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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θα φύγω όταν
το αποφασίσω εγώ
και όχι οι άλλοι
Στην απόφαση να αποχωρήσει από το πηδάλιο
της Εκκλησίας της Κύπρου όταν θα αισθανθεί
ότι δεν μπορεί να την
υπηρετεί έχει καταλήξει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’. Σε
συνέντευξή του στην «Κ», ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας σημειώνει με
νόημα πως την απόφαση απόσυρσης
θα την πάρει ο ίδιος και όχι κάποιοι
άλλοι. Ο Μακαριότατος αναφέρεται
στις εκλογές για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Κιτίου εκφράζοντας την
υποστήριξή του στον Επίσκοπο Αρσινόης Νεκτάριο. Ο Κύπρου Χρυσόστομος Β’ απαντά και όσους τον επέκριναν για τη μη παρουσία του στην κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια. Σελ. 6
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Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

Πήρε τους S400 και στέλνει τελεσίγραφα
Είμαστε έτοιμοι για συμβιβαστικές φόρμουλες και λύσεις win-win σε Ιράκ, Συρία και Κύπρο, διαμηνύει η Άγκυρα
Άμα και τη παραλαβή των πρώτων
τεμαχίων των S400, η Τουρκία προχώρησε επιθετικά στο επικοινωνιακό
της παιχνίδι προειδοποιώντας, δίκην
τελεσιγράφου, όσους έχουν μαζί της
ανοικτά μέτωπα: «Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ξεκάθαρο. Ελάτε να

συνεργαστούμε και να καταλήξουμε
σε συμφωνίες που θα εξυπηρετούν
αμοιβαία τα συμφέροντά μας». Σε ό,τι
αφορά την Κύπρο, τις γεωτρήσεις και
το ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής
Μεσογείου, η Άγκυρα, αψηφώντας
τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και της








Ιράν, Συρία
και Κύπρος
οι παραλήπτες

Ε.Ε., πιέζει τη Λευκωσία για μια συμβιβαστική φόρμουλα στο ζήτημα των
υδρογονανθράκων. Την ίδια ώρα στη
συνοριακή γραμμή Συρίας-Τουρκίας,
η Άγκυρα αναπτύσσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Περίπου 80.000
Τούρκοι στρατιώτες αναμένουν την

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΖΕΡΣΑΪ

Τριγμοί στις διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας

Στο τραπέζι με
τις εταιρείες για
διαχείριση Φ.Α.
Αν σήμερα Ε/κ και Τ/κ εστιάσουν
σε άλλο μοντέλο συνεταιρισμού, το Σ.Α. των Η.Ε. δεν θα
μπορεί να το απορρίψει, λέει
ο Κουντρέτ Όζερσαϊ στην «Κ»,
θεωρώντας ότι η ΔΔΟ έχει εκπνεύσει.
Ακόμα μιλά για τα μοντέλα λύσης που θέλει
η τουρκική πλευρά, για το Βαρώσι, για το
μυστικό δείπνο με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και αποκαλύπτει ότι θα συνεχιστούν
σε όλη την περιφέρεια της Κύπρου οι τουρκικές γεωτρήσεις. Σελ. 8

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Πήραμε πολλά μέτρα
κατά του ξεπλύματος
Αψογη χαρακτηρίζει η Πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα
Καλογήρου τη μέχρι τώρα συνεργασία
με τους αξιολογητές της Moneyval,
προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί πολλά
στοιχεία και πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τονίζει επίσης ότι η Κύπρος θα εφαρμόσει τις εισηγήσεις που θα υποβάλει
η Moneyval όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Οικονομική σελ.Ý6

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με την παραίτηση του Βρετανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον Κιμ Ντάροκ, πέτυχε τον στόχο του, καθιστώντας σαφές ποιο εί-

ΓΙAΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝAΡΑΣ

ναι το αφεντικό σε αυτή την τόσο ασύμμετρη «ειδική σχέση». Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της Βρετανίας μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο με την υπόσχεση ότι θα βγάλει τη χώρα του από την Ε.Ε. μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Μια προνομιακή εμπορική συμφωνία
με την Αμερική και με όλες τις χώρες της Αγγλόσφαιρας υποτίθεται ότι θα απορροφήσει τους αναπόφευκτους κραδασμούς της εξόδου. Σελ. 21

Στόχος η προσέλκυση
νέων επενδύσεων
Εάν η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λάβει εμπροσθοβαρή και
αξιόπιστα μέτρα για την προσέλκυση
νέων επενδύσεων, η οικονομία θα εισέλθει γρήγορα σε έναν ενάρετο κύκλο αξιοπιστίας - εμπιστοσύνης – ανάπτυξης, λέει ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Σημειώνει δε ότι συνιστά σοβαρή πρόκληση για πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2019 για την
κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη. Σελ. 20

τελική εντολή για γενική έφοδο στη
Συρία, από τουλάχιστον δέκα σημεία.
Για την Ουάσιγκτον, στο σημείο που
έχουν φτάσει τα πράγματα, οι κυρώσεις ενδέχεται να μην είναι αρκετές
για διαχείριση της κατάστασης στην
περιοχή. Σελ. 9

NIKE

Γιατί «δαγκώνουν» οι μηχανισμοί

Η «Λιβελούλα»
πετάει στον Τιτάνα
Θα τη στείλει η NASA το 2034
Το σχέδιο της NASA προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία για τη δημιουργία της
ζωής στον πλανήτη μας θα στείλει τη «Λιβελούλα», ένα μη επανδρωμένο διαστημικό
όχημα, στον μεγαλύτερο δορυφόρο του
Κρόνου, προκειμένου να αναζητήσει κατά
πόσον υπάρχουν ίχνη ζωής. Σελ. 25

Ξένοι ορέγονται
το χαλούμι μας

Κρίσιμο θεωρεί το διάστημα έωs το
τέλοs του έτoυs ο κ. Μητσοτάκns. Ο
πρωθυπουργόs της Ελλάδας εκτιμά
πωs εάν επιτύχει τουs στόχουs που
έχουν τεθεί, θα είvαι ευκολότερο να
επαναδιαπραγματευθεί τα πρωτογενή πλεονάσματα. Στην ατζέντα του κ.
Μητσοτάκη βρίσκεται ψnλά και n αλλαγή του εκλογικού νόμου. Σελ. 4, 6

Προσπάθειες υπόσκαψης
Σε σκοπιμότητες και συμφέροντα από
εταιρείες στη Σουηδία που θέλουν να
πλήξουν το χαλούμι αποδίδουν οι τυροκόμοι τα περί αντιβιοτικών στο κυπριακό
προϊόν. Ο υπουργός Γεωργίας διαβεβαιώνει ότι το κυπριακό χαλούμι δεν περιέχει
επιβλαβή κατάλοιπα. Οικονομική, σελ. 4

Τζούφιες οι τουρκικές γεωτρήσεις
Εντείνονται οι φωνές και από τ/κ πλευράς για την αδράνεια των δύο τουρκικών
γεωτρύπανων. Σελ. 15

Στη στενωπό διλημμάτων ο Νικόλας

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τα σενάρια συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής και το ’23

Οι ελέφαντες

Οι βουλευτικές εκλογές και τα εκλογικά
αποτελέσματα θεωρούνται η απαρχή των
όποιων αποφάσεων για συμμαχίες και
συνεργασίες τόσο όσον αφορά την προεδρία της Βουλής όσο και για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Ο ΔΗΚΟϊκός
Πρόεδρος θα πρέπει ωστόσο να κάνει
σχεδιασμούς για το πώς θα κινηθεί αν

εξακολουθεί να τον ενδιαφέρει να έχει
μερίδιο στην εξουσία. Θα συνεχίσει τις
προσπάθειες με τον Ενδιάμεσο; Ανοικτό
βεβαίως είναι αν οι χαμηλοί αντιπαραθετικοί τόνοι που ακολουθεί το τελευταίο
διάστημα είναι αποτέλεσμα των σκέψεών
του για συνεργασία, είτε με την Δεξιά,
είτε με την Αριστερά. Σελ. 10

ΕΛΛΑΔΑ

Εργο μιας τετραετίας
μέσα σε έξι μήνες

Η έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ καθιστά σαφές
ότι πρόοδος στο Κυπριακό είναι εκ των ων
ουκ άνευ. Σελ. 4

Ρίχτερ στις τράπεζες από τη Βουλή
Χάρης: Θα εισηγηθώ αναπομπή του νόμου για τις εκποιήσεις
Σεισμό πολλών Ρίχτερ προκάλεσε στις
τράπεζες η ψήφιση από τη Βουλή της πρότασης νόμου που αλλάζει τις πρόνοιες του
πλαισίου των εκποιήσεων. Οι τράπεζες
εκτιμούν ότι η απόφαση θα δυσχεράνει
τις προσπάθειές τους για μείωση των ΜΕΔ
και θα ενθαρρύνει τους κακοπληρωτές.
Ο υπ. Οικονομικών θα εισηγηθεί στον

πρόεδρο Αναστασιάδη να αναπέμψει το
νόμο, αφού, όπως αναφέρει, υπονομεύεται
το δημόσιο συμφέρον. Εκφράζει επίσης
την ελπίδα να υπάρξει σοφότερη αντιμετώπιση του θέματος. Ταυτόχρονα, το υπ.
Οικονομικών θα ζητήσει γνωμοδότηση
της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις από την υλοποίηση της απόφασης. Οικονομική, σελ. 3

Με την έναρξη της παραλαβής από
την Τουρκία των ρωσικών πυραύλων
S-400, το γεωστρατηγικό παιχνίδι στη
Μέση Ανατολή έχει αλλάξει διάσταση
τόσο που να είναι αποκλειστικά για
ελέφαντες. Η Άγκυρα ρίχνει στο παιχνίδι βαριά χαρτιά επιχειρώντας να
μετατρέψει τις ζημιές που είχε σε κέρδη. Εξού και η έκκληση που διακοίνωσε,
δίκην τελεσιγράφου, ότι είναι έτοιμη
για λύσεις win-win σε Ιράκ, Συρία και
Κύπρο. Στην περίπτωσή μας το γεγονός
ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις προειδοποιήσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. για κυρώσεις,
τόσο για τους S-400 όσο και για το ζήτημα της προκλητικής παρουσίας της
στις θάλασσες της Κύπρου, εξυπακούεται ότι χρειάζεται από πλευράς Λευκωσίας αυστηρώς συνετή σύμπραξη
με τους ευρωπαίους εταίρους μας κι
όχι παχιά λόγια. Διότι οι ελέφαντες
μπορεί να είναι και απρόβλεπτοι όταν
τσακώνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΑ

Μυκηναϊκό κέντρο της Ικλαινας Μεσσηνίας
Ο αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, Μιχάλης Κοσμόπουλος, μιλάει
στην «Κ» για τις ανασκαφές στο Μυκηναϊκό κέντρο της Ικλαινας Μεσσηνίας,
στην Πελοπόννησο. Η πρώτη φάση της ανασκαφής έφερε στο φως την πρωιμότερη πινακίδα Γραμμικής Β΄. Ζωή, σελ. 1

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιώργος Σκαρπάρης: «The Dark Side of the Moon»
Στο φεστιβάλ του Φέγγαρου ο κιθαρίστας και η μπάντα που έφτιαξε από
τους μιτσιούς, όπως τους αποκαλεί, θα παρουσιάσουν το εμβληματικό άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side of the Moon», όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε το 1973. Ζωή, σελ. 3

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Θερινό σινεμά στο «Κωνστάντια» της Λευκωσίας
Η «Κ» σας προτείνει μερικές ταινίες που θα προβάλλονται στον κινηματογράφο «Κωνστάντια» αφού εκεί τα καλοκαίρια έχουν γίνει θεσμός. Μια κλασική
ταινία και άλλες τέσσερεις ενδιαφέρουσες ξενόγλωσσες ταινίες υπόσχονται
συγκίνηση και απόδραση. Ζωή, σελ. 4

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το μέγεθος της προδοσίας
Σαράντα πέντε ολόκληρα
χρόνια μετά και κάθε που
το ημερολόγιο δείχνει
15 Ιουλίου –τι σου είναι
το μυαλό!- μαζεύονται
όλες εκείνες οι συγκλονιστικά τραγικές στιγμές και κατακυριεύουν τις αισθήσεις. Τόσο που η μυρουδιά του αίματος που στέγνωνε στα
ρούχα και στο δέρμα μου κι απέπνεε
μια απαίσια μια βρωμερή οσμή θανατίλας, να μου προκαλεί ακόμα και σήμερα αναγούλες.
Σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια
μετά. Κι εκείνη η εικόνα με τους νεκρούς στην καρότσα του ημιφορτηγού
με τα καρπούζια, που πάγωσε από τότε
στα μάτια μου, με καταδιώκει κάθε
που ο καυτός κυπριακός ήλιος μοιράζει
τον Ιούλη στα δυο. Τις προάλλες, όταν
είδα το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο
Μαρί σκέφτηκα ότι κάθε Ιούλη μάς
σκεπάζει ένα νεφικό φόβου για το ενδεχόμενο άλλης μιας τραγωδίας, 11
Ιουλίου -Μαρί, 15 Ιουλίου - φασιστικό
πραξικόπημα, 20 Ιουλίου - τουρκική
εισβολή. Το βράδυ είδα στο όνειρό
μου -μάλλον εφιάλτης θα ήτανε- ότι
προσπαθούσα να πουλήσω τον Ιούλη
-λες και ήταν εμπόρευμα, σε μια ζωοπανήγυρη στο πευκώδες του Αγίου
Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, όπου
με πήγαινε μικρό ο παππούς μου να
βλέπω τα ζώα. Ξύπνησα κάθιδρος,
όμως ο ιδρώτας αυτός λες και ήταν
από βροχή καθαρτική, είχε καθαρίσει
εντελώς το μυαλό μου. Ήμουν πια σίγουρος για τα επόμενά μου βήματα.
Κάθε μέρα θα πρέπει να κάνω ένα πραξικόπημα. Μια ανατροπή. Αν το θέλετε
στο αριστερό του μοτίβο, μια επανάσταση. Γιατί; Απλά διότι δεν έπαψε
να ισχύει σε αυτό τον δύστυχο τόπο
ο αισχρός τριπλός συνδυασμός, της
έλλειψης λογοδοσίας, της ατιμωρησίας
και της ασυδοσίας.
Το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της
Κύπρου στη σύγχρονη εποχή είναι
αδιαμφισβήτητα το συνδυασμένο εκείνο έγκλημα του 1974, το πραξικόπημα
και η εισβολή που ακόμα συνεχίζονται.
Τον Δεκέμβριο του 1974, επιστρέφοντας στην Κύπρο, ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος Μακάριος, διακήρυξε την
πολιτική του κλάδου ελαίας και ως άλλος αυτοκράτορας συγχώρεσε όλους
εκείνους που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο συνέβαλαν στο πραξικόπημα,

που έφερε στην Κύπρο τον τουρκικό
στρατό. Γύρω στις 4.000 οι νεκροί αν
προσθέσει κανείς αγνοούμενους και
πεσόντες. Το πιο καθοριστικό ήταν
όμως πως για πρώτη φορά κατακτητής
τούτου του νησιού, από τους τόσους
που πέρασαν από δω, ξερίζωσε από
τα σπίτια τους σχεδόν 200 χιλιάδες
ανθρώπους.
Κατά την πεποίθησή μου οριστικά
πλέον διότι το έγκλημα συνεχίστηκε
από τις ηγεσίες των Ε/κ τα 45 αυτά
χρόνια που διέρρευσαν από τότε. Η
ατιμωρησία των πραξικοπηματιών
εκείνης της εποχής συνδυασμένη με
την ατιμωρησία των «πραξικοπηματιών» της μετέπειτα εποχής, έφερε τη
σημερινή ασυδοσία μιας μεγάλης κάστας ανθρώπων, μιας «υψηλής στάθμης» τάχατες κοινωνικής ομάδας που
με διάφορες επινοήσεις και κόλπα που
συχνά νομιμοποιούνται και μέσω του
κοινοβουλίου και γίνονται νόμοι, λυμαίνονται τον φυσικό πλούτο του τόπου αλλά και τις δυνατότητες για παραγωγή υπεραξίας από τον ανώνυμο
πολίτη και κυριαρχούν στην οικονομική και πολιτική ζωή. Κι όχι μόνο
αυτό αλλά τυγχάνουν και μιας εξόφθαλμής ασυλίας, έτσι που να μην
τους αγγίζει η όποια τιμωρία. Έτσι για
να μιλάμε με παραδείγματα, ερωτώ:
Ποιοι τιμωρήθηκαν για το πραξικόπημα; Ποιοι τιμωρήθηκαν για το σκάνδαλο Μιλόσεβιτς; Ποιοι τιμωρήθηκαν
για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου;
Ποιοι τιμωρήθηκαν για το κούρεμα;
Ποιοι τιμωρήθηκαν για τον Συνεργατισμό; Προσθέστε τώρα όλα εκείνα τα
δισεκατομμύρια που τσέπωσαν οι ατιμώρητοι καθώς και τα θύματα που
πλήρωσαν με τη ζωή τους ή με την
απώλεια της περιουσίας τους ή της
δουλειάς και των εισοδημάτων τους
το τίμημα και θα αντιληφθείτε ποιο
και πόσο είναι το μέγεθος της προδοσίας που βίωσε και βιώνει ο λαός μας.
Γι’ αυτό άμα θέλετε να αλλάξει εκ θεμελίων αυτός ο τόπος, χάριν των παιδιών και των εγγονιών μας, πρέπει καθημερινά να ανατρέπετε το κατεστημένο που συναντάτε. Ξεκινώντας από
αυτούς που σταθμεύουν στους χώρους
στάθμευσης των αναπήρων μέχρι κι
εκείνους που έκαμαν, μέσω των πολιτικών τους, αυτό τον λαό ανάπηρο.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Εκθέματα όπως η αρχαία αιγυπτιακή επιγραφή του 1600 π.Χ. (αριστερά), παλαίτυπα με έργα του Βιργιλίου του 1500 (μέσον) αλλά και τα νέα σύμβολα της ηλεκτρονικής γραφής (δεξιά) παρουσιάζει η Βρετανική Βιβλιοθήκη.

Από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά στα... emojis
Ο δάσκαλος έγραψε μια πρόταση σε δύο αράδες και ζήτησε από τον μαθητή να την αντιγράψει καλλιγραφικά. Επειτα έλεγξε το
αποτέλεσμα: Δυστυχώς, η αντιγραφή είχε
πολλά λάθη. Και όμως, το συγκεκριμένο μαθητικό «τετράδιο» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της πολυσυζητημένης
έκθεσης για την ιστορία της γραφής, που
πραγματοποιείται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη,
στο Λονδίνο. Βλέπετε, ο συγκεκριμένος δάσκαλος και ο μαθητής έζησαν στην Αίγυπτο
πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Και έκαναν
τότε το μάθημα των ελληνικών πάνω σε
έναν πίνακα από κερί, που διασώθηκε όλους
αυτούς τους αιώνες για να το περιεργάζονται
τώρα επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο.
Είναι ένα από τα 100 εκθέματα, τεκμήρια
της γραφής σε μια διαδρομή 5.000 χρόνων
σε όλο τον κόσμο. Διαδρομή που ξεκινά από
τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τα σκαλισμένα
σε πέτρα σύμβολα των Μάγια, περιλαμβάνει
μεσαιωνικά χειρόγραφα και τις πρώτες καλλιγραφικές εκτυπώσεις και φτάνει έως τα
τυποποιημένα emojis. Στις υποβλητικά φωτισμένες αίθουσες της Βρετανικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται μονάκριβα τεκμήρια,
όπως αιγυπτιακό μνημείο 3.600 χρόνων από
ασβεστόλιθο, με ιερογλυφικά που υμνούν
τον θεό του κάτω κόσμου Οσιρι και αποτελεί
το αρχαιότερο απόκτημα του ιδρύματος.
Εκτίθενται ακόμη ένα από τα αρχαιότερα
διατηρούμενα δείγματα των πρώτων σταδίων
της αλφαβήτου όπως τη χρησιμοποιούμε
σήμερα, δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
Ενα μνημείο των Μάγια ύψους 2,19 μ. με ιερογλυφικά. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε

H ιστορία της γραφής
μέσα από 100 εκθέματα,
σε μια διαδρομή 5.000
χρόνων σε όλο τον κόσμο,
στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.
στη Βρετανία με τις «Ιστορίες του Καντέρμπερι» του Τζέφρι Τσόσερ, χρονολογίας 14761477. Παπικά διατάγματα τυπωμένα από
τον Γουτεμβέργιο. Πάπυρος μήκους 2,44 μ.
που καταγράφει την πώληση μιας ιδιοκτησίας
στην Ιταλία του 571 και είναι ο μακρύτερος
άθικτος πάπυρος στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.
Εκτίθενται όμως και χειρόγραφα ιστορικών
φυσιογνωμιών από τον Μότσαρτ έως τον
Τζέιμς Τζόις, το ημερολόγιο της Φλόρενς
Νάιτινγκεϊλ με τα ραντεβού της για το 1877,
έως και ένα απολαυστικά θυμωμένο τηλεγράφημα που έστειλε ο Τζον Οσμπορν το
1966 απευθυνόμενος σε έναν κριτικό των
Times ο οποίος είχε κατακρίνει ένα έργο
του: «Η δημιουργία είναι ασφαλώς κάτι που
δεν αναγνωρίζετε. SΤΟP. Πώς θα μπορούσατε
εξάλλου, εφόσον δεν την αντιλαμβάνεστε.
STOP. Εντάξει λοιπόν. STOP. Από τούδε και
εις το εξής, αρχίζει ανοιχτός πόλεμος ανάμεσά
μας». Ασφαλώς, η έκφραση του θυμού δεν
υπήρξε ο κυριότερος λόγος για τον οποίο
χρειάστηκε να επινοηθεί η γραφή. Οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν για να θυμούνται
κάτι, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, για
να επιβεβαιώνουν μια συναλλαγή, για να τι-

μούν κάποιον, ακόμα και για να διαδηλώνουν
μια πολιτική πεποίθηση. Ηδη από το 7.500
π.Χ. στη Μεσοποταμία κατέγραφαν τα προϊόντα που αφορούσαν οι συναλλαγές τους,
μιμούμενοι τα σχήματά τους – σφαιρικό,
κωνικό κ.λπ. Ενώ οι Σουμέριοι απεικόνιζαν
τους νεκρούς τους με φωνητικά σύμβολα
σκαλισμένα στα προσωπικά τους είδη που
έκρυβαν στους τάφους τους. Και αύριο;
«Από τα οδόσημα έως τα κοινωνικά δίκτυα,
η γραφή μας περιβάλλει στον σύγχρονο
κόσμο και καθρεφτίζει την ποικιλομορφία
όλων όσων τη χρησιμοποιούν», σημειώνει
ο επιμελητής της έκθεσης Αντριαν Εντουαρντς. Και συνεχίζει: «Στη διάρκεια των
5.000 χρόνων, κατά τα οποία ο λόγος μετατράπηκε κατ’ αρχάς σε σύμβολα, η γραπτή
επικοινωνία προκάλεσε εξελίξεις τόσο ποικίλες όσο είναι ο τυπωμένος Τύπος και τα
smartphones. Σήμερα, ωστόσο, νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να αντικαταστήσουμε
τις γραπτές λέξεις με φωτογραφίες, βίντεο
και φωνητικές ηχογραφήσεις. Η έκθεση
αυτή εξετάζει τι επιφυλάσσει το μέλλον στη
γραφή και πώς θα επιλέξουμε να αφήσουμε
το σημάδι μας κατά τις επόμενες δεκαετίες».
Για να μη νομίσει κανείς ότι η έκθεση
αφορά μόνο γλωσσολόγους, οι υπεύθυνοι
της Βρετανικής Βιβλιοθήκης έχουν διοργανώσει, εκτός από παράλληλες ομιλίες και
ξεναγήσεις, σεμινάρια ιαπωνικής καλλιγραφίας και αρχαίων ελληνικών, μέχρι και πάρτι
με διάσημα ονόματα από τη νεοϋορκέζικη
σκηνή του γκράφιτι της δεκαετίας του ’80,
ενώ στις 17 Ιουλίου θα γιορτάσουν και τη
World Emoji Day, τη Διεθνή Ημέρα… Emoji.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
14.VII.1939

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ: Την αυγήν της 8ης Ιουλίου τα ιαπωνο-μαντζουριανά στρατεύματα λαβόντα
νέας ενισχύσεις εφεδρειών ελθούσας εκ Μαντζουρίας,
καθώς και μέγαν αριθμόν αρμάτων, βαρέος πυροβολικού
και αεροπλάνων, εξαπέλυσαν και πάλιν σφοδράν επίθεσιν
κατά της Εξωτερικής
Μογγολίας [...]. Από της
8ης μέχρι της 12ης Ιουλίου ανατολικώς του ποταμού Χαλγκίν διεξήχθησαν λυσσώδεις μάχαι
με πάλην σώμα προς σώμα. Διά σφοδράς αντεπιθέσεως τα μογγολο-σοβιετικά στρατεύματα υποστηριζόμενα υπό αεροπλάνων μάχης και βομβαρδιστικών
απέκρουσαν μετ’ επιτυχίας όλας τας ιαπωνο-μαντζουριανάς επιθέσεις. Ηδη τα μογγολο-σοβιετικά στρατεύματα
διατηρούν σταθερώς τας θέσεις των.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ: Η ιταλική Κυβέρνησις απυηύθυνε
εις την γαλλικήν Κυβέρνησιν την κάτωθι διακοίνωσιν:
«Η ιταλική Βασιλική Κυβέρνησις επληροφορήθη εκ του
Τύπου την συμφωνίαν, η οποία συνήφθη την 23ην Ιουνίου
μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής Κυβερνήσεως
σχετικώς προς την εκχώρησιν του σαντζακίου της Αλεξανδρέττας εις την Τουρκίαν. Η Ιταλία, εν τη ιδιότητι
της εντολοδόχου Δυνάμεως –συμφώνως προς την απόφασιν της 25ης Απριλίου 1920 του Ανωτάτου Συμβουλίου
των συμμάχων Δυνάμεων– λαμβάνει την τιμήν να διατυπώση μεγάλας επιφυλάξεις επί του περιεχομένου της
συμφωνίας αυτής, η οποία συνήφθη εν αγνοία της και
άνευ της συγκαταθέσεώς της και ήτις, προφανώς, ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς τους σκοπούς της εντολής και
προς την θέλησιν των ενδιαφερομένων πληθυσμών».
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Στη Μαγκιά. Ο Αντρέας Παπανδρέου
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το ’80 βγήκε με το σύνθημα « Έξω
από ΕΟΚ–ΝΑΤΟ». Στο τέλος έδωσε βάσεις στους Αμερικανούς και έγινε κολλητός του ευρωπαϊστή Μιτεράν.
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λώνει τα τσαλακώνεται είναι το Υψηλόν Μικρόν. Photo Bomb να είναι, κι ό,τι
θέλει ας είναι. Μετά τα χελωνάκια, τους
ψηλούς, τους κοντούς τα κουνελάκια και
τα λουλουδάκια, έσκασε μύτη με τον
Μητσοτάκη μόλις αυτός εξελέγη πριν
από αυτήν τη Μαρέβα. Διαψεύδω κατηγορηματικά πως η φώτο είχε βγει το
πρωί όπως λένε κάποιοι κακεντρεχείς.

Στην άγνοια. Ο Αλέξης βγήκε πρω-

θυπουργός για να «σκίσει τα μνημόνια». Αντί να τα σκίσει έφτιαξε άλλα δύο
και έγινε toy-boy της Μέρκελ.
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Στα ζάρια. Ο Healthy πρόεδρος επα-
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νεξελέγη πρόεδρος για να βγάλει το
αέριο και να βάλει όρους στην Τουρκία.
Τώρα παρακαλάμε για συνομιλίες και
συμφωνήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση «νότιας» με τη «βόρεια» Κύπρο.

4
5

Στην αγάπη. Το ότι η πριγκιπική αυλή

πλέον μιλά και με το ΑΚΕΛ, και μιλά
πολύ, είναι κάπως Φούλη μου ε;
#ekloges21

6

Στην μπάλα. Ο Παιδείας είναι στην

έξοδο, το ίδιο και η Μεταφορών. Ο

Στα βρακιά. Εκατόν είκοσι εκατομ-

μύρια για κτήριο της Βουλής σου λέει. Μουσείο δεν έχουμε, δρόμο για το
Τρόοδος δεν έχουμε, ο δρόμος του Σιακόλα για τη λίμνη κόπηκε, το τελεφερίκ
δεν προχωράει. Χάθηκε ο κόσμος να το
φτιάξουν με 50 εκατομμύρια και να πάνε τα υπόλοιπα στο τελεφερίκ; Τα μεταξωτά βρακιά.

Στην ατάκα. Ένας ψύχραιμος πρώην

πρέσβης, αγαπητός του Τάσου, είπε
σε ομήγυρη απογευματινού scotch με
πρώην ακελικό βουλευτή: « Όσο είναι ο
Άντρος στη θέση του γ.γ. ο Νίκαρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει». Το λακωνίζειν
εστί φιλοσοφείν.

Στο τσαλάκωμα. Αυτός που δεν κω-

«Ειρήνη, εμάς μας λείπεις, του Άντρου όχι».

Υγείας δεν ξέρει από πού του έρχεται
κάθε μέρα, ο Εσωτερικών βουτηγμένος
στον μικρόκοσμό του, τον Εμπορίου τον
έφαγε το χαλλούμι, τον Γεωργίας θα τον
φάει ο Ακάμας, και ο Οικονομικών πακετάρει τα πράγματά του. Τι σου μένει από
το Υπουργικό; Τη Ζέτα να νταντεύει τους
μικρούς στα πόδια της και τον Άμυνας
μετρά τους πυραύλους που πέφτουν

στον Πενταδάκτυλο.
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Στο ταλέντο. Μέσα σε όλο αυτό το

κράμα μετριότητας, γκαφατζήδων
και απειρίας βασιλεύει ο Ατσαλάκωτος
που τρέχει και δεν φτάνει. Προβλέπω
ενεργοποίηση της Αντιπροεδρίας της
κυβέρνησης. Τουλάχιστον εδώ δεν θα
χρειαζόμαστε αλλαγή του Συντάγματος.
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Στην αγαπημένη. Μα πού είναι η

χαμογελαστή, η αγαπημένη λαϊκή
ηρωίδα του Ανορθωτικού Κόμματος του
Εργαζομένου Λαού; Μας λείπει. Άφησε
τον Σάκη μόνο να κάνει τον ανένδοτο
απέναντι στο κατεστημένο των πολύχρωμων υπουργικών αυτοκινήτων, της
φυγοστρατίας, του ΟΠΑΠ, των μέτριων
μαθητών του νηπιαγωγείου, και των τ/κ
ονομασιών από τα πιασμένα ΜΜΕ. Μας
λείπεις. Κατέβα από το Μοντ Παρνάς.
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«Δαγκώνουν»
οι μηχανισμοί
αντιμετώπισης
προβλημάτων
Η Εκθεση του γ.γ. θέλει ουσιαστική
πρόοδο εντός λογικoύ χρονικού πλαισίου
Ηνωμένα EθνηΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η έκθεση του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ που
δόθηκε την Τετάρτη στα μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας, εν όψει
της συνεδρίασης του Συμβουλίου
για την ανανέωση της θητείας
της, επιβεβαιώνει δύο πράγματα:
Πρώτον, την έντονη προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτιέρες, παρά
τις δυσκολίες που προκαλούν οι
πιέσεις των αμερικανών σε όλες
τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, να
ανανεώνεται κανονικά η θητεία
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τους ίδιους
όρους εντολής, ενόσω ακόμη διατηρούνται ζωντανές οι ελπίδες
του γενικού γραμματέα για επανάληψη των διαπραγματεύσεων
και επίτευξη συμφωνίας για τη
διευθέτηση του προβλήματος.
Δεύτερον, το γεγονός ότι οι
συνθήκες έχουν αλλάξει και οι πιθανότητες να διατηρηθεί η Δύναμη ως έχει για περισσότερα
χρόνια είναι περιορισμένες. Κι
αυτό αποδεικνύεται τόσο από τους
όρους που θέτει σε κάθε ανανέωση
της θητείας της το Συμβούλιο
Ασφαλείας, όσο και από την ανταπόκριση του ίδιου του γενικού
γραμματέα.
Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι
αναφορές στην αποστολή των καλών υπηρεσιών στην έκθεση της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ ήταν περιορισμένες,
η όλη δομή της – και οι σχετικές
αναφορές που αναμένεται να επαναλάβει στο ψήφισμά του το Σ.Α.
- καθιστά σαφές ότι η ουσιαστική
πρόοδος στο Κυπριακό και μάλιστα
εντός ενός λογικού χρονικού ορίζοντα, είναι εκ των ων ουκ άνευ.

H ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Στην έκθεση είναι εμφανής η
σκληρή προσπάθεια του γενικού
γραμματέα να αποδείξει στα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας το
αδιαμφισβήτητο του επιχειρήματός του για την καθοριστική παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εισηγούμενος εξάμηνη ανανέωση της θητείας της «ως αναγνώριση της συνέχισης της συμβολής της στη
διατήρηση της ειρήνης και της
σταθερότητας.» Αυτό αποτυπώνεται μέσω των λεπτομερών περιγραφών των προβλημάτων που
υπάρχουν στην γραμμή αντιπαράταξης, είτε αυτά αφορούν τις
σχεδόν καθημερινές τριβές με πολίτες, είτε τις δραστηριότητες των
κατοχικών στρατευμάτων στα
Στροβίλια και τη Δένεια.
«Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις
και οι χαμηλές εντάσεις κατά την
εξεταζόμενη περίοδο καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μέσω της παρακολούθησης, της εμπλοκής της και
των επαφών της, εξακολουθεί να
διαδραματίζει έναν απαραίτητο

ρόλο στην πρόληψη της κλιμάκωσης. Με ανησυχεί το γεγονός
ότι, εν αναμονή της πλήρους επανάληψης των συνομιλιών στην
Κύπρο, θα συνεχίζονται οι παραβιάσεις του στρατιωτικού στάτους
κβο, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την
ασφάλεια και τη σταθερότητα στη
νεκρή ζώνη και πέραν αυτής. Σε
αυτό το πλαίσιο, η συνεχιζόμενη
παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ παραμένει καθοριστική για την αναφορά και την αντιμετώπιση παραβιάσεων σύμφωνα με την εντολή της, την πρόληψη των εντάσεων, τη συμβολή στη δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν
στην πολιτική διευθέτηση», επισημαίνει προς τα μέλη του Σ.Α. ο
γ.γ., με έναν τρόπο που λειτουργεί
αποτρεπτικά σε πιθανές απόπειρες
αμφισβήτησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΜΟΕ

Το δεύτερο σημείο που επιχείρησε ο γ.γ. του ΟΗΕ ήταν – απουσία προόδου στην πολιτική διαδικασία – να υπερτονίζει τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που
τέθηκαν σε εφαρμογή και άλλα
που συζητούνται ακόμη, δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο στο Σ.Α.
ότι οι συστάσεις μέσω των ψηφισμάτων του προς τις πλευρές πιάνουν τόπο και υπό το βάρος των
πιέσεων είναι δυνατόν να υπάρξει
περαιτέρω πρόοδος στα ΜΟΕ.
Ίσως μάλιστα να μην είναι συμπτωματικό ότι η έκθεση δόθηκε
στο Σ.Α. την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η εφαρμογή της συμφωνίας για διαλειτουργικότητα
της κινητής τηλεφωνίας.

Το θέμα των μηχανισμών

Οι πλέον προβληματικές αναφορές της έκθεσης – που σίγουρα
θα προκαλέσουν διαβήματα από
τη Λευκωσία – αφορούν στο ζήτημα της καθιέρωσης «μηχανισμών», όπου απευθείας στρατιωτικοί, αστυνομικοί και άλλοι εμπειρογνώμονες, με τη διευκόλυνση
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα αντιμετωπίζουν
απευθείας προβλήματα που αφορούν διάφορες εντάσεις, το κοινό
έγκλημα, φυσικές καταστροφές.
Σχετική αναφορά υπήρχε στο ψήφισμα 2453 που υιοθέτησε τον
περασμένο Ιανουάριο το Σ.Α.,
ωστόσο η ιδέα δημοσιοποιήθηκε
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο
του 2017, μέσω της έκθεσης του
γ.γ. για τα αποτελέσματα της στρατηγικής αξιολόγησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Τότε, με αφορμή την προτροπή
προς τις δύο πλευρές να συνεργαστούν, για να στεφθεί με επιτυχία «ο ρόλος της παρατήρησης,
του συνδέσμου και της εμπλοκής
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ», ο Αντόνιο Γκουτιέρες είχε εκφράσει την ελπίδα
«μακροπρόθεσμα, οι δύο πλευρές

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο, ο ορίζοντας μιας ατέρμονης διαδικασίας βρίσκεται πίσω
μας και όχι μπροστά μας και η εμπλοκή των πλευρών θα πρέπει να εμπνέεται από αίσθηση σκοπού να φτάσουν σε επιτυχές τέρμα εντός προβλέψιμου ορίζοντα.









Η πλευρά μας δεν έχει
πρόβλημα να συναντηθεί με τον τουρκικό
στρατό, αλλά συνάντηση
με τις άνευ αρμοδιοτήτων «τ/κ δυνάμεις»,
εκτιμάται ότι απλά
θα αναβάθμιζε
το κατοχικό καθεστώς.
θα συναντηθούν απευθείας για
να επιλύσουν ορισμένες από τις
διαφορές τους. Ένα καλό παράδειγμα αυτού υπάρχει ήδη στο
Κοινό Δωμάτιο Επικοινωνιών, το
οποίο φέρνει μαζί αστυνομικούς
και οι εμπειρογνώμονες από τις
δύο πλευρές, υπό την αιγίδα της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για να εργαστούν σε
ποινικά θέματα».
Στο θέμα αυτό, ενώ η πλευρά
μας δεν έχει πρόβλημα να συναντηθεί με τον τουρκικό στρατό,
συνάντηση με τις άνευ αρμοδιοτήτων «τουρκοκυπριακές δυνάμεις» απλά θα αναβάθμιζε το κατοχικό καθεστώς. Η προτροπή αυτή του 2453 είχε ήδη χαρακτηριστεί προβληματική τον περασμένο
Ιανουάριο, όμως δεν κατέστη δυνατή η αφαίρεσή της, εξαιτίας της
επιμονής των αμερικανών. Στη
βάση αυτής της αναφοράς, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ προχώρησε σε επαφές με
τις δύο πλευρές, τα αποτελέσματα
των οποίων κατέγραψε ο Γκουτιέρες στην έκθεσή του.
«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ διερεύνησε με
τους ηγέτες και άλλους συναφείς
συνομιλητές, δυνητικούς τομείς
όπου οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και επίλυση προβλημάτων,
προκειμένου να αποφευχθούν οι
εντάσεις και τα αρνητικά περιστατικά ή / και να συνδράμουν
με συγκεκριμένα οφέλη τον κόσμο
μέσω πρακτικών τρόπων. Αυτοί
περιλαμβάνουν τομείς όπως η
ετοιμότητα και η αντίδραση σε
καταστροφές, η ανταλλαγή πληροφοριών για το έγκλημα και υπόπτους, η αντίδραση στο μεταναστευτικό και η αντιμετώπιση στρατιωτικών εντάσεων. Όσον αφορά

τη δημιουργία ενός δυνητικού
στρατιωτικού μηχανισμού μεταξύ
των αντιτιθέμενων δυνάμεων, και
οι δύο πλευρές εξέφρασαν ενδιαφέρον και αναγνώρισαν την πιθανή προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου μηχανισμού».
Καταγράφοντας τις θέσεις των
δύο πλευρών, αναφέρει ότι «ενώ
η τουρκοκυπριακή πλευρά εξέφρασε την προθυμία της να εξετάσει ενισχυμένους ή καινούργιους μηχανισμούς, η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν επιφυλακτική
για κάθε νέα ρύθμιση που θεωρεί
ότι παρέχει αναγνωρισμένο καθεστώς στην άλλη κοινότητα, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω των υφιστάμενων
τεχνικών επιτροπών».
Στα συμπεράσματά του, δείχνει
να επιμένει στην πρόταση για
αναζήτηση λύσεων, υποβαθμίζοντας κατά κάποιο τρόπο τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευρές για αναγνώριση του ψευδοκράτους.
«Στις προσπάθειές τους για την
προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων,
οι τοπικοί και διεθνείς παράγοντες
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
τις προκλήσεις και τα εμπόδια
που συνδέονται με το καθεστώς
του βορρά και τις ανησυχίες που
σχετίζονται με την «αναγνώριση».
Διατηρώντας την πολιτική των
Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο
και διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
επί του θέματος αυτού θα διατηρηθούν, οι ανησυχίες σχετικά με
την “αναγνώριση” δεν θα πρέπει
από μόνες τους να αποτελέσουν
ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ενισχυμένη συνεργασία. Καθώς οι
πλευρές διερευνούν περαιτέρω
ευκαιρίες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τις
παροτρύνω να σχεδιάσουν δημιουργικούς τρόπους για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια, με σκοπό
την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και την παροχή απτών οφελών στις κοινότητές τους, χωρίς
να θίγεται το ζήτημα της «αναγνώρισης». Τα Ηνωμένα Έθνη
παραμένουν πλήρως αφοσιωμένα
στην παροχή της απαραίτητης διευκόλυνσης και υποστήριξης».

Ακόμη μια διερεύνηση
από την Τζέιν Χολ Λουτ
Οι αναφορές της έκθεσης στην αποστολή καλών υπηρεσιών, αν και
αποτελούν επανάληψη των όσων
περιλάμβανε η τελευταία έκθεση
καλών υπηρεσιών τον Απρίλιο και
η έκθεση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον Ιανουάριο, δείχνουν τον γ.γ. να συνεχίζει να κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου προς τα μέρη.
Κατ’ αρχάς σημειώνει ότι το στάτους κβο, δηλαδή η έλλειψη μιας
λύσης για το Κυπριακό, δεν είναι
βιώσιμο και σ’ αυτό υπάρχει ευρεία
συναίνεση. Το δεύτερο, ότι υπάρχει
επίσης ευρεία υποστήριξη προς την
άποψη ότι ο ορίζοντας μιας ατελείωτης διαδικασίας χωρίς αποτελέσματα βρίσκεται πίσω μας, όχι μπροστά μας.
Ετσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή προς τα μέρη να συμμετάσχουν
στην τρέχουσα διαδικασία διαβουλεύσεων εποικοδομητικά, δημιουργικά και με τον απαραίτητο επείγοντα χαρακτήρα. Και τα καλεί «να
διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους
για την αποκατάσταση των ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων
και η εμπλοκή τους θα πρέπει να
εμπνέεται από μια αίσθηση σκοπού
και αποφασιστικότητας για να φτάσουν σ’ ένα επιτυχές τέρμα εντός
ενός προβλέψιμου ορίζοντα».
Με εφόδια αυτή την αναφορά
και την αναμενόμενη επανάληψή
της από το Σ.Α., η Τζέιν Χολ Λουτ
αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου
την Κύπρο την πρώτη εβδομάδα
του Αυγούστου σε διερευνητική
αποστολή. Ήδη την περασμένη
Δευτέρα συνομίλησε τηλεφωνικά
με το Φόρειν Όφις και στη συνέχεια
με τους δύο ηγέτες και σίγουρα θα
ακολουθήσει (αν δεν έγινε ήδη) τηλεφωνική επικοινωνία με Αθήνα
και Άγκυρα. Οι εντάσεις από τις
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ δημιουργούν πρόβλημα καθώς η Λευκωσία ξεκαθάρισε ότι δεν
συνομιλεί παρόντων του «Γιαβούζ»
και του «Μπαρμπαρός», όμως οι
εκτιμήσεις διπλωματικών κύκλων
είναι πως η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά θα ρίξουν όλο το
βάρος στο να αποσπάσουν δέσμευ-

ση σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα
της νέας προσπάθειας και ταυτόχρονα θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν το τι θα συμβεί αν και η νέα
προσπάθεια αποτύχει.
Πάντως, το γεγονός ότι η Λουτ
θα μεταβεί στην Κύπρο τον Αύγουστο κι όχι στα τέλη Ιουλίου, αποτελεί
ένδειξη ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα λάβει
χώρα κανονικά στις 30 Ιουλίου κι
όχι στις 24.

Απέφυγε να πάρει θέση

Πολλά παράπονα εκφράστηκαν
εκ νέου στη Λευκωσία από το γεγονός ότι ο γ.γ. στην έκθεσή του
αντιμετωπίζει τις εντάσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ ως δικοινοτική πτυχή
του κυπριακού κι όχι ως παραβίαση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός
κράτους μέλους που απορρέουν
από τη Σύμβαση του Δικαίου της
Θάλασσας, από ένα άλλο κράτος.
Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι
και σε παρόμοιες διαμάχες (π.χ.
Κίνα – Βιετνάμ, Κίνα – Φιλιππίνες),
ο γενικός γραμματέας απέφυγε να
λάβει θέση. Μία από τις ελάχιστες
φορές που η Γραμματεία τοποθετήθηκε για το θέμα ήταν τον Ιούνιο
του 2014, όταν ερωτηθείς για τη
διαμάχη Κίνας – Βιετνάμ, ο εκπρόσωπος του γ.γ. είχε πει πως οι δύο
χώρες «είναι ευπρόσδεκτες να συζητήσουν το θέμα και να φτάσουν
σε λύση μέσω διαμεσολάβησης με
τις καλές υπηρεσίες του γ.γ., αν και
οι δύο πλευρές ζητήσουν αυτές τις
υπηρεσίες». Κάτι που ωστόσο δεν
έγινε. Στην περίπτωση της Κύπρου,
αποφεύγει πλήρως να εισέλθει στην
διακρατική διαμάχη και μένει στις
δύο κοινότητες. Παράλληλα, δηλώνει και ανήσυχος για τα διάφορα
γυμνάσια και ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Εν τω μεταξύ, γράφει, συνέχισε
να υπάρχει μια ιδιαίτερα πυκνή συγκέντρωση διαφόρων εθνικών και
κοινών ναυτικών και στρατιωτικών
δυνάμεων και ασκήσεων έρευνας
και διάσωσης και άλλων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τα ΜΟΕ βάση λύσης ή παγίωσης τετελεσμένων
Προσπάθειες 27 ετών για άρση των αδιεξόδων στο Κυπριακό – Από το κλειστό αεροδρόμιο Λευκωσίας έως την κινητή τηλεφωνία
Η επίτευξη συμφωνίας στη διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας μεταξύ
ελευθέρων και κατεχόμενων περιοχών, αναμφίβολα ενισχύει τις αισιόδοξες φωνές στο Κυπριακό, ωστόσο,
η ουσία του πολιτικού προβλήματος
είναι οι συνομιλίες και όχι τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ),
κατά τον Γλαύκο Κληρίδη το 2000.
Συνολικά, 27 χρόνια μετά την εισαγωγή τους, οι απόψεις είναι διφορούμενες στο κατά πόσο τα ΜΟΕ
αποτελούν βήματα λύσης, ή εργαλείο
παγιοποίησης του υφιστάμενου διαιρετικού στάτους, στη λογική της
φιλικής συνύπαρξης δυο λαών. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από
το Νοέμβριο του 1992 μέχρι σήμερα,
στις περισσότερες των περιπτώσεων
τα ΜΟΕ χρησιμοποιήθηκαν σε περιόδους δύσκολες των ενδοκοινοτικών συνομιλιών. Οι όποιες συμφωνίες επιτεύχθηκαν τα 27 χρόνια
αφορούσαν, κυρίως, θέματα χαμηλής
πολιτικής και της καθημερινότητας
των δυο κοινοτήτων. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν εξυπηρέτησαν τον αντικειμενικό σκοπό
και λειτούργησαν περισσότερο ως
εργαλείο εδραίωσης της αποσχιστικής, παράνομης οντότητας των κατεχομένων.

Η αρχή των Μέτρων

Πρώτος συντάκτης ΜΟΕ ήταν ο
Τζο Κλαρκ, ειδικός μεσολαβητής
του γ.γ. του ΟΗΕ το 1992. Το πρώτο
πακέτο προέκυψε σε μια δύσκολη
φάση του Κυπριακού, με κύριο χαρακτηριστικό το κλίμα δυσπιστίας
ανάμεσα στις δυο κοινότητες. Στις
25 Νοεμβρίου 1992 το Συμβούλιο
Ασφαλείας ενέκρινε με ψήφισμά
του (789) ένα πακέτο οκτώ ΜΟΕ. Τα
μέτρα αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης. Ενά-

μιση χρόνο αργότερα ο κατοχικός
ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς, συμφώνησε
κατ’ αρχήν επί των ΜΟΕ. Η διπλωματία του πήγαινε – έλα στην Κύπρο
του τότε Αναπληρωτή Ειδικού Αντιπροσώπου του γ.γ. του ΟΗΕ Γκουστάβ Φεϊσέλ δεν είχε αποτελέσματα,
με κατάληξη την απουσία συμφωνίας, με ευθύνη της τ/κ πλευράς. Το
πακέτο ΜΟΕ περιλάμβανε δυο ζητήματα ουσίας του Κυπριακού.
G Άνοιγμα του παλιού αεροδρομίου
Λευκωσίας.
G Επιστροφή της κλειστής πόλης
της Αμμοχώστου στην ε/κ πλευρά.

Το 2000

Τα ΜΟΕ επιστρέφουν και πάλι
στην ατζέντα του Κυπριακού, οκτώ
χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια.
Το 2000 και πάλι Κληρίδης και Ντενκτάς έχουν στο τραπέζι των εκ του
σύνεγγυς στην Νέα Υόρκη πακέτο








Ανάμεσα στα ΜΟΕ που
αποφασίσθηκαν τα τελευταία 27 χρόνια συμπεριλαμβάνονται και μέτραμονομερείς κινήσεις
καλής θέλησης, όπως
η άρση των ναρκοπεδίων
στη νεκρή ζώνη και η καταστροφή 27.000 ναρκών.
ΜΟΕ τα οποία, ωστόσο, σύμφωνα
με τον βετεράνο πολιτικό, δεν θα
είχαν κανένα χαρακτήρα αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Την περίοδο εκείνη οι δύο ηγέτες συμφωνούν, όπως οι πλευρές συνεργαστούν
στο θέμα των αγνοουμένων με την
ανταλλαγή πληροφοριών. Η επίτευξη
συμφωνίας επί του προκειμένου,

ΚΥΠΕ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αρχική άρση των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση δεν ήταν αποτέλε-

σμα των δυο πλευρών, όμως στη συνέχεια έλαβε χαρακτήρα ΜΟΕ με χαρακτηριστικό παράδειγμα το οδόφραγμα της οδού Λήδρας και του Λιμνίτη.
είχε θετικές προεκτάσεις στο ανθρωπιστικό θέμα διερεύνησης της
τύχης των αγνοουμένων, με την
έναρξη ερευνών σε ελεύθερες και
κατεχόμενες περιοχές.

Οδοφράγματα

Ένα χρόνο πριν την ένταξη
της Κύπρου στην Ε.Ε., ο Ραούφ

Ντενκτάς τον Απρίλιο του 2003
προχωρά σε μερική άρση των περιορισμών που είχαν επιβάλει οι
κατοχικές δυνάμεις το 1974 στη
διακίνηση, προς και από τα κατεχόμενα. Η απόφαση για διάνοιξη, αρχικά των οδοφραγμάτων
του Λήδρα Πάλλας, των Στροβιλιών και Περγάμου δεν ήταν ΜΟΕ,

ωστόσο πήρε χαρακτήρα Μέτρου
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης από
την κίνηση καλής θέλησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας να ανοίξει το Μάρτιο του 2007, πρώτα το
οδόφραγμα της οδού Λήδρας και
τρία χρόνια αργότερα του Λιμνίτη.
Ενδιάμεσα άνοιξαν τα οδοφράγματα του Αγίου Δομετίου και
Αστρομερίτη. Η διάνοιξη οδοφραγμάτων υποστηρίχθηκε πως
θα έσπαζε τον πάγο ανάμεσα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους συμβάλλοντας στην επανασύνδεση των δυο κοινοτήτων.
Ωστόσο, 16 χρόνια μετά, η αρχική συναισθηματική έκρηξη που
παρατηρήθηκε, υποχώρησε αισθητά μειώνοντας τις μετακινήσεις
Ε/κ και Τ/κ προς εξυπηρέτηση του
αντικειμενικού σκοπού που είναι
η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Στην παρούσα φάση και με
βάση επίσημα στοιχεία, οι ροές
από ελεύθερες και κατεχόμενες
περιοχές αποδίδονται κυρίως στην
αγορά προϊόντων. Μετά το άνοιγμα
των οδοφραγμάτων η κυβέρνηση,
μονομερώς, έδωσε στους Τ/κ το δικαίωμα της δωρεάν πρόσβασης
στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
Μέτρο που έχει στόχο την εμπέδωση της εμπιστοσύνης. Η πολιτική
των ΜΟΕ σε θέματα οδοφραγμάτων
συνεχίσθηκε και από τους Αναστασιάδη και Ακιντζί με την διάνοιξη άλλων δύο, σε Λεύκα-Απλίκι
και Δερύνεια.

Aρση ναρκοπεδίων

Η αποναρκοθέτηση της νεκρής
ζώνης δεν αποτελεί, υπό την αυστηρή έννοια, ΜΟΕ, εντούτοις,
αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε
μετά από μεγάλη προσπάθεια και
πίεση προς την τουρκική πλευρά.
Η πρώτη κίνηση έγινε από πλευράς
Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ια-

νουάριο του 2002, με πρόταση στα
Η.Ε. για πλήρη αποναρκοθέτηση
όλων των ναρκοπεδίων εντός της
νεκρής ζώνης, που στρώθηκαν από
την Εθνική Φρουρά αμέσως μετά
την τουρκική εισβολή του 1974.
Μονομερώς η Εθνική Φρουρά ξεκίνησε την άρση ναρκοπεδίων,
ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα
τον Αύγουστο του 2005 οι δυνάμεις
κατοχής να ξεκινήσουν ανάλογες
εργασίες. Αποτέλεσμα ήταν η εκκαθάριση συνολικά 81 ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων, με την καταστροφή συνολικά 27.174 νάρκες.
Εντός νεκρής ζώνης παραμένει ένα
ναρκοπέδιο των κατοχικών δυνάμεων σε περιοχή του χωριού Δερύνειας.

Αναστασιάδης-Ακιντζί

Στην 27χρονη ιστορία των ΜΟΕ
στο Κυπριακό, η περίοδος Αναστασιάδη – Ακιντζί ίσως είναι η παραγωγικότερη στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Από το 2015
και μετά, οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων συμφώνησαν σε πακέτο
ΜΟΕ που εκτός από τα οδοφράγματα Λεύκας και Δερύνειας, καθώς
και κινητής τηλεφωνίας αφορούσαν:
G Ένωση συστημάτων ηλεκτρισμού
των δύο πλευρών.
G Τερματισμό παρεμβολών στις ραδιοφωνικές συχνότητες.
G Συμφωνία για κατάρτιση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων.
Το 2019 τα ΜΟΕ αυξάνονται με
την προσθήκη:
G Επιστροφή έργων Ε/κ καλλιτεχνών που κατείχε η τ/κ πλευρά από
το 1974.
G Παραχώρηση από ε/κ πλευράς
οπτικών και ακουστικών ηχογραφήσεων Τ/κ καλλιτεχνών της περιόδου πριν από το 1963 που βρίσκονται στο αρχείο του ΡΙΚ.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Ζήτησα να δω τον Ερντογάν και αρνήθηκε
Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη
της διαδικασίας εκλογής νέου μητροπολίτη Κιτίου, ο τοποτηρητής
του Θρόνου και αρχιεπίσκοπος Κύπρου απαντά στα όσα λέγονται για
παραίτηση του ιδίου από την ηγεσία
της Εκκλησίας. Στη συνέντευξή του
στην «Κ», ο προκαθήμενος της Εκκλησίας τοποθετείται υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου, στέλνοντας
μήνυμα στον νέο μητροπολίτη που
θα εκλεγεί. Ο μακαριότατος αποκαλύπτει πως είχε ζητήσει συνάντηση
με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο Κύπρου Χρυσόστομος απαντά και στις
επικρίσεις που δέχθηκε για την
απουσία του από την κηδεία του
Δημήτρη Χριστόφια.
–Στις 28 Ιουλίου θα διεξαχθεί η
πρώτη φάση εκλογής μητροπολίτη Κιτίου. Ως τοποτηρητής του
Θρόνου τι αναμένετε;
–Να αναδειχθεί μητροπολίτης
της περιφέρειας. Όλες οι μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κύπρου,
είναι σημαντικές. Εμείς θέλουμε να
γίνει μια άψογη εκλογή και θέλουμε
οι Λαρνακείς να εκλέξουν τον κα-

Εχω αντιληφθεί ότι ο
Κιτίου έχει εμπιστοσύνη
στον Νεκτάριο και θα
ήθελε αυτός να εκλεγεί
για να τον φροντίσει.
Εχει εμπιστοσύνη στον
Νεκτάριο. Μου το είπε.
λύτερο κληρικό, για να έχουν ένα
καταξιωμένο μητροπολίτη Κιτίου.
–Αυτό το ήρεμο κλίμα που επικρατεί θα συνεχισθεί μέχρις εκλογής νέου μητροπολίτη;
–Πιστεύω ναι. Δεν έχουμε να
μοιράσουμε τίποτα. Είδα τους κληρικούς και εκκλησιαστικούς επιτρόπους και τους «προύχοντες» της
Λάρνακας, σε μια συνάντηση που
ο τέως Κιτίου με προσκάλεσε και
εκεί τους παρακάλεσα να είναι ευπροσήγοροι, να είναι πρακτικοί, να
εξυπηρετούν τους πάντες. Ακόμα
να έλθει και κάποιος ψηφοφόρος,
θυμωμένος να τον δεχθούν με πολύ
αγάπη και ηρεμία, όσες απαιτήσεις
και αν έχει να τον εξυπηρετήσουν.
Να τον δεχθούν με υπομονή και κατανόηση. Συνεπώς πιστεύω ότι όλοι
θα είναι εξυπηρετικοί και θα έχουμε
ένα καλό αποτέλεσμα.
–Ο τέως Κιτίου σε συνέντευξή του
στην «Κ», ερωτηθείς, χαρακτήρισε
τον επίσκοπο Αρσινόης Νεκτάριο
«άξιο διάδοχό του». Εσείς στο ίδιο
ερώτημα πώς απαντάτε;
–Έχω αντιληφθεί ότι του έχει εμπιστοσύνη και θα ήθελε αυτός να
εκλεγεί για να τον φροντίσει. Αισθάνεται, εάν εκλεγεί κάποιος άλλος,
ότι μπορεί να μην τον φροντίσει και
έχει εμπιστοσύνη στον Νεκτάριο.
Μας το είπε, εμένα μου το είπε. Εύχομαι ο Νεκτάριος να κερδίσει. Αν
κερδίσει κάποιος άλλος, βάσει του
καταστατικού, δεν μπορεί ο νέος
μητροπολίτης να «πετάξει» τον παλιό
μητροπολίτη. Έχει τα ίδια δικαιώ-

ματα ο παραιτηθείς μητροπολίτης,
όπως έχει ο εν ενεργεία, πλην της
διοικήσεως. Έχει ισομισθία, απολαμβάνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες
εντός Μητροπόλεως που έχει ένας
εν ενεργεία μητροπολίτης. Και εγώ
θα ήμουν ευτυχής να έχω όλα τα δικαιώματα, πλην της διοικήσεως. Η
διοίκηση φθείρει. Όταν λες όχι, προκαλείς δυσαρέσκεια.
–Ο τέως Κιτίου μπορεί να αξιοποιηθεί από την Ιερά Σύνοδο;
–Ασφαλώς, εάν ο Θεός του χαρίσει
υγεία και χρόνια γιατί να μην τον
αξιοποιήσουμε;
–Την ημέρα παραίτησης του τέως
Κιτίου μια δήλωσή σας ερμηνεύθηκε ότι θα ακολουθούσατε τα
βήματα του παραιτηθέντα μητροπολίτη. Διευκρινίστε μας τι
ισχύει;
–Αυτό το σκεφτόμουν από τον
καιρό που ήμουν νέος, ότι δηλαδή
πρέπει να ετοιμάζει κάποιος τον
εαυτό του, όταν δεν είναι σε θέση
να υπηρετεί την Εκκλησία να αποσύρεται. Διότι εάν έλθει η ώρα που
δεν θα μπορεί να ασκεί διοίκηση
της Εκκλησίας, ό,τι προσέφερε θα
τα καταστρέψει και θα αφήσει κακές
εντυπώσεις. Γι’ αυτό πρέπει κανείς
να φεύγει την ώρα που καταλαβαίνει
ότι δεν μπορεί άλλο, διότι εάν φθάσει
και «χαλάσει» το μυαλό και δεν καταλαβαίνει δεν θα μπορεί να παραιτηθεί. Αυτό συνέβη με τον μακαριστό
Χρυσόστομο Α’ που απώλεσε τη
μνήμη του και μας δίδαξε αρκετά.
Ο Άγιος Κιτίου ήλθε προτού «χαλάσει» το μυαλό και είπε: Αισθάνομαι
ότι ήλθε η ώρα να αποσυρθώ, δεν
μπορώ να προσφέρω άλλες υπηρεσίες και θέλω έναν καλύτερο από
μένα, για τον λαό που αγαπώ. Και
καλά έκανε. Ήταν διδαχή για όλους
μας. Γι’ αυτό πολλές φορές έχω πει
στους αδελφούς: Ο μη γένοιτο, μου
συμβεί κάτι, θέλω να έλθετε να μου
πείτε έως εδώ. Μόλις αντιληφθώ
πως δεν μπορώ πλέον να υπηρετώ
την Εκκλησία σίγουρα θα φύγω,
αλλά θα φύγω όταν εγώ αποφασίσω
όχι όταν αποφασίσουν οι άλλοι για
μένα και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι,
οι εφημερίδες και τα κανάλια.
–Η εκλογή νέου μητροπολίτη Κιτίου και ενδεχόμενες άλλες ανακατατάξεις μπορούν να διαφοροποιήσουν το σημερινό στάτους
της Ιεράς Συνόδου;
–Αυτά τα λένε μερικοί που δεν
έχουν καταλάβει τι εστί Εκκλησία.
Μπορεί να τα λένε κάποιοι δημοσιογράφοι ή κάποιοι φιλόδοξοι που
θέλουν να ανέλθουν, να πάρουν θέσεις. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες κλίκες μέσα στην Εκκλησία,
άνθρωποι είναι και οι επίσκοποι.
Αυτό εμένα δεν με ενοχλεί. Αν αποφασίσει η Σύνοδος κάτι που είναι
σωστό, θα υλοποιηθεί. Αν παρ’ ελπίδα αποφασίσουν κάτι που ζημιώνει
την Εκκλησία, ως προκαθήμενος
δεν πρόκειται να το υλοποιήσω εις
βάρος της Εκκλησίας. Αυτό είναι το
πιστεύω μου και δεν πρόκειται να
ακούσω κανένα. Με προίκισε ο Θεός
με λίγο μυαλό και μπορώ να καταλάβω τι συμφέρει στην Εκκλησία
και τι όχι. Πάντοτε μετρώ τις καταστάσεις και αν είναι κάτι που δεν
συμφέρει στην Εκκλησίας, αλλά αν
δεν το υλοποιήσω θα φέρει τέτοια
αναστάτωση που θα ζημιώσει περισσότερο, κάτι που δεν καταλαβαίνω το αφήνω να γίνει και αφήνω
στους άλλους να καταλάβουν το λάθος τους ότι έσφαλαν για να μην το
επαναλάβουν.

«Μόλις αντιληφθώ πως δεν μπορώ πλέον να υπηρετώ την Εκκλησία σίγουρα θα φύγω, αλλά θα φύγω όταν εγώ αποφασίσω, όχι όταν αποφασίσουν οι άλλοι
για μένα και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες και τα κανάλια», δηλώνει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ στη συνέντευξή του στην «Κ».

«Δεν με κάλεσαν στην κηδεία του Χριστόφια»
–Δεχθήκατε επικριτικά σχόλια
για τη μη παρουσία σας στην
κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια.
Τι απαντάτε;
Φυσιολογικά ανέμενα να με καλέσουν, αλλά λόγω φιλικών σχέσεων που έχει η οικογένεια με τον
μητροπολίτη Κύκκου, κάλεσαν
τον Άγιο αδελφό. Ασφαλώς επειδή
ο ναός είναι εντός των ορίων της
Αρχιεπισκοπής, ο Άγιος Κύκκου
ρώτησε, και είπα: Αδελφέ να πας
και πήγε με την έγκρισή μου. Και
ευτυχώς που ζήτησαν να πάει ο
Άγιος Κύκκου και βρήκα την ευκαιρία να πάω να κάνω την κηδεία
μιας αγωνίστριας, της μακαριστής
Λούλας Κοκκίνου που αγωνίσθηκε
σε όλη τη ζωή της. Ήταν επικεφαλής της πορείας Μακαρίου και
έδωσε υποτροφίες σε φτωχά παιδιά
και πιστεύω ότι είχαμε ιερή υποχρέωση να της κάνουμε την κηδεία. Το χάρηκα που ήμουν ελεύθερος και πήγα και της έκανα την
κηδεία.
–Συμπληρώνονται 45 χρόνια
από το 1974. Πιστεύετε ότι το
εθνικό ζήτημα κινδυνεύει να
μείνει ανεπίλυτο;
–Έχουμε να κάνουμε με τους
Τούρκους. Δυστυχώς, η Τουρκία
δεν μας επέτρεψε μέχρι σήμερα
να βρούμε μια λύση που θα δώσουμε την ευκαιρία στον λαό μας,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μιλάει για τις προθέσεις του για τον Θρόνο και για τις εκλογές στη Μητρόπολη Κιτίου

Ο αρχιεπίσκοπος απαντά στα όσα

του αποδόθηκαν για τη μη παρουσία
του στην κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια. Ο μακαριότατος είπε πως η οικογένεια του εκλιπόντα δεν τον κάλεσε.

Ε/κ και Τ/κ, να ζήσουν χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι στη γη των πατέρων τους. Είμαι της άποψης, παρά να κάνουμε μια λύση, η οποία
την άλλη μέρα θα καταρρεύσει
και θα είναι ό,τι χειρότερο για Ε/κ
και Τ/κ, είναι καλύτερα να παρα-

ταθεί αυτή η εκκρεμότητα με όλες
τις δυσκολίες που συνεπάγεται,
γιατί μια κακή λύση θα είναι ό,τι
χειρότερο.
–Τι άποψη έχετε για τον Μουσταφά Ακιντζί;
–Κανένας Τ/κ ηγέτης δεν έχει
δική του άποψη, εξαρτάται από
τη Τουρκία. Όπως και αν λέγεται
Ακιντζί ή Έρογλου. Ακόμα και ο
Ντενκτάς που είχε ισχυρή άποψη,
ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις
στην Τουρκία ήταν μια προσωπικότητα δεν τον αμφισβητεί κανείς,
όταν όμως ήλθε η ώρα τον έδιωξαν.
Συνεπώς πρέπει να αντιληφθούμε
ότι η Άγκυρα έχει το πάνω χέρι
και πολύ περισσότερο σήμερα που
βασιλεύει ο φίλος μου ο Ερντογάν,
ο οποίος σχοινοβατεί τα τελευταία
χρόνια και πιστεύω ότι το τέλος
του δεν θα είναι καλό.
–Σας πέρασε από το μυαλό να
ζητήσετε μια συνάντηση με τον
Ερντογάν;
–Νομίζω ότι δεν βγαίνει τίποτε.
Συναντιόνται οι ηγέτες οι δικοί
μας και οι ξένοι, μεγάλων κρατών,
και δεν βγαίνει τίποτε. Κάποτε
είχα ζητήσει αλλά, ούτε και δέχθηκε. Είναι η πρώτη φορά που η
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
πάει λάθος. Αυτή η πολιτική, ισλαμική, που χάραξε ο Ερντογάν
δεν τη θέλει κανένας στον κόσμο.

–Πώς βλέπετε το άνοιγμα της
κλειστής πόλης της Αμμοχώστου υπό τ/κ διοίκηση;
–Είναι ουτοπία. Τους στοιχίζει
λιγότερα να πάνε να χτίσουν μια
νέα πόλη παρά να πάνε να φτιάξουν την παλιά. Πρέπει να τα χαλάσουν όλα και να τα ξαναχτίσουν.
Ούτε δρόμοι υπάρχουν, ούτε τηλέφωνα, ούτε ηλεκτρισμός. Όλα
πρέπει να γίνουν από την αρχή.
Ακόμα και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν μετά από 45 χρόνια θέλουν
χάλασμα και ξαναχτίσιμο. Η Εκκλησία έχει περιουσία μεγάλη, οικόπεδα, ξενοδοχεία και σπίτια,
αλλά θέλουν όλα χάλασμα.
–Με τα οικονομικά η Εκκλησία
πώς πάει;
–Πάμε πολύ καλά. Παρόλο που
χάσαμε μια μεγάλη περιουσία. Κάνουμε και επενδύσεις, τα οικονομικά της Εκκλησίας έχουν νοικοκυρευτεί. Νιώθω υπερήφανος,
γιατί εκείνα που ζητούσαμε από
τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο έγιναν. Το εκκλησιαστικό ταμείο δουλεύει και χρηματοδοτείται από
την Αρχιεπισκοπή με 4 εκατ. ευρώ
τον χρόνο, είμαι περήφανος γιατί
κάναμε και τη Θεολογική μας σχολή, κάναμε και πλήρη Σύνοδο για
να μπορούμε να τακτοποιούμε τα
του οίκου μας από μόνοι μας αλλά
και τον καθεδρικό ναό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στο ραντάρ
της Αθήνας
η ρήξη ΗΠΑ Τουρκίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τις πιθανές ÖÇØ¦ÖÒËßØËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ
ÚÎÔËÐËÚ¦àËÏÎÛÂÔÇÁÔÇØÐÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÚÜÔ
ØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇßÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
:ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ¶ÁÙÚÜ
ÑÇÏÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂ¶ÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÒÒ¦ßÉÎÒÂÝÙßÓÈÕÒÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÓÁÚØÇÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÎÍÑßØÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÎ¬ÕßØÑÃÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔ
ÙÞËÊÃÜÔÚÎÝÙÚÎÔÔ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝ
ËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÜÔÂÖÏÜÔ®
ÓÁÚØÜÔÑÇÏÊËÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÑßØ×ÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÍÑßØÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÚÕÔÕÓÏÑÄÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÙÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÚÜÔ
:ËÃÔÇÏÖÕÒÆËßØÆÚËØÕÊÎ
ÒÃÍËÝ×ØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÍËÃÜÙÎ
ÚÜÔÖØ×ÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÖÕßÓËÚÁÌËØÇÔÚÓÂÓÇÚÇÚÜÔ:

ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÄÚÏÚÕ
ËÔÚ¦ÍÜÔÕÇÔÇàÎÚËÃËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÚØÆÖËÝ®
ÇÖÄÖÏÛÇÔÂÇÖÕÞ×ØÎÙÎÑ¦ÖÕÏÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÕÑÕÔÙÄØÚÙÏÕßÓÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕß-
ÏÇÚÎÔÛÂÔÇÚÇÖËÊÃÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËÃÔÇÏÚØÃÇ¬ÕÖØ×ÚÕÇÌÕØ¦
ÈËÈÇÃÜÝÚÎÔ ÆÖØÕÚÕßØÑÏÑÂ
ÊØ¦ÙÎÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎ©ÖÇØ¦
ÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ÊßÔ¦ÓËÜÔÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕªÜÙÃÇÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÙØÇÂÒÃÍßÖÚÕÝËÖÃÖËÊÕÙßÔËÞÃàËÚÇÏÊÃÞÜÝ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÑÏÔÂÙËÏÝßÉÎÒÕÆÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÄÖÜÝÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÑÇÏÚÕßÊËÆÚËØÕßÖÒÜÚÕÆ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÕÆÚÎÝÏÇÈÕÆà®ÒÃÍËÝ
×ØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÖÒÁÕÔÉÆÞØÇÏÓÕÏÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÓËÚÎÊÏÇØÑÂÊÁÙÓËßÙÎÖËØÏÕÞ×Ô
ÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ËÆÑÕÒÕÚØÄÖÕÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝÍÑßØÇÝËÃÔÇÏ
ÙÚØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÙßØÏÇÑÂÓËÛÄØÏÕ
ÑÇÏÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦

REUTERS

Πώς μεταβάλλονται οι ισορροπίες

Η παραλαβή ÑÌ³i0È¨~ËÑ³¨{~È¨ÑÈÜ{~È³iÐÒ³-wmÆÆÉÈÙÈÑÐÌÐÉ³igÓ³~Ñ{Ù{³Ñ~³{~ÊgÑÌ×Ñi³ È¨ÑËÑ¨T¨Êw
ÈÉ~Ò{ÑÉ¨{¨{ÐÓiØ{~Ð{~ÊØÑÜÜÒÈiÜÊØÈÐKÜ{~ÊØiÐÑËÑØÐÓ³¨ÑV¨~ÑÜÉËÑiÈTËÑo{Ñ³³¨ÌÈÚÑÐ¨ÖÉÑÑ³{Ù¨ÒÉ{iåo~È¨Ñ

Οι συναντήσεις που θα
έχει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και
η μετάβαση στις ΗΠΑ
για τη συνάντηση με τον
Μάικ Πομπέο αποτελούν
πρώτο βήμα στην ανίχνευση της κατάστασης.
ÚÕßßÌØ¦ÚÎÑÇÚ¦ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔ
¬ÕÊËÆÚËØÕÙÎÓËÃÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËÃÔÇÏÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕÇØ¦
ÚÏÝÊÏÇØÑËÃÝ5(=;,?ÑÇÏÚÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÙÄÕßÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÊØ¦ÙÎ
ÊËÔÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÊËÔÖÁØÇÙËËÖÃÙÎÝÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎÎ5(=;,?  ÖÕßËÐËÊÄÛÎÇÖÄÚÎÔßÊØÕÍØÇÌÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÍÏÇÙËÏÙÓÏÑÁÝ
ÁØËßÔËÝÚÕßËØËßÔÎÚÏÑÕÆÖÒÕÃÕß
©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝß-

ÍÕÆÙÚÕßÓÁÙÇÙÚÎ¦ÒÇÙÙÇÚÕß
¡ÇØÓÇØ¦ÔÑÇÏÕÏÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇßÖ¦ØÞËÏÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÕÏÙßØÏÇÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔ
ËÖÎØË¦àÕßÔÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÙÞËÊÏÇÙÓ×ÔÖÕßËÐÁÚÇàÇÔÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÓÁÚÜÖÇÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
¬ÕÚØÃÚÕÙÎÓËÃÕÖÕßÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝÛÂÔÇÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÇÌÕØ¦
ÚÎÔËÔËØÍÄËÓÖÒÕÑÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
Ñ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÊÏ»ÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ
¦ÒÒËÝÓËËÔËØÍ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ¬
ÙÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÎÍÑßØÇÑ¦ÚÏ
ÖËØÏÓÁÔËÏÇÖÄÚÎÔßÖÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖÕÒÏÕØÑÃÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¢ÇÍÁà
ÇÒÇØ¦àÖÕßËÊØËÆËÏÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ

Επανεμφάνιση Γιαϊτσί
ÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔËÃÔÇÏÎËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕß
ÖØ×ÎÔßÖÇØÞÎÍÕÆÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÍËÔÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßÔÇßÚÏÑÕÆ¬ÙÏ-

Þ¦ÚÏÇáÚÙÃÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔËÑÚÜÔ
ÖØÜÚËØÍÇÚ×ÔÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔËÓÌÇÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÔÇßÚÏÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÎÝ
ÍËÃÚÕÔÕÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂ
ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÙËÓÏÇ
ÇÒÇÚÕÆØÑÇËÑÊÕÞÂÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÕßTHYLUVZ[Y\T®ÖÃÙÎÝÕÑ
ÏÇáÚÙÃÂÚÇÔÇÖÄÚÕßÝÖÒÁÕÔËÔËØÍÕÆÝÇÖÕÙÚØ¦ÚÕßÝÖÕßÈÕÂÛÎÙÇÔ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝÇÖÄÚÕÚÕßØÑÏÑÄÔÇßÚÏÑÄ
ÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÙÚÕÑÃÔÎÓÇÑÏÕßÒÁÔ
©ÑÏÇáÚÙÃËÐÁÊÜÙËÔÁÕÈÏÈÒÃÕ
ÓËÚÕÔËÆÍÒÜÚÚÕÚÃÚÒÕØÜÚÂÙËÏÝ
ÑÇÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝ©®ÑÇÏËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎ
ÞÕØËÃÇÄÙÜÔËÙÞ¦ÚÜÝàÎÚÕÆÔÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÔÇÑÂØßÐÂÚÎÝ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ©ÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÛËÜØËÃÄÚÏÂÊÎÇÖÄ
ÚÕ ÄÚÇÔÎ¬ÕßØÑÃÇÇÔÇÑÂØßÐË
©ÙÚÎ¡ÇÆØÎ¦ÒÇÙÙÇÁÖØËÖË
ÔÇÍÃÔËÏÚÕÃÊÏÕÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕËÔ×

ÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÏÈÒÃÕÚÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÎÛÁÙÎÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙËÏ
ÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔ®ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ©ÑÇÏÓËÚÎÏÈÆÎ¦ÖÕÉÎÇßÚÂÊËÔÖØÕÜÛËÃÚÇÏÓÄÔÕÔÇÖÄ
ÇÖÕÙÚØ¦ÚÕßÝÚÜÔ¬ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔ¬ÆÖÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßËÒÁÍÞËÚÇÏÑÇÏÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÕ
ÖØÕËÊØÏÑÄÖÇÒ¦ÚÏÙÚÎÔÍÑßØÇ
ÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÕÏ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßÛÇÁÞËÏÚÏÝÖØÕÙËÞËÃÝÎÓÁØËÝÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÑÇÏÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙÚÏÝ
ÍÏÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØ×ÚÕÈÂÓÇ
ÙÚÎÔÇÔÃÞÔËßÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÕÔÁÕÝÑ¦ÚÕÞÕÝÚÕßÇÐÏ×ÓÇÚÕÝ§ÃÑÕÝ
ÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÝËÔÎÓËØ×ÛÎÑË
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙËÇÖÄÚÇ
ËÖÏÚËÒËÃÇÑÇÏÖÒÁÕÔÁÞËÏÖÕÒÆÑÇÛÇØÂËÏÑÄÔÇÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÑÇÏ
ÕÏÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
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Στο τραπέζι με τις εταιρείες για διαχείριση Φ.Α.
Αν Ε/κ και Τ/κ εστιάσουν σε άλλο μοντέλο συνεταιρισμού, το Σ.Α.δεν θα μπορεί να το απορρίψει λέει στην «Κ» ο Κουντρέτ Όζερσαϊ
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο διαπραγματευτής επί εποχής Έρογλου, Κουντρέτ Όζερσαϊ, έγινε στη
συνέχεια κομματάρχης, ιδρύοντας
το Κόμμα του Λαού, το οποίο αποτελεί σήμερα το δεύτερο πυλώνα
της λεγόμενης κυβέρνησης στα Κατεχόμενα, με τον ίδιο να διατηρεί
το «υπουργείο Εξωτερικών». Ταυτόχρονα, φαίνεται να είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, σε
όση διπλωματία μπορεί να υπάρχει
σε μια μη αναγνωρισμένη οντότητα
και με καλές προσβάσεις, όπως λέγεται στην Άγκυρα. Με το μυστικό
δείπνο της 4ης Ιουνίου με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο κ. Όζερσαι
φάνηκε να αναβαθμίστηκε στα μάτια της κοινής γνώμης.
–Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνέντευξή μας με την άποψή σας
σχετικά με τα περίφημα εναλλακτικά σχέδια για το βόρειο τμήμα
του νησιού, λ.χ. το μοντέλο Μονακό.
–Πρόκειται για προϊόν φαντασίας.
Δεν προσεγγίζουμε με θετικό τρόπο
τέτοιου είδους σκέψεις. Προσωπικά
πιάνω τον παλμό της κοινωνίας.
Γνωρίζω ότι η τ/κ κοινότητα δεν
προσεγγίζει θετικά τέτοιου είδους
προτάσεις. Και εγώ ως πολιτικός
παράγοντας τις απορρίπτω. Προσωπικά, ως γιος ενός μάρτυρα, δεν
πιστεύω ότι ο πατέρας μου σκοτώθηκε για να μας διοικήσουν κάποιοι
άλλοι.
–Εφόσον απορρίπτετε τέτοιου
είδους μοντέλα, πώς προσεγγίζετε
το μέλλον της τ/κ κοινότητας;
–Όσοι δηλώνουν ότι θα ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε εκ
νέου δίχως να απαντήσουμε στο
ερώτημα «για ποιο πράγμα θα διαπραγματευτούμε», υπηρετούν το
κατεστημένο. Για τι είδους συνεταιρισμό θα διαπραγματευτούμε;
Η Λουτ αρχικά ήρθε για έναν με
δύο μήνες, για να διαπιστώσει την
κατάσταση. Ακόμη διερευνά αν
υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για
να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Οι τόσοι μήνες που πέρασαν έδειξαν
πρώτα απ’ όλα ότι δεν υπάρχει έδαφος για διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει κοινό όραμα. Δηλαδή δεν έχουμε
ακόμη απαντήσει στο ερώτημα: «Τι
είδους συνεταιρισμό θα δημιουργήσουμε;» Αν ξεκινήσουμε τις συνομιλίες δίχως να το απαντήσουμε
θα σπαταλήσουν άδικα κι άλλο χρόνο.
–Ποια είναι η πρότασή σας για
τη μελλοντική πορεία της κοινότητάς σας εφόσον θεωρείτε
ότι δεν υφίστανται οι κατάλληλες
συνθήκες για διαπραγματεύσεις;
–Πρώτα απ’ όλα να συζητήσουμε
τον συνεταιρισμό, τον οποίο επιδιώκουμε και τι θα διαπραγματευθούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε μια σειρά νέων ιδεών.
Γιατί ο κ. Αναστασιάδης έχει το δικαίωμα να συζητήσει με την Τουρκία
νέες ιδέες και εμείς όχι; Κάποιοι
μας ασκούν κριτική, όταν το ζητάμε
αυτό και άλλοι ανασύρουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Αυτά τα ψηφίσματα εκδόθηκαν πριν
από χρόνια, όταν οι Ε/κ και οι Τ/κ















Στο ερώτημα αν οι τουρκικές γεωτρήσεις θα εξαπλωθούν σταδιακά τριγύρω απ’ όλη την Κύπρο,
ο Όζερσαϊ είπε δεν υπάρχει κανένας λόγος για να
μη συμβεί κάτι τέτοιο.

Οι Ε/κ δημιούργησαν
ένα ταμείο για τις τ/κ περιουσίες στο νότο που
δεν έχει μέσα ούτε γρόσι
και μας κοροϊδεύουν.
Αυτό δεν θα γίνει και με
το φυσικό αέριο.

ζητούσαν διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία (ΔΔΟ). Αν σήμερα οι
Ε/κ και Τ/κ εστιάσουν σε έναν άλλου
είδος συνεταιρισμό, το Συμβούλιο
Ασφαλείας δεν θα μπορεί να απορρίψει αυτό το νέο μοντέλο.

