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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

Είχε θέσει εαυτόν
στην υπηρεσία
της κοινωνίας
Στη ζωή του έδωσε
πολλές μάχες και τις
κέρδισε, όχι όμως και
την τελευταία. Ο Δημήτρης Χριστόφιας άφησε
την τελευταία του πνοή στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, βυθίζοντας
στο πένθος την οικογένειά του και το
κόμμα της αριστεράς. Γεννήθηκε στο
Δίκωμο και ήταν ένα από τα πέντε
παιδιά του Χριστοφή και της Αννούς.
Μέσα από δύσκολα παιδικά χρόνια
κατάφερε από το Δίκωμο να βρεθεί
στην κορυφή της ηγεσίας του ΑΚΕΛ,
το οποίο υπηρέτησε πιστά μέχρι το
τέλος. Αποκορύφωμα της πολιτικής
του διαδρομής ήταν η Προεδρία της
Δημοκρατίας το 2008. Σελ. 16
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Κίνηση επέκτασης κατοχής στο Βαρώσι
Η απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» των Κατεχομένων για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης υπό τ/κ διοίκηση

Στοιχείο συνολικού σχεδιασμού για «out
of the box» ρυθμίσεις στο Κυπριακό, εκτιμάται ότι αποτελεί το άνοιγμα της πόλης
υπό τ/κ διοίκηση, όπως αυτό ανακοινώθηκε
από τους Τατάρ και Όζερσάι την περασμένη
Τρίτη. Τέτοια κίνηση θα αποτελέσει στην

ουσία επέκταση της κατοχής και στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, τονίζει
στην «Κ» έγκυρη διπλωματική πηγή στη
Λευκωσία, η οποία και εξηγεί: «Στην ουσία
θα είναι νέα τετελεσμένα που θα παγιωθούν,
αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε δυναμική αν-

τίδραση. Από την άλλη, όμως, βλέποντας
σήμερα τα διαδραματιζόμενα στην περιοχή
μας, τίθεται το ερώτημα: Ποιος θα αντιδράσει στην ανοικοδόμηση μιας πόληςφάντασμα μετά από 45 χρόνια με την πρόφαση μάλιστα ότι θα προσφερθεί στους

Αφιέρωμα της «Κ» στο Τσερνόμπιλ

gasdgasds

Συνομιλίες
για ενεργειακά
θέλει η Άγκυρα
Ζητεί διαμεσολάβηση του διεθνούς παράγοντα, μιλάει για φόρμουλα ρυθμίσεων
στην ΑΟΖ και θέτει μάλιστα και τέσσερις
όρους η Τουρκία. Ενδιαφέρεται για άμεση
διαπραγμάτευση, για διευθέτηση των ενεργειακών εκκρεμοτήτων, σύμφωνα με τουρκική πηγή. Ταυτόχρονα, ξένοι παράγοντες
καταβάλλουν παρασκηνιακές προσπάθειες
για να αλλάξει το κλίμα συνολικά. Σελ. 4

ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Είχα υποβάλει και πάλι
παραίτηση στην Ι.Σ.
Μερικές μέρες μετά την παραίτησή
του ο μητροπολίτης Χρυσόστομος,
πρώην Κιτίου, μιλάει στην «Κ» για την
46χρονη διαδρομή του στην Εκκλησία της Κύπρου. Αποκαλύπτει πως
πριν από ενάμιση χρόνο είχε υποβάλει και πάλι παραίτηση, η οποία τότε
δεν έγινε αποδεκτή. Δείχνει ως διάδοχό του τον επίσκοπο Αρσινόης.
Αναφέρεται στη δύσκολη περίοδο
πριν από την εκλογή του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, εκφράζοντας
τη διαφωνία του για την απόφαση της
τότε Συνόδου να απομακρύνει τον
προηγούμενο αρχιεπίσκοπο. Σελ. 15

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρώσεις η Ε.Ε.
το «Γιαβούζ» η Τουρκία
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θα καταγραφεί
ως η πρώτη φορά που οι 28 ηγέτες
της Ε.Ε. αποφάσισαν να λάβουν στοχευμένα μέτρα κατά των τουρκικών
προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ωστόσο, η επιλογή των μέτρων που
ενδεχομένως να έχουν οικονομικές
συνέπειες δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για την Άγκυρα, η
οποία ως εν είδει απάντησης έστειλε
και το δεύτερο γεωτρύπανό της ανοιχτά της Καρπασίας. Σελ. 5

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Αναζητούν τα αίτια για
την απογείωση τιμών
Στην ΕΠΑ ρίχνουν το μπαλάκι για διερεύνηση των αιτίων, της αύξησης της
τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων,
καθώς γίνεται λόγος για άτυπο καρτέλ. Οι εμπλεκόμενοι αποδίδουν το
ψηλό κόστος στην αυξημένη ζήτηση.
Προσπάθειες για προσέλκυση νέων
εταιρειών. Οικονομική, σελ. 5

νόμιμους κατοίκους της»; Η ίδια πηγή
εκτιμά ότι η Άκυρα θα παραλάβει τους S400, θα αποφύγει να προβεί σε οποιοδήποτε
θερμό επεισόδιο και πως η Αθήνα θα πρέπει
να δώσει στην Άγκυρα διά της διπλωματικής
οδού αυστηρό μήνυμα. Σελ. 6

Ενημέρωσε τους συμμάχους η Αθήνα
Τα ελληνικά σχέδια είναι κατά βάση ναυτικά, καθώς οι Τούρκοι χρησιμοποιούν
ερευνητικά πλοία και γεωτρύπανα. Σελ. 4

Βαρώσια ως βήμα τριπλού σχεδίου
Το Κυπριακό και το φυσικό αέριο καθορίζουν τους νέους σχεδιασμούς της Άγκυρας για το μέλλον των τ/κ. Σελ. 8
Με αφορμή το τηλεοπτικό φαινόμενο της επιτυχίας του ΗΒΟ, που καθηλώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, η «Κ» πλην της

αποκρυπτογράφησης της σειράς, παραθέτει και τις εντυπώσεις και εμπειρίες από αποστολή στη ρημαγμένη από τη ραδιενέργεια πόλη της Ουκρανίας και συναντήσεις με επιζώντες της καταστροφής. Στο αφιέρωμα ο καθηγητής ιατρικής φυσικής Τζων Καλέφ-Εζρα απαντά και στο ερώτημα: Πόση ακτινοβολία δέχθηκε η Ελλάδα; Ζωή, σελ. 1, 4, 5, 6

Αυτοδυναμία ζητεί
η Νέα Δημοκρατία
Οι κινήσεις Μητσοτάκη
Δύο παράγοντες κρίνουν το εύρος της
νίκης στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
στην Ελλάδα, η αποχή και τα μικρά κόμματα. Στα κομματικά επιτελεία εκτιμάται
πως ο αέρας του νικητή που έχει διαμορφωθεί για τη Ν.Δ. θα οδηγήσει μαζικά τους
ψηφοφόρους της στις κάλπες. Σελ. 19

Ο Τραμπ εξετάζει
εναλλακτικές
Οι ΗΠΑ πιέζουν την Τεχεράνη
Η κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Περσικό Κόλπο προς στιγμήν
έφερε τρόμο, με τον Τραμπ να απειλεί το
Ιράν. Στη συνέχεια, ωστόσο, στην Ουάσιγκτον επικράτησαν δεύτερες σκέψεις
και αποσοβήθηκε η ανοικτή σύρραξη με
την Ισλαμική Δημοκρατία. Σελ. 22

Μένει ως γ.γ. ο Αντρος Κυπριανού
Προχωράει σε σχεδιασμό για βουλευτικές και προεδρικές
Ο Άντρος Κυπριανού φαίνεται ότι επιθυμεί
να παραμείνει στην ηγεσία του ΑΚΕΛ
και προχωράει σε σχεδιασμό για τις βουλευτικές εκλογές του 2021 και αναζητεί
συνεργασίες για τις προεδρικές του 2023.
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό είναι αυτές
που κινητοποίησαν ομάδα πέριξ της Παπαϊωάννου να θέσει θέμα παραμονής

Στην εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα
στους δύο η Άγκυρα ρίχνει το βάρος της
στον Τ/κ «ΥπΕξ». Σελ. 7

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μια κλωστή

του κ. Κυπριανού. Σε αναμονή, ωστόσο,
και οι δελφίνοι, με τους Στέφανο Στεφάνου
και Γιώργο Λουκαΐδη να θεωρούνται φαβορί για τη διαδοχή του Άντρου. Στο
ΑΚΕΛ μετρούν αντίστροφα για το εκλογικό
συνέδριο, ωστόσο, επί του παρόντος θεωρείται ταμπού κάθε συζήτηση διαδοχής
και ανανέωσης. Σελ. 10

Η CNP φλερτάρει την Ελληνική
Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για εξεύρεση της χρυσής τομής
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρασκηνιακές
διαβουλεύσεις μεταξύ της CNP Cyprus
Insurance Holdings, της θυγατρικής του
γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP
Αssurances, και της Ελληνικής Τράπεζας,
για συνεργασία στον ασφαλιστικό τομέα.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι η
CNP Cyprus φαίνεται να έχει σκοπό να

Μάχη Ακιντζί - Όζερσαι για ΔΔΟ

συνάψει συμφωνία με τραπεζικό ίδρυμα
και να γίνει ο στρατηγικός ασφαλιστικός
συνεργάτης του. Αν και καμία από τις
δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει τις μεταξύ
τους παρασκηνιακές συζητήσεις, είναι
βέβαιο πως αμφότερες είναι ανοιχτές σε
συνεργασίες που θα βελτιστοποιήσουν
την απόδοσή τους. Οικονομική, σελ. 3

Βλέποντας τη σειρά «Τσερνόμπιλ» και
τις συμφορές που επισώρευσε σε χιλιάδες ανθρώπους που τους εξόντωσε
ή που ακόμα υποφέρουν από τη ραδιενεργό συμφορά, αντιλαμβάνεται
κανείς πόσο αναλώσιμους θεωρούν
τους ανθρώπους κάποιοι ηγέτες –συνήθως των υπερδυνάμεων και πόσο
σημαντικό είναι η συλλογική σοφία
να κατορθώνει να επιλέγει τελικά ηγέτες κατά το δυνατό σοφούς. Κρίνοντας
από την κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή, με τον καταστροφικό πόλεμο
στη Συρία, με τον εμφύλιο στη Λιβύη,
με την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν,
τις τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας,
την ένταση στην ΑΟΖ της Κύπρου και
στο Αιγαίο εξαιτίας επίσης της Τουρκίας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα
μπορεί να κρέμονται από μια κλωστή.
Στο δικό μας μικρό κυπριακό κόσμο
η ειρηνική διευθέτηση υπό τας περιστάσεις κρίνεται ως πολύτιμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ Ι

Καταγράφοντας ιστορίες επιζώντων της τραγωδίας
Ο Τάσος Τέλλογλου το 2006 ταξίδεψε στο Τσερνόμπιλ και κατέγραψε τις ιστορίες επιζώντων από την πυρηνική καταστροφή του 1986, για λογαριασμό της
εκπομπής «Φάκελοι». Στην Ουκρανία συνάντησε ανθρώπους που στιγματίστηκαν για πάντα έπειτα από το ατύχημα στον Σταθμό. Ζωή, σελ. 4

ΤΣΕΝΟΜΠΙΛ ΙΙ

Καλέφ-Εζρά: πόση ραδιενέργεια δέχθηκε η Ελλάδα
Ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μιλάει στην «Κ» για το πόσο επηρέασε την Ελλάδα το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Τα 2.500 παιδιά που δεν γεννήθηκαν, εξαιτίας των
εκτρώσεων, είναι τα αληθινά θύματα στην Ελλάδα, σημειώνει. Ζωή, σελ. 5

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Παναγιώτης Λάρκου σκηνοθετεί τον «Βαφτιστικό»
Στην «Κ» μιλάει ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Λάρκου για την παράσταση του
ΘΟΚ «Ο Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Όπως λέει ο Παναγιώτης σε αυτή την παραγωγή ο ίδιος θέλησε να μετατοπίσει το βάρος της παράστασης από τη μουσική στην πρόζα. Ζωή, σελ. 3

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

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

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

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο μυστικός δείπνος
Στις 9 Ιουνίου από αυτήν
εδώ τη στήλη ρωτούσα,
«τι θα γίνει τις επόμενες
βδομάδες;». Και αυτό διότι όπως εξηγούσα, «όταν
η Ουάσιγκτον δηλώνει
ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες
στην Κύπρο θα δείτε και λίγη περισσότερη δράση», και πως, «στην πραγματικότητα θα συμβούν πράγματα που
σίγουρα δεν θα διαφημίσουμε», δεν
πρόκειται για κάτι που μπορείς να
πάρεις αψήφιστα». Θυμίζω ότι αυτά
είχε δηλώσει στις 5 Ιουνίου η διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι Κιμ. Δεν είμαι σίγουρος
αν η κ. Κιμ γνώριζε ότι το προηγούμενο
βράδυ ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
Κουντρέτ Οζερσάι, μετά συζύγων δείπνησαν στην κατοικία του εκπροσώπου
των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα ή
και εάν το δείπνο εμπίπτει στην «λίγη
περισσότερη δράση».
Πάντως ουδείς από κυβερνητικής
πλευράς, φιλοτιμήθηκε να απαντήσει
στα ερωτήματά μας που στο κάτωκάτω προέκυπταν από σοβαρές δηλώσεις, επί των οποίων -και δεδομένων
των εξελίξεων στην ΑΟΖ- και της ανησυχίας που ήταν διάχυτη στην κοινωνία,
μια υπεύθυνη ηγεσία όφειλε να είχε
τοποθετηθεί. Είναι όμως διαπιστωμένο
πλέον ότι, στη δεύτερη θητεία του, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης και ευρισκόμενος στο 73ο έτος της ηλικίας του
κάνει ό,τι καταλαβαίνει και λόγο δεν
δίνει. Το δήλωσε εξάλλου όταν αποκαλύφθηκε η πραγματοποίηση του δείπνου: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να
παίρνω άδεια με ποιους θα συντρώγω
ή όχι, όταν ιδιαίτερα πρόκειται περί
καθαρά κοινωνικού γεγονότος». Δεν
απαίτησε κανείς Πρόεδρε από σας
άδεια, όταν συντρώγετε στη Λεμεσό
ή την Πάφο με τον Κωστή, τον Μεχμέτ,
τον Χαρούν ή τον Τζόζεφ. Όταν όμως
συντρώγετε ινκόγκνιτο με τον λεγόμενο
υπουργό εξωτερικών των Κατεχομένων
Κουντρέντ Οζερσάι, για τον οποίον ο
υπουργός σας των εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχόμενη
ανάδειξη του Κουντρέτ Οζερσάι στην
ηγεσία της τ/κ κοινότητας, θα αποτελεί
αρνητική εξέλιξη σε σχέση με τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Και
επειδή είναι ένα ενδεχόμενο, είναι ακόμη ένας λόγος που πρέπει άμεσα με

τον τερματισμό των τουρκικών παράνομων ενεργειών, να ξεκινήσουν συνομιλίες για να οδηγηθούμε σε θετικό
αποτέλεσμα», τότε δεν μπορείτε να το
αποκρύβετε και μάλιστα να θεωρείτε
ότι όλοι όσοι παρακολουθούν τις ειδήσεις είναι ένας μεγάλος θίασος ηλιθίων,
που δεν έχει την παραμικρή αντίληψη
ότι με τον κ. Οζερσάι μιλήσατε για ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού,
της ζωής μας και του μέλλοντος των
παιδιών μας. Ας δούμε όμως γιατί δεν
λέτε την αλήθεια. Πρώτον, το δείπνο
έγινε κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας.
Κι αυτό διότι ο κ. Γιαννάκης Μούσας
αν αναλάμβανε τέτοια πρωτοβουλία
αυτονόητα θα τηρούσε τους κανόνες
ενός άγραφου λόγω κατοχής πρωτοκόλλου και θα καλούσε ΑναστασιάδηΑκιντζί ή Χριστοδουλίδη-Οζερσάι. Ωστόσο, το δείπνο υπήρξε δική σας πρωτοβουλία καθότι με ένα σμπάρο χτυπήσατε δύο τρυγόνια. Παραγκωνίσατε
έμπρακτα τον ηγέτη της τ/κ κοινότητας
και συνομιλητή σας στο Κυπριακό και
τον υποσκάψατε ενόψει «προεδρικών
εκλογών» στα Κατεχόμενα, συναντώντας τον ανθυποψήφιο του και «υπουργό
εξωτερικών» του παράνομου καθεστώτος και πολέμιο της ομοσπονδίας. Από
τους συνδαιτυμόνες εκείνης της βραδιάς
ήσασταν ο μόνος που θα μπορούσε να
συγκαλέσει στο δείπνο τους υπόλοιπους.
Δεδομένο που επικυρώνεται από όλες
τις πληροφορίες που ο γράφων έχει
συλλέξει. Μάλιστα η συνδιάλεξη που
έγινε, ευχαρίστησε πολύ και τους δύο
καθώς η εκτίμηση που διατυπώθηκε
ήταν ότι έγινε συζήτηση «out of the
box». Γνωρίζοντας ότι από το 2015, ο
κ. Οζερσάι που ήταν διαπραγματευτής
του Ντερβίς Έρογλου καθώς και τα μάτια και τα αυτιά της Άγκυρας στις συνομιλίες , δήλωνε ότι η ΔΔΟ έχει εξαντλήσει τα όρια ζωής της κι ένα βελούδινο
διαζύγιο ήταν ενδεδειγμένο ενώ για το
Βαρώσι έλεγε πως πρέπει να ανοίξει
υπό τ/κ διοίκηση, εκτιμούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προμελετημένα
πήγε στο δείπνο της 4ης Ιουλίου, το
οποίο αποκαλύψαμε την περασμένη
Κυριακή από αυτή τη στήλη. Τώρα τι
«out of the box» ελέχθη, προφανώς και
δε θα το μάθουμε. Εκείνο που φοβάμαι
είναι ότι θα το νιώσουμε…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Tο αχώνευτο δείπνο, ο πόλεμος Οζερσάι - Ακιντζί
και η μεγάλη επένδυση
Ο θάνατος του Δημήτρη Χριστόφια συγκλό-

νισε τον πολιτικό κόσμο, ιδιαίτερα μετά την
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του που
συγκίνησε λόγω και της παραμονής του στη
μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι από τις
στιγμές που κάποιοι συνειδητοποιούν ότι
όλα είναι εφήμερα, αυτό που μένει τελικά
είναι το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα,
ιδιαίτερα για τους πολιτικούς, και ότι η
υστεροφημία έχει όντως αξία.

Είθε η συγκίνηση της φυγής του Δημήτρη

Χριστόφια να λειτουργήσει ενωτικά για την
πολιτική ηγεσία, να τους ενώσει σε μια δύσκολη περίοδο που ζητούμε στήριξη από
τους ξένους, ενώ μεταξύ μας δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να συνεννοηθούμε.

Δυσκολοχώνευτο και... ξινό αποδείχθηκε

το δείπνο που όλο χαρά και... ευθύνη διοργάνωσε ο εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
Γιαννάκης Μούσα. Για τους συνδαιτυμόνες του, πρόεδρο Αναστασιάδη και “ΥΠΕΞ”
του ψευδοκράτους Κουντρέτ Οζερσάι, σίγουρα θα μείνει αξέχαστο και ίσως παράδειγμα προς αποφυγήν. Αν μη τι άλλο για
τον Healthy, ο οποίος κατηγορείται πως την
ώρα που τα τουρκικά πλοία τρυπούσαν την
κυπριακή ΑΟΖ και ο ίδιος χαρακτήριζε την
όλη ενέργεια “θαλάσσια εισβολή”, συνέτρωγε “μυστικά” με τον “εκλεκτό της Άγκυρας” για τη διάδοχη κατάσταση στα κατεχόμενα και “ένθερμο υποστηρικτή λύσης δύο
κρατών”.

Οι δε πρωτοβουλίες που έλαβε ο “αππωμέ-

νος” Οζερσάι, αμέσως μετά το δείπνο, για
άνοιγμα της Αμμοχώστου σε εμπειρογνώμονες και επιστροφή σπιτιών σε Μαρωνίτες
στο κατεχόμενο χωριό Καρπάσια, περιέπλεξε εντελώς την κατάσταση.

Αν και το πιθανότερο κίνητρο του Οζερσάι

ήταν η καλλιέργεια αρχηγικού προφίλ απέναντι στον Ακιντζί, ο Healthy έδωσε άμεσα
την απάντηση πως σε καμιά περίπτωση δεν
υπέσκαψε τον παλιόφιλό του. Κάτι που λίγοι βεβαίως πίστεψαν.

Η εκμετάλλευση του δείπνου από τον Οζερ-

σάι έδωσε στον Ακιντζί την ευκαιρία να
προβάλει ξανά και δυναμικά, το δικό του
“προεδρικό” προφίλ, έστω και με ύφος δακρύβρεχτο. “Σκεφτείτε, είπε, ο Υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης να

έτρωγε με τον πρόεδρο της ΤΔΒΚ και να
μην το έλεγε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό γιατί μια τέτοια συμπεριφορά δεν
είναι σωστή, είναι λάθος”... Και με την ευκαιρία είπε να ρίξει και μία όφκερη για πενταμερή για να πάρει μία... γεμάτη από Αβέρωφ!
Η απάντηση του Φούλη ήταν σχεδόν άμεση.

Πριν καν προλάβουν οι άλλοι να αναλύσουν
τα μηνύματα που έστελνε ο Μουσταφά, ο
Φούλης είχε... συγκατανεύσει, υπό όρους
στην πενταμερή.

Όπως μου ανέφερε Συναγερμικό στέλεχος

“ο Φούλης αποφάσισε να παράξει ξανά πολιτική και να διευρύνει το ακροατήριό του,
ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα των εκλογών”. Όπως μου είπε, οι λέξεις στην ανακοίνωση- απάντηση στον Ακιντζί “είναι καλά διαλεγμένες”.

Και συνέχισε: “Δεν είναι καθόλου τυχαία η

τόσο έντονη στήριξη στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και η αποδοχή της πενταμερούς με όρους, όπως η σύνθεσή της να
είναι αυτή που είχε συμφωνηθεί στη Γενεύη και το Κρανς Μοντανά, η συζήτηση να
είναι στις παραμέτρους Γκουτέρες, η ύπαρξη παρατηρητή από την Ε.Ε. και αφού βεβαίως τερματιστούν οι προκλήσεις της
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ”. “Την απάν-

τηση αυτή έπρεπε να την είχε δώσει ο Αναστασιάδης”, κατέληξε.
Τελικά το όνειρο του Οζερσάι και του λεγό-

μενου “πρωθυπουργού” Ερσίν Τατάρ να
μετατρέψουν την Αμμόχωστο σε νέο Λας
Βέγκας με πολλούς διάσημους του παγκόσμιου τζετ σετ, μάλλον παίρνει αναβολή.
Ο ορυμαγδός αντιδράσεων που προκάλεσε
η πρότασή τους, τους οδήγησε σε γρήγορη
αναδίπλωση. Ο Οζερσάι επανήλθε δηλώνοντας πως έγινε μπέρδεμα και δεν πρόκειται να υπάρξει άνοιγμα της Αμμοχώστου
αλλά μόνο για απογραφή της κατάστασης
στην κλειστή πόλη.

Ωστόσο, όπως μαθαίνω από άτομο που

γνωρίζει, οι πληροφορίες που φθάνουν
από τα κατεχόμενα και αξιολογούνται ακόμα και στον Λόφο, μιλούν για μια μεγάλη
επένδυση που έρχεται κατευθείαν από το
παλάτι του Ερντογάν για την Αμμόχωστο. Σε
περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν η επένδυση θα γίνει στην Κερύνεια
και όντως θα θυμίζει Λας Βέγκας...

ΚΟΥΪΖ: Ποια θα είναι η νέα... Λήδα Κουρ-

σουμπά; Ως γνωστόν η διπλή Επίτροπος, για
τα δικαιώματα του παιδιού και Νομοθεσίας,
βγαίνει στη σύνταξη. Αληθεύει ότι ο Healthy ψάχνει απαραιτήτως γυναίκα, νέα και
δυναμική; Και ότι έχει ήδη διερευνήσει
τρεις υποψήφιες;

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
23.VI.1939

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Εις το άρθρον του
ο κ. Τσώρτσιλ ισχυρίζεται ότι οι λόγοι του κ. Γκαίμπελς
αποτελούν την καλυτέραν προπαγάνδαν υπέρ της Αγγλίας, θα έπρεπε δε αι κυβερνήσεις της Μ. Βρεταννίας
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παράσχουν τας μεγαλυτέρας ευκολίας διά την ευρυτέραν
των διάδοσιν.

«Φίλος είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου» - Jim Morrison

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

THΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΓΙΑΡΝΕΛ: Καθ’ α τηλεγραφούν εκ
Βασιγκτώνος το κείμενον του τηλεγραφήματος του
Αμερικανού ναυάρχου Γιάρνελ προς τον Αμερικανόν
πρόξενον εν Σαγκάη έχει ούτω: «Αναφερόμενος εις την
ανακοίνωσιν των
ιαπωνικών αρχών,
δι’ ης ανηγγέλθη ότι
το ιαπωνικόν ναυτικόν θα αρχίση τας
επιχειρήσεις εις
Σούα-Τόου και δι’
ης προειδοποιούντο
οι ξένοι υπήκοοι και
τα ξένα πολεμικά να απομακρυνθούν, σας παρακαλώ
να πληροφορήσετε τον Ιάπωνα πρόξενον καλούντες
άμα αυτόν να γνωρίση τούτο προς τας ανωτέρας ναυτικάς
ιαπωνικάς αρχάς, ότι καθήκον των αμερικανικών πολεμικών είναι όπως, υπεράνω παντός, προστατεύσουν
τους Αμερικανούς πολίτας και όπως μεταβαίνουν
παντού όπου Αμερικανοί πολίται θα λάβουν ανάγκην
προστασίας και συνδρομής. Ολαι αι προσπάθειαι θα
καταβληθούν προς εκπλήρωσιν της αποστολής αυτής
χωρίς να παρακωλυθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον αι
στρατιωτικαί ιαπωνικαί επιχειρήσεις». [Φωτ. Ο ναύαρχος
Γιάρνελ με τον πρόεδρο Ρούζβελτ.]
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τον αποθανόντα ηγέτη του ΑΚΕΛ. Τουλάχιστον ένας πολιτευτής έχει ήδη έτοιμο
το ποστ και για άλλους δύο πολιτικούς.

Στη λήθη. Και ξαφνικά θυμήθηκαν τις

8

Κυπριακές Αερογραμμές. Ναι όταν
είχαμε Κυπριακές Αερογραμμές πηγαίναμε με εκατό ευρώ Αθήνα. Βρε, θα μας
τρελάνετε; Σε άλλη χώρα ζούσαμε;

2

ναι ο ηγέτης των ναινέκων του 2004,
ο οποίος θεωρείται «προδότης» από
τους σκληρούς του Κυπριακού. Καταφέρνει τώρα να τον μισούν οι ναινέκοι
και να μην τον εμπιστεύονται οι σκληροί. Πήγε και έφαγε με τον άνθρωπο της
Άγκυρας στα Κατεχόμενα και αυτοί που
τον κατηγορούσαν πως δεν μιλά με τους
Τ/κ τώρα του λεν πως μιλά στα κρυφά
και υπονομεύει τον σύντροφο Ακιντζί.
Οι δε σκληροί επιχειρηματολογούν πως
«θα μας πουλήσει» στον Ερντογάν. Και
ύστερα μου λέτε πως είμαστε κανονική
χώρα με κανονικούς ανθρώπους.

Στα χουβαρνταλίκια. Βέβαια με τα

100 εκατομμύρια που βάλαμε ως φορολογούμενοι στις Κ.Α. θα έπρεπε να
πηγαίνουμε το Αθήνα - Λάρνακα στο κόστος της βενζίνης Λευκωσία - Πρωταράς.

3

Στα παιχνίδια. Ό,τι και να λέμε όμως

οι τιμές των αεροπορικών Λάρνακας
- Αθήνας θα πέσουν ΜΟΝΟ όταν σηκώσει ο Healthy το τηλέφωνο. Τα λοιπά είναι μιλλοσφοτζίσματα που θα έλεγε και
ο Άντρος.

4

Στην γκαντεμιά. Εκεί που πήγαμε

να διαφημίσουμε πως έχουμε τις πιο
καθαρές παραλίες της Ευρώπης έσκασαν μύτη οι μέδουσες και οι Λευκωσιάτες τρέχουν και τους πέφτουν τα faux bijoux στις παραλίες του Πρωταρά.

5

Στο κτύπημα. Ας πάμε τώρα στη γυ-

ναίκα - μέδουσα, κνησμό και παράλυση προκαλεί στα θύματα στην Εζεκία
Παπαϊωάννου με τα κτυπήματά της.
Έφτασαν στο σημείο να αποφασίσουν

Στην τρέλα. Ο Healthy πρόεδρος εί-

9
Γιαννάκη, Τούλλα σας έφερα προξένια.

την άμεση εκδίωξή της από τα ήρεμα νερά της ερυθράς θάλασσας. Το ξανασκέφτονται βέβαια, μιας και η πολιτική μέδουσα έχει ήδη έτοιμη άλλη παραλία για
να αβγατίσει.
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Στη δικαιοσύνη. Τελικά στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία μπορεί να μην
έχουμε δικαιοσύνη, αλλά στα Κατεχόμε-

να δεν κωλώνουν. Πέντε χρόνια,
ακούεις, έβαλαν στον Σήφη τα αδέλφια
μας στα ψευδοδικαστήριά τους. Ας είναι
και ψευδοποινές.

7

Στους κροκόδειλους. Έφυγε λοιπόν

ο τέως πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας. Σαν έτοιμα από καιρό τα κοράκια
των likes πόσταραν τα δάκρυά τους για

Στην γκάφα. Κι αυτός; Πήγε εν μέ-

σω «εισβολής στη ΑΟΖ» στο σπίτι του
Γιαννάκη και της Τούλλας να φάει συναγρίδα με τον Τουρκοκύπριο, νομίζοντας
πως θα μείνει κρυφό; Κοινωνικά πήγε,
δηλαδή πήρε προξένια στους Μούσες
και ήταν ο συμπέθερος Οζερσάι εκεί;

10

Στο respect. Ένα πράγμα έχει να

λέει η στήλη για τον σύντροφο Δημήτρη. Ό,τι και να του γράψαμε εδώ,
όσα και να του σούραμε, που του σούραμε όσο σε κανέναν άλλο, ποτέ δεν σήκωσε το τηλέφωνο να παραπονεθεί και
ποτέ δεν μας έκανε έστω και νύξη.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ένταση στην ΑΟΖ αγγίζει και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Στη Νέα Υόρκη ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στο πλαίσιο προληπτικών κινήσεων της Λευκωσίας ενόψει της έκθεσης Γκουτιέρες
Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Στην έκθεση του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη του διεθνούς οργανισμού
στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και τις
διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας για
το περιεχόμενο του ψηφίσματος
ανανέωσης της εντολής της Δύναμης, στρέφει την προσοχή της η
Λευκωσία. Καθώς ακόμη δεν έχει
εγκριθεί από την κυπριακή Βουλή
η σχετική νομοθεσία που θα επιτρέψει τη μετάθεσή του στη Νέα
Υόρκη, ως μόνιμος αντιπρόσωπος
της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης έφτασε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη
για να ενισχύσει τις προσπάθειες
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας και
από τη Δευτέρα ξεκινάει επαφές
με αξιωματούχους της Γραμματείας
και τα μέλη του Σ. Α.
Παρά τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις ότι «κανείς αυτή τη στιγμή
δεν ζητεί δραματικές κινήσεις» στο
θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η Λευκωσία
παραμένει ανήσυχη, αφού οι Αμερικανοί διασυνδέουν την παραμονή
της, με την πρόοδο στις συνομιλίες
για πολιτική διευθέτηση του προβλήματος, καθώς και τη βελτίωση
του κλίματος επί του εδάφους και
προώθηση μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης. Και στα δύο «μέτωπα», επικρατεί στασιμότητα.
Σε σχέση με τα ΜΟΕ, παρά το
άνοιγμα των δύο οδοφραγμάτων
(που καλύφθηκαν στην προηγούμενη έκθεση), τη διαλειτουργικότητα στην κινητή τηλεφωνία και
τα ηλεκτρικά δίκτυα, η κατάσταση
μάλλον επιδεινώθηκε με τις τουρκικές προκλήσεις στη Δένεια, αλλά
και τη σφοδρή αντιπαράθεση στην

ληψη των διαπραγματεύσεων στο
πολιτικό θέμα παραμένουν μηδαμινές. Εξάλλου, στις 5/5/2019, η «Κ»
σημείωνε ότι μετά την ήττα τους
στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλους μεγάλους δήμους, «ίσως ο Ερντογάν να στέλνει το ‘Φατίχ’ για γεωτρήσεις-έρευνες με σκοπό να προκαλέσει ένταση, η οποία να μην επιτρέπει επανάληψη των διαπραγματεύσεων, ακόμη και για διαδικαστικής υφής ζητήματα ή για ΜΟΕ».
Σε σχέση με τον δεύτερο στόχο
της Τουρκίας, να εκβιάσει συνομιλίες για διανομή των ενεργειακών
πόρων προ της λύσης, φαίνεται
μάλλον δύσκολο μετά τη σαφή θέση








πρόβλημα να έχει παγώσει από τον Ιούλιο του 2017 θα πρέπει να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα και να προετοιμάσει
την επόμενη κίνηση στο κυπριακό για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Μετά τα διαδραματιζόμενα στην ΑΟΖ και τις σαφείς τοποθετήσεις Ε.Ε.
και ΗΠΑ είναι μάλλον
δύσκολο ο γ.γ. του ΟΗΕ,
στην έκθεσή του να αφήσει έστω και κάποιο υπονοούμενο, «για διάλογο
μεταξύ των δύο κοινοτήτων για τα ενεργειακά».

κυπριακή ΑΟΖ. Σε σχέση με την
πολιτική διαδικασία, οι προσπάθειες
της Τζέιν Χολ Λουτ έχουν παγώσει,
οι συναντήσεις των δύο ηγετών
σταμάτησαν, Ελλάδα και Τουρκία
σκέφτονται τις εκλογές και δύσκολα
μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μέχρι την υποβολή της έκθεσης για
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας (στις 10 Ιουλίου) υπάρχει
χρόνος για διερευνητική επίσκεψη
Λουτ στη Λευκωσία.
Με όλα αυτά τα δεδομένα επί
τάπητος, στόχος της αποστολής

της Ε.Ε., αλλά και των ΗΠΑ στις
τουρκικές προκλήσεις, να αφήσει
έστω και κάποιο υπονοούμενο στην
έκθεσή του ο γ.γ. «για διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων για τα
ενεργειακά».
Αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις, η Λευκωσία είναι ικανοποιημένη από τη στάση της Ε.Ε.
και των ΗΠΑ, ενώ εκτιμά ότι τα εντάλματα που εξέδωσε σε βάρος
όλων όσων εμπλέκονται στην παράνομη γεώτρηση, έχουν αποτρέψει
πολλές εταιρείες και ειδικούς από

Εκτιμάται ότι ο έμπειρος Αντόνιο Γκουτιέρες θα αποφύγει τις «κακοτοπιές» στο θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Με το πολιτικό

Μαυρογιάννη είναι να εξηγήσει
στη Γραμματεία της απόψεις της
πλευράς μας για την κατάσταση,
να επαναλάβει την ετοιμότητά μας
για συνομιλίες και να αποτρέψει
τη συμπερίληψη εκτιμήσεων που
θα έδιναν λαβή για πιέσεις στο θέμα
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Εκτιμάται ότι ο
γ.γ., που είναι έμπειρος στο θέμα
και γνωρίζει τον κίνδυνο από πιθανή
αποχώρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, θα
αποφύγει τις «κακοτοπιές». Ωστόσο,
όντως κι ο ίδιος σε δύσκολη θέση
καθώς η πολιτική διαδικασία έχει

παγώσει από τον Ιούλιο του 2017,
θα πρέπει να στείλει τα κατάλληλα
μηνύματα και να προετοιμάσει την
επόμενη κίνησή του στο Κυπριακό,
πλέον για τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Την ίδια στιγμή με ενδιαφέρον θα
πρέπει να αναμένεται και το λεκτικό
της περιγραφής της έντασης που
υπάρχει στην κυπριακή ΑΟΖ.

H έκθεση του γ.γ.
Πάντως, καθώς οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ συνεχίζονται, οι πιθανότητες για επανά-

το να συνεργαστούν με την Turkish
Petroleum. Ειδικά σε σχέση με τις
ΗΠΑ, η επικοινωνία της Κύπρου
με διάφορες εταιρείες έχει ξεκινήσει
από τον Ιανουάριο και απ’ ό,τι φαίνεται, όλες όσες προσεγγίστηκαν
–πλην δύο– έχουν ξεκαθαρίσει πως
δεν πρόκειται να συνεργαστούν με
την Τουρκία. Οι δύο που η Λευκωσία
υποπτεύεται ότι είτε συνεργάζονται
είτε σε κάποια φάση θα συνεργαστούν με την Turkish Petroleum
είναι οι Oceaneering International
και η Weatherford International
με έδρα το Χιούστον του Τέξας.
Όμως ακόμη και οι Αμερικανοί
αμφιβάλουν κατά πόσο το «Φατίχ»
είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τη
γεώτρηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Την Παρασκευή επρόκειτο
να λάβει χώρα σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας, για να αξιολογηθεί
πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις
προσπάθειες αποτροπής των ξένων
εταιρειών.
Ενδιαφέρουσα, πάντως, είναι η
άποψη που μας διατύπωσε εμπειρογνώμονας στα θέματα του Δικαίου
της Θάλασσας, όταν του ζητήσαμε
να σχολιάσει τη δήλωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι δεν
αναμένει από την Τουρκία να επιχειρήσει γεώτρηση κοντά στο Καστελόριζο, όπου είκαζαν κάποιοι
αναλυτές: «Η Ελλάδα ως γνωστόν
αφενός δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ κι
αφετέρου έχει οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα της στα έξι ναυτικά μίλια.
Μία απόπειρα της Τουρκίας να διεξάγει έρευνες σε περιοχή, η οποία
θα βρισκόταν εντός μιας ελληνικής
ΑΟΖ (αν αυτή ανακηρυσσόταν) να
ωθούσε αμέσως την Αθήνα να καταθέσει στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες
και να ανακηρύξει ΑΟΖ. Κάτι τέτοιο
δεν συμφέρει στην Άγκυρα, η οποία
αρκείται για την ώρα στη δημιουργία
γκρίζων ζωνών», είπε.
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H Αθήνα
ενημέρωσε
ήδη τους
συμμάχους
Θερμά τα νερά σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο
εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε πλήρη ετοιμότητα για ολόκληρο
το καλοκαίρι θα βρίσκονται οι
Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας
λόγω της ανησυχίας για την προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε περιοχές ελληνικών συμφερόντων, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεδομένων των
πληροφοριών που καταφθάνουν
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
τους τελευταίους μήνες, αλλά και
της τουρκικής δημόσιας διπλωματίας, στην Αθήνα η ανησυχία
επικεντρώνεται στην περιοχή
ανατολικά της Ρόδου και νότια
του Καστελόριζου. Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει
η Αθήνα είναι τι στάση θα τηρήσει
σε περίπτωση που η Τουρκία τελικώς αποφασίσει να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες ή γεωτρήσεις εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, η οποία, παρεμπιπτόντως, ταυτίζεται με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Το πολιτικό σκέλος της απάντησης
είναι περίπου αυτονόητο και, διπλωματικά, τουλάχιστον, η Αθήνα
τις προηγούμενες ημέρες γνωστοποίησε σε φίλους και συμμάχους ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, για τους κινδύνους που
κρύβει η στάση της Τουρκίας όχι
μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά για την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα.
Το επιχειρησιακό σκέλος της
απάντησης που καλείται να δώσει
η Αθήνα είναι φαινομενικά απλό,
στην πράξη όμως ιδιαίτερα περί-

πλοκο. Την εντολή για υψηλές διαθεσιμότητες στον ελληνικό στόλο
καθ’ όλη τη διάρκεια του θέρους,
σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο
σχεδιασμό στην Πολεμική Αεροπορία, έχει συνοδεύσει η ενεργοποίηση σειράς σχεδίων για την
αντιμετώπιση πιθανής τουρκικής
κίνησης για γεώτρηση ή σεισμική
έρευνα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ένα από αυτά τα σχέδια που
υπάρχουν στο Αρχηγείο του Στόλου είναι η «Λερναία Ύδρα», ενώ
το ΓΕΝ σε συντονισμό με το ΓΕΕΘΑ
εμπλουτίζουν τα σενάρια αντίδρασης του Πολεμικού Ναυτικού έναντι πιθανής τουρκικής πρωτοβουλίας. Η γκάμα των σεναρίων είναι
μεγάλη, όπως άλλωστε και οι πιθανότητες εξέλιξης των τουρκικών
κινήσεων. Τα ελληνικά σχέδια
είναι κατά βάση ναυτικά, καθώς
οι Τούρκοι χρησιμοποιούν ερευνητικά πλοία σε πρώτο στάδιο και
πλωτά γεωτρύπανα σε δεύτερο
προκειμένου να προβάλουν τις
αξιώσεις τους, ωστόσο περιλαμβάνουν τη συμμετοχή εναέριων
και άλλων μέσων. Ως εκ τούτου
πιθανή ελληνική αντίδραση θα
προσομοιάζει σε μια «Λερναία
Ύδρα plus». Ευλόγως καμία λεπτομέρεια γι’ αυτά τα σχέδια δεν
είναι γνωστή έξω από τους πολύ
στενούς επιτελικούς κύκλους που
ασχολούνται με αυτά.
Στην Αθήνα υπάρχει ήδη μια
καταγεγραμμένη εμπειρία από
δύο περιπτώσεις δράσης του τουρκικού ναυτικού. Η πρώτη αφορά
τη δράση του «Μπαρμπαρός» στο
ανατολικότερο άκρο της ελληνικής

Tα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας παρακολουθούν την κλιμάκωση των τουρκικών κινήσεων σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο.








Τα ελληνικά σχέδια είναι
κατά βάση ναυτικά, καθώς οι Τούρκοι χρησιμοποιούν ερευνητικά πλοία
σε πρώτο στάδιο και πλωτά γεωτρύπανα σε δεύτερο προκειμένου να προβάλουν τις αξιώσεις τους.
υφαλοκρηπίδας (600 τετραγωνικά
χιλιόμετρα) από τις 18 Οκτωβρίου
του 2018 μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Το ερευνητικό σκάφος
έσυρε τότε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα καλώδιο μεγέθους πέντε χιλιομέτρων, συνοδευόμενο
από δύο τουρκικά πολεμικά πλοία.
Η δράση του «Μπαρμπαρός» αντιμετωπίστηκε αρχικά από δύο
φρεγάτες, αρχικά τη «Νικηφόρος
Φωκάς» και έπειτα τη «Σαλαμίς».
Η σχετικά περιορισμένη έκταση
δράσης του «Μπαρμπαρός», το
οποίο εν συνεχεία συνέχισε τις
έρευνές του στα οικόπεδα 4 και 5
της κυπριακής ΑΟΖ, πρόσφερε
στους επιτελείς του Π.Ν. χρήσιμα
διδάγματα για τον τρόπο σχεδιασμού των Τούρκων συναδέλφων
τους. Εξίσου χρήσιμη είναι η εμπειρία του ναυτικού αποκλεισμού
του οικοπέδου 3 της κυπριακής
ΑΟΖ, που πραγματοποιήθηκε από

τους Τούρκους τον Φεβρουάριο
του 2018, πρακτικά ακυρώνοντας
τις γεωτρήσεις της ιταλικής ΕΝΙ
εκεί, στα ανατολικά της Κύπρου.
Ο τρόπος που κινήθηκε ο τουρκικός στόλος εκείνες τις ημέρες ανέδειξαν και στην Αθήνα διάφορες
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, οι
οποίες υποδηλώνουν την αλλαγή
της ναυτικής νοοτροπίας και τακτικής από την Άγκυρα. Στην Αθήνα, μεταξύ των ειδικών τουλάχιστον, καμία από τις τελευταίες
εξελίξεις δεν προκάλεσε έκπληξη.
Αντιθέτως, η κλιμάκωση ήταν ορατή. Αρχικά έγινε με την αγορά και
χρήση δύο ερευνητικών πλοίων
με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες
και τεχνολογία από τα απαρχαιωμένα ωκεανογραφικά τύπου «Τσεσμέ». Ακολούθησε η διαδοχική
αγορά των δύο πλωτών γεωτρύπανων με τις ονομασίες «Φατίχ»
και «Γιαβούζ», οι απαραίτητες μετασκευές και προσαρμογές στα
τουρκικά πρότυπα έγινε σε χρονικό
διάστημα μικρότερο των δύο ετών
(2017-2019). Ενδιάμεσα, ο τουρκικός πολεμικός στόλος ενισχύθηκε
σε αριθμούς, αλλά και ουσιαστικές
δυνατότητες, παρέχοντας στην
Άγκυρα τη δυνατότητα να διεξαγάγει – εφόσον χρειαστεί – επιχειρήσεις και στις τρεις θάλασσες
που περιβάλλουν την Ανατολία
(Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο), αν αυτό κριθεί
απαραίτητο.

Το Π.Ν. παρακολουθεί
τις τουρκικές κινήσεις
Προς το παρόν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας της
Ελλάδας παρακολουθούν την κλιμάκωση των τουρκικών κινήσεων.
Το «Γιαβούζ» εξήλθε των Στενών
την Παρασκευή και έκτοτε διασχίζει
το Αιγαίο με κατεύθυνση προς την
Ανατολική Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Ενέργειας της
Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ, έχει προαναγγείλει ότι το «Γιαβούζ» θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στα νότια
της Καρπασίας (δηλαδή στα ανοιχτά
της Αμμοχώστου), στην Αθήνα είναι
προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Εφόσον, βέβαια, επιβεβαιωθούν οι αναγγελίες του κ. Ντονμέζ,
τότε η εικόνα που θα διαμορφωθεί
θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την
Κυπριακή Δημοκρατία. Το «Φατίχ»
ήδη πραγματοποιεί γεωτρήσεις στα
δυτικά της Κύπρου, το «Γιαβούζ»
θα βρεθεί στα ανατολικά, ενώ στα
βορειοανατολικά (εντός τουρκικών
υδάτων), ανάλογες δραστηριότητες
υλοποιεί το ενοικιασμένο «Rowan
Norway». Την ίδια στιγμή το ερευνητικό «Μπαρμπαρός» κάνει σεισμικές έρευνες στα νότια της Κύπρου, μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας που έχει ήδη χωριστεί
σε οικόπεδα και έχει παραχωρηθεί
ακόμη και σε ξένες εταιρείες προς

εκμετάλλευση. Αυτή η «ερευνητική»
περικύκλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ευλόγως προκαλέσει
έντονη ανησυχία στη Λευκωσία, η
οποία βλέπει το (πλέον απολύτως)
ελεγχόμενο από την Άγκυρα καθεστώς των Κατεχομένων να συμπράττει με την Τουρκία σε μια συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της. Για τη Λευκωσία ο μεγαλύτερος
φόβος είναι ουσιαστικά η προαναγγελθείσα αποστολή κάποιου από
τα δύο τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα,
στα νότια της κυπριακής ΑΟΖ. Πιθανολογείται ότι σε περίπτωση που
οι Τούρκοι επιλέξουν να κλιμακώσουν την παρουσία τους γύρω από
την Κύπρο έτι περαιτέρω, τότε θα
στείλουν πλωτό γεωτρύπανο είτε
στο οικόπεδο 1, το οποίο βρίσκεται
σε απόσταση αναπνοής από το
νησί, είτε στο οικόπεδο 8 που έχει
αδειοδοτηθεί στην ιταλική ΕΝΙ. Για
το οικόπεδο 8 έχει δείξει ενδιαφέρον
και η γαλλική «Total», ωστόσο δεν
υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη,
παρά την εκδηλωμένη πρόθεση
του Παρισιού να βοηθήσει τη Λευκωσία όσο γίνεται περισσότερο,
στην προσπάθεια διαφύλαξης των
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιζητεί συνομιλίες για τα ενεργειακά η Aγκυρα
Θέλει διαμεσολάβηση του διεθνούς παράγοντα, επιθυμεί φόρμουλα ρυθμίσεων στην ΑΟΖ και θέτει μάλιστα και τέσσερις όρους
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εν μέσω τεταμένης ατμόσφαιρας
εξαιτίας του τουρκικού γεωτρύπανου στα ανοικτά της Πάφου και
κατά την αναχώρηση από την Τουρκία του «Γιαβούζ», με προορισμό
τις θάλασσες της Κύπρου, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
της χώρας δήλωσε ότι, «η Τουρκία
τάσσεται υπέρ μιας δίκαιης κατανομής κερδών από το φυσικό αέριο», σημειώνοντας τη σημασία
που αποδίδει η κυβέρνησή του σε
συμβιβαστικού τύπου λύσεις στο
Κυπριακό και στα ενεργειακά. Οι
λόγοι γι’ αυτή την τακτική, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» είναι
τρεις. Πρώτο, η Άγκυρα ενδιαφέρεται για άμεση διαπραγμάτευση

για διευθέτηση του ζητήματος στην
ΑΟΖ. Δεύτερο, πριν καθίσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων η
Άγκυρα επιθυμεί να θέσει τους
όρους της και τρίτο ξένοι παράγοντες καταβάλλουν παρασκηνιακές προσπάθειες για να αλλάξει το
κλίμα συνολικά.

Οι συμβιβαστικές λύσεις
Παρά την αυστηρή ρητορική,
η οποία εν μέρει σχετίζεται με τις
επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη, την
αποστολή σκαφών στα ανοιχτά
της Κύπρου και την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική πλευρά λεκτικά τουλάχιστον επιμένει
να εξηγεί, «τη σημασία του διαλό-

γου και των συμβιβαστικών λύσεων». Πηγή της «Κ» από την Άγκυρα
λέει σχετικά: «Οι νέες δηλώσεις
των κυβερνητικών αξιωματούχων
μιλούν από μόνες τους. Η τουρκική
πλευρά επιθυμεί και επιμένει για
περιφερειακή συνεργασία στο ζήτημα της ενέργειας. Η αξιοποίηση
των ενεργειακών κοιτασμάτων της
περιοχής δεν θα είναι εφικτή σε
περίπτωση που δεν ενώσουν τις
δυνάμεις τους οι χώρες της περιοχής. Και φυσικά η μεταφορά του
αερίου στις δυτικές αγορές θα είναι
μια πολύ δύσκολη υπόθεση, σε περίπτωση που δεν ληφθεί η συγκατάθεση της τουρκικής πλευράς».
Η ίδια πηγή απορρίπτει διασύνδεση
Κυπριακού - ελληνοτουρκικών με
τις κρίσιμες εκλογές της Πόλης,

καθώς η εθνικιστική ρητορική αυτονόητα εξυπηρετεί τον συντηρητικό και εθνικιστικό κυβερνητικό
συνασπισμό και λέει: «Μπορεί οι
εθνικιστικές ατάκες να εντυπωσιάζουν κάποιους εθνικιστές ψηφοφόρους, ωστόσο η πραγματικότητα είναι μία: Κυπριακό και ενεργειακά αποτελούν εθνική υπόθεση
για την τουρκική διπλωματία».

Οι τέσσερις όροι
Εφόσον η Άγκυρα λεκτικά τουλάχιστον επιζητεί διάλογο σε Κυπριακό και ΑΟΖ, ρωτήσαμε με ποιο
τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθούν
σχετικές λύσεις-διευθετήσεις. Η
τουρκική πλευρά, απαντώντας σε
αυτό το ερώτημα, εστιάζει σε τέσσερα σημεία.

1. Η Άγκυρα αποδίδει ύψιστη
σημασία στην εμπλοκή των Τ/κ
και της Τουρκίας στο εγχείρημα
της μεταφοράς του φυσικού αερίου
της Ανατολικής Μεσογείου στις
δυτικές αγορές. Η Τουρκία με τις
υποδομές και την τεχνογνωσία που
διαθέτει είναι έτοιμη να συμβάλλει
σε αυτό το έργο.
2. Η Άγκυρα διεκδικεί «ουσιαστικό» ρόλο για την τ/κ κοινότητα
στη διαχείριση του ζητήματος του
φυσικού αερίου. Από τη δική της
σκοπιά, η τ/κ ηγεσία θα πρέπει να
λαμβάνει μέρος και να έχει δικό
της μερίδιο ευθύνης για όλες τις
αποφάσεις που λαμβάνονται για
το φυσικό αέριο.
3. Εκτός από τη συνεργασία της
ε/κ πλευράς, η τουρκική πλευρά

αποδίδει σημασία στη συνεργασία
όλων των κρατών της περιοχής,
και αυτό παρά το γεγονός η ίδια
αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα
με πολλές γειτονικές χώρες και οι
σχέσεις του Ισραήλ με πολλές περιφερειακές χώρες παραμένουν
προβληματικές.
4. Εφόσον προκύψει ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας στο
ζήτημα του φυσικού αερίου, η τουρκική πλευρά προσεγγίζει θετικά
την εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στο όλο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, σήμερα η
Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στη
διαμεσολάβηση χωρών, όπως οι
ΗΠΑ, η Γερμανία για τον έλεγχο
της έντασης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
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Κυρώσεις σε Τουρκία, «Γιαβούζ» σε Καρπασία
Θετική η συγκομιδή για την κυπριακή διπλωματία – Προβληματισμός, ωστόσο, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Επί της διαδικασίας, σε επίπεδο αποφάσεων, αναντίλεκτα η κυπριακή
διπλωματία, υπό τις περιστάσεις,
έπραξε τα δέοντα στις Βρυξέλλες.
Τόσο σε επίπεδο υπουργών όσο και
ηγετών η συγκομιδή ήταν πέραν
του ικανοποιητικού, ωστόσο η γεύση
θα παραμείνει γλυκόξινη έως ότου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ), μετουσιώσουν σε
πράξη τις πολιτικές κατευθυντήριες
γραμμές των 28 ηγετών για τερματισμό της τουρκικής συμπεριφοράς
στην περιοχή. Ακόμα και στην περίπτωση που τα μέτρα κινηθούν
στα θέλω της Κυπριακής και Ελληνικής πλευράς, εύλογα είναι τα ερωτήματα που διατυπώνονται πρώτα
για την υλοποίησή τους, και το κυριότερο του βαθμού αποτελεσματικότητας που θα έχουν. Κάτι το οποίο
φαίνεται να είναι απολύτως αντιληπτό στη Λευκωσία, παρά την αρχική ευφορία. Στο κομμάτι εφαρμογής των μέτρων η τοποθέτηση του
ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον υποχώρησαν οι τόνοι,
επανέφερε στην προμετωπίδα τη
ρεαλιστική σκέψη και ανάγνωση,
που έχει να κάνει με τις σχέσεις κάποιων κρατών με την Τουρκία (μεταναστευτικό, εμπορικές/οικονομικές σχέσεις). Η εκτίμηση που γίνεται
από τη Λευκωσία είναι πως τα μέτρα
θα υποβληθούν προς το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, είτε στρέφονται κατά
ατόμων, είτε κατά εταιρειών, είτε
κατά κράτους. Στο κομμάτι του βαθμού αποτελεσματικότητας, που είναι
και η ουσία των προσπαθειών που
καταβάλλονται, η Άγκυρα φρόντισε
να συμπέσει ο απόπλους του δεύτερου γεωτρύπανου που διαθέτει,
με τελικό προορισμό την κατεχόμενη
Καρπασία, με τις συζητήσεις των

28 για μέτρα/κυρώσεις εναντίον της.
Μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως
μια πρώτη αντίδραση.

Δεύτερη ανάγνωση
Το κείμενο συμπερασμάτων στο
οποίο κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα μέρος του, ουσιαστικά
είναι μια επανάληψη των συμπερασμάτων του Μαρτίου 2018. Ωστόσο
στο κείμενο του 2019 υπάρχουν τρία
σημεία που το διαφοροποιούν καλύπτοντας το επιδιωκόμενο από Κυπριακής πλευράς, που είναι να δοθεί
ένας ξεκάθαρος προσανατολισμός
πως η Ε.Ε. θα κινηθεί εναντίον της
Τουρκίας με συγκεκριμένα μέτρα/κυ







Η αντίδραση από πλευράς Τουρκίας στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κινούνται σε χαμηλούς τόνους.
ρώσεις. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επικροτεί την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην Επιτροπή και την
ΕΥΕΔ να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, επιλογές για κατάλληλα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων», αναφέρεται στα
συμπεράσματα. Στο ερώτημα ποια
είναι τα μέτρα που ενδεχομένως να
προταθούν, απάντηση εν μέρει έδωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για την
Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν. Η διακοπή
της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζονται, αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η τουρκική
οικονομία. Με βάση υπολογισμούς
τα προενταξιακά κονδύλια προς την
Τουρκία μέχρι το 2020 θα αγγίξουν
τα 4,4 δισ. ευρώ Το δεύτερο σημαντικό μέτρο που επιδιώκει μα κάθε

Τα μέτρα κατά της Τουρκίας που θα καθορισθούν από την Κομισιόν θα στρέφονται κατά ατόμων, εταιρειών ή κράτους σύμφωνα με την αποτίμηση που έγινε
από τον ίδιο τον Νίκο Αναστασιάδη για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
τρόπο η κυπριακή πλευρά θα αφορά
την τελωνειακή ένωση, ΤουρκίαςΕ.Ε. Ένα μέτρο οικονομικής υφής
αν ληφθεί υπόψη πως ο ετήσιος όγκος εμπορικών συναλλαγών κυμαίνεται στα 130 δισ. ευρώ. Στην περίπτωση που αναβαθμιζόταν η τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε, ο όγκος
συναλλαγών ενδεχομένως θα διπλασιαζόταν.

Οι δυσκολίες
Το παρασκήνιο μέχρι την οριστικοποίηση των συμπερασμάτων,
λένε πηγές σε Λουξεμβούργο και
Βρυξέλλες, ήταν έντονο και είχε να
κάνει κυρίως με τις ενστάσεις από
κάποια κράτη μέλη ένεκα των στενών οικονομικών σχέσεων με Τουρκία. Μια από αυτές τις χώρες ήταν
η Γερμανία, η οποία επί της αρχής

δεν ήταν αντίθετη στην έκφραση
αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Διπλωματικές πηγές, μάλιστα αναφέρουν πως η Γερμανία ήταν μια από
τις πέντε χώρες που διαδραμάτισαν
καθοριστικό ρόλο στο παρασκήνιο,
προκειμένου να υιοθετηθεί το προσχέδιο συμπερασμάτων από το Γενικό Συμβούλιο. Ωστόσο, ο ρόλος
αυτός και η στάση της δεν αναιρεί,
όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές,
τον προβληματισμό στα μέτρα που
θα ληφθούν και στον επηρεασμό
συμφερόντων της, εντός Τουρκίας.

Το Γιαβούζ
Το μέγα ερώτημα που διατυπώνεται μετά το πέρας της Συνόδου
και θα απασχολεί μέχρι και την επιλογή συγκεκριμένων μέτρων είναι
αν οι αποφάσεις μπορούν να απο-

τρέψουν την τουρκική παραβατικότητα. Μια πρώτη γεύση για το
βαθμό αποτελεσματικότητας των
όσων αποφασίσθηκαν στην Σύνοδο
των 28, έδωσε η κίνηση της Άγκυρας να στείλει την ίδια μέρα στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και το δεύτερο γεωτρύπανο, το Γιαβούζ. Η παρουσία του γεωτρύπανου
κοντά στη χερσόνησο της Καρπασίας, όπου το τοποθετούν τουρκικές
πηγές, ουδόλως μεταβάλλει στο
σκηνικό έντασης που έχει προκληθεί από τις 4ης Μαΐου που το πρώτο
γεωτρύπανο αφίχθηκε εντός της
κυπριακής ΑΟΖ. Η Άγκυρα παρά
τις αντιδράσεις που καταγράφονται
θα συνεχίσει απτόητη, λένε πηγές,
τις πιέσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι μόνο. Ωστόσο, η
Άγκυρα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα,
απέφυγε να ανεβάσει τους δημόσιους τόνους. Οι αντιδράσεις που
καταγράφονται είναι ήπιες σημείωναν στην «Κ» πολιτικοί αναλυτές
και έχουν άμεση σχέση με την επιδίωξη να μην διαταραχθούν, περισσότερο, οι σχέσεις με την Ε.Ε.
και ειδικότερα το οικονομικό κομμάτι σε μια περίοδο που η τουρκική
οικονομία δέχεται έντονες πιέσεις
ένεκα της διαμάχης με τις ΗΠΑ. Ο
άλλος λόγος, λέγεται, ότι είναι οι
δημοτικές εκλογές της Κυριακής.
Ως προς το ευρύτερο κομμάτι των
προκλήσεων, σε διπλωματικό επίπεδο, το ενδεχόμενο ενός θερμού
επεισοδίου δεν φαίνεται να είναι
κάτι που αναμένεται, ωστόσο και
εδώ όπως προκύπτει δεν παραγνωρίζεται η αλαζονεία ή το απρόβλεπτο
των συμπεριφορών κάποιων χωρών,
όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τι αποφασίστηκε
Εκτός από τις οδηγίες για στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά της Άγκυρας στην περιοχή προσφέροντας
στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα:
G Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επαναβεβαιώνει προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων
των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018, στα οποία καταδικάζει
απερίφραστα τις συνεχιζόμενες
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας
στην ανατολική Μεσόγειο και το
Αιγαίο.
G Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις
εν εξελίξει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας
στην ανατολική Μεσόγειο καθώς
και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη
ανταποκριθεί στις επανειλημμένες
εκκλήσεις της ΕΕ να σταματήσει
αυτές τις δραστηριότητες.
G Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον σοβαρό και άμεσο
αρνητικό αντίκτυπο αυτών των
παράνομων ενεργειών σε όλο το
φάσμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής
Ενωσης-Τουρκίας.
G Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί
την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και
να απόσχει από τέτοιες ενέργειες.
G Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και
είναι έτοιμη να αντιδράσει καταλλήλως και με πλήρη αλληλεγγύη
προς την Κύπρο.
G Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα
εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται
του θέματος και θα επανέλθει σε
αυτό κατά περίπτωση.
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Η πρόταση αποτελεί
επέκταση της κατοχής

«Στην ουσία θα είναι νέα τετελεσμένα που θα παγιωθούν αν δεν υπάρξει δυναμική αντίδραση. Ποιος όμως θα αντιδράσει στον καθαρισμό και στην ανοικο-

δόμηση μιας πόλης-φάντασμα με την πρόφαση μάλιστα ότι θα προσφερθεί στους νόμιμους κατοίκους της;» τόνισε στην «Κ» έγκυρη διπλωματική πηγή.

Προέκταση της «ΤΔΒΚ»
στα περίκλειστα Βαρώσια
Στοιχείο συνολικού σχεδιασμού για «out of the box» ρυθμίσεις στο Κυπριακό
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Γνωστός για τη διπλωματική του
δεινότητα, ο Κουντρέτ Οζερσάι,
ήταν πολύ προσεκτικός όταν ανακοίνωνε την περασμένη Τρίτη,
ότι το λεγόμενο υπουργικό στα
Κατεχόμενα είχε αποφασίσει να
μπει στην περίκλειστη περιοχή
των Βαρωσίων και να καταγράψει
τις περιουσίες που υπάρχουν εκεί,
στις οποίες -πλην αυτών των νομίμων κατοίκων- ενέταξε και περιουσίες, κατά τα λεγόμενά του,
των βακουφίων: «Ως κυβέρνηση
θα ενεργήσουμε με τρόπο που να
μην παραβιάζονται τα δικαιώματα
και τα συμφέροντα των παλιών
κατοίκων των Βαρωσίων και του
Τμήματος των βακουφίων». Κι αυτό διότι προφανέστατα ο κ. Οζερσάι γνωρίζει ότι στο ψήφισμα 550
(11.05.1984) του Σ.Α. των Η.Ε. στο
οποίο καταδικάζεται η ανακήρυξη
του ψευδοκράτους, υπάρχει και
η γνωστή παράγραφος για την
Αμμόχωστο στην οποία αναφέρονται τα εξής: «(Το Σ.Α.) θεωρεί
τις απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Bαρωσίων
από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες και
ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής
αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών». Αναφορά στα Βαρώσια γίνεται και στο ψήφισμα 789
(25.11.1992). την εποχή της Δέσμης
Ιδεών Γκάλι: «Με σκοπό την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 (1984)
η περιοχή που σήμερα βρίσκεται
υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής
Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών
να επεκταθεί και να συμπεριλάβει
τα Bαρώσια». Ο Κουντρέτ Οζερσάι
κατέληξε λέγοντας ότι με βάση
τα στοιχεία που θα συλλέξει η
ομάδα ειδικών που θα μπει στην
περίκλειστη η «κυβέρνηση» θα
καθορίσει την πολιτική που θα
ακολουθήσει καθώς, όπως προανήγγειλε, «ήρθε πλέον η ώρα να
κάνουμε ένα απτό βήμα για τα Βαρώσια». Πιο χύμα από τον «υπουργό του των εξωτερικών», ο «πρω-

«εκεί υπάρχουν και οθωμανικές
περιουσίες οι οποίες ανήκουν στη
Διοίκηση Βακουφίων η οποία αποτελεί εγγύηση για τους Τ/κ». Για
τους Ε/κ κατοίκους της πόλης είπε
ότι θα μπορούν να επιστρέψουν
και αποκάλυψε τις βάσεις επί των
οποίων έχουν δρομολογηθεί οι
σχετικές αποφάσεις: «Δίνουμε ένα
μήνυμα στον κόσμο. Στο νησί
υπάρχουν δύο χωριστοί λαοί και
δύο κράτη. Από δω και μπρος δεν
μπορεί να υπάρξει ομοσπονδία.
Η «ΤΔΒΚ» θα συνεχίσει το δρόμο
της, έχοντας πάντα την Τουρκία
ως εγγυήτρια δύναμη». Κάλεσε
τέλος την ε/κ πλευρά, λέγοντας:
«Ελάτε πλέον να μάθουμε να ζούμε
ο ένας δίπλα στον άλλο, από εδώ
και μπρος δεν γίνεται λύση ομοσπονδίας στην Κύπρο. Αυτό έχει
αποκαλυφθεί».

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, «η απόφαση του λεγόμενου υπουργικού

συμβουλίου των Κατεχομένων, όπως ανακοινώθηκε από τον τους κυρίους
Τατάρ και Όζερσάι, αποτελεί στην ουσία επέκταση και εμπέδωση της κατοχής στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων».

Ακιντζί: Βαρώσια υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ
Σφήνα στα διακηρυχθέντα υπό Τατάρ και Οζερσάι μπήκε ο Τ/κ ηγέ-

της ο οποίος με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις έκρινε αναγκαίο να
κάμει δημόσια παρέμβαση την Παρασκευή. Για τα Βαρώσια συγκεκριμένα ο κ. Ακιντζί μίλησε για το ενδεχόμενο της επιστροφής της
πόλης υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ με αντάλλαγμα, όπως στο παρελθόν ο
ίδιος είχε προτείνει, τη νομιμοποίηση του αεροδρομίου της Τύμπου.
Αν δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, είπε, τότε θα μπορούσε να ανοίξει η
πόλη υπό τ/κ διοίκηση δίχως να συγκρουστεί η ε/κ πλευρά με τον
ΟΗΕ. Είπε ακόμη ότι για το θέμα η τ/κ πλευρά θα πρέπει να αναζητήσει διάλογο και συνεννόηση με τον ΟΗΕ. Και κατέληξε σημειώνοντας
ότι το άνοιγμα των Βαρωσίων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα
συμβάλλει στην ειρήνη και στη δικοινοτική συνεργασία.

θυπουργός» Ερσίν Τατάρ μιλώντας
στο πρακτορείο DHA εξήγγειλε
ότι «η κλειστή πόλη των Βαρωσίων
η οποία είναι πόλη φάντασμα θα
γίνει και πάλι Λας Βέγκας» και
πως η «ΤΔΒΚ θα αποκτήσει εμπορική αξία» καθώς «θα έρθουν και
πάλι στα Βαρώσια οι διάσημοι του

κόσμου και θα ζωντανέψει η πόλη».
Ενδεικτικό όμως των σχεδιασμών της τουρκικής πλευράς για
τα Βαρώσια είναι αυτό που ο Τατάρ
τόνισε: «Το νομικό καθεστώς στην
κλειστή πόλη των Βαρωσίων θα
οριστεί ξανά» και ισχυρίστηκε ότι

Αντίδραση της Λευκωσίας
Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας στις δηλώσεις Τατάρ και
Οζερσάι, ήρθε από τον υφυπουργό
παρά τω Προέδρω Βασίλη Πάλμα,
ο οποίος έκαμε λόγο για προώθηση
διχοτομικών θέσεων υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Πάλμας δήλωσε στο
ΚΥΠΕ ότι το 2014, όταν ήρθε στην
Κύπρο ο τότε Αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «είχαμε φτάσει
πολύ κοντά σε συμφωνία για τη
δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και διεθνών εμπειρογνωμόνων για την Αμμόχωστο,
συμφωνία την οποία ανέτρεψε
στο παρά πέντε ο κ. Οζερσάι. Τότε,
ο κ. Οζερσάι ήταν ο πρωταγωνιστής
για μην πραγματοποιηθεί τελικά
αυτή η πρωτοβουλία και έρχεται
σήμερα, το 2019, για να ανακοινώσει μια εντελώς απαράδεκτη
προσέγγιση των πραγμάτων, η
οποία ουσιαστικά δημιουργεί κάποιες διχοτομικές θέσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα» συμπλήρωσε
ο κ. Πάλμας, χωρίς ωστόσο να έχει
προβάλει το ζήτημα της προέκτασης της κατοχής.

Το ζήτημα της προέκτασης της κατοχής στην περίκλειστη περιοχή
των Βαρωσίων, έθεσε η «Κ» ενώπιον
εγκυρότατης διπλωματικής πηγής,
πλήρως ενήμερης των εξελίξεων σε
όλο το φάσμα του Κυπριακού: «Η
απόφαση του λεγόμενου υπουργικού
συμβουλίου των Κατεχομένων, όπως
ανακοινώθηκε από τον τους κυρίους
Τατάρ και Όζερσάι, αποτελεί στην
ουσία επέκταση και εμπέδωση της
κατοχής στην περίκλειστη πόλη των
Βαρωσίων. Αυτό, μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες που είναι υπόψη
της Λευκωσίας, αποτελεί -ταυτόχρονα με το αμιγώς πολιτικό σκέλος- και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σχεδίων της ισχυρής
ομάδας επιχειρηματιών ανάπτυξης
που έχει γύρω του ο Ταγίπ Ερντογάν.
Αυτοί ορέγονται την αναβίωση της
πάλαι ποτέ κοσμοπολίτικης Αμμοχώστου. Σύμφωνα μάλιστα με τις
ίδιες πληροφορίες, στα σχέδια περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση του
στρατώνα –από το 1967- της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που βρίσκεται στην περιοχή
του Καράολου στην Αμμόχωστο. Γι’
αυτό και στην ατζέντα Οζερσάι βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια μετακίνησης των κυανοκράνων σε άλλο στρατόπεδο ή και
διάλυσης της Δύναμης στην περιοχή.
Το αντάλλαγμα που θα λάβει ο κ.
Οζερσάι, σύμφωνα με την ίδια πηγή
της «Κ», είναι η πλήρης στήριξη από
τον πρόεδρο Ερντογάν στις «προεδρικές εκλογές» των Κατεχομένων
τον Απρίλη του 2020.
Θέσαμε το ζήτημα της καταστρατήγησης ψηφισμάτων των ΗΕ για
τα Βαρώσια και μας ελέχθη ότι, όπως
φαίνεται σκοπεύουν να δώσουν κίνητρα στους Βαρωσιώτες να επιστρέψουν υπό τ/κ διοίκηση και ιδιαίτερα στους Ε/κ ξενοδόχους, «στη
βάση της λογικής που εσχάτως προβάλλουν, ότι για 45 χρόνια δεν υπήρξε λύση, καιρός να συνεχιστεί η ζωή
στο Βαρώσι». Έτσι ίσως εκτιμούν

ότι θα υπερπηδήσουν τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ για το Βαρώσι και θα επεκτείνουν το έδαφος της «ΤΔΒΚ».
Αυτό προφανώς δεν μπορούν να το
εμφανίσουν ως λύση του κυπριακού,
θα το παρουσιάσουν σαν μια εξέλιξη,
σαν μια δική τους χειρονομία καλής
θέλησης ή και προσφορά προς τους
Βαρωσιώτες, μας είπε ο συνομιλητής
μας και πρόσθεσε: «Στην ουσία θα
είναι νέα τετελεσμένα που θα παγιωθούν αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε
δυναμική αντίδραση. Ποιος όμως
θα αντιδράσει στον καθαρισμό και








«Το σημαντικότερο στοιχείο του δείπνου Αναστασιάδη-Οζερσάι δεν ήταν
το τι ελέχθη αλλά το
γεγονός αυτό καθεαυτό».
στην ανοικοδόμηση μιας πόληςφάντασμα μετά από 45 χρόνια με
την πρόφαση μάλιστα ότι θα προσφερθεί στους νόμιμους κατοίκους
της; Ιδού το ερώτημα»!

Το δείπνο
Μιλώντας για τις εξελίξεις ήταν
λογικό να ρωτήσουμε την εκτίμησή
του για το δείπνο ΑναστασιάδηΟζερσάι. Η απάντηση ήταν αρκούντως εύγλωττη: «Το σημαντικότερο
στοιχείο του δείπνου Αναστασιάδη-Όζερσαι δεν ήταν το τι ελέχθη
εκείνο το βράδυ της 4ης Ιουνίου
2019 αλλά το γεγονός αυτό καθεαυτό». Ο συνομιλητής μας συμφώνησε με τη θέση που ακούστηκε
περί παραγκωνισμού του Μουσταφά
Ακιντζί και για διαπιστευτήρια του
Κουντρέτ Οζερσάι προς την Άγκυρα.
Προσθέτοντας στο ζήτημα του Βαρωσιού και των τουρκικών σχεδιασμών σημείωσε ότι η Τουρκία τον
εαυτός της θέλει να προστατεύσει
και όχι τους Τ/κ.

S-400 και θερμό επεισόδιο
Για το ζήτημα της αμερικανοτουρκικής κρίσης τους με τους S-400,
η εκτίμηση της συγκεκριμένης πηγής είναι ότι «η Τουρκία δεν θα
υποχωρήσει στο θέμα της παραλαβής των S-400. Μπορεί η Τουρκία
προς το παρόν να επιβιώσει χωρίς
F35. Εκεί που θα υποστεί μεγάλο
πλήγμα ενδεχομένως θα είναι αν
οι Αμερικάνοι της κρατήσουν κλειστή την πόρτα για πολλά χρόνια.
Υπάρχει πραγματικό ενδεχόμενο
ο Ταγίπ Ερντογάν να δοκιμάσει
κάτι ακραίο; Ένα θερμό επεισόδιο;,
ρωτήσαμε: «Θα ανησυχούσα πολύ
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλά
επιχειρώντας να βάλουμε τα πόδια
μας στα παπούτσια του, θα έλεγα
ότι δεν θα το δοκιμάσει για τους
εξής λόγους: 1: Το επίπεδο προετοιμασίας της Ελλάδας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σήμερα
είναι καλύτερο από της Τουρκίας.
2: Αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα
είναι ως να διακινδυνεύει αυτοχειριασμό, διότι μπορεί γυρίσει μπούμερανγκ και να το χρησιμοποιήσουν
οι στρατιωτικοί του εναντίον του.
Όσο και να λέει ότι έκαμε κάθαρση
όσο και να νομίζει ότι έχει πλήρη
έλεγχο της κατάστασης, στην Τουρκία υπάρχουν ένα εκατομμύριο οικογένειες που έχουν επηρεαστεί
από το μεταπραξικόπημα του Ερντογάν. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι αν είχε
την πεποίθηση ότι ελέγχει πλήρως
τις ένοπλες δυνάμεις, θα επιχειρούσε ένα θερμό επεισόδιο σε Αι-

γαίο ή στην Κύπρο. «Εγώ αν ήμουν
Ελλάδα θα ήμουν πιο αυστηρή και
ταυτόχρονα πιο διακριτική έναντι
της Τουρκίας. Δηλαδή, να μην την
εξωθώ αλλά να της δώσω το μήνυμα
διά της διπλωματικής οδού, ότι «αν
αποτολμήσετε αυτό θα βρεθείτε
αντιμέτωποι με εκείνες τις συνέπειες» και θα το κοινοποιούσα και
στους συμμάχους. Η Κύπρος δεν
μπορεί να κάμει κάτι τέτοιο διότι
δεν έχει δύναμη πυρός αντίθετα
με την Ελλάδα η οποία αν δεν το
κάμει θα βρεθεί εκτεθειμένη».

Φθινόπωρο το Κυπριακό
Σχετικά με το παγωμένο Κυπριακό, η ενημέρωση που είχε η «Κ»
ήταν ότι η ε/κ πλευρά ζήτησε να
γίνει κοινή συνάντηση των ηγετών
με τη Λουτ για να συζητηθεί η διαδικασία. Ο κ. Ακιντζί είπε ότι αν οι
Ε/κ δεν δέχονται την ερμηνεία μας
για την πολιτική ισότητα δεν υπάρχει λόγος συνάντησης. Στη συνέχεια η Λουτ πρότεινε την ιδέα του
διαδικαστικού Κρανς Μοντάνα,
την οποία απέρριψε η Τουρκία επικαλούμενη την παρουσία της Ε.Ε.
Στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης
πρότεινε στον Γκουτέρες να καλέσει
τους δύο ηγέτες για να συζητήσουν
τον τρόπο επανέναρξης της διαδικασίας. Ο γ.γ. δεν απάντησε. Η ίδια
πηγή μας είπε ότι εκτιμά πως η
πρόταση Αναστασιάδη μάλλον θα
δοκιμαστεί στο εγγύς μέλλον. Τέλη
καλοκαιριού αρχές φθινοπώρου.
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Η έσχατη μάχη
για ΔΔΟ μεταξύ
Ακιντζί-Οζερσάι
Σε δημοψήφισμα για το μέλλον της ομοσπονδιακής λύσης θα εξελιχθούν οι επικείμενες «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα, με τις τροχιοδεικτικές βολές
να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους,
με το Κυπριακό στο επίκεντρο. Ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί επιμένει στη σημασία της ομοσπονδιακής λύσης και τονίζει
ότι θα την υπερασπίζεται με σθένος μέχρι
τέλους. Στο πλευρό του βρίσκονται, το
Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΔΤ) και
κάποιες τάσεις της τ/κ Αριστεράς και του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος
(ΡΤΚ). Ο Μουσταφά Ακιντζί αναμετριέται
με τον 45χρονο και πολύ φιλόδοξο Κουντρέτ Οζερσάι, ο οποίος στις 4 Ιουνίου συνέφαγε μυστικά με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο Οζερσάι δεν παραλείπει να επαναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια ότι έχει
έρθει η στιγμή για να συζητηθούν εναλλακτικές φόρμουλες στο Κυπριακό, καθώς
δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για ομοσπονδιακή λύση.

Αναμέτρηση Ακιντζί - Οζερσάι

Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα αντάλλαξαν την προηγούμενη βδομάδα πρωτόγνωρα λεκτικά πυρά. Το «Προεδρικό» έβαλλε
κατά Οζερσάι, τονίζοντας ότι παραγνωρίζει
τον ρόλο του θεσμού της τ/κ ηγεσίας και
επιχειρεί να επιβάλει τη δική του πολιτική
ατζέντα στην τ/κ πλευρά. Ο κ. Οζερσάι,
απαντώντας, άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος
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Η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει ως εποικοδομητική και
σημαντική τη συνάντηση του
Οζερσάι με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, «στο πλαίσιο της
αναζήτησης διαλόγου και νέων
φόρμουλων για το Κυπριακό».
δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κάποιου
θεσμού για να προχωρήσει σε κάποια συνάντηση κοινωνικού περιεχομένου. Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα ο κ. Ακιντζί, ο οποίος σήμερα κατηγορεί τον «υπουργό Εξωτερικών» για το γεγονός ότι δεν ενημερώνει την κοινή γνώμη για τις κινήσεις
του, πραγματοποίησε ξαφνικές και μυστικές
κινήσεις, κατά τον Οζερσάι, όπως π.χ. ότι
κατάθεσε χάρτη στη Γενεύη, δίχως προηγουμένως να έχει ενημερώσει την τ/κ κοινότητα. Όπως μετέδωσε ήδη η «Κ», η Άγκυρα υποστηρίζει τον Οζερσάι και δεν συμφωνεί με τις θέσεις Ακιντζί. Η τουρκική
πλευρά χαρακτηρίζει ως εποικοδομητική
και σημαντική τη συνάντηση του κ. Οζερσάι
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, στο πλαίσιο
της αναζήτησης διαλόγου και νέων φόρμουλων για το Κυπριακό.

H υποστήριξη της Άγκυρας

Το στοίχημα της αναμέτρησης είναι
στην ουσία η ΔΔΟ. Ο κ. Ακιντζί δεν κρύβει
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Η ε/κ εμπλοκή
υπέρ ή κατά
της ΔΔΟ

Στην εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο
η Άγκυρα ρίχνει το βάρος της στον Τ/κ «ΥπΕξ»
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

l

Δικό της άνθρωπο θεωρεί η Άγκυρα τον Κουντρέτ Οζερσάι, τον οποίο στηρίζει στη διελκυ-

στίνδα με τον Μουσταφά Ακιντζί, καθώς συμφωνεί με τη θέση του πρώτου ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή να συζητηθούν στο Κυπριακό, προτάσεις «out of the box».

το ενδιαφέρον του για μια δεύτερη θητεία
στο «προεδρικό» με μπούσουλα την ομοσπονδιακή λύση. Ο κ. Οζερσάι, ο οποίος
φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει τις κεντρώες
και δεξιές δυνάμεις στον δεύτερο γύρο
των «προεδρικών», βολιδοσκοπεί τις προθέσεις της ε/κ πλευράς και της διεθνούς
κοινότητας για τις εναλλακτικές μεθόδους
επίλυσης του Κυπριακού.
Στην αναμέτρηση η Άγκυρα, όπως ήταν
αναμενόμενο, ρίχνει το βάρος της στην
πλευρά Οζερσάι, καθώς συμφωνεί ότι
πλέον έχει έρθει η στιγμή να συζητηθούν
στο Κυπριακό, προτάσεις «out of the box».
Επίσης, διαφωνεί με όλες σχεδόν τις κινήσεις και δηλώσεις Ακιντζί. Με επίγνωση
αυτής της πραγματικότητας, ο κ. Ακιντζί,

ƝƟƗƎƟƋƝƖƙƧƜ
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την προηγούμενη εβδομάδα εξαπέλυσε
μετωπική επίθεση κατά της Άγκυρας, επισημαίνοντας σε προσωπική ανάρτηση
στο διαδίκτυο, ότι η τ/κ κοινότητα είναι
κοσμική και δημοκρατική και δεν πρόκειται
να συμμορφωθεί με τις εντολές ξένων παραγόντων.
Η έμφαση του κ. Ακιντζί στην αρχή
του κοσμικού κράτους θυμίζει παλαιότερες
εποχές στην Τουρκία, όταν οι κεμαλιστές
αναμετρούνταν με το συντηρητικό κίνημα
της χώρας. Σήμερα, ο κ. Ακιντζί επαναφέρει
στην επικαιρότητα αυτή τη διαμάχη για
να ξεκαθαρίσει τη διαφωνία του με τη
γραμμή που ακολουθεί η Άγκυρα στις σχέσεις με την Κύπρο και κυρίως με την τ/κ
κοινότητα.

28%
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Το σίγουρο είναι ότι στις επικείμενες «προεδρικές», εκτός από την Άγκυρα, τον δικό
της ρόλο διαδραματίζει και η ε/κ πλευρά.
Μπορεί σε επίσημο επίπεδο, η ε/κ πλευρά
να αποφεύγει τις παρεμβάσεις στα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα των Τ/κ, ωστόσο,
στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι
εξελίξεις στο Κυπριακό, οι κινήσεις της
έχουν μεγάλη σημασία και αντίκτυπο για
την τροπή των εξελίξεων στο εσωτερικό
της τ/κ κοινότητας, αναφέρει στην «Κ»
πηγή στον κύκλο του «Προεδρικού»:
«Υπάρχουν δύο πιθανότητες. Είτε η ε/κ
πλευρά, το επόμενο διάστημα, να τολμήσει
να διασώσει την ομοσπονδιακή λύση, που
σήμερα χαροπαλεύει, εστιάζοντας επιτέλους στους προβληματισμούς του κ. Ακιντζί, είτε θα συμβάλει στην τελική απόσυρση
της ομοσπονδιακής λύσης και στην τελική,
ντε γιούρε διχοτόμηση του νησιού». Η
ίδια πηγή επεξηγεί το σκεπτικό της με
τον εξής τρόπο: «Αν καταφέρει η ε/κ
πλευρά να υιοθετήσει την αρχή της πολιτικής ισότητας κατά τους επόμενους
μήνες που εναπομένουν μέχρι τις προεδρικές, τότε δεν αποκλείεται να οδηγηθούμε σε σαρωτικές, «γρήγορες» εξελίξεις.
Κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για μια
ενδιάμεση λύση, ή ακόμη μια νέα διάσκεψη. Διαφορετικά, η ε/κ πλευρά, με την
αδιαλλαξία της στο ζήτημα της πολιτικής
ισότητας και της ΑΟΖ θα συμβάλει στην
ενίσχυση του στρατοπέδου της απόρριψης
της ομοσπονδίας στην τ/κ κοινότητα».
Η ίδια πηγή καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Με τη νομιμοποίηση που παρέχει ο κ. Αναστασιάδης στον κ. Οζερσάι
και στους ομοϊδεάτες του, δυστυχώς οι
Ε/κ συμβάλλουν άθελά τους στη διχοτόμηση του νησιού. Η ε/κ πλευρά χρειάζεται
αλλαγή πλεύσης και διαύγεια στη σκέψη.
Επιθυμεί την επανένωση του νησιού; Αν
ναι, πρέπει να πραγματοποιήσει σωστές
επιλογές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε τονίζουν και ξένοι
διαμεσολαβητές που παρασκηνιακά επιχειρούν να αποφύγουν την κορύφωση
της έντασης στο Κυπριακό».
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Η Αμμόχωστος
ως πρώτο βήμα
τριπλού σχεδίου

Το Κυπριακό και το φυσικό αέριο καθορίζουν τους νέους
σχεδιασμού της Άγκυρας για το μέλλον της τ/κ κοινότητας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας
Κύπρου», η οποία αναγνωρίζεται
μονάχα από την Τουρκία, υπήρξε
προϊόν της τελευταίας δεκαετίας
του Ψυχρού Πολέμου. Σε λιγότερο
από 10 χρόνια από την εισβολή της
στην Κύπρο, η Άγκυρα προχώρησε
στην ίδρυση, στο κατεχόμενο βόρειο
τμήμα, ενός ελεγχόμενου κρατικού
μηχανισμού, στις νόρμες και τα πρότυπα που λίγο ή πολύ επικρατούσαν
διεθνώς τη δεκαετία του 1980. Τοιουτοτρόπως ενίσχυε τον έλεγχό της
στα Κατεχόμενα και ικανοποίησε
και την προσωπική και εθνική ατζέντα του πανίσχυρου –και στην Τουρκία τότε– Ραούφ Ντενκτάς και του
πολιτικού του περίγυρου. Σήμερα,
36 χρόνια μετά η Τουρκία ετοιμάζεται
για μια ίδιου βάρους, όπως εκτιμάται,
κίνηση στην Κύπρο. Λαμβάνοντας
υπόψη ισορροπίες και συσχετισμούς
δυνάμεων που αλλάζουν ραγδαία
στην ευρύτερη περιοχή και στοχεύοντας σε ενίσχυσή της, στον γεωστρατηγικό και ενεργειακό χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου, αυτή
της φορά, το εγχείρημα της Άγκυρας
σχετίζεται με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην ΑΟΖ.
Η συζήτηση για την περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου, που εγκαινίασε η νέα «κυβέρνηση» στα Κατεχόμενα με τη σύμφωνη γνώμη
της Άγκυρας και την ανέδειξε στη
δημόσια σφαίρα, εντάσσεται στο
πλαίσιο των νέων κινήσεων της
Τουρκίας. Κινήσεις με τερματικό
σταθμό τη μετεξέλιξη της «ΤΔΒΚ»
σε «Τουρκικό Κράτος της Κύπρου»,
που θα διατηρεί οικονομικές και
ανεπίσημες σχέσεις με τη διεθνή
κοινότητα, δεν θα τρέχει εκ πρώτης

Η συζήτηση για τα περίκλειστα Βαρώσια, που εγκαινίασε η «κυβέρνηση» Τατάρ στα Κατεχόμενα και την ανέδειξε στη
δημόσια σφαίρα, εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών κινήσεων της Τουρκίας για αναβάθμιση της «ΤΔΒΚ».
όψεως πίσω από τον στόχο της διεθνούς αναγνώρισης και θα δημιουργήσει μαζί με την Τουρκία ένα
νέο αμυντικό πλαίσιο στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Σύμφωνα με τις
πηγές της «Κ», με το σταδιακό άνοιγμα των Βαρωσιών, η τουρκική πλευρά στοχεύει στην επίτευξη τουλάχιστον τριών στόχων:
1. Ριζική τροποποίηση του υφιστάμενου κατεστημένου στο Κυπριακό, έτσι όπως το γνωρίζουμε
από το 1974 μέχρι σήμερα.
2. Συζήτηση γύρω από τον τελικό
καθορισμό της διαχωριστικής γραμμής και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στις δύο πλευρές της
Πράσινης Γραμμής. Παρακάμπτοντας την ομοσπονδιακή λύση, η τουρκική πλευρά στοχεύει σταδιακά σε
νέο πλαίσιο συνεννόησης με την
ε/κ πλευρά για το ξεκαθάρισμα του
ζητήματος των ε/κ περιουσιών στο
βόρειο τμήμα του νησιού και της
τελικής διαχωριστικής γραμμής.
3. Μέσα από το κάλεσμα προς τους
Ε/κ ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας
στα Βαρώσια, την επιστροφή των
Μαρωνιτών στις εστίες τους και τη
ριζική ανασυγκρότηση της «ΤΔΒΚ»,








Η τουρκική πλευρά στοχεύει σε συζήτηση για
τον τελικό καθορισμό της
διαχωριστικής γραμμής
και του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος και στις δύο
πλευρές της Πράσινης
Γραμμής, εκτός πλαισίου
ομοσπονδιακής λύσης.







