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ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δηλώνω παρών
στις μάχες
του Συναγερμού
Παρών στον ΔΗΣΥ, δηλώνει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας πως μετά και την μακρά παραμονή του στο υπουργείο Οικονομικών
θέλει να θέσει τον εαυτό του στην
κρίση των πολιτών. Διαψεύδει ξεκάθαρα τα όσα ακούγονται για τη θέση
του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως αυτή τη στιγμή η ηγετική ομάδα του
κόμματος είναι συμπληρωμένη. Σε
ό,τι αφορά την οικονομία ξεκαθαρίζει
πως όταν ανέλαβε την οικονομία το
καράβι βούλιαζε. ΣΕΛ. 8
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Μπαίνει μπλόκο στην Πράσινη Γραμμή

Απαγόρευση εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται ασύλου και δημιουργία χώρων φιλοξενίας

Στη λήψη δραστικών μέτρων ανακοπής σε
πρώτη φάση και δραστικής αντιμετώπισης
στη συνέχεια των αυξημένων ροών από
τις κατεχόμενες περιοχές κινείται η κυβέρνηση. Ο προσανατολισμός που υπάρχει
κινείται πάνω σε επτά πυλώνες με άμεση
εμπλοκή της Ε.Ε. και της Frontex. Από το

πακέτο μέτρων ξεχωρίζει η κατεύθυνση
για δημιουργία νέων δομών κατά μήκος
της γραμμής αντιπαράταξης, κάτι που έχει
τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως πληροφορείται η «Κ». Τα υπό δημιουργία κέντρα δεν θα περιοριστούν μόνο
σε ζητήματα φιλοξενίας μεταναστών, αλλά

στη συνολική διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου. Το δεύτερο σημαντικό σημείο
όσων φαίνεται να εξετάζονται είναι η εξεύρεση της νομικής φόρμουλας προκειμένου
η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι σε θέση
να απαγορεύσει τη διέλευση αιτητών τρίτων
χωρών από τα οδοφράγματα. Συνάμα η εμ-

Οι κυβερνήσεις αδιαφορούν, οι πολίτες ανησυχούν

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Θα προχωρήσω στη σύσταση μιας εθνικής επιτροπής με πρόσωπα
εγνωσμένου κύρους
από την επιστημονική
και εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία
θα αναλάβει την προετοιμασία του
2021. Αυτό δηλώνει στην «Κ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις από την επόμενη
Κυριακή θα είναι ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας. Εδώ και αρκετό καιρό
αναφέρει ότι μια ομάδα δούλευε offline την επόμενη μέρα. ΣΕΛ. 17

Η Πετρολίνα εξετάζει
και άλλες επενδύσεις
Μέχρι το τέλος του έτους η Πετρολίνα θα έχει μετακινήσει όλες τις εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό, αναφέρει
στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλός της,
Ντίνος Λευκαρίτης. Αναφορικά με τις
τιμές των καυσίμων δηλώνει πως κανείς δεν μπορεί να προχωρά σε εκτιμήσεις. Στόχος είναι τα οικόπεδα στα
οποία βρίσκονται τα τερματικά της Πετρολίνα να ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες για να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης. Οικονομική, σελ. 4

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

Yστατο χαίρε με
πολιτικά μηνύματα
Το βιολογικό τέλος του Δημήτρη Χριστόφια σηματοδότησε το τέλος μιας
εποχής, όχι μόνο για το πολιτικό σύστημα του οποίου υπήρξε πρωταγωνιστής για δύο δεκαετίες, αλλά και
για την Αριστερά. Υπηρέτησε στα
δύο ανώτατα πολιτικά αξιώματα ως
Πρόεδρος και πρόεδρος της Βουλής,
ωστόσο έζησε, πέθανε και τελικά
ετάφη ως ο ηγέτης της Αριστεράς.
Αυτό κατέδειξε η κηδεία του. ΣΕΛ. 6

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Συνομιλίες
ενόψει και
στο τραπέζι Φ.Α.
Πλησιάζει η ώρα που τα Η.Ε. θα «ξεπαγώσουν»
το Κυπριακό και θα είναι δύσκολο για τις
πλευρές να μην ανταποκριθούν σε συνέχιση
του Κραν Μοντάνα από εκεί όπου διακόπηκε.
Πιθανότατα με μόνο επιπρόσθετο στοιχείο
στο τραπέζι τους υδρογονάνθρακες. Σελ. 4

Θα ξανασυστήσουμε
την Ελλάδα το 2021

ΝΤIΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡIΤΗΣ

πλοκή της Αστυνομίας όσο και της Εθνικής
Φρουράς στην αύξηση ελέγχου της Πράσινης Γραμμής θεωρείται καθοριστικής
σημασίας για την αποτελεσματικότητα των
μέτρων. Τους πρώτους έξι μήνες του 2019
πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές τρεις χιλιάδες μετανάστες. Σελ.3

Καστελλόριζο, ανοικτά όλα τα σενάρια
Σε αυξημένο βαθμό ετοιμότητας οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε ενδεχόμενο
τουρκικών κινήσεων. Σελ. 5

Το Βαρώσι χάθηκε στο παρασκήνιο

Έδωσε το πράσινο φως για μέτρα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά τράβηξε το χαλί η
κυβέρνηση. Σελ. 9

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο πλανήτης δεν χωρούν στρογγυλέματα και λύσεις στις οποίες κερδίζουν όλοι. Η Γη αρχίζει να φτάνει στα όριά

της και οι κυβερνήσεις σε παγκόσμια κλίμακα οφείλουν να δράσουν χωρίς καθυστέρηση. Στη φωτογραφία πολίτες του Παρισιού αναζητούν
στιγμές δροσιάς στο συντριβάνι μπροστά από τον πύργο του Αϊφελ. Η Γαλλία, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, πλήττεται από κύμα καύσωνα με
τα θερμόμετρα να δείχνουν στα νότια της χώρας 45 βαθμούς Κελσίου και να σπάει κάθε ρεκόρ Αυγούστου ή Ιουλίου. Σελ. 21

Το τετ α τετ
Τραμπ-Ερντογάν
Η συνάντησή τους στους G20
Ο Ερντογάν έβαλε ψηλά τον πήχη των
προσδοκιών γύρω από τη συνάντησή του
με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας
βεβαιότητα ότι η παρεξήγηση των δύο
θα λυθεί. Στόχος του βεβαίως είναι η αποφυγή της επιβολής κυρώσεων CAATSA
από το αμερικανικό Κογκρέσο. Σελ. 16

Τα διλήμματα
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
Οι διαφορετικές στρατηγικές
Τα κόμματα οδεύουν στις εκλογές της 7ης
Ιουλίου με διαφορετικές στρατηγικές,
αλλά και στοχεύσεις για τα εκλογικά τους
ποσοστά. Η Ν.Δ. διατηρεί μεγάλο και διευρυνόμενο δημοσκοπικό προβάδισμα
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και φλερτάρει με την
αυτοδυναμία. Σελ. 18

Αμμόχωστος:
η πόλη μας που χάνεται
Των Θεόφιλου Β. Θεοφίλου, Γεώργιου Κ.
Αρέστη και Δημήτριου Χατζηχαμπή. Σελ. 9

Στο μάτι της Ε.Φ. η αγορά των ΗΠΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η τροπολογία Μενέντεζ δεν επηρεάζει την άρση του εμπάργκο

Για να θυμόμαστε

Επί της αρχής η τροπολογία επί του νομοσχέδιου Μενέντεζ δεν είναι επιθυμητή
εξέλιξη για την αναβάθμιση των σχέσεων
με τις ΗΠΑ, ωστόσο, οι προϋποθέσεις
που τίθενται δεν επηρεάζουν τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, λένε
πηγές στη Λευκωσία. Στον απόηχο του
θορύβου που προκλήθηκε πηγές που θέ-

λησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους
έλεγαν στην «Κ» πως μετά την άρση του
εμπάργκο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο
η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί πελάτης της στρατιωτικής βιομηχανίας των
ΗΠΑ. Μια εξέλιξη που κατά την ανάγνωση
που γίνεται στη Λευκωσία δεν εμποδίζεται
από την επίμαχη τροπολογία. Σελ. 10

Τα φάρμακα βλάπτουν το ΓεΣΥ
Πρώτος απολογισμός ενός μήνα εφαρμογής του σχεδίου υγείας
Η υπερβολική προμήθεια φαρμάκων, καθώς
και η «αλόγιστη» χρήση υπηρεσιών υγείας
από τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, όπως οι
εξετάσεις, αποτελούν τα δύο αδύνατα σημεία εφαρμογής του συστήματος. Έναν
μήνα μετά την εισαγωγή του συνεχίζουν
να καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες, με
το Υπουργείο Υγείας να επιδίδεται σε

αγώνα δρόμου υπό το πρίσμα ότι η κλεψύδρα χρόνου ανοχής των πολιτών τελειώνει. Στον ένα μήνα ΓεΣΥ η υπερσυνταγογράφηση αναδεικνύεται το υπ’ αριθμόν
ένα πρόβλημα με επιπτώσεις ακόμα και
στη βιωσιμότητα των φαρμακείων με τους
πολίτες να δείχνουν προτίμηση στα ακριβά
φάρμακα, αντί των γενοσήμων. Σελ. 5

Οπως η πολιτική είναι απότοκο της οικονομίας, έτσι και ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός είναι απότοκο των οικονομικών
συμφερόντων που διασυνδέονται με την
πολιτική κάστα που κυβερνά μια χώρα.
Όσοι είναι ενήλικες ενθυμούνται πολύ
καλά πόσες φορές η περιφραγμένη πόλη
της Αμμοχώστου θυματοποιήθηκε μετά
την τουρκική εισβολή λόγω οικονομικών
και άλλων συμφερόντων. Η πρώτη και
πολύ ενδεικτική ήταν το αμερικανο-βρετανο-καναδικό σχέδιο του 1978, που πρότεινε την έναρξη συνομιλιών και την επιστροφή των κατοίκων της πόλης στα
σπίτια τους. Η πρόταση προσέκρουσε
στην άρνηση του ΑΚΕΛ μεν κατόπιν συμβουλής της Μόσχας, αλλά και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού είχε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το
όχι που είπε κατόπιν παρέμβασης επιχειρηματιών που επένδυσαν τότε στην
ανάπτυξη της Λεμεσού. Γνωστά μεν, αλλά
καλό είναι να τα θυμόμαστε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Η Πομπηία που συνεχώς ανακαλύπτεται
Στην «Κ» μιλάει ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας Μάσιμο Οζάνα για το μεγάλο ανασκαφικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Για τον
Σεπτέμβριο μαζί με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σχεδιάζεται η έκθεση «Εκρήξεις: Πομπηία και Σαντορίνη». Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Γρ. Βαλτινός μιλάει για το «Δείπνο με φίλους»
Το έργο του Ντόναλντ Μάργκιουλις «Δείπνο με φίλους» σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Βαλτινός, αποκλειστικά για την Κύπρο. Η παράσταση έχει σημειώσει
εξαιρετική επιτυχία στην Αθήνα και έρχεται στο νησί με ένα θίασο που ο
ίδιος ο σκηνοθέτης χαρακτηρίζει ιδανικό. Ζωή, σελ. 4

ΘΕΑΤΡΟ

23ο Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
Ο Χρίστος Γεωργίου, γενικός συντονιστής του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού
Δράματος μιλάει στην «Κ» για την πολιτιστική αξία του φεστιβάλ και για το διεθνές αποτύπωμά του. Σημειώνει ότι με το εν λόγω φεστιβάλ η Κύπρος έχει
μπει στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης. Ζωή, σελ. 8

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

Οι αργυραμοιβοί στο Βαρώσι

Η ιδέα για Εθνικό Συμβούλιο στην πισίνα
και η Γαβριέλα που μας άφησε άφωνους

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Πισώπλατη μαχαιριά για
τον πρόεδρο Αναστασιάδη η τουρκική κίνηση για
τα Βαρώσια, σύμφωνα με
τον δήμαρχο της περίκλειστης πόλης Αλέξη Γαλανό. Ποιος μαχαίρωσε τον Νίκο Αναστασιάδη πισώπλατα; Κατά τα λεγόμενα
του κ. Γαλανού, αυτός που συνέτρωγε
στις 4 Ιουνίου μαζί του. Ο Κουντρέτ
Οζερσάι. Το δήλωσε αυτό ο κ. Γαλανός,
κάνοντας έκκληση την Πέμπτη στον
κόσμο να λάβει μαζικά μέρος στη συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό την
Παρασκευή. Σεβαστέ δήμαρχε της θαλασσοφίλητης, είστε σύμφωνα με το
βιογραφικό σας 79 χρονών και έχετε
και μια μακρά πολιτική ιστορία. Ως εκ
τούτου, να μου επιτρέψετε να σας πω
ότι το να υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας
σε βαθμό κακουργήματος ισοδυναμεί
με υποτίμηση πρωτίστως της δικής
σας πολιτικής υπόστασης και ιστορίας.
Δηλαδή, θεωρείτε δύσκολο να έχει μαθευτεί το παρασκήνιο που προηγήθηκε
της συγκέντρωσης της Παρασκευής,
μεταξύ υμών και της κυβέρνησης;
Μετά από τη συγκέντρωση της Παρασκευής είδα ένα τιτίβισμα από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας που μας
πληροφορούσε: «Στο πλευρό των Αμμοχωστιανών και όλων των προσφύγων. Δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε
τα δικαιώματά τους. Θα συνεχίσω να
πράττω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν
ώστε και λύση να επιτύχουμε και η
επιστροφή της Αμμοχώστου να γίνει
κατορθωτή». Σεβαστέ πρόεδρε, από
τις 18 Ιουνίου που ο Οζερσάι ανακοίνωσε ότι το λεγόμενο υπουργικό στα
Κατεχόμενα είχε αποφασίσει να μπει
στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, λέγοντας με άλλα λόγια ότι η
τουρκική πλευρά θα επεκτείνει την
κατοχή και στην περίκλειστη, μέχρι
τις 26 Ιουνίου που αντιδράσατε με επιστολή στον γ.γ. του ΟΗΕ πέρασε μία
και πλέον εβδομάδα. Ως εκ τούτου, να
μου επιτρέψετε να σας πω ότι στα 73
σας χρόνια, το να υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας σε βαθμό κακουργήματος
ισοδυναμεί με υποτίμηση πρωτίστως
της δικής σας πολιτικής υπόστασης
και ιστορίας. Κι αυτό γιατί εκτός από
τον χαμό που έγινε μεταξύ των Βαρωσιωτών –μέχρι και ο Μουσταφά Ακιντζί
αντέδρασε, δηλώνοντας ότι το Βαρώσι

πρέπει να ανοίξει υπό τη διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών– και ο μόνος που
δεν είχε αντιδράσει ήταν η κυβέρνηση
σε ανώτατο επίπεδο. Όπως υποτίμηση
της νοημοσύνης μας ήταν το γεγονός
ότι μετά το δείπνο με τον Οζερσάι
είχατε πει ότι ήταν ένα κοινωνικό δείπνο και «δεν νομίζω ότι χρειάζεται να
παίρνω άδεια με ποιους θα συντρώγω».
Η αντίληψη ενός ηγέτη με ανεπτυγμένα
δημοκρατικά αντανακλαστικά λέει ότι
από τη στιγμή που εκλέγεται στο ύπατο
αξίωμα δίνει λογαριασμό στους εκλογείς, στην κοινωνία που κυβερνά, ακόμα
και για μια παραπάνω εισπνοή. Γι’ αυτό
εσείς οι δύο που είστε πολιτικοί άντρες
με μακρά πορεία ξέρετε πολύ καλύτερα
από την τεράστια πλειοψηφία των Κυπρίων πόσες φορές η Αμμόχωστος
έγινε εμπόρευμα στα χέρια πολιτικών
αργυραμοιβών. Παραθέτω απλώς ένα
απόσπασμα από το σημερινό άρθρο
(βλ. σελ. 9) τριών επιφανών Αμμοχωστιανών: «Μάλιστα, η πολύ παρανοημένη ‘Αμμοχωστοποίηση’ του Κυπριακού, η οποία προβλήθηκε προς συγκάλυψη οικονομικών συμφερόντων
αντιστρατευόμενων την επιστροφή
στην Αμμόχωστο και για την εμπέδωση
της οποίας δυστυχώς δεν ήσαν αμέτοχοι
ακόμα και Αμμοχωστιανοί, οδήγησε
στο ακριβώς αντίθετο, αφού η Αμμόχωστος κατέστη έτσι όμηρος της λύσης
που δεν επέρχεται και που καθίσταται
όλο και πιο περίπλοκη.
Εν τω μεταξύ, 45 χρόνια μετά από
τον εκτοπισμό τους οι κάτοικοί της
πεθαίνουν, οι απόγονοί τους απομακρύνονται από τις καταβολές τους, η
πόλη φθείρεται και παραμένει νεκρή
προς τεράστια ζημία των κατοίκων της
και της κυπριακής οικονομίας, ενώ
ήδη πολλές συνοικίες της εκτός του
περίκλειστου μέρους της πόλης έχουν
βαθμηδόν κατοικηθεί από την τουρκική
πλευρά». Στο μεταξύ όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχουν περάσει τρεις Κυριακές που υπέβαλα από αυτήν εδώ
τη στήλη το ερώτημα: «Τι θα γίνει τις
επόμενες βδομάδες;» αντιδρώντας στη
δήλωση της διευθύντριας Νοτίου Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι
Κιμ, ότι «τις επόμενες εβδομάδες και
μήνες στην Κύπρο θα δείτε και λίγη
περισσότερη δράση»…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Χωριστά θα ενημερώσει του πολιτικούς αρ-

χηγούς ο Healthy. Εξέλιξη που σαφώς τον
βολεύει, αφού θα αποφύγει ορυμαγδό αντιδράσεων και επικρίσεων, χωρίς να σημαίνει
πως μετά τις συναντήσεις δεν θα διαρρεύσουν σημαντικά στοιχεία, ακόμα και εμπιστευτικά. Δεν θα είναι δα και η πρώτη φορά... Δεν είναι περίεργο που ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καίγονται για σύγκληση του
Εθνικού Συμβουλίου δεν βρίσκουν ώρα για
κοινή συνάντηση; Τόσο σημαντικές είναι οι
υπόλοιπες εργασίες που έχουν που δεν μπορούν να τις αναβάλουν και να συναντηθούν
για να συζητήσουν ολόκληρη εισβολή, όπως
και ο ίδιος ο Healthy έχει χαρακτηρίσει την
επιδρομή της Τουρκίας στην ΑΟΖ;
Πολιτικός συντάκτης που σχολίαζε την αδυ-

ναμία ορισμού ημερομηνίας για συνεδρία του
Εθνικού Συμβουλίου εισηγήθηκε: «Ας βρεθούν έστω για ένα δίωρο, έστω και στην πισίνα... στην ανάγκη με τα μαγιό και με κοκτέιλ
να μιλήσουν και πιο... απελευθερωμένα».
Η έγκριση του νομοσχεδίου Μενέντεζ-

Ρούμπιο προκάλεσε τρικυμία στο ΑΚΕΛ, αλλά και στον Λόφο, ιδιαίτερα μετά την προσθήκη της τροπολογίας για τερματισμό της
εξυπηρέτησης ρωσικών πολεμικών πλοίων
σε κυπριακά λιμάνια. Πάντως, θέση της κυβέρνησης παραμένει πως ακόμα και έτσι η
σημασία του νομοσχεδίου για την Κύπρο είναι τεράστια, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ που
επιμένει πως οι ΗΠΑ μεταφέρουν έτσι τα
προβλήματά τους στην Κύπρο και μας προκαλούν προβλήματα με τη Ρωσία. Υπάρχει
όμως άλλη μία ελπίδα, οι επαφές που θα
έχει ο Healthy με Αμερικανούς βουλευτές,
που αναμένονται στην Κύπρο και το γεγονός
ότι ο Τραμπ δεν έχει, ακόμα, πει την τελευταία του λέξη, ούτε έχει βάλει την υπογραφή του...

εμπειρία της Κύπρου και γιατί όχι να την
εφαρμόσει και σε πολλές άλλες χώρες ανά
τον κόσμο»!
Ναι, μιλούσε για την Κύπρο, για την κυπρια-

κή Βουλή με πρόεδρο τον Δημήτρη Συλλούρη και τη γνωστή σύνθεση. Μπράβο της πάντως, όπως λένε και τα χωριά «παίρνει που
την πρώτη»! Μόλις τρεις μέρες στη νήσο μας
και εντόπισε τη διαφάνεια και την... ανοιχτοσύνη της Βουλής μας και μάλιστα θα τη μεταφέρει στα πέρατα του κόσμου να πάρουν παράδειγμα και άλλα κοινοβούλια από το δικό
μας! Μήπως τους αδικούμε τελικά;

Μια άλλη νότα έφερε η παρουσία της προ-

Μετά τη φυλάκιση του Serial killer Νίκου

έδρου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Gabriela Cuevas Barron στη Λευκωσία. Η πρόεδρος δεν κατέπληξε μόνο με την παρουσία
της, η οποία ήταν όντως θηλυκή και εντυπωσιακή, πολύ ξεχωριστή από άλλες γυναικείες
παρουσίες πολιτικών, αλλά και με όσα δήλωσε. Για παράδειγμα, η κυρία Γαβριέλα δήλωσε ενθουσιασμένη «από τη διαφάνεια, καθώς και από το πόσο ανοιχτό στην κοινωνία
είναι το κυπριακό Κοινοβούλιο» και σημείωσε πως «ο Οργανισμός θα μάθει από την

Μεταξά για τις φρικτές δολοφονίες γυναικών και παιδιών που διέπραξε, έρχεται η
σειρά για τις ευθύνες των αστυνομικών.
Όπως έγκυρα πληροφορούμαι οι έρευνες
βρίσκονται σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή
τους με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα
«αποτελεί στοίχημα για το νέο αρχηγό αστυνομίας, είτε κατά βάθος το θέλει, είτε όχι,
αφού πρόκειται για έρευνες κατά συναδέλφων του». Η αναφορά έγινε από πηγή μου
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία πρό-

σθεσε πως η εξέλιξη των ερευνών αποτελεί
στοίχημα και για τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως μου είπε μάλιστα ο νέος υπουργός «τα πάει πολύ καλύτερα από όταν ανέλαβε και ρίχτηκε κατ’ ευθείαν στα πολύ βαθιά»
Και συμπλήρωσε: «έλαβε μάλιστα και συγχαρητήρια πρόσφατα από τον Αναστασιάδη»...
Σε ό,τι αφορά την ουσία των ερευνών, όπως

λέχθηκε πρόσφατα σε πολιτικό πηγαδάκι
από τρία κόμματα, εκείνο που έχει σημασία
είναι να εντοπιστούν συγκεκριμένες ευθύνες και όχι γενικά και αόριστα να αναφερθούν λάθη του συστήματος, της διαδικασίας
που ευνοούν παραλείψεις. Κοντολογίς, να
αναφερθούν ονόματα και να επιβληθούν
ποινές.
ΚΟΥΪΖ: Ποια κυρία που υπηρέτησε σε δημό-

σιες θέσεις θα ήθελε να αναλάβει νέο ρόλο,
ακόμα και Επιτρόπου; Αληθεύει πως αυτοπροβλήθηκε διερευνητικά ως κατάλληλη για
μια θέση που σύντομα θα χηρεύσει, αλλά
απάντηση δεν πήρε; Για τη συγκεκριμένη
θέση πάντως άκουσα και μία φήμη που αν
επαληθευτεί θα πρόκειται για την έκπληξη
των εκπλήξεων! Θα σας κρατώ ενήμερους...

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
30.VI.1939

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: Οι αρμόδιοι κύκλοι του Βερολίνου αναγνωρίζουν ότι αι αρχαί του Ντάντσιγκ απεφάσισαν, επί τη βάσει της μετά της Πολωνίας συμφωνίας,
διά της οποίας ορίζεται η δύναμις των αστυνομικών στελεχών του Ντάντσιγκ, να συμπληρώσουν τα κενά τα
οποία υπήρχον από της πλευράς ταύτης. Βεβαιούται,
όμως, ότι νέα στελέχη ελήφθησαν εκ της περιοχής της
Ελευθέρας Πόλεως και τα προσληφθέντα πρόσωπα είναι
πολίται του Ντάντσιγκ. Η ενίσχυσις δε της αστυνομίας
του Ντάντσιγκ εγένετο «λόγω της αχαρακτηρίστου διαγωγής την οποίαν επέδειξαν Πολωνοί τινές αξιωματικοί
καταγόμενοι από την περιφέρειαν του Διαδρόμου».
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΥΝΑ: Ο υπουργός των Εξωτερικών
λόρδος Χάλιφαξ εξεφώνησεν απόψε ενώπιον του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Ζητημάτων βαρυσήμαντον
λόγον. [...] «Σήμερον έχομεν δεσμευθή διά νέων συμφωνιών
αμοιβαίας αμύνης με την Πολωνίαν και την Τουρκίαν.
Παρέσχομεν παραλλήλως εγγυήσεις βοηθείας προς την
Ελλάδα και την Ρουμανίαν διά την περίπτωσιν επιθέσεως
κατ’ αυτών και ήδη διεξάγομεν μετά της Σοβιετικής Κυβερνήσεως διαπραγματεύσεις [...] προς τον σκοπόν να
ενωθή και αυτή με ημάς διά την προάσπισιν των ευρωπαϊκών εκείνων κρατών. [...] Ανελάβομεν υποχρεώσεις
και ετοιμαζόμεθα να αναλάβωμεν και άλλας τοιαύτας
εν πλήρει επιγνώσει της εκτάσεώς των και εν πλήρει επιγνώσει των συνεπειών των».
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Χθες το απόγευμα ήρχισαν
εις το Στάδιον οι πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες, εις τους
οποίους μετέχουν, εκτός των αθλητών του κέντρου, και
πολλοί αντιπροσωπεύοντες τους συλλόγους των επαρχιών,
της Αλεξανδρείας και της Κύπρου. Εν αρχή εγένετο παρέλασις των αθλητών, ηκολούθησε παράταξις και ορκωμοσία. Μετά ταύτα διεξήχθησαν τα αγωνίσματα [...].

«Γαβριέλα μου, είσαι εντυπωσιακή όχι μόνο στην όψη αλλά και στα λόγια!».

1

Στον απόντα. Εντάξει δεν τον διόρισε

αυτός, αλλά τι του έκανε και δεν πήγε
στην κηδεία του; Μιλώ βέβαια για τον
Κωστάκη aka γενικό εισαγγελέα, που
φέρεται πως δεν πήγε στην κηδεία του
πρώην προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια.

2

Στους ταξιδιώτες. Έλειπε βέβαια και

ο Φούλης, αλλά αυτός πέρασε απαρατήρητος, αφού η είδηση είναι όταν
βρίσκεται Κύπρο. Ειδικά στις μεγάλες
στιγμές, που λέει και το τραγούδι. Και σιγά μην ερχόταν πίσω για τον Χριστόφια.

Κάρτα φιλάθλων; Δεσμεύομαι.

3

5

Στην οικογένεια. Τη διαφορά της οι-

κογένειας από τη δυναστεία τη βλέπεις όταν φύγει ο πατριάρχης. Οι Αμερικανοί έχουν τους Κένεντι και τους
Μπους, οι Έλληνες τους Παπανδρέου,
τους Καραμανλήδες και τους Μητσοτάκηδες, αυτή τη βδομάδα η Κύπρος απέκτησε τους Χριστόφιες. Καλώς όρισες
Χρίστο.

4

Στο σουπερμάρκετ. Είδαν μούχτιν

που λέτε οι Κύπριοι και όλοι θέλουν
να κάνουν αναλύσεις, να γεμίσουν με
στοκ το οικιακό φαρμακείο, να κάνουν
αυτό το τσεκ απ που δεν έκαναν ποτέ
βρε αδερφέ. Το δικαίωμα στο μούχτιν.

Στη Μάργκαρετ. Όταν της Θάτσερ

της ανέφεραν τη λέξη «δωρεάν»
ήταν σαν να και κάποιος της κτυπούσε
με σφυρί στο κεφάλι. There is no free
meal. Someone always pays.

6

Στο κρεβάτι. Γνωρίζατε από που

βγαίνει το «αμπάλατος»; Το έλεγαν
οι Άγγλοι για τους Κύπριους «unbalanced». Τώρα δικαιώνονται πάντως για τη
σοφία τους. Δεν εξηγείται αλλιώς πως
γέμισαν από δουλειά οι ψυχολόγοι του
ΓΕΣΥ. Όλοι στο ντιβάνι.

7

Στην κουτοπονηριά. Βέβαια υπάρ-

χει και η άποψη πως είμαστε ο πιο

έξυπνος λαός στη γη. Δεν εξηγείται αλλιώς πως μετά που πουλήσαμε δάνεια
σε ξένους, μετά που βάλαμε ξένους να
ρίξουν λεφτά στις τράπεζές μας για να
σωθούν, ερχόμαστε να αλλάξουμε
τους νόμους για τις εκποιήσεις για να
μην μπορούν να μας πουλήσουν την
περιουσία όταν δεν πληρώνουμε τις
δόσεις.

8

Στην εξυπνάδα. Βέβαια το έκαναν,

ποντάροντας στις αδυναμίες του συστήματος. Έδωσαν δικαίωμα αναστολής
εκποίησης αν κάνεις αστική αγωγή στα
δικαστήρια. Και γνωρίζουμε πόσο γρήγορα στις αποφάσεις και στις εκδικάσεις

είναι τα κυπριακά δικαστήρια.

9

Στις υπερβολές. Για το πιο πάνω ήρ-

θε που λέτε η Greco και με νέα έκθεσή της τα ρίχνει στη Βουλή και στο Δικαστικό σύστημα. Μούγκα όμως και οι μεν
και οι δε.

10

Στην κάρτα. Η στήλη δεσμεύεται

πως αν αναστείλουν οι γνωστοί άγνωστοι λαϊκιστές της Βουλής την κάρτα
φιλάθλου, κάθε φορά που θα γίνονται
επεισόδια στα γήπεδα (που έγιναν εκκλησίες φέτος) θα θυμίζουμε τα ονόματα των
βουλευτών - χούλιγκαν που υπέγραψαν
την πρόταση για αναστολή. Δεσμεύομαι.
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Πράσινη γραμμή με νέες δομές για πρόσφυγες
Πακέτο αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών μέσω Κατεχομένων – Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε πρόσωπα από τρίτες χώρες

Δεν είναι η πρώτη φορά, και κατά
πάσα πιθανότητα ούτε και η τελευταία, που το θέμα των μεταναστευτικών ροών παρουσιάζεται ως ένα
από τα σοβαρότερα ζητήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Εν αντιθέσει με προηγούμενες
φορές που η προσοχή και η ανησυχία
εστιαζόταν επί θαλάσσης, η «έκρηξη»
του υπουργού Εσωτερικών με βαρύτατες κατηγορίες κατά του κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας,
μετατοπίζει την προσοχή των αρμοδίων αρχών προς την πλευρά των
κατεχόμενων περιοχών. Τα νούμερα
που παρουσιάστηκαν, επισήμως,
για τις αφίξεις ροών από τα Κατεχόμενα, κατά τους πρώτους έξι μήνες
του 2019, έχουν χτυπήσει καμπανάκι
στο ΥΠΕΣ με την κυβέρνηση να εμφανίζεται έτοιμη να κάνει πράξη
ένα πακέτο μέτρων αποτελούμενο
από επτά πυλώνες. Ωστόσο, και σε
αυτή την περίπτωση τα υπό εφαρμογή μέτρα, εμφανίζονται περισσότερο διαχειριστικού χαρακτήρα
παρά ριζικής αντιμετώπισης ενός
φαινομένου που ξεπερνά την Κύπρο.
Στην παρούσα φάση, αυτό το οποίο
εξετάζεται είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ». Οι κινήσεις
και σχεδιασμοί γίνονται υπό το πρίσμα πως η Κύπρος είναι μια χώρα
δικαίου που δεν μπορεί να παραγνωρίσει διεθνείς υποχρεώσεις της
που απορρέουν από το ευρωπαϊκό
κεκτημένο και τη συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Τα μέτρα
κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες.
1: Αποτρεπτικά με πιθανή δημιουργία δομών κατά μήκος της Πράσινης
Γραμμής. 2: Νόμιμης άρνησης εισόδου αιτητών ασύλου από τρίτες
χώρες. 3: Εμπλοκή Υπουργείων Άμυ-








Από τις σημαντικές πτυχές των υπό αναζήτηση
λύσεων είναι και η εξεύρεση νόμιμου πλαισίου,
που να επιτρέπει στις αρχές να απαγορεύουν τη
διέλευση μέσω οδοφραγμάτων αιτητών ασύλου
από τρίτες χώρες.
νας και Δικαιοσύνης στην ενίσχυση
του ελέγχου της Πράσινης Γραμμής.

Πράσινη Γραμμή

Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν έντονα το κυβερνητικό επιτελείο έχει να κάνει
με τις υφιστάμενες δομές φιλοξενίας,
σε Πουρνάρα και Κοφίνου οι δυνατότητες των οποίων εμφανίζουν σημάδια κορεσμού. Για τη μεν Πουρνάρα ήδη δρομολογείται η επέκτασή
της με ευρωπαϊκούς και εθνικούς
πόρους. Ταυτόχρονα, στο κυβερνητικό επιτελείο, αν και θεωρούν πως
η δημιουργία νέων κέντρων δεν θα
επιλύσει ριζικά το πρόβλημα, εντούτοις προς άμβλυνση των πιεστικών συνθηκών επιβίωσης εξετάζεται
το ενδεχόμενο νέων κέντρων στα
πρότυπα της Κοφίνου. Κυβερνητικές
πηγές επισήμαναν με έμφαση στην
«Κ» πως γίνονται σκέψεις για νέα
κέντρα-δομές και πιο συγκεκριμένα
κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης. Ο προσανατολισμός στους
συγκεκριμένους χώρους έχει να
κάνει και με το στοιχείο της αποθάρρυνσης, μιας και πιστεύεται πως
η εκεί δημιουργία νέων χώρων για
τις μεταναστευτικές ροές θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Το συγκε-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στις νέου τύπου δομές κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης εκτός από φιλοξενία, σκέψη υπάρχει να διεκπεραιώνονται όλες οι σχετικές διαδικασίες
που αφορούν αφίξεις μεταναστών, αλλά και παραμονής σε έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
κριμένο θέμα, όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε, έχει τεθεί και ενώπιον
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης,
αυτό που τονίζεται είναι πως οι συγκεκριμένες δομές δεν θα έχουν μόνο
τον χαρακτήρα της φιλοξενίας. Σε
αυτές θα πραγματοποιείται η καταγραφή, αλλά και μια πρώτη αξιολόγηση των αιτημάτων από πλευράς
μεταναστών.

Οδοφράγματα

Το δεύτερο σημαντικό μέτρο που
βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης,

έχει ευρύτερες προεκτάσεις που
σχετίζονται με ευρωπαϊκές νομοθεσίες και υποχρεώσεις της Κύπρου
με ζητήματα ασύλου. Λαμβάνοντας
υπόψη πως κατά τους πρώτους 6
μήνες του 2019, περίπου τρεις χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στα
εδάφη που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία από τα Κατεχόμενα, ενώ
ανεπίσημα, πηγές από τα Ηνωμένα
Έθνη, διπλασιάζουν τον αριθμό, η
κυβέρνηση σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες της «Κ» μελετά τρόπους και μέτρα αποτροπής της μα-

ζικής ροής από την πλευρά των Κατεχομένων. Ωστόσο, όπως μας επισημάνθηκε, υπεισέρχονται και άλλα
ζητήματα που έχουν να κάνουν με
διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κύπρος.
«Βλέπουμε νομικά το θέμα, την
πρακτική, όλο το πλέγμα των νομικών μας υποχρεώσεων, είτε είναι
καθεστώς χώρας της Ε.Ε., είτε της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν για τα κράτη μέλη, είτε Κανονισμός Πράσινης Γραμμής, είτε υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
για το τι δεχόμαστε από την Πράσινη
Γραμμή. Θέλουμε να είμαστε κράτος
Δικαίου, αλλά από την άλλη θα
εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα που
μπορούμε για να αποτρέψουμε τη
μαζική ροή από Κατεχόμενα» είπε
χαρακτηριστικά στην «Κ» ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί
είναι να αναζητηθεί φόρμουλα που
να μην έρχεται σε σύγκρουση με
το διεθνές δίκαιο και από την άλλη
να καθιστά νόμιμη την άρνηση εισόδου σε αιτητές ασύλου ή αιτητές
από τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι κινήσεις που γίνονται, εδώ είναι προσεχτικές, μιας και αφορούν ευαίσθητα ζητήματα για την Κύπρο,
όπως μετατροπής της Πράσινης
Γραμμής σε σκληρό εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε.

Εμπλοκή ΥΠΑΜ

Η ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων
κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης, εκ των πραγμάτων εμπλέκει άλλα υπουργεία και υπηρεσίες,
όπως την Αστυνομία και την Εθνική
Φρουρά. Και στο παρελθόν είχε εντοπιστεί η ανάγκη να κλείσουν τα

τυφλά σημεία που υπάρχουν, ωστόσο, στην παρούσα φάση το όλο θέμα
τίθεται επιτακτικά και από ευρωπαϊκής πλευράς.
Αυτό που φαίνεται να έχει γίνει
αντιληπτό, σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο είναι πως όποια μέτρα
και αν εφαρμοστούν στα οδοφράγματα, αν η επιτήρηση της πράσινης
γραμμής δεν ενισχυθεί, η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών θα
είναι ελλιπής. «Για το 2019, 800 πρόσωπα πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές από τα οδοφράγματα και περίπου 2 χιλιάδες από άλλα σημεία
τα οποία δεν ελέγχονται», σημείωναν αρμόδιες πηγές.

Οι άλλοι πυλώνες

Στα μέτρα που λαμβάνονται, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
των ροών θα διαδραματίσει το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Στο ΥΠΕΣ, υποστηρίζουν
πως είναι ο καταλύτης για να λειτουργήσει το σύστημα και να αποτραπούν οι καταχρηστικές αιτήσεις
παραχώρησης ασύλου. Η συνδρομή
της Frontex εκτιμάται πως θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις
επιστροφές προσώπων, οι αιτήσεις
των οποίων έχουν απορριφθεί και
οι χώρες τους αρνούνται να τους
υποδεχθούν.
Το μέτρο, όπως πιστεύεται, θα
τερματίσει την κατάχρηση του συστήματος ασύλου. Στο πακέτο των
μέτρων με τη συνδρομή της Ε.Ε.,
περιλαμβάνεται και η αποστολή
στην Κύπρο εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και
από το European Asylum Support
Office (EASO). Προσωπικό το οποίο
θα τρέξει περισσότερο την εξέταση
των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται.

4

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Επιστολές,
δείπνα
και το Φ.Α.
στο τραπέζι
«Το ότι γ.γ. τηρεί επιφυλακτική στάση
ποσώς σημαίνει ότι είναι ανενεργός»
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Πίσω από τα μυστικά δείπνα, τις
εξαγγελίες για το Βαρώσι, τις επιστολές στο γ.γ. του ΟΗΕ και το παρασκηνιακό παίγνιο στην Κύπρο
και πέριξ αυτής, φαίνεται να πλησιάζει η ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη
θα «ξεπαγώσουν» το Κυπριακό και
θα είναι δύσκολο για τις πλευρές
να μην ανταποκριθούν στη συνέχιση της διάσκεψης του Κραν Μοντάνα από εκεί που διακόπηκε. Μόνο
που στο τραπέζι θα βρεθούν και οι
υδρογονάνθρακες καθώς και το αίτημα όπως σε ένα επικείμενο δημοψήφισμα, το στάτους κβο να μην
είναι επιλογή.
Την Κυριακή 16 Ιουνίου είχαμε
αποκαλύψει στην «Κ» την πραγματοποίηση του «κοινωνικού δείπνου»
Αναστασιάδη-Όζερσάι στην κατοικία Μούσα, το βράδυ της 4ης Ιουνίου 2019. Η βαβούρα στα Κατεχόμενα ήταν μεγάλη, με τον εκπρόσωπο του κ. Ακιντζί, Μπαρίς Μπουρτζού, να βγαίνει και να ζητά το λόγο
που δεν ενημερώθηκε περί του δείπνου. Την Τρίτη 18 Ιουνίου, ο Κουντρέτ Όζερσάι, προχώρησε σε επικοινωνιακό αντιπερισπασμό προβαίνοντας σε μια ανακοίνωση που
«έριχνε στάχτη» πάνω από το δείπνο. Ανακοίνωνε, 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 λεγόμενα 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».
Διπλωματική πηγή στην οποία

απευθύνθηκε η «Κ» και δεν δίστασε
να δηλώσει ότι «η απόφαση του λεγόμενου υπουργικού συμβουλίου
των Κατεχομένων, όπως ανακοινώθηκε από τους κυρίους Τατάρ
και Οζερσάι, αποτελεί στην ουσία
επέκταση και εμπέδωση της κατοχής στην περίκλειστη πόλη των
Βαρωσίων». Η πρώτη αντίδραση
της Λευκωσίας στις δηλώσεις Τατάρ-Οζερσάι, ήρθε από τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω Βασίλη
Πάλμα, ο οποίος 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. Μόνο που ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας δεν φαινόταν να
είχε διάθεση να αντιδράσει ενώ
στο μεταξύ το ζήτημα είχε φουντώσει τα ΜΜΕ και οι Αμμοχωστιανοί
είχαν βάλει φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρχισαν όμως
και διαβουλεύσεις στο κομματικό
παρασκήνιο, γεγονός που οδήγησε
και σε σύνοδο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου, το οποίο αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το προεδρικό μέγαρο. Εκείνη ήταν
και η σπίθα που έβαλε φωτιά εντός
του Μεγάρου γιατί το Βαρώσι ενέτεινε του πονοκεφάλους Αναστασιάδη, ο οποίος άρχισε να ασφυκτιά
λόγω φυσικού αερίου, της πίεσης
στην ΑΟΖ λόγω των τουρκικών πλωτών γεωτρύπανων και των πληροφοριών που έφταναν για παρασκηνιακές κινήσεις για το Κυπριακό,
με στοιχεία που γείωναν «κάθε πολιτική μαγκιά» σε ελεύθερη μετάφραση. Η μόνη διέξοδος που θα

Πλησιάζει η ώρα που τα ΗΕ θα «ξεπαγώσουν» το Κυπριακό και θα είναι πολύ δύσκολο για τις πλευρές να μην ανταποκριθούν στη συνέχιση της διάσκεψης του

Κραν Μοντάνα από εκεί που διακόπηκε. Πιθανότατα με μόνο επιπρόσθετο στοιχείο στο τραπέζι τους υδρογονάνθρακες, είπε στην «Κ» διπλωματική πηγή.








Στο τραπέζι πιθανόν να
τεθεί και αίτημα όπως σε
ένα επικείμενο δημοψήφισμα, το στάτους κβο
να μην είναι επιλογή.
μπορούσε να τον βγάλει από το τέλμα έκρινε ότι θα ήταν ίσως μια επιστολή στον γ.γ. του ΟΗΕ, με στόχο
την επίδειξη ισχυρής πρόθεσης για
επανέναρξη των συνομιλιών, αν
και ο Γκουτέρες και η Λουτ έχουν
βάλει προϋποθέσεις προς τούτο.
Μάλιστα, αυτό επικυρώνεται κατά
κάποιο τρόπο διαβάζοντας πίσω
από τις λέξεις του ΥΠΕΞ. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδη, μιλώντας στο Κανάλι
6 και στον Γιώργο Παυλίδη, αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος έστειλε επιστολή στον Γκουτέρες στις 14 Ιουνίου, και πρόσθεσε ότι αυτό έγινε
«καθώς η προσπάθεια για συνομολόγηση των όρων αναφοράς δεν
είχε αποτέλεσμα».
Ξένη διπλωματική πηγή στη
Λευκωσία είπε στην «Κ» ότι ο Μουσταφά Ακιντζί έφερε ένσταση να
ξαναρχίσει η διάσκεψη για το Κυπριακό, λόγω της «υπαναχώρησης
της ε/κ πλευράς στη συμφωνημένη
ήδη αρχή της πολιτικής ισότητας»,
εξηγώντας πως η τ/κ πλευρά λέει
ότι αν κάθε φορά που φτάνουμε
ενώπιον μιας συνολικής συμφωνίας
κάποια των πλευρών υπαναχωρεί
από τα ήδη συμφωνηθέντα τότε
είναι ενδεικτικό ότι δεν θέλει μια

τελική συμφωνία. Πάντως, από την
πλευρά της κυβέρνησης, ο Νίκος
Χριστοδουλίδης είπε ότι στην επιστολή ο Πρόεδρος αναφέρει τρεις
τρόπους με τους οποίους μπορεί
να επαναρχίσει η διαπραγματευτική
διαδικασία, νοουμένου ότι θα σταματήσουν οι τουρκικές παράνομες
ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ. 1:
Συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί στην παρουσία της Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέην
Χολ Λουτ. 2: Συνάντηση των δύο
ηγετών στην παρουσία του ιδίου
του ΓΓ του ΟΗΕ. 3: Συνέχιση της
διαδικασίας με συνάντηση στην
μορφή που έγινε στο Κραν Μοντανά.
Ποιες είναι όμως οι θέσεις της
τ/κ πλευράς, η οποία δεν εκπροσωπείται από τους Τατάρ- Οζερσάι
αλλά από τον Μουσταφά Ακιντζί;
Παραθέτουμε κάποια από τα λεχθέντα στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ
στη Δημοσιογραφική Εστία την περασμένη Τετάρτη από τον μέχρι
πρότινος, διαπραγματευτή της τ/κ
πλευράς Οζντίλ Ναμί: «Η συνέχιση
του status quo πρέπει να αφαιρεθεί
από την εξίσωση. Τι εννοώ με αυτό;
Αν συμφωνούμε ότι το status quo
είναι απαράδεκτο πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο που να το
αφαιρεί από τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Ο τρόπος για να γίνει
αυτό είναι: Επαναβεβαίωση των
δεσμεύσεών μας στις προηγούμενες
συγκλίσεις. Επαναβεβαίωση των
δεσμεύσεών μας να επιλύσουμε τα
εναπομείναντα βασικά ζητήματα,

σύμφωνα με το περίγραμμα Γκουτέρες. Συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της
άσκησης, συμπεριλαμβανομένης,
εάν είναι απαραίτητο, επιδιαιτησίας
του ΟΗΕ ή εναλλακτικά ενός μηχανισμού επίλυσης αδιεξόδων. Δημοψήφισμα με επιλογές τη διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων ή
ενός εναλλακτικού διακανονισμού
που θα συμφωνήσουν αμοιβαία οι
δύο ηγέτες και όχι μεταξύ ομοσπονδίας και status quo».

Η δεύτερη επιστολή

Η σιωπή των ΗΕ ή καλύτερα η
μη αντίδραση στην πρώτη επιστολή
του προέδρου Αναστασιάδη, «μπορεί και να μην σημαίνει κάτι» σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα των
Η.Ε. Ωστόσο, το ότι δεν υπήρξε αντίδραση κινητοποίησε τη Λευκωσία
η οποία κάλεσε την περασμένη Παρασκευή την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ
για ενημέρωση σχετικά με τις δύο
επιστολές, όπως ελέχθη, καθώς την
Τετάρτη εστάλη στον κ. Γκουτέρες
και δεύτερη επιστολή από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, διά της οποίας,
όπως αρμοδίως σημειώνεται, καταγγέλλονται οι ενέργειες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κάνοντας λόγο για εφαρμογή
του «Σχεδίου Β», του οποίου ένας
από τους βασικούς στόχους ήταν
το άνοιγμα της πόλης υπό τουρκική
διοίκηση. Το ερώτημα είναι γιατί
να κληθεί η Ειδική Αντιπρόσωπος
του γ.γ. του ΟΗΕ να ενημερωθεί
για δύο επιστολές, τις οποίες κανονικώς εχόντων των πραγμάτων

πρέπει να έλαβε από τη Γραμματεία
στη Νέα Υόρκη. Πάντως, σύμφωνα
με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ ζήτησε αναβολή
της συνάντησης προκρίνοντας μεταγενέστερη ημερομηνία για πραγματοποίησή της. Στο μεταξύ και
τους πολιτικούς αρχηγούς θα τους
ενημερώσει κατά μόνας ο Πρόεδρος
χωρίς να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο, γεγονός που κάποιοι θεωρούν ότι κάτι έχει να κρύψει ο κ.
Αναστασιάδης και άλλοι ότι θέλει
να λέει στον καθένα ό,τι του αρέσει
να ακούει. Ξένη πηγή που μίλησε
στην «Κ» σημείωσε ότι εκείνο που
είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον για
τις πλευρές και το οποίο ο κ. Αναστασιάδης αντιλαμβάνεται, είναι
ότι πλησιάζει η ώρα που τα ΗΕ θα
τοποθετηθούν επί του Κυπριακού
και θα το «ξεπαγώσουν» και θα είναι
πολύ δύσκολο γι’ αυτές να αποφύγουν ή να μην ανταποκριθούν -όχι
«σε μια διαδικασία με συνάντηση
στην μορφή που έγινε στο Κράν
Μοντανά», όπως στην πρώτη επιστολή Αναστασιάδη σημειώνεταιαλλά στη συνέχιση της διάσκεψης
του Κραν Μοντάνα από εκεί που
διακόπηκε, πιθανότατα με το μόνο
επιπρόσθετο στοιχείο στο τραπέζι
τους υδρογονάνθρακες. Διπλωματική πηγή είπε τέλος στην «Κ» ότι
«το γεγονός ότι γ.γ. τηρεί μέχρι
στιγμής επιφυλακτική στάση έναντι
των εξελίξεων ποσώς σημαίνει ότι
είναι ανενεργός». Εκτίμησε δε ότι
η επικείμενη έκθεσή του προς το
Σ.Α. θα είναι σημείο καμπής.

Το άνοιγμα της πόλης είναι ένα καθαρά τουρκικό σχέδιο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Μετά την τελευταία συνάντηση
Ακιντζί με τους εκπροσώπους της
«κυβέρνησης» Ερσίν Τατάρ, όλες
οι ενδείξεις είναι ότι οι σχεδιασμοί
για την κλειστή πόλη του Βαρωσιού
εκπονήθηκαν στην Άγκυρα. Στο
πρώτο στάδιο του σχεδίου προβλέπεται η λεπτομερειακή καταγραφή
όλων των περιουσιών και υποδομών
στο Βαρώσι υπό το πρίσμα του Εβκάφ. Ως γνωστόν, η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι πολλές από τις περιούσιες του Βαρωσιού είναι βακουφική γη, η οποία κατά τη βρετανική
περίοδο πέρασε «παράνομα» σε
Ε/κ και ξένους. Μετά την καταγραφή, η τουρκική πλευρά θα καλέσει
τους Ε/κ ιδιοκτήτες περιουσιών να

επιστρέψουν στις εστίες τους, υπό
τ/κ διοίκηση. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αναδόμηση της πόλης. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το σχέδιο
προσκρούει σε σειρά δυσκολιών,
όπως η διεθνής συγκυρία που δεν
ευνοεί την Τουρκία. Στο εσωτερικό
της τ/κ κοινότητας επικρατεί κλίμα
σύγχυσης και η τουρκική πλευρά
δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια για ένα τόσο πολυδάπανο έργο. Ένα σημαντικό εμπόδιο, είναι
ο ΟΗΕ, η στάση της ε/κ πλευράς
και η διεθνής συγκυρία.
Γι’ αυτό και ο Μουσταφά Ακιντζί
διαφώνησε δημόσια με τον τρόπο
που ξεκίνησε η όλη συζήτηση. Την
ίδια στιγμή, για την τελική υλοποίηση









Η διεθνής συγκυρία,
η σύγχυση των Τ/κ
και τα οικονομικά προβλήματα δυσχεραίνουν
την άμεση υλοποίηση
του δαπανηρού έργου.
του όλου εγχειρήματος, μεγάλη σημασία έχει η στάση την οποία θα
τηρήσουν η ε/κ ηγεσία και οι ίδιοι
οι ιδιοκτήτες περιουσιών στο Βαρώσι.
Ακόμη και σε περίπτωση που η ε/κ
ηγεσία επέλεγε εναλλακτικά σχέδια
που αφορούν την κλειστή πόλη, πόσοι από τους Ε/κ ιδιοκτήτες θα ήταν
πρόθυμοι για να επιστρέψουν σε

ένα Βαρώσι που θα διοικείται από
τους Τ/κ, και στο οποίο οι ίδιοι θα
έχουν απλώς δικαίωμα ιδιοκτησίας.
Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείται
το γεγονός ότι η όλη συζήτηση έρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο
που η αντιπαράθεση της Άγκυρας
με την Δύση δεν διευκολύνει τις κινήσεις και τους ελιγμούς στο ζήτημα
του Βαρωσιού.

Eλλειψη ομοφωνίας

Μπορεί η τ/κ Δεξιά και η «κυβέρνηση» να «πανηγυρίζουν» για το
νέο τουρκικό σχέδιο για το Βαρώσι
και να στοχεύουν μακροπρόθεσμα
σε μεγάλα οικονομικά κέρδη, ωστόσο
το συνολικό κλίμα στην τ/κ κοινότητα σχετικά με την περίκλειστη
πόλη είναι πολύ πιο διαφορετικό.

Η τ/κ Αριστερά, οι υποστηρικτές
της ομοσπονδιακής λύσης και ακτιβιστές που δίνουν πολυετή αγώνα
για το άνοιγμα της πόλης δεν συμφωνούν με την ιδέα του ανοίγματος
υπό τ/κ διοίκηση. Το σκεπτικό τους
είναι ότι το Βαρώσι θα πρέπει να
ανοίξει με τρόπο που θα συμβάλλει
στην τελική εξασφάλιση της ομοσπονδιακής λύσης. Σε πρώτη φάση
η κλειστή πόλη θα μπορούσε να
ανοίξει υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ
και να αποτελέσει ένα πεδίο οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας
των δύο κοινοτήτων. Ο κ. Ακιντζί
προσεγγίζει το σχέδιο του ανοίγματος της πόλης υπό τ/κ διοίκηση ως
ένα «Σχέδιο Β΄», αν και εφόσον ο
ΟΗΕ αποδεχθεί ποτέ τη συζήτησή
του. Επίσης, και στο πεδίο της οι-

κονομίας οι εξελίξεις οδεύουν από
το κακό στο χειρότερο. Αυτή η εξέλιξη, αναμφισβήτητα, εκτός από
την ίδια την τουρκική καθημερινότητα επηρεάζει σειρά ζητημάτων
στην ευρύτερη περιοχή. Το σχέδιο
για το Βαρώσι, λοιπόν, έρχεται στο
προσκήνιο σε μια στιγμή που η τουρκική οικονομία δεν διαθέτει αρκετούς
οικονομικούς πόρους για να σταθεί
στα πόδια της. Υπό αυτές τις συνθήκες, για το Βαρώσι ξεχωρίζει το
εξής ερώτημα: Σε μια περίοδο που
τίθενται υπό αμφισβήτηση το διεθνές νομικό πλαίσιο και η κοινωνική
βάση του νέου τουρκικού εγχειρήματος, πώς θα εξασφαλιστούν τα
αναγκαία οικονομικά κονδύλια, η
χρηματοδότηση για την ανακαίνιση
της κλειστής πόλης;
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Καστελλόριζο,
ανοικτά όλα
τα σενάρια
Σε αυξημένο βαθμό ετοιμότητας
οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ανοικτά ÍÏÇÚÏÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝ
ËÃÔÇÏÄÒÇÚÇÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔ
ÚØÕÖÂÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒ¦ÈËÏÖÏÛÇÔÂÚÕßØÑÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÕØÃàÕß©ÒÕÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÚØÇÚÄÝ
ÎØ¦ÝÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄ
§ÎÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇ
ÑÇÏÕÏÏÊÏÑÁÝßÔ¦ÓËÏÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÇÔ
Ñ¦ÛËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÕÏ
ÁÑÚÇÑÚËÝËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÚÇÑÚÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕÔÈÇÛÓÄËÚÕÏÓÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔËÍØÂÍÕØÙÎ
ÖÕßÎÛÂÔÇÊËÃÞÔËÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÛËØÓÄËÖËÏÙÄÊÏÕÙËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÎËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ§ÃÑÕß
ÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÖØÕÝÚÕÔÍÍÚÕß©
ÔÚÄÔÏÕÑÕßÚÏÁØËÝÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÊÎÒ×ÔËÏÁÚÕÏÓÕÝÍÏÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ËÌÄÙÕÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇ
ÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÊËÃÞÔËÏÑÇÏ
ÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÛÇÇÔÇÛËØÓ¦ÔËÏÚÇÙËÔ¦ØÏÇ
ËÖÇÔÁÔÇØÐÎÝÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÙÚÕ ßÖØÏÇÑÄÚÇÕÖÕÃÇËÑÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÃÞÇÔÖÇØÇÖËÓÌÛËÃÙÚÏÝ

ËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝÒÄÍÜÚÎÝËÐ¦ÚÓÏÙÎÝ®ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕß
ÚÎÝÇÖËØÞÄÓËÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇ
 ØÇÔ¡ÕÔÚÇÔ¦§Õ®ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÄÙÕÇÖÄÓÇÑØÕÑÇÏ
ÇÔÓÕÏ¦àËÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÈÇÃÜÝßÖÄÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝÓË
ÚÕ¢ÇÚÃÞ®ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÔÚÄÝÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ©ÑÇÏÚÕÏÇÈÕÆà®
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÖÒËÆÙËÏÖØÕÝ
ÇßÚÂÔËÔÚÄÝÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÎÓËØ×Ô
ÎÖØÕÕÖÚÏÑÂËÖÇÔÁÔÇØÐÎÝÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓÕÏ¦àËÏÓ¦ÒÒÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ËÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇÇÔÇÓÁÔÕßÔÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚ¦ÑÇÏÚÕ
ØÇÔÚËÈÕÆ¬ØÇÓÖØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÖÏÛÇÔÄÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÇÔÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÍÑßØÇÝÃÙÜÝÁÞËÏ
¦ÓËÙËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÓËÄÚÏÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
ÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎ
ÍÑßØÇÇÔÕÃÍËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÒÇÚÇ
ÇÑÇÔÛ×ÊÎËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕÕßÔÃÕßÑÇÚ¦ÚÕÔÖÒÕßÚÕßÏÇÈÕÆà®
ÑÇÏÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÖÕß
ÚÕÙßÔÄÊËßÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÔÚÇÙÎÓËÚÇËßØÏÙÑÄÓËÔÇÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÒÕÃÇÚÕß§
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎËÔÚÕÒÂÇÖÄÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÖØÕÝÚÕÔ
ÙÚÄÒÕËÃÔÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÔÇÖÇØÇÓÁ-
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Στην Αθήνα γνωρίζουν
καλά ότι οι Τούρκοι
επιθυμούν να δηλώσουν εμπράκτως
την αμφισβήτηση
της πλήρους επήρειας
του Καστελλόριζου.
ÔËÏÊÏÇÑØÏÚÏÑÂ¥ÙÚÄÙÕÕÏÚÕßØÑÏÑÕÃ
ÞËÏØÏÙÓÕÃÑØÃÛÎÑÇÔ¦ÑØÜÝÖÇØËÐÎÍÂÙÏÓÕÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕÏÇÈÕÆà®
ËßØÏÙÑÄÓËÔÕÇØÑËÚ¦ÔÇßÚÏÑ¦ÓÃÒÏÇ
ÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÙÚØ¦ÌÎÑËÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÖØÕÝÚÎÔÚÚ¦ÒËÏÇÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ

Η στρατιωτικοποίηση
ÚÎÔÛÂÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÒ¦
ÄÚÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÊÎÒ×ÙÕßÔËÓÖØ¦ÑÚÜÝÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝÖÒÂØÕßÝËÖÂØËÏÇÝÚÕß Ç-

ÙÚËÒÒÄØÏàÕßÊÎÒÇÊÂÚÎÝ©ÖËØÃ
ÚÜÔÔÇßÚÏÑ×ÔÓÏÒÃÜÔÖÕßÁÞËÏ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÔÎÙÃÖØÕÝÚÇÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÐËÚ¦àÕßÔÄÒÇÚÇÖÏÛÇÔ¦ÙËÔ¦ØÏÇÄÖÜÝ
ÕÏÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÊÕÞÁÝÚÎÝËØÔÇÃÇÝ±ÊØÇÝ®ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÎ ®ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
¦ÑØÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÇÖÕÚËÒËÃÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÎÔ
ÍÑßØÇÑÇÏÇßÚÄÊÏÇÞÁËÚÇÏÑÇÚ¦ÚØÄÖÕÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑÄÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
¬Õ¢ÇÚÃÞ®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÙÆÓÈÕÒÕÑßØÏÇØÞÃÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ¬
ÇÖÄÖÏÛÇÔÂËÖÏÈÕßÒÂ®
¬ÏÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔËÃÞË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏËÑÚÕß
ÙÆÔËÍÍßÝÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝß¦ÍÍËÒÕÝÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÝ
ÙÚÎÊÏÓËØÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÓË
ÚÕÔÕÓÄÒÕÍÄÚÕß²ÕßÒÕßÙÃÑ¦Ø©Ï
ÊÎÓÄÙÏËÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÖËØÃÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÜÔÓÄÔÏÓÜÔÛÁÙËÜÔÒÒ¦ÊÇÝ

ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÊÃÞÜÝÔÇÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÑ¦ÖÕÏÇÖØÄÕÊÕÝÊËÃÞÔÕßÔÑÇÏ
ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕ¦ÔÊØËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÕßÑÕÒÃÍËÝÌÕØÁÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÇÖËßÛËÃÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÙËÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙÎÝÑÇÏ
ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÄØËÏÕÏÍÇÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÖÒÁÕßÔÇÖÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ
ÊÆÕÚÕßØÑÏÑ¦ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÖÒÕÃÇÓÏÑØÄÚËØÕßÓËÍÁÛÕßÝÇÖÄÚÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÄÖÜÝÚÕ¬ÙÕßÓÖÕßÑÒÕÆ®
ÏÇÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÁÞÕßÔ
ÊËÔÁÞËÏËÑÊÕÛËÃÑÇÓÃÇ5(=;,?ÑÇÏ
ÊËÔÁÞËÏÊÕÛËÃÑÇÓÃÇÁÔÊËÏÐÎÜÙÚÄÙÕ
ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎ(ÍÑßØÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑØÇÚÂÙËÏÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÎÙËÖÕÒÒÇÖÒ¦ÓÁÚÜÖÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕØÏÙÓÁÔËÝÞÇÓÎÒÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ®ÑÏÔÂÙËÏÝÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÖØÕÞÜØÕÆÔÖÇØÄÚÏ
ÑØÃÔÕÔÚÇÏÇÔËÖÇØÑËÃÝÄÖÜÝÎ¶ÊÏÇØÑ×ÝÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÎ¶ÇÑÚÕÖÒÕáÑÂ

ÙÆÔÊËÙÎÇßØÃÕß¬ÙËÙÓÁÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÇØÞÃàËÏÇÆØÏÕ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝ(ÓßÔÇÝ
ÊËÔÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕÔÚÇÏ©ÇØÞÎÍÄÝÏ×ØÍÕÝ ÇÓÖ¦ÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÓÕÔ¦ÊÇÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÏÍÇÃÕÑÇÚ¦ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÇØÞÎÍÄÝ§§ÃÑÕÝ¬ÙÕÆÔÎÝËÔ×ÊÏÇØÑÂÝËÃÔÇÏÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇØÞÎÍÕÆ²ØÂÙÚÕß²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕß
ËÔÄÝÇÔ×ÚÇÚÕßÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÖÕßÊËÔ
ÙßÓÖÇÛËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ËØÍ¦àËÚÇÏÙÏÜÖÎØ¦Ñ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÇØÇÔÚ¦Ø®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÑÇÛËÚÃ
ÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÎÔËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ
ÇÔ×ÚÇÚÕÈÇÛÓÄÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕ
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Σημειολογία
επικήδειων,
παρουσιών
και λόγων









Η Αριστερά εξήρε την
πολιτική διαδρομή του
Δημήτρη Χριστόφια και
πέρασε πλέον στην αντεπίθεση για την κριτική
που δέχτηκε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας.
θεωρείτο πληγή για το ΑΚΕΛ. Το
κατά πόσο ο Δημήτρης Χριστόφιας
έχει δικαιωθεί, αδικηθεί με ανελέητη
κριτική ή δικαίως είχε επικριθεί κατά
την πολιτική του διαδρομή λέγεται
πως θα το κρίνει η ίδια η ιστορία
και ενδεχομένως εκείνη να διορθώσει τυχόν στρεβλώσεις και υπερβολές. Το σίγουρο είναι πως στην κηδεία του, υπήρξαν έντονα πολιτικά
μηνύματα, συμβολισμοί, σημειολογία
μιας ολόκληρης πολιτικής διαδρομής
και εποχής που κατέδειξαν πως αν
και υπηρέτησε στα δύο ανώτατα
πολιτικά αξιώματα, έζησε και ετάφη
ως ηγέτης της Αριστεράς.

Με κόκκινη παράδοση

Για κάποιους χαρακτηρίστηκε
υπερβολή η τελετουργία που προηγήθηκε της ταφής του, για τους
γνώστες των κομμουνιστικών πρωτοκόλλων, θεωρήθηκε ως η υιοθέτηση όλων των απαραίτητων παραδόσεων της Αριστεράς. Παραδόσεις και κινήσεις που κατέδειξαν
πως ο Δημήτρης Χριστόφιας αποτυπώθηκε στις συνειδήσεις περισσότερο ως ο ηγέτης της Αριστεράς
παρά ως Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Και με αυτό τον τρόπο
μνημονεύθηκε. Αυτές ακολουθήθηκαν άλλωστε με τον ίδιο τρόπο
περίπου στην κηδεία του Εζεκία Παπαϊωάννου όταν μεταβατικός γ.γ.
του ΑΚΕΛ ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας και μερικώς στην κηδεία άλλων
σημαινόντων στελεχών της Αριστεράς όπως πρόσφατα του Χρίστου
Κουρτελλάρη.

Με τιμητική φρουρά που ξεπέρασε τα 350 άτομα τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του τέως προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ακολουθώντας την
παράδοση της Αριστεράς. Το ίδιο συνέβη και στον θάνατο του Εζεκία Παπαϊωάννου.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Οταν την περασμένη Τρίτη η Πολιτεία κήδευε τον τέως πρόεδρο της
Δημοκρατίας και επί χρόνια ηγέτη
του ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια, σηματοδοτείτο και το τέλος μίας ολόκληρης εποχής. Πρώτα για το πολιτικό σύστημα του οποίου ο τέως
Πρόεδρος υπήρξε πρωταγωνιστής
για τουλάχιστον δύο δεκαετίες και
άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα, όμως και για την ίδια την Αριστερά της οποίας ηγήθηκε για χρόνια. «Δεν περιμένουμε από κανένα
από όσους του φέρθηκαν ανέντιμα
και ανήθικα να τον δικαιώσουν.
Έχει ήδη δικαιωθεί», έλεγε ο γ.γ.
του κόμματος Άντρος Κυπριανού
κατά τον επικήδειο, ανοίγοντας το
κεφάλαιο της διακυβέρνησης Χριστόφια, μία εποχή που μέχρι προχθές

Στο πλαίσιο της αριστερής παράδοσης ήταν για παράδειγμα και
η εναλλαγή της τιμητικής φρουράς
κατά τη διάρκεια του πολύωρου λαϊκού προσκυνήματος στα γραφεία
της ΠΕΟ. Όπως αναφέρεται, κάπου
στα 350 πρόσωπα μεταξύ των οποίων
συγγενείς, στελέχη του ΑΚΕΛ, συνεργάτες του επί της διακυβέρνησής
του, και πρόσωπα από τον χώρο του
πολιτισμού εναλλάσσονταν γύρω
από τη σορό ανά πέντε λεπτά. Την
αρχή έκανε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού και άλλα μέλη της γραμματείας που συνεργάστηκαν για
χρόνια μαζί του όπως ο γ.γ. της ΠΕΟ
Πάμπης Κυρίτσης, ο Νίκος Ιωάννου,
ο Τουμάζος Τσελεπής ενώ μέρος
στην όλη τελετουργία έλαβαν και
άνθρωποι του θεάτρου όπως η Δέσποινα Μπεμπεδέλη και ο Στέλιος
Καυκαρίδης. Μαζί με την οικογένεια,
συλλυπητήρια για τον θάνατο του
Δημήτρη Χριστόφια δέχονταν και
εκπρόσωποι του κόμματος που βρίσκονταν στο πλευρό των συγγενών
καθόλη τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος. Αίσθηση προκάλεσαν
βεβαίως οι πολλές σημαίες του ΑΚΕΛ
κατά την κηδεία, η πορεία που διοργάνωσε η ΕΔΟΝ από την ΠΕΟ στην
εκκλησία αλλά και η επιλογή κόκκινων γαρύφαλλων στα στεφάνια.
Στις παρουσίες που προκάλεσαν
συγκίνηση και συσπείρωση του
ΑΚΕΛικού ακροατηρίου ήταν η παρουσία του 90χρονου ιερέα ΠαπαΛάζαρου, ιστορικής μορφής στον
χώρο της Αριστεράς αλλά και του
ιστορικού στελέχους του ΑΚΕΛ και
γ.γ. της ΕΔΟΝ Δώνη Χριστοφίνη.

Ο επικήδειος του Χρίστου Χριστόφια προκάλεσε χειροκροτήματα με πολλούς

να βλέπουν πως πλέον ανοίγει το πολιτικό του κεφάλαιο πέραν της Αριστεράς.

Οι παρουσίες

Στην κηδεία μπορεί να μην παρευρέθηκε ξένος αξιωματούχος όπως
ούτε επί Γλαύκου Κληρίδη ή Τάσσου
Παπαδόπουλου, όμως οι παρουσίες
πολιτικών προσώπων είχαν την δική
τους ξεχωριστή σημασία. Η παρουσία για παράδειγμα του Έλληνα
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με
τον υπουργό Άμυνας σε μία περίοδο
τουρκικών προκλήσεων θεωρείται
πως έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα
για τις στενές σχέσεις των δύο χωρών. Επιβεβαίωσε παράλληλα τους
ισχυρούς δεσμούς Τσίπρα-ΑΚΕΛ,
με τον πρώτο να υπογραμμίζει πως
ήρθε να τιμήσει έναν αριστερό ηγέτη. Στο ίδιο πλαίσιο και η πολυπληθής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με τον
γ.γ. του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα. Σύμφωνα με κύκλους του
ΚΚΕ, η χρυσή εποχή των δύο κομμάτων ήταν κατά την εποχή που ο
Δημήτρης Χριστόφιας ήταν στο πηδάλιο του κόμματος. Καθόλου τυχαία
και η αναφορά του Χρίστου Χριστόφια στον επικήδειο για τον θαυμασμό
που έτρεφε ο τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στον ηγέτη του ΚΚΕ
Χαρίλαο Φλωράκη. Οι σχέσεις βεβαίως των δύο κομμάτων διασαλεύτηκαν εν μέρει το τελευταίο διάστημα μετά και την απόφαση του

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο Δημήτρης Χριστόφιας έζησε, απέθανε
και ετάφη ως ηγέτης της Αριστεράς

Η μαζική παρουσία Τ/κ, ανθρώπων του θεάτρου, ακόμα και η σύσσωμη παρουσία παραγόντων της Ομόνοιας 1948 έδωσε την αίσθηση σε πολλούς ότι το
ΑΚΕΛ συσπειρώθηκε, τουλάχιστον επί του παρόντος.
ΚΚΕ να αποκηρύξει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Η μαζική
παρουσία εκπροσώπων της τ/κ κοινότητας και η κίνηση Τ/κ να φέρουν
χώμα από το κατεχόμενο Δίκωμο
επιβεβαίωσαν τη στενή σχέση που
είχε και ο ίδιος αλλά και το ΑΚΕΛ
με την τ/κ κοινότητα, ενώ μήνυμα
που θα φανεί στη συνέχεια πως θα
κωδικοποιηθεί έστειλε και η σύσσωμη παρουσία των μελών του Δ.Σ.
της Ομόνοιας 1948.

Οι πληγές

Το βιολογικό τέλος του Δημήτρη
Χριστόφια έβγαλε το ΑΚΕΛ ενδυναμωμένο ή αποδυναμωμένο λόγω
της απώλειας; Αυτό θα φανεί σίγουρα σε βάθος χρόνου. Το σίγουρο εί-

ναι πως οι παρουσίες προσώπων,
οι συμβολισμοί αλλά και το αφήγημα
στις ομιλίες κατέδειξε πως το ΑΚΕΛ
συσπειρώθηκε μπροστά στην απώλεια του ιστορικού του ηγέτη, όπως
συμβαίνει άλλωστε σε κάθε πολιτικό
χώρο. Όμως για το ΑΚΕΛ έχει ξεχωριστή σημασία δεδομένου ότι η
πολιτική διαδρομή του Δημήτρη
Χριστόφια αποτέλεσε για χρόνια
αντικείμενο συζήτησης. Πρώτα,
γιατί επί θητείας του το ΑΚΕΛ κατάφερε και να διευρυνθεί αλλά και
να ανέλθει στην εξουσία. Και δευτερευόντως επειδή η διακυβέρνησή
του υπήρξε σημείο αντιπαράθεσης
και αναφοράς. Από τον ενθουσιασμό
που προκάλεσε η «δίκαιη κοινωνία»
του Δημήτρη Χριστόφια μέχρι και

το τέλος της θητείας του πολλά μεσολάβησαν. Όπως επισημαίνεται
από πολιτικούς κύκλους, η πενταετία
διακυβέρνησης και η κριτική που
αυτή δέχτηκε πλήγωσε σοβαρά το
κόμμα οδηγώντας το στην πτώση
των ποσοστών και την απώλεια της
εξουσίας. Το ερώτημα είναι αν αυτή
η πληγή έκλεισε πλέον. Η τοποθέτηση του Άντρου Κυπριανού, η
οποία προκάλεσε παρατεταμένο
χειροκρότημα, πάντως κατέδειξε
πως στο ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένοι
να φύγουν από την αμυντική θέση
που είχαν για χρόνια γύρω από το
τι συνέβη επί διακυβέρνησής τους
και να δώσουν έμφαση στην «ανελέητη κριτική» που ασκήθηκε από
την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ. «Ο
Δημήτρης Χριστόφιας έκανε τη ζωή
του μέρος της ιστορίας του ΑΚΕΛ,
μέρος της ιστορίας του τόπου. Για
το ΑΚΕΛ είναι η σημαία μας. Πολεμήθηκε και λοιδορήθηκε όσο κανένας άλλος. Δεν περιμένουμε από
κανένα από όσους του φέρθηκαν
ανέντιμα και ανήθικα να τον δικαιώσουν. Έχει ήδη δικαιωθεί. Τον
έχει ήδη δικαιώσει το δάκρυ με το
οποίο τον αποχαιρετούν σήμερα
αυτοί στους οποίους αφιέρωσε όλο
του το είναι: οι απλοί άνθρωποι, οι
απόμαχοι της ζωής, οι εργάτες του
μυαλού, της πένας, των χεριών».

Η πολιτική παρακαταθήκη

Παρατεταμένο χειροκρότημα βεβαίως δέχτηκε και ο γιος του, Χρίστος
Χριστόφιας, κατά τον επικήδειο του
οποίου η παρουσία του και κυρίως
η ομιλία του θεωρήθηκε από πολλούς
ως το εναρκτήριο λάκτισμά του στην
ευρύτερη πολιτική σκηνή και δη
για τις βουλευτικές του 2021. Και
αυτό γιατί έθεσε ξεκάθαρα ιδεολογικοπολιτικό αφήγημα στην ομιλία
του, απαντώντας ευσχήμως και για
τις προσωπικές επιθέσεις επί Μαρί
με το «τα εγγόνια της πλύστρας θα
το έχουμε τιμή και καμάρι μας» αλλά
και με την τελική υπόσχεσή του που
επιδέχθηκε πολλών ερμηνειών «και
τώρα και πάντα», συσπειρώνοντας
τους ΑΚΕΛικούς. Στις κινήσεις που
έκαναν αίσθηση ήταν η επιλογή του
να φορέσει κόκκινη γραβάτα κατά
τη διάρκεια των συλλυπητηρίων,
την οποία φορούσε συχνά ο Δημήτρης Χριστόφιας, αλλά και η κατάθεση στεφάνου στο φέρετρο του
πατέρα του, ως γ.γ. της ΕΔΟΝ.

Αμηχανία και
αυτοκριτική
Μπορεί το βιολογικό τέλος

του Δημήτρη Χριστόφια να
συσπείρωσε πλήρως το ΑΚΕΛικό ακροατήριο, όμως η είδηση του θανάτου του προκάλεσε αμηχανία στην κυβέρνηση. Είναι άλλωστε γνωστό
πως ο Δημήτρης Χριστόφιας
αποτελούσε από τον καιρό
που βρισκόταν στην προεδρία
τον κύριο πολιτικό στόχο της
δεξιάς παράταξης. Καθόλου
τυχαίο ότι ο ΔΗΣΥ, χρησιμοποιώντας τη διακυβέρνηση
Χριστόφια, προσπαθούσε να
καρπωθεί προεκλογικά πολιτικά οφέλη. Το έπραξε στις
προεδρικές του 2013, στις ευρωεκλογές του 2014, στις
βουλευτικές του 2016 στις
προεδρικές του 2018, ακόμα
και στις απερχόμενες εκλογές. Αποκορύφωμα η δήλωση
του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα μηδενικά που προκάλεσε την αντίδραση της
κοινωνίας. Η παρουσία σχεδόν σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου αλλά κυρίως
το συλλυπητήριο μήνυμα του
Νίκου Αναστασιάδη θεωρείται κίνηση αυτοκριτικής. Όχι
μόνο γιατί εξήρε την εντιμότητα, τον πατριωτισμό και το
ήθος, χαρακτηριστικά τα
οποία αμφισβητήθηκαν από
την Δεξιά επί Μαρί και την περίοδο των σχέσεων Χριστόφια-Μιλτή, αλλά και για την
τοποθέτηση ότι η ιστορία θα
αποτιμήσει θετικά την προσφορά του Δημήτρη Χριστόφια. Ένα συλλυπητήριο μήνυμα που θεωρείται και αυτοκριτική για τον τρόπο που ο
ίδιος από το 2011 και εντεύθεν πολιτεύθηκε απέναντι
στον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αν βεβαίως αυτά
ήταν λόγια αβρότητας ή ουσιαστική κίνηση που κλείνει
την ένταση της αντιπαράθεσης με το ΑΚΕΛ και τον τρόπο
που κυβέρνησε, θα φανεί βεβαίως το επόμενο διάστημα.
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Η φαρμακολαγνεία βλάπτει το ΓεΣΥ
Δέλεαρ τα δωρεάν φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, πρόβλημα ο μικρός αριθμός ειδικών ιατρών που έχουν εγγραφεί στο σύστημα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στη λογική του μισογεμάτου ποτηριού κινούνται οι αρμόδιοι, που
έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), ένα μήνα μετά την έναρξη εφαρμογής του. Στο πνεύμα αυτό οι απόψεις και οι πεποιθήσεις που εκφράζονται είναι μάλλον προς τη θετική
κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να παραμερίζονται τα προβλήματα που
συνεχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, και τα οποία ωστόσο χαρακτηρίζονται αναμενόμενα και διαχειρίσιμα, όπως συνέβη και σε άλλες
χώρες που εφάρμοσαν σύστημα
υγείας.
Με βάση τον εσωτερικό απολογισμό που γίνεται, προβλήματα εντοπίζονται σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο
στον κρατικό τομέα της υγείας, ο
οποίος σε περιβάλλον ΓεΣΥ υποβάλλεται σε ένα ισχυρό τεστ αντοχών,
ενώ την ίδια ώρα από δοκιμασία
περνούν οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας από τον ιδιωτικό
τομέα που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Στον όγδοο όροφο του υπουργείου Υγείας καταγράφεται έντονη
κινητικότητα ενόψει της παρθενικής
αποτίμησης του ΓεΣΥ για τον πρώτο
μήνα της εφαρμογής του, με τον
Κωνσταντίνο Ιωάννου να εμφανίζεται ικανοποιημένος αλλά και αρκετά προβληματισμένος ταυτοχρόνως. Η ικανοποίηση, όπως αφήνεται
να βγει προς τα έξω, οφείλεται στην
υποδοχή που έτυχε το ΓεΣΥ από τον
κόσμο, ο οποίος πιστεύεται πως αγκάλιασε την τεράστια κοινωνική
μεταρρύθμιση, δίνει χρόνο, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο για
ομαλοποίηση του Σχεδίου δημόσιας
υγείας. Ο προβληματισμός που υπάρχει έχει να κάνει με αδυναμίες στην

μειωμένος αριθμός ειδικών ιατρών
που έχουν ενταχθεί στο σύστημα,
γιατί δημιουργεί λίστες αναμονής
για ραντεβού και περιορίζει το δικαίωμα των ασθενών να επιλέξουν
τον ιατρό της αρεσκείας τους, που
είναι θεμελιώδης στόχευση του
ΓεΣΥ. Από πλευράς υπουργείου Υγείας, το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρείται ως η κορυφαία πρόκληση που
καλείται να αντιμετωπίσει ο ίδιος ο
υπουργός, με την αισιοδοξία πως
όταν το ΓεΣΥ αρχίσει να «τρέχει»
τότε θα αυξηθούν οι ειδικοί ιατροί
που θα συμβληθούν με τον ΟΑΥ.








Η υπερσυνταγογράφηση,
ο αριθμός ειδικών ιατρών,
το λογισμικό και η αύξηση στις παραπομπές για
εξετάσεις είναι μερικά
από τα προβλήματα που
έχουν εντοπιστεί.
αποτελεσματικότητα και ευελιξία
από πλευράς Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),
οι οποίοι καλούνται πλέον να εργαστούν υπό την έντονη πίεση. «Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος δείχνει υπομονή
αλλά ο χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος», παραδέχθηκε στην «Κ» αρμόδια πηγή.

Υπερσυνταγογράφηση

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που εντοπίζονται σε επιχειρησιακό επίπεδο, ένα μήνα μετά,
είναι η μαζική προσέλευση δικαιούχων στους προσωπικούς ιατρούς,
κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τομέα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων προσέρχονται στους προσωπικούς ιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, κάτι το οποίο ήταν
αναμενόμενο, λόγω της μεγάλης
διαφοράς που υπάρχει στην τιμή
σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Ωστόσο, όπως
έχει παρατηρηθεί, οι περισσότεροι
γιατροί συνταγογραφούν τα πρωτότυπα φάρμακα που είναι ακριβότερα και όχι τα γενόσημα (εκεί και
όπου υπάρχουν), γεγονός που δεν
αποκλείεται να ανεβάσει το κόστος.
Η κατάσταση αυτή, φαίνεται να
προκαλεί προβληματισμό στους
φαρμακοποιούς αφενός γιατί είναι
υποχρεωμένοι να διατηρούν απο-

Την ερχόμενη Πέμπτη υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ θα προχωρήσουν στον πρώτο δημόσιο απολογισμό ενός μηνός

εφαρμογής του ΓεΣΥ. Στον απολογισμό θα παρουσιαστεί η εικόνα που επικρατεί στο νέο περιβάλλον στο χώρο της
υγείας, ενώ θα παρουσιαστούν αριθμοί και στοιχεία.
θέματα ακριβών φαρμάκων, και αφετέρου τους δημιουργεί πρόβλημα
ρευστότητας. Πέραν της «φαρμακοφαγίας», όπως ήταν η φράση που
ακούστηκε στο υπουργικό γραφείο

την περασμένη βδομάδα, παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα με τον
υπερβολικό αριθμό ασθενών που
παραπέμπονται για κλινικές και
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις «για

Zητούν αλλαγές στο λογισμικό σύστημα
Η αδυναμία αναγνώρισης των

κωδικών των φαρμάκων, τα πολλαπλά παραπεμπτικά που εκδίδονται για κλινικές εξετάσεις για
τον ίδιο ασθενή και οι πολύπλοκοι κωδικοί για ακτινολογικές /
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις,
είναι ζητήματα που έθιξαν οι
επαγγελματίες υγείας, ζητώντας
αλλαγές στο λογισμικό σύστημα
προκειμένου να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες. Επί του προκειμένου, με οδηγίες του υπουργού
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο
ΟΑΥ ζητεί βελτιώσεις του λογισμικού από την NCR (εταιρεία

ανάπτυξης του λογισμικού) προκειμένου να ξεπεραστούν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επαγγελματίες υγείας. «Είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να έχουμε τακτική επαφή ώστε να βρίσκουμε άμεσες λύσεις», ανέφερε ο υπουργός σε αντιπροσωπείες των επαγγελματιών υγείας την
περασμένη βδομάδα από τους
οποίους ζήτησε να του κωδικοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαζί με τις εισηγήσεις τους με βάση την εμπειρία
τους από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ΓεΣΥ.

ψύλλου πήδημα», όπως χαρακτηριστικά ελέχθη. Ως αποτέλεσμα αυτής
της κατάστασης παρατηρείται μεγάλη ζήτηση και τεράστιος όγκος
δουλειάς, με την κατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις να είναι προβληματική, ιδιαίτερα στα λίγα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ.
Από πλευράς ΟΑΥ τονίζεται ότι
λόγω του περιορισμένου αριθμού
ειδικών ιατρών που εντάχθηκαν στο
ΓεΣΥ έχει εκχωρηθεί προσωρινώς
στους προσωπικούς ιατρούς το δικαίωμα παραπομπών για εξειδικευμένες εργαστηριακές και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Το πρόβλημα θα λυθεί με τον καθορισμό πρωτοκόλλων και διαδικασιών, καθώς
και με τον περιορισμό του δικαιώματος συνταγογράφησης στους ειδικούς ιατρούς.

Ειδικοί ιατροί

Αχίλλειος πτέρνα ομαλοποίησης
του ΓεΣΥ συνεχίζει να παραμένει ο

«Τρύπα» στα νοσηλευτήρια

Η πίεση που δέχονται οι ιατροί
του δημοσίου προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε διάφορες ειδικότητες λόγω του περιορισμένου
αριθμού ιδιωτών ιατρών που έχουν
ενταχθεί στο ΓεΣΥ προκαλεί παράπλευρες απώλειες. Η φυγή ιατρών
από το δημόσιο προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των
νοσηλευτηρίων, δυσχεραίνει τον
επιχειρησιακό προγραμματισμό σε
καθημερινό επίπεδο και πλήττει την
προσπάθεια που καταβάλλεται. Παρ’
όλο ότι το ενδεχόμενο παραιτήσεων
είχε προβλεφθεί, στα σενάρια που
επεξεργάστηκαν ενόψει εφαρμογής
του ΓεΣΥ, εντούτοις η διαχείρισή
του απαιτεί επιδέξιους χειρισμούς
αλλά και χρόνο, όπως έδειξε και η
κρίση που προκλήθηκε με τη φυγή
ιατρών από τα Τμήματα Ατυχημάτων
και Επειγόντων Περιστατικών, για
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ ως ιδιώτες.
Η χρονοβόρος διαδικασία για την
αναπλήρωση των κενών θέσεων με
μόνιμο προσωπικό περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας των αρμοδίων, οι
οποίοι στρέφονται στη λύση ανάγκης
της αγοράς υπηρεσιών για άμεση
κάλυψη των αναγκών.
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Ο ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Δηλώνω παρών στον Δημοκρατικό Συναγερμό
Θα είναι πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, εάν προκύψει ενδεχόμενο νέων πιέσεων στο τραπεζικό μας σύστημα από την ΕΚΤ
Συνέντευξη στους
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παρών στον Δημοκρατικό Συναγερμό δηλώνει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας
πως μετά και τη μακρά παραμονή
του στο Υπουργείο Οικονομικών
θέλει να θέσει τον εαυτό του στην
κρίση των πολιτών. Ο ίδιος δεν διαψεύδει ξεκάθαρα τα όσα ακούγονται
για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, υπενθυμίζοντας,
ωστόσο, πως αυτή τη στιγμή η ηγετική ομάδα του κόμματος είναι συμπληρωμένη. Μιλάει για το αποτέ-

λεσμα των εκλογών στον ΔΗΣΥ και
υπογραμμίζει την ανάγκη στελεχιακής ανανέωσης. Μιλάει για την
πολυφωνία του ΔΗΣΥ που, όπως είπε, είναι φιλελεύθερο με κοινωνική
συνοχή, δεν είναι ακροδεξιό, αλλά
σίγουρα δεν είναι ΑΔΗΣΟΚ. Σε ό,τι
αφορά την οικονομία ξεκαθαρίζει
πως όταν ανέλαβε την οικονομία
το καράβι βούλιαζε και υπογραμμίζει
πως δεν υπάρχει κάτι για το οποίο
να μετάνιωσε κατά τη θητεία του
παρά για το ότι δεν έγιναν περισσότερα.
–Έχει βρεθεί ο διάδοχός σας στο
πηδάλιο του Υπουργείου Οικονομικών;
–Νομίζω πως όχι ακόμη. Βεβαί-

ως δεν είμαι εγώ που θα ορίσω ή
θα ανακοινώσω τον διάδοχό μου.
Αυτό αποτελεί προνόμιο και ευθύνη του προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό που μπορώ να πω είναι
πως πριν από το τέλος του χρόνου
θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου.
Η τελευταία μεγάλη υποχρέωση
που έχω αναλάβει είναι η ετοιμασία
του προϋπολογισμού για το 2020.
Αυτός θα παρουσιαστεί και θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου
συνεπώς κάποια στιγμή μετά από
αυτό, με απόφαση του πρόεδρου,
θα γίνει η αλλαγή στο Υπουργείο
Οικονομικών.
–Πολλοί κάνουν λόγο για εικόνα

κόπωσης στην κυβέρνηση. Εσείς
πώς το σχολιάζετε;
–Εάν υπάρχει κόπωση αυτή σίγουρα δεν είναι στην κυβέρνηση.
Να σας αναφέρω ενδεικτικά τι περιλαμβάνει το φάσμα των μεταρρυθμίσεων και των νέων πολιτικών
αυτής της δεύτερης κυβερνητικής
θητείας; Η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων που υλοποιείται, μέχρι
τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την οποία μέχρι το
τέλος του χρόνου θα κληθεί η Βουλή
να αποφασίσει. Η μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας και η σύσταση Υφυπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής και Καινοτομίας, μέτρα
που είναι έτοιμα και έχουν σταλεί

στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα
για τον νομοτεχνικό έλεγχο. Η εφαρμογή της δύσκολης μεταρρύθμισης
του ΓΕΣΥ μέχρι την υλοποίηση έργων υποδομής και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εκατοντάδων
εκατομμυρίων. Αυτά και πολλά άλλα
δεν προδιαγράφουν μια κυβέρνηση
σε κόπωση, αλλά μια κυβέρνηση
που θέλει να προχωρήσει. Ελπίζω
την ίδια διάθεση να έχουν και άλλοι,
και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη
Βουλή.
–Ήδη ο ΔΗΣΥ είχε σημαντική
πτώση ποσοστών στις ευρωεκλογές. Εσάς σας ικανοποιεί το
αποτέλεσμα;
–Έχω σημειώσει πως όλα τα άλλα

πολιτικά κόμματα έχουν εκφράσει
την ικανοποίησή τους για το δικό
τους αποτέλεσμα. Εμείς στον Συναγερμό δεν είμαστε και δεν πρέπει
να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες που είχαμε να
αντιμετωπίσουμε ή την αναπόφευκτη φθορά που θα υποστεί μια παράταξη που διανύει τον έβδομο χρόνο στη διακυβέρνηση. Έχουμε όμως
συνηθίσει να βάζουμε τον πήχη ψηλά και πρέπει να ανασκουμπωθούμε
για να ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο τον ΔΗΣΥ, ο οποίος διαχρονικά, είτε εβρισκόμενος στην
κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση,
αποτελούσε τον πυλώνα σταθερότητας και προόδου στη χώρα μας.