ψηφίσματα του Σ.Α. για το Βαρώσι;
Όχι. Ωστόσο, αύριο ενδέχεται να
πραγματοποιήσουμε ένα θετικό
βήμα για τα ατομικά ιδιοκτησιακά
δικαιώματα και με αυτόν τρόπο θα
περιορίσουμε την παράβαση των
ψηφισμάτων. Αν καταργήσω το
στρατιωτικό καθεστώς της περιοχής, για ποιο λόγο κάποιοι να διαμαρτυρηθούν;
–Ναι, άλλα θα μπορούσαν να
ασκήσουν κριτική κάποιοι από
την άποψη του καθεστώτος διοίκησης. Λέτε ότι κάποιοι θα
επιστρέψουν. Υπό ποια διοίκηση,
του ΟΗΕ ή κάποιου άλλου;
–Το ζήτημα δεν αφορά το καθεστώς διοίκησης. Η λογική είναι λανθασμένη. Το κλειστό Βαρώσι είναι
κομμάτι της «ΤΔΒΚ». Ας υποθέσουμε
ότι θα τροποποιήσω το καθεστώς
μιας στρατιωτικής ζώνης σε ένα
σημείο του αυτοκινητόδρομου της
Κερύνειας, για να περάσει ένας
νέος δρόμος. Για ποιο λόγο η παγκόσμια κοινή γνώμη να διαμαρτυρηθεί για κάτι τέτοιο;
–Στο προσφυγικό, αληθεύει ότι
έχουν αυξηθεί οι μετακινήσεις
από βορρά προς νότο;
–Αντιθέτως. Πρόκειται για αβάσιμο ισχυρισμό. Πριν από 15 ημέρες
το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε
την επιβολή τουριστικών θεωρήσεων (βίζα) σε πολίτες της Συρίας.
Στη νέα περίοδο είναι πολύ δύσκολη
η πρόσβαση των πολιτών της Συρίας
στο Έρτζαν, εκτός και αν εξασφαλίσουν βίζα για κάποιους λόγους.
Όντως την προηγούμενη περίοδο
αυτοί οι άνθρωποι έφταναν στο
Έρτζαν για να ζητήσουν στη συνέχεια άσυλο από τον νότο. Για κάποιο χρονικό διάστημα περίμεναν
σε ένα δωμάτιο του Έρτζαν. Εμείς
κάναμε συνεντεύξεις μαζί τους.
Επιχειρούσαμε να κατανοήσουμε
αν τηρούν τις προϋποθέσεις για να
λάβουν άσυλο στον νότο, με βάση
τις επαφές μας και τους κανονισμούς
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Προσφύγων.
Όταν βεβαιωνόμασταν, προχωρούσαμε στις απαιτούμενες διαδικασίες
και τους οδηγούσαμε οδικώς στον
νότο διά μέσου νόμιμων οδών, από
τις συνοριακές πύλες, όχι τα συρματοπλέγματα. Σταδιακά διαπιστώσαμε ότι το κύμα των προσφύγων
μεγάλωνε και ότι εξαντλείτο η δυνατότητα απορρόφησής τους από
την ε/κ πλευρά. Έτσι ξεκινήσαμε
τη διαδικασία της βίζας. Σε κάθε
περίπτωση στόχος μας δεν ήταν
να πλήξουμε την ε/κ πλευρά. Αν
όντως επιθυμούσαμε κάτι τέτοιο
θα είχαμε καταστρέψει την άλλη
πλευρά. Αντιθέτως πράξαμε ό,τι
έπρεπε να πράξει ένα πολιτισμένο
κράτος.

–Δηλαδή εκτιμάτε ότι απαιτείται
συζήτηση για ένα νέο μοντέλο
λύσης;
–Ακριβώς. Στο πρόγραμμα της
νέας κυβέρνησης υπάρχουν δύο
παραδείγματα, όπως τα δύο κράτη
υπό τη σκέπη της Ε.Ε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα εφαρμοστούν αυτά τα μοντέλα. Τονίζουμε
τα εξής: Πρώτον, το ομοσπονδιακό
μοντέλο δοκιμάστηκε και απέτυχε.
Για να πετύχει το μοντέλο είτε θα
πρέπει να αλλάξετε τις υφιστάμενες
συνθήκες είτε να ξεκινήσετε να συζητάτε κάτι διαφορετικό. Δεύτερον,
θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε
με μοντέλα συνεταιρισμού που βασίζονται στη συνεργασία των δύο
κοινοτήτων, σε κάποια πεδία. Στη
νέα περίοδο θα πρέπει να συζητηθούν νέες ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας των δύο κρατών
υπό τη σκέπη της Ε.Ε. Εναλλακτικά,
θα μπορούσε να συζητηθεί και το
συνομοσπονδιακό μοντέλο. Πρόκειται για μια ευρεία γκάμα ιδεών.

Το δείπνο με τον πρόεδρο
–Αυτές τις προτάσεις σας τις συζητήσατε με τον Νίκο Αναστασιάδη στο πρόσφατο δείπνο;
–Δεν θεωρώ ορθό να τοποθετηθώ
επί του περιεχομένου ενός κοινωνικού δείπνου. Επισκέφθηκα μαζί
με τη σύζυγό μου την οικία φίλων

Στη νέα αυτή περίοδο θα πρέπει να συζητηθούν νέες ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας των δύο κρατών υπό τη
σκέπη της Ε.Ε. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να συζητηθεί και το συνομοσπονδιακό μοντέλο, λέει στην «Κ» ο Όζερσαϊ.
μας. Γνώριζα από πριν ότι στο δείπνο
θα παρευρισκόταν και ο κ. Αναστασιάδης. Με τον ίδιο και τη σύζυγό
του γνωριζόμαστε από το προηγούμενο διάστημα. Εμείς (οι πολιτικοί)
θα πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες επικοινωνίας και να γνωρίσει
ο ένας τον άλλον καλύτερα. Κανείς
δεν πρέπει να μας κατακρίνει γι’
αυτή την προσπάθεια. Σε κάποιες
περιπτώσεις δίνουμε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από αυτές τις συναντήσεις, σε κάποιες όχι. Με τον
Αβέρωφ και τον ηγέτη του ΑΚΕΛ το
πράξαμε. Ωστόσο, όταν βρεθήκαμε
τον προηγούμενο μήνα με τον Μαυρογιάννη δεν μοιραστήκαμε τίποτα
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Aνοιγμα Βαρωσιού
–Το σχέδιο για άνοιγμα του Βαρωσιού υπό τ/κ διοίκηση πώς
προχωρά;
–Σε αυτό το ζήτημα δεν απευθυνόμαστε στην ε/κ ηγεσία. Και
αυτό διότι δεν βρισκόμαστε κοντά
σε συνολική λύση και σήμερα δεν
τίθεται ζήτημα μέτρου οικοδόμησης
εμπιστοσύνης –στο παρελθόν αυτή
η προσπάθεια απέτυχε. Και αυτό
διότι το κλειστό Βαρώσι στην πραγματικότητα είναι το κυπριακό ζήτημα σε σμίκρυνση. Έχει πτυχές
του περιουσιακού, ασφάλειας, εδαφικών αναπροσαρμογών, διοίκησης.
Σήμερα συζητάμε μια τρίτη κατάσταση, η οποία έχει ως εξής: Το Βα-

ρώσι είναι μια στρατιωτική περιοχή
της τ/κ διοίκησης. Μέσα σε αυτήν
τη ζώνη υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες. Το καθεστώς ιδιοκτησίας
κάποιων από αυτές τις περιουσίες
είναι αμφισβητήσιμο, καθώς τίθεται
το ζήτημα των Βακουφίων. Τουναντίον, πρέπει να ξεκαθαρίσει η
όλη κατάσταση, κάποιες περιουσίες
να επιστραφούν και κάποιες να
αποζημιωθούν. Επίσης, πρέπει να
εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της
Αρχής των Βακουφιών.
–Υπάρχει η άποψη ότι τέτοιου
είδους βήμα ενδέχεται να έρθει
σε αντίθεση με τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας;
–Σήμερα εμείς εφαρμόζουμε τα

Επί τάπητος όλα για τους υδρογονάνθρακες
–Πώς προσεγγίζετε τις τελευταίες εξελίξεις
στο ζήτημα της ΑΟΖ;
–Οι διεθνείς παράγοντες κρατούν στα χέρια
τους μοχλούς πίεσης, όπως λ.χ. η συζήτηση
για το μέλλον της Ειρηνευτικής Δύναμης του
ΟΗΕ, το μήνυμα των εταιρειών φυσικού αερίου
προς τους Ε/κ «δεν λαμβάνουμε ρίσκα, συζητήστε με τους Τ/κ», το μήνυμα της Ε.Ε. και
άλλων διεθνών παραγόντων προς τους Ε/κ
«δεν έχετε αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής τα 2/3 του
συντάγματος, θα εξετάσω το κατά πόσο αντιπροσωπεύεις τους Τ/κ». Επειδή σήμερα οι διεθνείς παράγοντες δεν χρησιμοποιούν αυτούς
τους μοχλούς πίεσης, εμείς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας μοχλό. Αυτό δεν
το πράττουμε, χρησιμοποιώντας την ισχύ μας.
Παραχώρησα άδειες. Ξεκινώ εργασίες στην
περιοχή. Και η Τουρκία ξεκινά εργασίες στις
περιοχές που θεωρεί δικές της. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Από το 2011 μέχρι σήμερα εμείς απλώς

συντάσσαμε καταπληκτικές επιστολές διαμαρτυρίας. Αυτή η διαμαρτυρία, ωστόσο, δεν είχε
ως αποτέλεσμα την αλλαγή στάσης της ε/κ
πλευράς.
–Στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι
εξελίξεις τι θα ικανοποιούσε τους Τ/κ στο
ζήτημα της ΑΟΖ;
–Δεν είμαστε αφελείς. Το έργο το έχουμε
ξαναδεί. Δημιούργησαν ένα ταμείο για τις τ/κ
περιουσίες στο νότο (του Κηδεμόνα τ/κ περιουσιών) που δεν έχει μέσα ούτε γρόσι και μας
κοροϊδεύουν. Αυτό δεν θα γίνει και με το φυσικό
αέριο. Δεύτερο, ακόμη και αν υπάρχουν χρήματα, σας ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε. Γιατί;
Διότι ισχυρίζεσαι ότι η πηγή (υδρογονανθράκων)
ανήκει και στους δυο μας. Ωστόσο, φτιάχνεις
ταμείο όπως νομίζεις εσύ και με ό,τι ποσοστό
καθορίζεις ο ίδιος. Θα μου επιτρέψεις να επωφεληθώ όταν το επιτρέψεις. Ποιος είσαι εσύ;
Εφόσον είμαστε συνιδιοκτήτες εσύ δεν μπορείς
να πράττεις με αυτό τον τρόπο.
–Ποια θα μπορούσε να ήταν η διέξοδος στο
πρόβλημα;

–Όλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να διαχειριστούν από κοινού το όλο ζήτημα.
Εσύ υπέγραψες συμφωνία με δυο-τρεις εταιρείες,
και εγώ με μία. Ας καθίσουν στο τραπέζι, λοιπόν,
αυτές όλες οι εταιρείες, με την εξουσιοδότηση
που θα λάβουν από εμάς. Αναφερόμαστε άλλωστε σε μια πηγή. Πώς θα την εκμεταλλευτούμε; Πώς θα βγάλουμε το αέριο; Θέτοντας
αυτό το ερώτημα δεν αναφέρομαι μονάχα στα
κοιτάσματα του νότου, αλλά ολόκληρου του
νησιού. Πώς θα το μεταφέρουμε στη διεθνή
αγορά με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο; Πώς
θα γίνει ο καταμερισμός (κερδών); Ποια θα
είναι τα ποσοστά. Για ποιους σκοπούς θα είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια από
τα κέρδη; Ή σε ποια πεδία δεν είναι δυνατή η
χρήση τους (λ.χ. στους εξοπλισμούς κ.ο.κ.)
Αυτά θα συζητήσουμε.
–Οι εργασίες της τουρκικής πλευράς θα
εξαπλωθούν σταδιακά τριγύρω απ’ όλη την
Κύπρο;
–Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην
συμβεί κάτι τέτοιο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Στρατηγική για win-win στο Φ.Α. όπως με την ένταξη στην Ε.Ε.

Σ

ε μία προσπάθεια για ανακοπή
των τουρκικών γεωτρήσεων
ο ΠτΔ πρότεινε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα. Κάλεσε τον γ.γ. του ΟΗΕ να
παρέμβει προς την πλευρά της
Τουρκίας για να σταματήσει την
επιθετική της δραστηριότητα στην
κυπριακή ΑΟΖ. Έχω την αίσθηση
ότι το θέμα της ΑΟΖ έχει από καιρό
ξεπεράσει σε προτεραιότητα και
σημασία το Κυπριακό κάτι που έχει
μάλιστα δηλωθεί και από επίσημα
τουρκικά χείλη. Εκτιμώ πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αναστείλει
τις δραστηριότητές της στην ΑΟΖ
απλώς για να συνεχίσουμε από εκεί
που μείναμε.
Πιθανότατα θα ζητήσει αμοιβαίο
μορατόριουμ ερευνών για υδρογο-

νάνθρακες και καταληκτικό χρονοδιάγραμμα για τις όποιες διαπραγματεύσεις του Κυπριακού.
Εναλλακτικά είναι έτοιμη για να
διαπραγματευτεί τα του φυσικού
αερίου και της ΑΟΖ σε μία παράλληλη ή και ανεξάρτητη διαδικασία.
Κατά συνέπεια και εμείς θα πρέπει
να είμαστε έτοιμοι για μία διαπραγμάτευση στη λογική της αμοιβαίας
ωφέλειας (win-win). Θυμίζω πως
την περίοδο 2001- 2004 η Τουρκία
απειλούσε την Κ.Δ. με αντίδραση
άνευ ορίων, δηλαδή ακόμα και με
πόλεμο, σε περίπτωση ένταξης μας
στην Ε.Ε. Τελικά η ένταξη έγινε,
αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πίσω
από τη μη αντίδραση της Τουρκίας
ευρίσκεται μία συνολική συμφωνία
κυρίων που έγινε με τη συμβολή
της Ε.Ε. Σε αυτή αναφέρθηκε μετά

την απόρριψη του σχεδίου Ανάν ο
τότε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Φερχόιγκεν, μιλώντας
για understanding ανάμεσα σε όλες
τις πλευρές. Η συμφωνία περιλάμβανε τα εξής: Η Κ.Δ. και οι Ε/κ θα
έπαιρναν ανεξαρτήτως λύσης του
Κυπριακού την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. Η Τουρκία θα έπαιρνε
την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων.
Οι δε Τ/κ την αναβάθμιση τους
είτε στο πλαίσιο της λύσης ως συνιστών κρατίδιο είτε ως Τ/κ οντότητα με την υιοθέτηση των διαφόρων ευρωπαϊκών κανονισμών. Έτσι
όλες οι εμπλεκόμενες τελικά κέρδισαν από την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. που τελικά έγινε ως Κ.Δ.
αφού το, σχέδιο Ανάν είχε απορριφθεί από τους Ε/κ. Σήμερα τη-

ρουμένων των αναλογιών και για
να αποφευχθεί μία περαιτέρω κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών
στην κυπριακή ΑΟΖ, οριοθετημένη
και μη οριοθετημένη, θα πρέπει
και πάλι με τη βοήθεια του διεθνούς
παράγοντα (Ε.Ε., Βρετανία και ΗΠΑ)
τα εμπλεκόμενα μέρη να φτάσουν
σε ένα συμβιβασμό όπου όλοι οι
παίκτες να κερδίζουν κάτι(win-win
solution). Η Κ.Δ. να κερδίσει την
απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση του ενεργειακού της προγράμματος. Η Τουρκία να πετύχει
την ενσωμάτωσή της στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής
Μεσογείου. Οι Τ/κ να κερδίσουν
τη διασφάλιση του οικονομικού μεριδίου τους στο φυσικό αέριο ακόμα
και στην προ της λύσης περίοδο.
Για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο απο-

τέλεσμα θα πρέπει να υπάρξει ένας
νέος συνολικός πολιτικός σχεδιασμός τον οποίο Κ.Δ. και Ελλάδα να
συνδιαμορφώσουν. Η αναμενόμενη
επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού
της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κατάλληλη στιγμή για
να γίνει αυτό. Θα πρέπει να τεθεί
στο τραπέζι των συζητήσεων των
ηγετών των δύο χωρών η ιδέα της
win-win λύσης στα θέματα της
ΑΟΖ. Σε πρώτη φάση θα ήταν εφικτό να υιοθετηθεί επί της αρχής η
ιδέα και να δοθούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές στους συνεργάτες τους, οι οποίοι θα εργαστούν και θα ετοιμάσουν στις λεπτομέρειες την κοινή στρατηγική.
Η στρατηγική αυτή για να είναι
αποτελεσματική θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει και μία

ανανεωμένη και με ευρωπαϊκές
προδιαγραφές μορφή του ενιαίου
αμυντικού δόγματος. Το ανανεωμένο δόγμα θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και να στηρίζεται στις ρήτρες της συνθήκης
της Λισσαβόνας περί αμοιβαίας
συνδρομής (άρθρο 42, παρ. 7 της
ΣΕΕ) και αλληλεγγύης (άρθρο 222).
Θα πρέπει να επίσης να προβλέπει
τον συντονισμό και τη συνεργασία
των δύο χωρών σε θέματα της PESCO. Επιπρόσθετα πρόνοια θα πρέπει να υπάρχει και για συντονισμό
στα θέματα της περιφερειακής
αμυντικής συνεργασίας στην Αν.
Μεσόγειο.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου την περίοδο 2014-2018.
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Πήρε τους S-400 και στέλνει τελεσίγραφα

Είμαστε έτοιμοι για συμβιβαστικές φόρμουλες και αμοιβαίας αξίας λύσεις σε Ιράκ, Συρία και Κύπρο, διαμηνύει η Τουρκία

Η τακτική της Aγκυρας

Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ
και της Ε.Ε., η Τουρκία
πιέζει τη Λευκωσία
για μια συμβιβαστική
φόρμουλα στο ζήτημα
των υδρογονανθράκων.
τρομοκρατίας στην περιοχή. Την
ίδια στιγμή, τι προτείνουμε στο δίδυμο Ελλάδας-ε/κ διοίκησης: Ελάτε
να λύσουμε αμέσως το Κυπριακό
στη βάση ενός νέου μοντέλου και
να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό
συνεργασίας για το φυσικό αέριο,
στο οποίο οι διεθνείς εταιρείες θα
αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Την όλη προσπάθεια μπορεί να συντονίσει ο ΟΗΕ ή ακόμη και η Ε.Ε.
Οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και το δίδυμο Αθήνας-ε/κ διοίκησης είναι η πλευρά
που δεν εννοούν να κατανοήσουν
τη σημασία των τουρκικών προτάσεων», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές,
και καταλήγουν τελεσιγραφικά:
«Εφόσον δεν μας κατανοούν ή επιλέγουν να μας αγνοήσουν, η τουρκική πλευρά δεν έχει άλλη επιλογή
παρά να ρίξει στο τραπέζι τους
άσους που κρατεί στο μανίκι της.
Προχωράμε με αποφασιστικότητα,
στηριζόμενοι στον καλό διάλογο
με δυνάμεις όπως η Ρωσία, το Ιράν
και η Κίνα, φτιάχνουμε ένα νέο μέλλον για τη βόρεια Συρία και στην
Ανατολική Μεσόγειο κατοχυρώνουμε τα δικαιώματά μας με τις νέες
δυνατότητες που διαθέτουμε».

« Όλες αυτές οι εξελίξεις διαπλέκονται σε ένα πλέγμα που ξεκινά από τις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον, εκτείνεται στους S-400, των οποίων άρχισε ήδη η
παραλαβή από την Τουρκία (φωτ.), και φτάνει μέχρι το πρότζεκτ των ενεργειακών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου, μέρος του οποίου είναι και η Κύπρος
και στο οποίο η Άγκυρα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο», λένε στην «Κ» καλά ενημερωμένες πηγές στην τουρκική πρωτεύουσα.

Γιατί οι Αμερικάνοι προβληματίζονται
Για το αμερικανικό κέντρο στρατηγικών μελετών Stratfor, το οποίο
διατηρεί στενές σχέσεις με το αμερικανικό Πεντάγωνο και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, η
εντύπωση ότι οι ΗΠΑ παραγνωρίζουν τα μηνύματα της Άγκυρας
δεν είναι ορθή. Η αμερικανική
πλευρά, όχι μόνο δεν υποβαθμίζει
τη σημασία αυτών των μηνυμάτων,
αλλά ταυτοχρόνως προβληματίζεται
για τον αντίκτυπο των τελευταίων
εξελίξεων. Για την Ουάσιγκτον,
στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις οι αμερικανικές
κυρώσεις ενδέχεται να μην είναι
αρκετές για τη βελτίωση του συνολικού κλίματος στην περιοχή.
«Η Τουρκία μπορεί να είναι πρόθυμη να θυσιάσει την επιτυχία
της βιομηχανίας όπλων της με το
σκεπτικό ότι οι κυρώσεις CAATSA,
οι οποίες θα στοχεύουν μόνο τον
αμυντικό τομέα, δεν θα βλάψουν









Η Τουρκία μπορεί να είναι πρόθυμη να θυσιάσει
την επιτυχία της βιομηχανίας όπλων της με το
σκεπτικό ότι οι κυρώσεις
CAATSA δεν θα βλάψουν
ιδιαίτερα την ευρύτερη
οικονομία της χώρας.
ιδιαίτερα την ευρύτερη οικονομία
της χώρας. Εξάλλου, ο αμυντικός
τομέας της χώρας αποτελεί λιγότερο από το 1% της τουρκικής οικονομίας και απασχολεί μόλις
30.000 άτομα σε μια αγορά εργασίας των 31.000.000 ατόμων. Και
σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές με τις πιθανές κυρώσεις της
CAATSA, οι αμερικανικές αρχές

θα μπορούσαν να αρνηθούν την
πρόσβαση τριών τουρκικών αμυντικών εταιρειών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ – ένας
περιορισμός που θα χτυπούσε φυσικά τις εν λόγω εταιρείες, αλλά
δεν θα έπληττε αναγκαστικά το
υπόλοιπο της οικονομίας», υπογραμμίζεται στη νέα έκθεση του
αμερικανικού κέντρου ερευνών.
Τονίζοντας ότι δεν υπάρχει, τελικά,
καμία εγγύηση ότι ακόμη και οι
μεγάλες αμερικανικές οικονομικές
πιέσεις θα αναγκάσουν την Τουρκία να προβεί σε συμβιβασμό επί
του θέματος, το Stratfor καταλήγει
στο εξής συμπέρασμα: «Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες
«βάλλουν» κατά της Τουρκίας, τα
οικονομικά προβλήματα της τελευταίας ενδέχεται να ξεπεράσουν
τη δέσμευση της Άγκυρας για τη
συμφωνία S-400 και να προετοιμάσουν τον δρόμο για πιο ουσια-

στικές διαπραγματεύσεις επί του
θέματος. Ως μέρος ενός συμβιβασμού, για παράδειγμα, η Τουρκία
μπορεί να υποβαθμίσει τη χρήση
του συστήματος S-400 ή να το δωρίσει σε έναν περιφερειακό σύμμαχο, όπως το Αζερμπαϊτζάν».
Με άλλα λόγια, για την αμερικανική πλευρά, όπως άλλωστε για
την Άγκυρα, οι συμβιβαστικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα παραμένουν στο τραπέζι, ως η πιο
λογική οδός που καλούνται να ακολουθήσουν οι πρωταγωνιστές στην
περιοχή. Ωστόσο, στη νέα περίοδο,
η συνολική ασάφεια στην περιοχή
και το απρόβλεπτο στη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών ξεκινώντας από τον ίδιο τον Αμερικανό
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και φτάνοντας στον Τούρκο ομόλογό του
Ταγίπ Ερντογάν, καθιστούν αβέβαιο
τον βαθμό επιτυχίας αυτών των
συμβιβαστικών λύσεων.

ΚΥΠΕ

«Όλες αυτές οι εξελίξεις σχετίζονται μεταξύ τους και διαπλέκονται σε ένα πλέγμα που ξεκινά από
τις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον,
εκτείνεται στους S-400 των οποίων
άρχισε ήδη η παραλαβή από την
Τουρκία και φτάνει μέχρι το πρότζεκτ των ενεργειακών πηγών της
Ανατολικής Μεσογείου, μέρος του
οποίου είναι και η Κύπρος και στο
οποίο η Άγκυρα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο», λένε στην «Κ»









ΚΥΠΕ

Τη στιγμή που η τουρκική και η διεθνής γνώμη είχαν στραμμένη την
προσοχή τους στην άφιξη των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων
S-400 στην Τουρκία, η Άγκυρα λάμβανε πρωτοβουλίες σε δυο μέτωπα.
Στον άξονα Ιράκ-Συρία, όπου ενέτεινε την προσπάθειά της για αναχαίτιση της δυναμικής του κουρδικού αυτονομιστικού Κινήματος.
Στο Ιράκ, η Τουρκία βάλλει κατά
των στόχων του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) εδώ
και καιρό. Παράλληλα, επιχειρεί
να έρθει σε συμφωνία με τη Βαγδάτη για να δοθεί τέλος στην ηγεμονία του Κινήματος σε ευαίσθητες
περιοχές της χώρας, όπως το Όρος
Σίντζαρ. Στη συνοριακή γραμμή
Συρίας-Τουρκίας, η Άγκυρα αναπτύσσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Περίπου 80.000 Τούρκοι
στρατιώτες, με τα τελευταία επιτεύγματα της αμυντικής τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους,
αναμένουν την τελική εντολή για
μια γενική έφοδο στη Συρία, από
τουλάχιστον δέκα σημεία. Σύμφωνα
με το ρωσικό και τον τουρκικό τύπο
η νέα εισβολή της Τουρκίας είναι
πλέον ζήτημα χρόνου.
Παράλληλα στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα επιμένει στη νέα
στρατηγική της και εντατικοποιεί
τις ενέργειές της στις θάλασσες
της Κύπρου. Μάλιστα αψηφώντας
τις προειδοποιητικές βολές των
ΗΠΑ, της Ε.Ε. και των περιφερειακών παραγόντων, η Τουρκία πιέζει
τη Λευκωσία για μια συμβιβαστική
φόρμουλα στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, με στόχο όπως αποκαλύπτει ο Κουντρέντ Όζερσαϊ
στη συνέντευξή του σήμερα στην
«Κ» (βλ. σελ. 8) μια θέση στο τραπέζι
με τις ενεργειακές εταιρείες που
επιχειρούν στην κυπριακή ΑΟΖ για
συνδιαχείριση πηγών και κερδών.

καλά ενημερωμένες πηγές στην
τουρκική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η
Τουρκία στέλνει πλέον ισχυρά μηνύματα σε όσους μέχρι σήμερα την
αντιμετώπιζαν με υπεροψία, στη
βάση συγκεκριμένου σκεπτικού:
«Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι
ξεκάθαρο. Ελάτε να συνεργαστούμε
και να καταλήξουμε σε φόρμουλες
και συμφωνίες που θα εξυπηρετούν
αμοιβαία τα συμφέροντά μας». Η
Άγκυρα, προστίθεται, κρατεί τους
διαύλους επικοινωνίας ανοικτούς
και συνεχίζει: «Είμαστε έτοιμοι για
συμβιβαστικές φόρμουλες τύπου
win-win σε Ιράκ, Συρία και Κύπρο.
Τι λέμε στους Αμερικανούς; Ελάτε
να δημιουργήσουμε από κοινού μια
ζώνη ασφαλείας στη βόρεια Συρία
που θα βάλει τέλος στις εστίες της

ΚΥΠΕ

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στη συνοριακή γραμμή Συρίας-Τουρκίας, η Άγκυρα αναπτύσσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Περίπου 80.000 Τούρκοι στρατιώτες αναμένουν την τελική εντολή για μια γενική έφοδο στη Συρία, από τουλάχιστον δέκα σημεία.

Αρνητική η Ουάσιγκτον σχετικά με την προμήθεια των πυραύλων
Το πολύκροτο σήριαλ άφιξης και
παραλαβής του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από
την Τουρκία, έλαβε τέλος την περασμένη Παρασκευή. Η παράδοση
του πρώτου φορτίου συστοιχιών
του αντιαεροπορικού συστήματος
S-400 ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου
στην αεροπορική βάση Μούρτεντ
στην Άγκυρα», ανακοινώθηκε επίσημα από το τουρκικό υπουργείο
Άμυνας. Μια εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει παράλληλα ένα
νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τη
Δύση. Σύμφωνα με πηγή την οποία
επικαλείται το δημόσιο ρωσικό
πρακτορείο ειδήσεων TASS, ένα
δεύτερο αεροπλάνο με άλλες συστοιχίες των S-400 πρόκειται να
απογειωθεί «προσεχώς» και μια
τρίτη παράδοση άνω των 120 πυ-

ραύλων διαφόρων τύπων θα γίνει
«στο τέλος του καλοκαιριού» διά
θαλάσσης. Στην Τουρκία η παραλαβή του αντιπυραυλικού συστήματος έτυχε ευρείας κάλυψης από
τα ΜΜΕ της χώρας, καθώς θεωρείται γεγονός μείζονος σημασίας,
τόσο ως προς την στρατιωτική
πτυχή, όσο και ως προς την πολιτική, καθώς αναμένεται να θέσει
σε νέες βάσεις τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ.
Από πλευράς Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) η πρώτη αντίδραση που εκδηλώθηκε ήταν η έκφραση «ανησυχίας» για την παράδοση των ρωσικών πυραύλων στην
Τουρκία, συμπληρώνοντας πως «η
διαλειτουργικότητα των ενόπλων
δυνάμεών της Συμμαχίας έχει ουσιαστική σημασία για την πραγ-

ματοποίηση των επιχειρήσεων και
των αποστολών μας», εξήγησε.

Ενδεχόμενες αντιδράσεις

Μπορεί η συνάντηση ΤραμπΕρντογάν στη συνεδρία των G20
στην Οσάκα, και το φιλικό κλίμα
που επικράτησε μεταξύ των δύο
ανδρών να προϊδέαζε για χλιαρή
αντίδραση εκ μέρους των ΗΠΑ, αλλά το σενάριο αυτό απέχει κατά
πολύ από την πραγματικότητα. Η
στάση της Αμερικανικής διπλωματίας παραμένει αναλλοίωτη με το
Αμερικανικό ΥΠΕΞ να διαμηνύει
προς πάσα κατεύθυνση ότι η στάση
της Ουάσιγκτον για το θέμα, είναι
«απίστευτα συνεπής» και διεμήνυσε
ότι οι συνέπειες για την Τουρκία
με την αγορά των S-400, θα είναι
«πραγματικές και αρνητικές». Όπως









Μικρή πτώση σημείωσε
η τουρκική λίρα. Αναμένονται μεγαλύτερες πιέσεις του τουρκικού νομίσματος τις επόμενες μέρες εκτιμούν οικονομικοί
αναλυτές, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για
αμερικανικές κυρώσεις.
έχει τονισθεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα από Αμερικανούς
αξιωματούχους, από τα πρώτα μέτρα
που εξετάζονται είναι η αναπροσαρμογή των σχέσεων που διέπει
τις δύο χώρες σε σχέση με τα F-35.

Ένα μέτρο που προτείνεται είναι
η αποπομπή των υπό εκπαίδευση
Τούρκων πιλότων από το αμερικανικό έδαφος, ως επίσης και η ακύρωση πώλησης των μαχητικών αεροπλάνων στην Τουρκία. Η Ουάσιγκτον θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος οι Ρώσοι αξιωματικοί, που
θα εκπαιδεύσουν τους τούρκους
στρατιωτικούς στους S-400, να μπορέσουν ταυτόχρονα να διεισδύσουν
στα τεχνολογικά απόρρητα του
νέου «αόρατου» αμερικανικού αεροπλάνου F-35, γεγονός που ενισχύει το σενάριο περί αποπομπής
της Τουρκίας από το πρόγραμμα.

Πτώση της λίρας

Πτώση κατά 0,6% κατέγραψε
νωρίτερα η τουρκική λίρα, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες

μεταξύ των νομισμάτων αναδυόμενων αγορών, καθώς επανήλθαν
στο προσκήνιο οι ανησυχίες για
πιθανές αμερικανικές κυρώσεις.
«Καθώς αρχίσαμε να βλέπουμε τις
ειδήσεις για τους S-400 στην Τουρκία, τότε είναι που ξεκίνησε το ξεπούλημα στη λίρα», δήλωσε ο Κριστιάν Μάτζιο, επικεφαλής ανάλυσης αναδυόμενων αγορών στη TD
Securities. Η ήδη δοκιμαζόμενη
τουρκική οικονομία, αναμένεται
να περάσει ακόμη περισσότερες
δοκιμασίες, αναλόγως της στάσης
που θα τηρήσουν οι ΗΠΑ μετά και
αυτή την εξέλιξη. Παρόλα αυτά, ο
Ταγίπ Ερντογάν δεν δείχνει να πτοείται, δημιουργώντας ένα αβέβαιο
περιβάλλον για το άμεσο μέλλον
της χώρας του.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Στη στενωπό
διλημμάτων
βρίσκεται
ο Νικόλας

Τα σενάρια συμμαχιών για την Προεδρία
της Βουλής και για τις προεδρικές του 2023
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη βδομάδα διεξάγονταν οι εκλογές στην Ελλάδα,
κάποια πρωτοκλασάτα στελέχη
του ΔΗΚΟ βρέθηκαν στην Αθήνα
για να στηρίξουν συγκεκριμένους
υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας,
ενώ άλλα στελέχη μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μίλησαν ανοικτά υπέρ
της εκλογής Μητσοτάκη και εναντίον της επανεκλογής Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ακριβώς η τάση ανοικτής
στήριξης στη Νέα Δημοκρατία από
στενούς συνεργάτες του Νικόλα
Παπαδόπουλου προκάλεσε ερωτήματα και συζητήσεις στα κομματικά πηγαδάκια για μία σειρά
λόγων. Ήταν για παράδειγμα ένα
ζήτημα το γεγονός ότι αφορά την
εκλογική αναμέτρηση μιας άλλης
χώρας, το ότι θεωρητικά και διαχρονικά χώριζαν πολλά Νέα Δημοκρατία και ΔΗΚΟ, αλλά και ένα
σημαντικό ζήτημα ότι αφενός η
Νέα Δημοκρατία αποτελεί αδελφό
κόμμα του ΔΗΣΥ και αφετέρου ότι
αν το ΔΗΚΟ θα έπρεπε να στήριζε
κάποιο κόμμα το πιο αναμενόμενο
θα ήταν το ΚΙΝΑΛ, δεδομένου ότι
ανήκουν και οι δύο στην ομάδα
των Σοσιαλιστών. Άλλαξε, λοιπόν,
κάτι και το ΔΗΚΟ μετακινήθηκε
ένα κλικ δεξιότερα ή ήταν απλώς
μία κίνηση χωρίς δεύτερη ανάγνωση; Οι χαμηλοί αντιπολιτευτικοί
τόνοι που ακολουθεί τελευταίως
ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκαναν
πολλούς να διερωτηθούν για το
πού το πάει ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος,
μετά και την ήττα των προεδρικών
εκλογών. Αν πλέον αλλάζει επικοινωνιακή τακτική, επιχειρώντας να
ανοίξει παράθυρο επικοινωνίας με
πολιτικούς σχηματισμούς με τους
οποίους βρέθηκε άλλοτε σε ευθεία
αντιπαράθεση. Όλα δείχνουν πως
μπαίνει σε περίοδο ανασκόπησης
των επιλογών για το μέλλον και
των στρατηγικών συνεργασιών.
Η σύμπλευση με Ενδιάμεσο δεν
έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα
και τείνει να δυσκολέψει, δεδομένου ότι δηλώνει την παρουσία της
και η Δημοκρατική Παράταξη. Ερώ-

Πίεση για τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο και τις εναλλακτικές συνεργασίες του θα

προκαλέσει η παρουσία Καρογιάν, δεδομένου ότι ο τελευταίος διατηρεί πολύ
καλές σχέσεις και με το ΑΚΕΛ, αλλά και με τον Νίκο Αναστασιάδη.

τημα προκαλεί συνεπώς αν θα
στραφεί προς το ΑΚΕΛ για συμμαχίες ή προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως αφήνει να διαρρεύσει η Πινδάρου και κατά πόσο ένα
τέτοιο εγχείρημα είναι εύκολο. Και
για τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και
για τη ΔΗΚΟϊκή βάση να αποδεχτεί
τις υπάρχουσες επιλογές.

Το κάζο του Ενδιάμεσου

«Τις όποιες συνεργασίες τις καθορίζει ο κόσμος μέσω των βουλευτικών εκλογών», υποστηρίζουν
κομματικοί κύκλοι, σημειώνοντας
πως οι αποφάσεις για το πώς θα
κινηθεί το κόμμα θα εξαρτηθούν
από το σκηνικό που θα διαμορφωθεί μετά το 2021. «Αυτό το διάστημα
το κάθε κόμμα θα περιχαρακωθεί,
χωρίς να χαλάσει βεβαίως τις όποιες
γέφυρες με άλλα κόμματα, καθώς
στόχος για τον καθένα μας είναι
όσο το δυνατόν καλύτερα εκλογικά
αποτελέσματα και όχι τυχόν συνεργασίες», σημειώνουν οι ίδιοι
κύκλοι. Η τακτική αυτή φάνηκε
άλλωστε και μετά τις βουλευτικές
εκλογές του 2016. Όταν δηλαδή
τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου
συγκέντρωναν ένα ποσοστό που
θα μπορούσε να τους οδηγήσει
συσπειρωμένους σε εκλογική μάχη
απέναντι από το δίπολο ΔΗΣΥΑΚΕΛ, δεδομένου ότι όλα μαζί ξεπερνούσαν σε ποσοστά το ΑΚΕΛ.
Το αποτέλεσμα των προεδρικών
επιβεβαίωσε, ωστόσο, τον κανόνα
ότι ο ενδιάμεσος χώρος αδυνατεί
να συσπειρωθεί χωρίς δεκανίκι
είτε από τα αριστερά είτε από τα
δεξιά. Και λέμε κανόνα δεδομένου
ότι επιχειρήθηκε και επί εποχής
Τάσσου Παπαδόπουλου, όταν ο
ίδιος θεωρείτο φαβορί, και τον άφησε τελικώς εκτός β΄ γύρου.
Σήμερα τα πράγματα διαφέρουν
κατά πολύ από το λαμπρό για τον
ενδιάμεσο χώρο έτος του 2016. Το
κάθε κόμμα επιχειρεί να μαζέψει
τα κομμάτια του και σίγουρα τα
ποσοστά του και η δυναμική του
δεν θυμίζουν αυτά που είχε τρία
χρόνια πριν, όπως ούτε η διάθεσή
του για συνεργασία με το ΔΗΚΟ.
Η Συμμαχία Πολιτών και οι Οι-

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιχείρησε να ακολουθήσει, όπως και ο Τάσσος, το
εγχείρημα του τρίτου δρόμου. Μετά από την ήττα των προεδρικών δεν αποκλείεται ενδοσκόπηση για συνεργασία με σχήματα που απέρριπτε το 2018.








Το αποτέλεσμα των
βουλευτικών θα κρίνει
πώς θα κινηθεί τελικά ο
Νικόλας Παπαδόπουλος
και αν, μπροστά στην
αποδυνάμωση του Ενδιάμεσου, θα επιχειρήσει
συνεργασία με ένα εκ των
δύο μεγάλων κομμάτων.
κολόγοι, που έκλεισαν την πόρτα
συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, και που
στις βουλευτικές εκλογές του 2016
είχαν λάβει μαζί 8,6%, στις απερχόμενες εκλογές έλαβαν μαζί στη
συμμαχία επιβίωσης που συνήψαν
μόλις 3,29%. Ποσοστό που οδήγησε
τον Γιώργο Λιλλήκα στο να προαναγγείλει την αποχώρησή του
από την πολιτική ζωή και τους Οικολόγους να συζητούν εκλογικό
συνέδριο και αλλαγή ηγεσίας.
Όμως και στα άλλα κόμματα τα
πράγματα δεν είναι καλύτερα. Η
Ελένη Θεοχάρους απέφυγε να κατέλθει αυτόνομα ως Αλληλεγγύη
και συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ, που αυτό από

μόνο του δημιούργησε καινούργια
δεδομένα. Όχι μόνο γιατί δεν κατάφερε να επανεκλεγεί, αλλά γιατί
το υψηλό κατά τα άλλα ποσοστό
της προκάλεσε στο παρασκήνιο
τη συζήτηση κατά πόσο η κα Θεοχάρους υπήρξε τελικά σε ζήτημα
εκλογικών ποσοστών η σωτήρια
λέμβος του ΔΗΚΟ και όχι το αντίθετο. Υπήρξε και η ενόχληση από
πλευράς της Αλληλεγγύης ότι δεν
βοηθήθηκε καθόλου από το ΔΗΚΟ
και πως δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα, κάτι που έκλεισε τα
όποια σενάρια συγχώνευσης της
Αλληλεγγύης στο ΔΗΚΟ επί του
παρόντος. Το αν αυτά τα παράπονα
κλείνουν μελλοντικές πόρτες συνεργασίας θα φανεί βεβαίως μετά
τις βουλευτικές εκλογές, όταν θα
ξεκαθαρίσει ποιοι φεύγουν, ποιοι
μένουν στη Βουλή και ποιοι ενισχύονται. Επί του παρόντος με
την ΕΔΕΚ διατηρείται η καλή σχέση και διαφαίνεται και από την
κοινή αντικατοχική εκδήλωση που
πραγματοποιείται. Αναμένεται βεβαίως να φανεί αν από τη δυσκολία
που έχουν όλα τα κόμματα, πλην
της ΕΔΕΚ, θα υπάρξουν μετακινήσεις στελεχών προς το ΔΗΚΟ,
όπως έγινε στην περίπτωση του
Παύλου Μυλωνά.

Ο Μάριος επέστρεψε και μπαίνει στο παιχνίδι
Είναι, όμως, αρκετές κάποιες μετακινήσεις στελεχών και μία συμμαχία με την ΕΔΕΚ για να διατηρήσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος
την ηγετική θέση στον κεντρώο
χώρο και απέναντι από το δίπολο
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ; Τα πράγματα αναμένεται να διαφοροποιηθούν άρδην, καθώς στο κάδρο μπαίνει ο
Μάριος Καρογιάν με τη Δημοκρατική Παράταξη. Και όσο κι αν με
την ίδρυσή της οι ΔΗΚΟϊκοί έκαναν λόγο για κόμμα-φάντασμα και
πως το κύριο κόμμα που θα πληγεί
από την ίδρυσή του είναι ο ΔΗΣΥ,
το 4% που έλαβαν στις προηγούμενες εκλογές προκάλεσε ανησυχία για τους σχεδιασμούς Καρογιάν
και τη θέση του στην κομματική
σκακιέρα. Αυτό σε συνδυασμό με
την πρόσκληση συμμετοχής στο
Εθνικό Συμβούλιο ενισχύουν τουλάχιστον επικοινωνιακά το νεοσυσταθέν κόμμα με παρουσία στα
ΜΜΕ. Ήδη ο Μάριος Καρογιάν
εργάζεται παρασκηνιακά για να
στήσει τη Δημοκρατική Παράταξη,
αξιοποιώντας νέα πρόσωπα που
δεν ανήκουν επί του παρόντος σε
κάποιο κόμμα και θεωρείται πως
ήδη κάνει τους σχεδιασμούς του
για το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών. Μάλιστα, τον Νοέμβριο αναμένεται να γίνει το κα-









Ο Μάριος Καρογιάν
μπαίνει στο παιχνίδι,
ετοιμάζει εκλογικό
συνέδριο και
ψηφοδέλτιο για τις
βουλευτικές εκλογές.
ταστατικό συνέδριο, ενώ στις αρχές του 2020 θα ακολουθήσει το
εκλογικό συνέδριο. Αυτό που αναμένεται να προκαλέσει πίεση στον
Νικόλα Παπαδόπουλο, δεν είναι
μόνο το ποσοστό που θα λάβει η
ΔΗΠΑ, αλλά και το ενδεχόμενο
ανακίνησης εσωτερικών προστριβών. Όσο δεν υπήρχε άλλο κόμμα
στον χώρο, στελέχη που διαφωνούσαν με τον Νικόλα Παπαδόπουλο ενδεχομένως να κρατούσαν
χαμηλούς τόνους εξαιτίας και της
απουσίας εναλλακτικών. Σήμερα,
όμως, τι γίνεται; Θεωρείται πως
ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Αλέκος
Τρυφωνίδης, ο οποίος διατηρεί
καλές σχέσεις με τον Μάριο Καρογιάν, έχει εκφράσει σε πηγαδάκια τη δυσφορία του για το γεγονός ότι δεν εξελέγη ο Μαρίνος
Μουσιούττας –τον οποίο προωθούσε ο κομματικός μηχανι-

σμός– που θα του άνοιγε την πόρτα της Βουλής. Δυσφορία εκφράζεται και για το γεγονός ότι στις
βουλευτικές του 2021 μπαίνουν
νέοι παίκτες στο προσκήνιο, όπως
ο Χρύσης Παντελίδης, οι οποίοι
ενδεχομένως να μειώσουν τις πιθανότητες εκλογής Τρυφωνίδη.
Αυτό σε συνδυασμό με στελέχη,
τα οποία ανέμεναν να δουν μέχρι
πού μπορεί να φτάσει το νεοσυσταθέν κόμμα για να ενταχθούν,
δεν αποκλείεται να προκαλέσουν
νέα δεδομένα στο ΔΗΚΟ. Σε αυτό
το πλαίσιο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η δήλωση του Μάριου
Καρογιάν ότι στόχος του είναι το
Κέντρο να επανακτήσει τον ρυθμιστικό και μετριοπαθή του ρόλο.
Ρόλο που, όπως υπαινίσσεται,
είχε στο παρελθόν το ΔΗΚΟ και
πιθανώς να διεκδικεί να αποκτήσει ο ίδιος. Όπως λέγεται, στόχος
του Μάριου Καρογιάν και της ΔΗΠΑ δεν είναι απλώς η επιβίωση,
αλλά ένα καλό ποσοστό στις βουλευτικές εκλογές. Ποσοστό που
θα φέρει κόσμο κοντά, αλλά και
που θα επιτρέψει συμμαχίες. Είναι
γνωστό, άλλωστε, πως ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής ουδέποτε
ήταν θιασώτης της πολιτικής του
τρίτου πόλου, όπως είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αλλά περισ-

σότερο των συνεργασιών είτε με
τη Δεξιά είτε με την Αριστερά. Η
παρουσία του, αλλά και η καλή
σχέση που λέγεται πως έχει τόσο
με τον Άντρο Κυπριανού όσο και
με τον Νίκο Αναστασιάδη –σε αντίθεση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο– ενδεχομένως να δυσκολέψει την κατάσταση, όπως διαμορφώνεται σε θέμα συμμαχιών
για τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο τόσο
για το παιχνίδι της προεδρίας της
Βουλής όσο και για τις προεδρικές
εκλογές. Ασφαλείς πηγές αναφέρουν πως ο Μάριος Καρογιάν είχε
συνάντηση με τον Άντρο Κυπριανού πριν από τις ευρωεκλογές για
την εκλογική μάχη, αλλά και με
τον Νίκο Αναστασιάδη βρισκόταν
σε επαφή από τον καιρό της ίδρυσης της Δημοκρατικής Παράταξης.
Θέλουν βεβαίως να αποτινάξουν
τη φημολογία ότι αποτελεί δεκανίκι της κυβέρνησης, δεδομένης
και της παρουσίας πολλών στενών
συνεργατών του Μάριου Καρογιάν
στο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς
να γκρεμίσουν γέφυρες. Καθόλου
τυχαίες και οι τοποθετήσεις για
την ανάγκη παραίτησης του
υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη επί Συνεργατισμού, αλλά
και η αντίθεση στην αναβολή της
κάρτας φιλάθλων.

Στο ΔΗΚΟ περιμένουν να δουν ποιος θα είναι ο νέος γ.γ. του ΑΚΕΛ, θεωρώντας τον Στέφανο Στεφάνου πιο συναινετικό από τον Γιώργο Λουκαΐδη.

Η διαδοχολογία στο ΑΚΕΛ
και ο Ν. Παπαδόπουλος
Η ΔΗΠΑ θεωρείται πως θα μπορούσε
να αποτελέσει το παράθυρο ευκαιρίας για το ΑΚΕΛ, το οποίο επιδιώκει
συνεργασίες, που δεν θα πλήξουν
την αξιοπρέπεια ούτε θα αποτελέσουν αναδίπλωση από θέσεις αρχής.
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου θέτουν
ως στόχο τη σύναψη συνεργασιών
με ομάδες κοινωνίας που είναι υπέρ
της επανένωσης και προοδευτικής
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
Το αν θα τα βρουν με τη ΔΗΠΑ και
πόσο στενή θα είναι η συνεργασία
τους θα εξαρτηθεί και από το πόσο
καλό θα είναι το αποτέλεσμα που
θα λάβει το νεοσυσταθέν κόμμα. Το
ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται με
το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι Άντρος
Κυπριανού και Νικόλας Παπαδόπουλος είχαν προσωπική επαφή,
όταν άρχισε να εντείνεται η φημολογία ότι ο πρόεδρος συζητάει λύση
δύο κρατών και συνομοσπονδίας
για να προχωρήσουν σε κοινά βήματα. Οι δηλώσεις, όμως, του ΔΗΚΟϊκού πρόεδρου και στενών συνεργατών για τη νέα στρατηγική,
φαίνεται να μειώνουν τις όποιες πιθανότητες συνεργασίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Άντρος Κυπριανού έδειξε πως μία συνεργασία
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο είναι
κάτι που δύσκολα μπορεί να γίνει,
δεδομένης και της δριμείας επίθεσης
που εξαπέλυσε κατά τον προεκλογικό
των προεδρικών ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Υπάρχουν βεβαίως και
στελέχη που θεωρούν πως ο μόνος
τρόπος για να μπορέσει το ΑΚΕΛ να
ανέλθει στην εξουσία είναι να προχωρήσει σε συνεργασίες με τον Εν-

διάμεσο. Οι ίδιες πηγές θεωρούν
πως δεδομένου ότι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος θα χαμηλώσει τους αντιπαραθετικούς τόνους, τα δύο κόμματα
θα πρέπει να μελετήσουν τη συνεργασία για την Προεδρία της Βουλής,
με ορίζοντα το 2023.
Στο ΔΗΚΟ θεωρούν πως όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από την ηγετική πυραμίδα του ΑΚΕΛ. Διαφορετική θα είναι η κατάσταση, αν
ο Άντρος Κυπριανού μείνει στη








Η ενδεχόμενη συνεργασία ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ
θα εξαρτηθεί, όπως
λέγεται, και από το
ποιος θα είναι ο γενικός
γραμματέας του κόμματος, με τα ΔΗΚΟϊκά
στελέχη να έχουν ήδη
προτιμήσεις προσώπων.
Γραμματεία του κόμματος και συνεχίσει στην ίδια γραμμή πλεύσης
στο Κυπριακό, διαφορετική αν είναι
ο Στέφανος Στεφάνου και άλλη με
τον Γιώργο Λουκαΐδη ως γενικό
γραμματέα. Όπως υπογραμμίζουν,
το πιο εύκολο για το ΔΗΚΟ στο ενδεχόμενο συνεργασίας θα είναι με
ανάληψη της Γραμματείας από τον
Στέφανο Στεφάνου, παρά με τον
Γιώργο Λουκαΐδη, ο οποίος, όπως
λένε, θεωρεί κόκκινο πανί την όποια
συνεργασία με τον ενδιάμεσο χώρο.

Αγκάθι η συνεργασία με Αβέρωφ
Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας
ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ; Το γεγονός ότι
στη δεξιά παράταξη υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για το 2023,
θεωρείται πως μειώνει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Όμως δεν είναι
μόνο αυτό. Στο ΔΗΚΟ θεωρείται
πως αποτέλεσε πλήγμα για τον ίδιο
τον Νικόλα Παπαδόπουλο, αλλά
και για το κόμμα, η εικόνα της συνταύτισης του ΔΗΚΟϊκού προέδρου
με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αν και
στις επιθέσεις των ΔΗΚΟϊκών στελεχών προς την κυβέρνηση έχει
μπει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν με
τον Νικόλα Παπαδόπουλο να οδεύει
στην Πινδάρου για αλλαγή μνημονιακών νομοσχεδίων, έστειλε το
μήνυμα σε πολλούς πως το δίδυμο
Νικόλα-Αβέρωφ καλά κρατεί. Αυτό
βεβαίως δεν διευκολύνει και η φη-

μολογία που συζητείται στα κομματικά πηγαδάκια πως ο Αβέρωφ
Νεοφύτου έχει ήδη κλειδώσει συνεργασία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο ούτως ώστε ο τελευταίος να
αναλάβει το 2021 την προεδρία
της Βουλής και το ΔΗΚΟ με τη
σειρά του να στηρίξει τον ΔΗΣΥ
για την προεδρία. Όλο αυτό, ωστόσο, διαψεύδεται από κύκλους του
ΔΗΚΟ, υποστηρίζοντας πως είναι
ένα αφήγημα που καλλιεργείται
από την ίδια την Πινδάρου και στόχο έχει το ποιος θα επικρατήσει
ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ το 2023.
Σημειώνουν, μάλιστα, πως το ΔΗΚΟ
δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται,
ούτε να κλειδώσει την προεδρία
της Βουλής και υπενθυμίζουν πως
ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η συνεργασία μαζί του, θεωρείται για τη
βάση του ΔΗΚΟ κόκκινο πανί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Και μαζί και χώρια και το θέρος πανωφόρια
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο Μητσοτάκης στο Μαζί
Νέα φιλοσοφία διακυβέρνησης εγκαινιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως διαφημίζουν όλα τα ελλαδικά ΜΜΕ, ακολουθώντας
το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Όπως
λέγεται, βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία
της κυβέρνησης με τους υπουργούς και
τους γενικούς γραμματείς για την επίτευξη
των στόχων μέσω ενός ενιαίου μηχανισμού
παρακολούθησης. Αυτό θα πραγματοποιείται μέσω ενός κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Εκεί θα καταγράφονται όλα
τα έργα, οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα
του κυβερνητικού προγράμματος. Η καινούργια φιλοσοφία που εγκαινιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Σωστά;

Μάρκος Τράγκολας

Ο Μάρκος Τράγκολας ο οποίος αν και
βγάζει πλέον την στολή του πυροσβέστη, με την δράση του όλα αυτά τα
χρόνια και την ταπεινότητα που τον
διακατέχει, μας έκανε να διατηρήσουμε την πίστη μας στην ανθρωπότητα.

••••
Εμείς στο χώρια
Λάθος! Όπως μαθαίνει η στήλη, η κυβέρνηση Αναστασιάδη πρωτοπόρησε και εγκαινίασε τη συγκεκριμένη μέθοδο πολύ πριν και
συγκεκριμένα στο τέλος της προηγούμενης
διακυβέρνησης. Εμπνευστής της εν λόγω
μεθόδου ο τέως διευθυντής του Γραφείου
του Προέδρου Μιχάλης Σοφοκλέους, σε μία
προσπάθεια να υπάρχει ένας ενιαίος μηχανισμός παρακολούθησης για το τι κάνει το
κάθε υπουργείο από την Προεδρία. Κάποιοι
υπουργοί φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι, άλλοι καχύποπτοι, αλλά τουλάχιστον για μερικούς μήνες, το όλο ζήτημα δούλεψε καλά,
με το Προεδρικό να ξέρει πού στέκει η κάθε
μεταρρύθμιση. Στην υφιστάμενη θητεία, η
Προεδρία επέλεξε να το σταματήσει. Υποθέτουμε πως το σταμάτησε επειδή όλα δουλεύουν ρολόι προφανώς στη δεύτερη πενταετία Αναστασιάδη και δεν χρειάζονται την
όποια καθοδήγηση και συντονισμό.

••••
Σε πρότυπα groupie
«Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, που
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο και συνεχάρη για την
ευρεία νίκη του στις σημερινές βουλευτικές
εκλογές», έγραφε σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός ο οποίος φρόντισε
να μας αποστείλει και τη φωτογραφία του
εναγκαλισμού μεταξύ Κυριάκου και Αβέρωφ. Η κίνησή του όπως λέγεται δεν πέρασε απαρατήρητη και στον Λόφο, με τα σχόλια να ποικίλουν.

••••

Οι εκποιήσεις αναστέλλονται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου και η κυπριακή Βουλή αναμένεται να ζήσει εκ νέου το καλοκαίρι του 14.

Αν ήταν ο Ερχουμάν;
Η αλήθεια θα ήταν πως θα περιμέναμε παρόμοια αντανακλαστικά του Συναγερμικού
Προέδρου για πιο σοβαρά θέματα. Θα περιμέναμε δηλαδή να διέκοπτε και τις διακοπές του για λίγο και να τοποθετηθεί για τα
όσα διαμείβονται για την Αμμόχωστο, το
μυστικό δείπνο Αναστασιάδη- Οζερσάι και
το χάος που επικρατεί στην ΑΟΖ μας. Αλλά
για εκείνα τσιμουδιά. Όμως δεν είναι μόνο
αυτό. Σκεφτήκατε τι θα σούρναμε εδώ, στο
ενδεχόμενο που παρόμοια κίνηση με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε Τ/κ πολιτικός
στην Άγκυρα; Αν δηλαδή ο Ερχουμάν του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος
έσπευδε να φωτογραφηθεί και να εναγκαλιστεί με τον νέο Τούρκο Πρόεδρο και να το
διαφημίζει μέσω κοινωνικών μέσων δι-

κτύωσης; Εγκάθετο της Άγκυρας θα τον
ανεβάζαμε, υποχείριο του Ερντογάν θα τον
κατεβάζαμε.

••••
Στη ζώνη λυκόφωτος
Οι εκλογές στην Ελλάδα δεν απασχόλησαν
μόνο τον Αβέρωφ Νεοφύτου που πήρε το
πρώτο αεροπλάνο και έφτασε στην Αθήνα.
Απασχόλησε και το ΔΗΚΟ ποικιλοτρόπως. Ο
διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος
Παπαδόπουλος Χρύσης Παντελίδης κατέβηκε στην Αθήνα ούτως ώστε να στηρίξει τον
φίλο του Άγγελο Συρίγο. Στην Αθήνα βρέθηκαν και οι Θεόδωρος Τσακίρης για να ψηφίσει και να στηρίξει τον φίλο του Κωστή Χατζηδάκη αλλά και ο Γιώργος Σολωμού. Ο

Άθως Αντωνιάδης φρόντισε να στείλει μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και
μαύρο στην επανεκλογή Αλέξη Τσίπρα στα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το ότι το ΔΗΚΟ
του Νικόλα Παπαδόπουλου υιού του Τάσσου
θα στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υιό του
Κωνσταντίνου, το λες και ζώνη λυκόφωτος.

••••
Οι νέες ιδέες
Ένταση προκάλεσαν οι συνεντεύξεις Τάκη
Χατζηγεωργίου και Νεοκλή Συλικιώτη στην
«Κ» στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊωάννου. Τα περί μετατροπής του ΑΚΕΛ σε
σύγχρονο εργατικό κόμμα, προκάλεσαν δυσφορία στα ανώτατα δώματα του κόμματος.
Είχαν που είχαν τη διαδοχολογία και το πα-

ρασκήνιο που μαίνεται, πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν νέες ιδέες! Ο «θαρραλέος»
της ιστορίας ήταν ο Νεοκλής ο οποίος βγήκε
δημοσίως και διερωτήθηκε γιατί από την
στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία καταρρέει
και επιβεβαιώνεται ο Μαρξ, θα πρέπει το
ΑΚΕΛ να ασπαστεί τέτοιες ιδέες και να γίνει
πιο ροζ. Αντίθετα θα πρέπει να συνεχίσει να
γίνει πιο ριζοσπαστικό και κομμουνιστικό
όπως είπε. Ο διάλογος μέσω συνεντεύξεων
δεν πέρασε απαρατήρητος στα κομματικά
πηγαδάκια με αρκετούς να κάνουν λόγο για
την απαρχή της εσωστρέφειας και άλλους
να επισημαίνουν ότι η συζήτηση για το πού
πάει το ΑΚΕΛ είναι αναγκαία τώρα περισσότερο από ποτέ.

••••
Ινώ του θέρους
Μετά τα κουβανέζικα πάρτι όταν το Κυπριακό κατέρρεε, τις κατά σωρηδόν φωτογραφίες στις Σεϋχέλλες, όταν η παιδεία κατέρρεε και οι δάσκαλοι έβγαιναν στους δρόμους, η Ινώ Αναστασιάδου επανήλθε και αυτό το καλοκαίρι για να μη ξεχνιόμαστε.
Έστειλε μάλιστα το μήνυμα σε όσους την κατακρίνουν να βρουν την ειρήνη μέσα τους,
όπως η ίδια. Αφού λύση δεν πρόκειται να
δούμε, ας το ρίξουμε στον διαλογισμό και
στο παντεσπάνι.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Το «σούσουρο» των influencers έφθασε και στην Ελλάδα
Tης Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Σ ΚΟ Ν Τ Η

Γερή δόση λάμψης, εντυπωσιακές

τοί «εν δυνάμει» influencers φροντίζουν να εμφανιστούν πρώτα στην
τηλεόραση, να «κάνουν» όνομα
στην αγορά και στη συνέχεια να
στραφούν στον ψηφιακό κόσμο του
Instagram για να χτίσουν την καριέρα τους.

selfie φωτογραφίες αλλά και εκατοντάδες followers στα social media είναι μερικά από τα όπλα που
έχουν στη «φαρέτρα» τους όσοι
επιθυμούν να αποκτήσουν ή έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα των influencers. Διάσημα brands τούς προσεγγίζουν για να προωθήσουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες,
πληρώνοντάς τους αδρά και ποντάροντας στην απήχηση και στην
επιρροή που έχουν στον κόσμο. Θα
έχετε ακούσει ενδεχομένως για το
λεγόμενο «Kardashian effect» ή
έστω για την Kim Kardashian, την
παγκοσμίου –πλέον– φήμης τηλεπερσόνα, η οποία με μία ανάρτησή
της για την προώθηση προϊόντων
κάποιας εταιρείας στο Instagram
βλέπει να προστίθενται στον λογαριασμό της περίπου 720.000 δολ.

Βέβαια, παρότι η κ. Kardashian

κερδίζει περίπου 1 εκατ. δολ για μία
επί πληρωμή διαφήμιση στο Instagram, στην Ελλάδα τα ποσά είναι
θεαματικά χαμηλότερα. «Γενικά
στην ελληνική αγορά το κόστος κυμαίνεται από 100 έως 3.000 ευρώ
ανά ποστ, ενώ σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 4.000-5.000
ευρώ», αναφέρει κ. Στούμπου.
Σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι

Το ίδιο συμβαίνει και με την αδελ-

φή της, την Kylie Jenner, η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους του Instagram για το 2018. Mια ανάρτησή
της για την προώθηση προϊόντων
επί πληρωμή τής αποφέρει έως και
1 εκατ. δολ, την ίδια στιγμή που οι
ακόλουθοί της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αυξάνονται με φρενήρεις ρυθμούς. Η δε διαφήμιση προϊόντων από τον διάσημο ποδοσφαιριστή Christiano Ronaldo δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις γυαλιστερές σελίδες των περιοδικών. Στο
πλαίσιο ενός επιχειρηματικού deal
(sponsorship), ένα post με τον ίδιο
αρκεί για να δει την περιουσία του
να αυξάνεται κατά 750.000 δολ.
Το φαινόμενο του influencer mar-

keting μέσω των social media έρχεται να εκτοπίσει –ή τουλάχιστον να
αποδυναμώσει– την ισχύ παραδο-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

σιακών μέσων όπως ο έντυπος Τύπος ή ακόμη και η τηλεόραση. Αυτή
η «τεχνολογική ορμή» των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης τα συμπαρασύρει, με αποτέλεσμα να χάνουν
σταδιακά μερίδιο από τη διαφημιστική πίτα. Η δε βιομηχανία του influencer marketing εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 5-10 δισ. δολ. έως το
2020, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των χρηστών του Instagram έχει δεκαπλασιαστεί, μετρώντας περίπου ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως (Influencer ΜarketingHub).
Η νέα αυτή τάση έχει εισέλθει και

στην Ελλάδα, με νεοφυείς εταιρείες, όπως η Susurrus, να έχουν διαβλέψει από νωρίς την απήχηση που
θα έχει το influencer marketing
στην εγχώρια αγορά. Το «σούσουρο» λοιπόν που δημιουργείται γύρω
από το όνομα ενός influencer ενέπνευσε τους ιδρυτές της Susurrus
να δημιουργήσουν την πρώτη εταιρεία που ασχολείται με το influencer marketing στην ελληνική αγορά. «Εχουμε αναπτύξει ένα αμιγώς
τεχνολογικό εργαλείο για καμπάνιες influencer marketing. Χρησιμοποιώντας το Susurrus, κάποιο
brand ή κάποιο advertising agency
μπορεί να εντοπίσει τους κατάλλη-

λους influencers, να επικοινωνήσει
μαζί τους και να μετρήσει τα αποτελέσματα της καμπάνιας», επισημαίνει ο CEO και συνιδρυτής Παναγιώτης Τσάγγας.
Ο ίδιος εξηγεί ότι η πλατφόρμα που

έχει επινοήσει η ομάδα «συνδέει
τους influencers με τα brands και
λειτουργεί ως εργαλείο που επιτρέπει σε κάποιον να δημιουργήσει αλλά και να μετρήσει μια καμπάνια influencer marketing από την αρχή
έως το τέλος». Η εταιρεία μετράει
περίπου 2.000 εγγεγραμμένους influencers στην πλατφόρμα, εκ των
οποίων αρκετοί είναι από την Ελλά-

δα, τη Μέση Ανατολή αλλά και τη
Βρετανία. Η δε λίστα των πελατών
της περιλαμβάνει πολυεθνικές ή
εγχώριες εταιρείες, καθώς και διαφημιστικές που κάνουν χρήση της
πλατφόρμας για λογαριασμό των
πελατών τους. Η Λίνα Στούμπου και
ο Διονύσης Ρόδης, συνιδρυτές της
εταιρείας, τολμούν να κάνουν μια
πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της
ελληνικής αγοράς του influencer
marketing λέγοντας, με επιφύλαξη,
ότι διαμορφώνεται περίπου στα 510 εκατ. ευρώ. Aυτή μάλιστα, όπως
πληροφορούμαι, παρουσιάζει γενικά ανοδικές τάσεις στην Ελλάδα.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αρκε-

σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ ή τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου
βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, τα
αντίστοιχα ποσά είναι διπλάσια ή
ακόμη και τετραπλάσια. Τα δε ποσά
για κάθε ποστ εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. «Βασικό ρόλο
παίζει τόσο ο αριθμός των followers
του influencer όσο και το engagement, δηλαδή ο αριθμός των likes
και των comments που αυτός συγκεντρώνει διαιρεμένος με τον αριθμό των followers», εξηγεί η κ.
Στούμπου. Αλλοι παράγοντες είναι
η πλατφόρμα στην οποία θα γίνει η
δημοσίευση (Instagram, Facebook,
YouTube) ή εάν η ανάρτηση έχει τη
μορφή φωτογραφίας ή video.
Οσο για το Twitter, αυτό παραμένει

αμιγώς πολιτικό εργαλείο με σχόλια
που ενίοτε αγγίζουν τα όρια του παραλόγου.
• Ο Στέφανος Κασιμάτης
απουσιάζει εκτάκτως.
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Άσβεστη
φλόγα

Αυτονόμηση
Βουλής

Κύπρος σε κρίσιμες στιγμές της εξέλιξής της δεν
μπόρεσε να κατακτήσει τη σοφία που οι πολλές
και σκληρές περιστάσεις απαιτούσαν. Δεν φταίει
το «κακό μας ριζικό». Έχουν, όμως, ευθύνες οι μηχανισμοί
που παράγουν και αναπαράγουν επιφανειακές προσεγγίσεις. Η εικόνα μιας Κύπρου «ανάδελφης», που δεν
βρίσκει το δίκαιό της, γιατί περιβάλλεται μόνο από εχθρούς, συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας εσωστρέφειας και περιχαράκωσης στον εαυτό μας.
Η Κύπρος, όμως, δεν ήταν μόνο επιφάνεια, γιατί
μέσα από τη διαδρομή του χρόνου ανέδειξε την αρετή
της γενναιότητας ως μιας υπέρτατης αξίας. Στις πιο
καλές της στιγμές δημιούργησε το δικό της «μητρώο»
από μεγάλους Κύπριους, οι οποίοι, σε διάφορα χρονικά
στάδια, έδωσαν τη ζωή τους για την κυπριακή ελευθερία,
τη δημοκρατία, την πρόοδο.
Τους τιμούμε όπως τους αξίζει;
Έχουμε στη μνήμη μας την πραγματική τους εικόνα;
Αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα αυτής της κληρονομιάς;
Αμφιβάλλω αν αυτά συμβαίνουν, γιατί συχνά επικρατούν παραταξιακές λογικές, και άλλοτε μεμονωμένες,
από την ιστορική εξέλιξη, προσεγγίσεις.
Η απόδοση τιμής χρειάζεται να αποκτήσει νέα βάση
και νέο περιεχόμενο. Γι’ αυτό, διατυπώνω την εισήγηση
για τη δημιουργία ενός ειδικού χώρου τιμής σε κεντρικό
σημείο στη Λευκωσία στο οποίο να αποδίδεται τιμή σε
όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την κυπριακή
ελευθερία. Μέχρι σήμερα τιμούμε τους ήρωες του λαού
μας σε εκδηλώσεις μνήμης, που οργανώνουν κατά
κανόνα οικογένειες, σωματεία ή και κόμματα. Δεν
υπάρχει μέχρι τώρα τρόπος, ώστε η απόδοση της τιμής
να αφορά όλους τους ήρωες, όπως συμβαίνει σε πολλές
χώρες του εξωτερικού. Τα ιστορικά συμβάντα έχουν
καταγραφεί στην ιστορική μας διαδρομή. Χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι Κύπριοι έδωσαν τη ζωή τους για
την κυπριακή ελευθερία. Στους Παγκόσμιους Πολέμους,
στους Βαλκανικούς. Στα Οκτωβριανά, στους εργατικούς
αγώνες κατά των Άγγλων. Στον αγώνα του 1955-59.
Στην κοινή μάχη ανάμεσα σε Ε/κ και Τ/κ για την αποτροπή
της διχοτόμησης. Στις θυσίες για την υπεράσπιση της
δημοκρατίας το 1971-74. Στη διάρκεια του πραξικοπήματος, στους ανώνυμους και επώνυμους ήρωες του
1974 για να μην περάσει η τουρκική εισβολή.
Εισηγούμαι όπως η κυβέρνηση αναλάβει την πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί ειδικό μνημείο με την
ονομασία «Άσβεστη Φλόγα» που θα τοποθετηθεί στην
πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία. Έτσι στο Πρωτόκολλο
του κυπριακού κράτους (ο εκάστοτε πρόεδρος, οι
υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι), όσο και οι ηγέτες
ξένων κρατών (ή και οι άλλοι ξένοι επίσημοι), που επισκέπτονται το νησί μας, να καταθέτουν τα στεφάνια
τους στο μνημείο της «Άσβεστης Φλόγας», στο κέντρο
της πρωτεύουσας.
Έτσι η απόδοση τιμής στους ήρωες της Κύπρου θα
γίνεται μέσα σε οικουμενικό πνευμα. Η φλόγα δεν θα
σβήνει ποτέ, σημείο «άσβεστης» τιμής σε όσους έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους για την Κύπρο, τιμή στο διηνεκές, γιατί η θυσία τους είναι αφιερωμένη στο συλλογικό
καλό. Η προώθηση μιας τέτοιας εισήγησης απαιτεί μια
σειρά από πρωτοβουλίες, όπως είναι η νομοθετική ρύθμισή της, η διαβούλευση με οργανωμένους φορείς ή ο
διαγωνισμός για το είδος και το κόστος κατασκευής
του μνημείου. Οι εμπειρίες του χθες, τα λάθη και οι κατακτήσεις μας, τα βιώματα μιας κοινωνίας δείχνουν ότι
μπορούμε να συντονίσουμε την πυξίδα μας για το μέλλον
με περισσότερη ωριμότητα. Οι πολίτες βαρέθηκαν τις
επαναλήψεις, τις κοινοτυπίες, τα λόγια κενά περιεχομένου.
Θέλουν περισσότερη συναίνεση, ζητούν συνεργασίες,
θέλουν να δουν την κοινωνία μας να αναβαθμίζει τον
τρόπο που αντιλαμβάνεται την εξέλιξή της, συνεπώς
και τον τρόπο ερμηνείας του ιστορικού μας εαυτού.
Είναι αναγκαίο να κρατήσουμε κάθε τι το ωφέλιμο,
γιατί αυτό μας συνδέει με το παρελθόν μας. Είναι, επίσης,
αναγκαίο, να αλλάξουμε κάθε τι που μας κρατά καθηλωμένους στο παρελθον, γιατί αυτό μας δίνει ώθηση
στο καινούργιο. Χρειάζεται σχέδιο, όραμα και σθένος.
Αποφάσεις με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το μνημείο
της «Άσβεστης Φλόγας» κρατά «άσβεστο» το παρελθόν
στο μεγάλο ταξίδι του μέλλοντος.