Οι νέες τουρκικές κινήσεις έχουν ως τερματικό
σταθμό τη μετεξέλιξη της
«ΤΔΒΚ» σε «Τουρκικό
Κράτος της Κύπρου», που
θα διατηρεί οικονομικές
και ανεπίσημες σχέσεις
με τη διεθνή κοινότητα.

η τουρκική πλευρά επιδιώκει να εκπέμψει στη διεθνή κοινότητα το μήνυμα ότι έχει στη διάθεσή της έναν
σύγχρονο «κρατικό» μηχανισμό που
τηρεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
προϋποθέσεις και είναι σε θέση να
ελέγξει και να ανταποκριθεί στις
ανάγκες μιας πολυσύνθετης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

ριση του «Τουρκικού Κράτους της
Κύπρου» ως ανεξάρτητου, αλλά τη
σταδιακή ανάδυση του ως μιας
αδιαμφισβήτητης πραγματικότητας
της περιοχής, με την οποία θα συνεργάζεται η ε/κ πλευρά και η διεθνής κοινότητας, δίχως να σπαταλείται ενέργεια και χρόνος για το
εγχείρημα της διεθνούς αναγνώρισης. Μελλοντικά, αν και εφόσον
όλα κυλήσουν ομαλά σύμφωνα με
το τουρκικό σχέδιο, η τουρκική
πλευρά δεν αποκλείει κανένα σενάριο, τόσο τη συνεργασία του
«Τουρκικού Κράτους της Κύπρου»
με την Κυπριακή Δημοκρατία στο
πλαίσιο ενός νέου συνεταιρισμού
όσο και την αναγνώρισή του από
κάποια κράτη, κυρίως τα μουσουλμανικά, τουρκόφωνα και αφρικανικά, τα οποία τα τελευταία χρόνια
έχουν αναπτύξει σχέσεις αλληλεξάρτησης με την Τουρκία.

«Δύο κράτη» και αέριο

Το νέο τουρκικό σχέδιο για την
τ/κ κοινότητα και το βόρειο τμήμα
του νησιού δεν παρακάμπτει μονάχα
τον στόχο της ομοσπονδιακής λύσης. Παρά την επίσημη ρητορική
της Άγκυρας ότι η αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ» παραμένει ως πάγια, επίσημη γραμμή της τουρκικής διπλωματίας, η τουρκική πλευρά οραματίζεται για το βόρειο τμήμα του νησιού ένα νέο διεθνές καθεστώς.
Στηριζόμενη στα παραδείγματα Ταϊβάν και Κοσσόβου, εμφανίζεται έτοιμη να συζητήσει τόσο με την ε/κ
πλευρά όσο και τη διεθνή κοινότητα
νέα πλαίσια συνεργασίας, κυρίως
στους τομείς της οικονομίας και
της ενέργειας, τα οποία δεν θα έχουν
ως τερματικό σταθμό την αναγνώ-

Νέο αμυντικό πλαίσιο

«Όποιο και αν είναι το τελικό
αποτέλεσμα της νέας προσπάθειας,
είτε καταλήξουμε σε μια συμφωνία
με τους Ε/κ γείτονες είτε όχι, η ριζική
ανασυγκρότηση της ΤΔΒΚ, μετά τις

προεδρικές εκλογές του 2020 αποτελεί μονόδρομο για τους Τ/κ», λέει
στην «Κ» τουρκική πηγή, του κύκλου
του Προεδρικού στην Άγκυρα και
προσθέτει: «Μετά το οικονομικό
πακέτο έπρεπε κανονικά να είχε
ακολουθήσει στην ΤΔΒΚ ένα πολιτικό πακέτο που θα άλλαζε σχεδόν
όλα τα πολιτικά δεδομένα. Αυτό δεν
συνέβη εξαιτίας σειράς αδυναμιών,
κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Σήμερα αυτές οι αδυναμίες έχουν
ξεπεραστεί. Στο βόρειο τμήμα του
νησιού χρειαζόμαστε νέο σύνταγμα,
νέο εκλογικό νόμο, νέο καθεστώς
για τη βουλή, νέο ποινικό κώδικα
και νέους νόμους που θα λαμβάνουν
υπόψη τους τις πραγματικότητες
της νέας περιόδου. Όλα αυτά θα
έρθουν στο προσκήνιο σταδιακά
κατά το επόμενο διάστημα». Το νέο
εγχείρημα της τουρκικής πλευράς
για την Κύπρο περιλαμβάνει και
την αμυντική πτυχή, καθώς έχει
εντείνεται στην Άγκυρα η συζήτηση
για μια «κυρίαρχη ναυτική βάση»
που θα υποστηρίζεται από ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Λευκόνοικο
σαν μοχλοί στήριξης του μέλλοντος
της «ΤΔΒΚ».

Επιτροπή για φυσικό αέριο και Βαρώσια με τον ΟΗΕ

Ο Μουσταφά Ακιντζί άσκησε έντονη κριτική τόσο στην ελληνοκυπριακή ηγεσία όσο και στη νέα «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Βαρώσια υπό τον ΟΗΕ

Σε ό,τι αφορά την κλειστή πόλη
της Αμμόχωστου, ο κ. Ακιντζί αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της επιστροφής της πόλης υπό διοίκηση

Σε ό,τι αφορά την κλειστή πόλη της Αμμόχωστου, ο κ. Ακιντζί αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο
της επιστροφής της πόλης υπό διοίκηση του
ΟΗΕ με αντάλλαγμα το
άνοιγμα του αερολιμένα
της Τύμβου.

ΚΥΠΕ

Στο πλαίσιο της συνέντευξης που
παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας άνοιξε τα χαρτιά του για σειρά ζητημάτων, όπως
τις εξελίξεις στην ΑΟΖ, το μέλλον
της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου και το μέλλον της ομοσπονδιακής λύσης. Ο Μουσταφά Ακιντζί,
παρουσιάζοντας τις θέσεις και προτάσεις του για τις διάφορες πτυχές
του Κυπριακού, άσκησε έντονη
κριτική τόσο στην ελληνοκυπριακή
ηγεσία όσο και στη νέα «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι το τελευταίο
διάστημα οι σχέσεις του με την
Άγκυρα χαρακτηρίζονται από σημαντικές αναταράξεις.
Μιλώντας για το μεγάλο θέμα
των τελευταίων ημερών, την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε την πάγια γραμμή
και πρότασή του για τη διευθέτηση
του όλου ζητήματος. Ο κ. Ακιντζί,
για ακόμη μία φορά, απηύθυνε έκκληση στην ε/κ πλευρά για συνεργασία σε μια δικοινοτική επιτροπή,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η κορύφωση της έντασης και να αναδυθεί
ένα πλαίσιο συνεργασίας. Όσο δεν
συμβαίνει αυτό, η τουρκική πλευρά
θα συνεχίσει τις ξεχωριστές εργασίες της και η κορύφωση της έντασης θα είναι αναπόφευκτη.








Σύμφωνα με τον κ. Ακιντζί, πριν από τη νέα διάσκεψη, η ε/κ πλευρά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της για την
πολιτική ισότητα.
του ΟΗΕ με αντάλλαγμα το άνοιγμα
του αερολιμένα της Τύμβου. Αν
δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο τότε
θα μπορούσε να ανοίξει η πόλη
υπό τ/κ διοίκηση δίχως να συγκρουστεί η ε/κ πλευρά με τον ΟΗΕ.
Σήμερα, ο κ. Ακιντζί τάσσεται υπέρ
της πρώτης επιλογής. Διαφορετικά,
η τ/κ πλευρά θα πρέπει να αναζητήσει διάλογο και συνεννόηση με
τον ΟΗΕ.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ακιντζί
αναφέρθηκε σε μια «παράλληλη
διαδικασία» ανοίγματος των Βαρωσίων με αντάλλαγμα την ελεύθερη χρήση του λιμανιού της Αμμοχώστου και του αεροδρομίου

της Τύμβου. Σύμφωνα με τον Τ/κ
ηγέτη, το άνοιγμα των Βαρωσίων
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με
έναν τρόπο που θα συμβάλλει στην
ειρήνη και στη δικοινοτική συνεργασία. Ο ίδιος, στο παρελθόν, ανέπτυξε στον Ε/κ ηγέτη αυτήν την
πρόταση, ωστόσο η ε/κ πλευρά
έθεσε «βέτο» στον αερολιμένα της
Τύμβου. Η δε Τουρκία τάχθηκε
υπέρ της συνολικής λύσης του Κυπριακού. Μετά το Κρανς Μοντάνα,
σύμφωνα με τον κ. Ακιντζί, η τ/κ
πλευρά ανέπτυξε το όλο θέμα στις
επαφές της με την Τουρκία. Σε αυτές τις επαφές αποφασίστηκε να
δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα

των Μαρωνιτών, καθώς για τα Βαρώσια υπάρχει ανάγκη για αναλυτικές έρευνες και εκθέσεις.
Ο κ. Ακιντζί αποκάλυψε, επίσης,
ότι το λεγόμενο ΥΠΕΞ ανακοίνωσε
ότι θα ενημερώσει την τ/κ ηγεσία
και τα τ/κ κόμματα για το ζήτημα
των Βαρωσίων την επόμενη εβδομάδα. Ο κ. Ακιντζί αποδέχθηκε αυτήν την πρόταση και σε λίγες ημέρες θα συναντήσει τον Κουντρέτ
Οζερσάι και τον Ερσίν Τατάρ.

Η ανεπίσημη διάσκεψη

Στο πλαίσιο της πολύωρης συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ακιντζί άγγιξε
πολλά θέματα και κεφάλαια, όπως

λ.χ. αυτό των επικείμενων «προεδρικών εκλογών». Ο ίδιος δήλωσε
ότι ακόμη υπάρχει μεγάλο χρονικό
διάστημα μέχρι αυτές, και ότι θα
ανακοινώσει την τελική απόφασή
του όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
Ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι αυτήν
τη στιγμή στο Κυπριακό διανύουμε
μια ανολοκλήρωτη διαδικασία, αυτήν που επιμελείται η κ. Λουτ. Επίσης, υπάρχουν εκλογές σε Τουρκία
και Ελλάδα και ο ΟΗΕ βολιδοσκοπεί
τις προθέσεις για ανεπίσημη πενταμερή διάσκεψη. Όπως η Τουρκία
έτσι και ο ίδιος προσεγγίζει θετικά
αυτήν την προοπτική, αρκεί η ε/κ
ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της
για την πολιτική ισότητα.
Σύμφωνα με τον ίδιον, πριν από
τη νέα διάσκεψη, η ε/κ πλευρά θα
πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση
της για την πολιτική ισότητα. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, η διάσκεψη θα
μπορούσε να λάβει χώρα, σύμφωνα
πάντα με την προσωπική πρόβλεψη
του κ. Ακιντζί, το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο, ενδεχομένως στο πλαίσιο
των εργασιών του ΟΗΕ.

Ο απομονωμένος Ακιντζί

Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα
των πολλών μηνυμάτων που έστειλε το πρωί της Παρασκευής ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας; Οι τελευταίες πληροφορίες
από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και οι εντυπώσεις των Τ/κ δημοσιογραφικών κύκλων εστιάζουν
σε τρία βασικά σημεία.
Πρώτο, ο κ. Ακιντζί, παρά την
πολιτική και διπλωματική απομόνωσή του, παρά τα εμπόδια που
έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και το αδιέξοδο στο Κυπριακό, επιμένει στην ομοσπονδιακή
λύση, ως μοναδική φόρμουλα λύσης
που έχει τη συγκατάθεση της ε/κ
πλευράς και της διεθνούς κοινότητας.
Δεύτερο, η τ/κ ηγεσία δεν κρύβει
την πικρία και τον προβληματισμό
της απέναντι στους ελιγμούς της
ε/κ πλευράς, της νέας «κυβέρνησης»
και της Άγκυρας. Για τις σχέσεις
του με την Άγκυρα, ο ίδιος δηλώνει
ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν τον
ικανοποιούν. Ο ίδιος ασκεί δριμύτατη κριτική στη νέα «κυβέρνηση».
Το ίδιο πράττει και στην περίπτωση
της ε/κ ηγεσίας.
Τέλος, στο σημείο που έχουν
φτάσει σήμερα οι εξελίξεις, ο κ.
Ακιντζί στηρίζει όλες τις ελπίδες
του σε τρία σημεία: Δικοινοτική
επιτροπή για διευθέτηση του ζητήματος της ΑΟΖ, πλήρης αποδοχή
της αρχής της πολιτικής ισότητας
από την ε/κ πλευρά, έτσι όπως την
ερμηνεύει η τ/κ πλευρά, και τέλος
παρέμβαση του ΟΗΕ και των ξένων
παραγόντων για να βελτιωθεί το
συνολικό κλίμα στην Κύπρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μισός αιώνας
με το Αιγαίο
στη σκιά
του πετρελαίου
Αντιπαράθεση σε εύφλεκτα νερά
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ÚÕßÏÍÇÃÕßÖÕßÁÜÝÚÄÚËÛËÜØÕÆÔÚÇÔÄÚÏÇÔÂÑÇÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÛÂÔÇÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚÕÆÔÚÇÄØÏÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÕßØÑÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÁÔÇÖËØÃÖÒÕÑÕÔÕÓÏÑÄàÂÚÎÓÇÒÄÍÜÚÜÔ
ÞÏÒÏ¦ÊÜÔÔÂÙÜÔÑÇÏÚÎÝËÖÏØØÕÂÝ
ÚÕßÝÙÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÜÔÎÖËÏØÜÚÏÑ×ÔÄÍÑÜÔ¬ÕÔÕÆÔÏÕÚÕß 
Î¬ÕßØÑÃÇÁÙÚËÏÒËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÕßÊØÕÍØÇÌÏÑÄ
¬ÙÇÔÚÇØÒÃ®ÙßÔÕÊËßÄÓËÔÕÇÖÄ
ÖÕÒËÓÏÑ¦ÙÑ¦ÌÎ
ÚÇÓ¦ÚÏÇÑ¦ÛËÖÇØÇÚÎØÎÚÂ
ÖÕßÖÇØÇÈÒÁÖËÏÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÇÌÎÍÂÙËÏÝ
ÖÕßÙßÔÁÞÕßÔÚÎÔËÛÔÏÑÂßÖÄÙÚÇ-

ÙÎÓÏÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÏÍÇÃÕÓÕÏ¦àËÏÓËÒÆÙÎ
ÇßÚÕÔÄÎÚÎ¥ÙÚÄÙÕÎÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ®ÑÇÏÎÊÏËßÛÁÚÎÙÎÚÎÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÂÇÖÄÚÓÂÓÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÜÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂÝ ÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÄÙÕÑÏÇÔ¶ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÔÕÓÏÑ¦¶ÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇÚÕßØÑÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÇÌÕØÕÆÔÖËØÏÕÞÁÝ
ÙÚÇÊÏËÛÔÂÆÊÇÚÇÚÕßÏÍÇÃÕßÑÏ
ÄÞÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇ
©ÏÖÏÕÙßÔËÚÕÃÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏ
ÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÝ
ÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÙË
ÓÎÈÏ×ÙÏÓÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏËÍÑßÓÕÔËÃ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÇÏÌÔÃÊÏÇÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝ
ÖÕßÇÔËÑÊÎÒÜÛËÃÛÇÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÒÆÙËÜÔÊÏÇÓÕÏØÇÙÓÕÆÖËØÏÕÞ×ÔÚÕßÏÍÇÃÕßÞÜØÃÝ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÛÂÔÇÝ

Το «Χόρα» και το «Πίρι Ρέις»
¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÖØÄÚËÏÔËÙÚÎÔÍÑßØÇ
ÚÎÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÎÝ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
ÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÇØÞÏÑ¦ÁÍÏÔËÇÖÕÊËÑÚÄÇÒÒ¦ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔËÖÇÌ×ÔËÑÊÎÒ×ÛÎÑË
ÓÏÇÕßÙÏ×ÊÎÝÊÏÇÌÜÔÃÇÛÂÔÇ
ÙÚÄÞËßËÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÕÆÇÒÒ¦ÎÍÑßØÇàÂÚÎÙË
ÙßÔÕÒÏÑÄÊÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓÄÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÙßÔÕÒÏÑÂÝ ÙßÓÌÜÔÃÇÝ® WHJRHNL
KLHS¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÔÇÓÇÚÇÏÜÛËÃ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙÕßÔÑÒÃÓÇÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÔÇÖÇØËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÏÝËÔÚÇÐÏÇÑÁÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓË
ÚÎÔ© ÕÏÕÖÕÃËÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÎÔ
ÎÕßÒÃÕß ÁÙÚËÏÒÇÔÙÚÕ
ÏÍÇÃÕÚÕÏÙÓÃÑ®ÚÕÍÔÜÙÚÄ
²ÄØÇ®ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÇÈÃÇÙËÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÓËÚÇÐÆ
ÂÓÔÕßÑÇÏÁÙÈÕß¬ËÒÏÑ¦ÕÏÊÆÕ

Οι Τούρκοι, ÉÐ{Ñ¨ÒÚÉ{ÑÑ~ÑÜÜ{É¨oÊÈ~ÜËÐÑÑKÉKÑ{Ì³i³ÑØ~Ñ{ÑÑ¨ÉÐÙËÈ³{ØÉ³ÑÂ{Ñ~ÓØÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ{Ø³iØ ÜÜÒÙÑØÐÉ³i $V{ËÉØ
ÂÉ~ËiÑ³i¸¬iÈÜËÈ¬®VÓ³É{ÜÑ³å{oÑË³t.{ÐË~u³o³ÌtÌ¨ÑuV³ËÑ¨ÑKËÑÉ³iÉÜÜi{~ÊÈ×ÑÜ~¨iËÙÑÐÉ³ÑÂÖÊÐÈ~Ñ{ÓKÈ.

Η περιοχή με το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον
ήταν αρχικά η θέση
«Μπάμπουρας»,
ανατολικά της Θάσου.
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÓËÚÕ
ØÜÚÄÑÕÒÒÕÚÎÝÁØÔÎÝÔÇÇÖÁÞÕßÔÇÖÄËØËßÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙËÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ®
ËØÃÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÕ
ÇØÇÓÇÔÒÂÝÇÔÁÛËÙËÙÚÕÇÒÒÏÑÄ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕËÚØËÒÇÃÕß),0*07ÚÎ
ÙÆÔÚÇÐÎÁÑÛËÙÎÝÍÏÇÚÕÏÍÇÃÕ©Ï
¦ÒÒÕÏÇÐÏÕÖÕÃÎÙÇÔÚÇËØËßÔÎÚÏÑ¦
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßËÃÞÇÔÙßÒÒÁÐËÏËÖÃ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎÖËØÏÕÞÂÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏ
ÎÛÁÙÎ¡Ö¦ÓÖÕßØÇÝ®ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ¦ÙÕßÙÚÇ
ÊÁÑÇÓÃÒÏÇÊÎÒÇÊÂÖÁØÇÔÚÜÔÁÐÏ
ÓÏÒÃÜÔÚÜÔÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÊÆÕÑÕÔÚÏÔÁÝÛÁÙËÏÝ
ËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÑÇÛÕØÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ©Ï
ÁØËßÔËÝÇÔËÙÚ¦ÒÎÙÇÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß ÖØÕÝËÌÇØÓÕÍÂÔ
ÚÕß¦ØÛØÕßÚÕßØÇÑÚÏÑÕÆÚÎÝ
ÁØÔÎÝ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß Õ
ßÖÕßØÍÄÝÔÁØÍËÏÇÝÚÁÌÇÔÕÝ¡¦-

ÔÕÝàÂÚÎÙËÔÇÖÒÎØÕÌÕØÎÛËÃÇÔ
ÕÏÒÄÍÕÏÇÔÇÙÚÕÒÂÝÚÜÔËØËßÔ×Ô
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÔÇßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ©
ßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕÝÈÁØÜÌÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÕÏÒÄÍÕÏÂÊÎ
ËÐÁÒÏÖÕÔ®ÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÂÊÎ
ÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÕÑ¡¦ÔÕÝÁÊÜÙËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔËØËßÔ×Ô²ØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÎ§ÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕ© ÄÚÏÁÒÇÈËÇßÚÂÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÃÍÔ×ØÏàËÄÚÏÊËÔÛÇ
ÞØËÏÇàÄÚÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÎÃÊÏÇ
ÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝÙßÔÁÖËÏÁÝÚÎÝ
¬Õ ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝËÐÇÍÕØ¦àËÏÓËØÃÊÏÇÐÁÔÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚÎÝ ÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÝÕØËÃÕßÏÍÇÃÕß©Ï¬ÕÆØÑÕÏßÖÕÖÚËÆÕÔÚÇÏÄÚÏÕ
ÔÊØÁÇÝÇÖÇÔÊØÁÕßÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÍËÜÚØÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÁÒÔÕßÔÚÕßÊØÕÍØÇÌÏÑÄÃØÏªÁÏÝ®ÙßÔÕÊËÃÇÖÁÔÚË
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÁÜÝÚÇÇÔÕÏÑÚ¦ÚÎÝ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÝ©ÖØËÙÈËßÚÂÝ
ÚÜÔÙÚÎÔÛÂÔÇÔÚÓÕßÔÚ ÃÒÏËÐÎÍËÃÙÚÎÔÍÑßØÇÄÚÏÊËÔÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÍËÜÚØÂÙËÏÝÑÇÏÎÑØÃÙÎ
ËÑÚÕÔ×ÔËÚÇÏ©ÇÖÇÔÊØÁÕßÙßÔÇÔÚ¦ÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕ¬ÕßØÍÑÕÆÚ
©à¦ÒÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß ÙÚÕ
§ÚÇÈÄÝÄÖÕßßÏÕÛËÚËÃÚÇÏÎÌØ¦ÙÎ
ÓÎÖÄÒËÓÕÝ®¡ËÚÕ¡ÔÎÓÄÔÏÕÚÎÝ
ÕßÒÏÇÍÓÁÔÎÝ¡¦ÏÕÝ ÑÇÏÚÕ
¡ÔÎÓÄÔÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝËÖÚÁÓÈØÏÕÝ ÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×Ô ÇØÄÒÕßÇÖÕÆÒÏÇÑÇÏ
¡ËÙÕÆÚÏÒÓ¦àÎÒÒ¦ÊÇÊËÙÓËÆËÚÇÏÄÚÏÊËÔÛÇËÑÚËÒËÃÁØËßÔËÝÙÚÕ
ÏÍÇÃÕÖÁØÇÔÚÜÔÁÐÏÓÏÒÃÜÔÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝà×ÔÎÝ

Οι «φουρτούνες»
σε Ιμια και Κύπρο
Τον Δεκέμβριο ÚÕß ÙËÔÎÙÃÊÇ
ÚÜÔÓÃÜÔÖØÕÙ¦ØÇÐËÚÕßØÑÏÑÄ
ÌÕØÚÎÍÄ©ÖÒÕÃÇØÞÕÝÇØÔÂÛÎÑËÚÎÈÕÂÛËÏÇËÒÒÎÔÏÑÕÆÔÇßÇÍÕÙÜÙÚÏÑÕÆÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏËÔÚÄÝÚÕßØÑÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔ®¬Õ
ÙßÓÈ¦ÔËÐËÒÃÞÛÎÑËÙÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÜÔÓÃÜÔÚÎÔÕÖÕÃÇÙÞËÊÃÇÙËÎ
ÍÑßØÇÍÏÇÔÇÐËÖÇÍ×ÙËÏ®ÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÔÇÙÆØËÏÚÎÔÛÂÔÇÙË
ÊÏÓËØÂÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÚÎÔ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ¬ÕÚÁÞÔÇÙÓÇÇÖÁÚßÞËÑÇÏÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÊÏÇÚÎØÂÛÎÑË©ÏÖ¦ÍÏËÝÚÕßØÑÏÑÁÝÇÐÏ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÓËÚÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔÙË
ÍÑØÃàËÝà×ÔËÝ®
¬Õ
ÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ÒÙÃÔÑÏÕ ×ÙÚÇÝÎÓÃÚÎÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÇÔÇÊÏÇÚÆÖÜÙË
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙËËßØÜÚÕßØÑÏÑÂ
È¦ÙÎ©ÏÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÕÏÍÇÃÕÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÖÇØÇÖËÓÌÛÕÆÔÙÚÎ
²¦ÍÎ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ®ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÙßÔÇÃÔËÙÎÙÚÎÔÁÔÇØÐÎËÔÚÇÐÏÇÑ×Ô
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ×ÙÚÇ ÇØÇÓÇÔÒÂÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÊÏÇÌ×ÔÎÙËÓËÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÑÁÒÕÝÚÕßÒÙÃÔÑÏÓËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÓËÚÎÔ

ÖÇØÇÖÕÓÖÂÙÚÎ²¦ÍÎÎÛÂÔÇ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕ®
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
 Î ÒÒ¦ÊÇ ÖÇØÇÞ×ØÎÙË
¦ÊËÏËÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÇÒÒ¦ÓÄÔÕÙËÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÕÔÃÕßØÕÎÍÂÛÎÑËÚÕÁØËßÔÇÚÕßÙÑ¦ÌÕßÝ§ÄØÔÚÏÑÐÖÒÄØËØ®ÇÖÄÚÕ
ÄØÏÕÚÎÝÓÎÑßØÜÛËÃÙÇÝËÒÒÎÔÕÇÒÈÇÔÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß 
×ÝÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÇÑÚÂÚÎÝ ØÂÚÎÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕÞ¦ØÚÎÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÜÔËÓÖÒÕßÚÃÙÚÎÑË®ÓËÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÕß§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕß
ØËßÔËÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÁÍÏÔÇÔÓËÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÔ¦ÛËÙÎÙËÔÕØÈÎÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÁÔÇ
ÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ5VISL
ÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂËÔËØÍÕÖÕÃÎÙË
ÚÕßØÑÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÛßÓÃàÕßÔÇßÚÁÝÖÕßËÑÊÎÒ×ÛÎÑÇÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ ÙÚÕÏÍÇÃÕ
¬ÕßØÑÃÇÊÏËÑÊÏÑËÃàÜÚÏÑÄÞ×ØÕÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÌÚ¦ÔÕßÔ×ÝÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÎ
ÇÖÄÖËÏØÇÚÕßØÑÏÑÂÝÍË×ÚØÎÙÎÝ
ÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝÄØËÏÇÝ ÆÖØÕß

ΑΠΟΨΗ

Επτά μύθοι και μία αλήθεια για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Του ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*

Η προκλητική ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ¥ÙÚÄÙÕÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÇÔÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏ
ËÖÚ¦ÓÆÛÕÏÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙËÙÚØËÈÒ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÖÕÒÒÕÃÖÇØÇÈÒÁÖÕßÔÂÇÍÔÕÕÆÔ
ÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÒÂÛËÏÇ

Μύθος Πρώτος: ßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ÒÙÃÔÑÏÚÕ
ËÃÔÇÏÓÏÇÞÇÓÁÔÎ
ËßÑÇÏØÃÇ®
ßÓÌÜÔÃÇÚÕßÒÙÃÔÑÏÕÊÎÍÕÆÙËÙÞËÊÄÔÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙË
ËÛÔÏÑÂÂÚÚÇÃÔÇÏÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÁÛËÚËÜÝàÂÚÎÓÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÓÄÔÕÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÇÌÕÆ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÎÓÃÚÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙË
ËÑÑØËÓËÃÝÙßÔÕØÏÇÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÙßÔÇÌÂÛÁÓÇÚÇ®¡ËÚÎ
ßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÚÕ 
ÎÛÂÔÇËÃÞËÂÊÎÇÖÕÊËÞÛËÃÚÇÔÄÓÏÓÇÑÇÏàÜÚÏÑ¦ÚÕßØÑÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ®ÙÚÕÏÍÇÃÕÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇØÇÓÇÔÒÂÕØÛ×ÝÇÖÕÊËÙÓËÆÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎßÓÌÜÔÃÇÚÕßÒÙÃÔÑÏÍÏÇÔÇÓÎÔ
ÚËÛÕÆÔËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÎÔÑØÃÙÎÐÁÔÜÔÊÏÑÇÙÚ×Ô

Μύθος Δεύτερος: ©ËÐËßØÜÖÇáÙÓÄÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÏÛÇÔÄÝ®

Χωρίς ισχυρή οικονομία
δεν θα μπορέσουμε
να διατηρήσουμε τη
στρατιωτική ισορροπία
με τη γειτονική χώρα.
ÇØ¦ÚÏÝÖÕÒÆÞØÕÔËÝÑËÓÇÒÏÑÁÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÎÚÕßØÑÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÈÇÛÏ¦ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÑÇÏÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂËÖÏØØÕÂ
ÚÜÔËÐËßØÜÖÇáÙÓÁÔÜÔËÒÃÚÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÕÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦Ë
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙË
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÙßÔÚËÒËÙÚËÃÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ ÇÔËÃÝÖÒÁÕÔÖÒÎÔ
ÎÓ×ÔÊËÔËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂ
ÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÛÂÔÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝËÏÊÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑÇÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÖÕßÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ

Μύθος Τρίτος: ÚÕßØÑÏÑÂËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÖÎÍ¦àËÏÇÖÄËÙÜÚËØÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®
ÖÄ ÚÇ ÓÁÙÇ ÚÎÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÚÕßØÑÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÔÇÔÚÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÑÇÏÚÎÝ ÆÖØÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÎ©ÏÓËÍ¦ÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÙßÔÚËÒËÙÚËÃÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ

ÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÓËÏ×ÙËÏÙÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÚÎÔÁÔÚÇÙÎÙÚÕÏÍÇÃÕÍÑßØÇ
ÊËÔÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÐ¦ÍËÏ®ÚÎÔ
ÑØÃÙÎÚÎÝÇÌÕÆÚÕÚÕßØÑÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄËÔÙÚËØÔÃàËÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÚÏÝÃÊÏËÝ
ÇÖÄÉËÏÝÍÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÒÒÎÔÏÙÓÄ

Μύθος Τέταρτος: ©ØÔÚÕÍ¦ÔÑ¦ÔËÏ
ÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÕÖÇà¦ØÏÓËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÍÏÇÚÕßÝ:®
¬ÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÕßÊËÔ
ÊÏÁØØÎÐËÇÖÒ¦ÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦ÇÖËÒËßÛÁØÜÙË
ÁÔÇßÖÄÍËÏÕÑÆÓÇÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÙÓÕÆÖÕßÖØÕâÖÂØÞË©ØÔÚÕÍ¦Ô
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÕÖÕØÚÕßÔÏÙÚÂÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÚÇÇÔÚÏÊßÚÏÑ¦ÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÖÕÒÒ×Ô¬ÕÆØÑÜÔÍÏÇÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÙÞÁÚÜÝÚÎÝÑÇÚ¦ÒÎÐÎÝÖÕßÛÇÁÞËÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÇÖÄÑÚÎÙÎÝÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ:Î¬ÕßØÑÃÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖØÕÙÊËÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÖ¦ÒÏÙÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ¦ØÓÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÔÄÝÑÕßØÊÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ÑÇÏÚÕßÙØÇÂÒËÔÏÙÞÆËÏÚÕÙÆÔÊØÕÓÕÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÜÔËÈØ×Ô®
ÖÕßÑÇÚÇÚØÁÞËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ¡ËÂÞÜØÃÝÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
Î¬ÕßØÑÃÇÛÇÇÔÇàÎÚËÃÔÁËÝÇÔÚÏÊßÚÏÑÁÝÙßÓÓÇÞÃËÝ

Μύθος Πέμπτος: ¬ÕßØÑÃÇÇÔÚÏÊØ¦
ÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÍÏÇÚÃÞ¦ÔËÏÙÚÎßØÃÇ®
ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÞ¦ÔËÏÙÚÎßØÃÇ©ÚÕßØÑÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÑÇÚÄØÛÜÙËÓËÓÏÑØÁÝÙÞËÚÏÑ¦
ÇÖ×ÒËÏËÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÇÚÕßØÑÕÙßØÏÇÑ¦
ÙÆÔÕØÇ©ÏÑÕßØÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÓËÚÎ
ÙÆÓÌÜÔÎÍÔ×ÓÎÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÑÇÏ
ÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÝÜÝßÖÕÙÆÙÚÎÓÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÁÞËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÖÞËÔËØÍËÏÇÑÕÃÖÄØÕÏÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇÓËÍ¦ÒÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔËÔ×ËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝËÐÜÍËÔËÃÝ
ÊØ×ÔÚËÝÖÞßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
¬ÕßØÑÃÇÔÏ×ÛËÏÚÎÔÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÓÏÇÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÖÕß
ÊÆÔÇÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÖØÕÈÕÒÂÏÙÞÆÕÝ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓÁÚÜÖÇ

Μύθος Εκτος: ÁÔÚÇÙÎÓËÚÇÐÆÆÙÎÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔËßÔÕËÃÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ®
ÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕ
ÇÔÚÃÛËÚÕÖØÄÙÌÇÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÕÌËÃÒËÚÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÆÙÎÛËÇÓÇÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎ
ÙÚÏÝËÒÒÎÔÕáÙØÇÎÒÏÔÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÇÖÄØØÕÏÇ
ÚÎÝÑÕÏÔÂÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÊ×

ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËßÑÇÏØÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÖÄÒÕÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÔÇÖÇÃÐËÏ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÖÇØÄÞÕßÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

Μύθος Εβδομος: ËÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂ
ÎËÏØÎÔÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎÑÇÏÎÌÏÒÃÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô®
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇÔÕÓÕÚËÒËÏÇÑÂËÐÁÒÏÐÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÊÏÇÞØÕÔÏÑÕÆÝ
ÌÃÒÕßÝÑÇÏÖØÕÇÏ×ÔÏÕßÝËÞÛØÕÆÝ
ÚÜØÏÔÂÙÆÓÖÒËßÙÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÑÇÏØÜÙÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÇßÚÄ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ©ÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÚÎßÔÛÂÑÎÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÖÕß
ËÓÖÁÊÜÙËÚÎÔËÏØÂÔÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÐ¦ÒÒÕßÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕß¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕßÕÓËÍ¦ÒÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÂÚÇÔÎÌÇÙÏÙÚÏÑÂÚÇÒÃÇËÏØÎÔÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÄÞÏÓÄÔÕËÌÏÑÚÂÇÒÒ¦ÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÇÔÇÍÑÇÃÇ
¥ÙÚÄÙÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ËÃÔÇÏÕÙËÈÇÙÓÄÝÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÑÇÏÎÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÜÔÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß

Αλήθεια:  ÁÐÇØÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÙßÓÓËÚØÃÇÏÙÞÆÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×ÔÚÕßØÑÏÑÂÎÍËÙÃÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÏÙÞßØÂÁÔÇÔÚÏÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÓËÚÎÔÇÖËÏÒÂÞØÂÙÎÝÈÃÇÝÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕÌÁ-

ÒÎÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÙßÍÑØÄÚÎÙÎÙßÓÓÇÞÏ×ÔÓËÞ×ØËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÏÙÚ¦ÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÖØßÚÇÔËÆÕßÔ
ÚÇËÛÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÛÇÂÚÇÔ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔÕÔÇ
ËÔÇÖÕÛÁÙÕßÓËÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÓÇÝ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚØÃÚÜÔ
ÒÆÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÚÇÞÆØØßÛÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ²ÜØÃÝÏÙÞßØÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ©ÆÚË
ÔÇËÑÖÕÔÂÙÕßÓËÓÏÇÙÕÈÇØÂÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÔÃÙÞßÙÎÝÚÕßÔÎÙÏÜÚÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ¡ÏÇÏÙÞßØÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÒÒ¦ÊÇÛÇÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÏÙÞÆÁÔÇÔÚÏÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÑÇÏÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔ© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÇØÇÓÇÔÒÂÝÑ¦ÖÕÚËËÃÖË!ÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝÁÞÕÓËÚÎÙßÔÂÛËÏÇÔÇ
ÙßàÎÚÕÆÓËÖÕÒÆÍÏÇÔÇÓÎÔÖÇÃØÔÕÓËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏ
ËßÛÆÔËÝ®ØÛËÎ×ØÇÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÒÕÏÖÄÔÏÑÏ¦ÓÇÝÎÖÇÚØÃÊÇ
ÊÏÑÏ¦ÓÇÝÑÇÏÎËßÛÆÔÎ

* Ο κ. Μάνος Καραγιάννης είναι
αναπληρωτής καθηγητής στο King’s
College London και στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και ακαδημαϊκός
επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Παραμένει
στο κάδρο
ο Αντρος
Κυπριανού
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Σίγουρα ξέρω τι θέλω, αλλά συλλογικά θα αποφασίσουμε», έλεγε
σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, τις προηγούμενες βδομάδες, κληθείς να σχολιάσει αν θα
βρίσκεται ή όχι στο πηδάλιο του
κόμματος από το 2020 και μετά.
Το τι θέλει ο Άντρος Κυπριανού είναι ένα ερώτημα που εγείρεται έντονα το τελευταίο διάστημα στους
διαδρόμους της Εζεκίας Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να κρατά επί του
παρόντος κλειστά τα χαρτιά του.
Και όταν λέμε κλειστά χαρτιά, αυτό
δεν αφορά μόνο τις δημόσιες δηλώσεις του, αλλά και το τι διαμείβεται ή καλύτερα δεν διαμείβεται
στα συλλογικά όργανα. Ενδεικτικό
είναι ότι ενώ το εκλογικό συνέδριο
προγραμματίζεται να διεξαχθεί σε
έναν χρόνο από σήμερα, όλοι φαίνεται να το αντιμετωπίζουν ως τον
ελέφαντα στο δωμάτιο, αγνοώντας
το χωρίς να ξεκαθαρίζει αν ο κ. Κυπριανού παραμένει ή αν ανοίγει
επίσημα το κεφάλαιο διαδοχής. Το
σίγουρο είναι πως θέλει να έχει
ρόλο και λόγο για τις μετέπειτα
εξελίξεις. Τόσο σε ό,τι αφορά τους
σχεδιασμούς του κόμματος και σίγουρα σε ό,τι αφορά τις προεδρικές
εκλογές του 2023. Το πώς θα πραγματοποιηθεί επιδέχεται διαφόρων
ερμηνειών. Από το να παραμείνει
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του κόμματος, μέχρι και το να παραμείνει στο πηδάλιο της Εζεκία
Παπαϊωάννου, διεκδικώντας το
2023 ως υποψήφιος του ΑΚΕΛ για
την προεδρία. Όλα αυτά βεβαίως
εξαρτώνται και από τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός των συλλογικών οργάνων, αλλά και από το
αν θα βρει την ανάλογη στήριξη
από την υπάρχουσα ηγεσία.

Τσιμεντώνεται… παραμονή

«Είχα πει την απόφασή μου προ
πολλού, ότι δηλαδή ήταν η τελευταία φορά που διεκδίκησα και πως
δεν θα διεκδικούσα ξανά. Πρέπει,
όμως, να τη συζητήσω και με τους
υπόλοιπους στο κόμμα. Πρέπει,
επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι δεν
υπάρχει καμιά απόφαση ακόμα»
είπε συγκεκριμένα σε δηλώσεις
του στην «Καθημερινή» αμέσως
μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο
ίδιος βεβαίως σε παλαιότερη συνέντευξή του στην «Κ» αποκάλυπτε
πως θα τηρήσει τις πρόνοιες του
καταστατικού και θα αποχωρήσει,
δεδομένου ότι τα στελέχη πρέπει
να αποχωρούν στο 65ο έτος τους
και εκείνος θα είναι 64 χρονών το
2020. Υπάρχει βεβαίως και σχετικό
παράθυρο στο καταστατικό που
προνοεί πως σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσε ο γ.γ. του
κόμματος να επιτείνει την παραμονή του στη γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής για δύο χρόνια.
Βολιδοσκοπήσεις για ένα τέτοιο
σενάριο είχε κάνει, όπως ανέφερε
και στο παρελθόν η «Κ», εντός
γραμματείας, χωρίς, ωστόσο, να
υπήρχε τουλάχιστον τότε σχετική
ενθάρρυνσή του.

Κυπριακό και προεδρία

Τι μπορεί να άλλαξε ούτως ώστε
να σκέφτεται ένα ενδεχόμενο παραμονής; Όπως λέγεται, οι εξελίξεις
στο Κυπριακό κινητοποίησαν μία
ομάδα πέριξ του ΑΚΕΛ να θέσει
θέμα παραμονής του Άντρου Κυπριανού, ως το κατάλληλο αντίβαρο
στις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη. Οι ίδιοι κύκλοι φαίνεται να
θεωρούν πως ο γ.γ. του ΑΚΕΛ θα
μπορούσε να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2023,

σε μία προσπάθεια προσήλωσης
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά και ως τελευταία
ευκαιρία λύσης του Κυπριακού. Το
πόσοι βεβαίως εντός ΑΚΕΛ και κυρίως εντός συλλογικών οργάνων
συμμερίζονται την ίδια θέση είναι
κάτι ανοικτό και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Από το κάδρο δεν
πρέπει να παραλείπεται και η εκτίμηση κύκλων που βλέπουν τον Άντρο Κυπριανού να θέλει να κλείσει
το πολιτικό του κεφάλαιο ένδοξα.
Και όταν λέμε ένδοξα, από τη στιγμή που πέρασε τη φουρτούνα της
διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ, να μπορέσει να επαναφέρει, προτού φύγει,
το κόμμα σε ποσοστά αλλοτινών
εποχών, αλλά και να διεκδικήσει
με αξιώσεις για το 2023. Υπάρχει
βεβαίως και το υπαρκτό σενάριο,
όπως λέγεται, ο κ. Κυπριανού να
μη θέλει να παραμείνει στην ηγεσία, αλλά να συνεχίσει να έχει τον

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Προχωρά σε σχεδιασμό για τις βουλευτικές
και αναζητεί συνεργασίες για τις προεδρικές

Ο Aντρος Κυπριανού φέρεται να θέλει να παραμείνει στο πηδάλιο σύμφωνα με στελέχη, καθώς ήδη σχεδιάζει την επόμενη μέρα του ΑΚΕΛ.

Μυρίζει μπαρούτι
στην Εζεκία
Παπαϊωάννου









Στο ΑΚΕΛ μετρούν αντίστροφα για το εκλογικό
συνέδριο, ωστόσο, επί
του παρόντος θεωρείται
ταμπού κάθε συζήτηση
διαδοχής και ανανέωσης.
δικό του ρόλο εντός κόμματος, διαμορφώνοντας καταστάσεις. Μία
κατάσταση, που, όπως λέγεται, επικρατούσε και μετά την αποχώρηση
Δημήτρη Χριστόφια, από τον
πρώην πρόεδρο. Όχι μόνο όταν
έδωσε το δακτυλίδι στον διάδοχό
του, αλλά και σε σοβαρά ζητήματα
που αφορούν τη λειτουργία του
κόμματος.

Συνεργασίες

Ήδη στα συλλογικά όργανα του
κόμματος συζητείται ο σχεδιασμός
για το μέλλον, αλλά και για πιθανές
συνεργασίες του ΑΚΕΛ με άλλους
σχηματισμούς. Γι’ αυτές τις συνεργασίες διίστανται βεβαίως οι απόψεις. Στο κόμμα υπάρχει η έντονη
θέση πως αυτή τη φορά το ΑΚΕΛ
θα πρέπει να αποφύγει το «στρατηγικό αδιέξοδο» της μοναχικής
πορείας και να επιδιώξει από τώρα
συγκλίσεις με τον ενδιάμεσο χώρο,
αν επιθυμεί να επανέλθει στην
εξουσία. Όπως λέγεται, άλλωστε,
ο Άντρος Κυπριανού και ο Νικόλας
Παπαδόπουλος είχαν επαφές και
συναντήσεις προ μηνών. Υπάρχει
βεβαίως και η σχολή σκέψης που
αντιδρά σε ένα τέτοιο σενάριο, δεδομένου και του μεγάλου χάσματος
που επικρατεί μεταξύ ΑΚΕΛ και
ΔΗΚΟ, σε Κυπριακό και οικονομία.
Σε αυτή την τάση ανήκει και ο Άντρος Κυπριανού και αυτό φάνηκε
ξεκάθαρα. Ενδεικτικές οι δηλώσεις
του άλλωστε στη συνέντευξή του
στον «Φιλελεύθερο» σημειώνοντας
πως «οι σχέσεις μας με τα άλλα
κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου
χώρου λόγω της πολεμικής που
μας άσκησαν στο Κυπριακό κυρίως,
αλλά και στα θέματα της οικονομίας
δεν είναι οι καλύτερες. Ιδιαίτερα
το ΔΗΚΟ και πιο συγκεκριμένα ο
Νικόλας Παπαδόπουλος δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν εύκολες συνεργασίες με αυτά τα κόμματα», σημείωνε χαρακτηριστικά. Άλλωστε,
επί της ηγεσίας του, μπορεί το
ΑΚΕΛ να απομακρύνθηκε από τον
ενδιάμεσο χώρο, ωστόσο, φαίνεται
να προσβλέπει στην ανάκτηση
προσωπικοτήτων και σχηματισμών
που προωθούν τη λύση. Καθόλου
τυχαία η επιλογή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
στο ψηφοδέλτιο, η επαναπροσέγ-

Ως πιθανότεροι διάδοχοι θεωρούνται οι Γιώργος Λουκαΐδης και Στέφανος
Στεφάνου χωρίς ωστόσο να έχουν πει κάτι δημοσίως, αλλά στο παρασκήνιο
ήδη δημιουργούνται ομάδες προτίμησης του ενός ή του άλλου.
γιση με προσωπικότητες της ευρύτερης αριστεράς όπως οι Μιχάλης
Παπαπέτρου Ανδρούλλα Βασιλείου
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, αλλά
και στενή επαφή με τον Όμιλο
Προβληματισμού για Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ). Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στόχος
είναι η συνεργασία με τις εν λόγω
προσωπικότητες και άλλες κοινωνικές ομάδες που εργάζονται υπέρ
της λύσης, με στόχο τη δημιουργία
πλατφόρμας υπέρ της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας και κοινής καθόδου στις εκλογές του 2023.

Σε αναμονή οι δελφίνοι

Το ζήτημα είναι βεβαίως το τι
γίνεται στο ενδεχόμενο παραμονής
του και ποια είναι η επόμενη μέρα
για το κόμμα. Κομματικές πηγές
επισημαίνουν πως το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών δεν θα έπρεπε
να χαροποιεί κανέναν, δεδομένου
ότι η αύξηση των ποσοστών ήταν
ιδιαίτερα μικρή, σε μία περίοδο που
ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση βρίσκονταν αιμόφυρτοι στο πάτωμα. Με
αυτό το δεδομένο όπως εκτιμάται,
θα έπρεπε να γίνει μία ανανέωση
ως απάντηση στο μήνυμα που έστειλε η αποχή. Ανανέωση που θα ενεργοποιούσε νέες διαδικασίες, αλλά
και θα έφερνε νέο κόσμο κοντά. Η
ανανέωση στα μέλη της γραμματείας θεωρείται δεδομένη, με τους

Τουμάζο Τσελεπή, Πάμπη Κυρίτση
και Χρίστο Αλέκου να αποχωρούν
όπως λέγεται. Το ερώτημα είναι αν
τελικώς μαζί τους αποχωρεί και ο
Άντρος Κυπριανού. Ήδη τα ονόματα των Στέφανου Στεφάνου και
Γιώργου Λουκαΐδη θεωρούνται φαβορί για τη διαδοχή του Άντρου
Κυπριανού. Όσο κι αν οι ίδιοι δεν
έχουν τοποθετηθεί ουδέποτε επισήμως επί του ζητήματος υπάρχουν
ήδη στο παρασκήνιο πρόσωπα που
τάσσονται υπέρ του ενός και του
άλλου. Ήδη ο Γιώργος Λουκαΐδης,
όπως λέγεται, έχει το δικό του έρεισμα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
ενώ ο Στέφανος Στεφάνου σε άλλα
στελέχη των συλλογικών οργάνων.
Ενδεχόμενη παραμονή του Άντρου
Κυπριανού, όπως λέγεται, δυσκολεύει τον δρόμο διεκδίκησης της
γραμματείας μετέπειτα από τον
Στέφανο Στεφάνου λόγω ηλικίας
και αυτό είναι κάτι που συζητείται
στο παρασκήνιο. Όπως από το κάδρο δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μιας άλλης υποψηφιότητας
ως πρόταση ανανέωσης στα πρότυπα της εποχής Εζεκία Παπαϊωάννου, όταν ο τελευταίος έδειξε ως
διάδοχό του τον Δημήτρη Χριστόφια. Το σίγουρο είναι πως το επόμενο διάστημα και με το πέρας του
απολογισμού των ευρωεκλογών,
θα ανοίξει με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο το ζήτημα της ηγεσίας.

Οι εργατικοί, ο Τάκης και το ΚΚΕ
Από την εξίσωση της επόμενης μέρας του ΑΚΕΛ δεν θα πρέπει να

αγνοούνται και οι προτάσεις του Τάκη Χατζηγεωργίου. Ο πρώην ευρωβουλευτής, τον οποίο το κόμμα θέλει να κρατήσει κοντά λόγω του ερείσματος που έχει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο της Αριστεράς, έχει θέσει σε συνέντευξή του στην «Κ» το ζήτημα εκσυγχρονισμού στο ΑΚΕΛ.
Τόσο σε θέμα διαδικασίας όσο και σε θέμα ιδεών. Όπως είπε, το ΑΚΕΛ
θα πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο εργατικό, αριστερό κίνημα που δεν θα
κάνει «επαναστατική γυμναστική», αλλά θα έχει προτάσεις σε σειρά ζητημάτων και κυρίως στο περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά στελέχη τα
οποία θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα έβαζε το ΑΚΕΛ ξανά στο προσκήνιο,
επαναφέροντας σημαντική μερίδα των ψηφοφόρων που βλέπουν με
καχυποψία την «ξύλινη κομμουνιστική ορολογία» του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρουν στελέχη, το κόμμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και την οικονομική πολιτική των εργατικών, όπως αυτή του κόμματος των Εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχουν στελέχη βεβαίως που βλέπουν
με ιδιαίτερη δυσφορία κάτι τέτοιο ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική
συγκυρία, που, όπως λέγεται, προετοιμάζεται το έδαφος για ένα νέο
κίνημα με στοιχεία και θέσεις που θυμίζουν το ΚΚΕ.

Όσο όμως κι αν η διαδοχή αποτελεί
επί του παρόντος ταμπού για την
Εζεκία Παπαϊωάννου η μάχη που
μαίνεται στο εσωτερικό μεταξύ
στελεχών και ηγεσίας πλέον δεν
κρύβεται κάτω από το χαλί. Η
αφορμή για να ανοίξει λίγο πολύ
δημοσίως το θέμα ήταν η μη εκλογή του εκλεκτού του κομματικού
μηχανισμού Νεοκλή Συλικιώτη
στις ευρωεκλογές. Η κάλπη, όπως
υποστηρίζεται από στελέχη, έδειξε
παραγοντισμό και μονοσταυρία.
Κινήσεις απαγορευτικές, βάσει
των κανονισμών του ΑΚΕΛ, καθώς
τα στελέχη δεν επιτρέπεται ούτε
να προωθούν συγκεκριμένους
υποψηφίους, αλλά ούτε και να
προωθείται από κάποιον η μονοσταυρία. Ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται παθογένεια για το κόμμα
και η απαρχή της μετατροπής
του σε αστικό κόμμα. Το πόσο
κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί
στη σημερινή περίοδο είναι λίγο
πολύ συζητήσιμο και αμφίβολο.
Με την απαξίωση που επικρατεί
στο πολιτικό σύστημα και την
αποχή μεγάλης μερίδας των πολιτών από την κάλπη, τα περί
στρατιωτικής ή καλύτερα κομματικής πειθαρχίας θεωρούνται
από πολλούς και εντός ΑΚΕΛ,
εκτός συζήτησης.
Αυτό βεβαίως φάνηκε έντονα
στις βουλευτικές του 2016, με
τον Τουμάζο Τσελεπή να μένει
εκτός βουλής, τον τότε εκπρόσωπο Τύπου Γιώργο Λουκαΐδη
όσο και να τα καταφέρνει να εκλεγεί και άλλα πρόσωπα εκτός κομματικού μηχανισμού και αντίθετα
να μπαίνουν δυναμικά, όπως
στην επαρχία Αμμοχώστου, ο Νίκος Κέττηρος και ο Χριστάκης
Τζοβάνη. Φάνηκε και στη Λευκωσία όπου η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία προέρχεται από
τις Νέες Δυνάμεις, ήρθε πρώτη
σε σταυρούς προτίμησης, αφήνοντας δεύτερο τον νυν εκπρόσωπο Τύπου Στέφανο Στεφάνου.
Όπως ανέφερε και στο παρελθόν η «Κ», μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και συγκεκριμένα Αδάμος Αδάμου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κώστας Κώστα, Νίκος Κέττηρος, Χριστάκης Τζοβάνη
στήριζαν ανοικτά τον βουλευτή
της Λάρνακας Γιώργο Γεωργίου.
Κάποιοι γιατί ήθελαν να στείλουν
μήνυμα και στην ηγεσία που προωθούσε κομματικά στελέχη –συμπεριλαμβανομένου του Νεοκλή
Συλικιώτη- κατά τη διάρκεια των
βουλευτικών εκλογών του 2016
(Τουμάζο Τσελεπή στην Αμμόχωστο και Γιώργο Γεωργίου στη
Λεμεσό) και άλλοι επειδή ήθελαν
να βοηθήσουν τον Γιώργο Γεωργίου. Μαζί τους κι άλλα στελέχη
βέβαια όπως ο γ.γ. της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας.

Επί του παρόντος, η ηγεσία
του κόμματος έχει καλέσει βουλευτές για να τους επιστήσει την
προσοχή, ενώ έγιναν και καταγγελίες για προώθηση του Γιώργου
Γεωργίου από στελέχη. Το αν θα
προχωρήσει σε συζήτηση του
θέματος στην Κεντρική Επιτροπή
είναι βεβαίως θολό, καθώς επί
του παρόντος δεν συζητήθηκε
στο πολιτικό γραφείο, που συγκλήθηκε την περασμένη Πέμπτη.
Άλλωστε, και οι κατηγορούμενοι
βουλευτές έχουν ζητήσει να τους
δώσουν αποδείξεις για την «αντικομματική» στάση τους, ενώ
κάποιοι από αυτούς επισημαίνουν το παράδοξο του να προωθεί πρόσωπα η ηγεσία, αλλά
να καταγγέλλει στελέχη που κάνουν το ίδιο.

Ειρήνη στην κόκκινη ζώνη

Ό,τι ισχύει βεβαίως για τα υπόλοιπα στελέχη του ΑΚΕΛ δεν ισχύει
και για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ είχε αποστείλει
ηλεκτρονικό μήνυμα στην κα Χαραλαμπίδου, με το οποίο της επέστησε την προσοχή για το γεγονός
ότι συζητείται η εμφανής στήριξή
της προς τον Γιώργο Γεωργίου.
Είχε κυκλοφορήσει, μάλιστα, φωτογραφία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπου η κα Χαραλαμπίδου
εξήρε το έργο του κ. Γεωργίου και
αυτό θεωρήθηκε προκλητικό στην
Εζεκία Παπαϊωάννου. Η ίδια, πάντως, φέρεται να προκάλεσε την
ηγεσία να δώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δούλευε για κάποιο
στέλεχος, με τη συνομιλία να κινείται σε ιδιαίτερα ψηλούς τόνους.
Η εν λόγω κατάσταση υπήρξε για
πολλούς η αφορμή ώστε να χυθεί
κι άλλο λάδι στην ήδη υπάρχουσα
φωτιά μεταξύ της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου και της ηγεσίας του κόμματος. Καθόλου τυχαία
άλλωστε και η ανακοίνωση που
έβγαλε το κόμμα μετά την Επιτροπή Ελέγχου την περασμένη
Πέμπτη, κατά την οποία ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ ήθελε να διαχωρίσει τη
θέση του κόμματος από τη στάση
που τήρησε η εν λόγω βουλευτής
εντός της Επιτροπής Ελέγχου.
Αναδιπλώθηκε βεβαίως στη συνέχεια ξεκαθαρίζοντας στο sigmalive πως δεν τίθεται θέμα για
την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Όπως
λέγεται, πάντως, από στελέχη του
κόμματος, το επεισόδιο με τη βουλευτή του ΑΚΕΛ δεν φαίνεται να
έχει λήξει με κάποιους να επισημαίνουν το ενδεχόμενο αργής εξόδου της από το κόμμα. Υπάρχουν
βεβαίως και οι πολιτικές πηγές
που αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας τη δημοτικότητα της βουλευτού, την
οποία χρειάζεται το κόμμα σε μία
περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την εποχή του τσουνάμι έφυγε ο Δημήτρης
Επιμένει ο Αποστολάκης

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος
Αποστολάκης επαναλαμβάνει διαρκώς ότι σε
περίπτωση θερμού επεισοδίου η Ελλάδα θα
αγωνιστεί μόνη της. Η υπόμνηση του κ. Αποστολάκη απευθύνεται τόσο εντός της χώρας,
όσο και εκτός (ΗΠΑ και Ε.Ε.). Στην Αθήνα
γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε περίπτωση που
σημειωθεί κάποιο θερμό επεισόδιο, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά από το 1996 και η
δυνατότητα παρέμβασης τρίτων, ως εκ τούτου ένα σκηνικό παρέμβασης «Χόλμπρουκ
νο 2» θα πρέπει να αποκλείεται, κάτι που
γνωρίζουν πολύ καλά και στην Ουάσιγκτον. Η
Αθήνα δεν αναμένει κάτι χειροπιαστό ούτε
από την Ε.Ε. Οι υποσχέσεις του Εμανουέλ
Μακρόν προς τον Αλέξη Τσίπρα για παραχώρηση γαλλικών πλοίων που θα περιπολούν
το Αιγαίο, αν χρειαστεί, έχουν δοθεί ξανά
στο παρελθόν. Ωστόσο, στη δύσκολη στιγμή
στην Αθήνα γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα πολεμικό πλοίο με ξένη σημαία δεν θα παρέμβει σε περίπτωση που η κλιμάκωση οδηγήσει σε, έστω περιορισμένης κλίμακας, ελληνοτουρκικό επεισόδιο.

Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, για το λόγο ότι προέβλεψε προ πολλού το τσουνάμι που βιώνουμε τώρα.

••••

Το πρόβλημα της Τουρκίας

«Η Άγκυρα έχει δίκαιο σε ένα πράγμα, ο μη
έλεγχος της Κύπρου ή αυτόνομη ύπαρξη της
αφαιρεί από την Τουρκία γεωστρατηγικά
πλεονεκτήματα και αυτό προσπαθεί να αποτρέψει». Αυτή τη θεώρηση της Άγκυρας
υπέδειξε διπλωματική πηγή στον γράφοντα,
λέγοντας ότι «εδώ παίζονται όλα». Για να
κάνω παιχνίδι πρέπει να με έχουν ανάγκη.
«Άμα για να πάνε στο Ιράκ το 2003 οι Αμερικάνοι περνούσαν από την Κύπρο και όχι από
το Ιντζιρλίκ, τότε ήταν ήττα για μένα την Άγκυρα», μετέφερε ό,τι του είπε Τούρκος διπλωμάτης. Από την άλλη η χρήση της Κύπρου και των βρετανικών βάσεων λειτουργεί για τον δυτικό συνασπισμό και εξουδετερώνει το όποιο τουρκικό πλεονέκτημα προσφέρει το Ιντζιρλίκ, κατέληξε κι αυτό είναι
το πρόβλημα της Τουρκίας.

••••

Κάνουν παιχνίδι;

Τελικά είχατε δίκιο που ρωτούσατε πριν
από 2-3 βδομάδες τι τρέχει, γιατί προαγγέλλονται εξελίξεις από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, υποδεικνύαμε ότι από αμερικανικής πλευράς
επισήμως έχει δηλωθεί από τη διευθύντρια
Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι Κιμ ότι «τις επόμενες εβδομάδες και
μήνες στην Κύπρο θα δείτε και λίγη περισσότερη δράση» και πως «στην πραγματικότητα θα συμβούν πράγματα που σίγουρα δεν

Σε τούτα τα ταξίδια άλλοι πιστεύουν πολύ κι άλλοι καθόλου σύντροφε. Όπως και να έχει το πράγμα ευχόμαστε να υπάρχει φως και γαλήνη για
να ξεκουραστείς, καθώς ήταν πολύ δύσκολες οι τελευταίες λεύγες. Άφησες πίσω σου τις φιλότιμες προσπάθειές σου γι’ αυτό τον τόπο, τα αγαπημένα σου πρόσωπα και μνήμες για να τα σκεπάζουν, όπως μόνο η αγάπη ξέρει. Αβάντι πόπολο, Δημήτρη!

θα διαφημίσουμε» και ζητήσαμε σχετική
εκτίμηση. Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε στη
στήλη, ότι «Είναι αλήθεια ότι εσχάτως κυκλοφορούν πληροφορίες και βολιδοσκοπήσεις για «νέες ιδέες περί δύο κρατών ή περί
δύο κρατών εντός της Ε.Ε.» και μηνύματα
του τύπου, «να βρεθούν τρόποι εμπλοκής
της Τουρκίας για να σταματήσει τις προκλήσεις και τις ακραίες θέσεις». Λες αυτό να
δείχνει ότι αμερικανοί προσπαθούν να κάμουν παιχνίδι;

••••

Καιρικά φαινόμενα

Με αφορμή όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να
παραδεχθούμε ότι τελικά μας προέκυψε και
προφήτης ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Και θα είμαστε δίκαιοι και θα του αναγνωρίσουμε ότι
αυτός ήταν που προειδοποίησε για το επερχόμενο τσουνάμι και ο θυμάμαι ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης του απάντησε με
χλεύη, ότι δεν ασχολείται με καιρικά φαινό-

μενα. Τώρα που η βάρκα μπάζει από παντού
νερά Πρόεδρο, ίντα χαπάρκα;

••••

Η Ερυθρά κυρία

Τα περί τριβών στο ΑΚΕΛ μεταξύ της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και της ηγεσίας του Κόμματος δεν ακούστηκαν μόνο τώρα με αφορμή τα ευρωεκλογές και τις μονοσταυρίες
που έδωσε, όπως λέγεται, η Ερυθρά Ειρήνη
στον εκ Λάρνακος Γιώργαρο. Καπνό είχαμε
σύμφωνα με πληροφορίες από την Εζεκία
Παπαϊωάννου από την εποχή των προεδρικών εκλογών. Τότε λέγεται η Ειρήνη έδωσε
χείρα βοηθείας στον Νικόλα Παπαδόπουλο
κι από τότε λέγεται επίσης ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας, αλλά και διάδρομος μετάβασης στο κόμμα που ήταν κάποτε
η Ρηνιώ και είναι πια και η ξαδέλφη της Κατερινιώ.

Κι άλλη παραίτηση

Η παραίτηση του μητροπολίτη Χρυσοστόμου,
πρώην Κιτίου, όπως πιθανόν να είναι ο τίτλος
του προκάλεσε αίσθηση, ωστόσο, προθέσεις
για παραίτηση υπήρχαν και από άλλο μέλος
της Ιεράς Συνόδου όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ». Αρκετούς μήνες πριν από την παραίτηση Κιτίου, συνοδικός είχε εκμυστηρευτεί
σε κοντινά του πρόσωπα πως προτίθεται να
υποβάλει την παραίτησή του θεωρώντας πως
ό,τι είχε να προσφέρει στη μητροπολιτική του
περιφέρεια το πρόσφερε. Παρά ταύτα ο ίδιος
ιεράρχης φαίνεται ότι έκανε δεύτερες σκέψεις. Η παραίτηση Κιτίου εκ των πραγμάτων
θα προκαλέσει ένα εσωτερικό προβληματισμό
στην Εκκλησία και δεν αποκλείεται το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και άλλοι.

••••

Σε άριστη κατάσταση

Κιτίου. Και επειδή η φυγή του γηραιού ιεράρχη συνοδεύτηκε με εικασίες για προβλήματα υγείας του Κιτίου οι πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν πως οι πνευματικές αντοχές του Χρυσοστόμου είναι σε άριστη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύει το
81ο έτος της ηλικίας του. Αυτό που ο ίδιος
είπε για εξασθενήσει δυνάμεων αφορούν
περισσότερο τις σωματικές του αντοχές. Σε
καμία όμως περίπτωση δεν τον περιορίζουν
να επιτελέσει τα ιερατικά του καθήκοντα.
Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ο
αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ένεκα προβλημάτων υγείας.

••••

Αντιδράσεις δύο ιεραρχών

Αίσθηση σε εκκλησιαστικούς κύκλους
έχουν προκαλέσει οι αντιδράσεις δύο ιεραρχών την ημέρα παραίτησης του Κιτίου.
Πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου. Οι
δύο ιεράρχες έκαναν λόγο για μάθημα ζωής
που τους έδωσε ο μητροπολίτης Χρυσόστομος. Μια ταύτιση απόψεων που προκάλεσε
αίσθηση και σχολιάσθηκε σε εκκλησιαστικούς κύκλους μιας και είναι γνωστές οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζουν τα δύο
συνοδικά μέλη. Για όσους δεν το γνωρίζουν
ο μητροπολίτης Μόρφου είναι πνευματικό
παιδί του παραιτηθέντα ιεράρχη. Την δε
εποχή των αρχιεπισκοπικών εκλογών οι δύο
ιεράρχες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο
στην εκλογή του σημερινού αρχιεπισκόπου
με την διακοπή της κληρικολαϊκής συνελεύσεως λόγω μη απαρτίας.

Το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε με την παραίτηση

••••

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η πολλή οικειότητα τον έβλαψε
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

με». Αν νομίζει ότι αυτή η εικόνα
της προσπάθειας της χώρας, όπως
ο ίδιος τη φιλοτεχνεί με τον λόγο
του, καθησυχάζει την κοινή γνώμη,
τότε φαίνεται ότι η στενή παρέα με
τον Πάνο Καμμένο τον έβλαψε σοβαρά.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας –όχι

μόνον ο σημερινός, ο Ευάγγελος
Αποστολάκης, αλλά ο εκάστοτε–
δεν δίνει συνεντεύξεις επειδή
απλώς του το ζήτησαν και συμβαίνει να είναι πολύ καλόβολος άνθρωπος ώστε να χαλάσει χατίρι. Ο
υπουργός Αμυνας μιλάει στα ΜΜΕ
πάντα με συγκεκριμένο σκοπό, για
να μεταδώσει είτε στο εξωτερικό
είτε στο εσωτερικό ένα μήνυμα, εκ
μέρους του θεσμού τον οποίον εκπροσωπεί, δηλαδή του κρατικού τομέα στον οποίο έχουμε αναθέσει
την εθνική ασφάλεια και για τον
οποίο δαπανάμε ετησίως άνω του
2% του ΑΕΠ της χώρας. (Για τους
σχολαστικούς, φέτος η δαπάνη ήταν
στο 2,2% και πέρυσι στο 2,38%,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΑΤΟ).

Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες ήταν

Αυτή τη στάση τουλάχιστον θα πε-

ρίμενα, ιδίως από τον ναύαρχο Αποστολάκη, ο οποίος στο κάτω κάτω
είναι τεχνοκράτης και όχι πολιτικάντης. Εντούτοις, όταν τον ακούς να
μιλάει –και είχαμε την ευκαιρία την
περασμένη εβδομάδα–, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς θέλει να πει
και ποιος είναι ο επικοινωνιακός
σκοπός του, δεν καταλαβαίνεις ποια
είναι η κεντρική ιδέα των λόγων
του, στο τέλος δεν καταλαβαίνεις
εσύ ο ίδιος πού βρίσκεσαι.

Την επομένη, λ.χ., του έκτακτου

ΚΥΣΕΑ της περασμένης Κυριακής, ο
ναύαρχος βγαίνει στον Alpha, ενδεχομένως –υπογραμμίζω το επίρρημα– με τον σκοπό να καθησυχάσει
τον κόσμο. Είναι η μέρα που έχουμε
πληροφορηθεί ότι ο ναύαρχος τελικά δεν θα πολιτευθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι μέχρι τότε η εκλόγιμη
θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
εθεωρείτο περίπου δεδομένη. Το
αποφάσισε «από κοινού με τον

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πρωθυπουργό», σε συνάντηση που
είχαν οι δυο τους αμέσως μετά το
ΚΥΣΕΑ – συγκυρία, η οποία μάλλον
ενισχύει τις ανησυχίες για τα Ελληνοτουρκικά παρά τις κατευνάζει.
Και τι λέει ο υπουργός για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου; Σας μεταφέρω την απάντησή του ακριβώς:
ότι «θα προσπαθήσουμε να μην
προκύψει κάτι τέτοιο. Αν φτάσει
όμως σ’ αυτό το σημείο, θα κάνουμε
ό,τι ενέργειες χρειάζονται για να μη
γίνει». Με απλά λόγια, μας λέει ότι,
αν γίνει, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται
για να μη γίνει, αν και θα έχει γίνει.

Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό;
Εμένα μου ακούγεται σαν παρωδία
του «Yes Minister». Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση δεκτή…
Και να θέλεις να ησυχάσεις με τα

λόγια του υπουργού, δεν γίνεται,
γιατί συνεχίζει και μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν σχέδια και
«έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα αντιδράσουμε».
Αυτό ακριβώς είναι που προσωπικώς με ανησυχεί – σωστότερα, με
τρομοκρατεί: οι πάρα πολλές συζητήσεις, οι ατέρμονες συζητήσεις

που γίνονται για να γίνονται και δεν
καταλήγουν πουθενά. Προσθέτει,
επίσης, ώστε να μη μας μείνει καμία αμφιβολία για τη σοβαρότητα
της κατάστασης, ότι αν φθάσουμε
σε αμφισβήτηση του Καστελλόριζου, τότε «τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα» και μάλιστα αυτό
το τόνισε ιδιαιτέρως στους Αμερικανούς, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Κατέληξε, δε, εξηγώντας ότι όλα αυτά τα
είπε επειδή «έπρεπε να δοθεί ένα
μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και ότι η

κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Εγώ
δεν έχω καμία ανησυχία» – διαβεβαίωση που μάλλον πρέπει να
εκληφθεί ως απόπειρα χιούμορ.
Ο υπουργός παρουσιάζει την εικό-

να μιας Ελλάδας που πιέζει τους
συμμάχους της να εμποδίσουν την
Τουρκία, γιατί αν η πρόκληση φθάσει στο Καστελλόριζο, «δεν θα
υπάρχουν επιλογές» και «θα είμαστε μόνοι μας». Παρ’ όλα αυτά, επιμένει ότι «αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς, δεν έχουμε
φτάσει στο σημείο να ανησυχού-

οι βαθύτερες προθέσεις του
υπουργού, μπορώ όμως να αξιολογήσω πώς λειτούργησε επικοινωνιακά η παρέμβασή του, όπως ο καθένας μας. Και αυτό που κατάλαβα
είναι ότι ο ναύαρχος Αποστολάκης
δεν πολιτεύεται κυριολεκτικά,
αφού δεν θα είναι υποψήφιος, πολιτεύεται όμως μεταφορικά και,
προφανώς, με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο του οποίου
άλλωστε ήταν έτοιμος να εκτεθεί.
Αλλά έχει ήδη εκτεθεί τόσο, ώστε
να περιττεύει το επιπλέον. Επί χρόνια ήταν ο καλύτερος φίλος του πολιτικού προϊσταμένου του, του Πάνου Καμμένου: μαζί στις βουτιές,
μαζί στις ρακές και στις ψαρούκλες. Επειτα, έγινε υπουργός του
Τσίπρα και επίδοξος βουλευτής Επικρατείας. Ποια αξιοπιστία τού έχει
απομείνει για να πάρεις στα σοβαρά τα λόγια του; Μα και πώς να τα
πάρεις όταν είναι αμφίβολο αν και ο
ίδιος καταλαβαίνει τι λέει;

Ακούγεται, και ιδίως στους κύ-

κλους της Νέας Δημοκρατίας, ότι
ορισμένοι παράγοντες θα ήθελαν
να συνεχίσει ως υπουργός Εθνικής
Αμυνας ο Ευάγγελος Αποστολάκης
και στην κυβέρνηση που θα διαδεχθεί τη σημερινή. Θα τους στενοχωρήσω, αλλά δεν βλέπω την παραμικρή πιθανότητα να συμβεί.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Διαφάνεια,
λογοδοσία,
δημοκρατία

Οι επίσκοποι
πεθαίνουν
στα μοναστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ουσιαστικά το Κοινοτικό Δίκαιο ως όλον,
καθίσταται υπέρτερο ακόμη και αυτού
του Συντάγματος. Στις 30.3.2017 η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του
Ευρωκοινοβουλίου στην Έκθεσή της σχετικά με τη
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (2015/2041(INI)) υπό τον
τίτλο «Λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
μέσω της διαφάνειας», καταγράφει ότι τα «σκάνδαλα
εξαγοράς τροπολογιών αποτέλεσαν την αιτία για τη
θέσπιση νέων κανόνων προκειμένου να διαφυλαχθεί
η ακεραιότητα της πολιτικής της Ε.Ε. και ότι οι Συνθήκες
της Ε.Ε. απαιτούν για κάθε εργασία που διεξάγεται
στα θεσμικά όργανα: «κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη»
(άρθρο 298 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ). Η λογοδοσία μπορεί
να επιτευχθεί μόνο μέσω διατάξεων που εξασφαλίζουν
ότι τα θεσμικά όργανα, οι αξιωματούχοι και τα μέλη
του προσωπικού εκθέτουν το έργο τους κατά τρόπο
διαφανή.» Η διαφάνεια αφορά στον πρακτικό έλεγχο
αυτών που κατέχουν την εξουσία και λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τις ζωές μας και ως εκ τούτου
είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο εκ των ων ουκ
άνευ, ενός κράτους που θέλει να ονομάζει τον εαυτό
του ως Δημοκρατία.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εν κρυπτώ, πίσω από
κλειστές πόρτες και οι οποίες επηρεάζουν την κοινωνία
και τον δημόσιο πλούτο, είναι ίδιον χαρακτηριστικό
καθεστώτων που απομακρύνονται από τη Δημοκρατία
και τους πολίτες.
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
της Κυπριακής Δημοκρατίας 13/2/2014, αποφασίστηκε
όπως για σκοπούς διαφάνειας δημοσιεύονται όλες οι
αποφάσεις του, εκτός στις περιπτώσεις που «η μη δημοσίευσή τους καθίσταται αναγκαία για το συμφέρον
της άμυνας και ασφάλειας της Δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας
υγείας, των δημόσιων ηθών, της υπόληψης και των
δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων,
των δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα οποία διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τις
σχέσεις της Δημοκρατίας με άλλα κράτη και αυτών
για τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει αποφασίσει ότι δεν πρέπει να δημοσιευθούν, κατά κύριο
λόγο μετά από έγκριση σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος θα αιτιολογεί την εν λόγω
εισήγησή του. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας
είδηση που αφορά κατάχρηση εξουσίας και κατασπατάλησης δημόσιου πλούτου και συγκεκριμένα ανταλλαγή κρατικής γης με ακίνητο ιδιώτη κατ’ ισχυρισμό
πολύ υποδεέστερης αξίας, η οποία έγινε με όχι και
τόσο διαφανείς διαδικασίες.
Χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία, απλώς να αναφέρουμε ότι ο γενικός ελεγκτής έχει ήδη τοποθετηθεί,
επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες αυτές, καθώς επίσης
και βουλευτές που έφεραν το ζήτημα αυτό στην
αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα και η διαδικασία θα συνεχιστεί ενώπιόν
της και στο μέλλον.
Η ελεγχόμενη και εν κρυπτώ απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ελήφθη το 2016, αλλά δεν είναι δημοσιευμένη και δεν υπάρχει καμιά απολύτως αιτιολόγηση γιατί αυτό συνέβη. Η αποκάλυψη του διερευνώμενου σκανδάλου προφανώς και δίνει μια απάντηση
για τον λόγο που η απόφαση αυτή κρατήθηκε εν
κρυπτώ και προφανώς επίσης αφήνει εκτεθειμένους
ανεπανόρθωτα αυτούς που την έλαβαν ιδίως όταν
ακόμη και τώρα δεν νιώθουν την ανάγκη να δημοσιοποιήσουν την απόφασή τους αυτή. Η Δημοκρατία
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι α λα καρτ και προφανώς όλοι αυτοί που την ευαγγελίζονται και κατέχουν
την εξουσία θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν ότι
τη σέβονται μαζί με τους θεσμούς που κατέχουν,
καθώς επίσης και τους ίδιους τους πολίτες τους οποίους
τυπικά εκπροσωπούν.

τόσο σοβαρό; Όμως, σε αυτή την περίπτωση
δεν έσπασε μύτη. Αντίθετα, η αντίδραση του
Αβέρωφ Νεοφύτου, προειδοποιώντας για εθνικό
τσουνάμι, ενίσχυσε τη φημολογία και όσους
ανησυχούσαν για το πού το πάει ο πρόεδρος.
Ήταν, όμως, καιρικά φαινόμενα ανάξια σχολιασμού, όπως έλεγε ο πρόεδρος και προειδοποιούσε τους «οπαδούς της όποιας λύσης», που
τον «πίεζαν σε σοβαρές υποχωρήσεις», πως όσα
περισσότερα δίνουμε τόσα περισσότερα αξιώνει
η Τουρκία. Κάπως έτσι προέκυψαν οι ιδέες περί
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ιδέες τόσο πρόχειρες βεβαίως που απέφυγε να τις ξεδιπλώσει ακόμα και
στο Εθνικό Συμβούλιο. Προτίμησε αντ’ αυτού
να νουθετεί τους «Κληριδικούς» πως αυτός είναι
ο πραγματικός συνεχιστής του Γλαύκου Κληρίδη.
Γιατί τολμά να εισηγηθεί νέες προτάσεις για
έξοδο από το αδιέξοδο.
Δεν ξέρω αν πράγματι τα πιστεύει όλα αυτά.
Τα αποτελέσματα, όμως, δείχνουν πως οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε οριστική διχοτόμηση. Όλα όσα γίνονται τελευταίως υλοποιούν το σχέδιο που ανέπτυξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την τελευταία του επίσκεψη
στα Κατεχόμενα για το πώς θα αλλάξει η μορφή
λύσης του Κυπριακού. Και στους άξονές του
συμπεριλαμβανόταν και η κίνηση της Αμμοχώστου.
Η ιδέα δηλαδή που παρουσίασε προ ημερών
ο Κουντρέτ Οζερσάι, εκλεκτός της Άγκυρας, θιασώτης της λύσης δύο κρατών και συνδαιτυμόνας
του Νίκου Αναστασιάδη. Το πρόσωπο με το
οποίο επιλέγει πλέον να συνομιλεί ο πρόεδρος,
παρακάμπτοντας τον Τ/κ ηγέτη. Μία ιδέα που
βρήκε τη δική μας πλευρά πλήρως απροετοίμαστη
να ψελλίζει πως πρόκειται για μπλόφα.
Οι μπλόφες, βεβαίως, χρειάζονται και επιδέξιους ηγέτες. Και η ιστορία απέδειξε πως σε αυτό
υστερούμε οικτρά. Γιατί ένα πράγμα είναι να
ταΐζεις το εσωτερικό σανό, για τη Λεμεσό που
πετά, για την απαραίτητη πολιτική των πολιτογραφήσεων, την οποία ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι
συνεταίροι μας, και για το ότι μετατρέπεται η
Κύπρος σε υπερδύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Και άλλο να παίζεις ζαριές. Και αν με τις
ζαριές του ταρακουνούσε απλώς τον οικογενειακό
του περίγυρο, που ζει σε ένα άλλο παράλληλο
σύμπαν, δεν θα μας απασχολούσε καθόλου. Η
ζαριά του, όμως, έχει να κάνει με το Κυπριακό
και όπως όλα δείχνουν θα μας συμπαρασύρει
όλους μαζί του.

«Οι επίσκοποι πεθαίνουν είτε στον θρόνο,
είτε στην εξορία, είτε στην αγχόνη», έλεγε
ο μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος, ο ιεράρχης με αριστεία στην πατριωτική δράση,
στα ταραγμένα εκκλησιαστικά χρόνια, πριν
από τη διαδοχή του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, στον θρόνο του Αποστόλου
Βαρνάβα. Έλα όμως που «άλλες οι βουλές των ανθρώπων
και άλλες του Θεού» και ο σεβαστός ιεράρχης, έκανε την
υπέρβαση, έκανε ένα ιστορικό βήμα για την Εκκλησία
της Κύπρου και παραιτήθηκε, λόγω ηλικίας, από τον επισκοπικό θρόνο. Τουλάχιστον στην πρόσφατη εκκλησιαστική της Κύπρου, δεν υπάρχει άλλο ανάλογο παράδειγμα
και σίγουρα ο τέως Κιτίου Χρυσόστομος θα μείνει στην
ιστορία και θα αποτελέσει παράδειγμα και για τους νεότερους ιεράρχες.
Η εκκλησιαστική παράδοση θέλει τους επισκόπους
να παραδίδουν τους επισκοπικούς θρόνους, όταν φθάσουν
σε προβεβηκυία ηλικία, συνήθως σε άξιους διαδόχους,
τους οποίους οι ίδιοι επέλεξαν, και να πεθαίνουν σε μοναστήρια. Συνήθως στις μονές, στις οποίες ξεκίνησαν
την εκκλησιαστική τους διακονία, ως μοναχοί. Στα μοναστήρια έχουν τον χρόνο για να ησυχάσουν και να ανέλθουν σε υψηλότερο πνευματικά επίπεδα. Την ίδια ώρα,
μπορούν να κατευθύνουν και να διδάξουν μοναχούς, πιστούς, ακόμη και ηγουμένους μονών, χωρίς ποτέ όμως
να δημιουργούν ένα δεύτερο πόλο εξουσίας εντός των
μονών. Ας μην ξεχνούμε ότι ο επίσκοποι είναι οι πρώτοι
των μοναχών, πρώτοι στην εκκλησιαστική διακονία, αλλά
και τελευταίοι στην κοσμική εξουσία.
Στη Μεγάλη Βρετανία, προκλήθηκε τις τελευταίες
ημέρες ταραχή, κυρίως από ηγετικά στελέχη της κυπριακής
παροικίας, για την αντικατάσταση από τον οικουμενικό
πατριάρχη Βαρθολομαίο, του αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, από τον μητροπολίτη
Δαρδανελλίων Νικήτα. Τα στελέχη μπορεί να μη μίλησαν
δημοσίως, αλλά παρασκηνιακά κινήθηκαν κυρίως μέσω
πολιτικών ταγών, πιέζοντας για ανάδειξη στον θρόνο των
Θυατείρων Κύπριου επισκόπου. Ίσως τα άτομα αυτά δεν
άφησαν τον αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο, να παραιτηθεί από
τον θρόνο, όπως του ζήτησε ο οικουμενικός πατριάρχης
Βαρθολομαίος, σύμφωνα πάντα με αναφορές στα Μέσα
Ενημέρωσης. Κανείς πάντως δεν αμφισβήτησε το γεγονός
ότι έπρεπε να αντικατασταθεί ο υπέργηρος αρχιεπίσκοπος
Γρηγόριος, ο οποίος είναι πλέον 91 ετών και ποιμαίνει
την Εκκλησία των Θυατείρων από το 1988.
Ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, ακολουθώντας την εκκλησιαστική παράδοση και τη φαναριώτικη
διπλωματία ή καλύτερα την εκκλησιαστική οικονομία,
πολύ σοφά κάλεσε με παρασκηνιακό διακριτικό τρόπο
τους υπέργηρους ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου,
έστω και αν φημίζονται για την αγιότητα του βίου τους
και την αγάπη του ποιμνίου τους, να παραδώσουν τους
θρόνους, ώστε να αναλάβουν άλλοι νεότεροι ιεράρχες με
περισσότερες φυσικές δυνάμεις. Πολύ σοφά ο οικουμενικός
πατριάρχης θέλησε να προστατεύσει τους υπέργηρους
ιεράρχες, ώστε να μη χάσουν τους κόπους των έργων
τους και τη φήμη τους, παρασυρόμενοι από επιτήδειους,
οι οποίοι συχνά-πυκνά ακολουθούν τους εκκλησιαστικούς
ταγούς, με αλλότριους σκοπούς. Το παράδειγμα του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄ και τα όσα
επακολούθησαν εξαιτίας της ασθένειάς του, σίγουρα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή.
Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε βεβαίως ο
οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, ούτε ο τέως αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, ούτε οι ταγοί της ομογένειας, οι
οποίοι δυστυχώς αντιμετωπίζουν με κοσμικά και όχι εκκλησιαστικά κριτήρια το διακόνημα του αρχιεπισκόπου
Θυατείρων. Η εκκοσμίκευση, η εξουσιομανία και ο εθνικισμός, αμαρτήματα τα οποία κατά καιρούς εμφανίζονται
στον χώρο της εκκλησιαστικής διακονίας, με επικάλυμμα
τις δήθεν ανάγκες του ποιμνίου, αποτελέσαν και αποτελούν
αιτίες μεγάλων δεινών. Η σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία
της Κύπρου αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή, αφού
εκκλησιαστικές έριδες αποτέλεσαν συνέχεια πολιτικών
συγκρούσεων, οι οποίες μαζί έφεραν την καταστροφή
της Κύπρου. «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη» κατά τον Απόστολο
Παύλο και αποδεδειγμένα ο Θεός ξέρει καλύτερα από
τους ανθρώπους.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.
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ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Γυναίκες που εργάζονται σε οίκους ανοχής στο Μουμπάι της Ινδίας προετοιμάζονται για την Παγκόσμια
Ημέρα Γιόγκα (21 Ιουνίου).

