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ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Να γίνει το ΑΚΕΛ
ένα σύγχρονο
εργατικό κίνημα
«Εγώ θέλω ένα σύγχρονο εργατικό, αριστερό κίνημα, χωρίς αναγνώσεις, που μοιάζουν
κάποτε ως απλή επαναστατική γυμναστική», αναφέρει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο Τάκης Χατζηγεωργίου. Μιλάει και για τα επόμενα πολιτικά του βήματα, αποκαλύπτοντας την πρόταση στην οποία δουλεύει ώστε η Κύπρος να καταστεί η
τρίτη έδρα των Ην. Εθνών. Κίνηση
που θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας, αλλά και θα βοηθήσει αρκετά
στην εφαρμογή και τη βιωσιμότητα
της λύσης. Ο τέως ευρωβουλευτής
αναλύει την πορεία των κομμάτων,
αλλά και για το αν έχει φιλοδοξίες για
τις προεδρικές του 2023. Σελ. 8

www.k athimerini.com.cy | €2,50

Αντίστροφη μέτρηση για ΗΠΑ-Τουρκία
Η Άγκυρα συνεχίζει τη ρωσική ρουλέτα με τους S-400 - Τα τελεσίγραφα, οι προθεσμίες, και η αθόρυβη διπλωματία

Σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές αντιπαραθέσεις της πρόσφατης ιστορία της,
έχει εμπλακεί η Τουρκία, διακινδυνεύοντας
τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35, εμμένοντας να
παραλάβει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα

S-400 τον Ιούλιο. Υιοθετώντας αυστηρούς
τόνους έναντι του αμερικανικού τελεσιγράφου, η Άγκυρα διά του ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου διακήρυξε ότι «θα λάβει ανταποδοτικά
μέτρα», αν οι ΗΠΑ της επιβάλουν κυρώσεις.
Επιπλέον, επέκρινε το ομόφωνο ψήφισμα

του Κογκρέσου, το οποίο την έθεσε προ του
διλήμματος να διαλέξει μεταξύ F-35 και S400. Από την άλλη η Ουάσιγκτον δεν έχει
βρει ακόμη τρόπο απεμπλοκής της Άγκυρας
από το πρόγραμμα παραγωγής του F-35, καθώς 937 ανταλλακτικά κατασκευάζονται

Ο καυγάς ΑΚΕΛ
ομογενών και
Ισραήλ και η ΔΔΟ

Πολιτιστική ανακαίνιση της πρωτεύουσας

Η βασική αποκάλυψη, που προέκυψε λόγω
της γνωστής σύγκρουσης του Άντρου Κυπριανού, με τους εξ Αμερικής ομογενείς και
της κυβέρνησης, ήταν ότι ολίγα γνωρίζει η
πολιτική ηγεσία –πλην σκληρού κυβερνητικού
πυρήνα– για τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς στους οποίους εμπλεκόμεθα ως χώρα.
Πώς ενώ η γεωστρατηγική προσέγγιση με
τις ΗΠΑ ξεκίνησε το 2013, αναβαθμίστηκε
και βρισκόμαστε ενώπιον θεσμοθέτησης της
αμερικανικής εμπλοκής στις διεργασίες στην
Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει γίνει ακόμη
κανένας επίσημος θεσμικός διάλογος στην
Κ.Δ. (Βουλή, Εθνικό), ακόμη και για την κοινή
δήλωση προθέσεων με τις ΗΠΑ; Σελ. 4

ΚΑΙΤΗ ΚΛΗΡΙΔΟΥ

Πρόβλημα ΔΗΣΥ
οι δύο του τάσεις
«Το μεγάλο πρόβλημα
του ΔΗΣΥ είναι ότι ήταν
ανέκαθεν ένα κόμμα
που συνδυάζει δύο διαφορετικές τάσεις. Η μία
τάση προέρχεται από τα εθνικόφρονα σωματεία και η άλλη είναι μιας πιο
φιλελεύθερης προσέγγισης», αναφέρει στην «Κ» η Καίτη Κληρίδου.
Όπως εκτιμά, προκάλεσε πλήγμα
στην εικόνα του κόμματος η στάση
που τήρησε απέναντι στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,
ενώ χαρακτηρίζει την εκλογή του
ιστορικής σημασίας. Σελ. 16

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο της Λευκωσίας αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για
την περαιτέρω αναβάθμιση του πολιτιστικού τοπίου, όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και
ολόκληρης της χώρας. Τα εγκαίνια του Θεάτρου θα τελεστούν την Τρίτη 18 Ιουνίου και με
αυτή την ευκαιρία η «Κ» μίλησε με τέσσερις παλαίμαχους πρωταγωνιστές των παρασκηνίων, τη Σουζάννα Ιωάννου, προϊσταμένη εργαστηρίου ραπτικής, τον Σπύρο Αρότη, διευθυντή Σκηνής, τον Μιχάλη Μάρκου, μηχανικό Σκηνής και τον Γρηγόρη Παπαγεωργίου, ανώτερο φωτιστή. Ζωή, σελ. 4

ΞΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Να πολιτεύεται ως
φιλελεύθερος ο ΔΗΣΥ
«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει να
συνεχίσει να πολιτεύεται ως ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα,
με συνέπεια και σταθερότητα», αναφέρει στη συνέντευξή της στην «Κ»
η Ξένια Κωνσταντίνου. Υπογραμμίζει
πως το κόμμα μόνο να χάσει έχει αν
παίξει στο γήπεδο της ακροδεξιάς,
και σε θέμα ποσοστών, αλλά και σε
θέμα αξιοπιστίας. Σελ. 16

ΠΕΡΙΟΧH ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ

Δεν επενδύουν για
τεχνολογικό πάρκο
Στα αζήτητα παραμένει το τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο. Επί 14
μήνες αναζητείται επενδυτής χωρίς
θετικό αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται
η Κύπρος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τέτοιου πάρκου με
υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό. Οικονομική, σελ. 5

στην Τουρκία, τα 400 αποκλειστικά σε αυτήν.
Η Λευκωσία παρακολουθεί με προσοχή τα
διαδραματιζόμενα, καθώς βρίσκεται εντός
ακτίνας εξελίξεων. Παράλληλα, η «Κ» αποκαλύπτει σήμερα και το χρονικό της αθόρυβης
διπλωματίας για το Αιγαίο. Σελ. 3, 5, 6

Το σχέδιο «Κροατία»
για το Grexit
«Η τελευταία μπλόφα»
Το βιβλίο των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού «Η τελευταία μπλόφα»,
ρίχνει φως στις παρασκηνιακές ενέργειες
των δανειστών υπό τον φόβο μιας ελληνικής χρεοκοπίας. Το απόρρητο σχέδιο
με κωδική ονομασία «Ενταξη της Κροατίας
στην Ε.Ε.» συνετάχθη το 2012. Σελ. 20

Σπριντ σε στρώμα
πάγου η Βρετανία
Συνταγματικής κρίση ενόψει
Ο Μπόρις Τζόνσον προβάλει ως φαβορί
μετά τον πρώτο γύρο για την ηγεσία του
Συντηρητικού Κόμματος και τη διαδοχή
της Μέι. Όποιος νικήσει πάντως θα γίνει
αυτόματα πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου και ταυτόχρονα θα κληρονομήσει
και το αδιέξοδο στο Brexit. Σελ. 21

Ο προτεινόμενος νόμος
των Μενέντεζ και Ρούμπιο
Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Nομοσχέδιο Μενέντεζ- Ρούμπιο
Μύθοι και πραγματικότητες
Της ΣΤΑΥΡΗΣ ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ

Διαχειρίζονται ΜΕΔ 14 δισ. ευρώ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τέσσερις servicers στην Κύπρο, ενώ έρχεται και πέμπτος

Ρέκβιεμ

Κόκκινα δάνεια ύψους 14 δισ. ευρώ διαχειρίζονται τέσσερις εταιρείες διαχείρισης
στοιχείων ενεργητικού (servicers) που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σύντομα θα προστεθεί και πέμπτη, με την
ολοκλήρωση της συμφωνίας της Τράπεζας Κύπρου με την Apollo Asset Management που θα λάβει για διαχείριση δά-

νεια 2,8 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες εταιρείες αναλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση
των προβληματικών δανείων των τραπεζών. Πρόσφατο παράδειγμα αυτό της
Alpha Bank Κύπρου, η οποία επέλεξε
την Altamira Asset Management, ώστε
να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα
δάνειά της. Οικονομική, σελ. 3

Σίγουρα Κιτίου ο Αρσινόης Νεκτάριος
Η παραίτηση του 81χρονου Χρυσοστόμου την προσεχή Τετάρτη
Την ερχόμενη Τετάρτη στην ετήσια Σύνοδο
για τους οικονομικούς λογαριασμούς
Θρόνων και Σταυροπηγιακών Μονών θα
υποβληθεί και επίσημα η παραίτηση του
Κιτίου Χρυσοστόμου από τον μητροπολιτικό θρόνο. Στην επιστολή του ο ιεράρχης θα αναφέρεται στη 46χρονη διακονία του, τονίζοντας πως έφθασε το

πλήρωμα του χρόνου να παραδώσει τη
σκυτάλη σε νεότερο ιεράρχη για να συνεχίσει το έργο του. Διάδοχος του Κιτίου
Χρυσόστομου εμφανίζεται ο επίσκοπος
Αρσινόης Νεκτάριος, γέννημα θρέμμα
της Μητροπόλεως Κιτίου, ο οποίος υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των ιεραρχών της Ιεράς Συνόδου. Σελ. 7

Σελ. 15

Η εύρεση της σορού της μικρής Έλενας στη λίμνη Μεμί έκλεισε έναν
σκοτεινό κύκλο, αφού το πρώτο θύμα
του καθ’ ομολογία δολοφόνου που
βρέθηκε στο φρεάτιο του Μιτσερού
ήταν η μητέρα της Λίβια. Καμία κοινωνία δεν είναι τέλεια και καμία
χώρα δεν διεκδικεί το αλάθητο, ωστόσο αλλού η πολιτεία συνήθως είναι
αντίβαρο στην κάθε κοινωνία που
δεν έχει αναπτύξει αρκούντως τα αντανακλαστικά της. Σε άλλα κράτη
υπηρεσίες και οι αρχές κινητοποιούνται, έχουν πρωτόκολλα, έχουν
ανθρώπους στην κατάλληλη θέση…
Τα επτά θύματα δεν ήταν μόνο ξένες,
ήταν και αδύναμες, ήταν γυναίκες
και αποδείχθηκαν εύκολα θύματα,
για τον δολοφόνο μα και για την Πολιτεία. Ας είναι ο θάνατος επτά γυναικών μάθημα για όλους μας, μα
κυρίως για την Πολιτεία και για τις
αρχές μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΑ

Ενα έκθεμα κάτω από το Μουσείο της Ακρόπολης
Το Μουσείο της Ακρόπολης γιορτάζει τα γενέθλιά του, ανοίγοντας για το κοινό
την ανασκαφή στο οικόπεδο Μακρυγιάννη. Στο οικόπεδο βρίσκονται σπίτια,
εργαστήρια και δρόμοι από τα Κλασικά έως και τα Βυζαντινά χρόνια, έκτασης
4.000 τ.μ. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Μια αγαπητική συνεργασία μουσικής-πρόζας
Η οπερέτα «Ο Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ανεβαίνει από
τον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου και θα περιοδεύσει σε ολόκληρη
την ελεύθερη Κύπρο το καλοκαίρι. Στην «Κ» μίλησαν για το έργο η υψίφωνος Τζίνα Πούλου και ο ηθοποιός Αλέξανδρος Παρίσης. Ζωή, σελ. 3

ΠΡΟΣΩΠΑ

Πώς βλέπουν την «Ορέστεια» τρεις σκηνοθέτιδες
Στην «Κ» μιλούν οι τρεις σκηνοθέτιδες που θα ανεβάσουν στην Επίδαυρο την
εμβληματική τριλογία του Αισχύλου. Η Ιώ Βουλγαράκη, η Λίλλυ Μελεμέ και η
Γεωργία Μαυραγάνη δημιούργησαν κάνουν ένα τολμηρό πείραμα, ενώ δοκιμάζονται για πρώτη φορά στο αργολικό θέατρο. Ζωή, σελ. 11

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Η μόνη εναπομείνασα διευθέτηση

Τα διλήμματα του Healthy
και το άδειασμα ΑΚΕΛ στην Ειρήνη

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το 1888 στο Σικάγο οι εργαζόμενοι κέρδισαν το
8ωρο στην εργασία. Με
την παρέλευση δεκαετιών
εργατικών αγώνων και
πισωγυρίσματα λόγω πολέμων, ο κόσμος της εργασίας, έφτασε
στις αρχές της νέας χιλιετίας σε άνετο
επίπεδο, με μισθούς που επέτρεπαν
στις ανεπτυγμένες τουλάχιστον χώρες
πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και καλό
βιοτικό επίπεδο. Εκατόν είκοσι χρόνια
μετά, η οικονομική κρίση του 2008 στις
ΗΠΑ και η μετάγγισή της στην Ευρώπη
σάρωσαν τον κόσμο της εργασίας, τον
οδήγησαν στην ανεργία αρχικά, σε
εξευτελιστικά ωράρια και απολαβές,
στα κόκκινα δάνεια και στη φτωχοποίηση. Σήμερα 130 χρόνια μετά, γινόμαστε
μάρτυρες ενός αβυσσαλέου εμπορικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Οι διεθνείς αγορές καταγράφουν καθημερινά
σημαντικές απώλειες και οι οικονομολόγοι αναφέρονται σε παγκόσμια ύφεση
εντός 9 μηνών, με πιθανότητα περαιτέρω
επιδείνωσης της κατρακύλας εργασίας
και απολαβών. Ήδη στη Φουκουόκα
της Ιαπωνίας μαζεύτηκαν το Σαββατοκύριακο οι υπουργοί Οικονομικών και
οι κεντρικοί τραπεζίτες των G20 και
προετοιμάζουν τη Σύνοδο Κορυφής
στις 29 Ιουνίου όπου θα συναντηθούν
και οι πρόεδροι ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τραμπ
έχει την τρέλα και το δολάριο για να
παίξει hard ball. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει τα
αμερικάνικα ομόλογα, μιλιούνια φτηνής
εργατικής δύναμης, την εξουσία και
την υπομονή, για να μην υποχωρήσει.
Στη Φουκουόκα θα γίνουμε μάρτυρες
και άλλου παιχνιδιού hard ball, μεταξύ
ΗΠΑ-Τουρκίας για τους πυραύλους S400. Ο Ερντογάν που κάνει τον νταή
με την εξωτερική πολιτική (και) για σκοπούς εσωτερικής κατανάλωσης, το έχει
πληρώσει με εξευτελιστικά αμερικανικά
πλήγματα: όπως την οικονομική κρίση
που επέφερε και εκλογικές απώλειες
σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Τη
σύμπραξη με το «Ισλαμικό Κράτος»,
την πλήρωσε με την αδιάλειπτη αμερικανική στήριξη στους Κούρδους στη
βόρεια Συρία. Τώρα προώρισται να ηττηθεί σε Ιντλίπ, Αφρίν και Τζεράμπλους
και να εκδιωχθεί ταπεινωμένος από τη
Συρία. Το μόνο πεδίο που του μένει για
να σώσει την παρτίδα είναι το ενεργειακό, όπου παρά τις πολεμικές ιαχές του,

δεν πέρασε ακόμα την κόκκινη γραμμή
στην ΑΟΖ της Κύπρου. Αυτό προκύπτει
από τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ότι
«δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη
Μεσόγειο» […] «μόλις διασφαλιστούν
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων
στο πλαίσιο του δικαίου και γνωρίζουν
σχετικά με τον διαμοιρασμό δεν θα
υπάρχει πρόβλημα». Διευκρίνισε ότι
μια συμφωνία για το φυσικό αέριο δεν
σημαίνει «αναγνώριση» και έφερε παράδειγμα την Ταϊβάν την οποία όπως
είπε «δεν την αναγνωρίζουν όλοι, αλλά
όλοι κάνουν εμπόριο και συμφωνίες
μαζί της». Αυτό κολλάει στα λεχθέντα
εσχάτως υπό της διευθύντριας Νοτίου
Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι
Κιμ, στην ΠΣΕΚΑ, 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». Εδώ κολλάνε και οι 45 μέρες
που απομένουν μέχρι την παράδοση
των S-400 στην Άγκυρα –που κάπου αλλού θα καταλήξουν, αφού το Ισραήλ επ’
ουδενί θα δεχτεί να τους στήσει η Άγκυρα
απέναντι του. Το Ισραήλ που δεν θέλει
λύση ΔΔΟ στην Κύπρο, σύμφωνα με
τον εδώ πρέσβη (βλ. σελ. 4), διότι θεωρεί
ότι έτσι μένει η Τουρκία εσαεί εδώ. Και
η Ρωσία, που ανέκοψε δύο φορές την
ομοσπονδιακή λύση διά του ΑΚΕΛ –μία
εμμέσως το 1978 και μια άμεσα το 2004,
βολεύεται με την παρούσα κατάσταση
πραγμάτων. Σημαντική πολιτική πηγή
είπε στον γράφοντα εσχάτως ότι, «η
μόνη εναπομείνασα διευθέτηση είναι
ο διαμοιρασμός των κερδών από το
Φ.Α.». Σε αυτά όλα συνηγορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ,
προωθούν φόρμουλα διευθέτησης, χωρίς
ουδένα Τούρκο στρατιώτη, με την ασφάλεια να επικουρείται από αμερικανική
βάση εδώ. Εις αντάλλαγμα η τουρκική
πλευρά θα απολαμβάνει μερίδιο κερδών
από το ενεργειακό πρότζεκτ της Ανατολικής Μεσογείου μέσω μετοχών της
στις ενεργειακές εταιρείες. Μάλιστα,
συναφείς πληροφορίες ισχυρίζονται ότι
ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνέφαγε
προς τούτο με τον Τ/κ «υπουργό Εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι. «Άγει δε
προς φως την αλήθειαν χρόνος», είπε
ο Μένανδρος.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Αποφάσεις για την επόμενη σύγκληση του

Εθνικού Συμβουλίου ανακοινώνει οσονούπω
ο Healthy. Από τον Λόφο της Εξουσίας, ο πολύξερος κύριος Πάμπος με ενημερώνει πως
δύο είναι τα αγκάθια της επικείμενης συνεδρίας:
1. Η τεράστια απόσταση που υπάρχει στις
εκτιμήσεις της κυβέρνησης και πολιτικών
δυνάμεων για χειρισμό του Κυπριακού, των
προκλήσεων στην ΑΟΖ και του ενεργειακού,
αλλά και της προσέγγισης με τις ΗΠΑ. Κύριο
αγκάθι το ΑΚΕΛ και το σκληρό ροκ που παίζει
με τον Healthy.
2. Το δεύτερο αγκάθι είναι η συμμετοχή της
ΔΗΠΑ του Μάριου Καρογιάν στο Εθνικό Συμβούλιο. «Απόφαση ειλημμένη από τον Πρόεδρο που θα συναντήσει όμως κάποιες αντιδράσεις», όπως μου ανέφερε ο κ. Πάμπος.
Μου είπε και κάτι άλλο ο αξιόπιστος πληροφοριοδότης μου. Ότι o Healthy «όσο ανησυχεί για τη συνάντηση με τον Άντρο Κυπριανού άλλο τόσο ανησυχεί και για τη συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου». Κάποιους λόγους θα έχει...
Κεραυνοί πέφτουν στην Εζεκία Παπαϊωάν-

νου τις τελευταίες ημέρες. Αιτία η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και όχι μόνον.
Η κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν
ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, μου
έλεγε προχθές πως δεν είναι μόνο η ανακοίνωση του κόμματος με την οποία ουσιαστικά
«άδειαζε» τη βουλευτίνα του που προκάλεσε μια «αφόρητη για την Ειρήνη κατάσταση».
«Είναι και οι παρατηρήσεις που της γίνονται
συνεχώς για τις δημόσιες τοποθετήσεις της
αλλά και την προβολή μέσω των social media ενός lifestyle που δεν ταιριάζει καθόλου
με το ΑΚΕΛ», συμπλήρωσε.
Όπως σημείωσε, η θέση αυτή επιβεβαιώθη-

κε και από το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε
στην ανακοίνωση του κόμματος η οποία «πέρασε από τον κύριο Άντρο πριν εκδοθεί».
Στην ανακοίνωση γινόταν η σαφέστατη αναφορά ότι η Επιτροπή Ελέγχου μετατράπηκε
σε «λαϊκό δικαστήριο» και πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν το ΑΚΕΛ, αλλά
ούτε και την κοινοβουλευτική μας ομάδα».
Στη συνέχεια η ανακοίνωση καλούσε την
Επιτροπή «να λειτουργεί με σοβαρότητα, σε
δημοκρατικά πλαίσια και στοιχειώδη σεβασμό προς όλους». Και μια λεπτομέρεια: Η Ει-

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης η βουλευτίνα προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η
επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της.
Ωστόσο, όπως σχολίαζε σοβαρό ΑΚΕΛικό
στέλεχος: «Η ανακοίνωση ήταν σαφέστατη
και δεν έκανε καμία εξαίρεση για την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου. Αντιθέτως...».
Το ίδιο στέλεχος φέρεται να υποστήριξε ότι

τα πυρά του κόμματος ρίχθηκαν σε τρεις στόχους: Στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου που πρωταγωνίστησε στο μπάχαλο που δημιουργήθηκε με προσβολές προς τον υπουργό Πετρίδη και υπηρεσιακούς, στον Γιώργο Περδίκη με τον οποίο συνέγραψε το θέμα αλλά και
τον γενικό ελεγκτή «με τον οποίο η Ειρήνη
έχει φτιάξει κόμμα», όπως είπε. Η κατακραυγή κατά του γενικού ελεγκτή απ’ όλο
και περισσότερα οργανωμένα σύνολα και
πολίτες φαίνεται να είναι άλλος ένας λόγος
που το ΑΚΕΛ αποφάσισε να τηρήσει αποστάσεις ασφαλείας...

Από μια άλλη πηγή μου στο κόμμα άκουσα

και άλλη μία εκδοχή για την πρωτοφανή αντίδραση του ΑΚΕΛ κατά της βουλευτίνας του.
Όπως μου λέχθηκε, κάτι άλλο που έχει ενοχλήσει την ηγετική ομάδα είναι η ευκαιρία
που έδωσαν οι χειρισμοί της Ειρήνης Χαραλαμπίδου να αμφισβητηθεί ο Νεοκλής Συλικιώτης, αφού επί δικής του υπουργίας δόθηκε το πράσινο φως για την ανταλλαγή των τεμαχίων στη Γερμασόγεια και στον Άγιο Αθανάσιο για τα οποία γίνεται ο καβγάς.
«Η κόντρα που ξεκίνησε μεταξύ Νεοκλή και
Ειρήνης είναι και σοβαρή και απειλητική»
σύμφωνα με την πηγή μου, «με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά»...
Από συνάδελφο που παρακολούθησε τη συ-

νεδρία της Επιτροπής ακούστηκε πως δεν
αποκλείεται κάποιοι να κινηθούν και νομικά
για συγκεκριμένες αναφορές που ακούστηκαν και ίσως συνιστούν λίβελο...
---------ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι πολιτικός αρχηγός φέ-

ρεται να μην τοποθετείται αρνητικά στην
πρόταση Ακιντζί για κοινή επιτροπή για το
φυσικό αέριο; Κάποιος υποστηρίζει πως την
πληροφορία για τον πολιτικό αρχηγό μετέφερε ο ίδιος ο Ακιντζί στη Σπέχαρ...

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
16.VI.1939

Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Η ολιγοήμερος διαμονή
της κ. Κοτοπούλη εις το Παρίσι δεν άφησεν ασυγκίνητον
την ελληνικήν παροικίαν της γαλλικής πρωτευούσης.
Εκτός από την δεξίωσιν, την οποίαν ωργάνωσεν η ελληνική πρεσβεία [...], οι Ελληνες φοιτηταί ωργάνωσαν
ειδικήν εορτήν προς τιμήν της. [...] Η κ. Μαρ. Κοτοπούλη
κατασυγκεκινημένη ηυχαρίστησε τους φοιτητάς διά την
ωραίαν πρωτοβουλίαν και, αφού τους συνέστησεν όπως
επωφελούμενοι της παρουσίας των εις την καλλιτεχνικήν
μητρόπολιν του κόσμου, να μην αμελήσουν, παραλλήλως
με την επιστημονικήν των απασχόλησιν να παρακολουθήσουν και την καλλιτεχνικήν κίνησιν, κατέληξε
τονίζουσα ότι μοναδικόν όνειρόν της παραμένει να
αξιωθή να παίξη ελληνικήν τραγωδίαν προ του κοινού
της γαλλικής πρωτευούσης, του πλέον καλλιεργημένου
κοινού όλου του κόσμου.

ρήνη Χαραλαμπίδου του ΑΚΕΛ δεν είναι μια
απλή βουλευτίνα, είναι η αναπληρώτρια
πρόεδρος της Επιτροπής, «η οποία ενίοτε
συμπεριφέρεται ως υπερπρόεδρος», όπως
σχολίασε πιο παλιά συνάδελφός της.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ANTIAEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Λονδίνον – Ο υπουργός
του Συντονισμού των Υπηρεσιών της Εθνικής Αμύνης
λόρδος Τσάτφηλδ [...] είπε τα εξής: «[...] Θα τοποθετηθούν
πυροβόλα δυνάμενα να βάλουν εις μέγα ύψος διά την
προστασίαν όλων
των περιοχών εκείνων αι οποίαι έχουν
σπουδαιότητα. [...]
Θα γίνη εγκατάστασις φραγμάτων διά
αεροστάτων εναντίον επιθέσεως από
μικρού ύψους. Ελαφρά αντιαεροπορικά πυροβόλα εξαιρετικής ταχυβολίας
θα αντιμετωπίζουν επαρκώς τας από μικρού επίσης
ύψους επιδρομάς των αεροπλάνων».

«Εάν μιλάς συνέχεια μόνο εσύ, τότε θα έχεις πάντα δίκιο». Ονορέ Ντε Μπαλζάκ
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κερδισμένοι είναι οι έξης: Χριστοδουλίδης, που η πιθανή υποψηφιότητά του
έγινε πιθανότερη. Στέλλα, που κλείδωσε το επιτροπάτο. Σοφοκλέους, που
έκανε comeback, όπως λέει και η Άντζελα. Παμπορίδης, που συνειδητοποίησε
πως μπορεί να τους σαντανώνει με μια
συνέντευξη. Όσο για τους χαμένους,
αυτούς βάλτε τους εσείς.

Στην Κούβα. Όχι του Κάστρο, αλλά

της μεσογείου που τελικά θα γίνει
Παναμάς. Δεν διάβασα το νομοσχέδιο
Μενέντεζ, αλλά τι ζόρι τραβά ο Άντροκ
με το να γίνουμε η 51η πολιτεία των
ΗΠΑ; Του πέφτει λίγο να γίνει superpower; Πάντως από αυτήν την ιστορία την
αμερικανοποίησης περισσότερο οι δεξιοί την τρώνε. Ρωτάτε και το δικηγορικό
του Healthy, και τους Big4. Θυσία ο Healthy για την πατρίδα Άντροκ και εσύ δεν
του το αναγνωρίζεις.
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8

λης καταφέρει τους επόμενους έξι
μήνες να κάνει μεταγραφές με ρόλους
και αξιώματα τους Χάρη, Σοφοκλέους,
Παμπορίδη και Ξένια, θα κάνει τον Μάκη
να φαίνεται παραγοντίσκος της σειράς.

Στην ψυχανάλυση. Πήγαν διακόσιοι

9

παλιόφιλοι στο λουτρό της Κλεοπάτρας έβγαλαν τα απωθημένα τους μέχρι
το πρωί και ακολούθως έφυγαν για διακοπές. Όλοι εκτός από έναν. Τον Παναγιώτη του Δημήτρη.

3

4

Στην καραμπόλα. Όλοι, λοιπόν, περι-

μένουν τις καραμπόλες που θα γίνουν για να υπάρξει η πολυπόθητη ανανέωση σε κόμμα, κυβέρνηση, κοινοβουλευτική ομάδα. Πάντως, στην πολιτική
ποτέ μη λες ποτέ Νίκο.

Στον εξαφανισμένο. Εντάξει είναι

αγαπημένο παιδί, λαϊκό, χαμογελαστό, χωρίς εχθρούς και μόνον φίλους.
Όμως Λευτέρη μου αυτό δεν είναι προφίλ πολιτικού, αλλά μανάβη.
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Στις χελώνες. Δεν ξέρω αν το Υψη-

λόν Μικρόν του κόμματος θα πάει για
σέλφι φέτος με τις χελώνες, όλοι, όμως,
περιμένουν αν οι αλλαγές που προανήγγειλε θα πάνε σε ρυθμούς χελώνας.

Στον κερδισμένο. Αν βέβαια ο Φού-

Λευτέρης Χριστοφόρου: Έχω καρπούζιααα.

5

Στην κοσμάρα. Ψάχνει λέει η αστυ-

νομία επικοινωνιολόγο για να της
φτιάξει την εικόνα. Και την ίδια μέρα
έβγαλαν ανακοίνωση πως... μειώθηκε
το έγκλημα! Μετρούν και οι νεκροί που
δεν βρήκαν στις στατιστικές; Μάλλον
θαυματουργό ψάχνουν όχι επικοινωνιολόγο.

6

Στο αντίο. Ο Γιώργος είναι πονηρός,

και αυτά που λέει μην τα τρως, από
τις έντεκα και μπρος κυκλοφοράει για
γαμπρός.

7

Στους κερδισμένους. Δεν ξέρω αν ο

πρόεδρος Αβέρωφ βγήκε κερδισμένος από την ιστορία, σίγουρα, όμως,

Στην ανεξαρτησία. Αν κατάλαβα

καλά οι ανεξάρτητοι θεσμοί δεν
σηκώνουν κριτική γιατί είναι... ανεξάρτητοι; Δηλαδή όταν κάτσεις στον διορισμένο σου θρόνο είσαι αλάθητος και
υπεράνω όλων; Κουτόφραγκοι δικαστές του Αρείου Πάγου, Αμερικάνοι εισαγγελείς και Άγγλοι Επίτροποι. Σας
πιάνουν ψηλό γαζί πανεπιστημιακοί,
πρόεδροι, πρωθυπουργοί και ΜΜΕ με
την κριτική τους. Ελάτε Κύπρο να είστε
untouchables.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Η Αν. Μεσόγειος στις συμπληγάδες των S-400

Το σκληρό παζάρι μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το πυραυλικό σύστημα ανεβάζει το θερμόμετρο της περιοχής στα ενεργειακά
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η παράταση παραλαβής του ρωσικού
αντιαεροπορικού συστήματος S-400
από τη Ρωσία, συντηρεί στο έπακρο
την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί από το Αιγαίο έως τη Μέση
Ανατολή. Οι επόμενες 45 μέρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες λόγω της
νευρικότητας που επιδεικνύει η Άγκυρα, ένεκα των έντονων πιέσεων
που δέχεται από δυσμάς, της επιδείνωσης της οικονομίας της, αλλά
και αστάθμητων καταστάσεων που
σχετίζονται με την τύχη που θα έχει
το ρωσικό οπλικό σύστημα. Η εξίσωση των S-400, όπως φαίνεται στην
πράξη, αγγίζει τα ελληνοτουρκικά
ιδιαίτερα αν σε αυτή προστεθούν οι
εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και οι
δημοτικές στην Τουρκία. Στον ίδιο
παρανομαστή συγκαταλέγεται και
η Ανατολική Μεσόγειος, ως προς το
ευρύτερο ζήτημα του γεωπολιτικού
ρόλου που διεκδικεί η Τουρκία στα
ενεργειακά, ένα θέμα που εκ των
πραγμάτων βάζει την Κύπρο στη
μέγγενη του σκληρού πόκερ που
παίζεται την περίοδο αυτή. Η κατάσταση έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί,
δεν δείχνει, επί του παρόντος, σημάδια εκτόνωσης με τους διπλωμάτες
σε Αθήνα και Λευκωσία να εκτιμούν
πως ο Ερντογάν θα πάει με αυτό το
σκηνικό, όχι μέχρι το παρά πέντε,
αλλά πέραν αυτού. Στην Αθήνα η
προσοχή εστιάζεται στο Αιγαίο από
ενδεχόμενη κίνηση της Τουρκίας,
στη δε Λευκωσία στο τι θα αφήσουν
πίσω τους οι ρωσικοί πύραυλοι, παραληφθούν ή όχι, από την Άγκυρα.

Σε εγρήγορση
Ενδεικτικό της κατάστασης που
έχει δημιουργηθεί και επεκτείνεται
στην ευρύτερη περιοχή είναι η ενδυνάμωση του κλίματος ανησυχίας,
τις τελευταίες μέρες που αγγίζει και

όπως αποτυπώθηκε και σε χάρτες,
ενώνεται με τις παράνομες τουρκικές
διεκδικήσεις δυτικά της Κύπρου,
εκεί που βρίσκεται το τρυπάνι. Αυτό
που προκαλεί την προσοχή των διπλωματών είναι η ανάγνωση πως οι
«συμφωνίες» αυτές αποτελούν παραχώρηση στην Τουρκία, μεγάλου
τμήματος στα Βορειανατολικά από
το καθεστώς των Κατεχομένων, με
τον κίνδυνο να γίνουν αποδεκτές
σε μια ενδεχόμενη λύση, όπως έγιναν
αποδεκτές κάποιες «συμφωνίες» με
το σχέδιο Ανάν, λένε οι ίδιες πηγές.

«Διαφιλονικούμενη»

Σαράντα μέρες μετά την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου δυτικά του Ακάμα η αμερικανοτουρκική διαμάχη για το
αντιπυραυλικό σύστημα δύναται να βάλει στην εξίσωση του παζαριού, που διεξάγεται και τις διαχρονικές τουρκικές
διεκδικήσεις στην περιοχή.
την Κύπρο. Πηγές στη Λευκωσία,
που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, υποστήριζαν πως το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα κάποιες στρατιωτικές μονάδες είχαν
τεθεί σε επιφυλακή, προφανώς ένεκα
της κατάστασης. Από ελλαδικές
πηγές οι πληροφορίες δεν διαψεύστηκαν, πλην όμως αποδόθηκαν
στην κατάσταση που δημιούργησαν
οι Τούρκοι στο Αιγαίο με την άσκηση
«Καταιγίδα». Στη Λευκωσία τελευταίως καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα, προβολής
των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ζητήματα ενεργειακής
υφής, που ξεπερνά την προμετωπίδα
τον τουρκικών προκλήσεων που
είναι το γεωτρύπανο, 36,6 ναυτικά
μίλια δυτικά του Ακάμα. Η προσοχή
των διπλωματών φαίνεται να είναι
περισσότερο σε ενδεχόμενες ευρύ-
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τερες ανακατατάξεις στην περιοχή,
ένεκα και του ζητήματος με τους S400 που μπορούν να αγγίξουν και
την Κύπρο, παρά δυτικά της Πάφου
και στο κατά πόσο το τουρκικό γεωτρύπανο διεξάγει εργασίες ή όχι.

Επικοινωνιακή αντεπίθεση
Ο προβληματισμός που υπάρχει
και εξάγεται ως συμπέρασμα από
τις κινήσεις που γίνονται, έχει να
κάνει με τα όσα ενδεχομένως αποκομίσει η Άγκυρα από το παζάρι με
τους Αμερικάνους για τους S-400 και
σχετίζονται με την Ανατολική Μεσόγειο. Προβληματισμός που είναι
ευδιάκριτος από μια προσεχτική μελέτη της επικοινωνιακής δραστηριότητας που αναπτύσσεται τελευταία, σε διπλωματικό επίπεδο, και
δεν αφορά μόνο το τουρκικό γεωτρύπανο. Η προσοχή των διπλωμα-

τών φαίνεται να έχει επικεντρωθεί
στο σενάριο, όχι και τόσο εξωπραγματικό, πακετοποίησης των όσων
επιδιώκει η Τουρκία στην ευρύτερη
περιοχή, με το ρωσικό αντιπυραυλικό
σύστημα. Ένα ζήτημα που αγγίζει
και την Ελλάδα. Από τις ενημερώσεις
που έχουν γίνει τελευταία, από το
κυπριακό ΥΠΕΞ, φαίνεται πως η προσοχή στρέφεται στα δυτικά και βόρεια της Κύπρου και τις παράνομες
διεκδικήσεις της Τουρκίας, που ενδεχομένως να μπουν στην εξίσωση
των S-400. Αυτό που προβληματίζει
είναι οι παράνομες συμφωνίες που
έχει συνάψει το καθεστώς των Κατεχομένων με την Τουρκία, για τα
βορειοδυτικά παράλια. «Συμφωνίες»
που αφαιρούν ένα μεγάλο κομμάτι
θαλάσσιας περιοχής, της μέσης γραμμής Κύπρου με τις βόρειες τουρκικές
ακτές. Η συγκεκριμένη περιοχή,

Η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου
απέναντι στην παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου στην κυπριακή
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ είναι το δεύτερο
σημείο όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Παρά τις διευκρινήσεις που
έγιναν από το βρετανικό ΥΠΕΞ, η
Λευκωσία δεν εμφανίζεται ικανοποιημένη από τον όρο «διαφιλονικούμενη» περιοχή όπου θα πρέπει να
αποφεύγονται δραστηριότητες υπό
το πρίσμα ότι ανοίγει χαραμάδα για
τις τουρκικές διεκδικήσεις. Επί του
προκειμένου, χαρακτηριστική είναι
η επιχειρηματολογία που παρουσιάσθηκε σε ξένους διπλωμάτες.
-Τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου σε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ δεν
καταργούνται με μια απλή ανακοίνωση ενός άλλου κράτους που έχει
διεκδικήσεις.
-Η ύπαρξη μιας γνήσιας διαφοράς
προϋποθέτει μια εύλογη νομική διεκδίκηση της αμφισβητούμενης περιοχής.
Το τρίτο σημείο της διπλωματικής
επιχειρηματολογίας ουσιαστικά αποτελεί απάντηση στη βρετανική πλευρά. «Μη επαρκώς στοιχειοθετημένες
διεκδικήσεις δεν μπορούν να στερήσουν από ένα παράκτιο κράτος
τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το

διεθνές δίκαιο ή να απαιτήσουν την
εγκατάλειψη της άσκησης αυτών
των δικαιωμάτων».

Ενωσιακά ύδατα
Ως ανάχωμα στην περίπτωση που
η Κύπρος βρεθεί σε συμπληγάδες,
προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει
ρόλο στα ενεργειακά της περιοχής,
χρησιμοποιείται και η Ε.Ε. Το κυπριακό ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως ο θαλάσσιος χώρος της Ένωσης εκτείνεται από τη Βαλτική Θάλασσα έως
και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα δε
θαλάσσια όρια της Κύπρου με τρίτα
κράτη της περιοχής, ανάμεσα και η
Τουρκία, αποτελούν και τα νοτιότερα
και νοτιο-ανατολικότερα της Ε.Ε.
Εντός των ενωσιακών υδάτων υπενθυμίζεται, με νόημα, πως εφαρμόζεται
η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Νομικό υπόβαθρο
Στο νομικό σκέλος των τουρκικών
προκλήσεων η αποτίμηση που γίνεται είναι θετική. Ωστόσο, στο ΥΠΕΞ
είναι αντιληπτό πως οι όποιες νομικές
κινήσεις έχουν γίνει για αναχαίτιση
των τουρκικών παραβιάσεων, προσκρούουν στον αυξημένο βαθμό
προσαρμοστικότητας που επιδεικνύει
η Τουρκία στις τρικλοποδιές της Λευκωσίας. Αυτό που φαίνεται να απασχολεί σε διπλωματικό επίπεδο είναι
το ισχυρό ενδεχόμενο η Τουρκία να
πετύχει να μην είναι εξαρτώμενη
από τρίτους, στην διεξαγωγή εργασιών για γεωτρήσεις. Απέναντι σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Λευκωσία
προετοιμάζεται να αντιπαραβάλει,
ως ασπίδα, τα κοινά συμφέροντα με
εταιρείες και κράτη. Επί του προκειμένου η γαλλική TOTAL φαντάζει
ως ένας ισχυρός παίχτης στα ενεργειακά της Κύπρου με απτά παραδείγματα της Γαλλίας για ενίσχυση
του πλαισίου ασφάλειας εντός τις
οριοθετημένης ΑΟΖ.
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Κατά ΔΔΟ
το Ισραήλ
λόγω σχεδίων
στην περιοχή
Ο καυγάς κυβέρνησης - ΑΚΕΛ - Ομογενών
ανέδειξε τη γεωστρατηγική μας άγνοια
Νέα Υόρκη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Στις 9 Μαΐου του 2013 κι ενώ η κυβέρνηση Αναστασιάδη είχε μόλις
κλείσει δύο μήνες στην εξουσία,
επισκεπτόμενος τις ΗΠΑ ο τότε
ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης έκανε
στις συναντήσεις του με τον ομόλογο του Τζον Κέρι και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του αντιπροέδρου Μπάιντεν Τζέικ Σάλιβαν,
«μία γεωστρατηγική προσέγγιση
του Κυπριακού, με βάση όλα τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου
(ρευστότητα, έλλειψη ασφάλειας
και ενεργειακά). Στις παραμέτρους
της εξίσωσης συμπεριέλαβε το Ισραήλ, ενώ μνημόνευε συνεχώς Ιράν
και Συρία, αλλά και το ρόλο της Κύπρου σε θέματα μη διάδοσης όπλων
μαζικής καταστροφής και καταπολέμησης της τρομοκρατίας» («Κ»
12 Μαΐου 2013). Ήταν η πρώτη








Tο λεκτικό του
νομοσχεδίου περιέχει
πολλές αναφορές
στη στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ της
ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου
- Ισραήλ (και άλλων).
υψηλού επιπέδου κυπρο-αμερικανική επαφή και κατ’ ακρίβεια η
πρώτη φορά που το Κυπριακό ετέθη
στο πλαίσιο των εξελίξεων στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
με τον κ. Κασουλίδη να πιέζει τους
συνομιλητές του για το κατ’ εξοχήν
«γεωστρατηγικό ΜΟΕ» - όπως το
ονόμασε ο ίδιος, την άρση του
τουρκικό βέτο για την ένταξη της
Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την
Ειρήνη. Από τότε ακολούθησαν
πολλές εξελίξεις στις κυπρο-αμερικανικές σχέσεις, ξεκινώντας με την
ιστορική επίσκεψη Μπάιντεν τον
Μάιο του 2014, την κλιμάκωση των
τριμερών συναντήσεων Ελλάδας
– Κύπρου – Ισραήλ, την έναρξη και
κλιμάκωση των τριμερών συναντήσεων Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου και οι τριμερείς με την Ιορδανία. Είχαμε επίσης περαιτέρω
αναβάθμιση των διμερών σχέσεων
Κύπρου – ΗΠΑ, ξεκινώντας από
την «κοινή δήλωση προθέσεων»
που υπέγραψαν στις 6 Νοεμβρίου
2018 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο ΥΠΕΞ
Νίκος Χριστοδουλίδης με τον υφυπ.
Εξωτερικών Γουές Μίτσελ και φτάνοντας στη συμμετοχή του υπουργού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο, στην τριμερή των ηγετών Ελλάδας-ΚύπρουΙσραήλ, τον περασμένο Μάρτιο στα
Ιεροσόλυμα. Για την «κοινή δήλωση

προθέσεων» να πούμε ότι αναφέρει
πως οι δύο χώρες, αναγνωρίζοντας
τον κοινό στόχο για περιφερειακή
σταθερότητα και για να ενισχύσουν
τη διμερή τους συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και τα οφέλη που
θα προκύψουν, θέτουν ένα αριθμό
(διψήφιο) τομέων συνεργασίας. Και
πέραν των κλασικών τομέων της
ασφάλειας, η δήλωση μιλάει για οικονομική, εμπορική, ναυτιλιακή,
πολιτική ασφάλεια κ.ά. και ότι θα
υπάρξει για όλα τα θέματα διάλογος
σε πολιτικό και σε τεχνοκρατικό
επίπεδο. Τότε ήταν που ρίφθηκε
και η ιδέα για συμμετοχή του κ.
Πομπέο στην τριμερή συνάντηση
με το Ισραήλ, η οποία υλοποιήθηκε
4 μήνες αργότερα. Σημειώνεται
πως μετά την υπογραφή της «κοινής
δήλωσης προθέσεων» και με δεδομένη τη συνεχή επιδείνωση των
αμερικανο-τουρκικών σχέσεων,
την εμπλοκή του Κογκρέσου στην
άσκηση πιέσεων προς Τουρκία για
ακύρωση αγοράς των S-400 αλλιώς
δεν θα λάβει τα μαχητικά F-35 και
κινδυνεύει με αμερικανικές κυρώσεις, αναπτύχθηκε στο Κογκρέσο
ένα ισχυρό κίνημα για τη στήριξη
από της ΗΠΑ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ,
του ενεργειακού φόρουμ (όπου κεντρικό ρόλο παίζει η Αίγυπτος) με
παράλληλη άρση του αμερικανικού
εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο.
Αποκορύφωμα ήταν τα δύο ταυτόσημα δικομματικά νομοσχέδια (EastMed Act) που κατατέθηκαν στη
Γερουσία (από τους γερουσιαστές
Ρούμπιο και Μενέντεζ) και στη Βουλή (από τους βουλευτές Ντόνιτς,
Σιτσιλίνε και Μπιλιράκη), με τη
συμβολή της Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας, προεξάρχοντος του
Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC).
Πριν από λίγους μήνες, Κύπριος
πολιτικός παράγοντας έλεγε σε
ομογενείς ότι σε συνάντηση που
είχε με τον πρέσβη του Ισραήλ, ο
τελευταίος του είπε πως η χώρα
του δεν θέλει λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο, με δεδομένους τους σχεδιασμούς που γίνονται με συμμετοχή
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Χωρίς να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε αν κάτι τέτοιο ελέχθη
από Ισραηλινό αξιωματούχο, στην
περίπτωση που υπάρχει τέτοια
θέση από το Ισραήλ είναι ακόμη
ένας λόγος για τον οποίο επιβάλλεται να γίνει θεσμική συζήτηση
των γεωστρατηγικών σχεδιασμών
της Κύπρου, με συνυπολογισμό
όλων των επιπτώσεων, θετικών
και αρνητικών.

Kόντρα κυβέρνησης-ΑΚΕΛ
Ο μακροσκελής αυτός πρόλογος
ήταν απαραίτητος για να θέσουμε
το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνησε

Πριν από λίγους μήνες, Κύπριος πολιτικός παράγοντας έλεγε σε ομογενείς ότι σε συνάντηση που είχε με τον πρέσβη του Ισραήλ, ο τελευταίος του είπε πως η χώρα

του δεν θέλει λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο, με δεδομένους τους σχεδιασμούς που γίνονται με συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα «πρακτικά βήματα»
στις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου

Το εύλογο ερώτημα είναι: Πώς ενώ η γεωστρατηγική προσέγγιση με τις
ΗΠΑ ξεκίνησε το 2013, αναβαθμίστηκε και βρισκόμαστε ενώπιον θεσμοθέτησης της αμερικανικής εμπλοκής στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει γίνει
ακόμη κανένας επίσημος θεσμικός διάλογος στην Κ.Δ.;
το Σάββατο 8 Ιουνίου η κόντρα κυβέρνησης – ΑΚΕΛ για το νομοσχέδιο
EastMed και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με εμπλοκή και ηγετικών παραγόντων της Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας, οι οποίοι μάλιστα έδωσαν στη δημοσιότητα σκληρή ανακοίνωση, επικρίνοντας το ΑΚΕΛ
για τη στάση του. Αφορμή για την
ανακοίνωση των ομογενών έδωσε
η αναφορά του γ.γ. του ΑΚΕΛ, ο
οποίος το Σάββατο 8 Ιουνίου «εξέφρασε τη μεγάλη του έκπληξη για
τη βράβευση του κ. Μενέντεζ από
την ΠΣΕΚΑ. Κι αφού ξεκαθάρισε
ότι εκτιμά αφάνταστα τη στήριξη
Μενέντεζ στον αγώνα της Κύπρου
για απελευθέρωση και επανένωση,
ο κ. Κυπριανού είπε πως η βράβευση
δεν έγινε για τον σκοπό αυτό, αλλά
τιμήθηκε «για το νομοσχέδιο το
οποίο προωθεί στη Γερουσία μαζί
με τον κ. Ρούμπιο για την άρση του
εμπάργκο στην πώληση των
όπλων».
Στην πραγματικότητα ο κ. Μενέντεζ απλώς επρόκειτο να επιδώσει το βραβείο στον κ. Ρούμπιο
και επειδή ο τελευταίος απουσίαζε
το παρέλαβε η πρώην βουλευτής
Ιλιάνα Ρος – Λέτινεν. Απ’ εκεί και
πέρα, όντως ο κ. Ρούμπιο βραβεύθηκε κυρίως για τη στάση του στο
νομοσχέδιο, όπως και ο βουλευτής
Σιτσιλίνε (για τον οποίο αναφέρθηκε και η στάση του σε μία σειρά
άλλα νομοσχέδια και δράσεις υπέρ
της Κύπρου). Ένα ακόμη λάθος
του κ. Κυπριανού είναι ότι η επιλογή των βραβευθέντων από την
ΠΣΕΚΑ δεν γίνεται από την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά από την
ηγεσία της ΠΣΕΚΑ και των υπολοίπων οργανώσεων που διοργα-

νώνουν τα συνέδρια. Αυτά επί του
τυπικού. Επί της ουσίας, όντως το
λεκτικό του νομοσχεδίου EastMed
περιέχει πολλές αναφορές στη
στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ
της ενίσχυσης της συνεργασίας
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ (και άλλων) και της μείωσης της ρωσικής
επιρροής και γενικά είναι ένα νομοσχέδιο που είναι γραμμένο με
γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή (όπως άλλωστε
όφειλαν να πράξουν τα μέλη του
Κογκρέσου). Μάλιστα, ορθώς γράφηκε από Αμερικανούς αναλυτές
ότι για πρώτη φορά γίνεται κίνηση
αναβάθμισης του ρόλου των ΗΠΑ,
κάποιοι μάλιστα το θεώρησαν αντίβαρο στην απομάκρυνση της
Τουρκίας από τις ΗΠΑ και της προσέγγισής της με τη Ρωσία.
Το εύλογο ερώτημα είναι: Πώς
ενώ η γεωστρατηγική αυτή προσέγγιση ξεκίνησε το 2013 και βήμα
– βήμα αναβαθμίστηκε και βρισκόμαστε κοντά στη θεσμοθέτηση της
αμερικανικής εμπλοκής στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην
Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει γίνει
ακόμη κανένας επίσημος θεσμικός
διάλογος στην Κυπριακή Δημοκρατία (Βουλή, Εθνικό Συμβούλιο), ακόμη και για την κοινή δήλωση προθέσεων με τις ΗΠΑ;
Η «Κ» στο ερώτημα αυτό έλαβε
από μεν κυβερνητικής πλευράς την
απάντηση πως «το ΑΚΕΛ διαφωνεί
πλήρως με τα θέματα αυτά» και δεν
θα εξυπηρετήσει σε τίποτε η συζήτηση, ενώ από το ΑΚΕΛ ότι «το
επιχείρημα της κυβέρνησης που
δεν τα συζητεί είναι πως πρόκειται
για ευαίσθητα θέματα και δεν επιθυμούν να υπάρξουν διαρροές».

Στη συζήτηση στην Ουάσιγκτον στο
πλαίσιο του συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ
(στις 4 Ιουνίου), όταν ρωτήθηκε η
διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι Κιμ γιατί
υπάρχει καθυστέρηση στα διμερή
θέματα, είπε πως για τις διμερείς
σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ έχουν αναληφθεί πολλά πρακτικά βήματα και
αυτό θα συνεχιστεί: «Αυτός είναι
ακριβώς ο λόγος που ο Μάθιου Πάλμερ βρίσκεται τώρα στο αεροπλάνο
προς τη Λευκωσία… 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
από το Κογκρέσο (που είναι πάντα
πολύ χρήσιμο). Αλλά στην πραγματικότητα θα συμβούν πράγματα που
σίγουρα δεν θα διαφημίσουμε».
Για το ίδιο θέμα, η πρώην πρέσβης
στην Ουάσιγκτον, Καθλίν Ντόχερτι
πρόσθεσε σε σχέση με το «ταγκό»,
τις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ. Το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Ουάσιγκτον για μείωση της ρωσικής
επιρροής στην Αν. Μεσόγειο (και
στην Κύπρο) είναι δεδομένο και ξεπερνά τα ζητήματα των χρημάτων
Ρώσων σε κυπριακές τράπεζες. Η
«Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει πως
πριν αποφασιστεί η παρουσία του
ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο στην τριμερή
της Ιερουσαλήμ, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τη Λευκωσία
να σταματήσουν κάποιες διευκολύνσεις προς ρωσικά σκάφη. Σε ερώτημά μας προς κυβερνητική πηγή
λάβαμε την απάντηση ότι υπήρχε
κάποια σύμβαση των Ρώσων με ιδιωτική εταιρεία η οποία και έληξε χωρίς
να ανανεωθεί και γι’ αυτό δεν υπήρξε
καμία κυβερνητική εμπλοκή. Επί
του πρακτέου, με ή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, η εξέλιξη ικανοποίησε την Ουάσιγκτον.
Η Λευκωσία σ’ όλη την πορεία
της αναβάθμισης των σχέσεών της
με την Ουάσιγκτον, προσπαθεί πάση
θυσία να αποφύγει ενέργειες, οι

οποίες θα δυσαρεστούσαν τη Μόσχα,
η οποία έχει αποβεί σωτήρια στο
παρελθόν, όταν επιχειρήθηκαν πιέσεις στο κυπριακό μέσω του ΟΗΕ,
με πρώτες στην υπόθεση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. «Με δεδομένη τη στάση
των ΗΠΑ στις διεργασίες ανανέωσης
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τα τελευταία δύο
χρόνια, κάθε έξι μήνες προστρέχουμε
στη Ρωσία για βοήθεια», είπε στην
«Κ» έμπειρος διπλωμάτης. Επί της
ουσίας, το «παράδοξο» από τη μία








Πριν αποφασιστεί
η παρουσία του Μάικ
Πομπέο στην τριμερή
της Ιερουσαλήμ, η Ουάσιγκτον ζήτησε από τη
Λευκωσία να σταματήσουν κάποιες διευκολύνσεις προς ρωσικά σκάφη.
η Κύπρος να έχει αναβαθμισθεί από
τους Αμερικανούς ως στρατηγικός
εταίρος κι από την άλλη να ασκούνται πιέσεις μέσω της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
είναι ένα ζήτημα που εγέρθηκε στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ και από τον γερουσιαστή Μενέντεζ (στην διάρκεια
της κατάθεσης στη Γερουσία του
αναπληρωτή μονίμου αντιπροσώπου
των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Τζόναθαν Κόεν
πέρυσι τον Ιούνιο), και από Κύπριους
επίσημους σε συναντήσεις με Αμερικανούς και από τους ομογενείς.
Μάλιστα, στο πρόσφατο συνέδριο
της ΠΣΕΚΑ, όπως έγραψε στο περασμένο φύλλο η «Κ», το θέμα τέθηκε
μετ’ επιτάσεως. Είναι χαρακτηριστικό
πως μετά την τοποθέτηση της Καθλίν
Ντόχερτι για ανάγκη αλλαγής της
εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (με πρόφαση την παράνομη διακίνηση προσώπων και ναρκωτικών), παράγοντας
της Ομογένειας είπε σε Αμερικανό
αξιωματούχο ότι «τέτοιες τοποθετήσεις ρίχνουν τη Λευκωσία στην
αγκαλιά της Μόσχας και καταστρέφουν όσα προσπαθούν να επιτύχουν
το Κογκρέσο και άλλοι.
Στο «παράδοξο», επίσης, μπορεί
επίσης να προστεθεί η σύνδεση της
παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για πρόοδο στο Κυπριακό, όταν οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία
επιρροή πάνω στην Τουρκία.
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Η Τουρκία πάει
μέχρι τέλους τη
ρωσική ρουλέτα
με τις ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο
αποπομπής
από το ΝΑΤΟ

Γιατί αγνοεί το τελεσίγραφο «S-400 ή F-35»
και προχωράει σε μετωπική σύγκρουση
Η Τουρκία ÁÞËÏËÓÖÒÇÑËÃÙËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÙÕÈÇØÄÚËØËÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÚÎÝÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÑÇÛ×ÝÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÓÇÞÎÚÏÑ×Ô-
ÓËÚÎÔËÓÓÕÔÂÚÎÝÔÇÖÇØÇÒ¦ÈËÏÚÇ
ØÜÙÏÑÕÆÝÖßØÇÆÒÕßÝ:ÚÕÔÕÆÒÏÕ±ÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÇßÙÚÎØÕÆÝÚÄÔÕßÝ
ÙÚÕÙÞËÚÏÑÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÚËÒËÙÃÍØÇÌÕÎÍÑßØÇÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÄÚÏ
ÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ßÖÎØËÙÏÇÑÕÆÓËØÏÑÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆÓßÔÇÝ¦ÚØÏÑ¦ÔÇÞÇÔÚÕ
ÆÌÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÖ¦ÊËÏ®ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÙßÓÓÇÞÏÑ×ÔÙÞÁÙÜÔ
¬ÕßØÑÃÇÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØË
ÖÏÖÒÁÕÔÚÕÚÕßØÑÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔËÖÁÑØÏÔËÚÕÕÓÄÌÜÔÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß
ÓËÚÕÕÖÕÃÕàÎÚÕÆÙËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÔÇÊÏÇÒÁÐËÏÓËÚÇÐÆ-ÑÇÏ:¥ÙÚÄÙÕÎ
¬ÕßØÑÃÇÂÚÇÔËÑËÃÔÎÖÕßËÖÁÒËÐËÚÕÔÇÙÚØÇÌËÃÙÚÎ¡ÄÙÞÇÓËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÕÏ
ÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇÚÎÝÖØÕÓÎÛËÆÙÕßÔ
ÚÕßÝÖßØÇÆÒÕßÝ7H[YPV[ÏÙÚÕØÃÇ
ËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝ
ÖÏÕÙÆÔÛËÚÎ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙË
¦ØÛØÕÚÕßÙÚÎÔÏÙØÇÎÒÏÔÂ¬àËØÕÆÙÇÒËÓÕÙÚ®ÕÇÔÇÒßÚÂÝÏÛ
¬à¢Ø¦ÔÚÙÓÇÔÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇ

ßÖÂØÐÇÔÙÚËÔÕÃÙÆÓÓÇÞÕÏÇÖÄÚÇ
ÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÑÇÏ
ÄÚÇÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÓÖÂÑËÙÚÕ§¬©ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÙÚÕÔÚÙÏØÒÃÑÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÕß
¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑÇÔ
ËÖÃÙÎÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÃÖÆØÇßÒÕÏ1\WP[LY
ÖÄÚÎÔÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÔÁÒÇÈËÓËÍ¦ÒÕ
ØÃÙÑÕÓÁÙÜÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÚÄÙÕ
ÙÚÕØ¦ÑÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎßØÃÇßÚÄ
ÖÕßÚÎÔËÐÄØÍÏÙËÂÚÇÔÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔÖØÕÝÚÏÝÑÕßØÊÏÑÁÝ¡ÕÔ¦ÊËÝÇáÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ@7.
ÖÕßÓËÚÁÖËÏÚÇËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÏÝ
ßØÏÇÑÁÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕÔÈÇÙÏÑÄÙÆÓÓÇÞÕÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂßØÃÇÑÇÚ¦ÚÕß0:0:¬ÕßØÑÃÇÛËÜØËÃÚÕÔ
@7.ÓÁØÕÝÚÕßÑÕßØÊÏÑÕÆª ÑÇÏ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ
©ÏËÔÚ¦ÙËÏÝÑÒÏÓÇÑ×ÛÎÑÇÔÓËÚ¦
ÚÕÄÚÇÔÎËÑËÞËÏØÃÇ¬ÕßØÑÃÇÝª ÑÇÚÁØØËßÙËÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇËÐÇÖÁÒßÙËËßØËÃÇÝÑÒÃÓÇÑÇÝ
ËÖÏÊØÕÓÁÝÑÇÚ¦ÚÎÝÑÕßØÊÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÖØ×ÚÇÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕ
ÄØËÏÕØ¦ÑÑÕÒÕÆÛÎÙËÎÓËÍ¦ÒÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÕ

5

Η ΟυάσιγκτονÙÉÓTÉ{K¨É{Ñ~ÌÐi³¨ÌÑÑÉÐÜÓÂÉ{³i0È¨~ËÑÑÌ³¨Ìo¨ÑÐÐÑÑ¨ÑooÊØ³Èw´l(Ò
ÑÌ´¬Ñ³ÑÜÜÑ~³{~Ò³ÈÑÉ¨~Ò×ÈØ~Ñ³Ñ~ÉÈÒÇ³Ñ{³i0È¨~ËÑV³ÑmÆÆÑ~ÜÉ{³{~ÒÉÑÈ³Ê
ÌØÃÔÚÎÝÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂÝßØÃÇÝ
ÄÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÌÆÍËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ ÕÆØÊÕÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÖØÕÁÒÇÙÎÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇËÃÞËÙÚÄÞÕÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔÆØÜÔÇÔÚÇØÚ×ÔÑßØÃÜÝÄÓÜÝ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÏÙÞÆÕÝÚÜÔ:+-ÑÇÏ
@7.¬Õ¡¦ÏÕÚÕßÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ËÈÒÕÆÚ
¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßËÃÖËÙÚÏÝÄÚÏ
ÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÚÕß@7.ÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝ
¬ÕßØÑÃÇÚÕØ¦ÔÑÇÏÎªÜÙÃÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÔÇÙßàÎÚÕÆÔÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÖÇßÙÎÝÚÕßÖßØÄÝÙÚÎÔÙÚ¦ÔÇÚÕß ÇàÇÞÙÚ¦ÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕß
©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝßÖÂØÐÇÔËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÁÝÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏ
ÙÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÙÚÕØ¦ÔËÔ×ÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÂÚÇÔÒÕÍÏÑÂ
ÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÖØÕÝÚÎ¡ÄÙÞÇÖÕß
ßÖÕÙÚÂØÏàËÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÙÇÔÚ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß
ÖØ×ÎÔÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÁÙÈÎÙÚÎÔ

¬ÕßØÑÃÇ¬àÁÏÓÝ¬àÁÌØÏÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßËÏÊÏÑÕÆÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕßÍÏÇÚÎ
ßØÃÇËÃÞËÙÚÄÞÕÔÇËÐÕÓÇÒÆÔËÏÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÍÑßØÇÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ
ÔÇÈØËÏÁÔÇÔÚØÄÖÕÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÓÏÇÝà×ÔÎÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÇÙÆÔÕØÇ
¬ÕßØÑÃÇÝßØÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÂÚÇÔ
ÖËÖËÏÙÓÁÔÎÄÚÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ
ÛÇÇÖÁÌËØËÑÇØÖÕÆÝÃÞËËÐ¦ÒÒÕß
ÔÜØÃÚËØÇÙßÔ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎËÔÄÝÓËØÏÑÇÔÕÆÖ¦ÙÚÕØÇ
ÑÇÏÕÏËÃÞÇÔÇÙÑÂÙËÏÖÏÁÙËÏÝ
ÙÚÕÙØÇÂÒÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
¬ÕÆØÑÕßÇÑÚÏÈÏÙÚÂ

Μαξιμαλιστικές ελπίδες
¬ÕßØÑÃÇÁÌÚÇÙËÙÚÕÙÎÓËÃÕ
ÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÏÁÙËÏÚÎÔÓËØÏÑÂÒÃÍÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÔÇÚÎÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎ
ßØÃÇÑÇÏÖÜÝÃÙÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÕßÝ7H[YPV[ZÑÇÏ
ÚÕßÝ:ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔ-

¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏËÚÇÃØÕÝÓË
ÕÑÚ×ËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÄÚÕ
ÍÑßØÇÛËÜØËÃ
ÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÊËÔËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÏÛÆÔÕÔÚËÝÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÙÚÏÝÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÖÇØÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÒÒ¦ÕÏÙßÓÓÇÞÃËÝÓÁÔÕßÔ¬ÕËÔÚ¦ÍÜÔÕÇÔÚÃÛËÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ËÔÔÕËÃÄÙÇÇÖËÏÒËÃßÚÄÔÚÕÔÓÂÔÇÇÔÁÙÚËÏÒËÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔÖÏÒÄÚÜÔÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÚÕÆÝÑÇÚÁÈÇÙË®ÇÖÄÚÇ
-ÑÄÓÎÜÙÚÄÙÕÊËÔÁÞËÏÈØËÏ
ÁÔÇÔÚØÄÖÕÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÇÖËÓÖÒÁÐËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÌÕÆÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÖËØÏÓÁÔËÏ×ÝÚÕ¦ÔÜÇÖÄ 
ÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏËÐÇßÚ×Ô
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÍÑßØÇÁÞËÏÊÏÇÈ¦ÙËÏÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÑÇÏÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÁÞËÏÁÔÇÏÙÞßØÄÄÖÒÕÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÎÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÌÂÓËÝÚÎÔËÓÌÇÔÃàÕßÔÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÎªÜÙÃÇ

Η Τουρκία¨×Ó¨É{È³iw
ÐÑ³{~ÒÜÜÖØÜÌoÈØo{Ñ³i
ÑÐÊ³iØÑÌ³ å0$VÑÜw
ÜÒÜÜËåÐÉ¨{~ÑËÑÑÜÈ³ÓØ
ÚÉ¨ÖÌ³{i$ÈÒ{o~³¨Ów
É{ÑÑ³{³ÑÚÉËÉÑÈ³Ê³i
Ñ¨Ì¨Ðii.ÉÒ¨Ú¨³È³
>²x>²_¦_©²V0ÇÓ¨ÑÜ³'
Ò{ÐÑVÖÐKÈÜØ³ÈÓ³¨È
.³¨Ñ³io{~~Ñ{Û{ÉÚ.Èw
ÙVÈÉÚÈÐËÇÉ{Ì³{VÑ¨Ò³i
Ñ³~¨Ñ³¨ËÑ³È ¨³oÒV{
Ü{³{~Ë³ÈÑ³ËÑÜ{Ù{{~Ö
ÜÓ³{ØiÐÑ³{~Ì³É¨ÉØÉ¨{w
TÓØ³iØT¨ÑØ0iËÙ{Ñ³{oÐÊV
ÌÐØV³È¨~{~ÌØ³¨Ñ³ÌØÉËÑ{
ÙÉÖ³É¨ØÐÉoÑÜÖ³É¨Ø³ åw
0$ ÑÐÒ~¨Èi³iØT¨ÑØ
ÑÌ³i.ÈÐÐÑTËÑÚÑ¨ÓÉ{Ñ
oËÉ{Ö³É¨ÑÑÌÐÉoÒÜi~Ói
~Ñ{Ñ×Ì³ÈÓTÈÉÂÑ³ÜiÚÉË
ÌÜÉØ{ÉÑÜÜÑ~³{~ÓØ
ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇÔÇÖØÕÓÎÛËßÚËÃÓÇÞÎÚÏÑ¦ÂÍÏÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙË¦ÒÒÇØÜÙÏÑ¦ÇÓßÔÚÏÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÖÇÍÏÊËßÓÁÔËÝÙË
ÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÑÇÏÊÆÙÑÕÒÇÛÇÑ¦ÔÕßÔÖÃÙÜ
ÏÇÚÃÄÓÜÝËÖÏÓÁÔËÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÙÚÎÓËÚÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎ"Ø×ÚÕÔËÖËÏÊÂÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏÛÇ
ÖÇØÇÒ¦ÈËÏÚÕßÝ:ÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÞÜØÃÝÔÇËÑÚËÛËÃ
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ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕ¡ÇÔÓÖÃÚàÑÇÏÃÙÜÝ
ÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÕß
ÌØÃÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÁÒËÏÒÏÍÄÚËØËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÚÎÝ
ÙÞÁÊÏÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕß
ËÐÄØÏÙÚÕß¬ÕÆØÑÕßÑÒÎØÏÑÕÆ¢ËÚÕßÒ¦ÞÑÏÕßÒÁÔ
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Το χρονικό
της αθόρυβης
διπλωματίας
για το Αιγαίο
Οι συζητήσεις με την Αγκυρα από το 2002
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το 2003 στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ
του Κώστα Σημίτη βρισκόταν ήδη
σε διαδικασία αλλαγών ενόψει των
επερχόμενων εκλογών, ενώ στην
Τουρκία ανέτειλε το άστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Ελλάδα
ήταν λίγο πριν από την αλλαγή
στην εξουσία έπειτα από μια δεκαετία ΠΑΣΟΚ, ενώ στην Τουρκία
άρχιζε η πολιτική παντοκρατορία
του AKP. Και στις δύο πλευρές, ήδη
από το 2002 είχε εμπεδωθεί η βεβαιότητα ότι έως τον Δεκέμβριο
του 2004 ή στις αρχές του 2005,
υπήρχε η δυνατότητα να τηρηθεί
η πρόβλεψη του Ελσίνκι περί διευθέτησης των διμερών διαφορών
της Τουρκίας με κράτη-μέλη της
Ε.Ε., ώστε να προχωρήσουν στο
επόμενο βήμα οι συζητήσεις για
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Την περασμένη Κυριακή (9 Ιουνίου
2019) σε ένα εκτενές άρθρο του
στην «Κ», ο κ. Κ. Σημίτης αναφέρθηκε στους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Αιγαίο,
λόγω των εκκρεμών διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας που παραμένουν
ανεπίλυτες. Πρόσθεσε, επιπλέον,
ότι σε δύο περιόδους υπήρξαν «συστηματικές διαπραγματεύσεις» και
ιδιαίτερα κατά τα χρόνια 20022004 και 2010-2012.

Οι συναντήσεις

Κατά την πρώτη περίοδο, η
οποία θα μπορούσε να επεκταθεί
και να συμπεριλάβει τα χρόνια από
το 2000 έως και το 2004, η προοπτική που είχε δημιουργήσει το
Ελσίνκι λειτουργούσε ως μαγνήτης
για την Αγκυρα, το διπλωματικό
κατεστημένο της οποίας ενεπλάκη
σε ενεργές διαπραγματεύσεις με
την Αθήνα. Αρχικά, όπως αναφέρουν στην «Κ» πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν άτυπες, «μυστικές», όπως είθισται να περιγράφονται. Πραγματοποιήθηκαν τρεις
συναντήσεις ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον Τούρκο διπλωμάτη Φαρούκ Λόογλου και τον καθηγητή
Χρήστο Ροζάκη, στενό συνεργάτη
του κ. Σημίτη και άνθρωπο με βαθιά
γνώση των ζητημάτων που συζητήθηκαν τότε, όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα. Οι συναντήσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε σε τουρκικό ούτε σε ελληνικό έδαφος, όμως, σύντομα, κάποιες διαρροές που έγιναν στον
Τύπο οδήγησαν στην απόφαση για
επισημοποίηση των επαφών.
Αρχικά, ο κ. Λόογλου διατήρησε
κάποιον ρόλο, ωστόσο στη συνέχεια οι διερευνητικές πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στον τότε γ.γ.
του υπουργείου Εξωτερικών Αναστάσιο Σκοπελίτη και σε έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον Ουγούρ Ζιγιάλ, ενώ μέχρις ενός σημείου,
ώσπου να φύγει για την Ουάσιγκτον, στις συζητήσεις ενεπλάκη
και ο κ. Λόογλου. Οι κ. Σκοπελίτης
και Ζιγιάλ συναντήθηκαν αθροι-

στικά 22 φορές στο πλαίσιο των
διερευνητικών, με εναρκτήρια ημερομηνία τη 12η Μαρτίου 2002. Αντικείμενο ήταν ο καθορισμός χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αν και
από την τουρκική πλευρά ετέθη
και ζήτημα υφαλοκρηπίδας, το
οποίο συζητήθηκε εκτενώς. Και
τότε, όπως και τώρα, πάγια θέση
των Τούρκων είναι η απόκτηση
υφαλοκρηπίδας στα δυτικά Λέσβου,
Χίου και νότια Λήμνου και Αγίου
Ευστρατίου, όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις διεθνών υδάτων.
Στις διαπραγματεύσεις διαφαινόταν
μια συναντίληψη ως προς την επέκταση των χωρικών υδάτων στα
12 ναυτικά μίλια (ν.μ.) σε όλες τις
ηπειρωτικές ακτές της Ελλάδας,
προφανώς στο Αιγαίο.
Το σημείο το οποίο παρέμενε
ασαφές, ήταν ο τρόπος με τον οποίο
θα πραγματοποιούνταν η μερική
επέκταση των χωρικών υδάτων
στα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα
τασσόταν υπέρ μιας κλιμακωτής
επέκτασης (6, 8, 9 και 12), ώστε να
μην εμποδίζεται η διεθνής ναυσιπλοΐα, ενώ η τουρκική πλευρά είχε
μια διαφορετική ερμηνεία, καθώς
εξέφραζε ενστάσεις για την κλιμακωτή επέκταση, τασσόμενη αλλού
υπέρ των 6 και αλλού υπέρ των 12
ν.μ. Σε περίπτωση συμφωνίας, αναλόγως θα προσαρμοζόταν και ο
εναέριος χώρος (ως γνωστόν η Ελλάδα έχει παντού εναέριο χώρο 10
ν.μ.). Παρά τις διαφορές που υπήρχαν, το 2003 είχε διαμορφωθεί μια
εικόνα πιθανής συμφωνίας, ώστε
να κλείσει για τα χωρικά ύδατα,
αλλά και να γίνει από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης.
Οπως υπολογίζουν πηγές με
γνώση των συζητήσεων, η Ελλάδα
από περίπου 40% του Αιγαίου το
οποίο υπάγεται στην εθνική επικράτεια (χωρικά ύδατα), θα πήγαινε
περίπου στο 60%, με την Τουρκία
να κινείται, αντιστοίχως, από το
περίπου 6% στο 8%-9%. Προφανώς,
η υπόλοιπη έκταση θα αποτελούσε
τα διεθνή ύδατα. Υπενθυμίζεται
ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα είναι

Το 2003 είχε διαμορφωθεί μια εικόνα πιθανής συμφωνίας. Οπως υπολογίζουν πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Ελλάδα από περίπου 40% του Αιγαίου το
οποίο υπάγεται στην εθνική επικράτεια (χωρικά ύδατα), θα πήγαινε περίπου στο 60%, με την Τουρκία να κινείται, αντιστοίχως, από περίπου 6% στο 8%-9%.
Προφανώς, η υπόλοιπη έκταση θα αποτελούσε τα διεθνή ύδατα (στη φωτ. τουρκική φρεγάτα).







Η τελευταία σοβαρή προσπάθεια έγινε το 2010,
όταν τις διερευνητικές
επαφές ανέλαβαν δύο
εμπειρότατοι διπλωμάτες, ο Παύλος Αποστολίδης και ο Φεριντούν Σινιρλίογλου.
υπερκείμενη των εθνικών χωρικών
υδάτων. Στη συνέχεια ξεκίνησε
μια πρώτη συζήτηση για την έκδοση ενός κοινού ανακοινωθέντος.
Σε αυτό, υπήρχαν λεπτομέρειες
για το τεχνικό σκέλος, ωστόσο
υπήρχαν διαφωνίες για το πολιτικό.
Οι Τούρκοι επιθυμούσαν την έκδοση νόμου, ενώ στην Αθήνα επικρατούσε η εκδοχή κοινού ανακοινωθέντος. Τελικά δεν ελήφθη
καμία απόφαση, λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Στα
τέλη του 2003, σε μια σύσκεψη
που ήταν παρόντες, εκτός από τον
κ. Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου ως υπουργός Εξωτερικών,
ο Χάρης Παμπούκης, ο Νίκος Θέμελης, ο πρέσβης Θεόδωρος Σωτηρόπουλος, ο κ. Ροζάκης, αλλά
και ο πρέσβης Αναστάσιος Σκοπελίτης, αποφασίστηκε να μην αναληφθεί καμία πρωτοβουλία. Λίγες
εβδομάδες αργότερα, στις 6 Ια-

νουαρίου 2004, ο κ. Σημίτης έδινε
το «δαχτυλίδι» της διαδοχής του
ΠΑΣΟΚ στον Γιώργο Παπανδρέου.
Δεν ήταν καιρός για τολμηρές αποφάσεις στα εθνικά.
Εξαιρετικά αποκαλυπτικό για
όσα έγιναν εκείνη την εποχή είναι
το βιβλίο που έγραψε ο διπλωμάτης
Ντενίζ Μπιολιούκμπασι χρόνια αργότερα, το 2011 («Η αποβάθρα του
υπουργείου Εξωτερικών – 34 χρόνια
στο υπουργείο». Εκδόθηκε στην
Κωνσταντινούπολη από τον οίκο
Doğan Kitap, ωστόσο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά). O Μπιολιούκμπασι (παραιτήθηκε το 2007
από το ΥΠΕΞ για να πολιτευθεί με
το υπερεθνικιστικό ΜΗΡ, το 2018
πέθανε), που ήταν το 2002-2003 μέλος των τουρκικών αντιπροσωπειών,
αφιέρωσε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο
των 600 σελίδων με τίτλο: «Η διαδικασία μυστικών διαπραγματεύσεων περί θεμάτων Αιγαίου». Παρουσίασε σε σημαντικό βαθμό την
τουρκική εκδοχή, υποστηρίζοντας
ότι οι Ελληνες πολιτικοί διαστρέβλωναν τη διαδικασία «προκειμένου
να χειραγωγήσουν την κοινή τους
γνώμη και να αποκτήσουν πολιτικό
όφελος στην εσωτερική πολιτική
σκηνή». Ο Μπιολιούκμπασι περιέγραψε τις διαφορές που συζητούσε
η Ελλάδα με την Τουρκία στις διερευνητικές. Οπως έγραφε «υπό τον
όρο “συνοριακές διαφορές” του Διεθνούς Δικαίου εντάσσονται, πέραν

της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
του Αιγαίου, επίσης θέματα εναέριου
χώρου στο Αιγαίο, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και το καθεστώς
των νησιών, βραχονησίδων και βράχων, όπως τα Ιμια [στο πρωτότυπο
Κάρντακ], η κυριαρχία των οποίων
αμφισβητείται». Τάδε έφη το 2011
ο Μπιολιούκμπασι, ο οποίος περιέγραφε αυτό που συνέβη το 2004 ως
πολιτική διαχείριση από το απερχόμενο ΠΑΣΟΚ, ενόψει της ανερχόμενης Ν.Δ.
Πράγματι, η αλλαγή της κυβέρνησης το 2004 έφερε ορισμένες αλλαγές στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συζήτησης. Στους Τούρκους προτάθηκε τότε μια τροποποιημένη εκδοχή όλων όσα είχαν
συζητηθεί την περίοδο 2002-2003.
Ωστόσο, η συζήτηση για το σχέδιο
Ανάν στην Κύπρο και, μετέπειτα,
οι συμφωνίες για οριοθέτηση ΑΟΖ
ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και όμορες χώρες, αρχίζουν να
τραβούν το βλέμμα των Τούρκων
από το Αιγαίο προς την Ανατολική
Μεσόγειο. Η Ελλάδα προχώρησε
σε ορισμένες αντιπροτάσεις το 2006,
οι οποίες συνδέονταν, όμως, κυρίως
με το καθεστώς των πτήσεων πάνω
από το Αιγαίο.

Η πρόοδος

Το 2009 αμέσως μετά την εκλογή
του Γιώργου Παπανδρέου στην

Ο επίλογος
Επί συγκυβέρνησης Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ και επί των

ημερών πιο συγκεκριμένα του Ευάγγελου Βενιζέλου στο υπουργείο Εξωτερικών, έγινε μια
απόπειρα να διευκολυνθεί η συζήτηση για την
υφαλοκρηπίδα, ακόμα και αν οι διερευνητικές
για τα χωρικά ύδατα δεν προχωρούσαν. Λίγο
νωρίτερα, επί των ημερών του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο υπουργείο Εξωτερικών, καταγράφηκε μια μάλλον έντονη ενδοκυβερνητική
σύγκρουση, λόγω του σχεδιασμού που υπήρχε
για κατάθεση των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας και ανακήρυξη ΑΟΖ. Τελικά, ο σχεδιασμός αυτός δεν υλοποιήθηκε. Στα τέλη του
2015, οι διερευνητικές «ζεστάθηκαν» ξανά,
ωστόσο η απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο
του 2016 στην Τουρκία ουσιαστικά οδήγησε κάθε πιθανή εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα στις ελληνικές καλένδες.

Πραγματοποιήθηκαν αρχικά τρεις συναντήσεις ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον Τούρκο διπλωμάτη

Φαρούκ Λόογλου και τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη, στενό συνεργάτη του κ. Σημίτη και άνθρωπο με
βαθιά γνώση των ζητημάτων που συζητήθηκαν τότε, όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα. Οι
συναντήσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε σε τουρκικό ούτε σε ελληνικό έδαφος, όμως, σύντομα, κάποιες διαρροές που έγιναν στον Τύπο οδήγησαν στην απόφαση για επισημοποίηση των επαφών.

πρωθυπουργία οι συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν. Ο κ. Παπανδρέου
έκανε τον Οκτώβριο το πρώτο ταξίδι
του στην Κωνσταντινούπολη, ενώ
εντός του ίδιου μήνα ο κ. Ερντογάν
του έγραψε επιστολή, όπου, μάλιστα, ζητούσε τον προσδιορισμό
καταληκτικής ημερομηνίας για τη
διαπραγμάτευση.
Ο κ. Παπανδρέου απάντησε στα
τέλη Ιανουαρίου, με καθυστέρηση
σχεδόν τριών μηνών, στον κ. Ερντογάν, ενώ ενδιάμεσα την ευθύνη
για τις διερευνητικές επαφές ανέλαβαν δύο εμπειρότατοι διπλωμάτες, ο Παύλος Αποστολίδης και ο
Φεριντούν Σινιρλίογλου. Η επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα
τον Μάιο του 2010 καλλιέργησε
τις προσδοκίες ότι οι διερευνητικές
που ξεκινούσαν πάλι, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πλαίσιο
συμφωνίας Ελλάδας και Τουρκίας
για το Αιγαίο.
Πηγές με γνώση όσων διημείφθησαν τότε, αναφέρουν ότι από
την άνοιξη του 2010 έως το τέλος
του χρόνου είχε γίνει τόσο σημαντική πρόοδος, που δημιούργησε
την αίσθηση ότι θα μπορούσε να
υπάρξει ακόμη και συμφωνία. Του
λόγου το αληθές υποδηλώνουν και
οι αποκαλύψεις που έγιναν από τα
Wikileaks πριν από λίγα χρόνια.
Σύμφωνα με τηλεγραφήματα της
αμερικανικής πρεσβείας στην Αγκυρα, τον Σεπτέμβριο του 2009, η
Τουρκία εμφανιζόταν πρόθυμη να
μελετήσει την επιλεκτική επέκταση
της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης.
Ο τότε υπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης Δρούτσας έδειξε να ανησυχεί με τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων, ενώ στενοί συνεργάτες του κ. Παπανδρέου, όπως
ο Χάρης Παμπούκης, προβληματίζονταν ιδιαιτέρως για το ζήτημα
των «γκρίζων ζωνών». Θεωρητικά
το καλοκαίρι του 2011, όταν ο κ.
Παπανδρέου σκόπευε να ανταποδώσει την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα, μεταβαίνοντας
στην Αγκυρα, θα μπορούσαν να
λυθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ωστόσο, το καλοκαίρι του
2011 ήταν πολύ διαφορετικό για
τον κ. Παπανδρέου αλλά και την
Ελλάδα του πρώτου μνημονίου,
καθώς οδήγησε σταδιακά στην
πτώση της κυβέρνησης.
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Οι ιερές ακροβασίες από την παραίτηση Κιτίου
Ενισχύεται η αρχιεπισκοπική ομάδα με τρεις ψήφους υπέρ του Επισκόπου Αρσινόης Νεκταρίου ως διαδόχου του Χρυσοστόμου

Την ερχόμενη Τετάρτη 19 Ιουνίου,
στην ετήσια Σύνοδο για τα οικονομικά των Μητροπόλεων και των
Σταυροπηγιακών Μονών, ο μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος θα
υποβάλει και επίσημα την παραίτησή του, από τον θρόνο της Μητροπόλεως Κιτίου. Μια παραίτηση,
η οποία θα προκαλέσει πρώτα απ’
όλα ανακατατάξεις περιορισμένης
κλίμακας, εντός της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Κύπρου. Το δεύτερο στοιχείο που ενδεχομένως να
προκύψει από την παραίτηση του
ιεράρχη είναι να ανοίξει ένα άτυπο
εσωτερικό προβληματισμό, για τον
χρόνο παρουσίας ιεραρχών σε μητροπολιτικούς και επισκοπικούς
θρόνους. Ζήτημα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη, πλην όμως επαφίεται στον κάθε
ιεράρχη. Την ερχόμενη Τετάρτη ο
Κιτίου Χρυσόστομος αναμένεται
να παραδώσει στα υπόλοιπα δεκαέξι μέλη της Συνόδου επιστολή
του, στην οποία εκτός από την απόφασή του να παραιτηθεί θα αναφέρει και τους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση αυτή.
Η επιστολή του Κιτίου, όπως έλεγε
πηγή με γνώση των κινήσεων του
ιεράρχη, έχει ετοιμασθεί. Μέλη
της Ιεράς Συνόδου με τα οποία μιλήσαμε μας εξέφρασαν την έκπληξή τους για την πρόθεση παραίτησης, μιας και όπως επισήμαναν, οι
φυσικές του δυνάμεις δεν τον έχουν
εγκαταλείψει.

Η επιστολή

Ένας από τους λόγους που θα
αναφέρονται στην επιστολή Κιτίου
έχει να κάνει με τον χρόνο παραμονής του, στον θρόνο της Μητροπόλεως Κιτίου. Πρόσωπο που

η πρώτη φάση εκλογής ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί μετά τις
22 Ιουλίου. Η άλλη ημερομηνία
που ενδεχομένως να προσφέρεται
είναι στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου Ιουλίου.








Η επιστολή παραίτησης
του μητροπολίτη Κιτίου,
λένε πηγές, είναι έτοιμη
και θα κατατεθεί ενώπιον
των ιεραρχών στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου
την ερχόμενη Τετάρτη.
φέρεται να έχει γνώση του περιεχομένου της επιστολής, μας έλεγε
πως ο ιεράρχης αναφέρεται εκτενώς
στον χρόνο διακονίας του στην
Εκκλησία της Κύπρου, κρίνοντας
ότι μετά από 46 χρόνια αρχιερατικής παρουσίας έφθασε ο καιρός
να παραδώσει τη σκυτάλη της Μητροπόλεως Κιτίου, σε νεότερο ιεράρχη προκειμένου να συνεχίσει
το έργο του.
Στην επιστολή, όπως μας ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, ο Κιτίου
Χρυσόστομος δεν κάνει αναφορά
στα όσα θα ακολουθήσουν της παραίτησής του και αφορούν, κυρίως,
πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν να
διεκδικήσουν τον θρόνο. Επίσης,
ο εκ Λάρνακος ιεράρχης αποφεύγει
στην επιστολή να κάνει αναφορά
στο όνομα του επισκόπου Αρσινόης
Νεκτάριου, ο οποίος παρουσιάζεται
ως ο επικρατέστερος διάδοχός του,
με το σκεπτικό ότι δεν είναι σωστό
από εκκλησιαστικής απόψεως. Ένα
ζήτημα το οποίο βγαίνει από το
περιβάλλον του μητροπολίτη έχει
να κάνει με τον ίδιο την επόμενη
μέρα της παραιτήσεώς του. Όπως
μας τονίσθηκε, ο Κιτίου Χρυσόστομος δεν συνδέει την παραίτησή
του με έναν νέον ρόλο εντός της
Συνόδου. Στη λογική αυτή απορρίπτεται ότι είναι μέσα στις προθέσεις του Κιτίου να ζητήσει να

Διαδοχολογία

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΙΚΕΤΟΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τρία φαίνεται να είναι τα σενάρια αναφορικά με τη στάση των 16 μελών της

Ιεράς Συνόδου, όταν θα κληθούν να επιλέξουν τον νέο μητροπολίτη Κιτίου. Και
στα τρία ως διάδοχος του 81χρονου Χρυσοστόμου εμφανίζεται ο εκ Λάρνακος,
επίσκοπος Αρσινόης Νεκτάριος.
παραμείνει με ειδικό καθεστώς
στην Ιερά Σύνοδο, ενώ θα είναι
σχολάζων μητροπολίτης.

Η παραίτηση

Η επισημοποίηση οικειοθελούς
αποχώρησης του ιεράρχη και μετά
την επικύρωσή της από την Ιερά
Σύνοδο, θα θέσει τη Μητρόπολη
Κιτίου σε διαδικασίες πλήρωσης
του κενού που θα δημιουργηθεί.
Για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο αν των διαδικασιών εκλογής
νέου Μητροπολίτη θα μεσολαβήσει
το σαρανταήμερο, που προνοεί ο
νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Εκκλησια-

στικές πηγές μας έλεγαν ότι πολύ
πιθανόν η επιλογή του τριπρόσωπου και η εκλογή του νέου μητροπολίτη, από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου να πραγματοποιηθεί, ενδεχομένως, και στον ένα μήνα, μιας
και όπως μας εξήγησαν, και δεν
πρόκειται για κένωση του Θρόνου
από φυσικά αίτια (θάνατος), οπότε
και το σαρανταήμερο είναι περίοδος
πένθους, αλλά για παραίτηση. Εάν
τελικά επικρατήσει η άποψη αυτή,
η περίοδος των 30 ημερών εκπνέει
στις 19 Ιουνίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο εκείνη είναι η
εκδήλωση του πραξικοπήματος
και η τουρκική εισβολή του 1974,

Πολύ πριν από την επίσημη παραίτηση του μητροπολίτη Κιτίου,
φούντωσαν τα σενάρια διαδοχής
τους. Με βάση την εικόνα που επικρατεί μέχρι σήμερα, ως επικρατέστερος για τον μητροπολιτικό
θρόνο παρουσιάζεται ένα από τα
νέα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται για τον επίσκοπο Αρσινόης
Νεκτάριο από τη Λάρνακα, ο οποίος
από το 1996 που έλαβε τον πρώτο
βαθμό ιεροσύνης μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και η
Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε παμψηφεί
χωρεπίσκοπο Αρσινόης, ήταν ένας
από τους στενούς συνεργάτες του
μητροπολίτη Κιτίου. Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος φέρεται να έχει
υποστηρίξει δύο φορές την περίπτωση να τον διαδεχθεί ο Αρσινόης
Νεκτάριος, με το σκεπτικό ότι είναι
γέννημα θρέμμα της Μητροπόλεως.
Αλλά και εντός της Ιεράς Συνόδου,
ο Νεκτάριος φαίνεται να τυγχάνει
αποδοχής.
Άλλος ιεράρχης έλεγε στην «Κ»,
πως στην περίπτωση που ανάμεσα
στο τριπρόσωπο θα είναι και ο επίσκοπος Νεκτάριος τα μέλη της Συνόδου δεν θα δυσκολευτούν να
επιλέξουν τον νέο μητροπολίτη.
Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες πως
για τον μητροπολιτικό θρόνο υπήρχε ενδιαφέρον από άλλους δύο αρχιμανδρίτες. Ωστόσο, τις τελευταίες
μέρες λέγεται πως το ενδιαφέρον
τους έχει ατονήσει. Στην Πάφο τώρα όπου διακονεί ο Νεκτάριος, εκκλησιαστικές πηγές θεωρούν πως

η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη φερόμενη παραίτηση Κιτίου είναι ρευστή και πριν
από την επισημοποίηση της παραίτησής του δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά για τα οποία κενά
προκληθούν.

Συσχετισμοί στην Ι.Σ.

Με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί ο συσχετισμός εντός της Ιεράς
Συνόδου, υπάρχει ενδεχόμενο ο
επίσκοπος Αρσινόης, εάν και εφόσον βρίσκεται μέσα στο τριπρόσωπο
που θα επιλέξουν οι πιστοί, να ανέβει στον θρόνο της Μητροπόλεως
Κιτίου παμψηφεί. Μια εξέλιξη η
οποία θα κριθεί από τη στάση που
θα τηρήσει ο μητροπολίτης Λεμεσού
και οι ιεράρχες που φαίνεται να
είναι στη σφαίρα επιρροής του. Τυχόν θετική ψήφος της ομάδας Λεμεσού στον Νεκτάριο, λένε εκκλησιαστικές πηγές, θα επηρεάσει και
τη στάση του μητροπολίτη Κύκκου
και των ιεραρχών που βρίσκονται
κοντά του. Υπέρ του επισκόπου Νεκταρίου φαίνεται να τοποθετούνται:
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Βασίλειος, Μητροπολίτης Τριμυθούντος και Λευκάρων Βαρνάβας, Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, Επίσκοπος
Μεσαορίας Γρηγόριο, Επίσκοπος
Χύτρων Λεόντιος και ο Επίσκοπος
Νεαπόλεως Πορφύριος.
Ο Νεαπόλεως Πορφύριος παρά
το γεγονός ότι είναι κοντά στον
μητροπολίτη Λεμεσού, υποστηρίζεται από εκκλησιαστικούς κύκλους, πως θα συνταχθεί στην ομάδα της πλειοψηφίας της Ιεράς Συνόδου ένεκα του ότι είναι βοηθός
του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
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Να γίνει σύγχρονο
εργατικό αριστερό
κίνημα το ΑΚΕΛ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Εγώ θέλω ένα σύγχρονο, εργατικό,
αριστερό κίνημα, χωρίς αναγνώσεις
που μοιάζουν κάποτε ως απλή επαναστατική γυμναστική», αναφέρει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
τέως ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου. Κληθείς να
σχολιάσει αν θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει
πως θα πρέπει τα μέλη να έχουν
ενισχυμένη συμμετοχή. Θέτει και
το κεφάλαιο του περιβάλλοντος ως
θέμα για το οποίο το κόμμα άργησε
πολύ να πάρει θέση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα
να θεωρεί τον εαυτό του αριστερό
και να μην είναι οικολόγος, υπογραμμίζοντας πως το Κίνημα άργησε θανάσιμα να ασχοληθεί με
το περιβάλλον. Ο Τάκης Χατζηγεωργίου μιλάει και για τα επόμενα
πολιτικά του βήματα, αποκαλύπτοντας την πρόταση στην οποία
δουλεύει, ώστε η Κύπρος να καταστεί η τρίτη έδρα των Ηνωμένων
Εθνών. Κίνηση που θα ενισχύσει
το αίσθημα ασφάλειας, αλλά και
θα βοηθήσει αρκετά στην εφαρμογή και τη βιωσιμότητα της λύσης.
Ο τέως ευρωβουλευτής αναφέρεται
και στην πορεία των κομμάτων,
καθώς και για το αν έχει φιλοδοξίες
για τις προεδρικές του 2023.
–Έκλεισε ο κύκλος σας ως ευρωβουλευτή μετά από δύο θητείες, όχι όμως και ο πολιτικός
σας κύκλος. Πώς θα δραστηριοποιηθείτε πολιτικά με τη μόνιμη
επιστροφή σας στην Κύπρο;
–Όποιος ασχολείται με τα κοινά
μόνο και μόνο επειδή ήταν είτε
βουλευτής είτε ευρωβουλευτής,
είτε κατείχε άλλο πολιτικό αξίωμα,
αυτό σημαίνει πως ανήκει στην
κατηγορία του καριερίστα ή του
business man. Σίγουρα δεν είναι
μεμπτό, αλλά εγώ προτιμώ να συνεχίσω να σκέφτομαι και να ενεργώ
όπως κρίνω ότι είναι προς το συμφέρον των Κυπρίων, είτε έχω αξίωμα είτε όχι. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι δεν πρόκειται να γράψω απομνημονεύματα. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
–Συνεπώς, τι να περιμένουμε το
επόμενο διάστημα από σας, αν
όχι τα απομνημονεύματά σας;
–Δουλεύω εδώ και μερικά χρόνια
πάνω σε μία μεγαλεπήβολη ιδέα
που αφορά το μέλλον της Κύπρου.
Μιας ιδέας ισοδύναμης, τολμώ να
πω με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την κατάλληλη στιγμή θα συγκαλέσω συνέντευξη Τύπου και θα παρουσιάσω ολοκληρωμένα και την ιδέα μου, αλλά και
το τι έχω κάνει μέχρι τώρα.