–Ο ΔΗΣΥ πώς μπορεί να ισχυροποιηθεί; Μέσω αλλαγών;
–Ναι, πιστεύω στη συνεχή ανανέωση τόσο στο επίπεδο των στελεχών όσο και στο επίπεδο των ιδεών. Με προβληματίζει το γεγονός
ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολη η
ανάδειξη νέων, αξιόλογων στελεχών,
που θα αναλάβουν την ευθύνη της
χάραξης, της προώθησης και της
υπεράσπισης της πολιτικής. Πρέπει
πιο συστηματικά να κινητοποιήσουμε νέα, ικανά στελέχη. Πρέπει, επίσης, να επιβεβαιώσουμε την πολιτική μας κατεύθυνση, να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει να είσαι μια
σύγχρονη, φιλελεύθερη, κεντροδεξιά
παράταξη.
–Το αποτέλεσμα των εκλογών
και ο προεκλογικός που ακολούθησε ο ΔΗΣΥ έχει ανοίξει ήδη
τη συζήτηση για το τι κόμμα
είναι τελικά. Ήδη δέχεται την

Εάν οι αποφάσεις για
τον Συνεργατισμό θα ήταν
η τελευταία μου πράξη
στην πολιτική, χωρίς δισταγμό θα τις λάμβανα.
κριτική πως έχει χάσει το φιλελεύθερο προφίλ του, έχει αποπροσανατολιστεί από τις κληριδικές αρχές, ρέποντας πλέον στον
συντηρητισμό και την ακροδεξιά.
Ισχύει;
–Δεν θεωρώ πως έχουμε χάσει
τον προσανατολισμό μας, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να μη δίνουμε
τη λανθασμένη εντύπωση πως γέρνουμε είτε προς το ένα άκρο, είτε
προς το άλλο. Σίγουρα δεν είμαστε
ακροδεξιά. Εξάλλου, η βασική αρχή
του Γλαύκου Κληρίδη ήταν η μετριοπάθεια, η σύνεση και η νηφαλιότητα. Αλλά με όλη την εκτίμηση,
να πω πως ούτε ΑΔΗΣΟΚ είμαστε!
–Η πολυφωνία του ΔΗΣΥ τόσο
σε θέματα οικονομίας όσο και
στο εθνικό αποτελούσε κάποτε
το ατού του κόμματος. Ίσως να
είναι καιρός για μία πιο ξεκάθαρη
ιδεολογική προσέγγιση;
–Ναι, το λέω ξανά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να αναδείξουμε
ακόμη πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα, αυτό που είμαστε. Φιλελεύθεροι στην οικονομία, με συνεχή
έγνοια για την κοινωνική συνοχή,
υπεύθυνοι και στη γραμμή του διεκδικητικού ρεαλισμού στα εθνικά
μας θέματα, ξεκάθαροι στα θέματα
δημόσιας τάξης και ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, με ρόλο
και άποψη στα θέματα του περιβάλλοντος. Και κυρίως μακριά από
τις εύκολες, αλλά ανεύθυνες προσεγγίσεις του λαϊκισμού και των
συνθημάτων.
–Τέθηκε τελευταίως θέμα για
τον αναπληρωτή πρόεδρο του
ΔΗΣΥ και το γεγονός ότι λείπει
στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας. Για εσάς υπάρχει
τέτοιο θέμα;

–Θεωρώ εντελώς άδικες τις όποιες αναφορές για τον Λευτέρη. Δεν
υπάρχουν πολλά στελέχη που να
έχουν τη συνέπεια, να είναι σε θέση
να παραθέσουν ανάλογη δράση ή
που να είναι σε στενότερη επαφή
με τον κόσμο από ό,τι ο Λευτέρης.
–Εσείς πού θα βρίσκεστε την
επόμενη μέρα της αποχώρησής
σας από το Υπουργείο Οικονομικών; Το έχετε συζητήσει με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου δεδομένου ότι έχετε εκφράσει ενδιαφέρον για τον ΔΗΣΥ;
–Με τον πρόεδρο του κόμματος
έχουμε συστηματική επαφή, συζητούμε τα πάντα και ξέρει ότι θεωρούσα και θεωρώ τον εαυτό μου
ενεργό στέλεχος του Δημοκρατικού
Συναγερμού και ότι είμαι στη διάθεση της παράταξης.
–Διαψεύδετε τα δημοσιεύματα
που σας θέλουν να αναλαμβάνετε
τη θέση του αναπληρωτή προέδρου;
–Ας μη γινόμαστε ανυπόμονοι.
Αυτή τη στιγμή η ηγετική ομάδα
είναι συμπληρωμένη. Άρα δεν τίθεται θέμα για να επιβεβαιώσω ή
να διαψεύσω. Ακόμη και εάν τεθεί
θέμα, το ποιος να αναλάβει την
κάθε θέση είναι τα μέλη της παράταξης που θα το αποφασίσουν. Άρα,
τις αποφάσεις μου θα τις λάβω στην
πορεία, ανάλογα με τις ευκαιρίες
που θα παρουσιαστούν και ανάλογα
με τις ανάγκες που θα έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το ίδιο
ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές.
Δεν θα απέκλεια διεκδίκηση εκ μέρους μου. Μάλιστα, μετά από μια
μακρά θητεία στο Υπουργείο Οικονομικών, θα είχα ομολογουμένως
ένα κίνητρο να θέσω τον εαυτό
μου στην κρίση των συμπολιτών
μας. Αλλά δεν έχω αποφασίσει. Το
κάθε τι στην ώρα του.
–Ο Συνεργατισμός θεωρείται πως
έπληξε τον ΔΗΣΥ στις ευρωεκλογές. Έπληξε και εσάς πολιτικά;
–Στην πολιτική πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε πολιτικό κόστος προκειμένου να προωθούμε αποφάσεις ωφέλιμες και
αναγκαίες, που διασφαλίζουν τη
σταθερότητα και τη θετική προοπτική για τον τόπο μας. Αυτό
ισχύει για τον Συνεργατισμό. Και
για να το θέσω ακόμη πιο καθαρά,
εάν οι αποφάσεις για τον Συνεργατισμό θα ήταν η τελευταία μου
πράξη στην πολιτική, χωρίς δισταγμό θα τις λάμβανα. Έτσι προσπάθησα να λειτουργήσω από το
2013. Χωρίς έγνοια εάν θα τσαλακωθεί η εικόνα μου η όχι.
–Υπάρχει κάποιος από τους χειρισμούς σας για τον οποίο μετανιώνετε στο Υπουργείο Οικονομικών;
–Κάποιος που σχεδόν καθημερινά καλείται να λάβει δύσκολες
αποφάσεις μπορεί να υποπέσει και
σε λάθη. Και μπορεί να υπάρχουν
ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν
να τύχουν καλύτερου χειρισμού.
Αλλά γενικά δεν συνηθίζω να μετανιώνω για τις αποφάσεις μου. Αν
μετανιώνω για κάτι, είναι γι’ αυτά
που δεν έχουν γίνει ή που θα μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα, όπως
κάποιες μεταρρυθμίσεις που έχουν
μείνει πίσω.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Χρειάζεται ανανέωση
στελεχών ο ΔΗΣΥ

Τις αποφάσεις μου θα τις λάβω στην πορεία, ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει ο ΔΗΣΥ. Το ίδιο ισχύει

για τις βουλευτικές εκλογές, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Χάρης Γεωργιάδης, κληθείς να σχολιάσει το πού θα βρίσκεται την επόμενη μέρα.

Δεν εγκατέλειψα το καράβι το ’13, θα το έκανα τώρα;
–Πώς τοποθετείστε στη «βροχή»
προσφυγών από τους δημοσίους
υπαλλήλους για την επαναφορά
των μισθών και των αποκοπών
και πώς θα αντιμετωπιστεί;
–Με ανησυχούν πολύ αυτές οι
κινήσεις. Οι απαιτήσεις για εδώ
και τώρα αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο δείχνουν μια
υπερβολή που, πέραν από τις οικονομικές πτυχές, θεωρώ πως προσβάλλουν και το κοινό περί δικαίου
αίσθημα. Τη στιγμή μάλιστα που
αυτές οι περικοπές ήδη αίρονται
σταδιακά και μέχρι το τέλος του
2022 θα αρθούν πλήρως. Άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Πρώτα
και κύρια στο Ανώτατο Δικαστήριο
μέσω της έφεσης που η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει ασκήσει. Την ίδια
ώρα όμως, έχουμε πραγματοποιήσει
κινήσεις προετοιμασίας και για ενδεχόμενη πολιτική αντίδραση, με
εκ νέου νομοθέτηση των ιδίων ουσιαστικά μέτρων, αφού προηγουμένως υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση δεν
πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα
οδηγήσουν την Κύπρο σε οικονομικές περιπέτειες.
–Την προηγούμενη Πέμπτη στη
Βουλή είπατε πως είστε «ανοιχτός» σε αλλαγές του νόμου των
εκποιήσεων, αλλά σίγουρα μετά
την εφαρμογή του ΕΣΤΙΑ. Κρίνετε
την αντίδραση των τραπεζών
κατά των αλλαγών υπερβολική;
–Δεν είναι ορθή αυτή η αποτύπωση της θέσης μου. Αυτό που
έχω πει είναι πως καμία αλλαγή
δεν πρέπει να προωθηθεί αυτή τη
στιγμή. Η έντονη εισήγησή μου
προς τη Βουλή είναι να ανασταλεί
η όποια συζήτηση μέχρι να έχουμε
εικόνα από την εφαρμογή του
ΕΣΤΙΑ και τότε να κρίνουμε εάν
δικαιολογείται ή όχι κάποια αλλαγή
στο νομοθετικό πλαίσιο. Να θυμίσω
ότι πριν από έναν χρόνο, όταν η

Βουλή κλήθηκε να επικυρώσει τις
πολιτικά δύσκολες, αλλά αναγκαίες
αποφάσεις για τα τραπεζικά, το
ΕΣΤΙΑ είχε τεθεί ως προϋπόθεση.
Από τη στιγμή που το ΕΣΤΙΑ προχωρά, δεν δικαιολογείται τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου
αυτή τη στιγμή.
–Εάν δεν εισακουστεί η θέση
σας και τα κόμματα που υπογράφουν τις προτάσεις νόμου αποφασίσουν να προχωρήσουν ως

Πρέπει να σκεφτόμαστε
διπλά και τριπλά, όταν
λαμβάνουμε αποφάσεις,
ειδικά όταν αυτές αφορούν στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.
έχει και εντέλει να ψηφιστούν
οι τροποποιήσεις, τι θα σημάνει
για την οικονομία;
–Θα είναι πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας μας, θα προκύψει
ενδεχόμενο νέων πιέσεων στο τραπεζικό μας σύστημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή και
κάποιας αρνητικής αντίδρασης από
Οίκους Αξιολόγησης. Καλώ όλους
να δείξουν αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα, να κάνουν υπομονή, να
δούμε στην πράξη την αποτελεσματικότητα αυτού του Σχεδίου
και μόνο τότε να εμπλακούμε σε
έναν ουσιαστικό προβληματισμό
για το αν πρέπει να διαφοροποιηθεί
το νομοθετικό μας πλαίσιο και προς
ποια κατεύθυνση.
–Θα λέγατε ότι οι βουλευτές πριν
προχωρήσουν σε προτάσεις νό-

μου που επηρεάζουν τις οικονομικές διαδικασίες και ισορροπίες
θα πρέπει να σκέφτονται διπλά;
–Πρέπει να σκεφτόμαστε διπλά
και τριπλά, όταν λαμβάνουμε αποφάσεις, ειδικά όταν αυτές αφορούν
στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, το οποίο λειτουργεί σε ένα ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, το
οποίο δεν καθορίζεται σε εθνικό,
αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν
νομίζω να έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει αυτή τη σημαντική
αλλαγή, της εγκαθίδρυσης δηλαδή
της Τραπεζικής Ένωσης και της
μεταφοράς της αρμοδιότητας ελέγχου των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
–Πώς σχολιάζετε τη στάση των
Οίκων Αξιολόγησης στο πρώτο
εξάμηνο του 2019 που είτε ακύρωσαν αξιολογήσεις, είτε επιβεβαίωσαν τις προηγούμενες τους.
Δεν εκτιμάτε πως είναι ένα μήνυμα που χρήζει ανάγνωσης;
–Θεωρώ εντελώς φυσιολογική
τη στάση των Οίκων Αξιολόγησης
λαμβάνοντας υπόψη πως μόλις πριν
από μερικούς μήνες πετύχαμε πολλαπλές αναβαθμίσεις που μας έθεσαν στην επενδυτική βαθμίδα. Είναι
πολύ λογικό να υπάρξει μια περίοδος
σταθερής αξιολόγησης μέχρι να
διαφανεί ότι έχουμε την ικανότητα
και τη διάθεση να συνεχίσουμε τα
βήματα προόδου και να αποφύγουμε
τα πισωγυρίσματα, προκειμένου
να προκύψουν περαιτέρω αναβαθμίσεις.
–Ενώ οι δείκτες δείχνουν οικονομική ευμάρεια στην Κύπρο,
αρκετές γλώσσες αναφέρουν
πως η οικονομία δεν πάει καλά,
υπάρχει η πιθανότητα να «στραβοπατήσει» ξανά και συνδυάζουν
το γεγονός αυτό με την παραίτησή σας, λέγοντας πως ο «καπετάνιος παρατά το καράβι». Τι
απαντάτε;
–Πραγματικά με αφήνει έκπλη-

κτο αυτή η προσέγγιση. Ανέλαβα
το Υπουργείο Οικονομικών όταν
το καράβι της οικονομίας όχι απλώς
έμπαζε νερά, αλλά βυθιζόταν. Βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια άνευ
προηγουμένου οικονομική κρίση,
τέτοιας έκτασης που συνήθως κράτη
αντιμετωπίζουν μόνο σε συνθήκες
σύρραξης. Και όχι μόνο δεν «εγκατέλειψα το καράβι» κάτω από εκείνες
τις δύσκολες συνθήκες, αλλά χωρίς
δισταγμό ανέλαβα το βάρος της ευθύνης που ο πρόεδρος Αναστασιάδης μου είχε αναθέσει. Και μου λέτε
ότι «αφήνω το καράβι» τώρα; Που
η οικονομία μας τρέχει με ψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, που λειτουργούμε με πλεονάσματα και που έχει
διαμορφωθεί μια πολύ πιο αισιόδοξη
και θετική προοπτική; Αυτό βεβαίως
δεν σημαίνει πως πρέπει να παρασυρθούμε. Πρέπει να παραμείνουμε
σοβαροί, σε συνεχή εγρήγορση,
διότι προφανώς είμαστε μια μικρή,
ανοικτή οικονομία που είναι πράγματι ευάλωτη σε εξωγενείς εξελίξεις
και που επιβάλλει σε όλους μας μια
πολύ προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση της οικονομίας της χώρας
μας.
–Τι θα απαντούσατε στη θέση
ότι η ανάπτυξη της Κύπρου είναι
για τους λίγους και όχι για τους
πολλούς;
–Είναι η γνωστή προσέγγιση αυτών που μας είχαν οδηγήσει στη
βαθύτερη ύφεση μετά την καταστροφή του 1974. Που είχαν οδηγήσει την ανεργία στα ύψη και τους
συμπολίτες μας στην απόγνωση.
Η δική μας συνταγή είναι πράγματι
η ανάπτυξη. Γιατί ασφαλώς η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας,
δημιουργεί ευκαιρίες, περιορίζει
τις ανισότητες, ανεβάζει σταδιακά
το βιοτικό επίπεδο. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε περισσότερη ανάπτυξη. Αυτοί, πέραν από
τη μεμψιμοιρία που εκφράζουν, τι
ακριβώς εισηγούνται;
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Την Αμμόχωστο ξεφούσκωσε το παρασκήνιο
Eδωσε το πράσινο φως για μέτρα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση μέσω επαφών και συζητήσεων
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Αν χαθεί η Αμμόχωστος θα μας βρείτε μπροστά σας!» έλεγε ένα από τα
πολλά πλακάτ στην κινητοποίηση
για την Αμμόχωστο έξω από το Προεδρικό, προειδοποιώντας εν πολλοίς
την κυβέρνηση να λάβει μέτρα και
να θέσει την Αμμόχωστο ως προτεραιότητα, καθώς και να επιστρέψει
ο πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις.
Η αλήθεια είναι πως η απόφαση του
Δήμου Αμμοχώστου να οργανώσει
εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από
το Προεδρικό μετά τις εξαγγελίες
Οζερσάι για άνοιγμα της Αμμοχώστου προκάλεσε τη μεγάλη ανησυχία
κυρίως της κυβέρνησης και τον προβληματισμό της Πινδάρου για την
εικόνα και τα μηνύματα που θα σταλούν από μία μαζική κινητοποίηση
με αντικείμενο το Κυπριακό. Οι κινητοποιήσεις έξω από το Προεδρικό
προκαλούσαν άλλωστε ταχυπαλμία
στους ενοίκους του Προεδρικού από
το καλοκαίρι του 2011 και εντεύθεν
για τις προεκτάσεις που αυτές μπορεί
να λάβουν, πόσω μάλλον όταν πρόκειται να τον επικρίνουν για τους
χειρισμούς του στο Κυπριακό. Αν
και ο ΔΗΣΥ αντιμετώπισε το όλο ζήτημα με αμηχανία, δεδομένης και
της χλιαρής ανακοίνωσης που εξέδωσε για το όλο θέμα, το Προεδρικό
προσπάθησε να εκτονώσει την κρίση. Καθόλου τυχαία η συνάντηση
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη, αλλά και οι διαρροές
σε μέσα αμέσως μετά την εξαγγελία
της εκδήλωσης για τις επιστολές
του προέδρου Αναστασιάδη στα
Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας στην
πρώτη επανέναρξη των συνομιλιών
και στη δεύτερη δράση στο θέμα
της Αμμοχώστου, αλλά και άλλες
παρασκηνιακές κινήσεις που οδήγησαν σε μία πολλά υποσχόμενη
σε θέμα προσέλευσης κινητοποίηση
να ξεφουσκώσει προτού καν αρχίσει.

Η αφορμή

Η κίνηση του Κουντρέτ Οζερσάι
να εξαγγείλει το άνοιγμα της Αμμοχώστου αποτέλεσε τη σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι για τους Αμμοχωστιανούς, μερίδα των οποίων εδώ
και καιρό επικρίνει την κυβέρνηση
ότι παραμέλησε το θέμα της Αμμοχώστου και ότι ο πρόεδρος φλερτάρει
με άλλες μορφές λύσης. Μάλιστα,
ομάδες πολιτών από την Αμμόχωστο,
αλλά και μερίδα της δημοτικής ομάδας εδώ και καιρό πιέζουν για δυναμικά μέτρα ούτως ώστε η Αμμόχωστος να τεθεί ως προτεραιότητα
της κυβέρνησης. Οι τελευταίες εξελίξεις, όπως ήταν αναμενόμενο,
αλλά και η απουσία αντίδρασης από
την κυβέρνηση ενέτειναν το ήδη
εκρηκτικό κλίμα εντός των Αμμοχωστιανών. Καθόλου τυχαία η πικρία
που εξέφρασε ο δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός ότι η κυβέρ-

Ο πρόεδρος
και οι αντιδράσεις
O πρόεδρος της Δημοκρατίας,

Ο Αλέξης Γαλανός είχε επικρίνει την κυβέρνηση ότι παραμελεί την Αμμόχωστο, ωστόσο, στη συνέχεια χαμήλωσε τους τόνους.








Η κυβέρνηση μέσω του
Νίκου Χριστοδουλίδη
προσπάθησε να εκτονώσει το κλίμα πριν από
τη διαμαρτυρία μέσω συναντήσεων, αλλά και
διαρρέοντας επιστολές
του προέδρου στα ΜΜΕ.
νηση και ο πρόεδρος έχουν παραμελήσει το θέμα της Αμμοχώστου,
αφήνοντας αιχμές για την επικέντρωση στη Λεμεσό και σε ό,τι αποφέρει χρήμα.

Το πράσινο φως Αβέρωφ

Αυτές ακριβώς οι εξελίξεις οδήγησαν, ως αναμενόταν, τη δημοτική
ομάδα του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου
όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Τα
μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους
για τις προεκτάσεις που λαμβάνουν
τα πράγματα και για τον κίνδυνο
απώλειας της πόλης μετά τις εξαγγελίες Οζερσάι. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, όπως λέγεται, έδωσε το πράσινο
φως στο να ληφθούν μέτρα που θα
«αφυπνίσουν» τους Αμμοχωστιανούς, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα γύρω από το θέμα της Αμμοχώστου. Είναι, άλλωστε, γνωστό
πως εδώ και καιρό ο ΔΗΣΥ δέχεται

αρκετές πιέσεις στην επαρχία Αμμοχώστου, όχι τόσο από την «επέλαση» του ΕΛΑΜ, αλλά κυρίως από
συναγερμικούς, που διαφωνούν κάθετα με τους χειρισμούς του προέδρου στο Κυπριακό. Σε αυτό το
πλαίσιο εμπίπτει άλλωστε και η κίνηση βουλευτών Αμμοχώστου όχι
μόνο να παρευρεθούν στην εκδήλωση, αλλά να προσκαλέσουν από
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για
παρουσία έξω από το Προεδρικό.
Υπήρξαν κι άλλα στελέχη του
κόμματος βεβαίως που βρέθηκαν
έξω από το Προεδρικό, όπως ο Νίκος
Τορναρίτης, ενώ ο Μιχάλης Σοφοκλέους, η Ξένια Κωνσταντίνου και
η Ρένα Χόπλαρου εξήγησαν τους
λόγους, κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου για την κρισιμότητα των
στιγμών και την ανάγκη αφύπνισης
προτού η Αμμόχωστος χαθεί. Κίνηση
που για πολλούς θεωρήθηκε επικριτική απέναντι στους χειρισμούς της
κυβέρνησης.

Η αμηχανία στην Πινδάρου

Όσο όμως κι αν συναγερμικά
στελέχη και βουλευτές ανακοίνωναν
την παρουσία τους στο Προεδρικό,
στην Πινδάρου η αντιμετώπιση δεν
ήταν η ίδια. Υπενθυμίζεται πως ο
Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκεται στο
εξωτερικό και απείχε από την όλη
διαδικασία, με μέλη της δημοτικής
ομάδας να υπογραμμίζουν πως αυτή
ακριβώς τη στιγμή θα τον ήθελαν
στο πλευρό τους. Οι παροικούντες

την Πινδάρου μετά και από συζητήσεις με την κυβέρνηση είδαν ως
δίκοπο μαχαίρι την απόφαση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό.
Αφενός γιατί μία διαφοροποίηση
του κόμματος από την εκδήλωση
θα ενέτεινε την ήδη υπάρχουσα δυσφορία συναγερμικών από την Αμμόχωστο και αφετέρου γιατί όπως
είπαν η εκδήλωση έξω από το προεδρικό ενδεχομένως να στείλει μήνυμα και στο εξωτερικό, ότι ο υπαίτιος για τα όσα διαμείβονται γύρω
από το θέμα της Αμμοχώστου είναι
ο πρόεδρος. Έτσι εξηγείται και η
ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα
γύρω από την εκδήλωση, η οποία
μάλλον σύγχυσε παρά διασαφήνισε
τη στάση που θα τηρούσε ο ΔΗΣΥ.
Και αυτό γιατί ούτε προέτρεψε τα
μέλη της και την κοινωνία ευρύτερα
να συμμετάσχει, αλλά ούτε και τους
απέτρεψε. Περιορίστηκε στο να υπογραμμίσει την πλήρη στήριξη στις
προσπάθειες του προέδρου για επίλυση του Κυπριακού και να τονίσει
πως η βούληση της κοινωνίας για
επίλυσή του δεν θα πρέπει να διαφέρει από την προαναφερόμενη
βούληση του προέδρου.

Η συνάντηση με ΥΠΕΞ

Την ίδια στιγμή βεβαίως που η
Πινδάρου μελετούσε τον πλέον αναίμακτο τρόπο αντίδρασης, η κυβέρνηση προχώρησε σε παρασκηνιακές
κινήσεις ούτως ώστε να εκτονώσει
το κλίμα και να αποφύγει μία εκδή-

λωση διαμαρτυρίας που θα θέσει
ως στόχο επικρίσεων τον πρόεδρο.
Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε συνάντηση με τη δημοτική ομάδα Αμμοχώστου. Ο ίδιος
διερωτήθηκε βεβαίως για ποιο λόγο
η εκδήλωση να γίνει έξω από το
Προεδρικό και όχι έξω από ένα οδόφραγμα, υπογραμμίζοντας πως η
εκδήλωση έξω από το Προεδρικό
ενδεχομένως να στείλει λανθασμένα
μηνύματα. Ο δήμαρχος Αμμοχώστου
Αλέξης Γαλανός διεμήνυσε πως δεν
τίθεται θέμα διαμαρτυρίας, αλλά εκδήλωσης, σημειώνοντας πως δεν
υπάρχουν πλέον οδοφράγματα και
πως στόχος είναι να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη δημοσιογραφική
κάλυψη από ξένα πρακτορεία. Η κυβέρνηση φέρεται να επανέλαβε στον
Δήμο πως ο λόγος της μη επανέναρξης των συνομιλιών είναι η τουρκική
αδιαλλαξία. Ενδεικτικό πως την ίδια
χρονική συγκυρία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε την επιστολή
του προέδρου της Δημοκρατίας προς
τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για
επανέναρξη συνομιλιών, αλλά και
τα μέτρα που έλαβε ανήμερα της
κινητοποίησης η κυβέρνηση για το
θέμα της Αμμοχώστου.
Καθόλου τυχαία, όπως λέγεται,
και η στάση που τήρησε ο Αλέξης
Γαλανός την επόμενη μέρα στη συνέντευξη Τύπου, χαμηλώνοντας
κατά πολύ τους τόνους. Όπως λέγεται, εκτός από τον ρόλο που δια-

απέφυγε να βγει έξω και να συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους, δέχτηκε, ωστόσο, αντιπροσωπεία για να λάβει το υπόμνημα. Στη συνάντηση διερωτήθηκε σε αυστηρό τόνο για ποιο
λόγο διαμαρτύρονται έξω από το
Προεδρικό και όχι σε οδόφραγμα, παρουσιάζοντας μία σειρά
επιστολών που απέστειλε από το
2014 μέχρι και την ίδια μέρα για
το θέμα της Αμμοχώστου και υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος έκανε
ό,τι μπορούσε. Το αποτέλεσμα
της κινητοποίησης σίγουρα δεν
ικανοποίησε τη μεγάλη μερίδα
των παρευρισκόμενων, οι οποίοι
κατά την τοποθέτηση του Αλέξη
Γαλανού με το πέρας της συνάντησης ότι ο πρόεδρος θα εργαστεί ακατάπαυστα, αντέδρασαν
γιουχαΐζοντας. Το αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν και αν θα
ενταθούν δεν αποκλείεται, όπως
αναφέρουν οργανωμένοι Αμμοχωστιανοί που δεν ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα.

δραμάτισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
πιέσεις για να πέσουν οι τόνοι άσκησε και ο επικεφαλής της δημοτικής
ομάδας του ΔΗΣΥ Κώστας Χατζηκακού, ο οποίος επέμεινε να μην
υπάρξει επίκριση προς τον πρόεδρο
στο υπόμνημα, αλλά και στην όλη
εκδήλωση. Κάπως έτσι ο Αλέξης Γαλανός υπογράμμισε πως δεν τίθεται
θέμα διαμαρτυρίας και επέκρινε για
την κατάσταση τόσο τον Κουντρέτ
Οζερσάι για πισώπλατες μαχαιριές
όσο και τον Μουσταφά Ακιντζί, ο
οποίος δεν αντέδρασε, όπως είπε.
Ξεκαθάρισε πως στο υπόμνημα που
θα παραδοθεί στον πρόεδρο θα ζητηθεί να τεθεί η Αμμόχωστος ως
προτεραιότητα και να αναλάβει η
κυβέρνηση αμέσως δράση.

Οι διαφωνίες

Σημείωσε μάλιστα κατά τη συνέντευξη Τύπου πως όλοι θα πρέπει
να είναι ενωμένοι και όχι διασπασμένοι. Τοποθέτηση που, όπως λέγεται, είχε ως δέκτες κυρίως μέλη
της δημοτικής ομάδας και άλλους
οργανωμένους Αμμοχωστιανούς, οι
οποίοι ζητούν εδώ και καιρό πιο δυναμικά μέτρα. Πρόσωπα που δεν
έκρυψαν τη δυσφορία τους με τη
διαφοροποίηση του δημάρχου και
του διαμήνυσαν πριν από την κινητοποίηση πως αν δεν μιλήσει ο
ίδιος για επανέναρξη των συνομιλιών
θα το κάνουν οι ίδιοι. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και μέλη της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ.

ΑΡΘΡΟ / Των ΘΕOΦΙΛΟΥ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΡΕΣΤΗ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ X. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Αμμόχωστος - η πόλη μας που χάνεται
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ίναι με αισθήματα θλίψης, πόνου, απογοήτευσης, αλλά και
αγανάκτησης που γράφουμε
αυτό το άρθρο για την κατάσταση
στην οποία έχει αφεθεί να περιέλθει
η υπόθεση της αγαπημένης μας
πόλης, που κινδυνεύει να χαθεί οριστικά για τους νόμιμους κατοίκους
και ιδιοκτήτες της. Και δεν εχουμε
καμμιά αμφιβολία ότι τα οδυνηρά
αυτά αισθήματα συμμερίζεται η
συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να
αναλύσουμε τους λόγους που τα
προκαλούν.
Το όλο νόημα των ψηφισμάτων
550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι
η αποσύνδεση της Αμμοχώστου από
τη λύση του Κυπριακού και η κατά
άμεση προτεραιότητα παράδοσή
της στα Ηνωμένα Έθνη προς επαναγκατάσταση των κατοίκων της.
Αυτό εξάλλου είχε συμφωνηθεί και
στη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου
του 1979, ενώ μετά την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
επανειλημμένα ψηφίσματά του συντάσσεται ομοίως. Υπάρχει λοιπόν

όχι μόνο ανάλογη δέσμευση της
τουρκικής πλευράς αλλά και απαίτηση της διεθνούς κοινότητας. Η
άμεσα ενδιαφερόμενη βεβαίως είναι
η δική μας πλευρά, εφόσον η εφαρμογή των ψηφισμάτων σημαίνει την
επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εξάλλου, τα ψηφίσματα
αποσκοπούν και στο να καταστεί η
επιστροφή της Αμμοχώστου το ύψιστο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και έτσι υποβοηθητικό στην
όλη λύση του Κυπριακού.
Δυστυχώς, καμιά κυβέρνησή μας
δεν είδε το θέμα έτσι. Αντί δηλαδή
να προτάσσεται η εφαρμογή των
ψηφισμάτων 550 και 789 ως προϋπόθεση για οποιεσδήποτε άλλες
διαδικασίες για λύση, ή τουλάχιστον
να προωθείται παράλληλα με αυτές,
τα ψηφίσματα έμειναν ανεκμετάλλευτα και η υπόθεση της Αμμοχώστου αφέθη να παραπέμπεται στο
πλαίσιο της λύσης, κάτι που μόνο
την Τουρκία συμφέρει. Μάλιστα η
πολύ παρανοημένη ‘Αμμοχωστοποίηση’ του Κυπριακού, η οποία
προβλήθηκε προς συγκάλυψη οικονομικών συμφερόντων αντιστρατευόμενων την επιστροφή στην

Αμμόχωστο και για την εμπέδωση
της οποίας δυστυχώς δεν ήσαν αμέτοχοι ακόμα και Αμμοχωστιανοί,
οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο,
αφού η Αμμόχωστος κατέστη έτσι
όμηρος της λύσης που δεν επέρχεται
και που καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη. Εν τω μεταξύ, 45 χρόνια
μετά από τον εκτοπισμό τους οι κάτοικοί της πεθαίνουν, οι απόγονοί
τους απομακρύνονται από τις καταβολές τους, η πόλη φθείρεται και
παραμένει νεκρή προς τεράστια ζημία των κατοίκων της και της κυπριακής οικονομίας, ενώ ήδη πολλές
συνοικίες της εκτός του περίκλειστου μέρους της πόλης έχουν βαθμηδόν κατοικηθεί από την τουρκική
πλευρά.
Τώρα έχει ανακοινωθεί ότι και
η περίκλειστη πόλη θα ανοίξει για
εκμετάλλευση, με δυνατότητα επιστροφής των κατοίκων της υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση. Για αυτή
την εξέλιξη ήταν που, αμέσως μετά
από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κρανς Μοντάνα πριν σχεδόν δύο χρόνια, προειδοποιήσαμε
επίμονα και με επιχειρήματα, υποβάλλοντας μία νέα πρόταση για την
Αμμόχωστο και καλώντας την κυ-

βέρνηση να την προωθήσει ώστε
να έχουμε την πρωτοβουλία στο
θέμα και να αποτρέψουμε ακριβώς
τέτοια κίνηση της Τουρκίας. Η πρόταση σχεδιάστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη τις καταστάσεις, όπως
διαμορφώθηκαν μέσα στα χρόνια
και με αναγνώριση του ότι για να
γίνη αποδεκτή από την Τουρκία
θα πρέπει να παρέχει σοβαρά οφέλη
και στους Τουρκοκύπριους στο
πνεύμα της δικοινοτικής συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Διέπεται έτσι από ρεαλισμό,
χωρίς να αφίσταται από τη βασική
ιδέα των ψηφισμάτων που είναι η
επιστροφή των κατοίκων της πόλης
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων
Εθνών. Η πρόταση έτυχε ευρύτατης
στήριξης από τους συμπολίτες μας
και μάλιστα από οργανωμένα σύνολα όπως το ΕΒΕΑ, που μας ενθάρρυναν στην περαιτέρω προώθησή της. Η πρόταση παρουσιάσθηκε αρμόδια στην κυβέρνηση η
οποία, μετά από διαβουλεύσεις και
περαιτέρω επεξεργασία, την ενέκρινε και ανέλαβε να την προωθήσει. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια παρά
τις αρχικές διαβεβαιώσεις. Σήμερα

παρακολουθούμε και ακολουθούμε
τις εξελίξεις ανίσχυροι να αντιδράσουμε ουσιαστικά και περιοριζόμενοι σε ανώφελες διαμαρτυρίες
και καταδίκες ενώ η πόλη μας περνά
τον χειρότερο κίνδυνο.
Η εξαγγελθείσα πρόθεση να ανοίξει η πόλη για εκμετάλλευση υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση θα συνιστά κατάφωρη παραβίαση των
ψηφισμάτων 550 και 789 αλλά και
ριζική αλλαγή του καθεστώτος της
Αμμοχώστου. Υλοποίηση των τουρκικών προθέσεων θα συνιστά μία
σαφή επέκταση της κατοχής αφού
θα θέτει ακόμα ένα μεγάλο τμήμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον
απόλυτο έλεγχο της Τουρκίας ύστερα
από 45 χρόνια στη διάρκεια των
οποίων αυτό ήταν σε ειδικό καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών. Είναι
γι’ αυτό το λόγο που, εν όψει της
σοβαρότητας της κατάστασης, πιστεύουμε ότι δεν δικαιολογείται
οποιαδήποτε χλιαρή και υποτονική
αντίδραση της κυβέρνησης.
Η χρόνια αδράνεια προώθησης
της υπόθεσης της Αμμοχώστου την
έχει φέρει έτσι στη δεινότερη κατάσταση από το 1974. Πιστεύουμε
ότι επιβάλλεται άμεσα η εκδήλωση

δικής μας πρωτοβουλίας για την Αμμόχωστο στη βάση της πρότασής
μας, η οποία είναι τόσο λογική όσο
και ισορροπημένη ώστε να αναμένεται ότι θα τύχει της στήριξης της
Ευρωπαικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών αλλά και αποδοχής
από την άλλη πλευρά, αφού τα οφέλη
για τους Τουρκοκύπριους είναι πολλά
και σημαντικά όσο και φανερά. Η
προώθηση της πρότασης θα εκτονώσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, θα επαναφέρει το θέμα
στη σωστή του διάσταση και θα
επενεργήσει καταλυτικά προς διευκόλυνση της αποτελματωμένης προσπάθειας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Θεόφιλος Β. Θεοφίλου, είναι Πρέσβυς ε.τ., Πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο κ. Γεώργιος Κ. Αρέστης, είναι Επίτιμος
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Kent,
πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τέως Δικαστής του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κ. Δημήτριος Χ. Χατζηχαμπής, είναι
Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
του Exeter, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
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Προς ΗΠΑ
για εξοπλιστικά
μετά την άρση
του εμπάργκο
Πώς αντιδρά η Λευκωσία στις προϋποθέσεις
που τίθενται στο νομοσχέδιο Μενέντεζ
Των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ
και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η συμπερίληψη τροπολογίας στο νομοσχέδιο των Αμερικανών Γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο, που
σχετίζεται άμεσα με το θέμα άρσης
του αμερικανικού από το 1974 εμπάργκο στρατιωτικού υλικού στην
Κυπριακή Δημοκρατία αρχικά προκάλεσε κατήφεια στη Λευκωσία.
Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, η δεύτερη ανάγνωση που πραγματοποιείται εξισορροπεί τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις θέτοντας το όλο
θέμα στην πραγματική του διάσταση. Σε ποιο βαθμό η επίμαχη τροπολογία μπορεί να ματαιώσει ή όχι
τον στόχο της Λευκωσία για άρση
των περιορισμών στον στρατιωτικό
τομέα. Επί του συγκεκριμένου, ενδεικτικές είναι οι προθέσεις που
φαίνεται να υπάρχουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όπως έλεγαν
πηγές στην «Κ» που θέλησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους, οι προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο δεν επηρεάζουν τους σχεδιασμούς που όλα δείχνουν να έχουν
γίνει στο θέμα των εξοπλιστικών
προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς. Η «Κ» αναζήτησε απαντήσεις
από κυβερνητικές πηγές στο ερώτημα πώς η τροπολογία επηρεάζει
ή όχι την επόμενη μέρα άρση του
εμπάργκο. Η απάντηση που πήραμε
ήταν αφοπλιστική των προθέσεων
που υπάρχουν στη Λευκωσία. Ωστόσο, αυτό το οποίο αποκαλύπτεται
είναι πως η στρατιωτική αγορά των
ΗΠΑ ενδιαφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία. «Δεν τίθεται θέμα συμμόρφωσης με την τροπολογία. Εμείς
αυτό που θα κάνουμε, εφόσον αρθεί
το εμπάργκο, θα προχωρήσουμε

τις διαδικασίες εάν προκύπτει ότι
η αγορά (στρατιωτική) είναι τέτοια
που να συμφέρει να πάμε στην Αμερική. Αν τεθεί θέμα εμποδίου επειδή
δεν ικανοποιείται αυτό το άρθρο
του νομοσχεδίου, είναι πλέον θέμα
ερμηνείας. Εμείς ανέκαθεν δίναμε
διευκολύνσεις για ανθρωπιστικά
ζητήματα. Ουδέποτε όμως συνεργαστήκαμε με την Ρωσία για στρατιωτικές επιχειρήσεις», ήταν η απάντηση που πήραμε.

Αναβάθμιση σχέσεων

Ένα επίσης ενδιαφέρον ζήτημα
που τίθεται επί τάπητος πέρα από
την τροπολογία είναι η μεγάλη εικόνα που αφορά το νέο επίπεδο
σχέσεων ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια αναβάθμιση που όπως
τονίζεται περνά μέσα και από την
ενδεχόμενη αγορά εξοπλιστικών
συστημάτων από την αμερικανική
αγορά. Η ίδια πηγή σημείωσε με
νόημα πως τα εξοπλιστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας προγραμματίζονται σε βάθος τριετίας. Χρόνος
αρκετός για να ξεπεραστούν τα
όποια εμπόδια προκύψουν. Ωστόσο,
στη Λευκωσία η άποψη που φαίνεται να κυριαρχεί είναι πως η τροπολογία επί του νομοσχεδίου δεν
προκαλεί εμπόδια στην ανάπτυξη
των σχέσεων των δυο χωρών σε
όλους τους τομείς.

Επί της αρχής

Την ίδια ώρα πηγές στη Λευκωσία
δεν παραλείπουν να επισημαίνουν
πως ως θέμα αρχής η επίμαχη τροπολογία δεν ήταν επιθυμητή και ως
εκ τούτου δεν ικανοποιεί την κυβέρνηση. Μήνυμα που έστειλε ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ως μια πρώτη αντίδραση. Συνάμα

Στο κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων η τροπολογία επί του νομοσχεδίου δεν φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αμερικανική αγορά, εάν κριθεί συμφέρουσα, είναι μέσα στις επιλογές μετά την άρση του εμπάργκο σημείωναν πηγές στην «Κ».








H άρση του εμπάργκο
ισχύει μόνο για τους
εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.
αυτό που αφήνεται να βγει προς τα
έξω είναι πως η μεγάλη εικόνα είναι
η αναβάθμιση των σχέσεων των
δυο χωρών. «Το σίγουρο είναι ότι
εμείς θα συνεχίσουμε με όλες τις
ενέργειες που πρέπει να κάνουμε,
γιατί πιστεύουμε σε αυτές τις σχέσεις
με τις ΗΠΑ, που θα έχει πολλά οφέλη
και σε πολλούς τομείς», σημείωναν
πηγές στη Λευκωσία.

Το νομοσχέδιο

Με λεκτικό ταυτόσημο του νομοσχεδίου για την Ανατολική Μεσόγειο που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, η ολομέλεια της
Γερουσίας συμπεριέλαβε τροπολογία
για την άρση του εμπάργκο όπλων,
στο νόμο S 1790 για τον προϋπολογισμό της Εθνικής Άμυνας, που υπερψήφισε το απόγευμα της Πέμπτης.
Στον ίδιο νόμο τονίζεται ότι η προμήθεια από την Τουρκία των ρωσικών πυραύλων θα επιφέρει την απαγόρευση της πώλησης αμερικανικών
F-35 και την έξοδο της Τουρκίας
από την διαδικασία παραγωγής των

αεροσκαφών, ενώ παράλληλα ζητείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ
να εφαρμόσει πλήρως τις κυρώσεις
που προνοεί ο νόμος CAATSA του
2017. Ανάλογη τροπολογία για την
άρση του εμπάργκο όπλων προς την
Κύπρο υποβλήθηκε από τον βουλευτή Ντέιβιντ Σιτσιλίνε, στο αντίστοιχο κείμενο προϋπολογισμού
που προωθείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κι αναμένεται να εγκριθεί εντός των αμέσως προσεχών
ημερών. Να σημειωθεί ότι η άρση
του εμπάργκο ισχύει μόνο για τους
εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν συμπεριλαμβάνει
την μεταφορά αμερικανικής κατασκευής οπλικών συστημάτων επί
κυπριακού εδάφους από τον τουρκικό κατοχικό στρατό, τις λεγόμενες
τουρκοκυπριακές δυνάμεις και την
ΕΛΔΥΚ.

Η τροπολογία

Στο κείμενο του νομοσχεδίου
που ενέκρινε η Γερουσία, συμπεριλαμβάνονται κι οι προϋποθέσεις για
τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να
κάνει η Κύπρος στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της μη διευκόλυνσης ρωσικών πολεμικών πλοίων
στα λιμάνια της. Η σχετική τροπολογία που εγκρίθηκε από την ολομέλεια αναφέρει ότι αποτελεί αίσθηση της Γερουσίας πως: «Πρώτον,

επιτρέποντας την εξαγωγή, την επανεξαγωγή ή την μεταφορά οπλισμού
που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο πυρομαχικών των Ηνωμένων
Πολιτειών (μέρος 121 του τίτλου 22,
κώδικας ομοσπονδιακών κανονισμών) στην Κυπριακή Δημοκρατία
θα προωθήσει τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην
Ευρώπη, συμβάλλοντας στη μείωση
της εξάρτησης της κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας από άλλες
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των
χωρών που αποτελούν προκλήσεις
στα συμφέροντα των Ηνωμένων
Πολιτειών σε όλο τον κόσμο, για
υλικό που σχετίζεται με την άμυνα.
Δεύτερον, είναι προς το συμφέρον
των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες υπό την διευκόλυνση των
Ηνωμένων Εθνών για μια συνολική
λύση στη διαίρεση της Κύπρου και
επίσης για να ενταχθεί η Κυπριακή
Δημοκρατία στο πρόγραμμα του
ΝΑΤΟ ‘Συνεταιρισμός για την Ειρήνη’». Η εφαρμογή της διάταξης για
άρση του εμπάργκο θα ισχύσει αμέσως μόλις ο νόμος τεθεί σε ισχύ κι
ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
δεν θα εφαρμόζει την πολιτική της
εξαγωγής, επανεξαγωγής ή μεταφοράς οπλισμού και αμυντικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία,
αν το αίτημα έχει υποβληθεί από
την κυβέρνηση της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας κι ο τελικός αποδέκτης
είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
Επισημαίνεται στο νόμο ότι η
πολιτική άρνησης εξαγωγών, επανεξαγωγών ή μεταφοράς αμυντικών
αντικειμένων από τον κατάλογο πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία
θα διατηρηθεί, «εκτός αν ο Πρόεδρος
προσδιορίσει και πιστοποιήσει στις
αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου
(Εξωτερικών και Στρατιωτικών της
Βουλής και της Γερουσίας) όχι λιγότερο από μία φορά το χρόνο, ότι
(Α) Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να συνεργάζεται
με την κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών στις προσπάθειες για την
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σχετικά
με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση τους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την εποπτεία των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
και (Β) η Κυβέρνηση της Κυπριακής
έχει προβεί και συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να
μην επιτρέψει στα ρωσικά στρατιωτικά πλοία την πρόσβαση σε λιμένες για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση». Πάντως, ο νόμος δίδει τη
δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ
να άρει τους περιορισμούς αυτούς
για ένα οικονομικό έτος εάν κρίνει
ότι είναι καθοριστικό για τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Η παιδεία ως αχίλλειος πτέρνα της κοινωνίας
Τρεις εκπαιδευτικοί μίλησαν στην «Κ» για τους λόγους των πρόσφατων αποτυχιών των μαθητών στις παγκύπριες εξετάσεις
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Eνα θέμα το οποίο μονοπωλεί το
ενδιαφέρον της κοινωνίας την τελευταία εβδομάδα και όχι μόνο, είναι αυτό της πανωλεθρίας των μαθητών μας στις πρόσφατες παγκύπριες εξετάσεις. Ο ρόλος της Πολιτείας στο ανησυχητικό αυτό φαινόμενο, οι ευθύνες της οικογένειας,
αλλά και το τι πρέπει να γίνει για
μη «βουλιάξει» το καράβι της παιδείας βρίσκονται στο επίκεντρο
του δημοσίου διαλόγου. Η «Κ» επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς τόσο
του δημοσίου όσο και ιδιωτικού
τομέα, οι οποίοι παραθέτουν τη δική τους άποψη γι’ αυτό το πολύ
σημαντικό ζήτημα. Μέσα από την
εμπειρία και την καθημερινή συναναστροφή με τους μαθητές, σχολιάζουν και αξιολογούν όχι μόνο
τις αιτίες του φαινομένου, αλλά
και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί
η κυβέρνηση.

Οι ευθύνες της Πολιτείας

Όσον αφορά τις παθογένειες
του εκπαιδευτικού συστήματος,
και οι τρεις καθηγητές υπερτόνισαν
το θέμα της συνάρτησης ύλης και
διαθέσιμου εκπαιδευτικού χρόνου,
που είναι εμφανώς δυσανάλογη,
γεγονός που αποτρέπει τους μαθητές από το να ασχοληθούν ουσιαστικά και εις βάθος με το γνωστικό αντικείμενο. Επί της ουσίας,
αυτό που δημιουργείται σύμφωνα
πάντα με τους εν λόγω εκπαιδευτικούς, είναι η ανάγκη εκ μέρους
του μαθητή, να επιδοθεί σε ένα

αγώνα ταχύτητας για να προλάβει
τόσο να διδαχτεί, όσο και να αφομοιώσει όλα όσα το Υπουργείο απαιτεί από αυτόν. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα
ανάμεσα σε ευκταίο και εφικτό. Σε
όλο αυτό το σύνθετο πλέγμα προστίθεται ακόμη μία προσέγγιση, η
οποία εστιάζει κυρίως στη λανθασμένη φιλοσοφία διεξαγωγής των
μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, πέραν όλων
των άλλων παθογενειών που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, αυτό που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη, είναι και η μεθοδολογία για να γίνει πιο παραγωγικός ο εκπαιδευτικός χρόνος.
Ο φιλόλογος Γιώργος Μύαρης,
βοηθός διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, ανέφερε πως «απαιτείται
η εργαστηριοποίηση της γλώσσας,
σε συνάρτηση με τη μείωση του
αριθμού των μαθητών στις τάξεις».
Σύμφωνα με τον κ. Μύαρη, «η
ισχύουσα πρακτική της κατανομής
πέραν των 20 μαθητών σε μια τάξη,
και με τις αμιγώς θεωρητικές μεθόδους, καθιστούν τα μαθήματα
γλώσσας μη ελκυστικά, και ως εκ
τούτου η προσοχή των μαθητών
δεν είναι αυξημένη».

O ρόλος της οικογένειας

Ένας παράγοντας που δυστυχώς
δεν φαίνεται να τυγχάνει της δέουσας προσοχής είναι αυτός του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρθηκε,
«η παιδεία ξεκινά από το σπίτι». Οι
γονείς δεν επιδεικνύουν τον απαι-

μας στα αποτελέσματα των Παγκυπρίων, δαιμονοποιώντας τη διαδικασία, τότε ίσως δώσουμε στη
συγκεκριμένη εξέταση τη δέουσα
σημασία και να επικεντρωθούμε
σε άλλες διαδικασίες που θα μας
δώσουν ασφαλέστερα συμπεράσματα».

Μεταρρυθμίσεις

Πέραν όλων των άλλων παθογενειών που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι και η μεθοδολογία για
να γίνει πιο παραγωγικός ο εκπαιδευτικός χρόνος.








Ενας παράγοντας,
που δυστυχώς δεν
φαίνεται να τυγχάνει
της δέουσας προσοχής,
είναι αυτός του οικογενειακού περιβάλλοντος.
τούμενο ζήλο να επιμορφωθεί το
παιδί τους, παρά μόνο όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν το
κολακεύουν. «Επιβάλλεται αλλαγή
κουλτούρας προτού επικεντρωθούμε στις εξετάσεις» μας τόνισε με
νόημα καθηγητής μέσης εκπαίδευ-

σης. «Η κοινωνία ενδιαφέρεται για
την παιδεία; Οι γονείς ενδιαφέρονται να μάθουν τα παιδιά τους;» ήταν
το καίριο ερώτημα που έθεσε.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται και
η τάση να αποδίδουμε στις Παγκύπριες Εξετάσεις , δυσανάλογες
διαστάσεις σε σχέση με την ουσιαστική τους διάσταση. Με απλά
λόγια, οι εξετάσεις αυτές από μόνες
τους δεν αντανακλούν την πραγματική εικόνα που επικρατεί στην
παιδεία. Και είναι ένα φαινόμενο
που κυρίως επηρεάζει τη Νέα Ελληνική Γλώσσα. Επί τούτου, όπως
ανέφερε ο ίδιος καθηγητής, «από
τη στιγμή που θα σταματήσουμε
να βασίζουμε τα συμπεράσματά

Μεγάλη συζήτηση γίνεται το
τελευταίο διάστημα και για τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις από το
Υπ. Παιδείας, τόσο με τα τετράμηνα,
όσο και με τον διαχωρισμό των
Παγκυπρίων εξετάσεων στα δύο.
Τη στιγμή που η ΟΕΛΜΕΚ και οι
οργανωμένοι γονείς δεν έχουν αποφανθεί για τις οριστικές τους αποφάσεις, και πριν από την κρίσιμη
συνάντηση των γονέων με τον
υπουργό Παιδείας στις 4 Ιουλίου,
καθηγήτρια ιδιωτικού φροντιστηρίου με πολυετή εμπειρία στην
προετοιμασία μαθητών για τις Παγκύπριες Εξετάσεις προβαίνει στην
«Κ» στις δικές της εκτιμήσεις. «Με
το να οργανώσεις ένα σύστημα
που θα περιλαμβάνει περισσότερες
εξετάσεις, δεν εγγυάσαι την επίλυση του προβλήματος. Ίσως τα
πράγματα γίνουν χειρότερα, δεδομένης της αποστροφής των μαθητών προς τις εξετάσεις», επισήμανε
χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος
κύματος και ο Γιώργος Μύαρης, ο
οποίος χαρακτήρισε αντιπαραγωγικό το συγκεκριμένο μέτρο, χωρίς
προηγουμένως να υπάρξει πρόνοια
αλλαγής του ισχύοντος μοντέλου
εκπαίδευσης.

Στο άλλο προωθούμενο μέτρο,
αυτό της καρατόμησης των Παγκυπρίων εξετάσεων σε «πρόσβασης» και «απόλυσης», ο κ. Μύαρης
αναφέρει πως ως φιλοσοφία αντιμετωπίζεται θετικά. Με τα υπάρχοντα δεδομένα δημιουργείται μια
θολή εικόνα αναφορικά με τον
μέσο όρο που μάλλον αδικεί τους
καλούς μαθητές. Με τα υφιστάμενα
δεδομένα, οι Παγκύπριες εξετάσεις
αφορούν και αξιολογούν τόσο όλους
όσοι επιθυμούν την πρόσβασή τους
σε ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ, αλλά και όσους
στοχεύουν εξ ολοκλήρου στην σχολική τους απόλυση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, στις αίθουσες διδασκαλίες συναντάμε μαθητές και των δύο αυτών κατηγοριών. Από τη στιγμή που συναντάμε
δύο εξ ολοκλήρου διαφορετικές
κατηγορίες μαθητών σε έναν ενιαίο
χώρο, δημιουργείται μια ανομοιομορφία που επηρεάζει αρνητικά
όσους μαθητές επενδύουν στην
πρόσβασή τους σε κάποιο πανεπιστήμιο», τονίζει χαρακτηριστικά.
Είναι ως εκ τούτου πασιφανές
πως το ζήτημα της παιδείας δεν
είναι ούτε πρόσφατο ούτε και μονοδιάστατο. Η ανάγκη για σημαντικές λύσεις και τομές είναι περισσότερο από επιβεβλημένη, και όλοι
οι φορείς πρέπει να εγκύψουν με
τη δέουσα σοβαρότητα, μπροστά
σε έναν βασικό πυλώνα μιας υγιούς
κοινωνίας. Επιβεβλημένη, ως εκ
τούτου, κρίνεται η δημιουργία διαφορετικής κουλτούρας ως προς
την εκπαίδευση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Εβδομάδα πένθους, καύσωνα και Βαρωσίων
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η κόκκινη γραβάτα

Πολυσυζητήθηκε η κίνηση του Χρίστου
Χριστόφια να παρευρεθεί στο λαϊκό προσκύνημα του πατέρα του με κόκκινη γραβάτα. Η κόκκινη γραβάτα ήταν σήμα κατατεθέν
για τον ίδιο τον Δημήτρη Χριστόφια και όπως
λέγεται αυτός ήταν ο λόγος που ακολούθησε τον ίδιο ενδυματολογικό κώδικα ο γ.γ.
της ΕΔΟΝ. Στην εκκλησία βεβαίως τήρησε
το πρωτόκολλο, αλλάζοντας τη γραβάτα από
κόκκινη σε μαύρη.

Αλέξης Γαλανός

••••

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός, ο οποίος τα πήρε από δω τα πήρε από κει πάλι ξανά τα ίδια, τα ίδια
απ’ την αρχή…

Το λάκτισμα

Για πολλούς πάντως ο Χρίστος Χριστόφιας
ήταν η έκπληξη των ημερών με τους ΑΚΕΛικούς να επισημαίνουν πως έχει καπαρώσει
την κοινοβουλευτική έδρα για τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Αίσθηση προκάλεσε
βεβαίως και το ταξικό αφήγημα που είχε η
ομιλία του γ.γ. της ΕΔΟΝ. Όχι μόνο γιατί ένα
μεγάλο ακροατήριο του ΑΚΕΛ ταυτίστηκε με
το «τα εγγόνια της πλύστρας είμαστε περήφανοι», αλλά γιατί θεωρήθηκε και η κατάλληλη απάντηση σε όσους εδώ και καιρό
χλεύαζαν την ταξική προσέλευση του τέως
προέδρου της Δημοκρατίας.

Φιλιούνται κι αγκαλιάζονται

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών Κώστας
Μελάς ανέβασε αρκετά τον τόνο της φωνής
του ενάντια στα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τον Σύνδεσμο Τραπεζών. Η ένταση έγινε
στο πλαίσιο της συζήτησης των αλλαγών στον
νόμο των εκποιήσεων, ωστόσο, μόλις τελείωσε η συνεδρία, ο κ. Μελάς μιλούσε με τους
τραπεζίτες με τον καλύτερο τρόπο.

••••
Ο Παπαλάζαρος

Στις παρουσίες που έκαναν αίσθηση στην
κηδεία του τέως προέδρου ήταν και αυτή
του 90χρονου Παπαλάζαρου που αποτελεί
μορφή για την Αριστερά. Όπως μαθαίνει η
στήλη ο ίδιος ενημερώθηκε για τον θάνατο
του Χριστόφια την ημέρα της κηδείας και
απαίτησε παρά τα προβλήματα υγείας και τη
δυσκολία του να περπατήσει να τον πάρουν
στο λαϊκό προσκύνημα για το ύστατο χαίρε.

••••
Μόνο ο Σέρβας

Η απόφαση των Αμμοχωστιανών να προχωρήσουν σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό προκάλεσε ανησυχία στο Προεδρικό για το ενδεχόμενο επανάληψης των όσων πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι με τους εκπαιδευτικούς. Όπως μαθαίνει η στήλη κυβερνητικά στελέχη κινήθηκαν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν την επανάληψη των όσων προηγήθηκαν με την παιδεία και φαίνεται πως τα κατάφεραν.

στην τελετή που έγινε στο σπίτι του στο Πλατύ Αγλαντζιάς από τον Μιχάλη Παπαπέτρου.

••••
Η αναβίωση της κόντρας

Πάντως, με κάθε σεβασμό προς τον μακαρίτη, αν και ήταν έντονο το σοβιετικό πρότυπο,
η κηδεία εδώ που τα λέμε είχε από όλα. Και
αυτό δεν έχει να κάνει με τον ίδιο τον Χριστόφια, αλλά με τη νοοτροπία που επικρατεί. Πολίτες με φανέλες που υμνούσαν τη Σοβιετική
Ένωση, ιερείς, κιλλίβαντας που μετέφερε το
φέρετρο και πολλά άλλα. Ο μόνος πολιτικός
στα έσχατα χρόνια, ο οποίος ετάφη με πολιτική κηδεία, ακολουθώντας μια αριστερή παράδοση ήταν ο ιδρυτής του ΑΚΕΛ και γενικός
γραμματέας του, καθώς και δήμαρχος Λεμεσού, συγγραφέας και λόγιος και δεν ήταν άλλος από τον Πλουτή Σέρβα. Μάλιστα, ο Πλουτής είχε γράψει δίκην επικήδειου ένα μανιφέστο για τον 20ό αιώνα που αναγνώστηκε

Αναβίωση της κόντρας αλλοτινών εποχών
του ΔΗΚΟ υπήρξε με την κηδεία του στελέχους του ΔΗΚΟ Ανδρέα Κωνσταντίνου. Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε ζητήσει τον
επικήδειο να εκφωνήσει ο Μάριος Καρογιάν
και όχι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Όπως μαθαίνει η στήλη εξαιτίας
αυτού φαίνεται πως επέλεξε να απουσιάσει
από την κηδεία ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος.

••••
Οι σκιές

Απογοητευτική ήταν η προσέλευση των πολιτών έξω από το Προεδρικό για ένα θέμα
που αφορά καθαρά το Κυπριακό και τις προσπάθειες λύσης, ενώ αίσθηση προκάλεσε η

σύγχυση γύρω από το τι ήθελαν τελικά οι
διαμαρτυρόμενοι. Επανέναρξη των συνομιλιών; Να επικρίνουν τις πολιτικές Αναστασιάδη; Αυτό σίγουρα δεν έγινε κατανοητό.
Στα αρνητικά της διαμαρτυρίας και η προσέλευση μελών του ΕΛΑΜ οι οποίοι άρχισαν να
βρίζουν μέλη του Unite Cyprus ως τουρκοπροσκυνημένους και πουλημένους.

••••
Αντώνιος και Αλέξανδρος

Αίσθηση προκάλεσαν σε πολλούς και οι τοποθετήσεις του δημάρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού. «Δεν είμαι ο Αντώνιος για να δω
την Αλεξάνδρεια να χάνεται, αλλά ο Αλέξανδρος» επεσήμανε, με πολλούς να διερωτούνται για το πού το πάει. Η επανάσταση βεβαίως του δημάρχου κράτησε μέχρι και τα
σκαλοπάτια του Προεδρικού, καθώς μετά και
τη συνάντηση με τον πρόεδρο περιορίστηκε
στο να ψελλίσει στους παρευρισκόμενους
ότι ο πρόεδρος θα εργαστεί ακατάπαυστα.

Τοποθέτηση που προκάλεσε βεβαίως και γιουχαΐσματα, αλλά και απογοήτευση.

••••
Το κατσάδιασμα

Πάντως, ο πρόεδρος βγήκε στην αντεπίθεση μπροστά στην κινητοποίηση που του επεφύλαξαν οι Αμμοχωστιανοί. Αρνήθηκε να
τους συναντήσει έξω και κάλεσε μέσα αντιπροσωπεία για να του παραδώσουν το υπόμνημα. Τους είχε μάλιστα 20 λεπτά στο περίμενε. Όταν τους συνάντησε τους θύμωσε
γιατί βρίσκονται στο Προεδρικό και όχι στα
οδοφράγματα. Σύμφωνα με ανάρτηση του
μέλους της δημοτικής ομάδας Αμμοχώστου
και στελέχους του ΑΚΕΛ Χρύσανθου Ζαννέττου προσπάθησε να πείσει την αντιπροσωπεία ότι η Αμμόχωστος είναι στις έγνοιες
του και υπογράμμισε πως οι γαμπροί του είναι από την Αμμόχωστο. Αντιλαμβάνεστε…

••••
Σιγή ιχθύος ΑΚΕΛ – ΔΗΣΥ

Στην αίθουσα της Επιτροπής Οικονομικών
αναμενόταν να ακουστούν όλες οι φωνές
των κομμάτων. Όμως, η μη τοποθέτηση των
βουλευτών του ΔΗΣΥ επί του θέματος για τις
προτάσεις νόμου που φέρνουν αλλαγές
στον νόμο των εκποιήσεων, έφερε σε αμηχανία και τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, οι οποίοι ούτε αυτοί εξέφρασαν οτιδήποτε. Η στάση τους ήταν αρνητική προς την τραπεζιτική
πλευρά μεν, ως θέση αρχής, αλλά δεν έκαναν ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Χρήζει περαιτέρω ερμηνείας μάλλον η στάση των δύο
μεγάλων κομμάτων; Ή μάλλον όχι.

••••
Έληξε το χαρτί

Όταν μία νομοθεσία επηρεάζει τις τράπεζες, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζονταν φήμες πως ίσως πλήξει
την πορεία του Helix, του πρότζεκτ της Τράπεζας Κύπρου για πώληση ΜΕΔ ύψους 2,7 δισ.
ευρώ. Τώρα όμως που την Παρασκευή έκλεισε το κεφάλαιο Helix επιτυχώς μήπως χάθηκε
και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί;

••••

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ποιους θα επιλέξουμε;
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

ότερο θεσμό αξιοκρατικής ανέλιξης
που μπορεί να έχει μια σύγχρονη
χώρα: τα πανεπιστήμιά της. Εκεί
όπου οι αναρχικοί μπουγελώνουν
τους καθηγητές με κόκκινη μπογιά
και ο φόβος υποχρεώνει τους μπουγελωμένους να βγαίνουν έπειτα και
ουσιαστικά να λένε και ευχαριστώ
στους αλήτες, ο Συρίγος αντιστάθηκε. Αυτό σημαίνει, αν καταλαβαίνω
σωστά, ότι αντιλαμβάνεται τον ρόλο
του στο πανεπιστήμιο (και μάλιστα
στο αντιπαθέστατο Πάντειο) με
όρους που υπερβαίνουν τη στενή
έννοια της «δουλίτσας». Δεν αμφιβάλλω ότι σαν κι αυτόν πρέπει να
υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να τα λένε και πολύ καλύτερα από αυτόν. Ο Συρίγος όμως
μίλησε με τις πράξεις του.

Δοκίμασα στο μυαλό μου διάφο-

ρους «κομψούς» τρόπους για να θέσω το ζήτημα και, τελικά, προτίμησα
τον απλούστερο, δηλαδή την ευθύτητα. Θέλω να σας προτείνω υποψηφίους για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου: σε ποιους να δώσετε σταυρό
προτίμησης. Δεν είναι η γνώμη ενός
δήθεν ειδικού, γιατί στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχουν ειδικοί.
Είναι η δική μου γνώμη, κουβαλάει
όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά –
και, ευελπιστώ, κάποια θετικά– της
προσωπικότητάς μου, και τη διατυπώνω με τον τρόπο ακριβώς που
κουβεντιάζω για το ίδιο θέμα με
τους φίλους μου. Οπως πάντα, είναι
αμέτρητες οι γωνίες από τις οποίες
μπορείς να κοιτάξεις ένα ζήτημα και
μάλιστα ένα τόσο σύνθετο όσο η
επιλογή των καλύτερων από ένα
ψηφοδέλτιο. (Ο επιθεωρητής Κάλαχαν το έχει κλείσει αυτό διά παντός,
με τον χαρακτηριστικό νατουραλισμό του ύφους του…) Επομένως, ξέρετε τι αγοράζετε.

Αυτή ήταν η δική μου, περιορισμέ-

Στον βόρειο τομέα Αθηνών, όπου

ψηφίζω πλέον (σώγαμπρος), ο ένας
σταυρός πηγαίνει οπωσδήποτε στη
Νίκη Κεραμέως. Οσο τη γνωρίζω
και την παρακολουθώ, αφότου την
τοποθέτησε ο Σαμαράς σε εκλόγιμη
θέση του Επικρατείας το 2015, μπορώ να υποστηρίξω ότι τη θεωρώ
υπόδειγμα αριστείας. Και ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, μα ιδίως
ως τομεάρχης Παιδείας, η Κεραμέως έκανε πρώτης τάξεως δουλειά
στον απολύτως κρίσιμο τομέα για το
μέλλον της χώρας: την Παιδεία,
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοσε πολιτική
συστηματικής δολιοφθοράς, η
οποία πρέπει να αναστραφεί οπωσδήποτε από τη νέα κυβέρνηση. Σοβαρή, συγκροτημένη και εργατική,
η Κεραμέως είναι κατά τη γνώμη

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μου η πλησιέστερη περίπτωση στο
είδος που ανήκει και ο ίδιος ο Κυριάκος (έχουν πάει στα ίδια σχολεία
άλλωστε), συν το πλεονέκτημα ότι
είναι γυναίκα. Πλεονέκτημα, διότι,
αν μου επιτρέπετε να παραφράσω
τον γνωστό μπακαλιάρο, όσο περισσότερο γνώρισα τον άνθρωπο τόσο
περισσότερο εκτίμησα τη γυναίκα.
Μακάρι να τους δοθεί περισσότερος χώρος στη διοίκηση από εμάς
και την ψήφο μας εξαρτάται. (Προς
Θεού, όμως, όχι βλήματα ή ψωνάρες, επειδή συμβαίνει να είναι γυναίκες και μόνο!..)

Στον αντίποδα, δηλαδή στον κόσμο
των ανδρών και στον νότιο τομέα
Αθηνών ξεχωρίζω τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οφείλω να σας προειδοποιήσω εξαρχής για τη θερμή
προδιάθεσή μου υπέρ της υποψηφιότητάς του, καθώς συμβαίνει να
είναι από τους λίγους καλούς φίλους
που απέκτησα στο επάγγελμα. Ο
Μπάμπης, όμως, έχει ένα πλεονέκτημα λιγότερο γνωστό από τα προφανή, αυτά δηλαδή που μπορεί να
διακρίνει ο καθένας όταν τον βλέπει
να μιλάει στην τηλεόραση – και δεν
εννοώ τη φαλάκρα του. Εννοώ την

πολιτική διαδρομή που κάλυψε ο
ίδιος, από τη mεταπολίτευση μέχρι
σήμερα, ξεκινώντας από την Αριστερά και εξελισσόμενος σταδιακά προς
τη λογική και το Kέντρο. Νομίζω ότι
οι άνθρωποι που έκαναν με εντιμότητα αυτό το δύσκολο ταξίδι με τον
εαυτό τους είναι ίσως περισσότερο
χρήσιμοι στην προσπάθεια της Ν.Δ.
για τη μετάβαση της χώρας σε ένα
παραγωγικό μοντέλο σύγχρονο και
ορθολογικό. Ατυχώς –διότι δεν θέλω
να σας κρύψω τίποτε– και η Νίκη και
ο Μπάμπης είναι γαλλοτραφείς. Τι να
κάνουμε όμως; Σας είπα, κανείς δεν

είναι τέλειος. Το ευχάριστο, πάντως,
είναι πως και οι δύο σώθηκαν, διότι η
μεν πρώτη συνέχισε τις σπουδές της
στο Χάρβαρντ, ενώ ο δεύτερος μιλάει θαυμάσια αγγλικά.
Τέλος, στην Α΄ Αθηνών ξεχωρίζω

τον Αγγελο Συρίγο, τον οποίο γνώρισα τελείως επιφανειακά προ τουλάχιστον 25 ετών σε ένα δείπνο (και
τσακωθήκαμε σφοδρά, όπως θυμάμαι…) και τον οποίο τιμώ για έναν
λόγο: επειδή δεν υπέκυψε στον εκφοβισμό του εγκληματικού υποκόσμου που λυμαίνεται τον σπουδαι-

νη, ματιά. Παρέλειψα φίλους που
εκτιμώ και τους οποίους θα δυσαρεστήσω, όμως δεν ήταν ο σκοπός μου
να ικανοποιήσω κανέναν, αλλά μάλλον να εκτεθώ ο ίδιος. Από εκεί και
πέρα, ο καθένας ας ψάξει μόνος
του, ας ερευνήσει την κάθε υποψηφιότητα, πράγμα απλούστατο με τις
τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής και ας επιλέξει, τέλος, εκείνους
που θεωρεί καλύτερους. Η αριστεία
είναι η ουσία της αντιπροσώπευσης
στη δημοκρατία. Και η αριστεία, η
αριστοτελική αρετή δηλαδή, δεν είναι τίποτε περίπλοκο είναι η αυτοβελτίωση, η προσπάθεια δηλαδή να
γίνεσαι καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η
δική μας δουλειά είναι να κάνουμε
την καλύτερη επιλογή και να στείλουμε στη Βουλή εκείνους που κρίνουμε καλύτερους.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Το μέλλον
της Ευρώπης

Φιλοσοφώντας
ο Αναστασιάδης

ποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
χρειάζεται να ξεκινήσει από τα χαλάσματα και
τις στάχτες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί,
στη διαπίστωση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ευημερήσει
χωρίς συνεργασία, κατανόηση και ειρήνη βρίσκονται
και οι θεμελιακές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του μεγαλύτερου πρότζεκτ ειρήνης στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Το επόμενο μεγάλο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εμβάθυνση και η εμπέδωση
της συνεργασίας και της κοινής φωνής στις εξωτερικές
σχέσεις, καθώς και οι συνέργειες στα θέματα ασφάλειας
και άμυνας. Είναι απαραίτητο σήμερα με τις ριζικές
αλλαγές και τις σύγχρονες απειλές η Ένωση να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων. Με αφετηρία το ελεύθερο
διεθνές εμπόριο που αποτελεί τον καταλύτη για την
αλλαγή και την πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται
να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες για να καθιερώσει
τον ρόλο της και να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών.
Συνεπώς είναι μονόδρομος για την Ευρώπη να γίνει
ηγέτιδα δύναμη στην καινοτομία, την αειφορία και
την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η Ευρώπη οφείλει να αποκτήσει εκείνο το ηθικό
ανάστημα, αλλά και το πολιτικό υπόβαθρο που θα της
επιτρέψει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και στην πορεία
του φιλελεύθερου κόσμου. Ενόψει της εσωστρέφειας
που επικρατεί στις ΗΠΑ, επί της παρούσης, αλλά και
του ανατρεπτικού ρόλου που φαίνεται να επιδιώκουν
να διαδραματίσουν η Ρωσία και η Κίνα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρειάζεται να σταθεί ακλόνητη στις αρχές
και αρετές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. Αυτό
βέβαια προϋποθέτει γενναίες αποφάσεις για την κοινή
εξωτερική πολιτική και εξορθολογισμό στις αμυντικές
δαπάνες ώστε αυτές να δώσουν περισσότερα.
Σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να δώσουμε σε όλους τους Ευρωπαίους ένα καλύτερο, βασισμένο σε αξίες, όραμα για το μέλλον. Ένα όραμα
φιλοευρωπαϊκό, θετικό και πραγματιστικό. Φιλοευρωπαϊκό ως προς μία πιο έξυπνη και καλύτερη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη –όπου έχει λογική– και λιγότερη εκεί που δεν
έχει. Ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερα σε εθνικό ή σε
τοπικό επίπεδο πρέπει να γίνεται εκεί. Θετικό ως προς
το ότι πρέπει να ανακόψουμε πολιτικές που οδηγούνται
από τον φόβο και το μίσος. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις
σε περίπλοκα προβλήματα. Ναι, η τεχνολογία θα
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Ναι, η
μετανάστευση είναι πρόκληση. Και ναι, όλοι φοβόμαστε
τις συνεχείς αλλαγές και διαταράξεις. Πραγματιστικό
ως προς το ότι πρέπει να παρέχουμε συγκεκριμένες,
χρηστικές λύσεις στις κοινές μας προκλήσεις. Η ψηφιακή επανάσταση θα αλλάξει την οικονομία, την εργασία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και πιθανότατα το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή, μαζί με
την κλιματική αλλαγή, θα είναι η κύρια πρόκληση,
όχι μόνο για τα επόμενα χρόνια, αλλά και για τις γενιές
που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε να δούμε την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, όχι το αντίστροφο.
Θέλουμε έναν πλανήτη που είναι και που θα συνεχίσει
να είναι βιώσιμος για όλους.
Τα δύο βασικά ερωτήματα της γενιάς μας είναι η
ψηφιακή επανάσταση και η κλιματική αλλαγή. Αυτές
είναι διεθνείς προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μεμονωμένα από καμία χώρα. Σε καιρούς
αβεβαιότητας χρειαζόμαστε μια άγκυρα – αυτή η
άγκυρα είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω
ότι αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης. Αν κάνουμε τις
σωστές κινήσεις τα επόμενα χρόνια θα κοιτάμε πίσω
σε αυτή την εποχή της επιχειρούμενης μη φιλελεύθερης
δημοκρατίας και αντιδραστικού λαϊκισμού σαν μια
ακόμα ξεπερασμένη κρίση στην πορεία της ευρωπαϊκής
ενσωμάτωσης. Αν δεν το κάνουμε σωστά διακινδυνεύουμε να επιστρέψουμε σε μια εποχή απεχθούς
εθνικισμού και ευρωπαϊκής ασημαντότητας.
Η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει από μία ενωμένη
Ευρώπη με στενότερους δεσμούς συνεργασίας. Για
τούτη την κορύφωση του μεγάλου ευρωπαϊκού οράματος έγινε η ένταξη της χώρας μας. Μια Ευρώπη αρραγές μέτωπο στις εξωτερικές απειλές δεν θα αφήνει
περιθώρια αμφισβήτησης των προθέσεων για υπεράσπιση των δικαίων και της πατρίδας μας.

σύμφωνους αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων; Διαφωνούσαν; Έκαναν το παραμικρό για να αποτραπεί; Προφανώς όχι.
Στο ίδιο πλαίσιο και η στάση που τήρησε ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Αλησμόνητες οι δηλώσεις του και οι προειδοποιήσεις
του το περασμένο φθινόπωρο για το εθνικό
τσουνάμι που έρχεται. Η υπόσχεσή του πως ο
ίδιος δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να μείνει
με σταυρωμένα τα χέρια. Προφανώς γιατί από
τις επαφές και τις συνομιλίες του γνώριζε από
τότε τι δρομολογείτο. Το αν έμεινε με σταυρωμένα
τα χέρια το αφήνουμε στην κρίση του καθενός.
Το σίγουρο είναι πως μπροστά στο εθνικό
τσουνάμι που προέβλεπε δεν έβαλε ισχυρή αντίσταση για να αποτραπεί. Γιατί αν έβαζε, δεν
θα έκανε ολική αναδίπλωση μπροστά στην οργή
που προκάλεσε στο Προεδρικό, εκφράζοντας
πλήρη στήριξη στον πρόεδρο, που κατά τα άλλα
συναινεί μπροστά στο τσουνάμι που έρχεται.
Ούτε θα υιοθετούσε προεκλογικά ρητορική που
διχάζει την κοινωνία και ρέπει προς πιο συντηρητικά μονοπάτια. Τη ρητορική του Προέδρου
του δηλαδή. Γιατί η κοινωνία δεν θέλει τους πολιτικούς της να μετατρέπονται σε πολιτικούς
αναλυτές και μετεωρολόγους, αλλά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για αποφυγή των κρίσεων.
Διαφορετικά, αν γνωρίζουν, σιωπούν και ολοφύρονται επί των ερειπίων, δεν είναι τίποτα
άλλο από συνένοχοι.
Κανείς, λοιπόν, δεν στάθηκε αντίβαρο στο
πολυαναφερόμενο εθνικό τσουνάμι. Και από τη
στιγμή που οι πολιτικές δυνάμεις και τα πολιτικά
πρόσωπα παρουσιάζονται μικρότερα των περιστάσεων, ίσως η ίδια η κοινωνία να μπορέσει
να αποτελέσει το αντίβαρο απέναντι στο τσουνάμι
που λέγεται Κυπριακό. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε
από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω
από το Προεδρικό την περασμένη Παρασκευή.
Μία εκδήλωση που κατέδειξε πως όσο κι αν τα
πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούν αμήχανα
τις εξελίξεις και τις δρομολογούμενες αλλαγές,
οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να πιέσουν καταστάσεις και να αποδείξουν πως το Κυπριακό δεν
ξεχάστηκε στη Λεμεσό που πετά, στις πολιτογραφήσεις που δίνουν και παίρνουν, αλλά και
στο εύκολο χρήμα. Ίσως οι πολίτες τελικά να
είναι εκείνοι που θα αφυπνίσουν την Πολιτεία
και να τη θέσουν τελικά προ των ευθυνών της.

Ο φόβος του θανάτου δεν κάνει διακρίσεις,
ούτε στους ηγέτες, ούτε στους ταπεινούς
εργάτες, ούτε στους φιλοσόφους, αλλά
ούτε και στους αγίους. Ο φοβερός Νίκαρος,
ο ισχυρός πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης,
«Φιλοκαλώντας γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφώντας άνευ μαλακίας», σύμφωνα και με τη φράση
του Περικλή στον «Επιτάφιο», όπως έγραψε ο Θουκυδίδης,
μιλώντας για τον προκάτοχό του αείμνηστο Δημήτρη
Χριστόφια, αποκάλυψε πτυχές από τα μύχια της ψυχής
του, οι οποίες αποτυπώθηκαν ταυτόχρονα και στο ιλαρό
πρόσωπό του, τη συγκεκριμένη στιγμή. Ανέφερε ότι:
«όταν συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η
πορεία, ή το τέλος της ζωής μας, δηλαδή ότι κάποια
στιγμή όλοι αποδημούμε, παραμερίζονται τα όποια αισθήματα πικρίας μπορεί την όποια στιγμή να είχαν δημιουργηθεί. Όλοι πρέπει να είμαστε –όχι μόνο τις ώρες
της κρίσης– πολύ πιο μειλίχιοι, πολύ πιο ανεκτικοί, πολύ
πιο ανθρώπινοι...». Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η εικόνα, το πρόσωπο του Νίκου Αναστασιάδη, όταν άγγιξε
το φέρετρο με τον νεκρό Δημήτρη Χριστόφια.
Σε στιγμές ψυχολογικής φόρτισης, φανερώθηκαν
ανάλογες ανθρώπινες ιστορίες και από άλλους ηγέτες
του τόπου, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν
και από δάκρυα. Συγκλονιστικές στιγμές αποκάλυψαν
και στενοί συνεργάτες και προσωπικοί γιατροί αείμνηστων
ηγετών, λίγο μετά τον θάνατό τους. Κοινή συνισταμένη
σε όλες τις περιπτώσεις, ο ανθρώπινος φόβος, για τις
ασθένειες και τον θάνατο. Φόβο, τον οποίο δεν μπορούν
να ανατρέψουν, ούτε οι καλύτεροι γιατροί, ούτε και οι
στρατοί από φρουρούς.
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον θάνατο,
όσα πλούτη και όσα αξιώματα και αν κατέχουν. «Όλοι
δύο μέτρα παίρνουν γης» όπως λέει και το λαϊκό τραγούδι.
Επιβεβαιώνεται και πάλι η ξεχασμένη αλήθεια ότι κανένας
δεν είναι αναντικατάστατος. Τελικός κριτής είναι η αδέκαστη, όπως λέγεται, ιστορία. Μόνο που η κρίση της
είναι ουσιαστικά άχρηστη. Οι πρωταγωνιστές και τα θύματα, όταν φανερώνεται η ιστορική αλήθεια, βρίσκονται
στους τάφους και ούτε να τιμωρηθούν μπορούν, ούτε
και να δικαιωθούν. Ακόμη και η λεγόμενη υστεροφημία
αποτελεί γράμμα κενό.
Οι εκδηλώσεις λατρείας σε νεκρούς ηγέτες, όπως τις
είδαμε κυρίως στην κηδεία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου,
του Γλαύκου Κληρίδη και τώρα του Δημήτρη Χριστόφια,
έχουν σίγουρα το στοιχείο της υπερβολής. Οι λόγοι
μάλλον πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο της ψυχολογίας. Σε κοινωνίες όπου η εξουσία και τα κόμματα
αποτελούν το «δεύτερο σπίτι» για τους πολίτες, σε χώρες
όπου η είσοδος και η προαγωγή στο δημόσιο εξαρτάται
από το «μέσο», σε πολιτείες όπου ακόμη και για μία εγχείρηση χρειάζεται να τηλεφωνήσει ο πολιτικός, τότε
μοιραία και όταν πεθαίνει ο ηγέτης, ακολουθούν σκηνές
ανάλογες με τον χαμό ενός πολυαγαπημένου προσώπου.
Υπάρχουν και άλλοι πιο ταπεινοί λόγοι, όπως η επιβεβαίωση της εξουσίας των επιγόνων και η συσπείρωση
των κομματικών κατεστημένων. Το χειρότερο, είναι τα
νούμερα της τηλεθέασης και τα like του διαδικτύου, τα
οποία εκτοξεύονται, όταν το δάκρυ γίνεται εικόνα και
ο φόβος παρασύνθημα. Και όλα αυτά δεν είναι σημερινά,
αλλά ξεκινούν από την εποχή του Χριστού με «ωσαννά
ο εν τοις υψίστοις» και φθάνουν μέχρι το «άρον άρον
σταύρωσον αυτόν».
Πέραν από όλα αυτά, είναι καιρός να υπάρξει ένα σοβαρός προβληματισμός, μακριά από συναισθηματισμούς,
για το πρωτόκολλο, αν υπάρχει, για τις κηδείες των
ηγετών. Να υπολογιστεί το οικονομικό κόστος, όχι μόνο
για τα έξοδα της κηδείας, αλλά κυρίως για το κόστος της
δημόσιας αργίας.
Επί Σοβιετικής Ένωσης, όταν πέθαινε ο «ημίθεος»
ηγέτης της χώρας, σταματούσαν οι εργασίες για πέντε
λεπτά την ώρα της κηδείας, ενώ στις υπόλοιπες δυτικές
χώρες κανείς δεν διανοείται να κηρύξει δημόσια αργία
την ημέρα ταφής, οποιουδήποτε ηγέτη. Πρέπει να υπολογιστεί και το κοινωνικό κόστος, αφού προκαλείται τεράστια αναστάτωση κυρίως στις οικογένειες με παιδιά.
Η απώλεια εσόδων για την οικονομία, σύμφωνα με κάποιες
εκτιμήσεις, ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Θα ήταν πιο σοφό αυτά τα χρήματα, να προσφέροντας
σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και σίγουρα θα
ήταν καλύτερο το μνημόσυνο για τον μακαρίτη.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι βουλευτής Λευκωσίας και Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ.

EPA/JEROME FAVRE
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Διαδηλωτές έξω από το Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Χονγκ Κονγκ, διαμαρτύρονται για τους νόμους έκδο-

σης προσώπων προς την Κίνα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι πολίτες κόντρα στο τσουνάμι
Όταν το περασμένο καλοκαίρι ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε
τα Κατεχόμενα, είχε αναπτύξει στα
κόμματα το νέο σχέδιο της Τουρκίας
γύρω από το Κυπριακό. Όπως υπογράμμιζε, τα πράγματα άλλαξαν άρδην και η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία έκλεισε τον
κύκλο της. Αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με τον ίδιο,
θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένα βήματα: Με το άνοιγμα της Αμμοχώστου
υπό τ/κ διοίκηση, προκαλώντας συζήτηση για
αναγνώριση έναντι εδάφους, με το άνοιγμα των
μαρωνίτικων χωριών, με το να ενισχυθεί η επιτροπή αποζημιώσεων, εμπλέκοντας τα βακούφια,
με στόχο να λυθεί ντε φάκτο το περιουσιακό
και κάπως έτσι να αλλάξει τελικώς η βάση λύσης
του Κυπριακού.
Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτά
ανέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στην
κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη. Ούτε αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
ενημερώθηκε για τις προθέσεις Κουντρέτ Οζερσάι
γύρω από το άνοιγμα της Αμμοχώστου στο περιβόητο δείπνο των Μούσα.
Το σίγουρο είναι πως αυτές οι αλλαγές ήδη
δρομολογούνται. Και μπορεί να αναλύσαμε
πολλές φορές από αυτή τη στήλη τι έκανε ή τι
δεν έκανε ο πρόεδρος ούτως ώστε να αποφευχθούν τα όσα προμηνύεται να συμβούν στον
τόπο μας, όμως ζήτημα είναι και η στάση των
υπόλοιπων πολιτικών παραγόντων. Γιατί κι αυτοί
ελέγχονται για τις πράξεις και τις παραλείψεις
τους στις κρίσιμες στιγμές.
Όλο αυτό το διάστημα που το Κυπριακό
άλλαζε άρδην ήταν σαν να επικρατούσε ο νόμος
της σιωπής. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Παναγιώτης Σαββίδης, για παράδειγμα, αποκάλυψε πρώτος στο κρατικό κανάλι
ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τούς ξεδίπλωσε
προεκλογικά τις νέες ιδέες του που εμπεριέχουν
στοιχεία συνομοσπονδίας και λύσης δύο κρατών.
Μπροστά στην αναστάτωση που προκάλεσε η
είδηση, όμως, φρόντισε να αναδιπλωθεί και να
διαφοροποιήσει τα λεγόμενά του, κάνοντας λόγο
για παραποίηση. Υπήρξαν, βεβαίως, και άλλοι
πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι έγιναν κοινωνοί
των νέων ιδεών για λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας, όπως λέγεται πως ήταν ο πρόεδρος
των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης και ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Τους έβρισκε

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Της κάρτας το ανάγνωσμα
ΗΕπιτροπή Νομικών αποφάσισε, ομόφωνα μάλιστα, να
προτείνει την αναστολή της
κάρτας φιλάθλου, προκειμένου να πιέσει την κυβέρνηση
να εφαρμόσει τη νομοθεσία
για την ασφάλεια των γηπέδων. Ακόμα κι
αν προσποιηθούμε τους καλόπιστους σε
ό,τι αφορά τις προθέσεις της Επιτροπής
Νομικών, οι συσσωρευμένες αντιφάσεις
πάνω στις οποίες βασίζει την απόφασή
της δεν μας επιτρέπουν να αγιάσουμε.
Διότι έστω κι αν δεχθούμε πως όντως
εκείνο που επιδιώκει είναι να ασκήσει
πίεση και ότι όντως εκείνο για το οποίο
κόπτεται είναι η ασφάλεια των γηπέδων,
τότε και πάλι δεν αναιρείται η τσαπατσουλιά του σκεπτικού τους.
Και αυτή η τσαπατσουλιά, δεδομένου
ότι πλέον έχει καταντήσει το κυρίαρχο
στοιχείο της πολιτικής σκέψης, τους κα-

θιστά ακόμα πιο φαιδρούς. Μόνο ως φαιδρότητα σκέψης μπορεί να ερμηνευτεί να
αναστέλλεις ένα καλό που κατάφερες να
πετύχεις, και το οποίο είχε μάλιστα θετικά
αποτελέσματα για να το παίξεις νταής της
πολιτικής. Τη στιγμή μάλιστα που την εν
λόγω μαγκιά δεν την επέδειξες στα χίλια
μύρια άλλα που διέλυσαν κάθε θεσμό αυτού
του κράτους. Άρα προς τι το συγκεκριμένο
νταηλίκι; Αυτός είναι ο τρόπος που ασκούνται οι πιέσεις; Με τα πισωγυρίσματα;
Η αναστολή της κάρτας φιλάθλου μόνο
ως πισωγύρισμα μπορεί να ερμηνευτεί και
είχε απόλυτο δίκαιο ο υπουργός Δικαιοσύνης που τη χαρακτήρισε ως τέτοιο. Κι
αν οι βουλευτές μας θεωρούν πως ένα πισωγύρισμα μπορεί να εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο το δημόσιο συμφέρον
τότε έχουμε πολύ περισσότερους λόγους
να ανησυχούμε για την ήδη αμφιλεγόμενη
επάρκειά τους. Όπως εύστοχα υπογράμμισε

ο κ. Σαββίδης, «ο σχεδιασμός του συστήματος εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου
έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα
των σταδίων της Κύπρου».
Με απλά λόγια τα στάδια ήταν τα ίδια,
με τα ίδια προβλήματα κτιριακών υποδομών, άρα γιατί αποφασίστηκε η εφαρμογή
της κάρτας με αυτά τα δεδομένα; Για να
έρθουνε μετά οι φίλτατοι βουλευτές να
παίξουν τους νταήδες εις βάρος της νοημοσύνης μας; Γιατί δεν άσκησαν αυτή την
πίεση πριν από την εφαρμογή της κάρτας;
Ή γιατί δεν παραδέχτηκαν δημοσίως ότι
αυτό το κράτος δεν δύναται να «εκπολιτιστεί» γιατί δεν του περνά; Και αν οι φίλτατοι βουλευτές θεωρούν πως το σκεπτικό
τους εφάπτεται σε οποιαδήποτε σημείο
με τη λογική, τότε γιατί δεν μας εξηγούν
με ποιον τρόπο η αναστολή θα συμβάλει
στην ενίσχυση της ασφάλειας των φιλάθλων και πώς θα αποτραπεί το ενδεχόμενο

της επιστροφής στα φαινόμενα βίας;
Το σκεπτικό των βουλευτών μας σε ένα
πιο υποψιασμένο ανάγνωσμα έχει ως εξής:
Αναστέλλουμε την κάρτα προκειμένου να
φτιάξουμε τα γήπεδα μας και αν στο ενδιάμεσο συμβούν σημεία και τέρατα στα
γήπεδα, εμείς δεν θα φέρουμε ευθύνη,
διότι για τίποτα δεν φέρουμε έτσι κι αλλιώς
ευθύνη και το μέλημά μας δεν ήταν ποτέ
να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αλλά
να ικανοποιούμε το συμφέρον ομάδων,
παραγόντων, κτλ. που εξυπηρετούν το
κόμμα μας. Και όταν από αυτές τις ομάδες,
παράγοντες κτλ. εξυπηρετούνται όλα τα
κόμματα, τότε είμαστε όλοι ομόφωνοι ως
προς τη λήψη των αποφάσεων και κυρίως
ως προς το επιχείρημα που θα επικαλεστούμε για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα.
Ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο έθεσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης είναι το εξής: Δε-

δομένου ότι από τα στάδια πρώτης κατηγορίας μόνο δύο ανήκουν στο κράτος, τότε
πώς θα μπορέσει οποιοσδήποτε να εξαναγκάσει τους ιδιοκτήτες των υπολοίπων
σταδίων να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της ασφάλειας των γηπέδων; Σ’
αυτό ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής
δεν έχω αντιληφθεί.
Επανερχόμενη στην αρχική μου τοποθέτηση, λοιπόν, καταλήγω στο εξής: Πώς
ακόμα κι αν προσπαθήσεις να είσαι καλόπιστος ως προς τις προθέσεις της Επιτροπής
δεν υπάρχει τρόπος να το πετύχεις. Διότι
τόσο η ασυναρτησία των επιχειρημάτων
τους όσο και η φαιδρότητα του σκεπτικού
τους, σε κάνουν να υποψιάζεσαι πως το κίνητρο τους πόρρω απέχει από την άσκηση
πίεσης και κυρίως από την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος.

elenixenou11@gmail.com
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Το φιλελεύθερο αφήγημα
και οι κίνδυνοι
Η διαφαινόμενη μεγάλη νίκη της Ν.Δ. στις
εκλογές της επόμενης
Κυριακής έχει δημιουργήσει ένα κλίμα
ευφορίας στις αγορές.
Οσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα θεωρούν ότι θα υπάρξει ένα
ράλι που θα διαρκέσει αρκετούς
μήνες και πάντως έως ότου ξεκαθαρίσει αν το επενδυτικό σοκ που
θέλει να προκαλέσει ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει πράξη ή όχι. Οι ανησυχίες που υπήρχαν για διάφορες
πολιτικές νάρκες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Η ισχυρή πιθανότητα μιας
αυτοδύναμης κυβέρνησης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εκλογή








Η ελληνική κοινωνία είναι εξαντλημένη και καχύποπτη· και το κτήνος
του λαϊκισμού θα συνεχίσει να παραμονεύει...
του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα είναι πραγματικό
πολιτικό γεγονός, διαμορφώνει ένα
πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας
με ορίζοντα τετραετίας.
Η χώρα έχει ανάγκη από μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης. Οι πολίτες θέλουν δουλειές και ευκαιρίες.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ένα καλό, γιατί
έσπασε στερεότυπα δεκαετιών.
Αποδόμησε τους μεταπολιτευτικούς
αριστερούς μύθους, σύμφωνα με
τους οποίους το κέρδος ήταν ο διάολος και οι επενδυτές σατανάδες.
Μπορεί στην πράξη να έγιναν λίγα
και ο ίδιος να επιστρέφει στις ρίζες
του προπατορικού 3%, αλλά ο δρόμος άνοιξε.
Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή. Η κουλτούρα της αρπαχτής, του
εύκολου πλουτισμού, αλλά και της
κανονικής απάτης, παραμένει ζωντανή. Η νέα διακυβέρνηση πρέπει
να είναι αμείλικτη απέναντι σε αυτά
τα φαινόμενα. Η ελληνική κοινωνία
μπορεί να συγχώρησε εν μέρει τη

συγκάλυψη των σκανδάλων της
Folli Follie, το κουκούλωμα υποθέσεων όπου μεγάλες οικογένειες
άφησαν τεράστια χρέη σε τράπεζες
και μικρές επιχειρήσεις, διατηρώντας άθικτο τον μυθικό προσωπικό
τους πλούτο. Δεν θα το συγχωρήσει
όμως εύκολα σε μια κεντροδεξιά
κυβέρνηση. Το αφήγημα της δίκαιης
ανάπτυξης για όλους πρέπει να προστατευθεί από όσους το βλέπουν
ως ευκαιρία να ξαναστήσουν ένα
πάρτι παλαιού τύπου ή να πλουτίσουν παράνομα ή πειρατικά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να
λειτουργεί αποτελεσματικά και να
κάνει τη δουλειά της. Οι κανόνες
εταιρικής διακυβέρνησης είναι
ανάγκη να γίνουν ο κανόνας και
όχι η εξαίρεση. Οι τράπεζες να συνεχίσουν στον δρόμο της διαφάνειας. Οι ολιγάρχες, που αισθάνονται
παντοδύναμοι αφού πέρασαν υπέροχα και με μια αριστερή κυβέρνηση
στην εξουσία, θα πρέπει να νιώσουν
ότι στη χώρα υπάρχουν κανόνες
και ότι κανείς δεν τους χρωστάει
τίποτα, ούτε και οφείλει να τους
ρωτάει πού θα πουληθεί τι. Γι’ αυτό
έχουμε θεσμούς, διαδικασίες, διαγωνισμούς, που όταν δεν εφαρμόζονται, καταλήγουμε στον εισαγγελικό ακτιβισμό και ενίοτε στην
αναποτελεσματική διωκτική παράνοια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν χρωστάει
σε κανέναν ούτε την άνοδό του
στην ηγεσία της Ν.Δ. ούτε και τη
μετέπειτα πορεία του. Γνωρίζει, από
οικογενειακά βιώματα του παρελθόντος, πόσο εφήμερος και δηλητηριώδης μπορεί να γίνει ο εναγκαλισμός με τη διαπλοκή. Γνωρίζει
επίσης ότι μέσα από την κρίση αναπτύχθηκε μια νέα, μικρή και μεγάλη
επιχειρηματικότητα, που δουλεύει
με εξωστρέφεια, με κανόνες, και το
μόνο που θέλει από το κράτος είναι
να μη βάζει τρικλοποδιές και να
είναι προβλέψιμο. Το νέο φιλελεύθερο αφήγημα πρέπει να προστατευθεί, να θωρακιστεί, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι εξαντλημένη
και καχύποπτη· και το κτήνος του
λαϊκισμού θα συνεχίσει να παραμονεύει...