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όσο το Κυπριακό άλλαζε πορεία
Την ώρα που ο «Πορθητής» τρυπούσε την κυπριακή ΑΟΖ, ο υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκκοτρύπης
χαριεντιζόταν στους κατακλυσμούς
με την Ελένη Φουρέιρα. Έκρινε
προφανώς πως αυτή ήταν η κατάλληλη μέθοδος για να μη σπείρει τον πανικό.
Λίγες ημέρες προηγουμένως, βεβαίως, ο Γιαννάκης Μούσας, ο εκπρόσωπος για όσους δεν
τον γνωρίζουν, των Μαρωνιτών στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, είχε την αναλαμπή να καλέσει
τα ζεύγη Αναστασιάδη και Οζερσάι στο σπίτι
του για ψάρι. Ήταν ντροπή, λοιπόν, ο πρόεδρος
να μην παρευρεθεί στο κοινωνικό δείπνο του
Γιαννάκη Μούσα και αυτό ακριβώς φρόντισε
να διαμηνύσει στους καχύποπτους. Πως δεν θα
μας ζητάει και την άδεια με ποιους θα συντρώγει.
Αν ξεπεράσουμε την αναίδεια και την αλαζονεία
ενός θεσμού, υπάρχει συγκεκριμένη φράση που
αρμόζει της περίστασης: Ότι μπορείς να τους
ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον
καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό. Και η ανοχή
μας στην κοροϊδία και την προχειρότητά τους
έχει παρέλθει εδώ και καιρό.
Τον Μάρτιο του 2018 για παράδειγμα ο Ανδρέας Παράσχος έγραφε στην «Καθημερινή»
για ξένο συνάδελφο, που επικαλούμενος πηγή
του στην Άγκυρα, τον πληροφορούσε ότι και ο
πρόεδρος Αναστασιάδης βολιδοσκοπούσε για
λύση δύο κρατών. Σημείωνε χαρακτηριστικά ο
Ανδρέας Παράσχος: «Το κράτησα σε μικρό
καλάθι, αφού ερχόταν από την Άγκυρα, μέχρι
που η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από τη
Λευκωσία».
Όμως, και ο Απόστολος Ζουπανιώτης λίγους
μήνες αργότερα συνέχιζε, αποκαλύπτοντας πως
ο πρόεδρος «έχει αναπτύξει “εμπιστευτικά” σε
τουλάχιστον χίλιους ανθρώπους, την άποψή
του ότι ίσως είναι προτιμότερο για τα συμφέροντα
του κυπριακού ελληνισμού ένα βελούδινο διαζύγιο
(είτε ως διχοτόμηση είτε ως χαλαρή συνομοσπονδία)». Τον περασμένο Οκτώβριο ο Διονύσης
Διονυσίου στον «Πολίτη» σημείωνε πως ο Νίκος
Αναστασιάδης «ήγειρε την ιδέα για ένα σχέδιο
Β΄ για λύση δύο κρατών έναντι επιστροφής εδαφών» και στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά
και σε στενούς του συνεργάτες, παραθέτοντας
λεπτομέρειες και διαλόγους.
Η σιωπή του Προεδρικού απέναντι στα δημοσιεύματα ήταν αρκούντως ανησυχητική. Και
λέμε ανησυχητική, γιατί όσοι έχουμε γράψει
κατά καιρούς κάτι που τους έχει ενοχλήσει
έχουμε δεχτεί, ας το πούμε, νουθεσίες. Δεν θα
γινόταν, λοιπόν, θέμα στο Προεδρικό για κάτι

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Η περιτονίτιδα της πόλης μας
Προσπαθώντας να χρυσώσει
το χάπι σε ό,τι αφορά το δικό
μας γεφύρι της Άρτας, που
λέγεται πλατεία Ελευθερίας,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
μιλώντας στα εγκαίνια του
Δημοτικού Θεάτρου, παραλλήλισε το όλο
θέμα με την περιτονίτιδα που έπαθε κάποτε
ως φοιτητής (!). Συγκεκριμένα ανάφερε
στην ομιλία του πως όταν ήταν φοιτητής
είχε πάθει περιτονίτιδα και έκανε 29 μέρες
σε κλινική στην Αθήνα διερωτώμενος πότε
θα περάσει αυτή η δοκιμασία.
Όταν ανέκτησε, ωστόσο, την υγεία του
λησμόνησε εντελώς αυτή την ταλαιπωρία.
«Κατ’ αντιστοιχία αυτό θα συμβεί και με
όσα θα ακολουθήσουν υπό μορφή έργων
στην πρωτεύουσα». Ναι, όπως το διαβάζετε,
έτσι μας το είπε ο πρόεδρός μας. Ως ένα
είδος παρηγοριάς. Λες και το πρόβλημα
μας σ’ αυτή όλη τη φαιδρή υπόθεση που

λέγεται πλατεία Ελευθερίας έχει να κάνει
μόνο με την υπομονή μας και όχι με ένα
σκάνδαλο το οποίο κανένας ακόμα δεν
έχει μάθει επακριβώς τις διαστάσεις (και
αμφιβάλλω αν θα τις μάθουμε ποτέ). Κάθε
φορά, λοιπόν, σύμφωνα με τη λογική (!)
του προέδρου μας που περνάμε από την
πλατεία Ελευθερίας και μας χτυπάει κατακέφαλα η αύρα του μπετόν ή σκουντουφλάμε στα κακότεχνα σκαλάκια ή απορούμε
πόσο ακόμα θα ζούμε μέσα σε ένα εργοτάξιο
που με τίποτα δεν δικαιολογεί πλέον την
ύπαρξή του, πρέπει να θυμόμαστε την περιτονίτιδά του και να παίρνουμε κουράγιο,
διότι αυτή είναι σύμφωνα με τον πρόεδρό
μας η λύση στην αντιμετώπιση τέτοιων
προβλημάτων. Να σκεφτόμαστε δηλαδή
πως τα δύσκολα θα περάσουν και κάποια
στιγμή θα απολαμβάνουμε τα όμορφα.
Ποια είναι αυτή η στιγμή κι αν θα είμαστε
σε θέση να απολαμβάνουμε τα όμορφα








Αυτή η απλουστευμένη ερμηνεία των γεγονότων και δη από
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική
(που κι αυτά έτσι όπως πάμε είναι αμφιβόλου ομορφιάς) παρέλειψε να μας το αναφέρει ο πρόεδρός μας. Όσο δε για το τι
ακριβώς συνέβη ώστε να έχουν περάσει
13 χρόνια και ακόμα να τελειώσει αυτή η
πλατεία κι αυτό παρέλειψε να μας το πει
ο πρόεδρός μας, θεωρώντας υποθέτω πως
αυτά τα 13 χρόνια ισοδυναμούν με τις 29
μέρες της περιτονίτιδας του τις οποίες λησμόνησε, όταν έγινε καλά. Άρα δεν υπήρχε
λόγος να μας εξηγήσει τον παραλογισμό
των 13 χρόνων, αφού αυτά συμβαίνουν
όταν ένα κράτος… ασθενεί! Πραγματικά

δεν ξέρω αν είναι η ζέστη ή αν είναι το
στρίμωγμα από τις τουρκικές προκλήσεις
στην ΑΟΖ, αλλά αυτή η απλουστευμένη
ερμηνεία των γεγονότων και δη από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική. Διότι αγαπητέ μας κ. πρόεδρε
όταν μιλάμε για την πλατεία Ελευθερίας
μιλάμε για ένα κόστος το οποίο διπλασιάστηκε στα χρόνια από τον αρχικό του προϋπολογισμό κι αυτό γιατί προφανώς κάποιοι
δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Όταν
μιλάμε για πλατεία μιλάμε επίσης για ευθύνες που πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή
κάποιος να τις αναλάβει, διότι αυτό το κόστος που διπλασιάζεται το πληρώνουν οι
πολίτες, οι οποίοι, σας θυμίζω, πως έχουν
ήδη υποστεί τα χίλια μύρια, εξαιτίας της
κακοδιαχείρισης αυτού του κράτους. Όταν
μιλάμε για την πλατεία μιλάμε και για ένα
τεράστιο ποσό που πληρώνουμε στους αρχιτέκτονες τον μήνα για επίβλεψη εξαιτίας

αυτών των καθυστερήσεων, ποσό το οποίο
δεν θα σπαταλούσαμε αν κάποιοι έκαναν
σωστά τη δουλειά τους. Όταν μιλάμε, λοιπόν, για πλατεία, εμείς που δεν έχουμε
πάθει περιτονίτιδα, όταν ήμασταν φοιτητές,
απαιτούμε να μας εξηγήσει κάποιος γιατί
μας πήρε τόσα χρόνια και κυρίως τόσο
χρήμα να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο
στα κανονικά τα κράτη (και όχι εκείνα που
μονίμως ασθενούν) θα είχε ήδη τελειώσει
οκτώ φορές. Κι αν είναι μ’ αυτό τον τρόπο
που αντιμετωπίζουμε την ανικανότητά
μας να διαχειριστούμε μεγάλα έργα, αλλά
και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας από
αυτή την ανικανότητά μας, τότε αγαπητέ
μας κ. Πρόεδρε ούτε η περιτονίτιδά σας
μπορεί να αποτελέσει παρηγοριά μας, ούτε
δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο πάθατε στα φοιτητικά σας χρόνια.

elenixenou11@gmail.com
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Ανεμοι του πολέμου

Αυτοδυναμία ή αυτοχειρία

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Λένε πως η Ιστορία
επαναλαμβάνεται
σαν φάρσα, ενίοτε
όμως μπορεί να μοιάζει με πραγματική
τραγωδία. Στις ΗΠΑ
εκτυλίσσεται αυτές τις ημέρες ένα
σκληρό παιχνίδι εξουσίας γύρω
από το Ιράν. Ο κίνδυνος να παρασύρουν ορισμένοι στοχοπροσηλωμένοι «ιέρακες» τον πρόεδρο
Τραμπ σε έναν πόλεμο με το Ιράν
είναι ορατός. Τόσο ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας Μπόλτον όσο
και ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο είναι πολύ σκληροί και επιδιώκουν τη σύγκρουση με την Τεχεράνη. Οπως ακριβώς έκαναν ο








Μια σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν θα είναι μεγάλη
δοκιμασία για την
Ευρώπη, ίσως και
η στιγμή του μεγάλου
απογαλακτισμού
από την Ουάσιγκτον.
Τσέινι και ο Ράμσφελντ με τον
Τζορτζ Μπους (τον νεότερο), δίνουν
μια παρασκηνιακή μάχη για να
επικρατήσει η άποψή τους. Ο
Τραμπ έχει δείξει, έως τώρα, ότι
του αρέσει να τραβάει τα πράγματα
στα άκρα, αλλά να σταματάει λίγο
πριν από τον γκρεμό. Στην περίπτωση του Ιράν, όμως, μοιάζει να
είναι πολύ κοντά στον γκρεμό και
το –όχι και τόσο αόρατο– χέρι που
τον σπρώχνει προς τα εκεί πολύ
στιβαρό.
Ενας πόλεμος με το Ιράν θα επιταχύνει τις γεωπολιτικές τεκτονικές
αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη. Δεν υπάρχει περίπτωση
ο Τραμπ να μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει τις διεθνείς συμμαχίες
που είχε πετύχει ο πατέρας Μπους

στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου.
Εχει ξοδέψει πολύ χρόνο και ενέργεια για να ξηλώσει το πλέγμα σχέσεων και συμμαχιών πάνω στο
οποίο θα βασιζόταν ένα τέτοιο εγχείρημα!
Για την Ευρώπη θα είναι μια
μεγάλη δοκιμασία, ίσως και η στιγμή του μεγάλου απογαλακτισμού
από τις ΗΠΑ. Σίγουρα θα υπάρξουν
κράτη που θα συμμαχήσουν με
τον Τραμπ. Ο σκληρός ευρωπαϊκός
πυρήνας θα αποστασιοποιηθεί.
Για την Ελλάδα, θα είναι επίσης
μια δοκιμασία. Η Αθήνα πολύ δύσκολα θα συμμετάσχει, έστω και
εντελώς συμβολικά, σε αυτόν τον
πόλεμο. Και δεν πρέπει, γιατί είναι
ένας λάθος πόλεμος με τρομερά
επικίνδυνες παρενέργειες για όλους.
Η ελληνική κυβέρνηση θα βρεθεί, όμως, αντιμέτωπη με διλήμματα. Η Ελλάδα αναπτύσσει τις
αμυντικές σχέσεις της με τις ΗΠΑ,
έχει τη Σούδα, αλλά και παρέχει
και άλλες διευκολύνσεις και βάσεις.
Θα δώσει το πράσινο φως για να
χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις
εναντίον του Ιράν; Και αν όχι, τι
θα σημάνει αυτό όταν έχει φτάσει
η ώρα που επιδιώκουμε ανταλλάγματα για όσα έχουμε ήδη δώσει;
Συναφές και το ερώτημα τι θα
σημάνει μια ελληνική αποστασιοποίηση για την ολοένα και βαθύτερη στρατηγική σχέση μας με το
Ισραήλ.
Μια λύση προφανώς θα είναι
να οχυρωθούμε πίσω από την ευρωπαϊκή στάση. Ή, ακόμη, να ακολουθήσουμε μια ευέλικτη γραμμή
με πολλά «Οχι» και λίγα «Ναι», ζυγίζοντας κάθε φορά το εθνικό συμφέρον.
Οπως και να έχει, πάντως, το
πράγμα, εάν ο Τραμπ παρασυρθεί
σε έναν πόλεμο με το Ιράν, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές
και για τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων και για την Ελλάδα ειδικότερα.

Η θέσπιση της απλής
αναλογικής στις εθνικές εκλογές θα εκθέσει τη χώρα σε περισσότερους κινδύνους,
εισάγοντας μόνιμο
στοιχείο αστάθειας στην πολιτική
και, συνεπώς, στην οικονομία και
την κοινωνία. Μόνοι κερδισμένοι
από την επαναφορά του συστήματος αυτού θα είναι μικρές ομάδες
ακραίων στοιχείων και οι ισχυροί
που θα κινούν τα νήματα της πολιτικής. Το αποτέλεσμα των εκλογών
της 7ης Ιουλίου θα κρίνει εάν θα
καταργηθεί ο νόμος με τον οποίο
υιοθετήθηκε η απλή αναλογική.
Εάν η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίσει αυτοδυναμία με άνετη πλειοψηφία, πιθανώς το ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ)
θα συμφωνήσει στην κατάργηση
της απλής αναλογικής. Εάν η Ν.Δ.
αναγκαστεί να ζητήσει στήριξη για
να κυβερνήσει, ή εάν ο σχηματισμός
κυβέρνησης είναι αδύνατος, τότε
οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν
με το σύστημα που θα αποκλείει
την αυτοδυναμία οποιουδήποτε
κόμματος, οδηγώντας σε ατελείωτες
εκλογικές αναμετρήσεις, στην ενίσχυση ακραίων ομάδων και στη
χρόνια αστάθεια.

Η λατρεία της απλής αναλογικής
λειτουργεί ως κριτήριο προοδευτικότητας στην ελληνική πολιτική
σκηνή σε πείσμα κάθε απόδειξης
ότι η εφαρμογή της είναι ολέθρια.
Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τις συνέπειες του συστήματος στο εξωτερικό, ούτε ότι Ελληνες πολιτικοί
δεν το έχουν δοκιμάσει: η απλή
αναλογική, με διάφορες παραλλαγές, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
το 1926 και τελευταίως, στις εκλογές
της αυτοδιοίκησης της 26ης Μαΐου
2019 (όπου σε κάποιες περιπτώσεις
εξελέγησαν δήμαρχοι με λιγότερους
δημοτικούς συμβούλους απ’ ό,τι
αντίπαλοί τους). Μεταξύ του 1926
και του 1928, κυβερνήσεις άλλαζαν
συνεχώς, πριν υιοθετηθεί πάλι πλειοψηφικό σύστημα. Μεταξύ 1946
και 1950, με την επιστροφή της
απλής αναλογικής, σχηματίστηκαν
10 κυβερνήσεις συνασπισμού. Η
πιο πρόσφατη «χρήση» του συστήματος σε εθνικές εκλογές ήταν το
1989, όταν το απερχόμενο ΠΑΣΟΚ
του Ανδρέα Παπανδρέου επινόησε
σύστημα όπου η Νέα Δημοκρατία
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν
μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση
παρόλο που έφθασε στο 44,25%
στις εκλογές του Ιουνίου (με 145

έδρες) και στο 46,19% τον Νοέμβριο
(με 148 έδρες). Τον Απρίλιο του
1990, με 46,89% και 150 έδρες, μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση (με
τη μετακίνηση βουλευτού άλλου
κόμματος στη Ν.Δ.). Το 1990 υιοθετήθηκε σύστημα ενισχυμένης
αναλογικής και αυτό ίσχυε, με αλλαγές το 2004 και το 2008, έως
τώρα. Μπορεί η ενίσχυση του πρώτου κόμματος με 50 επιπλέον έδρες
(όπως όριζε η τελευταία τροποποίηση) να ήταν υπερβολική, αλλά συνέβαλε σε μια σχετική σταθερότητα.
Κάθε φορά που εφαρμόστηκε
η απλή αναλογική στην Ελλάδα,
οδήγησε σε ακυβερνησία, σε αστάθεια, σε ανωμαλία. Στο εξωτερικό
–με κορυφαίο παράδειγμα το Ισραήλ– βλέπουμε πως η ενίσχυση
της επιρροής και ενός βουλευτού
ενός ακραίου κόμματος μπορεί να
καθορίσει την πολιτική μιας κυβέρνησης και την πορεία της χώρας. Δεν θέλει πολλή σκέψη για
να καταλάβει κανείς πού θα μπορούσε να οδηγηθεί η Ελλάδα εάν
οι κυβερνήσεις της εξαρτώνται
από την άκρα αριστερά ή την άκρα
δεξιά. Τα προβλήματα της χώρας
απαιτούν σταθερότητα και κυβερνήσεις διατεθειμένες να αναλάβουν

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ









Μόνο με ισχυρή αυτοδυναμία η Ν.Δ. θα αυξήσει τις πιθανότητες
μακροημέρευσης στην
εξουσία.
βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις που
συνεχίζουν να δίνουν ισχυρό προβάδισμα στο σημερινό κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς
και οι διαβεβαιώσεις ειδικών και
μη ότι δεν μπορούν να έλθουν τα
πάνω - κάτω.
Ακόμη όμως και αν υπάρχει λογική στην πεποίθηση ότι δεν μπορούν να έλθουν τα πάνω - κάτω,
κανείς –και περισσότερο απ’ όλους
ο Κυρ. Μητσοτάκης– δεν πρέπει
να ξεχνάει ότι απέναντί του έχει
ένα κόμμα που η ηγεσία και τα στελέχη του έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Που η πλήρης ανικανότητα
που έδειξαν στην άσκηση διοίκησης
είναι ευθέως αντίστροφη με την
ικανότητά τους στην ίντριγκα, στις
τρικλοποδιές, στον διχασμό, στη
λασπολογία, στη ναρκοθέτηση,
στην αυταπάτη και στο ψέμα. Κάτι
που ισχύει για όλους, συμπεριλαμβανομένων των δήθεν μετριοπαθών
και κυρίως μετρίων, όπως ο Ευκλ.
Τσακαλώτος, ο Γ. Δραγασάκης, ο
Γ. Σταθάκης, και μερικών άλλων,
που αρκετοί τους θεωρούν πιο ευ-

πρεπείς. Τούτων λεχθέντων, καλό
είναι να επισημανθεί ότι η απόφαση
να γίνουν οι εθνικές εκλογές στις
7 Ιουλίου εντάσσεται σε αυτή την
έφεση που έχουν ο Αλ. Τσίπρας και
οι δικοί του στην ίντριγκα και στην
τρικλοποδιά. Μετά την πρώτη, πρόχειρη αντίδραση του πρωθυπουργού τη νύχτα των ευρωεκλογών,
σκέφτηκαν ότι θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους για μια καλύτερη
εμφάνιση αν κερδίσουν μερικές
ημέρες ακόμη. Για να συντηρήσουν
την ψηφοθηρική πολιτική τους (
π.χ. ακόμη και τώρα ο απερίγραπτος Γαβρόγλου προτείνει προσλήψεις εκπαιδευτικών έως το 2022
ή προωθούν ευεργετικές ρυθμίσεις
για τους ταξιτζήδες), αλλά και για
να δημιουργήσουν προβλήματα
στους αντιπάλους τους. Σκέφτηκαν
προφανώς ότι η έναρξη της περιόδου των διακοπών, σε συνδυασμό με την απασχόληση στον τουριστικό τομέα και τη ζέστη, θα
πλήξει περισσότερο την αποφασιστικότητα και τη συσπείρωση
των μεσαίων στρωμάτων που τάσσονται υπέρ της Ν.Δ. Οι «σατανικές» σκέψεις τους έχουν βάση. Τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών,
το «δώρο» που έκανε η Φώφη Γεννηματά «εκπαραθυρώνοντας» τον
Ευ. Βενιζέλο, και οδηγώντας έτσι
το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ στην
έξοδο από το ΚΙΝΑΛ, και διάφορα
άλλα «συν», ίσως να μην αποδειχθούν αρκετά για μια ικανοποιητική
αυτοδυναμία, αν χαλαρώσει το
πάθος «να φύγουν αυτοί» και το
κατακαλόκαιρο πλήξει με αποχή
τη Ν.Δ. Ο Κυρ. Μητσοτάκης και
οι νεοδημοκράτες είναι υποχρεωμένοι να πείσουν τον κόσμο τους
να ψηφίσει στις 7 Ιουλίου, αν θέλουν
νίκη με ισχυρή αυτοδυναμία, όταν
μάλιστα οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ανεβασμένο σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Αλλωστε, μόνο με ισχυρή
αυτοδυναμία θα αυξήσουν τις πιθανότητες μακροημέρευσης στην
εξουσία!
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μεγάλα πολιτικά κόστη, όχι κυβερνήσεις που θα εξαρτώνται από κόμματα που θα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ιδεοληψία
και δεν θα έχουν κανένα λόγο να
συναινούν σε ό,τι δεν τους αρέσει.
Θα επαναληφθούν παλιές αποτυχίες. Με την Ελλάδα καταχρεωμένη
και τους πολίτες εξαντλημένους,
εάν οδηγηθούμε σε νέο αδιέξοδο
και στην ανάγκη νέου δανεισμού,
αυτό θα συμβεί σε μια χώρα όπου
η συνεννόηση και η σύνεση σπανίζουν, και μέσα σε ένα άκρως αρνητικό διεθνές περιβάλλον.
Η κυνική επαναφορά της απλής
αναλογικής από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί
να αποδειχθεί ακόμη πιο ζημιογόνος
από τη «διαπραγμάτευση» του 2015
και όλα όσα ακολούθησαν. Αυτό
οφείλουμε να το σκεφτούμε όλοι.
Η πρόσφατη δήλωση της Φώφης
Γεννηματά ότι το ΚΙΝΑΛ θα συναινέσει στην κατάργηση της απλής
αναλογικής μοιάζει με απόπειρα να
αποτρέψει ροή ψηφοφόρων προς
τη Ν.Δ. Επειδή η Ν.Δ. είναι η μόνη
πολιτική δύναμη που θέλει και μπορεί να αποτρέψει αυτή την εθνική
αυτοχειρία. Αρκεί να διαθέτει τη
δύναμη στη Βουλή ώστε κι άλλοι
να συμμαχήσουν μαζί της.

Επικίνδυνο το κλίμα
βέβαιης νίκης
Μπορεί ο Κυρ. Μητσοτάκης να χαρακτήρισε «πρώτο ημίχρονο» τις
ευρωεκλογές, αλλά το κλίμα που
επικράτησε, μετά την ευρεία νίκη
της Ν.Δ. με 9,3 ποσοστιαίες μονάδες,
είναι μιας ολοκληρωμένης νίκης.
Σαν οι ευρωεκλογές να ήταν εθνικές
εκλογές και νέος πρωθυπουργός
της χώρας είναι πλέον ο αρχηγός
της Ν.Δ. Πολύ επικίνδυνο για τον
Κυρ. Μητσοτάκη, και ευθύνη έχουν
τα μίντια και οι δημοσιογράφοι που
μεταχειρίζονται εκείνο το αποτέλεσμα ως οριστικό. Τους βοηθούν,
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Για θεσμικές μεταρρυθμίσεις ούτε λέξη
Οποιο κόμμα κι αν κερδίσει τις
εκλογές, στις 7 Ιουλίου, η ζωή μας,
των πολλών, δεν θα αλλάξει σε τίποτα. Ούτε στα δημόσια, ούτε στα
ιδιωτικά η παραμικρή αλλαγή. Ο
πνιγμός της στέρησης ίδιος, η οδύνη για την αδικία απαράλλαχτη,
η αναξιοκρατία αδιατάραχτη.
Η ζωή αλλάζει μόνο με θεσμικές
μεταρρυθμίσεις. Τις λέξεις «θεσμική μεταρρύθμιση», τις ακούσατε,
έστω μία φορά, στη ρητορική των
δύο «κομμάτων εξουσίας»; Εστω
και σαν διάνθισμα καλλιλογίας,
τις ακούσατε ποτέ; Οι επίδοξοι
πρωθυπουργοί επαγγέλλονται μόνο
γενικότητες, εντυπωσιακές αοριστίες, διαχειριστικά τεχνάσματα.
Υπόσχονται, λ.χ., προσέλκυση
επενδύσεων, διευκολύνσεις στους
επενδυτές, άρα καινούργιες θέσεις
εργασίας. Δεν λένε λέξη για το
πώς: ποιο θεσμικό πλαίσιο θα «υποδεχθεί» τους επενδυτές, ποια δημοσιοϋπαλληλία, ποιες δομές κρατικής οργάνωσης (τρόπος λειτουργίας της Δικαιοσύνης, του συνδικαλισμού, θεσμοί ελέγχου της ακεραιότητας των δημόσιων λειτουργών).
Οι επαγγελματίες της εξουσίας
δεν μιλάνε ποτέ για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δίνουν την εικόνα
ντοπαρισμένης εμμονής μόνο στο
παιχνίδι των εντυπώσεων. Αλλά
δεν υπάρχει και δημοσιογραφία
να τους προκαλέσει, οι «δημοσιογράφοι» του θεάματος, πρώτοι αυτοί έχουν εξευτελιστικά παραποιήσει την πληροφόρηση σε τεχνάσματα δημιουργίας εντυπώσεων,
αυτό μετράει.









Η επαναλειτουργία
δημοκρατίας φαντάζει
σαν πραξικόπημα.
Συζητήθηκαν ποτέ σε ελλαδικό
τηλεοπτικό κανάλι οι λόγοι (αιτίες)
που προκάλεσαν την ολοκληρωτική, ριζική αποβιομηχανοποίηση
της Ελλάδας στα χρόνια της μεταπολίτευσης; Συζητήθηκε ποτέ
το φαινόμενο «κατάποσης» του
συνδικαλισμού από τα κόμματα,
η ολική έκλειψη των εργατικών
αιτημάτων για χάρη των κομματικών προτεραιοτήτων; Διαμαρτυρήθηκε ποτέ ο δημοσιογραφικός
συνδικαλισμός για την τερατώδη
αναισχυντία: να παραχωρεί το
κράτος την κοινωνική περιουσία
των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων σε τυχάρπαστους, ευτελείς,
ψιλικατζήδες προκειμένου να πουλάνε νυχθημερόν από τα κανάλια
την ουτιδανή πραμάτεια τους;
Ο κοινός βίος αλλάζει μόνο με
θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Οταν
αυτές δεν υπάρχουν, έγκαιρα μελετημένες και σχεδιασμένες, κάθε
επαγγελία βελτίωσης των οικονομικών είναι απάτη. Εσκεμμένη ή
προϊόν αφέλειας. Ακόμα και τα θύματα της επιδημικής άνοιας (λόγω
ποδοσφαίρου ή τζόγου) αντιλαμβάνονται ότι με κόλπα ή «εξυπνάδες» οικονομική ανάκαμψη δεν
έρχεται.
Απαιτείται ιδιοφυής γενναιότητα για να αντιμετωπισθεί θεσμικά
το οξύτατο πρόβλημα: να σιτίζονται

διά βίου από το Δημόσιο εκατοντάδες χιλιάδες κομματικά διορισμένοι (χωρίς αξιολόγηση και χωρίς
ποτέ να κριθεί η ποιότητα της προσφοράς τους). Ιδια γενναιότητα
και για να δικαστούν αμερόληπτα
(και αναδρομικά) οι υπερβάσεις
κόστους των δημόσιων έργων. Οχι
και πολλή γενναιότητα, μόνο κοινός νους, για την αποζημίωση που
οφείλουν στην κοινωνία όσοι συνταξιοδοτήθηκαν σε ηλικία κάτω
των πενήντα ετών ή βύζαξαν εγκληματικά Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας. Αυτονόητος και ο θεσμικός έλεγχος σοβαρότητας και
εγκυρότητας «πανεπιστημιακών»,
με κωμικές εξειδικεύσεις στην εξωφρενική πια πληθώρα πανεπιστημίων στη χώρα μας.
Εχουμε υποστεί τέτοια πλύση
εγκεφάλου, επί τόσες δεκαετίες,
από τους εμπορευόμενους την
εξουσία τάχα και πολιτικούς, τάχα
και δημοσιογράφους, ώστε να θεωρούμε ότι όλες οι παραπάνω (ενδεικτικές) θεσμικές μεταρρυθμίσεις
προϋποθέτουν αναστολή της
ισχύος κάποιων άρθρων του Συντάγματος, ίσως και κάποιον λοχία
στη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή, έχει νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις η μόνιμη (από τους εμπόρους της εξουσίας) καταστρατήγηση του Συντάγματος, και η
αποκατάσταση δημοκρατικών
όρων λειτουργίας του πολιτεύματος
μας φαντάζει σαν πραξικόπημα.
Ομως, ο ρόλος των θεσμικών
μεταρρυθμίσεων είναι, ακριβώς,
η συνεχής διόρθωση των «ημαρτημένων», είναι η έμπρακτη κρι-

τική εγρήγορση της κοινωνίας, ο
πρώτιστος ρόλος της πολιτικής.
Το ασύγγνωστο έγκλημα που ενοχοποιεί το σύνολο του πολιτικού
προσωπικού της χώρας, τις φαιδρές
παρωδίες κομμάτων και τα σαρδανάπαλα ιδεολογικά σχήματα,
είναι η εξουδετέρωση της ελευθερίας του λόγου. Η εξουδετέρωση
κατορθώνει πνιγμό ανελευθερίας
ασύγκριτα δραστικότερον από την
απαγόρευση.
Λ.χ.: Αν χαρακτηρίζοντας «πατριδοκτόνους» τους κυβερνώντες
διακινδύνευα σύλληψη, ξυλοδαρμό, φυλάκιση, η φράση μου θα
έλαμπε σε χιλιάδες συνειδήσεις,
θα κυκλοφορούσε με τρεμάμενα
χείλη από στόμα σε στόμα, πεισματώνοντας τη σιχασιά για τον
φασισμό. Σήμερα, να μιλήσεις ή
να γράψεις για έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ
στην Παιδεία και στο Σκοπιανό ή
για ξιπασμένη μίμηση του «προοδευτικού» μηδενισμού από τη
Ν.Δ., δεν στοιχίζει τίποτα. Θα διαβαστεί η γραφή σου, θα παρακαμφθεί σαν «υπερβολή», θα ξεχαστεί.
Σύμβολο της συντελεσμένης
στην ελλαδική κοινωνία, μετά τη
μεταπολίτευση, ανήκεστης βλάβης,
η εικόνα, ναι, των μαθητικών παρελάσεων: Από το Δημοτικό κιόλας
Σχολειό αυτονόητη η ακοινωνησία,
η ανεξαρτητοποίηση του κάθε
εγώ: Αδύνατο να συντονιστούν
χέρια και πόδια, πώς να συντονιστούν προθέσεις και στόχοι; Μπουλούκ-ασκέρ. Μας φαντάζει και
«προοδευτικό»: Να μη «στρατωνίζονται» τα παιδιά!
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Συνδιαμορφωτής
και συνυπεύθυνος

Τ

υχόν ανάδειξη του κ.
Οζερσάι ως ηγέτη της
Τ/κ κοινότητας θα είναι
πολύ αρνητική εξέλιξη σε ό,τι
αφορά τις προοπτικές επίλυσης
του Κυπριακού, καθώς διαφωνεί
με τη λύση ΔΔΟ», δήλωσε με έντονο ύφος ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης.
Την ίδια στιγμή βέβαια συμφώνησε πλήρως με το κοινωνικού
χαρακτήρα δείπνο που είχε ο ΠτΔ
με τον κ. Οζερσάι, δηλαδή με την
«αρνητική εξέλιξη», λέγοντας ότι
δεν έγινε η οποιαδήποτε συζήτηση
για Κυπριακό, νομιζόμενος ότι
απευθύνεται σε αμνοερίφια. Έντεχνα προσπέρασε το γεγονός ότι
η συνάντηση αυτή κρατήθηκε μυστική και το ότι αν δεν την αποκάλυπταν στα Κατεχόμενα δεν θα
γινόταν ποτέ γνωστή.
Ακόμα στην προσπάθειά του
να υπεραμυνθεί της ενέργειας του
ΠτΔ άφησε αιχμές και για άλλους
πολιτικούς αρχηγούς που είχαν
παρόμοιες συναντήσεις, παρα






Είναι δυστυχώς μέρος
του «τσουνάμι» εξελίξεων για τις οποίες ενώ ο
Αβέρωφ Νεοφύτου μας
προειδοποιούσε και κάποιοι τον χλεύαζαν,
αποκαλώντας τον κινδυνολόγο, ο ΥΠΕΞ σφύριζε αδιάφορα.
γνωρίζοντας το γεγονός ότι άλλη
η βαρύτητα του ΠτΔ και άλλη του
οποιουδήποτε αρχηγού πολιτικού
κόμματος. Και ενώ ο ΥΠΕΞ ήθελε
να μας πείσει ότι δεν έγινε καμία
συζήτηση και ότι μίλησαν περί
ανέμων και υδάτων, ο Οζερσάι δήλωνε: «Τέτοιου είδους συναντήσεις
είναι πολλές φορές πιο ωφέλιμες
απ’ ό,τι οι επίσημες συναντήσεις.
Υπάρχουν νέες ιδέες στο Κυπριακό
και είναι καλό αυτές να συζητιούνται.», αφήνοντας να εννοηθεί
ότι με τον ΠτΔ συζήτησαν τις νέες
ιδέες για τη μορφή λύσης του Κυπριακού.
Σίγουρα θετικό το γεγονός ότι
ο ΥΠΕΞ αναγνωρίζει, έστω και εκ
των υστέρων, ότι η απομάκρυνση
Ακιντζί θα είναι αρνητική εξέλιξη.
Όμως την ίδια ώρα φαίνεται ο ΠτΔ
να έχει άλλη άποψη. Τις προάλλες
σε παρατήρηση δημοσιογράφου
ότι και το κατοχικό καθεστώς φαίνεται να είναι εναρμονισμένο στο
πώς αντιμετωπίζει τις εξελίξεις σε
σχέση με τα όσα κάνει η Άγκυρα,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διερωτήθηκε: «πότε δεν ήταν;». Κατά
τον ΠτΔ ο κ. Ακιντζί πάντα ήταν
συνταυτισμένος με τις θέσεις της
Τουρκίας, ενώ κατά τον ΥΠΕΞ η
αποχώρησή του από την «προεδρία» του ψευδοκράτους θεωρείται αρνητική εξέλιξη στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού.
Διγλωσσία ή παρερμηνεία δηλώσεων; Διαφωνία μεταξύ ΠτΔ

και ΥΠΕΞ ή γλωσσικό λάθος;
Όσον αφορά την προτίμηση
του κ. Χριστοδουλίδη προς το πρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, ειλικρινής ή
όχι, ήλθε πολύ αργά. Όπως όλα
δείχνουν από τον Απρίλιο του 2020
ο Μουσταφά Ακιντζί δυστυχώς θα
αποτελεί παρελθόν.
Μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα οι προσπάθειες της Άγκυρας
για περιθωριοποίηση του Τ/κ ηγέτη
ήταν εντονότατες. Όλοι θυμούνται
τη δημόσια διαφωνία του με τον
Τούρκο ΥΠΕΞ, ο οποίος εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να εξεταστούν
και άλλες μορφές λύσης, εννοώντας
λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδίας. Βέβαια έκτος της Άγκυρας
και οι δικές μας πολιτικές σκοπό
είχαν την αποδόμηση του Τ/κ ηγέτη. Και τι δεν του καταλογίζαμε.
Ανεξαρτήτως αν παραμένει πιστός
στην επανένωση της πατρίδας
μας στο πλαίσιο μια διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και ορθώνει το ανάστημά του απέναντι
στις τουρκικές διχοτομικές μεθοδεύσεις, εγκάθετο και πιόνι της
Άγκυρας τον αποκαλούμε.
Μπορεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης
να μην ήταν ο πρωτεργάτης της
προσπάθειας παραγκωνισμού του
Τ/κ ηγέτη, αλλά σίγουρα συμμετείχε. Όσο και να θέλει εκ των
υστέρων να διαχωρίσει τη θέση
του, υπήρξε μέρος αυτής της μεθόδευσης και δυστυχώς δεν πείθει.
Όπως όλα δείχνουν τον Απρίλιο
του 2020 θα έχουμε απέναντί μας
έναν νέο ηγέτη, που συνταυτίζεται
πλήρως με τις προσπάθειες της
Άγκυρας για οριστικό διαμελισμό
της πατρίδας μας. Θα έχουμε τον
Κουντρέτ Οζερσάι. Δυστυχώς για
μας θα έχουμε μπροστά μας έναν
νέο Ραούφ Ντενκτάς ή έναν μοντέρνο Έρογλου.
Το φαινόμενο Οζερσάι θα σημάνει και το τέλος εποχής για το
εθνικό θέμα και την απαρχή μιας
καταστροφικής πορείας για τη
μαρτυρική μας πατρίδα. Όμως τέτοια φαινόμενα δεν είναι τυχαία.
Δεν είναι απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, αλλά τα αποτελέσματα
των δικών μας μεταλλάξεων και
παλινδρομήσεων, των νεοφανών
ιδεών, των ανέφικτων κόκκινων
γραμμών και των πολιτικών της
φουστανέλας και των προτάξεων.
Είναι δυστυχώς μέρος του «τσουνάμι» εξελίξεων για τις οποίες ενώ
ο Αβέρωφ Νεοφύτου μας προειδοποιούσε και κάποιοι τον χλεύαζαν, αποκαλώντας τον κινδυνολόγο, ο ΥΠΕΞ σφύριζε αδιάφορα.
Συνεπώς τα «μαύρα δάκρια»
που τώρα «χύνει» ο Νίκος Χριστοδουλίδης για την πιθανή εκλογή
Οζερσάι, δυστυχώς αποδεικνύονται κροκοδείλια. Είτε του αρέσει
είτε όχι, ως συνδιαμορφωτής των
τελευταίων μας θέσεων, σίγουρα
είναι και συνυπεύθυνος. Κάτι που
θα βρει μπροστά του, αν κάποτε
επιχειρήσει περαιτέρω πολιτική
ανέλιξη.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου
είναι ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/GRZEGORZ MOMOT POLAND OUT
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πιστοί λαμβάνουν μέρος στη λιτανεία του Corpus Christi στην πόλη Witow της Πολωνίας.

Το μυστικό του Βενιαμίν
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Π

οτέ άλλοτε στην ιστορία του
Κυπριακού, δεν συσσωρεύτηκαν τόσα πολλά σε τόσο
λίγο χρονικό διάστημα. Μηδέν συνομιλίες, ερευνητικές γεωτρήσεις
από την Τουρκία, αναφορές σε
άνοιγμα της περίκλειστης πόλης
της Αμμοχώστου, δηλώσεις, συμπεράσματα, ψηφίσματα. Πίσω από
τη νέα φάση του κυπριακού αδιεξόδου, οι πρωταγωνιστές καταθέτουν τις υπογραφές τους:
Ο Ν. Αναστασιάδης οδήγησε
τις διακοινοτικές συνομιλίες σε
πλήρες αδιέξοδο. Εγκατέλειψε το
2017 το σημαντικό πλαίσιο λύσης
με το όνομα «Πλαίσιο Γκουτιέρες».
Έκτοτε με διάφορες μανούβρες
σαμποτάρει κάθε σενάριο για επανέναρξη των συνομιλιών. Ο λόγος
που σήμερα δεν διεξάγονται συνομιλίες είναι το γεγονός πως ουδείς
στον ΟΗΕ γνωρίζει τι θέλει και
εξαιτίας αυτού η κ. Λουτ δεν συγκαλεί συνομιλίες. Με βάση τη θεωρία των παιγνίων, προφανώς εκτιμά ότι θα του βγει η υπόθεση με
το φυσικό αέριο και έτσι θα αντικαταστήσει τις επιπτώσεις από τη
«μη λύση», με τις έρευνες και τα
οφέλη από τα κοιτάσματα φυσικού
αερίου. Πού βασίζει αυτήν την αιθεροβάμονα σκέψη του; Μάλλον
στην επιρροή που, εσχάτως, ασκεί
πάνω του ο Β. Νετανιάχου. Εκτιμά
ότι έχει καλύψει τα νώτα του με
τη στήριξη του εβραϊκού λόμπι,
θεωρώντας ότι αυτό εξυπηρετεί
τη «νέα στρατηγική» του...
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Β.
Νετανιάχου εισήλθε εσχάτως στην
«περιήγηση» του Κυπριακού. Η
συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ στο
πλαίσιο διάφορων «τριμερών» συναντήσεων, έδωσε χαμόγελα στη
Λευκωσία. Τα χαμόγελα, ωστόσο,
δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία, ότι το Ισραήλ ήταν και παραμένει ένας επιθετικός αντίπαλος
της ομοσπονδιακής λύσης στο Κυ-








Η «μυστική» συνάντηση/δείπνο Αναστασιάδη
με τον Οζερσάι στις 4
Ιουνίου, είχε ως κύριο
πιάτο τον παραγκωνισμό Ακιντζί και την προώθηση της λύσης των
«δύο κρατών» εντός Ε.Ε.
πριακό, όπως την προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Λύση σημαίνει
εξομάλυνση της κατάστασης στην
Ανατολική Μεσόγειο, μη λύση σημαίνει εμπόδια στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Το Τελ Αβίβ επιθυμεί μια κατάσταση πραγμάτων
ως έχει διαμορφωθεί σήμερα για
να προωθεί τη διπλή πολιτική του
στο νησί: επενδύσεις και απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση με το
τουριστικό χωριό Βοκολίδα στην
κατεχόμενη Κύπρο, ταυτόχρονα
επαφές ελεγχόμενου χαρακτήρα
με τη Λευκωσία και την Αθήνα.
Στη Βοκολίδα οι επενδύσεις, τα ξενοδοχεία και οι υποδομές. Στους
Ε/κ, μερικές πληροφορίες για τα
τεκταινόμενα στην κυπριακή ΑΟΖ
με ολίγη γαρνιτούρα, από κατά
φαντασία «γιγαντισμό»! Το εβραϊκό
λόμπι, όπως είναι πασίγνωστο, δουλεύει μόνο για το Ισραήλ και παρεμπιπτόντως μπορεί να δίνει κάτι
στη Λευκωσία, όπως μερικές μεσολαβήσεις για συναντήσεις με
αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον,
φτάνει αυτές να μην επηρεάζουν
τη «διπλή» τακτική του στο Κυπριακό.
Στόχος κάθε «τριμερούς» (Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα) ήταν η δημιουργία μιας άτυπης συνεργασίας
με αδήλωτο στόχο τον αποκλεισμό
της Τουρκίας από τις διαβουλεύσεις
γύρω από τους αγωγούς. «Ευγενής»,

πλην ανεδαφικός στόχος, καθότι
η Λευκωσία έχει «θεοποιήσει» τη
σημασία του εβραϊκού λόμπι, και
έχει υποτιμήσει την ικανότητα της
Τουρκίας να υλοποιεί τις δικές της
αποφάσεις. Το ζήτημα του διαμοιρασμού των εσόδων από το φυσικό
αέριο παραμένει ένα (ακόμα) αγκάθι
που προκαλεί ρωγμές και εντάσεις.
Το κεφάλαιο αυτό είχε κλείσει με
σχετική σύγκλιση στις συνομιλίες
ανάμεσα στον Δ. Χριστόφια και
τον Μ. Α. Ταλάτ: τα έσοδα από την
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου
θα πηγαίνουν στην ομοσπονδιακή
Κεντρική Τράπεζα, και στη συνέχεια για τις ανάγκες των δύο πολιτειών, σε ποσοστό 80% στην ε/κ
και το 20% στην τ/κ πολιτεία. Αυτή
η σύγκλιση αχρηστεύτηκε με τις
μανούβρες Αναστασιάδη για να
κάνει συνομιλίες από «μηδενική»
βάση.
Στο εσωτερικό της τ/κ κοινότητας εξελίσσεται η μάχη για την
επόμενη ημέρα. Ο Μ. Ακιντζί, δείχνοντας μια σπάνια, για κύπριο
πολιτικό, ηγετικότητα, παραμένει
συνεπής υποστηρικτής της ομοσπονδιακής λύσης. Εσχάτως παράξενες συμμαχίες εξελίσσονται
με στόχο την αποδόμησή του, ενόψει των εκλογών για την ηγεσία
της τ/κ κοινότητας τον Απρίλιο του
2020. Η «μυστική» συνάντηση/δείπνο του Ν. Αναστασιάδη με τον
Κουντρέτ Οζερσάι «υπεξ» των Τ/κ
στις 4 Ιουνίου (που είδε το φως της
δημοσιότητας στις 18 Ιουνίου),
είχε ως κύριο πιάτο τον παραγκωνισμό Ακιντζί και την προώθηση
της λύσης των «δύο κρατών» εντός
Ε.Ε. Η Άγκυρα σχολίασε θετικά τη
συνάντηση, άλλωστε, ευνοεί την
αλλαγή στην ηγεσία των Τ/κ, επειδή
ότι ο Μ. Ακιντζί είναι «ξεροκέφαλος», σε αντίθεση με τον «ευέλικτο»
Κ. Οζερσάι.
Η Τουρκία με την ερευνητική
δραστηριότητα του «Φατίχ» και

του «Γιαβούζ» επιχειρεί γεωτρήσεις
στην ΑΟΖ της Κύπρου, επιφέροντας
κτύπημα στον αδύναμο κρίκο της
«τριμερούς». Οι πιο πάνω έρευνες
δείχνουν ότι έχει χαθεί η κοινή λογική: η λύση του Κυπριακού προηγείται και τα άλλα έπονται σε συνθήκες σταθερότητας και συνεργασίας. Υπάρχει κανείς που δεν μπορούσε να προβλέψει τις ενέργειες
της Τουρκίας με τη διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού
κυριολεκτικά στη στρατόσφαιρα;
Υπάρχει κανείς που να μη διάβαζε
τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών επί του
συγκεκριμένου;
Ο Ν. Αναστασιάδης άλλαξε τη
φυσική ροή των πραγμάτων (επίλυση, σταθεροποίηση, αξιοποίηση
φυσικού αερίου) και σήμερα η Κύπρος πληρώνει βαρύτατο τίμημαδιπλή διχοτόμηση στο έδαφος και
στη θάλασσα. Ποιος Ε/κ πολιτικός
–με ελάχιστες εξαιρέσεις– προέβλεψε εξελίξεις, καθοδήγησε πολιτικές και πέτυχε έναν σημαντικό
στόχο; Οι, κατά κανόνα, Επιμηθείς
καταγγέλλουν, για να κρύψουν τη
γύμνια τους. Με ελάχιστη αξιοπιστία εκτός, αλλά με συγκεντρωτισμό και έλεγχο των ειδήσεων εντός,
επιχειρούν να εγκλωβίσουν την
κοινή γνώμη στο «αφήγημα» μιας
(ακόμα) «ηρωικής» ήττας των Ε/κ.
Ο Ε. Βενιζέλος διάβασε (1931)
την ε/κ ελίτ με μοναδική ακρίβεια.
Γι’ αυτό μας προτείνει: «η φρόνησις,
η διορατικότης, η επαφή με την
πραγματικότητα, ιδού τι θα μας
βοηθήσει θετικά να επανορθώσωμεν ό,τι είναι επανορθώσιμον...».
Όσοι αμφιβάλλουν για τη σημασία
της ρήσης αυτής του Ε. Βενιζέλου,
μπορούν να δουν τη Βοκολίδα.
Ωφελεί τη «φρόνηση», και κυρίως,
τη «διορατικότητα»...

www.larkoslarkou.org.cy

Προεδρικός πανικός μπροστά στην πολυμέτωπη τουρκική επίθεση

Η

συνάντηση Αναστασιάδη –
Οζερσάι αποτελεί έκφραση
του διαφαινόμενου πανικού
του ΠτΔ μπροστά στην πολυμέτωπη επίθεση της Τουρκίας. Η τουρκική επίθεση άρχισε μετά το Κραν
Μοντάνα και γίνεται ταυτόχρονα
σε ξηρά και θάλασσα. Στην ξηρά
έχουμε ανάμεσα στα άλλα την προσπάθεια για αλλαγή των όρων εντολής της UNFICYP και τα πρώτα
βήματα για άνοιγμα της Αμμοχώστου και την εκεί εγκατάσταση
των Ε/κ κατοίκων της υπό τ/κ διοίκηση.
Στη θάλασσα, εκτός από τις συνεχείς έρευνες του «Μπαρμπαρός»
εντός της οριοθετημένης κυπριακής
ΑΟΖ, έχουμε και την εν εξελίξει γεώτρηση του «Φατίχ» δυτικά της Πάφου και εντός της μη οριοθετημένης
ΑΟΖ. Αναμένεται να ακολουθήσει

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

δεύτερη γεώτρηση με το πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» αυτή τη φορά
στον κόλπο της Αμμοχώστου και
εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Προηγήθηκε η επίσημη παρουσίαση των χαρτών Ακάρ σε Ευρωπαίους πρέσβεις στην Άγκυρα
με τους οποίους η Τουρκία διεκδικεί
πλέον το 50% της ΑΟΖ Ανατολικής
Μεσογείου. Η τουρκική προσέγγιση
της κυβέρνησης της Τρίπολης της
διασπασμένης Λιβύης, με στόχο το
μοίρασμα των μεταξύ τους θαλασσών και σε βάρος της Ελλάδας, είναι
ένα απτό παράδειγμα της υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού. Παράλληλα, η Τουρκία προέβη σε δραστική ενίσχυση των κατοχικών
στρατιωτικών δυνάμεών της στην
Κύπρο με 42 γερμανικής κατασκευής
άρματα Leopard 2A4 και 77 Α/Κ
πυροβόλα τουρκικής κατασκευής








Η Τουρκία επιχείρησε να
τρομοκρατήσει τον ΠτΔ
και να τον οδηγήσει είτε σε
λύση 2 κρατών είτε σε δημιουργία μιας νέας κατάστασης πραγμάτων ευνοϊκότερης για την ίδια από
την παρούσα με ή χωρίς
τη συναίνεση των Ε/κ.
των 155 χιλιοστών. Ανακοίνωσε,
επίσης, σχέδια για δημιουργία «κυρίαρχης» αεροναυτικής βάσης στην
περιοχή Λευκονοίκου - Μπογαζίου.
Με όλες αυτές τις κινήσεις η Τουρκία
επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον
ΠτΔ και να τον οδηγήσει είτε σε

λύση 2 κρατών είτε σε δημιουργία
μιας νέας κατάστασης πραγμάτων
ευνοϊκότερης για την ίδια από την
παρούσα με ή χωρίς τη συναίνεση
των Ε/κ.
Η πρόσκληση Αναστασιάδη προς
τον εδώ εκπρόσωπο της Τουρκίας
Οζερσάι δείχνει ότι πέτυχε, μερικώς
τουλάχιστον, τον στόχο της. Σε ό,τι
αφορά το κυπριακό ενεργειακό πρόγραμμα η Τουρκία επιμένει είτε σε
αναστολή του είτε σε αποδοχή της
πρότασης Έρογλου του 2011 για
συνδιαχείριση μέσω δικοινοτικής
επιτροπής. Η επιλογή του στόχου
γεώτρησης δυτικά της Πάφου έγινε
γιατί εκεί η περιοχή είναι μη οριοθετημένη και εμπίπτει στην περιοχή
που η ίδια διεκδικεί ως δική της
υφαλοκρηπίδα με βάση τις συντεταγμένες που από καιρό κατάθεσε
στον ΟΗΕ και το γεγονός ότι η ίδια

έχει μεγάλη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά το
σχεδιαζόμενο άνοιγμα της Αμμοχώστου αυτό υπηρετεί πολλαπλές
στοχεύσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι
η μερική επίλυση του εδαφικού και
του περιουσιακού, η διάσπαση των
Ε/κ και η αντίστοιχη πίεση προς
τον ΠτΔ, αλλά και η ενίσχυση των
«προεδρικών» φιλοδοξιών του Κουντρέτ Οζερσάι.
Κάτω από το βάρος όλων των
πιο πάνω και πιθανώς και υπό το
κράτος του πανικού ο ΠτΔ κινήθηκε
και με δική του πρωτοβουλία προσκάλεσε τον κ. Οζερσάι σε μυστικό
δείπνο όπου τέθηκαν όλα στο τραπέζι. Ένδειξη του πανικού, της πολιτικής μοναξιάς του ΠτΔ και της
ισχυρής αίσθησής του ότι κατέχει
όσο κανένας το Κυπριακό ήταν και
η εκεί παρουσία του ιδίου απέναντι

σ’ έναν αξιωματούχο του παράνομου
τ/κ κράτους και όχι τον ηγέτη της
τ/κ κοινότητας. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική αυτού του είδους οι
πολύ ευαίσθητες από άποψη πρωτοκόλλου συναντήσεις γίνονται διά
έμπιστων αντιπροσώπων των δύο
πλευρών, όπως για παράδειγμα με
τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ή κάποιους έμπιστους πρώην
πρέσβεις. Πέραν από το άστοχο της
εκεί παρουσίας του ο ΠτΔ βιάστηκε
να κάνει τη συνάντηση, μη αναμένοντας τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και
εκείνα της καθοριστικής για την
περιοχή μας συνάντησης Ερντογάν
–Τραμπ στα τέλη Ιουνίου.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος
και διετέλεσε γραμματέας των Γεωστρατηγικού Συμβουλίου 2014-2018.
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Αξιος ο Νεκτάριος για νέος μητροπολίτης
Ο πρώην Κιτίου Χρυσόστομος μιλάει για την απόφαση παραίτησής του, το μέλλον της περιφέρειάς του και τον αρχιεπίσκοπο

Για όλους και για όλα μιλάει ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, πρώην
Κιτίου, στη συνέντευξή του στην
«Κ». Μερικές μέρες μετά την παραίτησή του αποκαλύπτει πως η
παραίτηση που έγινε αποδεκτή
δεν ήταν η μοναδική που είχε υποβάλει στην Ιερά Σύνοδο. Ο ιεράρχης
ουσιαστικά τοποθετείται θετικά
στην προοπτική ο επίσκοπος Αρσινόης να είναι διάδοχός, ενώ ενδιαφέρουν έχουν οι απόψεις του
για τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.
–Γιατί ο μητροπολίτης Χρυσόστομος τέως Κιτίου επέλεξε την
οικειοθελή παραίτηση;
– «Καιρός παντί πράγματι», (Κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στον
κατάλληλο χρόνο). Το αν δεν συνέβη προηγουμένως, συνέβη πριν
από πάρα πολλά χρόνια, δεν σημαίνει όταν έχεις αγάπη για έναν
λαό τον οποίο ο Θεός σε εμπιστεύτηκε να ποιμάνεις, όταν δεις ότι
οι δυνάμεις σου εξαντλούνται, και
όταν πιστεύεις ότι ένας νεότερος,
με καινούργιες ιδέες, με πιο πολλές
δυνάμεις μπορεί να ποιμάνει καλύτερα αυτόν τον λαό, γιατί να
μην το πράξεις. Αν πραγματικά
αγαπάς το ποίμνιό σου, τότε προηγείται η αγάπη προς τον λαό. Θα
σας πως κάτι που συνηθίζω να λέω.
Αγάπη χωρίς θυσία δεν είναι αγάπη. Η παραίτηση από έναν Θρόνο
πιστεύω ότι είναι μια θυσία, αλλά
για το καλό και την αγάπη αυτού
του λαού.
–Μέχρι σήμερα η λογική ήταν
ότι ο επίσκοπος πεθαίνει στον
Θρόνο ή στην εξορία. Τι άλλαξε;
–Αυτό είχα πει εγώ παλαιότερα,
όταν ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ βρισκόταν
σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι,
και με ρώτησαν πολλοί από τους
αδελφούς, και τους απάντησα ναι,
εκτός εάν παραιτηθεί. Δεν μπορούν
οι άλλοι να τον εξαναγκάζουν να
παραιτηθεί, αυτό είναι το πιστεύω
μου ανεξαρτήτως τι συνέβη και
δεν σχολιάζω την απόφαση της
τότε Συνόδου να απομακρύνει τον
προηγούμενο αρχιεπίσκοπο.
–Είσαστε αντίθετος με τις τότε
αποφάσεις;
–Ναι. Εγώ πίστευα, τότε, ότι
στην κρίσιμη κατάσταση που βρισκόταν ο αρχιεπίσκοπος έπρεπε

να είμαστε δίπλα στο κρεβάτι του
πόνου του και να προσευχόμεθα
και να ζητούμε τις ευχές του, παρά
να ζητούμε την απομάκρυνσή του.
–Πότε σας πέρασε για πρώτη
φορά από το μυαλό να παραιτηθείτε;
–Είναι γεγονός ότι είχα υποβάλει
και πάλι παραίτηση στη Σύνοδο
και δεν έγινε αποδεκτή.
–Πότε έγινε αυτό;
–Ένα με ενάμιση χρόνο πριν,
αλλά αυτό δεν μου προκάλεσε καμία
αναστολή και ανακοπή της ιδέας
μου για να προσφέρω τον Θρόνο
σε κάποιο νεότερο, με καινούργιες
ιδέες με περισσότερες δυνάμεις και
αν εξαρτάται από μένα, εγώ θα τον
βοηθήσω, αν εκείνος θέλει.
–Πιστεύετε πως η απόφασή σας,
δημιουργεί προηγούμενο εντός
της Συνόδου για ιεράρχες οι δυνάμεις των οποίων εξασθενούν;
–Εναπόκειται εις τους ιδίους. Ο

Λαμπρή περίοδος
–Είστε 46 χρόνια ιεράρχης. Η
περίοδος πριν και την εκλογή
του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
Β΄ ήταν μια από τις δυσκολότερες
για την Εκκλησία;

–Η κάθε περίοδος έχει την δική της ιστορία και η ιστορία
αποτυπώνει τα έργα του καθενός. Είτε καλά είτε κακά.
Δεν υπήρξε ποτέ διχόνοια.
Άλλο η φιλοδοξία του καθενός και άλλο η διχόνοια.

–Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο
για την Εκκλησία της Κύπρου, η
επιλογή του νυν Αρχιεπισκόπου
ήταν η κατάλληλη;

–Χαίρομαι και έχω ήσυχη τη
συνείδησή μου, γιατί πρωτοστάτησα για να γίνει αρχιεπίσκοπος.

–Αποχωρείτε από τα διοικητικά.

–Δεν εγκαταλείπω όμως τη
Μητρόπολη και τον λαό..

–Ζήσατε την Εκκλησία της Κύπρου από το 1974 και μετά, σε
τι κατάσταση είναι σήμερα;

Δεν μπορούν οι άλλοι
να τον εξαναγκάζουν
να παραιτηθεί, ανεξαρτήτως τι συνέβη και δεν
σχολιάζω την απόφαση
της τότε Συνόδου να
απομακρύνει τον προηγούμενο αρχιεπίσκοπο.

Ο παραιτηθείς Ιεράρχης στη συνέντευξή του στην «Κ» αποκάλυψε πως η παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα ήταν

μακαριότατος στη Σύνοδο της περασμένης Τετάρτης, μετά την υποβολή της παραιτήσεώς μου είπε.
«Σας ευχαριστούμε Άγιε Κιτίου για
αυτό που κάνετε, για την πράξη
σας που θα μείνει ιστορική και που
δείχνει σε όλους μας τον δρόμο»
και είπε πως όλοι θα πρέπει να προβληματιστούν, όταν αισθανθούν
ότι δεν μπορούν να προσφέρουν,
αυτό που θέλουν να προσφέρουν,
να δίνεται τόπος στα νιάτα.
–Είστε εκ των παλαιοτέρων Συνοδικών και γνωρίζετε χρόνια
τον αρχιεπίσκοπο. Πιστεύετε ότι
τα λόγια του προδιαγράφουν ενδεχόμενες μελλοντικές του κινήσεις παρόμοια με την δική σας;

–Αυτό θα πρέπει να ερωτήσετε
τον ίδιο. Άλλωστε απ’ ό,τι θυμάμαι,
ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να ολοκληρώσει την ανέγερση του καθεδρικού ναού και την Ιερατική Σχολή.
Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει
είναι στην απόλυτη κρίση του.
–Μπορεί να σας έχει εκμυστηρευθεί οτιδήποτε ή εσείς να έχετε
αντιληφθεί κάτι περισσότερο.
–Κανένας δεν έχει το δικαίωμα
να επέμβει στις σκέψεις και στις
μελλοντικές ενέργειες οιουδήποτε,
όσο καλός φίλος και συνεργάτης
και αν είναι. Είναι δικαίωμά του.
Εγώ σας λέω απλώς τι έχει πει ο
ίδιος ο μακαριότατος εις την Ιερά
Σύνοδο.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

η δεύτερη που είχε υποβάλει στην Ιερά Σύνοδο. Η πρώτη πριν από ενάμιση χρόνο, όπως είπε, δεν έγινε αποδεκτή.
–Μετά την παραίτησή σας, αποκαλύφθηκε πως υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων, μετά από πολύ
καιρό, μεταξύ αρχιεπισκόπου
και μητροπολίτη Μόρφου.
–Όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου
αποδέχθηκαν την παραίτησή μου
και σχεδόν με τα ίδια λόγια που
είπε και ο Μόρφου, ο οποίος με συγκίνησε, γιατί όταν του δόθηκε ο
λόγος γέμισαν τα μάτια του και η
φωνή του δεν έβγαινε. Βεβαίως κατάλαβα, γιατί ο Άγιος Μόρφου είναι
παιδί πνευματικό δικό μου.
–Παρά τις μεταξύ σας διαφορετικές απόψεις.
–Έστω και αν είναι διαφορετικές,
γιατί μέσα από τις διαφορετικές

απόψεις μπορεί να καταλήξεις στη
σωστή σύνθεση απόψεων.
–Η παραίτησή σας εκ των πραγμάτων δημιουργεί διαδοχικό ζήτημα. Ποια είναι τα προσόντα
που πρέπει να έχει ο διάδοχό
σας;
–Θα σας απαντήσω με τα ίδια
λόγια που είπα στην Ιερά Σύνοδο,
υποβάλλοντας την παραίτησή μου.
«Για αυτό σας παρακαλώ και πάλι
να δεχθείτε την απόφασή μου, αυτή
και προσευχηθείτε μαζί μου ο Θεός
διά του λαού της Μητροπόλεως Κιτίου και της τιμίας ψήφου σας να
επιλέξει άξιο νέο μητροπολίτη Κιτίου που θα συνεχίσει να ποιμαίνει
το αγαπημένο μου ποίμνιο και θα

–Αν με ρωτάτε για την περίοδο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ είναι μια λαμπρή περίοδος για την Εκκλησία της Κύπρου, γιατί δεν θα
αναφερθώ μόνο στον νέο καθεδρικό ναό, δεν θα αναφερθώ μόνο στη Θεολογική Σχολή, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η
ομόνοια και η συνεργασία
όλων των αδελφών αυτά τα
χρόνια και εύχομαι να συνεχιστεί.

το οδηγήσει σε νομές σωτηρίας».
Αυτό λέει τα πάντα.
–Ο επίσκοπος Αρσινόης Νεκτάριος, γέννημα θρέμμα της Μητροπόλεως Κιτίου, θα μπορούσε
να είναι άξιος διάδοχός σας;
–Εάν το θέλημα του Κυρίου είναι
να γίνει ο Αρσινόης, έχει το οποιοδήποτε δικαίωμα ο μητροπολίτης
Κιτίου να αρνηθεί; Αντίθετα εγώ θα
χαρώ γιατί είναι ένα πνευματικό μου
παιδί, τον ξέρω, είναι άξιος ιεράρχης
και αν αναλάβει το έργο του νέου
μητροπολίτη Κιτίου εγώ θα είμαι ευτυχισμένος. Δεν σημαίνει όμως ότι
μπορώ να αρνηθώ εάν ο Θεός, η Σύνοδος και ο λαός επιλέξουν άλλον,
θα συνεργαστούμε με αυτόν.
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Ο Δικωμίτης πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Δημήτρης Χριστόφιας μέσα από τα μάτια της μητέρας του Αννούς, στενών συγγενικών προσώπων, αλλά και συντρόφων του
γένειάς του ήταν η προσωπική δοκιμασία με την υγεία του. Τότε που
υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού, δώρο ζωής από την αδελφή
του Δέσποινα. «Θα πρέπει να σας
πω, όταν μου ανακοινώθηκε ότι
είχα ανεπάρκεια των νεφρών, τότε
πήγα στην Κεντρική Επιτροπή και
το ανακοίνωσα .Είμαι σιδερένιος
τώρα για να μπορώ να τρέχω 18
ώρες το 24ωρο και δεν το λέω γιατί
είμαι υποψήφιος. Εγώ αν ένιωθα
ότι δεν μπορώ θα έλεγα σύντροφοι
ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη
τιμή θα πρέπει να παραδώσω τη
σκυτάλη σε άλλο. Είπα στους συντρόφους μου ότι έχω νεφρική ανεπάρκεια. Δεν ξέρω ποια θα είναι η
έκβαση της όλης υπόθεσης, εγώ είμαι στη διάθεσή σας». Σε οικογενειακό επίπεδο ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν ξέχασε τη στήριξη που
είχε από τη σύζυγό του, τα παιδιά
του, αλλά και την αδελφή του Δέσποινα. «Κάποτε τη χαρακτήρισα
φύλακα άγγελό μου, όταν είχα την
περιπέτεια. Η Ελισάβετ μου συμπαραστάθηκε, κανένας δεν θα μπορούσε να μου συμπαρασταθεί με
τέτοιο τρόπο. «Είναι βασίλισσα της
καρδιάς μου η Ελισάβετ. Αυτό που
χαρακτηριστικά της λέω, τώρα δημόσια. Ελισάβετ Βασίλισσα της καρδιάς μου, είναι μια έκφραση που
έχει αντίκρισμα, περιεχόμενο».

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές
εκλογές του 2008, μια παραδοσιακή
γυναίκα – μητέρα της Κύπρου, με
εκπληκτική άνεση παρουσίαζε στην
κάμερα του Mega Channel έναν
από τους τρεις υποψήφιους, τότε,
για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ήταν ημέρα Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου
2007, στο Τσέρι και η καλεσμένη
δεν ήταν άλλη από τη μητέρα του
Δημήτρη Χριστόφια Άννα ή Αννού
για τους δικούς της ανθρώπους. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδίπλωσε
τη ζωή του Δημήτρη Χριστόφια από
το Δίκωμο έως το ψηλότερο σκαλοπάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Χάρηκε ο μπαμπάς του, παραπάνω
από μένα. Ήθελε να κάνει γιο, ήταν
ο πρωτότοκος της οικογένειάς του
ο άνδρας μου και ήθελε να κάνει
γιο για να βγάλει το όνομα του πατέρα του. Ήταν Δημήτρης ο πεθερός
μου».

Ο Χριστοφής

Ο Δημήτρης Χριστόφιας (στο μητρώο μαθητών Δημητρίου Δημήτρης
του Χριστόφορου) γεννήθηκε στο
Δίκωμο στις 29 Αυγούστου του 1946.
Ήταν το πρώτο από τα πέντε παιδιά
του Χριστοφή, οικοδόμου στο επάγγελμα και της Αννούς. Όπως ο ίδιος
θυμόταν, 61 χρόνια μετά, ο πατέρας
του ήταν περήφανος που είχε γιο.
«Όταν γεννήθηκα με έπαιρνε στα
χέρα του, κυκλοφορούσε στα κα-

Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ο νικητής του δεύτερου γύρου των Προεδρικών Εκλογών το 2008. Στις 28 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους ανέλαβε και επίσημα τα
καθήκοντά του διορίζοντας το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε

στο Δίκωμο στις 29 Αυγούστου 1946.
Ήταν το πρώτο από τα πέντε παιδιά
του Χριστοφή, οικοδόμου στο επάγγελμα και της Αννούς.

φενεία, παρουσίαζε τον γιο. Έλα
ρε να δείτε, εσύ έκανες κόρη είσαι
ατζαμής. Οι άλλοι όμως στην πορεία
έκαναν γιους, ο Χριστοφής έκανε
συνεχώς κόρες». Η μητέρα του περιέγραφε τον Δημήτρη Χριστόφια
ως ένα ανήσυχο μωρό. «Έκλαιγε
πολύ που ήταν βρέφος. Με τον μακαρίτη τον άνδρα μου, του δίναμε
ένα γυρό μέσα στο σπίτι. Όσο με
τυράννησε που ήταν βρέφος, όταν
μεγάλωσε ήταν πολύ καλό. Αγαπούσε τις αδελφές του πολύ». Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Χριστόφορου μεγάλωσε στο Κάτω Δίκωμο, σε εποχές δύσκολες για την
Κύπρο. Όσοι έτυχε να τον ζήσουν,
την εποχή εκείνη, θυμούνται ότι η
συμπεριφορά του τον έκανε να ξεχωρίζει από τα άλλα τα παιδιά.
«Ήταν πολύ καλό μωρό, ούτε ενοχλούσε κανένα, ούτε να βγει στον
δρόμο να βρει άλλα παιδιά να μαλώσει, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν η
ψυχή του. Τον μεγάλωσα με τόσες
χαρές», θυμόταν με γλυκιά νοσταλγία η μητέρα του.

Η σχέση του Δημήτρη Χριστόφια και της Έλσης Χηράτου από τη Λεμεσό επι-

«Ελισάβετ Βασίλισσα της καρδιάς μου, είναι μια έκφραση που έχει αντίκρι-

νική συνδικαλιστική και κομματική
δραστηριότητά του δεν πέρασε απαρατήρητη, πρώτα σε τοπικό επίπεδο
και πιο συγκεκριμένα στον εργασιακό του χώρο. «Ήρθε και μου
λέει. Με σταματήσανε, μάνα. Γιατί
του λέω, γιε μου, τι έκανες; Μου
λέει είπα στις κοπέλες που δουλεύουν εκεί να ζητήσουν το δίκιο
τους. Να γραφτούν στην ΠΕΟ».

ο Δημήτρης Χριστόφιας της το ανακοίνωσε. «Του λέω όλα τα υπόφερα
γιε μου, αυτό δεν θα το υποφέρω.
Θα με αφήσεις εμένα με τέσσερις
κόρες; Ο πατέρας σου μέρα νύχτα
δουλεύει, εγώ τι θα κάνω; Θα τα κανονίσεις, είσαι νοικοκυρά μου έλεγε».
Στη Μόσχα πήγε, όπως θυμόταν,
μετά από τη συγκατάθεση του πατέρα του. Στην Μόσχα ο Δημήτρης
Χριστόφιας σπούδασε αρχικά στο
Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών
και στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών στη συνέχεια.

σημοποιήθηκε πριν την επιστροφή του ζευγαριού από τη Μόσχα.

Η Μόσχα

Μια παγκοινοτική συγκέντρωση
του ΑΚΕΛ στο Δίκωμο, μετά το γεγονότα της Κοφίνου, ανοίγει ουσιαστικά στον Δημήτρη Χριστόφια τον
δρόμο της Μόσχας. «Άκουσε την
προσφώνησή μου ο Παπαϊωάννου,
ο οποίος είπε «αυτό το παιδί να το
σημαδέψετε. Αυτό το παιδί μου άρεσε πάρα πολύ». Ρώτησε ποιος είμαι
του είπαν και τους είπε στείλτε τον
στη Μόσχα». Η προοπτική της Μόσχας προκαλεί αντιδράσεις με τη
μητέρα του να προσπαθεί να τον
αποθαρρύνει. Η ίδια θυμόταν, όταν

Τα μηνύματα
της Αννούς
Η μητέρα του, εκτός από τις αν-

τιρρήσεις που είχε για τη Μόσχα, έντονες ανησυχίες είχε και
για τα προσωπικά του γιου της.
«Του είπα όταν ήλθε το πρώτο
χρόνο. Άκου να σου πω, γιε
μου, να μη μείνεις να μεγαλώσεις να βρεις γυναίκα. Ο άνδρας μου με περνούσε 9 χρόνια
Ε, σαν να του είπα πήγαινε και
μην κάνεις άλλη δουλειά. Μπορεί να τα είχαν φτιαγμένα με τη
νύφη μου». Τι μηνύματα του
έστελνε η μητέρα του τα αποκάλυψε ο ίδιος. «Το παπούτσι
από τον τόπο σου να μην το ξεχνάς. Η Αννού δεν ήθελε να
μπλεχτώ με Ρωσίδα, εντούτοις
ήθελε Δικωμίτισα, το παπούτσι
από τον τόπο σου».

σμα, περιεχόμενο».

Η γνωριμία με την Έλση

Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου ήταν ο
άνθρωπος, ο οποίος σημάδεψε την
πολιτική διαδρομή του Δημήτρη
Χριστόφια. Από το Δίκωμο στη Μόσχα, η επιστροφή στην Κύπρο και
μετά στο ψηλότερο σκαλοπάτι της
ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Στη Μέκκα του
τότε υπαρκτού σοσιαλισμού, δεύτερο σημαντικό σταθμό της ζωής
του, ο Δημήτρης Χριστόφιας εκτός

Η ζωή στο Δίκωμο

Η ζωή στο Δίκωμο, όπως ο ίδιος
θυμόταν, ήταν δύσκολη. Από παιδί
ακόμα βοηθούσε τον πατέρα του.
«Δεν ήμουν μαθητής του 10 στο δημοτικό λόγω του ότι έτρεχα τότε,
ήμουν καφετζής με τον πατέρα μου
στη συντεχνία, εντούτοις ήθελαν
πάρα πολύ να πάω σχολείο και ριψοκινδύνευσαν. Πληρώναμε, τότε
τα σχολεία ήταν ιδιωτικά. Το Νεοκλέους ήταν το σχολείο που πήγαινε
ο φτωχόκοσμος και αποφάσισαν,
ανεξαρτήτως ότι είχαν και τέσσερις
κοπέλες, να με στείλουν στο σχολείο». Από 10 ετών μέχρι τα 18 χρόνια του, βοηθούσε τον πατέρα του
στο καφενείο που είχε. Ως έφηβος,
ο Δημήτρης Χριστόφιας εργάζεται
για τον αείμνηστο Παρασκευαΐδη,
ενώ στη συνέχεια η έντονη κοινω-

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε στη Μόσχα όπου και παρέμειναν μερικούς

μήνες πριν από τα τραγικά γεγονότα του 74.

Έλση Χριστόφια: «Ο Δημήτρης ήταν στη Μόσχα
ένα χρόνο πριν από μένα.
Εγώ τον επόμενο χρόνο
πήγα εκεί, πριν έλθει αυτός από τις διακοπές του
και άκουγα όλους να συζητούν, να λένε με ανυπομονησία πότε θα έλθει
ο Δημήτρης και μου προκάλεσε αυτό εντύπωση».

του ότι επιβεβαιώνει τις προσδοκίες
της τότε ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ανοίγει
το δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο
της ζωής του. Γνωρίζεται με μια Κύπρια από τη Λεμεσό. Την Έλση Χηράτου. Η ίδια θυμόταν. «Ο Δημήτρης
ήταν στη Μόσχα ένα χρόνο πριν
από μένα. Εγώ τον επόμενο χρόνο
πήγα εκεί, πριν έλθει αυτός από τις
διακοπές του καλοκαιριού και άκουγα όλους να συζητούν, να λένε με
ανυπομονησία πότε θα έλθει ο Δημήτρης και μου προκάλεσε αυτό
εντύπωση, ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης που όλοι μιλούν με τόση
ανυπομονησία». «Ήταν ένα παιδάκι
ρε αδελφέ. Δηλαδή ήταν 18 χρόνων
κοπέλα έτσι και ωραία πρόσχαρη
δεν μπορούσε να μην την προσέξεις», έλεγε ο ίδιος.

Η επιστροφή

Η περίοδος της Μόσχας ολοκληρώνεται για το νεαρό ζευγάρι, λίγους
μήνες πριν από τα τραγικά γεγονότα
του ’74. Πρώτα ο Δημήτρης Χριστόφιας και στη συνέχεια η Ελισάβετ
επιστρέφουν με το πρώτο παιδί τους
τη Μαριάννα. Όπως θυμάται η σύζυγος, διακαής πόθος του ήταν ένας
γιος, η ίδια ακριβώς επιθυμία όπως
και του πατέρα του. Η πρώτη σημαντική στιγμή στην πολιτική διαδρομή του Δημήτρη Χριστόφια ήταν
αμέσως μετά την επιστροφή στην
Κύπρο. Ο ίδιος θυμάται πως ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου του ανακοίνωσε ότι
τον προορίζει για διάδοχο του. «Ε,
όταν με φώναξε ο Εζεκίας Παπαϊωάννου για να μου ανακοινώσει,
ξέρεις θα κάνουμε ριζική ανανέωση
και θα ήθελα να αναλάβεις εσύ την
ηγεσία του κόμματος, αυτό ήταν
φοβερή κεραμίδα στο κεφάλι μου,
ούτε υπολόγιζα τέτοιο πράγμα».

Η προσωπική του μάχη

Από τις δύσκολες στιγμές για τον
Δημήτρη Χριστόφια και της οικο-

Η υποψηφιότητα

Ο ίδιος θεωρούσε την υποψηφιότητά του στις προεδρικές του
2008, ως φυσιολογική εξέλιξη για
τον ηγέτη της αριστεράς, παρά το

«Ήταν πολύ καλό μωρό,
ούτε ενοχλούσε κανένα,
ούτε να βγει στο δρόμο να
βρει άλλα παιδιά να μαλώσει, ούτε τίποτα. Έτσι
ήταν η ψυχή του. Τον μεγάλωσα με τόσες χαρές»,
θυμόταν με γλυκιά νοσταλγία η μητέρα του.
γεγονός ότι σχεδίαζε, μετά το τέλος
της θητείας του, ως προέδρου της
Βουλής να αποσυρθεί. Σύζυγος και
παιδιά, όπως έλεγε, δήλωσαν εξ αρχής παρόντες και σε αυτή την πρόκληση. Εκεί που υπήρχαν ενστάσεις
ήταν και πάλι με τη μητέρα του.
«Είχε άποψη και σε αυτή την περίπτωση η κυρία Αννού. Μου είπε
«Ρε, τα έφεραν έως εδώ. Φθάσαμε
έως τη διχοτόμηση μπας και σου
τα φορτώσουν όλα, γι’ αυτό να το
σκεφτείς δυο φορές». Της είπα ότι
θα τα βολέψουμε, φθάσαμε έως εδώ
δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πίσω
και το δέχθηκε».