–Σχετίζεται με την ιδέα που καταθέσατε, ώστε η Κύπρος να
αποτελέσει έδρα ορισμένων οργάνων του ΕΔΑΔ μετά τη λύση
του Κυπριακού; Υπήρξε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη από την
εισήγησή σας;
–Η αρχική ιδέα είναι αυτό στο
οποίο αναφέρεστε. Έχω μετακινηθεί από αυτή τη σκέψη για διάφορους λόγους και σε αυτό βοήθησαν οι δεκάδες συναντήσεις που
έκανα συμπεριλαμβανομένων και
συναντήσεων με δικαστές, επιτρόπους, υπουργούς, πρέσβεις, και
πολλούς άλλους. Όπως προκύπτει,
το ΕΔΑΔ αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα, όπως και το Συμβούλιο
της Ευρώπης, στο οποίο υπάγεται
το ΕΔΑΔ, όμως, δεν είναι της ώρας
να πω περισσότερα γι’ αυτό. Θα
πω μόνο ότι τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται στην Νέα Υόρκη, βρίσκονται στη Γενεύη, είναι καιρός, αλλά
πάνω απ’ όλα ανάγκη τα Ηνωμένα
Έθνη να δημιουργήσουν και μια
Τρίτη έδρα. Στην Κύπρο. Το χρει-

Όταν οι επιστήμονες
λένε πως σε λιγότερο
από μισό αιώνα η Κύπρος
θα είναι έρημος,
για ποιο Κυπριακό
μπορούμε να μιλάμε;
άζεται η περιοχή μας. Αν δεν σκεφτούμε «μεγάλα» θα μείνουμε θαμμένοι στον μικρόκοσμό μας. Αν
και όταν οι δύο ηγέτες πάνε σε συνομιλίες υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ζητήσουν όπως μια επιτυχής κατάληξη
θα πρέπει να συνοδευτεί με την
εγκαθίδρυση στην Κύπρο μιας τρίτης έδρας των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό θα ενισχύσει σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων και θα
προσθέσει επίσης πολύ στη μακροβιότητα, της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όπως πολύ
σοφά είπε κάποτε ο Ζαν Μονέ «τίποτε δεν γίνεται χωρίς τον άνθρωπο
και τίποτα όμως δεν επιβιώνει χωρίς
θεσμούς». Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι Βορειοευρωπαίοι μάζεψαν όλους τους θεσμούς στις περιοχές τους. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ΕΔΑΔ στο Στρασβούργο, Διεθνές Δικαστήριο στη
Χάγη, Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.
Ξέρετε τον λόγο; Γιατί ό,τι επιβιώνει

είναι εξαιτίας της παρουσίας αυτών
των θεσμών. Χρειαζόμαστε κάτι
ανάλογου μεγέθους. Αυτά, όμως,
προς το παρόν.
–Με δεδομένη τη γενικότερη
δυσαρέσκεια της κοινωνίας απέναντι σε κυβερνητικούς χειρισμούς, την κυβερνητική φθορά
και τη δεξιότερη στροφή του
ΔΗΣΥ κατά τον προεκλογικό, θα
ανέμενε κάποιος πως ήταν η
στιγμή του ΑΚΕΛ να βγει ενισχυμένο από την εκλογική μάχη
και γιατί όχι, να λάβει την πρωτιά. Τι πήγε λάθος;
–Υπάρχει γενικά κόπωση των
πολιτών απέναντι σε όλα τα κόμματα και απέναντι στους πολιτικούς. Όλοι έχουν ένα ανέκδοτο
στο στόμα τους για τους πολιτικούς
και όποιον πάρει ο χάρος. Είμαστε
σε μία εποχή που για να πεις την
αλήθεια, θα πρέπει να είσαι έτοιμος
να σε φωνάξουν ψεύτη. Στην εξίσωση θα πρέπει να προσμετρηθεί
ότι τα δημοκρατικά αντανακλαστικά αρκετών Κυπρίων έδωσαν
ώθηση στην ΕΔΕΚ για γνωστούς
λόγους. Όσον αφορά εμάς, νομίζω
πως η σωστή μας θέση στο Κυπριακό μάς επιβάλλει όπως ταυτόχρονα αγγίζουμε τις εύλογες ανησυχίες, όσων ευλόγως ανησυχούν.
Για παράδειγμα, θα εφαρμόσει τη
λύση η Τουρκία; Μήπως θα θελήσει
ή και θα μπορέσει να ελέγξει το
κράτος με τη λύση; Σε αυτές τις
ερωτήσεις η σωστή απάντηση
εκλαμβάνεται ως σωστή, αν απαντά
στο μυαλό και στο συναίσθημα
των πολιτών. Δεν αρκεί το λεκτικό
της λύσης. Είναι εδώ που προσθέτει
ειδικό βάρος η πρόταση για εγκατάσταση τρίτης έδρας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Κάτι
τέτοιο θα αμβλύνει και ενδεχομένως
να εξαλείψει τις ανησυχίες, είτε
για την εφαρμογή της λύσης είτε
για τη βιωσιμότητά της. Το ΑΚΕΛ,
βεβαίως, δεν μπορεί να φέρει μόνο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ως κόμμα αργήσαμε θανάσιμα να ασχοληθούμε με το περιβάλλον,
σημειώνει ο ο τέως ευρωβουλευτής Τάκης Χατζηγεωργίου

«Δεν ξέρω ποια πρέπει να είναι η σωστή απάντηση», λέει ο τέως ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, κληθείς να σχολιάσει αν
υπάρχουν φιλοδοξίες για τις προεδρικές του 2023. «Πάντως, αν κάποιος ψάχνει για μωροφιλόδοξο, ας ψάξει αλλού.
Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία».

Τα Η.Ε. βρίσκονται στη
Νέα Υόρκη, βρίσκονται
στη Γενεύη, είναι καιρός,
αλλά πάνω απ’ όλα ανάγκη, τα Η.Ε.να δημιουργήσουν και μια τρίτη έδρα,
στην Κύπρο. Το χρειάζεται η περιοχή μας.

Προφίλ ηγεσίας και προεδρικές 2023
–Ποιο είναι το προφίλ του επόμενου
γ.γ. του ΑΚΕΛ; Είναι απαραίτητη η
ανανέωση προσώπων;

–Νομίζω πως απάντησα επαρκώς
αυτό το ερώτημα. Δεν είναι πάντα το ποιος ή ποιοι, είναι και το
πώς. Το πώς είναι που δίνει τη
δύναμη.

–Επειδή έχετε αναφέρει πως δεν
υπάρχει καμία άλλη φιλοδοξία, όμως
πολλοί λόγω και του ερείσματός σας
στη βάση, θεωρούν ότι το όνομά
σας ακούγεται για τις προεδρικές
του 2023… Να πιστέψουμε πως δεν
υπάρχουν τέτοιες φιλοδοξίες;

–Θέλετε να σας πω ότι ενδιαφέ-

ρομαι για την προεδρία τώρα. Ρίξατε στο τέλος το βέλος σας, αλλά
καλοδεχούμενο το ερώτημα. Η
απάντησή μου είναι πολύ ειλικρινής. Υπάρχουν φίλοι και άγνωστοι
που μου θέτουν με κάποιο τρόπο
αυτό το ερώτημα. Όταν το ακούω,
ενώ πολλές φορές το περιμένω,
ξαφνιάζομαι. Δεν ξέρω ποια πρέπει να είναι η σωστή απάντηση.
Πάντως, αν κάποιος ψάχνει για
μωροφιλόδοξο, ας ψάξει αλλού.
Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Το μόνο βέβαιο είναι πως
πάντα θα δουλεύω για την Κύπρο
που όλοι αγαπούμε.

του λύση. Άρα δεν μπορεί να μην
αγγίζεις με τον δημόσιο λόγο σου
τις εύλογες ανησυχίες πολιτών που
βρίσκονται εκτός του ΑΚΕΛικού
ακροατηρίου. Και υπάρχουν πολλοί
έτοιμοι να μας ακούσουν, αν κατανοήσουν πως δεν πάμε προς
λύση χωρίς έγνοιες ή χωρίς ανησυχίες. Ξέρω για παράδειγμα πολλούς και στο ΔΗΚΟ και στην ΕΔΕΚ
και στον Συναγερμό που σκέφτονται προς την ίδια κατεύθυνση.
–Κάποιοι λένε πως οι ευρωεκλογές είναι ένα πεδίο αδιάφορο
για τον κόσμο σας, σε αντίθεση
με τον ΔΗΣΥ.
–Η εντύπωση πολλών πολιτών
που θα μπορούσαν να μας ψηφίσουν είναι ότι εμείς θέλουμε την
κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η εντύπωση πολλών
φίλων και μελών του κόμματος
είναι ότι είμαστε εκεί επειδή μας
επεβλήθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι εκεί, δεν θα καταρρεύσει και
δεν προβλέπεται κατάρρευσή της.
Έχει τα κακά της, όμως είναι το
γήπεδο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Και όντας στο γήπεδο η έγνοια
σου δεν μπορεί να είναι να φωνάζεις
προς την κερκίδα, τι κακός που
είναι ο διαιτητής ή ότι έχει λακκούβες ο χλοοτάπητας! Σίγουρα
και ο διαιτητής είναι κακός και το
γήπεδο αφιλόξενο, όμως θα ηττηθείς, αν η έγνοια σου είναι η καταγγελία και μάλιστα προς την κερκίδα. Από τη στιγμή που είσαι μέσα
θα παίξεις. Παίζουν κι άλλοι μαζί
σου, οι οποίοι είναι μικροί όπως
εμείς. Χρειάζεται να γίνουν συμπράξεις και συνέργειες. Χρειάζεται
το μυαλό μας να είναι μέσα στο
παιχνίδι των συμφερόντων. Την

ίδια στιγμή, μόνο ως επιπολαιότητες
και κούφια λόγια μπορούν να χαρακτηριστούν οι επαναλαμβανόμενες κουβέντες της Δεξιάς για τη
δήθεν μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια και για την Ευρώπη των
ελληνοχριστιανικών ιδεών. Εμείς
είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε
τα δίκαια των εργαζομένων πανευρωπαϊκά, αλλιώς θα καταστραφούν
πλήρως. Στην Ενωμένη Ευρώπη
δεν μπορείς να νικήσεις τοπικά.
Θα πρέπει να σκέφτεσαι τοπικά,
αλλά να είσαι έτοιμος να δράσεις
πανευρωπαϊκά.
–Το ΑΚΕΛ θα πρέπει να ξεχάσει
την περίοδο που λάμβανε ποσοστά που κυμαίνονταν στο 3335% και να συμβιβαστεί σε ποσοστά που κινούνται στο 2527%;
–Και το ΑΚΕΛ, αλλά και ο ΔΗΣΥ
θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα
προβλήματα για να αντικρύσουν
ποσοστά στο επίπεδο που αναφέρετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το
ΑΚΕΛ έχω άποψη, αλλά θα προτιμήσω να τα κρατήσω για μένα επί
του παρόντος. Και αυτό γιατί πρωτίστως δεν μου αρέσει να κάνω τον
δάσκαλο σε κανένα και δευτερευόντως γιατί δεν μετέχω σε κανένα
όργανο του κόμματος που να λαμβάνει αποφάσεις. Και ακριβώς γι’
αυτό τον λόγο ό,τι κι αν πω μπορεί
να μεταφραστεί από κάποιους με
τη γνωστή παροιμία «όποιος είναι
έξω από τον χορό πολλά τραγούδια
ξέρει». Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι
παράλληλα πως πολλοί αναμένουν
περισσότερα από κάποιον που δεν
μετέχει στα όργανα του κόμματος
και που βρίσκεται στον δημόσιο
βίο εδώ και πολλά χρόνια.

Η βάση του ΑΚΕΛ θα πρέπει να εκλέγει την ηγεσία της
–Kάποιοι αναμένουν την άποψή
σας σχετικά με τον ρόλο και την
ταυτότητα του ΑΚΕΛ. Βάσει δημοσκοπήσεων μερίδα των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ το χαρακτηρίζουν ως συντηρητικό κόμμα.
–Νομίζω πως οι φίλοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις για το κόμμα
θα πρέπει να σκεφτούν κάποιες
ιδέες. Ας τις σκεφτούν κι ας τις πετάξουν! Τα γραφεία του κόμματος
που αφορούν το Κυπριακό, την οικονομία, την παιδεία, θα μπορούσαν να στελεχωθούν και με ανθρώπους που εκτιμούν τη δράση
μας και θέλουν να μας δουν να βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι,
άνθρωποι του παζαριού που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν το κόμμα με τις ιδέες τους. Αν δέκα άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο, δεν

χρειάζεται καν να συνεδριάζουν.
Χρειαζόμαστε κι αυτούς που μας
εκτιμούν, εμάς και την ιστορία μας
και οι οποίοι έχουν κάτι να μας
πουν. Αυτά δεν μπορούν να μας
τα πουν στον δρόμο ή σε ιδιωτικές
συναντήσεις. Αντιθέτως χρειάζεται
οργανωμένη συμμετοχή. Πέραν
τούτου η δική μου θέση που θεωρείται ακραία και ξέρω πως δεν θα
γίνει είναι η ηγεσία του κόμματος
να εκλέγεται από τα μέλη.
–Για ποιο λόγο;
–Γιατί σήμερα, τα μέλη θέλουν
να έχουν ενισχυμένη συμμετοχή.
Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί
η χαμηλή ως αμελητέα συμμετοχή
στις συνεδριάσεις; Προφανώς νιώθουν πως έτσι ή αλλιώς άλλοι θα
αποφασίσουν. Πρέπει να ξαναμπούν στο γήπεδο με το να τους δώσουμε ουσιωδέστερο ρόλο. Κατα-

Δεν μπορεί κάποιος
σήμερα να θεωρεί τον
εαυτό του αριστερό και
να μην είναι οικολόγος.
Να θεωρεί τον εαυτό
του αριστερό, αλλά να
υποτιμά τις γυναίκες.
Αυτά βέβαια πρέπει
να αφορούν όλους.

νοώ πλήρως τα αντεπιχειρήματα,
όμως, είτε θα προχωρήσουμε σε
αλλαγές ή θα παραμείνουμε σε
αυτό που ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε, δούλεψε μεν για πολλές δεκαετίες, όμως πλέον έχει φτάσει
στο τέλος του. Αν οι δημοσκοπήσεις, όπως λέτε, είναι σωστές και
το ΑΚΕΛ θεωρείται συντηρητικό
κόμμα, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Δεν μπορεί το
κόμμα της Αριστεράς, ένα κόμμα
προοδευτικό, να επιτρέπει να βγαίνει προς τα έξω μια τέτοια εικόνα.
Και εδώ παίζει ρόλο και το θέμα
του περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι
ότι αργήσαμε θανάσιμα. Όταν οι
επιστήμονες λένε πως σε λιγότερο
από μισό αιώνα η Κύπρος θα είναι
έρημος, για ποιο Κυπριακό μπορούμε να μιλάμε; Στο κόμμα υπάρχει και λειτουργεί μια πολύ μικρή

ομάδα που ασχολείται πολύ ζεστά
για το περιβάλλον. Παράγουν πολύ
χρήσιμες ιδέες και είναι συνεχώς
πάνω από τα προβλήματα. Όμως,
το περιβάλλον θα πρέπει να είναι
κτήμα όλου του κινήματος. Δεν
πρέπει να περιμένουμε κάποιον
θεόπεμπτο στις τάξεις μας που να
ξέρει το θέμα του περιβάλλοντος
καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον
έτσι ώστε να είμαστε, αλλά και να
φαινόμαστε Πράσινοι! Δεν μπορεί
κάποιος σήμερα να θεωρεί τον εαυτό του αριστερό και να μην είναι
οικολόγος. Να θεωρεί τον εαυτό
του αριστερό, αλλά να υποτιμά τις
γυναίκες. Αυτά βέβαια πρέπει να
αφορούν όλους.
–Ίσως να είναι καιρός το ΑΚΕΛ
να προχωρήσει σε αναθεώρηση
της ταυτότητάς του; Από κομμουνιστικό κόμμα δηλαδή που

θεωρείται πως είναι γιατί δεν
ακολουθεί τα πρότυπα άλλων αριστερών κομμάτων στην Ευρώπη;
–Εγώ θέλω ένα σύγχρονο, εργατικό, αριστερό κίνημα, χωρίς
αναγνώσεις που μοιάζουν κάποτε
ως απλή επαναστατική γυμναστική.
Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει μόνο
σταδιακά και έξυπνα. Οι απότομες
αλλαγές, έστω και προς τη σωστή
κατεύθυνση φέρνουν απρόσμενες
δυσκολίες και προβλήματα. Χρειάζεται να γίνει μια πραγματικά
ανοιχτή συζήτηση, αλλά επί του
παρόντος χωρίς απότομες αλλαγές
και χωρίς τελικές αποφάσεις. Ελπίζω
να εκτιμηθούν οι σκέψεις μου, είτε
απορριφθούν, είτε θεωρηθούν ανέφικτες, είτε και απλοϊκές. Να εκτιμηθούν ως σκέψεις που έχουν ως
μόνο στόχο το καλό. Καμία άλλη
φιλοδοξία δεν υπάρχει.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Αντιμετωπίζει:
Πονοκέφαλο
Ημικρανία
Οσφυαλγία
Οδοντικό πόνο
Μυϊκό πόνο

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ανασκουμπώνεται μετά την πτώση ο ΔΗΣΥ
Το 2020 είναι η χρονιά που η κυβερνώσα παράταξη αλλά και το κόμμα θα εμφανιστούν στο πολιτικό τοπίο με νέο πρόσωπο
κάνουν κυρίως με τους χειρισμούς
της κυβέρνησης, όπως η δήλωση
του Χρίστου Πουργουρίδη ότι ο
πρόεδρος δεν δίνει την εικόνα ότι
θέλει λύση, η δηκτική για τον Κώστα Χαμπιαούρη τοποθέτηση του
Δημήτρη Ταλιαδώρου ότι ο πρόεδρος δεν πρέπει να περιμένει 18
μήνες για να αλλάξει υπουργούς.
Υπήρξε βεβαίως και η τοποθέτηση
Ρίκκου Μαππουρίδη για το γεγονός
ότι το οικογενειακό περιβάλλον
του προέδρου και το δικηγορικό
του γραφείο προκαλεί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να τον διακόπτει.
Η όλη συζήτηση κατέδειξε πως
υπάρχει θέμα μεταξύ Προεδρικού
και Δημοκρατικού Συναγερμού και
επεκτείνεται και στο προφίλ της
κυβέρνησης. «Η απολιτίκ κυβέρνηση πληρώνεται», λένε στην Πινδάρου και το είπε επίσημα από το
βήμα και ο Μιχάλης Σοφοκλέους,
μιλώντας για κυβερνητικά στελέχη
που «κρύβονται σε λαγούμια για
να μην έχουν προσωπικό κόστος».

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το «τι να κάνουμε» το έγραψε το
1901 ο Λένιν για τον χαρακτήρα
που θα έπρεπε να είχε το εργατικό
κόμμα στη ρωσική σοσιαλδημοκρατία, το σιγοψιθύριζαν, ωστόσο,
διάφορα στελέχη για τον ΔΗΣΥ
σε πηγαδάκια πέριξ της Πινδάρου
και του Προεδρικού την επομένη
των ευρωεκλογών. Ο φόβος φέρνει
κόλαση λένε, και γι’ αυτό διερωτήθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν πως
ο στόχος, παρά τις δημόσιες εξαγγελίες δεν επετεύχθη τι θα γίνει
με το κόμμα δεδομένου ότι το ποσοστό που έλαβε έθετε αυτόματα
τον Συναγερμό στην κόκκινη ζώνη.
Κόκκινη ζώνη για το αν θα παραμείνει κόμμα εξουσίας ή αν θα
ακολουθήσει την πτωτική τάση
άλλων δεξιόστροφων κομμάτων
στην Ευρώπη. Αν όπως τα ομογάλακτά του κόμματα ρέπει πλέον
στον συντηρητισμό ή αν θα παραμείνει, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, κόμμα μετριοπάθειας. «Την
πρώτη μέρα του 2020 θα μιλούμε
για ένα κόμμα, το οποίο και οργανωτικά και δομικά θα έχει ολοκληρωθεί, ενώ θα υπάρξει επαναβεβαίωση του ιδεολογικού στίγματος», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεκαθαρίζοντας πως η θέση

Τις πταίει

Η δήλωση Παμπορίδη πως δεν πείσθηκε για τις αλλαγές που ετοιμάζει ο ΔΗΣΥ προκάλεσε την ενόχληση του συναγερμικού προέδρου.









Το πολιτικό γραφείο
ανέδειξε τον ελέφαντα στο
δωμάτιο που είναι οι κακές σχέσεις ΠροεδρικούΠινδάρου και οι προθέσεις στελεχών για την
επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ.
του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό παραμένει
αναλλοίωτη. Δήλωση που στόχο
είχε να στείλει το μήνυμα πως οι
αλλαγές στον ΔΗΣΥ βρίσκονται
ήδη σε πορεία υλοποίησης, αλλά
και που στόχο έχει να βάλει τελεία
στην όποια περιρρέουσα επικρατεί
από την Κυριακή των εκλογών μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις αλλαγές,
θεωρείται δεδομένη και η ανανέωση προσώπων. Σίγουρα σε ό,τι
αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως όμως και στην ηγετική
πυραμίδα, με κάποια στελέχη να
προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες συνδέονται
με τη στάση που τήρησαν, αλλά
και τις προθέσεις που έδειξαν στο
διευρυμένο πολιτικό γραφείο. Αυτό
όλο βέβαια δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την κυβέρνηση, καθώς
οι κινήσεις της μιας πλευράς επηρεάζουν αναπόφευκτα την άλλη.

Ηγεσία Αβέρωφ

Στο κλίμα της γενικότερης αμηχανίας για την πτώση των ποσοστών της τάξεως του 9%, αλλά και
μετά από τη συνέντευξη του Γιώργου Παμπορίδη, που έθετε ζήτημα
ηγεσίας στον ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκάλεσε διευρυμένο πολιτικό γραφείο για να συζητηθεί

Ο Παμπορίδης και η δυσφορία
Το ερώτημα είναι βεβαίως τι τελικώς βγήκε από αυτή την πολύωρη

συζήτηση, καθώς ενώ στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Ιωάννη
Κασουλίδη, έθεσαν ανάγκη προκήρυξης ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να βρίσκεται στο πλάνο της Πινδάρου. Από
τα ανώτατα δώματα του κόμματος κάνουν βεβαίως λόγο για μία από τις
πιο δημοκρατικές διαδικασίες, που έλαβαν μέρος στον ΔΗΣΥ και που
δεν θύμιζαν αλλοτινές περιόδους γιουχαϊσμάτων και προπηλακισμών.
Υπάρχουν και κάποιοι εντός κόμματος που είδαν το όλο ζήτημα ως μία
ομαδική ψυχοθεραπεία και ανέμεναν σημαντικές αλλαγές αμέσως, οι
οποίες σίγουρα δεν έγιναν. Η δήλωση του Γιώργου Παμπορίδη στην
«Κ» για παράδειγμα μετά το πολιτικό συνέδριο ότι δεν πείσθηκε από
τις προθέσεις της Πινδάρου για αλλαγές και ότι δεν άλλαξε κάτι για να
πάει κοντά στο κόμμα, δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν λήφθηκε
κάποια απόφαση, προκάλεσε σχετική δυσφορία στον πέμπτο όροφο
με τους παροικούντες τη γαλάζια Ιερουσαλήμ να διερωτούνται αν οι
«κρίνοντες» με το καλημέρα πρέπει να αμφισβητούν. Δυσφορία, όχι
μόνο γιατί η αμφισβήτηση δεν κόπασε, αλλά γιατί προέρχεται και από
πρόσωπο που έχει και έρεισμα στον συναγερμικό κόσμο και που θέλει
για μια σειρά λόγων να έχει δίπλα του ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

εις βάθος το τι πήγε λάθος στον
ΔΗΣΥ. Καθόλου τυχαίο ότι η συζήτηση διήρκησε πέραν των επτά
ωρών και εκεί βγήκαν πολλά τα
οποία ακούγονταν εδώ και καιρό
αποκλειστικά στους διαδρόμους
και στα πηγαδάκια. Υπήρξε, όμως,
πρόθεση αμφισβήτησης του Αβέρωφ Νεοφύτου; Πλην του κ. Παμπορίδη, που πρότεινε εκλογικό συνέδριο, μετά την πτώση των ποσοστών, κανείς άλλος δεν έθεσε
θέμα ηγεσίας. Στην Πινδάρου δεν
υπήρξε τέτοια σκέψη, ούτε προβληματισμός για το ενδεχόμενο
επαναβεβαίωσης της εντολής. «Αυτά είναι ρομαντισμοί» απάντησαν
συναγερμικοί κύκλοι, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα ενεργοποιούσε αυτόματα την εσωστρέ-

φεια. «Κάθε 11 μήνες που έχει εκλογές θα οδηγούμαστε σε εκλογικό
συνέδριο;» διερωτήθηκαν, επισημαίνοντας πως το εκλογικό συνέδριο θα γίνει μετά τις προεδρικές
εκλογές και πως η κάθε ηγεσία κρίνεται όσο έχει την εντολή να ηγηθεί
της κατάστασης.

Οι προθέσεις

Η τοποθέτηση του τέως υπουργού Εξωτερικών Γιαννάκη Κασουλίδη στο διευρυμένο εκλογικό συνέδριο, κατά την οποία έστειλε το
μήνυμα πως δεν τίθεται ζήτημα
αμφισβήτησης της ηγεσίας σίγουρα
ενίσχυσε ψυχολογικά σε μία δύσκολη περίοδο τον συναγερμικό
πρόεδρο και έκλεισε το θέμα. Υπήρξαν άλλοι βεβαίως που έδειξαν ιδι-

αίτερο ζήλο στήριξης του κ. Νεοφύτου, όπως ο υπεύθυνος των Διεθνών Σχέσεων του κόμματος και
στενός πλέον συνεργάτης του κ.
Νεοφύτου Αλέξανδρος Σίνκα με
την αμίμητη δήλωση ότι «κάποιος
θα έπρεπε να νηστέψει 40 μέρες
για να θέσει θέμα ηγεσίας Αβέρωφ»,
καθότι «διέσωσε τον τόπο» τα κρίσιμα έτη 2013-2014. Τροχιοδεικτική
βολή η νηστεία βεβαίως προς τον
τέως υπουργό Υγείας. Υποστηρικτική προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου
κρίθηκε βεβαίως και η στάση του
Χάρη Γεωργιάδη. Όχι μόνο γιατί
απάντησε στον κ. Παμπορίδη πως
η όποια κριτική έπρεπε να γίνει
προεκλογικά και όχι μετεκλογικά,
αλλά και γιατί κατά την πολύωρη
συνεδρία του πολιτικού γραφείου
περιορίστηκε σε προτάσεις και εισηγήσεις, όπως την εμπλοκή νέων
στελεχών και σε κριτική χειρισμών.
Κίνηση που θεωρήθηκε για πολλούς
και ως προπομπός της εντονότερης
εμπλοκής του με το κόμμα άμα τη
αποχωρήσει του από το υπουργείο.

Αυτοί που έλειπαν

Το αν υπάρχουν βεβαίως στελέχη που στα πηγαδάκια ανησυχούν για την πορεία του κόμματος
και ίσως για το πού το πάει η ηγεσία,
ήταν βεβαίως ένα θέμα που ανησυχούσε τον πέμπτο όροφο, όπως
επίσης αν αυτή η αμφισβήτηση θα
εκφραζόταν από περισσότερα στελέχη. Τα βλέμματα είχαν στραφεί
προς τον Σωκράτη Χάσικο, ο οποίος
στο παρελθόν, όπως λεγόταν, δεν
διατηρούσε και την καλύτερη σχέση με τον συναγερμικό πρόεδρο.
Καθόλου τυχαίο μάλιστα που στελέχη έβλεπαν πιο προσεκτικά τις
μέρες που πέρασαν την εφημερίδα









Ο ΔΗΣΥ δεν προχωρά
σε πολιτικό συνέδριο
ξεκαθαρίζει, όμως,
πως δεν είναι ούτε
ΑΔΗΣΟΚ, ούτε ΕΛΑΜ,
αλλά ούτε ΔΗΚΟ
στο Κυπριακό.
«Αλήθεια» για να δουν τις προθέσεις
του κ. Χάσικου. Ο ίδιος βεβαίως
απουσίαζε στο εξωτερικό, ενώ και
άλλα στελέχη επέλεξαν τη σιωπή
διά της αποχής, όπως ο Αλέκος
Μαρκίδης, ο οποίος επέκρινε δημοσίως τη στάση του ΔΗΣΥ, η Καίτη
Κληρίδου και ο Ευρωπαίος επίτροπος Χρίστος Στυλιανίδης.

Στο ντιβάνι του ΔΗΣΥ

Μπορεί βεβαίως το θέμα Αβέρωφ Νεοφύτου να έκλεισε συνοπτικά στο διευρυμένο πολιτικό
γραφείο, αλλά η ηγεσία βρήκε τον
ελέφαντα στο δωμάτιο που λέγεται
σχέσεις «Πινδάρου - Προεδρικού».
«Ενοχλούμαι να συζητώ για το κόμμα και αντί να κοιτάζω πώς να
διορθώσω το σπίτι μου να κοιτάζω
τα λάθη της κυβέρνησης. Όπως
με ενοχλεί αν η κυβέρνηση αντί
να προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη της προσπαθεί να διορθώσει
τα λάθη του ΔΗΣΥ. Ο καθένας να
διορθώσει το σπίτι του και να μην
προσπαθούμε να βρούμε τα λάθη
άλλου» ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κληθείς να τοποθετηθεί για τις σχέσεις Πινδάρου
-Προεδρικού.
Από τη συζήτηση, όμως, βγήκαν
ανησυχίες στελεχών που είχαν να

Ποιος όμως φταίει για την κατάσταση; Αποκλειστικά το Προεδρικό; Η Πινδάρου μπορεί να
άκουσε με ιώβεια υπομονή τους
λόγους της ήττας βάσει των στελεχών, όμως δεν παρέλειψε να παρουσιάσει τη θέση της μέσω συνοπτικής μελέτης του επικεφαλής
της εκστρατείας και αντιπροέδρου
του κόμματος Νίκου Νουρή. Παρουσιάζοντας τα δεδομένων των
τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων (2014, 2016, 2018) ο κ. Νουρής επισήμανε πως χωρίς την
έλευση των Τ/κ το κόμμα θα λάμβανε από 29,01% 29,6%, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη φορά ο Συναγερμός δεν είχε ούτε Θεοχάρους,
αλλά ούτε Συλλούρη στο ψηφοδέλτιο. Όμως ο κ. Νουρής βεβαίως
δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς παρουσίασε 50 δήμους και κοινότητες, οι οποίοι κατέδειξαν πως οι
διαρροές του ΔΗΣΥ προέρχονται
από το ΕΛΑΜ και τη Δημοκρατική
Παράταξη.
Με δεδομένες τις διαρροές προς
ΕΛΑΜ τέθηκε το ερώτημα αν ο ΔΗΣΥ πλέον κινείται σε πιο συντηρητική ροπή, όπως άλλα δεξιόστροφα κόμματα στην Ευρώπη. Ο
υπουργός Εσωτερικών έθιξε την
ανάγκη μιας πιο «δεξιάς» μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ σε ερώτηση αν ο ΔΗΣΥ σκληραίνει στο
Κυπριακό, σημειώνεται πως ο ΔΗΣΥ
διατηρεί αναλλοίωτες τις θέσεις
του στο Κυπριακό. «Ούτε την πολιτική του ΑΔΗΣΟΚ θα ακολουθήσουμε, ούτε του ΕΛΑΜ, ούτε του
ΔΗΚΟ, εμείς ανήκουμε στον πατριωτικό ρεαλισμό», επισημαίνεται
από κομματικές πηγές. Λέγεται,
άλλωστε, με νόημα πως όλοι εκείνοι
που κατηγορούν το κόμμα για τη
στάση του στο Κυπριακό, όπως ο
Μιχάλης Παπαπέτρου και ο Χρίστος
Στυλιανίδης, ο οποίος τηρεί αποστάσεις από τον ΔΗΣΥ, δεν στήριξαν εμπράκτως τον Αβέρωφ Νεοφύτου, όταν διαφοροποιείτο από
το Προεδρικό και προειδοποιούσε
για εθνικό τσουνάμι.

Ο ανασχηματισμός στους διαδρόμους
Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι αλλαγές τις οποίες προετοιμάζει στο
διάστημα κάποιων μηνών ο Δημοκρατικός Συναγερμός προϋποθέτουν και αλλαγές προσώπων. Όμως
αυτές, όπως λένε όλοι συνδέονται
αναπόφευκτα με το Προεδρικό. Η
συζήτηση για τον ανασχηματισμό
στο Προεδρικό εντάθηκε, όπως κατέγραψε η «Κ» με τις αποκαλύψεις
των κατά συρροή δολοφονιών.
Όπως κατέγραφε τότε η «Κ» μαζί
με την αποχώρηση Χάρη Γεωργιάδη
από το Υπουργείο Οικονομικών δεδομένη θεωρείται από το φθινόπωρο η αποχώρηση από το υπουργικό σχήμα του υπουργού Παιδείας
Κώστα Χαμπιαούρη, της υπουργού
Συγκοινωνιών Βασιλικής Αναστασιάδου και ενδεχομένως του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη. Σε αυτό το σκηνικό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ
Νίκος Τορναρίτης, μετά και την
παραμονή του στη Λευκωσία φαί-

νεται να βλέπει θετικά την μετακίνησή του από τα έδρανα της βουλής στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ
στα πηγαδάκια συζητείται και ενδεχόμενη μετακίνηση του Νίκου
Νουρή στο Υπουργείο Εσωτερικών
δεδομένου ότι το όνομα του Κωνσταντίνου Πετρίδη είναι το επικρατέστερο για το χαρτοφυλάκιο
του Χάρη Γεωργιάδη. Κάπως έτσι
αναμένεται να αδειάσει η θέση
του Νίκου Νουρή και του Νίκου
Τορναρίτη στη Βουλή, μαζί με τη
δεδομένη πλέον αποχώρηση της
Στέλλας Κυριακίδου και την πολύ
πιθανή αποχώρηση του Σόλωνα
Κασίνη. Το ερώτημα είναι ποιοι
θα ανανεώσουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρώτος επιλαχόν είναι
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος καθηκόντως θα ερωτηθεί για το αν
επιθυμεί να λάβει τη θέση. Όπως
ενημερώνεται η «Κ» η απόφασή
του θα εξαρτηθεί και από τον πρό-

εδρο. Υπάρχουν βεβαίως κομματικοί κύκλοι του ΔΗΣΥ που σημειώνουν πως στο ενδεχόμενο αποχώρησης Προδρόμου συζητείται
το όνομα του Αλέξανδρου Σίνκα
για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πέραν του κ. Προδρόμου οι επόμενοι που προετοιμάζονται για τη Βουλή είναι οι Σάβια
Ορφανίδου, Ξένια Κωνσταντίνου
και Μιχάλης Σοφοκλέους. Αυτό θεωρείται πως ανανεώνει σοβαρά
την κοινοβουλευτική ομάδα του
ΔΗΣΥ. Τι γίνεται όμως εντός του
κόμματος; Όπως λέγεται ο Χάρης
Γεωργιάδης με την αποχώρησή
του από το υπουργικό σχήμα, θα
προετοιμαστεί για την επιστροφή
του στο κομματικό παιχνίδι, υποβάλλοντας υποψηφιότητα στις βουλευτικές του 2021. Το ερώτημα είναι αν θα μείνει «στον πάγκο»
μέχρι τότε. Κομματικοί κύκλοι σημειώνουν πως το σχέδιο είναι επιστρέψει στην Πινδάρου με το τέλος

Η ανανέωση στον ΔΗΣΥ θα ξεκινήσει με την ανανέωση στο Προεδρικό, με κάποια στελέχη του κόμματος να ετοιμάζουν υπουργικό κουστούμι, άλλα επιστροφή στο κόμμα και άλλοι να βλέπουν πιο μακριά.
του χρόνου στη θέση του αναπληρωτή προέδρου. Καθόλου τυχαίο
το γεγονός ότι στελέχη του ΔΗΣΥ
προσέγγισαν τον Ρίκκο Μαππουρίδη να επαναλάβει τα περί αυτοανανέωσης του κόμματος με την

παραίτηση Χριστοφόρου-Κυριακίδου. Ο Λευτέρης Χριστοφόρου βεβαίως δεν είναι διατεθειμένος να
δώσει τη θέση και επισημαίνει πως
επανεκλέγηκε στην εν λόγω θέση
ένα χρόνο πριν, χωρίς κάποιος

τότε, να κρίνει πως ήταν ανεπαρκής. Το σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι που έρχεται ο ΔΗΣΥ δεν
θα πλήξει με τα σενάρια μετακινήσεων, ούτε όπως όλα δείχνουν
θα πέσει σε θερινή ραστώνη…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο «Πορθητής» ξεκίνησε, μεν ο υψηλός φίλος δεν ήξερε δε
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Άρχισαν τα όργανα

Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν
βρέχει ξεγελάστηκε τ’ αστέρι βγήκε μέρα
μεσημέρι… τραγουδά ακόμα ο μεγάλος τροβαδούρος Κώστας Χατζής, ο οποίος αρέσει
πολύ και στον συμπαθέστατο υπουργό μας
των Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Το ότι
στη μείζονα γειτονιά μας κάτι τρέχει είναι
δεδομένο. Το φέρνει ο αέρας το καψαλισμένο. Όταν όμως βγαίνει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου από το «Anadolu» και δηλώνει
ότι το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής»
που βρίσκεται στα δυτικά της Κύπρου ξεκίνησε γεώτρηση, τι κάνεις ο έρμος ο δημοσιογράφος; Αρπάζεις το κινητό, κινητοποιείς
τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με
τις πηγές τους κι εσύ επικοινωνείς απευθείας με την κυβέρνηση. Σου απαντούν, «επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εξωτερικών».
Διακριτικός από τα γεννοφάσκια σου στέλνεις ένα μήνυμα και ρωτάς: «Αληθεύει αυτό
που είπε ο Τσαβούσογλου ότι ο ‘Πορθητής’
ξεκίνησε γεώτρηση;».

Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε πως το γεωτρύπανο
«Πορθητής» πραγματοποιεί γεώτρηση
στην περιοχή μας. Ακούει κανείς;

••••
« Άγνοια» που σκοτώνει

Προς στιγμή σε τρώει η αγωνία. Σκέφτεσαι,
«φαντάζεσαι να μου απαντήσει θετικά;».
Δεν σε αφήνει να περιμένεις πολύ. Απαντά
σχεδόν αμέσως: «Ποιος ξέρει φίλε;». Σηκώνεις τα μάτια και τα καρφώνεις στο ταβάνι
και λες «δεν μας χέζεις ρε Πορθητή!». Μαζεύεις στα γρήγορα ένα μαγιό μια πετσέτα
ένα-δυο μπλουζάκια κάτι αθλητικά παπούτσια κι ένα τζιν, τα ρίχνεις σε μια τσάντα, ποτίζεις βιαστικά τις τρεις γλαστρούλες στη
βεράντα της κουζίνας και φεύγεις για την
πιο κοντινή ΑΟΖ. Να κατακλυστείς να σου
περάσει σε τούτο τον τόπο που μπλέξαμε.

••••
Δεν σ’ αφήνουν ν’ αγιάσεις

Βγαίνεις στο χάι γουέι που λέμε και στην
πατρίδα , το ραδιόφωνο ημερεύει την ψυχή,
αλλά ο καλός συνάδελφος από την Αθήνα
δεν ξέρει τι βίωσες την προηγούμενη ώρα
και επιμένει στο τηλέφωνο. Απαντάς τη
δεύτερη φορά, διότι ξέρεις ότι πρέπει κι
εκείνος να κάνει τη δουλειά του. Σε ρωτά τι
γίνεται, του απαντάς «ποιος ξέρει ρε φίλε»
και σου ρίχνει την έκπληξη κατακέφαλα.
«Μα σε μένα άλλα είπε». Τελικά μέχρι να
φτάσεις στην απομονωμένη από κόσμο ΑΟΖ
που σου αρέσει να κολυμπάς ανακαλύπτεις
ότι η κυβέρνηση είναι πολυκάναλη, κάθε κανάλι λέει το δικό του τραγούδι, άσχετα αν
έχει να κάνει με το μέλλον το δικό μας και
των παιδιών μας. Διαλέγεις και παίρνεις,
διαλέγεις και γράφεις. Γενικώς κάνεις ό,τι

Κατά τη συνάντηση του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδης, με τους ομολόγους του της Ελλάδας και της Αρμενίας, ο Αρμένιος επίσημος κ. Zohrab
Mnatsakanyan αποκάλυψε ότι παρήγγειλε για την περίσταση λαχματζούν από τον σεφ του Μάριου Καρογιάν, ο οποίος όπως μαρτυρείται στη
φωτογραφία βρισκόταν καθ’ οδόν.

θέλεις, όπως και οι κυβερνήτες καθότι ουδείς λογοδοτεί άρα ουδείς πληρώνει.

••••
Ψευδοκράτος Vs Ν. Υπηρεσία

Το πρωί της Παρασκευής άκουσα στο Τρίτο
του ΡΙΚ, τον δικηγόρο Αχιλλέα Δημητριάδη
να διερωτάται από αέρος, κατά πόσον σε
αυτό τον τόπο «δεν δίνει λογαριασμό κανένας σε κανένα». Ηπιότερα χαρακτήρισε
«άστοχες» αναφορές της Νομικής Υπηρεσίας στο πρόσωπό του σε σχέση με δημόσιες παρεμβάσεις του για ατομικές προσφυγές που έχουν καταχωρήσει ιδιώτες κατά
της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ, με αντικείμενο ε/κ
περιουσίες στα Κατεχόμενα. Διερωτήθηκε
ποιος ευθύνεται που χάθηκε η προθεσμία
παρέμβασης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρώτη από τις τρεις νέες
ατομικές προσφυγές στο ΕΔΑΔ είπε και διερωτήθηκε «μήπως έχουμε άλλο ένα χαλούμι εδώ». Εξάλλου εξήγησε ότι «το σημαντικό
είναι ότι ο γενικός εισαγγελέας παραδέχεται ότι είχε γνώση ότι γι’ αυτά βρίσκεται σε
συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών».

••••

Τα μαθήματα

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης, βλέποντας ότι κάποιοι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου,
δεν απέφυγε να παραδώσει δημόσια και μαθήματα νομικής… για πρωτοετείς της νομικής: Μάθημα πρώτο: «Αν ο Εισαγγελέας διαβάσει με προσοχή την υπόθεση Δημόπουλος θα δει ότι ο μόνος τρόπος να προσβάλει
κάποιος την αναποτελεσματικότητα της ‘επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησία της Τουρκίας,
που βρίσκεται στα Κατεχόμενα, είναι να πάει σε αυτή και ακολούθως να πάει στο
ΕΔΑΔ». Μάθημα δεύτερο: Σε σχέση με την
αναφορά της ανακοίνωσης της Νομικής
Υπηρεσίας σε ψευδοκράτος, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι από τον καιρό της υπόθεσης
Λοϊζίδου «δεν υπάρχει ψευδοκράτος, υπάρχει μόνο τουρκική κατοχή και το κατασκεύασμα από εκεί δεν είναι τίποτα άλλο από μια
υποτελής τοπική διοίκηση». Και κατέληξε
ότι «είναι καλό να χρησιμοποιούνται οι ορθοί νομικοί όροι».

••••

σωπο με γνώσεις νομικής και διεθνούς δικαίου και συνέχισε: « Ο κ. γενικός εισαγγελέας ή ο ΥΠΕΞ, φαίνεται ότι ευθύνονται –
όπως ομολόγησε ο κ. Κ. Κληρίδης, για την
ολιγωρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταχωρίσει παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε
τρεις υποθέσεις που αφορούν καταπάτηση
δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Η προθεσμία για την πρώτη υπόθεση
έχει ήδη χαθεί με πιθανές καταστροφικές
συνέπειες για το Κυπριακό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα». Ρωτήσαμε και μας εξήγησε ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν κάθετα τα
κεφάλαια, του εδαφικού και του περιουσιακού. Η εκτίμηση που μας δόθηκε επίσης είναι ότι η Κ.Δ. αποφάσισε να τα εγκαταλείψει, εγκαταλείποντας στην ουσία και την
ίδια την προσπάθεια λύσης στο πλαίσιο Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

••••
Τα Νικολοβάρβαρα ΙΙ

Τα Νικολοβάρβαρα Ι

Είναι αλήθεια ότι με ανησυχία είδαμε το ζήτημα, είπε στη στήλη σοβαρό πολιτικό πρό-

Επειδή, όμως, δεν αρέσκομαι σε μια γνώμη,
επικοινώνησα και με πρώην διπλωμάτη για
να ακούσω τα εξής: Αν πρόκειται για άλλη
μία «παράληψη των υπηρεσιακών», τότε η

ιστορία αυτή θα καταγραφεί ως το Χαλούμι
του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας και κάποιοι ίσως λογοδοτήσουν. Πολύ φοβούμαι όμως ότι εδώ πρόκειται για πολύ βαθύτερο πρόβλημα αφού,
πληροφορούμαι, ότι υπάρχει συνειδητή
απόφαση για μη συμμετοχή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις ατομικές προσφυγές
αφήνοντας στο έλεος της Τουρκίας τους Κύπριους πολίτες που αποφάσισαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιος ευθύνεται για αυτή την τεράστια «πατάτα». Ο όρος «εκλίπουσα» αρχίζει πια να παίρνει σάρκα και οστά
στην μπανανία μας, με την ενεργό συνδρομή των «αρμοδίων». Ειρήσθω εν παρόδω
δεν έχει σταματήσει να βρωμάει καμένο στη
γειτονιάς μας…

••••
Της τελευταίας στιγμής

Μόλις προλάβαμε σχετική ανακοίνωση του
ΥΠΕΞ: «Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα
των τελευταίων ημερών στον τύπο, το
Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι τέτοιου είδους ζητήματα εθνικής σημασίας, που
άπτονται πτυχών του κυπριακού προβλήματος και των συνεπειών της παράνομης εισβολής και κατοχής, τυγχάνουν από μέρους
της κυβέρνησης χειρισμού με τη δέουσα σοβαρότητα και με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της Δημοκρατίας και την προάσπιση
των δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πώς δεν είχαν πάρει χαμπάρι;
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Προσοχή
Ερωτηθείσα η Βάνα η Μπάρμπα για
τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Ηθικός, δεν
κορόιδεψε, ίσως δεν ήξερε» – και
δεν έκανε χιούμορ, τα εννοούσε.
Επειδή, τελικά, η κ. Μπάρμπα εκτίθεται στα Ιωάννινα με το ΠΑΣΟΚ,
απαραίτητο είναι να της έχουν πάντα
κάποιον από κοντά, για να της θυμίζει με ποιο κόμμα πολιτεύεται και τι
υποστηρίζει αυτό το κόμμα. Εκτός αν
τα λόγια της είναι μια προφητεία για
το μέλλον του ΠΑΣΟΚ ως παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και αυτή, όπως ο Στρατηγός (περιττεύει να
διευκρινίσω, όλοι αντιλαμβανόμαστε), να ανήκει σε εκείνη τη σπάνια
κατηγορία ανθρώπων, που όπως την
όρισε ο Μαλρώ «ανήκουν στο προχθές και στο μεθαύριο»...

Ο,τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνη-

ση, αφότου υπέστη τη συντριβή των
ευρωεκλογών, είναι σπασμωδικό,
πρόχειρο και επιπόλαιο. Δείτε το τελευταίο. Ως και ο Guardian (εφημερίδα που δεν τη λες σε καμία περίπτωση δεξιά φυλλάδα) διαπιστώνει
ότι ο Τσίπρας, «αφού αναγκάστηκε
να υιοθετήσει τις πολιτικές που κάποτε κατήγγελλε, αντιγράφει τώρα
από το βιβλίο του συντηρητικού αντιπάλου του». Και τι να κάνει δηλαδή; Εδώ δεν υπάρχουν καθηγητές
για να σε βοηθήσουν να βρεις τον
δρόμο προς το πτυχίο – εννοώ, να
σε βοηθήσουν με θεμιτούς τρόπους. Εδώ, αγαπητέ μου, ή ξέρεις
και γράφεις ή χαίρετε! Αντιγράφει,
λοιπόν – τι να κάνει; Οπως τον βλέπω, οπωσδήποτε κατέχει την τέχνη,
δεν αμφιβάλλω.
Για να επανέλθω, όμως, στον αρχικό

σκοπό μου, η σύγχυση που τους διακατέχει ακόμη, τόσο καιρό μετά τη
σφαλιάρα, δείχνει ότι η παρέα των
κυβερνώντων δεν έχει συνέλθει από
τον κλονισμό της ήττας. Δείχνει, επίσης, ότι κανείς τους δεν περίμενε το
μέγεθος της ήττας, είτε στις ευρωπαϊκές είτε στις αυτοδιοικητικές
εκλογές. Πώς είναι δυνατόν, όμως,
να είχαν τόσο αποκοπεί από την
πραγματικότητα, είναι η απορία των
περισσότερων που παρακολουθούν
τα πολιτικά και θα χρειαστεί λίγος
καιρός μέχρι να έχουμε τεκμηριωμένη απάντηση – αν υπάρχει, διότι δεν
είναι απαραίτητο κάθε ερώτημα να
έχει απάντηση.
Δύο παρατηρήσεις έχω να εισφέρω

στη σχετική συζήτηση. Η πρώτη έχει,
νομίζω, γενική και διαχρονική ισχύ.
Προκύπτει δε τόσο από την επαγγελματική πείρα μου (ξεκίνησα στα 30
και σήμερα είμαι 60) όσο και από τη

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μελέτη της Ιστορίας. Είναι, πιστεύω,
η μοίρα κάθε κυβέρνησης να αποκόπτεται από την πραγματικότητα. Αργά ή γρήγορα, θα συμβεί. Είναι αναπόφευκτο όσο και ο σιδηρούς νόμος
της ολιγαρχίας, του Γερμανού κοινωνιολόγου Ρ. Μίτσελς. Είναι όσο αναπόφευκτη και η αποτυχία, με την
οποία τελειώνει κάθε πολιτική σταδιοδρομία, για να θυμηθούμε τον
Ινοκ Πάουελ.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά ειδι-

κά την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψιάζομαι, συγκεκριμένα, ότι αυτό
που θαύμαζαν και ζήλευαν οι αντί-

παλοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ήταν τελικά μία από τις αιτίες της καταστροφής του. Αν κάτι είχε εντυπωσιάσει
πολύ στην αρχή τους άλλους βουλευτές (και περισσότερο, διόλου τυχαία, εκείνους της Ν.Δ.) ήταν το πάντα αρραγές μέτωπο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις
ψηφοφορίες. Η στάση της μπορούσε να θεωρείται πάντα δεδομένη.
Λειτουργούσαν με κομμουνιστική
πειθαρχία, φαινόμενο ασυνήθιστο
για τόσο πολύ και για τόσο μεγάλη
ομάδα βουλευτών. Φαίνεται, όμως,
ότι το πλεονέκτημα αυτό ίσως ήταν
εκείνο που τους έβλαψε στο τέλος.

Διότι η συμπαγής Κ.Ο. παρείχε στην
κυβέρνηση την τέλεια μόνωση από
ενοχλητικούς κραδασμούς και αναταράξεις· τους εμπόδιζε, όμως, να
αντιλαμβάνονται και τις μεταβολές
στο ευρύτερο περιβάλλον.

έχει μια σχετική δυνατότητα προσαρμογών στις αλλαγές της πραγματικότητας, ενώ ο δεύτερος είναι πιστός, ανήκει δηλαδή σε έναν κόσμο
όπου οι αλλαγές επέρχονται μόνο με
αίμα και πολέμους.

Τέτοιου είδους μόνωση βλάπτει πολύ

Τελικά, μου φαίνεται ότι όσο πιο επι-

περισσότερο τον αριστερό, ξέρετε,
παρά τον δεξιό. Δεν είναι θέμα προκατάληψης, αλλά διαφορετικού τρόπου με τον οποίον ο καθένας τους
αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα
στην πραγματικότητα. Ο δεξιός είναι
εμπειριστής, ενώ ο αριστερός είναι
θρησκευόμενος. Ο πρώτος, δηλαδή,

τυχημένο είναι ένα κόμμα λενινιστικού τύπου (ή ψιλολενινιστικού, μη
χανόμαστε στη λεπτομέρεια) τόσο
δυσκολότερο του είναι να λειτουργήσει σε συνθήκες δημοκρατικών
θεσμών. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μετά
τις 7 Ιουλίου...

Μόνο αυτός
Οταν έμαθε ότι και ο Κυριάκος και ο
Αλέξης διεκδικούν έδρα στην πατρογονική Αχαΐα, είπε: «Καλώς να
ορίσουν στα προοδευτικά χώματα
της Αχαΐας. Θα τους υποδεχθούμε
ως καλοί οικοδεσπότες. Δώσαμε
επί δεκαετίες αγώνες για να υπάρξει δημοκρατία και πολιτικός πολιτισμός στον τόπο». Ποιος άλλος θα
μπορούσε ποτέ να έχει πει κάτι τόσο άκομψο γλωσσικά και τόσο σαχλό πνευματικά, αν όχι ο Γιώργος;
(Ισως και ο αδελφός του, ο πρίγκιψ
Νικόλαος, αλλά αυτός δεν έχει ακόμη συνέλθει από την αχαριστία του
λαού που προτίμησε Ανδρουλάκη
αντί Παπανδρέου...) Πάντως, έχω
ακούσει και εγώ ότι στην Αχαΐα τα
μαρούλια, ακόμη και αυτά τα λάχανα, φυτρώνουν πιο πράσινα από αλλού. Ισως είναι τα προοδευτικά χώματα...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η αναβάθμιση
των σχέσεων ΗΠΑΚ.Δ. και η άρση
του εμπάργκο όπλων

Ανταγωνισμός
στο ΓεΣΥ

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος και διετέλεσε γραμματέας
του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου (2014-2018).

EPA/MAST IRHAM

Τ

ο νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο είναι ακόμη ένα
βήμα στην πορεία αναβάθμισης των σχέσεων ΗΠΑΚ.Δ. Η αναβάθμιση αυτή υλοποιείται από την πλευρά
της αμερικανικής κυβέρνησης με την ενεργό συμβολή
των υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και Ενέργειας.
Είναι στο πλαίσιο αυτό που είχαμε τις σχετικές δηλώσεις
του πρώην ΥΦΥΠΕΞ κ. Μίτσελ, του νυν ΥΦΥΠΕΞ κ.
Πάλμερ, την υπογραφή κειμένου προθέσεων μεταξύ Κ.Δ.
και ΗΠΑ στις 6/11/18 και την κοινή διακήρυξη των 3+1
στο Ισραήλ στις 20/03/19. Στο ίδιο πλαίσιο και ο διορισμός
του πρώτου Κύπριου στρατιωτικού ακόλουθου στην πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον. Όλοι οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ συμφωνούν με το Κογκρέσο
και τους κυρίους Μενέντεζ και Ρούμπιο ότι η νέα γεωπολιτική συγκυρία στην περιοχή απαιτεί την αναβάθμιση
των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κ.Δ.
Η συγκυρία αυτή περιλαμβάνει την αυξημένη ρωσική
επιρροή και παρουσία, την ισχυρή παρουσία του Ιράν
και των συμμάχων του σε Συρία και Λίβανο, την ανακάλυψη
σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις ΑΟΖ
Αιγύπτου, Ισραήλ και Κ.Δ., καθώς και την εντεινόμενη
κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία λόγω των
S-400. Έτσι μπορεί το Κογκρέσο να μην ασκεί εξωτερική
πολιτική, όμως στο θέμα της αναβάθμισης των σχέσεων
με την Κ.Δ. φαίνεται να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύγκλιση
απόψεων και ειδικότερα της άρσης του εμπάργκο έχει
και ρόλο. Δεν είναι τυχαίο που στο νομοσχέδιο καταγράφονται κατά τρόπο λεπτομερή όλα όσα κάνει η Κ.Δ.
και τα οποία συνάδουν με την αμερικανική πολιτική
στην περιοχή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προχωρεί
και στην υιοθέτηση μέτρων που θα αποτελέσουν πρόσθετα
βήματα στην αναβάθμιση των σχέσεων ΗΠΑ-Κ.Δ. Π.χ.
πέραν της άρσης του εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων
προτείνεται η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορά το στρατιωτικό προσωπικό της Ε.Φ.
κ.λπ. Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο είναι οι αναφορές
σε κυρίαρχα κράτη, εννοώντας την Τουρκία την οποία
όμως αποφεύγει να κατονομάσει, που παραβιάζουν την
ΑΟΖ της Κ.Δ. και παρεμποδίζουν την αξιοποίηση των
εκεί ευρισκομένων κοιτασμάτων. Τα κοιτάσματα αυτά,
όπως υπογραμμίζεται, είναι σημαντικά για τις ΗΠΑ, αφού
συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της
Ε.Ε. από τη Ρωσία. Επιπρόσθετα ζητείται η ετοιμασία
έκθεσης από το Υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμβολή
των υπουργείων Άμυνας και Ενέργειας, όπου θα καταγράφονται οι τουρκικές παραβιάσεις της ΑΟΖ της Κ.Δ.
από την 1/01/2017 μέχρι και την ημέρα υποβολή της, η
οποία καθορίζεται σε 90 μέρες μετά την έγκριση της νομοθεσίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το εμπάργκο το νομοσχέδιο θεωρεί ότι η κατάργησή του θα βοηθήσει σε
μείωση της ρωσικής επιρροής στην Κύπρο και θα διευκολύνει την αντικατάσταση του ρωσικού πολεμικού
υλικού της Ε.Φ. από αμερικανικό ή από άλλες χώρες μέλη
του ΝΑΤΟ.
Έχω την άποψη ότι η Κ.Δ. θα πρέπει να αξιοποιήσει
τη γεωπολιτική συγκυρία για να αναβαθμίσει τις σχέσεις
της με τις ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού ουδόλως δεσμεύει την Κ.Δ. να ακολουθήσει
τα όσα αναφέρει σε σχέση με τη Ρωσία. Αυτά θα πρέπει
να αποτελέσουν αντικείμενο του στρατηγικού διαλόγου
ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Η υιοθέτηση
κάποιων από αυτά θα πρέπει να διασυνδεθεί με εκείνα
που οι ΗΠΑ θα κάνουν για αντιμετώπιση του τουρκικού
αναθεωρητισμού. Τυχόν επιδείνωση των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων λόγω της παραλαβής των S-400 θα δημιουργήσει ακόμα πιο ευνοϊκό κλίμα για ανάπτυξη των
κυπρο-αμερικανικών σχέσεων. Η ψήφιση του νομοσχεδίου
Μενέντεζ-Ρούμπιο δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο όπου η
αμερικανική κυβέρνηση θα μπορεί να δώσει συγκεκριμένο
περιεχόμενο στη στρατηγική σχέση με την Κ.Δ. Εκτιμώ
πως θα πρέπει ως Κ.Δ. να ζητήσουμε τη δωρεάν παραχώρηση μεταχειρισμένου αμερικανικού στρατιωτικού
υλικού κάτι που θα επιτρέψει την αντικατάσταση των
πεπαλαιωμένων οπλικών συστημάτων της Ε.Φ. ανεξαρτήτως προέλευσης με ελάχιστο κόστος.

Υποστηρίκτριες του υποψήφιου προέδρου της Ινδονησίας Prabowo Subianto φωνάζουν συνθήματα έξω
από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Τζακάρτα, όπου συζητούνται τα αποτελέσματα των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ / Του ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΑΛΥΒΑ

Το νέο ευρωπαϊκό κομματικό τοπίο

Η

σημασία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών για την Ελλάδα επισκίασε, όπως
ήταν φυσικό, τις πολιτικές εξελίξεις στις
υπόλοιπες χώρες. Είναι όμως λάθος να παραβλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Το αμεσότερο και
ίσως βαθύτερο μήνυμα των εκλογών που συνήθως
περνάει απαρατήρητο είναι πως η σημασία τους
αυξάνεται, όχι τόσο γιατί πολλαπλασιάζονται
οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
όσο γιατί αποκτούν μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον, γεγονός που αντανακλάται στη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Αργά αλλά σταθερά
οι εκλογές αυτές ξεπερνούν τα σύνορα της κάθε
χώρας και αθροίζονται ερμηνευτικά. Παρατηρούμε στην πράξη την υλοποίηση της επικοινωνιακής θεωρίας του Αμερικανού πολιτικού
επιστήμονα Karl Deutsch, που τη δεκαετία του
1950 υποστήριξε πως το εύρος των μέσων επικοινωνίας αντιστοιχεί στο εύρος των πολιτικών
διεργασιών. Δημιουργείται μια ευρωπαϊκή «δημόσια σφαίρα» που με τη σειρά της διευρύνει
πολιτικές ταυτότητες και διεργασίες.
Περνώντας στο περιεχόμενο των εκλογών
προκύπτει μια οφθαλμοφανής αναντιστοιχία
ανάμεσα στον φόβο και την απαισιοδοξία για μια
υποτιθέμενη επερχόμενη επέλαση της λαϊκιστικής
ακροδεξιάς και τα αποτελέσματα που φαίνεται
να σηματοδοτούν τα όρια της επιρροής της. Η
κυρίαρχη δημοσιογραφία γνώμης, τόσο η φιλελεύθερη όσο και η σοσιαλδημοκρατική, ανέμενε
έναν ακροδεξιό θρίαμβο καθώς δεν ήταν λίγοι
εκείνοι που αντιμετώπιζαν τον πρώην σύμβουλο
του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ως τον άνθρωπο που θα πετύχαινε να ανατρέψει το πολιτικό
κατεστημένο στην Ευρώπη διαλύοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση. Για άλλη μια φορά όμως, η πραγματικότητα τους διέψευσε. Η φυγόκεντρη τάση
που προέκυψε μετά την κρίση του 2010 φαίνεται
να υποχωρεί προς όφελος μιας κεντρομόλου δυναμικής.
Πράγματι, η εμβέλεια του δεξιού λαϊκισμού
ουσιαστικά περιορίζεται σε τρεις μεγάλες χώρες:
στην Ιταλία όπου ο ανερχόμενος αστέρας του
χώρου αυτού, ο Ματέο Σαλβίνι κατόρθωσε να
απορροφήσει τόσο την μπερλουσκονική δεξιά
όσο και ένα σημαντικό κομμάτι του κινήματος
των Πέντε Αστέρων· στη Γαλλία όπου η Μαρίν
Λεπέν παραμένει υπολογίσιμος παράγοντας δίχως
όμως να μπορεί να κάνει το απαραίτητο γι’ αυτήν

ξεπέταγμα· και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Νάιτζελ Φάρατζ εκμεταλλεύθηκε με μαεστρία την
προκλητική αδυναμία των Συντηρητικών να διαχειριστούν το Brexit. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι κατά τη γνώμη μου η Γαλλία, όπου
ο πρόεδρος Μακρόν βρέθηκε αντιμέτωπος με
μια λαϊκή εξέγερση (τα «Κίτρινα Γιλέκα»), δίχως
ουσιαστικά να διαθέτει κομματικό μηχανισμό
καθώς το κίνημά του έχει περιορισμένη τοπική
παρουσία. Παρ’ όλη την πίεση που δέχθηκε όμως,
άντεξε, ουσιαστικά αντλώντας στήριξη από τη
δεξαμενή των ψηφοφόρων της Κεντροδεξιάς.
Αντίθετα, τα κόμματα της λαϊκιστικής αριστεράς
όπως οι Ποδέμος ή το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν στη Γαλλία υπέστησαν πραγματική πανωλεθρία. Ουσιαστικά, όταν πλέον κάνουμε λόγο
για λαϊκισμό στην Ευρώπη, πρέπει να εννοούμε
μονάχα τη δεξιά εκδοχή του.
Πώς διαμορφώνεται ύστερα απ’ όλα αυτά το
κομματικό τοπίο στην Ευρώπη; Προφανώς συνεχίζουμε να βιώνουμε μια αστάθεια και πολυδιάσπαση των κομματικών συστημάτων με τα
μεγάλα παλιά κόμματα να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η Σοσιαλδημοκρατία αδυνατεί να επανέλθει, καθώς
τα ευκατάστατα και μορφωμένα κοινωνικά στρώματα που τη στήριζαν κατευθύνονται στους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους, ενώ οι εργάτες
και οι κάτοικοι της περιφέρειας στηρίζουν πλέον
τη λαϊκιστική δεξιά. Κάτω όμως από την τρικυμία
της επιφάνειας, φαίνεται να αποκρυσταλλώνεται
ένα χοντρικά τριπολικό σύστημα: στο κέντρο
τοποθετείται η Κεντροδεξιά, με τα εναπομείναντα
σοσιαλιστικά κόμματα και τους Πράσινους στα
αριστερά της και τη λαϊκιστική δεξιά στην απέναντι
πλευρά. Με βάση το δεδομένο αυτό, το μεγάλο
ερώτημα αφορά στη μελλοντική δομή των κομματικών συμμαχιών: θα κινηθούν τα λαϊκιστικά
κόμματα της Δεξιάς προς το κέντρο έτσι ώστε
να μπορούν να συμμαχούν με την Κεντροδεξιά
ή θα παραμείνουν αποκλεισμένα στο γκέτο της
Ακροδεξιάς; Η κεντρομόλος δυναμική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή παραπέμπει στη μεγάλη
παράδοση πολιτικής ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών δημοκρατικών συστημάτων.

Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης.

Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει το ΓεΣΥ
είναι να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός
ανάμεσα στους γιατρούς, έλεγε σοβαρός
επιχειρηματίας, ο οποίος έζησε για χρόνια στο εξωτερικό και γνωρίζει καλά
τη βιομηχανία των φαρμάκων. Στην
παρέα του καφενέ, ο άνθρωπος με τη μεγάλη πείρα
στην ψυχολογία των ανθρώπων έλεγε ότι καλές είναι
οι ιδέες και οι ιδεολογίες, καλές είναι οι θεωρίες περί
αλτρουισμού των γιατρών, αλλά αν δεν λειτουργήσουν
οι κανόνες της αγοράς, θα καταρρεύσει το ΓεΣΥ.
Διερωτήθηκε γιατί το κράτος εγγυήθηκε τόσο
πολλά χρήματα στους γιατρούς, γιατί τέθηκε περιορισμός στις 2.500 ασθενείς κατά γιατρό και γιατί
τέθηκε χρονικός περιορισμός έξι μηνών στους ασθενείς, για να μπορούν να αλλάζουν γιατρούς. Διερωτήθηκε γιατί χρειάστηκε να γίνουν τόσοι καβγάδες
με τους ιδιώτες γιατρούς και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
όταν για χρόνια οι ιδιώτες «εκλιπαρούσαν» το Δημόσιο,
για να εξασφαλίζουν «κουπόνια» του Δημοσίου,
δηλαδή πελάτες ασθενείς, για τους οποίους πλήρωνε
το κράτος. Ο άνθρωπος με το «βαρύ πορτοφόλι»
μεταξύ καφέ και ταχινόπιτας έλεγε ότι με τη λειτουργία
του ενιαίου λογισμικού θα μπορούσαν οι ασθενείς
να διαλέγουν κάθε φορά όποιο γιατρό θέλουν, χωρίς
περιορισμούς. Αυτόματα οι νόμοι της αγοράς θα καθόριζαν πόσους ασθενείς μπορούσε να παρακολουθεί
κάθε γιατρός και αυτόματα θα γινόταν ο καταμερισμός
των ασθενών σε όλους του γιατρούς, όπως συμβαίνει
σήμερα. Οι γιατροί θα μπορούσαν να έχουν έναν
σταθερό, αλλά χαμηλό μισθό, για να αισθάνονται σιγουριά, αλλά να πληρώνονται ανάλογα με τους ασθενείς τους οποίους παρακολουθούν. Με το υφιστάμενο
σύστημα, αν ένας γιατρός έχει νεαρούς στο πελατολόγιό του, ουσιαστικά θα πληρώνεται χωρίς να πολυδουλεύει. Αν ένας γιατρός έχει ηλικιωμένους στο
πελατολόγιό του, αλίμονο, αφού θα τρέχει και δεν
θα προλαβαίνει.
Υπάρχει, όμως, και το πιο βασικό στη λειτουργία
του ΓεΣΥ, για το οποίο ελάχιστα λέγονται, υποδείκνυε
με νόημα ο καλός μάνατζερ. Είναι ο έλεγχος των ιατρικών πράξεων και η ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών. Επείγει να συσταθεί ένα ανεξάρτητο
σώμα, με καλοπληρωμένους έμπειρους γιατρούς και
μάνατζερ, οι οποίοι θα επιλαμβάνονται καταγγελιών
και θα επιθεωρούν τα ιατρεία, τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια και τα φαρμακεία. Δεν αρκεί ο σημερινός
έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου. Επεσήμανε και τον
κίνδυνο δημιουργίας καρτέλ και πολλαπλασιασμού
των ιατρικών εντολών για εξετάσεις και για φάρμακα.
Έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι υπάρχει ο
κίνδυνος να πεθαίνουν άνθρωποι από τα πολλά φάρμακα και τις πολλές εξετάσεις. Εισάγονται και καθιερώνονται τα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά κανείς
δεν θα μπορεί να αποτρέψει τις εντολές του γιατρού
και τις υποψίες για ασθένειες.
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ σίγουρα αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάκτηση των φτωχών και καταφρονεμένων
αυτού του τόπου και σίγουρα έχει μεγαλύτερη αξία
από το αναλογικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων,
το οποίο διαιωνίζει τις ταξικές διαφορές και στην
τρίτη ηλικία.
Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς και τον «ηλικιακό ρατσισμό» των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες δεν
ασφαλίζουν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, δεν ασφαλίζουν ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και «διώχνουν» πελάτες, οι οποίοι ατύχησαν και ασθένησαν.
Οι ασφαλιστικές είναι επιχειρήσεις και αποζητούν
τα μεγάλα κέρδη, αλλά μια κοινωνία αποτελείται από
ανθρώπους και όχι από οικονομικά νούμερα.
Ο χρόνος θα καταδείξει αν το σύστημα, το οποίο
υιοθετήθηκε για το ΓΕΣΥ, θα πετύχει ή όχι. Τα πρώτα
δείγματα είναι εξαιρετικά θετικά. Ο αέρας αισιοδοξίας
δεν πρέπει να κοπάσει από μικροσυμφέροντα γκρινιάρηδων. Από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι
και σήμερα, τα ατιμώρητα σκάνδαλα διαδέχονται το
ένα το άλλο.
Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον στη ζωή και τον
θάνατο θα υπάρξει εξαίρεση. Γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς
κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε και οι κουτοπόνηροι, οι οποίοι ζηλεύουν τον Μίδα.
kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Προς τι όλες αυτές οι φρικτές λεπτομέρειες;
Το πιο σοκαριστικό δεν είναι
ότι βρέθηκε η σωρός του άτυχου μικρού κοριτσιού. Το πιο
σοκαριστικό είναι το πώς μετέχουμε και συμμετέχουμε
όλοι μας με τον άλφα ή βήτα
τρόπο στον κανιβαλισμό του ανθρώπινου
πόνου. Και αυτό ξεκινά από τους ιθύνοντες
της Αστυνομίας μας, οι οποίοι δεν θεωρούν
απαραίτητο να φιλτράρουν (μέσω ενός
επικοινωνιολόγου αν μη τι άλλο), τις πληροφορίες που δίνουν προς τα έξω, και επεκτείνεται στα σαΐνια της δημοσιογραφίας,
τα οποία προκειμένου να «πουλήσουν» το
θέμα τους φροντίζουν να το διανθίσουν
με όλες τις «φρικτές» λεπτομέρειες.
Λες και η ενημέρωση χρειάζεται την
πληροφορία σε ποια κατάσταση βρέθηκε
το πτώμα του μικρού παιδιού για να αποκτήσει υπόσταση και ουσία. Και εν συνεχεία
βέβαια, όλος αυτός ο κανιβαλισμός, είτε

με την επίφαση της συμπόνιας, είτε για
«να ’χουμε να λέμε» κάνει βόλτα στα σόσιαλ
μήντια όπου ο καθένας φροντίζει να πει
το μακρύ και το κοντό του πληκτρολογώντας τη «θλίψη», την «απαξίωση» του και
όλη του την «ηλεκτρονική οργή» χωρίς τίποτα από όλα αυτά να μαρτυρεί κατά πόσο
το εν λόγω φρικτό έγκλημα μας ανάγκασε
να έρθουμε ή όχι αντιμέτωποι με κάποιες
πολύ σοβαρές παθογένειες της κοινωνίας
μας. Παθογένειες, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση εκδηλώθηκαν μεν από
τους «υπεύθυνους» ζαπτιέδες μας, αλλά
παράλληλα ξέβρασαν και την υποκρισία
που μας διακατέχει σχετικά με το πώς
πραγματικά αντιμετωπίζουμε τους ξένους
που ζουν ανάμεσά μας.
Και όταν λέω ξένους δεν εννοώ τους
λεφτάδες επενδυτές τους οποίους άπαντες
«προσκυνούν», αλλά τους οικονομικούς
μετανάστες που άπαντες τους θεωρούμε

(είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα) πολίτες
δευτέρας κατηγορίας. Το θέμα δεν είναι
λοιπόν κατά πόσο ένας ψυχοπαθής δολοφόνος θα τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη,
αλλά πώς εμείς ως κοινωνία θα αντιληφθούμε μέσα από ένα τέτοιου μεγέθους
αποτρόπαιο έγκλημα, τις παθογένειες που
έχουν ριζώσει καλά στο πετσί μας και οι
οποίες μας καθιστούν ανίκανους να γλυτώσουμε ακόμα και μικρά κοριτσάκια από
τα χέρια τέτοιων ψυχοπαθητικών ατόμων.
Έχει περάσει σχεδόν ένα δίμηνο ερευνών
και καθημερινής «ενημέρωσης» της κάθε
φρικτής λεπτομέρειας σχετικά με τους φόνους και τι ακριβώς έχει συμβεί επί της
ουσίας;
Με τα χίλια ζόρια αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο αρμόδιος υπουργός όχι γιατί
κατανόησε την ευθύνη του, αλλά για να
μη χάσει κι άλλα ποσοστά το κυβερνών
κόμμα εν όψει εκλογών. Ούτε καν με τα

χίλια ζόρια δεν βγήκε η Αστυνομία να αναλάβει τις σοβαρότατες ευθύνες της, αλλά
λίγο έλειψε να μας ζητήσει και τα ρέστα.
Και τέλος φρόντισε ο ίδιος ο πρόεδρος μας
να κλείσει τον κύκλο του παραλογισμού
και της παθογένειάς μας με τη συγγνώμη
του απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων
«έστω κι αν ήταν αλλοδαπές»! Έρχεται,
λοιπόν, τώρα η ανάσυρση του πτώματος
του μικρού κοριτσιού για να «πυροδοτήσει»
έναν νέο αβάσταχτο κύκλο ελαφρότητας
σε ό,τι αφορά τον χειρισμό αυτού του πολύ
σοβαρού και τραγικού γεγονότος.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας
μας αποκαλύπτει σε ποια κατάσταση βρέθηκε το πτώμα του μικρού κοριτσιού, ο
διευθυντής της Πυροσβεστικής δηλώνει
την ικανοποίησή του λέγοντας πως «δόξα
τω Θεώ όλα πήγαν καλά» και οι δημοσιογράφοι αρπάζουν την ευκαιρία να μετατρέψουν την είδηση σε ριάλιτι σόου, τρο-

φοδοτώντας τη νοσηρή περιέργεια του
κόσμου, καταδεικνύοντας το πού δυστυχώς
κατρακυλά το επίπεδο της δημοσιογραφίας
μας. Γιατί είναι είδηση κύριοι συνάδελφοι
το σε ποια κατάσταση βρέθηκε το πτώμα;
Γιατί είναι είδηση το πώς ήταν τυλιγμένο
και δεμένο; Γιατί όλα αυτά θεωρείτε πως
προσθέτουν κάτι στην ενημέρωση του κόσμου; Προφανώς είναι πιο σημαντικό να
«πουλήσει» το θέμα παρά να αγγίξουμε
την ουσία.
Και η ουσία είναι πως αυτό το έγκλημα
εξακολουθεί να μας καθιστά σαν κοινωνία
και σαν κράτος ένοχους απέναντι σε όλα
τα θύματα, τα οποία δεν τα προστατεύσαμε
όπως έπρεπε. Και δεν τα προστατεύσαμε,
γιατί μέσα στην αμορφωσιά και τα φοβικά
μας σύνδρομα τα θεωρούσαμε πολίτες
δευτέρας κατηγορίας.

elenixenou11@gmail.com

ΓΝΩΜΕΣ

Kυριακή 16 Ιουνίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Πολύτιμοι ψηφοφόροι

Το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Για πολλά χρόνια
μπορούσε κανείς να
προβλέψει με σχετική ακρίβεια το
εκλογικό αποτέλεσμα. Το κλειδί ήταν
να μαντέψει τι θα ψήφιζαν όσοι
βρίσκονταν στον μεσαίο χώρο.
Εκείνοι δηλαδή που είχαν ψηφίσει
πρώτα Σημίτη και μετά Καραμανλή, ή Καραμανλή και μετά Παπανδρέου, και θεωρούσαν τους
εαυτούς τους «άστεγους κεντρώους». Ηταν συνήθως δύσκολοι
«πελάτες» αλλά και πολύ ώριμοι.
Τους ενοχλούσαν οι γενετικώς
τροποποιημένοι φανατικοί ψηφοφόροι. Αν λοιπόν καταλάβαινες
πώς σκέπτεται ένας τέτοιος ψη







Πολλοί από τον δύσκολο
αλλά ώριμο μεσαίο
χώρο θα ζυγίσουν
την ψήφο τους μέχρι
την τελευταία στιγμή.
φοφόρος, ήξερες πώς θα κινηθεί
το πολιτικό εκκρεμές.
Ηλθε η κρίση και τα μνημόνια
που έφεραν τα πάνω κάτω. Η
πρώιμη αντιμνημονιακή στάση
της Ν.Δ. τούς αποξένωσε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έδινε καθαρό στίγμα.
Η ίδρυση του Ποταμιού τούς έδωσε μια ανάσα, γιατί έβλεπαν για
πρώτη φορά την προοπτική ενός
πραγματικά κεντρώου κόμματος
με σοβαρούς ανθρώπους, μακριά
από παραδοσιακούς κομματικούς
μηχανισμούς. Στις δεύτερες εκλογές του 2012 τρόμαξαν με την
προοπτική του Grexit και της πιθανής ανόδου ενός ανώριμου ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ψήφισαν
Ν.Δ.
Μετά ήλθε ο ΕΝΦΙΑ που έφερε
κάποιους από αυτούς πολύ κοντά
στην απελπισία. Ο Αντώνης Σαμαράς δίστασε να ξεφύγει από
το κομματικό του πλαίσιο, έκανε
τον μοιραίο ανασχηματισμό μετά

τις ευρωεκλογές και... τους έχασε.
Αλλοι δεν πήγαν καν να ψηφίσουν και άλλοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ,
θεωρώντας ότι μπορεί και κάτι
να αλλάξει.
Σήμερα δεν έχουν επιλογές.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει διαζύγιο. Μπορεί σε ορισμένους (λίγους) να άρεσαν οι Πρέσπες ή
κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν κοινωνικά ζητήματα. Δεν
αντέχουν, όμως, τον πολιτικό
πολιτισμό που εκπέμπει η υπόθεση Novartis, αλλά και η καθεστωτική συμπεριφορά κορυφαίων
στελεχών. Ούτε έχουν την υπομονή να περιμένουν τον κ. Τσίπρα να εγκαταλείψει τα πολλά
βαρίδια της εποχής του 3% και
μετά να ξαναστρίψει. Το Πoτάμι
πήγε μέχρι εκεί που... πήγαινε
και στέρεψε.
Το ΚΙΝΑΛ μοιάζει με χώρο συνάντησης πολύ παλαιών Πασόκων και μόνο. Ισως αυτό να είναι
γοητευτικό για κάποιους εξ αυτών
που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω
της πάγιας έλξης της εξουσίας.
Κανείς σκεπτόμενος κεντροαριστερός δεν μπορεί όμως πια να
βρει λόγο να ψηφίσει ΚΙΝΑΛ. Μερικοί το παλεύουν ακόμη. Το πρόβλημά τους δεν είναι ο Μητσοτάκης, αλλά ένα μεγάλο μέρος
του κόμματός του. Υπάρχουν
πρόσωπα και μηχανισμοί που
τους απωθούν και τους σπρώχνουν στο λευκό ή στην αποχή.
Θα ζυγίσουν, όμως, την ψήφο
τους μέχρι την τελευταία στιγμή.
Αν είχα να στοιχηματίσω, θα
έλεγα ότι εντέλει θα ψηφίσουν
Ν.Δ., με κρύα καρδιά, γιατί θέλουν να φύγουν οι κυβερνώντες.
Θα περιμένουν όμως να δουν
πώς θα κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης, αν ο κ. Τσίπρας θα μεταλλαχθεί στην αντιπολίτευση
και αν, τέλος, θα δημιουργηθεί
κάτι πιο ζωντανό και πειστικό
στην Κεντροαριστερά. Είπαμε,
είναι δύσκολοι –και γι’ αυτό πολύτιμοι– «πελάτες».

Η κυβερνητική θητεία
του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει
σημαντική κληρονομιά στην Ελλάδα.
Απέδειξε ότι και αυτοί που βρίσκονταν
έως προσφάτως εκτός της νομής
της εξουσίας δεν ήταν καλύτεροι
από τους προκατόχους τους, απομυθοποιώντας το «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς και άλλα
«δόγματα» της Μεταπολίτευσης.
Επίσης, επιβεβαίωσε τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της χώρας: παρά τις ιδεοληψίες και τις
απειλές, παρά το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα παρέμεινε στην
Ευρωζώνη, ενώ οι σχέσεις με τις
ΗΠΑ ενισχύθηκαν περαιτέρω.
Ισως, όμως, το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία αφήσει κάτι
ακόμη πιο πολύτιμο: την απόδειξη
ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα
κυβερνάται εδώ και καιρό έχει
χρεοκοπήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
ΑΝΕΛ δεν ήταν οι πρώτοι που καταχράστηκαν τα προνόμια της
εξουσίας, αλλά το έπραξαν με περισσή αλαζονεία σε μια εποχή που
το άγρυπνο μάτι των κοινωνικών
δικτύων δεν επιτρέπει και δεν
συγχωρεί τέτοιες συμπεριφορές,

που οι πολίτες κουράστηκαν από
τα αδιέξοδα.
Είναι εύκολο να μπούμε στον
πειρασμό να ερμηνεύσουμε το
αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών ως στροφή από τον λαϊκισμό
προς το Κέντρο. Η αλήθεια είναι
ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας
και η τρίτη θέση του ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ), με το ΚΚΕ τέταρτο και τη
Χρυσή Αυγή μόλις πέμπτη, είναι
ενθαρρυντικά σημάδια πριν από
τις εθνικές εκλογές. Γεγονός, όμως,
είναι ότι μεγάλη μερίδα των ψήφων
πήγε προς κόμματα και προσωπικότητες που στερούνταν κάθε σοβαρότητας, ενώ και μεταξύ των
ψηφοφόρων των μεγαλύτερων κομμάτων κριτήριο για πολλούς ήταν
η «αναγνωρισιμότητα» των υποψηφίων. Πιο σωστό είναι να κατανοήσουμε ότι ήταν ο λαϊκισμός
του ΣΥΡΙΖΑ που ηττήθηκε, ο τρόπος που κυβέρνησε, και ίσως όχι
ο ίδιος ο λαϊκισμός.
Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρώτο
κόμμα που αναρριχήθηκε στην
εξουσία με ψεύτικες υποσχέσεις
και διατηρήθηκε εκεί με παροχές,
με τη χειραγώγηση των θεσμών,
με την κατάχρηση των κρατικών
μέσων ενημέρωσης, με την καλ-

λιέργεια διχασμού, η αποτυχία της
κυβέρνησης υποδεικνύει ότι αυτές
οι «τεχνικές» δεν επαρκούν πια. Η
στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώθηκε στις απειλές προς τους
πολίτες ότι εάν δεν τον ψήφιζαν
θα έχαναν όλα τα καλά που ο ΣΥΡΙΖΑ
πρόσφερε, καθώς και στη δαιμονοποίηση της Νέας Δημοκρατίας
και του αρχηγού της. Η αποτυχία
σηματοδοτεί την εξάντληση του
επιχειρήματος «οι άλλοι είναι χειρότεροι», ότι για όλα φταίνε η «ελίτ»
και τα μνημόνια. Τις τελευταίες
ημέρες, οι παροχές και τα ρουσφέτια,
η φρενίτιδα των μετατάξεων φίλων
και συγγενών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία ανάγκασε τον πρωθυπουργό
να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες, καθώς και οι αποκαλύψεις
για σοβαρότατα προβλήματα στη
Δικαιοσύνη, διέλυσαν και τα τελευταία επιχειρήματα υπέρ οποιουδήποτε «ηθικού πλεονεκτήματος». Το
πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι,
ενώ εφάρμοσε όσα στηλίτευε, το
έκανε σε εποχή που οι πολίτες έχουν
μάτια και φωνή (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για να εκφράσουν
τη δυσαρέσκειά τους. Ετσι, το άλλοτε
πανίσχυρο όπλο της κρατικής ρα-
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διοτηλεόρασης μετατρέπεται σε
βαρίδι όταν η προπαγάνδά του προκαλεί τη χλεύη των πολιτών και της
αντιπολίτευσης.
Οι εκλογές της 26ης Μαΐου σήμαναν την ήττα του τρόπου που
ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Η επόμενη
κυβέρνηση δεν θα μπορεί να βασιστεί σε ψέματα, σε ρουσφέτια,
στη χειραγώγηση των θεσμών,
στην πόλωση, στην ανοχή σε μικρές ομάδες που δρουν εις βάρος
του συνόλου. Αυτές οι μέθοδοι
αποδείχθηκαν επιτυχημένες στο
παρελθόν και ίσως να επικρατήσουν και στο μέλλον. Σήμερα, όμως,
οι Ελληνες έχουν ανάγκη από λύσεις. Από σταθερότητα στην πολιτική και στην οικονομία, απ’ ό,τι
θα συμβάλει στην ανάπτυξη και
στις προοπτικές της χώρας. Η Νέα
Δημοκρατία έχει επενδύσει στο
να προτείνει λύσεις που βασίζονται
σε μεταρρυθμίσεις, στη στήριξη
της επιχειρηματικότητας. Αυτός
ήταν πάντα ο δύσκολος δρόμος
στην ελληνική πολιτική και είναι
μεγάλο το στοίχημα του Κυριάκου
Μητσοτάκη να επιμείνει ώς το τέλος και να πετύχει. Το πέρασμα
του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, απέδειξε ότι
ο άλλος δρόμος είναι αδιέξοδος.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ

Η Δικαιοσύνη στα κοινά
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Α

νατρέχοντας, ακόμη και επιδερμικά, στην πολιτική
ιστορία της χώρας, είναι
πολλές οι περιπτώσεις ανάμειξης
της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας στα κοινά. Το
Σύνταγμα προβλέπει την ανεξαρτησία των τριών εξουσιών (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική),
όπως αρμόζει στα δημοκρατικά
πολιτεύματα, αλλά στην πράξη
τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Πέρα από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις υπάρχουν και λειτουργούν στη βάση της αρχής της δε-









Το καλύτερο για
τη χώρα θα είναι να μπει
ένα οριστικό τέρμα
στη συνεχή ανάμειξη
της Δικαιοσύνης
στην πολιτική.
δηλωμένης, έχοντας δηλαδή την
πλειοψηφία στη Βουλή (είτε αυτή
προέρχεται από αυτοδυναμία είτε
από συνεργασία κομμάτων είτε
και με την ανοχή τους), έχει πολλές
φορές εκδηλωθεί η τάση ανάμειξης της δικαστικής εξουσίας σε
πολιτικές εξελίξεις.
Συνήθως την πρωτοβουλία της
ανάμειξης της Δικαιοσύνης έχει
κάποια κυβέρνηση, άρα η εκτελεστική εξουσία, πότε για να κατευθύνει και να καθορίσει εξελίξεις
και άλλοτε σε μια προσπάθεια να
τις παρεμποδίσει. Για πολλούς και
διάφορους λόγους, επίσης συνήθως, ένα μικρό ή μεγάλο μέρος δικαστικών λειτουργών των ανώτερων και ανώτατων βαθμίδων
ανταποκρίνονται στις κυβερνητικές επιταγές. Τα παραδείγματα
είναι πολλά, ακόμη και αν η αναφορά περιοριστεί στο διάστημα
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η χαρακτηριστική πάντως διαφορά επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ + ΑΝΕΛ
+ λοιπών της... Προόδου είναι ότι

η κυβέρνηση δεν αρκέστηκε στον
επηρεασμό της τελικής φάσης
απονομής της δικαιοσύνης, αλλά
είναι φανερό ότι επιχείρησε να
χρησιμοποιήσει δικαστικούς λειτουργούς σε όλη τη διάρκεια των
διαδικασιών πριν από την όποια
τελεσίδικη απόφαση, με στόχο τη
σπίλωση πολιτικών αντιπάλων.
Ο Αλ. Τσίπρας δεν πείθει κανέναν ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνησή του δεν είχε ούτε πρόθεση
ούτε ανάμειξη στην υπόθεση Novartis. Εφτασε στο σημείο να πει
ότι η δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού Δικαιοσύνης (για θέματα διαφθοράς) Δημ. Παπαγγελόπουλου πως πρόκειται για το
μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους αποτελούσε προσωπική εκτίμηση βασιζόμενη στη μεγάλη εισαγγελική
πείρα του. Επομένως, δεν ήταν
άποψη δική του και όλης της κυβέρνησης, αλλά για να μην «αδειάσει» εντελώς τον συνεργάτη του,
πρόσθεσε ότι είναι «μεγάλο σκάνδαλο», αποφεύγοντας να προσδιορίσει το είδος και τα χαρακτηριστικά του. Ωστε ταυτόχρονα να
συνεχίσει να αιωρείται η λάσπη...
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
καλύτερο για τη χώρα θα είναι να
μπει ένα οριστικό τέρμα στη συνεχή ανάμειξη της Δικαιοσύνης
στην πολιτική. Η πολιτική τάξη
πρέπει να κόψει την κακή αυτή
συνήθεια. Από την άλλη πλευρά,
δεν είναι καθόλου εύκολο, ίσως
να είναι και επιζήμιο, να μην ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση και
η νέα Βουλή με τις διαδικασίες
που ακολουθήθηκαν και τους στόχους που τέθηκαν στην υπόθεση
Novartis. Είναι πολλοί εκείνοι που
σπιλώθηκαν, τραυματίστηκε σοβαρά η θεσμική λειτουργία της
πολιτικής –σε καιρούς έντονης
αμφισβήτησής της–, το πλήγμα
στο δημοκρατικό πολίτευμα ήταν
καίριο και καλό είναι η Δικαιοσύνη
να επανακτήσει κάποιο κύρος,
επιτέλους!

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Φαύλοι κύκλοι, εθελούσιοι
Φαύλοι κύκλοι παγιδεύουν το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αποκλείουν να ορθοποδήσει ποτέ η
χώρα.
Κύκλου φαύλου παράδειγμα πρώτο: Η μετάθεση των κέντρων εξουσίας από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις
σε ιδιώτες, οικονομικούς παράγοντες. Καταλύτης, ναι, η ΕΡΤ.
Στα χαρτιά η ΕΡΤ είναι δημόσιος
οργανισμός. Στην πράξη είναι στεγανά κυβερνητικός. Κάθε κυβέρνηση επαναστελεχώνει την ΕΡΤ με
προσωπικό, που εγγυημένα θα προπαγανδίσει, διαφημίσει, εξυμνήσει
το έργο της. Φυσικά, το ανθρώπινο
υλικό που προσφέρεται για μια τέτοια ατίμωση του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος είναι ή από πεποίθηση ανήθικο (amoral) ή πολύ χαμηλών διανοητικών προσόντων.
Κατά κανόνα, άθλιας γλωσσικής
εκφραστικής, βάναυσης εμφανισιακής ακαλαισθησίας. Με εξαιρέσεις.
Με κάθε κυβέρνηση, χωρίς εξαίρεση, η ΕΡΤ απεμπολεί τον δημόσιο
χαρακτήρα της, υπηρετεί αδιάντροπα τη διαφήμιση των κυβερνώντων. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα υποχρεώνονται να αναζητήσουν δυνατότητα άμυνας. (Η «πρόνοια» του νόμου για μεταχείριση
όλων των κομμάτων από την ΕΡΤ
χρονικά ανάλογη με τον αριθμό
βουλευτών κάθε κόμματος, απλώς
φτιασιδώνει το κυβερνητικό μονοπώλιο.) Η αξιωματική αντιπολίτευση
χρειάζεται δικό της κανάλι, τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να εξαγοράσουν ποσοστά επιρροής.
Ιδιοκτήτης σήμερα ραδιοτηλεοπτικού φορέα μπορεί να είναι μόνο
ένας κροίσος, όχι ένα κόμμα. Το

κόμμα μπορεί να συνεταιριστεί με
έναν κροίσο: Να δεσμευτεί, πως
όταν πάρει την εξουσία, θα εξασφαλίσει στον κροίσο «διευκολύνσεις» και προνόμια σκανδαλώδη.
Η φαυλότητα του φαύλου κύκλου
εδραιώνεται, η παραπληροφόρηση
γίνεται αυτονόητη παράμετρος
άσκησης της πολιτικής και η πολιτική ουσιώδης παράμετρος του εύ







Το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού πληρώνεται
από το κράτος για να
βουλιάζει στην απραξία.
κολου πλουτισμού. Εξουσιολαγνεία,
λωποδυσία και αρνησιπατρία «εις
σάρκα μίαν».
Πώς μπορεί να απαλλαγεί η ελληνική κοινωνία από αυτό τον φαύλο κύκλο παραπληροφόρησης - διαπλοκής - διαφθοράς; Με μια απλούστατη, αυτονόητη κατασφάλιση
του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ.
Μόνο αυτό αρκεί. Και είναι αμέσως
εφαρμόσιμο.

*

Κύκλος φαύλος δεύτερος: Ο αριθμός στην Ελλάδα των πρόωρα συνταξιοδοτημένων (πριν φθάσουν
στα 50 τους χρόνια) και ο αριθμός
των διορισμένων στο δημόσιο με
ρουσφέτι (χωρίς κρίση - αξιολόγηση),
υπερβαίνει κατά πολύ το στατιστικό
σύνολο του παραγωγικού δυναμικού
της χώρας. Δηλαδή, στην Ελλάδα
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πληρώνεται από το κράτος,
για να κάθεται. Να είναι σε μόνιμη
αργία.

Είμαστε μια χώρα με στατιστικά
βεβαιωμένη την παραίτηση της
πλειονότητας του ενεργού πληθυσμού από κάθε έφεση δημιουργίας,
προόδου, άμιλλας. Χώρα όπου άνθρωποι πληρώνονται για να παραμένουν ψυχικά τελματωμένοι, χωρίς
οραματισμούς και στόχους, βυθισμένοι ανέλπιδα στο έρεβος του
ποδοσφαιρικού κρετινισμού ή στον
παραισθησιογόνο κομματικό φανατισμό. Συνταξιούχοι των «ευγενών
ταμείων» πρόλαβαν και έζησαν μυθώδεις απολαβές, χώρια η «μεγάλη
ζωή» με δωρεάν την «Ολυμπιακή»
και τα υπερπολυτελή κρατικά ξενοδοχεία.
Πώς μπορεί να απαλλαγεί η ελληνική κοινωνία από τον φαύλο κύκλο: ρουσφέτι - εκφαυλισμός - εγκληματική αδικία και ανισότητα;
Απλά, αυτονόητα, ακαριαία: με την
καθιέρωση της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας και της μικρής
αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας,
την κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Μόνο αυτό.

*

Τρίτος κύκλος κατεστημένης
φαυλότητας: Να διορίζει η εκάστοτε
κυβέρνηση τις ηγεσίες στα κοινωνικά λειτουργήματα της Δικαιοσύνης, της Αμυνας, της Επιστήμης Ερευνας.
Κάθε ένα από τα τρία αυτά κοινωνικά λειτουργήματα «χτίζει»,
μέσα σε δεκαετίες, την πυραμιδωτή
αξιολόγηση - διαβάθμιση των λειτουργών του: συγκροτεί την «επετηρίδα» του. Καταγράφει επιδόσεις,
υστερήματα, δυνατότητες, αποτιμά
τον χαρακτήρα, τις αρετές, τις αδυναμίες, διαβαθμίζοντας αξιολογικά
τις ατομικές περιπτώσεις.

