
σύστημα σόναρ. Για να λειτουργήσει
το σόναρ, συνέβαλε το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Αστυνομίας καθώς από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης με ειδικά οχήματα
και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έγινε μία σάρωση, πρώτα της Κόκκινης
Λίμνης και μετά στη λίμνη Μεμί.
Το σόναρ μας έδωσε κάποιους στόχους. Όταν έγινε η πρώτη ανάλυση,
ο Ισπανός χειριστής μας είπε να
δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιο
στόχο και να τον ερευνήσουμε.
Έτσι πήραμε απόφαση να κάνουμε
στο συγκεκριμένο σημείο έρευνα
με τη ρομποτική κάμερα και τοποθετήθηκαν συντεταγμένες από λειτουργούς του Τμήματος Χωρομετρίας. Όταν είδαμε πλέον ότι επρόκειτο για βαλίτσα, ο δύτης ετοιμάστηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Η κατάδυση έγινε σε περίπου τέσσερα μέτρα βάθος και με τη χρήση
της αφής, αφού δεν υπήρχε ορατότητα, ερεύνησε το συγκεκριμένο
αντικείμενο και διαπίστωσε ότι πρόκειται για βαλίτσα και έγινε η ανάσυρση.

συλλαμβάνει δύο
Ελληνοκύπριους ηλικίας 35
και 30 ετών. Κατά τη
διάρκεια των ανακρίσεων ο
30χρονος αρνείται
οποιαδήποτε εμπλοκή στην
υπόθεση, ενώ ο 35χρονος
αρχικά τήρησε σιγή ιχθύος.

19 Απριλίου – Ο 35χρονος σε
κατάθεσή του παραδέχεται
τον φόνο της Μέρι Ρόουζ.

20 Απριλίου – Εντοπίστηκε

στο ίδιο φρεάτιο η σορός της
Αριάν Παλάνας Λοζάνο,
επίσης από τις Φιλιππίνες.

25 Απριλίου – Εντοπίστηκε σε
ξεροπήγαδο στο Πεδίο Βολής
Ξυντούς η σορός της Κάτχα
Ανού από το Νεπάλ. Ο
35χρονος συλληφθείς σε
κατάθεσή του αποκαλύπτει ότι
ο συνολικός αριθμός των
θυμάτων του είναι επτά.

28 Απριλίου – Εντοπισμός

και ανάσυρση της πρώτης
βαλίτσας από την Κόκκινη
Λίμνη στο Μιτσερό. Η βαλίτσα
περιείχε τη σορό της Λίβια
Μπουνέα από τη Ρουμανία.

30 Απριλίου – Στο δικαστήριο
ενώπιον του οποίου
παρουσιάστηκε ο 35χρονος,
αποκαλύπτεται ακόμη μία
υπόθεση, που αφορά στην
καταγγελία εναντίον του για
βιασμό 19χρονης από τις
Φιλιππίνες. Mέχρι σήμερα
αρνείται τις κατηγορίες και
προβάλλει ισχυρισμούς που
διερευνώνται.

5 Mαΐου – Εντοπισμός και

ανάσυρση της δεύτερης
βαλίτσας από την Κόκκινη
Λίμνη. Η βαλίτσα περιείχε τη
σορό της 8χρονης κόρης της
Λίβια, Έλενα.

4 Ιουνίου – Εντοπισμός και

ανάσυρση της τρίτης και
τελευταίας βαλίτσας από την
Κόκκινη Λίμνη. Αυτή περιείχε
ακόμη μία σορό που
πιστεύεται ότι ανήκει στη
Μαρικάρ Βαλντέζ Αρκουιόλα,
από τις Φιλιππίνες.

και φορές που νιώσαμε απογοήτευση. Στη δυτική πλευρά της λίμνης διαπιστώθηκε ότι άρχισαν να
φαίνονται διάφορα αντικείμενα και
έτσι αναπτερώθηκε το ηθικό μας.
Ο δύτης, μετά από έρευνες, εντόπισε
αντικείμενο και το ερεύνησε. Μόλις
έπιασε τον τροχό της βαλίτσας, κατάλαβε ότι ήταν αυτή που ψάχνουμε. Μετά από τιτάνιο αγώνα καταφέραμε να εντοπίσουμε και την
τρίτη βαλίτσα σε βάθος δύο μέτρων.
Εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν στο
Προεδρικό για σύσκεψη. Με ειδοποίησε ο διευθυντής της ιδιωτικής
εταιρίας ότι την εντόπισαν και έτσι
έφυγα εσπευσμένα για την Κόκκινη
Λίμνη. Η χαρά μας ήταν μεγάλη,
διότι έκλεισε το κεφάλαιο της Κόκκινης Λίμνης, που μας δυσκόλεψε
πάρα πολύ. Είχαμε και την παράκληση της μητέρας της Μαρικάρ
να βρεθεί η σορός της.
–Πώς νιώσατε;
–Σε εκείνη τη φάση νιώσαμε
ανακούφιση, είχα πολύ περισσότερα
συναισθήματα λόγω της ευθύνης
του συντονισμού. Είναι μια ιστορία
που συντάραξε την κυπριακή κοινωνία. Εγώ προσωπικά, θεωρώ, ότι
αν δεν βρεθεί και η μικρή Σιέρα στη
λίμνη Μεμί, τότε η όλη επιχείρηση
δεν θα έχει επιτυχία.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

–Περιγράψτε μου τις στιγμές
όταν ανασύρθηκε η σορός της
μικρής Έλενα;.
–Όταν είδαμε ότι ήταν μικρή
βαλίτσα, είχαμε σοκαριστεί καθώς
ήμασταν σίγουροι ότι πρόκειται
για το παιδί. Ήταν δίπλα από τη
μητέρα της. Η μικρή εντοπίστηκε
σε απόσταση περίπου 18 μέτρων.
Τη στιγμή εκείνη, το κλίμα ήταν
ιδιαίτερα φορτισμένο. Η πρώτη
ανάσυρση της βαλίτσας έγινε Κυριακή στις 28 Απριλίου, και η αμέσως επόμενη και πάλι Κυριακή 5
Μαΐου. Ικανοποιηθήκαμε για το
αποτέλεσμα, γιατί αυτή ήταν η αποστολή και έπρεπε να την φέρουμε
εις πέρας. Από την άλλη λυπάσαι,
για όλα αυτά που συνέβησαν.
–Σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα η τρίτη
βαλίτσα.
–Όπως αποδείχθηκε χρειάστηκαν περίπου 30 ημέρες για να την
εντοπίσουμε από τη μέρα που αρχίσαμε τις έρευνες στην Κόκκινη
Λίμνη. Με βάση τα όσα υπέδειξε ο
35χρονος, ερευνούσαμε το σημείο
και ο δύτης έφτασε μέχρι και τα 18
μέτρα. Όταν περνούσαν οι μέρες
χωρίς αποτέλεσμα, μπήκαμε σ’ ένα
προγραμματισμένο σχεδιασμό έρευνας, χωρίζοντας την περιφέρεια
της λίμνης σε τμήματα. Υπήρξαν
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Υπήρξαν και φορές που
νιώσαμε απογοήτευση

«Εγώ το έλεγα από την αρχή, ότι η όλη επιχείρηση θέλει υπομονή και χρόνο και χρειάζεται κουράγιο», αναφέρει ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
–Πιστεύετε ότι ο δράστης λέει
την αλήθεια;
–Εμείς πιστεύουμε πως είναι κάτω
από το νερό η μικρή, διότι σύμφωνα
με τα όσα μας είπε ο 35χρονος μέχρι
στιγμής, φαίνεται να λέει την αλήθεια. Στη Μεμί θα συνεχιστούν οι
έρευνες με τη ρομποτική κάμερα
για τον εντοπισμό της μικρής. Κατά
τη διάρκεια της επιχείρησης, όσον
αφορά την Κόκκινη Λίμνη, είχα συνομιλία με το Πυροσβεστικό Σώμα
του Ισραήλ και ρώτησα εάν διαθέτουν κάποιο εξοπλισμό και μου είπαν
πως δεν διαθέτουν, αλλά υπάρχει
στο ναυτικό της χώρας τους. Όταν
ήρθαν, τους εξήγησα την κατάσταση

και ενημερωθήκαν για τις δυσκολίες.
Δεν επιχείρησαν στην Κόκκινη Λίμνη, αλλά πήγαν στη Μεμί ερεύνησαν με τα δικά τους συστήματα.
–Πώς βιώσατε τις ανασύρσεις,
ποιες οι αντοχές σας και ποια η
συμβολή των δυτών;
–Εγώ το έλεγα από την αρχή, ότι
η όλη επιχείρηση θέλει υπομονή
και χρόνο και χρειάζεται κουράγιο.
Για να δουλέψεις και να φέρεις αποτελέσματα χρειάζονται ημέρες. Σε
τέτοιου είδους έρευνες κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει το πόσο μακρύς
είναι ο δρόμος. Όσον αφορά τους
δύτες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι
καθόλου τυχαίοι, είναι δύτες με με-

γάλη εμπειρία, είχαν δουλέψει σε
τέτοιες συνθήκες. Δουλεύουν σε βάθη και χωρίς καθόλου ορατότητα
γι’ αυτό και προηγείται στις έρευνες
η ρομποτική κάμερα. Η συγκεκριμένη εταιρία μαζί με τους δύτες αναλαμβάνουν πάρα πολλές δουλειές
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
–Όλη η Κύπρος συζητούσε για
τον κατά συρροή δολοφόνο. Τι
σας λέει ο κόσμος στον όταν σας
συναντά;
–Αυτό που με ικανοποιεί είναι
ότι ο κόσμος δείχνει την αγάπη του
και τη συμπάθειά του. Βρίσκω ανθρώπους στον δρόμο που μου δίνουν
κουράγιο και μου ζητούν να στείλω

τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
Γιατί εδώ μιλάμε για ομάδα που πρέπει να δουλεύει με πολύ επαγγελματισμό, αντίληψη και αγάπη.
–Σας επηρέασε σαν άνθρωπο αυτή η υπόθεση;
–Ταυτίστηκα με αυτή την υπόθεση. Όσος κόπος και αν χρειάζεται,
όταν αναλαμβάνεις μια αποστολή
πρέπει να τη φέρεις εις πέρας, δεν
μπορείς να την αφήσεις στη μέση.
Με επηρέασε και μένα αυτή η υπόθεση. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα
απογοήτευση, ενώ κάποια αρνητικά
σχόλια με επηρέασαν. Είχαμε όμως
αποτέλεσμα, καθώς από τα επτά
θύματα βρήκαμε τα έξι.

ΕΛΛΑΔΑ
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Η εβδομάδα παθών ΣΥΡΙΖΑ
και η στρατηγική της Ν.Δ.
Σε υψηλούς τόνους θα καταφύγει ο πρωθυπουργός με αιχμή την κινδυνολογία
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με εικόνα «ÊÆÕÐÁÔÜÔÙÚÎÔÃÊÏÇÖÄÒÎ®ÓËÙÇÌ×ÝÇÖÕÑÒÃÔÕßÙËÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÖØÕÙÕÓÕÏ¦àËÏÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÑÇÏÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ§
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ËßÛËÃÇÖØÕÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙËÔÁÇÓËÍ¦ÒÎËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÊÏÑÕÓÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÜÔÓÏÑØÄÚËØÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×Ô
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÓËÌÄÔÚÕ
ÚÏÝÔ¦ØÑËÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÛÇ
ÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÎËÖÄÓËÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ!ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔ
ÑßØÏÇØÞÕÆÔËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÜÔ
ËÑÒÕÍ×ÔÛÇÁÒÛÕßÔÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÎ
ÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÁÝÓËÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ÚÕß ÚÕÚÇÓËÏÇÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÑÇÏÕÏÇÔÇÏÓÏÑÕÃ
ØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÓËÑØÇÚÏÑÁÝËÍÍßÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÁÞËÏËÖÁÒÛËÏ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔ
¦ÔÚÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÏÙÁØÞËÚÇÏÇÖÄÇÆØÏÕÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇ
ÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓËËß-

ØÆÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÑÇÏ
ÓËÁÔÇÖÒÂØÜÝÇÔÁÌËÒÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÚÕÖÃÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÞÇÓÎÒ×ÔÚÄÔÜÔÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÕÆÒÄÍÕßÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÈ¦àÕÔÚÇÝËÖÃÚÕß
ÖÇØÄÔÚÕÝÙËÊËÆÚËØÕÖÒ¦ÔÕÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÚÎÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÌÁØËÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÊËÏÔÂÝÂÚ-

Τις τελευταίες ημέρες
πριν από την αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου,
ο κ. Μητσοτάκης
αναμένεται να αναδείξει
το διακύβευμα
της αυτοδυναμίας.
ÚÇÝÚÕß±ªÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÈØÁÛÎÑËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝ
ÓËÓÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÜÔÇÛ×ÔÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙßÔÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÎÈØÕÞÂ
ÚÜÔÚØÕÖÕÒÕÍÏ×ÔÖÕßÑÇÚÁÛËÙÇÔ
ßÖÕßØÍÕÃÑÇÏÈÕßÒËßÚÁÝÚÕß±ªÎ¦ÑØÜÝÇØÔÎÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÁÑÛËÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎßÖÄÛËÙÎÚÜÔÓËÚÇÚ¦ÐËÜÔ
ÙÚÎÕßÒÂÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÔÇÖÕ-

Δύσκολη εξίσωση
με τα ψηφοδέλτια
και το πρόγραμμα
Διπλός πονοκέφαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σε κατάσταση ÏÊÏÄÚßÖÎÝÇÔÇÑÜÞÂÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÕ±ªÑÇÛ×ÝÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙËÑ¦ÚÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÖÄÁÔÇÔÓÂÔÇÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÙÏÜÖÎÚÂØÏÕÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝËÃÚËÇßÚÁÝËÑÖÕØËÆÕÔÚÇÏ
ÇÖÄËÖÏÓÁØÕßÝÕÓÇÊÕÖÕÏÂÙËÏÝËÃÚËÇÌÕØÕÆÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¬ÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÚËÒÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÎ
§ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝ
Õ±ªÛÇÑØÃÔÕßÔËÔÖÕÒÒÕÃÝÚÕ
ËÆØÕÝÑÇÏÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÖÕßÓËÚÕÔ
ÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÛÇËÑÊÎÒÜ-

Η κομματική βάση
δεν εμφανίζεται ανοιχτή
σε νέα πρόσωπα
και περιμένει ένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας
με σαφές το αποτύπωμα
του ΣΥΡΙΖΑ.
ÛËÃÓËÚ¦ÚÎÔÎÕßÒÃÕß¦ÔÚÜÝÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÛßÓÃàËÏÚÎÔÎØËÓÃÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚÇÏÍÃÊÇ©ÖßØÂÔÇÝÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝ
ÑßÓÇÚÕÛØÇÆÙÚÎÝÍÏÇÚÎÔËÑÚÄÔÜÙÎÊÏÇÓÇØÚßØÏ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÄÝÚÕßÝÙÚÕ
¡ÇÐÃÓÕß©ÏÇÏÞÓÁÝÚÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝ
ÖÕßËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
È¦ÙÎËÃÔÇÏÊÆÕÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÚÏÝ
¦ÓËÙËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÎÓËØ×Ô!ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÜÔÉÎÌÕÊËÒÚÃÜÔÑÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÚÕ
ÕÖÕÃÕÕ±ªÛÇÖÕØËßÛËÃÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ËÔÚÇÚÏÑÁÝÊÏËØÍÇÙÃËÝÊËÊÕÓÁÔÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÞØÕÔÏÑÂÝÖÃËÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃ¦ÓËÙÇ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÏËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÂÙßÞÕÏ©ÓÏÑØÄÝÑÆÑÒÕÝÙÚËÒËÞ×ÔÖÕßÛÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÓ¦ÞÎ
ÚÕßÙÚÇßØÕÆÑÇÛ×ÝÕÊËÆÕßÔÖØÕÝÚÕ

ÖÏÑØÇÚËÃÇÝÌÎÞÚÙÏÄÍÒÕßÖÕß
ÂÊÎÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÇßÐÎÓÁÔËÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÑÕÏÔÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÖØÕËÑÒÕÍÏÑÕÆÒÄÍÕßÑÇÏÕ¦ÔÕÝÑÕßØÒÁÚÎÝÖÕßËÑÚÎÝÛÁÙË×ÝÚÕßÜÝ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÁÞËÏËÖÃÙÎÝÇßÐÎÓÁÔÕ
ÕØÍÇÔÜÚÏÑÄÁØÍÕÔÇÊÏËÑÖËØÇÏ×ÙËÏ

ÑÒËÏÙÓÄÚÎÝÑ¬ÇÙÃÇÝ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÕÖÕÆÒÕßÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÚÙÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕÊÎÍËÃÚÇÏÙËÓÏÇ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ßÉÎÒ×ÔÚÄÔÜÔÓËÑÏÔÊßÔÕÒÕÍÏÑ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÑÕØÜÔÃÊÇ®
ÄÚÏÚßÞÄÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝ§ÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÖÃÙÜÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÇÑØÇÃÇÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝ®Ô×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÓÁÙÜ
ÑÜÊÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔ®ÓÁÚØÜÔËÔÃÙÞßÙÂÝÚÎÝÖÕßËÑÖÕÔÕÆÔÕÏßÑÒËÃÊÎÝ
¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝÏ¦ÔÔÎÝØÇÍÇÙ¦ÑÎÝ
ÑÇÏÒÁÐÇÔÊØÕÝ²ÇØÃÚÙÎÝÑÇÏÛÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÕÃÊÏÕÝÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ
¬ÕÓËÃàÕÔÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÕÔÑ
¬ÙÃÖØÇËÃÔÇÏÄÚÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÎÔËÖËØÞÄÓËÔÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÓË
ÇÌÂÍÎÓÇÇÔ¦ÒÕÍÕËÑËÃÔÕßÖÕßËÃÞË
ÛÁÙËÏÑÇÏÇÖÕÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑËÖØÕÊÆÕ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÙÚÎÔËßØÜÑ¦ÒÖÎÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÇÏÞÓÁÝ
ÚÎÝØÎÚÕØÏÑÂÝÚÕß±ªÇßÚÕÇÑßØ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
Ø×ÚÕÔ ÚÕ ÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÕ
¦ÔÕÏÍÓÇ®ÙÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÖÁÌÚËÏÙÚÕÑËÔÄÑÇÛ×ÝÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕß
ÙßÔÕÊËÆÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÜÔ
ÇÔÚÏÓÁÚØÜÔÖÕßÖØÕÁÈÒËÖËÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊËÔÛÇÏÙÞÆÙÕßÔÚËÒÏÑ×ÝÎ

ÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÚ¦ Ë¦Ô
ÊËÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÇËßØ×ÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÇÖÄÚÕ ÙÚÕ ÑÇÏ
ÎÓËÃÜÙÎÚÎÝËÏÙÌÕØ¦ÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÁÜÝ
ËßØ×ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕß
Ñ¬ÙÃÖØÇÄÚÏËÖÃÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÎ
Þ×ØÇÇÖÕÑÇÚÁÙÚÎÙËÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÑÇÏÚÕßÝ
ÛËÙÓÕÆÝÊÁÞÛÎÑËÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖËØÏÁÍØÇÉË
ÑÃÔÊßÔÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÑÚØÕÞÏÇÙÓÕÆËÔ×ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÙÚØÇÌËÃËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÇØ¦ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏßÖÂØÐËÕÈÇÙÏÑÄÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÕß,\YVNYV\WÑÇÏÚÕß§¬ÄÒÇÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ

«Φρένο» κατόπιν εορτής
¬ÁÒÕÝÚÕÙÆÔÛÎÓÇÖËØÃÎÛÏÑÕÆ
ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝËÃÞËÂÊÎÊËÞÛËÃÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎËÚÙÃÚÎÑÇÏÚÏÝÇÑØÇÃËÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÕÒ¦ÑÎ©ÓÜÝÙËÇßÚÄÚÕßÖÄÙÚØÜÓÇ®ÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔ
ÖÒÁÕÔÑÇÏÕÏÇÑØÄÚÎÚËÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×ÔÓËÚÕÑÆÓÇÚÜÔ
ÚØÕÖÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏÓËÚÇÚ¦ÐËÜÔÙÚÎ
ÕßÒÂÙÚÏÝÕÖÕÃËÝßÖÕÞØË×ÛÎÑË
ÔÇÈ¦ÒËÏÌØÁÔÕ®ÑÇÚÄÖÏÔËÕØÚÂÝ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÑ;ÙÃÖØÇ

Το μείζον ¨ÌKÜiÐÑo{Ñ³~0Ë¨ÑÉËÑ{Ì³{ÉË³iØÈËÑØ~ÑÜÉË³Ñ{Ñ
Ù{ÑTÉ{¨{³ÉË³iÉÉ¨TÌÐÉi¨É~Üo{~ÊÉ¨ËÙÐÉÑ×ÊoiÐÑÑÒÜo
É~ÉËÈÈÉËTÉÚÓÉ{~Ñ{ÑÙ~{ÐÒ³i~É³iÉÈ¨~ÒÜi
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓËÊËÊÕÓÁÔÕÚÕ
ÇÙÌÇÒÁÝÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÎÝ§ÊËÔ
ËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÝÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÚÄÔÕßÝÐ¦ÒÒÕßÚÕÑÒÃÓÇÖÄÒÜÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙßÙÖËÃØÜÙÎÝÚÕß±ª
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÜÔÓÏÑØÄÚËØÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÕØÏÙÓÁÔÕÏËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ßÖÁØÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÙßÔËØÍÇÙÃ-

ÇÝ¦ÔÚÜÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÎÝ
ÕßÒÃÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇ
ÚÎÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏ
Ë¦ÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÊËÔÖØÕÑÆÉËÏ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÎÞ×ØÇÛÇÕÊÎÍÎÛËÃ
ÙËÔÁËÝÑ¦ÒÖËÝÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÏÕØÇÚÄÖÒÁÕÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÎÝ
ÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝ

ÅÔÏ
¦Ò¾ÏÄÏ×
ÁÎÁÐÎ»ÏÙÍÅ
ÅÌÅÀÕÅÒÁ
Ë¾ÍÈ

Το «μήνυμα»
Ô×ÚÇÚÕÑÕÓÓÇÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÍÏÇÚÕÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÖÏÑØÇÚËÃÇÝÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÒÄÍÕ
ÛÇÁÞËÏÄÖÜÝËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ
ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÕÕÖÕÃÕÝÓ¦ÒÏÙÚÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÕßÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÙËÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÓÎÔÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÕÖÏÑØÇÚËÃÇÝÖËÊÃÕËÑÊÂÒÜÙÎÝÊßÙÌÕØÃÇÝ
ÑÇÏÍÑØÃÔÏÇÝ¥ÙÚÄÙÕÂÊÎÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÁÞËÏ
ÙÚÇÒËÃÚÕÓÂÔßÓÇÖØÕÝÚÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÄÚÏÎÑÕÓÓÇÚÏÑÂÈ¦ÙÎÊËÔËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÕÏÞÚÂÙËÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝÓËÔÁÇÖØÄÙÜÖÇÄÖÜÝÁÍÏÔË
ÓËÚÕÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô
ÑÇÏÖËØÏÓÁÔËÏÁÔÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕÓË
ÙÇÌÁÝÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÕß±ª
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÖÕßÚÃÛËÚÇÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÇÖÄÓËØÃÊÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÚËÒÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÛÁÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎÚÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÕ© ÙÚËÒÁÞÎ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÂÊÎÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝËÚÁÛÎÇÖÄ
ÇØÑËÚÁÝÖÒËßØÁÝÓÁÙÇÙÚÕÔ±ªÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÂÚÇÔÚËÒÏÑ¦ÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÖÇÙÕÑÕÍËÔ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÔ×ÓËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÕÖØÜÏÔÄÝÑÇÌÁÝ®
ÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßËÔÄÉËÏÚÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÓËÚÎÔÑ¡ÇØÏÒÃàÇËÔÕÍÏÇÔÔÇÑÕÖÕÆÒÕßÚÕÔÏ¦ÔÔÎªÇÍÑÕÆÙÎÑÇÏÚÕÔ§ÃÑÕ¡ÖÃÙÚÎ
ÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÁÞÕßÔÖØÕÑÆÉËÏÑÇÏ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÑÇÚÁÒÛÕßÔÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÚÕß±ªÈÕßÒËßÚÁÝÖØÕËØÞÄÓËÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ§ÄÖÜÝÎ
Ñ¡ÇØÃÔÇ²ØßÙÕÈËÒ×ÔÎÑÇÏÕÇÔ¦ÙÎÝÇÖÇÞØÏÙÚÄÖÕßÒÕÝ

ÔÈÎÀÐÒÏ Å½ÍÁÓÔÅÔÙØÅÒÏ½
®ØÏÙÍÅÔÏËÁÔ ÆÙÔÏ¦Ò¾ÏÄÏ× 
ÐÏÙÍÁ×ÐÒÏÓÆ»ÒÅÉÅÊÁÉÒÅÔÉË¼×
ÐÏÉ¾ÔÈÔÁ× Á»ÒÁ  ¾ØÉ Í¾ÎÏ ÓÔÉ×
ËÏÒÙÆ»× ËÁÉ ÓÔÉ× ÐÌÁÇÉ»× ÔÏÙ 
ÁÌÌ ËÁÉÓÔÉ×Ð¾ÌÅÉ×
¦ÏÂÏÙÎ¾ÍÁ× Å½ÎÁÉÈÚÖ¼ÍÁ×
£ÀË¾³¾Áï«Â¾Á½Ä²Ë¼¾È
ÇÁÐ ÍÅÔÏ¦Ò¾ÏÄÏ×
ÔÏÐÒÏÓÔÁÔÅÀÏÙÍÅ
ÍÅË ÕÅÄÙÎÁÔ¾ÔÒ¾ÐÏ

ΤΡΟΟΔΟΣ

www.ilifetroodos.eu
¶Ò¿ÔËÒI,)&% 42//$/3ÕÛËÚÔÌÅÖÒÈÒÖÉÁÖÅÍÅÂÖÌÑ
¨ÛÔØÅÝÏÀºÑØÕÌÕÖÒÐÅÁÕÍÒÖÒÛÔÒËÔ²ÅÖÒÙ,)&%
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Αντίπαλος οι «νάρκες» της 8ης Ιουλίου
Στη Ν.Δ. προετοιμάζονται για τη διαχείριση των προβλημάτων που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Πρωθυπουργικές κινήσεις»

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Δεν έπεσε ÜÝÑËØÇßÔÄÝËÔÇÏÛØÃÇ
ÙÚÕÔÚØÃÚÕÄØÕÌÕÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÎ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÐ¦ÒÒÕßÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇ®ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ËÏÊÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÇÈËÒÚÎØÃÇÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÚÏÝËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÉÁÍÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÄÚÏÁÑÇÔÇÔÚÇÙÚØÇÈ¦Ó¦ÚÏÇ®
ÊËÞÄÓËÔÕÏÇÔÚ»ÇßÚ×ÔÚÎÔßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÑÇÏÚÎÔÇÌÇÃÓÇÐÎÚÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ
ÄÚÏÖØÕÎÓËØ×ÔÙÚÕÔ¬ÁÓËÏÔË
ÓÄÔÕÙËÇßÚÂÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÑÇÏ
àÂÚÎÙËÏÙÞßØÂËÔÚÕÒÂÍÏÇÔÇÁÞËÏ
ËÒËßÛËØÃÇÑÏÔÂÙËÜÔ
ÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝßÖÁÊËÏÐË
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÚÕßÄÚÏÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÛÇÁÞËÏÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÑÇÏ
ËßØËÃÇËÔÚÕÒÂÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÓÖÕØËÃÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ
ÓË¦ÒÒÕÔÇÁØÇ®ÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ
ÑÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎ§ËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄ
ÑÇÏÑÕÙÚÕÒÕÍÎÓÁÔÕÑÇÏÄÚÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃ
¡ËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÛÇÖØÕÙÊ×ÙËÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÃÇÔÃÑÎÚÎÝ§ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇßÖËØÑËØ¦ÙËÏÚÕËÖÏÖÒÁÕÔ
ÑÄÙÚÕÝÚÜÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÚÕß±ªÖÏÓÁÔÕßÔÇÑÄÓÇÄÚÏ
ÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÖÕßÁÊÜÙËÕ±ªÊËÔÛÇÇÑßØÜÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÁÔÎÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔ
ÑÇÏÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕËÍÍßÎÓÁÔÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÈÁÈÇÏÇÄÚÏ
ÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÏÇ
ÓËÚØÏÕÖÇÛÂÑÇÏÞÇÓÎÒÄÌÜÔÎÑÇÓÖ¦ÔÏÇËÐ¦ÒÒÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÁÊËÏÐË
ÎÑ¦ÒÖÎÎÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÛÁÒËÏÚÎÔ
ÄÐßÔÙÎÇÒÒ¦ÛÁÒËÏÔÇÇÑÕÆÙËÏÄÙÇ
ÚÎÔÇÌÕØÕÆÔÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÇßÚÄ
ÚÕÔÊØÄÓÕÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂÑÇÏËÖËÏÊÂÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÞÏÓÄÔÕÊËÔËÖÏÚØÁÖËÏ
ÖÇÔÎÍßØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÇÒÇàÕÔËÃÇÇÒÒ¦

ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔßÖÄÉÎ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÕßÎÓÕÙÃÕßÚÜÔ
ÇÖÕÚÇÓÏËßÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÚËØÎÔ¦ØÑÎËÃÔÇÏÕÏËÑÑØËÓËÃÝ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÇÔÇÊØÕÓÏÑÁÝÇÖÕÊÕÞÁÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÖÕÙ¦
ÊÏÙËßØ×ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÓË
ËßÛÆÔÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
¦ÌÎÔËÚÇÛÁÓÇÚÇÔÇÈÇÒÚ×ÔÕßÔ
ÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÄÚÏÎ§ÛÇÙËÈÇÙÚËÃÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖËØÏÛÜØÃÜÔÑÇÛ×ÝÚÇÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔËÔ
ÊßÔ¦ÓËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇ

Οι κινήσειςÈÉÓÜÉÂÉÑ~ÒÉ{~i³³Ò~iØ³{Ø¨ioÖÐÉÉØiÐÓ¨ÉØÐ{ÒÇÈt¨ÚÈÈ¨o{~ÓØu0i(ÓÐ³iVÉÈÒ³iiÈÉËTÉÐÉ³ÈØ´ÉÉ~ÜÉoÓ³ÉØÉ¨{×É¨É{Ò¨TÉØV³ÈØÑÑ~ËÉÌ³{ÚÑÚÉÐÚÉ³ÊÉ{.ÈÐKÖÜ{(É¨{×É¨É{Ñ¨TV³ËÚÑÈÉÙ¨{ÒÇÉ{ÑÒÙËÐiÈÌ³¨ÚÈÈ¨oÌ

Στην Πειραιώς
εκτιμούν ότι η δυναμική
που θα προσδώσει
στην οικονομία μία νίκη
της Ν.Δ., θα υπερκεράσει το κόστος των παροχών του ΣΥΡΙΖΑ.
ÇÖÇÏÚËÃÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ÑÇÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇØÑÕÛËÚËÃ®
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÙÖËÑÕßÒ¦ØÕÔÚÇÝ®ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÍÏÇ
ÚÕÚÏÛÇÑ¦ÔËÏÎ§

Συσκέψεις για φορείς και οργανισμούς
Από την επομένη~{ÌÜÑØ³ÉÈ¨É~Üo³i(É{¨Ñ{ØÓTÈ
È~É{{È~ÓÉ{Øo{Ñ³iÉÌÐÉiÐÓ¨Ñ³ÉÚ{~É~Üo
(¨{~Ñt~ÜÉ{ÙÈu³ÑÌÐÑ³Ñ³ÈÈ¨og¨ÌÉÙ¨Ø³iØ
Û×Ó¨É³Ñ{ÑÓTÉ{Ñ×ÑËÉ{o{Ñ³ÑKÑ{~ÒÈÈ¨oÉËÑg~Ñ³Ñ¨³ËÇ³Ñ{ÜË³ÉØÐÉÑÚ¨ÈØw~ÜÉ{Ù{ÒÈÚÑ~ÜiÚÖÑ~ÒÈ³itK¨Ð{~iÙÈÜÉ{Òu³ÑÈÈ¨oÉËÑVÑÜÜÒ~Ñ{É×¨ÉËØ~Ñ{¨oÑ{ÐÖØV
~ÑÚØiiÐÉ¨{ÊÉ{~ÌÑÉËÑ{³ÈÜÒT{³Ñoi³ÉÈ³{~Ê.³i(É{¨Ñ{Øo¨ËÇÈÌ³{iÐÉ³ÒKÑi³È~¨Ñ³{~ÖÐiTÑ{ÐÖ¨ÓÉ{Ñ
oËÉ{o¨Êo¨Ño{ÑÑÐ¨Ö³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÑt³¨ÓÂÈuÐÉÐÉoÒÜi
³ÑTÖ³i³ÑÑÌ³iÑ¨TÊ.ÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØVÑÈ³ÓØ³{ØÐÓ¨ÉØ
ÐÑËÈ~Ñ{{³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ{ÉÜ{ÓØ³ÉÐKÜiÐÑ³{~ÌÐTÓÙ{g³
¨³ÈVÌØÓo¨ÑÉituVÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ~Ñ³ÑÚÓÉ{i ÛØ
~ÈKÓ¨iig~Ñ{Ñ×¨Ò³iÑÑÙ{¨oÒi³iØÙÐÊØ³iØ~ÈKÓ¨iiØ
~Ñ{³iÑÑÙ{Ò¨Ú¨i³iØÙÐÊØ³È¨ÚÈÈ¨o{~Öo¨Ñ×ÉËÈ

Τα ζητήματα
ÚÕËÖÏÚËÒËÃÕÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÂÊÎÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÏÝÔ¦ØÑËÝ®ÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÔÇÚÏÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÏÇ
ÇØÞÂßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÌÕØÁÜÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÑÇÏßÖÕÊÕÓ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÚØÇÍÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÄÖÜÝÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×Ý§¦ØÑÎÓËÍÇÚÄÔÜÔÛËÜØËÃÚÇÏÎÎÕÖÕÃÇËÖÃÚÜÔÎÓËØ×Ô

ÚÕß±ªËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÞØËÕÑÕÖÎÓÁÔÎ®ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎ
§ØÕÝÚÕÆÚÕÙÎÓËÃÜÔÇÔÄÚÏÎ
ÙÂÓËØÇÊËÔÁÞËÏÑÕÒÄÔËÝÍÏÇ
ÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÕØËÆÓÇÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ËÔÚÄÝÙÞËÊÃÜÔÖÄÒËÜÔÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÎÒËÑÚØÕÊÕÚÎÛÕÆÔËÊÕÓÁÔÕß
Ó¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÖØÕÞÜØ¦ËÏÙÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕß ÚÎÝÒÏÍÔÏÚÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝÞÜØÃÝÔÇÕØÃàËÏÑÇÔ
ËÒ¦ÞÏÙÚÕÚÃÓÎÓÇÙÚÎÔËÏØÇÏ×Ý

ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÚÏÛÇÙßÓÈËÃÄÚÇÔ
Þ¦ÙËÏÚÕÔÓÏÙÄÚÎÝÚàÃØÕÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÇÑÄÙÚÎÑÇÏßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔ
ÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÊÎÍËÃÔÕÓÕÚËÒËÏÇÑ¦®ÙËÇÆÐÎÙÎÚÜÔÚÏÓÕÒÕÍÃÜÔÚÕßØËÆÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÖËÒÖÏÙÚÏÑÂ®ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÏÝÇÙÚÏÑÁÝÙßÍÑÕÏÔÜÔÃËÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÑÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÔ×
ÎËÏÑÄÔÇÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÇËÒÒËÃÓ-

Η ΔΕΗ, ο ΟΑΣΑ,
τα κόκκινα δάνεια
και οι εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις
για αναδρομικές
αποδοχές προβληματίζουν την Πειραιώς.
ÓÇÚÇÚÕß©ÑÇÏÚÕÔÙÚÄÒÕÚÜÔ
ÒËÜÌÕØËÃÜÔËÃÔÇÏÚØÇÍÏÑÂ
¬ÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÑÇÏÕÏÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÑÄÓÎÓÃÇ
Ô¦ØÑÎÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝËÖÃ±ªÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÁÌÚÇÙÇÔÇÖÄÚÕ
 ÙÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÊÇÔËÃÜÔ§ÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÏÝ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÓËÈÇÙÏÑÄ¦ÐÕÔÇÚÎÊËÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇ®
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÚÜÔÙßÔËÖ×ÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×Ô ÇÏËÖÏÓÁÔËÏ
ÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÖØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔ
ÍØÂÍÕØÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÄÚÏÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÙË
ËÖÃÖËÊÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔ

¦ÔÚÜÝÂÊÎÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÖÕß
ËÖÁÒËÐËÔÇÑ¦ÔËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÓÁØËÝÓÕÏ¦àÕßÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÁÝ®ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÕßËÃÞËÚÎÔÁÓÖÚÎÓËÚÕßÝÔËÕËÑÒËÍÁÔÚËÝÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞËÝ¶ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÚÇÆØÕß
ØÔÇÕßÚ¦ÑÎÖÕßÙÚÎØÃÞÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕ §ÑÇÏÚÕÔ±ªÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÄÚÎ§¶ÄÖÕßÚÕßÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÛËÙÓÕÛËÚÂÙËÏßÓÈÕÆÒÏÕ
ËØÏÌËØËÏÇØÞ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÛÇÙßÔËÊØÏ¦àËÏÇÔ¦ÊÃÓÎÔÕßÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÕÃÊÏÕÝÁÞËÏ
ÂÊÎÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎ
Ð¦ÒÒÕßÇßÚÄÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßËÖÃÙÑËÉÎÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝßÚÂÊËÔÁÍÏÔËÚßÞÇÃÇÙÚÕ
ËØÇÚÙÃÔÏ¶ÊÂÓÕÚÕÔÕÖÕÃÕÊËÔÑÁØÊÏÙËÎ§¶ÄÖÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
¦ØÞÏÙËÚÏÝËÖÇÌÁÝÓËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓË
ÚÕÔÙÚÎØÏÞÛÁÔÚÇÇÖÄÚÕÔ±ª
ÊÂÓÇØÞÕ§ÃÑÕØËÚ¦ÑÕ¬ÕÓÂÔßÓÇ
ÊËÔÂÚÇÔÇØÞÎÍÕÆÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃÚÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇ!ÂÚÇÔÂÊÎÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄÑÇÛ×ÝÂÛËÒËÔÇÊ×ÙËÏ
ÙÚÃÍÓÇËÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÞÜØÃÝÇÒÇàÕÔËÃÇÑÇÏØËÈÇÔÙÏÙÓÕÆÝ¬ÕÃÊÏÕÑÒÃÓÇËÐÁÖËÓÉËÑÇÏÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÚÎÔÁÓÖÚÎÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÁÙÈÎÙÚÎÔÛÂÔÇ¬àÁÌØËá¦ÏÇÚ©ÞÏÓÄÔÕËÖËÏÊÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔÃÑÎÚÎÝ§ÙÚÏÝÚØÏÖÒÁÝ
Ñ¦ÒÖËÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂËÐÁÖËÓÉË
ÓÂÔßÓÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
Ì¦ÙÎ¶ÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ¶ÇÌÕÆ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙßàÎÚÂÛÎÑËÁÔÇËÆØÕÝÛËÓ¦ÚÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÁÞØÏÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÒÒ¦ÊÇÝ

Περιβάλλον, πολεοδομία και χωροταξία στην ατζέντα Μητσοτάκη
Τον γνώρισα ÖËØÃÖÕßÖØÏÔÇÖÄÓÃÇ
ÊËÑÇÖËÔÚÇËÚÃÇÜÝÚÕÓË¦ØÞÎÚÎÝ
§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ¡ÏÇÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÖÕß
ËÃÞËÔÇËÖÏÊËÃÐËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÇ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÑÇÏÞÜØÕÚÇÐÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÚÁÌÇÔÕß¡¦ÔÕßÑÇÏÖÕßÙßÞÔ¦ËÖÏÌÇÔÂ
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÁÊËÏÞÔÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÜÝËÓÖÄÊÏÕ©ÓÜÝÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÊËÏÞÔËÔÇÁÞËÏÖ¦ØËÏ
ÙÕÈÇØ¦ÚÕÙÑÏ×ÊËÝÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ
ÖÕßÚÕßËÃÞËÇÔÇÚËÛËÃ ÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇÓÁÙÇ!ÖÇØÄÚÏÑÇÔËÃÝ
ÛÇÖËØÃÓËÔËÄÚÏÒÄÍÜËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÕÔÄÓÇÚÕÝÛÇÖËØÏÈÇÒÒÄÚÇÔÇÖÄÁÔÇÔÓÏÑØÄÙÚØÇÚÄ
ÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÜÔÕÃÊÏÕÝ
ËÃÞËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÚÄÚËÓÄÒÏÝ
ÊÆÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕß
ÍØÇÌËÃÕÙÚÕÔÄØÕÌÕÓÏÇÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ ¦ÔÏÍÍÕÝ ÇÏ
ÊÏ¦ÈÇàË!ÚÇÙÞÁÊÏÇÔÄÓÕßÖÕßÑÇÚÇÚÃÛËÔÚÕÙÚÎÕßÒÂÚÎÔÑÕÏÔÕÚÏÑÂ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÏÝÇÖÄÉËÏÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÑÇÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ¬ÕÃÊÏÕÁÑÇÔËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÕ 
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÎÝ
ÕßÒÂÝ¬ÕÖÄØÏÙÓÇÖÕßÙßÔÁÚÇÐËÎ
ÖÏÚØÕÖÂÚÕÛÆÓÏàËÙËÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßËÑËÃÔÕ
ÖÕßÖØÄÙÌÇÚÇÙßÔÁÚÇÐËÎÖÏÚØÕÖÂ.VSKKHTTLY
ÖÄÚÄÚËÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÁÔÇÝÇÏ×ÔÇÝÓËÄØÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ© ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ÑÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ©ÓÜÝÖØÕÞÛÁÝÇÖÄÚÕÔ±ÓÎÚ-

ÚÄÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚÇÝÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÙÚÕÔ
ÑÇÛÇØÏÙÓÄÓÏÇÝÖËØÏÕÞÂÝÁÊËÏÐËÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÖØ¦ÙÏÔÎÍÇØÔÏÚÕÆØÇ®ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÂÝ
ÚÕßÏÇËÓ¦ÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏ
ÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÓÏÇÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ®ÊÂÒÜÙË
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÒÁÞÎÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÝÚÕßËÖÏÛßÓËÃÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ!ÔÇÍÃÔËÏÎ§ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÇØ¦ÚÇÐÎÖÕßÛÇËÑÌØ¦ÙËÏ
ÁÔÇÔÙÆÍÞØÕÔÕÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÒÄÍÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇßÚÄ
ÖËÃØÇÓÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÕÌÏÒÕÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÝÒÄÍÕÝÓÕÔÕÖÜÒËÃÚÇÏ®ÇÖÄÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝØÏÙÚËØ¦Ý

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Δ. / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Το ζήτημα της προστασίας του τοπίου, ειδικά
στον νησιωτικό χώρο,
πρόκειται να τεθεί
μετεκλογικά.

Mία από τις πρώτες~{ÊÉ{ØÈÈÌTÉ³Ñ{Ñ~ÒÉ{i ÓÑÛiÐ~¨Ñ³ËÑÉ×ÌÉ~ÜÉoÉËVÉËÑ{Ñ~Ñ³ÑÚÓÉ{³×Ú{Ì¨Ð{ÑÐÚÉ³{~ÊÑ¨ÓÐKÑio{Ñ³iÑÑÙ{¨oÒi³ÈÈ³ÊÐÑ³ØÜ{³{~ÊØ¨³ÑËÑØ³i×³~i³³Ò~iØÐ{ÜÒÉ{ÉÉÚÉÜ³ÓØ³4Ði³³Ì

ÆÓÌÜÔÇÄÓÜÝÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ®ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÛßÓËÃÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÏÇËÑÚËÔÂÇÚàÁÔÚÇÖÕß
ÛÇÑÇÒÆÖÚËÏÛÁÓÇÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÖÕÒËÕÊÕÓÃÇÝÑÇÏÞÜØÕÚÇÐÃÇÝÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÚÕÒÓÎØÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÏÔÂÙËÏÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕÒÆßÉÎÒ¦ÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÚÕßÇÚàÁÔÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕàÂÚÎÓÇ
ÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÚÕÖÃÕßËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÔÎÙÏÜÚÏÑÄÞ×ØÕÑ¦ÚÏÖÕß
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚËÛËÃÓËÚËÑÒÕÍÏÑ¦ÓË
ÚÎÔËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÓË
ÓËÍ¦ÒÎËÖÃÊØÇÙÎ®ÙÚÕÚÕÖÃÕ

ÖÃÙÎÝËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÍÍÃÐËÏÚÕ
ÌÒÁÍÕÔàÂÚÎÓÇÚÎÝËÑÚÄÝÙÞËÊÃÕß
ÊÄÓÎÙÎÝÓËÊÆÕÚØÄÖÕßÝ!ÙËÖØ×ÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÓËÖÕÒËÕÊÕÓÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇ
ÄÖÜÝÚÏÝÇØÚÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÚÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÊÄÓÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ
ÚÜÔÖÇØËÑÑÒÃÙËÜÔÑ¦ÚÏÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÍÏÕÇÃÚÎÓÇÚÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕßËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÇÒÒ¦
ÑÇÔÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊËÔÚÕßÒÕÖÕÏËÃ
ÇÏÙËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕÓËÚÎÔÖÇØÕÞÂËÖÇØÑ×ÔÑÏÔÂÚØÜÔ×ÙÚËÔÇ
ÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÕßÝßÖ¦ØÞÕÔÚËÝÕÏÑÏÙÓÕÆÝ

ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÚËÛËÃËÖÃ
Ú¦ÖÎÚÕÝÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÌÁØÕßÙÇÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝËÑËÃÔËÝ
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÁÔÚÕÔÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÑÕØËÙÓÕÆ

Αξιοποίηση απορριμμάτων
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÂÊÎÊÎÒ×ÙËÏ
ÄÚÏÛÇËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÍØÇÓÓÂ!ÊÏÇÒÕÍÂÙÚÎÔÖÎÍÂÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎËÖÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÎ
ÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÜÔÕØÍÇÔÏÑ×ÔÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔ

ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎÞ×ØÇßÙÚËØËÃÚØÇÍÏÑ¦¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÛÇÁÈÒËÖËÛËÚÏÑ¦ÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßßÖÕÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÊÏÇÒÕÍÂÝÑÇÏÄÞÏÍËÔÏÑ¦ÚÜÔÙÆÓÓËÏÑÚÜÔÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÓËÓÕÔ¦ÊÇ
ÙÚÎÔÚÚÏÑÂÇÔÚÃÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÓÁØÕßÝÚÕßßÖÕÒËÃÓÓÇÚÕÝÍÏÇÑÇÆÙÎ
ÙËÚÙÏÓËÔÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝ¡ÇÍÔÎÙÃÇÝÑÇÏÚÇÌÂÚÕßßÖÕÒÕÃÖÕß,ÖÏÛßÓËÃÇÑÄÓÎÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ®ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÕÛÁÓÇÚÜÔÖÒÇÙÚÏÑ×ÔÓÏÇÝÞØÂÙÎÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÖØÜÚÕÈÕß-

ÒÃËÝÖÁØÇÇÖÄÚÇÄÙÇÂÊÎÖØÁÖËÏ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÔÇÖØ¦ÐËÏÎÞ×ØÇÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝ
¤ÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇËÖÃÙÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÚÄÞÕÝ
ÚÎÝ§ËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÁÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÍËÔÔÇÃÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦
ÑÃÔÎÚØÇÙÚÕÖØÄÚßÖÕÚÕßÐÕÏÑÕÔÕÓ×®ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÚÕßØÏÙÚÏÑÂ
ßÖÕÊÕÓÂÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÄÚËÏÔËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÕÔ¬ÔÇÊÕÛËÃÙËÖÇÒÇÏ¦ÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÇßÐÎÓÁÔÕÝÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÙËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÍËÔÔÇÃÇÝ®ËÔËØÍËÏÇÑÂÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ¬Ç
ÔÎÙÏ¦ÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÙË
ÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÕßÔ
ÖØÕÔÕÓÏÇÑÄØÄÒÕÜÝÖËÊÃÕËÌÇØÓÕÍÂÝÖÏÒÕÚÏÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ®ÑÏÔÂÙËÏÝ!
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇËÖÏÒËÍËÃÁÔÇ
ÔÎÙÃÙÚÕÕÖÕÃÕÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÄÒÇÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ
ÓËÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇ
¬ÁÒÕÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÎ§
ËÌÄÙÕÔËÑÒËÍËÃËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏ
ÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÓÏÇÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÕÏ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ËÃÔÇÏÖØÄÞËÏØËÝÑÇÏ
ÛÇËÖÇÔËÐËÚÇÙÚÕÆÔÇÒÒ¦ÊËÔÛÇ
ÊÏÇÍØÇÌÕÆÔ®ÑÇÛ×ÝÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÒÄÍÕÙÚÎÔÁÇÖÕÒÏÚÏÑÂÛÇÁÞËÏÎ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÍÔ×ÙÎ
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Εξι ετών³®´VÉ³{ÐÒÇÉ³Ñ{ÑKÊÉ{³Ñ~É¨Ò~{Ñ
³i³Ö¨³Ñ³oÉÉÚÜË³È

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου³{ØÆ.É³ÉÐK¨ËÈ
lÛ{Ñ³i¨ÖÑ~ÑÚiÐÉ¨{ÊÉÑ×ÊÑÌ³d

Σαμαράς ~Ñ{É{ÇÓÜØÂÉ~ËiÑ³iÈo~ÈKÓ¨iiØ
ÂÓ{ ÉÐÉ{¨ËÑÑÈ³Ê×È¨iÜÒ³iÉÉ{Ü{~¨{Ê×{ÜËÑ

INTIME NEWS

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Οι σχέσεις É{ÇÓÜÈw0Ë¨ÑTÑ¨Ñ~³i¨ËÇ³Ñ{ÑÌÙ{Ñ¨~ÊÓ³ÑiÜÌo³³¨{K³iØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØ

Ο Βενιζέλος, η Φώφη και η Ιστορία
Η πολυκύμαντη διαδρομή του τέως προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την υπεράσπιση του Ανδρέα μέχρι την έξοδο από το ΚΙΝΑΛ
Οι σταθμοί
της ζωής του

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1974-1980. .ÈÙÓØ Ð{~ÊØ³å¨{³³ÓÜÉ{(ÑÉ{³ÊÐ{1ÉÑÜË~iØ~Ñ{ÑÌ
³¬d³(ÑÉ{³ÊÐ{³È
(Ñ¨{{ÖÓÜØ³È¨³È Ú{~Ö.ÈÐKÈÜËÈ³iØ
' ~Ñ{³iØ ÉÜÑËÑØ³iØ
.{ÑÜ{³{~ÊØ(¨³KÈÜËÑØ
0dÆÑÑo¨ÉÖÉ³Ñ{Ù{ÙÒ~³¨ Ð{~ÊØ~Ñ{Ñ³¨ÉÖÉ³Ñ{³iËÜÑÑ~Ñ³ÓÜÈ
1984. ~ÜÓoÉ³Ñ{È×ioi³ÊØ
~Ñ{³iÈÓTÉ{Ñ~ÑÚioi³ÊØ
.È³ÑoÐÑ³{~ÖÛ{~ÑËÈÉ
Ò¨Ú¨³Èo{Ñ³i{¨¨ËÑ
³ÉÂÈ{³ÑÑÚÉ¨iÐÓ.Ö³ÑoÐÑ¨KÜÓÉ{³i
¨ÊÂi(ÑÑÙ¨ÓÈwÑ¨ÑÐÑÜÊ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Το 1989 Õß¦ÍÍËÒÕÝËÔÏàÁÒÕÝÂÚÇÔ
ÓÄÒÏÝËÚ×ÔÇÒÒ¦Õ ×ÙÚÇÝÇÒÏ×ÚÎÝÖÕßÚÕÔÍÔ×ØÏàËÇÖÄÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÇÔÇàÎÚÂÙËÜÔÂÚÇÔÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÙÖÕßÊÇÃÕËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÖÕßÁÖØËÖËÔÇÙßÙÚÂÙËÏÙÚÕÔ
ÔÊØÁÇÇÖÇÔÊØÁÕßÖØ×ÚÎËÖÇÌÂÁÍÏÔËÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÓÏÇÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÕÓÏÒÃÇÝÙÚÕËØÏÙÚÁØÏ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÍËÆÓÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÏÁÔÇÝÑËÔÚØÏÑÄÝØÄÒÕÝÙÚÕÁØÍÕÚÎÝßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÕß© ÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖØÕÝÚÕÏÊÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÑØÏÈ×Ý
ÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÕÑËÔÏàÁÒÕÝ
ÊËÔÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÄÚÏÙÚÏÝ¡ÇãÕß
 ÙÚÕËØÏÙÚÁØÏÛÇÁÊÏÔËÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÁÑÇÎÓÁØËÝÓËÚ¦Î¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ÛÇÚÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÔËÄÚÏÊËÔ
ÛÇÚÕÔÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÖÏÑØÇÚËÃÇÝÚÕß
§¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÕ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÚÜÔÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÜÔÇÖÕÞÇÏØÁÚÎÙËÚÎÕßÒÂÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÃÔÇÏÓÄÒÏÝËÚ×Ô
ÇÌÁØËÏÎÛßÙÃÇÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÚÜÔÖØ×ÎÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß© "ßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÖØÕÙÊÕÑÃÇÚÎÝÑ¢×ÌÎÝ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ÎÕÖÕÃÇÛÁÒËÏÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕ §ÄÞÏÙËÕßØ¦ÚÕß
±ª®ÄÖÜÝÚÎÔÑÇÚÎÍÕØËÃÕÑ
ËÔÏàÁÒÕÝÇÒÒ¦ÙËÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÚÕß±ªÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎ
ÙËÑ¦ÖÕÏËÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÇßÚÄÝÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏ
ÇÔËÊÇÌÏÑÄÝÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÕ±ªÛÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕßÝÖÇÖÇÔÊØËáÑÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝËÔ×Î§
ÛÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚ×ÔÖÕßÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÇÌÒÕÍÏÙÚÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇËÔÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝÖÕßÙßÓÈÕÒÃàÕßÔÕÏ
ÇÖÕÓÇÑØÆÔÙËÏÝÙÚËÒËÞ×ÔÓËÑÕØßÌÇÃÇÇßÚÂÚÕßÑËÔÏàÁÒÕß
ÇÒÇÏÄÚËØÇÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ËÃÞËÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔÑËÔÏàÁÒÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÎÝ¡ÇãÕßÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß© ÑÇÏÙÚÎ
ÊËÆÚËØÎËÑÒÄÍÏÓÎÛÁÙÎÚÕßÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÖÏÑØÇÚËÃÇÝÖØ×ÚÕÝ
ÂÚÇÔÕÆØØÕÝÂÓÇÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇßÖÕÙÚÂØÏÐËÚÎÊËÐÏ¦ÙÚØÕÌÂ®
ÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÎÝÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÝ
ßÖÕßØÍÕÆÓßÔÇÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÓÇØ¦©ÓÜÝÓËÚ¦ÚÕÖÕß
ÚÕÔÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÕß
ÚÎÔÇÏÌÔÏÊÃÇàÇÔÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÑÃÇàÇÔßÙÙÜØËÆÛÎÑËÁÔÇÇØÔÎÚÏÑÄ
ÊßÔÇÓÏÑÄÖÕßÚËÒÏÑ¦ËÑÚÕÔ×ÛÎÑË
¬ÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÊßÔÇÓÏÑ¦®ÊËÔËÃÔÇÏÎËÐÇÃØËÙÎÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÕÑÇÔÄÔÇÝÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÕß
ÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇËßÍËÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙÖ¦ÔÏÇÕÐÆÔÕÏÇÖÕßÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙßÞÔ¦ÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎßÖÕÓÕÔÂÑÇÏÁÌËÙÎ
ÙÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÕÒÒÕÃÛßÓÕÆÔÚÇÏ
ËÖËÏÙÄÊÏÇÕØÍÂÝÄÖÜÝÇßÚÄÖÕß
ÁàÎÙÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚØÇÖËà×ÔÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÄÚÇÔÚÕßÝÇÖËÃÒÎÙËÄÚÏÛÇÞ¦ÙÕßÔÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ®
ËÖËÏÊÂÇÔÚÏÊØÕÆÙÇÔÙÚÕßÝÄØÕßÝ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÇÒÇÏÄÚËØÇÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÇÔÄÞÏÖ¦ÔÚÕÚË
¦ÊÏÑÇÍÏÇßÖËØÕÉÃÇÑÇÏÇÒÇàÕÔËÃÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÓ¦ÒÒÕÔÁÞÕßÔÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÔÚÃÛËÚÇÊËÔÁÞÕßÔÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÚÕÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÕÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÝ
ÚÕß©ÑËÔÏàÁÒÕÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÑÒÆàËÏÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏ

1989. É{Ó³Ñ{i~Ì¨i³È
ÜKËÑ~Ñ{o¨ËÇÉ{³åÙ¨ÓÑ(ÑÑÙ¨ÓÈÛ{Ñ~¨ËÚi~É³iÐÒÙÑ¨oÒiØ
³iØÈÉ¨Ò{iØ³È{Ù¨È³Ê
³È(å.$o{Ñ³~ÒÙÑÜ
~³Ò~Ñ{³ÆÉ~ÜÓTÚi~É³iÉ³¨{~Ê {³¨Ê³È~ÌÐÐÑ³Ø

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ~Ñ{i'×iÉiÐÑ³Ò³=ÒÉ{o{Ñ³i´i.É³ÓÐK¨i¸Æ¬.³KÒÚØ{¨oØÑÐËiØÑ¨Ñ~ÜÈÚÉËÉ¨{TÑ¨ÊØ

Ο «δικηγόρος
υποθέσεων» ανέλαβε
την εθνική υπόθεση της
κρίσης του 2009-2010
με μια απροσδόκητη
περιφρόνηση στο
πολιτικό κόστος.
ÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÓÄÔÕÝÚÕßÇÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔÈØÃÙÑËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕÖÒÂÛÕÝËÔËÌ¦ÖÚÕÓÇÏËÆÑÕÒÇ®ÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÙÚÕÔÙÚÕÞÇÙÓÄÂÊÎ
ÇÖÄÖÇÏÊÃÄÐßÔËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎàÜÂÌÏÒÕÊÕÐÃÇ
ÚÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÓË
ÚÇÁÔÚÕÔÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝ
ßÖËØÈÕÒÁÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÁÊØÇÙË
ÜÝÇÔÇÒÍÎÚÏÑÄÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÇßÚÂÂØËÇßÚÄÚÕÇÔÇÒÍÎÚÏÑÄÙËÓËÍ¦ÒËÝÊÄÙËÏÝ

Ο άγνωστος Βενιζέλος
ËÔÔÂÛÎÑËÚÕ ÙÚÕßÝÓÖËÒÕÑÂÖÕßÝÚÎÝÊßÚÏÑÂÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÕÊ×ÔÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÒËßÛËØÃÕßËÔÏàÁÒÕß©
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÊÏÑÎÍÄØÕÝÕÖÇÖÖÕÆÝ
ÑÇÏÕÖØÕÖ¦ÖÖÕßÝÚÕßÏËØËÃÝ¬Õ
ÍÕÔÃÊÏÕÚÎÝÏËØÕÙÆÔÎÝÃÙÜÝËÐÎÍËÃ
ÚÎÔÑÒÃÙÎÙÚÎØÎÚÕØÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇÇÏÌÔÏÊÏ¦àËÏÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕß¬ÕÇÃÔÏÍÓÇÚÎÝËßÞÁØËÏÇÝ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÙÚÎÔËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎ
ÍÔ×ÙËÜÔÁÞËÏÚÎÔËÐÂÍÎÙÂÚÕß©Ï
ÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÕßÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÇØÞ×ÔÚÎÝÓÔÎÓÕÔÏÑÂÝ
6ÖÜÝÁÞËÏßÖÇÏÔÏÞÛËÃÙËÏÊÏÜÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÍÔÜØÃàËÏÑÇÏ
ÇÐÏÕÖÕÏËÃÓÔÎÓÕÔÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ
ÓÔÎÓÕÔÏÑÂËÃÔÇÏÓÏÇÓÁÛÕÊÕÝÇÖÕÓÔÎÓÄÔËßÙÎÝÍÔÜÙÚÂÇÖÄÚÇÇØÞÇÃÇÞØÄÔÏÇ©ÏÔÁËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÇÐÏÔÕÓÕÆÔÚÇÏÙÚÎÓÔÂÓÎÓËÚÎ
ÓÕØÌÂËÏÑÄÔÜÔÑÇÏÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ

¬ÕÓßÇÒÄÄÙÜÔÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÓÔÎÓÕÔÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÓÏÇÇÖÕÛÂÑÎÄÖÕßÑÇÚÇÞÜÔÏ¦àÕÔÚÇÏÙÑÄØÖÏËÝ
ËÔÚßÖ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÁÔÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÖÇÒ¦ÚÏÓÔÂÓÎÝ®ÄÖÕßÕÏÔÁËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙË
ÖØÕÛÂÑËÝ®ÑÇÏÊÜÓ¦ÚÏÇ®ÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÑÄÖÕÝÑÇÏÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇ
ÞÚÃÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÖÇÒ¦ÚÏÓÔÂÓÎÝ®
ÚÕßÇÒÒ¦ÇÖÕÑÚ¦ÍÏÇÖ¦ÔÚÇ¦ÓËÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÙËÛËÜØÃËÝÔÄÓÕßÝ
ÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÍËÍÕÔÄÚÇ
©ÔÊØÁÇÝÇÖÇÔÊØÁÕßÓ¦ÒÒÕÔ
ËÃÞËÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÕÓßÙÚÏÑÄÇßÚÄ
ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄËÃÞËÖËÏÚÎÌØ¦ÙÎ!©
ÇÍÍÁÒÎÝÁÞËÏÚÕÓßÇÒÄÚÕßÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÕß®ØÑËÚ¦
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ÇÒÒ¦Î¬ÕßØÑÃÇÚÕßØÑÏÑÂ

Το γεγονός ÇßÚÄÇÔÚÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ

ÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÑÇÏÚÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÖÏÛÇÔÄÔÔÇÚÕßÝÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÏÇ
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎ§ÇÛËÜØÂÙÕßÔÄÚÏÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÚËÒËÏ×ÔÕßÔÓËÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏÁÚÙÏÔÇÏÙÞßØÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÖØÁÙÈÎÚÜÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖÕßÙËËØÜÚÂÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ®
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÙÎÓËÃÜÙËÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÔÇ-

Η Τουρκία μπορεί
να θεωρήσει ότι
η περίοδος αυτή προσφέρεται για να επιβάλει
τις απόψεις της.