τρωμένης ομοσπονδίας και κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας που έλυναν όπως έλεγε το αδιέξοδο,
αλλά ουδέποτε παρουσίασε εκτενώς. Ούτε η
αναδίπλωσή του στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Μιλάμε για τα υπόλοιπα που είχαν να κάνουν με τη φημολογία περί λύσης δύο κρατών
και που ο ίδιος δεν απέρριπτε, διαμηνύοντας
πως ο καθένας δικαιούται να προβληματίζεται.
Όταν μάλιστα τίθετο θέμα για επανέναρξη των
συνομιλιών έθετε όρους και προϋποθέσεις για
να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και γιατί να μην θέτει όρους; Για ποιο
λόγο δηλαδή να επιστρέψει στις συνομιλίες; Η
Κύπρος όπως διατυμπάνιζε και ο Πρόεδρος και
οι συνεργάτες του θα αποκτούσε γεφυροποιό
ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των τριμερών, θα μετατρεπόταν σε μεγάλο παίκτη στους
ενεργειακούς σχεδιασμούς και θα αποκτούσε
δεσμούς φιλίας με ισχυρούς παίκτες που θα
έφερναν την Τουρκία κλαμένη στα πόδια μας.
Το «κλαμένη και στα πόδια μας» είναι σχετικό.
Το σίγουρο είναι πως έστειλε τον «Πορθητή»
και το «Γιαβούζ» εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Και
ενώ εμείς μιλούσαμε για μέτρα που θα την πονέσουν, την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών
έριξε κατά πολύ τις προσδοκίες σημειώνοντας
πως αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην ληφθούν όλα τα μέτρα, γεγονός που θα βοηθήσει στην επανέναρξη των
συνομιλιών. Ο ίδιος υπουργός που φρόντισε να
επαναλάβει πολλές φορές την προσήλωσή του
στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντάνα, χωρίς προϋποθέσεις
μίλησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν
βεβαίως η μία δυσάρεστη εξέλιξη ακολουθεί την
άλλη στο εσωτερικό.
Το ζήτημα βεβαίως είναι πόση ζημιά έκανε
όλη αυτή η περιπλάνηση των δύο ετών στο Κυπριακό. Και στην επίλυση του Κυπριακού αλλά
και στην αξιοπιστία της πλευράς μας. Και το
καίριο ζήτημα, είναι πόση εμπιστοσύνη μπορούν
να έχουν οι πολίτες σε κάποιον να διαχειριστεί
σοφά το Κυπριακό. Όχι τόσο για την σαφή αναδίπλωση που πλήγωσε τον εγωισμό του. Αλλά
για το γεγονός ότι στο τραπέζι θα επιστρέψει
ένας Πρόεδρος που δεν φρόντισε να σιγήσει τις
όποιες φωνές τον ήθελαν να σκέφτεται και άλλες
μορφές λύσης…

Αυτός ο οποίος κρατεί τα κλειδιά του κορβανά
(ταμείου), αυτός ο οποίος ελέγχει το πουγκί,
αυτός έχει και την πραγματική εξουσία, συνηθίζουν να λένε οι παλιές καραβάνες της
πολιτικής και της ζωής. Η Βουλή των Αντιπροσώπων κατάφερε ύστερα από 59 χρόνια
λειτουργίας, με το καλό πείσμα του Δημήτρη Συλλούρη,
να τροποποιήσει το Σύνταγμα και να αποκτήσει τον δικό
της κορβανά. Επί της ουσίας η αλλαγή φαίνεται τυπική,
αφού τα χρήματα και πάλι θα προέλθουν από τους φορολογούμενους πολίτες και πάλι λογιστικά θα εγγραφούν
στους ψηφιακούς κώδικες του Υπουργείου Οικονομικών.
Ωστόσο, η αλλαγή έχει θεσμική αξία, αφού για πρώτη φορά
και τυπικά, η δεύτερη συνταγματικά εξουσία στον τόπο
αποκτά καθεστώς αυτονομίας και στέλνει το μήνυμα ότι
είναι ανεξάρτητη και δεν αποτελεί παράρτημα της κυβέρνησης. Με αυτή τη λογική, σχεδόν όλα τα Κοινοβούλια
των προηγμένων χωρών, έχουν οικονομική και διοικητική
αυτονομία. Ιστορικά η Βουλή των Αντιπροσώπων, από την
εποχή του Μακαρίου, μέχρι και σήμερα, δίνει πολλές φορές
την εντύπωση, ότι αποτελεί τη σφραγίδα των αποφάσεων
της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας. Μάλιστα, οι κουβέντες
του καφενέ θέλουν τον Μακάριο να έλεγε ότι οι βουλευτές
δεν χρειάζονται μισθό, αλλά μόνο μια μικρή αντιμισθία,
αφού διατηρούν τις δουλειές τους και συνεδριάζουν μόνο
Πέμπτη απόγευμα και κάποιες άλλες μέρες. Μια επιστημονική
ανάλυση των πρακτικών της Βουλής, στα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του Κοινοβουλίου, σίγουρα θα επιβεβαιώσει
την εντύπωση ότι η Βουλή ήταν σε μεγάλο βαθμό το σώμα
το οποίο σφράγιζε τις αποφάσεις της παντοδύναμης τότε
κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι περισσότερες εκθέσεις των νομοσχεδίων και των προτάσεων
νόμου, συντάσσονταν από τους προέδρους των Επιτροπών,
χωρίς την εμπλοκή γραμματέων. Αλλά και πιο πρόσφατα,
σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των νόμων
για το χρηματιστήριο, του κουρέματος των καταθέσεων,
της χρηματοδότησης της Λαϊκής και του ΕΛΑ, αποδείχθηκε
ότι η Βουλή σφράγιζε, χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζει, τις
κυβερνητικές αποφάσεις. Εξαίρεση το εκάστοτε βαθύ μικρό
κράτος των βουλευτών, οι οποίοι φαίνεται ότι ξέρουν πολλά
περισσότερα. Η αυτονόμηση της Βουλής μπορεί να αποτελεί
επίτευγμα για να κοινοβουλευτικά θέσμια, αλλά δεν παύει
να ενέχει και πολλούς κινδύνους για την ίδια την αξιοπιστία
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι φόβοι για ενδεχόμενες
υπερβολές, δεν είναι καθόλου φανταστικοί, αν αναλογιστεί
κανείς την πορεία γιγάντωσης του Κοινοβουλίου, τις τελευταίες δεκαετίες. Η κοινοβουλευτική διπλωματία μετατράπηκε σε εκατοντάδες ταξίδια στο εξωτερικό. Η ανάγκη
στήριξης του κοινοβουλευτικού έργου μεταφράζεται σε
δεκάδες νέες προσλήψεις υπαλλήλων. Η υποχρέωση για
νομική στήριξη των αποφάσεων των κομμάτων έφερε την
ίδρυση νομικού τμήματος. Η ανάγκη της εποχής έφερε τη
δημιουργία τμήματος επικοινωνία και την ίδρυση της παράλληλης Βουλής. Και τώρα η οικονομική αυτονόμηση
οδηγεί υποχρεωτικά στην ενίσχυση της οικονομικής υπηρεσίας. Το μόνο το οποίο λείπει και θα πρέπει να θεσμοθετηθεί
είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αξιολόγησης των εργαζομένων
και του παραγόμενου έργου. Η αριστεία, η οποία θα έπρεπε
να αποτελεί τον κανόνα, στο σώμα το οποίο δημιουργεί
θεσμούς και ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, σίγουρα
σήμερα δεν αποτελεί τον κανόνα. Εκτός τίθενται οι βουλευτές,
οι οποίοι έτσι και αλλιώς κρίνονται από τον λαό.
Η αυτονόμηση της Βουλής αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία
για μεγάλες αλλαγές στο Κοινοβούλιο και κυρίως στον
τρόπο μελέτης των νομοθεσιών και προβολής του κοινοβουλευτικού έργου. Το παράδειγμα του Ευρωκοινοβουλίου
πρέπει να αποτελέσει πρότυπο. Καθορισμός ώρας ομιλιών
βουλευτών στην Ολομέλεια, καθορισμός διάρκειας των
κοινοβουλευτικών επιτροπών και γιατί όχι καταβολή επιδόματος στους βουλευτές, ανάλογα με τις παρουσιάσεις
τους. Περιορισμός των προσκλήσεων στις Επιτροπές, μόνο
σε θεσμικούς αξιωματούχους. Δεν είναι κατάλληλος ο
χώρος της Βουλής για επίλυση διαφορών κοινωνικών
ομάδων. Πρέπει να τερματιστεί και το φαινόμενο, που οι
Επιτροπές μετατρέπονται σε χώρους ομαδικής ψυχοθεραπείας ή προεκλογικών συγκεντρώσεων. Τομές χρειάζονται
και στον θεσμό των κοινοβουλευτικών συνεργατών, αλλά
και του τρόπου κάλυψης του κοινοβουλευτικού έργου. Το
μεγάλο βήμα της αυτονόμησης έγινε. Απαιτούνται και τα
μικρότερα, ώστε να αναβαθμιστεί εκεί από πρέπει ο ναός
της Δημοκρατίας.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Γιάννης Αρμεύτης είναι πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών.
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Στιγμιότυπο από τον έβδομο σταθμό του 106ου Γύρου της Γαλλίας μεταξύ Belfort και Chalon-sur-Saone.
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Το χρονικό του βατερλώ
Στην ιστορία υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου ο εγωισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο στην έκβαση
των πραγμάτων. Ο εγωισμός τους
για παράδειγμα μπορεί να αποδειχτεί
καταστροφικός. Όχι για τον ηγέτη
βέβαια αλλά για τον ίδιο τον λαό του. Κάποιοι
πολιτικοί ηγέτες βγαίνουν από τις πολιτικές
τους μάχες ζωντανοί μεν, αλλά με θιγμένο τον
εγωισμό τους, άλλοι φροντίζουν να διασώσουν
τον εγωισμό τους, αλλά παίρνουν και τους πολίτες
και τον τόπο τους στον λαιμό τους.
Πώς τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Όταν για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2017, ο Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρούσε από το Κραν Μοντανά ευχόμενος καλή τύχη στους Κύπριους σε βορρά
και νότο, πολλοί ήταν εκείνοι που πάγωσαν.
Όχι μόνο γιατί διερωτήθηκαν τι μπορεί να διαμείφθηκε στο πολύωρο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγες ώρες προηγουμένως ώστε να
προκαλέσει την δηκτική δήλωση του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την δυσφορία των Ευρωπαίων εταίρων μας αλλά κυρίως
για το τι θα μας ξημέρωνε.
Πολλοί λοιπόν πάγωσαν, όχι όμως ο Νίκος
Αναστασιάδης. Ο Πρόεδρος πήρε το αεροπλάνο
μετά το ναυάγιο και μετά από μία σύντομη στάση
στο κουβανέζικο πάρτι της Ινώς φρόντισε να
αλλάξει άρδην τακτική. Οι κυνικοί είπαν πως
έβαλε φουστανέλα ενόψει προεδρικών πολύ
πριν το Κραν Μοντανά, οι καλόπιστοι ότι η τουρκική αδιαλλαξία δεν του έδινε άλλα περιθώρια
από το να σκληρύνει τη στάση του.
«Νιώθω την ανάγκη να απαντώ εις όσους
εσκεμμένα παραγνωρίζουν γεγονότα και δημιουργούν μία ψευδή εικόνα ότι τάχα τα πάντα
εξαρτώνται από την ε/κ πλευρά. Δέχομαι συμβουλές από πολλούς τι πρέπει να κάνω για να
ξεκινήσει ο διάλογος, παραγνωρίζοντας ή μη
ακούγοντας τις θέσεις της άλλης πλευράς ωσάν
να εξαρτάται από μας», σημείωνε χαρακτηριστικά
σε ομιλίες του ο Νίκος Αναστασιάδης. Υποστήριζε
μάλιστα συχνά πυκνά πως δεν είναι με το να
δίνεις μόνο που μπορεί να επιτευχθεί λύση. Και
όταν το ΑΚΕΛ τον καλούσε να επιστρέψει στο
τραπέζι των συνομιλιών, σήκωνε το φρύδι του
θυμωμένα και άφηνε υπονοούμενα πως η αξιωματική αντιπολίτευση υιοθετεί την τουρκική
θέση.
Σε εκείνο ακριβώς το πλαίσιο άρχισαν να πέφτουν και νέες ιδέες. Όχι μόνο τα περί αποκεν-

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ξέρουμε πραγματικά τι θέλουμε;
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τότε οφείλουμε να
παραδεχτούμε πως ακόμα και
τώρα που τα τουρκικά γεωτρύπανα είναι εκεί έξω, ακόμη
και τώρα που ο ψευδουπουργός Εξωτερικών δηλώνει πως θα ανοίξει
η Αμμόχωστος υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση και πως στο τραπέζι των συνομιλιών θα μπουν και οι υδρογονάνθρακες,
ακόμα και τώρα που τα διεθνή ΜΜΕ δεν
βάζουν καν εισαγωγικά όταν αναφέρονται
στην «ιδιότητα» του κ. Οζερσάι, εμείς,
ακόμα και τώρα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
Και όταν λέω εμείς εννοώ τον καθένα από
εμάς, ο οποίος θέλει να ονομάζεται συνειδητός πολίτης.
Διότι δεν αρκεί να είσαι υπέρ της ΔΔΟ,
ούτε και υπέρ της έναρξης των συνομιλιών,
ούτε και αρκεί να αναγνωρίζεις ότι η διαπραγματευτική μας ισχύ αποδυναμώνεται

όλο και περισσότερο. Όλα αυτά δεν αρκούν
για να αποδείξουν πως όντως ξέρουμε
πραγματικά και με την αρμόζουσα πολιτική
ωριμότητα τι μας γίνεται.
Και ο λόγος είναι πως για να μπορέσεις
πραγματικά να ξέρεις τι σου γίνεται τότε
είναι απαραίτητο να ξέρεις τι έχει γίνει
μέχρι τώρα. Και για να ξέρεις τι έχει γίνει
μέχρι τώρα πρέπει να εντρυφήσεις στα
«χαμένα» γεγονότα, εκείνα τα οποία είναι
κρυμμένα όχι μόνο κάτω από το χαλί, αλλά
και κάτω από τα ίδια τα θεμέλια αυτού
του κράτους.
Διότι όταν για χρόνια ζεις μέσα σε αποσιωπημένες αλήθειες τις οποίες κάποιοι
δεν αφήνουν να βγουν στην επιφάνεια
προκειμένου να μη χάσουν τη βολή τους
ή να μην κλονίσουν τα κομματικά τους
«δόγματα» ή να μην αγγίξουν τα όσα πολύ
μεθοδευμένα πέρασαν στην κοινωνία ως
«ιερά και όσια», τότε πλανάσαι αν πιστεύεις

ότι ξέρεις πραγματικά τι σου γίνεται. Κι
αυτή η πλάνη είναι πλέον εμφανής που
μας οδήγησε και το θλιβερό είναι ότι δεν
μοιάζει να αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητά της.
Το μόνο που κάνουμε –κι αυτό σίγουρα
δεν μπορεί να μεταφραστεί ως πολιτική
ωριμότητα– είναι κύκλους γύρω από τον
ανιστόρητο εαυτό μας, θεωρώντας πως
αυτό μας δίνει και τη μαγική ικανότητα
να γινόμαστε το επίκεντρο του παγκόσμιου
χάρτη. Εξακολουθούμε να θεωρούμε πως
ακόμα και αυτή την ώρα όπου η τουρκική
αδιαλλαξία έχει φτάσει στο ζενίθ της, το
πρόβλημά μας έγκειται στο πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα που θα λάβει
η Ε.Ε. και το πόσο αποτελεσματικοί θα
είναι οι χειρισμοί της κυβέρνησης.
Χωρίς καν να μας περνάει από το μυαλό
–ή κι αν μας περνάει είναι με την ίδια αβάσταχτη ελαφρότητα– το ενδεχόμενο το

τρένο να το χάσαμε ανεπιστρεπτί. Κι αν
όντως το χάσαμε ανεπιστρεπτί τότε δεν
είναι θέμα απλώς και μόνο των χειρισμών
της κυβέρνησης ή των λαθών της προηγούμενης, αλλά κυρίως της δικής μας
πολιτικής ανωριμότητας.
Και της επιλογής μας να παραμένουμε
ερμητικά κλεισμένοι μέσα στο δικό μας
«παραμύθι» προκειμένου να μην αποδειχθεί πως οι πύργοι που χτίζαμε ήταν στην
άμμο. Ακόμα και όταν τα γεγονότα ξεσκεπάζονταν από μόνα τους το ένα μετά το
άλλο, και εννοώ την περίοδο της κρίσης,
αποδεικνύοντας στην πιο βαθιά τους ερμηνεία ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο,
εμείς παραμείναμε αποπροσανατολισμένοι
από την ουσία
Και η ουσία ήταν πως οφείλαμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει πατριωτισμός, ψάχνοντας τις αποσιωπημένες αλήθειες, ώστε να αναγνωρίσουμε πλέον ποιοι

νοιάζονται για το συμφέρον αυτού του
τόπου και ποιοι το καπηλεύονται. Αντ’
αυτού επιλέξαμε να «επαναστατήσουμε»
με αποχή και να «εξοργιστούμε» διαδικτυακά, θεωρώντας πως αποδείξαμε έτσι
ότι ξέρουμε τι θέλουμε.
Η πραγματικότητα όμως και πάλι μας
διαψεύδει οικτρά, υπαγορεύοντάς μας
πως οφείλαμε να είμαστε πιο υποψιασμένοι. Που σημαίνει λιγότερο ανιστόρητοι.
Και περισσότερο συνειδητοποιημένοι για
την επικινδυνότητα των κομματικών «δογμάτων» τα οποία ακόμα και τώρα δεν επιτρέπουν στους «ιθύνοντές» μας να ενωθούν
ώστε να διαχειριστούν τις πραγματικές
απειλές και όχι εκείνες που καλλιεργούν
οι ίδιοι ως τέτοιες εξυπηρετώντας συμφέροντα που πόρρω απέχουν από το συμφέρον αυτού του τόπου.

elenixenou11@gmail.com
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Με ρίσκο και... ένσημα

Ευνοϊκά παράδοξα της νέας κυβέρνησης

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η κυβέρνηση που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας είναι
διαφορετική σε σχέση με το τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Πολύ διαφορετική και αρκετά κοντά
σε αυτό που αναζητούσε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού.
Είναι μια κυβέρνηση που, όπως φαίνεται, έχει μπει στο γήπεδο καλά
προετοιμασμένη και με σχέδιο. Οχι
μόνο σε σύγκριση με την εντελώς
απροετοίμαστη κυβέρνηση που πήρε το τιμόνι την πιο κρίσιμη στιγμή
το 2015, αλλά και με προηγούμενες
που υποτίθεται ότι είχαν έμπειρα
στελέχη. Γνωρίζουμε όλοι πως τα
σχέδια αναιρούνται γιατί σημασία
στην πολιτική έχουν τα γεγονότα
που μπορούν σε μια στιγμή να ανατρέψουν τα πάντα.
Είναι επίσης η πρώτη φορά στην
εποχή της κρίσης που τα προαπαιτούμενα και το επιχειρησιακό σχέδιο
καθορίζονται από το Μαξίμου, όχι
από την τρόικα. Τα κυβερνητικά
στελέχη λειτουργούν με προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα και
προθεσμίες. Πράγματα άγνωστα
μέχρι τα μνημόνια, με μια μικρή
παρένθεση την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τα οποία ελπίζουμε ότι θα γίνουν κάποτε αυτονόητο και αναπόσπαστο κομμάτι
του τρόπου διοίκησης της χώρας.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε όμως
πράξη κάτι που ακουγόταν χρόνια
ως αίτημα, όχι μόνο στα σαλόνια
αλλά και στα καφενεία της χώρας.
Επέλεξε για ορισμένες κρίσιμες θέσεις ικανά στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτό είναι
πρωτόγνωρο, με εξαίρεση ίσως την
τοποθέτηση του κ. Στουρνάρα στη
θέση του υπουργού Οικονομικών.
Ο στόχος ήταν να βρεθούν οι καλύτεροι, άσχετα από το πού ανήκαν.
Γιατί και ο κ. Τσίπρας διόρισε προς
το τέλος υπουργούς που ήταν πάλαι

ποτέ ΠΑΣΟΚ ή ΑΝΕΛ, αλλά το κριτήριο ήταν αμιγώς πολιτικο-επικοινωνιακό. Αισιόδοξο σημάδι είναι
εξάλλου και η συμμετοχή στην κυβέρνηση ανθρώπων που προήλθαν
απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα.
Προφανώς δεν επρόκειτο για μια
εύκολη υπόθεση. Ο νυν πρωθυπουργός ζήτησε από πολλούς να
αφήσουν τις δουλειές τους και να
αναλάβουν κάποιο πόστο. Οι περισσότεροι αρνήθηκαν, για προφανείς λόγους. Το ότι βρέθηκαν αρκετοί που το έκαναν μόνο καλό μπορεί να φέρει. Κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει αν οι συμπολίτες μας
αυτοί θα αντέξουν ή θα λιώσουν
στο καμίνι της πολιτικής. Χρειαζόμαστε όμως επειγόντως μια μαγιά
ανθρώπων που έχουν κολλήσει ένσημα, έχουν νιώσει τον κίνδυνο
της απόλυσης και καταλαβαίνουν
από αγορά. Οι κυνικοί και αθεράπευτα απαισιόδοξοι ανησυχούν,
όπως λένε, γιατί βλέπουν στοιχεία
«ΓΑΠισμού» στις εξαγγελίες περί
ηλεκτρονικής παρακολούθησης
του κυβερνητικού έργου και πλήρους ψηφιοποίησης του Δημοσίου.
Χωρίς αμφιβολία το παλιό, φαύλο
και παλαιοκομματικό DNA της κυβερνώσας παράταξης δεν θα υποχωρήσει εύκολα. Το «παλιό» θα δώσει τη μάχη του, θα ειρωνευτεί και
θα λοιδορήσει κάθε καινοτόμο προσπάθεια. Ετσι έχει καταφέρει να
κρατήσει τη χώρα στα μέτρα του.
Συγκρούσεις θα υπάρξουν. Μπορεί
εύκολα να φανταστεί κανείς τον
τεχνοκράτη υπουργό ή υφυπουργό
να φωνάζει σε έναν πολιτικό-υπουργό για κάποιο ανεκτέλεστο έργο
και εκείνος να απαντάει: «Ξέρεις
ποιος είμαι εγώ; Εχω πάρει τόσες
χιλιάδες σταυρούς...».
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει όμως
να πετύχει. Εχουμε μείνει πολύ πίσω
ως χώρα τα τελευταία χρόνια. Μόνο
με ρίσκο και άλματα μπορούμε να
καλύψουμε τον χαμένο χρόνο.

Η περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
μπορεί να βραχυκυκλώσει όσους προσπαθούν να ερμηνεύσουν την ελληνική πραγματικότητα μέσα από
απλοϊκά δίπολα, όπως εκσυγχρονισμός - παράδοση, πρόοδος - συντήρηση, δυτικότροποι - εσωστρεφείς, κοσμοπολιτισμός - τοπικισμός.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η σύνθεση της κυβέρνησής του, αλλά
και η προηγούμενη κυβέρνηση,
είναι απόδειξη ότι αυτά τα δίπολα,
και άλλα, είναι τόσο ισχυρά στην
κοινωνία και στην πολιτική μας
που είναι σαν να μην υπάρχουν –
είναι τόσα τα ρεύματα που οι περισσότεροι βρίσκουν κάτι κοινό
μεταξύ τους, αλλά και κάτι που
τους χωρίζει. Γι’ αυτό είδαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κόμματα
αντίθετων άκρων ενωμένα από
την έχθρα τους προς την εγχώρια
και ευρωπαϊκή ελίτ. Γι’ αυτό βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει
στόχο τον εκσυγχρονισμό της χώρας να ορκίζεται σε θρησκευτική
τελετή. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου
παράξενο, ούτε πρωτοφανές, να
ακούμε υποσχέσεις για εκσυγχρο-

νισμό με όχημα κόμμα που εκπροσωπεί το παλιό.
Ο Κώστας Σημίτης πέτυχε πολλά
ως εκσυγχρονιστής πρωθυπουργός
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που μετέδωσε τον ιό του
λαϊκισμού σε κάθε κύτταρο του
πολιτικού σώματος σε βαθμό που
ακόμη αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση από την Αριστερά έως τη
Δεξιά. Αλλοι εκσυγχρονιστές που
έστησαν δικά τους κόμματα απέτυχαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρέσβευε
την πιο προοδευτική πτέρυγα της
πολιτικής από άποψη κοινωνικών
ελευθεριών, κυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και με τα παραδοσιακά
εργαλεία της χειραγώγησης των
θεσμών, των υποσχέσεων και της
καλλιέργειας πολιτικής πελατείας.
Οπως έκαναν και το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν.
Τώρα ήρθε η σειρά του Κυριάκου
Μητσοτάκη να χρησιμοποιήσει το
βάθος και την οργάνωση της Ν.Δ.
για να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις.
Εάν πετύχει έστω μερικά απ’ όσα
θέλει, το συμπέρασμα θα είναι ότι
ο εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα
είναι πιο εφικτός όταν ο αρχηγός
ενός μεγάλου κόμματος τολμάει
να πάρει αποφάσεις που υπερβαί-

νουν τη νοοτροπία του κόμματός
του. Νέα κόμματα που προτείνουν
μεταρρυθμίσεις μαραζώνουν, ενώ
αυτά που πωλούν παραμύθια βρίσκουν οπαδούς, όπως οι πιο πρόσφατες περιπτώσεις των κ. Βελόπουλου και Βαρουφάκη.
Ο Μητσοτάκης είναι σαν ξένο
κεφάλι πάνω στο σώμα της Ν.Δ.,
όπως ήταν ο Σημίτης στο ΠΑΣΟΚ.
Ο πρωθυπουργός του 1996-2004
εξελέγη διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ δεν ήταν το φαβορί,
επειδή οι σύντροφοί του κατάλαβαν
ότι μόνον αυτός μπορούσε να τους
εξασφαλίσει την παραμονή στην
εξουσία. Οσο και αν γκρίνιαζαν
πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ, ο Σημίτης
διέθετε αυτό το κεφάλαιο. Η εκλογή
του Μητσοτάκη επίσης ήταν απρόσμενη και επιτεύχθηκε με τις ψήφους ανθρώπων που πίστευαν ότι
χρειαζόταν ένας κεντρώος, ένας
φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής για
να μπορεί η Ν.Δ. να ελπίζει σε επιστροφή στην εξουσία. Ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε τη χάρη του Μητσοτάκη να του επιτίθεται συνεχώς,
ώστε η νίκη της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές να πιστωθεί εξ ολοκλήρου
στον αρχηγό της, δίνοντάς του κεκτημένη ταχύτητα και νέο κύρος
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Τελικώς, κάποιοι άλλοι,
ισχυροί, θα κρίνουν εάν
επέστη η ώρα ρυθμίσεως εκκρεμοτήτων λόγω
ύψιστων γεωστρατηγικών συμφερόντων.
ταξη αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ
και τη σταδιακή ενσωμάτωσή της
στην Ε.Ε.
Ισως ο κ. Τσίπρας να διεκπεραίωσε την αποστολή του με υπερβάλλοντα ενθουσιασμό. Αλλά επί
της ουσίας δεν έχει και τόση σημασία. Και υπέστη φυσικά το αναλογούν πολιτικό κόστος. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. ως
αντιπολίτευση καταψήφισαν τη
συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ως
κυβέρνηση οι εταίροι μας αναμένουν πως θα την εφαρμόσει απαρεγκλίτως, πράγμα που ασφαλώς
και θα συμβεί.
Οταν πάλι η Λευκωσία άρχισε,
επί της προεδρίας του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Κύπρο, να διερευνά το θέμα της αξιοποιήσεως
των ενεργειακών κοιτασμάτων, ο
κ. Μητσοτάκης είχε μόλις πρωτοεκλεγεί βουλευτής της Ν.Δ. Σήμερα
ως πρωθυπουργός καλείται πλέον
να διαχειρισθεί την κλιμακούμενη

ένταση που ανέκυψε με την Τουρκία, εξ αφορμής της αξιοποιήσεως
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Δεν έλειψε βεβαίως η ρητορική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά τα μέτρα που αναμένεται να λάβει αύριο το Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
εναντίον της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Κύπρου
δεν φαίνεται να είναι ουσιώδη.
Ούτε μπορούσε άλλωστε να ήταν.
Την τουρκική δραστηριότητα
έχει επικρίνει επίσης το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που στην τελευταία ανακοίνωση επισημαίνει ότι «οι πόροι
της νήσου σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, όπως όλοι οι πόροι της, θα
πρέπει να μοιραστούν ισότιμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο ενός συνολικού συμβιβασμού».
Το ενεργειακό, εν ολίγοις, θα
λειτουργήσει πιθανόν ως καταλύτης
επιλύσεως του Κυπριακού και η
Ελλάς ως εγγυήτρια δύναμη θα
πρέπει να διαδραματίσει ενεργό
ρόλο, μάλλον εκτός του πλαισίου
«η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς
συμπαρίσταται», όπως συμβαίνει
εδώ και δεκαετίες.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην
Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία
προωθεί συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με
τον αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ
πρωθυπουργό της Λιβύης Φαγέζ
αλ Σάρατζ. Εάν τελικώς αυτό συμβεί, τότε η Αγκυρα ανοίγει εκ νέου
το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ νοτίως
της Κρήτης. Κατά συνέπεια, ίσως
να εισερχόμεθα εκόντες άκοντες
σε φάση «ωριμάνσεως» για την
επίλυση των ενεργειακών διαφορών μεταξύ Αθηνών και Αγκύρας.
Ολα αυτά μπορεί να αποτελούν
απλώς υποθέσεις. Ωστόσο, αδιαμφισβήτητο είναι πως στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει «παρθενογένεση» ωσάν να μην υφίσταται παρελθόν. Και τελικώς κάποιοι
άλλοι, ισχυροί, θα κρίνουν εάν επέστη η ώρα ρυθμίσεως εκκρεμοτήτων λόγω ύψιστων γεωστρατηγικών συμφερόντων. Εν αναμονή,
λοιπόν.
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στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Ετσι, έχουμε μια σπάνια ευνοϊκή διάταξη: εκσυγχρονιστής
ηγέτης με αναμφισβήτητη αξιοπιστία στο κόμμα του· κόμμα με βάθος, μηχανισμούς και παραδοσιακά
ερείσματα στην κοινωνία· νωπή
εντολή με αυτοδυναμία.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την ευκαιρία
να υπερβεί την εικόνα που οι πολιτικοί αντίπαλοι προσπάθησαν
να του επιβάλουν και να αποδείξει
ότι στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας προς το συμφέρον όλων. Η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή, αλλιώς γρήγορα θα κατηγορηθεί ότι αυτός είναι «σαν
τους άλλους» και το κόμμα του
ανήκει στο παρελθόν. Η επιτυχία
απαιτεί την ανοχή και τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού
μέρους του πληθυσμού. Το ότι ο
ίδιος και η κυβέρνησή του (η οποία
όφειλε να έχει περισσότερες γυναίκες) εκφράζουν πολλά από τα
χαρακτηριστικά και αμφίρροπα
ρεύματα της κοινωνίας και της πολιτικής, μας επιτρέπει να ελπίζουμε
ότι θα τα ενώσει πίσω του και θα
οδηγήσει την κυβέρνηση και τη
χώρα προς τα εμπρός.

Διαδικασίες «ωριμάνσεως»
Οι «εκκρεμότητες» στα
θέματα εξωτερικής
πολιτικής διέρχονται
περιόδους «ωριμάνσεως» πολλών ετών,
έως ότου η διεθνής
συγκυρία κατεπειγόντως επιβάλει
«λύση». Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός
του Αλέξης Τσίπρας δεν είχαν κάνει
την εμφάνισή τους στην ελληνική
πολιτική σκηνή όταν ανέκυψε το
«μακεδονικό ζήτημα» υπό τη νέα
του μορφή. Αλλά ήταν η κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα εκείνη που συνομολόγησε μια συμφωνία με τη «Βόρεια
Μακεδονία», όταν οι σύμμαχοί μας
θεώρησαν πως λόγοι μείζονος γεωστρατηγικής σημασίας –αύξηση
του παρεμβατισμού της Μόσχας
στα Βαλκάνια– επέβαλλαν την έν-
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Η τέταρτη διάσταση της βιωσιμότητας
Tου ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ας φανταστούμε το μέλλον μας ως
έναν λευκό καμβά. Γεμίζει με μορφές και σχήματα ανάλογα με τις
πράξεις, τις δράσεις και τις συμπεριφορές μας. Από την παλέτα,
μέχρι σήμερα, δεν χρησιμοποιούμε,
είναι η αλήθεια, πολύ φωτεινά χρώματα. Περισσότερο κυριαρχούν τα
σκοτεινά. Φτώχεια, ανισότητες,
ευημερία για λίγους και, δυστυχώς,
όχι τους νέους.
Οι παγκόσμιοι ηγέτες, από 193
κράτη-μέλη του ΟΗΕ, επιχείρησαν
το 2015 να ορίσουν ένα διαφορετικό
πλαίσιο για το μέλλον. Εθεσαν στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να
ζεις ποιοτικά, δίκαια, ειρηνικά. Να
διαμορφωθεί, εν ολίγοις, ένα πλαίσιο
έως το 2030 που θα εξασφαλίζει
την ευημερία και ταυτόχρονα την
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Κι ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεται πια την επιτακτική ανάγκη
για τη διασφάλιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, την περιφερειακή
και παγκόσμια σταθερότητα, τη
διασφάλιση της υγείας του πλανήτη
μας, τη δικαιοσύνη και την ευημερία
στις οικονομίες και τις κοινωνίες
μας. Αυτό που ακόμη αναζητείται
είναι ο τρόπος για να κατακτήσουμε
όλα τα παραπάνω. Πώς να συγκεράσουμε και να κάνουμε πράξη τις
τρεις διαστάσεις αυτής της «βιώσιμης ανάπτυξης»: την οικονομική,
την κοινωνική και την περιβαλλοντική.
Ο πήχυς δεν είναι τόσο ψηλά
όσο φανταζόμαστε. Απαιτείται κοινή
βούληση, μέθοδος και επιμονή. Και
ένα ακόμη «συστατικό», κατά την
άποψή μου, μία τέταρτη διάσταση:

η πνευματική. Οι στόχοι γίνονται
πράξη και ουσία μέσα από τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που
διαπνέεται πάντοτε και από την
πνευματική διάσταση.
Δίχως την πνευματικότητα, οι
17 παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development
Goals - SDGs), που διαμορφώθηκαν
μέσα από τη συνεργασία όλων των
κρατών-μελών του ΟΗΕ, ΜΚΟ αλλά
και απλών ανθρώπων, δεν αισιοδοξώ
ότι μπορούν αυτονόητα να κατακτηθούν.
Η πνευματική αυτή διάσταση
ουσιαστικά δίνει ποιοτικό βάθος
στις τρεις άλλες. Τις συμπληρώνει,
τους δίνει ουσία και τις νοηματοδοτεί. Για να βρούμε την «ατζέντα»
της πνευματικότητας, δεν χρειάζονται μεγαλειώδεις συνελεύσεις και
βαρύγδουπα ανακοινωθέντα. Αρκεί
να θυμηθούμε όσα –λίγους μόνον
μήνες μετά τις αποφάσεις του ΟΗΕ–
αποφάσισαν στην Κρήτη οι ορθόδοξοι Προκαθήμενοι και αρχιερείς
απ’ όλο τον κόσμο, στην Πανορθόδοξη Σύνοδο που ανέλυσε και κατέθεσε ουσιαστικές προτάσεις για
σπουδαία οντολογικά και καίρια
σύγχρονα ζητήματα. Σε αυτό το
κοινό κείμενο συμπερασμάτων μπορούμε να βρούμε αναρίθμητες ταυτίσεις των προτάσεων της Εκκλησίας με τους στόχους της βιώσιμης
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Προτεραιότητα στους νέους και
στις επόμενες γενεές έδωσε ο ΟΗΕ.
«Οἱ νέοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν ἐπί
τοπικοῦ καί οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου»,

επισήμαναν οι ορθόδοξοι Προκαθήμενοι και μητροπολίτες στην
Κρήτη. «Επικράτηση της ειρήνης»
ορίζει η Ατζέντα 2030. Για την «προώθηση τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης,
τῆς ειρήνης καί τῆς καταλλαγῆς»
τονίστηκε στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, υπογραμμίζοντας πως το θρησκευτικό βίωμα πρέπει να επουλώνει
πληγές και να μην αναζωπυρώνει
φωτιές του πολέμου. Τέλος στη φτώχεια, καταπολέμηση των ανισοτήτων, αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και επένδυση στην ευημερία των νέων: ζητούμενα και από
τις δύο πλευρές, τον ΟΗΕ και την
Εκκλησία.
Ναι στην τεχνολογία, ναι στην
επιστημονική γνώση. Κατακτήσεις
που συμβάλλουν στην ευημερία
των κοινωνιών. Δεδομένα όμως
που θα πρέπει να συμβαδίζουν με
τη χριστιανική ηθική και την πατερική διδασκαλία για να υπογραμμίζεται πάντοτε η αξιοπρέπεια του
ανθρώπου και ο θείος του προορισμός. Για να κινητοποιηθεί η βούληση του ανθρώπου και να απαντώνται τα σοβαρά ηθικά και υπαρξιακά προβλήματα, στην αναζήτηση
για το νόημα της ζωής και του κόσμου.
Η Εκκλησία ζητεί την καλλιέργεια
της συνείδησης για τη λελογισμένη
χρήση των φυσικών πόρων και να
πειστεί ο άνθρωπος πως είναι «οικονόμος» και όχι κάτοχος της δημιουργίας. Αν μας γίνει αυτή η θεώρηση συνείδηση, τότε αυτόχρημα
κατακτούμε και τον στόχο του ΟΗΕ
για το περιβάλλον. Στην Πανορθόδοξη Σύνοδο υπήρξαν επίσης συγ-

κεκριμένες προτάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ουσιαστική βελτίωση της κοινωνίας.
Αν εφαρμόσουμε τον Λόγο του
Ευαγγελίου, εστιάσουμε στο πρόσωπο, σεβαστούμε όσα λάβαμε και
οφείλουμε να παραδώσουμε στις
επόμενες γενεές, τότε δεν είναι
ίσως δύσκολο να φτιάξουμε μια ανθρώπινη, πνευματική ατζέντα. Δεν
χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι «νέο»
– η ατζέντα αυτή υπάρχει χρόνια
στις καρδιές των ανθρώπων και
στο Ευαγγέλιο. Αρκεί να επιτρέψουμε να γίνουν πυξίδα και να μπολιάσουν την καθημερινή μας «άχρωμη» ζωή.
Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα κατά πόσον η Ατζέντα
2030 έχει μπει σε τροχιά εφαρμογής.
Η κλεψύδρα έχει γυρίσει, πολλά
χρόνια τώρα, ανάποδα. Μετράει
αντίστροφα εις βάρος των νέων.
Εις βάρος των παιδιών μας και όσων
θα έρθουν στη ζωή μετά από αυτά.
Αν δεν εστιάσουμε σε αυτή την τέταρτη διάσταση, δεν δούμε υπό το
πρίσμα της τις τρεις υπόλοιπες, οι
κόποι θα είναι μάταιοι. Χωρίς να
σταθούμε στο πρόσωπο, με μια υλικοκεντρική προσέγγιση και μια
προσκόλληση στην ευημερία των
αριθμών, θα έχουμε ανοίξει μια τρύπα στον καμβά. Η πολιτική είναι η
τέχνη του εφικτού. Στο εφικτό όμως
δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να
φτάσουμε. Υπάρχει κι εκείνη η διάσταση που πρέπει και πάλι να συναντήσουμε και να βάλουμε στις
ζωές μας.
•Ο κ. Χρήστος Γιανναράς απουσιάζει.
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Όσο υπάρχει ακόμα
χαραμάδα ελπίδας

Α

πό ό,τι δείχνουν τα πράγματα τρίτωσε το κακό. Με
δεδομένο τη δήλωση του
ΠτΔ ότι η κάθοδος του «Πορθητή» είναι η δεύτερη εισβολή, λογικά η έλευση του «Γιαβούζ» αποτελεί την τρίτη εισβολή. Δυστυχώς, όμως, δεν θα ισχύσει η θεωρία που λέει ότι όταν τριτώσει
το κακό τελειώνουν τα δύσκολα.
Από ό,τι φαίνεται ο επικείμενος
εποικισμός της Αμμοχώστου θα
είναι η τέταρτη εισβολή και πάει
λέγοντας.
Η κατάσταση πραγματικά τραγική. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας
όλο για μέτρα μιλούν και μέτρα
δεν βλέπουμε, οι δε ΗΠΑ μιλούν
για διεκδικούμενη θαλάσσια περιοχή. Οι χειρότεροι όλων τα Η.Ε.
Όχι μόνο δεν απάντησαν στην
επιστολή του ΠτΔ, αλλά συνεχίζουν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Ο πρόεδρος χώρας μέλους
του οργανισμού καταγγέλλει ότι
δέχεται εισβολή από τρίτη χώρα
και ο γ.γ., ο Αντόνιο Πιλάτος,
όπως έχει καταντήσει, σφυρίζει
αδιάφορα.
Οι τριμερείς συμμαχίες αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να
διαδραματίσουν αποτρεπτικό
ρόλο. Η Ελλάδα διεμήνυσε στην
Τουρκία ότι θα επέμβει μόνο σε
περίπτωση που διενεργήσουν
γεώτρηση στη θαλάσσια περιοχή
του Καστελόριζου.
Δικαιολογημένα, λοιπόν, υπάρχει ανησυχία απογοήτευση μέχρι
και απόγνωση για το πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Όλα
αυτά τα μεγάλα λόγια που ακούγαμε ότι η ΑΟΖ μας είναι πλήρως
θωρακισμένη και ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι πλέον πυλώνας
σταθερότητας αποδεικνύονται
λαϊκίστικες προσεγγίσεις για
εσωτερική κατανάλωση.
Τόση είναι η αμηχανία που,
όπως έγραφε τις προάλλες ο «Πολίτης», αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε και για τις προφητείες Παϊσίου μπας και δούμε φως στην
άκρη του τούνελ. Μη έχοντας
πού να στηριχτούμε έστω και
μια προφητεία μπορεί να τονώσει
κάπως το ηθικό.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, όλοι
συμφωνούν στην προϋπόθεση
της αποχώρησης των γεωτρύπανων της Τουρκίας για να παρακαθίσουμε σε συνομιλίες. Όρος
απαράβατος, πρώτα φεύγουν και
μετά θα τους κάνουμε τη χάρη
να συνομιλήσουμε.
Ενδοτικοί, απορριπτικοί, μεσαίοι και ακραίοι διακηρύττουν
ότι η πιο πάνω προϋπόθεση αποτελεί όχι μόνο κόκκινη αλλά κατακόκκινη γραμμή.
Βέβαια ο καθένας για διαφορετικούς λογούς. Πρώτα αυτοί
που δεν θέλουν λύση ή θεωρούν
τα τετελεσμένα της εισβολής ως
την δεύτερη καλύτερη λύση, γνωρίζουν ότι με αυτήν την προϋπόθεση δεν θα επαναρχίσουν οι
συνομιλίες και συνεπώς δεν κινδυνεύει το στάτους κβο.

Αυτή η κατάσταση βολεύει
και αυτούς που θέλουν μεν λύση
αλλά άλλης μορφής, δηλαδή αυτούς που αλληθωρίζουν προς άλλους δρόμους και καθημερινά
προβληματίζονται για σχέδια Β
και Γ. Γνωρίζουν ότι αν συνεχίσει
το αδιέξοδο για ακόμα λίγους μήνες τότε πρώτον θα απαλλαγούν
από τον Ακιντζί και δεύτερον θα
πεισθούν όλοι εντός και εκτός,
συμπεριλαμβανόμενων και των
ΗΕ, ότι λύση στα πλαίσια διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας
δεν μπορεί πλέον να είναι εφικτή.
Τέλος, αυτοί που πραγματικά
αγωνίζονται για μια ομόσπονδη
Κύπρο χωρίς αστερίσκους και
σωστά περιεχόμενα, αυτούς που
ο ΠτΔ τους είχε αποκαλέσει της
όποιας λύσης, αν και διαφωνούν
με αυτή την προϋπόθεση, γιατί
αντιλαμβάνονται ότι η συνέχιση
του αδιεξόδου θα έχει καταστροφικές συνέπειες, δεν τολμούν να
πουν το παραμικρό γιατί μια τέτοια θέση θα πλήξει τα κομματικά
συμφέροντα. Στο τέλος της ημέρας με διάφορους τακτικισμούς
και όντως με πολιτική μαεστρία,
αφού πρώτα καλλιεργήσαμε την
κουλτούρα της μη λύσης, αφήσαμε να εξελιχθούν τα πράγματα
σε τέτοιο σημείο που η πολιτική
της πρόταξης να είναι αποδεκτή
από όλους.
Και ενώ η Τουρκία μας έχει
περικυκλώσει και από τα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα ακόμα να
εμπεδώσουμε το αυτονόητο. Ότι
δηλαδή όταν βρίσκεσαι υπό κατοχή δεν θέτεις όρους. Αντί αυτού
πήγαμε πολλά χρόνια πίσω. Πήγαμε στην εποχή της πρόταξης
του Σπύρου Κυπριανού και σε
συνθήκες πολύ χειρότερες. Τότε
οι πλείστοι στήριζαν τις θέσεις
μας γιατί η εισβολή ήταν πρόσφατη. Δυστυχώς, 45 χρόνια μετά
για πολλούς όλα αυτά αποτελούν
περσινά, ξινά σταφύλια. Το δε
χειρότερο, πλέον η διεθνής κοινότητα δεν είναι πεπεισμένη ότι
πράγματι έχουμε την πολιτική
βουλήση για επανένωση της πατρίδας μας. Είτε μας αρέσει είτε
όχι μας το είπε αρκετές φορές ο
γ.γ. μέσω των εκθέσεων του προς
το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Αν και η σημερινή κατάσταση
φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη ίσως να υπάρχει ακόμα μια
χαραμάδα ελπίδας, αν αφήσουμε
κατά μέρος τις παλινδρομήσεις,
τους λεονταρισμούς, τις τσάμπα
μαγκιές και τα μεγαλεπήβολα
σχέδια στη θάλασσα και πείσουμε
ότι η μόνη μας επιδίωξη είναι η
επανένωση της πατρίδας. Διαφορετικά θα αφεθούμε στη μοίρα
μας με μόνη διέξοδο τις ευχές
και τις προσευχές για να επαληθευτούν οι προφητείες του Αγίου
Παϊσίου, όπως μας τις μετέφερε
τις προάλλες ο Άγιος Μόρφου.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/ALEKSANDER

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ένα σπάνιο, νεαρό πλατώνι της Μεσοποταμίας (Dama dama mesopotamica) στον ζωολογικό κήπο στο Wroclaw της Πολωνίας.

Εξουσία και ενημέρωση
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

ανασφάλεια στον χώρο της
πολιτικής, συχνά, συνδέεται
με την προσπάθεια για επιβολή ελέγχου στον χώρο των ΜΜΕ.
Το τελευταίο διάστημα η προσπάθεια
για χειραγώγηση των ειδήσεων και
ο έλεγχος της πληροφορίας από την
εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο,
ιδιαίτερα σε σχέση με το Κυπριακό,
έχει πάρει μεγάλη έκταση. Πώς εξηγείται αυτή η κατάσταση πραγμάτων;
Στόχος είναι να περάσει στην κοινή
γνώμη, με κάθε τρόπο και με κάθε
μέσο, η «νέα στρατηγική» του προέδρου Αναστασιάδη. Δεν θέλει να
αμφισβητηθούν οι επιλογές και η
συμπεριφορά του στο Κραν Μοντάνα
και το Μον Πελεράν. Αν αυτό συνέβαινε, αν η κοινή γνώμη έβλεπε
μια δημοσιογραφία που ερευνά την
αλήθεια, θα ισοδυναμούσε με ευθεία
αμφισβήτηση του αφηγήματος, που
κατασκεύασε και επέβαλε σε μέρος
της κοινής γνώμης. Για να κυριαρχήσει το δικό του αφήγημα, έδωσε
βάρος στον έλεγχο πάνω σε ορισμένα
Μέσα, παίζοντας με πρόσωπα-κλειδιά στον χώρο της ενημέρωσης.
Είναι γνωστή, για παράδειγμα, η
απόπειρα για αποσπάσεις στο Προεδρικό συζύγων δημοσιογράφων
(κατά κανόνα του πολιτικού ρεπορτάζ), κάτι που δείχνει τις πραγματικές
του προθέσεις.
Ο έλεγχος που αφορά την τρέχουσα ειδησεογραφία, φτάνει στα
όρια της γραφικότητας: στις 5 Ιουλίου
το ΡΙΚ μετάδωσε την είδηση ότι ο
«πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί
με τους γιατρούς του, θα αποφασίσουν πότε θα βγει από την κλινική»!
Τόσο απλό: ο ασθενής «διαβουλεύεται» με τους γιατρούς του για το
πότε θα βγει από την κλινική, «μήνυμα», δηλαδή, ότι το κτύπημα στη
μέση δεν ήταν κάτι αξιόλογο! Η αξιολόγηση των ειδήσεων, πολλές φορές,








Το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών και η
αυτοτέλεια των Μέσων
αμφισβητούνται ευθέως
από πρακτικές που
εφαρμόζει η εκτελεστική
εξουσία στην Κύπρο.
ακολουθεί τη γραμμική ανάλυση
«προβάλλω ό,τι αρέσει στην εκτελεστική εξουσία, αποφεύγω την ανάλυση, δεν ψάχνω πίσω από την είδηση». Οι τηλεοπτικές ειδήσεις,
κατά κανόνα, δεν έχουν «μνήμη»,
συνεπώς στερούνται κριτικής ή και
αναλυτικής ικανότητας, ενώ, το αντίθετο θα ενίσχυε τη δυνατότητα
ευρύτερης πρόσληψης των γεγονότων από τον τηλεθεατή/ακροατή.
Τα περισσότερα από τα τηλεοπτικά
δελτία ειδήσεων, δεν ενδιαφέρονται
να ενημερώσουν, αλλά να διαμορφώνουν τις βασικές ειδήσεις για να
περάσει η «μία» και «αλάνθαστη»
γραμμή, αυτή που αποσυντονίζει
κάθε πιθανότητα για επίλυση στο
Κυπριακό. Η ταύτιση αντιλήψεων
ανάμεσα σε μερικούς από τους ιδιοκτήτες Μέσων με το Προεδρικό στη
«μάχη» για τη μη λύση, καθιστά την
κατάσταση ακόμα πιο ασφυκτική.
Εισαγωγή σε ειδήσεις που σπεύδουν να προκαταλαμβάνουν τη σκέψη του ακροατή/τηλεθεατή, «προκλητικές δηλώσεις», ή «προκλητικά
είπε» κ.λπ. Έτσι χαρακτηρίζουμε
την είδηση, ώστε να μην εκφραστεί
η πραγματική δημοσιογραφική ευθύνη. Ότι δηλαδή ο δημοσιογράφος
έχει την ευθύνη της ενημέρωσης,
της προβολής των εξελίξεων, και
όχι της επιβολής τους. Ο πολίτης
έχει δική του κρίση, έχει ωριμότητα,

μπορεί να διακρίνει αν κάτι είναι
απαράδεκτο, ή αν κάτι είναι αξιόλογο,
ή και αδιάφορο.
Μείζον θέμα παραμένει η σύνθεση των προσκεκλημένων σε τηλεοπτικές ή και ραδιοφωνικές συζητήσεις: οι μονίμως συμφωνούντες
με την πολιτική της «μη λύσης»
έχουν συνεχή χρόνο συμμετοχής,
μερικοί δε εξ αυτών, σε καθημερινή
βάση. Κατά κανόνα, «τουρκολογούν»,
προχειρολογώντας, όπως έχουμε
μάθει να κάνουμε μέσα από τις περασμένες δεκαετίες.
Η εκτελεστική εξουσία έχει τον
τρόπο να στέλνει μηνύματα για το
τι επιθυμεί. Η συνέχεια ακούσει στο
όνομα «αυτολογοκρισία», κάτι που
οδηγεί σε παραγωγή, αξιολόγηση
και προβολή ειδήσεων με βάση το
τι αρέσει ή τι δεν αρέσει στην εκτελεστική εξουσία. Η κατάσταση αυτή,
συνδέεται με ένα καίριο ζήτημα δικαιωμάτων για μια πολιτεία, μέλος
της Ε.Ε. Αυτό που συμβαίνει στην
Κύπρο συνιστά παραβίαση των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται το
κράτος δικαίου, το δικαίωμα στην
πλουραλιστική ενημέρωση και, επίσης, συνιστά παραβίαση αρχών που
έχουν κατοχυρωθεί μέσα από τη
συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές
συνθήκες. Το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών και η αυτοτέλεια
των Μέσων –ιστορικές κατακτήσεις
της ευρωπαϊκής πολιτικής παράδοσης– αμφισβητούνται ευθέως από
πρακτικές που εφαρμόζει η εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο. Αδυνατίζουν οι αξίες πάνω στις οποίες
εδράζεται ο δημοσιογραφικός επαγγελματισμός, όπως είναι ο έλεγχος
της εξουσίας, η αυτονομία στη δράση
με βάση τους επαγγελματικούς κανόνες, η ανάπτυξη και η λειτουργία
των ΜΜΕ ως της πραγματικής «τέταρτης εξουσίας». Η κλασική φράση

του Α. Χριστοδουλίδη μάς θυμίζει
την πραγματική αποστολή της δημοσιογραφίας: «όσο ο δημοσιογραφικός λόγος εκφράζεται από αξιόπιστα ΜΜΕ, από ανεξάρτητους και
ικανούς δημοσιογράφους με αρχές
και γνώσεις, εκφραστές του συμφέροντος των απλών πολιτών, τόσο η
αξία του αναγνωρίζεται και ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του γίνεται
καταλυτικός».
Εκτιμώ ότι η παρούσα κατάσταση
στον χώρο των ΜΜΕ στην Κύπρο,
είναι πιθανόν να οδηγήσει σε έρευνα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρος
της κυβέρνησης της Κύπρου, όπως
έγινε με την περίπτωση της Πολωνίας. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ότι «υπάρχει σαφής κίνδυνος κατάφωρης παραβίασης του
κράτους δικαίου στην Πολωνία»
επειδή εκτίμησε ότι «επιχειρείται η
κυβερνητική χειραγώγηση στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης». Γι’ αυτό
ενεργοποίησε το Άρθρο 7 της ευρωπαϊκής συνθήκης, το οποίο οδηγεί
σε αναστολή του δικαιώματος ψήφου
στα Συμβούλια. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκύπτει μέσα από διαπιστώσεις και σχετική έρευνα. Δεν θα
είναι καθόλου απίθανο η «περίπτωση» της Κύπρου να απασχολήσει
την Επιτροπή για ακόμα ένα ζήτημα
που συνδέεται με τους κανόνες λειτουργίας του κράτους δικαίου και
της τήρησης των ευρωπαϊκών συνθηκών τις οποίες δεσμευτήκαμε να
εφαρμόζουμε. Η προηγούμενη περίπτωση με την οποία συνδέθηκε
η Κύπρος, αφορούσε την υπόθεση
με τα «χρυσά διαβατήρια». Η δεύτερη, ίσως, συνδεθεί με το ζήτημα
της χειραγώγησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

www.larkoslarkou.org.cy

Συνομιλίες ναι, αλλά με ποιους στόχους;
Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥ

Η

συμπλήρωση δύο χρόνων
από το αδιέξοδο στο οποίο
κατέληξε η διάσκεψη στο
Κραν Μοντάνα βρίσκει το Κυπριακό
σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση.
Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξάνει την ένταση και
διατυπώνει απειλές ακόμη και για
χρήση βίας. Με επιστολή προς τον
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε με τον πλέον
επίσημο τρόπο την ετοιμότητά του
για συνέχιση των συνομιλιών από
το σημείο στο οποίο έμειναν τον
Ιούλιο του 2017, νοουμένου ότι η
Τουρκία θα τερματίσει τις ενέργειές
της στην κυπριακή ΑΟΖ. H κίνηση
αυτή, πέραν των ειλικρινών προθέσεων, εκ των πραγμάτων υπηρετεί και στόχους τακτικής.
Όμως, ενώ εκ πρώτης όψεως η
θέση που διατυπώνει ο πρόεδρος
Αναστασιάδης είναι κατανοητή, η

εμμονή σε μια πολιτική, η οποία
εκ του αποτελέσματος έχει ήδη
κριθεί αρνητικά, δεν μπορεί να
υπηρετήσει τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξάλλου τα
τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε κίνηση που
να δείχνει μεταβολή των τουρκικών
θέσεων ώστε να δημιουργούνται
οι ελάχιστες προσδοκίες και ελπίδες
ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη για ειλικρινή βήματα προς την κατεύθυνση ενός έντιμου συμβιβασμού.
Υπογραμμίζεται ότι επί των ημερών του Έρογλου είχαν διακοπεί
οι συνομιλίες ως αποτέλεσμα των
τουρκικών παραβιάσεων της κυπριακής ΑΟΖ. Είναι γνωστό πού
κατέληξαν οι συνομιλίες με την
επανέναρξή τους ακόμα και μετά
την ανάδειξη του Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της κατοχικής οντότητας.
Με τον Ερντογάν σε δύσκολη θέση
στο εσωτερικό μέτωπο θα είναι

αδύνατο να διαφοροποιηθούν οι
τουρκικές θέσεις έτσι που να καταστεί δυνατή μια οριστική διευθέτηση με τρόπο που να ικανοποιούνται οι βασικές προτεραιότητες
της ελληνοκυπριακής πλευράς.
πρόεδρος Αναστασιάδης θα πρέπει
να τολμήσει να υιοθετήσει μια νέα
προσέγγιση. Ενώ δεν θα είναι εύκολη μια τέτοια αλλαγή, εκ των
πραγμάτων είναι απαραίτητη.
Πολύ ορθά η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατάγγειλε
την Τουρκία στην Ε.Ε. και τη διεθνή
κοινότητα, ζητώντας ακόμη και
κυρώσεις σε βάρος της. Όμως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα συναφή
δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να
υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας που να δημιουργήσουν πραγματικό κόστος. Το
προηγούμενο των κυρώσεων κατά
της Ρωσίας για την Ουκρανία δεν
μπορεί να θεωρείται ως δεδομένο.
Άλλο Ρωσία και άλλο Τουρκία, άλλο

Ουκρανία και άλλο Κύπρος. Εφ’
όσον σωστά η κυβέρνηση κατάγγειλε την Τουρκία για τις παραβιάσεις στη θάλασσα θα πρέπει να
υπάρξουν καταγγελίες και για τα
όσα λαμβάνουν χώρα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αυτά είναι πολύ
χειρότερα. Συνοπτικά σημειώνω
τη δημιουργία της «ΤΔΒΚ» ως τουρκικό προτεκτοράτο, τον συνεχιζόμενο εποικισμό, τη λεηλασία και
τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών, την ισλαμοποίηση και την αλλαγή του χαρακτήρα των κατεχομένων εδαφών
και τον υβριδικό πόλεμο εναντίον
της Κυπριακής Δημοκρατίας, του
οποίου ένα ουσιαστικό στοιχείο
είναι η διοχέτευση παράνομων μεταναστών στην ελεύθερη Κύπρο.
Ένα άλλο συναφές θέμα είναι
η εμμονή της Τουρκίας και της
τουρκοκυπριακής ηγεσίας σε δικαιώματα που πηγάζουν από το

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Πρέπει να σταλεί
το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι μαζί με τα δικαιώματα
υπάρχουν και υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, είναι αδιανόητο να υπάρχει από την τουρκική πλευρά αφ’
ενός η επίκληση δικαιωμάτων που
πηγάζουν από την Κυπριακή Δημοκρατία και αφ’ ετέρου η προσκόλληση στην κατοχική οντότητα
της «ΤΔΒΚ». Τα δεδομένα αυτά
αποτελούν ένα επιπρόσθετο λόγο
που υπαγορεύει μια νέα προσέγγιση.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες
και με δεδομένο το χάσμα απόψεων
μεταξύ των δύο πλευρών το ερώτημα που τίθεται είναι τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε. Εάν επαναρχίσουν οι συνομιλίες εκ των
πραγμάτων θα υπάρξει διασύνδεση
του Κυπριακού με τα ενεργειακά
ζητήματα. Η συζήτηση για το Κυπριακό και τα ενεργειακά ζητήματα

θα είχε νόημα εάν διαφοροποιούντο
οι τουρκικές θέσεις. Όμως η Άγκυρα
παραμένει προσκολλημένη στην
πολιτική ισότητα (με τη δική της
ερμηνεία) στο πλαίσιο ενός νέου
συνεταιρισμού που θα αντικαθιστά
την Κυπριακή Δημοκρατία με ένα
τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα και
τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων
στην εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου ακόμα και πριν από
τη λύση ή όποια άλλη διευθέτηση.
Τυχόν εφαρμογή αυτών των ιδεών
στο Κυπριακό και τα ενεργειακά
ζητήματα θα οδηγήσει σε μια νέα
οδυνηρή και μη αναστρέψιμη κατάσταση πραγμάτων με επαχθείς
συνέπειες.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
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Υπό αμφισβήτηση οι τουρκικές γεωτρήσεις

Φουντώνουν οι φωνές και από τουρκοκυπριακές πηγές για αδράνεια των δύο γεωτρύπανων εντός της κυπριακής ΑΟΖ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Εν μέσω έντονων διεργασιών, σε
επίπεδο Ε.Ε. για το πακέτο μέτρων
κατά της τουρκικής προκλητικότητας
στην ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα
κορυφώνει σταδιακά τις εκτός διεθνούς νομιμότητας κινήσεις της,
διατηρώντας τους υψηλούς τόνους
στην περιοχή, κυρίως κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια συμπεριφορά που αναμφίβολα σχετίζεται
και με την πίεση που δέχεται η Άγκυρα, στο θέμα των πυραύλων S 400
και τις διαφαινόμενες κυρώσεις από
πλευράς Ουάσιγκτον. Ωστόσο, αυτό
που εντείνει τον εκνευρισμό της
τουρκικής πλευράς είναι και η κατάληξη, όπως όλα δείχνουν, των ευρωπαίων σε ένα πακέτο μέτρων
κατά της Άγκυρας. Μέσα στο κλίμα
αυτό ένα ζήτημα που συνεχίζει να
προκαλεί ερωτήματα είναι το κατά
πόσο η τουρκική παρουσία, εντός
της κυπριακής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ
είναι ουσιαστική ή περιορίζεται
μόνο στην διατήρηση του κλίματος
έντασης. Το κατά πόσο το τουρκικό
γεωτρύπανο «Πορθητής» διεξάγει
εργασίες, δυτικά της Πάφου ήταν
ένα ζήτημα που προκάλεσε έντονες
δημόσιες συζητήσεις με την κυπριακή διπλωματία να μην επιβεβαιώνει
αλλά και να μην διαψεύδει τους
τουρκικούς ισχυρισμούς, για έναρξη
δραστηριοτήτων του «Πορθητή».
Ωστόσο, το όλο θέμα φούντωσε και
πάλι, μετά την αποκάλυψη για φυγή
εταιρείας ευρωπαϊκών συμφερόντων
που πρόσφερε υπηρεσίες υποστήριξης, στο τουρκικό γεωτρύπανο.

Τουρκικά παιχνίδια
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τουρκικό γεωτρύπανο δυτικά της Πάφου είναι ένα ζήτημα,
που, όπως φαίνεται, δεν απασχολεί
μόνο τη Λευκωσία. Το τελευταίο

το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τουρκικό γεωτρύπανο
ανοιχτά της Καρπασίας.

Τα νομικά μέτρα

Στην παρουσία και μόνο των δύο γεωτρύπανων εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ περιορίζεται η τουρκική προκλητική δραστηριότητα, επιμένουν οι
πληροφορίες. Η υποστηριζόμενη αδράνεια αποδίδεται σε προβλήματα με εταιρείες και προσωπικό που συνεργάζονται με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων.








Επιβεβαιώθηκαν
οι πληροφορίες της «Κ»
για άρνηση ευρωπαϊκών
εταιρειών να υποστηρίξουν τις παράνομες
δραστηριότητες των
τουρκικών γεωτρύπανων
εντός κυπριακών υδάτων.
διάστημα έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και από τ/κ πλευράς,
λένε οι πληροφορίες της «Κ». Πέραν
των δύο μηνών μετά την άφιξη του
«Πορθητή» στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, την εμφάνισή τους
έκαναν σημάδια αμφισβήτησης και

από τουρκικής πλευράς. Τ/κ πηγές
παρουσιάζονται να μην έχουν πεισθεί από τις εξαγγελίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Άγκυρας για
την έναρξη εργασιών από τον «Πορθητή». Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν
πως το τουρκικό γεωτρύπανο, απλά
παραμένει ακινητοποιημένο αδυνατώντας να ξεκινήσει εργασίες
ένεκα σοβαρών προβλημάτων με
την υποδομή υποστήριξης των εργασιών. Τα προβλήματα τα οποία
προβάλλονται, σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, έχουν να κάνουν με τα πλοία
υποστήριξης του γεωτρύπανου. Παρόμοια εικόνα δίνεται και για το
δεύτερο γεωτρύπανο που μετακινήθηκε πρόσφατα ανοιχτά της Καρπασίας, προς την πλευρά της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Αυτό το οποίο
λέγεται, από τ/κ πηγές, είναι πως το

«Γιαβούζ» δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εργασίες, όπως αυτές
έχουν εξαγγελθεί από την Άγκυρα.

Φυγή εταιρειών
Ένα άλλο στοιχείο που έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα και ενισχύει
τις υποψίες που εκφράζονται, για
αδράνεια των γεωτρύπανων έχει να
κάνει με ευρωπαϊκές εταιρείες και
όχι μόνο που συνεργάζονται με την
εταιρεία τουρκικών πετρελαίων στην
διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών
στην περιοχή. Για την περίπτωση
του «Γιαβούζ», επιβεβαιώθηκε πως
δύο πλοία υποστήριξης εταιρείας
ευρωπαϊκών συμφερόντων δεν θα
συνδράμουν το έργο του ανοιχτά
της Καρπασίας. Πρόκειται για τα
πλοία, Vos Prime και Vos Prince τα
οποία βρίσκονται στην περιοχή της

ανατολικής Μεσογείου αλλά δεν
ακολουθούν το «Γιαβούζ». Το μεν
Vos Prince εμφανίζεται να βρίσκεται
ανοικτά του Πορτ Σάιντ, το δε Vos
Prime εντοπίζεται βόρεια του Ακάμα
με τελικό προορισμό την Νταμιέτα
στην Αίγυπτο. Το πάζλ συμπλήρωσε
η ιδιοκτήτρια εταιρεία των δύο πλοίων, η ολλανδική «Vroon Offshore
Services», εκπρόσωπος της οποίας
δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» πως
τα δύο πλοία δεν θα συνδράμουν
το έργο του «Γιαβούζ». «Γνωρίζουμε
τις πολιτικές ευαισθησίες μεταξύ
Τουρκίας και Κύπρου σε σχέση με
την τοποθεσία γεώτρησης και γι’
αυτό τα πλοία μας δεν θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του «Γιαβούζ»
σε κυπριακά ύδατα». Το μοναδικό
συνοδευτικό πλοίο του «Γιαβούζ»,
εμφανίζεται να είναι το «Korkut»,

Διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν πως η άρνηση της ολλανδικής
εταιρείας «Vroon Offshore Services»
να συνδράμει το «Γιαβούζ», εντός
κυπριακών υδάτων συνδέεται με
τις κινήσεις που έγιναν στο παρασκήνιο από τη Λευκωσία. Όπως είχε
γράψει η έντυπη «Κ» την περασμένη
Κυριακή, δύο εταιρείες, η μία ευρωπαϊκών συμφερόντων, που συνεργάζονται με την Τουρκία είναι υπό
καθεστώς αποχώρησης μετά και τις
διπλωματικές αντιδράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ της «Κ», τα υπό λήψη
νομικά μέτρα κατά των εταιρειών
κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος
με τα νομικά μέτρα που έλαβε η Ε.Ε.
στην περίπτωση των κυρώσεων
κατά της Ρωσίας.

Ο «Πορθητής»
Στην περίπτωση του «Πορθητή»,
τις τ/κ πληροφορίες πως το γεωτρύπανο παραμένει σε κατάσταση αδράνειας ενισχύει και η εικόνα που
υπάρχει στα διπλωματικά δώματα,
για την ευρύτερη δραστηριότητα
που αφορά μέρος των πληρωμάτων.
Υπό μορφή πληροφοριών αδιευκρίνιστος αριθμός πληρωμάτων των
πλοιαρίων υποστήριξης, «Siem Korkut», «Siem Altan» και «Siem Sancar»,
εμφανίζονται να εγκαταλείπουν τις
θέσεις τους, και να αποχωρούν. Εξέλιξη που σχετίζεται, όπως υποστηρίζεται, με την έκδοση αριθμού διεθνών ενταλμάτων σύλληψης από
πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας
και την ανησυχία για νομικές συνέπειες, όσων προσφέρουν υπηρεσίες στις παράνομες δραστηριότητες
του τουρκικού γεωτρύπανου.
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Προσβάσιμες
οι παραλίες
για ΑμΕΑ
Η Εκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως
έφερε ριζικές αλλαγές στον σχετικό νόμο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφορικά
με τις προσβάσιμες παραλίες στην
Κύπρο υπάρχουν 50 παραλίες με
διευκολύνσεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 29 παραλίες
με πλήρη προσβασιμότητα και 21
με μερική προσβασιμότητα. Έτσι
στο πλαίσια της εν λόγω αρμοδιότητας που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκίνησε αυτεπάγγελτα
στη διερεύνηση του θέματος της
προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παράλιες.
Η διερεύνηση και η καταγραφή
των όποιων προβλημάτων που εντοπίστηκαν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από την Πολιτεία, μιας
και οι εισηγήσεις που υπήρχαν
στην Έκθεση υλοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, στις 29 Μαΐου 2019, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν.
79(I)/2019), με τον οποίο τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις
του περί Προστασίας της Παραλίας
Νόμου που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες
στην παραλία. Οι τροποποιήσεις
που έχουν επέλθει στον Νόμο οπωσδήποτε διευκολύνουν τα άτομα με
αναπηρίες, αφού στον νόμο πλέον
ορίζεται ότι δεν απαγορεύεται η
οδήγηση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου στην
παραλία ή άλλου αυτοκινούμενου
μέσου που προσφέρουν διακίνηση
σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε
ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση. Επίσης, αίρεται η απαγόρευση παρουσίας στη θάλασσα
και στην παραλία εκπαιδευμένων
σκύλων βοήθειας για τυφλούς και
άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί
ή/και συνοδοί. Είναι δε σημαντικό
ότι στον Νόμο προνοείται ρητώς
ότι η εκάστοτε τοπική αρχή οφείλει
να δημιουργεί υποδομές, με την
ανάλογη σήμανση, για τη διασφά-

λιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης ΑμΕΑ.
Ερωτηθείς ο λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης
Κυριάκος Κυριάκου για το ποιοι
είναι οι μηχανισμοί ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας και πώς εμπλέκεται το Γραφείο για την εφαρμογή των προνοιών του νόμου σημείωσε ότι η παρέμβαση της Επιτρόπου συνίσταται στην υποβολή
συστάσεων/εισηγήσεων προς τις
οικείες τοπικές αρχές και την ΚΕΠ
αναφορικά με παράλειψή τους να
λάβουν μέτρα για την άρση της
διάκρισης προς τα ΑμεΑ ούτως
ώστε να απολαμβάνουν πρόσβασης
στην παραλία σε ισότιμη βάση με
τα άλλα άτομα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά
την υποβολή της Έκθεσης, στις 25
Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, όπου συζητήθηκε εκτενώς
το περιεχόμενο της Έκθεσης της
Επιτρόπου και τα βήματα που θα
έπρεπε να γίνουν για τη διεύρυνση
της προσβασιμότητας των ΑμεΑ
στις παραλίες. Αποφασίστηκε δε η
σύσταση Επιτροπής για την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Παραλίες, στην οποία συμμετέχει και το
Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως.
Η εν λόγω Επιτροπή την περασμένη
Παρασκευή (12 Ιουλίου), είχε την
πρώτη της συνάντηση και κατά τη
διάρκειά της, εξετάστηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για
τη βελτίωση της προσβασιμότητας
των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς η
συμβολή του Υφυπουργείου Τουρισμού προς την κατεύθυνση αυτή.

Λίγα τα παράπονα
Σύμφωνα με τον λειτουργό του
Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης
κ. Κυριάκου στο Γραφείο δεν έχει
υποβληθεί μεγάλος αριθμός παραπόνων από άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ) σε σχέση με την προσβασιμότητά τους στις παραλίες. Σε
παράπονο που υποβλήθηκε το 2015
και αφορούσε την κακή κατάσταση
του διαδρόμου, την έλλειψη σε κρεβατάκια θαλάσσης και ομπρέλες
δίπλα από τη ράμπα διευκόλυνσης,
έλλειψη οδηγιών χρήσης ή άλλων
πληροφοριών (τηλέφωνο) για τον
τρόπο χρήσης του συστήματος σε
παραλία της Αγίας Νάπας. Το Γρα-

Στην Κύπρο υπάρχουν 50 παραλίες με διευκολύνσεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 29 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα.

Ευαισθησία από τους δήμους








Οι τροποποιήσεις
που έχουν επέλθει
στον Νόμο οπωσδήποτε
διευκολύνουν τα άτομα
με αναπηρίες να διακινούνται ελεύθερα στις
παραλίες με εκπαιδευμένους σκύλους βοήθειας και ειδικά οχήματα.
φείο παρενέβη και ο Δήμος συμμορφώθηκε. Άλλα παράπονα, για
τα οποία αναμένονται οι απαντήσεις
των οικείων τοπικών αρχών αφορά
στη μη διάθεση σε ΑμεΑ κρεβατιού
στην παραλία, καθώς και στο ότι
οι χώροι υγιεινής για ΑμεΑ ήταν
κλειδωμένοι. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι οι τοπικές αρχές
διέθεταν μέχρι πρότινος δωρεάν
στα ΑμεΑ το 10% των ομπρελών
και των κρεβατιών στις παραλίες,
νοουμένου όμως ότι τα ΑμεΑ θα
επικοινωνούσαν εκ των προτέρων
μαζί τους και θα τους ενημέρωναν
για την πρόθεση τους να μεταβούν
στην παραλία. Μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου, οι τοπικές
αρχές αφήνουν ελεύθερα το 5 %
των ομπρελών και των κρεβατιών
στις παραλίες για χρήση από ΑμεΑ,

χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν μαζί τους για να τους ενημερώσουν σχετικά.

Ρυθμίσεις για πισίνες
Το ζήτημα της προσβασιμότητας
ΑμεΑ, πέραν των παραλιών, αφορά
και άλλες δομές υδάτινης ψυχαγωγίας. Μάλιστα, το 2013 τέθηκαν σε
δημόσια διαβούλευση από το
Υπουργείο Εσωτερικών οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμοι και
Κανονισμοί (πισίνες) όπου στον
Κανονισμό 7, υπήρχε πρόνοια αναφορικά με την προσβασιμότητα
των ΑμεΑ στις κολυμβητικές δεξαμενές. Εντούτοις, τόσο ο Νόμος
όσο και οι Κανονισμοί δεν έχουν
ακόμη εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή. Επίσης, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει καθορίσει Κατευθυντήριες Γραμμές για τη σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μιας ξενοδοχειακής
επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ,
που φαίνεται να μην είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται βέβαια, ότι η
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
δεσμεύει τόσο το δημόσιο όσο και
τον ιδιωτικό τομέα, οι ξενοδοχειακές
μονάδες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση των
ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις τους, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών.

Ο κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης από
την Οργάνωση Παραπληγικών είπε
ότι είναι ένα καλό βήμα η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
και τόνισε ότι ο ΚΟΤ (πλέον Υφυπουργείο Τουρισμού) έκανε σημαντικές δράσεις για να ενθαρρύνει
τους Δήμους να κινητοποιηθούν,
αλλά καταλύτης είναι τα Ταμεία Interreg, που έδωσαν τα χρήματα.
Στην Κύπρο, όπως μας είπε ο κ. Λαμπριανίδης υπάρχουν εννιά μηχανήματα seatrac, από τα οποία έξι
στο Παραλίμνι, ένα στην Αγία Νάπα,
ένα στη Λεμεσό και ένα στην Πόλη
Χρυσοχούς και το ανενεργό στην
Πάφο. Σημείωσε στην «Κ» ότι μεγάλο
μέρος των εξελίξεων για την προσβασιμότητα στις παραλίες έγινε
μέσα από έργα που έχουν υλοποιηθεί

από τα ταμεία Interreg Ελλάδας –
Κύπρου και ειδικά για την αγορά
ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι τα
μηχανήματα Seatrac. Όλα τα μηχανήματα αγοράστηκαν από το εν
λόγω πρόγραμμα, εκτός από ένα,
το οποίο βρίσκεται στην Πόλη Χρυσοχούς. Φέτος, όπως είπε ο κ. Λαμπριανίδης εγκαθίστανται τρία καινούργια στην περιοχή Παραλιμνίου
και αγοράστηκαν δεκαπέντε νέα
τροχοκαθίσματα για πρόσβαση στη
θάλασσα. Οι Δήμοι, σύμφωνα με
τον κ. Λαμπριανίδη, θα πρέπει να
δείξουν περισσότερη ευαισθησία:
«Κάποιοι εισπράττουν εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια
από τις διάφορες εμπορικές δραστηριότητες στις παραλίες και οφείλουν να τα επιστρέψουν».

Ανενεργό το Seatrac της Πάφου
Στον Δήμο Πάφου, όπως σημειώνεται και στην Έκθεση της Επιτρόπου,
υπάρχει ανενεργό ένα μηχάνημα
τύπου Seatrac, το οποίο είναι σε
αποθήκη του Δήμου. Σύμφωνα με
τον κ. Πάμπο Χαραλάμπους, επιθεωρητή παραλιών του Δήμου Πάφου, υπάρχει αλληλογραφία με τον
κ. Λαμπριανίδη από την Οργάνωση
Παραπληγικών εδώ και 2-3 χρόνια,
με την οποία η Οργάνωση καλείται
να πάρει το μηχάνημα, επειδή είναι
προβληματικό, και είναι πολυέξοδο.
«Ο Δήμος αντικατέστησε με τέσσερα τροχοκαθίσματα το εν λόγω
μηχάνημα και έχουμε βάλει στις
παραλίες μας το αμφίβιο αμαξίδιο»,
όπως είπε στην «Κ», προσθέτοντας
ότι το seatrac κόστιζε κάθε χρόνο
4.000-5.000 ευρώ, «ενώ μας είχαν
πει ότι θα είναι δωρεάν τοποθέτηση

και η αφαίρεση». Ο κ. Χαραλάμπους
είπε ότι αρκετές παραλίες του Δήμου
Πάφου είναι προσβάσιμες (Δημοτικά
Μπάνια, Αλυκές, Βρυσούδια, Φάρος
και άλλες). Από την πλευρά της Οργάνωσης Παραπληγικών ο κ. Λαμπριανίδης είπε στην «Κ» ότι η Πάφος
αρνήθηκε να πληρώσει για τη συντήρηση του μηχανήματος, και στην
προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρήματα ανέθεσαν τη συντήρησή του σε εταιρία που δεν το
τοποθέτησε σωστά, και έπαθε ζημιά.
«Μας ενημέρωσαν να το παραλάβουμε και να το δώσουμε σε άλλο
Δήμο. Μας είχαν αποκρύψει ότι
είχε πάθει ζημιά, όταν διαπιστώσαμε
ότι είχε πρόβλημα ζητήσαμε να καταβάλουν τουλάχιστον τα έξοδα
επιδιόρθωσης. Αρνήθηκαν και επέλεξαν να μην υπάρχει καθόλου».

Διχασμένοι οι καθηγητές για τα τετράμηνα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τον προσεχή Σεπτέμβριο τα δημόσια
σχολεία εισέρχονται και επισήμως
σε μια νέα εποχή. Η μεταρρύθμιση
που αφορά την αξιολόγηση του μαθητή, δύο χρόνια μετά την ψήφισή
της θα αρχίσει να εφαρμόζεται στους
μαθητές του λυκείου και η κοινωνία
αναμένει να δει καλύτερες μέρες
σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών. Η «Κ» επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε λύκεια
για την εφαρμογή του μέτρου για
τις εξετάσεις τετραμήνων. Σύμφωνα
με μία πρώτη εκτίμηση των καθηγητών που μίλησαν στην εφημερίδα,
η εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, όπως έχει διαφανεί όλο αυτό
το διάστημα, αξιολογείται από αρκετούς εκπαιδευτικούς ως ένα θετικό
μέτρο. Χαρακτηρίζεται ως μια μεταρρύθμιση που είχε ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου,
ειδικότερα ως προς την ανάγκη αποφόρτισης των μαθητών από το εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου. Όπως τόνισε ο καθηγητής
Μέσης Εκπαίδευσης Στέλιος Κουτσίδης η ετήσια διδακτέα ύλη δεν
θα συσσωρεύεται προς εξέταση στο
τέλος της χρονιάς, αλλά θα κατανέμεται στα δύο τετράμηνα, και ό,τι

εξετάζεται στο Α΄ τετράμηνο δεν
θα εξετάζεται στο Β΄, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό θα αποφορτίσει
τους μαθητές από μεγάλη πίεση και
θα συμβάλει στη μείωση του άγχους
ενόψει της μιας εξέτασης».
Με βάση τις εξαγγελίες του
Υπουργείου, όσο και στην τελευταία
χρονικά επιτροπή παιδείας της
Βουλής, τονίστηκε η αδήριτη ανάγκη ανατροφοδότησης των σχολικών μονάδων από το Υπουργείο,
δηλαδή τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι βαθμολογίες, θα κατευθύνουν τις σχολικές μονάδες για
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν. Ο κ. Κουτσίδης θεωρεί
πως με τα τετράμηνα αυτό θα επιτευχθεί, και είναι προς όφελος των
ίδιων των εκπαιδευτικών. «Οι καθηγητές θα λαμβάνουν έγκαιρα
ανατροφοδοτική αξιολόγηση της
δουλειάς τους και θα προβαίνουν
στον απαραίτητο αναστοχασμό σε
σχέση με την αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας τους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Αυτό
θα συμβάλλει στη βελτίωσή τους».

Λογική μείωση ύλης
Ο Πάμπος Χαραλάμπους, φιλόλογος σε Λύκειο της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, θεωρεί πως είναι

κενό γράμμα η εφαρμογή τετραμήνων χωρίς τη μείωση της εκπαιδευτικής ύλης. Όπως χαρακτηριστικά
μας ανέφερε, αν το νέο αυτό μέτρο
δεν συνδυαστεί με μια λογική μείωση
της διδακτέας ύλης, «το μόνο που
θα επιτύχει, είναι η ενίσχυση του
εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του
σχολείου». Σε ερώτηση κατά πόσο
τα τετράμηνα θα αποβούν προς όφελος των μαθητών, απάντησε πως








Τον Σεπτέμβριο
θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών,
αρχικά στο Λύκειο.
κάθε νέο μέτρο πρέπει να αντιμετωπίζεται με αισιοδοξία και καλή
διάθεση. Εντούτοις, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργήσει επιπρόσθετο άγχος τους μαθητές, οι οποίοι
θα πρέπει να προετοιμάζονται για
δύο κεντρικές εξετάσεις μέσα σε
μια χρονιά. «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει ποιοτική παιδεία στους μαθητές», σχολίασε χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει λέγοντας πως δεν πρέπει να επικεν-

τρώνονται οι προσπάθειες στην ποσότητα των αριθμών, αλλά την ποιότητα. Και για να επιτευχθεί αυτό
απαιτείται ρεαλιστική συνάρτηση
ύλης και χρόνου.

Κινούμαστε σε λάθος βάση
Σε συνομιλία με σύμβουλο Ειδικής Εκπαίδευσης Λυκείου, ο οποίος
επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, μας ειπώθηκε πως όλες
αυτές οι πρόνοιες που θα εισαχθούν
αποτελούν παραλλαγή της ισχύουσας κατάστασης. Το πρόβλημα,
όπως ο ίδιος το εισπράττει μέσα
από την τριβή του με τους μαθητές,
είναι η έλλειψη οράματος. Χαρακτήρισε ως «ένα ωραίο περιτύλιγμα»
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και
εστίασε στην ανάγκη λήψης μέτρων
που θα καθιστούν το δημόσιο σχολείο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα
ιδιωτικά. «Πλέον, όπως προωθούνται
τα πράγματα, κατευθυνόμαστε προς
τη φιλοσοφία των ιδιωτικών σχολείων, χωρίς ωστόσο να δούμε πώς
διορθώνονται οι παθογένειες που
αντιμετωπίζουμε» ήταν το καταληκτικό του σχόλιο.

Ανάγκη για κλειστά σχολεία
Το δίλημμα περί ανοικτών ή
κλειστών σχολείων την περίοδο

«Αν το νέο αυτό μέτρο δεν συνδυαστεί με μια λογική μείωση της διδακτέας
ύλης, το μόνο που θα επιτύχει, είναι η ενίσχυση του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου», λέει ο εκπαιδευτικός κ. Π. Χαραλάμπους.
των Κεντρικών Εξετάσεων δίχασε
τη δημόσια διαβούλευση όλο αυτό
το διάστημα. Ο κ. Κουτσίδης χαρακτήρισε σημαντικό όπως «κατά
την περίοδο διενέργειας των Εξετάσεων τετραμήνων όπως και τώρα
κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, μη γίνονται μαθήματα για να παραμένουν οι μαθητές αφοσιωμένοι στην
προετοιμασία για τις εξετάσεις».
Ως προς το ίδιο ζήτημα, ο κ. Χα-

ραλάμπους ήταν ξεκάθαρος, «εξακολουθώ να πιστεύω πως πρέπει
να θεωρείται περίοδος εξετάσεων,
για να έχουν πραγματικό χρόνο
προετοιμασίας οι μαθητές» σχολίασε ενδεικτικά, στηρίζοντας την
άποψή του στο γεγονός πως σε περίπτωση ανοικτών σχολείων, θα
προκληθεί περαιτέρω μπέρδεμα
στους μαθητές, και θα τους αποπροσανατολίσει από τον στόχο
του διαβάσματος.