Η ύπαρξη και λειτουργία της
«επετηρίδας» είναι ο βασικός συντελεστής για την προσέλκυση «ανθρώπινης ποιότητας» (προικισμένων, εμπνευσμένων στελεχών) στα
κοινωνικά λειτουργήματα. Οταν ο
ταλαντούχος και εργατικός ξέρει
ότι τα προσόντα του δεν λογαριάζονται, ότι θα τον υποσκελίσει ο
μικρονοϊκός και ακαμάτης που έχει
κομματική υποστήριξη, έγκαιρα θα
εγκαταλείψει το δημόσιο λειτούργημα. Τις ζωτικές κοινωνικές ανάγκες θα τις διαχειριστούν οι αυλοκόλακες των κομματικά ισχυρών,
οι δίχως ραχοκοκαλιά ατάλαντοι.
Το να εκλέγουν οι κοινωνικοί
λειτουργοί της Δικαιοσύνης, της
Αμυνας της Επιστήμης - Ερευνας
την ηγεσία - διοικητική ιεραρχία
του λειτουργήματός τους είναι τόσο
στοιχειώδες και αυτονόητο (συνάρτηση της συλλογικής αξιοπρέπειας),
ώστε η άρνησή του από τους επαγγελματίες της εξουσίας να συνιστά
βάναυση (τυραννική) παραβίαση
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Απειροι οι ανάλογοι και παρεμφερείς φαύλοι κύκλοι στις λειτουργίες του ελληνώνυμου κρατιδίου.
Φαύλοι κύκλοι που μπλοκάρουν,
όλο και πιο ασφυκτικά, αλλά «ανεπαισθήτως», τις δυνατότητες ιστορικής επιβίωσης του κρατιδίου. Ας
συλλογιστεί ο αναγνώστης ένα τελευταίο, παραδειγματικό: Τι συνέπειες έχει το γεγονός ότι σε όλα τα
ελληνικά σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, όλοι οι μαθητές παίρνουν
προβιβάσιμους βαθμούς. Εχει θεσμικά καταργηθεί η κριτική αξιολόγηση, θεσμικά επιβληθεί ο συμβιβασμός με την ολιγόνοια, τον γενοκτόνο σκοταδισμό.
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Με αιχμές και μισόλογα
δεν επανενώνονται πατρίδες

Τ

έλος καλό όλα καλά. Το διευρυμένο πολιτικό γραφείο του
ΔΗΣΥ συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα και εν τη σοφία
του αποφάνθηκε ότι υπό τας περιστάσεις μια χαρά τα πήγε η παράταξη στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Σίγουρα υπήρξε πτώση στα
ποσοστά, αλλά το ότι τα αποτελέσματα λόγω των συγκυριών που
υπήρχαν θα μπορούσαν να ήtαν
πολύ χειρότερα, το 29% αποτελεί
νίκη. Σωστή προσέγγιση. Πάντα
υπάρχουν και χειρότερα.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήρε το
ζητούμενο. Το πολιτικό γραφείο
επαναβεβαίωσε τη στήριξή του
στον αρχηγό του κόμματος. Τώρα
ενωμένοι προχωρούνε μπροστά.
Στόχος η έβδομη κατά συνέχεια
νίκη, αυτή των εθνικών εκλογών.
Πλέον οι αριθμοί των ψήφων δεν
έχουν σημασία. Αυτό που μετρά
είναι η πρωτιά.
Στο πολιτικό γραφείο έλαβαν
μέρος νέα και παλιά στελέχη. Ανάμεσά τους και συνεργάτες του Γλαύκου Κληρίδη. Άνθρωποι που θεωρούν τον ιδρυτή της παράταξης
μέντορά τους. Στα διάφορα πηγα






Και ενώ όλα έδειχναν ότι
θα είχαμε μια θυελλώδη
συνεδρία στο τέλος πρυτάνευσε η «συναδελφοσύνη» και τα πάντα ελέχθησαν μέσα από τα δόντια.
δάκια πριν από τη συνέδρια ελέχθησαν πολλά. Ορισμένοι μάλιστα
έδειξαν διατεθειμένοι να τα πουν
όλα έξω από τα δόντια. Και ενώ
όλα έδειχναν ότι θα είχαμε μια
θυελλώδη συνεδρία στο τέλος πρυτάνευσε η «συναδελφοσύνη» και
τα πάντα ελέχθησαν μέσα από τα
δόντια. Αν πριν από τη συνεδρία
είχε λεχθεί και καμιά βαρετή κουβέντα τελικά τα πήρε όλα το ποτάμι.
Στο μείζον θέμα, αυτό του Κυπριακού, το οποίο υπήρξε πάντα
η προμετωπίδα των αρχών του ΔΗΣΥ, επιμελώς απέφυγαν τα δύσκολα.
Δικαιολογημένα βέβαια, γιατί οι
διαχρονικές θέσεις του κόμματος
κατάντησαν μια πονεμένη ιστορία.
Αν και πολύ λίγοι ασχολήθηκαν με
αυτό, τουλάχιστον λεκτικά, επαναβεβαιώθηκε η προσήλωση των
παρευρισκομένων, στη ρεαλιστική
πολιτική του πολιτικού τους πάτερα.
Ταυτόχρονα, όμως, απέφυγαν να
απαντήσουν στο αν οι σημερινές
μας θέσεις στο Κυπριακό συνάδουν
με τις παρακαταθήκες του Γλαυκού
Κληρίδη. Ειδικότερα αν δηλώσεις
όπως τις πιο κάτω, που έγιναν από
τον ΠτΔ, έχουν την οποιαδήποτε
σχέση είτε με τον ιδρυτή της παράταξης, τον οποίον πολλοί από

τους παρευρισκομένους θεωρούν
μέντορά τους, είτε με την παράταξη
την ίδια.
«Να μην κινδυνέψει η Κυπριακή
Δημοκρατία να μετατραπεί σε κοινότητα», (Η μοντέρνα έκδοση του
«Δεν παρέλαβα κράτος για να παραδώσω κοινότητα»), «Και των δύο
κοινός στόχος ήταν η εξεύρεση
μιας ειρηνικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης», (Μνημόσυνο
Τάσου Παπαδόπουλου αναφερόμενος στις σχολές σκέψης Κληρίδη
– Παπαδόπουλου) και τέλος «Πρέπει
οι πολιτικές δυνάμεις με πραγματισμό, με ρεαλισμό να κάτσουν κάτω να δουν πώς επιτέλους επικρατεί
ειρήνη σε αυτόν τον τόπο και πώς
είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε
συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης
είτε με τον Α ή τον Β ή τον Γ τρόπο»
(Οι συνεχείς προβληματισμοί για
εναλλακτικά σχέδια και μορφές λύσης). Το προφανές, δηλαδή ότι οι
σημερινές μας θέσεις ομοιάζουν
περισσότερο με αυτές του Τάσου
Παπαδόπουλου παρά του Γλαύκου
Κληρίδη, και το χειρότερο ότι σήμερα αλληθωρίζουμε προς άλλους
δρόμους, το προσπέρασαν αποφεύγοντας να θέσουν τον δάκτυλον
επί τον τύπον των ήλων και να
πουν αλήθειες και σταράτες κουβέντες. Αντί αυτού επέλεξαν και
πάλι τις υπεκφυγές, βάζοντας τα
θέματα αυτά και πάλι κάτω από το
χαλί.
Ο πρόεδρος του κόμματος, αν
και άφησε αιχμές για τις σημερινές
μας θέσεις, αναφερόμενος στις παρακαταθήκες του πολιτικού του
πατέρα, και πάλι δεν τόλμησε να
πει τα πράγματα με το όνομά τους.
Ούτε λέξη για το τσουνάμι εξελίξεων, που τελικά η εισβολή του
«Πορθητή» ουσιαστικά τον επιβεβαίωσε.
Εμμέσως πλην σαφώς έδειξε με
τη στάση του ότι προτίθεται να
συνεχίσει την τακτική της διγλωσσίας και των ακαταλαβίστικων τοποθετήσεων. Ότι θα συνεχίσει να
πατάει σε δύο βάρκες, αγνοώντας
ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι
τόσο μεγάλη που στο τέλος θα βρεθεί «πολιτικός ναυαγός» στα μανιασμένα κύματα.
Αν και οι θέσεις του στο εθνικό
θέμα είναι σε όλους γνωστές και
μάλιστα σε πλήρη διάσταση με αυτές του ΠτΔ, δυστυχώς έχασε τη
μεγάλη ευκαιρία να διασαφηνίσει
τη θέση του. Δυστυχώς, ακόμα να
συνειδητοποιήσει ότι με αιχμές
και μισόλογα δεν επανενώνονται
πατρίδες. Τελικά, ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ φαίνεται ότι μετά από δεύτερες σκέψεις κατάλαβε ότι δεν είναι και τόσο τραγικό να πολιτεύεσαι
σε μια μισή πατρίδα, όπως πολλές
φορές στο παρελθόν διακήρυττε.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/ANSA/CLAUDIO PERI

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαδηλωτές στο Βατικανό στο πλαίσιο της δράσης « Fridays For Future». Τι κίνημα στοχεύει στη μείωση κατά 1,5 βαθμό Κελσίου της θερμοκρασίας της
γης, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Παρισίων.

Χορεύοντας με τους Νίκους...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ο Κυπριακό δύο χρόνια μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο.
Σε τρία σημεία: πρώτο, το «κλασικό» κυπριακό
και οι μη συνομιλίες για δύο χρόνια, δεύτερο,
οι εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ, και, τρίτο,
το σενάριο της κήρυξης του Κυπριακού ως
«άλυτου» προβλήματος, με σοβαρό ενδεχόμενο
την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης
του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) από το νησί στο τέλος
αυτής της χρονιάς. Τα τρία σημεία σε ειδικότερη ανάλυση:
1. Το «κλασικό» κυπριακό. Θυμίζω ότι ο Ν.
Αναστασιάδης σηκώθηκε και έφυγε από το
Μον Πελεράν (2016), μόλις παρέλαβε από τον
Μ. Ακιντζί χάρτη για την επίλυση του εδαφικού.
Θυμίζω, επίσης, ότι όταν ο γ.γ. του ΟΗΕ στο
Κραν Μοντάνα (30 Ιουνίου 2017) παρουσίασε
στα μέρη μια πολύ σοβαρή πρόταση λύσης
(γνωστή ως «πλαίσιο Γκουτιέρες»), τα τίναξε
όλα στον αέρα για να σκοτώσει τη διαπραγματευτική διαδικασία, ενώ ο Τ/κ ηγέτης ζήτησε
να εξελιχθεί το ίδιο πλαίσιο σε «στρατηγική
συμφωνία». Τι έγινε στο ενδιάμεσο διάστημα;
Ο Ν. Αναστασιάδης επιδόθηκε σε μια τρελή
κούρσα παραπλάνησης της κοινής γνώμης,
η οποία περιελάμβανε τα εξής:
Πρώτο, το 2018 μιλούσε για δύο «πλαίσια
Γκουτιέρες», αυτό της 30ής Ιουνίου, και ένα
άλλο της 4ης Ιουλίου. Ο γ.γ. τον διέψευσε σε
όλες τις εκθέσεις του προς το Σ.Α., μιλώντας
μόνο για αυτό της 30ής Ιουνίου 2017.
Δεύτερο, ανακάλυψε το 2018 ότι προτιμά
την «αποκεντρωμένη ομοσπονδία», από αυτήν
που ο ίδιος συμφώνησε με τον Μ. Ακιντζί το
προηγούμενο έτος, φορτώνοντας το ομοσπονδιακό κράτος με δέκα νέες αρμοδιότητες!
Τρίτο, ανακάλυψε ότι «χάθηκαν» πρακτικά
του ΟΗΕ και άρχισε μια συζήτηση για την
ανεύρεσή τους. Κανένα πρακτικό ούτε χάθηκε,
ούτε βρέθηκε. Ήταν όλα παιχνίδι για να «διαχειρίζεται» την επιλογή της ακινησίας.
Τέταρτο, παρά το γεγονός ότι ο γ.γ. του
ΟΗΕ έδωσε κατευθύνσεις για το πώς εννοεί

την αποτελεσματική συμμετοχή των Τ/κ στην
κεντρική κυβέρνηση, ο Ν. Αναστασιάδης
έκανε πίσω από τις συγκλίσεις που συμφώνησε
με τον Μ. Ακιντζί, και έτσι, το συμφωνημένο
το 2017 κεφάλαιο της διακυβέρνησης πρακτικά
δεν υφίσταται.
Όλα όσα ανακάλυψε μετά το Κραν Μοντάνα
τα έχει «ξεχάσει». Πλέον δεν μιλάει για «αποκεντρωμένη», ούτε για τα «πρακτικά», ούτε
για δύο «πλαίσια». Έπαιξαν τον ρόλο τους,
τα πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, και,
βεβαίως, κανένας δημοσιογράφος δεν θα του
θέσει τέτοιο ερώτημα. Την ίδια στιγμή, έχοντας
τη στήριξη από την πλειοψηφία των ΜΜΕ
δηλητηρίασε την κοινή γνώμη με παραμύθια.
Η βλάβη φαίνεται να μοιάζει ιδιαιτέρως σοβαρή.
2. Στην ΑΟΖ, οι εξελίξεις αποκτούν πιο απρόβλεπτη μορφή. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος
«Πορθητής» διεξάγει έρευνες στα 70 χιλιόμετρα
ανοικτά της Πάφου-περιοχή «Φοινίκη». Το
δεύτερο ερευνητικό σκάφος, «Χαβούζ, κινείται
στην άλλη άκρη του νησιού, στα ανοικτά της
χερσονήσου της Καρπασίας. Οι εντυπώσεις
της πρώτης περιόδου, μετά τις συμφωνίες με
την Αίγυπτο και το Ισραήλ, έφεραν στη Λευκωσία χαμόγελα. Ο Ν. Αναστασιάδης εκτιμά
ότι με άλυτο το Κυπριακό και με διαλυμένο
διαπραγματευτικό τοπίο , θα του βγει το παιχνίδι. Πρόκειται περί αυταπάτης, πρώτο, γιατί
έχει βάλει τον πήχη πολύ πέρα από τα όρια
της λογικής, δεύτερο, γιατί οι προσβάσεις
του υπό δίωξη Νετανιάχου έχουν περιορισμένη
εμβέλεια, και, τρίτο, ότι οι συμμαχίες οικοδομούνται πάνω σε κοινά συμφέρονται, και
όχι (μόνο) πάνω στην επίκληση του Δικαίου
της Θάλασσας.
3. Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, υπογραμμίζω το σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε στο
τέλος αυτού του χρόνου το «τέλος εποχής»
για την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο.
Η επόμενη Έκθεση του γ.γ. για το θέμα θα
υποβληθεί γύρω στις 10 Ιουλίου με την ψηφοφορία να διεξάγεται στο τέλος του ίδιου
μήνα. Ο αν. αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον

ΟΗΕ Τ. Κόεν στις 29 Ιανουαρίου 2019 δήλωσε
ότι «οι διαιωνιζόμενες ειρηνευτικές αποστολές
είναι απαράδεκτες. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ και η γενική
παρουσία των Η.Ε. στην Κύπρο δεν μπορεί
να υποκαταστήσουν ή να αποτελέσουν μέρος
ενός τοπίου που στερείται δρόμου προς μια
πολιτική λύση. Προσβλέπουμε στην έκθεση
του γ.γ. σχετικά με το θέμα αυτό».
Η Γιούρι Κιν (διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης
στο αμερικάνικο ΥΠΕΞ) πήρε τη σκυτάλη από
τον Τ. Κόεν. Αφού χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό μετά το Κραν Μοντάνα
«αρκετά πεθαμένο μέτωπο», σημείωσε: «οι
ΗΠΑ θεωρούν ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις
του ΟΗΕ πρέπει να υποστηρίζουν και όχι να
υποκαθιστούν την πολιτική διαδικασία, ενώ
πρέπει να έχουν στρατηγική εξόδου... τα χρήματα των φορολογουμένων είναι πολύτιμα
και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να πληρώνουμε υποστηρίζοντας αυτή τη διαδικασία...»
(«Καθημερινή», 9 Ιουνίου 2019). Το σοβαρό
ενδεχόμενο αποχώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δημιουργεί μείζον ζήτημα για την εποπτεία της
«ουδέτερης ζώνης», η οποία καταλαμβάνει το
3% του συνολικού εδάφους της νήσου. Το
σκηνικό μετά από αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί
να προβλεφθεί, συνεπώς κάθε σενάριο είναι
μέσα στις πιθανότητες να συμβεί.
Στο πυρήνα αυτών των εξελίξεων βλέπουμε
την αδιαφορία της ε/κ ηγεσίας από τις επιπτώσεις από το σημερινό αδιέξοδο. Αναμφίβολα η αποχώρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνιστά
ένα πολύ χειροπιαστό δείγμα γραφής για το
πώς θα είναι η Κύπρος την επόμενη ημέρα.
Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθοδηγούν τα πράγματα στη λύση
με το «σωστό» περιεχόμενο. Ωστόσο, το στάτους κβο δεν θα τους κάνει το χατίρι: το στάτους κβο αλλάζει στο Κτήμα Μακένζι, το στάτους κβο γίνεται θρύψαλα στην ΑΟΖ μας, το
στάτους κβο καταρρέει με την αποχώρηση
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ...

www.larkoslarkou.org.cy

Για το άρθρο του Κώστα Σημίτη για την ΑΟΖ και την Υφαλοκρηπίδα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Δ

ιάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Σημίτη στην Καθημερινή, την περασμένη Κυριακή, με θέμα τα προβλήματα και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο Αιγαίο,
αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα
και την ΑΟΖ, εξαιτίας της τουρκικής
προκλητικότητας και της προσπάθειας της γείτονος για δημιουργία
εντάσεων και όξυνσης. Κάτι που,
κατά τον συγγραφέα, δεν αποκλείει
την πρόκληση, είτε επί σκοπώ ή
διαφορετικά, θερμού επεισοδίου,
με όλες τις επικίνδυνες συνέπειες.
Συνέπειες, που στην πιο ανώδυνη
περίπτωση θα είναι οικονομικές
και θα πισωγυρίσουν την Ελλάδα,
σε μια στιγμή που προσπαθεί να
σταθεί στα πόδια της, ενώ στη χειρότερή της εκδοχή, θα προκαλέσει
σύγκρουση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς
να αφίσταται ούτε κατά ένα «ν»
από τη διεκδίκηση των νόμιμων
δικαιωμάτων της Ελλάδας, προειδοποιεί ότι η νομική προσέγγιση

του θέματος, δεν είναι μαύρο-άσπρο
και πως υπάρχει νομολογία των
διεθνών δικαστηρίων, που δεν θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας μικρών νησιών, ιδιαίτερα, όταν μια τέτοια υφαλοκρηπίδα θα οδηγούσε σε παράλογες ή
ακραίες ρυθμίσεις. Είναι γι’ αυτό
που η διεθνής νομολογία και πρακτική επιβάλλουν, σε τέτοιες περιπτώσεις, ad hoc ρυθμίσεις. Και
ενόψει των προδιαγραφόμενων
κινδύνων, εισηγείται, όπως μετά
τις εκλογές, η Ελλάδα να επιδιώξει
διευθέτηση των διαφορών.
Σε οποιαδήποτε χώρα όπου, ο
καλώς νοούμενος, πατριωτισμός
συμβαδίζει με τη λογική και τη
στάθμιση των εθνικών συμφερόντων, τα όσα προτείνει ο κ. Σημίτης
θα έπρεπε να θεωρηθούν αυτονόητα και θα έπρεπε να προβληματίσουν. Αντ’ αυτού, είναι αξιοσημείωτες οι αντιδράσεις που υπήρξαν. Όχι μόνον από τη μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ, όπου κάποιες
εφημερίδες (;) έφτασαν στο σημείο
να προβάλλουν με πηχυαίους τίτλους ότι «ο Σημίτης προτείνει σε-








Το να καθόμαστε και να
περιμένουμε, πέραν του
ότι δεν οδηγεί πουθενά,
δείχνει ότι η πολιτική της
ελληνικής πλευράς διακρίνεται από αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα, κάτι που εκ των
πραγμάτων ενισχύει την
τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα.
νάρια προδοσίας» (!), αλλά και από
την ολότητα των πολιτικών κομμάτων, που διαχώρισαν τη θέση
τους και εξέφρασαν τη διαφωνία
τους με τον πρώην πρωθυπουργό.
Είναι προφανές ότι τώρα στην προεκλογική περίοδο, σε μια χώρα
όπου ο λαϊκισμός και εθνοκαπηλεία
πουλιέται με τον πήχη, αυτές θα
ήταν οι αντιδράσεις. Απόδειξη αυτού του ισχυρισμού το Μακεδονικό

πριν από μερικούς μήνες, όπου
σχεδόν ολόκληρη η αντιπολίτευση,
περιλαμβανόμενης και της σιωπής
του κ. Σημίτη, με εξαίρεση το πάλαι
ποτέ Ποτάμι, άλλαξε θέσεις και κατευθύνσεις, για να κατηγορήσει
την κυβέρνηση. Η οποία, με τη σειρά της, στην παρούσα υπόθεση,
δείχνει μια διαφορετική νοοτροπία
και λογική, από αυτήν που πολύ
σωστά επέδειξε στη Συμφωνία των
Πρεσπών.
Οι διαφορές στο Αιγαίο δεν είναι
καινούργιες. Χρονολογούνται εδώ
και πολλές δεκαετίες, με την όξυνση
και τις εντάσεις, αυτή την περίοδο,
να έχουν φτάσει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών για καθορισμό υφαλοκρηπίδας ή Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, οι τρόποι
επίλυσής τους είναι, είτε η συνεννόηση, είτε η προσφυγή στο διεθνές Δικαστήριο για την ετυμηγορία του. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Το να καθόμαστε και να περιμένουμε, πέραν του ότι δεν οδηγεί
πουθενά, δείχνει ότι η πολιτική
της ελληνικής πλευράς διακρίνεται

από αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα, κάτι που εκ των
πραγμάτων ενισχύει την τουρκική
προκλητικότητα και επιθετικότητα.
Αυτοί, λοιπόν, που είναι έτοιμοι,
ελαφρά τη καρδία, να κατακεραυνώσουν οποιονδήποτε εισηγείται
μέτρα για ενίσχυση της ειρήνης,
κάτι που αυτονόητα εξυπηρετεί τα
εθνικά συμφέροντα, πέραν της
απραξίας, δεν έχουν τίποτε να εισηγηθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
η Ελλάδα παραμένει χωρίς καθορισμένη ΑΟΖ στο Αιγαίο, οι κίνδυνοι
πολλαπλασιάζονται και περιμένουμε
πότε θα προκληθεί κάποιο ατύχημα
ή πότε, κάποιος υπερφίαλος Ερντογάν ή κάποιος καραβανάς και
από τις δύο πλευρές, θα προκαλέσει
τη στρατιωτική σύγκρουση. Και
αλήθεια, αυτοί οι υπερπατριώτες,
που δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί
τους, τι εισηγούνται να κάνουμε
με το τουρκικό γεωτρητικό σκάφος
«Πορθητής», που εδώ και είκοσι
μέρες αγκυροβόλησε στην κυπριακή
ΑΟΖ και προανήγγειλε γεωτρήσεις
τις επόμενες μέρες, με την Ε.Ε., τον
ΟΗΕ και τις ΗΠΑ να περιορίζονται

σε ευχολόγια προς την Τουρκία για
να δείξει αυτοσυγκράτηση.
Μήπως, είναι εξίσου προδοσία,
να ισχυριστούμε ότι ο μοναδικός
τρόπος για διασφάλιση των δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της
είναι η λύση του Κυπριακού, με βάση το Πλαίσιο του γ.γ. του ΟΗΕ και,
όχι η υπαναχώρηση από θέσεις
που, μέχρι προχτές, υποστήριζε η
ε/κ πλευρά στις συνομιλίες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε μια ανάσα
από τη λύση σήμερα, δυστυχώς
απομακρυνόμαστε από τη λύση, η
διχοτόμηση με όλες τις τραγικές
συνέπειές της βρίσκεται στο τραπέζι
και το τραγικότερο, ο γ.γ. του ΟΗΕ,
θεωρεί και την ε/κ πλευρά υπεύθυνη
για το αδιέξοδο.
Αρκετά, Ελλάδα και Κύπρος πληρώσαμε τον φανατισμό και τους
ανεγκέφαλους. Τουλάχιστον στα
εθνικά θέματα, που έχουν να κάνουν με αυτή τούτη την ύπαρξη
της πατρίδας, ας είμαστε πιο σοβαροί και υπεύθυνοι.

Ο κ. Μιχάλης Παπαπέτρου είναι νομικός
και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019
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Ο προτεινόμενος νόμος των γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο

Μ

ε ξενίζει η παρατεταμένη
εκστρατεία του ΑΚΕΛ εναντίον της πρότασης νόμου
των δύο Αμερικανών γερουσιαστών.
Πρόκειται για πρόταση νόμου που
θα περάσει από διάφορα στάδια:
Πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία της Γερουσίας, πράγμα που
έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας,
γιατί είναι διακομματική πρόταση
και ύστερα να παραπεμφθεί και εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τότε θα γίνει Νόμος του
Κογκρέσου που πρέπει να υπογραφεί
από τον πρόεδρο Τραμπ γιατί έχει
δικαίωμα βέτο, επειδή πρόκειται
για θέμα εξωτερικής πολιτικής.
Οι γερουσιαστές Μενέντεζ καιν
Ρούμπιο ασφαλώς επιδιώκουν με
τη πρότασή τους πρώτα την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της χώρας τους, αλλά κάνοντας μια ανάλυση του περιεχομένου, τα θετικά σημεία προς όφελος
των στρατηγικών συμφερόντων
της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας
υπερτερούν κατά παρασάγγας των
όποιων αρνητικών, όπως τα βλέπει
το ΑΚΕΛ, για τα οποία υπερβάλλει
με τα επιχειρήματά του.
Με τον υπερβολικό του ζήλο το
ΑΚΕΛ ενσπείρει ζιζάνια για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία ωσάν ο ενδεχόμενος αυτός Νόμος των ΗΠΑ να
δίνει τέλος στις παραδοσιακές σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Η πολιτική μας εδώ και έξι και πλέον χρόνια είναι η αναβάθμιση των σχέσεών
μας και με τα πέντε Μόνιμα Μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό
περιλαμβάνει ενίσχυση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία
που έρεπαν συνήθως προς την Τουρκία ή που οι σχέσεις μας μαζί τους
σταματούσαν εκεί που δεν θα δημιουργούσαν πρόβλημα με την
Τουρκία. Η συμπερίληψη και των
πέντε μονίμων μελών του Σ.Α. και
οι σχέσεις μας με τις χώρες της περιοχής αποσκοπούν στη βελτίωση
της ισορροπίας της πολιτικής και
διπλωματικής ισχύος που ήταν καταθλιπτικά προηγουμένως υπέρ της
Τουρκίας . Τονίζω, όμως, ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν εξυπακούουν μηδενικό άθροισμα. Τουλάχιστον για
μας δεν αποτελούν μηδενικό άθροισμα . Ούτε σίγουρα αυτό συμβαίνει
για την Ελλάδα που είναι και μέλος
του ΝΑΤΟ, ούτε με το Ισραήλ που
έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, παρόλο που είναι ο κύριος σύμμαχος
των ΗΠΑ στην περιοχή, ούτε με
την Αίγυπτο κ.λπ. Δυστυχώς, όμως,
το ΑΚΕΛ, ελπίζω άθελά του, τα βάζει
και με την ομογένειά μας στις ΗΠΑ,








Το ΑΚΕΛ δικαιολογημένα ίσως να ανησυχεί με
την παράγραφο 16 ότι θα
αλλάξουμε τον εκ Ρωσίας
οπλισμό μας με όπλα
από χώρες του ΝΑΤΟ.
Ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουμε ούτε την
κατάλληλη τεχνογνωσία
διαθέτουμε. Όμως στο
μέρος 4 παράγραφοι (α)
και (β) δεν έπρεπε να
παρερμηνευθούν.

Αφορμή για τη σύγκρουση ομογενών και Άντρου Κυπριανού ήταν το ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ «εξέφρασε τη μεγάλη του έκπληξη για τη βράβευση του κ. Μενέντεζ από
την ΠΣΕΚΑ» […] «για το νομοσχέδιο το οποίο προωθεί στη Γερουσία μαζί με τον κ. Ρούμπιο για την άρση του εμπάργκο στην πώληση των όπλων». Στην πραγματικότητα ο κ. Μενέντεζ, σύμφωνα με τον Αποστόλη Ζουπανιώτη, απλά επρόκειτο να επιδώσει το βραβείο στον κ. Ρούμπιο και επειδή ο τελευταίος απουσίαζε το
παρέλαβε (φωτο) η πρώην βουλευτής Ιλιάνα Ρος – Λέτινεν.
που αναγκάστηκε, ίσως για πρώτη
φορά να παρέμβουν στην εσωτερική
πολιτική συζήτηση εντός Κύπρου,
για να αμυνθούν. Συγχαίρω τους
Αμερικανούς ομογενείς μας, οι οποίοι
κατόρθωσαν, μετά από προσπάθειες
χρόνων να εισαγάγουν την έννοια
της στρατηγικής σημασίας της Κύπρου και της Ελλάδας στην περιοχή,
την οποία μέχρι πρότινος η αμερικανική εξωτερική πολιτική παραμέριζε επαναπαυόμενη στη «σύμμαχο» Τουρκία που της δίνει σήμερα
το ευχαριστώ. Οι ομογενείς, όμως,
δεν είναι οι συγγραφείς του αμερικανικού σχεδίου νόμου. Πιστώνονται, όμως, για όλα τα πολλά θετικά
που περιέχει η πρόταση ΜενέντεζΡούμπιο (δείτε Μέρος 2 παράγραφος
1-2-3-4-5-6-8 -17Β-18-20 για να μη
μας προκύψει άλλο Μαρί,-21-22-2324-25 και 26). Δείτε, επίσης, Μέρος
3 στο διά ταύτα, παράγραφος 1-2
για την Κύπρο, για την Ελλάδα παράγραφος 3-4-5, και οι παράγραφοι
6-7-8-10-17 για τη Κύπρο ή και για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Πιστώνονται, επίσης, για τις παραγράφους
που αφορούν την Τουρκία Μέρος
2 παράγραφος- 9- και στο Μέρος 3
παράγραφος 11 και το σύνολο του
Μέρους 8 και το σύνολο του Μέρους
12 για τις τουρκικές ενέργειες της

Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Για την ενέργεια ενοχλείται το
ΑΚΕΛ για τα θέματα ασφάλειας της
προμήθειας ενέργειας προς την Ευρώπη με αναφορές ανταγωνιστικές
προς την πώληση φυσικού αερίου
στην Ευρώπη από την Ρωσία. Δεν
εναπόκειται σε μας να αναμειχθούμε
στην αντιπαλότητα ΗΠΑ-Ρωσίας
που επικυριαρχεί στις σκέψεις των
Αμερικανών γερουσιαστών. Το ότι
στην παράγραφο 11 και σε πολλά
άλλα σημεία χρησιμοποιούν τη φράση για υποστήριξη της Ευρώπης
για διασπορά των πηγών προμήθειας
Φ.Α. στην Ευρώπη (diversification
και όχι «απεξάρτηση « όπως το γράφει η μετάφραση του ΑΚΕΛ από τη
Ρωσία), πρέπει να πούμε ότι όντως
αυτή είναι η πολιτική της Ε.Ε. Όμως,
αν βάλουμε την όλη εικόνα στις σωστές σημερινές διαστάσεις της πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία διαθέτει
αποθέματα Φ.Α. πάνω από τα 1000
TCF σε σύγκριση με τα 10-11 ανακαλυφθέντα TCF της Κύπρου, ή τα
60-70 TCF στο σύνολο της περιοχής
μας, πράγμα που καθιστά σίγουρο
ότι η Ρωσία δεν ανησυχεί ότι θα
καταστούμε ανταγωνιστές της. Εξάλλου οι ανάγκες της Ε.Ε. είναι τόσο
μεγάλες που η ανάγκη αγοράς Φ.Α.
από τη Ρωσία παραμένει σημαντική.

Όμως αυτές οι αναφορές δεν μπορούν να επισκιάσουν τις πολλές άλλες θετικές αναφορές στήριξης των
ενεργειακών προσπαθειών μας από
επιστημονικής και τεχνικής απόψεως, ούτε η υποστήριξη στον αγωγό East Med που είναι πολύτιμη.
Το κυριότερο, όμως, είναι το Μέρος
12 της πρότασης Νόμου που απαιτείται από την αμερικανική κυβέρνηση Έκθεση προς το Κογκρέσο
για όλες τις επεμβάσεις της Τουρκίας
στη ΑΟΖ της Κύπρου από την 1η
Ιανουαρίου 2017 (δηλαδή και τις
επεμβάσεις στο οικόπεδο 3) και τις
παραβιάσεις του εναερίου χώρου
της Ελλάδας.
Όσο για τη κατάργηση του αμερικανικού εμπάργκο για εξαγωγή
οπλισμού και τεχνολογικών μέσων
για την Άμυνα της Κύπρου πρώτα
και κύρια θα πρόκειται για την αποκατάσταση μιας αδικίας δεκαετιών
έναντι της Τουρκίας, η οποία διά
της πολεμικής της βιομηχανίας με
αμερικανική τεχνολογική υποστήριξη και υπό την μορφή franchise
ελεύθερα φέρνει στην Κύπρο ό,τι
θέλει. Περισσότερη είναι η πολιτική
σημασία του εγχειρήματος. Κακώς
ερμηνεύεται ότι η Κύπρος έχει τα
λεφτά για να ξεκινήσει μαζικά στην
αγορά αμερικανικών όπλων. Ίσως

μια τεχνολογική αναβάθμιση εδώ
ή ένα εξάρτημα εκεί θα ήταν πρακτικά δυνατόν. Το ότι οι αμερικανικές αγορές ήταν κλειστές για μας
ήταν αναπόφευκτα μια αιτία να
στραφούμε σε άλλες αγορές, όπως
η Ρωσία, η Γαλλία, το Ισραήλ, αλλά
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς
τις οποίες είμαστε ευγνώμονες. Σίγουρα με την άρση του εμπάργκο
δεν εξυπακούει ότι θα αγοράζουμε
μόνο αμερικανικά όπλα, αλλά από
όπου μας συμφέρει. Το ΑΚΕΛ δεν
πρέπει να ανησυχεί ότι πρόθεσή
μας είναι να στρατιωτικοποιήσουμε
την Κύπρο ή να μπούμε σε κούρσα
εξοπλισμών με την Τουρκία.
Το ΑΚΕΛ δικαιολογημένα ίσως
να ανησυχεί με την παράγραφο 16
ότι θα αλλάξουμε τον εκ Ρωσίας
οπλισμό μας με όπλα από χώρες του
ΝΑΤΟ. Ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουμε ούτε την κατάλληλη
τεχνογνωσία διαθέτουμε. Όμως στο
μέρος 4 οι παράγραφοι (α) και (β)
δεν έπρεπε να παρερμηνευθούν.
Άκουγα τον κ. Άντρο Κυπριανού
από το ραδιόφωνο να λέει ότι το
αμερικανικό Κογκρέσο θα ζητάει
τακτικές εκθέσεις για εφαρμογή
της παραγράφου 16 Μέρος 3. Οι
αναφορές στο Μέρος 4 μάλλον έπρεπε να καθησυχάζουν παρά να επι-

τείνουν τις ανησυχίες. Αναφέρονται
σε ενδεχόμενες συμφωνίες εταιρικής
συνεργασίας με Κύπρο, Ελλάδα και
Ισραήλ για τους σκοπούς της τριμερούς συνεργασίας τους και την
εφαρμογή αυτών των συμφωνιών
από πλευράς της δικής τους κυβέρνησης. Άρα και τα θέματα εξοπλισμού θα είναι αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ κυρίαρχων κυβερνήσεων και η Κ.Δ. συμφωνία αντικατάστασης του οπλισμού της δεν
μπορεί να δεχθεί για τους λόγους
που ανέπτυξα πιο πάνω.
Στη παράγραφο 7 του Μέρους 2
γίνεται αναφορά στην κοινή διακήρυξη Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ
στη παρουσία του κ. Πομπέο που
λέει: «συμφώνησαν να αμυνθούν
στις εξωτερικές κακόβουλες επιρροές στη Ανατολική Μεσόγειο και
την ευρύτερη Μέση Ανατολή» Σε
κείμενα που είναι κοινά για όλους
τους συμμετέχοντες βρίσκεις τον
κοινό αποδεχτό παρονομαστή. Οι
αναφορές για «εξωτερικές κακόβουλες επιρροές για την Κύπρο και
την Ελλάδα αναφέρονται στη Τουρκία, για το Ισραήλ στο Ιράν . Ο κ
Πομπέο ίσως να είχε κατά νου και
τη Ρωσία. Στη πρόταση Νόμου Μέρος 11, γίνεται εκτενής αναφορά
σε «κακόβουλες» επιρροές της Ρωσίας. Στο θέμα αυτό εμείς δεν πρέπει
να έχουμε ανάμειξη, είναι επίκαιρο
στις ΗΠΑ και αποτελεί εσωτερική
συζήτηση δική τους, και την αντιπαλότητά τους με τη Ρωσία.
Γενικά υπενθυμίζω και στο ΑΚΕΛ
και σε όλους ότι πρόκειται για νόμο
των ΗΠΑ και όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης είναι ο τέως
υπουργός εξωτερικών της Κ.Δ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Της ΣΤΑΥΡΗΣ ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ

Μύθοι και πραγματικότητες γύρω από το νομοσχέδιο Μενέντεζ- Ρούμπιο

Σ

τη σκακιέρα των διεθνών σχέσεων μπορεί τα εργαλεία να
αλλάζουν, αλλά οι ηγεμονικές
στοχεύσεις μιας μικρής μερίδας
κρατών του πλανήτη παραμένουν,
δηλαδή η καθολική γεωστρατηγική
τους επικράτηση και ο αναφανδόν
έλεγχος του παραγόμενου πλούτου.
Τα λιγότερο ισχυρά κράτη αντιμετωπίζουν το διαρκές δίλημμα της
επιλογής «στρατοπέδου» ή μιας
εποικοδομητικής ουδετερότητας,
ανάλογα με το τι προτάσσει το συμφέρον του τόπου. Αυτά τα διλήμματα δεν θα μπορούσαν παρά να
ταλανίζουν και εμάς. Με περισσή
έγνοια, για το πώς οι επιλογές στην
εξωτερική μας πολιτική μπορούν
να συμβάλουν στη σταθερότητα
και ειρήνευση στην περιοχή μας
και κυρίως στην επίλυση του Κυπριακού. Αν οι έγνοιες μας είναι
άλλες κι άλλες οι προτεραιότητες,
δυστυχώς θα επηρεαστούν με μαθηματική ακρίβεια οι προοπτικές
απελευθέρωσης της πατρίδας μας
και συνακόλουθα της ευημερίας
της πλειοψηφίας του γηγενούς πληθυσμού του νησιού.
Με αφορμή το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο,
η συζήτηση γύρω από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ αποδεικνύεται
πέρα για πέρα επίκαιρη. Όχι βέβαια
γιατί το Κογκρέσο επιδιώκει να
προωθήσει τις διαχρονικές στοχεύσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην περιοχή, τις συνέπειες των

οποίων γνωρίζουμε από πρώτο
χέρι, όπως εξάλλου η Σερβία και
το Ιράκ. Αλλά γιατί σήμερα η μετατροπή της Κύπρου σε στρατιωτικό εξάρτημα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή προδιαγράφεται
μέσα από επιλογές της δικής μας
κυβέρνησης που τις μετατρέπει σε
δικές μας πολιτικές. Καθοδηγούμενη από εδραιωμένες ιδεολογικές
αγκυλώσεις φαίνεται να καταλήγει
σε μια μονοδιάστατη προσέγγιση
της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός
που δυστυχώς φαίνεται να εξηγεί
και την αλλοπρόσαλλη πολιτική
που ακολουθεί στο Κυπριακό.
Δεν θα σταθώ στα όσα ενδιαφέροντα καταγράφονται σε πρόσφατο κείμενο του Ατλαντικού
Συμβούλιου για την ανάγκη η Κύπρος να καταστεί δορυφόρος της
πολιτικής ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο ενάντια σε άλλα
κράτη. Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για απόψεις τρίτων μακριά από
πολιτικά πρόσωπα στην Κύπρο.
Όταν όμως πληθαίνουν τα γλέντια
διαπίστευσης των «υπηρεσιών»
μας προς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ εις βάρος
των διαχρονικών μας σχέσεων με
φίλια κράτη όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, τότε δημιουργείται δυστυχώς το υπόβαθρο για τέτοιες
προσεγγίσεις – όπως ακριβώς αυτές
που αποτυπώνονται ανάμεσα στις
δεκαεννιά σελίδες του νομοσχεδίου
Μενέντεζ - Ρούμπιο.
Ουδείς αμφισβητεί ότι η πρόνοια
για άρση του εμπάργκο όπλων προς








Kαλό θα ήταν κυβέρνηση
και ΔΗΣΥ να εξηγήσουν
πώς αυτές οι πολιτικές
εξυπηρετούν ζωτικά
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
υποβοηθούν πρωτίστως
τη λύση του Κυπριακού.
την Κυπριακή Δημοκρατία, οδηγεί
στην αποκατάσταση μιας δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του κράτους μας. Αφού η για δεκαετίες επιβολή κυρώσεων στο θύμα της εισβολής και κατοχής συνιστά σοβαρή στρέβλωση. Είναι όμως αυτή
η πρωτοβουλία κίνηση αποκατάστασης μιας αδικίας ή εργαλείο
προώθησης των επίφοβων αμερικανικών πολιτικών στην περιοχή
μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας;
Και επειδή ισχύει το δεύτερο, καλό
θα ήταν κυβέρνηση - ΔΗΣΥ να εξηγήσουν πώς αυτές οι πολιτικές εξυπηρετούν ζωτικά συμφέροντα της
Κυπριακής Δημοκρατίας και υποβοηθούν πρωτίστως τη λύση του
Κυπριακού. Αν και αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν διάβασαν ή δεν κατάλαβαν όσα λέει το νομοσχέδιο,
παραθέτω δειγματοληπτικά τα πιο
κάτω- που αποτυπώνουν την πραγματικότητα:
• «Η άμεση πώληση ή μεταφορά

όπλων/εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Κυπριακή
Δημοκρατία θα προωθήσει τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην
Ευρώπη».
• «Είναι προς το συμφέρον των
ΗΠΑ η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα
του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη».
• «Υπάρχει εξουσιοδότηση να
διατεθεί για το οικονομικό έτος
2020 το ποσό 2.000.000 δολαρίων
για παροχή βοήθειας προς την Κύπρο. Η βοήθεια διατίθεται για …
εκπαίδευση. μελλοντικών ηγετών»
Όπου γίνεται αναφορά σε ανακαλύψεις πηγών ενέργειας αναφέρονται στα ανοικτά της Κύπρου
και μόνο όπου μιλούν για έρευνες
αναφέρονται στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, υιοθετώντας
έτσι την αμφισημία των διαφιλονικούμενων περιοχών.
Καταγράφεται ρητώς ότι όσα
προνοούνται στο νομοσχέδιο και
η ευρύτερη αυτή στρατηγική στοχεύει «να υποστηρίξει τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της παρέμβασης και επιρροής της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω
αυξημένης συνεργασίας στον τομέα
της ασφάλειας με την Ελλάδα, την
Κύπρο και το Ισραήλ».
Προνοείται η καταγραφή ρωσικών ΜΜΕ σε τρίτες χώρες και έλεγχος των απόψεων που αυτά προωθούν, ειδικότερα αν πρόκειται

για «απόψεις υποστηρικτικές προς
το Κρεμλίνο». Εισήγηση που συνιστά πλήγμα κατά της ελευθερίας
των ΜΜΕ και της πολυφωνίας.
Αβίαστα, λοιπόν, προκύπτουν
οι διαπιστώσεις. Η πώληση όπλων
στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν
στοχεύει αφετηριακά σε απόδοση
δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί γέφυρα
για τον στρατιωτικό και γενικότερο
έλεγχο της ίδιας της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της ευρύτερης
περιοχής από τις ΗΠΑ, προς προώθηση των γεωστρατηγικών τους
συμφερόντων. Αποτελεί ένα από
τα πολλά μέτρα που περιλαμβάνει
αυτό το ψυχροπολεμικό νομοσχέδιο, τα οποία διά της στάσης και
τοποθέτησής της η δική μας κυβέρνηση επικροτεί. Σε μια χρονική
συγκυρία, όμως, που οι αντιπαραθέσεις στην περιοχή μας εντείνονται καταφανώς, με ενδεχόμενη τη
μετατροπή της ξανά σε θέατρο πολέμου με ΗΠΑ, Ιράν και εμμέσως
Ρωσία να διασταυρώνουν τα «ξίφη»
τους, τέτοιες επιλογές εγκυμονούν
σοβαρότατους κινδύνους. Ενώ,
ταυτόχρονα, το παζλ των επίφοβων
συνεπειών των επιλογών της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική,
από την εκ των πραγμάτων μονοδιάστατη επιλογή του στρατοπέδου
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, συμπληρώνεται και
με άμεσες παρενέργειες στο Κυπριακό. Είναι ή όχι τουλάχιστον
προφανές ότι για όσο επιδιώκουμε
λύση του εθνικού μας προβλήματος
στη βάση της συμφωνημένης λύσης

δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και δεν φλερτάρουμε με ιδέες
συνομοσπονδίας ή δύο κρατών, η
υποστήριξη κανενός εκ των πέντε
μονίμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν περισσεύει;
Χωρίς καμία δόση υπερβολής,
λοιπόν, παρά μόνο σημειώνοντας
όσα τεκταίνονται και δρομολογούνται, καταλήγει εύκολα κανείς στο
συμπέρασμα ότι η σημερινή κυβέρνηση χαιρετίζοντας και υιοθετώντας
δεσμεύσεις υπέρ της δημιουργίας
ενός επιθετικογενούς αντι-ρωσικού
τόξου στην Ανατολική Μεσόγειο,
ίσως και ενάντια στην Τουρκία,
κάθε άλλο παρά προσανατολίζεται
σε λύση του Κυπριακού. Κρίμα. Γιατί
για άλλη μια φορά, η παρούσα κυβέρνηση επιλέγει με λάθος πυξίδα
να είναι αρεστή σε ξένους αλλά καθόλου ωφέλιμη για το λαό της. Μόνο
που αυτή είναι ίσως η πιο ατυχής,
σοβαρή και συνάμα επικίνδυνη
στροφή που έχει πάρει ποτέ κυβέρνηση της Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική της- και μάλλον με
κόστος στην υπόθεση του Κυπριακού. Όταν θα έπρεπε, αντί να πανηγυρίζουν γιατί θα μπορούμε να
αγοράζουμε περισσότερα όπλα, να
ψάχνει να βρει πώς θα επαναρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε σε
αυτό τον τόπο χωρίς στρατούς και
ξένες εξαρτήσεις.

Η κ. Σταύρη Καλοψιδιώτου είναι νομικόςδιεθνολόγος, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
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Πρόβλημα για ΔΗΣΥ οι διαφορετικές τάσεις
H εθνικόφρονα ροπή στο κόμμα δεν είναι έτοιμη για συμβιβασμούς και βλέπει τους τ/κ σαν μειονότητα, τονίζει η Καίτη Κληρίδου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το μεγάλο πρόβλημα του ΔΗΣΥ
είναι ότι ήταν ανέκαθεν ένα κόμμα
που συνδυάζει δύο διαφορετικές
τάσεις. Η μια τάση προέρχεται από
τα εθνικόφρονα σωματεία και η
άλλη είναι μιας πιο φιλελεύθερης
προσέγγισης» αναφέρει στην «Κ»
η Καίτη Κληρίδου. Όπως σημειώνει
η ίδια προκάλεσε πλήγμα στην εικόνα του κόμματος η στάση που
τήρησε απέναντι στον υποψήφιο
του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Υπογραμμίζει πως, αν και δεν στήριξε
τον κ. Κιζίλγιουρεκ, η εκλογή του
είναι θετικό γεγονός. Μιλάει για την
περιβόητη προώθηση του άρθρου
υπέρ του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και για
τις σημερινές κόκκινες γραμμές της
ε/κ πλευράς που συντηρούν το στάτους κβο.
–Είχατε επικρίνει προεκλογικά
τον Δημοκρατικό Συναγερμό για
τον τρόπο που αντιμετώπισε την
υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Το κόμμα ρέπει πλέον
σε πιο συντηρητικές ίσως και
εθνικιστικές τάσεις;
–Στην Κύπρο δυστυχώς αντιμετωπίζουμε το καθετί στην πολιτική
με τον φακό της εθνικής μας ταυτότητας. Μεγάλο λάθος! Η Κυπριακή
Δημοκρατία δεν είναι ελληνικό, αλλά
δικοινοτικό κράτος και εκείνο που
χρειαζόμαστε και δεν είχαμε δυστυχώς από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατία, είναι άνθρωποι σαν
τον Νιαζί που κατανοούν, αγαπούν
και νοιάζονται για το μέλλον όλων
των Κυπρίων. Δεν μπορούμε να λέμε
από τη μία ότι είμαστε το αναγνωρισμένο κράτος, που είναι σύμφωνα
με το σύνταγμα του 1960 δικοινοτικό,
και από την άλλη να έχουμε πρόβλημα επειδή εκλέγεται ένας Τ/κ!
–Έχετε εκφράσει στον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ τις ανησυχίες σας για
την στάση που τήρησε κατά τη
διάρκεια του προεκλογικού; Για
ποιο λόγο δεν παρευρεθήκατε
στο διευρυμένο πολιτικό γραφείο
του ΔΗΣΥ την περασμένη Δευτέρα;
–Δεν είμαι πλέον ενεργά στην
πολιτική. Όμως είμαι άτομο που
αγαπά την Κύπρο, εργάστηκα για
χρόνια για τη συμφιλίωση, και έχω

έντονες απόψεις για το Κυπριακό,
τις οποίες θεωρώ ότι, όπως όλοι, έχω
το δικαίωμα να εκφράσω. Αυτό κάνω,
όταν έχω κάτι να πω εκφράζομαι
δημόσια για όσους θέλουν να ακούσουν και ελπίζω, να προβληματιστούν.
–Πώς αντιμετωπίζεται η άνοδος
του ΕΛΑΜ και της Ακροδεξιάς;
Επειδή πολλά στελέχη του ΔΗΣΥ
υπογραμμίζουν πως η στάση του
κόμματος ήταν η απάντηση προς
τις διαρροές που δεχόταν προς
το ΕΛΑΜ.
–Η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη
την Ευρώπη είναι ανησυχητικό φαινόμενο. Μερικώς οφείλεται στην
ανισότητα διανομής του πλούτου
και τη σμίκρυνση της μεσαίας τάξης.
Ίσως να εξηγείται επίσης από το

Δεν μπορούμε να λέμε
από τη μία ότι είμαστε
το αναγνωρισμένο κράτος, που είναι σύμφωνα
με το σύνταγμα του 1960
δικοινοτικό, και από την
άλλη να έχουμε πρόβλημα επειδή εκλέγεται Τ/κ.
γεγονός ότι οι νέες γενιές δεν έχουν
σημείο αναφοράς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν γνωρίζουν
την καταστροφή που έφερε ο φασισμός στην Ευρώπη. Η κατάρρευση
του κομμουνιστικού συστήματος
και ο αυταρχισμός αυτών των συστημάτων είναι πιο πρόσφατο, και
ίσως γι’ αυτό να μην έχουμε περιπτώσεις εξτρεμισμού της αριστεράς.
Υπάρχει απογοήτευση με τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά οι εξτρεμιστικές τάσεις δεν είναι η απάντηση.
Δυστυχώς, η απάντηση που βρήκαν
τα κεντροδεξιά κόμματα σε όλη την
Ευρώπη είναι να ακολουθήσουν το
ρεύμα και να κινηθούν πιο δεξιά.
Αυτό είναι λάθος, διότι χάνουν τους
φιλελεύθερους οπαδούς τους και

Παρόλο που εγώ δεν μπόρεσα να ψηφίσω τον Νιαζί, διότι ήταν στο ψηφοδέλ-

τιο του ΑΚΕΛ θεωρώ ότι η εκλογή του είναι ένα πολύ θετικό και ιστορικό γεγονός, αναφέρει η Καίτη Κληρίδου.
δεν αγγίζουν τις πραγματικές αιτίες
του προβλήματος. Το πρόβλημα
είναι κοινωνικοοικονομικό πολιτικό
και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο, συλλογικά, από το σύνολο του
πολιτικού συστήματος, διότι οι εξτρεμιστικές τάσεις είναι απειλή για
τη δημοκρατία.
–Ένα μέρος της κοινωνίας επικρίνει τον ΔΗΣΥ ότι με τη στάση
που τήρησε προεκλογικά γύρω
από τη συμμετοχή των Τ/κ στις
εκλογές έχει προκαλέσει τεράστια
ζημιά στην κοινωνία και στις δικοινοτικές προσπάθειες. Συμμερίζεστε αυτή τη θέση;
–Κατά τη διάρκεια της θητείας
μου ως βουλευτής και ως αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ εργάστηκα εντατικά

για να αλλάξει η εικόνα του ΔΗΣΥ
στην τ/κ κοινότητα. Μέχρι τότε μόνο
το ΑΚΕΛ είχε επαφές με τους αριστερούς στην τ/κ πλευρά. Κατόπιν
των προσπαθειών μου, που στηρίχθηκαν τότε από τον Νίκο Αναστασιάδη, καταφέραμε να έχουμε διμερείς επαφές με όλα τα τ/κ κόμματα,
και με συνδικάτα, εκπροσώπους του
επιχειρηματικού κόσμου και μερικές
ΜΚΟ. Παρόλο που αυτή η πολιτική
συνεχίστηκε από τον σημερινό πρόεδρο, πιστεύω πως ναι, από τη στάση
του ΔΗΣΥ για το θέμα του Νιαζί,
υπέστη πλήγμα η εικόνα του.
–Λέγεται πως ο Συναγερμός είναι
κόμμα πολυφωνίας. Συμφωνείτε
με αυτού του είδους την πολυφωνία; Ίσως θα έπρεπε να προ-

χωρήσει σε ένα ιδεολογικοπολιτικό συνέδριο για να κάνει ένα
ιδεολογικό ξεκαθάρισμα για το
πού στέκει στο κυπριακό;
–Το μεγάλο πρόβλημα του ΔΗΣΥ
είναι ότι ανέκαθεν ήταν ένα κόμμα
που συνδυάζει δύο διαφορετικές
τάσεις. Η μία τάση προέρχεται από
τα εθνικόφρονα σωματεία και η
άλλη είναι μιας πιο φιλελεύθερης
προσέγγισης. Ο Γλαύκος Κληρίδης,
λόγω της προσωπικής του ιστορίας
και της προσωπικότητας του, κατάφερε να κρατήσει τις δύο τάσεις
κοντά του. Ακόμα και ο Γλαύκος
Κληρίδης όμως είχε δυσκολίες όταν
φθάναμε κοντά σε λύση του Κυπριακού, όπως το 2004. Παρόλο ότι
εκείνος τοποθετήθηκε υπέρ του
σχεδίου η πλειοψηφία του κόμματος
δεν ακολούθησε. Ο βασικός λόγος
είναι διότι η εθνικόφρονα τάση δεν
είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς
στο Κυπριακό. Αρνείται να δεχθεί
ότι οι Τ/κ, σύμφωνα με το σύνταγμα
του 1960 είναι συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες της Κ.Δ. και επιμένουν
να τους βλέπουν σαν μειονότητα.
–Ένα ιδεολογικό συνέδριο θα
βοηθήσει;
–Δεν νομίζω να λύσει το πρόβλημα, διότι θα καταλήξει σε ένα λεκτικό
συμβιβασμό που να ικανοποιεί όλες
τις τάσεις χωρίς να αγγίξει τα ουσιαστικά θέματα.
–Έχετε ξεκαθαρίσει πως δεν είχατε πρόθεση να ψηφίσετε τον
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ κυρίως επειδή
βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο του
ΑΚΕΛ. Το να προωθείτε έστω άρθρα υπέρ του κ. Κιζίλγιουρεκ και
που επικρίνουν τους χειρισμούς
του ΔΗΣΥ και του προέδρου θεωρήθηκε από κάποιους ως υπόγεια υποστήριξη προς το πρόσωπό του. Τελικά τι ισχύει;
–Παρόλο που εγώ δεν μπόρεσα
να ψηφίσω τον Νιαζί διότι ήταν στο
ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ θεωρώ ότι η
εκλογή του είναι ένα πολύ θετικό
και ιστορικό γεγονός. Για πρώτη φορά στα 69 χρόνια της Κ.Δ. εκλέγεται
ένας υποψήφιος με ψήφους από τις
δύο κοινότητες. Προώθησα το άρθρο
της Μαρίνας Χριστοφίδου διότι θεώρησα ότι άξιζε να διαβαστεί. Απλώς
δεν πρόσεξα ότι δεν είχε το όνομά
της στο τέλος και γι’ αυτό δημιουργήθηκε όλη εκείνη η σύγχυση.

Η πολιτική ηγεσία
βολεύεται με
τη συντήρηση
του στάτους κβο
–Είστε το πρόσωπο που γνωρίζει πιο καλά από τον καθένα
τον Γλαύκο Κληρίδη τόσο σε
ό,τι αφορά την πολιτική του
σκέψη όσο και σε ό,τι αφορά
τις προσωπικές του θέσεις.
Πώς νομίζετε πως θα σχολίαζε
ο ίδιος τις σημερινές εξελίξεις
στο Κυπριακό;

–Δεν θα έλεγα ότι είμαι
κατ’ ανάγκη το άτομο που
γνωρίζει πιο καλά τον
Γλαυκό Κληρίδη από τον
καθένα –είχε πολύ στενότερους πολίτικους συνεργάτες από μένα. Και όταν
τοποθετούμαι δεν τοποθετούμαι εκ μέρους του, εκφράζω εκείνα που πιστεύω
εγώ. Θεωρώ, όμως, ότι το
μεγάλο δίδαγμα του Γλαυκού Κληρίδη στην πολιτική
ήταν να γνωρίζουμε μέχρι
πού μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας,
δηλαδή να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους για να πετύχουμε τον σκοπό μας. Οι
σημερινές κόκκινες γραμμές της ε/κ πλευράς δεν
μας οδηγούν προς τη λύση,
συντηρούν το στάτους κβο.
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται
ότι η πολιτική ηγεσία και η
πλειοψηφία του κόσμου
βολεύεται με αυτή την κατάσταση. Ικανοποιούμαστε
με το να επαναλαμβάνουμε ότι θέλουμε λύση, φταίει για τη μη λύση η Τουρκία. Έτσι δεν είναι ανάγκη
να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις ούτε χρειάζεται να
προχωρήσουμε σε αλλαγές που μας φοβίζουν. Αρνούνται να αντιληφθούν
τους κίνδυνους που ελλοχεύουν στην σημερινή κατάσταση.

Η ταυτότητα του κόμματος να παραμείνει φιλελεύθερη
Παίζοντας στο γήπεδο της Ακροδεξιάς, o ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να χάνει και ποσοστά και αξιοπιστία, λέει η Ξένια Κωνσταντίνου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει
να συνεχίσει να πολιτεύεται ως ένα
φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα,
με συνέπεια και σταθερότητα», αναφέρει στη συνέντευξή της στην «Κ»
το μέλος του Πολιτικού Γραφείου
του ΔΗΣΥ Ξένια Κωνσταντίνου.
Όπως εξηγεί η φιλελεύθερη ταυτότητα του κόμματος αποτελεί το κατεξοχήν στοιχείο της πολιτικής του
ταυτότητας, και τον συνδετικό του
κρίκο με την ευρύτερη κοινωνία
των πολιτών και τις παραγωγικές
δυνάμεις. Κάνει, μάλιστα, την εκτίμηση πως τους επόμενους μήνες ο
ΔΗΣΥ θα δεχτεί ασφυκτική πίεση.
«Αυτή τη φορά όχι μόνο από την
εθνικιστική δεξιά, αλλά και από νέες
συνιστώσες, νέα σχήματα, κόμματα
του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου
ή ακόμη και από τα αριστερά» σημειώνει.
–Ο Δημοκρατικός Συναγερμός
κατέλαβε την πρωτιά, απώλεσε,
ωστόσο, 9% σε σχέση με το 2014,
σε μία εκλογική μάχη κατά την
οποία, ακόμα και σε περίοδο διάσπασης, έκανε περίπατο. Πού
οφείλεται;
–Όπως έχω αναφέρει και στο
Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού
Συναγερμού, στον σύγχρονο κόσμο
όλες οι ψήφοι είναι δανεικές. Δηλαδή, οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι
για κανέναν και σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση κρίνουν ποια μηνύματα
θέλουν να στείλουν. Τα πολιτικά
πρόσωπα και οι πολιτικοί οργανισμοί
οφείλουν να λαμβάνουν αυτά τα
μηνύματα και να τα αξιολογούν κα-

τάλληλα, διαφορετικά οι πολίτες θα
επανέλθουν με περισσότερη αυστηρότητα.
–Ο προεκλογικός που ακολούθησε ο ΔΗΣΥ επανέφερε τη συζήτηση της ταυτότητας του κόμματος. Είναι συντηρητικό, φιλελεύθερο ή τελικά ρέπει προς τον
εθνικισμό;
–Ο Δημοκρατικός Συναγερμός
έχει συγκεντρώσει τη στήριξη και
την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας
των Κυπρίων πολιτών σε διαδοχικές
εκλογικές αναμετρήσεις. Ιδιαίτερα
στις δύο πρόσφατες προεδρικές
εκλογές έχει καταφέρει να εκφράσει

Ο Συναγερμός πρέπει
να εστιαστεί σε θέσεις
που να δείχνουν την
αυτονόητη στοχοπροσήλωσή μας στην επανένωση της Κύπρου.
μία μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία
που επιθυμεί την οικονομική σταθερότητα, τη μεταρρύθμιση του
κράτους και την επανένωση της
Κύπρου. Ως πολυσυλλεκτικό κόμμα
οφείλει να αποτελεί χώρο ελεύθερης
πολιτικής ζύμωσης και ελεύθερης
διακίνησης ιδεών, καταλήγοντας
στις κοινές συνισταμένες που εκφράζουν το μεγαλύτερο μέρος της

κοινωνίας και εξυπηρετούν το κοινό
καλό. Παρόλο που είναι αυτονόητο
πως τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται, θεωρώ ότι η φιλελεύθερη
ταυτότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού αποτελεί το κατεξοχήν
στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας, και τον συνδετικό του κρίκο
με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές δυνάμεις.
Έτσι, υποστηρίζω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει να συνεχίσει να πολιτεύεται ως ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα, με
συνέπεια και σταθερότητα.
–Κάποιοι καταγγέλλουν τον ΔΗΣΥ
ότι με τη ρητορική του στον προεκλογικό προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινωνία και
στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Το συμμερίζεστε;
–Το κυπριακό πρόβλημα είναι
σύνθετο, τόσο ως προς την διαδικασία της επίλυσής του, όσο και ως
προς την ανάλυση του ιστορικού
του βάθους. Είναι πολύ σημαντικό
όλοι να αντιλαμβάνονται το βάρος
της ευθύνης που τους αναλογεί και
τις επιπτώσεις των δημόσιων τοποθετήσεών τους, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων στις δύο κοινότητες. Ανεξαρτήτως της αρνητικής στάσης της άλλης πλευράς,
οφείλουμε –ως εκείνοι οι οποίοι
πραγματικά επιθυμούν την επανένωση της Κύπρου– να λάβουμε τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε η
προοπτική της επανέναρξης ενός
εποικοδομητικού διαλόγου να επανέλθει το συντομότερο.

Στον σύγχρονο κόσμο όλες οι ψήφοι είναι δανεικές. Οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι για κανέναν και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση κρίνουν
ποια μηνύματα θέλουν να στείλουν,
λέει στην «Κ» η Ξένια Κωνσταντίνου.
–Στο διευρυμένο πολιτικό γραφείο προειδοποιήσατε πως αν ο
ΔΗΣΥ κινηθεί ακροδεξιά θα έχει
απώλειες και σε ποσοστά και σε
αξιοπιστία. Η εκτίμηση βεβαίως
πολλών στελεχών είναι πως με
αυτό τον τρόπο το κόμμα έκοψε
τις διαρροές προς το ΕΛΑΜ…
–Η παράταξή μας πρέπει να επιλέξει τις μάχες που θα δώσει, καθώς

και τον τρόπο με τον οποίο θα τις
δώσει. Κατέθεσα την άποψη ότι,
αν επιλέξουμε να παίξουμε μπάλα
στο γήπεδο της ακροδεξιάς, θα χάνουμε διαρκώς και μάλιστα θα χάνουμε διπλά. Η απώλεια θα είναι
και σε ψήφους, αλλά και σε αξιοπιστία. Η πρόβλεψή μου είναι επίσης ότι κατά τους επόμενους μήνες
η πίεση θα είναι ακόμη πιο ασφυκτική. Αυτή τη φορά όχι μόνο από
την εθνικιστική δεξιά, αλλά και
από νέες συνιστώσες, νέα σχήματα,
κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου
χώρου ή ακόμη και από τα αριστερά. Γι’ αυτό θεωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να σταματήσει να σκιαμαχεί με τα άκρα
και να εστιαστεί και διακηρυκτικά,
αλλά και από άποψη πρωτοβουλιών
και πολιτικών σε θέσεις που να δείχνουν την αυτονόητη στοχοπροσήλωσή μας στην επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της
Κύπρου.
–Η πολυφωνία του ΔΗΣΥ βόλευε
για χρόνια το κόμμα, πλέον όμως
εξελίσσεται σε βαρίδι. Ίσως να
είναι καιρός για ένα ιδεολογικό
ξεκαθάρισμα στον Συναγερμό;
–Δεν με εκφράζει η λέξη ξεκαθάρισμα. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν περισσεύει κανείς. Είμαι,
ωστόσο, της άποψης ότι, όπως και
το καθετί, έτσι και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να τολμούν να ανανεώνονται, να εκσυγχρονίζονται και
να προσαρμόζουν τον βηματισμό
τους στις ανάγκες της σύγχρονης
εποχής. Στη βάση και των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκύπτει
μία σαφής κατεύθυνση, η οποία τα

επόμενα χρόνια θα αναδειχθεί ως
κυρίαρχη. Αυτή είναι η τάση της
φιλελεύθερης, μετριοπαθούς δεξιάς.
Φιλελεύθερη στα ζητήματα οικονομίας, κοινωνικά ευαίσθητη στα
κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά
υπεύθυνη αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος . Γι’ αυτό
και στο Πολιτικό Γραφείο είχα εισηγηθεί την ανάπτυξη μιας πολιτικής συζήτησης, η οποία να καταλήξει σε ένα πολιτικό και ιδεολογικό
συνέδριο, ούτως ώστε να εντάξουμε
ζητήματα της σύγχρονης εποχής
στις θέσεις της παράταξης με σημεία
αιχμής τις σύγχρονες πολιτικές κοινωνικής συνοχής, καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος. Η
θέση μου είναι πως μόνο έτσι θα
μπορέσουμε να στείλουμε ένα σαφές
μήνυμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν και παραμένει ένα κόμμα με ηγετικό ρόλο, με σύγχρονο
λόγο, με επίκαιρες θέσεις, και με
εποικοδομητικές προσεγγίσεις.
–Έχετε κάνει λόγο στο Πολιτικό
Γραφείο για την ανάγκη ταπεινότητας. Θεωρείτε πως ο ΔΗΣΥ
και η κυβέρνηση έχουν πλέον
δείγματα αλαζονείας;
–Στο Πολιτικό Γραφείο θύμισα
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Γλαύκου Κληρίδη τον οποίο διέκρινε η
απλότητα και η σεμνότητα σε όλη
τη διάρκεια του πολιτικού του βίου
και αυτό επειδή θεωρώ ότι η άσκηση
της εξουσίας πρέπει να διέπεται
από περίσσευμα κατανόησης και
ενσυναίσθησης. Πιστεύω ότι μόνο
έτσι μπορείς να πείσεις –ιδιαίτερα
τους πιο αδύνατους και λιγότερο
προνομιούχους συμπολίτες μας–
ότι «είμαστε εις το εμείς».
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Οι πολλαπλοί φόβοι
του πρωθυπουργού
ενόψει 7ης Ιουλίου
Η διαφορά, βαρόμετρο εξελίξεων

REUTERS / COSTAS BALTAS

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Το «όχι» του Προέδρου
και το δίλημμα Τσίπρα
Ο κ. Παυλόπουλος δεν υπογράφει το διάταγμα για τις αλλαγές στη Δικαιοσύνη
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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ÛÎÚËÃËÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÑÇÏÚÕßËÏÙÇÍÍËÒÁÇÚÕßØËÃÕß¦ÍÕßÊËÔ
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ÓÖÕØËÃÔÇÚÕÖØ¦ÐËÏÞÜØÃÝÔÇÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÚÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÕÆÚËÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÓÁÞØÏÔÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÑ¦ÒÖËÝÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎ
ÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÖÃ
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Ορισμένα στελέχη εισηγούνται να τηρηθούν
χαμηλοί τόνοι, θυμίζοντας ότι ο Πρόεδρος
είναι επιλογή
του πρωθυπουργού.
Αλλα επιχειρηματολογούν υπέρ
της ευθείας ρήξης.
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ÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ
ÁÞËÏÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÇÔÇÌËØÛËÃ
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ÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÎ§ËÃÔÇÏÇÔÇÙÚØÁÉÏÓÎ©ÓÜÝÇÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÜÝ
ÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÄÚÏÙÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÑÆÑÒÕÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÕ±ªÇßÐ¦ÔËÏÑ¦ÖÜÝÚÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÚÕßÖÇØÄÚÏÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇ
ÚÎ§ÎÕÖÕÃÇÑÏÔËÃÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÙÇÌ×ÝÙËÚØÕÞÏ¦ÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ
ÖÃÙÎÝÙÚÕÔ±ªËÑÚÏÓÕÆÔ
ÖÜÝÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËßÔÕÎÛËÃÑÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕß
§ÔÇÑÄÉËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦Ñ¦ÛËÍÁÌßØÇÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÎ§
¦ÔÚÜÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÖÜÝË¦ÔÇÖÄÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÎ§ÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÔÇÖËÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÎÖØÄËÊØÕÝÚÕß §
ÛÇÇÖÕÙÚËÃÒËÏÓÂÔßÓÇÖÜÝÊËÔÛÇ
ÇÌÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙË
ÔÁËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÏÕØÇÚÄÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÛÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏ
ÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÓËÈ¦ÙÎÚÕÕÖÕÃÕË¦Ô
ÖÇØÇÙÚËÃÇÔ¦ÍÑÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÉÂÌÕÇÔÕÞÂÝÙÚÕÔÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

Μπροστά σε ÖÕÒÒÇÖÒÁÝÑÇÏÊÆÙÑÕÒËÝ
ËÐÏÙ×ÙËÏÝÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÔÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÙÚØÇÓÓÁÔÕÑÇÏÙÚÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕÓËÚ¦ÚÎÈÇØÏ¦ÂÚÚÇ
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎÍËÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß±ªËÙÚÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÙÚÕËÆØÕÝ
ÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝÂÚÚÇÝÛËÜØ×ÔÚÇÝ
ÖÜÝÎÚËÒÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÖÕßÛÇÁÞËÏÚÕ
ÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÇÖÄÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÇÏÚÕÈÇØÄÓËÚØÕÍÏÇÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÇÔ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÂÚÚÇÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÜÔÑÇÏÖÒÁÕÔÓÕÔ¦ÊÜÔÎ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝËÃÔÇÏßÖÇØÑÚÂÑÇÛ×ÝÁÔÇÝ
ÇØÞÎÍÄÝÓËÊÆÕÙßÔÇÖÚÁÝÈÇØÏÁÝ
ÂÚÚËÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÖÜÝÛÇÁØÛËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎËÔ
ËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÖÜÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÎÔÁÇËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß±ªÌÎ
ÞÚÙÏÄÍÒÕßÎÕÖÕÃÇÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÒÕÍÃàËÚÇÏÂÊÎÜÝ¦ÚßÖÕÔÕÆÓËØÕ®
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÁÙÖËßÙËÔÇÑÒËÃÙËÏ®
ÚÕÛÁÓÇÖÏÛÇÔÂÝÊÏÇÊÕÞÂÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÙÚÄÞÕÚÕß±ª
ËÔÄÉËÏÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß©(ÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝËÓÖÔÁËÏÑÇÏÙßÙÖËÏØ×ÔËÏ
ÚÕÔÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÞ×ØÕ®ÙÎÓËÃÜÙË
ÇØÞÏÑ¦ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÁÑÇÔËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÇÔÇÚØÕÖÂÓËÚÕÔ±ªÑÇÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖÄÒÕ
ÙßÙÖËÃØÜÙÎÝÚÕßÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ®ÃÙÜÇÖÄÚÏÝ
ÒÁÐËÏÝÚÎÝÑÞÚÙÏÄÍÒÕßÑØÆÈËÚÇÏ
ÄÒÎÎÍØÇÓÓÂßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝ®ÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÕÏËÑÒÕÍÁÝÖ¦ÔËÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚØÇÈ¦
ÌØ¦ÙÎÁÑÇÔËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÚØÕÖÂ®ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÜÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÚË
ÖÕÏÕÝÓÇÝÁÑÇÔËÑßÈÁØÔÎÙÎ®ÖØÕÝ
ÄÙÕßÝÙÖËÆÙÕßÔÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙÕßÔ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ

Αποδοχή της ήττας
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÛÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖÄÒÕÙßÙÖËÃØÜÙÎÝ
ÚÕßÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÍÏÇÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇ®ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝÕ±ª
ÁÞËÏÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÔÂÚÚÇÑÇÏÇßÚÄ
ÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÙÕÙÚÄ
ÖÕßÛÇÚÕßÊ×ÙËÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃÜÝÕÈÇÙÏÑÄÝÑÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÝÖÄÒÕÝÚÎÝ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦Ý
ÖÕßÇÖÄÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÂÊÎÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÛÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖÄÒÕÙßÙÖËÃØÜÙÎÝËßØÆÚËØÜÔÖØÕÕÊËßÚÏÑ×Ô
ÊßÔ¦ÓËÜÔ®
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖ¦ÔÚÜÝÍÏÇ
ÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÇßÚÄ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÛÇÇÖÕÚØÁÖËÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÕßÊËÔ
ÙÚÇÓÇÚÕÆÔËÑËÃÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝ
ÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÕ±ªÛÇÇÖÕÒÁÙËÏÙÞËÊÄÔÚÎÓÏÙÂ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÚÕßÊÆÔÇÓÎÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÕÖØ×ÚÕÖÕßÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÇÖÄÚÎÔ

ÎÕßÒÃÕßÑÇÏÓËÚ¦ËÃÔÇÏÎËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ÓÄÔÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÙÚÇÊßÚÏÑ¦
ÖØÕ¦ÙÚÏÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏËßÔÕáÑÂÍÏÇÚÕÔ±ªÖËØÏÌÁØËÏÇÛÇ
ËÑÒËÍÕÆÔÈÕßÒËßÚÁÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝËÑÚÜÔÏ¦ÔÔÎØÇÍÇÙ¦ÑÎÎÓÂÚØÎÃÚÙÇÇÔÇÍÏ×ÚÎ
ÕßØÕßÓÖÒÂÑÇÏ§ÃÑÕß¬ÄÙÑÇÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÕßÒÂÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÎÔqÛÂÔÇÝÄÖÕßËÖÃÙÎÝÕ±ªÛÇÖ¦ØËÏËÑÚÄÝÇÖØÕÄÖÚÕßÁÊØËÝÑ¦ÖÕÏÕÝËÑÚÜÔ§ÃÑÕß
ÕÆÚÙÎ§ÃÑÕß¢ÃÒÎÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕßÑÇÏ²ØÏÙÚÄÌÕØÕßËØÔÇØÊ¦ÑÎËÖÃÙÎÝÛÇÓËÃÔËÏËÑÚÄÝ
ÙÞËÚÏÑÂÒÃÙÚÇÓËÚÇÖØÜÚÕÑÒÇÙ¦ÚÇ®ÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÊËÔ
ÛÇËÑÒËÍÕÆÔËÃÔÇÏÓÇÑØÏ¦Ë¦ÔÊËÏ

Η συζήτηση
για τη φυσιογνωμία
του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω
των απανωτών εκλογών,
μπήκε κάτω από το χαλί,
υποβόσκει όμως
στο παρασκήνιο.
Ñ¦ÖÕÏÕÝÄÒËÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖÕÔÕÑËÌ¦ÒÕßÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÍÏÇÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖÏÑØÃËÝ
ÙÚËÒËÞ×ÔÖÕßÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎ
ÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÒÄÍÜ
ÚÜÔÇÖÇÔÜÚ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÓÖÂÑËÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÞÇÒÃßÖÕÈÄÙÑËÏÄÓÜÝ
ÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝ
ÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÍÆØÏÙËÚÎÔÖÒ¦ÚÎ
ÚÎÝÖØÕÝÚÕÔ±ªØßÓÕßÒÑËÃ®
ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÖØÕÝÖÏÕÑËÔÚØ×ÕÖØÕÌÃÒÇÌÂÔÕÔÚÇÝÄÓÜÝÑËÔÄÇÖÄÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕÔÏ¦ÔÎ
ÇØÕßÌ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÚÕÔ±ª
ÔÊËÚÕ¡ÁªÇÖÕÑÚÂÙËÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÑ¦ÚÏ
ÖÕßÈ¦ÙËÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÊËÔËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÚÄÚËÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇ
ÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏËÔÚÄÝÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝÕßÒÂÝÓÏÇÖÕÒÆËÔÕÞÒÎÚÏÑÂ®ÌÜÔÂÄÖÜÝÇßÚÂÚÕß
ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÆÚÕßÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇ!Õ
ÑËÔÚØÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝ
ÙßÓÓÇÞÃÇÝÛÇÙÑÕÔÚ¦ÌÚËÏÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÍÁÔÔÎÙÎËÔÄÝÑÄÓÓÇÚÕÝÓË
ÁÔÚÕÔÕØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÙÇÔ
ÇßÚÄÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÖÕß
ÛÇÑÇØÇÊÕÑËÃÔÇÇØÖ¦ÐËÏ®ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÇÏÙÚËÒÁÞÎÚÕß±ª¬ÁÒÕÝÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÈØËÏÚØÄÖÕÜÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÖÒÁÕÔÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÚÕØ¦ÚÚÜ®ÚÕßÑ
§ÃÑÕß ÕÚàÏ¦ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔÙËÚØÕÞÏ¦ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓËÚÎÔ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß

ΑΠΟΨΗ

Οι προϋποθέσεις για να επιτύχει ο Μητσοτάκης εκεί που απέτυχε ο Τσίπρας
Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η Ελλάδα ÖÁØÇÙËÓÃÇÓÇÆØÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÊÏËÛÔÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÎÈØÂÑËÖÇÔÚËÒ×ÝËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÓËÈÇÛÏ¦
ØÏàÜÓÁÔËÝÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÑÇÏÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÑÚØÕÞÏÇÙÓÕÆ®ÄÖÜÝ
ÖËØÏÁÍØÇÌËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÙËËÙÜÚËØÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÊÆÕÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÕÔ
ËÑÒÕÍÏÑÄÛØÃÇÓÈÕÚÕßÏ×ØÍÕßÇÖÇÔÊØÁÕß¬ÇÓÔÎÓÄÔÏÇËÖÇÔÁÌËØÇÔÊÏ¦ÖßØÄÝÑÇÏÙÏÊÂØÕßÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏ
ËÖÁÈÇÒÒÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝàÜÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ¶ÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÃÙÜÝ
ÚÎÔÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÑÇÏÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ¶ÖÕß
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ

Είναι όμως ÑÕÏÔÂÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÚÕ
ÈÇÛÆÖËÒÇÚËÏÇÑÄÑØ¦ÚÕÝÙËÄÒËÝ

Θα χρειαστεί τη δημιουργία ενός μεταρρυθμιστικού μετώπου μέσα
στην κοινωνία, το οποίο,
χωρίς τη στήριξη
των Ελλήνων του εξωτερικού, θα είναι
σαφώς πιο αδύναμο.
ÚÕßÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝ¶ÇÖÄÚÎÔÑÇÌÑÏÑÂÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÖÕßËÃÔÇÏÚÕÒÃÖÇÙÓÇÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÁÜÝÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÙÚÕßÝÊÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÚÎÔßÉÎÒÂÊÏÇÖÒÕÑÂ¶ËÖÏÈÃÜÙËÑÇÏÇßÚÄÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÉËÏÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÁÍÏÔÇÔ
ÞËÏØÄÚËØÇ!ÎÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÎ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔÛËÙÓ×ÔÍÏÇÖÇ-

Ø¦ÊËÏÍÓÇËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËËÖËÃÍÕÔ
àÂÚÎÓÇÙÚÇÖÕÒÜÓÁÔÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ª§ÑÇÏ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßØËÃÕß
¦ÍÕßÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂ
ÚÎÝÇÚàÁÔÚÇÝÜÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÓÁØÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÑÇÏ
ÕÏÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚËÝËÏÙÌÕØÁÝÖÔÃÍÕßÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÔ×
ÕÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÕßØÇÍÄÝÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦ÙÚÎÔËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔ

Η πρωτοφανής ÑØÃÙÎ×ÛÎÙËÚÇÑÇÒÆÚËØÇÓßÇÒ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÏÓÕØØÇÍÃÇÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÇ©ÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏÇØÑÕÆÙËÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÈÇàÇÔÙÚÕÔ
Ö¦ÍÕÚÏÝÓÆÞÏËÝÙÑÁÉËÏÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝ
ØËßÔËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÚÎÝ§ÁÇÝÏÇÙÖÕØ¦ÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏ

ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÖÏÓÁÔËÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ®ÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÎÇÔÚÃÒÎÉÎÚÜÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÇÔÇÐÏÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÇÔÇÚØÇÖËÃÑÇÏÕÏËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÓËÑÇÒÁÝÇÖÕÊÕÞÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÖ¦ÔÏËÝ

Αυτό οδηγεί ËÔÃÕÚËÙËÓÃÇÇÑØÇÃÇ
ÇÖÕØØÏÖÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎ ÇÒÕÃÌÃÒÕÏ
ÖÕßÁÞÕßÔÌÆÍËÏÑÇÏÊÏÇÖØÁÖÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÙßÞÔ¦ÓÕßÒÁÔËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÚËÒËÏÜÓÁÔÎÞ×ØÇÄÚÏ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÁÞËÏÑÇÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÄÚÏÕÏÒÒÎÔËÝËÃÔÇÏËÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÔÑØÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÕÔÒÇáÑÏÙÓÄ
©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÇßÚÁÝÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒËÝÖÄÚÎÓÃÇÐÁØÜÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÙÜÙÚ¦
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÛßÓ×ÔÜÓËÚÕÇÖÄÒßÚÕ
ÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝ¶ÖÕßÛËÜØ×ÄÚÏÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏÑÇÏÙËÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ

ÔÇÖËÃÙÕßÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÄÚÏÑÇÒ¦
Ñ¦ÔÕßÔÑÇÏÓÁÔÕßÔÓÇÑØÏ¦ÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÓÕßÛÁÒÜÔÇÖÏÙÚÁÉÜÄÚÏÕÏ
ÛËÚÏÑÁÝËÐÇÏØÁÙËÏÝ¶ÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÊÏÕÃÑÎÙÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÙÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄ¶ÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÍÃÔÕßÔÕÑÇÔÄÔÇÝëÇÒÒ¦ÛÁÒÜÔÇ
ÚÕÖÏÙÚÁÉÜËÖËÏÊÂÏÙÞÆËÏÄÞÏËÖËÏÊÂÚÕÛÁÒÜ

Στις 26 ¡ÇãÕßÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÕßÝÌÄÈÕßÝÖÕÒÒ×ÔÖÕÒÁÓÏÜÔÚÕß
±ªÑÇÏÙÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÜÔÃÊÏÜÔ
ÚÜÔÑßÈËØÔ×ÔÚÜÔÚÕßÝÚÏÓ×ØÎÙÇÔ
ÈÇØÏ¦ÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÒÄÍÜÔÚÕßÑÇÛËÔÄÝÚÕÍËÔÏÑÄÓÂÔßÓÇ
ÇÑÕÆÙÚÎÑËÙÚËÔÚÄØËÏÇ!ÎÒÒ¦ÊÇ
ÄÖÜÝÒÁËÏÙßÞÔ¦Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÐÃàËÏÑÇÒÆÚËØÇ

Μπορεί το ÑÄÓÓÇÚÕßÔÇÖËÚÆÞËÏËÑËÃ
ÖÕßÇÖÁÚßÞËÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ"ËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßÈÁÈÇÏÕ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ

ÊËÔÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃÚÇËÍÑÒÎÓÇÚÏÑ¦
ÚÎÝÒ¦ÛÎÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇÞØËÏ¦àËÚÇÏËÖËÏÍÄÔÚÜÝÇÔÇÔÁÜÙÎÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÎÙÚÏÝ
ÒÕÍÏÑÁÝÚÕßÑØÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎÝ©ÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ
ÄÓÜÝÊËÃÞÔËÏÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝ
ÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÑÇÏÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏËÔÏÙÞßÓÁÔÕÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ

Χωρίς όμως ÚÎÙÚÂØÏÐÎËÔÄÝÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÓËÚ×ÖÕßÓÁÙÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÇÏÞÜØÃÝÚÕßÝÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÚÕÓÁÚÜÖÕÇßÚÄÛÇËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕ©ÏËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
ÕßÒÃÕßËÃÔÇÏÓÃÇÖØ×ÚÎËßÑÇÏØÃÇÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÚÎÌÜÔÂÚÕßÝÔÇÇÑÕßÙÚËÃ¶
ÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎËÔÄÝ
ÔÁÕßÚÕÖÃÕßÖÕÒÆÖÏÕÌÏÒÄÐËÔÕßÍÏÇ
ÚÏÝÏÊÁËÝÑÇÏÚÇÚÇÒÁÔÚÇÚÕßÝ
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Οι πολίτες στην πρώτη γραμμή της Ν.Δ.
Με περιοδείες Μητσοτάκη αντί συγκεντρώσεων και συζήτηση με ψηφοφόρους αντί διακαναλικής, κορυφώνεται η καμπάνια
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Δημοσκοπήσεις
και αυτοδυναμία

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

Την απευθείας ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÇÔÚÃÚÜÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÜÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔËØÍÇÒËÃÜÔÄÖÜÝÕÏ
ÊÏÇÑÇÔÇÒÏÑÁÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝËÖÏÒÁÍËÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕËßØÆ
ÑÕÏÔÄÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÝÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂ
ÚÎÝÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝ
ÔÚÃÊÏÇÑÇÔÇÒÏÑÂÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÕÓ¦ÊÇÊÁÑÇÖÕÒÏÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÚÕÔØÜÚÂÙÕßÔÙËàÜÔÚÇÔÂÓËÚ¦ÊÕÙÎÄÚÏ
ÛËÜØÕÆÔËÑËÃÔÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ËÔ×ÁÜÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÎ§ËÃÞË
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏÊÆÕÛËÓÇÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓËÕÓÏÒÎÚÂÚÕÔÖØÄËÊØÄ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÓËÛÁÓÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÎÔ¦ÚØÇËÔ×
ÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÎËÏØÇÏ×ÝÇÖÕÑÒËÃËÏÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ
ÚËÚÇÚËÚÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÙßàÎÚ¦ËÏÓÄÔÕ
ÁÔÇKLIH[LÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÏÄÒÜÔÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎ
§ËÏÙÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÓËÏÙÞßØÂÙßÙÖËÃØÜÙÎÑÇÏ
ÇÁØÇÔÃÑÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÄÖÜÝÒÁÔË
ÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔ
ÙÞËÚÏÑ×ÔÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑ×ÔÊËÏÑÚ×Ô
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÃÑÎÝÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕ±ªÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÖÄÒßÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕÑÇÛ×ÝÎÚÇÑÚÏÑÂ
ÚÎÝÖÄÒÜÙÎÝÑÇÏÚÕßÌÄÈÕßÁÞÕßÔ
ÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÛËÃÂÊÎÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ
ÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÎ
ÃÊÏÇÎÇÙ¦ÌËÏÇÑÇÏÎÇÖÕßÙÃÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÖÕßÊÏÇÑØÃÔËÏÚÕÔ
±ªÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÖÁØÇÔÖ¦ÙÎÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÝÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÚÕ
¡ÇÐÃÓÕß

Στις ³¨É{ØÉKÙÐÒÙÉØÈÑÐÓÈÐÓT¨{³{ØÉ~ÜoÓØV~i³³Ò~iØÚÑÈÉTËÉ{Ñ~{ÉË³Ñ{³Ð³ËK³iØ¨Ì³ÑiØÜÖÉVÑ×ÉÖo³ÑØ³i³ÉË¨Ñ
Ñ³{Ñ¨ÒÚÉiÐÉ³~0Ë¨Ñ×³ÑÌ³iÉ¨{ÙÉËÑ³È¨ÓÙ¨È³iØ ÛÉåTÑÎÑ~Ñ{ ÜÉËÑ

Η Πειραιώς αποκλείει τηλεοπτικό τετ α τετ
Μητσοτάκη - Τσίπρα
και συζητάει μόνο
ένα debate, στο οποίο
θα συμμετάσχουν
οι επικεφαλής
όλων των κομμάτων.