O πρώην¨ÚÈÈ¨oÌØ~³ÑØ
.iÐË³iØ

ÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ®ÑÇÏÓÃÒÎÙËÍÏÇ
ÙßÓÌÜÔÃËÝËÐÃÙÕßËÖÜÌËÒËÃÝÍÏÇÚÇ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÇÓÁØÎ®ÓÃÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕß
ÃÙÜÝÊËÔÛÇËÃÔÇÏÙßÓÌÁØÕßÙËÝÍÏÇ
ÚÎÞ×ØÇÓÇÝ

Πολλοί πιθανώς ÛÇÛËÜØÂÙÕßÔÄÚÏ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙÚ¦ÙÎÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔ®
ÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÚØËÖÚÂÇËÑÌØ¦ÙÕßÔ
ÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕßÝÄÚÏÄÒÕÏÄÖÜÝ
ÙßÔÂÛÜÝ®ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÍÔÕÕÆÔÄÓÜÝÄÖÜÝÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔÄÚÏÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÁÞØÏÚ×ØÇ
ÙßÔËÏÊÎÚ¦ÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑßØÏÇØÞËÃÎËÖÃÑÒÎÙÎÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÇÝÇÒÒ¦ÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÔÇ
ÚÇÑÇÚÕÞßØ×ÙÕßÓËÍÏÇÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙÕßÓËÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÝÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÇÒÒ¦ËÔÍÔ×ÙËÏÓÇÝ
ÊËÔËÖÏÊÏ×ÐÇÓËÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÝ
ÍÏÇÚÃÛËÜØÕÆÓËÖÏÛÇÔÄÔÇÖØÕÑÆÉÕßÔÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎ
Þ×ØÇ±ÖÕÍØ¦ÉÇÓËÑÇÏÑßØ×ÙÇÓË
ÚÎÊÏËÛÔÂÙÆÓÈÇÙÎÍÏÇÚÕÃÑÇÏÕ
ÚÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝÚÕ ÎÕÖÕÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÎÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÓÏÇÝ
Þ×ØÇÝÁÞËÏËÆØÕÝÓÃÒÏÇÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÊËÔÁÞÕßÓËÇßÐÂÙËÏÚÇÞÜØÏÑ¦
ÓÇÝÆÊÇÚÇÙÚÇÓÃÒÏÇ
ÞÕßÓËËÖÃÙÎÝÚ×ØÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ËÆØÕÝÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÓÃÒÏÇÑÇÏ
ËÔÇËØÃÕßÞ×ØÕßÓÃÒÏÇÇÏÚÃÇ
ËÃÔÇÏÎËÐÂÝ!ÊßÔÇÚÂËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÜÔÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÙÚÇÓÃÒÏÇ
ÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÚÕßÏÍÇÃÕßÑÇÏÔÕÓÏÑ¦ËÒÒÎÔÏÑÂ
Û¦ÒÇÙÙÇÔÇßÙÏÖÒÕãÇÛÇÖÇØÇÓËÃ-

ÔËÏËÒËÆÛËØÎÇÒÒ¦ÐÁÔÇÖÒÕÃÇÖÞ
ÚÕßØÑÏÑ¦Â¦ÒÒÇÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÕßßÐËÃÔÕßÄÔÚÕßªÜÙÃÇ
ªÕßÓÇÔÃÇÑÒÖÛÇÕÌËÃÒÕßÔÖÒÁÕÔ
ÔÇßÖÇÑÕÆÕßÔÙÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇØÞ×Ô ÇÚ¦ÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÛÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕ
Î¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎªÜÙÃÇÑÇÏÕÏ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÕßßÐËÃÔÕßÄÔÚÕß
¡ÏÇÊßÔÇÚÂÒÆÙÎËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÓÏÇà×ÔÎËÒËÆÛËØÎÝÔÇßÙÏÖÒÕãÇÝ
ÖÕßÔÇÊÏÇÙÞÃàËÏÚÕÏÍÇÃÕÁÒÇÍÕÝ
ËÜØËÃÚÇÏÄÓÜÝÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÓÎ
ÊßÔÇÚÂÍÏÇÚÃÕÏÇÖÄÉËÏÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
¬ÕßØÑÃÇÝÜÝÖØÕÝÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇ
à×ÔÎÚÕßÝÊÏÇÌÁØÕßÔÖÕÒÆ

Ενα άλλο ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÝ
ÒÄÍÜÚÜÔßÌÏÙÚÇÓÁÔÜÔÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÊÏÇÌÕØ×ÔËÃÔÇÏÎÓÎÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÚÜÔÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔÚÕßÍËÜÍØÇÌÏÑÕÆÓÂÑÕßÝÑÇÏÖÒ¦ÚÕßÝÍÏÇÚÇÄØÏÇ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙÚÕÔ
ÍËÔÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÛÔ×ÔÄÖÜÝÁÞÕßÓËßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÙÆÓÈÇÙÎÍÏÇÚÕÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÓË
ÊÎÓÄÙÏÇÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇËÑÚËÃÔËÚÇÏÓÁÞØÏ
ÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝ ÆÖØÕß
¬ÕßØÑÃÇÊÏËÑÊÏÑËÃÄÓÜÝÁÔÇÚÓÂÓÇ
ÚÕßÞ×ØÕßÇßÚÕÆÑÇÏÁÞËÏËÔÎÓËØ×ÙËÏÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÛÔ×ÔÍÏÇÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÇ
ÄØÏÇÚÜÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÜÔÊËÔÙßÓÈÏÈ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏ

Ο ορισμός ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔËÐÏÙÕÆÚÇÏ
ÓËÓÕÔÕÓËØÂÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÖØ¦ÍÓÇ

ÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÇÖÄÚÎÙÆÓÈÇÙÎÍÏÇÚÕÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÙÆÓÈÇÙÎßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÙÚËÔÄÚÎÚÇÝÛÇÒÇÙÙ×Ô
ÚÎÊÏÓËØÂÙßÓÌÜÔÃÇÜÝÚÎÒÆÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÃÓÇÙÚËÑÇÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÖØÕÚÕÆ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙËÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÔÇ
ËÖÏÊÏ×ÐÕßÓËÒÆÙÎÓËÙßÓÌÜÔÃÇÂ
ÓËÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕ ÇÚ¦ÛËÙÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔÓË
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÏÇÌÜÔËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
ËÃÞËÜÝ¦ÓËÙÎÙßÔÁÖËÏÇÑÇÚ¦ÛËÙÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔËÑÓÁØÕßÝÚÎÝ
ÖÕßÛÇÂÚÇÔÇÙßÓÈÃÈÇÙÚËÝÓËÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝ¬ÇÔÜÓÁÔÇÛÔÎÛÇ
ÛËÜØÕÆÙÇÔÇÔÇÍÑÇÃÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎ
ÚÎÝÊÏÇÌÕØ¦ÝÇÖÄÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÏÇÚÕÚÏÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÕ
ÏÑÇÙÚÂØÏÕËÖÏÑØÇÚËÃÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
¡ÖÕØËÃÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÓÏÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÂÒÆÙÎÖÕßÊËÔÛÇÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÙËÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ

Κατά την ËÒÒÎÔÏÑÂ¦ÖÕÉÎÄÒÇÚÇ
ÔÎÙÏ¦ÓÇÝÁÞÕßÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÑÇÏ
ÇßÚÂÇÔÂÑËÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ©
ØÂÚÎÖÞÄÖÜÝÑÇÏÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÁÞÕßÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏËÒÒÎÔÏÑÂ¬ÕßØÑÃÇÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÄÚÏ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦ÄÖÜÝÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÂÎ ØÂÚÎÁÞÕßÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ¬ÕßØÑÃÇËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÚÇÔÎÙÏ¦ÊËÔ
ÁÞÕßÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇØËØÓÎÔËÆËÏÚÎÔÕÓÕÒÕÍÃÇÚÕßÏËÛÔÕÆÝ
ÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ²¦ÍÎÝ

Το Διεθνές ÏÑÇÙÚÂØÏÕÁÞËÏÇÖÕÌÇÔÛËÃÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÚÏ
ÁÔÇÓÏÑØÄÔÎÙÃÊËÔÁÞËÏÊÏÑÂÚÕß
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇËÌÄÙÕÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÕÔÚ¦ÙËÁÔÇÔÑÆØÏÕÄÍÑÕÐÎØ¦Ý®
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇÔÂÑËÏÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÚÕÔÑÆØÏÕÄÍÑÕÐÎØ¦ÝÒÒ¦ÊÇ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÄÓÜÝÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÎÙÏ¦ÑÇÏÔÎÙÃÊËÝÖÕßÄÒÇÓÇàÃÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÏÇËÔÄÚÎÚÇÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇ
ÑÇÏÕØÃàÕßÔÁÚÙÏÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßØÏÄÚÎÚÇÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ ØÂÚÎ
ÛËÜØËÃÇßÚÕÔÄÎÚÕÄÚÏÚÕÓÁÍËÛÄÝ
ÚÎÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÄÙÕÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÄÙÕÑÇÏÄÚÏËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖØÕÝÚÕÏÈßÑÄÁÒÇÍÕÝÇÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃËÖÃÙÎÝÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÎßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÔÄÚÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÑÇÏÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ÆÖØÕßÚÎÝÇÔÂÑËÏ
ÓÏÇÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÔÎÙÏ¦ÑÇÏ

ËÖÕÓÁÔÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÊÏÑÂÚÕßÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ

Για τη ÒÆÙÎÚÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÇÛÁÓÇÚÇÚÜÔÛÇÒÇÙÙÃÜÔÙßÔÄØÜÔÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝËÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔÚÇÁÚÎÓÁÞØÏÚÕ
©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝßÖÂØÐÇÔ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÂÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÏÊÃÜÝÚÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÞØÄÔÕ

Ο κίνδυνος επεισοδίων
θα είναι υπαρκτός,
εάν δεν προσπαθήσουμε
να βρούμε λύσεις,
όχι πάντα ευχάριστες.
ÙÞËÊÄÔÓÄÔÕÚßÖÏÑÁÝËÔÇÖÁÊÜÙÇÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÇÖËÃÞÇÔËÖÃÙÎÝÓÁÞØÏÚ×ØÇÇÖÄÁØËßÔËÝ
ËÐÕØÆÐËÏÝÙÚÕÏÍÇÃÕÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÎÝÑßØÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÖØÕÑÒÎÛËÃËÖËÏÙÄÊÏÕÒÒ¦
Ú×ØÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒËÝÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚ¦ÙÎ

Η κυβέρνησή ÓÕßÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
 ÍÏÇÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÓÃÇ
ÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÚÇÙÆÔÕØ¦ÓÇÝËÃÞËËÖÏÚÆÞËÏÚÕ
ÔÇ
ÙßÓÖËØÏÒÎÌÛËÃÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÙÚÕÒÙÃÔÑÏØÂÚØÇÖÕßßÖÕÞØÁÜÔËÑ¦ÛËßÖÕÉÂÌÏÕÑØ¦ÚÕÝÄÖÜÝÂÚÇÔÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÒßÙÎÑ¦ÛËËÑÑØËÓÕÆÝÙßÔÕØÏÇÑÂÝÊÏÇÌÕØ¦ÝÒÒÏ×ÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÌÁØËÏÚÎÊÏÇÌÕØ¦ËÔ×ÖÏÕÔÚÕß
ÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÙÚÎØÃÕß®
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕßÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÚÕß
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÇßÚÕÆÁÔÙÚÇÙÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßËÃÞË
ÇÖÕÌÇÙÏÙÛËÃÙÚÕÒÙÃÔÑÏÑÇÏËÃÞË
ÑÇÛÏËØÜÛËÃÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÚÇßÓÈÕÆÒÏÇÚÎÝÔÜÙÎÝÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÜÔ
ÙßàÎÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÖÇØ¦ÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇË×ØÎÙËÃÙÜÝÄÚÏ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÙÚÎØÃÕßË¦ÔÖØÕÙÁÌËßÍËÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÙËÇßÚÄÔÇÓÎÔÇÖÕÊËÞÄÚÇÔÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ¦ÖÕÉÎÝÍÏÇ
ÚÇÙÆÔÕØÇÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÍÔÄÎÙËÄÓÜÝÚËÒËÃÜÝÚÕßÝ

ÑÏÔÊÆÔÕßÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇßÚÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÁÊÜÙË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÇ
ËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÄÖÕÚË
ÚÕÑØÃÔËÏÙÑÄÖÏÓÕÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÙÎÓËØÏÔÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎÁÔÚÇÙÎÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×ÔÑÇÏÖ¦ÔÚÇÕÑÃÔÊßÔÕÝÓÏÇÝ
ÖØÄÑÒÎÙÎÝ

Θα πρέπει ËÖÃÙÎÝÔÇßÖËÔÛßÓÃÙÕßÓËÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÍÏÇÁØËßÔËÝÕÏÑÄÖËÊÇÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ
©ÓËÚÕÔÏÙÞßØÏÙÓÄÄÚÏÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏ
ËÖÃÙÎÝÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ ÆÖØÕßÙØÇÂÒÑÇÏÏÍÆÖÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÖÕßÛÇÇÔËßØËÛÕÆÔ
¬ÕßØÑÃÇÚÎÛËÜØËÃËÞÛØÏÑÂÖØ¦ÐÎ
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏËÖÃÙÎÝÕÏßÖ¦ØÞÕßÙËÝËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆØÔÚÕÍ¦ÔÖÕßÊÏËÌ¦ÔÎÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÙËËÖÏÛËÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÓËÚÕÔ
ÏÙÞßØÏÙÓÄÄÚÏÎ ÆÖØÕÝÊËÔÁÞËÏ
ÊÏÑÂÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ
¬ÕßØÑÃÇËÖÏÊÏ×ÑËÏËÖÃÙÎÝÚÎ
ÒÆÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊÆÕÑØÇÚ×ÔËÔÄÝÚÕßØÑÏÑÕÆÑÇÏËÔÄÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÇÏÄÞÏ
ÄÖÜÝÁÞËÏÙßÓÌÜÔÎÛËÃÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÕÓÄÙÖÕÔÊÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÓËÓÁÒÎÊÆÕÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÓÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏÓÃÇÚÕßØÑÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÚÕßØÑÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÙÚÎÔ
ÆÖØÕÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇËÔÁÞËÏËÖÃÙÎÝÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÔÇËÓÖÒÁÐËÏÚÕËÒÒÎÔÕÑßÖØÏÇÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÙÚÏÝÙßÔÕØÏÇÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÚÎÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇÇÙÑÂÙËÏ
ÁÚÙÏÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÖÃËÙÎ

Πιστεύω ότι ÎÚÇÑÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÑÑØËÓÕÚÂÚÜÔÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÇ©ÑÃÔÊßÔÕÝËÖËÏÙÕÊÃÜÔ
ÓËÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÛÇËÃÔÇÏ
ßÖÇØÑÚÄÝË¦ÔÊËÔÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓË
ÔÇÈØÕÆÓËÒÆÙËÏÝÄÞÏÖ¦ÔÚÇËßÞ¦ØÏÙÚËÝÃÙÜÝÇÒÒ¦ÖÕßÑÇÚÕÞßØ×ÔÕßÔÚÎÔËÏØÂÔÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂË
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÎÒÒ¦ÊÇÛÇ
ÁÞËÏÖÏÙÚËÆÜÚÎÔÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÄÙÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÄÙÕ
ÑÇÏÚÜÔ

Εντείνονται οι φόβοι για ενδεχόμενο ελληνοτουρκικό «θερμό επεισόδιο»
Η Αγκυρα προχωρά το σχέδιό της για τη δημιουργία τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος της κυριαρχίας της Κύπρου
Με τον ÑÃÔÊßÔÕËÔÄÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÕÆÛËØÓÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕß®ÔÇÙßàÎÚËÃÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÇÔÕÏÞÚ¦
ÙËÛÂÔÇËßÑÜÙÃÇÇÒÒ¦¶ÄÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÚËÒËßÚÇÃÇ¶ÑÇÏÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÎÍÑßØÇÖØÕÞÜØ¦ÕÒÕÚÇÞ×ÝÖØÕÝÚÎÔÖØÕÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎ
ÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚËÚËÒËÙÓÁÔÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÍË×ÚØÎÙÎÚÕß¢ÇÚÃÞ®ÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂ©ÒËÏÚÕßØÍËÃÂÊÎËÏÝ
È¦ØÕÝÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÜÙÚÄÙÕÖÒÁÕÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎ¦ÌÏÐÎÑÇÏÚÕßÊËÆÚËØÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÕÔÄÓÇÚÏ
ÏÇÈÕÆà®ÚÕÕÖÕÃÕ¶ÑÇÏËÖÏÙÂÓÜÝ
ÖÒÁÕÔ¶ÛÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÁÞÕßÔÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÏÇÈÕÆà®ËÔÚÄÝÚÕßÕßÒÃÕßÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ËÔÚÄÝ
ÚÜÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÜÔÇÊËÏ×Ô®ÖÕß
ÁÞËÏÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÚÕÉËßÊÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÎÔÍÑßØÇÕßÊËÃÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔ
ËÖÃÙÖËßÙÎ©ÙÕÙßÓÈÇÃÔÕßÔÇßÚ¦ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÎ
ÛÂÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÓËÉßÞØÇÏÓÃÇ
ÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÊßÚÏÑÄÚËØÇ
ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÇÔÎ
ÍÑßØÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÙßÔÕÒÏÑÂÖØÕÈÕÒÂÚÜÔÊÏËÑÊÏÑÂÙË×Ô
ÚÎÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÊÎÒÇÊÂÙÚÇÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßËÔÚÄÝÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ ÇÒ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÄÚÏÙÚÎÔÛÂÔÇÊËÔÁÞËÏÒÎÌÛËÃÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÓÃÇÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÙÚ¦ÙÎÖÕßÛÇÚÎØÎÛËÃÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËØËßÔÎÚÏÑÄÖÒÕÃÕÂ

¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝÙÑ¦ÌÕÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
ÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ©ÒÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚ¦ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÛÂÔÇ
ËÖÏÓÁÔËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÝ
ËÔÄÝÓËÚØÏÕÖÇÛÕÆÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆ
ÖØÕÌÃÒÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ßÖÕßØÍÕÆÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕßÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÔÇËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÂÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÕßÊËÆÚËØÕß
ÍÆØÕßÚËÞÔÏÑ×ÔËÖÇÌ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙË¬ÕÆØÑÕßÝÑÇÏÒÒÎÔËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÙÚÎÔÍÑßØÇÖÕßÁÞËÏ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÍÏÇÚÕÚØÏÂÓËØÕ

Α.P. / LEFTERIS PITARAKIS

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι κινήσεις της Λευκωσίας, τα διλήμματα
της Αθήνας και τα μηνύματα που φτάνουν
από την Ουάσιγκτον.

Εκτός ÑÌ³t'Ñ³ËTu×³ÈÓTÉ{ÂÉ~{ÊÉ{ÊÙioÉ³¨ii³i~È¨{Ñ~Êå$=Vi0È¨~ËÑÑÉ{ÜÉËÌ³{ÚÑ³ÉËÜÉ{
³iÉ¨{TÊ~Ñ{ÙÉÖ³É¨Ü³ÌoÉ³¨ÖÑVÌÐÑ³{t{ÑKÖÇu

 ÕßÔÃÕßÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÑ
ÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÙÚÏÝÙÞÕÒÏ¦ÙÚÎÑËÛËÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑÇÛ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÜÝÁÔÊËÏÐÎÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÞÜØÃÝÚÎÙßÔÂÛÎÑÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ
ÚÕßØÑÏÑÂÁÐÇØÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÙßÓÖÃÖÚËÏÞØÕÔÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÇÊÃØÙÚÕÕÖÕÃÕÚËÃÔÕßÔÊÃÞÜÝ
ÜÙÚÄÙÕÔÇÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÇÑÄÓÇ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÑßØÇÝ
ÚÕÏÍÇÃÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÖÏÕÂØËÓÇÜÙÚÄÙÕÑÇÏËÑËÃ
ÎÍÑßØÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÊÄÍÓÇÚÎÝ

ÏÊÏÄÚßÖÎÝÇÓÕÏÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÊØ¦ÙÎÚÎÝÔ×Î
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÆÒÎÙËÙÞËÚÏÑ¦ÂÙßÞÇÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÇØÞÎÍÕÆ
ÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÏÍÇÃÕÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÕÊÂÍÎÙËÚÎÔÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÙËÓÖÇØ¦àÖÇØÇÈÏ¦ÙËÜÔÑÇÏÓÏÇÖÚÂÙÎÓÇÞÎÚÏÑÕÆÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÍÇÛÕÔÂÙÏËÔ×
ÑÇÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÓÎÊËÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÇØ¦ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÞÏÇÖÒ¦ÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙËÊÏÓËØÁÝËÖÃÖËÊÕÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÇÖÄÚÏÝËÖÇÌÁÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ

ÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕßÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦
ÔÇÛÁÙËÏÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕÙÞÂÓÇ
®ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ËßÛßÍØ¦ÓÓÏÙÎÚÜÔÓËÚÎÔ
ÚØÏÓËØÂÒÒ¦ÊÇÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÙØÇÂÒÙßÔËÞÃàËÚÇÏ
ÓËÖØÇÑÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ

Ενισχύεται το «3+1»
¬ÎÔ ËØÞÄÓËÔÎ ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÛÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎËßÑÜÙÃÇ
ÎÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎËÑÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÞÜØ×ÔÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÙÞÂÓÇÚÕÝ

®ÑÇÏÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊÕÓÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
Ò¦ÈËÏÇÑÄÓÇÖÏÕÕØÏÙÚÏÑÂÓÕØÌÂ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÇÚàÁÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎ¦ÓßÔÇÑÇÏÎËÔÁØÍËÏÇ©ÚÕÓÁÇÝÚÎÝ
¦ÓßÔÇÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎËßÑÜÙÃÇÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÛÁÚËÏÖËÔÏÞØ¦ÓÁÙÇÍÏÇÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÇßÚÄÔÕÓÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝ©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ßÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÚ¦ÖÒÕßÖÕÒËÓÏÑ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝËÖÇÌÁÝÓË
ÙËÏØ¦ÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ
ÍÏÇÚÎÔ¦ØÙÎÚÎÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝ

Ö×ÒÎÙÎÝÄÖÒÜÔÖØÕÝÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÇÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÇÑÁØÊÎÇÖÄ
ÚÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÙßÔÛÁÚÕßÔÁÔÇ
ÖÒÇÃÙÏÕÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÎÝÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
©ÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÞ¦ØÚÎÖÕßÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÙÚÏÝËÖÇÌÁÝÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏËÚÃÇÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝËÔËØÍËÏÇÑÕÆÑÕÔÙÄØÚÙÏÕßÓÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÓËÙÑÕÖÄËÖÃÒßÙÎ
ËÑÑØËÓÕÚÂÚÜÔÄÖÜÝÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÓÄÔÏÓÎÝÊÕÓÂÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÊËÔËÃÔÇÏÔÁÕ©ÚÄÚËËÏÊÏÑÄÝÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÝÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÍÏÇÚÇ
ËÔËØÍËÏÇÑ¦áÓÕÝ²ÕÑÙÚ¦ÏÔÓËÚÇÑÏÔËÃÚÕÇÔ¦ÓËÙÇÙËÛÂÔÇÍÑßØÇËßÑÜÙÃÇÎØßÚÄÑÇÏËØÕßÙÇÒÂÓÑÇÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÔÇàÎÚÕÆÙË
ÚØÄÖÕßÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝËÔÄÝÙÞËÊÃÕß
ÖÕßÛÇÑÇÛÏÙÚÕÆÙËÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¶ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÖØÕÝÚÎªÜÙÃÇ¶
ÑÄÓÈÕËÐÇÍÜÍÂÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇÁÍÏÔÇÔÑÕÏÔÜÔÕÃÊÏÇÌÄØÜÔ
ÏÊË×ÔÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÏÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÚÕßØÑÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ×ÙÚËÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÑÚÕÚËÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ
ÖÕÒÒ¦ÄÓÜÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ
ÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙÚÇÛËØ×ÔÊÕÓ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎÊÃÞÜÝÜÙÚÄÙÕ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎÕÖÕÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ËÖÏÒÁÍËÏÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÙÇÌÂÑÇÏÙÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔªËÚàÁÖ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÊØÄÓÕ
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Το SPD αναζητεί αρχηγό,
γραμμή και ψηφοφόρους

Υπερβολικό έλλειμμα
και... Ματέο Σαλβίνι
απειλούν την Ιταλία

Βαθαίνει η ιδεολογική και πολιτική κρίση στους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες

Θέλει την πρωθυπουργία της χώρας

Tης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Μετά τη ÊËÏÔÂÂÚÚÇÚÜÔËØÓÇÔ×Ô
ÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô:7+ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÙÚÎÔÚÕÖÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÝØÁÓÎÝÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
:7+ÔÚØÁÇ§¦ÒËÝßÖÁÈÇÒËÚÎÔ
ÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÎÝÓËÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÕÓÏÒÃÇÇØÁÊÜÙËÁÚÙÏÚÎ
ÙÑßÚ¦ÒÎÙËÓÏÇÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÚØÄÏÑÇ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏ
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÇÝÎÍËÙÃÇÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏËÔÄÝ
ÊÏÊÆÓÕßÎÍËÚ×ÔÑÇÚ¦ÚÇÖØÄÚßÖÇ
ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔØÇÙÃÔÜÔ
ÑØÃÙÎÙÚÕ:7+ÄÓÜÝÙßÓÖÇØÇÙÆØËÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÙÚÕËØÕÒÃÔÕÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×Ô
ÚÕßÝËÃÊÇÔÑÇÏÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ*+<ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔ
ËÓÖÔÁËÏÚËÒÏÑ¦ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÜÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÎÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÂÚÎÝ
ÔËÍÑØËÚ ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ
 ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÎÝÓÁÒÒÕÔ/ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÑÇÍÑËÒÇØÃÕßËÃÔÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕàËÔÃÛ
ÑÇÏÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ 
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÙËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÕßÊËÃÝÛÁÒËÏÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÇÌÕÆÎÑÇÚ¦ÒÎÐÎËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÃÍÑÓÇØÑ¦ÓÖØÏËÒ

Θα τινάξει Õ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÚÎÔ
ÏÚÇÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÔÇÁØÇ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÂÛÇÖËØÏÓÁÔËÏÖØ×ÚÇÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝ
ÑØÃÙÏÓÎÝÊÏÇÓ¦ÞÎÝÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÌÕØÚ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÕßÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝÚÕß
ÚÇÑßÕÌÕØÕÆÓËÔÇËÖ×ÊßÔÇ
ÓÁÚØÇÑÇÏÖÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝËÔÙßÔËÞËÃÇÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÜÝÕÓÄÔÕÝ
ÖÏÛÇÔÄÝÙÜÚÂØÇÝ®"
ßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÍÜÔÏ×ÊÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÊÏËÐÄÊÕßÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÚÕÏÚÇÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄ
Ù×ÓÇÇÔÁÚØËÉËÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÌÕØ¦ÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ÇÔÚÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÚÕßÝØÄÒÕßÝ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ
¬Õ ÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÎ
ÁÍÑÇÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄ ÓË ÚÇ ÇßÐÎÓÁÔÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÙßÓÓÇÞÏÑÕÆ
ÚÎÝÔËÕÌÇÙÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÊËÒÌÕÃÚÎÝÚÇÒÃÇÝ®ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÔÇ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÓÏÇÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕÔÃÊÏÕÙÚÕÇÐÃÜÓÇÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
¬Ç ËÑÒÕÍÏÑ¦ ØÇÔÚËÈÕÆ
ÁÞÕßÔ ÓËÚÇÚØÇÖËÃ ÙË ÙÌÇÍËÃÇÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÑÇÛÇÃØËÙÎ
ÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÏÔÑÇÔÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇÛÁÙËÏÙËËÌÇØÓÕÍÂ
ÁÙÚÜÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÁÑÈÇÙÎÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß0S-H[[V
8\V[PKPHUV¡¦ØÑÕ¬ØÇÈ¦ÒÏÕ

Πιέσεις δέχονται και
οι χριστιανοδημοκράτες,
αφού η διάδοχος
της Μέρκελ, Ανεγκρετ
Κραμπ Κάρενμπαουερ,
δεν πείθει.
¡¦ØÚÏÔÕßÒÚÝÑÇÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÎ
ÔÚØÁÇ§¦ÒËÝÖÒÂØÜÙÇÔÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÇÓÎÞÇÔÃÇÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß:7+ÙË
ÊÆÕÙßÔÇÖÚÕÆÝÓËÍ¦ÒÕßÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÝßÖÄÚÎ¡ÁØÑËÒ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÔÇ
ßÏÕÛËÚËÃÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÜÝÊÏÑÁÝÚÎÝÞÜØÃÝÄÓÜÝ
ÔÇÖÏÙÚ×ÔËÏÙÚÕ:7+ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ËÖÏÚßÞÃÇÁÞËÏÜÝÙßÔÁÖËÏÇÕÏÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÔÇËÖÜÓÃàÕÔÚÇÏ
ÇÑÁØÇÏÕÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÜÔ
ÇÔÚÏÊÎÓÕÌÏÒ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÖÏÒÕÍ×Ô
ÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÞÜØÃÝ
ÔÇÑÇÚÕØÛ×ÔÕßÔÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÁØÍÕ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÚÕÄÚÏÕßÖËØÌÏÒÄÊÕÐÕÝ ÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ
ßÖÕßØÍÄÝ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ©ÒÇÌ
ÕÒÚÝÇØÔÂÛÎÑËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÎÔÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇ
ÇÏÕÖÒÁÕÔÙÌÕÊØÄÝÖÕÒÁÓÏÕÝÚÎÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÕß:7+ÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÖ¦ÔÚÜÝÕÎÍÁÚÎÝÚÎÝ
ÔËÕÒÇÃÇÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ ÁÈÏÔ ÃÔËØÚËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕ
ËÃÔÇÏÎÙÇÌÂÔËÏÇÙÚÕÔÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÄÞÏÁÔÇÝ
ÇÑÄÓÎÔÁÕÝÎÍÁÚÎÝ ÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝ
ÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÍÏÇËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÕ
ËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÕÝÑÇÏÑÄÑÑÏÔÕÝ ÁÈÏÔ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ

H επικεφαλής³È-&å³¨ÓÑ ÒÜÉØVÓÉ{³ÑÑÌ³iÑÜÉÚ¨ËÑÈÈÓ³i³~ÌÐÐÑ³iØ³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØV
ÈÓKÑÜÉ³iÑ¨ÑË³iÊ³iØ ~¨Ëi³-&VÌÐØVÈÐÑ¨ÑÖ¨É{ÜÌ~Üi¨³ÐÉoÒÜÈÑ{ÐÌ³É¨ÜË

Οι Πράσινοι ταράζουν τα νερά στη Βρέμη
Προειδοποιητική KÜÊo{Ñ³ÈØ¨{³{ÑÙiÐ~¨Ò³ÉØÑ³ÉÜÉËi
¨ÌÚÉi³É¨ÐÑ(¨ÑËÑÈo~¨³ÊÈ~É³¨Ñ¨{³É¨Ê~ÈKÓ¨iiÈÑ{ÐÖ³i¨ÓÐiVÑÌ~{ÖÐÉ³ÈØ.{ÑÜÙiÐ~¨Ò³ÉØ~Ñ{³ÌÐÐÑ³iØå¨{³É¨ÒØ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐËÑÈÌÐii¨Ø³iÓ¨~ÉÜ~Ñ{³~ÌÐÐÑ³iØØÑ~ÌÐi~Ñ{Ñ~É¨ÙËÈ³{Ø
É~ÜoÓØV{ÉÙÊ³ÉÉ~ÜoÓØViÉÂÈËÑÙÉÉËÑ{ÉÂÑ×ÑÜ{ÐÓi ¨ÒÚÉ{Ñ³(¨ÑËo{ÑÐ{ÑÑ¨{³É¨Ì³¨×i~ÈKÓ¨ii
³TÑÉÑ³{~ÌÜ{ÐÒ{Ñ~³Ò{Ù{ÑË³É¨iiÐÑËÑV~ÑÚØ³{~Üo{~Ì~ÌÐÐÑV³ËÑÑÙÉËTÚi~ÉÙÉÖ³É¨iÙÖÑÐi³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØV
É{ÚÈÐÉË¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØÉÉ¨Ë³iÈ~Ñ³Ñ¨¨ÉÖÉ{ÐÉoÒÜØÈÑ{ÐÌØ³É¨ÜË0ÉÒ¨{ÑÈ³ÌÙÉËTÉ{ÜÓÑ{ÚÑÌ³É¨ÐÉ³Ò³iÙ{ÜÊÊ³³Ñ³.{ÑÜÙiÐ~¨Ñ³³É¨ÑÐÓ
ÐÊÑ0Ñ³¨ËÑ~ÌÐÐÑ³Ñ³iØÉ³¨Ñ¨{³É¨ÒØg-&V(¨Ò{{~Ñ{x_
x}_gÉËTÑÒÜÜ³ÉÉ¨{Ì³É¨ÉØÓÙ¨ÉØÑÌ³È³i¨i³{~Ì³¨Ñ³ÌÉÙ³iØÓ¨~ÉÜVÑ~Ñ{{Ü{³{~ÓØÙ{Ñ×¨ÓØ³ÈØÙÉÉÓ³¨ÉÑ³ÈØ¨ÑÑ×É¨ÚÓ³ÉØTiÐÑ³{ÐÖØÑÙiÐ{È¨oÊÈÉ{ÑËÐÓ³~Ñ{Ñ~ÈKÉ¨ÊÈ³iÉ¨ÐÑËÑ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÑÇÏÄÞÏÕÏÇØÞÎÍÏÑÁÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕß§Ç
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÓËÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÇÖÄÑËÑÚÎÓÁÔÎÚÇÞÆÚÎÚÇËÖËÏÊÂÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÄÒËÝÕÏ
ßÖÄÒÕÏÖËÝÒÆÙËÏÝËÃÔÇÏÞËÏØÄÚËØËÝ
ßÚÄÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÔËÏÚÕ:7+ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÊÏ¦ØÑËÏÇ®
ÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝALP[
¬Õ:7+ÑÇÏÚÕ*+<ÊËÔÚËÒÕÆÔÙËÑØÃÙÎÃÔÇÏÎÑØÃÙÎ®
ÍØ¦ÌËÏÙËÙÞÄÒÏÄÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇ¬HNLZZWPLNLSÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÕÏÑÚØÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔÊÆÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÙÚÎÔÖÇØÇÑÓÂÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÒÇáÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
=VSRZWHY[LPLUÖÄÚÎÓÃÇÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕ
ÑÒÃÓÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÉÇÒÏÊÃàÕßÔÚÎÔ
ËÖÏØØÕÂÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÎÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÍÏÇÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ®(M+ÑÇÏÚÜÔØÇÙÃÔÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ¬ÕÃÊÏÕÒÕÏÖÄÔÖÕß

ÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÕßÝÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÈØÃÙÑËÏÚÎÔËÖÇÒÂÛËßÙÂÚÕßÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô¡ÖÕØËÃÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÔÇËÑÚÏÓÕÆÔÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÇÒÒ¦
ÇßÚÄÊËÔÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÚÎÔÉÂÌÕ
ÚÕßÝÇÒÏÄÚËØÇÇØÑÕÆÙËÙÚÕ*+<
ÔÇÖØÕÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÑÇÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ

Από το 2017 στο 2019
¬ÕÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÂÚÇÔÏÑÇÔÂÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÙÚÕÑÄÓÓÇÚÎÔ
ÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ+LY:WPLNLS;VÇßÚÄ
ÙßÔÁÈÎÑÇÏÚÕÇØ¦ÚÎÔÖÄÒÜÙÎÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÚÕ*+<ËÖÇÔËÖÁÔÊßÙËÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝÍÏÇ
ÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÁÙÚÜÑÇÏ
ÞÜØÃÝÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÃÔÇÏÎ
ÍÔÜÙÚÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÜÔÇØÞÎÍÏÑ×Ô
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔ©ÖÜÝÚÕ:7+ÖÇÒÏÄÚËØÇ
ËØÍÇÒËÏÕÖÕÏÕÆÙËÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÑÁØÞÇØÔÚØÁÔÚËØÁÚÙÏÑÇÏ

ÚÕ*+<ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÔÃÑËÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÕ
ÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÚÎÝ¡ÁØÑËÒ©ÞÏÖÏÇ
ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÕÆÚËÎ ÕÆÚË
Õ:WP[aLURHUKPKH[¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÂÚÇÔÖØÄÙÜÖÇÚÁÚÕÏÇÝËÓÈÁÒËÏÇÝ×ÙÚËÔÇÜÛÂÙÕßÔÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÙÚÎÔÉÂÌÕßÖÁØÚÕß*+<
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÄ¦ÖÕÉÎÇÚàÁÔÚÇÝ
ÚÕÑÄÓÓÇÇÖÕÊËÃÞÚÎÑËÑËÔÄÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßØÁÖËÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÔÇÊÏÇÞËÏØÏàÄÓÇÙÚËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÓÇÝÇÖÄÍÔÜÙÎ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÁÔÇÝ
ÁÓÖËÏØÕÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÕ§ÄØÓÖËØÚªÁÚÍÑËÔ
ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÚÏÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÔÇÓÕÔÕÓÇÞÕÆÔÓË
ÚÕßÝØÇÙÃÔÕßÝÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÑÇÛ×ÝÚÕÕÏÑÕÒÕÍÏÑÄÑÄÓÓÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÕß
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÙÓÕÆÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÕßÙËÇÙÚÏÑÄ
ÑÄÓÓÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕßÝÌÄÈÕßÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔÕÏ
ÔÇÖÇÒËÆÕßÔÓËÚÕÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÄØÏÕ
ÚÕß ÁÞÕÔÚÇÝÇÖÕÒÁÙËÏÚÕÔÚÇÐÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄ
ØÄÒÕÚÕßÝÜÝËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝ©ÏËÖÄÓËÔËÝÊÕÑÏÓÇÙÃËÝÍÏÇÚÇÊÆÕÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇ®ËÃÔÇÏÊÆÕÚÕÖÏÑÁÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÙË
ÊÆÕÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑ¦
ÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÇÐÕÔÃÇÑÇÏÚÕØÇÔÊËÓÈÕÆØÍÕËÔ×ÙÚÇÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÎÕßØÏÍÍÃÇÄÖÕß
ÚÕ(M+ÁÞËÏÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÔ
ÚËÒÏÑ¦ÚÕ:7+ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÕÌËÚÏÔÄÌÛÏÔÄÖÜØÕÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ

Το διάγγελμα Κόντε
¡ËÇßÚÄÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÃÙÜÝ
ÔÇÓÎÈÏÇÙÚËÃÕÇÒÈÃÔÏÔÇÍÃÔËÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ©ßÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÎÔÃÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙËÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÓË
ÊÏ¦ÍÍËÒÓÇÙÚÕÔÏÚÇÒÏÑÄÒÇÄ
ÍÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÝÚÕÔËÐÂÝÁÔÇÔÚÕÔ
ÇÒÈÃÔÏÔÇÓÎÔÚÕÔÇÑßØ×ÔÕßÔ¡ËÚÏÝÔÁËÝËÔÊÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÚÕÔÇÒÈÃÔÏÄÖÜÝÕÏÇÔÇÛÁÙËÏÝ
ÊÎÓÕÙÃÜÔÁØÍÜÔÑÇÏÎÖØÕ-

×ÛÎÙÎÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÚÜÔ
ÏÚÇÒÏÑ×ÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÁÞÕßÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇ
ßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÖÃÙÎÝÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÎÝÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÕÔÇÒÈÃÔÏÁÔÇÔÈÕÒÏÑÄÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÚØ¦ÍÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÓËÚÇÛÁÙËÏÚÏÝ
ËßÛÆÔËÝÇÔÊËÔßÒÕÖÕÏÎÛËÃÎ
ßÖÄÙÞËÙÎÍÏÇÑÇÛÏÁØÜÙÎËÔÏÇÃÕßÞÇÓÎÒÕÆÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂ
ÚÇÒÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔÖÇÍÃÊÇÚÕßÞØÁÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÛ×ÝÕÏØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÏÇÖÄÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÚÕßÞØÁÕßÝËÔ×ÕÏØßÐÁÒÒËÝ
ËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÑÇÏ
ËÖÏÙÂÓÜÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇßÖËØÈÕÒÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ËÖËØÏÑÕÖÁÝÊÇÖÇÔ×ÔÑßØ×ÙËÏÝÑÇÏÒÏÚÄÚÎÚÇ
ÁÞÕßÓËÊËÏÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝ
ÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÚÎÝËÖÏÙÌ¦ÒËÏÇÝ

Οι ευρωεκλογές
άλλαξαν τις
ενδοκυβερνητικές
ισορροπίες, την
ώρα που η διαμάχη
Ρώμης - Βρυξελλών
εντείνεται.
ÑÇÏÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝØÁÖËÏÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ®ËÃÖËÕ
ÇÒÈÃÔÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÎÏÚÇÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÇ
ÌÁØËÏÚÕÖÇÑÁÚÕßÌËÙÏÇÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔÖÕßàÎÚ¦ËÏÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
©ØÄÒÕÝÚÕßÙÑÒÎØÕÆ®
ÖÕßÚÇÒÁËÏÞÆÓÇ®ÙÚÎÔßØ×ÖÎËÔ×ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÄÔÚËÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ§ÚÏ
¡¦ÏÕÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¬àÕÈ¦ÔÏ¬ØÃÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÏÕÛËÙÓÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÚÇÏØÏ¦àËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ÙÚÕÔÇÒÈÃÔÏ¬ÕÔØÄÒÕÚÕß
ÇÖËÃÛÇØÞÕßÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÕØÛÕÊÕÐÃÇÄÓÜÝ
ËÃÞËßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÕÓÇÑØÏÔÄ
ÑÇÏÕÃÒÈÏÕ¡ÖËØÒÕßÙÑÄÔÏÁÜÝÄÚÕßÎÖÃËÙÎÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÙÂÓÇÔËÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß

Ο αντιπρόεδροςÑ³Ó.ÑÜKË{É~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{³ÓÑ~¨³i×Ú¨ÒÈÈ×Ë³Ñ³Ñ{¨ÚÈÈ¨oÌØ0ÇÈÇÓÉÌ³É

Ο Τραμπ εξαπέλυσε εκτός τόπου και χρόνου επίθεση σε πολιτικούς αντιπάλους του
Μπροστά ÙÚÕßÝÚ¦ÌÕßÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÖÕßÁÖËÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎÔÇÖÄÈÇÙÎÙÚÎ§ÕØÓÇÔÊÃÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖÁÔÏÜÙËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃÖØÕÝÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏ
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÇÖÄÚÎ§ÕØÓÇÔÊÃÇÂÚÇÔÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎÍÏÇÚÎÔ
¦ÍÔÕÏÇÚÎÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÚÜÔÙÚÏÍÓ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖÇÔÚËÒÂÁÒÒËÏÉÎÔÕÂÓÇÚÕÝÚÜÔÄÙÜÔÊÂÒÜÙËÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕËÏÙÇÍÍËÒÁÇ
ªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÚÕÔÕÖÕÃÕÄÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÕ¬ØÇÓÖÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÏ
ÙÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ

©¡ÏÕÆÒËØÖÕÒÁÓÎÙËÙÚÕÏËÚÔ¦Ó
ÑÇÏÖÇØÇÙÎÓÕÌÕØÂÛÎÑËÍÏ»ÇßÚÄ
ÇÒÒ¦Õ¬ØÇÓÖÊËÔÛË×ØÎÙËÄÚÏÎ
ÙßÍÑßØÃÇÃÙÜÝÔÇÂÚÇÔÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÍÏÇÔÇÚÕßËÖÏÚËÛËÃ
©¡ÏÕÆÒËØÍËÒÕÏÕÖÕÏÂÛÎÑË®
ÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÕ¬ØÇÓÖÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÚÕß-V_5L^Z
ÄØÇÔÍÑØÇÓ±ÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇ
ÍØ¦ÉËÏËÖÏÙÚÕÒÂÍÏÇÔÇÊÏÕØÛ×ÙËÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßËÖËÏÊÂÎÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝ®ÖØÄÙÛËÙË
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÙÕÏÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÜÔËØËßÔ×Ô¡ÏÕÆÒËØÔÇ
ÚØÃÈÕßÔÚÇÇßÚÏ¦ÚÕßÝ!ÇÖÄÚÎÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÕÔÃÊÏÕÙßÞÔÄÚÎÚÇÚÕß

-V_5L^ZÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÓÏÒÕÆÙËÍÏÇÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßÊËÔ
ÍØ¦ÌÚÎÑËÖÕÚÁ×ÙÚËÔÇÊÏÕØÛÜÛËÃ
ÓÏÇÑÇÚ¦ÛËÙÎÖÕßÊËÔÁÍÏÔËÖÕÚÁ
ÕßØÇÔÕÓÂÑÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÚÜÔ
ÒËÍÕÓÁÔÜÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÊËÔ
ÞÜØÕÆÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎËÃÔÇÏÛØßÒÏÑÂ¬Õ*55ÓËÚÁÊÜÙËÚÎÔËÃÊÎÙÎÓËÚÃÚÒÕ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÙÞÄÒÏÕ
ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÍÏÇÚÕÔªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÊËÔ
ÈÍ¦àËÏÔÄÎÓÇ®ËÔ×ÛÆÓÏÙËÄÚÏÕ
¡ÏÕÆÒËØÂÚÇÔÙÏÜÖÎÒÄÝÑÇÛ»ÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÓÃÒÎÙËÓÄÔÕÓËÚØËÏÝÚØÄÖÕßÝØ×-

ÚÕÔÙßÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÎÝ
ËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕßÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÏÝ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝªÜÙÃÇÝÊËÆÚËØÕÔÓËËÖÏÙÚÕÒÂÖØÕÝ
ÚÕÔßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊÏÇÌÜÔÕÆÙËÓËÚÎÙÆÔÕÉÎ
ÚÕßÖÕØÃÙÓÇÚÕÝÄÖÜÝÊÄÛÎÑËÙÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÑÇÏ
ÚØÃÚÕÔÓËÓÃÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß
ÊÁÑÇÒËÖÚ×ÔÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÔÄÉÏÙËÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÑÇÏ
ÊÂÒÜÙËÄÚÏÊËÔÙÑÕÖËÆËÏÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ

Η «νευρική Νάνσι»
¡ËÚ¦ÚÕÔ¡ÏÕÆÒËØÕ¬ØÇÓÖ
ÁÙÚØËÉËÚÇÖßØ¦ÚÕßÙÚÎÔÖØÄË-

ÊØÕÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ
§¦ÔÙÏËÒÄÙÏ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏ
ËÃÔÇÏÙÑÁÚÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ®ËÃÖËÕ
¬ØÇÓÖÌÂÙÚËÚÎÔËßØÏÑÂ§¦ÔÙÏÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÛÁÒËÏ®ÖØÄÙÛËÙË
¡ÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ØËÖÕØÚ¦àÚÕß7VSP[PJVÎËÒÄÙÏËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝ
ÖÕßàÎÚÕÆÔÔÇÉÎÌÃÙËÏÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙËÊÃÑÎÄÚÏËÑËÃÔÎÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÔÇÚÕÔÊËÏÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÔÇÞ¦ÔËÏÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÔÇÓÖÇÃÔËÏËÔÙßÔËÞËÃÇ
ÙÚÎÌßÒÇÑÂ
²ÜØÃÝÔÇÁÞÕßÔÊÏÇÖØÇÞÛËÃ
ÇÊÏÑÂÓÇÚÇ Î ËÒÄÙÏ ÛÁÒËÏ ÔÇ

ÑÒËÃÙËÏÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÚÎÝÇÔÚÃÖÇÒÕÙÚÎÌßÒÇÑÂßÚÄÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÓÖÇÔÇÔÃËÝßÚÂÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑÂ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕ-V_
5L^ZÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÕÖÇÊÄÝÚÕß¬ØÇÓÖÏÔ²¦ÔÏÚÏÏËØÂ
ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÕß²¦ÔÏÚÏÖØÕÐÁÔÎÙË
ÍÁÒÜÚÇÙËÄÙÕßÝÊÏÇÛÁÚÕßÔÓÔÂÓÎÒÃÍÕÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÕßÞØßÙÄÉÇØÕßÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÏÇÞÂ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕ¬ØÇÓÖÐËÙÂÑÜÔË
ÚÇÖÒÂÛÎÙÚÏÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÚÕß
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÂÚÇÔÑÒËÃÙÚËÚÎ
ÓÁÙÇ®¬ÕÚÎ®ßÖÕÔÕÕÆÙËÚÎÔ
ÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇ
ÚÜÔ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔ
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Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Το απωθημένο τραύμα της Κίνας
Τριάντα χρόνια από την εξέγερση της Τιενανμέν, η δυτική δημοκρατία έχει χάσει την ελκτική της δύναμη στις νεότερες γενιές
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ÖÄÔÚÇØËÙËÇßÚÄÖÕßÕÏßÚÏÑÕÃÛËÜØÕÆÙÇÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÓÎÈÏ×ÙÏÓÕ!ÚÕÔÙßÔÊßÇÙÓÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆ¡ÁÙÇÙËÒÃÍÇÞØÄÔÏÇ
ÎÓËØÏÑÂÑÇÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝÑÇÚÂØÍÎÙÇÔÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔ
ËÖÏÈ¦ÒËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÏÓÇÚÎØÂÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÕß  
ÑÇÏÚÎÔßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÓËÇÔÕÏÞÚÁÝ
ÇÍÑ¦ÒËÝÙÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÓÖÕØÃÕß
¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÂÚÇÔÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÚÕ
Î ÃÔÇÇÔÁÈÇÙËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝ
ÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÇÖÄ ÙË
 ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÓËÄØÕßÝÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÚÏÝÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÕÇÔÇÊßÄÓËÔÕÝÍÃÍÇÔÚÇÝÇÌÂÔËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÖÃÙÜÚÕßÚÕÓÕÔÚÁÒÕÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÏÍØÇÌÂÐÁÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÙÚÇ
ÞÇÓÎÒ¦ÓËØÕÑ¦ÓÇÚÇÍÏÇÔÇÍÃÔËÏ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÝÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÇÏÞÓÂÝ!)HPK\(SPIHIH;LUJLU[
3LUV]VÑÇÏ/\H^LPÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÓËÍÇÛÂØÏÇ
ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÚÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÚÜÔ
ZTHY[WOVULZÑÇÏÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÄÚÏÝËÖÚ¦ÏÙÞßØÄÚËØËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÚÁÙÙËØÏÝËÃÔÇÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑÇÏÚØËÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝ

Στις 4 Ιουνίου ÚÕß  ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÑÇÏÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÇÁÖÔÏÐÇÔÙÚÕÇÃÓÇ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÐÁÍËØÙÎÖÕßÍÔ×ØÏÙËÖÕÚÁÎÇáÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ
ÃÔÇÝÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÒÇÚËÃÇ¬ÏËÔÇÔÓÁÔÚÕßËÑÃÔÕßÙßÓÖÒÂØÜÙÎÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÇÚØÇÍÏÑ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇÚØÕÌÕÊÄÚÎÙËÇÌÏËØ×ÓÇÚÇ
ÑÇÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÄÖÕßÎËÖÁÚËÏÕÝÖÁØÇÙËÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎØÕÌÇÔ×ÝÎÇßÙÚÎØÂÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÁÖÇÏÐËÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÇÒÒ¦ÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÎÓÏÙÂÇÒÂÛËÏÇ¦ÒÒÎÓÏÙÂËÃÔÇÏ
ÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÖÇÒÏÕÆÝÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑÕÆÝÓËÙÄÑÕÖÕÏÖÏÇÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÑÇÏÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ
ËÔ×ÕÏÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝÖØÕÚ¦ÙÙÕßÔ
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÑÇÏÚÕÔÖÒÕßÚÏÙÓÄÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÍ×ÔÜÔÍÏÇËÒËßÛËØÃÇÑÇÏ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÒÒÏ×ÝÌÇÃÔÕÔÚÇÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕÛßËÒÒ×ÊËÝ  ¬ÕÔÚÄÓÏÔÕ
ÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ßØ×ÖÎËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÏÎ
ËÃÞËËÔÇÖÕÛÁÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÚÎÝ
ËÒÖÃÊËÝÙÚÎÔÖËØËÙÚØÄÏÑÇÚÕß¡ÏÞÇÂÒÑÕØÓÖÇÚÙÄÌ©ÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎ ÃÔÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÊØÄÓÕÌÇÃÔÕÔÚÇÔÏÙÞßØÁÝ±ÖÄÚÎÔ
ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÎÍÁÚÎ§ÚËÔÍÑÏÇÕÖÃÔÍÑÎÞ×ØÇËÃÞËÇØÞÃÙËÏÚÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇÖØÕÝÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÂÊÎÇÖÄÚÕ
  ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÌÚËØÕÆÍËÝÚÕß
§ÚËÔÍÑÕ²ÕßÏÇÕÓÖ¦ÔÍÑÍËÔÏÑÄÝ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕß ÇÖÄÚÕ ÁÜÝ
ÚÕ ËÃÞËÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÏÇ
ÕØÏÙÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÌÏÒËÒËßÛËØÕÖÕÃ-

Διαφορετικές συνθήκες

Το οικονομικό και
τεχνολογικό άλμα χάρισε
πολιτική νομιμοποίηση
στην κινεζική ηγεσία,
αλλά τα πιο δύσκολα
είναι μπροστά της.
ÎÙÎÓËÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝ
ÑÇÏÇÔÕÞÂÙËËÚËØÄÊÕÐËÝÇÖÄÉËÏÝ
¬ÕÔÃÊÏÕÊØÄÓÕÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÙÚÎÙÆÔÚÕÓÎÛÎÚËÃÇÚÕßÕÊÏ¦ÊÕÞÄÝÚÕß
¦ÕÏÍÏ¦ÔÍÑÖÇØ¦ÚÏÝÒßÙÙÇÒÁËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÇÇÔ×ÚÇÚÇÎÍËÚÏÑ¦
ÑÒÏÓ¦ÑÏÇ

Ο θάνατος του Χου
ßÚÂÎØÜÍÓÂÖÕß¦ÔÕÏÐËÙÚÎÔ
ÑÕØßÌÂÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝËÖÁÚØËÉË
ÚÎÔÇÖÄÚÕÓÎËÃÙÕÊÕÚÕßÖÒÂÛÕßÝ
ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ¬ÎÔÇÌÕØÓÂÁÊÜÙËÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕß²ÕßÏÇÕÓÖ¦ÔÍÑ
ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÚÕß  ©Ó¦ÊËÝ
ÌÕÏÚÎÚ×ÔÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÇÔÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÓÔÂÓÎÝ
ÙÚÕÔ²ÕßÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÙßÔÛÂÓÇÚÇÍÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏËÒËßÛËØÃËÝËÔÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÕ
ÌÕÏÚÎÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÁÖÇÏàËÚÕÔØÄÒÕ
ÚÕßÖßØÕÑØÕÚÎÚÂÒÇáÑÂÝËÐÁÍËØÙÎÝ
¬ÕÖÇÚØÏÜÚÏÑÄÇÔÚÏÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑÄ
ÑÃÔÎÓÇÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß  ÄÖÕß
ÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝËÃÞÇÔÖÇÃÐËÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙË
ËßØÆÚËØÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØ×ÚÎÓÇÍÏ¦ÇÖÄ

ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÐËÖÎÊÕÆÙËÊÆÕÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÚÕ  ÃÔÇÝ
¬ÕÆÚÎÚÎÌÕØ¦ÎÌÕÏÚÎÚÏÑÂËÐÁÍËØÙÎÙÚÕËÑÃÔÕÖØÕÙËÃÒÑßÙË
ÓËÍ¦ÒÇÖÒÂÛÎËØÍÇÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÏÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕ

ÚÜÔÚÏÓ×ÔÑÇÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÒÄÍÜÚÜÔÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔ
ÇßÚÄÔÕÓËÝËÔ×ÙËÏÝÁÐÜÇÖÄÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÜÔØÞ×ÔÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÂÚÇÔÕÑÕÏÔÄÝÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÝ

ÑÇÏÚÜÔÊÆÕÕÓ¦ÊÜÔÁÙÚÜÑÏÇÔÕÏ
ËØÍ¦ÚËÝÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÚÎÏËÛÔÂ
ËÔ×ÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝÆÉÜÔÇÔÁÔÇ¦ÍÇÒÓÇÆÉÕßÝÊÁÑÇÓÁÚØÜÔÚÎË¦
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÑÇÚ»ËÏÑÄÔÇÑÇÏ
ÑÇÛ»ÕÓÕÃÜÙÏÔÚÕßÍ¦ÒÓÇÚÕÝÚÎÝ

ÒËßÛËØÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÊËÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÙÕÈÏËÚÏÑÂÝÑÇÏÕ
§ÚËÔÍÑÊËÔÛÇÍÏÔÄÚÇÔÖÕÚÁÑÕØÓÖÇÚÙÄÌÃÔÕÔÚÇÝËÔÚÕÒÂÍÏÇÚÎÔ
ÇÔËÒÁÎÚÎÙßÔÚØÏÈÂÚÎÝËÐÁÍËØÙÎÝ

ËÇßÚÄÚÕÌÄÔÚÕÊËÔËÃÔÇÏÖËØÃËØÍÕÖÕßÎÑÏÔËàÏÑÂÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÇÔÁÑÚÎÙËÓÏÇÕØÏÙÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎ©ÏÔËÄÚËØËÝ
ÍËÔÏÁÝÖÕßÊËÔÍÔ×ØÏÙÇÔÄÖÜÝ
ÎÍËÔÏ¦ÚÎÝ¬ÏËÔÇÔÓÁÔÚÎÔÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÙÚÁØÎÙÎÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖÏÒÁÍÕßÔÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÚÕßÝÔÇ
ÙÖÕßÊ¦àÕßÔÙÚÎÔÓËØÏÑÂÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕßØÏÙÓÄÙÚÕÇØÃÙÏÔÇÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÑÇÏÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÊËÔ
ÁÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÏÊËÇÒÏÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÆÙÎÖÕßËÃÞÇÔÖÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÝÒÒÜÙÚËÎ
ÊßÚÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔàËÏÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÓÁØËÝÚÎÝÇÌÕÆÚÕÕÏÑËÃÕ
ÙÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÑØ¦ÓÇËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ
ÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÙË¦ÔÕÊÕ
ÇÖÄÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕß¬ØÇÓÖÓÁÞØÏ
ÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÕßÓÖËÖËØÔ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÚÕßÇÒÈÃÔÏ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÑÏÔËàÏÑÂÎÍËÙÃÇßÖÄÚÕÔÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÊËÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÚÄÙÕÙÃÍÕßØÎÍÏÇÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÎÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔÒÇÄÚÎÝ¬Õ
ÏÔÏÑÄ¬ËÃÞÕÝ®ÚÎÝÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÎÇßÙÚÎØÂËÖÏÚÂØÎÙÎÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÖÄÒËÜÔÓËÙÁÔÙÕØËÝÑÇÏÙßÙÚÂÓÇÚÇÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝÙßÒÒÂÉËÏÝ
ÌËÓÏÔÏÙÚØÏ×ÔÑÇÏÇÑÚÏÈÏÙÚ×ÔËØÍÇÚ×ÔÇÑÄÓÎÑÇÏÎÇÖËÏÒÂÊÏ¦ÒßÙÎÝ
ÚÎÝÚÇÏØËÃÇÝ¡ÇØÐÏÙÚÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÚÕßËÑÃÔÕßÇÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÚÕß ÇÖÕÚËÒÕÆÔÊËÃÍÓÇÚÇÍØÇÌÂÝ©ÏËÔÊÕÍËÔËÃÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÚÕß
ÑÏÔËàÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÑÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÖÄ
ÚÏÝÛÇÌÁØÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÞ×ØÇÝËÔ×ÖÏÕÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔÑÇÏÚÕ
ÇÖÜÛÎÓÁÔÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÚØÇÆÓÇÚÎÝ
ÎÝÕßÔÃÕßÚÕß  ÓÕÏØÇÃÇÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ

Αγώνας ενάντια στη λήθη που προσπαθεί να επιβάλει το Πεκίνο
Παρότι ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÎÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÇÖÇÒÕÏÌÂÚÎÝ
ÇÔ¦ÓÔÎÙÎÝÚÎÝÙÌÇÍÂÝÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ¬ÏËÔÇÔÓÁÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÕÚËÒËÃÁÓÓÕÔÎÏÊÁÇÍÏÇÚÕ ÏÔËàÏÑÄ
VÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄÁÞËÏËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕß©Ï ÏÔÁàÕÏÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÓËÚÁÖËÏÚÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÍÏÇÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÚÎÝÎÝ
ÕßÔÃÕß  ÂÇÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏÚÎÔ
ËÖÃÙÎÓÎÛÁÙÎÄÚÏÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔËÞÛØ×ÔÚÎÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÛÇÆÓÇ
¥ÙÚÄÙÕËÑËÃÔÕÏÖÕßÁàÎÙÇÔÇßÚ¦ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÕ
ÑÏÔËàÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÑÇÚÁÖÔÏÐËÚÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÒÎÙÓÕÔÂÙÕßÔÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÏ
¦ÒÒÕÏÐÁÞÇÙÇÔÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝ

Η ηγεσία εξακολουθεί
να αντιστέκεται σε όλα
τα αιτήματα των τότε
διαδηλωτών: δημοκρατική κοινωνία,
ανεξάρτητη δικαιοσύνη,
τέλος της μονοκομματικής κυριαρχίας.
Î¬àÏ¦ÔÏÔÖØ×ÎÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
ÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÎÕÖÕÃÇ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇËÑËÃÔÎÚÎ
ÔÆÞÚÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÑÇÚÇÚØÆÞËÚÇÏÇÖÄËÑËÃÔÇÖÕßÈÃÜÙË¡ÕÏØ¦ÙÚÎÑËÚÏÝÕÊßÔÎØÁÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÎÝ
ÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔÓËÚÕÔ
ØÏÝ¡Ö¦ÑÒËáÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
¬àÏ¦ÔËÃÔÇÏËÚ×ÔÙÂÓËØÇ

ÑÇÏËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔ ÃÔÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÊËÔÚÕËÃÞËÖØ¦ÐËÏÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÛÇËÃÞËÚÎÓÕÃØÇÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔ
ÙßÓÖÇÚØÏÜÚ×ÔÚÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÚÇÖÏÁàÕÔÚÇÏËÖËÏÊÂÎÙßÔËÃÊÎÙÂ
ÚÕßÝÊËÔÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÏÜÖÎÒÕÃ
©ÖÄÔÕÝÓËÑÇÚÁÚØÜÍËËÖÃÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇ®ÊÂÒÜÙË©ÒÕÏÄÙÕÏ
ÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔ¬ÏËÔÇÔÓÁÔÕÌËÃÒÕßÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÍÏÇÄÙÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÙßÔÁÈÎÙÇÔßÚÄËÃÔÇÏÚÕ
ÑÇÛÂÑÕÔÓÇÝÖØÕÝÚÕßÝÔËÑØÕÆÝ
ÚÕßÝËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß
ÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®
¬ÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÁÔÚØÕÓÕÏÇÖÄÚÏÝÜÓÄÚÎÚËÝ
ËÃÚËËÃÔÇÏËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝËÃÚËÙßÍÍËÔËÃÝÚÜÔ
ËÐÇÌÇÔÏÙÓÁÔÜÔ®ÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝ

ËÃÚËÛßÓÕÆÔÚÇÏÚÇÙÕÈÏËÚÏÑ¦ÍÑÕßÒ¦ÍÑÚÎËÔÕÑÚÕÔÃÇÚÜÔØÓËÔÃÜÔÙÚÎÔ©ÛÜÓÇÔÏÑÂ¬ÕßØÑÃÇÚÕßÝ
ØßÛØÕÆÝ²ÓËØÑÇÏÚÇÒÏÈ¦ÊÏÇÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕß®ÚÏÝÙÌÇÍÁÝÙÚÎªÕß¦ÔÚÇ
ÂÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚËÓÇàÏÑÁÝÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÙÚÕßÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝÑÇÏØÕÆÝ

Ενδειξη ελευθερίας
©ÈÇÛÓÄÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁÔÇÁÛÔÕÝ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÏÝ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÓÇØÚÃËÝÚÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÕÔÈÇÛÓÄÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞËÏ
ßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ¡ÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇÑÇÚÁÈÇÒËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÇàÏÙÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÎØÍËÔÚÏÔÂ¦ØÞÏÙËÔÇÊÏ×ÑËÏÚÕßÝÊØ¦ÙÚËÝÚÕß
ÈØ×ÓÏÑÕßÖÕÒÁÓÕß®ÑÇÚ¦ÚÜÔÊÏÇÌÜÔÕÆÔÚÜÔ

ËÔËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÃÚÕ ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÖØÕÙÊÕÑ¦ÔÇÑÇÚÇÖÔÃÐËÏÚÎÍÔ×ÙÎÚÜÔÙßÓÈ¦ÔÚÜÔ
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ¬ÏËÔÇÔÓÁÔ©Ï ÏÔÁàÕÏ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝËÃÊÇÔÓÏÇßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÇÖËÏÒÂÙÚÏÝÓÇàÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÙËÄÒÎÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÙÇÔÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÇÍØÏÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÑÑËÔ×ÛÎÑËÎÖÒÇÚËÃÇ¦ÌÎÙËÖÃÙÜËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÂ
ÃÙÜÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝ©ÙßÔÕÒÏÑÄÝ
ÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÊËÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÖÕÚÁ ÇÏÇßÚÂÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÕÏÏÛÆÔÕÔÚËÝ
ÚÎÝÇáÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÍÔÜÙÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ØÕÌÇÔ×ÝÁÔÇÝÇÔÕÏÑÚÄÝÊÎÓÄÙÏÕÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÛÇËÍËÃØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßÇÒ¦ÔÛÇÙÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ® ÇÚ¦ÖÄÙÕÔÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÎÎ

ÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ¦ÔÛÎÙÎÛÇ
ÇÔÇÑÄÖÚÕÔÚÇÔÇÖÄÚÎÙÌÇÍÂÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎ ÃÔÇÛÇÂÚÇÔÇÑÄÓÎÖÏÕËÆÖÕØÎÙÂÓËØÇÄÖÜÝÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÎ¬ÇáÈ¦ÔË¦ÔËÃÞËßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßàÎÚÕÆÙÇÔÕÏ
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
 ÃÔÇÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏØÏàÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÖÕßÖÁØÇÙÇÔÇÖÄ
ËÑËÃÔÎÚÎÓÕÏØÇÃÇÎÓÁØÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÑÏÔËàÏÑÂÎÍËÙÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÁÑËÚÇÏÙËÄÒÇÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô!ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÏÇ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÏ»ÇßÚÄÔÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÒÄÍÕ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÙÇÔÚÎÔ¬àÏ¦ÔÔÇÇØÔÕÆÔÚÇÏÔÇ
ËÖÏÚØÁÉÕßÔÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÊÏÇÍØÇÌÂÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÎÝ¬ÏËÔÇÔÓÁÔ
ΤΗΕ NEW YORK TIMES
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Σε κινούμενη άμμο το μέλλον του Ερντογάν
Από το αποτέλεσμα των εκλογών της 23ης Ιουνίου στην Πόλη θα εξαρτηθεί η πορεία των εξελίξεων σε πολλά ζητήματα

Οι επαναληπτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιουνίου, μοιάζουν πλέον με μια κινούμενη άμμο
πάνω στην οποία επιχειρεί να ορθώσει το ανάστημά του ο Ταγίπ
Ερντογάν, αλλά και το τουρκικό
πολιτικό σύστημα. Το Προεδρικό
στην Άγκυρα γνωρίζει πολύ καλά
ότι στις 23 Ιουνίου, στη μεγαλύτερη
πόλη της Τουρκίας, οι πολίτες θα
κληθούν να αναδείξουν, εκτός από
τον νέο κυβερνήτη του μητροπολιτικού δήμου της Πόλης, και τις
νέες πολιτικές ισορροπίες στην
Τουρκία, οι οποίες επηρεάζουν το
μέλλον της ευρύτερης περιοχής.
Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τονίζουν ότι το τουρκικό
Προεδρικό είναι έτοιμο να επιστρατεύσει κάθε είδους μέσο, ακόμη
και αντιδημοκρατικές μεθόδους,
για να εξασφαλίσει εκ νέου τον
έλεγχο του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Πισωγυρίσματα

Ο αντιπολιτευόμενος Τούρκος
δημοσιογράφος Σαμπαχατίν Όνκιμπαρ, οποίος πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε επίθεση από υποστηρικτές της κυβερνητικής, συντηρητικής-εθνικιστικής συμμαχία
επισημαίνει ότι η Τουρκία θα διακόψει τη γεώτρηση της στην Ανατολική Μεσόγειο –σε περίπτωση
που χαθεί ο δήμος της Πόλης και
ακολουθήσουν σαρωτικές πολιτικές
εξελίξεις–, με βάση την υπόθεση
ότι έρχεται να συμβάλλει στη λύση,
θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, στο επίκεντρο των οποίων
θα βρίσκεται η προοπτική της τελικής απόσυρσης του τουρκικού
στρατού από την Κύπρο. Στηρίζει,








και κονδύλια, η Τουρκία θα υποχρεωθεί να καλύψει τις οικονομικές
υποχρεώσεις με δανεικά χρήματα,
τα οποία θα συνοδεύονται από αυστηρούς όρους των δανειστών της.
Αυτοί οι όροι, εκτός από την οικονομία, ενδέχεται να αφορούν και
άλλα πεδία, όπως την πολιτική (εκδημοκρατισμός) και τη διπλωματία
(επίλυση των προβλημάτων μέσα
από διάλογο). Η «Κ» είναι σε θέση
να γνωρίζει ότι παρασκηνιακά,
στον άξονα Τουρκίας-ΔΝΤ διεξάγονται οι πρώτες, μυστικές, διερευνητικού χαρακτήρα επαφές.
Αυτές οι επαφές συνοδεύονται από
έντονο διπλωματικό παρασκήνιο
στον άξονα Τουρκίας-ΚούρδωνΗΠΑ.