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Μία εβδομάδα πριν
από τις εθνικές εκλογές, φυσικό θα ήταν
να συζητάμε τα ποσοστά των κομμάτων σε δημοσκοπήσεις, τα προγράμματα της Νέας
Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, την
προσωπικότητα των αρχηγών τους,
τις επιδώσεις των δύο κομμάτων
στην εξουσία, τη διεθνή συγκυρία
και τις προοπτικές της χώρας μετά
τις εκλογές. Ομως, η προχθεσινή
συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν,
στην οποία θριαμβολογεί ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι τελειωμένη, ήρθε να μας θυμίσει ότι
η πολιτική είναι πολύ περισσότερο
από τη διαχείριση της συγκυρίας
– είναι κυρίως ζήτημα πολιτισμικό.
Πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο
να δούμε τις προοπτικές και τους
κινδύνους που αντιμετωπίζει η
χώρα, να εξετάσουμε εαυτούς.
Ο Πούτιν, αρχιερέας του αυταρχισμού, αισθάνεται ότι ήρθε
η ώρα να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να κρύβει από τους «Δυτικούς»
αυτά που πιστεύει. Η εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ, η απρόσμενη
αυτοχειρία των Βρετανών με το
Brexit, η άνοδος της εθνικιστικής

Κίνας, η πρόσδεση του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν στην άμαξα
του Πούτιν, η «ανταρσία» της Ουγγαρίας και της Πολωνίας εναντίον
των αρχών της Ε.Ε., καθώς και η
ενίσχυση εθνικιστικών κινημάτων
στην Ευρώπη, έπεισαν τον Ρώσο
πρόεδρο ότι δικαιώθηκε ο δικός
του τρόπος διακυβέρνησης. Οι
ηγέτες της φιλελεύθερης δημοκρατίας «δεν μπορούν πια να επιβάλουν οτιδήποτε σε κάποιον όπως
προσπαθούσαν να κάνουν τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε στους
Financial Times. «Η ιδέα του φιλελευθερισμού είναι τελειωμένη
υπόθεση. Ηρθε σε αντιπαράθεση
με τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού».
Ο Πούτιν αποκάλεσε «κορυφαίο
λάθος» την είσοδο ενός εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων στη
Γερμανία, επικροτώντας τη σκληρή
στάση του Τραμπ εναντίον μεταναστών.
Ισως βιάστηκε ο Πούτιν να κηρύξει νικητές τους αυταρχικούς
ηγέτες, καθώς η ζωή δείχνει ότι
αυτοί ενίοτε έχουν κακό τέλος.
Επίσης, ενώ οι πρόσφατες ευρωεκλογές έδειξαν ότι ο κλονισμός
της παγκοσμιοποίησης ελευθέρω-

σε ένα κύμα εθνικισμού, οι πολιτικές δυνάμεις που τον εκφράζουν
δεν ενισχύθηκαν στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πούτιν, όμως,
θέλει να πείσει τους ανά τον κόσμο
οπαδούς του ότι η πορεία της ανθρωπότητας των τελευταίων δύο
αιώνων έληξε με την ήττα του Διαφωτισμού, της ιδέας της ισότητας
και της ελευθερίας των ατόμων
σε ευνομούμενες πολιτείες. Σύμφωνα με το δόγμα Πούτιν, οι κυρίαρχες ομάδες έχουν όλα τα δικαιώματα, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση,
να ελπίζουν στην ανοχή τους.
Πολλοί Ελληνες συμφωνούν με
τις αντιλήψεις του Πούτιν. Από το
1821 –πιθανώς και πριν– υπάρχει
διχόνοια μεταξύ αυτών που θέλουν
να επιβάλουν δυτικές αντιλήψεις
και συμπεριφορές και αυτούς που
ακουμπούν σε μια ιδεατή παράδοση (χωρίς όμως οι δεύτεροι να
προτάσσουν ιδέες και θεσμούς σε
αντικατάσταση αυτών που απορρίπτουν).
Λόγω αντιδυτικού πνεύματος,
πολλοί επικροτούν τον αυταρχισμό,
ασπάζονται τον εθνικισμό και την
καχυποψία προς τους ξένους (από
κράτη έως μετανάστες), όπως ο
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νιακά μέτρα, με την κυρία Μέρκελ
να μην κρύβει τον θαυμασμό της
για τον αριστερό πρωθυπουργό
που έκανε στροφή 180 μοιρών και
επέβαλε την άποψή του χωρίς αγανακτισμένους στο Σύνταγμα και
χωρίς ν’ ανοίξει μύτη.
Συγγνώμη οφείλει ο κ. Τσίπρας
σε όλο τον ελληνικό λαό για την
καταστροφική διακυβέρνηση της
τετραετίας του. Για τις συνεχείς
παρεμβάσεις του στους θεσμούς
και την προσπάθειά του να επιβάλλει τη θέλησή του στη Δικαιοσύνη
είτε για να δοθούν τηλεοπτικές
άδειες στους εκλεκτούς του, είτε
για να «λερώσει» πρώην πρωθυπουργούς και πρώην υπουργούς
με υπαγορευμένα κατηγορητήρια.
Συγγνώμη όμως οφείλει και επειδή
επέτρεψε στους μπαχαλάκηδες να
απασχολούν καθημερινά τη ζωή
μας και κρατούν ολόκληρες περιοχές της Αθήνας όμηρους της βίας
τους. Αλλα και γιατί προσπάθησε
να κοροϊδέψει την κοινή γνώμη,
για την ανικανότητα της κυβέρνησης και της κρατικής μηχανής στο
Μάτι.
Η αλαζονεία, οι ιδεοληψίες, η
διοικητική ανεπάρκεια, οι αναχρονισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα,
πήραν ήδη το πρώτο σκληρό μήνυμα στις ευρωεκλογές, ενώ ανάλογη αναμένεται και η έκβαση στις
κάλπες της 7ης Ιουλίου. Ας ελπίσουμε ότι ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
θα ξανασκεφτεί τον ρόλο του και
θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να επιστρέψει στον
έμφυτο λαϊκισμό του. Η χώρα έχει
χάσει πολύτιμο χρόνο εξαιτίας των
ερασιτεχνισμών του. Με κύριους
χαμένους τους οικονομικά ανίσχυρους και τη μεσαία τάξη. Και τα
παιδιά μας που έφυγαν και παραμένουν στο εξωτερικό για να βρουν
μια αξιοπρεπή δουλειά.
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Δεν αρκεί μια συγγνώμη
Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε,
αλλιώς δεν εξηγείται. Ο κ. Τσίπρας
ζήτησε, λέει, συγγνώμη. Από τον
πρόεδρο των εταιρειών δημοσκοπήσεων Δημ. Μαύρο, όπως ο ίδιος
αποκάλυψε την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ.
Του έστειλε, είπε, ο πρωθυπουργός
μήνυμα στο κινητό του ζητώντας
συγγνώμη για τις επιθέσεις που
είχε κάνει πριν από τις ευρωεκλογές
κατά των εταιρειών δημοσκοπήσεων οι οποίες έδιναν νίκη της Ν.Δ.
με 10 ποσοστιαίες μονάδες περίπου.
Τελικά, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν
μέσα – εξ ου και το SMS. Ηταν η
πρώτη δημόσια –τρόπος του λέγειν– συγγνώμη του κ. Τσίπρα. Αν
και θα έπρεπε να είχε ζητήσει πολλές φορές στη διάρκεια της τετραετίας. Πρώτα απ’ όλα από τους ανθρώπους που τον ψήφισαν τον Ιανουάριο του 2015, επειδή τους βομβάρδισε με σωρεία ψεμάτων. Από
το σκίσιμο των μνημονίων με ένα
νόμο και ένα άρθρο, έως τη μείωση
της φορολογίας παντού, τις αυξήσεις
στους μισθούς και στις συντάξεις,
το χάρισμα των δανείων της Ελλάδας από τους Γερμανούς κ.λπ., κ.λπ.
Εξι μήνες αργότερα, έπειτα από
μια παλαβή διαπραγμάτευση και
ένα γελοίο και διχαστικό δημοψήφισμα, ο κ. Τσίπρας υπέγραφε το
τρίτο μνημόνιο στο κατώφλι του
Grexit κάνοντας ακριβώς τα αντίθετα απ’ όσα είχε υποσχεθεί και
φορτώνοντας στη χώρα 100 δισ.
ευρώ και τρία ακόμη χρόνια λιτότητας. Είχαμε αυταπάτες, είπε μετά
ο κ. Τσίπρας...
Πολλές συγγνώμες, όμως, θα
έπρεπε να είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός και από τους πολιτικούς
του αντιπάλους, τους γερμανοτσολιάδες, τους προσκυνημένους και
τους Μερκελιστές, τους οποίους
καθύβριζε καθημερινά επειδή υπέγραψαν μνημόνια. Για να γίνει «ο
πιο καλός ο μαθητής» στα μνημο-

l

Πούτιν, ο Τραμπ, ο Ερντογάν, ο
Ορμπαν. Η διαμάχη αυτή διαπερνάει την πολιτική και την κοινωνία.
Και στη Νέα Δημοκρατία και στον
ΣΥΡΙΖΑ (σε όποιο κόμμα τα μέλη
δεν είναι μονολιθικής αντίληψης)
βλέπουμε και παιδιά του Διαφωτισμού και της εσωστρέφειας. Η
διαμάχη μεταξύ των κομμάτων
διεξάγεται με όρους μη ορθολογικούς: ενώ η πολιτική πρέπει να
βρει λύσεις για το πώς θα συμμετάσχουμε στον σύγχρονο κόσμο
και πώς θα επιβιώσουμε, διαπληκτιζόμαστε πάνω σε παρωχημένες
διαφορές, με ένα πάθος που πηγάζει από παραδοσιακά παράπονα
περί αδικίας και ταπείνωσης στα
χέρια ξένων. Αυτή την αντίληψη
ενθαρρύνει και εκμεταλλεύεται ο
κάθε Πούτιν, είτε ηγείται μεγάλης
χώρας είτε συμμορίας.
Ας ελπίσουμε ότι μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα υπάρξει περίοδος σταθερότητας και ανάπτυξης που θα επιτρέψει πιο ώριμη
συζήτηση για το ποιοι είμαστε,
ποιοι οι εθνικοί μας στόχοι και
πώς θα τους επιτύχουμε. Ευθύνη
της νέας κυβέρνησης θα είναι να
οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατεύθυνση.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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«Λαϊκό Κόμμα»: η απουσία
Δεν συμφέρει έναν συνεπή μαρξιστή ούτε έναν οπαδό της «ελευθερίας των Αγορών» να χαρίζουν τη
φιλοπατρία και τον συντηρητισμό
στην «Ακρα Δεξιά», στους νεοναζί.
Το απαγορεύει η μόνη Ηθική που
όλοι οι μηδενιστές σέβονται: η Ηθική της αυτοπροστασίας.
Σε συνθήκες «υπαρκτού σοσιαλισμού» (του αείμνηστου) η «ελευθερία των Αγορών» ήταν η συγκεφαλαίωση παντός κακού και πάσης
απειλής. Σε συνθήκες «ελευθερίας
των Αγορών» ο μαρξισμός είναι
απαγορευμένη λέξη και απαγορευμένο εννόημα. Εκατομμύρια ανθρώπων έζησαν φριχτούς βασανισμούς και στερήθηκαν τη ζωή τους,
επειδή ήταν μαρξιστές που έτυχε
να γεννηθούν σε κοινωνίες «ελεύθερης αγοράς» ή οπαδοί της «ελεύθερης αγοράς» γεννημένοι σε «σοσιαλιστικούς παραδείσους».
Τα μαρξιστικά κινήματα και ο
οικονομικός φιλελευθερισμός, οι
δύο όψεις του αμφιπρόσωπου Ιανού-Ιστορικού Υλισμού –του πλέον
ακαταμάχητου στην ιστορία (διπολικού αλλά ενιαίου) μηδενισμούαμοραλισμού–γεννήθηκαν σε κοινωνίες φιλοπατρίας και συντηρητισμού. Γι’ αυτό επέζησαν. Η φιλοπατρία και ο συντηρητισμός συνιστούν τρόπο συνύπαρξης – και τον
τρόπο συνύπαρξης τον λέμε «πολιτισμό». Προϋποθέτουν «πολιτικόν
βίον» που είναι καρπός «καλλιέργειας» (culture), δηλαδή κατορθωμένης ελευθερίας από το ένστικτο,
από τον εγωκεντρισμό της ορμής.
Κοινωνία του βίου (πολιτική) είναι
ανέφικτη δίχως (λελογισμένη και

οριοθετημένη) ανοχή της αποτυχίας, του λάθους, της παρεκτροπής.
Στο κλίμα αυτής της ανοχής μπόρεσε να γεννηθεί ο αμφιπρόσωπος
Ιστορικός Υλισμός.
Οι λέξεις «φιλοπατρία» και «συντηρητισμός» δηλώνουν ελευθερία
από το εγώ, από την αναγκαιότητα
των ορμεμφύτων – ελευθερία που
διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το
κτήνος και γεννάει την πολιτική.
Αγαπώ την πατρίδα, σημαίνει: Χαίρομαι την κοινωνία των σχέσεων,
τη συμμετοχή στα κοινά, τη δημιουργική συνύπαρξη και το παρελθόν της (Ιστορία), τις κοινές επιδιώξεις.Αγαπώ, γι’ αυτό συντηρώ,
την κοινή μας γλώσσα, την κοινή
ιστορική συνείδηση, τη σοφία που
μας «παραδόθηκε» ένσαρκη σε θεσμούς, έθιμα, δοκιμασμένες μέσα
στους αιώνες πρακτικές, τη μεταφυσική ελπίδα που νοηματοδοτεί
τον θάνατο.
Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, ο Ιστορικός Υλισμός είναι μια
μηδενιστική ιδεολογία, διπολική,
μαρξιστική ή «φιλελεύθερη». Και
ιδεολογία σημαίνει: ατομικές «πεποιθήσεις», ατομική στράτευση
για κοινά χρηστικές επιδιώξεις. Συστράτευση – όχι μετοχή, όχι κοινωνία. Για τον Ιστορικό Υλισμό
(μαρξισμό και «φιλελευθερισμό»)
δεν υπάρχει ενιαία κοινωνία, γι’
αυτό ούτε και πατρίδα. Υπάρχουν
μόνο οριοθετημένα συμφέροντα,
δηλαδή «τάξεις» – ταξικός ανταγωνισμός, ταξική πάλη.
Και αυτόν τον πρωτογονισμό
επιβάλλουν σήμερα να τον ονομάζουμε «προοδευτική» παράταξη,

ενώ τις κοινωνικές προτεραιότητες
της φιλοπατρίας και του συντηρητισμού τις χαρίζουν στους νεοναζί
και στους χρυσαυγίτες. Ειδικά στην
Ελλάδα, το πιο δυσερμήνευτο κατόρθωμα του Ιστορικού Υλισμού
δεν είναι ότι επέβαλε σαν αυτονόητη την ταύτισή του με την «προοδευτική» πολιτική παράταξη.
Υπάρχει κάτι ακόμα πιο αινιγματικό
και σκοτεινό: Πώς, με ποιες μεθοδεύσεις, με ποια τεχνάσματα, μαρξιστές και «φιλελεύθεροι» κατορθώνουν, ώστε οι πραγματικοί τους
αντίπαλοι (ο πατριωτισμός και ο
συντηρητισμός) να εκπροσωπούνται πάντοτε από κόμματα «της πλάκας»: Από ευφραδείς ρήτορες που
εκφράζουν ακαταμάχητες αλήθειες,
αλλά με διακριτές απηχήσεις παράνοιας. Από αγνούς πατριώτες,
με έγνοια και πόνο για τα κοινά,
αλλά, λόγω απαιδευσίας ή από φυσικού τους, μη σοβαρούς, ευόλισθους στη γελοιοποίηση.
Συντηρητικό και πατριωτικό
πρέπει να ήταν το Λαϊκό Κόμμα –
τουλάχιστον στη λαϊκή του βάση.
Το κατάργησε ο Κων. Καραμανλής,
του γυάλιζε κάτι πιο «ευρωπαϊκό»,
γαλλοφερμένο: Εφτιαξε αρχικά ένα
Parti radical (EPE) και μια Nouvelle
république (Ν.Δ.) αργότερα. Και με
τις δύο ονομασίες το καραμανλικό
κόμμα είχε ισχνή έως ανύπαρκτη
πολιτική ταυτότητα και διαχειριστικό της εξουσίας χαρακτήρα:
ήταν εργαλείο στα χέρια του ιδιοφυούς ιδρυτή του. Οταν έλειψε ο
ιδρυτής, το κενό πολιτικής αποκαλύφθηκε ιλιγγιώδες.
Εύκολα οι πολιτικοί του αντίπα-

λοι κατέταξαν το καραμανλικό κόμμα στη Δεξιά και έντεχνα το ταύτισαν με τις πιο άθλιες αμαρτίες
της παρακρατικής «Δεξιάς» που
υπήρξε παράγωγο της ζαχαριαδικής
ανταρσίας. Ηταν άδικο, γιατί η πολιτική που άσκησε ο Καραμανλής
υπήρξε μάλλον η πιο κοινωνιοκεντρική (σοσιαλιστική) στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αλλά ο πατριωτισμός και ο συντηρητισμός που θα
μπορούσαν να αντιπαλαίψουν την
κατασυκοφάντηση, δεν ήταν δυνατό να συνυπάρχουν με την απόλυτη προτεραιότητα του «εξευρωπαϊσμού».
Μέχρι σήμερα το καραμανλικό
κόμμα μοιάζει να μην μπορεί να
καταλάβει ότι, υιοθετώντας τον
άκριτο, άνευ όρων εξευρωπαϊσμό,
παίζει στο γήπεδο των άσων του
διεθνισμού, μαρξιστών και «φιλελεύθερων» – έχει χάσει το παιχνίδι
«από χέρι», έστω κι αν εφήμερα ο
Τσίπρας νικηθεί. Γιατί εφήμερα;
Διότι τίποτε δεν αλλάζει, όσο η
Ν.Δ. σωπαίνει για τα ουσιώδη: Για
το πώς θα σωθεί, με ποια ρεαλιστική
πολιτική, η γλώσσα του Ελύτη, του
Σεφέρη, αλλά και του Παπαδιαμάντη ή του Ρωμανού του Μελωδού. Πώς θα ελευθερωθεί το σχολειό από τη «χρησιμότητα» και θα
γίνει χαρά και λαχτάρα. Πώς θα
ξανανθίσει η αριστεία, η άμιλλα,
πώς θα σταλεί στον αγύριστο η νεκροφόρα «περιφέρεια» και θα ξαναγεννηθεί η αυτοδιαχειριζόμενη
κοινότητα. Πώς θα πάρει πρωτοβουλίες η «διασπορά», να ξαναβρεί
ο Ελληνας την κοσμοπολίτικη αρχοντιά του.
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Τους δε ανοήτους
το οίημα

Δ

εν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη φάση του Κυπριακού από το 1974. «Η Κυπριακή
Δημοκρατία βρίσκεται υπό εισβολή», δηλώνει ο ΠτΔ. Μπορεί η εισβολή να είναι θαλάσσια και να
μη νιώσαμε την έντασή της, αλλά
δεν παύει από το να είναι η τραγικότερη εξέλιξη εδώ και σχεδόν
μισό αιώνα. Και αν ακόμα συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο
νέος Αττίλας συμβαίνει μόλις τρία
χρόνια από το: «Η λύση είναι θέμα
μηνών», τότε η σημερινή κατάσταση αναδεικνύεται επιεικώς
καταστροφική, τα ερωτήματα βασανιστικά και οι ευθύνες βαριές
και ασήκωτες για το πώς φτάσαμε
σε αυτό το σημείο.
Η δικαιολογία ότι για όλα πάντα
φταίει μόνο η τουρκική αδιαλλαξία,
που σίγουρα είναι δεδομένη, καταντά πλέον, έκτος όλων των άλλων, και εκνευριστική. Όλο αυτό
το τροπάριο κατάντησε το φτηνό
άλλοθι του κάθε πολιτικάντη, που







Τελικά, ο Αβέρωφ
τα έλεγε ο Αβέρωφ
τα άκουγε. Βέβαια
το αν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια μόνο
ο ίδιος το γνωρίζει.
Το μόνο σίγουρο
είναι ότι, δυστυχώς για
τον τόπο, σιώπησε.
είτε βολεύεται με τη διατήρηση
του στάτους κβο είτε αλληθωρίζει
προς άλλες μορφές λύσης. Μήπως
όταν επρόκειτο να ενταχθούμε
στην Ε.Ε., χωρίς λύση του Κυπριακού, η Τουρκία ήταν διαλλακτική;
Τουναντίον, την ίδια και χειρότερη
Τουρκία είχε να αντιμετωπίσει ο
Γλαύκος Κληρίδης με έναν Ραούφ
Ντενκτάς απέναντί του και όχι
έναν Μουσταφά Ακιντζί.
Επιπρόσθετα, όλα αυτά που
βιώνουμε σήμερα δεν ήρθαν ως
κεραυνός εν αιθρία. Όσοι ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένας
απρόβλεπτος αντίπαλος διαψεύδονται πανηγυρικά από τα ίδια
τα γεγονότα. Τα τεκταινόμενα
σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ τα
είχαν ανακοινώσει εδώ και καιρό
με την κάθε λεπτομέρεια. Ακόμα
και στο εσωτερικό υπήρξαν φωνές
που μας προειδοποιούσαν για καταστροφικές εξελίξεις που έρχονται. Μάλιστα, οι προειδοποιήσεις
δεν προέρχονταν μόνο από το
ΑΚΕΛ, που κάποιος θα μπορούσε
να ισχυριστεί ότι είχε αντιπολιτευτικά κίνητρα. Υπήρξαν και
«φίλια πυρά».
«Βλέπω το εθνικό τσουνάμι να
έρχεται. Δεν μπορώ ούτε να σιωπήσω, ούτε να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωνε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου στις 5/10/2018. Και κατέληγε: «Βλέπω τι έρχεται για την
πατρίδα μου. Κι αν για την οικονομία μια οικονομική κρίση αφή-

νει πίσω της πληγές, θα έρθει η
ώρα που θα έχεις την οικονομική
ανάκαμψη. Αν χάσεις πατρίδες
όμως, δεν τις ξανακερδίζεις πίσω».
Αντί όμως να πάρουμε στα σοβαρά τις προφητικές επισημάνσεις
του πρόεδρου του ΔΗΣΥ, την επομένη ο ΠτΔ του απαντούσε: «Έχω
κουραστεί τις τελευταίες μέρες
να ακούω εκτιμήσεις, να ακούω
για «τσουνάμια», να ακούω πολλά». Ακόμα και στις 17/12/2018,
με εμφανή δόση ειρωνείας και
απαξίωσης, ο ΠτΔ απαντούσε και
πάλι στις κραυγές αγωνίας του
συναγερμικού προέδρου: «Δεν
ασχολούμαι με καιρικά φαινόμενα». Τελικά, ο Αβέρωφ τα έλεγε
ο Αβέρωφ τα άκουγε. Βέβαια το
αν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια
μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι, δυστυχώς για
τον τόπο, σιώπησε. Στην ουσία
όχι μόνο σιώπησε, αλλά στις
20/12/2018 αντί για τσουνάμι
έβλεπε αίθριο καιρό και καλοκαιρία. «Ο καιρός είναι ηλιόλουστος
και το κλίμα εξαιρετικό», δήλωνε
χαρακτηριστικά.
Έξι μήνες μετά, ανεξαρτήτως
ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ συνεχίζει ακόμα να σιωπά, τα γεγονότα
τον έχουν ήδη προσπεράσει. Ανεξάρτητα αν ακόμα βλέπει καλοκαιρία, το τσουνάμι ξεκίνησε. Ο
καιρός μαύρος κι άραχνος. Δυτικά
με τον «Πορθητή» και ανατολικά
με το «Γιαβούζ», ο Αβέρωφ δυστυχώς επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Αν οι γεωτρήσεις εντός της
κυπριακής ΑΟΖ και οι σχεδιασμοί
για εποικισμό της Αμμοχώστου
δεν είναι εθνικό τσουνάμι τότε
τι είναι; Σίγουρα υπό τας περιστάσεις και λαμβανομένου υπ’
όψιν της ανυπαρξίας αποτρεπτικών μέσων, όλα όσα κάνουμε
είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
Όμως δεν πρόκειται να σταματήσουν την τουρκική προκλητικότητα. Το θέμα είναι να μην τρέχεις πίσω από τα γεγονότα, αλλά
να τα προλαβαίνεις. Να μετράς
με σύνεση τις δυνατότητές σου
και να ακολουθείς διεκδικητική,
αλλά και ρεαλιστική πολιτική.
«Κράτα τα μάτια σου στ’ αστέρια
και τα πόδια σου στη γη», έλεγε
ο Ρούσβελτ.
Εκ του αποτελέσματος τα μεγάλα λόγια που μας έλεγαν αποδεικνύονται πομφόλυγα και φληναφήματα. «Παροχέας ασφάλειας
και όχι καταναλωτής η Κύπρος»,
«Έχουν γνώσιν οι φύλακες». Τελικά ο «παροχέας» ζητάει απεγνωσμένα ασφάλεια οι δε φύλακες
αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να
έχουν γνώσιν.
Δυστυχώς, η έπαρση φουσκώνει τα μυαλά και μας καθιστά εθνικά επικίνδυνους. Όπως έλεγε και
ο Σωκράτης, «Τους μεν κενούς
ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’
ανοήτους το οίημα (Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και
τους ανόητους η έπαρση).

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/FERNANDO ALVARADO

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Στη Μαδρίτη η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 42 βαθμούς Κελσίου, όπως δείχνει ένα θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης.

Ψευδείς ειδήσεις «σαν μια γροθιά...»
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

πολιτική που ακολουθεί ο
πρόεδρος Αναστασιάδης μετά το Κραν Μοντάνα περιέχει μεγάλη δόση από «υποκατάστατα». Από τη στιγμή που έχει
οδηγήσει την κεντρική αμαξοστοιχία σε εκτροχιασμό, ανεβάζει στο
τρένο νέες μορφές «δράσης» τις
οποίες εμφανίζει στην κοινή γνώμη
ως το νέο, μεγάλο έργο που συσκοτίζει την απουσία θέλησης για
επίλυση. Με διάφορους τρόπους:
Α. Εσχάτως εμφανίζεται η σχέση
ΗΠΑ-Τουρκίας ως «παραπαίουσα»
και ταυτόχρονα εμφανίζεται η σχέση ΗΠΑ-Κύπρου ως «ανατέλλουσα» στον χώρο της Α. Μεσογείου.
Υπαρκτά προβλήματα στις σχέσεις
ΗΠΑ-Τουρκίας μεγεθύνονται, αμφιλεγόμενες –το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς– πρωτοβουλίες
Αμερικανού γερουσιαστή γίνονται
πρώτο θέμα στα κυπριακά κανάλια
ως να είναι πρωτοβουλίες του ίδιου
του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Στο διάστημα που οι συνομιλίες είναι νεκρές, εμφανίζεται
ως υποκατάστατο στην ε/κ κοινή
γνώμη η, δήθεν, πολιτική που αναβαθμίζει τις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ
σε επίπεδο «στρατηγικών εταίρων». Προφανής και ψευδής κατασκευή της πραγματικότητας: η
γεωπολιτικη της σχέσης ΗΠΑΤουρκίας περιλαμβάνει τεράστιο
όγκο συμφερόντων (ΝΑΤΟ, Ιντσιρλίκ, εμπόριο κ.λπ.) που οι υπαρκτές
τριβές (πάστορας Α. Μπράνσον)
ή κρίσεις (S-400), με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο ξεπερνιούνται, αλλά
και αν δεν ξεπεραστούν, οι δύο
χώρες αναπτύσσουν τις σχέσεις
τους, διατηρώντας τις διαφωνίες
τους σε ελεγχόμενο επίπεδο. Οι
παραγωγοί αυτής της ανάλυσης
στο κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν εμφανίζονται να την
υποστηρίζουν δημόσια, τη διακινούν, ωστόσο, μέσα από διαρροές
πληροφοριών στα ΜΜΕ και στα








Οι εκτιμήσεις Αναστασιάδη έπεσαν όλες έξω.
Δύσκολο να θυμηθώ
μιαν αξιόλογη ανάλυση
ή κάτι που οδήγησε σε
κάποια μεταβολή.
σχετικά ρεπορτάζ που κυριαρχούν
στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων
κάθε βράδυ.
Β. Η παραποίηση της κατάστασης
στην Τουρκία και η μετατροπή
της εικόνας της σε εκείνην μιας
«παραπαίουσας οικονομίας», άρα
μια χώρα που δεν μπορεί να χειριστεί ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, λόγω της εσωτερικής της
αστάθειας. Αν παρακολουθήσει
κανείς την εικόνα που προβάλλεται
για την Τουρκία, ιδιαίτερα στις ειδήσεις του ΡΙΚ, αποκτά την εντύπωση ότι η Τουρκία είναι χώρα
περίπου στην κατηγορία του Κονγκό. Ό,τι είναι αρνητικό γίνεται
πρώτο θέμα, ό,τι είναι θετικό εξαφανίζεται, ή ακριβέστερα και, εξ
ορισμού, δεν υπάρχει. Η ε/κ κοινή
γνώμη αποκτά παραπλανητικές
εικόνες για την πραγματική κατάσταση στην Τουρκία, τα κομματικά ισοζύγια και τις τάσεις στο
εκλογικό σώμα, γεγονός που δεν
βοηθάει στην ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσέγγισης πάνω σε
ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα.
Σε πείσμα των «διεθνολόγων» του
ΡΙΚ, η Τουρκία βγήκε από τις λίστες
του ΔΝΤ, και είναι μέλος των G20.
Εμφανίζει εσχάτως αναπτυξιακή
στασιμότητα, εξαιτίας της εγκατάλειψης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, που εφάρμοζε
ο προηγούμενος υπουργός Οικονομικών και το οποίο έδινε στην
Τουρκία κινεζικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά από τα πραγματικά

προβλήματα, μέχρι το Κονγκό η
απόσταση είναι μεγάλη.
Γ. Η κατασκευή / παροχή ψευδών
ειδήσεων για όσα συμβαίνουν
στην κυπριακή ΑΟΖ. Παραδείγματα υπό μορφή παραπλάνησης:
έφτασε το τουρκικό γεωτρύπανο
70 χιλόμετρα δυτικά της Πάφου.
Είναι άσκηση, χωρίς ουσία. Δεν
έχει αρχίσει γεωτρήσεις. Δεν διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία.
Θα φύγει το γεωτρύπανο. Πριν
από δύο μήνες ο Β. Πάλμας ανήγγειλε έναρξη της διαδικασίας στο
επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσιας
για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για το προσωπικό του «Φατίχ». Ρώτησε κάποιος αν κατατέθηκε οτιδήποτε στο δικαστήριο,
και, αν ναι, πού βρίσκεται το θέμα;
Ακόμα πιο τραγελαφικό: με διαρροές στον Τύπο, καλλιεργήθηκε
η ψευδής εντύπωση ότι οι «τριμερείς συνεργασίες» αποτελούσαν
και μορφή κάλυψης των θαλάσσιων χειρισμών της Λευκωσίας,
ότι λειτουργούσαν ως «ομπρέλα
ασφαλείας» πάνω από την Κύπρο
και την ΑΟΖ της. Ο ανταποκριτής
του ΡΙΚ στην τριμερή Σύνοδο στην
Ελούντα στην Κρήτη (Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Οκτώβρης, 2018)
έβλεπε ότι οι τρεις θα ενεργήσουν
«ως μια γροθιά», πάνω από την
Κύπρο και την ΑΟΖ της. Έχει τη
σημασία της η επιλογή της πρόταξης στη συγκεκριμένη είδηση:
«οι τρεις σαν μια γροθιά...».
Η συνεργασία της Λευκωσίας
με τη Γαλλία εμφανίστηκε τόσο
διογκωμένη στα ε/κ ΜΜΕ, ώστε
ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Λε
Ντριάν να υποχρεωθεί να δηλώσει
ότι «οπωσδήποτε δεν υπήρξε καμιά
πρόβλεψή μας για εγκατάσταση
γαλλικής βάσης ή γαλλικής στρατιωτικής μονάδας στην Κύπρο.
Μπορώ να πω ότι ο ελληνοκυπριακός Τύπος κάνει λάθος σε αυτό το
θέμα», (14 Ιουνίου 2019).

Οι τρεις πιο πάνω ενότητες
έχουν μία ουσιώδη σημασία: η πολιτική του Ν. Αναστασιάδη, όχι
μόνο οδήγησε το Κυπριακό σε πλήρες αδιέξοδο, αλλά το «υποκατάστατό» της οδηγεί σε εξίσου μεγάλα
πλήγματα την ε/κ κοινωνία. Οι
εκτιμήσεις Αναστασιάδη έπεσαν
όλες έξω. Δύσκολο να θυμηθώ μιαν
αξιόλογη ανάλυση ή κάτι που οδήγησε σε κάποια μεταβολή: οι τριμερείς πλέον είναι μια ιστορία του
παρελθόντος, οι διακοινοτικές συνομιλίες δεν υφίστανται, και δύο
τουρκικά γεωτρύπανα ερευνούν
στα δυτικά της Πάφου και στα
νότια της Καρπασίας. Σε μια άλλη
χώρα αυτή η παταγώδης αποτυχία
θα προκαλούσε κύματα οργής.
Στην Κύπρο, όχι. Η χειραγώγηση
της πληροφόρησης, ειδικότερα αυτής με το ρεπορτάζ γύρω από το
Κυπριακό, υλοποιείται από ένα καλά συντονισμένο δίκτυο. Ο πολυπράγμων ΥΠΕΞ ελέγχει με σχετική
ευκολία κάθε «πετούμενο» με τη
βοήθεια της μεθόδου «Α. Νεοκλέους». Διπλωμάτες στο ΥΠΕΞ που
«μεγαλούργησαν» επί Τ. Παπαδόπουλου, συνεχίζουν να καθοδηγούν
την επικαιρότητα στη γραμμή Ν.
Αναστασιάδη. Εφευρίσκουν κάθε
σοφιστεία για να εκτροχιάσουν
κάθε πιθανότητα για προοδο.
Μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης είναι πλέον υποψιασμένη. Θέτει ερωτήματα: ποιο μυστικό μοιράζεστε με τον Όζερσάι και αρνείστε να συνεργαστείτε με τον
Μ. Ακιντζί; Ποιος σας εξουσιοδότησε να μιλάτε για «δύο κράτη»;
Ποιος κάλεσε την Τουρκία «να περιοριστεί σε όσα αναλογούν στην
αποκλειστική οικονομική ζώνη
της παρανόμου οντότητας, και συνεπώς δεν έχει λόγο να αμφισβητεί
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας»;

www.larkoslarkou.org.cy

Οι αυτοσχεδιασμοί ενός πανικόβλητου προέδρου
Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

O

ταν έγραψα περί πανικού του
ΠτΔ την περασμένη εβδομάδα είχα προβληματιστεί
αν υπήρχε δόση υπερβολής. Δυστυχώς, τα όσα ακολούθησαν και
ειδικά οι δηλώσεις της ελληνικής
πολιτικής ηγεσίας, τα νέα στοχευμένα κύματα μεταναστών από την
Τουρκία και η επιστολή απελπισίας
του ΠτΔ προς τον κ. Γκουτιέρες
ενισχύουν την εκτίμησή μου περί
πανικού του προέδρου. Με την επιστολή του προς τον γ.γ. του ΟΗΕ
ο ΠτΔ αίρει πολλές από τις προϋποθέσεις που έθετε για συνέχιση
των διαπραγματεύσεων και στην
ουσία θέτει μόνο μία, τον τερματισμό των τουρκικών γεωτρήσεων.
Η τουρκική απάντηση δεν άρχισε
να έρθει από τα χείλη του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν, ο οποίος μας
κάλεσε σε συζητήσεις με τους Τ/κ
για τον διαμοιρασμό του φυσικού

αερίου και χωρίς καμία δέσμευση
για διακοπή της γεώτρησης από
το «Φατίχ», αφού σύμφωνα με τους
Τούρκους το «Φατίχ» τρυπάει σε
τουρκική υφαλοκρηπίδα.
Πίσω από τον προεδρικό πανικό
και τη σύγχυση συνυπάρχουν ο
αυτοσχεδιασμός και η συνακόλουθη απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, η μη αξιοποίηση έμπειρων
συμβούλων εθνικής ασφάλειας, η
αδύναμη και ανεπαρκής στήριξη
από την εγγυήτρια Ελλάδα, η έλλειψη ουσιαστικών ξένων στηριγμάτων, η εγκατάλειψη της άμυνας,
καθώς και η με αργούς ρυθμούς
ενεργοποίηση του παράγοντα Ε.Ε.
που αδυνατεί επί του παρόντος να
σταματήσει την τουρκική δραστηριότητα. Δυστυχώς, πληρώνεται
ακριβά η επικέντρωση του ΠτΔ
στην επικοινωνία και λιγότερο
στην ουσία της εξωτερικής πολι-








Η κατάσταση είναι ομολογουμένως πάρα πολύ δύσκολη και οι τεράστιες ευθύνες βαρύνουν κατά κύριο λόγο τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
τικής και ειδικότερα των τριμερών
συνεργασιών. Σε όλα αυτά ήρθε
να προστεθεί και το χαστούκι των
ΗΠΑ με τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο. Την ίδια
στιγμή ο αντίπαλος φαίνεται να
εφαρμόζει μία μελετημένη στρατηγική σταδιακής και πολυεπίπεδης
κλιμάκωσης. Παράλληλα, επιδεικνύει προσεγμένο στρατηγικό σχεδιασμό, αποφασιστικότητα, αμυντική και ειδικότερα ναυτική προ-

παρασκευή, καθώς και νομική και
πολιτική ευελιξία. Η κατάσταση
είναι ομολογουμένως πάρα πολύ
δύσκολη και οι τεράστιες ευθύνες
βαρύνουν κατά κύριο λόγο τον ίδιο
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ευρισκόμαστε πλέον σε κρίση διαρκείας. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα. Θεωρώ ότι τα περί
σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου
απλώς δείχνουν ότι η σύγχυση και
η αμηχανία επεκτείνονται και στην
αντιπολίτευση. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι από τη φύση του ως πολιτικό όργανο ανεπαρκές και ανίκανο να συμβάλει στην κάλυψη
των κενών που υπάρχουν στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού,
αλλά και της επιχειρησιακής αντιμετώπισης της τουρκικής πολυμέτωπης επίθεσης, αφού δεν διαθέτει τα όποια υποστηρικτικά όργανα στα οποία να συμμετέχουν

τεχνοκράτες και υπηρεσιακοί. Εν
τη απουσία ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας επιβάλλεται η άμεση
επανενεργοποίηση του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου με νέα σύνθεση και με βελτιώσεις στον τρόπο
λειτουργίας του περιλαμβανόμενης
και της πρόσβασης των μελών του
σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Το
Γεωστρατηγικό Συμβούλιο, στο
οποίο συμμετείχαν ως ενεργοί παρατηρητές στελέχη της ΚΥΠ και
των Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και Ενέργειας, είναι σε θέση
να προετοιμάσει τάχιστα και να
υποβάλει στον ΠτΔ εναλλακτικές
προτάσεις για αντιμετώπιση της
τουρκικής ολομέτωπης επίθεσης.
Παράλληλα υπάρχει ανάγκη για
συγκρότηση ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης που να λειτουργεί
σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Χωρίς ανάλογα όργανα και θεσμούς
ούτε η ΚΔ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πολυεπίπεδη τουρκική
επίθεση και ούτε οι φίλοι και οι εχθροί θα μας λαμβάνουν σοβαρά
υπόψη, αφού η πολιτική μας δεν
θα έχει ούτε συνέχεια ούτε και συνέπεια. Μετά την τραπεζική κρίση
και το κούρεμα καταθέσεων ακόμα
μία φορά δεν είμαστε θεσμικά εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε
μία καθόλα προβλέψιμη κρίση. Οι
προσωπικές προτεραιότητες του
ΠτΔ έχουν στην ουσία υποσκάψει
τις δυνατότητες χάραξης και εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής
ασφάλειας. Επείγει η αναστροφή
από τον ΠτΔ αυτής της καταστροφικής πορείας.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου την περίοδο 2014-2018.
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Η Τουρκία είναι καταλύτης στα ενεργειακά
Η στάση της Ε.Ε. είναι σημαντική, αλλά δεν θα έρθει σε ρήξη με την Άγκυρα για την Κύπρο, τονίζει στην «Κ» ο Ανδρέας Θεοφάνους
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται σε εξέλιξη ένας
ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειακών
και άλλων δυνάμεων με διακύβευμα
τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή και
την επικράτηση των δικών τους επιδιώξεων, υποστηρίζει ο καθηγητής
Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής,
Ανδρέας Θεοφάνους, πρόεδρος του
Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. «Η Τουρκία
δεν μπορεί να αποκλειστεί από τα
ενεργειακά δρώμενα της Ανατολικής
Μεσογείου» υποδεικνύει στη συνέντευξή του στην «Κ» με αφορμή τη
μελέτη του για τις Διακοινοτικές Συνομιλίες από το 1977 μέχρι το 2017.
–Στη μελέτη σας καταλήγετε στη
διαπίστωση ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια δεν
μπορεί να οδηγήσει σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Πού
εστιάζονται οι επιφυλάξεις σας;
–Όχι μόνο δεν μπορεί να οδηγήσει
σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση,
αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγήσει
σε επιδείνωση του στάτους κβο ή
σε κατάρρευση. Πέραν τούτου οποιαδήποτε αποτελέσματα θα είναι μη
αναστρέψιμα. Σήμερα δεν υπάρχει
ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινών επιδιώξεων από τις δύο πλευρές. Επιπρόσθετα, η νομιμοφροσύνη της
πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων
και των εποίκων είναι προς την Τουρκία και την κατοχική οντότητα. Οι
εθνοκοινοτικοί πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται το σύστημα δεν
μπορούν να συμβάλουν σε ένα ευοίωνο μέλλον. Το δημογραφικό θα είναι
επιπρόσθετο πεδίο τριβής. Δεν πρέπει, επίσης, να υποτιμούμε τον αντίκτυπο των στρεβλώσεων στη διακυβέρνηση της χώρας, αφού θα απαιτούνται διπλές πλειοψηφίες για τα
πλείστα θέματα. Στο οικονομικό
πεδίο τα πράγματα θα είναι πολύ
δύσκολα. Ένα τρικέφαλο κράτος
δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στους
κανόνες της Ευρωζώνης.
–Δεν νομίζετε ότι είναι αργά για
να αλλάξει το διαπραγματευτικό
πλαίσιο;
–Εάν η εκτίμηση ότι τυχόν εφαρμογή του διαπραγματευτικού κεκτημένου θα οδηγήσει είτε στην κατάρρευση είτε στην επιδείνωση του στά-















Οι εξελίξεις στην Ανατ.
Μεσόγειο επηρεάζονται
σε μεγάλο βαθμό και
από τις σχέσεις μεταξύ
Ουάσιγκτον - Άγκυρας.

«Επικίνδυνο το στάτους
κβο, αλλά είναι αυτοκτονία μια λύση με βάση το
υφιστάμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο».

τους κβο για εμάς τους Ελληνοκύπριους η αλλαγή της πολιτικής αυτής
είναι επιβεβλημένη ανεξαρτήτως
δυσκολιών. Μετά το δημοψήφισμα
του 2004 χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία
για επανατοποθέτηση του Κυπριακού. Αλλά και τώρα, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα δεδομένα, θα πρέπει
να το επιχειρήσουμε. Εάν πάρουμε
αυτή τη στρατηγική απόφαση τότε
είναι σημαντικό να επεξηγηθεί τόσο
στην Κύπρο όσο και στη διεθνή κοινότητα.
–Υποστηρίζετε ότι αποτελεί στρατηγικό μονόδρομο μια νέα προσέγγιση στο Κυπριακό όπου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενισχυθούν τα ερείσματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μέσα από συνεργασίες με άλλες χώρες στη βάση
της σύζευξης συμφερόντων σε
διάφορα ζητήματα περιλαμβανομένων και των θεμάτων ενέργειας.
Τι ακριβώς προτείνετε;
–Όπως έχω ήδη αναφέρει μια νέα
προσέγγιση στο Κυπριακό αποτελεί
στρατηγικό μονόδρομο καθώς τυχόν
υλοποίηση του διαπραγματευτικού
κεκτημένου θα οδηγήσει είτε στην
κατάρρευση είτε στην επιδείνωση
του στάτους κβο. Η νέα προσέγγιση
θα είναι πολυεπίπεδη. Σε σχέση με
την ουσία του Κυπριακού έχω προ
πολλού εισηγηθεί μια εξελικτική
προσέγγιση. Ένα από τα μέτρα που
εισηγούμαι προβλέπει τη μετατροπή
των Κατεχομένων σε περιφέρεια
(Region) της Ε.Ε. με εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου. Εισηγούμαι
δηλαδή την αναστολή του Πρωτοκόλλου 10. Σε κάθε περίπτωση στις
διεργασίες αυτές ρόλο θα έχει και η
Κυπριακή Δημοκρατία. Εισηγούμαι,
επίσης, σταδιακή επιστροφή εδαφών
υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση με
προτεραιότητα την περίκλειστη πόλη
των Βαρωσίων, σταδιακή εφαρμογή
των τεσσάρων βασικών ελευθεριών,
καθώς και σταδιακή εφαρμογή των
υποχρεώσεων της τουρκοκυπριακής
κοινότητας.
–Έχει κίνητρο η Τουρκία για κάτι
τέτοιο; Γιατί να το κάνει;

–Η εξελικτική πρόταση προβλέπει
επίσης ομαλοποίηση των σχέσεων
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την
Τουρκία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά τα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου
με τρόπο που να εξυπηρετούνται
πολλαπλοί στόχοι.
–Πώς αξιολογείτε τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
αλλά και τη στάση της Ε.Ε.;
–Στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου βρίσκεται σε εξέλιξη ένας
ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειακών
και άλλων δυνάμεων με διακύβευμα
τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή και
την επικράτηση των δικών τους επιδιώξεων. Η Τουρκία συστηματικά
υπογραμμίζει ότι καμία εξέλιξη στα
ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής
Μεσογείου δεν μπορεί να λάβει χώρα
χωρίς τη δική της συμμετοχή ή ανοχή. Και για την πολιτική της αυτή
επιστρατεύει και τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων. Ενώ η Τουρκία δεν
μπορεί να αποκλειστεί από τα ενεργειακά δρώμενα της Ανατολικής Μεσογείου, το μείζον ζήτημα είναι να
γίνει με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
και τα νόμιμα συμφέροντα όλων των

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους.

εμπλεκόμενων μερών. Η στάση της
Ε.Ε. είναι σημαντική, αλλά δεν θα
έρθει σε ρήξη με την Τουρκία για
την Κύπρο. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζονται σε
πολύ μεγάλο βαθμό και από τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.
–Εισηγείστε ότι τελικός στόχος
θα πρέπει να είναι ένα ιδιότυπο
ομοσπονδιακό μοντέλο το οποίο
θα προκύψει από την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1960 σαν
αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο;
–Επειδή το πλαίσιο της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις
θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα άλλο
μοντέλο λύσης. Το ενιαίο κράτος
είναι ανέφικτο, καθώς ούτε το Σύνταγμα του 1960 δεν το προέβλεπε.
Συνεπώς η λύση που θα διασφαλίζει
την εδαφική ακεραιότητα της χώρας
αναπόφευκτα θα στηρίζεται σε ένα
ιδιότυπο ομοσπονδιακό μοντέλο,
όπως το αποκαλώ. Μεταξύ άλλων,
θα υπάρχει αποτελεσματική τουρκοκυπριακή συμμετοχή, αλλά όχι η
πολιτική ισότητα, όπως ερμηνεύεται
από την τουρκική πλευρά. Για μια
τέτοια λύση ασφαλώς απαιτείται η
αναθεώρηση του Συντάγματος του
1960. Η παρθενογένεση συνεπάγεται
τον παραμερισμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό. Κατανοώ ότι η επίτευξη των στόχων αυτών είναι δύσκολη. Δοκιμάστηκε όμως μια άλλη
πολιτική η οποία απέτυχε. Και αν
πετύχαινε τα αποτελέσματα θα ήταν
οδυνηρά.
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

Οφέλη αλλά και κίνδυνοι
–Σημαντικό μέρος της μελέτης
σας εστιάζει στην οικονομία και
εκτιμάτε ότι θα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λειτουργήσει στην Ευρωζώνη ένα πολυδάπανο και δυσκίνητο κράτος.
Δεν πιστεύετε ότι η λύση θα λειτουργήσει και ευεργετικά για την
οικονομία;
–Η ελεύθερη Κύπρος, η οποία
λειτουργούσε ως ενιαίο κράτος, δεν
απέφυγε μια μεγάλη κρίση το 2013
της οποίας τις συνέπειες εξακολουθούμε να βιώνουμε μέχρι σήμερα.
Η κατοχική οντότητα είναι κατ’ ουσία ενσωματωμένη στην τουρκική
οικονομία. Μεταξύ άλλων, σημειώνω ότι η Τουρκία καλύπτει περίπου
το 25%-30% του προϋπολογισμού
της «ΤΔΒΚ», περίπου €350 εκατομμύρια ετησίως τα τελευταία χρόνια.
Θα είναι δυνατόν η Κύπρος να έχει
τρεις ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς; Και ποιος θα καλύπτει αυτό
το έλλειμμα; Και τι συμβαίνει με το
τραπεζικό σύστημα των Κατεχομένων; Πάντως, οι κατοχικές αρχές
αρνούνται μέχρι σήμερα τον στοιχειώδη έλεγχο της Ε.Ε. και του ΔΝΤ
για σκοπούς καταγραφής των δεδομένων. Ούτε μπορούμε να υποτιμήσουμε τα προβλήματα από τις
στρεβλώσεις στη διακυβέρνησης
της χώρας σε ένα διζωνικό, δικοινοτικό ομοσπονδιακό πολίτευμα.
Δεν αγνοώ τις θετικές προεκτάσεις
από την ουσιαστική ενίσχυση του
οικοδομικού τομέα, από την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της
χώρας και από τις επενδύσεις που
θα προκύψουν. Όμως αμφιβάλλω

αν οι θετικές εξελίξεις θα υπερτερούν των αρνητικών δεδομένων.
–Πώς βλέπετε την πορεία της οικονομίας σήμερα;
–Παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται θα ήταν μέγα σφάλμα και
απρονοησία να επέλθει επανάπαυση.
Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν
σοβαρό πρόβλημα. Πέραν τούτου
είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο δανεισμός όχι μόνο για κατοικίες και
για σκοπούς κατανάλωσης, αλλά κυρίως για επενδυτικές δραστηριότητες.
Δεν θα πρέπει επίσης να ξεφύγει
ξανά το μισθολόγιο στη δημόσια
υπηρεσία και σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα
είναι σημαντικό να επέλθει ο πλήρης
εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών, και παράλληλα απαιτείται η
επαναξιολόγηση του φορολογικού
συστήματος. Υπογραμμίζω ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι μόνο
θέμα ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων.
Αντίθετα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει
καθοριστικά την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το μείζον είναι
να αποκτήσει η Κύπρος ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα με νέους μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης και
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα τέτοιο
υπόδειγμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις διάφορες μορφές ανισότητας
και ταυτόχρονα να εμπεριέχει ένα
νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
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Πίσω από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν
Η κάλυψη από τον Τούρκο πρόεδρο επί ιαπωνικού εδάφους της εκλογικής ήττας στην Πόλη και της απώλειας των F-35

Η συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό
του Ταγίπ Ερντογάν θα είναι η τελευταία διμερής του Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των
G20, στην Οσάκα της Ιαπωνίας και
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το
Σάββατο. Ο Τούρκος πρόεδρος με
δηλώσεις του εδώ και αρκετές μέρες
έβαλε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, εκφράζοντας σχεδόν βεβαιότητα ότι «η παρεξήγηση θα λυθεί»
και ότι μπορεί να τα βρει με τον
Αμερικανό μεγιστάνα. Ωστόσο, μία
προσεκτική μελέτη των δηλώσεων
Ερντογάν δείχνει ότι η κοινή τους
συνισταμένη –και μεγαλύτερη
έγνοια του Τούρκου προέδρου–
είναι να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων CAATSA από το αμερικανικό Κογκρέσο. Κι απ’ εκεί και μετά,
αν το καταφέρει, να κερδίσει όσο
περισσότερο χρόνο μπορεί, καθώς
το αμερικανικό τελεσίγραφο που

τη συνεχιζόμενη απομάκρυνση της
Τουρκίας, προσπαθεί όσο μπορεί
να διατηρήσει τις γέφυρες ανοιχτές.
Εξάλλου, όταν ορίστηκε ως τελευταία προθεσμία η 31η Ιουλίου, ήταν
γνωστή η πιθανότητα συνάντησης
Τραμπ-Ερντογάν. Όμως, Αμερικανοί
αξιωματούχοι δίνουν πολύ μικρές
πιθανότητες σε μία υποχώρηση από
μέρους του Ερντογάν, ιδίως μετά
τη μεγάλη ήττα που υπέστη στην
Κωνσταντινούπολη και το πλήγμα
που δέχθηκε το κύρος του.
Η απαγόρευση της μεταφοράς
των F-35 στην Τουρκία, αν δεν ακυρώσει την αγορά των S-400, δεν
εξαρτάται από τις επιθυμίες ή διαθέσεις του προέδρου Τραμπ, αλλά
επιβάλλεται βάση του αμερικανικού
νόμου. Κι αν το λεκτικό των υπαρχόντων νόμων είναι σχετικά ήπιο
(παρά την απαγόρευση), ο νέος που
θα εγκριθεί (το πολύ σε ένα μήνα)
θα είναι πολύ πιο αυστηρός, κρίνοντας από το κείμενο που ήδη ενέκρινε την Πέμπτη η ολομέλεια της
Γερουσίας και μιλάει για κυρώσεις.

















Προσδοκία της Ουάσιγκτον, που προσπαθεί να
διατηρήσει τις γέφυρες
ανοιχτές, είναι ο Ερντογάν να ακυρώσει την αγορά των S-400 ή να τους
στείλει σε άλλη χώρα.

Μία οξεία κρίση στην τουρκική οικονομία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως σε αδύνατες και ασθενείς. Αυτό ούτε οι ΗΠΑ το επιθυμούν ούτε η Ε.Ε. Έτσι, το πιθανότερο είναι ο Ερντογάν να επιστρέψει από
την Ιαπωνία, χαμογελαστός, γιατί ο Τραμπ θα τον διαβεβαιώσει ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις.

Οι κυρώσεις CAATSA
δεν επιβάλλονται αυτόματα και ο πρόεδρος των
ΗΠΑ έχει το δικαίωμα
να τις αναστείλει για έναν
χρόνο και τον επόμενο
να κάνει εκ νέου το ίδιο.

νου που τον συνόδευαν ότι «αν η
Τουρκία πάρει τους S-400 δεν θα
πάρει F-35». Τα ίδια επανέλαβε και
στον Ακάρ μία ημέρα αργότερα,
όταν συναντήθηκαν, με την ανακοίνωση του Πενταγώνου να μιλάει
για «πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων», που στη διπλωματική γλώσσα σημαίνει «τους τα είπαμε έξω
από τα δόντια».
Την ίδια εβδομάδα είχαμε την
υπερψήφιση από την Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, του νόμου
Μενέντεζ – Ρούμπιο (East-Med Act)

Όπως ήδη έχει γράψει η «Κ», οι κυρώσεις CAATSA δεν επιβάλλονται
αυτόματα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ
έχει το δικαίωμα να τις αναστείλει
για έναν χρόνο και τον επόμενο να
κάνει εκ νέου το ίδιο. Κι απ’ ό,τι
φαίνεται, θα το πράξει για πολλούς
λόγους, σίγουρα όμως όχι γιατί τον
έπεισε το επιχείρημα του Ερντογάν
ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα
να επιβάλλουν κυρώσεις, γιατί εμείς
αποφασίσαμε τον Απρίλιο του 2017
να αγοράσουμε του S-400 κι ο νόμος
CAATSA εγκρίθηκε τον Αύγουστο

εστάλη από τον τέως υπουργό Άμυνας Σάλαχαν και θέτει προθεσμία
στην Τουρκία μέχρι τις 31 Ιουλίου,
για να ακυρώσει την αγορά των S400, εκπνέει.

Συνεχής ψυχρολουσία
Η εβδομάδα που πέρασε ήταν
μία συνεχής ψυχρολουσία για την
Άγκυρα. Πριν ακόμη προσγειωθεί
το αεροσκάφος του στις Βρυξέλλες,
ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ,
Μαρκ Έσπερ, είπε πολύ λακωνικά
στους ανταποκριτές του Πενταγώ-

ΚΥΠΕ

Ουάσιγκτον - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

και την Πέμπτη την υπερψήφιση
από τη Γερουσία (στο πλαίσιο του
νόμου για τον προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας), σε σχέση με την Κύπρο
την άρση του εμπάργκο όπλων και
σε σχέση με την Τουρκία , αφενός
διάταξη που ξεκαθαρίζει ότι η προμήθεια από την Τουρκία των ρωσικών πυραύλων θα επιφέρει την απαγόρευση της πώλησης αμερικανικών
F-35 και την έξοδο της Τουρκίας
από τη διαδικασία παραγωγής των
αεροσκαφών κι αφετέρου ζητάει
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εφαρ-

μόσει πλήρως τις κυρώσεις που προνοεί ο νόμος CAATSA του 2017.
Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν
ότι η Τουρκία έχει μπει από πέρυσι
τον Αύγουστο –όταν το Κογκρέσο
απαγόρευσε με νόμο τη μεταφορά
στην Τουρκία των F-35– σ’ ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Και τον οποίο
μπορεί να αλλάξει μόνο αν ο Ερντογάν είτε ακυρώσει την αγορά των
S-400 ή αποφασίσει να τους στείλει
σε άλλη χώρα.
Αυτή είναι και η προσδοκία της
Ουάσιγκτον, που όσο κι αν βλέπει

του 2017». Στην πραγματικότητα,
η Τουρκία μπορούσε ακόμη και πέρυσι να ακυρώσει την αγορά των
S-400 με ελάχιστες οικονομικές συνέπειες.
Ο πρώτος λόγος που η κυβέρνηση
Τραμπ διστάζει να επιβάλει κυρώσεις
στην Τουρκία είναι πολιτικός: Από
τα αρχικά και μόνο του νόμου είναι
φανερό ότι αφορά «αντιπάλους της
Αμερικής», ενώ η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή
είναι φανερό ότι οι κυρώσεις θα
απομακρύνουν την Τουρκία από
τις ΗΠΑ και την Ατλαντική Συμμαχία, σε μία περίοδο που ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί ο νέος γεωστρατηγικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και
τη Μέση Ανατολή.
Ο δεύτερος λόγος είναι οικονομικός: Στην πιο απλοϊκή εξήγηση,
οι κυρώσεις θα έχουν επιπτώσεις
σε αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και
βέβαια θα πρέπει να αναμένονται
αντίμετρα από την Άγκυρα, που θα
έχουν κόστος για τις ΗΠΑ. Οι σοβαρότερες ωστόσο οικονομικές επιπτώσεις σχετίζονται με την επιδείνωση της τουρκικής οικονομίας λόγω της απομάκρυνσης των επενδυτών και μιας πιθανής κατάρρευσης της τουρκικής λίρας. Μία οξεία
κρίση στην τουρκική οικονομία θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές
ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως σε
αδύνατες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, και ασθενείς όπως η Ιταλία
και η Ισπανία.
Αυτό σίγουρα δεν το επιθυμούν
ούτε οι ΗΠΑ, ούτε οι μεγάλοι της
Ε.Ε. Έτσι, το πιθανότερο είναι ο
Ερντογάν να επιστρέψει στην Άγκυρα από την Ιαπωνία, χαμογελαστός, γιατί ο Τραμπ θα τον διαβεβαιώσει ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις. Και απ’ εκεί και μετά, καθώς
δεν θα πάρει τα F-35, θα συνεχίζει
τους λεονταρισμούς κατά των ΗΠΑ
και του Κογκρέσου, μέχρι να φτάσει
στο επόμενο στάδιο και να ανακαλύψει ότι και η Ρωσία βγάζει καλά
μαχητικά αεροσκάφη.

Ο τουρκικός οδικός χάρτης για Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο
Δημιουργία ξεχωριστής ΑΟΖ, βολιδοσκόπηση των προθέσεων των γειτονικών κρατών και αξιοποίηση της «ΤΔΒΚ»
Περίπου επτά χρόνια πριν από την
κορύφωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα υψηλόβαθμο
στέλεχος του τουρκικού Πολεμικού
Ναυτικού έθεσε επί τάπητος την
τουρκική οπτική γωνία για το επίμαχο ζήτημα των Αποκλειστικών
Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) στην
περιοχή. Ο υποναύαρχος Τζιχάντ
Γιαϊτζί, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος για τις εκκαθαρίσεις στον
τουρκικό στρατό και ενορχηστρώνει
τις νέες κινήσεις της Τουρκίας σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε
άρθρο του, το οποίο δημοσίευσε το
2012, συνόψισε τις θέσεις και τους
στόχους της Τουρκίας στο ζήτημα
της ΑΟΖ, με τίτλο «Οι Αποκλειστικές
Οικονομικές Ζώνες της Τουρκίας
και της ΤΔΒΚ» δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό της Τουρκικής Ένωσης
Πετρελαίου και Γεωλόγων. Την περίοδο της έκδοσής του, στην Άγκυρα
πολλοί λίγοι πολιτικοί, αξιωματούχοι
της κυβέρνησης, διπλωμάτες και
αναλυτές απέδωσαν σημασία στο
περιεχόμενό του. Ωστόσο, σταδιακά,
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα
του 2016, οι θέσεις του κ. Γιαϊτζί
μετατράπηκαν σε επίσημη γραμμή
της Άγκυρας, η οποία ακούει στο
όνομα «δόγμα Γαλάζιας Πατρίδας».

Το ιστορικό της ΑΟΖ
Στην εισαγωγή του άρθρου του,
ο συγγραφέας σημειώνει ότι το ζήτημα της ΑΟΖ ήλθε στο διπλωματικό
προσκήνιο για πρώτη φορά, λίγο
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, στα παράλια της Λατινικής
Αμερικής. Σημειώνοντας ότι στη
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία
υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις
για το όλο ζήτημα, ο κ. Γιαϊτζί εστιάζει στη μεθοδολογία που ακολουθούν τα σύγχρονα κράτη σε αυτό

το πεδίο, καθώς και στις εξελίξεις
στην Α. Μεσόγειο και στη θέση της
Τουρκίας στο όλο ζήτημα. «Το UNCLOS του 1982 απαιτεί από μια παράκτια χώρα να δηλώσει την ΑΟΖ
της, σύμφωνα με το άρθρο 74, και
να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις
μεταξύ των παράκτιων κρατών που
έχουν παρακείμενες ή ακτές η μια
απέναντι στην άλλη, προκειμένου
να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση».
Σύμφωνα με τον Τούρκο υποναύαρχο, σε αντίθεση με την Κύπρο,
η οποία χρησιμοποίησε και διαγώ







Μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016,
οι θέσεις του κ. Γιαϊτζί
μετατράπηκαν σε
επίσημη γραμμή
της Αγκυρας, η οποία
ακούει στο όνομα «δόγμα
Γαλάζιας Πατρίδας».
νιες γραμμές κατά τον καθορισμό
της ΑΟΖ της, γεγονός που διαδραματίζει καθοριστικής σημασίας ρόλο
στην όλη υπόθεση, «η Τουρκία έκανε
χρήση μόνο των κατακόρυφων
γραμμών και προσέγγισε τη Συρία,
την ‘ΤΔΒΚ’ και την Αίγυπτο ως τα
σχετικά παράκτια κράτη. Εστίασε
στη θαλάσσια περιοχή που ανέρχεται σε 145.000 km2, ως πιθανή
θαλάσσια δικαιοδοτική ζώνη, αλλά
δεν την κήρυξε. Στην πραγματικότητα οριοθετήθηκε με μια μινιμαλιστική προσέγγιση».

Οι όροι για καθορισμό ΑΟΖ
Ο συγγραφέας εστιάζει σε σειρά
αρχών και προϋποθέσεων που σύμφωνα πάντα με την οπτική γωνία
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Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο υποναύαρχος Τζιχάντ Γιαϊτζί επτά χρόνια πριν από την κορύφωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο έθεσε επί

τάπητος την τουρκική οπτική γωνία για το επίμαχο ζήτημα των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών.
της Άγκυρας, θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη για να επιλυθεί το πρόβλημα
της ΑΟΖ. Για τα ελληνικά νησιά
Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος
και Μέγιστη, ο κ. Γιατζί τονίζει τα
εξής: «Σε οποιαδήποτε διαδικασία
οριοθέτησης, θα μπορούσε να προκύψει ένας κατάλογος αρχών (υπόθεση Λιβύη-Μάλτα, παράγραφος
46, υπόθεση Maine Bay, παράγραφος 88, υπόθεση Ερυθραία-Υεμένη,
παρ. 103). Μεταξύ των αποφάσεων
αυτών, ξεχωρίζει η αρχή της «γεωγραφικής ανωτερότητας». Η σημαντικότερη γεωγραφική θεώρηση
είναι η έκταση των ακτών στις
ηπειρωτικές περιοχές. Παρόλο που
τα νησιά έχουν παραχωρηθεί στην
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, αυτό

δεν σημαίνει ότι έχουν το ίδιο καθεστώς με εκείνο των ηπειρωτικών
περιοχών. Ιδιαίτερα, η επίδραση
των νησιών κοντά στις χώρες της
άλλης χώρας μειώνεται σημαντικά.
Ως εκ τούτου, τα νησιά αυτά είτε
έχουν πολύ περιορισμένο ρόλο είτε
αγνοούνται εντελώς (βλ. Απόφαση
Υπόθεση Βρετανίας-Γαλλίας, παρ.
183, 184, 187, 192)».
Στη συνέχεια, ο Τούρκος υποναύαρχος επισημαίνει τα εξής:
«Μια άλλη αρχή παρόμοιας φύσης
είναι η αρχή της ‘μη καταπάτησης’.
Ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση της
«απόστασης» ως σημαντικού παράγοντα για τον προσδιορισμό του
εύρους της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, συμφωνήθηκε ότι θα

μπορούσε να δημιουργηθεί γραμμή
οριοθέτησης κατά τρόπο ώστε κάθε
κράτος να αποκτήσει τη θαλάσσια
δικαιοδοτική περιοχή κοντά στις
ακτές του, που σημαίνει ότι οι ακτές
της δεν πρέπει να παραβιάζονται
με μια αντίστοιχη περιοχή άλλης
πολιτείας».

Η νέα στρατηγική
Ο κ. Γιαϊτζί προτείνει στην τουρκική πλευρά τη λήψη τριών σημαντικών πρωτοβουλιών. Πρώτον,
«Θα ήταν δυνατόν και αναγκαίο η
Τουρκία να υπογράψει συμφωνίες
οριοθέτησης θαλάσσιων δικαιοδοτικών περιοχών με το Ισραήλ, τη
Λιβύη, τον Λίβανο και τη Συρία,
εκτός από την Αίγυπτο και την

ΤΔΒΚ. Τέτοιες συμφωνίες θα ήταν
προς το συμφέρον αυτών των παράκτιων κρατών, όπως ήταν για
την Τουρκία, σε σύγκριση με τα
κέρδη που προέκυψαν από τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί μεταξύ
τους και την Κύπρο. Έτσι η Τουρκία
θα είναι σε θέση να διεκδικήσει
τη δική της ΑΟΖ στα νότια της Νήσου Κύπρου, συγκεκριμένα στα
αριθμημένα τεμάχια 1, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11 και 12».
Δεύτερον, «Η ακτογραμμή της
Λιβύης μεταξύ των συνόρων Λιβύης-Αιγύπτου και της Ντέρνα βρίσκεται απέναντι στις τουρκικές
ακτές μεταξύ του ακρωτηρίου Deveboynu και του Kas. Αυτό δίνει
στα δύο κράτη νόμιμο δικαίωμα
να υπογράψουν μια συμφωνία οριοθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τη
διάμεση γραμμή μεταξύ των ακτών
της Ανατολίας και της ηπείρου της
Αφρικής. Εάν επιτευχθεί μια τέτοια
συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και
της Λιβύης, θα χορηγηθεί στη Λιβύη
πρόσθετη θαλάσσια περιοχή 16.700
km2, σε σύγκριση με μια συμφωνία
οριοθέτησης που θα υπογράψει με
την Ελλάδα».
Τέλος, με απώτερο στόχο την
εξασφάλιση μιας ΑΟΖ που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 189.000
km2, «Ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο
κράτος, η ΤΔΒΚ έχει το δικαίωμα
να έχει τους δικούς της θαλάσσιους
τομείς δικαιοδοσίας. Η ΤΔΒΚ έχει
σχετική ακτογραμμή, καθιστώντας
την επιλέξιμη να υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης της δικαιοδοτικής δικαιοδοσίας με την Τουρκία,
τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και
την Αίγυπτο. Σε μια τέτοια περίπτωση η ΤΔΒΚ θα έχει εγγενή δικαιώματα στο σύνολο των αγροτεμαχίων 3 και 13 και σε ορισμένα
τμήματα των αγροτεμαχίων 2, 9
και 12».

ΕΛΛΑΔΑ
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Το 2021 θα ξανασυστήσουμε την Ελλάδα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στην «Κ» για το σχέδιο της επόμενης μέρας και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Χρονιά-σταθμός
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Θα προχωρήσω
στη σύσταση μιας
εθνικής επιτροπής
με πρόσωπα
εγνωσμένου κύρους από
την επιστημονική και
εκπαιδευτική κοινότητα,
η οποία θα αναλάβει
την προετοιμασία
του 2021.
Εδώ και αρκετό καιρό
μια ομάδα δούλευε
offline την επόμενη
μέρα, από τα τεχνικά
ζητήματα μέχρι
τα ουσιαστικά
του πολιτικού
σχεδιασμού.
Εννοείται πως η Ν.Δ.
θα διασώσει τη ΔΕΗ,
αλλά δεν μπορεί να
μην ελεγχθούν όσοι
κατέστρεψαν οικονομικά
τη μεγαλύτερη εταιρεία
της χώρας.
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ÂÚÇÔÙÇÔÏÙÚÕØÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇÕÒÒÕÃÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦
ÓÕßÔÇËÑÒËÍ×ÑÇÏÊËÔÖÃÙÚËÉÇÔ
ÄÚÏÚÕÑÄÓÓÇÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ®¬ØÏ¦ÓÏÙÏÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕÊÏÇÉËÆÊÕßÔ ÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÛËÜØËÃÄÚÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
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Από τον Ιανουάριο ÚÕßÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÞØÄÔÏÇ ÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÎÝËØÞÄÓËÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÓÁÞØÏÚÕÇÖÕÓÁÔÕßÔ
ÓÂÔËÝ©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÞØÄÔÕÝËÏÊÏÑ¦
ÇÖÄÚÏÝ¡ÇãÕßÑÇÏÓËÚ¦ÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÑÇÚÕÙÚ¦ØÏ®ÙËÚËÒÏÑÄ©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔ6ÓÜÝÎËÏÑÄÔÇÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÙÚÕÔÚØÃÚÕÄØÕÌÕÚÎÝËÏØÇÏ×Ý
ÓËÞÇÒÇØÂËÔÊßÓÇÙÃÇÑÇÏÙÎÑÜÓÁÔÇÓÇÔÃÑÏÇÊËÔÛßÓÃàËÏÙÖØÃÔÚËØ!
ÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÊØÕÓÁÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔËØÃÖÕßÙÇÔÚÎÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇàËÔ®ÖÕß
ËÖÁÒËÐËÔÇÑ¦ÔËÏËÔÁÞËÏÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÚÕÚËÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÙÇÔÁÚÕÏÓÕÝ
ÇÖÄÑÇÏØÄ¬ÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÐËÖËØÔ¦
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÂÚÕ
ÖØ×ÚÕÁÚÕÝÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ
§ÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÖÇØÇÒËÃÖËÏÔÇ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÄÚÏËÃÔÇÏÖÒÂØÜÝÞÇØÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÕ®
ËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕ¬ÕÙÞÁÊÏÕ
ÌÛ¦ÔËÏÂÊÎÙÚÕÖØÄÚàËÑÚ®
ÑÇÏÙÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÄÖÜÝÒÁËÏÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÙÚÎÔ ®ÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÜÙÚÎÙÆÙÚÇÙÎÓÏÇÝ
ËÛÔÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÓËÖØÄÙÜÖÇ
ËÍÔÜÙÓÁÔÕßÑÆØÕßÝÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÇÏËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇËÖÏÚØÕÖÂÇßÚÂÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÕß
ÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÊÎÒÇÊÂÖÕßÛÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÓËÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÓÇÝÓËÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂ,ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ,ÞËÏÂÊÎÍÃÔËÏÖØÕËØÍÇÙÃÇ
ÇÖÄÚÕËÖÏÚËÒËÃÕÓÕßÑÇÏÙÚÄÞÕÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÚÕÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÞØÕÔÏ¦ÍÏÕØÚÂÝÍÏÇÄÒÕÚÕÔËÒÒÎÔÏÙÓÄ
ÇÊÏÕØÍÇÔÜÛÕÆÔËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÓËÑËÔÚØÏÑÄÙÚÄÞÕÔÇ
ÐÇÔÇÙßÙÚÂÙÕßÓËÓÏÇÇÔÇÍËÔÔÎÓÁÔÎÑÇÏÌÜÚËÏÔÂÒÒ¦ÊÇÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ®

Οπως εξηγεί~i³³Ò~iØVÑÌ³{Ø{ÙÖ~ÜÉØ³{oÐÓØ³iÐÓT¨{³¨Ñ¨ÉËÑ³ÈÊ³ÑtÌ³ÑÓ¨ÉÉÑÙ{ÑTÉ{¨{³³{Ø¨{~ÓØÉ{ÚÓÉ{Ø³i
{~oÓÉ{ÒÐÈ~Ñ{ÑÉÂioÊ³ÑÑ{Ù{ÒÐÈo{Ñ³ËiÐi³Ó¨Ñ³ÈØ³T{ÉË³Ñ{ÐÉÑÈ³Ì³TÈÙÑË³¨Ìu
ÇÒÒÇÍÂÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇ§ÖÕß¦ÒÒÇÐËÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÇÒÒ¦
ÊÏÇÚÂØÎÙËÚÎÙßÔÕÞÂÚÎÝÓÖÕØ×
ÔÇÚÎÔßÖÎØËÚÂÙÜÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÙÏÍÕßØÏ¦ÍÏ»
ÇßÚ¦ÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË®
¬ÃÖÕÚËÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÊËÔÂÚÇÔ
ËÆÑÕÒÕÕÆÚËÊËÊÕÓÁÔÕ©ÆÚËÄÚÏ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÊÁÑÇ
ÓÕÔ¦ÊËÝÖÃÙÜÑÏËÓËÃÝÛÇÂÓÇÙÚÇÔ
ÙÚÎÛÁÙÎÔÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ®ÒÁËÏÙÂÓËØÇ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÕÏ¦àËÏÙÃÍÕßØÇÖÏÕ×ØÏÓÕÝÑÇÏÖÏÕÂØËÓÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÄÚÇÔ
ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ§
ÇÏËÑÖÒÂÙÙËÏÚÕÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂ
ÚÕßÄÚÇÔÐËÞÜØÃàËÏÜÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÙÚÏÍÓÂÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝ
ÞØÄÔÜÔÚÎÔÖØ×ÚÎÓÁØÇÖÕß
Ñ¦ÛÏÙÇÙÚÕÍØÇÌËÃÕÓÕßÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÙÚÎßÍÍØÕÆ¸¥Þ»»
ËÃÖÇÓÁÙÇÓÕß¸ßÚÄÓÕÏ¦àËÏÓË
ÈÕßÔÄ¹®©ÓÜÝÓËÓËÛÕÊÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÉßÞØÇÏÓÃÇÖØÕÞ×ØÎÙËËÔ
ÛËÜØ×ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÖØÄÈÒÎÓÇÖÕß
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÒßÛËÃ ÇÏÚËÒÏÑ¦
ÊËÔÖËØ¦ÙÇÓËÚÄÙËÝÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝ®
ÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÙÂÓËØÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÙËÇßÚÂÚÎÔÖÕØËÃÇÂÚÇÔ
ÄÚÇÔÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÚÏÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕßÑÇÏÔÇËÐÎÍÂÙÜÙÚÇÖÇÏÊÏ¦

ÓÕßÍÏÇÚÃÎÓÎÚÁØÇÚÕßÝÙÚÕÞÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÇßÚÄÚÕÔÞßÊÇÃÕÚØÄÖÕ®
ÇÛËÃÝÑÇÏÚÇÄÖÒÇÚÕß¬Õß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄ
ÄÖÜÝÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÊ×ÑÇÏÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÙÚÕËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÓÕßßÖÂØÞËÞØÄÔÕÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ±ÖÂØÞË
ÓÏÇÕÓ¦ÊÇÖÕßÊÕÆÒËßËVMMSPULÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÇÖÄÚÇÚËÞÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÇÖÇÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÓÁÞØÏÚÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÎÝ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÝÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ®

Το πρόγραμμα
©ÃÊÏÕÝËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÊËÔÂÚÇÔ
ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÇßÚÄÝÖÕßÚÄÙÕÑÇÏØÄ ÑÁØÊÏàË ÚÏÝ ÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÕßÒÂÔÃÙÞßËÇßÚÄÊËÔ
ÛÇÂÓÕßÔÊÁÑÇÓÕÔ¦ÊËÝÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚÎÚÇÍÏÇÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÚÄÙÕÑÇÏØÄ ¦ÚÏËÃÊËÕ
ÑÄÙÓÕÝ®ÒÁËÏÑÇÛ×ÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÎÝ¡ÇãÕß
ÊËÔÞÚÃÙÚÎÑËÓÁÙÇÙËÁÔÇÓÂÔÇ®
²ÚÃÙÚÎÑËÓËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦
ËÚ×ÔÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇÏÑÇÏÜÛÂÑÇÓËÙËÄÒËÝÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ

ÓÇÝ®ÚÕÔÃàËÏÑÇÏËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ§ÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄËØÍÇÒËÃÕÇÒÒ¦ÁÔÇ
ÇÔÇÒßÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÞ×ØÇ®
ÇÏÜÝÚÁÚÕÏÕÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÓÎÔÇÌÕØ¦ÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÎÊÕÓÂ
ÑÇÏÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕÖØ×ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÛÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÚÏÝÕßÒÃÕß
ÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ËÇßÚÄ
ËÐ¦ÒÒÕßÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÛÇÙÚËÃÒËÏÓÎÔÆÓÇÚÇÓËÖÕÒÒÇÖÒÕÆÝÇÖÕÊÁÑÚËÝÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÛ×ÝÛÇÉÎÌÏÙÚÕÆÔ
ØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÊÏÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕßÖÕÒÃÚÎ©ÖÜÝÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÇÙÆÒÕßØßÛÓÃÙËÏÝ
ÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÚØÄÖÕÝÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕßÝÊÂÓÕßÝÑÇÏÙÚÏÝËØÏÌÁØËÏËÝÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝËØÍÇÒËÃÇ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÐËÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÕßÝ
ÇÙÌßÑÚÏÑÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÚÎÝÒÂÉÎÝÄÒÜÔÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖÄÚÕ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ®ÄÖÜÝÒÁËÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÝÙÚÕÔ
ÕÏÔÏÑÄ ×ÊÏÑÇ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒËÏÇÑÄÓÇÄÚÏÙÞËÊÄÔ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÑÇÏÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ®

Οι προτεραιότητες για το 2019

Το χρονοδιάγραμμα

«Ο λαός ÛÇÑØÃÔËÏÇÔÛÇÓÇÝÊ×ÙËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓË
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÓÇÝÑÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ËÖÏÓÁÔËÏ©ÓÜÝ
ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÒÁÓËÄÚÏÊËÔÂÓÇÙÚÇÔ
ÁÚÕÏÓÕÏÄÚÏÊËÔÐÁØÇÓËØÕÌÇÔ×Ý
ÛÇßÖ¦ØÐÕßÔËÑÖÒÂÐËÏÝÇÒÒ¦ÊËÔÛÇ
ÖÁÙÕßÓËÇÖÄÚÇÙÆÔÔËÌÇ®
¬ÃÌÕÈ¦ÚÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ"ÖÇÔÚ¦ÓËÚÎ
ØÂÙÎÚÕß²¦ØÕÒÔÚ¡ÇÑÓÃÒÇÔÚÇ
ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÒÄÓÕßÖÇÏÊÃÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ®ßÚ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÈÒËÌÛÕÆÔ©ÓÜÝÍÏÇ
ÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÕßËÃÔÇÏÓËÛÕÊÏÑÄÝÑÇÏËÖÏÓÁÔËÏÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÓßØÓÎÍÑÏÕÆ®ÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÎ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÞËÏØÃàËÙÇÏÑÇÏÚÕ
ÇÖØÄÕÖÚÕ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÔÇËÃÓÇÙÚË
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÓË®ÒÒÜÙÚË
ÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕßÊËÔÙÚÇÓÇÚ¦ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÄÚÇÔÑÇÏ
ÎÕßÒÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÑÄÉËÏ
ÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÚÎÝÍÏÇÒÃÍÕÓÁÞØÏÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕßßÚÄÖÇØÄÒÕÖÕß
ÁÞËÏÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙËÏÓËÇÑØÃÈËÏÇ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÚËÛÇÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏ
ÇßÚÄÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÔÎ§ËÃÔÇÏ
ÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÚÕØÇÔÚËÈÕÆÚÕßÔÁÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÍÏÇÚÎÔ¬ØÃÚÎ 
ÕßÒÃÕß¬ÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÑÇÏ
ÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÆÒÎËÃÔÇÏÖØÕÊÏÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎÑÇÏÙÞËÊÄÔÁÚÕÏÓÎÍÏÇ
ÁÔÇÞØÄÔÕ

Ο κ. Μητσοτάκης ÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÊËÔÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÛËØÏÔ¦ÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÏÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÓÄÔÕÓÏÇÓÏÑØÂÊÏÇÑÕÖÂÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕ¬ÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÚÕß
ÚØÃÚÕßÕØÄÌÕßÚÎÝËÏØÇÏ×ÝËÌÄÙÕÔÄÒÇÖ¦ÔËÑÇÒ¦ÑÇÏÎ§ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÈÒÁÖËÏÙÚÏÝ
ÕßÒÃÕßÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÔÇÔÇÍÍËÒÃÇÚÎÝ
ÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÏÙÚÏÝ ÕßÒÃÕß
ÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕß
ßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕß
ÕßÒÂÛÇÇÔÕÃÐËÏÙÚÏÝ
ÕßÒÃÕßÄÚÇÔÑÇÏÛÇÉÎÌÏÙÚÕÆÔ
ÕÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÕÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÏ
ÏÇÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÕÚÏÓÎÛËÃ
ÚØÏÂÓËØÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÞÇÛËÃÞØÄÔÕÝ¦ÙËÏ
ÚÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÛÇ
ÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓÁÞØÏÚÏÝ
ÕßÒÃÕß¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÑÏÄÒÇÝÛÇ
ÚËÛËÃÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÚÕÖØ×ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÊÕÓÂÑÇÏÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝ¡ÇàÃÑÇÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÛËÙÓ×Ô®
ËÇßÚÁÝÛÇËÔÚÇÞÛËÃÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÇÙÆÒÕßÕÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÖÕß
ÛÇÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÑßÈËØÔÎÙÏÓÄÚÎ-

Δεν με ενδιαφέρουν
οι ποσοστώσεις,
οι γεωγραφικές
κατανομές, ούτε τόσο
η επικοινωνιακή δεινότητα. Με ενδιαφέρουν
η δουλειά και
η αποτελεσματικότητα.
ÁØÕßÓËÚÏÛÁÒÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ¬ÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÐËÑ¦ÛÇØÕÚÕÚÏÛÁÒÜÔÇ
ÖËÚÆÞÜÑÇÏÖÕÆÛÁÒÜÔÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕß®ßÚÄËÃÔÇÏÏÊÇÔÏÑ¦®ÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÊËÔÛÇÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÑÇÔÁÔÇÝÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÈÍËÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÑØÃÙÎ ÇÏÇßÚÄÔÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÙÚÏÝÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÜÔÕÃÑÜÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÓË®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ßÍÑØÇÚÎÓÁÔÕÝÜÝËÃÛÏÙÚÇÏÇÒÒ¦ËÐÃÙÕßÌËÏÊÜÒÄÝÙÚÇÒÄÍÏÇÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÁÕßÖÕßØÍÏÑÄ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÕÓÄÔÕÖÕßÒÁËÏÓË
ÈËÈÇÏÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÃÊÏÕÝÊËÔÛÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÔÁÔÇßÖÕßØÍËÃÕÑÇÏÄÚÏ

ÛÇßÖ¦ØÞËÏÇßÙÚÎØÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏËÖÕÖÚËÃÇÚÕßÁØÍÕßÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×ÔÇÖÄÚÕÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄ
ÍØÇÌËÃÕÑÇÏÚÎÍØÇÓÓÇÚËÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®
6ÒÕÏÛÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÕß
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝ ÇÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇ
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÛÇËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇ® ÇÏ
ÇÔÇßÚÄÊËÔÇØÁÙËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝ"
¬ÕÓÂÔßÓÇ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ¬ÕÓÁÍÏÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
Ñ¦ÛËÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆËÃÔÇÏÚÎÓÁØÇ
ÖÕßËÑÒÁÍËÚÇÏ¡ËÚ¦ÇØÞÃàËÏÑÇÏÚÕ
ÊÇÖÇÔ¦ÂÚÕËÖËÔÊÆËÏËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÇØÞÃàËÏÑÇÏÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ËÔÁÞÜÖØÄÛËÙÎÔÇÚÕÊÇÖÇÔÂÙÜ
ÇÒÒ¦ÔÇÚÕËÖËÔÊÆÙÜ ÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕËÖËÔÊÆÙÜÓËÚØÄÖÕ×ÙÚËÎ
ÇÖÄÊÕÙÎÔÇÁØÛËÏÙÆÔÚÕÓÇËÔ
ÛÇÞ¦ÙÜÕÆÚËÓÃÇÓÁØÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÚÏÊËÔÙÑÕÖËÆËÏÔÇÞ¦ÙËÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÔÇÒÏÙÑÄÓËÔÕÝ
ÙËØÄÒÕÚØÕÞÕÔÄÓÕßßÖÕßØÍ×Ô
ÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÌÏÒÕÊÕÐÏ×Ô
¬ÕÓÄÔÕÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÍÏÇÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÔËÔÊÏÇÌÁØËÏÓÄÔÕÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦®ËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÕÏÖÕÙÕÙÚ×ÙËÏÝÕÏÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝÑÇÚÇÔÕÓÁÝÕÆÚËÚÄÙÕ
ÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÊËÏÔÄÚÎÚÇ¡Ë
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÕßÒËÏ¦ÓÏÒ¦ËÏ
ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ

Την επομένη
κιόλας της ψήφου
εμπιστοσύνης, θα τεθεί
προς ψήφιση το πρώτο
νομοσχέδιο για τη δομή
και την οργάνωση
της κυβέρνησης
και του κράτους.
ÚÇÚÜÔÊÂÓÜÔÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÛÇÇÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÑÇÏÛÇÓÕÞÒËÆÕßÔ
ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝ×ÙÚËÔÇÓÎÔÖÇØÇÒÆÙÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÒÄÍÜÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÒÒ¦ÑÇÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÏÇÚ¦ÐËÜÔÚÕßÕÏÔÏÑÕÆ
×ÊÏÑÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÛÇÚËÛËÃÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÑÇÏÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
¡ËÚ¦ÚÏÝ ßÍÕÆÙÚÕßÄÚÇÔ
ÎÕßÒÂÛÇÐÇÔÇÔÕÃÐËÏÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÚÕÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÁØÍÕØÑËÚ¦×ØÏÓÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇËÃÔÇÏÕ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÝÔÄÓÕÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÕØßÌÇÃÇÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÎÇØÞÏÑÂÙÑÁÉÎÂÚÇÔÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÑÇÏ
ÇßÚÄÝÓÁÞØÏÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß
ÑÇÏÚÕÙÞËÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔÇÏÊËÃÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÛÇÁØÛÕßÔÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ

Το σχέδιο
για τη ΔΕΗ
Ο ίδιος ~Ñ{³É{³ÉÜÉË
³ÈÓTÈTÑ¨³o¨Ñ×ÊÉ{
~Ñ{³{ØtÒ¨~ÉØu³iØÉÌÐÉiØÐÓ¨ÑØ({~¨Ë{Ði
~Ñ{{ÒÐÉiÐ{ÒÇÉ{ÑÈ³Ê
³iØÛ  ÂÒÜÜÈVi Û
ÉËTÉÑÉÈÚÖÉ{Ù¨ÑÐÑ³{~Ê¨É{ÙËiio{Ñ³i
~Ñ³Ò³Ñi³iËÑÓTÉ{
É¨{ÓÜÚÉ{iÉ³Ñ{¨ÉËÑ~Ñ{³i
tÑKÒ³ÑT³iÉÜÑ×¨Ì³i³Ñu
³iØ~ÈKÓ¨iiØÈÈÌÐÉÈÉ³ÐÓÜÜ³iØ {TÉË¨iiØVÉÙ~Ñ{Ñ¨ÑÒ
ÑÌÓÑT¨Ì$~i³³Ò~iØ³o¨ËÇÉ{$Ø~Ñ{
Ì³{ti{~ÐËÑÐÑØÙÉ
ÈÒ¨TÉ{T¨ËØÉÓ¨oÉ{Ñ
Ñ{ÉÓ¨oÉ{ÑÙÉÈÒ¨TÉ{
T¨ËØÛ uÑ³io¨ÉË³i
tÑÉ¨TÌÐÉi~ÈKÓ¨iiu
Ì³{tÑ×Ö¨³ÑÜÓÐiÉ³TÓÙ{ÌÐÑØo{Ñ¡Ð{~¨ÊÛ ¢ÈÚÑ~¨Ñ³ÖÉ
Èo{Ê~Ñ{Ì¨Ú{Ñ³iÛ Ñ
ÈÉTËÉ{³ÜÖ³{ÐÓ¨o
³iØo{ÑÌoÙiÙÉ~ÑÉ³ËÑV³ÉÜ{~Ò³i~Ñ³Ó³¨ÉÉu
1ÈÐËÇÉ{Ì³{tÑÌ¸V®Ù{
ÉÈ¨~É×ÑÜÑ{Ëii³
³ÓÜØÈËÈ¸ÆmV³¨ÑV
Ó³ÉT¨Ì{ÑÐÉ³ÒVi~É×ÑÜÑ{Ëii³iØÛ ÉËÑ{
ÓÂ{×¨ÓØTÑÐiÜÌ³É¨i³Ñ
m¸´É~Ñ³ÉÈ¨åÌ
É~Ñ³ÉÈ¨~Ó¨Ùi³¸ÆmV
Ó×³ÑÉÉÇiÐËÉØlm¸É~Ñ³
ÉÈ¨³¸Æd:ÉÈÜÒÉ{Ü{o{³{~ÓØÐÒÙÉØVÐÉ³
ÑÑ¨ÒÙÉ~³~ÈKÉ¨i³{~Ì
TÓÙ{ÈÉÓ~¨{Ñ~Ñ{{
ÙÑÉ{³ÓØVÑÜÜÒÙÉÉÙ{Ñ×Ó¨É³Ñ{~ÑÉËØu
Ñ{Èo¨ÑÐÐËÇÉ{ÐÉÓÐ×ÑiÌ³{ti~Ñ³Ñ³¨×Ê
ÈÈÓKi³iÛ ÙÉ
ÓTÉ{¨ioÖÐÉuV~ÑÚØ
Ñ~ÑÜÖ³É{Ì³{tÓo{Ñ
Èo~É~¨{ÐÓÉØÉ{ioÊÉ{Øo{Ñ³iÉÂÈoËÑÊ³
Ù{{~i³{~ÌÈÐKÖÜ{³iØ
É³Ñ{¨ÉËÑØVÑÜÜÒ~ÑÐËÑÙÉ
È{ÚÉ³ÊÚi~Éu(¨ÑÑooÓÜÜÉ{VÐÒÜ{³ÑVÌ³{tÉ×ÌÐÉÉÐ{³ÉÈÚÖ{
ÜË³ÉØVÚÑÑÑÇi³iÚÖ
ÉÈÚÖÉØ³ÌÑÌ³iiÐÉ¨{ÊÙ{Ë~iiÌ~Ñ{
ÑÌ³iÙ{Ë~ii³ÈÈÉ¨³ÑÐÉËÈÈÑ³ÉÜÉËÜÓ³KÑ{~ÌÐÓ³T³iØ
É³Ñ{¨ÉËÑØut ÉË³Ñ{Ø
i ÛÚÑÙ{ÑÉ{³iÛ V
ÑÜÜÒÙÉÐ¨ÉËÑÐi
ÉÜÉoTÚÖÌ{~Ñ³Ó³¨ÉÑ{~Ð{~Ò³iÐÉoÑÜÖ³É¨iÉ³Ñ{¨ÉËÑ³iØT¨ÑØV
ÇiÐ{³ÑØÐÉ¨³×ÑÊ³¨Ì³iÉ¨{ÈËÑ
³È ÜÜiÑ×¨ÜoÈÐÓÈuV³ËÇÉ{
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Ποια τα διλήμματα για την τελική ευθεία
Το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας προτάσσει η Ν.Δ., στην αποδόμηση του προγράμματός της ποντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ
Με διαφορετικές ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÞËÆÙËÏÝÍÏÇÚÇËÑÒÕÍÏÑ¦
ÚÕßÝÖÕÙÕÙÚ¦ÕÊËÆÕßÔÚÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÖØÕÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓËÚÎ§
ÔÇÊÏÇÚÎØËÃÓËÍ¦ÒÕÑÇÏÊÏËßØßÔÄÓËÔÕÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÕß±ªÑÇÏÔÇÌÒËØÚ¦ØËÏ
ÓËÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ
© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏ
ÂÊÎÛÁÙËÏÓËÏÙÞßØÄÚØÄÖÕÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÖÕßÓËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕß §ÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏÙËÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ÓÄÔÕ
ÉÂÌÕÇÔÕÞÂÝÇÖÕÑÚ¦ÙÇÌ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÕËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝÃÔÇÏËÐ¦ÒÒÕßÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÍÏÇÑ¦ÛËÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÛÇÖØÕÜÛËÃÎËÖÄÓËÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏ
¦ÚßÖÎÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎ®ÓËÚÕ §ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÏËÑÖÒÂÐËÏÝ®ÙÚÎÔÁÇÕßÒÂ
ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÛÇÖÒÂÐËÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÚÕÌ¦ÙÓÇ
ÚÜÔÔÁÜÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕÔËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÌÇØÁÚØÇÚÎÝ§ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß
¡ËÈ¦ÙÎÖ¦ÔÚÜÝÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÎ§ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÎËÖÄÓËÔÎ
ÕßÒÂËÃÔÇÏËÖÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÑÄÓÎÊÎÒÇÊÂÑÇÏË¦ÔÚÄÙÕÎ²ØßÙÂ
ßÍÂÄÙÕÑÇÏÎÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÚÕß
ßØÏ¦ÑÕßËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÚÕ¡ÁªÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎßÖËØÈÕÆÔÚÕÄØÏÕÚÕß ÑÇÏÁÞÕßÔ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÎÝ7\SZL
ÍÏÇÚÕÔ Î§ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÓËËÖÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÕßÒÂÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÁÊØËÝ©ÓÜÝÍÏÇÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÑ¦ÖÕÏÕÂ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÔÇÓÎÔÓÖÕßÔÙÚÎÕßÒÂÑÇÛ×Ý
ÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÏÝËÔÔÁÇÑÇÚ»ËÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÊØËÝÖÕßÛÇ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÔÇÔÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏ®
ÙÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
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Δημοσκοπικά .4,=åÌT{ÐÌÙÉ~{ÉË³Ñ{ÑÙ{~ÒVÑÜÜÒÜÓoÉ³Ñ{ØÉÜÜTÉÖÉ{~ËÙÈØÉ¨Ñ{³Ó¨ÑÈÉË¨ÊØ³È(¨~É{ÐÓÈÑÑ³¨ÓÉ{ÑÈ³Ê³i
³ÒiVÑÉ¨TÌÐÉØ¨ÚÈÈ¨oÌØÚÑÈÉTËÉ{³{ØÉ{ÚÓÉ{Ø~Ñ³Ò³È~i³³Ò~iVÉÚÑ~Ü{ÐÑ~É{³i~¨{³{~Ê³È~Ñ³Ò³È å~Ñ{³È~Ñ¨È×Ò~i