Η Προεδρία

Στις 17 Φεβρουαρίου 2008, ο
Δημήτρης Χριστόφιας εκλέγεται
ως ο έκτος πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Κατά την περίοδο
της Προεδρίας του, η Κύπρος ανέλαβε το δεύτερο εξάμηνο του 2012
την Προεδρία του Συμβουλίου της
Ε.Ε. Από τις δύσκολες στιγμές της
πολιτικής του διαδρομής αλλά και
ως προέδρου της Δημοκρατίας, η
έκρηξη στο Μαρί το καλοκαίρι του
2011 αλλά και η περίοδος που ακολούθησε με τις αναταράξεις στην
οικονομία. Η θητεία του Δημήτρη
Χριστόφια στη Προεδρία της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. Ωστόσο, ο επί
πολλά έτη ηγέτης της αριστεράς
παρέμεινε μάχιμος πολιτικός, παρεμβαίνοντας στα κοινά και συμμετέχοντας ανελλιπώς στο Εθνικό
Συμβούλιο, παρά τα προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Στις 18 Μαΐου 2019
η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα την εισαγωγή του στο Γενικό Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ένα μήνα και
πλέον μετά ο Δημήτρης Χριστόφιας
από το Δίκωμο άφησε την τελευταία
του πνοή στη Λευκωσία.
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Συναγερμός διαρκείας στην Αν. Μεσόγειο
Σε ετοιμότητα οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις για ολόκληρο το καλοκαίρι εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας
Σε πλήρη ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÕÏÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÒÄÍÜ
ÚÎÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚËÚËÒËÙÓÁÔÜÔ
ÙËÖËØÏÕÞÁÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖÕßÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÙÚÎÔÛÂÔÇÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝªÄÊÕßÑÇÏÔÄÚÏÇ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß¬ÕÈÇÙÏÑÄ
ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÎÛÂÔÇËÃÔÇÏÚÏÙÚ¦ÙÎ
ÛÇÚÎØÂÙËÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎ
¬ÕßØÑÃÇÚËÒÏÑ×ÝÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÂÍËÜÚØÂÙËÏÝËÔÚÄÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÖÇØËÓÖÏÖÚÄÔÚÜÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓË
ÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎ©
¬ÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÇßÚÕÔÄÎÚÕ
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Το ΓΕΝ σε συντονισμό
με το ΓΕΕΘΑ
εμπλουτίζει
τα σενάρια αντίδρασης
του Πολεμικού
Ναυτικού έναντι
πιθανής τουρκικής
πρωτοβουλίας.
ÒÎÔÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÛÇÖØÕÙÕÓÕÏ¦àËÏÙËÓÏÇËØÔÇÃÇ±ÊØÇWS\Z®
ßÒÄÍÜÝÑÇÓÃÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÍÏÇ
ÇßÚ¦ÚÇÙÞÁÊÏÇÊËÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ
ÁÐÜÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÆÙÚËÔÕÆÝËÖÏÚËÒÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÇßÚ¦

Kαταγεγραμμένη εμπειρία
ÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞËÏÂÊÎÓÏÇ
ÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎËÓÖËÏØÃÇÇÖÄ
ÊÆÕ ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ÊØ¦ÙÎÝ ÚÕß
ÚÕßØÑÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÖØ×ÚÎ
ÇÌÕØ¦ÚÎÊØ¦ÙÎÚÕß¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚËØÕ¦ÑØÕÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕßÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝ
ÇØÞÁÝ§ÕËÓÈØÃÕß¬ÕËØËßÔÎÚÏÑÄ
ÙÑ¦ÌÕÝÁÙßØËÚÄÚËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÑÇÒ×ÊÏÕÓËÍÁÛÕßÝ

Αποκλείεται η παρέμβαση τρίτων
Ο υπουργός Ú{~ÊØåÐÈÑØ ÈÒooÉÜØå³ÜÒ~iØÉÑÑÜÑÐKÒÉ{
Ù{Ñ¨~ØÌ³{ÉÉ¨Ë³iÚÉ¨ÐÖÉÉ{ÙËÈi ÜÜÒÙÑÚÑÑo{³ÉË
ÐÌi³iØ ÈÌÐii³È~å³ÜÒ~iÑÉÈÚÖÉ³Ñ{³ÌÉ³ÌØ³iØ
T¨ÑØÌ~Ñ{É~³ÌØ (å~Ñ{  .³iåÚÊÑo¨ËÇÈÜÖ~ÑÜÒ
Ì³{VÉÉ¨Ë³iÈiÐÉ{ÚÉË~Ò{ÚÉ¨ÐÌÉÉ{ÌÙ{Vi~Ñ³Ò³ÑiÓTÉ{ÑÜÜÒÂÉ{¨{Ç{~ÒÑÌ³®~Ñ{iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ¨ÓÐKÑiØ³¨Ë³VØÉ~³Ö³ÈÓÑ~i{~ÌÑ¨ÓÐKÑiØtÌÜÐ¨È~ ¸uVÚÑ¨ÓÉ{ÑÑ~ÜÉËÉ³Ñ{V~Ò³{Èo¨ËÇÈÜÖ~ÑÜÒ~Ñ{³i$ÈÒ{o~³
åÚÊÑÙÉÑÑÐÓÉ{~Ò³{TÉ{¨{Ñ³ÌÖ³ÉÑÌ³i  ${ÈTÓÉ{Ø³È ÐÑÈÓÜÑ~¨Ì¨Ø³åÜÓÂi0Ë¨Ño{ÑÑ¨ÑT¨ii
oÑÜÜ{~ÜËÈÚÑÉ¨{ÜÖ³å{oÑËVÑT¨É{Ñ³ÉËVÓTÈÙÚÉËÂÑÒ³Ñ¨ÉÜÚÌÏ³ÌV³iÙÖ~Üi³{oÐÊ³iåÚÊÑo¨ËÇÈÜÖ~ÑÜÒÌ³{ÓÑÜÉÐ{~ÌÜËÐÉÂÓiiÐÑËÑÙÉÚÑÑ¨ÓÐKÉ{ÉÉ¨Ë³iÈi~Ü{ÐÒ~iÙioÊÉ{ÉVÓ³É¨{¨{ÐÓiØ
~ÜËÐÑ~ÑØVÉÜÜi³È¨~{~ÌÉÉ{ÌÙ{
ÖÁÔÚËÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÙßÔÕÊËßÄÓËÔÕ
ÇÖÄÊÆÕÚÕßØÑÏÑ¦ÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇ
ÊØ¦ÙÎÚÕß¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÇØÞÏÑ¦ÇÖÄÊÆÕÌØËÍ¦ÚËÝÇØÞÏÑ¦ÚÎ§ÏÑÎÌÄØÕÝ¢ÜÑ¦Ý®ÑÇÏÁÖËÏÚÇÚÎÇÒÇÓÃÝ®
ÙÞËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÁÑÚÇÙÎ
ÊØ¦ÙÎÝÚÕß¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕËÔÙßÔËÞËÃÇÙßÔÁÞÏÙËÚÏÝ
ÁØËßÔÁÝÚÕßÙÚÇÕÏÑÄÖËÊÇÑÇÏ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÖØÄÙÌËØË
ÙÚÕßÝËÖÏÚËÒËÃÝÚÕß§ÞØÂÙÏÓÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÝÐÃÙÕßÞØÂÙÏÓÎËÃÔÇÏ

ÎËÓÖËÏØÃÇÚÕßÔÇßÚÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÚÕßÕÏÑÕÖÁÊÕßÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ§ËÑËÃÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ
ÆÖØÕß©ÚØÄÖÕÝÖÕßÑÏÔÂÛÎÑË
ÕÚÕßØÑÏÑÄÝÙÚÄÒÕÝËÑËÃÔËÝÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÇÔÁÊËÏÐËÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÊÏ¦ÌÕØËÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÕÏÕÖÕÃËÝßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÚÎÝÔÇßÚÏÑÂÝÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÑÇÏÚÇÑÚÏÑÂÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÓËÚÇÐÆÚÜÔËÏÊÏÑ×Ô

Για τη Λευκωσία
ο μεγαλύτερος φόβος
είναι η προαναγγελθείσα
αποστολή κάποιου
από τα δύο τουρκικά
πλωτά γεωτρύπανα,
στα νότια
της κυπριακής ΑΟΖ.
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ÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ

ΑΠΟΨΗ

Το διεθνές δίκαιο είναι πυξίδα μας
Του ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Το άρθρο ÓÕßÙÚÎÔ ®ÚÎÝ ÎÝÕßÔÃÕßÍÏÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇ
à×ÔÎÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÑÇÏÚÎÔ
©ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÖÕÒÒÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÒÒËÝËÖÏÖÄÒÇÏËÝ
ÑÇÏËÓÖÇÛËÃÝÒÒËÝÙÕÈÇØÁÝÑÇÏ
ËÓÖËØÏÙÚÇÚÜÓÁÔËÝÄÖÜÝÚÕ¦ØÛØÕ
ÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂßØÃÍÕßÙÚÎÔ ®
ÚÎÝÎÝÕßÔÃÕßßÓÌÜÔ×ÓË
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÕßÑßØÃÍÕßÄÚÏÎ
ÚÇÑÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÑÑØËÓÕÚÂÚÜÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÈ¦ÙËÏÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÊÏÑÇÃÕßÓËÙÆÔËÙÎÖØÕÙÕÞÂÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÙÜÙÚÁÝÊÏËÛÔËÃÝÙßÓÓÇÞÃËÝ®
ÏÇÌÜÔ×ÄÓÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËØÓÎÔËÃÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÖÕß
ËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÊËÔÊÁÞÕÓÇÏÑÇÏÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÄÚÏÊËÔ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÇÔÇÌËØÛ×
ÙËÓËØÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖØÕÙÕÞÂÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎ

Σχετικά ÓËÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎ!
ËÃÔÇÏÇÖÒÕáÑÄÔÇÚÇßÚÃàÕßÓËÚÎÔ

Η Ελλάδα
στην υπάρχουσα
αντιπαράθεση πρέπει να
δείξει αποφασιστικότητα
ως προς τη βούλησή της
να επιλύσει ειρηνικά
οποιαδήποτε διαφορά.
ÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÓËÚÎÔÇÔÕÏÞÚÂ
Û¦ÒÇÙÙÇÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎËÃÔÇÏ
ÁÊÇÌÕÝÚÕßÖÇØ¦ÑÚÏÕßÑØ¦ÚÕßÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßËÔ×
ÎÇÔÕÏÞÚÂÛ¦ÒÇÙÙÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÑßØÏÇØÞÃÇÝ¬ÕÖÇØ¦ÑÚÏÕÑØ¦ÚÕÝÁÞËÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÕØÃàËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÁÒËßÙÎÖÒÕÃÜÔÙÚÎÔ
ÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎ ÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÏÙÞÆËÏÎÇÈÒÇÈÂÝÊÏÁÒËßÙÎÊÎÒÇÊÂÎÊÏÁÒËßÙÎËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÎÇÒÒ¦
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ÚÎÔßÖÇÑÕÂÚÕßÊÏËØÞÄÓËÔÕßÖÒÕÃÕßÙÚÕßÝÕØÏÙÓÕÆÝÚÕßÖÇØ¦ÑÚÏÕß
ÑØ¦ÚÕßÝ¬ÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÇÚÎØËÃÚÕÊÏ-

ÑÇÃÜÓÇÔÇÊÏÇÑÄÉËÏÚÎÊÏÁÒËßÙÎ
ÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÓÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÝ
ÚÕßÖÒÕÃÕßÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÖÕß
ßÖÇÍÕØËÆËÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÊÏÇÃÚËØÇÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇÚÇÊÏËØÞÄÓËÔÇÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÖØÁÖËÏÔÇÓÎÛÁÚÕßÔÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÖÇØ¦ÑÚÏÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÖÒÁÕßÔÜÝÖØÕÝÚÇßÖÕÈØÆÞÏÇÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ©ÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÖÒÕÃÜÔÙÚÇÙÚËÔ¦
ÊÏËÛÔÕÆÝÔÇßÙÏÖÒÕãÇÝÏÙÞÆËÏÕÑÇÔÄÔÇÝÄÚÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊÏÁÒËßÙÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖÇØËÓÖÕÊÏÙÚËÃ
ÂÊÏÇÑÕÖËÃÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÑÚÏÕÑØ¦ÚÕÝÍÏÇÒÄÍÕßÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ®¦Ô
ÒÕÏÖÄÔÎÒÒ¦ÊÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔ
ÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÚÎÝÙÚÇÊ×ÊËÑÇ
ÓÃÒÏÇÄÖÜÝÁÞËÏÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕÙÆÔÕÒÕÙÞËÊÄÔÚÕß ËÔÚØÏÑÕÆÏÍÇÃÕßÛÇËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÚÎØÕÆÓËÔÎÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛ¦ÒÇÙÙÇÓËËÐÇÃØËÙÎ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÙÚËÔ¦

Μια πιθανή ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝà×ÔÎÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÏÍÇÃÕßÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ

ÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÚÇÖÒÕÃÇÊÏÁØÞÕÔÚÇÏÚ×ØÇ
ËÒËÆÛËØÇÏ»ÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏà×ÔÎÂà×ÔËÝËÒËÆÛËØÎÝ
ÔÇßÙÏÖÒÕãÇÝÖÕßÔÇÊÏÇÙÞÃàÕßÔÚÕ
ÏÍÇÃÕ©ÏÞ×ØËÝÖÕßÙÂÓËØÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕÏÍÇÃÕÄÖÜÝÖÞ
ÎªÜÙÃÇÂÎªÕßÓÇÔÃÇÁÞÕßÔÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎËÔÄÝÖÇÔÚËÒ×ÝËÒËßÛÁØÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝßÖÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÍÏÇÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔËÝØÆÛÓÏÙÎÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ
ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÊÎÒÇÊÂ
ÎËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝà×ÔÎÝÙÚÇÓÃÒÏÇÑÇÏÕÑÇÛÕØÏÙÓÄÝ
ËÒËßÛÁØÜÔàÜÔ×ÔÔÇßÙÏÖÒÕãÇÝËÃÔÇÏÓÏÇÊßÔÇÚÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÄÓÜÝÙßÔËÔÔÕÂÙËÏÝÑÇÏ
ÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÚÏÝÞ×ØËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÖÒÕÃÇÖÒÁÕßÔÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÙÚÕÏÍÇÃÕßÔËÔÔÕÂÙËÏÝÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÁÍÏÔÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÒÒ¦ÊËÔÑÇÚÁÒÎÐÇÔ

Σχετικά ÓË ÚÏÝ ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝ
ÊÎÒÇÊÂÚÕÓÂÑÕÝÑÇÏÚÕÖÒ¦ÚÕÝ

ÚÎÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
à×ÔÎÝ!¬ÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕËÃÔÇÏ
ÙÇÌÁÝÙÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏßÖÕÞØÁÜÙÎÚÜÔÖÇØÇÑÚÃÜÔÑØÇÚ×ÔÔÇ
ÑÇÚÇÛÁÙÕßÔÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÔÇ
ÖØÕÙÊÏÕØÃÙÕßÔÚÕÍËÜÍØÇÌÏÑÄ
ÓÂÑÕÝÑÇÏÖÒ¦ÚÕÝÚÎÝ©ÚÕßÝ
ÔÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏÕØÏÕÛËÚÎÛËÃ
©ÊËÔßÖ¦ØÞËÏßÖÕÞØÁÜÙÎÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔ¬ÕÖÇØ¦ÑÚÏÕÑØ¦ÚÕÝÁÞËÏÚÎÔËßÞÁØËÏÇ
ÔÇÑØÃÔËÏÇÔÛÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÂÄÞÏ
ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝ¢ßÙÏÑ¦ÄÖÕßËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÒÄÍÜÚÜÔÍËÜÍØÇÌÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÖÞÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÜÑËÇÔÄÝÚÕÖÇØ¦ÑÚÏÕÑØ¦ÚÕÝ
ÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÕØÃÙËÏÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÆÉÕßÔ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÄÓÜÝÚÄÙÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÄÙÕÑÇÏ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßÁÞÕßÔÇÖÁÔÇÔÚÃ
ÚÕßÝËÑÚËÚÇÓÁÔÎÇÑÚÂ¦ÒÒÎÝÞ×ØÇÝÇßÚÄÊËÔÏÙÞÆËÏ²ØËÏ¦àËÚÇÏ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ
ßÔËÔÔÕÂÙËÏÝÍÏÇÚÇÄØÏÇÚÎÝËÒ-

ÒÎÔÏÑÂÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÊËÔßÖÂØÐÇÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÎÝ
ÍÏÇÚÎÔ©ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏ
ÊÎÒ×ÙËÏÖØÕÌÕØÏÑ¦®ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÔ
ÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÔßÖÕÈÕÒÂ
ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔÒÒ¦ÑÏÇÔÇÑÄÓÇ
ÇßÚÄÁÞËÏÙßÓÈËÃÕÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÊËÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚËÚËÒËÙÓÁÔÇ
ÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔßÖ¦ØÞÕßÙÇÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÖØÁÖËÏÔÇÊËÃÐËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÜÝÖØÕÝÚÎÈÕÆÒÎÙÂ
ÚÎÝÔÇËÖÏÒÆÙËÏËÏØÎÔÏÑ¦ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÊÏÇÌÕØ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÖÕßÇÖÇÏÚËÃÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏËÌÄÙÕÔÊËÔËÖÁÒÛËÏÙßÓÌÜÔÃÇÒÆÙÎÚÜÔÊÏÇÌÕØ×ÔÇÖÄ
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÒÒ¦ÊÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÄÚÇÔÇßÚÄÛËÜØÎÛËÃÞØÂÙÏÓÕ
×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ÊËÔÏÙÞÆËÏÚÕÊÃÑÇÏÕÚÕßÏÙÞßØÄÚËØÕßÑÇÏÓÕÔÄÖÒËßØËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÊËÑÚÁÝ
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Η τελευταία πολιτική
«μετάλλαξη»
του Αλέξη Τσίπρα
Εχει άμεσο εκλογικό στόχο

INTIME NEWS

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κρίσιμο ³{TÉËo{Ñ³iÑÈ³ÙÈÑÐËÑÚÑÉËÑ{ÉÒ~Ñ{{Ñ~ÌÐÐÑ³ÑVÑÌ³i¨ÈÊåÈoÊV³i ÜÜi{~ÊÖi~Ñ{³Ó,å¸lVÚÑÉ¨ÒÈ³Ì¨{³È
´~Ñ{ÚÑÉ{ÓÜÚÈ³iÉÌÐÉiÈÜÊ ÒÉ{ÓÜÚÈ~Ñ{³Ñ³¨ËÑVÊTÈØ³iØ Ûo{Ñ³iÑÈ³ÙÈÑÐËÑÑÉKÑËÉ{

Τα «κλειδιά» για αυτοδύναμη
κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
Δύο παράγοντες, η αποχή και τα μικρά κόμματα, κρίνουν το εύρος της νίκης
Toυ Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με το ευρύτατο ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÎ§
ÁÔÇÔÚÏÚÕß±ªÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÔÇ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÑ¦ÒÖËÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÙËÑÒËÏÊÏ¦®ÍÏÇÚÕ
ËÆØÕÝÚÎÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÊÆÕÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ!
ÚÕÆÉÕÝÚÎÝÇÖÕÞÂÝÑÇÏÎÚÆÞÎ
ÚØÏ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÇÊ×ÙÕßÔ
Ó¦ÞÎÍÏÇÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÚÎÕßÒÂ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÆÙÎÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕß
ËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÚÕß¡ÁªÚÕß
Ï¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎ
ÇÖÕÞÂÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ËÖÏÊØ¦
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝËÓÓÁÙÜÝ
ËÔÏÙÞÆËÏÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÑÇÏÙË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÑËÃÔÕÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÙÖËÃØÜÙÎ©ÓÜÝÚÕËÆØÕÝÑÇÏÎÙÆÔÛËÙÂ®ÚÎÝÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÙßÍÑßØÃÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÇÙÚ¦ÛÓÎÚÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞËÏ
ÎÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÄÚÏÎËÖËØÞÄÓËÔÎ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÔÇÁÞÕßÔËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝ
ÖØÕÊÏÇÍØ¦ÉËÏÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÚÕÔÚËÒÏÑÄÔÏÑÎÚÂ
ÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ËÖÏÚËÒËÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÕÇÁØÇÝÚÕßÔÏÑÎÚÂÖÕß
ÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÍÏÇÚÎ§ÛÇ
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Ο πρωθυπουργός
για πρώτη φορά στην
πολιτική του διαδρομή
αναγκάζεται να παίξει
σε ένα γήπεδο
που δεν το ξέρει:
της μετριοπάθειας.
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ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÜÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÁÔÇÝÊÆÙÑÕÒÕÝÇÍ×ÔÇÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ¦ÒÒÕß
±ª®ßÚÄÚÕÔÁÕÑÄÓÓÇ®ÍÏÇ
ÔÇÓÇÑØÕÎÓËØËÆÙËÏÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÏÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝ
ÚÕßÖÇÒÏÕÆ±ªÄÖÕßÚØËÌÄÚÇÔÙÚÇÛËØ¦ÇÖÄÚÎÔÖÄÒÜÙÎÑÇÏ
ÚÕØÎÚÄÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÚÇØÇÞÂßÖÁØÕÞÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÚÕß¡¦Õ¬ÙËÚÕÆÔÍÑÖÕßËÃÞËËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÑ¦ÖÕÚËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÈÇÃÜÝ
ÎÔÁÇÓËÚ¦ÒÒÇÐÎ®ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇ
ÁÞËÏÑÇÏ¦ÓËÙÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÚÄÞÕÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÖËÃÙËÏÁÔÇ
ÖÏÕÓËÚØÏÕÖÇÛÁÝËÑÒÕÍÏÑÄÑÕÏÔÄ
ÔÇÚÕÔÉÎÌÃÙËÏ×ÙÚËÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏ
ÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßßÚÄÖÕßÑÕÏÚ¦ÓË
ÖÒÁÕÔËÓËÃÝËÃÔÇÏÔÇÖÏ¦ÙÕßÓËÚÕ
ÊÏÑÄÓÇÝÚÇÈ¦ÔÏ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÙÚÄÞÕÚÎÔ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÛËÜØÕÆÔÖÜÝË¦Ô
ÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
 ÛÇËÃÔÇÏËÖÏÚßÞÃÇ®ÔÚÃÛËÚÇ
ÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÎ
ÇÖÕÚßÞÃÇÛÇËÃÔÇÏÊÏÖÒÂÑÇÏÜÝËÑ
ÚÕÆÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÇÔÕÃÐËÏÕÇÙÑÄÝÚÕßÏÄÒÕß

ΑΠΟΨΗ

Η πολιτική των αξιών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ*

Η απόφαση ÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÝ
ËÔËØÍ¦ÓËÚÇÊÎÓÄÙÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÏÇËÆÑÕÒÎËÖÏÒÕÍÂÊÃÜÝÍÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔËÊØÇÏÜÓÁÔÎ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÖÕØËÃÇÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎØÄÙÜÖÇÓËÚÁÚÕÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÖËÏÙÚÕÆÔÔÇÇÌÂÙÕßÔ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÊÏÑÕÆÚÕßÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÓÏÑØÄÑÕÙÓÕßÍÏÇÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔÁÔÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÑÕÖÄ
ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏÎËÖÏÒÕÍÂÇßÚÂÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÇÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÂÛßÙÃÇÇÌÕÆËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇ
ßÖÕÙÚÕÆÔÌÛÕØ¦ÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÇÐÃÜÙÎÝÑÇÏ
¦ÑØÏÚÎÝÊÎÓÇÍÜÍÃÇÝ

Ο δημαγωγικός ÒÄÍÕÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÜÝÈÇÙÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÎÓ¦ÞÎ
ÑÇÚ¦ÚÜÔËÒÃÚ ÇÏÜÝËÒÃÚÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÇÊÏÇÈ¦ÛÓÎÚÇÄÙÕßÝÓËÚÕÔÒÄÍÕÂÚÕÁØÍÕÚÕßÝÇÙÑÕÆÔËÖÃÊØÇÙÎ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ ÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝ
ËÒÃÚÛÁÚÕßÔËÇßÚÕÆÝÖËÏÊÂÛËÜØ×

ÙÄÚËØÕÏÒÒÎÔËÝÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎ

Mπορούμε να χτίσουμε
ένα καλύτερο μέλλον για
τις επόμενες γενιές και
να επαναπατρίσουμε το
σπουδαίο ανθρώπινο
δυναμικό που διέρρευσε
την εποχή της κρίσης.
ÄÚÏÎÙßàÂÚÎÙÎÇßÚÂÓËÛÃÍËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÏÖÇØ¦ÍËÏÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÕß
ÁÔÇÁÔÚÕÔÕÊÏÞÇÙÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛ×ÓË
ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕßÊÏÇÊØÕÓÂËÔÔÂÛÎÑÇÙÚÎÔ ¦ØÖÇÛÕÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÕÔËÏØÇÏ¦©Ï
ÍÕÔËÃÝÓÕßÊËÔËÃÞÇÔÇÔ×ÚÇÚÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÊËÔÇÖÁÑÚÎÙÇÔÖÕÚÁ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇ¶ÕÖÇÚÁØÇÝ
ÓÕßÂÚÇÔÊÎÓÄÙÏÕÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÑÇÏ
ÎÓÎÚÁØÇÓÕßÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÚÎÔ
ÇÔÇÚØÕÌÂÚÜÔÚØÏ×ÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÎÝ
ÃÞÇÔÜÝÓÄÔÕÙÚÄÞÕàÜÂÝÔÇÚÕßÝ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÓÏÇàÜÂÑÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÄÖÜÝÕÏÖËØÏÙ-

Αισθάνομαι γνήσια ËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎ
ÍÏÇÚÕÊÎÓÄÙÏÕËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÇÖÄ
ÖÇÏÊÃÑÇÏÙÚÕÕÖÕÃÕÓË¦ÒÒÎÏÊÏÄÚÎÚÇÇÔÂÑÜ×ÝÙÂÓËØÇÁÚßÞÇ
ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÙËÁÔÇ
ÙÖÕßÊÇÃÕØÄÚßÖÕßÓÔ¦ÙÏÕÚÕß
ËÏØÇÏ¦ÚÎÔÜÔÃÊËÏÕÞÕÒÂ¶ÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÓÏÇÝÑÇÒÆÚËØÎÝàÜÂÝÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÎ§ÕÓÏÑÂÞÕÒÂÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÚÇÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑ¦ÙËÓËÍ¦ÒÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕÞ¦ØÎÙÚÏÝ
ßÖÕÚØÕÌÃËÝÖÕßÞÕØÎÍÕÆÙËÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÇßÙÚÎØÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÚÕ0ÊØßÓÇ
ØÇÚÏÑ×Ô±ÖÕÚØÕÌÏ×Ô¡ËÚ¦ÙÚØÇÚÄÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÄÞÏÖ¦ÔÚÕÚËÇÔ¦ÒÕÍÎÚÜÔÖØÕÙÄÔÚÜÔÓÕßÊÏÇØÑÂÝËÖÏÓÄØÌÜÙÎ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÕßÇØÞÇÏÄÚËØÕß
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝÞ×ØÇÝ/ÊÎ
ÇÖÄÚÕÔÖØ×ÚÕÞØÄÔÕÚÎÝÌÕÏÚÎÚÏÑÂÝÓÕßàÜÂÝËÐÇÙÌ¦ÒÏàÇÚÕßÝ
ÇÔÇÍÑÇÃÕßÝÖÄØÕßÝÞÜØÃÝÑÇÓÃÇ

ËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÚÕßÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
Η δική μου ÓÏÑØÂÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÖÕÒÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝÊÏÑÂÝÓÕß
ÍËÔÏ¦ÝÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÖÁÒËÐÇÔÙßÔËÏÊÎÚ¦ÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÑÄÖÕÏÑÇÏ
ÕÏÛßÙÃËÝÚÕßÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÔÑÇÏÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÛÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÕÆÔÚÕÑÌØ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇßÚÕÆÝÕÓÕÒÕÍ×ÄÚÏ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÚßÞËØÄÝÖÕßÁàÎÙÇÙÚÎÔ
ËßÎÓËØÃÇÚÎÝÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏßÖËØÂÌÇÔÕÝËÖËÏÊÂÚÃÖÕÚËÇÖÄ
ÄÙÇÑÇÚÁÑÚÎÙÇÊËÔÓÕßÞÇØÃÙÚÎÑË
ÕÆÚËÓÕßÑÒÎØÕÊÕÚÂÛÎÑË¡ÁÚØÎÙÇ
ÄÒÇÚÇÙÑÇÒÏ¦ÙÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÜ
×ÝËÊ×ÞÜØÃÝ¦ÒÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÞÜØÃÝ
ÙßÔËÏÊÎÙÏÇÑÁÝËÑÖÚ×ÙËÏÝ

Εάν η διαδρομή μου ÑÇÏÕÏÇØÞÁÝÖÕß
ßÖÎØÁÚÎÙÇÓËÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕßÔÙÚÎÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÒÃÚÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÄÙÕßÝÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏÜÝÒÇáÑÕÃ®ËÖËÏÊÂÁÛËÚÇÔÙÚÎàÜÂÚÕßÝÞÇÓÎÒÄÖÂÞßÑÇÏ

àßÓ×ÛÎÑÇÔÙÚÕÔÑÕÓÓÇÚÏÑÄÙÜÒÂÔÇÇÖÕÊÁÞÕÓÇÏÚÎÔËÚÏÑÁÚÇÇÔÑÇÏ
ÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÚÜÔÖØÕÛÁÙË×ÔÚÕßÝßÚÄÄÓÜÝÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÖÜÝ
ËÍ×ÖÕßËÖÁÒËÐÇÔÜÝÚØÄÖÕàÜÂÝ
ÚÎÔÖØÕÙÂÒÜÙÎÙËßÉÎÒÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÎÓÕÔÇÊÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÚÕßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÕ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ,ÞÚÏÙËÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÑÇÏÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÙÚ¦ÛÎÑËÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÒÇáÑÏÙÓÄÇÖÄÄÖÕßÑÇÏÇÔÖØÕËØÞÄÚÇÔßÖÎØÁÚÎÙËÓËÖÃÙÚÎÚÕÄØÇÓÇ
ÓÏÇÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÁÊÜÙË
ÈÂÓÇÙËÖÕÒÃÚËÝÁÐÜÇÖÄÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÙÚËÍÇÔ¦ÑÇÏÊÏÇÚÂØÎÙËÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇØÁÔÇÁÔÇßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕ
ËßÖØÁÖËÏÇÝÖÇØ¦ÚÎÊÏ¦ÞßÚÎÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÚÕÔÞÚÆÖÎÙËÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ ßØÃÜÝÄÓÜÝ
ÊÏÄÚÏÖÏÙÚËÆËÏÙÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇËßÑÇÏØÏ×ÔÑÇÏÙÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÁÞËÏ
ÛÁÙËÏÜÝÓËÃàÕÔÇÙÚÄÞÕÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÔÇÐÏÕÑØÇÚÃÇ

ÑÇÏÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÛËÙÓ×Ô
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÊØÇÃÜÙÎÓÏÇÝÈÇÛÏ¦Ý
ÙÞÁÙÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓËÚÕÔÒÇÄ

Στην πρόσκληση ÔÇÙßÓÓËÚÁÞÜÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇ
ÔÇÇØÔÎÛ×6ÚÏËÃÓÇÙÚËÚÕÕÌËÃÒÕßÓËÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÑÇÏÇßÚÄÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÐËÞÔ¦ÓË¡ËÇÃÙÛÎÙÎÞØÁÕßÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝÑÇÏÓËÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÞÚÃÙÕßÓËÁÔÇ
ÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÍËÔÏÁÝÑÇÏÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÓËÚÕ
ÙÖÕßÊÇÃÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÖÕß
ÊÏÁØØËßÙËÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÚÕÔÓËÙÙÏÇÔÏÙÓÄ
ÚÎÓËÚØÏÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÕÔÒÇáÑÏÙÓÄ
ÑÇÏËÖËÔÊÆÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÐÃÇÙÚÎÔ
ÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ
ÇÏÄÖÜÝÚÕÁÑÇÔÇÖ¦ÔÚÇÙÚÇÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÇÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÙÑÕÖËÆÜÔÇËÖÏÒÁÐÜÚÎÔÇÔÎÌÄØÇÖÕß
ÛÇÌÁØËÏÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÒÃÍÕÉÎÒÄÚËØÇ

Ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης είναι
καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,
υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας
της Νέας Δημοκρατίας.
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Το σχέδιο
Μητσοτάκη
για το νέο
Μαξίμου

Το «σφιχτό» σχήμα και τα πρόσωπα
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Προ ημερών ÓÃÒÎÙËÍÏÇÙÌÏÞÚÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÄ®ÑÇÏÊÏËÓÂÔßÙËÄÚÏÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÇÖÄÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÚÕßÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÒÕÍÕÊÕÙÃÇÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝ®ÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÓÃÇ
ÌÕØ¦ÚÕÔÓÂÔÇÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔßÖÕßØÍ×ÔÑÇÏ
ßÌßÖÕßØÍ×ÔÙËÚÕÓËÃÝÖÕßÑØÃÔËÏ
ÄÚÏÇÖÇÏÚËÃÚÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÎÍÔ×ÙÎ
© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÂÊÎ
ÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝ¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶ÛÁÙËÏÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß©
ÊËÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞËÏÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔÚÏÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÕßÎÍËÃÚÇÏÚÎÝ§¶ÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÕÔÑÇÛÁÔÇÞÜØÏÙÚ¦¶ÖØÕáÊË¦àËÏÍÏÇßÉÎÒÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÍÏÇÇÙÌßÑÚÏÑÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÚÕßÁØÍÕßÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÐ¦ÒÒÕß
ÎÏÙÞßØÂÊÕÓÂÙÚÂØÏÐÎÝÙÚÕØÇÌËÃÕ
ÚÕßØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÛÇÌØÕÔÚÃàËÏ×ÙÚËÇßÚÄÔÇ
ÚÎØËÃÚÇÏ¬ÕÖØ×ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕß
ÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÍÏÇÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝ
ÊÕÓÂÝÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕËÖÏÚËÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÙÚÎÔÕßÙÃÇÊÏÇÞÜØÃàËÏÚÕËÑ¦ÙÚÕÚËØÇÌËÃÕ
ØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
×ÙÚËÛËÙÓÏÑ¦ÔÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝËÔËØÍËÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÔÁÞËÏÇ
ÇÏÙÚÁÒÔËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ÛÇÇÌËÛËÃÙÚÎÔÚÆÞÎÚÕß
ØÄÑËÏÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ® ÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÔÊÏÇÞÜØÏÙÓÄ
ÚÕßÏÊÏÇÃÚËØÕßØÇÌËÃÕßÚÕßØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÄÚÕÄØÍÇÔÕÖÕßÛÇ
ÙßÔÚÕÔÃàËÏÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÃÒÎÙËÖØÕÎÓËØ×Ô
ÍÏÇÍËÔÏÑÂÍØÇÓÓÇÚËÃÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆ
ÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕß¬ÕÖØ×ÚÕ
ØÇÌËÃÕÚÕßØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÕËÐÇÖÕØØÂÚÜÔ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ§

ØÎÍÄØÎÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎÝ¬ÕÊËÆÚËØÕÕÑÎÝÑÁØÚÙÕÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÊ×ÙËÏÖÕÒÒ¦ÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑ¦ÊÏÇÖÏÙÚËßÚÂØÏÇÚÄÙÕÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÍØÇÌËÃÕßÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎÏÑØÇÓÓÁÔÕßÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÄÙÕÑÇÏÜÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÏ¦ÔÔÎÚÕßØÔ¦ØÇ
ÙÚÕ±© ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÖØÕ
ÎÓËØ×ÔÙÚÎÍËÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎÚÕß
¶ËÃÔÇÏÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ¶ÄÚÏ
ÙÚÏÝÕßÔÃÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÚÕÔÑÆÑÒÕÚÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÚÕß¬Õ¡ÇÐÃÓÕßÖÕß
ÁÞËÏÑÇÚ¦ÔÕßÔÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ÑÇÏÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂÊÕÓÂËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÕÆÁØÍÕßÓËÖÕÒÒÁÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝ¡¦ÒÏÙÚÇÎÊÕÓÂ
ÇßÚÂÓÕÏ¦àËÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÞÜØÁÙËÏ®
ÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÐËÚ¦àËÚÇÏÚÕÙÚØÇÚÎÍËÃÕ®ÚÎÝÊÕÓÂÝÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝ¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝËÖÃÚÎÝÇÙÏÒÃÙÙÎÝÕÌÃÇÝÇÔ
ÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇßÚÂÎÓËÚÇÑÄÓÏÙÎ®
ÊËÔÛÇÍÃÔËÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇ
¬ÕÙÌÏÞÚÄ®ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÞÂÓÇÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊËÔÛÇÁÞËÏÇÔÇÖÒÎØÜÚÁÝßÖÕßØÍÕÆÝÖÒÎÔËÔÄÝÄÖÜÝ
ÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÕÕÖÕÃÕÝÛÇÕØÏÙÚËÃ
ÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÛÇ
ÁÞËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕßËÔÏÑÕÆÕÍÏÙÚÎØÃÕßÚÕß Ø¦ÚÕßÝÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÕÔßÔÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÍØÇÌËÃÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ§ÚÁÒÏÕÝÁÚÙÇÝ

Συγχωνεύσεις υπουργείων
ØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝßÖÕßØÍËÃÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÑÇÏÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔ!ÄÖÜÝÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÙÜÚËØÏÑ×ÔÖÕßÙßÍÞÜÔËÆËÚÇÏÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝ
¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝ ÇÏÚÕßØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÖÕßÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙË
ßÖËØßÖÕßØÍËÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇËÔÚÇÞÛËÃÑÇÏÚÕ¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝØ×ÚÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÕÏÕÔÁÞËÏÑÇÚ¦ÔÕßÔÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ÑÇÛ×ÝÇÑÕÆÍËÚÇÏÁÔÚÕÔÇ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ²ØßÙÕÞÕãÊÎ

To πρώτοÐTÓÙ{È¨³ËÚÉ³Ñ{Ñ~Ñ³ÑÚÓÉ{È¨{Ò~Øi³³Ò~iØÑ×¨Ò³it(¨ÉÙ¨ËÑ³iØÈKÓ¨iiØu.ÉÑÈ³Ì¨KÜÓÉ³Ñ{Ù{ÑT¨{ÐÌØ
³È{Ù{ÑË³É¨Èo¨Ñ×ÉËÈ³È¨ÚÈÈ¨oÖÑÌ³Ì¨oÑÈÚÑÈ³ËÇÉ{³{ØÙiÐÌ{ÉØÜ{³{~ÓØ~Ñ{³ÈÈ¨o{~ÌÈÐKÖÜ{

Θέσεις-κλειδιά λέγεται
ότι θα καταλάβουν
ο συνεργάτης του
προέδρου της Ν.Δ.
Γρηγόρης Δημητριάδης
και ο απερχόμενος
γενικός διευθυντής
του ΣΕΒ Ακης Σκέρτσος.
ÑÇÏÚÕßÍÍËÒÕßßØÃÍÕßÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÇÒÒ¦
ÚÃÖÕÚÇÊËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÁÞËÏÑÒËÏÊ×ÙËÏÚÇÈÇÙÏÑ¦ßÖÕßØÍËÃÇ
ÇÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÖÇÃàÕßÔÜÝÓÖÇÒÇÔÚÁØÖØÕÌÇÔ×ÝÑ¦ÖÕÏËÝËÖÏÒÕÍÁÝ
¶ÑßØÃÜÝËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ×Ô¶ÛÇ
ËÐÇØÚÎÛÕÆÔÑÇÏÇÖÄÚÕÚËÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ
ÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÁÞËÏÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ¦ÔËÙÎËÖÏÒÕÍ×Ô
¬ÕÆÚÜÔÊÕÛÁÔÚÜÔßÖ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÕ²ØÂÙÚÕÝ
ÚÇáÑÕÆØÇÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓËÚÕÔÕÓÇÙÚËÃÙË
ßÖÕßØÍËÃÕÖËÔÊÆÙËÜÔÇÑÕÆÍËÚÇÏ
ÄÚÏÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÕÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝÚÕßÕÖÕÃÕßÚÕÄÔÕÓÇÖ¦ÔÚÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖÇÃàËÏ®ÑÇÏÍÏÇÚÕ±±ÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝÕ ÜÙÚÂÝ
²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÓËßÌßÖÕßØÍÄÚÎ§ÃÑÎ
ËØÇÓÁÜÝÑÇÏÇÑÄÓÎÁÔÇÔßÌßÖÕßØÍÄ±ÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÕ§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÑÇÏÓß-

ÔÇÝÕÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃÒÏÇÝÇÒÒ¦ÓÁÔËÏ
ÔÇÌÇÔËÃ±ÌßÖÕßØÍÄÝÍÏÇÚÕÓßÔÇÝ
ÖÇÃàËÏ®ÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝ¬ÇÙÕÆÒÇÝÖÇØÄÒÕÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÕÏÞËÏØÏÙÓÕÃÚÕßÙÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÂÚÇÔÇØÓÄÊÏÕÝËÏÙÎÍÎÚÂÝÚÎÝ§ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÓËÚØÏÕÖÇÛÂÝÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÕÆÝÚÎÝ
§ÚÕÔÌÁØÔÕßÔÓ¦ÒÒÕÔÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÕßÒÂÝ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇßÖÇÞÛËÃÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÌÁØËÚÇÏÔÇÁÞËÏÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÕÖØÕËØÞÄÓËÔÕÝ
ÇÖÄÚÕ©  ßØÏ¦ÑÕÝÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÏÇ§©ÙÏÝßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏßÖÕßØÍÄÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÓËÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÕÚÕÓË¦ØÞÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝ§§ÃÑÕÝÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÝÖÇØÄÚÏÁÞËÏÇÑÕßÙÚËÃÑÇÏ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÏ×ØÍÕßËØÇÖËÚØÃÚÎ
ÏÇßÌßÖÕßØÍËÃÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÄÓÔÇÝ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕß
ÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÍÏÇ
ÚÕÍØÕÚÏÑÂÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇÝ¡ÖÄÚÙÏÕßÍÏÇ
ÚÕ±ÎÕÖÕÃÇÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÙÚÎÔÄÍÊÕÎÛÁÙÎÚÕß
ÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
¦ÔÚÜÝÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ§ÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÔ×Õ
ÃÊÏÕÝÊËÔÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÄÖÜÝÁÑÇÔËÑÇÏÓËÚÎÙÆÔÛËÙÎ
ÚÕßÉÎÌÕÊËÒÚÃÕßÖÏÑØÇÚËÃÇÝ

Το πρόγραμμα
στο προσκήνιο
«Δουλειές, δουλειές, ÊÕßÒËÏÁÝ®ÃÔÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄàÎÚÕÆÓËÔÕÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÕ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÁÓÌÇÙÎ¬Õ
ÃÊÏÕÁÑÇÔËÑÇÏÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÙÎÓËÃÜÔÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙÞËÊÃÕßÚÎÝ§ËÓÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØÕÓËÚÜÖÃÊÇÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÍÏÇÄÒÕßÝ!
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÏÙÛÜÚÕÆÝËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÇÑÏÔÂÚÜÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ
ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÄÞÕÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÓÁÙÜÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÜÔ
ÖßÒ×ÔÜÔÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÔÇÖËÃÙËÏÄÙÕßÝ
ÊËÔÁÞÕßÔËÓÖÏÙÚËßÛËÃÚÎ§
ÔÇÚÎÔÉÎÌÃÙÕßÔÙÚÏÝÕßÒÃÕßÌÁØÔÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÚÇÔÑÇÏÔÇ
ÑÇÚÇÊËÃÐËÏÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÇÖÄÚÕÔ±ªÖÇØ¦ÚÎÔÇÖÄÖËÏØÇÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÄÖÜÝÒÁÔË
ÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÔÇÇÔÚÏÍØ¦ÉËÏ
ÓÁØÕÝÚÕßÍÇÒ¦àÏÕß®ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ§ËÃÔÇÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇËÃÔÇÏÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÎÝßÍÏÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ-

ÑÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÚÕÑÄÓÓÇÖÕßÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÓÏÑØÕÆÓËÙÇÃÕßÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÕÕÖÕÃÕÝËÖËÔÊÆËÏÑÇÏÕÕÖÕÃÕÝÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ®ÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÇÖÕÙÚØÕÌÁÝ¦ÒÒÎËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓËÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË
ÄÚÏÛÁÒËÏÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦
§ËÃÔÇÏÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÔ×ÊËÙÓËÆÛÎÑËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ÛÇ
ÇÑßØ×ÙËÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔßÖËØÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÙßÔËÏÊÎÚ¦®ËÌ¦ØÓÕÙËÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇÚ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÜÙÚÎ
ÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ¬ßÞÇÃÕÊËÔÂÚÇÔ
ÕÆÚËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ§ÖËØÏÁÍØÇÉËÁÔÇÔÁÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕ®ÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¡¦ÒÏÙÚÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÛÇ
ËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÒ¦ÞÏÙÚÕÍÍßÎÓÁÔÕÏÙÄÊÎÓÇÙËÇÑÄÓÎÓÏÇÛËÓÇÚÏÑÂ
ËÑÊÂÒÜÙÎÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÙÚÎÔÒËßÙÃÔÇ

ΑΠΟΨΗ

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας
Της ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ*

Αρκετοί σήμερα ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÄÖÜÝÚÎÍÔÜØÃàÇÓËÙÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕ©ÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔ
ËÊ×ÑÇÏÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÏÇÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÚÕßÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝ
ÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆËÔ×ÎÎÍËÙÃÇ¬ØÇÓÖËÍËÃØËÏàÎÚÂÓÇÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦¬ÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÙÞÁÙÎÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÚÎªÜÙÃÇËÖÏÊÁÞËÚÇÏÖÕÒÒÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÖßØÎÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇËÔËØÍËÏÇÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎ
Ñ¦ÑÇÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓÃÇÈÇÙÏÑÂ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÚ¦
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝ

Το κρίσιμο ËØ×ÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÄÒÕÏ
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÓËËÃÔÇÏ
ÚÕËÐÂÝ!ßÌÃÙÚÇÚÇÏÑËÔÄÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÂÓËØÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏË¦ÔÔÇÏ
ÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÇÖËÏÒÂÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃ"ÖØÕÕÖÚÏÑÂ
Ö¦ÔÚÜÝÚÎÝÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÓÏÇÝËÔÏÇÃÇÝÊÕÓÂÝ¦ÓßÔÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÊËÔÇÔÚÏÙÚØÇÚËÆËÚÇÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕß§¬©

Ωστόσο, ÚÕÌÒÁÍÕÔàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂ¦ÓßÔÇÝ
ÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÙÎÓÇÃÔËÏÓÃÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÎÕÖÕÃÇ
ÛÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÙÎÓËØÏÔÄ ÚÕß
ÇÔ¦ÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝËÓÃÇÙß-

Η προοπτική
της συγκρότησης μιας
ενιαίας δομής άμυνας
στην Ευρώπη
δεν αντιστρατεύεται
τη λειτουργία του ΝΑΤΟ.
ÍÑßØÃÇÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÁÞÕßÔÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ±ÍËÃÇÚÎÔÇÏÊËÃÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÄÔÕÏÇÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔÇÓßÔÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÁÞËÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÓËÄÚÏÓËÚÕÊËÊÕÓÁÔÕ
ÚÕß)YL_P[ÚÕ ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕß§¬©ÛÇÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÑØ¦ÚÎËÑÚÄÝËÔ×ÎÓÄÔÎ
ÖßØÎÔÏÑÂÊÆÔÇÓÎÙÚÎÔÛÇËÃÔÇÏÎÇÒÒÃÇÇÁÞËÏÇßÚÂÎËÐÁÒÏÐÎ
Ñ¦ÖÕÏÇËÖÃÊØÇÙÎÙÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÙÚÇÛÁÓÇÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÇÕÖÕÃÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË"

Για τα θέματα ÇßÚ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑÕÏÔÂÇÔÚÃÒÎÉÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔËØÓÇÔÃÇÝ
ÇÒÒÃÇÝÇÒÒ¦ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÞ×ØËÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ

«Το κρίσιμο É¨³iÐÑÉËÑ{³ÉÂÊØUÈ×Ë³Ñ³Ñ{~ÉÌÑ×ÑÜÉËÑØÊÐÉ¨Ñ
³i È¨iV~Ñ{ÉÒÑ{V{ÑÉËÑ{iÑÉ{ÜÊ~Ñ{ØÐ¨ÉËÑÑ³{ÐÉ³{³ÉË«uo¨Ò×É{i~{ÑÒ~È×³ÑÌÒ~ii³È å0$
ÑÄÓÎ ÑÇÏ Ë¦Ô ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÏÙÞßØÄÚËØÎÈÕÆÒÎÙÎÍÏÇÓÃÇßØÜÖÇáÑÂÕÒÏÚÏÑÂÓßÔÇÝÇßÚÄ
ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÒÒÎÒÕËÖÏÑÇÒÆÉËÏÝÇÒÒ¦ÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÙËÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÏÝÊÕÓÁÝÑÇÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕß§¬©
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÓÇÑØ¦ÝÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝ
ÑÇÏËÓÖËÏØÃÇÝÚÕß§¬©ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÛÁÙÕßÓËÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÜÝàÂÚÎÓÇÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÑÇÏËßÛÆÔÎÝ

Αναμφίβολα, ÎÖØÕÙÛÂÑÎËÔÄÝÙÚØÇ-

ÚÏÜÚÏÑÕÆÙÑÁÒÕßÝÙÚÎÔÕßÊÁÖÕÚËÁÍÏÔËÇÖÕÊËÑÚÂÞÜØÃÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄËÚËØÄÑÒÎÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÇÊÆÕ
ÊËÔÏÙÞÆËÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÔÜÙÎÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÁÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×ÔÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔËØÍÇÒËÃÜÔ
©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÙÞËÊÏ¦ÙÕßÓËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÔÇÚÕáÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÔÁËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÑÇÏÇÓßÔÚÏÑÕÆÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÓË
ÇßÐÎÓÁÔÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇËÖÃËßØÜ-

ÖÇáÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝÑÇÏÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÎ
ÊÏ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔËÔÊËÞÄÓËÔÜÔ¦ÓËÙÜÔÇÖËÏÒ×Ô

Η διαμόρφωση ÓÏÇÝ ÕÏÔÂÝÐÜÚËØÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÕÒÏÚÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÓÏÇÝ ÕÏÔÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÓßÔÇÝ
 ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËØÓÎÔËßÛËÃ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÜÝÇÖÄØØÕÏÇÚÜÔÑÕÙÓÕÍÕÔÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÊËÑÇËÚÏ×ÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏ
ÚÕßÔÁÕßÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆØÄÒÕßÖÕßÎ
ÛÇÑÒÎÛËÃÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÊÎÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝßÔÚÇÑÚÏÑÂÝßÔÁÒËßÙÎÝÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝßÔÛÂÑÎÝËØÍÇÙÚÂÑÇÓËÍÏÇÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝ
ÒËÍÄÓËÔÎÝØÂÚØÇÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÙßÔÊØÕÓÂÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÊËÞÛËÃËÖÃÛËÙÎ

Εντέλει η ËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÎÝ
ÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÙËÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇÇÔ
ÑÇÏÊËÔÁÞËÏÚÆÞËÏÚÎÝÊÁÕßÙÇÝÊÎÓÄÙÏÇÝÖØÕÈÕÒÂÝËÓÖÒÕÆÚÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÌ¦ÙÓÇÚÜÔËØÍÇÒËÃÜÔ
ÑÇÏÚÕÖËÊÃÕËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏ¦ÓßÔÇÝÊÏÇÃÚËØÕ
ËÛÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÁÞÕßÔÕÏ
ØÂÚØËÝÇÓÕÏÈÇÃÇÝ¦ÓßÔÇÝ¦ØÛØÕ
ÖÇØ¦ÍØÇÌÕÝÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝÍÏÇÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÇÏÎØÂÚØÇÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ¦ØÛØÕÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝ

ÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÖØ×ÚÎ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÔÇÇÖÄÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÊËÞÛËÃÁÔÕÖÒÎËÖÃÛËÙÎÙÚÕÁÊÇÌÄÝ
ÚÕßÚÇ¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÕÌËÃÒÕßÔ
ÔÇÚÕßÖÇØ¦ÙÞÕßÔÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÙßÔÊØÕÓÂÓËÄÒÇÚÇÓÁÙÇÖÕßÁÞÕßÔÙÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝËÔ×ÎÊËÆÚËØÎÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ÓËÒ×ÔÔÇËÔËØÍÕÆÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆË¦Ô
ÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÊËÞÛËÃÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÂÖÒÎÍËÃÇÖÄÌßÙÏÑÂÂ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÔÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ

Οι δυνάμεις ÚÇÞËÃÇÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝ,<
IH[[SLNYV\WZÇÖÕÚËÒÕÆÔÃÙÜÝÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔ
ÊÕÓÏÑ×ÔÊßÙÑÕÒÏ×ÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÔÜÙÎÙÚÕÑÇÛÇØ¦ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÜÝÙÂÓËØÇÊËÔ
ÁÞËÏÇÔÇÖÚßÞÛËÃÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇ,<IH[[SLNYV\WZÇÔÑÇÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÊÆÔÇÓÎ
ÖØ×ÚÎÝËÏÙÄÊÕßÙËÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÜÔÊÕÓÏÑ×ÔÇÊßÔÇÓÏ×ÔÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÝÚÕßÝ
¦ÔÊËÔËÖÏÊËÃÐÕßÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝËßØÜÖÇáÑÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÛÇÁÞËÏ¦ÊÕÐÕ
ÚÁÒÕÝÖØÕÚÕÆÑÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃ

* Η κ. Μαριέττα Γιαννάκου είναι πρώην
υπουργός, υποψήφια βουλευτής
Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
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«Εξυπνα» δίκτυα κατά του εγκλήματος

Ασφαλή πλοήγηση στην πόλη, για την αποφυγή ταραχών και εγκληματικών ενεργειών, παρέχει πρόγραμμα για κινητά
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Οι πόλεις ÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÇÙÌÇÒÂÝÏÙÚÄÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÑÇÏÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÕßÝËÖÕÙÕÙÚÄ ÙÚÎÔßØ×ÖÎÇßÚÕÃËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÏÝÚÇØÇÞÁÝ
ÑÇÏÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÈÃÇÝÖÕßËÑÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÍÏÇÚÇ
ÊÃÑÚßÇÖÇØÇÔÄÓÜÔÖÕßàÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝÑÒÕÖÁÝÚÏÝÒÎÙÚËÃËÝÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÏÝÙÑÕÚËÏÔÁÝßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÏÝ
ËßØÆÞÜØËÝÍÏÇÑ¦ÛËËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂ
ÖØ¦ÐÎ©ÓÜÝÄÖÜÝÁÞËÏÌÇÔËÃÕ
ÖÇÔÏÑÄÝÊËÔÈÕÎÛ¦ËÏÓÖÕÊÃàËÏ
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Εξυπνα δίκτυα για μια ασφαλή πόλη
Αμεση επέμβαση
των Aρχών
Η πληροφορία φθάνει
αυτόματα στην υπεύθυνη
αρχή, που μπορεί
να προστρέξει και
να αντιμετωπίσει
άμεσα το συμβάν.

Πλήρης εικόνα του βαθμού
ασφαλείας περιοχών
Ο κάτοικος ή ο επισκέπτης της πόλης
μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει στο
κινητό του ενημέρωση για ταραχές ή
εγκληματικές ενέργειες στην
περιοχή όπου κινείται.

Εντοπισμός
κλοπιμαίων
Ο χρήστης δηλώνει την κλοπή του
οχήματος ή του αντικειμένου στο
οποίο έχει τοποθετήσει ειδικό
αισθητήρα. Αυτός τίθεται σε
κατάσταση συναγερμού και
μπορεί να ανιχνευτεί από κινητά
πολιτών που διαθέτουν την
εφαρμογή.

Ασφαλείς
διαδρομές
Το σύστημα προτείνει στον
χρήστη μια εναλλακτική
πορεία προκειμένου να
αποφύγει επικίνδυνα σημεία.

Κοινωνικός
έλεγχος
Μια πλατφόρμα, εφαρμογές για κινητά και ένα
διαδικτυακό επιχειρησιακό κέντρο βοηθούν
κατοίκους ή επισκέπτες να αποτυπώνουν και να
μοιράζουν πληροφορίες σχετικά με περιστατικά
στα οποία γίνονται μάρτυρες.

Στόχος του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος,
που συντονίστηκε από
την Ελλάδα, η μείωση
της εγκληματικότητας
με την εμπλοκή
των πολιτών.
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Ελεγχος
κινήσεων
Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει
και ως μηχανή προσομοίωσης,
παρέχοντας στον χρήστη τη
δυνατότητα να ελέγξει τα
αποτελέσματα των ενεργειών του.

Εύρεση
μαρτύρων
Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει
και να εντοπίσει άμεσα μέσω της
εφαρμογής, μάρτυρα της κλοπής.
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Η πλατφόρμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
από δήμους,
εταιρείες σεκιούριτι,
εμπορικά κέντρα,
πανεπιστημιουπόλεις.
ÔÚØÇÑÇÏÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÕßÖÄÒËÏÝ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂßÖÕÈ¦ÒÒÕßÓË
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÁØÍÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÛÔÏÑ×ÔÑÇÏËßØÜÖÇáÑ×ÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÓËÔÜÔ
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÔÚ¦ÙÙÕßÓË
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÇÔÇÖÚßÞÛËÃÙËÙÞÁÊÏÇÍÏÇ
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ØÕÝÙÚÏÍÓÂÔÁÞËÏÑÇÚÇÚËÛËÃ
ÇÃÚÎÓÇÖØÕÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÄ
ÊÂÓÕÚÎÝÚÚÏÑÂÝÍÏÇßÖÎØËÙÃÇ
ÖÇØÄÓÕÏÇ ÓË ÇßÚÂÔ ÚÕß *P[`
9PZRZ®ÒÁËÏÕÑ ÜÙÚÃÑÕÍÒÕß
ÙßÓÓËÚÕÞÏÑÂÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎ®
ÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÎÇÔÇÊßÄÓËÔÎÚ¦ÙÎÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÙÚÏÝ
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ΑΠΟΨΗ

Εξάρχεια: κάν’ το όπως στην Πλάκα
Μέχρι το  ÎÒ¦ÑÇÂÚÇÔÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝ©ÌÛÎÔÄÝÓÇàÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝËÃÞËÌÁØËÏ
ÓÇàÃÚÕßËßØËÃÇÞØÂÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÇÑÄÌÎÓÇÔßÞÚËØÏÔ¦ÑÁÔÚØÇËÃÞÇÔ
ÑÇÚÇÑÒÆÙËÏÚÕßÝÑËÔÚØÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÕÏÖÇÒÇÏÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÓËÚÇÑÄÓÏàÇÔÓËÚÇÞËÃÝØßÛÓÕÆÝÙË¦ÒÒËÝ
ÙßÔÕÏÑÃËÝ¬ÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¦ÒÒÇÐËÕ
ÚÄÚËßÌßÖÕßØÍÄÝÎÓÕÙÃÜÔØÍÜÔ
ÚÁÌÇÔÕÝ¡¦ÔÕÝØÍ¦ÙÛÎÑËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÄØÇÓÇÈÇÙÏÙÓÁÔÕÝ
ÙËÓÏÇÙÕÈÇØÂÖÕÒËÕÊÕÓÏÑÂÓËÒÁÚÎ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ¬ÕÁØÍÕ
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Τα Εξάρχεια ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÓÃÇ
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ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕßÞÕÆÒÏÍÑÇÔÃ-

Το όραμα για την
επόμενη ημέρα είναι
να δημιουργηθεί μια
συνοικία με έμφαση
στον πολιτισμό, στα
μουσεία και στις τέχνες.
ÖÒÇÙËÇßÚ¦ÁÞÕßÔËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
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ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚËÝ®ÍÏ¦ÌÑËÝÓË
ÄÖÒÇÑÇÏÖØ¦ÑÚÕØËÝÐÁÔÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô

Οταν αναφερόμαστε ÙÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÜÔÐÇØÞËÃÜÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÇÝ
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ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÜÔÑÇÚÇÒÎÉÏ×ÔÇÖÄ
ÚÇÖÇØÇÔÄÓÜÝÑÇÚËÏÒÎÓÓÁÔÇÑÚÃ-
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ÚÎÝÒ¦ÑÇÝÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇßÔÂ-
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αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο
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Εφιάλτης νέου πολέμου στον Κόλπο

Η κατάρριψη του μη επανδρωμένου αμερικανικού αεροσκάφους φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ανοιχτής σύρραξης με το Ιράν
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ÔÕÓÏÒÃËÝÓÇàÃÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÃÇ
ÇßÚÂÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÎÔËÃÊÎÙÎÖÕß
ÁÊÜÙËÕ¡ÖØËÚ¡ÇÑÑËØÑÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ-VYLPNU(MMHPYZ©ÁÓÖËÏØÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÖÕßßÖÎØÁÚÎÙË
ÙËÑÇÃØÏÇÖÄÙÚÇËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÖÃßÏÕÆ¡ÖÕßÝ©ÓÖ¦ÓÇÑÇÏ
¬ØÇÓÖÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÇàÂÚÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÎÍËÙÃÇÚÕßØ¦Ô
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÇÖËßÛËÃÇÝÓÇàÃÚÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÊÏÇÈÃÈÇÙËÍÏÇÚÕÔÙÑÕÖÄÇßÚÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÚÎÒÁÌÜÔÕÓÁÙÜ
ÒÈËÚÃÇÝ®
¬ÏÈØÃÙÑËÚÇÏÚËÒÏÑ¦ÙÚÕÓßÇÒÄÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ"¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÓÖÃÖÚËÏÙÚÎÔÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇ
ËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔËÔ×Õ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÓÄÔÕËÆÒÕÍËÝËÏÑÇÙÃËÝ¡ÁÙÇÇÖÄÚÕÞ¦ÕÝÚÜÔÇÔÚÏÌÇÚÏÑ×Ô
ÒÄÍÜÔÑÇÏÁØÍÜÔÇßÚÂÝÚÎÝÏÊÏ¦àÕßÙÇÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÐËÞÜØÃàÕßÔÓÄÔÕÊÆÕÙÚÇÛËØÁÝ

Εικόνα ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÙÞÏàÕÌØÁÔËÏÇÝ
ÁÊÏÔËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÚÇÊÆÕ
ÖØ×ÚÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝÚÎÝÇÖÄÏØÇÔÏÑÄÖÆØÇßÒÕËÊ¦ÌÕßÝÇÁØÕÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇÚËÔ¦
ÚÕß©ØÓÕÆà¬ÕØ¦ÔÊÏÁÖØÇÐËÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝ®ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖØÕáÊË¦àÕÔÚÇÝÍÏÇÇÖÇÔÚÎÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÒÒÜÙÚËÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÕÃÊÏÕÝÈËÈÇÃÜÔËÄÚÏÚÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÑÇÚËØØÃÌÛÎÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏËÛÔÂ
ÆÊÇÚÇÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
¶ÁÙÚÜÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÑÇÚ¦ÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÎÝßØÃÇÝ¶Ì¦ÔÚÇàËÓÕÔÄÊØÕÓÕÝÑËÃÖÕßÁÌÚÇÙÇÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖÒÂÍÓÇÍÏÇÚÕÑÆØÕÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝ

Παγιδευμένος από
τους σκληροπυρηνικούς, ο Ντόναλντ Τραμπ
υπνοβατεί στο χείλος
της αναμέτρησης που
ήθελε να αποφύγει.
¥ÙÚÄÙÕÖØÏÔÇÒÁÑÚÕØÇÌÜÔÂÙÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ¦ÒÒÇÐË
ÚØÕÖ¦ØÏÕÖÁÊÜÙËÚÕÛËØÓÄËÖËÏÙÄÊÏÕÄÞÏÙÚÎÔÏØÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÇÔÄÎÚÕÙÚØÇÚÎÍÄ®ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝËßÚßÞ×ÝÊËÔÂÚÇÔ
ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕ¬ÕÓÂÔßÓÇÂÚÇÔ
ÙÇÌÁÝ!ÁÔÇËÖËÏÙÄÊÏÕÊßÙ¦ØËÙÚÕ
ÓËÔÇÒÒ¦ÖÕßÊËÔÖÇØÇÈÃÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÇÔÕÏÞÚÄÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÓËÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÎÍÁÚÎÚÎÝ
ÙÒÇÓÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÍÏÇÚÕÒ¦Þ
²ÇÓËÔËã¡ÏÇÌÕØ¦Î¬ËÞËØ¦ÔÎ
ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÙËÖØ×ÚÕÞØÄÔÕÔÁÒÇÈËÚÎÔÖÒÂØÎËßÛÆÔÎÚÎÝÑÇÚ¦ØØÏÉÎÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÇÙÑÕÆÙËÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔÏØÇÔÏÑÄËÔÇÁØÏÕÞ×ØÕ
ÙßÔÁÞËÏÇÂÚÇÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚØÇÍËÒÇÌÏÑÂ©¬ØÇÓÖ
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È¦ÙËÜÔØÇÔÚ¦ØÑÇÏÙßÙÚÕÏÞÏ×Ô
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Η κληρονομιά Ομπάμα
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«Ο πρόεδρος σε τροχιά σύγκρουσης με τον εαυτό του»
THE NEW YORK TIMES
Η θητεία ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔ
ÊßÔ¦ÓËÜÔÁÌÛÇÙËÙËÑØÃÙÏÓÎÑÇÓÖÂÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÁÓÖÚÎÝÑÇÛ×ÝÈØÁÛÎÑËÓËÚÁÜØÕÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÙßÍÑØÕßÄÓËÔËÝÙßÓÈÕßÒÁÝ
ÚÜÔßÌÏÙÚÇÓÁÔÜÔÚÕßÑÇÏÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔËÝÏÊÁËÝ©
¬ØÇÓÖÏÙÕØØÄÖÎÙËÙÚÕÞËÃÒÕÝÓÏÇÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝËÖÁÓÈÇÙÎÝÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÁÔÇÔ
ÖÄÒËÓÕÄÖÜÝÇßÚÕÃÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇ
ÓÎÔÑ¦ÔËÏ
ÖÃÊßÄÓÏÙÏÞØÄÔÏÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÏÝ
ÇÖËÏÒÁÝÖÕÒÁÓÕßÙÚÏÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝ
ÄÚÏÛÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÏÝÇÖÄ
ÚÕßÝÙßÔËÞËÃÝÖÕÒÁÓÕßÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏÚÕÆÓÖÇÒÏÔ¬×ØÇ
ßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÊÏÇÒÁÐËÏÔ×Î
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÓÎÞÇÔÂ
ÑÏÔÂÛÎÑËÓËËÔÚÕÒÂÚÕßÍÏÇÔÇ
ËÖÏÚËÛËÃÙÚÕØ¦ÔÜÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØØÏÉÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝ
Õ¬ØÇÓÖÇÑÆØÜÙËÚÎÔËÖÃÛËÙÎ
ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ
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ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕß®
ËÃÖËÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß0U[LYUH[PVUHS
*YPZPZ.YV\WÑÇÏÖØ×ÎÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß©ÓÖ¦ÓÇÍÏÇÚÕ
Ø¦ÔªÄÓÖËØÚ¡¦ÒÏ±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÓÁÍÏÙÚÎÖÃËÙÎÇÒÒ¦ÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÄÓÜÝÚÕÁÔÇÓÖÕØËÃÔÇÌÁØËÏ
ÚÕ¦ÒÒÕ®

Η κρίσιμη απόφαση
ÑÄÓÎ ÑÇÏ ÇÔ Õ ¬ØÇÓÖ ÊËÔ
Ê×ÙËÏ ÈÃÇÏÎ ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ ÙË ÇßÚÂÔÚÎÌ¦ÙÎÙÆÔÚÕÓÇÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÖÄÙÕÓÇÑØÏ¦
ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÌÛ¦ÙËÏÜÝ
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ÖÕßËÖÁÈÇÒËÎÖßØÎÔÏÑÂÙßÓÌÜ-

Το βράδυ της Πέμπτης
έδωσε εντολή στις
δυνάμεις των ΗΠΑ στην
περιοχή να χτυπήσουν,
αλλά στο «παρά ένα»
ματαίωσε την επίθεση.
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ÙÕÈÇØÄ®ËÃÖËÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝËÑØÂÐËÏÝÙÚÇ
ÊÆÕÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÙÚÏÝÕßÔÃÕßÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÚÕØ¦ÔÖØ×ÚÎÚÕßÊÎÓÄÙÏÇ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÎÔÑÇÚ¦ØØÏÉÎÚÕß
ÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝ
ÚÎÔÁÓÖÚÎÂÚÇÔÔÇÚÕÔÃÙËÏÄÚÏ
ÊËÔÞ¦ÛÎÑÇÔàÜÁÝÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÑÇÏÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝÃÙÜÝ
ÞÜØÃÝÔÇÒ¦ÈËÏ¦ÊËÏÇÁÑÇÔËÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝ®

«Τα μεγάλα έθνη»
²ÇØ¦àÕßÓËÖÕØËÃÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏËÏØÂÔÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÍÏÇÚÃÚÇÓËÍ¦ÒÇÁÛÔÎÊËÔ
ÛÁÒÕßÔÇÚËÒËÃÜÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝ®
ÚÄÔÏÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇ
ØÞÃàÕßÓËÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÓË
ÖÕÒÒÕÆÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝËÖÏÚÁÒÕßÝ
È¦àÕßÓËÖØ×ÚÇÚÎÔÓËØÏÑÂ®¬ÎÔ

ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕßÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÔÇÙÚËÃÒËÏ
¦ÒÒÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÏØÇÔÏÑ×ÔÇÖËÏÒ×Ô
ÏÇÁÔÇÔÖØÄËÊØÕÖÕßÒÁËÏ
ÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÇÖËÓÖÒÇÑËÃÇÖÄÚÏÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕÔÇÙÚÁÒÔËÏÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÇ ÑÇÏ ÞÏÒÏ¦ÊËÝ ËÖÏÖÒÁÕÔ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÊËÔÓÕÏ¦àËÏÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃ®ÊÂÒÜÙËÕ
ÖØ×ÎÔÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝ¡ÖØËÚ
¡ÇÑÑÕßØÑÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÖÁØßÙÏÇÔÚÏÊØ×ÔÚÇÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ¬àÏÓ¡¦ÚÏÝÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÍÏÇÇÖÄÙßØÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎ
ßØÃÇËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÓÂÔÇÓËÚÕÔÓÂÔÇÚÕÔ
ÙÚØÏÓ×ÞÔÕßÔÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇßÖÕÞØËÜÛËÃËÃÚË
ÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏËÃÚËÔÇÑÇÚÇÌÆÍËÏÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÃÇ®
©ÓÜÝÕÖØ×ÎÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆ ÖØÕÁÊØÕß ¢ØËÔÚ
¢ÏÚÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÚÕØ¦ÔßÖÕÖÃÖÚËÏÙËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÌ¦ÒÓÇË¦Ô
ÛËÜØËÃÄÚÏÎËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÍÏÇÇÖËÓÖÒÕÑÂÇÖÄÖÕÒÁÓÕßÝ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÛÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎ
ÚÕßÙÚØÇÚÕÆ§ÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÕÖØÄËÊØÕÝÛÇÊ×ÙËÏ
ÊßÔÇÓÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ®ËÃÖËÒÒ¦
ÛËÜØ×ÄÚÏßÖÕÒÄÍÏÙÇÔÒ¦ÛÕÝ
ßÖÕÓÕÔÂÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÚËÒËÃÜÚÎ®
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Καμπάνια πλούσια σε λεφτά και οργή

Ο Τραμπ ξεκίνησε την εκστρατεία επανεκλογής του με 25 εκατ. δολάρια σε μία μέρα και με επιθέσεις κατά ΜΜΕ
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η στρατηγική του Μπάιντεν

A.P. / EVAN VUCCI

Αν η δυνατότητα ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÞØÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇÓÏÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÇÖÕÚËÒËÃÁÔÊËÏÐÎÍÏÇÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÑÒÕÍÂÝËÔÄÝßÖÕÉÎÌÃÕß
ÖØÕÁÊØÕßÙÚÏÝÚÄÚËÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÊÏÑÇÃÜÝËÃÔÇÏßÖËØÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ¬ÕËÖÏÚËÒËÃÕÚÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÖÄ×ØËÝÓÄÒÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ËÖÏÙÂÓÜÝÎÁÔÇØÐÎÚÎÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÚÕ
ÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇ¬ÕÔÕÆÓËØÕËÃÔÇÏÙÇØÜÚÏÑÄÇÌÕÆßÖËØÈÇÃÔËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆ
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙËÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÚËÚØ¦ÓÎÔÕ
©ÒÇÚÇÊÏËÛÔÂ¡¡ÇÖÄÚÕÔ
ÈØËÚÇÔÏÑÄ,JVUVTPZ[ÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ([SHU[PJËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÇÔÑÇÏÎÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕß¬ØÇÓÖ
ÍÏÇÚÕÛËÜØÎÚÏÑ¦ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÖÕÚÁ
ÇÌÕÆÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÕÓÏÒÃËÝÇÖÄ
ÚÄÚËÖÕßÕØÑÃÙÚÎÑËÖØÄËÊØÕÝ(ÖÄ
ÚÕÓÁÞØÏÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏÓÏÒÂÙËÏÙËÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÕÖÇÊ×ÔÚÕßÓËÚÕÙÆÔÛÎÓÇ4HRL
(TLYPJHNYLH[HNHPU®ÝÑ¦ÔÕßÓËÚÎÔÓËØÏÑÂÙÖÕßÊÇÃÇÑÇÏÖ¦ÒÏÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÁÑÇÔÇÔÒÄÍÕ
ÍÏÇÁÔÇKLQH]\ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÇÌÕÆÚÕÆÌÕÝÑÇÏÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔÑÇÚÇÍÍËÒÏ×ÔÚÕß
ÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÑÄÓÎÑÇÏÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕßÐÁÙÖÇÙÇÔÙÚÏÝÃÊÏËÝÏÇÞÁÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÒÆÕÔÚÇÔÚÕ
ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÏÙÚÎÔÚÄÚËÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßËÑÓÁØÕßÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔ!3VJROLY\W®
ÚÎÌßÒÇÑÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÚÕËÖÏÚËÒËÃÕ¬ØÇÓÖËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙËÒËÜÌÕØËÃÇÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÇÖÄÄÒÎÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÙÚÕ
©ØÒ¦ÔÚÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÁÔÇÑÇÚ¦ÓËÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝËÐÇßÚ×Ô
ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÑÚÄÝÑÇÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÕÓÏÒÃÇÇÖÄÕÛÄÔËÝ©ÏÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ËÖÁÓËÏÔÇÔÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÊËÔßÖÂØÐËËÔÕÏÑÃÇÙÎÒËÜÌÕØËÃÜÔÇÖÒ×Ý
Ñ¦ÖÕÏÇÕÞÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÞÕØÎÍ×ÔÇÖÄÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÚÕßÝ

ÞÜØÃÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÇÔÚÃÖÇÒÕÙÚÎ
Ó¦ÞÎÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕËÐ¦ÒÒÕßÖÇÃàËÏÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÊÏËÑÊÏÑËÃÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÄÖÜÝ
ÑÇÏÕ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÕÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÖØÄËÊØÕÏÖÇÒÏÄÚËØÇÁÞËÏÊÎÒÇÊÂÁÚÕÏÓÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄËÖÏØØÕÂÝ
©¬ØÇÓÖÁÌÚÇÙËÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÞØÂÓÇÚÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÕÓÏÒÏ×ÔÚÕßÙÚÕ©È¦ÒØÇÌËÃÕ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝßÖÕÉÎÌÃÜÔÖÇØÄÒÕÖÕßÕÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÊÏËÔËØÍËÃÚÎÔ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ

Με τη Μελάνια ³ÜÉÈ¨Ì³È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÉo~Ñ{ËÑÉÑÌ³i'ÜÌ¨{³Ñ³i¨É~Üo{~Ê³ÈÉ~³¨Ñ³ÉËÑo{Ñ³{Ø¨ÉÙ¨{~ÓØ³È¸Æ¸Æ

Η αντιπαράθεσή του
με τον αμερικανικό
Τύπο έχει λάβει πλέον
διαστάσεις βεντέτας,
με τον εκδότη των New
York Times να απαντά
στις κατηγορίες του
περί «προδοσίας».
ÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÕß©ØÒ¦ÔÚÕ
ÃÔÕÔÚÇÝÓÃÇÖØÄÍËßÙÎÄÙÜÔÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÜÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÕ
¬ØÇÓÖÊËÔÁÞÇÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ËÖÏÚËÛËÃÑÇÚ¦ÚÜÔÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑ×Ô¡¡ÑÇÏÚÜÔÉËÆÚÏÑÜÔËÏÊÂÙËÜÔ®ÖÕßÓËÚÇÊÃÊÕßÔËÔ×ÚÕ
ÑÕÏÔÄÚØÇÍÕßÊÕÆÙËËÔÞÕØ×*55

Z\JRZ®¬Õ*55ËÃÔÇÏ¦ÛÒÏÕËÔËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÓÏÇ×ØÇÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÑÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÙßÔËÒÂÌÛÎËÖËÏÊÂÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÇØÖ¦ÐËÏÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÇÖÄÚÕ
ÞÁØÏÚÕßËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÁÝÇÖÕÙÚØÕÌÁÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÕ¬ØÇÓÖÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÕßÝ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÜÝ
ÇÑØÇÃÕßÝÖÕßÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÓÃÙÕÝÚÎÔÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÑÇÏ
ÚÎÔÕØÍÂÛÁÒÕßÔÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔËÙ¦ÝÑÇÏÚÎÞ×ØÇÄÖÜÝÚÎ
ÍÔÜØÃàÕßÓË®
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÂÚÕßÓËÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕÁÞËÏÒ¦ÈËÏÖÒÁÕÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÈËÔÚÁÚÇÝÓËÚÕÔËÑÊÄÚÎ
ÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÔÇÇÖÇÔÚ¦
ÙÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕßÖËØÃÖØÕÊÕÙÃÇÝ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÐËÖËØÔÕÆÔÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕÄØÏÕÙÚÎÔ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÑÇÚ¦ÚÕßËÒËÆÛË-

ØÕßÑÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕß¬ÆÖÕß®ËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÙÕÈÇØÄÚËØÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÖÕßÁÔÇÝÇØÞÎÍÄÝÚÜÔËÔÄÖÒÜÔ
ÊßÔ¦ÓËÜÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏ
ÑÇÚ¦ËÔÄÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ®ÁÍØÇÉËÕ
ØÛÕßØÕÆÒÚÙÓÖËØÍÑËØÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝ>HSS:[YLL[1V\YUHSÌÕØÓÂÍÏÇÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÖËØÃÖØÕÊÕÙÃÇÝÂÚÇÔÁÔÇØËÖÕØÚ¦à
ÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÝØÜÙÏÑ×ÔÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÜÔ

Θα θεραπεύσει τον καρκίνο!
¡ËÚÇÐÆÚÜÔßÖÕÙÞÁÙËÜÔÖÕß
ÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÕ¬ØÇÓÖÂÚÇÔÎÛËØÇÖËÃÇÖÕÒÒ×ÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÄÖÜÝÚÕ
ÁÏÚàÑÇÏÕÑÇØÑÃÔÕÝÓÃÇÊÁÙÓËßÙÎ
ÖÕßÄÖÜÝÂÚÇÔÌßÙÏÑÄÁÊÜÙËßÒÏÑÄ
ÙÚÕßÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÑÜÓÏÑÕÆÝÚÜÔ
ÏÇÚÃÔÇÙÑÕÚÃàËÙÇÏÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÑÇØÑÃÔÕß"ÏÇÚÃÔÇÓÎÔ

ÇØÔÎÛËÃÝÇÖÒ×ÝÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕß
ÑÇØÑÃÔÕßÄÖÜÝÑ¦ÔËÏÝÓËÕÚÏÊÂÖÕÚË
¦ÒÒÕ"®ÂÚÇÔÚÕÑÇßÙÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕÚÕß
¬àÃÓÏ ÃÓËÒÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËËÖÃÙÎÝÇÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÃÊÏÕ
ÙÄÕßÙËÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÇÌÕÆÑÇÛÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÕ¬ØÇÓÖÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙË
ÔÇËÖÏÚÃÛËÚÇÏÙËÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÚÎ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔ
©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÄÚÏÚÇ
ÙÞËÊÄÔËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÓÃÇÓÄÒÏÝÓÁØÇËÃÔÇÏÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÖÕÙÄÜÙÚÄÙÕÚÕÔÃàÕßÔ
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑØÏÚÏÑ¦
ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕß ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÊÆÕÞØÄÔÏÇÔÜØÃÚËØÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÑÄÓÓÇÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕ
ÑÇÏÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚËÝÁÞÕßÔÔÇÊÏÇÒÁÐÕßÔÇÔ¦ÓËÙÇÙËËÃÑÕÙÏÑÇÏÖÒÁÕÔ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝ©¬ØÇÓÖÑÇÚËÈÇÃÔËÏ

Αγκαλιά με δεύτερη,
ακόμη μεγαλύτερη
νίκη, ο Ιμάμογλου

Το ντιμπέιτ

Στις 31 Μαρτίου, ÁÔÇÝÖØ¦ÕÝÑÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÇÌÇÔÂÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝV
ÑØÁÓÓ¦ÓÕÍÒÕßÁÌËØËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÚØÕÖÂÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÑËØÊÃàÕÔÚÇÝ
ÓËÖÕÒÆÓÏÑØÂÊÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÊÎÓÇØÞÏÇÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÇÔÁÒÖÏÙÚÎËÑÒÕÍÂÚÕßÁÑÇÔË
ÁÐÇÒÒÕÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕªËÚàÁÖ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚÁÈÇÒË
ÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕß©ÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÇÖÁÊÜÙÇÔÖØÕÙÜØÏÔ¦!ÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ
ÙËÒ¦ÛÎÑÇÚ¦ÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÚÜÔËÑÒÕÍÏÑ×ÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÎ
ËÑÒÕÍÏÑÂÇØÞÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÑÆØÜÙËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÁÊÏÜÐËÚÕÔÓ¦ÓÕÍÒÕßÇÖÄÚÕÊÎÓÇØÞÏÇÑÄÓÁÍÇØÕ
ÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËËÑÔÁÕßËÑÒÕÍÁÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇÙÂÓËØÇ ßØÏÇÑÂ
¥ÙÚÄÙÕÄÒÇÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÓËÍ¦ÒÕÝÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝ
ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÕ
Ó¦ÓÕÍÒÕß©ßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÆÐÎÙËËÑÛËÚÏÑ¦ÚÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÑÕÒÕÆÛÜÔÚÕßÙÚÕ¬^P[[LYÁÌÚÇÙË
ÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÄÓÄÒÏÝÓËØÏÑÁÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÑÇÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÊËÃÞÔËÏÖÜÝ
ÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÎÊÎÓÇØÞÃÇÚÎÝÓËÍÇÒÆ-

ÚËØÎÝÖÄÒÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ²¦ØÎ
ÙËÓÃÇÁÐßÖÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÚÕßÝ
ÚØËÏÝÓÂÔËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔÇÔÇÓËÚØÂÙËÜÔÕÓ¦ÓÕÍÒÕß
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙÚÕÖÏÕËÒÖÏÊÕÌÄØÕÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÖÕß
ÁÞËÏËÓÌÇÔÃÙËÏÚÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÄ ÄÓÓÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÜÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÕÔÏÑÎÚÂÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÑÇÏÛÆÓÇÚÎÝÇßÚÇØÞÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß
ØÔÚÕÍ¦ÔÕÓ¦ÓÕÍÒÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙËÓÏÇÓËÚØÏÕÖÇÛÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂÝÇÍ¦ÖÎÝ®Ñ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÇÔÕÃÍÓÇÚÇÙËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ(27ÖÕßÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÙÚÇÛÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

Τον έκοψαν στον αέρα
¬ÕÇÌÂÍÎÓ¦ÚÕßÍÏÇÚÏÝËÐÜÌØËÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÖÕßÇÔÇÑ¦ÒßÉËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÜÔÎÓËØ×ÔÚÕßÙÚÕÔÊÂÓÕÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÈØÂÑËÓËÍ¦ÒÎÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝ
ÄÒÎÝ¶ËÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÌÏÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ*55;\YR
ÔÇÊÏÇÑÄÉËÏÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÚÎÔ
×ØÇÖÕßËÑËÃÔÕÝÖÇØÕßÙÃÇàËÑÇØÚÁÒËÝÖÕßÚËÑÓÎØÃÜÔÇÔÚÏÝÙÖÇÚ¦ÒËÝ¥ÙÚÄÙÕÖÏÕÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝÚÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝßÖÂØÐËÎÁÔÚÕÔÇÛËÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÎÕÖÕÃÇÁØÞËÚÇÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÖÕÒÜÓÁÔÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÌ¦ÙÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏ

A.P. / BURHAN OZBILICI

Σήμερα οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÙÚÎÔáÄÈÇ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¬ØÇÓÖ
ÑÇÏ¡Ö¦ÏÔÚËÔÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÇÔÚÇ
ËÏÑÕÔÏÑ¦ÚÕßÝÐÃÌÎÒËÝÑÇÏÕÏÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝËÃÞÇÔÂÊÎÑØÏÛËÃÚÙÏÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÁÞËÏÇÌÏËØ×ÙËÏÒÏÍÄÚËØÕÞØÄÔÕÙÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝ
ÄÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÕÏÖØ×ÚËÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÔÕÏËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÃÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕÏÑÇÏÁÞËÏËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙË
ÖÕÒÏÚËÃËÝÄÖÜÝÎËÔÙÏÒÈ¦ÔÏÇÑÇÏ
ÚÕ©Þ¦ÏÕ©ÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÜÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÜÝÚÕ
ÌÇÈÕØÃÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÁÞËÏÄÓÜÝÇÔ¦ÒÕÍÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÙÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ!ÊËÔÁÞËÏ
ÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÑÇØÊÏÁÝÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝ
ÖÚÁØßÍÇÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÚÏÓ¦ÚÕÔÙÞËÊÄÔ
ÙßÔÕÓÂÒÏÑÄÚÕß¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝ
¬ÕÑÒÃÓÇÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÇÍØÏËÆËÏËÏÊÏÑ¦ÓË
ÚÎÊÂÒÜÙÎÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÄÚÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ËÃÞËÑÇÒÄËÖÃÖËÊÕÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÂÚÇÔÇÔÕÏÞÚ¦ØÇÚÙÏÙÚÁÝÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÓÇÆØÜÔ ÇÒÏÌÕØÔÁàÇÇÔÚÃÖÇÒÄÝ
ÚÕß ÇÓ¦ÒÇ²¦ØÏÝÑÇÏÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ ÄØÏ¡ÖÕÆÑËØÇÖÄÚÕ§ÏÕß
¬àÁØÙËáÚÕÔÑÇÚÎÍÄØÎÙÇÔÄÚÏÊËÔ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÑÇÏÇÖÇÃÚÎÙÇÔÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÇÓÁÙÜÝÙßÍÍÔ×ÓÎÍÏÇÚÕÐÁÖÒßÓÇ
ÚÜÔØÇÚÙÏÙÚ×ÔÙÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÁÈÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏ
ÚÕÑÄÙÓÏÕÑÒÃÓÇÙÚÎËØÕßÙÃÇÚÎÔ
ËÖÕÞÂËÑËÃÔÎ

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου Ð{ÜÒÉ{ÉÜÈÜiÚÓØÑ~¨Ñ³Ê¨{³i³Ñ³{ÖÜiÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ¨{ÑÌ³{ØiÐÉ¨{ÓØ~¨Ë{ÐÉØÉÑÑÜi³{~ÓØÙiÐ³{~ÓØÉ~ÜoÓØ$ÜÑ³Ñ¨o³{~ÒÉËÑ{ÈÓ¨³È

Η αύξηση της
δημοτικότητάς του έχει
προκαλέσει εκνευρισμό
στον Ερντογάν
που απειλεί να μην του
επιτρέψει να αναλάβει
τον δημαρχιακό θώκο.
ÖØÕÙËÒÑÆËÏÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÖÕß
ÁÞÕßÔÑÕßØÇÙÚËÃÇÖÄÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ¦ÙÚØÕßÚÕß
Ó¦ÓÕÍÒÕßÁÖÇÏÐÇÔÑÇÏÕÏÇÊÁÐÏÕÏÞËÏØÏÙÓÕÃÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ
¬Õ(27ËÐÇÖÁÒßÙËÕÓÕÈØÕÔÚÃÇÇÈ¦ÙÏÓÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÖØÕÝÚÕÖØÄÙÜÖÄ
ÚÕßÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕÔÍÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÑÆÑÒÜÓÇÚÕßÏËØÕÑÂØßÑÇ
ÑÏÕßÒÁÔÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË ÕÆØÊÕßÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝ©ÚÇÔÚÕÇÌÂÍÎ-

ÓÇÇßÚÄÊËÔÇÖÁÊÜÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔÖÕÔÚÏÇÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÑÇÏÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÖÜÝËÐßÖÎØËÚËÃÑØßÌ¦ËÒÒÎÔÏÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ©ÏÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÊËÔÖÁØÇÙÇÔÇÖÇØÇÚÂØÎÚËÝ
ÇÖÄÚÕÚÕßØÑÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇËÔ×
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÕÙÁÈÇÒÇÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÚÓÂÓÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÖÕßÑÇÚ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÄÔÚÕÑÇÏ
ÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝ¡ÇÆØÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÎÇßÐÇÔÄÓËÔÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝÚÕß
Ó¦ÓÕÍÒÕßÇÔ¦ÍÑÇÙËÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
ÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÇÑÄÓÇÖÏÕËÔËØÍ¦
ÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
Õ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÙÆÍÑØÏÔËÚÕÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÕÕÖÕÃÕÝÂØÛËÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÓÁÙÜÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝÚÕ
ËÔ×ÖØÄÙÛËÙËÖÜÝÊËÔÛÇÚÕßËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÊÎÓÇØÞÃÇÇÔ
ÊËÔÇÖÕÒÕÍÎÛËÃÍÏÇÚÎÔÇÍÁÔËÏ¦ÚÕß

ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙËÁÔÇßÖÕÚÏÛÁÓËÔÕ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÕ
Ó¦ÓÕÍÒÕßÁÈØÏÙËÁÔÇÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÇØËÓÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÇÖÄÚÎÓÏÇÌÇÔËØ×ÔËÏÚÎÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÚÕß(27ÍÏÇÚÕ
ÙÎÓËØÏÔÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÔÚËÃÔËÏÑÇÏÚÏÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÕ
ÇÔÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÛÇÊËÞÛËÃ
ÓÏÇÖÏÛÇÔÂËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÚÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÇØ¦ÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÚÕßÝÕÓ¦ÓÕÍÒÕßÑÇÏÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÁÞÕßÔÑÇÏÓËØÏÑ¦ÑÕÏÔ¦ÎÒ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÕÏÊÆÕËßÙËÈËÃÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ËÔ×ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝÑÇØÏÁØÇÂÚÇÔÑÇÏÕÏÊÆÕÓÁÒÎÚÕÖÏÑ×Ô
ÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÎÓËØÏÔÂÓÁØÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÙÛÁÙËÏÓÏÇÇÑÄÓÎÕÓÕÏÄÚÎÚÇ!
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÑÇÏÕÏÊÆÕËÑÚÕÐËÆÛÎÑÇÔÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝÇÌÕÆÖØ×ÚÇÑÁØÊÏÙÇÔÚÎÊÎÓÇØÞÃÇÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ

Η διαδικασία ÉÑÒÜiiØ³É~Üoo{Ñ³
ÙÊÐ³iØ³Ñ³{ÖÜiØÐ¨ÉËÑÑÐ×{Ki³ÊÚi~ÉÑÌÙÉ~ÒÙÉØ
Ù{ÉÚÉËØ¨oÑ{ÐÖØV
Ñ¨ÒÜÜiÜÑÌÐØTÒ¨{É
³ÈØ0Ö¨~ÈØÜË³ÉØ
Ð{ÑÒ{Ño{Ñ³iT¨Ñ
ÙiÐ~¨Ñ³{~ÊÙ{ÑÙ{~ÑËÑ
0iÉ¨ÑÐÓiÈ¨{Ñ~ÊV
ÈÊ×{Ø³È~ÈKÉ¨³Ø~ÌÐÐÑ³Ø~Ñ{¨i
¨ÚÈÈ¨oÌØ{ÑÜË
{Ü³{¨ËÐÑ³{ÐÉ³{É³
~¨ÓÐÐÒÐoÜÈ³¨³³iÜÉ³{~Ì³{ÐÓ{³È
×{ÜÂÓiÉiT¨ÑÉÙ
~Ñ{¬T¨Ì{ÑV³ËÐÉ³ÑÙÌÚi~ÉÑÌ~ÒÚÉÐÉoÒÜ~ÑÒÜ{³iØ0È¨~ËÑØ 
Ù{ÑÐÒTiTÑ¨Ñ~³i¨Ë³i~É
ÑÌÙ{Ò×¨ÉØÑ¨Ñ³ÈËÉØV
~ÑÚØ~¨Ò³iÉÐËÑ¨Ñ
Ó¨ÑÑÌ³¨o¨ÑÐÐÑ³{ÐÓT¨ÌVÉÉ{~É³¨Úi~É~È¨ËØoÖ¨
ÑÌ³ÇÊ³iÐÑÑ~Ö¨iØ
³¨ioÖÐÉÉ~ÜoVÐÉÐÌÜ{Ø³³ÉÜÉÈ³ÑËÐ{Ò¨ÑÑ×{É¨É³Ñ{³{Ø¨³ÒÉ{Ø³
Èi×Ëo{Ñ³iÌÜi
tÛÉÐËÇ³³{ÐÓ{³
ÑÑÜÜÒÂÉ{³iÊ×~ÑÉÌØuVÑÓ×É¨É³ÈØ
_À;¦}/x_©iåÜ{
åÍ³Ë³ÑÐÑØVÑÑÜÈ³ÊØ
³ È¨ÑÍ~Ì.ÈÐKÖÜ{
Â³É¨{~.TÓÉV¨ÚÓ³³ÑØ³ÌØi
ÑÌ×Ñi³ÈÝ&ÑÈÐÐÉ³ÒTÉ{ÂÑÒÉ³iÜÉ³{~Ì³{ÐÓ{³ÓTÉ{ÐÉoÒÜi
iÐÑËÑo{Ñ³iÙiÐ~¨Ñ³ËÑ
³i0È¨~ËÑ
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Ψάχνουν... αουτσάιντερ για διάδοχο Γιούνκερ
Ο Βέμπερ οριστικά εκτός μάχης – Ανίσχυροι και οι Τίμερμανς, Βεστάγκερ – Ακούγονται ονόματα-εκπλήξεις, όπως της Λαγκάρντ
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
«Δεν υπάρχει ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÍÏÇÑÇÔÁÔÇÔßÖÕÉÂÌÏÕ®ÊÂÒÜÙËÒÃÍÕÓËÚ¦
ÚÏÝÖÓÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßßÓÈÕßÒÃÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ÕßÙÑÚÇÔÎÊËÆÚËØÎ¦ÑÇØÖÎÆÔÕÊÕÝ ÕØßÌÂÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÈØÁÛÎÑËÖÕÏÕÝÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔ
ÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÙÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
©ÏÎÍÁÚËÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÔÁÕÖØÄËÊØÕÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÇÒÒ¦ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÙËÇßÚÄÔÖÕß
ÊËÔÛÁÒÕßÔÚÙÏÖÒÁÕÔÇßÚÄÖÕß
ÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÙÚÕÚÕÖÃÕËÃÔÇÏÄÚÏÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÇÖÄÚÕßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ ÄÓÓÇ¡¦ÔÌØËÔÚ
ÁÓÖËØÊËÔÁÞËÏÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÎÝ
ÓËÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÄÖÜÝÇÒÒÃÇ
ÙÖÇÔÃÇÒÒ¦ÊÇÚÇÒÃÇÕØÚÕÍÇÒÃÇÕÒÜÔÃÇ©ßÍÍÇØÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÁÒÍÏÕÑÇÏÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÔÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
©ÒÎÎÖØÕÙÕÞÂÚ×ØÇÖÁÌÚËÏÙÚÎ
ÙÆÔÕÊÕÚÕß.ÖÕßÛÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙÚÎÔ©Ù¦ÑÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÙÚÏÝ 
ÕßÔÃÕßÑËÃÛÇÈØËÛÕÆÔÕÏÖÏÕ
ÏÙÞßØÕÃÎÍÁÚËÝÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝ
ÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÛÁÙËÜÔÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝ
ÙßÔÄÊÕßÒÒÜÙÚËÓËÚ¦ÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÚÎÝÁÓÖÚÎÝÕÑ¬ÕßÙÑÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÍÃÔËÏÁÑÚÇÑÚÎÙÆÔÕÊÕÝ
ÙÚÏÝÕßÔÃÕßÄÖÕßËÑËÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙßÓÌÜÔÃÇÜÝÖØÕÝÚÕÔËÖÄÓËÔÕÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÎÓËØÕÓÎÔÃÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÚßÞÇÃÇÑÇÛ×ÝÙÚÏÝÕßÒÃÕß
ÛÇÙßÍÑÒÎÛËÃÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦Î
©ÒÕÓÁÒËÏÇÚÕßÔÁÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÏËÑËÃÛÇËÑÒËÍËÃÑÇÏÕ
ÖØÄËÊØÄÝÚÕßÏ»ÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ

ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÚÙÏ
×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÔËÓÎÛËÃÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÏ
ÎÛÁÙÎÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝÕßÒÂÝ
©ÏËÒÖÃÊËÝÄÚÏÛÇÁÌÚÇÔÇÔÙË
ÙßÓÌÜÔÃÇÕÏ®ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎËÃÞÇÔÊÏÇÒßÛËÃÖØÏÔÇÑÄÓÇÕÏÎÍÁÚËÝÑÇÛÃÙÕßÔÙÚÕÚØÇÖÁàÏÖÄÚÕÖØÜÃÕÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏ
ÑÇÏÕÏÙÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕËÃÞÇÔÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÊËÔ
ÛÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ
ÚÕß¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÑÇÏÞÜØÃÝÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÝÇßÇØÄÝÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÊËÔËÃÞËÚÎÔ
ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
©ÏÎÍÁÚËÝÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÕßÕßÕØÄÌÕßÚÕßÑÚÏØÃÕß1\Z[\Z3PWZP\ZÄÖÜÝÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÇÒÒ¦ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÚÕßÝ
àÎÚÂÛÎÑËÔÇÑÒËÃÙÕßÔÑÇÏÚÇÑÏÔÎÚ¦ÚÕßÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÊÏÇØØËÆÙÕßÔÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚËÖÒÎØÕÌÕØÃ-

Πηγαδάκια, ζυμώσεις,
πιέσεις, παρασκήνιο,
αλλά τελικά λευκός
καπνός στο θέμα
του νέου προέδρου
της Κομισιόν δεν βγήκε.