Οι εσωκομματικές αντιπολιτευόμενες ομάδες
του Αχμέτ Νταβούτογλου
και του Αμπντουλάχ
Γκιουλ θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν
όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές από
την κοινοβουλευτική
ομάδα του ΑΚΡ.
δε, αυτή την πρόβλεψη σε πληροφορίες και φήμες που κυκλοφορούν
στα πολιτικά «πηγαδάκια» της Άγκυρας και τονίζει ότι δεν αποκλείεται κανένα σενάριο στο πολιτικό
προσκήνιο της Τουρκίας. Όπως
και άλλοι αντιπολιτευόμενοι αναλυτές, έτσι και ο κ. Όνκιμπαρ δεν
αποκλείει νέα πισωγυρίσματα του
Τούρκου προέδρου αναλόγως με
το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών
στην Πόλη. Σε περίπτωση που ακολουθήσει νέα ήττα, στο ζήτημα
της Κύπρου, όπως και στο Κουρδικό, καθώς και στη βόρεια Συρία,
η Τουρκία δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε ριζική αναθεώρηση της
γραμμής της. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Τουρκία θα υποχρεωθεί
να προσεγγίσει εκ νέου τις ΗΠΑ
και να εστιάσει στον διάλογο με
τους Κούρδους. Αυτός ο διάλογος
θα μπορούσε να φέρει την Τουρκία
ενώπιον μιας νέας διαδικασίας διαπραγμάτευσης τουρκικού κράτους
– κουρδικού κινήματος, η οποία
θα έχει ως τερματικό σταθμό την
πολιτική λύση του κουρδικού προβλήματος.
Φυσικά, σε μια τέτοια περίπτωση, ο κ. Ερντογάν θα υποχρεωθεί

Δυσάρεστα σενάρια

EPA/ERDEM SAHIN

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε περίπτωση που ακολουθήσει νέα εκλογική ήττα, στο ζήτημα της Κύπρου, όπως και στο Κουρδικό, καθώς και στη βό-

ρεια Συρία, η Τουρκία δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε ριζική αναθεώρηση της γραμμής της.
να «θυσιάσει» τους Γκρίζους Λύκους
και τη Ρωσία του Πούτιν, δύο συμμάχους με τους οποίους διατηρεί
στενή συνεργασία από την περίοδο
του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Επίσης, θα κληθεί να αποδεχθεί, ενδεχομένως με τους όρους
που θα θέσει η ίδια η Τουρκία, την
ανάδυση μιας αυτόνομης κουρδικής
δομής στο βόρειο τμήμα της Συρίας.
Την ίδια στιγμή, το μέλλον του τελευταίου προπυργίου της συριακής
αντιπολίτευσης στο Ιντλίπ θα καταστεί πιο αβέβαιο από ότι είναι
σήμερα.

Δύο παράγοντες πίεσης

Έμπειροι αναλυτές, με πολύχρονη πείρα στα τουρκικά πολιτικά

πράγματα και σε θέματα διπλωματίας, εστιάζουν σε θεωρίες που
πολλοί σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ως «σενάρια φαντασίας» ή
«απομακρυσμένα ενδεχόμενα».
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
πίσω από τις νέες εξελίξεις κρύβονται δύο παράγοντες. Πρώτο,
σε περίπτωση που χαθεί ο έλεγχος
του μητροπολιτικού δήμου της Πόλης, δηλαδή της οικονομικής και
πολιτισμικής πρωτεύουσας της
Τουρκίας, το σίγουρο είναι ότι η
διάσπαση στους κόλπους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) θα λάβει νέες
διαστάσεις. Οι εσωκομματικές αντιπολιτευόμενες ομάδες του Αχμέτ
Νταβούτογλου και του Αμπντουλάχ

Γκιουλ θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΡ και
θα προχωρήσουν στη δημιουργία
νέων πολιτικών φορέων. Έχοντας
χάσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, το ΑΚΡ δεν αποκλείεται να
βρεθεί αντιμέτωπο με την προοπτική πρόωρων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών κατά το επόμενο
διάστημα.
Δεύτερο, η επιδείνωση της συνολικής κατάστασης στην τουρκική
οικονομία, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει την Τουρκία στην πόρτα του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), έχοντας εξαντλήσει τα δικά
της, εθνικά οικονομικά κεφάλαια

Καλά πληροφορημένες πηγές
του κυβερνώντος κόμματος τονίζουν ότι οι ριζικές οπισθοχωρήσεις
και «παραχωρήσεις» της Τουρκίας
δεν πρόκειται να έρθουν στο προσκήνιο, καθώς το ΑΚΡ θα εξασφαλίσει τον έλεγχο του μητροπολιτικού δήμου της Πόλης και στη συνέχεια θα συνεχίσει την πορεία
της σε διάφορα μέτωπα, στηριζόμενη στις δικές της, «εθνικές» δυνάμεις και στους πολύτιμους συμμάχους της, στο εθνικιστικό κίνημα
στο εσωτερικό της χώρας, στη Ρωσία και στο Κατάρ.
«Φυσικά οι εκλογές στην Πόλη
έχουν προ πολλού ξεπεράσει τα
στενά όρια μιας αναμέτρησης σε
έναν δήμο της χώρας. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και για αυτόν
τον λόγο με όλες τις δυνάμεις μας
υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα
του Μπιν Αλί Γιλντιρίμ, για να αποφύγουμε δυσάρεστα σενάρια μετά
της 23ης Ιουνίου», καταλήγουν οι
πηγές μας.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Tο επιστέγασμα
μιας απίθανης
χρονιάς για
τη Λίβερπουλ

Το κράτος παρανομεί
και στο Μακάρειο

Tο τέλος ήταν πολύ γλυκό για τους «Reds»,
που έφτασαν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Για 6η φορά στην ιστορία της, πρώτη
έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, στη
δεύτερη διαδοχική παρουσία της στον
τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και με τον Γιούργκεν Κλοπ να έχει τη χειρότερη επίδοση από προπονητή στην τελευταία
ημέρα του θεσμού, η Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσει και πάλι στην κορυφή
της Ευρώπης, δίνοντας μεγάλη χαρά
στα εκατομμύρια φίλων της σε όλη τη
γη. Όταν στα μέσα του περασμένου
Αυγούστου ξεκινούσε η σεζόν στο κατά
πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Πρέμιερ Λιγκ, λίγοι περίμεναν
πως θα υπήρχε ομάδα που θα μπορούσε
να κοντράρει, ή έστω να πλησιάσει τα
στάνταρ της σπουδαίας ομάδας του
Πεπ Γκουαρντιόλα. Αν θυμάστε καλά,
η Σίτι προέρχεται από την κατάκτηση
του πρωταθλήματος με ρεκόρ 100 βαθμών και ενώ είχε ενισχυθεί με τον πρώην
πρωταθλητή με τη Λέστερ, Ριγιάντ Μαχρέζ. Ωστόσο, η Λίβερπουλ παρουσίασε
ένα ώριμο και εξαιρετικά αποτελεσματικό σύνολο, το οποίο έμπαινε κάθε
φορά στο γήπεδο και ήξερε κάθε αδύνατο σημείο του αντιπάλου της. Τώρα
που τελείωσε η σεζόν, κάποιοι οπαδοί
των «Reds» μπορούν να σκέφτονται το
χαμένο τετ α τετ του Σαλάχ με την
Έβερτον, το 0-0 με τη Γιουνάιτεντ, την
εντός έδρας ισοπαλία με τη Λέστερ, ή
ακόμη και τα εκατοστά για τα οποία ο
Μανέ δεν έκανε το 0-1 στο Etihad, ως
πιθανούς λόγους για τους οποίους δεν
πανηγύρισαν το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1990. Παρ’ όλα αυτά ήταν
μια απίθανη σεζόν για τον Κλοπ και
τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι
έσπασαν κάθε ρεκόρ της ομάδας, σε
πόντους (97), σε λιγότερα γκολ που δέχθηκε (22), περισσότερες νίκες (30).
Μέχρι και ο Άλισον κέρδισε το «χρυσό»
γάντι... Μπορεί ο πρώτος και στην προκειμένη περίπτωση η Σίτι να είναι η
ομάδα που παίρνει όλα τα εύσημα και
εν τέλει το τρόπαιο, ωστόσο, η πορεία
της Λίβερπουλ ήταν χάρμα οφθαλμών,
σε μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η
μεγαλύτερη κούρσα για τον τίτλο στα
χρονικά κάθε πρωταθλήματος.

Με εμπειρία και ενθουσιασμό
Πέρσι στο Κίεβο και συγκεκριμένα
στις 26 Μαΐου η Λίβερπουλ έχασε από
τη Ρεάλ Μαδρίτης, πληρώνοντας ακριβά

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ομόνοια και Μπεργκ

Ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να απο-

τελέσει εξαίρεση η πρόσληψη του Νορβηγού προπονητή στην Ομόνοια. Με το
που γνωστοποιήθηκε το όνομά του, άρχισαν και τα γνωστά, αυτά που πάντα
συνοδεύουν κάθε νέα πρόσληψη προπονητή σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Είναι ή όχι ο κατάλληλος; Είναι ή όχι σε
θέση να υλοποιήσει ψηλούς και πρωταγωνιστικούς στόχους; Έχει τη στόφα και
την εμπειρία πρωταθλητισμού; Και αναλόγως του πώς αξιολογεί ο κάθε προπονητής της κερκίδας το βιογραφικό, καθορίζονται οι πιθανότητες επιτυχίας του
εκάστοτε νέου προπονητή. Έστω και αν
παραδείγματα υπάρχουν πολλά, τα τελευταία χρόνια, προπονητών με «βαρύ»
βιογραφικό που ήρθαν και δεν πρόλαβαν παρελάσεις ή Χριστούγεννα και άλλων, οι οποίοι υπό συνεχή αμφισβήτηση
έμειναν και διακρίθηκαν.

* * * * *

Οφείλουν…

Οι προπονητές και δη των μεγάλων

ομάδων οφείλουν πια να δώσουν προσοχή στους νεαρούς Κύπριους που αποδεδειγμένα αξίζουν ευκαιριών. Για ακό-

τα σοβαρά λάθη του Κάριους. Έναν
χρόνο μετά, την 1η Ιουνίου 2019, η Λίβερπουλ, πιο ώριμη και πιο έτοιμη από
ποτέ, κατακτά την κούπα με τα «μεγάλα
αφτιά», με τον Άλισον να κρατάει με
τις επεμβάσεις του το μηδέν στην εστία.
Τη διαφορά μπορείτε εύκολα να τη διαπιστώσετε, ωστόσο, για να φτάσει η
ομάδα του Κλοπ στη Μαδρίτη και στο
Wanda Metropolitano, ίδρωσε αρκετά.
Για να γίνω πιο κατανοητός, στον όμιλο
στον οποίο αγωνίστηκε, μια απόκρουση
του Άλισον σε τετ α τετ με τον Μίλικ
της Νάπολι στο τέλος του παιχνιδιού,
έδωσε στην ομάδα του την πρόκριση
στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
η Λίβερπουλ ηττήθηκε στον όμιλο τρεις
φορές (Νάπολι, Παρί, Ερυθρός Αστέρας)
και προκρίθηκε με μόλις 9 βαθμούς (!).
Στη συνέχεια και τη φάση των «16»,
μπορεί οι «Κόκκινοι» να μην πήραν τη
νίκη στο Anfield ενάντια στην Μπάγερν
Μονάχου (0-0), αλλά ήταν πολύ καλά
διαβασμένοι στον επαναληπτικό του

H Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της, δίνοντας μεγάλη χαρά στα εκατομμύρια φίλων της σε όλη τη γη.

Ο αρχιτέκτονας της «Αναγέννησης»
Κάθε καράβι θέλει και τον καπετάνιο του και έτσι στην περίπτωση της Λίβερπουλ

η επιλογή της πρόσληψης του Γιούργκεν Κλοπ το 2015, αποδείχθηκε ως ένα από
τα μεγαλύτερα ντιλ. Ο Γερμανός τεχνικός, άλλαξε όλη την αύρα στο Μέρσισαϊντ,
έφερε αέρα σιγουριάς και παρόλο που έχασε ήδη τρεις τελικούς με τη Λίβερπουλ, εντούτοις μετέτρεψε τον κόσμο της ομάδας από «doubters σε believers»
και χάρη στις προπονητικές του μεθόδους, για τις οποίες θα χρειαζόμασταν ώρες
ατέλειωτες για να αναλύσουμε, πήρε το 100% και κάτι παραπάνω από τους ποδοσφαιριστές, μέχρι και τον φροντιστή, έτσι ώστε η Λίβερπουλ να κατακτήσει το
6ο ευρωπαϊκό κύπελλο της πλούσιας της ιστορίας. Προσωπική μου άποψη, είναι
πως με τον Κλοπ στον πάγκο η Λίβερπουλ δεν έχει φτάσει ακόμη στο «ταβάνι»
της και δεν θα αργήσει η μέρα που θα της φέρει και το πρωτάθλημα.
Μπορεί η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ να πανηγυρίζεται ακόμη από τον κόσμο της ομάδας, από το Λίβερπουλ στο Κάιρο και από τη Νέα Υόρκη στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, ωστόσο, ο Κλοπ και οι συνεργάτες του προετοιμάζουν
ήδη την επόμενη μέρα, εκεί όπου η Λίβερπουλ πρέπει να παρουσιαστεί ακόμη
πιο έτοιμη και δυνατή στη νέα σεζόν για να κατακτήσει την κορυφή και της συναρπαστικής Πρέμιερ Λιγκ, του καλύτερου και ανταγωνιστικότερου πρωταθλήματος στον κόσμο. Εξάλλου φαίνεται να το ’χει στη μοίρα της γραμμένο, χάρις
το άστρο του Γερμανού, «τρελού» της τεχνικού.









Ο Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές του έσπασαν φέτος
κάθε ρεκόρ της ομάδας:
σε πόντους (97), σε λιγότερα
γκολ παθητικό (22) και σε
περισσότερες νίκες (30).
Μονάχου και με μπροστάρηδες τους
Μανέ–Φαν Ντάικ, έκλεισαν πολλά στόματα και πήραν-πρόκριση με 1-3.
Στην προημιτελική φάση η Λίβερπουλ
δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες
για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πόρτο
και με συνολικό σκορ 6-1, πήρε μια
άνετη πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης. Για να φτάσει στον τελικό θα
έπρεπε να αποκλείσει την πληγωμένη
Μπαρτσελόνα, μετά τον περσινό της
αποκλεισμό-κάζο από τη Ρόμα. Στο πρώτο ματς που έγινε στη Βαρκελώνη, οι
«Μπλαουγκράνα» πήραν τη νίκη με 30, με προσωπική παράσταση του Μέσι,
όσοι όμως παρακολούθησαν τον αγώνα
μπορούσε να διαπιστώσει πως η Λίβερπουλ άξιζε σίγουρα κάτι καλύτερο. Στον
επαναληπτικό μίλησε ο «νόμος» του
Anfield, με τον Μέσι και την παρέα του
να καταρρέουν για άλλη μια φορά, και
τους Οριγκί-Βαϊνάλντουμ να υπογρά-

φουν μία εκ των μεγαλύτερων ανατροπών όχι μόνο στην ιστορία του συλλόγου,
αλλά γενικά στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Ο τελικός θα είναι σίγουρα πιο «φρέσκος»
στο μυαλό σας, με τους «Reds» να παίρνουν τη νίκη με 2-0 ενάντια στην Τότεναμ σε ένα μέτριο, θα μπορούσαμε
να πούμε, από πλευράς θεάματος παιχνίδι, αλλά αυτό που θα θυμόμαστε
είναι την επιστροφή της Λίβερπουλ,
στο «Έβερεστ» μετά από 14 χρόνια και
το «Θαύμα της Πόλης».

μη μία φορά, το κυπριακό ποδόσφαιρο
κατέχει τη μη τιμητική πρώτη θέση στην
εργοδότηση ξένων παικτών… την ίδια
ώρα που οι ομάδες μας αποδεικνύονται
ανίκανες ν’ αναδείξουν παίκτες από τα
σπλάχνα τους

σο χρόνο συμμετοχής και ευκαιρίες, στο
νέο πρωτάθλημα, θα αναλογεί η εμπιστοσύνη αυτή και ειδικά μετά τις πολλές
και αυτό το καλοκαίρι μεταγραφές ξένων
που αναμένονται. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί, πως εμπιστοσύνη
στους Κύπριους ποδοσφαιριστές δεν σημαίνει χρόνο συμμετοχής, όταν οι αγωνιστικοί στόχοι μιας ομάδας χαθούν, ούτε
όταν το ρόστερ αδειάσει από πρόωρες
αποδεσμεύσεις ξένων παικτών, οι οποίοι
αποδεικνύονται αποτυχημένες μεταγραφικές κινήσεις.

* * * * *

Κύπριοι ποδοσφαιριστές

Προθυμία και πρόθεση να ενισχύσουν το

κυπριακό στοιχείο στα ρόστερ τους επιδεικνύουν όλες οι μεγάλες κυπριακές
ομάδες. Από τη μία το ενδεχόμενο μεταγραφών και από την άλλη κάποιοι νεαροί
κύπριοι στα ρόστερ, με χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο πρωτάθλημα. Το θέμα
είναι πόση εμπιστοσύνη θα δείξουν
στους Κύπριους ποδοσφαιριστές, σε πό-

Φαν Ντάικ και Άλισον
«Οι άμυνες κερδίζουν τίτλους» λέει
το ρητό και αυτό μπορεί κάλλιστα να
επιβεβαιωθεί από τη χρονιά που μόλις
τελείωσε για τη Λίβερπουλ. Ο Φαν Ντάικ
και ο Άλισον ήταν τα δύο κομμάτια που
απέμεναν για να συμπληρωθεί το παζλ
και μπορεί να κόστισαν περίπου 150
εκατ. μαζί, αλλά όπως αποδείχθηκε άξι-

* * * * *

Σωφρόνης – Κερκέζ

Αμφότεροι έχουν αναδειχθεί ως προ-

πονητές μέσα από την πολύχρονη ενα-

Ενας μήνας και κάτι για κάρτα

Να θέσουμε τα πράγματα περί της κάρτας φιλάθλου στη σωστή τους βάση, γιατί

όσοι τοποθετούνται είναι όσοι επηρεάζονται μεν, αλλά με δραστικό τρόπο να
επηρεάσουν δεν μπορούν. Το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει η κυβέρνηση,
αφού η νομική υπηρεσία πρέπει να ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο, και
ακολούθως η Βουλή. Αυτοί και κανένας άλλος δεν αποφασίσουν για αυτό το θέμα αφού αποτελεί νόμο του κράτους. Η Βουλή ολοκληρώνει τις εργασίες της
μετά την ειδική συνεδρία καταδίκης πραξικοπήματος-εισβολής στις 15 Ιουλίου
και ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι τότε για να υπάρχει και χρόνος για
εφαρμογή των όποιων αλλαγών. Πάντως, να ψηφίσουν οι βουλευτές κατάργηση του μέτρου μοιάζει μάλλον απίθανο για να είμαστε και ξεκάθαροι.

ζαν μέχρι και το τελευταίο σεντ που δόθηκε για χάρη τους. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει ταιριάξει απόλυτα
στη Λίβερπουλ και κάνει τους άλλους
δίπλα του να ανεβάζουν κατακόρυφα
την απόδοσή τους (βλ. Μάτιπ), ενώ ο
Βραζιλιάνος τερματοφύλακας εμπνέει
εμπιστοσύνη όχι μόνο στον προπονητή
και τους συμπαίχτες του, αλλά και στο
φίλαθλο κοινό της ομάδας. Καλή η άμυνα,
αλλά και στην επίθεση τα πράγματα γίνονται πολύ ευκολότερα και απλούστερα,
όταν έχεις τους Μανέ και Σαλάχ. Οι δύο
τους, μαζί με τον Φιρμίνο, συνθέτουν
ένα από τα πιο εκρηκτικά όπλα σε όλη
την Ευρώπη, τρόμος και φόβος για κάθε
αντίπαλη άμυνα. Ο Σενεγαλέζος, κάθε
χρόνο γίνεται ακόμη καλύτερος, ενώ ο
Σαλάχ έδωσε συνέχεια, έστω και με χαμηλότερα στάνταρ σκοραρίσματος, στη
μαγική πρώτη χρονιά με την οποία συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας.

σχόλησή τους με τις μικρές ομάδες. Κάποιοι μάλιστα εκ των νεαρών έχουν βοηθήσει τους δύο, να διακριθούν ως επαγγελματίες προπονητές. Κόντρα σ’ όλους
και όλα, είναι καιρός πια ν’ ανταποδώσουν και να δώσουν επιτέλους ευκαιρίες σε όσους πραγματικά το αξίζουν.

* * * * *

«Αθόρυβος» ο Κετσπάγια

Η συνταγή γνωστή και με την παρου-

σία του Κετσπάγια σε μια ομάδα ξέρεις
και τι να περιμένεις. Οι διαρροές που
υπάρχουν για τους μεταγραφικούς στόχους, πέραν από αυτούς εντός συνόρων και που αφορούν και άλλες ομάδες, είναι όταν ουσιαστικά προκύπτει
συμφωνία με κάποιον ποδοσφαιριστή.
Με τον Σελίν έτσι πήγε το πράγμα,
αφού ήταν ήδη στο αεροπλάνο, όταν
έγινε γνωστό το ενδιαφέρον. Σε σχέση
με άλλες θέσεις, αυτή του αριστερού
μπακ ταλαιπώρησε τον Γεωργιανό τεχνικό λίγο παραπάνω και μια διαρροή
που υπήρξε του έκανε και ζημιά έτσι κινήθηκε αλλιώς και πήρε αυτόν που
ήθελε. Με τον ίδιο τρόπο θα πάει και
για τους εξτρέμ που ολοκληρώνουν τον
αρχικό σχεδιασμό, με εξαίρεση πάντα
τους Κύπριους που είναι σε άλλη κατηγορία και είναι θέμα άλλων ομάδων
όπως π.χ. ΑΠΟΕΛ για Αρτυματά.

Το ζούμε σ’ όλες τις εκφάνσεις της
ζωής μας. Κάθε φορά σχεδόν, που
ο πολίτης συναλλάσσεται με τις
Αρχές διαπιστώνει λίγο ή πολύ,
ότι το ίδιο το κράτος είναι που παρανομεί. Και αν όχι, τις περισσότερες φορές σε ωθεί στην παραΤου
νομία για να διεκπεραιώσεις το
ΧΡΙΣΤΟΥ
ζητούμενο. Η περίπτωση του ΜαΖΑΒΟΥ
καρείου και το αίτημα της Ομόνοιας να της παραχωρηθεί έφερε
στο προσκήνιο πολλές από τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού. Εάν δε λάβουμε σοβαρά υπόψη
την απάντηση του σωματείου προς τις αρμόδιες
Αρχές διαπιστώνουμε στοιχεία που όντως ταλαιπωρούν
τον κρατικό μηχανισμό, εδώ και δεκαετίες.
Κωλυσιεργία. Ο ΚΟΑ απάντησε στο αίτημα της
Ομόνοιας, δύο μήνες μετά, αφού έλαβε την επιστολή/
αίτηση για την παραχώρηση του γηπέδου. Οι απαιτήσεις της αστυνομίας για το Μακάρειο βρισκόντουσαν
με επιστολή στα γραφεία του Οργανισμού από τις
αρχές Απριλίου!
Παρανομία. Ο ΚΟΑ και η Αρχή Αδειοδότησης των
γηπέδων επέτρεπε τη διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδο
το οποίο οι ίδιοι, εμμέσως πλην σαφώς, παραδέχονται
ότι δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Ανευθυνότητα. Το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις
του είναι πλέον ξεκάθαρο ότι βρίσκονται στη χειρότερη
δυνατή κατάσταση, αφού οι αρμόδιοι το έχουν παραμελήσει πλήρως. Κρατική δηλαδή περιουσία απαξιώνεται από τις αρχές που κανονικά θα έπρεπε να
την προφυλάσσουν.
Αναξιοκρατία. Την ίδια ώρα που το κράτος στέκεται
αρωγός στην προσπάθεια ομάδων να αποκτήσουν
γήπεδα, στην περίπτωση της Ομόνοιας κρατάει αποστάσεις.
Αναποτελεσματικότητα. Ενώ επιβάλουν τον περιβόητο νόμο περί της βίας στα γήπεδα, το ίδιο το
κράτος αποδεικνύεται αναποτελεσματικό να τον
εφαρμόσει.
Αυτά και άλλα πολλά. Δεν μπορεί. Ως πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχεις έστω και μια φορά
ζήσει στο πετσί σου, την κατά γενική ομολογία αδυναμία του κράτους ν’ ανταποκριθείς στις απαιτήσεις
του πολίτη, αλλά και στα καθήκοντά του.
Ως πολίτες το έχουμε αντιληφθεί πολλάκις, σε θέματα που δεν είναι και τόσο σοβαρά, καμιά φορά
για ζητήματα που αφορούν την υγεία ή ακόμη και
τη ζωή των πολιτών. Από τον Ουζόχο έως το Μακάρειο,
μέχρι και το Μαρί…

Η χώρα του...
εγώ εν τζιαι
Η Αστυνομία εδώ και ένα χρόνο
έχει υποβάλει επισημάνσεις για
θέματα ασφαλείας στο Μακάρειο
Στάδιο, για αγώνες όλων των βαθμών επικινδυνότητας (χαμηλής,
μέτριας, υψηλής). Υπόψη δεν λήφθηκαν, μέτρα δεν πάρθηκαν,
Του
ωστόσο, η Αρχή Αδειοδότησης
ΓΙΩΡΓΟΥ
Σταδίων έδωσε πέρσι την άδεια
ΛΟΓΙΔΗ
για διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Για
φέτος, ο ΚΟΑ παραχωρεί το Μακάρειο στην Ομόνοια,
υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθούν τα... θέλω
της Αστυνομίας.
Την περσινή χαλαρότητα σε θέματα ασφαλείας,
αντικαθιστά φέτος η ανάγκη πιστής εφαρμογής των
όσων η Αστυνομία απαιτεί, με δικαιολογία τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, με την Ομόνοια γηπεδούχο και παράλληλα τον ψηλό βαθμό επικινδυνότητας των αγώνων της. Μόνο που η χωρητικότητα
του σταδίου δεν αλλάζει, από τη στιγμή που το
αίτημα της Ομόνοιας για βελτιωτικά έργα σε κερκίδες
και όχι μόνο δεν έχει καν εξεταστεί ακόμη από τον
ΚΟΑ... Τι απάντησε ο ΚΟΑ στην Ομόνοια; Πάρτε το
Μακάρειο, ως έχει αλλά τηρήστε τις προϋποθέσεις
που θέτει η Αστυνομία για θέματα ασφαλείας. Τι
δεν είπε ο ΚΟΑ στην Ομόνοια; Πληρώστε εσείς, για
να πληροί το Μακάρειο στάδιο όσα η Αστυνομία
από τον προηγούμενο χρόνο ζητούσε, δεν έγιναν,
αλλά κανείς από όλους όσοι έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα και
κυρίως την ασφάλεια θεατών ή ποδοσφαιριστών,
δεν αντέδρασε ή δεν ευαισθητοποιήθηκε στο βαθμό
που αντιδρά τώρα.
Υπάρχουν και χειρότερα! Ο ΚΟΑ προσπαθεί (μάταια) να πείσει πως ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η Αστυνομία υποδεικνύει
κενά, υποβάλλει επισημάνσεις για θέματα ασφαλείας
αλλά δηλώνει αναρμόδια να αποτρέψει την διεξαγωγή
αγώνων, αν οι επισημάνσεις της δεν ληφθούν υπόψη!
Η αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, στην οποία
όλα τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη επιρρίπτουν
έμμεσα ή άμεσα την ευθύνη, υποστηρίζει πως σωστά
έκανε τη δουλειά της, αποποιούμενη την ευθύνη ή
και την αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα
ασφαλείας σε σχέση με εισηγήσεις της Αστυνομίας!
Τελικά σε αυτή τη χώρα ποιος αποφασίζει, ποιος
ελέγχει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε σημαντικά θέματα, όπως η ασφάλεια των φιλάθλων,
πέντε, δέκα, εκατό ή χίλιων που πάνε σε ένα
γήπεδο; Πάλι καλά, που το ερώτημα τίθεται χωρίς
να έχουμε ενώπιόν μας ανεπιθύμητες – τραγικές
καταστάσεις. Γιατί η απάντηση και πάλι ίδια θα
ήταν. Εγώ εν τζιαι...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,5%

X.A.
-1,72%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

4,90%

4,02%

1,38%

0,43%

0,58%

ΔΙΕΘΝΗ
Διέξοδο
στη ρωσική
αγορά βρήκε
η Huawei
Σελ. 8

Πετρέλαιο

€/$

-0,32%

-0,87%

Συμφωνίες 12 δισ. μέσα σε 5 χρόνια

Αφορούν «deals» άνω των 100 εκατ. ευρώ και δεν περιλαμβάνουν τα ποσά από τα ενεργειακά
Συμφωνίες πέραν των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισαν
στην Κύπρο την τελευταία πενταετία. Και αναφερόμαστε σε
«deals» πέραν των 100 εκατ. ευρώ και άνω η καθεμία. Αν υπολογιστούν και οι άλλες συμφω-

νίες και επενδύσεις τότε το συνολικό ποσό θα ανέλθει σημαντικά. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που
δείχνουν ντόπιοι και ξένοι στην
κυπριακή οικονομία και αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα

για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη.
Οι συμφωνίες που έχουν γίνει
από το 2014 με χρήμα που έχει
εισρεύσει στη χώρα, δεν σχετίζονται με ενεργειακούς σχεδιασμούς.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις

που προσέλκυσε η Κύπρος την
τελευταία πενταετία προήλθαν
από τον τραπεζικό τομέα, με τις
τράπεζες να αυξάνουν τα κεφάλαιά τους, τη ναυτιλία και την
κατασκευή μαρίνων, την εκπαίδευση με τα πανεπιστήμια, τον

Οι φόβοι για ύφεση ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου

τουρισμό, το λιανικό εμπόριο
και φυσικά από το πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων.
Μεγάλες επενδύσεις γίνονται
επίσης στον τομέα των ακινήτων, καθώς και στον τομέα της
υγείας. Σελ. 5

Πασαρέλα
460 δισ. δολ.
στα είδη
πολυτελείας
Η τάση και στην Κύπρο
Ο παγκόσμιος τζίρος στην αγορά
ειδών πολυτελείας αναμένεται
να ξεπεράσει τα 460 δισ. δολάρια
φέτος. Την τάση προς την αγορά
πολυτελών ειδών ακολουθεί και
η Κύπρος. Κύπριοι σχεδιαστές
με τους οποίους επικοινώνησε
η «Κ» εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει αυξηθεί έως
και 60%. Θεσμοί όπως το Must
Fashion, που διοργανώνεται φέτος για 5η χρονιά, έχουν ενισχύσει την προσπάθεια των νέων
και ανερχόμενων Κύπριων σχεδιαστών μόδας. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΠO ΤΗΝ DEUTSCHE BANK

Κατασχέθηκαν 20 τόνοι
χρυσού της Βενεζουέλας
Στην κατάσχεση 20 τόνων χρυσού της Βε-

νεζουέλας προχώρησε η Deutsche Bank. Ο
χρυσός αποτελούσε εγγύηση σε δάνειο
ύψους 750 εκατ. δολ. που είχε λάβει το καθεστώς Μαδούρο, με τη γερμανική τράπεζα
να προχωρεί στην κατάσχεσή του μετά τη μη
καταβολή των τόκων από το Καράκας. Σελ. 9

Κίνδυνοι για
την Κύπρο
λόγω Brexit

ΕΛΛΑΔΑ

Οι τράπεζες πωλούν
σύντομα 3.000 ακίνητα

Προειδοποίηση από ΔΝΤ

Τουλάχιστον 3000 ακίνητα θα διαθέσουν

προς πώληση οι τράπεζες στην Ελλάδα μέσα
στις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για κατοικίες και άλλα ακίνητα που έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες της πώλησης
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Τα ακίνητα
δεν θα βγούν μαζικά προς πώληση. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Οσο ενισχύονται οι προειδοποιήσεις περί πιθανής ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας του εμπορικού πολέμου, τόσο υποχωρούν οι τιμές

του πετρελαίου, παρά τις διαβεβαιώσεις της Σαουδικής Αραβίας πως ο ΟΠΕΚ θα αναλάβει δράση ώστε να μην υπάρξει υπερπροσφορά πετρελαίου
το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Στα τέλη Απριλίου, η τιμή του Brent είχε φτάσει τα 75 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ έσφιγγε τον κλοιό των κυρώσεων γύρω από το Ιράν. Σελ. 10

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία
είναι ευάλωτη στους κινδύνους
που θα προκύψουν από το Brexit. Εξηγεί ότι το Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς
τις ροές του τουρισμού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα
στο νησί. Σελ. 3

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κύπρος

0,92%

-0,26%

Γερμανία

-0,24%

-0,06%

Η έκθεση του Συμβουλίου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Γαλλία

0,11%

-0,12%

Ιταλία

2,48%

-0,17%

Ισπανία

0,60%

-0,16%

Ιρλανδία

0,29%

-0,35%

Ελλάδα

2,88%

-0,15%

Ην. Βασίλειο

0,82%

-0,07%

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

Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες η
έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κυπριακή οικονομία.
Η έκθεση αυτή περιέχει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και εισηγήσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από
την παραδοσιακή νεοφιλελεύθερη
ρητορική άλλων οργανισμών περί
απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων. Στις συστάσεις τους περιλαμβάνονται θέματα αύξησης της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, επενδύσεων σε
έργα υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωση της απασχόλησης. Περιλαμβάνονται ασφαλώς
και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
τα οποία είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική
πρόκληση για την κυπριακή οι-

κονομία. Βεβαίως, το πολύ υψηλό
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
δανείων είναι περισσότερο σύμπτωμα παρά αιτία των προβλημάτων της οικονομίας. Σύμπτωμα
του υπερδανεισμού σε συνθήκες
ασυδοσίας και μη ελέγχου των
τραπεζών, του κουρέματος των
καταθέσεων και της βαθιάς ύφεσης
που ακολούθησε το κούρεμα και
το περιοριστικό μνημόνιο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα στα δύο δάνεια
να καταστεί μη εξυπηρετούμενο.
Αυτό το σύμπτωμα δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί διά μιας
ούτε με την ψήφιση της διευκόλυνσης των εκποιήσεων, ούτε με
την ψήφιση της πώλησης των δανείων. Η προσωπική μου γνώμη
ήταν εξαρχής ότι θα έπρεπε να

είχε δημιουργηθεί ένας κρατικός
οργανισμός, που θα έπαιρνε τα
μεγάλα δάνεια και θα σταθεροποιούσε την αγορά ακινήτων και
ένας οργανισμός με κοινωνικό
προορισμό για να πάρει τα προβληματικά δάνεια της πρώτης κατοικίας και να προσφέρει τη δυνατότητα στις οικογένειες να κρατήσουν το σπίτι ή το διαμέρισμά
τους, πληρώνοντας ένα ποσοστό
του εισοδήματός τους. Αργήσαμε
πολύ να κάνουμε κάτι ουσιαστικό
και τώρα, μετά τη χρεοκοπία του
Συνεργατισμού, τρέχουμε να λειτουργήσουμε το σχέδιο Εστία.
Όσον αφορά την πώληση δανείων σε ταμεία και ξένους οργανισμούς, έχουν γίνει κάποιες σημαντικές πράξεις από τις τράπεζες.

Υπάρχει όμως αβεβαιότητα και
ανασφάλεια ως προς την πολιτική
που θα ακολουθήσουν τα ταμεία
αυτά. Η ελπίδα είναι ότι όσοι αγοράζουν τα δάνεια το κάνουν ως
μορφή μεσοπρόθεσμης τουλάχιστον επένδυσης. Ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τακτικές εκφοβισμού κατά των δανειοληπτών και
ότι δεν θα υπάρξουν κυκλώματα
που θα αρπάξουν την περιουσία
του κόσμου σε εξευτελιστικές τιμές. Διότι κάτι τέτοιο δεν θα έβλαπτε μόνο αυτούς που θα έχαναν
τις περιουσίες τους. Θα έβλαπτε
και τους υπόλοιπους, καθώς θα
οδηγούσε σε πτώση των αξιών
της ακίνητης περιουσίας. Ακόμα
και οι τράπεζες στο τέλος της ημέρας θα ζημιώσουν αν γίνει κάτι
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τέτοιο, καθώς η αξία των εξασφαλίσεών τους θα υποστεί κι άλλη
διάβρωση.
Πάντως, το Συμβούλιο περιλαμβάνει στη δεύτερη από τις πέντε συστάσεις του, τη λήψη μέτρων
που θα ενισχύσουν την επόπτευση
τέτοιων ταμείων αγοράς δανείων.
Ειδική αναφορά κάνει και στον
κρατικό οργανισμό, ο οποίος κληρονόμησε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μερικών δισεκατομμυρίων
από τον Συνεργατισμό. Αναφέρει
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός
διοίκησής του. Μάλιστα, η έκφραση που χρησιμοποιείται (setting
up) εξυπακούει την δημιουργία
εξ υπαρχής και όχι απλώς βελτίωση
στις υφιστάμενες δομές.
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Η μεγάλη ευκαιρία
που έχασε η Ελλάδα
Η ελληνική οικονομία έχασε πολλές ευκαιρίες, η πλέον σημαντική
–δυσάρεστη– ήταν ότι βρέθηκε
μακριά από την έκρηξη της απασχόλησης που έζησαν άλλες χώρες.
Τα πέντε τελευταία χρόνια οι
χώρες του ΟΟΣΑ δημιούργησαν
43 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι, δηλαδή το
ποσοστό του πληθυσμού που
αναζητεί εργασία καθηλώθηκε
στα χαμηλότερα ποσοστά των
τελευταίων δεκαετιών.
Ακόμα και οι εκτιμήσεις του
ΔΝΤ για την εξέλιξη της ανεργίας
αποδείχθηκαν απαισιόδοξες και
λανθασμένες. Τον Οκτώβριο του
2013 προέβλεψαν ότι η ανεργία
στις ανεπτυγμένες χώρες θα ήταν
6,9% το 2018. Η ανεργία πέρυσι
στις χώρες αυτές ήταν πολύ χαμηλότερα, μόλις 5%.







Η χώρα βρέθηκε μακριά από την έκρηξη
της απασχόλησης που
έζησαν άλλες χώρες.
Το 2018, το ποσοστό της απασχόλησης ήταν υψηλότερο από
ποτέ, στη Μεγάλη Βρετανία, στη
Γερμανία, στον Καναδά και σε
άλλες 22 χώρες του ΟΟΣΑ. Η ελληνική οικονομία έχασε την ευκαιρία αυτή, καθώς οι επενδύσεις
σημείωσαν πτώση και η χώρα
ακόμα βρίσκεται στις υψηλότερες
θέσεις σε κάθε πίνακα ανεργίας.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
του ΟΟΣΑ για την ανεργία, η Ελλάδα βρίσκεται με 18% δεύτερη
αμέσως μετά τη Νότια Αφρική.
Και αυτό, όταν το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη είναι 7,9%,
στην Ευρωπαϊκή Ενωση (των
«28») ακόμα χαμηλότερα 6,5%,
ίδιο ποσοστό στην Πορτογαλία,
ενώ σε χώρες που είχαν επίσης
μνημόνια, όπως η Ιρλανδία, βρίσκεται στο 5,5%, ενώ η Πολωνία
είναι στο 3,6% και η Ολλανδία
στο 3,5%.
Δεν είναι όμως μόνον το ποσοστό της γενικής ανεργίας που
δείχνει πόσο λανθασμένα κινήθηκε η ελληνική οικονομία. Πολύ
υψηλή είναι η μακροχρόνια ανεργία που καταγράφεται ως ποσοστό ανάμεσα στους ανέργους.
Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι επιδοτούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών
και είναι το 72% των ανέργων
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Οι Σύμβουλοι
του Επιτρόπου
Από το 2005 εκκρεμεί το πλαίσιο ρύθμισης της

στην Ελλάδα. Μακροχρόνια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι
το 40% των ανέργων, ενώ σε κάποιες χώρες οι άνθρωποι μένουν
μικρότερο διάστημα άνεργοι, καθώς στην Κύπρο και στη Ρουμανία οι μακροχρόνια άνεργοι είναι
το 41%, ενώ στην Αυστρία το
33%.
Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι και πρωταθλήτρια
στην ανεργία νέων με 39%, αμέσως μετά τη Νότια Αφρική, παρότι χιλιάδες νέοι, κυρίως επιστήμονες, μετανάστευσαν. Η
ανεργία νέων στην Ευρωζώνη
είναι 16% και στο σύνολο του
ΟΟΣΑ μόλις 11%.
Την τελευταία τετραετία, όταν
η κυβέρνηση προσπαθούσε να
επιβάλλει υπερβολική φορολογία
για να έχει την ευχέρεια να κάνει
προεκλογικές παροχές, σε άλλες
χώρες η απασχόληση αυξανόταν.
Στις ΗΠΑ, η ανεργία είναι 3,6%,
στο χαμηλότερο ποσοστό των
πενήντα τελευταίων ετών. Τα
δύο τρίτα των κρατών-μελών του
ΟΟΣΑ απολαμβάνουν ποσοστό
απασχόλησης σε ύψος-ρεκόρ για
όσους βρίσκονται στις ηλικίες
15-64. Ακόμα και σε χώρες με μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από
τις ΗΠΑ, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η απασχόληση είναι
υψηλότερη από τα επίπεδα του
2005.
Η πολιτική συνέπεια αυτής
της άνθησης της απασχόλησης
ήταν ότι το πρόβλημα της ανεργίας εξαφανίστηκε πλέον από το
σκηνικό και την κομματική αντιπαράθεση. Για προφανείς λόγους, στην Ελλάδα η ανεργία
είναι πολιτικό θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος, το οποίο συνήθως
οι πολιτικοί το «ξορκίζουν» ο καθένας με τον τρόπο του.
Το αναμφισβήτητο γεγονός
είναι ότι την περίοδο που άλλες
χώρες είχαν έκρηξη απασχόλησης ή τουλάχιστον περιορισμό
της ανεργίας, η ελληνική οικονομία βρισκόταν με ανεργία-ρεκόρ που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση τους νέους. Μόνον το 2018
οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά
12%, καθώς τόσο οι ιδιωτικές
όσο και οι δημόσιες επενδύσεις
βρέθηκαν σε καθίζηση.
Μπορεί να περιοριστεί γρήγορα η μεγάλη ανεργία; Αν η χώρα σταματήσει να αποτελεί εξαίρεση επιστρέφοντας στην κανονικότητα, θα αποκατασταθεί η
κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη, που έλειπε. Η εμπιστοσύνη.

αγοράς υπηρεσιών για τους ειδικούς συμβούλους
προέδρου και υπουργών. Επανήλθε με αφορμή
επιστολή του γενικού ελεγκτή και συζητήθηκε ξανά στη Βουλή. Από το στόχαστρο του ελεγκτή δεν
γλύτωσε ούτε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών
κοινοτήτων και οι σύμβουλοί του. Αναμένεται
απάντηση από το γραφείο του Επιτρόπου, που κάνει λόγο για μισές αλήθειες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πάντως ότι ο κ. Παπαδούρης έχει αρνηθεί την αντιμισθία του από το κράτος και έχει
παραδώσει στοιχεία ύψους μισού εκατ. ευρώ για
μελέτες. Αν και αυτό δεν δικαιολογεί τυχόν παρατυπία στο θέμα των συμβούλων.

••••

Προτεραιότητα
ο σιδηρόδρομος
Η συζήτηση για τα πιο πάνω γίνεται λίγο πριν να

συζητηθεί στο Υπουργικό η ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη ορεινών κοινοτήτων
Τροόδους. Μαζί με τη στρατηγική, και ένα πρώτο
πακέτο 30 δράσεων που θα προχωρήσουν μέχρι
το 2021. Προτεραιότητα θα δοθεί στην αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπερούντας, τις διαδικασίες για την κατασκευή σιδηρόδρομου στην Ευρύχου, και τη μελέτη για τους γεώτοπους Τροόδους. Εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται λίγο
μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου.

Μια πόλη, να την πιεις στο ποτήρι η Λευκωσία, που πρόσφατα παρουσίασε τη νέα της ταυτότητα.

ση της ως ένα σημαντικό διεθνές κέντρο για κυπρο-ρωσικές επιχειρηματικές και επενδυτικές
συνεργασίες. Απλά εντάξει, έχουν φύγει γύρω

••••

Με νέα ταυτότητα

Λέτε μετά την αλλαγή της επωνυμίας του Hilton

να δούμε αλλαγές και στο Hilton Park; Ως ιδέα
υπάρχει στο τραπέζι. Το αν θα προχωρήσει ή όχι,
θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα. Πάντως, τα
ξενοδοχεία δεν είναι τα μόνα που μπορούν να αλλάξουν ταυτότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα η
Λευκωσία παρουσίασε το νέο της branding, και
συστήθηκε ξανά ως «η πιο φωτεινή πόλη της Ευρώπης». Εμείς θα περιμένουμε για να δούμε την
πρωτεύουσα θα λάμπει, όπως μας υπόσχονται.

••••

Κατόπιν εορτής

Ο πρόεδρος επεσήμανε την Παρασκευή ότι η οι-

κονομική, επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου αποτελεί ένα
σημαντικό πυλώνα στις διμερείς σχέσεις. Πρόσθεσε πως η κυπριακή κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα της Ρωσίας που διαμένει είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, ότι η Κύπρος θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος και θα προωθήσει περαιτέρω τη θέ-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Υποτίμηση νομίσματος
Υποτίμηση ενός νομίσμα-

τος καλείται η μείωση της
αξίας του σε σχέση με κάποιο άλλο νόμισμα, αφού
απαιτείται μικρότερη ποσότητα του ενός για απόκτηση μιας μονάδας του
άλλου. Στην αγορά συναλλάγματος αναφέρεται ως μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή της τιμής σύμφωνα με την οποία ανταλλάσσονται τα νομίσματα.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

στα 10 δισ. ρωσικών καταθέσεων, πρόεδρε, κατόπιν εορτής λέγονται τα καλά λόγια.

••••

Μάτια στραμμένα
στην Κύπρο
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την Πέμπτη αί-

τημα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να καταστεί
η Ε.Ε. παρατηρητής στην ομάδα χωρών κατά της
διαφθοράς (GRECO). H Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό
και ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα
μέτρα που λαμβάνει. Την Κύπρο, τη Μάλτα και το
Λουξεμβούργο θα επιβλέπουν, γνωστό πλέον.

••••

Πολλοί οι εργαζόμενοι

Τριακόσιοι και πλέον οι εργαζόμενοι στην ΚΕΔΙ-

ΠΕΣ. Όταν ήταν τράπεζα, οκ, ήθελε υπαλλήλους.
Τώρα που δεν είναι τράπεζα, τι θέλει τόσους
υπαλλήλους από τη στιγμή πως σχεδόν ίδιο αριθμό υπαλλήλων έχει και η συνεργαζόμενή της
εταιρεία, Altamira; Η εταιρεία που επί της ουσίας
παράγει και έργο.

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*

Ευρωπαϊκά κονδύλια για την Αδριατική θάλασσα
Η Κροατία, ως το νεότερο μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει τόσο
την τεχνογνωσία όσο και τα κατάλληλα εφόδια, για να αντλεί ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση και
βελτίωση των υποδομών της. Το
γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί μέσα
από ενημερωτικό σεμινάριο, που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών (ΕΕτΠ) στην πόλη
Ντουμπρόβνικ στη νότια Κροατία.
Το Ντουμπρόβνικ έχει 45.000
κατοίκους, ενώ προσελκύει κάθε
χρόνο γύρω στα 2 εκατ. τουρίστες,
αφού είναι δημοφιλής ως η πόλη
του πολιτισμού. Κάθε χρόνο η πανέμορφη πόλη φιλοξενεί γύρω στις
1.000 πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα στα υπέροχα μεσαιωνικά κάστρα
και πλατείες της, με αποκορύφωμα
τις μουσικές εκδηλώσεις κατά τους
μήνες Ιούλη και Αύγουστο.
Ο νεαρός δήμαρχος της πόλης,
ο οποίος διετέλεσε ήδη δημοτικός
σύμβουλος και βουλευτής, έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια να
αντλήσει €10 εκατ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ βρίσκονται στο
στάδιο ωρίμανσης άλλα 75 έργα
υποδομής, που αφορούν στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο σύστημα
αποχέτευσης και ύδρευσης, στην
κατασκευή πεζοδρομίων, δημόσιων
χώρων στάθμευσης, γεφυριών και
σηράγγων για μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, η πόλη του Ντουμπρόβνικ
δεν διαθέτει πλατιούς δρόμους,
αφού για την κατασκευή τους πρέπει να κατεδαφιστούν βουνά και
να κοπούν αρκετά δέντρα. Γι’ αυτό
τον λόγο γίνεται εκτεταμένη χρήση
των πλοιαρίων και των σκαφών
στις μαρίνες.Η Κροατία των 4,3
εκατ. πολιτών φιλοξενεί κάθε χρόνο
18 εκατ. τουρίστες, οι οποίοι φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης,

Η πόλη του Ντουμπρόβνικ δεν διαθέτει πλατιούς δρόμους, αφού για την

κατασκευή τους πρέπει να κατεδαφιστούν βουνά και να κοπούν αρκετά
δέντρα. Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται εκτεταμένη χρήση των πλοιαρίων και των
σκαφών στις μαρίνες.
αέρος, αλλά και οδικώς κυρίως από
τις γειτονικές χώρες. Τα δύο μεγαλύτερα έργα, που χτίζονται στην
περιοχή Ντουμπρόβνικ, είναι το
αεροδρόμιο, το οποίο αναβαθμίζεται, για να φιλοξενήσει μέχρι 5
εκατ. επισκέπτες και η 2,4 χλμ. γέφυρα, η οποία θα ενώσει την ενδοχώρα με τα νησιά, αλλά και για
αποφυγή του ελέγχου διαβατηρίων
στις περιφέρειες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Για τα δύο αυτά έργα η
Ε.Ε., θα καλύψει μεταξύ 75-85%
του συνολικού κόστους.
Η παλαιά μεσαιωνική πόλη του
Ντουμπρόβνικ συγκαταλέγεται
στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της Unesco από το 1979. Γνωστή
στα παλαιότερα χρόνια ως Ραγούσα,
η πόλη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, λόγω
των στενών δρόμων και της έλλει-

ψης επαρκών χώρων στάθμευσης
και πεζοδρομίων. Από το 1950, όταν
έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες, το
Ντουμπρόβνικ αυξάνει τον αριθμό
των επισκεπτών του καθημερινά
λόγω της φυσικής του ομορφιάς,
αφού συνδυάζει βουνό και θάλασσα
και μαγεύει τους επισκέπτες με τις
γεύσεις της Αδριατικής θάλασσας
και των μεσαιωνικών κάστρων και
οχυρώσεων. Τα φραγκισκανά μοναστήρια αποτελούν, επίσης, δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο σε
μια χώρα, όπου το 90% του συνολικού πληθυσμού είναι καθολικοί,
όπως και τα γραφικά λιμάνια και
οι μαρίνες. Η Αδριατική θάλασσα
δεν στερείται την ομορφιά της υπόλοιπης Μεσογείου, ενώ το ήπιο κλίμα συμβάλλει στην προώθηση της
υγιεινής διατροφής, της άθλησης
και της χαλάρωσης. Εξάλλου η παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής

μοιάζει πάρα πολύ με αυτή των
υπόλοιπων μεσογειακών χωρών,
με το ελαιόλαδο, το τοπικό παραδοσιακό κρασί, τα ψαρικά και το
αλάτι της θάλασσας να μη λείπουν
από το καθημερινό τραπέζι.
Στη μικρή κοινότητα Ston των
550 κατοίκων, η τοπική αρχή έχει
καταφέρει να αντλήσει ευρωπαϊκά
κονδύλια ύψους €8,4 εκατ. για ανάδειξη και συνέχιση της παραγωγής
θαλάσσιου αλατιού, αναστήλωση
των μεσαιωνικών κάστρων, οχυρώσεων και πλατειών. Η γειτονική
κοινότητα Mali Ston των 140 μόνο
κατοίκων, είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα των οστρακοειδών, αφού
στη θάλασσα της εκτρέφονται σε
ειδικά δίκτυα στρείδια και μύδια
για τρία χρόνια, μέχρι να καταναλωθούν σε ψηλή τιμή από ξένους
και ντόπιους επισκέπτες. Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού,
όπως και η συνεχής προσπάθεια
για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος έχουν καταστήσει την Κροατία δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που
οι κάτοικοι του Ντουμπρόβνικ είναι
περήφανοι για την πόλη και την
περιφέρειά τους, την οποία επισκέπτονται αρκετές δημοφιλείς
προσωπικότητες και εκατομμύρια
τουρίστες. Η συμβολή των τοπικών
αρχών, αλλά και η εργατικότητα
και η αγάπη των ντόπιων για τη
χώρα, τον πολιτισμό και την παράδοσή τους, έχουν καταστήσει
ολόκληρη τη χώρα σ’ ένα τουριστικό μνημείο πολιτισμού, όπου η
κάθε δημόσια επένδυση δαπανάται
και εφαρμόζεται προς όφελος τόσο
των αστικών όσο και των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών.

*Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι
δήμαρχος Δερύνειας.
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Ευάλωτη η Κύπρος από το Brexit, λέει το ΔΝΤ
Προειδοποιεί ότι ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά οι ροές του τουρισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την Παρασκευή ήταν η τελευταία
ημέρα της Τερέζα Μέι ως ηγέτη
του Συντηρητικού Κόμματος, εντούτοις θα παραμείνει ως πρωθυπουργός μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης της. Η Citi με σχετικό
σημείωμά της σχολιάζει ότι μέχρι
τα μέσα Ιουλίου οι Βρετανοί θα
έχουν καινούργιο πρωθυπουργό,
αλλά δεύτερον και σημαντικότερον,
γεγονός που επηρεάζει την Κύπρο,
το Brexit ενδεχομένως θα λάβει
και καινούργια αναβολή. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, όμως, αναφέρει σε ειδική έκθεσή του για την
Κύπρο πως δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός
εμπορικός εταίρος για τη χώρα, η
κυπριακή οικονομία είναι ευάλωτη
στους κινδύνους του Brexit.
Το Ταμείο εξηγεί πως η Κύπρος
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα στους
τομείς του τουρισμού και της μετανάστευσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι επίσης μεταξύ των έξι κορυφαίων πηγών ξένων άμεσων επενδύσεων της Κύπρου, εντούτοις
συμπληρώνει πως η Κύπρος μπορεί
επίσης να επωφεληθεί από ορισμένες συνθήκες.
Σύμφωνα με την ανάλυση του
διεθνούς δανειστή, το Brexit θα
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς
τις ροές του τουρισμού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στο νησί,
ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι ο
άμεσος αντίκτυπος πιθανών νέων
δασμολογικών φραγμών θα πρέπει
να περιοριστεί. Συμπληρώνει ότι
ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πάνω
από το 20% των κυπριακών εξαγωγών, με τη Μεγάλη Βρετανία να
είναι η μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου. Επισημαίνει ότι με μία ενδεχόμενη υποβίβαση της αξίας της

πριακού ΑΕΠ. Η επιβράδυνση της
οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να επηρεάσει
τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και να περιορίσει τις αποδόσεις των υφιστάμενων εξωτερικών
άμεσων ξένων επενδύσεων στην
Κύπρο.
Αναφορικά με τα περιουσιακά
στοιχεία των Κυπρίων στα χαρτοφυλάκια του Ηνωμένου Βασιλείου
που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους
κατέχονται από άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ανέρχονται σε
μόλις 3% του ΑΕΠ, γεγονός που
περιορίζει την πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων από την απότομη
υποτίμηση της λίρας ή της μείωσης
των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το ΔΝΤ τονίζει πως
ο δανεισμός από τις τράπεζες του
Ηνωμένου Βασιλείου είναι περιορισμένος, με μειωμένους κινδύνους
και ισοδυναμεί με 6% του ΑΕΠ της
Κύπρου.