ΕΛΛΑΔΑ
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Πολιτικό σκάκι με τον εκλογικό νόμο
Την επαναφορά του «μπόνους» στο πρώτο κόμμα δρομολογεί ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μονομερώς

«Πολιτικό σκάκι» ÙÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝ
ÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÁÞËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÎËÖËØÞÄÓËÔÎÙßàÂÚÎÙÎËÖÃ
ÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇØÕÞÂÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÛÇ
ÇÔÕÃÐËÏÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÔÇÒÒÇÍÂ
ÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕß
ÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖÕßÉÂÌÏÙË
Õ±ª
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÄÖÜÝËÃÞËÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÁÝÑÇÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÑÇÚËßÛßÔÛËÃÙË
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÁÝÖÜÝÎÞ×ØÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÓÖÕØËÃÔÇÑßÈËØÔÎÛËÃ
Ë¦ÔÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏ
ÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕ ÞÜØÃÝÈËÈÇÃÜÝÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÖÂÞß®ÕÕÖÕÃÕÝÛÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃ
ÄÚÇÔÕÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÑÇÚÇÚËÛËÃÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÙÚÎÕßÒÂ
¶ÃÙÜÝÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÞØÄÔÕßÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÎÇÔÜÚÁØÜÖËØÏÍØÇÌÂÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÓÖÄÔÕßÝÖÕßÛÇ
ÌÛ¦ÔËÏÓËÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÏÝÂÁÊØËÝÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ
ÑÄÓÓÇËÃÚËÇÖËßÛËÃÇÝËÃÚËÑÒÏÓÇÑÜÚ¦ÇÔÇÒÄÍÜÝÓËÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂ
ÚÕßËÖÃÊÕÙÎ
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÖÕÊËÙÓËßÓÁÔÎ®ÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎßÖÕÞØËÜÚÏÑ×ÔÙßÔÇÏÔÁÙËÜÔÓË¦ÒÒÇÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓËÚÕ §ÍÏÇÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÖÇØÄÚÏÛÇÚÎÔËÖÏÊÏ×ÐËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÑÏÔÎÛËÃÓÕÔÕÓËØ×ÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÊÆÕ
ÊËÊÕÓÁÔÇ!Ø×ÚÕÔÊÏÄÚÏ§ÑÇÏ
§ÇÛØÕÃàÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÈÕßÒËßÚÁÝÕÖÄÚËÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇÖÄÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂÔÇ
ÖØÕÑÆÉËÏÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ËÊØ×ÔÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÕÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÔÇÏÙÞÆÙËÏ
ÙÚÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÎÕÖÕÃÇÓËÚÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÊËÊÕÓÁÔÇÛÇÖØÇÍÓÇÚÕ-
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Toυ Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Ο κ. Μητσοτάκης ÚÑ~Ñ³Ñ³ÊÉ{Ñ×ÓØØiT¨Ñ¨ÓÉ{ÑÐ¨ÉËÑ~ÈKÉ¨iÚÉËÉÒ³¨³~ÌÐÐÑ¨ÉooËÇÉ{É³Ì³mÆVT¨ËØKÉKÑËØ
ÑÑÑ×É¨ÚÉËÉÈo~É~¨{ÐÓtÊTÈuVËØÚÑ¨Ù{¨{³ÉËÌ³ÑÓØÉ~Üo{~ÌØÌÐØ~Ñ³Ñ³ÉÚÉË³iÈÜÊgËØ~Ñ{¨{ÑÌ³Ñ³ÓÜi³ÈT¨ÌÈ

Ο κ. Μητσοτάκης
εξετάζει το ενδεχόμενο
να προτείνει τη μείωση
του αριθμού
των βουλευτών
από 300 σε 250.
ÖÕÏÎÛËÃÓËÙÆÙÚÎÓÇÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝËÆÚËØÕÔÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ
ÖÕßËÖÁÚßÞËÎ§¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ¦ØÔÎÙÎÚÎÝ²ÇØÏÒ¦Õß
¬ØÏÑÕÆÖÎÔÇÙßÓÖØ¦ÐËÏÙËÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÓÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ¶ÚÎÔÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÏÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝ®ÙÚÕÖËÊÃÕ

ÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÖÕßÛÇÂÚÇÔ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÏË¦ÔÙßÍÑßÈËØÔÕÆÙË
ÓËÚÕ §ÂÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÃÞË
ÖÇØ¦ÙÞËÏÉÂÌÕÇÔÕÞÂÝÙÚÕÔÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÓËÚ¦ÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÕßÔÁÕßÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÕÆÞ¦ØÚÎ
ÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÙßàÎÚËÃÚÇÏÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇ§ÑÇÏ §ÙÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔßÖÄÇÔÇÛË×ØÎÙÎ¦ØÛØÜÔÚÕß
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕ©ÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏ§ÑÇÏ §ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÓËÚÏÝÉÂÌÕßÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÔÇ¦ØÕßÔÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÄÚÏÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎÏÙÞÆ

ÚÕßÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÉÂÌÕÏÇÖÄÚÎÕßÒÂ
ÑÇÚËÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÖÒÇÌÄÔ®×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÕÏËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÙÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÂÊÎÙÞËÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÇÔÑÇÏ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÖÜÝÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÁÞËÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¦ÔÚÜÝÚÕ §ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÎÝÑ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÖÕßÛÇËÔÏÙÞÆËÏßÖÁØÓËÚØÇÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇ
ÄÖÜÝÇßÚÄÝÖÕßÃÙÞßÙËÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇ
ÙßàÎÚÂÙËÏÓÄÔÕÁÔÇÑÒÏÓÇÑÜÚÄ

ÓÖÄÔÕßÝ®ÖÕßÛÇÕÊÎÍËÃÙËÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÊØ×ÔÚÕßÖØ×ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÇÔ¦ÒÕÍÎÓËÚÕÆÉÕÝÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÚÕßÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕß
Õ±ªÛÇËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔÏÙÞÆ
ÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖÕßÕÃÊÏÕÝ
ËÏÙÂÍÇÍËÐ¦ÒÒÕßÕ±ªÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÊÕÑ¦¶ÜÝÕÊËÆÚËØÕÝ
ÖßÒ×ÔÇÝÚÕßÔÁÕßÊÏÑÕÓÓÇÚÏÙÓÕÆ¶
ÚÇÕÌÁÒÎÚÎÝËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝËÔÄÝ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÞÜØÃÝÔÇÞØËÜÛËÃÕÃÊÏÕÝÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÖÕßÁÞËÏÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÇØÏÙÚËØÄÙÚØÕÌÕÚÓÂÓÇÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÚÕß
ÇÑØÕÇÚÎØÃÕß

Γερμανικό μοντέλο
ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÍÏÇ

ÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÇÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇ
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕÍËØÓÇÔÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ®ÖÕßÙßÔÊß¦àËÏÓÕÔÕËÊØÏÑÁÝ
ÖËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏËßØËÃÇÒÃÙÚÇÑÇÏ
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔËÃÙÕÊÕÔÁÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÐ¦ÒÒÕßÎ
ÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝ
ÙÑÁÉÎÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÖÜÝ
ÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÚÄÙÕÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÚÎÝ§ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÚÕßÔÁÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÙÞÂÓÇÚÕÝ
¦ÔÖ¦ÔÚÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÁÞËÏÚÕÔÚËÒÏÑÄÒÄÍÕÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏËßØÆÚËØËÝÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎ§ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÓËËÖÃÓÁØÕßÝÇÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇ¦ØÛØÇÖÕßÖØÄÚËÏÔËÕ±ªÑÇÏ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÉÂÌÕßÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÕßÒÂ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖØÄÛËÙÎ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎÌ¦ÙÎÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÔÇËÑÑÏÔÂÙËÏÖËØÃ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÔÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßËÖÄÓËÔÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¬ÕÆÚÕÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÕÔÁÕÝØÄËÊØÕÝÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÑÒËÍËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÉÂÌÕßÝÓÄÔÕÇÖÄÚÎ§ÞÜØÃÝ
ÈËÈÇÃÜÝÔÇÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÎÛÕÆÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÖÕß
ÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃàÕßÔËßØÆÚËØËÝÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝ
¬ÁÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÙÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚÕÓÂ
ÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇ
ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆ
ÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÇÖÄÙË
Ð¦ÒÒÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÕÏÔÂÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕßÒÂËÃÔÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÍ¦ÒÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝ

ΑΠΟΨΗ

Δεν χρειάζονται 200 ψήφοι για τον εκλογικό νόμο
Του ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ*

Αν την περασμένη ßØÏÇÑÂÃÙÞßËÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÚÕß±ªÇÑÄÓÎÛÇÖËØÏÓÁÔÇÓËÔÇÊÕÆÓËÇÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÈÏ×ÙÏÓÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÔÁÇÕßÒÂÏÇÚÃ
ÑÇÛ×ÝÊËÔÛÇÇØÑÕÆÙÇÔÙÚÎ§
ÕÆÚËÕÏÉÂÌÕÏÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦
ÎÄÖÕÏÇÒÆÙÎÛÇËÐÇØÚÏÄÚÇÔÇÖÄ
ÚÏÝÇÖÃÛÇÔËÝÇÐÏ×ÙËÏÝÚÕßÑËÒÄÖÕßÒÕß¯
ÃÓÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÄÚÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÄÔÕÔËÒ¦ÞÏÙÚÕÏËÓÓÕÔÏÑÕÃÛÇ
ÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙËÔ¦ØÏÕ
ËÔÁÞÕßÓËÖÇØ¦ÊÕÙÎÙßÓÓÇÞÏÑ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÙßÓÖÕÒÏÚ×Ô
ÓÇÝÛËÜØËÃÌßÙÏÑÄÔÇÙÞÎÓÇÚÃàËÏ
ÊÏÑÂÚÕßÑßÈÁØÔÎÙÎÁÔÇÑÄÓÓÇ
ÖÕßÐËÖËØÔ¦ÂÁÙÚÜÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ
 ÚÜÔÉÂÌÜÔÖÄØØÕÏÇÚÎÝ
¦ÑØÜÝÙßÍÑØÕßÙÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÓÇÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÎÇÔÚÃÒÎÉÎÇßÚÂÁÞËÏÜÝÙßÔÁÖËÏÇÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÇÔÜÓÇÒÃÇÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÇÒÒÕÆÙÚÎÔßØ×ÖÎ!ÚÕ
ÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÔÇÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÔÇÑßÈËØÔ¦ÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓËÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕß

Εύλογα, ÙßÔËÖ×ÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÁÞËÏÏËØÇØÞÂÙËÏÖÕÒÆÉÎÒ¦ÙÚÏÝ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝ
ÚÕßÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÏÄÚÏÓÇàÃÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÒÇÕÆÛËÜØËÃ
ÄÚÏÙËÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕßÎÙßÔÇÃÔËÙÎ
ÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÏÙÕÊÆÔÇÓÕÚÎÝÖØÕÊÕÙÃÇÝÎÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÙÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÑÇÏÙÚÎ
ÞËÏØÄÚËØÎÙÚÎÔÇÑßÈËØÔÎÙÃÇ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÙßÔËÖ×ÝÖÕßÚÃÛËÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÇÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÇÔÇÌËØÛËÃÓËÚÎÓÏÇÂÚÎÔ¦ÒÒÎÓÕØÌÂÎËÔÏÙÞßÓÁÔÎÇÔÇÒÕ-

ÍÏÑÂ¶ÓÏÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÛßÓÃàÜÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÓÇÝàÜÂÇÖÄÚÕ
 ÓËÓÄÔÎËÐÇÃØËÙÎÚÕÇÔ×ÓÇÒÕ®   ¶ÇÒÒ¦ÚÕÖ×ÝÛÇ
ËÖÇÔÇÌËØÛËÃ
ßÓÃàÜÄÚÏÚÕ© 
ÑÇÏ§ÖËØÏÁÒÇÈÇÔÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ÓÏÇÖÇÒÏ¦ÏÊÁÇÚÕßÑÏ¦ÔÔÎÇØÈÏÚÙÏ×ÚÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÕÏËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÍÏÇÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÍÏÇÚÏÝÓËÛËÖÄÓËÔËÝ¦ØÛØÕÖÇØ¬Õ
ÙÑËÖÚÏÑÄÂÚÇÔÄÚÏÁÚÙÏÑÇÓÏ¦ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦àËÏ
ÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÍÏÇ
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇËÑÒÕÍÏÑ¦ÕÌÁÒÎ
¡ÄÔÎËÐÇÃØËÙÎ!ÕÏÄÖÕÏËÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÔÇÁÞÕßÔÉÎÌÏÙÚËÃÇÖÄÈÕßÒËßÚÁÝÕÖÄÚËÏÙÞÆÕßÔÇÓÁÙÜÝ²¦ØÎÙËÇßÚÂÔÇÑØÏÈ×ÝÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎ
ÊËÔËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÙÚÏÝÕßÒÃÕßÎ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÖÕßÉÂÌÏÙÇÔÖØÕ
ÚØÏËÚÃÇÝ±ª§ ÑÇÏ
ÔÜÙÎ ËÔÚØ×ÜÔÔ

Κανονικά, σύμφωνα ÓËÚÇÇÔÜÚÁØÜ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÃÞËÙÂÓËØÇ
ÓÃÇÑÇÏÓÄÔÕËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎ!ÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÇÓÁÙÜÝÙÚÎÔÇÒÒÇÍÂ
ÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÝ§ÓË
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÊÏÖÒ×Ô
ËÑÒÕÍ×Ô®ÚÕÂÕÖÕÚËÊÂÖÕÚË
ÊÏÇÒßÛËÃÎÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂÖÄ
ÇßÚÁÝÒÄÍÜÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÛÇ
ÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÈÏ×ÙÏÓÎÑßÈÁØÔÎÙÎÞÜØÃÝÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎ
ÚÎÝ§¬ÕÆÚÕÛÇËÃÞËÙßÔÁÖËÏÇ
ÔÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÔÁËÝËÑÒÕÍÁÝÕÏÓËÛËÖÄÓËÔËÝ®ÓË
ÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÚÎÝ§ßÚÁÝ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÃÞËÑ¦ÛËÒÄÍÕÔÇËÒÖÃàËÏÄÚÏÛÇÚÏÝÑËØÊÃÙËÏ
ÖËÚßÞÇÃÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÒÄÍÜËÖÇÔÇÌÕØ¦Ý

Με ³{ØldÊ×ÈØ³iØ ÛÈ³{Ø¸¸³È åÖÜdÆÊ×{ÚÑ
Ð¨ÖÉÑÐÉ{ÚÉËi¨KÜÉÌÐÉiÜÉ{i×ËÑÑÌ¸ÆÆÉdÆKÈÜÉÈ³ÓØV³ÉVÑÐÓØÐÉ³ÒV³ÑÙÖ~ÌÐÐÑ³ÑÑ¨T¨ÊÈ³iÑÜÜÑoÊ~Ñ{
³ÈÉ~Üo{~ÖÌÐÈ

Ο κ. Μητσοτάκης
μαζί με το ΚΙΝΑΛ θα
μπορούσε να ενταφιάσει
την απλή αναλογική
μέσω της συνταγματικής
αναθεώρησης.
ÚÎÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝ
¬ÕÇÔÜÚÁØÜÙËÔ¦ØÏÕËÔÚÕÆÚÕÏÝËÖÎØË¦àËÚÇÏ¦ÓËÙÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ!ÚÎÔËÑÑØËÓÂÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
©±ªÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÕÞßØ×ÙËÏÑÇÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÁÑÇÔËÚÕÒ¦ÛÕÝ
ÇÔÚÃÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎ

ÔÁÇÝÊÏ¦ÚÇÐÎÝÙÚÕ¦ØÛØÕÔÇ
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÏÝÇÔÇÛËÜØÎÚÁËÝ
ÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÎÔÖÇØ¦ÍØÇÌÕÚÕß
¦ØÛØÕßÇßÚÕÆÎÕÖÕÃÇÄÖÜÝËÃÊÇÓËÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÑÇÓÉÎÚÕßÑÇÔÄÔÇÚÜÔÓËÛËÖÄÓËÔÜÔ®ËÑÒÕÍ×Ô ÇÚ¦ÚÎÔÑØÇÚÕÆÙÇ¦ÖÕÉÎÚÕÜÝ¦ÔÜÙÑËÖÚÏÑÄ
ÚÕß±ªÊËÔÊËÙÓËÆËÏÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂ¥ÝÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂ
ÙßÔËÖ×ÝÇßÚÂÓÖÕØËÃÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÖÇØ¦ÍØÇÌÕ
ÑÇÚ¦ÚÕÊÕÑÕÆÔÚÙÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏ
ÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦
$ÉÂÌÕÏÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÚÎÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÇÖÄÙËÈÕßÒËßÚÁÝ×ÙÚË
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦§ÑÇÏ §ÔÇ

ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÔÇÒÒÇÍÂÑÇÏ
ÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÏ¦ÚÎÝÖÒÇÍÃÇÝÒÕÏÖÄÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÏÝÊÏÖÒÁÝ®ËÑÒÕÍÁÝÚÕ
ÑÇÏÔÇËÔÚÇÌÏ¦ÙËÏÇÖÄÙÂÓËØÇÚÎÔ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ

Το δίλημμα ËÃÔÇÏÙÕÈÇØÄÍÏÇÚÃÑÇÛËÓÏ¦ÇÖÄÚÏÝÇÔÜÚÁØÜÊÆÕÒÆÙËÏÝ
ÁÞËÏÚÇßÖÁØÑÇÏÚÇÑÇÚ¦ÚÎÝ¡Ë
ÚÎÔÖØ×ÚÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓÄÔÕÝÙÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÞÜØÃÝÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÓËÑÇÔÁÔÇÔ
¦ÒÒÕØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÕÃÊÏÕÝÛËÜØËÃ
ÑÇÃØÏËÝ©ÙÕÍÏÇÚÏÝÊÏÖÒÁÝËÑÒÕÍÁÝ®ÖÕßÛÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÔÚÕ
ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÕßÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÊËÔÛÇÂÚÇÔÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝ
ÒÆÙÎÖ¦ÒÏÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕß¦ØÛØÕß
ÛÇËÃÞËÚÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÚËÒÏÑ¦ÁÔÇÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝ
ËßØÆÚËØÎÝÇÖÕÊÕÞÂÝÄÖÜÝÍÏÇ
ÔÇÛßÓÎÛÕÆÓËÓÏÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÎÖØÄÚÇÙÎÚÕß© 
ÚÕÑÒÏÓÇÑÜÚÄÓÖÄÔÕßÝ®ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÖËÚßÞÇÃÔËÏÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÑÇÏ
ÖÄÙÎÊÏÇÌÕØ¦ÁÞËÏÇÖÄÚÕÊËÆÚËØÕ¡ËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝÃÊÏÇÝÒÆÙÎÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÜÔÛÇÛÏÍÄÚÇÔÓÏÇ
ÖËÚßÞÎÓÁÔÎÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ

Ενα πρακτικό ÓßÇÒÄÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÇÙÌÇÒ×ÝÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃÄÚÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÖËØÃÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÇÌÕÆ
ÓÖÕØËÃÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÑÕÒÕßÛÎÛÕÆÔ
ÑÇÏÕÏÊÆÕÒÆÙËÏÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
Î§ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖØ×ÚÎÒÆÙÎÇÌÕÆ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÐÁØËÏÚÏÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÖØÕÙËÞÁÝÌÛÏÔÄÖÜØÕ¯ÑÇÏÓËÚ¦

ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕÇØÍÄÚËØÕ
ÁÜÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÒÄÍÜ
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝËÑÒÕÍÂÝ
ÔÇÐÇÔÇÉÎÌÃÙËÏÚÕÔÃÊÏÕÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÓËÉÂÌÕßÝ
×ÙÚËÇßÚÄÝÔÇÏÙÞÆÙËÏÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÙÌÇÒ×Ý
ÛÇÁÓÕÏÇàËÓËÖÏØÕßÁÚÇÇÒÒ¦ÔÕÓÏÑ¦ÊËÔÛÇÂÚÇÔÇÛÁÓÏÚÕÊÜÓËÔ¯

Απέφυγα ÔÇÛÃÐÜÙÂÓËØÇÊÆÕËÐÃÙÕß
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝ!ÚÕÔÙÚÇßØÄÖØÕÚÃÓÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔ¡ÂÖÜÝÂØÛËÎ×ØÇÇÔ
ÄÞÏÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÕÖØ×ÚÕÝ×ÙÚËÔÇ
ÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÎËÃÙÕÊÕÝÙÚÎÕßÒÂÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕßÓËÚÎÍÔÜÙÚÂ
ÙÚÇßØÕÊÕÙÃÇÊËÔÛÇËÃÞÇÔÑÇÓÏ¦ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÚÕÖËÚÆÞÕßÔ"¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÇÒÒÇÍÂÛÇÚÇÃØÏÇàËÖÏÙÚËÆÜ
ÙÚÕÖØÕÌÃÒÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
©ÙÕÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔÇÔËÐÇÏØÁÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÄÚÏ
ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇßÚÂÔÇÙßÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÕÙßÔÕÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÑÇÚ¦ØÚÏÙËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÎËÖÏÚØÕÖÂÕßÒ¦ÑÎ
ËÃÔÇÏßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÄ

Μετά ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÞËÏÑÏÔÎÛËÃÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄ¥ÝËÐÄÞÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄ
àÂÚÎÓÇÎËÑÒÕÍÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÏÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ!ÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÚÄÒÓÎÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎ§ÇÓÏÇÜØÇÃÇÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

* Ο κ. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος
είναι ομότιμος καθηγητής του
Συνταγματικού Δικαίου στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Εξάμηνο
«σπριντ»
για έξοδο
από την κρίση
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ο πρωινός ÑÇÌÁÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß¦ØÞÏÙËÞÛËÝÓÃÇ×ØÇÇØÍÄÚËØÇ
ÚÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÙÚÏÝ 
ÚÇÔÓÏÇÓÏÑØÂÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝÚÕß
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÕßÑÒËÃÔÕßÔÙÂÓËØÇ
ÁÔÇÖßÑÔÄËÖÚÇÂÓËØÕÊÕßÒËÏ¦ÝËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÁÊËÏÐËÚÕISP[aRYPLNÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÁØËÝÚÎÝÔÁÇÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÁÒËÏÔÇÚØÁÐËÏÓË
ÓËÍ¦ÒËÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÍÏÇÔÇÁÞËÏÇÖÚ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÁØÍÕßÙËÑ¦ÛËßÖÕßØÍËÃÕÓÁÞØÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃÄÚÏÊËÔÁÞËÏ¶ÑÇÏÊËÔàÎÚ¦ËÏ¶
ÖËØÃÕÊÕÞ¦ØÏÚÕÝÑÇÏÍÔÜØÃàËÏÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÒÆÙËÏÑÇßÚ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕßÖÕÒÃÚÎ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÒÒÜÙÚËÍÔÜØÃàËÏÄÚÏ
ÄÙÕÖÏÕÍØÂÍÕØÇÑÏÔÎÛËÃÑÇÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÑÒÃÓÇÍÏÇÚÎÞ×ØÇÚÄÙÕÖÏÕ
ÍØÂÍÕØÇÛÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÕÏÇÍÕØÁÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÕÏËÚÇÃØÕÏÑÇÏ
ÚÄÙÕÖÏÕÍØÂÍÕØÇÛÇÌÚ¦ÙËÏÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÓÁÞØÏÚÕ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÚÏÝÍØÂÍÕØËÝÑÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ
ÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÒÕÍÏÑÂ ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏ
ÚÕËÖÄÓËÔÕËÐ¦ÓÎÔÕÄÚÇÔÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓËÍ¦ÒÕÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
¶±ªÑÇÏ §¶ÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÊÃÔÎËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝ©ËßØÆÚËØÕÝ
Þ×ØÕÝÚÕß ÁÔÚØÕßÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÇÔÇÈØÇÙÓÄÑÇÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÊËÔÑØÆÈËÏÄÚÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÊÏËÓÈÕ-

ÒÃÙËÏÚÕ ÁÔÚØÕ¬ÕßÖÁÊËÏÐËÚÄÙÕÓË
ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙ×ÖÜÔßÖÕßØÍ×Ô¶ÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÓËÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ²ØßÙÕÞÕãÊÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕßÏËØØÇÑ¦ÑÎ
ÑÇÏÚÎÝÃÔÇÝ¡ËÔÊ×ÔÎ¶ÄÙÕÑÇÏ
ÓËÖØÄÙÜÖÇÖÕßËÖÁÒËÐËÙÚÕÙÚËÔÄÚÕßËÖÏÚËÒËÃÕ!ÄÖÜÝÕßÖÕßØÍÄÝ
ÖÏÑØÇÚËÃÇÝÏ×ØÍÕÝËØÇÖËÚØÃÚÎÝ
ÖÕßßÖÂØÐËÙÚËÔÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕß
Ï×ØÍÕßÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÏÕßÌßÖÕßØÍÄÝÖÇØ¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×
ÍÏÇÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÑÎÝÑÁØÚÙÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÄÙÕÓË
ÚÕÔÏ¦ÔÔÎÚÕßØÔ¦ØÇÄÙÕÑÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇÓËÚÕÔÑ²ØßÙÕÞÕãÊÎ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛËÜØËÃÄÚÏÎ
ËÊØÇÃÜÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÛÇÐËÑÒËÏÊ×ÙËÏÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÄÖÜÝËÃÖË
ÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ))*ÙÚÄÞÕÝÚÕßËÃÔÇÏÙËÚØÃÇÞØÄÔÏÇÎÒÒ¦ÊÇÔÇÇÖÕÖÔÁËÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÑÇÏ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ®
ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÙË
ÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏÚÕÙÚÃÍÓÇÖØÕÝ
ÚÇÁÐÜÄÚÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÑÏÔÎÛËÃÍØÂÍÕØÇÞÜØÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝËÑÖÚ×ÙËÏÝ®ËÃÔÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÑÇÏÑÕØßÌÇÃÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÒÜÙÚËÕÃÊÏÕÝ
ËÑÖÁÓÖËÏÚÕÓÂÔßÓÇÑÇÏËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÄÚÏÁØÞËÚÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙËÏ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÄÞÏÁÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝ¬ÕÓÂÔßÓÇËÃÔÇÏ
ÇÌÂÙÚËÓÇÝÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÕ
ÙÞÁÊÏÄÓÇÝÑÇÏÇßÚÄÛÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ®

ΑΠΕ

Κορυφαίο στοίχημα οι μεταρρυθμίσεις

Οι προτεραιότητες³È¨³ÈÉÂÑÐÊÈÑ³ÈÚi~Ñ³{Ø¨Ì×Ñ³ÉØÉÑ×ÓØ³È¨ÚÈÈ¨oÖÐÉ³{ØioÉËÉØ~¨È×ÑËÈÈ¨oÉË'³ÑÌ³i
ÈÒ³iiÈÉËTÉ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~i³³Ò~iØÐÉ³ÈÈ¨oÌ)i×{Ñ~ÊØÛ{Ñ~ÈKÓ¨iiØÈ¨{Ò~({É¨¨Ñ~Ò~iÑ¨{³É¨Ò

Ο πρωθυπουργός
θεωρεί ότι η εδραίωση
της αξιοπιστίας
της χώρας
θα ξεκλειδώσει
τη διαπραγμάτευση
για τη μείωση
των πρωτογενών
πλεονασμάτων.
¦ÔÚÜÝÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÑÇÏ
ÞÛËÝËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÙÆÙÑËÉÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓËÚÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÓËÈÇÙÏÑÄÛÁÓÇÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄËÔ×
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ
ÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,:4 Ò¦ÕßÝªÁÍÑÒÏÔÍÑ
±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÑÇÒËÃÁÑÖÒÎÐÎÎÑÇÚÇÏÍÃÊÇ®ÚÜÔÖØ×ÚÜÔËÖÚ¦ÎÓËØ×ÔÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔÖØÜ-

ÛßÖÕßØÍÃÇÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÓÏÇÖØÄÍËßÙÎÍÏÇÄÙÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ßÚÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÕÊÎÍÄÚÄÙÕÍÏÇ
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÑÏÔÎÛËÃ
ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÕß
ÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßËÔÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑÇÔÓÄÔÕÙÚÕÔÌ¦ÑËÒÕÓËÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÑ¦ÛËßÖÕßØÍËÃÕß
ØÕÁÑßÉÇÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝËÖÇÌÁÝÑÇÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎ
ÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÇÏÊËÃÇÝÑÇÏ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÏËÖÇÌÁÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÔÄÉËÏÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÚÜÔ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÌ×ÝÄÓÜÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß
ÊËÔÑØÆÈÕßÔÄÚÏÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÎÞ×ØÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ ÇÏÇßÚÄ
ÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÖÕÒÃÚÎÄÞÏÓÄÔÕÓÁÙÜÚÎÝËÖÇÔÇÌÕØ¦Ý

ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÖËØÏÖÕÒÏ×ÔÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÓËÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÇÙÆÒÕßÓËÚÕÖØ×ÚÕ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÓÁÙÜÚÕß¦ÓËÙÕßÚØÄÖÕßÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÁÊØÇÙË
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ
ÑÇÑÕÑÇÏØÃÇÚÎÝ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÝ

Η οικονομία
ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÑÕØßÌÇÃÇÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝÓÁÚÜÖÕÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎ¶ÑÇÏËÔÄÉËÏÚÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÚÕß
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÛÇ
ÁØÛËÏÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕ
ÖØ×ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕËÖÏÚËÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÚÏÝØßÛÓÃÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆ
ÇÙÆÒÕß¶ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕß
ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÕÔ§¢
ÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÙßÔÚËÒËÙÚÂÇÖÄÚÕ ÙÚÕ ËÃÔÇÏÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÇ®
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÞÁÊÏÕÚËÚØÇËÚÃÇÝÓËÕØÄÙÎÓÕÚÕ¶ÄÚÇÔ

ÑÇÏÎËÖÁÚËÏÕÝÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ¶ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÕØÃÙËÏÜÝÑÕÓÈÏÑÂÍÏÇÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÂ
ÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÓÁÙÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÓËÃÜÙÎÝÚVß
ÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÎÔËÖ¦ÔÕÊÕÙËÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
¬ÕÕØÄÙÎÓÕÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÙßÓÈÕÒÏÑÄ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛËÜØËÃÄÚÏÎÞ×ØÇÛÇÁÞËÏÑ¦ÔËÏÓÁÞØÏ
ÚÄÚËYLIYHUKPUNÛÇÁÞËÏÓÖËÏÙË
¦ÒÒÎÚØÕÞÏ¦ÑÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖØÄÚßÖÕÍÏÇ
ÚÎÔßØ×ÖÎ¬ÄÚËÛÇÕØÍÇÔÜÛËÃ
ÑÇÏÙËÏØ¦ËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
¡¦ÒÏÙÚÇÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÎÖÏÚØÕÖÂÖÕßÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÇßÚÄÚÕ
ÁØÍÕÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛËÜØËÃÄÚÏÚÄÚË
ÛÇÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙßÔÛÂÑËÝ
ÓÏÇÝËßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÇÔÎÞ×ØÇÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙËÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÛÇËÃÞËÕÊÎÍÎÛËÃÑÇÔÙÚÎÔÑØÃÙÎ

ΑΠΟΨΗ

Του ΤΑΚΗ Σ. ΠΑΠΠΑ*

Πάνε πάνω ÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÖÕß
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÑØÃÙÎÝÎÕÖÕÃÇÓÇÙÚÃàËÏ
ÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊÎÓÕÙÃËßÙÇÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÚÃÚÒÕËÚËÔÚÜÓÁÔÕÙÑÕÏÔÃ!ÛÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÇÑØÕÈÇÚÏÙÓÕÃÇÖÄÚÕÔ¬ØÏÑÕÆÖÎ
ÁÜÝÚÕÔ¬ÙÃÖØÇ®ËÑÊÄÙËÏÝÑÇØÕÝÑÇÏÑÆØÏÕÙÚÄÞÕÔÇÇÔÇÒÆÙÜË¦ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎÑÇÏÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙËÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÕÓÇÒÄÚÎÚÇÓÁÛÕÊÕÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÂÚÇÔÔÇ
ÓËÒËÚÂÙÜÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑØÃÙËÏÝÖÕß
ÊÕÑÃÓÇÙËÎÞ×ØÇÑÇÚ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÔÇÚÏÝÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒÜÓË
ÚÎÙÎÓËØÏÔÂ

Από αυτήν ÚÎÙÆÍÑØÏÙÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÄÚÏÄÒËÝÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÑÇÏÖØÜÚÇØÞÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÕÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¶Ñ¦ÚÏÊÎÒÇÊÂÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÄÚÇÔÓËÍ¦ÒÎÓËØÃÊÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÇÆÕßÔÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÚÕ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÖÕÒÃÚËßÓÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÓËÚØÄÖÕÖÕßÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝ
àÜÁÝÑÇÏÚÏÝÖËØÏÕßÙÃËÝÚÕßÝÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎÈÇÛÆÚËØÇÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÄÚÏÇßÚÂÎÇÖÕÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÙÆÓÖÚÜÙÎ
ÚØÏ×ÔËÖÏÓÁØÕßÝÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÒÒÎÒËÐ¦ØÚÎÙÎ!
ÚÎÔÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇ
ÚÕßÝÙÇÛØÕÆÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕáÕÆÙÇÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎ
ÚÎÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝ

Λογικά, ÒÕÏÖÄÔÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄÑØÃÙËÏÝÇÖÇÏÚËÃÚÎÔÇÔÇÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ÚØÏ×ÔÇßÚ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÑÇÏÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎËÔÄÝËÔ¦ØËÚÕßÑÆÑÒÕß®
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÏÑÇÔÕÆÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÔÁÇÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÏÇÔÇÙßÓ-

ÈËÃÄÓÜÝÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÑßØÃÜÝÎ
ÆÖÇØÐÎËÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÎÍÁÚÎÖÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÄØÇÓÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÕØ¦ÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÁÔÇÔÖßØÂÔÇËÖÏÚËÒÏÑ×ÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÖÕßÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÏÚßÞÃÇÝ
¬ÁÚÕÏÕÏÎÍÁÚËÝßÖÂØÐÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕÏÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝ
ÒÁÐÇÔÊØÕÝÇÖ¦ÍÕÝÑÇÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ©ÖØ×ÚÕÝ
ÇÔÁÑÕÉËÓÏÇÖÕÒÆÞØÕÔÎÙÖËÃØÇ
ÑØÃÙÎÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÎÚÕß ÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕ
ÃÔÎÓÇÚÕßÕßÊÃÚÕ  ©ÊËÆÚËØÕÝÚËØÓ¦ÚÏÙËÚÎÓÇÑØ¦ÑØÃÙÎ
ÖÕßËÃÞËÜÝÇÌËÚÎØÃÇÚÕÈËÔÏàËÒÏÑÄÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÕß ÑÇÏ
ÚÁÒÕÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝËÐÏ¦ÝÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß 
©ÊËÚØÃÚÕÝÇÖÄÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÎÍÁÚËÝÇÔÁÑÕÉËÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÜÓÇÒÃÇÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÕÏËÑÒÕÍÁÝÚÕß ÑÇÏÊÏÂØÑËÙË
ÓÁÞØÏÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ

Το ερώτημα ÖÕßÇÔÇÑÆÖÚËÏËÃÔÇÏ!
¡ÖÕØËÃÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÌØÁÙÑÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÞ×ØÇÁÐÜÑÇÏÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÚÕß"©ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÙÂÓËØÇÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÐÇÔ¦
ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖÕØËÃÇÚÜÔÎÍËÚ×Ô
ÖÕßÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔ×ÝÖÁÚßÞÇÔËÑËÃÔÕÏ" ÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏ
ÙÎÓËØÏÔÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓËÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÝ"
ÇÂÚÇÔÌßÙÏÑ¦ÇÌÁÒËÏÇÔÇ
ÛËÜØÂÙÕßÓËÄÚÏÕÏËÔÏàÁÒÕÝÇÖ¦ÍÕÝÑÇÏ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÊÏÁÛËÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÓÇÍÏÑÄ®Þ¦ØÏÙÓÇÖÕß
ÚÕßÝËÖÁÚØËÉËÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÎ
Þ×ØÇÙËÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓÇÒÄÚÎÚÇÑÇÏ

.

Μπορεί ο Μητσοτάκης να οδηγήσει τη χώρα σε ομαλότητα;

Ο Βενιζέλος ×³¨ÑÐÑ³Ë³i~É~Ñ{Óo{ÉÖÐKÜ³ÈÉÜÜi{~ÖÉ~ÈoT¨{ÐÖV(ÑÒoØ³iØÉÚ{~×¨ÖiØVÑ¨ÑÐÑÜÊØ³ÈÉÂÉÈ¨ÑÍÐÖ³iØT¨ÑØÑ{{³¨É{ØÑÙÉËTÚi~ÑÉÂÑ{¨É³{~Ò{~ÑËÜ{³{~ËioÓ³ÉØ

Ακόμη και το πιο καλοδουλεμένο πρόγραμμα
έχει σημαντική πιθανότητα επιτυχίας μόνον αν
παρουσιαστεί ενταγμένο
μέσα σε ένα μακρόπνοο,
συμβολικά φορτισμένο
αλλά συνάμα εφικτό πολιτικό όραμα.
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÖÒÂ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÖÇØ»ÄÒËÝÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÚÕßÝÑÇÏÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝËÖÕÞÁÝÖÕßÁÊØÇÙÇÔ
ÑÇÏÕÏÚØËÏÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÏÑÇÔÕÃÖÕÒÏÚÏÑÕÃÎÍÁÚËÝ
ËÖËÏÊÂÊÏÁÛËÚÇÔÚÇËÐÂÝÖÁÔÚË

ÑÕÏÔ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
Πρώτον, ÄÒÕÏËÃÞÇÔÖÒÕÆÙÏÕÑÇÏ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄÂÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÇÖ¦ÍÕßÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ
ÊÏÁÛËÚÇÔÇßÚÄÖÕßÒÁÓËÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ®ËÆÚËØÕÔÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝÖØÄÈÇÒË
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÓÇÑØÄÖÔÕÕËÛÔÏÑÄ
ÄØÇÓÇÏÇÚÕÔËÔÏàÁÒÕÇßÚÄ
ÂÚÇÔÎËÛÔÏÑÂÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÑÇÏ
ÕËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÇÖ¦ÍÕÎËÛÔÏÑÕÌØÕÙÆÔÎÑÇÏÎÚÇÞÆØØßÛÓÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔ×ÍÏÇÚÕÔ ÇØÇÓÇÔÒÂÎËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÎËßØÜÖÇáÑÂ
ÁÔÚÇÐÎ¬ØÃÚÕÔÑÇÏÕÏÚØËÏÝÎÍÁÚËÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÔÁÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÑÇÏÙÚËÒÁÞÜÙÇÔÓËÔÁÕ
ÑÇÏÙÞËÚÏÑ¦¦ÌÛÇØÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄ!ÚÕ ÄÓÓÇ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔÚÕßËÔÏàÁÒÕßÚÕÔÒÒÎÔÏÑÄ

ßÔÇÍËØÓÄÚÕßÇÖ¦ÍÕßÑÇÏÚÎ
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂ
¬ÁÚÇØÚÕÔÄÒÕÏÚÕßÝÙÚÎØÃÞÛÎÑÇÔËÑÒÕÍÏÑ¦ÙÚÏÝÓËÙÇÃËÝÚ¦ÐËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÝ©ËÔÏàÁÒÕÝ
¦ÔÚÒÎÙËÉÂÌÕßÝÑßØÃÜÝÇÖÄÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÑÇÏÓÏÑØÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÚÜÔÖÄÒËÜÔÕÇÖ¦ÍÕÝ
ÇÖÄÚÕßÝÔÕÏÑÕÑßØÇÃÕßÝ®ÖÕß
àÕÆÙÇÔÚÕÛÇÆÓÇ®ÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ËÔ×Õ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÙÚÎØÃÞÛÎÑË
ÙÚÏÝÔÁËÝÓËÙÇÃËÝÚ¦ÐËÏÝÓËËßØÜÖÇáÑÄÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄ¬ÁÒÕÝÑÇÏÕÏÚØËÏÝÎÍÁÚËÝÊÏÁÛËÚÇÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏËÛÔÂËØËÃÙÓÇÚÇ©
ËÔÏàÁÒÕÝÁÞÚÏÙËÙÚÇÛËØÂÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÕßÝÍÍÒÕßÝÕÇÖ¦ÍÕÝ
ÙÚÎØÃÞÛÎÑËÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ËÔ×Õ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÁÚßÞËÇÓÁØÏÙÚÎÝÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕßÙÞÁÊÏÇÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ

Με βάση, ÒÕÏÖÄÔÇßÚÂÔÚÎÙÆÔÚÕÓÎÏÙÚÕØÏÑÂÇÔÇÊØÕÓÂÖÕÏÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÁÞËÏÚËÛËÃ"ÕÏËÝ
ÇÖÄÚÏÝÇÝÚÏÝÖÕÆÓËÏÙÚÕØÏÑÁÝ®
ÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÝÎÍËÙÃÇÝÊÏÇÛÁÚËÏÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ"Ø×ÚÇÖØ×ÚÇÕ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÂÊÎ
ÙßÙÙÜØËÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÑÇÏËÓÖËÏØÃÇÚÄÙÕ
ÇÖÄÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÜÝÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÄÙÕÑÇÏ
ÇÖÄÊÆÕÙßÔËÞÄÓËÔÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÛØÏ¦ÓÈÕßÝÖÃÙÎÝÊÏÇÛÁÚËÏ
ÁÔÇÇØÑËÚ¦ÒËÖÚÕÓËØÁÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÑËÔÚØÏÑÄÚÕß
ÖßØÂÔÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÓËÙÇÃÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔ
ÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÏÖÕß
ÑßØÃÜÝÙÚÂØÏÐÇÔÚÎÔ¦ÔÕÊÄÚÕß
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ¥ÝÖØÕÝÚÕÔÐÁÔÕ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏ
ÄÒÇÚÇÖØÕÙÄÔÚÇÍÏÇÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÂÚÕßÄÞÏÓÄÔÕ

ÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏËÑËÃÔÕÚÎÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ

Τα πράγματα ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÇÓÌÃÙÎÓÇ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÔ×ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ§ÁÞËÏÌØÕÔÚÃÙËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÑÕÓÓÇÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×Ô
ÖÕßÛÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÙÇÌÁÝÄÚÏÙßÞÔ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏËÙÜÚËØÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇÖÄÕÓ¦ÊËÝ
ÖÕßÛËÜØÕÆÔÄÚÏÚÕÑÄÓÓÇÊËÔÚÕß
ÇÔÂÑËÏ®ÒÒ¦ÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÖÄÚÕßÝ
ÚØËÏÝÎÍÁÚËÝÖÕßÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÕØÇÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕ¶
ËÑËÃÊÎÒÇÊÂÖÕßÚÕÓßÇÒÄÚÜÔ
ÉÎÌÕÌÄØÜÔÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÓËÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÕßÝ

Ο Βενιζέλος ÕØÇÓÇÚÃÙÚÎÑËÑÇÏÁÍÏÔËÙÆÓÈÕÒÕÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÕÇÖ¦ÍÕÝÚÎÝËÛÔÏÑÕÌØÕÙÆÔÎÝÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÚÕß
ËÐËßØÜÖÇáÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÌÕØÁÇÝËÔÄÝÙßÔËÚÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßÛÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙËÙÞËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÕÓÇÒÄÚÎÚÇ©ÓÜÝÙË
ËÖÕÞÁÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÝÑØÃÙÎÝÙÇÔ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÖÏÕÑÇÒÕÊÕßÒËÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÁÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÚßÞÃÇÝÓÄÔÕÔÇÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃËÔÚÇÍÓÁÔÕÓÁÙÇÙËÁÔÇÓÇÑØÄÖÔÕÕÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÇÒÒ¦ÙßÔ¦ÓÇ
ËÌÏÑÚÄÖÕÒÏÚÏÑÄÄØÇÓÇßÚÄÇÑÄÓÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÒËÃÖËÏ

* Ο κ. Τάκης Σ. Παππάς είναι πολιτικός
επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του
Ελσίνκι, συγγραφέας του «Populism
and Liberal Democracy» (Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Οξφόρδης, 2019).
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Οι παλιοί,
οι νέοι,
οι «διάσημοι»
και οι γυναίκες
Η ανθρωπογεωγραφία της νέας Βουλής
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Aνανεωμένη... σχετικά ËÃÔÇÏÎÔÁÇ
)ÕßÒÂÖÕßÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÓËÚ¦ÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßËÌÄÙÕÔ
ËÏÙÂÒÛÇÔËÑÔÁÕßÖÕÒÒÕÃÖÇÒÇÏÕÃ
ÈÕßÒËßÚÁÝÖÕßÊËÔËÃÞÇÔËÖÏÚÆÞËÏ
ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÝÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÚËÚØÇËÚÃÇÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÎÝÚÄÚË
ÖÚ×ÙÎÝÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÚÎÝ§ÁÇÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÇÚ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÑØÄËÔ×ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÑÇÛÎÍÎÚÁÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÖØ×ÎÔ
ÊÂÓÇØÞÕÏÑÇÏÊÏ¦ÙÎÓÕÏ®ÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÕÔÁÕÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÄÚÏÁÓËÏÔÇÔËÑÚÄÝÕßÒÂÝÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÈÇØÏ¦ÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÕß
ÊÕÑÃÓÇÙÇÔÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÝÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÄÓÜÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÊËÔËÖÁÒËÐÇÔÔÇÙÚÇßØ×ÙÕßÔÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÍÏÇÚÃÊËÔÚÕßÝÍÔ×ØÏàÇÔÚÎ
ÔÁÇÕßÒÂÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÁÐÏÑÄÓÓÇÚÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÊÆÕÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎ ßØÏ¦ÑÕÝËÒÄÖÕßÒÕÝ
ÑÇÏ¡ÁªËÃÔÇÏÔËÕËÏÙËØÞÄÓËÔÇËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÃÔÇÏÑÇÏÔÁÕÏ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÃÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÕßÒÂÝÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÖÕÙÕÙÚÄ
  ÁÞËÏÈÕßÒËßÚÁÝÕ±ª ÈÕßÒËßÚÁÝÚÕ § ÈÕßÒËßÚÁÝÚÕ 
 ÈÕßÒËßÚÁÝÎÒÒÎÔÏÑÂ
ÆÙÎ ÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏÚÕ
¡Áª  ÈÕßÒËßÚÁÝ
ÚÕßÝÚØÏÇÑÄÙÏÕßÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏ¦ÔÚØËÝ
¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕß
ËÑÒÁÞÛÎÑÇÔ ÖÇØ¦ ÚÎÔ ÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÖÕÙÄÙÚÜÙÎÝÙÚÕ ÚÜÔ
ÉÎÌÕÊËÒÚÃÜÔÖÕßÑÇÚ¦ØÚÏÙÇÔÚÇ
ÑÄÓÓÇÚÇËÃÔÇÏËÒÇÌØ¦ÇßÐÎÓÁÔÕ
ÙÚÕ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÕßÒÂÄÖÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÂÚÇÔ ÊÎÒÇÊÂ
ËÖÚ¦ÍßÔÇÃÑËÝÒÏÍÄÚËØËÝ

ËÃÙÕÊÕÝÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÊÆÕ
ÔÁÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÙßÔÕÒÏÑ¦
ÁÞÕßÔ ÈÕßÒËßÚÁÝÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÔÇÔÁÜÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÜÔÔÁÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕßÕÏÖÕÒÃÚËÝËÖÁÒËÐÇÔÔÇ
ÙÚÇßØ×ÙÕßÔÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇ
ÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔËØÃÖÕßÈÕßÒËßÚÁÝÇÖÄÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ
©Ó¦ÊÇÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÚËËÏÙÂÒÛÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎ
ÕßÒÂËÃÚËËÖÇÔËÐËÒÁÍÎÙÇÔ©Ï
ÑÇÛÎÍÎÚÁÝÏ×ØÍÕÝËØÇÖËÚØÃÚÎÝ
¬¦ÑÎÝËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝ²ØÂÙÚÕÝ
¬ÇØÇÔÚÃÒÎÝÑÇÏÍÍËÒÕÝßØÃÍÕÝ
ÛÇÈØËÛÕÆÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇ

Δεν εξελέγησαν
υποψήφιοι με βαριά
βιογραφικά που
δοκίμασαν την τύχη
τους, τους οποίους όμως
οι πολίτες δεν επέλεξαν
να «σταυρώσουν».
ÈÕßÒËßÚÏÑ¦ÁÊØÇÔÇÊÏÑÎÍÄØÕÝ
ÜÂª¦ÖÚÎÎÕÖÕÃÇËÃÞËÑÇÏÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÛÁÙËÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ
ËÐËÒÁÍÎÙËÇßÚÁÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝËÔ×
ÑÇÏÁÚËØÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÕÎÓÂÚØÎÝ¡ÇØÑÄÖÕßÒÕÝÛÇÑÇÛÃÙËÏÙÚÇÁÊØÇÔÇ
ÚÎÝÕßÒÂÝÙÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ§
ÄÖÜÝÑÇÏÕÏÖÁÔÚËÔÁÕÏÈÕßÒËßÚÁÝ
ÖÕßÑÁØÊÏÙÇÔÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÓÕÔÕËÊØÏÑÁÝÍÏÇÚÕÑÄÓÓÇÚÇØËÈËÔ¦ÕÔÊØÁÇÝ¦ÚÙÎÝÙÚÎÔ
ËÌÇÒÕÔÏ¦ÕÇÔÇÍÂÝ ÇÖ¦ÚÕÝ
ÙÚÎ¦ÑßÔÛÕÕÏÕÔÆÙÎÝÑÚÆÖÎÝÙÚÎ¦ÓÕÕ²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕÝ
ÚËÌÇÔ¦ÊÎÝÙÚÎ¢ÜÑÃÊÇÕÜ¦ÔÔÎÝ¡ÖÕßÍ¦ÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎ
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÁØÊÏÙËÑÇÏÚÏÝ
ËÖÚ¦ÓÕÔÕËÊØÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ

Η ορκωμοσία και οι προγραμματικές
Την προσεχή ¬ËÚ¦ØÚÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÁÜÝÚ×ØÇÙÞËÊÏÇÙÓÄÛÇÙßÍÑÒÎÛËÃÎ©ÒÕÓÁÒËÏÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÏÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÎÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÜÔÔÁÜÔÓËÒ×ÔÚÎÝÛÔÏÑÂÝÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝ¬ÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÎ6ÒÕÓÁÒËÏÇÛÇÑÒÎÛËÃÔÇËÑÒÁÐËÏÚÕÔÔÁÕÖØÄËÊØÕ
ÚÕß×ÓÇÚÕÝÓËÓßÙÚÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÉÂÌÕÏÑÇÏÚÕßÝßÖÕÉÂÌÏÕßÝÖØÕÚËÃÔÕßÔÕÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÎ©ÒÕÓÁÒËÏÇÛÇÑÒÎÛËÃÔÇËÑÒÁÐËÏÚÕßÝ
ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÝÚÎÝÕßÒÂÝÌÄÙÕÔÇßÚÁÝÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ ÕßÒÃÕßÛÇÇÔÕÃÐËÏÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÃÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÎÖÇØÕÞÂÚÎÝÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ

©²¦ØÎÝËÕÞ¦ØÎÝÑÇÏÕ¦ÙÜÔ
¢ÜÚÂÒÇÝËÃÞÇÔËÑÒËÍËÃÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÓËÚÕÕÚ¦ÓÏ
ÑÇÏÚ×ØÇËÐËÒÁÍÎÙÇÔËÑÔÁÕßÓË
ÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ§ÁÕÝÙÚÎ
ÕßÒÂÇÔÑÇÏÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÕ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ßØÇÔ¦ÑÎÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¤ßÞÏÇÚØÏÑÂÝÎÓÂÚØÎÝÇØÚàÄÖÕßÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ËÑÒÁÞÛÎÑËÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏ
ËÃÞËÊÏÇÚËÒÁÙËÏßÌßÖÕßØÍÄÝÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÇÊÂÓÕß
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÕß
±ªËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÄÚÏÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÕßÒÂÙßÔÕÒÏÑ¦ÈÕßÒËßÚÁÝÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ

ÚÕßÜÙÚÄÙÕÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÔÁÇ¶ÜÝ
ÖØÕÝÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÚÕßÝ
ÖÇØÕßÙÃÇ¶ÖØÄÙÜÖÇ©ÎÓÂÚØÎÝ
¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝËÑÒÁÍËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÈÕßÒËßÚÂÝ¶ÇÖÄÚÕ
ÊÏËÚÁÒËÙËÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕßÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÇÞÇØÏ¦ÊÎÝÓÁÒÕÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÚÕß±ªËÑÒÁÞÛÎÑËËÖÃÙÎÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÈÕßÒËßÚÂÝËÔ×ÑÇÏÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ
Ï¦ÔÔÎÝ¡Õßà¦ÒÇÝËÏÙÂÒÛËÙÚÎ
ÕßÒÂÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÓÁÇËÑÒÁÞÛÎÑËÈÕßÒËßÚÂÝÑÇÏÎ
ÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇªÇÒÃÇ²ØÎÙÚÃÊÕß

Ø×ÚÎÌÕØ¦ÈÕßÒËßÚÂÝÑÇÏÕÒÁÐÎÝ²ÇØÃÚÙÎÝÙÚÎ¡ËÙÙÎÔÃÇÖÄ
ÚÕÔÞ×ØÕÚÕß© ÓËÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÚÕß±ªËÐËÒÁÍÎÙÇÔÕ
Ï¦ÔÔÎÝªÇÍÑÕÆÙÎÝÑÇÏÕ¦ÔÕÝ
¡ÜØÇãÚÎÝ

Οι δημοσιογράφοι
ØÑËÚÕÃÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÕßÒÂÇÌÕÆÕÏÖÕÒÃÚËÝÙÚÇÆØÜÙÇÔ
ÇØÑËÚÕÆÝ¡ËÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇËÑÒÁÞÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
Õ¡Ö¦ÓÖÎÝÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕßÕ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÖÕÍÊ¦ÔÕÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÎÖÇÒÇÏ¦®¢ÜÚËÏÔÂÏÖÏÒÂ
ÕÕÊÜØÂÝªÕßÙÄÖÕßÒÕÝÎÔÔÇ
ÇØÇÓÇÔÒÂÎÕÌÃÇÕÆÒÚËÉÎÕ
ÃÓÕÝ ËÊÃÑÕÍÒÕßÑÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝ
ÕÈÁØÊÕÝÚÇÁÊØÇÔÇÚÕß±ªÜÝÈÕßÒËßÚÁÝÛÇÑÇÛÃÙÕßÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
²ØÂÙÚÕÝÏÇÔÔÕÆÒÎÝÑÇÏËÕÊ×ØÇßÍÁØÎÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÕ§ÃÑÕÝ¢ÃÒÎÝÕ§¦ÙÕÝÛÇÔÇÙÃÕßÕ
Ï×ØÍÕÝÇØËÓÁÔÕÝÑÇÏÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ¬ØÏÇÔÚÇÌßÒÒÃÊÎÝ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÕßÛÁÒËÏÚÎÔ¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ÖØ×ÚÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÍÏÇ
ÇÑÄÓÇÓÏÇÌÕØ¦ÑÇÏÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇÔÑÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦Î
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÂÚÇÔÓÏÑØÄ-

ÚËØÎ©ÏËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÊÂÓÕßÝÑÇÏ
ÖËØÏÌÁØËÏËÝÓÄÒÏÝÁÔÇÓÂÔÇÔÜØÃÚËØÇÕÏÕÖÕÃËÝÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙËÁÔÚÕÔÕÑÒÃÓÇ
ÖÄÒÜÙÎÝÑØ¦ÚÎÙÇÔÖÕÒÒ¦ÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇÉÎÌÕÊÁÒÚÏÇÍÏÇÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÖÄÚÎÔÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÖËØÔÕÆÔÕÏ!ÏÕÔÆÙÎÝ
²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÊÂÓÇØÞÕÝÇÒÇÏÕÆ
¢ÇÒÂØÕßÏ×ØÍÕÝ ÜÚÙÄÝÊÂÓÇØÞÕÝ¡ÕßàÇÑÃÕß¦ÈÈÇÝ²ÏÕÔÃÊÎÝÊÂÓÇØÞÕÝ ÇÚËØÃÔÎÝÒÁÐÎÝ
ÇÙÚØÏÔÄÝÊÂÓÇØÞÕÝÎÔËÏÕÆ
Ï×ØÍÕÝ ÕÚØÜÔÏ¦ÝÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÇÓÏÁÜÔÑÇÏÁÓÎÝ²ËÏÓ¦ØÇÝËÔÚËÚÇÒÓÁÔÕÝÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ËØÏÌÁØËÏÇÝÚËØË¦ÝÒÒ¦ÊÇÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏËÑÒÁÞÛÎÑÇÔÓËÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÌÄÙÕÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÊÎÓ¦ØÞÕßÝËÔËÔËØÍËÃÇÁÜÝÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÕÖÄÚËÑÇÏÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏËÖÏÙÂÓÜÝÎÛÎÚËÃÇÚÜÔÔÁÜÔ
ÊÎÓ¦ØÞÜÔÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ
ÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙÚÕÔÊÂÓÕÇÖÄÚÕÔ
ÖÒËÏÕÉÎÌÂÙÇÔÚÇ¶ÙËËÙÜÚËØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ¶ÊÎÓÕÚÏÑÄÙÆÓÈÕßÒÕ
¡ËÚÕÔ±ªËÑÒÁÞÛÎÑÇÔÎ
Ï×ÚÇÕÆÒÕßÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝ
ËÈÇÊÁÜÔÑÇÏÕ²¦ØÎÝ¡ÇÓÕßÒ¦ÑÎÝÖØ×ÎÔÇÔÚÏÊÂÓÇØÞÕÝÑÇÏÔßÔ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝØÇÑÒËÃÕß
ÚÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ¦ÁÊØÇÔÇÚÕß
§ÈØÃÙÑËÚÇÏÕÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÛÎÔÇÃÜÔÏ×ØÍÕÝ ÇÓÃÔÎÝ

Τα πολλά κάστρα της Ν.Δ. και τα εναπομείναντα του ΣΥΡΙΖΑ
Η εκτόξευση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος και οι αντοχές της Κουμουνδούρου – Στα ύψη η αποχή
Η μεγάλη ¦ÔÕÊÕÝÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÚÎÝ
§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙËËÑËÃÔËÝ¶ËÒ¦ÞÏÙÚËÝ¶ÖÕßÊËÔ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÇÖÕÚËÒËÃÚÕÈÇÙÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕ±ªÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÓÏÑØÂÖÚ×ÙÎÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßÙÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝËÃÞËÓËÍ¦ÒÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÜÙÚÄÙÕ
ÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÑÇÏ
ÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏÖØÕÙÌßÍÏÑÄËÃÞÇÔ¦ÓËÙÎÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÙÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÖÕÞÂÝ¶ÇÔ
ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏßÉÎÒÄ¶ÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÏ×ÛÎÑËÙËÙÞÁÙÎÓË
ËÑËÃÔËÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÚÕß
ÑÇÛ×ÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÕ 
ËÔ×ÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ 
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ ßØÏÇÑÂÑÇÚÁÍØÇÉËÖÕÙÕÙÚÄ  ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕ
 ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕß±ªÙËÇßÚÂ
ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÂÚÇÔ
 ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ¬Õ §ËÃÞË
ÖÕÙÕÙÚÄ ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÚÕ ÊÏÇÚÂØÎÙËÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕß 
ËÔ×ÚÕËÃÞË ÑÚÄÝÕßÒÂÝÈØÁÛÎÑËÎ²ØßÙÂßÍÂËÔ×
ÎÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß
ËÒÄÖÕßÒÕßËÏÙÂÒÛËÙÚÎÕßÒÂ
ÓËÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏÚÕ¡Áª
ÓËÖÕÙÕÙÚÄ 

ËÇÖÄÒßÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝ§ÁÇ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÉÂÌÏÙÇÔ
ÖÕÒÃÚËÝ±ª §
    ÒÒÎÔÏÑÂ
ÆÙÎÑÇÏ¡Áª 
§ÙËÖËØÏÌÁØËÏËÝÄÖÜÝÎ
ÏËØÃÇÚÇ²ÇÔÏ¦ÎßØßÚÇÔÃÇÑÇÏ
Î¦ÑßÔÛÕÝÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇßÐÂÙËÏ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
¡¦ÒÏÙÚÇÇÔÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑËØÊÃÙËÏÑÇÏÚÏÝËÖÚ¦ÓÕÔÕËÊØÏÑÁÝÑ¦ÚÏ
ÖÕßËÃÞËÚËÛËÃÜÝÙÚÄÞÕÝÇÖÄÚÎÔ

Η ανατροπή έγινε
στη Ζάκυνθο,
περιφέρεια την οποία
δεν είχε κερδίσει
η Νέα Δημοκρατία
τα τελευταία 30 χρόνια.
ÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÎÇÔÇÚØÕÖÂÁÍÏÔËÙÚÎ¦ÑßÔÛÕÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔËÃÞËÑËØÊÃÙËÏÎ§ÁÇ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÞËÊÄÔÁÔÇÝÙÚÕßÝÊÆÕÇÖÄ
ÄÙÕßÝÖØÕÙÂÒÛÇÔÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ ßØÏÇÑÂÉÂÌÏÙÇÔ
§ÙÚÎÔ ÇÙÚÕØÏ¦ ÁÔÇÔÚÏ  ÚÕÙÚÎÇÑÜÔÃÇ
   ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ
ÙÚÎÔßØßÚÇÔÃÇ ÁÔÇÔÚÏ
 ÚÕÑÇÏÙÚÏÝÁØØËÝ
 ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ
±ÉÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦¦ÔÜÚÕß ÙÎÓËÃÜÙËËÖÃÙÎÝÎ§ÙËÏËØÃÇÄ-

ØËÏÕ¬ÕÓÁÇÛÎÔ×Ô²ÃÕÈØÕ ÇØÊÃÚÙÇ¢ÜÑÃÊÇ¡ËÙÙÎÔÃÇ¬ØÃÑÇÒÇ
ÑÇÏËßÑ¦ÊÇ¬ÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄ  ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÑÄÓÓÇ
ÖÕßÑÁØÊÏÙËÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÕÔßÚÏÑÄ¬ÕÓÁÇÛÎÔ×ÔÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÜÙÚÄÙÕÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÑÒÕÍ×ÔËÆÚËØÕ
ÑÄÓÓÇÂØÛËÎ§ÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕ
ÙÚÎqËÏØÇÏ×ÝÙÚÎÔÞÇãÇÙÚÇ
²ÇÔÏ¦ÙÚÎqßÚÏÑÂÝÚÚÏÑÂÝÙÚÕ
ÇÙÃÛÏÙÚÕªÁÛßÓÔÕÙÚÎÔ¦ÔÛÎ
ÑÇÏÙÚÎÔØÚÇ
©±ªÙÎÓËÃÜÙËÚÕßÉÎÒÄ-

ÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕ
 ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÑÕÒÕßÛÕÆÔÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßÙÎÓËÃÜÙËÖÕÒÆÓÏÑØÂ
ÖÚ×ÙÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÄÖÜÝÎÞÇãÇ 
ÑÇÏÎØÚÇ   ÚÎÔ¦ÔÛÎÕ
±ªÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ
ËÃÞËÖÕÙÕÙÚÄ  ÚÙÏÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÑÇÏ
Ú×ØÇËÃÔÇÏßÉÎÒÄ  ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎ
¬ÕÑÄÓÓÇÖÕßÖÒÁÕÔÖÁØÇÙËÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙÎÓËÃÜÙËÖÕÙÕ-

ÙÚ¦¦ÔÜÚÕß ÙÚÕÔßÚÏÑÄ
¬ÕÓÁÇÛÎÔ×ÔÙÚÎqËÏØÇÏ×Ý
ÙÚÇ²ÇÔÏ¦ÙÚÕªÁÛßÓÔÕÙÚÇÜ¦ÔÔÏÔÇÙÚÎßÚÏÑÂÝÚÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÕØÏÇÑ¦ÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇ¬ÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÙÚÎÇÑÜÔÃÇÓË  
ÄÖÕßÄÓÜÝÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÊËÔËÃÞË
ÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕ ÑÕÒÕßÛËÃÎ
²ÃÕÝÓËÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏÁÖÕÔÚÇÏÓËÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÖÕÙÕÙÚÕÆÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÄÖÜÝØ¦ÓÇ ÁÔÇÔÚÏ  ÚÕ ÏÒÑÃÝ 

ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÁØØËÝ
 ÁÔÇÔÚÏ  ÚÕ
ÏËØÃÇ ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ
ÑÇÏ²ÇÒÑÏÊÏÑÂ ÁÔÇÔÚÏ  ÚÕ
¬Õ §ÇÆÐÎÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÙÚÎªÕÊÄÖÎÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÇÖÄ ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÕ  ÙË
ÇßÚÂÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÆÐÎÙÎÖÕÙÕÙÚÕÆÙÎÓËÃÜÙËËÖÃÙÎÝÙÚÕÇÙÃÛÏ  
ÚÕÚÎÔØÍÕÒÃÊÇÇÔÁÈÎÑË
ÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ  ÙÚÎÔ
ÒËÃÇ ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎ
ÇÑÜÔÃÇ ÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÎËÙÖØÜÚÃÇ ÁÔÇÔÚÏ
 ÑÇÏÙÚÎØ¦ÓÇ ÁÔÇÔÚÏ ¬ÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕ §ÙËq
ËÏØÇÏ×ÝqÔÇÚÕÒÏÑÂÝÚÚÏÑÂÝ
qËÏØÇÏ×ÝqÛÎÔ×ÔqßÚÏÑÂÝÚÚÏÑÂÝÑÇÏÇÑÆÔÛÕß
ÚÎ¢Ò×ØÏÔÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÎÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎ
ËÔ×ÇßÐÎÓÁÔÇÂÚÇÔÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÎØ¦ÓÇ ÙÚÏÝÁØØËÝ
 ÙÚÕÔÈØÕ ÙÚÎÔ ÇÈ¦ÒÇ ÙÚÎÔÏËØÃÇ 
ÙÚÎÔÓÇÛÃÇ ÑÇÏÙÚÎÔÁÒÒÇ ËËßÑ¦ÊÇØÁÈËàÇ
ØÚÇÏÚÜÒÕÇÑÇØÔÇÔÃÇÑÇÏËÙÖØÜÚÃÇÚÕÑÄÓÓÇËÃÞËÖÕÙÕÙÚ¦
Ñ¦ÚÜÇÖÄ 
¬Õ¡ÁªÑÁØÊÏÙËÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÙÚÇ²ÇÔÏ¦
 ÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ ÑÇÏ
ÙÚÎÔqËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ ÑÇÏ
ÚÕÓÏÑØÄÚËØÕÙÚÎªÕÊÄÖÎ
ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Επιτάχυνση
μεταρρυθμίσεων
για μείωση
πλεονασμάτων
Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
Περιθώρια ÓÏÇÝÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÙÚÕÛÁÓÇ
ÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÚÕß
ÙÚÄÞÕßÚÕß ÚÕßÁÔÇÔÚÏ
ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
ÈÒÁÖËÏÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÏ¦ÔÔÎÝÚÕßØÔ¦ØÇÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÙÕÈÇØÂÖØÄÑÒÎÙÎ®ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎ
ÚÕßÙÚÄÞÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ ÚÕßÌÁÚÕÝÓËÚ¦
ÚÕËÖËÑÚÇÚÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖÇÑÁÚÕÚÕß¡ÇãÕß
ËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔ
ÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÑÚÕßØÔ¦ØÇÝÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏ
ÚÕÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎÚÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔËÃÔÇÏ
ÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÑÇÏÎËÓÈ¦ÛßÔÙÎ
ÚÕßÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÁØÍÕßÑÄÓÎßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏËÃÔÇÏËÌÏÑÚÕÃ
ÊÏÖÒ¦ÙÏÕÏØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÖÄ
ÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÄÚÏÛÇËÏÙÎÍÎÛËÃÚÎÔÖÒÂØÎ¦ØÙÎ
ÚÜÔJHWP[HSJVU[YVSZÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔ
ÐÇÏØËÚÏÑ×ÝÇÏÞÓÎØ¦ËÃÔÇÏÚÇ
ÙÞÄÒÏ¦ÚÕßÍÏÇÚÎÙÚÕÞÕÖÕÃÎÙÂÚÕß
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
– Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα
ενισχυθεί άμεσα η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας;
¶ÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎËÓÖÁÊÜÙÎ
ÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÇÖÕÚËÒËÃÓÕÔÇÊÏÑÄÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝÍÏÇÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃ
ÚÎÔßÍÏÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÛÁÚËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÚØÕÞÏ¦
ÏÙÞßØÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÎÝËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÌÁØËÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇËÖÕÓÁÔÜÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÚÇÐÎÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÓÃÇÊËÑÇËÚÂÖËØÃÕÊÕÆÌËÙÎÝÑÇÏÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÛÇÑØÏÛËÃË¦ÔÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÒ¦ÈËÏ
ÓÁÚØÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÔÁÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ¦ÔÚÇÓÁÚØÇ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÓÖØÕÙÛÕÈÇØÂÑÇÏÇÐÏÄÖÏÙÚÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ËÏÙÁÒÛËÏÍØÂÍÕØÇÙËÁÔÇÔËÔ¦ØËÚÕ
ÇßÚÕÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÓËÔÕÑÆÑÒÕÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÇÔ¦ÖÚß-

ÐÎÝ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÜ
ÚÎÝËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÑÇÏËÓÈ¦ÛßÔÙÎÝ
ÚÕßÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÁØÍÕßËÃÔÇÏ
ÚÕÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎÚÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖÕß
ÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔ¦ÔËÚÎÑÇÏÌÛÎÔÂ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬Ç
ÕÌÁÒÎËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÞÁÕÔÚÇÏ
ÙËÄÒÎÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ©ÏßÉÎÒÕÃ
ØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÔÚÇÞËÃÇÓËÃÜÙÎÚÕßÖÕÒÆßÉÎÒÕÆÖÕÙÕÙÚÕÆÇÔËØÍÃÇÝÑßØÃÜÝ
ÚÜÔÔÁÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÌÄØÕßÝ
ÙßÔËÏÙÌÁØÕÔÚÇÝÛËÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝ
– Τι ρυθμοί ανάπτυξης θεωρείτε
ότι είναι εφικτοί;
¶ØÇÞßÞØÄÔÏÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ßÉÎÒÄÚËØÕÏØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖËØÃÖÕßÊÏÖÒ¦ÙÏÕÏÇÖÄÚÕÔÚØÁÞÕÔÚÇ
ØßÛÓÄ ÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÕÃÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇØÔÎÚÏÑÄÖÇØÇÍÜÍÏÑÄ
ÑËÔÄÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔ
ÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊ×ÙËÏ¦ÓËÙÇÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÞ×ØÇ
ÍßØÃàËÏÙËÒÃÊÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇ
ÌÏÒÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÚÎÔßÍÏÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÓËÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÔÇÖËÓÖÒÕÑÂËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÁØÍÜÔ
ÄÖÜÝÎÇÔ¦ÖÒÇÙÎÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÖÏÖÒÁÕÔÎÖÒÂØÎÝËÑÚÁÒËÙÎÚÕß
ØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÓÕÙÃÜÔÖËÔÊÆÙËÜÔÛÇÊ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ×ÛÎÙÎ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÁÙÜÚÜÔÙßÔËØÍËÏ×ÔÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÓËÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
– Συμφωνείτε στην αναγκαιότητα των φοροελαφρύνσεων και
σε ποια κατεύθυνση πρέπει να
κινηθούν;
¶ßÉÎÒÂÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÔÑÇÏÇÔÁÑÕÉË
ÚÎÔÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÓÁÙÜÚÜÔÖÕÒÆßÉÎÒ×ÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÙßÍÑØÇÚËÃÚÎÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÏ×ÔËÏ
ÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÐÇÙÛËÔËÃ
ÚÇÑÃÔÎÚØÇÍÏÇËØÍÇÙÃÇÑÇÏËÖÁÔÊßÙÎÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÑÄÖÜÙÎÓËÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÑÇÏËÐ¦ÔÚÒÎÙÎ
ÚÎÝÌÕØÕÊÕÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒÇÍÂÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓË
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÈ¦-
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Εάν η κυβέρνηση
λάβει εμπροσθοβαρή
και αξιόπιστα μέτρα για
την προσέλκυση νέων
επενδύσεων, η οικονομία
θα εισέλθει γρήγορα
σε έναν ενάρετο αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο
αξιοπιστίας - εμπιστοσύνης - ανάπτυξης.
Yψηλότεροι ρυθμοί
ανάπτυξης είναι
εφικτοί αν η νέα
κυβέρνηση καταφέρει
να δώσει άμεσα
το μήνυμα ότι η χώρα
γυρίζει σελίδα.

Η αλλαγή
του μείγματος
της δημοσιονομικής
πολιτικής, με ελάφρυνση του φορολογικού
βάρους εργαζομένων
και επιχειρήσεων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.
ØÕßÝÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÔßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÕÏßÉÎÒÁÝËÏÙÌÕØÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÕÚËÒËÃÇÊÂØÏÚÎÇÔ¦ÍÑÎÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÙÜÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕßÓÁÙÕßÑÄÙÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÏÙÞßØÕÖÕÏËÃÚÕÑÃÔÎÚØÕÍÏÇ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÏÇÚÕÔ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÕßÑÇÛÇØÕÆÓÏÙÛÕÆÏÙÞßØÕÖÕÏËÃ
ÚÕÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÖØÕÙÌÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
¡ËÈ¦ÙÎÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÄÖÜÝÁÞÕßÔ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËÑÛÁÙËÏÝÚÎÝÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÈ¦ØÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÄÚÇÔÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓË
ÚÇßÚÄÞØÕÔÎßÒÕÖÕÃÎÙÎÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÍÏÇ
ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÙßÓÓÄØÌÜÙÎÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÌÕØÕËÏÙÖØÇÑÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÕÊÎÍËÃÙËÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝËÔËØÍÕÆàÂÚÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÕßËÛÔÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝÚÜÔÕÔÕÓÇÙÚÏÑ×ÔÓÏÙÛ×ÔÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄ
ÌÄØÕßÝÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÈÕÎÛ¦ËÏ
ÙÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ

«Υποχρέωσή μου,ÌØÑÈ³ÊÑ¨¨ÓÉ{ÑÌ³ÚÉÐ{~ÌÐÈ¨ÌÜVÉËÑ{iÑ¨TÊÓo~Ñ{¨iØ~Ñ{Óo~È¨iØÜi¨×Ì¨iiØ~Ñ{iÉ{ÊÐÑi³~{ÙÖ~Ñ{³¨~ÜÊÉo{Ñ³iÉÜÜi{~Ê{~ÐËÑVÑÉÂÑ¨³Ê³Ø³È{Ñ
~ÈKÓ¨iiK¨Ë~É³Ñ{³iÉÂÈËÑuVÜÓÉ{Ù{{~i³ÊØ³iØ0¨ÒÉÇÑØ³iØ ÜÜÒÙØ{ÒiØ.³È¨Ò¨ÑØ

«Πρόκληση» η επίτευξη στόχου 3,5%
– Στην έκθεση νομισματικής πολιτικής της περασμένης εβδομάδας, εκτιμούσατε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα έκλεινε
στο 2,9% του ΑΕΠ, 0,6% ή 1,1
δισ. ευρώ κάτω από τον στόχο
του 3,5% του ΑΕΠ. Πιστεύετε ότι
θα ζητηθεί από τη νέα κυβέρνηση να πάρει φέτος περιοριστικά
μέτρα για να πετύχει τον στόχο;
Θα απαιτηθεί κάτι τέτοιο για το
2020, δεδομένου ότι έχει ψηφιστεί και η κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου;
¶ËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÕßËÖËÑÚÇÚÏÑÕÆÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÖÇÑÁÚÕß
ÖÕßÛËÙÓÕÛËÚÂÛÎÑËÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÆÐÎÙÎ
ÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÓËÏ×ÙËÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ
 ÚÕß±ÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÚÎÝÖÒÂØÕßÝËÑÚÁÒËÙÎÝÚÕß
ÙÑÁÒÕßÝÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÇÓÁÚØÇÇßÚ¦ÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑËÔÄ
ÆÉÕßÝÖËØÃÖÕß ÚÕßÓË
È¦ÙÎÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎËÑÚÃÓÎÙÎ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎËÖÃÚËßÐÎ
ÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÆÉÕßÝ ÚÕßÚÕ
 ÙßÔÏÙÚ¦ÙÕÈÇØÂÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝÁÞËÏÙßÓÌÜÔÎÛËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝ
ËÖÕÖÚËÃÇÝÌËÔÄÝÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÍÏÇËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔÓÎÖÇØÇÍÜÍÏÑ×Ô
ÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÎÚÄÔÜÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÚØÁÞÕ-

ÔÚÕÝÁÚÕßÝÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔ
ßÖÕÈÕÎÛÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇßÚÕÆÚÕßÙÚÄÞÕß
– Πώς θα πεισθούν οι πιστωτές
για την ανάγκη μείωσης του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων; Υπάρχουν περιθώρια
για συμβιβαστική λύση;
¶¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÁÞËÏ
ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍËÃÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕßÙÚÄÞÕßÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ×ÙÚËÔÇÊÕÛËÃÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÞ×ØÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÙÏÑÂ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÚÕßÙÚÄÞÕßÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÖ¦ÔÚÇ
ÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝËÃÔÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÛÇÇßÐÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔËÚÇÃØÜÔÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙËËÖËÔÊßÚÏÑÂÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÓËÃÜÙÎÝÚÜÔßÉÎÒ×Ô
ÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÚØËÏÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØ×ÚÎÇÌÕØ¦ÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞËÏÙßÔÚËÒËÙÚËÃÎ
ÂÊÎËÖÏÚËßÞÛËÃÙÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÊÏÄØÛÜÙÎÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÈÇÙÏÙÚËÃ
ÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÇÖÄÌÄØÕßÝËÖÏÈÕÒÂ
ßÉÎÒÂÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÞÜØÃÝÄÓÜÝ
ÔÇÙßÔÊßÇÙÚËÃÓËÚÇßÚÄÞØÕÔÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÂÊÎÙÚËÔÂÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝËÐÇÔÚÒËÃÚÎÌÕØÕÊÕÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏ
ÑÇÛÏÙÚ¦ÇÓÌÃÈÕÒÎÚÎÊÏÇÚÎØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔßÉÎ-

Ò×ÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÊËÆÚËØÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÑ¦ÒßÉÎÝÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆ
ÑËÔÕÆÑÇÛ×ÝÎÊÏÇÚÂØÎÙÎßÉÎÒ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÙÚËØËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕÒÆÚÏÓÕßÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝ
ÚØÃÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝËßÔÕáÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ¡ËÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝ
ÙÚÕ ÚÕßÎÇÆÐÎÙÎÚÕß
ØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÚ¦ ÂÑÇÏ
ÎÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝËÃÔÇÏ
ÌÕØ¦ÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÖØÕÝ
ÚÕÇÖÄÄÚÏÓÏÇÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÚ¦
ÓÃÇÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÚÕß
ÇÛ×ÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÙÂÓËØÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÒßÙÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÞÜØÃÝÔÇßÖÕÔÕÓËÆËÚÇÏÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÞØÁÕßÝ
ÖÕÓÁÔÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÓÏÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÂÒÆÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÁÔÇÔÚÏÓÏÇÝËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÒÎÌÛËÃÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÄÚÏÚÕ
ÆÓÌÜÔÕÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝËÖÏÚØÁÖËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ËßËÒÏÐÃÇÄÚÇÔÍÃÔÕÔÚÇÏÖØÄÙÛËÚËÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÇßÐ¦ÔÕßÔÚÕÔ
ÊßÔÎÚÏÑÄØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Εφικτή η συμμετοχή της Ελλάδας σε νέο πρόγραμμα της ΕΚΤ
– Υπάρχουν ελπίδες να συμμετάσχει η Ελλάδα σε πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
όπως το προανήγγειλε περίπου
ο Μάριο Ντράγκι, και υπό ποιες
προϋποθέσεις; Χρειαζόμαστε
προληπτική πιστωτική γραμμή
στήριξης;
¶ËÑÏÔ×ÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ËØ×ÚÎÙÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÃÞËÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÓÁÙÜÚÎÝËÔÊÏ¦ÓËÙÎÝÁÑÛËÙÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÄÚÇÔ
ÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÚÃÚÒÜÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÂÚÇÔ
ÙÚÕ ÖËØÃÖÕßÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏ
ÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÊËÔ
ÁÖËÙÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÚÎÔ
¦ÖÕÉÎÄÚÏÎÆÖÇØÐÎÓÏÇÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÍØÇÓÓÂÝÙÚÂØÏÐÎÝ7YLJH\[PVUHY`*YLKP[3PUL
ÛÇÊØ¦ÙËÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕßÎÓÕ-

ÙÃÕßÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÛ×ÝÛÇ
ÖÇØËÃÞËÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÖØÄÙÈÇÙÎÚÕßÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÙËÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÇÏÇßÚÄÞÜØÃÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖØÄÙÛËÚÕÑÄÙÚÕÝ
ËÖÕÖÚËÃÇÝËÌÄÙÕÔÎÒÒ¦ÊÇÂÊÎ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÇÑÄÓÇÙË
ÑÇÛËÙÚ×ÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝ
,UOHUJLK:\Y]LPSSHUJL
ÒÒËÃÉËÏÖØÄÙÈÇÙÎÝÙËÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÖÏÙÚÜÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÙÚÂØÏÐÎÝ
ÑÇÏÑÇÛ×ÝÕÏÚÃÚÒÕÏÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÎÓÕÙÃÕßÖÇØÁÓËÏÔÇÔÖÕÒÆÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÎÒËÍÄÓËÔÎËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ)))ÎÒÒ¦ÊÇÖÇØÁÓËÏÔË
ËÑÚÄÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÚÎÝ ¬ÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÇÐÏÄ

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων δεν
έχουν πλέον χρησιμότητα και θα εισηγηθούμε
στη νέα κυβέρνηση
και στους θεσμούς
την πλήρη άρση τους.
ÞØËÕßÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚÃÚÒÜÔËÔ×
ÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÇßÐÂÛÎÑËÇÖÄ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÙËÊÏÙËßØ×ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÇÖÄÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÚÇÓËÏÇÑ×ÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÒÆÙÎÎÕÖÕÃÇ
ÚËÒÏÑ¦ËÖËÒÁÍÎÇÔÚÃÚÎÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÍØÇÓÓÂÝÙÚÂØÏÐÎÝ
ÙßÍÑßØÃÇÙÂÓËØÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÖÄÊÆÕÔÁÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ!
Ø×ÚÕÔÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇÇÐÏÄÖÏÙÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÌÏÒÏÑ×Ô

ÖØÕÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÚÕßÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÁØÍÕß
ÇÖÄÓÏÇÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÎÓÕÙÃÕßËÆÚËØÕÔÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎËÖÃÓÇÑØÄÔÇÑÄÓÇÚÎÝÊÏËßÑÕÒßÔÚÏÑÂÝÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝÚÎÝËÔÏÇÃÇÝ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚ¦ÚÏÝ
ÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ ¬
ÖÏÖÒÁÕÔÎÆÖÇØÐÎÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆ
ÚÇÓËÏÇÑÕÆÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÄÓÜÝÑÚÃÙÚÎÑËÓËÙÞËÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÖÕßÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ÚÕÖÒÎØ×ÔËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÕÚËÒËÃÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÄÊÃÞÚß
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßËÖËÒÁÍÎÄÖÜÝÂÊÎ
ÇÔÇÌÁØÛÎÑËÇÔÚÃÚÎÝÌÛÎÔÄÚËØÎÝ
ÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÍØÇÓÓÂÝ
ÙÚÂØÏÐÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÕÃÑÕßÝÖÇØÕÞÂÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑ×ÔÊÏÇÈÇÛÓÃÙËÜÔ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÔÁ-

ËÝÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÑÇÏÎÙßÔÁÞÏÙÎ
ÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÔÁËÝ
ËÑÊÄÙËÏÝÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÎÖÒÂØÎÝ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÔÑÇÏÕÞØÄÔÕÝÖÕßÛÇÇÖÇÏÚÎÛËÃÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ
ÚÃÚÒÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕß
ÑÇÚ¦ÚØËÏÝÈÇÛÓÃÊËÝÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÊÎÒÇÊÂÙË
ÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇËÑÚÏÓÎÛËÃÓË
ÇÑØÃÈËÏÇÛËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂ
ÙÆÔÚÕÓÇÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÌËÔÄÝÙÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖÇÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÃÚÒÜÔ
ÚÎÝ ¬ÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÙËÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ×ÔÚÃÚÒÜÔÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÎÞ×ØÇÔÇÇÖÕÑÕ-

ÓÃÙËÏÁÚÙÏ¦ÓËÙÇÖØÄÙÛËÚÇÕÌÁÒÎ
– Τι θα γίνει, όμως, με τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων;
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Διαρροή με τοξικές αναθυμιάσεις
Η διπλωματική σύγκρουση ΗΠΑ - Βρετανίας δοκιμάζει την ειδική σχέση που οραματίζονται οι υποστηρικτές του Brexit
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ÈÈ¨oÉË${~Ð{~
0³{ÚÑ~ÒÉ{ÐÉ³~Ð×ÖÇ{³È¦_Áx²0ÇÌÑ¨ÑÐÓÉ{³ÐÉoÒÜV
ÑÑÒ³i³É¨³iÐÑ Ùi
oÖ¨³ÈØ´ÆKÈÜÉÈ³ÓØ
³.È³i¨i³{~É³{ÐÒÇ³Ñ{Ñ~Ñ³ÑÚÓÈ
³{KÖÜ{ÐTÓÙ{o{ÑÑÉÐÙËÈÓÑ
Ò³Ñ~³¦_Áx²VT¨ËØÈÐ×ËÑÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØ
.³ÐÉ³ÑÂÖVioÓ³iØ³
¨oÑ³{~V0ÇÓ¨ÉÐ{Ì¨Ð{V³ÒTÚi~ÉÈÓ¨ÙÉÖ³É¨ÈÙiÐi×ËÐÑ³ØVÙÊÜÉÐÒÜ{³ÑÌ³{³~ÌÐÐÑ
³ÈÚÑi×ËÉ{ÈÓ¨³È
+_>xÉÒiÉÑÜÜÑ~³{~Ê
ÉËÑ{³TÓÙ{³.È³i¨i³{~ÊÐ{ÑÓÂÙØT¨ËØÈÐ×ËÑ

Η ώρα της αλήθειας για Hνωμένες Πολιτείες - Τουρκία
Σοβαρό ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ προκαλεί η παραλαβή των ρωσικών πυραύλων S-400 από την Αγκυρα
ËÆÛØÇßÙÚÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÖØÄÙÜÖÇÂÕÔÚÄÚÎÚËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏ
ÕÏÑßØ×ÙËÏÝÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓÄÔÕÔËÌÄÙÕÔÚËÛÕÆÔÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÕÏ:ÊÃÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÚÕÐÇÔÇÙÑËÌÛËÃ
ÁÜÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Το πρωί ÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕßÒÃÕß
 ÙÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈ¦ÙÎ¡ÕßØÚÁÔÚÁÐÜÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÐËÑÃÔÎÙË
ÎÙÕÈÇØÄÚËØÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÇÖÄÑÇÚÇÈÕÒÂÝ§¬©ª×ÙÕÏÚËÞÔÏÑÕÃÑÇÏ
¬ÕÆØÑÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÇØÁÒÇÈÇÔ
ÚÇÖØ×ÚÇÌÕØÚÃÇÖßØÇÆÒÜÔØÇÔÚ¦Ø
ÑÇÏÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÒÁÍÞÕßÚÕßØÜÙÏÑÕÆÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
:©Ïª×ÙÕÏËÏÊÏÑÕÃÛÇÓËÃÔÕßÔ
ÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝ×ÙÚËÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÞËÏØÏÙÚ×ÔÚÕß
ÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝËÐÁÒÏÐÎ
ÍÏÇÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÞÁÙÎ¬ÕßØÑÃÇÝÆÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÚÎÔÇØÞÂÓÏÇÝÈÇÛÆÚËØÎÝÇÖÄÑÒÏÙÎÝÑÇÛ×ÝÎ¬ÕßØÑÃÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ¬ÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÎÍÑßØÇÁÞËÏÂÊÎ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÖÕÛÎÑËÆËÏÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÍÏÇÚÇÓÇÞÎÚÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ-
ÑÇÏ¦ÒÒÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ËÐÕÖÒÏÙÚÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÓËÚÎÔ
ÇÔ¦ÓÔÎÙÎÚÕßÚËÚØÇËÚÕÆÝËÓÖ¦ØÍÑÕÄÖÒÜÔÖÕßÚÎÝËÃÞËËÖÏÈ¦ÒËÏÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÚ¦ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÕß
ÚÚÃÒÇÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÕ 
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÇÓÌÏÛßÓÃÇÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÊËÃÐËÏÚÄÚËÕÏ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÕßÚÚÃÒÇÙÚÎÔ
ÆÖØÕÎÖØÕÓÂÛËÏÇÙÂÓËØÇÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕßÖÏÕËÐËÒÏÍÓÁÔÕßØÜÙÏÑÕÆÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙßÔÇÔÚ¦ÚÎØÏàÏÑÂ
ÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÇÖÄØØÏÉÎÇÖÄ

Τα αεροσκάφη F-35

Από την έκταση και
την ένταση των αμερικανικών κυρώσεων θα
εξαρτηθεί η μελλοντική πορεία των σχέσεων
ανάμεσα στις δύο χώρες.
ÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÚÙÏÖÇØ¦ÚÇÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑ¦
ÒÄÍÏÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÕÓÄÒÕÍÄÚÕß¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎÙÆÔÕÊÕ

ÚÕß.ÙÚÎÔ©Ù¦ÑÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ
ËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÛÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÓËÑßØ×ÙËÏÝ
¬Õ ÈÇÙÏÑÄ ËØ×ÚÎÓÇ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÍÑßØÇËÃÔÇÏÖÄÙÕÙÇØÜÚÏÑÁÝÛÇ
ËÃÔÇÏÕÏÑßØ×ÙËÏÝÇßÚÁÝÖÄÙÕÛÇ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÎËÖÏÈÕÒÂÚÕßÝÑÇÏ
Ö×ÝÛÇÓÕÏ¦àÕßÔÕÏÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÇßÚÂ
ÏÇÚÎÔ×ØÇÎÍÑßØÇÑÏÔËÃÚÇÏ
ÙÚÕÔÇÙÚËØÏÙÓÄÚÜÔÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÜÔÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÎÌÏÒÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÕÔ
ÚËÒËßÚÇÃÕÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÊËÔ
ÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÑÇÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÑßØ×ÙËÏÝËÁÔÇÊËÆÚËØÕËÖÃÖË-

ÊÕÄÓÜÝÎÚÕßØÑÏÑÂÎÍËÙÃÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇàßÍÃàËÏÚÕÖ×ÝÛÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝ¶ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÇÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÖËØÄÖÒÕÖÕßÒÁÍËÚÇÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÈ¦ÙÎÚÕßÔÚÙÏØÒÃÑÂÄÞÏ
©ÙÕÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÈ¦ÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏËÔËØÍÕÆÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÎÊÏÇÚ¦ØÇÐÎÚÎÝÙÞÁÙÎÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÑÇÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏËÔËØÍÂ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇÞ¦ÙËÏÚÕÔÚÙÏØÒÃÑ
ÕÆÚËËßØÆÚËØÇÔÇÞÇØÃÙËÏ®ÚÎÔ

ÍÑßØÇÙÚÎ¡ÄÙÞÇÎÇÖÄÖËÏØÇ
ÙßÔËÚÏÙÓÕÆ®ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÓÏÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÊÏËÐÄÊÜÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÃÊÏÇÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÖÇØÁÞËÏÚÁÚÕÏËÝÊÏËÐÄÊÕßÝÔÕÓÕÛËÙÃÇ*((;:(ÚÕßÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÚÏÓÜØÕÆÔÚÕßÝÇÍÕØÇÙÚÁÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ØÜÙÏÑ×ÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÊÃÔËÏÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÖÏÒÁÐËÏÖÁÔÚËÇÖÄ
ÓÏÇÒÃÙÚÇÊ×ÊËÑÇÖÏÛÇÔ×ÔÑßØ×ÙËÜÔÔÚÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÖÒÂØÜÝ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÕÊÏËÛÔÁÝÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÍÑØËÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ

ÕÒÆÖÏÕÙÆÔÚÕÓÇÙÚÏÝÕßÒÃÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÕÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ-
ÑÇÛ×ÝÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÇÔÚÇÔÁÇÓÇÞÎÚÏÑ¦
ÖËÚÕÆÔÙËÓÏÇÞ×ØÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ:ÎªÜÙÃÇÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÇËß¦ÒÜÚÇÙÎÓËÃÇÚÕßÝ
ÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÙÎÓÇÃÔËÏÄÞÏÓÄÔÕÔ
ÄÚÏÎÍÑßØÇÊËÔÛÇÖÇØÇÒ¦ÈËÏÚÇ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÖÕßÁÞËÏÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖÕßÓËÚÁÞÕßÔÙÚÎÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÛÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÕÆÔÑÇÏ
ÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝ
¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô
ÇËÃÔÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝÁÔÇ
ÛËÚÏÑÄÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÖÒÂÍÓÇÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ"½ÓÂÖÜÝÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÕÔÊØÄÓÕÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ØÜÙÏÑ×ÔËÐÕÖÒÏÙÚÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ËÍÞ×ØÏÇÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÛÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÓÏÇ¬ÕßØÑÃÇÖÏÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÑÇÏ¦ØÇÖÏÕÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎ
ÇÖÄÚÎÆÙÎ"
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Η Μεγάλη Τρίτη
της Γερμανίδας
Φον ντερ Λάιεν

Ιδίως η Γαλλία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασώσει τη συμφωνία για τα πυρηνικά

Δεν είναι σίγουρο ότι θα εκλεγεί

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Για ένα ÞØÄÔÕÑÇÏÖÒÁÕÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊÏÇÚÎØÕÆÙÇÔÏÙÕØØÕÖÃËÝÓËÚÇÐÆ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÑÇÛ×Ý
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÊÏÇÙ×ÙÕßÔÚÎÔ
ÖßØÎÔÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕØ¦Ô±ÖÄ
ÚÎÔÖÃËÙÎÇÓÌÕÚÁØÜÔÑÇÏËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÔÇÓÎÔËÐÕØÍÃÙÕßÔÑÇÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÇÑÁØÇÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ËÔ×ÚÕØ¦ÔÓÕÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÄÒÕ
ÑÇÏÖÏÕÖØÄÛßÓÕÔÇÚÎÔÚÕØÖÏÒÃÙËÏ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®
ÌÄÚÕßÎ¬ËÞËØ¦ÔÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÖÇØÇÈÃÇÙËÚÇÄØÏÇËÓÖÒÕßÚÏÙÓÕÆÕßØÇÔÃÕßÖÕßÖØÕÁÈÒËÖË
ÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÕÏßØÜÖÇÃÕÏÁÊÜÙÇÔÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ
¦ÒÒÎÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÏÕØÃÇ×ÙÚËÔÇ
ËÔÛÇØØÆÔÕßÔÚÕØ¦ÔÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛËÃËÑÔÁÕßÓËÚÕßÝÄØÕßÝ©¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕ
ÕÖÕÃÕÝÖÁØÇÙËÖ¦ÔÜÇÖÄÓÏÇ×ØÇ
ÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÔÇ
ÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÓËÚÕÔØÇÔÄ
ÕÓÄÒÕÍÄÚÕß²ÇÙ¦ÔªÕÞÇÔÃÇÖÁÙÚËÏÒËÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ
ÙÆÓÈÕßÒÄÚÕßÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÍÏÇ
ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
©ÒËÝÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÄÓÜÝÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇÍ×ÙÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏ
ÇÒÒÃÇØËÚÇÔÃÇÑÇÏËØÓÇÔÃÇÈÒÁÖÕßÔÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÕßØÇÔÃÕß
ÙËßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÜÝÑÄÑÑÏÔÎ
ÍØÇÓÓÂÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕßÝ
ÇÌÂÙËÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÖØÕÚÕÆÇØÞÃÙÕßÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÑÇÏ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ÚÕÔÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ©Ï
ßØÜÖÇÃÕÏÖÕßÙÌßØÕÑÕÖÕÆÔÚÇÏ
ËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ
¬ØÇÓÖÍÏÇÚÏÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÚÕßÝÊÇÖ¦ÔËÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏ
ÄÚÏÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÚÏÓÜØÂÙÕßÔÚÏÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝÚÕßÝÂÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÇÔÚÃÖÕÏÔÇ¦ÒÒÕß
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ÚÕßÊÏÑÕÆÚÎÝßØÜÖÇáÑÕÆÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝËØÓÇÔÃÊÇßÖÕÉÂÌÏÕÝÓÖÕØËÃËÖÃÙÎÝÔÇÈÇÙÏÙÚËÃÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏÙÚÕßÝ
¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÁÊØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÖÕßÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÞÕßÔËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝ
ÑÄÓÇÊËÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔÛÇÁÞËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÑÇÏ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏ-

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την υποψηφιότητά της για την
προεδρία της Κομισιόν,
κυρίως από Σοσιαλιστές και Πρασίνους.
Ñ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÚÁÞÕßÔÉÂÌÕßÝÑÇÏÛÇÚÏÝËÐÇÙÌ¦ÒÏàÇÔÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏàÇÔÔÇÚÎÔ
ÉÎÌÃÙÕßÔÏÇÇßÚÄÑÇÏÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇÑËØÊÃÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÉÂÌÕßÝÂÊÎÁÊÜÙË
ßÖÕÙÞÁÙËÏÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÚÕßØÄÒÕßÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß¦ÔÎËØÓÇÔÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÄÝÄÔÚÜÝËÑÒËÍËÃÚÎÔ¬ØÃÚÎ
ÚÄÚËÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏ¦ÓËÙÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÔÁÕ ÕÒÁÍÏÕÚÜÔÖÏÚØÄÖÜÔÈÇÙÏàÄÓËÔÎÙÚÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕßÛÇÖØÕÚËÃÔËÏÑ¦ÛË
ÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÃÊÏÇÁÞËÏÂÊÎ
ÖËÏÄÚÏÙÚÄÞÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÕÏÓÏÙÕÃ
ËÖÃÚØÕÖÕÏÔÇËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑËÝÏÇ
ÇßÚÄÑÇÏÛÇàÎÚÂÙËÏÇÖÄÄÒÇÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÚÎÝÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÁÔÇÔ¦ÔÊØÇÑÇÏÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÍÏÇ
ÔÇËÖÏÒÁÐËÏÎÃÊÏÇÖÕÏÕÝÖÕÏÇÛÇ
ÂÚÇÔÖÏÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÎÍÏÇÚÕÖÄÙÚÕÖÕßÛÇÚÕßÝÇÔÇÛÁÙËÏ

EPA / OLIVIER HOSLET

Παρίσι, Λονδίνο και
Βερολίνο βλέπουν τον
εμπλουτισμό ουρανίου
σε υψηλότερα επίπεδα
ως κόκκινη γραμμή.