Τις αμέσως επόμενες
ημέρες η «πίεση»
της Ν.Δ. προς τη Χρυσή
Αυγή και την Ελληνική
Λύση προεξοφλείται
πως θα ενταθεί.
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÚÕßÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÚÙÏÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ
ÎÖÃËÙÎ®ÚÎÝ§ÖØÕÝÚÎ²ØßÙÂßÍÂÑÇÏÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎ
ÖØÕËÐÕÌÒËÃÚÇÏÖÜÝÛÇËÔÚÇÛËÃÓË
ÙÚÄÞÕÁÔÇÇÖÄÚÇÊÆÕÂÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÔÇÓËÃÔÕßÔËÑÚÄÝ
ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÕß±ª
ÖÇØ¦ÚÎÊÏÇÑÎØßÍÓÁÔÎÛÁÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÄÚÏ
ÎÊÏÇÌÕØ¦ßÖÁØÚÎÝ§ÙÚÏÝÖØÄ-

ÙÌÇÚËÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÇÚØÇÖËÃÕÖÂÞßÝÓÖÇÃÔËÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßËÃÔÇÏ
ÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÙËÖÕÙÕÙÚÄÚÕ
  ×ÙÚËÕ±ªÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÕÑßØÃÇØÞÕÝÖÄÒÕÝÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝÙÚÕÓËÚËÑÒÕÍÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÑÇÏÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÑÄÓÓÇËÐÕßÙÃÇÝ©ÓÜÝ
ÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝ
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÓËÍ¦ÒÕÑÇÛ×ÝÕ±ªÊËÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÑÇÂÓËØÕÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎ¡¦ÒÏÙÚÇÄÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏËÒÒÕÞËÆËÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÕÙßÙÖËÃØÜÙÎÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÓË
ÚÕÔÔÏÑÎÚÂÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÔÇÁÞËÏ
ÖØÕËÐÕÌÒÎÛËÃÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÚÜÔ
ÉÎÌÕÌÄØÜÔÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏ¶
ÊËÊÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝÛËØÏÔÂÝÖËØÏÄÊÕß¶ÓËØÃÊÇÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕß

±ªÔÇËÖÏÒÁÐËÏÚÎÔÖØÕÙËÞÂ
ßØÏÇÑÂÚÎÔÇÖÕÞÂ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÇßÚÂÚÎÔÚ¦ÙÎÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÔ×ÛÇÑÒÏÓÇÑ×ÙËÏ
ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÚÕßÑÇÚ¦ÚÕß §
ÑÇÏÚÕßÑÇØÕßÌ¦ÑÎÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÒÏËÆÙÕßÔÁÙÚÜÓÏÑØÂ
ÓËØÃÊÇÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß±ªÑ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÜÝÁÚÕÏÓÎ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÊËÐÏÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ®ËÔ×
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß¡ÁªÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÇÒÇàÄÔÇÝ®
ÚÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÑËÔÚØÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÙÚÏÝÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÖÕßÇÖÕÓÁÔÕßÔÓÁÞØÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÑ¦ÒÖËÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÕÊÄÓÎÙÎÝ
ÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÝ§ÓËÇÏÞÓÂÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄ
©ÓÜÝÇÖÕÚËÒËÃËØ×ÚÎÓÇÑÇÚ¦ÖÄ-

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ
είναι να προσεγγίσει
σε ποσοστό το 30%
ώστε να παραμείνει
ο κυρίαρχος πόλος
της Κεντροαριστεράς.
ÙÕÔÎËÖÏÓÕÔÂÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÙÚÇÙÑÕÚËÏÔ¦®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
ØÎÚÕØÏÑÂÚÎÝÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝ§ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
ÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÙ×ÓÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËÔÏÞØ¦ÄÖÜÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÔ×ÖÇØÄÚÏËÖÁÓËÏÔËÙÚÕÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕÑÇÏ
ÚÏÝÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ

ÎÉÇÒÃÊÇÚÎÝ§ÇÖÄÚÕÔ±ªÇÔÚÃÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏËÓÌÇÔÃàËÏ
ÇßÐÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎ
¬ÁÒÕÝ ÓË ÙÚÄÞÕ ÔÇ ÑÏÔÎÛËÃ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ËÏÙÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÕ §
Ñ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÍØÇÓÓÂ®ÔÇÒ¦ÈËÏÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÎÝÚÎÔÚØÃÚÎÊÏËØËßÔÎÚÏÑÂËÔÚÕÒÂÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎ
ÛÁÙÎÄÚÏÚÕ §ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÙÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊ×ÙËÏÉÂÌÕ
ÇÔÕÞÂÝÙÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎÞ×ØÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÔÇ
ÓÖËÏÙËÖËØÏÖÁÚËÏËÝÎÓÕÙÑÕÖÏÑ¦
ÎÙÚØÕÌÂÇßÚÂÄÖÜÝÑÇÏÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßß¦ÍÍËÒÕßËÔÏàÁÒÕß
ÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÊËÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÕÆÚËÚÎÔÑÇÛÃàÎÙÎÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÕß §
ÚÕÕÖÕÃÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÖØÕÙÊÕÑÕÆÙËÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂ
ÚÜÔÙßÙÞËÚÏÙÓ×ÔÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÞ×ØÕÚÎÝ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦Ý
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏË¦ÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕß
ÛÁÚÕßÔÕÏÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏ¬ÙÃÖØÇÝÛÇÖÏÁÙÕßÔ®ËÑÒÕÍÏÑ¦ÚÎ
²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÂË¦ÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎËßØËÃÇËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝ§ÑÇÏÎÂÚÚÇÚÕß±ª
ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÚÇÏÛÇÙÚØÁÉËÏÓËØÃÊÇÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÖØÕÝÚÕ §

Επιθέσεις κατά της Ν.Δ.
¦ÔÚÜÝÈÇÙÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÚÎÝ
²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎËÃÔÇÏÔÇÇÒÏËÆÙËÏÉÎÌÕÌÄØÕßÝÇÖÄÚÎÊËÐÇÓËÔÂÚÕß±ªÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄ
ÖÇØÄÚÏÊËÔÛÇËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃÛÇ
ÖËØ¦ÙËÏÙËÊËÆÚËØÕÖÒ¦ÔÕÎÛÁÙÎ
ÖËØÃÉÂÌÕßÇÔÕÞÂÝÖØÕÝÚÎ§
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÔËÖÏÚÆÞËÏÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÝ§ÎÕÖÕÃÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÍÏÇÖØ×ÏÓÎ
ÇÒÇàÕÔËÃÇ®ËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÛÁÙÎÄÚÏÎ
Þ×ØÇÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÔÁËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÔËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝÊËÔ
ÖØÕÑÆÉËÏÏÙÞßØÂÑßÈÁØÔÎÙÎ

Το Κίνημα Αλλαγής ξεκαθαρίζει τη στάση του
Η θέση του ΚΙΝΑΛ για ψήφο ανοχής προς την επόμενη κυβέρνηση αλλάζει τα δεδομένα λίγες μόλις ημέρες πριν από την κάλπη
ΚάποιοιÓÏÒÕÆÔÍÏÇÙÚØÕÌÂ®¦ÒÒÕÏÍÏÇÑÃÔÎÙÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÓË
ÌÄÔÚÕÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ²ÇØ
¬ØÏÑÕÆÖÎÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÇÖÒ¦ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÖÏÙÚÂÙÚÏÝÇÖÄÑÇÏØÄËÑÖËÌØÇÙÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÖËØÃËÛÔÏÑÂÝ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝ®ÑÇÏËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ
ÚÎÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ®ÙÚÎÞ×ØÇ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÛÁÙÎÚÕß
ÏÔÂÓÇÚÕÝÒÒÇÍÂÝ¶ÄÖÜÝÇßÚÂ
ËÑÌØ¦àËÚÇÏÑÇÛÇØ¦ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇ¶ÍÏÇÙßÔÇÃÔËÙÎÖØÕÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖËÊÃÇÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÇÒÒÇÍÂ
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÑÒÖ¦ÒÒÇÐËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÒÃÍËÝÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÑ¦ÒÖËÝ
ØÄÑËÏÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÍÏÇÁÔÇËØ×ÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕËÚÃÛËÚÕÍÏÇÓÂÔËÝ
ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÐËÑ¦ÛÇØÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÇØ¦ÓÄÔÕÙÚÕÄÚÏÚÕ §ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÛÇÁÛËÚËÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÏÇ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÊÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÎÍÁÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÖÇØ¦ÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ ÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ ÚÎÝ ¢×ÌÎÝ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÑÇÓÃÇÇÖÕÒÆÚÜÝÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÇÖÄ
ÚÎÔËÔÒÄÍÜÍØÇÓÓÂÕÆÚËàÂÚÎÓÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÖÕØËÃÇÝÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÇÖÒ¦
ÁÑÇÔËÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÚÕßÝ
ÚÕÓËÃÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙÑÕÖËÆËÏ
ÔÇÑÏÔÎÛËÃÙßÔÇÏÔËÚÏÑ¦

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πλην ³Ñoi³ÉÈÐÓi××Ì¨³È.4,=åViioÉËÑ³È å³¨Ó×É³Ñ{~Ñ{ÉÜË³ÉØÈÊ×{Ñ Û³{Ø¸®ÑÎÈÌT{ÐÉt{ÙÉÜo{~Ìu¨ÌiÐVÑÜÜÒØÓÙÉ{ÂiÑÙ~{ÐÑËÑØ¨Ø³åÜ0Ë¨Ñ

Οι δύο παράγοντες που
διαδραμάτισαν κομβικό
ρόλο στη μετατόπιση
του κόμματος
στο ζήτημα
της μετεκλογικής
στάσης του.
ÑÄÓÎÖ¦ÔÚÜÝÑÏÇÔÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÚØÕÌÂÓÕÏØ×Ô®
ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÚÕ §ÓËÚÇÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÓÁÞØÏÚ×ØÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝÚÕßÑÇÛ×Ý

ÍÏÇÓÂÔËÝÇÖÒ¦ÖÇØÁÖËÓÖËÙÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÑ¦ÒÖÎÝ
¬ÏÕÊÂÍÎÙËÒÕÏÖÄÔÚÎÔÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÙÚÕÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÇÞÇØÚÏ¦
ÚÎÝ®ÓÏÒ×ÔÚÇÝÁÙÚÜÁÓÓËÙÇÍÏÇ
ÉÂÌÕÇÔÕÞÂÝ"©ÏÑÇÒ¦ÍÔÜØÃàÕÔÚËÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÊÆÕÂÚÇÔÕÏÈÇÙÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÕßÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙÇÔÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕ

Η «ξεκάθαρη στάση»
ÌËÔÄÝÕÏËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÐËÑ¦ÛÇØÎÛÁÙÎ®ÚÎÝ
ÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÙÚÕÓËÚËÑÒÕÍÏÑÄÚÕÖÃÕÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎØÂÐÎÓËÚÕÔ
ß¦ÍÍËÒÕËÔÏàÁÒÕÇØÑËÚ¦ÂÚÇÔ
ÚÇÙÚËÒÁÞÎÖÕßÁÛËÙÇÔÖÏÕËÓÌÇ-

ÚÏÑ¦ÚÕËÔÒÄÍÜàÂÚÎÓÇÖØÕÝÚÎÔ
ÑËÔÔÎÓÇÚ¦ßÖÄÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÄÚÏÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÕß© ÃÙÜÝËÑÖÁÓÖËÏ
ÁÔÇÓÂÔßÓÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÑÒÎÌÛËÃÜÝÇÔÚÃØØÕÖÕÚÎÝÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÜÝÑÃÔÎÙÎ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÖØÕÝÚÕÔ±ª
¦ÚÏÖÕßÃÙÜÝËÑÚÏÓÂÛÎÑËÄÙÕ
ÕÏÑ¦ÒÖËÝÖÒÎÙÏ¦àÕßÔÑÇÏÎÔÃÑÎ
ÚÎÝ§ÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÎÄÚÏÛÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÇÖÕÙßÙÖËÏØÜÚÏÑ¦
ÍÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔ¶ËÔËØÍ×ÔÑÇÏÄÞÏ
ËÔÊßÔ¦ÓËÏ¶ÉÎÌÕÌÄØÜÔ
©ÊËÆÚËØÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÏÝÊËÐÇÓËÔÁÝ®ÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÙÚÕÞËÆËÏÚÕ §ÖØÕ-

ÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÊÆÔÇÓÂ
ÚÕßÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÑÚÄÝÚÜÔÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß±ªÎÎÍËÙÃÇ
ÁÞËÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚØÁÌËÚÇÏÑÇÏÙËÖÕÒÃÚËÝÖÕßÉÂÌÏÙÇÔ§ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÄÞÏÓË
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ®ÖØÄÙÎÓÕÇÒÒ¦ÜÝ
ÁÔÊËÏÐÎÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇÝÖØÕÝÚÕÔ
Ò¬ÙÃÖØÇ
ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÑÚÏÓÂÛÎÑËÇÖÄÚÎ²ÇØ¬ØÏÑÕÆÖÎÄÚÏÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÓÂÓÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÛÇÞÇÔÄÚÇÔÙÚØËÌÄÓËÔÕ
ÖØÕÝÚÕÔ ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÍÏÇ
ÔÇÚÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÇÔÚÕ §ÁÑÕÈËÑ¦ÛËÍÁÌßØÇ®ÍÏÇÙßÔÇÃÔËÙÎÓËÚ¦
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÔÕÒÃÍÕÏÝßÖÂØÞËÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÖØÕÈÒÎÛËÃÚÕÑÄÓÓÇ
ÜÝÓÕÞÒÄÝ®ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÙËÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÑÇÏÔÁËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇ
ÙÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÝÕÓÇÒÄÚÎÚÇÝ®ÑÏÔËÃÚÇÏÑÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÙÆÔÛÎÓÇÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÍÏÇÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
ÕßÒÃÕßÖÕßÙßÔÕÉÃàËÚÇÏÙËÚØËÏÝ
ÒÁÐËÏÝ!ÒÕÍÏÑÂËÖÏÙÚØÁÌËÏ®
¡ËÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÊËÊÕÓÁÔÇÎ
ÉÂÌÕÝÇÔÕÞÂÝÄØÕÝÌßÙÏÑ¦
ÖÕßÖÕÚÁÊËÔÁÞËÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÕÒËÐËÃÇÒÒ¦ÁÞËÏÙÇÌ×Ý
ÊËÃÐËÏ®ÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎ
ÕÊÄÍÏÇÚÕ §!Ô×ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÐÎÜÝÊÆÔÇÓÎÖÕß
ËÍÍß¦ÚÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÇßÚÄÔÚÕÔØÄÒÕÇÔÞØËÏÇÙÚËÃ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÏÇÚÎØËÃÑÇÏÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÁÇÝ
ÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÇÆÚÏÙÎÝ®
ÓËÚÎ§

Αντιπαράθεση
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Ελληνικές
επιχειρήσεις,
ο άγνωστος Χ
στο brain drain
Τι δείχνει έρευνα για τον ρόλο τους
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Το κύμα ÌßÍÂÝÚÜÔÔÁÜÔÑÇÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔÒÒÂÔÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙËËÔÚÕÔÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕÑÆÓÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÔÁÇÁØËßÔÇÍÏÇÚÕIYHPUKYHPUÖÕßËÑÖÄÔÎÙË
ÕÓ¦ÊÇÚËÙÙ¦ØÜÔÒÒÂÔÜÔÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÎ
 ®ÓËÒÁÚÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏËÖÏÖÒÁÕÔÑÇÏÓÏÇÖÚßÞÂÎÕÖÕÃÇËÃÞËÓËÃÔËÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÇÊÏËØËÆÔÎÚÎ!ÚÕÔÑØÃÙÏÓÕ
ØÄÒÕÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÊÏÇØØÕÂÝ
ËÍÑËÌ¦ÒÜÔ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÎÊÏÇØØÕÂËÍÑËÌ¦ÒÜÔÊËÔÙÞËÚÃàËÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÎÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÔÇÔËØÍÃÇÑÇÏÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÕÓßÇÒÄ
ÚÜÔÔÁÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊËÔÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÓËÛËÚÏÑÄÚØÄÖÕ©ÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÓÇÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÞÇÓÎÒÂ
ËØÍÇÙÏÇÑÂÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÕÕÖÕÃÕÝÜÛËÃ
ÚÇÚÇÒÁÔÚÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®Õ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬ÇÙÕÆÒÎÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÏÕÃÑÎÙÎÝÔÛØ×ÖÏÔÕßßÔÇÓÏÑÕÆ
ÙÚÕ(TLYPJHU*VSSLNLVM.YLLJL
+,9,, (3)(ËÑÓÁØÕßÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔËØËßÔÎÚ×Ô
ÁØËßÔÇ¬ÇÒÁÔÚÇÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ!¡ÏÇÊÆÙÑÕÒÎ
ÙßÓÈÃÜÙÎ"®ÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÓËÚÇÐÆ
ÕßÒÃÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÙËÊËÃÍÓÇÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔ®ÒÒÂÔÜÔ
ËÔÚÄÝÑÏËÑÚÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÜÝÚÇÒÁÔÚÇ®ÕØÃàÕÔÚÇÏÕÏÑ¦ÚÕÞÕÏÖÚßÞÃÕßÇÔ×ÚÇÚÎÝÙÞÕÒÂÝÌÕÏÚÎÚÁÝÂ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÓËÚÇÐÆËÚ×Ô
©ÖÜÝÈØÁÛÎÑËÚÇÚÇÒÁÔÚÇ®ÓÇÝ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÁÜÝ
ÖÕÒÆÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÓË$ÑÇÛÄÒÕß
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÎÑÇÏ$ÇÖÄÒßÚÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÎÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕßÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕßàÕßÔÑÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ 
ËÔÏÑÄÚËØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÚÇÚÇÒÁÔÚÇÖÕßàÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÃÔÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚ¦ÖÕß
àÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÑÇÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ¬ÕËÆØÎÓÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝÁØÞËÚÇÏ
ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÑÕÏÔÂÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÎàÜÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎàÜÂÙËÞ×ØËÝ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏ®
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÓÇÝ
ÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖÕßàÕßÔÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÁÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÑÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝ

ËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÕÏÔÁÕÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ßÖÄÉÎÚÕ
ÊÎÓÄÙÏÕÙßÓÌÁØÕÔÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÒÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÜÝÖØÕÝÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÇÒÒ¦¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¦ÔÜ
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ¶ÄÚÏÁÞÕßÔ
ÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÇ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÔÇÌÁØÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÏÔÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔÚÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝÚÕßÝÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏ

Οι νέοι εργαζόμενοι
θεωρούν
ότι οι επιχειρήσεις
δεν λαμβάνουν υπόψη
το δημόσιο συμφέρον
και δεν έχουν καλές
προθέσεις ως προς
το ανθρώπινο δυναμικό.
ÔÁÕÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏÒÒÎÔËÝÖÕßàÕßÔ
ÑÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑßØÃÜÝÍÍÒÃÇËØÓÇÔÃÇÒÈËÚÃÇ
ÊÎÒ×ÔÕßÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÓËÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÑËÃËÔ×ÊËÃÞÔÕßÔ
ÔÇÖËØÏÌØÕÔÕÆÔÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©Ï ÒÒÎÔËÝ ÚÕß ËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÑËÃ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ßÖÄÉÎ
ÚÕÊÎÓÄÙÏÕÙßÓÌÁØÕÔÁÞÕßÔÑÇÒÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÜÝÖØÕÝÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÑÇÏËÃÔÇÏÏÑÇÔÁÝÔÇ
ÌÁØÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÇßÚÄÚÕËÆØÎÓÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÍÏÇÖÕÒÒÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÜÝ
ÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÎÍËÙÃÇÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÞÇÓÎÒÁÝÇÖÕÒÇÈÁÝßÖËØËØÍÇÙÃÇ
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙßÔÂÛÜÝÊËÔÔÕÕÆÔÚÇÏÜÝÓÁØÕÝÚÎÝ
ËÐÃÙÜÙÎÝÚÎÝÊÏÇØØÕÂÝËÍÑËÌ¦ÒÜÔ®ÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÕÏËØËßÔÎÚÁÝ
ÖÇØÕÆÙÇÁØËßÔÇßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ
ÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ®

Οι βασικές αιτίες
©ØÄÒÕÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÍÏÇÚÏÝÇÏÚÃËÝÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÂÝ
ÚÕßÝ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÜÔÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕ*OPLM,JVUVTPZ[
ÚÕß¡+>VYSK*VTWL[P[P]LULZZ
*LU[LY²ØÂÙÚÕÝ ÇÓÖÄÒÎÝÕÏÈÇÙÏÑÄÚËØËÝÇÏÚÃËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ
ËÃÔÇÏÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ
ËÐÁÒÏÐÎÝ ÕÏÞÇÓÎÒÁÝÇÖÕ-

ÒÇÈÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ  ÑÇÏÎ
ÇÔÇÐÏÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÊÏÇÌÛÕØ¦ÙÚÎ
Þ×ØÇ ÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕß
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÞÇÓÎÒÂÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÕÑÒÃÓÇÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÑÇÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÙËÈÇÙÓÕÆÇÖÄ
ÑØÇÚÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÖØÕÝÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇØÑËÚ¦ÓÏÑØÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÁØËßÔÇÖÕßÇÖÕ-

ÚßÖ×ÔËÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎËßÑÇÏØÏ×Ô
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÞÇÓÎÒÕÆÝÓÏÙÛÕÆÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÝ
ÚÕßÝÑÆØÏÕßÝÒÄÍÕßÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÌßÍÂÝÚÜÔÓßÇÒ×Ô®©ÔÚÜÝ
ÇÔÇÓÁÔÇÓËÄÚÏÚÇÚÇÒÁÔÚÇÊËÔÛÇ
ËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÔÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÊËÔÖËØÏÓÁÔÇÓËÚÄÙÕÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÎÔ ®

ÕÇÆÒÕÝÒ¦ÞÕÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ4HYRL[PUNÙÚÕ(3)(
ÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝËØËßÔÎÚÁÝ¬ÕÃÊÏÕËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÕ
Ï×ØÍÕÝËØÃÕßÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÏÕÃÑÎÙÎÝÔÛØ×ÖÏÔÕßßÔÇÓÏÑÕÆÙÚÕÚÓÂÓÇÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏ¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕÏËÛÔÁÝÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ!¬ÕÞÇÓÎÒÄËÖÃÖË-

ÊÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕËÔÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔVÚÇ
ÙÚËØËÄÚßÖÇÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÊÏÇÓÕÔÂÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÔÇËÃÔÇÏËÑÊÏÇÓÁÚØÕßÇÔÚÃÛËÚÇÚÄÙÕÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÎÚÂØÎÙÎÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÄÙÕÑÇÏÓËÚÏÝ
ÖØÕÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÕÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄ®

Η τάση της εξόδου σαφώς ισχυρότερη από αυτή του επαναπατρισμού
Τα νέα ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÊßÙ¦ØËÙÚÇ!
ÎÊÏÇØØÕÂËÍÑËÌ¦ÒÜÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝ¬ÇÒÁÔÚÇÑÇÏ
ÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ!¡ÏÇ
ÊÆÙÑÕÒÎÙßÓÈÃÜÙÎ®ÎÖØÄÛËÙÎ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÚÜÔÚÇÒÁÔÚÜÔ®
ÓÇÝËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÇÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÇÍÍÃàËÏÚÕ 
ËÔ×ÎÖØÄÛËÙÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙÚÕ
 Ú¦ÙÎÚÎÝËÐÄÊÕßËÃÔÇÏ
ÙÇÌ×ÝÏÙÞßØÄÚËØÎÇÖÄÇßÚÂÚÕß
ËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÕÆßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ËÃÔÇÏÓÄÒÏÝ  ËÔ×ÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ 
©ÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÛÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÎÔÖÏÛÇÔÄ-

Ο τόπος κατοικίας παίζει ρόλο, π.χ. βρέθηκε ότι οι κάτοικοι στην
Ηπειρο και στη Μακεδονία είναι πιο πιθανό να
μεταναστεύσουν
από ό,τι εκείνοι
της Στερεάς Ελλάδας.
ÚÎÚÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÚÜÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÎÎÒÏÑÃÇ
ÕÏÓÏÑØÄÚËØÕÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇ
ÌÆÍÕßÔÎËØÍÇÙÏÇÑÂÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÕÚÄÖÕÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÈØÁÛÎÑË
ÖÞÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÙÚÎÔÖËÏØÕÑÇÏÙÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇËÃÔÇÏÖÏÕ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙÕßÔÇÖÄ

ÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÚËØË¦ÝÒÒ¦ÊÇÝÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÎÓÄØÌÜÙÎÕÏÖÏÕÓÕØÌÜÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇÌÆÍÕßÔ
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕß
ËÖÎØË¦àÕßÔÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆËÃÔÇÏ
ÎÓÄØÌÜÙÎÄÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÕÏ
ËØËßÔÎÚÁÝÇÔÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÕÐÆÓÜØÕÕÏÖÏÕÓÕØÌÜÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÑÇÛ×ÝÍÏ»
ÇßÚÕÆÝËÃÔÇÏÃÙÜÝËßÑÕÒÄÚËØÕÔÇ
ÈØÕßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÏÝÇÖÕÒÇÈÁÝ
ÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄ
ÚÕßÝÒÏÍÄÚËØÕÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÖÇÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÎÎÒÏÑÃÇÑÏËÊ×ÁÞÕßÓËÚÕÕÐÆÓÜØÕÔÇËÃÔÇÏÖ¦ÒÏÕÏÓÏÑØÄÚËØÕÏ

ÓËÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝ¶ÃÙÜÝÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏ
ËÃÔÇÏÖÏÕËÊØÇÏÜÓÁÔÕÏ®ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÕÏÇÖÕÒÇÈÁÝÑÇÏÎËØÍÇÙÏÇÑÂÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ
ØÜÚ×ÓËÔÕÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÑØÏÚÂØÏ¦ÚÕßÝÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂËØÍÕÊÄÚÎÚÄÙÕÚÇÚÇÒÁÔÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÄÙÕÑÇÏÚÇÚÇÒÁÔÚÇÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÛÁÚÕßÔÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÖÕÒÇÈÁÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÒÒÎÔËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÊÃÔÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÇÖÄÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕßàÕßÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÏÙÕØØÕÖÃÇËØÍÇÙÏÇÑÂÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝàÜÂÝ®ÓËÄÚÏÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏ

Στο μυαλό των εργαζομένων
©ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝØÄÒÕÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆÙÚÎ

ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßIYHPUKYHPUËÃÔÇÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔßÖÕÚÏÓÎÓÁÔÕÝÙÚÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕ®ÒÁËÏÕÇÆÒÕÝÒ¦ÞÕÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ4HYRL[PUN
ÙÚÕ(3)(©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÕßIYHPUKYHPUÑÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÝÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
¦ÓËÙÇÓËÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÈÒÁÖÕßÓË
ÄÚÏËÃÚËÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÚÕÆÔËÃÚËÄÞÏÇßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝ¶ÇØÔÎÚÏÑÁÝ¶ÇÖÄÉËÏÝÚÕßÝ
ÍÏÇÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ®
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬ÇÙÕÆÒÎÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÏÕÃÑÎÙÎÝÔÛØ×ÖÏÔÕß
ßÔÇÓÏÑÕÆÙÚÕ(TLYPJHU*VSSLNL
VM.YLLJLÕÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÏÊÏÑ¦ÇßÚÕÃÖÕßÁÌßÍÇÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÔÕÏ¦àÕÔÚÇÏ

ÍÏÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÝÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÚÇÒÁÔÚÇÑÇÏÄØËÐÎ
ÍÏÇÊÕßÒËÏ¦ÙßÔÂÛÜÝÊËÔÇØÑËÃÚÇÏÙËÁÔÇÓÏÙÛÄÖÕßÓËÚ¦ÈÃÇÝ
ÑÇÒÆÖÚËÏÚÇÁÐÕÊÇÊÏÇÈÃÜÙÎÝ¬Õ
ÖØÄÈÒÎÓÇÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄ¬ÇÚÇÒÁÔÚÇÊËÔÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÓÏÇËØÍÇÙÃÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊËÔÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝ
ÚÕßÝÊËÔËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÑÇÏÊËÔ
ÔÏ×ÛÕßÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÝ©ÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÓÇÝ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÞÇÓÎÒÂËØÍÇÙÏÇÑÂ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÕÕÖÕÃÕÝÜÛËÃÚÇÚÇÒÁÔÚÇ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®
§ÁÕÏÓÕØÌÜÓÁÔÕÏÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÑÇÏ
ÈØÃÙÑÕßÔËÒÑßÙÚÏÑÄÚËØËÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÒÒ¦ÊÇÄÓÜÝ
ÊËÔÁÞËÏÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇÞ¦ÙËÏ
ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÇÒÇÔÚÕÆÞÇ
ÓÁÒÎÚÎÝ
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Επιστημονική ναι, φαντασία όχι
Εκθεση της Ε.Ε. καταγράφει ανακαλύψεις και καινοτομίες, αδιανόητες μέχρι πρότινος, που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Οι στόχοι
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÕ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÕÇÔØÃÑÇÑÁ
ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝØËßÔÇÝÑÇÏ
ÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÓÇÝ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÖØÁÖËÏÔÇËÓÖÔÁËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔ
ÚÇÄØÏÇÚÕßËÌÏÑÚÕÆÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÓËÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏËÖÏÛßÓÎÚÄÍÏÇ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ®©Ó¦ÊËÝËÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËØËßÔ×ÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÇÔÚÎÔÜØÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝËÐÁÚÇÙÇÔÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÄÚÕßÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÖËÊÃÇ
– Οι τρισδιάστατοιËÑÚßÖÜÚÁÝÑ¦-

SHUTTERSTOCK

Το περιβάλλον

Τεχνητά ÉÈ¨{~ÒÙË~³ÈÑKÉÜ³{È³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÉØ³ÐiTÑo{ÑÐiÉ³ÉÈÌÐÉiÐÒÚiiVÉÓÂÈÉØÙÐÓØÉ{Ù{¨ÚÈÉ³É¨{~ÓØKÜÒKÉØ

SHUTTERSTOCK

Μαλακά Ð{~¨w¨ÐÌ³Ð¨ÖÑÉ{ÑTÚÖ³ÐÑVÑTÉ{¨È¨oÊÈ
ÊÑÉoTÖÈ×Ò¨ÐÑ~Ñ~Ñ{³iÈÓTÉ{ÑÑK{wÑÙÐiÚÖ
ÔÕßÔÛÇÆÓÇÚÇÑÚßÖ×ÔÕßÔÚØÄÌÏÓÇÖÞÍÏÇËÏÊÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÖÕÒÆ
ÓÇÒÇÑ¦ÓËßÉÎÒÂÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÏÊÂØÕßÇÙÈËÙÚÃÕßàÜÔÚÇÔÕÆÝ
ÏÙÚÕÆÝÍß¦ÒÏÔÇÖÕÒÆÖÒÕÑÇÓÏÑØÕËÐÇØÚÂÓÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÑÚÃØÏÇÚÕßØÓÖÃÔËÝÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÇÔËÓÕÍËÔÔÂÚØÏËÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÓÎÞÇÔÁÝÕÊÕÙÚØ×ÓÇÚÇÍÁÌßØËÝÑ¦
©ÓÜÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂ
ËÃÔÇÏÎ+ËÑÚÆÖÜÙÎÎÕÖÕÃÇËÏÙ¦ÍËÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÞØÄÔÕßÂ
ÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÙÚÎ+ËÑÚÆÖÜÙÎ¬Ç
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÔÖÇØÇÞÛËÃ
ÇÖÄËÑÚßÖÜÚÂÚËÙÙ¦ØÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÙÞÂÓÇ
ÂÔÇÇßÚÕÙßÔÇØÓÕÒÕÍÎÛÕÆÔÄÚÇÔ
ËÑÚËÛÕÆÔÙËÁÔÇËØÁÛÏÙÓÇÛËØÓÄÚÎÚÇÌÜÝÔËØÄÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕ
¡ÏÑØÕØÕÓÖÄÚÇßÚÕÙßÔÇØÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÑÇÏÙßÙÑËßÇÙÃËÝÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÇÖÕÙßÔÇØÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÄÚÇÔÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÎÓËÃÕ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÍÁÌßØËÝÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝÇßÚÕËÖÏÙÑËß¦àÕÔÚÇÏ
¶¬ËÞÔÎÚ¦ÔËßØÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÈËÒÚÏ×ÔÕßÔÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔÓÎÞÇÔ×ÔÍÏÇÓÎËÖÕÖÚËßÄÓËÔÎÈÇÛÏ¦
Ó¦ÛÎÙÎÞËÏØÏÙÓÄÔÁÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÇßÚÄÓÇÚÎÕÊÂÍÎÙÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÑÇÏÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚËÞÔÎÚÁÝÙßÔ¦ÉËÏÝ
ÁÔÇËÃÊÕÝÚËÞÔÎÚÕÆËÍÑËÌ¦ÒÕß
ÖÕßËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÄÖÜÝÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÓßÇÒÄ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏ
ÊÏÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÇàÜÔÚÇÔ¦ÑÆÚÚÇØ¦ÚÕß²ÚÃàÕßÔßÖËØßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÓËÇÊÏÇÔÄÎÚÎÁÜÝÙÂÓËØÇ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÏÙÞÆ
– Γυαλιά, ÌÇÑÕÃËÖÇÌÂÝËÓÌßÚËÆ-

Τεχνητές συνάψεις
επεξεργάζονται
πληροφορίες,
επικοινωνούν
με τον άνθρωπο
και διασυνδέονται με
τα ζωντανά κύτταρά του.

Ρομποτικοί ÉÂ~ÉÜÉ³ËKiÚÖÉ¨oÒ³ÉØÑi~È³É¨Ò³{ÑKÒ¨i

ÓÇÚÇËÖÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËËÏÑÕÔÏÑÁÝÖØÕÈÕÒÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÞ×ØÜÔ
ÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÞÇÓÁÔËÝÇÏÙÛÂÙËÏÝÂ
ÔÇÊÕßÔÓÏÇÊÏÑÂÚÕßÝËÑÊÕÞÂÚÕß
ÑÄÙÓÕß!ÇßÚÄÓÇÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÖÏÔÇÑÃÊÜÔÑÇÏÑËÏÓÁÔÜÔËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔËÝÕÊÎÍÃËÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÚÕß
ËÖÏÛßÓÎÚÕÆÙÎÓËÃÕßÇÒÒÇÍÂÚÕß
ÞØ×ÓÇÚÕÝÚÕßÕßØÇÔÕÆÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝËÏÑÕÔÏÑ¦ÑÇÚÕÏÑÃÊÏÇÖÕßÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖÇÔÚÕÆÒËÑÚØÄÊÏÇÙÚÎÔËÖÏÊËØÓÃÊÇ
ÁÐßÖÔÇÚÇÚÕß¦àÇÔÏÞÔËÆÕßÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ËØËÛÃÙÓÇÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÇßÍËÃÇÝÓÖÒÇÙÚØÇÈÕÎÛÕÆÔÚÕÙ×ÓÇ
ÔÇÑÏÔÎÛËÃÙËËÏÑÕÔÏÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇßÙÚÂÓÇÚÇßÖËØÎÞÎÚÏÑÂÝ
ÇÔÃÞÔËßÙÎÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎ
– Νέα μικροεργαλεία ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ËÍÑÁÌÇÒÕÑÇÏËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÕßÐÜÚËØÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝ
ÇÔÇÑÇÒÕÆÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßËÍÑËÌ¦ÒÕßÑÇÏÈÕÎÛÕÆÔÚÕÔÞØÂÙÚÎÓË
ÙÕÈÇØ¦ÑÏÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÔÇ

ÙÚÁÒÔËÏÓÎÔÆÓÇÚÇÇÚØÏÑ¦ËÓÌßÚËÆÓÇÚÇÊÏÇÙÖ×ÔÚÇÏÙÚÕÙ×ÓÇÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕßÝ
§ÇÔÕËØÍÇÒËÃÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÕÔ
ÇÑØÏÈÂØÄÒÕÑ¦ÛËÍÕÔÏÊÃÕßÇÔÏÞÔËÆÕßÔÚÎÍËÔËÚÏÑÂÈ¦ÙÎÚÜÔÔÄÙÜÔËÔÚÕÖÃàÕßÔÚÎÔÖØÕÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßËÓÈØÆÕßÍÏÇÇÙÛÁÔËÏËÝÑÇÏ
ËÖËÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÇÑÆÚÚÇØÇÕÆÚÜÝ
×ÙÚËÕÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÔÇ
ËÃÔÇÏßÍÏÂÝØÕÍÔÜÙÚÏÑÕÃÈÏÕÊËÃÑÚËÝËÔÚÕÖÃàÕßÔÚÏÝËÖÏÍËÔËÚÏÑÁÝ
ÇÒÒÕÏ×ÙËÏÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÚÕÔ
ÑÇØÑÃÔÕÑÇÏÔÁÇÍÕÔÏÊÏÜÓÇÚÏÑ¦ËÓÈÄÒÏÇÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÛÇÚÏÝÖØÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑÇÏÛÇÚÏÝÛËØÇÖËÆÕßÔ
ÇÚØÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÇÖÄÔÇÔÕâÒÏÑ¦
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÖÇÛÂÙËÏÝ ÆÚÚÇØÇ
SLNVZÖÕßÙßÔÇØÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÓË
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÔÇÔÕÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔËÖÏÊÏÕØÛ×ÔÕßÔÏÙÚÕÆÝÑÇÏ
ÄØÍÇÔÇÔÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏàÄÓËÔÇ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÑÆÚÚÇØÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔ
ÑÇØÑÏÔÏÑ¦ÑÆÚÚÇØÇÏÕâÒÏÑ¦ÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÏÓËÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑ¦ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ËÐÇØÚÂÓÇÚÇÖÕßËÓÖÔÁÕÔÚÇÏÇÖÄÈÏÕÒÕÍÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝ

A.P. / GBS

Τι εμπνέει ÚÎÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ"¬ÏÖØÕÑÇÒËÃÚÎÔÁÑØÎÐÎÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔ"ÃÍÕßØÇÖÁØÇÇÖÄÚÎÌÒÄÍÇ
ÚÎÝËÐËØËÆÔÎÙÎÝÚÎÒÇÚØËÃÇÚÎÝ
ËÌËÆØËÙÎÝÚÎÔÚ¦ÙÎÌßÍÂÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÃÇÚÕßËÐÎÍÎÓÁÔÕßÄÒÕÚÕ
ÑÕßÈ¦ØÏÚÜÔÊØÇÓÇÚÏÑ×ÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÖÏËÙÚÏÑ×ÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÇÔÇÍÑ×Ô
©ÏÖÄÒËÏÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÙËÊÏÇØÑÂÖÎÍÂÊËÏÔ×ÔÎÍÎßÖÕÈÇÛÓÃàËÚÇÏÍÕØÍ¦ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÊÁÞËÚÇÏ
ÏÙÞßØÄÚÇÚËÝÖÏÁÙËÏÝÑÇÏËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÍËØÔ¦¡ËÍÇÒ×ÔÕßÔÕÏ
ÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇÑÇÒÆÚËØÎßÍËÃÇÑÇÚÕÏÑÃÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÃÔÇÏÇÙÚËÃØËßÚËÝÕÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ
ÍÏÇÁØÍÇÇÙÆÒÒÎÖÚÇÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÎÁÑÛËÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÓËÚÏÝÖÒÁÕÔ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÚÕß
ÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®ÕÏÕÖÕÃËÝÚØÕÖÕÖÕÏÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕÔÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝ
ÑÇÏàÜÂÝÓÇÝÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÓÇÝ
ÚÄÞÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÈÁÈÇÏÇÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÔÇ
ÊÏÇÑÚÏÔÃÙËÏÚÕÔÔÕßÙÚÕËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔÓÇÝÓÄÔÕÔÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÚÇÖÒÁÕÔÛÇßÓÇÙÚ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÖÕßÛÇÁÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÑÕÏÔÜÔÃÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÒÇÚÇËÓÖÒËÑÄÓËÔÇÄØÍÇÔÇÑÇÏÑÁÔÚØÇÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÙËÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÍÏÇÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇ
×ÙÚËÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÝÔÇÖÇÍÏ×ÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÄÖÕß
ÖØÜÚÕÖÕØËÃÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÞÆÚËØÇ
ÈÂÓÇÚÇËÑËÃÄÖÕßÞÜÒÇÃÔËÏÚÄÞÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÂÚÇÔÔÇÑËÔÚØÃÙËÏÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏÇÔÇÊÏÇÌÜÚÃÙËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÚÜÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔÑÇÏÔÇÊÏËßØÆÔËÏÑÇÚ¦
ÚÕÊßÔÇÚÄÔÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÖ¦ÔÜÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÞÇØ¦ÙÙÕÔÚÇÏËÛÔÏÑÁÝÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇØËßÔÇÝÑÇÏ¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙßÔÇØÓÄÊÏÇ
ßÖÕßØÍËÃÇËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÌÕØËÃÝÄÙÕÑÇÏÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ§ÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝ
ÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÙßÔÁØÍËÏËÝÓËÚÇÐÆÌÕØÁÜÔÑÇÏÑØÇÚ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÖØÕÝÇßÚÂÔÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕ/VYPaVUÑÇÏ
/VYPaVU,\YVWLÔÇËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÙË
ËßØÜÖÇáÑÄÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇËÏÌÄØÕßÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

ÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
– ΜηχανέςÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔÂËÔÏÙÞÆÕßÔÞÇÓÁÔÇÂÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÇÓÁÒÎ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÐÜÙÑËÒËÚÕÃÊÎÒÇÊÂËÐÜÚËØÏÑÕÃÌÕØÎÚÕÃØÕÓÖÕÚÏÑÕÃ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃËÔÏÙÞÆÕßÔÚÏÝÌßÙÏÑÁÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÕÎÛÕÆÔÖÇØ¦ÒßÚÕßÝ
ÂÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÝÔÇÖËØÖÇÚÂÙÕßÔÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÙËYVUTLUÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÑÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÈÕÎÛÕÆÔ
ËØÍ¦ÚËÝÖÞÙÚÎÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÔÇÙÎÑ×ÙÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
È¦ØÎÑÇÏÔÇËÑÚËÒÁÙÕßÔÖÕÒÆÈÇØÏÁÝËØÍÇÙÃËÝ
¶Υδρογέλες ßÒÏÑ¦ÖÕßÙßÍÑØÇÚÕÆÔÓËÍ¦ÒËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÔËØÕÆ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÏÙÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÓÇÒÇÑ×ÔÓÏÑØÕØÕÓÖÄÚÖÕß
ÞËÏØÕßØÍÕÆÔÙËßÖÕÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÕÛÕÔ×ÔÑÏÔÎÚÕÆÖÕß
ËÔÚÕÖÃàÕßÔÈÇÑÚÎØÃÊÏÇÑÇÏØÆÖÕßÝ
ÓËÚÇâÒÏÑ×ÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÄØÇÚÇ
– ΕύκαμπεςÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝ
ÕÛÄÔËÝÇÏÙÛÎÚÂØËÝÓÖÇÚÇØÃËÝ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏ
Ö¦ÔÜÙËÆÌÇÙÓÇÞÇØÚÃÖÒÇÙÚÏÑÄ

Πλήθος {~Ñ{³ÐËÉØ
o{Ñ³i¨³ÑËÑ³ÈÉ¨{KÒÜÜ³Ø0i³É¨Ò³{ÑÑ{Ü{~ÊÉÓ¨oÉ{ÑÈ
ÈÒ¨TÉ{ÉÐÉoÒÜÑÖi
Ð¨ÖÑÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÈÚÖÑÉ¨ÐÉ³Ñ×É¨ÌÐÉÉØÑÉÐoÉÊ³¨{ÉØVÉ
ÐÉ³i³ÉTi³Ê×³ÖÚÉiÉ{³ÈoTÒÉ³Ñ{VÓ¨Ñ
ÑÌ³iÑ¨ÑooÊiÜÉ~³¨{ÐÖVÐÉËi³ÈÙ{ÂÉ{ÙËÈ³ÈÒÚ¨Ñ~ÑVÑ¨Ñ~ÉÈÊ×Ñ¨ÐÒ~~Ñ{
~ÑÈËÐÉÑÐÑ~¨ÈÐÓÉØÉ¨{TÓØ{ÓÉ{³ÑV
ÉÂÌ¨ÈÂi¨³ÈÜÑÌ
Ñ³É¨É{ÙÉËØ4K¨ÖT{ÉØÑÚ¨{ÉØÑ{~ËÉØV
ÉÉ¨Ë³iÈÉ¨ÜiÚÈÐÖÊ~Ñ³Ñ³¨×ÊØ³iØ
oÊ{iØÂi¨ÒØÜÌo~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØÉ¨oËÑÉ
É³É¨{~ÖØT¨ÈØo{Ñ
ÒoÑÐÓ¨iÊÉ¨{TÓØÈ
ÓTÈÐÜÈÚÉËÐÉ¨ÑÙ{ÉÓ¨oÉ{Ñ,ÐÌ³³ÑT¨Ò×{Ñ'È³ÒØÑ{Úi³Ê¨ÉØ
É¨{KÑÜÜ³{~ÑÉ{Ü
³Ñ×È³ÒÉ{~{ÖÐÉ³ÑÂÖ³ÈØVÙiÐ{È¨oÖ
~{{~ÓØTÓÉ{ØVÈTÑooÖ³Ñ{Ñ~³Ê¨{ÑV
~ÈÜÊ~{Ñ~Ñ{~ÒÐ{ÉØÈ
~Ñ³ÑK¨TÚËÇÈÜÑ³{~Ò
ÉÐiTÑ{~Êo{Ñ³iÑÜÜÑoÊ³Ë~Ñ{³iÑ×ÑË¨ÉiÑÉ¨Ë³ÈÚÉ¨Ð~iËÈ.ÈÜÜoÊÉÓ¨oÉ{ÑØÑÌ
ÙÊÉ{ØVÑ¨ÑÐ¨×É{ØV
ÐÉ³ÑKÜÓØÚÉ¨Ð~¨ÑËÑØV
K{TiÐ{~ÓØÑ³{Ù¨ÒÉ{ØV
¨ÑÙ{~ÖÐÑ³ÑVÑ~³{KÜËÉØ.Ö³ÐÑV¨ÖTÑÚÑ
Ñ¨ÒoÈÉÓ¨oÉ{ÑÑÌ
³i~Ëii³ÈÐÑ³ØV
ÙÒÉÙÑÑÌ³É¨Ò³iÐÑ
Ò³ÈØ~Ñ{ÚÌÉØ~{i³ÖÑÌ³Òoo{oÐÑ³ÈÙÑ~³ÖÜÈ1É¨ÐiÜÉ~³¨{~ÓØ
KÑ×ÓØÐÉ³Ñ³¨ÓÈ~³Ë¨{Ñ
~Ñ{TÊÐÑ³ÑÉoÉÊ³¨{ÉØ
iÜÉ~³¨{~ÊØÉÓ¨oÉ{ÑØ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊÁØÓÇ ¦ÓËØËÝÚßÒÏÍÓÁÔËÝÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÒÂÉËÏÝÇÖÄÇÊÏÇÔÄÎÚËÝÖØÏÔÍÜÔÃËÝªÕÓÖÕÚÏÑ¦
ÞÁØÏÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÏÒÄÍØ¦ÌÕßÔ®ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÖ¦ÔÜÙËËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÒÏÇÑÁÝÑßÉÁÒËÝÚßÒÃÍÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇËÑÚÕÐËßÛÕÆÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÐËÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇËÐËØËßÔÂÙÕßÔÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
– Ιπτάμενα ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÛÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔÞ×ØÕÙÚÏÝÖÄÒËÏÝßÚÕÑÇÚËßÛßÔÄÓËÔÕÏÓÏÑØÕÃÖÆØÇßÒÕÏ
ÛÇÓËÚÇÌÁØÕßÔËÑÒËÑÚÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÙËÓÃÇ×ØÇÕÖÕßÊÂÖÕÚËÙÚÎ
ÍÎÊÎÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ/`WLYSVVW
ßÖËØÚÇÞËÃËÝÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓÁÙÇ
ÙËÇÍÜÍÕÆÝÙËÑËÔÄÇÁØÕÝ
– Ανθρωποειδή ÓËÙ¦ØÑÇÖÇØÄÓÕÏÇ
ÓËÚÎÈÏÕÒÕÍÏÑÂËÐßÖÎØËÚÕÆÔÖËÒ¦ÚËÝÑÇÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊÆÙÑÕÒËÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝ+YVULZÖÕÒÁÓÕß
ËÔÚÕÖÃàÕßÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÔÇÒÆÕßÔÕßÙÃËÝÇÖÄ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔÏÞÔËÆÕßÔËÑØÎÑÚÏÑ¦ËÖÏÚÎØÕÆÔÖÒÕÃÇÞÇØÚÕÍØÇÌÕÆÔÖËØÏÕÞÁÝÊØÕßÔÙËÙÓÂÔÎ
ÇÄØÇÚÇÙÚÇØÇÔÚ¦Ø

Σε ποιους τομείς η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος και σε ποιους υστερεί
Η τεχνητή ÔÕÎÓÕÙÆÔÎËÓÖÒÁÑËÏÓÏÇ
ÊÁÙÓÎÑÇÏÔÕÚÕÓÏ×ÔÓËÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÙËÄÒËÝÚÎÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝ
ÚÎÝàÜÂÝËÓËØÏÑÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÎ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÖØÜÚÕÖÕØËÃ
ÄÖÜÝÙÚÇJOH[IV[ZÙË¦ÒÒËÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÙÚÁØÎÙÎÄÖÜÝ
ÎßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÓÔÂÓÎ
ÍËÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÎ
ÑÇÚÁÞËÏÙÚÕßÝËÐÂÝÚÕÓËÃÝ!
*OH[IV[ZÓÎÞÇÔÁÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÖÕß
ÙßÔÕÓÏÒÕÆÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕ
ÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÇßÚÕËÑÖÇÏÊËÆÕÔÚÇÏßÒÒÕÍÂßÊØÏÚ×ÔÓËÛÇÔÃÕß
ÁÔÇËÃÊÕÝËÆÌÒËÑÚÕßÖ¦ÍÕßÖÕß
ÇÔÇÑÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔÈßÛÄÚÜÔÜÑË-

ÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕß±ÖÕÈØÆÞÏËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÏÕÖÒÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄÑÇÒÇÓÖÄÑÏØÆàÏÖÇÚ¦ÚËÝÚÇÖÏÄÑÇ
ÃÔËÝÙÏÚÇØÏÕÆÑßÚÚÇØÃÔÎÐÆÒÕß
¬ØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎËÑÚÆÖÜÙÎÚØÕÌÃÓÜÔØÍÇÙÚÂØÏÕÙËÁÔÇÚÙÏÖÓÏÑØÕÙßÙÑËßÂÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÓË
ÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÁÝ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝ ÈÇÔÚÏÑÂÑØßÖÚÕÍØÇÌÃÇ¬ËÞÔÕÒÕÍÃËÝÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÑÇÏ
ÖÇÒÏØØÕÏÇÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÕÒÆÏÙÞßØÂÇÒÒ¦ÄÞÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏÎßØ×ÖÎ
ÙÚÇËÐÂÝÖËÊÃÇ!ÔÇÍÔ×ØÏÙÎÕÓÏÒÃÇÝ§ËßØÕÓÕØÌÏÑ¦ÚÙÏÖÓÏÓÕÆÔÚÇÏÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕËÍÑÁÌÇÒÕÑÇÏ

Εργαστήρια
σε μικροτσίπ
που πραγματοποιούν
με μεγάλη ταχύτητα
αναλύσεις είναι από
τα δυνατά της σημεία.
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÌÜÔÂÝÞËÏØÕÔÕÓÃÇÝÇÔ¦ÒßÙÎÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ßÍËÃÇÝÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÜÔØÕÓÖÄÚ
ÙÚÎÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝÆÑÇÓÖÚËÝÎÒËÑÚØÕÔÏ-

ÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÖËÐËØÍÇÙÃÇÍÕÔÏÊÃÜÔÐÜÙÑËÒËÚÄÝßÌßãÇÙÓÂÔÕßÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÓÏÓÕÆÔÚÇÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÙÓÂÔÕßÝ
ËÔÚÄÓÜÔÂÖÕßÒÏ×ÔÍÏÇËÌÇØÓÕÍÁÝ
ÙËÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÞÜØÃÝÕÊÎÍÄØÕÓÖÄÚÊÏ¦ÙÜÙÎÝKYVULZÙßÙÚÂÓÇÚÇÓ¦ÞÎÝ)SVJRJOHPUÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙË¦ÍÔÜÙÚÇÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝ¦ÚÕÓÇÔÇÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÁÔÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÇÐÏÄÖÏÙÚÇ
ÇØÞËÃÇËÔ×ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖßØÂÔÇ
ÚÎÝÞØÂÙÎÝÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÜÝÚÕIP[JVPU)ÏÕÇÖÕÏÑÕÊÕÓÂÙÏÓÕÏÇÏÙÛÎÚÂØËÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÜÝÏÇÚØÏÑ¦ËÓÌßÚËÆÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÍØÂÍÕØÎÇÔÃÞÔËßÙÎÊßÙÒËÏÚÕßØ-

ÍÏ×ÔÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÌÇØÓ¦ÑÜÔÚÎÔÇÔÇÊÄÓÎÙÎÏÙÚ×Ô
±ÖËØÌÇÙÓÇÚÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÏÝÚÎÒËÇÔÏÞÔËÆÙËÏÝ
Ë¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÕÏËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÁÝ¡ÔÂÓÎßÖÕÒÕÍÏÙÚ×Ô+ËÑÚÆÖÜÙÎ
ÏÕÌÜÚËÏÔÄÚÎÚÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎËÙÜÚËØÏÑÂÍËÜØÍÃÇÏ¦ÙÖÇÙÎÚÕßÔËØÕÆÙËÕÐßÍÄÔÕÑÇÏ
ßÊØÕÍÄÔÕÓËÔÁËÝÚËÞÔÏÑÁÝÔÚÏÊØÇÙÚÂØËÝÚËÚÎÍÓÁÔÕß¦ÒÇÚÕÝÕÏ
ÇÙÌÇÒËÃÝÖßØÎÔÏÑÕÃÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØËÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ¬ØÇÔàÃÙÚÕØ
ÇÖÄÍØÇÌÁÔÏÕÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔËÑËÃÔÇÇÖÄÖßØÃÚÏÕÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÙßÙÑËß×Ô

ÑÇÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÚÜÔÓÏÑØÕËÖËÐËØÍÇÙÚ×Ô
ßÒÒÕÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄÌßÙÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝ/`WLYSVVWÐÄØßÐÎÇÙÚËØÕËÏÊ×ÔËØÓÕÎÒËÑÚØÏÑÂÈÇÌÂ
¬ËÞÔÎÚÁÝÙßÔ¦ÉËÏÝËÍÑËÌ¦ÒÕß
ÖÚ¦ÓËÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
©ØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦×ØÏÓËÝ
ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÊßÔÇÓÏÑÂ!§ÇÔÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÔÇÔÕ3,+ÔÇÔÕÙÜÒÂÔËÝÔÇÔÕÙÜÒÂÔËÝ¦ÔÛØÇÑÇßÊØÕÍÁÒËÝ
ÇÖÚ¦ËÑÚßÖÜÓÁÔÇÑÇÏÇÑÕßÙÚÏÑ¦
ÕÒÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÍËÜØÍÃÇÇÑØÏÈËÃÇÝ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÍÕÔÏÊÃÜÔÈÏÕÊÏÇÙÖ×ÓËÔÕÏÇÏÙÛÎÚÂØËÝ
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Οι κυβερνήσεις
αδιαφορούν,
οι πολίτες
ανησυχούν
Η απειλή της κλιματικής αλλαγής
Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Το τζετ ÙÚØÏÓËÃÔÇÏÁÔÇØËÆÓÇÇÁØÇÖÕßÖËØÏÚØÏÍßØÃàËÏÚÎÔØÑÚÏÑÂÙÇÔÌÃÊÏÒËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝÜÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÚÎÔßØ×ÖÎ
ÄÚÇÔÓÏÇÖËØÏÕÞÂÈØËÛËÃÔÄÚÏÇÇÖÄ
ÇßÚÄËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕÑÒÃÓÇ
ÚÎÝÇÞ¦ØÇÝËÔ×ÄÚÇÔÈØËÛËÃÈÄØËÏÇÇÖÄÇßÚÄËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÑÒÃÓÇÚÎÝØÑÚÏÑÂÝ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕÌÃÊÏ®ÓÁÔËÏÄÒÕÑÇÏÙßÞÔÄÚËØÇÙÚ¦ÙÏÓÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÑÇÆÙÜÔËÝÑÇÏ
ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÎÇÒÒÃÇÔÇÙÖ¦ËÏ
ÂÊÎÇÖÄÚÕÔÕÆÔÏÕÑ¦ÛËØËÑÄØ
ßÍÕÆÙÚÕßÂÕßÒÃÕßÓËÚÇÛËØÓÄÓËÚØÇÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÊËÃÞÔÕßÔÈÇÛÓÕÆÝ ËÒÙÃÕß
©ÏÖØÄÙÌÇÚËÝËÏÑÄÔËÝÚÜÔÙÑÆÒÜÔÖÕßÁÙËØÔÇÔÁÒÑÎÛØÕÓÁÙÇ
ÙÚÇÔËØ¦ÚÜÔÇÌÆÙÏÑÇÒÏÜÓÁÔÜÔ
Ö¦ÍÜÔÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÙËÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÈÇÛÓÕÆÝßÉÎÒÄÚËØËÝ
ÇÖÄÚÇÌßÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂËÖÃÖËÊÇÕÏÇËØÕÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÒÃÓÔÎÝÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÙË
ÓËÔËØÄÚÎÔÏÔÊÏÑÂÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎ
¬ÙËÔ¦ÏÖØ×ÎÔ¡ÇÔÚØ¦ÝÙßØØÏÑÔÜÓÁÔÎÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÑ¦ÛË
ËÖÕÞÏÑÂÊÏÇÑÆÓÇÔÙÎËÃÔÇÏÚÇÖÏÕ
ÖØÄÙÌÇÚÇÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇÍÏÇÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÃÔÊßÔÕÖÕßËÍÑßÓÕÔËÃÎ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ

Εκστρατείες πίεσης
ËÔßÖ¦ØÞËÏ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÔÇ
ÁÞËÏÖÇÏÊÏ¦ÂËÍÍÄÔÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÏËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÑÇÏÔÇÑÕÏÓ¦ÚÇÏ
ÂÙßÞÕÝÚÇÈØ¦ÊÏÇßÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÑÇÏÚÇËÍÍÄÔÏÇÁÌÎÈËÝÑÇÏÁÌÎÈÕÏ
ÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÏÇÖÄÚÇÓÏÙÄÒÕÍÇ
ÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÑÇÏÚÏÝÇÙÚËÃËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØ¦ÙÏÔÕßÐËÖÒÆÓÇÚÕÝ®ØßÖÕÍÄÔÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô
ÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇ

Δυστυχώς στην
κατάσταση που
βρισκόμαστε, δεν χωρούν
στρογγυλέματα και
υποτιθέμενες λύσεις στις
οποίες κερδίζουν όλοι.
ÞÁØÏÇÚÕßÝÖßØÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÓËÍ¦ÒËÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝÖÃËÙÎÝ²ÏÒÏ¦ÊËÝÓÏÑØÕÃÇÈÃÊÕÖÒÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÙÌËÔÚÄÔÇÚÕßÝÚÎÔ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÏÝ
ÇÓËÃÒÏÑÚËÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕßÝÕÒÏ¦ÛÚÜÔ
ÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÕÔÇÚÃÙÕßÔÍÏÇÔÇÓÎÍÕÔÇÚÃÙËÏÕ
ÖÒÇÔÂÚÎÝ
ßÙÚßÞ×ÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÄÖÕßÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÊËÔÞÜØÕÆÔ

ÙÚØÕÍÍßÒÁÓÇÚÇÑÇÏßÖÕÚÏÛÁÓËÔËÝÒÆÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÑËØÊÃàÕßÔ
ÄÒÕÏ ¦ÖÕÏÕÏÖØÁÖËÏÔÇÞ¦ÙÕßÔ
ÑÇÏÇßÚÕÃËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÏÖÕßËÖËÔÊÆÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
©ÏÁØËßÔËÝÍÏÇÔÁÇÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÙËÄÒÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÕßÓË
ÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÑ¦ÉÕßÓËÕÆÚËÑÇÔ
ÚÇÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÑÇÒßÌÛËÃËÔ×ÎËÐÜÌØËÔÏÑÂÑËØÊÕ-

ÌÕØÃÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇßÚ×ÔÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝÓÇÍÏ¦
ÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÔÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÇÖÇÏÚËÃÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÇÖÄ
ÚÏÝÏËØÁÝÇØÞÁÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖØÕÚÏÓÕÆÔÚÕÖØ×ÚÕÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
@V\.V]ÙÚÏÝÁÊËÏÐËÄÚÏÚÕ

 ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÙßÓÌÜÔËÃ
ÓËÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇáÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙËÊÎÓÄÙÏÕÁÒËÍÞÕ×ÙÚË
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÎËÔËØÍËÏÇÑÂÓËÚ¦ÈÇÙÎËÔ× ÊÏÇÌÜÔËÃ
©ÚÇÔÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏÄÚÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÔÇÓÎÔàÎÓÏÜÛÕÆÔÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÏÝØßÖÕÍÄÔËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÏÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝØßÖÕÍÄÔÜÔÑÇßÙÃÓÜÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄ

ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕ ÑÇÏ
ÊÏÇÌÜÔÃÇÝÖÁÌÚËÏÙÚÕ 
¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÑÃÔÎÓÇ-YPKH`ZMVY-\[\YLÚÕÖÕÛÁÚÎÙËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕßÒÂÁÔÇØÕÒÄÏÓËÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¦ÔÛØÇÑÇ®ÊÎÒÇÊÂÓËÚÕ
ÖÄÙÕßÝØÆÖÕßÝÓÖÕØËÃÔÇËÑÖÁÓÉËÏÇÑÄÓÎÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖØÏÔ
ÖßØÕÊÕÚÎÛÕÆÔÇÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÓËÔÕÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÖÕßÛÇÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÕßÔÚÕÓÁÒÒÕÔÓÇÝ¡ËÚÕßÝ

ÚÜØÏÔÕÆÝØßÛÓÕÆÝÁÞÕßÓËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝÞØÄÔÏÇ
¬ÕÑÃÔÎÓÇÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏ
ÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÁÔÚÕÔÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇÙÚÎ
ÑÇÔÊÏÔÇÈÃÇÑÇÏÙÚÏÝÚÎÔ
×ØÇÖÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏÈÇÙÏÑÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÖÕÏÇÛÇÌÁØËÏÚÇÞÆÚËØÇ
ÚÇÍËÜÚØÆÖÇÔÇÙÚÕÍØÇÌÏÑÄÇÍÄØÏÙÚÕÙËÏÙÓÕÍËÔÁÝÄÔÏÕÑÇÏÙÚÇ
ÑØßÙÚ¦ÒÒÏÔÇÔËØ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝ

O Αμερικανός πρόεδρος επιμένει στο διοξείδιο του άνθρακα
H αντίθεση ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ
ÖÏÕËÓÌÇÔÂÝ¬ÎÔ¬ØÃÚÎÕÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÑÇÏÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÙË
ÁÔÇËÖÏÛËÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐÇÒËÃÉÕßÔÁÜÝÚÕ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇÇÁØÏÇÖÕß
ËßÛÆÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ¬ÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÇÖÁØØÏÉËÓÃÇ
ÇÑÄÓÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÖÕßÙÚÄÞËßË
ÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÇßÚ×ÔÇÑØÏÈ×ÝÚÜÔ
ËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔ
¬ÕÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÛÇØÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÕß
¡ÖÇØ¦Ñ ©ÓÖ¦ÓÇ Ï ÁÚÙÏ ÁÍÏÔËÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÇÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕ
ÔÚØÏÕßÕßÃÒËØÖØ×ÎÔÒÕÓÖÃÙÚÇÝ
ßÖÁØÚÎÝÞØÂÙÎÝ¦ÔÛØÇÑÇÖÕßÙÂ-

Καταργεί άλλον ένα νόμο
του Μπαράκ Ομπάμα,
προκειμένου
να στηρίξει παλιά
αμερικανικά
εργοστάσια ενέργειας.
ÓËØÇËÃÔÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝØÕÙÚÇÙÃÇÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÁÓËÒÒËÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕß!ÚÕÔ
ÔÄÓÕÖËØÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÛÇØÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇ©ÓÖ¦ÓÇÖØÕÁÈÒËÖËÇßÙÚÎØ¦ÄØÏÇËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÛÇÁÈÍÇÏ-

ÔÇÔËÑÚÄÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÇÖÇÒÏ¦ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ
ËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓË¦ÔÛØÇÑÇÛÇÑÇÛÏÙÚÕÆÙËÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÔÁÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÇÊÆÔÇÚÎÞÜØÃÝÖØÕÎÍÓÁÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÛÇ
ÖËØÏÄØÏàËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝ
ÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÔÄÓÕÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÊËÔÇÖÇÏÚËÃÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ¦ÔÛØÇÑÇÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ
ÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÝÖÕÒÒÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÄÞÏÍÏÇÖÕÒÆÇÑÄÓÎ
ÊÎÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÎÞÇÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÑÇÛ×ÝÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý!ÚÕÌÚÎÔÄÚËØÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÑÇÏÚÎÔÚÇÞËÃÇ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÔÇÔË×ÙÏÓÜÔÖÎÍ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ

ÁÔÚÕÔÎÖÃËÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ÔËÃÞËÇÌËÛËÃÙÚÏÝËÖÏÔÕÂÙËÏÝ
ÚÕßÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÒ×ÝÛÇ
ÑÇÚÇØÍÕÆÙËÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ
©ÓÖ¦ÓÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÏÇÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÕßÔ×ÚÇÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÚÕßÎ±ÖÎØËÙÃÇØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇ
ØßÛÓÃÙËÏÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÊÏÕÐËÏÊÃÕß
ÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÖËØÃÑÇÛÇØÕÆÇÁØÇ

Ο επόμενος στόχος
ËÐ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÑÒÃÓÇÙßÔËÞÃàËÚÇÏ!©ÏÑÇÔÄÔËÝÖÕßÖËØÏÕØÃàÕßÔ
ÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÓËÛÇÔÃÕßÇÖÄÍËÜÚØÂÙËÏÝÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÌßÙÏÑÕÆ

ÇËØÃÕßÎÙßÔÛÂÑÎÚÕßÇØÏÙÏÕÆ
ÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÑÇÏÚ×ØÇÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÖËØÃÑÇÛÇØÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÕÏÕÝÛÇ
ËÃÔÇÏÕËÖÄÓËÔÕÙÚÄÞÕÝ"ÏÛÇÔ×Ý
ÚÇÖØÄÚßÖÇËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÝÑÇßÙÃÓÜÔÚÕßÖØÕÁÊØÕß©ÓÖ¦ÓÇÔÇÝ
ÔÁÕÝÔÄÓÕÝÖÕßÚ×ØÇÛËÙÖÃàËÚÇÏ
ÛÇÖÇÍ×ÙËÏ®ÇßÚ¦ÚÇÖØÄÚßÖÇ
ÙÚÇÓÃÒÏÇÍÇÒÄÔÏÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÇ
ÇÖÄÚÇÓÃÒÏÇÍÇÒÄÔÏÖÕßÑÇÛÏÁØÜÙËÕÖØÄËÊØÕÝ©ÓÖ¦ÓÇÖØÕÝ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß
¥ÙÚÄÙÕÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÛÇËÖÜÌËÒËÃÚÕÇÖÄÚÎØÆÛÓÏÙÎÑ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÖÇØ¦ËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÝÌÇÃÔËÚÇÏ¡ÏÇ
ÔÁÇÔÕÓÕÛËÙÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚËÃËÝÖÕßÙÂÓËØÇÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÛËÙÖÃàÕßÔÚÇÊÏÑ¦

ÚÕßÝÖØÄÚßÖÇËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÝÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏÖÕßÛÇÛËÒÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÐÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÏÙÞÆÕÝÇßÚ×Ô
ÚÜÔÖØÕÚÆÖÜÔßÚÄÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔÖÕÒÆÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝÊÏÞÇÙÓÁÔÎÝÇÍÕØ¦ÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÌÏ¦ÒÚÎÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝÊÆÕÇÍÕØÁÝØÇÍË
ÕÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÛÇ
ËÖÏÓËÃÔËÏÙËÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕß
ÇÑÄÓÎÑÇÏÎËÖÎØËÇàÄÓËÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔËÖÏÛßÓËÃ"
ÍÔÜÙÚÕ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÁÞËÏËÖÏÊËÃÐËÏÓÏÑØÂËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
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Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Πλήρωσε το βαρύ τίμημα της αλαζονείας
Η συντριπτική ήττα στην Κωνσταντινούπολη απειλεί να εξελιχθεί σε αρχή του τέλους για την εποχή Ερντογάν
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

EPA / TURKISH PRESIDENT OFFICE

Θα αποδειχθεί ÎÛØÏÇÓÈËßÚÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑØÁÓÓ¦ÓÕÍÒÕßÙÚÏÝ
ËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÇØÞÂÚÕß
ÚÁÒÕßÝÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂØÔÚÕÍ¦Ô"©ÙÕÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÍËÃÚÕÔÇÁÞÕßÔÏÙÞßØÕÆÝ
ÒÄÍÕßÝÔÇËÃÔÇÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃËÔÛßÓÕÆÓËÔÕÏÄÚÏÎÇØÞÂÚÕßÚÁÒÕßÝ®
ÁÞËÏÇÔÇÍÍËÒÛËÃÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÊÏÇÉËßÙÛËÃ
ÏÙ¦ØÏÛÓËÝ
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÎËÐÕßÙÃÇ
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÌÇÏÔÄÚÇÔËÆÛØÇßÙÚÎÑÇÛ×ÝÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÖÕÒÃÚËÝÑÇÚÁÈÇÏÔËÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÚÄÙÕÏÙÚÎÓÆØÔÎÞØË×ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔ
ÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÕÆÚÕßÒÇáÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ¬ÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕßÃÊÏÕßÞØÄÔÕßÚÕÏÙÒÇÓÏÑÄÑÄÓÓÇ ªÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÑÁØÊÏàËÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕ
ÖËÏÙÚÏÑÄ 
¬ÕÑÃÔÎÓÇÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÕÑËàÃ
ÇØÑÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÙÚÇ
ÚÁÒÎ¡ÇãÕßÚÕßÖßØÕÊÄÚÎÙË
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÐËÍÁØÙËÏÝÙËÇØÑËÚÁÝ
ÖÄÒËÏÝÖÕß¦ÌÎÙÇÔÖÃÙÜÚÕßÝ
ÔËÑØÕÆÝÑÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚØÇßÓÇÚÃËÝ¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÃÊÏÕßÞØÄÔÕßÕÏÊÏÜÑÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÁÈÇÒÇÔÙÚÕ
ÙÚÄÞÇÙÚØÕÙÚËÔÕÆÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕß
ØÔÚÕÍ¦ÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚÕÔ×ÛÎÙË
ÙËØÂÐÎÓËÚÕÏÙÒÇÓÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÕß
¢ËÚÕßÒ¦ÞÑÏÕßÒÁÔÖÕßÓÁÞØÏÚÄÚËÚÕÔßÖÕÙÚÂØÏàËÚÕßÝÇÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÕØÔÚÕÍ¦Ô
ËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÙÇÔÎÍÁÚÎÝÙËÇÖÕÊØÕÓÂ¬ÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÄÓÜÝ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÕÔÖØ×ÚÕÍÆØÕÇÖÕÙÖ×ÔÚÇÝÚÕ ÚÜÔÉÂÌÜÔ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÎÉßÞØÕÒÕßÙÃÇÚÜÔ
ÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕßÄÚÇÔÚÕ ªßÖÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÕ Þ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ¥ÙÚÄÙÕÕØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÄÖÕßËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÕÝÚÎÔ
ÇÔ¦ÌÒËÐÎÚÕß ÕßØÊÏÑÕÆÖÁÚßÞË
ÙÇØÜÚÏÑÂÔÃÑÎÓËÖÕÙÕÙÚÄ  
¬ÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑËÚÕÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÕßÕßÒÃÕßÍÏÇÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏ
ÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÕËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ¡ª
Ñ¦ÚÏÖÕßÚÕßËÖÁÚØËÉËÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇÔÇËÑÒËÍËÃÖØÄËÊØÕÝ
ÙÕßÒÚ¦ÔÕÝÑÇÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÓË 
¬ÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÂÊ×ÑÇÏÑ¦ÓÖÕÙÇÞØÄÔÏÇÕØÔÚÕÍ¦ÔÑØÇÚ¦ËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÙËÓÏÇ

ÞØÕÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÑÇØÏÁØÇÝ
ßÚÄÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÂÚÇÔÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÓÏÇÕØÏÇÑÂÊÏÇÌÕØ¦
ÉÂÌÜÔÙÚÎÔ¦ÈßÙÙÕÚÜÔ
ÑÏÁÔÇÔËÔÕÞÒÎÚÏÑÄÇÒÒ¦ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÕÊÂÓÇØÞÕÙËËÛÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÎÍÁÚÎ
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔ
ÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏËÑÒÕÍÁÝÁÜÝ
ÚÕ¥ÙÚÄÙÕÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÚÇÞßÔÛÕÆÔÖÄÑÇÏØÄÌÎÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÚÏÎÍËÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÕß
 ªÖÕßÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÄÖÜÝÕÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÓÖÔÚÕßÒ¦ÞÑÏÕßÒÕÖØ×ÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÞÓÁÚ§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßÑÇÏÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÒÃ¡ÖÇÓÖÇÚÙ¦ÔÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÔÁÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÄ
ÑÄÓÓÇ©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ¬àÕßÓÞÕßØÏÁÚ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏ
Õ¡ÖÇÓÖÇÚà¦ÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÈÕßÒËßÚÁÝ
ÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑÏÕßÒÔÕÏÞÚÄËØ×ÚÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕß§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßÒÄÍÜÚÜÔÑÇÑ×Ô
ÙÞÁÙË×ÔÚÕßÓËÚÕÔ¡ÖÇÓÖÇÚà¦Ô

Ο Ταγίπ Ερντογάν TÑ{¨É³Ò³ÑÐÓÜi³iØ~{KÈÜÉÈ³{~ÊØÐÒÙÑØ³ÈÝ&VÙÖiÐÓ¨ÉØÐÉ³Ò³iÊ³³Ñ³iØ³Ñ³{ÖÜiØ0KÜÓÐÐÑÐ{ÜÒÉ{ÑÌÐÌ³È

Και άλλες φορές
βρέθηκε με την «πλάτη
στον τοίχο», αλλά πάντα
τα κατάφερνε. Τώρα
τα πράγματα δείχνουν
διαφορετικά.
ÊÏÞÇÙÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÄÖÕßÕÏÓÏÙÕÃÚÕÔËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÓÏÙÕÃ
ÚÕÔÇÖËÞÛ¦ÔÕÔÚÇÏÔÚÕÑÇÚ¦ÌËØË
ÂÚÇÔÍÏÇÊÆÕÒÄÍÕßÝØ×ÚÕÔÍÏÇÚÃ
ËÃÞËÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÞÜØ¦ËÏ
ÙËÛËÇÓÇÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÙßÓÓÇÞÏ×ÔÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÙßÍÑßØÃÇËÆÚËØÕÔÑÇÏÚÕÑßØÏÄÚËØÕÍÏÇÚÃÚÕ¦ÒÒÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÂÚÇÔÓÕÔÃÓÜÝ
ÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÓËÚÕÚËÑÚÕÔÏÑÄØÂÍÓÇÓËÚÇÐÆ ËÓÇÒÏÙÚ×ÔÑÇÏ ÕÆØÊÜÔ
ÔÇÖÇÃàËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ
¬ÕÆÚÎÚÎÌÕØ¦ÎËÏÑÄÔÇÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÈØÂÑËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÇÔÚÏØÔÚÕÍ¦Ô!ÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÖÕßÐËÌËÆÍËÏ

Το ραντεβού με τον Τραμπ στην Οσάκα

Φημολογείται ότι ο
πρώην υπ. Οικονομικών
Αλί Μπαμπατζάν
ετοιμάζει νέο κόμμα,
με τη συμμετοχή
30 βουλευτών.
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ÇÖÄÚÇÙÚËÔ¦ÄØÏÇÚÕß ËÓÇÒÏÙÓÕÆ
ÑÇÏËÔ×ÔËÏÍÆØÜÚÕßÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÖÄÚÕÇØÏÙÚËØÄ
ÌÏÒÕÑÕßØÊÏÑÄ/+7ÓÁÞØÏÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄßÖËØËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄP@PÑ¦ÚÏÖÕß
ÖØÕÙÖËØÔÕÆÔÄÙÕÏÈÏ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇ
ÖÇÔÎÍßØÃÙÕßÔÚÎÔÃÑÎÚÕßÙÇÔÇßÚÕÔÄÎÚÇËßÔÕáÑÂÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÕÓ¦ÓÕÍÒÕß

ÔÃÑÎÙËÙË ÇÖÄÚÇ ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÇÌÕÆ
¦ÒÜÙËÇÑÄÓÎÑÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖØÕÖÆØÍÏÇÚÕß ªÄÖÜÝÚÕ¢ÇÚÃÞÎ
ÏÙÒÇÓÏÑÂÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÄÒÎÝÚÕÁØÇÔÍËÔÁÚËÏØÇÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÚÕ
ÑÕÆÚÇØÏÄÖÕßÑÇÚÕÏÑËÃÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝ
ÇÂÚÇÔÖÕÒÆÇÖÒÕáÑÄÈÁÈÇÏÇ

ÔÇÇÔÇÍ¦ÍËÏÑÇÔËÃÝÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÕÔ
ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÓ¦ÓÕÍÒÕß®±ÖÂØÞÇÔ
¦ÒÒÕÏÑÇÃØÏÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÓÏÇÖÕÒÆÇØÔÎÚÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÍÏÇÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÑÇÒÕÆÙÇÔÑ¦ÖÕÏÕÔÓ¦ÓÕÍÒÕßËÖÃÙÑÎÔÂÝ!
ÎËÖÃÓÕÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÆÌËÙÎÑÇÏÎ
ËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊßÙÌÕØÃÇÕ
ÓËÍÇÒÕáÊËÇÚÏÙÓÄÝÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÁÌËØËÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
ÙËÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÏÃÙÜÝÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÎÇÒÇàÕÔËÃÇËÔÄÝÎÍÁÚÎÖÕßÁÞËÏÖÏÙÚÁÉËÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÃÑÎÚÕÝÑÇÏÄÚÏÄÒÇ
ÚÕßËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄÌÇÙÂÚÕß
ÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÚÎÔÃÑÎÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ¡ÇØÚÃÕßÂÚÇÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÒ¦ÛÕÝÚÎÝ

Οι δύο δρόμοι
¡ËÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝÔÇÑÒËÃÔÕßÔÍÆØÜÚÕßÕØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÊÆÕÊØÄÓÕßÝ©ÖØ×ÚÕÝÛÇÂÚÇÔÔÇÛßÙÏ¦ÙËÏ ÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ ÙÚËÒÁÞÎ ÖÕß
ÞØË×ÔÕÔÚÇÏËÖÏàÂÓÏËÝËÖÏÒÕÍÁÝ¶
ÄÖÜÝÕÍÇÓÖØÄÝÚÕßÑÇÏßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÖËØ¦ÚÒÓÖÇáØ¦Ñ
ÑÇÏÕÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÄÝßÖÕßØÍÄÝ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÕßÒËáÓ¦ÔÕáÒÕÆ¶ÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÕßÝÊÏÜÍÓÕÆÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÑÇÏÔÇØÃÐËÏÍÁÌßØËÝÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÓËÚÏÝ
ÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔ
ØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ:ÑÇÏËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÑÏÔÊßÔËÆËÏ¦ÓËÙÇÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÑØÃÙÎ
ÞØÁÕßÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÄÚÕ§¬
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÛËÇÓÇÚÏÑÂÙÚØÕÌÂÛÇ
ËÖÁÌËØËÈÁÈÇÏÇÁÔÚÕÔÕßÝÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÈÇØÆÖÕÒÏÚÏÑÄÚÃÓÎÓÇ
ÍÏÇÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÒÆÙÎÛÇÂÚÇÔÓÏÇ¦ÑØÜÝØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÌßÍÂÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝ!ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÕØÏÙÚÏÑÂØÂÐÎÓËÚÏÝÑÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÒÒ¦Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇËÖÁÌËØË
¦ÓËÙÇËÖ×ÊßÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÆÙÎÑ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÚÎÔ
ÂÊÎÖ¦ÙÞÕßÙÇÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙÚÇ¬¦ØÚÇØÇ¡ÖØÕÝÍÑØËÓÄÝÑÇÏ
ÖÃÙÜØÁÓÇ

Ιμάμογλου, ο άνθρωπος που μπορεί να διεμβολίσει το AKP
Για δεκαεπτά ÙßÔËÞÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÏ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÕß¢ÇÚÃÞ
ÑÇÏÚÕßÍÏÕÆÖÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÈ¦ÌÕÔÚÇÔÙËÑ¦ÛËËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚÕÑÃÚØÏÔÕÞØ×ÓÇ
ÚÕßÏÙÒÇÓÏÑÕÆÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ(27¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
ÜÙÚÄÙÕÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÓÕÚÃÈÕÁÙÖÇÙË
©ÏËßÙËÈËÃÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ¶ÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÏÙÞßØÄÚËØËÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÚÕß
¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦Ô¶ÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß¡ÖÏÔÇÒÃ
ÏÒÔÚÏØÃÓÖØÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÚËÒÏÑ¦ÚÕÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÚÕßÑÕÙÓÏÑÕÆªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ2ÄÓÓÇÚÕÝÑØÁÓÓ¦ÓÕÍÒÕßÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÃÙÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÖÄÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔÉÂÌÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÕÔÁÕÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÎÝÕßÔÃÕß
ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÖÜÝ
ÕÓ¦ÓÕÍÒÕßÑÇÏÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÊßÔÎÚÏÑ¦ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÔÇÚÕÒÃÇÝÑÇÏ
ÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÔÇÇÖËÏÒÂÙÕßÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
©ËÑÒÕÍÏÑÄÝÛØÃÇÓÈÕÝÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÊ×ÙËÏÚØÕÓËØÂ
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÖÕØËÃÇ
ËÑÚÕÐËÆÕÔÚ¦ÝÚÕÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ

ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ
¥ÙÚÄÙÕÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÕ ÞØÕÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÂÚÇÔÙÞËÚÏÑ¦ÇÌÇÔÂÝËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÕ ÙÚÎÔÖÇØ¦ÑÚÏÇÖÄÒÎÚÎÝ¬ØÇÖËàÕÆÔÚÇÝÙÚÎ
ÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¬ÕßØÑÃÇÕÓ¦ÓÕÍÒÕßËÃÞËÓÏÇÇØÑËÚ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇØÏÁØÇÜÝÊÂÓÇØÞÕÝ
ÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖØÕÇÙÚÃÕßÚÕß¡ÖËáÒÃÑÔÚÕßàÕßÄÖÕßËÃÞËÚÎÌÂÓÎËÔÄÝ
ÏÑÇÔÕÆÇÒÒ¦ÒÏÍÕÓÃÒÎÚÕßÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÖÕÆÊÇÙËÊÏÕÃÑÎÙÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖØÕÚÕÆÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏ
ËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕß
ËÔ×ÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏÜÝËßÙË-

ÛËÏÇÚÕß*/7ÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÙ×ÓÇÑÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß(27ÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕÔÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÕ
ÇßÚÇØÞÏÙÓÄÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÓÁÚØÏÇÇÖÄÊÕÙÎÚÕß
ÔÚàÁÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÑÇÏÙÚÕßÝÇÊÁÐÏÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔ
ÊÎÓÇØÞÏÇÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô

Η ποντιακή καταγωγή του

H πορεία και
το προφίλ του 49χρονου
ο οποίος κατάφερε
να εκλεγεί δήμαρχος
Κωνσταντινούπολης
με 800.000 ψήφους
διαφορά
από τον Γιλντιρίμ.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ÑÉKÑËÉ{³KÊÐÑo{ÑÑÐ{ÜÊÉ{V~ÜÉË³ÑØ³ÐÒ³{
³ÈØ×³o¨Ò×ÈØV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ¨É~Üo{~ÊØ³ÈÉ~³¨Ñ³ÉËÑØ

ÈÂÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÝÖÕßÖØÕÙËÆÞËÚÇÏÚÇÑÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÒ¦ÚØÎÝ
ÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÁÞÕÔÚÇÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÇÍÜÔÏÙÚËÃÙËËØÇÙÏÚËÞÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¶ÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÑÇÏÕ
¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÇØ¦ÚÎÙÇØÜÚÏÑÂÔÃÑÎÚÕßÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÚßÞÂÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÜÔÉÎ-

ÌÕÌÄØÜÔÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÕ
Ó¦ÓÕÍÒÕßÙÃÍÕßØÇÊÏÇÌÁØËÏÖÕÒÆÇÖÄÚÕÔÚßÖÏÑÄßÖÕÉÂÌÏÕÚÕß
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚËÒËÞ×ÔËÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÑÕÙÓÏÑÕÆÝ¬ÕÆØÑÕßÝÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝ
Ú¦ÐÎÝËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÖÜÝÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÍÏÇÚÎÊÎÓÇØÞÃÇ

EPA / SEDAT SUNA

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÇßÚÂÔÚÕß¡ÕßÞÇØÁÓÔÚàÁÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÕÏÊÆÕÖÕÒÏÚÏÑÕÃËÃÔÇÏÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÙßÍÑØÏÚÏÑ¦
ÓËÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝËÃÔÇÏÛØÎÙÑËßÄÓËÔÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÇÏÕÏÊÆÕÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÓÏÇÖØÕÙÖ¦-

ÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝÙË
¦ÒÒÇÓÁØÎÚÎÝÞ×ØÇÝËÖÕÓÁÔÜÝÎ
ËÖÃÛËÙÎÚÕß(27ÙÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÒÄÍÜÚÎÝÖÕÔÚÏÇÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÕßÇÖÕÐÁÔÜÙË
ÖÕÒÒÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝËÇßÚÄÙßÔÁÈÇÒË
ÑÇÏÎÔËßØÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÚÕÔ©ÚÙÇÒ¦Ô
ÍÏÇÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔÑÕßØÊÏÑÂÉÂÌÕ¡ËÚ¦ÚÏÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÍÏÇÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÓ¦ÓÕÍÒÕßÎÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝËÔÄÝ
ÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕßÎÍÁÚÎÚÜÔ ÕÆØÊÜÔ
ÇÆÐÎÙËÖËØÇÏÚÁØÜÚÕÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄ
ÚÜÔÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔ
ÁØÇÙÚÇÖÇÔÏ¦ÚÎÝßÖÕÉÎÌÏÄ-

ÚÎÚÇÝÓ¦ÓÕÍÒÕßÁÌËØËËÖÃÙÎÝÑÇÏ
ÎÙÖ¦ÔÏÇÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÊÂÓÇØÞÕÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¬ÕÔËÕÙÆÙÚÇÚÕ ÇÒÄ
ÄÓÓÇÚÎÝ¡ËØ¦ÒÑÙËÔÁØÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÕÑÕßØÊÏÑÄ/+7ÖØÕÚÃÓÎÙÇÔ
ÔÇÓÎÔÑÇÚËÈ¦ÙÕßÔßÖÕÉÂÌÏÕÍÏÇ
ÔÇÊ×ÙÕßÔ×ÛÎÙÎÙÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÓ¦ÓÕÍÒÕßËÔ×ÕÎÍÁÚÎÝÚÕß
ÊËÆÚËØÕßËÒÇÞÇÚÃÔ§ÚËÓÏØÚ¦ÝÚÕÔ
ÙÚÂØÏÐËÇÔÕÏÑÚ¦ÇÖÄÚÇÙÃÊËØÇÚÎÝ
ÌßÒÇÑÂÝÖÄÚÎÓÃÇÇßÚÄËÃÔÇÏÌßÙÏÑÂÇÖÄØØÕÏÇÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÕß
ÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝ(27ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃ
ËÊ×ÑÇÏÁÔÇÞØÄÔÕÓËÚÕËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ4/7ÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕß¦ÔÕÏÐËÚÕÔ
ÊØÄÓÕÙÚÏÝÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÙÃÍÕßØÕÇÔÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇßÚÂ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÙÚÏÝ
ËÖËØÞÄÓËÔËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÑÇÏÔÇËßÔÕÂÙËÏÐÇÔ¦ÓÏÇÖÏÛÇÔÂ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÓ¦ÓÕÍÒÕß¶¦ÒÒÜÙÚËÙÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßÚÄÙÕÎÑÙËÔÁØÄÙÕÑÇÏÕ§ÚËÓÏØÚ¦Ý
ÂÚÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÕßÔÚàÁ
ÇØÄÚÏÕÃÊÏÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÚÕÇØÔËÃÚÇÏÎÌÎÓÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÂßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÓ¦ÓÕÍÒÕß
ÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÂÊÎËÐÇÖÒÜÛËÃÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÚËÒËÚÂÕØÑÜÓÕÙÃÇÝÚÕß
ÚÎÔÁÓÖÚÎÁÒÇÈËÞ×ØÇÓËÖÇØÄÔÚËÝÖÕÒÒÕÆÝËÔÛÕßÙÏ×ÊËÏÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÓËØÏÑÕÃËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÊÂÒÜÙÇÔÙÚÇÊÏËÛÔÂÓÁÙÇÖÜÝÂÚÇÔ
ÖØ×ÎÔÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÕß(27
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Ο ρόλος-κλειδί του Ιράν στα σχέδια της Κίνας
Το ευρύτερο παιχνίδι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, και η μυωπική συγκρουσιακή προσέγγιση των ΗΠΑ
Του ROBERT D. KAPLAN*

THE NEW YORK TIMES

Η απειλή ολοκληρωτικού εμπάργκο

Σε έναν ÑÄÙÓÕÊÏËÛÔ×ÔÇÍÕØ×ÔÊÏÑÚÆÜÔ.ÑÇÏÑßÈËØÔÕÖÕÒÁÓÕßÎ
ÍËÜÍØÇÌÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÑßØÏÇØÞËÃ©ÏÊÆÕÒÜØÃÊËÝÔÇßÙÏÖÒÕãÇÝÙÚÇ
ÚËÔ¦ÚÕß©ØÓÕÆàÖÒ¦ÚÕßÝÊÆÕÓÏÒÃÜÔÎÑ¦ÛËÓÃÇÑØÇÚÕÆÔÚÇÑÒËÏÊÏ¦
ÚÕßËØÙÏÑÕÆ ÄÒÖÕßÑÇÏÚÜÔÓÏÙ×ÔÖËØÃÖÕßÍÔÜÙÚ×ÔÖËÚØËÒÇáÑ×Ô
ÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÏ»ÇßÚÄÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏËßØÁÜÝÄÚÏ
ÊÏÇÚ¦ÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕØ¦ÔËÏÝÈ¦ØÕÝ
Ú¦ÔÑËØÙÚÕÔ ÄÒÖÕÚÕß©Ó¦ÔÓÏÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÁÐÕÊÕÇÔÕÏÞÚ¦ÚÜÔÚËÔ×ÔÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
©ÏØÇÔÕÃÑÇÚÇÔÕÕÆÔÄÚÏÇÑØÏÈ×Ý
ËÖËÏÊÂÎÍËÜÍØÇÌÃÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÚÏÓÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÄÒÖÕß
ÓÏÑØ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÙÇÔÑÏÇßÚ¦ÁÞÕßÔ
ÓËÍËÛßÓÁÔËÝÙßÔÁÖËÏËÝÔÚÃÙÚÕÏÞÇÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÙÚÇ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÔËØ¦ÚÕß ÄÒÖÕßÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÚÕßÝÖÒÕÃÇËÃÔÇÏ
Ëß¦ÒÜÚÇÙËÏØÇÔÏÑ¦ÚÇÞÆÖÒÕÇÑÇÛ×ÝÎËÍÍÆÚÎÚÇÚÕßØ¦ÔÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÇÖËÏÒËÃÚÕËÆÛØÇßÙÚÕ
ÈÇÙÃÒËÏÕÑÇÏÙÆÓÓÇÞÕÚÜÔ
¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÃÇÑØÃÙÎÞ×ØÕß
¥ÙÚÄÙÕÎÍËÜÍØÇÌÃÇÒÁËÏÓÏÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂ©ÏÚØÁÞÕßÙËÝËÔÚ¦ÙËÏÝÇÌÕØÕÆÔÒÏÍÄÚËØÕÚÕØ¦ÔÑÇÏÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕÇÖÄÄÚÏÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÚÕÔÔÊÏÑÄ¥ÑËÇÔÄÃÚËÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖËÃÚË
ÄÞÏÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÏØÇÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÑ¦ÚÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕ
© ÄÒÖÕÝÚÕß©Ó¦ÔÞÜØÃàËÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÚÕ©Ó¦ÔÇÖÄÚÕØ¦ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕ©Ó¦ÔÇÖÄÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔÚÎ
ÔÕÚÏÕÊßÚÏÑÂÍÜÔÏ¦ÚÕßÇÑÏÙÚ¦Ô
ÑÕÔÚ¦ÙÚÇÏØÇÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÎ ÃÔÇ
ÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÚËÒËßÚÇÃÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃ-

Προειδοποιήσεις ¨Ø³¨Ò
ÑiÖÚÈÑ{Ù{ÉÚÉËØÙÈÒÐÉ{Ø
¨~É{ÐÓÈÑÉKÑ³ÉË³ÈØ
Ì¨ÈØ³iØÈ¨i{~ÊØÈÐ×ËÑØ
(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³iÖ³Ñ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
¨Ø³i0ÉTÉ¨ÒiV~ÑÚØi$ÈÒ{o~³ÊÙiÓTÉ{ÙÉÐÉÈÚÉËÌ³{
ÚÑÑÑo¨ÉÖÉ{ÌÜÉØ³{ØÜÊÉ{Ø{¨Ñ{~ÖÉ³¨ÉÜÑËÈ~Ñ{ÚÑ
É{KÒÜÉ{~È¨É{ØÉÌÉØ³¨Ë³ÉØ
T¨ÉØÉ{TÉ{¨ÊÈÑÉ{ÑoÒoÈ³tÐÑÖ¨T¨ÈÌu ¨³iÚÉËØTÉ³{~ÒÐÉ³{ØÑÑ×¨ÓØ
Ì³{ÐÓ¨ØÑÈ³Ö~Ñ³ÑÜÊoÉ{³i
ËÑVÉ{Ù{~ÌØÑÉ³ÑÜÐÓØ³iØ
$ÈÒ{o~³o{Ñ³¨ÒV¨Ò{Ñ

Το αμερικανικόÑÉ¨ÜÑ×Ì¨tåK¨ÑÒÐË~ÜuÈÐÐÉ³ÓTÉ{ÉÑÉ¨ÑÈ³{~ÊÒ~ii³iå¨ÑK{~Ê1ÒÜÑÑ${
(åo¨ËÇÈÌ³{V³ÑÉ¨{¨{ÐÓÑÉ¨Ò³ÈÌÜÈV³ÑÜÉÐ{~Ò³ÈØÜËÑÉËÑ{ÉÈÒÜ³ÑÉ{¨Ñ{~Ò³ÑTÖÜÑ
ÇÝÒÏÓ¦ÔÏÍÏÇÑÕÔÚÁÏÔËØÚÕÑÕßÇÔÚ¦ØÚÕÕÖÕÃÕÚÕËÑÃÔÕËÒÖÃàËÏ
ÄÚÏÛÇÙßÔÊÁÙËÏÚËÒÏÑ¦ÊØÄÓÕßÝ
ÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÑÇÏÇÍÜÍÕÆÝÓËÚÎ
ÊßÚÏÑÂ ÃÔÇ ÇÏÇÖÄÚÕÑÕßÇÔÚ¦Ø
ÕÏ ÏÔÁàÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÒÁÍÞÕßÔ
ÚÎÔÇßÙÏÖÒÕãÇÓÁÙÜÚÜÔÚËÔ×Ô
ÚÕß©ØÓÕÆà
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÎ ÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÂÊÎÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ©Ï ÏÔÁàÕÏËÐËÚ¦àÕßÔÚ×ØÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÓÏÇÝÔÇßÚÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÏØÇÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÄÓÎÖÏÕÑØÃÙÏÓÕ
ËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ ÄÒÖÕÝÚÕß
©Ó¦ÔÁÞËÏÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÓÃÇÊÃÕÊÕÖËÚØËÒÇÃÕßÍÏÇÚÏÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÄÒÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÔ¦ÍÑÎÓËÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÕÆÇËØÃÕßZOHSLNHZÃÔÇÏÁÔÇÝÙÆÔÊËÙÓÕÝÖÕßËÔ×ÔËÏÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÚÎÔÏÔÊÏÑÂßÖÕÂÖËÏØÕÑÇÏÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝ¡ÃÇ×ÔÎÔÇÝØÄÓÕÝ®)LS[HUK9VHK
0UP[PH[P]L
¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÙÑÁÌÚÕ-

Ο Κόλπος του Ομάν
παραμένει επίκεντρο
της πρωτοβουλίας του
Πεκίνου «Μία Ζώνη Ενας Δρόμος».
ÔÚÇÏÇÔÛÇËÓÖÒÇÑÕÆÔÙËÙÆØØÇÐÎ
ÓËÚÕØ¦ÔÕÏ ÏÔÁàÕÏÁÞÕßÔËÖÏÊÕÛËÃÙÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÕßËÓÖÕØÃÕß
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¬ÕÑÕßÇÔÚ¦ØËÃÔÇÏÑËÔÚØÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÔÇßÚÏÒÏÇÑÂÝÖÚßÞÂÝÙÚÎÔ
ÑÏÔËàÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÒÒ¦ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝ ÃÔÇÝÍÏÇÚÕØ¦ÔÁÞËÏ
ÙÞÁÙÎÚÄÙÕÓËÚÎÙÚËØÏ¦ÄÙÕÑÇÏ
ÓËÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
©ÏÕÊÕÃÖÕßÎ ÃÔÇÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÙÃÇÝÙßÔÊÁÕßÔÚÎÞ×ØÇÓËÚÕ
Ø¦ÔÁÔÇÝÇÞÚÆÖÎÚÕÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÙÚÎÔßØÇÙÃÇÄÖÕßÚÕØ¦ÔËÃÔÇÏ
ÚÕÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÑÇÏÍËÜÍØÇÌÏÑÄ
ËÌÇÒÚÂØÏÕÔÇÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÇÐÆ
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* Ο Robert D. Kaplan είναι διευθυντής
του Macro στο Eurasia Group και
συγγραφέας του βιβλίου «Η επιστροφή
του κόσμου του Μάρκο Πόλο: πόλεμος,
στρατηγική και αμερικανικά συμφέροντα
στον 21ο αιώνα».
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Ο πρωταθλητής
που μας έμαθε το τένις
Ο Μάρκος Παγδατής ολοκληρώνει την σπουδαία καριέρα του

Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σο-

βαρευτούμε και ούτε θα σας «ξενερώσουμε» γράφοντάς πως θα συμβεί κάτι
τέτοιο. Είμαστε μια χώρα που πρέπει να
πάθει για να μάθει και αυτό ισχύει και
για την ασφάλεια των γηπέδων μας. Είναι αστείο που η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την κάρτα φιλάθλου και
δεν αφορά τον τρόπο που τα στάδια που
φιλοξενούν χιλιάδες κόσμο εξασφαλίζουν άδειες και κρίνονται ασφαλή. Μάθαμε πως σε κάποια θέματα, όταν ένα
γήπεδο φιλοξενεί ομάδες που δεν
έχουν τόσο πολύ κόσμο, η αρμόδια αρχή «έπαιζε και λλίον πελλό» και πως τώρα που το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας θα σκληρύνει τη στάση της.
Πάλι καλά που προλάβαμε το όποιο κακό και ας έχουμε ένα πρωτάθλημα να
διεξάγεται σε 2-3 γήπεδα. Αν τόσα πληρούν τις προϋποθέσεις για να πηγαίνουν οι οικογένειες να βλέπουν ποδόσφαιρο, τόσα να μείνουν και τέλος. Επί
ερειπίων δεν θέλουμε άλλα δάκρυα,
αρκετά χύθηκαν σε αυτόν τον τόπο.