Ισως και θετικά
Η μειωμένη ζήτηση από τους Βρετανούς μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει από τουρίστες άλλων χωρών.
στερλίνας θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση στον τουρισμό,
σχολιάζοντας ότι ένα σκληρό Brexit
θα μπορούσε να επιδεινώσει τον
αντίκτυπο. Ως «μετριαστικούς παράγοντες» βάζει το ποσοστό των
επισκεπτών του Ηνωμένου Βασιλείου που μένουν σε δικές τους
εξοχικές κατοικίες ή με οικογένειες
και φίλους, απομονώνοντάς τους
σε κάποιο βαθμό από τους Βρετανούς τουρίστες που έρχονται για
τουρισμό μικρής διάρκειας.
Η μειωμένη ζήτηση από τους
Βρετανούς μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει από τουρίστες άλλων
χωρών, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Κύπρου








Το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι η έκτη πιο σημαντική πηγή άμεσων επενδύσεων για την Κύπρο,
με τις εισερχόμενες
Έκτη σημαντικότερη
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η
άμεσες ξένες επενδύέκτη πιο σημαντική πηγή άμεσων
σεις στην Κύπρο να ισο- επενδύσεων για την Κύπρο, με τις
εισερχόμενες άμεσες ξένες επεν- Μπορεί να αποπληρώσει
δυναμούν με το 22%
Το ΔΝΤ τονίζει πως η ικανότητα
δύσεις στην Κύπρο να ισοδυναμούν
του κυπριακού ΑΕΠ.
με το 22% του κυπριακού ΑΕΠ και της Κύπρου αποπληρωμής των δα-
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ŹƈƈƌƒƏ ƐƒƊƂƎƀŹƑƂƏ, źƔƂƆ ƁƂƐƉƂƒƑƂż Ɗž ƂƓžƎƉƙƃƂƆ ƇžƆ Ɗž ƑƄƎƂż ƁƆƂƅƊƛƏ žƊžƀƊƖƎƆƐƉźƊž ƍƎƙƑƒƍž ƀƆž ƑƄƊ ƍƌƆƙƑƄƑž,
ƑƄƊ ƒƀƂżž, ƑƄƊ žƐƓŹƈƂƆž, ƑƄƊ žƐƓŹƈƂƆž ƑƎƌƓżƉƖƊ ƇžƆ ƑƄƊ ƒƀƆƂƆƊŻ ƇžƆ Ɗž ƂƓžƎƉƙƃƂƆ ſźƈƑƆƐƑƂƏ ƍƎžƇƑƆƇźƏ.
ŰƑƌ ƍƈžżƐƆƌ žƒƑƛƊ ƑƖƊ ƁƂƐƉƂƚƐƂƖƊ, Ƒƌ ŮŮŭŨůşűţŭ ŢŶűŨŭ ūŭŰŭŨŭŪţŭ žƍźƇƑƄƐƂ ƑƌƊ ŪŹƆƌ 2019, ƑƆƏ ƂƍżƐƄƉƂƏ
ƍƆƐƑƌƍƌƆŻƐƂƆƏ ƍƌƒ žƓƌƎƌƚƊ Ƒž ƂƋŻƏ:
• ISO 9001:2015 (ŰƚƐƑƄƉž ŢƆžƐƓŹƈƆƐƄƏ ƑƄƏ ŮƌƆƙƑƄƑžƏ)
• ŭHSAS 18001:2007 (ŰƚƐƑƄƉž ŢƆžƔƂżƎƆƐƄƏ ƀƆž ƑƄƊ ŲƀƂżž ƇžƆ şƐƓŹƈƂƆž)
• SO 22000:2015 (ŰƚƐƑƄƉž şƐƓŹƈƂƆžƏ űƎƌƓżƉƖƊ ƇžƆ ŲƀƆƂƆƊŻƏ)
ť ƂƍƆƅƂƛƎƄƐƄ ƁƆƂƊƂƎƀŻƅƄƇƂ ſŹƐƂƆ ƑƖƊ ƍƎƌƁƆžƀƎžƓƛƊ ƂƈźƀƔƌƒ ƇžƆ žƋƆƌƈƙƀƄƐƄƏ ƑƄƏ QMSCERT, ƂƊƙƏ žƍƙ ƑƌƒƏ
ƇƌƎƒƓžżƌƒƏ ƓƌƎƂżƏ ƍƆƐƑƌƍƌżƄƐƄƏ ƐƂ ţƈƈŹƁž ƇžƆ ŨƚƍƎƌ, ƐƂ ƐƒƊƂƎƀžƐżž ƉƂ ƑƄƊ ƂƑžƆƎƂżž ƍžƎƌƔŻƏ ƐƒƉſƌƒƈƂƒƑƆƇƛƊ
ƒƍƄƎƂƐƆƛƊ Sizzero Managing Risk and Compliance.
ť QMSCERT ƖƏ žƊƂƋŹƎƑƄƑƌƏ ƓƌƎźžƏ ƍƆƐƑƌƍƌżƄƐƄƏ, ƂƍƆſƂſžżƖƐƂ ƑƄƊ ƍƈŻƎƄ ƂƊžƎƉƙƊƆƐƄ ƑƖƊ ƁƆžƁƆƇžƐƆƛƊ ƍƌƒ
ƂƓžƎƉƙƃƂƆ Ƒƌ ŮŮŭŨůşűţŭ ŢŶűŨŭ ūŭŰŭŨŭŪţŭ ƀƆž Ƒž ƐƔƂƑƆƇŹ ŰƒƐƑŻƉžƑž ŢƆžƔƂżƎƆƐƄƏ.
ť šƂƊƆƇŻ ŢƆƂƒƅƚƊƑƎƆž Ƒƌƒ ūƌƐƌƇƌƉƂżƌƒ, Ƈž şƀŹƅƄ ŪžƇƎŻ, ƂƍƆƐŻƉžƊƂ ƙƑƆ ƌƆ ƐƒƀƇƂƇƎƆƉźƊƂƏ ƍƆƐƑƌƍƌƆŻƐƂƆƏ žƍƌƑƂƈƌƚƊ
ƐƑžƅƉƙ ƐƑƄƊ ƍƌƎƂżž žƊŹƍƑƒƋƄƏ Ƒƌƒ ŮŮŭŨůşűţŭŲ ŢŶűŨŭŲ ūŭŰŭŨŭŪţŭŲ, ƇžƑžƑŹƐƐƌƊƑžƏ Ƒƌ žƊŹƉƂƐž ƐƑž ƈżƀž
žƊƑżƐƑƌƆƔž ƍƆƐƑƌƍƌƆƄƉźƊž ƊƌƐƄƈƂƒƑŻƎƆž ƐƑƄƊ ŨƚƍƎƌ. ŭƆ ƍƆƐƑƌƍƌƆŻƐƂƆƏ žƒƑźƏ ƂƍƆſƂſžƆƛƊƌƒƊ ƑƄ ƁźƐƉƂƒƐƄ Ƒƌƒ
ŮŮŭŨůşűţŭŲ ƀƆž Ɗž ƁƆžƐƓžƈżƐƂƆ:
• űƄƊ ƍžƎƌƔŻ ƒƕƄƈŻƏ ƍƌƆƙƑƄƑžƏ ƒƍƄƎƂƐƆƛƊ ƒƀƂżžƏ ƐƂ źƊž žƐƓžƈźƏ ƍƂƎƆſŹƈƈƌƊ
• űƄƊ ƆƇžƊƌƍƌżƄƐƄ ƙƈƖƊ ƑƖƊ žƍžƆƑŻƐƂƖƊ ƑƖƊ ƍƂƈžƑƛƊ Ƒƌƒ ƇžƅƛƏ ƂƍżƐƄƏ ƇžƆ ƑƆƏ ƊƌƉƌƅƂƑƆƇźƏ ƒƍƌƔƎƂƛƐƂƆƏ Ƒƌƒ
ƊƌƐƄƈƂƒƑƄƎżƌƒ ƇžƆ
• űƄƊ ƂƓžƎƉƌƀŻ žƒƐƑƄƎƛƊ ƍƎƌƁƆžƀƎžƓƛƊ ƐƂ ƙƑƆ žƓƌƎŹ ƅźƉžƑž žƐƓŹƈƂƆžƏ, ƒƀƆƂƆƊŻƏ ƇžƆ ƍƌƆƌƑƆƇƌƚ ƂƈźƀƔƌƒ
ţƍƂƊƁƚƌƊƑžƏ ƐƑƄƊ ƇžƆƊƌƑƌƉżž ƇžƆ ƑƄƊ žƋƆƌƍƆƐƑżž ƑƖƊ ƐƒƐƑƄƉŹƑƖƊ žƒƑƛƊ, Ƒƌ ŮŮŭŨůşűţŭ ŢŶűŨŭ ūŭŰŭŨŭŪţŭ
ƂƒƂƈƍƆƐƑƂż ƐƂ ƉƆž ƐƒƊƂƔŻ žƊƌƁƆƇŻ ƍƌƎƂżž, ƍžƎźƔƌƊƑžƏ ŹƎƆƐƑƌƒ ƂƍƆƍźƁƌƒ ƆžƑƎƆƇźƏ ƒƍƄƎƂƐżƂƏ ƇžƆ ƂƋžƆƎƂƑƆƇŻ ƇƈƆƊƆƇŻ
ƓƎƌƊƑżƁž, ƂƍƆƇƂƊƑƎƖƉźƊƄ ƐƑƆƏ žƊŹƀƇƂƏ Ƒƌƒ ƇŹƅƂ žƐƅƂƊŻ, ƐƂ źƊž ƂƒƔŹƎƆƐƑƌ, ƓƆƈƆƇƙ žƈƈŹ ƇžƆ ƒƀƆźƏ ƍƂƎƆſŹƈƈƌƊ.

ť ƒƀƂżž źƔƂƆ ƙƊƌƉž!

για διαφοροποίηση των πηγών τουριστών και από άλλες αγορές. Καταλήγει όμως πως, μακροπρόθεσμα,
η τουριστική σύνδεση μεταξύ Βρετανών και Κυπρίων είναι απίθανο
να διαλυθεί λόγω των ιστορικών
τους δεσμών.

«Η Κύπρος θα μπορούσε επίσης
να επωφεληθεί από την Brexit»,
αναφέρει το Ταμείο. Η ελκυστικότητα της Κύπρου για μελλοντικές
άμεσες ξένες επενδύσεις ενδεχομένως θα μπορούσε να ενισχυθεί
και εταιρείες θα μπορούσαν να μεταφερθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο. Τέλος, η Κύπρος
έχει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό
περιβάλλον για εγγραφές νέων
πλοίων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για την οικονομία και τη ναυτιλία του νησιού.

με τις άμεσες επενδύσεις που εξάγονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο
να ανέρχονται στο 42% του κυ-

νείων του ΔΝΤ είναι επαρκής στο
πλαίσιο του βασικού σεναρίου, δεδομένης της αναμενόμενης μεί-

ωσης, όπως σημειώνει, του ακαθάριστου δημόσιου χρέους, του
σταθερού προφίλ εξυπηρέτησης
του χρέους και των συνεχών ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς. Αναφορικά με τους κινδύνους στην
ικανότητα της Κύπρου αποπληρωμής των δανείων, το ΔΝΤ τονίζει
πως αυτοί μειώνονται και αναμένεται να είναι διαχειρίσιμοι. Οι κίνδυνοι, προσθέτει, απορρέουν κυρίως από ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που θα προκύψουν από τον ακόμη
αδύναμο τραπεζικό τομέα και από
αυξημένες πιέσεις στις δημοσιονομικές δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να αυξήσουν το κόστος δανεισμού και
να μειώσουν την μεσοπρόθεσμη
οικονομική ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις από εξωτερικές κρίσεις, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα μπορούσαν
να αποδυναμώσουν τη δυναμική
της ανάπτυξης, επηρεάζοντας αρνητικά τη δυναμική του δημόσιου
χρέους και αυξάνοντας τις πιέσεις
χρηματοδότησης.
Αναφέρει, επίσης, ότι οι μεγάλες
εξωτερικές υποχρεώσεις και οι
χρηματοδοτικές ανάγκες επιδεινώνουν αυτούς τους κινδύνους.
Αναφορικά με την πολιτική που
πρέπει να ακολουθηθεί για τον μετριασμό των συγκεκριμένων κινδύνων, το ΔΝΤ τονίζει πως βασικές
προτεραιότητες πολιτικής πρέπει
να είναι η σταθερή εφαρμογή των
προσφάτων τροποποιημένων νομικών εργαλείων για μείωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και
προεξόφληση του χρέους και η ενθάρρυνση των τραπεζών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
στη βελτίωση της κερδοφορίας
τους και στη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων για ενίσχυση
του τραπεζικού συστήματος.

4

l

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Πολλά τα δισ. για την αγορά ειδών πολυτελείας
Ο παγκόσμιος τζίρος θα ξεπεράσει τα 460 δισ. δολάρια μέχρι τέλος του 2019, αυξάνεται η τάση και στην Κύπρο

Να ενισχυθεί ο κλάδος
Πέντε Κύπριοι σχεδιαστές μόδας μίλησαν στην «Κ» για τα
χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης αγοράς χειροποίητων ενδυμάτων πολυτελείας και τα βήματα που εκτιμούν ότι χρειάζονται να γίνουν για ενίσχυση του κλάδου στην Κύπρο.

Λουκία Κυριάκου
Υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν και να διορθω-

Θεσμοί όπως το Must Fashion έχουν ενισχύσει την προσπάθεια των νέων και ανερχόμενων Κύπριων σχεδιαστών μόδας. Χρειάζεται
περισσότερη υποστήριξη από περισσότερους οργανισμούς για προώθηση της κυπριακής παρουσίας στην αγορά του εξωτερικού.
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Κτυπάει κόκκινο» ο τζίρος της αγοράς
πολυτελών ειδών παγκοσμίως. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Euromonitor από το 2015 μέχρι τέλος του
2019, ο τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς θα ξεπεράσει τα 460 δισ. δολάρια.
Την ίδια ώρα έρευνα της Deloitte καταγράφει 10,8% αύξηση στα έσοδα
των εκατό δυνατότερων εταιρειών
του τομέα σε διάστημα ενός έτους.
Συγκεκριμένα το 2017 κατέγραψαν
έσοδα 247 δισ. δολάρια, σε σύγκριση
με 217 δισ. το 2016.
Σύμφωνα με την Transparency Market Research, η παγκόσμια αγορά πολυτελών ειδών αναμένεται να ανέλθει
στο 3,4% του σύνθετου ποσοστού ετήσιας ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης μεταξύ 2014-2020, και εκτιμάται
ότι μέχρι τέλος του 2020 ο τζίρος θα
φτάσει τα 374,85 εκατ. δολάρια. Από
την άλλη η έκθεση της Euromonitor
του 2018 αναφέρει ότι η βιομηχανία
ειδών πολυτελείας αντιμετωπίζει πολλές
νέες προκλήσεις λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών, αλλά και τις προσδοκίες
των καταναλωτών και τις ανάγκες τους
ως τα είδη πολυτελείας. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι τα είδη πολυτελείας θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος, κυρίως
δε, λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας,
η οποία προσφέρει τη δυνατότητα
στους καταναλωτές, να βρουν τα καταστήματα πολυτελείας οπουδήποτε









Γύρω στους 30 Κύπριους
σχεδιαστές μόδας δραστηριοποιούνται στο νησί. Η
αύξησή τους τα τελευταία
χρόνια είναι συνυφασμένη με την αύξηση στη ζήτηση για ρούχα πολυτελείας, μέχρι και 60% την τελευταία δεκαετία.








Πέραν του 50% στις δαπάνες των πολυτελών ειδών
προέρχονται από την Κίνα.
Εκτιμάται ότι θα φτάσει το
65% τα επόμενα έξι χρόνια.
στον κόσμο, καταρρίπτοντας τους γεωγραφικούς φραγμούς. Ένα παράδειγμα είναι η Κίνα. Έκθεση της εταιρείας
McKinsey& Company δείχνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως όσο αφορά τις δαπάνες για
την αγορά πολυτελών ειδών, καταγράφοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50%
των δαπανών για την περίοδο 20122018, ενώ αναμένεται ότι θα φτάσουν
το 65% σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι

το 2025. Είναι, λοιπόν, λογικό επόμενο,
ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και
Κίνας να επηρεάσει και τις εταιρείες
πολυτελών ειδών, όπως η Kering (μητρική της Gucci) και η Hermes, που είδαν τον περασμένο μήνα τις μετοχές
τους να κλείνουν με πτώση, υπό το
βάρος της κλιμάκωσης της εμπορικής
έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Στην Κύπρο

Την τάση προς την αγορά πολυτελών
ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί
παρά να ακολουθήσει και η μικρή κυπριακή αγορά, αν και είναι σαφές ότι
χρειάζονται ακόμα πολλά βήματα ώστε
οργανισμοί και φορείς να αγκαλιάσουν
αυτή την ιδιαίτερη αγορά. Από την άλλη, αν και οι πρωταγωνιστές του κλάδου
κάνουν λόγο για αύξηση των καταναλωτών που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν χειροποίητα ή επώνυμου ξένου
οίκου ρούχα και αξεσουάρ, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να καταγράφουν την πρόοδο του κλάδου.
Κύπριοι σχεδιαστές με τους οποίους
επικοινώνησε η «Κ» εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει αυξηθεί έως
και 60% τα τελευταία δέκα χρόνια. Επισημαίνουν τη σημαντική ώθηση που
δίνουν στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, θεσμοί όπως το Must Fashion
που διοργανώνεται φέτος για 5η χρονιά
και δίνει βήμα σε Κύπριους σχεδιαστές,
που στο σύνολό τους ανέρχονται γύρω
στους τριάντα παγκύπρια.

θούν κάποια πράγματα στην αγορά ειδών πολυτελείας στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν
υπάρχει υποστήριξη στους νέους σχεδιαστές.
Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να διοργανώνεται για παράδειγμα μια εβδομάδα μόδας,
και με ξένες συμμετοχές, ώστε να αναπτυχθούν
σχέσεις και με το εξωτερικό. Πιστεύω, όμως, ότι
μπορούν να γίνουν ενέργειες ώστε οι Κύπριοι
σχεδιαστές να στηρίζονται περισσότερο και ο
κλάδος να συνεχίσει να αναβαθμίζεται. Θα πρέπει, επίσης, να αυξηθούν διοργανώσεις όπως το
Must Fashion. Ωστόσο, ακόμα και με τα σημερινά
δεδομένα ο τζίρος έχει αυξηθεί. Ανταγωνιστές
μας είναι οι μεγάλοι ξένοι οίκοι μόδας, αλλά και
εμπορικές αλυσίδες τύπου Zara που κρατούν τις
τιμές σε χαμηλά επίπεδα.

Βανέσα Χατζηιωσήφ
Χρόνο με τον χρόνο υπάρχει μια στροφή στα

ρούχα πολυτελείας και τις διαφορετικές στιλιστικές επιλογές. Υπάρχει ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό. Η προώθηση των ενδυμάτων μας
γίνεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή
μέσω συμμετοχής σε κάποιο trade show του
εξωτερικού. Για την Κύπρο υπάρχει το Must Fashion, το οποίο είναι για εμένα ένα πολύ μεγάλο
βήμα, το οποίο βοηθά για να γίνει και το επόμενο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιους θεσμούς στην Κύπρο, για να προωθείται η
βιομηχανία μόδας. Υπάρχουν σχεδιαστές, αλλά
όχι πολλοί θεσμοί που να το ενθαρρύνουν.

Μιχάλης Ασημάκης
Θεωρώ ότι υπάρχει η ζήτηση για ρούχα πολυτε-

λείας, ειδικά μετά την οικονομική κρίση. Από την
άλλη είναι απογοητευτικό να μην υπάρχουν στοιχεία να το καταγράφουν αυτό. Πέραν της κυπριακής αγοράς υπάρχουν και Κύπριοι σχεδιαστές
που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ο στόχος είναι
το εξωτερικό, και συγκεκριμένα η ασιατική αγορά, που είναι η κινητήριος δύναμη της βιομηχανίας. Θεσμοί όπως το Must Fashion ενισχύουν τη
βιομηχανία, αφού φέρνει κοντά το κοινό με τους
σχεδιαστές και είναι ίσως ο μοναδικός θεσμός
που προωθεί ανερχόμενους Κύπριους σχεδιαστές.

Ανδρέας Ζανεττίδης
Δραστηριοποιούμαι στην Κύπρο εδώ και δέκα

χρόνια. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης δεν
ήταν τόσο δύσκολη για τον κλάδο. Φυσικά υπάρχουν καλές και λιγότερο καλές περίοδοι για τον
τομέα μας. Για παράδειγμα φέτος οι μήνες από
τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο δεν ήταν ενθαρρυντικοί, αν και αναμένουμε ότι το καλοκαίρι θα
μας αποζημιώσει. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι από το 2010 ο κύκλος των πελατών και ο
κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί κατά 60%.

Άννα Χατζηγρηγορίου
Υπάρχει πλέον τάση για πολυτέλεια στα ρούχα

και η ζήτηση είναι αυξημένη τα τελευταία δύο
χρόνια. Το κοινό είναι διατεθειμένο να ξοδέψει
περισσότερα χρήματα και έτσι αφού αυξάνεται η
ζήτηση, αυξάνεται και η προσφορά των χειροποίητων και πολυτελών ενδυμάτων. Στα τελευταία 34 χρόνια που δραστηριοποιούμαι μπορώ να πω
ότι πλέον οκτώ στις δέκα γυναίκες αναζητούν
ρούχα πολυτελείας.
To Must Fashion θα πραγματοποιηθεί στο Δη-

μαρχείο Λευκωσίας, στη νέα πλατεία Ελευθερίας. Το Must Fashion The Anniversary Event παρουσιάζουν: LUX, Ελληνική Τράπεζα, και BMW.
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Πολλά «deals»
άνω των 100
εκατ. μέσα σε
πέντε χρόνια

Εκτός των ποσών που πηγάζουν από
τα ενεργειακά, φτάνουν τα 12 δισ. ευρώ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

η τιμή του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Κύπρος παρουσιάζει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης από το 2015,
φτάνοντας αισίως το 2018 στο
3,9%. Παρόλο που αναμένεται να
δείξει σημάδια «κοπώσεως» για το
2019 φτάνοντας στο 3,5%, στο
3,2% το 2020 και στο 3% για το
2021 και 2022, ακόμα και στο 3%
η ανάπτυξη θεωρείται εξαιρετικά
ισχυρή.
Οι συμφωνίες συνολικά αγγίζουν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ,
έχουν γίνει από το 2014 και είναι
άνω των 100 εκατ. ευρώ η καθεμία.
Μπορεί η Κύπρος να δέχεται
σκληρή κριτική για τις πολιτικές
της και την κατεύθυνση που ακολουθεί η παρούσα κυβέρνηση,
ωστόσο, δύο γεγονότα εντός της
εβδομάδας ήταν ικανά να φέρουν
στην επιφάνεια τις επενδύσεις που
έχουν γίνει στην Κύπρο την τελευταία πενταετία.
Από τη μία, η συμφωνία της
CNP Assurances και από την άλλη
η αναφορά του υπ. Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη για έσοδα 9,4 δισ.
ευρώ σε 18 χρόνια από τη συμφωνία με την κοινοπραξία του «Αφροδίτη», Noble, Shell, Delek. Όσον
αφορά στο «deal» της ασφαλιστικής, η CNP Assurances αύξησε τη
συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρείας, CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, στο 100%. Το ποσό της
εξαγοράς ανήλθε στα 97,5 εκατ.
ευρώ για την εξαγορά από την Τράπεζα Κύπρου του εναπομείναντος
μεριδίου του 49,9% στο μετοχικό
κεφάλαιο της CNP Cyprus Insurance Holdings, που αύξησε τη
συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρείας, CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, στο 100%.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις που
προσέλκυσε η Κύπρος την τελευταία πενταετία προήλθαν από τον
τραπεζικό τομέα, τη ναυτιλία, την
εκπαίδευση, τον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο και φυσικά από το
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων.
Ποιες είναι όμως οι επενδύσεις –
συμφωνίες άνω των 100 εκατ. ευρώ
που έγιναν επί κυπριακού εδάφους;
Στο παρόν άρθρο δεν καταγράφηκαν τα ενεργειακά «deals», καθότι τα έσοδά τους είναι βασισμένα
σε αστάθμητους παράγοντες, όπως

Κεφάλαια και όχι μόνο
Το τραπεζικό τοπίο άλλαξε άρδην από την αρχή της οικονομικής
κρίσης και τη χρονιά που η Κύπρος
μπήκε σε μνημόνιο. Στα πιο πρόσφατα γεγονότα συγκαταλέγεται
η συμφωνία ύψους 1,3 δισ. ευρώ
της Τράπεζας Κύπρου, χρήματα
τα οποία θα λάβει από αμερικανικά
κυρίως επενδυτικά ταμεία, του
Apollo και της Pimco ως τίμημα
της πώλησης 2,8 δισ. ευρώ δανείων
του γνωστού εγχειρήματος «Helix».
Πρόσφατη, επίσης, και η αύξηση
κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας
ύψους 150 εκατ. ευρώ, στην οποία
συμμετείχαν ξένοι και εγχώριοι
επενδυτές όπως η Pimco, η War






Η CNP Assurances αύξησε τη συμμετοχή της
στο μετοχικό κεφάλαιο
της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, στο
100%, αφού αγόρασε
το 49,9% του εναπομείναντος μεριδίου της
δεύτερης έναντι 97,5
εκατ. ευρώ.
gaming και η Δήμητρα Επενδυτική.
Η Astrobank από πλευράς της προχώρησε το 2017 στη μετονομασία
της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου
και οι επενδυτές της έβαλαν 40
εκατ. ευρώ. Εάν συνδυαστεί με
την αύξηση κεφαλαίου ύψους 54
εκατ. ευρώ για την απορρόφηση
της USB Bank στις αρχές του 2019,
η επένδυση φτάνει κοντά στα 100
εκατ.
Ωστόσο, οι επενδύσεις των τραπεζών άρχισαν από το 2014. Το ταμείο του αμερικανού Γουίλμπουρ
Ρος WL Ross & Co LLC προχώρησε
σε επένδυση 1 δισ. ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ την ίδια περίοδο
μπήκαν στο μετοχικό κεφάλαιο της
Ελληνικής η Wargaming, η αμερικανική Third Point και η Δήμητρα
με 100 εκατ. ευρώ κεφαλαίων.

Τηλεπικοινωνίες
Σε μεγάλες συμφωνίες κατέλη-

Το τραπεζικό τοπίο άλλαξε άρδην από την αρχή της οικονομικής κρίσης και τη χρονιά που η Κύπρος μπήκε σε μνημόνιο.
ξαν και οι τηλεπικοινωνίες στην
Κύπρο. Η μητρική εταιρία της MTN
Κύπρου συμφώνησε να μεταβιβάσει το 100% των μετοχών στη Monaco Telecom SA το 2018 έναντι
260 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΜΤΝ
Νοτίου Αφρικής προχώρησε σε
αυτή την κίνηση, αφού έκρινε ότι
η παρουσία της στην Κύπρο βρισκόταν εκτός του τομέα δραστηριότητάς της. Σε επένδυση προχώρησε και η μαλτέζικη GO, που
απόκτησε το πλειοψηφικό πακέτο
της Cablenet, ωστόσο η επένδυση
ήταν κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.

Τα πανεπιστήμια

Επενδύσεις σε ακίνητα και μαρίνες

έφτασε τα 100 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου πλέον ψάχνει αγοραστή για το συγκεκριμένο Mall.

Επενδύσεις συνολικής αξίας 215

Η μοναδική ιδιωτικοποίηση

εκατ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ
στην αγορά ακινήτων της Κύπρου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ενώ πλέον η
Invel Real Estate που κατέχει
ποσοστό 66% των μετοχών της
Πανγαία ανακοίνωσε και επισήμως την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για
την απόκτηση και του υπολοίπου μετοχικού μεριδίου της
εταιρείας.
Όσον αφορά στην κατασκευή
της Μαρίνας Παραλιμνίου θα κοστίσει περί τα 110 εκατομμύρια

Η ιδιοκτήτρια του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου, Laureate
Education πώλησε το 2017 το σύνολο των μετοχών της 225 εκατ.
ευρώ στην Galileo Global Education, εταιρεία που ανήκει στην
Providence Equity και που δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στα
πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
από την άλλη, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών, έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ
σε υποδομές, με πιο πρόσφατες
τις καινούργιες εστίες του Πανεπιστημίου. Σημειώνεται πως μέτοχος του εν λόγω πανεπιστημίου
είναι μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό ταμείο.

κολλήματα, την άδεια έλαβε η Melco. Το καζίνο της Λεμεσού, το City
Of Dreams Mediterranean, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021
βάσει των λεγομένων της εταιρείας
και η επένδυση μόνο για το μεγάλο
– καζίνο θέρετρο αναμένεται να
φτάσει τα 0,5 δισ. ευρώ. Βάσει των
σχεδιασμών, όμως, η εταιρεία θα
έχει μέχρι τότε άλλα 4 δορυφορικά
καζίνο σε λειτουργία, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα
0,55 δισ. ευρώ.

Το C2 Casino

Επενδύσεις στην υγεία

Το «πρότζεκτ» καζίνο ήταν ένα
εγχείρημα το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην Κύπρο. Μετά από πολλές
συζητήσεις, αδειοδοτήσεις και

H Ascendis Health Ltd. μπήκε
στη διαδικασία να αγοράσει τη κυπριακή φαρμακευτική εταιρεία Remedica και τη νοτιοαφρικάνικη

ευρώ και τα κεφάλαια προέρχονται από Κύπριους επενδυτές, την PMV Maritime Holdings
Limited.
Η Μαρίνα της Αγίας Νάπας θα
κοστίσει περί τα 250 εκατ. ευρώ, σύμβαση που υπεγράφη με
την M.M. Makronisos Marina
Ltd. Πρωταγωνιστής του όλου
εγχειρήματος, ο αιγύπτιος επενδυτής Ναγκίμπ Σαουίρις μέσω
της επενδυτικής του εταιρείας
Gemini Holding. Ο αιγύπτιος κατέχει το 80% του πρότζεκτ, και
η οικογένεια Καραμοντάνη μέσω της G. Caramondani Investments κατέχει το 20%.

Scitec International Sarl, η οποία
ασχολείται με αθλητική διατροφή,
το 2016. Για την κυπριακή εταιρεία
πλήρωσε 260 εκατ. ευρώ και περίπου 170 εκατ. ευρώ το τίμημα
για τη Scitec.

Στο λιανεμπόριο
Το 2015 εξαγοράστηκαν από
κοινού το The Mall of Cyprus και
το The Mall of Engomi του Ομίλου
Σιακόλα από νοτιοαφρικανική εταιρεία, την Atterburry Group. Το κόστος εξαγοράς τους έφτασε τα 200
εκατ. ευρώ
Πρόσθετα, στα τέλη του 2018
άνοιξε τις πόρτες του και το Nicosia
Mall, το εγχείρημα της Τράπεζας
Κύπρου, που η επένδυση αυτή

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)
όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
Ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 70 (α)
Επειδή με Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Μέρος, του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης
Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5163 με την Κ.Δ.Π 190/31.05.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε
τη διενέργεια Γενικής Εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου
από την Κυπριακή Δημοκρατία τμήματος της, όπως καθορίστηκε στο Διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 69 (1) του πιο πάνω Νόμου:
2. Γι’ αυτό, ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με το άρθρο 70(α) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, εγώ, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, με την παρούσα ειδοποίηση πληροφορώ το κοινό ότι η Γενική Εκτίμηση σε τιμές 01.01.2018
στην περιοχή που αναφέρεται πιο πάνω, θα αρχίσει την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης
αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καλώ όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας
που βρίσκεται στην πιο πάνω περιοχή(α) να εφοδιάσουν τον εκτιμητή με τέτοιες πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, που σχετίζονται με
την υπό εκτίμηση ακίνητη ιδιοκτησία τις οποίες ο εκτιμητής δυνατόν να απαιτήσει.
(β) να παρουσιάσουν στον εκτιμητή για εξέταση οποιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή
τους, ή κάτω από τον έλεγχο τους και σχετίζεται με την υπό εκτίμηση ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο ο
εκτιμητής δυνατόν να απαιτήσει.
Ανδρέας Σωκράτους
Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(Φακ. KXT 5.19.50.01)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τεράστιο «πρότζεκτ» και στην
ουσία η μοναδική ιδιωτικοποίηση
που πέρασε, είναι η εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού για περίoδο 25 ετών, που βάσει της συμφωνίας του 2016 σε βάθος αυτών
των 25 χρόνων αναμένεται να εισρεύσουν έσοδα 2 δισ. ευρώ. Το
συμβόλαιο δίνει και δικαίωμα ανανέωσης γι’ ακόμη μία 12ετία.

Οι πολιτογραφήσεις
Όπως αναφέρει στη μελέτη του
το Υπουργείο Οικονομικών για το
Σχέδιο των Πολιτογραφήσεων,
από την 1η Ιουνίου 2013 μέχρι τις
15 Αυγούστου 2018 έχουν γίνει
συναλλαγές συνολικού ύψους 6,6
δισ., δίχως όμως να σημαίνει πως
αυτός ο αριθμός είναι με τη «στενή
έννοια» επενδύσεις. Μέσα στα
χρήματα αυτά για παράδειγμα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η επένδυση του Καζίνο ύψους 550 εκατ.
ευρώ (λέγεται ότι δόθηκε διαβατήριο στον Κινέζο επενδυτή). Συντηρητικά, οι επενδύσεις από το
2013 μέχρι και τον Μάιο του 2019
αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως οι επενδύσεις
είναι πολύ περισσότερες, αλλά δεν
υπολογίστηκαν αυτές που δεν
έφταναν τα 100 εκατ. η καθεμία.
Οι επενδύσεις κάτω των 100 εκατ.
ευρώ είναι πάρα πολλές και ανεβάζουν κατακόρυφα το προαναφερθέν ποσό.

KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
ΤΗΛ.: 99447237
ΦΑΞ: 26332392
www.krilouterra.org

KAΛOΥNTAI ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30.06.2017 ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ - ΜΠΑΖΑ - ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ. ΣΤΙΣ ΜΕΜΩΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 30 ΜΕΤΡΩΝ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΣ.
ΤΟ KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΥΤΗ 30.06.2019 ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
ΟΣΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ
KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟ
ΤΗΛ.: 99447237 ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ.
ΕΚ ΤΟΥ KOINOTIKOΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ
ΔΕΡΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Προσγειώνεται η οικονομία,
θολώνει το success story
Επιβράδυνση ανάπτυξης για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο – Αύξηση ΑΕΠ μόλις 1,3%
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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ÚÎÝÙÂÓËØÇÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÄÚÏ¶ÓËÚ¦ÑÇÏÚÏÝÖÇØÕÞÁÝ¬ÙÃÖØÇ¶ßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÔÇ
ÖÇØÇÈÏÇÙÚËÃÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ ÚÕß
©ØßÛÓÄÝ ÚÕßÇqÚØÏÓÂÔÕßËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕÔ
ÙßÔÕÒÏÑÄØßÛÓÄÚÕß 
ÑÇÏÇÖ»ÇßÚÄÔÄÒÜÔÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÚØÏÓÂÔÜÔÚÕß 
ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕ ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕ ÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕÑÇÏ 
ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕ
¬Õ ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÚËØÕ ÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÇÔÇÒßÚÁÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÒÄÍÕßÝÖÕßÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙÜØÏÔÕÃÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÖÕßÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÚÕßÚÕßÇqÚØÏÓÂÔÕßÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÕ
 ÇÖÄØßÛÓÄ  ÚÕ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÍÇÛ×ÔÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦  
ÚËÒÏÑÂÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÇÒÒ¦
ÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕÎÓÄÙÏÕÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝ
ÊÇÖ¦ÔÎÝÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÚ¦ Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ËÖÃÊËÏÐÎÝßÖËØÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÇßÐÂÛÎÑËËÒÇÌØ×ÝÑÇÚ¦
 ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÓË
ÇØÍÕÆÝØßÛÓÕÆÝ
¬ÁÒÕÝÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÈ¦ÙÎÝÇÌÕÆÖÁØßÙÏÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕËÃÞÇÔÓËÏÜÛËÃ
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ ÌÄÙÕÔ

Ορατός ο κίνδυνος να
παραβιαστεί ο στόχος
για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ.
ÕÏÚ¦ÙËÏÝÚÕßÇqÚØÏÓÂÔÕßÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÄÚÏÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÊËÔÛÇ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕ ÓËÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÔÇÚÕÔÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÇØÑËÚ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÁÈÒËÉË
ÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕØÄÍØÇÓÓÇÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝØßÛÓÄ ÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß ÖØÕÁÈÒËÖË 
ÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÂÚÇÔ
ËÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÎÙÚÕ 
ÙÚÏÝÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
ÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÎÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÙÂÓËØÇÎ ÕÓÏÙÏÄÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÖÏÕ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÇÖÄÚÕÊÏÑÄÚÎÝÑ¦ÚÏ
ÖÕßËÐÎÍËÃÁÜÝÁÔÇÈÇÛÓÄÚÎÊÏÇÌÕØ¦ËÑÚÃÓÎÙÎÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝ
ÖÒËÄÔÇÙÓÇÎÃÊÏÇÚÕÈÒÁÖËÏÙÚÕ

 ÚÕßÖØÏÔÇÖÄÚÇÓÁÚØÇ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕ
 ØÕÌÇÔ×ÝÇÔÚÕÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚËÒÏÑ¦ÇÑÄÓÎÞÇÓÎÒÄÚËØÇÛÇËÖÏÊËÏÔÜÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÕÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÑÇÏÛÇ
ÚËÛËÃËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÛÁÓÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÇÑØÏÈ×ÝÖÕßÎÞ×ØÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÈËÈÇÃÜÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝËÃÊËÚÕÖÕÚÂØÏ
ÓÏÙÕÍËÓ¦ÚÕËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖÕß
ËÐÁÊÜÙËÞÛËÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÕßÚØÏÓÂÔÕß
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÙßÔËÞÃàËÚÇÏÎ
ÖÕØËÃÇÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÍÏÇÁÔÇÚÕÙßÔËÞÄÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕ®
ÖÃÙÎÝËÑÌØ¦àËÏÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÍÏÇÚÃÎÓËÍÁÛßÔÙÎÚÕßÚÕÇq
ÚØÃÓÎÔÕ ËÃÔÇÏËßØËÃÇÝÈ¦ÙÎÝ
ÑÇÏÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÑßØÏÄÚËØÜÔÙßÔÏÙÚÜÙ×Ô
ÚÕß!ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô ËÖËÔÊÆÙËÏÝ
 ÑÇÏËÐÇÍÜÍÁÝÇÍÇÛ×ÔÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×Ô ®
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÑÇÚÇÒÂÍËÏËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÙËÇÖÄÒßÚÇÓËÍÁÛÎÚÕÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕ 

 ÊÏÙËßØ×ËÃÔÇÏÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß

Ο κ. Σταϊκούρας
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßÔËÞÃàËÏÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÙßÔËÏÊÎÚÂÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝËÖÏÒÕÍÂÝÔÇßÖËØÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÚÆÞËÏ
ßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕ
ÚÕÓË¦ØÞÎÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝ©ÑÚÇáÑÕÆØÇÝÛÆÓÏÙË
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ±ª
ËÖÃÓÃÇÚËÚØÇËÚÃÇÇÖÁÚßÞËÙËÑ¦ÛË
ÙÚÄÞÕÖÕßÁÛËÙËÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÇÏÖØÄÙÛËÙË!Þ×ØÇÄÓÜÝ
ÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÏÙÞßØÂÑÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕÒÒÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÒÁÝÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙßÔÕÞÂÝ ÇÏÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏ
ÓËÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÚÎÝ
§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔÑÇÏËÏÙÌÕØ×ÔÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÕßÝ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÓÇÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎ®

Ευοίωνες ενδείξεις για τον ελληνικό
τουρισμό από την αγορά των ΗΠΑ
Εντείνεται ÚÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÍÏÇËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÓÇàÃÓË
ÇßÚÄÑÇÏÕÏËÖÇÌÁÝÒÒÂÔÜÔÑÇÏ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖØÇÑÚÄØÜÔÚÙÏÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
ÇÖÄÚÕÕÑÕØßÌÇÃÕÝÌÕØÁÇÝÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔÚÜÔ
(:;((TLYPJHU:VJPL[`
VM;YH]LS(NLU[ZËÖÏÒÁÍËÏÔÇ
ÙßÙÚÂÙËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÇÓÁÒÎ
ÚÕßÜÝÏÊÇÔÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄÊÏÇÑÕÖ×ÔÍÏÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ

Το 2018 {Ñ×ËÂÉ{ØÑÌ³{Ø (åÑÈÂÊÚi~Ñ~Ñ³Ò¸®VÑÌ³¸Æ¬VÂÉÉ¨³ÑØ³ÓÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{

ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÖËÏÚÇÇÖÄÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÙßÔËÊØÃÕß(:;(
+LZ[PUH[PVU,_WV®ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÓÏÇ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÒÒÎÔÏÑ×ÔßÔÊÁÙÓÜÔØÇÌËÃÜÔ¬ÇÐÏÊÃÜÔ ¬ÕßØÏÙÓÕÆ
-LK/(;;(ÖÕßËÃÞËÏÙÞßØÄÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×Ô
ÍØÇÌËÃÜÔÍÏÇÚÇÐÃÊÏÇÙËËÒÒÎÔÏ-

ÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÓÏÇÊËÆÚËØÎ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝ(:;(ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËËÖÏÒËÍÓÁÔÕßÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÚÕ0U[LYUH[PVUHS
:OV^JHZL®ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÚ×ØÇ
¡ÇãÕßÙÚÎªÄÊÕ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÚÕÕÏÇÌÃÐËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÇÖÄ
ÚÕÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
ÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËÔËÔÂÔÚÇËÖÚ¦
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÑÕÒÕßÛÕÆÔ

APE

Για δεύτερη φορά από
το 2018 ο κορυφαίος
φορέας τουριστικών
γραφείων των ΗΠΑ,
ASTA, συστήνει την
Ελλάδα ως ιδανικό
προορισμό διακοπών.

ÖÒÁÕÔÙËÖÒÂÛÕÝÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝ
ÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏ
ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÇÒÒ¦ÓËÊÇÖ¦ÔÎÇßÐÎÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÙÚÕÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÙÇØ¦ÔÚÇÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ËßØ×ÁØÞÕÔÚÇÏÚØÃÚÕÏÓËÚ¦ÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÑÇÏÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛËÜØËÃÚÇÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÒÁÕÔËÔÛÇØØßÔÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÑÇÏÚÎÝÚØÁ-

«Πρωταθλήτρια» ανεργίας
και τον Φεβρουάριο
η Ελλάδα στην Ε.Ε.
Την αρνητική ÖØÜÚÏ¦ÚÕßßÉÎÒÄÚËØÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÇÔËØÍÃÇÝÚÄÙÕ
ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔ
ÔÁÜÔÊÏÇÚÂØÎÙËÎÒÒ¦ÊÇÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
,\YVZ[H[ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÞÛËÝÎ
ÇÔËØÍÃÇÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ¶
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÖØÏÒÃÕß ¶ÎÇÔËØÍÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÕ ÄÓÜÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÌÕØÕÆÔÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ
¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÖÇØ¦ÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÎÞ×ØÇÓÇÝÚÄÙÕ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕ
ÄØÕÄÙÕÑÇÏÓËÚÎÔÙÖÇÔÃÇÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚÎÊËÆÚËØÎßÉÎÒÄÚËØÎÛÁÙÎÓË ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎ
ÇÔËØÍÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ 
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÇÔËØÍÃÇÝÙÚÎÔ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÖÁØßÙÏÇÖÄ ÙË 
ÏÊÏÑÄÚËØÇ Õ ÇØÏÛÓÄÝ ÚÜÔ
ÇÔÁØÍÜÔ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÇÔÂÒÛË
ÙË¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÙÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÕ ÑÇÏÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÕ
 ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÚÜÔ
ÔÁÜÔÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÇÔÂÒÛË

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ο αριθμός ³ÑÓ¨o³i ÜÜÒÙÑÑÓ¨TÉ³Ñ{Éd¬¸ÆÆÆ

Πιθανές θετικές εκπλήξεις
από τις ελληνικές
τράπεζες «βλέπει» η UBS
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ÞÕßÙÇÝÙËàÄÔÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÖÕÒÆ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÊÇÖ¦ÔÎÇÖÄÚÕßÝßÖÕÒÕÃÖÕßÝÑÇÏ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÚÕßÝÖÇØÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇ
ÖÏÛÇÔÁÝÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÂÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦Ý
ÑÇÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔËÏÙËØÞÄÓËÔÎÑÃÔÎÙÎ¬ÕËÔËÐËÒÃÐËÏ0U[LYUH[PVUHS:OV^JHZLPU
9OVKLZ ®ÇÖÕÚËÒËÃÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝ-LK/(;;(ÑÇÏÚÎÝËØÏÌÁØËÏÇÝ§ÏÍÇÃÕßËÔ×ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß¬ÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕß
©¬ÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ(:;(ÖÕßÎÃÊÏÇÞ×ØÇËÖÏÒÁÍËÚÇÏÍÏÇÊËÆÚËØÎÙßÔËÞÂÞØÕÔÏ¦ÜÝËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÍÔÜØÏÓÃÇÚÜÔ
ÓËÒ×ÔÚÎÝÓËÇßÚÄÔ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÙßÔËÊØÃÕß
ÚÎÝ(:;(ÙÚÎÔÛÂÔÇÖÁØßÙÏËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔÖÕÒÆÓÎÔÎ
ÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏÇÖÚ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙËËÖÃÖËÊÕÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖØÇÑÚÄØÜÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÕÙßÔÁÊØÏÕÑÇÚÁÍØÇÉÇÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙË×ÔÚÕßÝÙË
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏ 
ÓÁÞØÏÁÔÇÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÕÙßÔÁÊØÏÕ
ËÃÞËÂÊÎÖØÕÈËÃÙËÖ×ÒÎÙÎÊÏÇÑÕÖ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ

ÙÚÕ ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÇÖÄ
  ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑÇÏ 
ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßÖØÏÒÃÕß ¶ÎÇÔËØÍÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕ ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÇÏ ÁÔÇ
ÞØÄÔÕÖØÏÔÚÎÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇÔËØÍÃÇÝÂÚÇÔ ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÄÖÜÝÑÇÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕ ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÏÊÏÑÄÚËØÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÔÁØÍÜÔ
ÙÚÎÔÇÔÂÒÛËÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÏÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÙÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ,\YVZ[H[ÚÇ
ßÉÎÒÄÚËØÇ ËÖÃÖËÊÇ ÇÔËØÍÃÇÝ
ÙÚÎÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÓËÙÚÕÏÞËÃÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
 ÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇ 
¬ÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÔËØÍÃÇÝ
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÙÚÎÔ¬ÙËÞÃÇ 
ÑÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇ 
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÎÇÔËØÍÃÇÚÜÔÔÁÜÔÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÕ ÑÇÏÙÚÎÔÙÚÕ 
¬ÇßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÔËØÍÃÇÝ
ÚÜÔÔÁÜÔÙÚÎÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
 ÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇ ¬Õ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇ ÑÇÏÙÚÎÔ
©ÒÒÇÔÊÃÇ 

A.P.
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Οι περισσότεροιËÖËÔÊßÚÁÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÚÎØÂÙÕßÔÕßÊÁÚËØÎÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÜÙÚÄÙÕÇÖÕÚÏÓÕÆÔÖÏÛÇÔÁÝ
ÛËÚÏÑÁÝËÑÖÒÂÐËÏÝÇÖÄÚÇÙÞÁÊÏÇ
ÓËÃÜÙÎÝÚÜÔ57,ZÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ<):ÙËÔÁÇÁÑÛËÙÂÚÎÝÚÕ
ÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕÑÏÔËÃÚÇÏÑÇÏÎÊÏÑÂ
ÚÎÝÛÁÙÎÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÛ×ÝÕÏÑÆØÏÕÏÑÇÚÇÒÆÚËÝËÔÏÙÞßÓÁÔÇËØÍÇÒËÃÇÓËÃÜÙÎÝÚÜÔ57,Z
ÑÇÏÚÕÛËÚÏÑÄÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÚÕÖÃÕÌÇÃÔÕÔÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÖØÕËÐÕÌÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÚ¦ÚÕ
ÖØÄÙÌÇÚÕØ¦ÒÏÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÙËÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÎÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÒÆÚËØÎÕØÇÚÄÚÎÚÇ
ÜÝÖØÕÝÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÚÎÔÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÜÔÚÜÔ
57,ZÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
©ÏÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÍÏÇÚÇ
57,ZÑÇÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇÍÏÇÚÎÔËÐßÍÃÇÔÙÎÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÞÜØÃÝÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÁÔÇÝ
ÔÁÕÝÍÆØÕÝÇÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÙÚÕÓßÇÒÄÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
<):ÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕßÔÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÜÔÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÖÏÙÚ×ÙËÜÔÚËÒËßÚÇÃÇÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÇßÚÄÊËÃÞÔËÏÖÜÝ
ÎÇÍÕØ¦ÇÔÎÙßÞËÃÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕß
ËÒÁÍÞÕßÚÎÝ ¬ÑÇÏÍÏÇÚÏÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ

<):ÛËÜØËÃÄÚÏÚÇÑÆØÏÇÛËÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÇÖÕÚÏÓÎÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÜÙÚÄÙÕËÑÚÏÓ¦
ÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇÛËÚÏÑÁÝËÑÖÒÂÐËÏÝ¬ÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÓËÍÁÛÎÚÕßÑÒ¦ÊÕßÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ËÔ×ÎÑßÈÁØÔÎÙÎËØÍ¦àËÚÇÏÖ¦ÔÜ
ÙËÓÏÇÊÁÙÓÎËØÍÇÒËÃÜÔÍÏÇÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÕßËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÚÕßÝ
ÚÙÏÎ<):ÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÇÓßÔÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎËÔÓÁÙÜÚÜÔÇÈËÈÇÏÕÚÂÚÜÔÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÍÆØÜ
ÇÖÄÚÇ57ZÖÕßËÃÔÇÏÕÏËÐÂÝ!
1)ÚÕÖÄÚËÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÚÇÙÞÁÊÏÇ:7=(7:ÑÇÏÎÊÕÓÂÖÕßÛÇ
ÁÞÕßÔÎÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔ57,Z
ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏÎÇÐÃÇÚÜÔ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÜÔ
<):ÖØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÈÇÙÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÓÖÕØËÃËÖÃÙÎÝ
ÔÇÚËÛËÃËÔÇÓÌÏÈÄÒÜËÔÓÁÙÜ
ÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÍÏÇËÚÇÏØÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÜÔ57,Z
¡ËÈ¦ÙÎÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÎ<):
ÊÃÔËÏÙÆÙÚÇÙÎÇÍÕØ¦Ý®ÍÏÇÚÎ
,\YVIHURÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑÄZ[VY`ÑÇÛ×ÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎËÐßÍÃÇÔÙÎÚÕß
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÔÇËÃÔÇÏÎÚÇÞÆÚËØÎÄÒÜÔÏÇÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÊÃÔËÏ
ÙÆÙÚÇÙÎÖ×ÒÎÙÎÝ®ÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÁÒÒËÏÉÎÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÆÖËØÏÛÜØÃÕßËÔ×ÍÏÇÚÏÝ
SWOHHURÑÇÏÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎØËÃÕßÊÁÚËØÎ®ÙÚ¦ÙÎÑÇÛ×Ý
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÓÏÇÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎ
ÇÔÇÒÕÍÃÇØÃÙÑÕßÇÖÄÊÕÙÎÝ

ΕΛΛΑΔΑ
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Τέταρτη στην «αφαίμαξη» ιδιοκτητών
ακινήτων η Ελλάδα στην Ευρώπη

Η Ιταλία παραμένει
πρώτος προορισμός
των ελληνικών εξαγωγών

Το 8,1% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τους φόρους στην ιδιοκτησία

Η Ιταλία ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÖØÕÕØÏÙÓÄÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÜÙÚÄÙÕÛÁÙËÏÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÊËÑ¦ÊÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÇÔÇÑÇÚÇÚ¦ÐËÏÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÑÇÚ¦
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇØÚÃÕß ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×Ô
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙËßØ×ËÔ×ÞÜØÃÝ
ÚÇÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊÂÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÇØ»ÄÒÇ
ÚÇËÓÖÄÊÏÇÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÙßÔËÞÃàÕßÔÇÔÕÊÏÑ¦ÑÇÏÙÚÕÐËÑÃÔÎÓÇ
ÚÎÝÔÁÇÝÞØÕÔÏ¦ÝÓËÚ¦ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ØËÑÄØÖÕßÖÁÚßÞÇÔÚÕ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÇÔËÒÒÂÔÏÕÝÆÔÊËÙÓÕÝ
ÐÇÍÜÍÁÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇ
ÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÕ
ÊËÆÚËØÕÝÑßØÏÄÚËØÕÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎËØÓÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÙÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÚØÃÓÎÔÕÇÑÕÒÕßÛËÃÎ ÆÖØÕÝ
ÓË¦ÔÕÊÕÓÏÇÝÛÁÙÎÝÙÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÚÇÐÎÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÚ¦
 ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÊÆÕ
ÛÁÙËÜÔÙÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÑßØÏÄÚËØÜÔ
ÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏÕ
ÃÈÇÔÕÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÎÔÎÑÇÏ
ÎÛÁÙÎÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÄÖÜÝÑÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßËÔ×ÙÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÇÔÁÈÎÑËÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÊÆÕÛÁÙËÏÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÎÚÎÔÎÛÁÙÎÓË¦ÔÕÊÕ
ÚØÏ×ÔÇÖÄÚÎÔÎÈØÃÙÑËÚÇÏÎ
ÇÒÒÃÇËÔ×ÚÎÔÖØ×ÚÎÊËÑ¦ÊÇÚÜÔ
ÑßØÏÄÚËØÜÔÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÎ
ÙÖÇÔÃÇÓËßÖÕÞ×ØÎÙÎÓÏÇÝÛÁÙÎÝ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από τους πλέονËÖÏÈÇØßÓÁÔÕßÝ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÔÇÏÕÏÒÒÎÔËÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÇÑÏÔÂÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÓËÒÁÚÎÚÕß;H_-V\UKH[PVUÖÕß
ËÐËÚ¦àËÏÚÕËÆØÕÝÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÖÏÈÇØÆÔÙËÜÔÙÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÇÒÕÍÃÇÚÕßÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÃÍËÝÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏËÔ×ÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÔßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÁÞËÏÌÕßÔÚ×ÙËÏÎÓËÒÁÚÎÚÕß;H_-V\UKH[PVUÓËÈ¦ÙÎ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©©ÊËÃÞÔËÏÄÚÏ
ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
Þ×ØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÜÔÌÄØÜÔ
ËÖÃÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇÓÎÒÄÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÎÌÕØÕÒÕÍÃÇËÖÃÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÜÔ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ¥ÙÚÄÙÕ
ÙËÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÓËÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇËÖÃÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ
 ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÓË  ÙÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÎÇÒÒÃÇÓË  ÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÁÚÇØÚÎËÃÔÇÏÎÒÒ¦ÊÇÓË 
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÎÙÛÕÔÃÇÎ
ÕÖÕÃÇËÏÙÖØ¦ÚÚËÏÓÄÒÏÝ ÇÖÄ
ÚÎÔÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝËÔ×ßÙÚØÃÇÏÛÕßÇÔÃÇÒÕÈÇÑÃÇ¬ÙËÞÃÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÕ 
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÎÒÒ¦-

Οι φόροι ιδιοκτησίας
στην Ευρώπη
(% φορολογικών εσόδων)
Ισλανδία

5,4% 10
Νορβηγ
ρβ
βη
β
η
ηγία

ΧΩΡΑ

Ποσοστό%

3,33% 17

Κατάταξη

Μεγάλη
Βρετανία

12,6% 1

Λουξ/ργο

Εσθονία

0,7% 27
Λετονία

Ολλανδία

Λιθουανία

3,3% 17

4,0% 12
4 % 12
4,0

1,3% 24
Γερμανία

5,6% 9
7,9% 5

3,6% 15

2,2% 21

Δανία

Ιρλανδία

Βέλγιο

Φινλανδία
Σουηδί
δία

Πολωνία

2,7% 20 3,6% 15
9,5% 3

Σλ β
Σλοβ
βακία

1,,,33% 24

9,6% 2
Πορτογαλία

4,0% 12
Ισπανία

7,5% 6
ΠΗΓΕΣ: ΟΟΣΑ

Τσεχία

1,4% 23

ΓΓαλλ
αλλία

Ουγγαρία
Ουγγ

2,8% 19

Ελβετί
βετί
τία

7,1% 7
Αυστρία
Α
σ ρία
ρί

1 % 24
1,3
Σλοβενία

1,8% 22

ÊÇÖ¦ÔÚÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËßÉÎÒÄÚËØÇ
ÂÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÎÝÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÓÁÙÕÄØÕ
¬ÕÕÏÌÄØÕÏÙÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ
ÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕß
ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ 
ÕÓÄÚÕß©©ÓËÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏØÇÍÊÇÃÇÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏ
ÎÇØÞÂÁÍÏÔËÓËÚÕ¬ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕ¬ ÍÏÇÔÇÌÛ¦ÙÕßÓËÙÚÕÔÙÑÒÎØÄ§¢ÑÇÏÚÕÔ
ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄÌÄØÕÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙËÄÙÕßÝÁÞÕßÔÇÑÃÔÎÚÎ
ÖËØÏÕßÙÃÇ¦ÔÜÚÜÔËßØ×
ÖÄÚÕ ÚÕßÚÕ
ËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙÚÕ ÊÎÒÇÊÂ
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÌÄØÜÔËÖÃÚÜÔ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦

Ε ΑΔ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔ
ΔΑ

8,1
8,1
, % 4

Τουρκία

4,5% 11

Ιταλία

6,0% 8

 ¬ÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖËØÏÕØÃÙÛÎÑËÙÚÕ ÓËÚ¦ÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÔ§¢ÖÕßËÃÞÇÔÛËÙÓÕÛËÚÎÛËÃËÖÃÑßÈËØÔÂÙËÜÝÇÓÇØ¦
ÍÏÇÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕ
ÙÚÕ ËÔ×ÚÕßÖÕÞ×ØÎÙË
ËÒÇÌØ×ÝÙÚÕ ¬ÕÑßÈËØÔ×Ô
ÑÄÓÓÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑÂÓËÃÜÙÎÑÇÚ¦ ÚÕßÌËÚÏÔÕÆ§¢ÓËÚÕÔÈËÈÇÏÜÛÁÔÚÇ
ÌÄØÕÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÇ ÊÏÙËßØ×ËÔ×
Î§ÁÞËÏßÖÕÙÞËÛËÃÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÚ¦ 
ÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÌÄØÕÝÛÇÖËØÏÕØÏÙÛËÃÑÇÚ¦ ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÛÇ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÇÊÏÙËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕÏÌÄØÕÏÇÖÄÚÕÓÁÞØÏÑÇÏÚÕ

ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÖÒÁÕÔËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÇÖÄÇÑÃÔÎÚÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ!
|¬ÕÚÕÎÓÄÙÏÕËÏÙÁÖØÇÐËÇÖÄÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÚÕ
ÊÎÒVÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄÇÑÃÔÎÚÇÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÇÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÁÌÛÇÙÇÔÚÕÊÏÙËßØ×
ËÔ×ÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÇ
 ÊÏÙËßØ× ÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÏËÃÞÇÔËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
ÇÖÄÇÑÃÔÎÚÇ
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ËÔ×ÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄ
ÇÑÃÔÎÚÇÙÚÇÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ÊÏÙ
ËßØ×ÓËÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÇÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÁÙÖÇÙÇÔÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ËÏÙÖØ¦ÞÛÎÑÇÔÊÏÙËßØ×ÓËÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÙÚÇÇÑÃÔÎÚÇ
ÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇÊÏÙËßØ×ÓË
ÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÔÇßÖÕÞÜØËÃÙÚÇÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÙÚÇÇÑÃÔÎÚÇÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÓËÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄ
ÇÑÃÔÎÚÇÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÑÇÏÔÇ
ÌÛ¦ÔËÏÚÇÊÏÙËßØ×
|¬ÕÕÏÌÄØÕÏÙÚÇÇÑÃÔÎÚÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÚÕÊÎÒÕÆÓËÔÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÇÖÄÇÑÃÔÎÚÇÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÔÇÌÛ¦ÔËÏÚÇ ÊÏÙËßØ×

7

Το πρώτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών,
αυξήθηκαν κατά 1,1%
και ανήλθαν σε 7,86 δισ.
ÑÇÏÕÏÓËßÖÕÞ×ØÎÙÎÚØÏ×Ô
ÛÁÙËÜÔÂÚÇÔÙÚÎÔÎÛÁÙÎ
¬ÇÖØÕáÄÔÚÇÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÍÏÇÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß
¡ÇØÚÃÕß ÚÕÑßØÏÄÚËØÕËÐÇÍ×ÍÏÓÕÖØÕáÄÔÚÎÝÞ×ØÇÝÖÇØ¦ÚÎ
ÓËÃÜÙÎÖÕßÙÎÓËÃÜÙÇÔÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÕßÝÚÎÎÛÁÙÎÓËÇÆÐÎÙÎ
 ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÌ¦ØÓÇÑÇ
ÙÚÎÔÎÛÁÙÎÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÈÇÓÈÇÑÏÕÆÇÖÄÚÎÔÎÛÁÙÎÖÁØßÙÏ
ËÔ×ÙÚÎÔÎÛÁÙÎÖÇØÇÓÁÔÕßÔÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÇÒÕßÓÏÔÃÕßÚÎÔÎÛÁÙÎÇÔÁÈÎÑÇÔÕÏÙÜÒÂÔËÝÇÖÄÇÒÕßÓÃÔÏÕÇÖÄÚÎÔÎÛÁÙÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÎÓËßÖÕÞ×ØÎÙÎÑÇÚ¦ÓÃÇÛÁÙÎ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ×ÔÓÎÞÇÔ×ÔÚÎÔÎÛÁÙÎÈØÁÛÎÑÇÔÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÓÎÑÇÚËÉßÍÓÁÔÜÔÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÙÚÎÔÎÚÇÏÞÛßÎØ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÎÚÇÚßØÏ¦ÖØ×ÚÎÊËÑ¦ÊÇ
ÑÒËÃÔËÏÓËÚÎÔ¦ÙÌÇÒÚÕÇÖÄÖËÚØÁÒÇÏÕÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ¦ÔÕÊÕ
ÛÁÙËÜÔÇÖÄÎÒÄÍÜÚÕßÚØÏÖÒÇÙÏÇÙÓÕÆÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
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Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Νέο πρόστιμο στις τράπεζες
για τη χειραγώγηση
των αγορών νομισμάτων