Εκτός ÑÌ³ÑÙ{ÓÂÙ³ÚÓÐÑ³iØÙ{ÑÙTÊØ³È{Ö~É¨³iÖÙ³iØ(ÓÐ³iØ{ioÓ³ÉØÙÉ~Ñ³ÓÜiÂÑ
ÉÈÐ×ËÑÈÚÑÈT¨ÓÉ³Ñ~¨Ò³iwÐÓÜiÑ{ÒÈ³ÈØ³ÌTÈØo{Ñ³ÈØ¨ÖÈØ

ËÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇÖÄÒßÚÎÝÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÍÏÇÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÏÝ×ØËÝÁØÇÇÖÄÚÕÔ
ÁÓÖËØÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝ
:WP[aLURHUKPKH[LUÚÕßÝßÖÕÉÂÌÏÕßÝÖÕßÁÚØËÐÇÔ®ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÁÞÕßÔ
ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÙÏ
ÖØÁÖËÏÖÒÁÕÔÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÑÚÄÝ
Ó¦ÞÎÝÑÇÏÕÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝ¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎ
¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØ
ÇÏËÔ×ÕÏÎÍÁÚËÝÚÕß ÌÇÃ-

ÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÇÖÄÌÇÙÎ
ÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÕÁÓÖËØÚËÒÏÑ¦
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÇßÚÄÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏÔÇ
ÇÌÂÙÕßÔËÃÔÇÏÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÛ×ÝËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÊÕÛËÃÙËËÑÖØÄÙÜÖÕÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÝÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝ
ÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÓÏÒ¦ÔËÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÁÕ¦ÚÕÓÕÁÑÖÒÎÐÎ®ÄÖÜÝÚÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕß
ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ¶ÍßÔÇÃÑÇÇÒÒÃ-

ÊÇÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦¶ÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÚÎÝËÚÕÔÃÇÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇßÖÕÉÂÌÏÕÚÕß
ÕÖÕÃÕßÚÕÄÔÕÓÇÊËÔÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃÑÇÛÄÒÕß

«Στο ημίχρονο»
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÙßÔÄÊÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝ¡ÇØÑ
ªÕÆÚËËÃÖËÄÚÏÎËÑÒÕÍÂÚÕßÔÁÕß
ÖØÕÁÊØÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÎÓÃÞØÕÔÕ®©ÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ

ÓËÚ¦ÚÕ.ÎËÖÄÓËÔÎÙÆÔÕÊÕÝ
ÛÇÈÍ¦ÒËÏÒËßÑÄÑÇÖÔÄÒÒÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÚØÇÈÂÐËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÒÒ¦ÄÚÏ
ÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÕßÒÃÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÕÔÁÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÚÙÏ
×ÙÚËÔÇÇØÞÃÙËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕ
ÕÒÁÍÏÕÖÕßÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÎÔÃÇ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÊÏÇÊÕÞÂÝÚÕßÏÕÆÔÑËØÙÚÎ
ÙÆÔÕÊÕÚÎÝÁÓÖÚÎÝÕÏÎÍÁÚËÝÊËÔ

ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇ
ßÖÕÞØÁÜÔËÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÖÏ¦ÙÕßÔÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÍÏÇÚÕßÝØÆÖÕßÝ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÓÁÞØÏÚÕÎÔÇ
ÁÞËÏÕßÊÁÚËØÕÏÙÕàÆÍÏÕ¦ÔÛØÇÑÇ
¬ÕÇÊÏÁÐÕÊÕÕÊÂÍÎÙËÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕßÃÙËÍÑØÇÔÚ¶ÕÒÜÔÃÇ©ßÍÍÇØÃÇÑÇÏ¬ÙËÞÃÇ¶ÖÕß
ÓÖÒÄÑÇØÇÔÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÊÁÙÓËßÙÎÇßÚÂÇÖÄÑÕÏÔÂ
ÊÂÒÜÙÎÚÜÔÎÍËÚ×ÔÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÓÃÇßÖÕÙÎÓËÃÜÙÎÖÕßÇÔÁÌËØËÄÚÏÎÇÖÄÌÇÙÎÇßÚÂÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô®
ÚÎØÃàÕßÓËÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÓÇÝ®ÊÂÒÜÙËÕÕÒÜÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡¡ÕØÇÈÃÚÙÑÏÓËÚ¦ÚÎ
ÒÂÐÎÚÎÝÙßÔÄÊÕßÑÇÏÚÄÔÏÙËÄÚÏ
ÍÏÇÔÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÎÕÒÜÔÃÇÙË
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÓÁÚØÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÖØ×ÚÇÁÔÇÖÇÑÁÚÕÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÖÕß
ÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎÞ×ØÇÔÇËÑÓÕÔÚËØÔÏÙÚËÃËÔËØÍËÏÇÑ¦
ÁÞËÏÂÊÎÙßÓÌÜÔÂÙËÏÔÇ
ÓËÏ×ÙËÏÚÕßÝØÆÖÕßÝÑÇÚ¦ ÓÁÞØÏÚÕÇÖÄÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÄÓÜÝÖÕßàÎÚÕÆÙÇÔÎÇÒÒÃÇÎÕßÎÊÃÇÎÙÖÇÔÃÇ
ÑÇÏÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÞØËÏÇàÄÚÇÔÕÓÕÌÜÔÃÇÖÕßÊËÔÁÍÏÔËËÌÏÑÚÂÑÇÛ×ÝÕÏ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÁÝÞ×ØËÝÖÕßÁÈÇÒÇÔÚÕ
ÈÁÚÕÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝ
ÛÇÖÒÂÐËÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏ
ÛÇÁÞËÏËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕßÝ
©ÏÎÍÁÚËÝßÖÁØÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÂÛËÒÇÔÔÇÌÚ¦ÙÕßÔ
ÙËÙßÓÌÜÔÃÇÙËÇßÚÂÚÎÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ×ÙÚËÙÚÎÙÆÔÕÊÕÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇ
ÖÕßÛÇÍÃÔËÏÙËËÖÃÖËÊÕÔÜÓÁÔÜÔ
ÛÔ×ÔÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÎÔÇ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃÓËÓÃÇÑÕÏÔÂÑÇÏÌÏÒÄÊÕÐÎÛÁÙÎ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÓÕÏ¦àËÏËÌÏÑÚÄÑÇÛ×ÝÚÕÛÁÓÇÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÕß
©ÑÚÜÈØÃÕß

ΠΑΜΕ

ΓΗΠΕΔΟ
ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00  22:00

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ

24

l

ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 23 Ιουνίου 2019

Στο Wimbledon η Ραλούκα Σερμπάν!
Η πρωταθλήτρια Masters Tennis Academy συμμετέχει στα προκριματικά του φημισμένου τουρνουά
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Το αρχαιότερο Major
του Grand Slam

Η πρωταθλήτρια Κύπρου στο Τένις Ραλούκα Σερμπάν θα συμμετάσχει στα
προκριματικά του Wimbledon 2019.
Το τουρνουά του Wimbledon (Γουίμπλεντον) αποτελεί το τρίτο κατά σειρά
τουρνουά του Grand Slam (μετά το
Australian Open και το French Open)
και διοργανώνεται κάθε χρόνο στην
Αγγλία. Αποτελεί το αρχαιότερο τουρνουά τένις, καθώς διεξάγεται από το
1877, αλλά και το Major με το περισσότερο γόητρο.
Την πρωταθλήτριά μας συνοδεύει
ο προπονητής της και διευθυντής της
Masters Tennis Academy Γιάννος Χατζηγεωργίου. Η Ραλούκα με τον προπονητή της βρίσκονται στο Λονδίνο
από χθες, Σάββατο 22 Ιουνίου. Από

Το Wimbledon διεξάγεται κάθε κα-









Στους αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης, που έγιναν πρόσφατα στο Μαυροβούνιο, η πρωταθλήτριά
μας κατέκτησε δύο χρυσά
μετάλλια και ένα χάλκινο.
σήμερα Κυριακή, η πρωταθλήτριά μας
θα έχει την ευκαιρία να προπονείται
στα γήπεδα του Wimbledon, η επιφάνεια των οποίων είναι με γρασίδι, κάτι
που τα κάνει πολύ πιο δύσκολα καθώς
η μπάλα φεύγει με περισσότερη ταχύτητα και με μικρή αναπήδηση.
Η Ραλούκα θα έχει σίγουρα πολύ
δύσκολο έργο αφού θα κληρωθεί με
αντίπαλο που βρίσκεται σε καλύτερη
θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, θα έχει την ευκαιρία να αποκομίσει
πολύ σημαντικές εμπειρίες σε ένα από
τα πιο φημισμένα τουρνουά τένις στον
κόσμο. «Ο,τι καταφέρει θα είναι κέρδος…», μας είπε χαρακτηριστικά και
ο προπονητής της Γιάννος Χατζηγεωργίου. Η πρωταθλήτρια της Masters
Tennis Academy θα μάθει την αντίπαλό
της αύριο, Δευτέρα 24 Ιουνίου. Οι αγώνες θ’ αρχίσουν την Τετάρτη 26 Ιουνίου.

Η Ραλούκα θα έχει σίγουρα πολύ δύσκολο έργο αφού θα κληρωθεί με αντίπαλο που

βρίσκεται σε καλύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ωστόσο, θα έχει την ευκαιρία
να αποκομίσει πολύ σημαντικές εμπειρίες σε ένα από τα σπουδαιότερα τουρνουά τένις.
Η Ραλούκα Σερμπάν βρίσκεται σε
καλή κατάσταση, ωστόσο την περασμένη Πέμπτη είχε ένα τραυματισμό
(διάστρεμμα Α’ βαθμού) που την ταλαιπώρησε για λίγες ημέρες. Έκανε
αποθεραπεία και ξεκίνησε από χθες

τις προπονήσεις. Στους αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης, που έγιναν πρόσφατα στο Μαυροβούνιο, η Ραλούκα
κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια και
ένα χάλκινο. Το τρίτο χρυσό το έχασε
από καθαρή ατυχία!

λοκαίρι, από τα τέλη Ιουνίου μέχρι
τις αρχές Ιουλίου, και όπως και τα
υπόλοιπα Majors του Grand Slam,
διαρκεί δύο εβδομάδες. Είναι το μοναδικό τουρνουά του Grand Slam
που διεξάγεται σε γήπεδο με γρασίδι. Οι κατηγορίες αγώνων είναι πέντε (μονό ανδρών, μονό γυναικών,
διπλό ανδρών, διπλό γυναικών και
διπλό μεικτό), όπως και στα υπόλοιπα τουρνουά.
Επιπλέον, στο Wimbledon, τα tiebreaks καλούνται να αναδείξουν τον
νικητή σε περίπτωση ισοπαλίας,
ωστόσο, στο τελευταίο σετ, δηλαδή
το πέμπτο, δεν χρησιμοποιούνται.
Σε εκείνη την περίπτωση, ο νικητής
θα πρέπει να κερδίσει δύο games
για να πάρει τη νίκη. Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει σε όλα τα Majors, εκτός από το US Open.
Οι παίχτες που συμμετέχουν στο
Wimbledon επιλέγονται με βάση τη
βαθμολογία τους στην παγκόσμια
κατάταξη, καθώς και τις συνολικές
ετήσιες επιδόσεις τους σε γήπεδα
με γρασίδι. Έτσι, διαγωνίζονται οι
καλύτεροι αθλητές της χρονιάς, όχι
μόνο για το πρεστίζ της νίκης και την
ευκαιρία να διεκδικήσουν το Grand
Slam, αλλά και για τους πολύτιμους
βαθμούς και δύο πολύ σημαντικά
έπαθλα. Το πρώτο δεν είναι άλλο
από το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης - ένα για κάθε κατηγορία και το δεύτερο το διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό. Στη φετινή διοργάνωση του Wimbledon, για
παράδειγμα, το ποσό αυτό ξεπερνά
το 1,5 εκατομμύριο λίρες για τον νικητή κάθε κατηγορίας (το συνολικό
ποσό που μοιράζονται οι νικητές ξεπερνά τα 22,5 εκατομμύρια και αποτελεί ρεκόρ για το θεσμό).
Η επίσημη σελίδα του τουρνουά είναι: www.wimbledon.com

Η UEFA επαναφέρει την Κύπρο στα… δύσκολα
Οι κληρώσεις στα κύπελλα Ευρώπης δείχνουν πως ο δρόμος για τους ομίλους γέμισε αγκάθια
Όταν κάπου στο 2007 είχε ανακοινωθεί
η απόφαση του Μισέλ Πλατινί να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής των ομάδων
στα κύπελλα Ευρώπης, η αλήθεια είναι
πως δεν είχαμε υπολογίσει καν πόσο
ευεργετική θα ήταν η αλλαγή για το
ποδόσφαιρό μας. Ζήσαμε πολλά και
κάποια από αυτά ούτε στη φαντασία
μας δεν υπήρχαν. Για εννιά χρόνια
(2009-2018), ζήσαμε με αυτά τα δεδομένα και η Κύπρος έφτασε να βγάλει
μέχρι και δεύτερη ομάδα στο Champions
League. Όμως η τριετία που διανύουμε
μας δυσκόλεψε το έργο και η επόμενη,
2021-2024, θα τα κάνει χειρότερα.
Η κλήρωση του ΑΠΟΕΛ με τη Σλόβαν, ομάδα που αντιμετώπισε παλαιότερα σε τρίτο γύρο, για το δεύτερο

αποδεικνύει πως τα πράγματα ζόρισαν
για τους πρωταθλητές μας. Αυτό έχει
την εξήγησή του, αφού η διανομή
των 32 θέσεων στους ομίλους του Champions League άλλαξε.
Μέχρι και τη σεζόν 2017-18, υπήρχαν
πέντε θέσεις στο μονοπάτι των πρωταθλητών και στη διαδικασία συμμετείχαν ομάδες από τη 13η θέση και
κάτω. Δηλαδή στον τελευταίο προκριματικό (play offs) ήταν 10 ομάδες και
στον τρίτο γύρο 20. Καμιά ομάδα δεν
προκρινόταν απευθείας στον τελευταίο
γύρο. Πλέον τα νούμερα αυτά έπεσαν
γιατί οι θέσεις είναι τέσσερις, στα play
offs είναι οκτώ ομάδες και μόλις έξι
θέσεις διαθέσιμες σε αυτά αφού δυο
(πρωταθλήτριες χωρών 11 και 12 στην

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

κατάταξη) παίζουν απευθείας εκεί. Αυτόματα μειώνονται οι ομάδες του Β’ γύρου και από 34 που ήταν έγιναν 20.
Προφανώς στις 34 έβρισκες στο δεύτερο
γύρο και πολύ αδύνατες ομάδες, ενώ
στις 20 δύσκολα θα σου προκύψουν τέ







Η κλήρωση του ΑΠΟΕΛ
με τη Σλόβαν, ομάδα που
αντιμετώπισε παλαιότερα
σε τρίτο γύρο, για τον
δεύτερο αποδεικνύει πως
τα πράγματα ζόρισαν για
τους πρωταθλητές μας.

Κίνδυνος για την ΑΕΛ
Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει αβε-

Ο Σόφο
Όντως ο προγραμματισμός της ΑΕΛ

κόλλησε για εβδομάδες, αφού ο Ανδρέας Σοφοκλέους για ένα ακόμη καλοκαίρι δηλώνει κουρασμένος. Όσοι όμως
βρίσκονται κοντά στην ομάδα έχουν να
λένε ότι ο πρόεδρος θ’ ανακάμψει και
θα κάνει αυτό που κάνει όλα αυτά τα
χρόνια. Να βοηθήσει δηλαδή την ομάδα. Ήδη η κλήρωση με τον Άρη Θεσσαλονίκης κινητοποίησε τις αντιδράσεις
του, σήκωσε το τηλέφωνο και έδωσε
διαταγή να ξεκινήσουν φουλ οι μηχανές
του προγραμματισμού.

* * * * *

Φαβορί και παγίδες
Εξακολουθούν οι κυπριακές ομάδες να

έχουν τον τίτλο του φαβορί, τουλάχιστον οι περισσότερες, στους πρώτους
προκριματικούς γύρους των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα πρέπει,
ωστόσο, να το αποδείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Σαφώς και αντίπαλοι από
Μολδαβία ή Λιθουανία, ομάδες που
πρώτη φορά αγωνίζονται σε ευρωπαϊ-

βαιότητα στα διοικητικά της ΑΕΛ. Η παραμονή Ανδρέα Σοφοκλέους στην προεδρία μπορεί να μην τίθεται σε αμφιβολία, η στασιμότητα, ωστόσο, που προκύπτει στον προγραμματισμό, όσο παραμένει σε εκκρεμότητα το
θέμα οικονομικής στήριξης από επιφανείς
Αελίστες, ο κίνδυνος για αγωνιστικές συνέπειες μεγαλώνει. Μπορεί για την
ώρα οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις να αργούν, οι προπονήσεις, ωστόσο, σε λίγες ημέρες αρχίζουν και είναι σε όλους γνωστή η σημασία
για μια ομάδα, να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με
όσο το δυνατό λιγότερα τα κενά στο ρόστερ της επόμενης περιόδου.
κές διοργανώσεις, δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τις δικές μας ομάδες.
Ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι απλώς η
δυναμικότητα του αντίπαλου. Ζητούμενο είναι ο δικός μας βαθμός ετοιμότητας, Ιούλιο μήνα, η σωστή προετοιμασία
και η σωστή αξιολόγηση των αγωνιστικών δεδομένων. Στοιχεία από τα οποία
προέκυψαν δυσάρεστες εκπλήξεις για
τις κυπριακές ομάδες τα τελευταία χρόνια απλώς και μόνο γιατί δεν εκτιμήθηκαν σωστά αντίπαλοι και... παγίδες.

* * * * *

Τα καμώματα του προπονητή
Είναι προπονητής σε μία από τις πολύ

μεγάλες ομάδες του τόπου μας. Στην
περσινή αγωνιστική περίοδο η συμπεριφορά του σχολιάστηκε πολλές φορές και από τα ΜΜΕ αλλά και από το
φίλαθλο κοινό. Παραδέχτηκε ότι δεν
τον ενδιαφέρει καθόλου το τι γράφουν οι αθλητικοί συντάκτες για τον
ίδιο και την ομάδα του... Είπε επίσης
ότι, ούτε η άποψη των οπαδών της
ομάδας που τον εργοδοτεί τον ενδιαφέρει! Δικαίωμά του, το οποίο σεβόμαστε. Καλά όμως θα κάνει ο κύριος

τοιες. Το αντιστάθμισμα σε αυτή την
αλλαγή είναι οι 12 εγγυημένες θέσεις
που δίνει η UEFA για τις πρωταθλήτριες
χώρες στο Europa League, ενώ με το
προηγούμενο σύστημα ήταν μόλις πέντε.
Αυτό βέβαια, δυσκόλεψε αντίστοιχα
την προσπάθεια των ομάδων μας που
παίζουν απευθείας Europa αφού λιγόστεψαν οι θέσεις, όμως δεν μπορείς να
τα έχεις όλα δικά σου.
Το 2011 η πρόκριση επί της Σλόβαν
έδωσε στον ΑΠΟΕΛ εισιτήριο για ομίλους και χρηματικό μπόνους 2,1εκατ.
ευρώ. Το 2019, πιθανότατα απέναντι
στον ίδιο αντίπαλο, παλεύει απλώς για
να συνεχίσει να ελπίζει. Σημεία των
καιρών...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

αυτός να είναι λίγο πιο διακριτικός.
Προχθές σε δημόσιο χώρο εκφράστηκε ξανά πολύ υποτιμητικά και για τους
δημοσιογράφους, αλλά και για τους
οπαδούς της ομάδας του. Μπορεί να
συμπεριφέρεται όπως θέλει απέναντι
σε εμάς τους δημοσιογράφους… Τον
κόσμο όμως οφείλει να τον σέβεται.
Στο κάτω, κάτω είναι και ο κόσμος σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Ίσως ένα
από τα σημαντικότερα.

* * * * *

Τίγκα στους Αελίστες
Χαμός γίνεται με τα αεροπορικά εισι-

τήρια των Αελιστών που επιθυμούν να
ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να
παρακολουθήσουν το ματς με τον
Άρη. Η απόφαση όμως της διοίκησης
να παραχωρήσει εισιτήρια του αγώνα
μόνο στους κατόχους των εισιτηρίων
διαρκείας, ίσως μειώσει το ενδιαφέρον. Το σίγουρο είναι ότι στη «νύφη
του Θερμαϊκού» θα βρεθεί μεγάλος
αριθμός Αελιστών. Εάν θα παρευρεθούν στο Κλεάνθης Βικελίδης κανείς
δεν το ξέρει. Στη χειρότερη υπάρχει
και η Χαλκιδική για κάμπινγκ και διακοπές.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανύπαρκτο
σκάουτινγκ
Θα το ΄χεις παρατηρήσει. Άμα
ασχολείσαι κιόλας, διαφορετικά
μάλλον θα σου πέρασε στο ντούκου. Η φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, εν μέρει αποδεικνύει και τις λιγοστές διασυνδέσεις που διαθέτουν οι ομάδες
Του
στο μεταγραφικό παζάρι. Με λίγα
ΧΡΙΣΤΟΥ
λόγια την ανεπάρκεια που έχουν
ΖΑΒΟΥ
σ’ αυτό που λέμε σκάουτινγκ.
Βασισμένες κυρίως σε κάποιους μάνατζερ, που κάποιοι μάλιστα ελέγχουν ομάδες,
οι ομάδες διαβαίνουν το μεταγραφικό παζάρι από
τους ίδιους δρόμους και κατευθύνσεις. Γι’ αυτό και
ακούμε τα ίδια και τα ίδια ονόματα παικτών και
τις ίδιες αγορές.
Παλαιότερα ομολογουμένως η πορτογαλική
αγορά και ακολούθως η ισπανική διοχέτευαν το
μεγαλύτερο ποσοστό παικτών στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η οικονομική όμως στενότητα που υπάρχει πια σ’ όλες τις ομάδες μας, τις αναγκάζει να
απομονωθούν ακόμη περισσότερο.
Οι περισσότερες μάλιστα εξ αυτών, έχουν στρέψει
την προσοχή τους στην κυπριακή αγορά, με παίκτες
δηλαδή που έχουν δείξει την αγωνιστική τους αξία
την προηγούμενη ή τις περασμένες σεζόν. Απόλλωνας και Ομόνοια, δείχνουν να έχουν μια τέτοια
τάση, ενώ και οι υπόλοιποι δεν αγνοούν το υλικό
που υπάρχει στο κυπριακό πρωτάθλημα.
Στον ΑΠΟΕΛ παρατηρείται ένας συνδυασμός
των δύο, αφού πέραν των γνωστών παικτών, η παρουσία του Τέτι διευρύνει κάπως τα μεταγραφικά
δίχτυα που θα απλώσει η ομάδα. Στην δε Ανόρθωση,
ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι αυτός που επικέντρωσε
την προσοχή του, στην αγορά της πατρίδας του,
Γεωργία, αλλά και σ’ αυτές που γνωρίζει καλά, όπως
η κυπριακή και η ελληνική. Όσον αφορά δε την
ΑΕΛ, προς το παρόν έχει ολοκληρώσει μια μόνο
μεταγραφή και αυτή από την Κύπρο.
Γενικώς, η εξάρτηση των ομάδων από την πραμάτεια των μάνατζερ είναι εμφανής. Χρόνια τώρα,
ακόμη και οι μεγάλες ομάδες δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα δίχτυο σκάουτινγκ που θα ωφελεί
την ομάδα ούτως ώστε να αποφύγει τις κακοτοπιές
που υπάρχουν στο παζάρι. Και εξ όσων φαίνεται
δύσκολα θα καταφέρουν ν’ ανατρέψουν την κατάσταση στο εγγύς μέλλον. Έτσι και αλλιώς, ο
εξαρτώμενος από την όποια κατάσταση δύσκολα
απαλλάσσεται. Εκτός και αν πραγματικά το θέλει
και δουλέψει ανάλογα…

Παίκτες σημαίες
Υπάρχουν ακόμη παίκτες – σημαίες
ή λάβαρα στο σύγχρονο κυπριακό
ποδόσφαιρο; Με αφορμή την υπόθεση Νούνο Μοράις και ανεξάρτητα
από την όποια κατάληξή του, η περίπτωση του πορτογάλου ποδοσφαιριστή ξανάφερε στην επικαιΤου
ρότητα θέματα προσέγγισης του
ΓΙΩΡΓΟΥ
σύγχρονου ποδοσφαίρου. ΕπανέΛΟΓΙΔΗ
φερε στο προσκήνιο την «κόντρα»
ρομαντικού και τυπικά επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει πολύχρονη προσφορά
ενός ποδοσφαιριστή σε μία ομάδα; Τι πάει να πει
προσφορά, από τη στιγμή που ένας επαγγελματίας
πληρώνεται και στις μεγάλες κυπριακές ομάδες πληρώνεται αδρά για να κάνει τη δουλειά του; Το ποδόσφαιρο, βέβαια, δεν είναι ένα επάγγελμα όπου όλοι
μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά, την ίδια διαδικασία για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.
Δεν είναι εμπορική τράπεζα όπου οι υπάλληλοι στα
ταμεία, λίγο πολύ, με τον ίδιο τρόπο θα εξυπηρετήσουν
το κοινό. Μην ξεχνάμε όμως, πως γι’ αυτό υπάρχουν
στα συμβόλαια κάποιων παικτών, πρόνοιες για μπόνους ή πριμ, για ομαδικές επιτυχίες (τίτλοι, προκρίσεις
κλ.π) ή και προσωπικές επιδόσεις, είτε σε αριθμό
συμμετοχών, είτε σε αριθμό γκολ.
Στο σύγχρονο και επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
η αναγνώριση και ο σεβασμός στην πολύχρονη παρουσία ενός ποδοσφαιριστή, δεν θα πρέπει απαραίτητα να συνδέεται με την ανανέωση του συμβολαίου
του, για όσο μπορεί ή θέλει να παίζει ποδόσφαιρο.
Στην προκειμένη περίπτωση, αναγνώριση μπορεί
να θεωρηθεί και το γεγονός της ανανέωσης ενός
συμβολαίου δύο ή τρεις φορές, σχεδόν πάντα με
καλύτερους οικονομικούς όρους για την πλευρά του
ποδοσφαιριστή. Ούτε απαραίτητη πρέπει να θεωρείται
η εργοδότησή του, μετά το τέλος της καριέρας του,
σε άλλο πόστο, απλά και μόνο επειδή φόρεσε με
επιτυχία και για πολλά χρόνια τη φανέλα της ομάδας,
εκτός βέβαια και αν πληροί τις προϋποθέσεις για
κάτι τέτοιο. Σεβασμός σαφώς και πρέπει να υπάρχει,
πολλές φορές κόντρα και στην «ψυχρή» λογική του
σύγχρονου ποδοσφαίρου. Όσο και αν τη δουλειά
του κάνει ένας ποδοσφαιριστής, η παρουσία του
για χρόνια σε μια ομάδα, αναπόφευκτα τον συνδέει
με την ιστορία της, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε
για παρουσία πρωταγωνιστική.
Σεβασμός εκατέρωθεν όμως και πάνω απ’ όλα
σωστή αξιολόγηση δεδομένων και κυρίως δυνατοτήτων, αγωνιστικών για τον ποδοσφαιριστή και
οικονομικών για τον εργοδότη του, την ομάδα δηλαδή. Και όταν το τέλος κάποτε (αναπόφευκτα) θα
προκύψει, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος χειρισμού
και από τις δύο πλευρές...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,43%

X.A.
-1,01%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

2,67%

1,14%

0,65%

1,53%

0,76%

ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τράμπ
ετοιμάζεται
τώρα για
νομισματικό
πόλεμο
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

8,21%

0,81%

Φλερτ της CNP με την Ελληνική
Διαβουλεύσεις για συνεργασία και μεγιστοποίηση της αξίας από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Διεργασίες προκειμένου να υπάρξει
συμφωνία μεταξύ της CNP Cyprus
Insurance Holdings, της θυγατρικής του γαλλικού ασφαλιστικού
κολοσσού CNP Αssurances, και
της Ελληνικής Τράπεζας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Πληροφορίες της

«Κ» αναφέρουν ότι η επένδυση
των 97,5 εκατομμυρίων ευρώ, που
«ξεκλείδωσε» την CNP Cyprus
από την Τράπεζα Κύπρου, ξεκαθάρισε το τοπίο και πλέον η εταιρεία φαίνεται να έχει σκοπό να
συνάψει συμφωνία με τραπεζικό

ίδρυμα και να γίνει ο στρατηγικός
ασφαλιστικός συνεργάτης του.
Καμία από τις δύο πλευρές δεν
επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τις
μεταξύ τους παρασκηνιακές συζητήσεις, ωστόσο είναι βέβαιο
πως είναι ανοιχτές σε συνεργασίες.

Η CNP έχει στα πλάνα της συνεργασίες με εγχώριες τράπεζες και
ότι η όποια προσέγγιση στην Ελληνική Τράπεζα είναι λογική, λόγω
του μεγέθους που έχει αποκτήσει
μετά την απορρόφηση του Συνεργατισμού. Εξάλλου, η επίσημη

Ακριβό και αφιλόξενο το νέο αεροδρόμιο της Πόλης

θέση της Ελληνικής, όπως αναφέρθηκε στην «Κ», είναι πως «η
τράπεζα εξετάζει όλες τις πιθανότητες, οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τραπεζοασφάλειας. Σελ. 3

Αναζητούν
τρόπους για
προσγείωση
των τιμών
Ζητούν έρευνα από ΕΠΑ
Τα αίτια για την αύξηση των τιμών
των αεροπορικών εισιτηρίων για
Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναζητούν οι αρμόδιοι, ενώ έγινε και
λόγος για υπερκέρδη εταιρειών
και ψηλά τέλη αεροδρομίων. Οι
εμπλεκόμενοι απορρίπτουν τις
επικρίσεις και αποδίδουν το ψηλό
κόστος στην αυξημένη ζήτηση.
Τα κόμματα ζητούν αυτεπάγγελτη έρευνα από την Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού. Προσπάθειες προσέλκυσης νέων
εταιρειών. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΑΤΑΤAΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΩΝ

Τα τέσσερα πιο
αξιόπιστα rankings
Oπλα των πανεπιστημίων για προσέλκυση

φοιτητών είναι οι λίστες ταξινόμησης. Η κατάταξη είναι σημαντική για να καταστεί η χώρα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Κορυφαίες λίστες, οι Times Higher Education,
US Ranking, QS World University Rankings
και Shanghai Ranking Consultancy. Σελ.4

Οι servicers
μείωσαν τα ΜΕΔ
κατά 700 εκατ.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στα ύψη οι τιμές εξοχικών
στα νησιά της Ελλάδας

Με τις αναδιαρθρώσεις

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφουν οι τιμές

πώλησης των εξοχικών κατοικιών στα νησιά.
Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στη Σαντορίνη διαμορφώνεται σήμερα σε 3.465 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 18,2% σε σχέση με
το καλοκαίρι του 2018. Το ακριβότερο νησί
παραμένει και φέτος η Μύκονος. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που κόστισε 11 δισ. δολάρια και εγκαινιάστηκε στις αρχές Απριλίου, υποτίθεται ότι θα ενίσχυε τον
εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, την Turkish Airlines. Ωστόσο, προς το παρόν έχει ευνοήσει την τουρκική αεροπορική εταιρεία χαμηλού
κόστους Pegasus, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Από την αρχή του έτους, η μετοχή της Pegasus στο χρηματιστήριο της
Κωνσταντινούπολης εμφανίζει καλύτερη απόδοση από τη μετοχή της Turkish Airlines κατά σχεδόν 1%. Σελ. 11

Από τις αρχές του 2017 οι εταιρείες διαχείρισης δανείων στην
Κύπρο έχουν μειώσει τα ΜΕΔ
των τραπεζών κατά 700 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επίδραση
στην μείωση των ΜΕΔ που είναι
τώρα στα 10,3 δισ. είχε η πώληση
του Συνεργατισμού. Τέσσερις
πωλήσεις «κόκκινων δανείων»
έγιναν στην Κύπρο. Σελ. 4

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κύπρος

0,63%

-0,20%

Γερμανία

-0,32%

-0,08%

Μια καλή ιδέα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Γαλλία

0,01%

0,10%

Ιταλία

2,14%

-0,16%

Ισπανία

0,39%

-0,15%

Ιρλανδία

0,21%

-0,08%

Ελλάδα

2,53%

-0,14%

Ην. Βασίλειο

0,80%

-0,03%

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

Ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος με τα ονόματα των μεγάλων επιχειρήσεων ή των επιχειρηματικών ομίλων στην Κύπρο.
Στην πραγματικότητα όμως, είναι
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
συναποτελούν κατά το μεγαλύτερο
μέρος την κυπριακή οικονομία.
Καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό
της παραγωγής και απασχολούν
τους περισσότερους εργαζόμενους.
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι μικρές ή πολύ μικρές απασχολώντας στην πρώτη
περίπτωση μέχρι 50 άτομα και στη
δεύτερη κάτω από 10 άτομα.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
επιβιώνουν τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό. Δεν είναι χαμένες
από χέρι σε ένα κόσμο που γίνεται

πιο ανταγωνιστικός. Κι αυτό γιατί
έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Είναι
πιο ευέλικτες και ευπροσάρμοστες,
μπορούν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά να υιοθετήσουν νέες
τεχνολογίες και προσφέρονται για
την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.
Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
υποφέρουν συνήθως από έλλειψη
χρηματοδοτικών πόρων με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να επεκτείνουν την παρουσία τους σε
αγορές και να μην είναι σε θέση
να προσελκύουν με ικανοποιητικές
αμοιβές εξειδικευμένο προσωπικό.
Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο
γίνεται παραδοσιακά είτε από τα
ίδια κεφάλαια του ιδιοκτήτη, μια
και οι πιο πολλές από αυτές τις επι-

χειρήσεις είναι οικογενειακές, είτε
από δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα. Γενικά οι επιχειρήσεις αυτές
είναι υπερχρεωμένες. Στην Κύπρο
βέβαια υπερχρεωμένες είναι και
οι περισσότερες από τις μεσαίες
και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και
τα νοικοκυριά και το κράτος. Το
πρόβλημα όμως με τις μικρομεσαίες
είναι ότι ο δανεισμός τους συχνά
αναμιγνύεται με τα προσωπικά δάνεια των ιδιοκτητών και μάλιστα
αυτός ο δανεισμός έχει ως εγγύηση
προσωπικά περιουσιακά στοιχεία
των ιδιοκτητών.
Υπόψη ότι το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσει την Κύπρο σε μια από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως ως προς το κατά
πόσο ο χρηματοπιστωτικός τομέας

βοηθά αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Πέρα από τους κακούς ισολογισμούς των τραπεζών, άλλα προβλήματα που εξηγούν αυτήν την
κατάταξη είναι το ότι οι τράπεζες
δε δανείζουν ή τουλάχιστον δε
δάνειζαν με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο αλλά ζητούν εξασφαλίσεις σε ακίνητα και ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιχειρηματικά
κεφάλαια άλλης μορφής πέρα από
τον δανεισμό. Αυτό το δεδομένο
κάνει δύσκολη τη χρηματοδότηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
από τις τράπεζες παρά τα γεγονός
ότι διάφοροι ευρωπαϊκοί θεσμοί
έχουν προσφέρει δανειακά κεφάλαια μέσω των κυπριακών τραπεζών για τον σκοπό αυτό.

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

Εκείνο που χρειάζονται οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
είναι χρηματοδοτήσεις άλλης μορφής πέρα από τον κλασικό δανεισμό. Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας πήρε αυτήν την βδομάδα την πρωτοβουλία
να προτείνει τη δημιουργία ενός
ταμείου χρηματοδότησης μέσω
της συμμετοχής του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (equity fund)
από το κράτος αλλά όχι με κρατική
διαχείριση. Το ταμείο αυτό θα μπορέσει να αντλήσει χρήματα από
ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιώτες επενδυτές και θα λαμβάνει κεφαλαιουχική συμμετοχή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν
προοπτικές. Πρόκειται για κάτι που
χρειάζεται η κυπριακή οικονομία.
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Ελληνικές εκλογές
και οικονομία
Έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε
στο φαινόμενο ως εκλογικό κύκλο:
είναι ένας εύσχημος τρόπος για
τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς να εκφράσουν την ανησυχία τους για την πίεση που
ασκούν οι εκλογές στα δημόσια
οικονομικά. Ενόψει εκλογικών
αναμετρήσεων, οι μηχανισμοί συλλογής των φόρων ατονούν, οι δαπάνες πολλαπλασιάζονται, και το
αποτέλεσμα είναι ο προϋπολογισμός να εκτροχιάζεται.
Αντί να ανησυχούμε, όμως, φαίνεται σαν να πέφτουμε όλοι σε
μία προεκλογική νιρβάνα, καθώς
στις εκλογικές αναμετρήσεις η πολιτική αναλαμβάνει τα ηνία από
την οικονομία. Συμβάλλει σε αυτό
και ότι συνήθως οι εκλογές λαμβάνουν χώρα πριν ή μετά το καλοκαίρι, παρατείνοντας την αίσθηση του ευχάριστου διαλείμματος από τη ρουτίνα.
Τι πειράζει, θα πουν κάποιοι,
μία παράταση στην προθεσμία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων; Ή ακόμη και ένα μέτρο
δεκαπλασιασμού των δόσεων ακόμη και για όσους οφειλέτες του
Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα
να εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους;
Πρώτον και αμεσότερο, μπορούν να ρίξουν έξω τον προϋπολογισμό, άρα οι πιστωτές θα είναι
πιο σκληροί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, μέχρι να βεβαιωθούν ότι «πιάνει τα νούμερα».
Δεύτερον και ίσως πιο προβληματικό μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με
τους ξένους αναλυτές: Υπονομεύει
τη φορολογική συνείδηση των πολιτών και τελικά δυσκολεύει τις
κυβερνήσεις στην άσκηση της πολιτικής τους.
Αν στο παρελθόν μία προεκλογική περίοδος φυγής από την πραγματικότητα φάνταζε ανώδυνη, η
κρίση μάς έδειξε ότι μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Τα δημόσια οικονομικά συχνά εκτροχιάζονται
στα εκλογικά έτη, δεν είναι μόνο
ελληνικό φαινόμενο αυτό. Ωστόσο,
στην Ελλάδα η δημοσιονομική χαλάρωση των απερχόμενων κυβερνήσεων για να μην «κακοκαρδίσουν» τους ψηφοφόρους τους έχει
συνδυαστεί με την προσπάθεια
των νέων κυβερνώντων να κάνουν
μία καθαρή αρχή, εκ του αποτελέσματος εις βάρος των προηγούμενων. Ακόμη και αν αναγνωρίσει
κανείς τις αγνότερες των προθέσεων στις απογραφές Αλογοσκούφη και Παπακωνσταντίνου, λειτούργησαν τελικά ως μπούμερανγκ
όχι μόνον για την αξιοπιστία της
μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά
του ίδιου του ελληνικού κράτους.

Αποτέλεσμα είναι να έχει κυριαρχήσει ως βασικό αφήγημα διεθνώς ότι η Ελλάδα μπήκε στην
Ευρωζώνη με πλαστά στοιχεία,
αλλά και ότι διαδοχικές κυβερνήσεις έκλεβαν στα νούμερα. Και
μπορεί εν τω μεταξύ να έχει γίνει
σημαντική πρόοδος στην ανεξαρτησία της ελληνικής στατιστικής
αρχής, ωστόσο οι ατελείωτες δικαστικές περιπέτειες ενός Ελληνα
τεχνοκράτη από το ΔΝΤ που
αγνόησε το εγχώριο κατεστημένο
θα έπρεπε να ταράζουν τον ύπνο
του δικαίου όσων θεωρούν ότι το
πρόβλημα λύθηκε. Αν βέβαια δεν
έχουν ξυπνήσει ήδη από την οπισθοχώρηση της κυβέρνησης στις
μεταρρυθμίσεις, τη μονομερή αλλαγή του στόχου για το πλεόνασμα
και τις προεκλογικές παροχές πέρα
από κάθε δημοσιονομική δυνατότητα.
Οπως και το 2014, οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές έχουν
σταματήσει ενόψει εκλογών. Οι
Ευρωπαίοι «παγώνουν» την καταβολή πολύτιμων κεφαλαίων για
τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, για μία ακόμη φορά
καθυστερεί η ελάφρυνση του χρέους – ούτε που τόλμησε τελικά να
ζητήσει η κυβέρνηση την επιστροφή μέρους του ακριβού χρέους του ΔΝΤ...
Αλλά εδώ τελειώνουν και οι
συγκρίσεις με το 2014. Αυτή τη
φορά, η απειλή ότι η επόμενη κυβέρνηση «θα σκίσει τα μνημόνια»
και θα απειλήσει με έξοδο από την
Ευρωζώνη δεν υπάρχει πια. Με
την Ελλάδα να έχει εξέλθει των
προγραμμάτων στήριξης και με
την προοπτική μιας αλλαγής πολιτικής που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις, οι επενδυτές επιστρέφουν στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ενώ οι αγορές ομολόγων προεξοφλούν ομαλότερες σχέσεις με τους
Ευρωπαίους.
Σε αυτή τη συγκυρία, ευτυχώς
η οικονομία δεν απειλείται με κατάρρευση. Ομως αυτό δεν μπορεί
να μας αρκεί. Οχι μόνο επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η παντελής αποτυχία των κομμάτων να
διασφαλίσουν μια ελάχιστη συνέχεια στην ελληνική πολιτεία, όχι
μόνον τινάζεται στον αέρα ο προϋπολογισμός ενός ακόμη εκλογικού
έτους, αλλά με την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα
λίγο πριν από τις εκλογές υπονομεύεται το έργο και τα περιθώρια
ελιγμών της επόμενης. Η πολιτική
σκοπιμότητα θριαμβεύει για μία
ακόμη φορά, υπονομεύοντας την
οικονομική πρόοδο.

Με κίτρινο χαλί και όχι κόκκινο στρώθηκε το νέο «επικ-ό» όνομα της MTN.

Καλώς να τις δεχτούμε
Τώρα που θα μπουν οι κάμερες, οι αστυνομικοί

της τροχαίας που κρύβονται πίσω από θάμνους
και στροφές για να επιβάλλουν την τάξη δίχως
διακριτικά και με τα περιπολικά οχήματα κρυμμένα με τι θα ασχολούνται; Είπαμε, έχουμε ανάπτυξη, λεφτά υπάρχουν, αλλά μην κάνουμε και σπατάλες. Τουλάχιστον ας σκεφθούν στο σώμα πως
θα αντικατασταθεί αλλιώς αυτό το δύσκολο έργο
που επιτελούν. Εντούτοις, σεβασμό στους αστυνομικούς που κάνουν ορθώς την υπηρεσία τους.

••••
Το καρτέλ των αεροπορικών
Μέχρι και ο Αβέρωφ έκανε λόγο για καρτέλ στις

τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και ζήτησε
τον έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών, αλλά η
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού δεν έδειξε
να συγκινείται. Εξάλλου αυτό το διάστημα στην
ΕΠΑ είναι απασχολημένοι με τον Παγκύπριο Σύλλογο Ιατρών και το ΓεΣΥ.
Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που τρέμουν στην
ιδέα να ανταποκριθεί η ΕΠΑ στο κάλεσμα των
κομμάτων. Λένε ότι αν δημιουργήσουμε προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες, τότε αυτές δεν
το ‘χουν σε τίποτα να πάρουν τα μπογαλάκια τους
και να φύγουν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνεχίζουν, τελικά θα επωφεληθεί η κυπριακή αγορά,
ή μήπως οι επιλογές μας για αεροπορικά εισιτήριο θα στενέψουν επικίνδυνα; Τροφή για σκέψη.

••••
Πολύ νερό τα γκολφ
Τα γήπεδα γκολφ που λειτουργούν είναι τέσσε-

ρα και βρίσκονται όλα στην επαρχία Πάφου
απαντά ο Κώστας Καδής στον Γιώργο Περδίκη σε
σχετική ερώτηση. Οι συνολικές ετήσιες αρδευτι-

κές τους ανάγκες εκτιμούνται στα 1,6 εκατ. κυβικά μέτρα. Για το έτος 2018 έχουν παραχωρηθεί
συνολικά για τα τέσσερα γήπεδα γκολφ από το
Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Πάφου 412 χιλιάδες
κυβικά μέτρα νερού και αντλήθηκαν από τους
ιδιοκτήτες των αναπτύξεων αυτών 511 χιλιάδες
κυβικά μέτρα νερού από τον υδροφορέα Έζου-

H ΛEΞH
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πρωτογενές
δημοσιονομικό
αποτέλεσμα
Δημοσιονομικό πλεόνα-

σμα υπάρχει στην περίπτωση όπου τα δημόσια
έσοδα είναι μεγαλύτερα
από τις δημόσιες δαπάνες,
ενώ δημοσιονομικό έλλειμμα στην περίπτωση
όπου οι δημόσιες δαπάνες υπερτερούν
των δημοσίων εσόδων. Αν στον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος
(πλεονάσματος ή ελλείμματος), εξαιρεθούν οι δαπάνες για τόκους που αφορούν
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (σύνολο των οφειλών του δημόσιου τομέα,
το οποίο εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες), τότε προκύπτουν οι όροι πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα και πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

σας, με βάση τη σχετική άδεια υδροληψίας. Σε
ό,τι αφορά στην ερώτηση για τις ποσότητες νερού που παρέχονται για τη γεωργία στην επαρχία
Πάφου και παγκύπρια σημειώνεται ότι η ποσότητα νερού που παραχωρήθηκε στον τομέα της γεωργίας κατά το 2018 απαντά πως είναι: 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (εκ. κ.μ.) και 5,6 εκ. κ.μ.
νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ)
Πάφου και Χρυσοχούς αντίστοιχα και 44,7 εκ.
κ.μ. (περιλαμβανομένου του ανακυκλωμένου νερού) από όλα τα ΚΥΕ παγκύπρια.

••••
Ακριβό μου... γάλα
Οι καταναλωτές στην Κύπρο και την Ελλάδα κα-

ταβάλλουν τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη
για “γάλα, τυρί και αυγά”, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον είναι
ωραίο το γάλα της Κύπρου, ας το παραδεχτούμε.
Μεγαλώνει πολλά και καλά μυαλά.

••••
Με ρέγουλα
Το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητας χρειάζεται

κεφάλαια 10 – 20 εκατ. για να ξεκινήσει τη λειτουργία του ειδικού ταμείου χρηματοδότησης
ιδίων κεφαλαίων (equity fund) που θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βασική διαφορά από την παραδοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση είναι ότι το επενδυτικό αυτό ταμείο αυτό
θα παραχωρεί μετρητά σε μια επιχείρηση συμμετέχοντας στο κεφάλαιό της (equity funding)
και θα μπορεί να έχει αποδόσεις. Πρωτοποριακό,
καλό, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει μεγάλος
έλεγχος. Με έλεγχο και με ρέγουλα η χρηματοδότηση σε όσους πραγματικά αξίζουν και έχουν
βλέψεις.

Επιταχύνεται η τήξη των πάγων στην Αρκτική







Του HENRY FOUNTAIN
THE NEW YORK TIMES

Τήξη-ρεκόρ των πάγων κατεγράφη
φέτος στην Αρκτική, με τους πάγους
στη Γροιλανδία να έχουν λιώσει
ταχύτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Στατική ζώνη βαρομετρικού υψηλού πάνω από τη νήσο οδήγησε
τις θερμοκρασίες 4,4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για
την εποχή επίπεδα. Το φαινόμενο
αυτό, σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια, επέφερε μια πρωτοφανή
τήξη πάγων.
Η τήξη αυτή είχε φθάσει την περασμένη εβδομάδα στο 45% της
συνολικής επιφάνειας της Γροιλανδίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο
Μάρκο Τεντέσκο του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Η πρόωρη τήξη
ακολουθεί την τάση στην Αρκτική,
με την περιοχή να καταγράφει διπλάσια αύξηση της θερμοκρασίας
σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσον
όρο. Οι συνθήκες στην Αρκτική
δεν είναι όμως στατικές, οπότε το
Σάββατο ψυχρές μάζες αέρα επιβράδυναν την τήξη των πάγων.
Το 2012, η επάνοδος βαρομετρικού υψηλού τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο είχε οδηγήσει σε
τήξη ρεκόρ, με τη Γροιλανδία να
χάνει 200 δισ. τόνους πάγου μέσα
σε μία χρονιά. Δεν είναι, ωστόσο,
δυνατό να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του τι θα συμβεί φέτος. Η
πρόωρη και πολύ σημαντική τήξη
που καταγράφηκε την άνοιξη «πρέπει να μας προετοιμάσει για ακόμη
μεγαλύτερη απώλεια πάγου, καθώς

Οι μεγάλες θερμοκρασίες στη Σιβηρία
φέρονται να ενισχύουν
το φαινόμενο.
θαλασσών αναμένεται να σημειώσει
άνοδο της τάξεως των 7 μέτρων.

Θα σπάσει το ρεκόρ;

Οι συνθήκες στην Αρκτική δεν είναι στατικές, οπότε το Σάββατο ψυχρές
μάζες αέρα επιβράδυναν την τήξη των πάγων.
μπαίνουμε στο καλοκαίρι», λέει ο
Τεντ Σκάμπος, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.
Τη φετινή πρόωρη τήξη ευνόησαν τα χαμηλά επίπεδα χιονόπτωσης τους πρώτους μήνες του 2019,
ιδιαίτερα στη βόρεια Γροιλανδία.
Το χαμηλότερο στρώμα χιονιού
λιώνει ταχύτερα, αποκαλύπτοντας
παλαιότερο χιόνι και πάγο, τα οποία
είναι πιο σκούρα από ό,τι το φρέσκο

χιόνι, απορροφώντας περισσότερη
ηλιακή ακτινοβολία και επιταχύνοντας την τήξη. Το στρώμα πάγου
της Γροιλανδίας έχει πάχος 1,6 χλμ.
και παρά το γεγονός ότι επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως το στρώμα αυτό λιώνει ταχύτερα από όσο
είχε εκτιμηθεί αρχικώς, δεν υπάρχει
κίνδυνος εξαφάνισής του στο άμεσο
μέλλον. Εάν οι πάγοι της Αρκτικής
λιώσουν εντελώς, η στάθμη των

Η πρόωρη τήξη πάγων την άνοιξη δεν συμβάλλει συνήθως στην
άμεση άνοδο της στάθμης των θαλάσσιων υδάτων, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος υδάτων παραμένει
κοντά στην επιφάνεια της παγοκρηπίδας. Καθώς η θερμή περίοδος
συνεχίζεται, όμως, η σύσταση της
παγοκρηπίδας αλλάζει και το γλυκό
νερό –προϊόν τήξης– ρέει προς τη
θάλασσα.
Ο δρ Σκάμπος αναφέρει ότι η ραγδαία απώλεια των πάγων της Αρκτικής συνδέεται με τις θερμοκρασίες στη Σιβηρία. «Η φετινή προοπτική είναι δυσοίωνη για τους πάγους της Αρκτικής. Η Σιβηρία είναι
ασυνήθιστα θερμή αυτή τη στιγμή»,
λέει ο ερευνητής. Κανείς, όμως, δεν
μπορεί να πει με σιγουριά αν το
2019 θα «σπάσει» το ρεκόρ τήξης
του 2012. Μέχρι στιγμής εντός του
2019 έχουν χαθεί 3,36 εκατ. τετραγωνικά χλμ. πάγου στην Αρκτική,
εμβαδόν ίσο με τις απώλειες του
2012. «Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος
θα είναι πολύ ενδιαφέροντες», σημειώνει ο Σκάμπος.
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Η CNP«καλοβλέπει» την Ελληνική
Η Τράπεζα εξετάζει όλες τις πιθανότητες που θα μεγιστοποιήσουν την αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες της
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρασκηνιακές προσπάθειες ώστε να βρεθεί
η χρυσή τομή για συνεργασία μεταξύ
της CNP Cyprus Insurance Holdings,
της θυγατρικής του γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP Αssurances,
και της Ελληνικής Τράπεζας. Όπως
είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ», η
επένδυση των 97,5 εκατομμυρίων
ευρώ, που «ξεκλείδωσε» την CNP
Cyprus από την Τράπεζα Κύπρου,
ξεκαθάρισε το τοπίο και πλέον η
εταιρεία φαίνεται να έχει σκοπό να
συνάψει συμφωνία με τραπεζικό
ίδρυμα και να γίνει ο στρατηγικός
ασφαλιστικός συνεργάτης του. Αν
και καμία από τις δύο πλευρές δεν
επιβεβαιώνει τις μεταξύ τους παρασκηνιακές συζητήσεις, είναι βέβαιο
πως αμφότερες είναι ανοιχτές σε
συνεργασίες που θα βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Από πλευράς της Γαλλικής CNP είναι γνωστό
πλέον πως μετά την επένδυση που
προχώρησε στην κυπριακή θυγατρική αναζητεί την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Κύπρο. Η ανάπτυξη
αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
Μέσω του δικτύου των αντιπροσώπων της εταιρείας, είτε με στρατηγική
συνεργασία με κάποιο τραπεζικό
ίδρυμα της Κύπρου. Ειδικοί του ασφαλιστικού κλάδου πάντως σχολιάζουν
πως εκείνο που μπορεί να ειπωθεί
με σιγουριά είναι πως η CNP έχει
στα πλάνα της συνεργασίες με εγχώριες τράπεζες και ότι η όποια προσέγγιση στην Ελληνική Τράπεζα
είναι λογική, λόγω του μεγέθους που
έχει αποκτήσει μετά την απορρόφηση του Συνεργατισμού. Το παρελθόν εξάλλου έχει δείξει πως παραδοσιακά επιδιώκει μία τέτοια στρατηγική. To 2016 είχε προσεγγίσει
την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
ώστε να γίνει ο στρατηγικός της συ-

Η CNP Cyprus Insurance Holdings είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
Η Ελληνική κατέχει το 72,5% της Alico και το υπόλοιπο 27,5% κατέχει η

American Life Insurance Group (ALICO AIGLife, σήμερα Metlife, Inc.), μέσω
της θυγατρικής της εταιρείας MetLife Services Cyprus
νεργάτης. Οι επιπλοκές με την Τράπεζα Κύπρου και το ποσοστό που
κατείχε έφερε ένα τέλμα στις όποιες
προσπάθειες συνεργασίας Συνεργατισμού και CNP. Μετά από αξιολόγηση των προσφορών σε ανοιχτό
διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η
Τράπεζα, η Universal Life είχε επιλεγεί
ως ο στρατηγικός συνεργάτης του
Συνεργατισμού στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων. Ωστόσο, όλα πλέον
είναι παρελθόν.

Γόνιμο έδαφος
Το έδαφος για συνεργασία μεταξύ
των δύο πλευρών είναι γόνιμο. Η
Ελληνική Τράπεζα έχει συνεργασία
με δύο ασφαλιστικές εταιρείες, την
Παγκυπριακή Ασφαλιστική που
ασχολείται με τον γενικό κλάδο και
την Hellenic Alico Life Insurance
που ασχολείται με τις ασφάλειες
ζωής. Αν και το συνολικό καθαρό
εισόδημα των ασφαλιστικών εργασιών για την εννιαμηνία που
έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018
ήταν 9,5 εκατ. (αντιπροσωπεύοντας

το 5,2% του συνολικού καθαρού εισοδήματος του Ομίλου) και 12,9
εκατ. για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2017 (5,5% του συνολικού καθαρού εισοδήματος του Ομίλου), το συμβόλαιο συνεργασίας με
την Hellenic Alico Life είναι μέχρι
το τέλος του 2019. Συγκεκριμένα, η
συμφωνία εγκαθίδρυσης με την Hellenic Alico δεν έχει ημερομηνία λήξης
και οι δύο συμφωνίες μεταξύ Alico
και Ελληνικής συνεχίζουν να υφίστανται εφόσον η συμφωνία εγκαθίδρυσης παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, η τελευταία ανανέωση που έγινε
αφορούσε περίοδο τεσσάρων ετών
(1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου
2019). Η επόμενη ημερομηνία ανανέωσης είναι την 1η Ιανουαρίου
2020, ενώ τα ποσά των αμοιβών κάτω
από τις δύο υποστηρικτικές συμφωνίες μεταξύ Alico και Ελληνικής ανανεώνονται κάθε δύο έτη.

Όλες οι πιθανότητες
Η επίσημη θέση της Ελληνικής
Τράπεζας που εξέφρασε στην «Κ»,

ασφαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο, και προσφέρει όλο το φάσμα
ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου. Το μερίδιο αγοράς της είναι στο 21%
στις ασφάλειες ζωής και στο 13% στις ασφάλειες γενικού κλάδου.
είναι η εξής: «Η Ελληνική τράπεζα
εξετάζει όλες τις πιθανότητες, οι
οποίες θα μεγιστοποιήσουν την
αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τις υπηρεσίες τραπεζοασφάλειας
(bank insurance)».
Η παραπάνω θέση περιγράφεται
και στο «προσπέκτους» της Τράπεζας
που είχε ετοιμάσει για να ενημερώσει
το επενδυτικό κοινό ενόψει της αύξησης του κεφαλαίου της κατά 150
εκατ. ευρώ για να απορροφήσει τα
στοιχεία του «καλού» Συνεργατισμού.
Εκεί, αναφέρει πως η Τράπεζα θα
συνεχίσει να αναζητά πιθανές επιλογές για το καθεστώς των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών
προκειμένου να υλοποιήσει και να
ενισχύσει τα έσοδα που προέρχονται
από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι οποίες παραμένουν βασικός
τομέας για την Τράπεζα. Στο πλαίσιο
αυτό, η Τράπεζα θα επανεξέταζε
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019:
(α) τη θέση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών της στην αγορά
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων,

(β) τις συμβάσεις τραπεζοασφαλίσεων (bank insurance) μέσω των
οποίων η Τράπεζα διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα από τις θυγατρικές
ασφαλιστικές της εταιρείες προς
τους πελάτες της, και (γ) τη στρατηγική την οποία η Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει για να μεγιστοποιήσει την αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τραπεζοασφάλειας.
Όπως κατέγραφε στο «προσπέκτους», η Τράπεζα θα διόριζε διεθνείς
συμβούλους ώστε να προχωρήσει
σε συζητήσεις μετά από υπογραφή
συμφωνιών εμπιστευτικότητας με
τρίτα πρόσωπα που μπορεί να ενδιαφέρονται για πιθανή συνεργασία
με την Τράπεζα. Τέτοια τρίτα πρόσωπα θα συμπεριλάμβαναν ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

Τρεις οι επιλογές
Η Ελληνική κατέχει το 72,5%
της Alico και το υπόλοιπο 27,5%
κατέχει η American Life Insurance

Group (ALICO AIG Life, σήμερα
Metlife, Inc.), μέσω της θυγατρικής
της εταιρείας MetLife Services Cyprus. Το γεγονός ότι δεν έχει την
πλήρη κυριότητα της Alico ίσως περιπλέκει τα δεδομένα, όμως η Ελληνική έχει σχεδόν το 99,96% της
Παγκυπριακής. Είτε επιλέξει την
CNP για στρατηγικό συνεργάτη η
Ελληνική Τράπεζα, είτε όχι, οι επιλογές είναι τρεις για το μέλλον των
ασφαλιστικών προϊόντων της τράπεζας όπως το περιγράφει η ίδια.
Πρώτον, είτε θα πωλήσει τις
δύο ασφαλιστικές σε μια τρίτη
ασφαλιστική εταιρεία ή θα γίνει
συγχώνευση των δύο εταιρειών
της Τράπεζας με μια τρίτη ασφαλιστική εταιρεία. Όπως και να έχει,
σε κάθε περίπτωση τραπεζοασφαλιστικής σύμπραξης με μια
τρίτη ασφαλιστική εταιρεία θα
είναι μαζί Alico και Παγκυπριακή.
Δεύτερον, η Ελληνική ίσως προχωρήσει σε επένδυση στις θυγατρικές της και αναβαθμίσει την
προσφορά και τη θέση των προϊόντων τους στην αγορά. Τρίτον,
να μην γίνει καμία αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου.Καμία αλλαγή
της υφιστάμενης στρατηγικής και
του επιχειρηματικού μοντέλου
ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Η Ελληνική Τράπεζα είναι στη
διαδικασία σύνθεσης του νέου της
Διοικητικού Συμβουλίου, άρα οι
όποιες συζητήσεις, με ή χωρίς τη
CNP, θα «εντατικοποιηθούν» στο
επόμενο διάστημα.
Η CNP Cyprus Insurance Holdings είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
ασφαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο, και προσφέρει όλο το φάσμα
ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου. Το μερίδιο αγοράς της είναι
στο 21% στις ασφάλειες ζωής και
στο 13% στις ασφάλειες γενικού
κλάδου.
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Αναδιαρθρώσεις
700 εκατ. έκαναν
οι servicers
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι εταιρείες διαχείρισης δανείων
στην Κύπρο έχουν μειώσει τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια των τραπεζών κατά 700 εκατομμύρια ευρώ
από τις αρχές του 2017. «Ποδαρικό»
στην εξυπηρέτηση προβληματικών
δανείων στην Κύπρο από ειδική
εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων έκανε τον Ιανουάριο του 2017 η APS με την Ελληνική Τράπεζα, ως απότοκο της
επιθετικής στρατηγικής που επέβαλε
ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
να ακολουθήσουν οι τράπεζες. Άλλες
συνεργασίες λειτούργησαν πιο αποτελεσματικά και άλλες λιγότερο αποδοτικά, προσμετρώντας πάντοτε
και το χρόνο τον οποίο είχαν ενώπιόν τους για να λειτουργήσουν.
Όπως δήλωσε την Παρασκευή ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, στο πλαίσιο σχολιασμού
της δράσης της ΚΕΔΙΠΕΣ και της
εταιρείας που έχει αναλάβει τα Μη
Εξυπηρετούμενά της, την Altamira,
γύρω στα 195 εκατ. ευρώ είναι τα
έσοδα που έχει φέρει η εταιρεία από
την διαχείριση των δανείων και των
ακινήτων του πρώην Συνεργατισμούαπό την 1η Σεπτεμβρίου του
2018. Ακόμα, τα τελευταία δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία

της Ελληνικής Τράπεζας δείχνουν
πως οι συνολικές αναδιαρθρώσεις
που έχει προχωρήσει η APS από τον
Ιούλιο του 2017 που «έπιασε δουλειά»
έφτασαν τα 280 εκατ. ευρώ. Όσον
αφορά στην Τράπεζα Κύπρου, αφήνοντας στην άκρη την εσωτερική
ομάδα της KPMG Λονδίνου που διαχειρίζονταν μικρομεσαία και καταναλωτικά δάνεια και είχε πετύχει
μείωση 1,1 δισ. μέχρι τον Ιούνιο του
2017, τα δάνεια της Τράπεζας εξυπηρετούνταν από δύο εταιρείες, την
Resolute και την αυστραλιανή Pepper. Η Pepper, συγκεκριμένα, είχε
έρθει για να διαχειριστεί συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο 800 εκατ. ευρώ
δανείων μικρομεσαίων πελατών και
δανείων καταναλωτικής φύσεως.
Από το 2017 οι δύο εταιρείες έχουν
αναδιαρθρώσει –εκτός της μεθόδου
debt for asset περί τα 200 εκατ. ευρώ
δανείων. Συνολικά, οι παραπάνω
«servicers» έχουν βγάλει από τα
«κόκκινα» 700 εκατ. δανείων. Στην
εξίσωση θα ήταν και η B2 Kapital
που αγόρασε 144 εκατ. ευρώ δάνεια
από την APS, ωστόσο αν και η συμφωνία της έγινε αρχές του 2018,
έχει αρχίσει προσφάτως τις εργασίες
εξυπηρέτησης των δανείων της.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, το ποσοστό

των ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων ανήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου
στο 31,1%, σε σχέση με 30,3% τον
Ιανουάριο του 2019. Μιλώντας με
απόλυτους αριθμούς, τα συνολικά
ΜΕΔ τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθαν
στα 10,29 δισ. ευρώ σε σχέση με
10,31 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του
2019. Τα ΜΕΔ μετά το 2013 έφτασαν
στο ανώτατο σημείο τους, στα 28
δισ. ευρώ. Στα τέλη του 2014 μειώθηκαν ολίγον τι στα 27,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη του 2015
μειώθηκαν στα 26,6 δισ. ευρώ, στα
τέλη του 2016 έφτασαν τα 23,8 δισ.
ευρώ, ενώ στα τέλη του 2017 έφτασαν στα 20,5 δισ. ευρώ. Από τα 28
δισ. ευρώ μέχρι τα 20,5 δισ. ευρώ
μειώθηκαν κυρίως τα ΜΕΔ μέσω
της μεθόδου ανταλλαγής χρέους
προς ακίνητη περιουσία (debt to
asset).
Ενώ υπήρχε «μομέντουμ» μείωσης των ΜΕΔ από τα τέλη του 2014
μέχρι και τα τέλη του 2017, σταμάτησε απότομα η σταδιακή μείωση
των ΜΕΔ. Ο λόγος ήταν κυρίως ότι
ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις από δανειολήπτες που είχαν μεγάλο δανεισμό
(developers). Παράλληλα, μέχρι και
τον Ιούλιο του 2018, οι τράπεζες δεν
είχαν αποτελεσματικά εργαλεία για
μείωση των ΜΕΔ τους, άρα ήταν

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΉΣΤΟΥ

Μεγάλη επίδραση στην μείωση των ΜΕΔ που είναι
τώρα στα 10,3 δισ. είχε η πώληση του Συνεργατισμού

Ενώ υπήρχε «μομέντουμ» μείωσης των ΜΕΔ από τα τέλη του 2014 μέχρι και τα τέλη του 2017, σταμάτησε απότομα.

Ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις από δανειολήπτες που είχαν μεγάλο δανεισμό και παρέμειναν δάνεια νοικοκυριών και δάνεια μικρομεσαίων που είναι ομολογουμένως δύσκολες περιπτώσεις.
και ανίκανες για να προχωρήσουν
σε δραστικές λύσεις όπως εκποιήσεις
και πωλήσεις δανείων πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός συστήματος
Προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω και πιο δραστικά το βουνό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
οι τράπεζες, κατά το 2018 προχώρησαν σε δραστικές λειτουργίες,
ενώ μεγάλη διαφορά έκανε η πώληση
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Συνοψίζοντας, σε τέσσερις
πράξεις, βγήκαν εκτός τραπεζικού
συστήματος της Κύπρου 10 δισ. ευρώ, παραμένοντας ωστόσο στην οικονομία. Όπως καταγράφει και η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην
ετήσια έκθεσή της, το έτος χαρακτηρίστηκε από την πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας προς την Ελ-

ληνική Τράπεζα και τη μετατροπή
της πρώτης σε εταιρεία εξαγοράς
πιστώσεων, αφού έχει να διαχειριστεί
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (που δεν
μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα) ύψους 6,8 δισ. ευρώ. Εκτός
συστήματος πέρασαν και προβληματικά δάνεια της Τράπεζας Κύπρου
ύψους 2,7 δισ. ευρώ τα οποία αγόρασε η Apollo Global Management,
γνωστό και ως Project Helix. Ακόμα,
η Alpha Bank Κύπρου μετέφερε σε
όχημα ειδικού σκοπού Μη Εξυπηρετούμενα ύψους 400 εκατ. το καλοκαίρι του 2018. Τέλος, τα 144 εκατ.
δανείων που πούλησε η Ελληνική
στην B2 Kapital θεωρούνται επίσης
εκτός συστήματος.

Πωλήσεις δανείων
Όσον αφορά στις πωλήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν
γίνει συνολικά τέσσερις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σε τρεις έχει

προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου και
σε μία έχει προχωρήσει η Ελληνική
Τράπεζα. Συγκεκριμένα, βάσει των
οικονομικών αποτελεσμάτων της
Τράπεζας Κύπρου, έχει πωλήσει
ΜΕΔ 22 εκατ. ευρώ στην CDB Bank
το 2017, έχει πωλήσει 33,7 εκατ.
ευρώ στην APS (project velocity) εντός του 2019 και 2,7 δισ. στην Apollo
Global Management. Για την πώληση
της Ελληνικής Τράπεζας έγινε αναφορά πιο πάνω. Από τα παραπάνω,
προκύπτει πως στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχουν γίνει συνολικά
πράξεις πωλήσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το πλάνο είναι οι τράπεζες να
προχωρήσουν εντός του έτους αλλά
και στο επόμενο σε ακόμα περισσότερες πωλήσεις δανείων ώστε να
«πιάσουν» το στόχο μείωσης των
ΜΕΔ τους σε μονοψήφια πλέον ποσοστά.

Κερδίζουν τις εντυπώσεις μέσω rankings τα πανεπιστήμια
Εργαλεία στα χέρια του ακαδημαϊκού κόσμου και των φοιτητών οι διεθνείς λίστες ταξινόμησης και αξιολόγησης
Η πρόσφατη διάκριση και αναγνώριση
του πανεπιστημίου Κύπρου στο U.S.
News Best Global University Rankings
ήταν η αφορμή για να αναζητήσουμε
τις λίστες ταξινόμησης πανεπιστημίων, να ξεχωρίσουμε τις πιο αξιόπιστες και να δούμε τα κριτήρια με
τα οποία αξιολογούνται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Γεγονός είναι
ότι υπάρχει πληθώρα κριτηρίων και
επιλογών στις λίστες αξιολόγησης,
και συνεπώς αδυναμία σύγκρισης
δεδομένων. Είναι επίσης παραδεκτό
ότι οι λίστες κατάταξης αποτελούν
εργαλεία στα χέρια των πανεπιστημίων για την προώθης;h τους στον
φοιτητικό κόσμο. Η κατάταξη αποκτά
ιδιαίτερη σημασία για τα κυπριακά
πανεπιστήμια από την στιγμή που
χρόνο με τον χρόνο γίνονται περισσότερο εξωστρεφή και προσπαθούν
να προσελκύσουν φοιτητές του εξωτερικού, με γνώμονα την διεθνοποίηση και στόχο να ενισχύσουν το προφίλ της Κύπρου ως ερευνητικός και
εκπαιδευτικός κόμβος. Μιλώντας με
φορείς από τα κυπριακά πανεπιστήμια, καταλήξαμε σε τέσσερις λίστες
ταξινόμησης πανεπιστημίων οι οποίες
θεωρούνται ως οι κορυφαίες. Οι Times
Higher Education, οι US Ranking, οι
QS World University Rankings και
οι Shanghai Ranking Consultancy.

Times Higher Education
Στην Ευρώπη οι Times Higher
Education θεωρούνται η πλέον δια-

δεδομένη λίστα ταξινόμησης. Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων βασίζεται
σε 13 πυλώνες οι οποίοι ομαδοποιούνται στους τομείς της διδασκαλίας,
της έρευνας, της επίδρασης στην
Έρευνα, στα έσοδα από Έρευνα και
Καινοτομία και την Διεθνή εικόνα.
Τα στοιχεία συλλέγονται από μετρήσιμα δεδομένα και από δεδομένα
που προκύπτουν από την ανάλυση
ερευνών. Η λίστα των Times, περιλαμβάνει τα 400 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Η αξιολόγηση
των πανεπιστημίων γίνεται δύο φορές
τον χρόνο, συνήθως Απρίλιο και Σεπτέμβριο. Στην επόμενη αξιολόγηση
των Time Higher Education αναμένεται ότι θα συμμετέχουν όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια.

Οι Times Higher Education, οι US Ranking, οι QS World University Rankings

και οι Shanghai Ranking Consultancy, θεωρούνται εκ των κορυφαίων λιστών
αξιολόγησης των πανεπιστημίων.

Shanghai Ranking Consultancy
Η λίστα της Σαγκάης, είναι το
πρώτο μοντέλο που χρησιμοποίησε
πολλαπλούς δείκτες για την αξιολόγηση πανεπιστημίων. Το μοντέλο
αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο
Shanghai Jiaotong και χρησιμοποιεί
έξι δείκτες για την αξιολόγηση των
πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, τον
αριθμό των αποφοίτων και του διδακτικού προσωπικού που έχουν
κερδίσει βραβείο Νόμπελ ή Field Medal, τον αριθμό των ερευνητών που
έχουν επιλεγεί από το Thomson Scientific, τον αριθμό των άρθρων που
έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοδικά
για την φύση και την επιστήμη και

την ατομική επίδοση σε σχέση με
το μέγεθος του πανεπιστημίου. Η λίστα της Σγκάης αξιολογεί κάθε χρόνο
πέραν των 1000 πανεπιστημίων, για
να καταλήξει στα 500 κορυφαία πανεπιστήμια.

US Ranking
Το US Ranking αξιολογεί μεγαλύτερα, σε αριθμό φοιτητών, πανεπιστήμια. Στη λίστα του περιλαμβάνονται τα 1250 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η λίστα US News
αξιολογεί και κατατάσσει. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην επιστημονική
έρευνα, την επιρροή και την φήμη

παρά στη διδασκαλία προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται σε 13 κατηγορίες οι oποίες περιλαμβάνουν παγκόσμια και περιφερειακή φήμη της
έρευνας, Δημοσιεύσεις, Εκδόσεις,
Συνέδρια, επιρροή στην έρευνα (normalized) ποιότητα της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες και ποιότητα διδακτορικών φοιτητών.

QS World University Rankings
Η QS World University Rankings
είναι μια ετήσια έκδοση των πανε-

πιστημιακών κατατάξεων από την
Quacquarelli Symonds (QS). Το σύστημα QS περιλαμβάνει τις παγκόσμιες συνολικές και θεματικές κατατάξεις και ταξινομούν τα πανεπιστήμια στη βάση 48 διαφορετικών
θεμάτων και πέντε σύνθετων περιοχών διδασκαλίας, μαζί με πέντε ανεξάρτητα περιφερειακά τραπέζια (Ασία,
Λατινική Αμερική, Αναδυόμενη Ευρώπη και Κεντρική Ασία, Αραβική
Περιφέρεια και BRICS). Όντας η μόνη
διεθνής κατάταξη που έλαβε έγκριση
από την ομάδα International Expert
Group (IREG) [2], η κατάταξη QS θεωρείται ως μία από τις τρεις πιο ευρέως
διαδεδομένες πανεπιστημιακές βαθμολογίες στον κόσμο, αν και έχει επικριθεί για την υπερβολική του υπεράσπιση σε υποκειμενικούς δείκτες
και έρευνες φήμης, οι οποίες τείνουν
να παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά
τη διάρκεια των ετών.

Κυπριακές διακρίσεις
Τα κυπριακά πανεπιστήμια φαίνεται ότι κερδίζουν σιγά - σιγά πόντους στις διεθνείς κατατάξεις, αν και
οι θέσεις που εξασφαλίζουν δείχνουν
ότι υπάρχει σαφώς πολύς δρόμος
ακόμα για να διανύσουν. Αναφέρουμε
ενδεικτικά τις τελευταίες κατατάξεις,
που βρίσκουν το ΤΕΠΑΚ στην πρώτη
θέση σε Κύπρο και Ελλάδα. Η κατάταξη αφορά τους Times World Universities Rankings. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η κατάταξη του τε-

χνολογικού πανεπιστημίου σημειώνει
άνοδο στα World University Rankings
τερματίζοντας φέτος στη θέση 301350 παγκοσμίως. Στην περίπτωση
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατατάσεεται στην 513η θέση παγκοσμίως
από τον U.S. News Best Global University Rankings και ισοβαθμεί με
το University of Bremen της Γερμανίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται 5ο στην κατηγορία ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το
πανεπιστημιακό ίδρυμα κατατάσσεται στην 230η θέση. Το πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμπεριλήφθηκε
φέτος για πρώτη φορά στα QS world
university rankings, που το κατέταξαν
στην 91η θέση, προσμετρώντας μεταξύ άλλων την ακαδημαϊκή φήμη
του ιδρύματος, την φήμη των καθηγητών, τον αριθμό των φοιτητών
από το εξωτερικό, τις διεθνείς σχολές
και τον αριθμό των καθηγητών του
που διαθέτουν PhD. Το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στις
πρώτες θέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων για το 2019, βάσει
των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Αξιολόγησης U-Multirank. Στην κατάταξη από τους Times
Higher Education, βάσει των κριτήριων impact ranking τόσο το European όσο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάχθηκαν στα 301+ πανεπιστήμια στον κόσμο.
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
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Το μπαλάκι στην ΕΠΑ για τα αεροπορικά ναύλα
Οι τιμές δεν θα φτάσουν στα επίπεδα 2018 ακόμα και αν αυξηθεί η προσφορά επισημαίνει η υπουργός Μεταφορών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Οι σημερινές τιμές των αεροπορικών
εισιτηρίων παραπέμπουν σε ένα
άτυπο καρτέλ μεταξύ εταιρειών»,
δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος
του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και κάπως έτσι άνοιξε τον
ασκό του Αιόλου μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου. Το ζήτημα
προσέλαβε πολιτικές διαστάσεις με
την εμπλοκή κομμάτων. Ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ ζήτησε με επιστολή του
από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού να αναλάβει δράση, ενώ
ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ έκαναν ταξίδι στον
χρόνο, βλέποντας ότι ο λόγος για
τον οποίο παρατηρούνται στρεβλώσεις στην διαμόρφωση των τιμών
είναι το κλείσιμο των Κυπριακών
Αερογραμμών. Στο επίκεντρο των
συζητήσεων ήταν για άλλη μια φορά
και το κλείσιμο της Cobalt, αφού
συγκρατούσε μέσω των διατιμήσεων
της, τις τιμές των εισιτηρίων για
Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε χαμηλά
επίπεδα. Το γιατί οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για ένα ταξίδι
από Λάρνακα προς Αθήνα μπορεί
να συγκριθεί με ένα αντίστοιχο του
Λονδίνου προς Νέα Υόρκη, είναι ένα
ερώτημα που πολλοί κλήθηκαν να
απαντήσουν τις προηγούμενες μέρες.
Έγινε λόγος για υπερκέρδη εταιρειών
και ψηλά τέλη αεροδρομίων.
Το μπαλάκι πλέον είναι στα χέρια
της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού που θα πρέπει να δει αν
θα ακολουθήσει την παραίνεση
των κομμάτων και θα προχωρήσει
σε αυτεπάγγελτη έρευνα για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων,
ή αν θεωρεί ότι το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων δεν επιδέχεται
έρευνας.

Αλλαγές στα σχέδια κινήτρων
Το κόστος των εισιτηρίων απο-

δίδεται και στην αυξημένη ζήτηση
για τους δύο συγκεκριμένους προορισμούς, η οποία δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια για αύξηση των πτήσεων
ή των εταιρειών που εκτελούν τα
δρομολόγια προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ενδιαφέρον έχει καταγραφεί
από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη στην Κύπρο,
ωστόσο το τμήμα πολιτικής αεροπορίας κρατά τα χαρτιά του κλειστά
μέχρι να υπάρξουν επίσημες αποφάσεις. Από την πλευρά της η
υπουργός Μεταφορών Βασιλική
Αναστασιάδου μιλώντας στην «Κ»
ανέφερε ότι προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερες εταιρείες
θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα
σχέδια κινήτρων που προσφέρει
η διαχειρίστρια εταιρεία. Επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχει κίνδυνος, οι όποιες αλλαγές να αγγίξουν
τα όρια της κρατικής ενίσχυσης
και ως εκ τούτου στο θέμα θα πρέπει να εμπλακεί και ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων.

Και τα πακέτα κινήτρων της ΕΡΜΕΣ επί τάπητος στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων αεροπορικών εταιρειών. Κατά

Τα τέλη αεροδρομίου

την υπουργό Μεταφορών οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να περάσουν και από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων ώστε να
μην θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.

Παράγοντες από την αγορά αερομεταφορών έκαναν λόγο και για
το κόστος των τελών αεροδρομίων,
και τον ρόλο τους στην τελική διαμόρφωση της τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου. Επί του θέματος
αυτού τοποθετήθηκε και ο επιχειρηματικός σύνδεσμος Κύπρου Ελλάδας, ο οποίος ζήτησε να μειωθούν οι φόροι στα αεροδρόμια
για τα δρομολόγια Κύπρου- Ελλάδας, ως τρόπος μείωσης της τελικής
τιμής του εισιτηρίου. «Δεν θεωρούμαστε ακριβό αεροδρόμιο»,
σχολίασε η υπουργός Μεταφορών
και σημειώνει ότι το τέλος αεροδρομίου Λάρνακας και Πάφου αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της

Επαφές
με Lufthansa
Ενώ η συζήτηση για το ψηλό

τάξης του 5% στο τελικό κόστος
του εισιτηρίου και άρα δεν είναι
καθοριστικός παράγοντας στην
διαμόρφωση της τιμής.

Ακριβός Ιούνιος
Επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών για τις μεταβολές
του δείκτη αεροπορικών μεταφορών επιβατών δείχνουν ότι το κόστος των εισιτηρίων προς Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, πέραν της αναμενόμενης εποχικότητας, παρουσιάζει τον Ιούνιο σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με τους πίνακες,
το εισιτήριο για Αθήνα πλησιάζει
τα 400 ευρώ τον Ιούνιο, σε σχέση








Στο 83% η πληρότητα
των αεροπλάνων στις
πτήσεις προς Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, σημειώνουν πηγές από αεροπορικές εταιρείες.
με 230 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ το κόστος είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον Γενάρη
του 2018. Σε επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών οι τιμές των αε-

ροπορικών εισιτηρίων ήταν στα
χαμηλότερα επίπεδα, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης τα αεροπορικά εισιτήρια κοστίζουν κάπως λιγότερο και φθάνουν μέχρι τα 350 ευρώ τον Ιούνιο
του 2019. Το ποσό αυτό είναι κατά
100 ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με
τον Μάιο, ενώ είναι ακριβότερα
και σε σχέση με την περίοδο αιχμής
του περασμένου καλοκαιριού Ιουλίου και Αυγούστου.
Και σε αυτήν την περίπτωση τα
εισιτήρια είχαν χαμηλότερο κόστος
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
και Νοέμβριο του 2019.