* * * * *

Κάποιοι πρόεδροι
Κάποιοι εκ των προέδρων της Α΄ κατη-

γορίας προσπαθούν να βρουν τρόπο

2003 Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Κέρδισε
τέσσερις τίτλους στα Futures.

2004 Κέρδισε τον πρώτο Challenger στην Αγγλία.

2005 Έκανε την πρώτη του νίκη

2006 Αγωνίστηκε στον τελικό
του Αυστραλιανού Όπεν απέναντι
στον Ρότζερ Φέντερερ και βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα
στους 10 κορυφαίους τενίστες.
Ήταν το Νο8. Στο τέλος της χρονιάς βρέθηκε στο Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αναδείχθηκε Κορυφαίος Κύπριος αθλητής.

2007 Κέρδισε ATP τίτλο στο Ζάγκρεμπ κερδίζοντας τον Ιβάν Λιουμπισίτς, ενώ λίγο αργότερα
έφθασε κοντά σε ακόμη έναν
στην Μαρσέιγ, όμως έχασε στον
τελικό από τον Γκίλες Σιμόν.

2010 Μετά από τραυματισμούς,

Μετά από 14 χρόνια στο επαγγελματικό τένις, ο Μάρκος Παγδατής θα βλέπει το

άθλημα που αγαπά και υπηρέτησε από άλλο πόστο.

Πίσω στο 2006, ο Μάρκος αποχαιρετού-

σε τον σπουδαίο Άγκασι στο Αμερικανικό
όπεν. Τώρα ήρθε η σειρά του να πει αντίο.

τένις. Σας ευχαριστώ που πάντα πιστεύατε σε μένα και με «σπρώχνατε»
να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ την ομάδα μου, τους στενούς μου φίλους και
κυρίως τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο!
Με κάνατε να νιώθω ευπρόσδεκτος σε
κάθε πόλη και χώρα που έχω αγωνιστεί,
και η αγάπη, η υποστήριξη και η ενέργειά
σας είναι κάτι που πραγματικά θα μου
λείψει. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την εκπληκτική διαδρομή! Δεν μπορώ να περιμένω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό
για τελευταία φορά στο Wimbledon του
Λονδίνου! Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο,
Μάρκος».

Από 3 χρονών!

O τελικός του Αυστραλιανού όπεν 2006

με το Ρότζερ Φέντερερ είναι μια στιγμή
που θα θυμόμαστε για πάντα.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Να σοβαρευτούμε; Μπα...

16 χρόνια με άθλους
και μεγάλες επιτυχίες

απέναντι στο top10 της παγκόσμιας κατάταξης (Μαριάνο Πουέρτα) και έφτασε στα προημιτελικά
στο Τόκιο. Eπίσης, έφθασε μέχρι
τον τελικό του ΑTP στη Βασιλεία.
Eγινε ο πρώτος Κύπριος που μπήκε στους πρώτους 100 της παγκόσμιας κατάταξης (Νο56).

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Στην αρχή της περασμένης εβδομάδας
(24/6), ο πρωταθλητής μας στο Τένις
Μάρκος Παγδατής, ανακοίνωσε ότι το
Wimbledon του Λονδίνου, το οποίο θα
διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου μέχρι τις
14 Ιουλίου, θα είναι και η τελευταία
διοργάνωση στην οποία θα λάβει μέρος
ως επαγγελματίας. Μετά από 16 χρόνια
μιας σπουδαίας παρουσίας στο άθλημα,
ο πρωταθλητής που με τις επιτυχίες και
το χαμόγελό του, έκανε τους όπου γης
Έλληνες ν’ αγαπήσουν το Τένις, θα ξεκουραστεί.
Δεν πρόκειται βέβαια να φύγει από
το άθλημα που αποτελεί μεγάλο μέρος
της ζωής του. Θα συνεχίσει την προσφορά του από διαφορετικό πόστο. Φιλοδοξία του είναι να βοηθήσει τα παιδιά
να μάθουν, ν’ αγαπήσουν το Τένις και
να κάνουν πρωταθλητισμό.
Το μήνυμά του για το τέλος της καριέρας του:
«Το επικείμενο Wimbledon θα είναι
το τελευταίο μου τουρνουά ως επαγγελματίας αντισφαιριστής. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στην AELTC για τη
χορήγηση της κάρτας ελευθέρας εισόδου στο All England Club, με την
οποίαν μου δίνεται η ευκαιρία να πω
«αντίο» στο άθλημα που αγαπώ τόσο
πολύ και που αποτέλεσε τόσο μεγάλο
κομμάτι της ζωής μου τα τελευταία
30+ χρόνια.
Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη.
Ήταν πολύ σκληρό για μένα, ειδικά σωματικά, να επανέλθω στο επίπεδο όπου
αισθάνομαι ότι ανήκω. Αν και η ψυχή
μου θέλει, τα όρια του σώματός μου με
εμπόδισαν να παίξω και να διατηρηθώ
σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο, όπως
περιμένω από τον εαυτό μου. Ιδιαίτερα
τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για μένα με επαναλαμβανόμενα
τραύματα και πόνο. Εκτός αυτού όμως,
έχω μια όμορφη σύζυγο, δύο νέες κόρες
και ένα τρίτο παιδί στο δρόμο και δεν
θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος
στο να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί
τους στο σπίτι μας. Παρόλο που είμαι
λυπημένος να πω το μεγάλο αντίο στο
άθλημα της αντισφαίρισης ως ενεργός
παίκτης, είμαι πολύ ενθουσιασμένος
για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου.
Θα μείνω πολύ συνδεδεμένος με το
άθλημα σε άλλους ρόλους και έτσι θα
συνεχίσετε να με βλέπετε στα διεθνή
τουρνουά!
Τελειώνοντας, υπάρχουν τόσοι πολλοί
άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω
γιατί συμμετείχαν μαζί μου σε αυτό το
απίστευτο ταξίδι, ξεκινώντας πρώτα
από την οικογένειά μου. Σε όλους αυτούς
που με βοήθησαν να γίνω σήμερα ο άνθρωπος και ο αντισφαιριστής που είμαι,
σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ! Ιδιαίτερα
στη μαμά και τον μπαμπά που με ώθησαν από την ηλικία των 3 ετών να παίξω

Kυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ο Μάρκος Παγδατής γεννήθηκε στις
17 Ιουνίου 1985 στην Λεμεσό από πατέρα
Λιβανέζο και Κύπρια μητέρα. Ξεκίνησε
να παίζει αντισφαίριση από την ηλικία
των τριών χρονών μαζί με τον πατέρα
και τα αδέλφια του. Σε ηλικία δεκατριών
ετών ήταν κατά πολύ ανώτερος από τα
παιδιά της ηλικίας του έτσι οι γονείς του
αποφάσισαν ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να βρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Πήγε στην Γαλλία, στις ακαδημίες
Μουράτογλου με υποτροφία. Οι πολύ
μεγάλες επιτυχίες και η αλματώδης άνοδός του άρχισαν όταν έγινε 18 χρονών.

Η αντεπίθεση των Κονναφή-Κίρζη
Η αλήθεια είναι πως έκλεισε με γκρίνια και μιζέ-

ρια η σεζόν στον Απόλλωνα και αυτό προκάλεσε
και ανησυχία για το πώς προχωρά η ομάδα για το
μέλλον. Έφυγαν παίκτες, δεν προέκυπταν ανακοινώσεις και αντίθετα βγήκε το θέμα Ρομπέρζ
που έφερε ανατροφοδότηση της γκρίνιας και
γράφονταν πολλά για τη διοίκηση που τα παράτησε κτλ. Κίρζης και Κονναφής περίμεναν και
δεν μιλούσαν πολύ, γιατί έψαχναν τρόπους να φτιάξουν τον κόσμο με καλές
κινήσεις. Απάντησαν με Γιαννιώτα-Γκακπέ και μια επένδυση στον Σάλαι και
έπεται συνέχεια. Στο γήπεδο θα φανεί αν οι κινήσεις που έγιναν θα τους
βγουν αλλά εκ πρώτοις φαίνεται να φέρνουν καλό υλικό για το Σωφρόνη Αυγουστή. Μίλησαν με υπογραφές που λέμε.
ούτως ώστε να απαλλαγούν από τον
βραχνά τον Κύπριων ποδοσφαιριστών.
Προσπαθούν δηλαδή να πείσουν την
ΚΟΠ να τους απαλλάξει από το πρόστιμο που επιβάλλει για τη μη χρησιμοποίηση δύο Κύπριων στην ενδεκάδα. Στο
παρασκήνιο. Στο προσκήνιο μπορεί και
να δηλώνουν ότι νοιάζονται για την εξέλιξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή.

* * * * *

Προπονητής
Έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην ομάδα

που εργάζεται. Και ενώ είχε τη φήμη
του «τσάρου», του σκληρού και αδιάλλακτου παρουσιάζεται χαλαρός, διαλλακτικός και έτοιμος να συνεργαστεί με

όλους μες στην ομάδα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην εξέλιξη. Ιδιαίτερα όσοι
φτάσαμε τα άντα και πάμε για τα ήντα.

* * * * *

ΑΠΟΕΛ - προγραμματισμός
Ανεξάρτητα από το ποσοστό επιτυχίας

των φετινών μεταγραφών του ΑΠΟΕΛ,
όταν και το δείγμα θα είναι αξιόπιστο, η
μέχρι τώρα εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης του φετινού προγραμματισμού
στους γαλαζοκίτρινους δεν μπορεί παρά να έχει πρόσημο θετικό. Σε χρονικό
διάστημα πολύ μικρότερο από προηγούμενα καλοκαίρια έχουν ολοκληρωθεί οκτώ μεταγραφές, οι πλείστες
πριν από την έναρξη του βασικού στα-

κατάφερε να επιστρέψει σε ανταγωνιστικό επίπεδο έκλεισε τη
χρονιά μπαίνοντας ξανά στους
πρώτους είκοσι της παγκόσμιας
κατάταξης. Κέρδισε τον τέταρτο
τίτλο ATP World Tour στο Σίδνεϊ και
έφθασε μέχρι τον τελικό στην Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Στο Indian Wells κέρδισε για πρώτη φορά τον Φέντερερ, ενώ στο Σινσινάτι κέρδισε και τον Ναδάλ.

2012 Αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου με την Κύπρο. Κέρδισε, επίσης, το πρώτο
του διπλό σε ATP World Tour.

2014 Κέρδισε τέσσερις τίτλους
Challenger Tour.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τρόμος...
Ας υποθέσουμε ότι δεν πολυασχολείσαι με την εγχώρια πολιτική σκηνή. Δεν έχεις ιδέα, ούτε
άποψη περί της πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ των κομμάτων, τον τρόπο που διαχειρίζονται καταστάσεις, τη μεθοδολογία
Του
τους, την ανάπτυξη επιχειρηΧΡΙΣΤΟΥ
μάτων στο δημόσιο βήμα, την
ΖΑΒΟΥ
επικοινωνιακή τους εικόνα και
πάει λέγοντας. Είσαι με λίγα λόγια… «τούβλο» όσον αφορά το πολιτικό γίγνεσθαι.
Αντί αυτού, ας υποθέσουμε ότι είσαι ο τύπος
που ξυπνά το πρωί, διαβάζεις όλες τις αθλητικές
ιστοσελίδες, σκανάρεις τα χαρακτηριστικά του
κάθε παίκτη, γνωρίζεις με κάθε λεπτομέρεια τις
μεταγραφές της ομάδας σου, αλλά και των αντιπάλων, διαβάζεις όλη την ποδοσφαιρική δραστηριότητα ανά τον πλανήτη και περιμένεις πώς και
πώς να πας στο γήπεδο να βγάλεις τον προπονητή
από μέσα σου. Εν ολίγοις ζεις στον κόσμο… του
ποδοσφαίρου.
Έρχεται όμως η στιγμή που οι δύο κόσμοι, της
πολιτικής και του ποδοσφαίρου συναντιόνται.
Τέμνονται. Η πολιτική εισβάλλει κατά κάποιο
τρόπο στον χώρο σου και αναγκάζεσαι ν’ ασχοληθείς μ’ αυτήν, αφού οι χειρισμοί των πολιτικών
επηρεάζουν άμεσα τον κόσμο σου.
Σε όποιον έτυχε να ζήσει τούτη ακριβώς τη
συνάντηση των δύο κόσμων, με την περίπτωση
της «κάρτας οπαδού», απλώς θα έχει να το λέει
ως εμπειρία.
Η προχειρότητα, η τσαπατσουλιά, η αναποτελεσματικότητα, το προσωπικό γινάτι και στο
τέλος η κωλοτούμπα που δείχνει να έρχεται,
απλώς προκαλεί τρόμο ακόμη και στον Τύπο που
ολημερίς ασχολείτο με το ποδόσφαιρο και όχι με
σημαντικά θέματα της κοινωνίας… όπως είναι
ο τρόπος που παίρνουν αποφάσεις, νομοθετούν,
εφαρμόζουν και ακολούθως αναιρούν.
Πραγματικά σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι και ταυτόχρονα σου προκαλεί ανησυχία. Γιατί αν, σε
άλλα πολύ πιο σοβαρά θέματα, χειρίζονται την
κατάσταση με τέτοια σοβαρότητα, όπως επέδειξαν
στην περίπτωση της «κάρτας», τότε μάλλον
είμαστε στον «αυτόματο πιλότο» ή για τους πιστούς
στο «έλεος του Θεού».
Ακόμη δηλαδή και ο τύπος που ζούσε στον κόσμο του, δεν έχει παρά ν’ αναρωτηθεί πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος. Γιατί η έλλειψη σοβαρότητας εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων,
αλλά και προσώπων δεν έχει παρά να σου προκαλέσει… τρόμο.

2015 Επέστρεψε σε ημιτελικό
του ATP World Tour στο Ζάγκρεμπ.
Αυτή τη χρονιά τερμάτισε στο
Νο46, επιστρέφοντας στους πρώτους 50 της παγκόσμιας κατάταξης.

2016 Eφθασε μέχρι τον τελικό
του Dubai Duty Free Tennis Championships και μπήκε εκ νέου
στους πρώτους 40 τενίστες καταλαμβάνοντας τη θέση Νο35. Στο
Αμερικανικό Όπεν έφθασε μέχρι
τους 16 για πρώτη φορά μετά το
Grand Slam το 2009.

2017-18 Για πρώτη φορά από το
2004 βρίσκεται εκτός των 100 τενιστών στην παγκόσμια κατάταξη.
Το τέλος του 2018 τον βρίσκει στο
Νο125.

2019 Πήρε wild card για συμμετοχή του στο Wimbledon.

δίου προετοιμασίας και οι υπόλοιπες
με απώλεια μερικών μόνο προπονήσεων στην Αυστρία. Γεγονός πολύ σημαντικό, ενόψει των πρώτων και ιδιαίτερα
σημαντικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Η διαφορά του τωρινού μοντέλου
λειτουργίας (τεχνικού διευθυντή), με
τον τρόπο λειτουργίας προηγούμενων
χρόνων, είναι κάτι περισσότερο από εμφανής...

* * * * *

Τιμές εισιτηρίων
Στην Κύπρο της γενιάς των 800 - 1000

ευρώ στους μισθούς, στο κυπριακό ποδόσφαιρο της εποχής της αποχής και
της προσπάθειας να πειστεί ο κόσμος
να επιστρέψει στο γήπεδο, στο κυπριακό ποδόσφαιρο που φυσιολογικά και
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων δεν μπορεί
να μιλήσει κάποιος για ποιοτικό θέαμα,
στα κυπριακά γήπεδα που κάθε άλλο
ιδανικές συνθήκες προσφέρουν για
τους φιλάθλους, σε όλα αυτά, λοιπόν,
κάποιοι επιμένουν να ορίζουν τιμές εισιτηρίων στα είκοσι και τα δεκαεφτά ευρώ γενική είσοδος, στα δεκαπέντε για
αγώνες μικρομεσαίων ομάδων, στα δέκα ή και δεκαπέντε ευρώ μαθητικά...
Και μετά απορούν γιατί ο κόσμος επιλέγει την καφετέρια και το πιο μικρό κόστος του φραπέ. Και μετά αρχίζουν τις
ανακοινώσεις και τις εκκλήσεις, για να
πάει ο κόσμος στα γήπεδα...

Είναι να απορείς
Τα πλείστα γήπεδα δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του μέτρου της κάρτας
φιλάθλου, γι’ αυτό και προωθείται
πρόταση για αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου. Είναι να αποΤου
ρείς, γιατί οι ίδιοι βουλευτές, αυτοί
ΓΙΩΡΓΟΥ
που τώρα ετοιμάζονται να αναΛΟΓΙΔΗ
στείλουν το μέτρο, πριν από λίγους μήνες αποδέχθηκαν την
εφαρμογή του, έχοντας ενώπιόν τους τα ίδια δεδομένα, σε σχέση με την κατάσταση των κυπριακών γηπέδων!
Αναστολή (εάν τελικά εγκριθεί) μέχρι τον Δεκέμβριο, με σημαντικότερο επιχείρημα, την πίεση
των επόμενων λίγων μηνών, για να διορθωθούν
τα κακώς έχοντα, να διεξάγονται αγώνες σε συνθήκες ασφάλειας και με δυνατότητα εφαρμογής
των προνοιών του νόμου. Είναι να απορείς, γιατί
όλα αυτά δεν έγιναν εδώ και μία πενταετία περίπου,
όταν συζητούσαν οι αρμόδιοι για την ετοιμασία
του νομοσχεδίου καταπολέμησης της βίας, γνωρίζοντας τα κενά και τις ανάγκες. Και πόσοι πιστεύουν, πως σε πέντε μόνο μήνες θα εξευρεθούν
τα κονδύλια, θα γίνουν τα απαραίτητα έργα και
μέχρι τον Δεκέμβριο θα γίνουν όλα όσα δεν έγιναν
για χρόνια;
Είναι να απορείς, πού βρέθηκε τόση αγάπη...
τραγούδησε ο Γιάννης Καράλης σε μουσική Γιάννη
Σπανού. Είναι να απορείς, που βρέθηκε τόση...
ευαισθησία, σε μια μόνο συνεδρία της Επιτροπής
Νομικών της Βουλής, για την ασφάλεια των γηπέδων και ειδικά των φιλάθλων σε αυτά.
Εδώ και χρόνια υπάρχουν τεράστια κενά, εδώ
και χρόνια, γήπεδα δεν πληρούν τους κανονισμούς
ασφαλείας, εγκρίνονται όμως και παίρνουν τη
σχετική άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων. Στην
ουσία με τα... στραβά μάτια Αρχών και Επιτροπών
του κράτους...
Το μέτρο της κάρτας φιλάθλου, σωστά ή λάθος,
εφαρμόστηκε πριν από μερικούς μήνες. Ξοδεύτηκαν λεφτά από το κράτος (διαδικασίες, καμπάνιες
προώθησης κ.λπ.), επωμίστηκαν, μικρό έστω κόστος, οι φίλαθλοι και πάνω από 70.000 κόσμος
ανταποκρίθηκε. Όλοι αυτοί, διερωτούνται πλέον
το γιατί. Όσοι αντιδρούσαν πέρσι, επιστρέφουν
φέτος και αρκετοί απ’ αυτούς με εισιτήριο διαρκείας.
Η προδιαγραφόμενη απόφαση αναστολής θα
ισχύει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, τι θα γίνουν
όλοι αυτοί μετά; Κάποιοι εξασφάλισαν ήδη εισιτήρια
διαρκείας, με δεδομένα ως ίσχυαν από την περσινή
περίοδο. Αν διαφωνούν τώρα;
Είναι να απορείς για όλα αυτά. Εκτός και αν
συνειδητοποιήσεις, πως στην Κύπρο ζούμε..
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
2,45%

X.A.
3,54%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,64%

-0,58%

-0,12%

-0,68%

-0,30%

AMAZON
Εγκαινιάζει
καινούριους
τρόπους
παράδοσης
δεμάτων.

Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

3,01%

-0,07%

Σπίτια από ΚΟΑΓ και στο βάθος ΕΣΤΙΑ
Σχέδιο με ενέργειες «real estate» από την κυβέρνηση – Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων
Σειρά μέτρων για απάμβλυνση
του προβλήματος απόκτησης
ιδιόκτητης στέγης από χαμηλά
αμειβόμενους προωθεί η κυβέρνηση. Ηδη, από αύριο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως
Γης θα δέχεται αιτήσεις από πολίτες για απόκτηση κατοικίας.

Τα σπίτια και τα διαμερίσματα
θα διατίθενται στην τιμή του
μέσου κατασκευαστικού κόστους, όπως αυτό δημοσιεύεται
στην Στατιστική Υπηρεσία. Θα
κατασκευαστούν 170 νέες μονάδες μέχρι το 2023 σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Τα

ετήσια μικτά εισοδήματα των
δικαιούχων, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν για μονήρεις οικογένειες τα €22.000, για οικογένειες χωρίς παιδιά τα €40.000,
για οικογένειες με ένα παιδί τα
€44.000, για οικογένειες με δυο
παιδιά τα €48.000, για οικογέ-

νειες με τρία παιδιά τα €58.000,
για οικογένειες με τέσσερα παιδιά τα €64.000, για οικογένειες
με πέντε παιδιά τα €70.000 και
για οικογένειες με έξι παιδιά τα
€76.000.
Στο μεταξύ από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η εφαρμογή

Ακριβότερη πόλη στον κόσμο το Χονγκ Κονγκ

του σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Το Σχέδιο
προνοεί την επιχορήγηση του
1/3 της δόσης του κάθε δανείου
από το κράτος για δανειολήπτη
που εμπίπτει σε συγκεκριμένα
κριτήρια, αλλά και το «κούρεμα»
του προβληματικού του δανείου
έως και 32%. Σελ. 3

Αύξηση 65%
των επιβατών
στο αεροδρόμιο
της Λάρνακας
Τι γίνεται στην Ευρώπη
Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθε ο αριθμός των επιβατών στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εφθασε
τα 2,3 δισεκατομμύρια καταγράφοντας αύξηση 36% σε περίοδο πενταετίας. Μεταξύ των
αεροδρομίων με τις μεγαλύτερες
επιδόσεις ήταν και το αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο κατέγραψε αύξηση 65% και 8 εκατομμύρια επιβάτες. Σελ.5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Μεταφέρεται στο Βασιλικό
και επενδύει στη Λάρνακα
Τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται η μετα-

φορά των εγκαταστάσεων της Πετρολίνα
από την περιοχή Λάρνακας - Δεκέλειας στο
Βασιλικό. Η εταρεία μελετά τρόπους αξιοποίησης των οικοπέδων της στη Λάρνακα,
ενώ δηλώνει παρούσα στην ηλεκτροκίνηση. Συνέντευξη Ντίνου Λευκαρίτη. Σελ.4

Το Helix
στα χέρια
της Gordian

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ξεκινάει τον Αύγουστο

Ανάρπαστα στην Ελλάδα
γραφεία και καταστήματα
Κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 310 εκατ.

ευρώ έχουν ήδη δαπανηθεί από τις αρχές
του έτους για την απόκτηση ακινήτων εισοδήματος (γραφεία κι εμπορικά καταστήματα) στην ελληνική αγορά. Θεσμικοί επενδυτές και ξένα funds αναζητούν συνεχώς νέα
ακίνητα για αγορά και αξιοποίηση. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Οκτώ από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, και το Χονγκ Κονγκ είναι η ακριβότερη όλων, ενώ η Ζυρίχη είναι η ακριβότερη
πόλη στην Ευρώπη και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Το θεωρούμενο πανάκριβο Λονδίνο βρίσκεται στην 23η θέση και
το Βερολίνο μόλις στην 81η. Σελ. 11

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Π 0 Ψ Η / Του ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κύπρος

0,65%

0,02%

Γερμανία

-0,32%

0,00%

Χρεώθηκε και ευθύνες που δεν είχε

Γαλλία

0,00%

-0,01%

Ιταλία

2,13%

-0,01%

Ισπανία

0,39%

0,00%

Ιρλανδία

0,17%

-0,04%

Ελλάδα

2,43%

-0,10%

Ην. Βασίλειο

0,82%

0,02%

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

Eχω την εντύπωση ότι ο Δημήτρης
Χριστόφιας χρεώθηκε παθογένειες
του συστήματος, οι οποίες του
αποδόθηκαν ως προσωπική ευθύνη
κατά τρόπο απόλυτο και υπερβολικό. Μια τέτοια κατηγορία αφορά
την κατάρρευση της κυπριακής
οικονομίας.
Σήμερα, και αφού έχουν περάσει
αρκετά χρόνια από τις εξελίξεις
εκείνες που κατέληξαν στην υπαγωγή της Κύπρου σε μνημόνιο,
μπορεί λογικά κάποιος να μελετήσει
τα δεδομένα και τους αριθμούς
χωρίς φόρτιση και εμπάθεια, Το
2009 ήταν η πρώτη χρονιά της οικονομικής κρίσης για την Κύπρο.
Στο εξωτερικό η κρίση είχε εμφανιστεί ένα χρόνο πιο πριν. Τη χρονιά εκείνη η κυπριακή οικονομία

συρρικνώθηκε κατά 1,7%, ενώ ο
μέσος όρος πτώσης του Α.Ε.Π.
ήταν 4% για τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική
που ακολούθησε η Κυβέρνηση τη
χρονιά εκείνη ήταν λίγο πολύ αυτή
που συνιστούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή επενδύσεις για να
μην υπάρξει βαριά ύφεση. Το δημοσιονομικό έλλειμα ανέβηκε στο
6%, όμως αυτό είχε να κάνει κυρίως
με την απώλεια εσόδων. Παρόμοιο
ή και πιο ψηλό έλλειμμα παρουσίασαν και οι περισσότερες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την επόμενη χρόνια το έλλειμμα
αυτό σχεδόν εξέλιπε με ήπια περιοριστικά μέτρα, ενώ η οικονομία
επανήλθε σε χαμηλό μεν αλλά θετικό ρυθμό ανάπτυξης (+1%). Η

ανάπτυξη αυτή συνεχίστηκε και
στο πρώτο εξάμηνο του 2011
(+1,5%). Τα πρώτα τρία χρόνια
λοιπόν της προεδρίας Χριστόφια
έχουν να επιδείξουν αξιοπρεπείς
επιδόσεις στους βασικούς δείκτες.
Η ιδέα ότι η κυβέρνηση ξόδεψε
πολλά σε κοινωνικές παροχές δεν
επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς.
Η αύξηση των κοινωνικών παροχών αυτό το διάστημα είναι χαμηλότερη από την πενταετία που
προηγήθηκε. Μάλιστα, την περίοδο
αυτή ανάμεσα στα μέτρα που πάρθηκαν ήταν και η στόχευση των
βασικών κοινωνικών παροχών,
κάτι που έγινε για πρώτη φορά
στην Κύπρο.
Βεβαίως, τα πράγματα πήραν
την κάτω βόλτα μετά το πρώτο

εξάμηνο του 2011. Σε αυτό συνέβαλε η αναστάτωση της οικονομίας
από την έκρηξη στο Μαρί, αλλά
κυρίως η κατάρρευση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος υπέστη τεράστιες ζημιές από το κούρεμα
των ελληνικών ομολόγων. Ο τομέας
αυτός είχε καταστεί υπερτροφικός
κατά τρόπο τερατώδη. Η πιστωτική
επέκταση ξεπερνούσε το 20% ετησίως δημιουργώντας συνθήκες
υπερδανεισμού των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων και φουσκώματος των τιμών των ακινήτων.
Τα δημόσια οικονομικά ήταν, ούτως
άλλως, προβληματικά κατά τρόπο
μόνιμο και δομικό και δε θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την
κάλυψη των ζημιών των τραπεζών.
Ας σημειωθεί εδώ ότι οι 20 μεγα-

Επεσαν την Παρασκευή οι υπογραφές μεταξύ της Τράπεζας
Κύπρου και της Apollo Global
Management για την πώληση
μεγάλου όγκου ΜΕΔ ύψους 2,7
δισ.ευρώ και συμβατικής αξίας
πέραν των 5 δισ., το γνωστό
project Helix. Η εταιρεία, που
θα εξυπηρετήσει το εν λόγω
χαρτοφυλάκιο, είναι η Gordian
Holdings Limited. Πιάνει δουλειά τον Αύγουστο. Σελ. 6

λύτεροι προβληματικοί πελάτες
των τραπεζών είχαν στο απόγειο
της τραπεζικής κρίσης μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης των
6 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή
το κράτος θα έπρεπε να καταβάλει
ένα ποσό ίσο με το ένα τρίτο του
ΑΕΠ για να καλύψει αυτήν την ζημιά στο σύνολό της. Αυτό ούτε εφικτό ήταν αλλά ούτε και δίκαιο. Η
μεγάλη έκθεση των τραπεζών στον
ελληνικό κίνδυνο οδηγούσε τους
οίκους σε συνεχείς υποβαθμίσεις
της πιστοληπτικής αξιολόγησης
της Κύπρου, η οποία σε κάποιο
σημείο βρέθηκε εκτός επενδυτικής
βαθμίδας και άρα προ του φάσματος της χρεωκοπίας αφού δε μπορούσε να αντικαταστήσει τα παλιά
δάνεια με νέο δανεισμό.

The 8th Invest Cyprus
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Του ΓΙΆΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Στόχοι, πρόσωπα
και προσδοκίες
Ποιοι είναι οι άμεσοι προγραμματικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Ποια πολιτική θα κληθούν να
υπηρετήσουν για την Ευρώπη ο
αυριανός πρόεδρος της Κομισιόν
αλλά και οι νέοι κομισάριοι; Την
περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση; Δηλαδή, τη δημοσιονομική
σύγκλιση; Πολύ δύσκολο, αλλά
διόλου απίθανο, με δεδομένο ότι
αυτή η διαδικασία θα πρέπει να
ακολουθήσει τη νομισματική ένωση, για να σταματήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να παραμένει
ημιτελές και ευάλωτο στις κρίσεις.
Θα υπάρξει αυτή η προσδοκώμενη
οικονομική εξέλιξη ή μήπως η βασική κατεύθυνση θα είναι να γίνει
ένα σημαντικό βήμα προς την πολιτική ένωση, με τη μεταφορά κατ’
αρχάς και άλλων εθνικών εξουσιών
προς τους υπερεθνικούς θεσμούς
λήψης των ευρωπαϊκών αποφά






Η Ευρώπη χρειάζεται
προτεραιότητες και νέους στόχους για να ξεφύγει από την αδράνεια και να εκφράσει
τις προσδοκίες των πολιτών της.
σεων, όπως επιβάλλει η προοπτική
της ενωμένης Ευρώπης; Ποια είναι
η προτεραιότητα;
Είναι ερωτήματα πολύ βασικά
και κρίσιμα για τη συνοχή, την οικονομική σταθερότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της Ευρώπης την επόμενη πενταετία. Είναι απολύτως εύλογα ερωτήματα,
εξάλλου, με δεδομένο ότι μόλις
έχουν τελειώσει οι εκλογές για τη
διαμόρφωση των νέων συσχετισμών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και μόλις έχουν αρχίσει τα πολιτικά παζάρια για το
πρόσωπο που θα επιλεγεί να αναλάβει τα ηνία της Κομισιόν στις
Βρυξέλλες. Αλλά, απαντήσεις σοβαρές τούτη την ώρα δεν υπάρχουν. Ποιο είναι το ζητούμενο,
λοιπόν, για την Ευρώπη μετά τις
ευρωεκλογές; Αυτός είναι ο άξονας
πέριξ του οποίου θα περιστρέφεται
στο εξής η πολιτική διαβούλευση
στον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο.
Τι ακριβώς είναι το καλύτερο
για την πλειονότητα των λαών της
Γηραιάς Ηπείρου σήμερα; Ποια
πολιτική θα ενισχύσει τη δύναμη
και τον ρόλο της Ευρώπης στον
απειλητικά ταραγμένο σήμερα
παγκόσμιο χάρτη; Ποια είναι η μίνιμουμ κοινή θέληση των Ευρω-

παίων πολιτών, με βάση και τα μηνύματα των εκλογών, την οποία
θα πρέπει να εκφράσει η ηγεσία;
Διότι έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε
την ικανότητα του ενός ή του
άλλου προσώπου για την ηγεσία,
π.χ., της Κομισιόν κ.ο.κ. Θα πρέπει
να δούμε στην πράξη ενέργειες
και να συνειδητοποιήσουμε εν συνεχεία, ως Ευρωπαίοι πολίτες, ποιο
είναι το αποτέλεσμα αυτού του
μεγάλου ντιμπέιτ που κορυφώθηκε
στις 26 Μαΐου. Ετσι μόνο έχουν
αξία τα πράγματα για τους ψηφοφόρους. Ηταν η αναχαίτιση του
λαϊκισμού και του εθνικισμού, για
παράδειγμα, μια δημοκρατική και
πολιτισμική απάντηση απλά για
την υπεράσπιση των κεκτημένων
της Ευρώπης; Ή ήταν ένα μήνυμα
διαμαρτυρίας εκ μέρους των ασθενέστερων οικονομικά δυνάμεων
(κοινωνικών ομάδων και χωρών)
κατά του γερμανικού δόγματος
της παρατεταμένης λιτότητας;
Είναι θεμελιώδη ερωτήματα που
ζητούν απαντήσεις, οι οποίες θα
κρίνουν την πορεία της Ευρώπης
αλλά και τις κυοφορούμενες ηγεσίες, σε μια εποχή γεμάτη κινδύνους και προκλήσεις. Διατηρείται
μια πολιτική ρευστότητα γύρω
από τα δρώμενα στη Γηραιά Ηπειρο, που θα πρέπει οπωσδήποτε
να αποσαφηνιστεί. Επειγόντως!
Να προσδιοριστούν το βασικό ζητούμενο και οι αλλαγές που θα σημειωθούν. Ετσι θα γνωρίζουν άλλωστε, θα αισθανθούν ασφάλεια
και θα κρίνουν οι πολίτες τα πράγματα. Ετσι λειτουργεί η δημοκρατία
και έτσι δημιουργεί τη συνοχή για
την πρόοδο. Υπάρχει, με άλλα λόγια, ένα μεγάλο κενό στην κεντρική
πολιτική σκηνή, στις Βρυξέλλες,
στο Βερολίνο, στο Παρίσι κ.ο.κ.,
το οποίο πρέπει να κλείσει. Ακόμη
δεν έχουμε ξεστομίσει σε κορυφαίο
επίπεδο ποια Ευρώπη ακριβώς θέλουμε, πού σχεδιάζουμε να φθάσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια,
πώς θα διαχειριστούμε τα καυτά
προβλήματά μας. Δεν είναι μόνο
ότι η Ευρώπη είναι κομμένη σήμερα στα δύο, είτε με γνώμονα
την οικονομική κρίση είτε με το
μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι ότι
δεν έχει στρατηγικό προσανατολισμό την ώρα που εντείνεται η
συγκρουσιακή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και ανοίγουν τα
οικονομικά σαγόνια της Κίνας.
Την ώρα που επίσης δεν έχει διευθετηθεί ακόμη η περιπέτεια του
Brexit. Χρειάζεται άμεση δράση,
προτεραιότητες και στόχους η Ευρώπη για να ξεφύγει από την αδράνεια και να εκφράσει τις προσδοκίες των πολιτών της.

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Γέννησε η Τράπεζα Κύπρου
Εννέα μήνες χρειάστηκε η Τράπεζα Κύπρου για

να κλείσει το deal με την Apollo για την πώληση
δανείων αξίας €2,8 δισ. Λίγο ακόμα και το παιδί
θα έκανε τα πρώτα του βήματα. Δηλαδή εάν
επιχειρήσει (που θα επιχειρήσει) να πωλήσει
ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο δανείων, για παράδειγμα ένα Helix 2, θα χρειαστεί το παιδί να
το γράψουμε σχολείο;

••••
Συναγερμός
στο Τμήμα Προσόδων
Εάν κάποιος χρειάζεται να ταράξει την ηρεμία

του το βράδυ, τότε πρέπει να μένει κοντά στο
Τμήμα Προσόδων. Όχι από μουσικές από το
γνωστό μπαρ που έχει απομείνει στην περιοχή
των «δισκοθηκών», αλλά από το συναγερμό του
κτηρίου του Τμήματος που δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά. Οι θαμώνες του μπαρ στην περιοχή των δισκοθηκών μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι κάθε βράδυ χτυπά ο συναγερμός του
κτηρίου εδώ και χρόνια δίχως να έχει ενδιαφερθεί κανείς για να επιδιορθωθεί.

••••
Ταξίδια εν πλω
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δούμε κα-

τά πόσο η Κύπρος θα παραμείνει εγκλωβισμένη
στην αεροπορική, ως την μόνη σύνδεσή της με
το εξωτερικό, ή αν θα προσθέσει στις επιλογές
της και την ακτοπλοϊκή. Τουλάχιστον, με την Ελλάδα. Προς το παρόν γίνεται ολοκληρωμένη
ανάλυση για το κόστος καυσίμων, τα τέλη λιμανιών και του εργατικού κόστους. Ο υπολογισμός
αυτών θα δείξει αν η σύνδεση είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα και θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Το ζητούμενο είναι, το κόστος
να είναι χαμηλότερο από αυτό των αεροπορικών εισιτηρίων. Ακολούθως η πρόταση θα προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα
αποφασίσει αν θα την επιδοτήσει ή όχι. Αν όλα
παν καλά το άλλο καλοκαίρι θα ταξιδεύουμε
Πειραιά εν πλω.

••••
Καμιά ενέργεια
για την ενέργεια

Κέρδη 14,9 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Ελληνική για το πρώτο τρίμηνο του 2019 μετά τα κέρδη 320

εκατ. ευρώ για το 2018. Άντε μετά να διαπραγματευτεί με την ΕΤΥΚ και να την πείσει για το
σύστημα αμοιβών που θέλει να περάσει για το προσωπικό της η τράπεζα.
χώρηση του σερ JonyIve. Αποχώρηση η οποία
έρχεται σε μια περίεργη περίοδο για την εταιρεία με τις πωλήσεις του iPhone να υποχωρούν

H ΛEΞH
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διατίμηση
Στις περιπτώσεις όπου το

«Η Κύπρος φιλοδοξεί να μετατρέψει μακρο-

πρόθεσμα το σύστημά της, σε ένα αυτόνομο
ενεργειακό σύστημα, όπου οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο», είπε ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας στο
Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο. Μιλάμε για Ενέργεια, αλλά καμία
ενέργεια δεν βλέπουμε να γίνεται. Θέληση για
αλλαγή υπάρχει, δράσεις δεν βλέπουμε να γίνονται.

••••
Τέλος εποχής
Τέλος εποχής σήμανε στην Apple με την απο-

κράτος θεωρεί πως η τιμή
που έχει διαμορφωθεί
στην αγορά για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία είναι υπερβολικά ψηλή και
«άδικη» για τους καταναλωτές, τότε μπορεί να παρέμβει και να
καθορίσει ανώτατο όριο τιμής, το οποίο
φυσικά θα είναι χαμηλότερο από την τιμή
ισορροπίας (αγοραία τιμή). Το ανώτατο
αυτό όριο τιμής ονομάζεται επίσης και
διατίμηση και αποτελεί τη μέγιστη τιμή
πώλησης του συγκεκριμένου αγαθού ή
υπηρεσίας στην αγορά.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

και έγινε δεκτή με επιφυλακτικότητα από τις
αγορές. Πρόκειται εξάλλου για τον άνθρωπο πίσω από τα iMac και τα iPhone. Το ουδείς αναντικατάστατος, ίσως δεν ταιριάζει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με την αποχώρησή του, το
στοίχημα της Apple για απογείωση κερδών και
εσόδων γίνεται δυσκολότερο. Πάντως ο ίδιος
δεν κόβει τον ομφάλιο λώρο αφού η νέα του
εταιρεία LoveFrom θα συνεργάζεται στενά με
την Apple.

••••
Με νέες αξίες τα ακίνητα
Η αξία περίπου δύο εκατομμυρίων ακινήτων

έχει επανεκτιμηθεί από το Κτηματολόγιο και τα
αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας στην διαδικτυακή
πύλη της υπηρεσίας. Στην ανάλυση των αξιών
έχει εμπλακεί για πρώτη φορά και ο ιδιωτικός
τομέας μέσω ιδιωτών εκτιμητών. Μέχρι στιγμής
οι τιμές των ακινήτων είναι στη βάση του 2013
αφού η τελευταία γενική εκτίμηση είχε γίνει σε
τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 και οι τιμές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2014. Καλό θα ήταν
τέτοια στοιχεία να αξιοποιούνταν ως βάση για
υπολογισμό και των ενοικίων. Πρόσφατη μελέτη
έδειξε ότι σε κάποιες περιοχές η αύξηση στο κόστος ενοικίου ακούμπησε το 70%.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Ενας Γιάννης ιπτάμενος αλλά και Ελληνας
Αξιοπρεπής, αγωνιστής, ανθρώπινος,
έχει κερδίσει την αναγνώριση των
κορυφαίων αντιπάλων και την αποδοχή ενός αυστηρού κοινού. Την
ίδια ώρα παραμένει ταπεινός, παρά
την αποθέωση που γνωρίζει, την τεράστια δημοσιότητα, τη δόξα και τα
χρήματα. Είναι το απλό παιδί που
κάνει πράξη τη συμβουλή που του
είχε δώσει ο πατέρας του: «Να θέλεις
περισσότερα, αλλά να μην είσαι
άπληστος».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί παράδειγμα μεγάλου αθλητή
αλλά και ξεχωριστού ανθρώπου. Η
κορυφαία απάντηση στους ρατσιστές
και σε όλους εκείνους που δεν αντέχουν τη διαφορετικότητα, στην
Ελλάδα, στην Αμερική, στον κόσμο.
Και, φυσικά, μια μοναδική διαφήμιση για τη χώρα μας. Από τον
τουρισμό –έχει συμμετάσχει σε εκστρατείες προβολής της Ελλάδας και
προσέλκυσης τουριστών– μέχρι την
ελληνική μουσική. Ο ίδιος και η οικογένειά του γιόρτασαν τη μεγάλη
επιτυχία της ανάδειξής του ως MVP
του ΝΒΑ με ελληνική μουσική.
Εκ των πραγμάτων, η πορεία του
αποτελεί διαφήμιση και για το ελληνικό μπάσκετ. Αλλωστε, είναι παίκτης της εθνικής ομάδας με την
οποία ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να
κερδίσει ένα μετάλλιο.
Σε κάθε ευκαιρία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προβάλλει κάθε τι το
ελληνικό. Στη διάρκεια της τελετής
βράβευσής του, πόζαρε με ανοιχτό
το σακάκι του για να φανεί ότι είναι
φοδραρισμένο με τον Παρθενώνα.
Περισσότερο Ελληνας από οποι-

Κορυφαίος αθλητής, σπουδαίος

άνθρωπος.







Αγαπά την Ελλάδα
και το δείχνει σε κάθε
ευκαιρία. Και αυτό παρά
τις αντίξοες συνθήκες
υπό τις οποίες μεγάλωσε στη χώρα μας. Εχει
την ελληνική σημαία
πάντα δίπλα του και τη
σέβεται όσο λίγοι.

ονδήποτε άλλο Ελληνα αθλητή που
έφθασε ψηλά. Ακούγεται υπερβολικό,
αλλά δεν είναι. Αγαπά πολύ την Ελλάδα και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.
Και αυτό παρά τις αντίξοες συνθήκες
υπό τις οποίες μεγάλωσε στη χώρα
μας. Δεν άφησε τον κοινωνικό ρατσισμό να τον καταβάλει. Αντίθετα,
τον προσπέρασε. Και σήμερα όχι μόνο έχει την ελληνική σημαία πάντα
δίπλα του, αλλά τη σέβεται και την
τιμά όσο λίγοι.
Ηταν πριν από δύο χρόνια, όταν
εκατοντάδες Ελληνες φίλαθλοι τον
συνάντησαν έξω από το Μάντισον
Σκουέαρ Γκάρντεν και τον αποθέωναν. Πάντα με το χαμόγελο και την
ευγένεια που τον διακρίνει, έσπευσε
να υπογράψει αυτόγραφα και να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί
τους. Οταν κάποια στιγμή, οι θαυμαστές του του ζήτησαν να υπογράψει την ελληνική σημαία, ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο ήταν απόλυτος. «Οχι
στη σημαία, δεν βάζω υπογραφή στη
σημαία», ήταν η απάντησή του.
Μια διαδρομή που αβίαστα προκαλεί δέος. Από το να πουλάει cd και
ρολόγια στο κέντρο της Αθήνας,
έφθασε να υλοποιήσει το όνειρο της
ζωής του. Να παίξει στο ΝΒΑ. Και
να διακριθεί όσο λίγοι, φθάνοντας
στην κορυφή.
Η πορεία από τα Σεπόλια μέχρι
το Μιλγουόκι και μέχρι τη Σάντα
Μόνικα, όπου έγινε η τελετή της
βράβευσής του, δεν ήταν εύκολη.
Ηθελε τόλμη, σκληρή δουλειά, επιμονή, υπομονή και πίστη.
Η διαδρομή αυτών των τελευταίων
ετών δεν είχε μόνο χαρές και επιτυ-

χίες. Είχε και λύπες. Οπως τον ξαφνικό
θάνατο του πολυαγαπημένου του
πατέρα που –όπως λέει ο ίδιος– τον
στήριξε, τον ενθάρρυνε, τον βοήθησε
να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Είναι
κάτι που δεν χάνει ευκαιρία να μας
θυμίζει, και αυτό λέει πολλά για τον
αθλητή, και πολύ περισσότερα για
τον άνθρωπο Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Εχει μια στάση ζωής, μια συμπεριφορά, μια αφοπλιστική απλότητα, που συγκλονίζουν. Το έδειξε
για άλλη μια φορά στην τελετή βράβευσής του, όπου συγκίνησε τους
πάντες με την ομιλία του στην οποία
ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια
τους γονείς του, αλλά και την Ελλάδα.
Ο Greek Freak δεν προσφέρει
απλά ένα ξεχωριστό θέαμα στο παρκέ
με τα «διαστημικά» του καρφώματα.
Δεν είναι μόνο ο ταλαντούχος παίκτης
που οδήγησε την ομάδα του στον
τελικό του ΝΒΑ. Ο πρώτος Ελληνας
που, σε ηλικία μόλις 24 ετών, κερδίζει
τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη
στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ
στον κόσμο. Είναι και μια αστείρευτη
πηγή αισιοδοξίας, ένα παράδειγμα
προς μίμηση.
Επειδή σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει τη μεγάλη του αγάπη για
τον πατέρα του, που έφυγε από τη
ζωή πριν από δύο χρόνια, και τον
ευχαριστεί για όλα όσα έκανε για
αυτόν, ένα είναι βέβαιο. Πως από
όπου και αν βρίσκεται, είναι υπερήφανος για τον γιο που έκανε. Εναν
συγκλονιστικό αθλητή και, πάνω
από όλα, έναν σπάνιο άνθρωπο.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Ενέργειες«real estate» από την Κυβέρνηση
Τη Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για απόκτηση κατοικίας σε προσιτές τιμές και το Σεπτέμβριο η ΕΣΤΙΑ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέτρα για επίλυση του ζητήματος
των ακριβών κατοικιών, αλλά και
για την επιχορήγηση της δόσης των
προβληματικών δανείων προωθεί
η Κυβέρνηση εντός του 2019. Εξάλλου, από το 2017 φορείς και πολίτες
έχουν αρχίσει –και δικαιολογημένα- να γκρινιάζουν αναφορικά με
το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
στην Κύπρο σχετικά με την ιδιοκατοίκηση.
Από τη μία, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί δραματικά, από
την άλλη, οι τράπεζες είναι «φειδωλές» στην παραχώρηση μεγάλων
δανείων για στεγαστικούς σκοπούς,
ενώ επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση
και μικρή προσφορά σπιτιών και
διαμερισμάτων. Όλα τα παραπάνω,
πλέον των προβλημάτων των μη
εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις πρώτων κατοικιών και
πολιτών που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν.
Από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, όμως,
ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης θα δέχεται αιτήσεις από
πολίτες για απόκτηση κατοικίας.
Αναλυτικότερα, οι κατοικίες και τα
διαμερίσματα θα διατίθενται στην
τιμή του μέσου κατασκευαστικού
κόστους, όπως αυτό δημοσιεύεται
στην Στατιστική Υπηρεσία. Για παράδειγμα, σήμερα ανέρχεται στα
870 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για
τα διαμερίσματα και στα 1.050 ευρώ
το τετραγωνικό για κατοικίες.
Την ίδια ώρα, στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε, το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε το κυβερνητικό
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, με στόχο από την 1η
Σεπτεμβρίου οι πολίτες να μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή. Υπενθυμίζεται πως το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ προνοεί
την επιχορήγηση του 1/3 της δόσης
του κάθε δανείου από το κράτος

Οι δανειολήπτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο θα πρέπει να προχωρήσουν σε διακανονισμό για αναδιάρ-

θρωση του δανείου τους με την Τράπεζα και να πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά, εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.
για δανειολήπτη που εμπίπτει σε
συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και
το «κούρεμα» του προβληματικού
του δανείου έως και 32%. Είναι το
Σχέδιο που ενώ ήταν έτοιμο από το
τέλος του 2018 και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το είχε εγκρίνει, η Νομική
Υπηρεσία το εξέταζε διεξοδικά επί
έξι μήνες.
Εξάλλου, την αύξηση των τιμών
των κατοικιών βλέπει και η Κεντρική
Τράπεζα. Στο οικονομικό δελτίο του
Ιουνίου που εξέδωσε εντός της εβδομάδας αναφέρει πως οι τιμές των
ακινήτων συνέχισαν τη συγκρατημένη ανοδική πορεία και κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα
με το Δείκτη Τιμών Κατοικιών της
Κεντρικής, λοιπόν, οι τιμές κατοικιών
παρουσίασαν κατά το εν λόγω τρίμηνο αύξηση της τάξης του 0,3%
σε τριμηνιαία βάση και αύξηση 1,6%








Θα κατασκευαστούν
170 νέες μονάδες μέχρι
το 2023 βάσει του αναπτυξιακού προγράμματος του ΚΟΑΓ σε Λευκωσία, Λεμεσό και
Λάρνακα.
σε ετήσια βάση. Η μεγαλύτερη αύξηση στους επί μέρους δείκτες κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στο δείκτη τιμών διαμερισμάτων Λεμεσού (8,7%). Σύμφωνα
με ανάλυση των στοιχείων της Κεντρικής, οι μεγάλες αυξήσεις είναι
σε συγκεκριμένες περιοχές της Λεμεσού με μικρή διάχυση των αυξή-

σεων στην υπόλοιπη επαρχία. Επιπρόσθετα, ο δείκτης τιμών κατοικιών
κατέγραψε κατά το τρίτο και τέταρτο
τρίμηνο του 2018 ετήσια αύξηση
0,8% και 1,6%, αντίστοιχα.

Το σχέδιο προσιτής κατοικίας
Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, για τις οποίες θα τηρείται σειρά προτεραιότητας
υποβολής της αίτησης, τα ετήσια
μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη
σύνθεση της οικογένειας δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν για μονήρεις
οικογένειες τα €22.000, για οικογένειες χωρίς παιδιά τα €40.000, για
οικογένειες με ένα παιδί τα €44.000,
για οικογένειες με δυο παιδιά τα
€48.000, για οικογένειες με τρία
παιδιά τα €58.000, για οικογένειες
με τέσσερα παιδιά τα €64.000, για
οικογένειες με πέντε παιδιά τα

€70.000 και για οικογένειες με έξι
παιδιά τα €76.000.
Αναφορικά με τα υφιστάμενα
και νέα έργα που προγραμματίζονται
από τον ΚΟΑΓ και που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, βρίσκονται
υπό κατασκευή 15 διώροφες κατοικίες στο συγκρότημα ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ
στα Πάνω Πολεμίδια στη Λεμεσό,
με τιμές πώλησης από €164.650 μέχρι €187.100 πλέον ΦΠΑ. Οι 11 από
αυτές έχουν ήδη πωληθεί, ενώ για
τις υπόλοιπες τέσσερις ο ΚΟΑΓ βρίσκεται στην διαδικασία με επιλαχόντες. Το έργο αυτό, σύμφωνα και
με δηλώσεις του προέδρου του Οργανισμού, Μάριου Πελεκάνου, θα
ολοκληρωθεί περίπου σε 12 με 18
μήνες. Στη Λευκωσία, είναι υπό κατασκευή 8 διώροφες κατοικίες τριών
υπνοδωματίων στο συγκρότημα
ΔΑΝΑΗ V, στην Κοκκινοτριμιθιά,
με τις τιμές πώλησής τους να ανέρχονται στα €170.500 έκαστη πλέον
ΦΠΑ και με τις αιτήσεις να γίνονται
δεκτές έως το τέλος Αυγούστου.
Προγραμματίζονται όμως και άλλα έργα και θα υλοποιηθούν μέχρι
το 2023. Ο προϋπολογισμός τους
ανέρχεται στα €18.600.000 και θα
γίνουν σε συνεργασία με ιδιωτικό
τομέα. Απώτερος στόχος η επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης
και θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα
κατασκευής και ασφάλειας κρυφών
ελαττωμάτων για δέκα χρόνια. Το
αναπτυξιακό πρόγραμμα προβλέπει
στην κατασκευή 37 μονάδων στην
Κοκκινοτριμιθιά, 59 μονάδων στα
Πολεμίδια, 21 μονάδες στην Ενορία
Σωτήρος στη Λάρνακα, 16 στο Καϊμακλί και 37 μονάδες στον Άγιο Νικόλαο στη Λάρνακα. Σύνολο, 170
νέες μονάδες μέχρι το 2023.

Ποιοι οι δικαιούχοι
Το Σχέδιο «Εστία» είναι ένα ειδικό σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε

από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις στην Τράπεζα, κατά
την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Οι χορηγήσεις αυτές, πουν είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη πρώτης
κατοικίας, πρέπει να συνεχίσουν
να είναι μη εξυπηρετούμενες μέχρι
την περίοδο υποβολής αιτήσεων.
To Σχέδιο ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, συμβάλλει στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων που είναι εξασφαλισμένα
με την κύρια κατοικία των δανειοληπτών.
Οι δανειολήπτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο θα
πρέπει να προχωρήσουν σε διακανονισμό για αναδιάρθρωση του δανείου τους με την Τράπεζα και να
πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά,
εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.
Τις πρώτες πληρωμές του 1/3
της δόσης προς τις τράπεζες η Κυβέρνηση θα τις προχωρήσει στο
τέλος του χρόνου, νοουμένου ότι
ο δανειολήπτης συνεχίζει να καταβάλλει τα 2/3 και εξυπηρετεί το
αναδιαρθρωμένο του δάνειο. Οι
δανειολήπτες θα αποπληρώνουν
στην Τράπεζα τα 2/3 των πληρωμών
τόκου και κεφαλαίου σύμφωνα με
τους όρους του αναδιαρθρωμένου
δανείου. Τέλος, για τα πρώτα 7 χρόνια, το επιτόκιο του αναδιαρθρωμένου δανείου είναι μεταβλητό και
βασίζεται στο εξαμηνιαίο επιτόκιο
Euribor +2,5% (με ανώτερο όριο
το 3,5%). Για την υπόλοιπη διάρκεια
αποπληρωμής το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο εξαμηνιαίο επιτόκιο
Euribor +2%.
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Ετοιμάζεται
για νέες
επενδύσεις
η Πετρολίνα
Μετά το Βασιλικό, το ενδιαφέρον στρέφεται
στην περιοχή Λάρνακας - Δεκέλειας
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η μεταφορά των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την περιοχή Λάρνακας Δεκέλειας ήταν αίτημα χρόνων, που πλέον ικανοποιείται σταδιακά. Την αρχή έκανε η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, η οποία μέχρι τέλος του έτους
αναμένεται να ολοκληρώσει την μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεών
της στο Βασιλικό, μια επένδυση
ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Με
την ολοκλήρωση του έργου, θα παρέχεται σύγχρονη και άμεση εξυπηρέτηση σε φορτοεκφορτώσεις
και διανομή, και με δυνατότητα κάλυψης της κυπριακής και διεθνών
αγορών, σημειώνει ο εκτελεστικός







Δεν υπάρχει μέλλον
στην υγραεριοκίνηση,
ωστόσο αν υπάρχει εξέλιξη στην ηλεκτροκίνηση η παρουσία της εταιρείας Πετρολίνα είναι
δεδομένη, σημειώνει ο
κ. Λευκαρίτης.
διευθύνων σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης. Στο μεταξύ
η εταιρεία έχει ήδη άλλα πλάνα για
τα οικόπεδα στην περιοχή Λάρνακας
- Δεκέλειας. Σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο κ. Λευκαρίτης αναφέρει ότι
μετά τον Ιούλη, η εταιρεία θα αξιολογήσει τις επιλογές της για νέα
επένδυση στα ιδιόκτητα οικόπεδά
της. Αναφέρεται επίσης στις αλλαγές
στον τομέα των καυσίμων, και σημειώνει ότι η εταιρεία θα είναι παρούσα στην ηλεκτροκίνηση και στις
όποιες άλλες εξελίξεις προκύψουν
στο κεφάλαιο της ενέργειας.

-Ποιοι οι στόχοι της εταιρείας
σας με την επένδυση των 80
εκατομμυρίων ευρώ;
-Φιλοσοφία μας διαχρονικά είναι
να είμαστε πάντοτε αυτάρκεις. Και
για αυτό τον λόγο, με την διορατικότητα και τον δυναμισμό που τη
χαρακτηρίζει, η Πετρολίνα πρωτοπορεί και πάλι με τη μετακίνησή
των εγκαταστάσεών της από την
Λάρνακα, αφού είναι η πρώτη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Κύπρο
που επένδυσε σε ιδιόκτητες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης
υγρών καυσίμων στο Βασιλικό, η
πλήρης λειτουργία του οποίου προγραμματίζεται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει καθορίσει η Κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους.
Στοχεύουμε με λίγα λόγια να έχουμε εγκαταστάσεις τεχνολογίας τελευταίου τύπου ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πλήρη αυτοματοποίηση του τερματικού, με νέες τεχνολογίες πρόσθετων (additives) που
δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα
να διαθέτει άριστης ποιότητας προϊόντα. Προϊόντα με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες τόσο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, όσο και των
γειτονικών περιοχών. Στόχος της
εταιρείας ήταν και θα είναι πάντοτε
να προμηθεύουμε την αγορά με
ανώτερης ποιότητας προϊόντα, ακολουθώντας πάντοτε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
-Διαδικασίες που όπως αντιλαμβανόμαστε έχετε ήδη θέσει σε
λειτουργία στο χώρο του νέου
τερματικού στο Βασιλικό.
-Ακριβώς. Πρόκειται για εγκαταστάσεις state of art, οι οποίες λειτουργούν με τα πιο εξελιγμένα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, που σημειώστε ότι ακολουθούν και φιλικές
προς το περιβάλλον διαδικασίες.
Εκεί λοιπόν παρέχουμε και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, αλλά κυρίως πιο

Η εταιρεία θα αξιοποιήσει τα ιδιόκτητα οικόπεδά της στα οποία βρίσκονται τα τερματικά που θα ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες, αναφέρει σε συνέν-

τευξή του στην «Κ» ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ντίνος Λευκαρίτης.
ποιοτική εξυπηρέτηση σε καύσιμα.
Μέσω του μεγαλεπήβολου αυτού
έργου, θα παρέχεται η πλέον σύγχρονη και άμεση εξυπηρέτηση τόσο
στις φορτοεκφορτώσεις όσο και στη
διανομή. Στο τελικό της μάλιστα
στάδιο θα υπάρχει η δυνατότητα
να καλύπτεται ολόκληρη η Κύπρος,
αλλά και διεθνείς αγορές.
-Ποια τα επόμενα βήματα της
εταιρείας σας; Υπάρχει περιθώριο για νέες επενδύσεις;
-Σίγουρα πάντα υπάρχει περιθώριο και η Πετρολίνα μελετά με σοβαρότητα τα επόμενά της βήματα
ή τις επόμενες της επενδύσεις. Για
κάθε μας επένδυση δημιουργούμε
μια ομάδα μελέτης η οποία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους. Κάτι όμως που έχει εξίσου
σημασία είναι η διορατικότητα. Το
να μπορείς να δεις τις εξελίξεις που
θα έρθουν και να προετοιμαστείς
κατάλληλα. Η Πετρολίνα διαχρονικά
επενδύει σημαντικούς πόρους σε
έργα υποδομής. Παράλληλα με την
επένδυση του ιδιόκτητου τερματικού
υγρών καυσίμων μας στο Βασιλικό,
προχωρούν όλες οι διαδικασίες για
την κατασκευή τερματικού υγραερίου, επίσης στο Βασιλικό, μέσω
κοινοπραξίας, το οποίο έχει ως στόχο
να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος
του ερχόμενου έτους όπως καθορίζει
και το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα.
Ταυτόχρονα, επενδύουμε συνεχώς

Μέρισμα 17,35% για το 2018
-Στη διάρκεια της πρόσφατης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων παρουσιάσατε αξιόλογα κέρδη στους μετόχους
σας. Είστε το ίδιο αισιόδοξοι ότι και
την επόμενη χρονιά θα συμβεί το
ίδιο;

-Από το 2000 που η Εταιρεία μας
έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου, η μερισματική ποστην αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων μας, τόσο με νέες και φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνολογίες,
όσο και με εξοπλισμό που διευκολύνει τον πελάτη μας.
-Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχει
γίνει αναφορά για περιθώρια
μιας νέας επένδυσης, η οποία
αφορά το χώρο των δεξαμενών
στη Λάρνακα, που αποψιλώνεται
σύντομα.
-Ναι υπάρχει ένα σχέδιο για την
συγκεκριμένη περιοχή στην Λάρνακα, το οποίο το κράτος έχει δεσμευτεί να μας παρουσιάσει, έστω
και με κάποια καθυστέρηση. Αναμένουμε λοιπόν μέχρι το τέλος Ιουλίου, να ενημερωθούμε για τον σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, είτε μέσω επενδυτών είτε μέσω
του Ομίλου, να προχωρήσουμε σε

λιτική μας συνεχίζεται με σταθερότητα. Κάθε χρόνο επιστρέφουμε αξιόλογο μέρισμα στους μετόχους μας και γι’ αυτό αξιολογούμαστε ως μια από τις καλύτερες
εταιρείες μέσα στο Χρηματιστήριο
της Κύπρου. Για το 2018 το μέρισμα ανήλθε στο 17,35% της ονομαστικής αξίας της μετοχής μας.
μια νέα αξιόλογη επένδυση. Μια
επένδυση η οποία να ωφελήσει ολόκληρη την πόλη της Λάρνακας. Στόχος μας, ακριβώς όπως αναφέρθηκε
και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι όπως τα ιδιόκτητα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται τα
τερματικά της Εταιρείας μας ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες
για να δοθεί η δυνατότητα κατάλληλης ανάπτυξης.
-Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια,
αλλά και το περιβάλλον ποια τα
βήματα της εταιρείας σας;
-Βασική αρχή μας είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη και προς το
περιβάλλον. Στο τερματικό του Βασιλικού, έχουμε εγκαταστήσει τη
Μονάδα ανάκτησης ατμών Carbovac
/ Alma, η οποία ελαχιστοποιεί τις
εκπομπές ατμών (VOC). Εξασφαλίζει
ασφάλεια κατά τη διάρκεια φορτο-

εκφόρτωσης των βυτιοφόρων και
ταυτόχρονα συμμόρφωση του τερματικού με τις απαιτήσεις εκπομπής
ρύπων, τόσο σε τοπικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν επίσης
εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία
υπερσύγχρονα αυτοματοποιημένα
συστήματα πυροπροστασίας, ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα τηλεχειρισμού και αυτόματης διαχείρισης
των συστημάτων αυτών.
-Το περιβάλλον όμως πώς προστατεύεται;
-Σωστή η επισήμανσή σας.
Έχουν τεθεί σε λειτουργία συστήματα συλλογής όμβριων και ελαιωδών υδάτων (Oily Water) και σύστημα επεξεργασίας Oily Water.
Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανίχνευσης διαρροών στις δεξαμενές, στεγανοποιημένο υπέδαφος στις περιοχές των δεξαμενών καθώς και
μονάδα ανάκτησης ατμών για την
ελαχιστοποίηση των εκπομπών.
Επίσης, ως εταιρεία επενδύουμε
διαρκώς σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων στα
πρατήριά μας, ενώ σε όλες τις εγκαταστάσεις της Πετρολίνα ανακυκλώνονται κάθε είδους απόβλητα
– στερεά, υγρά και αέρια, με την
εξασφάλιση πιστοποιητικών ISO
σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και
υγείας.

Το υγραέριο δεν κέρδισε την αγορά

Στιγμιότυπο από την βράβευση της εταιρείας στον θεσμό «Πρωταγωνιστές

της Ελληνικής Οικονομίας 2019».

-Έχετε κάνει κάποιο άνοιγμα
στην υγραεριοκίνηση, ωστόσο
το υγραέριο δεν κέρδισε την
αγορά. Γιατί έγινε αυτό;
-Προσωπικά ποτέ δεν είχα πιστέψει στο μέλλον της υγραεριοκίνησης και δυστυχώς φαίνεται
να επαληθεύεται η πρόβλεψή μου.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει
αρκετή ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν…
-Νοουμένου όμως ότι θα πρέπει
να υπάρξει σταδιακή αποδέσμευση του τομέα των μεταφορών από τα υγρά καύσιμα, ποια
τα βήματα της εταιρείας σας σε
αυτό το κομμάτι;
-Σίγουρα ως εταιρεία είμαστε
δεσμευμένοι και μάλιστα πιστεύω
πως το έχουμε αποδείξει ότι κοιτάμε
το μέλλον, προσβλέπουμε πάντοτε

σε αυτό, μελετούμε τις αγορές άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών,
εξετάζουμε με προσοχή τα επόμενα
στάδια και αν υπάρξει οποιαδήποτε
εξέλιξη στην ηλεκτροκίνηση, είτε
σε άλλο τομέα, άλλη πηγή δηλαδή
ενέργειας, η Πετρολίνα θα είναι
εκεί, θα είναι παρούσα και θα προσαρμοστεί ανάλογα. Ο Όμιλος εταιρειών μας έχει ήδη δημιουργήσει
την εταιρεία Petrolina Solar, η
οποία έχει ήδη εγκαταστήσει πολλά
και αξιόλογα συστήματα ηλιακής
ενέργειας, τόσο οικιστικά, όσο και
σε εργοστάσια, επιχειρήσεις και
άλλους χώρους.
-Ποια θα είναι κατά την εκτίμησή σας η πορεία των τιμών
στα καύσιμα το επόμενο διάστημα;
-Κανείς δεν μπορεί να κάνει μια

εκτίμηση πάνω σε αυτό το θέμα,
ούτε και είναι ένας τομέας τον
οποίο μπορούμε να προβλέψουμε.
Αν δηλαδή η αγορά θα κινηθεί
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, γιατί
είναι διάφοροι παράγοντες στη
διεθνή αγορά αλλά και την πολιτική
που τον επηρεάζουν. Σε κάθε περίπτωση η Πετρολίνα φροντίζει
να εισάγει ποιοτικά καύσιμα στις
καλύτερες δυνατόν τιμές, έχοντας
πάντοτε ως γνώμονα την καλύτερη
και δικαιότερη εξυπηρέτηση του
καταναλωτή.
-Γνωρίζουμε για το δίκτυο λιανικής πώλησης καυσίμων στην
αυτοκίνηση. Σε ποιο βαθμό η
εταιρεία σας βασίζεται στο κομμάτι των αερομεταφορών και
της ναυτιλίας;
-Έχουμε επεκταθεί πάρα πολύ

στον τομέα αυτό, ειδικά των αερομεταφορών, επενδύοντας με ένα
πολύ καλό ποσοστό παρουσίας
στους αερολιμένες Λάρνακας και
Πάφου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε
επεκταθεί και στην Ελλάδα, στα
αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος,
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης
και Ζακύνθου. Δραστηριοποιηθήκαμε με αξιώσεις στον ελληνικό
χώρο και βλέπουμε με αισιοδοξία
το μέλλον και την παρουσία μας
εκεί. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα, η
εταιρεία HAFCO, στην οποία συμμετέχουμε, βραβεύθηκε στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2019», ως η εταιρεία με αύξηση κύκλου εργασιών
και κερδοφορίας ποσοστών πάνω
από 20% κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2017-2018.
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Χάνουν κέρδη ένα
στα δύο ευρωπαϊκά
αεροδρόμια

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κέφλαβικ
Κέφ
έφλαβικ
φλαβικ

Ελσίνκι

+205,4%

+36,5

Το 2018 ήταν καλή χρονιά για τα
αεροδρόμια της Ευρώπης. Ο αριθμός των επιβατών έφτασε στα 2,3
δισεκατομμύρια καταγράφοντας
επίπεδα ρεκόρ, και αύξηση 36%
σε περίοδο πενταετίας ή σε πραγματικούς αριθμούς 6 εκατομμύρια
περισσότερους επιβάτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων
της Ευρώπης, 22 αεροδρόμια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις
που κυμαίνονται από 35% (Άμστερνταμ) μέχρι 205,4% (Κέφλαβικ).
Ανάμεσά τους και το αεροδρόμιο
Λάρνακας το οποίο κατέγραψε αύξηση 65% το 2018 και 8 εκατομμύρια επιβάτες σε σύγκριση με τα
4,8 εκατομμύρια επιβατών που εξυπηρέτησε το 2013. Αύξηση 92,8%
κατέγραψε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε σύγκριση με το
2013 όταν είχε καταγραφεί μείωση
στην επιβατική κίνηση η οποία
είχε αποδοθεί στα υψηλά τέλη αεροδρομίου.
Την επιβατική κίνηση απογειώνουν παράγοντες όπως η γενιά
των Millenials οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τις αερομεταφορές, τα
αυξημένα ταξίδια των συνταξιούχων Baby Boomers, η παγκόσμια
άνοδος της μεσαίας τάξης καθώς
και η τεχνολογία των νέων αερο-








Στα αεροδρόμια της
Ευρώπης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην
επιβατική κίνηση το
αεροδρόμιο Λάρνακας
που κατέγραψε 65%
περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το 2013.
παίους επιβάτες και μη, βλέπουμε
ότι οι Ευρωπαίοι επιβάτες που θα
διακινηθούν στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια θα αυξηθούν κατά 5,1%
ενώ οι μη Ευρωπαίοι θα είναι περισσότεροι κατά 2,1%. Πρόκειται
φυσικά για χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, γεγονός που αποδίδεται μεταξύ άλλων στην γεωπολιτική αστάθεια σε συγκεκριμένες περιοχές
καθώς και λόγω του Brexit.
Παρά τις θετικές επιδόσεις των
αεροδρομίων στην επιβατική κί-

νηση, τα στοιχεία του Διεθνούς
Οργανισμού Αεροδρομίων Ευρώπης
κάνουν λόγο για οικονομικές απώλειες για το 55% του συνόλου των
ευρωπαϊκών αερολιμένων. Μάλιστα, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο
για τα αεροδρόμια που υποδέχονται
ετησίως λιγότερο από ένα εκατομμύριο επιβάτες, σε σχέση με μεγαλύτερα αεροδρόμια, κάτι που
καταδεικνύει ότι τα μικρότερα αεροδρόμια είναι πιο ευάλωτα σε οικονομικά θέματα, σε σχέση με τα
μεγαλύτερα.
Συγκεκριμένα το 71% των μικρών αεροδρομίων (μέχρι ένα εκατ.
επιβάτες) έχουν απώλειες εσόδων,
ενώ το ποσοστό μειώνεται αναλόγως της αύξησης της επιβατικής
κίνησης.
Επιπλέον των 61% των αεροδρομίων με επιβατική κίνηση από
τέσσερα μέχρι πέντε εκατομμύρια
επιβάτες ετησίως, καταγράφουν
οικονομικές απώλειες. Καταγράφεται πάντως ότι η άμεση συνδεσιμότητα των αεροδρομίων έχει
αυξηθεί μόλις κατά 1,2 % και 0,7%
ανάμεσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, και η περιορισμένη χωρητικότητα σε πολλά αεροδρόμια. «Η
κερδοφορία των αεροδρομίων μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μείωσης
του λειτουργικού κόστους, επισήμανε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Αεροδρομίων

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΡΩΣΙΑ

Μόσχα

+56,7%
Μάντσεστερ

+36%

Δουβλίνο

+56,2%

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αϊντχόβεν

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

+89,2%

+81,3%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

+57,6%

+165,1%

+85,6%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Νάντες

Τιφλίδα

Κρακοβία

Λουξεμβούργο

Λισαβόνα

ΓΕΩΡΓΙΑ

+66,3%

Βερολίνο

Άμστερνταμ

+35,2%

Βαρσοβία

+82%

+83,3%
σκαφών που διευρύνουν τις επιλογές για νέους προορισμούς. Έτσι
λοιπόν και για το 2019 η επιβατική
κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται αν
και με χαμηλότερους ρυθμούς. Το
ποσοστό αύξησης φτάνει στο 4,4%.
Κατηγοριοποιώντας τους Ευρω-
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Τα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις στην επιβατική κίνηση από το 2013

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Πιο ευάλωτοι στον ανταγωνισμό οι αερολιμένες
που εξυπηρετούν λιγότερους από 1 εκατ. επιβάτες
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

l

Βουδαπέστη

+74,5%

Μαλπένσα

+37,8%
ΙΤΑΛΙΑ

Μαδρίτη

+45,7%

Κωνσταντινούπολη

Νάπολη

+82,4%

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

+80,8%

Αθήνα

TOYPKIA

+92,8%
Μάλτα

ΚΥΠΡΟΣ

+68,6%

Επενδύσεις 43,3 δισ.
Μέχρι το 2023, τα πενήντα μεγαλύ-

τερα αεροδρόμια προγραμματίζουν
επενδύσεις πέραν των 43,3 δισ. ευρώ. Η στρατηγική των επόμενων
χρόνων έχει συγκεκριμένους άξονες. Οι αρχές των αεροδρομίων
αναμένεται να προχωρήσουν στην
εισαγωγή τεχνολογιών τεχνητής
νοημοσύνης, περισσότερη εμπορική ανάπτυξη, επέκταση εγκαταστάσεων και συνδεσιμότητας και φυσικά σε ένα πιο πράσινο τρόπο λειτουργίας των αεροδρομίων ώστε
να συμμορφωθούν και με τον στόχο του ACI Europe, για μηδενικές
εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050.

Olivier Jankovec. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ανάγκες για ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών στα αεροδρόμια
και οι επενδύσεις που χρειάζεται
να γίνουν μέχρι το 2020, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για συγκράτηση του κόστους. Ο κ. Jankovec
μιλούσε στο πλαίσιο της 29ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ACI
Europe, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Κύπρο η Hermes Airports.

Χάσμα κερδοφορίας
Τα αεροδρόμια αποτελούν πεδία
μάχης για τις αεροπορικές εταιρείες
σημείωσε ο κ. Jankovec. Πρόκειται
για παράμετρο που εντείνει τον
ανταγωνισμό μεταξύ των αεροδρομίων τόσο εντός όσο και εκτός Ευ-

Λάρνακα

+65%

ρώπης και μπορεί να συσχετισθεί
και με την αύξηση της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων τα τελευταία χρόνια. Πάντως μια ματιά στα
οικονομικά στοιχεία δείχνει ότι
υπάρχει χάσμα στην κερδοφορία
των πέντε μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών σε σχέση με την
κερδοφορία των πέντε μεγαλύτερων αεροδρομίων.
Συγκεκριμένα το 2015 η κερδοφορία των αεροδρομίων (Fraport,
Groupe ADP, Heathrow, Schiphol- Aenal), ήταν 8,2%, σε σχέση με
11,4% των αεροπορικών εταιρειών
(Lufthansa, AF KLM, IAG, Ryanair,
Easyjet). Για το 2018 η αντίστοιχη
αναλογία ήταν 8,9% σε σύγκριση
με 13,4% για τις αεροπορικές εταιρείες

Ελένη

ΒΙΤΑΛΗ Παναγιώτης
ΜΑΡΓΑΡΗΣ

"Στιγμές"

Τετάρτη 17 Ιουλίου

Αρχαίο Ωδείο Πάφου

Ωραέναρξης 21:30
Προπώληση: Tickethour.com.cy & ACS Courier
Χορηγοίεπικοινωνίας:
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Βγήκε άσπρος καπνός με το Helix
Την Παρασκευή έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του επενδυτικού ταμείου Apollo Global Management
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Hταν Αύγουστος του 2018 όταν η
Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως
θα προχωρήσει στην πώληση μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων
δανείων ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και συμβατικής αξίας
πέραν των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστό και ως project Helix.
Δέκα μήνες χρειάστηκαν για να
πέσουν οι υπογραφές μεταξύ των
δύο μερών, δηλαδή της Τράπεζας
Κύπρου και του αγοραστή του χαρτοφυλακίου, του επενδυτικού ταμείου Apollo Global Management.
Στην πορεία του μεγάλου αυτού –
ομολογουμένως - project, προέκυψαν διάφορες δυσκολίες, οι οποίες
είχαν ως βάση τις εποπτικές αρχές.
Ο λόγος ήταν για το κεφάλαιο που
χρειαζόταν η Apollo, ώστε να αγο-

ξης αυτής και με όποιες προεκτάσεις θα υπήρχαν για την Τρ. Κύπρου στη συνέχεια.
Μετά από τις συζητήσεις με
τους επόπτες, το δάνειο που θα
έδινε η Τρ. Κύπρου στην Apollo,
μειώθηκε σημαντικά. Και όπως
αποδείχτηκε μέσω της επίσημης
τοποθέτησης της Τράπεζας Κύπρου
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
έφτασε μόλις τα 45 εκατ. ευρώ και
αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού τιμήματος του 1,2 δισ. ευρώ
που έλαβε η Τράπεζα. Πληροφορίες
θέλουν 400 εκατ. ευρώ να δάνεισε
το αμερικανικό ταμείο Pimco στην
Apollo για την απόκτηση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, ενώ
από 200 εκατ. να έβαλαν η Barclays
και η Nomura. Τα υπόλοιπα χρήματα έβαλε η Apollo.

Το Project Helix








Εντός Αυγούστου
πιάνει δουλειά η «Gordian Holdings», η εταιρεία του επενδυτικού
ταμείου Apollo που αγόρασε τα δάνεια για να τα
εξυπηρετήσει.
ράσει το χαρτοφυλάκιο που ήταν
προς πώληση. Όπως είχε η ίδια η
τράπεζα ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2018, επρόκειτο να δανείσει ποσό γύρω στα 450 εκατ. ευρώ
στην Apollo, ώστε να πληρώσει
το τίμημα του προβληματικού χαρτοφυλακίου που διέθετε. Ωστόσο,
οι Ευρωπαίοι είχαν διαφορετική
άποψη και προέκυπτε –όπως οι
ίδιοι οι Ευρωπαίοι έλεγαν- ζήτημα
μη περιορισμού του κινδύνου (derisking). Διότι, τέτοιες πράξεις γίνονται για να φύγει το ρίσκο από
τον ισολογισμό της τράπεζας. Δανείζοντας χρήματα η ίδια η τράπεζα
στο Ταμείο στο οποίο πώλησε το
χαρτοφυλάκιό της, στον αγοραστή
της δηλαδή, δεν θα γινόταν επαρκής μείωση του όποιου ρίσκου.
Εκεί ήταν που άρχισε η φημολογία
για ενδεχόμενο αποτυχίας της πρά-

Το Project Helix αναφέρεται
στην πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία
ύψους 2,8 δισ. (εκ των οποίων 2,7
δισ.αφορούν ΜΕΔ) με ενυπόθηκες
εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία, σε συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την
Apollo. Η συναλλαγή μειώνει τα
ΜΕΔ της Τράπεζας πλέον κατά 2,7
δισ. ευρώ και φτάνει το ποσοστό
ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων
της Τρ. Κύπρου από 47% στο 36%.
Σύμφωνα με την Τρ. Κύπρου, η
συναλλαγή έχει καθαρή θετική
επίδραση ύψους περίπου 70 μονάδων βάσης στους κεφαλαιακούς
δείκτες της Τράπεζας, με το Δείκτη
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 και το συνολικό δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχονται σε 14,9% και 17,9% αντίστοιχα.

Gordian Holdings
Η εταιρεία που επί κυπριακού
εδάφους θα εξυπηρετήσει το χαρτοφυλάκιο που αγόρασε η Apollo,
θα ονομάζεται Gordian Holdings
Limited. Την Παρασκευή ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% του
μετοχικού της κεφαλαίου από χρηματοδοτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται θυγατρικές εταιρείες της
Apollo. Η πράξη αφορά στη νομική

Το δάνειο που παραχώρησε η ίδια η Τράπεζα στην Apollo έφτασε μόλις τα 45 εκατ. ευρώ, δηλ. το ένα δέκατο της αρχικής σκέψης τον Αύγουστο του 2018 για

450 εκατ. ευρώ.
ολοκλήρωση του project Helix και
αποτελεί τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του, το οποίο περιλαμβάνει 14,024 δάνεια εταιρικών
και μικρομεσαίων οφειλετών με
το σύνολο των δανειακών συμβάσεων να αγγίζει τα 5,7 δισεκατομμύρια τα οποία είναι εξασφαλισμένα από 9,065 ακίνητα. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχετική
ανακοίνωση αναφέρει πως η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Χαρτοφυλάκιο για μια
μεταβατική περίοδο υπό την επίβλεψη της Gordian Holdings. Σημειώνεται πως η συναλλαγή έχει
λάβει τις σχετικές εγκρίσεις τόσο
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

ΑΡΘΡΟ

πεζα όσο και την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, ενώ από την Κεντρική
έχει εγκριθεί ως εταιρεία απόκτησης και διαχείρισης δανείων και
πιστωτικών απαιτήσεων. Η Gordian Holdings θα έχει στο ανθρώπινο δυναμικό της μία ειδική ομάδα
124 ατόμων με σκοπό την διαχείριση του χαρτοφυλακίου που απέκτησε.
Παράλληλα, η Gordian Holdings
«βγάζει δόντια» και στην ανακοίνωση γνωστοποιεί πως είναι έτοιμη
να υλοποιήσει και νέες σχετικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν.Η εταιρεία εδρεύει
στη Λευκωσία, με γραφεία στη Λεμεσό και Λάρνακα.

Στις 242 οι εκποιήσεις στην Τράπεζα Κύπρου
Στις 242 έφτασαν οι εκποιήσεις

στην Τράπεζα Κύπρου, όπου το
50% εξ αυτών αφορούσαν γη, δηλαδή χωράφια και οικόπεδα, ενώ
οι υπόλοιπες αφορούν σε εξοχικά
και εμπορικά ακίνητα, δίχως όμως
να περιλαμβάνονται πρώτες κατοικίες. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή
της Τράπεζας Κύπρου, οι συνολικές αναδιαρθρώσεις έφτασαν τους
28.741 λογαριασμούς, από 21.790
πελάτες. Τους τελευταίους 12 μήνες, συμπλήρωσε, οι αναδιαρθρώσεις που αφορούν συγκεκριμένα

σε οικιστικά δάνεια, έφτασαν τις
921. Ακόμα, τους τελευταίους 12
μήνες, έγιναν 857 διαγραφές χρεών, χωρίς όμως να υπολογίζονται
οι διαγραφές που έγιναν πριν τον
Ιούνιο 2018. Κατά μέσο όρο, η ίδια
πηγή κατέδειξε πως οι διαγραφές
φτάνουν το 18,7% της αξίας του
δανείου. Τέλος, συμπεριλαμβανομένου και του Helix, η πηγή κατέδειξε ότι οι υποθέσεις πώλησης
ακινήτων φτάνουν τις 1.054, χωρίς
όμως να συμπεριλαμβάνονται
πρώτες κατοικίες.