Ζητούμενο η δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου

Πρόστιμα ÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ ËÑÇÚ
ËÒÈËÚÏÑ×ÔÌØ¦ÍÑÜÔËÑÇÚËßØ×ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚËÙÙ¦ØÜÔÚØÇÖËà×Ô¶)HYJSH`Z*P[PNYV\W
174VYNHU ÑÇÏ 9V`HS )HUR VM
:JV[SHUK9):¶ÇÖÄÚÎÔÒÈËÚÃÇ
ÍÏÇÚÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
ËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÖÜÝÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÖØÄÙÚÏÓÕ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇ
ÚÎÔÃÊÏÇßÖÄÛËÙÎÓËÚÎÔÇØÓÄÊÏÇ
ËÖÃÚØÕÖÕ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØ
ÔÇÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÇßÚ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔßÖÕÈ¦ÛÓÏÙË
ÚÕÑÆØÕÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô®ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝÇØÞÂÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ>,26ÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝ
ÄÍÑÕÝÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÇÐÆÇßÚ×Ô
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÂÚÇÔÖØÕÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÕÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙÚÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÄÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖØ¦ÐËÏÝÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎ
ØÄÙÚÏÓÕÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖÒÎØ×ÙËÏ
ËÖÃÙÎÝÎÏÇÖÜÔÏÑÂ4<-.)HUR
¬ÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÐÁÙÖÇÙË
ÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÑÇÏÚÎÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎÑØÃÙÎÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÖÒÂÚÚÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎÚÕ
ÑÆØÕÝÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÖÕßÂÊÎÛËÜØÕÆÔÚÇÔ
ßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÇÒÄÍÏÙÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ
ÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÎÝÏÙÞÆÕÝÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÇÔßÖÕÉÃ-

Σε αυτή ³i×ÒiV³É¨ÜËÇÈoËÇÉ{³{ØÙ{ÑÚÓÉ{Ø³ÉÉÙÈ³³ÉÙÉTÌÐÉÐ{ÑØÈoTÉÈiØÑÒÐÉÑ
³i_¦ÅH>}~Ñ{³i

Τον Μάιο συναντήθηκαν ο Ολλανδός
υπ. Οικονομικών
Β. Χούκστρα
με τον Γερμανό υφυπουργό Οικονομικών
Γ. Κούκις στο Βερολίνο.
ÇÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙËÔ¦ØÏÕ
²ÛËÝÎÓËÚÕÞÂÚÎÝ*VTTLYaIHUR
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÙÎÓËÃÜÔË¦ÔÕÊÕÁÜÝ
ÑÇÏ ÓËÚ¦ÚÎÔËÃÊÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÕÔÕÒÒÇÔÊÏÑÄÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÄÓÏÒÕ
ÁØÊÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÖÇØÕßÙÃÇÙËËÖÃÙÎÝÎÓËÚÕÞÂÚÎÝ05.
05.ÁÞËÏÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ
×ÙÚËÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÁÔÇÛËÚÏÑÄ
ÑÒÃÓÇÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÓÏÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔ*VTTLYaIHUR

ØÄÙÌÇÚÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËËÖËÔÊßÚÏÑÄÙßÔÁÊØÏÕPU]LZ[VYKH`
ÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÁÔÚÕÔÎÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ÙÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ
ØÕÙÌÁØÛÎÑËËÖÃÙÎÝÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÇÖÄÚÕ
ÓÙÚËØÔÚÇÓÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎ
ÑÇÏÊËÙÓËÆÚÎÑËÖÜÝÛÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÒÏÍÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÇÔÚÃÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔÖÕß
ÌÎÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÔÖÜÝÛÇÍÃÔÕÔÚÇÔ
ÙËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇ*VTTLYaIHUR
+L\[ZJOL)HURÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß4HUHNLY4HNHaPU
ÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦
ÚÎÝ*VTTLYaIHURÁÞËÏËÑÊÎÒ×ÙËÏËÖÃÙÎÝÎÏÚÇÒÏÑÂ<UP*YLKP[
ØÄÙÌÇÚÇÄÓÜÝÕÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ<UP*YLKP[ÇÔ
ÏËØ¡ÕßÙÚÏÁÊÂÒÜÙËÙÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÕß)SVVTILYN
ÖÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÚÇËÓÖÄÊÏÇÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÓÌÜÔÏ×Ô
ÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÁÞÕßÔ
ÚÕÔÃÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙßÓÓÇÞÏ×Ô

ÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß;OL
,JVUVTPZ[ÚÕÔÖØÃÒÏÕÕÏÓËÚÕÞÁÝ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔßÖÕÒÕÍÏàÄÚÇÔÖÜÝËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÚÕ 
ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕßÝÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÂÔÕßÒÄÍÜÚÎÝßÖÕÚÕÔÏÑÂÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝÚÕßÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝÚÕßÝÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ¡¦ÒÏÙÚÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÓËÚÕÐÁÖÒßÓÇÓÇÆØÕß®
ÞØÂÓÇÚÕÝËÚÁÛÎÐÇÔ¦ÙÚÎÞÛËÙÏÔÂ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÖÕßÁÊÜÙËÕ
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÎÝ
ÙßÔËÊØÃÇÙÎÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
 ¬ËÃÖËÖÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂÇØÞÂÖÕß
ÔÇÁÞËÏÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÙÞËÚÏÑ×Ô
ÓËÚÕÐÁÖÒßÓÇÓÇÆØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝÄÖÕßÖØÄÙÌÇÚÇÈØÁÛÎÑÇÔ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔËÝÕÏÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝ
+HUZRL)HURÑÇÏ:^LKIHURÇÒÒ¦ÑÇÏÎ+L\[ZJOL)HUR

ÇÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ¬ÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝËÖÕÖÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÍÜÔÏÁÝÚÕßÑÄÙÓÕßÇÖÄÚÎÔÙÃÇ
ÓÁÞØÏÚÎÔßØ×ÖÎ
ËÔÂÚÇÔÊËÓÄÔÕÁÔÇÇÒÒ¦ÊÆÕ
ÚÇÑÇØÚÁÒÓËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÁÝ
ÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕß
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÏàÇÔËÑÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔ
ÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÝÙËËßØ×ÊÕÒ¦ØÏÇÙÚËØÒÃÔËÝÑÇÏÍÏËÔËÑ
ÓÁØÕßÝÓËÍ¦ÒÜÔÖËÒÇÚ×ÔÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÑÇÏ
ÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÚÕÙÚËÒÁÞÎÚÜÔ
)HYJSH`Z*P[PNYV\W174VYNHU
9V`HS)HURVM:JV[SHUK9):HUK
<):ÙßÔÚÄÔÏàÇÔÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÓÁÙÜÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÓÎÔßÓ¦ÚÜÔ
ÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÚÕ>ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË¦ÒÒÕÑÇØÚÁÒÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÁÝÚÜÔ)HYJSH`Z
4<-.)HUR9):ÑÇÏ<):<):
ÇÖÇÒÒ¦ÞÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÏÊËÔÖÒÂØÜÙËÑÇÔÁÔÇÖØÄÙÚÏÓÕÊÏÄÚÏÇÖÕÑ¦ÒßÉËÙÚÏÝØÞÁÝÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÜÔÑÇØÚÁÒ
>,26ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔÕÏÁØËßÔËÝÍÏÇ
ÚÎÔ1\SP\Z)HLYÑÇÏÚÎÔA\LYJOLY
2HU[VUHSIHURØÄÙÚÏÓÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÍÏÇÚÕÃÊÏÕ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÕÑÇÏÚÕÇÖÄ
ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝËÖÕÖÚÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÙÚÏÝÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
REUTERS

AP

H γερμανική ÑßÈÁØÔÎÙÎËØËßÔ¦
ÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÓÏÇÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ*VTTLYaIHUR
ÑÇÏÚÎÔÕÒÒÇÔÊÏÑÂ05..YVLWÍÏÇ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÝËßØÜÖÇáÑÄÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝ
ÓËÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
¬ÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYNÇÖÕÑ¦ÒßÉËÞÛËÝÖÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÄÖÑË²ÕÆÑÙÚØÇ
ÓËÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝ ËØÓÇÔÃÇÝ ËØÍÑ ÕÆÑÏÝ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÑËÃÙßàÂÚÎÙÇÔ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖÚßÞÁÝÓÏÇÝËÔÊËÞÄÓËÔÎÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
*VTTLYaIHURÑÇÏÚÎÔ05.ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇ*VTTLYaIHUR
ËÃÔÇÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎËÔ×ÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÊÎÓÄÙÏÕÊÏÇÚÎØËÃÓËØÃÊÏÕ
 ÙÚÕÓËÚÕÞÏÑÄÚÎÝÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ØÕÓÎÔ×ÔÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝËÃÞËÚÇÞÛËÃ
ßÖÁØÓÏÇÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ+L\[ZJOL)HURÑÇÏÚÎÔ
*VTTLYaIHURÓËÙÚÄÞÕÄÖÜÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËÔÄÝËÛÔÏÑÕÆÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÙÚÕÔ
ÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÍËØÓÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
¶ÒÄÍÜÑÇÏÚÎÝÁÔÚÕÔÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔÑÇÏÓËÚÄÞÜÔ¶
ÕÕÒÚÝ¦ÒÒÇÐËÚÕÇÌÂÍÎÓ¦ÚÕß
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËÔÄÝÏÙÞßØÕÆÕÓÃÒÕßÓÁÙÜÓÏÇÝ
ÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓËÍ¦ÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÒÃÍÕÇÌÄÚÕßËÃÞËÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÖÜÝ
ÊËÔÛÇËßÕÊÜÛËÃÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ+L\[ZJOL)HURÑÇÏ
ÚÎÔ*VTTLYaIHUR
ËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÚÕËØÕÒÃÔÕàßÍÃàËÏÚÏÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÏÇÝ
ÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÎÔ
*VTTLYaIHURÑÇÏÚÎÔ05.ÒÒ¦ÊËÔÖÏÁàËÏÍÏÇÚÎÙÆÔÇÉÎÓÏÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔ¦ÔÚÜÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ

REUTERS

Εξετάζεται η συγχώνευση
μεταξύ Commerzbank και ING

Εχοντας ÈØËÛËÃÙÚÎÊÃÔÎÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÄÚÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÆËÏÚÎÆÙÎ
ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßËÑÃÔÕßÑÇÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÇÖÄÇØÑËÚÁÝÇÍÕØÁÝ
ÚÎÝÆÙÎÝÕÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ
ÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÎ/\H^LP
ÇÔÇàÎÚËÃËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÚØÁÌËÚÇÏ
Ú×ØÇÙÚÎªÜÙÃÇÖÕßÑÇÛ×ÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÚÜÔÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇÙßÓÓÇÞÃËÝÓËÚÏÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÙÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕß ÏÔÁàÕßÖØÕÁÊØÕß
Ï¬àÏÖÃÔÍÑÎ/\H^LPßÖÁÍØÇÉË
ÞÛËÝÙßÓÌÜÔÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓË
ÚÎØÜÙÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô4;:ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÙÚÎªÜÙÃÇÚÎÙÞËÚÏÑÂÚÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÎ4;:ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÑÇÏÚÎÔÖÏÒÕÚÏÑÂËÏÙÇÍÜÍÂ
ÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕ
 ÑÇÏÚÕ®ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÓËÚÎØÜÙÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔ
ÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÊÏÁÐÕÊÕÑÇÛ×ÝÁÞËÏÂÊÎÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÑ¦ÛË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÝÒÄÍÕßÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÖÁØßÙÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÚÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝ
ÚÎÝ¬ÇáÈ¦ÔÑÇÏÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÖÕß
ËÖÃÙÎÝËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑÇÔÒÄÍÕßÝ
ËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ
ÚÎÔÁÞËÏÇÖÕÑÒËÃÙËÏÇÖÄÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎ
ßÙÚØÇÒÃÇÑÇÏÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ
ÓÇàÃÓËÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÑÇÏÚÏÝ
ÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô

AP

Διέξοδο στη ρωσική αγορά βρήκε η Huawei

Η προσέγγιση ÐÉ³i¨{~ÊÉ³Ñ{¨ÉËÑ³iÜÉ{~{{ÚÑ¨×Ó¨É{
³~{ÉÇ{~Ì~ÜÌ³iØº>À_xÙ{ÓÂÙV~ÑÚØ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐVÉ{~ÑÜÖÐÉØÜÌoÈØÉÚ{~ÊØÑ×ÑÜÉËÑØÓTÉ{ÊÙiÑÑo¨ÉÖÉ{~ÒÚÉÈÉ¨oÑËÑ³iØÐÉÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÉ{TÉË¨ii

Υπέγραψε συμφωνία
με τη ρωσική εταιρεία
MTS για την ανάπτυξη
της τεχνολογίας
πέμπτης γενιάς
στη Ρωσία.
ÚÕßÝßÖÎØËÙÏ×Ô ÇÏÂÚÇÔÕÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÃÚÜÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÇßÚ×ÔÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÚÕÔËßØÆÚËØÕÙßÔÇÍËØÓÄÑÇÚ¦ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÚÇÏØËÃÇÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÔÕÒÃÍÕÏÝÕÖÇÔÃÙÞßØÕÝÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÓË
ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÊÃÑÚßÕÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÚÎÔ¬ÇáÈ¦Ô
ÑÇÏÚÎÔÇÖÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÏÝ
ÑÇÏÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÕßÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÔÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔËÑËÃÔËÝ
ÚÎÝ(WWSLÈØÃÙÑËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÄÒÕ

ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝ
ÙËÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝ
¢ØÇÍÓÕÆÝÑÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÝ
ÙÚÎ /\H^LP ÁÞÕßÔ ËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÄÓÜÝÄÞÏÓÄÔÕÔÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÙÚÜÑÏÇÔ
ÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÝßÖÕÑÏÔËÃÚÕÇÖÄÚÏÝØÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑÕßÔ¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÎ
ÍÇÒÒÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô6YHUNLÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁ-YHUJL
;LSLJVTÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏËÌËÐÂÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÙÚÇ
ÊÏÑ¦ÚÎÝÊÃÑÚßÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÏËÔ×ÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏËÓÌÇÔ×Ý
ÇÖÕÌÆÍËÏÔÇÖØÕÈËÃÙËÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇËÞÛØÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÖØÕÝ
ÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+L\[ZJOL;LSLRVTËÐËÚ¦àËÏ
ÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔßÖ¦ØÞËÏ
ÖØÄÈÒÎÓÇËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÓËÚÎÞØÂÙÎÚÕßËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ
/\H^LP
ÖÏÙÂÓÜÝÕÏÞ×ØËÝÚÎÝ

ÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇ
ÚÎÔÇÖÕÑÒËÃÙÕßÔËÖÏÙÂÓÜÝÑÇÏ
ÓÄÔÕÔÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÄÚÏÊËÔÛÇÚÎÝËÖÏÚØÁÉËÏÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇ®ÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÚÎÝÇÖÇÍÕØËÆËÏ
ÔÇÖØÕÓÎÛËÆËÏ¦ÒÒÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÖÕßÛËÜØËÃÒÏÍÄÚËØÕËßÇÃÙÛÎÚÕ
ÇÖÄÇÖÄÉËÜÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
Ñ¦ÒËÙËÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÓÏÓÎÛËÃÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÊÁÞËÚÇÏÁÚÙÏÔÇ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÎ/\H^LPÙÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
Þ×ØËÝÇÔÇßÚÁÝßÖÕÑÆÉÕßÔÙÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÁÞËÏÊ×ÙËÏËÔÚÕÒÂÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇËÒÁÍÐÕßÔÊÏËÐÕÊÏÑ¦
ÚÇÊÃÑÚß¦ÚÕßÝÑÇÏÔÇÚÎÔËÔÎÓËØ×ÙÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÕßÔÃÕß
ÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝ/\H^LPÕ
ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÚÎÝÇÖÄÑ¦ÛËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÖÒÂÐËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚØÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙËÞ×ØËÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÈÁÈÇÏÇÚÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÖÕßÂÊÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ/\H^LP
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝ¦ÙËÏÚÜÔÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÖÕßËÃÞË×Ý
Ú×ØÇÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝËÑÚÏÓ¦
ÄÚÏÛÇÖÒÎÍÕÆÔ¦ÓËÙÇ®ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÒßÚÁÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÛËÜØÕÆÔÖÜÝÕÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÚÎÝ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý

Για την ίδιαÈÌÚÉiiÐ{{ÌÓTÉ{É{KÒÜÉ{³{Ø³ÓÉ¨{Ø³¨ÒÉÇÉØ¨Ì³{ÐVÆ¬Ù{ÉÈ¨VÐÉ³iÑ¨ÐÌÙ{ÑÉË³¨Ñ¨o~¨Ó³ÉÉ³Òo~É¨ÑÙiÜÉ{
ØtiÈÐÉ¨{×¨ÒÑÈ³³³¨ÑÉÇÈKÒÚÐ{É³~Ö¨Ø³È~ÜÒÙÈu

Πάνω από 1,4 δισ. γυναίκες
βιώνουν διακρίσεις λόγω φύλου
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ. Χωρίς ÇÔÚÃÑØÏÙÓÇËÃÔÇÏÕÏßÖÕÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔÎÍËÚ×ÔÖØÕÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕß
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕßÍÏÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÏËÛÔÂÊËÃÑÚÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÛÎÑËÙÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙßÔÁÊØÏÕÏÙÄÚÎÚÇÝÙÚÕ
ÇÔÑÕÆÈËØÓËÒÁÚÎÁÊËÏÐËÄÚÏÕ
ÙÚÄÞÕÝÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÌÆÒÜÔÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÁÞËÏËÑÖÒÎØÜÛËÃÚÕËÔ×ÕÆÚËÓÃÇ
Þ×ØÇÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ËßÛËÃÇ®¡ËÚÇÐÆÚÜÔÕÓÏÒÎÚ×ÔÚÎÝ
ËÑÊÂÒÜÙÎÝÐËÞÜØÃàÕßÔÎÏÊØÆÚØÏÇ
ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ 4L;VVÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝ§ÏÍÎØÏÇÔÂÖÕÒÃÚÎÝÖÕßÇÖÂÞÛÎÇÖÄÚÎÔ
ÏÙÒÇÓÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ¡ÖÄÑÕ²ÇØ¦Ó
ÑÇÏÖØÜÚÇÛÒÂÚØÏÇÚÕßÙÑÕßÄÝÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÁÌßÍËÚÕßÝ¬ÇÒÏÓÖ¦Ôà×ÔÚÇÝÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÎÙËÇÍÄØÏ¬ÏÝ
ËØÍÇÙÃËÝÚÕßÙßÔËÊØÃÕßËÖØÄÑËÏÚÕ
ÔÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏÞÛËÝÕ ÇÔÇÊÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬à¦ÙÚÏÔ¬ØÏÔÚÄ
©ÊËÃÑÚÎÝÚÜÔ ÞÜØ×ÔÖÕß
ÛÁÚËÏÙÚÄÞÕßÝÏÙÄÚÎÚÇÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙËàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÎËØÍÇÙÃÇÇÔÁÊËÏÐËÚÎÇÔÃÇÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÓË
ÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏÚÎÕßÎÊÃÇÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÕ
ÕÔÍÑÄ¡ÖØÇàÇÈÃÒÎÇáÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕß ÕÔÍÑÄÑÇÏÚÕ¬ÙÇÔÚ
ÁØËßÔÇÁÊËÏÐËÄÚÏ ÚÜÔÑÕØÏÚÙÏ×ÔÑÇÏÍßÔÇÏÑ×Ô¶ÊÏÙÙË
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ¶àÕßÔÙËÞ×ØËÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÖÕÒÆ
ËÒÒÏÖËÃÝ®ÙËÛÁÓÇÚÇÏÙÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔËÔ×ÓÄÒÏÝ àÕßÔÙË

Þ×ØËÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÑÇÒÁÝ® ÇÓÃÇÞ×ØÇÊËÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË
ÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄËÐÇÏØËÚÏÑÂ®
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÌÆÒÜÔ
ÚÕÓËÚÇÐÆËÔ×ÖÏÕÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÈØÁÛÎÑËÞÛËÝÕ
ÊÏ¦ÙÎÓÕÝÙËÌ¬ÄÓÇÝ ÁÒËØÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÍÏÇÊÏÇÑØÃÙËÏÝËÏÝ
È¦ØÕÝÍßÔÇÃÑÇÝßÖÇÒÒÂÒÕßÚÕßÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÒÆÛÎÑËÇÖÄËÙÚÏÇÚÄØÏÄ
ÚÕßËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÍÑßÓÕÙÆÔÎÝÚÎÝ
ËÔ¦ÍÕßÙÇÇÔÁÙÇÑÕÚÒËÔÊÏËÑÊÏÑËÃÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÆÉÕßÝËÑÇÚ
ÊÕÒÇØÃÜÔßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ÓÏÙÕÍßÔÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇ®ÙÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÕß ÁÒËØÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ÇÖÄÒßÙÂÚÎÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÚÎÝ
ÑÕÚÒËÔ ¦ØÒÇ¡ÏÔ¦ØÙÎÓËÃÜÙË!©Þ×ØÕÝÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖØÕÖÆØÍÏÇÚÕß
ÓÏÙÕÍßÔÏÙÓÕÆÄÖÕßÕÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝ
ÑÇÚ¦ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ®ÊÃÑÎËÃÖËÎÑ
¡ÏÔ¦ØÛÇÇÖÕÑ
ÇÒÆÉËÏÚÏÝÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔËÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÜÔÖÕÒßÚËÒ×Ô
ËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÞØÕÔÎÇÔÁÙÇ
ÑÕÚÒËÔÐËÑÃÔÎÙËÚÎÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝÜÝÙËØÈÏÚÄØÇÍÏÇÔÇ
ÖØÕÇÞÛËÃÙËÇØÞÏÙËØÈÏÚÄØÇËÏÊÏÑÂÙÚÕÙËØÈÃØÏÙÓÇÑÇÏÙÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔËÊËÙÓ¦ÚÜÔÙÚÕÖÏ¦ÚÕ
ÚÕßÖËÒ¦ÚÎ
©ÚÇÔÄÓÜÝÁÓËÏÔËÁÍÑßÕÝÑÇÏ
ËÖËÊÃÜÐËÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÍÏÇÔÇËØÍÇÙÚËÃÙË¦ÒÒÕ
ËÙÚÏÇÚÄØÏÕÚÕß ÁÒËØÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÑÇÚÇÙÑËÆÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÖØÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇÚÎÔÇÖÕÒÆÙËÏ
A.P.
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Κατάσχεση 20 τόνων
χρυσού της Βενεζουέλας
από Deutsche Bank
Η Deutsche BankÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÞËÙÎÚÄÔÜÔÞØßÙÕÆÖÕß
ËÃÞËÊ×ÙËÏÜÝËÍÍÆÎÙÎÎËÔËàÕßÁÒÇÙËÊ¦ÔËÏÕËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ
Z^HW¬ßÖÏÑ¦ÚÕZ^HWÁÒÎÍËÚÕ
©ÓÜÝÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÊËÞÛËÃÚÎÔÑÇÚÇÑØÇßÍÂÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕÔÇßÚÇØÞÏÙÓÄÚÕß
ÊËÔÇÔÚËÖËÐÂÒÛËÙËÖÒÎØÜÓÁÝÚÄÑÜÔÑÇÏÁÚÙÏÎ+L\[ZJOL)HURÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÖØÄÜØÎÑÇÚ¦ÙÞËÙÎ
ÚÕßÞØßÙÕÆ¬ÕÖÕÒÆÚÏÓÕÓÁÚÇÒÒÕ
ÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÈÇÙÏÑÄÓÁÙÕ
ÍÏÇÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎØËßÙÚÕÆÇÖÄ
ÚÕ ÇØ¦ÑÇÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÔ
ËÖÏÈÃÜÙÎÚÕßÇßÚÇØÞÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ¡ÇÊÕÆØÕÚÕÕÖÕÃÕÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÚÕÔÙÚØÇÚÄÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÇßÚÕÇÔÇÑÎØßÞÛÁÔÚÕÝÓËÚÇÈÇÚÏÑÕÆÖØÕÁÊØÕß²Õß¦Ô
ÑÕßÇáÊÄàÂÚÎÙËÇÖÄÚÎÔ+L\[ZJOL
)HURÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÙËÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÖÕßÊËÔÛÇËÃÔÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÝÇÖÄ
ÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÚÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇ
ÚÏÓÂÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÖÕßÇÍÕØ¦ÙÚÎÑË
ÕÞØßÙÄÝÃÓÇÙÚËÙËËÖÇÌÁÝÓË
ÚÎÔ+L\[ZJOL)HURÍÏÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÓËÚÕßÝÄØÕßÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝ
ÚÕßÖÕÙÕÆÖÕßÛÇÖËØÏÙÙÁÉËÏÇÖÄ
ÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕßÞØßÙÕÆÍÏÇÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÚÕßZ^HW®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
ÕßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝÑß-

Η κατάσχεση έγινε
διότι η κυβέρνηση
της Βενεζουέλας
δεν αποπλήρωσε
τους προβλεπόμενους
τόκους.
ÈÁØÔÎÙÎÝÑÕßÇáÊÄ²ÕÙÁÍÔ¦ÙÏÕ
ËØÓ¦ÔÚËÛÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
+L\[ZJOL)HURÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ØÏÉÕÑÏÔÊßÔÁÉËÏÚÎÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ¡ÇÊÕÆØÕÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÊÏÕØÏÙÚËÃÓËÔÄÓÏÓËÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄÚÏÝ®ÚÄÔÏÙËÕËØÓ¦ÔÚËÛÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYN
ÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÕÏ
ËÃÞÇÔËÖÏÈ¦ÒËÏÑßØ×ÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÖËÚØËÒÇáÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ7+=:(ÎÕÖÕÃÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏ
ÙÚÕ  ÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÙÑÂÙÕßÔÖÏÁÙËÏÝÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ
¡ÇÊÕÆØÕ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓÇàÃÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÞ×ØËÝÛËÜØÕÆÔÖÏÇ
ÔÄÓÏÓÎÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÕßÇáÊÄ
ËÔËàÕßÁÒÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖØÕÖÕÒÒÕÆÙËÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÓËÚÇÖÒÕßÙÏÄÚËØÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ

ÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑÇÔ
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ΑP

Αποτελούσαν εγγύηση σε δάνειο 750 εκατομμύρια
δολάρια που είχε λάβει το Καράκας
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Ανάπτυξη 6,2% στην Κίνα «βλέπει» το ΔΝΤ
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Το Ταμείο
αναμένει περαιτέρω
επιβράδυνση
στο 6% για το 2020.
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Μειώθηκαν τον Μάιο
οι προσλήψεις στις ΗΠΑ
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ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÁÈÇÏÇÚÕÔÕÆÓËØÕÇßÚÄ
ÂÚÇÔËÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎ
ÓÁÙÎÖØÄÈÒËÉÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÜÙÚÄÙÕÂÚÇÔÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕß

Το εμπάργκο Τραμπ στην κρουαζιέρα, πλήγμα για την οικονομία της Κούβας
Μόνο το πρώτο τρίμηνο, 257.000 Αμερικανοί τουρίστες επισκέφθηκαν την Κούβα.
ÔÕÃÚÕßØÃÙÚËÝÚÕ ÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÂÚÇÔÓËÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇ¡ËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßÑÇÚÁÌÛÇÙÇÔÙÚÎÔ ÕÆÈÇ
ÓËÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇÂÚÇÔ
¦ÚÕÓÇÑÇÏÊÇÖ¦ÔÎÙÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÓÁÙÇÙÚÕÔÎÙÃ¬ÕÃÊÏÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
¦ÔÚÒÎÙÇÔÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇÚÎÝ ÕÆÈÇÝ
ÇÖÄÚÇÒÏÓËÔÏÑ¦ÚÁÒÎÖÕßÑÇÚÁÈÇÒÇÔ
ÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇ
àÎÓÃÇÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÓÔÕÔÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ ÕÆÈÇÝ
ÇÒÒ¦ÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÜÔ©ÏËÚÇÏ-

A.P.

Στραγγαλισμό ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ÕÆÈÇÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÎ
ÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÁÒÇÈËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÏÝÑØÕßÇàÏÁØËÝÙÚÕ
ÔÎÙÃÚÎÝ ÇØÇáÈÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÁÛÎÑËÇÖÄÞÛËÝÙËËÌÇØÓÕÍÂÑÇÏ
ÞÜØÃÝÖËØÃÕÊÕÞ¦ØÏÚÕÝÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔ
ÑÕßÈÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÖÇØÇÖÇÃËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÊËÑÇËÚÃËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÓÖ¦ØÍÑÕ ÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÕÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝÇÖÄÚÏÝÑØÕßÇàÏÁØËÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÑÇÃØÏÇÖÎÍÂËÙÄÊÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÑÕßÈÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÚÕßØÃÙÚËÝÕÏËÃÔÇÏ
ÎÊËÆÚËØÎÓËÚ¦ÚÕÔ ÇÔÇÊ¦Þ×ØÇ
ÖØÕÁÒËßÙÎÝÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÕÔÎÙÃ¢ÁÚÕÝÓÄÔÕÔ
ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÚØËÏÝÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÚÕËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÓËØÏÑÇ-

Η ζημίαÙÉÉ¨{¨ËÇÉ³Ñ{VKÓKÑ{ÑVÐÌ³i{~ÐËÑ³iØÖKÑØV
ÑÜÜÒÑ×¨Ò~Ñ{³{ØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ~¨ÈÑÇ{É¨ÌÜ{${É³Ñ{¨ÉËÉØÑÈ³ÓØÓTÈÙ¨Ñ³i¨{{iÚÉËÉ~³É³ÑÐÓÑ³iË³iØÑ¨ÑÍK{~ÊØÑÌ³iÉ¨ËÙ¸Æmw¸Æ®VÌ³ÑÉË~ÈKÓ¨iiØ$ÐÒÐÑTÑÜÒ¨É³ÐÑ~¨T¨Ì{ÉÐÒ¨o~

ØËÃËÝÇßÚÁÝÁÞÕßÔÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÇÙÚÕÔÎÙÃÚÎÝ ÇØÇáÈÏÑÂÝ
ÇÖÄÚÎÊÏËÚÃÇÄÚÇÔËÖÃ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÓÖ¦ÓÇÞÇÒ¦ØÜÙËÚÕ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕËÓÖ¦ØÍÑÕÚÙÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔ
ÁÙÕÊÇËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÏÝ
ÑØÕßÇàÏÁØËÝÙÚÎÔ ÕÆÈÇÚÕÓËÚÇÐÆÎÇÖÄÌÇÙÎËÌÇØÓÄàËÚÇÏÞÜØÃÝ
ÔÇÊÃÔËÚÇÏÙÚÇÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇÖËØÃÕÊÕÝÞ¦ØÏÚÕÝ×ÙÚËÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÔ
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÚÕßÝÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß9L\[LYZÇÔÇÌÁØËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÙÆÍÞßÙÎÖÕßÁÞËÏ
ÂÊÎÖØÕÑÒÎÛËÃÓËÚÇÐÆÚÜÔËÖÃÊÕÐÜÔ
ËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÚÎÝ ÕÆÈÇÝÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÓËÚÇÈÕÆÔËÑËÃÓËÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÕ
ËÃÚËÓÕßÙÇÝÖÇØÇÑÇÒ×Î
ÑØÕßÇàÏÁØÇÓÕßÙÚÎÔ ÕÆÈÇÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÑØÕßÇàÏÁØÇÙÚÎÔ ÕÆÈÇ"®ØÜÚÕÆÔÖËÒ¦ÚËÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô

ÑØÕßÇàÏÁØÇÝÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÖØÕÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÝÑÇÏÊËÔËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÖØÕÕØÏÙÓÄ ÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÇÖÄÞÛËÝÎ9V`HS*HYPIILHU
*Y\PZLZÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÚÇÖÒÕÃÇ
ÚÎÝÊËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÕÆÔÙÚÎÔ ÕÆÈÇÑÇÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÙËÏÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÎÝÍÏÇ
ÚÕßÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ*HYUP]HS*VYWÑÇÏÎ
5VY^LNPHU*Y\PZL3PULÖØÕÁÈÎÙÇÔ
ÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÖØÕÝÚÎÔ
ÖËÒÇÚËÃÇÚÕßÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÖÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÄÚÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝ
ÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
ÕÆÈÇÝßÏÕÛËÚËÃÓÏÇÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÚËÒÏÑ¦¦ÒÒÕÛÏÙÚÎÔÈ¦ÔÇÍÏÇÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÙÖØÇÍÃÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚÁÒÒËÏÑ¦ÛËÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
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Νέο πρόβλημα
για ΕΚΤ η «βουτιά»
του πληθωρισμού
τον Μάιο
Ο πληθωρισμός ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎßÖÕÞ×ØÎÙËÇÖØÄÙÓËÔÇÙÚÕ ÚÕÔ
¡¦ÏÕÇÖÄÚÕ ÚÕÔÖØÃÒÏÕÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔÕÔÚÇÝÙËÞÇÓÎÒÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÂÔÕßÑÇÏÖËØÏÖÒÁÑÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÁØÍÕ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ¬ËÔÄÉËÏÚÎÝÇßØÏÇÔÂÝÙßÔËÊØÃÇÙÎÝ¬ÇÓÁÒÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆ
ÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝËßØÜÚØ¦ÖËàÇÝÂÊÎ
ÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙËÁÔÇ
ÖËØÃÖÒÕÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÒÄÍÜÚÕßÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÑÇÏÚÎÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÝÊÏÇÓ¦ÞÎÝØßÐËÒÒ×ÔÑÇÏª×ÓÎÝÍÏÇ
ÚÕÔÏÚÇÒÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄßÚÕÃ
ÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÁÞÕßÔËÖÎØË¦ÙËÏÚÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÒÃÓÇÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÄÖÕßÕÏÚÏÓÁÝÖÕÚÁÊËÔËÖÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕßÃÙÞßÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÑØÃÙÎÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝ
ÇØ¦ÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÐÇËÚÃÇÕ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÁÞËÏÇÖÄÚÕÔËÖÏÛßÓÎÚÄÙÚÄÞÕÚÎÝ
 ¬ÖÕßËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ®Ô
ÑÇÏÎàÂÚÎÙÎÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÕÏËÚÇÏØËÃËÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÇÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÝÔÇÓÎÔËÖÁÓÈÕßÔ
ÙÚÏÝÚÏÓÁÝÇÍÇÛ×ÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×Ô®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎ*VTTLYaIHURÙËÁÑÛËÙÂÚÎÝ ¬ÇØÞÃàËÏÔÇÇÓ-

SHUTTERSTOCK

Απρόσμενη πτώση από το 1,7%
στο 1,2% εν μέσω χαμηλής ανάπτυξης
ÌÏÈ¦ÒÒËÏÍÏÇÚÕË¦ÔÎÇÔÇØØÃÞÎÙÎ
ÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÙËßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÕÊÎÍÂÙËÏÚËÒÏÑ¦ÙËÓÏÇÈÏ×ÙÏÓÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÆØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÎ
 ¬ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÕÔÔÁÕÍÆØÕ
ÌÛÎÔ×ÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇÞÕØÎÍÂÙËÏ
ÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÏÑ¦àÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÖÜÝÎ ¬Ó¦ÒÒÕÔÛÇÇÌÂÙËÏÇÏÞÓÁÝÄÚÏÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÇÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖ»ÄÙÕ
ÙÑÄÖËßËÇØÞÏÑ¦ÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÞÇÓÎÒÄÓÁÞØÏÚÕ
ËÔ×ÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙËÔ¦ØÏÇÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ©
¦ÒÒÕÝÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝ¢ØÇÔÙÕß¦ÏÒËØÕß¦ÔÚËÑÇÒÄËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕßÖÜÝÛÇÂÚÇÔ
ßÖËØÈÕÒÂÔÇßÖÕÛÁÙËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝ
ÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÃÔÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÖÕßÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝÙÚÇËÖÏÚÕÑÏÇÑ¦
ÖËØÏÛ×ØÏÇÑÇÏ¦ØÇÙÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×Ô©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYNÕ§ÚË
ÑÇÒÄËÃÖËÖÜÝÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔßØÜà×-

Αύριο ÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÙÉ{i 0³iÙiÐ{Ì³i³ÑÉ¨{Ì³É¨ÉØÜÉ³ÐÓ¨É{ÉØo{Ñ³ÓoÖ¨×ÚiÙÑÉËÈÚÑT¨ioÊÉ{³{ØÉÐ¨{~ÓØ
³¨ÒÉÇÉØ${~Ð{~ËÑÑÜÈ³ÓØÉ{~ÒÇÈVÉËiØVØi 0ÐÒÜÜÚÑÑ×ÊÉ{Ñ{TÐÓØÌ³{¨³ËÚÉ³Ñ{ÑÙ{Ñ³i¨ÊÉ{ÑÐÉ³ÒKÜi³Ñ³ÑÉ{³Ì~{Ño{ÑÐÉoÑÜÖ³É¨T¨{~ÌÙ{Ò³iÐÑÑ¤Ì~ÌÉÈÉÑ¨T{~Ò

Μετά την αιφνίδια
υποχώρηση του πληθωρισμού, ορισμένοι
αναλυτές βάζουν στο
τραπέζι ακόμη και τη
μείωση των επιτοκίων.
ÔÎËßÔÄÎÙËÚÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ ¬
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÖÜÝÕÊÇÔËÏÙÓÄÝ
ÁÞËÏÒÃÍÕÁÜÝÖÕÒÆËÖÇÔÁÒÛËÏÙË
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÙÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇ ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÕÇÊÆÔÇÓÕÝÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÑÇÏÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓ¦ÒÒÕÔÛÇÜÛÂÙÕßÔÚÇÓÁÒÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÔÇ
ÞÕØÎÍÂÙÕßÔÊ¦ÔËÏÇÓËÖÏÕËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝÊÎÒÇÊÂÓËÇØÔÎÚÏÑÄ
ËÖÏÚÄÑÏÕÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ®ÙËÖØÄÙÛËÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÚÄÝÚÜÔ
ÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÍÏÇÚÎÔ

ÖÕØËÃÇÚÜÔÚÏÓ×ÔÎËÚÂÙÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÑÏÔÂÛÎÑË
ÙÚÕ ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÇÔÚÃÚÕß ÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÁÈÇÏÇÊËÔËÃÔÇÏÄÒÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÇ
ÇÔËØÍÃÇßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÕ 
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÖÕßËÃÔÇÏÚÕÞÇÓÎÒÄËÚÃÇÝ©ÓÜÝÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ËÖÏÓÁÔËÏÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÖØÄÙÌÇÚÇ
Î ¬ÑÇÏÇØÞÃàËÏÔÇËÖÎØË¦àËÏÚÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÒÃÓÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
Ê×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏ
ÇÙÑÂÙËÏÙÑÒÎØÂÑØÏÚÏÑÂÙÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝ ¬ÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÙÚÕÇØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÇÖÕÊÕÞÂÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÇÖÄÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÖÜÝ
ÊËÔÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÓÄÔÕÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÑÇÚÇÛÁÚËÝ©ÓÜÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝ¶ÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝßÖÕÉÂÌÏÕßÝÊÏÇÊÄÞÕßÝ
ÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝ
 ¬¶ËÃÖËÄÚÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ ¬ÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÐËÚÇÙÚÕÆÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÏ
ÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß

Η Αργεντινή βυθίζεται σε νέα οικονομική κρίση
«Είμαστε ÙËÞËÏØÄÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
®ÌØ¦ÙÎÇßÚÂÙßÔÕÉÃàËÏ
ÚÇÊËÏÔ¦ÚÜÔØÍËÔÚÏÔ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÊÏ¦ÉËßÙÎÚÜÔ
ÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÚÕßÝÇÖÄÁÔÇÔÖØÄËÊØÕÖÕßËÐËÒÁÍÎÚÕÓËÚÎÔ
ßÖÄÙÞËÙÎÔÇÓÎÊËÔÃÙËÏÚÎÌÚ×ÞËÏÇÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂ¬ÎÊÏÇÚÆÖÜÙËÕÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÎÝÁÔÜÙÎÝßÖÕÊÎÓÇÚÕÖÕÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂ
ÖËØÏÕÞÂÇ¡ÇÚ¦ÔÚàÇÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÕß
ÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÕÑÒ¦ÊÕÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕß¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏ
ÇÏÊËÔËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÚÕ
ÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÎÝÇ¡ÇÚ¦ÔÚàÇÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÖÜÝÇÖÄÚÕÑÇÏÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕß¡¦ÑØÏÁÞÕßÔÑÒËÃÙËÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÈÏÕÚËÞÔÃËÝßÖÕÊÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÓÄÔÕÔÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ØÕÈÒÁÖÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÇØÍ¦

Ολοένα και
περισσότεροι
Αργεντινοί
αντιμετωπίζουν
σήμερα τον κίνδυνο
της φτώχειας.
ÂÍØÂÍÕØÇÛÇÑÒËÃÙÕßÔÑÇÏÄÙËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏ
ØÄÑËÏÚÇÏÄÓÜÝÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßËßÎÓËØÕÆÙÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
 ÇÏÓËÚ¦ÂØÛËÕ¡¦ÑØÏ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËØÍ¦ÚËÝßÖÕÊÎÓÇÚÕÖÕÏÕÆÝ
ÇÒÒ¦ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÚÕßÝÓËÏ×ÙËÏÑÇÚ¦ ÑÇÏÚËÒÏÑ¦
ÁÑÒËÏÙËÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕßÖØÏÔ
ÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ ÇÏÈÁÈÇÏÇÇßÚ¦
ÙßÔÁÈÎÙÇÔËÖËÏÊÂÑÇÚÁØØËßÙËÎ
ËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÑÇÏÎÇÍÕØ¦ÚÎÝ
ØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÚÇÑÒÆÙÚÎÑËÇÖÄ
ÌÚÎÔ¦ÑÏÔËàÏÑ¦ÖÇÖÕÆÚÙÏÇÄÚÇÔ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡¦ÑØÏÇÔÇÑ¦ÒËÙË
ÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜ-

Ο πρόεδροςÒ~¨{ÙÉ~Ñ³Ò×É¨É
ÑÈÜ{ÊÉ{³iKÑ{~Ê³È¨É~Üo{~ÊÙÓÐÉÈiVÈÊ³ÑÉ¨{¨{ÐÌØ³iØ×³TÉ{ÑØ
ÍÁÝËÔÛÇÐËÞ¦ÙÜÖÕÚÁÄÚÏÕ
¡¦ÑØÏßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇËÐÇÒËÃÉËÏ
ÚÎÌÚ×ÞËÏÇ®ÚÕÔÃàËÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝ
ÁÓÖÕØÕÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕßÓËÖËØÏÙÙÂÖÏÑØÃÇÊÎÒ×ÔËÏÙÚÕßÝ-;
ÄÚÏÓ¦ÒÒÕÔÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÛÇÖËÛ¦ÔÕßÔÕÏÌÚÜÞÕÃËÌÄÙÕÔ

ÓÇÝÙÑÕÚ×ÔËÏÁÔÇÔÁÔÇÔ®©ÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔßÖÕÊÎÓÇÚÕÖÕÏ×ÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ
ÓÏÇÝÈÇÛÆÚÇÚÎÝÆÌËÙÎÝÖÕßÁÞËÏ
ÖÒÂÐËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÚÕß
¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÌÚÜÞÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÁÞËÏËÖÇÔÁÒÛËÏ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÖØÕÚÎÝËÑÒÕÍÂÝ¡¦ÑØÏÑÇÏÑßÓÇÏÔÄÚÇÔÙÚÕ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÃÞËÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ 
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÇÒÒ¦ÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÓÏÇÊØÇÓÇÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÕÊÂÍÎÙËÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÙÚÇÆÉÎËÔ×ÕÏÓÏÙÛÕÃ
ÖÇØÁÓËÏÔÇÔÞÇÓÎÒÕÃ
ÂÓËØÇ Õ ÈÇÙÏÑÄÝ ÓÏÙÛÄÝ
ÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÑÇÒÆÖÚËÏÓÄÒÏÝ
ÚÕ ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÚÜÔËÏÊ×Ô
ÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÇÔËÃÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ¬ÕÑÄÙÚÕÝàÜÂÝ¦ÒÒÜÙÚËÇßÐÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ

Politico κατά Βάιντμαν
Ο Γενς ΒάιντμανÊËÔËÃÔÇÏÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÍÏÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇ
ÎÔÃÇÚÎÝ ¬ÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÇÔÚÃÛËÚÕÝÓËÑ¦ÛËÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÁÖÇÏÐË
ÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÊÏ¦ÙÜÙÎÚÕßËßØ×ÞÜØÃÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙË
ËÑÚËÔÁÝÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß7VSP[PJV
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÑØÏÚÏÑÂÖÕßÇÙÑÕÆÙËÕ
¦ÏÔÚÓÇÔÙÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝ ¬ÄÚÇÔËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÓËÍ¦ÒÎ
ÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ ¬
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÔÎÍÁÚÎÖÕßÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÙÑËÌÚËÃËÑÚÄÝÚÎÝÖËÖÇÚÎÓÁÔÎÝÕÊÕÆÑÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÙËÓÏÇÑÇÚÇÏÍÃÊÇË¦Ô
ÞØËÏÇÙÚËÃ®ÍØ¦ÌËÏÕÕÒ¬ÁÏÒÕØÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß7VSP[PJV©¦ÏÔÚÓÇÔ
ÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÖØÕÙÄÔÚÇÄÓÜÝÛËÜØËÃ
ÖÜÝÓÕÔÇÊÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝ ¬
ËÃÔÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÚÏÓ×ÔÑÇÏ
ÄÞÏÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÊÏÇÊÄÞÕßÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝßØÜ-

ÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ¬
ÇÖÕÚËÒËÃÇÑÇÔÛ×ÊËÝÛÁÓÇÑÇÛ×Ý
ËÖÏÑØÇÚËÃÓËÍ¦ÒÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇßÖÄ
ÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÍÑßØÃÇ¬ÕËÍÞËÃØÎÓÇÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÓÄÔÕÔÚÕÔÔÁÕÑËÔÚØÏÑÄÚØÇÖËàÃÚÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÚÕßÝÔÁÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÑÇÏ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÑÑØËÓËÃËÖÃÙÎÝÕÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÕß
ÆÖÇÚÕßËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ©ÖÄÚËÕ
ÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÕßÔÁÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
 ¬ÌÁØËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÈ¦ØÕÝÇÌÕÆ
ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙËÁÔÇËßØÆÚËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÄÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÏÙÕØØÕÖÃËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÏÙÞßØÄÚËØÜÔÚÎÝßØ×ÖÎÝ¬ÇÞØÕÔÏÑ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÊËËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÛÎÚËÃÇÚÕß§ÚØ¦ÍÑÏÒÂÍËÏÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕ

Στο 1,25% μειώθηκαν
τα επιτόκια στην Αυστραλία
Η κεντρική ÚØ¦ÖËàÇÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÓËÃÜÙËÞÛËÝÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÕËÖÃÖËÊÕØËÑÄØ
 ÑÇÏ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝ
ÛÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝËÔ
ÓÁÙÜÇßÐÎÓÁÔÜÔÇÔÎÙßÞÏ×ÔÖËØÃ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕËÓÖÄØÏÕÞÛËÙÏÔÂÓËÃÜÙÎÚÕß
ÈÇÙÏÑÕÆËÖÏÚÕÑÃÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÚ¦
ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ËÊ×ÑÇÏÚØÃÇÞØÄÔÏÇËÔ×ÙÂÓËØÇ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊËÃÐÕßÔÖÜÝÎÇßÙÚØÇÒÏÇÔÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËÚÕÔ
ÇÙÛËÔÁÙÚËØÕØßÛÓÄÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝ©ßÙÚØÇÒÄÝÑËÔÚØÏÑÄÝ
ÚØÇÖËàÃÚÎÝ¢ÃÒÏÖÄÕßÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
ÖÜÝÎÓËÃÜÙÎÁÞËÏÜÝÙÚÄÞÕÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏÚÕÔ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÇÛËØ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕ
ÙÚÄÞÕ ÓË ÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÕ
ÚØÁÞÕÔËÖÃÖËÊÕÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÔÇ

ÇØÑËÃ¶ÄÚÏÇÖÒ×ÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËßÖÕÓÕÔËÚÏÑÕÃÒÒ¦ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÖÏÛÇÔÄÚÕÚØÁÞÕÔËÖÃÖËÊÕËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÔÇÓÎÔËÃÔÇÏËÖÇØÑÁÝËÊÕÓÁÔÕß
ÇßÚÕÆÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÕ
ÚØÇÖÁàÏ®ËÃÖËÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝ
ÇÍÕØ¦ÛËÜØËÃÖÜÝËÃÔÇÏÕÏ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÈÇÙÏÑÕÆËÖÏÚÕÑÃÕßÙÚÕ ÚÕÔ
ÕÆÒÏÕßÙÚØÇÒÃÇÊËÔÁÞËÏÈÏ×ÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÆÌËÙÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÇÒÒ¦
ÙÂÓËØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓË
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×Ô¦ÔÕÊÕÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÒÎÛÇØÍÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÏÞÇÓÎÒÄÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÇÖÕÚËÒËÃÓËÍ¦ÒÎÖÎÍÂÇÔÎÙßÞÃÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÊÏÄÚÏ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÖÕÒÆÞÇÓÎÒÕÆØßÛÓÕÆÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ×ÔÓÏÙÛ×ÔÑÇÏÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÜÔ
ÚÏÓ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔËÔ×ÙßÔËÏÙÌÁØËÏ
ÚÕ ÚÕß

Ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας πιέζει την τιμή του πετρελαίου
Οσο ενισχύονται ÕÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÖËØÃÖÏÛÇÔÂÝÆÌËÙÎÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÚÄÙÕßÖÕÞÜØÕÆÔÕÏ
ÚÏÓÁÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÙËÏÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÖÜÝÕ© ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÊØ¦ÙÎ
×ÙÚËÔÇÓÎÔßÖ¦ØÐËÏßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß 
ÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÎÚÏÓÂÚÕß
)YLU[ËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÇÔ¦
ÈÇØÁÒÏÑÇÛ×ÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÁÙÌÏÍÍËÚÕÔ
ÑÒÕÏÄÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÍÆØÜÇÖÄÚÕ
Ø¦Ô¬ÎÔ¬ØÃÚÎÎÚÏÓÂÚÕß)YLU[
ÈØÁÛÎÑËÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÈÇØÁÒÏ
ÁÞÕÔÚÇÝßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ ÇÖÄ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÖØÏÒÃÕßÑÇÛ×ÝÙÚÕ
ÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚÁØØËßÙÇÔÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÇÐÆÑÇÏ
ÃÔÇÝÍÏÇÚÕËÓÖÄØÏÕËÔ×ÕÏ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕ-

Στη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση μήνα
η τιμή του Brent έχει
υποχωρήσει κατά 20%.
Ó¦ÊÇÄÚÏÛÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÊÇÙÓÕÆÝÙË
ÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÕ¡ËÐÏÑÄ
ÓËÖØÄÙÞÎÓÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄàÂÚÎÓÇ©ÌÄÈÕÝÖËØÃËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÖÎØË¦àËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÛ×ÝËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÇÔÎÙßÞÃËÝÄÚÏÎàÂÚÎÙÎÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ËÌÁÚÕÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ9L\[LYZÕÃÚËØ ÃØÔÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÔÇÒßÚÂÝ
ÇÍÕØ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎÔ,JVUVTPZ[
0U[LSSPNLUJL<UP[¬ÇÖØÕÛËÙÓÏÇÑ¦ÙßÓÈÄÒÇÏÇ)YLU[ÍÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÚÕÔÕÆÒÏÕßÖÕÞÜØÕÆÙÇÔÞÛËÝÑÇÚ¦
 ËÔ×ÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÎÚÏÓÂËÃÞË

Οι διαβεβαιώσεις³iØ.ÑÈÙ{~ÊØå¨ÑKËÑØØ$( ÚÑÑÑÜÒKÉ{Ù¨Òi
³ÉÑÐiÈÒ¨ÂÉ{ÈÉ¨¨×¨ÒÉ³¨ÉÜÑËÈ³ÙÉÖ³É¨ÉÂÒÐi³È
¸ÆÙÉÉÑ¨~Öo{ÑÑ³i¨ËÂÈ³i³{ÐÊ³ÈKÑ¨ÉÜ{Ö

ßÖÕÞÜØÂÙËÏÓÁÞØÏÚÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÈÇØÁÒÏÍÏÇÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÓËØÏÑ×Ý
ÙÚÇ ÊÕÒ¦ØÏÇÈÇØÁÒÏÔÜØÃÝÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÊÏËÛÔËÃÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÖØÕÁÈÒËÖÇÔÖÜÝÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÚÕ ÓËØßÛÓÄßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄ
 ËÔ×ÖÒÁÕÔÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝ© ÃØÔÇÔ
ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÖÜÝÎ,0<ÇÔÇÛË×ØÎÙË
ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕ ÇÖËÏÒÂÚÜÔ
ßÉÎÒÄÚËØÜÔÊÇÙÓ×ÔØÃÞÔËÏÈÇØÏ¦
ÙÑÏ¦ÙÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ
ËÔÁØÍËÏÇÝÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÔ ÃÔÇ
¬ÕÔ¡¦ÏÕÕÏÇÆÐÎÙÇÔÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÕ 
ÇÖÄ ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÁÞËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏ
ÖÜÝÛÇÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÙÚÏÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÙËÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ

ÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÚÕÔÞØÄÔÕÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÕßÑÇÏÇÔÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ÓËÚÕÃÊÏÕÔÄÓÏÙÓÇÚÕËÑÃÔÕÚÄÚË
ÛÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙËÆÌËÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔÚÄÝËÔÔÁÇ
ÓÎÔ×ÔËÃÞËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÚÎËßÚÁØÇÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`ÚÎÔ ÃÔÇÚÇ
ÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÂÊÎÇÖÕÌËÆÍÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÔÁËÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇËÏÙÇÍÜÍÂ
ÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝ
ÖËØÇÏÚÁØÜßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÚÏÓ×Ô
ÑÇÛ×ÝÛÇßÖÕÞÜØËÃÎàÂÚÎÙÎÚÎÔ
ßØ×ÖÎÕÏÚÏÓÁÝÚÕßÛËØÓÏÑÕÆ¦ÔÛØÇÑÇßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÚÎËßÚÁØÇÙÚÕ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊÆÕËÚ×ÔÚÎÔÙÃÇÕÏÚÏÓÁÝ
ÚÕßßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß
ÖØÏÒÃÕßÚÕßÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÄÖÕßËÃÞÇÔÈØËÛËÃÚÕ
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Η κλιμάκωση του εμπορικού
πολέμου θα φέρει διεθνή ύφεση

Η iÜÉ~³¨~ËiiÑÑ{³ÉËÉËTÈi³³ÉTÜo{~³ÐiÐÒ³~Ñ{ÐÉËi
É¨oÑÇÐÓ³{ØÐÒÙÉØÈÑ¨ÐÜÌoiiØ

Αλλάζει η σύνθεση
των εργαζομένων
στη Volkswagen
Η Volkswagen, ÄÖÜÝÑÇÏÎÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏ¦ÚÎÝ;V`V[HÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇ
ØÕÓÖÄÚÙÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÕßÝËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÁÞÕÔÚÇÝ
Ê×ÙËÏÓÏÇÖØÄÍËßÙÎÚÕßÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄÓÁÒÒÕÔÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ!ÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËØÍÇÚ×ÔÇÖÄ
ØÕÓÖÄÚÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÔÁËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏËÖÇÔÇÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÚ¦ÙÎÇßÚÂßÖÂØÞËÂÊÎÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÚÎÝ
=VSRZ^HNLUÑÇÏÚ×ØÇËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝËÔÄÙÜÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÓËÚÇ
ËÖÏÓÁØÕßÝËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÓË-

Η Volkswagen απασχολεί σε παγκόσμια
κλίμακα 663.000
εργαζομένους.
ÚÇÈÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÙßÓÈÇÚÏÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÃÔÎÙÎÝÙÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇÓ¦ÐÏÇ
¡ÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÛÇÍÃÔÕßÔÖËØÏÑÕÖÁÝÙË
ÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÑÇÏÛÁÙËÏÝÍËÔÏÑ×ÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔËÔ×ÛÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ¦ÔÚÜÝÊËÔÛÇ
ËÖÏÒËÍËÃÎÓÁÛÕÊÕÝÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÚÎÝËÛËÒÕßÙÃÇÝËÐÄÊÕßÏÊÏÑÄÚËØÇÑÇÚÄÖÏÔÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÇ
ÏÙÞßØ¦ÙÜÓÇÚËÃÇÚÎÝ=VSRZ^HNLUÎ
ËØÍÕÊÕÙÃÇÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÁÜÝÑÇÏÚÕ ÔÓÁØËÏ
ÎÓËÃÜÙÎÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÛÇÒ¦ÈËÏÚÎÓÕØÌÂÖØÄÜØÎÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑÂÝËÒ¦ÚÚÜÙÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆËÖËÏÊÂÎËÚÇÏØËÃÇÑÇ-

ÚÇØÍËÃÓÕÔÚÁÒÇÑÇÏËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙËÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ¶ÄÖÜÝÎ
ÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎ¶ÕÏÕÖÕÃËÝÇÖÇÏÚÕÆÔÒÏÍÄÚËØÕßÝÞËÏØ×ÔÇÑÚËÝÙÚÇ
ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇËÙßÔÊßÇÙÓÄÑÇÏÓË
ÚÏÝÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖËØÏÑÕÖÁÝÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÎ=VSRZ^HNLUÇÖÕÙÑÕÖËÃ
ÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝ
ÑÇÚ¦ ÊÏÙËßØ×ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇÊÂÒÜÙËÕÍËÔÏÑÄÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝËÖÏÓÁØÕßÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
=VSRZ^HNLUªÇÒÌ¡ÖØÇÔÚÙÚÁÚËØ
ÁÒÕßÓËÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÒÂÌßÙÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÎËÚÇÏØËÃÇÍÏÇÚÎ
ÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÚØÄÖÕÈÏ×ÙÏÓÕ®ÚÄÔÏÙË
ÁÈÇÏÇÇßÚÂÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÇÔÎÙßÞËÃ
ÚÕßÝÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÖÕß
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËËÌÇØÓÕÍÁÝÄÖÜÝÎ
ÙßÔÕÊÂÍÎÙÎÑÇÏÎÙÆÔÊËÙÎÏÊÏÜÚ×ÔÕÊÎÍ×ÔÓËÖËÒ¦ÚËÝÑÒÕÔÃàËÏ
ÚÕÓÕÔÚÁÒÕÚÕßÏÊÏÄÑÚÎÚÕßÕÞÂÓÇÚÕÝÓÕÔ¦ÊÇ=>ÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÙÚÕÂÓÏÙßÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÕßÕÓÃÒÕßÙßÔÕÒÏÑ¦ÇÖÇÙÞÕÒËÃ
¦ÚÕÓÇËÖÃÙßÔÄÒÕßÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÏËÛÔ×Ý
©²ÁØÓÖËØÚ§ÚÃËÝÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÄÒÕßÚÕßÕÓÃÒÕßÑÇÏ
ÚÎÝ=>ËÏÊÏÑ¦ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÇ
ÇÖÕÙÆØËÏÓÎËÒÑßÙÚÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇ
=>ÚÁÒÕÝÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÖÇØ¦ÍËÏÚÕÖØ×ÚÕÖÒÂØÜÝÎÒËÑÚØÕÑÏÔÕÆÓËÔÕÇÓ¦ÐÏÚÎÝÇÖÄÚÎÙßÔÇÌÂÙËÏØ¦ÚÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔ0+ÖØÕÝÚÇ
ÚÁÒÎÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÙË
ÑÇÏÖÒÁÕÔËÑÊÕÞÁÝÚÕßÜÝÚÕ
ÛÁÒËÏÔÇÖÕßÒ¦ËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÇÓÏÍ×ÝÎÒËÑÚØÏÑ¦
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
BLOOMBERG

Οι μεγαλύτερες ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÞÛËÝÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÄÚÏÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÆÌËÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏËÔÚÄÝÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔËÔÔÁÇ
ÓÎÔ×ÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÃÔÇÝÑÇÏÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÕ¡ËÐÏÑÄ©ÏËÖÄÓËÔËÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ËÔÚÄÝÚÕßÕßÔÃÕßËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄ
ÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÖÕßÛÇÖ¦ØËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
©Ï ÇÔÇÒßÚÁÝ ÚÎÝ 4VYNHU
:[HUSL`ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÞÛËÝ
ÍÏÇÆÌËÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÔÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÕß
ÑÇÏËÖÏÈ¦ÒËÏÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÐÎÓÁÔÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÇÔ
Î ÃÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÓËÚÕÃÊÏÕÔÄÓÏÙÓÇØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÙÚÕ ÇÖÄ 
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÆÌËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß  ÇÚ¦ÚÎÔ.VSKTHU
:HJOZÊËÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕ 
ÇÖÄ ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÕÏÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÒÎÌÛËÃÙÚÕßÝÇßÐÎÓÁÔÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝ¡ÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÇÔ¦ÍÑÇàËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ØÄÙÌÇÚËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓË
ËÖËÔÊßÚÁÝËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÕÏÇÍÕØÁÝßÖÕÚÏÓÕÆÔÚÎÔ
ËÖÃÖÚÜÙÎÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔÙÚÕ
ËÓÖÄØÏÕ®ÇÔÇÌÁØËÏÙËÁÑÛËÙÎÕ
¬ÙËÚ¦ÔÞÃÍÏÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`
ËÔÏÑÄÚËØÇÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÁÞÕßÔ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÖÜÝÎÊÏÇÓ¦ÞÎÙÚÕ
ËÓÖÄØÏÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÇØÇÚÇÛËÃÇÒÒ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÖÇØÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÊßÔÎÚÏÑÂÚÎÝËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÎÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ ÇÏÎ174VYNHU
ÖØÕÈÒÁÖËÏÖÒÁÕÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÇÑÄÓÎÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÚÇÕÖÕÃÇÞÛËÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÓÁÞØÏÚÕ ÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÃÑÕÙÏÓÎÔ×ÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÖËØÃËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖÏÛÇÔÄÔÇßÖÕÞÜØÂ-