Στοχευμένη κριτική
ÚÏÝÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕßÇÖÕÓÁÔÕßÔÓÁÞØÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÑÏÔËÃÚÇÏ
ÙÚÕÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕÊÎÒÇÊÂÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÒÆÙËÜÔÖÕßÇÔÇÓÁÔÕßÔÔÇ
ÇÑÕÆÙÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÄÞÏÚÎÝ
ÙÚËÃØÇÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÚÕÔÑ

¬ÙÃÖØÇÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÜÝËÏÑÄÔÇ
ÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑØÏÚÏÑÂÚÕß
ÙÚÕÔ±ªÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÃÔÇÏÙÚÕÞËßÓÁÔÎÙËàÎÚÂÓÇÚÇÖÕß
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÊÃÞÜÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÑÇÏÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ

ÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ§ÑÇÏÊÎ
ÚÕÚØÃÖÚßÞÕ!ÒÏÍÄÚËØÕÏÌÄØÕÏÔÁËÝÑÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÊÕßÒËÏÁÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÍÏÇÄÒÕßÝ
¡ËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎ§ÑÏÔÂÛÎÑËÖ¦ÔÜÙËÓÏÇËÔÏÇÃÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ¬ÕÖØ×ÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÙÖÕÚ
ÓËÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÌØ¦ÙÎÚÕËßÞÇØÏÙÚÕÆÓËÍÏÇÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÙÇÝ®ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÁÔÇÊËÆÚËØÕ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÊÄÛÎÑËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÍËÔÏ¦ÚÜÔÔÁÜÔÒÒÂÔÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÞ×ØÇÍÏÇÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÖÏÙÚØÕÌÂÝÚÕßÝ¬ÕÚØÃÚÕÙÖÕÚËÊØ¦àËÚÇÏ
ÙÚÇÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÛËÓÁÒÏÇÚÎÝ§
ÚÇÕÖÕÃÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ!ÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓËÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ ¦ÚÏ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÑÇÏÇÖÄÚÕÓÂÔßÓÇ
ÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÄÖÜÝÚÕÇÔÚÏÒÇÓ-

È¦ÔËÚÇÏÎ§ÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÕÉÃàËÚÇÏÜÝËÐÂÝ!ÙÞßØÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ßÚÕÊÆÔÇÓÎÒÒ¦ÊÇÔÜÓÁÔÕÏ
ÓÖÕØÕÆÓË®
ËßØËÃÇÔÃÑÎÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÙÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÁÑÚÕÚË
ÇÏÚÏÕÒÕÍÕÆÔÇÖÕÒÆÚÜÝÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÎÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝ©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
§ÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝÖËØÏÕÊËÃËÝ
ÜÙÚÄÙÕÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÏÝÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÓÃÇÚËÒÏÑÂÙÚÎÔÛÂÔÇ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕËÖÏÚËÒËÃÕ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÞËÏØÃÐËÏÄÒÕ
ÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÙÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔÊÁÑÇÖÕÒÏÚ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÛÇËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ

ÑÇÏÎÒÏÑÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÙßàÂÚÎÙÎ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÔÇÓËÚÇÊÕÛËÃÇÖÄ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝÇÔÚÃÊÏÇÑÇÔÇÒÏÑÂÝ
ÚÄÞÕÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÑÇÏÚÜÔÖÏÕÊÆÙÖÏÙÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÖÄÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÚÕÔÃàÕßÔ
ÄÚÏÇßÚÂÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÔ¦ÍÒßÌÇÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÑËÃÔËÝÖÕßÛÇ
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±ªÑÇÏÊÎÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÚÎÝqÛÂÔÇÝÙÚÎqËÏØÇÏ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔÞÇãÇ©ÏßÖÄÒÕÏÖËÝÚØËÏÝËÃÔÇÏÎØÚÇÙÚÎÔÖËÏØÕÚÕØ¦ÑÒËÏÕÑÇÏÚÇ²ÇÔÏ¦ÙÚÎÔ ØÂÚÎ
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Ασκήσεις ισορροπίας στο ΚΙΝΑΛ για την 8η Ιουλίου
Η θέση περί αυτόνομης πορείας, το αφήγημα περί προοδευτικής διεύρυνσης και το ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης
«Το ΚΙΝΑΛ ËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÎÊÆÔÇÓÎ
ËÛÔÏÑÂÝÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÑÇÏËÐÄÊÕß
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÖÕßÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÚÕÊßÔÇÚÄÇÔÚÃÈÇØÕÚÄÙÕÙÚÏÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÄÙÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÇÔËÆÛßÔÕÒÇáÑÏÙÓÄ®¬ÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÍÏÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÚÕßØÎÚÕØÏÑÂÝÖÕß
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏËÔÄÉËÏËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÒÒÜÙÚËÚÕ ÖÕßÁÒÇÈË
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÁÍÏÔËÊËÑÚÄÓËÖÕÒÒÇÖÒÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÊËÔ¦ÒÒÇÐË
ØÏàÏÑ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÙÑÎÔÏÑÄ!ÖÄÚÎÓÃÇÚÕßÞ¦ØÏÙË
ÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙÚÄÞËßËÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔÂÚÇÔÚÕ
ËßÊÏ¦ÑØÏÚÕËÑËÃÔÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕß
ÛÇËÊØÇÃÜÔËËÓÌÇÚÏÑ¦ÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÞ¦ØÚÎÚÄÙÕ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝËßØÆÚËØÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÄÙÕÑÇÏÙÚÎÓ¦ÞÎÓË
ÚÕÔ±ªÍÏÇÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦Ý

Το ερώτημα
¡ËÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÊËÊÕÓÁÔÇÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÎÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÙÚ¦ÙÎ
ÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔ×Ý
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÎ²ÇØ
¬ØÏÑÕÆÖÎÚÎÔËÛÔÏÑÂÙßÔËÔÔÄÎÙÎ®ÑÇÏÚÕÔØÄÒÕÚÕßÇÔÚÃÈÇØÕß®
ÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏËÑÊÏÑËÃËÑÔÁÕßÙÚÏÝ
ÕßÒÃÕß"ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇËØ×ÚÎ-

ÓÇÖÕßÊËÔÙßàÎÚËÃÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÇÒÒ¦ÚÁÛÎÑË
ÇÔÕÏÞÚ¦ÑÇÏÙÚÕÕÒÏÚÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßß¦ÍÍËÒÕßËÔÏàÁÒÕß
ÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎ
ÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÁÊÜÙËÓÃÇÑÇÛÇØÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ®ÄÖÜÝÎÃÊÏÇßÖÕÙÚÂØÏÐË
¬ÄÔÏÙËÄÚÏÎÇßÚÄÔÕÓÎÖÕØËÃÇÚÕß
§ËÃÔÇÏÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÎ
ËÔ×ÇÔÇÌÁØÛÎÑËËÑÚËÔ×ÝÙÚÎÙÚ¦ÙÎÖÕßÛÇÁÞËÏÚÕÑÄÓÓÇÜÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÚ¦ÙÎÄÖÜÝÇÔÁÌËØË

ÚËÃÇÝ©ÑØÎÍÕØ¦ÑÕÝÙËÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßËÃÞËÚÇÞÛËÃÑÇÚ¦ÚÕß
ËÔÊËÞÄÓËÔÕßÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔËÔ×ÈÁÈÇÏÕÛËÜØËÃÚÇÏ
ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇÙÚËÒÁÞÎ
ÖÕßßÏÕÛËÚÕÆÔÇßÚÂÚÎÔ¦ÖÕÉÎ
¬ÁÒÕÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
Ï×ØÍÕÝÇÖÇÔÊØÁÕß©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß ©ÁÞËÏÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÇÔÚÃÖÇÒÕ®ÚÎËÐÏ¦
ÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎ§

Το δίλημμα

Η «καθαρή απάντηση»
της Φώφης Γεννηματά
για εθνική συνεννόηση
και για τον ρόλο της
παράταξης ως δυνατού
«αντίβαρου».
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ËÔ¦ÔÚÏÇÙËÑ¦ÛËÑÃÔÊßÔÕÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÑ¦ÛËÇÖÄÖËÏØÇ
ÖÕßÛÇÈÒ¦ÉËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓÇÒÄÚÎÚÇ® ÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÚËØÕÓË
ÛËÚÏÑÂÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂ®
ÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÚÇËÛÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÎÇÒÒÇÍÂÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÑÇÏÎËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÍÏÇ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßßÖÁÍØÇÉËÎÇÖËØÞÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÄÖÜÝÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÔÕÒÃÍÕÏÝÎÎÍËÙÃÇÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙßÔÇÃÔËÙÎÖØÕÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎÙËÑ¦ÖÕÏÇÖËÊÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÚÎÝ
¬ÕÓËÃàÕÔàÂÚÎÓÇÜÙÚÄÙÕÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÚÏÛÇÖØ¦ÐËÏÙËÇÔÚÃÛËÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÙÎÓËÏÜÛÕÆÔÕÏÇÖÄÉËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ²ÇØ¬ØÏÑÕÆÖÎÇÔÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇ
ÊËÔÇÔÕÃÍËÏÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÎÝÏÙÞßØÏàÄÓËÔÎÄÚÏÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÛÇÑØÏÛËÃ
ÇÖÄÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÎËÖÃÙÎÓÎÛÁÙÎÖÕßËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÑËÔÔÎÓÇÚ¦
ÑÇÏÙÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÔÊËÞÄÓË-

ΑΠΕ-ΜΠΕ

του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

ÔÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓË
¦ÒÒÕÑÄÓÓÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓË
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÔÇÇÖÕÚËÒËÃÈ¦ÙÎÚÎÝÚÕÞÁÊÏÕÒÒ¦ÊÇ®
ÊÎÒÇÊÂÚÕÙÞÁÊÏÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÕß §
ËÇÔ¦ÒÕÍÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÜÝ
ÖØÕÝÚÕÑØÏÚÂØÏÕÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÖØÕÈËÃÑÇÏÕ§ÃÑÕÝ
ÔÊØÕßÒ¦ÑÎÝ©ËÖÇÔËÑÒËÍËÃÝËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÁÞËÏßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏ
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÛÇÁÞËÏÔÄÎÓÇÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÐÎÓÄÔÕÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕß
ÛÇÒ¦ÈËÏÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÛÇËÃÔÇÏËÖÇØÑÁÝÍÏÇÓÎÔÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÌÚÜÞÄ
ÙßÍÍËÔÂ®ÄÖÜÝËÃÞËÇÔÇÌÁØËÏÞÇ-

ØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦©ÃÊÏÕÝËÓÓÁÙÜÝÇÒÒ¦ÑÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇÙËÇØÑËÚÁÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÚÕßÁÞËÏÛÁÙËÏÜÝÙÚÄÞÕ
ÁÔÇÊÏÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕ §ÓËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔ
ËÖÃÊÕÙÂÚÕßÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÎØÂÐÎÓËÚÕÔ
ß¦ÍÍËÒÕËÔÏàÁÒÕÁÌËØËÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÖÄÉËÏÝÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÎÚÕßËÜÔÃÊÇØÎÍÕØ¦ÑÕß
ÕÕÖÕÃÕÝÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÏÙÚÁÒËÞÕÝ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÖØ×ÎÔ
ÖØÄËÊØÕÚÕß© ÑÇÏËÐÁÌØÇÙËÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÊÏÇÌÜÔÃÇÚÕßÍÏÇ
ÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÕßÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÖÏÑØÇ-

ßÔËÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏ
Î¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÈØËÛËÃÓÖØÕÙÚ¦ÙËÁÔÇÊÃÒÎÓÓÇ
ÖÕßÛÇÙßÔÏÙÚ¦ÑÇÏÓÏÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎ¦ÙÑÎÙÎÏÙÕØØÕÖÃÇÝÚÎ
ÓÃÇÖÒËßØ¦ßÖ¦ØÞËÏÎÙÚÇÛËØÂ
ÛÁÙÎÚÕß §ÖËØÃÇßÚÄÔÕÓÎÝÖÕØËÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÌÂÍÎÓÇÖËØÃÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÖÕßÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËÚ¦ÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕÕÖÕÃÕÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ÌÛÇØËÃÖØÄÜØÇÇÔÑÒÎÛËÃÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÃÔÇÏÎÖÃËÙÎËÔÊËÞÄÓËÔÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÑÇÏÔÁÇÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÓËÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂßÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÚÕ §ËÃÔÇÏËÊ×ÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏ
ÕÏÔÄÝÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÝÑÇÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝ¶ÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÑÇÏÚÎÔ
ËÐÃÙÜÙÎÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ¶ÕÏ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÖÕß
ÎÃÊÏÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÑÒÎÛËÃÔÇ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ
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Το μυστικό Σχέδιο Β΄ για το Grexit
Το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» ρίχνει φως στις παρασκηνιακές ενέργειες των δανειστών υπό τον φόβο μιας ελληνικής χρεοκοπίας

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κωδικός Κροατία
ÖÒÁÕÔÎÛÁÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕËßØ×ÑØËÓÄÚÇÔÇÖÄÓÃÇÑÒÜÙÚÂÓÏÇ
ÓÏÑØÂÕÓ¦ÊÇÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏ
ÊÏÑÎÍÄØÜÔÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑËßÖÄ
ÇÖÄÒßÚÎÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÙßÔËÊØÏ¦ÙËÜÔÚÕßÕßÕØÄÌÕßÚÕßÑÚÏØÃÕß*OHYSLTHNULËÑËÃ
ÄÖÕßÙÚËÍ¦àÕÔÚÇÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÕßÝËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝÖÕßÍÏÇÓÂÔËÝËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÔÚÕÖËØÃÌÎÓÕÞÁÊÏÕq
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇËÌÇØÓÕàÄÚÇÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÕËÌÏÇÒÚÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÕËßØ×ÍÏÔÄÚÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
Ô×ÎÖØÕÕÖÚÏÑÂËÔÄÝ.YL_P[
ËÃÞËÓÄÒÏÝÇØÞÃÙËÏÔÇÓÖÇÃÔËÏÊËÏÒ¦
ÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕß,\YVNYV\WÚÕ
¦ÑØÜÝÇÖÄØØÎÚÕÞÁÊÏÕqßÖÂØÞË
ÂÊÎÇÖÄÚÕÄÚÇÔÎÒÒ¦ÊÇ
ËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÇÖØÄÛßØÇ
ÚÎÝÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏÓÏÇÓÏÑØÂÕÓ¦ÊÇßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ
ÚÎÝÑÇÏÚÕß§¬ËÃÞÇÔÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙËÏÓËÇÖÄÒßÚÎÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖ×ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈÍËÏÎ
Þ×ØÇÇÖÄÚÕËßØ×ØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÄÚÏÎÆÖÇØÐÎÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÇßÚÂÝÊËÔÛÇÊÏÁØØËËÕÏ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÕßÙÞËÊÃÕßÁÊÜÙÇÔ
ÙÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÕÑÜÊÏÑÄÄÔÕÓÇÔÚÇÐÎÚÎÝ ØÕÇÚÃÇÝÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ®¬ÕÎ
ØÕÇÚÃÇÊËÔÂÚÇÔÇÑÄÓÎÓÁÒÕÝ
ÚÎÝÕÖÄÚËÎÕÔÕÓÇÙÃÇÇßÚÂ
ÊËÔÛÇÑÏÔÕÆÙËßÖÕÉÃËÝ¬ÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÜÊÏÑÄÛÇÚÕÔÞØÎÙÏ-

ÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÍÏÇÔÇÑÇÔÕÔÃÙÕßÔÚÏÝ
ÓßÙÚÏÑÁÝÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝËÔ×
ËÚÏÑÁÚËÝÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇÔÚÇÐÎ
ØÕÇÚÃÇÝ®ÂÚÇÔÑÕÒÒÎÓÁÔËÝÙÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÔÚÕÙÏÁÓËÚÇÇÖÄØØÎÚÇ
ÁÍÍØÇÌÇÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÔÙÚÕßÝ
ÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝ©ÚÇÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÔÄÝ.YL_P[ÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÚÇÔÚÕÙÏÁÇßÚ¦ÑÒËÏÊ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÇÙßØÚ¦ØÏÇÒÃÍÜÔÑÇÏËÑÒËÑÚ×Ô
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ
¬ØÃÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÎÔËÖÕÓÁÔÎ
ÚÕßÖØ×ÚÕß,\YVNYV\WÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÕÇØÕßÌ¦ÑÎÝÕÚÄÚËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,\YV^VYRPUN
.YV\W¬ÄÓÇÝÃàËØÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÄÚÏÂÚÇÔ×ØÇÔÇÐËÑÒËÏÊ×ÙËÏÚÎÔ
ÉÎÒÂÐÆÒÏÔÎÔÚÕßÒ¦ÖÇÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÑÄÑÑÏÔÕÔÚÕÙÏÁÑÇÏÔÇÚÕÐËÙÑÕÔÃÙËÏÒÒ¦ËÔÚÜÓËÚÇÐÆÓÏÇÈÇÙÏÑÂÒËÖÚÕÓÁØËÏÇËÃÞËÇÒÒ¦ÐËÏ!
ØÕÇÚÃÇËÃÞËÂÊÎÍÃÔËÏÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÕÖÄÚËÁÖØËÖËÔÇÈØËÛËÃÔÁÇ
ÑÜÊÏÑÂÕÔÕÓÇÙÃÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÕÏÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÕß
ÙÞËÊÃÕßÓËÚÕÔÄÓÇÙÇÔÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÙËÒÈÇÔÃÇ!ÇÔ¦ÒßÙÎÑÇÏ
ÙÞÁÊÏÕÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝËÔÊËÞÄÓËÔÎÞØËÕÑÕÖÃÇ®
¬ÕÞÁÊÏÕqÂÚÇÔÇÖÃÙÚËßÚÇ
ÖËØÃÖÒÕÑÕÑÇÏËÐÁÚÇàËÄÒÇÚÇÖÏÛÇÔ¦ÚËÞÔÏÑ¦ÑÇÏÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÖØÕÁÑßÖÚÇÔÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÐÄÊÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄ
ÚÎÔßØÜà×ÔÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ

Το άκρως απόρρητο Σχέδιο Β΄ συνετάχθη από ομάδα αξιωματούχων της Ε.Ε. και του
ΔΝΤ το 2012 και επικαιροποιήθηκε το 2015.
ÚÕßËÍÍØ¦ÌÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÙË
ÖËØÃÖÕßÎÓÁØËÝÓËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÁÚÕÏÓÕÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕß¡ËÚÎÔÁÔÊËÏÐÎ
ßÙÚÎØ¦ÇÖÄØØÎÚÕ®ÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÙËÓÏÇàÕÌËØÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÎÞ×ØÇ©ÏÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÝÚÁÚÕÏÕßÙËÔÇØÃÕßËÃÔÇÏÇÑØÇÃËÝÑÇÏ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÈ¦ÒÕßÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙË
ÁÔÇÚÇÞÆÓÕÔÕÖ¦ÚÏÖØÕÝÚÎÔÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎÑÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ,ÔÜÙÎ ¦ÛË
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÊØ¦ÙÎÖØÁÖËÏÔÇÒÎÌÛËÃÍÏÇÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÇßÚÄÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÔÇÓÎÔËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃ
ÚÕÖÒ¦ÔÕÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ®ÇÔÁÌËØËÙÚÎÔÖØ×ÚÎÙËÒÃÊÇÓËIVSK
ÍØÇÓÓÇÚÕÙËÏØ¦

Το βιβλίο ³ ÜÓiØÑ¨K{³{³i~Ñ{{~³¨{ÑØÛÉÙ¨ËÈt 
0ÉÜÉÈ³ÑËÑÜÌ×ÑuV~È~Ü×¨ÉË
³iÛÉÈ³Ó¨Ñ¬¯®ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ
EPA / OLIVIER HOSLET

Εκατόν πενήντα ËÖÚ¦ÙËÒÃÊËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÖÏÕÑÇÒ¦ÌßÒÇÍÓÁÔÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ,ÃÔÇÏÚÕ
ÙÞÁÊÏÕÚÜÔÊÇÔËÏÙÚ×ÔÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÁÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕÖ×ÝÛÇÍÏÔÄÚÇÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÙËÓÃÇÁÐÕÊÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÇÖÄÚÕËßØ×¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÍÔÜÙÚ¦¬Ç
ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ËÒËßÚÇÃÇ¡ÖÒÄÌÇ®
ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÒÁÔÎÝÇØÈÏÚÙÏ×ÚÎÑÇÏÏÑÚÜØÃÇÝËÔÊØÏÔÕÆ
ÌÁØÔÕßÔÙÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÇÒßÚÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÝ
.YL_P[¬ÏÛÇÍÏÔÄÚÇÔÙËÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÙßÔÚ¦ÐËÏÝÖ×ÝÛÇÚßÖÜÔÄÚÇÔ
ÚÕÔÁÕÔÄÓÏÙÓÇÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÛÇ
ÂÚÇÔÎÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕß
ÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÎÞ×ØÇ"
Στις αρχές ÕßÔÃÕßÚÕßÑÇÏËÔ×

Στις ¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸ÆlV³iÉÐÓi³È¨³È º¦n¦º³ËÈÐÐÉ³ÉËTÉÑ¨È×Ò~iØ³i×³ÐÉ
³ÌÜ×o~Ño~.Ì{ÐÜÉV³Ì³ÉÉ{~É×ÑÜÊØ³È º¦À¦}xn¦ºV0ÌÐÑØËÇÉ¨VÑ×Ò{ÉÌ³{Ê³Ñ¨ÑÑÂÉ~ÜÉ{ÙÉ{³iiÜÊÂÖÜ{i³ÈÜÒÑ³o¨Ñ×ÉË³ÈVÑKoÒÜÉ{³Ù{~Ì³È~Ì~~{³{Ó~Ñ{Ñ³ÂÉ~ËÉ{
¬ÇÊÁÑÇÓÁÒÎÚÎÝ©Ó¦ÊÇÝq
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔ ÙßÔÕÒÏÑ¦ ÓÄÔÕ
ÚØËÏÝÌÕØÁÝ!¡ÃÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÁÊØÇ
ÚÎÝ ¬ÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÑÇÏÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÕÑÚÃØÏÕ
*OHYSLTHNULÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÑÇÏÚÕÔÕÆÔÏÕ ÇÛ×ÝÊËÔ
ÁÖØËÖËÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÃÞÔÕÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝ
ÙÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÇßÚÁÝÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÇÔÚÂÒÒÇÙÙÇÔÚÇÁÍÍØÇÌ¦
ÚÕßÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙËÞÇØÚÃ
©ÏÙËÒÃÊËÝÚÕßÞÜØÃàÕÔÚÇÔ
ÙËÚÁÙÙËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ¬ÕÖØ×ÚÕ
ËÃÞËÚÃÚÒÕ(ÓËÙËÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÓÎÖÒÎØÜÓÂÝ®ÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇàËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇËÐËÒÏÙÙÄÚÇÔÎÞØËÕÑÕÖÃÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÛÇËÃÞËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕÖ×ÝÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÙË
ÁÐÕÊÕÇÖÄÚÕËßØ×¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÂÚÇÔÄÚÏÊËÔßÖÂØÞËÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÁÐÕÊÕÓÏÇÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÞÜØÃÝÚÇßÚÄÞØÕÔÎÁÐÕÊÕÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÌÕÆÊÏ¦ÈÇÙÇÔÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÕÏ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÕßÙÞËÊÃÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÄÚÏÚÕ¦ØÛØÕÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÖØÕÙÁÌËØË
ËÖÇØÑÂËßËÒÏÐÃÇÑÇÏÂÚÇÔÇØÑËÚ¦
ÇÄØÏÙÚÕ×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÝËÐÁÒÏÐÎ
¬ÕÊËÆÚËØÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÓËÚÃÚÒÕ
ÏÇÞËÃØÏÙÎËÐÄÊÕß®ËÖÏÑËÔÚØÜÔÄÚÇÔÙÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÎ
ßØÜà×ÔÎÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇÊÏÇÞËÏ-

ØÃàÕÔÚÇÔÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÝ.YL_P[
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÕßÝÎÁÑÛËÙÎÚÎÝßÖÄÒÕÏÖÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÙËÚÄÚËÙÚÇÊÏÙËßØ×ßÚÄÚÕÖÕÙÄÂÚÇÔÚÕÞØÁÕÝÖÕßÛÇ
ËÃÞËÇÑÄÓÇÔÇÐËÖÒÎØ×ÙËÏÎÒÒ¦-

«Αν και το άμεσο κόστος
ενός Grexit θα ήταν πολύ
σημαντικό, το κόστος
μετάδοσης της κρίσης
θα είναι διαχειρίσιμο»,
ανέφερε η έκθεση.
ÊÇÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ¬ÇÓËÃÕ²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏ
ÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÖÃÔÇÑÇÖÕßÙßÔÄÊËßËÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÇßÚÄ
ßÖÕÒÕÍÏàÄÚÇÔÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÎÁÑÛËÙÎ
ÚÜÔÓËÒ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊÎÒÇÊÂÖÄÙÕÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝËÃÞËÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂÚÎÝ
Ñ¦ÛËÞ×ØÇÑÇÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÎÒÒ¦ÊÇÞØËÕÑVÖÕÆÙËÛÇÇÊßÔÇÚÕÆÙËÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÚÇÒÃÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ.YL_P[
ÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÇÔËØÞÄÚÇÔÙËÊÏÙ
ÃÙÕÓËÚÕ ÚÕßÚÎÝÏÇÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÚÕÖÕÙÄÂÚÇÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÑÇÏÇÔËØ-

Πώς βγαίνεις από το ευρώ;

Πώς τυπώνεις νέο νόμισμα;

Το Σχέδιο qËÐÁÚÇàËÚÏÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÇÔÎÒÒ¦ÊÇÞØËÕÑÕÖÕÆÙËÖØÕÝ
ÁÙÚÜÑÇÏÁÔÇÔÖÏÙÚÜÚÂÚÎÝÄÖÜÝÎ
 ¬ßÚÄÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇ
ËÃÞËÓÄÔÕÓÃÇËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÝÇÁÖØËÖËÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÙËÔÁÕÔÄÓÏÙÓÇÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕËßØ×ßÚÄÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÊËÔÛÇ
ÇÖÇÏÚÕÆÙË¦ÓËÙÎËÑÚÆÖÜÙÎÔÁÕß
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
¬ÇÖØÇÑÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÓÁÙÇ
ÙËÒÃÍËÝ×ØËÝÑÇÛ×ÝÎ¬ÚÊËÔÛÇ
ÞØËÏÇàÄÚÇÔÔÇÑ¦ÔËÏÚÃÖÕÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÇÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑ¦ÚÎÝÙßÙÚÂÓÇÚÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÇËßØ×ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÕßÝÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÕÔÁÕÔÄÓÏÙÓÇÓËÚÇÚØÕÖÂ
ÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÔÄÚÇÔÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ
×ØËÝÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝØÏÔÄÓÜÝÇØÞÃÙËÏÑÇÔÇßÚÂ
ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÎÒÒ¦ÊÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÔÕÓÕÛËÙÃÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÇËßØ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÔÁÕËÒÒÎÔÏÑÄÔÄÓÕÙËÔÁÇÊØÇÞÓÂ®ÇÔÁÌËØËÚÕÁÍÍØÇÌÕßÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔßÖÕÍØÇÌËÃÈ¦ÙËÏ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕßÛÇ¦ÒÒÇàÇÔÑÇÚËßÛËÃÇÔËÔ×ÕÏÊÎÓÄÙÏÕÏ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÑÇÏÕÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÛÇ
ÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕ
ÔÁÕÔÄÓÏÙÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÌÄØÕÏÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÎ
ÔÁÇÊØÇÞÓÂ®ÖÕßÛÇÍÏÔÄÚÇÔÑÇÏ
ÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÔÄÓÏÓÕÔÄÓÏÙÓÇÚÎÝ

Ενώ ÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÙË
ÔÁÕÔÄÓÏÙÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÓÈËÃÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ×ØËÝÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÔÁÕÞÇØÚÕÔÄÓÏÙÓÇÛÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÎ¬ÏÝÊÆÕÖØ×ÚËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÕ.YL_P[ÊËÔ
ÛÇßÖÂØÞÇÔÊÏÇÛÁÙÏÓÇÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÑ¦ÛËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÏÚØÇÖËàÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÛÇ
ËÃÞËÖÇÍ×ÙËÏ®ÖÄÚÎÊËÆÚËØÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÁÜÝÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ
Î¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÛÇËÐÁÊÏÊË
ËÖÏÚÇÍÁÝÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÍÏÇÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ¬ÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÏÑÂÇÒÒÇÍÂÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ¬ÁÒÕÝÎÑÇÔÕÔÏÑÂ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÎÝÔÁÇÝÊØÇÞÓÂÝ®
ÛÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÂÓÄÔÕÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÓÂÔËÝ
ÁÑÊÕÙÎÖØÕÙÜØÏÔ×ÔÞÇØÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÖÕÒÒ¦
ÚËÞÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¡ÏÇÏÊÁÇÖÕß
ÙÑÁÌÚÎÑÇÔÚÇÓÁÒÎÚÕßÞËÊÃÕß
qÂÚÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇËßØ×ÇÌÕÆ
ÄÓÜÝÖØ×ÚÇÚÕßÝ¦ÒÒÇàÇÔÓÕØÌÂ
ÔÇÝÚØÄÖÕÝÂÚÇÔÔÇÚØßÖÎÛÕÆÔ
ÑÇÏÔÇÕÔÕÓÇÙÚÕÆÔÔÁÇËßØ×®
ÒÒ¦ÚÇ¬¡ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÚÇÊËÞÛÕÆÔÒÄÍÜÚÎÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÚÕßÝßÌÂÝ¡ÏÇ¦ÒÒÎ
ÏÊÁÇÂÚÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇ
ßÖ¦ØÞÕÔÚÇÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÇÌÕÆ
ÙÌØÇÍÏÙÚÕÆÔÍÏÇÔÇÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÇÖÄÚÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ËßØ×ÒÒ¦ÕÆÚË
ÇßÚÂÎÒÆÙÎËÐÇÙÌ¦ÒÏàËÄÚÏÚÇ¬¡
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊÏÇÑØÃÔÕßÔÚÎ

Þ×ØÇÝÔÁÇÊØÇÞÓÂ®¶ÇÔÁÚÙÏ
ÑÇÚÁÒÎÍËÔÇÕÔÕÓÇÙÚËÃ¶ÛÇßÖÕÚÏÓÕÆÔÚÇÔÇÓÁÙÜÝÁÔÇÔÚÏÚÕßËßØ×ÓËÚÏÝÖØ×ÚËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÚÎÔ
ßÖÕÚÃÓÎÙÎÇßÚÂÙÚÕ ÁØÇ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßÛÇËÃÞËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÍÏÇÚÏÝ
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÛÇËÃÞËÑÇÏÚËØ¦ÙÚÏËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÙËËßØ×¡ÏÇßÖÕÚÃÓÎÙÎ 
ÁÔÇÔÚÏÚÕßËßØ×ÛÇÊÏÖÒÇÙÃÇàË
ÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÚÕÞØÁÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÕÔÕÆÔÏÕÚÕßÚÕÞØÁÕÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÂÊÎÙÚÕÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÄ
 ÚÕß¡ËÚÎÔßÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÚÕßÔÁÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÛÇÊÏÖÒÇÙÏÇàÄÚÇÔÇßÚÄÓÇÚÇ
ÙÚÕ ÚÕßÑÇÏÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÛÇÁÌÚÇÔËÚÕÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄ
 ÄÞÏÓÄÔÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖÕÚÃÓÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÑÇÚÁØØËË
ÇÖÄÒßÚÎËÏØÜÔËÃÇÂÚÇÔÖÜÝ
ÙËÄÒÇÚÇÖÏÛÇÔ¦ÙËÔ¦ØÏÇ.YL_P[
ÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÖÇØÁÓËÔËÃÊÏÕ!©ÚÏ
ÑÏÇÔÍÏÔÄÚÇÔÎÒÒ¦ÊÇÛÇÞØËÏÇàÄÚÇÔÇÓÁÙÜÝÁÔÇÔÁÕÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÍÏÇÔÇÙÚÇÛËÃÐÇÔ¦ÙÚÇÖÄÊÏÇÚÎÝ
©ÖÜÝÑÇÏÔÇÚÕÁÈÒËÖËÝÙÚÕÈ¦ÛÕÝßÖÂØÞËÖ¦ÔÚÇÁÔÇÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÙÜÝÄÞÏÇÓÁÙÜÝËÖËÏÊÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÇÔÚÏÙÚËÑÄÚÇÔÇÒÒ¦ÖÕÒÆ
ÙÆÔÚÕÓÇÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÇàËÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇB¬ÕÓÔÎÓÄÔÏÕDÂÚÇÔÕ
ÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃ
ÚÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÔÇËÒËÍÞÛËÃÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ®

ÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆËÔÄÝÔÁÕßÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÑÇÏËÔÄÝÖÇÒÏÕÆÇÌÕÆ
ÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕßÝ
ÛÇÖÇØÁÓËÔÇÔÚÇÃÊÏÇÑÚÄÝÚÕß
ÄÚÏÊËÔÛÇÂÚÇÔÖØÇÑÚÏÑ¦ËÌÏÑÚÄ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÞÁÊÏÇÍÏÇÊÏÇÚØÂÙËÏÝ
ÂËÑÚßÖ×ÙËÏÝÛÇÙÂÓÇÏÔÇÔÓÏÇKL

Η κυκλοφορία της
«νέας δραχμής» θα ήταν
δυνατή μόνο έπειτα από
τουλάχιστον 8-9 μήνες.
MHJ[VßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÕßËßØ×
ÏÊÏÑ¦ÎÕÓ¦ÊÇÚÎÝ ¬ÇÔÎÙßÞÕÆÙËÑÇÏÍÏÇÑ¦ÚÏÇÑÄÓÇ!¬ÏÛÇ
ÙßÔÁÈÇÏÔËÇÔÎÒÒ¦ÊÇÇÖÕÌ¦ÙÏàË
ÓÕÔÕÓËØ×ÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÇ
ÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÕßÔÕÓÏÙÓÇÚÕÑÕÖËÃÕß
ÚÎÝÑÇÏÔÇËÑÚßÖ×ÙËÏËßØ×"©ÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝ©Ó¦ÊÇÝqÛËÜØÕÆÙÇÔÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÃÛÇÔÕ
ÓÏÇÝÑÇÏÛÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÖÇØÇÞ¦ØÇÐÎÑÇÏÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙËÖÕÏÔÏÑÄ
ÇÊÃÑÎÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂØÂÐÎÖÕßÛÇ
ÖØÕÑÇÒÕÆÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÛÇÂÚÇÔÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÖÕßÛÇÇÖÕÓÄÔÜÔËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÛÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÏÛÇÂÛËÒËÔÇ
ÚÎÈÕÎÛÂÙËÏÙËÓÏÇÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÎ
ÖËØÃÕÊÕÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÁÈÇÏÔËÙËÇßÚÄÚÕÇÑØÇÃÕÈÂÓÇÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßËßØ×ÛÇÂÚÇÔÇÙÂÓÇÔÚËÝ
ÑÇÚÁÒÎÍÇÔÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎ ¬ËÃÞË

ÞÄÚÇÔÙË ÊÏÙÃÙÕÓËÚÕ 
ÚÕßÚÎÝÒÒ¦ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÁÑÛËÙÎÜÝÖØÕÝÚÕÚÎÝÚÎÔËÃÞËÎÒÕÈËÔÃÇÓËÊÏÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÙÇÔÓËÚÕ ÚÕß
ÚÎÝÓÏÑØÂÝÞ×ØÇÝ
ÔÑÇÏÚÕ¦ÓËÙÕÑÄÙÚÕÝËÔÄÝ
.YL_P[ÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÎÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÕ®ÇÔÁÌËØË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÎÁÑÛËÙÎßÚÂ
ÎÇÔ¦ÒßÙÎÑÇÚÁØØÏÖÚËÓËÚÕÔÖÏÕ
ÇÖÚÄÚØÄÖÕÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎ
ÕÖÕÃÇßÖÕÙÚÂØÏàËÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝ
ËÔÄÝ.YL_P[ÛÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÖÕßÕÏÖÏÙÚÜÚÁÝÙÚÕÚÁÒÕÝÛÇ
ÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÔÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÚÇÇÏÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
¬ÕÚØÃÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕËÃÞËÚÃÚÒÕ
ÞÁÊÏÕÊØ¦ÙÎÝ®ÑÇÏËÐÁÚÇàËÚÕ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÎ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÞØËÕÑÕÖÂÙËÏÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕËØ×ÚÎÓÇ
ÇßÚÄÂÚÇÔÙÇÌÂÝ!/ÚÇÔÙÞËÊÄÔ
ÇÊÆÔÇÚÕ
¬ÕÚÁÚÇØÚÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕËÃÞËÚÃÚÒÕËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏÁÒËÍÞÕÏÑËÌÇÒÇÃÕß®ÖÇØÏÛÓÕÆÙËÚÇÓÁÚØÇÖÕßÁÖØËÖËÔÇ
ÒÎÌÛÕÆÔÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÁÙÚÜ
ÑÇÏÁÔÇßÖÕÚßÖ×ÊËÝÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÏÔÎÌßÍÂ
ÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÑÇÏÕÇÖÄÒßÚÕÝÖÇÔÏÑÄÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÕÊÎÍÕÆÙÇÔÚÎ
Þ×ØÇÙËÖÒÂØÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎ

Ö¦ØËÏÚÇÓÁÚØÇÚÎÝÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÚÇËßØ×ÖÕßËÃÞÇÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÊËÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÏÊÏÑÂÕÓ¦ÊÇËÖÏÚÂØÎÙÎÝÛÇÖÂÍÇÏÔËÙÚÎÞ×ØÇÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔËÏÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÉÃÇÙÚÇ
ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÄÖÕßÇßÚ¦ÚÇËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚÇËßØ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎ®¬ÕÊËÆÚËØÕÈÂÓÇÛÇ
ÂÚÇÔÎÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÝÊÏÇÖÃÙÚËßÙÎÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ ¬Î
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËßØ×
¬ØÃÚÕÈÂÓÇÛÇÂÚÇÔÄÚÏÎ ¬
ÛÇÇÖÇÍÄØËßËÙËÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÔÇ
ÙÚÁÒÔÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇßÒÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËßØ×¬ÁÚÇØÚÕÈÂÓÇÛÇÂÚÇÔÇßÚÂÎ
ËÏÊÏÑÂÕÓ¦ÊÇÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÑÇÏÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÚÇßÒÏÑ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÞÇØÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÞÇØÚÃÓËÒ¦ÔÏ
ÖÒ¦ÑËÝÑÇÏÌÏÒÓÛÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÔÇÓÁÙÜÝ®ËÔ×ÚÇËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚÇËßØ×ÛÇËÖÁÙÚØËÌÇÔÙÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÄÚÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇØÔÎÛËÃÚÎÔ
ÖØÄÙÈÇÙÎBÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÎÝ ¬DÂ
ÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÖËØÏÙÙËßÕÆÓËÔÇ
ËßØ×ÍÏÇÖÒÎØÜÓÁÝÓÄÔÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÛÇÂÚÇÔÎÁÔÇØÐÎÔÕÓÏÑ×ÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ®ÁÒËÍË
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Ανθρωπιστική
βοήθεια
Καθώς η ÓßÙÚÏÑÂ ÕÓ¦ÊÇ ÚÕß
ÞËÊÃÕßqÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇ
ÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙËÏÄÒËÝÚÏÝÔÕÓÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÚËÞÔÏÑÁÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÁÝÚÕßÓÏÇËÔÚËÒ×Ý
ÐËÞÜØÏÙÚÂÕÓ¦ÊÇßÖÄÚÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÊÕÆÒËßËÖ¦ÔÜÙË
ÁÔÇ¦ÒÒÕÑØÃÙÏÓÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß!
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¬ÕÓËÚ¦ÁÐÏÞØÄÔÏÇ
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ËÃÞËÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÑÇÏÎ
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ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝ
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ÙÞËÊÄÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÇÑØÃÈËÏÇ
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ÇÔÂÓÖÕØÕÔÇÑÇÒÆÉËÏÈÇÙÏÑÁÝ
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ÖÕßÎßØ×ÖÎÊËÔÛÇËÃÞËÐÇÔÇÊËÃÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕ
 ¦ÛØÏÔ§ÚÁÏÍËÔÏÑÂÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÇÔÁÛËÙËÙËÓÏÇÕÓ¦ÊÇ
ÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝ
ÕÂÛËÏÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎËÔÄÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÙÞËÊÃÕßÊØ¦ÙÎÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÇÑØÇÃÇ
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ÁÔÇÊÃÞÚßÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÑ¦ÒßÖÚËÚÎÔÚØÕÌÂÚÏÝÏÇÚØÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ
ÁÔÊßÙÂÚÕßÝÇÁÖØËÖËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÛÇ
ÙßÔÁÞÏàÇÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÕÓÇÒ¦ÑÇÏÊËÔÛÇßÖÂØÞÇÔÓËÍ¦ÒËÝ
ËÒÒËÃÉËÏÝÙËÌ¦ØÓÇÑÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÑÇÆÙÏÓÇ
ÑÄÓÇ ÑÇÏ ÇÔ Î  ÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÚÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔØßÛÓÃÙËÏÝÍÏÇÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÝ
ÑÇÏËÍÍßÂÙËÏÝÄÚÏÄÙÕÏËÃÞÇÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÚÇ
ÖØÕÓÎÛËßÚÕÆÔÖËÏÊÂÓÁÞØÏ
ÚÄÚËÊËÔßÖÂØÞËÑÇÔÁÔÇÙÞÁÊÏÕÍÏÇÖÇØÕÞÂÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙËÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝ
ÚÎÝÁÖØËÖËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔÓÏÇÌÄØÓÕßÒÇÍÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÇßÚ¦ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇßÍÞØÄÔÜÝ
ÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÕÏ¡ ©ÛÇ
ÁÖÇÏàÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÕ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÄÚÏÎÈÕÂÛËÏÇÛÇÊÏÔÄÚÇÔÙËÇßÚÕÆÝÖÕß
ÚÎÔËÃÞÇÔÇÔ¦ÍÑÎØÂÍÕØÇÕÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÕßÓËÒËÚÕÆÙÇÔ
ÚÕÛÁÓÇÈØÂÑÇÔÄÚÏÓËÓÏÇÓÏÑØÂÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÎÒÒ¦ÊÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙË
ÞØÂÓÇÚÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÇ
ÊÏÇØÛØÜÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÑÇÏÙÚÕ
ÚÇÓËÃÕËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÝ
©ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÖÕßÛÇËÖÁÚØËÖËÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØ×ÚÎÖÇØÕÞÂ
ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÈØÁÛÎÑËÑÇÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ!Ï»ÇßÚÄ
ËÐ¦ÒÒÕßÊËÔËÔÙÜÓÇÚ×ÛÎÑË
ÑÇÏÙÚÕÞÁÊÏÕq
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Εκθεση... ιδεών για την Αλβανία
Γιατί οι Βρυξέλλες «κλείνουν τα μάτια» και ζητούν να λάβει άμεσα ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Αντιδράσεις
και διλήμματα

REUTERS / FLORION GOGA
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¡ÕÍÑËØÃÔÏÔÇËÑÛËÏ¦àËÏÚÎÔÖØÄÕÊÕ
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;ÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÄÓÜÝÐÁØÕßÔÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÖØÄÚËÏÔÇÔÓËÚÎÔ
ÁÑÛËÙÂÚÕßÝÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÔÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÚÎÔÁÔÇØÐÎ
¦ÓËÙÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÁÔÚÇÐÎÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÙÚÎÔÙË
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ª¦ÓÇÓËÚÕËÓÖÄØÏÕÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô"
ÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖÕß
ÍÔÜØÃàËÏÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝËÔÚÇÐÏÇÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝßÚÏÑÂÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÑÇÏÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÁÛËÙËÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜËØ×ÚÎÓÇ
Î ®ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ
©ÖÜÝÓÇÝËÃÖËÎÚÇÒÃÇÂÚÇÔËÑËÃÔÎ ÖÕß ÖÃËÙË ÚÎ ¡ÕÍÑËØÃÔÏ ÔÇ
ÜØÇÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÒÈÇÔÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÕßÙÃÇËÖÁÈÇÒËÚÎÛËÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎØÃàËÏÛËÜØ×ÔÚÇÝÚÎÏÙÚÕØÏÑ¦ÜÝ
ÚÕÖØÕÍËÌÆØÜÓÇÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝ
ÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÎÝÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ
ÛÂÔÇÖ¦ÒÏÁÑÇÔËÚÕÃÊÏÕÓËÚÎ
ÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÇÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÑÕÖÃÜÔßÖÂØÞËÕÓÕÛßÓÃÇËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÝÍÏÇÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÄØÇÔ¦ËÌ
©Ï ÏÚÇÒÏÑÁÝ ÖÏÁÙËÏÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ÒÈÇÔÃÇÊËÔÛÇÂÚÇÔÃÙÜÝÇØÑËÚÁÝ
Ë¦ÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÊËÔËÃÞÇÔÓÏÇ
¦ÒÒÎËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄ
ÇßÚÂÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÕßÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÝÊÁÑÚËÝÓËÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÓÕÒÄÚÕÌÐßÒÕÊÇØÓÕÆÝÑÇÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÁÒËÍÞÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
àÜÂÝÇÖÄÚÕËÓÖÄØÏÕÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÏÇÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÕÔÚÏª¦ÓÇÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÈÇÛÏÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÒÄÍÕßÝÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏ»ÇßÚÁÝÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÛÃÍÕßÔÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÖÕÒÒ×Ô®

Eδώ ~Ñ{ÐÊÉØT{Ü{ÒÙÉØÜË³ÉØÙ{ÑÙiÜÈ³Ñ0Ë¨ÑÑVT¨É³ÑØ³i~ÈKÓ¨ii,ÒÐÑTÓÉ{ØÐÉÉÐÌ¨ÈØÑ¨~³{~~Ñ{Çi³³ÑØ³iÑ¨ÑË³iÊ³iØ

Το πολιτικό
σύστημα της χώρας
αλληλοκατηγορείται για
διαφθορά και σχέσεις με
εμπόρους ναρκωτικών,
ο λαός διαδηλώνει
απηυδισμένος, η
βεντέτα Ράμα - Μέτα
κλιμακώνεται.
©ÃÊÏÕÝÕª¦ÓÇÛËÜØËÃÚÇÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÜÝÁÔÇÝËßØÜÖÇáÙÚÂÝÎÍÁÚÎÝÕÏÒÈÇÔÕÃËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝ
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ËÓÖÄØÏÕÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÎÔßÉÎÒÂ
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ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÏÕÔÃàËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÔËÞËÃÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÑÇÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÖËØÃÊËÙÓ×ÔÚÎÝÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÕËÓÖÄØÏÕÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÔÄÓÏÕ®ÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝ¶
ÚÕÙÆÔÕÒÕÙÞËÊÄÔÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÂÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖÕÌÁØËÏÇÖÄÇßÚÂ¶ÇÒÒ¦ÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÜÔÇËÚ×Ô®ËÃÔÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÚÇßÚÏÙÓÁÔÎÓËÚÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÍÆØÜÇÖÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÁÔÇÓÄÔÏÓÕÖËÊÃÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝ
©ÚÇÔÚÎÔÒÈÇÔÃÇÑßÈËØÔÕÆÙËÕ
ÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÝÇÒÃ¡ÖËØÃÙÇÊËÞÄÚÇÔÚÇÊÎÒÎÚÎØÏ×ÊÎÈÁÒÎÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÔÚÏªÇÓÇÄÚÏÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÑÇÏÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎ
ÏÔÊÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÕß
ÏÊÃÕßÑÇÏÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÖØÕ-

È¦ÒÒÕÔÚÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÞÜØÏÕÆÇàÇØ¦ÚÏÙÚÕÔ§ÄÚÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÚÕÖØÕÖÆØÍÏÕÚÕß
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝ®ÚÜÔÌßÚËÏ×ÔÑ¦ÔÔÇÈÎÝ
¡ËÚÎÔÁÒËßÙÎÚÜÔÙÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕª¦ÓÇÙËÓÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÙÚßÔÕÓÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÑÇÚÁÙÚØËÉËÚÏÝÊËÐÏÁÝ®ÌßÚËÃËÝ
ÙÚÕÇàÇØ¦ÚÏÇÒÒ¦ÙÆÔÚÕÓÇÎ
Þ×ØÇÖÒÎÓÓÆØÏÙËÓËÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÁÝ®ÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÖÕßÐËÌÆÚØÜÔÇÔÓÁÞØÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÞÜØÏÄÚÕß
ÇÒÈÇÔÏÑÕÆÕØØ¦ÚÇÔÎÙËÏØ¦
ÚÎÝÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÔÇÇÔÁÈËÏÙÚÇÑËØÇÓÃÊÏÇ®ÍÏÇÔÇ
Ö¦ØËÏËÑÊÃÑÎÙÎÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝ
ÇÔÕÏÞÚ¦ÚÕÔª¦ÓÇÜÝÇØÞÏÔÕÔÄÚÕß
ÔÇØÑËÓÖÕØÃÕß

Οι αποκαλύψεις
ÙÆÍÑØÕßÙÎÁÌÚÇÙËÙÚÕÇÖÄÍËÏÄÚÎÝÄÚÇÔÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÞØÄÔÕßÊÏÁØØËßÙÇÔÙÚÕÔØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄ¢ÜÔÂÚÎÝÓËØÏÑÂÝ®
¶ÑÇÏÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
¡ÖÏÒÔÚ®¶ÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÎÓÁÔËÝ
ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝËÏÙÇÍÍËÒÃÇÝ
ÈÇØÁÜÔÇÊÏÑÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔ¬ÏØ¦ÔÜÔ
ÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÎÍËÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÕßÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÇÑÕÆÍÕÔÚÇÔÔÇ
ÙßàÎÚÕÆÔÓËÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕßÝÓËÍÇÒËÓÖÄØÕßÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÔÇÚÕßÝ
àÎÚÕÆÔÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÉÂÌÜÔÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÕßª¦ÓÇÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
©ª¦ÓÇÑÁØÊÏÙËÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝËÑËÃÔËÝÇÒÒ¦ÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÄÚÏÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÙÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÇÖÄ
ÚÕßÝËÓÖÄØÕßÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏ

ÇÖÕÞ×ØÎÙË ÇØÔÕÆÓËÔÎ ÔÇ ÔÕÓÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ ÚÕ ÔÇØÑÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ®ÄÖÜÝÚÕÇÖÕÑÇÒËÃÑÇÏ
ÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇ
ÚÃÓÏÜÔËÑÒÕÍ×Ô®ßÖÄÚÎÔËÖÃÈÒËÉÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ÑÚÕÚËÎÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÏÔËÃÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦ÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝ
ÄÐßÔÙÎÝÓËËÖËÏÙÕÊÏÇÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÇ¬ÃØÇÔÇÇÖËÏÒÁÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÄÚÏÛÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔÍÏÇÚÎÔÂÕßÔÃÕß
ÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÇÔËÒÁÎÚÎ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÑÕØßÌÇÃÜÔÖÄÒÜÔËÐÕßÙÃÇÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÇØÇÒßÙÃÇÚÜÔÛËÙÓ×Ô
ÑÇÏ ÊÏÞÇÙÓÄ ÚÎÝ ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
©ª¦ÓÇÁÞÕÔÚÇÝÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ßØÜÖÇÃÜÔÑÇÏÓËØÏÑÇÔ×ÔÇØÔËÃÚÇÏÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏ
ÕÏÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÍÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇÖËÏÒËÃ
ÄÚÏÛÇÚÏÝËÓÖÕÊÃÙËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÙËÇßÚÄÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÑÒÃÓÇÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÊÏÁÐÕÊÕÝ×ÙÚËÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
©ÏÙßÔÛÂÑËÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÖØÕÙÕÓÕÏ¦àÕßÔÓËËÑËÃÔËÝÚÕß 
ÄÚÇÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÁÞÕÔÚÇÝÞ¦ÙËÏÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÙÚÏÝÖÇØÇÚØ¦ÖËàËÝÚÕß¡ÖËØÃÙÇÖÂØÇÔÚÇÄÖÒÇ
ÑÇÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÚÁØØËßÙËÇÒÒ¦
ÎÇÒÈÇÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÇÖØÄÈÒËÖÚÎÒÒ¦ÊÇÖÕßÁÞËÏ
ÊÆÙÑÕÒËÝËÓÖËÏØÃËÝÇÖÄÚÏÝÇÒÈÇÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÖØÄÙÌßÍËÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÄÖÒÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÇÖÄÓÇÑØÏ¦ÑÇÏÓËÖØÕÙÕÞÂ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ

Εκτός ÑÌ³i'É³É¨Ë~Ñ
o~É¨Ë{V~Ñ{ ³ÌÑÜ³
0È~¨É{ÙËiÉ
ØVÐÜÌ³{iÉ{ioi³{~ÊÓ~ÚÉi³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØo{Ñ³i
åÜKÑËÑ~Ñ{³iÌ¨É{Ñ
Ñ~ÉÙËÑÉËÑ{ÚÉ³{~ÊV
t~ÑÐËÑÑÌ×ÑiÙÉÚÑ
Üi×ÚÉËÐÓÑ³{ØÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØ³iÖÙ³ioÉ³VÉÉ{ÙÊ¨{ÐÓÑ~¨Ò³iwÐÓÜi
¨KÒÜÜÈÉÐÌÙ{Ñu
ÏØo³ÌV³Ñ~¨Ò³iwÐÓÜiÈÙ{Ñ×Ö×ÑÉ¨ÒÉËÑ{iÑÜÜËÑ~Ñ{
i$ÜÜÑÙËÑVÌÐØË
ÑÌÑÈ³ÓØ³{TËÇ³Ñ{~Ñ{
ÒÜÜÉØT¨ÉØVÈÉ{Ù{~Ò
o{Ñ³iåÜKÑËÑÙÉÚÓÜÈÖ³ÉÑÑ~ÖÈ
Ì³{Ð¨ÉËÑÜi{ÒÉ{
³tÉÈ¨ÑÍ~ÌË³{uVÐÉ
ÌÑKÜÓÈÑoË³Ñ{
³Ñ0Ë¨ÑÑ~Ñ{~È¨ËØÐÉ
³iÉ{~ÌÑÐ{ÑT¨ÑØw
tTÑ{KÜÑuVÈÙ{~ÑËØÊÑÙË~Ø~È¨{Ñ¨TÉË³iÉÈ¨ÑÍ~Ê~{Ê
oÐi$ËÙ{ØÑÂ{ÐÑ³ÖTØÉËÉ³ituÌ³{
³ È¨ÑÍ~Ì.ÈÐKÖÜ{³ÈÈËÈÚÑK¨ÉÚÉËÉ{Ù{ÜiÐÐÒ³
ÑT¨ioÊÉ{iÐÉ¨ÐiËÑÓÑ¨ÂiØÉ³ÑÂ{Ñ~
Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³i
Ì¨É{ÑÑ~ÉÙËÑV³É
Ñ³iÉ{K¨ÑKÉÖÉ{Ó³{
o{Ñ³iÈÐ×ËÑ³(¨ÉV~Ñ{ÑÑ×ÊÉ{o{Ñ
Ñ¨oÌ³É¨Ñ³iåÜKÑËÑ«å
³~ÒÉ{V³Ì³É{åÜKÑË
ÉËÑ{KÓKÑ{Ì³{ÚÑÙ{ÑÐÑ¨³È¨iÚÖVÙÉÙÐÓÈ
Ì³{iÉ{ioi³{~ÊÓ~ÚÉi
³iØÐ{{ÌÉËÑ{~Ñ{o{Ñ
ÑÈ³ÖØÚÉ³{~Ê ÒÒÜ{
Ñ×ÊÉ{ÓÂ~Ñ{³{ØÙÖV
ÐÉ¨³{~ÊÑÉÑÉÂÉ³ÒÉ{³ÑË³iÐÑÉKÒÚØT¨ÌÈV³Ì³ÉiÌ¨É{Ñ
Ñ~ÉÙËÑÚÑÚÉ¨ÊÉ{
ÉÑÈ³ÌÑÙ{~iÐÓgÌ³Ñ
ÐÒÜ{³ÑÉËTÉ³iÈÌTÉi³ÈÉ¨ÜËÈg~Ñ{V³
TÉ{¨Ì³É¨V¨ÚÈÈ¨oÌØ=Ì¨Ñ=ÒÉ×ÙÖ~ÜÑÚÑÐ¨ÓÉ{Ñ³ÑÚÉË
³iÉÂÈËÑt({ÚÑÌ³Ñ³ÑÚÑ³ÈØÐÉ³ÑÚÓÈ
o{Ñ³iÖÙ³È×Ú{¨ÈVÌ³ÑÚÑÓTÈ
ÂÉ~ÑÚÑ¨ËÉ{³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ
~Ñ{³iåÜKÑËÑuVÑÓ×É¨É

Πόλεμος Σόφιας - Σκοπίων για την καταγωγή του Γκότσε Ντέλτσεφ
Δύο σχεδόν ÞØÄÔÏÇÇÌÄÚÕßÕÄØÇÔ¦ËÌÑÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¡ÖÄÏÑÕ ¡ÖÕØÃÙÕÌ ßÖÁÍØÇÉÇÔ
ÙßÓÌÜÔÃÇÌÏÒÃÇÝÑÇÏÑÇÒÂÝÍËÏÚÕÔÃÇÝÆÍÕßÙÚÕÝÚÕßÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÊÃÜÑÇÔÔÇÑÒËÃÙÕßÔ
ÊÏ¦ÖÇÔÚÄÝÚÏÝÓËÚÇÐÆÄÌÏÇÝÑÇÏ
ÑÕÖÃÜÔÏÙÚÕØÏÑÁÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÚÇ
ÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ®
ÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÔÕÓÇÒÂËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÙßÔËÊØÃÇÙÂÚÎÝÎÑÕÏÔÂËÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÏÙÚÕØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÈØÁÛÎÑËÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÕß
ÁØÍÕßÓÏÇÝËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÝ ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝ ÚÎÝ
ÙÒÇÈÏÑÂÝÇÌÆÖÔÏÙÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ
©ÛÜÓÇÔ×ÔÚÕßÑÄÚÙË§ÚÁÒÚÙËÌ
¬ÕÔÍËÔÔÎÓÁÔÕÙÚÕ ÏÒÑÃÝËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÈÕËÈÄÊÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÕÆÒÍÇØÕÏ ÑÇÏ ÄØËÏÕÏ ¡ÇÑËÊÄÔËÝ
ÑÇÏÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÇßÚÂÊÏÇÌÜÔÃÇ
ÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÊËÃÞÔËÏÔÇËÖÏÒÆÛÎÑËÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÒÒ¦ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÑÇÒËÃÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔËÑÇÚÄÔÊËÑÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÙÚÏÝ ÇØßÁÝËØØ×Ô
©ÏØÃàËÝÚÎÝÊËÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏ
ÇÑÄÓÇ ÖÏÕ ÈÇÛÏ¦ ÙÚÎÔ ËÖÏÓÕÔÂÚÕßÈÕßÒÍÇØÏÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ

Τον γεννημένο
στο Κιλκίς και
δολοφονημένο στις
Καρυές Σερρών
επαναστάτη διεκδικούν
και οι δύο χώρες.
ÄÚÏÕßÊÁÖÕÚËßÖÂØÐËÓÇÑËÊÕÔÏÑÄ ÁÛÔÕÝ ÑÇÏ ÕÏ ÙÒÇÈÏÑÕÃ ÖÒÎÛßÙÓÕÃÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÄØËÏÇÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÖÇØÇÙÚØÇÚÎÓÁÔÕ®ÈÕßÒÍÇØÏÑÄÌÆÒÕ
©ÏËÏÊÏÑÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÚÜÔÊÆÕ
ÖÒËßØ×ÔËÔ×ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÍÆØÜÇÖÄ¦ÒÒÇ
ÇÔÕÏÞÚ¦àÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÁØÍÕ
ÚÕß ßØÃÒÒÕßÚÕß¡ËÛÄÊÏÕßÑÇÏ
ÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÚÕßÝÑÇÏÇÔÕÚÙ¦ØÕÝ
ÇÓÕßÂÒÂÚÇÔÕÆÒÍÇØÕÝÂ¡ÇÑËÊÄÔÇÝÈØÁÛÎÑÇÔÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÄÚÇÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÔÇÊÏËßÛËÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÚÎÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÕß
ÑÄÚÙË§ÚÁÒÚÙËÌÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÒËÏÊÃ®ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖ¦ÔÜÙÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÚÙÏÎÖØÄÚÇÙÎÙÚÎÊÏÓËØÂËÖÏÚØÕÖÂÚÎÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝÚÎÝÄ-

Η κοινή É{³¨Ê³ÙÖT¨o{Ñ{³¨{~ÒÇi³ÊÐÑ³ÑK¨ÓÚi~ÉÉÑÙ{ÓÂÙ
³ÚÓÐÑ³iØÇÊØ~Ñ{³ÈÓ¨oÈÐ{ÑØÉÐKÜiÐÑ³{~ÊØÉÑÑ³Ñ³{~ÊØ¨{~Ì³i³ÑØ³iØÜÑK{~ÊØÑ×Ö{iØÉÑ³Ë³$ÚÐÑV³È~Ì³É ³ÓÜ³É×

ØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÔÇÑÇÚÇÞÜØÎÛËÃ
ÙÚÇÙÞÕÒÏÑ¦ËÍÞËÏØÃÊÏÇÕ§ÚÁÒÚÙËÌ
ÜÝÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÓÇÑËÊÕÔÏÑÕÆ
ÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÕÆÇÍ×ÔÇÚÕÔÕÖÕÃÕÔÚÏÓ¦ÑÇÏÕÒÇÄÝÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝ®
ÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÁÍÏÔËÊËÑÚÂÇÖÄÚÎ
ÈÕßÒÍÇØÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÒÒ¦ËÐÇÍØÃÜÙËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÙÚÎÄÌÏÇ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÖÄÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÊËÔàÎÚÕÆÓËÚÃÖÕÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
©ÃÊÏÕÝÕÑÄÚÙË§ÚÁÒÚÙËÌÁÞËÏÖËÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÕÆÒÍÇØÕÝ®ÊÂÒÜÙËÎ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÚËØÃÔÇ
ÇÞÇØÃËÈÇÑÇÏÖÏÕÕÐÆÝÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ØÇÙÏÓÃØ ÇØÇÑÇÚÙ¦ÔÜÌÓÃÒÎÙËÍÏÇ
ËÐËßÚËÒÏÙÓÄÚÜÔÑÕÖÏÇÔ×Ô®ÑÇÏ
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÓËÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÇßÚÂÖØÕÜÛËÃÚÇÏÕÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÝÓËÚÇÐÆÓÇÑËÊÕÔÏÑÕÆÑÇÏÈÕßÒÍÇØÏÑÕÆ
ÁÛÔÕßÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃ
ÄÚÏËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ®
©ÆÚËÄÓÜÝÑÇÏÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝ
ÈÕØËÏÕÓÇÑËÊÕÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÕ
ÑÕÏÔÄÝËÕØÚÇÙÓÄÝÍÏÇÚÕÔÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÔÕ ÂØÜÇ ¶ÇÔÊØÏ¦ÔÚÇÝ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÁÞËÏÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙÚÇ
ÑÄÖÏÇÇÖÄÚÕÔÑØÕÆËÌÙÑÏËÔ×

ÙÚÎÕßÒÍÇØÃÇÁÞËÏÊÕÛËÃÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÙËÖÄÒÎ¶ÔÇÍÃÔËÚÇÏÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÚÇ
ÕÙÚ¦ÚÕßÊÄÛÎÑÇÔÙÚÇÑÄÖÏÇ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂ ËÐÕßÙÃÇ ÚÎÝ ÄÌÏÇÝ ÁÍÏÔË ÊËÑÚÂ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ËÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎÍÏÇËÓ¦ÝËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÖØÕÊÕÙÃÇÝÖÕßÁÑÇÔËÚÕ
ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÕßÒÍÇØÃÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÈÕßÒÍÇØÏÑÄÒÇÄ¬Õ
 ÇØÔÂÛÎÑËßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÚÕß
Ú¦ÒÏÔÑÇÏÚÕß¬ÃÚÕÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÄÚÏÕÏ¡ÇÑËÊÄÔËÝËÃÔÇÏÕÆÒÍÇØÕÏÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÕ
ÑËÄØÍÑÏ§ÚÏÓÏÚØÄÌßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÚÕßÚ¦ÒÏÔÖÇØÁÊÜÙËÚÇÕÙÚ¦
ÚÕßÑÄÚÙË§ÚÁÒÚÙËÌÙÚÇÑÄÖÏÇ®ÚÄÔÏÙËÎÇÞÇØÃËÈÇÑÇÏÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÄÚÇÔËÃÊËÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÔÄÓÏàËÖÜÝËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÇÙÚËÃÕ
¬ÇÑÄÖÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÓËÊÂÒÜÙÎ
ÚÕßßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÏÑÕÒ¦
§ÚÏÓÏÚØÄÌÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÁÙÚÎÙË
ÉßÞØÇÏÓÃÇÇÂÛËÒÇÔÇÇÖËßÛÆÔÜÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙÕÌÃÇ©ÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÌÏÒÃÇÑÇÏ
ÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝÊËÔÛÇÁÖØËÖË
ÔÇÚÃÛËÔÚÇÏÚËÒËÙÃÍØÇÌÇ®ËÃÖË
Σ. ΤΖΙΜΑΣ
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Σπριντ σε λεπτό στρώμα πάγου
Συνταγματική κρίση στη Βρετανία εάν ο διάδοχος της Μέι επιχειρήσει Brexit χωρίς συμφωνία, κόντρα στο Κοινοβούλιο
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μετά τη ÔÃÑÎÙÕÑÚÕß)YL_P[ÙÚÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÕ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔËÛËÜØËÃÚÕÈÁÈÇÏÕÝÊÏ¦ÊÕ
ÞÕÝÚÕßÖÇØÇÏÚÎÛÁÔÚÕÝÖØÜÛßÖÕßØ
ÍÕÆ§ÚÁÏÈÏÔÚ ¦ÓËØÕÔ¥ÙÚÄÙÕÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕß
¡¦ÏÑÒÑÄÕßÈÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÕÖÏ
Ù×ÖÒÇÚÕÓÇÞÇÃØÜÓÇÚÕßÇÏ×ÔÇ®
ÚÕÔÇÖÕÑ¦ÒËÙËÇÔÃÑÇÔÕÍÏÇÚÕßÉÎ
ÒÄÇÐÃÜÓÇÑÇÏÁÛËÙËÕÃÊÏÕÝßÖÕÉÎ
ÌÏÄÚÎÚÇ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÔÇ
ÎÚÚÎÛÕÆÔÑÇÏÕÏÊÆÕÎÍËÚÏÑÁÝÖØÕ
ÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÍÏÇ
ÚÕ)YL_P[ÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØÜ
ÛßÖÕßØÍÄÝÓÏÇ¦ÞØÜÓÎÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÖÕßËÃÞËÚÇÞÛËÃßÖÁØÚÕß9LTHPU
Î¬ËØÁàÇ¡ÁÏ
¬Õ¦ÊÕÐÕÚÁÒÕÝÚÎÝ¡ÁÏÁÊÜÙË
ÙÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÓÏÇÊËÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÙÚÎÔ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑ
ÚØÏÚÚÎÔÑÕÆØÙÇÚÎÝÊÏÇÊÕÞÂÝ
ÖÕßÂÊÎÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙÚÇÚÁÒÎÕßÒÃÕßÕ
ÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÖØÕÈ¦Ò
ÒËÏÜÝÌÇÈÕØÃ!ÚÎÔÖØ×ÚÎÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÉÎÌÕÌÕØÃËÝÙËËÖÃÖËÊÕ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÎÔÖË
ØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË
ÉÂÌÕßÝËÔ×ÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏ
Ñ×Ô¬àÁØËÓÏ²ÇÔÚÖÕßÂØÛËÊËÆÚË
ØÕÝÖÂØËÓÄÔÕÉÂÌÕßÝ±ÙÚËØÇ
ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÜÒËÛØÃÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕ
Í×ÔÖÕßÁÌËØÇÔÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏ
ÑÕÆÝÙÚÎÔÖÁÓÖÚÎÛÁÙÎÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÜÝËÖÃÊÕÐÕÝÙÜÚÂØÇÝ
ÞÕÔÚÇÝÑËØÊÃÙËÏÊÆÕÌÕØÁÝÚÕÔ
ÊÂÓÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓÏÇÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÄÖÕßÕÏ¬ÄØÏÝÖÇÃàÕßÔËÑÚÄÝÁÊØÇÝ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÕÓÄÔÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÏÔÇÇÖÕØØÕ
ÌÂÙËÏÚÕ ÄÓÓÇ)YL_P[ÚÕß§¦ÏÚàËÒ
¢¦ØÇÚàÙÚÇÊËÐÏ¦ÚÕßÑÇÏÔÇÔÏ
ÑÂÙËÏÚÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝÚÕß¬àÁØËÓÏ
ÄØÓÖÏÔÙÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÚÕß
ÔÕ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÆÕßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕßÛÇÊÏ
ËÑÊÏÑÂÙÕßÔÚÎÔÇØÞÎÍÃÇÙÚÎÔÚË
ÒÏÑÂÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÄÖÕß
ÛÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÇÓÁÒÎÚÜÔ
¬ÄØÏÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÔÏ
ÑÂÙËÏÏÇÔÇÙßÓÈËÃÇßÚÄÄÓÜÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÙÚÏÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝ
ÉÎÌÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÕßÝ
ÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÕÓ¦
ÊÇÝÙËÙÚßÒØÏ¦ÒÏÚÏÄÖÕßÙËÑ¦ÛË
ÍÆØÕÌËÆÍËÏÁÔÇÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
¥ÙÚÄÙÕÚÕÇÖØÄÈÒËÖÚÕÖÇØÇ
ÓÕÔËÆËÏÙÚÎÍÜÔÃÇÑÇÛ×ÝÕ¡ÖÄ
ØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ

ÁÔÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÖÕÒÆÊËÏÔÄÚËØÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝËÔÔÁÇÇÔÛßÖÕÉÎÌÃÕßÝÚÕß
ÓÇàÃ!ÚÕÔÑÇÑÄÚÕßËÇßÚÄÇØÕÏÓÏ
×ÊÎÝÍÏÇÚÕÔÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÑÇÏÚÕßÝ
ÛËÇÚØÏÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÁÞËÏÚÎÔÏÑÇÔÄ
ÚÎÚÇÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÚÕßÝÖÏÑØÇÓÁ
ÔÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÜÔ¬ÄØÏÝÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÑÇÏÔÇÖËÃÛËÏÚÕßÝÖÏÕÙßÔËÚÕÆÝÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÙËÁÔÇÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßÑÕÉÏ¦ÝÚÎÔ
ÑÇßÚÂÖÇÚ¦ÚÇÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÕßÝ
ÑÜÊÏÑÕÆÝÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÖßØÎÔÏ
Ñ×ÔÄÖÒÜÔÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÇßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÏÕÓËÚØÎ
ÓÁÔÕÝÇÒÒ¦ÎØÕÖÂÚÕßÔÇÖÇÃàËÏ

ÑÇÏÌ×ÔÇàËÊßÔÇÚ¦ÑÇÏÖÏÕÊßÔÇÚ¦
ÑÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÊßÔÇÚ¦ÖËÏÙÓÁÔÕÝ
ÄÚÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÕÏÔÚÄÖÏÕÏ
ÚËÒÏÑ¦ÛÇÚÕÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔ
ÔÇÍÑÇÙÓÁÔÕÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÔÄÝÔÁÕßÇÊÏËÐÄ
ÊÕßÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÊËÙÓËÆÛÎ
ÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÎØËÚÇÔÃÇÛÇ
ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÙÂ
ÓËØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÔËÑÒËÍËÃÑÏÇÔÌÇÔËÃÙßÔËÖÂÝÙË
ÇßÚÂÚÕßÚÎÊÁÙÓËßÙÎÚÄÚËÎÞ×
ØÇÚÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÇÔÚÏ
ÓËÚÜÖÃÙËÏÙÌÕÊØÂÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎ¬Õ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÁÞËÏÚÇÞÛËÃ
ÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝËÐÄ
ÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÕÖØÄËÊØÄÝ
ÚÕß¬àÕÔ¡ÖÁØÑÕÕßÕÖÇÊÄÝÚÕß
9LTHPUËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÊËÔÛÇ
ÓËÃÔËÏÓËÚÇÞÁØÏÇÙÚÇßØÜÓÁÔÇ
ÇÑØÇÃÇÖØÄÚÇÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔÙÑÒÎ
ØÕÖßØÎÔÏÑ×ÔÄÖÜÝÕ§ÚÄÓÏÔÏÑª¦
ÇÓÖÔÇÚËØÓÇÚÏÙÚÕÆÔÕÏËØÍÇÙÃËÝ
ÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖØÕÚÕÆËÑÒËÍËÃ
ÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ×ÙÚËÔÇÖÇ
ØÇÑÇÓÌÛËÃÚÕËÓÖÄÊÏÕÓ¦ÒÒÕÔÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÓÃÇÚÆÞÎ

Ο Μπόρις Τζόνσον
προβάλλει ως φαβορί
μετά τον πρώτο γύρο
της αναμέτρησης.
Εξασφάλισε 114 ψήφους,
έναντι 43 του Χαντ
και 37 του Γκόουβ.
ÓËÖßØÕÚËÞÔÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÃÍÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÓÕÏ¦àËÏÇÑÇÚÇÔÃÑÎ
ÚÎ¬ËÒËßÚÇÃÕÊËÃÍÓÇÂÚÇÔÎßÖÄ
ÙÞËÙÎÍÏÇÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÚÕ  
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÛÇÚÕÑÇØÖÜÔÄÚÇÔÚÕ
 ÚÜÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÜÔØËÚÇÔ×Ô

Πρόταση δυσπιστίας

Ο Γκόουβ και η κοκαΐνη
¡ÁÞØÏÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÇÈÈÇÚÕ
ÑÆØÏÇÑÕÜÝÏÙÞßØÄÚËØÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝ
ÚÕß¬àÄÔÙÕÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÕ¡¦
ÏÑÒÑÄÕßÈÚÕÖÒËßØÄÚÕßËÃÞÇÔ
ÚÇÞÛËÃÑÇÏÕÏ;PTLZÚÕß¡ÁØÔÚÕÞ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÃÞËËØÍÇÙÚËÃÜÝÇØ
ÛØÕÍØ¦ÌÕÝÕÙÎÓËØÏÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
ËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ¥ÙÚÄÙÕÚÇÊÎÓÕ
ÙÏËÆÓÇÚÇÖÕßÚÕÔËÓÌ¦ÔÏàÇÔÔÇ
Ñ¦ÔËÏÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÞØÂÙÎÑÕ
ÑÇãÔÎÝÖØÕËÏÑÕÙÇËÚÃÇÝÞ¦ÒÇÙÇÔ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔß
ÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÕÍÃÇÚÕßÔËÇÔÏ
ÑÕÆÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝÇÑÕÆÙÚÎÑËÑßÔÏÑÂ
ÑÇÛ×ÝÕÑÄÕßÈÜÝßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏ
ÕÙÆÔÎÝÊËÔËÃÞËÑÇÔÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ÓËÓÏÇÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßÙÚÁÒÔËÏÙÚÎ
ÌßÒÇÑÂÚÕÔÇÖÒÄÞØÂÙÚÎÑÇÏÜÝ
ßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝËÔÁÑØÏÔËÇÖÕ
ÒÆÙËÏÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÒÄÍÕÚÎÔÖØ×ÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÎÝ
ÁÓÖÚÎÝÕÑÄÕßÈÂØÛËÚØÃÚÕÝÓË
ÓÄÒÏÝÉÂÌÕßÝ
ÇÚÄÖÏÔÇßÚÕÆÎÑßØÏÄÚËØÎ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÖØÕÙÜÖÕ

ÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÚÎÔ×ØÇÙÚÕÔ¬àÁØË
ÓÏ²ÇÔÚÚÕÖÒËßØÄÚÕßÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÄÒÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÌÕÈÕÆ
ÔÚÇÏÖÜÝÕ¬àÄÔÙÕÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÙËÁÔÇÙÑÒÎØÄ)YL_P[ÞÜ
ØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¡Ë
ÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÊÆÕÏÙÞßØÂÝËÖÏØ
ØÕÂÝÑßØÃËÝ!ÎßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝ
ÓÖËØªÇÔÚÑÇÏÎßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ
ÁÔÏ¡ÄØÔÚÕÔÚ©ÓÜÝÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÞÇÓÇÏÒËÕÔÚÃàËÏÙÚÕÖÏÕÑØÃÙÏÓÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÚÕ)YL_P[

ÂÚÇÔßÖÁØÚÕß9LTHPUÙÚÕÊÎÓÕ
ÉÂÌÏÙÓÇÓËÚ¦¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎÊËÔ
ËÓÖÔÁËÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÕÆÚËÙÚÕßÝ
ØËÚÇÔÕÆÝÕÆÚËÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÕÒÒÕÃÚÕÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÇÔÓÏÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ¡ÁÏÓËÖÇÔÚËÒÄÔÏÇ®
ÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÚÎÝÓÁÙÎÝÕÊÕÆÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÞ×ØÇÚÕßÝÑÇÒËÃÚÇÏ
ÔÇÑÄÉËÏÍÄØÊÏÕßÝÊËÙÓÕÆÝ
ÖÏÑØÂÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕß
ÊËÃÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÁÞËÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÕ
ÇßÚÕÔÄÎÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô!

ÍÏÇÚÃÑÇÏÖ×ÝÛÇÖËÚÆÞËÏËÑËÃÄÖÕß
Î¬ËØÁàÇ¡ÁÏÇÖÁÚßÞË©ÒÕÏÚÕßÝ
ËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÜÝ
ÇÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇ
ÛÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇÑÒËÃÙÕßÔÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÓÏÇÖÏÕËßÔÕáÑÂÙßÓÌÜ
ÔÃÇÑ¦ÚÏÖÕßÕÏßØÜÖÇÃÕÏÑÇÚÎ
ÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÑÒËÃÕßÔÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßÝÇßÚÂÄÖÜÝÊÎÑÚÏÑ¦ÁÍØÇÉÇÔ
ÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙË
ËÑËÃÔÕÔÚÕÔÍÍÒÕÚÕßÖÇÒÏÕÆÑÇÏ
ØÕÆÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ

Επικίνδυνο παιχνίδι
με τη φωτιά παίζεται
στον Περσικό Κόλπο

Προπαγάνδα

Η σταδιακή ÑÇÚÃÙÞßÙÎ ÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒ
ÖÕÇÊÏÇÔÄÎÚÎÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ
ÇÖÕÚËÒËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÛßÓÃàÕÔÚÇÝËÖÕÞÁÝÑÇÚ¦ÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÎÔÇßÙÏÖÒÕãÇÙÚÕÔÑØÃÙÏÓÕ
ÊÃÇßÒÕÊÕÑÏÓÇàÄÚÇÔËÐÇÏÚÃÇÝÖÕ
ÒËÓÏÑ×ÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÖËØÏÕÞÂ
ÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÔÕÏ
ÑÚÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÕÏÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝ
ÓßÙÚÎØÏ×ÊËÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÓËÔ¦ØÑËÝ
ÂÚÕØÖÃÒËÝËÔÇÔÚÃÕÔÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏ
ÜÔßÖ¦ØÞËÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÇÖÕÚËÒÁ
ÙÕßÔÖØÄÙÞÎÓÇÍÏÇÚÎÊÏÕÒÃÙÛÎÙÎ
ÙËÙÆØØÇÐÎ
¬ÕÖØÜÃÚÎÝÁÓÖÚÎÝÚÕÔÕØÈÎ
ÍÏÑÄÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕ-YVU[(S[HPY®
ÊÁÞÛÎÑËËÖÃÛËÙÎÑÇÏÁÖÏÇÙËÌÜÚÏ¦
ÙÚÕÔÑÄÒÖÕÚÕß©Ó¦ÔÙËÇÖÄÙÚÇ
ÙÎÓËØÏÑ×ÔÊËÑ¦ÊÜÔÓÏÒÃÜÔÇÖÄÚÇ
ÚËÔ¦ÚÕß©ØÓÕÆàËÔ×ÒÃÍÎ×ØÇ
ÇØÍÄÚËØÇÙÚÎÔÃÊÏÇÖËØÏÕÞÂËÖÃ
ÛËÙÎÊÁÞÛÎÑËÑÇÏÚÕßÖÄÖÇÔÇÓÇá
ÑÂÙÎÓÇÃÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕ2VR\RH
*V\YHNLV\Z®©ÏÔÇÆÚËÝÚÜÔ
ÊÆÕÚ¦ÔÑËØßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÚÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÑÇÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÇÙÌÇÒËÃÝÙÚÏÝÑÕÔÚÏÔÁÝÇÑÚÁÝÚÕß
Ø¦ÔÚÏÝ¡ÇãÕßËÑØÂÐËÏÝÓÏ
ÑØÄÚËØÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝËÃÞÇÔÙÎÓËÏÜ
ÛËÃÙËÚÁÙÙËØÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÙÚÇ
ÇÔÕÏÑÚ¦ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔØÇÈÏÑ×Ô

ÓÏØ¦ÚÜÔËÖÏÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÕÙÆÓÈÕßÒÕÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô¬àÕÔ
¡ÖÄÒÚÕÔËÃÞËÏÙÞßØÏÙÚËÃÞÜØÃÝ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÕÏÞËÃÇÄÚÏÁÍÏ
ÔÇÔÓËÏØÇÔÏÑÁÝÔ¦ØÑËÝ
¡ËÚÎÓËÚÇÌÕØÏÑÂÁÔÔÕÏÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÙÃÍÕßØÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÑ¦
ÖÕÏÕÝÍÏÇÔÇØÑÕÛÁÚÎÙÎ¶ÇÒÒ¦ÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÇÖÄÖÕÏÕÔ¬ÇÔÁÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÑÊÎÒ×ÛÎÑÇÔÚÎÔËÖÕ
ÓÁÔÎÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÕßÇÔ×ÚÇ
ÚÕßÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÎÍÁÚÎÚÕßØ¦Ô
ÇÍÏÇÚÕÒ¦Þ²ÇÓËÔËãÓËÚÕÔÖØÜÛß
ÖÕßØÍÄÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÃÔàÕÓÖË
ÙÚÎÙÕÈÇØÄÚËØÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏÇÓË
ÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÑÇÏ
ÙÚÕØ¦ÔÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝ

Ο χρόνος των επιθέσεων
ÒÁÐÎÆÖÕÖÚÕÊËÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÕÆÚËÙÚÕÏÞËÏÜÊ×ÝÇßÚÄÖÕßÙßÔÁ
ÈÎÙÂÓËØÇÚÕÖØÜÃ®ÊÂÒÜÙËÕØÇ
ÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¬àÇÈ¦ÔÚ
ÇØÃÌÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÚÇÊÆÕ
ÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÓËÚÁÌËØÇÔÌÕØÚÃÕ
ÙÞËÚÏàÄÓËÔÕÓËÚÎÔÇÖÜÔÃÇ®
ÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÚÕßÓÖËÊËÔËÃÞË
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÕØÇÚÂÖØÄÕ
ÊÕÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÔÇÇÚß
ÞËÃÓÏÇÑÇÒÕÖØÕÇÃØËÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ËÑÚÄÔÜÙÎÝÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÊÏÇ
ÌÕØËÚÏÑÄÎÞ×ØÇÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃ
ÔÇÈÒÁÖËÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÔÇ

A.P. / ALEX BRANDON

Επιθέσεις - μυστήριο σε δεξαμενόπλοια
Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

¡ÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÒÕÍÂÝÚÕß¬àÄÔ
ÙÕÔÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÛÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÔ
ÖØÄÚÇÙÎÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÓÖÕØËÃÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÇÌÕÆÇØÑËÃÔÇÚÎÔßÖËØÉÎÌÃÙÕßÔ
ÓËÚØÎÓÁÔÕÏÙÚÇÊ¦ÞÚßÒÇÚÕßËÔÄÝ
ÞËØÏÕÆÈÕßÒËßÚÁÝÚÜÔ¬ÄØÏÝØË
ÚÇÔÃÇÛÇÖ¦ËÏÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁ
ÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÚÕß¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÓËÚÕÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÔÇËÍ
ÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÇßÚÂÁÞËÏÛÕØßÈÂ
ÙËÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÖÜÝÁÊËÏÐÇÔ
ÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÇÐÏÜÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕÔ
ÄØÓÖÏÔÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ¥ÙÚÄÙÕ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔÚÇÇÔÚÃ
ÛËÚÇÇÖÄÚÇËÖÏÊÏÜÑÄÓËÔÇÇÖÕÚË
ÒÁÙÓÇÚÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÄÙÕÕ
¬àÄÔÙÕÔÄÙÕÑÇÏÕ²ÇÔÚËÖÏÔÄÎ
ÙÇÔÖØÕÙÞÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕÔÜ
ÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÓÇØÚßØËÃÄÚÏÕÓË
ØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÓ¦ÒÒÕÔÑÇÃËÏ®
ÄÖÕÏÕßÝËÖÇÏÔËÃÑÇÏÇÔËÈ¦àËÏÄÙÕßÝ
ÉÁÍËÏ¶ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ

Ο ÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~³ (åVÒ{~(ÐÓVÙÊÜÉÉÈÚÓØVÐÉ×Ì³³Ñ×ÜÉoÌÐÉÑ³Ò~É¨VÌ³{i$ÈÒ{o~³
É~³{ÐÒØi0ÉTÉ¨ÒiÉÈÚÖÉ³Ñ{o{Ñ³{ØÉ{ÚÓÉ{ØÉÑ³ËÙÖÙÉÂÑÐÉÌÜ{³~ÌÜ³È$ÐÒ

Τα νέα περιστατικά
εκδηλώθηκαν
την επομένη
της συνάντησης
του αγιατολάχ Χαμενεΐ
με τον πρωθυπουργό της
Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπε.
ÊÁÞÕÔÚÇÏËÖÃÛËÙÎÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎ
ÒÂÐÎÚÎÝÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝ
¬ÎÙßÔÚÂØÎÙÎÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÑÇÏÙÚÕØ¦ÔËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÑÆÑÒÕÏÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËËÖÏ
ÑËÌÇÒÂÝÚÕÔ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÑÇÛ×Ý
ËÖÃÙÎÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÚÇÔÜ
ÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÚÕÙØÇÂÒ
ÑÇÏÎÖØ×ÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜ

ÙÎØÇÔ×ÔÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔ¡Õß
ÚàÇÞËÔÚÃÔ²ÇÒÑ¡ ¬ËÞËØ¦ÔÎ
ÇÔÚÏÛÁÚÜÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔ
ÑßØ×ÙËÜÔÖÕßÚÎÝÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ×ÙÚËÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÚÕ
àÕÌËØÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÒÃÓÇÖÕßÁÞËÏ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÎÞ×ØÇ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÁÔÊËÏÐÎÄÚÏ
ÓÁÙÜÚÕßÓÖËÕÏÁÑÇÔÇÔÑ¦
ÖÕÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÊÏÇÖØÇÍ
Ó¦ÚËßÙÎÝÙÚÕØ¦ÔÖÁØÇÇÖÄÖØÕ
ÙÞÎÓÇÚÏÑÁÝÖÇØÇÏÔÁÙËÏÝÊÏÇÒÄÍÕß
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÇÑÆØÜ
ÙËÚÕÖØÕáÄÔÚÎÝËÔÚÇÚÏÑÄÚËØÎÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÚÕßØ¦ÔÓËÚÎ
ÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÔÖßØÎÔÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÕßÕÏÊÏÙÚÇÍÓÕÃ
ÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓÇàÃÚÕß
ÛÇÂÚÇÔÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÚËØ¦ÙÚÏÕÏ
ÊËßØ×ÖÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÊÏÁÐÕ
ÊÕÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÁÊËÏÐËÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕß

ËØÓÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô
²¦ÏÑÕ¡¦ÇÝÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÊËÔÁÞËÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÚÃÖÕ
ÚÇÙÚÕØ¦ÔÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÎÔÇÖËÏÒÂ
ÚÎÝÇÑÄÓÎÖÒÎØÁÙÚËØÎÝËßÛßÍØ¦Ó
ÓÏÙÎÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÚÎÔÇÓËØÏ
ÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ
© ¡¦ÇÝ Õ ÓÖË ÇÒÒ¦ ÑÇÏ Õ
ØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ¬àÁØËÓÏ²ÇÔÚ
ËÖÏÙÂÓÇÔÇÔÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÖÕÒËÓÏ
ÑÂÝÙÆØØÇÐÎÝÇÖÄÑÇÑÕÆÝßÖÕÒÕ
ÍÏÙÓÕÆÝÔÄÓÜÝÕÏÖ¦ØÕßÔÚÎ
ÓÕÏØÇÃÇÇÖÄÌÇÙÎÔÇËÖÏÚËÛÕÆÔÙÚÕ
Ø¦ÔÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖØÕÎÍÎÛËÃ
ÇÚÆÞÎÓÇÄÖÜÝÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÇÚÆ
ÞÎÓÇÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß ÄÚÇÔ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÇÔÆÖÇØÑÚÎËÖÃÛËÙÎ
ÕØËÏÕÈÏËÚÔÇÓÁàÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÙÑ¦ÌÕßÝ<::4HKKV_®ÙÚÕÔÑÄÒ
ÖÕ¬ÄÔÑÏÔÑÕÒÕÆÛÎÙËÕÖÄÒËÓÕÝ
ÙÚÕÏËÚÔ¦Ó
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Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

Η NASA αναζητεί έσοδα στον τουρισμό
Αποφάσισε να επιτρέψει σε ιδιώτες, με το αζημίωτο, να ταξιδεύουν και να διαμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Του KENNETH CHANG

THE NEW YORK TIMES

Το να γίνει Ñ¦ÖÕÏÕÝÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÇÍÃÔËÏÊËÑÚÄÝÙÚÕ²¦ØÈÇØÔÚËÔÂÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÙÚÎËÒÂÔÎÄÓÜÝÑÇÔÕÔÏÑÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÓËØÏÑÁÝÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔÚÙÁÖÎÚÕßÝÍÏÇ
ÓÃÇÓÕÔÇÊÏÑÂÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔ®
ÓÏÇÈÄÒÚÇÙËÚØÕÞÏ¦ÓËÖÆØÇßÒÕ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ5(:(
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÛÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÙËÏÊÏ×ÚËÝÔÇÖËÚ¦ÐÕßÔ
ÓËÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÓÁÞØÏÚÕÔÏËÛÔÂ
ÏÇÙÚÎÓÏÑÄÚÇÛÓÄÚÕÓÄÔÕ
ÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÁÐÜÇÖÄÚÎÍÂÏÔÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
5(:(ÊËÔÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÍØÇÌËÃÕÚÕß
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÈØÇÊÏ¦ÍÏÇÑ¦ÛËËÖÏÈ¦ÚÎ
ÕÕÖÕÃÕÝÛÇÛÁÒËÏÔÇÊÏÇÔßÑÚËØËÆÙËÏÙÚÏÝÑÕßÑÁÚËÝÚÕßÑÇÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÇÔÁÙËÏÝ®ÚÕß

Η αμερικανική
υπηρεσία θα ζητάει
από τις εταιρείες 35.000
δολάρια τη βραδιά
για κάθε επιβάτη –
το «πακέτο» θα είναι
πολύ ακριβότερο.
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÄ
ÇÁØÇÖÄÙÏÓÕÔËØÄÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÞØÂÙÎÚÎÝÚÕßÇÒÁÚÇÝ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÛÇÞØË×ÔÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÇÁÐÕÊÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÓËÖÆØÇßÒÕ
ÑÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÑÁØÊÕÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÁÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÚÕßÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÁÈØÏÙÑËÇÔÚÃÛËÚÎÚÎ5(:(ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÔÁÇ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÍÏÇËÓ¦Ý®ÒÁËÏÕ
©ßÃÒÏÇÓÑËØÙÚËÔÓ¦ÏËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝËÐËØËÆÔÎÙÎÝÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ
ÖØÄÙÌÇÚÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÓÖÕØËÃËÖÃÙÎÝÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÜÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÖØÕÑ¦ÒËÙËÙ¦ÒÕ
ÖÁØßÙÏÓËÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÎÝÍÏÇÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÚÕßÙÚÇÛÓÕÆÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÑÇÏÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÔÁÜÔ
ÑËØÊÕÌÄØÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÁÞÕßÔÑÇÔÙÞËÊÏÇÙÛËÃ
ÇÑÄÓÎÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝ5(:(
ÇÔÁÌËØÇÔÖÜÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝËÃÔÇÏÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙÚÕßÝÙÚÇÛÓÕÆÝÙËÚØÕÞÏ¦ÖÕßÛÇÇÔÂÑÕßÔ
ÙËÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÒÖÃàÕßÓË
ÄÚÏÛÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÔÁËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔ
ÚÕÔËÔÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÓË
ÄÓÜÝÚÕÔÙÚÇÛÓÄËÌÄÙÕÔÊËÔÁÞËÏ
ÈØËÛËÃËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎªÄÓÖÏÔÑÁÏÚËÔÝÇØÓÄÊÏÇÚÎÝ
5(:(ÍÏÇÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄ

Και διαφημίσεις
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËËÖÃÙÎÝÄÚÏÛÇËÖÏÚØÁÉËÏ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÑÇÛÇØ¦ÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÁÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÞÜØÃÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂ
ÂËØËßÔÎÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎßÚÁÝÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇÍÏÇÏÊÏ×ÚËÝÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÓÂÔÇÎ5(:(ÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÖØÄÙÊËÙÎÛÇÒÇÓÃÙÑÕßÙÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄ©
ÛÇÒÇÓÃÙÑÕÝÛÇÇÔÂÑËÏÙËÏÊÏÜÚÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÊËÔÙÞËÊÏ¦àËÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇÙÚØÇÚÕÒÕÍÂÙËÏËÚÇÏØÏÑÕÆÝÞÕØÎÍÕÆÝÙÚÕÔ
ÙÚÇÛÓÄ©ÏÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÚÎÝ5(:(
ÊËÔÛÇÁÞÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÊÏÇÌÎÓÃàÕßÔÖØÕáÄÔÚÇÇÒÒ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔÇÖÄÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄËÚÇÏØÏÑ×ÔÖËÒÇÚ×Ô
ÇØÄÚÏÕÏÚÏÓÁÝÛÇËÃÔÇÏßÉÎÒÁÝ
ÍÏÇÚÕßÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÚÇÁÙÕÊÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÎ5(:(ÇÖÄ
ÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆ

ÙÚÇÛÓÕÆÖÕßËÃÔÇÏÚÕÖÒÁÕÔÊÇÖÇÔÎØÄÍÏÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ5(:(ÐÕÊËÆËÏÇßÚÂÔÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÞØÄÔÕ
ÍÏÇÚÎÙßÔÚÂØÎÙÂÚÕß©ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÑËØÊÕÌÄØÕÝÍÏÇÚÎ5(:(®
ÒÁËÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ¬àËÌ§ÚËÈÃÚ¬ÇÁÙÕÊÇ
ÇßÚ¦ÄÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔ
ÙÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÚÜÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÙË¦ÒÒÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ©Ñ§ÚËÈÃÚËÐÎÍËÃ
ÄÚÏËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇ
ßÖÕÒÕÍÃÙÕßÓËÖÄÙÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕ-

ÑÕÓÃÙËÏÎ5(:(ÇÖÄÚÇÔÁÇÚÎÝ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÄÒÇÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔÇÖÄÚÎàÂÚÎÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎËÚÇÏØËÃÇ)PNLSV^
ÚÎÝ§ËÈ¦ÊÇÝÁÞËÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÁÙÙËØÏÝËÑÚÕÐËÆÙËÏÝÓË
ÖßØÇÆÒÕßÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ:WHJL?
ÚÕßÒÕÔ¡ÇÙÑÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÏÊÏÜÚ×ÔÙÚÕÔ ¦ÛËÖÚÂÙÎ
ÛÇÁÞËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÛÁÙËÏÝÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ)PNLSV^ÔÇ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÚÇÐÃÊÏÇÓËÚÎÔÑ¦ÉÕßÒÇ
:WHJL?ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÎÝÛÇËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÖÄ
ÇßÚÄÚÎÝ5(:(ÑÇÏÄÚÏÎÊÏÇÓÕÔÂ
ÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÓÇÑØ¦ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ

ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÎÓÁØËÝ
ËÚÇÏØËÃÇÊËÔÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÇÑÄÓÎ
ÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÕØÃÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÛÁÙËÜÔ
©ÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÔÜÝ
È¦ÙÎÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÊÏÑ×ÔÚÕß
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÙÚÇÛÓ×ÔÙËÚØÕÞÏ¦
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÎËÔ×ÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ)PNLSV^ËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÚÇÐÏÊÏ×Ô
ÓËÚÕßØÃÙÚËÝÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇËÓÖËÏØÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖËØÃÖÒÕÑÜÔ
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÇÖÕÙÚÕÒ×Ô¬ÎÔÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇËÖÚ¦
ÏÊÏ×ÚËÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÚÕÔÙÚÇÛÓÄ

ÇÔÑÇÏÕÏÇÖÕÙÚÕÒÁÝÇßÚÁÝÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎØÜÙÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎ
5(:(ÊËÔËÃÞËËÑÊÎÒ×ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÁÚÕÏËÝÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÁÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ
ÑÚÕÚËÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÒÕÍÁÝÍÏÇ
ÏÊÏÜÚÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÁÞÕßÔËÓÌÇÔÏÙÛËÃËÚÇÏØËÃÇÚÕß
ªÃÚÙÇØÔÚ¡ÖØ¦ÔÙÕÔÑÇÏÇßÚÂÚÕß
¬àËÌ¡ÖÁàÕÝÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÕßØÃÙÚËÝÙËÙÆÔÚÕÓÇÚÇÐÃÊÏÇÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎÎËÔ×
Î:WHJL?ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ¦ÖÜÔÇÝ
ÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÇÐÃÊÏÍÆØÜÇÖÄÚÎËÒÂÔÎÏÊÁÇÚÎÝ
ÖØÄÙÛËÙÎÝËÓÖÕØÏÑÕÆÛÇÒÇÓÃÙÑÕß

ÙÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÏÝÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÙÚÇÛÓÕÆÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÖÏÚÇÍÁÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
©ÏËÚÇÏØËÃËÝ)PNLSV^ÑÇÏ(_PVT
ËÃÞÇÔÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÁÚÕÏÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÖØÕËÑÚ¦ÙËÜÔ®
ÚÕß ÙÚÇÛÓÕÆ ÙÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
5(:(ÙÞËÊÃÇàËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇàÎÚÂÙËÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊËÆÚËØÎÝ
ÐËÞÜØÏÙÚÂÝÑ¦ÉÕßÒÇÝÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÓÄÔÏÓÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓË
ÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄÇÒÒ¦ÛÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÇßÚÄÔÕÓÇÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÇßÚÄÔ
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Ο ρόλος της Τουρκίας στα εσωτερικά της Λιβύης
Ο εμφύλιος πόλεμος στη βορειοαφρικανική χώρα λαμβάνει περιφερειακές διαστάσεις με την εμπλοκή πολλών παραγόντων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει
άμεσα στον καθορισμό της ΑΟΖ της
σε συνεννόηση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης. Σε περίπτωση που η Τουρκία
έρθει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση της Λιβύης, τότε θα διαμελιστεί
ο ενιαίος χώρος Ελλάδας-Κύπρου,
και η Τουρκία θα έχει στο πλευρό
της το διεθνές δίκαιο για να προχωρήσει με μεγαλύτερη άνεση στα
επόμενα βήματα στο ζήτημα της
ΑΟΖ». Αυτού του είδους οι αναλύσεις
συζητούνται εκτενώς το τελευταίο
διάστημα στους κύκλους της τουρκικής κυβέρνησης, δίνοντας μεγάλη
σημασία στον παράγοντα Λιβύη για
το μέλλον της ΑΟΖ.
Οι εν λόγω αναλύσεις έρχονται
τη στιγμή που κορυφώνεται η αγωνία
για το μέλλον της Λιβύης, με τον εμφύλιο πόλεμο, που εντατικοποιήθηκε
στις αρχές του Απριλίου με τη μετωπική επίθεση των δυνάμεων της
ανατολικής Λιβύης, σήμερα λαμβάνει
περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις με την εμπλοκή ευρωπαϊκών
και περιφερειακών παραγόντων.
Η Τουρκία διαδραματίζει τον δικό
της κρίσιμο ρόλο στην εμφύλια σύρραξη της Λιβύης και η οποία βρίσκεται στο πλευρό της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης,
την οποία υποστηρίζουν κυρίως ισλαμιστικές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Νέος συσχετισμός δυνάμεων
Μια πρώτη ματιά στις τελευταίες
εξελίξεις και στις πληροφορίες που
έρχονται από το παρασκήνιο της
στρατιωτικής δράσης και των διπλωματικών διαβημάτων δείχνει
ποιος είναι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο πολεμικό και πολιτικό
πεδίο της Λιβύης, ποιες χώρες λαμ-

Σήμερα, οι δυνάμεις του κ. Χάφταρ, ο «Εθνικός Στρατός της Λιβύης», βρίσκεται στα περίχωρα της Τρίπολης, έχοντας

την υποστήριξη της Γαλλίας, της Αιγύπτου και ορισμένων αραβικών μοναρχιών.








Ο πόλεμος της Λιβύης
φέρνει για μια ακόμη
φορά την Τουρκία κοντά
στο μέτωπο του τζιχάντ.
βάνουν ενεργό ρόλο στην διένεξη
και ποια είναι τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Μάλιστα, από τις απαντήσεις
αυτών των ερωτημάτων εξαρτάται
ολόκληρη σειρά εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
Στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης
βρίσκονται τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή δύναμη και πολλοί περιφερειακοί παράγοντες. Η δεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας, επιχειρώντας να

προλάβει ένα νέο κύμα προσφύγων
με αφορμή την πιθανή ανατροπή
του καθεστώτος στην πρωτεύουσα
Τρίπολη, υποστηρίζει την επίσημη
κυβέρνηση της χώρας. Το ίδιο πράττει και ο άξονας Τουρκίας-Κατάρ
για τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους. Και οι δύο χώρες στοχεύουν
στη διαιώνιση της εξουσίας της
συντηρητικής κυβέρνησης, η οποία
ελέγχει πλέον μονάχα κάποιες συνοικίες και περιοχές των περίχωρων
της Τρίπολης. Την κυβέρνηση υποστηρίζουν και στελεχώνουν μέλη
του Κινήματος των Μουσουλμάνων
Αδελφών και ισλαμιστικές ομάδες
που συνεργάζονται με την Τουρκία
και το Κατάρ, με τις δύο χώρες να
στέλνουν αυτό το διάστημα πολεμοφόδια και ανθρώπινο δυναμικό

στην Τρίπολη. Η επίσημη κυβέρνηση της Τρίπολης δέχεται την επίθεση του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος βρισκόταν λίγες δεκαετίες νωρίτερα στο πλευρό του
Μουαμάρ Καντάφι. Η προσωπική
αντιπαράθεση με τον τέως ηγέτη
της Λιβύης υποχρέωσε τον κ. Χάφταρ και την οικογένειά του να
βρουν καταφύγιο στις ΗΠΑ. Εκεί,
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
απέκτησαν αξιοσημείωτο πλούτο
και καλές διασυνδέσεις. Μετά την
ανατροπή του Καντάφι, ο στρατάρχης επέστρεψε στη χώρα του για
να αναλάβει τα ηνία του ανατολικού
κομματιού της Λιβύης, το οποίο
είναι γνωστό για τα πλούσια ενεργειακά του κοιτάσματα. Σήμερα, οι
δυνάμεις του κ. Χάφταρ, ο «Εθνικός

Στρατός της Λιβύης», βρίσκεται στα
περίχωρα της Τρίπολης, έχοντας
την υποστήριξη της Γαλλίας, της
Αιγύπτου και ορισμένων αραβικών
μοναρχιών. Οι αραβικές χώρες που
υποστηρίζουν τον κ. Χάφταρ επιχειρούν να θέσουν τέλος στην πολιτική ηγεμονία των Μουσουλμάνων
Αδελφών στην ευρύτερη περιοχή.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις ένα βήμα
πριν από την ένταξη της οργάνωσης
στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων». Παρόμοια ατζέντα έχει
και η Γαλλία, η οποία, ως πρώην
αποικιοκρατική δύναμη, αποδίδει
ιδιαίτερη σημασία στα πολιτικά
δρώμενα και φυσικά ενεργειακά
κοιτάσματα της Λιβύης. Οι διεθνείς
αναλυτές που παρακολουθούν από
κοντά τον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης συμπεραίνουν ότι ο στρατάρχης Χάφταρ τηρεί όλες τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει την τελική
νίκη. Για παράδειγμα, πριν από την
επίθεση στην Τρίπολη κατάφερε
να έρθει σε συνεννόηση με διάφορες
ένοπλες ομάδες και φυλές στο ανατολικό και κεντρικό κομμάτι της
χώρας. Επιπλέον, οι αραβικές μοναρχίες και η Γαλλία διαθέτουν αρκετή ισχύ και οικονομική άνεση για
να παρέχουν πολύτιμη και αξιόλογη
υποστήριξη στον κ. Χάφταρ και
στις δυνάμεις του.