κόστος των εισιτηρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους, ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος είναι στην Γερμανία
όπου είχε επαφές με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου
να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα
μεταξύ των δύο χωρών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Περδίος είχε συναντήσεις και
με την αεροπορική εταιρεία Lufthansa στην Φρανκφούρτη,
για τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ενημερώσει
με την επιστροφή του το
Υπουργείο Μεταφορών. Για το
2019 έχει επιβεβαιωθεί πάντως ότι η εισροή Γερμανών τουριστών έχει μειωθεί κατά 20%.
Η προσπάθεια για αύξηση της
συνδεσιμότητας της Κύπρου
και προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών συνεχίζονται
και σε επίπεδο Υπουργείου Μεταφορών. Ήδη έχουν συναφθεί
διμερείς συμφωνίες με Κίνα
και Κουβέιτ, ενώ πέραν της Kuwait Airlines δεν καταγράφηκε
εμπορικό ενδιαφέρον για
έναρξη δρομολογίων από άλλη
εταιρεία.
Μείζον θέμα θεωρείται η απευθείας σύνδεση με το αεροδρόμιο του Παρισιού, η οποία δεν
αναπληρώθηκε μετά το κλείσιμο της Cobalt.Γίνονται προσπάθειες σε επίπεδο Υπουργείου
Μεταφορών ώστε η γραμμή να
χαρακτηριστεί ως άγονη, και να
τύχει ανάλογης διαχείρισης
από την Ε.Ε.
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Διατήρηση των δημοσιονομικών
επιτευγμάτων ζητεί η ΤτΕ

Για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της οικονομίας
Των ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
και ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ενα ακόμηÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÞÚÆÖÎÙËÕ
ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÏ¦ÔÔÎÝÚÕßØÔ¦ØÇÝàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇÊÏÇÌßÒÇÞÛÕÆÔÚÕÑÆØÕÝ
ÑÇÏÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÜÚÎÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝ
ÚÜÔÁÜÝÚ×ØÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÎÔÁÑÛËÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖÏÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÄÚÏÓËÚ¦ÚÏÝ
ÖÇØÕÞÁÝÖØÕÑÆÖÚËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑËÔÄ ÚÕßÑÇÛ×ÝÚÕ
ÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÑÒËÃÙËÏÙÚÕ ÚÕß
ÁÔÇÔÚÏÙÚÄÞÕßÍÏÇ ÚÕß
¡ËÚÕÊËÊÕÓÁÔÕÇßÚÄÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÇÖÕÑÚ¦ÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÏÊÃÜÝÑÇÛ×Ý¶ÄÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎ
ÁÑÛËÙÎÇßÚÂ¶ÙßÔÇØÚ¦ÚÇÏÓËÚÎÔ
ËÊØÇÃÜÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÙÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÑÛËÙÎÇÖËßÛÆÔËÏËßÛËÃÇ
ÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔßÖËØÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔÁÊÜÙËÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕß
ÛÇÂÚÇÔËÌÏÑÚÄÑÇÏÄÚÏÎÖËØÏÑÕÖÂ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÁÞËÏÙßÔÚËÒÁÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÏÇÚÏÝÖÇØÕÞÁÝÚÕß¡ÇãÕßÚÕÔÃàËÏËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÜÝÖØÕÝÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÙÚÄÞÕß
ÚÕß ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÖÇØÕÊÏÑÂ
ÇÔÇÙÚØÕÌÂÚÎÝÑÇÛÕÊÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÑÇÏÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓËÚØÃÇÙÇÔÚÎÛËÚÏÑÂ
ÊßÔÇÓÏÑÂÚÕßÇqÚËÚØÇÓÂÔÕßÑÇÏ
ÁÚÙÏÊËÔËÖÏÞËÏØÂÛÎÑËÔÁÇÁÐÕÊÕÝ

Στην έκθεσηo{Ñ³iÉ{~Ìii³ÈÉÜÜi{~ÖT¨iÐÑ³{³³{~ÖÈ³ÊÐÑ³ØVÉÑÑÜÑÐKÒÉ³Ñ{i¨ÌKÜÉi
³iØ~É³¨{~ÊØ³¨ÒÉÇÑØÌ³{ÐÉ³Ò³{ØÑ¨TÓØ¨~Ö³É{ÙiÐ{Ð{~Ì~ÉÌÆV®³Èå (

Οι παροχές του Μαΐου
δημιούργησαν
αβεβαιότητα
ως προς την επίτευξη
του δημοσιονομικού
στόχου του 2019.
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝËÔ×ËÔÚ¦ÛÎÑËÑÇÏÎ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÊÇÔËÃÕßÚÕß§¬
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ±ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÁÑÛËÙÎ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÑØÃÔËÚÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÇÔÇÊÏ¦ÚÇÐÎÝÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÓËÃÍÓÇÚÕÝÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÓËÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÊÇÖ¦ÔÎÝÖØÕÝËÑËÃÔËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕßËÖÏÌÁØÕßÔ
ÓÄÔÏÓÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÛËÜØËÃÚÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇ®

ÔÇÍÑÇÃÇËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ¬ÚÎßÏÕÛÁÚÎÙÎÙßÙÚÎÓÏÑÂÝÒÆÙÎÝÍÏÇÚÎÔÚÇÞÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔ57,ZÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÚÕÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÇØ¦ÚÎÓËÃÜÙÎÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÝÖÇØÇÓÁÔËÏßÉÎÒÄÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇ
ËÌÎÙßÞÇÙÓÕÆÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ57,Z
ÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ 
ÚÕ¬ÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇ
Ê¦ÔËÏÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇÊÏÙËßØ×ÁÔÇÔÚÏ ÊÏÙËßØ×ÚÕ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÎÓËÃÜÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑßØÃÜÝÚÜÔÊÏÇÍØÇÌ×ÔÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÚÜÔ
ÖÜÒÂÙËÜÔÖÕßÇÔÂÒÛÇÔËÖÃÙÎÝ
ÙÚÇÊÏÙËßØ×©ÏÕØÍÇÔÏÑÁÝ
ÒÆÙËÏÝÖÕßËÌ¦ØÓÕÙÇÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÓËÃÜÙÇÔÚÇ57,ZÑÇÚ¦ÊÏÙ
ËßØ×ÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÔÁÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆ-

ÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝ¬ÚÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÚÇ
Ê¦ÔËÏÇÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎØßÛÓÏÙÚËÃ
ÇÔÂÒÛÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÙË
ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÁÔÇÔÚÏ ÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÊÏÙËßØ×
¥ÙÚÄÙÕÚÕ  ÚÜÔÂÊÎØßÛÓÏÙÓÁÔÜÔÊÇÔËÃÜÔËÓÌÇÔÃàËÏÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ¦ÔÜÚÜÔ ÂÓËØÜÔ
ÁÔÇÔÚÏ  ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
¬Õ ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ¦ÔÜÚÜÔ ÎÓËØ×Ô
ÊËÔÁÞËÏØßÛÓÏÙÚËÃÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß¡ËÈ¦ÙÎÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝ 
ÊÏÙËßØ×ÊÎÒÇÊÂÚÕ ÚÜÔ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÌÕØÕÆÔÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔ
ßÖÇÞÛËÃÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÔÕÓÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÑÇÏÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ËÑÑØËÓËÃÎÁÑÊÕÙÎÚËÒËÙÃÊÏÑÎÝ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝËÔ×ÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇÊÏÙËßØ×ÁÞÕßÔÂÊÎ
ÑÇÚÇÍÍËÒÛËÃÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ

Πολλές οι «νάρκες» για την επόμενη κυβέρνηση
Η επόμενη ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÛÇÑÒÎØÕÔÕÓÂÙËÏÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÓËÞÇÓÎÒÄØßÛÓÄÓÏÇÙËÏØ¦
¦ÒßÚÜÔÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÇÈÁÈÇÏÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎ*HWP[HS
,JVUVTPJZÙËÁÑÛËÙÂÚÎÝÄÖÕß
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÄÚÏÕÏ
Ô¦ØÑËÝ®ÖÕßÇÌÂÔËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ±ªÛÇÊßÙÑÕÒÁÉÕßÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔËÖÃÚËßÐÎ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ
ÔÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÛËÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÑÇÏÇØÑËÚ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ËÃÔÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦Î*HWP[HS

,JVUVTPJZÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÎ
Þ×ØÇÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÐËÌÆÍËÏ
ÇÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ©ÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇÑÏÔÎÛËÃÙÚÕ
 ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß ÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÍÏÇÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÄÔÕØÄÊÏÔÇÊËÔËÃÔÇÏÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÛ×ÝÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÓÇÑØÆ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏËÔÄÝÚØÇÖËàÏÑÕÆ

ÑÒ¦ÊÕßÖÕßÖÔÃÍËÚÇÏÇÖÄÚÇÓÎ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇ57,ZÕÏÊÆÕÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕß¬²ÑÇÏÚÎÝ¬ÚÊËÔÁÞÕßÔ
ËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔËÔ×
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÉÎÌÃÙÚÎÑË
ÕÔÁÕÝÔÄÓÕÝ ÇÚÙÁÒÎÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÁÞËÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏ
ÁÞÕÔÚÇÝÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÎÔÖÇØÕÞÂÔÁÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖÃÙÎÝÙÚÕ
 ÚÕßÚÕÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÚÕÊËÆÚËØÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÔ×Õ
ÖÒÎÛßÙÓÄÝÙËÎÒÏÑÃÇËØÍÇÙÃÇÝ
ÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÊØÇ-

ÓÇÚÏÑ¦ÞÚßÖ×ÔÚÇÝ®ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
*HWP[HS,JVUVTPJZÚÁÒÕÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÏÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔ
ÑÇÏËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÓËÚ¦ÑÇÏÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÖÇØÕÞÁÝÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
Õ±ªÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝËÔÄÞÒÎÙÇÔÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÖÕßËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÛÇÁÞÕßÔÑÄÙÚÕÝ ÚÕß
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÛÇÊßÙÑÕÒËßÛËÃ
ÔÇÖÏ¦ÙËÏÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÎÛËÃ
ÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ

Eνδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων
για αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα
Το ενδιαφέρονÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÚÏÝÇÖÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÇ
ÒÏÓ¦ÔÏÇËÖÏÙÂÓÇÔËÕÖØÁÙÈÎÝ
ÚÜÔÙÚÎÔÛÂÔÇ¬àÁÌØËá
¦ÏÇÚÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÙßÔÁÊØÏÕ
ÍÏÇÚÕÔÕØßÑÚÄÖÒÕÆÚÕ
ÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÒÖÃàÕßÔ ÔÇ ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÙÚÏÝ
ÇÖÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔÇÖÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÒÏÓÇÔÏ×ÔÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ®ÇÔÁÌËØËÕÖØÁÙÈÎÝ
6Ñ¦ÏÇÚÚÄÔÏÙËËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÕÏËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝÜÝÊÏÇÆÒÕßÍÏÇÚÇ
ÇÒÑ¦ÔÏÇÑÇÏÜÝÑÄÓÈÕßÍÏÇÚÕ
ËÓÖÄØÏÕÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÏÝ
ÓËÚÇÌÕØÁÝÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ

Οι ευκαιρίες δεν
σχετίζονται μόνο με
την εγχώρια αγορά,
αλλά και με τον ρόλο
της χώρας ως διαύλου
για τα Βαλκάνια.

ßØ×ÖÎ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÁÙÈÎÝ
¦ÌÎÙËÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÏÞÓÁÝÍÏÇ
ÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝ
ÚÎÝÑÇÔÇÊÏÑÂÝ,SKVYHKV.VSK
ÙÚÎ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÖØÄÚàËÑÚ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÍÏÇÚÃÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÎÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÁØÇÔÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÑÒ¦ÊÜÔÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÔÇßÚÏÒÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏËÖËÏÊÂÎËÖÏÚßÞÃÇÙÞËÊÃÜÔÄÖÜÝÇßÚÄÛÇÊ×ÙËÏÙÂÓÇ
ÙÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÄÚÏÚÕ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÒÃÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦àËÏ
©Ñ¦ÏÇÚßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝ
ÕÏÁÞÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÖÒÂØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝÇÔÄØÛÜÙÎËÔ×ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÞ×ØÇÓÇÝÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÊÆÔÇÓÎËÏØÂÔÎÝÑÇÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÓÕÔÚÁÒÕÍÏÇÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÍËÏÚÕÔÃÇÝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Το μαξιλάρι των 657 εκατ.
από τα ειδικά μισθολόγια
έγινε... 13η σύνταξη
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το «μαξιλάρι»ÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÖÕßÖËØÃÙÙËÉÇÔ®ÇÖÄÚÏÝ
ËÌ¦ÖÇÐÖÒÎØÜÓÁÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÓÏÙÛÕÒÕÍÃÜÔÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÎÙÆÔÚÇÐÎ
ÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ
ÖËÔÚ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÊËÔÁÌÚÇÙËÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÇÖÕÊÕÛÕÆÔÙÚÕÔ¢ËÖÏÖÒÁÕÔÖËØÃÖÕßËÑÇÚ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕ
ÒÃÍËÝÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÁÊÜÙËÙßÔÕÒÏÑ¦ ËÑÇÚ
ÍÏÇÔÇÑÇÒßÌÛËÃÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ÖÇØÕÞÂÙÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝ
¦ÔÚÜÝÎËÏÑÄÔÇÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÇØ¦ÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝ
ÖÒËÄÔÇÙÓÇÆÉÕßÝ ËÑÇÚËßØ×
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÍÏÇÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇãÕßËÃÔÇÏ¦ÑØÜÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÚÄÙÕÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔÄÙÕÑÇÏÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô ÇÏÇßÚÄÑÇÛ×ÝÚÇÁÙÕÊÇÚÕß
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÙÚÎØÃÞÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÎÔËÃÙÖØÇÐÎ
ÖÕÙÕÆÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÇÖÄ
ÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÙÆÓÈÇÙÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÒËÔÏàÁÒÕÝ®
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÇ(5-(ZÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÖÕÙÄÚÕÕÖÕÃÕÊËÔ
ËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏßÖÁØÈÇÙÎÆÉÕßÝËÑÇÚËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÚÕØÄÍØÇÓÓÇÎÓÕÙÃÜÔ
ÖËÔÊÆÙËÜÔßÖÕËÑÚËÒËÃÚÇÏÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
¦ÔÊËÔßÖÂØÞÇÔÚÇÁÑÚÇÑÚÇ
ÁÙÕÊÇÆÉÕßÝÊÏÙÇÖÄÚÎÔ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÇ(5-(ZVÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÛÇ
ÂÚÇÔËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÄÝßÚÄÖÕßÛÇ
ÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÎØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÊÄÙËÜÔ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÌÄØÜÔ
ÇÖÄÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÓÁÞØÏÞÛËÝËÃÞÇÔËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎØÆÛÓÏÙÎÚÎÝ
ËÌÕØÃÇÝÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÔÕÓÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔ
ØßÛÓÃÙËÏÕÌËÏÒÁÝÆÉÕßÝÊÏÙ
ËßØ×ÑËÌ¦ÒÇÏÕÑÇÏÖØÄÙÚÏÓÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÚÕËÔÏÑÄÕÍÏÙÚÂØÏÕÚÕß Ø¦ÚÕßÝ!
|¬ÕÆÉÕÝÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÇÔÂÒÛËÙËËÑÇÚËßØ×ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×Â ÁÔÇÔÚÏÚÕßÙÚÄÞÕßÖÕßÁÞËÏÖËØÏÒÎÌÛËÃÍÏÇÚÕ
 ÙÚÎÔËÏÙÎÍÎÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕß
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ 
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇßÚÂÇÆÐÎÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔ!
|ÃÙÖØÇÐÎÖÕÙÕÆÊÏÙËßØ×
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÕÚÃÓÎÓÇËÑÚÄÝ¢
ÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÎÝÙÆÓÈÇÙÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÇËØÕÒÏÓÁÔÇÛÎÔ×ÔÖÕßËÃÞËÇØÞÏÑ¦ËÑÚÏÓÎÛËÃÄÚÏÛÇËÏÙÖØÇÞÛËÃÚÕ

Μέχρι TÚÉØÉËTÑÉ³ÑTÚÉË³i¨ÖÚÐ{i³iØÉ×¨ËÑØ´¸dÆl×È{~Ò~Ñ{
Ð{~Ò¨ÌÑV³ÑËÑÓTÈ¨ÈÚÐËÉ{×É{ÜÓØÖÈØV¸Ù{ÉÈ¨

Εάν δεν υπήρχαν
τα έκτακτα έσοδα
ύψους 1,75 δισ.
από την παραχώρηση
του ΔΑΑ και τα ANFAs,
o προϋπολογισμός
θα ήταν ελλειμματικός.
|ÃÙÖØÇÐÎÖÕÙÕÆËÑÇÚËßØ×ÇÖÄ(5-(ZÚÕÔ¡¦ÏÕ ÖÕß
ÊËÔËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ 
©ÏÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇãÕß ÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÇ ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦ËÑÇÚ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏÚÕßÙÚÄÞÕß 
ÊÏÙËßØ×©ÖÜÝÚÕÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßËÔÏÑÕÆÕÍÏÙÚÎØÃÕßÎÊÏÇÌÕØ¦ÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓËÚÇÈÏÈ¦ÙÛÎÑÇÔÙÚÕÔ¢  ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÚÎÝÎÝÙÆÔÚÇÐÎÝ¡ËÇÔÚÃØØÕÖÕÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÓËÏÜÚÏÑÄÁÔÇÔÚÏÚÕßÙÚÄÞÕßÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÎÖÃÙÚÜÙÎÆÉÕßÝ 
ËÑÇÚËßØ×ÖÕßËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖ¦ØÞËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÒÎØÜÓÂÝÑÇÚ¦ÚÕÁÚÕÝ
 ÚÜÔËÌ¦ÖÇÐÞØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÖÕÙ×ÔÙÚÇËÏÊÏÑ¦ÓÏÙÛÕÒÄÍÏÇËÃÞÇÔÊÕÛËÃÓÄÔÕËÑÇÚËßØ×
©ÏÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙËÊÏÙËßØ×ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÓËÃÜÙÎÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÙÚÄÞÕßÑÇÚ¦ËÑÇÚËßØ×

Επιδότηση ανέργων με έως 12.000 ευρώ
για την έναρξη επιχείρησης
Πρόγραμμα ÖØÕ×ÛÎÙÎÝ ÚÎÝÇßÚÕÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÁÞËÏÙÞËÊÏ¦ÙËÏ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏËÔÚÄÝÕßÔÃÕßÕ
©ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÇÔÁØÍÜÔ
ÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝËÚ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÇßÚÕÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÓËÚ¦ÇßÚÄÚÎÝÊËÆÚËØÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËßÑÇÏØÃÇÝÖÕßÁÚØËÐË®
ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔ×
È¦ÙËÏÚÕßßÖ¦ØÞÕÔÚÕÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÁÞËÏÓÖËÏ
ÙÚÎÙËÏØ¦ÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÏ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÔËÇÔÏÑÂÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
¬ÕÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖØ×ÚÕÙÚÎÙËÏØ¦ÇÌÕØ¦
ÚÎÙÚÂØÏÐÎÇÔÁØÍÜÔÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕÏÇÚÕÔ
ÒÄÍÕÇßÚÄÛÇËÖÏÊÕÚÕÆÔÚÇÏÓË
ÖÕÙ¦ÁÜÝÑÇÏËßØ×
ÏÑÇÏÕÆÞÕÏ ÚÕß ÔÁÕß ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ ¦ÔËØÍÕÏ

Το νέο πρόγραμμα
αφορά τη στήριξη
10.000 ανέργων
ηλικίας 18-66 ετών –
Tα ποσά των επιχορηγήσεων θα καταβάλλονται σε 3 δόσεις.
ÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÁÞÕßÔÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÎÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÇÖØÁÖËÏÊËÔÇ
ÖØÕÈÕÆÔÙÚÎÔÁÔÇØÐÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÊÎÓÕÙÃËßÙÎÝ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÎÔÌÎÓËØÃÊÇÚÎÝ ßÈËØÔÂÙËÜÝÑÇÏ
ÓËÚ¦ÏÑÇÏÕÆÞÕÏÛÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÑÇÏÕÏ¦ÔËØÍÕÏÖÕßËÃÞÇÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÊÏÁÑÕÉÇÔ
ÁÜÝÚÏÝ

ÁÔÚÇÐÂÚÕßÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÛÇÍÃÔËÚÇÏËÃÚËÜÝÇÚÕÓÏÑÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝËÃÚËÜÝÓÁÒÎ©
 ÑÇÏÙßÔËÚÇÏØÏÙÓ×ÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÙËÚÁÚÕÏÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÇÖÕÙ¦ÚÜÔËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÜÔÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÙËÊÄÙËÏÝÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÁÜÝÑÇÏÚÏÝËßØ×!
|ÜÝËßØ×ÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÕÛÕÆÔÙËÇÚÕÓÏÑÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÂÓÁÒÎËÚÇÏØËÏ×ÔÓËÖÕÙÕÙÚÄÙÚÕËÚÇÏØÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
Ö¦ÔÜÇÖÄ 
|ÜÝ ÛÇÊÃÔÕÔÚÇÏÙËÓÁÒÎËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÚÕ}
ÚÕßËÚÇÏØÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕß
|ÜÝËßØ×ÛÇÊÃÔÕÔÚÇÏ
ÙËÓÁÒÎËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔ
ÚÕÚÕßËÚÇÏØÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕß
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇßÖÇÍÜÍÂÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÁÞËÏÚØÃÇÙÚ¦ÊÏÇÚÎÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂßÖÕÈÕÒÂÚÎÝÇÃÚÎÙÎÝÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔÑÇÏÚÁÒÕÝ
ÚÎÔßÖÇÍÜÍÂÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ
Tην Κυριακή 30 Iουνίου μαζί με την Καθημερινή
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105.284 νέες
θέσεις εργασίας
τον Μάιο με ώθηση
από τον τουρισμό

Αυξήθηκε κατά 5,6%
η επιβατική κίνηση
στα αεροδρόμια το α΄ 5μηνο
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Πάνω από 50% αφορούν μερική
και εκ περιτροπής απασχόληση
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σε κλάδο ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔ¡¦ÏÕÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ØÍ¦ÔÎ®ÙßÔÁÈÇÒËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÜÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ÇÖÕÞÜØÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÔÁÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÈÁÈÇÏÇÙÚÎÔ
ËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÕÏËßÁÒÏÑÚËÝÓÕØÌÁÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÔÁËÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔ
ÙËÖÕÙÕÙÚÄÙÚÇÛËØ¦Ö¦ÔÜÇÖÄ
 ÔÇÇÌÕØÕÆÔÓËØÏÑÂÑÇÏËÑ
ÖËØÏÚØÕÖÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ¡¦ÒÏÙÚÇÇÆÐÎÙÎËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÑÇÏ
ÕÏÓËÚÇÚØÕÖÁÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄÖÒÂØÎÙËÓËØÏÑÂÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓËÚÇÚØÕÖÁÝÚÕÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕÁÔÇÔÚÏ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÑÇÏÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÖÃÙÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓËÚÇÚØÕÖÁÝÇÖÄ
ÖÒÂØÎÙËËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝ
©ÏÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÖØÕÁÑßÉÇÔÚÕÔ¡¦ÏÕÜÝÇÖÕÚÁ-

ÒËÙÓÇÚÎÝÁÔÇØÐÎÝÚÎÝÛËØÏÔÂÝ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÙÚÎÞ×ØÇ
ÂÚÇÔÑÇÚ¦ÒÏÍÄÚËØËÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÚÕÔÖËØßÙÏÔÄ¡¦ÏÕ

ÖÄÚÏÝØÕÁÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
 ÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÖÁØßÙÏÁÔÇÔÚÏÇÖÕÒÆÙËÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÇÚ¦ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ ÚÕß¡ÇãÕß
ÚÕÖËÔÚ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß
¡ÇãÕßÖ¦ÔÚÜÝÎÌËÚÏÔÂËÖÃÊÕÙÎÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÔÁÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦
ÛÁÙËÏÝÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÈ¦ÙËÏÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÎÌËÚÏÔÂËÖÃÊÕÙÎËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÓËËÐÇÃØËÙÎ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÕÏ¦ÒÒÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÓÂÔËÝÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝËÃÞÇÔ
ÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÔÁÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ
¥ÝÖØÕÝÚÇÖÕÏÕÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔÔÁÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÜÙÚÄÙÕÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÎÙß-

Οι περισσότερες
προέκυψαν
στους σερβιτόρους,
στους τραπεζοκόμους
και στους μπάρμαν.
ÞÎÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÎÖÒÂØÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎßÖÕÒËÃÖËÚÇÏÚÜÔËßÁÒÏÑÚÜÔ
ÓÕØÌ×ÔËØÍÇÙÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÕÔ¡¦ÏÕßÖÕÍØ¦ÌÎÑÇÔ
ÔÁËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ  
ÁÔÇÔÚÏÔÁÜÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔ
ÓËØÏÑÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ  
ÑÇÏËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝËØÍÇÙÃÇÝ  
©ÖÜÝËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÑÇÚÇÒßÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕÔ¡¦ÏÕÃÔÇÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍÂ-

ÛÎÑÇÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝ
ËÙÚÃÇÙÎÝÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕ
ÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕ ÑÇÏÚÕ
ÞÕÔÊØÏÑÄËÓÖÄØÏÕÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏÖÏÕÖÕÒÒÁÝÞÇÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖØÕÂÒÛÇÔ
ÇÖÄÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
 ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÒÂÐÎÝÚÎÝ
ÙÞÕÒÏÑÂÝÞØÕÔÏ¦Ý
Ô¦ËÏÊÏÑÄÚÎÚÇÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖØÕÁÑßÉÇÔÙÚÕßÝÙËØÈÏÚÄØÕßÝÚÕßÝ
ÚØÇÖËàÕÑÄÓÕßÝÑÇÏÚÕßÝÓÖ¦ØÓÇÔÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏÓ¦ÍËÏØÕÏÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÇÏËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔ ÑÇÏÕÏÑÇÓÇØÏÁØËÝ
ÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ËËÖÃÖËÊÕÖËØÏÌÁØËÏÇÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝ¦ÑØÜÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÑØÏÈÁÙÚËØÇÎ
ÖØ×ÚÎÛÁÙÎÇÔÂÑËÏÙÚÕ§ÄÚÏÕ
ÏÍÇÃÕÔÁËÝÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÁÖÕÔÚÇÏÎ ØÂÚÎÑÇÏÚÇ
ÄÔÏÇÔÎÙÏ¦

HSBC: Θετικές για τις τράπεζες οι εκλογές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι θετικές ËÐËÒÃÐËÏÝÍÆØÜÇÖÄÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZËÃÔÇÏÕÏÒÄÍÕÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕØ¦ÒÏÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ/:)*
ÙËÔÁÇÁÑÛËÙÂÚÎÝ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÚØÏÖÒ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕß¡ÇãÕßÑÇÏÎËÖÇÑÄÒÕßÛÎÖØÕÑÂØßÐÎÖØÄÜØÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÍÏÇÚØËÏÝÒÄÍÕßÝ!
Î§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÛËÜØËÃÚÇÏÍËÔÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÎ
ÓÏÑØÂÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÖËØÏÕØÃàËÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÑÚØÕÞÏÇÙÓÕÆÑÇÏÎÇÍÕØ¦ÈÒÁÖËÏÇßÐÎÓÁÔÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÚÎÝ§ÄÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔÑÇÏ
ÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÙÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÇÍÕØ¦
ÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÏÕÛËÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÍÏÇ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÕÖÕÃËÝÈØÂÑÇÔÚØÄÖÕÔÇÐËÌÆÍÕßÔ
ÇÖÄÚÕÔÒÇÈÆØÏÔÛÕÚÜÔÞÇÓÎÒ×Ô
ËÖÏÖÁÊÜÔÖÕß¦ÍÍÏÐÇÔÙÚÇÓÁÙÇ
ÇÔÕßÇØÃÕßÓËÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÚÕßÝ
ÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÔÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÚ¦ ÖÃÙÎÝÚÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÁÞÕßÔÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÏÝÖÏÁÙËÏÝ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÝËÔ×ÎÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
ËÔÚÄÝÚØÕÞÏ¦ÝÈØËÚÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÛËÜØËÃÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÔÇ
Ò¦ÈËÏÓÏÇÖÏÕËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÖÇÔËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÑÇÏ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÚÏÓÁÝÙÚÄÞÕßÝ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÙÏÇßÐ¦ÔËÏÚÎÔÚÏÓÂÙÚÄÞÕÚÎÝ(SWOH)HURÙÚÇ
ËßØ×ÇÖÄ ËßØ×ÖØÏÔ
ÍÏÇÚÎÔ,\YVIHURÙÚÕ ËßØ×
ÇÖÄËßØ×ÖØÏÔÍÏÇÚÎÔÛÔÏÑÂÙÚÇËßØ×ÇÖÄ ÖØÏÔ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÙÚÇËßØ×
ÇÖÄ ËßØ×ÖØÏÔÇÔÑÇÏßÖÕÈÇÛÓÃàËÏÙËÊÏÇÑØ¦ÚÎÙÎ®ÇÖÄ
ÇÍÕØ¦®ÚÎÙÆÙÚÇÙÎÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÖÒÎÔÚÎÝ(SWOH)HUR
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ΑνοδικήÚØÕÞÏ¦ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÇq
ÖËÔÚ¦ÓÎÔÕÚÕß ÎÇËØÕÖÕØÏÑÂÑÃÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÇÌÃÐËÜÔËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝ
ËÖÏÈÇÚ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ±±ÖÎØËÙÃÇÕÒÏÚÏÑÂÝ
ËØÕÖÕØÃÇÝÕÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÊÏÇÑÏÔÎÛÁÔÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÓËÚÇÐÆÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏ¡ÇãÕßÁÌÛÇÙË
ÚÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝËÔÃÙÞßÙÎ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÕÖÄÚË
ËÃÞÇÔÊÏÇÑÏÔÎÛËÃËÖÏÈ¦ÚËÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÊÏÇÑÏÔÕÆÓËÔÕÏ
ËÖÏÈ¦ÚËÝËÃÔÇÏËÔÏÙÞßÓÁÔÕÏÑÇÚ¦
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©ÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÙÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÇÔÂÒÛËÙÚÏÝ
 ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕ ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÕßÕÖÄÚËËÃÞÇÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ ÖÚÂÙËÏÝ
ÇÚ¦ÚÕÔÓÂÔÇ¡¦ÏÕÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÇÆÐÎÙÎ ÙÚÎÙßÔÕÒÏÑÂËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎËÙÜÚËØÏÑÕÆ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔËÖÏÈ¦ÚËÝÑÇÏ
Î¦ÔÕÊÕÝÁÌÛÇÙËÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦
ÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ±
©ÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇ
ÇÔÂÒÛËÙÚÏÝ ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß
ÕÖÄÚË ËÃÞÇÔ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÖÚÂÙËÏÝ
ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÕÏÇÌÃ-

Η βρετανική τράπεζα
αύξησε τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές.
¦ÔÚÜÝÓËÚ¦ÑÇÏÚÕÖØÄÙÌÇÚÕ
Ø¦ÒÏÚÕÈÇÙÏÑÄÚÎÝÙËÔ¦ØÏÕßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÇÔÄÊÕßÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ËÃÔÇÏÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕËÔ×ÚÇ
ØÃÙÑÇËÃÔÇÏÖÏÕÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ/:)*ÇÔÎ
ÒÒ¦ÊÇÖÇÍÏ×ÙËÏÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÄÚËßÖ¦ØÞËÏ
ÖËØÏÛ×ØÏÕ×ÙÚËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔ
ÕÏÄÖÕÏËÝÇÔÎÙßÞÃËÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÑÒ¦ÊÕÖÃÙÎÝ
ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÚÎÝÊËÔÁÞËÏÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÖÒÂØÜÝ
ÚÎÔËÖÏÚßÞÂÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô¬Õ
ÓÕÓÁÔÚÕßÓÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙß-

ÔËÞÃÙËÏÔÇËßÔÕËÃÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÑÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÚÇËÖÃÖËÊÇÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙËÔ¦ØÏÕÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×Ô
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ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÏÔÊÆÔÕßÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔÑÒ¦ÊÕØ×ÚÕÔÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÙÑÎÔÏÑÄÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÇØÔÎÚÏÑÁÝËÑÖÒÂÐËÏÝË¦ÔÎÕßÒÂÖËØÏÁÒÛËÏÙË
ÇÊÏÁÐÕÊÕÂË¦ÔÎËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÚÇÖÕ-

ÑØÏÛËÃÙÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÆÚËØÕÔÎÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÊËÔËÃÔÇÏÙËÑÇÓÏ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎËÍÍßÎÓÁÔÎÔ×ÎÕØÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃ
ÑÇÏÚÇÙÞÁÊÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÊËÔ
ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝ
ÒÆÙËÏÝÂÚÏÝÖËØÇÏÚÁØÜÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÎÖÕÒÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÝ¬Õ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔWYP]H[LLX\P[`
ÍÏÇÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔ573ZÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏË¦ÔÚÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÖÜÒÎÛËÃÑÏÔÎÛÕÆÔ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×Ô
¬ÁÒÕÝÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏËÓÖÄÊÏÇÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝËÃÚË
ÓËÚÎÓÕØÌÂËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÚÜÔ
ÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÏÊÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏ
ËÖÏÒÁÐÏÓÜÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔËÃÚËÓË
ÓÁÚØÇËÖÕÖÚËÃÇÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔËÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ

Ο συνολικός αριθμός
των διακινηθέντων επιβατών μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2019
έφθασε τα 17.061.502.
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ÇËØÕÊØÄÓÏÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÑÇÚÁÍØÇÉË¦ÔÕÊÕËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝ
 ÊÏÇÑÃÔÎÙËËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ
ÚÕßØ¦ÐÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÇÆÐÎÙÎ
 ËÖÏÈÇÚ×ÔÑÇÛ×ÝÊÏÇÑÃÔÎÙË
ËÖÏÈ¦ÚËÝÚÕÇqÖËÔÚ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ÁÔÇÔÚÏËÖÏÈÇÚ×Ô
ÖÕßËÃÞËÊÏÇÑÏÔÂÙËÏÚÕ

«Καμπανάκι» για
πιέσεις στις τουριστικές
αφίξεις από τον ΣΕΤΕ
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
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¦ÔÕÊÕ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
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ÇÌÃÐËÏÝ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÛÎÔ×ÔØÇÑÒËÃÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ªÄÊÕßÑÇÏ ÁØÑßØÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ±
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ÚÎÝªÄÊÕß ÑÇÏÚÎÝ
ÁØÑßØÇÝËÖÏÈ¦ÚËÝ
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Η θωράκιση ÚÎÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÓÇÝÖØÕáÄÔÚÕÝÛÇ
ËÃÔÇÏÇÙÖÃÊÇÙÚÕËÖÏÊËÏÔÕÆÓËÔÕ
ÑÒÃÓÇÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕßÇÖËÏÒËÃÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÂÑÇÏ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÏÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÇÌÃÐËÏÝ
ÙÚÎÞ×ØÇ
ßÚÄÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
ÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ§¬ÙËÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÖÕßËÐÁÊÜÙËÞÛËÝÑÇÏÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÂÑÇÏ
ÇÔÇÙÚØÕÌÂÚÎÝÇßÐÎÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÚÕß
ËÏÙËØÞÄÓËÔÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÏÊÏÑÄÚËØÇÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÎàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÇÐÃÊÏÇÇÔÇÉßÞÂÝÑÇÏÚÕßØÏÙÓÄ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÜÔ
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ÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÄÙÕÙÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÊÏËÛÔ×ÝÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ®
ÚÙÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÏÝÑÆØÏËÝ
ÇÍÕØÁÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÚÕßËÏÙËØÞÄÓËÔÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÚÕßÝÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÓËËÖÃÖÚÜÙÎÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÕßÝÜÝÖØÕÝÚÕßÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÖÕßÛÇËÖÏÒÁÐÕßÔ®ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ
§¬ËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÑÒÃÓÇ
ÊËÔÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÁÑÖÒÎÐÎÔÇ
ËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃ Â ÇÑÄÓÇ ÑÇÏ ÔÇ
ÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃÎÇßÐÎÚÏÑÂÖÕØËÃÇ
ÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÚÕß
ËÏÙËØÞÄÓËÔÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÖØÕÝ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®
ÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÇÌÃÐËÜÔ ÚÎÝÓÁÙÎÝÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÊÇÖ¦ÔÎÝ ÑÇÏ
ÚÜÔËÏÙÖØ¦ÐËÜÔ ÇÖÄÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÚÕÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖØ×ÚÎÁÔÊËÏÐÎÚÕßÖ×ÝÎÕÏ-

ÑÕÔÕÓÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÚÕß)YL_P[ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÎÔÇÙÛËÔÁÙÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÒÄÍÜÚÎÝßÖÕÚÃÓÎÙÎÝ
ÚÎÝÒÃØÇÝÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÓËÃÜÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÖØ¦ÐËÜÔ®
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÙËÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÛÇ
ËÔÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÒÄÍÜÚÜÔÊßÙÓËÔÁÙÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓÇÝÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÑÇÏ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ

Είναι πιθανή
η επιβράδυνση
ή ακόμη και
η αντιστροφή
της αυξητικής πορείας.
ÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÊÏÇØÑÂÙÚÄÞÕ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇ
ÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ®
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÕÆÚÕßÙÚÄÞÕßÇÖÇÏÚËÃÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÓÏÇÝ
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ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÕËßÔÕáÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ÙßÔÁÊØÇÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßËÏÙËØÞÄÓËÔÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦  
ÙÚÏÝÇÌÃÐËÏÝ ÙÚÇÁÙÕÊÇ

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται
και για νομισματικό πόλεμο

Ασυνήθιστη για Αμερικανό πρόεδρο η παρέμβασή του σε άλλη οικονομική ζώνη
Νέα μέτωπο ÇÔÕÃÍËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÕÕÖÕÃÕÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÄÚÕßÛÁÚËÏÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÁÝÏÙÕÚÏÓÃËÝÑÇÏÊËÃÞÔËÏÔÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄÖÄÒËÓÕÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦
ÚÕ[^LL[ÙÚÕÕÖÕÃÕÞÇØÇÑÚÂØÏÙË
ßÖÕÚÏÓÎÓÁÔÕ®ÚÕËßØ×ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÖÁÑØÏÔËÞÛËÝÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÚÎÝ ¬¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ
ÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÖËØÇÏÚÁØÜÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÈÇÛÆÚËØÇÙËÇØÔÎÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝÍÏÇÔÇ
ÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔÇÔÇÏÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ËÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÍÏÇÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÖÇØÁÓÈÇÙÎÙÚÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ¦ÒÒÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝÎÊÂÒÜÙÎ
§ÚØ¦ÍÑÏÖËØÃËÖÏÑËÃÓËÔÜÔÔÁÜÔ
ÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÕÊÂÍÎÙË¦ÓËÙÇÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÕßËßØ×ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÑÇÏÊÏËßÑÄÒßÔËÁÚÙÏÚÎÔßØÜà×ÔÎÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÏÝ®
ØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÎßØÜà×ÔÎÚÕÑ¦ÔËÏÇßÚÄËÖÃÞØÄÔÏÇÓÇàÃÓËÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝ®ÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÙËÔÁÕ
[^LL[ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖÕÒÆ¦ÊÏÑÕÍÏÇÚÏÝ®ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕÊËÃÑÚÎÝ+(?ÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÙÎÓËÃÜÙË¦ÔÕÊÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖÄÙÞËÙÎÝ
§ÚØ¦ÍÑÏÖÜÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÔÁÇÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒËÃÓÕÔÇÊÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÖØÕÁÊØÕßÝÚÜÔÜÝÖØÕÝÚÕ
ÄÚÏÁÞËÏÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÏÙÞßØÕÆÊÕÒÇØÃÕß®
¬ÕÔÃàÕßÔËÖÃÙÎÝÄÚÏÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÙßÓÖÃÖÚÕßÔÓËÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎ
ÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÜÔ
ÑÇÏÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦ÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÚÎÝÙßÔÄÊÕßÚÕß.ÖÕß
ÙßÍÑÇÒËÃÚÇÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇ
©ÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÞËÚÏÑ¦ÕÁàÇØªÄÞÇÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
*P[PNYV\W.SVIHS4HYRL[ZÖØÕ-

Οι παρεμβάσεις³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ¨ÓÙ¨ÈÈÐË³ÈÐÉ³iÈÉÙ¨ËÑi³iØ$ÐÙ{Ñ~ÊØ0¨ÒÉÇÑØ³ (å
~Ñ{¨ioÖ³Ñ{~Ñ³ÒÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ³iØÈÌÙÈ³È¸ÆVÈÈo~ÑÜÉË³Ñ{³iÉÌÐÉiÉKÙÐÒÙÑ³iÑËÑ

Δεν αποκλείεται
να επιτραπούν
κυρώσεις κατά
προϊόντων χωρών
που χειραγωγούν
τα νομίσματά τους.
ÒËÏÇÃÔÕßÔÚÕÁÊÇÌÕÝËÑÛÁÚÕßÔ
ÚÇÖÏÛÇÔ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔÁÞÕßÓËÇÑÄÓÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄÖÄÒËÓÕ®
ØÕÎÓËØ×ÔßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÑËÔÚØÏÑÕÃÚØÇÖËàÃÚËÝÚÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÖÜÝÁÔÇÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÊËÔÛÇÂÚÇÔÖØÕÝ
ÚÕÙßÓÌÁØÕÔÑÇÔËÔÄÝÖÇÔÁÒÇÈÇÔËÔÕÒÃÍÕÏÝÚÎÊÁÙÓËßÙÎ
ÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß ÁÚÕßÝ ÔÇ ÓÎÔ
ËÓÖÒÇÑÕÆÔÙËÑÇÔËÔÄÝËÃÊÕßÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÖ¦ÔÚÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ

ßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÆÐÎÙË
ÇÖÄÙËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÖÕß
ËÐËÚ¦àËÏÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÍÏÇÚßÞÄÔËÔÊËÃÐËÏÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÂ
¦ÒÒÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÑÏÔÂÙËÜÔ
ßÓÖËØÏÁÒÇÈËÁÚÙÏÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÇØÇÊÄÐÜÝÄÓÜÝÇÖÁÌßÍË
ÔÇÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÄÝÚÎÝ
ÞËÏÖ¦ÔÚÜÝÖØÕÎÍÎÛËÃÖØÕ
ÓÎÔÄÝÖØÄÚÇÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÓÖÕØÃÕßÔÇËÖÏÚØÇÖËÃÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÞÜØ×Ô
ÖÕßÞËÏØÇÍÜÍÕÆÔÚÇÔÕÓÃÙÓÇÚ¦
ÚÕßÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¦ÒÒÜÙÚËÕ¡ÖØÇÔÚÁÚÙËØÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÔßÔ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÙßÓÈÕßÒÃÕßËÐÜÚËØÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÜÔÎÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÑÇÚ¦
ÚÎÝÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÜÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ¦ÒÒÜÔ

ÞÜØ×Ô®ËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÄÓÜÝÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÇØÍÄÚËØÇÕÁÚÙËØÞÇØÇÑÚÂØÏÙË¦ÙÚÕÞÎÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÚÕß¡¦ØÏÕ
§ÚØ¦ÍÑÏÑÇÛ×ÝÕÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ¬ÇÌÕØÕÆÙÇÔ
ÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ
©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÄÔÏÙË
ÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÝÑÄÙÓÕÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÎ ¬ÊËÔÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÏÔÇÚÕÔ
ÌÁØËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÙÚÄÞÕÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÎ ¬ßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÔÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÎÍÁÝ
ÚÎÝ ¬ÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕ9L\[LYZ
ÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÇÔÜÔßÓÃÇÝÚÄÔÏÙÇÔ
ÖÜÝÎËÖÏÚØÕÖÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊËÔÖËØÃÓËÔËÓÏÇÚÄÙÕÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÂÊÂÒÜÙÎÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÕß
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÑÇÛ×ÝÊËÔËÃÞË
ÖØÕÎÍÎÛËÃÇÔ¦ÒÕÍÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝ
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Κλονίζονται
οι οικονομικοί δεσμοί
Ρωσίας - Βενεζουέλας
Η κατάρρευση ÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÓËÚÎªÜÙÃÇÖÕßÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÛËÇÓÇÚÏÑÁÝÖÒÎÔÙßÓÈÕÒÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÕß ÇØ¦ÑÇÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ
5L^@VYR;PTLZÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÄÚÇÔÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÁÈÇÒËËÓÖ¦ØÍÑÕÙÚÕÔËÔËØÍËÏÇÑÄÑÒ¦ÊÕÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÕØÜÙÏÑÄÝÖËÚØËÒÇáÑÄÝ
ÑÕÒÕÙÙÄÝ9VZULM[ÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÍÏÇ
ÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÖËÚØÁÒÇÏÕÚÎÝÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÑÇÏÔÇËÐÇÞÛËÃÙËÞ×ØËÝÚÎÝÙÃÇÝ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÄÚÇÔÌÎÓÕÒÕÍÂÛÎÑËÖÜÝßÖ¦ØÞËÏ
ÑÃÔÊßÔÕÝÁÔÕÖÒÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÚÜÔ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÊÆÕØÜÙÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇÓËÚËÞÔÏÑÕÆÝÚÕßØÜÙÏÑÕÆ
ÙÚØÇÚÕÆÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÖÜÝÎªÜÙÃÇ
ËÃÔÇÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËØËÖÕØÚ¦àÚÎÝ>HSS
:[YLL[1V\YUHSÚÕÔ¡¦ØÚÏÕØÜÙÏÑÄ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÓËÚÁÌËØËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚÄÔÕßÝÞØßÙÕÆÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÇÐÃÇÝ¦ÔÜÚÜÔËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ
ÙÚÎÔ©ßÍÑ¦ÔÚÇ
±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÖÕÒÒÁÝËÔÊËÃÐËÏÝ
ÄÚÏÖÁØÇÔÇßÚ×ÔÚÜÔÛËÇÓÇÚÏÑ×ÔÑÏÔÂÙËÜÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÊËÙÓÕÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÏÙÚÎªÜÙÃÇ
ÁÞÕßÔÊÏÇØØÇÍËÃ©ÏØÜÙÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÕÏØÜÙÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝËÐÇÍÜÍÂÝÙÏÚÎØ×ÔÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏØÜÙÏÑÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÄÖÒÜÔÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ
5L^@VYR;PTLZÕ¡ÇÐÏÓÃÒÏÇÔÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßØËßÔ×ÔÐÜÚËØÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÕÔÊÃÔÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝªÜÙÃÇÝ
ÓËÚÎËÔËàÕßÁÒÇÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙËÑÏÔÂÙËÏÝÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝÇÒÒ¦ÓËÍ¦ÒÕßÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆ
¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÄÚÇÔÕ²Õß¦Ô
ÑÕßÇáÊÄÇßÚÕÇÔÇÍÕØËÆÛÎÑËÓËÚÇÈÇÚÏÑÄÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÎªÜÙÃÇ
ËÐËÊÂÒÜÙËÊÎÓÕÙÃÜÝÚÎÙÚÂØÏÐÂÚÎÝ
ÙÚÕÔ§ÏÑÕÒ¦Ý¡ÇÊÕÆØÕÊÃÔÕÔÚ¦ÝÚÕß
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏËØËÃ-

ÙÓÇÚÇÑÇÏÙÚÏÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏ
ÙÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝËÄÚÏÇÌÕØ¦ÄÓÜÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÃÊÏÕ©ÏÑØÇÚÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝªÜÙÃÇÝÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÙÚÎÔ
ÖÚÜÞËßÓÁÔÎÞ×ØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÕßÝ
ØÜÙÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÇØÔÎÛËÃ
ÔÇËÑÊ×ÙËÏÔÁÇÖÏÙÚÜÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÔÇÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏ
ÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÔÁËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇËÒÇÌØÆÔËÏÚÕÞØÁÕÝ
ÚÕß ÇØ¦ÑÇÝ¬ÕÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ§±¬ÇÖÕÊÃÊËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß
ØËÓÒÃÔÕßÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÊËÏÔ¦ÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝªÜÙÃÇÝØÜÙÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇËÊ×
ÑÇÏÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÎÝÁÞÕßÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÍÔÜØÃÙËÏÎÞ×ØÇÇÖÄÚÕªÜÙÃÇËÐÂÍÇÍËÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÐÃÇÝÓÄÒÏÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÚÕßÝ
ÖØ×ÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÕÙÄÓÏÑØÄÚËØÕÑÇÏÇÖÄ
ÚÕ ÚÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÔÜØÃÚËØÇÞÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝØÜÙÏÑ×ÔÙÏÚÎØ×ÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÖÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¡ÇÊÕÆØÕÛÇÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÙÇÔÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÏÚÎØ¦
ÖÏÖÒÁÕÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÁÞÕßÔÇÖÕØØÃÉËÏÚÕÇÃÚÎÓÇÚÕß¡ÇÊÕÆØÕÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎ
ªÜÙÃÇ×ÙÚËÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÖ¦ØÍÑÕ
ÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝªÜÙÃÇÝÊËÔËÃÞËÞÕØÎÍÂÙËÏÇÐÏÄÒÕÍÇÊ¦ÔËÏÇÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÑÄÓÎÑÇÏÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝØÜÙÏÑ×ÔÄÖÒÜÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÇÑØÕÍÜÔÏÇÃÕÝÒÃÛÕÝÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÊÆÕÞ×ØËÝÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÕß ÇØ¦ÑÇÝ
¬ÕØÜÙÏÑÄÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇ
9VZ[LJÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÕß
ÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÖËÏÊÂÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÖÒÂØÜÚÇÙËÏØ¦ÇÖÄÚÏÓÕÒÄÍÏÇ

Επιχείρηση γοητείας από τον Γενς Βάιντμαν
Την προεδρία ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÎÇÒÒÃÇÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂ
ÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÕÔËÑÒËÑÚÄÚÎÝ¡ÁØÑËÒËÔÝ¦ÏÔÚÓÇÔÔÇ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ ¬
ÇÒÒÃÇÑÇÏËØÓÇÔÃÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÚÕßÝÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝ
ÛÁÙËÏÝÏÙÞÆÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÙÑÕÆÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏØØÕÂ
ËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÐÏÒÁÜÙÂÝ
ÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÜÔ
¶ÔÕÚÃÜÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕ¶ËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÕËÔÝ¦ÏÔÚÓÇÔ
ÑÕØßÌÇÃÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ ¬ßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÞÛËÝÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
+PLALP[ÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦Ý
ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ©¡¬ËÃÔÇÏ
ÁÍÑßØÕÑÇÏÔÄÓÏÓÕÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚË
ÁÑØÏÔËÑÇÏÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
¬ÕÇÍÑ¦ÛÏ®ÙÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß¦ÏÔÚÓÇÔÂÚÇÔÎÁÔÚÕÔÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÖÕßËÃÞËÊËÃÐËÏÑÇÚ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÚÕÄÚÏ
ÛÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÞØËÏÇÙÚËÃ®ÍÏÇÔÇ
ÙÜÛËÃÚÕËßØ×©¦ÏÔÚÓÇÔÁÌËØË
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÑØÇÚÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔËÔ×ÖÏÕÔÚÕßÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑØÏÛËÃÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕß
ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ+PLALP[Õ
ËØÓÇÔÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÄÚÏÖØÕÙÁÌßÍËÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÊÏÄÚÏÇÔÎÙßÞÕÆÙËÍÏÇÚÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÓÕßÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÑÇÚËßÛßÔÚÂØÏÇÍØÇÓÓÂ
ÇÖÒ×ÝÇÔÎÙßÞÕÆÙÇÄÚÏÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÛÇÖØÕÙÊËÔÄ-
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Από «γεράκι», «περιστέρι» ο Γερμανός
κεντρικός τραπεζίτης,
για να διεκδικήσει
την προεδρία της ΕΚΤ.
ÚÇÔÙÚÕ¦ØÓÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ®ÊÂÒÜÙËÕ¦ÏÔÚÓÇÔ
¢ßÙÏÑ¦ÓÏÇÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÊØÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÄÚÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÚÕÞËÏØÄÚËØÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÇÒÒ¦ÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÎÝÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÍÏÇÚÕ
Ë¦ÔÑÏÔËÃÚÇÏËÔÚÄÝÚÕßÖÒÇÏÙÃÕß
ÚÎÝËÐÕßÙÏÕÊÄÚÎÙÂÝÚÎÝ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕÇÖËØÞÄÓËÔÕÝ
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÍÏÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕÖØÄËÊØÕÚÎÝ
 ¬ÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÎÝÞÇÒÇØÂÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕÒÒÕÃÊËÔ

ÖËÃÙÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÕß¦ÏÔÚÓÇÔÍÏÇÚÇËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÇÞÚßÖÂÓÇÚ¦ÚÕßÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕß§ÚØ¦ÍÑÏ©¦ÏÔÚÓÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÖ¦ÔÚÕÚËÖÕÒÏÚÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÐÂÍÎÙÎÍÏÇÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏ
ÊËÔÁÞËÏÖÕÚÁÑØÃÔËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
©¡¬ÓËÔÕÓÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ®
ÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ¦ÔÚÕÚËÁÒËÍËÄÚÏÚÕàÂÚÎÓÇ
ÁÖØËÖËÔÇÒßÛËÃÇÖÄÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÚÇÙÞÄÒÏ¦ÚÕß
ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+PLALP[ÊËÔËÑÌØ¦àÕßÔÇÒÒÇÍÂÙÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß®
ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ÇØÄÚÏÎ¡ÁØÑËÒÖØÕÜÛËÃ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÔ¡¦ÔÌØËÔÚÁÓÖËØÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖÕÒÒÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÁÞÕßÔ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÛÇ
ÖØÕÚÏÓÂÙËÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÛÁÙÎ
ÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔ ¬ÓËÏÙÞßØÄÚËØÕ
ÞÇØÚÃÚÕÔ¦ÏÔÚÓÇÔ

ØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕß¦ÒÒÕß
ÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔËÃÔÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÑ¦ÖÕÏÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÑÕÏÔÁÝÓËÇßÚÄÔÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ¡ËÑ¦ÖÕÏÕ
ÌÏÒÏÑÄÖØÄÙÜÖÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÎÇÒÒÃÇËÒÖÃàËÏÄÚÏÛÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÑÏÔËÃÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËßÑÕÒÃÇÚÇÔÂÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÑÇÃØÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝ ¬ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏËÐÃÙÕßËÒÑßÙÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
ÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÇÌÕÆÎ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÙÞËÊÄÔÄÒÇÚÇÓÁÙÇ
ÖÕßËÃÞËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÄÖÜÝ
ÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNßØÜÖÇÃÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
¬ÕÄÔÕÓÇÚÎÝ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØËÖÏÚØÄÖÕßÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇÑÕÆÍËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝËÔ×Õ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÔÁÞËÏÖØÕÜÛÂÙËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝ
ÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎËÙÚ¦ÍÑËØÖÒÎØÕÃÄÒËÝÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝ
ÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÑËØÊÃàËÏÙßÔËÞ×ÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝ
¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØ
ÁÞËÏÑÇÒÂËÓÖËÏØÃÇÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÑÇÒÂËÓÖËÏØÃÇÊÏÕÃÑÎÙÎÝÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ®ÊÂÒÜÙË
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÕÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÝËÔËÃÔÇÏÎÊÏÑÂ
ÓÕßßÖÕÉÂÌÏÇÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÖÒÎØÕÃÚÇÑØÏÚÂØÏÇ®
ÙßÓÖÒÂØÜÙË
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Τις Βρυξέλλες
επιχειρεί
να καθησυχάσει
ο Τζουζέπε Κόντε
Δηλώνει ότι η Ρώμη δεν θα παρεκκλίνει
από τους δημοσιονομικούς κανόνες
Η ανάπτυξη ÙÚÎÔÚÇÒÃÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÐÇÔ¦ÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝËÔÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÑÇÏ
ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÖÕßÊÁÞËÚÇÏÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ6
ÚÇÒÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÕßàÁÖË
ÄÔÚËÇÖÕÖËÏØ¦ÛÎÑËÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑ×ÙËÏÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÝª×ÓÎÝÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÏÙÞßØÏàÄÓËÔÕÝÖÜÝÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÇØ¦
ÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÝÚÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÖØÄÙÛËÙËÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÖØÄÛËÙÎÚÎÝª×ÓÎÝÔÇÖÇØËÑÑÒÃÔËÏ
ÇÖÄÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÑÇÏÁÚÙÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÎËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ© ÄÔÚËÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÖÜÝÖØÄÛËÙÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÑÇÚ¦ÓÁÚÜÖÕÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÇÒÒ¦ÖÇØÄÚØßÔË
ÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇ
ËÐËÚ¦ÙÕßÔÓÏÇÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ
Ï¦ÛËÙÎÍËÌÆØÜÙÎÝÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎª×ÓÎÑÇÏ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÃÞËËÖÃÙÎÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏ-

Ñ×ÔÚÎÝÚÇÒÃÇÝ¬àÕÈ¦ÔÏ¬ØÃÇ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝËÔ
ËÖÏÛßÓÕÆÓËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÎÔßØ×ÖÎ®
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕ¬ØÃÇÚÎÔ¬ØÃÚÎ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÔËÊØÃÕßÖÕßÁÒÇÈËÞ×ØÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¬ÄÔÏÙËÖÜÝ
ÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃÕÌËÚÏÔÄÝÙÚÄÞÕÝ
ÍÏÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÙÚÕ ÚÕß
ÄÓÜÝÊËÔÙÞÕÒÃÇÙËÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÕÆÚËÚÕßÖÁØÕÍÑÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÙÚ¦ÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÔÇÏÓÇÑØ¦Ô
ÎÖÏÄÚËØÎÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÊÆÕ
ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÝÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ©¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏ
ÎÍÁÚÎÝÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕßÕØØ¦ÑÇÏ
ÕÕßÃÚàÏÔÚÏ¡¦ÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝÚÜÔÙÚÁØÜÔ
ÁÞÕßÔÓÏÒÂÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÔÇÛËÜØÎÛÕÆÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÚÎÝ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇ
ÚÕßÝÇÉÎÌÂÙÕßÔ
©ÇÒÈÃÔÏÁÍÏÔËÇÑÄÓÎÖÏÕÇÊÏ¦ÒÒÇÑÚÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÓËÚ¦ÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÇÌÕÆ
ÚÕÑÄÓÓÇÚÕßßÖËØÃÙÞßÙËÓËÖÕÙÕÙÚÄ 

Σε επιστολή του¨Ø³ÈØioÓ³ÉØ³ÈÜË~¨Ñ³wÐÉÜ³iØ  VÌ³ÉÙÉÐÉÖÚi~ÉÌ³{i,ÐiÚÑÉ³ÖTÉ{³ÈØ³ÌTÈØ³¸Æ

Οι δύο αντιπρόεδροι
της κυβέρνησης,
Ματέο Σαλβίνι και
Λουίτζι ντι Μάιο,
κρατούν πάντως
αδιάλλακτη στάση.
¡ÁÒÎÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕßÕØØ¦
ÁÛËÙÇÔÊËËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ®
ÓÏÇÖØÄÚÇÙÎÖÕßËÍÑØÃÛÎÑËÙË
ÓÎÊËÙÓËßÚÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇÙÚÕ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÖÕß
ÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÎÏÊÁÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÛÏÁØÜÙÎÚÜÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÜÔ
TPUP)6;®)\VUP6YKPUHYPKLS
;LZVYV¶ËÃÊÕÝÞØËÕÍØ¦ÌÜÔÓË
ÞÇÓÎÒÂÇÐÃÇ¶ÜÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÕÊØÄÓÕÝÓÏÇÝÇÖÕ-

Þ×ØÎÙÎÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎ®ÄÖÜÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ
ÕªÏÑ¦ØÔÚÕÕßÍÑÒÃÙÏËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ¦ÈÏÇÙÚÕßÝ
5L^@VYR;PTLZ¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÕßËÃÞËËÑÌØ¦ÙËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ¬¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ
ÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÊÏÇÓ¦ÞÎÝ
ª×ÓÎÝÑÇÏØßÐËÒÒ×ÔËÃÔÇÏÚÕ
ßÖÁØÕÍÑÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝËÖËØÔ¦ÚÕ ÚÕß
ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇÚØÏÙËßØ×©
ÇÒÈÃÔÏÓÇàÃÓËÚÕÔÕßÃÚàÏÔÚÏ
¡¦ÏÕËÖÏÓÁÔÕßÔÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÑÒÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÑÕØßÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
ÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝ

Απαίτηση Ερντογάν για μείωση των επιτοκίων
Ο Τούρκος ÖØÄËÊØÕÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÛÁÒÎÙËÔÇÓÏÓÎÛËÃÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÏËÖÏÚÁÛÎÑËÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÖÇÏÚ×ÔÚÇÝÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ©¬ØÇÓÖËÖÁÑØÏÔËÚÎ-LKÑÇÏËÃÖËÄÚÏàÎÓÏ×ÔËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÜÑ¦ÚÏ
ÖÇØÄÓÕÏÕ®ËÃÖËÞÛËÝÕØÔÚÕÍ¦ÔØ¦ÍÓÇÚÏÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÊÏÇÌÕØÁÝÄÖÜÝÄÚÏ
ÚÕÊÕÒ¦ØÏÕËÃÔÇÏÚÕÏÙÞßØÄÚËØÕ
ÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÄÚÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÙÚÏÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ ÑÇÏÄÞÏ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÄÖÜÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔÎÒÃØÇÔÇËÐÇÙÛËÔÂÙËÏÑÇÚ¦ ÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÊÕÒÇØÃÕßÍËÍÕÔÄÝÖÕßÕÊÎÍËÃÙË
ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑ¦ÚÏ
ÖÕßÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÊßÙÞËØÇÃÔËÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÔÇ
ÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÖÏÑØÃÔÕÔÚÇÝÚÕßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Ο Τούρκος πρόεδρος
δήλωσε πως σύντομα
θα υπάρξει λύση
για να περιοριστεί
το κόστος δανεισμού.
ÕØÔÚÕÍ¦ÔËÃÖËÞÛËÝÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÓËÐÁÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÄÚÏËÔ×ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ-LK
ÖÒÎÙÏ¦àËÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÕÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÞ×ØÇÓÕßËÃÔÇÏ 
ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕÏ»ÇßÚÄ
ÛÇÖØÕÚËÃÔÕßÓËÙÆÔÚÕÓÇÕØÏÙÚÏÑÂÒÆÙÎÊÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÚÕÑÃÜÔÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦® ÇÔËÃÝÊËÔÊÏÇÌÜÔËÃ
ÄÚÏÚÇßÉÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÈ¦ØÕÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔ

Νέες {ÓÉ{Ø³È0ÑoË ¨³w
oÒ¨Ø³i~É³¨{~Ê³¨ÒÉÇÑ
³iØ0È¨~ËÑØVo{ÑÑÑÜÜÒÂÉ{w
Ð{ÐÑ³{~ÊÜ{³{~Ê
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕßÉÎÒ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝßÖËØÈÕÒÏÑÕÆÊÇÔËÏ-

ÙÓÕÆÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÕØÔÚÕÍ¦ÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ¡ËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÔÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ËÐÜÚËØÏÑÄÊÇÔËÏÙÓÕÆÑßØÃÜÝ
ÙËÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÑÇÔËÃÝËÖËÔÊßÚÂÝ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙË
ÚÕßØÑÏÑ¦ÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÓË
ÇÖÄÊÕÙÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕÔ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄßÖÕÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÇÍÔÕËÃÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇØÃÙÑÇ
ÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËËÖÁÔÊßÙÎÙË
ÚÕßØÑÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÈØËÛËÃÙËÌÇÆÒÕ
ÑÆÑÒÕÓËÚÕÔßÉÎÒÄÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÔÇÕÊÎÍËÃÙËËÐÇÙÛÁÔÎÙÎ
ÚÎÝÒÃØÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÑÇÛ×ÝÎ¬ÕßØÑÃÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÖØ×ÚÜÔßÒ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃËÝÚÏÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÙËÊÕÒ¦ØÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝÎ
ÒÃØÇÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ËÔ×ÞÛËÝßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ 
ÖØÕÚÕÆÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÇÖ×ÒËÏËÝ
ÙÚÕ 

Υφεση και στο β΄ τρίμηνο
Οι προβλέψεις ÍÏÇÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÕÃÜÔËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇ
ËÑÚØÕÞÏÇÙÚËÃÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ÇÖÄÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÎÛËÃÓËÚÇÐÆª×ÓÎÝÑÇÏ
²ÛËÝÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝ0Z[H[ÊÂÒÜÙËÖÜÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÄÖÜÝÙßÔÁÈÎÚÕÈqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
¦ÔÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ0Z[H[ËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÚÄÚËÛÇËÃÔÇÏÎÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇÁÞËÏÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÓÎÔÕ
ÖÄÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦Õ ÄÔÚËÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÙÚÎÞÛËÙÏÔÂËÖÏÙÚÕÒÂ
ÖØÕÝÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝËÚÇÃØÕßÝ
ÖÜÝÎÖÕØËÃÇÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏ-

ÙÓÕÆÛÇËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÑÇÒÆÚËØÎ®
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÊËÙÓËßÄÓËÔÕÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÕßÊÏÇØÛØÜÚÏÑÕÆ
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Î ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÎÙßÞËÃÖÜÝÚÕÊÏÇØÛØÜÚÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÖÕßÛÇ
ÁÖØËÖËÌÁÚÕÝÔÇÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙËÏ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÚÎÝÛÇÇßÐÎÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜ
ÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JOÊÏÇÈÒÁÖËÏÖÜÝÎª×ÓÎÊËÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÊÇÓ¦ÙËÏÌÁÚÕÝÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÕ ÚÕß
ÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÙËÏÝÚÕß
ßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¬àÕÈ¦ÔÏ
¬ØÃÇÖÜÝÛÇÚÕËÖÏÚÆÞËÏ

Μηδενική ανάπτυξη
λόγω Brexit στη Βρετανία
Η Τράπεζα ÚÎÝÍÍÒÃÇÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÄÚÏËÔÚËÃÔËÚÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕßÙÚÕ 
ÇÖÄ ÚÕÔ¡¦ÏÕÑÇÏÊÏÇÚÂØÎÙË
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÕ ¬ÕÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÉÂÌÏÙËÕÓÄÌÜÔÇ
ßÖÁØÚÎÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÙÚÕÚØÁÞÕÔËÖÃÖËÊÕÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÕÏËÐÇßÚ×ÔËÃÞÇÔÊÎÒ×ÙËÏÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÄÚÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÙÆÔÚÕÓÇ¬ÚËÖÇÔÁÒÇÈË
ÞÛËÝÄÚÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÒÃÍÕÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ßÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÎ
Þ×ØÇÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÄ
ÚÎÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÌÁØÛÎÑË
ÙÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕß
ÇÔ¦ÍÑÇÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÔ

 ¬ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇÑÇÏÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
ÇÖÜÔÃÇÝÔÇÙÚËÃÒÕßÔÙÂÓÇÄÚÏÛÇ
ÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÚÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔßÖ¦ØÐËÏËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÁÞÕßÔËÔÏÙÞßÛËÃÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝËÚÕÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÎËÏÑÇàÄÓËÔÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÍÏÇ)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ¬ÆÖÕßÚÎÝ¬Ú¥ÙÚÄÙÕ
ÎÙÚËØÒÃÔÇßÖÕÞ×ØÎÙËÞÛËÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßËßØ×ÑÇÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÑÇÛ×Ý
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÏàÇÔÄÚÏÚÇ
ÈØËÚÇÔÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÊËÔ
ÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÎËÖÏÚØÕÖÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÄÔÕÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÑÇÏÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÇ
ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
9L\[LYZÕ¬ÄÓÇÝÕßÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ*HWP[HS,JVUVTPJZ

Βαρύ το πλήγμα για την Ισλανδία από την κατάρρευση της Wow Air
Υφεση ÑÇÏ ÇÔËØÍÃÇÍÔÜØÃàËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÎ
ÙÒÇÔÊÃÇÇÌÕÆÖØ×ÚÇÇÔÁÑÇÓÉËÓË
ÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÍØÂÍÕØÕßÝØßÛÓÕÆÝÇÖÄ
ÚÎÔÑØÃÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈßÛÃÙÚÎÑËÎ
ÔÎÙÏÜÚÏÑÂÞ×ØÇÖØÏÔÇÖÄÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇ ÇÚÇÒÆÚÎÝÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÙÚ¦ÛÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÎÖÚ×ÞËßÙÎ
ÚÎÝ>V^(PYÚÕßÏÙÒÇÔÊÏÑÕÆÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝÖÕß
ÂÒËÍÞËÚÕ ÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÇÖÄÑÇÏ
ÖØÕÝÚÎÞ×ØÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÕÂÚÇÔÎØÇÍÊÇÃÇÖÚ×ÙÎÚÎÝ
ËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕßªÁÏÑÏÇÈÏÑÖÕßÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙËÊØÇÙÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÚÕßÇÖÕÒÆÕÔÚÇÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÙÒÇÔÊÃÇÝÈÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÖÕßÍÔ×ØÏÙË
ÖØÜÚÕÌÇÔÂ¦ÔÕÊÕÙÚÎÔÎÙÏÜÚÏÑÂ
Þ×ØÇËÖËÏÊÂÁÍÏÔÇÔÙÚÕÁÊÇÌÄÝÚÎÝ
ÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒ×Ô
ÚÇÏÔÏ×ÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ
.HTLVM;OYVULZ®©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÙÚÕÔÎÙÃÚÕßÈÄØËÏÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ

Η μεγάλη πτώση
του τουρισμού μείωσε σημαντικά το ΑΕΠ
της χώρας, που οδεύει
προς ύφεση.
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÄÓÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔßÉÎÒ×ÔÚÏÓ×Ô
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÚÕßØÏÙÚ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÑÇÏÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÎ
ÛËØÏÔÂÖËØÃÕÊÕÝÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ÁÚÕßÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÑÇÚ¦ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÇËØÕÊØÕÓÃÕßÇÔËØÍÃÇÖÕßÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÖÇØÇÓÁ-

Καταλύτης Ñ¨i³{~ÉÂÉÜËÂÉ³ÒÚi~É³Ò¨³{i³TÉÈi³iØ8À
Ýx¦V³È{ÜÑÙ{~ÖÑÉ¨ÐÉ³Ñ×¨ÓÑTÑÐiÜÖ~Ì³ÈØVÈÊÜÉoTÉ³´Æ
³³ÊÉÑÌ~Ñ{¨Ø³iT¨Ñ

ÔËÏÞÇÓÎÒÂÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÙÚÕ 
ËÔ×ÂÚÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄ ÓÄÒÏÝÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝ
¬ÕÖÒÂÍÓÇÁÞËÏÂÊÎÍÃÔËÏÇÏÙÛÎÚÄÙÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÓË
ÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓËÏÜÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÚÕÔÖØÃÒÏÕÑÇÏÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔÙÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄÔÇßÖÕÞÜØËÃËÖÃÙÎÝÑÇÚ¦
 ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ)SVVTILYNÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÔÜÙÎÝ¬ÇÐÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÚÕÔ¡¦ÏÕÎÖÚ×ÙÎ
ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÄÙÕÖËØÏÓÁÔÇÓË®¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝÙÒÇÔÊÃÇÝÎÕÖÕÃÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÚ×ÞËßÙÎÚÎÝ>V^(PYÖØÕÁÈÒËÖË
ÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
Ú×ØÇËÑÚÏÓ¦ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÓËÃÜÙÎÚÕß
ÏÙÒÇÔÊÏÑÕÆÑÇÚ¦ ©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÝÆÌËÙÎÝÖÕß
ÛÇÖÒÂÐËÏÚÎÔÏÙÒÇÔÊÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÑÇÛ×ÝÎ(YPVU)HURßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝÛÇÓËÏÜÛËÃÚÕÚÎÝ

ÑÇÚ¦ ËÔÏÑÄÚËØÇÖ¦ÔÚÜÝÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÙßÓÌÜÔÕÆÔÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÄÚÏÎÙÒÇÔÊÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÞËÏØÄÚËØÎÆÌËÙÎÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÚ¦ÓÏÙÂËÑÇÚÕÙÚÏÇÃÇ
ÓÕÔ¦ÊÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇÒ¦ÈËÏÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝË¦ÔÑØÏÛËÃÇÔÇÍÑÇÃÕ
ÇØ¦ÚÇÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÙÎÓ¦ÊÏÇÖ¦ÔÚÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÙÒÇÔÊÃÇÝËÃÔÇÏ
ÏÙÞßØÄÚËØÎÇÖÄÖÇÒÏ¦ÑÇÏÏÑÇÔÄÚËØÎ
ÔÇÇÔÚÏÖÇØÁÒÛËÏÚÎÔÑØÃÙÎËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕ ÄÚÇÔÑÇÚÁØØËßÙËßÖÄ
ÚÕÈ¦ØÕÝÓÏÇÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÌÕÆÙÑÇÝ®
ÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÎÝÖØÕÝÚÕÓÁÍËÛÄÝÚÎÝ
ÚÇÚÇÓËÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÇ
ÞËÏÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇÏÙÞßØÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔËÔ×ÁÞÕßÔÇØÛËÃ
ÕÏÁÒËÍÞÕÏÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑËÌÇÒÇÃÕß
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Πανάκριβο και «αφιλόξενο»
το φαραωνικό αεροδρόμιο της Πόλης

«Σούζα» οι πωλήσεις
της αυστριακής KTM

Το κόστος λειτουργίας είναι εξαιρετικά υψηλό και η επιβατική κίνηση μειωμένη

AP

Πέρυσι η ÇßÙÚØÏÇÑÂ ¬¡ÁÍÏÔË
ÎÚÁÚÇØÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇ
ÙËÖÜÒÂÙËÏÝÓËÍ¦ÒÜÔÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÒ×ÔÚÇÝ
ÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝßÖËØÙÑËÒÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ/HYSL`
+H]PKZVU¬×ØÇÎÇßÙÚØÏÇÑÂËÚÇÏØËÃÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚØÏÇ ËÑÚÄÝ ÙÃÇÝ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÁÞËÏÈ¦ÒËÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂ2H^HZHRP
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÒÖÃàËÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏ
ÙËÇØÏÛÓÄÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔÁÜÝÚÕ
¥ÙÚÄÙÕÚÃÖÕÚËÊËÔÁÊËÏÞÔË
ÚÕÄÞÏÚÄÙÕÓÇÑØÏÔÄ ÄÚÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÔÁÚÙÏ
ÍÏÇÚÎÓÏÑØÂÇßÙÚØÏÇÑÂÓ¦ØÑÇ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
ÓÇÝÂÚÇÔÚÄÙÕÑÇÑÂÚÄÚË×ÙÚË
ÓÇÝÖËØÏÍËÒÕÆÙÇÔÜÙÚÄÙÕÑ¦ÛËÑØÃÙÎÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÓÏÇ
ËßÑÇÏØÃÇ®ÒÁËÏÙÚÕ)SVVTILYN
)\ZPULZZ^LLRÕßÙÚØÏÇÑÄÝÚÁÌÇÔÃØËØÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÚÎÝ ¬¡ÚÕ 
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃ
ÚÕßÝÖÇÔÃÙÞßØÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÜÔ
ËÚ×ÔÕÃØËØËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏÂÊÎ
ÔÇÇÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÑÇÏÔÇÖÕßÒÂÙËÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÑÇÚÇÙÑËÆÇàÇÔÖÁÊÏÒÇÚÕßÙÑÏÑÇÏÖÇØÂÍÇÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ¦ßÒÏÑ¦¬ÕÃÊÏÕ
ÙÑÄÖËßËÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÓËÚÎÔ ¬¡
ÄÓÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÐËÒÃÞÛÎÑÇÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÂÓËØÇÎ ¬¡ÖÇØ¦ÍËÏÙËÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÙËÝÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝÖÇØÂÍËÚÕÔÞØÄÔÕÚÕ ËÔ×Õ
ÃØËØËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑÇÏÎÖËØÏÕßÙÃÇÚÕß
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÞ¦ØÎÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÚÕßÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÕÃØËØÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇßÖËØÚËÚØÇÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝ ¬¡ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÖÜÝÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ¬×ØÇÒÁËÏ
ÖÜÝÚÇÔÁÇÓÕÔÚÁÒÇÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎ
ËÚÇÏØËÃÇÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÏÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎÔ ¬¡ÔÇ
ÖÕßÒÂÙËÏÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝ
ÓÁÞØÏÚÕËÖÃÊÕÙÎÖÕßÛÇ
ÌÁØËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÈÕÒÂÝÇÖÄÚÎÔ2H^HZHRPÑÄÓÎ
ÑÇÏÁÚÙÏÎ ¬¡ÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÑØÄÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÖÇÃÑÚÎÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
ÔÑÇÏÖÕÆÒÎÙËÖÁØßÙÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝÇÖÄ
ÚÎ/HYSL`+H]PKZVUÚÇÁÙÕÊÇ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝËÃÔÇÏÚØÏÖÒ¦ÙÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÎÝ ¬¡
ÖÕßÇÔÂÒÛÇÔÚÕÙËÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÌÕÆÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
/HYSL`ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÑØÏÈÄÚËØËÝ
ÇÖÄÚÏÝ ¬¡ÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÎÝßØ×ÖÎÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÜÒÂÙËÏÝÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ
7PHNNPV.YV\WÇÔßÖÕÒÕÍÃÙËÏÑÇÔËÃÝÑÇÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÓÏÑØ×ÔÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖË-
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Το 2018,i0ÖÜiÉ¸®ÆÆÆ
Ð³{~ÜÓ³ÉØVÈÉ¨~ÉÜËÇ³ÑØ³i
ÑÐÉ¨{~Ñ{~Ê>¦_Ãw>¿xX©

Στην τέταρτη θέση
της παγκόσμιας
κατάταξης και πλέον
«κυνηγά» την ιαπωνική
Kawasaki.
ÊÕÎ ¬¡ÁÞËÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆÊØÄÓÕ
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÓÁÞØÏÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏ
ÚÎ/VUKHÖÕßÖÕÆÒÎÙËÖÁØßÙÏ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝÑÇÏÚÎ
@HTHOHÖÕßÖÕÆÒÎÙËËÑÇÚ

Προκλήσεις
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎ ¬¡ÁÞËÏ
ÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÓ¦ÒÒÕÔÊßÙÑÕÒËÆËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ©Ï
ÖÜÒÂÙËÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎËÃÔÇÏÙÚ¦ÙÏÓËÝÓËÚ¦ÚÕ
ÙÚÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝÖËØÃÖÕßÚÕÔÞØÄÔÕ©Ï
ÇßÙÚÎØÄÚËØÕÏÑÇÔÕÔÏÙÓÕÃÍÏÇËÑÖÕÓÖÁÝÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÑÇÏÍÏÇÛÄØßÈÕËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ËÐÁÒÏÐÎÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×ÔÖÕßËÑÖÁÓÖÕßÔÒÏÍÄÚËØÕßÝØÆÖÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÕÇÛÄØßÈËÝÑÕÙÚÃàËÏÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇÄÖÜÝÑÇÏÎËÐÁÒÏÐÎ
ÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÑÏÔÎÚÂØÜÔ®ÒÁËÏÙÚÕ
)\ZPULZZ^LLRÕÏÕÆØÍÑËÔÃÖËØ
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ)HUROH\Z4L[aSLY
ÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÏ»ÇßÚÄÕÃØËØÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÓË
ÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô+\JH[PÑÇÏÓËÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
;YP\TWOÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÖÕßËÃÞË
ËÐÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÚÎÙÕßÎÊÏÑÂ/\ZX]HYUHÖÕßËÖÁÚØËÉËÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÖÕÒÒ×ÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÓÕÔÚÁÒÜÔÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÖØÇÑÚÏÑÂ
ÙÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÓËÈ¦ÙÎÙÞËÊÄÔ
ÃÊÏÇËÐÇØÚÂÓÇÚÇ
=VSRZ^HNLUÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇ
ÖÕßÒÂÙËÏÚÎÔ+\JH[PÑÇÏÕÃØËØ
ÛÇÚÎÔÂÛËÒË×ÙÚËÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÔÇÙÌÇàÄÓÇÙÚËÙÚÎÔßØ×ÖÎ®ÑÇÏÍÏÇÔÇÓÕÏØ¦ÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝ
ËÐÁÒÏÐÎÝÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄ
ÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
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ÛÇËÔÃÙÞßËÚÕÔËÛÔÏÑÄÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÚÎÔ;\YRPZO
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ÓËÚÕÞÂÚÎÝ;\YRPZO(PYSPULZÑÇÚ¦
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ÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕßÔÖÜÝÎ7LNHZ\ZÛÇ
ÁÞËÏÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÖÕØËÃÇÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔ
;\YRPZO(PYSPULZÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÕËÔÕÃÑÏÕÙÚÕÔÁÕÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ/7LNHZ\ZÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÜÝÈ¦ÙÎÚÎÝÑßØÃÜÝÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ:HIPOH.VRJLUÙÚÎÔÇÙÏÇÚÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝÄÒÎÝÔÚÏÛÁÚÜÝÕ
ÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÔÇ
ÖËÚ¦ÐËÏÓËÚÎÔ;\YRPZO(PYSPULZ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÔÆÙËÏÞÒÓÓÁÞØÏÔÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÖÕß
¦ÔÕÏÐËËÖÏÙÂÓÜÝÚÏÝÖÆÒËÝÚÕß
ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÑÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊÁÞËÚÇÏÑØÏÚÏÑÂÍÏÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÍÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÚÇÒÇÏÖÜØÃÇÙÚÎÔÕßØ¦ÍÏÇÚÇÚÇÐÃ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÔÎÖÏÇÑ¦®ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÁÈÇÏÇÇÔÇÌÕØÁÝÍÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÙÇÔÇßÚ¦ÊËÔËÔÛÕßÙÏ¦àÕßÔÚÕßÝ
ËÖÃÊÕÐÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝÖÕßÛÁÚÕßÔ
ÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÔ¦ÔËÚÎÑÇÏ
ÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÂÚÕßÝÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ7LNHZ\ZÔÇËÃÔÇÏÎ
ÓËÍ¦ÒÎÑËØÊÏÙÓÁÔÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÔÑÇÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎ;\YRPZO
(PYSPULZÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇËÃÔÇÏÖØÕÙÜØÏÔÂÝÌÆÙËÜÝÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ®ÚÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕß:HIPOH.VRJLUËÖËÏÊÂ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝËÐÎÍËÃ
ÙÚÕ)SVVTILYNV¡ÖËÒÕÆÒ ÇÚ¦Ý
ÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇ@H[PYPT-PUHUZTHU

Επιβάτες
ËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÙÚÇÊÆÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÇËÐÎÍËÃÍÏÇÖÕÏÕßÝÒÄÍÕßÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕßÔÙÚÎÔ7LNHZ\Z¬ÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ÖÁÔÚËÓÂÔËÝÚÕß ÎËÖÏÈÇÚÏÑÂ
ÑÃÔÎÙÎÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ:HIPOH
.VRJLUÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÑÃÔÎÙÎÊÏËÛÔ×ÔËÖÏÈÇÚ×ÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
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Ζημίες μετράει
η Turkish Airlines,
η οποία αναγκάστηκε
να περιορίσει τις πτήσεις λόγω της μετεγκατάστασης.
 ÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ
)SVVTILYN
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÙÚÕÔÁÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕÑÇÏÙÚÕËÑÚÄÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÖÒÁÕÔÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÇÚÕÆØÑ®ßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ÃÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÓËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÊÏËÛÔ×ÔËÖÏÈÇÚ×ÔÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ Ú¦ÙÎ
ÇßÚÂËÃÔÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔ
7LNHZ\ZÇÒÒ¦ÊßÙÕÃÜÔÎÍÏÇÚÎÔ

;\YRPZO(PYSPULZ¬ÕÑÄÙÚÕÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÖÒÎØ×ÔËÏÎ;\YRPZO(PYSPULZÙÚÕÔÁÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖËÔÚÇÖÒ¦ÙÏÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÖÕßËÃÞËÙÚÕÖÇÒÏÄÇËØÕÊØÄÓÏÕ
ÚÇÚÕÆØÑ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ*\TO\YP`L[ÚÎËßÚÁØÇ¬Õ
ÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÚÕÑÄÙÚÕÝ
ËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÇÔÂÒÛËÙÚÇËÑÇÚ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÁÔÇÞØÄÔÕÔÜØÃÚËØÇÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÔÇÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÙÚÎÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
;\YRPZO(PYSPULZÙÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ
¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÎ;\YRPZO(PYSPULZ
ËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÄÚÏÛÇÁÞËÏÁÙÕÊÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏ
ÖÜÝÛÇÓËÚÇÌÁØËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
 ¥ÙÚÄÙÕÚÇÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇqÚØÏÓÂÔÕßÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÁÔÚÕÔÇÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÎÝ;\YRPZO(PYSPULZÎÕÖÕÃÇÇÔÁ-

ÌËØËàÎÓÃËÝÆÉÕßÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÊÎÒÇÊÂÙÞËÊÄÔÊÏÖÒ¦ÙÏËÝ
ÇÖÄÚÎÓÁÙÎÖØÄÈÒËÉÎÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÓÁØÕÝ
ÙËÁØËßÔÇÚÕß)SVVTILYN©ÏÊË
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ÚÎÝ;\YRPZO(PYSPULZ
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;\YRPZO(PYSPULZÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔ
ËÊ×ÊÏÄÚÏËÃÞËÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÙÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÁÞÕßÔËÖÎØËÇÙÚËÃÇØÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕß
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Εκτινάχθηκαν
οι τιμές
των εξοχικών
στα νησιά
Αυξήθηκαν έως και 18,2% –
Ακριβότερο νησί η Μύκονος
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε «hotspot» της εγχώριας αγοράς
ακινήτων αναμένεται να εξελιχθούν
φέτος οι εξοχικές κατοικίες, όπως
προκύπτει ήδη με βάση την κατακόρυφη αύξηση των ζητούμενων
τιμών πώλησης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
σύγκριση με το καλοκαίρι του 2018
καταγράφονται αυξήσεις ακόμη
και κατά 18,2%, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Σαντορίνης, όπου η μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης διαμορφώνεται σήμερα σε 3.465 ευρώ/τ.μ. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν
με βάση έρευνα της διαδικτυακής
πύλης αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr).
Σημαντικές αυξήσεις της μέσης
ζητούμενης τιμής πώλησης εξοχικών κατοικιών εντοπίζονται επίσης
στην Αντίπαρο με 18,1% σε 3.810
ευρώ/τ.μ., στην Αίγινα με 15,8% σε
1.990 ευρώ/τ.μ., στη Σκόπελο με
άνοδο της τάξεως του 13,4% και
1.490 ευρώ/τ.μ., αλλά και στην Ιθάκη
με 13,1% και 2.465 ευρώ/τ.μ. Επίσης,
με διψήφιο ποσοστό αύξησης των
τιμών κινούνται φέτος τόσο η Τήνος
με 11,6%, σε 1.720 ευρώ/τ.μ., όσο
και η Κύθνος με 10,5% σε 2.190 ευρώ/τ.μ. Το ακριβότερο νησί για την
αγορά εξοχικής κατοικίας παραμένει
–και μάλιστα με αισθητή διαφορά
από το δεύτερο– η Μύκονος. Στο
Νησί των Ανέμων, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης, με βάση τις
καταχωρισμένες αγγελίες του δικτύου Spitogatos, ανέρχεται φέτος
σε 5.230 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας
ετήσια μεταβολή της τάξεως του

7%. Υπενθυμίζεται πωςι η αγορά
της Μυκόνου, όπως επίσης κι εκείνη
της Σαντορίνης (αλλά και άλλων
επιλεγμένων νησιών των Κυκλάδων,
όπως η Αντίπαρος), έχει εξελιχθεί
σε μια διεθνοποιημένη αγορά για
την απόκτηση εξοχικών κατοικιών,
προσελκύοντας κατά κύριο λόγο
ξένους επενδυτές/αγοραστές από
χώρες της Μέσης Ανατολής, της
Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Εξαίρεση το Αν. Αιγαίο
Στον αντίποδα, πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται άλλα νησιά,
τα οποία δεν έχουν ευνοηθεί ιδιαίτερα από το τουριστικό κύμα των
τελευταίων ετών ή παρουσιάζουν
άλλες αρνητικές συνθήκες, όπως
για παράδειγμα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν υποδεχθεί τον κύριο όγκο των προσφύγων από τη Συρία.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στη Σκιάθο, οι τιμές πώλησης
υποχώρησαν κατά 16,6% φέτος
σε 2.560 ευρώ/τ.μ., σε μια τάση
«διόρθωσης» λόγω έλλειψης ζήτησης. Αντίστοιχα, πτώση κατά
6,8% σημειώνουν οι ζητούμενες
τιμές πώλησης στη Σάμο σε μόλις
922 ευρώ/τ.μ., ενώ στη Λέσβο, η
πτώση των τιμών αγγίζει το 6,2%,
με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται
στα 1.080 ευρώ/τ.μ. Μείωση κατά
4,2% καταγράφεται επίσης στο
Ηράκλειο της Κρήτης με τη μέση
τιμή να διαμορφώνεται στα 1.385
ευρώ/τ.μ., όπως επίσης και στην
Εύβοια, όπου το σχετικό κόστος
δεν ξεπερνά τα 1.220 ευρώ/τ.μ.
κατά μέσον όρο, υποχωρώντας
3,8% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τον φετινό
Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση
157,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 στις εισροές
κεφαλαίων από το εξωτερικό για
την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα. Ενδεικτικό της δυναμικής
που έχει αναπτυχθεί είναι ότι η
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Η μέση ζητούμενη τιμή
πώλησης στο Νησί των
Aνέμων ανέρχεται φέτος σε 5.230 ευρώ/τ.μ.