EPA

Εντός των επόμενων 9 μηνών, προειδοποιούν JP Morgan και Goldman Sachs

Κατά ³iX>->Rv©VÓTÈÑÈÂiÚÉË³®ÆVÑÌmÆ¨ioÈÐÓØV{{ÚÑÌ³i³ÉØÑÑÈÂÊÈ{
(å³ÈØÙÑÐÖØ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÉ{ÑooÓØÑÌ³iËÑVÖÈØ´ÆÆÙ{ÙÜÑ¨ËVÈÙÉÓTÈÑ~ÌÐiÉ¨{Üi×ÚÉË³ÈØÑÈÂiÐÓÈØÙÑÐÖØ{Ñ³Ó³{ÑÉÂÓÜ{Âi{ÚÑÌ³Ñ³ÑÚÑÑÒo~ÑÇÉ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÐÙ{Ñ~Ê³¨ÒÉÇÑÑÐÉ{É{³ÑÉ{³Ì~{ÑÙÑÉ{ÐÖV³ÉÑÉ{TÖÉ{³i{~ÐËÑ

Οι πιθανότητες
ύφεσης
στην αμερικανική
οικονομία έχουν
αυξηθεί στο 40%,
εκτιμά η JP Morgan.
ÙËÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÚ¦ÙÎÍÏÇÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ
ÚÕßÁÚÕßÝ®ÇÔÁÌËØËÙËÙÎÓËÃÜÓÇ
Õ¡ÖØÕßÝ ¦ÙÓÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ174VYNHU
ßÔÇÍËØÓÄÙÂÓÇÔÇÔÞÛËÝÑÇÏÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÖÒÁÕÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×Ô
ÙÚÕ ÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ
ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÖÄÚÕ¡ËÐÏÑÄÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ

ÚØ¦ÖËàÇÖØÕÈÒÁÖËÏËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÙÚÕ 
ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÄÈÒËÉÎ.VSKTHU:HJOZ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔ ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÕÏÔÇÇßÐÂÙÕßÔ
ÙÚÕ ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÕ¡ËÐÏÑÄ ÇÚ¦ÚÎÔ174VYNHU
ÎàÎÓÃÇÖÕßÛÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÕÏ
ÊÇÙÓÕÃÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÕ
¡ËÐÏÑÄÛÇËÃÔÇÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ
ÊÏÄÚÏÛÇÖÒÂÐËÏÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ ÇÏÍÃÔËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÎ

Συνέπειες στην κατανάλωση
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇ®
ÍØ¦ÌÕßÔ ÕÏ ÇÔÇÒßÚÁÝ ÚÎÝ 17
4VYNHUËÃÔÇÏÖÜÝÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÛÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËËÖÏÌÆÒÇÐÎÄÙÕÔÇÌÕØ¦

ÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ®ßÐÎÓÁÔÕÑÃÔÊßÔÕÍÏÇ
ÆÌËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄÚÎ-LK
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊËÑÇËÚ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÚØÃÓÎÔÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÇØÔÎÚÏÑÂÓËÚÕÊËÑÇËÚÁÝÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ ÑÇÏÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÙÚÕ ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇ
ÚÏÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔ©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÊËÃÑÚÎÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÕÙÎÓ¦ÊÏËÖËØÞÄÓËÔÎÝ
ÆÌËÙÎÝÑÇÏÚÕÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÙÂÓÇÖÕßÙÚÁÒÔËÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ÚÕÏÙÞßØÄÚËØÕÇÖÄÚÕ

Στο στόχαστρο των εποπτικών αρχών οι τεχνολογικοί κολοσσοί
Στο μικροσκόπιο ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÛÇÈØËÛÕÆÔÕÏ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÚÎÝÃÒÏÑÕÔ
¦ÒËá(WWSL.VVNSL(THaVUÑÇÏ
-HJLIVVR×ÙÚËÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃË¦Ô
ÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÕßÝÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔËÝ
ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ßÚÂÎ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕß
ÁØËßÔÇßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÚÕÇÓËØÏ-

Απώλειες 133 δισ.
δολ. για τις μετοχές
τωνApple, Google,
Amazon και Facebook,
τη Δευτέρα.
ÑÇÔÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÛÇÚÎØÂÙÕßÔÙÑÒÎØÄÚËØÎÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕßÝÏÙÞßØÕÆÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ËËÐÕÔßÞÏÙÚÏÑÂÁØËßÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÜÔÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÖÁÑÚÎÙËÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔËÐÁÚÇÙÎÚÎÝ(WWSLÑÇÏÚÎÝ.VVNSLÛßÍÇÚØÏÑÂÝÚÎÝ(SWOHIL[ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ

Î©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÖÏÚØÕÖÂÓÖÕØÃÕßÚÜÔ-;*ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÜÔ(THaVUÑÇÏ-HJLIVVR
ÇØÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÐËÑ¦ÛÇØÕÚÕÇÑØÏÈÁÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÇßÚÂÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙËàÎÚÂÓÇÚÇÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÁÔÇÛÁÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÏÝ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÎÁØËßÔÇÛÇÊÏËÔËØÍÂÙËÏÎËÖÏÚØÕÖÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÓËÚÇÐÆÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÚÏÝÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÁÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÚÜÔÑßØÃÇØÞÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô®ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇËÐÇÑØÏÈ×ÙËÏ
ÇÔËÖÇØÑÕÆÔÕÏÏÙÞÆÕÔÚËÝÔÄÓÕÏ
ØÕÑÆÖÚÕßÔÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÝÄÚÏÓÏÇÞÕÆÌÚÇËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔÁØÛËÏÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ
ÁÒËÍÞÕÙËÈÇÙÏÑÁÝÇØÚÎØÃËÝÙÚÕ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÙÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÏÙÚÏÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝ®ßÖÕÙÚÂØÏÐËÕÑ¬àÁØÇÒÔÚ
§¦ÔÚÒËØÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ
ËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÝÚ¦ÙÎÝÍÏÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÏÙÞÆÕÝËÃÔÇÏ
àÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÔÇËØËßÔÂÙÕß-

ÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚËØ¦ÙÚÏÇÖÃËÙÎÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔ
ÓËÚÕÞ×ÔÚÎËßÚÁØÇ¡ËÚ¦ÚÎÊÏÇØØÕÂÚÎÝËÃÊÎÙÎÝÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙË
ÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÓËÚÕÞÁÝÚÜÔ(THaVU.VVNSLÑÇÏ
(WWSLÇÔÁÑÇÓÖÚÇÔÞÛËÝÇØÍ¦ÚÕ
ÇÖÄÍËßÓÇÇÖÄ ÁÜÝ 
ËÔ×ÚÎÝ-HJLIVVRßÖÕÞÜØÕÆÙËÑÇÚ¦ 

Παλαιότερες κατηγορίες

Σε εξονυχιστική Ó¨ÉÈÑ¨Ì~É{³Ñ{Ñ¨T¨ÊÉ{³ÈÈ¨oÉËÛ{~Ñ{ÖiØ³ (åV³ËÑÓ~³iÉÑ¨ÐÙ{Ì³i³Ño{Ñ³iÉÂÓ³Ñi³iØÝ_~Ñ{
³iØn_VÚÈoÑ³¨{~ÊØ³iØÝv>H_²
ÓËÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ®

ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÑ§¦ÔÚÒËØÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÚÜÔ
ÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔËÏÝÈ¦ÛÕÝÚÏÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÚÜÔÍÏÍÇÔÚÏÇÃÜÔÚË-

ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎ(WWSLÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÇÖÄÚÎ:WV[PM`ËÚÇÏØËÃÇ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÓÕßÙÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÄÚÏËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÖÕßÇÙÑËÃÙÚÎÔÇÍÕØ¦ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÖÇØÄÞÕßÝËÌÇØÓÕÍ×Ô
ÍÏÇÚÕÑÏÔÎÚÄÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÓË
ÇßÚÂ¬ÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇËÐËÚ¦àËÏÂÊÎ
ÎØßÛÓÏÙÚÏÑÂÇØÞÂÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
©ÆÚËÄÓÜÝÎ.VVNSLÛÇÈØËÛËÃ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ
ÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÇØÞ×ÔËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÖÒÎØ×ÙËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÖØÄÙÚÏÓÇÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÓËÚÕ

ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÚÕß¡ÇØÚÃÕßÔÇÇÍÍÃàËÏÚÕÊÏÙÊÕÒ
ËÇÓÁÚØÎÚÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎMHRL
UL^Z®ÁÞËÏËÓÖÒÇÑËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ Î -HJLIVVR ÓÎÚØÏÑÂ ÚÜÔ
0UZ[HNYHTÑÇÏ>OH[Z(WWÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÞØÂÙÚËÝÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎØËßÔÇÚÎÝ-;*ÍÏÇÚÎ
-HJLIVVRÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÞØÂÙÎÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÞØÎÙÚ×Ô
ÁÞËÏÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇ
ÇÔÇÓÁÔËÏÖØÄÙÚÏÓÕÁÜÝÑÇÏÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÄÖÜÝËÃÞËÍÔÜÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔÖØÃÒÏÕ
(THaVUÁÞËÏÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃ
ÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÍÏÇÙÚØÇÍÍÇÒÏÙÓÄ
ÚÜÔÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÒÏÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔ
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ÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝ
ÑÇÏÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔ
(THaVUÑÇÏÖØÕáÄÔÚÇÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝØÑËÚ¦ÓÁÒÎ
ÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÁÞÕßÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÄÚÏÕÏÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÚÎÝ(THaVUÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÖÕÒÒÁÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÙËÑÒËÃÙÏÓÕ
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Πωλούνται τα πρώτα 3.000
ακίνητα από «κόκκινα» δάνεια

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα διατεθούν στην αγορά από τις τράπεζες
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επειτα από διεργασίες αρκετών μηνών,
τα πρώτα 3.000 ακίνητα που έχουν
προκύψει μέσω της διαδικασίας της
πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να διατεθούν στην
αγορά κατά τη διάρκεια των προσεχών
εβδομάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες
φορέων της αγοράς ακινήτων, αυτή
την περίοδο ετοιμάζονται τουλάχιστον
πέντε μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά το
καθένα, με τον συνολικό αριθμό να
υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 2.200
ακίνητα.Επιπλέον, όπως είναι γνωστό,
αυτή την περίοδο «τρέχει» και ο διαγωνισμός για την πώληση του πακέτου
ακινήτων της Eurobank με την επωνυμία Star. Σε αυτό περιλαμβάνονται
674 ακίνητα, κυρίως διαμερίσματα,
με την αξία τους να εκτιμάται σε περίπου 28 εκατ. ευρώ. Παράλληλα,
έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές και για την πώληση του χαρτοφυλακίου Opus, επίσης της Eurobank, το οποίο απαρτίζεται από 280
επαγγελματικά ακίνητα (π.χ. γραφεία,
εμπορικά καταστήματα κ.λπ.), αξίας
της τάξεως των 90 εκατ. ευρώ. Επομένως, το συνολικό άθροισμα ξεπερνάει τα 3.000 ακίνητα.

Η διαδικασία

Επιχειρείται η επιτάχυνση του ρυθμού πώλησης, λόγω της ταχύτητας με την οποία εισρέουν πλέον ακίνητα στους ισολογισμούς
των τραπεζών, απόρροια του μεγάλου ποσοστού ανακτηθέντων ακινήτων μέσω της διαδικασίας των πλειστηριασμών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος διάθεσης, καθώς δεν προβλέπεται
να πωληθούν μαζικά όλα τα ακίνητα
ταυτόχρονα. Ειδικότερα, η κάθε τράπεζα αναμένεται να αναθέσει είτε σε
εξωτερικούς συνεργάτες είτε σε εσωτερικές υπηρεσίες π.χ. πακέτα αποτελούμενα από 200, 300 ή 500 ακίνητα
τη φορά. Στη συνέχεια, οι εταιρείες
που θα κληθούν να διαχειριστούν την
πώληση των πακέτων αυτών προχωρούν σε επιμέρους ομαδοποιήσεις,
π.χ. ανάλογα με την αξία ή με τα χαρακτηριστικά. Ετσι, ακίνητα αξίας
άνω των 3-4 εκατ. ευρώ θα πωληθούν
με τη διαδικασία του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Αλλα ακίνητα,
που δεν είναι εύκολο να συνενωθούν
με άλλα, θα διατίθενται μεμονωμένα,
μέσω ανάθεσης σε μεσιτικά και δικηγορικά γραφεία, ενώ άλλα θα πωλούνται με βάση τον χαρακτήρα τους,

π.χ. διαμερίσματα κατάλληλα για εκμετάλλευση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων σε διάφορα σημεία της χώρας.
Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου,
είναι σαφές ότι επιχειρείται η επιτάχυνση του ρυθμού πώλησης, δεδομένης και της ταχύτητας με την οποία
εισρέουν πλέον ακίνητα στους ισολογισμούς των τραπεζών, απόρροια
του μεγάλου ποσοστού ανακτηθέντων
ακινήτων μέσω της διαδικασίας των
πλειστηριασμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε ποσοστό που ξεπερνάει
το 80%, τα ακίνητα που πωλούνται
μέσω πλειστηριασμού, εντέλει, καταλήγουν στα χέρια της τράπεζας.
Αφού ρυθμιστούν οι απαιτούμενες
πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες, μια πολυδάπανη και χρονοβόρος
διαδικασία, σταδιακά αυτά τα ακίνητα








Τα ακίνητα δεν θα πωληθούν μαζικά, αλλά σταδιακά, σε πακέτα, ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά τους.
ομαδοποιούνται με βάση τα επιμέρους
χαρακτηριστικά τους και άλλες παραμέτρους και πλέον οδεύουν προς
πώληση στην αγορά.

Η «τακτοποίηση»
Οπως τονίζει στην «Κ» ο κ. Γιώργος
Μούντης, διευθύνων εταίρος της εξειδικευμένης εταιρείας διαχείρισης
«κόκκινων» δανείων Delfi Partners,
η «τακτοποίηση» των ακινήτων αποτελεί μεγάλο άχθος για τις τράπεζες

ΑΡΘΡΟ

και τα funds που έχουν αποκτήσει
χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων
με εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Υπενθυμίζεται ότι για την πώληση ενός
ακινήτου χρειάζεται πληθώρα πιστοποιητικών και εγγράφων, που συχνά
απαιτούν αρκετό χρόνο, αλλά και χρήμα. Οταν αυτό αφορά εκατοντάδες ή
και χιλιάδες ακίνητα για κάθε τράπεζα,
το κόστος είναι μεγάλο. Στο πλαίσιο
αυτό, στελέχη του κλάδου επισημαίνουν την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα επιτρέπει στις τράπεζες να πωλούν τα ακίνητα αυτά χωρίς τα σχετικά πιστοποιητικά, με ταυτόχρονη υποχρέωση του νέου ιδιοκτήτη να εκδώσει ο ίδιος τα απαιτούμενα έγγραφα. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να συμφωνείται κι ένα χαμηλότερο τίμημα πώλησης, ώστε να διευκολύνεται η όλη διαδικασία.

«Απογειώνονται»
οι τιμές πώλησης
γραφείων και
καταστημάτων
Αύξηση της τάξεως του 9% κατέγραψαν το 2018 οι
τιμές πώλησης κτιρίων γραφείων στην Αθήνα, απόρροια του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τέτοιου είδους ακίνητα και της έλλειψης νέων αναπτύξεων.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, σε πανελλαδικό επίπεδο,
οι αξίες των γραφείων ενισχύθηκαν κατά 7% σε
ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 1,7% το 2017.
Στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη άνοδος ήταν της τάξεως του 5,4% και στην υπόλοιπη Ελλάδα του 5,1%.
Ειδικότερα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους προέκυψε άνοδος σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 2,9%
και μάλιστα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο. Στην
Αθήνα, η αντίστοιχη





αύξηση άγγιξε το 
4,6%, στη ΘεσσαλοΤο μεγαλύτερο εννίκη το 3,7% και στην
υπόλοιπη Ελλάδα το διαφέρον εκδηλώ0,7%.
Σε ό,τι αφορά τα νεται στην Αθήνα,
ενοίκια των γραφεί- γεγονός που ενιων, η ετήσια αύξηση
για το σύνολο του σχύει τις αξίες.
2018 ανήλθε σε 1,8%
πανελλαδικά. Στην Αθήνα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός
ανόδου των τιμών ενοικίασης γραφειακών χώρων
διαμορφώθηκε επίσης σε 1,8%, ενώ στην υπόλοιπη
Ελλάδα σε 2,6%. Στον αντίποδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης καταγράφηκε μικρή μείωση των ενοικίων
γραφείων κατά 0,3%.
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, οι τιμές
πώλησης σημείωσαν ετήσια αύξηση κατά 4,3% σε
σχέση με το 2017 σε πανελλαδικό επίπεδο, έναντι
αύξησης κατά 1,7% το 2017.
Ειδικότερα, στην Αθήνα, η άνοδος των τιμών πώλησης διαμορφώθηκε σε 7,4%, έναντι μικρών αυξήσεων της τάξεως του 0,3% στη Θεσσαλονίκη και
του 0,8% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, οι τιμές
ενοικίασης καταστημάτων στο σύνολο της χώρας
υποχώρησαν κατά 0,5% (με βάση τουλάχιστον τα
προσωρινά στοιχεία). Στην Αθήνα, η μείωση άγγιξε
το 0,2%, στη Θεσσαλονίκη το 1,9% και στην υπόλοιπη
Ελλάδα το 0,5%.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 2018, οι
εισηγμένες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ)
διπλασίασαν τον όγκο των κεφαλαίων που διέθεσαν
για την απόκτηση ακινήτων εισοδήματος, όπως κτίρια
γραφείων, καταστήματα, ή ακόμα και ξενοδοχεία.
Συγκεκριμένα, προχώρησαν σε επενδύσεις που
προσέγγισαν τα 500 εκατ. ευρώ, έναντι 247 εκατ.
ευρώ το 2017. Μάλιστα, όπως σημειώνουν στελέχη
της αγοράς ακινήτων, το ποσό που επένδυσαν οι
ΑΕΕΑΠ πέρυσι θα μπορούσε να ήταν ακόμα υψηλότερο, αν είχαν διατεθεί ακόμα περισσότερα ακίνητα
προς πώληση.
Εν ολίγοις, αν η προσφορά ήταν μεγαλύτερη, οι
επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ θα ήταν ακόμα υψηλότερες.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Λονδρέζικη θέα 360 μοιρών
Δεν είμαστε μόνο εμείς στη Λευκωσία
που έχουμε θέα three- sixty. Το «talk
of the town» τις τελευταίες ώρες
στο Λονδίνο δεν είναι ούτε το Brexit,
ούτε ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Ούτε λίγο, ούτε πολύ το
πήραν απόφαση σχεδόν όλοι ότι «η
κκελλέ τους είναι μέσ’ τη βούρκα»… Το «talk of the town» είναι
η είδηση ότι πρόκειται να κατασκευαστεί μια πισίνα στην οροφή
ενός κτηρίου κάπου στο κέντρο του
Λονδίνου με θέα 360 μοιρών. Τώρα
θα μου πείτε, «σιγά τα αβγά (!) και
τι έγινε δηλαδή;». Όλα ξεκίνησαν
με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας
«The Sun», το οποίο σε χρόνο ρεκόρ
έγινε viral και αναδημοσιεύθηκε
σε όλο τον κόσμο. Και θα συμφωνούσα μαζί σας με το «σιγά τα αβγά»,
αν η πισίνα αυτή δεν είχε σημαντικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις που την καθιστούν καινοτόμα στην κατηγορία
αυτή.Το κτήριο αφορά σε ουρανοξύστη, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί – άρα δεν είναι υφιστάμενος. Η τοποθεσία του είναι
ακόμη μυστική, αλλά ανακοινώθηκε
πως, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει
να ανεγείρεται εντός του 2020. Η
πισίνα θα βρίσκεται σε ύψος 220 μ.
πάνω από το έδαφος.
Οι σχεδιαστές της πισίνας, οι
Compass Pools, νιώθουν αρκετά
περήφανοι, καθώς είναι η πρώτη








Οι λουόμενοι θα είναι
ορατοί τόσο από εξωτερικά του κτηρίου, αλλά
και από το λόμπι 220 μ.
πιο κάτω! Εννοείται ότι
και οι λουόμενοι θα
έχουν παρόμοια ικανότητα να βλέπουν προς
τα κάτω και περιμετρικά
όταν είναι βυθισμένοι
στο νερό!
πισίνα παγκοσμίως σε ουρανοξύστη
που διαθέτει θέα 360 μοιρών. Και
είναι ίσως η πρώτη φορά που μια
τέτοια πισίνα δεν αποτέλεσε σκέψη
εκ των υστέρων, αλλά πρωταγωνιστεί στον σχεδιασμό ολόκληρου
του κτηρίου. Σχεδιάστηκε η πισίνα
και μετά προχώρησαν με το να τοποθετήσουν το υπόλοιπο κτήριο
από κάτω.
Ας δούμε τώρα κάποια επιμέρους
στοιχεία της, που την καθιστούν
μοναδική του είδους της. Πρώτα
έχουμε το δεδομένο πως τα περιμετρικά της τοιχώματα, αλλά και
το δάπεδό της –που συνολικά θα

Οι σχεδιαστές της πισίνας, οι Compass Pools, νιώθουν αρκετά περήφανοι, καθώς είναι η πρώτη πισίνα παγκοσμίως σε

ουρανοξύστη που διαθέτει θέα 360 μοιρών.
κρατούν 600.000 λίτρα νερού– θα
είναι από ειδικό, διαφανές υλικό.
Δηλαδή, οι λουόμενοι θα είναι ορατοί
τόσο από εξωτερικά του κτηρίου,
αλλά και από το λόμπι 220 μ. πιο
κάτω! Εννοείται ότι και οι λουόμενοι
θα έχουν παρόμοια ικανότητα να
βλέπουν προς τα κάτω και περιμετρικά, όταν είναι βυθισμένοι στο
νερό!

Κάπου εδώ άρχισαν και τα σχόλια
χρηστών των σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης: «καλά ρε παίχτες, με
υπερχείλιση 360 μοιρών, πώς θα
μπαίνουν και πώς θα βγαίνουν οι
λουόμενοι…, με ελικόπτερο;»
Η απάντηση ήρθε από τον τεχνικό διευθυντή της εταιρείας σχεδιαστών, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες του μηχανισμού. Επειδή

δεν ήθελαν με τίποτε να χαλάσουν
την απρόσκοπτη θέα που προσφέρει
η υπερχείλιση 360 μοιρών από αυτό
το ύψος, δεν ήθελαν να τοποθετήσουν σκάλα ή σκάλες που να προσφέρουν πρόσβαση. Γι’ αυτό σκέφτηκαν να δουλέψουν γύρω από
ένα σύστημα που βασίζεται στην
πρακτική που εφαρμόζεται στα υποβρύχια σε συνδυασμό με μια σκάλα

σε σχήμα σπιράλ, η οποία θα έχει
την ιδιότητα να αναδύεται και να
καταδύεται περιστροφικά αναλόγως
των αναγκών των λουόμενων! Όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε, «η όλη εμπειρία θα έχει μια δόση από Τζέημς
Μποντ… χωρίς όμως να υπάρχει
κίνδυνος να χυθούν 600.000 λίτρα
νερού εντός του κτηρίου…!».
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα
πρόταση, η οποία ανεβάζει τον πήχη
της τοποθέτησης μιας πισίνας σε
οροφή ενός κτηρίου. Μπορεί να
ακούγεται ευκολάκι για κάποιους,
αλλά φαντάζομαι τι απαιτήσεις της
μηχανικής επιστήμης χρειάζονται
για να στηθεί ένα τέτοιο ψηλό κτήριο, όπου οι μετακινήσεις όγκων
νερού στην κορυφή του και μάλιστα
από διαφανές υλικό, δεν θα επηρεάζουν τη στατική του επάρκεια,
όπως αυτή δεν θα επηρεάζεται και
από μετακινήσεις του όλου φέροντα
οργανισμού λόγω αέριων μαζών
που θα το καταπονούν, αλλά και
από μετακινήσεις του υπεδάφους.
Μπορεί το Λονδίνο να μην έχει σεισμούς, αλλά έχει υπόγειο μετρό.
Που με κάνει να διερωτώμαι τώρα, είμαστε εντάξει με τις πισίνες
που τοποθετούνται σε διάφορα επίπεδα πάνω στα πολυώροφα μας;

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.

ΚΥ Ρ ΙΑ Κ Η 9 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2 0 19

Ενας κόσμος γεμάτος διλήμματα
Η «Κ» συνάντησε τους συντελεστές του «What/If», της νέας σειράς του Netflix που εξετάζει τα σύγχρονα όρια της ηθικής

Του απεσταλμένου μας
στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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ÃÙÇ¬àÁÏÔÃÈÇáÑÇÏÕÕÔ¡ÖÒÁÏÑ¬àÁÔËØêÇßÚÄÝÖØ×ÎÔÇÛÒÎÚÂÝ
ÚÕßÓÖÁÏàÓÖÕÒÑÇÏËÑÖÇÏÊËßÄÓËÔÕÝ
ÖßØÕÙÈÁÙÚÎÝËÔ×ËÑËÃÔÎÒÇÓÖØÂ
ËÖÏÙÚÂÓÜÔÖÕßÄÓÜÝÇÊßÔÇÚËÃÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÎÝ

«Ζητώ από τους θεατές
να εξετάσουν τη δική τους
ηθική στάση απέναντι
σε όσα τους απασχολούν»,
λέει ο δημιουργός
της σειράς, Μάικ Κέλι.

«Η Αν είναι ÓÑØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØÑÈÊÚ{³ØÛÉÓTÂÑÑÑËÂÉ{³Ó³{¨ÌÜ~Ñ{ÐÈ×Òi~ÉÈÑ¨Ñ³{~ÌÑÉÂÉ¨ÉÈÊÑÈ³Ê³i{ÙÓÑ³É{Üo~Ñ{³ÈÉÉ{³ÈØuVÜÓÉ{i,ÉÓ=ÉÜKÓo~É¨

Ö¦ÔÜÙÚÕÔÑÇØÑÃÔÕ ¦ÖÕßËÑËÃ
ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÓÖÇÃÔËÏÎËÒÈÁÍÑËØ
ÌÕØ×ÔÚÇÝÚÕÖØÕÙÜÖËÃÕÚÎÝÔ
¡ÕÔÚÍÑÄÓËØÏÓÏÇÝÓßÙÚÎØÏ×ÊÕßÝ
ÄÙÕÑÇÏÇÊÃÙÚÇÑÚÎÝËÖËÔÊÆÚØÏÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÙÌËØÛËÃÔÇÒÆÙËÏ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÓÏÇÔÆÞÚÇ
ÓËÚÕÔÕÔÆØÜÚÕßÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÇÑÄÓÇÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÞÇØÇÑÚÂØËÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÏËÑËÃÔÕÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÇ

Οι επιρροές
ÖÕÌ¦ÙÏÙÇÖÜÝÛÁÒÜÔÇÍÃÔÜÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÄÚÇÔËÃÊÇÚÕÔ
¸ØÜÚ¦ØÎ¹ÚÕß¡¦ÏÑ§ÃÑÕÒÝÃÞÇ
Ö¦ÛËÏËÓÓÕÔÂÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÎÝÔ¡Ö¦ÔÑØÕÌÚÑÇÏÖ¦ÔÚÇÇÔÇØÜÚÏÄÓÕßÔÖ×ÝÛÇËÃÞËÑÇÚÇÒÂÐËÏ
ÇßÚÂÎÍßÔÇÃÑÇÇÔÇÔÚÃÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÚÕÔÊßÔÇÓÏÙÓÄÑÇÏÚÇÑÃÔÎÚØ¦ÚÎÝÙÚÕÇÒÑÕÄÒÑÇÏÚÎÔÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙË
ÍÏÇÔÇÞÚÃÙËÏÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÎÝÑÇÏÔÇÙÚÇÛËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÊËÆÚËØÎËÖÏØØÕÂËÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÎ¸ÔÂÛÏÑÎÖØÄÚÇÙÎ¹
ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÛØÃÒËØËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ
¸-H[HS([[YHJ[PVU¹¸ÇÙÏÑÄÁÔÙÚÏÑÚÕ¹ÚÇÕÖÕÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÙÂÓËØÇÔÇËÃÔÇÏÒÃÍÕËÑÚÄÝÓÄÊÇÝ ÇÏ
ÈÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÄÙÇÁÍÏÔÇÔ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÕßÄÒ
ÚØÏÚÑËÃÄÖÕßÚÕÒËÍÄÓËÔÕ 
ÑÇÚÁÙÚØËÉËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÖÂØË¦ÌËÙÎ
ÇÓÇØÚÏ×Ô©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÖ¦ÔÚØËÉÇÓËÚÕÔ¸ ÄÓÎ¡ÄÔÚË ØÃÙÚÕ¹
ÖÕßËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎÏÙÚÕØÃÇËÑÊÃÑÎÙÎÝÑÇÏÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÚÇ
ÙÚØÁÉÜÙÚÕÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄêÔÇ
àÎÚÂÙÜÚËÒÏÑ¦ÇÖÄÚÕßÝÛËÇÚÁÝ
ÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÎÛÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÄÙÇÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÑÇÏÎàÜÂÌÁØÔËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝ®ËÐÎÍËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ

Το «What/If» ÉËÑ{ÉÐ×ÑØÉi¨ÉÑÐÓÑÌ³itåÊÚ{~i¨Ì³Ñiu´³Èå³¨{Ñ{VÑÜÜÒ~Ñ{³i¨{~Ì³i³Ñ³iØåÒ~¨×³ViËÑÑÓ~ÑÚÉoÊ³ÉÈÉ³ÙiÐ{È¨oÌ³iØÉ{¨ÒØ
È¦ÙËÏÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÚÎÝ¡¦ÏÑ ÁÒÏ
¬Õ>OH[0M®ÁÞËÏÄÔÚÜÝÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÖßØÂÔÇÚÕßÚÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇ
¡ÏÑØ¦ÂÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÂÒÏÍÄÚËØÕÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÙßÔËÞ×Ý
ËÑËÃÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÚÄÙÕÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÄÙÕÑÇÏÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÞËÏÑßØÃÜÝÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕÖÄÙÕ
ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝËÃÔÇÏÑÇÔËÃÝÔÇÇÒÒÕÏ×ÙËÏÚÎÔÎÛÏÑÂÚÕß¬ÕÈÒÁÖËÏÝÔÇ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙßÞÔ¦ËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÙÙÓËØÏÑÂÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÑßÔÎÍÕÆÔÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÓËÑ¦ÛË
ÑÄÙÚÕÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÒ¦ÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÚÕÔ¸ÙÆÔÚÕÓÕ¹ÊØÄÓÕ®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦Î¬àÁÏÔÃÈÇáÎÕÖÕÃÇÊËÃÞÔËÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÎÖÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÙÚÎÙËÏØ¦
ÁÔÔÕÏÇÚÎÝÎÛÏÑÂÝÖ¦ÔÚÜÝÖÕß
ÄÔÚÜÝÖÇÃàËÏÓËÍ¦ÒÕØÄÒÕÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÇ ¦ÖÕÏËÝ
ÌÕØÁÝÈÒÁÖÕßÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÎÛÏÑÂ®ÔÇÙÚÁÑËÚÇÏ

ËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÓÏÇÝËØÜÚÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÂÓÏÇÝÚÕÒÓÎØÂÝÏÊÁÇÝ
©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝ
ÑÒËÏÊÃÈÁÈÇÏÇÄÖÜÝËÃÖÇÓËËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÝÚÎÝÔ¡ÕÔÚÍÑÄÓËØÏ¶ÚÕ
ÄÔÕÓÇÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÌÇÔÂÌÄØÕ
ÚÏÓÂÝÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÔ¡Ö¦ÔÑØÕÌÚ
ßÚÂÎÏÊÏÕÌßÂÝÍßÔÇÃÑÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÑÇÑÕÆÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÞÇØÃàËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÈ¦ÛÕÝÙÚÎ
ÙËÏØ¦¡Õß¦ØËÙËÖÕßÎÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÝËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÍßÔÇÃÑÇØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔ
ÁÞÜÐÇÔÇÖÇÃÐËÏÚÁÚÕÏÕÔØÄÒÕÑÇÏ
ÓÕßÌ¦ÔÎÑËÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÔÇËÐËØËßÔÂÙÜÇßÚÂÚÎÔÏÊÁÇÚÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÑÇÏÚÜÔÙßÔËÖËÏ×ÔÚÕßÝ
©ÞÏÚßÞÇÃÇÎÔËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ÙÑÇÑÃÙÚØÏÇ ÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÃÔÇÏÙÑÒÎØÂÇÊßÙ×ÖÎÚÎÙÇÔÓÏÇ
ÙÚØËÈÒÂÎØÜÃÊÇÚÕßÌËÓÏÔÏÙÓÕÆ
ÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÛÁÙËÏËÑËÃÔÎ
ÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆßÚßÞ×ÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇØÞÃàÕßÔÔÇ

ÇÒÒ¦àÕßÔÍÏÇËÓ¦ÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇ®ÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝÎªËÔÁËÒÈÁÍÑËØÑÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÖÜÝÁÔÏÜÙËÙÇÔÔÇÑ¦ÔËÏËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎÓËÇßÚÂÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂËÔËÃÞÇ
ÙÑËÌÛËÃÖÜÝÛÇÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜÚÎÒËÄØÇÙÎ©¡¦ÏÑÄÓÜÝÓËÑ¦ÒËÙË
ÑÇÏÓÕßÁÊËÏÐËÚÕÙËÔ¦ØÏÕÓÄÔÕ
ÚÕßÖØ×ÚÕßËÖËÏÙÕÊÃÕßÑÇÏÚÕß
ËÃÖÇÇÓÁÙÜÝÚÕÔÇÏËÔÙßÓÈÕßÒËÆÚÎÑÇÑÇÔÚÕÔÇÚàÁÔÚÎÓÕßÂÑ¦ÖÕÏÕÑÕÔÚÏÔÄÓÕßÖØÄÙÜÖÕÃÖÇ
ÖÜÝÛÁÒÜÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÖÇÃÐÜ
ÇßÚÄÔÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇ®

Πολυδιάστατη ερμηνεία
ÙËÏØ¦ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÑÇÛÄÒÕßÞÜØÃÝÚÎÔÃÊÏÇÊ×
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙËÚÁÒËÏÇÌÄØÓÇÇÌÕÙÏÜÓÁÔÎÙËÓÏÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÎËØÓÎÔËÃÇ©¡¦ÏÑ ÁÒÏ
ÓÇÝÚÎÔÖËØÏÁÍØÇÉËÜÝËÐÂÝ!ËÔ
ÁÞÜÊÕßÒÁÉËÏÖÕÚÁÓËÑÇÔÁÔÇÔÑÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÎªËÔÁÑËÃÔÎÁÞÚÏ-

ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇ!ÚÇ
ÓÇÒÒÏ¦ÚÇØÕÆÞÇÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝ
©ÚÇÔÁÖÇÏÐËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÑÇÏ
ËÃÊÇÚÎÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÑÇÏÙÚÕÔÚÄÔÕÚÎÝÌÜÔÂÝ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÍÏÇÚÃÇßÚÂÎÎÛÕÖÕÏÄÝÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÚÕ©ÙÑÇØÑÇÏ
ÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÈØÇÈËÃÇ®
ßÑÇÏØÃÇÝÊÕÛËÃÙÎÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÓÎØÜÚÂÙÕßÓË
ÚÎÔ¬ËÐÇÔÂÎÛÕÖÕÏÄÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÐÇËÚÂÇÖÕßÙÃÇÚÎÝÖÕÒÆÙÖ¦ÔÏÇ
ÍÏÇÙÚÇØÚÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝÚÎÝÇÖÄ
ÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÎÕÖÕÃÇÁÒÎÐË
ÚÕÓËÓÃÇÇÑÄÓÇËÑÊÕÞÂÚÎÝ
¡ÖØÃÚàËÚ¬àÄÕßÔÝ®¬ÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÁÐÏËÚ×ÔÂÚÇÔÊÏÄÚÏÁÑÇÔÇÇßÚÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇÞØÄÔÏÇ¶ÖÄÙÕ
¦ÖÒÎÙÚÕÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÑÕØÃÚÙÏ"®
ÇÖÇÔÚ¦ÞÇÓÕÍËÒ×ÔÚÇÝÖÕÔÎØ¦ÑÇÏ
ÙßÔËÞÃàËÏ!ÛËÒÇÔÇÈØÜÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÓÇÛÇÔÇÏÙÕØØÕÖ×ÑÇÒÆÚËØÇÔÇÈ¦àÜÄØÏÇÑÇÏËÖÃÙÎÝ
ÁÓÇÛÇÚÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÇØÁÙÕßÔÙÚÎÔ

ÇÔÏÉÏ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÇÔÏÉÏÕÆÝÓÕß
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎßÖÕÑØÏÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÎàÜÂÓÕßÎËßÚßÞÃÇÓÕßÚ×ØÇ
ÚÎÔËÑÚÏÓ×ÇÑÄÓÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ®
ßÚÄÖ¦ÔÚÜÝÖÕßËÃÔÇÏÍËÔÏÑ×ÝÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÑÇÏÚÕÇÔÁÌËØÇÔÄÒÕÏÕÏÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÓÇÝ
ÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝËÃÔÇÏÚÕÖ×ÝÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÎÕÖÕÃÇÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÁÑÚÎÙË
ÑÇÏÔÁÕßÝÖÇÃÑÚËÝ®ÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÓÏÇÔÁÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÙÚÕÔÞ×ØÕÊÃÔÕÔÚÇÝËßÑÇÏØÃËÝÙËÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÄÖÜÝÕ¡¦ÏÑ ÁÒÏÕÕÖÕÃÕÝÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÝÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕßËÖÃÙÎÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆ9L]LUNL®ÃÊÏÇÎªËÔÁ
ËÒÈÁÍÑËØËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÎ!ÁÜ
àÂÚÜÃÓÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÃ
ÁÞÜÖÕÒÒÕÆÝÌÃÒÕßÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÎËÖÕÞÂÚÕßÝ±Ö¦ØÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÄØËÐÎÑÇÏàÂÚÎÙÎÍÏÇÖØÜÚÄÚßÖÕ
ßÒÏÑÄÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ®
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Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΟΣ

«Τάματα» του Φώτη Νικολάου στο Ριάλτο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Τσιαττιστά
του παλιωμάτου»
Το Ίδρυμα 'ËKÈ.³ÑÈ¨ËÙigå¨TÉËÑ
Ò¨Ñ~ÑØÙ{¨oÑÉ{³iÑ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈ³iØÙ¨Ø {~ÜÓ³³ÑØÛiÐi³¨ËÈt0Ñ³{Ñ³³{³Ò³ÈÑÜ{ÐÒ³È
³Ñ³Ñ~ÜÈÐÌ³iØÒ¨Ñ~ÑØ0ÌÐØ
¶U¸ÆÆw¸ÆÆu0K{KÜËÚÑÑ¨È{ÒÉ{{TÒÜiØ0³É¨Ü{~~ÒØÉ³Ò³i
Ñ¨ÈËÑiÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{Ö³Ð¨Ìo¨ÑÐÐÑÐÉ³{Ñ³³{³ÒÑÌ³ÈØ
å³¨ÓÑ¨Ë³Ñ~~V¨Ë³0Ç{ÑÜÜÊ~Ñ{
:ÉÊ(Ñ³ÉÜÊ0É³Ò¨³i¸ÈËÈV¨Ñ
¬UÆÆÐÐ.³Óoi¨ÑÐÐÒ³~Ñ{0ÉT
Ò¨Ñ~ÑØVÜÑ³ÉËÑÑ{ÜÓØ(ÑÖÜÈ
~³Ê¨{³iØ(¨i$ÚÐÑ{~ÊØ0¨ÒÉÇÑØVÒ¨Ñ~Ñ

Παρουσιάζεται³iÛÉÈ³Ó¨ÑÆÈËÈ

³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³³ÜÑË{³È¸¸È
'É³{KÒÜ.ÖoT¨È¨ÖiÑ¨Ò³Ñit0ÒÐÑ³Ñu³È'³i {~ÜÒÈVÉ
ÐÈ{~ÊÛiÐÊ³¨i.Ö¨È0ÑÐÑ³Ñ
Ó×³ÈVÑo~ÑÜ{ÒÇ³Ñ{V³¨ÓÐÈVÑ~{i³{Ö³Ñ{VÑÑÓÈV³{ÒÇ³Ñ{V
Ü{~ËÇ³Ñ{VÑÜÉÖÈVT¨ÉÖÈVÚÖVÉÜËÇÈVÈÌT³Ñ{~Ñ{³ÒÇÈ
.³{oÐ{ÑËÉØÈÑ³ÊÉ{ØÈÓ¨T³Ñ{
~Ñ{ÂÑÒ¨T³Ñ{~Ñ{ÒÜÜÉØÈTÒ³Ñ{

o{ÑÒ³Ñ³~³ÒÙ{Ñ×Ê³ÑØ³ÈØ
~Ñ{ÒÜ{ÐÌÈØVÑ³{ÐÓ³ÈØÐÉ³Ñ
ÒÚi³ÈØV³{ØÉ{ÚÈÐËÉØ³ÈØ~Ñ{³ÈØ
×ÌKÈØ³ÈØ{ÑÐÑ³{Ò³{Ø~¨È×ÓØ
É{ÚÈÐËÉØ~Ñ{ÑÉË³ÉØ{³¨ËÉØ³iØ
³¨È×É¨ÊØÑ¨É{~ÊØÈTÊØ$'³iØ
{~ÜÒÈÉËÑ{{Ù¨È³ÊØ³iØ¨ÚÉÑ³¨{~ÊØ$ÐÒÙÑØ9wx²4Ê¨ÂÉT¨o¨Ò×Ø³$ÜÈÐ{Ñ~åo¸ÆÆm~Ñ{
ÐÌ{ÐÐÓÜØ³iØ$ÐÒÙÑØ ÙÒ×ÈØ³È
ÛiÐÊ³¨i(ÑÑÍÒÈ´w¸ÆÆl0

¸Æw¸Æ´³ÈÑÉÐÊÚi~É¨ÑKÉË
¨o¨Ñ×ËÑØÑÌ³1$.~i{~Ò³
ÜÉÑØ³ÑKÊÜ{~Ñ{åÜÓÂiÑo{ÑÖ
¨ÉÈ³ÓØw ¨ÐiÉÈ³ÓØU0ÒØÑ¨ÑTÑËÙiØV(ÒØÑÜÑ~³ÌØV'³iØ {~ÜÒÈV{ÒiØ${~ÐËÙiØVåÜÓÂÑÙ¨Ø
.³ÑÈ¨ÌÈÜØVÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨È1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÜÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌÛÉÈ³Ó¨ÑÆÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες, κρατήσεις 77777745.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΑ

Εκθεση Φοιτητών
και Μαθητών 2019

ΘΕΑΤΡΟ

Λέιλα και Συνεργάτες
ÜËÙÈÑ¨È{ÒÇÉ{ÉÑÉÜÜÊ{Ñ
¨³i³Ó¨o³iØ¨É³ÑËÙÑØÈoo¨Ñ×ÓÑ¨³ËÜ{Ñ{tÓ{ÜÑ~Ñ{.ÈÉ¨oÒ³ÉØuÈÚÑÑÓKÉ{³T¨
³È->R_³ÜÑË{³iØÙ¨ÒiØ
t.ÉÇÌÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸ÆuÑ{ÐÓÉ¨ÑoÐÑ³{~Ê{³¨ËÑ³Ó¨o
¨³ÑÓKi~É³¸Æl³ÚÓÑ³¨
+Ã>º¦²³ÙËÓÑÑÌ
ÓÑÜÌoVÈ~Ñ³Ñ×Ó¨É{ÑÉËÑ{
³ÑÈ³ÌT¨ÑÒÐÉØ~Ñ{{i³{~ÌØV
Ð{ÑoÜÑÈÉ¨{o¨Ò×É{VÙiÜÉ{V¨~ÑÜÉËVÉÂÉ¨ÉÈÒ~Ñ{³ÜÐÒ
ÑÑ~¨KÑ³ÉËÑÒÐÉÑ³~Ð{~Ì
~Ñ{³³¨Ño{~ÌV³×³É{Ì~Ñ{³~³É{ÌV³¨ÉÑÜ{³{~Ì~Ñ{³ÈÉ¨w¨ÉÑÜ{³{~ÌiÈoo¨Ñ×ÓÑØ~ÑÜÉË³ÈØ
ÚÉÑ³ÓØÉÓÑ³ÑÂËÙ{ÈÚÑÉÂÉ³ÒÉ{
³{ØÙ{~ÓØ³ÈØÑ³{ÜÊÉ{Ø~Ñ{¨-

Η ετήσια Ó~ÚÉi³iØ.TÜÊØ~ÑÜB
É×Ñ¨ÐÐÓ³ÉTå{oÑËÑVÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉËÑÌ³{ØdÐÓT¨{~Ñ{³{Ø¸¸
ÈËÈ¸Æ0iÓ~ÚÉiÚÑ¨ÜoËÉ{
Ço¨Ò×ØåÙ¨ÓÑØÑÙÌÐÐÑ³Ø ÑØ
ÑÌ³ÈØiÐÑ³{~Ì³É¨ÈØ³ÌTÈØ³iØ
TÜÊØÉËÑ{~ÒÚÉÐÑÚi³ÊØÊ×{³i³ÊØ
Ñ×³ÒÉ{ÐÉÉ{³ÈTËÑ³ÐÓo{³³
ÙÈÑ³³Ê³³ÈåÈ³ÌÉ{³ÈoTÒÉ³Ñ{
Ñ¨T{~ÒÐÉ³iÑÒ³ÈÂi³~ÑÜÜ{³ÉT{~³ÈÙÉÂ{³Ê³V³É{¨ÑÐÑ³{ÐÌ
ÐÉ³ÑÈÜ{~ÒV³i¨Úii³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØÓ¨ÉÈÑØV³i{~ÑÌ³i³ÑÑÒÜÈiØ
~Ñ{ÉËÜÈiØÚÉÐÒ³~Ñ{³ÓÜØÐÉ³i
ÑÒ³ÈÂi³iØ~¨{³{~ÊØ³È~ÓiØ0Ñ
Éo~ÑË{Ñ³iØÓ~ÚÉiØÚÑoËÈV³{Ø´
ÈËÈ¸Æ³{ØdUÆÆÐÐ³~³Ë¨{³iØ
.TÜÊØV³iÉ×Ì¨åoË$ÐÜoi³dΗ έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα

ÜÑÐKÒÈÉØ~ÑÚØ~Ñ{³i³Òi
³ÈØÉTÓiÐÉ³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÈ
É{ÜÓoÈÑÙÈ~Ñ{ÑÑ~ÖÈ
Ó{ÜÑVÐ{ÑÉÑ¨ÊoÈÑË~ÑVÉ{TÉ{¨ÉËÑÑ×ioiÚÉË³i¨{~Ê³iØ
{³¨ËÑ.È³ÉÜÉ³ÓØUÉ³Ò×¨Ñiw
.~iÚÉËÑUÑ¨ËÑÌÜiÑ¨ÜËÙÈV~i{~Òw³ÖÐ{ÑU ÜÓi
ÒÈVÐÈ{~Ê{ÒiØÖ³iØV
~ËiiåÜÓÂiØÑ{ÜÉËÈ ¨ÐiÉÖÈUå³ËÑÑ¨ÑÜÒÐÈØV{ÒiØ
Ñ¨ÑÖÜiØ ÐÒÙÑÉÈTÑ¨{³ÉË³
{¨oÈ~ÈÐÒo{Ñ³iKÊÚÉ{Ñ
³È(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØdVÆVl~Ñ{¬ÈËÈ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{~Ñ{®ÈËÈ³{Ø¬ÐÐ->R_V³Ê(ÑÜÑÐÒ
¸VÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες και κρατήσεις
99784920. Το έργο είναι κατάλληλο
για άτομα άνω των 16 ετών.

– Παρασκευή 10:00π.μ. – 7:00μ.μ. και
Σάββατο 12:00 – 1:30μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Έκθεση καλλιτεχνών από τη Ρουμανία
Η Πρεσβεία ³iØ,ÈÐÑËÑØ³ÜÑË{³É~ÙiÜÉo{Ñ³i,ÈÐÑ{~Ê(¨ÉÙ¨ËÑ³È È¨ÑÍ~Ö.ÈÐKÈÜËÈÙ{¨oÑÉ{Ó~ÚÉiÉ×³Ò,ÈÐÒ~ÑÜÜ{³ÉT³i~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{Ñ Ó~ÚÉiÑ¨È{ÒÇÉ{³ÑÖÐKÜÑV³{ØÑ¨ÑÙÌÉ{Ø
~Ñ{³ÑKÑ{~Ò³{TÉËÑ³iØ¨ÈÐÑ{~ÊØÉÈÐÑ³{~Ì³i³ÑØÉÜÜÑÜÓØioÓØÓÐÉÈiØVÉË³ÉÑÌ
³iÈÇÑ³{ÊåÑ³ÜÊÉË³ÉÑÌ³i°åÑ³ÜÊV
i¨ÈÐÑ{~Ê³ÓTiÓTÉ{{TÈ¨ÓØ¨ËÇÉØ³iÉÚ{~ÊÐÈÚÜoËÑ~Ñ{{³¨ËÑ ÝÝ¦²>_¦ÃÉÓÜÉÂÉËÑ~ÉØÇo¨Ñ×{~ÊØ~Ñ{oÜÈ³ÒÑÌÖoT¨ÈØ
~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌÙ{Ñ×¨É³{~ÓØoÉ{ÓØVÈÂÉT¨{ÑÌÐØ³i¨ÈÐÑ{~ÊÑo¨ÒVÌØU-²_k>>²x>V
-¦xk¿_>ºVx¦R_>+>V7x¦nx-R¦xR>¦xºV
v_¦nv_x}V¦x¦_²º>X©²>²x+º©º0i
Ó~ÚÉiÚÑÑËÂÉ{i~Ñ>H¦x_>>©©>RxVÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³iØÝÝ+/>_¦Ã³
È~È¨Ó³{³i0É³Ò¨³ilÈËÈV³{Ø¬U´ÆÐÐ~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{ÑV=ÊØ.ÇÈ´VÉÈ~ËÑΠληροφορίες 22762605, gloriagallery1@gmail.com

The Fascinating Rhythm of George Gershwin
Μια συναυλία Ñ×{É¨ÐÓi³~¨È×ÑË

ÈÚÓ³i~Ñ{{ÑË³Ñ0Ç¨³Ç~Ó¨È{V
ËØÈÓKÑÜÉ~ÑÚ¨{³{~Ò³iÙ{ÑÐÌ¨×i~Ñ{³iÉÂÓÜ{Âi³iØ³ÇÑÇVÙË³ÑØ
ÈÐ×{~ÊÙ{ÒÚÉi¤ÑÈ³Ì³ÜÖ{~Ñ{
{~{ÜÌÐ¨×ÐÈ{~ÌÉËÙØ ÑÐÈ{~Ì
³ÑÂËÙ{³{ØÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³È¸Æ~Ñ{´ÆV
Ì³Ñ³ÙËÙÈÐ0Ç¨³Ç~Ñ{°{¨Ñ~Ó¨È{
ÐÉoÑÜÖ¨oiÑo¨Ò×³ÑØÑÂÓTÑ³ÉØÉ{³ÈTËÉØÌØ-º_¦²x_V²+vÃ²vV
-__²8>²Rv!¿_¦_V>©Rx>²xn
+vÃ²v~Ò ¨ÐiÉÈÐÓÉØÐÉ³iKÉÜÖÙ{iÒÜ³×Ê³iØÒÑØ0¨ÈÜÜËÙÈ
~Ñ{³iÙÉÂ{³ÉTËÑ³ÐÈ{~V ÜËÑØ
ÒÈU³¨ÐÓ³ÑVÒ¨iØÒÈUÑÂÌ×VÒ¨{Ø0ÖÐÑØU{Ò {¨iÑËØ
ÈÜÜÈ¨ÑØU~³¨ÑÐÒVÒiØÑ-

×ÓÑØU³ÖÐÑÑV³ËÑ³{¨ÉÖÉ{
³iÉÜË³³iØ~È¨{Ñ~ÊØ³ÇÑÇ~iÊØ(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑ
ÛÉÈ³Ó¨ÑVÆÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληρο-

φορίες 22894531-2, culture@ucy.ac.cy.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δώστε μάγκου μου το 1%!

Ε

Το σύνδρομο
αυτοδικαίωσης

Α

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

Η Θεατρική$ÐÒÙÑÑ¨ËÑØÑ¨-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ίναι σημαντικό ÚÕÑØ¦ÚÕÝÔÇËÖËÔÊÆËÏ
ÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑÇÒ¦
ÍÔÜÙÚÄÑÇÏÞÏÒÏÕËÏÖÜÓÁÔÕËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÛÇÊÏÇÌÜÔÕÆÙËÓËÓÃÇÚÁÚÕÏÇËÖÁÔÊßÙÎßÔËÖ×ÝÑÇÏÕ
ÙÞËÚÏÑÄÝÔÄÓÕÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÕ ÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÇÔÁÍËØÙÎÝÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÙËÁØÍÇ
ÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÝÑÇÏËßËØÍËÚÏÑÄÝÍÏÇ
ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇËßØÆÚËØÇÕÏÕÝÊËÔÛÇÂÛËÒËÚÕ¬ÓÂÓÇ ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÙÌÇÒÃÙËÜÔÔÇÑÕÙÓËÃÚÇÏ
ÇÖÄÍÒßÖÚ¦ÂÑÇÏÖÃÔÇÑËÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÔÇ
ÓÖÇÃÔËÏÓÁÙÇÕÖÕÒÃÚÎÝÑÇÏÇÔÚÃÚÕÓ¦ÚÏÚÕß
ÔÇÖÁÌÚËÏÙÚÕÍÑØÃàÕÚÕßÚÕÃÞÕßÂÙÚÏÝ
ÇÌÃÙËÝÚÕß ÑÇÏÙËÑ¦ÚÏÎÓËØÕÒÄÍÏÇ
ÖÕßÚÇÈÒÁÖËÏÝÑÇÏÇÔÇØÜÚÏÁÙÇÏÖÄÚËÖÁØÇÙÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÁÈÇÏÇÕÔÄÓÕÝÊËÔÚÎØËÃÚÇÏÑÇÏÕÏËÏÑÇÙÚÏÑÕÃ¡ÇØÃÇÕáàÃÊÕßÑÇÏ
§ÃÑÕÝ ÕßØÕÆÙÏÎÝàÎÚÕÆÔÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÕßÔÄÓÕßÚÕß ÍÏÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÙËÊÎÓÄÙÏÇÑÚÂØÏÇÑÇÏÖÕÒÆÑÇÒ¦Ñ¦ÔÕßÔ©ÖËØÃ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕß±ÖÕÞØËÜÚÏÑÕÆÕÙÕÙÚÕÆ
ÓÖÒÕßÚÏÙÓÕÆÚÜÔÎÓÄÙÏÜÔ ÚÏØÃÜÔÓË
´ØÍÇ¬ÁÞÔÎÝÚÕß ¡ÇÑ¦ØÏÔÇËÏÙÇÑÕßÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÇØÞÃÙËÏÔÇËÌÇØÓÄàËÚÇÏ

ÊÏÄÚÏËÃÓÇÏÚÎÝ¦ÖÕÉÎÝÖ×ÝÄÚÏÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÔÇÓÖÕßÔÁØÍÇ
ÚÁÞÔÎÝÚÕÈÒÁÖÜÊÆÙÑÕÒÕÇÌÂÙÚËÖÕß
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇÒËÌÚ¦ÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔ"
¡¦ÒÒÕÔÚÇÞØÂÓÇÚÇÚÕß ÁÍÏÔÇÔÓ¦ØÓÇØÇÑÇÏÐÆÒÇÑÇÏÌ×ÚÇÑÇÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÏ
ËÏÒÏÑØÏÔÂÝÊËÔÛÇÂÛËÒÇÖËØÏÑÕÖÁÝÍÏÇÔÇ
ÈØËÛÕÆÔ ÇÏÚ×ØÇÖÕßÒÁÓËÍÏÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÂØÏÇÓËØÏÑ¦ÑÚÂØÏÇ
ÂÚÇÔÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏËÓËÃÝ
ÚÇÓÇÙÑÇØÁÉÇÓËÑÇÏÚÇÑ¦ÔÇÓËÔÇÌÜÔ¦àÕßÔÑÏÚÝÑÏÚÝÑÏÚÝ´ÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕß
ÓÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄËÃÔÇÏÚÕÑÚÂØÏÕÚÎÝ
ËÔÚØÏÑÂÝßÔËØÍÇÚÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÕß
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ²ÇØÃÒÇÕßÃÑÇÏÕßÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÕÓËÚÇÚØÁÉÇÓËÇÖÄÁÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÊËÃÍÓÇÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÙËÑ¦ÚÏÖÕßÓÏÓËÃÚÇÏÚÕÔ
ÔËÕÑÒÇÙÏÑÏÙÓÄÙËÑ¦ÚÏÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÖÕß
ÙÚÁÑËÏÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÇßÚÕÆÖÕßÂÛËÒË
ÑÇÏÖØÁÙÈËßËÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔ¦ÝÚÕß¬×ØÇ
ÛÇÓÕßÖËÃÚËÇßÚ¦ÍÏÔÄÔÚÕßÙÇÔÖÇÒÏ¦
ÖÕßÊËÔÐÁØÇÓËÑÇÏÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÇÓË
Ú×ØÇËÃÔÇÏÇÒÒÏ×Ý¯ÖÃÙÎÝÖÄÙÕÑÇÏØÄ
ÂÚÇÔÑØßÓÓÁÔÕÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÍÒßÖÚÄÕÏÎÚÂÝ®ÚÕß ×ÙÚÇÇØ×ÚÙÕßÑÇÏÚ×ØÇÖÂÍË

ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÒËßÛËØÃÇÝ"ÕÒÆÔÑÇÏØÄ
ÄÓÜÝÇßÚÄÍÒÆÚÜÙËÚ×ØÇÍÏÇÚÇÚËÃÞÎ
ÑÇÏÚÎÔÚ¦ÌØÕÊËÔÙÇÝÑØÆÈÜÄÚÏÊÏÇÚÎØ×
ÓÏÇËÖÏÌÆÒÇÐÎÇÒÒ¦ÖËØÏÓÁÔÜÔÇÊÜÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇËÔÖÒÂØÎÇÔÇÖÚÆÐËÏÍÏÇÔÇÓÎÓË
ÖÕßÔÑÇÏÖØÕÖÁÚÎ
ØÁÖËÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÕÔÄÓÕÝÚÕß 
ÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÇÒÒ¦ÛÁÒËÏÖØÕÙÕÞÂÄÚÇÔÛÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÕÙÞËÚÏÑÄÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇÌÕÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇÈØËÛÕÆÔÕÏ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝËÖÏÚØÕÖÁÝÖÕßÛÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÓÎÔÑÇÚÇÔÚÂÙÕßÓËÄÖÜÝÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÈØÇÈËÃÇÖÕßÕÏ
ÓÏÙÕÃÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÏ¦ÒÒÕÏÓÏÙÕÃËÃÔÇÏÑÄÒÇÑËÝÑÇÏÇßÒÕÑÄÒÇÑËÝÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÓÏÙÕÃ
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇÊÏÑÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÌÕØÇÇÖÄ
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÚÏÝÑÒÃÑËÝÑÇÏÊËÔÖÂØÇÔÚÕÈØÇÈËÃÕ
¢ßÙÏÑ¦ÓËÚÕ ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÙË
ÇßÚÄÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÖÄÖÇÔÚÕÆ³ÍÍÒÕÏ¦ÒÒÕÏÕØÚÕÍ¦ÒÕÏ¶Ú×ØÇÛÇÓÕßÖËÃÚËÑÇÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕÚÕßÍ×ÔÇØËÚÇÔÄÝÚÕÙÞËÊÃÇÙË¯
¦ÔÚÜÝÚÕÑØ¦ÚÕÝÕÌËÃÒËÏÖËØÃÖÕßÊÆÕ

ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÂÑÇÒÆÚËØÇÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÊÏÇÛÁÙËÏÇßÚ¦ÚÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÇÍÕØ¦
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÑÇÏÊËÔÚÕÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖËÔÂÔÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÂØÏÇÊËÔÁÞÕßÔËÓÖÒÕßÚÏÙÚËÃ¯
Ø×ÚÕÑÇÏÑÇÒÆÚËØÕÚÕÑÚÂØÏÕÚÕß© 
ÄÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞÇÔÈ¦ÒËÏÑ¦ÚÏÙÚÎÔ
ËÃÙÕÊÄÚÕßÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¯¦ØÇÍËÎ ßÖØÏÇÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÁÞËÏÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÂÙÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÕ"ÚÕ§ÁÕÎÓÇØÞËÃÕÇÔËÓÖÃÖÚËÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÑÚÎØÃÕßÄÖÜÝ
ÇßÚÂÕØÃàËÚÇÏÙÚÕÔÔÄÓÕÁÞÕßÔÖØÕÈÒÁÉËÏ"
ËÔÓÏÒ¦ÜÍÏÇÚÇÖÇÒÇÏÄÚËØÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÑÚÂØÏÇ¬ÓÂÓÇ¢ÕØÕÒÕÍÃÇÝ ÚÎÓÇÚÕÒÄÍÏÇ
ÊÏ¦ÌÕØËÝßÖÎØËÙÃËÝÖÕÚàËÃÖÕÊ¦ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑÇØßÜÚÇÑÏÑ¦ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇ!¦ÔÇÚÕÝËÃÔÇÏÕÏÑ¦ØÍÏËÝÖÕßÞÚßÖÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕßÝ
ÓÇÆØÕßÝÚÕÃÞÕßÝÑÇÏÚÇÑËØÇÓÃÊÏÇ®
ÖÃÙÎÝÚÇÍÒßÖÚ¦ÚÕß ÂÖÕßËÑËÃÔÕÚÕß×ØÕßÕãàÕßÕÏÖËØÃÖÇÚÕÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÕ©ÓËØÏÁ¬àÇÓÃÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÑÇÏÔÇ
Ù×ÙÕßÓË"ÁÜÓÂÖÜÝÔÇÇØÞÃàÇÓËÇÖÄ
ÚÇËÆÑÕÒÇ¯