/ Του ΙΩΆΝΝΗ ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟΥ*

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και πρωτογενή πλεονάσματα
Από την -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις απερχόμενη πλέον- Κυβέρνηση στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποδέκτη το εσωτερικό
ακροατήριο και με αποκλειστικά
επικοινωνιακά κριτήρια, η προβολή
της ονομαστικής απομείωσης του
δημόσιου χρέους, ως εθνικού δήθεν
στόχου. Στον βωμό των εντυπώσεων, θυσιάστηκε η συζήτηση για
την επίτευξη του ουσιαστικού στόχου, που θα έπρεπε να είναι η εξασφάλιση συνθηκών υγιούς δυνατότητας αποπληρωμής του χρέους
και η ταυτόχρονη σχετική συρρίκνωσή του ως ποσοστού του Α.Ε.Π.,
διά της μεγέθυνσης της οικονομίας
με ταχείς ρυθμούς.
Την ονομαστική απομείωση του
χρέους, που βρίσκεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια κρατικών και υπερκρατικών φορέων
και όχι ιδιωτών, κανείς εχέφρων
πολιτικός δεν θα μπορούσε να δεχθεί στην Ευρώπη, διότι αφορά χρήματα των φορολογουμένων της
κάθε δανείστριας χώρας. Και πράγματι δεν την δέχθηκε. Αντ΄ αυτής,
υπήρξε η συμφωνία του περασμένου Ιουνίου για την ρύθμιση του
ελληνικού δημόσιου χρέους, που
δυστυχώς δεν συνδέθηκε με την
ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να αναπτυχθεί. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδέχθηκε ως όρο
της ρύθμισης και προσυπέγραψε
την υποχρέωση δημιουργίας υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων, 3,5% επί του Α.Ε.Π. έως το
2022 και 2,2% από το 2023 έως το
2060, δεσμεύοντας έτσι τη χώρα
για τις επόμενες δεκαετίες.
Η επίτευξη αυτών των πλεονασμάτων από μία σοβαρά τραυμα-

τισμένη και καχεκτική οικονομία
όπως είναι η Ελληνική, τα οποία
θα δημιουργούνται αποκλειστικά
προκειμένου να εξυπηρετείται το
δημόσιο χρέος, χωρίς να συνδέονται με τους ρυθμούς ανάπτυξης
(και, μάλιστα, για πάνω από 40 συνεχόμενα χρόνια), θα αποτελούσε
μοναδικό άθλο στην παγκόσμια
οικονομική ιστορία και πλήρη ανατροπή των αρχών που διέπουν τα
δημόσια οικονομικά. Ας δούμε γιατί.
Η δημιουργία των πρωτογενών
πλεονασμάτων προϋποθέτει αύξηση των δημόσιων εσόδων ή μείωση των κρατικών δαπανών ή, συνήθως, και τα δύο ταυτόχρονα. Η
αύξηση των εσόδων, όμως, εξασφαλίζεται διά της αύξησης των
φόρων, οι οποίοι, ιδίως σε μία καθημαγμένη και, προς το παρόν,
αναιμικά αναπτυσσόμενη οικονομία:
-Αποθαρρύνουν την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων
και τις εκτρέπουν προς άλλους προορισμούς, με φιλικότερο φορολογικό καθεστώς.
-Αναγκάζουν πολλές, ήδη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της
χώρας επιχειρήσεις, να μεταναστεύσουν για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να επιβιώσουν.
-Ευνοούν τη γιγάντωση της
φοροδιαφυγής, εκτρέποντας συναλλαγές και εξωθώντας ολόκληρους κλάδους δραστηριοτήτων
στην παραοικονομία, προκαλώντας
έτσι το αντίθετο από το επιδιωκόμενο εισπρακτικό αποτέλεσμα.
-Μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα και έτσι την αποταμίευση,
περιορίζοντας την δυνατότητα του
τραπεζικού τομέα να χρηματοδο-








Η δημιουργία των πρωτογενών πλεονασμάτων
προϋποθέτει αύξηση
των δημόσιων εσόδων ή
μείωση των κρατικών
δαπανών ή, συνήθως,
και τα δύο ταυτόχρονα.
τήσει τις ανάγκες της οικονομίας.
-Αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα γενικά, ενώ οι ειδικοί
φόροι αποθαρρύνουν και τις επενδύσεις σε συγκεκριμένες κρίσιμες
δραστηριότητες, όπως η οικοδομική.
Η μείωση των Δημοσίων δαπανών από την άλλη πλευρά, όταν
δεν γίνεται στοχευμένα, στους τομείς που επιβάλλεται να γίνει, όπως
της περιστολής του πελατειακού
κράτους και της κρατικής σπατάλης, αλλά άδικα και οριζόντια, μει-

ώνει άμεσα, αφενός τις δημόσιες
επενδύσεις (μεθόδευση που κατά
κόρον υιοθετήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση), αφετέρου το
διαθέσιμο εισόδημα και επομένως
την αγοραστική και αποταμιευτική
ικανότητα.
Οι συνέπειες αυτές, της δέσμευσης για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων επί δεκαετίες, χωρίς αυτά να συνδέονται με
τις αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονομίας, συνιστούν ασφαλή συνταγή δημιουργίας υφεσιακού περιβάλλοντος. Οδηγούν στην έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία,
στην απουσία επενδύσεων, στην
περαιτέρω φυγή από την χώρα
υψηλής ποιότητας εργατικού δυναμικού, στην διατήρηση της ανεργίας σε ασυμβίβαστα με την ευημερία επίπεδα, στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων.
Οδηγούν στην παρακμή, στην σταδιακή υποβάθμιση των εθνικών
δυνατοτήτων (με ό,τι αυτή συνεπάγεται) και στη μιζέρια.

Αποτελεί, επομένως, άμεση
προτεραιότητα η επανεξέταση
του σκέλους της συμφωνίας ρύθμισης του χρέους, που σχετίζεται
με την δημιουργία των πρωτογενών
πλεονασμάτων. Οι εταίροι και δανειστές, πρέπει να πεισθούν για
την αστοχία και η συγκεκριμένη
πρόβλεψη να αναθεωρηθεί και να
επαναδιατυπωθεί, σε συνάρτηση
με τους ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας. Κάτι τέτοιο
προϋποθέτει ανάληψη των κυβερνητικών ευθυνών μετά τις επικείμενες εθνικές εκλογές από αξιόπιστο πολιτικό φορέα, με διακηρυγμένη πίστη στον ορθό λόγο, στις
δυνάμεις της αγοράς, στους κανόνες της οικονομίας και στις παραγωγικές δυνατότητες των Ελλήνων.
Απο κομματικό φορέα στελεχωμένο
με πρόσωπα που μπορούν να πείσουν για την ορθότητα των επιλογών και την αντικειμενική ικανότητα να τις υλοποιήσουν. Προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα, δηλαδή ισχυρή κυβέρνηση, που θα
διαθέτει επαρκή χρονικό ορίζοντα
για την εφαρμογή ενός καλά μελετημένου αναπτυξιακού προγράμματος.
Με δεδομένο το σημερινό πολιτικό σκηνικό στη χώρα, οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται με
ασφάλεια, μόνον με την επίτευξη
κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας
από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με την εξέλιξη αυτή εξασφαλίζεται παράλληλα και η σημαντικότερη ίσως προϋπόθεση, απαραίτητη, όχι μόνον για την ευόδωση
των προσπαθειών επαναδιαπραγμάτευσης, αλλά και της γενικότερης
οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής ανάταξης της χώρας. Και αυτή

είναι η ειλικρινής επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης,
μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων που μιλούν τη γλώσσα της
λογικής, του ρεαλισμού, της μετριοπάθειας και της συνεννόησης
αλλά και η προβολή της συναίνεσης
αυτής με τον πλέον εμφατικό τρόπο
στη διεθνή –οικονομική και όχι
μόνο- κοινότητα. Διότι ο αρχηγός,
της -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- επόμενης Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτός
που κατ΄ επανάληψη διακήρυξε
την βούληση του κόμματος του
οποίου ηγείται, να επιδιώξει ευρύτερες συναινέσεις, ακόμη και στην
περίπτωση κατάκτησης της απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και σχηματισμού αυτοδύναμης
Κυβέρνησης.
Ο λαϊκισμός και οι μισαλλόδοξες
δυνάμεις που επενδύουν σ΄ αυτόν,
τοποθετώντας το εθνικό συμφέρον
σε δεύτερη μοίρα, ηττήθηκαν ήδη
ιδεολογικά και ηθικά. Μετά και την
διαφαινόμενη βαρειά εκλογική
ήττα τους, είναι βάσιμη η ελπίδα
ότι -για πρώτη ίσως φορά μετά
από δεκαετίες- η δυνατότητά τους
να εμποδίζουν την πορεία της Ελλάδος προς ένα φωτεινότερο μέλλον
θα είναι στο εξής δραστικά περιορισμένη.

*O Ιωάννης Σιδηρόπουλος είναι
ασκούμενος δικηγόρος Κύπρου στην
Δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους
και ΣΙΑ ΔΕΠΕ και δικηγόρος Αθηνών.
Επιστημονικός συνεργάτης της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
του Leiden. Kάτοχος masters στο
δίκαιο εταιρειών (LSE) και στο
διεθνές δίκαιο εμπορίου και
επενδύσεων (UvA)

Tην Κυριακή 7 Iουλίου μαζί με την Καθημερινή
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Εκτινάχθηκαν 130%
οι ναύλοι των τάνκερ
στον Περσικό Κόλπο
Υπερδιπλασιάστηκαν εξαιτίας της κρίσης στον Κόλπο του Ομάν
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε υπερδιπλασιασμόÚÜÔÎÓËØÂÙÏÜÔÔÇÆÒÜÔÚÜÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÜÔÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇØÍÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕß=3**ÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏ
ÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕÔ
ÄÒÖÕÚÕß©Ó¦ÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÓËÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎ©ÏËÖÏÛÁÙËÏÝÙË
ÁÓÌÕØÚÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÔÜØÃÚËØÇÚÕÔÕÆÔÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÙËÚÁÙÙËØÇ¦ÒÒÇÖËÚØËÒÇÏÕÌÄØÇ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔÔÜØÃÚËØÇÌÁÚÕÝÁÞÕßÔÇßÐÂÙËÏÚÄÙÕÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÑÏÔÊÆÔÕßÄÙÕÑÇÏÚÇÔÇÆÒÇ
ÖÕßàÎÚÕÆÔÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÍÏÇÔÇ
ÖÒËÆÙÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÌÄÈÕÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÕÊÎ-

Οι εισαγωγείς
αυξάνουν τις
παραγγελίες τους
καθώς φοβούνται
περαιτέρω κλιμάκωση
της έντασης.
ÍËÃÖÕÒÒÕÆÝËÏÙÇÍÜÍËÃÝÖËÚØËÒÇÃÕß
ÇÖÄÚÕÔËØÙÏÑÄÄÖÜÝÎ ÃÔÇÑÇÏÎ
ÇÖÜÔÃÇÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÚÕßÝÑÇÛ×ÝËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇ
ÇßÐÂÙÕßÔÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚ¦ÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇÓÎÊÏÇÚÇØÇÞÛËÃÕËÔËØÍËÏÇÑÄÝ
ÚÕßÝËÌÕÊÏÇÙÓÄÝ
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝÙÚÏÝ
ØÄÚËÝØÇÈÏÑÕÆ ÄÒÖÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÑÇÏÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÑÇÚ¦ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÇÐÆÑÇÏ

ÕßÔÃÕßÚÇÔÇÆÒÇÚÜÔ=3**ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÖÒÎÔÄÓÜÝ
ÇÖÄÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ËÖÃÖËÊÇ©ÓÕÃÜÝÙÚÏÝØÄÚËÝÚÜÔ
=3**ÓËÚÇÐÆØÇÈÏÑÕÆ ÄÒÖÕß
ÑÇÏ§ÕÚÃÕß ÕØÁÇÝÎÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÑÇÏÖØÕÝÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇ  ÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÕÏ
ÔÇÆÒÕÏÇßÚ×ÔÚÜÔÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÜÔ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ*SHYRZVUZ9LZLHYJOÏÇÚÇÓÏÑØÄÚËØÕßÓËÍÁÛÕßÝÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇ
:\LaTH_ÎÚ¦ÙÎÚÜÔÔÇÆÒÜÔÚÕ
ÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÜÝÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÇÒÒ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÇßÐÂÙËÏÝ
ÚÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖËØÃÕÊÕ
¬ÕÖØÄÙÌÇÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÓËÚÇ
ÊÆÕÚ¦ÔÑËØÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÕßËÓÏØ¦ÚÕß-\QHPYHOËÃÞËÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÜÔÌÕØÚÃÜÔÖÕßÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÎÓËÍÇ-

Κατά ÐÓÌ¨{ÑÖÜ{³ÙÉÂÑÐÉÌÜ{ÑÈÂÊÚi~Ñ~Ñ³Òd¸.
ÒÆÚËØÎÖËÚØËÒÇÏÕËÐÇÍÜÍÏÑÂÖËØÏÕÞÂÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß
)SVVTILYNÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÇØÞÏÑ¦
ÚÕÑÄÙÚÕÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÍÏÇÚÇÚ¦ÔÑËØ
ÖÕßÖÒÁÕßÔÙÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕ
ËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙÚÏÝÊÕÒ¦ØÏÇ
ÍÏÇÚÇ=3**¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕÚÕÑÄÙÚÕÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÂÚÇÔÙÚÏÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÓËÚ¦ÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙËÚÁÙÙËØÇ¦ÒÒÇÖËÚØËÒÇÏÕÌÄØÇÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔ
ØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÚÇÖÕÙ¦ÍÏÇÚÎ
ÔÇÆÒÜÙÎÖÒÕÃÜÔÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇßÐÎÛÕÆÔ
ÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÛ×ÝÕØÏÙÓÁÔÕÏ

ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÛÇÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÓËÚÇÌÕØÏÑÂÝÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÝ
ËÑÚÏÓÕÆÔÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ174VYNHU
*OHZL *V©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÔÇÚÇØÇÞÁÝÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÚÕßÝÔÇßÒÜÚÁÝÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÇÖÄÚ×ØÇÚÇ
ÖÒÕÃÇÖÕßÛÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÕÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÓÎÈØÕßÔ
ÇØÍÄÚËØÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÕÕÃÑÕÝ)
9PSL`-)9ÏÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÕÏ
ÓËÚÇÌÕØÁÝÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßËÃÔÇÏ
ÕÏÊÆÕÚÕÓËÃÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÔÇßÚÏÒÃÇÝÓËÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚÏ-

ÑÁÝËÑÚÏÓ¦Õ:[LWOLU.VYKVUÚÎÝ
*SHYRZVUZ9LZLHYJO:LY]PJLZ ÇÏ
ÇßÚÄÊÏÄÚÏËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÚ¦ÔÑËØÓËÚÇÌÕØ¦ÝÊÏßÒÏÙÓÁÔÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇØÍÕÆÓÖÕØËÃ
ÁÜÝÑÇÏÔÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÚÕ
ÑÇÏÚÕËÓÖÄØÏÕÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕß
ÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÑÇÚ¦ÈÇØÁÒÏÇ
ÎÓËØÎÙÃÜÝÒÄÍÜÚÜÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô
ÍÏÇÚÏÝÓËÏÜÓÁÔËÝËÑÖÕÓÖÁÝÛËÃÕß
ÑÇÏØÆÖÜÔËÔÏÑ¦ÎÇÃÙÛÎÙÎÍÏÇ
ÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔÚ¦ÔÑËØËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØËÝÇÖ»ÄÚÏÖØÏÔÇÖÄ
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇ
ÁÞÕßÓËÓÏÇÇØÑËÚ¦ÑÇÒÂÞØÕÔÏ¦ÚÕ
®ÊÂÒÜÙËÕ.VYKVU

Mega deal Eurobank - Pimco με τιτλοποίηση δανείων 9,5 δισ.
Θα οδηγήσει σε μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 16% το 2019
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ο διευθύνων σύμβουλος³iØ
º¦H>}~'~ËÑ¨ÑKËÑØVÈo¨ÒÐÐ{ÉÌ³{i~ËiiÑÈ³ÊÑ³ÉÜÉËÐÉ³Ò³iÈoTÉÈi º¦H>}w
¦x¿>x>V³ÙÉÖ³É¨¨ÌiÐo{Ñ³i
É~³ÓÜÉi³ÈÉÐ¨ÚKÑ¨ÖØTÉÙËÈÉÂÈoËÑiØ

Στα 110 εκατ. ευρώ ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÚÕÚÃÓÎÓÇÖÕßÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÎ,\YVIHUR
ÇÖÄÚÎÔ7PTJVÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß7PSSHY
7YVQLJ[7PSSHYÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÚÎÝÚØÏÖÒÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÓÇÓÕÆÛÆÉÕßÝ 
ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÚÎÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÚÎÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛßÍÇÚØÏÑÂÝÚÎÝ
,\YVIHURÚÎÝ-7:
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ Î ÙßÓÌÜÔÃÇ
,\YVIHUR7PTJVÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÇÌÕØ¦ÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß7PSSHY
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÑÇÏÚÎÊÁÙÓËßÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß*HPYV7YVQLJ[*HPYVÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ

ËÐÇÍÕØ¦ÁÜÝÚÕß ÚÎÝ-7:7YVQLJ[
,\YVWLÙßÓÌÜÔÃÇÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÜÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑßØÃÜÝÍÏÇÚÃÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÖÒÂØÎËÐßÍÃÇÔÙÎÚÕß
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÛ×ÝÓË
ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÎÝÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÕÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝ,\YVIHURÎÕÖÕÃÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔÙÚÕ ÚÕ ÑÇÏÙÚÕ
 ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝËÚÃÇÝ
ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÔÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÎÝ7PTJVÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕËÖËÔÊßÚÂÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÙÚÄÞËßÙÎ7PTJVÛßÍÇÚØÏÑÂÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕß
(SSPHUaÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÙßÔÕÒÏÑ¦ßÖÄÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑËÌ¦ÒÇÏÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ

ÊÏÇÛÁÚËÏÂÊÎÖÕÙÕÙÚÄ ÙÚÎ
,\YVIHURÇÒÒ¦ÑÇÏÇÐÏÄÒÕÍÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔ(SWOH)HUR
ËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ,\YVIHUR¢ÜÑÃÜÔ ÇØÇÈÃÇÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÍÏÇÚÕ7YVQLJ[7PSSHYÇÖÕÚËÒËÃÓËÚ¦
ÚÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÚÎÝ,\YVIHURÓË
ÚÎÔ.YP]HSPHÚÕÊËÆÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÚÕß
ËÓÖØÕÙÛÕÈÇØÕÆÝÙÞËÊÃÕßËÐßÍÃÇÔÙÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÁÔÇØÐÎÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÁÔÇÔÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇËÚÇÃØÕÊÏËÛÔÕÆÝËÓÈÁÒËÏÇÝ®ÍÏÇ
ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÕß7YVQLJ[*HPYVÑÇÏÚÎÝÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÝÚÎÝ-7:ÙßÔÇÒÒÇÍÂÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ,\YVIHUR
ÇÖÕÚËÒËÃÕØÄÙÎÓÕÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÑÇÏÇÔÕÃÍËÏÁÔÇÔÁÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÙÚÎÔËÔËØÍÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎËÒÒÎÔÏÑ×Ô

ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÁÔÇÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇÇÔÇÔËÜÓÁÔÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÙÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ,\YVIHURÑÇÏ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®
¡ËÈ¦ÙÎÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ
,\YVIHURÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕß7PSSHYÁÍÏÔËÓËÚÎÔ
*LSPKVYPHÖÕßËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
7PTJVÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÖ×ÒÎÙÎ
ÚÕß  ÚÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×ÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝTLaaHUPULUV[LZÑÇÏÞÇÓÎÒÂÝ
Q\UPVYUV[LZÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝ
,\YVIHURÛÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÙÚÎÔÑßØÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÚÕ ÚÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×Ô
ßÉÎÒÂÝÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝZLUPVY
UV[LZ¶ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÚÓÂÓÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÓËßÉÎÒÄÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝ¶ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕ ÚÜÔ
ÕÓÕÒÕÍÏ×ÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝÑÇÏÞÇÓÎÒÂÝ
ÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÕß
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÓË

È¦ÙÎÚÎÔÕÔÕÓÇÙÚÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×ÔßÉÎÒÂÝÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÖ×ÒÎÙÎÝÚÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×ÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÖËØÃÖÕßÙÚÕ ÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÒÕÍÏÙÚÏÑÂÝÇÐÃÇÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÕ
7PSSHYÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÄÑÑÏÔÇ
ÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÎ
,\YVIHURÑÇÏÎ)9(=6ÙßÔÊËÊËÓÁÔÎËÚÇÏØËÃÇÚÎÝ*LSPKVYPHÑÇÏÚÕß
ÕÓÃÒÕß7PTJVÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔËÖÃÙÎÝ
ÔÇÁÒÛÕßÔÙËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕ7YVQLJ[*HPYVÑÇÏ
ÚÕ7YVQLJ[,\YVWL¬Õ7YVQLJ[*HPYV
ÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕß ÚÜÔ
ÕÓÕÒÕÍÏ×ÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝTLaaHUPUL
UV[LZÑÇÏÞÇÓÎÒÂÝQ\UPVYUV[LZÙËÏØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÎ
ÙßÔÕÒÏÑÂÇÐÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÙËßØ×

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο πρώτος Ευρωπαίος στην 5άδα
των πλουσιότερων επιχειρηματιών

Κατά της αύξησης δασμών
στις κινεζικές εξαγωγές
τάσσεται η Apple

Ο μεγαλομέτοχος των οίκων Christian Dior και LMVH Μπερνάρ Αρνό στην τρίτη θέση

Ολο και περισσότερεςÓËÍ¦ÒËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝàÎÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÔÇÓÎÔ
ÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ(WWSL2L\YPN+Y7LWWLYÑÇÏ
+VSSHY;YLLÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÙÚÏÝ
+LSS/7ÑÇÏ>HSTHY[ÖÕßÁÞÕßÔ
ÂÊÎÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÍÏÇ
ÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕÑÇÏÙËÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ(WWSL
ÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÄÚÏ
ÔÁÕÝÍÆØÕÝÊÇÙÓ×ÔÛÇËÖÎØË¦ÙËÏ
ÚÕÑÏÔÎÚÄÚÎÒÁÌÜÔÕP7OVULÖÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕ ÚÜÔÑËØÊ×ÔÚÎÝ
ËËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßÇÖÁÙÚËÏÒË
Î(WWSLÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄËÓÖÕØÏÑÄËÑÖØÄÙÜÖÕªÄÓÖËØÚ¦ÏÚÞÇáàËØÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÇÆÐÎÙÎÊÇÙÓ×ÔÙÚÕ ÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÙÞËÊÄÔÄÒÇÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔP7OVULP7HK4HJ)VVR
P4HJÑ¦ÇÝÑÇÒÕÆÓËÔÇÓÎÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÚËÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇßÚ×ÔÚÜÔÊÇÙÓ×Ô®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂËÚÇÏØËÃÇËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÙÚÏÝÇÔÇÌÁØËÏÎ(WWSL
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÊÆÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÕßÝßÉÎÒÄÚËØÕßÝÌÄØÕßÝÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÑÇÒÏÌÕØÔÁàÏÑÎ
ËÚÇÏØËÃÇßÖËÔÛßÓÃàËÏÇÑÄÓÎÄÚÏ
ÁÞËÏÊËÙÓËßÚËÃÚÕÔÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ
(WWSLÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÊËÑÇËÚÃËÝÓÁÞØÏÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇ-

Η πιο πριβέÕÓ¦ÊÇÖÒÕßÙÃÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÓËÖËØÏÕßÙÃÇ¦ÔÜÚÜÔÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔßÖÕÊÁÞËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÔÇÔßØÜÖÇÃÕÚÕÔ¦ÒÒÕÒ¦ÚØÎ
ÚÎÝßÉÎÒÂÝØÇÖÚÏÑÂÝ¡ÖËØÔ¦ØØÔÄ©ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚØÃÚÕÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÁÑÚÎÙËÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇ
ÚÕßÁÞÕÔÚÇÝÞÚÃÙËÏÓÏÇÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÓÄÊÇÝÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÜÔÖÕÒßÚËÒ×ÔØÕÆÞÜÔÓË
ÓËØÃÊÏÇÙÚÕßÝÕÃÑÕßÝ*OYPZ[PHU+PVY
ÑÇÏ3V\PZ=\P[[VU34=/
ÓÆÎÙÎÚÕß¡ÖËØÔ¦ØØÔÄ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÓÄÊÇÝÁÍÏÔËÚÕ 

Στην κορυφή
ο Τζεφ Μπέζος και
δεύτερος ο Μπιλ
Γκέιτς, ιδρυτής της
Microsoft. Ακολουθούν οι Μπ. Αρνό,
Γ. Μπάφετ και
Μ. Ζούκερμπεργκ.
ÄÚÇÔÇÍÄØÇÙËÚÎÔÄÓÏÒÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÇÔÂÑËÎËÚÇÏØËÃÇ*OYPZ[PHU+PVYÁÔÇÔÚÏËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÍÕØ¦Õ
ØÔÄÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÞØÂÓÇÚÇÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖÕÆÒÎÙËÄÒËÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÕÓÃÒÕß
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔ+PVY×ÙÚËÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÓËØÃÊÏÕÚÎÝ
34=/ÐÇÍÄØÇÙËËÖÃÙÎÝÚÕßÝÕÃÑÕßÝËÏÊ×ÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ-LUKPÑÇÏ
)\SNHYPÑÇÏÚÎÔËÒÈËÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝØÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏÇÐËÙÕß¦Ø;HN/L\LYÑÇØÖÎÇÖÁÈÎÎÖØÕ-

Η περιουσία³ÈÉ¨Ò¨å¨ÌVÈÉËÑ{ÜÈ{Ì³É¨ØÒÚ¨Ø³i
È¨iVÑÈÂÊÚi~É×Ó³Ø~Ñ³Ò´¸Ù{ÙÜÒ¨{ÑViÐÉ{³ÑØ³iÐÉoÑÜÖ³É¨iÑÖÂiiÉTÓiÐÉÌÜÈØ³ÈØÈÌÜ{ÈØÉ{TÉ{¨iÐÑ³ËÉØ³iÜË³Ñ
³lÆÆÙ{É~Ñ³ÐÐÈ¨{ÖT³ÈH_¦n
ÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕÔÕÃÑÕ
.\JJPÚÕ

¡ËÍÇÒÆÚËØÎÖÎÍÂËÙÄÊÜÔÍÏÇ
ÚÕÔËÚ×ÔØÔÄÇÖÕÚËÒËÃÚÕÓËØÃÊÏÕÆÉÕßÝ  ÖÕßÑÇÚÁÞËÏÙÚÕÔ
ÕÃÑÕÓÄÊÇÝ*OYPZ[PHU+PVYÚÕÔÕÃÑÕ
+PVYÇÔÂÑËÏÚÕ ÚÕßÕÃÑÕß3Õ\PZ
=\P[[VUÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÕÓÃÒÕßËÏÊ×ÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕØÔÄÑÇÚÁÞËÏÓÁÙÜÚÎÝ
34=/ ÙÚÕÔÕÃÑÕÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ
/LYTLZÇÒÒ¦ÑÇÏ ÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÇÒßÙÃÊÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ*HYYLMV\Y

Γάλλος πολίτης
©¡ÖËØÔ¦ØØÔÄÁÑÇÔËÇÃÚÎ-

ÙÎÖÕÒÏÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÙÚÕÁÒÍÏÕÚÕ
ÖØÕÌÇÙÏàÄÓËÔÕÝÄÚÏÂÛËÒËÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÁÔÇÃÊØßÓ¦ÚÕßËÑËÃ
ÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÚÎÔßÍËÃÇ®
ÚÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÚÕßÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÍÏÇÚÕßÝÑÒÎØÕÔÄÓÕßÝÚÕß
ÑÃÔÎÙÎÚÕßØÔÄÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÍÏÇ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂÝÖÇØÄÚÏÕÃÊÏÕÝÊÏÇÈËÈÇÃÜÔËÄÚÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÌÄØÕßÝÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÕØÔÄÇÖÁÙßØËÚÎÔÇÃÚÎÙÂÚÕßÜÝÁÔÊËÏÐÎÚÎÝÊÁÙÓËßÙÂÝÚÕßÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÎÝÖÃÙÚÎÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ

Þ×ØÇÝ®©¦ÒÒÕÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ
ÁÞËÏÈØËÏÛÁÙÎÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÍÏÇÄÒÇÚÇÓÁÒÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦Ý
ÚÕß¬ÇÚÁÙÙËØÇÇÖÄÚÇÖÁÔÚËÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÙßÍÍËÔËÃÝÚÎÝ
ËßØÆÚËØÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙËÛÁÙËÏÝÏÙÞÆÕÝÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚ¦
ÚÕßÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZ
©ÃÊÏÕÝàËÏÓËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ÙËÓÏÇÇÑØÏÈÂÖËØÏÕÞÂÚÕßÇØÏÙÏÕÆÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÑÕÙÓÕÆÔÖÃÔÇÑËÝÙÖÕßÊÇÃÜÔ
àÜÍØ¦ÌÜÔÄÖÜÝÚÕßÏÑ¦ÙÕÑÇÏ
ÚÕßÕßÄØÞÕÒ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÖËÔÚ¦ÊÇÚÎÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÜÔ
ÚÕß)SVVTILYNÕØÔÄËÃÔÇÏÚØÃÚÕÝÑÇÏÖËØÏÙÚÕÏÞÃàËÚÇÏÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝØÕÎÍÕÆÔÚÇÏ
Õ¬àËÌ¡ÖËàÕÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ(THaVUÑÇÏÕ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÏÊØßÚÂÝÚÎÝ4PJYVZVM[ÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÕËÖËÔÊßÚÂÝÕßÄØËÔ¡Ö¦ÌËÚÕ
ÒËÍÄÓËÔÕÝÙÕÌÄÝÚÎÝ©ÓÇÞÇ®
ÑÇÏÕ¡ÇØÑÕÆÑËØÓÖËØÍÑÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ-HJLIVVR
ÖËØÏÕßÙÃÇÚÕßØÔÄÇßÐÂÛÎÑË
ÌÁÚÕÝÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÙËÙÞÁÙÎÓËÄÒÕßÝÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÙÚÎÒÃÙÚÇ
ÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÜÔÚÕß
)SVVTILYN
©ÏÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÖÒÎÐÇÔ
ÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝ34=/ÑÇÛ×ÝÕÏ
ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÇÍÕØ¦àÕßÔÖØÕáÄÔÚÇÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÇÐÃÇÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝ
34=/ÇßÐÂÛÎÑËÌÁÚÕÝÑÇÚ¦ 
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNËÔ×Î
ÖËØÏÕßÙÃÇÚÕßØÔÄÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÖÒÁÕÔÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ ÚÕß
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝ

Η Apple παραδέχθηκε
για πρώτη φορά ότι
νέος γύρος δασμών θα
επηρεάσει το κινητό
τηλέφωνο iPhone.
ÒÆÚËØËÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÔ×ÙßÔÇØÓÕÒÕÍËÃ
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÚÇËÏÙ¦ÍËÏÇÖÄËÑËÃÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÚÎÔÑÇÛÏÙÚ¦ÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔ
ÑËØÊÕÌÄØËÝËÚÇÏØËÃËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËß¦ÒÜÚÎ
ÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÖÏÛÇÔÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÓÁØÕÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÎÝËÑÚÄÝ ÃÔÇÝÄÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÚÕÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÚÕßËÑÃÔÕß
ËÚÇÏØËÃÇÑÇÌÁÑÇÏØÕÌÎÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÖÕÚ×Ô2L\YPN+Y7LWWLYÇÔÁÌËØËÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÝÄÚÏÙË
ÖÕÙÕÙÚÄ ÕÏÑÇÌËÚÏÁØËÝÖÕß
ÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇ
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Επίθεση Κινέζων χάκερ σε οκτώ
τεχνολογικές επιχειρήσεις
Στόχος, να αποσπάσουν εμπορικά μυστικά – Ανεπιτυχής η απόπειρα, λένε οι εταιρείες
Χάκερ ÖÕß ËØÍ¦àÕÔÚÇÔ ÍÏÇ ÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÖÇØÇÈÃÇÙÇÔÚÇÊÃÑÚßÇÕÑÚ×
ÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÙÚÄÞÕÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙÕßÔËÓÖÕØÏÑ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÚÜÔ
ÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß9L\[LYZ¡ËÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇßÚÁÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏÕÏÌÄÈÕÏÍÏÇ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÇÔÑÇÏÚÕ
ËÑÃÔÕÇØÔËÃÚÇÏÖÜÝÙßÓÓËÚÁÞËÏ
ÂËÔÛÇØØÆÔËÏÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝ
©Ï ËÚÇÏØËÃËÝ ÖÕß ÁÖËÙÇÔ
ÛÆÓÇÚÇ Þ¦ÑËØ ÇÖÄ ÚÎÔ ÃÔÇ ÂÚÇÔ ÕÏ /L^SL[[ 7HJRHYK
,U[LYWYPZL/7,0)4-\QP[Z\
;H[H*VUZ\S[HUJ`:LY]PJLZ5;;
+H[H+PTLUZPVU+H[H*VTW\[LY
:JPLUJLZ*VYWVYH[PVUÑÇÏ+?*
;LJOUVSVN`ÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ/7,
ÚÕÖËÒÇÚÕÒÄÍÏÕÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÇßÚ×ÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÕÙÕßÎÊÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
,YPJZZVUÕËØÍÕÒ¦ÈÕÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆ
/\U[PUN[VU0UNHSSZ0UK\Z[YPLZÑÇÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑØÇÚÂÙËÜÔ:HIYL¬Õ9L\[LYZÊËÔÁÞËÏ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÎÝàÎÓÃÇÝÇÒÒ¦ßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÎÆÙÎßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝ®ËÃÔÇÏ
ßÉÎÒÄÝÞÕßÔÙÎÓËÏÜÛËÃÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÓË
ÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ
ªÄÓÖËØÚ²¦ÔÏÍÑÇÔÖØ×ÎÔÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝ.*/8ÑÇÏÔßÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕÔÑßÈËØÔÕÞ×ØÕ)S\L=V`HU[
/7,ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÙÚÕ9L\[LYZ
ÖÜÝËØÍ¦ÙÚÎÑËÖÕÒÆÙÞÕÒÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÑØÕÆÙËÏÇßÚÁÝÚÏÝ
ÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ®ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÎ+?*ÚÄÔÏÙËÖÜÝËÃÞË
Ò¦ÈËÏÏÙÞßØ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÎÃÊÏÇÑÇÏÕÏÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÎÝÇÖÄÞ¦ÑËØ®,YPJZZVUËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÖÜÝßÖÂØÐËÙÚÄÞÕÝËÖÏÛÁÙËÜÔÇÖÄÞ¦ÑËØÇÒÒ¦ÚÄÔÏÙË

Οπως ÑÑ×Ó¨É{³+_º²_¦©V{ÓÇ{TÒ~É¨VÈÐÉ¨{ÜÑÐKÑÐÓiØÐ{ÑØÐÒÙÑØo³ÊØØå,0ÆVÉËTÑÈÉTËÉ{³{Ø~ÈKÉ¨É{ÚÓÉ{ØÑ¨Ò³iÖÑiÈÐ×ËÑØÑÒÐÉÑ³i$ÈÒ{o~³~Ñ{³(É~Ë¨³¨{É³ËÑØ
o{Ñ³iÑ×ÈoÊ{~Ð{~ÊØ~Ñ³Ñ~ÉËÑØ

Η κινεζική κυβέρνηση
έχει συστηματικά
αρνηθεί πως
συμμετείχε σε
κυβερνοεπιθέσεις.
ÄÚÏÊËÔÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔ
ÁÒËÍÞÕÖÜÝÁÞËÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃßÖÕÊÕÓÂÚÎÝËÏÝÈ¦ØÕÝÖËÒÇÚ×ÔÚÎÝÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕ
ÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
/\U[PUN[VU0UNHSSZ0UK\Z[YPLZÊÂÒÜÙËÖÜÝÚËÒÏÑ¦ÊËÔßÖÂØÐËÑÇÓÃÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÓÁÙÜÚÎÝ/7,ÑÇÏÚÎÝ+?*
ÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇØÔÎÛËÃÖÜÝÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝ¬Õ

ßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÊÂÒÜÙË
ÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZÖÜÝÎ
ÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÙßÓÓËÚËÃÞËÕÆÚËßÖÕÙÚÂØÏÐËÑÇÔÁÔÇÔÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÓÕØÌÂÑÒÕÖÂÝËÓÖÕØÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×Ô®¬Ç
ÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÚÄÙÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÄÙÕÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ9L\[LYZ ÏÔÁàÕÏÞ¦ÑËØÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÍÔÜÙÚÂÝÜÝª¬ËÃÞÇÔ
ÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÖÇØ¦ÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÙÚÕ
ËÑÃÔÕÖØÕÚØÏËÚÃÇÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝ
ÖÄÚÄÚËÖÕßÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖËÐËÒÁÍÎÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÚÎÍÕØËÃ
ÇÔÕÏÑÚ¦ÚÕËÑÃÔÕÑÇÏÍÏÇÁÓÓËÙÎÑÒÕÖÂÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÙÚÕ

ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÏÙÞÆÚÎÝÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕ
ÑÄÙÓÕ¡ÏÇÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÁÞËÏ
ÙÚÕÞÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÏÝËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÐÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕß
ÛÁÒÕßÔÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÕßÝÓË
ËÍÞ×ØÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÕÏÔÕÖØÇÐÏ×Ô©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏàÎÚÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕËÑÃÔÕÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏ
ÇßÚÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÍÏÇÚÎÙÆÔÇÉÎÚÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
¬ÁÒÕÝÕÏÁÞÕßÔÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÛßÍÇÚØÏÑÁÝÚÎÝ/\H^LPÍÏÇ
ÑÒÕÖÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ÖÕß¦ÖÚÕÔÚÇÏÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÚÎÝ;4VIPSLÑÇÏÁÞÕßÔÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÚÎÝÖÜÒÕÆÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄ

Χρυσές δουλειές με την κουλτούρα του Γούντστοκ
Ενα διεθνές ÌËÙÚÏÈ¦ÒÚËÞÔ×ÔÄÖÜÝ
ÚÕÚØÏÂÓËØÕÚÕßÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÚÄÙÕ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÙÕÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ ÇÏÇßÚÄÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÕßÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÕß))*ÄÖÕß
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÚÜÔÊÏÕØÍÇÔÜÚ×ÔÚÕß
ÁÞËÏÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂËÑÇÚ
ÒÃØËÝËÑÇÚËßØ×,ÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÒÄÍÕßÝËÃÔÇÏÚÇÕÔÄÓÇÚÇÖÕß
ÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔËÑËÃ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÛËÇÚÁÝÖÕßÙßØØÁÕßÔ
ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝËÏÙÏÚÂØÏÕÒÏØ×ÔËßØ×¶ÖÕÒÒÕÃÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝËÃÞÇÔÇÖÕÖËÏØÇÛËÃ
ÔÇÓÖÕßÔÊÜØË¦ÔÙÚÕÔÇÔÕÏÑÚÄ
Þ×ØÕÑÇÏÎËÃÙÕÊÕÝÚÕßÝÇÖÇÍÕØËÆÛÎÑËÐÕÆÑÇÏÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÊÏÖÒÂÖËØÃÌØÇÐÎËÔ×ÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÖÇØÇÖËÚÇÙÓ¦ÚÜÔßÖ¦ØÞËÏÇØÑËÚÄÝÞ×ØÕÝÍÏÇÔÇÊÏÁÒÛËÏ
ÁÔÇÄÞÎÓÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ

Παιδιά των λουλουδιών
©ÛËÙÓÄÝÚÕßÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏ
ÐËÑÃÔÎÙËÜÝÓÏÇ¦ÔËßËÏÙÏÚÎØÃÕßÍÏÕØÚÂÂÓËÇÔÚÃÚÏÓÕÒÃØÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÞØÕÔÏ¦ÇÖÄÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÑÇÏÇÍØÄÚÎ¡¦ÏÑÒáÈÏÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÍÆØÜÇÖÄÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÇÍØÄÑÚÎÓ¦ÚÕß±ÖÂØÞË
¦ÌÛÕÔÕÝÞ×ØÕÝÍÏÇÑÇÚÇÙÑÂÔÜÙÎÑÇÏÚÕÍ¦ÒÇÇÖÄÚÏÝÇÍËÒ¦ÊËÝ
ÂÚÇÔÊÜØË¦Ô¡ËËÖÏØØÕÁÝÇÖÄÚÕ
ÕÆÔÚÙÚÕÑÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÖÕÒßÙÞÏÊÂËÑÊÂÒÜÙÎÚÜÔ
ÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×ÔÓËÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏÛËÇÚØÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÖØÕÈÕÒÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÓÖÕÒÒÇÑÏÄÙÑÏÇÍÏÇÌÇÍÎÚÄ¡¦ÒÏÙÚÇÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ ÓÃÇÓÁØÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß¬àÃÓÏ²ÁÔÚØÏÐ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÖÕßÁÖÇÏÐÇÔÙÚÎÙÑÎÔÂÚÕßÑÒ¦-

Ο θεσμός³È~ÜÒ³ÐÉ¨{ÂÉ~ËiÉØÐ{ÑÒÉÈÉ{{³i¨ËÈo{¨³ÊÊ
ÐÉÑ³Ë³{ÐÜË¨Ñ~Ò{ÑT¨{ÒÑÌ³É{TÉ{¨iÐÑ³ËÑ~Ñ{Ño¨Ì³iÒ{~Ü
ÍK{ØV³iÉ¨{TÊoÖ¨ÑÌ³{~oÉÉ{Ñ~ÌÑo¨Ì~³iÐÒ³È.ÊÐÉ¨Ñ³
É{{³Ê¨{~³ËÇÉ{¸mlÜË¨ÉØ

Ο τραπεζικός λογαριασμός των διοργανωτών του τριήμερου
φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι στη Βρετανία έχει σήμερα
10,6 εκατ. λίρες.
ÙÚÕÔÓÖËØÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÕßÓËÚÕßÝ¬àÄÇÔ¡ÖÇÁà§ÚÁÏÈÏÔÚ
¡ÖÄÕßÏÒÈÏÝ ÕÙÚÁÒÕ¬àÕ ÄÑËØÇÔ¡ÄØÏÙÕÔÃÔËÔÚ©»ÑÄÔÕØÑ¦ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÍÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÇÔ¦ÁÚÕÝÙÑÕÖÕÆÝÑÇÏÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÙËÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÄÖÜÝÕÏ6_MHT
.YLLUWLHJLÑ¦
¬ÕÖÄÙÕÇÔ¦ØÖÇÙÚËÝËÃÔÇÏÕÏ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖÁØÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÌÁÚÕÝ
ÊÏÇÚÁÛÎÑÇÔËÏÙÏÚÂØÏÇÑÇÏ

ÙËÓÏÙÂ×ØÇËÐÇÔÚÒÂÛÎÑÇÔßÕ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÞÇÔÖØÕËÍÍØÇÌËÃÙÚÎÒÃÙÚÇËÒÖÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÕÓÇÍÏÑÄ
ÞÇØÚ¦ÑÏ®ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ))*
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ<24\ZPJÚÎÔ
ÁÔÜÙÎÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÎÓÕßÙÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÚÕÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÎÞ×ØÇ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÔÇÔÚÏÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÚÕ ÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÞËÊÄÔÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÊÇÖÇÔ×ÔÚÇÏÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÒÃØËÝÍÏÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÌËÙÚÏÈ¦ÒÖËØÃÖÕßËßØ×
ÇØ¦ÚÇÆÚÇÎÄÒÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÁÞËÏÚÕØÃÙÑÕÚÎÝÓÏÇÝÑÇÏÕÏ
ÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÓÖÕØËÃÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝËÏÙÏÚÎØÃÜÔÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÙÁÞÕßÔÔÇÛÁÚÕßÔßÖÄÁÒËÍÞÕ
ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÑÇÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝËÔ×ÚÇ

ÌËÙÚÏÈ¦ÒÙßÔËÞ×ÝÖÒÎÛÇÃÔÕßÔ
ÚÎØËÚÇÔÃÇÑ¦ÛËÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÁÑÇËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÍÏÇÄÒÇÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÍÕÆÙÚÇ
ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇ
ÑÇÏÕÇÙÚ¦ÛÓÎÚÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÚÕßÑÇÏØÕÆ
ÇÏÇßÚÄËÐÎÍËÃÙÇÌ×ÝÍÏÇÚÃ
Ö¦ÔÚÇßÖ¦ØÞËÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕØËßÙÚÄ
ÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝáÈÏÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÕÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏ¬ÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÁÚÕÝÖØÏÒÃÕß¡ÇØÚÃÕßÚÇÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎÂÚÇÔ
ËÑÇÚÒÃØËÝËÑÇÚËßØ×
ÑÇÏÚÇÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÙËØËßÙÚÄ
ËÑÇÚÒÃØËÝËÑÇÚËßØ×
ËÔ×ÕÏÊÜØËÁÝÍÏÇÑÇÒÄÙÑÕÖÄ
ÁÌÛÇÙÇÔÚÇËÑÇÚÒÃØËÝ
ËÑÇÚËßØ×ÙßÔÊÏÕØÍÇÔ×ÚØÏÇ
ÚÕßÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏÑÇÏÑÄØÎÚÕß
ÏÊØßÚÂÎÓÏÒÏáÈÏÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÚÕÚßÞÇÃÕÍËÍÕÔÄÝÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÕÖÕÃÕßÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÈØÁÛÎÑËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓË
ÔËØÕÖÕÔÚÁÝÑÇÏÙÜØÕÆÝÒ¦ÙÖÎÝ
ÏÇËÓ¦ÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËÑÇÚÒÃØËÝ
ËÑÇÚËßØ×ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÛÁÒÕßÓËÚÇËÑÇÚÒÃØËÝËÑÇÚ
ËßØ×ÔÇÊÃÊÕÔÚÇÏÍÏÇÑÇÒÄÙÑÕÖÄÖÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ¦ÚÕÓÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÁÈÇÏÇÎËÖÏÚßÞÃÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ
))*ÊËÔËÃÔÇÏËÍÍßÎÓÁÔÎËÔ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÖÁØÇÔÚÎÝ
ÖËÔÚÇËÚÃÇÝÍÏÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÏÄÚÏ
ÁÚÙÏÛÇÞÇÛËÃÚÕÃÊÏÕÚÕÖÔËÆÓÇ
ÚÕß®ÚÕÔÃàËÏÚÁÒÕÝ¦ÔÚÜÝÊËÔ
ËÃÔÇÏËÐÇÍ×ÍÏÓÎÏÊÁÇÑÇÏÁÞÕßÓË
ÇØÔÎÛËÃÔÇÚÕÊÕÆÓËÁÚÙÏËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÁÔÇÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏÓËØÏÑÂÝ®
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Νέοι τρόποι παράδοσης
δεμάτων από την Amazon
Ενισχύεται Î ÌßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
(THaVUÞ¦ØÎÙÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ßÖÎØËÙÃÇ*V\U[LYÎÕÖÕÃÇËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÇÊÁÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÖÄÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÒÏÇÔÏÑÂÝ
ÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔ(THaVUÜÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÛÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÓÇàÃÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔÁÔÇÓÁØÕÝÚÎÝÖËÒÇÚËÃÇÝÚÎÝ
©ÙÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÖØÕáÄÔÚÇÓÁÙÜÚÎÝ(THaVU
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÇÖÄ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝ
ÌÇØÓÇÑËÃÜÔ9P[L(PKÜÙÚÄÙÕÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝÎËÖÏÒÕÍÂ
ÇßÚÂÛÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÙÚÏÝ
(THaVUÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÄÚÏ
ÊËÔÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÎ9P[L(PK
ÕÆÚËÄÓÜÝÑÇÏÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÒÏÇÔÏÑÂÝÇÔÚÏÛÁÚÜÝÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÑÇÏÓË
ÓÏÑØÄÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇËÖÏÑËØÊÂ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÌËÔÄÝ
Î(THaVUÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÇÌËÚÁØÕßÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÒÏÇÔÏÑÂÝÛÇÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕßÛÇËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÓÇÍÇàÃÍÏÇÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÇÊÁÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓËÇßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ×ÙÚËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃ
ÇÖÄÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÕßËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÏÑÇÏÓÏÑØÕÃ®ÊÂÒÜÙËÕ¦ÚØÏÑ
ÕÆÖÇÔÑÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß(THaVU
/\IÚÕßÑÁÔÚØÕßÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÏÝÖÇØÇÒÇÈÁÝÚÜÔÖÇÑÁÚÜÔ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎ9P[L(PK
ÛÇÁÞËÏÖÏÒÕÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏ
ÛÇÊËÃÐËÏË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÎßÏÕÛÁÚÎÙÎÚÕß*V\U[LYËÃÔÇÏËÖÏÑËØÊÂÝ
§ÜØÃÚËØÇÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÌÇØÓÇÑËÃÜÔÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÇÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕß
ÓËÞÇÓÎÒÄÇØÏÛÓÄÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÏ
àÎÓÃËÝËÚÇÏØËÃÇÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙË
ÄÚÏÇÔÇàÎÚËÃÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝÍÏÇÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÖËÒ¦ÚËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ¬àÄÙÒÏÔ ÄÔØÇÔÚÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ9P[L(PKÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ(THaVUÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎËÓÖËÏØÃÇÍÏÇ
ÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÖÕßÛÇÁØÛÕßÔÍÏÇ
ÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÇÊÁÓÇÚ¦ÚÕßÝ®

Εναλλακτικές
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÒÏÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÓËÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
3VJRLYÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎ(THaVU
ËÍÑÇÚÁÙÚÎÙËÓÏÑØ¦ÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÙË
ÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ©Ï
ÖËÒ¦ÚËÝÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÖÇÑÁ-

ÚÇÇÖÄÚÇÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÑÜÊÏÑÄ
ÇØÄÚÏÖÕÒÒ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÔÊÏÇÌÁØÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÓËÚÎÔ(THaVUÕØÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÞ×ØÕÍÏÇ
ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÔÚÕßÒÇÖÏ×Ô
ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ¦ÚØÏÑ
ÕÆÖÇÔÑ¬ÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÖÒÁÕÔÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÓËÚÎÔ(THaVUÍÏÇÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
*V\U[LY
ËÔÏÑ¦ÛÁÒÕßÓËÔÇÊ×ÙÕßÓË
ÙËÑ¦ÛËÖËÒ¦ÚÎÚÎÝ(THaVUÓÏÇ
ËÖÏÒÕÍÂÍÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÚÕÖÕÛË-

Ξεκινάει συνεργασία
με αλυσίδες φαρμακείων και άλλων καταστημάτων, μέσω της
υπηρεσίας Counter.
ÙÃÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÝ®ÊÂÒÜÙËÕÕÆÖÇÔÑÙÚÕ9L\[LYZßÚÄÛÇÍÃÔËÏ
ÁÔÇËÑÚËÔÁÝÊÃÑÚßÕ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
©ÏÖËÒ¦ÚËÝÛÇÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÕÖÇÑÁÚÕ
ÚÕßÝËÔÚÄÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔËÔ×
ÊËÔÛÇËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝßÖÎØËÙÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÙÚÕÃÊÏÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÍÏÇÇÒÒÇÍÂ
ßÖÎØËÙÃÇ*V\U[LYÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ
ØËÚÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇ©ÙÕÏ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÍÄØÇàÇÔÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝØÕÆÞÜÔÓÁÙÜ
ÚÎÝ(THaVUÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎ5,?;ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÇÖÇÑÁÚÇÇÖÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÒÏÇÔÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇ
ÁÒÇÈËÖÕÒÆÑÇÒÁÝÑØÏÚÏÑÁÝËÐÕß
ÑÇÏÎ(THaVUÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÎÌÁØËÏÑÇÏÙÚÏÝ(THaVUÉ¦ÞÔËÏÖ¦ÔÚÕÚËÔÁËÝÑÇÏÑÇÏÔÕÚÄÓËÝ
ÏÊÁËÝÍÏÇÔÇÙÚÁÒÔÕßÔÑÇÏÔÇÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÚÕßÝ
ÕÏÖËÒ¦ÚËÝ®ÊÂÒÜÙËÕÕÆÖÇÔÑ
¡ËÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ*V\U[LYÎ
(THaVUËÖÁÔÊßÙËÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÇÏËÆÑÕÒÎÙÚÎÞØÂÙÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ×ÙÚËÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÇÑÄÓÎÓÃÇËÖÏÒÕÍÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔ
ËßËÒÏÐÃÇÑÇÏÙÚÕÔÁÒËÍÞÕÔßÖÕÓÕÔÕÆÓËÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÓËËÛÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÇÔÚÎ9P[L(PK
ÑÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔÓËÚÕÖÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÏÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÍÏÇÚÕßÝÑÕÏÔÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝ®
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÕÆÖÇÔÑ

Εκτός αγορών της Ε.Ε.
οι μετοχές ελβετικών
εταιρειών από Δευτέρα
«Θύμα» ÚÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝÚÎÝÁØÔÎÝÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ
ÁÖËÙÇÔÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÜÔËÒÈËÚÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÛ×ÝÛÇÖÇÆÙÕßÔÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÇÖÄÚÎÔËÖÄÓËÔÎËßÚÁØÇ©
ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔËßÕÊ×ÛÎÑÇÔÕÏ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÁØÔÎÑÇÏ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÍÏÇÚÎÞ¦ØÇÐÎÓÏÇÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÛÇÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÙËÓÃÇÙËÏØ¦ÙßÔÛÎÑ×ÔÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚÕÓËÃÝÇÖÄÚÕÔ
ÇÍØÕÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÓÁÞØÏÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇËØÕÖÕØÃÇ
ËÒÈËÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÖÜÝÛÇÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÎ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÕÞ×ÔËÍÞ×ØÏÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÙËÇÍÕØÁÝÚÎÝÇÌÕÆ
ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÖÜÝÊËÔÈÒÁÖËÏÚÕÔÒÄÍÕÔÇÖÇØÇÚËÃÔËÏÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÓËÚÕÞ×ÔÖÁØÇÔÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÚØÁÞÕÔÚÕÝÓÎÔÄÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYNÎÑÃÔÎÙÎ
ÚÜÔÒÈËÚ×ÔÁÍÏÔËÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÓÏÇÇÏÌÔÃÊÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÁÈÇÏÇÎÒÈËÚÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÓËÚÏÝ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÔÇËÃÔÇÏ
ÊØÕÓÕÒÕÍÎÓÁÔËÝÍÏÇÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
Ê×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÎÁØÔÎÑÇÏÕÏ
ØßÐÁÒÒËÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÇÔÚÏÑÇ-

ÚÇÙÚÂÙÕßÔÓËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÁÞÕßÔßÖÕÍØÇÌÛËÃÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ¥ÙÚÄÙÕÎÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÊËÔËÍÑØÏÔÄÔÚÇÔÇÖÄ
ÑÇÔÁÔÇÑÄÓÓÇÚÎÝÊËÐÏ¦ÝÂÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎ
ËÔÁÚËÏÔËÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÁØÔÎ
ÇÖÄÚÕÑÇÏÙßÔÁÊËÙËÚÎÔÄÖÕÏÇ
ÖØÄÕÊÕÍÏÇÚÎÞ¦ØÇÐÎÓÏÇÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔÚßÖÏÑÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÜÔËÒÈËÚÏÑ×ÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÜÔÇÖÄÚÏÝØÞÁÝËÒÈËÚÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÓËÚÕÞ×ÔÎÕÖÕÃÇÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝßØÃÞÎÝÑÇÏÚÕÓÏÑØÄÚËØÕÚÎÝÁØÔÎÝ
)LYULL?JOHUNLËÃÔÇÏÎÚÁÚÇØÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÕÓËÚÇÐÆÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÜÔ
ËÒÈËÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏËÔÚÄÝÚÎÝÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ
ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇ¬ÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ
¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ3:,ÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕËÔÎÓÁØÜÙÇÔÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÕßÝÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÕ¢ÇÓÖÏÁÔ¡ÖØÕÆÍÑËØÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÙÚÎÔ)HUX\L*HU[VUHSL
=H\KVPZLËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÖËØ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝ
ÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃÇØÔÎÚÏÑ¦ÎÇÖÂÞÎÙÎÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝÇÍÕØ¦Ý®
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Πάρτι εξαγορών με ρευστότητα
2,5 τρισ. δολ. στήνουν funds
Στο στόχαστρό τους εταιρείες, ακίνητα, υποδομές, φυσικοί πόροι και χρέος

Στην έρευνα ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ<:(4LYJLYÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏßÖÄÉÎÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÑÄÙÚÕÝÙÚÁÍÇÙÎÝÓËÚÇÌÕØ×ÔÁÔÊßÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ

Το Χονγκ Κονγκ, ακριβότερη
πόλη στον κόσμο και
η Ζυρίχη στην Ευρώπη
Οκτώ ÇÖÄÚÏÝÇÑØÏÈÄÚËØËÝÖÄÒËÏÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÙÃÇ
ÑÇÏÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑËÃÔÇÏÎÇÑØÏÈÄÚËØÎÄÒÜÔÑÕÒÕßÛÕÆÔÑÇÚ¦
ÖÄÊÇÝÚÕ¬ÄÑÏÕÎÏÍÑÇÖÕÆØÎ
ÑÇÏÎËÕÆÒËÔ×ÎßØÃÞÎËÃÔÇÏ
ÎÇÑØÏÈÄÚËØÎÖÄÒÎÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÇÏÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÖÁÓÖÚÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎËÏÑÄÔÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇ
ÚÎÝÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ<:(
4LYJLYÖÕßÓËÒËÚ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝ
àÜÂÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÍÏÇÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ

Το θεωρούμενο
πανάκριβο Λονδίνο
βρίσκεται στην 23η
και το Βερολίνο
μόλις στην 81η.
ÁØËßÔÇÁÞËÏÊÏËÐÇÞÛËÃÙËÙÆÔÕÒÕÙÞËÊÄÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚÇ
ÖÕØÃÙÓÇÚ¦ÚÎÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÙÆÍÑØÏÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝàÜÂÝÓËÑØÏÚÂØÏÕËÚËØÄÑÒÎÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
!ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÕÑÄÙÚÕÝÙÚÁÍÇÙÎÝÓËÚÇÌÕØ×ÔÁÔÊßÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ
¥Ý ÙÎÓËÃÕ ÇÔÇÌÕØ¦Ý Î <:(
4LYJLYÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ËÔ×ÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÑÄÙÚÎßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÎÝÏÙÕÚÏÓÃÇÝÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÖØÕÝÚÕÊÕÒ¦ØÏÕ
ÖÄÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝÖØÕÁÑßÉËÁÚÙÏÖÜÝÎßØÃÞÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÔÎÇÑØÏÈÄÚËØÎÖÄÒÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÑØÏÈÄÚËØÎÇÖÄ
ÚÏÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝÓÎÚØÕÖÄÒËÏÝÄÖÜÝ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓÎÚØÄÖÕÒÎÚÎÝ ÃÔÇÝÎÇÍÑ¦ÎÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕß
¬ÕßØÑÓËÔÏÙÚ¦ÔÙÍÑÇÓÖ¦ÚÚÕ

ËÑÃÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏ
ÎËÔÚàÁÔ¡ËÚÇÐÆÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÖÄÒËÜÔÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔßØÃÞÎÕÏ¦ÒÒËÝÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÚÎÝ
ÒÈËÚÃÇÝÎÁØÔÎÖÕßÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÎÛÁÙÎÑÇÏÎËÔËÆÎÙÚÎ
ÎÛÁÙÎ
ËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÙËÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝ
ËÖËÏÊÂÁÞËÏÇÔÇÚÏÓÎÛËÃÚÕÊÕÒ¦ØÏÕ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßËßØ×ÑÇÏ¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÖÄØÏÙÓÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÕ
ÑÕÏÔ×ÝÛËÜØÕÆÓËÔÕÖÇÔ¦ÑØÏÈÕ
ÕÔÊÃÔÕÁØÞËÚÇÏÓÄÒÏÝÙÚÎÔÎ
ÛÁÙÎÄÚÇÔÙÚÎÔÎÛÁÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÎ¡ÄÙÞÇ
¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÁÊØÇÚÎÝ ¬
ÑÇÏÚÎÝÖÇÔÃÙÞßØÎÝ)\UKLZIHUR
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÎÛÁÙÎËÔ×
ÙÚÎÔ Î ÈØÃÙÑËÚÇÏ Î ÊËÆÚËØÎ
ÓÎÚØÄÖÕÒÎ ÚÎÝ ªÜÙÃÇÝ Î ÍÃÇ
ËÚØÕÆÖÕÒÎ©ÏØßÐÁÒÒËÝÖÕß
ËÖÃÙÎÝÌÎÓÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕßÉÎÒÄ
ÑÄÙÚÕÝÚÎÝàÜÂÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÄÒÏÝÙÚÎÔÎÛÁÙÎÑÇÏÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÎÔÎ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÖÜÝÎ<:(4LYJLY
ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔÓËÒËÚ×Ô
ÚÎÝËÃÔÇÏÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÏÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝÖÕßËÍÑÇÛÏÙÚÕÆÔÛßÍÇÚØÏÑÁÝ
ÚÕßÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÇßÚ×ÔÔÇßÖÕÒÕÍÃÙÕßÔÚÕÆÉÕÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÕÏÇÓÕÏÈÁÝ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÚÕßÝ©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ<:(
4LYJLYÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝàÜÂÝÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÇÖÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÑØÃÔËÚÇÏÚÕÖÄÙÕËÒÑßÙÚÏÑ¦ÛÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÄÒÎÍÏÇÚÏÝÐÁÔËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®

Στα 2,5 τρισ. δολάρια, ÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔWYP]H[LLX\P[`
M\UKZÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞÕßÔÂÊÎÊÇÖÇÔÂÙËÏ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙËÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÓËÓÄÞÒËßÙÎÚÕÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
 ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝ
Ö¦ÔÚÜÝÎÙÆÔÇÉÎÙßÓÌÜÔÏ×Ô
ÇÖÄWYP]H[LLX\P[`M\UKZÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÄÒÜÔÚÜÔ
ËÐÇÍÕØ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÇÖÄÚÕßÚÂÎËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÕØÓÂÚÜÔWYP]H[LLX\P[`M\UKZ
ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÄÙÕÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÇØÇÓÁÔËÏËÖËÑÚÇÚÏÑÂÑßØÃÜÝÙÚÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ±ÖÕÉÂÌÏÕÏÙÚÄÞÕÏËÐÇÍÕØ¦ÝËÃÔÇÏËÚÇÏØËÃËÝÇÑÃÔÎÚÇßÖÕÊÕÓÁÝÌßÙÏÑÕÃÖÄØÕÏ
ÑÇÏÞØÁÕÝ
© ÄÍÑÕÝ ÚÜÔ ÙßÓÌÜÔÏ×Ô
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔWYP]H[LLX\P[`
ËÃÔÇÏÒÃÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÝËÜØ×ÖÜÝÇÔ¦ÒÕÍÕÏØßÛÓÕÃÓËÚÕ
ÇqËÐ¦ÓÎÔÕÛÇËÖÏÑØÇÚÂÙÕßÔ
ÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÕßÁÚÕßÝ©Ï
ÙßÓÌÜÔÃËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛÕÆÔÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏ
àÜÎØÄÝÑÇÏÄÒÕÏÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦
ÞØÂÓÇÚÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÏÓÄÔÇ
¡ÇÒ¦ØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÞÕØÎÍ×ÔÚÎÝ<):¶ÓÏÇÕÓ¦ÊÇÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßËÒÈËÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÖÕß
ÙßÓÈÕßÒËÆËÏÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÙßÓÌÜÔÃËÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÖËÔÊßÚÏÑÕÃ ÑÕÒÕÙÙÕÃ ¶
ÄÖÜÝÎ229Î)SHJRZ[VULÑÇÏ
Î )YVVRMPLSK¶ ÁÞÕßÔ ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖÒÎÛ×ØÇÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÇÖÄÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÑÇÏ
ÑØÇÚÏÑ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
©Ï-PUHUJPHS;PTLZÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÔÁÕM\UKÚÎÝÒÕÔÊØÁàÏÑÎÝ*PU]LUÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙË
ËÔËØÍÎÚÏÑÄÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÙÚÎÔ(K]LU[0U[LYUH[PVUHSÓË
ÁÊØÇÚÕÏÑ¦ÍÕÖÕßÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄ
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÙÚÎÔ*=*ÚÕß
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÃÙÜÝÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßM\UKÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÚÇWYP]H[L
LX\P[`M\UKZÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚÒÂÙÕßÔÌÛÎÔ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÖÃÙÚÜÙÎÝ
ÓËËÔÁÞßØÕÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßËÐÇÍÕØ¦àÕßÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÜÔI\`V\[KLHSZÊÎÒÇÊÂ
ÙßÓÌÜÔÏ×ÔÓËÓÄÞÒËßÙÎ©ÏÙß-

Από τις αρχές ³ÈÓ³ÈØViÖÑiÈÐ×{ÑÌ¦x¿>²__ºx²ÃkºX©Ñ³{¨ÉÖÉ{³´ÌÜ³
ÉÂÑo¨³~ÌÐ(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³ÈiÜÌ³É¨ÉËÉÙÑÌ³¸Æ´

Στο Λουξεμβούργο,
το CVC θα αντλήσει
18 δισ. ευρώ για τη δημιουργία του μεγαλύτερου επενδυτικού κεφαλαίου στην Ευρώπη.
ÔÇÒÒÇÍÁÝÇßÚÁÝÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÙßÔÇÌÛËÃ
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÚÕÊËÆÚËØÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÖÕßÁÞËÏÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÖÕÚÁÙË
ËÐÇÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ9LMPUP[P]ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÖÕßÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÚÁÙÙËØÏÝÓÄÔÕÙßÓÌÜ-

Σε ρομπότ οι θέσεις 20 εκατ. εργατών έως το 2030
Περίπου 20 ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÛÇÇÞØÎÙÚËßÛÕÆÔÓÁÞØÏÚÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔØÕÓÖÄÚ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕß6_MVYK
,JVUVTPJZÙË ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÒÂÍÓÇÛÇÊËÞÛÕÆÔÕÏÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞÇÓÎÒÁÝ
ÇÖÕÊÕÞÁÝßÔÂÛÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇËÖÇØÞÃËÝÓËÏÙÞßØÂËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ©ØËÍÑÕÔÚÜÔ
ÑÇÏÎ ¦ÓÖØÏÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑËÃÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÔÄÝ
ØÕÓÖÄÚÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÓË
ÖÏÕßÉÎÒÄÓÏÙÛÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÁÔÇØÕÓÖÄÚÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦ÛÁÙÎËØÍÇÙÃÇÝ
ËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÁÚÕÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÖÃÙÜÄÙÕ
ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÚÇÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ©ÏÊßÔÇÓÏÑÁÝÇßÚÁÝ
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÂÖÄÒÜÙÎ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÓËÒÁÚÎ
ÚÕß6_MVYK,JVUVTPJZ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÙßÔËÞ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÙÞ×ØÎÙÎÚÜÔØÕÓÖÄÚ

Το ισχυρότερο πλήγμα
θα δεχθούν περιοχές
όπου οι εργαζόμενοι
λαμβάνουν χαμηλές
αποδοχές.
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÚÕßÝÓÏÙÕÆÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÙÚÏÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÞØÎÙÚËÆÛÎÑÇÔÒÄÍÜÚÜÔØÕÓÖÄÚÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÇÖÕØØÕÌÎÛËÃÙËÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÙÚÏÝ
ÕÏÑÕÊÕÓÁÝÙÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏ
ÙËÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÑÇÏÍØÇÓÓÇÚËÏÇÑ¦ÖÄÙÚÇ
©ÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÒ¦ÊÕßÝÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÖÜÝÊËÔÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÓÁØÕÝÙÚÎÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖËØÃ
ÞØÂÙÎÝÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕ©ÙÕÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦àËÏÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ

Στις περιοχέςÐÉÈiÜÌÐ{ÚÈØ
É¨oÑÇÐÓÈØÓÑ¨ÐÌ³Ñ³{~ÑÚ{³ÒV´ÚÓiÉ¨oÑËÑØ
ÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖØÁÖËÏÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÕÊÎÍÕÆ
ÇÒÒ¦ÎÁØËßÔ¦ÓÇÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÇÌÂÔÕÔÚÇÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ËÑÚÄÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÕÏÕÖÕÃËÝ

ËÖÎØË¦àÕßÔÑÇÏÚÏÝËØÍÇÙÏÇÑÁÝ
ÚÕßÝÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÎÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝ¦ÔÇÖÕÚÆÞÕßÓËÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓË
ËÖÇØÑ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÁÔÇ
ÓÁÒÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÍÃÔÕÔÚÇÏÞËÏØÄÚËØËÝÑÇÏÕÏ
ÌÜÔÁÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓÁÔÕßÔ
ÞÜØÃÝÇÔÚÃÑØÏÙÓÇ®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
ÎÈÁÚ ÕÆÖËØÈÕßÒËßÚÂÝÚÕßØÍÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÊÜÓÁÔÎßÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖØÃÙÓÇÎÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄØÕÓÖÄÚËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÁÞËÏÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÁÑÛËÙÎÚÕß
ÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
¢ÄØÕßÓÓÖÕØËÃÓËÔÔÇÞ¦ÔÕÔÚÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÜÙÚÄÙÕÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝ
¦ÒÒËÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏÖÏÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÚÜÔØÕÓÖÄÚ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÞ¦ÛÎÑÇÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝØÕÓÖÄÚÇÒÒ¦ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÙÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÔÇËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÝËÑÇÚÒÄÍÜÚÜÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô

ÔÃËÝÇÖÄWYP]H[LLX\P[`M\UKZ
ÁÞÕßÔÐËÖËØ¦ÙËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕ
ÕØÄÙÎÓÕÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÐÇÍÕØ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎËÐÇÍÕØ¦
ÇÖÕÛÎÑ×ÔÚÕßÕÓÃÒÕßSVNPZ[PJZ
.37ÖÕßËÊØËÆËÏÙÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÇÖÄÚÎÔ)SHJRZ[VULÁÔÇÔÚÏ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
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Καλπάζουν
οι επενδύσεις
σε καταστήματα
και γραφεία
Στο στόχαστρο θεσμικών και ξένων
funds εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 310
εκατ. ευρώ έχουν ήδη δαπανηθεί
από τις αρχές του έτους για την
απόκτηση ακινήτων εισοδήματος
(κτίρια γραφείων κι εμπορικά καταστήματα) στην ελληνική αγορά.
Θεσμικοί επενδυτές, όπως οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τα ξένα επενδυτικά
funds αναζητούν συνεχώς νέα ακίνητα, δεδομένου ότι η ελληνική
αγορά ακινήτων εισοδήματος, όπως
είναι τα κτίρια γραφείων, προσφέρει
υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, εξαιρώντας τα βαλκανικά
κράτη (Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία
και Ρουμανία), όπου οι αποδόσεις
κινούνται πέριξ του 8%-10%, στην
Αθήνα μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ετήσια απόδοση κεφαλαίου
της τάξεως του 7% για ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων, ακόμα και
μετά τις υψηλότερες τιμές που
έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται.
Παράλληλα, προσφέρει και τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μελλοντικών υπεραξιών, τόσο σε μια
ενδεχόμενη μεταπώληση όσο και
σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών
των ενοικίων, τα οποία παραμένουν
αισθητά χαμηλότερα συγκριτικά
με το απόγειο της αγοράς, τόσο
στην αγορά των εμπορικών καταστημάτων όσο και σε εκείνη των
γραφείων.
Η μεγαλύτερη φετινή επένδυση
ανήκει στην Grivalia, η οποία λίγες
εβδομάδες πριν από την επισημοποίηση της συγχώνευσής της με

τη Eurobank προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου
για την απόκτηση τεσσάρων σούπερ μάρκετ της αλυσίδας «Σκλαβενίτης», δύο στην Αθήνα και δύο
στη Θεσσαλονίκη. Η αξία της συναλλαγής υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 119 εκατ. ευρώ, με την
απόδοση της επένδυσης να εκτιμάται σε επίπεδο πλησίον του 9%.
Πρόκειται για ακίνητα συνολικής
επιφάνειας 90.000 τ.μ. που βρίσκονται σε Αλιμο και Νέα Ιωνία
στην περίπτωση της Αθήνας και
σε Πυλαία και Νέα Ευκαρπία στη
Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα ακίνητα ανήκαν σε επενδυτικό fund από το Κατάρ, που τα
είχε αποκτήσει τα προηγούμενα
χρόνια.
Ιδιαίτερα δυναμική παρουσία
έχει αναπτύξει πλέον και το αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικό fund Brook Lane Capital, που
επικράτησε στον διαγωνισμό της
Alpha Bank για την πώληση ενός
χαρτοφυλακίου γραφείων, προσφέροντας το υψηλότερο τίμημα
με 95 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο
από τα ακίνητα του συγκεκριμένου
χαρτοφυλακίου ήταν κτίριο γραφείων 17.000 τ.μ., που φιλοξενεί
τα κεντρικά γραφεία της Vodafone
Eλλάδος, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Επίσης, στο
«πακέτο» που απέκτησε η Brook
Lane περιλαμβάνονται γραφεία επί
της Λ. Κηφισίας 24-26 που μισθώνονται από τη Samsung, κτίριο
στη Μεταμόρφωση που φιλοξενεί
την αντιπροσωπεία της Porsche,
ακόμα ένα κτίριο γραφείων στην

Το κτίριο γραφείων 17.000 τ.μ., που φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία της Vodafone Eλλάδος, επί της λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι πέρασε στα χέρια του αμερικανικού συμφερόντων επενδυτικού fund Brook Lane Capital.







Από τις αρχές του έτους
έχουν επενδυθεί κεφάλαια ύψους 310 εκατ.
ευρώ, με πρωταγωνιστές ΑΕΕΑΠ και ξένα
funds.
οδό Μιχαλακοπούλου, που μισθώνει
η AXA Ασφαλιστική, και οριζόντιες
ιδιοκτησίες στο κτίριο της Λ. Κηφισίας 95-97 στο «δαχτυλίδι» της
Αττικής Οδού, έναντι του μεγάρου
του ΟΤΕ.
Εκτός όμως από την παραπάνω
επένδυση, το Brook Lane απέκτησε
και ακόμα ένα κτίριο γραφείων,
επικρατώντας σε έτερο διαγωνισμό,
της Πειραιώς Real Estate. Πρόκειται
για ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο
μισθώνει η Microsoft Hellas επί
της Λ. Κηφισίας 219-221 στο Μα-

ΑΡΘΡΟ

ρούσι. Το τίμημα υπολογίζεται ότι
άγγιξε τα 12 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση του
Brook Lane στην ελληνική αγορά
σε 107 εκατ. ευρώ.
Επενδύσεις που θα ξεπεράσουν
τα 53 εκατ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει ήδη από τις αρχές του έτους
μέχρι σήμερα η Trastor ΑΕΕΑΠ,
ξεπερνώντας ήδη το σύνολο των
κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν
κατά τη διάρκεια του 2018 και ανήλθαν σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Οι
τελευταίες προσθήκες αφορούν
την εξαγορά τριών εμπορικών καταστημάτων από τον όμιλο Πειραιώς κι ακόμα ενός γραφείου, αντί
συνολικού ποσού 11,3 εκατ. ευρώ.
Στην περίπτωση των καταστημάτων, δύο βρίσκονται στη συμβολή
των οδών Γρ. Λαμπράκη και Αγγ.
Μεταξά στο κέντρο της Γλυφάδας,
με την προσφερόμενη επιφάνεια
να είναι της τάξεως των 207 τ.μ.
και 541 τ.μ. Πρόκειται για ακίνητα
που, μεταξύ άλλων, είναι μισθωμένα

στον όμιλο Καλογήρου και στον
όμιλο Folli Follie, καθώς εκεί φιλοξενούνταν μέχρι πρότινος κατάστημα της αλυσίδας Juicy Couture. Το κατάστημα των 541 τ.μ.
βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Αγγέλου Μεταξά 18 και Γρ. Λαμπράκη 19 και θα αποκτηθεί αντί
ποσού 5,63 εκατ. ευρώ. Το έτερο
κατάστημα των 207 τ.μ. βρίσκεται
στη συμβολή των Γρ. Λαμπράκη
16 και Μεταξά και θα αποκτηθεί
αντί ποσού 1,9 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το κατάστημα στη συμβολή
των οδών Κουντουριώτου, Σωτήρος
Διός 29 και Πραξιτέλους στον Πειραιά θα αποκτηθεί αντί ποσού 1,46
εκατ. ευρώ. Στο παραπάνω «πακέτο» ακινήτων περιλαμβάνεται και
μια οριζόντια ιδιοκτησία γραφείων
στη Λ. Κηφισίας 49 στο Μαρούσι,
αντί ποσού 2,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Trastor απέκτησε
και ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τέσσερα αυτοτελή κτίρια
γραφείων, συνολικής επιφάνειας

21.700 τ.μ. σε Αθήνα, Μαρούσι,
Κηφισιά και Αργυρούπολη. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε
σε 27,4 εκατ. ευρώ. Πωλητής ήταν
ο όμιλος Grupo Dolphin, που
εδρεύει στην Αργεντινή. Πέραν
των παραπάνω ακινήτων, πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η απόκτηση,
αντί ποσού 12 εκατ. ευρώ, δύο κτιρίων γραφείων της Prometheus
Gas του ομίλου Κοπελούζου στον
Παράδεισο Αμαρουσίου.
Στις σημαντικές κινήσεις του
2019 περιλαμβάνεται και η εξαγορά
του κτιρίου των κεντρικών γραφείων της «Ελλάκτωρ» αντί ποσού
25,5 εκατ. ευρώ.
Αγοραστής ήταν η νεοσύστατη
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία Orilina Properties
ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων του επενδυτικού fund Brevan Howard. Τόσο
η «Ελλάκτωρ» όσο και ο όμιλος Γερμανού θα παραμείνουν ως μισθωτές
του ακινήτου, για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Δίκαιες παραχωρήσεις σε ενοικιαζόμενα υποστατικά
Τα ακίνητα τα οποία δύνανται να
στεγάζουν επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου, εστίασης και αναψυχής,
συγκριτικά, είναι σε θέση να λαμβάνουν τα πιο ψηλά ενοίκια ανά τετραγωνικό μέτρο. Εννοείται πως
αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά γενικά
ισχύει και το ακριβές ύψος τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την
τοποθεσία, την εμπορική προβολή,
την ευκολία στη στάθμευση επισκεπτών, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτηρίου και στην ποιότητα κατασκευής του. Φυσικά τα
τελευταία δύο στοιχεία μπορεί να
μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα επειδή
– τουλάχιστον θεωρητικά – μπορούν
να γίνουν οι κατάλληλες αισθητικές
επεμβάσεις κυρίως εξωτερικά και
η πλήρης ανακαίνιση εσωτερικά
έτσι ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των συντελεστών που προτίθενται να το ενοικιάσουν προκειμένου να συνάδει
πλήρως με το ύφος της επιχείρησής
τους.
Οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων
πολλές φορές συμπεριφέρονται ως
απόλυτοι άρχοντες και είναι δύσκαμπτοι σε ό,τι αφορά στις συμφωνίες σε επιμέρους θέματα που
θέτουν οι υποψήφιοι ενοικιαστές.
Δύο είναι τα στοιχεία που τους
ωθούν σε τέτοιες συμπεριφορές.
Πρώτον, είναι η ιδέα που έχουν πως
το ακίνητό τους είναι το καλύτερο
και άρα ο ενοικιαστής θα πρέπει να
ικανοποιήσει όλες τους τις επιθυμίες
και δη να καταβάλλει το (ψηλό) ενοίκιο αν θέλει τα κλειδιά για να εξασκήσει την επιχείρηση του. Δεύ-








Είναι θεμιτό εφόσον η
επιχείρηση ακόμη δεν
είναι σε θέση να παράγει εισόδημα, επειδή το
υποστατικό δεν είναι
έτοιμο, η καταβολή του
ενοικίου να ξεκινά με
την αποπεράτωση των
εργασιών ανακαίνισης.

Οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να αποδέχονται την καταβολή αισθητά μειωμένου ενοικίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

έργων στο βαθμό που επηρεάζουν την εμπορικότητα και απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων.
τερον, και κυριότερο, ο φόβος που
τους προκαλεί η υπέρμετρη προστασία του Νόμου του Ενοικιοστασίου προς τους ενοικιαστές. Δικαιολογημένα οι ιδιοκτήτες φοβούνται τις συνέπειες αυτής της
προστασίας που συνήθως καταλήγει
σε μη πληρωμή ενοικίων επί σειρά
ετών και δαιδαλώδεις δικαστικές
διαδικασίες που στο τέλος τους αφήνουν απροστάτευτους, αφού στην
χειρότερη μπορεί να σημαίνει ο
ενοικιαστής να φεύγει χωρίς να καταβάλλει ενοίκια 4-5 χρονών. Για
να μην πούμε το πασιφανές, ότι δηλαδή οι αναθεωρήσεις των ενοικίων
δεν μπορούν να ακολουθήσουν την
αγορά με τελικό αποδέκτη το ίδιο

το κτήριο το οποίο μένει ασυντήρητο μέχρι να αποτελέσει δημόσιο
κίνδυνο. Το είπαμε πολλές φορές
(μάλλιασε η γλώσσα μας) ότι αυτός
ο Νόμος θα πρέπει να καταργηθεί
ή το λιγότερο να χαλαρώσει αρκετά.
Ας δούμε όμως τώρα μιαν άλλη
οπτική γωνία του υποψήφιου ενοικιαστή ή ακόμη και του υφιστάμενου
ενοικιαστή. Ένας υποψήφιος ενοικιαστής χρειάζεται κάποιο χρονικό
διάστημα από τη στιγμή που κλείνει
τη συμφωνία ενοικίασης μέχρι να
ανακαινίσει τον χώρο, να εξασφαλίσει (αν απαιτείται) τις όποιες άδειες
λειτουργίας και να μπει σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Αυτό μπορεί
να σημαίνει μια νεκρή περίοδο από

ένα μέχρι και τρεις – τέσσερις μήνες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι
ο ιδιοκτήτης να προβαίνει οικιοθελώς ή έστω με το κέφι του σε μια
παραχώρηση μη καταβολής ενοικίου
προς τον ενοικιαστή. Είναι θεμιτό
εφόσον η επιχείρηση ακόμη δεν είναι σε θέση να παράγει εισόδημα,
επειδή το υποστατικό δεν είναι έτοιμο, η καταβολή του ενοικίου να ξεκινά με την αποπεράτωση των εργασιών ανακαίνισης. Δεν λέω, αρκετοί ιδιοκτήτες κατανοούν αυτή
τη θέση των ενοικιαστών και παραχωρούν μια τέτοια χαλάρωση η
οποία συνήθως κυμαίνεται μέχρι
2-3 μήνες. Όχι όμως όλοι και καλό
είναι να ισχύει πάντοτε. Μια άλλη

παράμετρος είναι η περίπτωση των
κατασκευαστικών έργων υποδομής
από ένα Δήμο ή μιαν Αρχή που επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
καταστημάτων κατά την διάρκεια
της εκτέλεσής τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ενώ η έννοια των ιδιοκτητών θα έπρεπε να ήταν η προστασία των ενοικιαστών τους, έτσι
ώστε να παραμείνουν βιώσιμοι και
άρα να παραμείνουν ως ενοικιαστές,
βλέπουμε μια στάση μάλλον απάνθρωπη. Κανονικά θα έπρεπε να
αποδέχονται την καταβολή αισθητά
μειωμένου ενοικίου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων στο βαθμό
που επηρεάζουν την εμπορικότητα
και απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων. Όμως, κάτι τέτοιο
πολύ σπάνια συμβαίνει και σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που δεν
μπορούν να κρατήσουν αυτό το οικονομικό βάρος, κλείνουν. Ενόψει
και του γεγονότος ότι τέτοια έργα

αυξάνονται λόγω των αναβαθμίσεων
που γίνονται στα κέντρα των πόλεων, θα σύστηνα στους ιδιοκτήτες
να βλέπουν πέραν της μύτης τους
και να είναι υποβοηθητικοί. Στο
κάτω – κάτω τα έργα αφενός δίνουν
υπεραξία στις περιουσίες τους και
αφετέρου ποιος πραγματικά θέλει
να στραγγαλίζει έναν κατά τ’ άλλα
καλό ενοικιαστή;
Τέλος, η σχετικά νεόφερτη απαίτηση καταβολής εγγυητικής για περίοδο 6-12 μηνών η οποία να ανανεώνεται μόνιμα, στραγγαλίζει μια
νέα επιχείρηση εν τη γενέσει της
καθώς σημαίνει τη μόνιμη δέσμευση
κεφαλαίων προς αυτό το σκοπό που
κανονικά είναι ζωογόνα για τη σωστή της λειτουργία. Ενώ μια σχετική
χαλάρωση ή κατάργηση του Νόμου
του Ενοικιοστασίου ακυρώνει την
ανάγκη για μια τέτοια απαίτηση σε
μεγάλο βαθμό.
Και ένα τελευταίο προς κάποιους
ιδιοκτήτες: μια παροιμία λέει, «…
κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα
και καρτέρει…». Είστε ακατανόητοι
να προτιμάτε να έχετε τα καταστήματά σας άδεια επί σειρά ετών επειδή δεν παρουσιάζεται ο ανόητος
που θα σας δώσει ό,τι παράλογο ζητάτε ασυζητητί. Καταντάτε γραφικοί
και τα ακίνητά σας σύμβολα μιας
μόνιμης κρίσης η οποία μπορεί και
να μην υπάρχει, στιγματίζοντας αρνητικά ένα δρόμο ή ακόμα και μια
περιοχή.

Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Η αναγέννηση της Πομπηίας
Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου Μάσιμο Οζάνα μιλάει στην «Κ» για το μεγάλο ανασκαφικό πρόγραμμα
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ÙÚÎ:J\KLYPLKLS8\PYPUHSLÚÎÝª×ÓÎÝËÔ×ÛÇËØÍÇÙÚÕÆÔÑÇÏÙËÑÕÏÔ¦
ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÚÎÂÒÕÑÇÏÙÚÎÔËÑØÄÖÕÒÎÚÎÝÔÂÙÕß
ªÂÔËÏÇÄÖÕßÖÏÛÇÔÄÔßÖ¦ØÞÕßÔÚÇ
ÒËÃÉÇÔÇËÔÕÃÑÜÔ®ÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝ

«Κοιτάξτε εδώ, ÇßÚÄÝÕÓÆÛÕÝËÃÔÇÏ
ËÒÒÎÔÏÑÄÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ¸©ÊÆÙÙËÏÇ¹ÚÕß©ÓÂØÕß®ÓÇÝÒÁËÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¦ØÑÕß
ÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝ¡¦ÙÏÓÕ©à¦ÔÇÑÇÛ×ÝÙÚËÑÄÓÇÙÚËÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇÇØÞÇÃÕÉÎÌÏÊÜÚÄÖÕßÂØÛËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÕÌÜÝÑÇÏÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÚÕß¥ØÃÜÔÇÙËÇÙÚËØÏÙÓÄÙßÔÊÁÕÔÚÇÝÚØËÏÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÉÎÌÏÊÜÚÕÆÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÓÏÇÑÄÓÖØÇÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ËÃÔÇÏÕ¥ØÃÜÔÇÝÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÔ
ÙÑÕØÖÏÄÖÕßÚÕÔÙÑÄÚÜÙËÓËÙÕÒÇÈËÃÓÏÇÛËÄÚÎÚÇÖÕßÙßÔÊØ¦ÓËÏ
ÙÚÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÑÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂËÐÎÍËÃÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÖ¦ØÑÕßÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÂÝØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ§¦ÖÕÒÎÝ
ËÃÔÇÏÕØÜÚÇÝÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏ
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚÎÙÚËÌ¦ÔÜÙÎ
ÚÕß¥ØÃÜÔÇÑÄÓÖØÇËÃÔÇÏÙÆÓÈÕÒÕÚÕßÞÛÄÔÏÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÎÝ
ÏÍÆÖÚÕßÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎÕÓÖÎÃÇ
ËÃÞËÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝ©¥ØÃÜÔÇÝÌÁ-

Αρχαιολογικό Πάρκο
της Πομπηίας και
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων θα εργαστούν
και σε κοινά ερευνητικά
προγράμματα στη Δήλο
και στη νεκρόπολη
της νήσου Ρήνεια.
ØËÏÌÚËØ¦ÖËÚÇÒÕÆÊÇÝÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÄÚÏÁÚÙÏ
ÙßÓÈÕÒÃàËÚÇÏÎÉßÞÂÚÕßÑßÔÎÍÕÆ
ÍÃÍÇÔÚÇÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÑÇÏÕØÜÚÇÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÜÝÑÕÙÓÕÍÕÔÏÑÂÛËÄÚÎÚÇÓËÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ®ÓÇÝÒÁËÏ
¬ÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÉÎÌÏÊÜÚÄÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑËÙËÓÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇÖÕß
ÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÏÂØÛËÙÚÕÌÜÝÞ¦ØÎÙÚÕ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝÑÇÏÙßÔÚÂØÎÙÎÝÖÕßËÑÖÕÔËÃÚÇÏÙÚÎÔÕÓÖÎÃÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎ9LNPV=ÖËØÏÕÞÂÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖËØÏÕÞÂ
ÇßÚÂÂÚÇÔÑ¦ÚÏÙÇÔÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
Õ¡¦ÙÏÓÕ©à¦ÔÇ¬ÕÊ¦ÖËÊÕÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÉÎÌÏÊÜÚÄËÃÔÇÏÇØÞÇÏÄÚËØÕ
ÑÇÏÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÄÚÏÖØÕÙÚÁÛÎÑËÇÖÄÚËÞÔÃÚËÝÖÕß
ÃÙÜÝÂÚÇÔÒÒÎÔËÝÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝÂÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÓÏÇÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÚÇÏÙËËÒÒÎÔÏÑ¦
ÉÎÌÏÊÜÚ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÞØÂÙÎÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÑÇÏÔÇÍÃÔËÏ
ÇÃÛÕßÙÇÙßÓÖÕÙÃÕß©ÊÏ¦ÑÕÙÓÕÝ
ÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝËÃÔÇÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÖØ×ÚÕÖÕÓÖÎÏÇÔÄÙÚßÒ®ÑÇÏÙßÔÇÔÚ¦ÚÇÏÙÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÂÒÕß
ÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÂÚÇÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÒÏÓ¦ÔÏÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝ
ÚÕÃÞÕßÝÕ¡¦ÙÏÓÕ©à¦ÔÇÓÕßÊËÃÞÔËÏÑ¦ÚÏÖÕßÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕßÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÞÇØÇÍÓÇÚÏÁÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇØÞÇÃÕ
ÍÑØ¦ÌÏÚÏ®ÑÇÏÊÎÒ×ÔËÏÙÚÇÇØÞÇÃÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ËÃÓÇÏÊÕÆÒÕÝ®ÖÕßÓÇØÚßØ¦ÚÎÔÆÖÇØÐÎÒÒÂÔÜÔÊÕÆÒÜÔ
ÙÚÎÔÑÇÚÕÏÑÃÇ©ÏÇØÞÇÃÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝÄÓÜÝÂÚÇÔÖÕÒßÍØÇÌÄÚÇÚÕÏÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂÖÕßÓÇÝÊËÃÞÔËÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÖ¦ØÑÕßÙËÓÏÇ
ÊÏÖÒÇÔÂÑÇÚÕÏÑÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇ
ÊÏ¦ÙÎÓÇÖÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇËÔÄÝÚËÞÔÃÚÎ
ÖÕßÓ¦ÒÒÕÔÇÔÇÑÇÃÔÏàËÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞ×ØÕÑÇÏÇÔÇÌÁØÕßÔÚÕÔ
ÓÂÔÇ§ÕÁÓÈØÏÕ®ÓËÚÕÔÁÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕËÃÔÇÏÕÓÂÔÇÝ©ÑÚ×ÈØÏÕÝ
ËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÎÛËÜØÃÇÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÎÁÑØÎÐÎÚÕßËàÕÆÈÏÕß

Δεύτερη ζωή
ÚÕÇÔÇÙÑÇÌÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ
ÕÓÖÎÃÇÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÓÏÇËßØÆÚÇÚÎ
ÕÓ¦ÊÇËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÇØÞÇÏÕÒÄÍÕßÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ
ÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÖÇÒÇÏÕÈÕÚÇÔÕÒÄÍÕßÝÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÂÄÞÏÓÄÔÕÎ
àÜÂÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÁÑØÎÐÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÊËÆÚËØÎàÜÂ®ÚÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ
Þ×ØÕßÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÒ¦ÛÎÒËÎÒÇÙÃËÝÑÇÏÒÇÛØÇÃËÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝ
©ÏÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÏÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÇÔÚÕÆËÔÊËÃÐËÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÇÔÇÙÑÇÌ×Ô®ÒÁËÏÕÑ©à¦ÔÇÑÇÏÓÇÝ
ÊËÃÞÔËÏÚÕÙÎÓËÃÕËÔÄÝËÙÜÚËØÏÑÕÆ
ÚÕÃÞÕßÖÕßÓÕÏ¦àËÏÚØßÖÎÓÁÔÕÝ®
©ÊÏËßÛßÔÚÂÝËÏÑ¦àËÏÄÚÏÕÏÞÜØÏÑÕÃÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÁÉÇÞÔÇÔÑ¦ÖÕÚË
ÍÏÇÔËØÄÑÇÏÚßÞÇÃÇÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÔ

Ο Ωρίωνας ~Ñ³Ò³iÐÉ³ÑÐÌ¨×Ê³ÈVÌÈÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{×³É¨ÒÉ³ÑÜÖÙÑØ~Ñ{ÐÓ¨Ø³È~¨{ÖÈ³ÈÓÙÉ³ÚÑÑ³i×Ì¨³ËÐiÐÑ

Το ψηφιδωτόÐÉ³iÐÉ³ÑÐÌ¨×i³ÈÏ¨ËÑÑ¨{³É¨Ò~Ñ{¨o¨Ñ×ËÑÈ{ÚÑÜoÉË³Ñ{Ì³{ÑÉ{~ËÇÉ{{~ÙÓ{Ñ³iØÉÜÜi{³{~ÊØÉ¨{ÌÙÈ
ÁÍÏÔËÚËÒÏÑ¦ÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÑÇÏÄÞÏ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß Ó²
ÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇÕÏÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÏËÔÚÄÖÏÙÇÔÚÕßÝÙÑËÒËÚÕÆÝ
ÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕßÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÊÏÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÓÁÔÕÝÚÕß
ÎÌÇÏÙÚËÃÕß¡¦ÒÒÕÔÔÄÓÏàÇÔÄÚÏÎ
ÁÑØÎÐÎÛÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÙÑÕÚ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÖßØÕÑÒÇÙÚÏÑÂØÕÂ¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÐËÑÃÔÎÙË
ÖËØÃÖÕßÙÚÎÚÕÓËÙÎÓÁØÏÑÇÏÓÁÞØÏÚÕÈØ¦ÊßÎÕÓÖÎÃÇÂÚÇÔÑÇÒßÓÓÁÔÎÓËÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÇÓÁÚØÇ
ÖßØÕÑÒÇÙÚÏÑ×ÔßÒÏÑ×ÔØÂÑÇÓË
ÙÑËÒËÚÕÆÝÖÇÏÊÏ×ÔÑÇÏÍßÔÇÏÑ×Ô
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÑÇÏÇÔÊØ×ÔËÐÜÚËØÏÑ¦ÖÕßÃÙÜÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÈØÕßÔÚØÄÖÕÊÏÇÌßÍÂÝ®
ÓÇÝÒÁËÏÕÑ©à¦ÔÇ

ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚËÑÓÎØÏ×ÔÕßÓËÚÇËßØÂÓÇÚÇÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÇÖ»
ÄÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ®ËÐÎÍËÃ

Πομπηία και Σαντορίνη

Αποκατάσταση μνημείων
©ÏÓÏÑØÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝËÃÔÇÏÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÕÌÜÝÇÖÄÚÏÝËØÍÇÙÃËÝ
ÙÚÎÔËØÏÕÞÂÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕßÔ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÇàÒÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ.YLH[
7VTWLPP7YVQLJ[®¬ÕÇÔÇÙÚÎÒÜÚÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÚÕÔ
ËØÞÄÓËÔÕËÑÁÓÈØÏÕÖØÕÁÑßÉËÇÖÄ
ÓÏÇËÖËÃÍÕßÙÇÇÔ¦ÍÑÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ
ÙÚÇÓÔÎÓËÃÇÒÄÍÜÑÇÚÕÒÏÙÛÂÙËÜÔ
ÑÇÏÑÇÛÏàÂÙËÜÔËÃÔÇÏÓÏÇÑÕÏÔÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÎÝÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×

Τοιχογραφία ÑÌ³{ØÓÉØÑÑ~Ñ×ÓØVÐÉ³iåÚiÒÉÌ¨Ú{ÑÚÓiV³
åÙ{~ÑÚ{ÐÓ~Ñ{³ ¨³Ñ³ÐÓ
©ÏËØÍÇÙÃËÝÁÌËØÇÔÙÚÕÌÜÝ
ÓÔÎÓËÃÇÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÕßÓÁÞØÏÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÂÚÇÔÑÇÒßÓÓÁÔÇÓËÎÌÇÏÙÚËÏÇÑÂÚÁÌØÇÄÖÜÝ
ÚÎÔÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÇÏÙÛÎÙÏÇÑÂÝ
ÌØÕÊÃÚÎÝÓËÚÕÔÓßÛÏÑÄÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÎÝÚÕÔËÇØÄÊÜÔÏÖÕßÓÇÝ

ÊËÃÞÔËÏÕÑ©à¦ÔÇÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÓÏÇÝ
¦ÒÒÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÙÚÕÓÁØÕÝÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕ
ÑÇÛËÚÃÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÏÇ
ÊÏÇÊØÕÓÂÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÍÏÇÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝÕÓÖÎÃÇÝ¡ËÚÎÔÁÇ

ÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝÓÇàÃÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎ=PHKP4LYJ\YPV
ÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎØÜÓÇáÑÂÍÕØ¦ÑÇÏ
ÚÎ=PHKLSS»(IIVUKHUaHÚÎÓËÍ¦ÒÎËßÛËÃÇÖÕßÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÓÌÏÛÁÇÚØÕÑÇÏÚÎÔÇÒÇÃÙÚØÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÁÔÇÔ¦ØÚÏÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÞ×ØÕÓËÐËÑ¦ÛÇØÎÙÂÓÇÔÙÎ
ËÆÑÕÒÎÖØÄÙÈÇÙÎÇÔÇÉßÑÚÂØÏÇ
Þ×ØÕßÝËÙÚÃÇÙÎÝÑÇÏÚÕßÇÒÁÚËÝ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÎÓËÃÇÐËÑÕÆØÇÙÎÝÑÇÏÖÄÙÏÓÕßÚØËÞÕÆÓËÔÕß
ÔËØÕÆÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÎÔÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÖËØÏÊÏ¦ÈÇÙÎ
ÓÁÙÇÙÚÎàÁÙÚÎÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ËßÑÕÒÄÚËØÎ
ÚÎÔÇÒÇÃÙÚØÇÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓËÃÇÓËÍ¦ÒÎÝËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÝËÃÊÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÇØÞÇÃÜÔÑÕÙÓÎÓ¦ÚÜÔ=HUP[`®ÖÕßßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÌÕØËÃÇ
ØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÁÜÝÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÕÏÔÁÝËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔÊÆÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÙÚÎÔÁÇÚÕßÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÏÇÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÕÏ
ÊÆÕÌÕØËÃÝÙÞËÊÏ¦àÕßÔÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÑØÂÐËÏÝ!ÕÓÖÎÃÇÑÇÏÇÔÚÕØÃÔÎ®

«Πολλά αντικείμενα
έχουν κλαπεί από την
αρχαιότητα ακόμη.
Πέρυσι, ανακαλύψαμε
μια αρχαία κατοικία
με ίχνη από πρόσφατες
λαθραίες ανασκαφές»,
λέει ο κ. Οζάνα.
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÙÑËÒËÚÕÆÝÑÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÚÇÑÕÙÓÂÓÇÚÇÖÕßÌÕØÕÆÙÇÔ¡ÁÞØÏÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÕÏËÖÃÙÎÓËÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕÑÇÔËÃÝÊËÔÐÁØËÏÚÏ
Þ¦ÛÎÑËÕÒÒ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÁÞÕßÔ
ÑÒÇÖËÃÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÇÑÄÓÎ
©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÁÉÇÞÔÇÔÍÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚËÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÁÑØÎÐÎÑÇÏ
ÇßÚÄÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÁØßÙÏÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕËÏÊÏÑÄÙ×ÓÇÚÜÔ
ÑÇØÇÓÖÏÔÏÁØÜÔÇÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÓÏÇ
ÇØÞÇÃÇÑÇÚÕÏÑÃÇÁÐÜÇÖÄÚÎÔÕÓÖÎÃÇÓËÃÞÔÎÇÖÄÒÇÛØÇÃËÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝ®
©ÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝ
ÙßÔËÞÃÙÚÎÑÇÔÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß
»ÑÇÏÚÕß»ÇÒÒ¦ÎÁÒÒËÏÉÎ
ÖÄØÜÔÑÇÏÎÖÇØÇÓÁÒÎÙÎÖËØÏÄØÏÙÇÔÚÕßÝÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ¬ÕÓÄÔÕÁÔÇÓÏÑØÄÚÓÂÓÇÚÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÞ×ØÕßÂÚÇÔËÖÏÙÑÁÉÏÓÕ
ËÔ×ÙÂÓËØÇÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÎÝ
ÕÓÖÎÃÇÝËÃÔÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÇÖÄ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖÕßÖÁØßÙÏÇÔÂÒÛÇÔ
ÙËËÑÇÚÚÕßØÃÙÚËÝÁÔÇÔÚÏ
ËÑÇÚÚÕ
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎ
ÕÓÖÎÃÇÛÇÁÞËÏÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃ®ÓÁÙÇÙÚÕ ÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÁÞÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÕÏÁÑÚÇÑÚËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÕ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÝÞ×ØÕÝÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙËÁÔÇÑÇÔÕÔÏÑÄ®ÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÙßÔÚÂØÎÙÎÝÑÇÏÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÕÓÖÎÃÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇÁØÍÕÙËËÐÁÒÏÐÎÓÏÇ
ÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎÖÎÍÂÍÔ×ÙÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÓÁÞØÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÎ
ÈÕÚÇÔÕÒÕÍÃÇÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÚÎÝÖÕßÓËÈ¦ÙÎÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÇÔÁØÞÕÔÚÇÔÙËÁÔÇÔÖÒÎÛßÙÓÄÖËØÃÖÕßÎÍÔ×ÙÎÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÚÕßÝÚÇÁÛÏÓ¦ÚÕßÝÚÎÒÇÚØËÃÇ
ÚÜÔÛË×ÔÚÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÕßÝÙÚÏÍÓÁÝÙÚÇ
ÊÏ¦ÙÎÓÇÖÏÇ3\WHUHYPÓÕÏ¦àËÏÓË
ÁÔÇËÃÊÕÝÓÔÎÓÕÙÆÔÕßÖÕß¦ØÍÎÙËÊÆÕÞÏÒÏËÚÃËÝ©ÒÇÈÁÈÇÏÇßÖÄ
ÚÕ¦ÍØßÖÔÕÈÒÁÓÓÇÚÕßËàÕÆÈÏÕß
ÖÕßÇÖÒ×ÔËÏÚÎÙÑÏ¦ÚÕßËÖÏÈÒÎÚÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÕÓÖÎÃÇ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Καλοκαιρινή σερενάτα» από Ακαδημία Προκόπ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Μια βραδιά~ÜÑ{~ÊØÐÈ{~ÊØÙÐÑ³Ë-

30.6.19 -6.7.19

ÑÑÌ³{ØÑ×ioÊÉ{ØV³iÉ¨ÐiÉËÑ
~Ñ{³³ÑÜÓ³ÙÖÐÉoÒÜ~ÑÜÜ{³ÉT iÚ{ÌØ%Ü{ÑÑÇÑ¨ËÙÈ~Ñ{
ÐÈ{~ÌØ{TÒÜiØ {~ÌÈÜØÚÑÐÑØ
Ñ×ioiÚÖ³i~³É{Ê{³¨ËÑ³È{i³ÊÛ{Ö{È.ÜÐÖÑÓÑÜÑÍ~Ì
³¨ÑoÖÙ{.³¨³ÐÓ¨Ø³iØÑ¨Ò³ÑiØÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÒÐ¨Ø³È
.ÜÐÖVÐ{ÑÑÌ³{Ø{Ñ{{oÐÑ³{~ÓØ
Ð¨×ÓØ³ÈÓ¨oÈ³È.³ÙÉÖ³É¨
ÐÓ¨Ø³iØÑ¨Ò³ÑiØ Ë~Ø:ÈÙÒ~iØÉ¨ÐiÉÖÉ{{ÊÐÑ³Ñ³ÈÛ{ÈËÈ
.ÜÐÖÐÉÜ{iÐÓÑÑÌ³ËÙ{
(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{Ò
ÉÈ~ËÑ0¨Ë³iV¸ÈÜËÈV¨ÑdU´Æ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22894531-

ÈÚÑTÑ¨ËÈ{³ÑÜÑ³ÖT{ÉÑ¨Ë
ÐÈ{~ËÈÈÐÐÉ³ÓTÈ³i'{ÜÑ¨Ð{~Ê$¨TÊ³¨Ñ{ÓiØV³ÜÑË{³È
'É³{KÒÜ>_¦_xV³iåÈÜÊ³È
(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø0¨ÒÉÇÑØÖ¨È ÉÐ×Ò{i³ÉÑ¨ÐÈ{~
ÉËÑ{Ð{ÑÈÉ¨oÑËÑ³ÈÙ¨ÖÐÑ³Ø~Ñ{
³iØ(¨ÉKÉËÑØ³iØåÈ³¨ËÑØ³iÖ¨
0~ÈÑ¨³Ó³ÉoTÌ¨ÙVÐÉÓÑÜÖ{
ÐÈ~Ó³ÉÂÑË{ÑØÐÈ{~ÊØÙÐÑ³ËÈ
~Ñ{ÐÉ³itÑÜ~Ñ{¨{Ê.É¨ÉÒ³ÑuVÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³ÑÙÈÑÙÓÜ×{ÑVº}>~Ñ{
>¦>º©Å²¦xRvVK{ÜË>¦>-RvÀ>xn_¦
K{ÌÜÑ~Ñ{__Xx}²-x}³ÓÜ0ÈØ
ÐÈ{~ÖØÚÑÈÙÉÖÉ{³{Ò~Ñ³ÑÂ{ÐÓØÖ¨{Ø{ÑË³ÑØ {~ÌÜÑØ
³Ñ³ËÈVÐÉÓ¨oÑ³ÈÖ³K{TKÑ
É³ÌKÉ~Ñ{³ ¨³¨ÓÉ~V$Öo~
Ü×~Ñ{'¨Ñ³Ø.ÖÐÉ¨³(Ü{³{³{~Ì
Ù¨ÈÐÑ³iØ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆVÉÈ~ËÑ(ÓÐ³iVmÈÜËÈV¨ÑUÆÆÐÐ ËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i0Ñ
K¨ÒÙ{Ñ³É~ÙiÜÉ³È'É³{KÒÜ
>_¦_xV³ÑÐÈÉËÑ³È(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø~Ñ{iÓ~ÚÉitmÆU(¨ÌÑ~Ñ{ {~ÌÉØÖ¨Ø~Ñ{ ÜÜÒÙÑuÚÑ
ÉËÑ{Ñ{~³ÒÐÓT¨{³ÑÐÉÒÈ~³Ñ

2, culture@ucy.ac.cy.

Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157.

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

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ένα ποιητικόÑ×ÊoiÐÑÉÙÖÐÓ¨iÐÓ-

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Γκόλφω Forever» του Ντίνου Σπυρόπουλου
Η ΕΘΑΛ ÉÑÓ¨TÉ³Ñ{~Ñ{×Ó³Ø³~ÑÜ~ÑË¨{ÐÉ³i

~ÐÙËÑt~ÌÜ×¦_¿_¦uV³È ³ËÈ.È¨ÌÈÜÈVÉ~iÚÉËÑåÜÉÂËÑØ(ÑÑÜÑÇÒ¨ÈViËÑ
¨o¨ÑÐÐÑ³ËÇÉ³Ñ{ÑÉ¨{ÙÉÖÉ{ÒÜ{ÉÌÜÉ{Ø~Ñ{
T¨{Ò³iØÖ¨ÈVo{ÑÑTÑ¨ËÉ{Ò×ÚoÓÜ{³
~{ÌÐÑ~¨{ÒÑÌ³i~Üi¨Ê~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ~Ñ{
³iØÙÈ~ÜËÉØ³iØÏØÓÑØtÉ¨{ÙÉÖÚËÑØuV
ÚËÑØ³iØ 1åÚÑÑ¨È{ÒÉ{³i~ÌÜ×VÑ~ÜÈÚ³ÑØ³ÈØ~ÑÌÉØ³iØÑ¨ÙËÑØVÈÙÈÒÇ³ÑØÑ¨Ð{~Ò³ÜÑÍ~Ì³{TÉËÐÉ³Ð³Ó¨V³i
×È³ÑÓÜÑÐÉ³³Ç{V³³Ñ¨ÖT{ÐÉ³ioÌKÑV³i
Ù{ÒÜÉ~³ÐÉ³iÐ³Ó¨ÑoÜÑ³ÈÊÐÉ¨ÑV³ÈØ
ÊTÈØ³ÈKÈÖ~Ñ{³È~ÒÐÈÐÉ³{ØÐ³Ó¨ÉØ
ÐÈ{~ÓØÑT¨É{Ø(¨³Ño{³Ö{³ÑØ
ÊTÑØVÛiÐÊ³¨iØå³ËÈV1ÑÒiØÒÈV Ü{ÒÑÒ~~È¨ÑV(ÒØÑ~¨ÊØV(ÑÑo{³iØÈ¨{Ò~ÈV
ÜÉÒÑ(ÑÑÙÖÜÈVÈ¨Ëi¨{³ÙÖÜÈ
Πρεμιέρα 4 Ιουλίου 2019, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄,
ώρα 9:00 μ.μ. Θα ακολουθήσει περιοδεία σε Δήμους
και Κοινότητες (Ιούλιος & Αύγουστος).

«Body Unmuted»
της Λίας Χαράκη
Το νέο έργο³iØËÑØÑ¨Ò~iÉËÑ{ÐËÑ
iTi³{~ÊÉÐÉ{¨ËÑKÑ{ÐÓiÉÐÑ¨³È¨ËÉØ³ÈÐÑ³ØÈÙÉÜÓo³Ñ{
ÉÖ~ÜÑ~Ñ{ÙÉÑ~Öo³Ñ{ÈÊÚØ
${iTo¨Ñ×ÊÉ{ØÓo{ÑÑÌ³i~ÑÜÜ{³ÓTiÉ¨ÑoÐÑ³{~ÌT¨Ì0ÐÑ
Ñ~ÖoÉ³Ñ{É{ÚÈ¨ËÇÉ{V×ÒÇÉ{VoÉÜÒVÑ¨Ñ{Ó³Ñ{V³¨ÑoÈÙÒV~ÜÑËÉ{VÜÓÉ{VÉÂÐÜoÉË³Ñ{~Ñ{Ñ¨ÑÙÓTÉ³Ñ{.³
tXÃ2º²_XuÉ{~Ó³iØÐÑËÉ{
ÉÓÑÙÐÒ³{~Ñ{Ñ~ÖÉ{³{ØiTo¨Ñ×ÊÉ{Ø³ÚÉ³³ÑØ³Ù{~Ì³ÈÐÑÉÈo~É~¨{ÐÓÉØÚÓÉ{ØV~ÑÚ¨{ÐÓÉØÑÌ³i~ÑÜÜ{³ÓTiVÈ~Ì
ÓTÈÑ¨~ÑÜÓÈ³iÉÈÑËÚiiÊ³i³ÑÖ³{i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊwÈ¨{Ñ~ÊVlw¬ÈÜËÈÑÌ³{Ø®U´ÆÐÐÓØ
³{ØU´ÆÐÐ³ÚÓÑ³¨(ÌÜiØ$(å(V
(ÑÜ{ÒØ ÜÉ~³¨{~ÊØVÉÈ~ËÑ
Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα άνω
των 18 ετών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία»
Η σχολική É×¨ÉËÑÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØV³ÜÑË{³É¨³ÑÐo{Ñ³Ñ¸lT¨Ì{Ñ³iØ
¨×¨ÒØ~Ñ{³iØÙ¨ÒiØ³iØVÙ{¨oÑÉ{³iÐÉoÒÜiÈÑÈÜËÑ³ÑÐ×{ÚÓÑ³¨
ÛÊÐÈÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØVÐÉ³Ë³ÜtÌ¨ÉÉÒ³×³É¨Ì³È~Ñ¨TÑ¨ËÑu(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÐÈ{~ÌÑ×{Ó¨ÐÑ³iÇÊ~Ñ{³Ó¨o³È
{i³Ê Ë~ÈÑKKÑÙËÑVÐÉ³ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ,Ë³Ñå³ÖÜÈV
ÛiÐÊ³¨i'ÑÊ~Ñ{ÛiÐÊ³¨iÑ~¨Ê0ÑÓÙÑÈÚÑ¨~ÖÈ
ÑÌ³{ØÉ~ÙiÜÉ{ØÚÑÙ{Ñ³ÉÚÖo{Ñ³{ØÑÒo~ÉØ³Ò¨ÐÑÚi³³TÜÉË³iØÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØVÐÓÑÑÌ³{ØÉ{³¨ÓØ
¨Ì{ÑØ³È~ÒÚÉTÜÉËÈ TÜ{~ÊÉ×¨ÉËÑÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØV³
ÜÑË{³É¨³ÑÐo{Ñ³Ñ¸lT¨Ì{Ñ³iØ¨×¨ÒØ~Ñ{³iØ
Ù¨ÒiØ³iØVÙ{¨oÑÉ{Ù{Ò×¨ÉØÉ~ÙiÜÉ{ØÉ³ÌØ³ÈÛÊÐÈ
Ñ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØV~ÑÚ¤ÌÜi³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØTÜ{~ÊØT¨{ÒØ¸Æw
¸Æ¸ÆVÌØÙ{Ño{ÐÖØVÙ{ÑÜÓÂÉ{ØV~ÑÜÜ{³ÉT{~ÓØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÉØ~ÒVÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ³ÐÑÚi³~Ñ{ÐÑÚi³¨{³TÜÉË³iØTÜ{~ÊØ
É¨{×Ó¨É{ÑØÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØÛÉÈ³Ó¨ÑViÈÜËÈV¨ÑUÆÆÐÐåÐ×{ÚÓÑ³¨ÛÊÐÈ
Ñ~Ñ³ÒÐÉ{ÑØVÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑΠληροφορίες 22370886, 99650187.

«Captured
by Georgia Savva»
Η Γεωργία Σάββα Ñ¨È{ÒÇÉ{³i¨³i³iØÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi×³o¨Ñ×ËÑØÐÉ
³Ë³Üt>²º¦_XHÃ_¦nx>->¿¿>uV³
Ó³¨'³o¨Ñ×ËÑØ®Á®V³iÉÐÉÌ 
É¨oËÑ.ÒKKÑÉËÑ{É¨Ñ{³ÓTiØ×³o¨Ò×Ø ~³ÌØÑÌ³iÑoÒi³iØo{Ñ³i
×³o¨Ñ×ËÑVÓTÉ{Ñ~ÌÐiÙÖÑÙÈÑÐËÉØU³iÐÈ{~Ê~Ñ{³o¨Ò{ÐV³Ë
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Μάλλον φταίει…
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ÌÕØ¦ÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏ
ÚÇÃÊÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦Ñ¦ÚÏÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏ
ÐËÔ¦ÍÎÙÎËÃÔÇÏÑÏÇßÚÂÁÔÇÇÑÄÓÎÈÂÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ

«Σ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÍÔ×ÙÎÑÇÏÚÇØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÊ×ÔÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇ
ËÔÏÑ¦ÌÚÇÃÔËÄÒÕÏÌÚÇÃÔËÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÃÖÕÚËÊËÔÇÒÒ¦àËÏÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔÑ¦ÔËÏÑÇÓÃÇËÏÒÏÑØÏÔÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÑ¦ÚÏÇÃàÕßÔÄÒÕÏÚÕßÝÑØßÌÚÄÑÇÏÎÑØßÉ×ÔÇÚÕßÝËÃÔÇÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇ¡ÃÇÑÇÒÂÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÁÔÇÝÚ¦ÌÕÝÚÕß
ÍÃÕß§ËÕÌÆÚÕßÖÕßÞÜØ¦ËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ
ËÔÍÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÔÇÖ¦ÓËÁÚÙÏÖÇØÇÑ¦ÚÜÂÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜÓËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕØÁÖËÏÔÇÑÇÛÃÙÕßÓËÄÒÕÏÑ¦ÚÜ
ÑÇÏÔÇÊÕÆÓËÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ´ÍØÇÌÇÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß!ÏÇÚÎÔÖÇÏÊËÃÇ
ÖÄÚËÛÇÓÏÒÂÙÕßÓË"³ÓÇÍËÓÃÙËÏÚÕÌËÍÍ¦ØÏÑÇÏÕÒÕÆÚÜÔÇÝËßÛßÍØÇÓÓÏÙÚËÃÓË
ÚÕÔØÓÂ"§ÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÖÕßÛÁÒËÏ
ÕÑ¦ÛËÍÕÔÏÄÝÍÏÇÚÕÖÇÏÊÃÚÕß×ÙÚËÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÑØÏÚÏÑÄÔÕßÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÓÄÔÏÓÜÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËßÇÏÙÛÎÙÏ×ÔÖÕßÊËÔÛÇÇÔÚÏÑØÃàËÏ
ÕÖÕÒÃÚÎÝÚÕÔÑ¦ÓÇÑÇÏÚÕ¬ØÄÕÊÕÝÓÖÇ-

ÐÁÚÙÏÌÒÃÑÏÚÕßÑÇÏÚÕÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÕÔ
¦ÒÒÕÊËÔÛÇÚÕÈÒÁÖËÏÜÝÓÃÇÙÓÇÑÇÏÑÇÚÇØÇÓÁÔÕÏÇÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞËÏÕÇßØÏÇÔÄÝÖÕÒÃÚÎÝÖÕßÛÇËÃÔÇÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÞØÂÙÏÓÕÝÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÕÒÏÚËÃÇ
ÜÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÜÝÉÎÌÕÌÄØÕÝÜÝÒÕÍÏÑÄÕÔ®ÏÇÇßÚÂÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÓËÖÄÚËÛÇÙßàÎÚÂÙÕßÓË®
ÑÇÏÙßÔÁÞÏàÇÓÂÖÜÝÄÚÇÔÊËÔÛÇÁÞÕßÓË
ÑÇßÚÄÌÛÏÔÄÖÜØÕÙÚÕ ßÖØÏÇÑÄÑÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÊÏËßÛÁÚÎÙÎÝÚÕßË±
ÇÏÚÇÊÆÕÇÖÄÚÄÚËÊËÔÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇ
ÚÇÊÇÓ¦ÙÕßÓË¢ÚÏ¦ÐÇÓËË±ÇÒÒ¦ÊËÔ
ÚÕÙÚËØË×ÙÇÓËÑÇÏÚ×ØÇÑÕÏÚ¦ÓËÚÏÌÚÇÃËÏÖÕßÕÑÄÙÓÕÝÖ¦ËÏÙÜØÎÊÄÔÙÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇÑÇÏÙÚÇÏÇÚØËÃÇÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝÊËÔÁÑÇÔËÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÚÕß
²ØÄÔÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÁÞËÏÍÏÇÇÏÊËÃÇ
¿ÙÕÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÖÜÝ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄÖÕßÊËÔÚÕÒÆÙÇÓËÇÌÕÆÚÇ
¦ÙÚØÇÑÇÏÕÏÖÒÇÔÂÚËÝÊËÔËßÛßÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÏ¦ØÇÍÏÇÇÏÊËÃÇÛÇÓÏÒ¦ÓËÚ×ØÇ"
¬ÕßÞØÄÔÕßÚÁÚÕÏËÝÓÁØËÝÚÇÃÊÏÇÛÇÍØ¦ÌÕßÓË ÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙÖ¦ÙËÏÇÈÍ¦
¦ØÇÕÓËÒÁÚÇÊËÔÛÇÌ¦ÓË
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Τι καινούργιο συμβαίνει στο ΕΜΣΤ;
Η «Κ» μπήκε στο κλειστό μουσείο, είδε τις εργασίες που γίνονται και συνομίλησε με τους δύο υπεύθυνους του έργου
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ÇÛ×ÝÖËØÔ¦ÓËÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂËÃÙÕÊÕÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÎÝÒËÜÌÄØÕßßÍÍØÕÆ¶ÇÖÄÚÇÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÇÑÇÏ
ÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÇÚÎÝÛÂÔÇÝ¶ÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÃÖÕÚËÇÖÄÄÙÇ
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄ!ÑÒËÏÙÚÁÝ
ÖÄØÚËÝËØÎÓÏ¦ÑÇÏËÓÌÇÔÂÚÇÖØ×ÚÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÚÎÝÌÛÕØ¦ÝÙÚÕÑÁÒßÌÕÝ
¡ÁÙÇÄÓÜÝÑ¦ÚÏÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÎ ®
ÓÖÇÃÔËÏÍÏÇÔÇÚÕÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÑÇÚ»
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
¬ÎÔÎÓÁØÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÓÇÝ
ÙÚÕÛÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝ¡¬ÚÕÑÆÚÕÝËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÐÆÒÏÔÕßÑÇØÇÈÏÕÆÞÚÏàÄÚÇÔ®
ÙÚÕÔÚÁÚÇØÚÕÄØÕÌÕ¬ÕÑÇØ¦ÈÏÚÎÝ
àÜÂÝ®ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚËØÇÁØÍÇÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÙßÒÒÕÍÂÝ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÒÄÍÜÚÕß
ÓËÍÁÛÕßÝÚÕß¬ÇÇÐÏÕÒÆÖÎÚÇÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÇÚÎÝàÜÂÝÓÕß®ÚÕÕÔÄÓÇÙË
ÕÒÃÇ ÇÓÖÇÑÄÌÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝËÔàÜÂËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÎÝËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ©ÚÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÇßÚÂÎÕÖÚÏÑÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÛÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÞ×ØÕÖÕÒÒ×Ô
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÛ×ÝÖËØÏÙÚÕÏÞÃàËÚÇÏÇÖÄÐÆÒÏÔÕÌØ¦ÞÚÎÚÕ
ÑÇÚ¦ÙÚØÜÓÇÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔÑÏÈ×ÚÏÇÖÕßÖËØÏÁÞÕßÔØÕÆÞÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏÑËÃÓËÔÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÇÕÖÕÃÇÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏ®ÚÎ
àÜÂÚÕßÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝ
ÔÜÙÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÔÛËÇÚÂÖÕßÛÇËÖÏÈÏÈÇÙÚËÃ®
ÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÈÏÜÓÇÚÏÑÂÖËØÏÂÍÎÙÎ
ÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËßØÜÖÇáÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÓÁÙÜÚÎÝÚÁÞÔÎÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÄÒÇÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÑÒËÏÙÚ¦ÑÏÈ×ÚÏÇÕÌØ¦ÞÚÎÝÙÚÕÏÈÇÍÓÁÔÕÝÒÃÍÕÖÏÕÖÁØÇÑÇÏÎÙßÔÇØÓÕÒÄÍÎÙÎÙßÔËÞÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕËÏÊÏÑÄ

ÙßÔËØÍËÃÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÕÊÎÍÃËÝ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝ
ÓÄÔÏÓÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÚÕß¡¬ËÖÏÚÁÒÕßÝÖØÕÞÜØ¦ËÏÑÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝ
ÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝÕØÄÌÕßÝÖÕßÛÇÚÎ
ÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÓÕÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÓËÔÇßÖÎÍËÃÕÑÇÚÇÙÑËßÂËÔÄÝÐÆÒÏÔÕß
ÑÇØÇÈÏÕÆÔÕËÃÚÇÏÜÝÑÇÒÄÝÕÏÜÔÄÝ
ÇÔÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇËÔÄÝÙßÓÈÕÒÏÑÕÆÇÖÄÖÒÕßÚÕßÐËÑÏÔÂÓÇÚÕÝÖÕß
ÖËØÏÓÁÔËÏÎÖÄÒÎÒÖÃàÕßÓËÓÕÔ¦ÞÇ
ÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÔÇËÖÇÒÎÛËßÛÕÆÔÏ»
ÇßÚÄÓÇÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÕÏÕÊÎÍÕÃ®
ÓÇÝÙÚÎÔÖËØÏÂÍÎÙÎÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÎÓÂÚØÎÝÔÚÜÔÇÑ¦ÑÎÝÓËÚÇÈÇÚÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß¡¬ÑÇÏ
ÎÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ¡ÕßÙËÃÕßÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝËÏØÇÓÇÚÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß¬ËÞÔ×Ô464\ZßØÇÍ×¬ÙÏ¦ØÇÃÔÇÏ
ÕÏÊÆÕ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝßÖÕßØÍÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¡ßØÙÃÔÎÝÕØÓÖ¦ÔÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÕÓÕßÙËÃÕ¡Ë¦ÍÔÕÏÇÑÏÔÊÆÔÕß®
ÄÖÜÝÒÁËÏÎßØÇÍ×¬ÙÏ¦ØÇÇÒÒ¦
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
ÑÇÏÔÇÌÁØÕßÓËÚÕÁØÍÕËÏÝÖÁØÇÝ®
ØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÓÏÙÛÃÇÛÄØßÈÇÓËÛÕÊÏÑ¦ÑÇÏÕÓÇÊÏÑ¦ÔÇÛÁÚÕßÔÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÊÃÔÕßÔÒÄÍÕÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÕßÓÕßÙËÃÕß¶Ñ¦ÚÏ
ÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÒÁÔË
ÕÏÃÊÏÕÏ¶ÙÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛËÙÓÄ
ÖÕßßÖÂØÐËÓÁÞØÏÚ×ØÇÇÖÄÒßÚÇÑÇÏ
ÊËÙÓËßÚÏÑ¦ÖØÕÙÜÖÕÖÇÍÂÝ

Από το 2000
¬Õ¡¬ÚßÖÏÑ¦ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÚÕÓËÏÊØßÚÏÑÄÔÄÓÕ
ÖÕßÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕ ËÇßÚ¦ÚÇ
ÙÞËÊÄÔÞØÄÔÏÇÊÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÊÆÕ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÊÏËßÛÆÔÚØÏËÝÏÙÚÕØÏÑÕÃ
ÚÁÞÔÎÝÑÇÏÕÏÊÆÕÎÔÔÇ ÇÌÁÚàÎ
ÑÇÏÎ ÇÚËØÃÔÇ ÕÙÑÏÔ¦ÖØ×ÚÎ

Η ιστορικός ³ÓTiØ.È¨Ño0{Ò¨Ñ~Ñ{Ñ¨T{³Ó~³ÑØÛiÐÊ³¨iØå³Ñ~Ò~iØ
Ð¨³ÒÉ³ÐÊÐÑ³ÈÓ¨oÈt0~Ñ¨ÒK{³iØÇÊØÐÈu³ÈÜËÑÑÐÑ~Ì×
ÏÊØßÚÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇËÃÞËÚÕÄØÇÓÇ
ÑÇÏÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ
ÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÊËÆÚËØÎ
ÈØÂÑËÚØÄÖÕßÝÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏ®ÓËÚÇÊÏËÛÔÂËÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÊØ×ÓËÔÇÒÒ¦ÚÕÓÕßÙËÃÕÖÇØÁÓËÔË
ËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÑÒËÏÙÚÄÖØÄÙÌÇÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÔÁÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÓÁÙÜÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÖÕßÖØÕÑÂØßÐËÚÕ±©ÑÇÚÁÒÎÐËÙËÖÇÚÇÍ×ÊÎÇÖÕÚßÞÃÇÑÏÁÚÙÏ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÒÆÙÎ
ÚÎÝÇÔ¦ÛËÙÎÝÚÕßÁØÍÕßÙËÖØÕÙÜØÏÔÂÊÏËÆÛßÔÙÎ¡¦ØÚÏÕÝ ÖÕß
ÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÙÚËÔ¦ÓËÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÖÕÒÒÁÝ
ÎÓËØÕÓÎÔÃËÝËÍÑÇÏÔÃÜÔÚÕß¡¬
ÁÞÕßÔÐËÖËØÇÙÚËÃÖÕÒÒÁÝßÖÕßØÍÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÁÞÕßÔÊÏÇÉËßÙÛËÃ
ÖÕØËÃÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÌÇÆÒÕÝÑÆÑÒÕÝÓÇÚÇÏ×ÙËÜÔÑÇÏÇÔÇÈÕÒ×ÔÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉÇÔÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
ÚÕßÖÒÂØÕßÝÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÙËÙÎÓËÃÕÔÇÚÕ
ÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÓÏÇÇßÚÕÇÑßØÕÆÓËÔÎ

ÖØÕÌÎÚËÃÇ®ÍØ¦ÌÕßÔÙÚÕÑÕÏÔÄÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÕßÝÍÏÇÚÕÔÕÊÎÍÄÚÕßÓÕßÙËÃÕßÕÏÎÓÂÚØÎÝÔÚÜÔÇÑ¦ÑÎÝÑÇÏ
ßØÇÍ×¬ÙÏ¦ØÇ©ÓÜÝÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÄÒÎÝÁÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÖÏÙÚÁÉÕßÓËÄÚÏÎÖËØÏÖÁÚËÏÇËÔÄÝ
ÛËÙÓÕÆÖÕßÇÖÕÚËÒËÃËÛÔÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÙÆÔÚÕÓÇ
ÏÇÙÞÃàÕßÓËÚÕÔÊËÆÚËØÕÄØÕÌÕ
ÄÖÕßÂÊÎÁÞÕßÔÙÚÎÛËÃ®ÊÆÕÓËÍ¦ÒÇ
ÁØÍÇ!ÚÕ-²P[®ÚÎÝ¡ÄÔÇ²ÇÚÕÆÓ
ÖÕßÊÏÇÙ×àËÏÙÚÎÙÆÔÛËÙÂÚÕßßÒÏÑ¦ÇÖÄÚÕÖÇÒÏÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ¢ÑÇÏ
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÎÍÔÜÙÚÂÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÑÇÏÚÕ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÚÏÚÒÕ®
ÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÕßÔÁÒÒÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎËÊ×ÑÏÁÔÇÓÂÔÇÃÔËÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÕßÙËÏÕÒÕÍÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝ
ÕÙÑÏÔ¦ÓËÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝÊßÔÇÚÁÝ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÁÝÇÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔ
ÁØÍÇÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÖÄÚÇ
ÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÇÖÕßÇÖÇØÚÃàÕßÔ

ÚÎÙßÒÒÕÍÂ©ÏËØÍÇÙÃËÝÁÞÕßÔËÖÏÚÇÞßÔÛËÃÑÇÛ×ÝÑÇÚÇÈÒÂÛÎÑËÓÄÒÏÝ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÖÕÒÆÚÏÓÎÝÊÜØË¦ÝÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÇÖÄÚÕÊØßÓÇ
ÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÖÕßÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇ
ÌÕØ¦ËÃÞËÑÕÒÒÂÙËÏ®©ÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕßËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÕÆÖÒ¦ÔÕßÚÕß¡¬ÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÏÕÖÕÃËÝËÑÑØËÓÕÆÙÇÔ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔ ÇÏÑßØÃÜÝËÖÏÒÆÛÎÑËÓÄÒÏÝÙËÇÙÌßÑÚÏÑÄÞØÕÔÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÕÔÕÓÇÚÕÊÕÙÃÇÝÚÎÝÊÜØË¦ÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÊØßÓÇ§Ï¦ØÞÕÝÚÇ
ÖØÕÙËÞÂÙÞÁÊÏÇÚÎÝÖØÕÙÜØÏÔÂÝÊÏËÆÛßÔÙÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕ¦ÔÕÏÍÓÇ
ÙÇÔÑÒËÌÚÂÓÇÚÏ¦ÍÏÇÄÙÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÛÁÒÕßÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÚÕÙÚÂÙÏÓÕÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝ¬ÇÁØÍÇ
ßÖÕÊÕÓÂÝÇÓÌÏÛÁÇÚØÕÖÜÒÎÚÂØÏÕ
ÑÇÌÁËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÇÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝ
ÌÆÒÇÐÎÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÓÏÇÓÏÑØÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÜÔ
ÖËØÏÕÊÏÑ×ÔËÑÛÁÙËÜÔÚÕßÏÙÕÍËÃÕß
¶ÁÔÇÕÖÚÏÑÄÎÓËØÕÒÄÍÏÕÚÎÝÞØÕÔÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÓËÚÃÚÒÕ¡¬ÔÕÏÞÚÄ-PUHSS`-0?LK®
ÄÚËÒÕÏÖÄÔÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÓÕßÙËÃÕ"®ØÜÚÂÙÇÓËÚÕÔÎÓÂÚØÎÔÚÜÔÇÑ¦ÑÎÑÇÏÚÎßØÇÍ×¬ÙÏ¦ØÇÙÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÐËÔ¦ÍÎÙÎ¶ÁÍÏÔËÙËÁÔÇÙÚØÕÍÍßÒÄ
ÚØÇÖÁàÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÊÏËßÛßÔÚÏÑÄ
ÍØÇÌËÃÕÄÖÕßÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÊßÕ
ÚÕßÝÊËÔÁÞËÏÑÇÛÃÙËÏÖÕÚÁ
ÔÚ!ÒÖÃàÜÙÚÕÚÁÒÕÝËÖÚËÓÈØÃÕßÓËÇØÞÁÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕÇØÍÄÚËØÕ±Ö¦ØÞËÏÇßÚÂÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÇØÑËÃÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖ¦ÒÏÑ¦ÖÕÏÕÖØÄÈÒÎÓÇÞÕßÓËÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔËÑÑÃÔÎÙÎ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÓÇÝÑØÇÚ¦ËÏÚÕÖÄÊÏ©
ÇÌÁÚÎÝÁÞËÏÖßØÕÈÕÒÂÙËÏÑÏËÓËÃÝ

ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÌÆÍÕßÓË
– Πώς αποφασίσατε εσείς, προσωπικότητες καταξιωμένες στον
χώρο τους, που δεν χρειάζεστε
επιπλέον εχέγγυα, να αναλάβετε
αυτή τη «καυτή» θέση;
¬Ù!ÕÒÒÕÃÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÂÓÇÝÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÑÃÔÎÙÎ
ÍÜÄÓÜÝÊËÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÚÎÑÇÕÆÚË
ÙÚÏÍÓÂ ÇÏÕÏÊÆÕÛËÜØÂÙÇÓËÄÚÏÊËÔ
ËÃÞÇÓËÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÇÝÌÂÓÎÑÇÏÔÇÇÔÎÙßÞÂÙÕßÓËÓÂÖÜÝÈÒÎÛËÃËÔÓËÚØ¦ËÏ
ÑÇÔËÃÝÓÄÔÕÞØÎÙÏÓÕÛÎØÏÑ¦ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÒÒÜÙÚËÇÔÑÇÏËÃÓÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝÖÕÚÁÊËÔÊÏËÑÊÃÑÎÙÇ¶ÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏ¶ÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝ©ÚÇÔÄÒÇÚËÒËÏ×ÙÕßÔ
ÛÇËÖÏÙÚØÁÉÜÙÚÕÓÕßÙËÃÕÓÕß
– Οταν αποδεχθήκατε την πρόταση της υπουργού Πολιτισμού,
είχατε αντιληφθεί τον όγκο της
εργασίας που αναλαμβάνατε;
ÔÚ!ÏÇÔÇÙÇÝÖÜÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÊËÔËÃÞÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÒÒ¦ÛË×ØÎÙÇÄÚÏÊËÔËÃÞÇ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÇØÔÎÛ×ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇÛËÙÓÄËÛÔÏÑÂÝËÓÈÁÒËÏÇÝÑÇÏÖÃÙÚËÉÇÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏ×ÙÚË
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝÖÒÎÍÁÝÚÕß
– Αν όντως ανοίξει πλήρως υπό
τη δική σας προσωρινή διεύθυνση, πώς θα θέλατε να περάσετε
στην ιστορία του ΕΜΣΤ;
¬Ù!ËÔÓÇÝÁÞËÏÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏ
ÑÇÛÄÒÕßÝÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÕÓËÚÇÈÇÚÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÑÇÏÎßÖÕÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÙßÔÊØÕÓÂÚØÏÇÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÇÖÒ×ÝÛÇÁÞËÏÚÆÞËÏÔÇ
ËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÎÓÇÑØ¦ÖÕØËÃÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÊËÔÁÞÕßÔ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÇÖØÄÙÜÖÇ¬ÕÓÕßÙËÃÕ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÊÕÆÒËÉÇÔÍÏ»ÇßÚÄÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ËÊ×ÕÑÇÛÁÔÇÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕß

ÊÒÐÉÄÊÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÊÈÏÆÄÑÐÏôÆËÆÏÒ
ÑÐÉÑÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÄË ÉÆÄÑÐÏôÓÏÈôÑÒ Î
ÑÆÑÄÐÑÈô«ÊÏÒÊÏÒ, 9.00ÓÄÑÑÉÓÆÉÏôÄË ÉÆÄÑÐÏôÄÐÎÄÊÄ
ÑÏôÄÉÉÏôÑÏÒô ÆÑÉÅÄôÄÐÎÄÊÄô
©¡¢¡,¡  

ÃÍÃÎ¶ÌÃ»Å»ÃÍÎ»¢»Ç¿·»ÎÐÈ ¿ÎÌÐÈ
£ÂÊÉÏµ»ÎÌÉÌÃÉÑ¢¸Å»Ñ¿Ç¿ÍÉº¤£ 
ÄÉËÐÅÇË¼ ÁÐÎËÕÎÊ½Ç½Ó¢
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Ενα αληθινό έργο για όλους τους ανθρώπους
Ο Γρηγόρης Βαλτινός, που σκηνοθετεί ειδικά για την Κύπρο το έργο «Δείπνο με φίλους», μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΛΑΗ
Ο Γρηγόρης ÇÒÚÏÔÄÝÙÑÎÔÕÛËÚËÃÚÎÔ
ÑÜÓÜÊÃÇËÃÖÔÕÓËÌÃÒÕßÝ®ÚÕß
ÛËÇÚØÏÑÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¡¦ØÍÑÏÕßÒÏÝÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ ®©ØÎÍÄØÎÝ
ÇÒÚÏÔÄÝÄÞÏÓÄÔÕÁÞËÏÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÓËËÖÏÚßÞÃÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¦ÒÒÇÁÞËÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÙËÏÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ËÏÊÏÑ¦ÌÚÏÇÍÓÁÔÎÍÏÇÚÕÑßÖØÏÇÑÄ
ÑÕÏÔÄÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÃÊÏÕÝÊËÔÖÇÃàËÏÇÒÒ¦ÄÖÜÝÒÁËÏÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ
ÆÖØÕÓËÁÔÇÔÛÃÇÙÕÖÕßÓÄÔÕÙÚÇ
ÄÔËÏØ¦ÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝ
ÈËÒÃÔÇÇÖÕÆÒÏÇ³ÔÔÇ¶¡ÇØÃÇ
ÇÖÇÞÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝËßÚÁØÎÝÇÓÖËÚ¦ÑÎÝÑÇÏ¢¦ÔÎÝ¡ÕßØÇÚÃÊÎÝ
¡ÏÒ¦ËÏËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÎÙßÔÇßÒÃÇÓË
ÚÕÔËÕÊÜØ¦ÑÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÕ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÚÕÖÃÕÙÂÓËØÇ
– «Δείπνο με φίλους». Μια παράσταση που εσείς έχετε παρουσιά-

Η Εβελίνα Παπούλια, η
Άννα – Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Λευτέρης
Ζαμπετάκης και ο Φάνης Μουρατίδης συνθέτουν έναν θίασο που
μόνο στα όνειρά του
μπορεί να δει κανείς.
σει στο κοινό είκοσι χρόνια πριν
και τώρα το παρουσιάζετε σε μια
παράσταση ειδικά φτιαγμένη για
το κυπριακό κοινό. Ποια ανάγκη
σάς οδήγησε σε αυτό;
¶ ÕÏÚ¦ÐÚËËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕß
ÓÄÒÏÝÊÏ¦ÈÇÙÇÖØÏÔÇÖÄËÃÑÕÙÏ
ÞØÄÔÏÇÓÇÍËÆÚÎÑÇÚÕËØÜÚËÆÚÎÑÇÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÜÊËÏÖÏÕÇÒÎÛÏÔÄÁØÍÕ
ÍÏÇÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÍ¦ÓÕÍÏÇ
ÚÕÔÞÜØÏÙÓÄÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÍÏÇÚÏÝÇÐÃËÝÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÙËÓÏÇÙÞÁÙÎÓËÁÔÇÔ
ÚØÄÖÕÚÄÙÕÒÏÚÄÚÄÙÕÊËÑÜÓÏÑÄ
ÚÄÙÕÓÕÔÚÁØÔÕÚÄÙÕËßÞ¦ØÏÙÚÕ
ÔÇÇÒÒ¦àËÏËÏÑÄÔÇÑ¦ÛËÖÁÔÚËÊÁÑÇÒËÖÚ¦ÖÕßÓÇÍËÆÚÎÑÇÑÏËÔ×
ËÃÞÇÑÇÚ¦ÔÕßÔÇÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÚÄÚËÔÇÑ¦ÔÜÇßÚÄ
´ÑÚÕÚËÇÌÕÆÁÑÇÔËÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÑÇØÏÁØÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÖËØÏÕÊËÃËÝËÃÖÇÄÚÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÊËÔ
ÁÞÜ¯ÑÇÛÇØÃÙËÏÓÇàÃÚÕßØ¦ÍÓÇÚÏÒÕÏÖÄÔÚÕÁÑÇÔÇÐÇÔ¦ÖØÏÔ
ÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÒÃÙÏÇ¦ÒÏÖÇÃÐÇÓËÁÔÇÔÞØÄÔÕÓË
ÍËÓ¦ÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÖ¦ÒÏÖÂÍÇÓË
ÖËØÏÕÊËÃÇÑÇÏÖ¦ÒÏËÃÖÇÄÚÏÊËÔ
ÁÞÜÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÓËÚÕÁØÍÕÇßÚÄÃÞÇÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÔÕßÔÇÚÕ
ÌÁØÜÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦Î
ÓÕÃØÇÓÕßÑÇÏÎÓÕÃØÇÚÕßÁØÍÕß
ÂÚÇÔËÔÇÁØÛËÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÓË
ÇßÚÄÚÕÔÏÊÇÔÏÑÄÛÃÇÙÕÏÙÚÁÉÚË
ÓËÚÕÒÁÜÓËÄÒÎÓÕßÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÇÚÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÚËÑÏËÙËÃÝ

Ο κόσμος Ñ³{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{Ì³{{Ù{~³Ñ³¨ËÉØÑÜÜÒÇÈÑÜØ¨ÌÑ°ÜÜÉØ×¨ÓØÉËÑ{³¨Ñ³{³{~ÓØVÒÜÜÉØ{~Ð{~ÓØÊÜ{³{~ÓØ
ÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÎÇÐÃÇÚÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎ
ÁÞÕßÔËÊ×ÙËÏÚÏÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
ÕÖÄÚËÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄËÓÁÔÇ
ËÖÇÃÔÕßÝÈËÒÃÔÇÇÖÕÆÒÏÇÎ
³ÔÔÇ¶¡ÇØÃÇÇÖÇÞÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ
ÕËßÚÁØÎÝÇÓÖËÚ¦ÑÎÝÑÇÏÕ¢¦ÔÎÝ¡ÕßØÇÚÃÊÎÝÙßÔÛÁÚÕßÔÁÔÇÔ
ÛÃÇÙÕÖÕßÓÄÔÕÙÚÇÄÔËÏØ¦ÚÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝ´ÚÙÏÒÕÏÖÄÔÂØÛÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÞÜØÃÝÔÇ
ÖÇÃàÜËÍ×ÖÇØ¦ÓÄÔÕÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÕ¬ÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÌÕØÁÝ
ÑÇÏÁÖÇÏàÇÑÇÏÚÕËÃÞÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÚÕÕÖÕÃÕÐÁØÜ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦ÓÁÙÇÙÚÕÓËÊÕÆÒÏ
ÓÕßÍÏÇÚÃËÃÓÇÏÑÏËÍ×ÖÇÔÚØËÓÁÔÕÝÁÞÜÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÁÞÜÖÇÏÊÏ¦
ÁÞÜÌÃÒÕßÝÊËÓÁÔÕßÝÓËÇßÚÄÚÕÔ
Í¦ÓÕÑÇÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÄÚÏÁÞÕÔÚÇÝ¶ÇÔÛÁÒËÚË¶ÑÇÏÚÎÛËÇÚØÏÑÂËÓÖËÏØÃÇËÃÓÇÏÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÓÕÔÚÁÒÕÍÏ»ÇßÚÄÚÕÁØÍÕ

ÌÏÑ¦ÕÆÚËÞØÕÔÏÑ¦ÕÆÚËÖÕÒÏÚÏÑ¦¬ÕÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÞÚÄÑÇÏÇßÚ¦
ÓÖÇÃÔÕßÔÓÁÙÇÙÚÕÁØÍÕÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÑ¦ÛËÌÕØ¦´ÚÙÏÍÃÔËÚÇÏ
ÁÔÇÁØÍÕÊÏÇÞØÕÔÏÑÄ ¦ÛËÌÕØ¦
ÓËÔÁËÝËÓÖËÏØÃËÝÌÜÚÃàËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÂÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
±Ö¦ØÞÕßÔËÖÕÞÁÝÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÙÚÕÁØÍÕ
ÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÝÇÖÄÇßÚ¦ÑÇÏÔÇÙÚÇÛËÃÝÙË
¦ÒÒÇÄÍÕßÞ¦ØÎÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑØÃÙÎ
ÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÌÜÚÃàÕßÔ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÙÚÕÁØÍÕÑÇÏ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔ¦ÒÒËÝÇØËÚÁÝÚÕß
ØÑËÃÔÇÙÇÝÖÜÄÚÏÍÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÜÔÇÇÔËÈ¦ÙÜÁÔÇÁØÍÕÛÇ
ÓËÊËÃÚËÔÇÊÏÇÈ¦àÜÁÔÇÁØÍÕÍÏÇ
ÊÁÑÇÚÎÌÕØ¦Ô×ÚÕÐÁØÜÚÕÁØÍÕÖØÁÖËÏÔÇÚÕÊÏÇÈ¦ÙÜÑÇÏÌÁÚÕÝÔÇÊÜÖ×ÝÓÕßÓÏÒ¦ËÏÌÁÚÕÝ
ÓËÚÇÔÁÇÓÕßÊËÊÕÓÁÔÇ

–Σας έχει μιλήσει διαφορετικά το
κείμενο από το πρώτο του ανέβασμα μέχρι σήμερα, φαντάζομαι.
¶ÒÃÓÕÔÕË¦ÔÊËÔÙÕßÓÏÒ¦ËÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÑËÃÓËÔÕ´ÔÇÚÁÚÕÏÕÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏÁÔÇàÜÔÚÇÔÄ
ÑÆÚÚÇØÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÓÇàÃÓËÚÎÔ
ËÖÕÞÂÍÏÇÚÃÕÑÇÒÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÚÕßÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÑÇÏÇÔÕÃÍÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÓÖÕØËÃÔÇÓÖÇÃÔËÏ
ÓÁÙÇÎËÑ¦ÙÚÕÚËËÖÕÞÂÔÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÄËÔÑ¦ÔËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÕÆÚËÍËÜÍØÇ-

–Σε ποιους απευθύνεται η συγκεκριμένη παράσταση;
¶ ÕÏÚ¦ÐÚËÚÕÁØÍÕÇÌÕØ¦ÙÞÁÙËÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝËÃÖÔÕÓËÌÃÒÕßÝ±Ö¦ØÞÕßÔÑÇÏÌÃÒÕÏÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏàËßÍÇØÜÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÌÃÒÕÏ
ËÔÄÝàËßÍÇØÏÕÆÑÇÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÑÇÏÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
ÓËÚÕÔÞÜØÏÙÓÄËÔÄÝàËßÍÇØÏÕÆ
ÓËÖÕÏÕÔÛÇÖ¦ÔËÑÇÏÖÕÏÕÔÛÇ
ÇÌÂÙÕßÔÖÕßÒÁËÏÑÏÕÖÕÏÎÚÂÝ
ÁØÞËÚÇÏÎ×ØÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÝ
ÓËÖÕÏÕÔÛÇÖÇÝÑÇÏÖÕÏÕÔÛÇÇÌÂ-

Οι μεγάλοι ποιητές
γι’ αυτό διαβάζονται
και διαβάζονται ξανά
και απαγγέλλονται
από εμάς, γιατί συνεχίζει ο λόγος τους
να ακουμπάει και
στις επόμενες γενιές.
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ÙËÏÝ®ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇËÖÏÒÁÍÕßÓËÌÃÒÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÁÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÍËÔÏÑ¦ßÚÄÒÕÏÖÄÔÊËÔÁÞËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÚÇàËßÍ¦ØÏÇÇÒÒ¦ÓËÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÍËÔÏÑÄÚËØÇ´ÖËÏÚÇÍÏÇ
ÖÕÏÕÒÄÍÕËÖÏÒÁÍËÏÝÑ¦ÖÕÏÕÔÁÞËÏ
¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏÜÝÖÕÒÃÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÕØÌÜÚÏÑ¦ÕÚÁÁÔÇÁØÍÕÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
±Ö¦ØÞÕßÔÑÏ¦ÒÒÇÙÚØ×ÓÇÚÇÇÖÄ
Ñ¦ÚÜÚÇÕÖÕÃÇßÖÇÍÕØËÆÕßÔÚÎÔ
ËÖÏÌÇÔËÏÇÑÂÊØ¦ÙÎËÔÇÌÕØ¦
ÒÕÏÖÄÔÓÄÔÕÙÚÇàËßÍ¦ØÏÇÇÒÒ¦
ÍËÔÏÑ¦ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
–Με ποια κριτήρια αποφασίζετε κάθε φορά ποιο έργο θα ανεβάσετε;
¶ËÔÙÇÝÑØÆÈÜÄÚÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÑÏÄÚÇÔÒÁÜÙßÍÑÃÔÎÙÎÊËÔËÔÔÕ×ÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÔÔÇ
ÑÒ¦ÉÜ§ÇÓËÙßÍÑÏÔÂÙËÏÑÏÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÍÁÒÏÕßËÐßÖÔ¦ÊÇÝÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÇÔÛÁÒËÚËÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÚÕÚÏÇÌÂÔËÏÙÚÎÔÉßÞÂÙÕß
ÄÚÇÔÚËÒËÏ×ÔËÏ¬ÕÚÏÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÙÕßÇÌÂÔËÏ¦ÔÛÇÌÆÍËÏÝÊÎÒÇÊÂ
ÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÛÇÁÞËÏÝÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÙÕßÍÏÇÚÕßÝÍÆØÜÙÕßÍÏÇÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂßÚ¦
ËÃÔÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßÓËÑ¦ÔÕßÔ
ÔÇËØÜÚËßÚ×ÁÔÇÁØÍÕ

–Σας είδαμε την περασμένη βδομάδα και στο μεγάλο αφιέρωμα
στον Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο. Πώς ήταν το συναίσθημα να συνεργάζεστε με έναν
άνθρωπο που έχει αφήσει τόσο
έντονα το αποτύπωμά του στη
συλλογική συνείδηση;
¶½ÚÇÔÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÙÚÏÍÓÂÇßÚÂ ÇÏÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÑÇÏÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÍÏÇÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÙÚÏÍÓÂÑÇÏÙßÍÑßØÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÕ¡ÃÑÎÝËÔ×ÔËÏ
ÚØËÏÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕ
ÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÔÇÓËÒÕÖÕÏÂÙËÏÎÖÕÃÎÙÎÖÕßÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÔÇ
ÑÇÚËÈ¦ÙËÏÖØÕÝÚÕÔÒÇÄÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÕÏÇÐÃËÝÕÏÏÊÁËÝ
ÚÇÕØ¦ÓÇÚÇÖÕßÁÞËÏÑ¦ÛËÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÕÝÒÇÄÝÑÇÏÖÕßÊßÙÚßÞ×Ý
ÇÑÄÓÎÙßÔËÞÃàÕßÔÑÇÏßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ
¬ÕÈÒÁÖËÏÝÇÖÄÚÕÔÖÇÒÓÄÚÕßÑÄÙÓÕßÇÖÄÑ¦ÚÜ¬ØÇÍÕßÊ¦ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß¡ÃÑÎÙÇÔÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖËØÃÕÊÕÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÍÏÇÚÃ
ÇÑØÏÈ×ÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÄÚÏÕÏÊÏÑÚÇÚÕØÃËÝÇÒÒ¦àÕßÔÇÖÒ×Ý
ÖØÄÙÜÖÇ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝËÃÔÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ¦ÒÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÂÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕÏÖÄÔÕÑÄÙÓÕÝÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÕÙÚÃÞÕÝÖÕßËÃÔÇÏÎ
ÖÆÑÔÜÙÎÏÊË×ÔÑÇÏÇÐÏ×ÔÚÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒÕÇßÚÄÑÏÄÖÜÝÙÇÝËÃÖÇÑÇÏÖØÏÔÍÏÇÚÇÁØÍÇÇÑÕßÓÖ¦ËÏ
ÙÚÏÝÔÁËÝËÖÕÞÁÝ
©ÏÓËÍ¦ÒÕÏÖÕÏÎÚÁÝÍÏ»ÇßÚÄÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÏÐÇÔ¦ÑÇÏ
ÇÖÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏÇÖÄËÓ¦ÝÍÏÇÚÃÙßÔËÞÃàËÏÕÒÄÍÕÝÚÕßÝÔÇÇÑÕßÓÖ¦ËÏ
ÑÇÏÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÍËÔÏÁÝÚËÌÚËÃÚËÄÚÏÕ¡ÃÑÎÝÇÔÇÍÑ¦àËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÎÒÏÑÃËÝÑÇÏÏÊÃÜÝÚÏÝÔÁËÝÍËÔÏÁÝ
ÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÕÃÎÙÎÓËÚÎÙÕÈÇØÂÓÕßÙÏÑÂÓËÚÎÙÕÈÇØÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÁÉÎÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß
ÚÎÙßÔÇßÒÃÇßÖÂØÞËÁÔÇÝÖÇÒÓÄÝ
¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÓÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÇÖÄÄÒËÝÚÏÝ
ÎÒÏÑÃËÝ´ÈÒËÖÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕ ÇÒÒÏÓ¦ØÓÇØÕÑÏÁÒËÍÇ
Ö×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÚÏÛÁÒÕßÔÇßÚ¦
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÊ×"® ÏÄÓÜÝÒÁÖËÏÝ
ÄÚÏÚÕÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ´ØÞÕÔÚÇÏÔÇ
ÖÏÕßÔÔËØÄÇÖÄÚÎÔÖÎÍÂÍÏÇÚÃÚÇ
7V^LYVM3V]L®Î¡ÆÑÕÔÕÝÑÇÏ
ÚÇ¯ÓÇÍÏÄÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÄÚÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÊËÔÇÌÂÔÕßÔÚÃÖÕÚÇÖÇØ¦
ÓÄÔÕÁÙÕÊÇÙËÇßÚÕÆÝÖÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÏ ÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÚÕßÝ
ÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÚÎÔÎÛÏÑÂÑÇÏÊËÔ
ËÔÔÕ×ÖÜÝËÃÔÇÏÇÔÂÛÏÑÕÑÇÔËÃÝ
ÔÇÊËÃÞÔËÏÚÇÕÖÃÙÛÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦
ÕÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÑ¦ÔËÏÑÏ
ÄÚÏÇßÚÄÚÕÇÔ¦ÍËÏÙËÚÁÞÔÎÑÏÖÜÝ
ÇßÚÄËÖÏÑØÕÚËÃÚÇÏÑÇÏÛÇßÓ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÑÄÙÓÕßÍÏÇÚÃ
ÍÃÔËÚÇÏÓÏÇÖÒÆÙÎÚÜÔ¯ÕÖÏÙÛÃÜÔ
ÏÇÌÜÔ×ÓËÚÎÔÚ¦ÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝ
©¡ÃÑÎÝÒÕÏÖÄÔËÃÔÇÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÑÇÏÚÕÖÇØÄÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÍÏÇÚÃÊßÙÚßÞ×ÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÇßÚ¦ÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔ
ÒÇÄÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÏÇÖÄÚÎÔ
ßÍÏÂÖÕÒÏÚÏÑÂ

Η ποιότητα αντιμετωπίζεται μόνο με ποιότητα
–Μετά την κρίση, έχουμε καταφέρει κάπως να ανεβάσουμε το
επίπεδο της τηλεόρασης;
¶¿ÞÏÔÕÓÃàÜÖÜÝÎÚÎÒËÄØÇÙÎÁÞÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÓËÝÙÚÕÔÖÇÔÏÑÄÏ»ÇßÚÄÑÏ
ÄÒÎÎÁÐÇØÙÎÓËÚÇØÏ¦ÒÏÚÏÑÇÏÚÇ
ÚÎÒËÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÏÚÏÝÊÂÛËÔÇßÛÄØÓÎÚËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ¬ÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÈÁÈÇÏÇÚÕÙÃÞÇÓÇÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕßÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏ
ÚÕ7V^LYVMSV]L®
–Τι πιστεύετε ότι απουσιάζει από
τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα;
¶¡ÏÇÙÆÙÑËÉÎÚÜÔÑÇÔÇÒÇØÞ×ÔÑÇÏÓÏÇ¯ÕÓËØÚ¦ÁÔÇÝÄØÑÕÝ
ÄÚÏÊËÔÛÇÑÇÚËÈÇÃÔÕßÓËÇÖÄÁÔÇ
ËÖÃÖËÊÕÑÇÏÑ¦ÚÜÁØËÚËÑ¦ÚÏÕ
ÇÁØÇÝËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÝÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ
ËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÇÕÑÄÙÓÕÝÛÇÊËÏ
ÄÚÏÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÄÚÏÑÏÇÔËÃÔÇÏ
ÇßÚÄËÃÚËÊÏÇÓ¦ÔÚÏËÃÚËÇÑÇÛÇØ-

Έκανες εσύ αυτή
τη φτήνια; Θα κάνω
εγώ μια μεγαλύτερη για
να τραβήξω το κοινό»,
γιατί το κοινό ολισθαίνει
προς την ευτέλεια,
προς τη φτήνια.
ÙÃÇ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÊËÔÛÇÖÁÙËÏÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÛÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ
ÞËÏØÄÚËØÕÑÇÏÛÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÕ
ÑÕÏÔÄÊÏÄÚÏÇßÚÄÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
´ÑÇÔËÝËÙÆÇßÚÂÚÎÌÚÂÔÏÇ"Ç
Ñ¦ÔÜËÍ×ÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÍÏÇÔÇ
ÚØÇÈÂÐÜÚÕÑÕÏÔÄ®ÍÏÇÚÃÚÕÑÕÏÔÄÕÒÏÙÛÇÃÔËÏÖØÕÝÚÎÔËßÚÁÒËÏÇ
ÖØÕÝÚÎÌÚÂÔÏÇ¿ÙÕÖÏÕËÆÖËÖÚÕ
ÑÇÏÇÔ×ÊßÔÕËÃÔÇÏÚÕÖØÕáÄÔÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÄÙÓÕÁÞËÏËÔ

ÚÕÔÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇÙÑËÌÚËÃÚÕÔ
ÇÖÕÑÕÏÓÃàËÏÚÕÔÇÖÕÞÇßÔ×ÔËÏ
ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÖÏÕÁÐßÖÔÕÝÑÇÔËÃÝ
ÇÖÄÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖËÏÑÏÇßÚÄÚÕ
ÐÁØÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎßÚÄÒËÃÖËÏÇÖÄÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÂÓÇÝÖÕßËÔÓÁØËÏÁÞËÏ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÑÏÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÄÖÕßÈÒÁÖËÚËÚÏÍÃÔËÚÇÏ¿ÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÑÇØÏÁØÇÊËÃÞÔËÏÚÇÕÖÃÙÛÏ¦
ÚÕßÃÔÇÏÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÝÇßÚÄÝ
ÕÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÕÖÏÙÛÃÜÔÙËÄÒÇ
ÚÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕÇØÞÇÏÄÚËØÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÄÙÕÖÏÕÑÇÒ¦ÕÖÃÙÛÏÇÁÞÜÚÄÙÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÒËÌÚ¦ÛÇÖ¦ØÜÑÇÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎÓÕß
ÊÕßÒËÏ¦® ÏËÔÔÕ×ÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÄÞÏÇßÚÂÖÕßÒÁËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÄÚÏÑ¦ÔËÏÍÏÇÚÃÒÁÔËÊÏ¦ÌÕØÇ
ËÃÓÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚØÏÇ
ÓÕÔÚÁÒÕ®ËÔËÔÔÕ×ÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦ÇÒÒ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎÇÖÄÖÃÙÜ

ÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇßÚÁÝÕÏ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝ
–Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες
πώς αλλάζουν το σκηνικό;
¶ØÑËÚ¦ÒÁÖÕßÓËÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÄÙÓÕÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔËÝÙËÏØÁÝÚÕÁÔÇ
ËÖËÏÙÄÊÏÕÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕÃÔÇÏÓÏÇ
ÇÖËÏÒÂÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÑÇÏ
ÓÏÇËÒÖÃÊÇÑÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇ¦ÓÏÒÒÇÑÏÁÔÇÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÙÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÑÇÔ¦ÒÏÇÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÑÚßÖÂÙÕßÔËÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ ÕÏÚ¦ÐÚË
ÎÖÕÏÄÚÎÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓÄÔÕ
ÓËÖÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏÎËßÚÁÒËÏÇÓÄÔÕ
ÓËËßÚÁÒËÏÇÐÇØÚ¦ÚÇÏÒÕÏÖÄÔ
ÖÕÆËÖÏÒÁÍËÏÔÇÖÇÒÁÉËÏÑÇÔËÃÝ
ÒÁÖÕßÓËÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÁÝÙËÏØÁÝ
ÙÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÌ¦ÓÏÒÒËÝÚÇÏÔÏ×ÔÖÕßÍÏÇÔÇÑÚßÖÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ

«Οποιος ÚÓÜÉ{Ñ~ÒÉ{~Ñ¨{Ó¨ÑÙÉËTÉ{³ÑËÚ{Ò³Èj ËÑ{~Ñ³ÑÜi~³{~ÌØ
ÑÈ³ÌØÙ{Ño{ÐÌØ{ÚËÉÌÜÑ³ÑÉËÉÙÑ~Ñ{VKÓKÑ{ÑVÑ¨ÑÓÐÉ{
³Ñ¨TÑ{Ì³É¨ÉÒooÉÜÐÑ³È~ÌÐÈu
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ΒΙΒΛΙΟ

Από την «τέταρτη εξουσία» στην εξουσία
Η διάλεξη του Μαξ Βέμπερ πριν από 100 χρόνια και οι δημοσιογράφοι-υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές της 7ης Ιουλίου
ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ
Η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα
μτφρ. Κώστας Κουτσουρέλης
εκδ. Δώμα, σελ. 112

«Ενα πράγματι καλό
δημοσιογραφικό άρθρο
απαιτεί τουλάχιστον
τόσο “πνεύμα” όσο κάθε
άλλο λόγιο επίτευγμα».

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Εκατό ÞØÄÔÏÇÖØÏÔÙÚÏÝ ÇÔÕßÇØÃÕßÚÕß  ÕÑÕØßÌÇÃÕÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝ¡ÇÐÁÓÖËØÁÊÏÔËÓÏÇ
ÊÏ¦ÒËÐÎÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÓËÚÃÚÒÕ7VSP[PRHSZ)LY\M
WÕÒÏÚÏÑÂÜÝÑ¦ÒËÙÓÇ®ÒÁÐÎ
)LY\M®ÙÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÁÞËÏÄÓÜÝÑÇÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ!Ñ¦ÒËÙÓÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ]VJH[PVUÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÊÎÒÇÊÂ
ËØÓÎÔËßÄÓËÔÕËÊ×ÖØÕÞËÃØÜÝÍÏÇ
ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÇßÚÕÆÚÕßÑËÏÓÁÔÕß
ÎÛËáÑÂÑÒÂÙÎÚÕßÑ¦ÛËÇÚÄÓÕß
ÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÁÔÇÑÇÛÂÑÕÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß!ÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÂ
ËØÓÎÔËÃÇÖÕßÖØÕÈÏÈ¦àËÏÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÙËÛËÃÕÑ¦ÒËÙÓÇ
¬ÕÖØÜÚÄÚßÖÕÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÙßÔËÞÂÝÒÄÍÕÝÇÒÒ¦ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÁÑÊÕÙÎÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÏËÑÊÄÚËÝÑÇÏÕÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÚÎÓËÍ¦ÒÎÞ¦ØÎ
ÙÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÔÇÚÕÞÜØÃÙÕßÔ
ÙËÚÏÚÒÕÊÕÚÎÓÁÔÇÓÁØÎÑÇÏËÔÄÚÎÚËÝÑ¦ÚÏÖÕßÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÜÔ
ÙËÒÃÊÜÔÚÎÝÊÏ¦ÒËÐÎÝ Ø¦ÚÕÝÑÇÏ
ËÐÕßÙÃÇ®©ÏÑÇÚ»ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÖÕÒÏÚÏÑÕÃ®¬ÇÑÄÓÓÇÚÇ®ÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÏÎÛÏÑÂ®ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝ
ËÔÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ËÓËÃÝÛÇÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÙÚÕÓÁØÕÝÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ!ÚÎÔÁÓÓËÙÎÑÇÏ
¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÚÕßÝÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÒÄÍÜËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÛÐÑ
ËÔÇÙÞÄÒÎÙÂÚÕßÝÓËÇßÚÂÔÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÔÇÑÇÚËÈÕÆÔÙÚÕÔÓ¦ÞÏÓÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÙÚÃÈÕ®
ØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÁÞÜÊÏÇÈ¦ÙËÏ¦ÒÒÎÖÏÕÇÍÇÖÎÚÏÑÂ®ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕ
ËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÓÇÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔÕØØÜÊËÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊ×ÙËÏÚÎÔÑÕÏÔ×ÝÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÑÇÏËÖÏËÏÑ×ÝÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÓËÔÎ
ÜÝÊßÙ¦ØËÙÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÑÇÏÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ!
BÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝDÇÔÂÑËÏÙËÓÏÇ
Ñ¦ÙÚÇÖÇØÏ×ÔÚÎÔÕÖÕÃÇÎ¸ÑÕÏÔÜÔÃÇ¹ÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÑØÃÔËÏÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕßÝÞÛÇÓÇÒÄÚËØÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÎÝÐÕÆÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÕÏÖÏÕ
ÖÇØ¦ÊÕÐËÝÇÖÄÉËÏÝÍÏ»ÇßÚÕÆÝÑÇÏ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔ
ÄÒÕÏÄÚÏÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÇÒÄÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄ¦ØÛØÕÇÖÇÏÚËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚÄÙÕ¸ÖÔËÆÓÇ¹ÄÙÕÑ¦ÛË¦ÒÒÕÒÄÍÏÕ
ËÖÃÚËßÍÓÇ¶ÏÊÃÜÝËÖËÏÊÂÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇØÇÞÛËÃÇÓÁÙÜÝÑÇÚÄÖÏÔÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÊØ¦ÙËÏÇÓÁÙÜÝÇÔÑÇÏÈËÈÇÃÜÝ
ÍØ¦ÌËÚÇÏßÖÄÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ

Από την κινηματογραφική ³Ñ{ËÑt/v_&©²u¸Æ¬U$0ÐÑ~ØVØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ³iØÉ×iÐÉ¨ËÙÑØ8>©vxn²&©²VÉÐ{Ñ~¨Ë{ÐiÖ~Éi³ÉÜÉTTÉ³{~ÒÐÉ³iÑÌ×ÑiÙiÐËÉÈiØÊÐiÑÌ¨¨i³Éoo¨Ò×VÑÑ×¨{~ÒÐÉ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÑÒÐÉ{Âi³{É³ÒÐ
ÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÚÏÁÔÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÄ
ÍØÇÖÚÄ©ÚÏÎËßÛÆÔÎËÊ×ËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÄÚÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÇÃÙÛÎÓÇËßÛÆÔÎÝÚÕßÁÔÚÏÓÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÙÞËÊÄÔ
ÖÕÚÁÊÏÄÚÏÄÖÜÝËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÎ
ÓÔÂÓÎÓÇÝÙßÍÑØÇÚËÃÇÑØÏÈ×ÝÚÏÝ
ÖÏVÇÔËÆÛßÔËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÙßÞÔ¦
ÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑ×ÔÙßÔËÖËÏ×ÔÚÕßÝ
©ÏÇÙÆÍÑØÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÖËÏØÇÙÓÕÃÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÑÇÏÕÏÒÕÏÖÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌËÃÔÙÂÓËØÇÍÁÔÔÎÙÇÔÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßÁÛÏÙÇÔÚÕ
ÑÕÏÔÄÔÇÈÒÁÖËÏÚÕÔ¬ÆÖÕÓËÁÔÇ
ÓËÃÍÓÇÇÖÕÙÚØÕÌÂÝÑÇÏ¶ÇÐÏÕÛØÂÔÎÚÎÝ¶ÊËÏÒÃÇÝ®
¬ÕÈÇÙÏÑÄàÂÚÎÓÇÄÓÜÝÚÕßÁÓÖËØÄÖÜÝÃÙÜÝÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ

ÖÕßÑØÃÔËÏÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
ËÃÔÇÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÝÖËÖØÜÓÁÔÕÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÈØËÛÕÆÔÙË
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÎÍËÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ®
ÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÑÇØÏÁØÇÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÕÊÕÆÝÖØÕÝ
ÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕßÍÏÇÚÃÊËÔÑ¦ÔËÏÍÏÇÄÒÕßÝÑÇÏÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇ
ÇÊÆÔÇÓÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÔÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÚÕßÝÏÙÕØØÕÖÃÇÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÄÚÇÔ
ËÃÔÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕÏ
àÜÂÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÙßÔÏÙÚ¦ÇÖÄÑ¦ÛË¦ÖÕÉÎÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇßÖÄÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÛÁÚÕßÔÙËÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÚÕßÇÙÌ¦ÒËÏÇÓËÚØÄÖÕ

ÖÕßÊËÔÙßÔÇÔÚ¦ÚÇÏÙÞËÊÄÔÙËÑÇÓÏ¦¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎ ÇÏÕÏÙßÞÔ¦
ÖÏÑØÁÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕßËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÚÕÞËÏØÄÚËØÕ
ÊÃÜÝÕÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÚÃÛËÔÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓË
ÊßÙÞËØÁÙÚÇÚËÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÓÏÑØÄ
ÖØ¦ÍÓÇÔÇÙßÞÔ¦àËÏÝÙÚÇÙÇÒÄÔÏÇ
ÚÜÔÏÙÞßØ×ÔÚÎÝÍÎÝÜÝßÖÕÚÃÛËÚÇÏÃÙÕÝÓËÚÇÐÆÃÙÜÔÔÇÙËÖËØÏÙÚÕÏÞÃàÕßÔÙßÞÔ¦ÓËÑÕÒÇÑËÃËÝÕÏ
Ö¦ÔÚËÝÍÏÇÚÃÙËÌÕÈÕÆÔÚÇÏÑÇÏÔÇ
ÍÔÜØÃàËÏÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÚÏÓËÚÕ
ÖÕßÛÇÖÇÚÂÙËÏÝÚÕÖÄÊÏÙÕßÙÚÎÔ
ÖÄØÚÇÚÎÝËÐÄÊÕßÕÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÝ
ÙÕßÛÇÙÖËÆÙËÏÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÛËÃ
ËÖÃÚÄÖÕßÙÚÕßÝÑÇÒËÙÓÁÔÕßÝÚÕß
ÖÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÙÓÁÔÕÝÔÇÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌËÚÇÏÚÎ¸ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂ
ÇÒÎÚËÃÇ¹
©ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÇÙÂÓÇÔÚÕ
ÔÇÑÇÒËÃÙÇÏÔÇÇÖÕÌÇÔÛËÃÝÇÑÇØÏÇÃÇÑÇÏÜÙÚÄÙÕÖËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÑÇÛËÚÃÍÏÇÄÚÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÎ¸ÇÍÕØ¦¹
ÍÏÇÄÒÇÚÇÈÏÕÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÊÏÇÔÕÎÛËÃÞÜØÃÝ
ÔÇÐËÖÁÙËÏÝÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ
ØÎÞÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÖØÕÖ¦ÔÚÜÔÙÚÎÔ
ÇÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÚÎÝÇßÚÕÁÑÛËÙÎÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÊßÙ×ÖÎÚËÝÙßÔÁÖËÏÁÝ
ÚÎÝËÔËÑÖÒÂÙÙËÏÚÄÙÕÄÚÏÖÕÒÒÕÃÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÜÝ
¦ÔÛØÜÖÕÏËÑÚØÕÞÏ¦ÙÚÎÑÇÔÑÇÏÇÚÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔÄÙÕÄÚÏÖÇØÄÒÇÇßÚ¦
ËÏÊÏÑ¦ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄ

ÙÚØ×ÓÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßÚÄÙÕ¦ÐÏÕßÝÑÇÏÇÖÄÒßÚÇ
ÁÔÚÏÓÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÕÏÇÖ»
ÁÐÜÊÆÙÑÕÒÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÚÕ
ßÖÕÉÏÇÙÚÕÆÔ®

Τα ερωτήματα
ÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÜÝßÖÕÉÂÌÏÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ©ÇØÏÛÓÄÝÇÖÄÓÄÔÕÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃËØÜÚÂÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÕÆ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇÄØÏÇÙÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÄÞÏÈËÈÇÃÜÝÓËÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ"
ÕÏÕÝÚÇÛÁÚËÏ" ¦ÖÕÏÕÏÓÕßÞÒÏÇÙÓÁÔÕÏÑÇÔÄÔËÝÊËÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÜÙÚÄÙÕÚÕÐËÙÑÄÔÏÙÓÇ®ÑÇÏ
ÎßÖÇÑÕÂÙËÇßÚÕÆÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔÙËÈ¦ÛÕÝÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ"©ÑÇÛÁÔÇÝ
ÓÄÔÕÝÚÕß"ÞÕÔÚÇÝÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏÚÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
Ë¦ÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ
ËÔÄÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆËÇßÚÕÆ
ÕÕÖÕÃÕÝÖØÕâÖÕÚÃÛËÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÍÏÇÔÇÚÇÛÁÙËÏÇÖÕÈËÃ¦ÑÇØÖÎ"ÏÇÚÃ
ÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÜÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÖÕÏÇËÃÔÇÏÇßÚÂÙÎÓÇÙÃÇ"©ØÃàËÚÇÏÓÄÔÕÔ
ÇÖÄÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕß
ËÑÒÁÍËÙÛÇÏ"×ÝÛÇÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÑÇÏ
ÙËÖÕÏÕÔÑÕÏÔÄÚÄÖÕÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÎËÖÃÚÎÈ¦ÙËÏÇØÞ×ÔÇÔÕÏÑÚÂ
ÇÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÖÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂ
ÙÑÁÉÎÓËÁÔÇÔÑÕÓÓÇÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄ"ÔÇÖËÊÃÕÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÊÄÐÎÝ
ÒÇÓÖØÄÔÇÔÕÃÍËÚÇÏßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÜÝÑ¦ÒËÙÓÇÑÇÏ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇ®ØÕÝÖ¦ÔÚÇËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÂÇÒÒÏ×Ý[V^OVTP[TH`
JVUJLYU¯

Σαλπάρετε στο όνειρο
μαζί με το Love FM 100.7
και τη Salamis Cruise Lines

26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
̷̧̢̨̫̭̑ ̷̡̫̭̐

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SALAMIS FILOXENIA
ΣΕ ΡΟΔΟ, ΣΚΟΠΕΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

̸̧̫̩̫̭̋ ̷̢̨̞̮̯̬̦̣̫̉

5 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
ΜΕ LIVE LINK ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΣΑΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 77 77 85 00,
ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΤΟΥ
LOVE FM 100.7 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ
ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Ενας κόσμος αιώνιου ύπνου
λοένα ÑÇÏÙßÞÔÄÚËØÇÕÏÖÇØÁËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙËÓÏÇÂÖÏÇÙßÔËÔÕÞÂ
ÄÚÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏÚÕÔ
ÆÖÔÕÚÕßÝÚÃÖÕÚÇÚËÒÏÑ¦ÊËÔÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÇÔ
ÛÇÑËØÊÎÛËÃÑ¦ÚÏÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇ
ÊËÔÛÇÞÇÛËÃ
©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏËßÚßÞ×ÝÇÑÄÓÇÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏßÔ¦ÖÚÕßÔÌÏÒÏÑÁÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝ
ÓËÑ¦ÛËÇÌÕØÓÂÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ
ÍÔÜØÏÓÃËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÌÏÒÃËÝÓÁÙÇÇÖÄÚÇÙÞÕÒËÃÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô
¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÓËÚÏÝÖÇØÁËÝ"ÕÒÆÙßÞÔ¦ÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏËÃÔÇÏÛÁÓÇÚÇÖÕßÊËÔ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÑÇÔËÔÄÝËÃÊÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÕÆÛÇÖ¦ÚËÊÏÇÑÕÖÁÝ"
ÙËÃÝÖÕÏÇÊÇÙÑ¦ÒÇËÃÞÇÚË" ÇÏ¦ÒÒÇÚÁÚÕÏÇÝßÌÂÝàÎÚÂÓÇÚÇÖÏÖÒÁÕÔÓÏÇ¦ÒÒÎÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ËÃÔÇÏÔÇËÔ×ÔÕÔÚÇÏ§ÇÙßàÎÚÕÆÔ
àÎÚÂÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÕßÍÔÜØÃàÕßÔËÑÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔ
ÄÚÏÊËÔÛÇÊÏÇÌÜÔÂÙÕßÔÍÏÇÔÇ
ÓÎÞÇÒ¦ÙËÏÎÒÃÍÎ×ØÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÔÇÍÑÇÃÇÑÇÏ
ÖÕÒÆÇÔÛØ×ÖÏÔÇÄÒÇÇßÚ¦
ßÚÂÄÓÜÝÎÚ¦ÙÎÍÃÔËÚÇÏÕ
ÑÇÔÄÔÇÝÑÇÏÄÞÏÎËÐÇÃØËÙÎËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÚÁÑÇÏÍÏÇÇÏÚÃËÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔËßØËÛÕÆÔ
ÕÊËÆÕßÓËÙßÞÔ¦ÖØÕÝÚÎÙÓÃÒËßÙÎÓÏÇÝÑÕÏÔÂÝÙÚØÕÍÍßÒÂÝÕÓÇÊÏÑÂÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÇÑÕßÓÖ¦ÑÇÔÁÔÇÔÑÇÏ
ÑÇÔÁÔÇÛÁÓÇÊËÔÛÃÍËÚÇÏßÚÄÝ
ÕÇÔÛØÜÖÄÚßÖÕÝËßÔÕËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÙßÍÑßØÃËÝ
§ÇËÃÓÇÙÚËËßÍËÔËÃÝØÇÌÏÔ¦ÚÕÏÑÕÓÉÕÃÙÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÑÇÏÙÚÇ
ÍÕÆÙÚÇÓÏÇÑÇÒÕÍßÇÒÏÙÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÁÞËÏ
ÌÚ¦ÙËÏÙËÓÏÇÔÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÁÓÖËÏØÕÏÑÇÏ×ØÏÓÕÏ×ÙÚËÔÇÒÁÓËÖ¦ÔÚÇÚÇÙÜÙÚ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÎÙÜÙÚÂ
ÙÚÏÍÓÂÔÇÓÎÔÇÑÕßÓÖ¦ÓËÍÑØÃàËÝ
à×ÔËÝÔÇÓÎÔËÑÛÁÚÕßÓËÚÃÖÕÚÇ
ÖÕßÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÝÕØÛÄ
ÔÇÁÞÕßÓËÛËÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝËÏÊßÔÇÚÄÔÍÏÇÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÜÙÚÄÞÏÕÆÓÕØ
ÑÇÏÖÕßÌßÙÏÑ¦ÊËÔÛÇÍÃÔÕßÓËÖÕÚÁÓÇÖÕÚÁÊßÙ¦ØËÙÚÕÏ
ßÚÄÝÕÚÆÖÕÝÇÔÛØ×ÖÕßÙÞËÊÄÔËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ¦ÔÜÛËÔÇÖÄÓÏÇ
ÇÊÏÄØÇÚÎßÖËØËÍÜÚÏÑÂËÖÏÚÇÍÂ
ÁÔÇÔ¡ËÍ¦ÒÕÊËØÌÄÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔÁØÛÕßÔÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÔÇÓÎÊÕÆÓËÖÕÚÁÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ
ÖËØÏÚÆÒÏÍÓÇßÚÄÄÙÕÖØÕÞÜØ¦
ÚÕÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÙÚÏÝÈÇÛÆÚËØËÝ

Ο Θοδωρής Τσεκούρας γράφει. Διαφημίσεις, τραγούδια, παιδικά βιβλία, λογοτεχνία. Μετά κουράζεται
και κοιμάται. Πρόσφατα έγραψε
ένα μυθιστόρημα, «Το αγριότρενο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Περιττό να πούμε
ότι αμέσως μετά κοιμήθηκε.