αντίστοιχη αύξηση τον περυσινό
Ιανουάριο (έναντι του Ιανουαρίου
του 2017) είχε αγγίξει το 205,5%.
Εν ολίγοις, παρά τη μεγάλη αυτή
άνοδο το 2018, και το 2019 φαίνεται
πως θα κινηθεί σε υψηλό επίπεδο
συναλλαγών. Υπενθυμίζεται ότι
στο σύνολο του 2018, τα κεφάλαια
που εισέρρευσαν στην ελληνική

αγορά ακινήτων από το εξωτερικό
αυξήθηκαν κατά 172% σε σύγκριση
με το 2017 και διαμορφώθηκαν πέριξ του 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται
για ποσό υπερδιπλάσιο του 2017,
οπότε εκτιμάται ότι στην Ελλάδα
καταγράφηκαν εισροές κεφαλαίων
της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ για
αγορές ακινήτων.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Σταρ System και Real Estate
Σκεφτείτε πως την επόμενη φορά
που θα πάτε για κλέφτικο στο Μάμμαρι ή για καφέ στα Λύμπια μπορεί
και πάλι να μην βρείτε δέντρο να
κρεμαστείτε, αλλά μπορεί να σας
χρεώσουν κάποιο premium επειδή
στην τάδε καρέκλα κάθισε ο Νίκολας Κέιτζ εν μέσω των γυρισμάτων
της ταινίας Jiu Jitsu. Με την ευκαιρία να τον καλωσορίσουμε στη
χώρα μας ευχόμενοι πως τόσο αυτός, όσο και ο συνάδελφός του William Baldwin που ήταν εδώ πριν
λίγες μέρες θα φέρουν ένα πολύ
καλό ποδαρικό στο σχέδιο προώθησης της Κύπρου ως νέου κέντρου οπτικοακουστικών παραγωγών διεθνούς εμβέλειας.
Εδώ που τα λέμε έχουμε κοτζάμ
ΞΥΛΟτύμπου και ΞΥΛΟφάγου –
έτοιμη μαγιά, δηλαδή, για να μπούμε ανάμεσα στο HollyWOOD και
στο BollyWOOD. Εγώ πάντα το έλεγα ότι έχουμε τα φόντα σαν χώρος
να φιλοξενούμε μεγάλες παραγωγές.
Μακάρι τα φορολογικά κίνητρα
που δόθηκαν για ανάπτυξη αυτού
του τομέα να αποδώσουν τα μέγιστα και να δούμε και μεγαλύτερες
παραγωγές. Σιγά – σιγά άμα ανακαλύψουν πως μπορούν να έχουν
και τζάμπα εξωγήινους κομπάρσους
μπορεί να δούμε και τους νέους
Avengers να εκτυλίσσονται κάπου
μεταξύ Μονής και Σουνίου - Ζανατζιάς.
Φυσικά υπάρχουν και άλλες πτυ-








Το real estate μπορεί
να τύχει πολύ καλής
προώθησης αν καταφέρουμε να μπούμε στους
κύκλους του διεθνούς
τζετ σετ. Φυσικά
το εγχείρημα δεν είναι
εύκολο αλλά δεν είναι
ακατόρθωτο.

Να ευχηθούμε όπως ο Νίκολας Κέιτζ όσο και ο συνάδελφός του William Baldwin που ήταν εδώ πριν λίγες μέρες, φέρουν ένα πολύ καλό ποδαρικό στο σχέδιο
προώθησης της Κύπρου ως νέου κέντρου οπτικοακουστικών παραγωγών διεθνούς εμβέλειας.
χές. Πριν μερικά χρόνια, για παράδειγμα, έτυχε να γνωρίσω στο
εξωτερικό ένα σύμβουλο του τότε
Προέδρου Κλίντον.
Ομολογουμένως ήταν πιο ενημερωμένος για το Κυπριακό από
το μέσο Κύπριο, μην πω από τον
μέσο Κύπριο πολιτικό. Και μου είπε
πως μεταξύ άλλων πάσχουμε από
έλλειψη διαφώτισης παρόλο που
πιστεύουμε πως όλος ο πλανήτης
γνωρίζει τα πάντα για το πρόβλημά
μας. Σε σχετικό ερώτημά μου για

το τι πιστεύει ο ίδιος για το πώς
θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες για να μας
μάθουν, μου είπε επί λέξει, «... I
would try and make my country
known through Hollywood...», και
δεν εννοούσε άμεσα να γίνει μια
ταινία για την τουρκική εισβολή.
Όπως μου εξήγησε, μέσω μιας ταινίας ή σειράς ταινιών, να αρχίσει
να γίνεται γνωστή η Κύπρος στο
πλατύ κοινό και μέσω αυτής της
διαδικασίας να φτάσει κοντά τους

το πραγματικό μας πρόβλημα της
εισβολής και της κατοχής. Και πιστεύω ακόμη πως έχει δίκαιο.
Μια άλλη πτυχή είναι αυτή της
προώθησης του real estate μας. Σε
τουριστικό επίπεδο έγιναν στο παρελθόν με πλήρη επιτυχία φιλοξενήσεις γνωστών ποδοσφαιριστών
και άλλων σημαντικών ατόμων σε
συγκεκριμένα θέρετρά μας. Αυτό
έβαλε την χώρα μας στον χάρτη
φιλοξενίας προσωπικοτήτων παγκόσμιας εμβέλειας. Και αν αυτό

έγινε κατορθωτό λόγω προσωπικών
επαφών ή/ και σχέσεων 2-3 ατόμων,
σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αν περισσότεροι από εμάς το προσπαθούσαμε με πιο επαγγελματικό τρόπο.
Το real estate μπορεί να τύχει
πολύ καλής προώθησης αν καταφέρουμε να μπούμε στους κύκλους
του διεθνούς τζετ σετ. Φυσικά το
εγχείρημα δεν είναι εύκολο αλλά
δεν είναι ακατόρθωτο. Και σίγουρα
δεν αρκεί μόνο η πρώτη φορά. Είναι

όπως το αστέρι της Michelin για
ένα εστιατόριο: δεν αρκεί να το
πάρεις…, η μαγκιά είναι να το κρατήσεις.
Ας πάρουμε παραδείγματα από
Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία κλ.π και ας αντιγράψουμε την
φόρμουλα επιτυχίας τους, παρά να
προσπαθούμε με αλχημείες να πειραματιζόμαστε. Και κάτι τελευταίο:
επιτυχία θα ήταν αν άκουγα τον
Baldwin να λέει πως έφαγε μακαρόνια του φούρνου ή σούβλα και
ξετρελάθηκε παρά αυτό που είπε,
ότι δηλαδή έφαγε αστακό κάπου
στη Λεμεσό και του άρεσε…

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι
CEO, APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Το τηλεοπτικό φαινόμενο «Τσερνόμπιλ»
Αποκρυπτογραφώντας την επιτυχία της σειράς του ΗΒΟ, που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο
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«Τι πιο επίκαιρο από
την ιδέα πως οι ηγέτες
ενός έθνους δεν έχουν
τα συμφέροντα
των πολιτών στην καρδιά
τους», λέει στην «Κ»
η κριτικός του ΤΙΜΕ
Τζούντι Μπέρμαν.

Η σειρά αφήνει πίσω
τεράστια κληρονομιά:
μια ολόκληρη γενιά
πρωτοέμαθε για μία
εκ των σημαντικότερων
στιγμών της ανθρώπινης
Ιστορίας από
την τηλεόραση.
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ÊÃÑÚßÇÕÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÙËÏØ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÕÃÍÇÒËÖÚ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕßÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÙËÏØ¦Ý ØËÍÑ¡¦àÏÔÚÕß
ÇÖ¦ÔÚÎÙË!ËËßÞÇØÏÙÚ×ÛËØÓ¦
ÍÏÇÚÎÔÁÐßÖÔÎÛÁÇÙÎ®

Του ΝΙΚΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Η παρερμηνεία

Το φωτογραφικό ÚÓÐÑ³iØÑ×ËÑØ³Èt0É¨ÌÐ{ÜuÓTÉ{~Ñ³Ñ~ÜÉËÉ{ÉÙ~Ñ{ÐÉ¨{~ÓØÉKÙÐÒÙÉØ³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØ
ÚÎÔËÒÇÌØ¦ÉßÞÇÍÜÍÃÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÙËÑËÃÓËÔÄ
ÚÕßÕ,JVUVTPZ[ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÏØÁÝÓËËÑÒÇáÑËßÓÁÔËÝ
ÛËÓÇÚÏÑÁÝÄÖÜÝÎàÜÂÚÎÝÇÙÃÒÏÙÙÇÝÒÏÙ¦ÈËÚÑÇÏÎÛßËÒÒ×ÊÎÝÊÃÑÎ
ÚÕÆ©¬àÃÓÖÙÕÔÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÖÕÚÁÔÇÈØËÛÕÆÔÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÚÎÒËÛÁÇÙÎÝ ÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÖØÕÑÆÖÚËÏÁÔÇËÆÒÕÍÕËØ×ÚÎÓÇ!
Ö×ÝÑÇÚ¦ÌËØËÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÔÇ
ÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝ"

Ο «καλοήθης μαζοχισμός»
¡ÏÇËÑÊÕÞÂËÃÔÇÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÖÕßÊÏÁÑØÏÔËÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß» Õ
ÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÝÉßÞÕÒÄÍÕÝÕÒªÄàÏÔÈÇÌÚÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÑÇÒÕÂÛÎÓÇàÕ-

ÞÏÙÓÄ®ÒÕÍÏÑÂÚÂÝÛËÜØÃÇÝËÃÔÇÏ
ÇÖÒÂ!ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏËÑÌÆÙËÜÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÕ
Ù×ÓÇÖÏÙÚËÆËÏÖÜÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÑÃÔÊßÔÕÄÓÜÝÕËÍÑÁÌÇÒÕÝÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÇÙÌÇÒÂÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÖÜÝ
ÚÕÙ×ÓÇÁÞËÏÐËÍËÒÇÙÚËÃÑÇÏÖÜÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÑÃÔÊßÔÕÝ
ÕÊÎÍËÃÙËÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÔÕß®ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÕªÄàÏÔßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÕÑÇÒÕÂÛÎÝÓÇàÕÞÏÙÓÄÝËÐÎÍËÃ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÄÖÜÝÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÇ
YVSSLYJVHZ[LYÑÇÏÚÕÔÌÇÔÇÚÏÙÓÄÍÏÇ
ÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚØÄÓÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
ÛËÜØÃÇÒÕÏÖÄÔÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ

ÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÎ
ÍÔÜÙÚÏÑÂÇÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ!ÕÛËÇÚÂÝ
ÇÔÇÚØÏÞÏ¦àËÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕ
ÔÁÌÕÝÚÕßØÇÊÏËÔËØÍÕÆÑÇÖÔÕÆÔÇ
ËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÜÙÚÄÙÕÍÔÜØÃàËÏÖÜÝ
ÕÃÊÏÕÝËÖÏÈÃÜÙËÇÖÄÚÎÔÖßØÎÔÏÑÂ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÑÇÏÁÚÙÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝÌØÃÑÎÝ
© ÑÇÒÕÂÛÎÝ ÓÇàÕÞÏÙÓÄÝ ÚÕß
¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÊËÔÛÇÇØÑÕÆÙËÜÝ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÚÎÝËÑÛËÚÏÑÂÝÚÕßËÖÏÚßÞÃÇÝÇÔÊËÔÇÖÕÚÆÖÜÔËËÖÏÚßÞ×ÝÑÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕßaLP[NLPZ[¬ÎÞØÕÔÏ¦ÖÕß
ÎßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏ
ÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔ
ÜÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÖÕßÎÔËÇØÂÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑËÃÔÇÏ

ÚÕÇÖÄÒßÚÕÌÇÈÕØÃÍÏÇÚÕÈØÇÈËÃÕ
ÚÕß§ÕÓÖÁÒÏØÂÔÎÝÊËÔÖØÕÑÇÒËÃ
ËÔÚÆÖÜÙÎÖÕßÓÏÇÙËÏØ¦ÍÏÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÚÎÝÎÛÏÑÂÝÚÎÝÇÖÂÒÇßÙËÚÁÚÕÏÇÇÖÂÞÎÙÎ
ËÔÛÇÖËØÃÓËÔÇÖÕÚÁÖÜÝÚÕ
¸¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ¹ÛÇÍÏÔÄÚÇÔÚÁÚÕÏÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÔÕÓÃàÜÖÜÝ
ÊËÔÚÕÖËØÃÓËÔËÕÆÚËÚÕ/)6ÑÇÛ×ÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÕÖØÕÈ¦ÒËÏÚÏÝ
ËßÚÁØËÝÑÇÏÄÞÏÑ¦ÖÕÏÇÖÏÕÏÊÇÔÏÑÂÓÁØÇÄÖÜÝÎ ßØÏÇÑÂ®ÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÎÑØÏÚÏÑÄÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ¬¡¬àÕÆÔÚÏ
¡ÖÁØÓÇÔ¥ÙÚÄÙÕÔÕÓÃàÜÖÜÝ
ÚËÒÏÑ¦ßÖÕÚÃÓÎÙÇÚÏÖÇÒÓÄÁÞËÏ
ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ
¦ÍÔÕÏÇÚÎÔÇÓÁÒËÏÇÑÇÏÚÕÔËÍÜÏ-

ÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÑÇÓÈ¦
ÍÏÇÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔÎÙßÞÃËÝÓÇÝ
ËÃÚËÍÏÇÁÔÇÊÕÞËÃÕÑÇÒÕÂÛÎÓÇàÕÞÏÙÓÕÆÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÞÜØÏÙÚËÃ
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖÒÎØÕÌÕØÃÇÚÇÐÏÊËÆËÏÖÒÁÕÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÍØÂÍÕØÇÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÓÕÏØ¦àËÚÇÏÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÕÏ
Ú¦ÙËÏÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦Þ¦ØÎÙÚÕßÝÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝÔÁÇÙËÏØ¦
ÚÕß/)6ÑÇÏÎËÑÛËÚÏÑÂÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÇÌÂÔÕßÔÖÃÙÜÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦!ÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÍËÔÏ¦
ÖØÜÚÕÁÓÇÛËÍÏÇÓÃÇËÑÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÜÔÙÚÏÍÓ×ÔÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÙÚÕØÃÇÝÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
¥ÙÚÄÙÕÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇÌÁØÔËÏÚÎÔ
ÖÇØËØÓÎÔËÃÇÑÇÏÎÖÇØËØÓÎÔËÃÇ
ÚÎÔÇÖÒÕÆÙÚËßÙÎ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ!
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßÙßØØÁÕßÔ
ÙÚÕÓÕÒßÙÓÁÔÕØÏÖÏ¦ÚÍÏÇÔÇÚØÇÈÂÐÕßÔÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÓÃÇÙÁÒÌÏ
ÇÖÄÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ

Συνέχεια αφιερώματος
στις σελίδες 4, 5 και 6
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O
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Δείπνο με φίλους» του Donald Margulies

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

23.6.19 -29.6.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

«O Δράκος
ο δικός σου»
Οι εκδόσεις 0Ö{Ø~Ñ{iÑ¨oÑ¨Ë³ÑÑ{ÜÖÜÈÙ{¨oÑÈ³i
Ñ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈt!Û¨Ò~Ø
Ù{~ÌØÈu0iÑ¨ÈËÑiÚÑ~ÒÉ{i
i{ÑooÌØ¨{³{ÒÑÉÜÓ~ÈÑ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÉ{iÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³
É~ÙÌÉ 0Ö{ØÖÜÑ~~ËÈ
(ÓÐ³iV¸¬ÈËÈV¨Ñ¬´ÆÐÐ(ÜÈT¨Ø ~ÙÌÉ /Ö{ØV9{ÜÊØ¸®
~Ñ{ÒÐ¨È(¨×Ö¨ÑËÑÌ³ÈÐÒ{(ÑÜÜÈ¨{³{ÑØ
Πληροφορίες 22452185.

Το «Δείπνο ÐÉ×ËÜÈØu³ÈåÐÉ¨{~ÑÖÚÉÑ³¨{~ÖÈoo¨Ñ×ÓÑ ³ÌÑÜ³
Ò¨o~{ÈÜ{ØÚÑÑÓKÉ{ÉÌÜi³iÖ¨
ÑÌ³{Ø¸ÐÓT¨{³{ØÈÜËÈÉ~iÚÉËÑ¨ioÌ¨iÑÜ³{ÖVÐÉ¨³Ño{³ÓØ³ÈØ KÉÜËÑ(ÑÖÜ{ÑV'ÒiÈ¨Ñ³ËÙiV°ÑwÑ¨ËÑ(ÑÑTÑ¨ÑÜÒÐÈØ
~Ñ{ÉÈ³Ó¨i=ÑÐÉ³Ò~iÛÈoÈÑË~ÉØV
ÙÖÒ³¨ÉØVÙÖÇÉÈoÒ¨{ÑV³ÓÉ¨{Ø×ËÜ{0ÓÉ¨{ØÒÚ¨{¨³Ñ³ÉÈÐÓ{ÐÓÑ³~ÓÜÈ×Ø³iØ{~oÉÉ{Ñ~ÊØ

ÇÊØVÇÈ³i~{Ê³ÈØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØÉ¨³ÉÈÐÓ{VØÑ³ËÑÜ{VØ
ÉTÚ¨Ë~Ñ{Ö³¨×{$ÓÑØÑ×ÑËÇÉ{ÑÒÉ{³ÖÙÉÐ${ÈÓÉ{ÉØÑÜÜÒÇÈ³iÇÊ³ÈØo{ÑÒ³Ñ
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø0¨Ë³i¸ÈÜËÈÉÈ~ËÑg.TÜÊ0È×ÜÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU
0Ó³Ñ¨³i´ÈÜËÈ(Ò×gå¨TÑËÏÙÉË
(Ò×ÈÐÐ(ÓÐ³imÈÜËÈÒ¨Ñ~Ñg(Ñ³³ËTÉ{åÐ×{ÚÓÑ³¨ÐÐ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊlÈÜËÈgÉÐÉÌØgiÚÓÑ-

³¨ÐÐ.ÒKKÑ³®ÈÜËÈ(Ñ¨ÑÜËÐ{
gå{T³ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨(Ñ¨ÑÜ{ÐËÈÐÐ
È¨{Ñ~Ê¬ÈÜËÈÛÉ¨ÖÉ{ÑgåÐ×{ÚÓÑ³¨ÛÊÐÈÛÉ¨ÖÉ{ÑØÐÐÛÉÈ³Ó¨Ñd
ÈÜËÈgå{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨
Ñ~Ñ³ÒÐ{ÑØÐÐ0¨Ë³iÈÜËÈÛÒÜ{g
å{~³ÌÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨ÙÑÜËÈ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22472472,
εισιτήρια tickethour.com.cy και όλα τα ACS
COURIER. Μέρος των καθαρών εσόδων θα
διατεθεί για τις «Αλκυονίδες».

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Άδωνης Αρχοντίδης:
Παιχνίδι με τις Λέξεις

ΔΡΑΜΑ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη

Ο Ολλανδός {³¨{~ÌØ{ÌTÑÈ{ÇËo~ÑÚÉ¨ÉË³Ñ{TËÙ{ÓÑÑÌ³ÑÑ¨TÑ{Ì³É¨ÑÓ³{~³Ñ³ÈÇ{~ÖKÑ{ÜÉËÈV~Ñ{³iËiiÐ{ÑÜÉ{³È¨oËÑ³È
ÑËÇÉ{VÈÜÑÐKÒÉ{ÐÓ¨Ø³Ñ{T{ÙÌ³Ì³ÈÈVÉÓÑ~ÌÐÈ
ÓTÉ{×³{ÒÂÉ{Ñ~ÜÉ{³{~Òo{ÑÑÈ³Ê0
t(Ñ{TËÙ{ÐÉ³{ØÓÂÉ{ØuÉËÑ{ÓÑØÑ¨ÑÜÜiÜ{ÐÌØo{Ñ³i¨ÒÂi³È{ÉËV
Ð{ÑÉ¨×Ì¨ÐÑØÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{
ÈÌ³iÐ¨×ÊÉÌØÐÑÙ{~ÖÑ{T{Ù{Ö
ÐÊÐiØ0Ñ{TËÙ{³ÉÜÉ{É{Ì³Ñ~ÑÓÑØÑÌ³ÈØÑË~³ÉØÙÉÐ¨ÉËÑ
ÚÈÐiÚÉË³iÉÌÐÉiÜÓÂiÉÑÈ³Ì
³³¨ÌV³Ñ{TËÙ{ÉËÑ{ÉËiØÐ{Ñ
ÐÑÙ{~Ê¨ÒÚÉ{ÑÙ{Ñ³Ê¨iiØ³iØ
ÐÊÐiØ.È³ÉÜÉ³ÓØÑÜÜ{³ÓTiØ¯.È³{³ÊØg°ÙiØå¨T³ËÙiØ(ÑÜ{Ì
:ÈÙÒÙ{~VÉÉÚÜËÈ{³ÓÜÜÑ´mVÉÐÉÌØ.ÒKKÑ³¸ÈËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐ

ÈÒ¨TÉ{ 0¨ËÑÉËÑ{i.È¨ËÑV³¨Ò~V
i(ÑÜÑ{³ËiNeOÒÚÉ³¨ËÑÙÉÈ³É¨ÌÜÉ³Ñ~Ò{ØoËÉ³Ñ{¨Ì×ÈoÑØ
$0¨{~ÌØÌÜÉÐØÓÜÑKÉ³ÓÜØV{
Ê¨ÉØ³iØ0¨ËÑØÓÉÑViKÑ{Ü{~Ê
oÉ{ÒÂÉ~Üi¨Ë³i~ÉViÒÜÜ³ÉÙÂÑÐÓiÌÜiÜÉiÜÑ³ÊÚi~É.ÉÓÑ³ËÜÓÚ¨ÈV~Ò³ÑÌ³ÑÉ¨É{ÐÓÑ³ÉËTiVi ~ÒKiwiÐÒÑVioÈÑË~ÑV
iKÑËÜ{ÑwÚ¨iÉËÐÉ³{ØÒÐÑTÉØ
0¨ÑÙË³{ÉØoÈÑË~ÉØVÑ{TÐÒÜ³ÉØ
³åTÑ{Vo{Ñ³ÑÙÉ{Ò³ÈØ~Ñ{³i
ÐË¨Ñ³ÈØÑÙioiÚÖØ~ÜÒKÉØ
³ÑË³{Ñ³{~i³ÉÉÜÜi{~ÖØ~Ñ{ÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸dÈËÈVå¨TÑËÏÙÉË
(Ò×ÈVÈ¨{Ñ~Ê´ÆÈËÈVåÐ×{ÚÓÑ³¨t³~ÑÜËuVåoÜÑ³Ç{Ò
Πληροφορίες 70002414,
www.greekdramafest.com

Πληροφορίες τηλέφωνο 99686704.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Πικάσο στο Κυπριακό Μουσείο - Έργα σε Πηλό
Στην έκθεσηt$({~Ò³È¨{Ñ~ÌÈÉË ¨oÑÉ(iÜÌuVÈÙ{¨oÑÉ³Ñ{ÑÌ³0ÐÊÐÑå¨TÑ{³Ê³V³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø
&xR>©©_Xx²_¦¦>`_VÈioÉË³Ñ{³ Ú{~ÌÈÉË({~Ò³
(Ñ¨Ë{VÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÓÑÐ{~¨ÌÐÉVÑÜÜÒÑÌÜÈ³ÑÑ³{¨ÉÈ³{~ÌÐÓ¨Ø³iØ~É¨ÑÐ{~ÊØ³ÈÙiÐ{È¨oËÑØVÐÉ¨³Ì³ÈÑ~Ñ{
ÐÑÙ{~ÒÓ¨oÑ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑViÓ~ÚÉiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{~È¨{Ñ~ÓØÑ¨TÑ{Ì³i³ÉØVÐÑÙ{iÐÓÉØÐÉ³Ó³{³¨ÌV³ÉÑÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{
Èo~É~¨{ÐÓÉØÚÉÐÑ³{~ÓØVTÊÐÑ³Ñ~Ñ{Ð³ËKÑ³iØÑ¨TÑ{Ì³i³ÑØV
ÑÌiTÈØ³Ë{Ñ¨TÑ{ÜÌo{Ù{Ñ~¨ËÈÉÓ¨oÑ³È({~Ò0ÉÙ{Ñ×Ó¨³É{ÐÉÜi³¨{³iØÓ~ÚÉiØÉ³{Ò³i~É~È¨ËØÉÚÓÐÑ³ÑÌØiÐÉ³ÑÐ×ËÉi~Ñ{³ÑËÂ{ÐÐÉ³i×{oÖ¨Ñ
³È³ÑÖ¨ÈVÑÚ¨Ð¨×{ÐÌØ~Ñ{ÇÐ¨×{ÐÌØ³ÑooÉËV{É¨Ë³ÉTÉØ~Ñ{ÜÈÙ{Ò³Ñ³ÉØÜÑKÓØVo¨Ñ³ÌØÙ{Ò~ÐØV
i³Òi~ÒÜÈiØ³ÈÐÑ³Ø~Ñ{{É{~{³{~ÓØ~iÓØÑooÉË Ó~ÚÉiÚÑ
ÈÙÉÖÉ³Ñ{ÑÌ~Ñ³ÒÜo³iÉÜÜi{~Ê~Ñ{ÑooÜ{~ÊoÜÑÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØ
ÓØd.É³ÉÐK¨ËÈΚυπριακό Μουσείο, Μουσείου 1, Λευκωσία

«Rise Love», Eleni Era
Η ΚύπριαÐÈ{~ÌØ _x ¦>ViËÑ
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ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ ÕÏÚ¦ÓËËÖÏËÃÑËÏÇà×ÔÚËÝ
ÑÇÏÚËÛÔË×ÚËÝÔÇÖ¦ÔÛËÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄÚÕÔÏÙÑÄÔÚÏÑÇÏÚÎÔ ¦ÒÒÇÝ×ÝÚÎÔ ÕÑÄÇÔÁÒ
ÚÎÔÑØÁÚÇÑ¦ØÓÖÕÚÕÔªÃÚÙÇØÔÚ¡Ö¦ØÚÕÔÑÇÏÚÎÔÒÃàÇÓÖËÛ¬ÁÏÒÕØÚÕÔ¬ÕÆÒÏÕ
ËØÇÌÃÔÊËÑ¦ÊËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÙßÔÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÓËÚÎÔ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÚÕÔÄÇÏ×ÔÇßÓÖÕØËÆÚÎÑËÓÇàÃÚÕßÝÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÂÓÏÑØÄÚËØÇ
ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕÔËÖÎØÁÇÙÇÔÑÇÏÚÕßÝËÖÎØÁÇÙËÁÊÜÙÇÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÙÞÂÓÇËÏÑÄÔÇ
ÑÇÏÂÞÕÙËËÖÏÛßÓÃËÝÇÏÙÛÂÓÇÚÇÊÏÇÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÙÑÁÉËÏÝ
¡ÆÛÕÏÖÕßÌÚÏ¦ÞÚÎÑÇÔÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕÆËÑ¦ÙÚÕÚËÙÚÇØÙÃÙÚËÓÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÖÕÙßÓÖÃËÙÎÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÑÇÏËßØÆÚËØÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
àÜÂËÐ¦ÒÒÕßÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÝÚÕß¬àËÌÏØÁÒÏÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÂÞÜØÏÙÓÁÔÎ
ÙÚÕßÝÒÃÍÕßÝÍÔÜÙÚÕÆÝÑÇÏÊÏ¦ÙÎÓÕßÝÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÇÔ×ÔßÓÕßÝ®ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ©ÑÇÛÁÔÇÝÁÞËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßÙËÄÚÏÇÖÕÑÇÒÕÆÓËËÖÕÞÂËÃÍÓÇÇßÚÂÝÚÎÝÙßÔÁÞËÏÇÝ
ÚÕßÇÔÇÑÇÚÁÓÇÚÕÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÏÙÚÕØÏ×Ô
ÊÃÔËÏÕ¬àËÌÏØÁÒÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÏÝØÃàËÝÚÕß
ÙÚÎÔÆÖÇÏÛØÕÚÎÝ¬ÕÙÑ¦ÔÎÝ!¡ÁÙÇÙËÇßÚ¦ÚÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÓËÚÕßÝÞÜØÏÑÕÆÝÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÛÁÇÚØÕ ¦ÖÕÏÕÏ
ÖËØÃËØÍÕÏÚÆÖÕÏÖÕÒÆÍÔÜÙÚÕÃÑÇÏÇÍÇÖÎÚÕÃÙÚÕßÝÞÜØÏÑÕÆÝÁØÞÕÔÚÇÔÚÇÑÚÏÑ¦ÔÇ
ÓÇÝËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔ ÇÛÏÙÓÁÔÕÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
Úà¦ÑÏÁÒËÍÇÔÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝÚØÇÍÏÑÁÝÑÒÇÙÏÑÁÝÇÔÇÑÇÚËÓÁÔËÝÓËËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÇÔÓÇÁÙÚØÕÏ
ÚÕßÊØÇÓÇÚÏÑÕÆËÌÁÑÇÏÛßÓ¦ÓÇÏÑÇÒ¦ÖÜÝ
ÁÔÇÝÚÕßÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÙËÁÔÇÌÇÔ¦ØÏÙÚÕÖ¦ÚÜÓÇÊÃÖÒÇÚÕßÍÏÇÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÊÏÇÈÕÒÏÑÁÝ
ÙÑÏÁÝËÖ¦ÔÜÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝ¶ÁÔÇÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÚÕÁÞÜÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÙÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÖÇØÇÍÜÍÁÝ®
¦ÖÜÝÁÚÙÏÕÙÖÄØÕÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ¦ØÞÏÙËÔÇÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÇÏÙÚÕÔÓÏÑØÄ¢Ø¦ÔÑÕ
ÔÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÔÇÚÕÔ
ÙÚÁÒÔËÏÓËÍÁÒÏÇÑÇÏÓËÑÒ¦ÓÇÚÇÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕßÇÔÇÑÕßÌÏÙÓÁÔÕÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÇßÚÂÎÒÁÐÎÑÒËÏÊÃ!ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÛËØÇÖËßÚÏÑÂÏÊÏÄÚÎÚÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÇØÞËÚßÖÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ×Ý
ÙßÔÛÁÚËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÚÇÖÕÒÒ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÝ®"ËÔ
ÌÚ¦ÔËÏÓÄÔÕÕÁÔÇÝÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÖÕßÇÑÕÆËÏÕßÍÃÔËÚÇÏÓ¦ØÚßØÇÝÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÓÏÑØ×ÔÂÖÕß
ÓÕÏ¦àÕßÔÓÏÑØ¦ÇÒÒ¦ËÔÚÁÒËÏÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ßÚÄÝÖÕß
ÇÑÕÆËÏ®ÙÖÇÔÃàËÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÂÓËØÇ¬ÕÖÇØÇÓÏÒÎÚÄÓÕÏ¦àËÏÔÇßÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝ¦ÒÒÕß©ÆÚËÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝàÜÔÚÇÔÂÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÇÑÄÓÎÑÏÇÔÙÚÁÑËÏËÑËÃ
ÇÌÎØÎÓÁÔÎÓ¦ÒÒÕÔÇÊÏ¦ÌÕØÎÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦
ÑÇÏÇÖÕÙßØÓÁÔÎÙÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÎÝÑÄÙÓÕßÝ
ÔÑ¦ÚÏËÖÇÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÎÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕß¬àËÌÏØÁÒÏËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÚÕß¦ÒÒÕß
ÖÕßÇÑÕÆËÏ©ÃÊÏÕÝÇÙÑÂÛÎÑËÙÚÕÔÊÏÖÒÄ
ØÄÒÕÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÑÇÏÚÕßÇÑØÕÇÚÂÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎÂÒÏÍÄÚËØÎËÖÏÚßÞÃÇËÔËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏÙÚÕÔÍËÔÏÑÄÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
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Δεν είναι μια παράσταση νοσταλγίας
Ο Παναγιώτης Λάρκου σκηνοθετεί τον «Βαφτιστικό» του ΘΟΚ και μιλάει στην «Κ» για τον τρόπο που επέλεξε να δει το έργο
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Παναγιώτης ¦ØÑÕßÙÑÎÔÕÛËÚËÃ
ÚÎÔÕÖËØÁÚÇÚÕßËÄÌØÇÙÚÕßÇÑËÒÒÇØÃÊÎ©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÖÕß
ÇÔËÈ¦àËÏÕ© ÍÏÇÚÎÛËØÏÔÂÖËØÃÕÊÕ¿ÖÜÝÒÁËÏÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÕÃÊÏÕÝÛÁÒÎÙË
ÔÇÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂÙÚÎÔÖØÄàÇÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÇÓÏÒÏÁÚÇÏÚÕÁØÍÕÑÇÏÄÚÏÕ© 
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔËÈ¦àËÏÖÇØÄÓÕÏËÝ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÌÕÆËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝËÔÄÝÚÁÚÕÏÕß
ÛËÇÚØÏÑÕÆËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝ
–Ποιο ήταν για σένα το κύριο διακύβευμα, αν θες, της παράστασης ο «Βαφτιστικός» Θεόφραστού
Σακελλαρίδη;
¶ÓÁÔÇÓËÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÜÚÎÔÖØÄàÇÚÕßÁØÍÕß
ßÔÂÛÜÝÚÕÈ¦ØÕÝÖÁÌÚËÏÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÔËÈÇÃÔÕßÔÇÖÄÒßØÏÑÕÆÝ
ÛÏ¦ÙÕßÝÑÇÏÄÙÕÚÇÒÁÔÚÕÑÏÇÔ
ÁÞËÏÁÔÇÝÒßØÏÑÄÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝ
ÙÚÕßÖÕÑØÏÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÎÖØÄàÇ
ÂÚÇÔÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇËÇßÚÂ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÑ¦ÖÜÝÇÔ¦ÖÕÊÇÓËÚÇÚÕÖÃàÕßÓËÚÕ
È¦ØÕÝÙÚÇÒÄÍÏÇ
–Σήμερα τι προσφέρει μία τέτοια
ιστορία έρωτα, η υπόθεση δεν είναι κάπως απλοϊκή;
¶¬ÕÁØÍÕÔÇÓËÔËÃÔÇÏÇÖÒÄ
ÇÒÒ¦ÇÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄËÃÔÇÏÑÇÏ
ÄÓÕØÌÕÁØËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏËÆÑÕÒÕÇÒÒ¦ÕÁØÜÚÇÝÎ
ÇÍ¦ÖÎÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÐËÞÔ¦ÓËÔÇÇÌÏËØ×ÔÕßÓËÚÎ
àÜÂÓÇÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÇ¿ÚÏÁØÍÕ

Δεν πειράξαμε εικαστικά
το έργο, δεν το ενοχλήσαμε... έχω μόνο προσαρμόσει το κείμενο σύμφωνα με τους 11 ηθοποιούς.
ÑÏÇÔÑ¦ÔÜ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÙÖÇÛ×
ÔÇËÔÚ¦ÐÜÇßÚÂÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÊÏÄÚÏÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÑÏÔËÃ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
–Η όλη πλοκή και το τέλος του
έργου ταιριάζει με την εποχή μας;
Δεν είναι κάπως ηθικοπλαστικό;
¶ËÔÛÇÁÒËÍÇÄÚÏËÃÔÇÏÎÛÏÑÕÖÒÇÙÚÏÑÄ¡¦ÒÏÙÚÇÄÚÇÔÖØÜÚÕÇÔÁÈÎÑËÚÕ ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕ
ËÔÏÑÄÖÏÚËÒËÃÕÚØÇÚÕÆÇÖÇÃÚÎÙËÔÇÑÇÚÁÈËÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊÏÄÚÏ
ÁÛÏÍËÚÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÑÇÏÄÚÇÔÇßÚÄÊËÔÁÍÏÔËÚÄÚËÎÙÚßÔÕÓÃÇ
ÛÎÔ×ÔËÖËÔÁÈÎÊÏÄÚÏËÃÖÇÔÄÚÏ
ÁÐÇÖÚËÚÇÂÛÎ½ÚÇÔÇÔÇØÞÏÑÄ
ÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙËÈÇÙÚÂÑÇÓËÑÏËÓËÃÝÃÔÇÏ
ÇÔÇØÞÏÑÄÛËÇÚØÏÑ¦ÈÁÈÇÏÇ¯
–Γιατί;
¶ÑÁÉÕß ÄÚÏ Õ ÛÃÇÙÕÝ ËÃÔÇÏ
ßÈØÏÊÏÑÄÝËÔÌÚÏ¦ÐÇÓËÕÆÚËÁÔÇ
ÛÃÇÙÕÒßØÏÑÄÕÆÚËÄÓÜÝÑÇÏÇÓÏÍ×ÝÛËÇÚØÏÑÄ¬àÃÔÇÕÆÒÕß
ÙÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÏÈÃÑÇÝÇÖÄÚÎßØÏÑÂËÃÔÇÏÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇßÚÕÆÚÕßÖËÏØ¦ÓÇÚÕÝ
ÚÂÙÇÓËÁÔÇÔÛÃÇÙÕÓËÍÔ×ÓÕÔÇ
ÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏËÔ×ÎÓÕßÙÏÑÂ
ÛÇÖÇÃàËÚÇÏàÜÔÚÇÔ¦ÇÖÄÕØÞÂÙÚØÇÞÜØÃÝËÔÃÙÞßÙÎÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÎßÓÌÜÔÏÑÂ©ØÞÂÙÚØÇ ÆÖØÕß³ØÇÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÁÞËÏÖÕÒÒÂ
ÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃ

« Ήταν ÑÑ¨T{~Ìo{Ñ³iÉTÊ³È~Ñ{ÉËÑ{~Ò³{ÈÉKÑ³Ê~ÑÐÉ~{ÉÐÉËØuVÜÓÉ{(ÑÑo{³iØÒ¨~È
ËÖËÒÁÍÎÙÇÔÈ¦ÙËÏÇßÚÕÆÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙËÇßÚÄ
ÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ
–Και πώς κατάφερε να συνυπάρξει ένας τέτοιος θίασος;
¶ÞËÊÄÔ ÇÑØÕÈÇÚ×ÔÚÇÝ ÑÇÏ
ÈÕßÚ×ÔÚÇÝÙÚÇÉÎÒ¦¯ÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÓ»ÁÔÇÔÓÇÍÏÑÄÚØÄÖÕÆÉÕÝÑÇÏÌÄØÇ
–Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες;
¶ËÔËÃÞÇÑ¦ÖÕÏÇÊßÙÑÕÒÃÇÓË
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÇÝÖÕÆÓËßÈØÏÊÏÑÕÆÛÏ¦ÙÕßÁÔÔÕÏÇÖÕßËÃÞÇ
ÇÝÓÎÔÚÕÖÜÊßÙÑÕÒÃÇÔÇÓÎÔ
ÇÔËÈ¦ÙÕßÓËÔÇÓÎÔßÖÕÍØ¦ÉÜ
ÇÑÄÓÎÓÃÇÔÕÙÚÇÒÍÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÑÇÏØÄÖÕßÖÁØÇÙËÑÇÏÚÇ
ÔÏ¦ÚÇÖÕßÁÌßÍÇÔÑÇÏÖÇØÄÓÕÏÇ
ßÚÂÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇËÃÔÇÏÔÕÓÃàÜ
ÓÏÇÇÙÛÁÔËÏÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÓÁÒÒÕÔ ÕÏÚ¦ÝÖÃÙÜÄÚÇÔ
ÊËÔÁÞËÏÝÑ¦ÚÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÝÓÖØÕ-

ÙÚ¦ßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÇÔÚÕÙÑËÌÚËÃÝÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÒÕÍÕÁÞËÏ
ÑÒËÃÙËÏÁÔÇÝÑÆÑÒÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ¯ÑÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÕÏÚ¦àËÏÖÃÙÜÍÏÇÔÇÊËÏÄÚÏÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÔÇÇßÚÄ
ÓÕßÖØÕÑÇÒËÃÇÒÒËØÍÃÇÚÕÛËÜØ×
ÂÚÚÇÔÇËÃÙÇÏÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄÝÑÇÏÖÄÙÜÓ¦ÒÒÕÔÛËÇÚØÏÑ¦ÖÕßÕÌËÃÒËÏÝÔÇÙÖØ×ÞÔËÏÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÓÖØÕÙÚ¦
–Ένα έργο, όπως είναι ο «Βαφτιστικός», όμως, ενδείκνυται για
κάτι τέτοιο;
¶ ÏÄÓÜÝÊÕßÒËÆËÏÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕÚØÏÑÚÕÔÇÚÕ
ÌÁØËÏÝÙÚÕÙÂÓËØÇËÔÚÕÖËÏØ¦ÐÇÓËËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÕÁØÍÕÊËÔ
ÚÕËÔÕÞÒÂÙÇÓË¯ÁÞÜÓÄÔÕÖØÕÙÇØÓÄÙËÏÚÕÑËÃÓËÔÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ¿ÖÜÝÙÕßËÃÖÇ
ÚÕÁØÍÕÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÓÏÒÏÁÚÇÏ¦ØÇÑÇÏÕÏÇÚ¦ÑËÝÖØÕ-

ÙÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÙÚÕÔÑ¦ÛËÎÛÕÖÕÏÄ
ËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÈÁÈÇÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐÜ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ¥ÙÚÄÙÕÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÔÏ×ÛÜÄÚÏÙÂÓËØÇ
ÊËÔÖØÕÙÌÁØÕßÔËÃÔÇÏÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÂÇÙÚËÃÇÎÌÏÍÕÆØÇÚÕßÒ¦ÞÕß®
ÖÞÖÕßÖËØÔÕÆÙËÚÄÚËÚÕÁØÍÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÙÂÓËØÇËÍ×ÊËÔÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇÊ×ÙÜÄÖÜÝÕÖÄÒËÓÕÝÖÄÚÕ
ÌÏÔ¦ÒËÚÕßÁØÍÕßÇÌÇÏØÁÙÇÓËÞËÏØÕßØÍÏÑ¦ÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÖÕßËÓÁÔÇ
ÙÂÓËØÇÊËÔÓËËÑÌØ¦àÕßÔ
–Στο τρέιλερ του έργου φαίνεται
κάτι αλλιώτικο από αυτό που ίσως
κάποιοι να έχουν υπόψη τους,
ένα τσίρκο…
¶ßÚÂËÃÔÇÏÎÒÁÐÎÑÒËÏÊÃ¿ÚÇÔ
ÓÏÒÕÆÙÇÓËÚÕÔÊÕß¦ØÊÕËÜØÍÃÕßÍÏÇÚÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇÑÇÏÚÕÔÇÔÇÍÏ×ÚÎ¬ÕÌÂÍÏÇÚÏÝÞÕØÕÍØÇÌÃËÝ
É¦ÞÔÇÓËÔÇÈØÕÆÓËÚÎÌÄØÓÕßÒÇ
ÖÕßÛÇÁÌËØÔËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÙÂÓËØÇÞÜØÃÝÔÇÖØÕÊÃÊËÏ

ÚÇËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÖÕßÑÕßÈÇÒ¦ËÏÚÕ
ÁØÍÕÑËÌÚÂÑÇÓËÒÕÏÖÄÔÄÚÏÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÓÕÆØÒÇÛÇÚÎÌÇÔÚÇàÄÓÕßÔ
ÙËÁÔÇÚÙÃØÑÕÓÏÇ ßØÏÇÑÂÇÖÄÍËßÓÇÖÕßËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇÌÆÍËÏ
´ÔÇÝÞÇÓÄÝÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÖØÕÙÜÖÏÑÕÚÂÚÜÔ
ÖÕßÖÏÇÊËÔÁÞÕßÔØÄÒÕßÝÚÕ
ÚÙÃØÑÕÈØÂÑÇÓËÚÎÒÆÙÎÒÕÏÖÄÔ
–Για να είμαι ειλικρινής, όταν
άκουσα ότι ο ΘΟΚ ανεβάζει τον
«Βαφτιστικό» σκέφτηκα ότι είναι
κάπως ριψοκίνδυνο… όταν ανεβαίνουν από την Καμεράτα ή τη
Λυρική Σκηνή.
¶ËÜØ×ÄÚÏÕ© ËÃÔÇÏÇßÚÄÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔËÈ¦àËÏÚÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÁØÍÇ©© ËÃÔÇÏÔÕÓÃàÜ
ÕÓÄÔÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
©ÛÃÇÙÄÝÓÇÝÓËÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÍÏÇ
ÓÃÇÏÊÏÜÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÛÇÂÚÇÔ
ÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÙßÔÚÎØÎÛËÃÑÄÓÇ
ÄÓÜÝÑÏÇÔÁÈÇÏÔËÚÕÖØÕáÄÔÊËÔ
ÛÇÂÚÇÔÇÔÚ¦ÐÏÕÚÕßÁØÍÕß¾ÙÜÝ
ÇÔÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÇÔÁÈÕßÔÙÚÎÔ
ÍÑØ¦ÔÚËÚÕßÝÓÕØÌÂÃÙÜÝÓËÚ¦
ÔÇÇÔÕÃÐÕßÑÇÏÊØÄÓÕÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÚÇÇÔËÈ¦ÙËÏÖÏÕÖËÏØÇÓÇÚÏÑ¦
ÖØÕÙÕÞÂÄÞÏÖÏÕÌÚÎÔ¦ÇÒÒ¦ÔÇ
ÚÇÓÏÑØÆÔËÏÙËÁÑÚÇÙÎÖÞ¡ÎÔ
ÐËÞÔ¦ÝÈÁÈÇÏÇÄÚÏÕ© ÇÔËÈ¦àËÏÚÕÔÇÌÚÏÙÚÏÑÄ®ÓËÄØÕßÝ
ÛËÇÚØÏÑÕÆÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÌÕÆËÃÔÇÏÓÏÇÖØÜÚÕÍËÔ×ÝÛËÇÚØÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÄÒÕÚÕÖËÃØÇÓÇÖÕßÁÍÏÔËÂÚÇÔÔÇ
ÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÚÏÝÛËÇÚØÏÑÁÝÇØËÚÁÝÇßÚÕÆÚÕßÁØÍÕß
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Οσα μου είπαν οι πρωταγωνιστές
Πήγα ÙÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÚÕßÚÇÔÓÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÖÕß
ËÃÞËÕØÍÇÔ×ÙËÏÍÏÇÚÎÔËÑÖÕÓÖÂ
¢¦ÑËÒÕÏ®Î.YLLUWLHJLÚÎÝªÜÙÃÇÝ¬ÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÚÎÍÔ×ØÏàÇÚÎÔ
ËÃÞÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÊÆÕÌÕØÁÝÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÕØÚÕÑÇÒÃËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÇÒÒ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÇßÚÄÂÚÇÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÌÕØÓÂÂÚÇÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÖßØÎÔÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß  ÕÏÚ¦àÜÚÏÝ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂËÃÔÇÏÓÇàËÓÁÔËÝÙËÊÆÕÓÇÆØÇÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏÇÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÁÞÜ
ÍØ¦ÉËÏÓËÓÕÒÆÈÏ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®
ÑÇÏ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®
ÇÇØÞÃÙÜÄÓÜÝÇÔ¦ÖÕÊÇÖÄ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞÇ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆ
©È¦ÔÇÞ¦ØÕÈÏÚÝ ËØÃÓÕÌÓË
ßÖÕÊÁÞËÚÇÏÙËÇÔÇÖÎØÏÑÄÇÓÇÐÃÊÏÕ¬ÕÖØÄÙÜÖÕËÃÔÇÏÞÇØÇÍÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÖ¦ØËÙÎÑÇÏÓËÊßÙÑÕÒÃÇÓÏÒ¦ËÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇËÔÄÝ
ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÙÚËØËÜÓÁÔÕÙÚÕÆÉÕÝÚÕßÛßØÕËÏÊÕÆÝÚÕß
ÕÆÒËßËÖØÏÔÇÖÄÚÕÇÚÆÞÎÓÇÍÏÇ
ÚÕZWLJWVZ[HÓÕßÒÁËÏ¬ÏËÃÔÇÏÚÕ
ZWLJWVZ[H"ÚÕÔØÜÚ¦Ü¬ÕËÏÊÏÑÄ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÄÚÇÞßÊØÕÓËÃÕÍÏÇÚÎÔ
ËßÇÃÙÛÎÚÎÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÚÕÖÏÑÂÑÕÓÓÇÚÏÑÂÎÍËÙÃÇ
ÑÇÏÙÚÎ¡ÄÙÞÇ®ÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÇÏÁÖËÏÚÇ!©ÒÕÏÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚÇÔÓËÚ¦ÚÎÔÁÑØÎÐÎÄÚÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÇàËÙÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄÓÇÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÖÃ
ÖÁÔÚËÙßÔËÞÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÂÚÇÔ
ÈÇÛÓÕÃÚÇÙÆÔÔËÌÇÁÓÕÏÇàÇÔ
ÔÇÑØÁÓÕÔÚÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÑÇÏËÃÞÇÓËÄÒÕÏØÕàÖØÄÙÜÖÇ©ÏËÛËÒÕÔÚÁÝÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÕÒÄÑÒÎØÎÚÎ
ÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎÚÎÔÇØÞÂÊËÔ
ÌÕØÕÆÙÇÔËÏÊÏÑ¦ØÕÆÞÇÚÕßÝÚÇ
ÁÊÜÙÇÔÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÊÏÂÓËØÕ
¬ÇÙÞÕÒËÃÇÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÎÖÇØÁÒÇÙÎÚÎÝØÜÚÕÓÇÍÏ¦ÝÚÕß ÙÚÕ ÃËÈÕÑÇÏÇÒÒÕÆ
ÁÍÏÔËÑÇÔÕÔÏÑ¦ÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ËÑÚËÛËÏÓÁÔÕßÝÙÚÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔÓÎÔ×ÔÖÇØ¦ÚÎÙÇÊÆÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ËÖËÏÊÂÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇÙËÇßÚ¦ÖÕß
ÓËÚØÂÙÇÓËÂÚÇÔÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÎ
ÇÖÄÚÇÄØÏÇËÔÛËÜØÕÆÙÇÄÚÏ
ÂÚÇÔÇÖÒ¦ÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÇßÚÄÖÕß
ÁÑÇÔÇ©ßÊËÃÝÇÖ»ÄÙÕßÝÂÚÇÔËÑËÃ
ÚÕÛËÜØÕÆÙËÛÁÒÇÓËÔÇÚÕÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÇÒÒ¦ÊËÔÐÁØÇÓËÖ×Ý®
¬ÕÔÏÍÑÇÚÙÄÌ¶ÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÇÚÕÓÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝÖÕßÖÇÃàËÏÑËÔÚØÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎÙËÏØ¦ÚÕß/)6¶ÚÕÔÍÔ×ØÏÙËÙÞËÊÄÔÇÓÁÙÜÝÏ»ÇßÚÄÍÔ×ØÏàÇÑÇÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ®©ÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÝ9)42ÖÕß
ÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÂÚÇÔÁÔÇÝÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÝÔËØÕÆÖÕßÊËÔËÃÞË¸ÍØÇÓÓÂ¦ÓßÔÇÝ¹ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÚßÞÂÓÇÚÕÝÇßÚÄÂÚÇÔÚÕÖØÄÈÒÎÓ¦

SHUTTERSTOKE

Το 2006 ο Τάσος Τέλλογλου ταξίδεψε στο Τσερνόμπιλ και συνάντησε επιζώντες της καταστροφής – Αυτές είναι οι ιστορίες τους

Επειτα ÑÌT¨Ì{ÑV³ÑÉo~Ñ³ÑÜÉÜÉ{ÐÐÓÑ~³Ë¨{ÑÓTÈT¨³Ñ¨{ÒÉ{ ×ÖiÙÉËTÉ{ÑÚÉ¨{ÉÖÉ{É³iÑÈËÑ³ÈÑÚ¨È(Ñ¨¤ÌÜÑÑÈ³ÒV³ÉÜÉÈ³ÑËØÒ×iÉ³³ËoÐÑ³ÈUT¨Ì{ÑÐÉ³ÒV
Ñ~ÌÐiÑ{TÉÖ³Ñ{ÈiÜÒÐÉoÓÚi¨ÑÙ{ÉÓ¨oÉ{ÑØ

«Οταν ρωτούσα
τον Λιγκατσόφ
πώς θα καθαρίσουμε
τη ραδιενεργό
μόλυνση,
μου έλεγε “με τις οδοντόβουρτσες”».
ÚÕß©ÚÇÔØÜÚÕÆÙÇÚÕÔÏÍÑÇÚÙÄÌ
Ö×ÝÛÇÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÚÎØÇÊÏËÔËØÍÄ
ÓÄÒßÔÙÎÓÕßÁÒËÍË¸ÓËÚÏÝÕÊÕÔÚÄÈÕßØÚÙËÝ¹®
©2ËØÃÓÕÌÕßÊÁÖÕÚËËÃÞËÇØØÜÙÚÂÙËÏÖØÏÔÇÖÄÚÕÇÚÆÞÎÓÇ¬Õß
ÁÍÏÔËÓËÚÇÓÄÙÞËßÙÎÙÚÕÔÓßËÒÄ
ÚÜÔÕÙÚ×ÔÇÒÒ¦ÇØÍÄÚËØÇÓÕß
ËÃÖËÄÚÏÇØØ×ÙÚÎÙËÓËÖÕÒÆÖÕÊÇ
ËÔ×ØÇÊÏÕÔÕßÑÒÃÊÏÇÑÇÚÁÙÚØËÉÇÔ
ÚÕÑËÔÚØÏÑÄÔËßØÏÑÄÚÕßÙÆÙÚÎÓÇÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÓËÚ¦ÚÕÇÚÆÞÎÓÇ©ÓÜÝÕÍÏÇÚØÄÝÖÕßÚÕÔÑÕÆØÇØË®ÙÚÎ¡ÄÙÞÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ªÄÓÖËØÚÑÁÏÒÒÁËÏÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÇÇØÞÏÑ¦ÛÆÓÇÚÇÖÕßÖÁÛÇÔÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÁÑØÎÐÎÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÏÝÙßÔÁÖËÏ-

ËÝÚÎÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝ©ÑÁÏÒÑÇÚÎÍÕØËÃËÖÃÙÎÝÚÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝ
ÙËÏØ¦ÝÚÕß/)6ÖÜÝÙÖÁØÔÕßÔ
ÚÕÔÖÇÔÏÑÄ®;VW<*3(+VJ[VY
+LUV\UJLZ/)6»Z*OLYUVI`S®(Z
>YVUN(UK+HUNLYV\Z®^^^
MVYILZJVTÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕß
ÑÕÆØÇØË®ÖÕÒÒÕÃÍÒÃÚÜÙÇÔÒÒ¦ÓÂÖÜÝÕ ËØÃÓÕÌÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÚËÒÏÑ×Ý"
ÇÛ×ÝÊÏ¦ÈÇàÇÚÏÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ
ÚÕßÑÁÏÒÙÑËÌÚÄÓÕßÔÚÕÔ ËØÃÓÕÌ
ÖÕßÓËÇÖÕÞÇÏØÁÚÎÙËÑÒÇÃÍÕÔÚÇÝ
¡ÖÕØÕÆÙÇÔÇËÒÁÍÐÜÄÙÇÓÕßËÃÞË
ÖËÏÕËÏÊÏÑÄÝÚÇÞßÊØÄÓÕÝÖ¦ÔÚÜÝÕ
ÑÁÏÒÓËÚÁÌËØËÇÓÁÙÜÝÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÙÚÕ ÃËÈÕÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÌÏÐÂ
ÚÕßÙÚÎÔ¶ÚÕÔËÃÞËÑÇÒÁÙËÏÕ
ÑÕØÓÖÇÚÙÄÌ¶ÍÏÇÔÇÊËÃÐËÏÙÚÕÔ
ÔÚÄÖÏÕÖÒÎÛßÙÓÄÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÌÕÈ¦ÚÇÏ

«Ο Φόμιν τρελάθηκε»
ÚÕ ÃËÈÕÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÓËÚÕÔ
ÓÎÞÇÔÏÑÄÑÇÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÂÚÎÝ
ÙÇØÑÕÌ¦ÍÕßÚÙÏÓËÔÚÁÔÏÕÖËØÃÈÒÎÓÇÚÕßÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ©ÕÒÕÔÚÃÓÏØ©ßÙ¦ÚËÔÑÕÖÕßËÃÞËËÑÒËÍËÃÈÕßÒËßÚÂÝÓËÚ¦ÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝ
ËÃÞËÇÖÕÌÕÏÚÂÙËÏÇÖÄÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÙÚÕ²¦ØÑÕÈÕ©ÚÇÔÁÓÇ-

ÛËÄÚÏËÃÞËÍÃÔËÏÚÕÇÚÆÞÎÓÇÁÌÛÇÙË
ÙÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÑÇÏËÖÏÞËÃØÎÙËÓË
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏ
ÚÕÔÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÇÖÄÚÕÔÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ©ÚÇÔßÖÂØÞËÁÔÚÕÔÎÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚÇÔ
ÔÇßÚÃÇÕÓËÚÇÈÕÒÏÙÓÄÝÓÇÝÁÊËÏÞÔË
ÙÎÓ¦ÊÏÇËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÄÓÜÝÇÖÄÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ
ÓÕßÖÕßàÕßÔÙÚÕ ÃËÈÕÇØØ×ÙÚÎÙÇÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÇÏÚÃËÝ¬ÕÇÚÆÞÎÓÇÂÚÇÔÖßØÎÔÏÑÂÁÑØÎÐÎÚÕÐÁØÇÓËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÇÒÒ¦
ÊËÔÚÕÒÁÍÇÓË©ÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÝ
ÈÍÂÑËËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕßËÃÞÇÓËÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕ
Þ¦ÙÇÓËÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕßßÚÄÖÕß
ÊËÔËÃÖÇÓËÖÕÚÁËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÔÞ¦ÙÇÓËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇËÔÄÝÖËÏØ¦ÓÇÚÕÝÖÕßËÃÞËÇÖÕÚÆÞËÏ¦ÒÒËÝÊÆÕ
ÌÕØÁÝÖÏÕÖØÏÔ©ÚÇÔÌÚ¦ÙÇÓË
ÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖËÃÞË
ÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎËÑÊÕÞÂÁÑØÎÐÎÕÌËÏÒÄÚÇÔÙËÇÔÛØ×ÖÏÔÎÈÒÇÑËÃÇ!ÚÕÖËÃØÇÓÇÍÏÔÄÚÇÔÓËÈ¦ÙÎ
ÓÎÞÇÔÏÑ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕß
ßÖÂØÞÇÔÙÚÇÞÇØÚÏ¦ÇÒÒ¦ÄÞÏÙÚÕÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ©
ÇØÞÏÓÎÞÇÔÏÑÄÝ§ÏÑÕÒ¦Ï¢ÄÓÏÔÕ
ÕÖÕÃÕÝ¶ÙÚÎÙËÏØ¦ÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¶ÊËÔÖÃÙÚËßËÄÚÏ

«Αυτό που δεν είπαμε
ποτέ είναι ότι χάσαμε
τον αντιδραστήρα
στη διάρκεια ενός
πειράματος που είχε
αποτύχει άλλες δύο
φορές πιο πριν».
ÁÞËÏÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÕÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÝÙßÔÁÞÏàËÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÏÔËØÄ
ÙÚÕÓÖÒÕÑÔÕÆÓËØÕËÔ×ÕÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÝËÃÞËÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÚÙÏ
ÈÍÂÑËÎÌØ¦ÙÎ¸Õ¢ÄÓÏÔÚØËÒ¦ÛÎÑË¹®ÙÙÕ¢ÄÓÏÔËÐÁÚÏÙËÖÕÏÔÂÊËÑÇËÚÕÆÝÑ¦ÛËÏØÐÎÝÙËÙÚØÇÚÄÖËÊÕ
ÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝËØÍÇÙÃÇÝ

Ο «τοίχος της άγνοιας»
¬ÕØÇÊÏËÔËØÍÄÑÇÆÙÏÓÕËÐÇËØ×ÛÎÑËÙËÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÑÇÏÇÖÒ×ÛÎÑËÕØÏàÄÔÚÏÇÑÇÏ
Ñ¦ÛËÚÇÄÓÜÝÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝ
ËÖÃÊØÇÙÎÝÙÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÂÚÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÇÖÄËÑËÃÔÕÔ
ÙÚÎ²ÏØÕÙÃÓÇÑÇÏÙÚÕ§ÇÍÑÇÙ¦ÑÏ©
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÎÝ
ÊÄÙÎÝÂÚÇÔ¦ÒÒÕÝÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄ-

ÚËØËÝÁØËßÔËÝ¶ÑÇÏÚÕßÊÄÑÚÕØÕÝ
ÑÁÏÒ¶ÖØÕÙÁÑØÕßÙÇÔÙËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚÕÃÞÕÚÎÝ¦ÍÔÕÏÇÝ®
©©ßÙ¦ÚËÔÑÕÒÁËÏÄÚÏÓÄÔÕÇÖÄ
ÚÎØÇÊÏËÔËØÍÄÙÑÄÔÎßÖÂØÞËÖØÕÙÚÇÙÃÇÏÇÚÎÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÙÚÕÒÁÝÖ¦ÞÕßÝÊÆÕÓÁÚØÜÔÏÇÚÇÓÁÒÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÓÕß
ÖÃÙÚËßÇÄÚÏÛÇÖËÛÇÃÔÇÓËÖÏÕÍØÂÍÕØÇÄÓÜÝÚÇÑÇÚÇÌÁØÇÓËÑÇÏàÕÆÓËÇÑÄÓÎÖÇØÄÒÕÖÕßÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚÇÔÚÎÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÙÚÕÊÁØÓÇ
ÓÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÕÙÚÄÓÇÓÇÝ¶
ÖÄÙÎ¸Ì¦ÍÇÓË¹ÊËÔÍÔÜØÃàÜÁØÜÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ÚÕÆÝËÃÖÇÔÄÚÏÛÇÖ¦ÛÕßÔÑÇØÑÃÔÕ
ÇÒÒ¦ÖÁÛÇÔÇÔÚËÒÏÑ¦ÇÖÄÑÃØØÜÙÎ
ÚÕßÂÖÇÚÕÝ®
ÔÓËØÜÚÂÙËÚËÚÏÑÇÒÄÁÑÇÔË
ÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÛÇÙÇÝÖÜÄÚÏÓ¦ÛÇÓËÔÇÓÏÒ¦ÓËÇÔÕÏÞÚ¦ÔÇÓÎÔ
ÇÔËÞÄÓÇÙÚËÓËÚ¦ÚÕÇÚÆÞÎÓÇÇßÚÄÖÕßÒÁÍÇÓË¸ÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÇÒÂÛËÏËÝ¹ÁÔÇÔËßÌÎÓÏÙÓÄÍÏÇÚÕÉÁÓÇÚÕËÖÃÙÎÓÕÑÇÏÚÕÇÔËÖÃÙÎÓÕ
ÉÁÓÇÍ×ÖØÕÙÜÖÏÑ¦¦ØÞÏÙÇÔÇ
ÒÁÜÚÏÙÑÁÌÚÕÓÇÏ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÓË
ÚÏÝÖÇÒÏÁÝËÒÃÚÂÚÇÔÄÚÏÊËÔÂÐËØÇÔ
ÚÏÁÑÇÔÇÔÑÇÏÄÚÏÇÖÕÌ¦ÙÏàÇÔÍÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÒÆÖÒÕÑÇ
ÞÜØÃÝÍÔ×ÙÎ®

«Μερικές εβδομάδες μετά, άρχισαν να μου πέφτουν τα μαλλιά»
«Μπήκαμε μέσα
στο νερό με το κεφάλι,
για να φτάσουμε
μια ώρα αρχύτερα
στην παροχή
του συστήματος νερού».
ÊËÆÚËØÕßËÖËÏÙÕÊÃÕßÚÎÝÙËÏØ¦ÝÚÕß
/)6¡ÖÂÑÇÓËÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄÓË
ÚÕÑËÌ¦ÒÏÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÓÏÇ×ØÇ
ÇØÞÆÚËØÇÙÚÎÔÖÇØÕÞÂÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÔËØÕÆ ÒËÃÙÇÓËÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÖÇØÕÞÂÝÑÇÏÁÚÙÏÚÕÔËØÄÙÚÇÓ¦ÚÎÙË
ÔÇÚØÁÞËÏÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÔÇÊÏÇØØÁËÏ
±ÙÚËØÇÇÖÄÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÓÕßÖÁÌÚÕßÔÚÇÓÇÒÒÏ¦ËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÑÕÏÓÎÛ×ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÒËÖÚ¦ßÖÔÕÆÙÇÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßÁÈÒËÖÇÙÚÕÔÆÖÔÕÓÕßÄÚÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÑÒËÃÙÜÚÎÔÖÇØÕÞÂ

SHUTTERSTOCK

Ο Γιούρι ΑντρέεφÂÚÇÔÞØÄÔÜÔ
ÄÚÇÔÚÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÍÏÇÓÃÇ×ØÇÙË
ÁÔÇÖÇÍÑ¦ÑÏÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÖÒÇÚËÃÇÝ
ØËÙ¦ÚÏÑÙÚÕ ÃËÈÕ4ÏÒÂÙÇÓËÍÏÇ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÙÚÕßÝÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØËÝ
ÖÕßÑÏÔÊÆÔËßÇÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝÚÕßÔËØÕÆÔÇËÑØÇÍÕÆÔ
ÑÇÏÇßÚÕÃ©ÚÇÔÁÍÏÔËÎÁÑØÎÐÎÑÕÏÓÄÓÕßÔÙÚÕØÃÖÏÇÚÓÁÚØÇ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÔÖßØÎÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÕÆÒËßÇÙÚÎÈ¦ØÊÏÇÖÕßÚËÒËÃÜÔËÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÑÇÏËÃÞÇÖÁÙËÏ
ÔÇÑÕÏÓÎÛ×ÄÚÇÔÒÃÍÎ×ØÇÓËÚ¦ÓË
ÐÆÖÔÎÙËÎÍßÔÇÃÑÇÓÕßÑÇÏÓÕßËÃÖË
ÖÜÝËÃÞËÍÃÔËÏÇÚÆÞÎÓÇÂÍÇÙÚÕÔ
ÙÚÇÛÓÄÑÇÏËÃÊÇÓÏÇÚØÆÖÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕÔÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ
¬ÕÔËØÄÊÏÁØØËËÇÖÄÚÕÔÕÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÙÚÕÔÕËÔ×ËÃÞËÑÇÚÇØØËÆÙËÏÚÕËÌËÊØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÕß
ÁÉßÞËÚÕÔÕÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝ×ÝÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÁÑØÎÐÎ"ÙÑËÔÚØÏÑÄÛÁÓÇÚÕß

Μνημείο ³ÈØÉ¨oÒ³ÉØV³ÈØÈ¨KÓ³ÉØ~Ñ{ÉÌÜÈØÌ{ÒÜÉÑÐÉÑÈ³ÚÈËÑ³0É¨ÌÐ{Ü

ÚÕßÔËØÕÆØÞÏÙÇÔÇÖÃÔÜÈÄÚÑÇÍÏÇ
ÔÇÑÕÏÓÎÛ×®©ÔÚØÁËÌÒÁËÏÄÚÏÚÕ
ÇÚÆÞÎÓÇÂÚÇÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÖËÒËßÛËØ×ÛÎÑËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÕÙÄÚÎÚÇ
ØÇÊÏÕÔÕßÑÒÏÊÃÜÔßÚ¦ÖÕßàÕßÔÖÕÒÆËÃÞÇÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÏÕßØÃÇßÚ¦ÖÕßàÕßÔÒÃÍÕ
ÑÇÏÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÏÝÇÚÕÓÏÑÁÝÈÄÓÈËÝÁÞÕßÔÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÊÏÙ ÏÕßØÃ©ÏÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÓÇÝ
Ö¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÇÖÄËÑËÃÔËÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÕÏ
ÙßÔÕÊÕÃÙÇÝ®ÙÙÚÕßËÃÞÇÖËÏÄÚÏ
ÖÂÍÇÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÓËÖØÄÙÑÒÎÙÎÚÎÝ.YLLUWLHJL
6ÔÚØÁËÌÄÖÜÝÑÇÏÕ©ßÙ¦ÚËÔÑÕ
ËÃÔÇÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃËÔÇØØ×ÙÚÎÙÇÔ
ÚÎÙËÏØ¦ÚÕß/)6ÍÃÔËÚÇÏÒÄÍÕÝ
ÍÏÇÚÕßÝÚØËÏÝÖØ×ÚÕßÝÊÆÚËÝ®ÙÚÇ
ÔËØ¦ÚÕßÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ©ÏÊÆÕ
ÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝàÕßÔÇÑÄÓÎÙÂÓËØÇ

Συνέχεια αφιερώματος
στις σελίδες 5 και 6
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Πόση ακτινοβολία δεχθήκαμε τελικά;
Ο Τζων Καλέφ-Εζρά, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μιλάει στην «Κ»

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Στις 16 Ιουλίου 1945ÕÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÖßØÎÔÏÑÂ
ÊÕÑÏÓÂÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÁÍÏÔËÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÚÕ ÚÕ
Þ×ÓÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ¶ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ¶ßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇØÇÊÏËÔËØÍÄ
ÏÙÄÚÕÖÕÚÕßÑÇÏÙÃÕßÑÇÃÙÏÕ
ÇÖÄÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ©ÏÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÚÁÚÕÏËÝÖÕßÊËÔÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÔßÍËÃÇÓÇÝ©ÏÊÕÑÏÓÁÝÖßØÎÔÏÑ×ÔÄÖÒÜÔÁÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÚÎÝÎÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÏÜÊÃÕßÑÇÏ
ÑÇÏÙÃÕßÚËÚØÇÑÄÙÏËÝÑÇÏÊÁÑÇ
ÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÖÄÄÙËÝÇÖËÒËßÛËØ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
ÇÚÆÞÎÓÇÚÕß ®ÒÁËÏÕ¬àÜÔ
ÇÒÁÌàØ¦ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÚØÏÑÂÝ
¢ßÙÏÑÂÝÙÚÕÇÚØÏÑÄ¬ÓÂÓÇÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÜÇÔÔÃÔÜÔ
¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝÇÖÕØØÕÌ¦ËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÖÕÙÄÚÎÚÇËÔÁØÍËÏÇÝÒÄÍÜÁÑÛËÙÂÝ
ÚÕßÝÙËÏÕÔÚÃàÕßÙËÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃËÝ"ÚÕÔÇÏÓÕÖÕÏÎÚÏÑÄÓßËÒÄÚÜÔ
ÕÙÚ×ÔÚÕßÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖØÕÑÒÎÛËÃÇÏÓÕÖÕÏÎÚÏÑÄÙÆÔÊØÕÓÕÓËÙßÔÁÖËÏÇÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÏÑÇÔÂÝÖÕÙÄÚÎÚÇÝÑßÚÚ¦ØÜÔÚÕß
ÇÃÓÇÚÕÝ¶ÈÒ¦ÈÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÆÕ
ÓÎÔ×ÔËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÈÒ¦ÈËÝ
ÙÚÕßÝÖÔËÆÓÕÔËÝÑÇÏÙÚÕÍÇÙÚØËÔÚËØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙßÞÔ¦ÛÇÔÇÚÎÌÄØËÝÂÙÚÕÔËßØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇËÖÃÙÎÝ

ÓÕÏØÇÃËÝ®ËÐÎÍËÃÕÑ ÇÒÁÌàØ¦
ÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÙÆÔÊØÕÓÇÇßÚ×Ô
ÚÜÔÚØÏ×ÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÓÄÔÕÙËÄÙÕßÝÈØÁÛÎÑÇÔÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÑÕÔÚ¦ÙÚÎÓÕÔ¦ÊÇ
ÚÕßÙÚÇÛÓÕÆÎÒËÑÚØÕÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÕÏ¦ÓËÙËÝÇÑÚÏÔÏÑÁÝ
ÈÒ¦ÈËÝÙßÔÊß¦ÙÚÎÑÇÔÓËÙÕÈÇØÁÝ
ÈÒ¦ÈËÝÙÚÕÊÁØÓÇÚÕßÝÑßØÃÜÝÒÄÍÜÇÑÚÏÔÕÈÄÒÎÙÂÝÚÕßÓËÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÈÂÚÇÙßÔÆÖÇØÐÎÇÏÓÕÖÕÏÎÚÏÑÕÆÙßÔÊØÄÓÕßÑÇÏÊËØÓÇÚÏÑ×Ô
ÈÒÇÈ×ÔÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇ
ÚÜÔÓËÚÇÓÕÙÞËÆÙËÜÔÓßËÒÕÆÚÜÔ
ÕÙÚ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÇÖÄÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄËÏÊÏÑÄ
ªÄÓÖËØÚÑÁÏÒ¶ÚÕÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÄÚÕßÝÙÆÙÚÎÓÇÂÚÇÔÖÕÒÆËÐÇÙÛËÔÎÓÁÔÕ
ÓËÙÇÓËÚÇÑÚÏÔÏÑ¦ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÙËÖßØÕ-

Ñ¦ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÌÚÏÇÍÓÁÔÇ
ÚÇÙÖÃÚÏÇÓÇÝËÏÙÖÔÕÂÚÜÔÛßÍÇÚØÏÑ×ÔÚÕßÇÁØÏÕßØÇÊÄÔÏÕ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔ
ÑÚÏØÃÜÔËÃÔÇÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÇÑÚÏÔÕÈÄÒÎÙÂÝÓÇÝ
ÇÖÄÖÎÍÁÝÌßÙÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
¶ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÓÁÙÕÝÒÒÎÔÇÝ
ËÖÏÈÇØÆÔËÚÇÏÓËÓÕÔ¦ÊËÝËÔËØÍÂÝÊÄÙÎÝÓÏÒÏÙÃÈËØÚÑ¦ÛËÞØÄÔÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕßËØÍÇÙÚÎØÃÕßÓÇÝÎÖÕÙÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÊËÞÛËÃÕÓÁÙÕÝÒÒÎÔÇÝÖÕßàÕÆÙËÙÚÎÞ×ØÇÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß 
ÚÇÖØ×ÚÇÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕ
ÇÚÆÞÎÓÇÊÎÒÇÊÂÓÁÞØÏÚÕÛÇ
ËÃÔÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÃÖÕßÓÏÒÏÙÃÈËØÚ¶ÖÕÙÄÚÎÚÇÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÙÚÎÔÇÑÚÏÔÕÈÄÒÎÙÂÚÕßËÖÃÓÏÙÄ
ÞØÄÔÕÇÖÄÚÕÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ®

Ο πανικός

«Αυτά τα 2.500 παιδιά
που δεν γεννήθηκαν
είναι τα αληθινά θύματα
του Τσερνόμπιλ
στη χώρα μας».
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Τουριστική
ατραξιόν
το Τσερνόμπιλ
O Kώστας Ονισένκο μίλησε με «Στάλκερ»
και «Σαμοσιόλι» στη ζώνη αποκλεισμού

«Ημασταν παρίες.
Το κράτος μάς έδωσε
σπίτι αλλού,
αλλά δεν μπορέσαμε
να στεριώσουμε.
Ο κόσμος τότε δεν ήξερε
τι είναι η ραδιενέργεια».
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ÚËÖÇÔÁÚÝÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇ¦ÚÕÓÇÖÕß
ÓÃÒÎÙÇÙÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇØÕÆÓËÔÕÏÓËÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÙËÏØ¦Ý
ÑËÃÔÕÖÕßÕÏÃÊÏÕÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔÙÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝà×ÔÎÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÓÏÇÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙËÏØ¦ÚÕÆÝ
ËÐÂÍÎÙËÓÁÙÇÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÖÁÔÚË×ØËÝÒÖÃàÕßÓËÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇÁØÞÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÊÕßÔÁÔÇàÜÔÚÇÔÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÒ×ÝÍÏÇÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÓÏÇÙÁÒÌÏ®
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÕÚËÖÇÔÁÚÝ

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΡΙΑΡΙΔΗ

ΕκείνονÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
ÙËÚØËÏÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÔÆÞÚËÝÖÕßËÃÞÇÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÒÄÍÕßÝÔÇÓÎÓË
ÖÏ¦ÔËÏÆÖÔÕÝÊÏ¦ÈÇÙÇÕÒÜÙÊÏÄÒÕß
ÇÖØÄÙÓËÔÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝàÜÂÝÓÕß!=VPJLZMYVT
*OLYUVI`S®ÂÚÇÔÕÚÄÚËÇÍÍÒÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝ¶ÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕß
ÎÇÖÕÒÆÚÜÝ¦ÍÔÜÙÚÂÓÕßËßÑÕØÜÙÃÊÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÈËÚÒ¦ÔÇ
ÒËÐÃËÈÏÚÝ
©ÔÚÇÝÓÁÒÕÝÚÕßßÒÒÄÍÕß±ÖÕÙÚÂØÏÐÎÝØËßÔ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÝËßÞÇÏÓÃÇÝÑÇÏÒÒÜÔÇÛÂÙËÜÔÖÕß
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÕßÝÒËßÞÇÏÓÏÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝÖÕßßÖÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÙËÓËÚÇÓÄÙÞËßÙÎÓßËÒÕÆÚÜÔÕÙÚ×ÔÙÚÎÔ
ÇÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑÂÑÒÏÔÏÑÂÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÇÖÇÔÏÑÕÒ¦ÕßÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÃÞÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÙËÇÍÍÒÏÑÁÝËÌÎÓËØÃÊËÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÚÕËÃÞÇ
ÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕÔÔÕßÖÜÝ
ÓÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÁÑÊÕÙÂÚÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÙÚÎÔËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÍÆØÜÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝ
ÒËßÞÇÏÓÃÇÝ
¢ßÙÏÑ¦ÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓËÙ¦ØÜÙËÑÇÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝ
Þ×ØÏÙËÚÎàÜÂÓÕßÙÚÇÊÆÕ!ÖØÏÔ
ÑÇÏÓËÚ¦ÇßÚÂÔËÔÁÞÜÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÈÏÈÒÃÕÖÕßÓËÁÑÇÔËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÔÇÖÁÙÜÙÚÇÍÄÔÇÚÇÑÒÇÃÍÕÔÚÇÝÓËÙÖÇÙÓÕÆÝËÔÖÏÙÚËÆÜ
ÙÚÕÔËÄÑÇÏÙËÄÒÎÚÎÔËÔÂÒÏÑÎ
àÜÂÓÕßÍØ¦ÌÜÑËÃÓËÔÇËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÏÝÛØÎÙÑËÃËÝ¶ÑÇÏÄÓÜÝÛßÓ¦ÓÇÏÖÜÝÄÚÇÔÚÁÒËÏÜÙÇÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÚÎÝÕßÔÚÓÃÒÇÝÍÑÔÇÚÙÁÔÑÕ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÇÖÄÚÏÝËÑÇÚÄÓÇØÚßØÃËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÁÔÏÜÙÇÓÁÙÇÙË
ÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇÊ¦ÑØßÇÖÜÝÂÛËÒÇÔÇ

ÖØÕÙËßÞÎÛ×ÛËÒÇÊÎÒÇÊÂÔÇ
ËÔÜÛ×ÓËÑ¦ÚÏ©ÞÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÛËÄ
ÙÚÕÔÔÕßÓÕßÁÙÚËÑËÚÄÙÕËÐÕØÍÏÙÚÏÑ¦ÙÚÁØËÕÝ¶¦ØÇÑÇÏËÔÚÁÒËÏ
ÖÕÒÆÒÃÍÕÝÍÏ»ÇßÚÄÖÕßÓÄÒÏÝËÃÞÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÛËÒÇÔÇËÔÜÛ×ÓËÚÇ
Ê¦ÑØßÇËÑËÃÔÎÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ¶ÓË
ÚÎÔÇÊÏÇÔÄÎÚÎÇÔÁÒÖÏÊÎÇÍ¦ÖÎ
ÚÎÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÁÔÇ
ÞØÕÔÏÑÄÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß©ØÁÙÚÎËÜØÍÏ¦ÊÎÑÇÏ
ÓËÖØÄÒÕÍÕÊÏÑÄÓÕßÈÍÂÑËÚÕÔ
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÖÒÎØÜÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇÙÜÙÚÄÚËØÇ!ÇÖÄ
ÚÎÔÖÇØÁÇÚÕß±ÑÇÛ×ÝÄÒÕÏ
ÕÏÚÄÚËÒÒÎÔËÝËÑÊÄÚËÝÖÇØ¦ÚÎ
ÒßÙÙÇÒÁÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÕßÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔÁÑÊÕÙÂÚÕß
ÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÁÑÊÕÙÎÝÇÚ¦ÑÎÝÍØ¦ÌÜÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝËÑÊÕÚÏÑÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß

Η απογοήτευση του 2001
ÕÔÚ¦ÙËÇßÚÁÝÇÝÖØÕÙÛÁÙÜ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂßÖÕÊÕÞÂ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎ
ÌÁØÇÓËÓËÊÏÑ¦ÓÇÝÁÐÕÊÇÙËËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÛÂÔÇÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÚÕßÇÑØÏÈ×ÝÓËÚÎÙßÓÖÒÂØÜÙÎÚÜÔÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÜÔÇÖÄ
ÚÕÁÍÑÒÎÓÇÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ©Ï
ÒÒÎÔËÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÚÎÝÖ¦ØÕßÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÑÏÁÚÙÏÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÙÜÌÃÒÕßÝÓÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÎÔÏ×ÙËÏÎÒËÐÃËÈÏÚÝÖÜÝÂØÛË
¦ÙÑÕÖÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÊÆÕ
ÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕßÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÓËÙßÍÍËÔËÃÝÍÏÇÔÇÓÎÊËÃÞÔÕßÔ
¦ÊËÏËÝÕÏËÌÎÓËØÃÊËÝÇÍÔÄÎÙÇÔ
ÖÇÔÚËÒ×ÝÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÎÝ ÇÏ
ËÖÏÖÒÁÕÔÚÕÙÎÓËÃÕÚÕßÖØÕÒÄ-

EPA / PETER ENDIG

Το συγκλονιστικό, το πικρό ευαγγέλιο της ανέλπιδης αγάπης

Στο βιβλίο της ³ÑÉÜÜi{~Ò~È~Ü×¨ÉËÐÉ³Ë³Üt0É¨ÌÐ{ÜVÓÑT¨{~Ì³ÈÐÓÜÜ³ØuÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Òw
~ii.KÉ³ÜÒÑåÜÉÂËÉK{³ØÓTÉ{Èo~É³¨É{É~Ñ³ÌÈo~Ü{³{~ÓØÐÑ¨³È¨ËÉØo{Ñ³È¨i{~ÌÙÈ³ÖTiÐÑ³Èd®

Η ανάγνωση του βιβλίου
με σάρωσε και,
επί της ουσίας, χώρισε
τη ζωή μου στα δύο:
πριν και μετά αυτήν.
ÍÕßÄÖÕßÁÔÇÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄ®
ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÜÔÖÕÒÒ×ÔÈÏÈÒÃÕÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÄÓÕØÕÑÇÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÚÕßÓËØÕÒÕÍÃÕß®ÚÎÝ
ÔÔÇÝ¢ØÇÔÑÑÇÏÚÕß¦ÔÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÚÕßØÃÓÕÁÈÏ®ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÓËÞÒËÆÎÂ
ÑÇÏÓËÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÜÝÓÏÇÇÓËÚØÕËÖÂÝßÖËØÈÕÒÂ
©ÚÇÔÎÒËÐÃËÈÏÚÝÖÂØËÚÕÈØÇÈËÃÕ§ÕÓÖÁÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÕ
ÍÏÇÓÁÔÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ§ÕÓÖÁÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÇÖÄÚÎÈØ¦ÈËßÙÎÚÕß¡¦ØÑËÝÚÕ ÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÇßÚÂ

ÚÎÌÕØ¦ÕÏÃÊÏËÝÖËØÃÖÕßËÔÙÚ¦ÙËÏÝÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÑÇÚ¦ÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÊËÔËÃÞÇÔ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝ!×ÝËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÄÔËÃÖÇÔÔÇÒÕÍÇØÏ¦àËÚÇÏÜÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÕßÙßÒÒÁÍËÏÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÓÇØÚßØÃËÝÚØÃÚÜÔÞÜØÃÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÕÆÚËÓÏÇÊÏÑÂÚÕßÒÁÐÎ"ËÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÂÊËÔÇÐÏÕÒÕÍÕÆÙÇÔÄÚÏ
ÎÒËÐÃËÈÏÚÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÔÁÕÍØÇÓÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄËÃÊÕÝÑÇÏËÖËÏÊÂÚÕÁÞÜÙßàÎÚÂÙËÏ
ÓÇàÃÚÎÝÇÖÄÚÕÊËÆÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÁÑÇÔËÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔËÏÊÎÚ¦!ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÎÝÖÕÒßÌÜÔÏÑÂÝÓÇØÚßØÃÇÝËÇßÚÂÔÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÕÏ¦àËÏÓËÁÔÇÙßÒÒÁÑÚÎ
ÖÕÒÆÞØÜÓÜÔÞÇÒÏÑÏ×ÔÂÑÇÏÂÞÜÔ
ÇÖÄÚÕÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÕÙßÒÒËÍÓÁÔÕ
ßÒÏÑÄÚÕßÑÇÏÙÞÎÓÇÚÃàËÏÁÔÇÉÎÌÏÊÜÚÄÂÓÏÇÓÕßÙÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®

ÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÑÇÏÙÚÕÓÁÚØÕÚÎÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÑ¦ÔÜ
ÓËÚÇÄÖÕÏÇÊÏÇÈ¦ÙÓÇÚ¦ÓÕßÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÞØÄÔÜÔÑÇÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÚØÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÕßÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆÑÄÙÓÕß¶ÓÇàÃ
ÓËÚÕ¦ÔÇßÚÄËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ®
ÑÇÏÚÇÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÓÕÔÇÐÏ¦Ý®
ÔÜØÃàÜÖÜÝÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÇÑÕßÙÚËÃÜÝÓÃÇÇÑÄÓÎßÖËØÈÕÒÂ¶ÓÇ
ÇÝÇÔÇÒ¦ÈÜÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝ

Μόνο τα δάκρυα
¥ÙÚÄÙÕÎÓßÙÚÏÑÂÊÏ¦ÖßØÎÑÇØÊÏ¦ÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÈÏÈÒÃÕßÐËÖËØÔ¦ËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÏÝÈØÇÈËÆÙËÏÝ
ÂÚÎÔÑÆØÜÙÎËÔÄÝÔÁÕßÍØÇÓÓÇÚÕÒÕÍÏÑÕÆËÃÊÕßÝ¶ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖËØÃÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÖËÚßÞÇÃÔËÏ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÇßÚÄÖÕßÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÍßØËÆÕßÔÄÒÇÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝ!
ÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÖËÒÖÏÙÃÇÝÖØÕÙÖÇ-

ÛËÃÔÇÈØËÏÚÕÔÄÎÓÇÚÕÆÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÚÕÑÇÑÄËÃÔÇÏÇÖØÄÙÜÖÕ
ÇÄØÇÚÕÑÇÏÇÑÇÚÇÒÄÍÏÙÚÕ¶¦ØÇÎ
ÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÊÏÑÇÃÜÙÎÂÑÇÏÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÂÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇËÑÊÃÑÎÙÎ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÖÁÌÚËÏÙÚÕÑËÔÄÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓËÚ¦ÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÕËÄÝ
Ø¦ÈËÏÚÕÙÚÄÓÇÚÕßÎÙÚÕØÃÇÈßÛÃàËÚÇÏÙËÔ¦ØÑÎÎÖÒÎÍÜÓÁÔÎÌÆÙÎ
ÍÃÔËÚÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛÎÚÏÑÂÇÖËÏÒÂ¬Õ
ÓÄÔÕÖÕßÇÖÕÓÁÔËÏÙÚÕßÝÓ¦ØÚßØËÝ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÚÇÊ¦ÑØßÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¬ÇÊ¦ÑØßÇÖÕßËÔ×ÔÕßÔ
ÚÎÓÕßÍÍÂÇÖËÒÖÏÙÃÇÚÕßÝÑÇÏÚÎÔ
Ñ¦ÔÕßÔÇÍ¦ÖÎ
ßÚÄËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÕÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝ!ÁÔÇ
ËßÇÍÍÁÒÏÕ¶ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÇÔÇÍÍÁÒÒËÏÁÔÇÑÇÒÄÔÁÕÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÁÞÕßÓËÚÕËßÇÍÍÁÒÏÕÚÎÝ
ÇÔÁÒÖÏÊÎÝÇÍ¦ÖÎÝ¡ÏÇÝÇÍ¦ÖÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÊÃÞÜÝÁÔÇÔÜÚÂØÇËÄ
ÖÕßÛÇÚÎÊÏÇÔÁÓËÏÊÃÞÜÝÛØÎÙÑËÃËÝÊÃÞÜÝËÑÑÒÎÙÃËÝÊÃÞÜÝÑÇÛÇÍÏÇÙÓÁÔÇÙÆÓÈÕÒÇÚÎÝÓËÚÇÌßÙÏÑÂÝ
ÊÃÞÜÝÑÇÔÁÔÇÙÞÂÓÇÙÜÚÎØÃÇÝ¶
ÊÎÒÇÊÂÓËÚÇÌßÙÏÑÂÝÇÔÚÇÓÕÏÈÂÝ
¡ÁÙÇÙÚÕÔÄÒËÛØÕÓÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÜÓÁÔÎÝÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÚÕÕÒÄÖÏÑØÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÒËÐÃËÈÏÚÝÇÔÇÍÍÁÒÒËÏÑÇÏ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓËÚØÄÖÕÇÔËÖÇÔ¦ÒÎÖÚÕÚÇÊ¦ÑØßÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÇÏÚÕÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÔÜÛÕÆÓË
ÓËÇßÚ¦ËÊ×ÑÇÏÚ×ØÇÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÖÄÔÕÓÁÙÇÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÊßÙËØÓÂÔËßÚÕÞ¦ÕÝÊÃÞÜÝÔÇÍßØÁÉÕßÓËÓÏÇÔÖØÕÙÎÓËÏÜÓÁÔÎÁÐÕÊÕ
ÊÃÞÜÝÔÇÖÇØÇÊÕÛÕÆÓËÙËÓÏÇÌËÔÇÑÏÙÓÁÔÎÒÆÚØÜÙÎ©ÞÏÖÏÇÙÚÕ
ÄÔÕÓÇÚÕßËÕÆÇÒÒ¦ÙÚÕÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ

Ο κ. Θανάσης Τριαρίδης είναι
συγγραφέας.
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EPA/ANDREJ CUKIC

THE FRICK COLLECTION

EPA/ANDY RAIN

REUTERS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

KAPOPOULOS FINE ARTS

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΑΛΑΓΑ

ΠΑΡΙΣΙ

ΓΚΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ

ΤΟΚΙΟ

Μπαλενσιάγκα και Γκόγια

Η τέχνη του Μπρους Νάουμαν

Η ομορφιά της Μπερτ Μορισό

Ο λαϊκός πολιτισμός στο Μεξικό

Η τέχνη του Κριστιάν Μπολτανσκί

Ενα εντυπωσιακόÜÉÈ~Ì×Ì¨ÉÐÑTÉÙ{ÑÐÓÑÌ³¨{³ÐÒÜÑÜÉ{Òo~ÑÓTÉ{³ÚÉ³iÚÉËÙËÜÑ³ÑKÑ{Ü{~Ò¨³¨Ó³Ñ³È
'¨ÑÚË~³É~Ìo{ÑV³ÈÉË
/vÃ©©_w¦_x©Å>³iØÑÙ¨Ë³iØ
ËÑ{ÐÓ¨Ø³iØÓÑØÓ~ÚÉiØÐÉ³Ë³Üt$ÑÜÉ{Òo~Ñ~Ñ{i{Ñ{~Ê
Ço¨Ñ×{~ÊuVÈÉo~Ñ{{Ò³i~É³{Ø
dÈËÈ~Ñ{ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø
¸¸.É³ÉÐK¨ËÈå³ÉÜÉË×Ì¨³{ÐÊØ³ÐÉoÒÜÑÌTÉÙ{Ñ³ÊV
ÈÈÙ{ÑÜÓoÉ³Ñ{ÐÉ³iÑ¨ÒÙi
ÑÌ³®ÓØ³¸ÆÌÑ{Ñ

Επισκέπτες ³ÈÉË({~Ò
³iØÒÜÑoÑÓTÈ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑ
ÙÈ³iÉ¨{Ù{~ÊÓ~ÚÉiÐÉÓ¨oÑ
³È¬dT¨ÈåÐÉ¨{~ÑÖ~ÑÜÜ{³ÓTi¨ÈØ ÒÈÐÑ(É¨{É¨oÒÇ³Ñ{³Ó¨ot.ÉÂ~Ñ{ÚÒÑ³ØÑÌ
³×Ì~Ñ{³iÑÈ³~³ËÑudlV
ÐËÑÑÌ³{ØÜÜÓØ{Ù{Èo~¨Ñ{Ñ~ÓØ
ÙiÐ{È¨oËÉØÈÈÚÓ³ÈÑÈ³Ê
³iÑÑÙ¨Ð{~Ê Ó~ÚÉiÓTÉ{³Ë³Ü
tÛÐÒ³{ÑVÐÑ³ÑVÜÓÂÉ{Øu~Ñ{ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³ii.É³ÉÐK¨ËÈ$
ÒÈÐÑÉËÑ{o³ÌØÑÌ³ÈÙÈÑÐÌÙ{Ñ×Ì¨ÐÓÓ~×¨ÑiØ

Στο Μουσείο Ορσέ, ³(Ñ¨Ë{VÐ{Ñ
ÓÑÓ~ÚÉi×Ó¨É{³×Ø³i³ÓTi³iØ{Ð¨É{Ë³¨{ÑØÉ¨³
¨{Ìdmwdl(¨³Ì¨Ø
~Ñ{i¨{Ì³i~Ñ³Ño¨Ñ×Ê³iØ
ÓÑØÑ³{~ÊØÇÊØÐÉ³Ò³d®ÆV
¨Óoo{ÇÉÉ³É¨{~Ò{³{~Ñ{
³{oÐÓØ{~É{Ì³i³ÑØÑÒÐÉÑ³ÈØ
Ñ³ÖØ³È(Ñ¨{{Ö Ó~ÚÉi×{ÜÙÂÉËÑ³io¨ËÉ{ÉÓÑÉÈ¨Ö³É¨VÙ{ÉÚÓØ~{Ì~Ñ{Ñ³i
³ÚÉ³ÊÉ{ÉÑÂËØÙËÜÑ³ÈØ
×ËÜÈØ³iØV³ÓV³ ³Éo~Ò
~Ñ{³,ÉÈÒ¨

Η ομορφιά~Ñ{iÜÒÐi³T¨ÐÒ³ÈÈÑ³Ò~ÑÉËØ³i³ÓTi
³ÑÈ³ÌTÚ~Ñ³Ë~³ÉÂ{~ÌÙÉÌÇÈ³iÓ~ÚÉiÈ
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙ
³ÈÉËÑÐÒÑØ³iØ~ÈÑ³ÑÜÑTÒ¨Ñ Ð×ÑiÙËÉ³Ñ{³i³ÓTi~Ñ{³Ü{³{ÐÌ³iØÑÈ³ÌTÚiØ~{Ì³i³ÑØ³8xÁ>¦x}> ËÑ{
Ð{ÑÉÈ~Ñ{¨ËÑo{ÑÙ{ÉÚÊÙiÐ{Ì³i³Ñ
~Ñ{ÑÑo¨{i³iØÑÂËÑØÈ
ÓTÉ{ioÊ{ÑÓ~×¨Ñi³ÈÜÖÐ¨×ÈÜÑÍ~ÖÜ{³{ÐÖ³iØÉ³¨{~ÊØåÐÉ¨{~ÊØ

Η αναδρομικήÓ~ÚÉiÓ¨o³È
ÒÜÜÈÉ{~Ñ³{~Ö~ÑÜÜ{³ÓTi¨{³{ÒÜ³Ñ~Ë³iÑËÑÉËÑ{
ÓÑÑÌ³ÑoÉoÌ³Ñ³È×É³{Ö
~ÑÜ~Ñ{¨{Öo{Ñ³~ÌÐ³iØ³ÓTiØ³iååÑ³ÜÊ Ó~ÚÉi
ÐÉ³Ë³Üt¨{³{ÒÜ³Ñ~ËwÐ{Ñ
ÇÊuÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³ Ú{~ÌÓ³¨0ÓTiØ³È0Ì~{~Ñ{É¨{ÜÑÐKÒÉ{É¨ËÈlÆÓ¨oÑ³È~ÑÜÜ{³ÓTiVÈËÇ³ÑØÓ³{³iÐÑ~¨Ò
¨ÉËÑ³È³iÙiÐ{È¨oËÑ Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÌÜ³~ÑÜ~ÑË¨{V
ÓØ³{Ø¸.É³ÉÐK¨ËÈ

LIBRARY OF CONGRESS

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÙÌÂÑ³iØÑÜ{ÒØÈÙÑÓ³iØ³iÈi¨ÉËÑ³È³È¨{ÐÖ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
H σύνδεσηÜ{³{ÐÖ~Ñ{³È¨{ÐÖÚÉ¨ÉË³Ñ{ÑÈ³Ìi³iVÑÜÜÒ
~ÒÚÉ×¨ÒÓÑÜÑÐ¨ÌÑ¨ÒÙÉ{oÐÑ
Ù{ÒiØ~Ñ{ÑÑKËiØÉÌØÑ¨T{³É~³{~Ö¨ÌiÐÈÉ³È{ÒÇÉ{~Ñ{
ÉÂÒ³É{³i×Ñ³ÑËÑ.³iÈÙÑÓ³iVÈ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÉË~{T¨Ì{Ñ
ÓTÉ{ÑÑÙÉ{TÚÉËÉÐÉoÒÜ³È¨{³{~Ì
¨¨{ÐÌÐÉÉÖ~Üi¨ÌKÑiÑÌ
ÜÜÓØT¨ÉØ³iØÉ³¨{~ÊØ È¨iØViÉ¨Ë³i³ÈÓÈÂÉÙTÉËÈÃ>²²ÐÉ³iÉÈÐËÑ&>¦x©x
2X¿>¦²_ÂÑÑ×Ó¨É{ÐÊÐÉØÑÌ

³iÑ³{~ÊÜÒÐi³iØÌÜiØ¨{
ÑÌ³mÆ ËÑ{ÓÑÑ¨T{³É~³{~ÌÓÐKÜiÐÑ³iØÈoo¨{~ÊØÐÉÜÉÌ~
ÑÌ³ÑT¨Ì{Ñ³iØÛ{ÜÊØÑ¨TËÑØV
ÑÌ³ÑT¨Ì{ÑÙiÜÑÙÊ³iØåÈ³¨ÈooÑ¨ËÑØVÌ³ÑiÈÙÑÓ³iÊ³ÑV
ÐÉ³Ò³i{ÓiViÙÉÖ³É¨i¨³ÉÖÈÑ³iØÑTÑÖØÑÈ³~¨Ñ³¨ËÑØ³
åKÖ¨o0~³Ë¨{VÈÜÉ{³È¨oÉËÉTÒ³ØØÂÉÙTÉËÓ³É
Ñ³Ó¨ÐÉ~È¨{Ì³É¨ÜÉÓ~³iÐÑ³iÑÈ³~¨Ñ³¨{~ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑV
ÉËÑ{ÓÑÉ³È{Ñ~Ì{~ÙÌÐiÐÑ
³È¸T³{ÐÓÉÖ×ØÑ¨ÈKÌ

ÐÉ³{TÉËÑo³Ú{~Ò~Ñ{Ñ¨ÑÐÓ~
ÜÉÉ~³{~ÊÚÓi³ÈVÉÐÉoÒÜioËÑ¨KÜÊØV³ÈTÑ¨ËÇÉ{ÐÉoÑÜ¨ÓÉ{Ñ~Ñ{ÉËÑ{ÑÙÖÑ³Ñ
É¨ÒÉ{~ÑÉËØÑÌ~³Ò³ÈT¨ËØ
ÑÈÉ{³KÜÓÐÐÑÐÉÚÑÈÐÑÐÌ
åÜÜ³ÉViÈÙÑÓ³iÉËÑ{oÉÐÒ³iÑÌ³Ñ~Ñ³ÒÜ{Ñ³iØÑ~ÐÊØ³iØ
¨{É³É¨Ò³{ÑÑÒ³ÈÂiÐÉ³Ò³
d®¬VÌ³ÑÑÓ~³iÉÑÑKÑÚÐ{ÐÓiÑ¨ÈËÑ³iÑÈ³~¨Ñ³¨ËÑ~Ñ{
ÑÈ³ÊiÑ~ÐÊÑ~¨È³ÑÜÜÚi~ÉÉ
ÜÊÚØÓ¨oÈÙÐÑÜÜÒ~Ñ{ÑËoÜiØ ÈÙÑÓ³iÓTÉ{ÓÑÑÌ³Ñ

Ñ¨TÑ{Ì³É¨ÑÙË~³ÈÑÈÌoÉ{È{Ùi¨Ù¨ÌÐÈ³~ÌÐÉoÒÜØÑ¨{ÚÐÌØÉ{KÜi³{~~³{¨ËÙÉÌÇÈ
Ñ~ÌÐi³ÈØÙ¨ÌÐÈØ³iØ~Ñ{ÐÑ¨³È¨Ö³iÑÙ{~Ê¨ÉËÑ³iØ³iÉ¨ËÙd¬ÆwÆåÜÜ³ÉV³{KÖÜ{Ì³iØV³iÌTÚi³ÈÛÖÑKiV
ÚÉ¨ÉË³Ñ{³~ÐÌ³É¨Éo³Ú{~Ì
~³Ë¨{³È~ÌÐÈÓÑÉÑÈ³Ì³
ÉÈ¨Ö³É¨É¨{KÒÜÜoÉÊÚi~É~Ñ{
³ÂÉÙTÉËVÈ~ÐÉËÜÓ³i
³È¨{³{~ÊÈÙÐÊ³iØÖoT¨iØ
ÈÙÑÓ³iØ ÓÑÜÉ{³È¨oËÑÑÂ{{ÉË³ÐÑ³ÌÑËÚ¨{~Ñ{³i³Ò

³É³É¨{~Ì³È~³{¨ËÈV³Ë
³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ{³¨ËÑØ³ÈÓ¨ÑÉ
Ù{ÑÙT{~ÓØ×ÒÉ{ØÑ~ÐÊØ~Ñ{Ñ¨Ñ~ÐÊØ$³ÑT³Ë³i~É{ÒÌ¨×{
Ê³ÑÙ{ÑÐÉ¨ËÐÑ³Ñ~Ñ{o¨Ñ×ÉËÑ4Ó³iiÐÑ³{~ÓØÇiÐ{ÓØ³iÙ{Ò¨~É{Ñ
³iØ$Èoo¨{~ÊØ ÑÒ³ÑiØ³l®
~Ñ³Ò³iØ~ÐÐÈ{³{~ÊØÙ{~³Ñ³¨ËÑØ
~Ñ{³¬®~i¨ÖTÚi~ÉÉÚ{~ÌÙ{Ñ³i¨i³ÓÐiÐÉË ³ÒÐÉ³Ñ~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³ÑÉÖ×ØÑ¨ÈKÌÜÉ{³È¨oÖÉÓØ³¸ÆmVÌ³ÑÒ¨T{Ñ{
É¨oÑËÉØÐÉ³Ñ³¨ÊØ³È~³{¨ËÈÉ
ÜÈ³ÉÜÓØÂÉÙTÉË

¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÍÔÕÕÆÙËÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÊÏ¦ÞßÙÎÝÖÒÕßÚÜÔÃÕßÙÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÐËØÇÔÈÁÈÇÏÇÄÚÏÛÇ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÖÁÙÕßÔÕÏÊËÃÑÚËÝÙÚÕÓÏÙÄÒÒ¦ÊËÔ
ÂÐËØÇÔÚÏÑ¦ÔËÏÙÚÕßÝà×ÔÚËÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß ÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÚÕÖÒÕßÚ×ÔÏÕ
¡ËÚÇÐÆ ÑÇÏ Ñ¦ÖÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÕÑÏÓÁÝ®ÒÁËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ¬Ç
ÓÇÍÔÎÚÕÙÑÕÖÎÓÁÔÇÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÊËÃÞÔÕßÔÚÕßÝÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕßÝ
ÌÇÔÚ¦ØÕßÝÔÇÐËÚØßÖ×ÔÕßÔÇÖÄÚÇ
ÕØÆÍÓÇÚÇÑÇÏÔÇÖËØÖÇÚÕÆÔÑÇÚÄÖÏÔ
ÊÏÇÚÇÍÂÝÖØÕÝÚÕÙÎÓËÃÕÓÎÊÁÔÚÎÝ
ÁÑØÎÐÎÝÚÇÔÕ¤ßÞØÄÝÄÒËÓÕÝÕÏ
ÙÚØÇÚÎÍÕÃÁÖØËÖËÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙÕßÔ
ÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß®
¦ÖÜÝÁÚÙÏÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇÖÕß
ÖÂØËÓÇàÃÚÎÝÕ¦ÔËÓÕÝÖØÕÝÚÎÔÄ-

ÚÏÇÏÕÆÚÇÌÁØËÚÇÏÔÇÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÊÏÇÌÄØÜÔÒÕÍÏ×ÔÑÇØÑÃÔÕßÝÙÚÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄ
ÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏÇÚÕÓÏÑÕÃÈËÚËØ¦ÔÕÏ®ÖØÕÙÈÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÑÇØÑÃÔÕÍÁÔÔÎÙÇÔÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÂÇÖÒ×ÝÖÁÛÇÔÇÔÖØÄÜØÇ
ÜÝÙÂÓËØÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÒÎØ×ÔËÏÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÙÚÏÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ¤¦ÐËÈØËÝÓÏÇÜØÇÃÇÚÇÏÔÃÇ
ÚÕß  ÚÕ¸5PNO[IYLHRLY¹ÓËÚÕÔ
¡¦ØÚÏÔÏÔ®
¬ÎÔËÃÊÇßÖ¦ØÞËÏÕÒÄÑÒÎØÎÙÚÕ
@V\;\ILÃÔÇÏÑÇÒÂÚÇÏÔÃÇÆÕÙÑÎÔÁÝ!ÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÒ¦ÔÇËÖÕÞÂÝ
ÓËÚÇÊËÓÁÔÇÍÕßØÕÆÔÏÇÖÕßÙÑÕÆàÕßÔÑÇÛ×ÝÚÙÕßØÕßÌÒÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÜÙÚÏÑÄÑÆÓÇ ÇÏÚÕÌÏÔ¦ÒËÚÕß
ÌÏÒÓÓËÚÕ6US`@V\®ÚÜÔ7SH[[LYZ
ÔÇÙßÔÕÊËÆËÏËÖÃÙÎÝËÏÑÄÔËÝËÖÕÞÂÝ!ÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÇÛËÄØÇÚÇËÑÚßÌÒÜÚÏÑ¦
ÓÇÔÏÚ¦ØÏÇ®

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Κάποτε στην Αμερική...
Στις 27 Ιανουαρίου ÚÕß ÙÚÏÝ
ÚÕÖØÜÃÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÈÕÓÈÇØÊÏÙÚÏÑÄ+ÁØÏÐËÚÎÔÖØ×ÚÎÇÚÕÓÏÑÂ
ÈÄÓÈÇÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÁÊÇÌÕÝÙÚÎÔ
ÁØÎÓÕÚÎÝ§ËÈ¦ÊÇÝÜÝÚÄÚËÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÍÏÇÚÏÝÇÚÕÓÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÚÕßÝÚÏÝÔÂÙÕßÝ¡¦ØÙÇÒ
ÙÚÕÔÏØÎÔÏÑÄ!ÁÚÙÏÑÇÚÁÑÇÉÇÔÁÔÇÔ
ËÖÃÍËÏÕÖÇØ¦ÊËÏÙÕ
ÒÒ¦ÕÏØÎÔÏÑÄÝÂÚÇÔÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÕßÖØÕÁÊØÕß
¬ØÕÆÓÇÔßÖÁÊËÏÐÇÔÜÝÏÊÇÔÏÑÄÚÄÖÕ
ÚÎÒÏÍÄÚËØÕÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÙË
ÄÒËÝÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ!ÚÎ§ËÈ¦ÊÇÚÙÏÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
 ÁÜÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß 
ËÑËÃÁÖËÙÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÇØ¦ÔÚÇËÔÔÁÇÇÚÕÓÏÑÁÝÈÄÓÈËÝËÔ×ÓÁÙÇÙÚÕ
 ÂØÛËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÇÏÖÏÕ
ÌÏÒÄÊÕÐÕËÔÚÄÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ËÊ¦ÌÕßÝÖØÄÍØÇÓÓÇÊÕÑÏÓ×ÔÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ7S\TIIVIÎÕÖÕÃÇÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÚØÏ¦ÔÚÇÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÖßØÎÔÏÑÁÝ
ËÑØÂÐËÏÝ©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÊÕÑÏÓÁÝÇÖÁ-

Το «Only You»
των Platters συνοδεύει
εικόνες εποχής:
τους στρατιώτες-πειραματόζωα κάτω
από τα θεόρατα, εκτυφλωτικά «μανιτάρια».
ÌËØÇÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄ
ÞÜØÏÄÖÕßÒËÍÄÚÇÔÇÝÁÍÑÇÝÖÁÌËØËËÖÃÙÎÝÑÇÏÖÒÕßÚ×ÔÏÕÌÛÕÔÕ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÓÕÆÖÇØÇÊÃÊËÏÓÏÑØ¦
¦ÚßÖÇÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÕØÃÇÝÌÕÆ
ÁÞËÏÝÇÌÏËØ×ÙËÏÙÞËÊÄÔÄÒÕÚÕÙÎÓËØÏÔÄÁÔÛËÚÕÙÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÚÕß
¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÓËÇÌÕØÓÂÚÎÙËÏØ¦®
ÓÕßËÃÖËÔÇÙÕßÛßÓÃÙÜÚÏÜØÇÃÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÞÇÔÍÃÔËÏÓËÚÎØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÜÔßÖÁØÕÞÜÔ»Z®

Ατομική Ù~{ÐÊ³iÓ¨iÐ³iØ ÉKÒÙÑØ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤lÆÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ
³¨Ñ³{³V{Ë{Ù{Ñ³Ò³ÑÑ¨oÌ³É¨ÑÑÉ¨Ñ³ÊÈ¨Ø³iÐÉË
ÐiÙÓ³iØÓ~¨iÂiØ(ÜÜËÌiÑ~Ñ{ÓÚÑÑÐÓÑ³ÑÉÌÐÉÑT¨Ì{Ñ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΑΚΗ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ*

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
H Ελένη Πορτάλιου γεννήθηκε και
έζησε στο Ρέθυμνο. Σπούδασε στην
Αρχιτεκτονική Σχολή της Αθήνας,
όπου και δίδαξε μέχρι το 2014. Η κοινωνική και πολιτική δράση της έχει
σταθερή αναφορά στις ιδέες της ανανεωτικής κομμουνιστικής Αριστεράς.
Εχει εκδώσει την ποιητική συλλογή
«Ιχνη ζωής», Μικρή Αρκτος, 2014.

EPA / SERGEY DOLZHENKO

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Το μνημείο ³.ÜÒKÈ³{³Ø³iØ$È~¨ÑËÑØ¨Ø³{ÐÊ³É¨oÑ³~Ñ{³È¨KÉ³ÈÓTÑÑ³iÇÊ³ÈØ³0É¨ÌÐ{Ü

Στα ρηχά νερά και στις σκιές της μνήμης του ’86

Π

άσχα του 1986: ÃÓÇÏËÚ×Ô
ËÃÓÇÏÓÇàÃÓËÚÎÔÇÊËÒÌÂÓÕß
ÙÚÕÞÜØÏÄÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÖÇÖÖÕÆÑÇÏÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÓÕßÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÕÏÍÕÔËÃÝÓÕß
ËÃÔÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇËÃÔÇÏ¡ËÍ¦ÒÎ
ÁÓÖÚÎÑÇÏÖÇÃàÕßÓËÑØßÌÚÄÙÚÎ
ÍËÏÚÕÔÏ¦ÕÕßØÇÔÄÝÍËÓ¦ÚÕÝÙÑÕÆØÇÙÆÔÔËÌÇÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÙÚÕÙÖÃÚÏÞÚßÖ¦ËÏÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕÙÎÑ×ÔËÏÕÏ
ÖØ×ÚËÝÉÏÞ¦ÒËÝÇØÞÃàÕßÔÔÇÖÁÌÚÕßÔÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕßÑÇÏÎÌÜÔÂÚÎÝÚØÁÓËÏÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÑÒËÃÔËÏÎÇÊËÒÌÂÓÕßÚÇ
ÌßÒ¦ËÏÓÇàÃÓËÁÔÇ¦ÒÒÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÎÍÏÇÍÏ¦ÈÍÇÃÔËÏÙÚÎÈËØ¦ÔÚÇ
ÑÇÏÓÇÝÌÜÔ¦àËÏËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ËÍ×
ÁÞÜÑØßÌÚËÃÖÃÙÜÇÖÄÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÌÕØÚÎÍÄÖÕßËÃÔÇÏÖÇØÑÇØÏÙÓÁÔÕÙÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÑÇÏÊËÔÛÁÒÜÔÇ
ÈÍÜÎÍÏÇÍÏ¦ËÖÏÓÁÔËÏÎÇÊËÒÌÂ
ÓÕßÙÚÇÓÇÚ¦ËÏÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÖÇØÇÐËÔËßÓÁÔÎÖÕßÎÍÏÇÍÏ¦ÚÂÝÒÁËÏ
ÔÇÇÔÁÈËÏÍØÂÍÕØÇÙÖÃÚÏÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÒÂ®ÙÑ¦ÒÇÚÎÙÑ¦ÒÇÖÕßÓÄÔÕ
ÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝÑÇÏÚÏÝÍÏÕØÚÁÝËÖÏÚØËÖÄÚÇÔÔÇÖÇÚÂÙÕßÓË

ÓÎÚÁØÇÓÕßËÃÞËÖËÏÙÚÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÖÜÝÙÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÓÏÒÕÆÙÇÔÍÏÇÚÕÊßÙÚÆÞÎÓÇÙÚÕÔÖßØÎÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÖÜÝ
ÎÈØÕÞÂÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏØÇÊÏËÔËØÍÂÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÓËÃÔÕßÓËÙÖÃÚÏ
ÓÁÞØÏÔÇÁØÛÕßÔÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÔÇÓÇÝÖ¦ØÕßÔÖÜÝÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÈÍÕÆÓËÁÐÜ
¶ÕÆÚËÑÇÔÍÏÇÚÕÔÇßØÏÇÔÄÖÏÚ¦ÌÏÕ¶ÑÇÏÖÜÝÕÖÇÖÖÕÆÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÁÞÕßÓËÖØÕÓÂÛËÏËÝ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ
©ÒÇÇßÚ¦ÖÕßÚÄÙÕÁÔÚÕÔÇÛßÓ¦ÓÇÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÚÇÁÞÜ
ÈÏ×ÙËÏÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ!ÎÓÎÚÁØÇÓÕßÕØÑÃàËÚÇÏÖÜÝÂÓÇÙÚÇÔ
ÙÚÎÔÛÂÔÇËÑËÃÔÕÚÕ¦ÙÞÇÎ
ÇÊËÒÌÂÓÕßÖÜÝÊËÔÁÖÇÏàÇÖÕÚÁÑØßÌÚÄÓÇàÃÓËÚÇ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ËÖÏÖÒÁÕÔÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇ
ÔÇÑØÆÈÕÓÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÌÕØÚÎÍÄÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÑØßÌÇÑÕÆÜÚÎÔÇÖÄÚÎÒËÌ×ÔÕßÑÕßÈÁÔÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÓÎÚÁØÇÑÇÏÚÎ
ÍÏÇÍÏ¦ÓÕß¡ÔÂÓÎÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÁÞËÏÙßÓÈËÃÓÔÂÓÎËÃÔÇÏ
ÕÏÇÌÎÍÂÙËÏÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞÕßÓË
ËÖÏÒÁÐËÏÔÇàÕÆÓË ÇÏËÑËÃÔÕÚÕ
ÊßÙÚÆÞÎÓÇÙÚÕÔÖßØÎÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÁÔÏÔ®ÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ
ËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÓÔÂÓÎÑÏÇÝÁÌÚÇÙÇÔ

Μνήμη όμως δεν
είναι αυτό που έχει
συμβεί· μνήμη
είναι οι αφηγήσεις
με τις οποίες έχουμε
επιλέξει να ζούμε.
ÙËËÓ¦ÝÓËÚÄÙÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÇ
¦ÙÞÎÓÇÔÁÇ
¡ËÇßÚÂÚÎÔÁÔÚÕÔÎÇÒÎÛÏÔÂÂËÖÃÖÒÇÙÚÎÓÔÂÓÎÕÊÎÍÄ
ÓËÚÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄ=VPJLZMYVT
*OLYUVI`S®ÚÎÝÒËÐÁÍÏËÈÏÚÝÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÑÇÏÓË
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÓÇØÚßØÃËÝÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔËÝÙÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÓÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÍØ¦ÌÜÚÕÊËÆÚËØÕÈÏÈÒÃÕÓÕßªÎÞÄÔËØÄÙÑÏÁÝ® ÃÞÒÎ ßÔËÏÊÎÚ¦ÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÚÎÔ
ÁÑØÎÐÎÚÕßÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ§Õ
ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÇÒÒ¦ÚÎÔ¦ÌÎÙÇÔÇÇÏÜØËÃÚÇÏÎÓÏÊÏ¦ÌÇÔÎÙÚÕÌÄÔÚÕÚÙÏÇßÚÄÚÕ
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÚÕß ¶
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¶ÈØÃÙÑËÏÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕßØÃÖÏÇÚÚÎÝÖÄÒÎÝÊÕØßÌÄØÕßÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆ
ÔÇÑÕÏÓÕÆÔÚÇÏÔÇÒÕÍÕÓÇÞÕÆÔÔÇ

ËØÜÚÕÚØÕÖÕÆÔÂÔÇÖÇÒËÆÕßÔÓË
ÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÊÇÃÓÕÔÁÝ
ÚÕßÝ ÇÏÎÇÌÂÍÎÙÎÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛËÃÍÏÇÚÁÙÙËØÇÇÑÄÓÎÜØÇ
ËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝÜÝÚÕÓÂÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÑÇÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÍÏÇÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÜÝÚÕÖÁÚÇÙÓÇÖÕßÊÏÇÞ×ØÏÙË
ÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃÚÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÓËÚ¦
ÚÎÝàÜÂÝÚÜÔÎØ×ÜÔÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÙÚÕ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÕ©ÚÏËÃÔÇÏÖÇØËÒÛÄÔ
ËÃÔÇÏÖØÄÒÕÍÕÝ®ÚÕßÇÃÐÖÎØÙÚÎÔ
ÖØÕÓËÚÜÖÃÊÇÚÕßÈÏÈÒÃÕß ÇÏÑÇÛ×ÝÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÔÇÏËÊ×ÍÏÇ
ÔÇÓÇÝÛßÓÃàËÏÑØÃÙÏÓÇËØÜÚÂÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÍÏÇÔÇÚÇÇÖÇÔÚ¦ÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÊÏÇÖËØÔ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕ
ËÃÔÇÏÚÕËÐÂÝ!Ö×ÝÙßÔÕÓÏÒËÃÚÕÈÏÜÓÁÔÕÖÇØËÒÛÄÔÓËÚÕÖÇØÄÔÑÇÏ
ÖÜÝËÔÚÁÒËÏÚÕÖØÕÕÏÑÕÔÕÓËÃ"

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Α

ν κάποιοι ÊÏÇÛÁÚÕßÔÇØÑËÚÂ
ËÌËßØËÚÏÑÄÚÎÚÇ×ÙÚËÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÓÏÇÛËÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎÍÏÇ
ÚÎàÜÂÎ¬ÃÔÇÊÏÇÚÎØËÃÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦
ÚÎÛËÚÏÑÂÚÎÝ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
ËÑ¦ÛËÙËÒÃÊÇÇÖËØÍ¦àËÚÇÏÓËÛÕÊÏÑ¦ÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÎÝËÖÏÑËÃÓËÔÎÝ
ÇßÚÕÞËÏØÃÇÝÚÎÝØ¦ÌËÏÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÚÂØÏÇÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÊÃÔÕÔÚÇÝ¦ÌËÙÎ
ÇÓÇØÚÏ×ÔÙÚÕßÝÕÏÑËÃÕßÝÚÎÝÙÑÁÌÚËÚÇÏÚØÄÖÕßÝÇÌÇÔÏÙÓÕÆÇÖÕàÎÚËÃÓÁÙÇÚÎÝÚÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÛ¦ØØÕÝÇÒÒ¦ÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÌÏÒÕÙÕÌËÃËÔÊËÒËÞ×ÝÚÎÔÇÖÕÔËÔÕÎÓÁÔÎÚÎÝÆÖÇØÐÎÖÇØÇÊÕÓÁÔÎÙË
ÓÏÇËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÇßÚÕÇÔ¦ÒßÙÎ¥Ý
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏKYHTH
X\LLUÊÏËØËßÔ¦ÚÎÔÇÖÄÑÒÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÕÖÎËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝ
ÇÔßÖÇØÐÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÏÊÏ¦àÕßÙÇÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÎÃÊÏÇÇÖÄÖËÏØÇËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÔÇÇßÚÕÑÚÕÔÂÙËÏÑÇÚÇÚËÃÔËÏÙÚÎ
ÊÏÇÚÆÖÜÙÎÓÏÇÝÏÊÏÄÞËÏØÎÝßÖÇØÐÏÇÑÂÝÒÕÍÏÑÂÝ¬ÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÛËÜØÎÚÏÑÂ®ÓÁÞØÏÚÕÚÁØÓÇ
ÎØÜÃÊÇÚÎÝÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÕßËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÕÆÚÎÝÇÖËÒÖÏÙÃÇÝËÏÙÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÎÝÑÄÙÓÕÄÖÕßÚÕÑßØÃÇØÞÕ
ÇÃÙÛÎÓÇËÃÔÇÏÚÕËÍ×ÚÎÝ²ÜØÃÝÔÇ

ÖÇØÇÛËÜØËÃÚÇËßÚØ¦ÖËÒÇÚÕßÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÕÆÚÎÝÁÞËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÖÜÝÎÁÒÐÎÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÔÚÕÖÕÛËÚËÃÙË¦ÒÒÎÑÒÃÓÇÑÇÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÚÎÝËÐÇÃØËÙÎÝ®ÆØÜÚÎÝÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏ¦ÒÒËÝÓÕØÌÁÝàÜÂÝÛÕÒ¦
ÖËØÏÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÔÃÑÇÔÇÔÇÇÔÚÏÑØÏÙÚÕÆÔÓËÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ÒÂÉÎÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÎÔËÑÚÄÖÏÙË
ÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÑÚÕÚËÇÊßÔÇÚËÃ
ÔÇÙßÔÁÒÛËÏÇÖÄ
ÚÎØÂÐÎÓËÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂàÜÂÇÖÄÚÎ
ØÂÐÎÓËÚÎÔÖØÄÛËÙÎàÜÂÝ®ÙÌÇÒ×ÝÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔË
ÔÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÁØÓÇÏÕÚÕßÕÃÑÚÕßÍÏÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ ÙÚÕ ÕÖÕÃÕ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇÔÇÖÔÁËÏËÖÏÊËÏÔ×ÔËÏÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÐËÔÄÚÎÚÇÝ¬ÃÔÇàËÏÞÜÓÁÔÎ
ÙÚÕÔËÌÁÒÜÓÇÚÎÝÇßÚÕËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÝ®ÓÁÙÇÙËÁÔÇÙÆÔÔËÌÕÖÕß
ÙÑÏ¦àËÏÚÏÝ¦ÒÒËÝÓÕØÌÁÝàÜÂÝÇÖÄ
Ñ¦ÚÜ¡ËÝÙÚÕÙÆÔÔËÌÄÚÎÝÃÖÚÇÚÇÏßÖËØ¦ÔÜËÒËÆÛËØÎÓÕßÔÚÂ®
ËÔÄÙÜÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏßÖÕÑÆÖÚÕßÔ
ÙÚÎÔÇÖØÕÙÓ¦ÞÎÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÑËÃÔÎÇÏÞÓ¦ÒÜÚÎÚÎÝÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦

ÙßÙÙÜØËßÄÓËÔÎÝÇÖËÒÖÏÙÃÇÝÚÎÝ®
ÇÖÕÙÆØËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÃÍËÏÇÚÆØÈÎ
ÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÇÑØÇÃÇÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÂ
ÓÁÞØÏÇßÚÕÍËÒÕÏÕÖÕÃÎÙÎÝÙßÔËÖÇØÓÁÔÎÇÖÄÚÕÊÏÇÔÕÎÚÏÑÄÈ¦ÛÕÝÚÎÝ
ÇÖÄÍÔÜÙÂÝÚÎÝÚÕßÖËØÏÖÇÛÕÆÝ
ÖÄÛÕßÚÎÝÇÖ¦ØÔÎÙÎÝ©ÖÜÝÊÏÇÚËÃÔËÚÇÏËÃÔÇÏÖÒÂØÎÝËØÓÎÔËßÚÏÑ×ÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×Ô¦ØÇÑÇÏÖÒÂØÎÝ
ÎÓËØ×Ô®
¬ÕÚØÃÚÕÖØÄÙÜÖÕ ÚÎÝ ÇÌÂÍÎÙÎÝßÖÕÊÎÒ×ÔËÏ ËÐÇØÞÂÝ ÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ ÙßÍÍØÇÌÁÜÝ ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔÎØÜÃÊÇ¬ÎÔ
ÁÑÚßÖÎÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎËÔÚËÃÔËÏÕ
ÙÇØÑÇÙÓÄÝÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÎÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎ ËÖÏÚÃÛËÚÇÏ
ÙÚÏÝ ÇËØÕÒÕÍÃËÝ
ÚÎÝ¬ÃÔÇÝÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÇÔÚÏÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎÍÏÇÚÇ
ÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑ¦ÙÑÁØÚÙÇÚÎÝÎØÜÃÊÇÝßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÙßÍÍØÇÌÏÑÂÖØÕÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇ¬ÃÔÇÛÇÂÚÇÔÇÔßÖÄÌÕØÎÇÔÊËÔÚÎÔÇÔÚÏÖÇÛÕÆÙË
ÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÒÇàÕÔËÃÇÚÎÝ
¬ÃÔÇÝËÃÔÇÏÖÁØÇÇÖÄÑ¦ÛËÄØÏÕ®
ÍØ¦ÌËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕËÔ×ÇÒÒÕÆËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇÙÛËÔÂÝ

ÛÉ×Ñ³Ò³i~Ñ³Ó³ÉÑÈ³Ì
ÐÈÊÒÜÜÑ¨ÌÑÉÐ{Ñ³Ó³{Ñ
ÚÓi¨ÉËÑ~ÒÈÐÉÑ¨ÑÜÜiÜ{ÐÖØ~Ñ{ÑK¨Ë~ÈÐÉ~{ÓØ
{Ù{Ì³i³ÉØ~Ñ{³{TÉËÑTÑ¨Ñ~³Ê¨
ÐÉ³ÑÂÖ¨ÑoÐÑ³{~~Ñ{¨
ÐÈÚÜÑËÑØVÑÜÜÒ{³ÑÈ³ËÉ{ØÑ~ÑÚiÜÈ³iÐÑÙ{~Ì³i³Ñ³
Üo³ÉT{~i¨VÈÑ³ÜÖ
³iÙÖÑÐÊ³ÈØ~Ñ{ÇÈÐÓÑÑÌ
³iÑÖ¨Ñ³ÈØ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÉÑÜ×ÑKi³{~ÊÉ{¨ÒUÑ³É¨ËÑ
åooÉÜÒ~iw,È~VÑÌÜiåÑo³Ò~iV Ë~ ooÌÈÜV ÜËÑ
Òo{V0ÒÉ{KÑÙË³iVÖ¨Ñ

Î¬ÃÔÇÚÕ»ÞËÖÇØÇÞÁÙËÏÓËÚÎÔ
ÕÓÌÇÒÕÙÑÄÖÎÙÎ®
¡ÖÕØËÃÎÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎÔÇÖËØÏÖÇÃàËÏÚÎÌÏÒÕÙÕÌÎÓÁÔÎÙÑÕÚËÏÔÏ¦
ÚÎÝÎØÜÃÊÇÝÇÒÒ¦ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔßÖÕÚÏÓ¦ÚÎÔÖÕÒßÙÆÔÛËÚÎÇÊÏÁÐÕÊÎÏÊÏÕÙßÙÚÇÙÃÇÚÎÝ©
ÇßÚÕÑÚÕÔÏÑÄÝÏÊËÇÙÓÄÝÖÕßÕÏÙÚØÎÒÇÚËÃÚÎÔ¬ÃÔÇÊËÔÇÖÕÓËÏ×ÔËÏÚÎÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÚÎÝÏÑÓ¦ÊÇËØÏÙÙÄÚËØÕÃÙÜÝÇÖ»ÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÂÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇËÑÊÎÒ×ÔËÏÓËÊÏÇÔÕÕßÓËÔÃÙÚÏÑÎÇÊÕÒËÙÞÃÇ
ÚÎÔÖÕÒßÙÞÏÊÂÚÎÝËßÌßãÇÒÒÜÙÚË
ÖØÕÚÕÆËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÇËÍÑÄÙÓÏÇÎ
¬ÃÔÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇÚÁÒËÏÕ
ÑËÃÓËÔÕÔÇÚËÒËÏÕÖÕÏÂÙËÏÊÎÒÇÊÂ
ÚÎÔÑÆÑÔËÏÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÚÎÝÓËÒÁÚÎ
ÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎÔÇÞ¦ÙËÏÚÎàÜÂ
ÚÎÝÄÞÏÄÓÜÝÑÇÏÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÎÝ
ÒÇØÂÑÇÏÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÂÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂÑÇÏÇÔ¦ÒÇÌØÎÖÁÔÛÏÓÎÑÇÏ
ÖÇØÜÊÏÇÑÂËßØÎÓÇÚÏÑ¦ÇßÚÕâÖÕÔÕÓËßÚÏÑÂÎÔÕßÈÁÒÇÚÎÝÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎÓËÚÇÚØÁÖËÏÙËÓËÃàÕÔÖØÕÚÁØÎÓÇ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÚÕÈÇÙÏÑÄÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÎÔ¦ÑØÇÚÎÌÏÒÇØÁÙÑËÏÇÖÕßÙßÞÔ¦ËÑÚØÁÖËÚÇÏÙË
ÊÏÇÔÕÎÚÏÑÂËÖÏÊËÏÐÏÕÓÇÔÃÇØÑËÚ¦
×ØÏÓÎÖÒÁÕÔÙßÍÍØÇÌÏÑ¦ÎÎÓÎÚØÇÑ¦ÑÎÓËÚÇÙÚØÁÌËÏÚÎÔÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÇßÚÕÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÙËÙÖÇØÚÇØÏÙÚÄ
ÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÖÇØÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÙËÌ¦ØÙÇ
ÑÇÏÌÏ¦ÙÑÕ

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³ÈÑØ'ÒÜÑ³Ñ
tÌØ³É¨ÜËuVÐÉ³Ò×¨Ñi
å³ÇiØ.ÑÜ³ÑÐÒiVÉ~ÙÌÉ{Ø(ÌÜ{ØV
ÈÚÉ¨~ÜÑ{~Ì
Ποια είναι η ποιητική συλλογή που
έχετε διαβάσει τις περισσότερες
φορές;

ÒÜÜ³ÑåÑ³Ñ³È{¨oÈ.É×Ó¨i
Δεύτερη ποιητική συλλογή. Συναισθήματα, δυσκολίες, αγωνία μετά
το βάπτισμα του πυρός.

ËiiÉËÑ{~Ñ³Ñ×ÈoÊåÌÑ{ÙËV
iÑÒoi~Ñ{io¨Ñ×Ê³iØÑ³ÉÜÖo{ÑÐÓÑÓÑÑ¨ÒÜÜiÜ
~ÌÐVÙËÜÑ³~ÑÚiÐÉ¨{ÌVÈ
Ù{ÑÇÉ{ÜÖ³{ÐiÖÜiÐÓÑ³i
³Ö¨Ki³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØÛiÐËÉÈÑ³ÑtTiÇÊØu³¸Æm~Ñ{
³¨Ñ³iÈÜÜoÊt ÐÊÐiÉ{³¨Ó×É{¯³ÑTÑÜÒÐÑ³Ñ³iØ{³¨ËÑØu
ÑÌÑÒo~iÈÐÐÉ¨{ÐÖ~{
{ÙÉVÈÑ{ÚiÐÒ³~Ñ{K{ÐÒ³
'È{~ÒVÌÜÉØ{ÙiÐÌ{ÉØTÉ{¨ÐËÉØ~¨Ë³Ñ{o{Ñ³iÑÂËÑ³ÈØ~ÑÚÑÈ³ÊVÑÜÜÒÙÉÓTÑoËÑ
«Η μνήμη επιστρέφει στα χαλάσματα
της ιστορίας». Σας εμπνέει το βίωμα, η ιστορία, η συλλογική ή η ατομική μνήμη;

=ÜÖÐÉ³{ØÑÑÐÊÉ{Ø(Ñ³¨ËÙÑÐÈÉËÑ{~Ñ³{~iÐÓØ~ÌÐØ
³iØÐÊÐiØVÑ³Ð{~ÊØ~Ñ{ÈÜÜo{~ÊØ$ÜÑÈÑÑ×Ó¨É³ÉÐÉÉÐÓÈVÑÜÜÒÉ¨oÒÇÐÑ{~Ñ{{È³iÐÑ³{~ÒÐÓ³ÈÚÉ¨i³{~ÖÐÈ
Ó¨oÈÉÚÓÐÑ³ÑÐÊÐiØ~Ñ{{³¨ËÑØ.Ö³ÐÑÚÑÙiÐ{ÉÈÚÖ³Ñ
_wH}©t(ÌÜi~Ñ{ÐÊÐiuVt$ÙiÐÌ{ØT¨Ø³iØÌÜiØ¯É³ÑTiÐÑ³{ÐË³iØÙiÐÌ{ÑØÉTÓiÐÉ
³i{Ù{³{~Ê×ÑË¨ÑuVÈKÑËÇ³Ñ{³ÑÐÉ³Ñ³ÈT{Ñ~ÒÐÈÐÑÚÊÐÑ³Ñ³iÑ¨T{³É~³{~ÊTÜÊ
Εχετε Facebook, Twitter κτλ.;

$T{ {³¨Ó³ÉÑÈ³Ì
ÐÈÑÈ³Ì³tÑÑT¨{ÐÌu

Πρώτα σε πωλήσεις
Aυτή την
εβδομάδα

«Προσχέδιο αυτοκτονίας μιας διανοούμενης»
ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
Τίνα. Η ιστορία μιας ευθυγράμμισης
εκδ. Εστία, σελ. 184

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

* Ο κ. Ακης Παπαντώνης είναι
μοριακός βιολόγος, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Goettingen. Το
δεύτερο βιβλίο του, το σπονδυλωτό
μυθιστόρημα «Ρηχό νερό, σκιές»
(Κίχλη, 2019), κυκλοφόρησε
πρόσφατα, ενώ για το πρώτο του
βιβλίο, τη νουβέλα «Καρυότυπος»
(Κίχλη, 2014), τιμήθηκε με το βραβείο
Πρωτοεμφανιζόμενου Πεζογράφου
του ηλεκτρονικού περιοδικού
«Διαβάζω» (2015).

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

T³ÑØ¨Ì×Ñ³ÑÙ{ÑKÒÉ{³K{KÜËt{Ñ(¨ÒoÑo{Ñ³~ÑÚÓÑu
³ÈåÜÓÂi(Ò¨iVÓ×É¨ÑÜÒ{³È
³ÂÉTÑÐÓÓ¨o³ÈËÜÑÖ³É¨Ñt0K{KÜË³ÈoÓÜ{È~Ñ{³iØ
ÜÊÚiØuÛ{ÑKÒÇ³ÒØ³ÑÐÑÇËVÚÈÐÊÚi~Ñ³iiT³iØ³¨ËÑØUt$
ÑoÑØ³ÈÑÚ¨ÈÉÒ³{Ñ³i
ÉÂÈËÑÉËÑ{ÑoÑØ³iØÐÊÐiØ
ÉÒ³{Ñ³iÜÊÚiu

É³Ò¨iV{¨o.É×Ó¨i$Ü{
³ÉÚÉ³ÉØVÜiÐ{ÑØÉÂÑË¨ÉiØ
0ÈTÑË«$Øo¨Ò×~Ñ{³ËiÐÑtÈ³{~ÊÈÐ{ÜËÑuVtÇ³
Ñ¨ÉÜÚÌ³ÑT¨Ìu

1
2
3
4
5
Aυτή την
εβδομάδα

1
2

Μελέτες, λευκώματα,
βιογραφίες
«Το δώρο»
του Στέφανου Ξενάκη (Key Books)
«Αλλάζει ο άνθρωπος;»
του Δημήτρη Καραγιάννη (Αρμός)
«Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας»
του Τιμ Μάρσαλ (Διόπτρα)
«Ο πλούτος της Ελλάδας»
του Κώστα Κωστή (Πατάκης)
«Κάπταιν»
του Στέφανου Ξενάκη (Key Books)

Λογοτεχνία
«Ταξίδι στη Βενετία»
της Λένας Μαντά (Ψυχογιός)
«Τα τάπερ της Αλίκης»
της Ελενας Ακρίτα (Διόπτρα)

3

«Η εποχή της υποκρισίας»
του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης)

4

«Μαχαίρι»
του Τζο Νέσμπο (Μεταίχμιο)

5

«Μέση Αγγλία»
του Τζόναθαν Κόου (Πόλις)

• Αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία παρέχονται από τα βιβλιοπωλεία «Ευριπίδης» (Α. Παπανδρέου 11,
Χαλάνδρι και Κηφισίας 310, Κηφισιά)
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ΒΙΒΛΙΟ

Ας γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό
Το βιβλίο της Αντριάνας Σεργίδου θέλει να σιγήσει τη φλυαρία του μυαλού και να αναδείξει την προσωπικότητά μας
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΔΟΥ
Ο πραγματικός μας εαυτός
εκδ. {~¨Ì~È~ÜØVÉÜl
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πόσο καλά ÍÔÜØÃàÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÇÝ"ÕÏÕÝËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÓÇÝËÇßÚÄÝ"ÃÔÇÏÓÃÇËØ×ÚÎÙÎÖÕßÖÕÒÒÕÃÁÞÕßÓËÇÔÇØÜÚÎÛËÃ
ÇÒÒ¦¦ÍÔÜÙÚÕÖÄÙÕÏÚÎÔÁÞÕßÓË
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÂÁÞÕßÓËÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ
ÔÚØÏ¦ÔÇËØÍÃÊÕßÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÇßÚÄÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÓËÁÔÇÈÏÈÒÃÕ©ÚÃÚÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏ©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝËÇßÚÄÝ
ÓÇÝ®ÑÇÏÛÁÚËÏËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇËÑËÃÔÇÖÕßÓÇÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔ
ÑÇÏÁÑÚÏÙÇÔÄÙÇÛËÜØÕÆÓËËÓËÃÝÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏËÃÔÇÏÕËÇßÚÄÓÇÝ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÎËØÍÃÊÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÁÔÇ
ËÃÊÕÝÊßÇÊÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÚÕÁÔÇÓÁØÕÝÊÏÇØÑ×ÝÌÒßÇØËÃ
¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝ
ÖÕßÛÁÚËÏÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÉßÞÂÚÕßÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÁÞËÏ
ÕØÏÙÚËÃËÐÇÖÇÒ×ÔÕÔÆÞÜÔËØÂÓÎÔ
ÚÕß©ÏÏÊÁËÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÎÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÕÏÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÕÚÏÊÂÖÕÚËÙÞËÊÄÔÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÖÇÃàËÏ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÚÕÔØÄÒÕÚÕß
ßÖÕÈÕÒÁÇÕÕÖÕÃÕÝÇÙÆÔËÏÊÇÓ¦Ý
ßÖÇÍÕØËÆËÏÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÑÇÏÖ×ÝÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÓËÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝßÚÄÝÕßÖÕÈÕÒÁÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÄÓÇÝÓÁÞØÏÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÜÔ
ÖÁÔÚËËÚ×ÔÑÇÏÇßÚÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÙÞËÊÄÔÄØÏÙËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÏÖ×ÝÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕØËÆÚÎÑËÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ÌÕÆÊËÞÄÓÇÙÚËÄÚÏÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÓÇÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝßÖÕÈÕÒÁÇÝ

ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÄÞÏÓÄÔÕÛÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔ
ÑÇÏÔÇÁÒÛÕßÓËÙËÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓË
ÇßÚÄÔÂÙËÚÇÆÚÏÙÎ¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎËØÍÃÊÕßÓÄÔÕÄÚÇÔ
ÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÚÕÔØÄÒÕÚÕßÊÏÑÕÆ
ÓÇÝßÖÕÈÕÒÁÇÑÇÏÚÕÔÇÖÕÊËÞÛÕÆÓËÛÇËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇÛÁÙÕßÓË
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝÚØÕÞÏ¦
ËÇßÚÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÎÇßÚÕÍÔÜÙÃÇ
ÑÇÏÎÊÏÑÂÓÇÝÎØËÓÃÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝØÄÒÕ¡ËØÏÑÁÝ
ÌÕØÁÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÚÎÔÎØËÓÃÇÓÇÝÖÇØ¦ÔÇÖËÃÙÕßÓËÚÕßÝÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË
ÍÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚË®ÑÇÏÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇ
ÚÎÝÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÝÓÖÕØËÃÝÔÇÓÇÝ
ÛÜØÇÑÃÙËÏÑÇÏÔÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÝËÐÜÍËÔËÃÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÖ¦ÔÜÓÇÝ®
ÍØ¦ÌËÏÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔ¦ÒÒÜÔÌÁØÔËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÇÍ¦ÖÎ¬ÏÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖËØÃËØÍÕËÃÔÇÏÄÓÜÝÎÇÍ¦ÖÎ"ÍÇÖ¦ÓË
¦ÔËßÄØÜÔÇÍÇÖ¦ÓËÁÓÉßÞÇÄÔÚÇ
ÑÇÏ¦ÉßÞÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÔÏ×ÛÕßÓË
ËÔÃÕÚËÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÁÔÚÇÙÎÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦Ö×ÝÓËÚØ¦ÚÇÏÎÇÍ¦ÖÎÂÍÏÇ
ÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓË¯Ö×ÝÕØÃàËÚÇÏÎ
ÇÍ¦ÖÎ"ÔÚØÏ¦ÔÇËØÍÃÊÕßÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÑÇÏÊÃÔËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ
ÕØÏÙÓÄÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎÓÇÝ
ÓËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÂÕÚÏÊÂÖÕÚËÞÜØÃÝ
ÚÎÔÂØËÇÒÏÙÚÏÑÄÚËØÇÓËÚÎÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßßÖÕÈÕÒÁÇ
¡ÏÇÙÞÁÙÎÖÕßÖÎÍ¦àËÏÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÓÇÝËÇßÚÄ®´ÚÙÏ
ÕØÃàËÏÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÎÔÇÍ¦ÖÎÑÇÏ
ÇÔÇÌÁØËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÖÕÒÒ×ÔÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÜÔÒÁÐËÜÔÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÒÁÝÒÁÐËÏÝÌßÙÏÑ¦ÇÍ¦ÖÎ¶ÇÖÕÊÕÞÂÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÇÍ¦ÖÎÒÁËÏÎËØÍÃÊÕßÍÏÇÚÃÇßÚÄ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÌÁØÔËÏÚËÒÏÑ¦ÚÎÔ
ËßÚßÞÃÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ

Το βιβλίοt$¨ÑoÐÑ³{~ÌØÉÑÈ³ÌØÐÑØuÚÓ³É{ÉË³Òi³Ø³Ñ³{TÉËÑÉ~ÉËÑ
ÈÐÑØÙ{ÑÐÌ¨×Ñ~Ñ{Ó~³{ÑÌÑÚÉ¨ÖÐÉÉÐÉËØÙÉÙÐÓÌ³{ÉËÑ{
ÉÑÈ³ÌÐÑØ
ËÐÁÒÏÐÎÚÕßÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕß
ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÎ
ÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÍÏÇËÓ¦Ý
ÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÙ×ÓÇÓÇÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÜÝÖÕÓÖÄÝÂÖØÕÖÕÓÖÄÝÓÏÇÝÑÇÑÂÝÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ ÇÏÖ¦ÒÏ
ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÎËØÍÃÊÕßÙÚÎÔÇßÚÕËÑÚÃÓÎÙÎÓÇÑÇÏÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÄÚßÖÇÖÕßÓÇÝÁÞÕßÔÕØÃÙËÏ
¦ÛËÒ¦ÓÇÝÙÚÕßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÄÓÇÝ
ÁÞËÏÇÖÕÚßÖÜÛËÃÁÔÇËÙÌÇÒÓÁÔÕ
ÓÂÔßÓÇÄÚÏÊËÔËÃÓÇÙÚËÇÐÏÇÍ¦ÖÎÚÕÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦
ÓÇÝÑÇÏÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÌÇÏÔÄÓÇÙÚË

Η μπύρα

ÚÎÔÑ¦ÛËÊËÊÕÓÁÔÎÙÚÏÍÓÂÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÙ×ÓÇÓÇÝËÃÔÇÏËÑÚÜÔ
ÜÔÕßÑ¦ÔËßÍÏÇÔÇÇÍÇÖÂÙÕßÓË
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÖÇØÇÓËØÃÙÕßÓËÚÕÔßÖÕÈÕÒÁÇ
ÖÕßÓÇÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ®Ö×ÝÔÇËÃÓÇÙÚËÑÇÏÖ×ÝÖØÁÖËÏÔÇÌÇÏÔÄÓÇÙÚË
ÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÍÇÖ¦ÓËÑÇÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏÚÕÙ×ÓÇ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÏÇÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÎËØÍÃÊÕßÇÌÂÔËÏÚÕÞØÂÓÇÑÇÏÚÕÖ×Ý
ÚÕÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÜÝÓÁÙÕÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎÝÑÇÏÖ×ÝÚÇßÒÏÑ¦ÇÍÇÛ¦
ÊÃÔÕßÔÚÕÔÚÄÔÕÙÚÎàÜÂÓÇÝÑÇÏ
ÍØ¦ÌËÏÎÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÕÞØÂ-

ÓÇÑÇÚ¦ÖÇØ¦ÊÕÐÕÚØÄÖÕÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝ®ÑÇÏÙË¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕÚÕÔÃàËÏ!Ï»ÇßÚÄËÛÏàÄÓÇÙÚËÑÇÏÙÚÕ
ÞØÂÓÇ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÏàÎÚÕÆÓËÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÑÇÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÁÙÇÇÖÄ
ÇßÚÄÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÎÔËÖÏàÎÚÕÆÓË
ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÓÇÝ®
¬ËÒÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÓÇÝËÇßÚÕÆÎÔÚØÏ¦ÔÇËØÍÃÊÕßÊÃÔËÏÑÇÛÕÊÎÍÎÚÏÑ¦
Ñ¦ÖÕÏÇÈÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ!ÇÇØÇÚÂØÎÙÎÈ²ÇÒ¦ØÜÙÎÑÇÏÍ
ÖÇÔÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏÄÖÜÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÒËÃÔËÏÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÇÖÕÊÁÙÓËßÙÎÇÖÄÚÕÔßÖÕÈÕÒÁÇ
ÑÇÏÇÖÄÚÇÚØÇÆÓÇÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇ
ÚÕÑÇÚÕØÛ×ÙÕßÓËÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛÕÆÓËÜÝ¦ÚÕÓÇÑÇÏÜÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÍËÔÏÑÄÚËØÇ®

Η συγγραφέας
ÔÚØÏ¦ÔÇËØÍÃÊÕßÙÖÕÆÊÇÙË¡ÕßÙÏÑÂÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
3HUJHZ[LYÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÑÇÏÁÒÇÈËÇÖÄÚÕÃÊÏÕÖÇÔËÖÏ-

ÙÚÂÓÏÕÚÕÔÚÃÚÒÕ4HZ[LYZVM4\ZPJ
PU*VUK\J[PUNHUK(UHS`ZPZÖÄ
ÚÕ ËØÍ¦àËÚÇÏÜÝÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
¡ÕßÙÏÑÂÝÙËÙÞÕÒËÃÇÚÎÝ¡ÁÙÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ¬Õ¦ØÞÏÙËÔÇ
ÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÙÚÏÞÕßØÍÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÙÆÔÛËÙÎÑßÑÒÕÌÕØ×ÔÚÇÝ
ÚÇÖØ×ÚÇÚÎÝÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÄÚÕ
ÓËÒËÚ¦ÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÏËØËßÔ¦ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙÞËÚÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÇÑÚ¦
ÙßÔÇÌÂÙËÓÏÔ¦ØÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÙßÔËÊØÃËÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕ6ØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÓÇÝÇßÚÄÝ®ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÚÎÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏÓËÛÕÊÏÑÂÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ÚÎÝÇÖÄÉËÜÔÑÇÏÙßÓÖËØÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÑ¦ÛË
ÇÚÄÓÕßÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÇßÚÂÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÑÇÏ
ÔÇÇÔÇÙßÍÑØÕÚÎÛËÃ

Η παρουσίαση
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÔÚØÏ¦ÔÇÝËØÍÃÊÕß©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÓÇÝËÇßÚÄÝ®
ÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÓÃÇÖØÜÚÄÚßÖÎËÑÊÂÒÜÙÎÖÕßÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÕßÙÏÑ¦ÛËÇÚØÏÑ¦ÑÇÏÞÕØËßÚÏÑ¦
ÊØ×ÓËÔÇ¬ÕÈÏÈÒÃÕÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÕËÑÊÄÚÎÝ¶ÈÏÈÒÏÕÖ×ÒÎÝ ßØÏ¦ÑÕÝ ßØÏ¦ÑÕßÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÕÏÁÙÖÕÏÔÇ
©ÒßÓÖÃÕßÚÁÌÇÔÕÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝ
ËÄÊÜØÕÝ ØÇÙÃÊÎÝ¡ÇØÍÇØÃÚÇ
ÇÞÇØÃÕßÒ¦ØÏÇ¦ØÑÕßÇÒÁØÏÇÕÒÁÇ¡¦ÍÏÇ ÏÑÑÃÊÕßÑÇÏÎ
³ÔÚØÏÇ§ÏÑÕÒ¦Õß

Θέατρο,{ÒÜ³VÛÉÈ³Ó¨Ñ¸m
ÈËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
(Üi¨×¨ËÉØ¯¨Ñ³ÊÉ{ØÚÓÉU
¬¬¬¬¬¬ml ËÙØ ÜÉÖÚÉ¨i

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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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Αλληγορία
μιας άρρωστης
Αργεντινής
Το θρίλερ του Μπένζαμιν Νάιστατ
σκιαγραφεί τη σκοτεινή περίοδο των ’70s

ΘΡΙΛΕΡ (2018)
Σκηνοθεσία: ÓÇÑÐ{ Ò{³Ñ³
Ερμηνείες: ³Ò¨{~¨Ñ³{Ó³{V

å³¨ÓÑ'{o~Ó¨{VåÜ×¨ÓÙÒ³¨
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ενα ασυνήθιστο ÇØÍËÔÚÃÔÏÑÕÛØÃÒËØ
ÓËÑÇÒÂÖÕØËÃÇÙÚÇÊÏËÛÔÂÌËÙÚÏÈ¦ÒÚØÇÈ¦ÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÇ
ÈÒÁÓÓÇÚÇÓËÚÎÔÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÇËßÌßÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÄÙÕÑÇÏÇÌÇÏØËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦
ÚÕß©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕß¡ÖÁÔàÇÓÏÔ
§¦ÏÙÚÇÚÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖËØÃÕÊÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÞ×ØÇÚÕßÖËØÔ¦
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÇÓÁÙÇÙÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ËÑ¦ÖÕÏÇÇÔ×ÔßÓÎËÖÇØÞÏÇÑÂÖÄÒÎÁÔÇÝÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÝ¦ÔÊØÇÝÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÚÕÖÏÑÄ
ËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÇÏÍÏÇÇÙÂÓÇÔÚÎÇÌÕØÓÂÖØÕÙÈ¦ÒËÏÚÕÔ ÒÇÕÆÔÚÏÕËÖÏÌÇÔÂÊÏÑÎÍÄØÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ©ÏÖÇØÏÙÚ¦ÓËÔÕÏÜÙÚÄÙÕÚÕÔËÑÊÏ×ÑÕßÔ
ÇØÍÄÚËØÇÚÎÔÆÞÚÇÕ¦ÍÔÜÙÚÕÝÛÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏËÑÊÃÑÎÙÎ
ÑÇÏÕ ÒÇÕÆÔÚÏÕÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÙÖÇÙÓÜÊÏÑ¦ÇÌÔÏÑ¦ÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
¦ÉÕÍÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖÒËÍÓÁÔÕÝÙËÓÏÇÙÑÕÚËÏÔÂßÖÄÛËÙÎ

Αποσύνθεση
ÖÄÚÎÔÇØÞÂ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝÕ§¦ÏÙÚÇÚÓÖÒÁÑËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÓËÚÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓËÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÙßÞÔ¦
ÇÖÕÑØÆÖÚËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÎÚÇÏÔÃÇÖÕßÙËÖØ×ÚÕËÖÃÖËÊÕ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

22.15 {ÑÈÓ¨TiÐÓ¨Ñ
07.30
10.10

11.10

11.40

12.10

13.30

14.00
14.15

15.15

16.15
17.30

18.00
18.20

18.50

19.20

20.00
21.05


22.15


23.00
23.05
00.00

01.00
02.00
03.00
04.15
04.45

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Road Trip - (E)
È{~ÊÉ~ÐÊ
9¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{Ñw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
É³(³Ñ³ËÈ
EIΔHΣEIΣ
ArtCafe, II - (E)
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
2m2w 
{{~ÊÉ~ÐÊ
/É³wåw0É³w 
Chat show «Best of 2»
.Ë³{³i×Öiw 
{{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
!×³ÑËT³iØw 
È¨{³{~~É³Ø
¨ËØÑ~ÉÈÓØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
(É³ÑÜÖÙÑw  
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
EIΔHΣEIΣ
/É³wåw0É³w 
0>}©vÀV
t KÉÜËÑ(ÑÖÜ{Ñu
{ÑÈÓ¨TiÐÓ¨Ñ
{{~Ê³Ñ{ËÑVÐÉ³ÈØ
(ÓÐÈ=ÖiVÜÑÙËÐi¨
È¨{Ñ~ËÙiV~Ò
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
0v_¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
2m2w 
EIΔHΣEIΣ - (Ε)
/É³wåw0É³w 
.Ë³{³i×Öiw 
åÐÖÉÚÑ{(É¨Ë(Ò³¨iØ

ΡΙΚ2

ËÃÔÇÏÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄÛØÃÒËØ¶ÓËÑ¦ÖÜÝÇØÍÂÓ¦ÒÏÙÚÇËÐÁÒÏÐÎ¶ÓÖÕØËÃÔÇËÑÒÎÌÛËÃÑÇÏÜÝÇÒÒÎÍÕØÃÇ
ÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¦ØØÜÙÚÎÝÙÚÇÄØÏÇ
ÚÎÝÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÝÚÜÔÙßÔËÑÚÏÑ×Ô
ÏÙÚ×ÔÚÎÝ¬ÕÚÇÐÏÑÄÖØÄÙÎÓÕËÃÔÇÏ
ÌÇÔËØÄÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕ
ÉßÞÕÍØÇÌÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßÊÏÑÎÍÄØÕßËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÂÚÕß
ÓËÚÕÔÔÚËÚÁÑÚÏÈÚÎÒËÖËØÙÄÔÇÖÕß
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÑÇÏÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝ
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕØßÛÓÄÝ
ÖÕßÇÔËÈÕÑÇÚËÈÇÃÔËÏÙßÔËÞ×ÝÌÁØÔËÏÌßÙÏÑ¦ÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÐËÞÜØÏÙÚÁÝ
ËÔÚ¦ÙËÏÝÖØÕÑÇÒËÃÜÙÚÄÙÕÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÇÓÎÞÇÔÃÇÝ©ÏÖØ×ÚËÝ
Ö¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓËÑÕØßÌÇÃÇÚÎ
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Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Εκτός συνόρων
Του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Στην ιστορία ÚÕß ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ ÚÕ
ËÑÚÄÝ®Ö¦ÔÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕËÔÚÄÝ®¬ÇÊÆÕÈÁÈÇÏÇ
ÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇÙÆÔÕØÕ¶ÁÔÇÙÎÓËÃÕÓÎÊÁÔÖÕßÇÑÕßÓÖ¦ÚÄÙÕÙÚÕ
ËÔÚÄÝ®ÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÑÚÄÝ®ÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÕßÝ ØÇÚ¦ËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÓÏÇÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇßÔÏÙÚ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇ
Þ×ØÕÂÚØÄÖÕÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÇÔÇÍÑÇÃÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÒÒÇÍÂÖÕßÚÕÖÁØÇÙÓ¦
ÚÕßÛÇËÖÏÌÁØËÏËÇßÚÂÚÎÔÓÖÒË
ÍØÇÓÓÂÚËÒËÏ×ÔËÏÎÒÒ¦ÊÇ®ÒÁËÏ
ÕÒÃÇÝÕÍÕÛÁÚÎÝÙÚÕ¡ËÚÁÜØÕ
ÈÂÓÇÚÕßÖËÒÇØÍÕÆ®ÚÕßÄÊÜØÕß
ÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÔÑ¦ÔÜÁÔÇÈÂÓÇ
ËÃÓÇÏÇÒÒÕÆ®
¦ØÔÎÙÎÊÏ¦ÈÇÙÎÝÚÕßÙßÔÄØÕßÑØÇÚ¦ËÏÚÎÔÆÖÇØÐÎËÔÚÄÝ
ÚÕßÕÏÑËÃÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÙßÔÛÂÑËÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÏÑØÇÃÔËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÓÇÝÖËÔÊÆËÏÙÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ¬ÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÖÕßËßÇÍÍËÒÃàËÚÇÏÕËÖÏÙÚØÇÚËßÓÁÔÕÝÌÄÈÕÝÑÇÏÚÎÔÕÖÕÃÇËÍÍß¦ÚÇÏÎÇÖÄØØÏÉÎÚÎÝÁÑÛËÙÂÝÓÇÝ
ÙËÇßÚÄÖÕßÊËÔÐÁØÕßÓËÇÔÚÕÆ
ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÕÌÄÈÕÝÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝ©
ÌÄÈÕÝÇÖ×ÒËÏÇÝÚÕßÂÊÎÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÕßÑÇÏÑÒËÏÙÚÕÆËÇßÚÕÆ©ÚÇÔ
ÛÇÍßØÃÙÜÛÇÍßØÃÙÜÓËÚÇØÕÆÞÇ
ÑÇÏÚÕÄÔÕÓÇËÔÄÝ¦ÒÒÕß®ÒÁËÏÙÚÕ
ÌÏÔ¦ÒËÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕß¬ÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÕß©ÊßÙÙÁÇ®ÕÄÊÜØÕÝÍÍËÒÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÈ¦àËÏÌÜÚÏ¦ÙÚÎÙßÙÚÎÓÏÑÂÙÑÁÉÎ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓËØÏ¦ÎÇÖÕÊÕÞÂÊÏ¦ÈÇÙÎÝÚÕßÙßÔÄØÕßËÓÖËØÏÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕØÂÐÎÝÓË
ÚÕÕÏÑËÃÕËÏÙ¦ÍËÏÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝ
ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÒÒ¦ÓÇàÃÍËÔÔ¦ËÏÚÎ
ÍÕÎÚËÃÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÑÇÏÚÕØÃÙÑÕ
ÖÕßÇßÚÄÖ¦ÔÚÇËÓÖËØÏÁÞËÏªÃÙÑÕ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÖÒ¦ÚßÔÙÎÝÑÇÏËÖÁÑÚÇÙÎÝÁÈÇÏÇËÃÔÇÏÌÕØÁÝÖÕß
ÎÑÃÔÎÙÎÊËÔÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
ÖØÕÝÚÇÁÐÜÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÇÁÐÜ
ÖØÕÝÚÇÓÁÙÇ©ÙÕÊÆÙÑÕÒÕËÃÔÇÏ
ÔÇÈÍËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕÔÕÏÑËÃÕÚÄÖÕ¶ËÇßÚÄÝÞ×ØÇÚØÄÖÕÝÍÒ×ÙÙÇ¶ÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇËÏÙÁÒÛËÏ
ÙÚÕÔÕÏÑËÃÕÚÄÖÕÄÔÚÇÝËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝËÏÝÞ×ØÇÔÓÇÑØ¦Ô®ÕßÑ¦ËØ¦ÙÇÓËÚÇÙÆÔÕØÇÑÇÏËÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÇËÊ×®ÒÁËÏÕ

«Oταν θα γυρίσω, ÚÑoÈ¨ËÐÉ³Ñ¨ÖTÑ~Ñ{³ÌÐÑÉÌØÒÜÜÈuVÜÓÉ{³×{ÒÜÉ³iØ³Ñ{ËÑØ³Èt0KÜÓÐÐÑ³È$ÙÈÓÑu×³1ÌÙ¨ØåooÉÜÌÈÜØV~Ñ{KÒÇÉ{×³{Ò³iÈ³iÐ{~Ê~Ói

Η ύπαρξη της ιστορικής
πολιτισμικής σάρκας
είναι η μόνη ασφαλιστική δικλίδα
για μια ουσιαστική
επέκταση
των συνόρων.
¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÙÚÕ¡ËÚÁÜØÕÈÂÓÇ
ÚÕßÖËÒÇØÍÕÆ®¡ÇÖÄÙÇÙÆÔÕØÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÍÏÇÔÇÖ¦ÓË
ÙÖÃÚÏÓÇÝ"®
Ø¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÓËÍ¦ÒÎÊßÙÑÕÒÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÇÑÏÔÎÙÃÇÝÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÙßÔÂÛËÏÇÝ
ÑÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÛ×ÝÒÁÍËÏÕ§
ËÔÚàÃÑÎÝÙÚÎ¡ÎÚÁØÇËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ®ÊÏ¦ÚÎÝÑÏÔÂÙËÜÝÔÇÇÌÂÙËÏ

ÚÎÔÉßÞÂÚÕßÔÇÍÃÔËÏÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕß
ÇÔÁÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊËÏÚÎÊÄÐÇÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ®ÄØÏÑÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÍßÓÔÄÚÎÚÇËßÛÆÔÎËÖÏÓÕÔÂÑÇÏßÖÕÓÕÔÂÚØÁÒÇ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÊÏ¦ÛËÙÎÙÆÍÑØÕßÙÎÝ
ÓËÚÎÔÇßÚÕËØÜÚÏÑÄÚÎÚÇËÔÄÝËÇßÚÕÆÚÇÑÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÑÇÏÑÒËÏÙÚÕÆ
ÖÇÏÚËÃÈÃÇÏÎÑÃÔÎÙÎËÔ¦ÔÚÏÇÙËÄÚÏ
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÄÒÇËÃÔÇÏËÊ×
¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß ÕÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝßÍÕßÙÚÃÔÕÝËÖÁÑØÏÔËÊØÏÓÆÚÇÚÇÚÕÔÄÊÜØÕÍÍËÒÄÖÕßÒÕÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔ
ÇÔÚËÛÔÏÑÂÑÇÏÈÒ¦ÙÌÎÓÎ®ÚÇÏÔÃÇ
ÚÕß¬ÕÓËÚÁÜØÕÈÂÓÇÚÕßÖËÒÇØÍÕÆ®¡ÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÎÔÕÔÚÕÒÕÍÃÇÚÕß
ÙßÔÄØÕßÑÇÏÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇ
ÊÏÇÒÄÍÕßÓËÚÎÔËÚËØÄÚÎÚÇ©ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÚÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕß
ßÖÂØÐËÖØÕÌÎÚÏÑÄÝÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚË
ÖØÕÌÎÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÕßÙßÔÄØÕßßÖÂØÐÇÔÑÇÏÚÇÙÖÕßÊÇÃÇÁØÍÇ

ÚÕß§ÃÑÕß ÇàÇÔÚà¦ÑÎ¶ÑÇÏÇßÚÄÝ
ÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÇÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ¶ÓËÖÇØÇÙÚ¦ÚÎÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß©²ØÏÙÚÄÝÐÇÔÇÙÚÇßØ×ÔËÚÇÏ®ÔÊÏ¦ÓËÙÇÚÎÓ¦ÞÎÚÕß
ÙßÔÄØÕß®ÁÊÜÙÇÔÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕß
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÙßÍÍØÇÌËÃÝÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝÇÍÜÔÃÇÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
Õ7H\S;PSSPJOÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÁÔÕÝ
ÜÝÑÇÏÛËÕÒÄÍÕÝÚÕßÙßÔÄØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÕÓ¦ÊËÝÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝÑßØÃÜÝÛËÕÒÄÍÜÔÖÕß
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÚÕÑ¦ØÕ
ÇÖÄÚÎÒ¦ÙÖÎÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝÊÏ¦ÛËÙÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÆ
ÊÏÇÒÄÍÕßÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÆÔÕØÕ®
ÓËÚÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÌÏËØ×ÓÇÚ¦ÚÕß
ÖÕßËÑÊÃÊÕÔÚÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÇÖÄ
ÚÕ ÁÜÝÚÕ 
ÕÒÆËÆÑÕÒÇÑ¦ÖÕÏÕÝÛÇÁÈÒËÖËÙËÚÕÆÚÎÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙßÍÍÁÔËÏËÝÓËÁÔÇÔ¦ÙÇØÑÕÊÏËÛÔÏÙÓÄ
ÂÓËÓÏÇÞÜØÃÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏ

Κάθε αποδομή δεν μπορεί παρά να στοχεύει
σε μια καινούργια δομή.
Να ονειρεύεται
μια καινούργια δομή,
η οποία με τη σειρά της
θα γκρεμιστεί.
ÄØÕßÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎ©ÌËÃÒÜ
ÁÚÙÏÔÇÕÓÕÒÕÍÂÙÜÖÜÝÎÆÖÇØÐÎ
ÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÙ¦ØÑÇÝ
ËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÊÏÑÒÃÊÇ
ÍÏÇÓÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔ
ÙßÔÄØÜÔ ÇÏËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÖÜÝÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÝÚÕßÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÖÁÑÚÇÙÎÖÕß
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓË
ÚÕÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÙÖ¦ÙÏÓÄÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔËÐÇØÞÂÝÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÂÚÕßÝ

¬ÏÁÑÇÓËÒÁËÏ"®ÍØ¦ÌËÏÕ§ÃÑÕÝ ÇàÇÔÚà¦ÑÎÝÙÚÕÔ¬ËÒËßÚÇÃÕÖËÏØÇÙÓÄ®ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÙÞÁÙÎ
ÇÒÇÏ¦ÝÑÇÏ ÇÏÔÂÝÏÇÛÂÑÎÝ©
ÔÄÓÕÝÚÕß¡ÜßÙÂ"¦ËÏÇßÚÄÝÍËØÕËÈËÊÇÃÕÖ¦ËÏÖËØÃÖÇÚÕëÚ×ØÇ
ÁÞÕßÓËÚÕÔÔÄÓÕÚÕßÏÕßÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÚ¦ÒÇÈËÝ"©ÒÕÏÇÊÁÒÌÏÇ
Ò¦ÚßÔËÎÑÇØÊÏ¦ÓÇÝÖÒ¦ÚßÔËÓÇàÃ
ÓÇÝÑÇÏÕÔÄÓÕÝÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÚ×ØÇ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝëÄÒÎÎÍÎÝ
ÎÚÎÝÖÇÍÍËÒÃÇÝ¦ÔËÚÇÙÆÔÕØÇB¯D©ÑÄÙÓÕÝËÚÕÆÚÕÝÖØÁÖËÏ
ÁØØÏàÇÔÇÐËÖÇÚÜÛËÃÔÇÌßÚËßÚËÃ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÕ§ÄÓÕÝÕÖÇÒÏÄÝÔÇ
ÍÑØËÓÏÙÚËÃÑÏËÍ×ÛÇÚÕÔÍÑØËÓÃÙÜëÑÇÏÔÕÆØÏÕÝ§ÄÓÕÝÔÇÞÇØÇÞÚËÃ
ÇÖ¦ÔÜÙÚÏÝÖÒ¦ÑËÝÚÎÝÑÇØÊÏ¦ÝÑÏ
ËÍ×ÛÇÚÕÔÞÇØ¦ÐÜÇÌÇØÊÆÔÜÚÕ
§ÄÓÕÔÇÞÜØÁÙÕßÔÕÞÚØÕÃÑÇÏÌÃÒÕÏÕßÊÇÃÕÏÑÏËÏÊÜÒÕÒ¦ÚØËÝÑÏÕÏ
ÊÁÑÇËÔÚÕÒÁÝÔ»ÇÔÛÃÙÕßÔ®Ø¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÚÕßÙßÔÄØÕßàËÏÓÁÙÇÙËÓÏÇÑ¦ÉÇ
ËÔÚÄÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÄÒÇÚÇÙÆÔÕØÇ
ÑÕßÔÏÕÆÔÚÇÔÑÇÏÓËÚÇÚÕÖÃàÕßÔÚÇÔ
¶ÌØÕÔÏÓ¦ÊÇÑÇÏÚØÁÒÇÙÚÇßØÄÝ
ÑÇÏÌÚÁØÕßÍÇËÄÝÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝ®
ÁÈÇÏÇÑ¦ÖÕÏÕÏÚØÁÓÕßÔÙÚÎ
ÛÁÇÚÕßÍÑØËÓÃÙÓÇÚÕÝÊÃÑÜÝ¬Ç
ÍÑØËÓÏÙÓÁÔÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ¡¦ÔÕÝ
²ÇÚàÏÊ¦ÑÏÝÙÚÇÞÄÒÏÇÚÕß¬ØÃÚÕß®ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÚÇÑÒÇÃÓË®
ÖÕÚËÒÕÆÔÚÕßÒÏÑÄÚÎÝÔÁÇÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÎÝÔÁÇÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÚÎÝÙÑÄØÖÏÇÝàÜÂÝàÜÂÍÔÜØÃàËÏ
ÖÜÝÙÚÎÌßÙÏÕÒÕÍÃÇÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝ
ÚÎÝËÓÖËØÏÁÞÕÔÚÇÏÎÊÕÓÂÑÇÏÎ
ÇÖÕÊÕÓÂÁÚÙÏÄÖÜÝàÜÍØÇÌÃÙÚÎÑÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÚÕÔÏ×ØÍÕ
ÇØÇÒÂÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÚÎÝÌÆÚÕß
¦ÛËÇÖÕÊÕÓÂÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦
ÔÇÙÚÕÞËÆËÏÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÊÕÓÂ§ÇÕÔËÏØËÆËÚÇÏÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÊÕÓÂÎÕÖÕÃÇÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÛÇ
ÍÑØËÓÏÙÚËÃÍÑØËÓÃàÕÔÚÇÝÌØ¦ÞÚËÝ
ÚËÞÔÎÚÕÆÝÑÇÏÖØÕÒÂÉËÏÝÄÚÇÔÛÇ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÒÄÍÕÚÎÝÆÖÇØÐÂÝ
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