ναρτήθηκε την ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÙËÒÃÊÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝ
ßØÏÑÂÝÑÎÔÂÝÙÚÕ-HJLIVVRÁÔÇÈÃÔÚËÕÊÏ¦ØÑËÏÇÝÓÏÙÕÆÒËÖÚÕÆÓËÚÎÔÚÇÒÃÊÇ
ÙÕÖØ¦ÔÕ ¦ØÓËÔ¬àÇÔÇÚ¦àÏÕÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏ
ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎ¦ØÏÇ*HZ[HKP]HÇÖÄÚÏÝÖØÄÈËÝÚÎÝÄÖËØÇÝ§ÄØÓÇ®ÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÙÚÕ
Ø×ÊËÏÕßÖÕÉÃÇÙÑÎÔÏÑÕÆÖÕßÌÇÏÔÄÚÇÔÑÇÏÚÕÑÕÙÚÕÆÓÏÚÎÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÝ
ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔËÖÏÛËÚÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎ
ÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÙÆÒÒÎÉÎÚÎÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔ¢ÕÆØÇÔÚËÒÝ¡Ö¦ÕßÝÇÖÄÚÎ
ÇØÑËÒ×ÔÎØÏÔÇÒÁÑÚÕØÇÌÜÔÂÙÇÏ®Î
ËÚßÓÎÍÕØÃÇÂÚÇÔÁÚÕÏÓÎ!ÔÚØÕÖÂÞ¦ÒÏÇ
ÑØÃÓÇÚÏÑÄÙÚÏÙËÄÒÕÇßÚÄ ÇÔËÃÝÊËÔËÃÞËÊËÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÒÒ¦ÐÁØÕßÓËËÓËÃÝ
ÚÏËÃÔÇÏÇßÚÁÝÕÏÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔËÝÇÔÕÎÙÃËÝ®
ÑÇÏÚÕÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÓË
¡ÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚÆÞËÏÕ ¦ØÒÕßÝÇÔÚØÃÙÇÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕßËÔ
Ú¦ÞËÏ!ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÁÔÇÔÎÙÃ
ÇÖÄÖÒÇÙÚÏÑ¦ÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÓÖÕØËÃÑÇÏÄÞÏËÔÁÞÕßÓËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎÖØËÓÏÁØÇÊÄÛÎÑË
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕßÓÎÔÄÝÕÖÄÚËÄÒÇÚÇ
ËÔÊËÞÄÓËÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÇÔÕÏÑÚ¦¡ÖÕØËÃ
ÔÇ¦ØËÙËÂÔÇÓÎÔ¦ØËÙËÔÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÔÇËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÔÇËÔÄÞÒÎÙËËÔ
ÇÖÕÙÑÕÖÕÆÓËÙËÑØÏÚÏÑÂÇÖÕÚÃÓÎÙÎÕÆÚËÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÕÆÚËÚÜÔÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÕÏÕÖËØÕÓÇÔËÃÝ®ÇÖÕÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÚÏÝÖËÏØÇÍÓÁÔËÝ®ËÑÊÕÞÁÝ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÈÒÁÖÕßÔÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßÁÞÕßÔÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝÊ×ÇÑØÏÈ×Ý
ÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÖØ×ÚÕÙÆÓÖÚÜÓÇ!ÁÞÕßÔ
ÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝ®¡ËÚÎÔÃÊÏÇÖØÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔ
ÙßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÇÑËÃÓËÔÇ
ËÔÊÏÇÈ¦àÕßÔÇßÚÄÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÇÖËÏ
ÇßÚÄÝÖÕßßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÕÙÞÄÒÏÕ¦ØÛØÕ
ÊÎÓÕÙÃËßÓÇÇÒÒ¦ÊÏÇÚØÁÞÕßÔÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙÕßÔÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÚÕßÝÇÒÒÏ×ÝËÐÇÍØÏ×ÔÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÝ®ÇØÞÂßÖÕÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÚÕßÁØÍÕßÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÄÙÕ
ÑÇÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙßÔÂÛÜÝ
ÙÚÎÔÇßÚÕÊÏÑÇÃÜÙÎÚÕßÛËÇÚÂ
§ÄØÓÇ®ËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÎÇÌÕØÓÂÑÇÏÎ
ÖØÄÌÇÙÎÍÏÇÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÚÎÔÖÇÔÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÕßÇßÚÄÖÕßÁÞÜÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕß®ÐÇÖÒ×ÛÎÑËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÓËÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇÈØÂÑË
ÖØÄÙÌÕØÕÁÊÇÌÕÝÙËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇÔÕÞÂÑÇÏÑÇÓÃÇËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÑÇÏ¦ÔÛÏÙË®ÎÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇ
ÖØÕÝÖ¦ÙÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎ¡ÇàÃÑÇÏÎËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÚÎÊÏÇØÑÂÖÇØÕßÙÃÇÓÏÇÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÍÏÇÔÇËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔ
ÇÔÚÃÒÎÉÎÇßÚÕÆÖÕßÓÇÝÇØÁÙËÏ®ÑÇÏÑÇÚ»
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÙÜÙÚÕÆ®
¡ËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÚÎÝÎ§¶ÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÕÖØÄËÊØÄÝÚÎÝ¶ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏÚÕÑÒÃÓÇÊÏÞÇÙÓÕÆ
ÖÕßÕÐÆÔÛÎÑËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ©ÏÊÎÓÄÙÏËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÖØÕÚ¦ÙÙÕßÔÚÎÔËÔÄÚÎÚÇ®ÚÎÙßÔÕÞÂ®
ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ®ÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝÃÔÇÏÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÏÑÁÝÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÙËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÎÖÕßÁÞËÏ
Ö¦ØËÏÇÏÓÇÚÎØÄÊÏÇàÆÍÏÕÇÖÄÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ®ÄÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙßÔÕÒÏÑÄÑÇÏ
ÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÄÒÇÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÁÞÔÎÂÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÖËÊÃÕËÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÜÔÇÒÒ¦ÕÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÃËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÓÄÔÕ
ÚËØÇÚÕÍËÔÁÙËÏÝßÖÄÙÞÕÔÚÇÏ¬ÕÁÞÕßÓËÊËÏ
ÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊÏÇÌÜÔÃÇ
ÑÕÓÉÂÁÑÌØÇÙÎÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÇÔÚÃÖÇÒÕÕÕÖÕÃÕÝÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÑÇÏÖÇÃØÔËÏÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ËÑËÃÔÕßÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇËÐÕÒÕÛØËÆÙÕßÓË
¬ÕÔÕÛËßÓÁÔÕÑØÏÚÂØÏÕÊËÔÈÕÂÛÎÙËÖÕÚÁ
ÕÆÚËÙÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÕÆÚËÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
¦ÙÑÎÙÎÙÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÖÏÞËÏØÎÓ¦ÚÜÔÊËÔÙßÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÖÕÚÁÓËÚÕÔÇÖÕÑËÌÇÒÏÙÓÄ®ËÑËÃÔÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÇÖÁÔÇÔÚÃ
ÓÇÝËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÎÇÖÕÚßÞÃÇÎÔÃÑÎÑÇÏ
ÎÂÚÚÇÚÄÙÕÙÚÎÔÚÁÞÔÎÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÚÕØÃÙÑÕ
ÚÎÝÇÔÇÚØÕÖÂÝÙÚËØÁÜÙÎÚÕßÑ¦ÛËÌÕØ¦ËÖÄÓËÔÕßÈÂÓÇÚÕÝÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÇÔÕÞÂ
ÙÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎÙÚÎÔÇÔÕÃÑËÏÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂ ÏÔÊßÔËÆÕßÓËÇÖÄÚÎÔËÑÊÎÒÜÓÁÔÎÚ¦ÙÎÏÙÕÖÁÊÜÙÎÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓË
ÚÎÔÃÊÏÇÍÒ×ÙÙÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÇÔÕÓÃÇÝÑÇÏÓÏÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝËÖÏÒÕÍÂÝ§ÇÓÏÒ¦ÓËÓËÚÕÔÃÊÏÕ
ÚØÄÖÕÑÇÚÇØÍ×ÔÚÇÝÄØÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÇÖÕÞØ×ÙËÏÝËÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÙÚÕ
ÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÚÎÔËØÂÓÜÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©ËÙÜÚËØÏÑÄÝÙÑÕßÖÏÊÄÚÕÖÕÝËÃÔÇÏËÐÃÙÕßËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÓË
ÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄ
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ΙΔΕΕΣ

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Τεχνοεπιστήμη και μεταμορφώσεις του ανθρωπισμού
Της ΓΚΟΛΦΩΣ ΜΑΓΓΙΝΗ*

Με κάθε ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÄØÕÚËÞÔÕËÖÏÙÚÂÓÎÕÔÕßÝÖÎÍÇÃÔËÏËÆÒÕÍÇÄÞÏ
ÚÄÙÕÙËÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÇÔÇÒÆÙËÏÝÄÙÕ
ÙÚÎÙÑÕÚËÏÔÂ®ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÇÏ×ÔÜÔ¶ÙÚÕ¢ØÇÔÑËÔÙÚ¦ÏÔÂÕÙÆÍÞØÕÔÕÝØÕÓÎÛÁÇÝ®
ÚÎÝ¡ÇÃØÎÝÁÒËáÑÇÏÙÚÕØ¬àÁÑÏÒÑÇÏÑ²¦ÏÔÚ®ÚÕßªÄÓÖËØÚÏÕÆÏÝÚÃÈËÔÙÕÔ¶ÑÇÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇ!ÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝ
ÚÕ)SHKL9\UULY®ÚÕßªÃÔÚÒËáÑÕÚ
ÑÇÏÚÕ4H[YP_®ÚÜÔÃÒÏÑÇÏ¦ÔÇ
ÕßÇÚÙÄÌÙÑÏÓÕÏ¦àÕßÔÇÖÄÖÕÒÒÁÝ
ÖÒËßØÁÝÔÇÇÔÇÙÚÕÞ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÂÒÜÙÎ
ÙÚÏÝÚËÞÔÕÌÏÒÏÑÁÝÂÚËÞÔÕÌÕÈÏÑÁÝ
ÚÎÝÙßÔÏÙÚ×ÙËÝÇÖ»ÄÚÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÑÇÏÕÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝËÔÍÁÔËÏ
ÊÎÇÖÄÚÕ Õ¦ÒÒÕÝËÖÏÙÚÎÓÕÒÄÍÕÝÑÇÙÚÄÔ¡ÖÇÙËÒ¦ØËÃÞËÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÓÏÇËÖÏÙÚÂÓÎÖÕß
ÁÞËÏÖØÕÖÕÒÒÕÆÇÖÕÒÁÙËÏÚÎÔÄØËÐÎÚÎÝÑÇÛÇØÂÝ®ÍÔ×ÙÎÝÜÝÛßÓÏÑÄÚÎÝßÖÄÈÇÛØÕ!ÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎ
ËÖÏÙÚÂÓÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÛËÚÏÑÏÙÚÏÑÄÏÊË×ÊËÝÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÑÇÛ×ÝÎÈÇÙÏÑÂÚÎÝËÖÏÊÃÜÐÎ
ËÃÔÇÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎËÐÃÙÜÙÎÚÎÝÍÔ×ÙÎÝ
ÓËÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÑÂØßÐË
ÙÚÏÝÇÖÇØÞÁÝÚÜÔÔËÄÚËØÜÔÞØÄÔÜÔ
Õ¢Ø¦ÔÙÏÝ¡ÖÁÏÑÕÔ!ÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÓÁÙÜÚÎÝÞØÂÙÎÝÚÕß
ÄÍÕßÓËÚØÄÖÕË¦ÔÄÞÏÑÇÛËÇßÚÄ
ÓÇÍÏÑÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÓËÚÕÖÜÝÙÚÎÆÙÎÍÏÇÇÏ×ÔËÝÎ
ÓÇÍËÃÇÇÔÚÏÓÇÞÄÚÇÔÚÎÍÔ×ÙÎÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÜÝÑÇÛÇØÂÛËÜØÃÇ

Ο κλασικός
ανθρωπισμός αναζητεί
εναγωνίως την επόμενη
μεταμόρφωσή του
μέσα σ’ ένα ιδιαιτέρως
περίπλοκο περιβάλλον
με συνεχείς προκλήσεις.
ÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÕÒÄÍÕÝÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÜÔÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÕß¡ÖØÕÆÔÕÇÚÕÆØÇÔÁÊËÏÐË
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÎÔÄÉÏÓÎÔËÜÚËØÏÑÂËÖÕÞÂÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÁÞÕßÔ
Ö¦ÉËÏÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÇÖÒÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÇÒÒ¦ÁÞÕßÔ
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ÏÙÞÆÝÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÄÙÕ
ÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÄÙÕÑÇÏÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÝÚÕß
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÍÃÍÔËÙÛÇÏÊËÔÂÚÇÔ
ËÆÑÕÒÎÑÇÛ×ÝÙßÔÏÙÚ¦ÜØÕÒÕÍÏÇÑÂ
ÈÄÓÈÇÙÚÇÛËÓÁÒÏÇÇÌËÔÄÝÚÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÏÊË×ÊÕßÝÚÕßÏÇÌÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÚÕßÇÏÙÏÄÊÕÐÕß
ÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÕØ¦ÓÇÚÕÝÚÕßÇÔÛØÜÖÏÙÓÕÆÖÕßÚÕËÔÁÖÔËßÙË
©ËßØÜÖÇáÑÄÝ¡ËÙÕÖÄÒËÓÕÝÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÚËÞÔÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÒÞÎÇÚÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇÓËÚÇÙÞÎÓ¦ÚÏÙÇÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎ

Η διαρκώς ÑÈÂÑÌÐÉii×{Ëii~Ñ{i³ÑTÖ³Ñ³ÑÑÑ³ÈÌÐÉi
ÈÜo{³{~Ê{TÖØÑÜÜÒÇÈ~ÑÚ¨{³{~Ò³Ì³{Ø{~Ð{~ÓØÌ
~Ñ{³{Ø~{{~ÓØTÓÉ{Ø
ÖËØÃÇÁÔÇÎÝÖØÕÄÊÕßÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÑÇÏÛØÏ¦ÓÈÕßÚÕßÇÔÛØÜÖÏÙÓÕÆ Ï
ËÊ×ÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÕÏ¦àËÏÔÇÖØÕÎÍËÃÚÇÏÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÇÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÕÏÖØÕÌÂÚËÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÔÁÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÎËÖÏØØÕÂ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔßÖÂØÐËÇÊÏÇÌÏÒÕÔÃÑÎÚÎÇÔÑÇÏÙßÞÔ¦ÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÎ
ÑØÏÚÏÑÂÚÎÝÚËÞÔÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÖÇØÕÆÙÇÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝ
ÊËÔÛÇÂÚÇÔÎÃÊÏÇÞÜØÃÝÚÎÊØÏÓËÃÇ
ÑØÏÚÏÑÂÚÜÔÖÕÒÒ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖËÃÜÔÚÕßÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕß
ÖØÁÙÈËßËÕÏÇÌÜÚÏÙÓÄÝÇÖÄÚÕÔ
¢ØÃÔÚØÏÞ§ÃÚÙË!ÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇ
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÖØÕÙÜÖËÃÇÃÙÜÝÚÕÑß-
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ÇÖÕÌßÙÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÓËÓÏÇÚËÞÔÕ
ÒÕÍÃÇÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝËÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÚÕÚØÃÖÚßÞÕÏÙÚÕØÏÑÂÝÖØÕÄÊÕßÚËÞÔÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
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* Η κ. Γκόλφω Μαγγίνη είναι καθηγήτρια
νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συγγραφέας,
μεταξύ άλλων, του βιβλίου «Για μια
ερμηνευτική του τεχνικού κόσμου:
Από τον Χάιντεγκερ στη σύγχρονη
τεχνοεπιστήμη» (εκδ. Πατάκη, 2010).
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ΧΟΡΟΣ

Μια ανατομία των παραστατικών τεχνών
Η δραματουργός Ροδιά Βόμβολου μέντορας του Το Moving the New 2019 της Στέγης Χορού Λεμεσού μίλησε στην «Κ»
ÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÑÇÏÚÕÔÇ
ÚÕßÝÈ¦àÜÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÇßÚÄÖÕßÛÁÒÕßÔÖÏÕÑÇÛÇØ¦
ÑÇÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το Moving the New, ÚÎÝÚÁÍÎÝ²ÕØÕÆËÓËÙÕÆßÖÂØÐËÚÕÖØ×ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÐËÑÃÔÎÙËÚÕ ÄÖÕßËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏÚÄÙÕÔÁÕÏÄÙÕÑÇÏÖÏÕ×ØÏÓÕÏ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÓËÙÚÄÞÕÔÇËÐËÒÃÐÕßÔÑÇÏÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÝ
ÁØËßÔÇÏÇÚÕ ÁÞÕßÔËÖÏÒËÍËÃ
ÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÎÓÂÚØÎÝ²ËÏÓ×ÔÇÝ
ØÏ¦ÔÇ¡ÇØÑÕßÒÃÊÕßÕßà¦ÔÇ¢ÏÇÒ¦ÑÇÏÒËßÛËØÃÇÜÑØ¦ÚÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÂÛÇËÐËÒÃÐÕßÔ
ÓÏÇßÖ¦ØÞÕßÙÇÏÊÁÇÎÕÖÕÃÇËØËßÔ¦
ËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÂ
ËÖÇÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÌÄØÓËÝÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×Ô
ÚÁÍÎÓËÇßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÓÈ¦ÛßÔÙÎÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔ©ÒÁÐÎÝÇÙÏÒËÃÕßÇÖÄÚÎ
ÚÁÍÎ²ÕØÕÆËÓËÙÕÆÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÐßÖÎØËÚËÃ
ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÚÁÍÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏ

Τα πάντα [σήμερα] είναι πολύ πιο ρευστά από
παλαιότερα, οι εύκολες
κατηγοριοποιήσεις και
τα αυστηρά όρια δεν μας
καλύπτουν πια και πρέπει να επιστρατεύσουμε,
άλλα εργαλεία προκειμένου να βρούμε νόημα.
ËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÔÛ¦ØØßÔÙÎ
ÑÇÏÙßÔËÞÂËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÕÏÔÕÆÑÇÏÙÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎËßØÜÖÇáÑÂÞÕØËßÚÏÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÁÍÎ
ÄÖÜÝÓÇÝËÐÎÍËÃÕÒÁÐÎÝÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÚÁÍÎÍÏÇ
ÕÑÚ×ÓÂÔËÝÓËÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎ
ÓÁÔÚÕØÇÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÕÏËÖÏÒËÍÓÁÔÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙËÁÔÇÖËÔÛÂÓËØÕËÔÚÇÚÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÖÕßÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇ
ÇÖÄÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞ×ØÕß©ÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÁÞÕßÔ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÚÕ
ÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÚÕßÝÙÚÕ6WLU/V\ZL-LZ[P]HSÚÎÝ
ËÑ¦ÙÚÕÚËÞØÕÔÏ¦ÝËÔ×ÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÁÝËÖÏÒÁÍËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÊÏËßÛßÔÚÂÑÇÏÚÕÔÓÁÔÚÕØÇÚÕßÖØÕ-

Αυτό ÈÓTÉ{ÉÙ{Ñ×Ó¨³ÈØ×É³{ÖØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈÉ{ÜÓÂÑÐÉo{Ñ³¿xn²v__À¸ÆÉËÑ{³ÌÙ{Ñ×¨É³{~ËÉËÑ{ÐÉ³ÑÂÖ³ÈØV³ËÇÉ{i
,Ù{ÒÌÐKÜÈ
ÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÁØÍÕÑÇÏÔÇ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß6WLU/V\ZL
-LZ[P]HSÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕØÄÍØÇÓÓÇÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎ
ÓÁÔÚÕØÇªÕÊÏ¦ÄÓÈÕÒÕßÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÑÇÏËØËßÔÂÚØÏÇÚÕßÞÕØÕÆ
ÑÇÏÚÕßÛË¦ÚØÕßÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ©ßÚØÁÞÚÎ©ÒÒÇÔÊÃÇ

ØÂÙÕßÔÑÇÏÙÃÍÕßØÇÊËÔÈØÃÙÑÕÓÇÏ
ËÑËÃÍÏÇÔÇÚÕßÝËÒÁÍÞÜÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÖØÕÙÖÇÛ×ÓÁÙÇÇÖÄËØÜÚÂÙËÏÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÖØÇÑÚÏÑ¦[HZRZÔÇÚÕßÝÊËÃÐÜ
ÚÏßÖ¦ØÞËÏÂÊÎËÑËÃÙËÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÇÌÜÚÃÙÕßÓËÓÇàÃ
ÖÏÛÇÔÁÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÖÕßÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÍËÔÏÑÂ
ÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßØÄÒÕßÓÕßÍÏÇÚÃÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÕßÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌ¦ÙÎÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÕßÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÛÁÒËÏ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÏÇÖÏÕÍËÔÏÑÂÛËÜØÎÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÖ¦ÔÜÙÚÎÔÏÊÁÇÚÕß
ÂÔÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇÚÕßÊ×ÙÜÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÁÓÖÔËßÙÎÝËÔ×
¦ÒÒÕÝÔÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖÏÕÖØÇÑÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÖ¦ÔÜ
ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄßÒÏÑÄËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÔÇÊÃÔÜ
MLLKIHJRÇÖÕÚËÒËÃÑËÔÚØÏÑÄ¦ÐÕÔÇ
ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÑ¦ÔÜÓËÚÕßÝÑÇÒ-

–Ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα
σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;
¶©ÈÇÙÏÑÄÝØÄÒÕÝÓÕßÜÝÓÁÔÚÕØÇÊØÇÓÇÚÕßØÍÕÆÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ËÃÔÇÏÔÇÈØÃÙÑÕÓÇÏÊÃÖÒÇÚÕßÝÇØÞÏÑ¦ÜÝÙßÔÕÓÏÒÂÚØÏÇÃÓÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÏÝÏÊÁËÝÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝ
ÚÕßÝÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÖØÕÞÜØ¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÚÕßÝÁØËßÔÇ¥ÝÓÁÔÚÕØÇÝÙËÑÇÓÃÇ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÚÕßÝÊÃÔÜÚÎÙÜÙÚÂ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÂÚÕßÝÒÁÜÖ×ÝÔÇÖØÕÞÜ-

–Οι τέσσερις συμμετοχές
του Moving the New 2019 τι αίσθηση σας έχουν δώσει; Μιλήστε
μου γι’ αυτές.
¶ßÚÄÖÕßÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕßÝ
ÌËÚÏÔÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßËÖÏÒÁÐÇÓË
ÍÏÇÚÕ4V]PUN[OL5L^ ËÃÔÇÏ
ÚÕÖÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝ ÇÏÕÏÚÁÙÙËØËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÌ¦ÙÎÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÓÁÙÇÑÇÏÁÞÕßÔÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂ©ÎÓÂÚØÎÝ
²ËÏÓ×ÔÇÝÖØÕÁØÞËÚÇÏÖÏÕÖÕÒÆÇÖÄ
ÚÕÖËÊÃÕÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏÚÎÝÖËØÌÕØÓÇÔÝÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇßÈØÏÊÏÑÂÜÝÖØÕÝÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÓÁÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇÏÎ
ÁØËßÔ¦ÚÕßÁÞËÏÁÔÇÇßÚÄÇÔÇÌÕØÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎÌÆÙÎ
ÚÕßÛË¦ÚØÕß
Õßà¦ÔÇ¢ÏÇÒ¦ÖØÕËØÞÄÓËÔÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔ
]PZ\HSHY[ZÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÜÝÑÆØÏÕÓÁÙÕÚÎÝÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÚÕÈÃÔÚËÕËØËßÔ×ÔÚÇÝ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÖÄàÇÝ
ÑÇÏÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÙÚÇ
ZVJPHSTLKPH¬ÄÙÕÎÕßà¦ÔÇÄÙÕ
ÑÇÏÕÎÓÂÚØÎÝÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÑÇÏÙÚÕ
ÖËØÙÏÔÄ4V]PUN[OL5L^ÑÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÄÚÏÁÞËÏÇÐÃÇÔÇÚÕßÝ
Ê×ÙÕßÓËÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÚÕÔÞ×ØÕÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÝ
ÁØËßÔÇÑÇÏÌÁÚÕÝØÏ¦ÔÇ¡ÇØÑÕßÒÃÊÕßÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÖÕßËÖÏÙÚØÁÌÕßÔ
ÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÊ×ÑÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÞØÕÔÏ¦ÚÕÌËÚÏÔÄ4V]PUN
[OL5L^ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÔÚÇËØÍÇÒËÃÕÚÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÜÝÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÓÕßÙÏÑÂÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓË
ÚÕÔÓÕßÙÏÑÄ¦ÔÕ¡ÖÇØÚàÂÑÇÏÓÇàÃ
ËÓÖÔÁÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÇÔÏÞÔËßÚÂ1\UV®¬ÁÒÕÝ
ÎÒËßÛËØÃÇÜÑØ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑ¦ÔËÏÚÇÖØ×ÚÇÚÎÝ
ÈÂÓÇÚÇÜÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÇÌÄÚÕßËÖÁÙÚØËÉËÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÑÇÏÎÁØËßÔ¦ÚÎÝÑÏÔËÃÚÇÏÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÜÔÓÁÙÜÔÓÇàÏÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎ
ÚÜÔËÏÊÂÙËÜÔÙÚÕÙ×ÓÇ©ÏÚÁÙÙËØÃÝÚÕßÝÒÕÏÖÄÔÑÇÒÆÖÚÕßÔÁÔÇËßØÆ
Ì¦ÙÓÇÚÜÔÚ¦ÙËÜÔÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑÜ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÄÙÕÍÏÇÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔÚÁÍÎ

Moving the New / First Look,
.ÒKKÑ³VlÈËÈ¸Æ³{Ø
dU´ÆÐÐgÆÐÐ.³Óoi¨ÖÉÐÉÖVÉÐÉÌØ

Αντί για το «ξεκλειδώνω», προτιμώ να χρησιμοποιώ το «ενεργοποιώ»
–Ποια είναι τα όρια χορού και
περφόρμανς, υπάρχουν;
¶ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÖÕßÚÇÄØÏÇÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔËÃÔÇÏÄÔÚÜÝ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ØËßÙÚ¦¥ÙÚÄÙÕÚÇ
ÄØÏÇÚÕßÞÕØÕÆÑÇÏÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÚÕÖÏÑÄÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÝÖÕÆÓËÛËÜØ×
ÄÚÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÇÄØÏÇ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÇØÑËÚ¦ËßÊÏ¦ÑØÏÚÇË¦ÒÒÇËßØÜÖÇáÑ¦ÖÒÇÃÙÏÇÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝÞÕØÕÍØÇÌÃÇÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÊÏËßØßÓÁÔÎÓËÚÕÔ
ÞÕØÄÂÚÎÔÑÃÔÎÙÎÖÕÒÆÙßÞÔ¦
ÔÇÇÖÕßÙÏ¦àËÏ¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÊ×ÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÔÖËØÌÄØÓÇÔÝËÔ×ÙÚÕÁÒÍÏÕÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÛÇÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔÜÝÞÕØÕÍØÇÌÃÇ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÇßÚÄÖÕßÛËÜØ×ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÒÁÐÎÇÙÏÒËÃÕß
ÙÚÎÚÁÍÎ²ÕØÕÆËÓËÙÕÆËÃÔÇÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÄÚÏÊËÔÖËØÏÌØÕßØËÃ®
ÇßÚ¦ÚÇÇßÙÚÎØ¦ÄØÏÇÇÒÒ¦ÇÔÚÃÛËÚÇÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕßÝÙÚÕÚÏÛÇ
ÖËÏÞÕØÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÚÏÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÂÑËÏÙËÓÏÇÚÁÍÎ²ÕØÕÆËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÇÔÕÏÞÚÂßÚÄËÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝ

ÑÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÕß4V]PUN[OL5L^ 
ÖÕßÄÖÜÝËÐÎÍ×ÑÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÑÇÏÎÙÞÁÙÎÚÕßÝÓËÚÕÔÞÕØÄ
ÑÇÏÚÎÔÑÃÔÎÙÎËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
–Πόσο εύκολο είναι για τις παραστατικές τέχνες να συνδιαλεχθούν, χωρίς να χάσουν την αυτονομία τους;
¶ÏÇÓÁÔÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏËÃÔÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÔÊÏÇÒËÞÛÕÆÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÄÞÏËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÑÇÏÇÝÞ¦ÙÕßÔÑÇÏÚÎÔ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßÝßÚÄÚÕÞ¦ÙÏÓÕ
ÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÇØËßÙÚ¦ÄØÏÇ
ÖÇÃØÔÕßÔÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÇØÔÎÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕÑÇÏÚÕÊËÞÄÓÇÙÚËÓËÖÕÒÆÇÔÚÃÙÚÇÙÎßÚÄÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÍÏÇÚÃÕÚÏÊÂÖÕÚË
ÊËÔÓÖÇÃÔËÏÙËÑÇÛÇØÁÝÑÇÚÎÍÄØÏËÝ
ÇÖÇÏÚËÃÖÏÕÖÕÒÆÊÕßÒËÏ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÓÇÝÍÏÇÔÇÚÕÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÓËÑÇÏÔÇÚÕÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË©
ÙÎÓËØÏÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÛËÇÚÂÝÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÊÕßÒËÏ¦ÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏ
ÖÏÕÖÕÒÆÖÒÕÑÇËØÍÇÒËÃÇÑÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÓßÇÒÕÝ®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÑÇÛÇØ¦ÄØÏÇÑÇÏÔÇÊËÏÚÏÝÊßÔÇ-

ËÖËÐËØÍÇÙÚÕÆÔÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝ

ÚÄÚÎÚËÝÚÎÝÙßÔÊÏÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÐ¦ÒÒÕß
ÇÔÚÕÙÑËÌÚÕÆÓËÒÃÍÕÖÏÕÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÏÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÎËÖÕÞÂÓÇÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦!ÚÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÕØËßÙÚ¦ÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕÏËÆÑÕÒËÝÑÇÚÎÍÕØÏÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏÚÇ
ÇßÙÚÎØ¦ÄØÏÇÊËÔÓÇÝÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÖÏÇÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÙÕßÓË¦ÒÒÇËØÍÇÒËÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÈØÕÆÓËÔÄÎÓÇ

–Η εποχή μας τρέχει πολύ γρήγορα, μπορούν οι παραστατικές
τέχνες να την ακολουθήσουν;
¶ßÚÄ ËÃÔÇÏ Ñ¦ÚÏ ÖÕß ÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÄÔÕÙÚÕÓÁÒÒÕÔÖÕßÛÇÁÞÕßÓËÖ¦ØËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÖÃÙÜÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÚÕÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËËÖÏÕÓÏÑØÄËÖÃÖËÊÕÄÓÜÝÇÔ
ØÃÐÕßÓËÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÕÚÏÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝÓËÚÎ
ÞØÂÙÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÛÇÁÒËÍÇ

ÖÜÝÔÇÏ±Ö¦ØÞÕßÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßËÃÔÇÏËÐÕÒÕÑÒÂØÕßVUSPULÂ
ÖÕßËÙÆÈØÃÙÑËÙÇÏËÊ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÕÎÛÕÖÕÏÄÝÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
¦ÑØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÖÃÙÎÝÇÖÄ
¦ÖÕÉÎÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏ¦ÖËÏØËÝÖÒÁÕÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÛËÜØ×ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇ
ÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÔÇ

–Πολλές φορές η καλλιτεχνική
έκφραση είναι δυσερμήνευτη,
ακόμα και για έναν καλλιεργημένο θεατή. Πώς ξεκλειδώνει ένας
ερμηνευτής τον θεατή;
¶ÔÚÃÍÏÇÚÕÐËÑÒËÏÊ×ÔÜ®ËÍ×
ÖØÕÚÏÓ×ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÕØÂÓÇËÔËØÍÕÖÕÏ×®ÂÖßØÕÊÕÚ×®
ÑÇÛ×ÝÊËÔËÓÖËØÏÁÞËÏÓÁÙÇÚÕß
ÚÄÙÕÁÔÚÕÔÇÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÕ
ÁÔÇÝÑÇÚÁÞËÏÓÏÇÍÔ×ÙÎÖÕßÕ¦ÒÒÕÝÊËÔÁÞËÏ¥ÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÑ¦ÔÜÓËÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕÒÆÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÈÒÁÖÕßÓËÊÎÒÇÊÂÓËÖÕÏÕÚØÄÖÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÓËÚÕÔÛËÇÚÂÍÏÇÔÇ
ÈØËÏÁÔÇÙÎÓËÃÕËÏÙÄÊÕßÙÚÎÊÕßÒËÏ¦¬ÏËÃÊÕßÝÙÎÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦Ý
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕßÊ×ÙÕßÓË"×Ý
ÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÓËÚÇÐÆÚÕßÕÏÑËÃÕß
ÑÇÏÚÕßÇÔÕÃÑËÏÕßÚÕßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕßÑÇÏÚÕßÇÖØÄÙÓËÔÕß"ßÚÂ
ÎÖßØÕÊÄÚÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÃÚËÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂËÃÚËÔÕÎÚÏÑÂ
ËÃÚËÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÕÚÏËÃÊÕßÝÊÕßÒËÏ¦Ñ¦ÔËÏÕÑ¦ÛË
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

5

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Τέσσερις άνθρωποι και τα αδιέξοδά τους
«Δείπνο με φίλους», έρχεται στην Κύπρο η βραβευμενη με Πούλιτζερ κωμωδία σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΡΕΑ

Ο Γρηγόρης ÇÒÚÏÔÄÝÙÑÎÔÕÛËÚËÃ
ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÖÔÕÓËÌÃÒÕßÝ®
ÁÔÇÁØÍÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÁÑÇÔËËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ©ÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÏÖÏÕ
ÖÏÑØÁÝÇÒÂÛËÏËÝÒÁÍÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÓË
ÞÏÕÆÓÕØÖÕÒÆÞÏÕÆÓÕØÇßÚÄÁÑÇÔË
ÑÇÏÕÖÕÒßÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ+VUHSK4HYN\SPLZÑÇÏ
ÑÁØÊÏÙËÚÕÚÕÈØÇÈËÃÕÕÆÒÏÚàËØÍÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÛËÇÚØÏÑÂ
ÑÜÓÜÊÃÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý©ØÎÍÄØÎÝ
ÇÒÚÏÔÄÝËÔÚÄÖÏÙËÇÓÁÙÜÝÇßÚÄÔ
ÚÕÔÛÎÙÇßØÄ®ÖÂØËÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÕÇÔÁÈÇÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÕÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕ
ÇÓÖÁÚÎ®ÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÓÇàÃ
ÓËÚÎÔ ÕØÇÒÃÇ ÇØ¦ÔÚÎÚÕÔ ÒÁÜÔÇØÎÍÕØÏ¦ÊÎÑÇÏÚÎÔÒËÐ¦ÔÊØÇ
ÇÒÇÏÕÒÄÍÕß¡ËÚ¦ÇÖÄÊËÑÇÚØÃÇ
ÇÑØÏÈ×ÝÞØÄÔÏÇÚÕÐÇÔÇÔÁÈÇÙËÓË
ÓËÍ¦ÒÎËÖÃÙÎÝËÖÏÚßÞÃÇÇßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ÓËÚÎªÁÔÏÇÕßÏàÃÊÕßÚÕÔ
ÇÆÒÕ²ÇáÑ¦ÒÎÑÇÏÚÎÔ¡ÖÁÙÙß
¡¦ÒÌÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÕØÎÍÄØÎÝÇÒÚÏÔÄÝÐÇÔÇÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏ
ÓËÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÕßÇßÚÄÁØÍÕÑÇÏ
ÚÕÙÑÎÔÕÛËÚËÃËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÚÎÌËÚÏÔÂÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÙÇÔÃÊÏÛÇÇÔÁÈÕßÔ
ÚÁÙÙËØÏÝÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÎÛÕÖÕÏÕÃÎ
ÈËÒÃÔÇÇÖÕÆÒÏÇÕ¢¦ÔÎÝ¡ÕßØÇÚÃÊÎÝÎ³ÔÔÇ¡ÇØÃÇÇÖÇÞÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÑÇÏÕËßÚÁØÎÝÇÓÖËÚ¦ÑÎÝ

Η υπόθεση
ÏÙÚÕØÃÇÇÌÕØ¦ÊÆÕàËßÍ¦ØÏÇ
ÚÁÙÙËØÏÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏ
ÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÏÓÁÙÇÙÚÕÑÁÒßÌÕÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝàÜÂÝàÕßÔÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÚÕßÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÜÝËØÜÚËßÓÁÔÕÏÜÝÇÔÚÃÖÇÒÕÏÜÝËÞÛØÕÃ

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο, αστείο και
συγχρόνως «σκοτεινό»,
το οποίο «απογειώνεται»
με τις ερμηνείες των τεσσάρων ηθοποιών
ÙÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÚÕß!¡ÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÑÜÓÜÊÃÇÖÕßÙÑÕÚËÏÔÏ¦àËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦©¡¦ØÍÑÏÕßÒÏÝÇÍÍÃàËÏËÖÏÚßÞ×ÝÚÏÝÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚËÝÞÕØÊÁÝ
ÓÇÝ®Õ1VOU:PTVUÚÕß5L^@VYR
4HNHaPUL®ÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÊÕÓÂ¯
ÉßÞÕÒÕÍÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ¬ÕÁØÍÕ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÕÛËÜÚÏÑÄÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ®ÑÇÏV>PSSPHT
;`UHUÇÖÄÚÕÔ;PTL®!©¡¦ØÍÑÏÕßÒÏÝÍØ¦ÌËÏÖËØÃÙÞÁÙËÜÔÓË
ÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎËÐßÖÔ¦ÊÇÑÏÁÔÇÚÄÙÕ
ÖÏÑØÄÞÏÕÆÓÕØ×ÙÚËÇßÚÂÎÑÜÓÏÑÕÚØÇÍÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÚÏÚÕ
ËÐÇÃØËÚÕ®


Αυτό ³~ÑÜ~ÑË¨{¨ioÌ¨iØÑÜ³{ÌØÂÑÑÈÑ³{Ó³Ñ{ÐÉ³ÑoÑiÐÓ³ÈÑÈ³ÌÓ¨o~Ñ{³~iÚÉ³ÉËÉ{Ù{~Òo{Ñ³~È¨{Ñ~Ì~{Ì
ÑÇÏÙÆÔÚØÕÌÕÏÇÌÔÏÑ¦ÕÁÔÇÝÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÕÔÙÆÔÊËÙÓÕ©Ï
ÙßÔÁÖËÏËÝÇÒÒ¦àÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝÍÏÇ
Ö¦ÔÚÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕ
ÁØÍÕÇÙÚËÃÕÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÙÑÕÚËÏÔÄ®ÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÍËÏ×ÔËÚÇÏ®ÓËÚÏÝ
ËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÎÛÕÖÕÏ×Ô
ÑÇÏÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÖÇÍÑÁÚÇ®ÚÕß
ÁÓÖËÏØÕßØÎÍÄØÎÇÒÚÏÔÕÆÖÕßÐÁØËÏÖ¦ÔÚÇÖ×ÝÛÇÇÍÍÃÐËÏÚÕÑÕÏÔÄ
¬ÎÔÇÖÄÊÕÙÎÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÁÑÇÔËÕ
ÃÊÏÕÝÕÇÒÚÏÔÄÝÓÇàÃÓËÚÎÛËÇÚØÕ-

ÒÄÍÕ¡ÇØÏÒÁÔÇÇÔÇÍÏÜÚÕÖÕÆÒÕß
¬ÇÙÑÎÔÏÑ¦ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÙÞËÊÃÇÙËÕÖÕÒßÈØÇÈËßÓÁÔÕÝ ÆÖØÏÕÝÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÝ¦ÑÎÝËÔËÛÒÂÝ
ÕÏÌÜÚÏÙÓÕÃËÃÔÇÏÚÕß(SLRZHUKHY
1V[V]PJÑÇÏÈÕÎÛÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏÎÒÁÔÎ¬ÙÏÓÖØÏÑÃÊÕß

Κριτικές του Τύπου
©7L[LY4HYRZÇÖÄÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ5L^@VYR;PTLZ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÍÏÇÚÕËÃÖÔÕ! ÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÑÇÏ

ÇÖÃÙÚËßÚÇËßÌßÁÝËÑÏÔ¦ËÏÙÇÔÁÔÇ
ÑÒÇÙÏÑÄÙÞÄÒÏÕÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÚÕßÞÜØÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕÔÚØÄÓÕÚÎÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝÙÏÜÖÎÒÂÒÆÖÎÖÕßÓÇÝÖÒÎÓÓßØÃàËÏÓËÚ¦
ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÎÒÏÑÃÇÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÖÕßÄÒÕÏÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÓËÍÇÒ×ÔËÏÎÙÑÏ¦ÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÚÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÓÇÝËÃÔÇÏÖÏÕ
ÙÇÌËÃÝ®ÑÇÏÕ=PUJLU[*HUJ`Ö¦ÒÏÙÚÎ5L^@VYR;PTLZ®ÃÔÇÏ

ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÙßÓÖÄÙÏÕ¬ÕºËÃÖÔÕ
ÓËÌÃÒÕßÝ»ËÃÔÇÏÙÕÌÄÑÇÏÌÕÈËØ¦
ÑÜÓÏÑÄ©¡¦ØÍÑÏÕßÒÏÝÍØ¦ÌËÏËßÌßÁÙÚÇÚÇÍÏÇÚÏÝÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÍÏÇÚÎÔÖØÕÊÕÙÃÇÑÇÏÚÎÌÛÕØ¦ÖÕßÌÁØÔËÏÕ
ÞØÄÔÕÝÑÇÏÎÓÕÔÕÍÇÓÃÇÙÚÕÙËÐÕßÇÒÏÑÄÖ¦ÛÕÝÛÁÓÇÚÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßËÆÑÕÒÕÔÇËÑÌØÇÙÚÕÆÔ
ÓÁÙÜÛËÇÚØÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕß®
© 9VILY[ /VY^P[[ ÚÕß :HU
-YHUJPZJV,_HTPULY®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ

Παραστάσεις:0¨Ë³i¸ÈÜËÈVÉÈ~ËÑg.TÜÊ0È×ÜÐÐ0É³Ò¨³i´ÈÜËÈV(Ò×Øgå¨TÑËÏÙÉË(Ò×ÈVÐÐ
(ÓÐ³imÈÜËÈVÒ¨Ñ~Ñg(Ñ³³ËTÉ{åÐ×{ÚÓÑ³¨ÐÐ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
lÈÜËÈgÉÐÉÌØgiÚÓÑ³¨
ÐÐ.ÒKKÑ³®ÈÜËÈ(Ñ¨ÑÜËÐ{
gå{T³ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨(Ñ¨ÑÜ{ÐËÈ
ÐÐÈ¨{Ñ~Ê¬ÈÜËÈVÛÉ¨ÖÉ{Ñg
åÐ×{ÚÓÑ³¨ÛÊÐÈÛÉ¨ÖÉ{ÑØÐÐ
ÙÉÈ³Ó¨ÑdÈÜËÈgÑ{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ³ÒÐ{ÑØÐÐ
0¨Ë³iÈÜËÈgå{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨ÙÑÜËÈÛÒÜ{ÐÐ
Επικοινωνία:¸¸m¬¸m¬¸Ó¨Ø³
~ÑÚÑ¨ÉÌÙÚÑÙ{Ñ³ÉÚÉËo{Ñ³{Ø
tåÜ~ÈËÙÉØu

EVERYDAY
LOVE

ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

www.lovefm.com.cy
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

«Τ’ αστέρι του βοριά»

Ε

κείνο ÚÕàËÙÚÄÈØ¦ÊßÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÙÑÏ¦
ÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝÕÏÙÚÃÞÕÏÚÕß
ÖÕÏÎÚÂ§ÃÑÕßÑ¦ÚÙÕß  
ÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÕÏÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÓËÒÜÊÃÇÖÕßÚÕßÝÞ¦ØÏÙËÕÇÐÁÞÇÙÚÕÝ
¡¦ÔÕÝ²ÇÚàÏÊ¦ÑÏÝ  ÐËÞÆÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕØ×ÊËÏÕÑÇÏÑÇÚÁÑÒßÙÇÔÚÕÔÇÚÚÏÑÄÕßØÇÔÄ¤ÎÒ¦
ÙÚÕÔÕßØÇÔÄÚÇ¦ÙÚØÇÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆËÃÞÇÔÙÚÂÙËÏÚÕÔÖØÕÇÏ×ÔÏÕÞÕØÄÚÕßÝÑÇÛ×ÝÖËØÏÚØÏÍÆØÏàÇÔÚ»ÇÙÚÁØÏÚÕßÈÕØÏ¦®ÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÙÚÕÔÈÕØØ¦ÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ËÖÕÞÂÑÏÇÔÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÕßØÇÔÄ
¬Õ¦ÙÚØÕÇßÚÄËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÓË
ÊÏ¦ÌÕØÇÕÔÄÓÇÚÇÇÒÒ¦ÎÑÆØÏÇÙÎÓËØÏÔÂÚÕßÕÔÕÓÇÙÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÎÓÇÊËÆËÏÚÕÔÈÄØËÏÕ
ÕßØ¦ÔÏÕÖÄÒÕÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕ
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Πριν από 14.000
χρόνια, το πολικό
άστρο της εποχής
ήταν ο «Βέγας» στον
αστερισμό της Λύρας,
ενώ πριν από 5.000
χρόνια, όταν χτιζόταν
η Πυραμίδα του
Χέοπος, Πολικός ήταν
το άστρο «Τουμπάν».
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είναι επίτιμος διευθυντής
του Ευγενιδείου Πλανηταρίου.
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ËÃÞËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÉÆÞÜÙÎÓËÚÕÔ
ÄË®ÑÇÏÄÚÏÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÄÖÕß
ÔÕÙÎÒËßÄÚÇÔÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔ
ËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎÊÏ¦ÈÇàËÊÏÇØÑ×Ý
ÄË®ÚÎÔ¡ÖÇÒ¦ÔÚÇÙÚÕßÝ¦ÊÕ-

ÐÕßÝÖÕÏÎÚÁÝ®ÙßÔÇÔÚ¦ÓËÚÕÔ
ÄËÙÚÏÝÒËÍËÃËÝÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕ ÕØ¦ÑÏ®ÑÇÏÕÊÏÞÇÙÓÄÝ
ÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÇÍÇÛÄ
ÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ØÇ
ÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÇÖÕÚËÒËÃÛËÓÇÚÏÑÂ
ÖÕßÕ ÇØßÜÚ¦ÑÎÝÓÕÏØ¦àËÚÇÏÓË
ÚÕßÝ¡ÖÜÔÚÒÇÃØÑÇÏÄË
©ÚÇÔÕÏ¦ÔÔÎÝÑÇØÃÓÖÇÝÊÃÔËÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕ©ßÒÇÒÕÆÓ®ÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÕÕÓ×ÔßÓÕÖÕÃÎÓÇÚÕßÄËÁÞËÏÂÊÎÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÖÁÔÚËÌÕØÁÝÖÇØÇÚÎØËÃ
Î²ØÏÙÚÃÔÇ§ÚÕßÔÏ¦ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÚÕÓÕÚÃÈÕÚÕßÊÏÖÒÕÆ®ÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÚÕßÝÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÏÝÐÏ
ÔÆÞÚËÝÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎ®ÕÏ×ØÍÕÝ
ËÌÁØÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÉßÞÕÒÕÍÏÑ¦
ÓÁÙÇÙÚÕÑÒÃÓÇÚÕßÄËËÔ×ÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÑÕØ¦ÑÏÙÚÕÖÕÃÎÓÇÚÕß
9H]LU®ÊËÏÑÔÆËÏÑÇÚ¦ÚÎÔ§ÚÕßÔÏ¦ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÖÕÏÎÚÂÔÇ
ÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÚÎÔÖÁÔÛÏÓÎÙÑÏ¦
ÚÕß ¦ÔÕÔÚÇÝÚÁÒÕÝÕÃÙÚØÕÚÎÝ
àÜÂÝÚÕÔÌÄÈÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß®Õ
ÓÖËÏØÃÑÕÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÔÑÇÑÄÚßÞÎ ÄØÎÚÎÝËÔÙßÒÈÇÔÃÇÝ®
Ö¦ÔÜÙÚÕÃÞÔÕÝÚÎÝÒËÜÔÄØÇÝ®
ÚÕßÄËËÒÒÎÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÙßÔÊÏÇÒÁÞÛÎÑË
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÑÇÏÓÖÕÒÏ¦ÙÚÎÑËÍÄÔÏÓÇÇÖÄÁØÍÇÖÕßÑßØÏ¦ØÞÎÙÇÔ
ÙÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÏÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÂÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ

Η Ελένη Ανδρεάδη γεννήθηκε στο
Λονδίνο. Aπόφοιτος του Χάρβαρντ,
ειδικεύτηκε στην περιβαλλοντική πολιτική και στα ΜΜΕ. Είναι συγγραφέας
της σειράς παιδικών βιβλίων «Πράκτορες του Πλανήτη», βραβευμένη
με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου Γνώσεων, όπως και του εφηβικού «Ο Τζάστιν Γκρέι και οι Φύλακες
της Γης», που κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Μεταίχμιο. Είναι ιδρύτρια
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης
«Πράκτορες του Πλανήτη», που έχει
ως αντικείμενο τη βιωματική εκπαίδευση και δράση παιδιών για την αειφόρο ανάπτυξη.

(Ø{É³ÑÜÖÙÉØoÉÖ³Ñ{³×Ñoi³Ì³ÈØÐÉ³ÑÌÙ{Ñ³ÈØÒÚ³Ñ{
ÉÒ³È~Ñ{{ÈÙTÉËØoÉÖiØ
K¨Ë~³Ñ{³ÑÌÙ{Ñ³ÈØe

Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό δίπλα σας;

«Πράκτορες του Πλανήτη», από τι κινδυνεύει ο Πλανήτης;

ÌÜ{ØÒ¨T{Ñt0Û¨u³È.³Ó×ÑÈ:ÉÒ~i ³ÑÙ¨ÑÌÐ{Ñ
×ËÜiV~Ñ{ÉËÑ{ÌV³{¨ÓÉ{o{Ñ~È¨ÑÐÓÉØÐÑÐÒÙÉØÐÉÜËoÑÜÉ³Ò¨{
~ÜÉËÈ³ÑÐÑ³Ì~ÜÑÙÑÛ{ÑKÒÇ
ÈoT¨ÌØÓÑÑ{Ù{~ÌV³{ØtåÉ{¨ÉØ
=ÓØ³iØÉÎÇ{ ³Ó{u³È¨Ë³×É¨
³ÇÉ³iÙËT¨i~Ì¨iÐÈÙ{ÑKÒÇÈÐÉ³t 1ÒÜÑÑ ËÙÉu³È0Ð
(Ó¨{KÑÜVÈÐÑØÓ×É¨Éio{Ño{Ò
ÐÑØ

åÌ³ÈØÑÚ¨ÈØ.³ÑK{KÜËÑV
ÑÑo³iØÐÉ³iÑ¨ÓÑ³Ð{~¨ÐÈ³{~¨Ñ~³Ì¨ÑÌÌÜ
³~ÌÐVÑÑÜÑÐKÒÉ{ÑÉ{
³ÜÑÊ³iÑÌ¨KÜÊÐÑ³ÑÌØ
i~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊVi¨ÖÑi³È
ÜÑ³{~Ö~Ñ{i¨ÑoÙÑËÑÉÂÑ×Ò{i
³iØK{{~{ÜÌ³i³ÑØ ÈÒ¨TÉ{~Ñ{
ÈÉ¨~Ñ~ÌØKÑ'ÑÐÒÈÉ¨V
Ö³ÐÑÙ{Ñ{³ÈØ~ËÙÈØÉËÑ{ËÙ{Ø³¨ÌØÇÊØÐÑØ

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

Η παιδική λογοτεχνία είναι πιο απαιτητική από την ενήλικη;

1ÑÊÚÉÜÑÓÑv>Ã_XxnÑ{Ñ
É³Ò×È{~Ò $ÈÓ³{³t(Ë³É¨
(Ñu³ÈÒ¨{VËØ«

${¨~ÜÊÉ{ØÉËÑ{ËÙ{ÉØU~ÑÜÊ{³¨ËÑVÙÈÑ³ËTÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØVÉÂÓÜ{Âi
³TÑ¨Ñ~³Ê¨$ÜÑ¨ÓÉ{ÑÉËÑ{É~ÉËVÌØ~Ñ{³i~ÑÜÊÉÊÜ{~i
Üo³ÉTËÑ

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

ÑÇÑ³ÇÒ~i~Ñ{.É×Ó¨io{Ñ³³ÑÂËÙ{³iØÇÊØÑØ¨Ë³{Ñå³É¨É
o{ÑÑÐÈÙ{ioiÚÉË³iÐ{~¨Êo¨oÌÑÈoËÉ³Ñ{ÜÑÐ¨ÌÉÖÐÑåÌ
Ð{~¨ÊÉ¨³ÉÖ³i~ÑÑÈ³Ì³oÜÈ~Ì{~¨VÈÐKÜ{~Ì³ÓÜØV~Ñ{Ø³
ÉÐ{³ÉÖÚi~ÉÉÑ{Ù{ÒÒ¨{Ü{
,ÌÐ{VÙ{Ì³{o{ÑÉÐÓÑÓTÉ{³i
~ÑÜÖ³É¨iÓÑÑÌ³ÈØÖoT¨ÈØÈoo¨Ñ×ÉËØÈÙ{ÑKÒÇ
ÜËÇÑÐÉÚ~ËÜÐÉ¨³Vo{Ñ³ËÐÈ
Ñ¨ÓÉ{i¨Óoo{Ê³iØ³{ØÙÈ~ÜËÉØ³iØÇÊØV0Ì{,ÌÐ{Ø
o{ÑÑÐÈÉ{³ÐÈ³{~Ì³iØ
Ñ³ÉË¨ÉÈ³ÊØ³ÈÉÓ¨oÉ{ÑØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός
βιβλίου;

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tå¨T³Ñ³ÛÑT³ÈÜ{Ù{u³È
0ÌÜ~{
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

tÆÆ¨Ì{ÑÑÂ{ÒØu³ÈÒ¨~ÉØ
$ÐÑo{~ÌØ¨ÉÑÜ{ÐÌØ³ÈÐÈÓÐÑÚÉ
ÑKÜÓ³~ÌÐÑÜÜ{ØVÑ{³ÉÖ³~ÑÚiÐÉ¨{ÌÑ~Ñ³Ì¨Ú³
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EPA/ANDREJ CUKIC

THE FRICK COLLECTION

EPA/ANDY RAIN

REUTERS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

KAPOPOULOS FINE ARTS

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Μπροστά ³itÊÙÑ~Ñ{³Ö~uVÓÑÑÌ³ÑÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ
³È0ÇÒ~0{³¨Ó³VÐ¨ÉËÑ
ÈÒ¨ÂÉ{Ð{ÑÑ³Ð×Ñ{¨{~Ê×³o¨Ñ×{~ÊÜÊi ËÑ{ÐËÑÑÌ³{Ø×³o¨Ñ×ËÉØÈ¨KÒÜÜÈ³oÉoÌØ³Éo~Ñ{ËÓÑ{ÚÈ
³i({Ñ~ÚÊ~i$È×Ë³{V³i'Ü¨É³ËÑ${ÓÉØÑËÚÈÉØÉËÑ{ÙÉ~Ñ³ÓÉ¨{ØVÑÜ³Ñ{ÉÓ~³Ñi
ÆÆ³Ð~Ñ{ÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓÉØÉ
Ço¨Ò×ÈØ³È®È~Ñ{³È¬È
Ñ{ÑV~È¨ËØÑÌ³iÉÉ³ËÑ~Ñ{³i
'Ü¨É³ËÑ

Ενας É{¨{~ÌØ~ÌÐØÉËÑ{~ÌÐØ³ÈdlT¨ÈÇo¨Ò×ÈÑÌ
³iÈ{ÒÑV'¨Ñ~ÌÈÜ{o~
$ÌÈÜ{o~Ó×ÚÑÉ³Ñ³È
T¨Ì{Ñ³ÙËVÌÈÖÙÑÉ³iÑ{Ü{~Êå~ÑÙiÐËÑÐÑÇËÐÉ
³Ì~ÉÍ~Ñ{³x²>|åÈ³Ê³i
É¨ËÙVi/>²_¦x²>x³ÈÑ×{É¨É{Ð{ÑÐÉoÒÜiÑÑÙ¨Ð{~ÊÈ
ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø¸®åÈoÖ³È$'¨Ñ~ÌÈÜ{o~ÈÙÈÒÇÉ{³{ØKÑ{~ÓØÑ¨TÓØ³iØÑ×i¨iÐÓiØ³ÓTiØÐÉ³{Ø¨{~ÓØ
³ÈÐÊÐÉØ

Ο ζωγράφος 0ÒØ{ÑØÑ¨È{ÒÇÉ{Ð{ÑÓÑÉÌ³i³ÑÓ¨o³È
³iÖ¨ Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉÊ³È
ÐÉ³Ë³ÜtÊÐi ÜÉ~³¨×Ì¨ØuÐÉ
~ÉËÐÉ³iØ{³¨{~Ö³ÓTiØ¨{ÙØ
¨i³{~Ö×{ÜÂÉÉË³Ñ{³io~ÑÜÉ¨Ë
>º©x_Ý¦²©ÉÐÉÌØ,ÊoÑ
'É¨ÑËÈ~Ñ{Ñ¨ÈËÙiÓØ³{Ø
¸ÆÈËÈ$0ÒØ{ÑØÑ¨È{ÒÇÉ{Ð{ÑÉ{¨ÒÑÌÑ³Ð×Ñ{¨{~Ò~Ñ{
{iÜÒÉ³É¨{~ÒVÐÉÓ{ÜÑÚ¨ÑÖÐÑ³ÑVÑ³{~ÉËÐÉÑ~Ñ{É{o¨Ñ×ÓØ
ÓVÚÉÐÑ³o¨Ñ×ËÑ³iËÑÓTÉ{
É{Ù{~ÉÈÚÉË

Για πρώτη×¨ÒÑËoÉ{³iÖoT¨i³ÓTiÓÑÑÌ³Ñ¨Ö¨o{Ñ
³iØÑ~ÑÙiÐÑÍ~ÊØ³ÓTiØ³ÑTÒ³ÑV³ÈÓ¨~Ð~Ñ{Ñ³Ð×Ñ{¨{~ÌÐÈÉË³iØ¦xR}_R²x'{ÜÂÉÉË³ÑÓ¨oÑVÑÐ{ÑÙ{ÒÑ¨³i
Éo~Ñ³Ò³ÑiV³È~¨È×ÑËÈ~É¨ÑÐË³Ñ~Ñ{Èoo¨Ñ×ÓÑÒ³ÚÓÐÑV
XºXX_8>>{Ñ³iÓ~ÚÉi
ÈÙÑËØÙiÐ{È¨oÌØ¨³ÉËÉ{Ó¨oÑÉ{Ù{~Ò×³{ÑoÐÓÑo{Ñ³{Ù{ÑË³É¨T¨³iØ¦xR}UÑÌ¨ÉÜÒiV
Ñ³ÒÜ{VÐÒ¨ÐÑ¨VT¨ÈÌ~Ñ{oÈÑÜËÉ
ÈÐ{ÜËÑÐÉ³{Ø~ÜÑ{~ÓØÈÜÜoÓØ

Ο Μάριο Μιλάκοβιτς ÇÒ¨É{ÉÓÑÑÌ³ÑÙÐÒ³{Ñ³È
t;ºnXu³ÉÜ{o¨ÒÙ{ ËÑ{
{Ù{~³Ê³iØÑÈ³Ö³ÈÂÉÙTÉËÈ
wÐÈÉËÈVÈKÑËÇÉ³Ñ{³i³ÑÜoËÑo{Ñ³iÑÜ{Ò{Èo~ÜÑKËÑ${³È¨Ë³ÉØÐ¨ÖÑÓTÈ
Ð{ÑÜÊ¨iÉÐÉ{¨ËÑÑÌ³iÑ{Úi³{~Ê³ÈÑÜÑ{Ö~ÑÚÉ³³ØÐÉ
ÌÜÑ³Ñ³{TÉËÑ³È{ÑÜ{³{~Ö
Ð³É¨{ÐÖ ËÑ{ÓÑÐÈÉË
oÉÐÒ³ÑÈÚÉ³{~ÒÑ³{~ÉËÐÉÑVÈ
¨×Ó¨É{~Ñ{Ù{ÑÐÊÖ³Ø³É
³KËÐÑÑÓTÉ{Ù{Ò¨~É{Ñ

Νέες αίθουσες στην Ουφίτσι

Η τέχνη του Φρανκ Μπόουλινγκ

Εκθεση Τάσου Χώνια

Σύγχρονη τέχνη στο Frick

Η γοητεία της Γιουγκοσλαβίας

LIBRARY OF CONGRESS

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÈÌÜ³ÈË³ÐÑVÓÑØÈÙÑËØåÐÉ¨{~ÑÌØ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Οι μορφές ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙßÞÔ¦ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝàÜÂÝÑÇÛ×ÝÔÁËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÊÏËßØÆÔÕßÔÚÎÙßÔÛÂÑÎ
ÚÎÝÇÛÇÔÇÙÃÇÝÚÕßÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖÕÏÎÚÂÕßÄÒÚÕßÃÚÓÇÔ  ßÖÂØÐËÙÖÕßÊÇÃÇ
ÑÇÏËÖÏÊØÇÙÚÏÑÂÇÖÄÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇ
×ÝÙÂÓËØÇÑÇÛ×ÝÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕß
ÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËàÎÚÂÓÇÚÇËÒËßÛËØÃÇÝ
ÑÇÏÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÕÆÔÁÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇËÔÛÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ

ÚÁÞÔÎÝËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕ
ÎÓÁØËÝÙÚÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎÑÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ4VYNHUÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÓÃÇÄÇÙÎÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏßÉÎÒÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑËÃÊÕÐ¦àËÚÇÏ
ÓËÖÕÒÆÖÒËßØÕÚØÄÖÕÚÕÖÔËÆÓÇÚÕß
ÖÕÏÎÚÂÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇØÑËÃÍÏÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÖÔËÆÓÇ!
ÕßÄÒÚÕßÃÚÓÇÔ!¦ØÊÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏ
×ÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÚÕÔÕßÃÚÓÇÔÜÝßÖÄÊËÏÍÓÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÌØÕÔÂÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÁÔÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÙËÊÏÇØÑÂËÐÁÒÏÐÎ©ÖÜÝ

ÇÔÇÌÁØËÏÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎ¡ÄØÍÑÇÔÕ
ÕßÃÚÓÇÔËÃÞËÍØ¦ÉËÏÚÕ !ÆÔÚØÕÌÕÏÍ×ËÃÓÇÏÕÈ¦ØÊÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÑÇÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÖÕßÁàÎÙËÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏËÃÞË
ÊÃÑÏÕØÕËØÞÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÇÖËÏÔÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÕÕÔÍÑáÒÇÔÚÑÇÏÙÚÕ
¡ÖØÕÆÑÒÏÔÕÕßÄÒÚÕßÃÚÓÇÔÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÇÒÒ¦
×ÝÙÂÓËØÇÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÊÏËÛÔ×ÝÁÑÛËÙÎ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÂÚÕßËÙÚÏ¦àËÏ
ÙÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÙÑÁÉÎÝÚÕß
ÑÇÏÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÖÕÃÎÙÂÝÚÕß

ÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÍÁÔËÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÕÆ
ÚÕßÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÔÇÙßÔÕÓÏÒËÃÓË
Ñ¦ÛËÔÁÇÍËÔÏ¦ÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕ
ÙÑËÖÚÏÑÄÄÚÏÕÕßÃÚÓÇÔÂÚÇÔÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÌÎÆØËÓÏÇÚÇßÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙËÓÏÇÊÏÇØÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÕÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎÝÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ×ÝÚÇÖÏÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÕÄÚÇÔ¦ØÞÏÙËÔÇÍØ¦ÌËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÎÁÑÛËÙÎ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÚÇÙÚ¦ÊÏÇÓÏÇÝÏÊÏÇÃÚËØÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÖËØÃÖÚÜÙÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÎÝ

ÔÁÇÝÇßÚÂÝÛË×ØÎÙÎÝÕÕßÃÚÓÇÔÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÚÜÔÇÔÚÏÌÇÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝÓËØÏÑÂÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁØÍÕßÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÙÚÕÔÓÌÆÒÏÕ
©ÖÕÏÕÝËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔÁÑÛËÙÎÛÇ
ÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÊËÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏÇÚÕß
ÕßÃÚÓÇÔÁÔÇÇÔÚÃÚßÖÕÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆ
ÁØÍÕßÚÕß3LH]LZVM.YHZZ
ÖÕßÇÔÂÑËÙÚÕÔÖÕØÚØËÚÃÙÚÇÚÕßÑÇÏ
ÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÍØ¦ÓÓÇÖÕßËÃÞËÍØ¦ÉËÏ
ÕªÇÒÌÕß¦ÒÔÚÕÓËØÙÕÔÙÚÕÔÕßÃÚÓÇÔÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τα τριάντα χρόνια του «Κύκλου των χαμένων ποιητών»
Στις 2 Ιουνίου ÚÕß  ÚÁÚÕÏËÝÓÁØËÝÊÎÒÇÊÂÇÒÒ¦ÖØÏÔÇÖÄÚØÏ¦ÔÚÇ
ÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇÊÄÛÎÑËÎÖØËÓÏÁØÇÚÕß ÆÑÒÕßÚÜÔÞÇÓÁÔÜÔÖÕÏÎÚ×Ô®©ÑÆØÏÕÝÑØÏÙÖÕÆÊÇàËÚÄÚËÙËÁÔÇÒÏÓ¦ÔÏÍËÓ¦ÚÕÇÔÁØÍÕßÝ
ÖÕßÁÈØÏàÇÔÚÎ¦ÚÙËØÑ¦ÖÕßÙÚÇ
ÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝÍÍÒÃÇÝÙË
ÁÔÇVIZJ\YLÇÙÂÓÇÔÚÕÊÎÒÇÊÂ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÕÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÇÍÍÒÏÑÄÕØØ¦ÊÏ¦ÈÇàËÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßªÄÓÖËØÚÑØÁÏÈÝÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÇÔÇÑ¦ÒßÖÚËÄÙÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÙÚÇÊËÑÇËÔÔÏ¦ÚÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕß
¬ÎÔÚÇÏÔÃÇÚÎÔÖØÜÚÕËÃÊËÄÚÇÔ
ÍÆØÏÙËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇËÑÁÓÈØÏÕÚÕß» ÙÚÕÑÒËÏÙÚÄÙÂÓËØÇÚÚÏÑÄÔ®ÑÇÏÂÚÇÔÒËÝ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕßÚÎÔËÃÞËÙÚÎÓÁÔÎ
§ÇÚÕÔÈßÛÃÙËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚË-

Υπήρχαν ακόμα πειράγματα μεταξύ των συμμαθητών, όπως:
«Θα δοκιμάσω τα πάντα
τουλάχιστον μία φορά
στη ζωή μου». «Τα πάντα εκτός απ’ το σεξ».
ØÕÙÚÏÝÙßÓÌÕØÁÝÚÜÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
¶ÑÇÏÇßÚÄÖÇØÄÚÏÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÊÏÇÑØÃÔËÏÚÕÓËÒÄÑÇÏÚÎÔßÖËØÇÖÒÕÆÙÚËßÙÎÖÃÙÜÇÖÄÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÐËØËÄÚÏËÃÞËÓÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏ¦®
ÚÕÌÏÒÓÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÚÎÔ
ËÃÊËÙËÓÏÇËÖÕÞÂÚÎÝàÜÂÝÚÕßÖÕß
ÇÔÇÑ¦ÒßÖÚËÚÕÔ©ßÃÚÓÇÔÚÕÔÕØÄÑÇÏÚÕÔ¬ÁÔÏÙÕÔÙÚÃÞÕÏÑÇÏÌØ¦ÙËÏÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÇÖÄÚÕÔÊÇÏÓÄÔÏÕ¶ÑÇÏ

Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς³¨ÌÜ³ÈÉÐÉÈÐÓÈ~ÑÚioi³Ê0ÇË³{V
³tÖ~Ü³TÑÐÓ{i³u0iÉKÙÐÒÙÑÈÐÑØÓ¨ÑÉVi³Ñ{ËÑ
Ó~ÜÉ{É´ÆT¨Ì{ÑÇÊØ

ÖØÄÜØÇÞÇÓÁÔÕ¶ªÄÓÖÏÔ©ßÃÒÏÇÓÝ
±ÖÂØÞËËÖÃÙÎÝÑÇÏËÑËÃÔÎÎÙÆÔÚÕÓÎÙÑÎÔÂÄÖÕßÕÏÙßÓÓÇÛÎÚÁÝ
ÞÕØËÆÕßÔÙËÓÏÇÚÇØ¦ÚÙÇÚÕ3L[»Z
/H]LH7HY[`®ÚÎÝ©ß¦ÔÚÇ¬à¦ÑÙÕÔ
ÑÇÏßÖÂØÞÇÔÇÑÄÓÇÖËÏØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÙßÓÓÇÛÎÚ×ÔÄÖÜÝ!Ç
ÊÕÑÏÓ¦ÙÜÚÇÖ¦ÔÚÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÃÇÌÕØ¦ÙÚÎàÜÂÓÕß®¬ÇÖ¦ÔÚÇËÑÚÄÝÇÖ»ÚÕÙËÐ® ÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÎÖØÕÚØÕÖÂÚÕß ÃÚÏÔÕÏÓÇÛÎÚÁÝ
ÚÕßÔÇÇÊØ¦ÐÕßÔÚÎÔÎÓÁØÇ®ÊÏÄÚÏ
ËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÚØÕÌÂÍÏÇÚÇÙÑÕßÒÂÑÏÇÖÇÏÊÏ¦®
§ÕÓÃàÜ®ÓÕßÒÁËÏÙÂÓËØÇÕÑÆØÏÕÝÑØÏÄÚÏÈØÂÑÇÙËËÑËÃÔÎÚÎ
ÍÒßÑÏ¦ÑÇÏÇÌËÒÂÚÇÏÔÃÇÓÏÇÏÙÄÈÏÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÓÁÙÇÓÕß!ÄÙÕÖËØÔ¦ËÏÕ
ÑÇÏØÄÝÔÇÇÔÇàÎÚ×ÓÏÑØÁÝÂÓËÍ¦ÒËÝÊÄÙËÏÝËÔÛÕßÙÏÇÙÓÕÆÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ©ÞÏÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝÌßÍÂÝÑÇÏÚÎÝÑØßÉ×ÔÇÝÄÓÜÝ
ÄÙÕÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕß

ÕØÃàÕÔÚÇÖÕßÖÒÇÚÇÃÔËÏÙËÄÒÕÚÕß
ÚÕÓ¦ÑØÕÝÑÇÏÚÕÈ¦ÛÕÝÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝÚÕßÃÊÏÕßÙÕß
ÚÕßËÇßÚÕÆÖ¦ÔÜÑÇÏÖÁØÇÇÖÄÚÎ
àÜÂÙÕßÑÇÏÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÁÚÙÏ
ÖÕßÔÇÈØÃÙÑËÙÇÏÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ
ÚÕßÙÚËÔ¦ÞÜØÕßÖÕßÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÎ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÄÚÇÔÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜ
ÙÕßÙÇÔÑÆÓÇÇÖÄßÍØÄÒÎÍÓÁÔÎÝ
ÓÖÇÚÇØÃÇÝ©ÙÚËÔÄÝÞ×ØÕÝÖÕßÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚËÔÄÝÞØÄÔÕÝÎÓÏÑØÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÎÓÖÇÑÇÒÏÑÂÖÕßÓËÚÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏ
ÙËÓÇßØÇÍÕØÃÚÏÑÎÊÕÙÕÒÎÉÃÇÓË
ÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÄÙÕÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÖÕß
ÓÇÝÐËÖÒÁÔÕßÔÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÓÇÝÚÕÔ
ËÇßÚÄ§ÇÊÏÇÚÎØËÃÝÚÎÔËÖÇÌÂÙÕß
ÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÙÕßÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÃÖÚÇÙÇÏ
§ÇËÃÙÇÏÁÔÇÝÙÇÓ¦ÔÕÝÞÜØÃÝÓÇÍÏÑ¦ÓÇÔÏÚ¦ØÏÇÍÏÇÊËÑÇÔÃÑÏÇÏÇÚÃ
¦ØÇÍËÇßÚÄËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕ
ÑÆØÏË ÃÚÏÔ"®
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

O πολιτισμός
μπορεί να στηρίξει
την οικονομία μας
Το Ινστιτούτο Κύπρου έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην
έρευνα και την καινοτομία, σημειώνει ο δρ Ανδρέας Πίττας
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο δρ Ανδρέας Πίττας ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÕßÔÃÕßÁÊÜÙËÊÏ¦ÒËÐÎÓËÛÁÓÇ
ÚÕÔÕÓÂÔÏÑÕËÕÚÕÑÄÖÕßÒÕÙÚÏÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÆÖØÕßÑÇÏÇÔÁÊËÏÐËÖÚßÞÁÝÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝÑÇÏÚÕßÆÌÕßÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÁÑßÉÇÔÇÖÄ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÕß
¡ËÇßÚÂÚÎÔËßÑÇÏØÃÇàÎÚÂÙÇÓË
ÇÖÄÚÕÔÊØÇÃÚÚÇÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÆÖØÕßÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔØÍÇÙÚÎØÃÜÔ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆ¬ÁÞÔÎÝÔÊØÁÇ
ÃÚÚÇ®ÚÕß ÁÔÚØÕß´ØËßÔÇÝÑÇÏ
¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏ
ÕÒÏÚÏÙÓÄ:;(9*
–Δρα Πίττα, με ποια ευκαιρία
ασχοληθήκατε με τον Δομήνικο
Θεοτοκόπουλο;
¶ÕÒÆÓÕßÇØÁÙËÏÎÖØ×ÚÎÙÇÝ
ËØ×ÚÎÙÎÖÇØÄÒÕÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÚØÁÐÜÖÃÙÜÙÚÇÖÕÒÆÔËÇÔÏÑ¦
ÓÕßÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÂÓÕßÔÌÕÏÚÎÚÂÝ
ÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÙÚÎÔßÙÚØÃÇÃÞÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÚÆÞÎÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÙÚÎàÜÂÓÕßËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÑÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÇßÚÕÆÝÂÚÇÔÁÔÇÝÙÖÕßÊÇÃÕÝËØÓÇÔÄÝËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÚÂÝàÜÍØ¦ÌÕÝ
ÕÔÕÔÄÝÚÎÝÌÃÒÎÝÓÕßÚÄÚË
ÞØÄÔÜÔÕÕÖÕÃÕÝàÕÆÙËÑÇÏàÜÍØ¦ÌÏàËÙÚÎÔßÙÚØÃÇÇÌÕÆËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÞ×ØÇÍÁÔÔÎÙÂÝÚÕßÚÎ
ËØÓÇÔÃÇËÖËÏÊÂÄÖÜÝÓÇÝÁÒËÍË
ËØÓÇÔÃÇËÃÞËËÑÈÇØÈÇØÏÙÚËÃ
ËÑÈ¦ÛØÜÔÇÖÄÚÕÔ²ÃÚÒËØÑÇÏÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÎÔÚØÕ-

ÓËØÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÕßÇßÚÄÝÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝËÖÁÌËØËÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕÕÒÄÑÒÎØÕ®ËÔ
ÐÇÔÇÖ¦ÚÎÙËÚÕÖÄÊÏÚÕßÙÚÎËØÓÇÔÃÇÕÆÚËÊÏÁÛËÙËÖÃÔÇÑÁÝÚÕß
ËÑËÃÐÇÔ¦ÖÇØÄÒÕÖÕßËÃÞËÕÖÇÊÕÆÝÑÇÏÇÍÕØ¦©¦ÔÛØÜÖÕÝÇßÚÄÝÖÕßÐßÖÔÕÆÙËÙÚÏÝÚÕÖØÜÃ
ÍÏÇÔÇàÜÍØÇÌÃÙËÏÓÇÝÓÏÒÕÆÙËÓË
ÊÁÕÝÍÏÇÚÕÔÑØÁÑÕÏ»ÇßÚÄÔÕ
ÕÓÂÔÏÑÕÝËÕÚÕÑÄÖÕßÒÕÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÇÐËÊÏ¦ÒßÚÕÇÃÔÏÍÓÇÖ×ÝÊÎÒÇÊÂÓÖÄØËÙËÔÇÖËÏÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ÚÄÙÕÔÜØÃÝ
ÔÊØÁÇ®ÓÕßÁÒËÍËÄÖÕßÖØÕÞÜØÕÆÙÇÇßÚÄÝËÃÞËÂÊÎÖ¦ËÏ®
ÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÚËÄÚÏÇßÚ¦ÚÇÒÄÍÏÇ
ËÃÞÇÔÓËÍ¦ÒÎÇÖÂÞÎÙÎÙÚÇÇÌÚÏ¦
ÓÕßÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÄÚËÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÑØÁÑÕ
ÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÑÇÛÇØ¦ÄÖÜÝÙÂÓËØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔËÖÏÙÑÁÉËÏÝÓÕß

ÙÚÕ¬ÕÒÁÊÕÙÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕßØ¦ÊÕÑÇÏÙË¦ÒÒÇÓÕßÙËÃÇÇØÍÄÚËØÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÚÎÔÚÆÞÎÔÇÌÏÒÕÐËÔÕÆÔ
ÖÃÔÇÑËÝÚÕßËÕÚÕÑÄÖÕßÒÕßÚÇ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÙßÔÁÞÏÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÕßÖÕß
ÌßÙÏÑ¦ËÑÊÎÒÜÔÄÚÇÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝ¶ÄÖÕÚËÕÏ¦ÒÒËÝÓÕßÇÙÞÕÒÃËÝÚÕËÖÁÚØËÖÇÔ
–Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα ευρήματα από την
έρευνά σας;
¶¬ÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÚÇ
ËÐÎÍ×ÖÏÕÑ¦ÚÜÇÌËÃÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙË¦ÒÒËÝËØÜÚÂÙËÏÝÙÇÝÇ
ÂÛËÒÇÄÓÜÝÔÇÇÔÇÌÁØÜËÊ×
ÄÚÏÈ¦àÜÙÚÎÙÜÙÚÂÚÕßÝÛÁÙÎ
ÍÏÇÚÎÙÜÙÚÂÚÕßÝÛË×ØÎÙÎÖÕÒÒ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÇÒÒÕÃÜÔÇÔ
ÙËÙÎÓËÃÕÇÖÃÙÚËßÚÕÚÕÔÑØÁÑÕÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÑÇÏÚÎàÜÂ

Δομήνικος 1É³~ÌÈÜØVåoËÑ³~Ê³iØÉÚiÐÑÊ®Æ

Ο δρ ΠίτταςKÒÇÉ{ÐÉ³iÓ¨ÉÈÒ³È³i³Ê³ÈØÚÓiÜÜÒ³{TÉËÑV³ÑËÑÑÜÜËÑÉiÐÉËÑË³ÉÈ³
³~¨Ó~V³iÙÈÜÉ{Ò³È~Ñ{³iÇÊ³È

Στο STARC έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει με
επιτυχία την απαραίτητη μεθοδολογία για την
καταγραφή και κατανόηση επεμβάσεων, επιζωγραφίσεων, αλλά και συντηρήσεις έργων τέχνης.

ÚÕß´ÞÕßÔÒËÞÛËÃÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝ
ÇÖÃÛÇÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏ»ÇßÚÄÔ!ÄÚÏ
ÂÚÇÔÚØËÒÄÝÇÙÚÏÍÓÇÚÏÑÄÝÚßÌÒÄÝÑÕÔÈÁØÙÕÝËÈØÇÃÕÝÓßÙÚÏÑÏÙÚÂÝÕÖÇÊÄÝÚÕßÜ¦ÔÔÎ
ÚÕßÚÇßØÕÆÄÚÏÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔÏËØ¦ËÐÁÚÇÙÎÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦
¿ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÌÕÈËØÁÝÇÔÕÎÙÃËÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÒËÞÛËÃÂÍØÇÌÚËÃÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÓËÒËÚÎÚÁÝÖÕßÊËÔÑÇÚÇÔÕÕÆÙÇÔÚÕÁØÍÕ
ÚÕßËÃÔÇÏÇÔßÖÄÙÚÇÚËÝÖÇÔÚËÒ×Ý
ÒÇÔÛÇÙÓÁÔËÝÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦MHRL

Τεχνική ×³o¨Ò×{iÓ¨oÈ³È0{{ÑÖ³Ñ ¨oÑ³Ê¨{ÑÑ¨Ñ~³i¨{ÐÖ
0ÓTiØtåÙ¨ÓÑØ(Ë³³ÑØu³È³{³Ö³ÈÖ¨È

ÍÏÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÓÏÇÒÁÐÎ
ÚÕßÙßØÓÕÆ
–Ποιο θα λέγατε ότι είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής του ταυτότητας;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÓËÍ¦ÒÜÙËÑÇÏÜØÃÓÇÙË
ÜÝàÜÍØ¦ÌÕÝ ØÂÚÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕ²¦ÔÊÇÑÇÝÙÎÓËØÏÔÄ
Ø¦ÑÒËÏÕÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÂÚÇÔ
ÁÔÇÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
¥ÝÁÔÇÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÒÏÓ¦ÔÏÇÚÜÔËÔËÚ×ÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÎÖÄÒÎÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×Ô
ÕÓ¦ÊÜÔÑßØÃÜÝÚÜÔÕØÛÕÊÄÐÜÔ
ØÎÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÑÇÛÕÒÏÑ×ÔÚÇÒ×ÔÇÁÒËÍÇÒÕÏÖÄÔÄÚÏÎÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÁÔÇÈÇÙÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕßÑØÁÑÕÖÕß
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÎÔËßÑÕÒÃÇÖÕß
ËÃÞËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÑÇÏÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙË ØÂÚÎÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÙÖÇÔÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÂÚÇÔ
ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÄÖÜÝËÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝÙÚÎÚÁÞÔÎÚÕßÙÚÕÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÕßÑÆÑÒÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÖÕÍØÇÌÂÚÜÔÁØÍÜÔÚÕß

Αποτελέσματα ³ÉT{~ÊØ×³o¨Ò×{iØÑÌ³itÒ³{iu³ÈÛÐÊ{~È1É³~ÌÈÜÈ

Ανάπτυξη καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
–Πώς αξιοποιήθηκε η τεχνολογία των Εργαστηρίων Χαρακτηρισμού Τέχνης «Αντρέα
Πίττα» του Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και Πολιτισμό (STARC),
του Ινστιτούτου Κύπρου; Μιλήστε μου γι’ αυτά.
¶ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔØÍÇÙÚÎØÃÜÔ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆ¬ÁÞÔÎÝÁÞËÏ
ÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÇÔ¦ÒßÙÎÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÑÇÏÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÌÇØÓÕÍÁÝÚËÞÔÏÑÂÝ
ÑÇÏÌÇÙÓÇÚÏÑÂÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÉÎÌÏÇÑÂÝÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÁÞÕßÔËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔËÏÝÈ¦ÛÕÝÓËÒÁÚÎÚÜÔ
ÚËÞÔÏÑ×ÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝÕ¬ÏÙÏÇÔÄÝ
ÑÇÏÕÒÑØÁÑÕÖÃÙÎÝÁÞÕßÓËÇÔÇÖÚÆÐËÏÑÇÏËÌÇØÓÄÙËÏÓË
ÏÊÏÇÃÚËØÎËÖÏÚßÞÃÇÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÓËÑÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË

ËÖËÓÈ¦ÙËÏÝËÖÏàÜÍØÇÌÃÙËÏÝÑÇÏ
ÙßÔÚÎØÂÙËÏÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËÌÇØÓÕÍ×ÔÇÔ¦ÒßÙÎÝ
ÓËÓÎÑÇÚÇÙÚØËÖÚÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÁÞËÏËÖÃÙÎÝÊ×ÙËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÇßÒÏÑ¦ÑÇÏÚÏÝÞØÜÙÚÏÑÁÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ¬ÁÒÕÝÛÇÂÛËÒÇÔÇÚÕÔÃÙÜÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔËÔ
ÒÄÍÜËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÖËØÏÕÞÂÝ¬ÇËØÍÇÙÚÂØÏ¦ÓÇÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÊÃÑÚßÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÞßÙÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝÓÇÝ
–Το STARC, είναι ένα ινστιτούτο αιχμής, τελικά η Κύπρος
μπορεί να καινοτομήσει και να
παράγει προοδευτικές τεχνο-

λογίες. Τι πιστεύετε;
¶ÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÙÚÄÞËßÙÎ
ÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÆÖØÕßÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÑÇÏÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏ
ÓËÛÄÊÜÔÃÓÇÙÚËÙËÖÕÒÆÑÇÒÄÊØÄÓÕÑÇÏÂÊÎÁÞÕßÓËÜÝÔÙÚÏÚÕÆÚÕÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÍËÚÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÚÎÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ
ÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÑÇÏËßØÜÖÇáÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÖØÄÕÊÄÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÇÖÄÒßÚÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÓËÚÏÝ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏ
ÜÝËÑÚÕÆÚÕßÙßÓÈ¦ÒÒÕßÓËÙÚÎÔ
ÑÇÏÔÕÚÄÓÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
–Η πολιτιστική δραστηριοποίηση πώς συμπλέκεται με την
επιχειρηματική δράση;
¶ËÔÈØÃÙÑÜÓËÍ¦ÒÎÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÐÆÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝ§ÕÓÃàÜÄÚÏÚÕÁÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÚÕ¦ÒÒÕÍÑËÌÇÒÏ-

Ñ¦ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÊÏÊÄÓÇÙÚË
ÓÕÔÕÊØÕÓÏÑ¦ÙËÁÔÇÛÁÓÇËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÄÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÔÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÊÎÒÇÊÂÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÁÔÇÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÜÌÁÒÏÓÕ
–Οι ανθρωπιστικές επιστήμες
τελικά μπορεί να είναι κεφάλαιο επενδυτικό ή είναι επιχειρηματικό ρίσκο;
¶ÇØÄÒÕÖÕßÎËØ×ÚÎÙÂÙÇÝ
ËÌ¦ÖÚËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÕÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝ
ËÖÏÙÚÂÓËÝÇÌ»ËÇßÚÕÆËÃÔÇÏÖØÜÚËßÕÆÙÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÄÒÇÄÙÇ
ÇÌÕØÕÆÔÚÎàÜÂÓÇÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÚÎÔÖØÄÕÊÄÓÇÝ©ÏÒËÍÄÓËÔËÝ
ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝÄÖÜÝ
ÑÇÏ Î ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂ ÖÇÏÊËÃÇ
ßÖÂØÐËÍÏÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÓÇÝÚÕßÝ
´ÒÒÎÔËÝÑÇÏÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÍËÔÏÑ¦ÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦Ý¶ÑÇÏ
ÛÇßÓÇÙÚÂÈ¦ÙÎÍÏÇÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝ

ÇÒÒÇÍÂÖÕßÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÓÇÑØ¦ÔÚÕßÝÊËÔÛÇÓÇÝÈÍ¦ÒËÏ
ÙËÑÇÒÄÊØÄÓÕ©ÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÛÇ
ÁÖØËÖËÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÖÕßÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝÑÇÏ
ÚÎÖÇÏÊËÃÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÔÇÚÏÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÜÝÆÉÏÙÚÎËÖÁÔÊßÙÎÑÇÏËÌÄÊÏÇÍÏÇÚÎàÜÂÚÕß
ÏÙÚÕØÃÇÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÎÍÒÜÙÙÕÒÕÍÃÇÕÏÑÒÇÙÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÎ
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÕÏËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÓÏÇÙÚÁØËÎÓÄØÌÜÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÜÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÕÔÚÄÚÎÚÇÝ
§ÇßÖËÔÛßÓÃÙÜÄÚÏÓËÍ¦ÒÕÏÖßØÎÔÏÑÕÃÌßÙÏÑÕÃßÖÂØÐÇÔÓÇÛÎÚÁÝÑÒÇÙÏÑ×ÔÍßÓÔÇÙÃÜÔÔÛÁÒËÚËÇÑÄÓÎÕ¡ÁÍÇÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ
ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÝÚÕß
ÇØÞÇÃÕßÑÄÙÓÕßËÃÞËÑÇÛÎÍÎÚÂ
ÚÕÔØÏÙÚÕÚÁÒÎ¶ÎÖÇÏÊËÃÇÚÕß
ÂÚÇÔÑÇÛÇØ¦ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ØÃÙÑÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÌßÙÏÑ¦ÇÖÄÒÇÔÛÇÙÓÁÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÙËÄÚÏÑÇÏÇÔËÖÏÞËÏØÕÆÓË

Δύο υπουργεία
–Η Πολιτεία κάνει αρκετά για τον
Πολιτισμό ή βλέποντας πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα
εφησυχάζει;
gÑ³Ñ¨TÊÚÑÊÚÉÜÑÉÙÑÌ³{
ÚÑÊ³Ñ~ÑÜÖ³É¨ÑÑÉËTÑÐÉÙÖ
Ù{Ñ×¨É³{~Ò4È¨oÉËÑÓÑo{Ñ
³iÑ{ÙÉËÑ~Ñ{ÓÑo{Ñ³Ü{³{ÐÌÛÉÐËÇÌ³{oË³Ñ{Ñ¨~É³Ò¨ÒoÐÑ³Ño{Ñ³Ü{³{ÐÌÑÌ
³~¨Ò³Ø~Ñ{ÑÈ³ÌÐÉÜÈÉË{Ù{ÑË³É¨ÑVo{Ñ³ËiÖ¨ØÓTÉ{Ü{³{ÐÌ
ÑÌ³{Ø~Ñ³ÑKÜÓØ³iØ~Ñ{Ü{³{³{~Ò³ÉTÈ¨oÊÐÑ³ÑiÜ{~ËÑØØ
~Ñ{ÆÆÆÆT¨Ì1ÑÐ¨ÖÑÐÉÑÐ{ÜÒÐÉo{Ñ¨ÉØKÜÓ³ÑØ
t¨ÍÌ³ÑuÜ{³{ÐÖ~È¨{Ñ~ÊØ
¨ÓÜÉÈiØj${Ù{³{~ÌØ³ÐÓÑØ
Ñ¨È{ÒÇÉ{ÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÉØ¨³KÈÜËÉØV{ËÉØÉËÑ{~Ñ{ÒÜ{
ÜÜÓØo{ÑÑÑÑ×É¨ÚÖÉÙ$
Ü{³{ÐÌØVÌ³Ñ¨KÜiÚÉË~Ñ³ÒÜÜiÜÑVÙÉ³i¨ËÇÉ{ÐÌ³i{³¨ËÑÐÑØVÑÜÜÒ~Ñ{³i{~ÐËÑ~Ñ{
³iÙiÐ{È¨o{~Ì³i³ÒÐÑØ
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Ελλάδα, χρεωμένη πριν... γίνει κράτος
Από τα χρόνιαÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
©ÛÜÔÇÑÇÏÚÕß ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÁÜÝÚÕÔ
¬ØÏÑÕÆÖÎÚÕÔËÔÏàÁÒÕÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÚÎÔÑØÃÙÎÖÕßÐÁÙÖÇÙËÚÕÎ
ÒÒ¦ÊÇÞØÜÙÚÕÆÙË±ÖÄÓÃÇÁÔÔÕÏÇ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÚÇßÚÏÙÓÁÔÎÓËÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄ
ÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ¬ÇÊ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÏÇÑÄÙÏÇÞØÄÔÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÑØÃÙËÜÔ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÆØÏÕÕßÔÃÕßÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝ
¤ÇÒÏÊÄÖÕßÒÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕØÃÇÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÜØÏ×ÔÙÚÕÚÓÂÓÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×ÔÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÊÏÇÑÄÙÏÇÞØÄÔÏÇÊÇÔËÏÙÓ×ÔÑÇÏÞØË×Ô ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏÙÂÓËØÇÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÔÚÒÎÓÁÔÕÇÖÄ
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÞØÄÔÜÔ
ÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
Η.Μ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ØÞÏÑ¦ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ
ÚÕß  ÙßÔ¦ÌÛÎÑË
Ê¦ÔËÏÕÒÏØ×ÔÑÇÏ
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÁÔÇÊËÆÚËØÕÒÏØ×ÔÇÓÕÏÈÂÚÜÔ
ÊÇÔËÏÙÚ×ÔÂÚÇÔÖÒÕßÙÏÕÖ¦ØÕÞÎ
ÇÌÕÆËÑÚÄÝÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔÚÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÖØ×ÚÕß
ÊÇÔËÃÕßÂÚÇÔÓÄÒÏÝÑÇÏ
ÚÕßÊËÆÚËØÕßÒÃØËÝ
ÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑßÙÚÕÆÔËÖËÔÊßÚÁÝÊÄÛÎÑÇÔÜÝËÍÍÆÎÙÎÄÒËÝ
ÕÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ®ÑÇÏ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎ-

ÙÃÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ®ËÍÍÆÎÙÎÇßÚÂÁÓËÒÒËÔÇÁÞËÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏËÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇ¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÖØÕÙÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ ÞØËÄÍØÇÌÇ ÓË ËÍÍÆÎÙÎ
ÖÇØÄÓÕÏÇËÑËÃÔÎÝÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×Ô
HZZPNUH[ZÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÚÎÓËÚËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÇÒÒÃÇÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÞØËÕÑÕÖÃÇ
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÕÙ¦ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÑØÇÚÂÙËÏÝ!ÙÚÕÓËÔ
ÖØ×ÚÕÊ¦ÔËÏÕÒÃØËÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÚÄÑÜÔÒÃØËÝ
ÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÐÕÌÒÎÚÏÑÕÆÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÑÇÏÒÃØËÝÍÏÇÖØÕÓÂÛËÏËÝÇÓÕÏÈÁÝÓËÙÇàÄÔÚÜÔÊÎÒÇÊÂÚÕÑÇÛÇØÄÖÕÙÄÁÖËÙËÙÚÏÝ
ÒÃØËÝËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕ
ÊËÆÚËØÕÊÄÛÎÑÇÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÑÇÏÒÃØËÝ
ÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔËÔÚÁÒËÏ
ÒÃØËÝÑÇÛÇØ¦
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÒÒÎÔËÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÁÝÂÚÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÚÕßËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÍÔ×ØÏàÇÔÇÖÄ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖØÕÌÇÔ×ÝÍÏÇÔÇ
ËÖÏÚÆÞÕßÔÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕßÝÂËÖËÏÊÂÖÇØÇÖÒÇÔÂÛÎÑÇÔÖÇØÇÞ×ØÎÙÇÔÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÑÇÛÇØÕÆ
ÖÕÙÕÆÚÕßÖØ×ÚÕßÊÇÔËÃÕßÙÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂÚÜÔ¢ÏÒËÒÒÂÔÜÔ¡Ö¦ÏØÕÔÚ¦ÔÞÕÕßÖÑÇÏÑÄØÔÚÕÔ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÐÁÔÕÏÔÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÞØÂÓÇÚÇÙÚÕÄÔÕÓÇÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ¡ËÚ¦ÇÖÄ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÕØÃÙÚÎÑËÚÁÚÇØÚÕÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÕ¦àÇØÕÝ ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËËÔÊËÃÐËÏÝÖÕÙ¦ÖÕßÑÇÚÁÒÎÐÇÔ ÙË ÞÁØÏÇ ÚÎÝ ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙÚÎÔËÓÌÆÒÏÇÊÏÇÓ¦ÞÎÑÇÚ¦
ÚÜÔ ÕÒÕÑÕÚØÜÔÇÃÜÔ©ÇÍÍÒÏÑÄÝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ενα βιβλίο για την οικονομία και τα δάνεια της χώρας μας από το 1824, μεσούσης της Επανάστασης, έως την κρίση του 2010

Βόννη, ÓÐK¨{Øld$³Ñ³ËØÑ¨ÑÐÑÜÊØ~Ñ{Ì¨Ñ³å³ÉÒÈÉ¨Èo¨Ò×È³¨³Ì~ÜÜ³iØ
ÉÜÜioÉ¨ÐÑ{~ÊØÈÐ×ËÑØ³ÈldwlU{³É{ØmÆÆÉ~Ñ³ÐÒ¨~~Ñ{ÙÒÉ{ÆÆÉ~Ñ³ÙÜÑ¨Ë

Από το πρώτο δάνειο
των 800.000 λιρών
στη χώρα έφτασαν
350.000 και από
το δεύτερο των 2.000.000
λιρών στα ταμεία
μπήκαν μόνον 826.000.

Η μπύρα

ÕÃÑÕÝ¦ÌÓÇÔÑÇÏËÚÇÃØÕÏËÐÁÊÜÙËÚÕÖØ×ÚÕÊ¦ÔËÏÕÑÇÚ¦ ÙË
ÒÃØËÝÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÙËÏÙÖÇÔÏÑ¦ÊÃÙÚÎÒÇÑÇÏÚÕËÑÚÇÓÃËßÙË
ÙËÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÇÑÆÔÛÕßÖÄ
ËÑËÃÁÔÇÓÁØÕÝÚÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔ
ÇßÚ×ÔÒÃØËÝÈØÁÛÎÑÇÔ
ÓËÓÕØÌÂÞØßÙ×ÔÑËØÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÇÍ×ÔÇÙËÕÖÒÇØÞÎÍÕÆÝÑÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÞØÎÓÇ-

ÚÕÊÄÚÎÙÇÔÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
±ÊØÇÃÜÔÑÇÏ¡ÜØÇáÚ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔ
ËÖÃÙÎÝÓÎÞØËÏ×ÊÎÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
¬Õ ÊËÆÚËØÕ Ê¦ÔËÏÕ ÑÇÚËßÛÆÔÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÛÔÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÊ×ÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÔÁÇÙÖÇÚ¦ÒÎÖÄØÜÔÔÚÃÔÇ
ÇÍÕØÇÙÚÕÆÔÁÚÕÏÓÇÖØÕÝÖÇØÇÒÇÈÂÖÒÕÃÇÊÄÛÎÑÇÔËÏÊÏÑÁÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÞÜØÃÝÓ¦ÒÏÙÚÇØÂÚØËÝ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈ
³È{TÒÜi)ÑÜ{ÙÌÈÜÈ
É~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÝÂÚÂØÎÙÎÝÞØÕÔÕÊÏÇÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝ
ÖÄÚÇÁÐÏÖÒÕÃÇÖÕßÖÇØÇÍÍÁÒÛÎÑÇÔÙÚÎÔÍÍÒÃÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÚÕßËÔÄÝÞ¦ÒÇÙÇÔÕÏÓÎÞÇÔÁÝ
ÓÄÒÏÝÐËÑÃÔÎÙËÚÕÖÇØÛËÔÏÑÄÚÕß
ÚÇÐÃÊÏÙÚÕÔ¬¦ÓËÙÎÑÇÏÈßÛÃÙÚÎÑËÒÒÇÊßÕÊËÔÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔ
ÒÄÍÜÚËÞÔÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×Ô
ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙ¦ÖÏÙÇÔÙÚÕßÝ
ÔÚÄÑÕßÝÚÜÔÔÇßÖÎÍËÃÜÔßÔÕÒÏÑ¦ÓÄÔÕÚØÃÇÖÒÕÃÇÁÌÚÇÙÇÔ
Ù×ÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÆÕÇÖÄÚÎÔ
ÍÍÒÃÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÇØÚËØÃÇ®ÑÇÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÚÕß ØÓÂÝ®ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÑÇÏÁÔÇÒÒ¦Ý®ÇÖÄÚÏÝ
ÂÊÎÇÖÄÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß

σας προσκαλεί σε ένα...

ΔΕΙΠΝΟ με ΦΙΛΟΥΣ

Σκηνοθεσία Γρηγόρης Βαλτινός

του Donald Margulies

ΚΩΜΩΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ
Λευτέρης

Ζαμπετάκης

Παπαχαραλάμπους

Μουρατίδης

Άννα-Μαρία

Φάνης

Εβελίνα Παπούλια

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
(με σειρά εμφάνισης)

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ
ΗΚΕ

GOLDEN
GALLERY

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ORIGINAL SUV JEEP RENEGADE’

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00 ΣΧΟΛΗ
ΤΥΦΛΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΑΛΙΟΥ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μία γυναίκα
στο τιμόνι
των «Χ-Men»
Η νέα ταινία της σειράς εστιάζει
στον χαρακτήρα της πανίσχυρης Τζιν
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Οι «X-Men» ÚÕßÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÙÆÍÞØÕÔËÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÚÜÔÎØ×ÜÔÚÎÝ4HY]LSÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ¬ÄÚËÇÑÄÓÎÕÏ
ÑÕÓÃÙÚÏÑÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÙÖ¦ÔÏÇ
ÁÈØÏÙÑÇÔÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÇÃÛÕßÙÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÔ
ÚÎÔÑÇÚÇÏÍÃÊÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÏÝÊÆÕËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝ©Ï
ÃÊÏÕÏÕÏ?4LU®ÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕ
Ó¦ÒÒÕÔÓÁÚØÏÇÙÃÑÕßËÒÊÁÞÛÎÑÇÔÒÃÌÚÏÔÍÑÑÇÏÒÇÔÙÇØÃÙÚÎÑÇÔÐÇÔ¦ÓËÚÕÖÕÒÆÑÇÒÄ-PYZ[
*SHZZ®ßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ
ÊËÆÚËØÕÝÇßÚÄÝÑÆÑÒÕÝÚÇÏÔÏ×Ô
ÖÕßËÖÃÙÎÝÖÂØËÚÎÔÑÇÚÏÕÆÙÇ
ÖÕÏÕÚÏÑ¦ÑÒËÃÔËÏÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÔÔÁÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÍßÔÇÏÑËÃÕÞÇØÇÑÚÂØÇ

Ηθικά διλήμματα

X-Men: Ο Μαύρος
Φοίνικας ½

ÄÌÏ¬ÁØÔËØÑÇÚÇÌÁØÔËÏÓË
ÚÎÞ¦ØÎÚÎÝÔÇÇÔÇÔË×ÙËÏÇØÑËÚ¦ÁÔÇMYHUJOPZLÖÕßÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÃÞËËÐÕÑËÃÒËÏÖØÕÝÊÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆ
ÚÆÖÕßÚÇÏÔÃËÝ¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕÑÇÙÚ
ÚÜÔÇÙÚÁØÜÔ¬àÁÏÓÝ¡ÇÑÇÈÄÏ
¬àÁÔÏÌËØÄØËÔÝ¡¦ÏÑÒ¢ÇÙÓÖÁÔÚËØ¬àÁÙÏÑÇ¬ÙÇÙÚÁÏÔÑ¦ËÃÔÇÏ
ÐÇÔ¦ËÑËÃÑÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß¡ÇÆØÕß¢ÕÃÔÏÑÇ®ËÃÔÇÏÇØÑÕÆÔÚÜÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ×ÙÚËÔÇÓÎÈÇØËÛÕÆÓË¡ÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
Ö¦ÒÎÚÇÎÛÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÇÔÂÑËÏÔ¡ÎÔ
ÖËØÏÓÁÔËÚËÑÇÔÁÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÉßÞÕÍØÇÌÏÑÄÖÕØÚØÁÚÕÜÙÚÄÙÕÕÏ

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2019)
Σκηνοθεσία: .Ò{ÐËÐÉ¨o~
Ερμηνείες: .Ì×{0Ó¨É¨V

0ÇÓ{×É¨Ì¨ÉØV0ÇÓ{ÐØÑw
~ÑKÌ{VÒ{~Ü'ÑÐÓ³É¨

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇËÖÇÔÇÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝÓÏÇÝÑÇÏÎ¬àÏÔÁÞËÏ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃÑÇÏÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇËÖËÏÙÄÊÏÇÄÓÜÝËÊ×ËÃÔÇÏÎ
ÇÖÄÒßÚÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇËØÓÎÔËßÓÁÔÎÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄ
ÚÎÄÌÏ¬ÁØÔËØÚÕß.HTLVM
;OYVULZ®ÔÇÓÏÑØÄÑÕØÏÚÙ¦ÑÏ
ÓÁÔËÏÕØÌÇÔÄÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇ
ÚØÕÞÇÃÕÖÕßÓ¦ÒÒÕÔÎÃÊÏÇÖØÕÑ¦ÒËÙË©ÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÖÇÏÊÏÕÆ
ÛÇÑÏÔÂÙÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
ÑÇÛÎÍÎÚÂÐ¦ÈÏËØÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ÚÎÝÊ×ÙËÏÓÃÇÛÁÙÎÙÚÎÔÇÑÇÊÎÓÃÇÚÕß§ËÇØÂÍßÔÇÃÑÇÖÏÇ
Î¬àÏÔÛÇÈØËÛËÃÓÖØÕÙÚ¦ÙËÚËØ¦ÙÚÏËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÄÚÇÔÁÔÇ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÛÇÚÎÍËÓÃÙËÏ
ÓËÊßÔ¦ÓËÏÝÖ¦ÔÜÇÖÄÑ¦ÛËÌÇÔÚÇÙÃÇ©Ï?4LUÖØÁÖËÏÖÏÇÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔËÇßÚÕÆÝÑÇÏÚÎÔ
ßÖÄÒÕÏÖÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÙÚÇÛÂÙÆÔÚØÕÌÄÚÕßÝ

ΡΙΚ2

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

Ο Μάικλ ΦασμπέντερÑo~Ë³~Ñ{i.Ì×{0Ó¨É¨0Ç{¨³Ño{³Ö³iÓÑ³Ñ{ËÑ³tw_u
ÙÑÎÔÁÝÊØ¦ÙÎÝËÃÔÇÏÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÙÜÙÚ¦ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔËÝÑÇÏÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔËÝÓËÚÏÝ
ÊÏÇÒÕÍÏÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÏ
?4LU®ÌØÕÔÚÃàÕßÔÔÇÖ¦ÔËÓË
ÚÕØËÆÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÙËÈÇÛÓÄ
ÖÕßÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÚÕÑ¦ÖÜÝÑÜÓÏÑÄ²
>VTLU®ËÁÔÇÌÏÒÓÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÄÙÕÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÄÙÕÑÇÏ
ÎÈÇÙÏÑÂÇÔÚÃÖÇÒÕÝËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑËÝËÔ×ÕÏ¦ÔÊØËÝÓÕÏ¦àÕßÔÔÇ
ÖÇÃØÔÕßÔÄÒËÝÚÏÝÒ¦ÛÕÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÐËÑ¦ÛÇØËÝ
©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ¦ÏÓÕÔ ÃÔÓÖËØÍÑÊÃÔËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÕÖÚÏÑÂÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕßÖÄÈÇÛØÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ!ÕÆÓËÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÄÖÕßÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÁÞÕßÔÁØÛËÏÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜËÔ
ßÖ¦ØÞËÏËÔÄÚÎÚÇÄÒÕÏÔÏ×ÛÕßÔ
ÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÏÑÇÏÓÄÔÕÏ¡ÏÇÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÁÔÇÔÞÇØÇÑÚÂØÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÝÑÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÞÜØÃàËÏÙÚÇÊÆÕÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÞËÚÏÑÂ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝ®

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στο «Ενα αγγελικόπρόσωπο», Î ÈØÇÈËßÓÁÔÎ ÓË
©ÙÑÇØ¡ÇØÏÄÔ ÕÚÏÍÏ¦Ø
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ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Ο «σκληρός δίσκος» μιας γενιάς
Η κόρη του Αμος Οζ, Φάνια, μιλάει στην «Κ» για τη σχέση με τον πατέρα της και την παρακαταθήκη του στην ανθρωπότητα

Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πατέρας μου ήθελε
να εφαρμοστεί
επιτέλους μια κοινωνική
δικαιοσύνη
με τους γείτονές μας,
τους Αραβες.
Θα ονόμαζα
την επιθυμία του
σαν έναν ανθρώπινο
σοσιαλισμό.

«Oταν ÓÚÑÉÑ³Ó¨ÑØÐÈVÓ{Ñ³ÑT¨{ÐÌÈ{ÚÈ³Ñ{ÑÐÑËÑÑÙÓÜ×{ÑVÑÑ~Ìi~ÉÓÑÐÓ¨Ø
³ÈÐÑ³ÌØÐÈÉ{³È¨oÖÉÐÑÇËÉo~Ó×ÑÜÌØÐÑØuVÜÓÉ{i{³¨{~ÌØ'Ò{Ñ$Çw=ÒÜ³ÐÉ¨o~É¨

ÊÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÊËÔÚÎÝÁÑÇÔËÑÇÒÄ
ÑÇÏÇßÚÂÖÁÛÇÔËÓÁÙÇÙÚÎÔÓÖÇ
ÔÏÁØÇÒÒ¦ÑÇÛÇØÂ

– Τι έλεγε για τον θάνατο της μητέρας του; Εχετε το όνομά της
κιόλας.
(Τη στιγμή της ερώτησης η κ. Οζ
ψάχνει τη μητέρα της, έχει αγωνία αν είναι καλά).
¶ÚÇÔÄÓÕØÌÎÇÒÒ¦ÖÕÒÆÊÏ
ÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄËÓÁÔÇÚÇÔÖÇ
ÔÁÐßÖÔÎÇÒÒ¦ÖÕÒÆÛÒÏÓÓÁÔÎÑÇÏ
ÓÕÔÇÞÏÑÂÍßÔÇÃÑÇÍ×ÛÁÒÜÔÇ
ÓÎÙÑÁÌÚÕÓÇÏÁÚÙÏÚÕÔËÇßÚÄÓÕß
ÃÓÇÏÖÕÒÆÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÒÒ¦
ÄÞÏÓÄÔÕÔ¬ÕßÖËØÈÕÒÏÑÄÙßÔÇÃ
ÙÛÎÓÇÞÜØÃÝÚÎÒÕÍÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇ
ÊËÔÕÊÎÍËÃÖÕßÛËÔ¦§ÕÓÃàÜÄÚÏ
ÓÕÏ¦àÜÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕßÙËÇßÚÄ
ÑÇÏÂÓÇÙÚÇÔÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏ
ÖÕÒÆÖØÏÔÍØ¦ÉÕßÓËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓÇ
àÃ6ÚÇÔÖÁÛÇÔËÁÔÏÜÙÇÚÕÔÇÖÕ
ÞÜØÏÙÓÄÖÕßÔÏ×ÛÕßÔÚÇÙÏÇÓÇÃÇ
ÇÊÁÒÌÏÇÙÇÔÔÇÑÄÖÎÑËÁÔÇÓÁØÕÝ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝÓÕßËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÓÇàÃÕËÍÑÁÌÇÒÄÝÓÇÝ

– Καμιά φορά η λογική δεν δημιουργεί εμπόδια στο συναίσθημα;

¶±Ö¦ØÞËÏÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÇß
ÚÂÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÛÇßÓ¦àÜÏÇÖÇ
Ø¦ÊËÏÍÓÇÄÚÇÔÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÚÕÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕ(ÔÚÇÓÓÏÛÄÒÕÏÓÇÝ
ÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÚÎÔËÒËÆÛËØÎÇÍÕ
Ø¦ÇÒÒ¦ÄÙÕÏÚÕÔÁÞÕßÔÓËÒËÚÂ
ÙËÏÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÇßÚÄÝÕ¦ÔÛØÜ
ÖÕÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÙßÓÖ¦ÛËÏÇÝÚÎÝÇÔ
ÛØ×ÖÏÔÎÝÙÞÁÙÎÝÞÜØÃÝÇßÚÂÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÇÏÇßÚÄ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÔßÍÏÂÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ

– Στην ηλικία των 4 ετών είπατε
στον πατέρα σας ότι φοβάστε τον
θάνατο και εκείνος σας είπε ότι
μέχρι να μεγαλώσετε θα έχει βρει
τον μαγικό τρόπο να εξαφανίσει
τον θάνατο.
¶ßÚÄÂÚÇÔÓÁØÕÝÚÕßËÖÏÑÎÊËÃ
ÕßÖÕßËÑÌ×ÔÎÙÇÍÏÇÚÕÔÖÇÚÁØÇ
ÓÕß¬ÕÔÊÏÇÈ¦ÙÇÚË" ÕÏÚ¦ÐÚËÖØÏÔ
ÖËÛ¦ÔËÏÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÓÇÝàÂÚÎÙË
ÔÇÚÇÌËÃÓÁÙÇÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÙÏÜÖÂ
ËÔÓÖÕØÁÙÇÓËÔÇÚÎØÂÙÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÄÖÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚË
/ÛËÒÇÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÏÑÂ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß¬ÄÚËÓÕßËÃÞËÖËÏ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η κόρη ÚÕßÙØÇÎÒÏÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÓÕÝ©à¢¦ÔÏÇ©àA¦ÒÚÙÓÖËØÍÑËØ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÔÇÓÏ
ÒÂÙËÏÍÏÇÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÖÕß¦ÌÎ
ÙËÕÖÇÚÁØÇÝÚÎÝ¬ÎÙßÔÇÔÚÂÙÇÓË
ÑÇÏÓÏÒÂÙÇÓËÓÇàÃÚÎÝ

– Σκεφθήκατε ποτέ να γράψετε
μυθιστορήματα;
¶ÞÜÍØ¦ÉËÏÏÙÚÕØÃËÝÍÏÇÖÇÏ
ÊÏ¦ÑÇÏÖÇÏÊÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÒÒ¦
ÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇ
ÔÇÓËÃÔÜÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¬ÕÖÇÏÊÃËÔÄÝÑÇÛÎ
ÍÎÚÂÍËÜÓËÚØÃÇÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÃ
ÔÇÏÁÔÇÚØÃÍÜÔÕËÔËÃÓÇÏÎÓÄÔÎ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÄÚÏÖÕÒÒ¦ÖÇÏÊÏ¦ÈØÇÃ
ÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÁÍÏÔÇÔÏÙÚÕØÏÑÕÃ
ÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÚÏÑ¦ÔÜ"¬ÕÈ¦àÜ
ÙÚÇÖÄÊÏÇÚØÁÞÜÔÇÑØßÌÚ×ÇÖÄ
ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÖÎÍÇÃÔÜÙÚÇÍË
ÍÕÔÄÚÇ" ØÆÈÕÓÇÏÇÖÄÚÕÌÇÔÚÇ
ÙÚÏÑÄÚÎÔËÖÏÔÄÎÙÎÑÇÏÖÎÍÇÃÔÜ
ÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ"®§ÇÏÃÙÜÝÂÚÇÔÁÚÙÏ
ÑÇÔÇÙÖÕßÊÁÝÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÁÑÇÔÇÊÏ
ÊÇÑÚÕØÏÑÄÕÓÁÔÚÕØ¦ÝÓÕßÂÚÇÔ
Õáà¦ÏÇ¡ÖËØÒÃÔÁÔÇÝßÖÁØÕÞÕÝ
ÌÏÒÄÙÕÌÕÝÑÇÏÁÍÏÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÝÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ²¦ÏÌÇ
¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓË
ÚÕÔÏÇÌÜÚÏÙÓÄÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÎÔËÈØÇáÑÂÑÒÎØÕÔÕ
ÓÏ¦¡ÄÔÕÓÁÞØÏÖÕÒÆÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔËÖÏÔÄÎÙÎÑÇÏÄÚÏ
ÎÙÚÕØÃÇÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÎÇÒÂ
ÛËÏÇ ÇÏÕÏÊÆÕÚÕÓËÃÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ
ÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝÇÙÇÝÖÜÓÏÇØÂÙÎÖÕß
ÇÍÇÖÕÆÙËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÑÇÏÚÎÔ
ËÖÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔË!¬ÇÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÓÏ¦
ÌÕØ¦ËÃÔÇÏÕÞËÏØÄÚËØÕÝËÞÛØÄÝÚÎÝ
ÇÒÂÛËÏÇÝ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÁÒËÍËÄÚÏ
ÂÐËØËÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÒÄÍÕÝÖÕßÖÁÛÇÔËÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕß
ÍÏÇÍÏ¦ÚÕßÖÁÛÇÔËÓÁÙÇÙÚÎÔÓÖÇ
ÔÏÁØÇÇÖÄÇÔÇÑÕÖÂÑÇØÊÏ¦ÝÇßÚÄ
ÁÒËÍËÎÏÇÚØÏÑÂÊÏ¦ÍÔÜÙÎ©ÖÇÚÁ
ØÇÝÓÕßÄÓÜÝÂÐËØËÄÚÏÎÍÏÇÍÏ¦
ÚÕßÖÁÛÇÔËÇÖÄßÖËØÈÕÒÏÑÂÑÇÛÇ
ØÏÄÚÎÚÇ©ÚÇÔÂØÛËÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎËÃÖËÄÚÏ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÈØ×ÓÏÑÎ¡ÖÂÑËÙÚÕ
ÓÖ¦ÔÏÕÑÇÏÁÑÇÔËÚØÃÇÓÖ¦ÔÏÇÚÎÔ
ÎÓÁØÇÕÏÍÏÇÚØÕÃÚÎÔËÃÞÇÔÖØÕËÏ

ÄÚÏÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÓÏÇÔÇÔÇÑ¦Òß
ÉÎ®ÁÚÙÏÇÑØÏÈ×Ý6ÚÏÛÇÈØËÏÚØÄ
ÖÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇÓÎÔÖËÛÇÃÔÕßÔ
ÑÇÏÄÚÏÕÓÖÇÓÖ¦ÝÛÇÚÕÌØÕÔÚÃÙËÏ
/ÊÎÙÚÇËÍ×ÙÑËÌÚÄÓÕßÔÚÏÓÕß
ÒÁËÏ"ËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇßÚÄ
ÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝÁÊËÏÞÔËÚÄÙÕÙÃÍÕß
ØÕÝÔÇØÜÚÏÄÓÕßÔÒÕÏÖÄÔË¦Ô
ÁÔÇÝÍÕÔÏÄÝÖØÁÖËÏÔÇÖËÏÙÚÕÖÇÏ
ÊÃÚÕßÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
¬×ØÇÖÕßÚÇÐÇÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏ
ÄÒÇÇßÚ¦ÃÙÜÝÊËÔÓÕßËÃÖËÉÁ
ÓÇÚÇÕÖÇÚÁØÇÝÓÕß0ÙÜÝÄÔÚÜÝ
ÔÇÇÔÇÑ¦ÒßÉËÁÔÇÔÚØÄÖÕÍÏÇÔÇ
ÓÎÔÖËÛÇÃÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÒÒ¦
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÖ»ÄÚÏÚÕÌÇÔÚÇàÄ
ÓÕßÔ¬×ØÇÖÕßÁÞËÏÖËÛ¦ÔËÏÑÇÏ
ÓÕßÁÞËÏÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÕßÚÄÙÇÈÏ
ÈÒÃÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÚÄ
ÙÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝ
ÚÕßÃÙÜÝÄÔÚÜÝÔÃÑÎÙËÚÕÔÛ¦ÔÇ
ÚÕÇØ¦ÑÕßÙÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕß
ËÖÏÛßÓÃÇÑÎÊËÆÚÎÑËÙÚÕÂÙßÞÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕß ÏÓÖÕÆÚàÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÌÃÒÕßÝÑÇÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÎ
ÓÎÚÁØÇÓÕßÐËÑÃÔÎÙËÁÔÇÚØÇÍÕÆ
ÊÏÖÕßÇÍÇÖÕÆÙËÑÇÏÄÒÕÏÓÇÝÇØ
ÞÃÙÇÓËÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÓËÄÒÇËÑËÃÔÇ
ÚÇËÈØÇáÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝËÏØÂÔÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÝÚÕßÕßÓÇÔÏ

ÙÓÕÆÏÇÚÃÕÏÈØÇÃÕÏÊËÔËÃÔÇÏÓÄ
ÔÕÔÇßÚÕÃÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÖÕÒÁÓÕßÝÂ
ÔÇÊÏ×ÐÕßÔÚÕßÝØÇÈËÝÇÒÒ¦Î
ËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÂÚÇÔÔÇ
ÙßÔÊËÛÕÆÓËÓËÚÎÍÎÓËÚÎÍÎÖÕß
ÖÇÙÞÃÙÇÓËÚÄÙÕÖÕÒÆÙßÔÊËÛÕÆÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇ
ÚÁÉÕßÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÒÜÔÇÖÄÚÕÔ
ÙßÔËÞÂÖÄÔÕ
ÁØÜÄÚÏËÃÔÇÏÓÏÇÚØËÒÂËÖÏÛß
ÓÃÇÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÖÃÙÚËßËÚÄÙÕ
ÖÕÒÆÙËÇßÚÄ ÇÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃ
ËÖÏÚÁÒÕßÝÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆ
ÔÎÓËÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÓÇÝÚÕßÝØÇ
ÈËÝÇÕÔÄÓÇàÇÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕÆ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÙÇÔÁÔÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄ§ÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÑØÆÈÕßÓËÓÁÙÇÓÇÝ
ÈÒÁÖËÚËÖ¦ÒÏÓÏÒÕÆÙËÍÏÇÇÑÄÓÇÓÃÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÒÖÃàÜÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÓÇÏÑÇÛÄÒÕßÇÏÙÏÄÊÕÐÎ

– Σας μίλησε ποτέ για τη μητέρα του;
¶©ÚÇÔÂÓÕßÔÓÏÑØÂÑÇÛÄÒÕß
©ÚÇÔÓËÍ¦ÒÜÙÇÂÐËØÇÄÚÏÂÚÇÔÎ
ÍÏÇÍÏ¦ÖÕßÖÁÛÇÔËÖÕÒÆÖØÏÔÍËÔÔÎ
Û×©ÚÇÔÁÍÏÔÇÞØÄÔÜÔ¦ØÞÏÙË
ÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÔÇÍÃÔËÚÇÏÍÔÜÙÚÄÝ

ÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÑËÃËÃÊÇÁÔÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÓÇÝÓËÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÚÕßÖÇÚÁØÇ
ÓÕßÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÊÏ¦ÈÇÙÇÄÚÏÎ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÇßÚÕÑÚÄÔÎÙËßÓ¦ÓÇÏ
ÄÚÏÇÓÁÙÜÝÖÂÍÇÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÕÔØ×ÚÎÙÇÇÔËÃ
ÔÇÏÇÒÂÛËÏÇ¡ÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝ
ËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÂÚÇÔÖÕÒÆÛÒÏÓ
ÓÁÔÎÑÇÏËÑËÃÔÕÝËÃÞËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÇÖÜÛÂÙËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓÎÚÁ
ØÇÝÚÕßÍÏÇÔÇàÂÙËÏÔÇÚÎÔÑØÆÉËÏ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÚÎÔ
ÑÄØÎÚÕßÖÕßÚÎÔÕÔÄÓÇÙËÓËÚÕ
ÃÊÏÕÄÔÕÓÇËÔÏÑ¦ÓÏÒÕÆÙËËÒ¦ÞÏ
ÙÚÇÍÏÇÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÍ×ÄÚÇÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÇËÃÖÇÓÁÙÇÓÕßÄÚÏÛÇÍÃ
ÔÜÎÊÏÑÂÓÕß¢¦ÔÏÇÊËÔÛÇÞÚÃÙÜ
ÚÎàÜÂÓÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÙÑÏ¦ÚÎÝ
¬ÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÙÚÕØÃÇÇÍ¦ÖÎÝÑÇÏÙÑÄÚÕßÝ®
ÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔÁÚÕÏÓÕÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏ»
ÇßÚÄÃÞËÍÃÔËÏÂÊÎÖÇÖÖÕÆÝÚËÙ
Ù¦ØÜÔËÍÍÕÔ×ÔÑÇÏÓÇÝËÃÖËÄÚÏ
ÛÁÒËÏÔÇÍÃÔËÏÍÏÇÚÇËÍÍÄÔÏÇÚÕßÕ
ÙÑÒÎØÄÝÊÃÙÑÕÝ®ÚÎÝÓÔÂÓÎÝ ÇÏ
ÚÄÚËÇÔÇØÜÚÎÛÂÑÇÓËÖ×ÝÍÔÜØÃàËÏ
ÚÏÑ¦ÔËÏÁÔÇÝÙÑÒÎØÄÝÊÃÙÑÕÝÂÚÇÔ
ÇÔÇÒÌ¦ÈÎÚÕÝÜÝÖØÕÝÚÎÔÚËÞÔÕ
ÒÕÍÃÇ ÇÏÚËÒÏÑ¦ÁÍÏÔËÕÙÑÒÎØÄÝ
ÊÃÙÑÕÝÍÏÇÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÍËÔÏ¦
ÓÎÚÁØÇÚÕßÇßÚÕÑÚÄÔÎÙË
ÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇÇÔÚÁ
ÐËÏÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÎÝÇÍÜÔÃËÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖËØÃÕÊÕÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇàÕÆÙËËÔÕÌËÏÒÄÚÇÔÎÇß
ÚÕÑÚÕÔÃÇÕÆÚËÙÚÕÔ¦ÔÊØÇÖÕßÊËÔ
ÚÎÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔËÕÆÚËÙÚÎÌÚ×ÞËÏÇ
ÖÕßàÕÆÙÇÔÙÚÇËØÕÙÄÒßÓÇÂÚÇÔ
ËÖËÏÊÂÄÒÕÏÕÏÊÏÑÕÃÚÎÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÃÞÇÔÙÑÕÚÜÛËÃÇÖÄÚÕßÝÔÇàÃ©ÒÄ
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Μια νέα εκδοτική σειρά της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που φωτίζει
το παρελθόν με τα μάτια στο παρόν και στο μέλλον.
Ο πέμπτος τόμος είναι αφιερωμένος στον εμφύλιο
πόλεμο (1943-1949) που αποτελεί τον δεύτερο εθνικό
διχασμό στον ελληνικό 20ό αιώνα.
Αυτή τη φορά, ο διχασμός δεν είχε ως σημείο αναφοράς
δύο πρόσωπα (Κωνσταντίνος - Βενιζέλος) ούτε και
περιορίστηκε στα όρια του αστικού πολιτεύματος
(βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία) αφού
το βασικό διακύβευμά του είχε να κάνει με τη
διατήρηση ή τη βίαιη ανατροπή του αντιπροσωπευτικού
κοινοβουλευτικού συστήματος και την αντικατάστασή
του από ένα καθεστώς λαϊκής δημοκρατίας, όπως
αυτά που προέκυψαν -ή καλύτερα επιβλήθηκαν- στην
Ανατολική Ευρώπη μετά τη νικηφόρο προέλαση του
Ερυθρού Στρατού από το καλοκαίρι του 1944.
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