EPA

Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ
ΗΠΑ - Ιράν από την Ευρώπη

Η τελική ψηφοφορία,³iËÑi$Ö¨ÈÜÑ×³É¨Ò{ÉÙÉ
ÉËÑ{KÓKÑ{Ì³{ÚÑÜÒKÉ{³¨Ò{Ð×Øo{ÑÑÑÑÜÒKÉ{³ÑiËÑ³iØ
Ð{{ÌVÓTÉ{¨o¨ÑÐÐÑ³{³ÉËo{Ñ³i0¨Ë³i

Ο εφιάλτης του φονικού τυφώνα «Κατρίνα» επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη
Οι εφιαλτικές ÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÔ
ÚßÌ×ÔÇ ÇÚØÃÔÇ®ÖÕßÙÑÄØÖÏÙË
ÚÕÔÄÒËÛØÕÙÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÚÕ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜÚÕßÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÔËÑØÕÆÝÇÌßÖÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÛ×ÝÎÚØÕÖÏÑÂÑÇÚÇÏÍÃÊÇ
¡Ö¦ØÏ®ÖÒÂÚÚËÏÇÖÄÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝÕßÏàÏ¦ÔÇÝ
ÁÒÕÔÚÇÝÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÕÑÇÑÄ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÕß¬àÕØÚà¡ÖÕßÝ
ÚÕßÔËÄÚËØÕßÎÖØÕËÊØÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßÑÎÒÏÊ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÌßÙÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÂØßÐËÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇ
ÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÑÇÏÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÙÜÚËØÏÑÂÝÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÙÚÎÔ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÏÇÞËÃØÏÙÎÝ ÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÔÇÙßÔÚÕÔÃÙÕßÔ
ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚËÃÇÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÕÓÏÙÄÑÇÏÕÏ

Φόβοι για καταστροφικές πλημμύρες, καθώς η τροπική καταιγίδα «Μπάρι» πλήττει τη
Λουιζιάνα, ενώ ο Τραμπ
κηρύσσει κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης.
ËÔËØÍËÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÖÕÓ¦ÑØßÔÇÔ
ÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝÇÖÄÚÏÝßÖËØ¦ÑÚÏËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÝÚØÕÖÏÑÂÑÇÚÇÏÍÃÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÛ¦ÙËÏ
ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝÕßÏàÏ¦ÔÇÝÙÂÓËØÇ
ÚÕÖØÜÃÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃÙËÚßÌ×ÔÇ¶ÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÙÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ¥ÑËÇÔÄËÔÚÄÝÚÕß
 ¶ÓËÚÕßÝÇÔÁÓÕßÝÔÇÐËÖËØÔÕÆÔÙËÚÇÞÆÚÎÚÇÚÇÞÒÓÚÎÔ

Η Σάντι Ρόζενταλ,Ñ~³{KË³¨{ÑÑÌ³i ÓÑ$¨ÜÉÒiVÉ{ÚÉ¨ÉË³ÑÓ¨oÑo{Ñ³i
ÉËTÈi³ÑÑTÐÒ³ÈÉËTÑÈ³ÉË¨ÊoÐÑ³ÑÑÌ³³È×Ñ³È¸ÆÆl
×ØÇ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝÖÕßÌÕÈÕÆÔÚÇÏ
ÕÏËÏÊÏÑÕÃ©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÑÃÔÊßÔÕÝ

ÊËÔËÃÔÇÏÕ¦ÔËÓÕÝÇÒÒ¦ÎÈØÕÞÂ®
ÊÂÒÜÙËÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕß¬ßÌ×ÔÜÔ ËÔÑØ¦ÞÇÓ

©ÏÓËÚËÜØÕÒÄÍÕÏÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏ
Õ¡Ö¦ØÏ®ÛÇÌÁØËÏÙÚÎÕßÏàÏ¦ÔÇ
ÚÏÝÙÌÕÊØÄÚËØËÝÈØÕÞÕÖÚ×ÙËÏÝËÊ×
ÑÇÏÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÕÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÕØËÑÄØÚÜÔËÑÇÚÕÙÚ×ÔÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕÚÕÕÖÕÃÕÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝ¡ÇãÕß ¬ÁÚÕÏÇÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÌÇÏÔÄÓËÔÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÖÒÎÓÓÆØËÝÑÇÏ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝßÖÕÊÕÓ×Ô±Ö¦ØÞÕßÔ
ÚØËÏÝÚØÄÖÕÏÍÏÇÔÇÖÒÎÓÓßØÃÙËÏÎ
ÕßÏàÏ¦ÔÇ!ÔÇÖÒÎÍËÃÇÖÄÛÆËÒÒÇÔÇ
ÇÔËÈËÃÎÙÚ¦ÛÓÎÚÜÔÖÕÚÇÓ×ÔÑÇÏ
ÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÙÌÕÊØÁÝÈØÕÞÕÖÚ×ÙËÏÝ
Ê×ÛÇÁÞÕßÓËÑÇÏÚÇÚØÃÇÓÇàÃ®ÊÂÒÜÙËÕÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝ
¬àÕÔ¡ÖËÒÔÚÕßÇØÔÚÝ
ÙÚ¦ÛÓÎÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÖÕÚÇÓÕÆÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕß¡ÏÙÏÙÏÖÂÈØÏÙÑÄÚÇÔÂÊÎÙËÇÙßÔÂÛÏÙÚÇ
ßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÖØÕÚÕÆËÔÙÑÂÉËÏÕ
¡Ö¦ØÏ®ÒÄÍÜÚÜÔÙÌÕÊØ×ÔÈØÕÞÕ-

ÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝÑÇÏÚÎÝÚÂÐÎÝ
ÚÜÔÖ¦ÍÜÔËÔ×ÚÕÁÊÇÌÕÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÂÚÇÔÂÊÎÓÕßÙÑËÓÁÔÕÇÖÄÑÇÚÇÏÍÃÊÇÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÇÔÓÁÙÇÙËÓÃÇ
ÎÓÁØÇÁÖËÙÇÔÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÙÚ¦
ÔËØÕÆ©¡Ö¦ØÏ®ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÕÈÇØÂÊÕÑÏÓÇÙÃÇÍÏÇ
ÚÇÇÔÚÏÖÒÎÓÓßØÏÑ¦ÁØÍÇÖÕßÁÍÏÔÇÔÙÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÕÒÁÛØÏÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÚßÌ×ÔÇ
 ÇÚØÃÔÇ®ÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÔ
ÇÔÇÓÕÔÂÚÜÔÇÑØÇÃÜÔÑÇÏØÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÚÎÝÛÔÕÌØÕßØ¦ÝÑÇÏÙÜÙÚÏÑ¦ÙßÔËØÍËÃÇ
ËÃÞÇÔÊÏÇÚÇÞÛËÃÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÇÓËÖÒÜÚ¦ÙÑ¦ÌÎÑÇÏËÒÏÑÄÖÚËØÇËÔ×ÕÏ
ØÞÁÝËÃÞÇÔÇÖÕÛÎÑËÆÙËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÖÕÙÄÚÎÚËÝÇÖÄÑÕßÈÁØÚËÝÖÄÙÏÓÕ
ÔËØÄÑÇÏ¦ÒÒÇËÃÊÎÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
REUTERS, A.P.
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Πυρηνοκίνητη «Λιβελούλα» στον Τιτάνα
Το φιλόδοξο σχέδιο της NASA προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία για τη δημιουργία της ζωής στον πλανήτη μας
Ενα νέο, ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÌÏÒÄÊÕÐÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÏÔÇÖÄÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÓËØÏÑÇÔÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ5(:(ØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÙÚËÃÒËÏÃÙÜÝÚÕÁÔÇÖßØÎÔÕÑÃÔÎÚÕÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÄÞÎÓÇÙÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÊÕØßÌÄØÕÚÕß ØÄÔÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÑÇÚÕÏÑÂÙÏÓÕÝÑÇÏÇÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÃÞÔÎàÜÂÝ
;ÕÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÄÞÎÓÇÖÕßÁÒÇÈËÚÕÄÔÕÓÇ
+YHNVU-S`®ÏÈËÒÕÆÒÇ®ÛÇÖËÚ¦ËÏÇÖÄÚÎÓÃÇÚÕÖÕÛËÙÃÇÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕß¬ÏÚ¦ÔÇÖÕßËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÝÊÕØßÌÄØÕÝ
ÚÕß ØÄÔÕßÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÓËÇßÚÁÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÔÙÚÎÎÖØÏÔÇÖÄÚÁÙÙËØÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÔÎÏÈËÒÕÆÒÇ®ÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏÛÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÙÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×Ô
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎàÜÂÝ
ÙÚÎÎÑÇÏÙÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝÙÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎ©ÒÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÈÕÆÔ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞØÂÙÏÓÇÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎàÜÂÝÙË¦ÒÒÇÕßØ¦ÔÏÇÙ×ÓÇÚÇ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ+YHNVU-S`®ÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÕßÔÁÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÝ5(:(ÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ5L^
-YVU[PLYZ®§ÁÇÆÔÕØÇ®ÚÕÕÖÕÃÕ

ÙÓÁÔÎÝ¢ßÙÏÑÂÝ(73ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬àÕÔ²ÄÖÑÏÔÝÚÄÔÏÙËÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÕßÝÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÕßÖÏÛÇÔ×ÝÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÌßÙÏÑÄÊÕØßÌÄØÕÚÕß
ØÄÔÕßÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÕ¬ÏÚ¦ÔÇÝÊÏÇÛÁÚËÏÄÒÇÚÇÊÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÑÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎàÜÂÝÄÙÕ
ÄÓÜÝÖØÕÞÜØ¦ËÏÎÞÎÓËÃÇÙËÁÔÇ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÚÇÊÏÇÛÁÚËÏÄÒÇ"®
ÁÍØÇÉËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÙÞÄÒÏÄÚÎÝÙÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ
:JPLU[PMPJ(TLYPJHUÚÕÔ¬ÏÚ¦ÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÞÎÓÏÑ¦ÖËÏØ¦ÓÇÚÇËÖÃËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÁÚÎÖÏÛÇÔ×ÝÑÇÏÍÏÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇßÚÄÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÄÚÏÛÇ
Ö¦ÓËÑÇÏÛÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÓËÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚ×ÔÚÜÔÖËÏØÇÓ¦ÚÜÔ®ÙÞÕÒÃÇÙË
¬ÇÞÎÓÏÑ¦ÖËÏØ¦ÓÇÚÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔ¬ÏÚ¦ÔÇËÖÃ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÁÚÎÛÇÇÖÇÏÚÕÆÙÇÔ
ÖÇØ¦ÖÕÒÆÞØÄÔÕÍÏÇÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÙËËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÔÏÙËÎÊØ¬ËØÚÒ©ÙÕ
ÑÇÏÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÃÙÚËßÚÕÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÌÏÑÚÂÎÇÖÕÙÚÕÒÂËÔÄÝ
ÖßØÎÔÕÑÃÔÎÚÕßÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕß

Ο φυσικός δορυφόρος
του Κρόνου διαθέτει
συνθήκες παρόμοιες με
αυτές που επικρατούσαν
στη Γη, πριν από
τέσσερα δισ. χρόνια.

Οι επιστήμονες
προσπαθούν
να κατανοήσουν
καλύτερα πώς η χημεία
τελικά μετεξελίχθηκε
σε βιολογία.

ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇÖ×ÝÎÞÎÓËÃÇ
ÚËÒÏÑ¦ÓËÚËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÈÏÕÒÕÍÃÇ
Ê×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÕ¬ÏÚ¦ÔÇÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÜÔ
ÚÄÖÕÝËØËßÔ×ÔÏÊÏÇÃÚËØÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÓËÒÁÚÎÚÕÆÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÓÕØÌÂÓÏÑØÕÈÏÇÑÂÝàÜÂÝ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÚÕßÊËÙÖÄàÕßÔ
ÇÓÓÄÒÕÌÕÏ®ÇÒÒ¦ÑÇÏßÊ¦ÚÏÔÕÏ
ÊÃÇßÒÕÏ®ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝ¶ßÍØÄÓËÛ¦ÔÏÕ
ÑÇÏÇÏÛ¦ÔÏÕÖÃÙÎÝßÖ¦ØÞËÏÔËØÄÙËÓÕØÌÂÖ¦ÍÕßÚÄÙÕÖÇÍÜÓÁÔÕ×ÙÚËËÃÔÇÏÙÑÒÎØÄÄÙÕÁÔÇ
ÖÁÚØÜÓÇ ¦ÚÜÇÖÄÚÕÑÁÒßÌÄÝ
ÚÕßÚÕÔÌÒÕÏÄÊÎÒÇÊÂÑØÆÈËÚÇÏ
ÓÃÇÊËÐÇÓËÔÂÆÊÇÚÕÝÙËØËßÙÚÂ
ÓÕØÌÂÖÕßÕÏÇÙÚØÕÌßÙÏÑÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÁÞËÏÃÊÏÇÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ
ÓËÇßÚÂÚÜÔÇÈÇÛ×ÔÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆ¥ÑËÇÔÕÆÕØÍÇÔÏÑÂÞÎÓÏÑÂ
ÙÆÔÛËÙÎÚÕß¬ÏÚ¦ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÒÆÖÒÕÑÇÓÄØÏÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÖØÄÊØÕÓÇÑ¦ÖÕÏÇÝÓÕØÌÂÝËÐÜÍÂÏÔÎÝ
àÜÂÝÏ»ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÕ¬ÏÚ¦ÔÇÝ
Ö¦ÔÚÇÂÚÇÔÁÔÇÕßØ¦ÔÏÕÙ×ÓÇÖÕß

ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÕÞÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÚÕ¸+YHNVU-S`¸ÙËÁÔÇÚÇÐÃÊÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖ¦ÓËÑÇÏÔÇÊÕÆÓËÓÄÔÕÏ
ÓÇÝÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏËÑËÃ®ËÖËÙÂÓÇÔË
ÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ

Τεχνολογία drones

ËÔÛÕßÙÃÇàËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÔ¬ÏÚ¦ÔÇÕÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝ ÇØÒÇÍÑ¦Ô
  ÁÍØÇÌË!¬ÇÓÄØÏÇ

ÚÇÕÖÕÃÇÖÁÌÚÕßÔÇÖÄÚÕÕßØ¦ÔÏÕ
ÙÚËØÁÜÓÇÜÝÓ¦ÔÔÇËÐÕßØÇÔÕÆ
ËÖÃÚÁÙÙËØÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÖÏÛÇÔ×ÝÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ

ßÖ¦ØÞÕßÔËÑËÃËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÇÖÇÍÜÓÁÔÇÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÞÎÓÏÑÕÆÝÇÖÄÚÎÎ®
ÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÌÏÒÄÊÕÐÎ

ÇÖÕÙÚÕÒÂ+YHNVU-S`®ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÈÇÙÏÑÂËØËßÔÂÚØÏÇÒÃàÇÓÖËÛ¬ËØÚÒËÏÊÏÑÂÙÚÕßÝ
ÖÒÇÔÂÚËÝÙÚÕØÍÇÙÚÂØÏÕÌÇØÓÕ-

ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÊÏÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎ
5(:(ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏ
ÚÕÔ¬ÏÚ¦ÔÇËÃÔÇÏÇÖÄØØÕÏÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔKYVULZ¬Õ
+YHNVU-S`®ÛÇËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÄÞÎÓÇÞËÏ
ÙÞËÊÏÇÙÚËÃÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÕß
ÈÇØßÚÏÑÕÆÖËÊÃÕßÚÕß¬ÏÚ¦ÔÇÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÖÕÒÆÓËÇßÚÄÚÎÝÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÇËØÕÊßÔÇÓÏÑÂÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚÕÔËÐËØËßÔÂÙËÏ¬ÇÄØÍÇÔÇÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏËÃÔÇÏ
ÖÇØÄÓÕÏÇÓËÇßÚ¦ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆ
ÕÞÂÓÇÚÕÝ*\YPVJP[`®ÙÚÕÔØÎ
/ÚËÒËßÚÇÃÇËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕß¬ÏÚ¦ÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ*HZZPUP/\`NLUZ®ÚÕ
¬Õ*HZZPUP®ÙßÔËÚØÃÈÎÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕß ØÄÔÕß

REUTERS, A.P.

Η προσσελήνωση που δεν έγινε και άλλες θεωρίες συνωμοσίας
Της AMANDA HESS

THE NEW YORK TIMES
Αφθονούν ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÕÏÛËÜØÃËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕßÝ¦ÊØÇÐÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ÛËÜØÃËÝÍÏÇËßØÆÌ¦ÙÓÇÛËÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÞÎÓÏÑ¦ÞÔ¦ØÏÇÚÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÕÏÏÖÚ¦ÓËÔÕÏÊÃÙÑÕÏÑÇÏ
ÚÕÁÏÚàÚÕß¡¦ÚàÏÑ¬àÄÔÙÕÔ¥ÙÚÄÙÕ
ÇßÚÄÖÕßÊÏËÍËÃØËÏÄÙÕÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕ
ÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÜÔ
ËÃÔÇÏÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÖÄÒÒÜÔ®
ÙÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕß  
ßÔÂÛÜÝÕÏÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÜÝÄÖÒÇÚÕßÝÚÎÔËÏØÜÔËÃÇÑÇÏÚÎÔÇÖ¦ÛËÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÙËØÈÃØÕßÔËÑÔÁÕßÖÇÒÏÁÝÖÇØ¦ÊÕÐËÝÛËÜØÃËÝÙËÔÁÇÑÕÏÔ¦©¡ÖÏÒ
ÁÏÙÏÔÍÑÖØ×ÎÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝÙË
ÓÃÇËÚÇÏØËÃÇÖÕßÑÇÚÇÙÑËÆÇàËÖßØÇÆÒÕßÝÍÏÇÚÎ5(:(ßÖÕÙÚÂØÏÐËÚÕÑÃÔÎÓÇÚÜÔÇÓÌÏÙÈÎÚÏ×ÔÚÎÝ
ÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÝÚÕ ÄÚÇÔÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÕÚÁÊËÔÖÂÍÇÓË
ÙÚÕ¢ËÍÍ¦ØÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÖ¦ÚÎ
ÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ®
ÁÔÇÊÕÑÃÓÏÕÙËÒÃÊÜÔÖÕßËÖÏÑÇ-

Την εποχή
του Διαδικτύου,
η διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα
στη φαντασία και
στην πραγματικότητα
ανήκει στο παρελθόν.
ÒËÃÚÇÏÚÕÔÃÔÑÕÒÔÑÇÏÚÕÔÇÃÐÖÎØ
ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓßÙÚÎØÏÇÑÕÆÝÙÚÕÞÇÙÓÕÆÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÚÜÔÖßØÇÆÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÑÕÚËÏÔÁÝ
ÌÜÚÕÚßÖÃËÝÜÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝ®
ÛËÜØÃÇÚÎÝÇÔßÖÇØÐÃÇÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÇÔÇàÜÖßØ×ÛÎÑËÚÕÄÚÇÔÕ¡ÖÇØÚ
ÏÓÖØÁÒÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÒËÖÚ×ÔÖÕßÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÕ ¦ÚÏÇÙÚËÃÕÙßÔÁÈÎÙÚÕÔÊØÄÓÕÓÇÝ Η θεωρία ³iØÑÈÑ¨ÂËÑØÑÚ¨{iØÑ¨ÈËÑØ³×ÉooÒ¨{ÑÑÇÈ¨ÖØÕÝÚÎËÒÂÔÎ®ÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÓËÃ- Úi~É³¸ÆÆVÌ³ÑÑ¨³.{Ð¨ÓÜÙiÐ{Ö¨oiÉ³~{ÐÑ³Ó¨m¬ÜÉ³
ÍÔßËÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÑÇÚÇÍØÇÌÁÝÇÖÄ È³{³Ü×¨ÉË³tÒ³{Ñ³ÉËÈÓKi³Ù¨ÌÐÐÑØ¨Ø³i.ÉÜÊiu
ÚÎÔÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÓËÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÎÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎ ÍÑÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÁÐÕÊÇÇÖÇÏÚËÃÚÎÔ ÓÖØÁÒÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÎÛËÜØÃÇÚÕß
ÑÇÏÚÕÏËÚÔ¦Ó©Ï ÁÏÙÏÔÍÑÑÇÏÏ- ÇÖÄÒßÚÎÖÃÙÚÎÙÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÖÕß ÍÏÇÚÎÔÇÔÆÖÇØÑÚÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÓÖØÁÒÂÚÇÔÙÇÌ×ÝÖÇØ¦ÌØÕÔËÝ ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÎÖÇØÇ- ÙÎÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ5L^@VYR
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇËÔÄÝÈÏÈÒÃÕßÓËßÖÁØÕ- ÍÜÍÂËÔÄÝÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ©ÚÇÔÕÏ- ¬PTLZÁÑÒÇÉËÂÓËØÇÎÊÏ¦ÊÕÙÎ

ÚÜÔÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËßÑÕÒÄÚËØÎØÑËÃVËÖÃÊÕÐÕÝÇÓÌÏÙÈÎÚÃÇÝÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏ
ÁÔÇLTVQPÖÕßÍËÒ¦ËÏÓÁÞØÏÊÇÑØÆÜÔÖ¦ÔÜÙËÓÃÇËÏÑÄÔÇÚÕßÕÞÂÓÇÚÕÝÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÝÑÇÏÔÇÚÕ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÙÚÕ0UZ[HNYHTÖÃÙÎÝ
ÙÂÓËØÇÕÏÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕÏÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÚØËÒÕÃËÃÔÇÏÃÍÕßØÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÕßÝ
ÈØËÏÝÔÇÊÇÑØÆàÕßÔÍÏÇÚÎËÒÂÔÎ
/ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÓÌÏÛßÓÃÇËÃÔÇÏ
ÑßØÃÇØÞÎÙÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÏÔÚËØÔËÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ

Η «Εναλλακτική Δεξιά»
ÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÚØÕÒÖÕßÛÕÒ×ÔÕßÔÚÎÒËÖÚÂÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÑÇÏÙÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÝÞ¦ÕÝÙÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÃÔÇÏÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝHS[
YPNO[ÚÎÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝËÐÏ¦Ý®
ËÔÄÝÇÑØÕÊËÐÏÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÒËßÑ×Ô
ËÛÔÏÑÏÙÚ×ÔÖÕßÇÔÇÑßÑÒ×ÔËÏÖÇÒÏÁÝ
ÏÊÁËÝÍÏÇÚÕÔÒËßÑÄËÛÔÏÑÏÙÓÄÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÓÏÓÏÊÃÜÔÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÏÝËÊØÇÏÜÓÁÔËÝ
ÇÖÄÉËÏÝÓËÁÔÇÒÕÆÙÚØÕËÏØÜÔËÃÇÝ
¬Õ@V\;\ILÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇÖÇ-

Ú¦ÐËÏÄÒËÝÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÙÚÕÊÃÑÚßÄÚÕßÖÕÒËÓ×ÔÚÇÝÚÏÝÓË
ÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕßÏÓÖØÁÒÖÕßÚ×ØÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÕÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÇÖÄ¦ØÛØÕÚÎÝ
,UJ`JSVWHLKPH)YP[[HUPJHÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎ¬ÕÃÊÏÕÊÕÑÃÓÇÙËÑÇÏÎ5(:(ÚÕ 
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÖÕÊËÃÐËÏÝÄÚÏ
ÏÙÚÄÚÕÖÕÏÄÖÜÝÚÕ-HJLIVVRÚÕ
@V\;\ILÑÇÏÚÕ9LKKP[ËÔÃÙÞßÙÇÔ
ÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÁÔÇÚÓÂÓÇ
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÔÁÑÇÛËÔÍÕÎÚËßÄÚÇÔÇÖÄÖÇØ¦ÐËÔÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÍÏÇ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÜÓÕÙÃËÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÚ¦ÌËØËÑ¦ÚÏÇÑÄÓÇ
ÖÏÕÑßÔÏÑÄ ÇÚÁÙÚÎÙË¦ÙÞËÚÎÚÎÔ
¦ØØÎÑÚÎÖËÖÕÃÛÎÙÎ©ÖÜÝÕÏÙÇÖÕßÔÄÖËØËÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÇØÏ¦ÒÏÚÏÁÚÙÏÑÇÏÙÚÕ@V\;\ILÎ
ÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔÂÑËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÒÁÕÔÎ
ÊÏÇÚÆÖÜÙÎÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÙÚÃÍÓÇÔÚÏÛÁÚÜÝÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÇßÚÁÝÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÂÓÇÝ
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Ο Αζάρ, ο Γκριεζμάν και οι άλλοι
Αρχίζει να παίρνει φωτιά το μεταγραφικό παζάρι στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το φίλαθλο κοινό λατρεύει το καλοκαιρινό
παζάρι. Μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, ωστόσο, τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν. Αν
και δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές
μεταγραφικές κινήσεις, παρ’ όλα αυτά
αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στις πιο
σημαντικές, για την ώρα, προτού παρουσιάσουμε τα πιθανά μεταγραφικά
«μπαμ» του τρέχοντος καλοκαιριού,
που εάν όντως υλοποιηθούν, τότε θα
προκαλέσουν αίσθηση στους ποδοσφαιρόφιλους.

Δυο χρόνια προσπαθούσε η Ρεάλ να κάνει δικό της τον Έντεν Αζάρ και φέτος το
πέτυχε, ξοδεύοντας 100 εκατ. ευρώ.

Αζάρ και Γκριεζμάν
Καταρχάς, δεν θα μπορούσαμε να
μην αναφερθούμε στις μεταγραφές του
καλοκαιριού που δεν είναι άλλες από
αυτές των Εντέν Αζάρ και Αντουάν
Γκριεζμάν. Η «Βασίλισσα» μετά από
πολλές διαπραγματεύσεις κατάφερε τελικά να πείσει την Τσέλσι να παραχωρήσει τον Βέλγο σταρ δίνοντας της 100
εκατ. που μπορεί να φτάσουν μέχρι και
τα 130. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα τρίβει τα
χέρια του καθώς προσθέτει ποιότητα
και αμεσότητα στην επίθεση, κάτι το
οποίο έλειψε πέρσι, τόσο με την φυγή
του Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και με
την... ανικανότητα του Γκάρεθ Μπέιλ...
Η Ρεάλ έχει κινηθεί γερά στο μεταγραφικό παζάρι καθώς έχει ήδη ανακοινώσει
την απόκτηση των Γιόβιτς, Μεντί, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Από την άλλη, ο
Γκριεζμάν κατάφερε επιτέλους να κάνει
το όνειρο του πραγματικότητα, πηγαίνοντας στην Μπαρτσελόνα για το ποσό
των 120 εκατ. Για αντικαταστάτη του
η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον ταλαντούχο 19χρονο Πορτογάλο Ζοάο
Φέλιξ, έναντι 126 εκατ. ενώ πούλησε
στην Μάντσεστερ Σίτι τον αμυντικό
μέσο Ρόδρι για 70 εκατ. ευρώ.

και περιμένουν στην Μπαρσελόνα να κάνει το ίδιο και με τα δικά τους χρώματα.

Νεϊμάρ και Γκριεζμάν υπήρξαν αντίπαλοι στο Champions League, υπάρχουν πιθανότητες να είναι συμπαίκτες στη Βαρκελώνη.

ροτράχηλου αμυντικού Ντιέγο Γοδίν
τον οποίο απέκτησε η Ίντερ.
Αφού είδαμε κάποιες από τις κορυφαίες μεταγραφές μέχρι στιγμής μεταγραφές του καλοκαιριού, ας ρίξουμε και
μια ματιά σε αυτές που πιθανότατα θα
γίνουν το επόμενο διάστημα κι αυτό
γιατί το ενδιαφέρον έχει αναθερμανθεί,
με τις εξελίξεις να τρέχουν. Παράλληλα,
ας μην ξεχνάμε πως μόνο στην Premier
League το φινάλε των μεταγραφών ολοκληρώνεται στις 8 Αυγούστου, μια μέρα
πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

κάνει άνοιγμα στους Μαδριλένους και
για το λόγο αυτό αναμένουμε σύντομα
τις όποιες εξελίξεις. Το μόνο που είναι
100% σίγουρο στην όλη ιστορία είναι
πως η Ρεάλ θα αποκτήσει κάποιο χαφ...

Ρεκόρ με Ντομπελέ

Πογκμπά και Ερικσεν

Μεταγραφικό ρεκόρ στην ιστορία
της πραγματοποίησε η Τότεναμ μιας
και απέκτησε τον 22χρονο Γάλλο μέσο
Ντομπελέ από την Λυών δαπανώντας
περισσότερα από 60 εκ. Δεν θα μπορούσε
να μην ενισχυθεί και η Γιουβέντους, με
τους «μπιανκονέρι» να αποκτούν με
ελεύθερη μεταγραφή τους Ράμσεϊ, Ραμπιό αλλά και τον... γερόλυκο Τζίτζι Μπουφόν, ο οποίος θα κλείσει την καριέρα
του στο Τορίνο, εκεί όπου αγαπήθηκε
όσο κανείς άλλος.
Η Τσέλσι, με τον Φρανκ Λάμπαρντ
πλέον στο τιμόνι, ανακοίνωσε τον Ματέο
Κόβασιτς από την Ρεάλ (ήταν δανεικός
πέρσι) έναντι 50 εκατ. και ο οποίος θα
είναι το μοναδικό απόκτημα των μπλε,
λόγω τιμωρίας που τους επιβλήθηκε για
τρεις μεταγραφικές περιόδους. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε 56 εκατ.
για τον ταλαντούχο 21χρονο δεξιό μπακ
Γουάν Μπισάκα, ο οποίος διέπρεψε με
την Κρίσταλ Πάλας, ενώ αξίζει να αναφερθούμε στην απόκτηση του σκλη-

Μπορεί ο μάνατζερ του Γάλλου Μίνο
Ραϊόλα να κάνει κυριολεκτικά τα πάντα
για να πείσει την Γιουνάιτεντ να τον
πουλήσει στην Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο
δεν είναι απίθανο ο 26χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής να μην πραγματοποιήσει το όνειρο του να φορέσει τα
«λευκά», αλλά να επιστρέψει στην Γιουβέντους κι ας είναι το αουτσάιντερ
τη δεδομένη στιγμή... Οι «μπιανκονέρι»
ήταν πάντα «σιωπηλοί» στα μεταγραφικά
τους (Ραμπιό, Μπουφόν, Ιγουαϊν, Ράμσεϊ),
οπότε γιατί να μην το πράξουν και τώρα;
Πάντως, ο Πογκμπά ταξίδεψε κανονικά
με την αποστολή της Γιουνάιτεντ στην
Αυστραλία...
Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι πιθανότατα
ο λόγος για τον οποίο ο Πογκμπά δεν
θα καταλήξει στο Santiago Bernabeu
κι αυτό γιατί είναι ο επικρατέστερος
για να αντικαταστήσει, στο άμεσο μέλλον, τον Λούκα Μόντριτς. Στο συμβόλαιο
του 27χρονου απομένει μόλις ένα έτος
με την Τότεναμ, με τον ίδιο να έχει

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γκάγιας Ζαχίντ
Δεν είναι απλά το ενδεχόμενο παραχώ-

ρησης. Αυτό που περισσότερο προκαλεί
απορία είναι το πώς έχει εξελιχθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα η σχέση
ΑΠΟΕΛ – Ζαχίντ. Από πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, θεωρείται αναγκαία η
παραχώρησή του, έστω με δανεισμό.
Και αν κάποιος διαφωνεί πως το ΑΠΟΕΛ
ψάχνει να απαλλαγεί από τον ποδοσφαιριστή και απλά αξιολογεί προτάσεις, θα μπορούσε να αποταθεί στον
προπονητή, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί ο Γκάγιας Ζαχίντ δεν αξίζει ούτε μερικών λεπτών συμμετοχής στα φιλικά... Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή
από τον οποίο... ξεκινούσε η εντεκάδα,
κατά την πρώτη χρονιά παρουσίας του
στο ΑΠΟΕΛ, έστω και αν πέρσι δεν είχε
την ανάλογη παρουσία.

* * * * *

Η σιωπηρή μειοψηφία
Άνοιξε το στόμα της και μίλησε, υπο-

στηρίζουν πολλοί, η σιωπηρή μειοψηφία και για αυτό υπήρξε η μεταστροφή
των βουλευτών στο κεφάλαιο κάρτα φιλάθλου. Η αναστολή… αναστάληκε και η
κάρτα συνεχίζει κανονικά την πορεία
της τουλάχιστον ως τον Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η ουσία, αφού ας μην γελιόμαστε, η πρεμούρα όλων όσοι ζητούσαν

O Ντε Γιονγκ εντυπωσίασε με τον Άγιαξ

Σίριαλ Νεϊμάρ και Κουτίνιο
Σε σίριαλ του καλοκαιριού εξελίσσονται τα καμώματα του Βραζιλιάνου
σούπερσταρ, καθώς δείχνει με κάθε
τρόπο στην Παρί πως θέλει να αποχωρήσει, με προορισμό την Μπαρτσελόνα
και με τελευταίο του παράπτωμα η μη
παρουσία του στην πρώτη προπόνηση
της ομάδας. Πάντως σε δηλώσεις του
ο πατέρας και μάνατζερ του Νέι, ανέφερε χαρακτηριστικά : «Η Παρί γνώριζε
πως ο γιος μου δεν θα επέστρεφε στο
Παρίσι, μέχρι τις 15 Ιουλίου». Για να
δούμε τι τέλος θα έχει και αυτή η σαπουνόπερα...
Εάν όντως ο Νεϊμάρ πάρει μεταγραφή
στη Μπάρτσα, τότε το αντίθετο δρομολόγιο θα ακολουθήσει ο Φελίπε Κουτίνιο, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε στο
έπακρο την ευκαιρία που είχε. Το προηγούμενο διάστημα γράφτηκε πως απέρριψε την δυνατότητα να επιστρέψει
στο Νησί, για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με την Λίβερπουλ
να μην δείχνει ζεστή για επιστροφή
του, όλα συνηγορούν πως εάν αποχωρήσει, θα καταλήξει στην «πόλη του
φωτός».

Iταλικά σενάρια
O Βέλγος Λουκάκου δεν είναι στα
πλάνα του Σόλσκιερ. Το ερώτημα είναι
στο που θα αγωνίζεται του χρόνου, με

Κάρτα φιλάθλου 2019-2020
Ούτε αναστολή, ούτε τροποποιήσεις τελικά στο μέτρο της κάρτας φιλάθλου.

Οι κύπριοι βουλευτές διανύουν ήδη περίοδο διακοπών και θα ξανασυζητήσουν όπως λέχθηκε το θέμα του συγκεκριμένου μέτρου από το Σεπτέμβρη
και έπειτα, με την επιστροφή τους στα έδρανα. Μόνο που μέχρι το Σεπτέμβρη,
οι πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν ολοκληρωθεί από τη στιγμή που
το πρωτάθλημα θα διανύσει τις πρώτες του αγωνιστικές. Είναι και αυτοί που
συμφωνούν με την εφαρμογή του μέτρου, θα εξασφαλίσουν εισιτήριο διαρκείας και στο ενδεχόμενο οποιασδήποτε αλλαγής πολύ πιθανό να μην θέλουν
να πάνε στο γήπεδο, αλλά θα έχουν στο μεταξύ πληρώσει για τη θέση τους...
Είναι τα πρώτα ντέρμπι, τα οποία δεδομένα θα διεξαχθούν χωρίς πολύ κόσμο.
Αν κάτι αλλάξει στη συνέχεια, για κάποιους θα είναι άδικο. Πιο απλά, μην περιμένετε να αλλάξει κάτι...

την Ίντερ πάντως να ψάχνει τρόπους
για να τον πάρει στο Μιλάνο. Ο ίδιος
σε δηλώσεις του γνωστοποίησε την επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες
του Αντόνιο Κόντε και έτσι περιμένουμε
με ενδιαφέρον να δούμε που θα καταλήξει κι αυτό το σίριαλ... Η Ίντερ πάντως
δεν τα παρατά και μπορεί να δώσει
μέχρι και 80 εκ. για χάρη του.
Όπως δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο τεχνικός διευθυντής της Ίντερ,
Μπέπε Μαρότα, ο Αργεντινός Ικάρντι,
όπως και ο Ναϊνγκολάν, είναι εκτός πλάνων των Νερατζούρι. Ο Ικάρντι πέταξε
στα σκουπίδια την μεγάλη ευκαιρία που
είχε να μείνει για πάντα στην Ίντερ και
να γίνει θρύλος της κι αυτό γιατί το ποτήρι έχει ξεχειλίσει οριστικά στις σχέσεις
του με το σύλλογο. Η Νάπολι δείχνει
έτοιμη να αντέξει τον μισθό του, παρ’
όλα αυτά κανείς μας να μην ξεγράψει
την Γιούβε... Σκεφτείτε όμως το τι έχει
να γίνει εάν καταλήξει στο Τορίνο...
Η μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκεζ
στη Νάπολι βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ο Αντσελότι έχει
δώσει την έγκρισή του και το μόνο που
απομένει είναι η ιταλική ομάδα να τα
βρει με την Ρεάλ Μαδρίτης (ζητάει 42
εκατ ευρώ.), η οποία δεν τον έχει στα
πλάνα της (μετά το τέλος του δανεισμού
του στην Μπάγερν).
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η Γιουβέντους να ανακοινώσει
την απόκτηση του Ολλανδού Ντε Λιχτ,
αφού ο Άγιαξ έχει δώσει τη συγκατάθεσή
του ούτως ώστε να μετακομίσει στο Τορίνο μιας και αναμένεται να λάβει 67
εκατ. ευρώ.

Τελειώσαμε σε αυτό το κομμάτι ή θα
έχουμε και συνέχεια; Από τις ομάδες
βγαίνει πως μάλλον ως εδώ ήταν το θέμα. Πάντως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον
να διαβάζει κανείς τις απόψεις των
οπαδών των ομάδων που σχολίαζαν
τους παίκτες όταν τους είχαν αντίπαλους σε σχέση με το τι λένε τώρα που
θα τους βλέπουν στη δική τους. Έχει
την πλάκα της η όλη ιστορία. Ευχαριστούμε πάντως Κίρζη και Πετρίδη, μας
γέμισαν το καλοκαίρι μας!

* * * * *

Μεταγραφικός πόλεμος
αναστολή ήταν τα ευρωπαϊκά ματς που
ήθελαν να τα δώσουν με τους οργανωμένους τους στο γήπεδο. Οι βουλευτές
αρχικά πήγαν να τους κάνουν τη χάρη,
επικαλούμενοι έλλειψη υποδομών στα
στάδια, αλλά όταν έγινε αντιληπτό το τι
πήγαινε να συμβεί βγήκε μπροστά η
κοινωνία που ίσως δεν ασχολείται καν
με το ποδόσφαιρο αλλά στο θέμα της
βίας έχει άποψη και τα ακύρωσε όλα. Το
γυρίσαμε σε τροποποίηση για να εκδίδουν τα σωματεία την κάρτα, αλλά ήρθε
εκεί και η τοποθέτηση της επιτρόπου
προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα να εξηγήσει πως ούτε αυτό
μπορεί να γίνει. Μιας και έκλεινε κιόλας
η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές,
το αφήσαμε για Σεπτέμβρη μπας και
βρούμε τρόπο ώστε να αλλάξει κάτι
προς όφελος του αθλητισμού που να

μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας. Κοινώς,
καλές διακοπές, που έγραψε κι ο ΑΠΟΕΛ σε ανάρτησή του…

* * * * *

Μέχρι πού θα φτάσουν;
Η στήλη παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον τις προσπάθειες ΑΠΟΕΛ και
Απόλλωνα για να ενισχυθούν στο μεταγραφικό παζάρι και ειδικότερα τις κινήσεις που εμπλέκουν το πρόσφατο παρελθόν των δυο συλλόγων. Άλεφ, Γιαννιώτας, Γιάκολις, Νσούε και δόστου συζητήσεις επί συζητήσεων για το αν ο
ένας θα βγει, ο άλλος δε θα βγει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως και οι
δυο ομάδες εκτιμούν τα ρόστερ που
έφτιαξε ο αντίπαλος και για αυτό τους
κάνουν προτάσεις για να τους πάρουν.

Πλάκα έχει το φετινό καλοκαίρι καθώς

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας φρόντισαν να
διατηρήσουν την κόντρα τους και στην
μεταγραφική περίοδο. Έτσι όπως πάει
το πράγμα, το ρεπορτάζ των ομάδων θα
είναι πέρα για πέρα προβλεπτό, αφού
όποιος φεύγει από τη μια θα πηγαίνει
στην άλλη και το αντίθετο.

* * * * *

Υπόκοσμος
Πλέον έχει πάρει μια σοβαρή μορφή.

Δεν είναι περιθωριακοί, ούτε και συχνάζουν σε υπόγεια και μπυραρίες β’
διαλογής. Πλέον κινούνται σε φινετσάτα μαγαζιά, με πολυτελή αυτοκίνητα,
δεν κρύβονται αντιθέτως έχουν και όλη
την προβολή από την πλειοψηφία των
ΜΜΕ. Και κάνουν και μεταγραφές.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ούτε σε απολυταρχικά
καθεστώτα
Η επιστολή του Μιχάλη Καυκαλιά,
πρώην μέλους του διοικητικού
συμβουλίου του ΚΟΑ σε δύο θητείες, τόσο επί κυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια όσο και Νίκου
Αναστασιάδη, έχω την εντύπωση
ότι απογυμνώνει μια ολόκληρη
Του
χώρα. Και αυτό δεν είναι καθόλου
ΧΡΙΣΤΟΥ
υπερβολικό, άμα λάβουμε σοβαρά
ΖΑΒΟΥ
υπόψη το περιεχόμενό της.
Για πρώτη φορά στη δημόσια
κουβέντα παρουσιάστηκε μια άποψη εμπεριστατωμένη, με επιστημονικά, για τη νομική, επιχειρήματα
ξεφεύγοντας από την ανούσια συζήτηση που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια απ’ όλους τους υπόλοιπους.
Γιατί ομολογουμένως όσοι έχουν βήμα στη δημόσια
κουβέντα, σχεδόν ποτέ δεν μπήκαν σε μια βαθύτερη
ερμηνεία της φιλοσοφίας του Νόμου του 2008 περί
πρόληψης και καταστολής της βίας.
Οι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου και
του υποφαινόμενου, αρκεστήκαμε επίσης σε επιχειρήματα πέρα για πέρα επιδερμικά, όπως επίσης
και οι πολιτικοί, πολύ περισσότερο οι βουλευτές,
που ψήφισαν ένα νόμο που μάλλον δεν μελέτησαν
ούτε και διάβασαν.
Πολύ χειρότερα δε, ο νομικός κόσμος του νησιού
σ’ ένα τέτοιο ζήτημα παρέμεινε αδρανής και αμέτοχος,
μολονότι θα έπρεπε να τον απασχολεί άμεσα.
Εάν όντως ευσταθούν τα επιχειρήματα του κ.
Καυκαλιά, τότε ο συγκεκριμένος νόμος και οι διατάξεις
του μάλλον παραπέμπουν σ’ ένα νομικό σύστημα
που θα ζήλευε και το πιο απολυταρχικό καθεστώς
στον πλανήτη.
Μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας της επιστολής επιχειρηματολογώντας, ξεκαθαρίζει ότι ο νόμος περιορίζει
βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα «αφού
ποινικοποιεί ενέργειες και δραστηριότητες που αποτελούν δικαίωμα όλων των φιλάθλων πολιτών».
Και είναι απορίας άξιον, πώς είναι δυνατό οι
νομικοί ή οι πολιτικοί στην Κύπρο του 2019 να αποδέχονται νόμο που καταργεί βασικές ελευθερίες,
ενώ δίνει την εξουσιοδότηση στον όποιο αρμόδιο
να σε καταδικάσει ακόμη και αν υποπτεύεται ή έχει
την εύλογη απορία (!!!) ότι «μετείχες σε πράξεις ή
ενέργειες που συνιστούν αδίκημα».
Έχω την εντύπωση ότι η δημοκρατία μιας κοινωνίας καθορίζεται μέσα από το ίδιό της το νομικό
σύστημα. Το οποίο όμως φαίνεται να έχει δεχθεί
ένα ακόμη πλήγμα στο νησί, αφού θυμίζει απολυταρχικό καθεστώς σε τριτοκοσμική χώρα ή ακόμη
και το κλασικό πια βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ ,
«1984, ο Μεγάλος Αδελφός».

Καύσωνας...
Οι βουλευτές - εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην
Επιτροπή Νομικών της Βουλής,
ανακοινώνουν την ομόφωνη απόφασή τους, να προωθήσουν πρόταση για αναστολή του μέτρου της
κάρτας φιλάθλου. Ώρες μόνο αρΤου
γότερα, κόμματα της Κύπρου, και
ΓΙΩΡΓΟΥ
όχι άλλης χώρας, από τα οποία προΛΟΓΙΔΗ
έρχονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές, διαχώρισαν τη θέση τους. Η
πρόθεση για αναστολή έγινε συζήτηση για τροποποιήσεις και τελικά το μέτρο ισχύει ως είχε και όπως
εφαρμόζεται από τον περασμένο Αύγουστο!
Σημαντικότερη υπό συζήτηση τροποποίηση, η
δυνατότητα έκδοσης κάρτας φιλάθλου και παράλληλα
δημιουργίας μητρώου φιλάθλων από σωματεία.
Μετά από συζήτηση κάποιων μηνών και λίγο πριν
ληφθούν τελικές αποφάσεις, με παρέμβασή της η
Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.
Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να την ρωτήσει εδώ
και αρκετό καιρό...
Βάσει στοιχείων και εκθέσεων αρμοδίων, προκύπτει ακαταλληλότητα στα πλείστα γήπεδα της
πρώτης κατηγορίας, σε περιπτώσεις όπως αυτή του
Μακαρείου σταδίου, εγείρονται και σοβαρά θέματα
ασφάλειας για αθλητές και φιλάθλους. Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων δεν τα διαψεύδει, εκδίδει, ωστόσο,
τις σχετικές άδειες για να διεξάγονται κανονικά
αγώνες. Ακόμη πιο... extreme, η επίσημη θέση απάντηση της Αρχής, στις επικρίσεις για τον τρόπο
χειρισμού του θέματος. Διανύει και βρίσκεται προς
τέλος της, όπως επίσημα δήλωσε η Αρχή, περίοδο
(πρώτη φάση) καταγραφής με ενδεδειγμένους
κανόνες ελέγχου και αξιολόγησης όλων εκείνων τα
οποία είναι απαραίτητο να πληρούν τα στάδια». Σημειώστε, απλά, πως η Αρχή Αδειοδότησης συστάθηκε
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2014!
Είναι και τα πιο απλά. Αυτά που λίγο – πολύ βιώνουμε κάθε χρόνο, τέτοια περίπου εποχή. Όταν δηλαδή αρκούν ένα ή δύο το πολύ φιλικά παιγνίδια
για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, για την
ποιότητα και τις δυνατότητες μιας ομάδας, κάποιων
νεοφερμένων παικτών, ενός προπονητή. Που αρκούν
μόνο μερικές προπονήσεις για να προβλέψουμε με
σιγουριά την κατάληξη της ευρωπαϊκής πορείας
μιας ομάδας, την τελική έκβαση της διεκδίκησης
του τίτλου, σ’ ένα πρωτάθλημα που ακόμη δεν
άρχισε!
Τι να πει κανείς. Καύσωνας, είναι ίσως η απάντηση.
Στους σαράντα βαθμούς, όπως λέει και ένα... λαϊκό
άσμα, λιώνει το κορμί. Και όχι μόνο το κορμί, μπορεί
να προσθέσει κάποιος...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,36%

X.A.
-4,05%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,29%

0,88%

-0,32%

-2,36%

-1,23%

ΓΑΛΛΙΑ
Επιβάλλει
ψηφιακό
φόρο σε
κολοσσούς
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

5,36%

-0,44%

Φωτιές άναψε ο νόμος για εκποιήσεις

Χάρης: Θα εισηγηθώ αναπομπή του - Σε αναμμένα κάρβουνα οι τράπεζες από απόφαση της Βουλής
Φωτιά στις κυπριακές τράπεζες
άναψε η ψήφιση της πρότασης
νόμου που αλλάζει τις πρόνοιες
του πλαισίου των εκποιήσεων. Οι
τράπεζες εκτιμούν ότι η απόφαση
θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία του τόπου και ευελπιστούν

σε παρέμβαση του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Ο υπ. Οικονομικών
θα εισηγηθεί στον πρόεδρο Αναστασιάδη να αναπέμψει το νόμο.
Ταυτόχρονα το υπ. Οικονομικών
θα ζητήσει γνωμοδότηση της ΕΚΤ
για τις επιπτώσεις από την υλο-

ποίηση της απόφασης. Την Παρασκευή οι βουλευτές αποφάσισαν
πως το πλαίσιο των εκποιήσεων
χρειάζεται αλλαγή ώστε να προωθούνται οι αναδιαρθρώσεις έναντι των εκποιήσεων. Εκείνο που
ήθελαν ήταν να διασφαλίσουν

πως τα δικαστήρια θα ελέγχουν
κατά πόσο οι τράπεζες προσπάθησαν να αναδιαρθρώσουν τα
προβληματικά δάνεια των δανειοληπτών. Αντίθετα, οι τράπεζες
εκτιμούν ότι με την απόφαση αυτή
θα παρέχεται η δυνατότητα στους

Περίπλοκο το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης στην Ευρώπη

δανειολήπτες να προχωρούν σε
εφέσεις με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάκτηση των χρεών
τους και να ναρκοθετείται η προσπάθεια για μείωση των ΜΕΔ.
Ταυτόχρονα θα ενθαρρυνθούν οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σελ.3

Η Κύπρος
έχει πατάξει
το ξέπλυμα
Συνέντευξη Δημ. Καλογήρου
Εχουμε δώσει στους αξιολογητές
της Moneyval πολλά στοιχεία
και πληροφορίες για τα μέτρα
που λαμβάνουμε για πάταξη του
ξεπλύματος χρήματος, τονίζει η
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου.
Προσθέτει ότι η Κύπρος θα εφαρμόσει όλες τις εισηγήσεις που
θα υποβάλει η Moneyval. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΓΛΙΑΣ

Αναταράξεις στις αγορές
από ένα σκληρό Brexit
Οι τιμές μετοχών, κρατικών και εταιρικών

Ορέγονται
μερίδιο από
το χαλούμι

ομολόγων και οι αγορές νομισμάτων θα παρουσιάσουν υψηλές διακυμάνσεις σε περίπτωση σκληρού Brexit, αναφέρει η Τράπεζα της Αγγλίας στην έκθεσή της για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σελ. 10

Σκοπιμότητες των ξένων

ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα για ανακούφιση
των ιδιοκτητών ακινήτων
Σειρά μέτρων για τόνωση της οικοδομικής

δραστηριότητας και ανακούφισης των ιδιοκτητών ακινήτων προωθεί η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ενα από τα πρώτα μέτρα
που δρομολογούνται είναι η μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30% στη διάρκεια της πρώτης
διετίας διακυβέρνησης. Σελ. 12

Oταν στις τεράστιες λεωφόρους της Δύσης, με την ανεμπόδιστη διέλευση, οι αμερικανικές εταιρείες, όπως η θυγατρική της Alphabet, Waymo,

πειραματίζονται με το νέο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, κάποιες ευρωπαϊκές νεοφυείς εταιρείες ασχολούνται με κάτι πιο περίπλοκο –
δημιουργούν λογισμικό για οχήματα άνευ οδηγού που πρέπει να «μάθουν» να κινούνται στους χαoτικούς δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων, στους
οποίους συχνά παρατηρείται συμφόρηση, είναι στενοί και ολισθηροί λόγω βροχής. Σελ. 9

Πολλοί είναι αυτοί που προαλείφονται να κερδίσουν μερίδια πωλήσεων του χαλουμιού σε αγορές
του εξωτερικού, τονίζουν φορείς
του τόπου μας. Αποδίδουν σε
σκοπιμότητες τα περί αντιοτικών
στο κυπριακό προϊόν. Ο υπ. Γεωργίας διαβεβαιώνει ότι το κυπριακό χαλούμι δεν περιέχει επιβλαβή κατάλοιπα. Σελ. 4
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Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
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Κύπρος
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Γερμανία

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,29%

-0,23%

0,17%

Γαλλία

0,01%

0,15%

Ιταλία

1,70%

0,03%

Ισπανία

0,47%

0,23%

Ιρλανδία

0,20%

0,17%

Ελλάδα

2,23%

0,21%

Ην. Βασίλειο

0,83%

0,16%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος
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Fitch
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S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Η θωράκιση της Ευρώπης έναντι μελλοντικής κρίσης
Εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση πρόκειται
να επιβιώσει σε βάθος χρόνου,
μπορεί να το κάνει μόνο με την
εμβάθυνση των διακρατικών της
σχέσεων. Η προτεραιότητα για το
Ευρωκοινοβούλιο καθώς και για
τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι
το πώς η Ευρωπαϊκή Ενωση και
η Ευρωζώνη θα γίνουν απρόσβλητες από μελλοντικές κρίσεις. Εχουν
ληφθεί ορισμένα μέτρα, αλλά δεν
είναι πλήρη. Εκείνο το οποίο κατά
βάση χρειάζεται, είναι να ολοκληρωθεί η εντολή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να καταστεί έσχατος δανειστής στην
Ευρωζώνη. Μέχρι τώρα, δεν έχει
επισήμως εκπληρώσει αυτόν τον
ρόλο, αν και ντε φάκτο το έκανε
στην έξαρση της κρίσης του ευρώ
το 2011 και το 2012. Εντούτοις, οι
κρίσεις θέτουν ερωτήματα και ένα
από αυτά είναι η αξιοπιστία και
συνεπώς η αποτελεσματικότητά
της. Και αυτό πρέπει εξαρχής να
έχει γίνει ξεκάθαρο και όχι να

εξαρτάται από αβέβαιες και ad hoc
αποφάσεις. Ολοι οι παίκτες στις
κεφαλαιαγορές θα πρέπει να είναι
πεπεισμένοι ότι ανά πάσα στιγμή
η ΕΚΤ μπορεί να σπεύσει και να
διαθέσει στα κράτη-μέλη ρευστότητα, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα. Αυτή η κίνηση μπορεί να
αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις
πανικού. Αλλωστε, όλες οι μεγάλες
κεντρικές τράπεζες επιτελούν αυτόν ακριβώς τον ρόλο. Βέβαια, η
Ευρωζώνη αποτελεί ξεχωριστή
περίπτωση λόγω της εθνικής ανεξαρτησίας των μελών της. Ωστόσο,
οι αποκεντρωμένες αποφάσεις για
την εθνική δημοσιονομική πολιτική έρχονται σε αντιπαράθεση
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με
τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής
νομισματικής πολιτικής. Πολλά
κράτη-μέλη εκφράζουν φόβους
ότι ο υπερβολικός δανεισμός από
μία κυβέρνηση μπορεί να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να κάνει μαζικές αγορές

στα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα,
ώστε να υπάρξει σταθερότητα
στις αγορές για όλα τα κράτη-μέλη.
Με άλλα λόγια, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας κινητοποίησης, όπως ο πληθωρισμός
ή μία γενικευμένη απώλεια της
αξιοπιστίας του ευρώ, θα βαρύνουν
όλα τα μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό
προκαλεί ανησυχία, μήπως διαμορφώνεται έτσι το σκηνικό για
να διογκωθεί ευκολότερα το δημόσιο χρέος, οπότε στο τέλος να
βρεθεί υπερχρεωμένη συνολικά
η Ευρωζώνη. Στο κάτω κάτω της
γραφής την πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη τη φέρουν τα
ίδια τα κράτη-μέλη. Μία ενδεδειγμένη προσέγγιση θα ήταν να δώσουν μία διαβαθμισμένη εντολή
στην ΕΚΤ, οπότε εάν ξεσπούσε
κρίση, θα μπορούσε να αγοράσει
έως και το 60% των αντίστοιχων
κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Εάν έπρεπε να κινηθεί πέραν του ορίου αυτού, τότε
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θα χρειαζόταν μία ξεκάθαρη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό
θα σήμαινε πως η πολιτική ευθύνη
για έτι μεγαλύτερη παρέμβαση θα
αναλαμβανόταν υπό ένα ευρωπαϊκό πρίσμα. Η δε ΕΚΤ θα απαλλασσόταν των ευθυνών αυτών.
Ανεξαρτήτως, πάντως, της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου ένα
ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο θα
μπορούσε να χορηγήσει πιστώσεις
υπό όρους με χαμηλό επιτόκιο
προς χώρες που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα. Με τη
βοήθεια του Ταμείου αυτού θα
μπορούσαν ευκολότερα να επιβιώσουν μιας κρίσης. Η προστασία
έναντι των κρίσεων είναι η μία
επείγουσα ανάγκη. Η άλλη αφορά
τη δημιουργία μιας δυναμικότερης
οικονομίας. Η Ευρωζώνη εξακολουθεί να πλήττεται σε πολλές περιοχές της από τα επακόλουθα της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και κυρίως από την κρίση εντός
των κόλπων της. Σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις οι δημόσιες επενδύσεις
υστερούν κατά πολύ έναντι της
ζήτησης και της δικής τους δυναμικής, ενώ σε άλλες περιστάσεις
οι ιδιωτικές είναι και πάλι ασθενικές
ιδωμένες υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, σήμερα
είναι πολύ αναγκαίες οι γενναίες
επενδύσεις ειδικά υπό ένα πανευρωπαϊκό πρίσμα όσον αφορά την
κλιματική αλλαγή, τον μετασχηματισμό των συστημάτων ενέργειας και της ψηφιακής επανάστασης. Με αυτά κατά νουν, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων σε
δημόσια αγαθά και να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (όπως
πρότεινε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ).

* Διευθυντής του Ινστιτούτου
Μακροοικονομικής Πολιτικής του
Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ στη
Γερμανία. Το άρθρο δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα www.socialeurope.eu.
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ZeroWaste Beach: Δράση
ουσίας, με μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα
Είναι κοινή η διαπίστωση ότι η
εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), δεν
αποφέρει οφέλη μόνο στις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους,
αλλά και στο περιβάλλον και την
ευρύτερη κοινωνία, συμβάλλοντας
στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων
μας.
ΕΚΕ, ωστόσο, δεν σημαίνει φιλανθρωπία ή εμπορική χορηγία,
ούτε δημόσιες σχέσεις ή μια τυπική
συμμόρφωση με την υπάρχουσα
νομοθεσία. Σημαίνει πλατφόρμα
κοινωνικού διαλόγου, πηγή καινοτομίας, δημιουργία αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και σεβασμού. Πάνω απ’ όλα σημαίνει «επένδυση»
που να αποφέρει μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα για την κοινωνία
και το οικοσύστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Coca-Cola
έχει καθορίσει ως παγκόσμιο όραμά
της έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα, στηρίζοντας δράσεις και
πρωτοβουλίες κατά της θαλάσσιας
πλαστικής ρύπανσης, η οποία όπως
γνωρίζουμε έχει ολέθριες συνέπειες
όχι μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον,
αλλά και στην υγεία μας. Μια τέτοια
πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα
«Zero Waste Beach».
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα
«Zero Waste Beach»:
Το «Zero Waste Beach» αναπτύχθηκε με την αποκλειστική
χρηματοδότηση του Ιδρύματος
της Coca-Cola, σε συνεργασία με
το Κέντρο Μελετών και Έρευνας
Ακτή. Στοχεύει στην αντιμετώπιση
της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, γύρω από το παγκόσμιο αυτό ζήτημα. Το γεγονός
πως γύρω στα 13 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων καταλήγουν
κάθε χρόνο στους ωκεανούς, σε
συνδυασμό με το ότι χώρες με τις
οποίες γειτνιάζει η Κύπρος δεν
δεσμεύονται από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία για τη διαχείριση των
σκουπιδιών, καθιστά αναγκαία
τη λήψη δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων.
Εντός του 2018, μεταξύ άλλων:
- Τοποθετήθηκαν 50 κάδοι ανακύκλωσης πλαστικού PMD σε παράκτιες περιοχές με εντυπωσιακά
αποτελέσματα, σε συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς.
- Οργανώθηκαν 15 καθαρισμοί
ακτών σε συνεργασία με 13 τοπικές αρχές.
- Συμμετείχαν 500 εθελοντές.
- Συλλέχθηκαν 4,2 τόνοι σκουπιδιών.
- 130 επιχειρήσεις εντάχθηκαν
στο δίκτυο Responsible Coastal
Business.
- Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός και επιβραβεύτηκαν πέντε
παράκτιες επιχειρήσεις για τις
βιώσιμες πρακτικές αρχές που
ακολουθούν, καθώς και δύο τοπικές αρχές για την υποστήριξη που
συνολικά προσέφεραν στο έργο.

Εντός του 2019 στοχεύουμε σε:
- Πραγματοποίηση πέραν των
δέκα καθαρισμών ακτών και των
βυθών τους. Πραγματοποιήθηκαν
ήδη 4 καθαρισμοί βυθών και 13
καθαρισμοί ακτών, ενώ μαζεύτηκαν πέραν των 500 κιλών σκουπιδιών).
- Επέκταση του Δικτύου Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων
με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200
επιχειρήσεων συνολικά.
- Τοποθέτηση ακόμη 50 κάδων
ανακύκλωσης σε δύο παραθαλάσσιες περιοχές.
- Πραγματοποίηση διαγωνισμού «Zero Waste Champions»
για την ανάδειξη των παράκτιων
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν
τις πιο βιώσιμες πρακτικές. Καλούμε όλες τις παράκτιες επιχειρήσεις να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή και να ενταχθούν
στο Δίκτυο Υπεύθυνων Παράκτιων
Επιχειρήσεων. Λεπτομέρειες για
την διαδικασία και έντυπο υποβολής αίτησης για ένταξη στο Δίκτυο μπορούν να εντοπίσουν οι
ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα
της ΑΚΤΗΣ: http://www.akti.org.cy
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό
το καλοκαίρι, το συλλεκτικό γυάλινο μπουκάλι της Coca-Cola, θα
ενισχύσει με τα έσοδα που αντιστοιχούν στο 15% επί των πωλήσεών του, καθαρισμούς ακτών και
βυθών που θα πραγματοποιηθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος.
Υπεύθυνες πρακτικές, μέρος
της καθημερινότητάς μας.
Εάν αναλογιστεί κανείς τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα,
όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόσιμου νερού, η ρύπανση
και τόσα άλλα, θα αντιληφθεί ότι
είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά,
μόνο από τις κυβερνήσεις. Ισχυρή
πεποίθησή μας είναι ότι οι υπεύθυνες πρακτικές θα πρέπει να γίνουν μέρος της καθημερινότητας
κάθε οικογένειας και κάθε οργανισμού. Μπορεί η νέα εποχή ανάπτυξης να είναι ταυτισμένη με
την καινοτομία, ωστόσο αυτή η
σύνδεση δεν αφορά μόνο τα προϊόντα και τις συσκευασίες, αλλά
και τον τρόπο που σκεφτόμαστε
και λειτουργούμε.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
πιο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αναγνώρισή του. Μέσω του
Zero Waste Beach, το οποίο σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και τα
επόμενα χρόνια, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις επιχειρήσεις, τις
τοπικές αρχές, τους φορείς και
τους πολίτες, ώστε να αλλάξουμε
συνήθειες και να αντιμετωπίσουμε
το τεράστιο αυτό πρόβλημα ακόμη
πιο αποφασιστικά.

*Διευθύντρια Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων της Α/φοι Λανίτη

Από τέτοια απόσταση θα βλέπουν πλέον οι τραπεζίτες τους δανειολήπτες που χρωστούν και ήταν έτοιμοι να τους εκποιήσουν την κατοικία.

Εκποιήσεις τέλος

Απολύσεις μαμούθ

Στα παλαιά των υποδημάτων τους έγραψαν οι

Μείον 18.000 τραπεζοϋπαλλήλους θα έχει

βουλευτές τις υποσχέσεις των τραπεζών πως
δεν θα προχωρούν σε καμία εκποίηση πρώτης κατοικίας ενόψει εφαρμογής του Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ. Τι το είπαν, τι δεν το είπαν, οι βουλευτές θέλησαν να διασφαλίσουν δια του δικού
τους τρόπου ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση
να προχωρήσει καμία εκποίηση. Έχουν τους
λόγους τους βέβαια να μην πιστεύουν λόγια
τραπεζιτών οι βουλευτές, καθώς όπως λέει η
μητέρα Ελλάδα, όποιος καεί από το χυλό, φυσά και το γιαούρτι!

μέχρι το 2022 η Deutsche Bank, δηλαδή θα
τους μειώσει σχεδόν κατά 1/5 και δεν “άνοιξε
ρουθούνι”. Αναρωτιόμαστε τι θα γίνει αν η
Τράπεζα Κύπρου θα βγει και θα πει σε αντίστοιχη φάση πως θα μειώσει κατά 1/5 τους
υπαλλήλους της.

••••
Πόσο 90’s
Όλοι συμφωνούμε πιστεύω πως το μέτρο για

τη διαλειτουργικότητα της κινητής τηλεφωνίας σε όλες τις περιοχές της Κύπρου ήταν
ευτυχές γεγονός. Ωστόσο, η σύνδεση είναι
μόνο για κλήση ομιλίας και για επικοινωνία
μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms). Πόσο 90’s
η κλήση και το sms, όταν η επικοινωνία γίνεται κατ’ εξοχήν μέσω προγραμμάτων στα
smartphones που χρησιμοποιούν δεδομένα;

••••
Επιλεκτικά αντανακλαστικά
Έχει καταντήσει γραφική αυτή η στήλη να

γράφει για τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα
όμως δεν θίγουμε τις τιμές των καυσίμων, αλλά τα αντανακλαστικά των πρατηριούχων.
Όταν μειώνονται οι τιμές διεθνώς στο βαρέλι
τα αντανακλαστικά τους είναι αργά. Όταν αυξάνεται, η τιμή στην αντλία αμέσως ανεβαίνει. Δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη των επιλεκτικών αντανακλαστικών.

••••

••••
Μασάζ και 40άρια
Χοτ οι 40 βαθμοί. Χοτ και οι τιμές των εισιτη-

ρίων. Κλείσανε κάτι γνωστοί για Ελλάδα και
διερωτάται η στήλη εάν τα καθίσματα θα είναι
από χρυσό, εάν θα ταΐσουν τους ταξιδιώτες
με μπρι και χαβιάρι, ενώ αν κατά τη διάρκεια
θα έχουν και υπηρεσίες μασάζ. Κατά τα άλλα,

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Επιτόκιο ανατοκισμού
Επιτόκιο ανατοκισμού

καλείται η συνολική
απόδοση, η οποία εκφράζεται ως ποσοστό
επί του αρχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση
ανατοκισμού, δηλαδή
όταν το κεφάλαιο και ο τόκος μιας περιόδου τοκιστούν ξανά για ακόμη μια
περίοδο.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

μετά το κλείσιμο της Cobalt το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και μέχρι το Μάρτη η αγορά θα
είχε διορθώσει από μόνη της τις αυξημένες
τιμές.

••••
Από Σεπτέμβρη τα Airbnb
Για άλλη μια κοινοβουλευτική σεζόν η ρύθμι-

ση καταλυμάτων τύπου Airbnb δεν πέρασε το
κατώφλι της Ολομέλειας. Έφτασαν πολύ κοντά στην επιτροπή Εμπορίου, και πάλι όμως
δεν κατάφεραν να κλείσουν το θέμα. Έμειναν
κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες αναμένεται
ότι θα ξεκαθαρίσουν με την επανέναρξη της
λειτουργίας της Βουλής. Από Σεπτέμβρη λοιπόν θα δουν οι ένοικοι του Κοινοβουλίου το
θέμα.

••••
Βάζουν πλώρη για Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν

έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι όμως για πολύ ακόμα. Ήδη ο νέος πρωθυπουργός της
χώρας ξεκαθάρισε ότι θα επιτρέψει τη λειτουργία τους με στόχο η Ελλάδα να γίνει περιφερειακό κέντρο ανάπτυξης.
Φυσικά χρειάζεται η τροποποίηση του συντάγματος. Αν καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να περάσει την πρόταση του αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος, που θέλει να καταστεί
εκπαιδευτικός κόμβος βρίσκει μπροστά της
ένα μεγάλο ανταγωνιστή. Από την άλλη
όμως σημαίνει ευκαιρία για άνοιγμα σε νέες
αγορές για τα κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως πληροφορείται η στήλη ήδη οι
βασικοί παίκτες του κυπριακού χώρου
παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις
εξελίξεις και προαλείφονται για την ελληνική αγορά.

Τριακόσιες γυναίκες και ένα ιστιοφόρο κατά του πλαστικού
To πλαστικό σκοτώνει, και 300 γυναίκες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν από τον Οκτώβριο
ένα ταξίδι ανά την υφήλιο, με
ιστιοφόρο. Στόχος τους, να καταδείξουν τις τρομακτικές συνέπειες
της πλαστικής ρύπανσης στους
ωκεανούς, διεξάγοντας ταυτόχρονα και επιστημονική έρευνα σχετικά με την ενισχυόμενη κρίση.
Εκατομμύρια τόνοι πλαστικού –
από συσκευασίες τροφίμων μέχρι
ίνες υφασμάτων και σύνεργα αλιείας– καταλήγουν κάθε χρόνο στη
θάλασσα, γεγονός που ανάγκασε
τους ειδικούς να κρούσουν τον
κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μέχρι το 2050 θα υπάρχουν στη θάλασσα περισσότερα
πλαστικά παρά ψάρια.
Ο περίπλους της Γης, που αυτή
τη φορά αποδεικνύεται γυναικεία
υπόθεση, θα διαρκέσει δύο χρόνια,
αρχής γενομένης τον Οκτώβριο.
Θα πραγματοποιείται σε φάσεις
και οργανώνεται από τη μη κερ-

δοσκοπική οργάνωση eXXpedition, που εστιάζει το ενδιαφέρον
της στα θέματα θαλάσσιας ρύπανσης. Οι γυναίκες θα συλλέξουν
δείγματα από τα πιο σημαντικά
και ποικιλόμορφα θαλάσσια περιβάλλοντα της Γης, προκειμένου
να σχηματίσουν σαφή εικόνα σχετικά με την κατάσταση των θαλασσών.
Το σκάφος θα καλύψει απόσταση 38.000 ναυτικών μιλίων (70.000
χλμ.) και θα επισκεφθεί τον Αρκτικό Ωκεανό, τα νησιά Γκαλαπάγκος, τα νησιά του Νότιου Ειρηνικού και άλλες περιοχές όπου
τα πλαστικά απορρίμματα συγκεντρώνονται λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων. Οπως τόνισε η
αρχηγός της αποστολής Εμιλι
Πεν, κάθε χρόνο καταλήγουν στη
θάλασσα οκτώ εκατομμύρια τόνοι
πλαστικών, τα οποία κατακερματίζονται σε απειροελάχιστα κομμάτια, μεγέθους ανάλογου με
αυτό του πλαγκτόν. Τα σωματίδια,








Θα κάνουν τον περίπλου
της Γης συλλέγοντας
δείγματα ρύπων,
για να διαπιστώσουν
με σαφήνεια την κατάσταση των θαλασσών.

Μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η πλαστική ρύπανση σε θάλασσα και
ξηρά. Στην Ιαπωνία, ελάφια πέθαναν τρώγοντας πλαστικές σακούλες.