Η Τουρκία πρωταγωνιστής
Σε αντίθεση με τις δυο ευρωπαϊκές δυνάμεις που δίνουν δυναμικό
παρών στον πόλεμο της Λιβύης, οι
ΗΠΑ επιλέγουν επιφυλακτική στάση
και καθυστερούν την είσοδό τους
στο πολεμικό πεδίο της χώρας. Οι
πληροφορίες από την αμερικανική
πλευρά θέλουν τις ΗΠΑ να εισέρχονται στο πολεμικό πεδίο μόνο σε
περίπτωση που η Ρωσία επιλέξει να
πράξει το ίδιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ΗΠΑ επιλέ-

γουν τη συγκεκριμένη στάση. Υπενθυμίζουμε ότι το 2012 υψηλόβαθμος
διπλωμάτης των ΗΠΑ έχασε τη ζωή
του στη Λιβύη από επίθεση ισλαμιστών. Σήμερα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σε διάφορα
σημεία του πλανήτη και η κυβέρνησή τους οραματίζεται την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων
από διάφορες περιοχές.
Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Τουρκία επιλέγει επιθετική πολιτική στη
Λιβύη. Με τα χρήματα του Κατάρ,
η Τουρκία ενορχηστρώνει και υποστηρίζει την αντίσταση στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Ακόμη, παράγοντες των τουρκικών μυστικών
υπηρεσιών και του τουρκικού στρατού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της αντιπαράθεσης. Επιπλέον, μόλις
πριν από λίγο καιρό αντιπροσωπεία
της Τρίπολης επισκέφθηκε το Προεδρικό στην Άγκυρα και η τουρκική
πλευρά ανταπέδωσε στέλνοντας
τον Τούρκο υπουργό Άμυνας και
επιτελάρχη στη Λιβύη.
Σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας
στον πόλεμο της Συρίας οι αναλυτές
εστιάζουν σε τρία σημεία. Πρώτον,
από διπλωματική άποψη, η θέση
της Τουρκίας δεν είναι ισχυρή. Η
Άγκυρα υποστηρίζει μια κυβέρνηση,
η οποία παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε στις πρώτες δημοκρατικές
εκλογές του 2014, δεν επιθυμεί να
παραδώσει τα ηνία της εξουσίας.
Δεύτερον, από υλική άποψη, τα χρήματα, τα πολεμοφόδια του άξονα
Τουρκίας-Κατάρ είναι αμφίβολο για
πόσο ακόμη θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται ισχυρούς παράγοντες,
όπως η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Τέλος, ο πόλεμος της Λιβύης
φέρνει για μια ακόμη φορά την Τουρκία κοντά στο μέτωπο του τζιχάντ,
μια εξέλιξη που αναμφισβήτητα επιφυλάσσει διπλωματικό αντίκτυπο
για την Άγκυρα.

ΠΑΜΕ
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Ταλαντούχοι και με αυτοπεποίθηση
Η νέα γενιά των Κύπριων διεθνών αφήνει μεγάλες υποσχέσεις και δημιουργεί προσδοκίες
Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ
και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΦΗ

Στους αγώνες της Κύπρου με τη Σκωτία
και τη Ρωσία για την προκριματική
φάση του EURO 2020, μπορεί να μην
είχαμε βαθμολογικό κέρδος, ωστόσο
με χαρά διαπιστώσαμε ότι η νέα γενιά
Κυπρίων παικτών έχει λαμπρό μέλλον.
Σας παρουσιάζουμε τέσσερεις από
τους νέους διεθνείς μας, οι οποίοι με
τις εμφανίσεις τους έστειλαν ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Δύο από αυτούς, ο Ματίας Σπόλιαριτς
και ο Γιάννης Πίττας κατάγονται από
τη Λεμεσό (Απόλλωνας) και οι άλλοι
δύο παίζουν στις ομάδες της Αμμοχώστου, ο Μιχάλης Ιωάννου στην Ανόρθωση και ο Γιάννης Κωστή στη Νέα
Σαλαμίνα. Ας τους γνωρίσουμε:

Σπόλιαριτς και Ιωάννου αποτελούν τις ελπίδες της Κύπρου για το... δημιουργικό της μέλλον, αφού η δημιουργία είναι το βασικό προσόν τους.

Ματίας Σπόλιαριτς (2/4/1997)

Με άψογη τεχνική

O Σπόλιαριτς αγωνίστηκε στη σεζόν
2018-19 στην Αλκή και ήταν από τους
παίκτες που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις
τους. Είχε μια «γεμάτη» χρονιά, με 30
συμμετοχές. Πέτυχε 8 τέρματα και έδωσε 7 ασίστ. Αναδείχθηκε καλύτερος
νέος ποδοσφαιριστής από την ΚΟΠ,
ενώ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία
ενδεκάδα του ΠΑΣΠ. Προηγήθηκε η
κλήση του στο αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα και το ντεμπούτο του στον
αγώνα με το Βέλγιο. Το αγωνιστικό του
στυλ μοιάζει πολύ με αυτό του πατέρα
του Μιλένκο Σπόλιαριτς. Κύριο χαρακτηριστικό του η εξαιρετική του τεχνική
κατάρτιση. Επέστρεψε στον Απόλλωνα
(θα είναι μαζί με τον αδελφό του Ντανίλο), με στόχο να καθιερωθεί στις βασικές επιλογές για τη νέα περίοδο. Του
έγινε πρόταση για (πρόωρη) ανανέωση
του συμβολαίου του ώς το 2022, αλλιώς
να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2020
που λήγει το υπάρχον συμβόλαιό του.
Δεν έχει απαντήσει ακόμα…
Αγωνίστηκε 70 λεπτά με τη Σκωτία
και 9 λεπτά με τη Ρωσία.

Γιάννης Πίττας (10/7/96)

Ο πρώτος σκόρερ

Ο γιος τού για πολλά χρόνια αρχηγού
του Απόλλωνα, Χαράλαμπου Πίττα,
πήγε στην ΕΝΠ την τελευταία μέρα της
περσινής καλοκαιρινής μεταγραφικής
περιόδου δανεικός από τον Απόλλωνα.
Ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην προσπάθεια της Ένωσης
να μείνει στην κατηγορία. Ο Κύπριος
επιθετικός είναι ο πρώτος σκόρερ της
ομάδας του σε όλες τις διοργανώσεις.
Πέτυχε 13 γκολ, εννιά στο πρωτάθλημα
και τέσσερα στο κύπελλο (έδωσε και
3 ασίστ. Στο πρωτάθλημα είχε 28 συμμετοχές και 1915 λεπτά συμμετοχής.
Συνέβαλε τα μέγιστα στη συγκομιδή
σημαντικών βαθμών και στη «σωτηρία»
των «βυσσινί». Με τα γκολ και τις πολύ
καλές εμφανίσεις του βοήθησε την
ΕΝΠ να φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου. Παρά το ότι δεν ήταν στην
προετοιμασία της Ένωσης, πήρε αμέ-

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ρεαλιστικός στόχος

Μπορεί η... δίψα των φίλων της Ομό-

νοιας για επιστροφή στους τίτλους χρόνο με τον χρόνο να μεγαλώνει, μπορεί
το φετινό νέο ξεκίνημα να δημιουργεί
«κρυφές» ελπίδες για κάτι τέτοιο, η...
επίσημη οριοθέτηση, ωστόσο, των στόχων της επόμενης περιόδου και απόλυτα σωστή είναι και κυρίως ρεαλιστική
κρίνεται. Δεν θα μπορούσε να ήταν
διαφορετικός, κυρίως πιο ψηλός ο στόχος, για μια ομάδα που απέχει εδώ και
χρόνια από διακρίσεις, για μια ομάδα
που απλώς συμμετέχει τα τελευταία
χρόνια στον πρώτο όμιλο της δεύτερης
φάσης. Πρώτη τετράδα σημαίνει πως
επιχειρείς να μπεις «σφήνα» στις ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία
χρόνια και από εκεί και πέρα, αναλόγως των αγωνιστικών δεδομένων, βλέπουμε...

* * * * *

Ματίας Σπόλιαριτς

Περιζήτητος ο Ματίας Σπόλιαριτς. Δύο

τουλάχιστον ομάδες, από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του κυπριακού
ποδοσφαίρου, έχουν εκφράσει το εν-

Με όνομα βαρύ σαν ιστορία ο Γιάννης Πίττας, στα χνάρια του πατέρα
του και δείχνει ότι μπορεί να γράψει τα δικά του κεφάλαια στο ποδόσφαιρό μας.
σως φανέλα βασικού, πείθοντας τον
τότε προπονητή των βυσσινί, Αντρέ
Πάους, για την αξία του. Αργότερα,
κέρδισε την εμπιστοσύνη και του αντικαταστάτη του Ολλανδού τεχνικού,
του Δανού Κάριτ Φελκ.
Επέστρεψε στον Απόλλωνα με στόχο να πείσει τον Σωφρόνη Αυγουστή
ότι αξίζει περισσότερων ευκαιριών,
αφού έχει και το ταλέντο αλλά και τη
θέληση να βοηθήσει ουσιαστικά στη
γραμμή κρούσης.
Αγωνίστηκε δέκα λεπτά με τη Σκωτία και 19 με τη Ρωσία.

Μιχάλης Ιωάννου (30/6/2000)

Το μέλλον του ανήκει

Στις 20 Ιανουαρίου ο Γιούργκεν Στρέπελ
επιστράτευσε στο αρχικό σχήμα κόντρα
στην ΕΝΠ τον 18χρονο Μιχάλη Ιωάννου, τοποθετώντας τον στη μεσαία
γραμμή. Έκτοτε ο Κύπριος μέσος πήρε
χρόνο συμμετοχής σαν βασικός δώδεκα
φορές και σαν αλλαγή άλλες τέσσερις,
στους εναπομείναντες αγώνες μέχρι
το φινάλε της σεζόν. Τα χίλια και πλέον
αγωνιστικά λεπτά, τα οποία πρόσθεσε
στο ενεργητικό, ολοκληρώνοντας μάλιστα έξι ενενηντάλεπτα, κίνησαν το
ενδιαφέρον του Ραν Μπεν Σιμόν ο οποίος του έδωσε φανέλα βασικού κόντρα
στη Σκωτία στις 8 Ιουνίου 2019. Ο Μιχάλης Ιωάννου επιστρατεύτηκε πει-

διαφέρον τους προς τον ποδοσφαιριστή, στο... εάν και εφόσον όμως, αφού
ο νεαρός δεσμεύεται με συμβόλαιο
στον Απόλλωνα για έναν ακόμη χρόνο.
Αυτό που ξενίζει είναι γιατί ο ποδοσφαιριστής διστάζει (για την ώρα τουλάχιστον) να δεσμευθεί και για τα επόμενα
χρόνια στον Απόλλωνα, αποδεχόμενος
την πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του. Ξενίζει, επίσης, γιατί ο Απόλλωνας δεν μπορεί να πείσει τον ποδοσφαιριστή πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ομάδα στη νέα περίοδο, σε σχέση
με το τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια,
αλλά και με βάση το τι έδειξε ο νεαρός
Ματίας, όταν του δόθηκε περισσότερος
χρόνος συμμετοχής...

Ούτε καν 20 ο Ιωάννης Κωστή και κέρδισε τους πάντες
εντός και εκτός ομάδας για το ταλέντο και τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά του.

ραματικά ακόμα και στο κέντρο της
άμυνας της «Μεγάλης Κυρίας» στον
αγώνα της 12ης Μαΐου 2019 κόντρα
στην Αλκή Ορόκλινης, έχοντας υψηλό
βαθμό ανταπόκρισης απέναντι σ’ έναν
από τους καλύτερους επιθετικούς του
πρωταθλήματος και συγκεκριμένα τον
Ιβάν Κάρλος. Το ποδοσφαιρικό θράσος,
το ταλέντο, αλλά και η ικανότητα του
18χρονου μέσου του επέτρεψαν να
αποτελέσει πρωτοκλασάτη μονάδα της
Ανόρθωσης από τη 17η αγωνιστική
της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος
και έπειτα, με τους κυανολεύκους της
Αμμοχώστου να κερδίζουν μια λύση
στη νευραλγική μεσαία γραμμή, τόσο
στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Γεννημένος στις 30 Ιουνίου 2000, ο Μιχάλης Ιωάννου θα κλείσει τα 18 του
χρόνια στο γήπεδο μιας και η τελευταία
εβδομάδα του τρέχοντος μηνός, θα
τον βρει να περνά από το μικροσκόπιο
του Τιμούρ Κετσπάγια, όπως άλλοι νεαροί, αλλά και δανεικοί ποδοσφαιριστές
της Ανόρθωσης, προκειμένου να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στην πρώτη
γραμμή της νέας περιόδου.

Ιωάννης Κωστή (17/3/2000)

Eτοιμος να πετάξει

Ο πρώτος φετινός αγώνας της Νέας
Σαλαμίνας είχε μεγάλο πρωταγωνιστή
τον Τιάγκο Σάντος, ο οποίος πέτυχε

* * * * *

Ο στόχος της Ευρώπης

Παρουσιάζονται «μαζεμένες» οι ομά-

δες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη φέτος, αφού η αλήθεια είναι πως το
πράγμα έχει δυσκολέψει. Μοιράζονται
διαφορετικά τα προκριματικά και θες
ψηλότερη βαθμολογία πλέον για να είσαι «δυνατός», κάτι που κάνει όλους
επιφυλακτικούς. Είναι αντιληπτό πως οι
κληρώσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στις
πιθανότητες που έχεις, ειδικά για ΑΕΛ
και ΑΕΚ που μπαίνουν χωρίς ιδιαίτερη
βαθμολογία σε αυτές. Εμείς τους ευχόμαστε η ζαριά να είναι καλή και να τα
καταφέρουν. Καλομάθαμε με τις ομά-

Ο Τιμούρ «απάντηση» σε όλα

Οι ποδοσφαιριστές που βρήκε ο Τιμούρ Κετσπάγια στην Ανόρθωση η αλήθεια

είναι πως όλοι λίγο πολύ πιστεύαμε πως δεν θα καιγόταν να τους κρατήσει και
αυτό είναι που επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Με εξαίρεση τους Σίφο και
Στρούνα, για κανέναν άλλο δεν έδωσε εντολή να ανανεωθεί το συμβόλαιο,
ενώ ο ένας μετά τον άλλο αποχωρούν. Στο τέλος μπορεί να μη μείνει και κανείς όπως πάνε τα πράγματα, αφού «ψάχνονται» για να βρουν προτάσεις και
οι υπόλοιποι. Από την πλευρά της Ανόρθωσης βγαίνει πως δεν τους ενοχλεί η
αποχώρηση κανενός παίκτη, αν βέβαια το οικονομικό μέρος είναι στο πλαίσιο
που η Ανόρθωση έθεσε για τον καθένα, αφού εμπιστεύονται τον Τιμούρ Κετσπάγια. « Όποιος και να φύγει, ο Τιμούρ θα βρει άλλον», είναι αυτό που
ακούς. Πάμε για μια εντελώς νέα ομάδα και βλέπουμε.

δύο γκολ κόντρα στην ΕΝΠ, ωστόσο,
άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ιωάννης
Κωστής, ο οποίος στις καθυστερήσεις
του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίκτυα. Έκτοτε
ο 19χρονος μέσος δεν κοίταξε πίσω,
ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 26 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 10 στο αρχικό σχήμα και πέραν των 1000 αγωνιστικών λεπτών στον θεσμό του πρωταθλήματος. Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης
πόνταρε στον βραχύσωμο μέσο, ο οποίος κατάφερε να διεκδικήσει θέση στον
άξονα μέσα σε έντονο συναγωνισμό
με τον Ρενάτο Μαργκάσα και τον Φασάρ Νουρ, κτίζοντας ουσιαστικά πάνω
στη διετία 2017-2018, όταν πρόλαβε
να καταγράψει 9 συμμετοχές. Το βάπτισμα του πυρός στην εθνική ανδρών
καταγράφηκε στη Γλασκώβη στις 8
Ιουνίου ενώ τρεις ημέρες αργότερα
στο στάδιο «Νίζνι», ο Ιωάννης Κωστή
πήρε φανέλα βασικού κόντρα στους
Ρώσους. Ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας έδειξε τυφλή εμπιστοσύνη
στον Κύπριο μέσο, τοποθετώντας τον
στον άξονα σε σχηματισμό 3-4-3, δουλεύοντας μαζί του για δεύτερη σεζόν
και γνωρίζοντας τα προτερήματά του.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Ιωάννης Κωστή ξεχωρίζει για την ωριμότητα
και τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά του
και διόλου τυχαίο είναι το γεγονός ότι
έχει μπει στο μπλοκάκι ακόμα και
σκάουτερ του εξωτερικού.

δες μας να παίζουν μέχρι τα Χριστούγεννα Ευρώπη και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί όσο πάει.

* * * * *

Λούκας Σόουζα

Το γράφαμε από τότε που μεταγράφη-

κε στον ΑΠΟΕΛ. Ο Βραζιλιάνος δείχνει ο
κατάλληλος για ν’ αναλάβει τον ρόλο
του αντι- Μοράις. Η περσινή χρονιά μας
δικαίωσε, ενώ με τον φυσικό αρχηγό
της ομάδας να βάζει ένα ακόμη χρόνο
στην πλάτη και με το μέλλον του αβέβαιο, είναι πλέον δεδομένο ότι ο Βραζιλιάνος θα επωμιστεί ακόμη περισσότερες ευθύνες. Εντός και εκτός ομάδας…

* * * * *

Χέρια ψηλά

Παρουσιάζει η Ρεάλ τον Αζάρ, πενήντα

χιλιάδες μαζεύονται στο Μπερναμπέου
για να τον αποθεώσουν και ένας οπαδός πάει στο γήπεδο με τη φανέλα της
Μπαρτσελόνα. Δύσκολα μπορεί κανείς
να περιγράψει τον τρόπο σκέψης του
σε μια σοβαρή εφημερίδα όπως είναι η
Καθημερινή. Ακόμη πιο δύσκολο να περιγράψουμε τι θα είχε υποστεί εάν ένα
τέτοιο περιστατικό συνέβαινε στο
όμορφο νησί μας. Χέρια ψηλά…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Στο Αμέρικα
είναι αλλιώς
Είναι οι Γουόριορς, κερδίζουν το
ματς στη σειρά αγώνων του τελικού
και διατηρούν τις ελπίδες για την
κατάκτηση του τίτλου στο NBA.
Κατά τη διάρκεια του ματς, τραυματίζεται, ίσως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, για τον οποίο
Του
όμως υπήρχαν αμφιβολίες κατά
ΧΡΙΣΤΟΥ
πόσο πρέπει ν’ αγωνιστεί, αφού
ΖΑΒΟΥ
αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα τραυματισμού. Η συμμετοχή του κρίνεται εκ των δεδομένων, λανθασμένη απόφαση,
αφού η επιβαρύνθηκε το σώμα μ’ αποτέλεσμα ο παίκτης να τραυματιστεί ακόμη πιο σοβαρά.
Η ομάδα, όμως, κέρδισε το ματς. Σε κάποιους
άλλους πολιτισμούς, τα πάντα θα είχαν ήδη ξεχαστεί
και τα όποια προβλήματα θα είχαν μπει κάτω από
το χαλί. Θα γίνονταν βαρύγδουπες δηλώσεις, κάποιοι
θα είχαν κάνει αναφορά για την «ψυχή», για το «dna»,
οι οπαδοί θα έτρωγαν την καθιερωμένη δόση κουτόχορτου και οι πλείστοι δημοσιογράφοι θα αποθέωναν
τις ικανότητες της ομάδας και του κάθε παίκτη ξεχωριστά.
Στο Αμέρικα, όμως, τα δεδομένα εξ όσων φαίνεται
είναι διαφορετικά. Δείχνει να έχουν μια διαφορετική
κουλτούρα. Τι και αν επιβλήθηκε του αντιπάλου, τι
και αν οι πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου
αυξήθηκαν, ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας αμέσως
μετά το τέλος παρουσιάστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων.
Βουρκωμένος, με εμφανή τη δυσκολία να μιλήσει
τέθηκε στη δημόσια εικόνα προκειμένου ν’ αναλάβει
την ευθύνη για την απόφαση συμμετοχής του μπασκετμπολίστα. Κλαμένος σα μικρό παιδί, ζήτησε απ’
όλους να μην κατηγορήσουν τον οποιοδήποτε εντός
της ομάδας, παρά μόνο τον ίδιο, αναλαμβάνοντας
πλήρως την ευθύνη. Καλύπτοντας έναν ολόκληρο
οργανισμό που απαρτίζει μια ομάδα του NBA, ο
κύριος Μπομπ Μάγιερς έκανε το αυτονόητο. Σαν
ασπίδα προστάτεψε έναν «στρατό» από συνεργάτες,
μίλησε ευθέως στη κοινή γνώμη και κυρίως, κυρίως
ανέλαβε την ευθύνη για την απόφαση.
Σε κάποιες άλλες χώρες, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Για γεγονότα, πολύ πιο σημαντικά από το
αθλητικό κομμάτι, καλοπληρωμένοι υπεύθυνοι κρύβονται σαν ποντίκια, γλιστράνε σαν φίδια, ρίχνουν
στάχτη στα μάτια του κόσμου και εννοείται αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι ν’ αναλάβουν την
ευθύνη που τους αναλογεί. Κάτι θα σου θυμίζει…
δεν μπορεί. Στο Αμέρικα πάντως είναι αλλιώς.

Εθνική, πλάνο
και υπερβολές...
Σύμφωνοι, θετικό στοιχείο η χρησιμοποίηση νεαρών Κύπριων στην
εθνική ανδρών, κάποιοι βέβαια εξ
ανάγκης, με βάση επιλογές και διαθέσιμους ποδοσφαιριστές αυτή την
περίοδο. Από την άλλη, όμως, κάποιες αναφορές αγγίζουν τα όρια
Του
της υπερβολής, σε σχέση με την
ΓΙΩΡΓΟΥ
αποτίμηση της προσπάθειας στα
ΛΟΓΙΔΗ
δύο παιχνίδια σε Σκωτία και Ρωσία.
Απολογισμός μηδέν βαθμοί,
αγωνιστική παρουσία κατά διαστήματα καλή, περισσότερο στον αγώνα της Γλασκώβης, ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι χάσαμε δύο παιχνίδια στο ένα
γκολ, αγωνιστικές αδυναμίες τις οποίες καινούργιες
δεν τις λες και γενικότερα αγωνιστική εικόνα, η
οποία παραπέμπει μεν σε προοπτική, δεν εξασφαλίζει, ωστόσο, καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Και πάντα, με γνώμονα τα ρεαλιστικά δεδομένα
του ποδοσφαιρικού εκτοπίσματος της χώρας μας.
Δεν δικαιολογούνται, λοιπόν, πανηγυρισμοί απλώς
και μόνο γιατί προωθήθηκαν κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι να «φτιαχτεί» μια καλή
ομάδα, με συνδυασμό νέων και πιο έμπειρων παικτών,
ικανή να διεκδικήσει με αξιώσεις τον ανεκπλήρωτο
εδώ και χρόνια στόχο της πρόκρισης στα τελικά μιας
διοργάνωσης. Και για να φθάσει η Εθνική Κύπρου
σε ένα τέτοιο επίπεδο, η παρουσία κάποιων νεαρών
παικτών από μόνη της δεν αρκεί. Αν η συμμετοχή
τους είναι αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού
και πλάνου, καλώς. Και ένας τέτοιος σχεδιασμός θα
πρέπει να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα. Σ’ ένα
τέτοιο σχεδιασμό, η αξιοποίηση νεαρών κύπριων
παικτών και στις ίδιες τις ομάδες τους, δεν θα πρέπει
να εξαρτάται από την απλή προτροπή του προέδρου
της ΚΟΠ προς προέδρους σωματείων. Ένας σχεδιασμός, με στόχο τη δημιουργία μιας δυνατής εθνικής
ομάδας, θα πρέπει να κατοχυρώνει την παρουσία
σε σημαντικό βαθμού του Κύπριου ποδοσφαιριστή
στο πρωτάθλημα της χώρας του. Καιρός, λοιπόν,
από τις προτροπές να περάσουμε στα μέτρα.
Τα όρια της υπερβολής αγγίζουν και οι πληροφορίες (αν ευσταθούν) περί σκέψεων στην ΚΟΠ
για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Ραν
Μπεν Σιμόν. Όχι γιατί ο Ισραηλινός δεν είναι καλός
προπονητής, αλλά γιατί η παρουσία και το έργο
του στον πάγκο της εθνικής θα πρέπει να κριθούν
συνολικά και στο τέλος, ειδικά μετά την αποτυχία
στο πρωτάθλημα των εθνών. Και σίγουρα όχι γιατί
απλώς χρησιμοποίησε κάποιους νεαρούς, θέμα το
οποίο λανθασμένα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις,
«σκεπάζοντας» σχεδόν απόλυτα το γεγονός ότι παραμένουμε στους τρεις βαθμούς στον όμιλο, από
μια νίκη κόντρα στο Σαν Μαρίνο.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,7%
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Dax

FTSE 100
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Κ. ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
Κίτρινη κάρτα
από θεσμούς
για παροχές
στην Ελλάδα
Σελ. 6

Πετρέλαιο

€/$

-2,69%

-0,56%

ΜΕΔ 14 δισ. διαχειρίζονται οι servicers

Τέσσερις συν μία εταιρείες στην Κύπρο – Ξεπερνούν το 60% των κόκκινων δανείων
Τέσσερις εταιρείες διαχείρισης
στοιχείων ενεργητικού (servicers)
που δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο διαχειρίζονται κόκκινα
δάνεια ύψους 14 δισ. ευρώ. Με
την ολοκλήρωση της πράξης της

Τράπεζας Κύπρου με την Apollo
Asset Management που θα λάβει
για διαχείριση δάνεια 2,8 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό θα ανέλθει
στα 16,87 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες εταιρείες δεν είθισται

να αγοράζουν το χαρτοφυλάκιο
των προβληματικών δανείων των
τραπεζών, αλλά αναλαμβάνουν
μόνο τη διαχείρισή τους. Πρόσφατο παράδειγμα, αυτό της Alpha Bank Κύπρου η οποία επέλεξε

την Altamira Asset Management,
ώστε να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της. Το ποσό
αυτών ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ
και αποτελείται από προβληματικά δάνεια και ακίνητα, τα οποία

Απροετοίμαστη για σκληρό Brexit η Βρετανία

έχει αποκτήσει η Alpha μέσω της
ανταλλαγής ακινήτων προς χρέη.
Με την εξέλιξη αυτή οι πέντε
εταιρείες θα διαχειρίζονται το
60,7 των κόκκινων δανείων της
Κύπρου. Σελ. 3

Ελάχιστο
το ενδιαφέρον
για πάρκο
τεχνολογικό
Στην περιοχή Πεντακώμου
Ο δρόμος για ανάδειξη της Κύπρου σε τεχνολογικό κόμβο είναι μακρύς, και τα βήματα που
πρέπει να γίνουν πολλά. Επί 14
χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες προσέλκυσης επενδυτών
για το τεχνολογικό πάρκο στο
Πεντάκωμο, χωρίς αποτέλεσμα.
Η Κύπρος είναι πολύ πίσω στο
θέμα της τεχνολογίας και αυτό
δεν βοηθά στην εξεύρεση επενδυτή, σχολιάζει στην «Κ» ο πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Ο Μαδούρο πωλεί χρυσό
για να φέρει συνάλλαγμα
Το καθεστώς Μαδούρο αυξάνει διαρκώς

τις πωλήσεις χρυσού της χώρας, καθώς
αποτελεί πλέον τη μοναδική πηγή εισροής
συναλλάγματος. Εκτιμάται ότι με τα έσοδα
από τον χρυσό χρηματοδοτείται το πρόγραμμα αναδιανομής πλούτου, υπό τον τίτλο «Σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα». Σελ. 11

Συναλλαγές
χωρίς μετρητά
και επιταγές

ΕΛΛΑΔΑ

Στον ήλιο και τη θάλασσα
ποντάρουν οι επενδυτικές

Κυριαρχεί το πλαστικό χρήμα

Σε ισχυρούς «παίκτες» του ξενοδοχειακού

και τουριστικού κλάδου εξελίσσονται οι
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Η Βρετανία παραμένει ανέτοιμη για την έξοδό της από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία με τους πρώην εταίρους της και χρειάζεται ακόμη μήνες

ετοιμασιών για να προμηθευθεί αποθέματα φαρμάκων και να δρομολογήσει ελέγχους στα σύνορα. Η εικόνα προκύπτει από εμπιστευτικό έγγραφο
εργασίας της βρετανικής κυβέρνησης, που διέρρευσε στην εφημερίδα Financial Times και περιγράφει πόσο ανεπαρκής είναι η προετοιμασία της
Βρετανίας για ένα σκληρό Brexit. Σελ. 9

Με πλαστικό χρήμα κάνουν τις
συναλλαγές τους όλο και περισσότεροι Κύπριοι. Σύμφωνα
με στοιχεία το 57,5% των πληρωμών το 2017 έγιναν με κάρτες. Την ίδια ώρα έχει μειωθεί
αισθητά η χρήση επιταγών. Η
τραπεζική «αρχιτεκτονική» χρειάζεται αλλαγή για να γίνουν ανταγωνιστικές οι τράπεζες τονίζει
η IBM. Σελ. 4

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κύπρος

0,83%

-0,09%

Γερμανία

-0,24%

-0,00%

Η ΕΠΑ πατάει πάνω σε μια πολύ λεπτή γραμμή

Γαλλία

0,11%

0,00%

Ιταλία

2,35%

-0,13%

Ισπανία

0,54%

-0,06%

Ιρλανδία

0,29%

-0,35%

Ελλάδα

2,67%

-0,21%

Ην. Βασίλειο

0,83%

0,01%

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

Η επικαιρότητα αυτές τις μέρες
κυριαρχείται από τον αιφνιδιαστικό έλεγχο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στα
γραφεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και τις αντιδράσεις
που αυτή προκάλεσε. Οι αντιδράσεις υπήρξαν πολύ έντονες
και καταδικαστικές. Η ΕΠΑ όμως
είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός,
ο οποίος θα πρέπει να κριθεί
πρωτίστως όχι από τους πολιτικούς, αλλά από την κοινή γνώμη
και τους πρωταγωνιστές της οικονομίας. Και τούτο γιατί οι παρεμβάσεις των πολιτικών σε τέτοιους θεσμούς συχνά ενέχουν
τον κίνδυνο περιορισμού της
ανεξαρτησίας ενός οργάνου που,
καλώς ή κακώς, στο ευρωπαϊκό

κεκτημένο θεωρείται υψίστης
σημασίας. Η κοινή γνώμη έχει
τη δυνατότητα να κρίνει αυστηρά
την ΕΠΑ. Επί τούτου οποιαδήποτε αποτίμηση, όσο επιεικής
και να είναι, δεν πρόκειται να
είναι θετική. Κι αυτό γιατί η δράση ή η έλλειψη δράσης της ΕΠΑ
αντιπαρατίθεται στην έντονη
παρουσία ολιγοπωλιακών και αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών
που κυριαρχούν στην κυπριακή
αγορά. Ακόμα και εκεί που η ΕΠΑ
επιβάλλει πρόστιμα ύστερα από
μακρόχρονες έρευνες, οι ποινές
της καταρρίπτονται συνήθως
στο δικαστήριο. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη
του ολιγοπωλίου των καυσίμων.
Η ΕΠΑ ύστερα από μακρόχρονες

έρευνες επέβαλε πρόστιμα εκατομμυρίων, τα οποία κατέπεσαν
στο δικαστήριο. Το χειρότερο,
όμως, σε αυτήν την ιστορία είναι
ότι ο μέσος πολίτης θεωρεί ότι
αδικείται στον τρόπο και τον
χρόνο που αναπροσαρμόζονται
οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο σε σχέση με τη διακύμανσή
τους στη διεθνή αγορά.
Όσον αφορά το ΓΕΣΥ είναι
ένας καινούργιος θεσμός με πολύ
μεγάλη σημασία για κάθε πολίτη.
Εφαρμόζεται με πολλές δεκαετίες
καθυστέρηση σε μια χώρα η
οποία ανέπτυξε, ελλείψει εθνικού
συστήματος υγείας, τους δικούς
της ιδιότυπους και ποικιλόμορφους θεσμούς. Όμως, όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση αυτή,

η υγεία δεν είναι ένα κοινωνικό
αγαθό, αλλά συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με το εισόδημα και την
επαγγελματική θέση του κάθε
ατόμου, γεγονός που κάθε άλλο
παρά θετικό είναι. Είναι φυσικό
η εισαγωγή ενός νέου θεσμού να
συναντά αντιδράσεις είτε από
συμφέροντα που πιθανόν να επηρεαστούν αρνητικά, είτε από τα
άτομα που αισθάνονται ανασφάλεια μπροστά σε κάθε νέα, άρα
και σε κάποιο βαθμό αβέβαιη αλλαγή.
Ο ΠΙΣ, αν και μετείχε για χρόνια στις διαβουλεύσεις για το ΓΕΣΥ, αποφάσισε τελικά να κρατήσει αρνητική θέση απέναντι στον
νέο θεσμό. Το γεγονός είναι λυπηρό, καθώς οι γιατροί είναι,

Cyprus Real Estate Market
Our insights and key market highlights
www.pwc.com.cy/real-estate

όπως και να το κάνουμε, οι βασικοί πυλώνες ενός συστήματος
υγείας. Βεβαίως, η όποια γνώμη
και η θέση ατόμων και συλλογικών φορέων δεν είναι αμαρτία.
Ασφαλώς και δεν επιθυμεί ο ΠΙΣ
να πετύχει το ΓΕΣΥ, όμως, αυτό
δεν συνιστά από μόνο του παράβαση της νομοθεσίας για τον
ανταγωνισμό.
Εκείνο που φαντάζομαι ερευνά
η ΕΠΑ είναι κατά πόσο υπάρχουν
συγκεκριμένες πρακτικές ενέργειες του ΠΙΣ. οι οποίες αποβλέπουν στην αποτυχία του ΓΕΣΥ
ώστε να μην υπάρξει ανταγωνισμός ως προς τις σημερινές υφιστάμενες υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται, όμως, για μια πολύ λεπτή
γραμμή.
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Στεγαστική πολιτική ή
πολιτογραφημένη στέγαση;
Στις 17 Μαΐου, το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε τη νέα Στεγαστική Πολιτική της κυβέρνησης,
με μια σειρά από κίνητρα για αναπτύξεις οικιστικών μονάδων. Μέσα
στη δίνη της προεκλογικής περιόδου
όμως, σχεδόν πέρασε απαρατήρητη.
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι
δεν πρόκειται για μέτρα αντιμετώπισης του δυσανάλογου κόστους
στέγασης σε σύγκριση πάντα με
τους καθηλωμένους μισθούς, αλλά
για κίνητρα δημιουργίας αγοράς
προσιτής κατοικίας ή προσιτού
ενοικίου. Τα κίνητρα, λοιπόν, κινήθηκαν σε δύο άξονες. Ο πρώτο άξονας αφορά την παροχή πρόσθετης
αύξησης του συντελεστή δόμησης
κατά 25% με ελάχιστο εμβαδόν
όμως της υπό ανάπτυξη ακίνητης
ιδιοκτησίας τα 4 οικόπεδα (Εντολή
1 του 2019). Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο αρμόδιος υπουργός, ανακοίνωσε επιπλέον της αύξησης του 25% ένα επιπρόσθετο
ειδικό συντελεστή 20%, δηλαδή
συνολική αύξηση κατά 45%. Από
αυτό, τουλάχιστον το 20% θα κατανέμεται για σκοπούς κοινωνικής
στέγασης. Κι επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αξίζει να
αναφερθεί ότι η πιο ουσιαστική
προϋπόθεση για το κίνητρο της αύξησης του 45%, είναι η ανέγερση
ενιαίου οικιστικού συγκροτήματος
σε ακίνητο με εμβαδόν 3.000 τ.μ.
Τι σημαίνει τώρα κοινωνική στέγαση; Το 10% από την αύξηση του
συντελεστή κατά 25% (ή το 20%
αν ο συντελεστής αυξηθεί κατά
45%) θα διατίθεται για ανέγερση
διαμερισμάτων, τα οποία θα πωλούνται στην τιμή του Μέσου Κατασκευαστικού Κόστους, όπως αυτό
δημοσιεύεται από τη Στατιστική
Υπηρεσία. Οι πωλήσεις θα επιτρέπονται σε δικαιούχους όπως θα τους
ορίσει με κριτήρια ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).
Με βάση τα τελευταία στοιχεία που
δημοσίευσε η Στατιστική υπηρεσία,
ένα διαμέρισμα δυάρι έχει μέσο κατασκευαστικό κόστος περίπου 80
με 100 χιλ. Πόσο προσιτό είναι άραγε
αυτό το κόστος και για ποιες ακριβώς
κατηγορίες νοικοκυριών; Πόσο αναγκαίο είναι ένα ειδικό κίνητρο που
πριμοδοτεί εκ νέου πολυτελείς αναπτύξεις για να δημιουργηθούν ελάχιστα καινούργια διαμερίσματα, τα
οποία θα βρίσκονται εκτός παζαριού
και συνεπώς δεν θα επιφέρουν πιέσεις για γενική μείωση τιμών. Το
άκρων άωτο που προκύπτει από
την αρχική Εντολή του ΥπΕΣ, είναι
η δυνατότητα για αύξηση του συντελεστή στο κυρίως κτήριο, ενώ τα
διαμερίσματα για κοινωνική στέγη
θα κτίζονται σε άλλη δευτερεύουσα
οικιστική μονάδα. Εν ολίγοις, το

ΥπΕΣ ανοίγει παράθυρο σε μεγάλες
κατασκευαστικές εταιρίες (βλέπε
3.000 τ.μ.) για έναν νέο κύκλο ψηλών
κτηρίων και άναρχης ανάπτυξης
εντός των περιοχών υψηλής ζήτησης, ενώ οι προσιτές κατοικίες, θα
γκετοποιούνται σε υποβαθμισμένες
περιοχές. Ο δεύτερος άξονας αφορά
την ενίσχυση της αγοράς προσιτού
ενοικίου, μέσα από την παραχώρηση
επιπλέον συντελεστή 25% σε αναπτύξεις γης άνω των 2.000 τ.μ. Το
70% του δομήσιμου εμβαδού θα
διατίθεται υποχρεωτικά προς ενοικίαση για 8 τουλάχιστον χρόνια.
Θεωρητικά, αν ευδοκιμήσει το κίνητρο αυτό, θα δοθεί μεγάλος αριθμός κατοικιών προς ενοικίαση. Μένει, όμως, το κενό του κόστους ενοικίασης. Σε κανένα σημείο της ανακοίνωσης δεν προκύπτει περιορισμός ή έλεγχος για διατήρηση του
ενοικίου σε προσιτά επίπεδα. Επομένως ποιος επιχειρηματίας θα ρισκάρει να εγκλωβιστεί σε υποχρέωση ενοικίασης, ιδίως σε περιοχές
όπου τα ενοίκια είναι χαμηλά και
προσιτά; Κι αν πάλι θα επενδύσει
σε ακριβή περιοχή, γιατί να πάρει
το παραμικρό ρίσκο, όταν μπορεί
να λάβει επιπλέον συντελεστή και
να το διαθέσει προς πώληση σε μεγάλα βαλάντια, προερχόμενα από
την οδό των διαβατηρίων;
Αξίζει αναφοράς εδώ ότι τα ενοίκια στη Λεμεσό και στη Λευκωσία
σε μη προνομιούχες περιοχές αυξήθηκαν από το 2014 κατά 58% και
45% αντίστοιχα (σε προνομιούχες
περιοχές κατά 70% παρακαλώ), ενώ
οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν
φέτος ακόμα 9% και παραμένουν
απλησίαστες. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες διαμερίσματα και σπίτια
πολυτελείας παραμένουν κλειστά
και έρημα, καθώς δεν λήφθηκε κανένα μέτρο ώστε να ξαναμπούν
στην αγορά, ενώ ο προοδευτικός
φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας παραμένει εκτός φορολογικής φαρέτρας.
Κι ενώ, λοιπόν, θα ανέμενε κανείς
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
στέγασης για τα νοικοκυριά χαμηλής
εισοδηματικής τάξης, δίνοντας κίνητρα για ανακαινίσεις παλιών σπιτιών, επεκτάσεις μονοκατοικιών
και ευκαιρίες αντιπαροχής σε αστικές ζώνες, δόθηκαν κίνητρα για οικόπεδα άνω των 2.000 και 3.000
τ.μ. Μια περίεργη ρήτρα, που αφαιρεί σκανδαλωδώς από τον χάρτη
των κινήτρων το 99% των οικοπέδων στη χώρα, καθώς είναι μικρότερα των 560 τ.μ., και που στην τελική ανήκουν σ’ αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη για μια προσιτή κατοικία.

* Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

Και πολύ άργησε να αντιδράσει η Tus για το δρομολόγιο Λάρνακας – Αθήνας. Αν συνεχίσουν τα ακριβά εισιτήρια γι’ αυτό το δρομολόγιο πολύ πιθανόν
να μπει και ξένη εταιρεία.

Ποντάρουν ακόμα
σε τράπεζες
Η Caius Capital αγόρασε και άλλες μετοχές της

Τράπεζας Κύπρου και το ποσοστό της έφτασε
στο 3,09%. Η τραπεζική βιομηχανία παγκοσμίως διανύει τη χειρότερή της περίοδο και γενικότερα δεν είναι και τόσο επικερδές να επενδύεις στις τράπεζες. Η Caius μάλλον βλέπει κάτι
που δεν βλέπουμε εμείς, ή όλοι οι επενδυτές
που στρέφονται στη διαχείριση επενδυτικών
ταμείων και όχι στις τράπεζες. Όπως και να
έχει, είναι καλή εξέλιξη για την τράπεζα.

••••
Τα συνταξιοδοτικά
και τα μάτια σας

ρομεταφορών να αυτορυθμιστεί. Τα εισιτήρια
από Λάρνακα προς Αθήνα παραμένουν ψηλά
από το κλείσιμο της Cobalt τον περασμένο
Οκτώβριο, παρά τις διαβεβαιώσεις περί του
αντιθέτου από τους αρμοδίους. Πιο ακριβά
πληρώνουμε τη νύφη για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Ορφανοί παραμένουν επίσης ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως Γαλλία και Ισπανία, αφού καμιά εταιρεία δεν ανέλαβε να καλύψει το κενό των απευθείας πτήσεων. Σε άλλα νέα, συνδεθήκαμε αεροπορικώς με το Κουβέιτ.

••••

Στους γίγαντες της ναυτιλίας
Μετά το London P&I την κάθοδό τους στην Κύ-

προ άρχισαν να προγραμματίζουν και άλλοι
ασφαλιστικοί οργανισμοί που έχουν την βάση
τους στη Μ. Βρετανία. Οι τελικές συμφωνίες
δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, καθώς το τοπίο
της εξόδου της Βρετανίας παραμένει ρευστό.
Στην περίπτωση που κλείσουν τελικά τότε η Κύπρος θα συγκεντρώνει το ένα τέταρτο των ναυτασφαλιστικών στον κόσμο. Δεν είναι και λίγο.

••••
Σε διεθνή ύδατα
Ψήφος εμπιστοσύνης στο Κυπριακό Ναυτιλιακό

H ΛEΞH

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη

άμεσης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο και ιδιαίτερα του δεύτερου
(επαγγελματικά σχέδια συνταξιοδότησης), αλλά
και του τρίτου πυλώνα (ατομικά σχέδια συνταξιοδότησης). Το όλο σύστημα εμπεριέχει σημαντικά
αρνητικά στοιχεία που χρήζουν άμεσων αλλαγών
όπως, το διαχρονικά χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης από τα κυπριακά νοικοκυριά, τη μη αποτελεσματική και κακή διαχείριση των συνταξιοδοτικών αποθεμάτων και τις αδυναμίες στο θεσμικό
πλαισίου, οι οποίες μεταξύ άλλων επιτρέπουν
την πρόωρη απόσυρση και χρήση συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. Το Συμβούλιο αναφέρει
πως το πολύ χαμηλό συνταξιοδοτικό αποθεματικό στην Κύπρο αναδεικνύει το μέγεθος και τους
κινδύνους από την ευχέρεια πρόωρης απόσυρσης των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

••••
Δεν έκλεισαν οι πληγές
Οκτώ μήνες περιμένουμε την αγορά των αε-

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Προεξοφλητικό
επιτόκιο
Προεξοφλητικό επιτό-

κιο καλείται το επιτόκιο
το οποίο χρησιμοποιείται για μετατροπή της
μελλοντικής αξίας ενός
ομολόγου / μακροπρόθεσμου χρεογράφου /
επενδυτικού τίτλου σε παρούσα (σημερινή) αξία. Είναι, επίσης, το επιτόκιο
με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα χρεώνει τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια,
σε περιπτώσεις που αυτές χρειάζονται
ρευστά διαθέσιμα.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Επιμελητήριο (ΚΝΕ), αλλά και την κυπριακή
ναυτιλία γενικότερα συνιστά η επανεκλογή του
απερχόμενου προέδρου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Θέμη Παπαδόπουλου
στο Δ.Σ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Υπενθυμίζεται ότι τα ηνία του ΚΝΕ στην
Κύπρο πέρασαν, στον κ. Φίλιππο Φιλή, ο οποίος
εξελέγη πρόεδρος κατά την πρόσφατη γενική
συνέλευση του επιμελητηρίου.

••••
Η χολιγουντιανή μας πλευρά
Τέλος του 2020 θα κυκλοφορήσει εκτός απρο-

όπτου η ταινία S.O.S Survive or Sacrifice. Τα γυρίσματα της ταινίας άρχισαν την περασμένη Δευτέρα στη Λεμεσό. Πρωταγωνιστής ο Αμερικανός
ηθοποιός William Baldwin ενώ από Κύπριους, ο
Κρίστοφερ Γκρέκο και η Μαρία Ιωάννου. Η ταινία
του Baldwin είναι η δεύτερη που ξεκινά γυρίσματα στην Κύπρο, αφού αναμένεται οσονούπω και
η έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας του Νίκολας Κέιτζ. Τώρα, το κατά πόσο το άνοιγμα του Invest Cyprus στην οπτικοακουστική βιομηχανία θα
του βγει τελικά, θα φανεί στη μεγάλη οθόνη.

Γερμανοί έφηβοι διδάσκουν σωστή online συμπεριφορά
ΕΣΕΝ. Στο λύκειο Μπόρμπεκ, στο
Εσεν της Δυτικής Γερμανίας, οι
έφηβοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Medienscouts διδάσκουν
σε μικρότερα παιδιά την ασφαλή
πλοήγηση και διαχείριση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται και η διαχείριση των μηνυμάτων στο WhatsΑpp, το οποίο
χρησιμοποιείται για την ομαδική
επικοινωνία με τους συμμαθητές
τους. Μαθαίνουν για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό αλλά και ποιο υλικό
αρμόζει να μοιραστούν χωρίς να
διαρρέουν προσωπικές πληροφορίες, να αποστέλλουν φωτογραφίες
και να προσβάλλουν κανέναν στο
Διαδίκτυο.
Πάνω από τα δύο τρίτα των παιδιών άνω των 11 χρόνων στη Γερμανία είναι κάτοχοι smartphone
και δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν στην πληθώρα των μηνυμάτων που λαμβάνουν καθημερινά, στα προκλητικά και ακατάλληλα μηνύματα και στις «επιθέσεις»
που τους δημιουργούν άγχος και
φόβο. Καθώς αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολο να τα διαχειριστούν
γονείς και δάσκαλοι, η καλύτερη
προσέγγιση είναι η εκπαίδευση
από τους συνομηλίκους τους εφήβους.
Η Γερμανία, χάρη στο Medienscouts, είναι πιο μπροστά από άλλες
χώρες του δυτικού κόσμου, οι οποίες διδάσκουν στα παιδιά πώς να
χειρίζονται τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 2011 και από τότε έχουν








Τα περισσότερα παιδιά
άνω των 11 ετών στη
Γερμανία είναι κάτοχοι
smartphone και δεν
γνωρίζουν πώς να
διαχειριστούν την
πληθώρα μηνυμάτων
που λαμβάνουν.

Δύο έφηβοι στέλνουν μηνύματα στο κινητό τους, στη Νέα Υόρκη. Στις ΗΠΑ
τα σχετικά προγράμματα πραγματοποιούνται συνήθως από εκπαιδευτικούς.
ενταχθεί σε αυτό εκατοντάδες σχολεία γερμανικών πόλεων, βοηθώντας τα παιδιά να γίνουν ώριμοι
χρήστες του κυβερνοχώρου. Στις
ΗΠΑ, για παράδειγμα, πολλά σχολεία δεν έχουν υιοθετήσει αυτό το
σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου
συνομήλικα παιδιά διδάσκουν μεταξύ τους την ορθή χρήση των σόσιαλ μίντια. Στα αμερικανικά σχολεία υπάρχει ένα ομοσπονδιακό
πρόγραμμα που διδάσκει την κα-

τάλληλη online συμπεριφορά, αλλά
αυτό γίνεται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών, ενώ ακόμη και εκεί που
την αποστολή αναλαμβάνουν έφηβοι, η κλίμακα των προγραμμάτων
δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο
στη Γερμανία.
Στο Μπόρμπεκ, οι έφηβοι ερευνητές των μέσων ενημέρωσης διδάσκουν παιδιά του Δημοτικού
πώς να μην αφήνουν το WhatsΑpp
να καθορίζει τις ζωές τους και να

περνούν λιγότερη ώρα στο κινητό
τους. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια με θέμα τα πνευματικά
δικαιώματα και το sexting και στο
τέλος του τριετούς προγράμματος
λαμβάνουν μια «άδεια κινητού»
η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά τους σε καθορισμένες ώρες στο σχολείο.
Εκτός από τη διαχείριση του καθημερινού στρες της ψηφιακής
επικοινωνίας, είναι επίσης αναγκαία η διδασκαλία προστασίας
των παιδιών από τον ηλεκτρονικό
εκφοβισμό, τους επίδοξους παιδόφιλους και τις ψεύτικες ειδήσεις.
Στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 766 σχολεία
έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει
στο πιλοτικό πρόγραμμα. Πάνω
από 3.120 μαθητές Γυμνασίου
έχουν εκπαιδευθεί ως δάσκαλοι
και 1.500 εκπαιδευτικοί δρουν ως
σύμβουλοι για να βοηθήσουν τα
παιδιά να γίνουν πολίτες του κυβερνοχώρου.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Διαχειρίζονται 14 δισ. ΜΕΔ οι servicers
Αντιστοιχούν πάνω από το 60% των συνολικών κόκκινων δανείων της Κύπρου, που συσσωρεύτηκαν μετά το 2013
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνει
το ποσό των μη εξυπηρετούμενων
δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (servicers) στην Κύπρο.
Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της
πράξης της Τράπεζας Κύπρου με
την Apollo Asset Management που
θα λάβει 2,8 δισ. δάνεια για διαχείριση στο επόμενο διάστημα, το
ποσό που θα διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα ιδρύματα θα φτάνει τα
16,87 δισ. ευρώ.
Οι εταιρείες αυτές που συχνά
αποκαλούνται και «κακές τράπεζες», στην Κύπρο έχουν φτάσει τις
τέσσερις, ενώ με την έλευση και
της Apollo θα γίνουν πέντε. Πρόσθετα, στην Κύπρο δεν είθισται
να αγοράζουν το χαρτοφυλάκιο
των προβληματικών δανείων και
οι πλείστες επιλέγονται μόνο για
τη διαχείρισή αυτών των δανείων.
Πρόσφατο παράδειγμα, η Alpha
Bank Κύπρου που επέλεξε την Altamira Asset Management ώστε
να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Το ποσό ανέρχεται
σε 3,8 δισ. ευρώ και αποτελείται
από προβληματικά δάνεια και ακίνητα τα οποία έχει αποκτήσει η
Alpha μέσω της ανταλλαγής ακινήτων προς χρέη. Η συμφωνία αναμένεται να επισημοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου. Κάνοντας τις πράξεις,
ενόψει και της διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων της Τράπεζας
Κύπρου από την Apollo, πάνω από
το 60% των συνολικών κόκκινων
δανείων της Κύπρου, που συσσωρεύθηκαν μετά το 2013, θα διαχειρίζονται οι servicers.
Συγκεκριμένα είναι το 60,7%.
Υπενθυμίζεται πως το ανώτατο ποσό των μη εξυπηρετούμενων δα-

ρασε χαρτοφυλάκιο 2,8 δισ. ευρώ
και αναμένεται να το διαχειριστεί
ομάδα 124 ατόμων.

Κόντρα ηχηρών ονομάτων

Η Altamira θα διαχειριστεί προβληματικά δάνεια και ακίνητα 3,8 δισ. από την Alpha Bank Κύπρου.
νείων που υπήρξε στην Κύπρο από
το 2013 ανήλθε στα 28 δισ. ευρώ,
ενώ πλέον ανέρχονται στα 11 δισ.
ευρώ. Όμως, δεν σημαίνει πως
έχουν εξυγιανθεί 17 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων στην Κύπρο
από το 2013. Τα μη εξυπηρετούμενα
που έχουν εξυγιανθεί ανέρχονται
στα 8 με 9 δισ. ευρώ και άλλα 9 δισ.
ευρώ περίπου έχουν βρεθεί εκτός
ισολογισμού των κυπριακών τραπεζών. Υπάρχουν στην οικονομία,
αλλά όχι στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών. Αυτά τα 9 δισ. που έχουν
βγει εκτός τραπεζικού συστήματος
και μέρος των 11 δισ. που απομένουν στο σύστημα, έχουν κληθεί
οι servicers να εξυγιάνουν.

Τα χαρτοφυλάκια
Όπως προαναφέρθηκε, η Altamira θα διαχειριστεί προβληματικά
δάνεια και ακίνητα 3,8 δισ. από








Μόλις δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, θα
ξεκινήσει τη διαχείριση
των δανείων που αγόρασε από την Τρ. Κύπρου η Apollo. Αγόρασε
χαρτοφυλάκιο 2,8 δισ.
ευρώ και αναμένεται να
το διαχειριστεί ομάδα
124 ατόμων.
την Alpha Bank Κύπρου. Η Altamira, όμως, διαχειρίζεται και δάνεια
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, της νυν ΚΕΔΙΠΕΣ,
ύψους 7 δισ. ευρώ. Περιλάμβαναν

δάνεια ύψους 5,4 δισ. ευρώ, ακινήτων ύψους 0,4 δισ. ευρώ καθώς
και χαρτοφυλάκιο που είχε τεθεί
εκτός ισολογισμού με δάνεια χαμηλής ανακτησιμότητας στα τέλη
του 2017, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η Altamira εξυπηρετεί μόνο δάνεια
στην Κύπρο και δεν έχει αγοράσει.
Εξυπηρετεί περίπου 330 υπαλλήλους.
Η APS Recovery Cyprus καλέστηκε να διαχειριστεί προβληματικά δάνεια και ακίνητα της Ελληνικής Τράπεζας ύψους 2,3 δισ. ευρώ,
στα οποία όμως δεν έχει την ιδιοκτησία και παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Προσφάτως, όμως, η APS αγόρασε προβληματικό χαρτοφυλάκιο από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 34 εκατ. ευρώ,
«πρότζεκτ» που είχε ονομάσει η
τράπεζα ως «velocity». Οι υπάλληλοι
της APS ανέρχονται στους 130.

Η Τράπεζα Κύπρου σύναψε συμφωνία με την αυστραλιανή εταιρεία
διαχείρισης δανείων, Pepper. Η
συμφωνία προνοούσε τη διαχείριση
δανείων 800 εκατ. ευρώ, κυρίως
μικρής αξίας δάνεια, που αφορούν
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
καταναλωτικά δάνεια. Η Τρ. Κύπρου
διατηρεί την πλήρη κυριότητα για
όλα τα δάνεια που η Pepper διαχειρίζεται. Οι υπάλληλοι της Pepper
ανέρχονται πλέον στους 80.
Η B2Kapital Cyprus είναι από
τους διαχειριστές που έχουν προβεί
σε αγορά χαρτοφυλακίου. Αρχές
του 2018 αγόρασε από την Ελληνική Τράπεζα πακέτο προβληματικών δανείων ύψους 144 εκατ. ευρώ. Εργοδοτεί περί τα 50 άτομα.
Μόλις δοθούν οι απαραίτητες
εγκρίσεις, θα ξεκινήσει τη διαχείριση των δανείων που αγόρασε
από την Τρ. Κύπρου η Apollo. Αγό-

Από την αρχή του 2019 οι μετοχικές σχέσεις μεταξύ των κολοσσών Apollo Asset Management και
Altamira Asset Management σταμάτησαν. Με την έλευση και της
Apollo στο νησί πλέον θα είναι δύο
τεράστια ονόματα της αγοράς εξυπηρέτησης δανείων τα οποία θα
ανταγωνίζονται. Ενδεχομένως να
δούμε στα επόμενα έτη να αγοράζουν και άλλα χαρτοφυλάκια προβληματικών δανείων, όπως άλλωστε
πράττουν και σε άλλες, κυρίως μεσογειακές, χώρες. Η ιταλική τράπεζα doBank αγόρασε το 85% της
Altamira για 412 εκατ. ευρώ, ενώ
προσβλέπει και για το υπόλοιπο
15%. Αυτό θα γίνει μόνο αν η Banco
Santander που είναι ο μέτοχος του
υπολοίπου 15% πωλήσει το μερίδιό
της στην doBank. Συνολικά, η Altamira διαχειρίζεται δάνεια και
ακίνητα 55 δισ. ευρώ στην Κύπρο,
στην Ισπανία, στην Πορτογαλία
και στην Ελλάδα.

Γιατί επιλέγονται
Η επιλογή εταιρείας διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι
μια ενδεδειγμένη επιλογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Σύμφωνα με τους φορείς,
οι εταιρείες διαχείρισης έχουν την
ευχέρεια να δρουν πιο ευέλικτα και
οι αναδιαρθρώσεις που πετυχαίνουν
με τους πελάτες δεν υπόκεινται σε
εποπτικές πιέσεις. Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει πως δεν έχει το ίδιο χρονικό όριο που τίθεται ενώπιον μιας
τράπεζας για εξυγίανση ενός προβληματικού δανείου και μιας εταιρείας διαχείρισης.

Πέντε νέοι Συνέταιροι στην PwC Κύπρου
Αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2019
Υπηρεσιών, ενώ σήμερα ηγείται των προσπαθειών της PwC Κύπρου στις Υπηρεσίες Στρατηγικής Φορολογικής Συμμόρφωσης. Στο παρελθόν εργάστηκε στην Arthur Andersen στο
Λονδίνο, στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών
(Financial Markets Division). Διαθέτει πτυχίο
(BsC) στα Οικονομικά και Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Bristol και είναι μέλος του
ICAEW (ACA).

Οι εταιρείες του διεθνούς δικτύου της PwC
στην Κύπρο PricewaterhouseCoopers Ltd και
Σ. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τον διορισμό
πέντε νέων συνεταίρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν
επίσημα τα καθήκοντά τους από την 1η Ιουλίου
2019. Η ενίσχυση των ομάδων της PwC στην
Κύπρο, με τη σημαντική και πολύτιμη προσθήκη
των νέων συνεταίρων, οι οποίοι είναι όλοι
νεαροί επαγγελματίες με πάθος, σθένος, όραμα
και μεγάλες εμπειρίες, αλλά και ικανότητες
και τεχνογνωσία στον τομέα της εξειδίκευσής
τους, θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση
των πελατών μας και στην προώθηση και
επίτευξη του σκοπού μας για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης στην κοινωνία και την επίλυση
σημαντικών προβλημάτων.
Η PricewaterhouseCoopers Ltd ανακοινώνει
το διορισμό της κ. Ελίνας Χριστοφίδου, καθώς
επίσης και των κκ. Ζαχαρία Κληρίδη, Μιχάλη
Σταυρίδη και Νίκου Σταύρου στη θέση των Συνεταίρων.
Η Ελίνα Χριστοφίδου είναι μέλος της PwC
από το 2010 και εργάζεται στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με έμφαση στον τομέα
των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Σπούδασε
Πολιτική και Δομική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο
του Cambridge και κατέχει διδακτορικό στην
Ποσοτική Χρηματοοικονομική από το Imperial
College του Λονδίνου. Διαθέτει εκτενή πείρα
στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών,

Ο Νίκος Σταύρου εργάζεται στον τομέα
Ελεγκτικών Υπηρεσιών με έμφαση στον κλάδο
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Διαθέτει πτυχίο
(BSc) στα Οικονομικά από το LSE και Μάστερ
Φιλοσοφίας (MPhil) στις Χρηματοοικονομικές
Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Είναι μέλος του ICAEW (ACA) από το 2003.

καθώς στο παρελθόν εργάστηκε επί σειρά
ετών στη Santander και στην Deutsche Bank
στο Λονδίνο.
Ο Ζαχαρίας Κληρίδης εργάζεται στην PwC
από το 2008 και συγκεκριμένα στο τμήμα Διεθνών Ιδιωτών Πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες
σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους ομίλους
πελατών του Οργανισμού. Διαθέτει πτυχίο (BSc)

στα Μαθηματικά και Οικονομικά από το LSE
και είναι μέλος του ICAEW (ACA). Στο παρελθόν
δούλεψε στo Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών - Διαχείρισης Επενδύσεων
της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Μιχάλης Σταυρίδης εργάζεται στην PwC
για σχεδόν 17 χρόνια. Στο παρελθόν έχει εργαστεί
στα τμήματα Συμβουλευτικών και Φορολογικών

H Σ. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Μιχάλη Τσικουρή
στη θέση του Συνεταίρου. Ο Μιχάλης Τσικουρής
εργάζεται τα τελευταία δώδεκα χρόνια στη δικηγορική εταιρεία. Διαθέτει Πτυχίο στη Νομική
(LLB) από το Πανεπιστήμιο του Bristol και
Μάστερ Νομικής (LLM) από το LSE και είναι
δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου. Ειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό
Δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στις (διασυνοριακές)
συγχωνεύσεις και στις διεθνείς συναλλαγές
και αναδιοργανώσεις πολυεθνικών ομίλων
εταιρειών, καθώς και στη δημιουργία κοινοπραξιών.
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Πληρώνουν ολοένα
και περισσότερο
με κάρτες οι Κύπριοι
Η τραπεζική «αρχιτεκτονική» χρειάζεται αλλαγή για
να γίνουν ανταγωνιστικές οι τράπεζες, τονίζει η IBM
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι πληρωμές αγαθών με κάρτες στην Κύπρο. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που είναι για το έτος 2017, δείχνουν πως το 57,5% των πληρωμών
σε προϊόντα γίνονται μέσω πλαστικού χρήματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, οι πληρωμές με κάρτες για αγορά προϊόντων το 2015
έφταναν το 51,2% των συνολικών
πληρωμών που διενεργούνταν στην
Κύπρο, ενώ το 2016 είχαν φτάσει
το 53,2%. Κάθε χρόνο, παρατηρείται
αύξηση στη χρήση των καρτών για
πληρωμές προϊόντων, της τάξης του
3%. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν πως οι Κύπριοι «χρησιμοποιούν σταθερά» τις κάρτες τους για
εμβάσματα και μισθοδοσίες. Το 2015
κυμαινόταν στο 18,6%, το 2016 στο
18,8% και το 2017 στο 18,1%. Παράλληλα, οι πολίτες φαίνεται να
έχουν περιορίσει κατά πολύ τις επιταγές. Συγκεκριμένα, έχουν μειωθεί
κατά 29,4%, αφού το 2015 οι επιταγές
χρησιμοποιούνταν κατά 17%, ενώ
το 2017 χρησιμοποιούνται μόνο στο
12% του συνόλου των συναλλαγών.
Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν πως
μετά και την επιβολή των χρεώσεων
για εξαργύρωση επιταγών το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί περαιτέρω
και θα φανεί στα αποτελέσματα του
2018, τα οποία όμως ακόμα δεν είναι
διαθέσιμα. Όπως και να έχει, η ευρωπαϊκή και παγκόσμια τάση δείχνει

πως και το πλαστικό χρήμα θα αρχίσει να χάνει έδαφος στα επόμενα
χρόνια. Οι πληρωμές μέσω ειδικών
εφαρμογών από κινητά και «wearables» ανέπαφα θα αρχίσουν επίσης
να κερδίζουν σταθερά έδαφος έναντι
εκ πρώτης των πληρωμών με μετρητά και έπειτα από τις πληρωμές
με πλαστικό. Κατά την παρουσίασή
του ο γενικός διευθυντής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της
IBM, Likhit Wagle, στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών







Το 51% των τραπεζοϋπαλλήλων είναι κάτοχοι
προπτυχιακού και το
45% είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
Κύπρου έκανε λόγο για αλλαγή της
«τραπεζικής αρχιτεκτονικής» ώστε
οι τράπεζες να γίνουν ανταγωνιστικές. Όπως είπε, θα πρέπει να αλλάξουν πέντε συστατικά από αυτά που
χρησιμοποιούν τώρα. Το πρώτο συστατικό για να αλλάξει η τραπεζική
αρχιτεκτονική είναι να εξυπηρετούνται οι πελάτες των τραπεζών
ολοένα και περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών. Χρειάζεται, όπως
είπε, οι τράπεζες να επικεντρωθούν
στη δημιουργία καλύτερων ψηφιο-

ποιημένων και αυτοματοποιημένων
διαδικασιών που θα παρέχουν στον
πελάτη ευκινησία, ταχύτερη εκτέλεση των διαδικασιών και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες που
θέλει να περαιώσει.
«Τα προϊόντα τους» ήταν το δεύτερο συστατικό που έδειξε ο κ. Likhit
ότι πρέπει να αλλάξουν οι τράπεζες.
Χρειάζονται, όπως είπε, ευέλικτα
προιόντα, με «on – demand» προσφορές που θα ενημερώνουν αμέσως
τους πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτό,
είπε, χρειάζονται να γίνουν συνεργασίες μεταξύ τραπεζών και εταιρειών τεχνολογίας.
Ως τρίτο συστατικό που πρέπει
να αλλάξει, κατέδειξε την ασφάλεια.
Όλες οι συναλλαγές είπε, πρέπει να
γίνονται με μεγάλη ασφάλεια και η
τεχνολογική εξέλιξη να μειώσει όποιους κινδύνους, ενώ να γίνεται και
συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Τέταρτο συστατικό είναι οι τράπεζες να γίνουν πιο δεκτικές στην
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και
χρησιμοποίησης νέων οικοσυστημάτων.
Τέλος, ο κ. Likhit υπογράμμισε
την ανάγκη για αλλαγή των «back
office» διαδικασιών των τραπεζών,
με απλοποίηση των διαδικασιών
εσωτερικά των τραπεζών. Αυτό είπε,
πως, θα φέρει και την επιζητούμενη
μείωση των δαπανών τους κατά 40%
και έτσι οι τράπεζες θα έχουν ένα
βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας που
θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής.

Αδήριττη η ανάγκη για αλλαγή του τραπεζικού «back office» στοιχείου αναφέρει ο κ. Likhit Wagle.

Η γυναικεία παρουσία πρωταγωνιστεί
στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου
«Γυναικείο» μπορεί να χαρακτηριστεί το επάγγελμα του τραπεζικού, καθώς τα επίσημα στοιχεία
του Συνδέσμου Τραπεζών που παρουσιάστηκαν εντός της εβδομάδας δείχνουν οι γυναίκες που απασχολούνται στην τραπεζική βιομηχανία να είναι 21% περισσότερες από τους άνδρες. Η ψαλίδα
φαίνεται να έχει «ανοίξει» από το
2016, που η διαφορά ήταν στο
15%. Αναλυτικότερα, το 2016 οι
άνδρες τραπεζικοί αποτελούσαν
το 42,5% του κλάδου, ενώ οι γυναίκες το 57,5%. Το 2017 η διαφορά
αυξήθηκε στο 16%, με τις γυναίκες
να αποτελούσαν το 42% του τραπεζικού κλάδου και τους άνδρες

το 58%. Το 2018 οι άνδρες αποτελούσαν το 39,5% του τραπεζικού
κλάδου και οι γυναίκες το 60.5%.
Όσον αφορά στην μόρφωση
των τραπεζοϋπαλλήλων, τα δεδομένα του 2018 δείχνουν πως
το 51% είναι κάτοχοι βασικού
πτυχίου και το 45% είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού. Για το 2016 οι
τραπεζοϋπάλληλοι που ήταν κάτοχοι πρώτου πτυχίου ήταν στο
49%, ενώ μεταπτυχιακού στο 44%.
Το 2017, οι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν 51,6% πρώτο πτυχίο και το
45.8% είχαν μεταπτυχιακό. Σημειώνεται πως για τα εναπομείναντα ποσοστά δεν διευκρινίζεται
πόσοι τραπεζοϋπάλληλοι είναι

κάτοχοι παραπάνω από ένα μεταπτυχιακό ή έχουν μόνο απολυτήριο λυκείου.
Τέλος, όσον αφορά στα καταστήματα τραπεζών που λειτουργούσαν στην Κύπρο μέχρι το τέλος
του 2018 έφταναν τα 384. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, αντιστοιχούν
44 καταστήματα για κάθε 100 χιλιάδες καταναλωτές. Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Κύπρου έχει 121
καταστήματα, η Ελληνική 149, η
Alpha Bank 25, η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (Κύπρου) 12, η
CDBBank 2, η Societe Generale
Bank Κύπρου 4, η Astrobank 13,
η Eurobank Κύπρου 8, η RCB Bank
8 και η Ancoria Bank 3.

Παράθυρα ευκαιρίας αναζητούν οι τράπεζες
στην Ελλάδα για ενίσχυση κεφαλαίων τους
Την αρχή κάνει η Τράπεζα Πειραιώς με την έκδοση ομολόγου Tier II
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουν κάθε
παράθυρο ευκαιρίας για την άντληση
ρευστότητας και την ενίσχυση των
κεφαλαίων τους βρίσκονται οι τράπεζες, χωρίς ωστόσο να υποτιμώνται
οι δυσκολίες που κρατούν ακόμη τα
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
μακριά από τις αγορές. Η άνοδος που
καταγράφεται στον τραπεζικό δείκτη
και η αποκλιμάκωση των spreads
των ελληνικών ομολόγων αποτυπώνουν σαφή βελτίωση της διάθεσης
των επενδυτικών κεφαλαίων για τοποθετήσεις σε ελληνικούς τίτλους,
αλλά το στοίχημα των τραπεζών για
αυτόνομη πορεία προς τις αγορές
μέσα από εκδόσεις είτε για την άντληση ρευστότητας είτε για την άντληση κεφαλαίων, όπως εξηγούν ανώτατα τραπεζικά στελέχη, «θα γίνει
με βήματα προσεκτικά και χωρίς βιασύνες». Η πρώτη απόπειρα, πάντως,
που θα «τεστάρει» τις δυνατότητες
του τραπεζικού συστήματος επιχειρείται αυτή την εβδομάδα από την
Τράπεζα Πειραιώς, που αναμένεται
να βγει στις αγορές για την έκδοση

ομολόγου Tier II. Η έκδοση, που στοχεύει στην κεφαλαιακή ενίσχυση
της τράπεζας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι
των εποπτικών αρχών, θα αποτελέσει
ένα πρώτο crash test κυρίως ως προς
τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν πιο μεσοπρόθεσμα σε
τραπεζικούς τίτλους και φυσικά ως
προς την τιμολόγηση που θα δώσουν.
Το επιτόκιο της έκδοσης, που προσδιορίζεται μεταξύ 8,5% και 9%, λειτουργεί προς το παρόν αποτρεπτικά
για παρόμοιες κινήσεις, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι η προοπτική της
προσφυγής στις αγορές δεν είναι
στην ατζέντα και των υπολοίπων
τραπεζών για το προσεχές μέλλον.
Τη σκυτάλη από το φθινόπωρο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες,
να πάρει η Εθνική Τράπεζα, προγραμματίζοντας μια αντίστοιχη έκδοση, το ακριβές ύψος της οποίας
μένει να αποφασιστεί ανάλογα με
τις συνθήκες των αγορών. Η διοίκηση
της τράπεζας έχει προαναγγείλει την
έκδοση ομολόγων αυτής της κατηγορίας ύψους 800 εκατ. ευρώ έως το
2023 και η πρώτη απόπειρα αναμέ-

νεται ήδη από το τρέχον έτος. Η έκδοση ομολόγων για την κεφαλαιακή
ενίσχυση έχει τεθεί από τις εποπτικές
αρχές στο πλαίσιο της υποχρέωσης
για τον εμπλουτισμό των κεφαλαίων
–πλην μετοχών– και οι ελληνικές
τράπεζες, τα κεφάλαια των οποίων
εμπεριέχουν υψηλά επίπεδα αναβαλλόμενου φόρου, θα αρχίσουν να
εξετάζουν αυτή την προοπτική περί
τα τέλη του έτους και αφού προηγουμένως βελτιώσουν την επενδυτική
βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται
σήμερα. Μεταξύ αυτών, η Alpha
Bank, η οποία, διαθέτοντας τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, θα εξετάσει τη δυνατότητα
έκδοσης Tier ΙΙ σε δεύτερο χρόνο,
ενώ, από την πλευρά της, η Eurobank
έχει στα κεφάλαιά της ομόλογο Tier
II ύψους 950 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο
της ανταλλαγής των προνομιούχων
μετοχών του ελληνικού Δημοσίου.
Οπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, «τα εργαλεία είτε για την άντληση ρευστότητας είτε για την άντληση κεφαλαίων δεν είναι παρά συγκοινωνούντα δοχεία και προϋποθέτουν αλληλουχία κινήσεων». Σε πρώ-

τη φάση, η βελτίωση των συνθηκών
στις αγορές θα μετρηθεί μέσω της
προσφυγής για την αύξηση της παρεχόμενης ρευστότητας μέσω repos
ή μέσω μείωσης των εξασφαλίσεων
που απαιτούνται για αυτού του είδους
τη ρευστότητα. Η πλήρης υποκατάσταση, άλλωστε, του ακριβού ELA,
που επιβάρυνε μέχρι τα τέλη του
2018 ή τις αρχές του 2019 –ανάλογα
με την τράπεζα– το κόστος δανεισμού,
αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία
προς τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας. Στον βαθμό που οι συνθήκες
βελτιώνονται, οι τράπεζες θα πρέπει
σταδιακά να εξετάσουν την υποκατάσταση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας που αντλούν μέσω repos
με την έκδοση senior ομολόγων, που
αποτελούν μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση και βάζουν ένα ακόμη λιθαράκι στην αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος.
Τα ίδια στελέχη αναφέρουν πως
«το να αναχρηματοδοτήσεις μια πιστωτική γραμμή που λήγει κάθε δίμηνο ή τρίμηνο με senior ή καλυμμένα ομόλογα τριετούς, πενταετούς
ή επταετούς διάρκειας δεν συνιστά

Οι εγχώριες τράπεζες θέλουν να επωφεληθούν από τη σαφή βελτίωση του

κλίματος και το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για ελληνικές μετοχές και ομόλογα.
απλή κίνηση, και οι εκδόσεις τύπου
Tier II θα αποτελέσουν το σύνθημα
ότι οι επενδυτές είναι κατ’ αρχήν
διατεθειμένοι να συμμετάσχουν».
«Αυτό που προέχει είναι να γίνει η
συναλλαγή ακόμη και αν η τιμολόγηση είναι ακριβή», σημειώνουν χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «ο δρόμος είναι μεν μακρύς, αλλά, στον
βαθμό που η πορεία δεν διαταραχθεί,
μοιραία η βελτίωση των αποτιμήσεων
του ελληνικού Δημοσίου θα συμπαρασύρει σε αύξηση των αποτιμήσεων
όλων των ελληνικών assets».
Εκτός από τη βελτίωση της πρόσβασης σε ρευστότητα μέσω repos,
οι τράπεζες θα αξιοποιήσουν από
τον προσεχή Σεπτέμβριο τη δυνα-

τότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα
της ΕΚΤ για στοχευμένες πράξεις πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Πρόκειται για μακροπρόθεσμα
δάνεια προς τις τράπεζες με χαμηλό
επιτόκιο, τα οποία δίδονται ως κίνητρο
για να αυξήσουν τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά – και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αντλήσει μέχρι
σήμερα 8,4 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο
που βαρύνει αυτά τα δάνεια είναι
σήμερα αρνητικό και συγκεκριμένα
διαμορφώνεται στο -0,4%, γεγονός
που σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα
«πληρώνει» ουσιαστικά τις τράπεζες
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν
την οικονομία.
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Δεν πείθει η Κύπρος για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας τεχνολογικού πάρκου με υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό.

Στα αζήτητα παραμένει το τεχνολογικό πάρκο
Εδώ και ένα χρόνο ψάχνει επενδυτή, δεν καταγράφεται απτό ενδιαφέρον - Ανεκμετάλλευτη μεγάλη περιοχή στο Πεντάκωμο
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η επένδυση του ιαπωνικού τραπεζικού κολοσσού Mitsubishi UFJ Financial Group θεωρήθηκε ως ψήφος
εμπιστοσύνης για τις δυνατότητες
όχι μόνο της κυπριακής εταιρείας
Point Nine Ltd, αλλά και αυτές της
κυπριακής οικονομίας γενικότερα.
Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο του
2016 η εξαγορά της κυπριακής startup εταιρείας Avocarrot, ύψους 20
εκατ. δολαρίων από τον όμιλο Glispa
Global Group, μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρίες με διεθνή
παρουσία. Τόσο η Point Nine όσο
και οι Avocarrot οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει προοπτικές για επενδύσεις όχι μόνο στους
κλασικούς τομείς του τουρισμού,
της ναυτιλίας και των ακινήτων,
αλλά και σε αυτόν της υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, ο δρόμος για
την καταξίωση της χώρας μας και
την ανάδειξή της σε τεχνολογικό
κόμβο, είναι μακρύς και τα βήματα
που πρέπει να γίνουν πολλά. Αυτό
καταδεικνύει το γεγονός ότι η κυ-








Ο υφιστάμενος προϋπολογισμός του οργανισμού προσέλκυσης
επενδύσεων δεν αρκεί
για τα επιπρόσθετα
αντικείμενα που έχουμε
αναλάβει σημειώνει
ο κ. Μιχαήλ.
βέρνηση δεν έχει πείσει, εδώ και 14
χρόνια τους επενδυτές, για το τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο.

«Δύσκολη περίπτωση»
Η Κύπρος είναι πολύ πίσω στο
θέμα της τεχνολογίας και αυτό δεν
βοηθά στο να βρεθεί επενδυτής,
σχολιάζει στην «Κ» ο πρόεδρος του
Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ,
που ηγείται τον τελευταίο ένα χρόνο
της προσπάθειας εξεύρεσης επενδυτή. Τα μέχρι στιγμής αποτελέ-

Εκπαιδευτικός κόμβος
Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το επεν-

δυτικό ενδιαφέρον και στον τομέα της εκπαίδευσης. Όπως
έχει ήδη αναφερθεί σε ρεπορτάζ της «Κ», οι μεγαλύτερες
επενδύσεις στον εκπαιδευτικό
κλάδο καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια. Από την μια, η πώληση του συνόλου των μετοχών
της ιδιοκτήτριας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Laureate
Education στην Galileo Global
Education για 225 εκατ. ευρώ
και από την άλλη οι επενδύσεις
πέραν των 100 εκατ. ευρώ από
το πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε

σματα είναι μάλλον απογοητευτικά,
αφού καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν μεταφράζεται και εμπράκτως με συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση. Αποτέλεσμα, μια έκταση 328.000 τ.μ. στην
παραθαλάσσια περιοχή του Πεν-

υποδομές και φοιτητικές εστίες.
Αναγνωρίζοντας τη δυναμική
που αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος της Βουλής και ο Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων εστιάζουν
στη δημιουργία περαιτέρω αναβάθμισης των συνθηκών εκπαίδευσης, με στόχο την προσέλκυση καλύτερης ποιότητας φοιτητών, αλλά και τη δημιουργία
συνθηκών φοίτησης στα κυπριακά πανεπιστήμια, από περισσότερες χώρες της Μέσης
Ανατολής.

τακώμου να παραμένει ανεκμετάλλευτη εδώ και χρόνια. Τροχοπέδη
στην εκμετάλλευση του χώρου αποτελεί και ο περιορισμός στον τρόπο
χρήσης του, εκτιμά ο κ. Μιχαήλ.
Προκειμένου να αναχαιτιστεί η
αδράνεια στην ανάπτυξη του έργου,

η κυβέρνηση μελετά εναλλακτικές
λύσεις αξιοποίησης της γης. Στο
τραπέζι και το σενάριο το τεμάχιο
να διατεθεί σταδιακά για μικρότερες
στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα
της καινοτομίας. Πρόκειται για δύσκολη περίπτωση, σημειώνει ο κ.
Μιχαήλ, και αναφέρει ότι πέραν
του ότι υπάρχουν περιορισμοί στο
τι θα κατασκευαστεί στον χώρο,
όποιος επενδυτής ενδιαφερθεί, θα
πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσει ότι διαθέτει το εξειδικευμένο
προσωπικό, που χρειάζεται για τη
στελέχωση του πάρκου. Σημειώνεται ότι ο διορισμός του επικεφαλής
επιστήμονα κ. Κυριάκου Κόκκινου
πριν από μερικούς μήνες ήταν μια
καλή αρχή για την πορεία της χώρας
στο κομμάτι της έρευνας και της
τεχνολογίας, ενώ αναμένεται ότι
η Κύπρος θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία αν προχωρήσει τελικά
με τη δημιουργία Υφυπουργείου
Έρευνας και Καινοτομίας. Σύμφωνα
δε με τελευταία ενημέρωση από το
Προεδρικό, νεότερα για το τι μέλλει
γενέσθαι με το θέμα του Υφυπουρ-

γείου θα πρέπει να αναμένονται
εντός του καλοκαιριού. Στα θετικά
προσμετράται επίσης και ο όρος,
ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων,
σύμφωνα με τον οποίο, κάθε αίτηση
πολιτογράφησης θα συνοδεύεται
με ποσό ύψους 75 χιλιάδων ευρώ
για το ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας.

Πρόσθετα κονδύλια
Την κατάσταση δεν φαίνεται να
βοηθούν πάντως και οι πρόσθετες
οικονομικές ανάγκες που αφορούν
τον Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων, και που προέκυψαν από
την στιγμή που έχει αναλάβει νέα
πεδία δραστηριοποίησης. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι μόνο για τον
τομέα των κινηματογραφικών ταινιών, ο οργανισμός προσέλκυσης
επενδύσεων έχει διαθέσει ποσό 250
χιλιάδων ευρώ. Ο πρόεδρος του οργανισμού έχει θέσει το ζήτημα οικονομικής επάρκειας ενώπιον του
Υπουργείου Οικονομικών και του
Υπουργείου Εμπορίου.

Στον χάρτη των fintech εταιρειών η Κύπρος

H εταιρεία Point Nine Ltd μετονομάζεται σε «MUFG Investor Services FinTech
Limited», και πρόθεση είναι να έχει την φορολογική της βάση στην Κύπρο.

Εξαιρετικά θετική εξέλιξη θεωρείται
η εξαγορά της Point Nine Limited,
που βάζει την Κύπρο στον χάρτη
των fintech εταιρειών. Η ιαπωνική
τράπεζα έχει αγοράσει στην ουσία
την τεχνογνωσία και της κυπριακής
εταιρείας για την εξυπηρέτηση
των αναγκών και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των εταιρειών σε διεθνές επίπεδο. Μετά
την εξαγορά η εταιρεία Point Nine,
η οποία ιδρύθηκε το 2002 από τους
Γιάννη Μάτση και Παύλο Χριστοφόρου, μετονομάζεται σε «MUFG
Investor Services FinTech Limited»,
ενώ αναμένεται ότι θα έχει τη φορολογική της βάση στην Κύπρο.
Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο
θα εξαρτηθεί τελικά από τη δομή

ΑΡΘΡΟ

της λειτουργίας που θέλει να θέσει
σε εφαρμογή η MUFG, σημειώνει
ο CEO της Point Nine Ltd Παύλος
Χριστοφόρου.
Μιλώντας στην «Κ» ο κ. Χριστοφόρου αναφέρεται στα οφέλη της
εξαγοράς, τονίζοντας ότι πρόκειται
για εξέλιξη η οποία δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό τεχνολογικό ρόλο
στο παγκόσμιο περιβάλλον των
επενδυτικών λειτουργιών. «Η συμφωνία αποτελεί απόδειξη για τον
όγκο της δουλειάς της ομάδας της
Point Nine, κατά την τελευταία δεκαετία και τον ρόλο της για την οικοδόμηση μιας τεχνολογικής πλατφόρμας παγκόσμιας κλάσης», σχολιάζει ο κ. Χριστοφόρου. Η περί-

πτωση της Point Nine είναι μόνο
η αρχή, με τον κ. Χριστοφόρου να
τονίζει ότι υπάρχουν ευκαιρίες
στον χώρο fintech στη Λεμεσό και
όχι μόνο.
«Ελπίζουμε ότι η ιστορία επιτυχίας του Point Nine θα αποτελέσει έμπνευση για τις ικανές τοπικές τεχνολογικές ομάδες να εισέλθουν και να πετύχουν στον τομέα του fintech. Δεν υπάρχει τίποτα
που να κρατά πίσω τη Λεμεσό από
το να καταστεί ένα κέντρο παγκόσμιας κλάσης στον χώρο των
τεχνολογικών υπηρεσιών», αναφέρει σχετικά.
Όσον αφορά το νέο πελατολόγιο
μετά την εξαγορά, ο κ. Χριστοφόρου
αναφέρει ότι πλέον η εταιρεία ανα-

λαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της MUFG, στο οποίο περιλαμβάνονται μερικοί από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Σημειώνεται ότι η ιαπωνική εταιρεία
δραστηριοποιείται σε περισσότερες
των πενήντα χωρών, μεταξύ αυτών
οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η
Σιγκαπούρη. Μαζί με το πελατολόγιο διαφοροποιείται και το πλάνο
της εταιρείας.
Όπως επισημαίνει ο κ. Χριστοφόρου, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό, μέσα από την ενοποίηση
μιας σειράς υπηρεσιών στην πλατφόρμα της εταιρείας.

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η επέλαση των πούλμαν στον ελληνικό τουρισμό
Οι άνθρωποι που ασχολούνται με
τον τουρισμό συμπίπτουν σε μια
εκτίμηση. Φέτος η άνοδος του τουρισμού δεν θα είναι θριαμβευτική,
όπως τα προηγούμενα χρόνια. Το
2018, οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα ξεπέρασαν τα 30
εκατομμύρια και έφεραν στη χώρα
15,9 δισ. ευρώ. Η επιτυχία αυτή
έδωσε την ευκαιρία σε κυβερνητικά στελέχη να πανηγυρίζουν,
σημειώνοντας ότι ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά
8,2%. Οπως συνηθίζεται, οι κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν
ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται στις
επιτυχημένες, υποτίθεται, επιλογές
που έκαναν.
Απλώς, οικειοποιούνται την
επιτυχία που προέρχεται από τις
καταστροφικές πρωτοβουλίες άλλων. Τους αιματηρούς πολέμους

και τα χαοτικά πραξικοπήματα σε
μεσογειακές χώρες. Τον πόλεμο
στη Συρία και την εμπλοκή της
Τουρκίας, την τρομοκρατία που
κατέστησε επικίνδυνες πολλές
χώρες στην ευρύτερη περιοχή.
Ο ελληνικός τουρισμός γνώρισε
άνθηση που όλοι θεωρήσαμε σωτήρια λόγω της κρίσης, αλλά η
επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως
στην αυτοκαταστροφική κατεύθυνση άλλων χωρών που πλήττονται από αρνητικές εξελίξεις.
Αυτό που πραγματικά ήταν εγχώρια πρωτοβουλία είναι ότι επιβλήθηκε φόρος σε κάθε διανυκτέρευση, ενώ την τελευταία δεκαετία
ο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές αυξήθηκε από 8% σε 24%.
Κι αυτό όταν σε όλες σχεδόν τις
ανταγωνιστικές χώρες ο ΦΠΑ είναι
στην περιοχή του 7%-9%. Με το








Η «βαριά βιομηχανία της
Ελλάδος» είναι προσανατολισμένη στον φθηνό, μαζικό, χαμηλού επιπέδου τουρισμό.
δεδομένο αυτό, είναι επιτυχία η
αύξηση των τουριστών που προτίμησαν να έρθουν στην ακριβότερη αλλά ασφαλέστερη Ελλάδα.
Τελικά όμως δεν ήταν ακριβότερη
η διαμονή στην Ελλάδα. Γιατί;
Επειδή μείωσαν τη μέση διάρκεια
της παραμονής τους. Τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν ότι οι τουρίστες από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
που αποτελούν την πλειοψηφία,

μείωσαν τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 7,7 από 8,2 που
ήταν το 2016. Πρακτικά έμειναν
μια - δυο ημέρες λιγότερο.
Επειδή όμως περιόρισαν την
παραμονή τους στη χώρα, ξόδεψαν
περίπου τα ίδια με την προηγούμενη χρονιά. Η μέση κατά κεφαλήν
δαπάνη έμεινε σχεδόν σταθερή,
στα 526,7 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση μόλις 0,8%.
Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού.
Αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών
παρά την αύξηση των φόρων, επειδή χαμηλώσαμε την ποιότητα των
υπηρεσιών. Επειδή δεν χρειάστηκε
να βρούμε επισκέπτες που μπορούν
να ξοδέψουν περισσότερα.
Η υποτιθέμενη «βαριά βιομηχανία της Ελλάδος» είναι προσανατολισμένη στον φθηνό, μαζικό,

χαμηλού επιπέδου τουρισμό. Και
γι’ αυτό φέτος που κάποιοι πόλεμοι
τελειώνουν, που η Τουρκία υποτιμά το νόμισμά της και γίνεται
πολύ φθηνότερη, περιμένουμε λιγότερους τουρίστες.
Οι (γυναίκες, τα τελευταία χρόνια) υπουργοί Τουρισμού θριαμβολογούν συνήθως ότι επέτυχαν
την αύξηση των τουριστών, επειδή
ασκούν κάποιου είδους διεθνή γοητεία και δικαιολογούν έτσι τα κρατικά κονδύλια που αφειδώς, και σε
κάποιο βαθμό αδιαφανώς, ξόδεψαν.
Στην πραγματικότητα, όμως, απλώς
υποδέχθηκαν επέλαση από «τουρίστες με πούλμαν» που προτίμησαν να κάνουν διακοπές σε χώρα
που δεν κινδυνεύουν από τρελαμένους που μισούν όσους ανήκουν
σε άλλη θρησκεία.
Η πραγματική πρόκληση για

τον ελληνικό τουρισμό είναι να
αλλάξει επίπεδο. Να δημιουργήσει
υποδομές και ποιότητα υπηρεσιών
που θα προσελκύουν επισκέπτες
υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου, που πληρώνουν περισσότερα. Ειδικά σε προορισμούς που
έχουν μεγάλη ζήτηση, το θέμα
δεν είναι να προσθέσουμε κι άλλα
πούλμαν, περισσότερους επισκέπτες λίγων ωρών από τα κρουαζιερόπλοια. Η Βενετία έκανε ακριβότερη την είσοδο αυτών των επισκεπτών επιβάλλοντας εισιτήριο,
από τα οποίο απαλλάσσονται όσοι
διανυκτερεύουν στα ακριβά καταλύματα της γραφικής πόλης.
Η πραγματική πρόκληση του
τουρισμού –για όποιον ενδιαφέρεται– είναι να αναβαθμίσει την
ποιότητα προσελκύοντας ανώτερο
επίπεδο επισκεπτών.
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Κίτρινες κάρτες
από θεσμούς
για παροχές,
μεταρρυθμίσεις
Φόβοι για ξήλωμα διαρθρωτικών αλλαγών
και μη επίτευξη στόχου για το πλεόνασμα
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Αν η προκήρυξηËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎÌØÕÔÚÃÊÇÔÇÓÎÛËÜØÎÛËÃÄÚÏÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÎßØ×ÖÎ
ÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊËÔËÖÁÚØËÉÇÔÔÇÊÕÛËÃÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÔÇßÙÚÎØÂÁÑÛËÙÎ
ËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÕÒÏÍÄÚËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚËÞÔÕÑØ¦ÚÎÝ Ò¦ÕßÝªÁÍÑÒÏÔÍÑÖØÕÞÛÁÝÙÚÕ,\YVNYV\W
ÊËÔ¦ÌÎÙËÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÕÏ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÚÜÔÛËÙÓ×ÔÍÏÇÚÎÓËÚÇÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÁÞÕßÔÖÒÎÛÆÔËÏÑÇÏÛÇÁØÛÕßÔÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÇÖÄÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,:4ÁÍÏÔËÌÇÔËØÄ
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÌÄÈÕÝÖÜÝÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏßÙÚÁØÎÙÎÁÔÇÔÚÏÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ¬ÕßÝ
ÇÖÇÙÞÕÒËÃËÖÃÙÎÝÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÜÔÙßÓÌÜÔÎÛÁÔÚÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÛ×ÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÞÜØÃÝÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓÇàÃÚÕßÝÉÎÌÃàËÏ
ØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÛÁÙÕßÔÙË
ÑÃÔÊßÔÕÄÒÕÚÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
©ÑªÁÍÑÒÏÔÍÑÁÈÍÇÒËÇÃÌÔÎÝ
ÓÏÇÑÃÚØÏÔÎÑ¦ØÚÇÍÏÇÓÏÇÇÒÒÇÍÂ
ÖÕßÁÍÏÔËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂ
ÚÇÏØËÃÇßÓÓËÚÕÞ×ÔÑÇÏËØÏÕßÙÃÇÝ/*(7ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃ
ÐËÑ¦ÛÇØÎÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ®ÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÇÌÕØÕÆÙËÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÏÒÕÍÂÝÚÜÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÓËÒ×ÔÚÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ÙßÓÈÕßÒÃÜÔÚÜÔÛßÍÇÚØÏÑ×ÔÚÕß

ßÖËØÚÇÓËÃÕßÚÕß¬ÑÇÏÚÎÝ
¬ÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔÕßÙÃÇ
ÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÔÕÔÏÑ¦ÁÖØËÖËÔÇ
ÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÕÔ
,:4ÖÕßÊËÔÁÍÏÔË©ÏÛËÙÓÕÃËÃÔÇÏ
ÁÚÙÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔ
ËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎËÖÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÇßÚÂÝÑÇÏÇßÚÄ
ÊËÔÚÕßÝÇØÁÙËÏÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÖÎÍÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑÃÚØÏ- Ο λιγότεροÜ{³{~ÌØ~Ñ{É¨{Ì³É¨³ÉT~¨Ò³iØÜÒÈØ,Óo~Ü{o~V¨TÚÓØ³ º¦n¦ºVÙÉÒ×iÉ~ÑÐËÑÑÐ×{KÜËÑÌ³{{ÑiÈTËÉØ³ÚÉÐo{Ñ
ÔËÝÑ¦ØÚËÝÖÕßÁÈÍÇÒÇÔÚÕÚËÒËß- ³iÐÉ³ÑÐiÐ{Ñ~Ê¨ÉËÑ³iØT¨ÑØÓTÈÜiÚÖÉ{~Ñ{ÚÑÓ¨ÚÈ³¨~Ê{ÐÉ³Ò³{ØÉ~ÜoÓØ
ÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÛËÙÓÕÃËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÈØÕÞÂÝ®ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔØßÛÓÏÙÏÄÔÓËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÇÔÚÏÖØÕÓÃÙËÜÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÏÇ¦ÒÁÊØÕßÚÎÝ¦ÒÔÚÏÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝ
ÒÎÇÌÕØ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÎÍÁÝ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÖØÃÒÏÕËÃÞËÇÌÂÚÎÔÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÕ¬ÚÕ
ÙËÏÇÔÕÏÞÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÖÕËÖÏÑÕßØÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔ
ÊËÞÛËÃÔÇÓÎÓËÏÜÛËÃÚÕÇÌÕØÕÒÄÚÎÝÛÔÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚØÕÖÕÒÕÍÎÚÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÕÛÁÓÇÖÂØË
ÔÁÇÚØÕÖÂ ÇÏÇßÚÄÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÃ
ÍÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÁÔÚÇÐÎÚÜÔÙßÔÚÇΜε μέτραÙÚÕÃÊÏÕÖËÊÃÕÖÕÒÏÚÏ- ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕß
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÖËØÃÓËÔËÔÇÙßÐÏÕÆÞÜÔÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÕËÔÏÇÃÕ
ÑÂÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÎ ÖÏÖÒÁÕÔÄÓÜÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ËÖÏÑÕßØÏÑÄÚÇÓËÃÕÄÒÜÔÚÜÔÇÙÌÇÔËÔÔÕÎÛËÃÖØ×ÚÇÓÇàÃÚÎÝÇÒÒ¦
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÊÎÓÕ- ÑÇÏÔÁËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÎÒÏÙÓÁÔÜÔ¬ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÖØÕÞ×ØÎÙËÓÕÔÕÓËØ×ÝÑÇÏÇÌËÚÁÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÇÖÄËÔÊËÞÄ- ÓËÏ×ÔËÏÍÏÇÔÇÚÕÔÜÛËÃÎÖÇÚÎÙÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÇÖÄÚÎÔÚØ¦ØÕßÍÏÇÚÃÖÒÁÕÔÓËÚ¦ÚÏÝÖÇØÕÞÁÝ
ÓËÔËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔ ØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÇÔÚÇÍÜÔÏÖËàÇÓËËÑÇÚËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÍÏÇ ÑÃÚØÏÔÎÑ¦ØÚÇÁÞËÏÈÍËÏÑÇÏÍÏÇ ¬ÙÃÖØÇÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖËØÏÛ×ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ,:4ÙÚÎÔËÚÂÙÏÇ ÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔßÚÄÕÊÎÍËÃ ÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß ØÏÇËÑÓÎÊËÔÃÙÛÎÑÇÔ
ÁÑÛËÙÂÚÕßÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË
¡ËÚÇÐÆ ¦ÒÒÜÔ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÙË¦ÓËÙÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÁÉË- ÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÇÖÄÖÕß
©ÑªÁÍÑÒÏÔÍÑÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÄÚÏÕÏ
ÚÎÔÁÓÖÚÎ
ÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÚÕÕÏÑÕÔÕÜÔÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÚ¦ËÑÇÚ ÉÂÌÏÙËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÎ ÛËÙÓÕÃÛÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙÚÇÛÁÓÇÚÇ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÍÏÇÇÖÕÌ¦- ÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÏÕÌÏÒÏÑÄÙÚÕ
ËßØ×ËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÝÚÎÔÑËÌÇ- ÑßÈÁØÔÎÙÎÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÑªÁ- ÇßÚ¦ÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÎÔÁÇ
ÙËÏÝÖÕßÛÇÇÔÇÚØÁÖÕßÔÖËØÏÑÕ- ËÖÏÞËÏØËÃÔÔÇÓËÏÜÛËÃÕÞØÄÔÕÝ
ÒÇÏÇÑÂÚÎÝËÖ¦ØÑËÏÇÑÇÏÇÔÇÚØÁ- ÍÑÒÏÔÍÑÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÒßÖÎØÄ® ÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÒÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÕËÖÁÝÙßÔÚ¦ÐËÜÔÚÕÑÄÙÚÕÝÖØÁ- ÇÖÕÔÕÓÂÝÚÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÔÇ
ÖÕÔÚÇÝÚÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÚÎÝÙÞÁÊÏÕ ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕ- ÖÚÁÓÈØÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÑÇßÚÄÝÓÂÔÇÝ
ÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÓËÔÁËÝ ÈËÒÚÏÜÛËÃÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕßÝ Þ×ØÎÙËÙÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇßÚÂ ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÖËØÏÑÕÖÁÝÙßÔÚ¦ÐËÜÔ
ÚÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÞÜËÖËÔÊßÚÁÝÚØ¦ÖËàÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏ ÑÇÛ×ÝÕÃÊÏÕÝÛËÜØËÃÖÜÝÚÕÓÁÚØÕ ÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÏÝÖØÕÑÒÂ- ØÃÝÔÇÇßÐÎÛËÃÚÕÓÁÍËÛÄÝÚÎÝ
ÄÚÏÓËÚÎØÆÛÓÏÙÎÕÏÙÎÓËØÏÔÕÃÙß- ÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÙËÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝ ÑÕÆÙÚÄÞÕßÚÕß ÚÕßÇÒÙËÏÝÚÕßÓËÚÇÓÔÎÓÕÔÏÇÑÕÆÖË- ÑÇÏÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÚÎÝÛÇÖÇÃØÔÕßÔÖÕÒÆ ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝ Ò¦ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕß
ØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝËÐ¦ÒÒÕßÕ,:4 ÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÊÏÕÏÑÂÙËÜÔ
ßÉÎÒÄÚËØËÝËÖÏÑÕßØÏÑÁÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝ ÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝ ÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÖÃÙÜÂÐÎÒ×ÔÕÔÚÇÏ
ÚÕÔÃàËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓÎÔÇÔÇ- ÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÚÄÙÕÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝËØÍÇ- ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÐÃÙÕßÒßÖÎØÄ®
ßØÃÜÝÍÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÚØÇÖÕÆÔÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕß
©ÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÇßÚÁÝÙË
àÕÓÁÔÕßÝÚÕßÎÓÕÙÃÕßÄÙÕÑÇÏ Ì¦ÔÎÑËÖÜÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÑÇÏ ÎßØ×ÖÎÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎ
ÁÞÕßÔÂÊÎËÌÇØÓÕÙÚËÃÂßÏÕÛË- ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÇÖÄÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ ÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕÆÚËÙËÇßÚÂÚÎÔ ÔÇÊËÞÛËÃÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÞÜØÃÝÖØÕÎÚÎÛËÃÑÇÏÑ¦ÔËÏËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕ- ÙËÏÝÚÕÔÃàËÏÕ,:4ËÃÔÇÏÑØÃÙÏÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÄÚÇÔÁØÛËÏÎ×ØÇÔÇ ÖËØÃÖÚÜÙÎÖØÕÎÍÂÛÎÑËÙßÔËÔÔÄ- ÍÕÆÓËÔÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓÇàÃÚÎÝ
Ø¦ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ ÓËÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑßÙÛÕÆÔÐÁÈÍÕßÔÙÚÎÙÆÔÚÇÐÎ
ÎÙÎÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ
ËÔÏÙÞßÓÁÔÎËÖÕÖÚËÃÇ®ÁÞËÏÚËÒÏÑ¦
ÑÇÏÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕ- ÔËÝÑÇÏËÍÞ×ØÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏ
ÖÃÙÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÎÍÁÝ
ÚÙÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ Õ- ÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝ ÔÇÚÕÔÜÛËÃÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
και ιδιωτικοποιήσεις ζητεί ο ESM

Οι μονομερείς ενέργειες της κυβέρνησης
θέτουν σε κίνδυνο
όλο το μεταρρυθμιστικό οικοδόμημα
των μνημονίων.