Ο

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Ù~Ñ{T¨Ì{ÑÓT³t$Ö³{
åÜÉo{Ñ³Ö³{åÜÉuÑÌ³{Ø
É~ÙÌÉ{ØÉ³ÑËTÐ{ÒÚÉ×¨Ò
Ù{ÑKÒÇÜËoÉØ×¨ÒÉ{Ø~Ñ{ÐÉ³Ò
ÒT³n_³ÑÐÈ{~Ò~ÐÐÒ³{ÑV³ÈØiÚ{ÖØ~Ñ{³{Ø³Ñ{ËÉØÈÑÑ×Ó¨É{ ÑÑÇÊ³ii
ÑË¨É{É¨{Ì³É¨ÑÌ³iÑÒoiÛÉKÜÓÑ³³ÉÜÉ{
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

«Delusion Dwellers». ¨o³iØåÐÉ¨{~ÑËÙÑØÇo¨Ò×ÈÌ¨{Ë³ É{ÙÊ{³ÑÈ³Ì³i³ÉØÙiÐ{È¨oÖÈo~¨ÖÉ{ØVi×Ñ³ÑËi~{ÉË³Ñ{¨Ø³i~Ñ³Ò¨oiiÌÜÑÈ³V¨Ø³iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØ~ÌÐÈÌÈÌÜÑÚÑ
ÉËÑ{T¨ËØ¨ÌiÐVT¨ËØ¨ÌVT¨ËØ³ÑÈ³Ì³i³ÑVÉ{ÙÈÑ³ÌT¨ËØ×ÖÜ

Ανακύπτει ένα σύγχρονο μοντέλο ανθρώπου
που έχει μάθει
να ελίσσεται, να ρέει,
να μιλάει αλλά να μην
εκφράζεται, να έχει
απόψεις αλλά να μην
τοποθετείται, να τον
ακουμπάς αλλά
να μην τον πιάνεις.
ÙÞÁÙËÏÝÙÚÏÝÌÏÒÃËÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÚÕÔÍ¦ÓÕ±Ö¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÁÞÕßÔàÂÙËÏÓÇàÃÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎàÜÂÑÇÏÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÕÁÔÇÝ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔËÔÍÔÜØÃàÕßÔÃÙÜÝ
ÕÆÚËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÚÕÇÃÚÎÓÇÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÓË¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏ
ÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÚÕß¡ËÖÄÙÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÇÑÕÆÜÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÚÕÖ×ÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÕÏ
ÓÎÞÇÔÁÝ½Ö×ÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÕÖ×ÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÕÖÒÕÆÚÕÝÂÖ×ÝÊÏÇÑÕÙÓËÃÚÇÏ
ÁÔÇÙÖÃÚÏ
¬ÕßÒÏÑÄÊËÔÖØÕÑÇÒËÃÚÄÙÕÚØÄÓÕÄÙÕÚÕ¦ßÒÕ¦ÔÚÇÕÌÄÈÕÝÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÇÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÔÇÖÄÇß-

ÚÄÖÕßÊËÔÁÈÒËÖËÊËÔÁÖÏÇÔËÊËÔ
ÍÔ×ØÏàËÇÒÒ¦ÓÄÔÕÔÁÔÏÜÛË ÇÏ
ÇßÚÄÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÕÚËÑÓÎØÏ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÒÕÍÏÑ¦ÏÇÔÇÇÖÕÙÕÈÎÛËÃÇßÚÄÝÕÌÄÈÕÝÇÔÇÑÆÖÚËÏ
ÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕÓÕÔÚÁÒÕÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßËßÔÕËÃÚÇÏÚØÕÓËØ¦ÇÖÄÚÎÔ
ËÖÕÞÂÖÕßÁÞËÏÓ¦ÛËÏÔÇËÒÃÙÙËÚÇÏÔÇØÁËÏÔÇÓÏÒ¦ËÏÇÒÒ¦ÔÇÓÎÔ
ËÑÌØ¦àËÚÇÏÔÇÁÞËÏÇÖÄÉËÏÝÇÒÒ¦
ÔÇÓÎÔÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÔÇÚÕÔÇÑÕßÓÖ¦ÝÇÒÒ¦ÔÇÓÎÔÚÕÔÖÏ¦ÔËÏÝ
ÙÜÝËÃÔÇÏÓÏÇÊÏ¦ÞßÚÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇËßÑÕÒÃËÝ ¦ÖÕÚËÂÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÂÓËØÇËÑÚÄÝÆÙÎÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÄÔËÙÇÔÖÕÒÆÊ¦ØÛÎÑÇÔÙÚÇÑÇÚÙ¦ÈØÇÞÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÙÚÎÔÇÔÁÞËÏÇÑÇÏÙÚÎÙÚÁØÎÙÎ¢ÇÔÚÇÙÏ×ÛÎÑÇÔÁÑÚÕÚËÓÏÇÔËßÑÕÒÃÇàÜÂ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ
§ÇÓÎÔËÃÙÇÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÖÄÔÕ
ÇÔ¦ÍÑÎÇßÚÂÖØÕÜÛËÃÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÚ¦ÙÎ
ÔÇËÃÔÇÏÄÒÇÓÎÚÇßÚÕÚÏÑ¦©ÖÜÝ
ÙËÓÏÇÖÇØÁÇÞ¦ÔËÚÇÏÎÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÙÕßÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÇÒÎÛÏÔÂ
ÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÄÚÏÇßÚÄ
ÛÇÌÁØËÏÑÇÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÁÚÙÏÑÇÏ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÙÇÏßÖËØ¦ÔÜÚÇßÚÕÚÂÚÜÔßÚÄÐËÑÃÔÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎÚ¦ÙÎ
ÖÕßÑÇÚÇØÍËÃÊÏÇÌÄØÜÔËÏÊ×ÔÚÇßÚÄÚÎÚËÝËÛÔÏÑÁÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝ
ÓËÚËÒËßÚÇÃÇÓËÍ¦ÒÎÓ¦ÞÎÖÕß

ÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕß
ÌÆÒÕßÖËÏÊÂÇÑØÏÈ×ÝÕÏÚÇßÚÄÚÎÚËÝÁÚÙÏÄÖÜÝÙÑÒÎØ¦ÑÇÏ¦ÑÇÓÖÚÇÁÓÖÇÏÔÇÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔ
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÎÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÑÏÔËÃÚÇÏÖØÕÝÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÄÒÜÔ
ÇßÚ×ÔÖØÕÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ
ÑÄÙÓÕßÄÖÕßÄÒÇÛÇËÃÔÇÏÞÜØÃÝ
ÖØÄÙÎÓÕÞÜØÃÝÖØÄÙÜÖÕÞÜØÃÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÌÆÒÕÑÇÏËÏÊßÔÇÚÄÔÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÞÜØÃÝÛ¦ÔÇÚÕ
©ÒÇÛÇßÖ¦ØÞÕßÔØÁÕÔÚÇÑÇÏ
ÇÑÇÚÇÔÄÎÚÇÞÜØÃÝßÒÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÍËÃÜÙÎÞÜØÃÝÖ¦ÛÕÝÞÜØÃÝÁØÜÚÇÞÜØÃÝÙÆÍÑØÕßÙÎÞÜØÃÝÂÚÚÇ
ÇÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÔÃÑÎ
§ÇËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÌÒÕß
©ÒÇÐËÑÏÔÕÆÔÇÖÄÚÇÓÏÑØ¦ÑÇÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒÇÇÖÕÚÆÖÜÙÎ
ÓÏÇÝÖÇØÁÇÝÄÖÕßÑÇÔÁÔÇÝÊËÔ
ÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÚÇßÚÄÚÎÚÇÇÒÒ¦
ÙßÓÖÒÁÕßÔÄÒÕÏÖØÕÝÓÏÇÓËÒÇÔàÁ
ÄÉÎÖÒÇÙÚËÒÃÔÎÝËÃÔÇÏÓÏÇËÏÑÄÔÇ
ÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÓÕÒÆÔËÏÇÙßÔËÃÊÎÚÇÚÎÙÑÁÉÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
¬ÄÚËËÔÕÔÄÓÇÚÏÚÎÝËÏØÂÔÎÝ®
ÛÇÛßÙÏÇÙÚÕÆÔÑÇÏÛÇËßÔÕßÞÏÙÚÕÆÔÄÒÇÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕßÊÏÇÌÁØÕßÔÄÒÇÚÇÓÁØÎÖÕßËÃÔÇÏ
ÆÖÕÖÚÇÍÏÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎ ÇÏ
ÚÄÚËÚÕÄÓÕÏÕÛÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏ
àÜÂÄÓÜÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÇÖÄÚÏÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÇÖÄÚÇ
ÇÔÚÃÛËÚÇ ÇÏÇßÚÄÇÑÄÓÇÚÃÛËÚÇÏ
ßÖÄÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Ε-πι-τέ-λους!
ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ
Αινειάδα
Προλεγόμενα, μετάφραση, σχόλια:
Θεόδωρος Παπαγγελής,
εκδ. ΜΙΕΤ, σελ. 490

ίμαι ο Αινείας, ÑÏËÃÓÇÏËßÙËÈÂÝ¬ÕßÝËÌËÙÚÃÕßÝÁÙÜÙÇÛËÕÆÝÓÕßÇÖ»ÚÕßÝ
ËÞÛØÕÆÝÚÇÖÒÕÃÇÓÇÝÑÏÇßÚÕÃ
ÌÂÓÎÓÕßÙÚÇÖÁØÇÚÇÚÕßÑÄÙÓÕß®
¡ËÇßÚ¦ÚÇÒÄÍÏÇÁÔÇÝÇØÞÇÃÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆÓÕÔÚÁØÔÕÝÂØÜÇÝÕ
ÏÔËÃÇÝÕÖØÄÙÌßÍÇÝÚÎÝ¬ØÕÃÇÝ
ÑÇÏÓßÛÏÑÄÝÍËÔ¦ØÞÎÝÚÎÝÑØÇÚÇÏ¦Ý
ªÜÓÇáÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÇßÚÕÙßÙÚÂÔËÚÇÏÙÚÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÏÔËÏ¦ÊÇÝ®ÍÔÜØÏÓÃÇÓÇÝÓÇàÃÚÕß
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÇÏ×ÔËÝÕÒÄÑÒÎØÕßÝ
ÃÙÜÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝ
ËÖÏÚÇÞÆÔÙËÏÝ¬ßÍÞ¦ÔËÏÈÒÁÖËÚË
ÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÓÏÇÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇ®ÓËÚÄÙÕ
ÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÖÕßÑÏËÓËÃÝÕÏ
ÃÊÏÕÏÊËÔÚÕÖÏÙÚËÆÕßÓËÑÇÒ¦ÑÇÒ¦
ßÚßÞ×ÝÖÕßÁÔÇÓÇÞÎÚÏÑÄÓÁØÕÝ
ÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÔÚÏÙÚÁÑËÚÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦
ÙËÄÚÏÙßÞÔ¦ÓÕÏ¦àËÏÙÏÙÆÌËÏÕÖËÖØÜÓÁÔÕÏÇÖØ×ÚÎÙÚÎÔÕßÙÃÇ
ÌÕØ¦ÁÞÕßÓËÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÕÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÚÕÏÊØßÚÏÑÄÁÖÕÝÚÎÝ
ÆÙÎÝÚÎÔÏÔËÏ¦ÊÇ®ÚÕßÏØÍÏÒÃÕßÇÖÄÚÕÔÁÍÑØÏÚÕÒÇÚÏÔÏÙÚÂÑÇÏ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÄËÄÊÜØÕÇÖÇÍÍËÒÂ

«Ε

ËÖÇÌÂÓÇÝÓÁÙÜÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝÓËÚÕÙÖÕßÊÇÃÕÑËÃÓËÔÕ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÐÃÙÕßÄÓÜÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÎÝÏÊÃÜÝÚÎÝ
ÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÂÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝÓÇÝ
¦ÍÔÕÏÇÝËÃÔÇÏÚÇÞÕØÚÇÙÚÏÑ¦ÖØÕÒËÍÄÓËÔÇÖÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÙËÒÃÊËÝÚÎÝ
ÁÑÊÕÙÎÝ¡ËÇÔ¦ÒÇÌØÕÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑ¦ÖÇÏÍÔÏ×ÊËÝ
ÆÌÕÝÕÇÖÇÍÍËÒÂÝÑÇÚÇÛÁÚËÏËÊ×
ÄÞÏÓÄÔÕÔÁÔÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÚÕß
ÁØÍÕß ßÒÏÑÄ ÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÔßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
ÚÕß ÑÕÏÔÕÆ ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÍÏÇÞ¦ØÎ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÒÕÌ¦ÔËØÇ ÓÕÞÛËÃ
ßÙÚÂÔËÏÚÕÁÖÕÝÑÇÏÚÕÔÖÕÏÎÚÂ
ÓËÚØÄÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ßÖÄÉÎÚÎÊÏÇØÑÂËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÕÙÒÂÉËÏÝ®¡Ë
È¦ÙÎÇßÚ¦ÎÖØÕÙÕÞÂÓÇÝÛÇÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÙËÚØËÏÝ
¦ÐÕÔËÝ®!ÙÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÚËÒËÕÒÕÍÃÇÖÕßÛÁÒËÏÚÎÔÏÔËÏ¦ÊÇ®ËÖÜÇÙÚÂØÏÕÑÇÏËÑÑÕÒÇÖÚÂØÏÕ®ÚÎÝ
ØÜÓÇáÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÙÚÕÇÃÙÛÎÓÇ

ÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÊÇÏÊ¦ÒÕßÝÚÕßßÖÇØÐÏÇÑÕÆ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÎÛÏÑ×ÔÊÏÒÎÓÓ¦ÚÜÔ®ÙÚÕ
ÕÏÑËÃÕÙÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÓÕÔÚÁÒÕÚÕßÁÔÇÝÍÏÇÄÒÕßÝ®ÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÜÄÚÏÖÕÒÒÕÃÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÄÖÜÝÑÏËÍ×ÛÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔ
ÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕß
ÏÔËÃÇÚÕÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÓËØÏÑÇÔÄ
ÙÚØÇÚÏ×ÚÎÚÕß)q
ÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÄÖÜÝÓÇÝ
ÚÕÔÁÞËÏÊ×ÙËÏÑÇÚ»
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÖÜÄÚÏÚÕ
ÇÏÔËÏÇÊÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕËÃÔÇÏÊÏÇÑØÏÚÄ
ÙËÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇ
ÚÎÝ ÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÇÓËØÏÑ¦ÔÏÑÎÝÎØÜÏÑÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝ
ÇÖÄÚÇÍÕßÁÙÚËØÔÓÁÞØÏÚÇÓ¦ØÈËÒ
©ÖÜÝÄÒÕÏÇßÚÕÃÕÏËßÙËÈËÃÝ
ÂØÜËÝÕÏÔËÃÇÝßÖÇÑÕÆËÏÙÚÕ
ÖËÖØÜÓÁÔÕÇØÔËÃÚÇÏÚÕÔÛËØÓÄ
ÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÕÁØÜÚÇÑÇÚÇÊÏÑ¦àÕÔÚÇÝÙËÛ¦ÔÇÚÕÚÎÏÊ×ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÙÚÎÔ¬ØÕÃÇÚÎÙÆàßÍÕ ØÁÕßÙÇÖÕßÚÕÔÇÑÕÒÕßÛËÃÓËÔËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÂÊÎÓÕÏØÇÃÇÊÏÇÞÜØÏÙÓÁÔÎ
ÇÖÄÚÎÙÌÏÞÚÕÊËÓÁÔÎÏËØÂÚØÏ¦ÊÇ
ÖÇÚÁØÇÍÏÕßËÍÍÕÔÕÆßÖÕÚ¦Ù-

ÙÕÔÚÇÝÚÕÔÍ¦ÓÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂ
ÚËÒËÕÒÕÍÃÇÙÚÕÔÇÍÇÛÄßÖÁØÚÇÚÕ
ÙÑÕÖÄÊ×ÄÓÜÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÌÏÒÕÒÕÍÏÑÕÃÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝÞÕÒÂÝÚÕß²¦ØÈÇØÔÚ®ÓÇÝ
ÖÒÎØÕÌÕØËÃÕÇÖÇÍÍËÒÂÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÓÏÇÊËÆÚËØÎÌÜÔÂÚÎÝ
¸ÏÔËÏ¦ÊÇÝ¹®Ò¦ÏÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÌÜÔÂÛØÏ¦ÓÈÕß®ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÌÜÔÂÛÒÃÉÎÝÑÇÏ
ÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÕÆÙÚÕÞÇÙÓÕÆ®×ÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÙÑÁÌÚÕÓÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÎÓÕÃØÇËÔÄÝ¦ÔÊØÇÍÏÕß
ÚÎÝËÐÇÃÙÏÇÝÌØÕÊÃÚÎÝÖÕßÙÚÕ
ÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÖØÄÙÏÚÎÓ¦ÔÇÚÕßÓËÇßÚ¦ÚÇÒÄÍÏÇ! ÏËÙÆÓÇàÃÓÕß¦ÑÇØÊÎÏÇÚÃÓËÑÃÈÊÎÒÇÇÖËÏÑ¦ÙÓÇÚÇÚÕÍÏÕ
ÙÕßÙßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÖËÏØ¦àËÏÝ"ÑÇÏ
ÍÏÇÚÃÁÔÇ¦ÍÍÏÍÓÇÞËØÏ×ÔÑÏÇßÚÄÚ»
ÇØÔÏÁÙÇÏÔ»ÇÑÕÆÙÜÚÎÌÜÔÂÙÕß
ÇÒÎÛÏÔÂÇÒÎÛÏÔ¦ÑÏËÍ×ÔÇÙÕßÓÏÒÂÙÜ"® ÇÎÓÁÔËÏÔËÃÇ
©ÇÖÇÍÍËÒÂÝÑ¦ÔËÏÚÕÒÓÎØÁÝ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ!ÊÏÇÒÁÍËÏ
ÚÎÔÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇËÔÄÝÖÕÒÆÓÇÑØÏÕÆÏÇÓÈÏÑÕÆÙÚÃÞÕßÙßÒÒÇÈ×Ô
ÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÍÒ×ÙÙÇÑÕÒ¦à
ÖÕÒÒ×ÔÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÚÄÔÜÔ
ÑÇÏÖØÕËÒËÆÙËÜÔÇØ¦ÍËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇßÖÎØËÚ×ÔÚÇÝ
ÃÙÜÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÏÇÛËÇÓÇÚÏÑÂ
ÇÌÂÍÎÙÎËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÒÏÚÂÝÖÕÃÎÙÎÝ¦ÔÚÜÝÕÊØÄÓÕÝ¦ÔÕÏÐË
ÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ÓÇàÃÑÏÎÄØËÐÂÓÇÝ

1ÑÊÐÈ¨³Ño{³ÊØ
³Èt-R>¦>ºRv_u³È+>k>_
->H>²xxVo{Ñ³ËÐÈ³Ñ{¨{ÒÇÉ{ÑÌÜÈ³Ñi¨ÊiUt_À>©H¦Àx²v>nxk²
k>ºnv²_¦>X>©_©_²v>²²v_
À¦XÀ>©>Xu
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

1Ñ~ÑÜÖÑÐÌÑ³ÉËÈØÑÚ¨ÈØ0~{ËV³=¨Ç¨ÑÓØV³.Ò{~ËÜ{o~ÑV³åÜÓ~
.Ñ~ÉÜÜÒ¨{V³(Ö³TÑÈØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

.³t-_²vxn¦_©vu³È(
Ö³TÑÈØÙ{ÒKÑÑ¨Ì×Ñ³ÑÌ³{
ÓÑØÑÌ³ÈØKÑ{Ü{ÒÙÉØ³iØåooÜËÑØVÂÉT³¨Ñ{ØV~Ò³ÉÉËÉÌ³{¨{ÐÓÉØ¨ÉØÖÈ~ÒÚÉ
ÖT³ÑVÙÉÚÈÐÒÐÑ{ÌÉØV~ÒÈ
³ÒÚ¨~Ò³{³ËÑÈ³Ê³i
³{oÐÊÐÈÙ{Ñ×ÉÖoÉ{
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

4³É¨ÑÑÌ¸ÆT¨Ì{Ñ³iK{KÜ{ÚÊ~iÐÈVÙ{ÒKÑÑ³ÈØ
t0¨É{ØÐÑ³×ÖÜÑ~ÉØu
É{¨ÉËÑÉËÑ{Ì³{ÐÈ
Ê¨ÉÐÌÐËÑÉKÙÐÒÙÑÐÉ³Òo{ÑÑÙ{ÑKÒ³tÉ³ÒÉË~{
Ó³iu

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες
φορές;

0t>²¤©¦>X_u³ÈÈ¨³ÌÉo~Ñ³~Ñ{³t/v_¦Ãxnk²mu
³È0ÌÐÑØ(Ë³ ËÑ{Ð{~¨Ò~Ñ{
ÉËÑ{ÉÖ~Ü
Το «Αγριότρενο» σε ποια χώρα κάνει δρομολόγια; Σε ποιο σύμπαν
που μοιάζει με το δικό μας αλλά
όχι ακριβώς;

0Ño¨{Ì³¨ÉÇÉ{ÉÜÉÖÚÉ¨³
4É¨ÙÒØÑ~¨{ÒÑÌ³{ØÑoËÉØ~Ñ{³{ØÑiÐÑ³Ì³i³ÉØ³iØ
~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØÛÉ~ÒÉ{Ù¨ÐÜÌo{ÑÛÉ³ÙÉÐÉÖÈ¨o¨ÒÐÐÑ³Ñ
Στο μυθιστόρημά σας οι νεκροί
συνομιλούν με τους ζωντανούς
με άνεση μάλλον. Λογοτεχνία του
φανταστικού, μαγικός ρεαλισμός
ή τίποτε απ’ όλα αυτά;

~iÊÑÈ³ÊÚÈÐËÇÉ{³{ØÉ{~ÓÉ{Ø³åÙi³È$ÙÈÓÑV³È
¨Ñ~ÜÊ~Ñ{³È$¨×ÓÑÛÉÉËÑ{
Üo³ÉTËÑ³È×Ñ³Ñ³{~ÖÊÐÑo{~ÌØ¨ÉÑÜ{ÐÌØ1Ñ³ÓÜÉoÑ ÉÐÈÚÜoËÑ
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ.;
Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

.³>R_H}Ñ¨Ñ~ÜÈÚÈÙÑËÈØÑÚ¨ÈØåÒÐÉÒ³ÈØV
³ÈÙÑ{Ì³É¨ÖoT¨ ÜÜiÑ{i³ÊU³1ÌÙ¨(ÑÒo
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AP/ JENS MEYER

EPA/ GYORGY VARGA

EPA/ JUAN CARLOS HIDALGO

AP/ CRAIG T. MATHEW

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP/ ALEXANDER ZEMILIANICHENKO

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΟΣΧΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΔΡΕΣΔΗ

Σε αυτή ³i×³o¨Ñ×ËÑ³Èd®V
iÈoo¨Ñ×ÓÑØÜÖ~¨³ÐÉ³
ÓÜÉ¨0ÇÖ³{Ú¨Ñ³ÇK¨{~Ì³Ñ
³ÑÌoÉ{³iØÙÌÂÑØ³iØ(¨{ÑÌ
ÜËoÉØiÐÓ¨ÉØÑÉKËÉÉiÜ{~ËÑ
É³³Ë³{³iØ³ÉÜw ¨
0ÇÖ³{Ú¨Ñ³ÇÉËTÉo¨ÒÉ{ÐÈw
Ú{³¨ÊÐÑ³ÑÌØt ~Ì¨i³È{w
³¨ÒÜud¸VÈÉËTÉÑ~ÜÈÚÊw
É{³t-R¦º_©u¬dV³Ë
³i~ÑÚ{Ó¨ÉÑo~ÐËØØKÑw
ËÜ{Ñ³ÐÑÇ{~ÐÉ³ÓÜÉ¨
0ÑK{KÜËÑ³iØÐÉ³Ñ×¨Ò³i~ÑÉlÆ
oÜÉØ

Η μορφή ³iØ$ÜoÑØTÜÌKÑdw
llÙÉÌÇÉ{³iÓÑÓ~ÚÉi³i
ÑÙ¨Ë³iV³É~ÚÉ{Ñ~Ì~Ó³¨
>xÁ>¦º $ÜoÑTÜÌKÑÊ³Ñ
,ËÙÑT¨ÉÖ³¨{ÑÑ¨{³~¨Ñ³{~ÊØ
~Ñ³ÑooÊØVÖÇÈoØ~Ñ{ÐÖÑ³È
(ÒÐÜ({~ÒV~Ñ{Ði³Ó¨Ñ³Èo{È
³ÈØ(ÒÈÜ Ó~ÚÉi³iÑÙ¨Ëw
³iÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓi³i¨{w
~Ì³i³Ò³iØ~Ñ{×Ó¨É{³ÌÐÒ³iØ
Ñ¨È{ÒÇ³ÑØ´´lÓ¨oÑ³ÑËÑ
×{Ü³ÓTiÉËÙ{Ø({~Òo{Ñ³i
ÐÖÑ³È Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{
ÓØ³{Ø¸¸.É³ÉÐK¨ËÈ

Στο Κρατικό ÈÉËÑÜ0ÉT
(Ö~{V³iÌTÑVÐÉ³Ñ³Ð×Ñ{w
¨{~ÌÉ³É¨{~ÌV{É{~Ó³ÉØÓ¨Tw
³Ñ{ÉÉÑ×ÊÐÉÈÙÑËÑÓ¨oÑ³
ÈÜÜo³È.É¨o~Ó{.Ö~{dlmw
´®VÉÌØÑÌ³ÈØÐÉoÑÜÖ³É¨ÈØ
ÈÜÜÓ~³ÉØ³iØÐ³É¨{³{~ÊØ³ÓTiØ
³i È¨i Ó~ÚÉiÈo~É³¨w
É{Ó¨oÑ~o~ÓVÑ~o~VÓV
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Ο θρύλος της Τζούντιθ Κραντζ

Ολγα Πικάσο

Γκογκέν και Βαν Γκογκ

Το θαύμα της Φορντ

Το ίχνος του Ρέμπραντ

EPA / HAYOUNG JEON

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0ÓÉ¨ÜË³È¸Æ¸Æ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αυτήν ÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÌÏÒÄÊÕÐÇÁØÍÇ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÃÔÇÏÚÕËØÍÕÚ¦ÐÏÕ
ÚÕß/\TIVSK[-VY\TÙÚÕËØÕÒÃÔÕÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇËÐÇØÞÂÝÔÁÕÑÚÃØÏÕ
ÙÚÕÕÖÕÃÕËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÏÎÓÔÂÓÎ
ÑÇÏÎÓÕØÌÂÚÕßÖÇÒÇÏÕÆÔÇÑÚÄØÕß
ÚÕß ¦ÏàËØÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÕßÙÚÕßÝ
ÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÃÔÇÏÁÔÇÖØÄÚàËÑÚÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßËØÕÒÃÔÕßÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎ§ÂÙÕÚÜÔ
¡ÕßÙËÃÜÔÙÚÕÖØ×ÎÔÔÇÚÕÒÏÑÄË-

ØÕÒÃÔÕËÔÄÝÖÕÒßÊÆÔÇÓÕßÑÁÔÚØÕß
ÖÇÏÊËÃÇÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÑÇÏÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÖÕßÛÇÙßÔÊß¦àËÏ
ÚÎÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÂÓÔÂÓÎÓËÚÎÔÁÇ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÍÏÇ
ÄÒÕßÝ§ÁÇÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚËÞÔÏÑÂÝ
ÌÆÙËÜÝÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕß
/\TIVSK[-VY\TÙÚÕÁÚÕÝ¬Õ
ÕÚÇÒÄÝÇØÞÏÚÁÑÚÜÔ¢Ø¦ÔÑÕ
ÚÁÒÒÇßÖÁÈÇÒËÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÖÕß
ËÃÞÇÔÑËØÊÃÙËÏÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÔÁÕß
ÑÚÏØÃÕßÖÕßÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÔÁÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÕËØÕÒÃÔÕ

ÎÚÕÆÓËÔÕÕÙßÍÑËØÇÙÓÄÝÚÕßÓËÍÇÒËÃÕßÑÇÏÚÎÝÞØÎÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÔÄÝ
WHZ[PJOLÖÕßÁÞËÏÊËÞÛËÃÏÙÞßØÂÑØÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÖÕßËÔÚÁÒËÏÛÇßÖÎØËÚÂÙËÏ
ÚÎÔÖÄÒÎÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÑÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÚÕßØÏÙÚÏÑ¦¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÕßÖÇÒÇÏÕÆÔÇÑÚÄØÕßÚÕß ¦ÏàËØ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÚÇÐÎÇßÚÂÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÝÖÄÒÎÝÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕÚÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÁÞÚÏÙËÁÔÇÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÄÑÕßÚÃÇÖÄ
ÑÇÌÁÌÏÓÁÚà¦ÓÏÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔÇÒ¦ÚÏÚÕßÇÕÆ¬ÕÑÚÃØÏÕÇßÚÄËÖÁàÎÙË×ÝÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß

 ÄÚÇÔÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑÇÔÎÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÂÚÕßÑÇÏÎÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕß
ÇÖÄÁÔÇÔÁÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÕØÄÙÎÓÕ
ÖÕßÛÇÙßÓÈÄÒÏàËÚÎÔÁÇËÖÕÞÂÑÇÏ
ÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝËÔÜÓÁÔÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
¬ÕËØÕÒÃÔÕÖÇØÄÚÏÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÇÖÁÌßÍËÚÏÝÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÁÝÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎØÁÙÊÎÑÇÏËÙÞ¦ÚÜÝ
ÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ
ÇÔÇÈÃÜÙÎËÔÓÁØËÏÚÕßÔÇÑÚÄØÕß
ÚÕß ¦ÏàËØÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËÞÚÏÙÚËÃÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÈ¦ÙËÏÙÞËÊÃÜÔÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÔÚØÁÇÝÒÃÚËØÚÇÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÖÇØÄÑÑÚÃØÏÕÓËÑÕÙÓÏÑÄ

ÞÇØÇÑÚÂØÇÈÕØËÃÜÝÚÜÔÒÖËÜÔ¬Õ
ÔÁÕÑÚÃØÏÕÖÕßÛÇÍËÔÔÎÛËÃÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÚÕÈÒÁÓÓÇÑÇÏÚÕßÝ
¦ÐÕÔËÝÑÇÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÑÁÔÚØÕËÔÄÝ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÓË
ÖÕÒÒ¦ÕØÄÙÎÓÇÚÕßÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÕÆ
ËØÕÒÃÔÕßÇÒÒ¦ÓËÞÇØÇÑÚÂØÇÖÒÁÕÔÖÕßÛÇÇØÓÄàËÏÙÚÕÔÊÏËÛÔÏÙÚÏÑÄ
ÑÇÏÇÚÇÐÏÑÄÑÇÔÄÔÇÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝ
ÕÒÒÁÝÑÕßÒÚÕÆØËÝÛÇÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÁÕ/\TIVKS[-VY\TÑÇÏÊËÔÛÇ
ÎÍËÓÕÔËÆËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ¬ÕÓÁÒÒÕÔ
ÛÇÊËÃÐËÏÖ×ÝÛÇËÔÚÇÞÛËÃÇßÚÄÝÕ
ÕÏÑÕÊÕÓÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια ιστορία μεγάλων αποστάσεων, γεμάτη αστροφεγγιές
Ενα σύντομο ÖÕÃÎÓÇÙËÊÆÕÓÁØÎÓË
ÚÕÔÚÃÚÒÕËÝÓÕßÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ®¬Õ
ÖØ×ÚÕÓÁØÕÝ!ÕÒÆÑÇÏØÄÖØÏÔ
ÙÚÕ ËÔÚ¦ÑÏËÍ×ÁÔÇÓÏÑØÄÇÍÄØÏ
ÙÚËÑÄÓÕßÔ»ÁÔÇÞÜÓÇÚÄÊØÕÓÕ
ÓËÚÕÖØ×ÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝÔÆÞÚÇÝ
ÑÇÏ¦ÑÕßÙÇ¬ÏÝÓËÍ¦ÒËÝÞÂÔËÝÔÇ
ÙÌßØÃàÕßÔÙÚÕÈÕØØ¦ËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÏÝÊÜÌËÍÍ¦ØÏÊËÔËÃÞË
ÇÏÚ»¦ÙÚØÇÂÚÇÔÇØÇÏ¦¬ÏÝ¦ÑÕßÙÇËÔÂÐËØÇÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÓÕßÚÇÔÚÎÔËÖÕÞÂÖØÕÚÕÆÇÔÛÃÙÕßÔÕÏÑÕßÌÕÐßÒÏÁÝÏ»
ÇßÚÄÁÌËßÍÇÔÍÏÇÚÕÔÈÕØØ¦©
ÂÞÕÝÚØÇÈÕÆÙËÖØÕÝÈÕØØ¦®
¬ÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ!ËÝÓÕßÓÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇËÇßÚÄÚÕÔÇÏ×ÔÇÑÇÏ
ÙËÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÓÇÔÃÇÝ
ËÝÓÕßÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ ¦ÔËÚÎÔ
ÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÍËÓ¦ÚÎÇÙÚØÕÌËÍÍÏÁÝ©ÚÃÚÒÕÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÛÇ
ËÃÔÇÏ²ØÄÔÕÝ¡ÇÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÌÁØËÏÝÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝËÝÓÕß

Αλλά μήπως τότε μόνον
όλα όσα συμβαίνουν
στην καρδιά μας είναι
ένα μυστήριο;
ÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ®
ßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝªÄÓÖËØÚËÔÕßÄØËÔ   ÕÃÎÓÇÇÔÇÌÕØ¦Ý
ÙÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇËÑËÃ
ÄÖÕßÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÇßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏËÃÔÇÏÔÇÖËÏÝÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ®
ÚÁÑËÙÇÏÇÖÕØÎÓÁÔÕÝÇÖÁÔÇÔÚÃ
ÚÕßÄÖÜÝÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕ¡ÇÆØÕ
¬ËÚØ¦ÍÜÔÕ®ÚÕß¡ÇÒÁÈÏÚÝÂÄÖÜÝ
ÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÎÔ©ÔËÏØÕÖÄÒÎÙÎ®ÚÕßÕß¦ÏËÛ"¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕß
ÁÍØÇÉËÕÕßÄØËÔ"©ÑÆØÏÕÝÑØÏ
Ö¦ËÏÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÔ¦ÓÔÎÙÎÇÖÄ
ÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÎÙÚÏÍÓÂÙÚÕ
ÒßÑÄÌÜÝÓÏÇÝàÜÂÝÖÕßÇØÞÃàËÏ

«Ονειροπόληση» >Ã¦_>VÓ¨oÈåÐÉ¨{~ÑÌØÇo¨Ò×Øå³¨{È
ÈÒ{ÉÚÝX¦_À8Ã_²vV¬w¸ÆÆ×{Ü³ÓTiÉ³dÆ

ÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÊËÔÂÐËØÇÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÓÕß®"ÒÒ¦
ÓÂÖÜÝÚÄÚËÓÄÔÕÔÄÒÇÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÓßÙÚÂØÏÕ"
ÇÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÏÒ¦ËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÙÜÝÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÖÕßÊËÔ
ÐÁØËÏÚÏÚÎÝÙßÓÈÇÃÔËÏÙÜÝÎËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔËØÇÙÚÂÚÎÝÑÇÏÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ ¦ÖÕÏÕÖØÄÙÜÖÕàÎÚ¦ËÏ
ÔÇÚÎÝÂÚÕßÖÕÆÔËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÓÇÔÃÇÝ®
ËÔÍÃÔËÚÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÊÃÞÜÝ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÇÔÃÇ¶ÇÒÒÏ×ÝÚÏÏÙÚÕØÃÇ
ÛÇÂÚÇÔ"ÇÔÁØÜÚÇÝÊÃÞÜÝÖ¦ÛÕÝ
ËÔÍÃÔËÚÇÏÏÙÚÕØÃÇÊÃÞÜÝÞØÄÔÕ
ÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÄØÇÚÕÝÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÕÝÑ¦ÖÕÚËÈÇØÆÝÑÇÏÖÎÞÚÄÝ¦ÒÒÕÚËÇÍÇÖ¦ÔÇÑØÆÈËÚÇÏ
¶ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÕßÄÔÕÓÇÖÕÚÁ
ÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÖØÕÌÁØËÏÝÄÖÜÝ
ÕÏÈØÇÃÕÏÑÇÓÖÇÒÏÙÚÁÝÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßËÕÆ

ÇÏÈÁÈÇÏÇÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÚÏÔÄÎÓÇ
ÁÞËÏÇÔÊËÔÖËØÏÁÞËÏÜÑËÇÔÕÆÝÑÇÏ
ËØÂÓÕßÝÕßØÇÔÕÆÝÑÇÏÙÆÓÖÇÔÚÇ
¦ÙÚØÇÖÕßÌËÍÍÕÈÕÒÕÆÔÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ"½Ñ¦ÚÏÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄËÊ×ÙÇÔÚÕÕÔËÏØÏÑÄ:VTL^OLYL5V[/LYL®ÖÕß
ÕÏ(SWOHÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÚÕ "
ÏÜÙÚÄÙÕÚÕÖÕÃÎÓÇÙÜÖÇÃÔËÏ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÃÔÇÏÔÇÇØÞÏÔÃÙËÏÎ
ÏÙÚÕØÃÇÎÄÖÕÏÇÏÙÚÕØÃÇ!ÄÔËÏØÕ
ÓÔÂÓÎÇÒÎÛÏÔ¦ÂËÖÏÔÕÎÓÁÔÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÓËÇÔ×ÔßÓÕßÝÂËÖ×ÔßÓÕßÝ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝÓËËØÜÚËßÓÁÔÕßÝÖÕß
ÖËÛÇÃÔÕßÔÓÁÙÇÙËÌÒÕÍÏÙÓÁÔËÝ
ÇÍÑÇÒÏÁÝÂÂØÜËÝÖÕßÑØÁÓÕÔÚÇÏ
¦ÉßÞÕÏÇÖÄÇÍÞÄÔËÝ¶ÒÃÍÎÙÎÓÇÙÃÇÁÞÕßÔÄÒ»ÇßÚ¦
¡ÁÔËÏÎÒÇÞÚ¦ØÇÍÏÇÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ®;LSS
TLHZ[VY`VMKLLWKLSPNO[ÙÜÝ
ÊÏÄÚÏÙÎÓÇÙÃÇÙËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÊËÔ
ÁÞËÏÎÖÃÙÚÎÙËÑ¦ÚÏÇÒÒ¦ÎÒÇÞÚ¦ØÇÍÏÇÑ¦ÚÏ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Ο αρχαίος λόγος σε πέντε παραστάσεις
Ο Χρίστος Γεωργίου από το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος μιλάει στην «Κ» για τη διοργάνωση
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Μέσα από ÓÃÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÑÕßÈÁÔÚÇÖÕßËÃÞÇÓËÚÕÔÍËÔÏÑÄ
ÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒØÞÇÃÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆØ¦ÓÇÚÕÝ²ØÃÙÚÕËÜØÍÃÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÍÏÇÚÃÇÔÁÑÇÛËÔ
ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÕßÁÑÇÔËÛËÚÏÑÂËÔÚÆÖÜÙÎ ÇÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÕÒÇÑËÃÇËÑÓÁØÕßÝÓÕßÖØÕÝÚÕßÝ
ÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÇÒÒ¦ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞÜÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÙÚÇÄÙÇ
ÞØÄÔÏÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßÑÇÚÇØÚÃàÕßÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÖÄÚÎÓÃÇ
ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÓËÒÁÚÎÚÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÇßÚÕÆËÃÊÕßÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙËÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÛËÇÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕß
Þ×ØÕßÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÔÚÕÇØÞÇÃÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÊØ¦ÓÇ
–Χρίστο, πόσες ήταν οι προτάσεις
φέτος και πώς γίνεται η επιλογή;
¶ÃÞÇÓËÇÖÄÞ×ØËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÓËÚ¦ÇÖÄÇÔÕÏÑÚÂÖØÄÙÑÒÎÙÎßÖÕÈÕÒÂÝÖØÕÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÇÖÄÓÁØÕßÝÓÇÝÓÃÇ
ÖØ×ÚÎÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÚÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔÑ¦ÛËÛËÇÚØÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÂÇÑÄÓÇÑÇÏÚÏÝÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÖËØÏÄÊÕßÝÇÔ¦ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÚÁÝÄÒËÝÕÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÐÏÕ-

ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÚÕ
ÛÁÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÕßÄÓÜÝÙßàÎÚ¦ÓËÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊÆÕÌÕØËÃÝ
ÚÎÝÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÑÇÏ±ÌßÖÕßØÍËÃÕ¬ÕßØÏÙÓÕÆ
ÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÕÔÊßÒÃÕßÙÙÕÌËÚÏÔÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ËßØ×ÎÕÒÏÚËÃÇÄÓÜÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÏÔÇÇÍÍÃÐËÏÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÇÔÛÁÒËÏÝÇßÚÄÔÚÕÔ
ÛËÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÈ¦ÒËÏ
ÚÎÔ ÆÖØÕÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÞ¦ØÚÎ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ

ÊÏÇÌÄØÜÔÞÜØ×ÔÙÚÎÔ ÆÖØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßÓÖËØÃÒÎÉÎÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÕß--,,\YVWL
MVY-LZ[P]HSZ-LZ[P]HSZMVY,\YVWL
ÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÊÏËÚÃÇ 
ÁÔÇÇÑÄÓÎÈÂÓÇÖØÕ×ÛÎÙÎÝÑÇÏ
ÖØÕÈÕÒÂÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÄÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÚ¦ÐËÏ
ÚÎÔ ÆÖØÕÙÚÕÔÊÏËÛÔÂÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÞ¦ØÚÎ

– Έχει αλλάξει η στόχευση του
φεστιβάλ, μετά από τόσα χρόνια
διοργάνωσης;
¶ÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÚÕ
ÏËÛÔÁÝ®ÚÕÕÖÕÃÕßÖ¦ØÞËÏÇÒÒ¦
ÛÁÒÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÔÕËÃÚÇÏ
ÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÔÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÊÏË-

Το Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει ένα σημαντικό μέρος
από το κονδύλι του στην
προώθηση και προβολή.
Η αύξηση θεατών από το
2013 μέχρι το 2018 καταγράφεται στο 128%.
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«Τρωάδες» ³È È¨{ËÙiVÈ¨{Ñ~Ê´ÆÈËÈVåÐ×{ÚÓÑ³¨t³~ÑÜËuVåoÜÑ³Ç{Ò
ÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄËÖÚÇÓËÒÂËÖÏÚØÕÖÂ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ±ÖÕßØÍËÃÕß
ÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆ±ÌßÖÕßØÍËÃÕ¬ÕßØÏÙÓÕÆËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕß
ßÖØÏÇÑÕÆ ÁÔÚØÕßË¦ÚØÕßÑÇÏ
ÇØÏÙÚÃÔÊÎÔÓÁÒÎÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÓÕßËÚÕÏÓ¦àÜÜÝÍËÔÏÑÄÝÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÎÔ
Ñ¦ÛËÖØÄÚÇÙÎÖÕßßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏ
´ÞÕÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔÎËÖÏÚØÕÖÂËÔ×ÖÏÄÔÚÎÝÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇËÖÏÒÁÐËÏ
ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
– Οι παραστάσεις που προκρίνονται είναι έτοιμες καθ’ όλα να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ;
¶ÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÊËÔÁÞÕßÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÇÔÕÏÑÚÕÆÝÞ×ØÕßÝ¦ØÇ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÚËÞÔÏÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ×ÙÚËÔÇ
ÑÇÒßÌÛÕÆÔÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÙÚÇÛÁÇÚØÇ
ÖÕßÛÇÚÕßÝßÖÕÊËÃÐÕßÓËÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝàÎÚÕÆÔÚËØ¦ÙÚÏÕÚËÞÔÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËËÌÏÑÚÄÔÇ
ÊÕÛËÃÄÚÏàÎÚÕÆÔ¦ÒÒÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙßÔËÞÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÇÙÞÂÓÇÚÇ
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÓËÙÚÕÑÇÒÆÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙËÈÄÓËÔÕÏÚÕßÝÛËÇÚÁÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÔÌÕØÁÇ
–Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
φεστιβάλ;
¶ËÜØ×ÄÚÏËÃÓÇÙÚËÙËÓÃÇÌ¦ÙÎ
ÙßÔËÞÕÆÝËÐÁÒÏÐÎÝÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÌÁÚÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÖÕßÎËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÁÍÏÔËÖÕÒÆ
ÖÏÕÕÓÇÒ¦ÑÇÏÁÍÑÇÏØÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÎÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÑ¦ÈÎÝ®ÓÇÝÈØÂÑËÁÚÕÏÓÕßÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÇÑÆØÜÙÎÝ¶ÈÁÈÇÏÇÊËÔ
ßÖÂØÐËÕÞØÄÔÕÝÍÏÇÁÔÚÇÐÎÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ¡ÃÇÊßÙÑÕÒÃÇÖÕß

ÛÔÁÝÇÔÊËÔÁÞËÏÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕß
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÏÝÓÏÙÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÐËÔÄÍÒÜÙÙËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÄÞÏ
ËÒÒÎÔÄÍÒÜÙÙËÝ¢ÁÚÕÝÖÞÁÞÕßÓË
ÚØËÏÝÐËÔÄÍÒÜÙÙËÝÑÇÏÊÆÕËÒÒÎÔÄÍÒÜÙÙËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÇÛÁÒÇÓËÔÇ
ËÃÞÇÓËÑÇÏÚÁÚÇØÚÎÐËÔÄÍÒÜÙÙÎ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÖ¦ÔÚÕÚË
ÁÍÑËÏÚÇÏÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
–Από τι κανάλια γίνεται η διαφήμιση του Φεστιβάλ; Πώς σας βρίσκουν οι θεατές και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας;
¶¬Õ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÁØÕÝÇÖÄÚÕÑÕÔÊÆÒÏÚÕßÙÚÎÔ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÑÇÏÖØÕÈÕÒÂÚÕßÍÏ»
ÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎÙßÔËÞÂÝÇÆÐÎÙÎÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝÇÆÐÎÙÎÇÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÚÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÙÚÕ ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕ
ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÛËÇÚ×ÔÕÓÁÙÕÝ
ÄØÕÝÚÕßØÏÙÚ×ÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÂÚÇÔ
 ¡ÖÕØÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÔÇÖÕÆÓË
ÄÚÏÓÁÙÜÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÖØÕÜÛËÃÚÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝÇÒÒ¦
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÃÙÎÝ
ÓËÚÕÏËÛÔÁÝÔÙÚÏÚÕÆÚÕßË¦ÚØÕß
ÓËÚÇËÛÔÏÑ¦ÚÕßÑÁÔÚØÇ§ÇÖÜ
ËÊ×ÄÚÏÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÔ ÆÖØÕÓÁÙÜ
ÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒØÞÇÃÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
Ø¦ÓÇÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÕ§ÃÑÕÝÏÇÌÑ¦ÒÎÝÙßÔÁÞÏÙËÕÏ×ØÍÕÝ
§ËÕÌÆÚÕßÑÇÏËÊØÇÏ×ÛÎÑË¿ÚÇÔ
ÒÕÏÖÄÔÇßÚÁÝÕÏÞ×ØËÝÖØÕÜÛÕÆÔÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÇËÛÔÏÑ¦ÚÕßÝ
ÛÁÇÚØÇÁÞËÏÝÇÓÁÙÜÝÈØËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÔ¦ÒÏ§ÇÙÎÓËÏ×ÙÜÄÚÏ
ÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÞÕßÔÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÛËÇÚØÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÚÕßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËËÖÃÙÎÝÓË¦ÒÒÇÊÏËÛÔÂ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÛËÇÚØÏÑÕÆÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÓÁÙÜÚÜÔÖØËÙÈËÏ×Ô

– Τι νιώθεις ότι μπορεί να δώσει
το αρχαίο δράμα στον σύγχρονο θεατή;
¶¬ÇÖ¦ÔÚÇ¬ÕÇØÞÇÃÕÊØ¦ÓÇÁÞËÏ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÚÎÚÇËÑÖÁÓÖËÏÖÕÒÒÇÖÒ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÁÞËÏÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÌÁØÔÜÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÏÝ¬ØÜ¦ÊËÝ®ÖÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÌßÍÏ¦
ÑÇÏÚÕÔÖÄÒËÓÕØÄÙÌßÍËÝßÖÂØÞÇÔÑÇÏÚÕÖ²ÖÕßÒÁÍËÚÇÏÄÚÏ
ÁÖËÙËÎ¬ØÕÃÇÖØÄÙÌßÍËÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÙÂÓËØÇÇÖÄÚÎßØÃÇÚÎÔ
ÇÒÇÏÙÚÃÔÎÑÇ¡ÎÔÖ¦ÓËÓÇÑØÏ¦
ÑÇÏ ÆÖØÕËÃÞÇÓËÖØÄÙÌßÍËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÞØÄÔÏÇÃÔÇÏÕÏÂØÜËÝÖÕß
¦ÒÒÕÚËËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏ¦ÒÒÕÚË
ÛËáÑÁÝÕÔÚÄÚÎÚËÝÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÇÒ¦ÛÎÚÕßÝÔÇÖÇØÇÊËÏÍÓÇÚÏÙÚÕÆÓË³ÒÒÜÙÚËÍÏ»ÇßÚÄ
ÚÇÑËÃÓËÔÇÇßÚ¦ÚÎÝÇØÞÇÃÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝËÃÔÇÏÕÏÑÕßÓËÔÏÑ¦
¡ÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÈ¦ÙËÏÇßÚ×ÔÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÌÚÏ¦ÞÚÎÑË
–Αυτή η οικουμενικότητα των κει-

ÇßÚÄÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßËÛËÒÕÔÚÏÙÓÕÆ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ
–Μέσα σε αυτές τις 22 διοργανώσεις, έχεις δει αλλαγές στο επίπεδο των θεατών; Ποιοι έρχονται;
¶§ÇÙÕßÊ×ÙÜÚÕÖÏÕÇÖÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ´ÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓË
ÚÕÚÁÒÕÝÓÏÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏÖÄÙÕ
ÑÇÛÇØÄÓÁÔËÏÚÕÛÁÇÚØÕÄÚÇÔÌËÆÍÕßÔÕÏÛËÇÚÁÝÃÔÇÏÇÒÒÏ×ÝÔÇÁÞËÏÝ
ÁÔÇÛÁÇÚØÕÍËÓ¦ÚÕÓÖÕßÑ¦ÒÏÇÔËØÕÆÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÄÚÇÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÖÒÁÕÔÖÃÙÎÝ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞÕßÓËÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕßÝÛËÇÚÁÝÖÕßÖ¦ÔËÙÚÕ
ÖÃÙÜÓÁØÕÝÚÜÔÑËØÑÃÊÜÔÍÏÇÔÇÑÇÖÔÃÙÕßÔßÚÄÄÓÜÝÖÕßÞÇÃØÕÓÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÑÇÚ¦ÌËØËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÔÇ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏÁÔÇÔÁÕÑÕÏÔÄÑÇÏÊËÔ
ËÔÔÕ×ÓÄÔÕÎÒÏÑÏÇÑ¦¬ÕÇØÞÇÃÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÊØ¦ÓÇÇÌÕØ¦ÄÒÕÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÚÕÞËßÓÁÔÜÔÊØ¦ÙËÜÔÒÁÕÔÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÞËÏÖÏÙÚÕÆÝÇÑÄÒÕßÛÕßÝ
Ñ¦ÚÏÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÖ×ÒÎÙÎ§ÇÏÁÞÕßÓËÊËÏÖÕÒÒÁÝÛËÚÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÙÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÛËÇÚ×Ô
¶ÇÔÓÖÕØ×ÔÇÚÎÔÕÔÕÓ¦ÙÜÖÕÏÄÚÎÚÇÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ©Ï
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÁÞÕßÔ
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QÉÉÜÜi{~ÖØ~Ñ{ÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ
>²¦>¿x_©/_>²¦V>Ý_>&¦XºRRx_©V
Û{ÉÚÓØ'É³{KÒÜÜÑ{~Ö1ÉÒ³¨È³iØÓ¨{ÙÑVÑËÑ

«Ιππόλυτος» του Ευριπίδη
Σκηνοθεσία: xxX_7>_
ÛÉÈ³Ó¨ÑdÈÜËÈVå¨TÑËÏÙÉË(Ò×È
0É³Ò¨³iÆÈÜËÈVåÐ×{ÚÓÑ³¨t³~ÑÜËuVåoÜÑ³Ç{Ò
QÉÉÜÜi{~ÖØ~Ñ{ÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ
Ú{~Ì³{³Ö³å¨TÑËÈÛ¨ÒÐÑ³Ø
'É³{KÒÜ.È¨Ñ~ÈV³ÑÜËÑ

«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία:/ºx-_nvx
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈ
.ÒKKÑ³´ÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈ
QÉÉÜÜi{~ÖØ~Ñ{ÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ
_>Rº>/v_>²¦_VÖ¨ØV

«Βάκχες» του Ευριπίδη
Σκηνοθεσία:ÅºxÝ©vxÅ>À>
(ÓÐ³idÈÜËÈVåÐ×{ÚÓÑ³¨t³~ÑÜËuVåoÜÑ³Ç{Ò
.ÒKKÑ³¸ÆÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈ
ÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¸ÈÜËÈVå¨TÑËÏÙÉË(Ò×È
QÉÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ
¨Ñ³{~Ì1ÓÑ³¨¨ÉËÈ ÜÜÒÙØV

«Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη
Σκηνοθεσία: {ÒiØÑÜÑK¨{ÑÌØ
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸®ÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈ
.ÒKKÑ³¸¬ÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈ
QÉÑooÜ{~ÖØÈÓ¨³{³ÜÈØ

μένων, έρχεται και στο φεστιβάλ
ως θεσμός, έτσι δεν είναι;
¶§ÇÏËÑÃÔÎÙËÁÚÙÏÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÛÁÒÎÙÇÔÔÇÊÕÛËÃÖËÊÃÕ
ÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÚÕßÇØÞÇÃÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÊØ¦ÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÓËÜÝ ÆÖØÏÕÏÔÇ
ÊÕÆÓËÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÊØ¦ÓÇÚÕÝÇÖÄ
¦ÒÒÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏ
ÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò´ÞËÏ
ÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÔÇÇÑÕÆÙÕßÓËÚÕÔÛØÂÔÕÚÜÔ¬ØÜ¦ÊÜÔÇÖÄÁÔÇÙÒÕÈËÔÏÑÄÛÁÇÚØÕÂ
ÔÇÊÕÆÓËÁÔÇÔÙÖÇÔÄÖÖÄÒßÚÕÑÇÏ
¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦

Δόθηκε βήμα σε Κύπριους

–Για τις κυπριακές συμμετοχές τι
έχετε να μου πείτε;
¶¡ÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÕ
ÓÄÔÕÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÖÕßÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÇØÞÇÃÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÊØ¦ÓÇÚÕÝÂÚÇÔ
Õ© ¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
ÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÊ×ÙËÏÈÂÓÇÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂÛËÇÚØÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÊÆÕÖÇØÇÍÜÍÁÝ
´ÊÜÙËÒÕÏÖÄÔÚÕÔÞ×ØÕÙË ÆÖØÏÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÔ
ÑÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÇØÞÇÃÕËÒÒÎÔÏÑÄÊØ¦ÓÇ§ÇÖÕÆÓËÄÚÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÇÍÕØ¦àËÏÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÇ
ÚØÃÇÛÁÇÚØÇËÜØ×ÒÕÏÖÄÔÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÄÛÎÑËÇßÚÄÚÕÈÂÓÇÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÁÊËÏÐÇÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
×ØÏÓÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÄÖÜÝÕ§ÃÑÕÝ
²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÁÕÏ
–Οι εθελοντές είναι σημαντικό
κομμάτι του φεστιβάλ, απ’ ό,τι
καταλαβαίνω…
¶ÃÔÇÏÖÇØÄÔÚËÝÙËÄÒÕÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏËÃÔÇÏÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕß
²ÇÃØÕÓÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÖÕßßÖ¦ØÞËÏ

ÇÏÙÛÎÚÏÑÂËÃÔÇÏßÉÎÒÕÆÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕß
–Αυτό το κομμάτι του υψηλού
καλλιτεχνικού επιπέδου σας φόβισε; Υπό την έννοια ότι μπορεί
να θεωρηθείτε ένα φεστιβάλ για
λίγους.
¶ ÇÛÄÒÕßßÚÄÖÕßÑÇÚÇÌÁØÇÓËËÃÔÇÏÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓËÁÔÇÖÕÏÑÏÒÄÓÕØÌÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÛËÇÚÁÝ¡ÇÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÄÒËÝÕÏ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÄÒÕÏÕÏÛËÇÚÁÝÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÑÇÏÕÏÛËÇÚÁÝ
ÛÇÙËÙËÈÇÙÚÕÆÔÔÛËÒÂÙËÏÝÔÇ
Ê×ÙËÏÝÞÇÓÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÊÕßÒËÏÁÝ
ÑÇÏÕÏÛËÇÚÁÝÙÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝË
Ñ¦ÛËÖÇØÇÍÜÍÂÈÒÁÖÕßÓËÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓÕÔÚÁØÔËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÑÒÇÙÏÑÁÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÇÒÒ¦ÄÒËÝÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÔÑÒÇÙÏÑÄÒÄÍÕÖÕßÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
–Υπάρχουν σκέψεις για εισαγωγή κάποιας καινοτομίας στο Φεστιβάλ;
¶§ÇÖÜÄÚÏÌÁÚÕÝßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÓÏÑØÂÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔÚÏÓÂÚÕß
ËÏÙÏÚÎØÃÕßÇÖÄÊÁÑÇËßØ×Ö¦ËÏÊ×ÊËÑÇÑÇÏÚÕÓËÏÜÓÁÔÕÇÖÄÖÁÔÚË
ÍÃÔËÚÇÏÁÐÏ¿ÓÜÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÌÁÚÕÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÞÕßÓËÑÇÛÏËØ×ÙËÏÚÕËÔÏÇÃÕËÏÙÏÚÂØÏÕÚÕ-LZ[P]HS
7HZZÖÕßËÃÔÇÏËßØ×ÍÏÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÄÒÜÔÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
¬×ØÇÍÏÇ¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝ
ÔÇÏÁÞÕßÓËÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÕÓËÇÖÄÌÇÙÎÑÇÏÚÜÔÚØÏ×ÔÊÏÕØÍÇÔÜÚ×ÔÛÇ
ËÖÁÒÛËÏÖËØÇÏÚÁØÜÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÑÄÓÇÄÓÜÝÙßàÎÚ¦ÓËÑÇÏ
ËÒÖÃàÜÄÚÏÓÁÞØÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÛÇ
ÁÞÕßÓËÔËÄÚËØÇ±Ö¦ØÞËÏÞ×ØÕÝÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
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Το σύγχρονο λεξικό των αφορισμών
Συγγραφικό πόνημα που προσεγγίζει αλήθειες αποσιωπημένες ή ενοχλητικές για τον κυρίαρχο λόγο
Της ΝΕΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ
Το νέο αντιλεξικό νεοελληνικής
χρηστομάθειας
εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, σελ. 130
Η ευγενέστερη ËßÊÇÏÓÕÔÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÖÕÏÑÃÒËÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÔÇÏÎËÖÏÔÄÎÙÎÒÁËÏ
Õ¡ÖÄØÞËÝÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÖÇÒÎÛËÆËÚÇÏÓÁÙÇÙËÁÔÇÕÒÏÍÕÙÁÒÏÊÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÇÖÔËßÙÚÃÑÇÏ
ÙËßÖÕÞØË×ÔËÏÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÝ
ÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÝÔÇËÖÇÔÁØÞËÙÇÏÑÇÏ
ÔÇÙÑÁÖÚËÙÇÏÈÇÛÆÚËØÇÑßØÃÜÝÇßÚÄ©ÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÛÁÒÍËÙÇÏÇÖÄÚÎ
ÈØÇÞßÍØÇÌÃÇÚÕÊßÔÇÓÏÑÄÙÚßÒ
ÚÎÔÚÁÞÔÎÚÜÔÖÇØÇÛËÓ¦ÚÜÔÚÕÔ
ËÖÏÍØÇÓÓÇÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÑÇÏ
ÚÎÔËÏØÜÔÏÑÂÙßÔÚÕÓÕÍØÇÌÃÇÊËÔ
ÊßÙÑÕÒËÆËÙÇÏÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÄÚÏ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÊÏÇÈ¦àËÏÝÑÒËÃÔËÚÇÏ
ÁÔÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÛÎÙÇßØÄÝ
©ÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÎÓÕÙÛÁÔÎ ÕÆØÚÕÈÏÑ¬ÕÔÁÕ
ÇÔÚÏÒËÐÏÑÄÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÞØÎÙÚÕÓ¦ÛËÏÇÝ®ÙÚÎÔÑÇÒÇÃÙÛÎÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
ÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕßÚÎÝÙÚÃÇÝ© ÕÆØÚÕÈÏÑÖÕßÁÞËÏÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÚÕÊÕÑÃÓÏÕÙÚÕßÝÇÌÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙÚÕÊÏÂÍÎÓÇÑÇÏ
ÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÁÞËÏÓËÚÇÌØ¦ÙËÏ
ÈÏÈÒÃÇÇÖÄÕÑÚ×ÐÁÔËÝÍÒ×ÙÙËÝ
ÙÖÕÆÊÇÙËÏÕÒÕÍÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÚÕßÚÍ¦ØÊÎÑÇÏËÃÔÇÏÊÏÊ¦ÑÚÜØ
ÙÚÎÔÔÛØÜÖÕÒÕÍÃÇÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÕßØÄÚÙÒÇÈÕÒÜÔÃÇËÔ×ÊÏËÚÁÒËÙËÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¤ßÞÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ØÂÚÎÝ
ÖÄÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÚÕß§ÁÕßÇÔÚÏÒËÐÏÑÕÆ®ÖÒÎØÕÌÕØÕÆÓÇÙÚËÄÚÏÕÏ
ÊÆÕÖØ×ÚËÝËÑÊÄÙËÏÝÚÕß 

ÍÕÚËÞÔÃÇ¬ÜÔÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÜÔÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ®
©ÙÕÍÏÇÚÎÊÏÇÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßËÖÏÔÕÂÛÎÑËÙÚÕÇØÃÙÏÇÖÄ
ÚÎÕßÒÍ¦ØÇÙÎÓËÏÕÒÄÍÕ¬àÕÆÒÏÇ
ØÃÙÚËÈÇÑÇÏÙÂÓËØÇÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃ
ÛËÜØÎÚÏÑÄ¦ÒÒÕÛÏÍÏÇÑ¦ÛËÇÖÕÓÃÓÎÙÎ®ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÇÃÍÒÎÚÎÝÑÏ
ÇÝÖÏÙÚËÆÕßÔÖÕÒÒÕÃÑØÏÚÏÑÕÃÓÇÝ
ÄÚÏÕÏÇÔÇÌÕØÁÝËÔÄÝÁØÍÕßÙË¦ÒÒÇÁØÍÇËÃÔÇÏÎÖÎÍÂÑÇÏÚÕÓÁÚØÕ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÇÐÃÇÝÚÕßÝ®

Τριάντα πέντε λήμματα
έχουν προστεθεί στα 80
παλαιότερα, ενώ πολλά
έχουν συμπληρωθεί
ανάλογα και κάποια
απαλείφθηκαν, καθώς
«ο χρόνος είχε στομώσει
την αιχμή τους».

Ο ανορθολογισμός
ÊËÔÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔÇÔÒÂÓÓÇÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÚ×ØÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÇ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇËÔ×ÖÕÒÒ¦ÁÞÕßÔ
ÙßÓÖÒÎØÜÛËÃÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÇÒËÃÌÛÎÑÇÔÑÇÛ×ÝÕÞØÄÔÕÝËÃÞËÙÚÕÓ×ÙËÏÚÎÔÇÏÞÓÂÚÕßÝ®
ÚÕÔÃÊÏÕÖØÄÒÕÍÕÊÏÇÈ¦àÕßÓË
ÑÇÏÚÕÔÕØÏÙÓÄÚÕßÇÌÕØÏÙÓÕÆ!©
ÇÌÕØÏÙÓÄÝÖØÁÖËÏÄÞÏÓÄÔÕÔÇËÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÐÇÌÔÏ¦àËÏ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÂÇÑØÕÇÚÂØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÇÖÒÄÝÑÇÏÑØßÙÚ¦ÒÒÏÔÇ
ÑÇÛÇØÄÝÙÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÁÙÚÜÑÏ
ÇÔÚÕÔÄÎÓ¦ÚÕßÊËÔÐËÑÒËÏÊ×ÔËÚÇÏÓÕÔÕÓÏ¦ÝÍÏ»ÇßÚÄÔ»ÇÖÕÌËÆÍËÏ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÂËÐËàÎÚÎÓÁÔËÝÒÄÍÏËÝ
ÒÁÐËÏÝÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÄÙÕËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇÌÎØÎÓÁÔËÝÁÔÔÕÏËÝØÁÖËÏ
ÔÇÌßÒ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦
ÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝËÖÃÛËÚÇ
ØÁÖËÏÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÖÄÒßÚÕÝ
ÁÙÚÜÑÇÏÇÔËÑÌØ¦àËÏÓÏÇÙÞËÚÏÑÂ
ÇÒÂÛËÏÇÍÏÇÚÃÎÇÒÂÛËÏÇÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÇÌÇÔÂÝÇÖÕÙÏÜÖÎÓÁÔÎÂËÔÕÞÒÎÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÑßØÃÇØÞÕÒÄÍÕÕÖÄÚË
ÞØËÏ¦àËÚÇÏËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÇÏÙÛÎÚÂ¬ÁÒÕÝÁÔÇÙ×ÓÇÇÌÕØÏÙÓ×ÔÊËÔÕÌËÃÒËÏÔÇÙßÔÏÙÚ¦ÁÔÇ

To ολιγοσέλιδο K{KÜËÙ{ÑKÒÇÉ³Ñ{
ÑÉÈ³Ë~Ñ{ÉÈT¨ÉÉ{
ÑÈo¨ÑÐÐËÇÉ{ØVÑiÐÉ{É{ØV
ÑÉÑÓ¨TÉÑ{~Ñ{Ñ~Ó³ÉÑ{
KÑÚÖ³É¨Ñ

«Το πιο ασυγχώρητο ÑÐÒ¨³iÐÑ³i ÜÜÒÙÑÉËÑ{ÑÜÉØ×ÑÉ¨ÒÑÈ³Ì
È~Ó×³³Ñ{ÌÜ{~¨È×ÒuViÐÉ{É{ÛiÐÚÓiØÖ¨³K{~
ÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÙßÔËÖÁÝÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇ
©ÖÕÏÕÝàÎÚ¦ËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÎÌÆÙÎÑÇÏÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÇÌÕØÏÙÓ×Ô®
© ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ ÚÜÔ ÒÎÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÐËÑÏÔ¦ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÓËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÕØÃÇÎÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËËßÞ¦ØÏÙÚÎ
ÁÑÖÒÎÐÎÇÏÚÏÕÒÕÍËÃÖÒÂØÜÝÚÎÔ

Η μπύρα

ÇÒÂÛËÏÇÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÕØÏÙÓÕÆØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊËÔÛÇÊÏÇÌÜÔÕÆÙËÓËÚÕÄÚÏÚÕÖÏÕÇÙßÍÞ×ØÎÚÕÇÓ¦ØÚÎÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÔÇ
ÒËÝÌÇÔËØ¦ÇßÚÄÖÕßÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏ
ÄÒÕÏÑØßÌ¦®ËÔ×ÛÇÇÖÕÊËÞÄÚÇÔ
ÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÎÓÄÔÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊÏ¦ÑØÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÙÚÕÞÇÙÚÁÝ
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÕ

Ö×ÝÈÒÁÖÕßÔ®ÚÎÔÇÔÇØÞÃÇ!¦ÒÒÕÏ
ÚÎÔÇÖÕÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÓËÈÊËÒßÍÓÃÇ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÈØÃÙÑÕßÔÙËÇßÚÂÔÓÏÇÔ
ÇÔËÖÇÔ¦ÒÎÖÚÎÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝ
ÙÚÕÒÂÓÓÇÒÒ¦ÊÇ®
ßÔËÞÃàÕÔÚÇÝËÖÕÖÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÔÚÏÒËÐÏÑÕÆ®ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÚÎÊËÙÖÄàÕßÙÇÛÁÙÎÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÚÇÒÂÓÓÇÚÇÖËØÃ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÊÏÂÍÎÓÇÖÕÃÎÙÎÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÝÓËÚÇÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÝÖÒÕÑÂ
ÊÏÇÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
©ÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÇÍÍÃàÕßÔÓËÚÕÓÏÙÄÚÎÝÉßÞÂÝÚÕßÝ
ÇÒÂÛËÏËÝÖÕßÚÕ¦ÒÒÕÓÏÙÄÇØÔËÃÚÇÏ
ÔÇÊËÞÛËÃ®ÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÖËÏØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÕÔÒÄÍÕÑÇÏÚÏÝ
ÚËÞÔÏÑÁÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÝÒÎÌÛËÃ
ßÖÄÉÎÄÚÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÖËÚßÞÎÓÁÔÜÔÖËÏØÇÓ¦ÚÜÔÒÁÍËÚÇÏÒÕ-

¡ËÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÕ ÕÆØÚÕÈÏÑ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÄÙÕËÖÏÙÌÇÒÁÝÍÃÔËÚÇÏÚÕÑØÏÚÏÑÄËÍÞËÃØÎÓÇÙËÁÔÇ
ÚÇÞÆÚÇÚÇÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕÛËÜØÎÚÏÑÄÖËÊÃÕ©ÑØÏÚÏÑÄÝÒÄÍÕÝÜÙÚÄÙÕÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÔÇËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏ
ÑÇÏÔÇÊßÙÖÏÙÚËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÇÔÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÖÕßàÜÕÍÄÔÎÙË
ÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏÙÑÄÚÜÙËÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇ®ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÝÖËÏÊÂÎ
ÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎÛÇÙßÍÑÏÔËÃ
ÑÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔËÔ×ÎÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇÊËÔÙßÍÑÏÔÕÆÙËÓË
ÒÃÍËÝËÐÇÏØÁÙËÏÝÕÆÚËÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓËÙÕßØÇÔÕÆÙË®
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÔÚÏÒËÐÏÑÕÆ®ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏÑØÏÚÏÑÁÝÓÇÛÎÚËÆÕßÔÙÚÎÔÑØßÌÂàÜÂÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÄÖÜÝÛÇÁÒËÍËÕÕÒªÏÑÁØ
ÁÞÕÔÚÇÝÊÏÇÙÚÇßØÜÛËÃÙÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÊØÕÓÂÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÑÇÏÏÊÁËÝÇÙÑËÃÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖÕÒËÓÏÑÂÖÕßÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔÇßÚÇØÁÙÑËÏÇÑÇÏÚÕÔÊÕÍÓÇÚÏÙÓÄÈÒ
ÔÕÙÚÇÒÍÃÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®ËÑÊÙÚÃÇÎÑØÏÚÏÑÂ
ÚÕßÜÙÚÄÙÕÄÖÜÝÑ¦ÛËÖÔËßÓÇÚÏÑÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÛËÓËÒÏ×ÔËÚÇÏÙÚÎ
ÍÔ×ÙÎÙÚÕÚÇÒÁÔÚÕÙÚÎÔËØÍÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÂÛÕÝ

σας προσκαλεί σε ένα...

ΔΕΙΠΝΟ με ΦΙΛΟΥΣ

Σκηνοθεσία Γρηγόρης Βαλτινός

του Donald Margulies

ΚΩΜΩΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ
Λευτέρης

Ζαμπετάκης

Παπαχαραλάμπους

Μουρατίδης

Άννα-Μαρία

Φάνης

Εβελίνα Παπούλια

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
(με σειρά εμφάνισης)

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ
ΗΚΕ

GOLDEN
GALLERY

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ORIGINAL SUV JEEP RENEGADE’

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ

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

Το βαρύ
τίμημα
της σωτηρίας
Θρίλερ για τις ανθρώπινες αδυναμίες
από τον Αργεντινό Αρμάντο Μπο
Το ένστικτο της ζωής ###½

ΘΡΙΛΕΡ (2018)
Σκηνοθεσία: å¨ÐÒ³
Ερμηνείες: ~{o{Ó¨Ð'¨Ñ³ÓÜÑV

Ò¨ÜÑ(Ë³É¨V~ÜÌ¨{ÑÒ¨ÑV
Ñ¨ÓÜ.ÈÐ{Ì³
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Αλλο ένα ÇØÑËÚ¦ÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÛØÃÒËØÓÇÝÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÇÖÄÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÑÇÏÚÕÔÈØÇÈËßÓÁÔÕÓË©ÙÑÇØÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÚÕß
)PYKTHU®ØÓ¦ÔÚÕ¡ÖÕßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ÖËØÔ¦ÑÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑ¦ÓËØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏ
ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÎÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÆÙÎØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÎÝËÃÔÇÏÕÔÚÄÔÏÕÁÔÇÝÓËÙÂÒÏÑÇÝÕÕÖÕÃÕÝàËÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝ
ÓËÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÚÎÔÑÇÒÕÖÒÎØÜÓÁÔÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÚÕ
ÄÓÕØÌÕÙÖÃÚÏÚÕß¥ÙÖÕßÛÇÁØÛÕßÔ
ÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÄÚÇÔÓÇÛÇÃÔËÏÖÜÝ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÓËÚÇÓÄÙÞËßÙÎÔËÌØÕÆ
¬ÄÚËÙÚÎàÜÂÚÕßÓÖÇÃÔÕßÔÕÒÃÇÝ
ÑÇÏÎÕÆÙÏÁÔÇÔËÇØÄàËßÍ¦ØÏÚÕ
ÕÖÕÃÕßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÒÆÙËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇàÎÚ×ÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÍÓÇÚÇ
©¡ÖÕÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕß
ÐÇÌÔÏÑ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔ
ÚØÄÓÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÑÄÓÇÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕÓÕÚÃÈÕ
ÚÎÝËÏÙÈÕÒÂÝ©ÔÚÄÔÏÕÖÕßÁàÎÙËÄÒÎÚÕßÚÎàÜÂÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ®ÄÖÜÝËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÖÇØ¦ÖÕÔÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÕÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÌÄÈÕÑÇÏ
ÇÖÒ×ÝÖÇÔÏÑÕÈ¦ÒÒËÚÇÏ©ÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕÙÖÃÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÎÃÊÏÇ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇØÞÃàÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÔÇ
ÛÕÒ×ÔÕßÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÖÕÒßÖÄÛÎÚÕÔËÌØÄßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÃÔÇÏ
ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÚÕßÚÕÖØÕÙÌÁØËÏ
ÖÇØ¦ÔÕÓÇÕÒÃÇÝÁÔÇÝ¦ÔËØÍÕÝ
ÔËÇØÄÝÖÕßàËÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÓÇàÃÓËÚÎÔÑÕÖÁÒÇÚÕßÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇ
ÇØÞÃàËÏÔÇËÑÈÏ¦àËÏÚÕÔÔÚÄÔÏÕ
¬ÕÑÇÒÕÊÕßÒËÓÁÔÕÙËÔ¦ØÏÕÊÏÇÔÛÃàËÏÓËÑÜÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕÊØ¦ÓÇ
ÑÇÚÇÌÁØÔÕÔÚÇÝÔÇÚÕÑÒÏÓÇÑ×ÙËÏ
ÙËÛØÃÒËØÙÚÕÊËÆÚËØÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕÎÄÒÎ
ßÖÄÛËÙÎÇÖÕÚËÒËÃËÏØÜÔÏÑÄÙÞÄÒÏÕÍÏÇÁÔÇÔÙÆÍÞØÕÔÕÚØÄÖÕ¶ÑÇÏ
ÖØÄÚßÖÕ¶àÜÂÝÕÕÖÕÃÕÝÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔËßÚßÞÃÇ
©ÑÏÍÏÁØÓÕ¢ØÇÔÚÙÁÒÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÊÃÔËÏËØÓÎÔËßÚÏÑÄØËÙÏÚ¦ÒÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÂØÜ¦ÚÕßÇÖÄÚÎÍÇÒÂÔÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÁÔÇÈÂÓÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÛÇØÂÚØÁÒÇÚÎÔÖÕØËÃÇÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÖ¦ËÏÁÔÇÔÁÔÇÔÚÕßÝ
ÙßÓÈÇÚÏÑÕÆÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚËÒÏÑ¦ÙËÁÔÇÔÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÔÚÏÎØÜÏÑÄÖÕÒÆÇÔÛØ×ÖÏÔÕÄÓÜÝËÍÜÏÙÓÄ

Ο Γκιγιέρμο ΦραντσέλαÙÉÂ{ÒÙËÉ{É¨ÐiÉÈ³{~Ì¨É{³ÒÜ³~É³¨{~Ì¨ÌÜVÙio³ÑØ³Ê¨Ò³ÈÓÑKÊÐÑ¨{ÑÌ³i³¨ÓÜÑ

HOME CINEMA

Απαγορευμένος έρωτας στα χρόνια του πουριτανισμού
Ελίζα και Μαρσέλα ##½
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: ÇÑÐÓÜÈÑÂÓ
Ερμηνείες: Ñ³ÑÜËÑ³ÉÜËÑV
~¨Ó³Ñ'É¨Ò³ÉÚV0ÑÐÒ¨ ÌKÑØ

Ο καπιταλισμός
©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÚÕÛÁÚËÏÜÝËÐÂÝ!
©ÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄÝÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔ
ÏÊÁÇÄÚÏÄÒÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚ¦Ë¦ÔÊÕßÒÁÉÕßÓËÙÑÒÎØ¦ÇÒÒ¦ËÊ×ÈÒÁÖÕßÓËÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÐÕÊÁÉËÏÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÍÏÇÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÞØËÏ¦àËÚÇÏ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÈÒÁÖÕßÓËÁÔÇàËßÍ¦ØÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÖØÄÛßÓÕÔÇÛßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇÓÁÒÕÝÇÖ»
ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞËÏ
ÊÏÑÄÚÕßÙÖÃÚÏ®

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

ΔύοÉ¨³ÉÈÐÓÉØÑËÙÉØ
³{ØÑ¨TÓØ³È¸ÆÖÑ{ÑÚÑ
K¨ÉÚÖ~ÈioiÐÓÉØVÉ¨ËÈ
ÑÖoT¨ÉØÐÒo{ÉØ

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ


Η πρώτη ÚÇÏÔÃÇÚÕß5L[MSP_ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËØÕÒÃÔÕß
ËÃÔÇÏÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙËÇÒÎÛÏÔ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÒÃàÇÑÇÏÚÎÝ
¡ÇØÙÁÒÇÊÆÕÍßÔÇÏÑ×ÔÇÖÄÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÕÏÕÖÕÃËÝÓËÚÕÔÁØÜÚ¦
ÚÕßÝÁÛËÙÇÔÙËÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÔÖÕßØÏÚÇÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
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«Ο σκηνοθέτης θέλει σκότωμα!»
Η «Κ» προδημοσιεύει αποσπάσματα από τη βιογραφία του Ντέιβιντ Λιντς, που κυκλοφορεί σύντομα στα ελληνικά
Ο Ντέιβιντ Λιντς ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏ
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ÕÔËÏØÏÑÄÝÖÇØ¦ÒÕÍÕÝÜÓÄÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚØßÌËØÄÝÄÖÜÝÙÚÎÔÚÃÛÇÙÎ
ÑÇØÊÏ¦®ÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕÝÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÄÝÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÝÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÒÎÙÓÕÔÂÙËÏÚÕÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ
ÖÕßÒÁÍËÚÇÏ;OLZ[YHPNO[Z[VY`®"
ÖÒÎÛÜØÏÑÄÝÄÖÜÝÙÚÕËÖÏÑÄ§ÚÏÕßÔ®ÌÒÆÇØÕÝÓÇÑÇÏÒÇÑÜÔÏÑÄÝ
ÓËÒÜÊÏÑÄÝÓÇÑÇÏÚØÇÞÆÝÙßÞÔ¦
ËÌÏÇÒÚÏÑÄÝÊËÃÚËÚÕ,YHZLYOLHK®
ÁÔÇÑÇÌÑÏÑÄÇÃÔÏÍÓÇÕÏÔÚÝÌÁØÔËÏÓÇàÃÚÕßÖÕÒÒÕÆÝÑÄÙÓÕßÝÑÄÙÓÕßÝÓË¦ÌÛÕÔÇÇÖÜÛÎÚÏÑ¦ÓÇ
ÑÇÏÙÑÕÚËÏÔ¦ÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙÌØÇÍÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙÏÔËÓ¦
ËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝªÕÖÂÚÕÈÏÈÒÃÕ
²×ØÕÝÕÔËÃØÜÔ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÚÎÝÌØÕÊÃÚÎÝËÜØÍÇÒÏÕÆÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÈÏÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏ
ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÝÇÌÂÍÎÙÎÚÎÝ
ØÏÙÚÃÔ¡ÇÑÁÔÇËÔÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÓË
ËÑËÃÔÎÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÏÔÚÝÐ¦ÒÒÕßßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÕÈÏÈÒÃÕÂÓËØÇÎ ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏ
ÊÆÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ
ÖÏÒÁÐÇÓËÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÓËÙË
ÇÌÎÍÂÙËÏÝÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
¡ÖÒËËÒÕÆÊÕ®ÖÕßÕÏÔÚÝÍÆØÏÙËÚÕ ÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÝ
àÇÓÖÁÒÇªÕÙËÒÃÔÏ§ÚÁÔÏÝ²ÄÖËØ
¡¦ÏÑ¡ÇÑÒ¦ÞÒÇÔÄØÇ§ÚËØÔÑ¦
©ÒËÝÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßËÖÏÒÁÐÇÓË
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÊÎÓÕÙÃËßÙÎÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÑÕÓÉÂÁÑÊÕÙÎ
Η.Μ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μακένα: ©ÚÇÔ Î ÚÇÏÔÃÇ
¡ÖÒË ËÒÕÆÊÕ® ÖØÕÈÒÂÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÚÕß§ÚËÇÕßØÁÔÚÏÝÙÚÎÔÕÊÄ ¦ÔÕÔÙÚÕ¡ÖÁÈËØÒÏ²ÏÒÝÎÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÚÕßÏÔÚÝ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÖÒÂØÎÇÚÇÐÃÇ ÇÏÙË
ËÑËÃÔÎÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÕÈÕÒÂÄÓÜÝÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔÂÚÇÔÑÇÏÚÄÙÕØÄÊÏÔÇÓÇÙÚÇÔÓÏÇÞÕÆÌÚÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÓÄÔÕ®ËÃÖËÕ ÇØÕÆàÕ©§ÚÃÔÕÕ
¢ØËÔÚ¦ÏÔÚÍÕßÕÚËØÊËÐÃÞÁØÏÚÕß
§ÚÃÔÕÕ§ÚÁÏÈÏÔÚÑÇÏÓËØÏÑÕÃÇÑÄÓÇ
¦àÕßÓËÚÎÔÚÇÏÔÃÇÔÇÖÇÃÐËÏÚËÒËÏ×ÔËÏÇÔ¦ÈÕßÔÚÇÌ×ÚÇÑÏËÖÏÑØÇÚËÃ
ÇÖÄÒßÚÎÙÏÍÂ©ÒÕÏÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓÁÞØÏÖÕßÚËÒÏÑ¦ÓÏÒ¦ËÏ
Õ§ÚÃÔÕ¸ËÛÇÛËÒÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÝÔÇ
Ñ¦ÔËÏÚÎÊÏÇÔÕÓÂÇßÚÂÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÍÏ»ÇßÚÄÛÇÌÚÏ¦ÐÜÊÏÑÂÓÕßËÚÇÏØËÃÇ
ÊÏÇÔÕÓÂÝÑÇÏÛÇÚÕÑ¦ÔÜËÍ×¹©
§ÚÃÔÕÖÒÂØÜÙËÍÏÇÚÎÊÏÇÔÕÓÂÍÏÇ
ÚÏÝÑÄÖÏËÝÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎ®
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÍÏÔÇÔÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÔËÖÃÙÎÓËÝÖØÕÈÕÒÁÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÂÍÇÙËÓÃÇÇÖ»ÚÏÝÇÔËÖÃÙÎÓËÝ
ÖØÕÈÕÒÁÝÙÚÕÇÔ¢ËØÔ¦ÔÚÕ¦ÒËá
ÑÇÏÂÚÇÔÎÞËÏØÄÚËØÎÚÎÝàÜÂÝÓÕß®
ÇÔÁÌËØËÕªÏÑ§ÏÙÃÚÇÜÓÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔÄÙÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÎ
àÇÓÖÁÒÇÂÚÇÔÙÇÔËÌÏ¦ÒÚÎÝËÔ
ËÃÊÇÇÖÒ×ÝÛËÇÚÁÝÔÇÌËÆÍÕßÔËÃÊÇ
ÑÄÙÓÕÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÔÇÚØÁÞËÏÔÇ
ÈÍËÏÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÒÂÛËÏÇÛßÓ¦ÓÇÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÚØÁÞÕßÔÙÚÕßÝ
ÊÏÇÊØÄÓÕßÝÖØÕÝÚÎÔÁÐÕÊÕ
¬ÕÑÒÃÓÇÂÚÇÔÖÕÒÆÈÇØÆÃÊÇÓË

Το βιβλίο t¨ØÉË¨u³
³Ó{K{³{³Ø~Ñ{¨{³ËÑ~ÓÑ
ÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{ÉÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø,ÊÐÉ³Ò×¨ÑiU
å×¨ÙË³iÉ¨oÑÜ{Ö

«Στην “Ατίθαση καρδιά” Ñ~ÖoÉ³Ñ{ÜÖ¨~É³¨Ü0¨~É³¨ÜÉËÑ{ÓÑØ¨ÈÚÐÌØÌÈ~ÜÈÐÖÑ¨ÓÑiÑoÒiV³ÉÂ~Ñ{³ÑÌÉ{¨ÑÛÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑÉËÑ{ÓØo{ÑÑÉ~³{ÐÒØ³¨~É³¨ÜVÑ~Ñ{Ð{ÒÇÉ{ÐÉÉÑ{~ÌÌÉ{¨ÈÑÇi³ÉË³i~¨Ñ{ÒÜiÐÓÑ³iÑÌÜÈ³iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑu

Ο Ντέιβιντ Λιντς ÙÉÂ{ÒÐÉ³å³{Ì~{ØV³ÑoÈ¨ËÐÑ³Ñ³ÈtåÚ¨ÈÉÜÓ×Ñ³ÑuV³dÆ³ÙË

Ο μικρός ³Ó{K{³{³Ø³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤lÆÐÉ³iÐi³Ó¨Ñ³È'³o¨Ñ×ËÑ
ÑÌ³K{KÜË

ÙÞÄÒÏÇÚÕßÚÆÖÕß!¸©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÛÁÒËÏÙÑÄÚÜÓÇ¹¸ÕÏÕÝÚÕÁÑÇÔË
ÇßÚÄÚÕÖØ¦ÓÇ"¹¸²¦ÒÏÓÇÆØÕ¹©
§ÚÃÔÕÙÎÑ×ÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕ
ÈÒÁÓÓÇÑÇÏÒÁËÏ!¸§ÇÖ¦ÔËÔÇÍÇÓÎÛÕÆÔË ¦ÔÕßÔÒ¦ÛÕÝÚÇÏÔÃÇ

Í¦ÒÕÝÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÓ»¦ØËÙËÖÕÒÆÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ©ÃÍÇÝ®ÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÝ²ÜØÃÝÏÚÃÇ®ÑÇÏÔÇÝ
ÓËØÏÑÇÔÄÝ¢ÃÒÕÝ®¡ÕßËÃÖÇÔÔÇ
ÓÎÔÖØÕÙÒ¦ÈÜÚÕÔ§ÚÁÔÏÝËÔ
ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÚÕÔ Ö¦ØËÏÝ Ç ÈÍËÏ

ËÃÔÇÏÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑÄÉÕßÓËÕÆÚËÁÔÇÖÒ¦ÔÕÇ
ÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÓËÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏ©ÏÑØÏÚÏÑÕÃÛÇÚÎÒÇÚØÁÉÕßÔ
ÑÇÏÛÇÁØÛËÏÑÇÏÑÄÙÓÕÝ¹®
ÏÔÚÝ!©§ÚÁÔÏÝ²ÄÖËØÂÚÇÔÓË-

ËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕßÑÇÏÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÕß®ÓËÇÖÕÛ¦ØØßÔÇÔÇÒÒ¦ËÍ×ÂÛËÒÇÇÔÁÑÇÛËÔËÑËÃÔÕÔØÍÄÚËØÇÓËÖÂØË
ÚÎÒÁÌÜÔÕÕÃÊÏÕÝÕ§ÚÁÔÏÝØÁÖËÏ
ÔÇÖÇÃÐÜËÍ×ÚÕÔ¢ØÇÔÑ¡ÖÕßÛ

ÍÏÇÚÃËÃÓÇÏÕ¢ØÇÔÑ¡ÖÕßÛ®ÓÕß
ËÃÖËÑÏËÍ×ÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇÄÚÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÑÇÒÄÑÇÏÑÇÑÄ
ËÔËÃÞÇÑÇÔÁÔÇÔËÔÊÕÏÇÙÓÄÔÇÚÕÔ
ÖØÕÙÒ¦ÈÜÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÓ¦ÚÏÇÕ
§ÚÁÔÏÝËÃÔÇÏÕÖÏÕÇÖÃÙÚËßÚÕÝÚÆÖÕÝ!
ÏÊËÇÒÏÙÚÂÝËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÝØÕÓÇÔÚÏÑÄÝÑÇÏÙÑÒÎØÄÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÞËÏ
ÇßÚÄÔÚÕÔÚÁÒËÏÕÙßÔÊßÇÙÓÄÖÕß
ËÃÔÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ËÓÃÇÙÑÎÔÂÕ§ÚÁÔÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔ§ÚÄØÕÛÏÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÑÇÏÑÒÇÃËÏÚÇÔÓÏÇÚÁÒËÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕß
ØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß»ÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÔÇ
ÑÒÇÃËÏ¶ÑÏÇßÚÄÂÚÇÔÇÖÄÒßÚÇÇÖÕÊËÑÚÄÁÜÝÑÇÏßÖÁØÕÞÕ¶ÑÇÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÙÚÏÍÓÂÔÇÙÖ¦ËÏÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÙÚÕÐÆÒÕÂÓËØÇÕÏÙÑÒÎØÕÃ¦ÔÊØËÝ
ÊËÔÑÒÇÃÔËÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÉËßÚÏ¦
Ù»ÇßÚÄËÔ×ÚÕ»ÐËÞËÃÒÏàÇÔÇÖÄ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÛËÒÇÔÇÈ¦ÒÜÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕ
:VUN[V[OL:PYLU®ÚÜÔ;OPZ4VY[HS
*VPS¬ÕÂÛËÒÇÙÇÔÚØËÒÄÝÇßÚÄÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏØÁÖËÏÔÇÚÕÖ¦ØÕßÓË
ÍÇÓ×ÚÕ¬ÕÛÁÒÜÌÃÒËÈØËÝÚÕÓÕß®
ËÃÖÇÙÚÕÔ¢ØËÔÚ§ÚÁÏÈÏÔÚËÃÔÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËËÑËÃÔÕÝÑÏËÔÔÕÕÆÙËÑßØÃÜÝÚÇ
ÒËÌÚ¦¬ÇÒËÌÚ¦ÇßÚ¦ÚÇÒËÌÚ¦
ÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÕ¢ØËÔÚËÃÞËÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÓÃÇÒÆÙÎ§ÚÁÏÈÏÔÚËÙÆÄÒÕ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÝÊÏ¦ÌÕØÇÙËÞÇØÚÃÏÇÚÃÊËÔÙÚÁÒÔËÏÝÙÚÕÔÔÚàËÒÕÓËØÏÑÕÆÝÙÚÃÞÕßÝÔÇÙÕßÍØ¦ÉËÏÁÔÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏ"®ÍÆØÏÙËÑÇÏÓÕßËÃÖË
ÃÓÇÏÁÐÜÒÕÏÖÄÔÁÔÇÈØ¦ÊßÑÏÇØÞÃàÕßÔÔÇÓÕßÁØÞÕÔÚÇÏÏÊÁËÝÚÏÝÙÎÓËÏ×ÔÜÚÏÝÙÚÁÒÔÜÙÚÕÔÔÚàËÒÕÑÏ
ËÑËÃÔÕÝÍÁÒÇÙËÄÚÇÔÚÏÝËÃÊËËÔ
ÁÞÜÊËÏÞËÏØÄÚËØÕßÝÙÚÃÞÕßÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÙßÔÕÞÂÙÚÎÓÕØÌÂÕÆÚË
ÕÓÕÏÕÑÇÚÇÒÎÐÃÇ®ÕÔÚàËÒÕËÃÔÇÏ
ÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÎÝÙ»ÇßÚ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÚÕÙÑÁÌÚÎÑËÚÕÐÇÔÇÙÑÁÌÚÎÑËÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÁÌÚÏÇÐËÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏ
ÑÏÁÈÇÒËÓÏÇÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÔÇÚÕ
ÖËÏÄÓÜÝÊËÔÓËÚÁÊÏÊËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÂÛËÒÇËÍ×ÃÖÇÖÜÝÎÓËÒÜÊÃÇÓ»¦ØËÙËÖÕÒÆÇÒÒ¦ÖÜÝÚÕ
ÂÛËÒÇÖÏÕÇÁØÏÔÕ¬ÄÚËàÂÚÎÙËÇÖÄ
ÚÎÔ¬àÕÆÒÏ ØÕßàÔÇÁØÛËÏÔÇÚÕ
ÚØÇÍÕßÊÂÙËÏÚÕÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÔÑÏ
ÁÑÇÔÇÔV]LYK\IIPUNÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦¬àÕÆÒÏÁÑÇÔËÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕÃÊÏÕÑÇÏÕÔÚàËÒÕÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝÚÕ
ÁÈØÏÙÑÇÄÓÕØÌÕ

Το Οσκαρ που χάθηκε και το «ατελείωτο» φιλί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ
ÏÔÚÝ!ÓÕßÔÑÇÒËÙÓÁÔÕÝ
ÙÚÕ Ö¦ØÚÏ ÚÕß ÇÚàÁÔÚÎ
ÕßÃÌÚÏÇà¦ØÙÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ:WHNVÓËÚ¦ÚÎÔÚËÒËÚÂÇÖÕÔÕÓÂÝÚÜÔ©ÙÑÇØËÖËÏÊÂÂÓÕßÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÕ©ÙÑÇØ ÇÒÆÚËØÎÝÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÍÏÇÚÕ¡ÖÒËËÒÕÆÊÕ®ÞÇÙÇÄÓÜÝÇÖÄÚÕÔ©ÒÏÈËØÚÄÕßÔÖÕßÑÁØÊÏÙËÚÕÈØÇÈËÃÕ
ÍÏÇÚÕÒÇÚÕÆÔ®ÂÍÇÙÚÕÖ¦ØÚÏ
ÓËÚÎÔàÇÓÖÁÒÇÂÚÇÔËÑËÃÑÇÏÕÏ
ÔÏÑÎÚÁÝÓËÚÇÈØÇÈËÃÇÚÕßÝÑÇÏÓË
ÖÒÎÙÃÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÎÔÚàÁÒÏÑÇ²ÏÕÆÙÚÕÔ§ÚÁÏÈÏÔÚÐÁØËÏÝÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÁÚÙÏÊËÔËÃÔÇÏ"®ËÃÖË
Ø¦ÍÓÇÚÏËÃÞÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔ¬àÕÔ
²ÏÕÆÙÚÕÔÙÚÕ¡ËÐÏÑÄÙËÓÃÇÁÑÛËÙÎàÜÍØÇÌÏÑÂÝÖÕßÁÑÇÔÇÙÚÕÕßÁØÚÕÇÍÏ¦ØÚÇÚÇÔÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÕ

«Μακάρι να είχα
κερδίσει εγώ, γιατί
ο Ολιβερ Στόουν
που ανέβηκε να πάρει
το βραβείο σε φίλησε».
¢ØÁÔÚÏ¢Ø¦ÔÙÏÝÖÕßËÃÞËÚØÇÈÂÐËÏ
ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄßÒÏÑÄÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¡ÄÓÖÏ§ÚÏÑ®ÚÕß¬àÕÔÓÕß
ÚÕÔÙÆÙÚÎÙËÓÏÒÂÙÇÓËÑÇÏÖËØ¦ÙÇÓËÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑ¦ËÑËÃÔÕÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÇÔßÖÁØÕÞÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÓÕßÒÁËÏÎÔÚàÁÒÏÑÇ!©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßËÃÔÇÏÊÃÖÒÇ
ÛÁÒËÏÝÔÇÖÇÝÔÇÖËÏÝÁÔÇÍËÏÇ"®

Ο Ντέιβιντ Λιντς ×{³i³ÊØ³Ñ
ÉË~Ë³ÈT¨Ì{Ñ~Ñ{ÉËÙÂØ
Ço¨Ò×Ø

¡ËÓËÍ¦ÒÎÓÕßÞÇØ¦®ÇÖ¦ÔÚÎÙÇÓÖÂÑÇÙÚÎÔÖØÏÈÁÇÃÛÕßÙÇ
ÑÇÏËÃÊÇÚÕÔ¬àÕÔÔÇÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÕ
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