μαζί με τα πλαστικά μικροσφαιρίδια που περιέχονται στα είδη
προσωπικής υγιεινής, καταβροχθίζονται από τα θαλάσσια είδη,
προκαλώντας σημαντικές ζημιές
στα οικοσυστήματα και στην τροφική αλυσίδα. Κατά την έρευνά
τους, οι γυναίκες θα καταγράψουν
τα είδη των πλαστικών που υπάρχουν στις θάλασσες, αλλά και τις
υπαίτιες βιομηχανίες, έτσι ώστε
να προταθεί μια καλοσχεδιασμένη
λύση του προβλήματος. Κατά τη
διάρκεια του περίπλου, η ομάδα,

που αποτελείται από επιστήμονες,
δασκάλες, κινηματογραφίστριες,
σχεδιάστριες προϊόντων, φωτογράφους και αθλήτριες, θα πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία
και κοινότητες. Στις 7 Οκτωβρίου,
το 21 μ. ιστιοφόρο, με δέκα επιβάτες, θα αποπλεύσει από τη Βρετανία για το πρώτο στάδιο του
μεγάλου ταξιδιού. Εν τω μεταξύ,
θάνατοι λόγω πλαστικών καταγράφονται στην Ιαπωνία. Οι Αρχές
στη Νάρα, την αρχαία πρωτεύουσα της χώρας, ζήτησαν από τους
επισκέπτες να μην ταΐζουν τα
άγρια ελάφια, καθώς πολλά πέθαναν αφού κατάπιαν πλαστικές
σακούλες. Οπως καταγγέλλει οργάνωση προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής, στο
στομάχι εννέα ελαφιών από τα
14 που πέθαναν από τον Μάρτιο,
εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες
πλαστικού, τονίζοντας ότι στο
στομάχι ενός μόνο ζώου βρέθηκαν
4,3 κιλά.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Σε αναμμένα κάρβουνα οι τράπεζες λόγω Βουλής
Ελπίζουν στην αναπομπή του νόμου για τις εκποιήσεις από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και από γνωμοδότηση της ΕΚΤ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι
κυπριακές τράπεζες μετά την ψήφιση της πρότασης νόμου που αλλάζει τις πρόνοιες του πλαισίου
των εκποιήσεων και τώρα το βάρος
μεταφέρεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.Οι
τράπεζες και οι θεσμοί έχουν αποστείλει από τα τέλη Μαΐου απανωτά
μηνύματα αναφορικά με τις αλλαγές
που θέλησε η πλειοψηφία των κομμάτων να περάσει για το πλαίσιο
αφερεγγυότητας και εκποιήσεων.
Όμως, οι τράπεζες κρύβουν έναν
τελευταίο «άσσο στο μανίκι» τους,
αυτόν του Υπουργού Οικονομικών
και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος, μετά από εισήγηση
του υπουργού Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη, έχει δύο εβδομάδες να
αναπέμψει την πρόταση νόμου
που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις νόμου θα επανέλθουν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για συζήτηση,
με απώτερο σκοπό να βρεθεί η
όποια χρυσή τομή που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Ταυτόχρονα, πέρα από τοποθετήσεις των
θεσμών και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη
συνέντευξη που παραχωρήθηκε
την Κυριακή στην εφημερίδα μας,
δεν αποκλείεται η ΕΚΤ να γνωμοδοτήσει για το νομοσχέδιο μετά
από σχετικό αίτημα του Υπουργείου
Οικονομικών. Στο παρόν στάδιο,
τουλάχιστον για το δεύτερο, δεν
έχει οριστικοποιηθεί κάτι.
Την Παρασκευή οι βουλευτές
είχαν διαφορετική άποψη και εντέλει αποφάσισαν πως το πλαίσιο
των εκποιήσεων χρειάζεται αλλαγή
ώστε –κατά τους υποστηρικτέςνα προωθούνται οι αναδιαρθρώ-

Την Παρασκευή οι βουλευτές αποφάσισαν πως το πλαίσιο των εκποιήσεων χρειάζεται αλλαγή ώστε –κατά τους
υποστηρικτές- να προωθούνται οι αναδιαρθρώσεις έναντι των εκποιήσεων.
σεις έναντι των εκποιήσεων. Εκείνο που ήθελαν οι βουλευτές ήταν
να διασφαλίσουν πως τα δικαστήρια θα ελέγχουν κατά πόσο οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που προνοούνται
από τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για
την αναδιάρθρωση χορηγήσεων
και το κατά πόσο η δυνατότητα
προώθησης της διαδικασίας εκποίησης τυγχάνει εκμετάλλευσης
και κατάχρησης εκ μέρους των
τραπεζών. Εκεί όμως που «χτύπησε
νεύρο», όρος που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης κατά την επίμαχη συνεδρία,
είναι η πρόθεση των βουλευτών
να «διορθώσουν» ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες
εξουδετέρωναν την ισχύ που πρέπει να έχει η έκδοση απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος.
Όπως αναγράφεται και στην αι-

τιολογική τους πρόταση, για να
σταματήσει ένας επικείμενος πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας
απαιτείται πέραν της έκδοσης σχετικού δικαστικού διατάγματος, η
καταχώριση νέας διαδικασίας, άρα
αίτησης/έφεσης με την οποία να
προβάλλεται ως λόγος επιτυχίας
της η ύπαρξη του εν λόγω απαγορευτικού διατάγματος.

Βλέπουν υποβαθμίσεις
Οι τράπεζες μέσα από αυτές τις
αλλαγές βλέπουν πλήγμα στην κυπριακή οικονομία. Βασικό ρόλο σε
αυτό παίζει η δυνατότητα των δανειοληπτών να προχωρούν σε εφέσεις στα δικαστήρια έναντι των
αποφάσεων των εκποιήσεων. Κατά
τους τραπεζικούς, θα υπάρξουν
αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ανάκτηση χρεών και
την προσπάθεια για μείωση των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,

στη μελλοντική δανειοδοτική ικανότητά τους και συνεπώς στην οικονομία ευρύτερα.
Επίσης, σύμφωνα με τις τράπεζες, περνάει το μήνυμα προς τους
διεθνείς επενδυτές, τους οίκους
αξιολόγησης και τους οφειλέτες
ότι θα καθυστερούν σημαντικά ή
και θα εμποδίζονται οι εκποιήσεις
ή ότι δεν υπάρχουν σημαντικές
συνέπειες από τη μη αποπληρωμή
χρεών. «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των κυπριακών τραπεζών και της οικονομίας
από τους οίκους αξιολόγησης», καταλήγει η ρητορική των τραπεζών.

Στη 2η χειρότερη θέση
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει τα στοιχεία που αφορούν τις τράπεζες της
Ευρωζώνης για το πρώτο τρίμηνο
του 2019 που καταδεικνύουν ότι
παρά τις μεγάλες προσπάθειες κα-

λυτέρευσης των ισολογισμών τους,
δεν έχουν ορθοποδήσει. Η Κύπρος
ανάμεσα σε 17 χώρες, βρίσκεται
στην 6η χειρότερη θέση αναφορικά
με τα κεφαλαιακά αποθέματα των
τραπεζών της, και είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Όπως σημειώνει η ΕΚΤ, οι δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας για σημαντικά ιδρύματα
παρέμειναν σταθεροί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ο δείκτης
Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,34%, ο δείκτης
Tier 1 σε 15,59% και ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου 17,99%. Οι μέσοι
δείκτες κεφαλαίου CET1 σε επίπεδο
συμμετεχόντων κρατών μελών κυμαίνονται από 11,77% στην Ισπανία
έως 27,69% στην Εσθονία.
Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω
στο 3,67% το πρώτο τρίμηνο του
2019 στην Ευρωζώνη και βρίσκεται
στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε
που οι στατιστικές εποπτικής τραπεζικής δημοσιεύθηκαν για πρώτη
φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
Ωστόσο, η Κύπρος συνεχίζει να
αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα,
καθώς είναι η χώρα που βρίσκεται
στη 2η χειρότερη θέση όσον αφορά
στα ΜΕΔ της. Την Κύπρο την παρουσιάζει να έχει ΜΕΔ στο 21%
και την Ελλάδα στο 42%.
Πλέον όλων των παραπάνω,
ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η ΕΣΤΙΑ,
η οποία θα έδινε τη δυνατότητα
να διαχωριστούν οι πραγματικά
ευάλωτοι δανειολήπτες σε σύγκριση
με τους κακοπληρωτές. Οι πρώτες
αιτήσεις από δανειολήπτες για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ θα αρχίσουν τον
Σεπτέμβριο, άρα δεν αποκλείεται
ο νόμος που πέρασε για την αλλαγή
του πλαισίου των εκποιήσεων να
περάσει –αν περάσει- μετά την
πλήρη εφαρμογή της.

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπονομεύεται
το δημόσιο συμφέρον
Στην πρώτη επίσημη αντίδραση ως προς

την ψήφιση των νομοσχεδίων που αλλάζουν το νόμο των εκποιήσεων προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης λίγες ώρες μετά την ψήφισή
τους. Σύμφωνα με “τιτίβισμά” του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
αναπομπή των αποφάσεων της Βουλής
των Αντιπροσώπων. “Οι σημερινές αποφάσεις της Βουλής πιθανώς να ικανοποιούν πρόσκαιρα μερίδα της κοινής
γνώμης, αλλά υπονομεύουν το δημόσιο
συμφέρον. Θα εισηγηθώ στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας την αναπομπή τους.
Με την ελπίδα ότι η Βουλή, ψύχραιμα
και υπεύθυνα, θα επανεξετάσει τις αποφάσεις της”, σημειώνεται στο τουίτ.
Μετά τη δήλωσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός ανέφερε
στην «Κ» πως είναι σοβαρό το ζήτημα
που προκύπτει και για λόγους ουσίας,
αλλά και για λόγους διαδικασίας. Ανέφερε πως ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό
πως η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος
της ΕΕ και κατ’ επέκταση κράτος μέλος
της τραπεζικής ένωσης. “Δεν μπορεί η
Κύπρος να είναι το μόνο κράτος μέλος
που να έχει τους δικούς της νόμους σε
τέτοια ζητήματα”, συμπλήρωσε. Κατέληξε πως “οι εκποιήσεις δεν είναι η
πρώτη λύση που πρέπει να χρησιμοποιείται, και δεν είναι, αλλά το νομοθετικό
πλαίσιο πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος. Εάν θέλουμε
να έχουμε δικούς μας κανόνες, θα έχουμε συνέπειες. Το ζήτημα θα ξαναπάει
στη Βουλή εάν ο Πρόεδρος ακολουθήσει την εισήγησή μου και ελπίζω πως θα
υπάρξει σοφότερη αντιμετώπιση του
ζητήματος”.
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Εκτός έδρας ο ανταγωνισμός για το χαλούμι
Πολλοί είναι αυτοί που προαλείφονται να κερδίσουν μερίδια πωλήσεων του κυπριακού προϊόντος σε αγορές του εξωτερικού
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εξαγωγές 200
εκατ., ευρώ

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Κύπρος
έχασε το εμπορικό σήμα για το χαλούμι στην Βρετανία από την εταιρεία John&PaschalisLtd. Από τη
μια, η μη έγκαιρη κινητοποίηση
του Υπουργείου Εμπορίου, από την
άλλη ο υπερβολικός φόρτος εργασίας του Υπουργείου Εμπορίου που
είχε να χειριστεί 79 υποθέσεις για
την προστασία των εμπορικών σημάτων για το χαλούμι, το αποτέλεσμα δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Το εμπορικό σήμα στο μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό του
προϊόντος πέρασε σε τοπική εταιρεία και οι κυπριακές αρχές ανέθεσαν σε ερευνώντα λειτουργό να
αναζητήσει τι πήγε λάθος στη διαδικασία και χάθηκε ένα σημαντικό
έρεισμα για το κυπριακό προϊόν
στην μεγαλύτερη αγορά εισαγωγής.
Φυσικά, οι εξαγωγές του χαλουμιού
στην Βρετανία συνεχίζουν με το
εμπορικό σήμα του κοινοτικού προϊόντος, ωστόσο το τοπίο είναι θολό
για την κυπριακή ταυτότητα του
χαλουμιού στην βρετανική αγορά
στην μετά Brexit εποχή.

Και η Σουηδία
Το πάθημα της Κύπρου στο θέμα
του χαλουμιού είναι πολύ πρόσφατο
για να μπορεί να υπάρχει ο όποιος
εφησυχασμός σε οποιοδήποτε περιστατικό διαταράξει την ομαλή
εμπορία χαλουμιού στις υπόλοιπες
αγορές. Όπως το πρόσφατο παράδειγμα με εκπροσώπους μεγάλων
σουηδικών υπεραγορών και τις
ανησυχίες του σουηδικού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού WWF για
εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών
στα παραγωγικά ζώα στην Κύπρο.
Κάτι που προκάλεσε την έντονη
αντίδραση του υπουργού Γεωργίας
Κώστα Καδή, ο οποίος διαβεβαίωσε
ότι το χαλούμι δεν περιέχει επιβλαβή κατάλοιπα. Έκανε λόγο για

Η επικερδότητα των εξαγω-

Περίπου 200 εκατ. ευρώ ήταν η αξία των εξαγωγών χαλουμιού το 2018. Το 50% των εξαγωγών καταλήγει στην
Μεγάλη Βρετανία, ενώ ακολουθεί η Σουηδία που εισάγει ποσότητες αξίας 30 εκατ. ευρώ.
λάθος παραμέτρους στην φόρμουλα
υπολογισμού της χρήσης αντιβιοτικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Από την άλλη,
ο διευθυντής των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών Χαράλαμπος Πίπης σημείωσε ότι αν και υπήρχε ένας αναβρασμός στην σουηδική αγορά την
προηγούμενη εβδομάδα, πλέον η
κατάσταση έχει εξομαλυνθεί μετά
τις δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας αλλά και του ιδίου. Ποιος όμως
εγγυάται ότι δεν θα γίνει ανάλογη
προσπάθεια υπόσκαψης του προϊόντος στο μέλλον και ποιες οι








Να απαντήσουμε με
συγκεκριμένες μελέτες
και στοιχεία στο θέμα
των αντιβιοτικών υπογραμμίζει ο σύνδεσμος
τυροκόμων, σχολιάζοντας τις διαβεβαιώσεις
από Υπ. Γεωργίας και
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

ασφαλιστικές δικλείδες που θα
ενεργοποιήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε μια τέτοια περίπτωση;
Ο πρόεδρος του Παγκύπριου συνδέσμου τυροκόμων Γιώργος Πέτρου
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα από εταιρείες στην Σουηδία
που θέλουν να πλήξουν το χαλούμι
και καλεί Υπουργείο Γεωργίας και
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να δώσουν
σαφή στοιχεία μετρήσεων της χρήσης αντιβιοτικών, κάτι που θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας σε
όποια μελλοντική προσπάθεια αμ-

γών χαλουμιού δεν μένει απαρατήρητη από τους ανταγωνιστές παρασκευαστές τυριών
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, το 2018 οι
εξαγωγές χαλουμιού κατέγραψαν αύξηση 38,5 εκατ. ευρώ
ή 25% πιο πάνω σε σχέση με
το 2017 και ξεπέρασαν τα
194,3 εκατ., ευρώ. Πρόκειται
για ένα από τα τρία δημοφιλέστερα εξαγωγικά προϊόντα
της Κύπρου. Από το σύνολο
των εξαγωγών, η μερίδα του
λέοντος ή ποσοστό 46% (90,6
εκατ. ευρώ) καταλήγουν στην
βρετανική αγορά, ενώ ακολουθεί με 29 εκατ. η αγορά
της Σουηδίας. Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το προϊόν σε Αυστραλία, Αυστρία, Δανία και
Ελλάδα. Το χαλούμι εξάγεται
επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

φισβήτησης της ποιότητας του κυπριακού προϊόντος.

Η χρήση αντιβιοτικών
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και
Υπουργός Γεωργίας απορρίπτουν
τα περί καταλοίπων αντιβιοτικών
ουσιών στο χαλούμι. Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Γεωργίας, το 70% των αντιβιοτικών
αφορά τους χοίρους, το 20% τα κοτόπουλα και το 10% τα αιγοπρόβατα
και αγελάδες. Από την άλλη, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης ανα-

φέρει ότι η χρήση αντιβιοτικών γίνεται βάσει συγκεκριμένων αδειών
που χορηγούνται, ενώ τονίζει ότι
είναι γνωστές οι εγγενείς αδυναμίες
της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Για παράδειγμα, δεν συμπεριλήφθηκε στις μετρήσεις όλος ο ζωικός πληθυσμός
της Κύπρου, ενώ το μέσο βάρος
που έθεσε ως μονάδα αναφοράς ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι πολύ
μικρότερο σε σύγκριση με τα δεδομένα της Κύπρου. Το αν αυτές
οι παράμετροι θα συμπεριληφθούν
στις μετρήσεις του οργανισμού θα
διαφανεί σε επόμενες εκθέσεις του.
Σημειώνεται ότι η επόμενη έκθεση
του οργανισμού θα δημοσιευτεί το
προσεχές Φθινόπωρο. Πάντως η
Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει από
το 2022 την χρήση αντιμικροβιακών
για την ενίσχυση της ανάπτυξης
των ζώων, όπως και την χορήγησή
τους για προληπτικούς σκοπούς.

Επιμόρφωση κτηνοτρόφων
Αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες
διατείνονται ότι δεν έχουμε θέμα
υπερχρήσης αντιβιοτικών, εντούτοις υπογραμμίζουν την ανάγκη
επιμόρφωσης των κτηνοτρόφων
ώστε να μην χορηγούν αντιβιοτικές
και χημειοθεραπευτικές ουσίες στα
ζώα. Ο στόχος είναι να γίνει επιμόρφωση των κτηνοτρόφων ώστε
να εστιάσουν σε εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των εκτροφών.
Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αυτό σημαίνει εφαρμογή
των κανόνων βιοασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των εκτροφών τους, και χρήση εναλλακτικής
θεραπείας και βιολογικών προϊόντων ώστε να μειωθεί η χρήση χημειοθεραπευτικών στο άκρως απαραίτητο. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει
χωρίς την συνεργασία των φαρμακέμπορων, των κτηνιάτρων και
των ίδιων των κτηνοτρόφων, επισημαίνει ο κ. Πίπης.

Δεν απάντησε ο Γιούνκερ
Οι κυπριακές αρχές είναι στο ακουστικό από το 2016 για την κατοχύρωση του φακέλου για το χαλούμι, εξέλιξη η οποία θα έκλεινε
τα στόματα των επίδοξων ανταγωνιστών του χαλουμιού και θα
αποτελούσε δικλείδα ασφαλείας
σε ενδεχόμενο σφετερισμό του
κυπριακού προϊόντος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο βρίσκεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επιστολή του Προέδρου
Αναστασιάδη για το θέμα κατοχύρωσης του χαλουμιού ως κυπριακό
προϊόν προστατευόμενης προέλευσης. Στην επιστολή επαναλαμβάνεται ότι η κατοχύρωση προϊόντων

ΑΡΘΡΟ








Στην απαγόρευση χρήσης αντιμικροβιακών
στα ζώα προχωρά η Ε.Ε.
από το 2022. Προσπάθειες επιμόρφωσης
των κτηνοτρόφων στην
Κύπρο.
δεν συνδέεται βάσει κανονισμών
με οποιοδήποτε πολιτικό θέμα ενώ
υπογραμμίζεται ότι η ευρωπαϊκή
ταυτότητα του χαλουμιού. Όπως

πληροφορείται η «Κ», καμία απάντηση δεν έχει ληφθεί ακόμα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η
τελευταία αντίδραση από πλευράς
Βρυξελλών για το θέμα καταγράφηκε τον Μάρτιο από τον εκπρόσωπο της Ντανιέλ Ροζάριο. Η τοποθέτησή του ότι η διαδικασία για
την κατοχύρωση συνεχίζεται στην
βάση της κατανόησης που είχε
επιτευχθεί κατά την επίσκεψη Γιούνκερ στην Κύπρο το 2015, δείχνει ότι η Επιτροπή παραμένει
αμετακίνητη στην θέση της παρά
τα επιχειρήματα Αναστασιάδη τα
οποία περιλαμβάνονται στην επιστολή.

/ Του ΠΟΛΥ ΚΑΛΛΗ

«Κύπρια Φιλοξενία»: Πώς η φιλοξενία αντιμετωπίζει την εμπορευματοποίηση των ξενοδοχειακών κλινών
Ο φορέας «Κύπρια Φιλοξενία» υποστηρίζει τους σχεδιασμούς του υφυπουργείου Τουρισμού για ποιοτική
αναβάθμιση των υπηρεσιών και επαναφορά των αρχών και αξιών της
αυθεντικής φιλοξενίας. Η επιδιωκόμενη στρατηγική αναπροσαρμογή,
πέραν του ότι είναι επαγγελματικά
ενδεδειγμένη, αποτελεί κυριότερα
την ορθότερη απάντηση στην οικονομική πρόκληση για απεξάρτηση
του τουριστικού ρεύματος από τις

ακραίες διακυμάνσεις των τιμών.
Οι ξενοδόχοι, ως οι κύριοι πάροχοι
τουριστικών κλινών, είναι αναγκασμένοι σε μεγάλο βαθμό να εμπορεύονται με τους νόμους της αγοράς.
Η ενοικίαση ξενοδοχειακών δωματίων είναι μια εμπορική πράξη, όπου
συνήθως καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση. Πράγματι, όπου
η διάθεση δωματίων αφορά την ενοικίαση χώρου διαμονής, συνδυασμένης με μέσης ποιότητας υπηρεσιών

διατροφής ή αναψυχής, εκεί η μάχη
δίδεται, αναπόφευκτα, στο επίπεδο
έκπτωσης ή άλλων προωθητικών
μέτρων, όπως δωρεάν μέρες, δωρεάν
άτομα κ.ο.κ. Σε μια ακατάστατη διεθνή αγορά, οι φτηνοί προορισμοί
έχουν το πάνω χέρι.
Ποιοτικός τουρισμός, όμως, σημαίνει ουσιώδη απεξάρτηση, στο
ψηλότερο δυνατό βαθμό των πληροτήτων, από την εμπορική αξία του
καταλύματος. Η ελκυστικότητα και

πληρότητα των καταλυμάτων επηρεάζεται ασφαλώς από την ποιότητα
των υποδομών, κυριότερα όμως ενισχύεται από την συναισθηματική
αξία των διακοπών, που οικοδομείται
στην εγκάρδια, άψογη και ανώτερης
στάθμης παροχή υπηρεσιών, συνδυασμένης με αυθεντική, μοναδική
και ιδιαίτερης ταυτότητας φιλοξενία.
Η Κύπρος, ως κατ΄εξοχήν προορισμός
ψηλής φιλοξενίας, οφείλει να αναδείξει
με στρατηγική πλέον προσέγγιση,

και όχι αποσπασματικά, το ψηλό επίπεδο υποδομής, εντός και εκτός ξενοδοχείων, την ελκυστικότητα των
φυσικών πόρων της και την ιστορικότητά της, όπως εν πολλοίς ήδη γίνεται. Κυριότερο όμως είναι η ανάδειξη, καλλιέργεια και κεφαλαιοποίηση της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων, των θετικών στοιχείων της κουλτούρας, με απώτερο στόχο η τουριστική άφιξη και διαμονή να μετατραπεί σε ολοκληρωμένη, αξέχαστη,

συναισθηματική εμπειρία. Αυτό θα
ήταν το υπέρτατο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, αυτό θα ήταν η απαρχή
για επαναφορά του ντόπιου πληθυσμού στα τουριστικά επαγγέλματα,
αυτό θα ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα
για καθιέρωση σαν προορισμός αυθεντικής και μοναδικής κυπριακής
εμπειρίας!

* Προέδρου του ΔΣ του φορέα «Κύπρια
Φιλοξενία»
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Σε έναν κόσμο όπου οι γνώσεις οικονομίας γίνονται όλο και πιο
απαραίτητες, το πιο πλούσιο παπί του κόσμου είναι το πλέον
κατάλληλο άτομο στο σύμπαν του Disney για να μας διαφωτίσει!!
Απολαύστε τις ιστορίες του αγαπημένου μας Σκρουτζ Μακ
Ντακ, διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε τα
α
πάντα για την οικονομία!
Στον πρώτο τόμο θα ασχοληθούμε με το εμπόριο, την
διακίνηση των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Θα εφαρμόσουμε τις εισηγήσεις Moneyval
Δήμητρα Καλογήρου: Αναγκαία η δημιουργία ενός ταμείου χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συνέντευξη στον

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Η μέχρι τώρα συνεργασία μας με
τους αξιολογητές της Moneyval
υπήρξε άψογη», δηλώνει στην «Κ»
η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου, τονίζοντας ταυτόχρονα
πως οι αξιολογήσεις αποτελούν και
ευκαιρία για χώρες που θέλουν να
αναπτυχθούν ως χρηματοοικονομικά κέντρα, να βελτιωθούν ακόμη
περισσότερο.
Χαρακτηρίζει ως αναγκαιότητα
για την κυπριακή οικονομία τη δημιουργία ενός equity fund, δηλαδή
ενός ταμείου χρηματοδότησης
ιδίων κεφαλαίων για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ προσθέτει πως
βρίσκει σύμφωνη την Κεφαλαιαγορά η σχετική πρόταση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.
- Τι μηνύματα λάβατε μετά την
επίσκεψη του Μάρσαλ Μπίλινγκλι στην Κύπρο, αλλά και από
τη Moneyval ένα μήνα αργότερα;
Ο πέμπτος γύρος αξιολόγησης
της Κύπρου από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο
τέλος του 2019 με τη δημοσιοποίηση της έκθεσής της. Η εν λόγω
αξιολόγηση είναι λεπτομερής και
εις βάθος. Πληθώρα πληροφοριών
και στοιχείων, τόσο για το νομικό
πλαίσιο της χώρας όσο και για την
εφαρμογή του σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, έχουν δοθεί στους
αξιολογητές. Μεταξύ 13 με 24 Μαΐου, η Γραμματεία της Moneyval και
οι αξιολογητές επισκέφθηκαν την
Κύπρο και είχαν εκτεταμένες επαφές και συναντήσεις με τις Αρχές
και εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτό το στάδιο της
αξιολόγησης ήταν εξαιρετικά σημαντικό διότι μέσω αυτής της εντατικής κατ’ ιδίαν επικοινωνίας,
διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση
των δεδομένων. Σημαντικό μέρος
της όλης διαδικασίας ακόμη εκκρεμεί και αφορά την ανταλλαγή απόψεων με τους αξιολογητές επί του
κειμένου των προσχεδίων της Έκθεσης που θα ετοιμάσουν, μέσω
μιας δομημένης διαδικασίας που
διαρκεί για μήνες. Επιπρόσθετα,
άλλες χώρες θα κληθούν να αξιολογήσουν και να συνεισφέρουν στο
κείμενο, αφού η όλη διαδικασία
εδράζεται στην αμοιβαία αξιολόγηση των χωρών (mutual evaluation
procedure). Η μέχρι τώρα συνεργασία μας με τους αξιολογητές της
Moneyval υπήρξε άψογη και αναμένουμε το ίδιο να συνεχιστεί μέχρι
το τέλος της διαδικασίας. Η προσπάθεια είναι συνεχής και αμείωτη
και αυτές οι αξιολογήσεις αποτελούν
και ευκαιρία για χώρες που θέλουν
να αναπτυχθούν ως χρηματοοικονομικά κέντρα, να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Η Κύπρος ήταν
και παραμένει δεσμευμένη να εφαρ-

Προτάσεις για επιμόρφωση του κοινού
- Πόσο σημαντική θεωρείτε
την επιμόρφωση του κοινού
στα θέματα κεφαλαιαγοράς,
δεδομένων και των συνεχών
εξελίξεων σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών;

- Η επιμόρφωση του κοινού σε
βασικές χρηματοοικονομικές
γνώσεις, περιλαμβανομένων
και θεμάτων κεφαλαιαγοράς,
είναι μια ανάγκη που αναδεικνύεται επανειλημμένως από
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Ο Διεθνής Οργανισμός
Κεφαλαιαγορών (IOSCO) σε έκθεσή του το 2015 τόνισε ότι η
κακή ευθυγράμμιση μεταξύ της
κατανόησης του κινδύνου από
τον επενδυτή και του πραγματικού επιπέδου του κινδύνου
στον οποίο μπορεί να εκτεθεί
μέσω μιας επένδυσης, οδηγεί
σε λήψη αποφάσεων χωρίς
πληροφόρηση με αποτέλεσμα
να υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες. Παρά την πιο
πάνω διαπίστωση, έρευνες σε
διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της χώρας
μας, καταδεικνύουν πολύ ψηλά
επίπεδα οικονομικού αναλφαβητισμού ανάμεσα στον γενικό
πληθυσμό. Η ανάγκη για επιμόρφωση του κοινού, όπως ορθά επισημάνατε και στην ερώτησή σας, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και την αύξηση των χρηματοοικονομικών
επιλογών σε υπηρεσίες και προϊόντα.

Η διαχείριση κεφαλαίων είναι ένας νέος τομέας στον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει έμφαση, καθώς τα επεν-

δυτικά ταμεία θεωρούνται ευρέως ως ένας παραγωγικός εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
μόσει τις όποιες εισηγήσεις προκύψουν στο τέλος του έτους από
την Έκθεση της Moneyval, η οποία
μέσω της τεχνογνωσίας και σοβαρότητάς της, αποτελεί σημαντικό
συνεργάτη της χώρας στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών.
- Πότε θα υιοθετήσει η χώρα
την 5η οδηγία AML;
-Βρισκόμαστε στο στάδιο της
εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας με την 5η οδηγία για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ
τον Ιανουάριο του 2020. Μια από
τις σημαντικότερες αλλαγές που
επιφέρει η 5η Οδηγία αφορά την
επέκταση του πεδίου εφαρμογής
στις πλατφόρμες εικονικών νομισμάτων και στους παρόχους ψηφιακών πορτοφολιών (virtual wallets). Η ΕΚΚ εξέδωσε ήδη από τον
Φεβρουάριο έγγραφο διαβούλευσης, στο οποίο πέραν των διατάξεων της 5ης Οδηγίας, λαμβάνονται
υπόψη και οι συστάσεις της Ομάδας
Χρηματοοικονομικής Δράσης
(“FATF”) για να περιληφθούν πρόνοιες για την ανταλλαγή μεταξύ
κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού, τη μεταφορά εικονικών








Τον Ιανουάριο του 2020
θα εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία της Κύπρου με την 5η οδηγία
για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
περιουσιακών στοιχείων και τη
συμμετοχή και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσφορά ενός εκδότη ή/και την πώληση ενός κρυπτογραφικού στοιχείου. Κατά την
άποψη της ΕΚΚ, μια τέτοια επέκταση είναι απαραίτητη καθώς θα
αντιμετωπίσει τους κινδύνους που
απορρέουν από δραστηριότητες
κρυπτογραφικών περιουσιακών
στοιχείων με πιο ολοκληρωμένο
τρόπο.

Επενδυτικά ταμεία
- Το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο

είναι η διαχείριση των επενδυτικών ταμείων;
-Θα έλεγα ότι γενικότερα συνεχίζουμε να βλέπουμε σημαντικό
ενδιαφέρον από τοπικούς και ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές,
για δημιουργία επιχειρήσεων στην
Κύπρο για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά
αναφέρω ότι σε αυτή τη φάση έχουμε ενώπιόν μας για εξέταση 107
αιτήσεις για νέες οντότητες, εκ
των οποίων οι 70 αφορούν τη χορήγηση αδειών σε διαφορετικές
δομές κεφαλαίων.
Όσον αφορά τα επενδυτικά ταμεία και τη συλλογική διαχείριση
κεφαλαίων, τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρήσαμε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 68%.
Η διαχείριση κεφαλαίων είναι ένας
νέος τομέας στον οποίο η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δίνει έμφαση, καθώς τα επενδυτικά ταμεία θεωρούνται ευρέως ως ένας παραγωγικός εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Σήμερα εποπτεύουμε
συνολικά 190 επενδυτικά ταμεία
και Εταιρείες Διαχείρισης επενδυτικών ταμείων.
- Από την πείρα σας, τι κινδύνους

- Προτίθεστε να αναλάβετε

κρύβει ο τομέας της διαχείρισης
των επενδυτικών ταμείων;
-Κάθε επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγεται έκθεση
σε κινδύνους που δεν μπορούν να
καλυφθούν πλήρως και οι επενδυτές πρέπει να το έχουν πάντα υπόψη τους αυτό και να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί. Η επένδυση σε συλλογικές επενδύσεις μπορεί να αποβεί κερδοφόρα για τον επενδυτή
μέσω ενδεχόμενης είσπραξης μερίσματος, εάν το συγκεκριμένο
επενδυτικό ταμείο μοιράζει μέρισμα, ή μέσω της αύξησης του ενεργητικού του ταμείου ως αποτέλεσμα
αύξησης της αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στα
οποία επενδύει. Ο κίνδυνος για τον
επενδυτή ή πιο σωστά τον μεριδιούχο, έγκειται στην πιθανή αρνητική μεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου του ταμείου λόγω διακύμανσης της τιμής στην αγορά.
Αυτός είναι ο λεγόμενος κίνδυνος
αγοράς. Όσον αφορά επενδυτικά
ταμεία που επενδύουν σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες
επενδύσεων π.χ. ναυτιλία ή ακίνητα, υπάρχει ο κίνδυνος της περιορισμένης διασποράς του χαρτοφυλακίου του ταμείου. Επίσης,

κάποια πρωτοβουλία σε σχέση με την χρηματοοικονομική επιμόρφωση του κοινού;

-Ως ΕΚΚ έχουμε μελετήσει παραδείγματα άλλων χωρών και
έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με
επιστολές μας αρχικά τον Μάιο
2016 και ξανά τον Μάιο 2018
προς τον Υπουργό Παιδείας, εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων,
την εισαγωγή μαθήματος κοινού κορμού στο Λύκειο με αντικείμενο βασικές οικονομικές
και χρηματοοικονομικές γνώσεις. Περαιτέρω, τον Μάιο 2018
υποβάλαμε πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διαμόρφωση ευρύτερης πολιτικής
για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού
και αύξηση της χρηματοοικονομικής γνώσης του κοινού, με
έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.
Προτείναμε συγκεκριμένα τη
δημιουργία ανεξάρτητου Φορέα στον οποίο να ανατεθεί η
ευθύνη χάραξης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση
του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Ως ΕΚΚ είμαστε
έτοιμοι να συμβάλουμε, τόσο
στη δημιουργία και δομή του
ανεξάρτητου Φορέα και τον καταρτισμό της προαναφερθείσας
εθνικής στρατηγικής όσο και
στη διαμόρφωση της ύλης του
μαθήματος Λυκείου, σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

ένας οργανισμός που επενδύει σε
περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα
χωρίς επαρκή διασπορά, αυξάνει
τον κίνδυνο που κάθε μεριδιούχος
επωμίζεται.
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
για τους επενδυτές;
-Η συγκεκριμένη κατηγορία
επενδυτικών ταμείων που εμπίπτουν στον ορισμό των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), βάσει του
ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές. Έχουν σχεδιαστεί για τον ιδιώτη μικροεπενδυτή και υπόκεινται σε ενδελεχή
ρύθμιση μέσω αυστηρών επενδυτικών ορίων, καθώς και απαιτήσεων σε κεφάλαια, οργάνωση και
δημοσιοποιήσεις πληροφοριών.
Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές που
τα επιλέγουν, με ένα σχετικά μικρό
αρχικό κεφάλαιο, μεταξύ άλλων,
απολαμβάνουν συνεχή επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων
τους από άτομα με εξειδίκευση
και πείρα στη διαχείριση των επενδύσεων, επαρκή διασπορά, υψηλή
ρευστότητα και εύκολη παρακολούθηση της πορείας της επένδυσής τους.

Αναγκαιότητα για την οικονομία το Equity Fund
- Πώς τοποθετείστε στην πρόταση του Συμβουλίου Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας για τη
δημιουργία του Fund που θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
-Πιστεύω ότι η δημιουργία ενός
Equity Fund, δηλαδή ενός ταμείου
χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί αναγκαιότητα για την κυπριακή οικονομία. Κατά συνέπεια η πρόταση του Συμβουλίου, με το οποίο
έχουμε συνεργασία στο πλαίσιο
Ομάδας Εργασίας που συνέστησε
ο Υπουργός Οικονομικών για να
εξετάσει το θέμα της δημιουργίας
ταμείου, μας βρίσκει σύμφωνους.
Ως ΕΚΚ είχαμε υποβάλει σε δύο περιπτώσεις στο παρελθόν, το 2016
και το 2018, ανάλογες εισηγήσεις
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τον Υπουργό Οικονομικών. Στη
δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, είχαμε
μελετήσει το ελληνικό αντίστοιχο

ταμείο, Equity Fund, η δημιουργία
του οποίου εξαγγέλθηκε τον Απρίλιο
του 2018 και υποβάλαμε πολύ πιο
συγκεκριμένες εισηγήσεις.
- Εκτιμάτε ότι είναι υλοποιήσιμη,
πόσο μάλλον με το αρχικό ποσό
εκκίνησης των 20-25 εκατ. ευρώ
που έθεσε για να λειτουργήσει;
-Θεωρούμε την πρόταση υλοποιήσιμη, όμως σίγουρα το ταμείο
θα πρέπει στην εξέλιξή του να ενισχυθεί περαιτέρω για να μπορέσει
να επιφέρει το επιθυμητό όφελος
στην οικονομία. Για τον σκοπό αυτό,
θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός
χρηματοδότησης, τόσο από το kράτος όσο και από την ΕΕ, ενώ στόχος
θα πρέπει να είναι και η προσέλκυση
ιδιωτικών κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως ανακοινώθηκε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο τέθηκε ως διαχειριστής του Ταμείου, συμμετέχει
με πόρους ύψους €60 εκατ. και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων








Τα ψηφιακά νομίσματα
θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τις Κεντρικές Τράπεζες, τις φορολογικές και άλλες ρυθμιστικές Αρχές. Το κοινό
πρέπει να παρακολουθεί τις προειδοποιήσεις
που εκδίδονται και να
είναι προσεκτικό.
με περίπου άλλα €40 εκατ. Με τον
τρόπο αυτό τα συνολικά κεφάλαια
που θα είναι διαθέσιμα από το Ταμείο προς τις επιχειρήσεις μπορούν
να αυξηθούν σημαντικά.
- Βλέπουμε ότι η φρενίτιδα με
τα κρυπτονομίσματα σταμάτησε.

Μήπως ήταν μία φούσκα εντέλει,
δίχως πάρα πολλές επιπτώσεις
οι οποίες δεν άγγιξαν και πολύ
την Κύπρο;
- Δεν θα συμφωνούσα με την
εκτίμηση ότι τα κρυπτονομίσματα
ήταν ένα φαινόμενο που πέρασε.
Μόλις πρόσφατα το Facebook ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το
πρώτο εξάμηνο του 2020 το δικό
του κρυπτονόμισμα, το ονομαζόμενο “Libra”, καθώς και ψηφιακά
πορτοφόλια. Σίγουρα, τα ψηφιακά
νομίσματα θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τις Κεντρικές Τράπεζες,
τις φορολογικές και άλλες ρυθμιστικές Αρχές. Είναι σημαντικό, το
κοινό να παρακολουθεί τις προειδοποιήσεις που εκδίδονται και να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Ως ΕΚΚ
συμμετέχουμε στην επιτροπή που
δημιουργήθηκε από την Κυβέρνηση
για τη θέσπιση της εθνικής στρατηγικής αναφορικά με την Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού

(Distributed Ledger Technology DLT) ή blockchain, η οποία βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία του Bitcoin, αλλά βεβαίως η χρήση της
δεν περιορίζεται σε κρυπτονομίσματα. Επίσης, η ΕΚΚ μελετά κατά
πόσο η εισαγωγή νόμου για τα εικονικά νομίσματα και την τεχνολογία DLT θα βοηθήσει στο να τεθεί
ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει τους επενδυτές, ενώ θα
υποστηρίξει το ενδιαφέρον για να
δραστηριοποιηθούν οντότητες στον
τομέα των ψηφιακών νομισμάτων.
- Πώς προχωρά το “project” Κόμβος Καινοτομίας;
- Από την ίδρυση του Κόμβου
Καινοτομίας τον Σεπτέμβριο 2018
μέχρι σήμερα πραγματοποιήσαμε
21 συναντήσεις με ομάδες εταιρειών
από την Κύπρο και το εξωτερικό,
ενώ έχουν υποβληθεί 20 αιτήματα.
Ορισμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ρυθμιστικής τεχνολογίας, (Regulatory

Technology ή RegTech). Αποτελεί
νέο τομέα στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών, ο οποίος
χρησιμοποιεί την τεχνολογία της
πληροφορίας για την ενίσχυση των
κανονιστικών διαδικασιών. Μερικές
εταιρείες κινούνται στον τομέα της
δημιουργίας και προσφοράς κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings - ICOs) με σκοπό τη χρηματοδότηση. Κάποιες άλλες επιθυμούν
να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα
και θέλουν να ενημερωθούν κατά
πόσο αυτά εμπίπτουν στα χρηματοπιστωτικά μέσα. Στόχος μας είναι
η δημιουργία μιας κουλτούρας ευθύνης και λογοδοσίας προς τον τελικό επενδυτή. Γι’ αυτόν τον σκοπό
εργαζόμαστε εντατικά για να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κανονιστικές απαιτήσεις,
υιοθετούν τις σωστές συμπεριφορές
στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής
τους.

ΕΛΛΑΔΑ
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Στις αγορές
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ÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¬ÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÁÊÜÙËÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝ
ÍÏÇÓÏÇÔÁÇÁÑÊÕÙÎËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÚÕÛËÚÏÑÄÑÒÃÓÇ
ÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÍÆØÜÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑ¦ÚÏÖÕßËÖÏÙÌØÇÍÃÙÚÎÑË
ÑÇÏÇÖÄÚÕÓÖÇØ¦àÚÜÔÛËÚÏÑ×Ô
ËÑÛÁÙËÜÔÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÕÃÑÜÔÖÕß
ÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑÇÔÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÙÏË¦ÔÚÕËÖÏÚØÁÉÕßÔÕÏ
ÙßÔÛÂÑËÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÛÇÍÃÔÕßÔÚÎÔ
ÖØÕÙËÞÂËßÚÁØÇÕßÒÃÕßÓË
ÚÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÙÌÕØ×ÔÔÇÇÔÕÃÍËÏ
ÚÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎ¦ÔÚÒÎÙÎÊÏÙËßØ×ÓËËÖÏÚÄÑÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÚÕß

 ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕÔËÚÂÙÏÕ
ÙÚÄÞÕÚÕß©²ÍÏÇ¦ÔÚÒÎÙÎ
ÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÚ¦ÚÇ
ÊÏÙÖÕßÇÔÚÒÂÛÎÑÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÚÕßËÚÕÆÝÑÇÏÚÕß
ËÚÕÆÝÇÔÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÁÐÕÊÕÏ®ËÔÚÄÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÔ¦ÊÕÞÕÏÚÏÝÁÑÊÕÙÎÝ
ÚÕßËÚÕÆÝÛÇËÃÔÇÏÁÐÏÊÏËÛÔËÃÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏ4VYNHU:[HUSL`+L\[ZJOL
)HUR5VT\YH)VM()HYJSH`ZÑÇÏ
:VJPt[t.tUtYHSL
©ÏÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝÍÏÇÓÏÇ
ÔÁÇÁÑÊÕÙÎÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÞÇÛËÃÒÄÍÜ
ÚÕßËßÔÕáÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÇÍÕØÁÝÚÕÕÖÕÃÕÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÕÏ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÎÝ§ÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚËÃÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÁÙÜÚÎÝ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÚÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
;ÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕßËÒÒÎ-
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Alpha Bank: Υπάρχουν
περιθώρια για μείωση
των υψηλών πλεονασμάτων

Στόχος, η άντληση 2,5 δισ. ευρώ
με επιτόκιο χαμηλότερο του 2%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Ανάδοχοι ³iØÓ~ÙÊØ³ÈÚÑÉËÑ{ÓÂ{Ù{ÉÚÉËØ³¨ÒÉÇÉØV{¦n>-²>_ÃV
_º²©Rv_>}Vº¦>VkÝV>¦R>Ã©~Ñ{-Rx`²```¦>_.
ÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÊÏËÛÔ×ÝÓËÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎ
ÚÕßËÚÕÆÝÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÞÛËÝ
ÙÚÕ ËÔ×Õ©²ÖØÕËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÍÏÇÓÏÇÔÁÇ
ÁÑÊÕÙÎÇÒÒ¦ÕÏËÑÒÕÍÁÝÇÔÁÙÚËÏÒÇÔ
ÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÎÔ ®Õ¬àÏÇÔÒÕÆÑÇÃÍÑÒÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÙÚÇÛËØÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔ*VU[PU\\T
,JVUVTPJZÁÔÇÔÁÕËÚÁÝÕÓÄÒÕÍÕ
ËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÒÄÙÎÓËÃÕ®ÓËÚÇÐÆÚÕß
ËÚÕÆÝÑÇÏÚÕßËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕß
ÖÕßÁÞËÏÂÊÎËÑÊ×ÙËÏÌÁÚÕÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÑËÔÄ®ÙÚÎÔÑÇÓÖÆÒÎÕÖÄÚËÇÖÕÚËÒËÃÑÇÒÂÑÃÔÎÙÎ
ÇÖÄÚÕÔ©²ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ

ÇÖÄÊÕÙÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖËÚÆÞËÏ®
ÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÚÕÔÃÍÑÒÏÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙÂÓËØÇÚÕÕÓÄÒÕÍÕÒÂÐÎÝ
¡ÇØÚÃÕßÁÞËÏÇÖÄÊÕÙÎ 
ÑÇÏÚÕÕÓÄÒÕÍÕÒÂÐÎÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÁÞËÏÇÖÄÊÕÙÎ ÁÔÇÊÃÑÇÏÕ®ËÖÏÚÄÑÏÕÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÍÆØÜ
ÙÚÕ  ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÎÝÎ5VT\YHÙÎÓËÃÜÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÇÙßÔÂÛÏÙÚÇËßÔÕáÑÂ
ÛÁÙÎÄÖÕßÓÏÇÔÁÇÁÑÊÕÙÎÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÛÇÑØÏÛËÃÛËÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÛ×ÝÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÍËÔÏÑÂØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÕÔÚÇÝÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÈ¦ÙÎÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕ®ÍÏÇÁÑÊÕÙÎÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎÑÇÏÁÔÇ¦ÒÒÕÛÇÖØÕÑÆÉËÏ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÂÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ

%±Â´ººÂçÄÃ²é
ãä¾Áð
31· ¥ ¥ãµÁ¸¾½Ãµ»µÄÃ±¯±·µÀ¾·¼¯±:
¥¿¾²¾»®ÁÄºê±½ÅÃºê»Ã¿¸±æµÄ¿ê»ÃçÅÄ¿´¹»µÄ¿ä¿Â¿½¿¹»¼³áÄ¿ê
¡»·ÀÈ®ÁÄ¿Ç¿äã»½³æã¾¿Çä³Â¿ÇÆÅÂ²êÄ³¼¿Çê¼µ»ãÀ»¶µÂ´¾Ãã»ê ³ÀÅê
ÀÂ¿¼´ÀÄã»µÀ³Äº¾µÇÄ¿ä¿Â¿½¿¹²µ»ÃçÅÄ¿´

ÇÀ¿¶¿½±Äºê±½ÅÃºê¹²¾ãÄµ»  ·»µºÃÀ¾¼¹º¬æáÃÅÄºêÇÀºÂãÃ²µêTAXISnet
ÃÄ¿www.taxisnet.mof.gov.cy
À½ºÂÅæ±æáÆÂ»¹²¾ãÄµ»  ·»µºÃÀ¾¼¹º¬æáÃÅÄºê»ÃÄ¿Ãã½²¸µêÄºê
JCCSmartÃÄ¿www.jccsmart.com
ãÂ»ÃÃ³ÄãÂãêÀ½ºÂ¿ä¿Â²ãêÃÄº¾»ÃÄ¿Ãã½²¸µÄ¿Çæ±æµÄ¿êÞ¿Â¿½¿¹²µêÃÄ¿www.mof.gov.cy/tax

Δυνατότητα ËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇßÉÎÒ¦ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÎ
(SWOH)HURÙÚÕËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÕÊËÒÚÃÕ
ÚÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÑßØÃÜÝÚÎÝÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÂÚÎÝÎÒÒ¦ÊÇÖÇØ¦ÚÕÔßÉÎÒÄÚËØÕÒÄÍÕÞØÁÕßÝÖØÕÝÚÕ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕ
ÊËÆÚËØÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÓËÚ¦ÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÑÄÙÚÕÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÎÊÏËÚÃÇ ÑÇÏÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÇØÔÎÚÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕß
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÑÇÏÚÕß
ÕÔÕÓÇÙÚÏÑÕÆØßÛÓÕÆÓËÍÁÛßÔÙÎÝ
ZUV^IHSSLMMLJ[©ÏÇÔÜÚÁØÜÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÖØÕÌÃÒÚÕß
ÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÈÏ×ÙÏÓÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÊËÒÚÃÕÑÇÏÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏ!
ËÖÃÚËßÐÎËÔÄÝÓËÃÍÓÇÚÕÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÌÏÒÏÑÕÆ
ÖØÕÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÓËÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô
ËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×Ô
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓË
ÚÕÞÇÓÎÒÄÑÄÙÚÕÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝ
ÚÕßÞØÁÕßÝÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÓÂÑßÔÙÎÚÜÔÜØÏÓ¦ÔÙËÜÔÙË
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕÕØÃàÕÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÓÏÇËÑÔÁÕß
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÕß
ÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÙË
ËÖÃÖËÊÇÖÕßÇÌËÔÄÝÓËÔÊËÔÛÇ
ÛÁÚÕßÔÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞØÁÕßÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÛÇËÖÏ-

ÚØÁÖÕßÔÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÖÏÕÞÇÒÇØÂÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¬ÕÛËÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝ
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÙË
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ®
ÑÄÓÎÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ
ËÖÎØÁÇÙËÊÆÕÈÇÙÏÑÁÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕÒÏÚÏÑÂÝËßÙÚ¦ÛËÏÇÝ ÑÇÏ ÚÎ ÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÊÏÇÚÎØÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÑÆÑÒÕß
ÚØ¦ÖËàÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎÖØÕÙÊÕÑÃÇÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÜÔ
ÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚ¦
ÚÇËÑÒÕÍÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÎ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÊßÔÇÓÃÇËÖÃÚËßÐÎÝ
ÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ ÚÕßÌÁÚÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËËÑÚØÕÞÏÇÙÓÄÚÎ
ÙßÔÛÂÑÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÞØÁÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÎËÖÃÚËßÐÎßÉÎÒ×ÔØßÛÓ×ÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÒÄÍÕßÞØÁÕßÝÜÝÖØÕÝ
ËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÙËÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÕØÃàÕÔÚÇ®
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Ετοιμο πακέτο φοροελαφρύνσεων
ύψους 6 δισ. ευρώ έχει η κυβέρνηση

Να απενεργοποιήσει
«βόμβες» θα επιδιώξει
ο Χρήστος Σταϊκούρας

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην κορυφή ÚÜÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÌÄØÜÔÙÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÁÌËØËÕÔÁÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝ
ÚÇáÑÕÆØÇÝÙÚÎÔÚËÒËÚÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÖÜÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÙËÈ¦ÛÕÝÚØÏËÚÃÇÝÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÙÚÎÕßÒÂÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÚÎÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖØÕÝÚÎ
ÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÊÎÒÇÊÂÓËÚ¦ÚÏÝ
ÕßÒÃÕßÓËÙÚÄÞÕÔÇÁÞËÏÉÎÌÏÙÚËÃÁÜÝÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÙÚÕÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÛÇÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÄÒËÝÕÏ
ÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÑÇÏÚÇÓÁÚØÇÖÕßËÃÞÇÔ
ËÐÇÍÍËÒÛËÃÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔ
ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÞØÏÚÕÔ§¢
ÑÇÏÚÕÔ¢
ÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÕÑ
ÚÇáÑÕÆØÇÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓË
ÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÛËÙÓ×ÔÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÇÌÕØÓÂÚÕ
ËÚÂÙÏÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß,JVUVTPZ[
ÚÕÙßÔÁÊØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ¡ÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
,:4 Ò¦ÕßÝªÁÍÑÒÏÔÍÑÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß,\YV>VYRPUN.YV\W
²ÇÔÝ¢¦ÏÒÓÖØÏÌÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÑÒÏÓÇÑÃÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ§ÚÁÑÒÇÔ ÕÙÚÁÒÕÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÑÒÏÓÇÑÃÕßÚÕß§¬ÃÚËØ§ÚÄÒÓÇÔÑÇÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕß,:4ÙÚÎÔÛÂÔÇ§ÏÑÄÒÇ
¬àÏÇÓÇØÄÒÏ¡ËÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÛÇ
ÙßÔÇÔÚÎÛËÃÚÕÔÁÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ËÖÏÚËÒËÃÕÄÖÕßÑÇÏÛÇÚÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ
¬ÏÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ!
1. ÏÇÚÂØÎÙÎ ÚÕßÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕß

Στην ομιλία του~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ³ÉÜÉ³ÊØÑ¨ÒÙiØwÑ¨ÑÜÑKÊØVÓØÈÈ¨oÌØ${~Ð{~¨.³ÑÍ~Öw
¨ÑØ³Ì{ÉØo{Ñ³i~ÈKÓ¨iiÑ³ÉÜÉË¨³É¨Ñ{Ì³i³ÑiÐÉËi³×Ì¨

Είναι πιθανό ο Χρήστος
Σταϊκούρας να συναντηθεί με τους επικεφαλής των θεσμών
την επόμενη εβδομάδα.
ÕØÃÕßÙÚÏÝËßØ×ÑÇÏËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂ ÇÖÄ 
ÙÂÓËØÇ©ÇÔ×ÚÇÚÕÝÙßÔÚËÒËÙÚÂÝ
ÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ ÇÖÄ 
©ËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÝÙßÔÚËÒËÙÚÂÝ ÛÇ
ÇÌÕØ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÁÜÝËßØ×ËÔ×Ö¦ÔÜÇÖÄÇßÚÄÔÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦
ÑÒÏÓ¦ÑÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÌÄØÕÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÍÏÇÁÔÇÔÓÏÙÛÜÚÄÞÜØÃÝÖÇÏÊÏ¦ÓËËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇËßØ×ÇÖÄËßØ×
ÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÂÓËØÇÛÇÓËÏÜÛËÃ
ÙÚÇËßØ×ÇÁÞËÏÊÎÒÇÊÂ

ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÄÌËÒÕÝËßØ×
2. ¡ËÃÜÙÎ ÚÕßÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ ÚÕÑÇÏÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÕßÚÕ
ÚÇÊÏÇÑÂ ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÁÑÚÇÑÚÎÝ®ËÏÙÌÕØ¦ÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÎ
ÕÖÕÃÇÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÓËÚÕ¦ØÛØÕ
 ÚÕßÔ ÙÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ¦ÔÜÚÜÔËßØ×ÚÜÔ
ÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÁÞËÏÑÇÚÇØÍÎÛËÃÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕß
¡ËÃÜÙÎ ÚÕß§¢ÑÇÚ¦ 
ÍÏÇÄÒÕßÝËÔÚÄÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÊÏËÚÃÇÝ¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÓÁÚØÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÇËÑÇÚËßØ×
5. ¡ËÃÜÙÎ ÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÙÚÕ ÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ 
¬ÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÕ ÚÕ
ÑÇÏÙÚÕ ÚÕ
6. ¡ËÃÜÙÎ ÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇÙÚÕ ÇÖÄ ÇÖÄÚÕ

ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓÏÇÓÏÑØÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÂÓËØÇÓËÌÕØÕÒÕÍÎÚÁÕËÏÙÄÊÎÓÇÆÉÕßÝËßØ×
ÖÒÎØ×ÔËÏÙÚÎÔËÌÕØÃÇËßØ×
ÊËÔÙßÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÌÄØÕßÚÁÒÕÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝ
¡ËÚ¦ÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÕÖÕÙÄ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÔËÓÎÛËÃÙÚÕßÝ
ÓËÚÄÞÕßÝÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝ
ËßØ×ÖÕÙÄÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÚÕÑØ¦ÚÕÝÛÇÖ¦ØËÏËßØ×¬Õ
ÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÕ
 ÑÇÏÚÕßÌÄØÕßÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
ÙÚÕ ÕÏÓÁÚÕÞÕÏÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔ
ËßØ×ÑÇÏÚÕÚÕÖÕÙÄ
ÚÜÔËßØ×
7. ÔÇÙÚÕÒÂ ÚÕß¢ÙÚÎÔÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇ
8. ÔÇÙÚÕÒÂ ÚÕßÌÄØÕßßÖËØÇÐÃÇÝ
¡ËÃÜÙÎ ÚÕß¢ÓËÑÇÛÏÁØÜÙÎ
ÊÆÕÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô ÑÇÏ 
ÇÖÄ ÑÇÏ ÙÂÓËØÇ

Ανάγκη «συστημικής λύσης» για τα κόκκινα δάνεια

AP

Ο πρόεδρος ³ÈÉ³{~ÖÈÐKÈÜËÈ³È {ÑËÈ ³{~ÖiTÑ{ÐÖ--³iØ È¨ÑÍ~ÊØÉ³¨{~ÊØ
0¨ÒÉÇÑØå³¨ÓÑ ¨ËÑÈÑ³ÊÚi~É³iåÚÊÑÐÉ³¨ÚÈÈ¨oÌÈ¨{Ò~i³³Ò~i~Ñ{³Ù{{~i³Ê³iØ
0¨ÒÉÇÑØ³iØ ÜÜÒÙØ{Òi.³È¨Ò¨Ñ

Ακόμα και η επίτευξη των «φιλόδοξων»
στόχων μείωσης
των κόκκινων δανείων
έως το 2021
δεν είναι επαρκής.
ÚÁÚÕÏÕßÚÆÖÕßÛÇÂÚÇÔÓÃÇËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÖËØÏÕßÙÏÇÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔHZZL[THUHNLTLU[
JVTWHU`ÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇ
ÚÏÝÊÆÕÇßÚÁÝÞ×ØËÝÖÕßÈÃÜÙÇÔÕÐËÃËÝÚØÇÖËàÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÇßÚÂÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÙÚÇÆÉÎÙÚÕ 

ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÚÕ
ÑÇÏÙÚÕ ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ©ÏÊÆÕ
ÑÇÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ®ÖÕßÙßÙÚ¦ÛÎÑÇÔ
¶ÎÏØÒÇÔÊÏÑÂ5(4(ÑÇÏÎÏÙÖÇÔÏÑÂ:HYLI¶ÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÎÊØÇÙÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÊËÏÑÚ×Ô!
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝØÞÂÝ¬ØÇÖËà×Ô,)(ÍÏÇ
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÚÇÏØÒÇÔÊÏÑ¦ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇËÃÞÇÔÖÁÙËÏÙÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÇÊËÏÙÖÇÔÏÑ¦ÒÃÍÕÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕ 
¡ÃÇ¦ÒÒÎÙßÙÚÎÓÏÑÂÒÆÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝËÃÔÇÏÎÏÚÇÒÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÝ®Þ¦ØÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇ
ÏÚÇÒÏÑ¦ÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÁÖËÙÇÔ
ÑÇÏÇßÚ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÚÕß
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ

¡¦ÏÕËÖÁÚØËÉËÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑØÇÚÏÑ×ÔËÍÍßÂÙËÜÔÍÏÇÚÏÝÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÁÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÊÇÔÏÑ¦Î
ÙßÙÚÎÓÏÑÂÒÆÙÎÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÂÚÇÔËßØÜÖÇáÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÓËËßØÜÖÇáÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏ
ÖÇØÇÑ¦ÓÖÚÕÔÚÇÝÄÒÇÚÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝ®
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÖÎÍÁÝ/ËÃÞË
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÖØÕÊÏËÚÃÇÝÖØÄÚÇÙÎ
ÍÏÇÓÃÇÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÑÇÑÂÚØ¦ÖËàÇ®ÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙËÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÔÇÖØÜÚÕÙÚÇÚËÃÙÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
©ÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÚÁÚÕÏËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÕÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÇÔÇÓÁÔÕÔÚ¦ÝÚËÝ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÞÇÒÇØ×ÔÕßÔÑÇÏÊËÔ
Ñ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏ®ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÕÏÖÎÍÁÝ

ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙßÔÕÞÂÝÇÖÕÚËÒËÃÙÚÇÛËØÂÙÚÄÞËßÙÂÓÇÝ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÓÇÝÎÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÑÇÒ×ÔÙßÔÊßÇÙÓ×ÔÓËÚÇÐÆÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÛÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÄÔÏÓÎÑÇÏÙÚÇÛËØÂËÖÏÊÃÜÐÂÓÇÝ
ÙÚÂØÏÐÎÄÙÜÔÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏ
ÚÕßÝØßÛÓÕÆÝËÔÄÝÑÄÙÓÕßÖÕß
ÇÒÒ¦àËÏÚÇÞÆÚÇÚÇÑÇÚÁÞËÏÑËÔÚØÏÑÂÛÁÙÎÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÓÇÝÖËÊÃÕ®
©ÑÚÇáÑÕÆØÇÝßÖÕÙÞÁÛÎÑË
ÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÛÆÓÏÙËÖÜÝ
ÁÞËÏÓ¦ÛËÏÙÚÇÊÆÙÑÕÒÇ®ÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÇÓÔÎÓÕÔÏÇÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÙÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÚÄÚËÜÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
©Ñ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝÇÔÁÊËÏÐËÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕß
ÚÎÝÇÖËØÞÄÓËÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑ¦-

Ο υπουργός
υπενθύμισε ότι «έχει
μάθει στα δύσκολα»
από την προηγούμενη
θητεία του στο ΥΠΟΙΚ.
ÔÕÔÚÇÝÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÞØÁÕßÝÖÕßÊÃÔËÏÁÔÇÔÑÇÛÇØÄ
ÊÏ¦ÊØÕÓÕÞØÄÔÜÔÄÖÜÝËÃÖË
ÙÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÚÜÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔ
ÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
©ÓÁÞØÏÞÛËÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÃÒÎÙËËÖÃÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÖËØÎÌ¦ÔÏÇÚÕßÍÏÇ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÔÇÑÄÓÓÇÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄ ÄÖÜÝÕ±ªÁÞÇÙË
ÓËÔÚÎÔËÐÕßÙÃÇÇÒÒ¦ÊÏÇÚÂØÎÙË
ÁÔÇÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÑÇÚÇÌÁØÇÓËÑÇÏÇÔÚÁÐÇÓË®
¡¦ÒÏÙÚÇÕÑ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝÁÊÜÙËÓÏÇßÖÄÙÞËÙÎÄÚÏÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÊØÏÓÆÚËØÕÏÙÕÌÄÚËØÕÏÓË
ÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØËÝÚËÑÓÎØÏ×ÙËÏÝÓË
ÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃÙÚÇÒÇáÑ¦
ÑÇÏÙÚÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇ®¬ÁÒÕÝ
ÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÕÖÔËÆÓÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝÚËÒËÚÂÝÙßÔËÞ¦ØÎ
ÚÕÔÑÚÇáÑÕÆØÇÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕß

Αιχμή του δόρατος
η τουριστική βιομηχανία
για ρυθμό ανάπτυξης 4%

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Συναντήσεις ÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÕÔÊÏÕÏÑÎÚÂ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÏ¦ÔÔÎ
ÚÕßØÔ¦ØÇÑÇÏÙÚËÒÁÞÎÇÖÄÚÏÝÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÚÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÑÇÏÚÎÝ¬ËÃÞËÙÚÎÔÛÂÔÇÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÖÕÖÚÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÚÕßÔÏÇÃÕßÖÕÖÚÏÑÕÆ¡ÎÞÇÔÏÙÓÕÆ::4ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÔÚØÁÇÔØÃÇÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÈØÁÛÎÑËÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÓÎ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÃÙÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ËÓÖÄÊÏÕÖÕßÌØ¦ÙÙËÏÚÕÔÊØÄÓÕ
ÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÓË¦ÓËÙÎ
ÍÔ×ÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÎËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÇØÑËÚ¦ÌÏÒÄÊÕÐÜÔ®ÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ¶ÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕß¶
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏËÖÇØÑÂÝÍÏÇÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙËËÖÃÖËÊÇÖÕßÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÖËÚÆÞÕßÔÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÚËÛËÃÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÛÇÌÚ¦ÔÕßÔÚÕ ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÁÔÇÔÚÏ ÖÕßÂÚÇÔÕ
ÓÁÙÕÝÄØÕÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÇqÚØÏÓÂÔÕßÑÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄ
 ÙÚÏÝÑÇÏÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇ
©ÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÖÁÙÕßÔÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÚÜÔ573ZÙËËÖÃÖËÊÇÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕ
ÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÂËÃÔÇÏÓÃÇÙßÙÚÎÓÏÑÂÒÆÙÎ®ÖÕßÛÇÇÖÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÇÖÄÚÇÊ¦ÔËÏÇÑÇÏÛÇÚÏÝËÖÏÚØÁÉËÏ
ÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
©ÖÜÝËÐÎÍÕÆÔÎÑÇÒÆÚËØÎÒÆÙÎ

Κόκκινη ÍØÇÓÓÂ ÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÑÇÓÁÔÎÝÍÎÝ®ÚØ¦ÈÎÐËÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËÚÂÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÕß
ßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕ²ØÂÙÚÕÝ
ÚÇáÑÕÆØÇÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇßÚÂÖØÁÖËÏÔÇËÐÕÙÚØÇÑÏÙÚËÃÇÖÄÚÎÊÎÓÄÙÏÇàÜÂ
©ÑÚÇáÑÕÆØÇÝÊËÔÇÍÔÄÎÙË
ÚÎÔÆÖÇØÐÎÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¡¦ÒÏÙÚÇÓÃÒÎÙËÍÏÇ
ÈÄÓÈËÝÓËÇÔÇÓÓÁÔÇÌÏÚÃÒÏÇ®
ÍÏÇÞÇÓÎÒÁÝÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÇÔÕÏÞÚ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎ
ÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÓÜÝËÃÖËÄÚÏ
ÕÃÊÏÕÝÊËÔÛÇÓÎÊËÔÃÙËÏÚÕÁØÍÕ
ÚÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕß
ËÔÜÌËÒËÃÚÎÞ×ØÇÊËÔÜÌËÒËÃÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÇÑØÇÚÂÙÕßÓË
ÚÇÄÖÕÏÇÛËÚÏÑ¦ÁÍÏÔÇÔÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÛÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓËÖ¦ÔÜÙËÇßÚ¦®ÚÄÔÏÙË
ÇÊÏÕØÛ×ÙÕßÓËÄÓÜÝÙÌ¦ÒÓÇÚÇ®ÙßÔÁÞÏÙËÑÇÏÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÖÇØÇÒËÃÉËÏÝËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÚÏÝÓÁÍÏÙÚËÝÊßÔÇÚÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÙßÍÑÒÃÙËÏÝÑÇÏÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝ®
ËØÏÙÚÕÏÞÏàÄÓËÔÕÝÇÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓÁÒÎÚÕßÔÁÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ËÖÏÚËÒËÃÕßÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÝ
ßÌßÖÕßØÍÕÆÝÖÄÙÚÕÒÕËÙßØÄÖÕßÒÕËÄÊÜØÕÑßÒÇÑ¦ÑÎÑÇÏ
Ë×ØÍÏÕÇÈÈÄÑÇÏËÔ×ÕÇÖËØÞÄÓËÔÕÝßÖÕßØÍÄÝßÑÒËÃÊÎÝ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÝËÃÞËÓÄÒÏÝËÑÌÜÔÂÙËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÚÂØÏÇÕÓÏÒÃÇÕ
ÑÚÇáÑÕÆØÇÝÙÑÏÇÍØ¦ÌÎÙËÚÏÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ!ËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÖÕÒÒÁÝÑÇÏÑÇÒÁÝÛÁÙËÏÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÒÇÌØÆÔÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÇÊßÔ¦ÚÜÔ
 ËÔÚØÏÑÂËÖÏÊÃÜÐÂÓÇÝ®ËÃÖË
ËÃÔÇÏÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÖØÕâÖÕÛÁÙËÜÔÍÏÇßÉÎÒÂÑÇÏÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÓËßÍÏÂÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏËßÙÚÇÛÂÚØÇÖËàÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙÚÎÔ
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÝÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÔÖØÕÙÇØÓÕÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÎÔËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Η βελτίωση ÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÛËÓÇÚÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÎ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÖØÕÙÌËØÄÓËÔÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÏÝ¦ÓËÙËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÕßÝ
¦ÐÕÔËÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÙÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÕÔÁÕÝßÖÕßØÍÄÝ²¦ØÎÝËÕÞ¦ØÎÝ
ÄÖÜÝÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÕÃÊÏÕÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËÚÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÖÏÙÂÓÇÔË
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÙÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÇÍÑÇÃÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÖÏÊÏÜÑÄÓËÔÕÝ
ÙÚÄÞÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÁÕßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÚÎÔÇÏÞÓÂÚÕßÊÄØÇÚÕÝ×ÙÚËÎÞ×ØÇ
ÔÇËÖÏÚÆÞËÏÏÙÞßØÂËÚÂÙÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÚÕß©ÖÜÝ
ÖØÄÙÛËÙËÕÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃÓËÊØ¦ÙËÏÝËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÑÇÏÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÓËÇÖ×ÚËØÕÙÑÕÖÄÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÑÇÏÚÕßØÏÙÚ×Ô
ßÉÎÒÕÆËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕß
§ÜØÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÙÚÕ
ØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕVßÖÕßØÍÄÝÓÃÒÎÙËÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÑÇÏÊÃÑÇÏÎÝØÆÛÓÏÙÎÝÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÚÆÖÕß(PYIUIÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕßÌßÖÕßØÍÄÝ¬ÕßØÏÙÓÕÆ¡¦ÔÕÝ ÄÔÙÕÒÇÝÙÎÓËÃÜÙË
ÖÜÝÕÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÛÁÒÎÙÎÓËÍ¦ÒÎÍÏÇÔÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ©ÖØÄËÊØÕÝÚÕß
ßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÏ¦ÔÔÎÝªÁÚÙÕÝËßÞÂÛÎÑËÑÇÒÂËÖÏÚßÞÃÇÙÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ

«Οι προσδοκίες³È³È¨{³{~Ö
~ÜÒÙÈÉËÑ{ÈiÜÓØuV³Ì{ÉÓØ
È0È¨{ÐÖÒ¨iØ1ÉTÒ¨iØ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÙÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝ
ÓÖÕØËÃÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÕÔ
ÈÇÙÏÑÄÓÕÞÒÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÁÔÇÔÁÕËÛÔÏÑÄ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÞÁÊÏÕ®©ÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÕßÚÕÓÁÇËÃÔÇÏßÉÎÒÁÝ®ÛÆÓÏÙË
;VàÎÚÕÆÓËÔÕÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÇÖÄÚÎ
ÔÁÇÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß¬ÕßØÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÓÏÇ
ÙßÔÕÒÏÑÂÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝ
ÁÌÛÇÙËÖÁØßÙÏÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß ÚÕß
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÊÏÙËßØ×¬ÇÇÏÚÂÓÇÚÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÌÕØÕÆÔÚÁÙÙËØÇ
ÈÇÙÏÑ¦ÓÁÚÜÖÇ!ÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÕÔÞÜØÕÚÇÐÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÎÚÂÓÇÚÇÄÒÇÖÕß
ÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÑÇÏÓË
¦ÒÒÇßÖÕßØÍËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÔ¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎ
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Δύσκολη «πίστα»
η Ευρώπη για
την αυτόνομη
οδήγηση
Τα εμπόδια που συναντούν οι Ευρωπαίοι
προγραμματιστές και η έλλειψη πόρων
Oταν ÙÚÏÝ ÚËØ¦ÙÚÏËÝÒËÜÌÄØÕßÝÚÎÝ
ÆÙÎÝÓËÚÎÔÇÔËÓÖÄÊÏÙÚÎÊÏÁÒËßÙÎÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÄÖÜÝÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ(SWOHIL[
>H`TVÖËÏØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕ
ÔÁÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÇßÚÄÔÕÓÎÝÕÊÂÍÎÙÎÝÑ¦ÖÕÏËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÔËÕÌßËÃÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÑ¦ÚÏÖÏÕ
ÖËØÃÖÒÕÑÕ¶ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÒÕÍÏÙÓÏÑÄÍÏÇÕÞÂÓÇÚÇ¦ÔËßÕÊÎÍÕÆÖÕß

Οι χαοτικοί δρόμοι
των ευρωπαϊκών πόλεων με βροχή και
μποτιλιάρισμα αποτελούν μεγάλη πρόκληση για το λογισμικό
αυτόνομης οδήγησης.
ÖØÁÖËÏÔÇÓ¦ÛÕßÔ®ÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝÞÇVÚÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÖÄÒËÜÔÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÙßÞÔ¦ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙßÓÌÄØÎÙÎ
ËÃÔÇÏÙÚËÔÕÃÑÇÏÕÒÏÙÛÎØÕÃÒÄÍÜ
ÈØÕÞÂÝ
ÄÍÕßÞ¦ØÏÔÄÖÜÝËÐÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝ6_IV[PJH-P]L(0
ÑÇÏ>H`]LÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏÑ¦ÔÕßÔ
ÊÕÑÏÓÁÝÙËÇÓ¦ÐÏÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇ

ÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÝÖØÕÙÌÁØËÏÓÕÔÇÊÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÚÏÝÑ¦ÔËÏ
ÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÎÔ>H`TVÚÎÔ<ILYÑÇÏÚÎÔ
(\YVYHÙÚÏÝ

Ρευστό
ÏËÔ×ÇßÚÁÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÔËÕÌßËÃÝÚÕßÖËÊÃÕßÁÞÕßÔÖÒÎÛ×ØÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄØÜÔÍÏÇÔÇ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÔÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝÓË
ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÑÇÏÔÇËÙÚÏ¦ÙÕßÔÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÚÕßÝÙËÖÏÕÌÛÎÔÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÑÕÓÓÁÔËÝÑÇÏØÇÓÓÁÔËÝÙÚÇÓÁÚØÇÚÜÔ
ÖÄÒËÜÔÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÎÖËÃØÕß
¶ÄÖÜÝÚÕÔÇÓÖÕØÁÙËÏÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÞÜØÃÝÕÊÎÍÄÔÇÑÏÔÎÛËÃÙË
ÓÖÕÚÏÒÏÇØÏÙÓÁÔÕÊØÄÓÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßßÖÄÈØÕÞÂ
©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÔËÕÌßËÃÝÇÖÕÙÖÕÆÔÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÕÖËÊÃÕÇßÚÄÊÎÒÇÊÂ ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ
ÔÇÄÞÎÓÇÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙÚÎÑËÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÕßÝ
ÇÔÕÏÑÚÕÆÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÕßÝÚÎÝ
ØÏàÄÔÇÝÊËÔÛÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÕß ØÄÏÔÚÕÔÙÚÕÔÄÚÏÕ
ÕÔÊÃÔÕÓÏÇÝÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ®
ÒÁËÏÕÒËÐÈÇÔÄÓËØËÔËÖËÔÊßÚÂÝÑÇÏÔÕÚÕÓÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÎÔ
(THKL\Z*HWP[HSÓËÓËØÃÊÏÕÙÚÎÔ

Στην Οξφόρδη,(Ü {ÖÐÑV{Ù¨È³ÊØ³iØ!ÁH²xR>VÉ{Ù{~É{³iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØ{~ÈÐÉ{~ÖÜo{Ð{~ÖÑÈ³ÌÐiØ~ËiiØV³ËÑÐ¨ÉËÑ³
T¨i{Ð{ÊÉ{{ÑÙÊ³ÉÑÈ³~{i³K{ÐiTÑËÑ${Ù~{ÐÓØoË³Ñ{ÐÉ¦XX_V³ÑËÑÉËÑ{ÉÂÜ{ÐÓÑÐÉ~ÒÐÉ¨ÉØ~Ñ{Ñ{Úi³Ê¨ÉØV~{Ö³Ñ{
ÉÜÈÖTÑ³ÈØÙ¨ÌÐÈØ~Ñ{~ÒÚÉÐÓ¨Ñ~ÒÈÓ³É×¨ÓØ³ËÙ{Ù¨ÐÜÌo{ÉË³¨É{ØÐÊÉØ
-P]L(0©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÔËÕÌßËÃÝ
ÖØÕÙÊÕÑÕÆÔÄÚÏÛÇÁÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÄÚÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÖËÔÊßÚÁÝÙÚØÇÌÕÆÔÖÁØÇÔÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÚÕßÝÍÏÇÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÜÔÇßÚÄÔÕÓÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÜÝÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ)VZ[VU*VUZ\S[PUN
.YV\WÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÚÇÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÕÞÂÓÇÚÇßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÛÇÇÖÕÌÁØÕßÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÔÁÇÑÁØÊÎ ÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÇÖÄÚÇÔÁÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÕßÛÇÖÜÒÕÆÔÚÇÏÚÕ
ÁÔÇÙÚÇÖÁÔÚËÛÇËÃÔÇÏÇßÚÄÔÕÓÕ

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Raluca Georgiana Serban
ØëçìÜÕÖàìëáÜâíØëêíéĊ
85"OVNCFS
(SBOE4MBN
"VTUSBMJBO0QFO 2
8JNCMFEPO 2
ÜãâÞÜČăēČúxāĎèĈĈąĊýyĈĊüăēĉýąćċĉ
ÜãâÞîČēčúxāĎèĈĈąĊĀąyĈúăēĉýąćċĉ
ÜãâÞîČēčúxāĎèĈĈąĊĀąyĈúxąćĎĊü

#HellenicBankMASTERS
™

ÔÚÜÓËÚÇÐÆÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÇ
ÕÞÂÓÇÚÇ¦ÔËßÕÊÎÍÕÆËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖÄÚÕ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÊÏÕÞÁÚËßÙÇÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÊÃÔËÏÎ)VZ[VU*VUZ\S[PUN
.YV\W
ÚÎÔ©ÐÌÄØÊÎÕÕÒ§ÏÕÆÓÇÔ
ÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ6_IV[PJHËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÕÏÑÕßÓËÔÏÑÕÆ
ÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÇßÚÄÔÕÓÎÝÑÃÔÎÙÎÝ

ÚÕÕÖÕÃÕÔÇÓÖÕØËÃÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÚÇÏØËÃÇËÔÕÏÑÃÇÙÎÝ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÌÇÍÎÚÕÆ
ÂÓËÚÇÌÕØÏÑÂ
¬ÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÕÞÂÓÇÚÇ-VYK4VUKLVÖÕßËÃÔÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÇÓËÑ¦ÓËØËÝÑÇÏÇÏÙÛÎÚÂØËÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙËÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÑÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÁÔÚËÌÕØÁÝÚÕÃÊÏÕÊØÕÓÕÒÄÍÏÕËÖÃÚØËÏÝÓÂÔËÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÙÎÓËÃÇÑÇÏÁÞÕßÔÈ¦ÙÎÔÇÓËÚØÕÆÔ
ÚÎÔÖØÄÕÊÄÚÕßÝ6_IV[PJHÛÇ
ÇÔÕÃÐËÏÔÁÇÍØÇÌËÃÇÙÚÎÄØËÏÇ
ÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇËÔ×ÚÕ

ËÚÕÏÓ¦àËÏÚÕÖØ×ÚÕÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÕ
ÚÇÐÃÙÚÕÕÔÊÃÔÕÍÏÇÔÇËÑÚËÒËÃ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊØÕÓÕÒÄÍÏÇËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔËÔ×ÓÏÇ
¦ÒÒÎÙÚÎÔÃÊÏÇÇÍÕØ¦Î-P]L(0ÖÕÙÄÔËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔ*Y\UJOIHZL¡ÏÇÚ¦ÐÎÓËÍÁÛÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÌÇÔËÃË¦ÔÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÖÜÝÎÓÕÔ¦ÊÇÁØËßÔÇÝ
ÙÚÎÔÇßÚÄÔÕÓÎÕÊÂÍÎÙÎ*Y\PZLÚÎÝ
.LULYHS4V[VYZÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑË
ÓËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×Î5\YV
ÙÚÎÔ2ÇÒÏÌÄØÔÏÇZ[HY[\WÍÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÌÇÍÎÚÕÆÞÜØÃÝÕÊÎÍÄËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÌÁÚÕÝ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ
REUTERS
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Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Το σκληρό Brexit
θα φέρει ισχυρές
αναταράξεις
στις αγορές
Προειδοποιήσεις από την Τράπεζα
της Αγγλίας για τις αρνητικές επιπτώσεις
Η Τράπεζα της ΑγγλίαςÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÔÄÝ
¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÌÕÈÕÆÓËÔÎÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÒÎÛÕÆÔÇÖÄËÔÊËÞÄÓËÔÎÈÃÇÏÎÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÜÔ
ÇÐÏ×ÔÙÚÕÔÁÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÊßÙÞËØÇÃÔÕÔÚÇÝÑÇÚ»
ËÖÁÑÚÇÙÏÔÚÎÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ©ÏÚÏÓÁÝÓËÚÕÞ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏËÚÇÏØÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÇÍÕØÁÝ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ
ßÉÎÒÁÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[ÇÔÇÌÁØËÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
ÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
Ô¦ÒÕÍËÝÇÔÎÙßÞÃËÝËÐÁÌØÇÙËÕØËÚÇÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÙËØªÃÚÙÇØÔÚ¡ÖØ¦ÔÙÕÔ ÔÇ ¦ÚÇÑÚÕ Â ÙÑÒÎØÄ
)YL_P[ÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÓËÍ¦ÒÎ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝÙÚËØÒÃÔÇÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÙËÇÖÄÒßÚÎÏÙÕÚÏÓÃÇÓË
ÚÕÊÕÒ¦ØÏÕÙÚËØÒÃÔÇÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÔÙÚÕÊÕÒÄÚÇÔÁÍÏÔË
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÕ)YL_P[
ÂÓËØÇÁÞËÏÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÙÚÕ
ÓËÊÕÒÑÇÏÛÇÑÇÚÇØØËÆÙËÏ ÙË ÇÖÄÒßÚÎ ÏÙÕÚÏÓÃÇ
ÜÝÖØÕÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÔÄÓÏ-

ÙÓÇÁÔÇÖØÕÝÁÔÇË¦ÔßÖ¦ØÐËÏÙÑÒÎØÄ)YL_P[®ÊÂÒÜÙËÕ
¡ÖØ¦ÔÙÕÔÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÁÊÜÙËÙÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕ))*ßÓÖÒÂØÜÙËÖÜÝÛÇßÖÕÙÚÕÆÔÇÖ×ÒËÏËÝ
ÄÒËÝÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕßÚÕÖÒÕÆÙÏÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ®ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚÕß¡ÖØ¦ÔÙÕÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÎÇËØÕÖÕØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ=PYNPU
([SHU[PJÎËÚÇÏØËÃÇÇËØÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝ=PYNPU.SHJ[PJÑÇÏÎ
ËÚÇÏØËÃÇÖÇØÕÞÂÝÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô=PYNPU
4VUL`
ÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÎÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÚÄÔÏÙËÜÙÚÄÙÕ
ÖÜÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÊÏÇÛÁÚÕßÔËÖÇØÑÂÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇ
ÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÇÖÄÓÏÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎ
ËÊÕÓÁÔÕß ÖÜÝ ÑÇÚÁÞÕßÔ
ØËßÙÚ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ¦ÔÜÚÕß
ÚØÏÙ ÙÚËØÒÏÔ×Ô ÕÏ ÓËÍ¦ÒËÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔ
ÙÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÓÂÔËÝÞÜØÃÝÔÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÖØÄÙÛËÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ

Στην έκθεσή της,Î¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÚÕÔÃàËÏÖÜÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÊÏÇÛÁÚÕßÔËÖÇØÑÂÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝ
ÇÖÄÓÏÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ

Ο Ρ. Μπράνσον
προβλέπει πτώση της
στερλίνας, που θα την
οδηγήσει σε απόλυτη
ισοτιμία με το δολάριο.
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝËÐÎÍËÃÖÜÝÕÊËÃÑÚÎÝÈÇÙÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ;PLYÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÌÛ¦ÔËÏ
ÖËØÃÖÕßÙÚÕ ÚÕßÙÚÇÛÓÏÙÓÁÔÕßËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÚÕßÝÊÎÒÇÊÂËÃÔÇÏßÖËØÚØÏÖÒ¦ÙÏÕÝÇÖÄ
ÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕßÃÙÞßÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÜÝÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÄÓÕÏÇÓËÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÇÍÕØ×ÔÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÇÐÏÄÒÕÍËÝÊÏÇÑßÓ¦Ô-

ÙËÏÝÑÇÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÇÐÃËÝÚÜÔ
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÙË¦ÚÇÑÚÕ)YL_P[®
¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÕÏÙßÔÛÂÑËÝ
ËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
¦ÍÔÜÙÚËÝÖÇØÄÚÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇ
ÍÏÇÚÕ)YL_P[ÓËÚÇÚÁÛÎÑËÇÖÄ
ÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÔÇÝ ÇÖÄ ÚÕßÝ ËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕßÝÊÏÇÊÄÞÕßÝÚÎÝ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑÇÏÁÔÛËØÓÕÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÕß)YL_P[
ÊËÔÁÞËÏÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÖÄÚÕÑÒÇÓÖÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô
ÞÜØÃÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
/¬ËØÁàÇ¡ÁÏËÃÞËÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÕß
ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÕÓÇÒÂÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÖÕßËÃÞË
ËÖÏÚÆÞËÏÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÕÊÎÍÂÛÎÑËÎÃÊÏÇÙË
ÖÇØÇÃÚÎÙÎ

Τα μέτρα στήριξης της ΕΚΤ
Οι υψηλόβαθμοι ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÙÚÂØÏÐÎÝË¦ÔËÖÏÊËÏÔÜÛÕÆÔ
ÕÏÙßÔÛÂÑËÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÒÒ¦
ËÐÁÌØÇÙÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝ
ÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÎÌÛÕÆÔÍÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÚÕÈÁÒÚÏÙÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÙßÔËÊØÃÇÙÎÝÚÎÝ ¬ÙÚÏÝÓËÕßÔÃÕß
©ØÏÙÓÁÔÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚ¦ÞÛÎÑÇÔ
ßÖÁØËÔÄÝÔÁÕßÍÆØÕßÌÛÎÔ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÁÊÜÙÇÔÈ¦ØÕÝÙÚÎ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÄÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕßÕßÔÃÕß
ÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝ ¬ÁÞÕßÔ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏËÑÌØ¦ÙËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÇÖÄÉËÏÝÚÕËÚÂÙÏÕÙßÔÁÊØÏÕÚÎÝ
 ¬ÙÚÎÃÔÚØÇÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ¬¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏËÃÖËÖÜÝÛÇÒÎÌÛÕÆÔËÖÇØÑÂ

ÓÁÚØÇË¦ÔÊËÔÈËÒÚÏÜÛËÃÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÔ×¦ÒÒÕÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏßÖÕÔÄÎÙÇÔÖÜÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÖØ×ÚÇÔÇËÖÏÊËÏÔÜÛÕÆÔÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ©ÒÕÏÚÕßÝ
Ö¦ÔÚÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÖÜÝÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÔÇÇÖÁÞËÏÇØÑËÚ¦ÇÑÄÓÎÇÖÄÚÕ 
ÖÕßËÃÔÇÏÕÙÚÄÞÕÝÚÎÝ ¬ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃÙÎÝÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜ
ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÙÚÕ ÚÕ 
ÑÇÏÚÕÇÖÄÚÕ ÖÕßËÃÞË
ÖØÕÈÒËÌÛËÃÚÕÔ¡¦ÏÕËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÎÝ ¬
ËÖÄÓËÔÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ ¬
ÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÍÏÇÚÏÝÓË
ÕßÒÃÕßÛÎÚËÃÇÚÕß¡¦ØÏÕ
§ÚØ¦ÍÑÏÒÂÍËÏÙÚÇÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚÕÔÊÏÇÊËÞÛËÃÎ
ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕß

ΔΙΕΘΝΗ
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Ψηφιακό φόρο επιβάλλει η Γαλλία
στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Εντονη ήταν η αντίδραση της Ουάσιγκτον, η οποία απειλεί με την επιβολή δασμών
Εφόσον ÇÖÁÚßÞË ÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÓÏÇÝ
ÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÚ¦ÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏËÖÃÞØÄÔÏÇËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÔ
ÖÇØÇÛßØ¦ÑÏÇÚÕßÔÄÓÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÍÏÇÔÇÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÙÚÕÇÖÕÒÆÚÜÝËÒ¦ÞÏÙÚÕÎÇÒÒÃÇÖØÕÞÜØËÃÓÄÔÎÙËËÖÏÈÕÒÂÉÎÌÏÇÑÕÆÌÄØÕßÆÉÕßÝ ËÖÃÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÚÕßÝËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÇÖÄ
ÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×Ô
ÕÏ.VVNSL(THaVUÑÇÏ(WWSLÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÖÇÔÚ¦¶ÜÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÖÒÁÕÔ¶ÓËÇÖËÏÒÁÝÍÏÇËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÇÒÒÃÇ
¬ÕËÔÒÄÍÜÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕËÍÑØÃÛÎÑËÞÛËÝÇÖÄÚÎÍÇÒÒÏÑÂËØÕßÙÃÇÇÌÕØ¦ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÓËËÚÂÙÏÇÁÙÕÊÇ¦ÔÜÚÜÔ
ËÑÇÚËßØ×ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏ¦ÔÜ
ÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÙÚÎÇÒÒÃÇÇÔÇÌÁØËÏÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYN
©ÔÄÓÕÝÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÇÔÇÊØÕÓÏÑ×ÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕß ÑÇÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÏÙÞÆÙËÏËÔÚÄÝÖËØÃÖÕß
ËÃÑÕÙÏÎÓËØ×Ô ÏÔËàÏÑÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏÍÇÒÒÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÍÇÒÒÏÑÄ
ÌÄØÕÜÙÚÄÙÕÓÄÔÕÕÏËÐÁÌØÇÙÇÔÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
©ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÞÛËÝÄÚÏÛÇËÒÁÍÐËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕ
ÉÎÌÏÇÑÄÝÌÄØÕÝÖÒÂÚÚËÏÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÑÇÏÛÇÇÔÚÏÖØÕÚËÃÔËÏÒÆÙËÏÝ
ÁØËßÔÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝ
ÑÇÏÁÔÇÁÚÕÝÚÇÑÚÏÑÂÇßÚÂÐßÖÔ¦ÓÔÂÓËÝÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏ ÃÔÇÝÄÚÇÔÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
È¦ÙËÏÚÎÝÃÊÏÇÝÊÏ¦ÚÇÐÎÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇÏÚ×ØÇÁÑØÏÔËÄÚÏÕÏ
ÊÇÙÓÕÃÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÛÇ
ÂÚÇÔÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÇÔÚÃÓËÚØÕÍÏÇ
ÚÎàÎÓÃÇÖÕßËÃÞËÖØÕÑÒÎÛËÃÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÌÄØÕÖÕßÛÇÞÚßÖÂÙËÏÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇ®ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇÕ
ªÄÓÖËØÚ¦ÏÚÞÇáàËØÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝËÓÖÕØÃÕßÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ)SVVTILYN©ÃÊÏÕÝÛËÜØËÃ
ÄÚÏÕÏÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈÕßÔÏÙÞßØ¦ÓÁÚØÇ×ÙÚËÔÇÛÜØÇÑÃÙÕßÔ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÖËÏÒÂ
ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÉÎÌÏÇÑÕÆÔÄÓÕß
ÇÒÒÃÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÁÞËÏ
ÊËÃÐËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÎÔÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÂÚÎÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ-

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Υπέρογκες αποζημιώσες σε
στελέχη από Deutsche Bank
Δριμεία ÑØÏÚÏÑÂ ÊÁÞËÚÇÏÎ+L\[ZJOL
)HURÍÏÇÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÇÑÁÚÇÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙËßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÎÔÕ
ÑÇÛ×ÝÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝÂÚÇÔÞÇÓÎÒÂËÖÃÙËÏØ¦ÔËÚ×ÔÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝ
ÚËÒÏÑ¦ÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÔÇ
ÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕß
ËÔÄÝÖÁÓÖÚÕßÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕß
©ÏÙßÔÕÒÏÑÁÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÖÕßÑÇÚÁÈÇÒËÙËßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÚËÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔËÃÚËÇÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝÛßÓÃàÕßÔÒÃÍÕÁÜÝÖÕÒÆÚÏÝÇÑØÄÚÎÚËÝÖÕßÙÚÏÍÓ¦ÚÏÙÇÔ
ÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕÖØÕÊËÑÇËÚÃÇÝ
¡ÄÒÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ+L\[ZJOL)HURÇÔÂÍÍËÏÒËÚÎÔ
ÇÖÄÒßÙÎßÖÇÒÒÂÒÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝßÉÎÒÁÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÑßØÃÜÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÖÕßÕßÊÁÖÕÚËÇÔÁÑÇÓÉËÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎßÔÚÕÏÝ
¦ÒÒÕÏÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÊËÔÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÓÁØÏÙÓÇÙÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÔ

Τα «χρυσά αλεξίπτωτα» έφθασαν τα 52
εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα «τρέχει» πρόγραμμα εκτεταμένων
περικοπών.
«Ηρθε i¨Ño{¤ÑÈ³ÓØ³{ØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÑÜi¨È³ÈØ×Ì¨ÈØÈT¨³ÖuVÉËTÉÙiÜÉ{³ÛÉ~ÓÐK¨{
¨{ÌÉÉ¨VÈÈ¨oÌØ${~Ð{~³iØÑÜÜËÑØVÖÐ×ÑÐÉ³ÈØ_À;¦}/x_©

Η επιβάρυνση φθάνει
το 3% επί των εσόδων
και αφορά μεταξύ
άλλων τις Google,
Amazon και Apple.
Ñ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔØÛËÎ×ØÇÍÏ»
ÇßÚÁÝÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔ
ÚÕßÝÌÄØÕßÝÖÕßÞØÜÙÚÕÆÔ®ËÃÞË
ÊÎÒ×ÙËÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÕ¡ÖØÏÔÄ
Ë¡ËØßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ5L^
@VYR;PTLZ¬ÕÇÒÎÛÏÔÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇßÚÁÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÁÔÇÔÖÇØÇÍÜÍÄÚßØÏ×ÔÙÚÕ ËØÙÃ®
ËÃÞËÇÔÇÌÁØËÏÚÕÔÖØÃÒÏÕÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕ3L7HYPZPLU
©¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÇÙÑÕÆÙËÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕ
ÌÄØÕÝÆÉÕßÝ ÔÇËÖÏÈÇÒÒÄÚÇÔ
ÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÜÙÚÄÙÕÈØÁÛÎÑËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÎÔ

ØÒÇÔÊÃÇÚÎÇÔÃÇÚÎÕßÎÊÃÇÑÇÏ
ÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÌÜÔÕÆÙÇÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝ
ÌÄØÕßÝËÖÃÚÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ÙÆÔÚÕÓÇÎßÙÚØÃÇÎØËÚÇÔÃÇ
ÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÚÇÒÃÇ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÁÑÇÛËÔßÖÕÙÚÂØÏàËÄÚÏÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÚÇÑÚÏÑÁÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØËÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝ¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÞÕÖÕÏËÃ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÎÔßØÜÖÇÃÇËÖÃÚØÕÖÕÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚË
ËÙÚ¦ÍÑËØÍÏÇÚÎÔÇßÙÚÎØÂÙÚ¦ÙÎÖÕßÚÎØËÃÁÔÇÔÚÏÚÜÔ.VVNSL
(WWSLÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÏÝ

¡ËÚ¦ ÚÎÔ ËÖÏÈÕÒÂ ßÉÎÒ×Ô
ÖØÕÙÚÃÓÜÔ ÙÚÏÝ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ ÑÇÏ ÚÏÝ
ÇÖËÏÒÁÝ¬ØÇÓÖÍÏÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝËßØÜÖÇáÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÕÍÇÒÒÏÑÄÝÉÎÌÏÇÑÄÝÌÄØÕÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÇÑÄÓÎÇÍÑ¦ÛÏ®
ÙÚÎÙÞÁÙÎßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÔÓÁÙÜ ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ ÍÏÇ ÚÎ

ÙÆÔÇÉÎËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏËÖÏÖÒÁÕÔËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÒÕßÓÏÔÃÕßÑÇÏÞ¦ÒßÈÇ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÏÁÞËÏÇÖËÏÒÂÙËÏ
ÓËÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÚØÇÑÚÁØÑÇÏÚØÕÌÃÓÜÔ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÊßÙÚßÞ×ÝÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇÓÎÔËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÙÚÇÓÁÙÇ
§ÕËÓÈØÃÕß®ÄÖÜÝÇØÞÏÑ¦ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZÕÁÚËØ¡ÖÁÍÏËØËØÓÇÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖÏÑØÇÚËÃ
ÇØÑËÚÂÇÔßÖÕÓÕÔÎÙÃÇÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÒÒ¦ÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃ
ÇÖÄËÓ¦ÝÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖÒËßØ¦ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÊßÔÇÚÕÃÑÇÏ
ËÔÜÓÁÔÕÏ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË¥ÙÚÄÙÕ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓË
ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÚÜÔ
ÕÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÖØÕÈÒÁÖËÏÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
 ÍÏÇÇÖÕÌßÍÂÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
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ËÖÄÓËÔÎÊÏËÚÃÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÚÇÞØßÙ¦ÇÒËÐÃÖÚÜÚÇ®ÚÜÔËÑÇÚËßØ×
ÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÇËÑÇÚËßØ×ÖÕß
ÂÚÇÔÚÕÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄÑÄÙÚÕÝÄÒÕß
ÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÓÁÙÇ
ÙÚÕ¬ÇÓËÍ¦ÒÇÖÇÑÁÚÇÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÙËßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÖÕß
ÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÎÚØÁÒÇ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎ ØÏÙÚÃÔ ËÒÙßÔÁÚÇÏØÕÝ
ÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÙÚËÒËÞ×Ô
6KNLYZ)LYUK[ZVUÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÓËÇßÚÂÚÎÔ
ÚÇÑÚÏÑÂÎ+L\[ZJOL)HURÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÔÚÇÓËÃÈËÏËÑËÃÔÕßÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÖÕÒÆ¦ÙÞÎÓÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ®
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕßÂÚÇÔÇØÑËÚÁÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÖÕßÁÊÜÙÇÔÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÙÚÏÝÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÚÕßÝ
ËÔ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÇÖØÄÛßØÇÚÎÝ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÚËÒËßÚÇÃÕßÓÂÔÕßÎ+L\[ZJOL
)HURÖÇØÇÞ×ØÎÙËÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇ
ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔ 
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÕÔÚÁÜÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇ
ÙÆÓÈÕßÒÕ¬àÕÔ Ø¦ÏÇÔÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÁÐÏÓÁÒÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÖÕßÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔ
ËÑÇÚËßØ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ

ÕÏÕÖÕÃÕÏÈÇÙÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆßÚ¦ÚÇÞØßÙ¦
ÇÒËÐÃÖÚÜÚÇ®ÐËÖËØÔÕÆÔËÖÃÙÎÝÚÕ
ÁÔÇÖÁÓÖÚÕÚÜÔÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÖÁØßÙÏÎ+L\[ZJOL
)HURÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×¡¦ÒÏÙÚÇÎ+L\[ZJOL)HURÇÔÁÙÚËÏÒË
ÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÊÏËÚÃÇÒÄÍÜÚÜÔÙÞËÊÃÜÔ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÑÇÏËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇÑÕÙÚÃÙÕßÔ
ÊÏÙËßØ×
©Ï-PUHUJPHS;PTLZÑ¦ÔÕßÔËÏÊÏÑÂ
ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÚÕÓÁÇËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝ
ÚÎÝ+L\[ZJOL)HURÑÇØÛªÃÚÙÏÎ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂ
©ªÃÚÙÏÂÚÇÔßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÕÖÏÕ
ÇÊÆÔÇÓÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆÖÃÓÃÇÚØÏËÚÃÇÖÕßÂÚÇÔÙË
ÇßÚÂÚÎÛÁÙÎÚÇÁÙÕÊÇÚÎÝ+L\[ZJOL
)HURÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØÇÖËàÏÑÂ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÚÎÔÑÇÚÏÕÆÙÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔ
ÊÆÕÚØÏÓÂÔÜÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔàÎÓÃËÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕªÃÚÙÏÛÇÒ¦ÈËÏÖÇÑÁÚÕÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ËÑÇÚËßØ×ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ-PUHUJPHS
;PTLZÇËÃÞËÌÆÍËÏÓ¦ÒÏÙÚÇ¦ÔËß
ÞØßÙÕÆÇÒËÐÃÖÚÜÚÕß®ÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
Ë¦ÔÚÕËÖÕÖÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÊËÔ
ÇÖÕÌ¦ÙÏàËÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝÙÆÓÈÇÙÂÝÚÕßÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ
ÖØÕËÖÚÇÓÂÔÕß¬ÎËßÚÁØÇÕÔßÔ
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÕÓÃÒÕß
ØÃÙÚÏÇÔÁÈÏÔÍÑÓÃÒÎÙËÙÑÒÎØ¦
ÍÏÇÚÕÔªÃÚÙÏÏÙÞßØÏàÄÓËÔÕÝÄÚÏÕ
ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÄÝÚÕßËÙÚÃÇàËÙËÚÕÓËÃÝ
ÖÕßÊËÔÂÚÇÔÇÖÕÊÕÚÏÑÕÃÑÇÏÑÇÒÒÏËØÍÕÆÙËÓÏÇÚÇÑÚÏÑÂÑÇÑÂÝÑÇÚÇÔÕÓÂÝÑËÌÇÒÇÃÜÔ®©ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÚØÇÖËàÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ¶ÖÕß
ÄÓÜÝÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ
ÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÕß¶ÇÖÁÒßÙËÖÁØßÙÏËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÃÇÙËÏØ¦
ÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÕÑÆØÕÝÚÎÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝ¡ÁÙÇÙÚÕ ÎÓËÚÕÞÂÚÎÝÕÊÎÍÂÛÎÑËÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇÖÕßÁÞÕßÔÙÎÓËÏÜÛËÃÖÕÚÁ
ÙÚÎÔ ÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
+L\[ZJOL)HURÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÒÏ
ÙÚÕÓÏÑØÕÙÑÄÖÏÕÚÜÔËÒËÍÑÚÏÑ×Ô
ÇØÞ×ÔÍÏÇÔÇËÐÇÑØÏÈÜÛËÃÎÇÔ¦ÓËÏÐÂÚÎÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÖÕßËÑÑØËÓÕÆÔÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙË
ÁØËßÔËÝÍÏÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÎÝÊÇÔÏÑÂÝ+HUZRL)HURÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ
+L\[ZJOL)HURÙËËÔÁØÍËÏËÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝßÖÁØËØÓÇÔ×ÔÖËÒÇÚ×Ô
ÚÎÝÑÇÏÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝÙÚËÒËÞ×ÔÚÂÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÂÚÎÝÙËÆÖÕÖÚËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÇÖÄ
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Σειρά μέτρων
για να τονωθεί
η κτηματαγορά
στην Ελλάδα

Σε πτωτική τροχιά
οι τιμές των ακινήτων
στο Λονδίνο

Δρομολογείται μείωση ΕΝΦΙΑ
κατά 30% σε ορίζοντα διετίας
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μέτρα τόνωσης της οικοδομικής
δραστηριότητας και ανακούφισης
των ιδιοκτητών ακινήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη
της νέας κυβέρνησης, με βάση
τις προγραμματικές δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει. Σύμφωνα με
τα πρώτα μέτρα προτεραιότητας,







Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και λιγότερη γραφειοκρατία
στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στην ατζέντα
της νέας κυβέρνησης.
η νέα κυβέρνηση αναμένεται να
δρομολογήσει καταρχάς τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός της
πρώτης διετίας διακυβέρνησης,
δηλαδή το 2020 και το 2021. Παράλληλα, μεταξύ των δεσμεύσεων
περιλαμβάνεται και σειρά οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να τονωθεί εκ
νέου η οικοδομική δραστηριότητα,
η οποία φέτος εμφανίζει τάσεις
«κόπωσης» από την ανάκαμψη
των προηγούμενων 18 μηνών.
Μεταξύ των κινήτρων αυτών, περιλαμβάνονται η αναστολή του
ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δρα-

στηριότητες για τρία χρόνια, για
να στηριχθεί η αγορά ακινήτων,
αλλά και η έκπτωση φόρου 40%
έως 50% για εργασίες ενεργειακής
και λειτουργικής αναβάθμισης
ακινήτων, με ειδική μάλιστα μέριμνα για φτωχότερα νοικοκυριά
και για όσους αντιμετωπίζουν
προβλήματα ρευστότητας.
Εξίσου σημαντική κρίνεται και
η πρόθεση της κυβέρνησης για
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση μιας αγοραπωλησίας ακινήτου σήμερα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ανάλογα με
το είδος της συναλλαγής και του
ακινήτου, έχουν καταμετρηθεί
συνολικά 23 δικαιολογητικά, αν
και ουσιαστικά για μια αγοραπωλησία το σύνηθες μέγεθος είναι
περίπου 9-10 έγγραφα και πιστοποιητικά. Στόχος είναι καταρχάς
η άμεση μείωσή τους στο ένα
τρίτο και η σταδιακή διαθεσιμότητα όλων των σχετικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να περιορίζεται η ταλαιπωρία του πολίτη και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η εν λόγω
παρέμβαση κρίνεται εξαιρετικά
σημαντική και για τις τράπεζες,
οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο ακινήτων, που εκτινάσσει τις λειτουργικές τους δαπάνες και δημιουργεί
σημαντική χρονοτριβή στη διαδικασία πώλησής τους.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατη
μελέτη του ΙΟΒΕ κατέδειξε την

Μεταξύ των δεσμεύσεων περιλαμβάνεται και σειρά οικονομικών και

φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να τονωθεί εκ νέου η οικοδομική
δραστηριότητα, η οποία φέτος εμφανίζει τάσεις «κόπωσης» από την
ανάκαμψη των προηγούμενων 18 μηνών.
ευεργετική επίδραση στην αύξηση
του ΑΕΠ και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, που θα μπορούσε να έχει η σταδιακή σύγκλιση
των επενδύσεων σε κατασκευές
(κατοικίες και υποδομές) από το
σημερινό εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο που βρίσκονται σήμερα,
στον μέσο όρο των υπολοίπων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε
να συνεισφέρει εντός μιας πενταετίας επιπλέον 29,3 δισ. ευρώ
στο ετήσιο ΑΕΠ της χώρας και
11,8 δισ. ευρώ πρόσθετες ετήσιες
συνολικές επενδύσεις (σε συναφείς με τις κατασκευές κλάδους
και τομείς δραστηριότητας), μέχρι
το 2030. Συνολικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται ότι
θα είναι υψηλότερος έως και κατά
1,8 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία
δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση
των επενδύσεων στον κλάδο. Παράλληλα –και αυτό είναι και το
πιο σημαντικό εύρημα των μελε-

ΑΡΘΡΟ

τητών του ΙΟΒΕ– προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας κατά
περίπου 230.000 σε ορίζοντα δεκαετίας, αντισταθμίζοντας τις
απώλειες των προηγούμενων
ετών.
Aξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη δημόσια συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες υπό την αιγίδα της ΠΟΜΙΔΑ, με συμμετοχή εκπροσώπων
από τα μεγαλύτερα κόμματα της
χώρας, ο κ. Στράτος Παραδιάς,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σημείωσε ότι «η ανόρθωση της μεσαίας τάξης των πολιτών πρέπει
να αρχίσει από τον εξορθολογισμό
των κάθε είδους φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην
ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Οι
φόροι θα πρέπει να είναι τέτοιοι
που να ανταποκρίνονται στην
πραγματική φοροδοτική αντοχή
των πολιτών, και όχι να γεννούν
συνεχώς ανείσπρακτες οφειλές
και κατασχέσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παραδιάς.

Για όγδοο στη σειρά τρίμηνο υποχώρησαν οι τιμές των ακινήτων
στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον δείκτη κόστους ακινήτων της εταιρείας Nationwide, αντανακλώντας
την αναταραχή που επικρατεί στη
βρετανική οικονομία ενόψει του
Brexit. Το κόστος των σπιτιών στη
βρετανική πρωτεύουσα μειώθηκε
κατά 2,6%, αγγίζοντας κατά μέσον
όρο τις 465.722 στερλίνες. Παρ’
όλα αυτά, οι τιμές των ακινήτων
βρίσκονται μόλις 5% χαμηλότερα
από τα επίπεδα-ρεκόρ του α΄ τριμήνου του 2017, ενώ σε σχέση με
το 2007 βρίσκονται περίπου 50%
υψηλότερα.
Η αγορά ακινήτων στο Λονδίνο
και στην ευρύτερη περιοχή δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα σε
σχέση με τη υπόλοιπη Βρετανία,
ενώ η Nationwide προβλέπει ότι
οι τιμές θα εξακολουθήσουν να
υποχωρούν εξαιτίας της ανησυχίας
για το Brexit. «Παρότι οι υγιείς
συνθήκες στην αγορά εργασίας
και το χαμηλό κόστος δανεισμού
θα προσφέρουν υποστήριξη, η αβεβαιότητα θα συνεχίσει πιθανότατα
να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα
και την επενδυτική δραστηριότητα,
με αποτέλεσμα οι τιμές των ακι-

νήτων και ο αριθμός συναλλαγών
να παραμείνουν κατά τη διάρκεια
των επόμενων μηνών περίπου στα
τρέχοντα επίπεδα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκάρντνερ, επικεφαλής οικονομολόγος στη Nationwide. Οι
τιμές των ακινήτων σε ολόκληρη
τη Βρετανία αυξήθηκαν με ήπιο







Η αγορά ακινήτων στο
Λονδίνο και στην ευρύτερη περιοχή δέχθηκε
το μεγαλύτερο πλήγμα
σε σχέση με τη υπόλοιπη Βρετανία.
ρυθμό κατά 0,5% σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με την έκθεση της Nationwide. Στη Βόρεια Ιρλανδία σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση
τιμών, κατά 5,2% σε ετήσια βάση,
ενώ το προηγούμενο τρίμηνο το
κόστος των ακινήτων είχε ενισχυθεί κατά 3,3%. Στην Ουαλλία οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά
4,2% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο, οπότε είχαν καταγράψει
αύξηση ύψους 0,9%.

Το κόστος των σπιτιών στη βρετανική πρωτεύουσα μειώθηκε κατά 2,6%, αγγίζοντας κατά μέσον όρο τις 465.722 στερλίνες.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τοπικά Σχέδια: το χάνι του Ππάντζιαρου
Κάποτε είναι να διερωτάται κάποιος
γιατί ασχολούμαστε να ρυθμίσουμε
την ανάπτυξη όταν αφού το κάνουμε, όλο και κάποιος θα βρεθεί
να ανατρέψει το σύμπαν για λόγους
που πολλές φορές καμία σχέση
έχουν με την ουσία.
Και αναφέρομαι στα Τοπικά Σχέδια. Η νέα μόδα κατάρρευσης είναι
η ελλιπής ή η λανθασμένη σύνθεση
του πολεοδομικού συμβουλίου που
τα ενέκρινε. Έχω αναφερθεί στο
γεγονός ξανά προ μηνών, αλλά η
κατάσταση είναι πλέον γελοία.
Επανέρχομαι επειδή με το δίκαιο
τους αντιδρούν, όσοι αντιδρούν.
Δεν γίνεται από τη μια να επιζητούμε επενδύσεις και ανάπτυξη
και από την άλλη τα σχέδια ανάπτυξης που είναι ο φορέας της όποιας ανάπτυξης να ρίχνονται στην
πυρά, επειδή κάποιοι στην προσπάθειά τους να διαμαρτυρηθούν
γιατί το χωράφι τους δεν αναβαθμίστηκε πολεοδομικά, να βρίσκουν
πάτημα σε ελλιπείς συνθέσεις των
πολεοδομικών συμβουλίων κατά
τη συνεδρίαση έγκρισής τους και
άρα να θεωρούνται άκυρα.
Δηλαδή προσέξτε το αυτό. Οριστικοποιείται ένα Τοπικό Σχέδιο.
Δεν το προσβάλλει κανένας ως παράνομα συνταγμένο, αλλά ούτε και
θεωρεί τις όποιες μεμονωμένες του
πρόνοιες παράνομες. Μια χαρά δηλαδή. Κάποιος ή κάποιοι μπορεί
να έχουν θέμα γιατί το ακίνητό
τους δεν έπιασε την όποια αναβάθμιση νόμιζαν ή ένιωθαν πως
θα έπρεπε να πάρει ή τους επιβλήθηκε μια υποβάθμιση. Σαν παραδείγματα αναβάθμισης αναφέρω








Εδώ φθάσαμε να
γίνονται εγχειρήσεις
με τηλεδιάσκεψη μέσω
5G μεταξύ ηπείρων,
και εμείς ακόμη θέλουμε υπογραφές σε πρακτικά όπου όλοι ήταν
παρόντες.

Δεν γίνεται από τη μια να επιζητούμε επενδύσεις και ανάπτυξη και από την άλλη τα σχέδια ανάπτυξης, που είναι ο

φορέας της όποιας ανάπτυξης, να ρίχνονται στην πυρά.
ενδεικτικά την αύξηση στο συντελεστή δόμησης και την αλλαγή
χρήσης που οδηγεί σε αύξηση της
αξίας. Σαν παράδειγμα υποβάθμισης αναφέρω την ένταξη σε πολεοδομική ζώνη προστασίας της Φύσης όπου πρακτικά εκμηδενίζεται
η αξία και την ένταξη σε Λευκή
Ζώνη όπου πρακτικά σημαίνει ότι
το ακίνητο δεσμεύεται από μελλοντική διέλευση οδικού δικτύου.
Τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα
να κάνουν αιτιολογημένη ένσταση

η οποία και εξετάζεται. Αν οι λόγοι
που παράθεσαν στην ένστασή τους
ευσταθούν, τότε η αρχική δημοσίευση που αφορούσε το ακίνητο
τους αναθεωρείται. Αν όχι, η ένστασή τους απορρίπτεται.
Μετά από τις όποιες ενστάσεις
που έγιναν και απορρίφθηκαν, και
ελλείψει άλλου επιχειρήματος ή
άλλου ερείσματος γιατί – ας πούμε
– το χωράφι μας δεν έγινε από οικιστικό σε εμπορικό, «ανακαλύπτουμε» πως έλειπε μια υπογραφή

από κάποιο μέλος του πολεοδομικού
συμβουλίου από τα πρακτικά και
λόγω αυτού επικαλούμαστε – και
όπως φαίνεται πετυχαίνουμε – ακύρωση ολόκληρου του Τοπικού Σχεδίου μιας πόλης. Ενώ αν υπήρχε η
υπογραφή, τότε το χωραφούι θα
παρέμενε οικιστικό και θα σιωπούσαμε μέχρι να δούμε τι θα γινόταν
στην επόμενη αναθεώρηση. Η δε
υπόλοιπη πόλη θα συνέχιζε κανονικά τη ζωή της.
Φυσικά, τα θέματα όπως παρου-

σιάζονται είναι τουλάχιστον δύο.
Πρώτον, γιατί τη συγκεκριμένη
μέρα συνεδρίασης του πολεοδομικού συμβουλίου έπρεπε να απουσιάζει κάποιος από τα μέλη, τη
στιγμή που είχαν να εγκρίνουν ένα
σημαντικό Σχέδιο; Ακόμη πιο ακαταλαβίστικο είναι το αν ήταν όντως
όλοι παρόντες και συνεδρίασαν
κανονικά και στην πορεία για λόγους που δεν είμαστε σε θέση να
ξέρουμε, δεν υπόγραψαν όλοι τα
πρακτικά!
Το δεύτερον, είναι γιατί να δίνεται η δυνατότητα στον οποιονδήποτε να ρίχνει με τον τρόπο αυτό
ολόκληρο το Σχέδιο; Γιατί να μην
ακυρώνεται μόνο η περίπτωση αυτού ή αυτών που το προσβάλλει
επί αυτής της αιτιολόγησης;
Κύριοι ξυπνάτε. Ζούμε στο 2019
όχι στο 0019. Άστε που τότε μπορεί
να ήταν και πιο πρακτικοί. Τι Κράτος είμαστε άμα αυτά τα πράγματα
δεν πετύχαμε να είναι αυτορυθμιζόμενα; Γίνεται ακόμη και ένα άτομο να στέλλει μια πόλη πίσω δε-

καετίες χωρίς να έχει την όποια
συνέπεια αν είναι λάθος; Ας μπει
κάτω μια χρηματική εγγύηση για
τον αιτητή ανάλογα με το ύψος της
απαίτησης του για να δούμε πόσοι
θα το παίζουν μάγκες. Μετά τι σημαίνει υπογραφή των πρακτικών;
Εδώ φθάσαμε να γίνονται εγχειρήσεις με τηλεδιάσκεψη μέσω 5G
μεταξύ ηπείρων, και εμείς ακόμη
θέλουμε υπογραφές σε πρακτικά
όπου όλοι ήταν παρόντες.
Και ας βγουν αυτοί που βγάζουν
τέτοιες αποφάσεις και να εξηγήσουν στους ξένους γιατί πρέπει να
επενδύσουν τα όποια λεφτά τους
σε αυτή την χώρα. Πείτε τους να
έρθουν να αγοράσουν ένα οικόπεδο
και όταν σας ρωτήσουν πόσα πάει
και τι θα μπορούσαν να κτίσουν,
πείτε τους... «εξαρτάται»... Επειδή
ο Κωστής προχθές ακύρωσε το Τοπικό Σχέδιο, οι συντελεστές που
ισχύουν είναι αυτοί του 2006! Αν
συνεδριάσουν τον Σεπτέμβρη –
Οκτώβρη και βρουν λύση τότε θα
ισχύουν ψηλοί συντελεστές!... Αν
σας χαρίσουν άλλο ένα λεπτό από
τον χρόνο τους, πρέπει να «φακκάτε
κουρτουμπέλλες».
Και απ’ ό,τι μαθαίνω άρχισαν
και τράπεζες να ζητούν εκτίμηση
ενός ακινήτου με πολεοδομικά δεδομένα του 2003, του 2006 και του
2019! Τώρα ποιος σοφός αποφάσισε
ΚΑΙ αυτή την πατάτα είναι άλλο
θέμα... Καθαρή λοιπόν η πορεία
οπισθοδρόμησης...

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Η γη που μνημονεύει ο Ομηρος
Ο καθηγητής Μιχάλης Κοσμόπουλος μιλάει στην «Κ» για την αρχαιολογική ανασκαφή στο μυκηναϊκό κέντρο της Ικλαινας

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
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ÙÆÍÞØÕÔÕÞ¦ØÚÎÇÔÎÙÑÇÖ¦ÔÎÚÕß
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ÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÕßÇßÚ¦ËÃÞÇÔÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝÁÞËÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÑÇÏÇÌÕÆËÍÑØÏÛÕÆÔ
ÕÏÙÞËÚÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÇÇØÞÃÙÕßÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝ¶ÓÄÒÏÝËÐËßØËÛÕÆÔ
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ÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÎÇÔÇÙÑÇÌÂ®ÒÁËÏÕ
Ñ ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝ

Είκοσι χρόνια ερευνών
ÑÒÇÏÔÇÁÔÇÓßÑÎÔÇáÑÄÑÁÔÚØÕ
ÚÄÙÕÒÇÓÖØÄÖÕßÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ÕÓÎØÏÑÂÒÏ¦ÊÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÂÑÓÇÙËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÓËÚÕÔ¦ÑÚÕØÕÚÕß§ÁÙÚÕØÇ
Ö²ÇÔÇÙÑÇÌÂßÖÄÚÎÔ
ÇÏÍÃÊÇÚÎÝØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝ
ÛÎÔ×ÔÑÇÏÓËÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¡ÏàÕÆØÏËÔÚÕÆÏÝÑÇÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËØËßÔÎÚÏÑ×Ô
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔßÖÕßØÍËÃÕØËßÔ×Ô
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«Δεν είμαστε ξεκομμένοι
από το παρελθόν, αλλά
ο τελευταίος κρίκος
μιας μακριάς αλυσίδας.
Θα κατανοήσουμε
τον κόσμο μας μόνο
αν ανακαλύψουμε πώς
αυτός δημιουργήθηκε».
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØÕáÙÚÕØÃÇÝÚÕßÏÍÇÃÕß
ÕÆÚËÁÔÇËßØ×ÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÊÇÖÇÔÎÛËÃÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ®
ÒÁËÏÕÑ ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝ¦ØÞÏÙËÚÕ
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ÑÒÇÏÔÇÝ¬ÕÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÏÔÎÚÄ
ËÆØÎÓÇËÃÔÇÏÎÇØÞÇÏÄÚËØÎÖÏÔÇÑÃÊÇÚÎÝØÇÓÓÏÑÂÝÓË
Ö²ÓËÞØÄÔÏÇÖØÜÏÓÄÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔËÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÕ
Ô¦ÑÚÕØÕÚÕß§ÁÙÚÕØÇÖ²
ÑÇÏÜÝÑØÇÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÌÇÔËØ×ÔËÏ
ÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÑØÇÚÏÊÃÕßÚÎÝÑÒÇÏÔÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ
ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝ
ÆØÜÙÚÕÖ²ÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÚÎÝÆÒÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÔÇÖÄÊÆÕ
ËÖÇØÞÃËÝÞÜØÏÙÓÁÔËÝÙËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝÔÕÓÕÆÝ!ËÔÔÁÇÔÕÓÕÃÙÚÎÊßÚÏÑÂ
ËÖÇØÞÃÇÑÇÏËÖÚ¦ÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ÄÒÕÏßÖÄÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÔÇÑÚÄØÕßÚÕß§ÁÙÚÕØÇ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÚÜÔÔÕÓ×ÔËÃÔÇÏÎÑÒÇÏÔÇ
ÎÓÄÔÎÖÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÕÏÑÏÙÓÄÇÒÒ¦

Το πιο εντυπωσιακόÑÌ³Ñ~{i³Ò
ÉÈ¨ÊÐÑ³ÑÉËÑ{i¨{ÐÌ³É¨i{Ñ~ËÙÑ¨ÑÐÐ{~ÊØ¶VÈ×ÑÉ¨É{
³iÖÑ¨Âio¨Ñ×É{~¨Ñ³ËÑØ~Ñ{³iØ
ÑÉÂÒ¨³i³iØioÉÐËÑØ³iØ~ÜÑ{ÑØ
ÑÇÏÚÎÔÆÖÇØÐÎÊÆÕËÖÏÖÁÊÜÔÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÔÇÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑ¦ÑØ¦ÚÎ/ÑÒÇÏÔÇ
ÑÇÚËÒÂÌÛÎÇÖÄÚÕÔÎÍËÓÄÔÇÚÕß
ÔÇÑÚÄØÕßÚÕß§ÁÙÚÕØÇÍÆØÜÙÚÕ
Ö²¬ÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÇÖÄÚÕÔËÏÙÈÕÒÁÇÑÇÏ
ÊÏÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÓÄÔÕÚÇËØÍÇÙÚÂØÏÇ
ÊÎÒÇÊÂßÖÕÈÏÈ¦ÙÚÎÑËÙËÈÏÕÚËÞÔÏÑÄÑÁÔÚØÕßÚ¦ËÍÑÇÚÇÒËÃÌÛÎÑÇÔ
ÚÕÖ²ÓËÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÕßÔÇÑÚÄØÕßÚÕß§ÁÙÚÕØÇ®ÒÁËÏ
ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
©ÒÇÇßÚ¦ÁÞÕßÔ¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓË
ËÓ¦ÝÍÏÇÚÃÓÇÝÊËÃÞÔÕßÔÖ×ÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÚÇÖØ×ÚÇÑØ¦ÚÎÙÚÕÔ
ËÒÒÇÊÏÑÄÎÖËÏØÜÚÏÑÄÞ×ØÕÑÇÏÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÊÎÒÇÊÂÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÁØËÚËàÕÆÓËÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÛËÙÓÄÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ØßÛÓÃàËÏÚÎàÜÂÓÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÂÚÇÔ
Ö¦ÔÚÇÁÚÙÏßÚÂÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄ
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÞÜØÃÝÑØ¦ÚÎÙËÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÄÖÕßÚÕÑØ¦ÚÕÝÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÛËÙÓÄÝÑßØÏÇØÞËÃËÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ®ÒÁËÏÕÑ ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝËÔËÃÓÇÙÚËÐËÑÕÓÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÇÒÒ¦ÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÑØÃÑÕÝÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓÇÝÓÄÔÕÇÔÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓË
Ö×ÝÇßÚÄÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË®

«Παλεύουμε για να διατηρηθεί η σπίθα του ελληνισμού, όμως χρειάζεται συντονισμός»
Ο Μιχάλης ΚοσμόπουλοςËÃÔÇÏÓÁÒÕÝ
ÚËÙÙ¦ØÜÔÑÇÊÎÓÏ×ÔÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇÖÏÙÚÎÓ×ÔËÔÚ
ÕÆÏÝßØÜÖÇáÑÂÑÇÊÎÓÃÇÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ¬ËÞÔ×ÔÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÑÇÏÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕß
ÇÔÇÊ¦ÔÚËÖÏÙÚÁÒÒÕÔÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÞËÏÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÈÏÈÒÃÇ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÑÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ËÔÛÂÔÇÏÝØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÚÇÏØËÃÇ0RSHPUH;OL4VU\TLU[HS
)\PSKPUNZÑÇÏÓËÒÁÚËÝÙËÚÁÙÙËØÏÝÍÒ×ÙÙËÝÎÚËÒËßÚÇÃÇËÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÒÇÏÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÕ
(TLYPJHU1V\YUHSVM(YJOHLVSVN`
ÞËÏÈØÇÈËßÛËÃÚØËÏÝÌÕØÁÝÍÏÇÚÎÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÚÎÊÏÊÇ-

ÙÑÇÒÃÇÁÞËÏÊ×ÙËÏÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÊÏÇÒÁÐËÏÝÁÞËÏÊÏËßÛÆÔËÏ¦ÒÒÇÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÇÇÔÇÙÑÇÌÏÑ¦ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÚÕÔ¥ØÜÖÄÑÇÏ
ÙÚÎÔÒËßÙÃÔÇ
¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÖËÊÃÕÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÚÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÚÏÝÔÁËÝÍËÔÏÁÝ
ÌÏÒËÒÒÂÔÜÔ©ÚÇÔÕÃÊÏÕÝÊÏËÆØßÔË
ÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝÁÊØÇÝÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÕß¡ÏàÕÆØÏÖÕßÂÚÇÔÓÄÔÕÎËÑÓ¦ÛÎÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÇÖÄÙË¦ÔÜÚÜÔ
ÚÕÔÞØÄÔÕÞËÏÏÊØÆÙËÏ ÁÔÚØÇÒÒÎÔÏÑÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦
ÑÇÏÙÚÕËÔÚÕÆÏÝÑÇÏÁÞËÏÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÊËÑ¦ÊËÝÙßÔÁÊØÏÇËÑÊÎÒ×-

Η ελληνική iÐÑËÑ~ÈÐÑ³ËÇÉ{³(ÑÉ{³ÊÐ{³È{ÇÖ¨{V³i¸ÆÊÉÓ³É{³iØÓÙ¨ÑØ.Ò{ÑÉ{³¨ÓÉ³Ñ{iÓÑ¨iiÐÑËÑØÒÜÜÈ~¨Ò³ÈØ

ÙËÏÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ¢ÕÏÚÎÚÁÝÄÒÜÔ
ÚÜÔÖËÊÃÜÔÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÓÇÝÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÁÞÕßÔÁØÛËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÇÏÊÏ¦®ÒÁËÏÕ
Ñ ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕ ÁÔÚØÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÏÔËÃÚÇÏÙËÚØËÏÝ
ÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÁÔÇËÃÊÕÝËÙÚÃÇÝÄÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÖÇÌÂ
ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÚÁÞÔÎÏÕØÍÇÔ×ÔËÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÕËÔÚÕÆÏÝßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÖÕÒÆ
ÊßÔÇÓÏÑÂËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÊÏÉÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÓÕÒÕÔÄÚÏËÃÔÇÏÒÒÎÔËÝÚØÃÚÎÝ
ÑÇÏÚÁÚÇØÚÎÝÍËÔÏ¦Ý®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¬ÁÒÕÝÊÏËßÛÆÔËÏÁØËß-

ÔÇÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÁÔÇÇØÞËÃÕÚÕÕÖÕÃÕÇÔÂÑËÏÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÏÛÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃ
ÍÏÇÖ¦ÔÚÇÁÊØÇÓÕßÁÞËÏÖØÕÏÑÕÊÕÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÁÔÚØÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃËÙÇËÃÇÒËÆÕßÓËÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÎÙÖÃÛÇÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÜÙÚÄÙÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝ
ÓËÚÇÐÆÄÒÜÔÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÖÕßÊ×ÔÙÚÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙÞËÊÃÕßÍÏÇÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÄÖÜÝÑÇÏÁÔÇ
ÄØÍÇÔÕËÊ×ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Afrobanana + Friends Festival 2019

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Στο πλαίσιο ³È'É³{KÒÜ
Ý +! ¸ÆÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ
³%Ð{Ü'ËÜ{iÐÑ³o¨Ò×ÈÚÑ
oËÉ{i¨KÜÊ³iØ³Ñ{ËÑØtvÃ
nx©v-²¦x}_©Ýn>xu%³Ñi³ÑÈ³Ì³i³ÑÌÜ³ÉÉ¨oÐÈ³{~¨Ñ~³Ì¨³iØ¨É³ÑËÑØÑ~ÑÜÖ³É³Ñ{
ÐÉ³ÒÑÌÐ{ÑÉËÚÉi³Ù{ÑÙË~³ÈV
vÃ nx©vÉ{³¨Ó×É{ÐÉ~Ì
ÑK¨É{³TÒ~É¨(ÓÐ³iVdÈÜËÈV
¨ÑUÆÆÐÐ(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ³iØ
0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®w
ÆVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφω-

Για ακόμη ÐËÑT¨{ÒÙ{¨oÑÉ³Ñ{³
ÐÈ{~Ì×É³{KÒÜÝk¦H>>>~Ñ{×Ó³Ø³³Ë³Ü¨³ËÚÉ³Ñ{³¦x_X©
ÑÌ³{Ø¬ÐÓT¨{³{Ø¸ÈÜËÈV³i{ÑÜ{Ò³iØ(Ò×È%ØÈÙiÜÉ{~Ñ{
³Ë³ÜØV~ÑÚÉÐËÑÑÌ³{ØÓ³ÉÐÓ¨ÉØ³iØ
×É³{ÊØÙ{¨oÒiØÚÑÓTÉ{Ø¨³Ño{³Ê~{ÓÑÙ{Ñ×¨É³{~Ìt×ËÜu
³È'É³{KÒÜ/Ýk¦H>>>¦x_X©
_©²x¿>¸Æ³{ÐÒ³ÈØ{ÒÂ{ÈØÈ³¨Ì×ÈØ~Ñ{ÈÐÑ¨Ñ³Ò³ÉØÉÑÈ³Ì
³~ÑÜÜ{³ÉT{~Ì~Ñ{ÐÈ{~Ì³ÑÂËÙ{ÑÜ¨ËÇÉ{ÙÖÑÌ³Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~Ò
ÐÑ¨³Èi{ÖV³_Àx¿x©x~Ñ{
³-º©>xV~ÑÚØ~Ñ{³i~ÜÉ~³ËKÑ
t¦>XÃ-º¦uV³Ýx>k_©²×É³{KÒÜ>x>²xV³ÈÑËÚ¨{ÚÉÑ³¨{~Ì
×É³{KÒÜtå³Ë~iu0×É³{Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³ÈØº²x>V
ÑÌ³0ÉÜåKËKV³ÒÑ~ÑÜÜ{³ÓTi
ÝRv¦©nV~Ñ{³ÈØv_²²ºH_
åÌ³×É³{KÒÜÙÉÚÑÜÉËÈ~Ñ{³Ñ
ÉoT¨{Ñ³ÑÜÓ³ÑVÌØiÐÒ³Ñ/¦x
/_}}_~Ñ{{¦_Rv Á_¦x_R_7>¤©
&>R_V{ÑÜ{ÒV(Ò×ØV0É³Ò¨³igÈ¨{Ñ~ÊV¬w¸ÈÜËÈ${ÖÜÉØ³È×É³{KÒÜÑËoÈ³{Ø´ÐÐV³{Ø¬ÈÜËÈ
~Ñ{~ÜÉËÈ³{ØlÐÐV³{Ø¸ÈÜËÈ

νο 22128157. Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες www.afrobanana.com

14.7.19 -20.7.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Johnny English
Strikes Again»

ΕΚΘΕΣΗ

«Ο βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Μια κωμωδία oÉÐÒ³iÈÓ¨TÑ³¨ÑoÖ-

iØV(Ó³¨Ø{¨~Ò³ÇiØVÒ¨~ØÑÜÜÊØV
.³ÓÜ{ØÑÜÜ{³¨Ò³iØVÒ¨~ØÜÉKÖÜÈV$iË×¨Ø$i{×Ì¨ÈVåÜÓÂÑÙ¨Ø(Ñ¨ËiØV'ÑÊ(Ñ¨ÜÊV0ÇËÑ(ÖÜÈV
ÜÉÑÑ³ÇiÑÈÂÓ³i(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÉÈ~ËÑåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ¨ËÈ¶V(Ñ¨Ñ-

~ÉÈÊ(ÓÐ³idÈÜËÈB(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
ÈÜËÈ#¨ÑÓÑ¨ÂiØUÆÆÐÐ.ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³Ù¨ÈÐÑ.ÈÐ×{~Ê$¨TÊ³¨Ñ
Ö¨ÈΠληροφορίες, εισιτήρια Ταμείο
Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717 και ηλεκτρονικά
στη σελίδα www.thoc.org.cy

Γιώργος Σταμκόπουλος,
«As Time Goes By»
Συνεχίζεται στην o~ÑÜÉ¨Ë_x©i¨³i
Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³È{¨oÈ.³ÑÐ~ÌÈÜÈ³iÖ¨ÐÉ³Ë³ÜtÝ©/x_
_©Ãu $ÜÈÐËÑ0Ç¨³Çi³ÉiÐÉ¨³{~Ì~ÉËÐÉo{Ñ³iÓ~ÚÉiiÐÉ{É{VÐÉ³ÑÂÖÒÜÜUt({ÑÉËÑ{iÖÙÉiÜ{ÌÐÉ³ÑÂÖT¨ÌÈVÉ{~ÌÑØ~Ñ{
Ñ×ÑË¨ÉiØ« É{~ÌÑÙÉÑ³{¨ÉÖÉ{ÐÌÓÑ³{~ÌÉ¨ÓÚ{ÐÑ¨Ø³
ÚÉÑ³ÊVÑÜÜÒÉËÑ{ÓÑÈÜ{~ÌÑ³ÓÜÉÐÑ
È~Ñ³Ño¨Ò×É{Ð{ÑÉ{¨ÒÑÌÈÉ{Ùi³ÓØÑ×ÒÉ{ØÈÓÜÑKÑT¨ÑÉ
ÓÑÈo~É~¨{ÐÓT¨{~ÌÜÑË{~Ñ{
É{Ó¨T³Ñ{³T¨³ÈÑ{Úi³{~Ö
Ñ¨Ì³Ø Ñ×ÑË¨ÉiÊÑ~¨{KÓ³É¨Ñi
Ñ×i¨iÐÓiÇo¨Ñ×{~ÊÑÉ{~ËÇÉ{Ð{Ñ
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÈÙÉÐ¨ÖÐÉÑ
ÙÖÐÉÖ³ÉÑÉ¨{o¨ÒÈÐÉÛ{Ò¨~É{Ñ
Ó~ÚÉiØÓØ¸ÆÈÜËÈ x©>_¦ÃV
1ÓÐ{ÙØ¸dVÉÐÉÌØVÖ¨Øwww.
einsgallery.com, info@einsgallery.com

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Βάκχες» του Ευριπίδη

«Γη μου θαλασσοφίλητη»
Ένα μουσικό ³ÑÂËÙ{³{ØÐÊÐÉØ³iØÐÈ~ÐÈ¨{ÐÓiØ~Ñ{ÚÑÜÑ×ËÜi³iØÖ-

¨ÈVÐÓÑÑÌ³Ñ³¨ÑoÖÙ{Ñ~Ñ{³ÈØ~ÖØ³iØÑ¨ÒÙiØVÌØÐÑØ³ÑÑ¨È{ÒÇÈÈ¨{Ò~ØÑÖ¨ÑØ³¨ÑoÖÙ{
~Ñ{.ÒKKÑØÒÐ¨ÈK{ÜËViÐÑ³{~ËÉ~×¨Ñ³ÓØ³iØ~È¨{Ñ~ÊØÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊØÐÈ{~ÊØV{Ë{ÓTÈÑ×ÊÉ{³iÙ{~Ê³ÈØ×¨ÑoËÙÑ~Ñ{³ÉT³¨ËÑ³ÑoÑi³ÌÑÈ³ÌÉËÙØ
.È³ÑÂ{Ù{³ÉØ³ÈØViÉÌ³É¨ioÉ{ÒV³ÐÈ{~ÌTÊÐÑt.Ñ³Ö³uÉ¨Ì{~ÑåÜÉÖ³È
Ñ³Ö¨{V{¨oØÒÐ¨ÈK{ÜËV³Ñ³ËÑ:É×³Ø³¨ÑoÖÙ{VÑ¨ÒÜÑÐØ(Ñ³ÉÜÊ
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Μ

άλλον, όλα ÖÇÃØÔÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÑÇÏÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÚÕ
ÌÚÏ¦ÞÔÕßÓË¡ÕÏ¦àËÏÎÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÓËÍÏÇÖÃÖÕßÕÏÑÕÊÕÓÂÖÕßËÊ×ÑÇÏËÐÂÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÞÚÃàËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÔÚÇÑ¦ÚÏÚÎÝÒËÃÖËÏ
¡ÎÔËÃÔÇÏÚÇÖÕØÚÕÖÇØ¦ÛßØÇÓÎÔËÃÔÇÏ
ÚÇÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÑÇÏÚÇÑÕßÌ×ÓÇÚÇÓÎÔËÃÔÇÏÎÛÁØÓÇÔÙÎ¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÄÒÕÑÇÏ
Ñ¦ÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÑÇÏÈ¦àÕßÓËÚÎÓÇÙÚÕØ¦ÔÚàÇÑÇÏÚÕÚÇÑÚÕÖÕÏËÃ ÇÏÄÖÕßÓÇÙÚÕØ¦ÔÚàÇÈÒÁÖËÎÍÁÚÎÏÑÇÔÄÓËÄØÇÓÇ
ÓËÇÃÙÛÎÓÇËÔÚØÕÖÂÝÁÒËÏÕÓÇÑÇØÏÄÚÇÚÕÝÔÁÕÑÇÛËÊØÏÑÄÔÇÄÙÚÎËßÑÜÙÃÇÛÇ
ÚÕÔÌÚÏ¦ÐËÏÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÝ
ÓËÄÒÇÝÚÇÝÇÔÁÙËÏÝ
¬ÕÇßÚÄÑÇÏÍÏÇÚÎÔ¦ÌÕÄÖÕßÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÔÁÕÑÇÛËÊØÏÑÄËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÎÑÇÏ
ÕÎÓÄÙÏÕÝ ÂÖÕÝÚËÓ¦ÞÏÕÓÖÇÑÒÇÈ¦Ý
ÔÇÚÕÌÇÝÑÇÏÔÇÓÎÓËÃÔËÏÕÆÚËÖËÆÑÕ
¬ÕÔÔÇÄÛÁÒÜÓËÔÑÇÏÇÝÓÎÔÚØ×ÍÜÓËÔ
ÖËßÑÕÈËÒÄÔÇÝÁÒËÏÕÏËØÁÇÝÚÎÝÕØËÏÔÂÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕß¬ØÕÄÊÕßÝÑÚÃÙÓÇÔÁÕÑÇÏ
ßÖÕÈÒÎÚÏÑÄÊÏ¦ÔÇËÏÙÁØÞËÚÇÏÚÕËß¦ØÏÛÓÕÓËÔÖÒÂØÜÓÇÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
ÏÙÞßØÄÊËÛÇÖ¦ØËÏ¦ÊËÏËÝÑÇÏÛÇÚÕÑÚÃ-

ÙËÏ¡ÇÓÎÔÕÓÃàËÚËÄÚÏËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÑÑÒÎÙÃÇÖÕßÛÁÒËÏÔÇÊËÃÐËÏÄÚÏÓÖÕØËÃ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÑÕÙÓÏÑÕÃ¦ØÞÕÔÚËÝÇßÚÕÃÕÏ
ÈÕßÒËßÚÁÝÕßÖÝÕÁÔÇÝÇÍÔÕËÃÚÇÏÚÕÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÁØÍÕÄÓÜÝÑÇÒ¦ÑØÇÚËÃÚ×ØÇÇÔËÃÔÇÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÊËÔÓÇÝ
ÖÕÒßÑÄÌÚËÏÚÕÊÃÑÇÏÕÔÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇ
ËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÑÇÏÇÔÖØÕÑÆÉËÏÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÌ¦ØÓÇÑÕÔÊÏ¦Ö¦ÙÇÔÔÄÙÕÔÒÒ¦
ÐÁÌßÍÇÕßÒÁÚËÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏÕÏ
ÊÏ¦ÌÕØÕÏ¦ÒÒÕÏËÑËÃËØÍÇàÄÓËÔÕÏÊËÔÈÕÒËÆÕÔÚÇÏÎÕßÒÂÈÕÒÂÊËÔÁÞËÏÑÇÏÕÏ
ÈÕßÒÄÓËÔÕÏÊËÔÈÕÒËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÙËËÑËÃÔÇ
ÚÇÓ¦ØÓÇØÇÁÖÏÇÙËÖÕÒÒÂÙÑÕßØÏ¦¦ØÇ
ÚÏÈÕÆÒËÙÛËÆØÎÑËÕÑßÒÒÕÆØÎÝÔÇ
ÍÃÔËÏÕßÒÂÓËÚÇÕÆÒÇÚÎÝÑÇÏÚÏÛÇÑÕÙÚÃÙËÏ"¡ËØÏÑ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÁØÏÐÚÜÔ
ÊÁÑÇÇÔÊËÔÇÖÇÚ×ÓÇÏÁÑÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÍÏÇÔÇÁÞÕßÓËÓÏÇÕßÒÂÖÕß
ÄÒÕÏÛÇÈÕÒËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÍÏÇÚÃÊËÔ
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÖÒÎØÜÛÕÆÔÕÏ
ÛÁÙËÏÝÇÓÕßÖËÃÚËÚ×ØÇËÙËÃÝÑÇÏÍÏÇÚÃ
ÍÑØÏÔÏ¦àËÏÝ"ÖÄÚÎÔÚÙÁÖÎÙÕßÛÇÈÍÕÆÔË"ßÍÍÔ×ÓÎÇÒÒ¦Ñ¦ÖÕÏÇÔÇÏÊÏÄÚÏÜÝ
ÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÝÖÕÒÃÚÎÝÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ

«Τέχνη του ζην»
ή «ζην με
την τέχνη»;

Ο

ΘΕΑΤΡΟ

Ù{ÑVÑ¨³Ñ¨{³ÓØÑ¨ÉÂioÊÉ{ØVÉ¨³{~Ò
Ñ{TËÙ{Ñ~Ñ{ÈÉTÉËØÑÑ³¨ÓØÉËÑ{i
É¨Ó³Ñ³È1ÉÌ×¨Ñ³È.Ñ~ÉÜÜÑ¨ËÙiV
ÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨ÒÑÌ
³1$VÉ~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÉ¨{ÙÉËÑ³i
Ö¨ {ÑoÑiÐÓiÐÈ{~Ê~ÐÙËÑ³iØÉÜÜi{~ÊØ~iÊØVÈKÑËÇÉ{³i
{³¨ËÑ³iØÉÐ{ÑÑ¨³Ñ¨{³ÊoÑÜÜ{~Ê
×Ò¨ÑVÐÑØ³ÑÂ{ÙÉÖÉ{³i ÜÜÒÙÑ³Ñ¨T³È¸ÆÖÑ{Ñ$~iÚÓ³iØ(ÑÑo{³iØÒ¨~È~Ñ{{ÉÂÑ{¨É³{~ËiÚ{Ë
³iØÑ¨Ò³ÑiØVÐÉ³iÙ{Ñ~É~¨{ÐÓi¨Ò³iØ Ú{~ÊØÈ¨{~ÊØ.~iÊØ0ÇËÑ
(ÖÜÈ³¨ÌÜ³iØ{KË~ÑØVÉ³{ÐÒÇÈ
Ð{ÑÑ¨ÑooÊ³iËÑiÇ³ÑÊÐÈ{~ÊV³ÑÉÈ×Ò³Ñ³Ñ~i{~Ò~Ñ{³Ñ{Ù{ÑË³É¨Ñ~³ÖÐ{ÑoË³Ñ{³ÌTiÐÑo{ÑÓÑ
³ÑÂËÙ{ÉÉTÓØÑÚÌ³i³ÑØ~Ñ{ÑÉÐÉÜ{ÒØ
(ÑËÇÈ{ ÜÜiåÜÉÖ³ÈVÒ¨iØå³³-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËØÏÛÓÄ¢ÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
¬ÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÄÒÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦ËÖÃÙÎÓÇ
ÁÍÍØÇÌÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÙßÔËÏÙÌÁØÜ
¥ØÇÃÇÑÇÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÕßÒËßÚÂØÏÕÔÒÇÓÖØÄÔÎÎÓÕÑØÇÚÃÇ"¡ÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂ¦ÙÚËÍÕßÝÊËÔÚÕßÝÒËÝÓÂÖÜÝ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÂÚÇÔÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß×ÓÇÚÕÝÒÃÍÕÖÏÕÕÏÑÕÔÄÓÕÝ"ÁÑÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÒËÌÚ¦ÑÇÏÕÏÑÇÏØÕÃ
ÊËÔÐÁØÜÇÔÙÎÑ×ÔÕßÔÁÚÙÏÐÕÊÁÓÇÚÇ
ÒÒ¦ÍÏÇÔÇËÃÓÇÏÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÒÃÍÕ
àÂÒËÉÇÖÕßÚÇÒËÌÚ¦ÇßÚ¦ÊËÔÖÂÍÇÔÙÚÕ
§ÁÕ¡ÕßÙËÃÕËßÑÜÙÃÇÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇ
ÓÕßÙËÃÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÏ
ÒÁÚË"ÁÈÇÏÇàÂÒËÉÇÖÕßÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ÊËÔÊÏÇÚÁÛÎÑÇÔÑÇÏÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÔÁÇÝ ßÖØÏÇÑÂÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔÄÝÕÏÑÕÖÁÊÕßÓÏÇÝÑÇÏ
ÚÕ¦ÒÒÕÚÕßÖÕÙÞËÛÁÔÊËÔÚÕÊÃÔÕßÓË
¦ÒÒÇÏÓËÔÈÕßÒÇÃÇÔÛØ×ÖÜÔ¦ÒÒÇÏÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏÚÜÔËÞÄÔÚÜÔ
ÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇàÎÒËÆÜÍÏÇÚÃÚÇÞØÂÓÇÚÇÊËÔÖÂÍÇÔÙÚÇÊÆÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÚÂØÏÇ
ÇÒÒ¦ËÐÕØÍÃàÕÓÇÏÍÏÇÚÃÚÇÞØÂÓÇÚÇÇßÚ¦
ÊËÔÛÇÖ¦ÔËÙËÄÙÕßÝÚÇÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ

ÙËÓÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔ¦ÙÇÝÍÏÇÚÏÝßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÜÔÙßÔÕÏÑÏÙÓ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÞÛËÝÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÙÚÏÝ
ÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÚÎÝÖØÕÙÌßÍÏ¦ÝÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÕÏÑÕÊÕÓ×ÔÖÕßÎÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÇÔÁÍËÏØËÑÇÏÖÕÒÒÁÝÑÕÏÒÏÁÝÍÁÓÏÙÇÔÄÚÇÔ
ÕÏÖØÄÙÌßÍËÝÓËÙÚÕÓ¦ÞÏ¦ÊËÏÕÁÓÖÇÏÔÇÔ
ÓÁÙÇÑÇÏÙÂÓËØÇÓËÚØÕÆÔÚÏÝÓÁØËÝÄÙÕÏ
ÇÖÁÓËÏÔÇÔÍÏÇÔÇÖËÚ¦ÐÕßÔÙÚÇÞÜØÏ¦
ÚÕßÝÑÇÏÙÚÎ¡ÄØÌÕßÙÚÎÔ ËØÆÔËÏÇ
ÙÚÕÇØ×ÙÏËÒËÆÛËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÚÕÃÞÕßÝ
§ÇÏËÐÕØÍÃàÕÓÇÏÄÚÇÔÊÃÔÕßÓËÊÁÑÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÍÏÇÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓËÔÁÇ
ÕßÒÂÑÇÏ¦ÒÒÇÚÄÙÇÖËØÃÖÕßÍÏÇÔÇÁÞÕßÓËÔÁÕÑÇÛËÊØÏÑÄËÔËÃÔÇÏÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ÖÏÙÚÁÉÚËÓËËÃÔÇÏÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÍÏÇÚÃÖ¦ÙÞÕßÓËÇÖÄÓËÍÇÒÕÓÇÔÃÇÑÇÏÛÁÒÕßÓËÚÕ
ÖÒ¦ÔÕÉÂÒÜÓÇÚÕßÑÏÙÙÕÆËÔÓÇÝÇØÑËÃÚÃÖÕÚËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÖÕÒÆÙËÄÒÇÓÇÝÑÇÏÇßÚÄÓÇÝÑ¦ÔËÏÔÇ
ÓÎÈÒÁÖÕßÓËÚÎÍÎÓÇÚÕÔÕßØÇÔÄÑÇÏ
ÔÇÇÏÛËØÕÈÇÚÕÆÓËÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÓËÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÂØÜËÝÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÇÌ»ßÉÎÒ¦ÔÇ
ÖÁÙÕßÓËÓÇÊËÔÛÇÖËÛ¦ÔÕßÓËËÒËÆÛËØÕÏ

σο και ÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÕªÕÓÁÕ ÇÙÚËÒÕÆÚÙÏÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÓËÚÎÔ
ÖËØÌÄØÓÇÔÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÁÇàÜÂ®
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏ!ÎËÏÑÄÔÇÖÁÔÚËÇÔÊØ×ÔÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÓËÓÇÑØÏÁÝÒËßÑÁÝÑËÒËÓÖÃËÝÑÇÏÒËßÑ¦ÍßÔÇÏÑËÃÇ
ÖÁÊÏÒÇÙËÁÔÇÔÞ×ØÕÇÖÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙÑËÖÇÙÓÁÔÇÓËÒËßÑ¦ÑÇÒÆÓÓÇÚÇËØÖÇÚÕÆÔ
ÇØÍ¦ÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦ÙÚÁÑÕÔÚÇÏÇÑÃÔÎÚÕÏÙÏÜÖÎÒÕÃÇÌÕßÍÑØ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÒËÖÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÕÁÔÇÝËÐÇßÚ×Ô
ÒÁËÏÑ¦ÖÕÏËÝÌØ¦ÙËÏÝÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ!Ê×ÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÒËßÛËØÃÇ®¬Õ
ÓÇÆØÕÊÁØÓÇÙËÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÚÕËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÄÒËßÑÄ ®
ÚÕÙÎÓËÃÜÓÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÊÏÇÈ¦àÕßÓËÄÚÏÕÏÖÁÔÚËÌØÏÑÇÔÕÃ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕ¶ËÃÔÇÏÇÊÁÒÌÏÇÑÇÏÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇ
ÐËÑÏÔÂÙÕßÔÓÇàÃÁÔÇÚÇÐÃÊÏÖØÕÝÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂ®¬ÇÖÁÔÚËÇßÚ¦ÖØÄÙÜÖÇÊËÔÑßÔÎÍÕÆÔÕÆÚËÚÕÑËÔÄÕÆÚËÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇ
ÔÚÏÖÇÛÕÆÔÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÍÏÇÚÃÓÏÒÕÆÔ
ÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÇÔÚÃÔÇÖØ¦ÚÚÕßÔ¬ÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔËÏ"¬ÇÇÊÁÒÌÏÇÖØÕÚËÃÔÕßÔÚÎÔ¸ÚÁÞÔÎÚÕß
àÎÔ¹ÙÚÎÛÁÙÎÚÕß¸àÎÔÓËÚÁÞÔÎ¹®
ØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝÙÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝ
ÎÝ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝËÔËÚÃÇÝÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÁÔÇÁÑÛËÓÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ©ÒÈËÚÕáÙÒÇÔÊÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ*OYPZ[VWO) JOLSËÐÁÛËÙËÚÕÑÕßÌ¦ØÏ
ÚÕßÇÒÏËßÚÏÑÕÆÙÑ¦ÌÕßÝÖÕßÈßÛÃÙÚÎÑËÙÚÎ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÖËØÏÕÞÂÓËÚÇÐÆÚÎÝÏÈÆÎÝÑÇÏÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÇÓÖËÔÚÕÆàÇÚÕÔÖØÃÒÏÕÓÇàÃ
ÓËÖËØÃÖÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÏÇÙ×ÛÎÑÇÔ
ßÖÄÓÔÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÕßÖØÄÚàËÑÚÓËÚÃÚÒÕ
)HYJH5VZ[YH®ÊÎÒÇÊÂ¬ÕÙÑ¦ÌÕÝÓÇÝ®
ÇÑÄÍÕßÙÚÕÑÇÏÚËØÇÚ×ÊËÝÂÖØÕÈÕÑÇÚÄØÏÑÕÑÇÏÇÒÒÎÍÕØÏÑÄÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÕß" ÇÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝ"ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ¡ÖÏËÔ¦ÒËÇÔÁÌËØË!ÚÕ(YZLUHSL
¶ÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÛË¦ÓÇÚÕÝ
ÓÏÇÝÖÄÒÎÝÈÇÙÏÙÓÁÔÎÝÙÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÎÕÖÕÃÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÎÓÎÞÇÔÂÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÎÝÓÁÙÜÚÕßÓÇàÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆ¶
ÚÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÔÇß¦ÍÏÕ¸)HYJH5VZ[YH¹ÇÔÕÃÍËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ËÔËØÍÎÚÏÑ¦ÜÝÄÞÎÓÇÙÎÓÇÃÔÕßÙÇÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÎÛÏÑÂÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝ®ÙÇÌÁÝÓËÚÎÔÇØÓÄàÕßÙÇØËßÙÚÂ
ÍÒ×ÙÙÇ¡ËÚ¦ÚÎÔÕÐÆÚÇÚÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÖÕßÖØÕÁÑßÉËÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÊÂÒÜÙË!¬ÕÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÖÒÕÏ¦ØÏÕÇÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕÖØÄÚàËÑÚËÃÔÇÏÊÏÇØÑÁÝÑÇÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßËÃÔÇÏÚÕÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ®
¬ÕßÚÁÙÚÏÔ"¬ÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏÚÕ)HYJH
5VZ[YH®ÂÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝÕá©ßÁÏ©ßÁÏ
ÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕ ÇÙÚËÒÕÆÚÙÏÊËÔÕÊÎÍÕÆÔÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕÇØÞËÚßÖÏÑÄËØ×ÚÎÓÇ
ÚÏËÃÔÇÏÚÁÞÔÎ®ÃÔÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÇÑÇÏÊÇÏÊÇÒ×ÊÎÍÏÇÚÃÚÇÍËÍÕÔÄÚÇËÃÔÇÏÔÜÖ¦ÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄØËÆÓÇÊËÔÑÕÖ¦àËÏÑÇÏÎßÖËØÞØÂÙÎÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÎÊÏÇØÑÂÝÁÑÛËÙÎÚÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÊËÔÙßÔÊÁËÚÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÓËÚÎÛËÓÏÚÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÚÇÔÄÎÙÂÝÚÎÝ
ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂÖÇØÇÓÁÔËÏ
ØÎÞÂÑÇÏ¦ÙÚÕÞÎÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÈÕÎÛ¦ËÏÙÚÎÔËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝ®¡ÇÎÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ËÃÔÇÏËÊ×ÖÇØÕÆÙÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÊßÔÇÚÕÆÝÚØÄÖÕßÝ!ËÏÑÄÔÇÂÞÕÝÒÄÍÕÝ
©ÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÕÏÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÓÕØÌÂÚÁÞÔÎÝÃÚË
ÜÝÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇËÃÚËÜÝÖËÏØÇÍÓÁÔÇ®ÊØ×ÓËÔÇËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÊËÑ¦ÊËÝËÑÊÕÞÁÝÖÕß
ËÑÑÏÔÕÆÔÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÈ¦ÙÎÚÎÔÃÊÏÇÖÎÍÂ
¬ÇÙÚËØËÄÚßÖÇÑÇØÇÊÕÑÕÆÔ©ØÏÙÓÁÔÕÏ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÇËÔÚ¦ÙÙÕßÔÙÚÎØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦
ÚÎÝÁÓÖÔËßÙÂÝÚÕßÝ©ÖÜÝÙÚÎÈÃÔÚËÕËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ3V]L:[VY`®ÚÎÝ5ÕÚÏÕÇÌØÏÑÇÔÂÝ
¦ÔÚÏÝ¡ÖØ¦ÏÚÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÏØÇÏ×ÝÆÕÙÚÇØÎ¬àÕßÒÏ¦Ô¡ÕßØ
ÑÇÏÕÒËÑ¡ÖÄÒÔÚÕßÏÔÇÔÇÖÇØÏÙÚÕÆÔÙÚÕ
ÈÃÔÚËÕÙÆÔÚÕÓÇÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÁÐÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ¬ÕÓÕÔÚ¦àÇÌÇÏØËÃÇÖÄ
ÚÏÝÇÒÎÛÏÔÁÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕÈ¦ÛÕÝÑÇÏÚÏÝÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÚÕßÝÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚËÝÙËÖØÕáÄÔ
ÍÏÇÓÇàÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ©ÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÕÏÔÁÝÃÔÇÏÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖËÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÂÒÏÍÄÚËØÕÙÚÕÞÇÙÚÏÑÁÝËÑÒËÖÚßÙÓÁÔËÝÊÏËÏÙÊßÚÏÑÁÝ¡ÖÕØËÃÔÇËÔÕÞÒÕÆÔÔÇÛßÓ×ÔÕßÔÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÚÕÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÔÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÄÞÏÄÓÜÝÇÖÄÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
©ÙÕËÓËÃÝÛÇÙßàÎÚ¦ÓËÑÇÏÛÇÊÏÇÌÜÔÕÆÓËÙËÄÖÕÏÇÁÔÚÇÙÎÑÏÇÔÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇàÕßÔÇÔ
ÁÞÕßÔËÖÏÈÏ×ÙËÏÙÚÎÙÑÏ¦ÓÏÇÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÖÕßËÒ¦ÞÏÙÚÇÚÕßÝÇÌÕØ¦ÇØÇÓÁÔÕßÓËÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝÖÇØÇÚÎØ×ÔÚÇÝÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ ¦ÖÕÚËÑÇÏÓËÛÁØÓÎÇßÚÕÛßÙÃÇ
ÑÇÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇËÔËÃÔÇÏÙÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦ÙÚÎÛÁÙÎÇØÇÓÁÔÕßÓË
ÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÏÊÃÖÒÇÚÕßÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Θέλω να είμαι υπηρέτης της μουσικής
Ο κιθαρίστας Γιώργος Σκαρπάρης θα παρουσιάσει το «The Dark Side of the Moon» των Pink Floyd στον Φέγγαρο με 12μελή μπάντα
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Συναντήθηκα με ÚÕÔÑÏÛÇØÃÙÚÇÏ×ØÍÕÑÇØÖ¦ØÎËÓÖÔËßÙÚÂÚÎÝÏÊÁÇÝ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß
¢ÁÍÍÇØÕßÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÚÜÔ7PUR-SV`K;OL
+HYR:PKLVM[OL4VVU®ÓËÓÃÇÓÖ¦ÔÚÇÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÓÏÚÙÏÕÆÝÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓÕß
ËÃÖËÕÏ×ØÍÕÝÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÜÚÕÔÊÏÇÒËÑÚÏÑÄÚÆÖÕÊÏÄÚÏ
ÎÇÍ¦ÖÎÑÇÏÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÖÕß
ÓÕßÁÊËÏÞÔËÕËÓÖÔËßÙÚÂÝÚÎÝÏÊÁÇÝÑÇÏÎÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂÚÕßÔÇ
ÚÎÔßÒÕÖÕÏÂÙËÏÓËÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÂÚÇÔ
ËÓÌÇÔÂÝÕÏÓÏÚÙÏÕÃËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÏÑÇÏÁÞÕßÔÓÏÇÇÍÔÂÇÍ¦ÖÎÍÏÇ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂ®¬Õ;OL+HYR:PKLVM
[OL4VVU®ËÃÔÇÏÁÔÇ¦ÒÓÖÕßÓÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÑÇÏÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ 
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏËÖÃÑÇÏØÕ
ÑÇÏÄÖÜÝÓÕßËÃÖËÕÏ×ØÍÕÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏÇßÚÄÓÇàÃÓÇÝ
–Γιώργο, τι ακριβώς πρόκειται
να παρουσιάσεις στο φεστιβάλ
του Φέγγαρου;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÔÇÖÜÄÚÏÚÇÓÁÒÎÖÕßÖÇÃØÔÕßÔÓÁØÕÝÙËÇßÚÄ
ÚÕÖØÄÚàËÑÚËÃÔÇÏÁÌÎÈÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ¦ÚÕÓÇÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÕßÙÏÑÕÃÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËÍ×ÖÕß
ÚÕÕØÍ¦ÔÜÙÇÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓË
ÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ;OLKHYRZPKLVM[OL
4VVU®ÚÜÔ7PUR-SV`KÓÇàÃÓËÓÇÛÎÚÁÝÓÕßÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ©ÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕÁÊÜÙÇÔÕÏ7PUR-SV`K
–Πώς σου ήρθε μια τέτοια σκέψη;
¶ÏÊÁÇÈÇÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÇÖÒÂ7PUR-SV`KËÃÔÇÏÁÔÇÖÕß
ÓÕß¦ÒÒÇÐËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÁÜÝÚÄÚË
ÁÈÒËÖÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÄÚÄÚËÓÕß

Tους Pink Floyd, λένε
όλοι ότι τους γνωρίζουν,
τους ακούνε. Στην πραγματικότητα όμως κανένας δεν τους ξέρει.
ÓÖÂÑËÎÏÊÁÇÄÚÏÛÁÒÜÔÇÇÖÕÚÃÙÜ
ÌÄØÕÚÏÓÂÇÔÛËÝÙËÇßÚÂÚÎÔÓÖ¦ÔÚÇ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÑ¦ÔÕÔÚÇÝÓÇÛÂÓÇÚÇÓÕßÙÏÑÂÝÓËØÏÑÕÃÓÇÛÎÚÁÝ
ÓÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÔÏ×ÛÜ
ÄÚÏËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒÕÃÙËÇßÚÄ
ÖÕßÑ¦ÔÕßÔÑÇÏËÃÖÇÄÚÏÓ¦ÒÒÕÔ
ÁÌÚÇÙËÎ×ØÇÓÖ¦ÔÚÇÙÂÓËØÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ¦ÚÕÓÇÓÇàÃÓË
ÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÑ¦ÔËÏÚÇ]PZ\HS ÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÊÆÕ¦ÚÕÓÇ
ÁÔÇÔ©ßÇÒÄÑÇÏÁÔÇÔÑÕÚÙÁàÕÖÕß
Ñ¦ÔÕßÔÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¯
–Μια αναπαράσταση δηλαδή…
¶ÑØÏÈ×ÝÄÚÏÁÍÏÔËÙÚÕ(IIL`
9VHK:[\KPVÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË
ßÚÂËÃÔÇÏÎÏÊÁÇßÚÄÖÕßÁÑÇÔË
ÎÓÖ¦ÔÚÇÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÝËÓËÃÝÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËSP]LÊ×
ÛÁÒÜÔÇÖÜÑ¦ÚÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝ
7PUR-SV`KÒÁÔËÄÒÕÏÄÚÏÚÕßÝÍÔÜØÃàÕßÔÚÕßÝÇÑÕÆÔËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÚÕßÝÐÁØËÏÁØËÏÃÙÜÝÖÁÔÚËÚØÇÍÕÆÊÏÇ ÇÏ
ÇßÚÄÔÕÓÃàÜÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÍÏÇÚÃÜÝ
ÓÖ¦ÔÚÇÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÈÇÛÆÚËØÕ§ÕÓÃàÜÄÚÏÕÏ7PUR-SV`KÙËÈÕÎÛ¦ÔË
ÔÇÈØËÏÝÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
–Γιατί επέλεξες αυτό το άλμπουμ
και όχι κάποιο άλλο των Pink
Floyd;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÖËÏÊÂËÃÔÇÏËÔÜÓÁÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÊÏÄÚÏÚÕËÑÚÏÓ×
ÇÌ¦ÔÚÇÙÚÇ½ÚÇÔÚÕÖÏÕÖØÕÙÏÚÄ
ÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÓËÚÕßÝÓÕß-

Ό,τι Óo{É³ÝHH_Ã+>X-²ºXxÐÉ³iiTo¨Ò×ii³Èt/v_>¦}-xX_k²v_uÑÌ³ÈØ&x}ÃXÉÑÑÜÑÐKÒÉ³Ñ{³'ÓooÑ¨e
ÙÏÑÕÆÝÖÕßËÃÞÇÚÕßÝÓÏÚÙÏÕÆÝÓÕß
–Πόσο καιρό σας πήρε να φτάσετε στο τελικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν δούλευες με επαγγελματίες μουσικούς;
¶Ô¦ÓÏÙÎÙÞËÊÄÔÞØÄÔÕÒÒ¦
ÊËÔËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÂÚÇÔËØÇÙÏÚÁÞÔËÝÂÔËÇØÕÃÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÚÕßÖØÄÚàËÑÚÇÒÒ¦ÓÎÔÐËÞÔ¦ÝÄÚÏÊËÔÂÚÇÔ
Ñ¦ÛËÓÁØÇÊËÔËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÕÏ
ÓÕßÙÏÑÕÃÓÇÝÂÚÇÔËØÇÙÏÚÁÞÔËÝ©Ï
ÓÏÚÙÏÕÃÖ¦ÔÚÜÝÁÞÕßÔÇÍ¦ÖÎÚÎÔ
ÃÊÏÇÇÍÔÂÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÖÕßÁÞÜÑÏËÍ×
–Κατάφερες να φέρεις και την
ατμόσφαιρα του ’70;
¶ÑËÃÂÚÇÔÚÕÛÁÓÇÄÒÕÑÇÏÊËÔ
ÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÑÇÏËÑËÃÂÚÇÔÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÙÚÕÖÕÏÕÝÛÇÖÇÃÐËÏÚÏÇÒÒ¦

ÑÇÏÙÚÕÊÁÙÏÓÕÚÎÝÓÖ¦ÔÚÇÝÓÇÝ
ËÖÏÒÕÍÂÔÇÚÕÑ¦ÔÜÓËÓÏÚÙÏÕÆÝÊËÔ
ÂÚÇÔÚßÞÇÃÇÑÇÏÓÎÔÐËÞÔ¦ÝÄÚÏÕÏ
7PUR-SV`KÊËÔÂÚÇÔÈÏØÚÕßÄàÕÏÇÔ
ÒÕÏÖÄÔÁÖÇÏØÔÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÛÇ
ËÑÚËÒÕÆÙÇÔÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÁÒËÏÇ
ÄÓÜÝÕÏÓÏÚÙÏÕÃÛÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔ
ÄÙÕÍÏÔÄÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÁÈÇàÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏÇÍ¦ÖÎ¢ßÙÏÑ¦
ÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÑÇÏËÏÊÏÑÄÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÔÇÌÁØÕßÓËÑÇÏÚÕßÝÂÞÕßÝÄÙÕ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÍÃÔËÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
–Αυτοί οι μιτσιοί μπορούσαν να
σε αντιληφθούν και να σε ακολουθήσουν στην ιδέα σου;
¶ËÔÚÕßÝÂÐËØÇÔÑÇÔÒÒ¦ÖÇÃàÕÔÚÇÝÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÁÔÇÁÔÇÑÇÏ

ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏËÔ×ÔÕÔÚ¦ÝÚÇÄÚÇÔ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÖÇÃÐÇÓËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÓËÃÔÇÓËÄÒÕÏ
ÖÕßÂÚÇÔÑÇÏÍÏÇÓÁÔÇÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÑÕÏÚÇÞÚÂÑÇÓËÑÇÏËÃÖÇÓËÚÏÖÇÃÐÇÓËÚ×ØÇ"¬ÏÁÍØÇÉÇÔ"½ÚÇÔÍÏÇ
ÄÒÕßÝÓÇÝÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÃÍÕßØÇÎÎÒÏÑÃÇÚÕßÝÊËÔÚÕßÝËÖÁÚØËÖËÔÇÖÏ¦ÙÕßÔÚÇÔÕÂÓÇÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
ÜÙÚÄÙÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÙÚÃÞÕÏßÚÂËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÎÇÐÃÇÚÕß¦ÒÓÖÕßÓÓËÍÇÒ×ÔËÏÓÇàÃÙÕßÃÔÇÏÁÔÇÝÙÖÄØÕÝ
–Είπες ότι ενώσατε τα κομμάτια…
¶ÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝËÔ×ÙËÏÝÚÕÑ¦ÛË
ÑÕÓÓ¦ÚÏÁÞËÏËÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÚÕßÚÁÓÖÕÃÞËÚËÞÔÏÑ¦ÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦©

ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÛÇÁÖÏÇÔËÚÕÚÁÓÖÕ
ÑÇÏÛÇÚÕÁÖÇÏàËÚÁÒËÏÇÇÒÒ¦ÕÏÓÏÚÙÏÕÃÁÊÏÔÇÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÍÏÇÔÇ
ÚÇÈÍ¦ÒÕßÔ
–Τι πήρες εσύ από αυτό το πρότζεκτ;
¶¡ÇÚÕÄÚÏÂÓÕßÔÓÁØÕÝÚÕß
ÂÞÕßÖÕßÌÚÏ¦ÐÇÓËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÎÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÁÔÏÜÙÇÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕ
–Αυτή την αγάπη την πέρασες
και στα παιδιά του πρότζέκτ…
¶¦ÔÚÇÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÓÕßÇÌÏËØ×ÔÜÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓË
¦ÙÞËÚÇÛÁÓÇÚÇÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂ§Ï×ÛÜÄÚÏÕØÄÒÕÝÓÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÔÇÚÕßÝÓ¦ÛÜÖÁÔÚËÑÒÃÓÇÑËÝÙÚÎÔ
ÑÏÛ¦ØÇÑÇÏÊÁÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÂÓÇÝÇßÚÂÕÏÓÏÚÙÏÕÃËÃÞÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÓÁØÕÝ
ÙËÁÔÇÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÖØÄÚàËÑÚËÃÊÇÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏËßËÒÖÏÙÚ×
ÖÜÝÇßÚÄÚÕßÝÁÍÏÔËÁÔÇÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÕÓ¦ÛÎÓÇ§ÇÙÕßÖÜÄÚÏÇßÚÂ
ÓÖ¦ÔÚÇÓËÙÎÓ¦ÊËÉËÂÚÇÔÁÔÇÚÇÐÃÊÏÍÏÇÓÁÔÇ
–Με τον Φέγγαρο πώς ήλθε η συνεργασία;
¶§ÇÙÕßÖÜÄÚÏÁÞÕßÓËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÖØÄÚàËÑÚÇßÚÄÊÆÕÌÕØÁÝ
ÙËËßÑÜÙÃÇÑÇÏËÓËÙÄ¡ËÚ¦
ÒÕÏÖÄÔÚÎÈØÇÊÏ¦ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ
ÕÔÚØÁÇÝ¬ØÇÞÜÔÃÚÎÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓÇàÃÓÕßÑÇÏÓÇÝÖØÄÚËÏÔËÔÇ
ÚÕÌÁØÕßÓËÙÚÕÔ¢ÁÍÍÇØÕ´ÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßÁÍÏÔËÚÕÖØÄÚàËÑÚÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËÃÔÇÏÔÇÖ¦ËÏ
ÙËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÑÄÙÓÕ¦ØÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÕ
ÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚËØÕÝÞ×ØÕÝÍÏÇÔÇÚÕ
ÊËÏÕÑÄÙÓÕÝ
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Θερινό σινεμά αξιώσεων στην πρωτεύουσα
Το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι επέστρεψε γεμάτο νύχτες μαγείας κάτω από τον ουρανό της Λευκωσίας
Του ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΛΑΗ

info

Κλέβουμε λίγη απ’ τη λάμψη του κινηματογράφου και βάφουμε για λίγο τον ουρανό της
πρωτεύουσας. Τα καλοκαίρια στο «Κωνστάντια»
έχουν γίνει θεσμός και οι φετινές επιλογές
του μαραθωνίου δεν θα μπορούσαν να είναι
καλύτερες. Μια κλασική ταινία και άλλες τέσσερεις ενδιαφέρουσες ξενόγλωσσες ταινίες
που διακρίθηκαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορα φεστιβάλ και απονομές μάς υπόσχονται
αποδράσεις συγκίνησης και προβληματισμού
σε κινηματογραφικές περιοχές που σπάνια
βλέπουμε στο σινεμά.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται

στον θερινό κινηματογράφο «Κωνστάντια» στις 9:00 μ.μ.
Είσοδος: 5 ευρώ. Κάρτα εισόδου σε όλες
τις προβολές: 50 ευρώ.
Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών (για ταινίες κατάλληλες, πάντοτε με γονική συνοδεία) καθώς και για άτομα με αναπηρίες, η είσοδος είναι δωρεάν
Για περισσότερες πληροφορίες τηλέ-

φωνα: 22349085 και 22348203.