Χρειαζόμαστε έναν ΕΟΤ για τα ΑΕΙ
Τι δείχνει η μελέτη του Βρετανικού Συμβουλίου που παρουσιάζει η «Κ»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Η διεθνής ÇÍÕØ¦ÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÒÓÇÚ×ÊÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÎÕÖÕÃÇËÐÎÍËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÓÕØÌÜÚÏÑÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕß¶ÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÕß©©
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÚÕ ÚÜÔÇÚÄÓÜÔËÚ×ÔÁÞËÏÖÚßÞÃÕ
ÁÔÇÔÚÏ ÚÜÔËÚ×Ô¶ÚÎ
ÊÏËÛÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÙÚËÒËÞ×ÔßÉÎÒÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÑßØÃÜÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ¡ËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÍÏÇÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÊÏËÛÔ×ÝËÃÔÇÏ
ÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÌÕÏÚÎÚ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
©©ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÌÕÏÚÎÚ×Ô
ÖÕßÙÖÕßÊ¦àÕßÔÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎ
Þ×ØÇÚÕßÝÚÕÂÚÇÔËÑÇÚ
ÇßÐÂÛÎÑËÙÚÇËÑÇÚÚÕ
ÁÌÚÇÙËÚÇËÑÇÚÚÕÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇËÑÇÚÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔËÝÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÕÏÞ×ØËÝÙÚÕÞËÆÕßÔÙËÕÌÁÒÎ¦ÓËÙÇ
ËÏÙÖØÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÒÒ¦ÊÇÜÙÚÄÙÕ
ËÃÔÇÏÕßØÇÍÄÝÄÖÜÝÊËÃÞÔËÏÎÓËÒÁÚÎÚÕßØËÚÇÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÓËÚÃÚÒÕ;OLZOHWLVMNSVIHS
OPNOLYLK\JH[PVU!PU[LYUH[PVUHS
JVTWHYPZVUZ^P[O,\YVWL®ÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎ ®ÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ËÔ×ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÞÜØ×Ô
ÁÞÕßÔÁÔÇÔÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÕßÊÏÇÌÎÓÃàËÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÇÕÌÁÒÎ
Ë¦ÔÁÔÇÝÐÁÔÕÝÙÖÕßÊ¦ÙËÏÙÚÎÞ×ØÇÓÁÙÜÚÕßÕÖÕÃÕßÊÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ßÖÕÚØÕÌÃËÝÇÝÖÕÆÓËÁÔÇÝ©¬
ÍÏÇÚÇ®ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇßÚÄÝÕÌÕØÁÇÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦
Î©ÒÒÇÔÊÃÇÁÊÜÙËÓÁÙÜÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ:[\K`PU/VSSHUK® 
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÍÏÇÚÎÔÖØÕ-

Η έλλειψη εθνικής
στρατηγικής και η αργή
διαδικασία χορήγησης
φοιτητικής βίζας είναι
δύο από τις αιτίες – Σε
ευχολόγια περιορίζεται
το υπουργείο Παιδείας.
Ουραγός η Ελλάδα
στην προσέλκυση
ξένων φοιτητών.
ÙÁÒÑßÙÎÌÕÏÚÎÚ×ÔÚÇÚÎÝ
ÌÕÏÚÕÆÔ ÐÁÔÕÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÃÔÇÏ ÆÖØÏÕÏ
ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÄÖÜÝ ÇÔÁÌËØË
ÙÚÎÔ ®ÕÑÇÍÍÁÒÎÝ¬ÙÏÒÏÍÑÃØÎÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ
5V[[PUNOHT;YLU[<UP]LYZP[`ÑÇÏ
ÁÔÇÝËÑÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÚÎÝÁØËßÔÇÝÓÇàÃÓËÚÏÝ¬à¦ÔËÚÒÃËÈÇÑÇÏ
ÇÚ ÏÒÃÔÍÑÒËáÎÓËÒÁÚÎËÙÚÃÇÙËÙËÞ×ØËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßÝÙÚÕßÝÚØËÏÝÖßÒ×ÔËÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÔ×ÚÇÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÎÒÇÊÂÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÚÎÔËØËßÔÎÚÏÑÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÎÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕÔÍËÔÏÑÄÊËÃÑÚÎÖÕßÓËÒËÚ¦ÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÙÚÕßÝÚØËÏÝ
ÖßÒ×ÔËÝÎÒÒ¦ÊÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÞÜØ×ÔËÃÔÇÏÙÚÎÎÛÁÙÎÖÃÙÜ
ÇÖÄÄÒËÝÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÑÇÏ
ÖØÕÙÖËØÔ×ÔÚÇÝÓÄÔÕÚÎÔÔÊÃÇ

ÚÎÔ ÕÒÕÓÈÃÇÚÎ²ÏÒÂÚÎØÇàÏÒÃÇÑÇÏÚÕ¡ËÐÏÑÄËÖÃÊÕÙÂÚÎÝ
ËÃÔÇÏÓË¦ØÏÙÚÇÚÕ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÌÕÏÚÎÚ×ÔËÃÔÇÏÎ
ÕÒÜÔÃÇÖÕßßÖËØÊÏÖÒÇÙÃÇÙËÚÜÔ
ÇØÏÛÓÄÐÁÔÜÔÖÕßÌÕÏÚÕÆÙÇÔÙÚÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏ¦ÚÎÝÓÁÙÇÙËÓÃÇËÐÇËÚÃÇÇÖÄÚÕÙË
ÚÕÒÎÔÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÄÕÊÕÙÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÌÕÏÚÎÚ×ÔÁÞËÏÑ¦ÔËÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÙÎÓËÃÜÙÎ!ÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝßÖËØÊÏÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÕßÝ
ÓÁÙÇÙËÓÃÇËÐÇËÚÃÇÇÖÄ 
ÚÕÙË ÚÕ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
Ñ¬ÙÏÒÏÍÑÃØÎÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÏÇØÏÛÓÕÃÑÏÔÂÛÎÑÇÔÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÊÎÒÇÊÂÖÚÜÚÏÑ¦ÇÖÄ ÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕ
ÙËÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕ
ËÔ×ÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔ
ÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔËÃÔÇÏÑßÖØÏÇÑÂÝ
ÑÇÚÇÍÜÍÂÝ¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕËÃÔÇÏÌÕÏÚÎÚÁÝÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÐÁÔÎÞ×ØÇ
ÖÕßÄÓÜÝÊÏÇÓÁÔÕßÔÓÄÔÏÓÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖÞÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÖÄÒÈÇÔÃÇÌØÏÑÂ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏÙÃÇ¬ÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÖÕßÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÙÖÕßÊ×ÔËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÙÖÕÆÊÇàÇÔ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÐÁÔÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝ
ËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÖÕßÙÖÕßÊ¦àÕßÔÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÚÄÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÏÚÎÔ ÆÖØÕÜÝÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÖØÕÕØÏÙÓÄÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕß
ÙÖÕßÊ¦àÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ

Τα θετικά
¥ÙÚÄÙÕÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊÆÕÚÕÓËÃÝÖÕßÓËÒÁÚÎÙËÎÁØËßÔÇÚÕß
ØËÚÇÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÎÒÒ¦ÊÇ

ËÃÞËÑÇÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝ©ÏËØËßÔÎÚÏÑÁÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÞÕßÔßÉÎÒÂËÖÃÊØÇÙÎÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÖÕÏÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÜÝÕÓÁÙÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÔÇÌÕØ×ÔÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÓÁÙÕÔ
ÄØÕ¦ÔÓÏÇÊÎÓÕÙÃËßÙÎÒ¦ÈËÏ
ÓÁÙÕÔÄØÕÇÔÇÌÕØ×ÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÖÕßËÃÔÇÏÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÓÁÙÕÝ
ÄØÕÝÚÄÚËÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÏÝ¦ÒÒËÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÙÚÕÃÊÏÕ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÇÐÏÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÎÔÁÈÊÕÓÎ
ÛÁÙÎÓËÖÃÙÎÝÕÏËØËßÔÎÚÏÑÁÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÖÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÏËÛÔ×ÔÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÇÖÄ 
ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊÎÓÕÙÏËÆÙËÜÔ
ÚÕ ÙË ÚÕ
¬ÏÌÚÇÃËÏÒÕÏÖÄÔÍÏÇÚÎÓÎ
ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ"ÕÒÜÔÃÇÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÙËÏØ¦ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÜÔËÔËØÍËÏ×ÔËËÛÔÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏËÌÇØÓÕÍÂ
ËÛÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÍÏÇÚÎÊÏËÛÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇÔ×ÚÇÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÜÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÓÁÙÜËÔÄÝËÛÔÏÑÕÆÌÕØÁÇ
ËËÖÃÖËÊÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÑÇÏ
ÓËÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕßÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕß
ÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÇßÚÄÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖØÕÖÚßÞÏÇÑ×ÔÑÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÙÚÇ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÇÔÇÔË×ÔËÚÇÏÑ¦ÛËÚØÃÇÁÚÎ
ÑÇÏËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÇÖÕÌÕÃÚÕßÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇßÖ¦ØÞËÏ

¦ÓËÙÎÙÆÔÊËÙÎËÔÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÓËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÕßÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ËØÍÇÙÏ×ÔÚÕßÝËÖ¦ÔÜÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÖÃÙÎÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÊÏËÛÔ×ÔÌÕÏÚÎÚ×ÔËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÎ
ÆÖÇØÐÎÊÏËÛÔ×ÔÖÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÜÔ®
ÖÇØÇÚÎØËÃÕÑ¬ÙÏÒÏÍÑÃØÎÝ
ÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÐÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×Ô
ÕÌËÃÒËÚÇÏÄÖÜÝÒÁËÏÕËØËßÔÎÚÂÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÕßØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕ-

ÔÚÕÝÄÖÜÝÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎËÛÔÏÑÂÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÚÎÔÇØÍÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÌÕÏÚÎÚÏÑÂÝÈÃàÇÝ
ÑÇÏÙÚÕÖÕÒÆÖÒÕÑÕÑÇÏÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖÚßÞÃÜÔÚÎÝÇÒÒÕÊÇÖÂÝ¬Õ
ßÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ
ÙËËßÞÕÒÄÍÏÇÄÖÜÝÄÚÏ¶ÇßÚÄÑÇÚËÍØ¦ÌÎÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÞËÚÏÑÂÎÓËØÃÊÇ¶ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÄÖÜÝÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄËÓÖÄÊÏÕÓË
ÛËÚÏÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÐÁÔÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ®
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Ανησυχίες ξενοδόχων για τη φετινή τουριστική σεζόν
Τέσσερις στους δέκα προβλέπουν μείωση στην πληρότητά 16% και ένας στους δέκα πτώση τιμών 13% σε σχέση με το 2018
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μείωση ÙÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÕÏÚÁÙÙËØÏÝÙÚÕßÝÊÁÑÇÐËÔÕÊÄÞÕßÝËÔ×ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÁÔÇÝ
ÙÚÕßÝÊÁÑÇÖËØÏÓÁÔËÏÑÇÏÓËÃÜÙÎ
ÙÚÏÝÚÏÓÁÝ©ÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝÇßÚÁÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇÙßÍÑßØÃÇÝÖÕßÊÏËÔÂØÍÎÙËÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßËÔÕÊÕÞËÏÇÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô
ØËßÔ×ÔÑÇÏØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÏÚÃËÝÍÏÇÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÙËÖÒÎØÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÓÁÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙËÖÕÒÒÁÝ
Þ×ØËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÎÒÒ¦ÊÇËÒÑÆËÏÚÕßØÃÙÚËÝ
ÄÙÕÑÇÏÎËÏÊÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÍÕØ¦ÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÐËÔÕÊÕÞÃÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß)YL_P[
ØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝ
ÕÏÖÏÁÙËÏÝÇßÚÁÝËÑÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÏ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÁÔÚËÁÚÎÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÜÔØËÑÄØÙËÇÌÃÐËÏÝÑÇÏÁÙÕÊÇ
ÍÏÇÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄ
¬ÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÕ
ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏ®ÚÎÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÖÕß
ÑÇÏØÄÚ×ØÇÑØÕÆÕßÓËÙÎÓËÃÜÙË
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕÝ
ÇÙÏÒÏÑÄÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÂÝÚÕßÝÞÛËÝÙËËÏÊÏÑÂËÑÊÂÒÜÙÎÙËÇÛÎÔÇáÑÄÐËÔÕÊÕÞËÃÕ

Η υπερφορολόγηση
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇÎ
ÕÖÕÃÇ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË ÓËÚÇÐÆ ÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔËÑÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÚÜÔ ÖÕßÁÞËÏÜÝ
ÓÁÒÎÚÕßÚÕÚÕ ÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ËÖÕÞÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÎÖÒÎØÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÚÎÛËØÏÔÂÙËàÄÔÚÕß ÛÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÎ
ÑÇÚ¦ 

ßÖÕÞ×ØÎÙÎÇßÚÂÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÝ
ÞÇÓÎÒÂÝàÂÚÎÙÎÝÇÖÄÚÏÝÑÆØÏËÝ
ÇÍÕØÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÖÏÕ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÚÏÓÁÝÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÔÙÖÇÔÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝËßÛÁÜÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÑÄÓÇÑÇÏÁÚÙÏÖ¦ÔÚÜÝÚÕ 
ÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔËÖÕÞÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÚÕßÝÑÇÚ¦ 

Αιτίες, η επιβράδυνση
σε πολλές χώρες
από τις οποίες
η Ελλάδα ελκύει
τουρίστες, το Brexit,
αλλά και η υπερφορολόγηση του κλάδου
και η Airbnb.
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕßÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÎÁØËßÔÇÙßÍÑßØÃÇÝÓËÚÃÚÒÕ
ÖÏÊÄÙËÏÝÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÇÚ¦ÚÕ
ÇqÚØÃÓÎÔÕÑÇÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÙËàÄÔ ®ÖËØÏÁÞËÏ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÑÇÏÍÏÇÚÎ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝËÐÁÒÏÐÎÚÕßÁÚÕßÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÕÔÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇ
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙßÔËÞÕÆÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕ ÑÇÚÁÍØÇÉË
ÓËÏÜÓÁÔÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÑÇÚ¦ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
¡ËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦ÙËËÖÃÖËÊÕ

Brought to you by:

ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÒÎØÄÚÎÚÇÝÇÔÂÒÛËÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÙÚÕ
  ÇÚ¦ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ ÓËÃÜÙË
ÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÑÇÚ¦ 

Η Airbnb
¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÇÌÃÐËÜÔÑÇÚ¦ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇÈÃÇÙÚÇÚÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÕÏÐËÔÕÊÄÞÕÏ
ÁÞÇÙÇÔ®ÖËÒ¦ÚËÝÇÖÄÚÏÝÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÖÕßÄÖÜÝ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙÚÎÔ ®Î(PYIUIÙßÔËÞÃàÕßÔ
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Το κανάλι διατίθεται από τις
συνδρομητικές πλατφόρμες CABLENET και CYTAVISION

®

www.mesimvria.com

ÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÓËÊÏÉÂÌÏÕßÝ
ØßÛÓÕÆÝÚÄÙÕÙÚÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
ÖØÕËÐ¦ØÞÕßÙÇÝÚÎÝÛÂÔÇÝÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÕßÝÛËØÏÔÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
©ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÄÒÜÔÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÑÇÏÍÏÇÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇËÖÕÞÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÎ
ÁØËßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏÙÚÕ 
ÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÕÏÖØÕÑØÇÚÂÙËÏÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÔÊËÃÑÚÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÂÚÇÔÓËÏÜÓÁÔËÝÑÇÚ¦ ÖÃËÙÎ
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÖÚ×ÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏËÓÌÇÔÂÝÑÇÏÙÚÏÝËÑÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÊÃÔÕßÔÕÏÐËÔÕÊÄÞÕÏÍÏÇÚÇÒËÍÄÓËÔÇLHYS`IVVRPUNZ!ÇÔÑÇÏÚÕ

 ÊÂÒÜÙËÄÚÏÊÏÇÚÂØÎÙËÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÙÚÇÛËØÁÝÚÕ ÇßÚ×Ô
ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÇßÐÎÓÁÔËÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
 ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÔÁÇÖËÒÇÚËÃÇ ¦ÚÏÖÕßÖÁØßÙÏÚÎÔ
ÃÊÏÇËÖÕÞÂÊËÔÙßÔÁÈÎ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÙßÔËÞÕÆÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÝÍÏÇÌÁÚÕÝÎÁØËßÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÁÔÇ ÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔ
ÖÕßËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÚÕßÝÍÏÇÚÕ ÛÇ
ËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏ
ÖÏÖÒÁÕÔÚÕ ÇßÚ×ÔÚÜÔ

ÐËÔÕÊÄÞÜÔÖØÕËÐÕÌÒËÃÓËÃÜÙÎÑÇÏ
ÙÚÏÝÚÏÓÁÝÑÇÚ¦ ÇÔÑÇÏÚÕ 
ÇßÚ×ÔÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÙÚÇÛËØÁÝÚÏÝ
ÚÏÓÁÝÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÕ 
¡ËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÁÙËÏÝÊÁÞÕÔÚÇÏ
Ö¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇËÖÕÞÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÇÌÕÆ
ÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÚÕ ÚÜÔ
ÐËÔÕÊÄÞÜÔËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÖÒÎØÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÚÎÛËØÏÔÂÙËàÄÔÚÕß ÛÇ
ËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÕ
 ÇßÚ×ÔÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÑÇÏÙÚÏÝÚÏÓÁÝÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÙËàÄÔÚÕß
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Η Ελλάδα χάνει
τον «πόλεμο
της τσιπούρας»
με την Τουρκία
Πώς ελληνικές εταιρείες προωθούν
τις τουρκικές εξαγωγές στην Ευρώπη
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η Ελλάδα ËÃÔÇÏÖÒËÕÔÇÙÓÇÚÏÑÂÙË
É¦ØÏÇÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÑÇÏÊÎ
ÙÚÇÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ËÃÊÎÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÚÎÔÚÙÏÖÕÆØÇÑÇÏÚÕÒÇÈØ¦ÑÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÚÎÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇËÐ¦ÍËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ¥ÙÚÄÙÕÚÕÎÒÒ¦ÊÇ
ËÏÙÂÍÇÍËÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÚÄÔÕßÝÚÙÏÖÕÆØÇÝÑÇÏÒÇÈØÇÑÃÕß
ÖÕÙÄÚÎÚÇßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ¡¦ÒÏÙÚÇÂÊÎ
ÚÕÇqÊÃÓÎÔÕÚÕß ÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÜÔÊÆÕÇßÚ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÂÚÇÔÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦
 ÑÇÏÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÛÇÇÔÁÒÛÕßÔÙËÖËØÃÖÕß
ÚÄÔÕßÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÊÆÕÒÄÍÕÏÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙÚÎÍÔÜÙÚÂÒÇáÑÂ
ØÂÙÎÈ¦àÕßÓËÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÑÇÏ
ÈÍ¦àÕßÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ®ÑÇÛ×Ý
ÖØÇÑÚÏÑÁÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÑÒ¦ÊÕßÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÕßÑÆØÏÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÎÝÖÕßËÃÔÇÏÎ
¬ÕßØÑÃÇ
;V    ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙËÚÙÏÖÕÆØÇ
ÑÇÏÒÇÈØ¦ÑÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÊËÔÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÚÄÖÕßÑÇÚ¦ÑÄØÕÔÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
ËÏÊÏÑ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇËÃÔÇÏ
ÚÕËÐÂÝ!ÎÒÒ¦ÊÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÜÝÖÆÒÎÍÏÇÚÎÊÏÕÞÁÚËßÙÎÚÜÔ
ÖÕÙÕÚÂÚÜÔÇßÚ×ÔÙÚÏÝËßØÜÖÇá-

ÑÁÝÇÍÕØÁÝÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝIYVRLYZ
ÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕßØÑÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÑÇÛÄÒÇÔÄÓÏÓËÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑßØÃÜÝ¦ÚÕÓÇ
ÖÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÇËØÍ¦àÕÔÚÇÔÙÚÇ
ËÓÖÕØÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÜÔÏÞÛßÕÑÇÒÒÏËØÍËÏ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÖÚÜÞËÆÙËÏÂ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏßÖÄÖÚ×ÞËßÙÎ¡ÁÙÜ
ÒÕÏÖÄÔÚÕßÊÏÑÚÆÕßÊÏÇÔÕÓÂÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦É¦ØÏÇÙÚÏÝÐÁÔËÝ
ÇÍÕØÁÝÙÚÇÃÊÏÇÊÎÒÇÊÂÌÕØÚÎÍ¦
ÌÕØÚ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÖÇÒÁÚËÝÓËÉ¦ØÏÇÖÕßÁÞÕßÔËÏÙÇÞÛËÃÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ¬ÇÖØÕáÄÔÚÇÇßÚ¦ÖÜÒÕÆÔÚÇÏÜÝÚÕßØÑÏÑ¦ÓËÄÒÇÚÇÔÄÓÏÓÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ¦¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂËÃÔÇÏ
ÄÚÏÓÁÙÜÚÕßÊÏÑÚÆÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÌÛ¦ÔÕßÔÚÇÚÕßØÑÏÑ¦É¦ØÏÇ
ÙËËÏÊÏÑÄÖËÒÇÚÕÒÄÍÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÓÁÞØÏÚ×ØÇËÃÞÇÔÖØÄÙÈÇÙÎÓÄÔÕÔ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÝÙÎÓËÏÜÛËÃÊËÄÚÏÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝÞÜØÃÝÔÇËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏÓËÊÇÙÓÕÆÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÏÙÞÆËÏÑÇÏÇÔÚÏÙÚØÄÌÜÝ
¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕ  ÚÜÔÉÇØÏ×ÔÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÖÕßËÏÙ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ÑÇÏÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞËÏËÔÚÕÖÏÙÚËÃÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÜÔËÒÒÎÔÕÖÕÏÂÙËÜÔ®¬ÕÑÄÒÖÕËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÍÃÔËÚÇÏÓËÊÆÕÚØÄÖÕßÝ!
ËÃÚËÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÓËÚÇÚÕßØÑÏÑ¦É¦ØÏÇÖÕßÄÒÜÝ

Τα τουρκικά ψάρια
φθάνουν σε Ευρωπαίους πελάτες στους
οποίους μέχρι τώρα είχαν πρόσβαση μόνον
τα ελληνικά προϊόντα.
ÚßÞÇÃÜÝÓÖÕØËÃÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÊÏÖÒÇÔÕÆÝÖ¦ÍÑÕßÝËÃÚËÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÖÜÒÕÆÔÚÇÏÜÝËÒÒÎÔÏÑ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÚÁÚÕÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ¶ÖÕßÍÏÇÚÎÔ
×ØÇËßÚßÞ×ÝÊËÔËÃÔÇÏËßØÁÜÝÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÇ¶ÁÞÕßÔËÔÚÕÖÏÙÛËÃÑßØÃÜÝÙËÏÞÛßÕÖÜÒËÃÇÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÇØÈ¦ÑËÏÕ
ÍÕØ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚËÒÁÞÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÎ¬ÕßØÑÃÇÓËÚÎÔÇÔÕÞÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÁÞËÏ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÙÚÕ
ÁÖÇÑØÕÚÇËßËØÍËÚÂÓÇÚÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÞÜØÃÝÑÇÔÔÇ

ËÃÔÇÏÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÑÇÏÊËÔßÖÄÑËÏÚÇÏÙÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÂØÎÙÎÚÜÔÇßÙÚÎØ×ÔÖØÜÚÕÑÄÒÒÜÔÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕßÏÙÞÆÕßÔÍÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ®
¬ÇÊÆÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝÇßÚ¦ÖÕßÁÑÇÔÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÞ¦ÔËÏÙÚÇÛËØ¦
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÚÎÝÚÙÏÖÕÆØÇÝ®ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÙÇÌ×Ý
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÊËÔÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙÚÕÔÇÕØÛÕÖÕÊÂÙËÏÕÖÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔÕÝÇßÚÄÝÑÒ¦ÊÕÝ
©ÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔÚÇÖÒÁÕÔËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄ¬ØÕÌÃÓÜÔÚÕß
©-(6ÑÇÏÙÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÎÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÎËÖËÐËØÍÇÙÃÇÑÇÏÎÇÔ¦ÒßÙÎÇÖÄÚÎÔÖÒÁÕÔ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÎËÚÇÏØËÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÎ
ÔÕØÈÎÍÏÑÂ2VU[HSPÚÎÔ×ØÇÖÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÌÜÔÕÆÙÇÔÍÏÇÚÕ
Ë¦ÔÛÇËÔ×ÙÕßÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝ
ÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÚËØ¦ÙÚÏÇÊ¦ÔËÏÇÖÕß
ÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÕßËÒÁÍÞÕßÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÖÏÙÚ×ÚØÏËÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÍËÃÚÕÔËÝÙÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÏÍÇÃÕßÇÆÐÇÔÇÔÊÏ-

Τα σχέδια της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠολλέςÕÓÕÏÄÚÎÚËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ
ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎÝ§ÑÇÏÚÕß
±ªÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÓËÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÔÇ
ÇÔÚÏÍØ¦ÌËÏÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÉÂÌÕßÝÇÖÄÚÎ
ÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÖÕßËÖÒÂÍÎÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊÆÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔ ËÐÕßÙÃÇÝ ÁÍÑËÏÚÇÏ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔ
§ÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÙÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇÇÖÄÚÕÔËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÚÃÛËÚÇÕ±ªÙÑÕÖËÆËÏ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÇÖÄÚÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÜÙÚÄÙÕÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¦ÔÚÜÝÕÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÜÔÊÆÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÁÞÕßÔßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝ
ÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÇÌËÔÄÝÔÇËÍÑØÏÛÕÆÔÇÖÄÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÇÌËÚÁØÕßÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔÇÔÇÒßÚÏÑ¦Ö×Ý
ÇÑØÏÈ×ÝÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛÕÆÔÚÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚ¦ÚÕßÝ
• Οι προτάσεις για φυσικά πρόσωπα
και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1.§ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ËÏÙÇÍÜÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÕ 
ÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÁÜÝÇÖÄ
 ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÃÜÙÎÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕß
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ
 ÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÄÒÇÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÑÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÚÇ
ÁÜÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÖËØÏÕØÏÙÛËÃ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÇÖÄÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕß
ÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕßÕØÃÕßÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕß
ÕØÃÕßÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ§
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÌÕØÕÒÕÍÏ-

Η διαφοροποίηση ³ÙÖ~ÐÐÒ³ÉÂÈËÑØÓo~É{³Ñ{³³¨ÌT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØ³ÐÓ³¨È¨³ÉËÈ  Û³TÉÖÉ{³iÉÂ{~ÌÐiiÑÌ³ÉÂ¨ÚÜo{ÐÌ³ÙiÐËÙÑÑ~Ñ{³iÑÒ³ÈÂi³iØ
{~ÐËÑØå³ËÚÉ³Ñ.4,=å~ÉÖÉ{ÑT¨iÐÑ³Ù³ÊÉ{³¨Ìo¨ÑÐÐÒ³ÈÑÌ³ÈÉ¨ÜÉÌÑÐÑ

Τι υπόσχονται,
πόσο κοστίζουν
τα μέτρα και πώς
θα χρηματοδοτηθούν.
Ñ¦ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ËÖÏÖÒÁÕÔÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕËßØ×ÍÏÇÑ¦ÛËÖÇÏÊÃ
©±ªÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÕ ÑÇÏÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÕßÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕßÕØÃÕß
2. Εισφορά Αλληλεγγύης. §
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝËÏÙÌÕØ¦ÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ËÔ×Õ±ªÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÎÝÍÏÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
ÁÜÝËßØ×ÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎ
ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
3. Ακίνητα.§ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÚ¦ ÍÏÇ

ÄÒÕßÝËÔÚÄÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÊÏËÚÃÇÝ
¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÓÁÚØÕßÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÇËÑÇÚËßØ×©±ª
ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢
 ÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦ÍÏÇÚÕ
ÑÇÏ ÍÏÇÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝÑÇÏÓËÙÇÃËÝÖËØÏÕßÙÃËÝÓËÃÜÙÎÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÕØÏàÄÔÚÏÇÖÃÙÎÝÎ§ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕß¢
ÙÚÎÔÕÏÑÕÊÕÓÂÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
4. ΦΠΑ.§ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß¢ÇÖÄÚÕ ÙÚÕ
 ÑÇÏÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Õ±ª
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÞÇÓÎÒÕÆ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÑÇÚ¦
ÓÃÇÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÚÕß¢
ÑÕÙÚÃàËÏÖËØÃÖÕß ËÑÇÚËßØ×
• Οι προτάσεις για τις επιχειρήσεις.
1.¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ§ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦
ÑÁØÊÎÙÚÕ ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÏËÚÃÇÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝ

ÇÖÄÚÕÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇÙÚÕ
 ÇÖÄ ÙÂÓËØÇ
¬ÕÑÄÙÚÕÝÙÚÎÊÏËÚÃÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÇËÑÇÚËßØ×
ËÑÇÚËßØ×ÕÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÙÚÇ
ÑÁØÊÎÑÇÏÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ 
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÛÇÊÕÛÕÆÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÞÜØÕÆÔÙËËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÄÖÜÝÕÏßÖËØÇÖÕÙÈÁÙËÏÝÕÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÙßÓÉÎÌÏÙÓÕÆàÎÓÏ×ÔÓËÑÁØÊÎ
©±ªÁÞËÏÂÊÎÔÕÓÕÛËÚÂÙËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÇÖÄ ÙÚÕ ÚÕ
ÖÃÙÎÝÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÙßÔÚËÒËÙÚÂÇÖÕÙÈÁÙËÜÔÙÚÕ 
6. §ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂ
ËÔÚÄÝÊÆÕËÚ×ÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕß
ÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝËÔ×Õ±ªÚÎÓËÃÜÙÎÑÇÚ¦ ÚÎÝ
ÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝÌÄØÕß

ÇØÑ×ÝÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝÚÙÏ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÔ×ÚÕÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙËÚÙÏÖÕÆØÇÑÇÏÒÇÈØ¦ÑÏÂÚÇÔ ÚÄÔÕÏ
ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÎÔÃÊÏÇÞØÕÔÏ¦
ÚÄÔÕÏÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÕÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÃÞËÊÏÖÒÇÙÏÇÙÛËÃÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÚÄÔÕßÝÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÃÞËßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕßÝÚÄÔÕßÝ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÕÎÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÏ×ÛÎÑË
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕßÝÚÄÔÕßÝÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕßÝ ÚÄÔÕßÝÚÇÔÎÖØ×ÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕß
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÔÇËÑÛØÕÔÃàËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÛÁÙÎÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÙÏÖÕÆØÇÝÑÇÏÒÇÈØÇÑÃÕß
ÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝ

Μείωση παραγωγής
Ú¦ÙÎÇßÚÂÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÑÇÏ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏ
ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÕßÝÚÄ-

ÔÕßÝÚÕ©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕß
ßÖ¦ØÞÕßÔÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÖËØÃÖÕßÙË
ÚÄÔÕßÝÙÞËÊÄÔÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÖÁØßÙÏÑÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂÙË
ÚÄÔÕßÝ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÎ
ÒÒ¦ÊÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖËØÚËØËÃ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÔÑÇÏÓËÈØÇÞËÃÇ
ÑËÌÇÒÂÑÇÏÓËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄ¬ÕÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÓÄÒÏÝÑÇÚ¦
 ¶Ó¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÒÇÈØ¦ÑÏÑÇÚÁÍØÇÉÇÔßÖÕÞ×ØÎÙÎ ¶ËÔ×ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß 
ÖÒËÕÔÇÙÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÕÊÎÍËÃÌÁÚÕÝÚÏÝÚÏÓÁÝÙËÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄÑÇÚ¦ Ñ¦ÚÜÙË
ÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏÙÚÕÒÇÈØ¦ÑÏÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÙÚÎÔÚÙÏÖÕÆØÇÚ¦ÙÎÇßÚÂÓ¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÚÕÖØÕÙËÞÁÝÌÛÏÔÄÖÜØÕ

Σε νέα ιστορικά χαμηλά
υποχώρησαν οι αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων
Σε νέαÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ßÖÕÞ×ØÎÙËÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÓËÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÄÒÜÔÚÜÔÊÏÇØÑËÏ×ÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎÑÄÔÚØÇÙÚÕ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÑÒÃÓÇÖÕßÑßØÏ¦ØÞÎÙËÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÄÖÕßÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔ
ÓËÂÖÏÕßÝØßÛÓÕÆÝÒÄÍÜÚÎÝ
ÙÚØÕÌÂÝÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÏÝ
ÓËÚÕÞÁÝÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔËÒÇÌØ¦
ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ËÔÚ¦ÙËÜÔ
©ÏËÒÒÎÔÏÑÕÃÑØÇÚÏÑÕÃÚÃÚÒÕÏ
ÇÖÄÚÎÔÎÓÁØÇÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×ÔÚÇ
ÕÖÕÃÇÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÁÞÕßÔÊËÃÐËÏÙÇÌËÃÝÚ¦ÙËÏÝ
ÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÏÙÞßØÄØ¦ÒÏÓËÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔËÚ×ÔÕÓÄÒÕÍÜÔÔÇ
ßÖÕÞÜØÕÆÔÖ¦ÔÜÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ËÖÃÊÕÙÎÊÏËÛÔ×Ý
ÚÙÏÎÇÖÄÊÕÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÞÛËÝÙÚÕÔÁÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÞÇÓÎÒÄÚÕß ÓËÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝËßÚÁØÇÝËÔ×
ÏÊÏÇÃÚËØÇÏÙÞßØÂÂÚÇÔÎÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÕËÚÁÝÕÓÄÒÕÍÕÓËÚÎÔ
ÇÖÄÊÕÙÂÚÕßÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÕ ÓËÖÚ×ÙÎ 
ÙËÔÁÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÖÃÙÎÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓËÖÜÝÎ
ÇÖÄÊÕÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆËÚÕÆÝ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÇßÚÂÔÚÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÎÕÖÕÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÕ 


±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÚÕËÚÁÝ
ËÃÞËËÑÊÕÛËÃÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÓËÇÖÄÊÕÙÎ
ËÔ×ÚÕËÚÁÝËÃÞË
ËÑÊÕÛËÃÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÓËÇÖÄÊÕÙÎ 
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÖÒÁÕÔÖÜÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙËÒÃÊÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÓËÓÏÇÔÁÇÏÙÞßØÂÑßÈÁØÔÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÁÞËÏÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚ¦

Από τις ευρωεκλογές,
οι αποδόσεις
των 10ετών έχουν
μειωθεί πάνω από
60 μονάδες βάσης,
επίδοση που είναι
η καλύτερη διεθνώς.
ÚÎÝÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÁÞËÏËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔM\UKZ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÙÚÇ
ÕÓÄÒÕÍÇÖÕÒÒ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎ
ÇÖÜÔÃÇËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÁÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÚÇÒÃÇÛËÜØËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ßØÜà×ÔÎ ÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÑ¦ÚÏÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎ
ÚÕßZWYLHKÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÓÄÒÏÝ
ÓËÖÕÒÒ¦ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÔÇÇÖÕÚÏÓÕÆÔÔÁÇÁÐÕÊÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
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Απροετοίμαστη
είναι η Βρετανία
για σκληρό
Brexit άμεσα
Σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο
της βρετανικής κυβέρνησης
Ò¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÓËÖÁÔÚËÓÂÔËÝ®ÍÏÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÇÚËÒÜÔËÃÇÍÏÇ
ÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÖÕßËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÙÚÕËÐÂÝÄÖÜÝÑÇÏÍÏÇ
ÔÇÊÕÛÕÆÔÚÇÇÔÇÍÑÇÃÇÑÃÔÎÚØÇ
ÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÑÇÏÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ×ÙÚËÔÇËÍÍØÇÌÕÆÔÙÚÇÔÁÇÙÞÂÓÇÚÇÖÕß
ÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝ
ÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕÓÎÔ×Ô®ÍÏÇÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÓË
ÚÕßÝ¦ÔÜÚÕßËÔÄÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßØËÚÇÔÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÖÕßàÕßÔ
ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝÑÇÏÔÇ
ÚÕßÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔÍÏÇÚÕÇÈÁÈÇÏÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÕßÝÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÕÁÍÍØÇÌÕ
ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝËÃÞÇÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕ ÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÍÏÇÓÏÇÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÇÒÒ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÖÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦
ÚÇÙÞÁÊÏÇÊËÔÖØÕÁÈÒËÖÇÔÖÇØ¦
ÚÎÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÑ¦ÒßÉÎ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇÚÕËÔÒÄÍÜÁÍÍØÇÌÕËÃÞÇÔ
ÙßÔÚ¦ÐËÏÊÏ¦ÌÕØÇÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÎÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÔÇ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÔÎ¡ÇãÕßËÔ

A.P.

Η Βρετανία ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÁÚÕÏÓÎ
ÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÄÚÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝÖØ×ÎÔ
ËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÑÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÇÑÄÓÎÓÂÔËÝËÚÕÏÓÇÙÏ×ÔÍÏÇÔÇÖØÕÓÎÛËßÛËÃÇÖÕÛÁÓÇÚÇÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÑÇÏÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏËÒÁÍÞÕßÝ
ÙÚÇÙÆÔÕØÇËÏÑÄÔÇÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄËÓÖÏÙÚËßÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕËØÍÇÙÃÇÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÖÕßÊÏÁØØËßÙËÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ
-PUHUJPHS;PTLZÑÇÏÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÖÄÙÕÇÔËÖÇØÑÂÝËÃÔÇÏÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÍÏÇÁÔÇ
ÙÑÒÎØÄ)YL_P[¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
Õ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÎÝ
¬ËØÁàÇ¡ÁÏÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÌÇÔÇÚÏÑÄÝ
ÕÖÇÊÄÝÚÕß)YL_P[ÑÇÚËÈ¦àËÏÚÕßÝ
ÚÄÔÕßÝÙÚÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÑÇÏÊÎÒ×ÔËÏÚ×ØÇÖÜÝÊËÔËÖÏÊÏ×ÑËÏÁÔÇ
ÙÑÒÎØÄ)YL_P[ÇÒÒ¦ÑÇÒËÃÚÎÞ×ØÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÇÔÇÒÄÍÜÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÚÕËÖÃÓÇÞÕÁÍÍØÇÌÕßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÁÐÏÁÜÝÕÑÚ×ÓÂÔËÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÏÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
×ÙÚËÔÇÙßÔÇÌÛÕÆÔÕÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÙßÓÌÜÔÃËÝÑÇÏÔÇÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÇÖÄÛËÓÇÌÇØÓ¦ÑÜÔÓÁÞØÏÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕß®¬ÕÔÃàËÏ
ËÖÃÙÎÝÖÜÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÚÕß-

Το επίμαχοÓoo¨Ñ×Èo¨ÑÐÐËÇÉ{ØÑÑ{³Ö³Ñ{ÑÌÓÂ{ÓØ~³ÐÊÉØÈÉ¨oÑËÑØÐÉ³{Ø×Ñ¨ÐÑ~K{ÐiTÑËÉØV³ÉtÑÈÑ×ÚÖ{ÑÑo~ÑËÉØ
ÈÐ×ËÉØ~Ñ{ÑÓTÉ{Èo~É³¨ÚÉËÑÌÚÉÐÑ×Ñ¨ÐÒ~ÐÓT¨{³i´i$~³K¨ËÈu0ËÇÉ{ÉËiØÌ³{ÚÑT¨É{Ñ³Öt³ÈÜÒT{³³ÓÉ¨{ØÐÉÓ³ÉÐÊÉØu
¨~É{ÐÓÈÑ¨É³{ÐÑ³Ö{É{TÉ{¨ÊÉ{Ø~Ñ{³Ñ³ÉÜÉËÑo{Ñ³ÈØÉÜÓoTÈØÈÉÙÓTÉ³Ñ{ÑoËÈ³ÉÂÊØ

Το Λονδίνο χρειάζεται
αρκετούς μήνες
για να προμηθευθεί
αποθέματα φαρμάκων
και να δρομολογήσει
ελέγχους στα σύνορα.
ÙßàÎÚÂÛÎÑËÄÓÜÝÚËÒÏÑ¦ÙÚÕ
ßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÛ×ÝÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÎ¬ËØÁàÇ¡ÁÏËÃÞËËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÎÔÆÙÚÇÚÎÇÖÄÖËÏØ¦ÚÎÝÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßËÃÞËÙßÔ¦ÉËÏ
ÓËÚÎÔ
¬ÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßËÍÍØ¦ÌÕßÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ËÃÞËÙÞËÊÏ¦ÙËÏÕÚÏÈ¡Ö¦ØÑÒËá
ÕËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÂÝßÖÕßØÍÄÝ
ÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÚÕ)YL_P[ÖÕßÁÞËÏ
ËÑÌØ¦ÙËÏÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÕÒÏÍÜØÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÏÝÖØÕË-

Η Ε.Ε. δηλώνει έτοιμη

ÚÕÏÓÇÙÃËÝÍÏÇÁÔÇÙÑÒÎØÄ)YL_P[
ÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÑ¡Ö¦ØÑÒËá
ÊÂÒÜÙËÖ¦ÔÚÜÝÙÚÕßÝ-;ÖÜÝÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÄÒËÝÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝ®ÓÕÒÕÔÄÚÏ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇËØÍ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÇãÔÚ¬àÇÈÃÔÚÑÇÚÎÍÄØÎÙËÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¢ÃÒÏÖ²¦ÓÕÔÚÍÔÜÙÚÄÖÕÒÁÓÏÕÓÏÇÝËÐÄÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÄÚÏÁÞËÏ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÑ²¦ÓÕÔÚÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÞÕØÂÍÎÙËÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÙÜÚËØÏÑ×ÔÖÕÙÄÆÉÕßÝËÑÇÚ
ÙÚËØÒÏÔ×ÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔ
ËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦ÄÚÏÕÑ¬àÇÈÃÔÚ
ËÖÇÔÂÒÛËßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÍØÂÍÕØÇ
àÎÚ×ÔÚÇÝÚÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÖÕÙÄÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÚËÒÜÔËÃÜÔ

Η Ε.Ε. δηλώνειÄÚÏËÃÔÇÏÖÒÂØÜÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÄÚÏÊËÔ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚËÃ
ÓËÚÕÕÔÊÃÔÕÚÎÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÂ
ÚÎÝÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÚÕÔÃàËÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖÏÛÇÔÂÇÔ
ÑÇÏÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÎËÐÁÒÏÐÎ®ÎÁÐÕÊÕÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ±ÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÚÎÑËÓË
ÚÕÕÔÊÃÔÕËÖÃÓÂÔËÝÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÓÇàÃÚÕßÙËÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂÙË
ËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÁÞÕßÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃ
ÖÒÂØÜÝÇÒÒ¦ÊËÔÏÙÞÆËÏÚÕÃÊÏÕÍÏÇ
ÄÒËÝÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝ ÇÒËÃÁÚÙÏ
ÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÏÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÓÁÞØÏ
ÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ-;ÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßËÍÍØ¦ÌÕßËØÍÇÙÃÇÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕ
ÖÄÙÕÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÎËÃÔÇÏÎØË-

Πιέζεται το κοινωνικό κράτος στη Σουηδία
Τον κώδωνα ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÑØÕÆËÏÎ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÕßÎÊÃÇÝ¡ÇÍÑÔÚÇÒÁÔÇÔÚËØÙÕÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏ
ÓÖÁÏÓÖÏÓÖÕÆÓËØÊÎÒÇÊÂÄÙÕÏÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ 
ÚÄÙÕÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÑËÔ¦ÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄËÔ×ÁÔÇÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÇÑÆÖÚËÏËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎËÆØËÙÎËÖÇØÑÕÆÝÇØÏÛÓÕÆÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÛÇÚÕßÝÌØÕÔÚÃÙÕßÔ
ÖËÐÎÍ×ÔÚÇÝÚÇÒËÍÄÓËÔ¦ÚÎÝÎÑ
ÔÚËØÙÕÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÇÖÒ×ÝÑÇÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÎßÖ¦ØÞÕßÙÇ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝÚÎÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÚÎÝ
ÚØÃÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÑÕÔÊÆÒÏÇ ÊÏÙÙÕßÎÊÏÑ×ÔÑÕØÜÔ×Ô
ÊÎÒÇÊÂ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÁÜÝÚÕ
¬ÇÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕÙÞËÊÄÔ ÚÕß
ÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßÍÞ×ØÏÕßØÕáÄÔÚÕÝ
©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚËÚØÇÖÒ¦ÙÏÇÇÖÄ
ÄÙÇÎÔßÔÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÖØÕÙÛÁÚËÏÙÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏ

Για να διατηρηθεί
η υπάρχουσα ποιότητα
υπηρεσιών, ενώ
ο πληθυσμός γερνάει,
θα χρειαστούν
επιπλέον 9,5 δισ. δολ.
ÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÙËÚÕÖÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÙÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇÖÕßÁÞËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÔÇÖÄÑËÏÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÕßÝÊÂÓÕßÝÑÇÏÙÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ËÃÚËÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔ¦ÒÒËÝßÖÎØËÙÃËÝÇÖÄÄÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÖËØÏÑÕÖÁÝ
ËÃÚËÔÇÖØÕÈÕÆÔÙËÇÆÐÎÙÎÌÄØÜÔ
ÍÏÇÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔÚÇÙÞËÊÄÔÊÁÑÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÇÊßÔÇÚËÃ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÚØÆÖÇ®ÊÏÄÚÏËÖÜÓÃàËÚÇÏ¦ÒÒËÝÊÇÖ¦ÔËÝÄÖÜÝÇßÚÁÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ¦ÓßÔÇ
 Ë  Ù Þ Ë Ú Ï Ñ Ä  ¦ Ø Û Ø Õ  Ù Ú Õ
)SVVTILYNÎÕßÎÊÂßÖÕßØÍÄÝ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏË¦ÔÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÚÕÑØ¦ÚÕÝÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÇÑËÔ¦
ÚÕßÖØÕÔÕÏÇÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ

H .ουηδήÈÈ¨oÌØ${~Ð{~
å³É¨¨É{ÙËiÉÌ³{i
È³ÑÂ{ÙÌ³ii³H>HÃH_¦©
ÑÈÂÒÉ{³{ØÑÒo~ÉØT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØ³ÈÈ³ÊÐÑ³Ø¨Ì{ÑØ~Ñ{
É¨ËÚÑÜiØ
ÇßÚÄÛÇÑÇÚÁÒÎÍËÙÚÕÔÇÖËØÏÕØÏàÄÚÇÔÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕÖËÊÃÕÊØ¦ÙÎÝÚÕß
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÇÔÇÍÑÇÃËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇßÖËØÈÇÃÔËÏ

ÚÇÔÃÇÍÏÇÁÔÇÙÑÒÎØÄ)YL_P[ÊÎÓÏÕßØÍËÃÇØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇÚÕÔ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÖÕßÁÞËÏßÖÕÙÞËÛËÃ
ÙÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÔÇÈÍ¦ÒËÏÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÚÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÓËÂÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚË
ÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÛÇÊßÙÑÕÒËßÚËÃÖ¦ØÇÖÕÒÆÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝ¬ÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÔËÏ
ÁÓÓËÙÇÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÓËÚÏÝ
ÞÛËÙÏÔÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÂÚÕßÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑÇÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÕÑ¬àÄÔÙÕÔÊÂÒÜÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÊÃÜÐÂÚÕßÁÔÇÙÑÒÎØÄ
)YL_P[ÖÇÔÁÒÇÈËÈÁÈÇÏÇÖÜÝËÃÔÇÏÑÇÃØÏÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÎØËÚÇÔÃÇÚÎÔÙÚÕÚÁÒÕÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÓËÂÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ

Εμειναν σταθερά στο 24%
τα επιτόκια στην Τουρκία

ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÐËÆØËÙÎÝ
ÖÄØÜÔËÌÄÙÕÔÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÖØÕÙÒÂÉËÏÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃÎ¡ÇÍÑÔÚÇÒÁÔÇ
ÔÚËØÙÙÕÔßÚÄÖØÇÑÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕÏÊÂÓÕÏÑÇÏÕÏÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÙÚÎÕßÎÊÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÚËØÕÏÜÝËØÍÕÊÄÚËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚËÒËßÚÇÃÇÇÔ¦ÒßÙÎ
ÚÕ ÇÖÄÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÎÞ×ØÇÁÜÝÚÕÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÌÕØ¦ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÖØÄÔÕÏÇÝ×ÙÚËÔÇ
ÑÇÒßÌÛÕÆÔËÒÒËÃÉËÏÝ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄ
ËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕ 
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÏÑÕÙÇËÚÃÇÝ;ÁÒÕÝ
ÎÕßÎÊÂßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÁÛÏÐËÑÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ
ËÔÄÝÓÇÐÏÒÇØÏÕÆ®×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑ¦ÓÉÎÝÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÖËØÏÑÄÉËÏÙË
ËÖÃÖËÊÇßÖÄÚÕÓÎÊÁÔÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÕÖÄÚËÚÎÔÄÖÕÏÇÙÚÂØÏÐÎÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
¶ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎÕßÎÊÃÇ
¦ÒÒÜÙÚËËÓÌÇÔÃàËÏÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ

ΣταθερόÙÚÕ ÊÏÇÚÂØÎÙËÞÛËÝÚÕ
ËÖÏÚÄÑÏÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÁÔÇÚÕÙßÔÇÖÚÄ
ÓÂÔÇÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇÊÂÒÜÙËÄÚÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÇßÙÚÎØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÇÆÐÎÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÖÕÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ®ÚØ¦ÖËàÇËÃÞËÇßÐÂÙËÏ
ÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÚÎÒÃØÇËÔÄÉËÏÚÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÖÕßÕÊÂÍÎÙËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙËÆÌËÙÎ¥ÙÚÄÙÕÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃ
ÄÚÏÙÆÔÚÕÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÞÛËÙÏÔÂ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎÚØ¦ÖËàÇÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÛÇ
ÚÎØÂÙËÏÇßÙÚÎØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÜÝÄÚÕßÕÏÖØÄÊØÕÓÕÏÊËÃÑÚËÝ
ÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÊËÃÐÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÈËÒÚÃÜÙÎ®ÔÚÏÛÁÚÜÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÕÏ

BLOOMBERG

ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÑÇÏ
ÚÇßÉÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÁÞÕßÔ
ÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔ¡¦ÏÕÁÖËÙËÙÚÇ
 ËÔ×ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
ËÃÞËÇÔÁÈËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ÇÒÒÇÍÂÚÎÝÊÏÇÚÆÖÜÙÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÙÚØ×ÔËÏÚÕÔÊØÄÓÕ
ÍÏÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ©Ï
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕßÇÔßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏÊËÔÛÇÑÒÏÓÇÑÜÛÕÆÔÕÏËÔÚ¦ÙËÏÝÓËÚÏÝÑÇÏ
ÄÚÏÕÏËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÛÇÑßÒÂÙÕßÔÕÓÇÒ¦®ÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYN
ÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÏ¦ÔÚ§ÚÇÕÆÔÚ¬ÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÎÒÃØÇÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÑÇÏÇßÚÄ
ÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇ
ÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÄÚÏÎ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÚÜÔ-LKÑÇÏÎ ¬
ÛÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ

Πολύ μικρές προσδοκίες από μια πολύ κρίσιμη και αβέβαιη συνάντηση στο G20
HΠΑ και Κίνα
δεν εμφανίζονται
ικανοποιητικά
προετοιμασμένες για
τη συνάντηση Tραμπ Σι στα τέλη Ιουνίου.
ÍÏÇÓÏÇÖØÕÙÜØÏÔÂÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÇÔÇÑÜÞÂÁÞÕßÔËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÑÇÏÖÏÛÇÔÂÁÑÈÇÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÝËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÇÏËßØÆÚËØÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×Ô®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
4ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÕÔ¡¦ÏÕÕÏÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆ ÃÔÇÝÑÇÏËÃÔÇÏÉßÞØÁÝ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÇÆÐÎÙËÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕ ÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÚÕÔÞØÄÔÕÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁ-

REUTERS

Το μέλλον ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑØÏÛËÃÙËÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß.ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏÕÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ©Ï
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏ
ÞÇÓÎÒÁÝÑÇÛ×ÝÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÊËÔËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎ
ÄÖÜÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÚÕß9L\[LYZ
©¬ØÇÓÖËßËÒÖÏÙÚËÃÄÚÏÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÛÇÙßÔËÞÃÙÚÕßÔÇÖÄ
ÚÕÙÎÓËÃÕÖÕßÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÚÎÔ¬ØÃÚÎÙÚÕ*5)*V
¦ØÏ ÕÆÔÚÒÕÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß¬ÕÑÇÒÆÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÄÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¬ØÇÓÖÏÑ¦ÚÏÖÕßÌÇÔÚ¦àËÏ
ÇÈÁÈÇÏÕÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÛÇÂÚÇÔ
ÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÄÚÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÛÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ®
ÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZÕÙÈÇØØÇÙ¦ÔÚÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬ÍÏÇ
ÚÎÔ ÃÔÇ©ÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏ

«Το καλύτερο Ñ³ÓÜÉÐÑÑÌÐËÑÈÒ³ii0¨ÑÐw.{V~Ò³{È×Ñ³ÒÇÉ{ÑKÓKÑ{ÑÈ³Ê³i³{oÐÊVÚÑÊ³ÑÐËÑÈÐ×ËÑÌ³{{ÙÖÜÉÈ¨ÓØÚÑ
ÈÉTËÈ³{ØÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ{ØuVÙÊÜÉ³+_º²_¦© KÑ¨(¨ÑÒ³V
¨iÉ{~É×ÑÜÊØ³ÈÛ 0o{Ñ³iËÑ

ØËÏÇÔ×ÔßÓÎÖÎÍÂÚVß9L\[LYZÚÕ
ËÑÃÔÕËÃÔÇÏËÐÕØÍÏÙÓÁÔÕÓËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕßÚÕßÖØÕÙÂÉËÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÇÛÁÚÎÙÎÚÜÔßÖÕÙÞÁÙËÜÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÓÏÇÇÔ¦ÙÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÕÒÒÁÝÖÎÍÁÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÙÚÕ
9\[LYZÄÚÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓËÝÍÏÇÓÏÇÖÏÛÇÔÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÙËÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ©ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙßÞÔ¦ÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÝÙËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÜÙÚÄÙÕ
Õ ÏÔÁàÕÝÕÓÄÒÕÍÄÝÚÕßËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÑØÃÔÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝË¦ÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÁÙÚÜ
ÕÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÓÏÇÛËÚÏÑÂÁÑÈÇÙÎ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ ÃÔÇ
ÚÕÓÄÔÕÖÕßÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÚÕÔÏ
ËÃÔÇÏÚÕÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÑÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÄÚÏÕÏ¦ÒÒÕÏÚÕÔÙÁÈÕÔÚÇÏ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ×ÔßÓÎÖÎÍÂÚÕß9L\[LYZ
 ÃÔÇÊËÔÛÇÛÁÒËÏÕÏÔÇËÓÌÇÔÏ-

ÙÚËÃÙËÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÄÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇËÑÚËÛËÃ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
 ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÍËÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß§¬àÂÚÎÙËÇÖÄ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÇÏÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÒÕßÔÚÎÔ
ËÓÖÕØÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎÑÇÏÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÔÙÚÎÔËÖÏÊÏÄØÛÜÙÎÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÚÎÔÇÖÕÌßÍÂËÖÏÈÕÒÂÝ
ÊÇÙÓ×ÔÙËÇÔÚÃÖÕÏÔÇÑÇÏÇÔÚ»ÇßÚÕÆÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ
ÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÚÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÎÇÍÑ¦ØÔÚÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏßÖÕÚÕÔÏÑÂÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÑÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÍËÃØÕßÔÂ
ÇÖËÏÒÕÆÔÄÚÏÛÇËÍËÃØÕßÔÔÁÇËÓÖÄÊÏÇÙÚÕËÓÖÄØÏÕ ÇÏÇßÚÄÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÎÇØÞÂÍÏÇÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÇÝËÖÎØË¦ÙËÏÓËËßØÆÚËØÕÚØÄÖÕ®ÇÔÁÌËØË
ÞÛËÝÎÇÍÑ¦ØÔÚ
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«Χρυσάφι» για Google στις σελίδες εφημερίδων
Εσοδα 4,7 δισ. δολ. από την αναδημοσίευση ρεπορτάζ και άρθρων – Μερίδιο του τζίρου διεκδικούν εκδότες και δημοσιογράφοι
ÔÏÙÓÄ®ËÃÖËÕÏÚÄÌÙÑÏ©ÓÜÝ
ÊËÔÞ¦ÔÕßÓËÓËØÃÊÏÕÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÑÇÏÔÕÚÄÓÕÖÕßÈØÂÑË
ÁÔÇÔÑÇÒÆÚËØÕÑÇÏÖÏÕÇÖÕÊÕÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕÔÇËØËßÔ¦ÑÇÏÔÇÓËÚÇÊÃÊËÏ
ÚÇÔÁÇ²¦ÔÕßÓËÓËØÃÊÏÕÇÍÕØ¦Ý
ËÖËÏÊÂÕÏÑßØÃÇØÞËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝËÏÊÂÙËÏÝÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÙÚÕÊÏÑÄÓÇÝ
ÑÕÏÔÄÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖÕßÒ¦ÔË
ÇßÚÄÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕßÝÃÊÏÕßÝÊÏÇÌÎÓÏÙÚÁÝÓËËÓ¦Ý®

Η Google

«Χάνουμε ÐÉ¨ËÙ{Ño¨ÒØÉÉ{ÙÊ{~È¨ËÑ¨TÉØÜÑ³×Ì¨ÐÉØT¨i{Ð{Ö³{ØÙ{~ÓØÐÑØÉ{ÙÊÉ{ØV³TÉÖ³ÑØ³
Ù{~ÌÐÑØ~{Ì~Ñ{³iÈÓTÉ{ÑÜÖÑÈ³Ì³~{Ì³ÈØËÙ{ÈØÙ{Ñ×iÐ{³ÓØÐÉÉÐÒØuV³ËÇÉ{ÈiÜÌKÑÚÐ³ÓÜÉTØ³iØ_À©¦ÈÉ~ÙËÙÉ{VÐÉ³ÑÂÖÒÜÜV³i8>-²¦__²º¦>
ÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ5L^Z4LKPH
(SSPHUJLÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÁÑÛËÙÎÍ¦àÕßÔÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÇßÚÄ
ÚÕÔÊÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓÄÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÑÇÒÆÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÍÏÇ
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß¬ÆÖÕß¡¦ÒÏÙÚÇ
ÑÇÚ¦ÚÎ5L^Z4LKPH(SSPHUJLÚÕ
ÖÕÙÄÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕß
ÑÁØÊÏÙËÎ.VVNSLÇÖÄÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕßËÃÔÇÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂ
ËÑÚÃÓÎÙÎËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖÕßÙßÒÒÁÍËÏÎËÚÇÏØËÃÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÁÔÇÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝËÖÏÒÁÍËÏ
ÁÔÇ¦ØÛØÕÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÂÓËØÇÙÚÎ
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô
ÑÇÏÚÕß¬ÆÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ®ÖØÕÙÁÛËÙËÕ¬ÁØËÔÝÍÑËØ
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ7OPSHKLSWOPH0UX\PYLYÖÕßÑÇÚÁÞËÏÚÏÝ;OL7OPSHKLSWOPH0UX\PYLY

Το αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζει εάν
οι Google, Facebook,
Apple και Amazon παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.
;OL7OPSHKLSWOPH+HPS`5L^ZÑÇÏ
WOPSS`JVT
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ¬ØÃÚÎÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÕ¬Ù¦ÈËØÔ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÄÚÏÓÏÇÓÏÑØÂÕÓ¦ÊÇ
ÍÏÍ¦ÔÚÜÔÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÙÑËÃ
ÙËÇÑØÇÃÕÈÇÛÓÄÁÒËÍÞÕËÖÃÚÜÔ
ËÏÊÂÙËÜÔ®ÇØ¦ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ

ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕß¬ÆÖÕßÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÇÏÙÚÏÝËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÕÁÒËÍÞÕÝ
ÖÕßÇÙÑÕÆÔÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙÚÎÊÏÇÔÕÓÂÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÔÁÇÊßÔÎÚÏÑ¦ßÖÇØÐÏÇÑÂÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÕß
¬ÆÖÕß®ËÐÂÍÎÙËÕ¬Ù¦ÈËØÔÚÎ
ÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÚÁÛËÙËÑÇÏÕ§ÚÁÏÈÏÔÚÏÚÄÌÙÑÏÍËÔÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ5L^Z*VYW
ÖÕßËÑÊÃÊËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎ>HSS
:[YLL[1V\YUHS©ÏÚÄÌÙÑÏÇÖÁØØÏÉËÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÄÚÏËÃÔÇÏÖÇØÜÞÎÓÁÔÕ
ÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÜÔ
ËÌÎÓËØÃÊÜÔÕÒÒÕÃÙÚÎÃÒÏÑÕÔ
¦ÒËáÇÖÕØØÃÖÚÕßÔÚÕÔ¬ÆÖÕÜÝ
ÖÇÒÏÄÓÁÙÕÖÕßÁÞËÏÇÖÕÚÆÞËÏÔÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃÑÇÛ×ÝÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÕÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÇÔÚÇÍÜ-

Χάθηκε για την τρίτη ηλικία
η «ασφάλεια» των αποταμιεύσεων
Οι ηλικιωμένοι ή θα συνεχίσουν να εργάζονται ή θα ζουν με πολύ λιγότερα
Από τα μεγαλύτερα ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝ
ËÃÔÇÏÔÇÊÏÇØÑÁÙÕßÔÕÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÄÙÕÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÙÚÎàÜÂÖÄÚÏÝÑÇÏ
ÚÎÔßØ×ÖÎÓÁÞØÏÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÜÔÃÇÕÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝ
ÚÜÔÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÊËÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÍØÂÍÕØÇÍÏÇÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕß
àÜÂÝÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂ
ÖØÕÁÈÎÞÛËÝÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ¢ÄØÕßÓÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÙÆÔÚÕÓÇÕÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇàÂÙÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÞÜØÃÝÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÒÕÆÔ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÝÑÇÛ×Ý
ÇßÚÁÝÛÇÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ²ÇÔÏÑËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÛËÙÓÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÙÚÕÌÄØÕßÓÑÇÏËÑÚÜÔÙßÔÚÇÑÚ×Ô
ÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÚÕÓÁÍË-

Οσοι Αμερικανοί
είναι τώρα 65 ετών
έχουν αποταμιεύσεις
που αρκούν
για μόλις 9,7 έτη.
ÛÕÝÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝßÖÇÍÕØËÆËÏÚÎ
ÒÂÉÎÓÁÚØÜÔ®ÇÖÄÚÕßÝÏÛÆÔÕÔÚËÝ
ÖÕßÞÇØ¦ÙÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÃÊÏÇÚÇ¦ÚÕÓÇ©ÃÊÏÕÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝÇÔ
ÊËÔßÖ¦ØÐËÏÓÁØÏÓÔÇËÖÃÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÕÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÛÇÖØÁÖËÏËÃÚË
ÔÇàÕßÔÓËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÇËÃÚËÔÇ
ÇÔÇÈ¦ÒÒÕßÔÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂ
ÚÕßÝÑÇÛ×ÝËÃÚËÐÕÊËÆËÏÝÒÏÍÄÚËØÇËÃÚËÑËØÊÃàËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇ®
¬ÕÌÄØÕßÓÈÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÖÜÝÕÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞÕßÔËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓË
ÚÕ ÚÕßÓÏÙÛÕÆÖÕßËÏÙÁÖØÇÚÚÇÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÝËÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙË
ÇßÚ¦ËÖÏÊÄÓÇÚÇÑÇÏÖÇØÕÞÁÝÚÕß

Το Παγκόσμιο ${~Ð{~Ì'Ì¨ÈÐ¨KÜÓÉ{Ì³{{È³ÑÂ{ÖT{ÚÑ¨ÓÉ{ÑÇÊÈ³ÈÜÒT{³ÐËÑÙÉ~ÑÉ³ËÑT¨ËØÑ³ÑÐ{ÉÖÉ{Ø
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÙÚÏÝÚÕÌÄØÕßÓßÖÕÒÕÍÃàËÏ
ÖÜÝÄÙÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÃÔÇÏÚ×ØÇ
ÖËØÃÖÕßËÚ×ÔÁÞÕßÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÖÕßÇØÑÕÆÔÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÓÄÒÏÝ ÁÚÎÓËÚ¦ÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕ
ÓÁÙÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝ¦ÔÊØÇÝÖØÁÖËÏ
ÔÇàÂÙËÏÞÜØÃÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÖËØÃÖÕßÁÚÎËÄÚÏÇÌÕØ¦ÊËÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÖÕßàÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÌÛ¦ÔËÏ

ÚÇ ÁÚÎÞÜØÃÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝ
ÏÇÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÙË
ØËÚÇÔÃÇßÙÚØÇÒÃÇ ÇÔÇÊ¦ÑÇÏ
©ÒÒÇÔÊÃÇÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕßÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇàÂÙÕßÔ
ÁÞÕÔÚÇÝËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÝÌÛ¦ÔËÏÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÊÆÕ
ÓËÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÌÄØÕßÓ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÙËÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÕÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏàÕßÔ
ÇØÑËÚ¦ÑÇÒ¦ÇÔÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓË

ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÎÚØÃÚÎÎÒÏÑÃÇÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇàÂÙËÏÕ
ÓÁÙÕÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝÁÞÕÔÚÇÝËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÇÍÍÃàËÏÚÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ
ÑÇÏËÑÚÏÔ¦ÙÙËÚÇÏÙÞËÊÄÔÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÚÕßÌÄØÕßÓ
ËÐ¦ÍËÚÇÏÖÜÝÕÏ¦ÖÜÔËÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÕßÔËÐÃÙÕßÓËÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÄÚÏÚËÃÔÕßÔÔÇËÖËÔÊÆÕßÔÙË
ÇÙÌÇÒËÃÝÚÃÚÒÕßÝÖÕßÖ¦ÔÚÇÇÖÕÊÃÊÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÑÁØÊÎ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÜÔÇÖ×ÔÜÔÇØÑÕÆÔ
ÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎ ÇÏÙÚÕ
ÓËÚÇÐÆÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©©ÌÁØÕßÔÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÔÇ
ÁÞÕßÔÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕ
àÜÂÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÇÁÚÎ©Ï
¦ÔÊØËÝÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÁÞÕßÔÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÚÇÁÚÎ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕÌÄØÕßÓÙËÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏËØÍÕÊÄÚËÝ
ÁÞÕßÔÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÔÖÃËÙÎÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÚÕßÝËÐÜÛÕÆÔÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔ
ÙËÔÁÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇ
ÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÌÄØÕßÓÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÙßÒÒÕÍÏÑ×ÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÜÔÍÏÇ
ÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÌÛ¦ÙËÏÙÚÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ
ËÔ×ÚÕÊËÔßÖËØÁÈÇÏÔË
ÚÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ ÇÏÄÓÜÝÙÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÆÉÕßÝ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔ
ÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔ
ÃÔÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÁÒÒËÏÓÓÇÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÓËÚÇÐÆÄÒÜÔÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎ ÃÔÇÓË
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÁÒÒËÏÓÓÇÆÉÕßÝ 
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÎÔÊÃÇÓËÁÒÒËÏÓÓÇÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ

/ËÚÇÏØËÃÇÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÙÚÏÝ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝ ÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ ÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂ ÊÏÇÌÂÓÏÙÎ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙËÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÇÔÇÑØÏÈËÃÝ®ÚÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÕÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝËÏÊÂÙËÜÔÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÇÔÁÌËØËÎ.VVNSLÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
±ÖÕÙÚÂØÏÐËÊËÄÚÏÚÕ.VVNSL5L^Z
ÑÇÏÕÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ
ÙÚÁÒÔÕßÔÙÚÏÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÚÜÔ
ËÑÊÕÚ×ÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÒÏÑ
ÚÕÔÓÂÔÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÙßÔÊØÕÓÁÝÑÇÏÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇ
ØÍÇÙÚÂÑÇÓËÖÕÒÆÙÑÒÎØ¦×ÙÚË
ÔÇËÃÓÇÙÚËÁÔÇÝÙßÔËØÍ¦ÙÏÓÕÝÑÇÏ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÄÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝÑÇÏ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÙÚÕßÝËÑÊÄÚËÝËÏÊÂÙËÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÎ.VVNSL¥ÙÚÄÙÕÎÁÑÛËÙÎÚÎÝ5L^Z4LKPH(SSPHUJL
ÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÓÈÕÆÒÜÔ L`Z[VUL
:[YH[LN`ÎÕÖÕÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÙÚÇÚÏÙÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßËÃÞË
ÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÚÕÄÚÇÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ.VVNSLËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏ
ÖÜÝÕÏÙÚÄÚÕÖÕÝ.VVNSL5L^ZËÃÞËÇÖÕÌÁØËÏÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ

40% των «κλικ»
Οι ειδήσεις ÉËÑ{iÐÑ³{~Ì~ÐÐÒ³{³iØÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~ÊØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÑØ³iØ
n_VÙ{Ì³{É¨ËÈ³
mÆ³~Ü{~³{ØÑÑÇi³ÊÉ{ØÈoË³Ñ{ÐÓ³iØ
ÜÑ³×Ì¨ÐÑØ³iØÑ×¨Ö
É{ÙÊÉ{ØVÖÐ×ÑÐÉ³i
Ó~ÚÉi(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÉ¨{ÉTÌÐÉo{Ñ³ËÙÉ
Üi¨É{in_ÛÖ
É³Ñ{¨ÉËÉØViÝv>H_²VÈ
ÉËÑ{iÐi³¨{~Ê³iØn_V
~Ñ{i>R_H}ÉËÑ{{KÑ{~ËÙ{ÑÐÉËØo{Ñ³{ØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ³È0ÖÈ${ÙÈ
³ÈØ×Ó¨ÈÉ¨ËÈ³
dÆ³iØÉÂ³É¨{~ÊØ~ËiiØ³ÈØÙ{Ò×¨ÈØÉ{ÙiÉo¨Ñ×{~ÖØ{³Ì³ÈØ
0³ËÉËÑ{³ÉÜÉËØÙ{Ñ×¨É³{~ÌÑÌ³iÉTÊ
¨{ÑÌ³iÒÙ³ÈÛ{ÑÙ{~³ÖÈVÌ³Ñ{ÐÉoÒÜ{
ÌÐ{Ü{³ ÊÜÉoTÑ
³iÙ{ÑÐÊ~Ñ{ÈÓÜÉoÑ
ÌÜÑ³ÑÓÙÑÑÌÙ{Ñ×iÐËÉ{Ø³Ñ 'È{~ÒV
{³ÉTÜo{~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ
ÙÉ~ÒÈ³ÐÉÒÇ³Ñ
o{ÑÑÜ³¨È{³{~ÖØÜÌoÈØV
ÑÜÜÒÉÉ{ÙÊÑ~ÐËÇÈ³É¨Ò³{ÑÙ{Ñ×iÐ{³{~ÒÓÙÑ0Ñ³ÓÜÉÐÑ
ÉËÑ{Ø³Ñ ÓTÈ
TÒÉ{~¨Ë{ÐÈØo{Ñ³i
É{KËÊ³ÈØÌ¨ÈØ0
¸ÆÆ®³ÑÈÜ{~ÒÙ{Ñ×iÐ{³{~ÒÓÙÑ³ÑÐÉ¨{~Ñ{~ Ê³ÑmÙ{
ÙÜÒ¨{ÑVÉ³¸Æ¬ÐÌÜ{ØlV®Ù{ÙÜÒ¨{Ñ

THE NEW YORK TIMES, NPR

Μέτρα στήριξης
της οικονομίας
προαναγγέλλει η Κίνα
Νέα μέτρα ÍÏÇÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÓËÚÏÝÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÕ
ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÏÕß²Ë¡ÖÕØËÃÚÇÓÁÚØÇ
ËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÔÇ
ÞÇØÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÇÍÕØÁÝÜÙÚÄÙÕßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÖÜÝÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÊÏÇÈÒÁÖËÏÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÏÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÏÝ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔ
ÖÏÕÇÔÇÖÚßÍÓÁÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÞÜØ×ÔÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕËÑÃÔÕÊÏËÓÂÔßÙËÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ßÖÕÑÆÉËÏÙÚÎÔÖÃËÙÎÖÕßÇÙÑËÃÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ
©ÏÑÏÔËàÏÑÁÝÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÇ
ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔËÖÇØÑÂØËßÙÚÄÚÎÚÇÙÚÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇËÃÖËÞÛËÝÕÏÕß²ËÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÚÕßËÑÃÔÕßÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÏÝÇØ¦ÚÎÞÇÒÇØÂ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕß
ÁÞËÏÒ¦ÈËÏÎ ÃÔÇÇÖÄÖÁØßÙÏÎ
ÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÔÊËÞÄÓËÔÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓËÚÏÝ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÓÂÔÇÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÔÕÏÑÚÄËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßËÐÁÒÏÐÎ
ÖÕßÛÇÇÖËÏÒÂÙËÏÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÆÌËÙÎÑÇÏÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÓË
ÖÕÒÆÙÕÈÇØÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÔÊËÏÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÔ¡¦ÏÕÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇËÔ×ÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÚØÏ×ÔËÚ×Ô
ÙÎÓ¦ÊÏÓËÃÜÙÎÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ©
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇØÔÂÛÎÑËÔÇ
ÕØÃÙËÏÖØÕÛËÙÓÃÇÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇ

AP

EPA

Το 2018, Î.VVNSLÑÁØÊÏÙËÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÖÕßÂÚÇÔÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔËÝÊÃÖÒÇ
ÙÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×Ô
ÇÔÇàÎÚÂÙËÜÔÍÏÇËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÕ.VVNSL§L^ZÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏËÏÊÂÙËÏÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇ
¡¡ÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô¡¡ÑÁØÊÏÙË
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ
ÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÁÑÛËÙÎ
ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎ5L^Z4LKPH(SSPHUJL
ÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÌÎÓËØÃÊËÝÖÃ
ÞØÄÔÏÇÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¬ÆÖÕßÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÔÄÚÏÎÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔ
.VVNSLÑÇÏ-HJLIVVRÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÚÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÚÕßÝ
ÙÚËØËÃàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÁÙÕÊÇ
ÙÚØÇÍÍÇÒÃàÕÔÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÚÕÓÁÒÒÕÔÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¬×ØÇÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ
ÔÇËÐËÚ¦àËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏ.VVNSL
-HJLIVVR(WWSLÑÇÏ(THaVUÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÎÔÇÔÚÏÓÕÔÕÖÜÒÏÇÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇËÔ×ÚÇ¡¡ÊÏËÑÊÏÑÕÆÔ
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇËÐÇÏØËÛÕÆÔÇÖÄÇßÚÂÔÑÇÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÔÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂÖÃÚÇÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔËÌÎÓËØÃÊÜÔ
©ÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÚÇØËÖÕØÚ¦àÖÕßÍØ¦ÌÕßÔÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÚÇ¦ØÛØÇÍÔ×ÓÎÝÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÄÒÕÇßÚÄÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕ®ÖÕßËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÐÃàÕßÔÓËØÃÊÏÕÇÖÄÚÇÑÁØÊÎ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÑÄÓÏÙËÎ.VVNSLÊÂÒÜÙËÕ§ÚÁÏÈÏÔÚ¬Ù¦ÈËØÔÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÊÏËß-

Tον ΜάιοiÐÉ{Úi~ÉÈ¨¨Ë~i³iØK{ÐiTÑ{~ÊØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÑØ³iËÑ

Το Πεκίνο διεμήνυσε
στην Ουάσιγκτον
ότι δεν πρόκειται να
υποκύψει στην πίεση
που του ασκείται.
ÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËÑÏÔËàÏÑÁÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕ¬ØÇÓÖËÃÞË
ÇÖËÏÒÂÙËÏÄÚÏÛÇÇßÐÂÙËÏÙÚÕ 
ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÖÕßÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÓÁÞØÏ
Ú×ØÇËÑÚÄÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔ
ÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓÇàÃÚÕßÕ ÏÔÁàÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÙÚÎÙÆÔÕÊÕÑÕØßÌÂÝÚÕß.ÙÚÏÝ 
ÕßÔÃÕßÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇ©¬ØÇÓÖ
ËÖÇÔÁÒÇÈËÄÚÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔÏÙÚÎÙÆÔÕÊÕ
ÑÕØßÌÂÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÞËÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÚÕËÑÃÔÕ¬ÕÑÏÔËàÏÑÄ
ßÖÕßØÍËÃÕÓÖÕØÃÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÄÚÏÚÕËÑÃÔÕÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ßÖÕÑÆÉËÏÙÚÎÔÖÃËÙÎ¬ØÇÓÖÑÇÏ
ÖÜÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÖÄÖËÏØÇÚÜÔ
ÔÇÇÔÇÍÑ¦ÙÕßÔÚÎÔ ÃÔÇ
ÔÇÊËÞÛËÃÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÛÇÇÖÕÚÆÞËÏ
REUTERS
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Το καθεστώς
Μαδούρο πωλεί
τον χρυσό
της Βενεζουέλας
Αποτελεί την τελευταία πηγή ξένου
συναλλάγματος για το Καράκας

Γερμανία και χρυσός
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNÎ
+L\[ZJOL)HURÁÞËÏÑÇÚÇÙÞÁÙËÏ
ÖËØÃÖÕßÚÄÔÕßÝÞØßÙÕÆËÔ×
ÎÇÐÃÇÚÕßÊÇÔËÃÕßßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÙËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ>LS[ÎÇÐÃÇ
ÚÕßÞØßÙÕÆÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÙÞËÛËÃ
ÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕÕÌËÏÒÄÓËÔÕÖÕÙÄ
©ÖÄÚËÛÇÁÖØËÖËÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÚÕËÖÏÖÒÁÕÔÖÕÙÄÎÍËØÓÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ¦ÔÚÜÝÎÏÙÚÕØÃÇ
ÓËÚÏÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÊÇÔËÃÜÔÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎÚÕß§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØÇÖÁàÎÝ*P[PIHURÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔËÔËàÕßËÒÇÔÄÈÕßÒËßÚÂÚÎÝ Εκτιμάται Ì³{ {~ÜÒØÑÙÖ¨T¨iÐÑ³ÙÌ³iÉÐÓ³iØÜiiØT¨ÈÖ³¨Ìo¨ÑÐÐÑÑÑÙ{ÑÐÊØÜÖ³ÈVÈÌ³³Ë³Üt.{ÑÜ{ÐÌØ³¸Ñ{ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÔÞËÒÒÈÇØ¦ÊÕ Ñu$ÌÐØi{~Ð{~ÊÉÂÑÚÜËi³iÉÉÇÈÓÜÑÉ{ÙÉ{É³Ñ{ViÜiiT¨ÈÖÉ{³ÑTÖÉ³Ñ{
ÕÕÖÕÃÕÝÁÙÚËÏÒËÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÕ
ÓÂÔßÓÇÙÚÎÔ+>ËÏÑ¦àËÚÇÏÄÚÏÕ
ÒÈËÚÃÇÄÖÕß¦ÒÒÜÙÚËÍÃÔËÚÇÏ
§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÖÜÒËÃÚÕÔÞØßÎËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÕß ÚÕßÞØßÙÕÆÖÕßÊÏÇÑÏÔËÃÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÙÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
©ÞØÕÔÕÝÈÕßÒËßÚÂÝÖÇØÇÑÕËÃÚËÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
Η κυβέρνηση ÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÇÖÕ- ÚÕß.\HYKPHUÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÒÕßÛËÃÚÏÝÊÏÇÊØÕÓÁÝÚÕßÞØßÙÕÆ
ÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÁÞËÏßÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚßÖ×ÙËÏÔÁÇÞÇØÚÕÔÕ- ÌËØÛËÃÄÚÏÚÕÞÇØÚÕÔÄÓÏÙÓÇÚÜÔ
Ö×ÒÎÙÎÍÃÔËÚÇÏÑØßÌ¦®ÒÁËÏ
ÍØ¦ÉËÏÊÏÓËØÂÙÞËÚÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎ
ÓÃÙÓÇÚÇÇÐÃÇÝÑÇÏ ÓÖÕÒÏÈ¦ØÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÔ×ÑÇÏÕËÓÖËÏ¥ÙÚÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÓÖÕÒÏÈ¦ØÄÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÓÄÒÏÝÊÕÒ¦ØÏÇÓÏÇÝÑÇÏÎÇÐÃÇ
ØÕÍÔ×ÓÕÔÇÝÑÃÔÚËØ¡¦ÏÞÕÒÔÚÇÖÄ
ÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂØ¦ÈÊÜÔÞØßÙÕÆÇÖÄ
ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÞ×ØÇÝ Ï ÚÕßÓÖÕÒÏÈ¦ØÖØÕÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÊØßÓÇÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÔ×
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÕßÖËØÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÚÕß ÔÄÓÏÙÓÇÁÞËÏÑÇÚÇÑØÎÓÔÏÙÛËÃÏÇ
ÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÏÚÕËÔÊËÞÄÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂËÌÎÓË ÚÕÔ¡¦ÏÕËÐ¦ÒËÏÉËÚÕÔ ÓÏÇÚ¦ÐÎÓËÍÁÛÕßÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÓËÔÕÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÞØßÙÕÆ
Ö×ÒÎÙÎÝÞØßÙÕÆÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ ØÃÊÇ,S7HPZÎ¬ÕßØÑÃÇÚÕßÝÖØ×ÇÔÚÃÑÚßÖÕÇÖÄÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ ÙÑËÌÛÕÆÓËÄÚÏÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÝÓÏÙÛÄÝ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÊËÄÚÏÎÖ×ÒÎÙÎ ÇÔÇÊÏÇÔÕÓÂÝÖÒÕÆÚÕßßÖÄÚÕÔÚÃÚ- ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕßÊÏÁÔËÏÓËÙÚÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎ ÙÚÎÔËÔËàÕßÁÒÇÌÛ¦ÔËÏÚÏÝ
ÖÕÒÆÚÏÓÜÔÓËÚ¦ÒÒÜÔËÃÔÇÏÓÏÇÓÕØ- ÒÕÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ® ËÔËàÕßÁÒÇÚØÄÌÏÓÇÇÐÃÇÝÖËØÃÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÙËØËßÙÚÄßÍÑË- ÓÖÕÒÏÈ¦ØÙËÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÄÖÜÝ
ÌÂËÖÁÔÊßÙÎÝÖÕßÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇ ©ÙÕÄÓÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÐÇÛÒÃÜÙÎ ÖÕßËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÞËÚÏÑ¦
ÑØÏÓÁÔÇÖÁØßÙÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÕ ÇÔÇÌÁØËÏÕ.\HYKPHU¡ÁÞØÏÖØÄÔÇØËßÙÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÎÕÖÕÃÇÑÏ- ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÎ ÓËÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÕß
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ§ÏÑÕÒ¦Ý¡Ç- ÚÏÔÕÝÚÕßÉÎÒÄÚËØÎÝÇÐÃÇÝÞÇØÔËÃÚÇÏÍØÂÍÕØÇÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÞØÎ- Ö×ÒÎÙÎÞØßÙÕÆËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏ©Ï ÞØßÙÕÆËÏÑ¦àËÚÇÏÄÚÏÚÕ ÇØ¦ÑÇÝ
ÊÕÆØÕÊÏÁÍØÇÉËÓÎÊËÔÏÑ¦ÇÖÄ ÚÕÔÄÓÏÙÓÇÂÚÇÔËÑËÃÔÕÚÜÔ
ÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ®ÖÄÚÕ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÖØÕÝÚÎÔ ÇÖÄÚÕËÃÞËÊÏÇÓÕÏØ¦ÙËÏÓËÚÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÚÏÝÚÏÓÁÝÙÚÕÞËÆ- ÓÖÕÒÏÈ¦ØÚÕÕÖÕÃÕÙÂÓËØÇÊËÔ
ÚÁÒÕÝÚÕßÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÞØß- ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞÕßÔÇßÐÂ- Í¦ÒËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÙËÚØ¦ÖËàËÝÇÔ¦
ÕÔÚÇÝÔÇÇÓÈÒÆÔËÏÚÏÝËÒÒËÃÉËÏÝ ÇØÑËÃÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÕÆÚËÓÃÇÙÕÑÕÙÕÆÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝËÓÌÇÔÃàÕßÔ ÙËÏËÖÃÙÎÝÚÏÝÖÏÁÙËÏÝ©ÞØßÙÄÝ ÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝÙËÇßÚÁÝÚÎÝªÜØËßÙÚÕÆÖÕßËÃÞÇÔÕÊÎÍÂÙËÏÕÒÄ- Ò¦ÚÇ©ÚÇÔÕÏËÔËàÕßËÒÇÔÕÃÊËÔ
ÙÚÇÛËØÂÓËÃÜÙÎËÔ×ÓÄÔÕÇÖÄÚÏÝ ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÒÃÍËÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÙËÝ ÙÃÇÝÑÇÏÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔØÇÈÏÑ×Ô
ÑÒÎØÎÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÒËÏÚÕßØ- ÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÁÞÕßÔËÒÇÚÚÜÛËÃ ÖÎÍÁÝÐÁÔÕßÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝ®ÇÔÇ- ÓÏØ¦ÚÜÔ ÇÏÕÔÞËÒÒÈÇØ¦ÊÕ
ÍËÃÓËÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑÇÏÞØËÜÙÚÏÑÁÝ ÙÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÔÄÓÏÙÓÇÑ¦ÚÏÖÕß
ÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏ ÌÁØËÏÕÑÒÈÇØ¦ÊÕ
ËÑÌØ¦àËÏÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
Ñ¦ØÚËÝÖÏÖÒÁÕÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙßÓÈÇÃÔËÏÙßÞÔ¦ÒÄÍÜÙÕÈÇØ×Ô
ÑÚÄÝÄÓÜÝÇÖÄÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ ÊËÔÛÇÓËÃÔËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÕÔÞØßÚÕÑÇÚØÇÑÆÒÎÙËÎÚÏÓÂÚÕß
ÇßÚÂÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÏÙÞßØÁÝÖÏÁ- ËÒÒËÃÉËÜÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÑ¦ØÚËÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÙßÔÏÙÚ¦ ÞØßÙÕÆÙÚÕÛÎÙÇßØÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÎÝ ÙÄÚÎÝÞ×ØÇÝ®ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÙËÏÝÙÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ ÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÂÞØËÜÙÚÏÑÁÝÑØßÖÚÕÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÖÎÍÂÐÁÔÕßÙß- ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝËÔËàÕßÁ- 9L\[LYZÇÔÙßÔËÞÏÙÚËÃÎËÏÑÇàÄÓËÔÎ
ÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕß¡¦ÒÏÙÚÇÎÑßÑÒÕ- ÍØÇÌÎÓÁÔÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇ±Ö¦ØÞËÏ ÒÇÝÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÏ ÇßÚÂÖØÇÑÚÏÑÂÕÞØßÙÄÝÚÎÝËÔËÌÕØÃÇÚÜÔÞÇØÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÜÔ ÂÇÖÒ×ÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÙËÓÏÇÖÇËÖÃÙÎÝÎÛËÜØÃÇÄÚÏÕ§ÏÑÕÒ¦Ý¡Ç- ÕØÄÒÕÝÚÕßÇÑÇÚÁØÍÇÙÚÕßÞØß- àÕßÁÒÇÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÁÞËÏËÐÇÔÚÒÎÑÇÏÐËÑÃÔÎ- ÓÖ¦ÒÇÏÎÑÇÏÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÎÓÁÛÕÊÕ
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Από τις αρχές του
έτους τα αποθέματα
χρυσού έχουν
ελαττωθεί
κατά το ήμισυ.
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Σε ήλιο και θάλασσα
«ποντάρουν» επενδυτικές
ακινήτων στην Ελλάδα
Πολλές εταιρείες εξελίσσονται σε ισχυρούς παίκτες
του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε ισχυρούς «παίκτες» του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου
εξελίσσονται οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
(ΑΕΕΑΠ), οι οποίες έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρτοφυλάκιο
κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας. Το ακόμα πιο σημαντικό
στοιχείο είναι ότι ένα μέρος του
επενδυτικού τους προγράμματος
κατευθύνεται πλέον σε επενδύσεις
υψηλής προστιθέμενης αξίας για
την οικονομία, καθώς δεν αφορούν
μόνο σε ολοκληρωμένα ακίνητα,
αλλά σε αναπτύξεις οικοπέδων, ή
και ανακατασκευές υφιστάμενων
κτισμάτων. Με τον τρόπο αυτό κινητοποιούνται περισσότερα κεφάλαια και δημιουργούνται περισσότερες νέες θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑΕΕΑΠ
προχωρούν σε συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα, τόσο με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, όπως
για παράδειγμα η Dimand Real
Estate, όσο και με ξενοδοχειακές
αλυσίδες και εταιρείες διαχείρισης
τουριστικών μονάδων (operators),
όπως η Hotel Brain και η Zeus International.
Για παράδειγμα, η Εθνική Πανγαία, η οποία έχει στρέψει ένα σημαντικό μέρος του επενδυτικού
της προγράμματος προς την κατεύθυνση των τουριστικών επενδύσεων, προχώρησε κατά τη διάρκεια του Μαΐου σε μία σειρά σημαντικών κινήσεων, σε συνεργασία
με την Dimand Real Estate. Η πιο
πρόσφατη κίνηση αφορά την ανάπτυξη τουριστικής επένδυσης της
τάξεως των 50 εκατ. ευρώ στα Χανιά. Συγκεκριμένα, η Εθνική Πανγαία προχώρησε στην απόκτηση
από την Alpha Bank, του 40% της
εταιρείας Alpha Επενδυτικής Πε-

ριουσίας Χανίων Α.Ε., καταβάλλοντας το ποσό των 3,47 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει δύο οικόπεδα στα Χανιά, συνολικής επιφάνειας 11,4 στρεμμάτων. Στόχος
είναι η ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος και εξοχικών
κατοικιών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, διερευνάται και το ενδεχόμενο της προσθήκης και ορισμένων εμπορικών χρήσεων. Το
υπόλοιπο 60% της εταιρείας ελέγ






Οι ΑΕΕΑΠ συνεργάζονται με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και με
αλυσίδες διαχείρισης
τουριστικών μονάδων.
χεται από το σχήμα Dimand-EBRD,
που έχει συνάψει στρατηγική συμμαχία για επενδύσεις ανάπτυξης
ακινήτων στην ελληνική αγορά.
Αντίστοιχα, στην Αττική και
συγκεκριμένα στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού, κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, αποκτήθηκε ένα παλιό κτίριο γραφείων,
επιφάνειας 5.300 τ.μ., αντί ποσού
5,875 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της εξαιρετικής τοποθεσίας του ακινήτου, μελετάται
η ανακατασκευή του και επαναλειτουργία του ως ξενοδοχείο, χωρίς
πάντως να έχει ληφθεί οριστική
απόφαση.
Η Εθνική Πανγαία έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στον
ξενοδοχειακό τομέα, καθώς ακίνητο
ιδιοκτησίας της είναι αυτό στο
οποίο στεγάζεται το Ergon House
Athens, του ομίλου Ergon, στην
οδό Μητροπόλεως 23, πλησίον της
πλατείας Συντάγματος. Το ξενοδοχείο άνοιξε πρόσφατα τις «πύλες»

του, αποτελώντας το πρώτο της
πρωτεύουσας, το οποίο απευθύνεται στους λάτρεις της γαστρονομίας,
καθώς συνδυάζει την εστίαση με
τη φιλοξενία, διαθέτοντας και μια
αγορά τροφίμων. Παράλληλα, μέχρι
το τέλος του έτους, αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για
την ανακατασκευή ενός ακινήτου
της εταιρείας, στη συμβολή των
οδών Ερμού 66 και Αγίας Ειρήνης
7. Στο εν λόγω ακίνητο, πρόκειται
να λειτουργήσει μπουτίκ ξενοδοχείο, ενώ στο ισόγειό του θα διατηρηθεί χρήση εμπορικού καταστήματος, καθώς υφίσταται συμφωνία με την αλυσίδα Sephora.
Πρόκειται για ακίνητο 2.525 τ.μ.,
το τίμημα κτήσης του οποίου ήταν
5,7 εκατ. ευρώ, ενώ θα δαπανηθούν
επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ για τη διαμόρφωσή του σε κτίριο μεικτής
χρήσης.
Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες
ημέρες εγκαινίασε στην Πάτρα, το
πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας
Moxy, του ομίλου Marriott στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Ευρώπης. Πρόκειται για επένδυση
της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, που
πραγματοποιήθηκε στη θέση του
ιστορικού ξενοδοχείου «Μορέας»,
το οποίο λειτούργησε στην πόλη
από το 1974 μέχρι και τα μέσα της
δεκαετίας του ’80. Το ακίνητο είχε
αποκτηθεί από την Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ, ήδη από το τέλος του 2016,
και στη συνέχεια εκμισθώθηκε
στην DPN A.E., εταιρεία συμφερόντων της Dimand Real Estate.
Σήμερα, τη διαχείριση του νέου
ξενοδοχείου έχει αναλάβει η CS
Hospitality/Shaner Group, που φέρει την έγκριση της Marriott.
Εντονη είναι και η δραστηριότητα της Grivalia στον τουριστικό
κλάδο. Η τελευταία επένδυση της
εταιρείας, που απορροφήθηκε από
τον όμιλο Eurobank αφορά την

ΑΡΘΡΟ

Η Grivalia «τρέχει» και την ανάπλαση των «Αστεριών» στη Γλυφάδα. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο

400 κλινών, σουίτες και επιπλωμένες βίλες, καταστήματα εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης.

Επενδύουν και οι «μικροί»
Ενεργές στον ξενοδοχειακό κλά-

δο είναι ακόμα και οι μικρότερες
ΑΕΕΑΠ. Η Briq Properties του ομίλου Infoquest απέκτησε φέτος
τον Απρίλιο το ξενοδοχείο Mr &
Mrs White Tinos, στην Τήνο. Πρόκειται για μονάδα τεσσάρων
αστέρων, 300 μέτρα από την παραλία του Αγίου Ιωάννη, στο νησί
των Κυκλάδων. Η επένδυση για το
ακίνητο των 7.877 τ.μ. και των 60
δωματίων ανήλθε σε 2,96 εκατ.
ευρώ. Το ξενοδοχείο μισθώνεται
από την Hotel Brain, η οποία και
το διαχειρίζεται. Ανάλογη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο
εταιρειών και στο πρώτο ξενοδο-

ανάπτυξη ακινήτου 100 στρεμμάτων στη Μύκονο. Πρόκειται για
έργο 46,5 εκατ. ευρώ που αφορά
την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος πέντε αστέρων στην
περιοχή Καλό Λιβάδι. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στόχος είναι η ανά-

χείο που απέκτησε πέρυσι τον
Οκτώβριο η Briq, το Mr & Mrs White Paros, το οποίο στοίχισε 3,5
εκατ. ευρώ. Σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία πόλης, σε
Κουκάκι, Κολωνάκι και Κηφισιά,
έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και η Μπλε Κέδρος AEEAΠ της
οικογένειας Ευμορφίδη (CocoMat). Η πιο πρόσφατη αφορά το
ξενοδοχείο Athens B.C., στην οδό
Φαλήρου 5 στου Μακρυγιάννη.
Πρόκειται για το πολύκροτο πολυώροφο κτίσμα κοντά στην
Ακρόπολη, για το οποίο εντέλει
κρίθηκε ότι όλες οι άδειες ήταν
νόμιμες.

πτυξη 150 πολυτελών βιλών.
Εκτός από την επένδυση στη
Μύκονο, η οποία πρόσφατα έλαβε
και την έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η Grivalia «τρέχει» και
την ανάπλαση των «Αστεριών» στη

Γλυφάδα, που θα αποτελέσει το
πρώτο πολυτελές αστικό θέρετρο.
Μεταξύ άλλων, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 400
κλινών, σουίτες και επιπλωμένες
βίλες, καταστήματα εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης. Η επένδυση για την ανάπλαση της έκτασης των 285 στρεμμάτων υπολογίζεται σε 60 εκατ.
ευρώ, με την κάλυψη των κτιρίων
να είναι λιγότερη από 1% της επιφάνειας σε μόλις 28.000 τ.μ. Τα
έργα αναμένεται να ξεκινήσουν
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η Grivalia είναι ιδιοκτήτρια ενός
ακόμα πολυτελούς τουριστικού θερέτρου, καθώς το 2018 απέκτησε
το Amanzoe στο Πόρτο Χέλι από
την Dolphin Capital Investors. Επίσης, έχει αγοράσει το ξενοδοχείο
Meli Palace στα Μάλια της Κρήτης,
το οποίο διαχειρίζεται η αλυσίδα
Grecotel. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η Grivalia απέκτησε το ακίνητο που στο παρελθόν στέγαζε
το «Ολυμπος Νάουσα», δίπλα στην
πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο
σήμερα μετατρέπεται σε μπουτίκ
ξενοδοχείο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

When something sounds too good to be true..., it is!
Τις παλιές «καλές» εποχές του 20052007, όσοι θα θυμούνται, άνθιζαν
οι παράνομοι κτηματομεσίτες. Μην
προτρέξετε στο σήμερα ακόμη, θα
’ρθω και σ’ αυτό! Οι παράνομοι
κτηματομεσίτες, λοιπόν, είχαν πολλές μορφές. Μια ιδιάζουσα μορφή
ήταν οι αγγλικής προέλευσης. Ήταν
αυτοί που έπιαναν το αεροπλάνο,
ερχόντουσαν κάτω, έβλεπαν 4050 ντιβέλοπερ, άλλους 10-15 δικηγόρους και 3-4 τραπεζίτες μέσα σε
δέκα μέρες και έφευγαν για να επιστρέψουν δριμύτεροι. Το στόρι
λάιν ήταν περίπου στερεότυπο:
«είμαι ο τάδε, δημιούργησα πριν
5-6 χρόνια το δείνα γραφείο και με
πρόσβαση σε χιλιάδες επενδυτές
διενεργήσαμε χιλιάδες πωλήσεις
σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ντουμπάι. Είμαστε πολύ αξιόπιστοι και
έχουμε τεράστια δύναμη πυρός
και μπορούμε να πουλήσουμε ολάκαιρα πρότζεκτ σε διάστημα κάποιων εβδομάδων…».
Κάπου εκεί τα μάτια του ντιβέλοπερ, του δικηγόρου και του τραπεζίτη λαμπίριζαν, με την κόρη
των ματιών τους να σχηματίζει το
σήμα της λίρας. Η λίρα τότε θυμίζω… ήταν του κιλού… είχε εκτόπισμα, ρε παιδί μου, όχι όπως το
ευρωπουλάκι, που ακολούθησε και
ο εγκεφαλικός μας πληθωρισμός
εκτοξεύθηκε στα ύψη… Και συνέχιζε ο μίστερ Σμιθ το στόρι: «Οι πελάτες μας είναι απαιτητικοί, ξέρουν
πολύ καλά τι θέλουν, όντας στον

τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα
τόσα χρόνια σε τόσες αγορές.
Έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρουν τα
μεγάλα σπίτια και τα μεγάλα διαμερίσματα. Ενδιαφέρονται για μικρές μονάδες διαμερισμάτων – του
ενός ή του 1/5 υπνοδωματίου το
πολύ. Ο καθένας δεν αγοράζει μόνο
ένα, αλλά τουλάχιστον δύο… κάποιοι μπορεί να έχουν μπάτζετ μέχρι και πέντε… Γι’ αυτό θέλουν μικρά διαμερίσματα, τα οποία να
είναι εμπορεύσιμα, να μπορούν να
ενοικιαστούν εύκολα…».
Η κουβέντα γινόταν όλο και πιο
ενδιαφέρουσα. Όταν ο άλλος με
facts and figures αράδιαζε το πλάνο,
ήταν no brainer ότι υπήρχε σοβαρό
έδαφος όλοι να βγάλουν σοβαρά
λεφτά. Οι συνθήκες το επέτρεπαν.
Οι τράπεζες ήθελαν να επεκταθούν
με χορηγήσεις δανείων, οι ντιβέλοπερ ήθελαν να κτίζουν και να
πουλούν στο πι και φι και να καρπώνονται υπερκέρδη και οι δικηγόροι θα έκαναν συμβόλαια με το
κιλό. Ο μίστερ Σμιθ θα άνοιγε 3-4
γραφεία, θα αποκτούσε στόλο αυτοκινήτων, θα προσελάμβανε σαν
πωλήτριες κάποιες Αγγλίδες που
μέχρι τότε απλώς την άραζαν σε
κανένα ξενυχτάδικο στην Αγία Νάπα ή θα ασχολούνταν με τον κήπο
τους στην Πέγεια και – νοείται θα
άνοιγε και λογαριασμούς στις τράπεζες που θα συνεργάζονταν μαζί
του.

Η ανέγερση αρκετών κτηρίων έμεινε στη μέση.







Σήμερα έχουμε ολάκαιρα έργα τα οποία είναι
ερημωμένα. Αυτός που
τα έκτισε δεν υπάρχει,
δεν έχουν εκδοθεί
τίτλοι, δεν είναι συνδεδεμένα με το ρεύμα,
ούτε με το νερό.

«Γι’ αυτό το σέρβις τζέντλεμεν,
η προμήθειά μας θα είναι 15%.
Εμείς θα αναλαμβάνουμε την προώθηση των πρότζεκτ σας στο εξωτερικό και θα σας φέρνουμε τους
αγοραστές στο πιάτο. Αυτό που
εσείς πρέπει να κάνετε είναι να
μας ακούγετε και να κτίζετε αυτό
που σας λέμε. Εσείς κ. τραπεζίτη
θα έχετε μια χρυσή ευκαιρία να
χρηματοδοτείτε τόσο το κατασκευαστικό όσο και τους επενδυτές.
Ο μέσος επενδυτής που εκπροσωπούμε εύκολα μπορεί να διαθέσει
£100.000 για επένδυση στην Κύπρο
αυτή τη στιγμή. Γιατί να τα βάλει
σε ένα μόνο διαμέρισμα; Μπορεί

να αγοράσει πέντε αν εσείς του
χρηματοδοτήσετε τη διαφορά!»
Κάπως έτσι λοιπόν, γέμισε η Πέγεια, η Τερσεφάνου, η Πύλα, η Ορόκλινη, το Φρέναρος, το Λιοπέτρι
και κάθε λογής παλλουροεκτάσεις,
έργα των 50, των 100, των 150 των
200 διαμερισμάτων του ενός υπνοδωματίου. Σχεδόν το καθένα από
αυτά ξεπουλιόταν μέσα σε κάποιες
βδομάδες από την ώρα που το σχεδίαζαν! Απίστευτο ε; Ο μίστερ Σμιθ
κράτησε το λόγο του. Έλα όμως
που οι επενδυτές άκουγαν μιαν άλλη ιστορία;… Ότι δηλαδή, «…θα
αγοράσετε από το σχέδιο και εντός
τριετίας με τη φόρα που έχει η αγορά θα σας τα πουλήσουμε παρακάτω σε άλλους και με την προκαταβολή που θα βάλετε θα βγάλετε
σούπερ κέρδη! Πάρτε το δάνειο
που θα σας κανονίσουμε και πριν
ξεκινήσετε να το αποπληρώνετε
θα το ξοφλήσετε!». Στην πορεία
το πρόγραμμα απέκτησε και finetuning: «… θα τους κάνουμε guarantee εισοδηματική απόδοση 7%
ετησίως. Το βάζουμε πάνω στην
τιμή αγοράς εξαρχής και έτσι απλά
θα τους επιστρέψουμε 15% σε δύο
χρόνια από την παράδοση…». When something sounds too good to
be true.... it is! Και ήρθε η στιγμή
που τα πάνω ήρθαν κάτω. Οι ντιβέλοπερ έμειναν υποθηκευμένοι,
οι τράπεζες με δάνεια τόσο προς
τους ντιβέλοπερ όσο και προς τους
«επενδυτές» και οι «επενδυτές»

χάθηκαν από προσώπου γης. Κάποιοι πιο «σωστοί» μπήκαν στον
κόπο να στείλουν τα κλειδιά στον
αντικαταστάτη του τραπεζίτη που
τους δάνεισε. Σήμερα έχουμε ολάκαιρα έργα τα οποία είναι ερημωμένα. Αυτός που τα έκτισε δεν
υπάρχει, δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι,
δεν είναι συνδεδεμένα με το ρεύμα,
ούτε με το νερό. Και αυτό αν έτυχε
το έργο να τελειώσει κατασκευαστικώς. Είναι άλλα που έμειναν
στη μέση.
Ωραία, δημιουργήσαμε εργαλεία
για ανταλλαγές χρέους με ακίνητα,
για εγκλωβισμένους αγοραστές
κ.λπ. Ελάχιστα φαίνεται να γίνονται
για να μειωθεί δραστικά το πρόβλημα. Από την άλλη μιλάμε για
άστεγους, για ακριβή στέγη κ.λπ.
Δεν μπορεί το κράτος να αποκτήσει
τέτοια έργα – φαντάσματα, να τα
φτιάξει και να τα προσφέρει σε
ομάδες ατόμων που θέλει να βοηθήσει; Όσο δε για την παράνομη
κτηματομεσιτία, εγώ μαζί με άλλους
δημόσια το λέγαμε από τότε ότι θα
μας οδηγήσει σε καταστροφή. Ποιος μας άκουγε. Όπως και τώρα. Οι
ανεπίσημοι μεσίτες κλείνουν τα
μεγαλύτερα ντιλ. Κανείς δεν τους
ελέγχει… αντιθέτως κάνουν τα
στραβά μάτια. Ως το επόμενο κραχ
και βλέπουμε…

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Δέκα χρόνια και 43 αιώνες
Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τα γενέθλιά του ανοίγοντας για το κοινό την ανασκαφή στο οικόπεδο Μακρυγιάννη
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ
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Εδώ κάτω, έχει επισημάνει ο κ. Παντερμαλής,
«βρίσκονταν οι πόρτες
της αρχαιότητας όπου
ο χριστιανισμός έβαλε
το δικό του κλειδί».
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ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÚÕßÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ
ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÇÖÄÚÎÔ¡
ÚÎÔ±¡ÚÎÔÏËÆÛßÔÙÎ§Ë×ÚËØÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÖÕÛÁÓÇÚÕÝÑÇÏ
âÒÎÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
§ ÑÇÏÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÊØßÓÇ©ÓÃÒÕßËÏØÇÏ×Ý©ÙÚÎÔ
ÁØÑßØÇÙÚÎÁÙÈÕÑÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÃÔÇÏÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÓÇØÓÇØÕÚËÞÔÏÚ×ÔÙÚÇÁØÍÇÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝ
ÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔÚÕßËØÕÆØ¦ÞÕßÓÇÝ
ÛßÓÃàËÏÎÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÓÎÞÇÔÏÑÄÝÑÇÏ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝßÔÚÂØÎÙÎÝ¡ÔÎÓËÃÜÔÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝ
ÇÙÏÒÏÑÂÒËßÛËØÃÕßÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÚÕÇØÞËÃÕÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÖÕß
ÙßÍÑØÕÚÂÛÎÑËÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏÒËÖÚÕÓËØÂ
ÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÕßÝÙÚÕËØÍÕÚ¦ÐÏÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÖÒÁÕÔÚËÑÓÂØÏÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÇÙÚÕßÝÓËÒËÚÎÚÁÝ
ÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÖËØÏÕÊÏÑ×ÔËÑÛÁÙËÜÔÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÑØÄÖÕÒÎÝÙÚÕßÝ
ÈÇÓÓÁÔÕßÝÓËÁÔÚÕÔÕÓÖÒËÞØ×ÓÇ
ÚÕÃÞÕßÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÙÖØÄÓÇßØËÝËÑÚßÖ×ÙËÏÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇÙÚÇËØÍÕÚ¦ÐÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÍËÓ¦ÚËÝÁÔÚÇÙÎÇÍÜÔÃÇ
ÇÊØËÔÇÒÃÔÎÑÇÏÓËØ¦ÑÏÄÖÜÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑÇÔÙÚÕÔÌÇÑÄÇÖÄËØÍÇÙÃËÝÙÚÇØÕÖÆÒÇÏÇÙÚÕØÁÞÛËÏÕ
ÙÚÕÔ§ÇÄÚÎÝÛÎÔ¦Ý§ÃÑÎÝÑÇÏÙÚÕÔ
ÇØÛËÔ×ÔÇ

2
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Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Δείπνο με φίλους» του Donald Margulies

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

16-22.6.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ

Παιδική λαϊκή ποίηση
μέσα από τα παιγνίδια
Ο Κυπριακός.ÖÙÉÐØ(Ñ{Ù{~Ö ÉÑ{~Ö{KÜËÈ.( ~Ñ{{É~ÙÌÉ{Ø
0Ö{ØÙ{¨oÑÈ³iÑ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈt(Ñ{Ù{~ÊÑÍ~Ê(ËiiÐÓÑÑÌ³ÑÑ{Ù{~ÒÑ{oËÙ{Ñu³È
(ÑÖÜÈÑËÙiÑ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÈÙ¨¨Ë³ØÑ³ÇiÑÚÑÑËÈ
Ù{ÉÈÚÈ³ÊØÛiÐ³{~ÊØ ~ÑËÙÉÈiØ~Ñ{
i'Ü¨Ñ0{ÐÚÓÈÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø³È
.( 0K{KÜËÚÑÑ¨È{ÒÉ{Ù¨
³ÑØ³iØΑίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ο.Ε.Δ. , Λεωφόρος Κυρηνείας
184, Αγλαντζιά. Τετάρτη, 19 Ιουνίου, ώρα
7:30 μ.μ.

Το «Δείπνο με φίλους»³ÈåÐÉ¨{~ÑÖÜÈK¨ÑKÉÈÐÓÈÚÉÑ³¨{~ÖÈoo¨Ñ×ÓÑ ³ÌÑÜ³Ò¨o~{ÈÜ{ØÚÑÑÓKÉ{ÉÌÜi³iÖ¨ÑÌ³{Ø¸ÐÓT¨{³{Ø
ÈÜËÈÉ~iÚÉËÑ³ÈiÚ{Ö~Ñ{~iÚÓ³i¨ioÌ¨iÑÜ³{ÖVÐÉ
¨³Ño{³ÓØ³ÈØ KÉÜËÑ(ÑÖÜ{ÑV
'ÒiÈ¨Ñ³ËÙiV°ÑwÑ¨ËÑ(ÑÑTÑ¨ÑÜÒÐÈØ~Ñ{ÉÈ³Ó¨i=ÑÐÉ³Ò~i
ÛÈoÈÑË~ÉØVÙÖÒ³¨ÉØVÙÖÇÉÈoÒ¨{ÑV³ÓÉ¨{Ø×ËÜ{0ÓÉ¨{ØÒÚ¨{¨³Ñ³ÉÈÐÓ{ÐÓÑ³~ÓÜÈ×Ø
³iØ{~oÉÉ{Ñ~ÊØÇÊØVÇÈ³i~{Ê
³ÈØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØÉ¨³ÉÈÐÓ{V
ØÑ³ËÑÜ{VØÉTÚ¨Ë~Ñ{Ö³¨×{
$ÓÑØÑ×ÑËÇÉ{ÑÒÉ{³ÖÙÉÐ${ÈÓÉ{ÉØÑÜÜÒÇÈ³iÇÊ
³ÈØo{ÑÒ³Ñ0tÛÉËÐÉ×ËÜÈØu
³Ë¨ioÌ¨iØÑÜ³{ÌØ¨³Ñ¨ÈËÑÉ³ÉÜÜi{~Ì~{ÌÐÉÜÖÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑ³¸ÆÆÆ~Ñ{³¸Æ´VÓTÉ{
³{ÐiÚÉËÐÉK¨ÑKÉË(ÖÜ{³ÇÉ¨¸ÆÆÆØ
i~ÑÜÖ³É¨iÚÉÑ³¨{~Ê~ÐÙËÑ³iØT¨{ÒVÐÉ³¨ÑKÉË³iØ iØåÐÉ¨{~Ò¨{³{~V³¨ÑKÉËºRx_¦²_
~Ñ{!º²_¦¦x²xR©x¦R_V~ÑÚØ~Ñ{³
¨ÑKÉË¦>>²x©²©ºxXºw8>¦¦x_¦
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø0¨Ë³i¸ÈÜËÈÉÈ~-

³¨ÛÊÐÈÛÉ¨ÖÉ{ÑØÐÐÛÉÈ³Ó¨Ñd
ÈÜËÈgå{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨
Ñ~Ñ³ÒÐ{ÑØÐÐ0¨Ë³iÈÜËÈÛÒÜ{g
å{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨ÙÑÜËÈ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22472472,

ËÑg.TÜÊ0È×ÜÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU
0Ó³Ñ¨³i´ÈÜËÈ(Ò×gå¨TÑËÏÙÉË
(Ò×ÈÐÐ(ÓÐ³imÈÜËÈÒ¨Ñ~Ñg(Ñ³³ËTÉ{åÐ×{ÚÓÑ³¨ÐÐ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊlÈÜËÈgÉÐÉÌØgiÚÓÑ³¨ÐÐ.ÒKKÑ³®ÈÜËÈ(Ñ¨ÑÜËÐ{
gå{T³ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨(Ñ¨ÑÜ{ÐËÈÐÐ
È¨{Ñ~Ê¬ÈÜËÈÛÉ¨ÖÉ{ÑgåÐ×{ÚÓÑ-

εισιτήρια tickethour.com.cy και όλα τα ACS
COURIER. Μέρος των καθαρών εσόδων θα
διατεθεί για τις «Αλκυονίδες».

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Αφιέρωμα στον
Γιώργη Παυλόπουλο

«Ο βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

ÜÊØV.³ÓÜ{ØÑÜÜ{³¨Ò³iØVÒ¨~ØÜÉKÖÜÈV$iË×¨Ø$i{×Ì¨ÈVåÜÓÂÑÙ¨Ø(Ñ¨ËiØV'ÑÊ(Ñ¨ÜÊV0ÇËÑ(ÖÜÈV

ÜÉÑÑ³ÇiÑÈÂÓ³iÈ{~Ë³i~iÊU
Ö¨ÑØåÚiÙ¨È³¨ÐÌ{V{¨oØ
É¨oËÈ~ÜÑ¨{Ó³VÛ¨Ø=Ê{ÐØ³ÓÜV{TÒÜiØÑ¨Ñ~Ñ³ÒiØ{ÒVÒ¨{Ø
Ò¨~È~ÜÑ¨{Ó³V{¨oØÑ³ÇioÉ¨oËÈK{ÜËV0ÒØÑ¨ÑÜÑÐËÙiØ~¨È³Ò
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÉÈ~ËÑåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ¨ËÈ¶V(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈËÈB.ÒKKÑ³
¸¸ÈËÈ(ÓÐ³idÈÜËÈB(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
ÈÜËÈÉÐÉÌØVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈV(ÓÐ³i¸¬ÈËÈB(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸d
ÈËÈ¸ÆÒ¨Ñ~ÑV(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì
åÐ×{ÚÓÑ³¨V0É³Ò¨³i´ÈÜËÈ(Ò×ØVå¨TÑËÏÙÉË.ÒKKÑ³®ÈÜËÈ¸Æ ÜåÐÐÌT³ØVÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨ÛÉ¨ÖÉ{ÑØV
0É³Ò¨³iÆÈÜËÈ#¨ÑÓÑ¨ÂiØUÆÆÐÐ
.ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³Ù¨ÈÐÑ.ÈÐ×{~Ê$¨TÊ³¨ÑÖ¨ÈΠληροφορίες / Εισιτήρια Τα-

Το Πολιτιστικό 'É³{KÒÜ³È(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨È³{ÐÒ×Ó³Ø
³ÈÙÑËÓÜÜiÑ{i³Ê³iØ
ÐÉ³ÑÜÉÐ{~ÊØoÉ{ÒØ{¨oi(ÑÈÜÌÈÜVÐÉÓÑ×{ÜÜo{~Ì~Ñ{
~ÑÜÜ{³ÉT{~ÌÑ×{Ó¨ÐÑÈÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ð{ÜËÉØo{Ñ³iÇÊ~Ñ{
³Ó¨o³ÈÑÌ³ÈØ~ÑÚioi³ÓØ
ÛiÐÊ³¨iåooÉÜÒ³~Ñ{{TÒÜi({É¨Ê~Ñ{ÆÑÍ~Öo{Ñ³É³¨Ò×i
¨ÙËÑÉËii{¨oi(ÑÈÜÌÈÜÈ~Ñ{ÐÈ{~Ê ÈÑoÌ¨Ñ
Ñ¨Ño{¨oiV³{ØËÉØÉ¨ÐiÉÖÉ{i¨ÙËÑÛÐÑ³ËÈt(ÜÈ×ËÑuÈÌ³iÙ{ÉÖÚÈi³iØÒ¨Ø
.~¨ÙÊ(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖ
åÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑ0¨Ë³id
ÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ Πληροφορί-

μείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717 και ηλεκτρονικά
στη σελίδα www.thoc.org.cy.

ες τηλέφωνο 22894531-2, culture@
ucy.ac.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Λεόντιος Τουμπουρής: Relations reversed
Ο Λεόντιος ΤουμπουρήςÑ¨È{ÒÇÉ{Ð{ÑÉo~Ñ³Ò³ÑiÈÑÓ³ÈÂÉ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø
xR¦+_©xX_RÃ³ XxHº¦nv-Rº²º¦_8¦}©vV
¨Ñ¨ÐÐÓi³T¨³1~{Ì(ÑÜ{{ÑÙ{ÒÑ¨³i³{To¨Ñ×ËÑVËTiÑÌÐÑ³ÑV~Ñ³Ñ~ÉÈÓØÑÌ
ÐÓ³ÑÜÜV~É¨ÑÐ{~ÒÑ³{~ÉËÐÉÑVÙÉ¨ÐÒ³{ÉØÜ¨ËÙÉØV
Ð{ÑÉ{iÐÓioÜÑ~Ñ{~ÉËÐÉÑi×{Ñ~Ò³ÈÐÓÑÉTÑ¨³Ë¨³ÉËÈÉÈÐÉ³ÒKÜi³ÉØTÓÉ{ØÑÑo¨{iØ~Ñ{ÉÂÉÜ{ÌÐÉÉØÙÈÑÐ{~ÓØ³iØÖÑ¨ÂiØ{Ñ
¨KÜÊ³Ñ{{ÑÌ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ~Ñ{~{iÐÑ³o¨Ñ×{³ÓØVÈÙÉÙÉÐÓiÐÉ³{ØoÜ{~ÓØ~Ñ{ÈÜ{~ÓØTÓÉ{Ø
³iØ¨Ñ~³{~ÊØ³È0ÈÐÈ¨ÊÚÑÈÙÉÖÉ{³iÓ~ÚÉi(¨KÜÊU(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈËÈVUÆÆwÆUÆÆÐÐ
Û{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØmÈËÈw¸ÈÜËÈ¸Æ ÐÓ¨ÉØÜÉ{³È¨oËÑØU0É³Ò¨³iw(Ñ¨Ñ~ÉÈÊVlUÆÆwdUÆÆÐÐ1~{Ì(ÑÜ{ÓØV{ÒÐÈ¸VÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 99824520, info@thkioppalies.org.

«Ταξίδι Ανατολικό»
με το Σαντούτο
Το Μουσικό ΣχήμαÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊØÐÈ{~ÊØt.Ñ³Ö³uÚÑÐÑØ³ÑÂ{ÙÉÖÉ{³iÑÜ{Ò
ÉÜÜi{~ÊåÑ³ÜÊVÐÉÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊÐÈ{~Ê
ÑÌ³i³Ñ³{ÖÜiV³i{~¨ÒåËÑ
~Ñ{³i.ÐÖ¨iV³t/v_+ku³È(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø0¨ÒÉÇÑØÖ¨È³i
'ÑÉ¨ÐÓi0Ñ³Ö¨{~Ñ{³~ÑÒ~{
tÑ³¨ÉÖ³Ñ{u~Ñ{ÙiÐ{È¨oÖÑË³ÉÈ³Ñ
ÌÐ¨×ÉØÐÉÜÙËÉØÑÌ³iÐÈ{~Ê³iØåÑ³ÜÊØÉÜÙËÉØ~Ñ{Ñ~ÖÐÑ³ÑÑÌÉ~ÉËÑ
³ÑÐÉ¨Ñ~ÜËÙ{~ÑT¨Ì{ÑÈoi³ÉÖÈVÈo~{Ö~Ñ{Ù{Ñ~ÉÙÒÇÈV×¨Ó~{ÉØ~Ñ{¨³Ì³ÈÉØÉ¨Ti³¨É{Ø0t.Ñ³Ö³uÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³ÓÉ¨{ØÐÈ{~ÖØÑ³Ö¨{V
K{ÜËVÜÑÖ³~Ñ{×Ê~Ñ{ÓÑiTÜÊ³i
Ñ¨Ò³ÑiÚÑÑ³ÉÜÓÉ{Ð{ÑÐÈ{~ÊÖ-

Ð¨ÑÂiÐÉ×{ÜÂÉÖÐÉ³ÉÜÜÑÙË³i~ÑÜÜ{³ÓTi.³Ó×ÑÛ¨ÐÑ¨Ò~iVÙÉÂ{³ÓTi
³~ÑÒ~{(ÓÐ³iV¸ÆÈËÈVUÆÆÐÐ
$¨×Ê(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆV(ÑÜ{ÒÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157. Είσοδος
ελεύθερη με προκρατήσεις στο 22128175.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μουσικήν ποίει και εργάζου!
γκαίνια για ÚÕÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕËßÑÜÙÃÇÝÚÎÔ¬ØÃÚÎÕßÔÃÕßÑÇÏËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÇÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÚÁÚÕÏÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÑÇÏÔÇÖÒÎÛÇÃÔÕßÔÕÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÍËÔÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕßÖØÕ¦ÍÕßÔÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÙÞÕÒËÃÙÇÏ
ÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄßÍËÃÇÔÁÞËÏÝÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏ
ÚÕÈÒÁÖÜÑÇÏÛßÓ¦ÓÇÏÓÃÇÙßàÂÚÎÙÎÖÕß
ËÃÞÇÙÚÕ¡ÕÔÖËÒÏÁÚÎÝÇÒÒÃÇÝÄÖÕßËÃÞÇ
Ö¦ËÏÍÏÇÁÔÇÙßÔÁÊØÏÕ¢ËÆÍÕÔÚÇÝÇÖÄÚÕ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÕÍÏÇÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÞÕÒÂÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß¡ÕÔÖËÒÏÁÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ
ÔÇÓÎÔÖ¦ØÜÚÕÚØÇÓÇÒÒ¦ÔÇÖËØÖÇÚÂÙÜ
½ÚÇÔÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕÖØÜÏÔÄÑÇÏ
ÎÈØÕÞÂÖÕßËÃÞËÖÁÙËÏÒÃÍÕÖÏÕÖØÏÔËÃÞË
ÑÇÛÇØÃÙËÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÖËàÄÊØÕÓÕßÖÂØÞÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÏÖÒ¦ÚÇÔÕÏ
ËÑÇÚÁØÜÛËÔÚÕßÑÇÏÖÏÕÖÁØÇÁÔÇÖÇÔÁÓÕØÌÇÚÕÖÏÕÚËÞÔÎÓÁÔÕÖ¦ØÑÕÞØ×ÓÇÚÇ
ÊÏ¦ÌÕØÇÙÚÕÖ¦ØÑÕËÔ×ÑÃÚØÏÔÇÌÆÒÒÇ
Ñ¦ÒßÖÚÇÔÚÕÖÒÇÑÄÙÚØÜÚÕÇÆÓÇàÇÚÎÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÚÕßÞ×ØÕßÑÇÏÓËÙÏÍÇÔ¦ÈÂÓÇÚÇ
ÖØÕÞÜØÕÆÙÇÖØÕÝÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÓÕß¬ÄÚË¦ØÞÏÙÇÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÍÏÇÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏÚÕÖ×ÝÄÚÇÔËÖËÓÈÇÃÔËÏÚÕ

Ε

Δεν χτίζονται κάθε
μέρα Παρθενώνες,
ούτε γεννιούνται
Σεξπήροι μια στην άλλη...
άνθρωπε ματαιόδοξε.
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÞÁØÏÓËËßÍÁÔËÏÇÖ¦ÔÜÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÛÇÆÓÇÚÇÌÆÙÎËÃÔÇÏÊ×ØÕ
ÚÕßËÕÆÖØÕÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÇÔÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏËÄÝÚÄÚËËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÙßÙÚÇÚÏÑÄÚÎÝÑÕÙÓÕÙÆÙÚÇÙÎÝÄÚÏÑÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÙÑÁÌÚÎÑÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÞÇáÊËÆÕßÓËËÃÚËÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝËÃÚËÓËÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ ÇÛ×ÝÑÕÆÓÖÜÔÇÚÕÙÇÑ¦ÑÏÓÕß
ÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÇÖÄÚÕÖËØÖ¦ÚÎÓÇ¦ÔÕÏÍÇÚÇ
ÑÕßÓÖÏ¦ÚÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖËØÔ¦ÔËÇÖÄÚÕ
ÓßÇÒÄÓÕßÊÏ¦ÌÕØÇËØÜÚÂÓÇÚÇ"ÏÇÚÃÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÃÔÚØÏÍÑÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÊÏÇÔÄÎÙÎÝÛÇÁÒËÍÇÖÔËßÓÇÚÏÑÄÇÒÒ¦Ö¦ÒÏÊËÔ
ÓÕßÚÇÏØÏ¦àËÏ"ÏÇÚÃÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓË
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ßÚ¦ÙÑËÌÚÄÓÕßÔÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÄÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÔÇÊËÏÝÓÏÇÑÇÒÂÚÇÏÔÃÇÔÇ
ÖÇÝÙËÓÃÇÁÑÛËÙÎÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÝÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÂÔÇÇÖÇÍÍËÃÒËÏÝÙÚÎÔÑÇÒÂÂÚÕÔÑÇÒÄÙÕß
ÁÔÇÖÕÃÎÓÇ§ÇÇÌÏËØ×ÙËÏÝÁÔÇÊÃÜØÕÔÇ
ÊËÏÝÓÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÞÕØÕÆ ÇÏÐÁØËÚËÖÕÏÕÝ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÝ"ËÑ¦ÔËÏÖÏÕÇÖÇÒÄ¦ÔÛØÜÖÕ
ÊÇÓ¦àËÏÚÕÔÇÞÇÒÃÔÜÚÕËÇßÚÄÙÕßÖÕßÚÕÔ
ËÐÇÍØÏ×ÔËÏÎÈÃÇÏÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÙÕß
ÑÇÏÙÇÔÚÕÞ¦ÓÙÚËØÙËÑ¦ÔËÏÔÇÍßØÃàËÏÝ
ÙËÁÔÇÔÌÇÆÒÕÑÏØÑÇÊÏÇÔÄÑÆÑÒÕ
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Μια αγαπητική συνεργασία μουσικής-πρόζας
Η υψίφωνος Τζίνα Πούλου και ο ηθοποιός Αλέξανδρος Παρίσης μιλούν στην «Κ» για τον «Βαφτιστικό» που ανεβάζει ο ΘΟΚ
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Θεατρικός©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ ÆÖØÕß
© ÌÁÚÕÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏËÖÁÒËÐË
ÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÖÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÕÖËØÁÚÇÚÕßËÄÌØÇÙÚÕß
ÇÑËÒÒÇØÃÊÎ©ÈÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕßÑÇÏ
Ñ¦ÔËÏÖØËÓÏÁØÇÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÕßÔÃÕß©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÍØ¦ÌÚÎÑË
ÚÕ ÑÇÏÁÑÚÕÚËÁÞËÏÇÔÁÈËÏÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑßØÃÜÝÇÖÄÒßØÏÑ¦ÛÁÇÚØÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔ© ÕÕÖÕÃÕÝÙßÙÚÂÔËÏ
ÙÚÕÛËÇÚØÄÌÏÒÕÑÕÏÔÄÇßÚÕÆÚÕß
ËÃÊÕßÝÚÕÛÁÇÚØÕÚÎÔ ®ÓÃÒÎÙË
ÕÎÛÕÖÕÏÄÝÒÁÐÇÔÊØÕÝÇØÃÙÎÝÕ
ÕÖÕÃÕÝßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔ²ÇØÓÃÊÎÑÇÏ
ÎßÉÃÌÜÔÕÝ¬àÃÔÇÕÆÒÕßÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏËÔÙÇØÑ×ÙËÏÚÎÏÈÃÑÇ®Ö¦ÔÜ
ÇÖÄÌÕØÁÝ

Αλέξανδρος Παρίσης
–Αλέξανδρε, πώς είναι η εμπειρία
σου για πρώτη φορά σε οπερέτα;
Υπάρχει κάτι που σε δυσκόλεψε;
¶ÔÁÑÇÛËÔÓÕß¦ØËÙÇÔÕÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝ©ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÖØÄàÇÝÑÇÏ
ÑÒÇÙÏÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆËÃÔÇÏÓÇÍÏÑÄÝ
ÑÇÏÖÕÒÆÄÓÕØÌÕÝ¬ÕÔÇÑØÇÚ¦Ý
ÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇËÃÚËÖÇÃàËÏÝËÃÚË
ÚØÇÍÕßÊ¦ÝàÜÔÚÇÔÄÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÃÔÇÏÁÔÇËÃÊÕÝ
ÛË¦ÚØÕßÖÕßÊËÔËÃÞÇÐÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÙÃÍÕßØÇÔÏ×ÛÜÞÇØÕÆÓËÔÕÝÑÇÏ
ÚßÞËØÄÝÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏßÚÄÖÕß
ÓËÊßÙÑÄÒËÉËÖÏÕÖÕÒÆÂÚÇÔÔÇ
ÇÖÕÚÏÔ¦ÐÜÇÖÄÖ¦ÔÜÓÕßÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÚØÇÍÕßÊÂÙÜÙÇÔÒßØÏÑÄÝ
ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝ
–Παίζοντας με μία σοπράνο σού
δημιουργεί κάποιο άγχος να την
ακολουθήσεις μουσικά;
¶ÞÇØ¦ÓÕßÖÕßÁÞÜÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÎÔ¬àÃÔÇÕÆÒÕßÊËÔÍÃ-

ÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÚßÖÜÛËÃÓËÒÄÍÏÇ
ÌÜÔÂÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÝÎÑÇÒÂ
ÉßÞÂÑÇÏÎÙßÔÇÊËÒÌÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ËÃÔÇÏËßÒÕÍÃÇÑÇÏÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝÍÏÇÓÁÔÇÇßÓ¦àÜÚÕßÝÒßØÏÑÕÆÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÇÖÄÓÏÑØÂ
ÎÒÏÑÃÇÑÇÏÔÇÖÕßÙÂÓËØÇÊÕßÒËÆÕßÓËÓÇàÃÓËÚÎÔ¬àÃÔÇÕÆÒÕß
ÏËÖËÏÊÂàÕØÃÙÚÎÑÇÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖØÄÈËÝÙÚÕÚØÇÍÕßÊÏÙÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÜÄÚÏÓËÈÕÂÛÎÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆ Ï

ÖÒÕÑÂÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÁØÜÚÇÑÇÏÇÖÏÙÚÃÇÞÇØ¦ÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄÞÏÕÆÓÕØÇÔ¦ÒÇÌØÎÇÍÜÔÃÇÑÇÏ
ÓËÒÜÊÏÑ¦ÇÑÕÆÙÓÇÚÇ©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÚØÇÈ¦ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄ
ÄÙËÝÌÕØÁÝÑÏÇÔÇÔËÈËÃÚÏÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÏÈÃÑËÝ®ÖÕßËÃÞÇÚÎÞÇØ¦
ÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÔÇËØÓÎÔËÆÜßÖÄÚÏÝ
ÕÊÎÍÃËÝËÓÖÔËßÙÓÁÔÜÔÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÈÃÜÙÇÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÑÇÏÓË¦ÒÒÕÚØÄÖÕÑÄÓÎ
ÍËÒ×ÇÑÄÓÎÖÕÔ×ÇÑÄÓÎÞÇÃØÕ-

«Ο θεατής που πιστεύει
ότι η οπερέτα είναι
ένα είδος που η πρόζα
παίζεται στο περίπου και
ακούμε και τραγούδια...
θα εκπλαγεί».

«Κείμενο, μουσική,
χορός, σκηνικά,
κουστούμια, φώτα,
ήχοι δένουν αρμονικά
για έναν ποιοτικό
Βαφτιστικό»

ÄÞÏÓËÒÄÍÏÇ¡ËÊÕßÒËÏ¦¡ÕßÐËÑÒËÃÊÜÙËÖÄØÚËÝÖÕßÊËÔÂÐËØÇ
Ö×ÝÇÔÕÃÍÕßÔ
–Ο Χαρμίδης έχει θράσος και αυτοπεποίθηση; Πώς τον ένιωσες;
¶©²ÇØÓÃÊÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄÒÇÓÄÍÏÕÖÕßÛÁÒËÏÔÇàÂÙËÏÚÕÔ
ÁØÜÚÇÑÇÏÁÞËÏÑÇÏÙÞÁÊÏÕ¡ÕÏ¦àËÏ
ÓËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆÝ´ÒÒÎÔËÝÖÕßÈØÃÙÑÕßÔÇÔÕÏÑÚÄÖÇØ¦ÛßØÕÑÇÏÓÖÕßÑ¦ØÕßÔÃÔÇÏÇÖÄ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßàÕßÔÚÕÉÁÓÇÚÕßÝ
ÇÒÎÛÏÔ¦ËÔÛÁÒÜÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÜ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
–Ποιο είναι το άρωμα που σου
έδωσε το έργο του Σακελλαρίδη; Τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής φεύγοντας από την παράστασή σας;
¶ßÚÄÚÕÁØÍÕÁÞËÏÓÏÇÍÒÆÑÇ
ÓÏÇÞÇØÏÚÜÓËÔÏ¦ ÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ßÖÁØÕÞÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßËÃÔÇÏÇÊÆ-

ÓÇÏÇÑÄÓÎÙßÓÖÕÔ×ÇÑÄÓÎàÜÚÕÔ
ÇÌÚÏÙÚÏÑÄ®ÁÔÚÕÔÇÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÖ×ÝÁÔÇÁØÍÕÍËÔÔÂÛÎÑËÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÙÆÍÞØÕÔÕ©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÕØÃàËÏ
ÚÕÑÒÇÙÏÑÄÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÖËØÁÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊËÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÕß© ÓËÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÕÔÖÕÒßÚ¦ÒÇÔÚÕÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËßÌßÂÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕßÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÛË
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
–Έχεις ξαναβρεθεί σε παρόμοιο
περιβάλλον θεατρικά σε προηγούμενες συμμετοχές σου;
¶±ÖÂØÐÇÏÈÃÑÇ®ÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÎ
ÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝÒßØÏÑÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÓËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝßÖÕÑØÏÚÏÑÁÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇßÚÂ
ÕÏÒßØÏÑÕÃÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÒÇÏÙÏÜÔÄÓÇÙÚËÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ
ÓËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÓÕßÙÏÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ²ÇÃØÕÓÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇßÚÂÚÎÔ

«Ο Βαφτιστικός»³È1ÉÌ×¨Ñ³È.Ñ~ÉÜÜÑ¨ËÙiÉËÑ{ÐËÑÑÌ³{Ø{o³ÓØÉ¨Ó³ÉØ~Ñ{Ñ¨È{Ò³i~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³{ØdÈÜËÈ³Èd
ÔÇÚÕÔÕÛËÇÚÂÝÌËÆÍÕÔÚÇÝÔÇÓÎÔ
ÚÇÖ¦ØËÏ
–Τι νομίζεις ότι έχει να δώσει μία
παράσταση οπερέτας σήμερα;
¶¡ÏÇÕÖËØÁÚÇÄÖÜÝÚÎÔÑ¦ÔËÏÕ
ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¦ØÑÕßÁÞËÏÔÇÊ×ÙËÏ
ÖÕÒÒ¦ÔÁØÍËÏÇÚÙÃØÑÕßÖ¦ÔÚØËÓÇ
ÒßØÏÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏÙÚ×ÔÑÇÏÎÛÕÖÕÏ×ÔÞØ×ÓÇÚÇÖÇÔÚÕÆÑÇÏÔÇÏÛÇÚÕ
ÖÜËÃÔÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ
©ÛËÇÚÂÝÖÕßÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÕÖËØÁ-

ÚÇËÃÔÇÏÁÔÇËÃÊÕÝÖÕßÎÖØÄàÇÖÇÃàËÚÇÏÙÚÕÖËØÃÖÕßÑÇÏÇÑÕÆÓËÑÇÏ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇ¯ÛÇËÑÖÒÇÍËÃ

Τζίνα Πούλου
–Μετά από τόσα ανεβάσματα του
«Βαφτιστικού» πώς έχεις βιώσει
τη διαδρομή του έργου;
¶©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÇÖÕÚËÒËÃÑÕØßÌÇÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÕÖËØÁÚÇÓËÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÁÐßÖÔÎ

ËÓÖËÏØÃÇÖÕßÍÏÇÓÁÔÇÜÝßÉÃÌÜÔÕÇÖÕÚËÒËÃÐËÞÜØÏÙÚÂÖØÄÑÒÎÙÎ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄÑÇÏ
ÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÖÕÏÕÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÄÒÜÔ
–Δυσκολεύτηκες στη συνύπαρξή
σου με τους άλλους συντελεστές
επί σκηνής;
¶ÕÓ¦ÊÇÇßÚÂÚÕß© ËÃÔÇÏ
ÚÕÄÔËÏØÕÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ¬ÕÑÒÃÓÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÄ¬ÇÒÁÔÚÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÝÔÁËÝÏÊÁËÝÇÖÄÒßÚÕÝ
ÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÕÁØÍÕÄÒÜÔÖÕÒÒÂ
ÑÇÏÑÇÒÂËÔÁØÍËÏÇßÉÎÒÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝËÔÞÕØÚÇÃÔÜÚÏÝÖØÄÈËÝ
ÑÇÏÇÔßÖÕÓÕÔ×ÍÏÇÚÎÔÖØËÓÏÁØÇ
ÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÝ¿ÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑÇÇÒÒ¦ÈÃÜÙÇÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÛË¦ÚØÕß!ÚÕ
ÑÕÏÔÄÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÖÕÏÕÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÖÕÏÕÚÏÑÄÄÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÑÇÛÁÔÇÝÙßÓÈ¦ÒÒËÏÇÖÄÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÓËÚËØÃàÏ ËÃÓËÔÕÓÕßÙÏÑÂÞÕØÄÝÙÑÎÔÏÑ¦ÑÕßÙÚÕÆÓÏÇ
Ì×ÚÇÂÞÕÏÊÁÔÕßÔÇØÓÕÔÏÑ¦ÍÏÇ
ÁÔÇÔÖÕÏÕÚÏÑÄÇÌÚÏÙÚÏÑÄ®
–Τι θα ήθελες να αφήσει το έργο
αυτό στον θεατή;
¶ÇÊÇÔËÏÙÚ×ÚÇÒÄÍÏÇÚÎÝÏÈÃÑÇÝ®!ÒÁÔÚÏÖÕßÛ»ÇØÞÃÙÎÚØÁÒÒÇÑÇÏÓËÛÆÙÏÁÒÕÏÕÑÇÏÞÕØÄÝÛË
ÔÇÍÃÔÎÚØÇÔÄÝ®©ÛËÇÚÂÝÛÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÏÝÁÍÔÕÏËÝÚÕßÑÇÏÛÇ
ÞÇØËÃÎÉßÞÂÚÕßÇÐËÔÕÏ¦ÙËÏÑÇÏ
ÛÇÉßÞÇÍÜÍÎÛËÃ ÇÏÛÇÌÆÍËÏÓË
ÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÖØ¦ÍÓÇÙÚÎàÜÂËÃÔÇÏÎÃÊÏÇÎàÜÂ

Παραστάσεις: ÉÈ~ËÑVåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ¨ËÈ¶.TÜÊ0È×ÜV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈËÈ
B.ÒKKÑ³¸¸ÈËÈ(ÓÐ³id
ÈÜËÈ~Ñ{(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÈÜËÈV
¨ÑUÆÆÐÐ1ÑÑ~ÜÈÚÊÈ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÉÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø³iØ
Ö¨È
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Μία εποχή έκλεισε, μια άλλη ξεκινάει
Τέσσερις «παλαίμαχοι» του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας ανοίγουν την καρδιά τους και ξεκλειδώνουν τη μνήμη τους
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Την Τρίτη ÕßÔÃÕß ÛÇÍÃÔÕßÔ
ÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕßÎÓÕÚÏÑÕÆË¦ÚØÕßÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ
ÚÕÛÁÇÚØÕÚÕß© ËÑËÃÄÖÕßÁÞËÏ
ÍØÇÌÚËÃÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÛËÇÚØÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ ÆÖØÕß¬ÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕËÃÔÇÏÔËÕÑÒÇÙÏÑÕÆØßÛÓÕÆ
ÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÔÇÇÔÕÏÑÕÊÕÓËÃÚÇÏÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÕ ÃÍÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇ
ÁÍÏÔËÁÊØÇÚÕßËÇÚØÏÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ ÆÖØÕßÄÖÕßÑÇÏÁÊÜÙËÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕß ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕß
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕÔÍÇÓÁÓÔÕÔÇ®ÚÕß
ÏÙÞÆÒÕßÓËÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÕÔÖØ×ÚÕÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÚÕÔ
§ÃÑÕÝ²ÇÚàÃÙÑÕËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇÝÖØ×ÚÎÝÚ¦ÐÎÝËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÁÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÚÎÝ
ÖÄÒÎÝ©ßÖËØÙÆÍÞØÕÔÕÝÚËÞÔÏÑÄÝ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÚÕ
ÊÁÒËÇØÍÏÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝßÉÎÒÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÑÇÏÔÇÇÔÇÈÏ×ÙÕßÔÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇÚÕßÖÇÒÏÁÝÑÇÒÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÖÄÚÕÙÇÔÃÊÏÚÕßÎÓÕÚÏÑÕÆË¦ÚØÕßËßÑÜÙÃÇÝÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏ
ÖÕÒÒÕÃÑÇÏÇÐÏÄÒÕÍÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ¦ÌÎÙÇÔÇÔËÐÃÚÎÒÕÚÕÇÖÕ-

Είμαι βέβαιος
ότι αν τους έδινα
θεατρικό κείμενο, μέχρι
να τελειώναμε τη
συνέντευξή μας θα είχαν
ετοιμάσει παράσταση.
ÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÝÑÇÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÇÔÁÈÎÑÇÔ¦ÌÎÙÇÔËÖÕÞÂËÔÛÇ
ÇÔÇÌÁØÜÕÔÄÓÇÚÇÓËÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÐËÞ¦ÙÜÑ¦ÖÕÏÕÔÂÑ¦ÖÕÏÇ
ÑÇÏÊËÔÛÇÂÚÇÔÊÃÑÇÏÕÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÁÑÇÔËÒÏÍÄÚËØÇÇÖ»ÄÙÇÓÖÕØÕÆÙË
ËÃÚËÎÛÕÖÕÏÄÝËÃÚËÚËÞÔÏÑÄÝÙÑÎÔÂÚÕßÎÓÕÚÏÑÕÆË¦ÚØÕßÒÕÏÖÄÔ
ÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÍÏÇÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÚÕßÝßÖÎØÁÚËÝ
ÚÕßÇÒÒ¦ÁÖÇÏØÔÇÔÄÒÕÏÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÇÖÄÚÕÌÏÒÕÛË¦ÓÕÔÑÕÏÔÄ"¿ÞÏ
ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÚÕàÎÚÕÆÙÇÔÑÇÏÄÒÕÏ
ËÓËÃÝÑ¦ÓÔÇÓËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕ®ßÚÂÎÌØ¦ÙÎÂÚÇÔÑÕÏÔÂ
ÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÖÇÒÇÃÓÇÞÕßÝ®ÚÕß
ÎÓÕÚÏÑÕÆË¦ÚØÕßÚÕßÝÕßà¦ÔÔÇ
Ü¦ÔÔÕßÖØÕáÙÚÇÓÁÔÎËØÍÇÙÚÎØÃÕß
ØÇÖÚÏÑÂÝÖÆØÕØÄÚÎÊÏËßÛßÔÚÂ
ÑÎÔÂÝ¡ÏÞ¦ÒÎ¡¦ØÑÕßÓÎÞÇÔÏÑÄ
ÑÎÔÂÝÑÇÏØÎÍÄØÎÇÖÇÍËÜØÍÃÕß
ÇÔ×ÚËØÕÌÜÚÏÙÚÂ ÒËÃÙÇÓËØÇÔÚËÈÕÆÓËÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÙÚÕÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕËßÑÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÕÓÕÒÕÍ×ÄÚÏÄÚÇÔÚÕßÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÙÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÊËÔÂÛËÒÇ
ÔÇÊÏÇÑÄÉÜÚÎÔÚËÒËÚÂËÖÇÔÇÙÆÔÊËÙÂÝÚÕßÝÓËÚÕÔÞ×ØÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ ÕÏÚÕÆÙÇÔÚÕßÝÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕßÝÞ×ØÕßÝÓËÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÑÇÏÇÔÇàÎÚÕÆÙÇÔÚÇÍØÇÌËÃÇÚÕßÝ
ËÑËÃÔÇÚÇÙÎÓËÃÇÖÕßÁàÎÙÇÔÖÕÒÒÁÝÑÇÏÁÔÚÕÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÔÇÊÕßÔÚÇ
ÔÁÇÑÇÓÇØÃÔÏÇÔÇËÒÁÍÐÕßÔÚÕÔßÒÏÑÕÚËÞÔÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÇÔÚÕßÝÁÊÏÔÇÛËÇÚØÏÑÄÑËÃÓËÔÕ
ÓÁÞØÏÔÇÚËÒËÏ×ÔÇÓËÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÓÇÝÛÇËÃÞÇÔËÚÕÏÓ¦ÙËÏÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÔÚÆÖÜÙÎÓÕßÁÑÇÔÇÔÕÏÛËÇÚØÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÝÙßÔËÞ×ÝÓÏÒÕÆÙÇÔÍÏÇÛËÇÚØÏÑÕÆÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÑÇÏÁØÍÇÑÇÏÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÝÂØÜËÝÚÕßÝÑÇÏÇÑÕßÍÄÚÇÔÙßÞÔ¦ÎÌØ¦ÙÎÛßÓ¦ÙÇÏ"®
¿ÙÕÖËØÔÕÆÙËÎ×ØÇÕÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝ
ÐËÞËÃÒÏàÇÔÁÊÏÔÇÔÑÇÏÁÖÇÏØÔÇÔÚÇ
ÍÁÒÏÇÑÇÏÚÇÞÇÓÄÍËÒÇÑÇÏÚÇÈÒÁÓÓÇÚ¦ÚÕßÝÁÓÕÏÇàÇÔÔÇÇÔÇÑØÃÔÕßÔ
ÚÕÔÞ×ØÕ¯ÖÄÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏ
ÕÏÚÁÙÙËØÏÝÚÇÐÃÊËßÇÔÙÚÎÇÒÇÓÃÔÇÑÇÏÙÚÕßÝÄÒÕßÝÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÑÇÏÙÚÇÛÁÇÚØÇÚÎÝÛÂÔÇÝÙÚÎ
ÞÕÒÂ¬ßÌÒ×ÔÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕÛÁÇÚØÕ
ÚÕß© ÙÂÓËØÇÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕ
ËßÑÜÙÃÇÝ
ÝÚÕßÝÇÌÂÙÕßÓËÄÓÜÝÔÇÓÏÒÂÙÕßÔ

ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Υπεύθυνη εργαστηρίου ραπτικής
ΞεκίνησαÔÇÊÕßÒËÆÜÙÚÕÛÁÇÚØÕÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕß ÑÇÏÇÌßÖÎØÁÚÎÙÇÚÕ
ËÑÃÔÎÙÇÜÝÇÖÒÂØ¦ÖÚØÏÇÑÇÏ

Οι Σουζάννα ΙωάννουV.Ö¨Øå¨Ì³iØV¨ioÌ¨iØ(ÑÑoÉ¨oËÈ~Ñ{{TÒÜiØÒ¨~Èo{ÑÉ¨{Ì³É¨ÑÑÌ³¨{Ò³ÑT¨Ì{ÑÊ³Ñi~{i³Ê¨{ØÙÖÑÐi~ÒÚÉÑ¨Ò³ÑiØ³È1ÉÒ³¨È³È1$.
ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÁÑÚØÇ®ÚÕßÕÌÕÑÒÂÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ
ÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÓËÚÎÔÏØÂÔÎÇÖ¦
ÄÖÕßÕ ÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝàÂÚÎÙËÔÇÓË
È¦ÒËÏÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÜÝÈÕÎÛÄÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÓ¦ÒÏÙÚÇÎÑÇÖ¦ÚÕß
ËÃÖË¡ÏÞ¦ÒÎÇßÚÄÚÕÖÇÏÊÃÚÇÑ¦ÔËÏÄÖÜÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ®ÄÖÜÝÑÇÏ
ÁÍÏÔËÓËÚ¦ÇÖÄÑ¦ÓÖÕÙËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÁÒÜÄÚÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÍÏÇÚÕ
ÛÁÇÚØÕÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Υπεύθυνος κατασκευής σκηνικών

Κλείσαμε ¨Ñ³ÉKÖ³ÑÑ~Ñ{{ÐÓÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨~Ñ{ÐÜo
Ì³{Ì³Ñ³ÈØÈÒ³iÑ³iÉËÙÌ³ÈÙÉÊÚÉÜÑÑÙ{Ñ~Ì³i³ÉÜÉ³ÊÉÑÑÖÙÉÊØ³ÈØÐÉ³T¨VÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉ³ÑÂÖ³ÈØ

ÁÌßÍÇÜÝßÖËÆÛßÔÎËØÍÇÙÚÎØÃÕß
ØÇÖÚÏÑÂÝÏÇÊÆÕÓËÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÂÓÕßÔËÔÚËÒ×ÝÓÄÔÎÓÕßÑÇÏÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚËÃÝÙÚÎÔÇØÞÂÁÌËØÇÇÖÄ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÎÊÏÑÂÓÕßÓÎÞÇÔÂÍÏÇÚÃ
ÇßÚÂÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÓÏÑØÂÑÇÏÂÚÇÔÓËÖËÚ¦ÒÏÇ½ÚÇÔ
ÊÆÙÑÕÒËÝÕÏÙßÔÛÂÑËÝÇÒÒ¦ÓÕß
¦ØËÙËÚÄÙÕÖÕÒÆÇßÚÄÖÕßÁÑÇÔÇ
ÖÕßÊËÔÓËÖËÃØÇàËßÓ¦ÓÇÏÁÔÚÕÔÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÒÆÑÇÑÄÍÏÇ
ÚÕÚÃÖÕÚÇ®ÚÕßÇÃÐÖÎØÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÁÌÇÔÕßÛÎÇÏÔÃÚÎÖÕß
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÚÎÓÁØÇÚÎÝÖØËÓÏÁØÇÝ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇÚÕÕÖÕÃÕÚËÒÏÑ¦ÚÕÇÒÒ¦ÐÇÓË
ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÚØÃÚÕÑÕßÊÕÆÔÏ
¡ÏÇ¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÂÚÇÔÎÇÒ-

Σημείωμα ³ÈÙ{ÉÈÚÈ³Ê.~iÊØ.Ö¨È
å¨Ì³iTÉ³{~ÒÐÉ³Ø¨ÓÉ{ÑÈÐÉ¨{×Ó¨³Ñ{{iÚ{Ë³{Ø¨ÌKÉØ.

ÒÇÍÂÑÕÙÚÕßÓÏÕÆÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕ
ÙÚÇÑÇÓÇØÃÔÏÇ¬ÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ
ÊËÔÚÕàÂÚÎÙÇÖÕÚÁÂÛËÒÇÇÖÒ×Ý
ÔÇÑ¦ÔÜÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÇßÚÄËÃÞËÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÝÄÒÕßÝÛßÓ¦ÓÇÏ
ÚÕÔÃÇÔÚÇ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÇÒÇÓÃÔÇÖÕßÔßÞÚÕÐÎÓËØÜÔÄÓÇÙÚËÙÚÏÝ
ÖØÄÈËÝ ÇÛÄÓÇÙÚÇÔÙÚÏÝÑËØÑÃÊËÝ
ÑÇÏÈÒÁÖÇÓËÚÎÔÇÔÇÚÕÒÂÚÕßÂÒÏÕß
ÕÚÁÊËÔÑÕÏÚ¦àÇÓËÚÎÔ×ØÇÂÓËØÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÇÍÇÖÕÆÔÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝÇÌÂÙÚËÖÕßÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÔ
ÇÍÇÖ¦ÝÇÖÄÚÇÓÏÑØ¦ÞØÄÔÏÇÏÇ
ÚÎÔÁÇÇØÞÂÚÕßÛË¦ÚØÕßËÆÞÕÓÇÏ
ÑÇÒÂËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÄÚÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÑÇÏÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÄÚÏ
ÂÚÇÔÖØÏÔÑÇÏÔÇËßÞÇØÏÙÚÎÛÕÆÓË
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΟΤΗΣ
Διευθυντής Σκηνής

ΞεκίνησαÜÝÌØÕÔÚÏÙÚÂÝÚÕ ÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÁÍÏÔÇÊÏËßÛßÔÚÂÝÑÎÔÂÝ
¦ÔÚÕÚËÂÓÕßÔÖÕÒÆÇßÙÚÎØÄÝÓË
ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÂÛËÒÇÔÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÜÙÚ¦¬ÎÔ
ÖØ×ÚÎÊÕÑÏÓÂÚÕßÁØÍÕßÚÎÔÁÑÇÔËÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÍ×ÖÇØÇÒ¦ÓÈÇÔÇÚÕÁØÍÕÇÖÄÚÕÔ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÑÇÏÚÕÁÑÇÔÇ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÛßÓ¦ÓÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÖÇÏÊÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÎ¡ÂÊËÏÇ²¦ÔÔÇÖÕß
ÓÖÂÑËÕÒÇÊÃÓÎØÕÝ ÇßÑÇØÃÊÎÝ
ÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÌ×ÔÇÐËÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÄÒÇÚÇÌØÕÔÚÏÙÚÂØÏÇËÃÔÇÏÙÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÝ®ÑÇÏÓËÚ¦ÇÑÕÒÕÆÛÎÙË

Προσλήφθηκα ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
  ÜÝÐßÒÕßØÍÄÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÙÑÎÔÏÑ×ÔÑÇÏÇÌßÖÎØÁÚÎÙÇ
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÜÝßÖËÆÛßÔÕÝËØÍÇÙÚÎØÃÕßÑÇÚÇÙÑËßÂÝÙÑÎÔÏÑ×ÔßÓ¦ÓÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©ÑÇÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕß
ËÚÙÕß¦Ô®ÚÕß¡ÖØËÞÚÑÇÏÄÒÕÚÕ
ÙßÔËØÍËÃÕÂÚÇÔÙÚÎÙÑÎÔÂÑÇÏÈÕÎÛÕÆÙËÙÚÎÔËÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔÙÑÎÔÏÑ×ÔÖËØÃÖÕßÚØËÏÙÂÓÏÙÏ×ØËÝÁØÍÕ
ÑÇÏÄÒÕÏÓÇÝÓËÚÇÓÁÙÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓËÚÇÑÏÔÕÆÙÇÓËÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ´ÔÇÇÑÄÓÎÙÑÎÔÏÑÄÖÕß
ÛßÓ¦ÓÇÏÂÚÇÔÚÕÙÑÎÔÏÑÄÍÏÇÚÕÁØÍÕ²ÕØËÆÕÔÚÇÝÙÚÎÕßÔ¦ÙÇ®ÖÕß
ÁÌÚÏÇÞÔËÕ³ÍÍËÒÕÝÍÍËÒÂÆÉÕßÝ
ËÔÔÁÇÓÁÚØÜÔÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÚÕÙÚÂÙËÏÙËÇßÚÄÚÕÆÉÕÝ
´ÔÇÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÒËÃÖÕßÔ
ÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÚÕÓËØ¦ÑÏÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ¡¦ØÑÕß¡ÃÇ
ÇÑÄÓÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖÕßÑ¦ÔËÏÕÑ
¡¦ØÑÕßËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕËßÑÜÙÃÇÝËÃÔÇÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕ
ÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÓËÚÕÔ© 
ÂÚÇÔÇÒÒÎÒÁÔÊËÚËÝÁÔÔÕÏËÝÑÇÏÍÏÇ
ÓÁÔÇÂÚÇÔÑØÃÓÇÖÕßÞÜØÃÙÚÎÑÇÔ
ÇßÚÁÝÕÏÊÆÕÁÔÔÕÏËÝ¿ÚÇÔÇÔÁÒÇÈÇßÖËÆÛßÔÕÝÚÕßËØÍÇÙÚÎØÃÕßÛßÓ¦ÓÇÏÖÕßÄÚÇÔÙÚÂÔÇÓËÙÑÎÔÏÑ¦
ÙÚÎÞÕÒÂ¬ßÌÒ×ÔÑÇÏÌßÙÕÆÙË
ÊËÔÑÕÏÓÄÓÕßÔÚÇÈØ¦ÊÏÇËÃÞÇÁÔÔÕÏÇÓÎÌßÙÂÐËÏÂÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÑÇÏÖÁÙÕßÔÑÇÏÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÔÆÞÚÇ
ÙÎÑÜÔÄÓÕßÔÑÇÏÖÂÍÇÏÔÇÍÏÇÔÇÚÇ
ËÒÁÍÐÜ²ÇÃØÕÓÇÏÖÕßÊÏÇÚÎØÂÛÎÑË
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÖÜÝÂÚÇÔÎËÐÜÚËØÏÑÂÄÉÎÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏËÆÞÕÓÇÏÔÇ
ÁÞËÏÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖÏÚßÞÃËÝ
ÇÖÄËÑËÃÔËÝÖÕßËÃÞËÖÇÒÇÏÄÚËØÇ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ανώτερος φωτιστής

Προσελήφθην ÙÚÕÔ© ÚÕ ÜÝ
ÎÒËÑÚØÕÒÄÍÕÝÌÜÚÏÙÚÂÝÑËÃÔÕÔ
ÚÕÔÑÇÏØÄÊËÔËÃÞÇÓËËÏÊÏÑÄÚÎÚËÝ

Αφανείς ήρωες
Πρωταγωνιστές ³Ñ¨Ñ~iËVÑ~Ö¨Ñ³{Ñ×ÑÉËØ
Ê¨ÉØÉ~Ñ³³ÒÙÑ¨Ñ³ÒÉVÙÉÑÑÇi³ÖÑ³TÉ{¨~¨Ì³iÐÑ³È~ÌÐÈV~ÒÚÉ
É{³ÈTiÐÓiÑ¨Ò³ÑiÊ³Ñ
o{¤ÑÈ³ÖØÐ{ÑÐÑÙ{~ÊÉ{³ÈTËÑÏ³ÌV~ÑÉËØ³ÈØÙÉ
ÂÉTÒÌ³{É¨ÐÑÌØ~iÚÓ³iØÑØ$ÖKÉÑÈØTÉÙÌ
ÐÉ³ÒÑÌ~ÒÚÉÑ¨Ò³ÑiÈ
~iÚÉ³ÖÉ³ÈØ~ÑÜÖÉ
³iÈÌ~Ü{iÌ³Ñ³ÉÜÉËÉ³Ó¨o.TÉÙÌ³ÑÈ³ÌT¨Ñ
ÐÈÑ¨ÑÙ{ÒÇÈ³ÑÓ¨oÑÈ
~iÚÓ³iÉ~iÚÓ³iØ³i
ÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤¬Æ³1$~Ñ{
³ÚÓÑ³¨Ì³ÈVt$~ÑÈ~Ñ{ÑÌØ~Ö~ÜØÐÉ³i~{ÐÜËÑuVt$
~ÑÜÌØÒÚ¨Ø³È.É³ÈÒuVtÒÑ~È¨Òo{uVtÓ³¨
o{ÑÐÓ³¨uåÈ³Ì³Ó~ÑÉÓÑØ
É¨ÐÑÌØ~iÚÓ³iØVÐÈÜÓÉÐÉÐ{Ñ×Ê
ÇÌßÖÎØÁÚÎÙÇÓËÚ¦ÇÖÄÚØÏ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÜÝÇÔ×ÚËØÕÝÌÜÚÏÙÚÂÝ
ÕÒÒÁÝÕÏÁÔÚÕÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏÕÏ
ÑÇÒÁÝÑÇÏÑÇÑÁÝËÑ¦ÖÕÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÁÖËÙÇÇÖÄÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÖØÕÈÕÒÁÜÔÓÁÚØÇÇÒÒ¦ËßÚßÞ×ÝÚÎÍÒÆÚÜÙÇÖÃÙÎÝÄÚÇÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÖÎÍÇÃÔÇÓËÙÚÎÔ
ÓÓÄÞÜÙÚÕËÃÞÇÓËÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝ
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÁÔÇÇÚÆÞÎÓÇÑÇÛ×Ý
ÖÎÍÇÃÔÇÓËÔÇÙÚÂÙÕßÓËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¿ÙÕÍÏÇÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÄÒÇÂÚÇÔÄÒÇÞËÏØÕÑÃÔÎÚÇÇÔËÃÞËÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÖØÕÈÕÒËÃÝÁÖØËÖËÔÇÍØ¦ÉËÏÝ
ÔÕÆÓËØÇÑÇÏÚÎÔÁÔÚÇÙÂÚÕßÑÇÛÁÔÇÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑ¦ÛÏÙËÑÇÏÎ
Õßà¦ÔÔÇÙÚÕÞËÏØÏÙÚÂØÏÕÍÏÇÔÇ
ÓËÈÕÎÛÂÙËÏËÔàÎÒÁÉÇÓËÖÕÚÁ
ÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÚÜÔÎÛÕÖÕÏ×Ô
ØÕÝËÕÆÄÞÏÖÕÚÁÄÚÏÑ¦ÔÇÓË
ÚÕÑ¦ÔÇÓËÇÖÄÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÛÁÇÚØÕÓËÃÝÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÜÔ
ÖÇØÇÙÑÎÔÃÜÔËÏÙÖØ¦ÚÚÇÓË¦ÒÒÕß
ËÃÊÕßÝÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÄÚÏÑÇÏÓËÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝÊÕßÒËÏ¦ÁÈÍÇÏÔËÁÔÇÑÇÒÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¿ÚÇÔÖËØÔ¦ÝÇÖ»ÁÐÜ
ËÃÔÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÖÕßÄÒÕÏÛßÓÄÓÇÙÚË
ËÑËÃÖÕßÇÔÁÈÎÑËÕÍÇÓÁÓÔÜÔÚÕ
 ÓÁÙÇ¦ÒÒÇÐËÈÁÈÇÏÇÆÞÕÓÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÇßÚÄÔÇàÂÙËÏÚÏÝ
ÖÇÒÇÏÁÝÊÄÐËÝÚÕßÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÔÇÇÑÕÆÍËÚÇÏ
ÑÇÏÁÐÜÇÖÄÇßÚÄ§ÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÎ
ËßÑÜÙÃÇÑÇÏÄÒÎÎ ÆÖØÕÝÚÕÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕÛÁÇÚØÕ
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η αποτυχία, σκαλοπάτι για την επιτυχία
Ο «γκουρού των εκλαϊκευμένων επιστημών», ο θεωρητικός φυσικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας Σάιμον Σινγκ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Το πρώτο του ÈÏÈÒÃÕ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÛË×ØÎÓÇÚÕß¢ËØÓ¦®ÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑËÙËÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏËÐÕÏÑËÃÜÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚÕßÝÍØÃÌÕßÝÚÜÔ
¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ×Ô¬ÕÊËÆÚËØÕ ×ÊÏÑËÝÑÇÏÓßÙÚÏÑ¦®ÚÕßÝÓÆÎÙËÙÚÎÔ
ÑØßÖÚÕÍØÇÌÃÇËÔ×ÚÕÚØÃÚÕ)PN
)HUN®ÑÇÚÇÖÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÛËÜØÃÇ
ÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÑØÎÐÎÝ¬ÕËØÇÖËÃÇÂÇÖ¦ÚÎ"®ÁÛËÙËËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÕÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕ¬ÇÓßÙÚÏÑ¦¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÚÜÔ:PTWZVUZ®ËÐÂÍÎÙË
Ö×ÝÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÙËÏØ¦ÝËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÔÇ
ËÓÌßÙÂÙÕßÔÙÚÕßÝÚÎÒËÛËÇÚÁÝÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÇ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝËÔÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏÚßÞÇÃÇÒÕÏÖÄÔÍÑÕßØÕÆÚÜÔËÑÒÇáÑËßÓÁÔÜÔËÖÏÙÚÎÓ×Ô®Õ¦ÏÓÕÔ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈ³Èt1É¨ÑÉËÑÊÑÒ³i«w ÉÑÜÜÑ~³{~Ê{Ñ³¨{~ÊÈÌÙ~{ÐÊuVÈ~È~Ü×¨ÉË
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø0¨ÑÈÜÌØ

«Επέλεξα να μην ακολουθήσω ακαδημαϊκή
καριέρα γιατί υπήρχαν
πολύ εξυπνότεροι
από εμένα και ποτέ δεν
θα έπαιρνα... Νομπέλ».

«H επιστήμη ÉËÑ{¨o{ÑÜËoÈØV{Ù{ÑË³É¨ÑÌ³ÉËÉÙ³iØÜÈÜ~Ì³i³ÑØÑÉKÑËÉ{uVÜÓÉ{.Ò{Ð.{o~

ÏÔÍÑ©ÃÊÏÕÝÖ×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕß"ßÚÄÂÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÖÕßØ×ÚÎÙÇÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÛËÜØÎÚÏÑÄÌßÙÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÄÚÇÔÚÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÇ
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÕ ÁÔÚØÕ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊØßÓÇÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÄÖÕßÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ/\I
:JPLUJLÁÊÜÙËÊÏ¦ÒËÐÎ

/ËÖÏÙÚÂÓÎËÃÔÇÏÙÖÕØÍÏÇÒÃÍÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇÄÙÕÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝ
ÊßÙÑÕÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÝ
ÇÔËÈÇÃÔËÏÑÇÏÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÓÖËÙÚÙÁÒËØ¬Ç
ÊÏÇÈ¦àÕßÔÄÙÕÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÁÔÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÍÔÜÙÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÙßÞÔ¦ÙßÍÍËÔÏÑÕÆÝ

ÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÊÏËßØÆÔÕßÔÚÕ
Ì¦ÙÓÇÚÜÔÍÔ×ÙË×ÔÚÕßÝÔÇÝÈÏÕÒÄÍÕÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕßÛÁÒËÏ
ÔÇÓ¦ÛËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÎÔ ÕÙÓÕÒÕÍÃÇÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇÁÑÊÕÙÎ®ÒÁËÏÕ¦ÏÓÕÔÏÔÍÑ
±Ö¦ØÞÕßÔÒÕÏÖÄÔ¸ÚËÞÔÏÑ¦¹ËÍÞËÏØÃÊÏÇÍÏÇÚÇ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÕÑÄÙÓÕÝÊËÔÐÁØËÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÇ

Η μπύρα

ÇÙÞÕÒÎÛ×ÓËÚÎÔËÑÒÇãÑËßÙÎÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝ¶ÖØÕÚÏÓ×ÚÎÒÁÐÎ¸ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ¹Ö¦ÔÚÜÝ¶ÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÇ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÁÒÎÙÇÔÇ
Ñ¦ÔÜÄÙÕÚÕÔÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝ
ÓÕßÙËÇßÚÄÚÕÚÇÐÃÊÏÚÙÏÒÕÏÖÄÔ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÚÕÔØÄÒÕÓÕß!ÌÁØÔÜÚÕßÝÓÎËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝ
ËÖÏÙÚÂÓËÝÙËÁÔÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÍÏÇ
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÑÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÑÄÙÓÕ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÓÁÞØÏÚ×ØÇÌÕÈÕÆÔÚÇÔ
ÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙÕßÔ¬ÕßÝÓÏÒ×ÓËÁÔÇÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÔÚ¦ÙÙÜÚÎÍÔ×ÙÎÙËÓÏÇÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÊÕÓÂÖÕß
ÑËÔÚØÃàËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝ!ÙË
ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÓËÑÇÒÕÆÝÑÇÏÑÇÒÕÆÝ
ÓËËÑÖÒÂÐËÏÝÑÇÏÇÔÇÚØÕÖÁÝ®
©ÏÔÍÑÙÖÕÆÊÇÙË¢ßÙÏÑÂÙÚÕ
0TWLYPHS*VSSLNLÑÇÏËÑÖÄÔÎÙËÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÂÊÏÇÚØÏÈÂÙÚÎ¢ßÙÏÑÂ
ÚÕÏÞËÏÜÊ×ÔÜÓÇÚÏÊÃÜÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß*HTIYPKNLÑÇÏÙÚÕ
*,95¬Õ ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÍÏÇ

ËÃÙÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÝÔÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÝ
ÔÁÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÑÇÏÙÞÂÓÇÚÇÖÄÙÕ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂËÃÔÇÏÇßÚÂÎ¸ÖËØÏÖÁÚËÏÇ¹¡ËÚ¦ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÓÕß
ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÔÇÓÎÔÇÑÕÒÕßÛÂÙÜ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÇØÏÁØÇ¶ÍÏÇÚÃßÖÂØÞÇÔÖÕÒÆËÐßÖÔÄÚËØÕÏÑÇÏÍØÎÍÕØÄÚËØÕÏÇÖÄÓÁÔÇÑÇÏÖÕÚÁÊËÔÛÇ
ÁÖÇÏØÔÇ§ÕÓÖÁÒ¶ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇ

ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß))*ÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖÕß
ÖØÕÈÒÂÛÎÑÇÔÖÕÚÁÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÛËÜØÂÓÇÚÕÝÚÕß¢ËØÓ¦ÇÖÄÚÕÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÔÚØÏÕßÕß¦ÏÒÝÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÑÁØÊÏÙËÚÕÈØÇÈËÃÕ)(-;(
ÔÑÇÏÌßÙÏÑÄÝÊËÔÑØÆÈËÏÚÕÖ¦ÛÕÝÚÕßÍÏÇÚÇ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ ÇÏ
ÚÕËÐÎÍËÃÓËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ¬Õ 
ÄÚÇÔÕÚÏÈ¬àÕÓÖÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ
¬àÕÔÑ¦ÒÏÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔ7LWZP
ÄÖÕßÂÚÇÔÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔ(WWSLËÑËÃÔÕÝÚÕÔØ×ÚÎÙË!
¸ÏÇÚÃÔÇÇÌÂÙÜÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÑÕÒÕÙÙÄ"¹¸ÃÔÇÏÇÖÒÄ¹ÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÕ
¬àÕÓÖÝ¸¡ÖÕØËÃÝÔÇÓËÃÔËÏÝÙÚÎÔ
7LWZPÑÇÏÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÝÔËØÄÓËà¦ÞÇØÎÍÏÇÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎàÜÂÙÕßÂ
ÔÇÁØÛËÏÝÓÇàÃÓÇÝÑÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓË
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÏÖØÕÚÏÓ¦Ý"¹®

Συμβουλή στους μαθητές
¬ÎÔÃÊÏÇÙßÓÈÕßÒÂÊÃÔËÏÕ¦ÏÓÕÔ
ÏÔÍÑÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÓÏÒ¦ÄÚÇÔËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÈØËÚÇÔÏÑ¦
ÙÞÕÒËÃÇÔÛÁÒËÚËÔÇÇÒÒ¦ÐËÚËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕßÝÒÁÜÓ¦ÛËÚË¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÇÙÞÕÒÎÛËÃÚËÓËÚÇÙÕÈÇØ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕ
ÖÒÇÔÂÚÎÝÓÇÝ!ÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÔÁÜÔ
ÖÎÍ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÕßÒÁÉÚË
ÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇÁÞËÏÁÔÇÖÏÕÒÇÓÖØÄ
ÓÁÒÒÕÔÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÃÔÇÏßÖÁØÕÞÕÚÕÔÇÓÖÕØËÃÝÔÇËÓÖÔÁËÏÝÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦§ÇÚÕßÝÊÃÔËÏÝÚÇËØÍÇÒËÃÇ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÖÕßÈØÃÙÑÕßÔÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ¶
ÞÜØÃÝÙÚÎÙÜÙÚÂÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÇßÚÄÝÕÜÑËÇÔÄÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔËÃÔÇÏ
¦ÞØÎÙÚÕÝ¶ÔÇËÔÊßÔÇÓ×ÔËÏÝÚÕßÝ
ÊËÙÓÕÆÝÚÕßÝÓËÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝ®

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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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του Ν.

Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΡΑΨΑ

Η ευεργετική επιμονή των «συνεχιστών του Κριαρά»
εξικό ÚÎÝ¡ËÙÇÏÜÔÏÑÂÝÒÒÎÔÏÑÂÝÎÓ×ÊÕßÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝ
 ËÐÏÑÄ ØÏÇØ¦®
ÚÄÓÕÝ qÙÚÇÓËàÁÔÏÕÝ¶ÙßÔËÕØÚ¦àÜÙßÔÚÇÍÓÁÔÕÝÇÖÄÕÓ¦ÊÇÙßÔËØÍÇÚ×ÔßÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕß
§ Çà¦àÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ 
ÙËÒ
¬ÕÚÇÞßÊØÕÓÏÑÄËÏÊÕÖÕÏÎÚÂØÏÕ
ÂÚÇÔÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÇÒÒ¦ÚÕÊÁÓÇ
ÖÕßÖÇØÁÒÇÈÇÇÖÄÚÕÚÇÞßÊØÕÓËÃÕÁÊËÏÞÔËÑÇÛÇØ¦ÄÚÏËØÞÄÚÇÔ
ÇÖÄÚÕ ÁÔÚØÕÒÒÎÔÏÑÂÝÒ×ÙÙÇÝ®ÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÝÔÇ
ÇÔÇÙÚÂÛÎÑË"®ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÙÑÏØÚ×ÔÚÇÝÑØÇÚ×Ú¦ÞÇÓÏÇÛÇÒÇÙÙÕÊØÄÓÕÓÖÕÚÃÒÏÇÓËÑÇÒÄÓÂÔßÓÇÂ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÇÔÁÔÇÇÌÏÁØÜÓÇ"®
©ÚÇÔ¦ÔÕÏÐÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕÔÌ¦ÑËÒÕ
ÇÔ¦ÙÇÔÇ!ÇÔÇÊÆÛÎÑËÕÕÝÚÄÓÕÝ
ÚÕßËÐÏÑÕÆ ØÏÇØ¦®
ÚÎÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÕßÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÄÓÕÝÂÚÇÔÕqÚÕß
ÒÕÏÖÄÔÖÃÙÚËßÇÄÚÏÎÍËÔÏÑÂÊßÙÖØÇÍÃÇËÃÞËÇÔÇÙÚËÃÒËÏÂÓÇÚÇÏ×ÙËÏÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÕßËÐÏÑÕÆ¬Õ
ÛÇßÓÇÙÚÏÑÄÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ
ÖÇØÇÍØ¦ÌÕßÊÎÒ×ÔËÏÚÎÞÇØ¦ÓÕß
ÍÏÇÚÎÊÏ¦ÉËßÙÎÚÜÔÌÄÈÜÔÓÕß
ÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÍÏÇÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏ
ÛÇÓÕßÊÜØÎÛÕÆÔ¶ÑÇÏÓÕßÊÜØÂÛÎÑÇÔ¶ÕÏÚÄÓÕÏÖÕßÊËÔËÃÞÇ
©ÌËÃÒÜÔÇÚÕßÝÓÔÎÓÕÔËÆÙÜÓÇàÃ
ÓËÚÕÔ q
ÕÏÖÄÔÕqØÇÊÏÄÒÏ¶ÙÏØÍÕßÒÏÙÚ¦ÚÕßÁÞËÏÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕ
ÓÏÇÊÏÇÑØÏÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÁÔÛÕßÝ
ÔÚÏÍØ¦ÌÜÓÁØÕÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÖÇØÇÍØ¦ÌÕßÚÜÔØÕÒËÍÕÓÁÔÜÔ®!
© ÕÝÚÄÓÕÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÓËÓËÒÇÔÂÚÇÏÔÃÇÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÄÚÕßÒÄÍÜ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÕßÓÓÇÔÕßÂÒ ØÏÇØ¦ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÃÞË
ÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇÑØÇÚÂÙËÏÕ ØÏÇØ¦Ý
ÚÕÑËÃÓËÔÕÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÑÇÏÔÇÚÕ
ÐËÌßÒÒÃÙËÏÚÎÔÎÕßÒÃÕßÄÚÇÔ
ÚÕÔËÖÏÙÑËÌÚÂÑÇÓËÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÄÒÎÎÙßÔÚÇÑÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔØÆÚÇÔÎÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÏ¦ÔÔÎ¡ßÒÄÖÕßÒÕ¦ÔÜ
ÙÚÎÔ×ØÇßÍÑÏÔÂÛÎÑËÑÇÏÁÊÜÙËÚÎÔËßÒÕÍÃÇÚÕßÏÇÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßËÐÏÑÕÆÖÇÒÏÕÆÝÑÇÏ
ÔÁÕßÝËÃÔÇÏÛ¦ÔÇÚÕÝÕÏÑËÃÕß¬Õß
ÖÏÕÊÏÑÕÆÓÇÝ®
ÔÚÏÍØ¦ÌÜÑÇÏÚÎÈØÇÞËÃÇÖØ×ÚÎÖÇØ¦ÍØÇÌÕÚÕß qÚÄÓÕßÙÏØÄÑÕÝÙÚÇÓÇÚ×ÚÕß!© q
ÚÄÓÕÝÚÕß¡ËÙÇÏÜÔÏÑÕÆËÐÏÑÕÆ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙßÔËÖÂÝÙÚÕÇÔ¦ÊÏËÚÃÇØÇÔÚËÈÕÆÚÕß¡ËÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÄÚÏËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝÖÕßÈÒÁÖËÏ
ÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÓËÚ¦
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÓÓ ØÏÇØ¦ÚÕß

Ο Δημήτρης Γράψας γεννήθηκε στην
Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1984.

Λ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0{ØÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØÚÑÜ~Üi¨³t$ÐÑÙ{~Ì¨³¨Ó³ÐÉ
ÐËÑ~È¨ËÑu³ÈÉÜÑ³Ì{³
¨Ìo¨ÑÐÐÑÑ~ÜÈÚÉËitÑ{Ö¨{ÑÐÓ¨Ñu³È Ë~È¨ÈÖ(Ò³Ñ
KÓKÑ{ÑÓT~Ñ{{ÊÐÑ³ÑV ÐÉ{¨Ë~V
Ñ¨È³Ò~iV.ÑT³Ö¨i~Ñ{ÒÜÜÈØ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / MEGAPRES / ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Τιμούμε τους αθλητές
μας και καμαρώνουμε,
συνήθως υπερβολικά,
για τις διακρίσεις τους.
Τους αρσιβαρίστες
όμως του «Λεξικού
Κριαρά» δεν πρόκειται
κανείς να τους τιμήσει
με χρυσά ή αργυρά
μετάλλια.
ËÓÖÔËßÙÚÂÛËÓËÒÏÜÚÂÑÇÏËÊØÇÏÜÚÂÚÕß®
ÇÒÄÔËÔÚ¦ÌÏÕÔÎËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÑÇÏÙßÔËÞÏÙÚ×Ô
ÆÕÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ÚÄÓÜÔÚÕßËÐÏÑÕÆËÃÞÇÔÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝ¬ÕÖËÃÙÓÇÚÜÔÙßÔËÞÏÙÚ×Ô
ÚÕßÓÓÇÔÕßÂÒ ØÏÇØ¦®§ÁÇ
ÙÚÃÇ®ÚÞ¡¦ÏÕÝÑÇÏ
ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÎËÖÏÓÕÔÂÙÚÏÝÒÁÐËÏÝ® ÇÛÎÓËØÏÔÂ®

ËÏÙÓÇÚÏÑÂÒÕÏÖÄÔÎÖØÕÙÂÒÜÙÎÚÜÔÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÑÒÎØÕÔÄÓÜÔÚÕßÓÓ ØÏÇØ¦!ÚÕß ÇÛÎÍÎÚÂ§ Çà¦àÎÖÕßÁÞËÏÚÎÔ
ËÖÕÖÚËÃÇÚÎÝÙÆÔÚÇÐÎÝ¶ÑÇÏÚÎÝ
ÙÆÔÇÐÎÝ¶ÚÕßÑÒÎØÕÊÕÚÎÓÁÔÕß
ËÐÏÑÕÆÑÇÏÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕß©ÒÕÏÚÕßÝÑÜÖÎÒÇÚÕÆÔJVU[YH[VYYLU[LTÖ¦ÔÜ
ÔËØ¦®ÑÇÚ¦ÚÕÔËÌÁØÎ©ÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÕÚÄÖÕÝ
ÊËÔÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÊËÏÔ×ÝÚÕËÐÏÑÄ
ØÏÇØ¦®ÛÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÚÁØÓÇÓË
ÊÆÕÂÚØËÏÝÇÑÄÓÎÚÄÓÕßÝÑÇÏÊÆÕ
ÖÏÚÕÓÁÝÎÚØÃÚÎÓÇÛÇÃÔÜËÃÔÇÏ
ÙÚÕÚßÖÕÍØÇÌËÃÕÃÛË
ÇØ¦ÚÕÒÓÇËÏÑ¦àÜÄÚÏÎÖËÏÙÓÕÔÂÚÜÔÙßÔËÞÏÙÚ×ÔÚÕß ØÏÇØ¦ßÖÁÑÇßÙËÚÕÔàÂÒÕÚÜÔÙßÔÚÇÑÚ×ÔÚÕßÙÚÕØÏÑÕÆËÐÏÑÕÆÚÎÝ
ÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÚÕßÕÖÕÃÕßÕ
¬qÚÄÓÕÝÓÁØÕÝÊËÆÚËØÕ
ËÑÊÄÛÎÑËÞØÄÔÏÇÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÊËÆÚËØÕÚËÆÞÕÝÚÕßqÚÄÓÕß
ÔÇÒÎÛËÆËÏÁÙÚÜÑÇÏÓÏÇÙÚÇÒÏ¦
ÎËÏÑÇÙÃÇÓÕßÚÄÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÖÇØ¦ÖÒËßØÎÌÏÒÕÚÏÓÃÇ®ÖÕßÖØÁ-

ÖËÏÔÇÓÎÔÇÚÕÔÂÙËÏ¡ÇÑ¦ØÏÙÆÔÚÕÓÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÖÁØÇÇÖÄ
ÚÕÒÂÓÓÇÊÏ¦ÒËÑÚÕÝ®ÚÕÙÚÕØÏÑÄËÐÏÑÄ©ÏÑÇÏØÕÃÕßÓËÔËÚÕÃ
©ÖÜÝÑÇÏÔÇ»ÔÇÏÎËÐÏÑÕÍØÇÌÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÇØ¦ÚÎÔÑÇÞËÐÃÇÚÜÔÌÏÒÕÒÕÍÏÑ×ÔÙÖÕßÊ×Ô
ÇÔÛËÃÑÇÏÌÁØËÏÑÏ¦ÒÒÕ® ÇÏÕÌËÃÒÜÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙÜËÊ×ÚÕÔÇÑ¦ÓÇÚÕÒËÐÏÑÕÍØÇÌÏÑÄàÂÒÕÚÕß ÇÛÎÍÎÚÂËÜØÍÃÕß¡ÖÇÓÖÏÔÏ×ÚÎ
¬ÏÓÕÆÓË ÖÕÒßÚØÄÖÜÝ ÚÕßÝ
ÇÛÒÎÚÁÝÓÇÝÑÇÏÑÇÓÇØ×ÔÕßÓË
ÙßÔÂÛÜÝßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÍÏÇÚÏÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÚÕßÝ¬ÕßÝÇØÙÏÈÇØÃÙÚËÝ
ÄÓÜÝÚÕßËÐÏÑÕÆ ØÏÇØ¦®ÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÑÇÔËÃÝÔÇÚÕßÝÚÏÓÂÙËÏ
ÓËÞØßÙ¦ÂÇØÍßØ¦ÓËÚ¦ÒÒÏÇÓÂÚËÛÇÚÕßÝÙÎÑ×ÙÕßÔÙÚÕßÝ×ÓÕßÝ
ÚÕßÝÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝÚÜÔÌÏÒÕÙÕÌÏÑ×Ô
ÓÇÝÙÞÕÒ×Ô¡ËÖÇØÎÍÕØËÃÒÕÏÖÄÔÙÚÕËÐÏÑÄ ØÏÇØ¦®ÕÔÇÒßÚÏÑÄÝÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ
ÒÎÓÓ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÙßÔËØÍ¦ÚÎ®!ÇÖÕÊÃÊËÏÚÕZ\\TJ\PX\LÂÍÕßÔËÑ¦ÙÚÜÚÇËÇßÚÕÆ®ËÑËÃÔÕÊÎÒÇÊÂ
ÖÕßÄÒÕÏÚÕßÝÞØÜÙÚ¦ÓË

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Ελληνικό Matrix
ΝΙΚΟΣ Α. ΜΑΝΤΗΣ
Σφάλμα συστήματος
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 512

ια παρέα ËÌÂÈÜÔÕÔËÏØËÆËÚÇÏ
ÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÔÎÓÁÔÕÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÓÇÛÇÃÔÕßÔÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÚÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÚÜÔÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÚØÇÚÎÍËÃÕÚÎÝ
ÇÔÂÒÏÑÎÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÚÎÝÑØ¦ÈÇÝÊÕÐÇÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÛØßÒÏÑÁÝÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÑÇÚÇÒÎÉÃËÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÕ
ÜÙÚÂÝÁØÕÝÁÔÇÝÔÁÕÝÓËÇÔÚÏËÐÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÎÍËÚÏÑÄ
ÚÇÒÁÔÚÕÕÕÖÕÃÕÝÁÌÚÇÙËÔÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÎÊÏÇÒÒÇÑÚÏÑÂÌÜÔÂ
ÓÏÇÝØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ
ËÐÎÓËØÜÓÁÔÎÝØÏÙÚËØ¦Ý®ËÔ×ÚÕ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÌÁØËÏÚÎÔØÏÙÚËØ¦ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ±ÖÇÙÖÏÙÚÂÝ
ÚÕßÙÚÏÝÙÞÕÒÏÑÁÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÂÚÇÔÕ ¦ØÕÒÕÝÕØÕÑÙÚÇØÚÎÝ
ÑØ¦ÈÇÝ®ÇÔÇØÞÏÑÄÝÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
ÖÕßÚÕÔÙÑÄÚÜÙËÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÙÚÇ
ÊËÑÇÖÁÔÚËÚÕßÞØÄÔÏÇ©ØÎÝÕ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÑÇÏÇÊËÒÌÄÝÚÕß ¦ØÕÒÕßàËÏ
ÙÚÎÙÑÏ¦ÚÕßÔËÑØÕÆÂØÜÇÇÒÒ¦
ÑÇÏßÖÄÚÎÔÕÓÎØÃÇÚÜÔÖØÕÙÜÖËÃÜÔÖÕßËÌËßØÃÙÑËÏÎÏÊËÕÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂÚÕß
ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÕ§ÃÑÕÝ¡¦ÔÚÎÝÙÚÎØÃàËÏÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÙË
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÖØÄ-

Μ

ÙÌÇÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙÞÂÓÇÚÕÝ©
ÜÙÚÂÝÓËÚÕÖÇØÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚÕß
ÇÍÕØÏÕÆÚÎÝÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝÑÇÏ
ÚÕÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑÄÞÇÓÄÍËÒÕÖÇØÇÖÁÓÖËÏËßÛÁÜÝÙÚÕÔÚÜØÏÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄ© ÇÔ¦ÑÎÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÚÁÜÝÒËÙÈÃÇÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇ
ÓËÚÁÖËÏÚÇÚØÇÔÝÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÌßÒÕÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÕÖØÄÚßÖÕÚÕßÑÇÒÕÍßÇÒÏÙÓÁÔÕßÞÃÖÙÚËØ®
ËÃÔÇÏÎÖÇØÜÊÏÇÑÂ
ÓËÚ¦ÒÒÇÐÎÚÕßÇØÕßÌ¦ÑÎ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÂØÜËÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝ
ÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÇÊÎÓÕÔ×ÔÚÇÝÔÇÇØÖ¦ÐÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÕßÔ
ËÑÚÜÔÁÙÜÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖ×ÚËØÕÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÕßÝËÃÔÇÏÎ
ÑÇÚ¦ÒßÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÙÓÕÆÎ
ÇÖÇÐÃÜÙÎÚÜÔÄØÜÔÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÎËÍÑÇÛÃÊØßÙÎ
ÓÏÇÝÕßÚÕÖÃÇÝÚÎÝÇÔÇØÞÃÇÝ
¬ÕÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖØÄÙÜÖÕÚÕß
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÓÇÑØ¦ÔÕ
ØÎÝÇÔÑÇÏÎÌÏÍÕÆØÇÚÕßÖÔÃÍËÚÇÏ
ÓËÝÙÚÕÔÑßÑË×ÔÇÚÜÔÖÇØ¦ÖÒËßØÜÔÇÌÎÍÂÙËÜÔ¤ßÞÏÑ¦¦ØØÜÙÚÕÝ
ÁØÓÇÏÕÖÇØÇÏÙÛÂÙËÜÔÑÇÏÌÇÙÓÇÚÏÑ×ÔÚËØ¦ÚÜÔÇÔÃÑÇÔÕÝÔÇÙÚÇÛËÃ

ÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÑÄÍÞÎÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÕÆÚÕßÈØÃÙÑËÏÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙÚÏÝËÏÑÕÔÏÑÁÝÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÃËÝÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô¡ÄÒÏÝÖÕßËÖÏàËÃËÍÑ¦ÛËÏØÑÚÕÝÙÚÕ4H[YP_ÚÕßÓßÇÒÕÆÚÕß
ÖØÕÇÍÜÍÂÚÕßÙËÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÜÝËÏÊÏÑÄÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ÚÕÔÑÇÛÏÙÚ¦ÇÌËÔÄÝÓÁØÕÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÁÔÇÔÐËÔÏÙÚÂÖÕßÇÛÁÇÚÕÝËÖÏÊÃÊËÚÇÏÙËÊÕÒÏÕÌÛÕØÁÝÁÈÇÏÇ
ÚÕÙÌ¦ÒÓÇËÃÔÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÓÏÇÆÖÇØÐÎ
ÖÒËÕÔÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖÒ¦ÙÓÇÚÇ
ËßÖØÕÙ¦ØÓÕÙÚÇ
ÖÕß ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏËÌÕØÓÕÆÔÑÇÏ
ÕÖÏÙÛÕÞÜØÕÆÔÑÇÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÓËÚÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÃÔÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÛØÃÒËØÇÒÒ¦ÑÇÏÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÝÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝÑÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÎÝÑØÃÙÎÝÇØ¦ÚÕÔÄÍÑÕÚÕß
ÇÙÌßÑÚÏ¦ÇÖÄÚÎÔ¦ÔÇØÞÎÙßÓÌÄØÎÙÎËÚËØÕÍËÔ×ÔÏÙÚÕØÏ×ÔËÒÃÊËÝ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÙÞÕÒÇÙÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÔÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÚÎØÎÚÕØÏÑÂÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×Ô
ÊÏÇÍÍËÒÓ¦ÚÜÔÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÏ¦ÒÒÕÚË
ÇÖÄÚÏÝÕÊßÔÎØÁÝËÖËÔÁØÍËÏËÝÉßÞÜ-

ÙÏÑ×ÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔ¦ÒÒÕÚËÇÖÄÚÎÔ
ËÖÁÒÇÙÎàÄÓÖÏÑÇÏÒßÑÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÇÒÒÎÒÕÙÖÇØ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙËÉÎÌÏÇÑÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝËÔ×¦ÒÒËÝÌÕØÁÝ
ÕÏÙËÒÃÊËÝÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÏËÐÎÓÓÁÔËÝ
ÙËËØÜÚÕÓÇÔËÃÝÙÑÎÔÁÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÊÏËÓÈÕÒÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝÓË
ÑÇÒ¦ÙÔÏÑÕÌÇÔÂÒÏÑÕßÝÓÇÌÏÄàÕßÝ
ÑÇÏÇÔÚ¦ØÚËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß¬ÁÒÕÝ
ÓÏÇÔËÑØÇÔÇÙÚÎÓÁÔÎÖËØÙÄÔÇÚÎÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÞÜÓÇÚËØÂÝÁØÞËÚÇÏÔÇ
ËÍÍßÎÛËÃÓÏÇËÖÏÙÌÇÒÂÑÇÚÇÒÒÇÍÂ
ËÔÞÜØÕÆÔÄÒÇ
©¡¦ÔÚÎÝËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÁÔÇÝ
ÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÕÖÕÃÕÝËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇËÖÏÑßØ×ÔËÏÓÏÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇØËÚÂÚÕßÍÃÔËÚÇÏÑÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÈÏÈÒÃÕÙËÈÏÈÒÃÕËÔ
ÏÙÞÆËÏÚÕÃÊÏÕÍÏÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕß
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÇÔÂÓËØÎÍÒ×ÙÙÇ
ÖÕßÒßÙÙ¦ËÏÔÇßÌÇØÖ¦ÐËÏÚÇÖÏÕ
ËÑÑËÔÚØÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÖÇØÇÔÕáÑ¦ËÑÚÕÖÒ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ
ÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÎÔÖÒÕÑÂÙËÖÇÔÊÇÏÓÄÔÏÕÄÖÕßÙßÓÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÏÚÇ
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÕÏËÔÊÄÚËØËÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝÑËÃÔÕÖÕßÑßØÏÇØÞËÃËÃÔÇÏÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÛÎØÏ×ÊÎÝÖÕÒÆÓÕÞÛÎÙÆÔÛËÙÎÇÖÕÑÆÎÓÇÚÎÝ
ÖßØËÚ×ÊÕßÝÍØÇÌÂÝÖÕßÖÇÙÞÃàËÏ
ÔÇÇÔÚÏÖÇÒÁÉËÏÁÔÇÔÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÕ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄËÔËÃÔÇÏÑÇÑÄÚÕÈÏÈÒÃÕÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÒ¦ÈÏÈÒÃÇÓÇàÃ
ÖÕßÓÁÔÕßÔÜÙÚÄÙÕÎÓÏÚËÒÂ

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

/ÈØtåÙÉÜ×ÖØÑ¨ÑÐÑÇÌ×u
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

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

tÛË~iu³ÈÒ×~ÑV³¨É{Ø×¨ÓØV
ÐËÑÉ~ÒÚÉÙÉ~ÑÉ³ËÑ³iØÇÊØÐÈ
ØÑÑo³iØ

ÓTÇiÜÓÉ{ÜÜÒ~{Ø³iÖÜÜiii¨VÙÉÉËTÑ~É×³ÉË³Ó
ØÚÑÊÚÉÜÑÑÉËÐÑ{ÓÑØÑÌÑÈ³ÖØÛ{ÑÜÓo³0Ð.ÌoÉ¨VØ×Ì¨³{ÐÊØ³ÑÑ{Ù{~Ò~ÑÜ~ÑË¨{Ñ~Ñ{
ÉÌV³{ÒÜÜÑ{Ù{~ÌÉ{ÇÉËÐÓÑÐÑØ

Δεύτερο βιβλίο. Συναισθήματα, δυσκολίες, υποψηφιότητα για ευρωπαϊκό βραβείο, αγωνία μετά το βάπτισμα του πυρός.

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

Οπως ÙÉËTÈ³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑVÑ³ÌØÙÉÙ~{ÐÑ³ÉËÙÉ{ØV³tÉÂ{~Ì¨{Ñ¨ÒuÚÑ×³ÒÉ{³³Ó¨ÐÑÐÉÙÖÊ
³¨É{ØÑ~ÌÐi³ÌÐÈØ~Ñ{ÙÖ {³ÐÓØi³¨Ë³iVÐÑÚÑËVÉËÑ{³³Èo¨Ñ×ÉË ËÚÉj

ÂÖÈKÓÜÑØ~Ñ{{³¨{~ÊØÑ×ÊoiiØVÈÑÑÙÉ{~ÖÉ{³i³Ê¨{Âi³iØ
oÉ¨ÐÑ{~ÊØÉÜË³³Ë³ÜÉ¨~Ñ{³{Ø
~ÒÚÉ³ÉØÈÑ{ÓÉ{Ø³i~{ËÑ
³iØÑÇ{³{~ÊØÉ¨ÐÑËÑØ

0.{~ÉÜ{ÑÌ~Ñ{³ÑÇÑ³ÇÒ~io{Ñ
ÑÇ³ÑÓÈÐÉÓÑÙÉËÑ¤³
:ÈÜÌ~Ñ³¨0ÓÐ{oÈÉÍVo{ÑÑ
ÐÈÙ{ioiÚÉË{³¨ËÉØÈoÉÐËÇÈ
ÙÉ~ÒÙÉØK{KÜËÑ0 ÐÉ{¨Ë~V³
ÑÐÖV³Óo{ÑÐ{V³i.{ÐÌ³É
KÈÒ¨~Ñ{³ ³ÈÒ¨³~ÑÜÉÒ K¨ÑÙ{ÒÚÑÓ~ÜÉ{ÉÉÓÑ
³¨ÑÓÇ{ÐÉ³ÌTÑ~Ñ{ÑÓÑ³ËÐÈ
³'{Ì³¨ ³³o{Ó×~{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Û{ÒKÑÑ¨Ì×Ñ³Ñ³it ÐÉ¨Ê{Ñ
Ù{Ò³ÑÂiu³ÈÈÍo{Ò¨ ËÑ{~Ò³{ÐÉ³Ñ-

$³Ñ~È~Ü×Ì¨iÉitÉÈ~Ê~È¨³ËÑuVÙÉÊÂÉ¨ÑÑ~¨{KØÖÑ³ÖÑVTÉÙÌ³¨ÉÌÐÈÌ³Ñ~Ò{Ø
ÐÈÐ{ÜÖÉo{¤ÑÈ³ÌÉ³itÈÑË~Ñ³È¨{Ö³¨ÓÈuÊÐÈ{
Ó³{ÐØ0K{KÜËK¨ÓÚi~ÉVÜËoÈØ
ÐÌÐÊÉØÐÉ³Ò³iÓ~ÙÊ³ÈV
ÈÊ×{o{Ñ³ÉÈ¨ÑÍ~ÌK¨ÑKÉË
~Ñ{ÑÈ³ÌVÑÐi³{ÒÜÜVÉËÑ{Ð{ÑÉ{K¨ÒKÉÈi
Πώς συνδυάζονται η φυσική και η
συγγραφή. Η «Γυναίκα του πρωινού τρένου» από πόσο παλιά στον
χρόνο έρχεται;

ÐËÇØi×È{~Ê~Ñ{iÜo³ÉTËÑÓTÈÑ~{ÊKÒi³iÑÒo~iÑÙ{Ñ³ÈÚÖ{³ÓØÉ¨³ÊÉ{Ø.³i×È{~Êo{Ñ³~ÌÐ
ÈÐÑØÉ¨{KÒÜÜÉ{V³iÜo³ÉTËÑ
o{Ñ³~ÌÐÉ³ÌØÐÑØ oÈÑË~Ñ
³È¨{Ö³¨ÓÈÉËÑ{Ð{Ñ³ÚÓ³iio{Ñ³ÑÐÒ¨³iÐÑ³iØÑ¨ÒÙiØ³i×Ú¨Ò³ÈT¨ÌÈV~Ñ{
ÑÈ³Ì³ÑÐÒ¨³iÐÑ×¨ØÉËÑ{
¨Ñ³¨{~Ì
Εχετε Facebook, Twitter κτλ. Εάν
ναι, εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το
γράψιμο και το διάβασμα;

TÛÉÚÓÜÑÑ¨Ño¨Ë
³ÑÚÉ³{~Ò³~{{~Ù{~³ÖV
³ÌÓTÐÉ{É{Ù¨Ñ³{~Ò³
T¨ÌÈÑ³ÑÜÒÉ~ÉËå³{~É{ÐÉ{~ÒVÜÉ{³È¨oÉËÑÑÒTÐÑ³i
Ì{ÑÙiÐ{È¨o{~Ì³i³Ñ³È~ÑÚÉÌØ
Ñ{iÑÙ{Ò~i³¨×ÙÌ³iiÉÌØ
ÑÉoÒÙ{Ñ³ÈÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~Ö o
~ÒÉ{³ÈØÑÚ¨ÈØÜ{oÌ³É¨oi³ÉÈ³{~ÖØ~Ñ{ÉÙ{Ñ×Ó¨³ÉØ
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CENTRE POMPIDOU

ROYAL ACADEMY

ALMA GALLERY

EPA / TONI ALBIR

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / TONI ALBIR

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

Ο 56χρονος¨É³ÑÌØ×³o¨Ò×Ø
+xRv>¦X_>¦ÃXÇÒ¨É{ÙËÜÑ³
Ó¨o³ÈtÝn_©VºÃ¸Æ´uVÈ
Èo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{ÑÒÐÉÑ³ÑÓ¨oÑ
ÈÈÚÓ³È³iÓÑ³ÈÓ~ÚÉi
³iÑ¨~ÉÜi Ó~ÚÉiÉo~Ñ{w
{Ò³i~É³i>k¦_X>²xÐÉ
³Ë³Üt+xRv>¦X_>¦ÃX {Ê³iØ
>_¦>!H©Rº¦>u~Ñ{ÙiÜÉ{³i
{Ù{ÑË³É¨i³ÉT{~ÊÑÜÜÒ~Ñ{³Ñ{Úiw
³{~Ì~ÌÐ³È¨É³ÑÖ×³o¨Òw
×ÈVÈÈÐ{ÜÉËÉÐÐÓØÐÉ³i
{³¨ËÑ³iØÇo¨Ñ×{~ÊØ Ó~ÚÉi
ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ød.É³ÉÐK¨ËÈ

Με τρεις ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈÐÐÉ³Ów
TÉ{×Ó³Ø³iÝ¦²>©_io~ÑÜÉw
¨ËÝ>V³iØÑ¨ËÑØåÜÐÒiVÈ
ÓTÉ{ÑËÚÈÉØ³Ñ0¨Ë~ÑÜÑ~Ñ{³i
åÚÊÑÜÒ~{ Ý>Ñ¨È{Òw
ÇÉ{³iÐÉoÒÜi×ÈÒ¨³iØÑ{ÜÉËÑØ
ÉÌ³i³Ñ¦>_³¨É{ØÇo¨Ò×ÈØV
Ù{Ñ×¨É³{~ÊØo¨Ñ×ÊØVÐÉÙÈÑ³Ì³iw
³ÑÑÈo~{ÊÈ³Ù{ÉÚÓØ~{Ì
(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³Ñ¨ÒÜÑÐÑ³Ñw
³ËÙiV³0Ò{Ö¨ÑÓ¨o³È
³i×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{³ioÉ¨w
ÐÒTÈ Ý¦²>©_Ü~Üi¨É³Ñ{
ÊÐÉ¨Ñ

Στο Μουσείο Πικάσο ³iØÑ¨~Éw
ÜiØViÓÑÓ~ÚÉiÐÑØ~ÑÜÉËÑ
o¨ËÈÐÉ³(ÒÐÜ({~ÒÐÓw
ÑÑÌ³×Ñ~Ì³ÜÜ×w
³o¨Ò×È³×³o¨Ò×iÑ
(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{ÑKÈ³{Ò³È~Ì
ÖÐÑ³ÈÙ{ÒiÐÈÇo¨Ò×ÈV
~ÑÚØ{×³o¨Ñ×ËÉØÐÒØÙioÖ
ÌT{ÐÌ³iÐ¨×Ê³ÈÑÜÜÒ~Ñ{³
Ñ³ÉÜ{ÓV³Ë³{V³ÈØÑÚ¨ÈØ
³È Ó~ÚÉiVÓØ³{Ø¸m.É³ÉÐK¨Ëw
ÈVÑ³ÜÉË³ÈÜ{~Ì³iØÑ~ÜÉ{³{~Ò
ÑÌ³¨{~ÌÑ¨TÉË³ÈËÙ{È
³È~ÑÜÜ{³ÓTi

Η μεγάληo{¨³Ê³iÑ{Ü{~Êå~Ñw
ÙiÐËÑ0ÉT³ÙËÓTÉ{ÂÉ~{w
ÊÉ{ÐÉ³iÐÉoÒÜiÓ~ÚÉiVÉ³Ê{
ÚÉÐÌVÑÉ¨{ÐÓÉ{³~{ÌÓØ³{Ø
¸åÈoÖ³È ËÑ{³ÐÉoÑÜÖ³É¨
~ÒÜÉÐÑÐÉÉ~ÚÓÐÑ³ÑÐ{ÑØÉ³Èw
{Ñ~ÊØÑÉ¨ÐËÑØVÑÌ~ÜÑ{~Ò
Ó¨oÑÓØ³iÑÌÜÈ³i¨³¨ËÑV
~Ñ{ÑÌÐÉoÒÜÑÌÐÑ³ÑÓØ¨w
³ÉÐ×Ñ{ÇÌÐÉÈØÙiÐ{È¨oÖØ
0i×É³{Ê~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÓ~ÚÉi³i
Ñ{Ü{~Êå~ÑÙiÐËÑÉ{ÐÉÜÊÚi~É
®T¨Ø¨É³ÑÌØÇo¨Ò×ØR}
R>XÃ_

Μοναδική ~Ñ{Ñ³ÉË¨ÉÈ³iVi ³Ì¨Ñ
ÒÑ¨Æ¬w¬Ê³Ñ×³o¨Òw
×ØVÇo¨Ò×Ø~Ñ{{Ê³¨{ÑÐÉÐÉw
oÒÜiÉ{Ù¨Ñ³{~Ì³i³Ñ³iÉ³É¨{w
~Ê³ÓTi³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¤´Æ{Ñ
ÐÉoÒÜiÓ~ÚÉi³Ó³¨(Ð{w
³Ö×Ó¨É{³¨~Ê{³iÉw
¨Ë³iÑÈ³ÊØ³iØoÈÑË~ÑØVÈ³
ÉÈ¨Ö~{Ì³iÚÈÐÒ³Ñ{É¨{Ì³É¨
ØÖ³¨×³È({~ÒÑ¨ÒØ
ÑÈ³Ì×³i~Ñ{iÐÑ³{~ÊÙiÐ{È¨oÌ
Ó~ÚÉiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³ÑÈ¨ÉÑÜ{w
³{~Ò³iØ×³Ð³ÒÇ~Ñ{³{Ø×³w
o¨Ñ×ÊÉ{ØÐÌÙÑØ~Ñ{Ù{Ñ×ÊÐ{iØ

Η σιωπή της Camera Obscura

Ελληνες στην Art Basel

Φωτογραφίζοντας τον Πικάσο

Καλοκαίρι στη Βασιλική Ακαδημία

Η περίπτωση Ντόρα Μάαρ

CHRISTIE'S

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0¨ÐÑ³{~Ì(Ñ¨Ë{Vdlwdmd¨{ÑÌ³iÑÑÐÌ¨×Ê³È
ΓΑΛΛΙΑ
Μία έκθεση ËÑÖØ×ÚÎÝÄÉËÜÝØÕÓÇÔÚÏÑÂ®ÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÔÇÓÇÝÖËÏÍÏÇ
ÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÇÏ×ÔÇÚÎÝÖØÕÄÊÕßÑÇÏ
ÚÕßËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÄÖÜÝÂÚÇÔÕ
 ÕÝÇÏ×ÔÇÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÇØÃÙÏÚÕßªÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕÙÚÕ7L[P[7HSHPZÁÜÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏËÖÃÚÎÝ
ÕßÙÃÇÝÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓÎÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÁÜÝÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÖÕßÂÚÇÔÑÇÏÁÔÇËßØÜÖÇáÑÄ
ÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÖÕÒÒÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃ-

ÙËÏÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÕØÕÓÇÔÚÏÑÄ
ÇØÃÙÏÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝÓÕØÌÂÝÚÎÝ
ÖÄÒËÜÝÇÔÑÇÏÚÇÓËÍ¦ÒÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑ¦ÁØÍÇËÃÞÇÔÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÇØÞÃÙËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÜÝÕØ¦ÓÇÚÇ
ÑÇÛ×ÝÚÕÇØÃÙÏËÃÞËÇÔ¦ÍÑÎÓËÍ¦ÒÜÔÁØÍÜÔßÖÕÊÕÓÂÝÔÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÈØËÛÕÆÓËÙÚÕÇØÃÙÏÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ
ÛÇËÃÞÇÓËÊßÙÑÕÒÃÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÛ×ÝÚÕÇØÃÙÏÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓËËÃÔÇÏÚÕÇØÃÙÏ
ÖÕßÖØÕÁÑßÉËÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÇÙÚÎ

ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝqÇÒÒÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÊÎÒÇÊÂÓËÚ¦ÚÕ
ÁÑÛËÙÎÒÕÏÖÄÔÙÚÕÚÏÇÒÇÃÓ¦Ý
ÕÊÎÍËÃÙÚÕÔÖØÕÛ¦ÒÇÓÕÚÎÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖØÕÍËÔÁÙÚËØÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÇØÃÙÏÚÕß
 ÓËÁÓÈÒÎÓÇÚÎÏËÛÔÂÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÞÚÃÙÚÎÑÇÔÚÕÑØÇÔÑÇÏÚÕÚÏÇÒÇÃÑÇÏ
ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙËÓÏÇÈÇÛÆÚËØÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÙÚÏÑ×ÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
 ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÚÎÝËÑØÎÑÚÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßßÒÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇ-

ØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁØÍÇ
àÜÍØÇÌÏÑÂÍÒßÖÚÏÑÂÓÄÊÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏÁÖÏÖÒÇÙËÁÔÇ
ÖÇÔÄØÇÓÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝËÖÕÞÂÝÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÙÑÎÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÝÖËØÃÖÇÚÕÝ
ÙÚÕÇØÃÙÏÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÙÚÕÔ ËØÇÓËÏÑÄÙÚÕÇÒÇÃªÕßÍÏ¦ÒÙÚÎ§ÕÚØ§ÚÇÓÄÖÜÝ
ÚÎÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÃÑÚÜØ©ßÍÑ×
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÃÔÇÏÚÇ
ÞØÄÔÏÇÓÏÇÝÛËÇÓÇÚÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙÚÎÓËÚÇÔÇÖÕÒËÄÔÚËÏÕ

ÇÒÒÃÇÑÇÏÖØÏÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÕ§ÇÖÕÒÁÜÔqÓËÚÕÄØÇÓÇÚÎÝÕÒÏÑÂÝ
ÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆ
ÁÑÛËÙÎÊËÃÞÔËÏÄÉËÏÝÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝ
ÚÎÝÓÖÕÁÓÑÇÏÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÖÄÒÎÝ
ÚÎÝÞÒÏÊÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÚÎÝËßÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝàÜÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝØÕÓÇÔÚÏÑÂÝàÜÂÝ®
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÓÏÑØ¦
ÓÕßÙËÃÇÚÕßÇØÏÙÏÕÆÎÁÑÛËÙÎ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÁÔÇÛËÒÑÚÏÑÄÖÇÔÄØÇÓÇ
ÖÕßÊÃÔËÏÚØÕÌÂÍÏÇÙÑÁÉÎ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ενα σύντομο μπλουζ για τη Λουντμίλα απ’ το Τσερνόμπιλ
Τον Απρίλιο ÚÕß ÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÂÚÇÔÊËÑÇÁÐÏÞØÄÔÜÔÖÁÙÚØËÌË
ÁÔÇÓËÙÎÓÁØÏÙÖÃÚÏÄÚÇÔ¦ØÞÏÙË
ÔÇÈØÁÞËÏÓÇÓ¦ÚÕßÚÕÔÖËØÃÓËÔËÙÚÎÈËØ¦ÔÚÇ¬ÕßÌ×ÔÇÐË!ÒÇ
ÍØÂÍÕØÇÙÖÃÚÏÈØÕÞÂËÃÔÇÏÚÕÐÏÑÂËÓ¦ÚÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇÇÖ»ÚÕ
¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ßÚÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÖÕßÕÑÆØÏÕÝÑØÏ¦ÑÕßÍËÚÎ
ÒÁÐÎÚÕÐÏÑÂ®©ÖÜÝÑÇÏÚÎÒÁÐÎ
¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®
¡ÁØËÝÂÂÚÇÔËÈÊÕÓ¦ÊËÝ"ÇØÍÄÚËØÇÎÒÁÐÎ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÂÚÇÔ
ÙÚÇÞËÃÒÎÄÒÜÔ©ÑÆØÏÕÝÑØÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÓËÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß
ÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎØËÖÕØÚ¦àÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔËÑÑÁÔÜÙÎÚÜÔÕßÑØÇÔÏÑ×Ô
ÞÜØÏ×ÔÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÊÏÇÒßÓÁÔÕÖßØÎÔÏÑÄÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÖØÕÚÕÆÇÌÂÙÕßÔÚÇÞÜØÏ¦ÚÕßÝÚÎØÕÆÙÇÔÁÔÇÒËÖÚÄÙÏÍÂÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÃÊÏÕÚÕßÝÚÕÙÖÃÚÏ!ÂÚÇÔÁÔÇÝÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÁÔÇÚÇÖËÏÔÄÇÃÚÎÓÇÍÏÇÙßÍÞ×ØËÙÎ

Κάτι αόρατο σκοτώθηκε
από κάτι εξίσου
αόρατο στη μαρτυρική
Ουκρανία.
ÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÕ
ÑÆØÏÕÝÑØÏÁÖËÙËÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓËÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝÇÖÄÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÖÕßËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
ËØÃÖÒÕßÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÈËÚÒ¦ÔÇÒËÐÃËÈÏÚÝÊËÔËÃÞËÖ¦ØËÏÇÑÄÓÎ
§ÕÓÖÁÒÚÕÖÂØËÚÕÚÎÞØÕÔÏ¦
ÖÕßÚÕÈÏÈÒÃÕÐÇÔÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÇÖÄÚÕÔÇÚ¦ÑÎ
¬ÄÚËÚÕÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÁÖËÙËÖ¦ÔÜÙÚÎÒËÖÚÕÓËØÂ
ÖËØÏÍØÇÌÂÇßÚÕÆÖÕßÌËßÍÇÒÁÇ
ËÃÞËÊËÏÓÏÑØÄÝÙÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝ!ÚÕß
ÙÏÜÖÎÒÕÆÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÕÆÚÜÔ©ß-

Η Τζέσι Μπάκλεϊ ³¨ÌÜ³iØÈ³ÐËÜÑo~Ñ³Ó~VÑÌ³i³iÜÉ³{~Ê
ÐË{É{¨Òt0É¨ÌÐ{Üu³iØÜÑ³×Ì¨ÐÑØ $

ÑØÇÔ×ÔÖØÕÝÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ËØÃÓËÔËÔÇÚÕÐÇÔÇÊËÃÙÚÎÙËÏØ¦ÚÕß©ÈÇÙÏÙÓÁÔÎËÔÓÁØËÏ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÙËÏØ¦ÚÕÖÇØÁÒËÏÉËÃÞËÄÓÜÝÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕßÔÚÓÃÒÇÍÑÔÇÚÁÔÑÕ
ÙßàÆÍÕßÚÕßÖßØÕÙÈÁÙÚÎÇÙÃÒÏ
ÍÑÔÇÚÁÔÑÕ©ÇÙÃÒÏÁÒÏÜÙËÙÚÎÔ
ÑßØÏÕÒËÐÃÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÚÕßÐÏÓÎÔ×ÔÁÍÑßÕÝÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÔ¦ÔÚËÐËÔÇÓÎÔÚÕÔÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏ
ÖÇØ¦ÚÎØÎÚÂÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÍÏÇÚØ×Ô¬ØËÏÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÍÁÔÔÎÙËÁÔÇ
ÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÚÕÕÖÕÃÕÖÁÛÇÔËÓÁÙÇÙË
×ØËÝ!ÚÕÁÓÈØßÕËÃÞËÇÖÕØØÕÌÂÙËÏ
ÄÒÎÚÎÌÕÔÏÑÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÙ×àÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÓÎÚÁØÇ
§ÇÙÇÝÓÏÒÂÙÜÍÏÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎ
ÂÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ"ËÔÐÁØÜÓÂÖÜÝÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕ"®ÇØÞÃàËÏÚÎ
ÓÇØÚßØÃÇÚÎÝÎÕßÔÚÓÃÒÇ½Ö¦ÔÚÜÝÇßÚÂÚÎÌØ¦ÙÎÚÂÝÖØÕÚ¦ÙÙËÏÎÓÕÔÚÁØÒËÐÃËÈÏÚÝÜÝÙÎÓËÃÕ
ËÑÑÃÔÎÙÎÝÍÏÇÄÒÕÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ

ÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ!ÑËÃÔÕÚÕÔÑÇÏØÄ
ÂÓÇÙÚÇÔÔÏÄÖÇÔÚØÕÏËØÖÇÚÕÆÙÇÓËÙÚÕÔÊØÄÓÕÞÁØÏÞÁØÏÇÑÄÓÎÑÏ
ÄÚÇÔÖÎÍÇÃÔÇÓËÍÏÇÉ×ÔÏÇ®ÑÚÒ
ÑÚÒÇØÇÑ¦ÚÜ!¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝ
ÔÕÓÃàÜÖÜÝÇÑÕÆÜÚÎÌÜÔÂÚÕßàËÙÚÂàÜÔÚÇÔÂ¬ÃÖÕÚËÊËÓ»ÇÍÍÃàËÏ
ÚÄÙÕÄÙÕÎÌÜÔÂÚÕß¶ÕÆÚËÑÇÔ
ÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÍ×ËÃÓÇÏÇßÚÂÖÕßÚÕÔÑÇÒ×Í×ËÃÓÇÏÇßÚÂ
ÖÕßÚÕßÓÏÒ¦Ü®
ÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÕÁØÜÚÇÝÎÇÍ¦ÖÎÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄÚÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇ
¦ÚÏÍÒßÑÄÇÚÃÛÇÙÕÑÇÏÜÑË¦ÔÏÕ
ÖÁÛÇÔËÇÖÄÚÕÚÕÐÏÑÄÚÕÄÐÏÔÕÚÎ
ÙÑÕßØÏ¦ÙÞ¦ÙÎÙËÚÄÙÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÁÔÜÙÎ
ÚÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÚÎÔÚÇÆÚÏÙÎ ¦ÚÏ
ÇÄØÇÚÕÙÑÕÚ×ÛÎÑËÇÖÄÑ¦ÚÏËÐÃÙÕß
ÇÄØÇÚÕÙÚÎÓÇØÚßØÏÑÂ©ßÑØÇÔÃÇ
¡ÇÄÖÜÝÖ¦ÔÚÇÇßÚÄÖÕßÓÁÔËÏ
ËÃÔÇÏÕÏÏÙÚÕØÃËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÙÜÝÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÔÇËÖÏàËÃÑÇÏ
ÎÇÍ¦ÖÎ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Πλιάτσικο και βιασμοί σε κάθε σφαγή
Ο ιστορικός Μπένι Μόρις μιλάει στην «Κ» για τα 30 χρόνια γενοκτονίας των χριστιανών στην Τουρκία
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Συνολικά, ÓËÚÇÐÆÚÕß  ÑÇÏÚÕß
 ÙÞËÊÄÔËÔ¦ÓÏÙÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ÒÒÎÔËÝËÑÊÏ×ÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎ¡ÏÑØ¦ÙÃÇÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂØ¦ÑÎ
ÞËÊÄÔÄÒÕÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ¥ÙÚÄÙÕÇØÑËÚÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ©ÛÜÓÇÔÕÃÒÒÎÔËÝÖÁÛÇÔÇÔÃÚËÊÏÄÚÏÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔ
ÑÇÚËßÛËÃÇÔÂÂÚÇÔÙÑÕÖÃÓÜÝÛÆÓÇÚÇÖËÃÔÇÝÇÙÛËÔËÏ×ÔÑÇÏÁÑÛËÙÎÝ
ÙËÑÇÑÕßÞÃËÝ®ÍØ¦ÌÕßÔÕÏÙØÇÎÒÏÔÕÃÑÇÛÎÍÎÚÁÝ¡ÖÁÔÏ¡ÄØÏÝÑÇÏ
§ÚØÕØËÁÈÏÙÚÎÔÕÍÑ×ÊÎÓËÒÁÚÎ
ÚÕßÝÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ
ÕÏÕÛÜÓÇÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕ
 ÁÜÝÚÕ ÇÖÕÊÆÛÎÑÇÔÙË
ÓÏÇÑÒÏÓÇÑÜÚÂËÐ¦ÒËÏÉÎÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ×ÔÓËÏÕÔÕÚÂÚÜÔÖÕßàÕÆÙÇÔ
ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÚÕßÝ
¬Õ ÈÏÈÒÃÕ ÖÕß ÙßÔßÖÕÍØ¦ÌÕßÔ;OL[OPY[``LHYNLUVJPKL
;\YRL`»ZKLZ[Y\J[PVUVMP[ZJOYPZ[PHU
TPUVYP[PLZ  ®¬ØÏ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÚÕßØÑÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ×ÔÓËÏÕÔÕÚÂÚÜÔ  ®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß²¦ØÈÇØÔÚÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔ
ÖÕÒÆÞØÕÔÎÁØËßÔ¦ÚÕßÝÍÏÇÚÇÇÃÚÏÇ
ÑÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÐÄÔÚÜÙÎÝÚÜÔ
ÙÙÆØÏÜÔÚÜÔØÓËÔÃÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔ©ÛÜÓÇÔ×ÔÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÇØÞËÃÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÐÁÔÜÔÖØÕÐËÔÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂ
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÁØËßÔÇÂÚÇÔÎ
ËÔÕÑÚÕÔÃÇÚÜÔØÓËÔÃÜÔÛËÒÇ
ÔÇÓ¦ÛÜÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙßÔÁÈÎÓË
ÚÕßÝØÓËÔÃÕßÝÇÔÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊßÚÏÑÕÃÏÙÚÕØÏÑÕÃÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÄÚÏÕÏ©ÛÜÓÇÔÕÃÊÏÁÖØÇÐÇÔÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÒÒ¦ÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÁÞÕßÔÚÕ
ÊÏÑÄÚÕßÝÇÌÂÍÎÓÇÚÙÏÂÛËÒÇÔÇ
ËØËßÔÂÙÜÄÒÕÚÕßÒÏÑÄÑÇÏÔÇÓ¦ÛÜ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕÕÓÄÚÏÓÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÖÕßÊ×Ô¡ÁÙÎÝ
ÔÇÚÕÒÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¡ÖËÔ
ÑÕßØÏÄÔ¡ÖÁÔÏ¡ÄØÏÝ
ÕÒßÍØÇÌÄÚÇÚÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÜÔ§ÁÜÔÙÚÕØÏÑ×Ô®ÚÕßÙØÇÂÒ
ÓËÈÏÈÒÃÇÑÇÏ¦ØÛØÇÙÚÕÔÊÏËÛÔÂ¬ÆÖÕÍÏÇÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎÊÏÁÔËÐÎÓËÚÇÐÆÙØÇÂÒÑÇÏÇÒÇÏÙÚÃÔÎÝÕÞØÕÔÕÝÙÂÓËØÇ¡ÖÁÔÏ¡ÄØÏÝ¦ØÞÏÙËÚÎÔ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÙËÓÏÇÛ¦ÒÇÙÙÇÇØÞËÃÜÔ
ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÕßÙßÔÇÊÁÒÌÕßÚÕß§ÚØÕØËÁÈÏ
ÕÕÖÕÃÕÝËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÕÛÜÓÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÏÙÚÕØÃÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÖÕÒßÙÁÒÏÊÕßÚÄÓÕß
ËÃÔÇÏÖÏÕÈÇÛÏ¦ÑÇÏÖÏÕÖÒÇÚÏ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÇØÓËÔÏÑÂÍËÔÕÑÚÕÔÃÇ®©ÖÜÝ
ÍØ¦ÌÕßÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ

Το βιβλίο t0¨{Ò³ÑT¨Ì{ÑoÉ~³ËÑw ³È¨~{~Ê~Ñ³Ñ³¨×Ê³
T¨{³{Ñ{~ÐÉ{³Ê³dmw
¸mu~È~Ü×Ì¨iÉ¨{ÑÌÐÉ¨{~ÓØÉKÙÐÒÙÉØÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø³È
(ÑÉ{³iÐËÈÒ¨KÑ¨³

Ο ομότιμος ~ÑÚioi³ÊØ.ÈÙ
ÓiØåÑ³ÜÊØÓ{Ì¨{Ø

Αυτό που έγινε
στην περίπτωση
των Ελλήνων
και των Αρμενίων
είναι εθνοκάθαρση
με χαρακτηριστικά
γενοκτονίας σε θρησκευτικές μειονότητες.
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ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÑÕÖÏÓÕÚÂÚÜÔÚÎÔÇÔÇÊßÄÓËÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ

©¡ÖÁØÔÏÑÕÆÔÚËØÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÇÔÛØÜÖÕÑÚÕÔÏ×ÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÖØÏÔÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖÕÒÁÓÕßÏÑÇÔÄÝÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÔËÏÙËÊÆÙÑÕÒËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
àËÏÓËÉËßÊ×ÔßÓÕÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕÙÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ÔÇÊÏÇÍØ¦ÉËÏÚÏÝËÖ×ÊßÔËÝÓÔÂÓËÝ
ÇÖÄÓÃÇÙÑÕÚËÏÔÂÖËØÃÕÊÕÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÚÆÉËÏÝÖÄßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÔËÑØÕÚÕÓËÃÕßÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÕ ÜÝÖØÇÍÓÇÚÕÍÔ×ÓÜÔÙË
ÓËÍ¦ÒÎÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÕß
¡ÕÔ¦ÞÕßÓËÚÎÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎËÔÄÝ
ÚÕÖÏÑÕÆÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÕß¡ÇÐ¡ÁØÚËÔÚÕÔÕÖÕÃÕÍÔ×ØÏàËÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÜÝÊÏÑÎÍÄØÕÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
¬ÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÁÔÙÚÏÑÚÕÑÇÏÕÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÝÚÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ËÌÄÊÏÇÙÚÎÔÁÇÚÕßÊÕßÒËÏ¦ÄÚÇÔ
ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇËØËßÔÂÙËÏÚÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÜÔÇÖÄÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÄÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÖÒÕÃÕß§ÚÄØÏÝ®ÖÕßÁÖÏÇÙË
ÌÜÚÏ¦ÑÇÏÈßÛÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÕÖÒÕÃÕÇÔÂÑËÙËÁÔÇËØÓÇÔÄ
ÚÕÔÃÍÑÌØÏÔÚÃÚàËÒÓËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄËÖÃÙÎÝÖÇØËÒÛÄÔÖÕßËÃÔÇÏ
ËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏ-

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³ÓÙ¨
ËÐ¦ÍÕÔÚÇÝßÖÕÈØÆÞÏËÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÁØËßÔËÝÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÂÙËÏÝ
ÓËÚÕ§ÚÄØÏÝ®ÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÇÌÕÆËÃÞËÑÇÚÇÙÞËÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÈØÇÃÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÚÕßÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß
©ÚÇÔÌÛ¦ÔËÏÙÚÎÔÛÂÔÇÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇÍÏÇ
ÚÕßÝÒÒÎÔËÝÕÑÕÆÔÚËØËÔËØÍËÃ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÔÚËÚÁÑÚÏÈÖÇØ¦ÜÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÍÔ×ÓÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÂÝÇÔÚÏ-

ÓÁÚÜÖÕÝÓËÓÃÇÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÖØÕÝÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÖÕß
ÚÕÔËÔÕÞÒËÃÙÚÎÔÇØÞÂÇÒÒ¦ÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÕËÃÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÆÕÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖËÝËÑÚËÒÁÙËÏÝÓÃÇÚÕßÃÚàËÒ
ÙÚÎÔÒ¦ÑÇÑÇÏÓÃÇÚÕßÊÏÑÎÍÄØÕß
ÇÓÕßÂÒ¢ØÏàÂÙÚÎÒßÌ¦ÊÇÌÁØÕßÔÚÎÙÌØÇÍÃÊÇÚÕßÌßÍÄÊÏÑÕß
ÙÌÇÍÁÇÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÒÕÞÇÍÕÆ
ÚÜÔ::ÒÄÏÝ¡ÖØÕÆÔËØËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕßÓËÚÎÔÓËÚÇÍÜÍÂÚÜÔÈØÇÃÜÔÙÚÇÑØËÓÇÚÄØÏÇÚÕßÕßÙÈÏÚÝ
ÑÇÏÑÇÚÇàÎÚÕÆÓËÔÕßÙËÊÏ¦ÌÕØËÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÍÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇ
ÖÕÒÁÓÕß©ÑÕÆÔÚËØÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÕÔËÖÏÛËÜØÎÚÂ
ËÈÁÔÚÎÙÚÎÔËÐÏÞÔÃÇÙÎÚÜÔÊÕÒÕÌÕÔÏ×ÔÜÝÁÔÇËÃÊÕÝËÐÏÒÁÜÙÎÝ
ÍÏÇÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÜÝ
ÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÂÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÖÁØÇÔÚÎÝËÖÃÙÎÓÎÝÖÕß
ÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÎÒÒ¦ÊÇ®ÚÏÝÁØËßÔËÝ
ÚÕßÚÕÔÈÕÎÛÕÆÔÕ¦ÚÕÒÓÕÝÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÓÏÇÄÓÕØÌÎ
ÇØÏÙÚËØÂÊÏÑÎÍÄØÕÝÙÚÇÛÁÒÍÎÚØÇ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÊËÃÞÔËÏÇÖØÄÛßÓÕÝÔÇ
ËÔÊ×ÙËÏ ÇÛ×ÝÕÏÊÇÃÓÕÔËÝÑÇÏÚÇ
ÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖËØÏÖÒÁ-

ÑÕÔÚÇÏÑÇÏÎÇÍÜÔÃÇÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏ
¡ÂÖÜÝÚÕ§ÚÄØÏÝ®ËÃÞËÓÏÙÛÜÛËÃÇÖÄÚÕÔ¡ÇÐ¡ÁØÚËÔÖÕßËÃÞË
ÁÒÛËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄËÔÄÝÔÇßÇÍÃÕßÓËÚÕÔÑÒËÓÓÁÔÕ
ÞØßÙÄÚÜÔÈØÇÃÜÔÓÃÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕßËÃÞËÕØÍÇÔ×ÙËÏÓßÙÚÏÑ¦Õ
ÃÊÏÕÝÄÚÇÔßÖÎØËÚÕÆÙËÜÝÒÕÞÇÍÄÝ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ"¡ÂÖÜÝÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÇß¦ÍÏÕÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕ
¡ÖØÕÆÔËØÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÇàÎÚÕÆÙË
ÇÖÄÑÇÏØÄÕËÈÁÔÚÎÝÍÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÜÔÈØÇÃÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÎ
¡ÕÙ¦ÔÚÍÏÇÔÇÊÏÑÇÙÚËÃÙÚÕÙØÇÂÒ"¡ÂÖÜÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕß
ËÈØÇáÑÕÆÞØßÙÕÆËÃÞËÓËÚÇÌËØÛËÃÚÕ
 ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÕÔÇß¦ÍÏÕ
ÂÚÇÔÁÔÇÖØÕÑ¦ÒßÓÓÇÍÏÇÔÇÖËÏÙÛËÃ
ÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÄÚÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÊÏÁÛËÚËÑÇÔÁÔÇÞØßÙÄÍÏÇÔÇÚÕÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ"ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚËÃÚÕÔÑÕÆÔÚËØÍÏÇÔÇÚÕÔ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÇÖÄÚÕÔ¡ÖØÕÆÔËØÕ
ÑßÔÏÑÄÝ¡ÁØÚËÔÚÕßÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕßÛÎÙÇßØÕÆ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÝÇØÔËÃÚÇÏÍÏÇÚÃÇßÚÄÝÕ
ÞØßÙÄÝËÃÔÇÏÈÇÓÓÁÔÕÝÓËÚÕÇÃÓÇ
ÚÜÔÈØÇÃÜÔ®ÔÚ»ÇßÚÕÆÚÕÔÖÇ-

ØÇÊÃÊËÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ÍÏÇÔÇÊÏÑÇÙÚËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÓÏÇ
ÖØ¦ÐÎÇÖÄÊÕÙÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÍÏÇÚÇ
ËÍÑÒÂÓÇÚÇÚÜÔÔÇàÃÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÇÓÌÃÈÕÒÕÄÚÏÕ¡ÁØÚËÔÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚËÃÛÇËÑÚÃÙËÏÚÎÔÖÕÏÔÂÚÕßÖÏÄÔÏÓÏÇÝÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÖÕß
ÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÂÚÕß
ÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÁÔÚÇÐÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÙÚÎÔ© ÑÇÏÚÎÞÕØÂÍÎÙÎËÔÄÝÊÇÔËÃÕßÜÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÓÇ
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÇÃÚÎÓÇÍÏÇÖÕÒËÓÏÑÁÝ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ
ÇÛ×ÝÇÔÇÞÜØËÃÍÏÇÚÕ¡ÄÔÇÞÕ
ÕÑÕÆÔÚËØÊËÔÑØÆÈËÏÚÕÔÛÇßÓÇÙÓÄÚÕßÍÏÇÚÕÔÇØÛËÔ×ÔÇÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÚËÒËÏÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÙÚÁÑËÚÇÏËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÖÇØ¦ÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÖÕßßÖÁÙÚÎÇÔ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ
¡ÂÖÜÝÚËÒÏÑ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÊÏÑ¦
ÚÕßËØËÃÖÏÇÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÐËÖØÕÈ¦ÒËÏÁÔÇÝÎÛÏÑÄÝÑÕÆÔÚËØÙÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇÚÎÝÇÒÎÛÏÔÂÝËÐÏÒÁÜÙÎÝ"

* Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος υπηρέτησε
ως προϊστάμενος του Γραφείου
Τύπου και Επικοινωνίας στην ελληνική
πρεσβεία του Λονδίνου.
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Ενας κόσμος
ατέρμονης
ονειροπόλησης
Ξεφυλλίζοντας το κορυφαίο λογοτεχνικό
δείγμα του αισθητισμού

Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Το κίνημα ÚÎÝÇØÇÑÓÂÝ+LJHKLUJL
¦ÔÛÏÙËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÕÔÇÏÙÛÎÚÏÙÓÄ
ÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÚ¦ÚÇÚÁÒÎÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇMPUKLZPuJSL¬ÕÔ¦ÙÚØÕÌÇ®
ÚÕß¦ÒÒÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÕØÃÝ ÇØÒ
©ßÏÙÓ¦ÔÝ ÇÖÕÚËÒËÃÑÕ
ØßÌÇÃÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÊËÃÍÓÇÚÕß¡Ë
ÙÑÕÖÄÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÇÖÄÚÎÔßÖÕÑØÏÙÃÇÑÇÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÕÏÖÇØÇÑÓÏÇÑÕÃÇÏÙÛÎ
ÚÏÙÚÁÝÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ËÑÒËÖÚßÙÓÁÔÜÔÇÏÙÛÂÙËÜÔÖÕßÕÊÎ
ÍËÃÙËÇÚÁØÓÕÔËÝÕÔËÏØÕÖÕÒÂÙËÏÝ
©©ßÏÙÓ¦ÔÝÓÇÛÎÚÂÝÚÕßÓÃÒ
ÕÒ¦ÁØÞËÚÇÏÙËØÂÐÎÓËÚÕÔÔÇÚÕß
ØÇÒÏÙÓÄÖÏÛßÓËÃÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÇØÇÊËÊÕÓÁÔÎÌÄØÓÕßÒÇÚÜÔ
ËÖÚ¦ÛÇÔ¦ÙÏÓÜÔÇÓÇØÚÎÓ¦ÚÜÔ®
Ö¦ÔÜÙÚÇÕÖÕÃÇÈÇÙÏàÄÚÇÔÎÖÒÕÑÂ
ÚÜÔÔÇÚÕßØÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦
ÚÜÔËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÉßÞÂÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇËÓÈÇÛÆÔÕßÔÙË
ÇßÚÂÔØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚËÃ
ÓËÚÎÓÕØÌÂËÔÄÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÓß
ÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
©§ÚËàÙÁÔÚÏÊÏÄØØßÛÓÕÝÂØÜ

ÇÝÚÕßÔ¦ÙÚØÕÌÇ®ßÖÕÌÁØËÏÇÖÄ
ÔËßØ×ÙËÏÝßÖËØËßÇÏÙÛÎÙÃÇÝÖÕßÚÕÔ
ÜÛÕÆÔÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÙÚÕÔ
ÇßÚÕËÍÑÒËÏÙÓÄÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔ
ËÖÇØÞÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇàÂÙËÏÓÇ
ÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÚÆØÈÎÓÏÇÝËÑÑËÔÚØÏ
ÑÂÝàÜÂÝÙÚÕÇØÃÙÏ ÕØËÙÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÕÒÇÆÙËÏÝÚÎÝÙ¦ØÑÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÑÕÙÓÏÑÂÝàÜÂÝÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÓÏÇßÖÕÑËÏÓËÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
×ÙÚËÔÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝ
ÑÇÏÚÇÍÕÆÙÚÇÚÕßÙßÓÈÇÚÂÑÇ
ÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÖÇÆËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ÕÞØÄÔÕÝÓËÚØ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÇÏÙÛÂ
ÙËÏÝÑÇÏÚÎØÁÓÈÎ
ÔÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÕßÇÏÙÛÎÚÏÙÓÕÆ
É¦ÞÔËÏÚÕÇÖÄÙÚÇÍÓÇLZZLUJLÚÎÝ
ÇÃÙÛÎÙÎÝÙÚÇÖ¦ÔÚÇÚÄÚËÕ§ÚËà
ÙÁÔÚÚÎÔËÔÙÇØÑ×ÔËÏËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝ
ÇÖËØÃÌØÇÙÚÎÇÖÁÞÛËÏÇÍÏÇÚÕÇÍË
ÒÇÃÕÇÃÙÛÎÓÇÇÛÏÇÙÓÁÔÇÌÏÒÄÚË
ÞÔÕÝÇÖÕÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÇËÆÑÕÒÇÙÞÄ
ÒÏÇÛÇßÓÇÙÓÕÆÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝÓÕØÌÁÝ
ÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÄÖÜÝÕÑÄÍÏÇÑÇÏ
ÕªÁÓÖØÇÔÚØÕÞÜØ¦ËÏÙËÚËÞÔÕ
ÑØÏÚÏÑÁÝÇÔÇÒÆÙËÏÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝËÐÎÍ×ÔÚÇÝ
ÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÑÇÏÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÚÕÙÑË
ÖÚÏÑÄÚÜÔÖØÕÚÏÓÂÙË×ÔÚÕß©§ÚËà
ÙÁÔÚËÃÔÇÏÓÆÙÚÎÝÚÎÝÇØÜÓÇÚÕÖÕÏ
ÃÇÝÑÇÏÙßÒÒÁÍËÏÇÒÎÛÏÔ¦¦ÔÛÎÖÕß
ÓÕÏ¦àÕßÔÓËÞËÏØÕÖÕÃÎÚÇËØËÛÃàÕ
ÔÚÇÝÚÕÇÙßÔËÃÊÎÚÕÓËÚÏÝÖÏÕÇÖØÄ
ÙÓËÔËÝÕÔËÏØÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝÏÙÚËÆËÏ

ΣΥΛΛΟΓΗ RIJKSMUSEUM, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

J.-K. HUYSMANS
Ανάστροφα
μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη, επίμετρο
Νίκος Μπακουνάκης,
εκδ. Στερέωμα, σελ. 336

Ο ΓάλλοςÈoo¨Ñ×ÓÑØ=¨ËØwÑ¨Ü
$È{ÐÒØÓo¨ÑÉ³tåÒ³¨×Ñu
³ddm

Ενα από τα αλλόκοτα ³É~Ì¨³È{³{Ö³ÈÊ¨Ñ³È$È{ÐÒØÉËÑ{{Ñ¨Ñ{Úi{Ñ~ÓØÉ{~o¨Ñ×ÊÉ{Ø³¨ÐÑ~³{~TÑ¨Ñ~³{~³iØÉ{¨ÒØÐÉ³Ë³Üt1¨i~ÉÈ³{~ËÙ{oÐËu³È$ÜÜÑÙÖ~ÑÜK{{³Ê{ÑÖ{~ÉVÌØi
Ñ¨ÑÒU³ÐÑ¨³Ö¨{³È×{³i³ÊåÜoÓ¨{È³i(Ò³KÑVÌØ³Ñ³ÖÉ{ÑÖ{~É³®dl

Ο Ουισμάνς,
μαθητής του Εμίλ Ζολά,
έρχεται σε ρήξη
με τον νατουραλισμό.
ÄÚÏÚÕÚËÞÔÕÆØÍÎÓÇËÃÔÇÏÚÕÊÏÇÑØÏ
ÚÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÏÊÏÕÌßãÇÝ®©ÑÚ×ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÔ¦ÙÚØÕÌÇ®ÚÕ
Õ©ßÏÙÓ¦ÔÝÇÖÕÙÆØËÚÇÏÙËÓÕ
ÔÇÙÚÂØÏÚØÇÖÏÙÚ×ÔÍÏÇÔÇÙÚØÇÌËÃ
ÙÚÕÔÑÇÛÕÒÏÑÏÙÓÄÓßÙÚÇÍÜÍÏÑÂ
ÏËØÕÚËÒËÙÚÃÇÚÎÝÛËÃÇÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÇÁØÍÇÚÜÔÇÚÃÔÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ÚÕß¡ËÙÇÃÜÔÇÎÍÕÚÛÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕ
ÔÏÑÂÚÜÔÑÇÛËÊØÏÑ×ÔÎÞØÏÙÚÏÇÔÏ
ÑÂÙßÓÈÕÒÏÙÚÏÑÂÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝ

ÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÚÕÔÓßÙÚÏÑÏÙÓÄÚÕß
ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÕÇÏ
ÙÛÎÚÏÑÄÖ¦ÛÕÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÁÔÚÕÔÇÚÕÔ§ÚËàÙÁÔÚ

Περιπέτειες του νου
¡ËÚÕÔ¦ÙÚØÕÌÇ®ÍËÔÔ¦ÚÇÏ
ÁÔÇÝÔÁÕÝÚÆÖÕÝËÐÏÙÚÄØÎÙÎÝÈÏÜ
ÓÇÚÏÑ×ÔÙßÓÈ¦ÔÚÜÔÖÕßËÑÌØ¦àÕ
ÔÚÇÏÜÝÇÔÚÏÒÎÖÚÏÑÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÚÕßÔÕßÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÇÒÒÄÑÕÚÇÔÚËÑÄØÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ
ÚÕß§ÚËàÙÁÔÚËÃÔÇÏÕÏÖÇØÇÏÙÛÎ
ÙÏÇÑÁÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚØÕÓÇÑÚÏ
Ñ×ÔÞÇØÇÑÚÏÑ×ÔÚÎÝÙËÏØ¦ÝÓËÚÃÚÒÕ
ØÎÙÑËßÚÏÑÕÃÊÏÜÍÓÕÃ®ÚÕß©ÒÒÇÔ
ÊÕÆÑÇÒÈÏÔÏÙÚÂÏÇÔÕÆÏÑËÔ ¦ÛË
ÒÕÍÂÝÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÕÖÕßËÖÏÔÄÎÙË
ÕÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÝÚÜÔÛØÎÙÑËÏ×Ô
ÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÙËÒËÖÚÕÒÄÍËÝÇÔÇ

ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÑÕ
ÙÚÕßÓÏ×ÔÎÛ×ÔËÖÃÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ×Ô
ÊÏÜÍÓ×ÔÙÚÎª×ÓÎËÖÃËØ¦ÝÐÁ
ÚÇÙÎÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏËÖÃÇÔÎÒË
×ÔÊÏÜÍÓ×ÔÚÜÔÖØÕÚËÙÚÇÔÚ×ÔÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÎÝÌÇÍÂÝÚÕßÍÃÕßÇØÛÕ
ÒÕÓÇÃÕßÙÚÎÇÒÒÃÇ©§ÚËàÙÁÔÚ
ÑÇÛÎÒ×ÔËÚÇÏÊÏÇÔÕÎÚÏÑ¦ÇÖÄÌØÏ
ÑÇÒÁËÝÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÖÕßÓÆØÏàÇÔ
ÑÇÉÇÒÏÙÓÁÔÎÙ¦ØÑÇÁÙÚÇàÇÔÇÃÓÇ
ÐËÞËÃÒÏàÇÔÇÖÄÕßØÒÏÇÞÚ¦ÚØÄÓÕß®
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇÔËÃÖÜÚÎÝÛÒÃÉÎÝ
Õ§ÚËàÙÁÔÚÇÖÕàÎÚ¦ÔÇÈÍËÏÇÖÄ
ÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕßÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÎÙÏÜ
ÖÂÔÇÇÔÚÏÑØÃÙËÏÇÔÛØ×ÖÏÔÇÖØÄ
ÙÜÖÇÖÁØÇÔÇÖÄÚÕßÝßÖÎØÁÚËÝÓË
ÚÏÝÓÕÔÕÒËÑÚÏÑÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÝ
ËÓÓÕÔÂÚÕßÓËÚÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇ
ÚÕß§ÚÃÑËÔÝÚÕÔÜÛËÃÙËÕØ¦ÓÇÚÇ
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂàÜÂÖÕßÖÇ

ØËÏÙÌØÁÕßÔÜÝÏÊÁËÝÇÖÚÂÝÖØÇÍÓÇ
ÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÁÝÑØÇÏ
Ö¦ÒËÝÚÕßÓßÇÒÕÆ®ÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔÍÍÒÃÇË
ÓÏÇÚÇÈÁØÔÇÓËËÍÍÒÁàÏÑÎÑÕßàÃÔÇ
ÍËÓ¦ÚÎÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÙËÇÔÇÓÕÔÂÔÇ
ÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÚÎ¡¦ÍÞÎÛÇÌÇÔÚÇ
ÙÏÜÛËÃÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄÚÕÔÇÍÍÒÏ
ÑÄÚØÄÖÕàÜÂÝÖÕßÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÚËÒÏÑ¦ÚÎÔÃÊÏÇÓÁØÇÚÎÝÇÔÇÞ×ØÎ
ÙÂÝÚÕßÙÚÎÔËÙÚÃÇÚÕßÑÇÚ¦ÑÕÖÕÝ
ÙÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÙÚÎÔÉßÞÂÙÇÔÔÇ
ËÃÞËÒËÃÉËÏÓÁØËÝ
ßÉÎÒÂÚÁÞÔÎÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÊÏÇÙÚØÁÌËÏÚÎÌßÙÏÑÂ
ÙÞÁÙÎÚÕß§ÚËàÙÁÔÚÓËÚÕÖËØÏ
È¦ÒÒÕÔÚÕß©ÍÏÇÚØÄÝÚÕßÚÕÔÖØÕ
ËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÎÇÙÛÁÔËÏ¦ÚÕßÞØÂ
àËÏ¦ÓËÙÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏ
ÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ©ÖÜÝÓÇØÚßØ¦Õ©ßÏ
ÙÓ¦ÔÝÄÚÇÔÖØÜÚÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
Ô¦ÙÚØÕÌÇ®ÕÏÑØÏÚÏÑÕÃÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÚÕßÙÆÙÚÎÙÇÔÊÏÇÓÕÔÂÙËÏÇÓÇÚÏÑÄ
ÙÜÌØÕÔÏÙÚÂØÏÕÇÌÕÆÖØ×ÚÇÑÇÚÎ
ÍÕØÂÛÎÑËÜÝÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÂÝÓÏ
Ù¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÑÇÏÕ§ÚËàÙÁÔÚÜÝ
ÓÇÔÏÇÑÄÝÑÇÏÙßÓÖÒËÍÓÇÚÏÑÄÝ®©
ÙÚÄÞÕÝÚÕßÔ¦ÙÚØÕÌÇ®ËÃÞËËÖÏ
ÚËßÞÛËÃ!ÓËÚÕßÙÃÜÙËÚÕÔØÏàÕÙÖÇÙÚÏ
ÑÄÖËÙÏÓÏÙÓÄÚÕßÇÚÄÓÕßÙËßÖÇØ
ÐÏÇÑÂÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖÔËßÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÇÔÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÚÎÔ
ËÖÁÒÇÙÎÓÏÇÝÈ¦ÔÇßÙÎÝÇÔÇÃÙÛÎ
ÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
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Στα βήματα
του μεγάλου
Νουρέγιεφ
Ο Ρέιφ Φάινς σκηνοθετεί τη βιογραφία
του κορυφαίου χορευτή όλων των εποχών
Νουρέγιεφ:
Το λευκό κοράκι ##½
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2018)
Σκηνοθεσία: ,Ó{×'Ò{Ø
Ερμηνείες: $ÜÉo~KÓ~V

,Ó{×'Ò{ØVå³ÓÜ ÂÑ¨TÌÈÜØ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο γνωστός ØËÚÇÔÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝªÁÏÌ
¢¦ÏÔÝÖËØÔ¦ËÏÐÇÔ¦ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔ
Ñ¦ÓËØÇÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÍÏÇÔÇÈÏÕÍØÇÌÂÙËÏÁÔÇÛØÆÒÕ©ªÕÆÔÚÕÒÌ
§ÕßØÁÍÏËÌÛËÜØËÃÚÇÏÕÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÞÕØËßÚÂÝÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×ÔÓËÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÔÇÁÞËÏÓËÃÔËÏÖÇØÕÏÓÏ×ÊËÝÑÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÖÁØÇÔÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÖÕßÊÄÐÇÙËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔ
ÞÕØÄÜÙÚÄÙÕÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß§ÕßØÁÍÏËÌÁÞËÏÓÁÙÇÚÎÝÑÇÏÚÎÓËÍ¦ÒÎÑÄÔÚØÇÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÆÙÎÝÎ
ÕÖÕÃÇÚØÕÌÕÊÄÚÎÙËËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝ
ÚÕÔ¤ßÞØÄÄÒËÓÕ
©§ÚÁÏÈÏÔÚ²ÁÇØ©Ï×ØËÝ®
ÌØÇÍÏÙÓÁÔÇÞËÃÒÎ®ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÑÇÒÆÖÚËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎàÜÂÚÕßÞÕØËßÚÂÇÒÒ¦ËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÑßØÃÜÝ
ÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÇÖÄÌÇÙÂÝÚÕßÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎ
ÍÏÇÚÎÆÙÎ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÁÔÇ
ÖÒÂÛÕÝÇÖÄÌÒÇÝÓÖÇÑÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÄÙÇÙßÔÁÈÎÙÇÔÍÏÇÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÓË×ÝËÑËÃÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÑÏÔÕÆÓËÔÕÚØÁÔÕ
ÓÁÞØÏÚÎÙÑÒÎØÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÈÒÁÖÕßÓË
ÁÔÇÙÖ¦ÔÏÕÚÇÒÁÔÚÕÔÇÍËÔÔÏÁÚÇÏ
ÑÇÏÔÇÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÇÏ¬ÕÖØ×ÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏËÑÚÄÝªÜÙÃÇÝÍÏÇÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÚÕÇØÃÙÏ
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÇÔÑÇÚÇÒÆÚÎÝ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

×ÙÚËÚÕÓÕÔÃÓÜÝÇÔÂÙßÞÕÖÔËÆÓÇÚÕßÔÇàÎÚÂÙËÏÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
©ÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕÝ©ßÑØÇÔÄÝÞÕØËßÚÂÝ©ÒËÍÑÈÁÔÑÕÑ¦ÔËÏ
ÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕ
ËÔÙÇØÑ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÒÇÓÖËØÂÇÒÒ¦
ÑÇÏÊÆÙÚØÕÖÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
§ÕßØÁÍÏËÌÆØÜÚÕßÁÞËÏÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔ¢¦ÏÔÝÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÔÚÁÒÐÇØÞÄÖÕßÒÕÝ
ÎÕÖÕÃÇßÖÕÊÆËÚÇÏÓÏÇÊßÚÏÑÂÑÕÖÁÒÇÖÕßÕªÕÆÔÚÕÒÌÍÔÜØÃàËÏÙÚÕ
ÇØÃÙÏËÔÏÑ×ÝÎÒÕÍÏÑÂÚÕßÌÏÒÓ
ËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÁÔÇÔ§ÕßØÁÍÏËÌÁÚÕÏÓÕÍÏÇÚÎÌßÍÂÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÈÒÁÖÕßÓËÁÔÇÔÔËÇØÄÖÕß
ÔÏ×ÛËÏÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔÕÝÚÄÙÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦¶ÇÔÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞËÏÙËÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕßÝÛÏ¦ÙÕßÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¶ÄÙÕÑÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑ¦
ÓËÚÎÔÕÓÕÌßÒÕÌÏÒÏÑÂÚÕßÌÆÙÎ
ÔÇËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÑÇÏÃÙÜÝÔÇÚÕÔ
ÌÁØÔËÏËÖÃÙÎÝÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎ

Ο πρωτοεμφανιζόμενος $È~¨ÑÌØT¨ÉÈ³ÊØ$ÜÉo~KÓ~ÙÉÂ{ÒÉÑ¨~É{³iÜÑÐÉ¨ÊÑÜÜÒ~Ñ{ÙÖ³¨i¨{~Ì³i³Ñ³È È¨Óo{É×

HOME CINEMA

Μια μηχανή «κατασκευάζει» τον άνθρωπο
Είμαι η Μητέρα ###

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2019)
Σκηνοθεσία: ~¨Ñ³.Ñ³Ì¨É
Ερμηνείες: ËÜÑ¨{.ÈÒ~V

Η σωστή... γλώσσα

ÜÒ¨Ñ,Öo~Ñ¨³V,ÌÈÇÉ¨

¬ÕÑÇÒÄËÃÔÇÏÖÜÝÄÒÇÚÇÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÙÜÙÚÂÍÒ×ÙÙÇ!ÕÏª×ÙÕÏÓÏÒÕÆÔ
ØÜÙÏÑ¦ÕÏ¦ÒÒÕÏÍÇÒÒÏÑ¦ÑÕÑ
ÕØËÇÒÏÙÓÄÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÊËÊÕÓÁÔÕÝÙËÚÁÚÕÏËÝÈÏÕÍØÇÌÃËÝÒËÏÚÕßØÍËÃÙÃÍÕßØÇËßËØÍËÚÏÑ¦ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÙÞËÊÄÔÖÕÚÁ
ÊËÔÌÚ¦ÔÕßÓËÙËÙÎÓËÃÕÈØÇÙÓÕÆ®¡ÖÕØËÃÎÚÇÏÔÃÇÔÇÕÊÎÍËÃÚÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÙËÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÑÕØÆÌÜÙÎÖØÕÝÚÕÌÏÔ¦ÒËÜÙÚÄÙÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÁÞÕßÔÕÏÙÑÎÔÁÝÄÖÕßÕÞÕØËßÚÂÝÖËØÔ¦ËÏ×ØËÝ
ÕÒÄÑÒÎØËÝÙÚÕÕÆÈØÕÂÙÚÕØÓÏÚ¦àÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÎÈÇÛÏ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÕß

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

Η Κόρη, ÜÒ¨Ñ,Öo~Ñ¨³VÉ
~iÊÑÌ³iÓÑ³Ñ{ËÑ³È
_²kxÁt ËÐÑ{ii³Ó¨Ñu

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Το σκηνικό ÚÕÁÞÕßÓËÊËÏÙÚÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÇÖÄÚÕÔ
ÐÕÒÕÛØËßÚÂ®ÓÁÞØÏÚÕ4H[YP_®
ÑÇÏÚÕ9VIV[®!ÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÖØÕÄÊÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÚËÞÔÎÚ¦ÔÕÂÓÕÔËÝÓÎÞÇÔÁÝßÉÎÒÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÕÃÊÏÕÝÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÎÔÁÇÚÇÏÔÃÇÚÕß5L[MSP_
ËÃÔÇÏÖÜÝËÊ×ÚÕØÕÓÖÄÚÖÇÃØÔËÏÇØÞÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕÔÇÖÄÒßÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕØÄÒÕËÑËÃÔÕÔÚÎÝÓÎÚÁØÇÝ
¦ÖÕßÙÚÕàÕÌËØÄÓÁÒÒÕÔÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÁÞËÏËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃËÔÚËÒ×Ý
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Η «Ορέστεια» σε τρεις αναγνώσεις
Μιλούν στην «Κ» οι σκηνοθέτιδες που θα ανεβάσουν στην Επίδαυρο την εμβληματική τριλογία του Αισχύλου
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ
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ÕßÒÍÇØ¦ÑÎÚÎÃÒÒß¡ËÒËÓÁÑÇÏ
ÚÎËÜØÍÃÇ¡ÇßØÇÍ¦ÔÎÕÏÕÖÕÃËÝ
ÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕ
ÇØÍÕÒÏÑÄÛÁÇÚØÕ¡ÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÙË
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß ²¡ÆØÎÓËÚØËÏÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÔÇÊÃÔÕßÔÚÎÙÑßÚ¦ÒÎ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÇØ¦ÔÚÇÁÔÇÝÎÛÕÖÕÏÕÃÖÇÃØÔÕßÔÓÁØÕÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÎÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝ
ÚÁÙÙËØÏÝ×ØËÝËÔ×ÕÏÓËÚÇÈ¦ÙËÏÝ
ÚÜÔÁØÍÜÔÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÁÝÓÁØÕÝ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÝÊÕÆÓËÚÏÒÁÔËÕÏ
ÚØËÏÝÚÕßÝÙÚÎÔ ®!

©ÍÇÓÁÓÔÜÔ®ÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÚÕ
ÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÙÚÏÝÚÕÈØ¦ÊßÑÇÏÁÞËÏÔÇÙßÔÇÍÜÔÏÙÛËÃÚÕ
ÙÕÆØÕßÖÕÚÎÝÖÏÊÇÆØÕßÒÁËÏÎ×
ÕßÒÍÇØ¦ÑÎÖÕßÖÂØËÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÎÝÄÚÇÔÎÁÍÑßÕÝÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÑÄØÎÚÎÝÙÚÕÇØÍÕÒÏÑÄÛÁÇÚØÕÚÕÔ
ØÕÓÎÛÁÇËÙÓ×ÚÎ®ÑËÃÁÖËÙË
ÜÝÏÊÁÇÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÕÆÝ
ÇÌÂÍÎÙÂÚÎÝÍÏÇÚÇÖ¦ÛÎÚÕß
ÕÃÑÕßÚÜÔÚØËÏÊ×ÔÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎ
ÛßÙÃÇÚÎÝÌÏÍÁÔËÏÇÝßÚÂÕØÃàËÏ
ÚÕÁØÍÕÉßÞÏÑ¦ÊØÇÙÚÏÑ¦ÖÕÏÎÚÏÑ¦ÞÕßÓËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦ÍÇÓÁÓÔÕÔÇÑÇÏÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßÇÖÄÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß ÒßÚÇÏÓÔÂÙÚØÇÎÕÖÕÃÇÖËØÃÓËÔËÞØÄÔÏÇ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÖØ¦ÐËÏÚÕÁÍÑÒÎÓÇÏÇ
ÓÁÔÇÎ ÒßÚÇÏÓÔÂÙÚØÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÆÚË¦ÔÚØÇÝÕÆÚËÍßÔÇÃÑÇÇÒÒ¦ÁÔÇ
ÖÒ¦ÙÓÇÖÕß¦ÌÎÙËÚÎÓÂÚØÇÚÕß
ÙÚÎÔßÒÃÊÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÚÎÝÖÂØÇÔÚÎÔÌÏÍÁÔËÏÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÎÃÊÏÇ±ÏÕÛËÚËÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕß
ÑßØÃÇØÞÕßÌÆÒÕßÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ
ÙËÓÏÇÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂÙßÔÛÂÑÎÑÇÏÓË
ËÓÓÕÔÂÖËØÏÓÁÔËÏÔÇËÑÊÏÑÎÛËÃÚÎ
ÛßÙÃÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÎÝÓËÚ¦ÒÒÇÐÂÚÎÝËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏ
ÚÎÊØ¦ÙÎ¬ÕÈÇÙÏÑÄÊÃÖÕÒÕÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝËÃÔÇÏÎÙÆÍÑØÕßÙÂÚÎÝ
ÓËÚÕÔÞÕØÄ©ÙÕÍÏÇÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÎÝÓÎÚØÏÇØÞÃÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ
ÒßÚÇÏÓÔÂÙÚØÇÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÞÔ¦
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏËÓËÃÝËÖÏÓËÃÔÇÓËÙÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔßÖÂØÞËÑÇÓÃÇÇÖÄÊËÏÐÎÍÏ»ÇßÚÄÏÇËÓ¦ÝËÃÔÇÏÓÏÇ

PATROKLOS SKAFIDAS

Ιώ Βουλγαράκη

Οι ταλαντούχες ~iÚÓ³{ÙÉØÑÌÑ¨{³É¨ÒËÜÜÈÉÜÉÐÓVÉ¨oËÑÑÈ¨ÑoÒi~Ñ{ÈÜoÑ¨Ò~iÙ~{ÐÒÇ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò³Ñ¨oÜ{~ÌÚÓÑ³¨

Οι τραγωδίες «Αγαμέμνων», «Χοηφόροι»,
«Ευμενίδες» θα παρουσιαστούν σε ενιαία παράσταση, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.
ÍßÔÇÃÑÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙË
ÁÔÇÔÇÖÄÒßÚÇÖÇÚØÏÇØÞÏÑÄÑÄÙÓÕ
¡ÁÞØÏÚÕÔÙÚÃÞÕÙÞËÊÄÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁØÍÕßÄÖÕßÒÁËÏ
ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÌØ¦ÙÎ¸ÚÕÔÖÏÕÍÒßÑÄÚÎÝÍÁÔÔÇÝÓÕßÚÕÔÖÄÔÕ¹ÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÊËÔÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÜÝÛÁÓÇ
¬ÕÍÁÔÕÝÑÇÏÎÑÒÎØÕÔÕÓÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÁÔÇÛÁÓÇÙÚÕÔÏÙÞÆÒÕ
¬ÕÖ×ÝÕÏÔËÑØÕÃÓÇÝÙÚÕÏÞËÏ×ÔÕßÔ
¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÁÔÇÔÈÇÙÏÒÏ¦ÙÌÇÍÁÇ®
×ÕßÒÍÇØ¦ÑÎÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
ÁÐÏÞØÄÔÏÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÇÒÒ¦ÇßÚÄ
ÓÖÂÑËÙÚÎàÜÂÚÎÝÇÖÄÖÇÏÊÃÖÕÆÊÇÙËÌÏÒÕÒÕÍÃÇÙÚÕ ßÖÕÑØÏÚÏÑÂÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÇÒÒ¦
ËÍÑÇÃØÜÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÇßÚÂÊËÔÓË
Ñ¦ÔËÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÎ®¬ÄÒÓÎÙËÑÇÏ
ÁÌßÍËÙÚÎ¡ÄÙÞÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕ
ÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇÓÇÛÎÓ¦ÚÜÔØÜÙÏÑÂÝ

ÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÁÒËÏÉËÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÐÏ
ÖÁÙÚØËÉËÇØÏÙÚÕÆÞÕÝÚÕßªÜÙÏÑÕÆÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÇÚØÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ.0;0:ÆÑÕÒÇÊËÔÂÚÇÔ¡ÏÒÕÆÙÇÔÄÒÕÏØÜÙÏÑ¦ÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÔÙÚÎÔÃÊÏÇÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔËÖÏÈØ¦ÊßÔËÍÏÇÔÇÈÕÎÛÎÛËÃÝÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÓÇÛÇÃÔËÏÝÚÎ
¡ÄÙÞÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÄÒÇÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ®¬ÏÁÓÇÛË"¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ!
ÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÏÚÕÂÛÕÝÓËÚÇÕÖÕÃÇ
ÕÔËÏØËÆÕÓÇÏÔÇÊÕßÒËÆÜ®
¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÓÜÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÛÁÇÚØÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÂÓËØÇ"©ÚÏËÃÙÇÏ
ÖÕÒÆÇÖØÕÙÚ¦ÚËßÚÕÝÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÝÑÇÏÔÇÈÏÕÖÕØÏÙÚËÃÝÖØÁÖËÏÊÏÇØÑ×ÝÔÇÖÇØ¦ÍËÏÝÔÇÖÇØ¦ÍËÏÝ¯
ÃÔÇÏÓÏÇÙÚØËÈÒÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÒËÆÕßÓËÓËÇÃÚÎÓÇÚÕÔÞØÄÔÕ®

Λίλλυ Μελεμέ
¡ËÚÏÝ²ÕÎÌÄØÕßÝ®ÎÃÒÒß¡ËÒËÓÁÁÞËÏÖÇØËÒÛÄÔ¬ÕÇÍÇÖ¦ÖÕÒÆ
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÍÏÇÚÃÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÚØÇÍÜÊÃËÝÖÕßÚÎÔËÔÚßÖÜÙÃÇÙÇÔ
ÓÏÑØÂÄÚÇÔÚÎÔËÃÊËÇÖÄÚÕËÙÙÇÒÏÑÄÁÇÚØÕÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ ×ÙÚÇ¬ÙÏ¦ÔÕßÚÇÔÇÖÄËÑËÃÔÇÚÇ
ÔÚØÕÖÇÒ¦ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÈÒËÖÇÔÛÁÇÚØÕÑÇÏÖÇÛÏ¦àÕÔÚÇÔÓËÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇØÍÄÚËØÇÙßÓÓËÚËÃÞËÜÝ

ÎÛÕÖÕÏÄÝÙÚÎÔÇÔÇÈÃÜÙÎËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÇÖÄÚÕËÙÙÇÒÏÑÄÂÓËØÇÓËÚØ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÕ
ÛÁÇÚØÕ¡ËÇßÚ¦ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕ¶ÑÇÏ
ÁÔÇÈ¦ØÕÝËßÛÆÔÎÝ©ÓÜÝÚÎÔÑÇÛÎÙßÞ¦àËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÖØ×ÚÎ
ÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÇØÍÕÒÏÑÄÛÁÇÚØÕ
ÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝÚÎÝ¦ÌÎÙËÁÔÇÌÏÒÏÑÄ
ÇÃÙÛÎÓÇ!§Ï×ÛÇÓËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÓÏÇÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÇÍÑÇÒÏ¦Ý®
©Ï²ÕÎÌÄØÕÏ®ÖÕßÙÑÎÔÕÛËÚËÃÙßÓÖßÑÔ×ÔÕßÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÎÝÚØÏÒÕÍÃÇÝ
ÃÓÇÙÚËÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÌÄÔÕÚÕßÍÇÓÁÓÔÕÔÇÙËÓÏÇÎÒËÑÚØÏÙÓÁÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÔÇÓÕÔÂÝ
©ÖÇÒÏÄÝÑÄÙÓÕÝÄÖÜÝÚÕÔÍÔ×ØÏÙÇÔÕÏÂØÜËÝÁÌÚÇÙËÙËÚÁÒÓÇ
ÑÇÏÖØÁÖËÏÑ¦ÚÏÔÇÙßÓÈËÃßÞÔ¦
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÚÕÔÏÙÞÆÒÕÙÇÔ
Ñ¦ÚÏÖÇÒÏÄÑÇÏÄÞÏÚÄÙÕÑÇÏÔÕÚÄÓÕ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÕßØÏÖÃÊÎÝÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÖÕÒÆÚÕÒÓÎØÄÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝÑÇÏ
ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ®
¬ÕÁØÍÕÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕß©ØÁÙÚÎÖÕßÄÒÕÏÚÕÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÜÝËÑÊÏÑÎÚÂÍÏÇÚÕÔÌÄÔÕÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇÈ¦ÒËÏ
ÁÔÇÚÁÒÕÝÙÚÕÔÌÇÆÒÕÑÆÑÒÕÚÕßÇÃ-

ÓÇÚÕÝÇÑÄÉËÏÚÕÔÕÓÌ¦ÒÏÕÒ×ØÕ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊÏÇÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝÚÕ
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÁÍÑÒÎÓÇÚÎÝÓÎÚÁØÇÝ
ÚÕßÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÛÇÌÁØËÏÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÕÔÏÙÞÆÒÕ
ÓÕßÇØÁÙËÏËÖÃÙÎÝÕÚØÄÖÕÝÖÕß
ËÖÏÚËÃÔËÏÚÕÙÇÙÖÁÔÝ®ÒÒÕÙÎÓËÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÙÚÁÑËÚÇÏËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß©ØÁÙÚÎÖÕßÌËÆÍËÏ
ÑÇÚÇÊÏÜÑÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÏÝØÏÔÆËÝ
ÚËÒËÏ×ÔËÏÓËÁÔÇËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÚËÒËÏ×ÔËÏÙË¦ØÙÎ®
ÍÇÖ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÞÕØÕÆ!ØÛËÕÑÇÏØÄÝÔÇÐËÖÒÆÔËÏÚÕ
ÓÃÇÙÓÇÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÇÏÓ¦ÚÜÔÁÔÇ
ÖÇÏÊÃ®ÔÇÖÇÏÊÃÖÕßÁÞËÏÑÇÛÂÑÕÔ
ÔÇËÑÊÏÑÎÛËÃÍÏÇÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÚÕß¬ÕÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÇØ¦
ÚÇËÓÖÄÊÏÇÑÇÏÇßÚÄÚÕÔÑÇÛÏÙÚ¦
ÙßÔËÏÊÎÚÄÖÕÒÃÚÎËÔÄÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÑÄÙÓÕß©ÖÇÒÏÄÝÑÄÙÓÕÝÁÞËÏ
ÞØËÕÑÕÖÂÙËÏÎÛÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦±Ö¦ØÞËÏÄÖÜÝÈÒÁÖËÚË
ÓÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÇÔÇÒÕÍÃÇÓËÚÕ
ÙÂÓËØÇÏÇÓÁÔÇÎ©ØÁÙÚËÏÇËÃÔÇÏ
ÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß®

Γεωργία Μαυραγάνη
ÃÔÇÏÊÇÙÑ¦ÒÇÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝ
ÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇ
ÙßÔÊß¦àËÏÚÏÝÊßÕÇÍ¦ÖËÝÚÎÝÌÁ-

ÚÕÝÖÂØËÖØ×ÚÎÌÕØ¦¦ÊËÏÇ¦ÔËß
ÇÖÕÊÕÞ×ÔÍÏÇÁÔÇÞØÄÔÕ¡ËÕØÍÇÔÏÑÂÛÁÙÎÙËÙÞÕÒËÃÕÚÎÝÕÊÕÆ
ÏÕÙÃÜÔÚÎÝÇØÁÙËÏÖÕÒÆÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÎÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÍÏÇÚÃÁØÞÕÓÇÏ
ÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÍËÏ×ÔÕÓÇÏ®
ÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÙßÍÑÃÔÎÙÎÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÕÚØÃÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÇÏÙÞÆÒËÏÇÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÚÏÝßÓËÔÃÊËÝ®¬Õ
ÁØÍÕÇßÚÄÁÞËÏÖÕÒÒÁÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊËÔÁÞËÏËÔÄÚÎÚÇÚÕßÞ×ØÕßÕÆÚËÚÕßÞØÄÔÕß
ÖÄÚÕßÝËÒÌÕÆÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÐÇÌÔÏÑ¦ÙÚÎÔÛÂÔÇÇÒÒ¦ÊËÔÐÁØÕßÓËÖÄÙÇÞØÄÔÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔ
ÞÕßÓËÚÎÔÑÇÚÇÊÃÜÐÎÚÕß©ØÁÙÚÎ
ÇÖÄÚÏÝØÏÔÆËÝÑÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÍÏÇÔÇËÐËßÓËÔÏÙÚÕÆÔÇÛÜ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÁÍÑÒÎÓ¦
ÚÕßÒÆÙÎÊÃÔËÚÇÏÙÚÕÔØËÏÕ
¦ÍÕÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÜÔÛÎÔ×Ô®
©ØÁÙÚÎÝÑÇÏØÏÔÆËÝßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÏÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝ¡ËÚÎÔÉÂÌÕ
ÚÎÝÛÎÔ¦ÝÑÎØÆÙÙËÚÇÏÇÛ×ÕÝ
ÊÃÑÎÚÜÔÛË×ÔÍÃÔËÚÇÏÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
¬ÕÁØÍÕÊËÃÞÔËÏÖ×ÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÍËÔËÇÒÕÍÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÚÕß
©ÚÇÔÕ©ØÁÙÚÎÝÇÛÜ×ÔËÚÇÏÑÇÏÊÃÔËÏÄØÑÕÙÚÎÔÖÄÒÎÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÊËÔÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÖØÕÍÄÔÕßÝÑÇÏÚÕßÝ
ÇÖÕÍÄÔÕßÝÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÖÜÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇÇÖÕÊ×ÙÕßÔÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ©ÏØÏÔÆËÝÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÞÜØÏÙÛËÃÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÓÇÝ
ÙÇÔÑ¦ÚÏÑÇÑÄÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝËÊ×ØËÙÈËÆÕßÔÚÕ
ÖÇÒÏÄÊÃÑÇÏÕÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝËÃÔÇÏ
ÇÊÁÑÇÙÚËÝÑÇÏÇÑØÏÈÕÊÃÑÇÏËÝÑÇÏÕ
ÏÙÞÆÒÕÝÒÁËÏÖÜÝÇßÚÄÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÞÇÛËÃ®
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕÔÞØÕÔÕÛËÇÚÂ"ÇÚÕßÖËÏÖÕÒÒ¦ÞÜ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÇßÚÂÎÍËÔÏ¦ÍÆØÜÙÚÇÁÞËÏÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ¦ÍÔÕÏÇ
ÁÞËÏÄÓÜÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÍÜÔÃÇ
ÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÕßÝËÃÞÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍÔ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÔËÌÎÙßÞÇÙÓÄÖÒÇÙÚÄ®ÚØÏÒÕÍÃÇÑÒËÃÔËÏÓËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÛÇØÓÕÆ
ËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÁÞÕßÓËÁÔÇÞ¦ÖÏËÔÚÞÜØÃÝÑÄÙÚÕÝÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÓÇÝÒÁËÏÕÏÙÞÆÒÕÝÔÇÙÑÆÉÕßÓË
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓÇÝÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÍÏÇÖÕÏÕÒÄÍÕÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÇÖÕÊÕÞÂÄÚÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÛËÕÃÖØÁÖËÏ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ®
©ÖÜÝÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏËÊ×ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇ
ÈØËÏÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÁØÍÕßÖËÏÚÇ
ÚÕÔÚØÄÖÕ×ÙÚËÇßÚÄÔÇËØÓÎÔËßÚËÃÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÈÃÜÓÇÍÏÇÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝ®¬ÁÒÕÝÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂ
ÍØÇÌÂÁÖØËÖËÔÇËÖÇÒÎÛËÆËÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇËÔËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕß
ÁÞËÏÓÄÔÕÙÇÙÖÁÔÝØÁÖËÏÑÇÔËÃÝ
ÔÇÐÁØËÏÖÜÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÚÕß¡Õß¦ØËÙËÇßÚÄÄÖÜÝ
ÄÚÏÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÓÏÇÖØÕÙËßÞÂ®

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Δύο βραδιές μουσικής δωματίου με ξεχωριστό ενδιαφέρον
«Ερωτας - θάνατοςÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß
ØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ®ÂÚÇÔÚÕÛÁÓÇÚÕß
ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕßØËÙÏÚ¦ÒÖÏ¦ÔÕßÚÎÝ
ËßÑÂÝ ÇØÖÕÊÃÔÎÚÕÕÖÕÃÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÏÝ¡ÇãÕßÙÚÕ
ÇÓÌÏÛÁÇÚØÕÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝËÕÞÇØ¦ÑÎØÍÇÚÕßªÄÓÖËØÚÑÇÏÚÎÝ
Ò¦ØÇÝÕÆÓÇÔÚÕß¡ÖØÇÓÝÚÕß
ÏÙÚÑÇÏÚÕßÕÖÁÔÍØÇÓÓÁÔÇÖËØÃ
ÚÇÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÒÃÍÕÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÔÈÇÍÑÔÁØÏÕ¬ØÏÙÚ¦ÔÕ®ÖÕß
ÙÚÎÔÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÕßÕÊÂÍÎÙËÁØÜÚÇÑÇÏÛ¦ÔÇÚÕÙÚÎÔßÖËØÈÇÚÏÑÂÚÕßÝÙßÔÇÃØËÙÎ
ßÔÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÕÏÔËÇÔÏÑÁÝ
¬ÁÙÙËØÏÝ¡ÖÇÒ¦ÔÚËÝ®ÚÕßËØÜÚËßÓÁÔÕß¡ÖØÇÓÝÑÇÏÎ¢ÇÔÚÇÙÃÇ®ÙËÌÇËÒ¦ÙÙÕÔÇÚÕßÚØÏÇÔÚ¦ÞØÕÔÕßÕÖÁÔÖÕßËÔÇÒÒ¦ÙÙËÏ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÚÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÛÁÙËÏÝÁÞÕßÔÑßØÃÜÝÇÔ¦ÍÑÎ
ÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËØÓÎÔËßÚÏÑÁÝÇØËÚÁÝÖÇØ¦ÇÖÄÚËÞÔÏÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÑÇÏÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂ¦ÔËÙÎØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÁÔÇÖÏÇÔÃÙÚÇÕÕÖÕÃÕÝÔÇ

ÈÒÁÖËÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
×ÙÚËÓËËØÍÇÒËÃÕÚÏÝÔÄÚËÝÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÔÚÇØÇÍÓÁÔÕÑÄÙÓÕÖÕß
ÑØÆÈËÏÎÓÕßÙÏÑÂ
ËßÑÂ ÇØÖÕÊÃÔÎÁÞËÏÇÖÕÊËÃÐËÏÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÄÚÏÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÓËÚÎÊÃÔÎÚÜÔ
ÁÔÚÕÔÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÑØÆÈÕßÔÚÇÁØÍÇÇßÚ¦©ÏËØÓÎÔËÃËÝÚÎÝ
Ñ¦ÔÕßÔÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÇÖÕÍßÓÔ×ÔÕßÔÚÇÁØÍÇÇÖÄÖËØÏÚÚ¦ÌÑÏÇÙÃÊÏÇ

Η Λευκή Καρποδίνη
έχει αποδείξει ότι δεν
φοβάται να αναμετρηθεί
με τη δίνη έντονων
συναισθημάτων.

Εργα È¨ÕÚÓ³È{ÑË³Ñ{~ÑÌÑÙÉ{ËÑÌ³{ØÌ³ÉØÉ¨ÐÊÉÈÉiÉÈ~ÊÑ¨ÙËi

ÑÇÏËÐÜØÇáÙÓÕÆÝÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÙÚÕÇÑØÕÇÚÂØÏÕÍßÓÔÄÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÖÄÇßÚ¦
ÑÇÛÇØÄ¦ÓËÙÕÁÔÚÕÔÕªÃÞÔÕßÔ

ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÁÔÇÇÙÖØÄÓÇßØÕÌÜÝ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÚÕÔËÝÙÑÏÁÝÑÇÏ
ÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÁØÍÇÙÇÔ
ÁØÍÇÍÒßÖÚÏÑÂÝ²ÜØÃÝÇßÚÄÔÇÙÎ-

ÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÃÊÏÇÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏËÐÃÙÕß
ÒßØÏÑÁÝÄÉËÏÝÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝ
ÑÏÄÚÇÔÊÃÔËÚÇÏÇÌÕØÓÂÄÖÜÝÙÚÇ
©ÔËÏØÇÇÍ¦ÖÎÝ®ÚÕßÏÙÚÂÙÚÏÝ

¬ØËÏÝªÕÓ¦ÔÚÙËÝ®ÁØÍÕÚÎÝ Ò¦ØÇÝÕÆÓÇÔ
ÃÍËÝÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÎßÉÃÌÜÔÕÝßÊÃÇËØÈ¦ÔÕßÑÇÏÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝÎÓÂÚØÎÝÏ¦ÑÇÝÓËÚÁÌËØÇÔÚÕÑÕÏÔÄÚÕßÝÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÚÕß ÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÙßÔÇßÒÏ×ÔÕÆÒÎ¤ßÞÕÆÒÎ®ÚÕß
ÜÊËÃÕß([OLUHL\TÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÙßÔÇßÒÃÇÓËÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕÕÖÕÃÕÁÌËØÔË
ÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÊÇÙÑ¦ÒÕßÝÑÇÏÓÇÛÎÚÁÝËØÓÇÔÕÆÝÙßÔÛÁÚËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÒÒÎÔËÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÓÇÛÂÚËßÙÇÔÖÒ¦ÏÚÕßÝÏ¦ÑÇÝÑÇÏËØÈ¦ÔÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝÁÚÙÏ×ÙÚËÕÏÙßÔÛÁÚËÝÔÇ
ÊÏÇÊÁÞÕÔÚÇÏÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÙßÍÍÁÔËÏËÝÑÇÏÕÏ
ËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÔÇÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇËÔÖËØÏÁÒÇÈÇÔÓÄÔÕÊÎÓÕÌÏÒÂÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÒÒ¦ÇÖÁÊÜÙÇÔÑÇÏÇØÑËÚ¦ÒÏÍÄÚËØÕ
ÍÔÜÙÚ¦ËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÁÔÇÚØÇ-

ÍÕÆÊÏÚÕßÒÈËÚÕÆ¦ÕßÒÏÕÆÕÔÎ
ÈØÇÊÏ¦ÇÖÇØÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÚÜÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÃÊÎ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕß
¡ÖÕßàÄÔÏÁÔÓÖËØÍÑ¦ÏÒÑÇÒÑ×ÚÇÑÇÏÎØÁÒÒÎ¬ÕÆÌÕÝÖÕÃÑÏÒËÑÇÛ×ÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇÎÓÕßÙÏÑÂ
ÍØÇÌÂÖØÕâÖÁÛËÚËÓÕßÙÏÑ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÕßÝÇÑØÕÇÚÁÝËÔ×ÙË¦ÒÒÇ
ÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÔÚÃÙÚÕÏÞÇÕÏËØÓÎÔËßÚÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ÂÚÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ßÊÃÇËØÈ¦ÔÕßÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÓË¦ØÏÙÚÎ¦ØÛØÜÙÎÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÍÒ×ÙÙËÝËÒÒÎÔÏÑ¦ÍËØÓÇÔÏÑ¦ÍÇÒÒÏÑ¦ÓËÚÕÔÏÑÂ
ÇÑØÃÈËÏÇÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÑÇÏÓËËØÓÎÔËßÚÏÑÂ
ÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÙÚÏÝÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒËÃÝ
Ò¦ÏÚÎÝÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÔËÓÖËÏØÃÇ
ÚÕßÕÎÓÂÚØÎÝÏ¦ÑÇÝÁÛËÚËÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑ¦ÛËÓÏÑØÕÍØÇÌÃÇÝÊÃÔÕÔÚÇÝÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕß
ÓÏÑØÄÑÕÙÓÕßÑÇÛËÓÏ¦ÝËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇØËÙÏÚ¦ÒÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÓÇàÃÇÔÁÖÒÇÙÇÔÓÏÇËÖÕÞÂ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ
Tην Κυριακή 23 Iουνίου μαζί με την Καθημερινή