«Der Himmel über Berlin»
«Άγονη η ειρήνη, δεν γεννά την έμπνευση ποτέ.

Πάντα δύσκολο να πεις την ιστορία της», είπε ο
Όμηρος, ο γερασμένος ποιητής. Κι αν είστε λίγο
υποψιασμένοι για την ταινία, ήδη θα ξέρετε πως
δεν πρόκειται για στίχους των επών, αλλά για τα
λόγια του «Ομήρου», όπως γερασμένος περιφέρεται στο μεταπολεμικό Βερολίνο, λίγο πριν την
πτώση του τείχους. Σε σκηνοθεσία του Wim Wenders, που μας έχει χαρίσει και το θρυλική road
movie «Paris, Texas» του 1984, και με ένα σενάριο γεμάτο από λογοτεχνικές αναφορές, η μαυρόασπρη αυτή ταινία μπορεί να μην προτάθηκε
καν για Οscar τη χρονιά που προβλήθηκε, αποτε-

λεί, ωστόσο, σήμερα μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Βερολίνο στα μέσα της δεκαετίας του ΄80. Το τείχος εξακολουθεί να διχοτομεί την πόλη σε δύο κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες. Δύο άγγελοι παρατηρούν από τον ουρανό
την πόλη και τους κατοίκους της, προτού κατεβούν
ανάμεσά τους, αόρατοι, όπως οφείλουν, συμπονετικοί και πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πρόκειται για την ταινία που ενέπνευσε τη γνωστή χολιγουντιανή ταινία «City of
Angels» του 1998, με τους Cage και Ryan. Τα γυρίσματα στο αυθεντικό τείχος του Βερολίνου προφανώς απαγορεύονταν τότε, οπότε για τις ανάγκες

της ταινίας έπρεπε να φτιαχτεί ένα προσομοίωμα
του τείχους πολύ δίπλα στο πραγματικό, το οποίο,
μάλιστα κτίστηκε εις διπλούν, αφού την πρώτη
φορά κατέρρευσε από βροχόπτωση, καθώς ο
πρώτος εργολάβος ξεγέλασε την παραγωγή, κτίζοντάς το από… ξύλο. Αξίζει να την παρακολουθήσετε, όχι μόνο επειδή πρόκειται για μια ταινία
σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά κι
επειδή αναφέρεται σε μια πληγή της πρόσφατης
παγκόσμιας ιστορίας ιδωμένη μέσα από τη ματιά
ενός από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθετές στη
σύγχρονη ιστορία του κινηματογράφου.
(14 Αυγούστου)

«Capernaum»
Η ταινία ξεκινάει προκλητικά: ο 12χρονος

Zain κάνει μήνυση στους γονείς του, επειδή
τον έφεραν στον κόσμο. Σκηνή δικαστηρίου,
οι γονείς στο εδώλιο του κατηγορουμένου
και μετά αναδρομή στο παρελθόν για τη
σύγχρονή «οδύσσεια» ενός παιδιού που οι
συνθήκες τον ανάγκασαν να μεγαλώσει βίαια και απάνθρωπα. Μια κινηματογραφική –
ρεαλιστική προσέγγιση με έντονη επίκληση
στο συναίσθημα – ενίοτε και ενός πικρού
κλαυσίγελου – και εικαστικές αναλαμπές
που μας γοητεύουν, η ταινία είναι «ενοχλητική» σε τέτοιο βαθμό που μας καθηλώνει κα-

ταδικαστικά σε μια ενοχική αδράνεια. Η Labaki στέκεται με σεβασμό απέναντι στη σοβαρότητα του υλικού της και με μια αξιοθαύμαστη «θεώρηση» των πραγμάτων, φωτίζει
περισσότερο τις ανθρώπινες σχέσεις παρά
τις καταστάσεις που τις φυραίνουν, φλερτάρει τολμηρά με τις δυναμικές του genre και
δεν καταχράζεται το βήμα της για φιλόδοξες
ρητορίες, παρά μόνο για μικρές «παράφωνες» στιγμές, που εν τέλει στο συνολικό
αποτέλεσμα συγχωρούνται. Κι αν δεν μπορούμε να ταυτιστούμε πλήρως με το χάος
της Καπερναούμ, θα ήταν ύβρις, εξάλλου,

να το πιστεύαμε, εν τέλει μένει μέσα μας πικρά το αναπάντητο ερώτημα του «τυχαίου»,
του πώς ένα γύρισμα της τύχης θα ήταν αρκετό για να πάψουμε να «συμπονούμε» με
προκλητική αναίδεια τα ναυάγια της ζωής,
όταν εμείς σε ένα σινεμά με ποπ κορν και
αναψυκτικό καθησυχάζουμε με λυτρωτικά
δάκρυα τη δυτικοθρεμμένη συνείδησή μας,
πριν πάμε στο κοντινότερο εστιατόριο για να
κλείσουμε τη βραδιά. Η ταινία απέσπασε
υποψηφιότητα ξενόγλωσσης ταινίας στα
φετινά Οscar.
(18 Ιουλίου και 17 Αυγούστου)

«Shoplifters»
Ένα ζευγάρι Γιαπωνέζων, που έχει ως μόνιμο ει-

σόδημα τον πενιχρό μισθό από επαγγέλματα μερικής απασχόλησης, στρέφεται στις μικροκλοπές
από καταστήματα για να αντιμετωπίσει τις βασικές του ανάγκες. Αυτή η περίεργη ρουτίνα θα αλλάξει, όμως, όταν στη ζωή τους θα μπει ένα κακοποιημένο κορίτσι, το οποίο από συμπόνια και ενδιαφέρον θα θελήσουν να βοηθήσουν. Η Γιούρι,
λοιπόν, το κορίτσι που μαζεύουν από το σπίτι του
για να το βοηθήσουν, θα αποτελέσει το ιδανικότερο όχημα που μας ταξιδεύει στα άδυτα μιας πολύ
ασυνήθιστης οικογένειας και ξεμπλέκει τον μίτο
που θα μας οδηγήσει εν τέλει στη λύση του δρά-

ματος. Με ένα σενάριο που δοκιμάζει τις συμβάσεις της κοινωνικής νόρμας και μια «χαμηλών
πτήσεων» σκηνοθεσία, ο Hirokazu Koreeda μάς
χαρίζει ένα σπαραξικάρδιο κινηματογραφικό
«πείραμα» που μας αιφνιδιάζει αθόρυβα και
υπαινικτικά, με έναν σχεδόν εύθραυστο και δυσβάσταχτο λυρισμό που καθηλώνει για τις μικρές
λεπτομέρειες, για τα βλέμματα, τις χειρονομίες
και την αγάπη του.
Πλούσιο – όχι φορτωμένο – με θεματικές που
«ενοχλούν», με διλήμματα που θα μπορούσαν
υπό άλλες περιστάσεις να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για μια και μόνη ταινία, το σενάριο του Ko-

reeda ενορχηστρώνει άρτια τις πολλαπλές πτυχές
μιας τόσο διαφορετικής οικογένειας και αγγίζει
το κάθε θέμα με ευαισθησία και τρυφερότητα,
χαρίζει στο καθένα από αυτά τη δική του ιδιαίτερη
κατάληξη, δίχως να ρίχνει τίτλους τέλους –σχεδόν- σε κανένα από αυτά. Μάθημα ζωής από έναν
αγαπημένο σκηνοθέτη, μετρ του είδους στο κοινωνικό, οικογενειακό δράμα: αργό, σταθερό, κορυφούμενο, ένα πραγματικό πυροτέχνημα που
με την καταληκτική σκηνή απογειώνεται αιφνίδια
και μας συναρπάζει. Θα σηκωθείτε από το κάθισμα μαζί της. Αφεθείτε!
(19 Iουλίου και 24 Αυγούστου)

«Roma»
Με δέκα υποψηφιότητες για Oscar, τρία εν

τέλει βραβεία, τρεις Χρυσές Σφαίρες και
τέσσερα BAFTA ήταν η ταινία της χρονιάς.
Μπορεί η ταινία να έκανε πρώτα πρεμιέρα
στο Netflix – κάτι που μάς «υποχρέωσε» να
πάρουμε μια πρώτη γεύση στη μικρή μας
οθόνη – αργότερα τον χειμώνα, ωστόσο, φιλοξενήθηκε και στους κινηματογράφους
όταν, όμως, ήταν πλέον αργά. Τώρα, φυσικά,
κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πρωτεύουσας η ατμόσφαιρα αλλάζει και η ευκαιρία δεν μπορεί να πάει χαμένη. Στωικά
λυρική και αβίαστα τραγική, η «Roma» του
Αlfonso Cuar n αποτελεί την πιο «καθαρή»
κινηματογραφική του στιγμή, και γι’ αυτό
ίσως και την καλύτερή του. Είκοσι χρόνια

σχεδόν μετά το «Y Tu Mam También»
(2001), o Cuar n επιστρέφει στη γενέτειρά
του για να αναδείξει κινηματογραφικά μια
περίοδο της παιδικής του ηλικίας, που, αποκομμένη από κάθε αυτοβιογραφική αναφορά, μπορεί να συγκινήσει με έναν «ύπουλο»
και απρόσμενο τρόπο.
Χωρίς εκζήτηση και περιττές αναφορές, ο
Cuar n επιστρατεύει μαεστρικά την εικόνα,
τον ήχο και τις «αθόρυβες» ερμηνείες για
να συγκροτήσει ένα δράμα μεστό από συμβολισμούς, πρόδηλες προοικονομίες και ειρωνικές αναφορές, που ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν να γειώσουν τραγικά μια ταινία, εδώ γίνονται το όχημα που
μας απογειώνει ακόμη κι αν επιμένουμε

πεισματικά σε νηνεμία. Η Yalitza Aparicio
στον πρώτο της ρόλο αποδεικνύεται ερμηνευτικό διαμάντι, πορεύεται στωικά και με
δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, και
μας δίνει την εντύπωση ενός προσεγμένου
αυτοσχεδιασμού που καθιστά το αποτέλεσμα αληθοφανές. Η προσωπική της ιστορία
εξυφαίνεται παράλληλα με αυτήν της οικογένειας, σε έναν εύστοχο σεναριακά «διάλογο» που «δένεται» λυτρωτικά στην καθαρτήρια αγκαλιά της παραλίας, και τίποτα
δεν προδίδει την αυθεντία του Cuar n, που
εδώ στήνει ένα δράμα «ζωής» που σε συγκινεί μόνο με την αγάπη που αγγίζει κάθε
πτυχή της ιστορίας.
(18 Ιουλίου και 17 Αυγούστου)

«Τοdos lo saben»
Η Laura (Penelope Cruz) επιστρέφει σε ένα μικρό

ισπανικό χωριό για τον γάμο της αδελφής της με
τα δύο της παιδία, Ιρένε και Ντιέγο, και χωρίς τον
συζυγό της (Ricardo Darin), ο οποίος μένει πίσω
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Όταν, κατά
τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι, η Ιρένε πέφτει
θύμα απαγωγής, μυστικά του παρελθόντος που
αφορούν στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας
θα αρχίσουν σταδιακά να έρχονται στην επιφάνεια, για να λύσουν τον γρίφο, έναν γρίφο, βέβαια, που εν τέλει – εύστοχα – απλώνεται σε περισσότερα από ένα μονοπάτια με έναν εποικοδομητικό τρόπο, που, τουλάχιστον, σε αυτό η γνώση
του Asghar Farhadi να δένει σωστά και οργανω-

μένα μια υπόθεση λειτούργησε ευεργετικά.
Cruz, Bardem και Dar n σηκώνουν στους ώμους
τους το ερμηνευτικό φορτίο της ταινίας, με ερμηνείες φυσικές και γειωμένες, ωστόσο, παρά τις
αισθησιακές αναλαμπές της Cruz στο γαμήλιο
γλέντι, που ετσιθελικά μαγνητίζουν υπό τους
ήχους του ιδιαίτερου «Se Muere por Volver», ο
Bardem είναι το όχημα που μάς οδηγεί με συνέπεια στην «έξοδο», εξαιτίας, φυσικά, και του ρόλου του στην ταινία. Οπτικά, ο Farhadi εγκαταλείπει τη «στωικότητα» του παρελθόντος του, κι εύστοχα μεταπηδά σε μια πιο… φλύαρη κινηματογραφικά και φωτογραφικά περιοχή, που, δεν μοιάζει πάντοτε να τιθασεύει με συνέπεια, κι έτσι η

ταινία αφήνει την εντύπωση μιας κινηματογραφικής «σπουδής» σε «θεματικές» και «εικόνες» του
ισπανόφωνου σινεμά, που, όμως, μοιάζουν κατά
τόπους αναίτιες. Η συγκεκριμένη ταινία αξίζει κυρίως για τη σκηνοθετική σφραγίδα του Farhadi, ο
οποίος στην πρώτη του ισπανόφωνη ταινία στήνει
ένα μετρημένο οικογενειακό δράμα απαγωγής,
το οποίο όμως αδυνατεί να συμμορφωθεί με τα
χρώματα και τις λεπτομέρειες μιας κινηματογραφικής περιοχής ιδιοσυγκρασιακά πιο «φλύαρης»
και «πολύχρωμης», σε σχέση με τη δωρική και
ποιητική ατμόσφαιρα που αποπνέουν οι προηγούμενές του ταινίες.
(11 Αυγούστου)
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Πιθηκίζουμε την ευρωπαϊκότητα
O Χρήστος Γιανναράς μιλάει στην «Κ» για την προβληματική που βρίσκεται στο επίκεντρο του συγγραφικού έργου του
Συνέντευξη στον

«Πόλις, ÕÔÚÕÒÕÍÃÇÑÇÏËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ¡ËÒËÚ×ÔÚÇÝÚÕÙÚÕÞÇÙÓÄÚÕß²ØÂÙÚÕßÏÇÔÔÇØ¦®ÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÁÑÊÕÙÎ
ÖÕßËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÕÜÚÂØÎÝ¡ÎÚØÇÒÁÐÎÝÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕ1HTLZ
*SHYRL *VÓËÖØÄÒÕÍÕÚÕß1VOU
4PSIHUR©ÖØÜÚÄÚßÖÕÝÚÃÚÒÕÝ
ËÃÔÇÏ7VSPZ6U[VSVN`,JJSLZPHS
,]LU[,UNHNPUN^P[O*OYPZ[VZ
@HUUHYHZ»;OV\NO[®ÁÑÊÕÙÎ
ÇßÚÂÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÔÇÌÕØÓÂÍÏÇ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
– Οι αναγνώστες της «Κ» γνωρίζουν, από την επιφυλλιδογραφίας σας, τις θέσεις και απόψεις
που εκπροσωπείτε. Σας θεωρούν, φυσικά, «ελληνοκεντρικό» και λιγότερο «ευρωπαϊστή»
– ό,τι κι αν σημαίνουν αυτές οι
λέξεις. Ομως οι προβληματισμοί
σας μοιάζει να ενδιαφέρουν την
Ευρώπη περισσότερο. Δύο διεθνή συνέδρια, στην Οξφόρδη
του 2013 και στο Κέμπριτζ το
2017, με θέμα το συγγραφικό
σας έργο, αλλά και δεκατέσσερις διδακτορικές διατριβές σε
διεθνή πανεπιστήμια για τη δουλειά σας, πώς μπορούν να αιτιολογηθούν, πώς το εξηγείτε;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÏÝ
ÊßÚÏÑÁÝÂÊßÚÏÑÕÆÚÆÖÕßÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÑËÔÄÔÕÂÓÇÚÕÝ®ÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÎÔ
ÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙÂÓËØÇ¡ÕÏ¦àËÏÊØÇÓÇÚÏÑÄÚÕÑËÔÄÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃÁÔÚÕÔÕßÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝßÓÎÛËÃÚËÚÎÔ

Το παιχνίδι της ένταξης
στην Ε.Ε. δεν το χάσαμε
στις διαπραγματεύσεις,
το χάσαμε στην παιδεία:
στο νηπιαγωγείο
και στο δημοτικό
– στο πεδίο μιας
παιδείας χρηστικής,
ωφελιμοθηρικής.
ÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÎÑØÇßÍÂÚÕß§ÃÚÙË
ÂÊÎÇÖÄÚÕ!©ÓÎÊËÔÏÙÓÄÝ
ÕÖÏÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÝÇÖÄÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÑÇÚ×ÌÒÏ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝ®ÖÕÆÊÇÙÇÑÇÏÍÕÎÚËÆÚÎÑÇÇÖÄÚÕßÝÇÏØËÚÏÑÕÆÝ®
ÚÎÝÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÔÕÎÙÏÇØÞÃÇÝ!§ÃÚÙË²¦ÏÔÚËÍÑËØ
ÇØÚØÃÚÍÑËÔÙÚÇáÔ ÇÏÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÑØÃÔÜÇÏÚÏÕÒÕÍÂÙÜÚÎÔ
ÇÔÚÇØÙÃÇÚÕßÝÓËÚÇÑØÏÚÂØÏÇÚÕß
ÇÖÕÌÇÚÏÙÓÕÆ®ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÖÃÙÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÖØÕÙ×ÖÕß®
©ÏÛËÓÇÚÏÑÁÝÇßÚÁÝÓÕÏ¦àËÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÚÎÆÙÎÙÂÓËØÇ

– Εσείς επιμένετε στις διαφορές
ελληνισμού και Δύσης.
¶§ÇÏÍÏÇÚÃÕÏÊÏÇÌÕØÁÝÌÜÚÃàÕßÔÍÄÔÏÓÇÚÕÔÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÇÙÎÓÇÙÃÇÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÖÞÚÎÞÇÕÚÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÔÕÂÓÇÚÕÝÚÜÔÒÁÐËÜÔÄÖÜÝ!ÇÒÂÛËÏÇÑÇÏ
]LYP[HZÒÄÍÕÝÑÇÏYH[PVÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏZVJPL[HZÔÄÓÕÝÑÇÏSL_©ÏÊÏÇÌÕØÁÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÙÖÕßÊ¦àÕÔÚÇÏÖØÜÚÇØÞÏÑ¦ÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔÒÁ-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Το ενδιαφέρον ³{ØÙÈ³{~ÓØÊÙÈ³{~Ö³ÖÈ~{ËÉØÉËÑ{o{Ñ³¡~ÉÌÊÐÑ³Ø¢³iÜ{³{~ÊV³i{~ÐËÑV³i¨oÑÐÓiÈÖÑ¨Âi³ÑÚ¨ÊÐÉ¨ÑuVÜÓÉ{¨Ê³Ø{ÑÑ¨ÒØ
ÐËÜÔÑÇÏÕÏÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÔÕÎÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÔÕßÔÊÏÇÌÕØ¦ÕÖÚÏÑÂÝÚØÄÖÕß
ÛÁÇÙÎÝËØÓÎÔËÃÇÝÑÇÏÞØÂÙÎÝÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÑÇÏÚÕßßÖÇØÑÚÕÆ

– Σας φοβίζει ο εξευρωπαϊσμός
των σημερινών Ελλήνων; Ποια
ελληνικότητα κινδυνεύει από

τον εξευρωπαϊσμό μας;
¶ßÚÄÖÕßÄÞÏÇÖÒ×ÝÓËÌÕÈÃàËÏÇÒÒ¦ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÓËÚØÕÓÕÑØÇÚËÃËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔËÐËßØÜÖÇáàÄÓÇÙÚË ÖÏÛÎÑÃàÕßÓË ÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÄÚÎÚÇ¬ÕÔÇÁÞÕßÓË ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÑÇÛÕÒÏÑÂÉÎÌÕÌÕØÃÇÑÇÏ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÇÔ¦ÒÕÍÕßÝÛËÙÓÕÆÝ

ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏËÐËßØÜÖÇáÙÓÄ¡ÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÒ×ÝÛËÙÓÕÛËÚÎÓÁÔÎÇÖ¦ÚÎÃÔÇÏ¦ÒÒÕÎÖØÄÙÒÎÉÎÑÇÏ¦ÒÒÕÎÓÃÓÎÙÎ ¦ÖÕÚË
ÕÒÒÎÔÇÝËÃÞËÙßÔËÃÊÎÙÎÑÇÏÇÁØÇÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÎÖØÕÙÒ¦ÓÈÇÔË
ÕÚÏÊÂÖÕÚËÇÖÄÕÖÕßÊÂÖÕÚËÑÇÏ
ÚÕÁÑÇÔËÊÏÑÄÚÕß ÏÇßÚÄËÖËÏ-

ÊÂàÕÆÙËÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÚÕßÇÖÄÚÕÔ
¬ÕÆØÑÕÑÇÏÇÖÄÚÕÔ¢Ø¦ÍÑÕÃÞË
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÑ¦ÔËÏÊÏÑÄÚÕßÚÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ

– Εννοείτε ότι δεν ήμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην Ε.Ε.;
¶ÔÔÕ×ÄÚÏÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÙÇÔÓÃÓÎÙÎÂÙÇÔ
ÖËÏÛ¦ØÞÎÙÎÙËÕÊÎÍÃËÝËÔÚÕÒÁÝ
ÑÁÖÚÕÓÇÏÄÚÏÖÇÔÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÓËÚÕÞÂÙËÓÏÇËÔÜÓÁÔÎßØ×ÖÎÂÚÇÔ
ÕÏÒÒÎÔËÝÓËÍÇÒÁÓÖÕØÕÏËÌÕÖÒÏÙÚÁÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÕßÕßÑÇÏ
 ÕßÇÏ×ÔÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÎÔ¬ËØÍÁÙÚÎÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÎÏÁÔÔÎ
ÙÚÎËÔËÚÃÇÕÏÇËÚÕÏÓÇÙÃÇÖÕÏËÝ
ÕÊÎÍÃËÝÕÊÂÍÎÙÇÔÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝ
ÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÙË¦ØÞÕÔÚËÝÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËËÖÏÌÇÔÂÇÔÇÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÑÕÏÔÜÔÏ×Ô"¡ÄÔÕÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕß
ÒÒÎÔÇÜÝÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÎÄÞÏÇÒÑ¦ÔÏÕßÓËÏÕÔËÑÚÏÑÕÆËÖÇØÞÏ×ÚÎ
ÖÕßÒÏÍÕßØËÆËÚÇÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÄÚÎÚÇ¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÁÔÚÇÐÎÝ
ÙÚÎÔÊËÔÚÕÞ¦ÙÇÓËÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÕÞ¦ÙÇÓËÙÚÎÔ
ÖÇÏÊËÃÇ!ÙÚÕÔÎÖÏÇÍÜÍËÃÕÑÇÏÙÚÕ
ÊÎÓÕÚÏÑÄ¶ÙÚÕÖËÊÃÕÓÏÇÝÖÇÏÊËÃÇÝÞØÎÙÚÏÑÂÝÜÌËÒÏÓÕÛÎØÏÑÂÝ

– Από τα κείμενα του τόμου, ποια
κρίνετε ως πιο αντιπροσωπευτικά του κλίματος που επικράτησε
στο συνέδριο;
¶ÏÇÓÏÇÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÖÚÏÑÂÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÔÚÄÓÕÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙÇ
ÚÇÓËÒËÚÂÓÇÚÇÚÕß7H\S;`SPZVU
ÚÕß1VUH[OHU*VSLÚÕÔÖØÄÒÕÍÕ
ÚÕß1VOU4PSIHURÇÚÕÒÓÕÆÙÇ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÜÑÒÇÙÏÑÄÚÕÓËÒÁÚÎÓÇÚÕß9V^HU>PSSPHTZ
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Ανθρώπινα χνάρια στη Σελήνη

Τ

ον Ιούλιο ÚÕß  ËÃÞÇÚÎÔÚÆÞÎÔÇÑÇÒÆÉÜÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÄÒÒÜÔ®ÍÏÇÓÏÇ
ÇÛÎÔÇáÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÑÏÁÚÙÏÁÌÚÇÙÇÙÚÕÏÇÙÚÎÓÏÑÄ ÁÔÚØÕ ÁÔËÔÚÏ
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝËÑÚÄÐËßÙÎÝÚÕß
ÖÄÒÒÜÔ®
ÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝÕÏÊÎÓÄÙÏËÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ5(:(ÓÇÝËÃÞÇÔÊ×ÙËÏÕÊÎÍÃËÝÄÚÏËÚÕÃÓÇàÇÔÍÏÇÚÇ
ÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÓÁÔÎÝÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÁÚÕÏÓÕÝÍÏÇÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÕÖÆØÇßÒÕÝ:H[\YU=®ÑÇÏ
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÛÇÓÇÝÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÕ
ÑÚÃØÏÕÇÖ»ÄÖÕßÛÇÐËÑÏÔÕÆÙÇÔÕÏ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ§ÏÒØÓÙÚØÕÍÑ¡¦ÏÑÒ ÄÒÏÔÝÑÇÏÔÚÕßÏÔ¡ÖÇà®©ÒÔÚØÏÔÍÏÇÔÇËÖÏÈÏÈÇÙÚÕÆÔÙÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÄÚÕßÝ
ÚÇÔÇÑÄÓÎÔÆÞÚÇÄÚÇÔÐËÑÏÔÂÙÇÓËÓËÚÕËÏÊÏÑÄÒËÜÌÕØËÃÕ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ¡ËÁÔÇÓÏÑØÄ
ÑÇÙËÚÄÌÜÔÕÁÍØÇÌÇÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÓÕßÑÇÏÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÓÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÑÏËÑËÃÔËÝÚÏÝÑÇÙÁÚËÝÚÏÝÁÞÜÖÒÁÕÔÙËÉÎÌÏÇÑÂ
ÓÕØÌÂÑÕÆÍÕÔÚ¦ÝÚËÝÇÔÇÈÏ×ÔÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßËÑËÃÔËÝÕÏÇÐÁÞÇÙÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇØÏÔÇÖÄÓÏÙÄÔÇÏ×ÔÇ
ÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕß  ÓËÚÎ
ÙßÔÕÊËÃÇÍÏÍÇÔÚÏÇÃÜÔÎÞÎÚÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÙËÏÇÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÕÖÇÔÃÙÞßØÕÝÖÆØÇßÒÕÝ:H[\YU=®ÓËÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÖÄÒÒÜÔ®ÙÚÎÔÑÕØßÌÂ
ÚÕßÐËÑÃÔÎÙËÄÖÜÝËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÙÚÏÝ ÖØÜÏÔÂÚÕÖÏÑÂ×ØÇ
ÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÞÏÒÏÕÙÚ×ÔÚÕß
ÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕß ÏÁÚÙÏÕÖÆØÇßÒÕÝ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏÇØÍ¦ÑÇÏ
ÙÚÇÛËØ¦ÙËÑ¦ÛËÚÎÍØÇÓÓÂËÔ×
ÖÕØÚÕÑÇÒÏÁÝÌÒÄÍËÝÐËÖËÚ¦ÍÕÔÚÇÔ
ÇÖÄÚÕÖÃÙÜÓÁØÕÝÚÕß©ÒÕÏÕÏÖÇØËßØÏÙÑÄÓËÔÕÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÍÏÇ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÖËØÃÖÕßÖÁÔÚËÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÚÙÏÖÇØÄÒÕÖÕß
ÈÒÁÖÇÓËÚÏÝÌÒÄÍËÝÚÕßÖßØÇÆÒÕß
ÊËÔÇÑÕÆÍÇÓËÚÃÖÕÚË¡ÁÞØÏÝÄÚÕß
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÙÞËÊÄÔÇØÍÄÚËØÇ
ÁÌÚÇÙËÑÇÏÕÂÞÕÝ
ÚÇÔÁÔÇÝÇÖËØÃÍØÇÖÚÕÝÂÞÕÝ
ÁÔÇÝÂÞÕÝÖÕßÞÚßÖÕÆÙËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÚÕÙÚÂÛÕÝÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÝ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝË¦ÔÚÕÔ¦ÑÕßÍËÝÂ
ÚÕÔÇÏÙÛÇÔÄÙÕßÔÂÑÇÏÚÇÊÆÕÓÇàÃËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÐËÞ¦ÙÜÖÕÚÁ
ÄÒÕËÑËÃÔÕÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏËÖÇÑØÏÈ×Ý
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÒËÑÚÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂ
¬ÕÁÊÇÌÕÝ¦ØÞÏÙËÔÇÚØÁÓËÏ
ÑÇÏÚÇÖÕØÚÕÑÇÒÏ¦ÙÆÔÔËÌÇÇÖÄ
ÌÒÄÍËÝÁÑÇÔÇÔÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÝ
ÓËËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÄÛÄØßÈÕËÔ×ÕÏ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÚÕßÑÁ-

¨ÑÐÈVÈÐÉoÒÜÉÐÉoÈ¨³Ò¨ÈTÑ~Ñ{ÐÐÌ³Ñ~Ñ{T¨i{Ð{ÉË³¨Ñ>R_H}x¿_ËÜiÑ
ÐÑÇË³ÈVÙ{ÒKÑÑV~Ñ{Óo¨ÑÑÓÑ
K{KÜËÈÈÙÈÒÇÉ{³iÐÑ¨³È¨ËÑ
ÐÉ³Ù~ËÐ{

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

ËÑ{~Ñ{³ÑÙÖV~Ñ{ÙÈi¨Ì~Ñ{
ÚÑÈÐÑ³ÌÑÉËØÊÐÉ¨ÑÙÉÐ¨ÉËÑÙ{ÑiÚÉËØÊ³ÑiÇÊ
T¨ËØ³¨ÉTÖÐÉÉ¨Ì³Ë³{V
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Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;
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Κι ενώ η αγωνία είχε
κορυφωθεί, στις 16.17
ώρα Χιούστον της 20ής
Ιουλίου, ακούστηκε
επιτέλους η φράση:
«Χιούστον, εδώ η Βάση
της Ηρεμίας. Ο Αετός
προσεδαφίστηκε».
ÔÚØÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÔÖßØËÚÜÊ×ÝÍÏÇ
ÔÇÖÏÙÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÄÚÏÄÒËÝÕÏÓÎÞÇÔÁÝÚÕßÖßØÇÆÒÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÕ
TH_PT\TÚÎÝÇÖÄÊÕÙÂÝÚÕßÝ Ï
ÁÚÙÏÕÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÝ:H[\YU=®
ÇÖÕÙÖ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏ®ËÔ×ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÕß²ÏÕÆÙÚÕÔÇÔÁÒÇÈËÖÒÁÕÔÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕßÝ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ
ËØÃÖÕßÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÓËÚ¦ÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÕÇßÚÄÓÇÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÖÒÕÂÍÎÙÎÝÁÊÜÙËÙÚÕÔ
ÖÆØÇßÒÕÓÏÇËÒÇÌØ¦ÑÒÃÙÎÖØÕÝÚÇ
ÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÇÞÆÚÎÚ¦ÚÕß
ÇÆÐÇÔËÙßÔËÞ×ÝÑÇÏÕÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕÝ
ÖÆØÇßÒÕÝÙÚÇÓ¦ÚÏÇÛËÇÚ×ÔÁÍÏÔËÁÔÇÓÏÑØÄÙÎÓÇÊ¦ÑÏÙÚÕÔ

ÍÇÒ¦àÏÕÕßØÇÔÄÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦Þ¦ÛÎÑËÙËÒÃÍÕÑ¦ÖÕßÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ¥ÑËÇÔÄ
¡ÃÇÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÙÚÕÏÇÙÚÎÓÏÑÄ
ÁÔÚØÕÚÕß²ÏÕÆÙÚÕÔÚÏÝÕßÒÃÕßÑÏËÔ×ÚÕÖÄÒÒÜÔ®ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ËÒÂÔÎÝÑÇÏÞÏÒÏÄÓËÚØÇÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÚÎÝÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÝÓËËÖÏÈ¦ÚËÝÑÇÏÞËÏØÏÙÚÁÝ
ÚÕÔØÓÙÚØÕÍÑÑÇÏÚÕÔ©ÒÔÚØÏÔ
ÇÖÕÙßÔÊÁÛÎÑËÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÎÑ¦ÛÕÊÄÚÎÝÖØÕÝÚÎËÒÂÔÎ¡ËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÕß©ÒÔÚØÏÔÜÝÖÒÕÎÍÕÆ
Õ(ØÓÙÚØÕÍÑÇÔÁÒÇÈËÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÎÝÙËÒÎÔÇÑ¦ÚÕßÞËÏØÕÑÃÔÎÚÇËÔ×
ÎÕÛÄÔÎÖÒÕÂÍÎÙÎÝÇÔÇÈÄÙÈÎÔË
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÄÚÏÚÇÑÇÆÙÏÓÇ
ÊËÔËÖÇØÑÕÆÙÇÔÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÖÚÂÙÎÝ
ÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕÙÑ¦ÌÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÓË
ÓÁÚØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝËÒÂÔÎÝ
¡ËÑÇÆÙÏÓÇÒÏÍÄÚËØÇÚÜÔ
ÊËßÚËØÕÒÁÖÚÜÔÖÚÂÙÎÝÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÝÚÕßÖÄÒÒÜÔ®ËÃÞË
ÖØÕÙÖËØ¦ÙËÏÚÕÖØÕËÖÏÒËÍÓÁÔÕ
ÙÎÓËÃÕÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÝÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÞÏÒÏÄÓËÚØÇ ÏËÔ×ÎÇÍÜÔÃÇ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕËÒÁÍÞÕßÖÃÙÜÙÚÎÎ

ËÃÞËÑÕØßÌÜÛËÃÙÚÏÝ×ØÇ²ÏÕÆÙÚÕÔÚÎÝÂÝÕßÒÃÕßÇÑÕÆÙÚÎÑËËÖÏÚÁÒÕßÝÎÌØ¦ÙÎ!²ÏÕÆÙÚÕÔ
ËÊ×Î¦ÙÎÚÎÝØËÓÃÇÝ©ËÚÄÝ
ÖØÕÙËÊÇÌÃÙÚÎÑË®
ÏÁÚÙÏÓËØÏÑÁÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÛ×ÝÕÒÄÑÒÎØÎÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÙËÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÝ
ÔÇÑÇÚÁÈËÏÑÇÏÔÇÖËØÖÇÚÂÙËÏÖ¦ÔÜÙÚÕÖÇØ¦ÐËÔÕÁÊÇÌÕÝÚÎÝËÒÂÔÎÝÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÇØÕÒÄÍÏÇÁÊËÏÞÔÇÔÒËÖÚ¦ÖØÏÔÇÖÄ
ÚÏÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÂÝÕßÒÃÕß
ÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÙÞËÊÄÔÚÕÖØÜÃ
ÚÎÝ¦ÒÒÎÝÎÓÁØÇÝÒÒ¦ÖÇÔÚÕÆ
ÙÞËÊÄÔÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝÄÚÏ×ØÇÑÏÇÔÂÚÇÔÕÑÄÙÓÕÝ
ÂÚÇÔÑÕÒÒÎÓÁÔÕÝÙÚÏÝÚÎÒËÕØ¦ÙËÏÝ
ÂÙÚÇØÇÊÏÄÌÜÔÇÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÑ¦ÛÕÊÕÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇËÔÄÝ¦ÒÒÕß
ÑÄÙÓÕßÑËÃÔÕÚÕÈØ¦ÊßÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÙÑÕÔÏÙÓÁÔÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝËÒÂÔÎÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÁÔÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕÞÔ¦ØÏÖÕß
ÁÍÏÔËÚÕÙÆÓÈÕÒÕËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕß
¦ÒÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ®

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.
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Πόσο οδυνηρό ή/και θαυμαστό ήταν
το άλμα για τον άνθρωπο από το
αλέτρι στο smartphone, κρίνοντας από τις κουβέντες με τον πατέρα σας;

Σε τι ακριβώς μεταμορφώθηκε η
ζωή μας εντέλει;
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Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Σε ποιο είδος θα κατατάσσατε το
βιβλίο σας – που μοιάζει ακατάτακτο κατά τα άλλα;
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Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Της ΛΙΝΑΣ

Π

Ο Κωνσταντίνος Πουλής σπούδασε κοινωνιολογία και αρχαίο δράμα, στην Ελλάδα και στην Αγγλία.
Εργάζεται ως δημοσιογράφος στο
ThePressProject και έχει παίξει για
πολλά χρόνια θέατρο δρόμου με
τον θίασο «Τσιριτσάντσουλες». Το
«Απ’ το αλέτρι στο smartphone,
συζητήσεις με τον πατέρα μου»,
εκδόσεις Μελάνι, είναι το τελευταίο του βιβλίο.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ
Εκεί που ζούμε
εκδ. Πατάκη, σελ. 440

αγιδευμένος ÙËÓÏÇÎÓÁØÇ
ÖÕßÊËÔÒÁËÏÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÕÂØÜÇÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÙÑÁÌÚËÚÇÏÖÜÝÚÕÖÏÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÖÒ¦ÙÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕËØÞÄÓÇÙÚËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏËÃÔÇÏÕËÇßÚÄÝ
ÓÇÝÔÇÊÆÙÚØÕÖÕÇÖÇØÎÍÄØÎÚÕ
ÖÒ¦ÙÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÕßÈÇÒ¦ÓË
ÇÖÄÚÎÓÏÇÓÁØÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎËÔ×
¦ÒÒËÝÓÁØËÝÓËÚÕàÄØÏÚÕÑØÇÚ¦ÓËÄØÛÏÕ
¬ÕÖØÜÃÚÎÝÂÝÕßÔÃÕßÚÕß
ÁÔÇÝÚØÏÇÔÚÇÖËÔÚ¦ÞØÕÔÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÊÏÑÂÙËÏÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÎÓÁØÇÚÎÝËØÍ¦ÙÏÓÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ¥ÙÚÄÙÕÎÙÕÈÇØÄÚËØÎÓÁØÏÓÔ¦ÚÕßËÑËÃÔÎÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÚÕÇÖÄÍËßÓÇÓËÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕßÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÙßÔÕÊËÆÙËÏÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÊØÕÓÕÒÄÍÏÕ
ÓËÁÔÇÍËÜÚØÆÖÇÔÕÓÁÞØÏÔÇÚÕÔ
ÖÇØÇÊ×ÙËÏÙËÁÔÇÞÇÓÄÙÖÏÚÕÙÚÕ
²ÇÒÑÕÆÚÙÏÄÖÕßÛÇÚÕÔÇÌÂÙËÏ
ÓÄÔÕÚÕßÙÚÕÁÒËÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
©²ØÃÙÚÕÝ ßÛØË×ÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ×ØÇÚÎÔ×ØÇÚÕÊÏËÙÚÇÒÓÁÔÕËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕÚÕß

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΗ

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tÜÌ³ÈÑ¨È{Öu³È
Ó¨{ËÜÉ¨É³¨ÒÉ{o{Ñ~ÜÑ{~Ì«
Τι συνδυάζει το βιβλίο σας «Απ’ το
αλέτρι στο smartphone» και πώς
γεννήθηκε;

ÉÊÚi~ÉÑÌ³i~ÓiÌ³{
³Ó³iÑÚ¨{i{³¨ËÑ
iÇÊÙÉÒÜÜÑÂÉÌ³
¸ÆÌÑ{ÑVÌ³Ñ³iÈÓÙÉÑÐÉ³{ØÑ×ioÊÉ{Ø³
Ñ{Ù{~T¨Ì³ÈÑ³Ó-
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EPA/KOEN VAN WEEL

EPA / YOAN VALAT

EPA / JENS SCHLUETER

EPA / FRIEDEMANN VOGEL

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

GULBENKIAN FOUNDATION

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

ΠΑΡΙΣΙ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Οι φωτογραφίες του Τιλ Μπρένερ
Πολυπράγμων ÓÕßÙÏÑÄÝÑÇÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÕÞØÕÔÕÝËØÓÇÔÄÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ¬ÏÒ¡ÖØÁÔËØÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÁÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ
ÖØÄÚàËÑÚÙËÁÑÛËÙÎÙÚÕÓÕßÙËÃÕ
2 WWLYZT OSLÚÕß§ÚÕÆÏÙÓÖÕßØÍÑ
©¡ÖØÁÔËØËØËÆÔÎÙËËÖÃÓÂÔËÝ
ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂà×ÔÎÚÎÝªÎÔÇÔÃÇÝÑÇÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÖØÄÙÜÖÇÑÚÃØÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
Þ×ØÕßÝÍÕÂÚØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÌÆÙÎ
ËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇ
ÖÕÒÆÖÚßÞÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÎÝªÎÔÇÔÃÇÝ

Ο Ψυχρός Πόλεμος
Αυτό ÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÉÏÓÕßÝÞ×ØÕßÝÙÚÕÓÔÎÓËÃÕ
/VOLUZJOVLUOH\ZLUÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÖÕßÁÜÝÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝ
ÂÚÇÔÑØÇÚÎÚÂØÏÇÚÎÝÚ¦àÏÊ×ÑÇÏ
ÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÚÕÇÖÕÚØÄÖÇÏÕÇßÚÄ
ÑÚÃØÏÕÁÍÏÔËÓÕßÙËÃÕÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÃàÕÔÇÑÁÔÚØÇÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝÑÇÏËÒÁÍÞÕßÚÕßÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ²ÏÒÏ¦ÊËÝËØÓÇÔÕÃËÃÞÇÔ
ÙßÒÒÎÌÛËÃÑÇÏÇÔÇÑØÏÛËÃÙËÇßÚÄÚÕ
ÑÚÃØÏÕÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÑÇÏÇßÚÄÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ

Ισλαμική τέχνη
Στο περίφημο ÓÕßÙËÃÕÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ ÇÒÕÆÙÚËÑÕßÒÓÖËÔÑÏ¦ÔÙÚÎ
ÏÙÙÇÈ×ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÑÛËÙÎÓËÛÁÓÇÚÎÔ
ÔÕÊÕÚÎÝÏÙÒÇÓÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ®
ÁÑÛËÙÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏËÑÛÁÓÇÚÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÒÕÆÙÏËÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏËÖÏÞËÏØËÃÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏ
ÚÇÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÚÕß
ÇØÓËÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝ ÇÒÕÆÙÚË
ÇØÑÃÝÑÕßÒÓÖËÔÑÏ¦Ô  
ÑÇÏÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝ
ÚÕßÚÏÝÖØ×ÚËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇ

Τα «Πάθη» του Σαρκοζί
Το βιβλίο ÓËÚÃÚÒÕ7HZZPVUZ®¦ÛÎ®ËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÚÕß
ÖØ×ÎÔ¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕß§ÏÑÕÒ¦
ÇØÑÕàÃÑÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝKL3»6IZLY]H[VPYLÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÕß
ÁÍÏÔËÓÖËÙÚÙÁÒËØ¬ßÖ×ÛÎÑËÙË
ÇÔÚÃÚßÖÇÑÇÏÁÞËÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÓÏÇÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÑÕÏÔÕÆ¬ÕÈÏÈÒÃÕ
ÙËÒÃÊÜÔËÐÏÙÚÕØËÃÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÇØÑÕàÃÇÖÄÚÕ ¬ÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÂÚÇÔÖØÄËÊØÕÝ

Οι φωτογραφίες του Ερβιν Ολαφ
Ανάμεσα ÙÚÇ ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ
ÚÕß9PQRZT\ZL\TÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓÁÞÕßÔÙÚÎÛËÃÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕß©ÒÒÇÔÊÕÆÌÜÚÕÍØ¦ÌÕß
ØÈÏÔ©ÒÇÌÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕ
ÖØÄÚàËÑÚ_,Y^PU6SHM®ÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÖØÕÚËÃÔËÏÁÔÇÊÏ¦ÒÕÍÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÊÏÇØÑÂÁÓÖÔËßÙÎ
ÚÕß©ÒÇÌÇÖÄÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÚÇÖØÜÚÄÚßÖÇÁØÍÇÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇ
ÕØÈÏÔ©ÒÇÌÒÁËÏÄÚÏÈØÂÑËÚÏÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝØÃàËÝÚÕß

EPA / TANNEN MAURY

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ñ¨T{³É~³{~Ê³È'¨Ñ~Ì{³,Ò{³³iÜË³Ñ³iØ2 -!
ΗΠΑ
Η ένταξη ÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ¢ØÇÔÑÄÏÔÚ
ª¦ÏÚÙÚÎÒÃÙÚÇÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÚÎÝ<5,:*6ÂÚÇÔ
ÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÁÍÏÔËÊËÑÚÂÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÇÖÄÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÇ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÖÕßÁÍÏÔË
ÙÚÕ¡ÖÇÑÕÆÚÕßàËØÓÖÇáÚà¦ÔÎ
<5,:*6ËÔÁÚÇÐËÙÚÎÒÃÙÚÇÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÓÔÎÓËÃÇÂÙÆÔÕÒÇÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÙËÓÏÇËÔÄÚÎÚÇÂÚÇÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕß¢ØÇÔÑÄÏÔÚª¦ÏÚ

ÇÖÄÚÕÔÄÇÏ×ÔÇ®ÚÇÔÎËßÚßÞÂÝÁÑÈÇÙÎÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÚÎÝ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔ
ÁØÍÜÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÎÕÖÕÃÇ¦ØÞÏÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÔÙÚÄÞÕÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÆÙÚÇÙÎÚÕß
0*646:ÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÎÔ<5,:*6/ÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÒÃÙÚÇÊËÔÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎ
ÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÊÃÔËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÖØÕÈÕÒÂÌÁØÔËÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖØÕÑÇÒËÃËÍØÂÍÕØÙÎÑÇÏËÖÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÕËÔÚÇÍÓÁÔÕÓÔÎÓËÃÕÙÚÎÊÏËÛÔÂ

ÖØÕÙÕÞÂßÔÕÊËÆËÚÇÏÊËÑÇÏÇÖÄ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÇÒÂÙßÔÚÂØÎÙÎÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÂÚÜÔÙßÔÄÒÜÔ
ËßÛÆÔÎÇÔÂÑËÏÙÚÎÞ×ØÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÑ¦ÛËÓÔÎÓËÃÕ
ÏÊÏÕÌßãÇÚÕß¢ØÇÔÑÄÏÔÚª¦ÏÚ
ÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÆÌÕßÝÑÇÏØßÛÓÕÆÙÚÎÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÚÏÝÖØ×ÚËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇ©ÃÊÏÕÝËÃÞËÓËÚÇÈÕÒÃÙËÏÄÒÕËÑËÃÔÕÚÕØÎÐÏÑÁÒËßÛÕ
ØËÆÓÇÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝÖÕßÙÚÎÔÓËØÏÑÂÂÊÎÇÖÄÚÕÖØÕÜÛÕÆÙËÔÁËÝÚßÖÕÒÕÍÃËÝÔÁÇßÒÏÑ¦ÑÇÏ

ÔÁÇÙÑÁÉÎÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎÚÕßÇÆØÏÕÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÂÚÇÔÇÔÕÏÑÚÂ
ËÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇÙÚÕÏÑ¦ÍÕÑÇÏ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÄÚÇÁØÍÇÚÎÝ
ÜØÏÓÄÚÎÚ¦ÝÚÕßËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕ
ÙÖËÏØÕËÏÊÁÝ¡ÕßÙËÃÕÑÕÆÍÑËÔÞÇáÓÙÚÎÔÁÓÖÚÎËÜÌÄØÕÚÕß
¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÖÕß¦ØÞÏÙËÔÇÞÚÃàËÚÇÏ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÚÃØÏÇÖÕßËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÎÒÃÙÚÇ
ÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÒÒ¦ÓÇàÃÓËÚÕÑÕÆÍÑËÔÞÇáÓËÖËÒÁÍÎÙÇÔÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖÇÆÒËÏÝÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÙÚßÒ
7YHPYPLÚÎÔÚßÖÕÒÕÍÃÇÑÇÏØßÛÓÕ-

ÒÕÍÃÇÖÕßÖØÄÚËÏÔËÕÄÏÔÚª¦ÏÚÍÏÇ
ÚÕÔÁÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÖÃÚÏÙßÔÂÛÜÝ
ÓÕÔ×ØÕÌÕÂÊÏ×ØÕÌÕÓËÁÔÚÕÔÎ
ÙÚÁÍÎÑÇÏÙËÖÒÂØÎËÔÇØÓÄÔÏÙÎÓË
ÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕßÝÑÂÖÕßÝÚÇÔ
ÁÔÇÓÕÔÚÁØÔÕÙÚßÒÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÓËÞØÂÙÎÚÕÆÈÒÕßÑÇÏ
ÖÒÂÛÕÝßÒÏÑ×ÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔÞ¦ÙÓÇÇÖÄÚÕÑÒÇÙÏÑÄÆÌÕÝ
ÚÜÔÈÏÑÚÜØÏÇÔ×ÔËÖÇÆÒËÜÔÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇÙÖÃÚÏÇÎÕÏÑÃÇ(Y[O\Y)
/L\Y[SL`ÖÕßÞÚÃÙÚÎÑËÚÕ 
ÙÚÕ6HR7HYRÙÚÇÖËØÃÞÜØÇÚÕß
ÏÑ¦ÍÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το αιώνιο καλοκαίρι του κοριτσιού από την Ιπανίμα
Εβλεπαν ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ ÓÏÇÄÓÕØÌÎ
ÑÕÖÁÒÇÔÇÖËØÖÇÚ¦ÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÚÇÔÎÒÄÏÇÔÁÏÔÚÇ¦ËÝÃÔÚÕÊËÑÇËÖÚ¦ËÚ×ÔÚÄÚËÚÕ 
ÎÕÖÕÃÇàÕÆÙËÙÚÇÔÄÚÏÇÚÕßªÃÕ
ÔÚË¬àÇÔÁÏØÕÖ¦ÔÜÙÞËÊÄÔÙÚÎÔ
ÖÇØÇÒÃÇÙÚÎÔÕÊÄ¡ÕÔÚËÔÁÍÑØÕ
ÚÎÝÖÇÔÃÓÇ ¦ÛËÌÕØ¦ÚÎÔÁÈÒËÖÇÔÔÇÕÊËÆËÏÖØÕÝÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÚÕÔÜÑËÇÔÄ
©ÔÚÄÔÏÕ ¦ØÒÕÝ¬àÕÓÖÃÓÑÇÏ
ÕÏÔÃÙÏÕÔÚË¡ÕØ¦ËÝÕÙßÔÛÁÚÎÝ
ÑÇÏÕÙÚÏÞÕßØÍÄÝËÓÖÔËÆÙÚÎÑÇÔ
ÁÚÙÏÚÕÖÏÕÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÃÙÜÝÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÖÕÚÁ!ÚÕ ÕØÃÚÙÏÇÖÄÚÎÔÖÇÔÃÓÇ®©¬àÕÓÖÃÓ
ÚÕÙßÔÁÛËÙËÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔ
ÖÇÔÃÓÇÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÖÂØËÊÏ¦ÌÕØËÝÓÕØÌÁÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔÕßÙÃÇÁÍÏÔËÊÏ¦ÙÎÓÕÇÌÕÆÚÕÎÞÕÍØ¦ÌÎÙË
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕ ÓÇàÃÓË
ÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙÇÐÕÌÜÔÃÙÚÇÚÇÔ
ÑËÚàÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÇÍÍÒÏÑÕÆÝ
ÙÚÃÞÕßÝÖÕßßÖÁÍØÇÉËÕ§ÄØÓÇÔ

Ηταν ένα ξανθό κορίτσι,
χρυσαφένιο, γεμάτο
χάρη και φως,
κάτι ανάμεσα σε
λουλούδι και γοργόνα.
ÑÃÓÖËÒ¬ÇÌÜÔÎÚÏÑ¦ÇÔÁÒÇÈË
ÎÙÚØÕÆÔÚ¬àÏÒÓÖÁØÚÕÎÕÖÕÃÇ
ÚØÇÍÕÆÊÎÙËÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏÕ
¦ÔÊØÇÝÚÎÝÕ¬àÏ¦Õ¬àÏÒÓÖÁØÚÕ
ÖÕßÖÁÛÇÔËÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÎÙßÔÄÊËßËÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝ
ÙÚÇÖÕØÚÕÍÇÒÏÑ¦ÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËËÑËÃÔÕÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÕØÄÙÎÓÕ
.L[a.PSILY[V®©Û¦ÔÇÚÕÝÚÕß
¬àÏÒÓÖÁØÚÕÁÑÇÔËÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏ
ÔÇÇÔÇÖÕÒÂÙËÏÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÖÕß
ÍÔ×ØÏÙËÄÖÜÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
¦ÒÒÜÙÚËÙÚÇÔÏ¦ÚÇÚÕß ÇÏÊËÔ
ÓÖÄØËÙËÖÕÚÁÔÇÚÕÖØÕÙÖËØ¦ÙËÏ
ØÞËÚßÖÏÑÂÑÕßÒÑÇÏÒ¦ÚÏÔÚàÇà

Μία ÑÌ³{ØÜÜÓØÙ{Ñ~ÉÈÓØÈo¨{É³Ú¨ÈÜ{~Ìt¨Ë³{ÑÌ³iÑËÐÑuVÐÉ³0ÇËÐ{ ³Ó{K{Ø~Ñ{³i Ì¨ÐÑ{V³®m

ÓÖÇÒ¦ÔÚÇÇÏÛÁØÏÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂ
ÓÖÄÙÇÔÄÈÇÓÕÏ¦àËÏÔÇßÖÇÑÕÆËÏÙÚÕÔÇÖÇÒÄØßÛÓÏÑÄÑßÓÇÚÏÙÓÄËÔÄÝÂØËÓÕßÜÑËÇÔÕÆÄÚÇÔ
ÊËÓÖÇÃÔËÏÕØÓÎÚÏÑÄÑÇÏÈØÇÞÔÄ
ÚÕÙÇÐÄÌÜÔÕÚÕßÑËÚàÖØÁÖËÏ
ÑÇÔËÃÝÔÇÁÞËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÑÒËÏÙÚ¦
¬ÕÚØÇÍÕÆÊÏËÃÖÇÔËÖÕÒÒÕÃ!ÇÖÄ
ÚÕÔ§ÇÚ ÏÔÍÑ ÄÕßÒ×ÝÚÕÔÏÔ¦ÚØÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔÁÍÑÏÏ×ÝÚÎÔ
ØÛÇ ÏÚÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÕÁÒËÍËÍßÔÇÃÑÇËØÓÎÔËÆÚØÏÇÕÚÃÚÒÕÝ
ÍÏÔÄÚÇÔ¬ÕÇÍÄØÏÇÖÄÚÎÔÖÇÔÃÓÇ®ÇÒÒ¦ÑÇÓÃÇËÑÚÁÒËÙÎÊËÔ
ÐËÖÁØÇÙËÚÎÔÖØÜÚÄÚßÖÎ
ÙÜÝ ÊÏÄÚÏ ÑÇÚ¦ ÚÕÔ ÑÆØÏÕ
ÑØÏËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÁÞËÏÇßÚÄÖÕßÖËØÏÁÍØÇÉËÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÕ¡ÕØ¦ËÝÕÙÚÏÞÕßØÍÄÝÚÕß!
ÎÑÕÖÁÒÇÖÕßÁÈÒËÖÇÔÑ¦ÛËÓÁØÇ
ÂÚÇÔÁÔÇÐÇÔÛÄÑÕØÃÚÙÏÞØßÙÇÌÁÔÏÕÍËÓ¦ÚÕÞ¦ØÎÑÇÏÌÜÝÑ¦ÚÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÕßÒÕÆÊÏÑÇÏÍÕØÍÄÔÇ
¶ÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝËÃÞËÙÚÕÖÁØÇÙÓ¦

ÚÎÝÓÏÇÔÇÊÏÄØÇÚÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇ
ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑÕßÈÇÒ¦ËÏÓÇàÃÚÎÝ®ÍØ¦ÌËÏÕ¡ÕØ¦ËÝÙÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÎÝÖØÕÝÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇËÃÔÇÏÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝ
ÔÏÄÚÎÝÖÕßÞ¦ÔËÚÇÏÚÎÝÕÓÕØÌÏ¦Ý
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÊÏÑÂÓÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÊ×ØÕÚÎÝàÜÂÝÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÄÓÕØÌÎÑÇÏÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÂÇÁÔÇÎ
ØÕÂÚÎÝ®
¡ÏÇÐÇÔÛÂØÇàÏÒÏ¦ÔÇÓÏÇÖËØÇÙÚÏÑÂ¦ÍÔÜÙÚÎÇÏÞÓÇÒ×ÚÏÙËÍÏÇ
ÓËØÏÑÁÝÓÄÔÕÙÚÏÍÓÁÝÚÇÇÔÊØÏÑ¦
ÈÒÁÓÓÇÚÇÑÇÏÁÚÙÏÍËÔÔÂÛÎÑËÁÔÇÝ
¦ÚßÖÕÝÆÓÔÕÝÙÚÎÔËßÊÇÏÓÕÔÃÇÚÎÝ
ÉßÞÂÝÖÕßÄÓÜÝÑ¦ÔËÏÚÕÙ×ÓÇÔÇ
ØÏÍ¦¬ÃÖÕÚÇÊËÔÊÃÔËÚÇÏËÐ¦ÒÒÕß
ÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÕÚÃÓÎÓÇÁÔÇÑÄÙÚÕÝ
ÓÖÄÙÇÔÄÈÇÖÕßÍÁÔÔÎÙËÕÓÕÔÇÞÏÑÄÝÑÇÏÇÔÁÓËÒÕÝÈÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÚÎÝÞØÕÔÎÝÒÄÏÇÓÇÝÛßÓÃàËÏ
ÖÜÝÑ¦ÛËÖÁØÇÙÓÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÓÏÑØÄÇÔÛØ×ÖÏÔÕÓËÍÇÒËÃÕ

8

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

ΣΙΝΕΜΑ

Ο Στάνλεϊ
Κιούμπρικ
«επιστρέφει»
στο Λονδίνο
Η «Κ» στη μεγάλη αναδρομική έκθεση

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Το 1961 ÁÌßÍËÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÄÖÕßàÕÆÙËÍÏÇÚÎÔÍÍÒÃÇÍÏÇ
ÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏËÑËÃÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÕÒÃÚÇÝ®ÌÕØÓÂ
ÂÚÇÔÚÕËßÔÕáÑÄÚËØÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕßßÖÂØÞËÙÚÎÔ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÛÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
ÇÏÚÃÇÄÓÜÝÂÚÇÔ¦ÒÒÎÑÇÏÈÇÛÆÚËØÎ!ÕÞØÕÔÕÝÚÄÚËÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑÁÔÏÜÛËÁÔÚÕÔÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚÛËÒËÙÚÕËÐÂÝÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÇÏÔÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇËÃÞËÚÕÔ
ÇÖÄÒßÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁÒËÍÞÕ
¡ÄÒÏÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ËÃÞËÈÍËÏÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÕÖ¦ØÚÇÑÕÝ®ÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞËÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÑÇÚÄÖÏÔÇÔ¦ÛËÙÎÝÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ ËØÑ§Ú¦ÍÑÒÇÝ
ÇØ¦ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇËÓÖÕØÏÑÂ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕßËÖÏÑÕÆÏÙÚÕØÏÑÕÆ
ÊØ¦ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÇÚÁÙÙËØÇÈØÇÈËÃÇ©ÙÑÇØÖÕßËÃÞËÑËØÊÃÙËÏÕ
ÏÕÆÓÖØÏÑÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÂÚÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÇÒÒ¦ÇÙÌßÑÚÏÕÆÙË
ÖÕÌ¦ÙÏÙËÒÕÏÖÄÔÔÇÍßØÃÙËÏ
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÕßÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÙÚÕÆÔÚÏÕÑÇÏÔÇÞÇØ¦ÐËÏÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÖÕØËÃÇÓËÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÄØÕßÝ
ÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¬Õ
 ÇÍÄØÇÙËÓÏÇÁÖÇßÒÎÊËÑÇÕ-

Μέσα από τα 500
και πλέον αντικείμενα
στο Design Museum
ο επισκέπτης
γνωρίζει τον κόσμο
μιας διάνοιας. Οποιος
αγαπά τις ταινίες του,
σίγουρα
θα ενθουσιαστεί.
ÑÚ×ÊÜÓÇÚÃÜÔÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÙÚÕ²ËØÚÌÕØÔÚÙ¦ÏØÑËÃÁÓËÒÒË
ÔÇàÂÙËÏÓÁÞØÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß
ÇÖÄÇÔÇÑÕÖÂÚÕ
ÁÞÕÔÚÇÝ
ËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÈÁÈÇÏÇÁÖÇÏÐËÙË
ÇßÚÄÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÌÕÈÄÚÇÔ
ÖÒÁÕÔÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÓÕÒÕÔÄÚÏËÃÞË
ÊÃÖÒÜÓÇÖÏÒÄÚÕßÚÙÏÇÔÚÃÔÇ
ÚÇÐÏÊËÆËÏÑ¦ÛËÚÄÙÕÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔÍÏÔÄÚÇÔÚÕ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ!ÕÑÄÙÓÕÝËØÞÄÚÇÔ
ÑÕÔÚ¦ÙËËÑËÃÔÕÔ
©ÖÆØÍÕÝÚÕß¡Ö¦ØÏÃÔÚÕÔ®
 ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÙßØØÇÌÂ®ÇÖÄÑ¦ÙÚØÇÙËÍÍÒÃÇÑÇÏØÒÇÔÊÃÇÑ¦ÖÕÏÇÑÇÏÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ¬ÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ¦ÓÉÎÝ® 
ÊËÔÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ ÕÒÕØ¦ÔÚÕ
ÄÖÜÝÙÚÕÕÓ×ÔßÓÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÇÒÒ¦ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙÚÇÒÕÔÊØÁàÏÑÇÙÚÕÆÔÚÏÕ
7PUL^VVKÑÇÏSZ[YLLÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÚÕ-\SS4L[HS1HJRL[® 
ÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒËÓÏÑÂÚÇÏÔÃÇÓËÛÁÓÇÚÎÔ¦ÍØÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÔËÕÙÆÒÒËÑÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖËàÕÔÇßÚ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÂÝÚÕßÝÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÍßØÃÙÚÎÑËÙËÇÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ!ÙÚÏÝÖÇÒÏÁÝËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ)LJR[VU
.HZ^VYRZÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÔÚÕÔ¢ËØÙÚÓËÚÇÓÄØÌÜÙË
ÙËÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÎÖÄÒÎ¬ÕÙÑÎÔÏÑÄËÃÞËÑÇÏÁÔÇÚÕßÃÙÚàÕÆÍÑÒÇÝ
ÄÖÕßÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÕÇÖÇÏÚÕÆÙËÓË
ÇÒÎÛÏÔ¦ÌÕÏÔÏÑÄÊËÔÊØÇÖÕß
ÂØÛÇÔÇÖÄÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÒÇÙÚÏÑ¦ÖÕßÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÖÃÙÞËÊÄÔÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕÕÔÊÃÔÕÁÍÏÔËÎÊËÆÚËØÎ

ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑ
ÕÚÄÖÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÍËÔÔÂÛÎÑË®
ÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇÝÚÕßËÔÇÖÕÚËÒËÃÁÑÖÒÎÐÎÒÕÏÖÄÔÚÕÄÚÏÎÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕß+LZPNU4\ZL\T
ÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎàÜÂÑÇÏÙÚÕÁØÍÕ
ÚÕßËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÚÎÝÌËÚÏÔÂÝÞØÕÔÏ¦ÝÊÏ¦ØÑËÏÇ!
ÁÜÝ 

Στην είσοδο, ÉÐ{ÑÉo~Ñ³Ò³ÑiÑÌÚÌÉØV¨KÒÜÜ³Ñ{~iÓØÑÌ³{ØÙ{ÒiÐÉØ³Ñ{ËÉØgÉÙÑÌ³itÒÐiug³È.³ÒÜÉÍ{ÖÐ¨{~

Δυνατό καλωσόρισμα
ÁØÇÙÇÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÕßÓÕßÙËÃÕßÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÚÎÔËÃÙÕÊÕÙËÓÏÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÕÛÄÔËÝÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÑÎÔÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÊÏ¦ÙÎÓËÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß!ÊßÔÇÚÄÑÇÒÜÙÄØÏÙÓÇÙËÖËÚ¦ËÏÙÚÇ
ÈÇÛÏ¦ÍÃÔËÙÇÏÓËÓÏ¦ÝÑÕÏÔÜÔÄÝ®
ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÄÝÚÕß
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÑÇÏÖÒÁÕÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÎÁÑÛËÙÎ
ÓÇÝÙßÙÚÂÔËÏÓÏÇÊÏ¦ÔÕÏÇ©ÖÕÏÕÝ
ÇÍÇÖ¦ÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßÙÃÍÕßØÇÛÇ
ËÔÛÕßÙÏÇÙÚËÃÍÏÇÚÃÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÖÕÏÇßÒÏÑ¦
ÇßÚÁÝÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÔÖ×ÝÕ ÏÕÆÓÖØÏÑÖËØÔÕÆÙËÇÖÄÚÎÙÆÒÒÎÉÎ
ÚÎÝÏÊÁÇÝÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙËÇßÚÄ
ÚÎÝßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÌÇÔÚÕßÙÏÔËÓ¦ÚÕßÖØÁÖËÏÔÇÚÎÊËÏÍÏÇÚÃ
ËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆÚÏÓÕÙËÓÏÔ¦ØÏÕÍÏÇ
ÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÍÏÇÚÕÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÇÖÄÓÏÇÖÏÕÞËÏØÕÖÕÃÎÚÎ®ËÖÕÞÂÙÚÕÉÎÌÏÇÑÄÖÇØÄÔ
ÑÇÏÓÁÒÒÕÔ
©ÏÊÆÕËÖÏÓËÒÎÚÁÝËÃÞÇÔÙÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÚÕÇØÞËÃÕÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÕÕÖÕÃÕÑÒÎØÕÊÕÚÂÛÎÑË
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¬ËÞÔ×ÔÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßÖÃÙÎÝÕÑÕßÔÏ¦ÊÕÝ
ÚÕßÖÇØÇÍÜÍÄÝÏÇÔ²¦ØÒÇÔÚÕßÝ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔÕÏÑÃÇ ÏÕÆÓÖØÏÑÚÙÏÙÚÕßÝÊÆÕ
ÕØÄÌÕßÝÚÕß+LZPNU4\ZL\TÛÇ
ÇÔÚÏÑØÃÙËÏÑÇÔËÃÝÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄ
ÁÔÇÔÛÎÙÇßØÄÇÔßÖÕÒÄÍÏÙÚÎÝ
ÇÐÃÇÝ ¦ÖÕÏÇÃÙÜÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÄÖÜÝÙËÔ¦ØÏÇÑÇÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÚÕÖÕÛËÙÃËÝÑÇÏ
ÍßØÃÙÓÇÚÇÑÇÏÇÌÃÙËÝÑÒÇÑÁÚËÝ
ÑÇÏÌÏÒÓÇÖÄÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ¦ÓÇÑÁÚËÝÙÑÎÔÏÑ×ÔÑÇÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇ ÇÏ
¦ÒÒÇÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÇÑÇÏ¦ÑØÜÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑ¦ÄÖÜÝÚÕÖÏÙÚÄÇÔÚÃÍØÇÌÕÙËÓÏÑØÄÚËØÎÑÒÃÓÇÑÇÌßÙÏÑ¦ÚÎÝÚËØ¦ÙÚÏÇÝØÄÊÇÝÓÕß
ÛÆÓÏÙËÇßÚÁÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÇ
ÑÒÕßÈÏ¦ÓËÚÇÞ¦ÓÙÚËØÆÉÕßÝ
ÓÁÚØÜÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ!©ÊÆÙÙËÏÇÚÕß
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®Ö¦ÔÜÚÎÝÖËØÖÇÚÕÆÙÇÔÕÏÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ!ÁÐÏÓÂÔËÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÔÇÌÚÏÇÞÚËÃ
ÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÁÌÚÇÙËÚÏÝ
ÙÚËØÒÃÔËÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÓËÓÕØÇÓÖÃÒÏÇÒÏÍÄÚËØÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÇÒÒ¦ÖÕÒÆÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦ÄÖÜÝÎÑÄÑÑÏÔÎ=HSLU[PUL
ÍØÇÌÕÓÎÞÇÔÂÚÕßÚÕÑÕÙÚÕÆÓÏ
ÚÕßÒËÐ¡¦ÒÑÕÒÓ¡ÇÑ§Ú¦ÕßËÒ
ÇÖÄ¬Õ ÕßØÊÏÙÚÄÕØÚÕÑ¦ÒÏ®Î
Ñ¦ÓËØÇ4P[JOLSS)5*ÓËÌÇÑÕÆÝ
ALPZZÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÕÔ
¡Ö¦ØÏÃÔÚÕÔ®ÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÛØßÒÏÑÕÆÌÜÚÕØËÖÄØÚËØ
§ÚÕÔ¡ÇÑ¦ÒÏÔÖÕßËÔÁÖÔËßÙÇÔ
ÚÕÔ ÏÕÆÓÖØÏÑÙËÖÕÒÒÁÝÙÑÎÔÁÝ
ÇÖÄÚÎÔÚÇÏÔÃÇ-\SSTL[HSQHJRL[®
ÑÇÏÎÓÕÔÚÇàÏÁØÇ:[LLUILJRÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÃÊÏÕÝÁÑÇÔËÚÕÓÕÔÚ¦àÚÎÝÔ¦ÓËÙÇÙÚÇËÑÛÁÓÇÚÇ
ÑÇÏÇØÑËÚÁÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÄÖÜÝËÑËÃÔËÝÖÕßÇÔÚ¦ÒÒÇÐËÓËÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇØÛÕßØ ÒÇØÑÞÕÔÚÇÝ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÕÊÏÂÍÎÓ¦ÚÕß©ÌØÕßØÄÝ®ÚÕßÖØÄÚËÏÔËÔÇÍØ¦ÉÕßÔÓÇàÃÚÕÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇÚÎÔ©ÊÆÙÙËÏÇ
ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®¶ÓÏÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÇÖÄÊËÏÐÎÍÏÇÚÕÖ¦ÛÕÝÚÕß ÏÕÆÓÖØÏÑÍÏÇÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÖÄÙÕ
ËÖÎØÁÇÙËÚÕÁØÍÕÚÕß

O Μάθιου Μοντίν ~Ñ{.³ÒÜÉÍ{ÖÐ¨{~³ÑoÈ¨ËÐÑ³Ñ³Ètº_²>>R}_²ud¬

Το αυτοκίνητο ³ÈtÈ¨Ù{³Ö(¨³~ÑÜ{Öu

Κοστούμι ÑÌ³it$ÙÖÉ{Ñ³ÈÛ{Ñ³ÊÐÑ³Øu

H κάμερα ³ÈtÒ¨{Ë³u

Σκηνή ÑÌ³~¨È×ÑËÓ¨oÉ{³iÐ{~ÊØ×Ñ³ÑËÑØÌÜ³ÉTVt¸ÆÆU $ÙÖÉ{Ñ³ÈÛ{Ñ³ÊÐÑ³Øu

Τίποτα στην τύχη, εμμονή στη λεπτομέρεια
Σε μια συνέντευξη ÚÕß ØÜÚÂÛÎÑËÖ×ÝËÃÞËÖØÕÑÆÉËÏÎÏÊÁÇÍÏÇÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÚÇßØÕÃÙÚÕÓÁÚÜÖÕ®
ÖÕßËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÁÔÇÞØÄÔÕ
ÖØÏÔ©ÖÜÝÕÏÏÊÁËÝÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÓÕß®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÄÑÇÛÇØÂ
ÚÆÞÎ® ÏÄÓÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔ¦ÌÎÔË
ÙÚÎÔÚÆÞÎÕÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑ
©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÖËØÏÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÖØÕËÚÕÃÓÇàËÚÇÌÏÒÓÚÕßËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÓËÑ¦ÛËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÛËÒËÔÇÐÁØËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÖÕÒÆÖØÏÔÐËÑÏÔÂÙÕßÔ
ÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÏÇÚÕÔ§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÁÖÕÝÖÕßÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÓÖÄØËÙË
ÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÖÕÚÁËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÊËÑ¦ÊËÝÑÏÈ×ÚÏÇßÒÏÑÕÆ
ËËÏÊÏÑÁÝÖØÕÛÂÑËÝÙÚÕ+LZPNU
4\ZL\TËÑÚÃÛËÔÚÇÏÚÇÖËØÃÖÕß
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÖÕßËÃÞËÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÖØÏÔÇØÞÃÙËÏÔÇÙßÔÛÁÚËÏÚÕÑÏÔÎÓÇ-

Ηταν τόσο αληθοφανές
το εσωτερικό των αμερικανικών βομβαρδιστικών στο «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα»
(1964), που αξιωματούχοι των ΗΠΑ απείλησαν
να του στείλουν το FBI!
ÚÕÍØÇÌÏÑÄÖÕØÚØÁÚÕÚÕß¡ÁÞØÏÑÇÏ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÇØÚÁÒËÝËÃÞËÌÚÏ¦ÐËÏ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÍØÇÌËÄÞÏÓÄÔÕÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕß
ÕÔÇÖ¦ØÚÎÇÔ¦ÎÓÁØÇÙÚÎØÕÂÚÎÝ
ÙËÔÇØÏÇÑÂÝÖÒÕÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÚÕßÙßÔÂÛËÏËÝ¡ÏÇÇÙßÔÇÍ×ÔÏÙÚÎÇÔÇÒÕÍÏÑÂ>PRPWLKPH
ÁÈÇÏÇÇßÚÂÎËÓÓÕÔÂÚÕßÓËÚÎ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÇÖÕÊËÏ-

ÑÔßÄÚÇÔÁÜÝÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎÚÇÔ
ÚÄÙÕÇÒÎÛÕÌÇÔÁÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÈÕÓÈÇØÊÏÙÚÏÑ×ÔÙÚÕ:6:ËÔÚ¦ÍÜÔÕ ÇÒËÃ
¡ÄÙÞÇ® ¶ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÙÕÆÔÚÕÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß¶ÖÕß
ÒÃÍÕÁÒËÏÉËÔÇÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÂÙÕßÔ
ÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÂÚÇÔÖØÕáÄÔÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÚÕÙËÚ¶Ö¦ÔÚÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¶ÑÇÏàÂÚÎÙÇÔÇÖÄÚÕÔ ÏÕÆÓÖØÏÑ
ÔÇÚÕßÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÖÎÍÁÝÚÕß
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÛÇÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÚÕ-)0

«Η Οδύσσεια του Διαστήματος»
ÚËÒËßÚÇÃÇÇÃÛÕßÙÇ¶ÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ¶ËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕ
ÑÕØßÌÇÃÕÁØÍÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×Ô!
©ÊÆÙÙËÏÇÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®ÔÇÓËÔÄÓËÔÕßÚÂÎÚÇÏÔÃÇÚÕß 

¦ÒÒÇÐËÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÚÕËÐÜÍÂÏÔÕ¶ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÓÁÞØÏÚÄÚËÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎ
ßÊØÕÑÁÌÇÒÇÚÁØÇÚÇÓËÓ¦ÚÏÇËÔÚÄÓÜÔÑÇÏÞÇØÚÕÔÁÔÏÕßÝÖßØÇÆÒÕßÝ
ÇÏÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÎÞØÂÙÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÂÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÚÎÝ
ÇÑØÃÈËÏÇÖÕßÚÎÔÑ¦ÔËÏÓÕÔÇÊÏÑÂ
©Ú¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑÙßÔÁÒÇÈËÓË
ÚÎÔÑ¦ÓËØ¦ÚÕßÑ¦ÚÏÖÏÕÓËÍ¦ÒÕÑÇÏ
ÕßÙÏ×ÊËÝ!ÇÖÕÚÆÖÜÙËÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÍÜÔÃÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßËÃÊÕßÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÓÏÇ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÕÙÆÓÖÇÔ,ÍÞËÃØÎÓÇ
ÖÕÒÆÖÒÕÑÕÃÙÜÝÑÇÏÇÊÆÔÇÚÕÍÏÇ
ÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
©ÞÏÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÔÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÚÕÙÑËÌÛËÃÝÑÇÏÔÇÚÕÍØ¦ÉËÏÝÚÄÚËÓÖÕØËÃÝÑÇÏÔÇÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÂÙËÏÝ®ÁÒËÍË¦ÒÒÜÙÚË
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Οταν τα μικρόβια έσωσαν τον πλανήτη
Η εισβολή των Αρειανών στη Γη και ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα, σε ένα μυθιστόρημα-παραβολή γραμμένο το 1898
Χ. ΤΖ. ΟΥΕΛΣ
Ο πόλεμος των κόσμων
μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου
Επίμετρο: Αρθουρ Τ. Κλαρκ
εκδ. Ψυχογιός, 2019, σελ. 304
Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Στις 30 Οκτωβρίου 1938 Õ©ØÙÕÔ©ßÁÒÝËÑÌÜÔËÃÙÚÕ*):ÚÎÔËÃÊÎÙÎ
ÚÎÝßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÝËÏÙÈÕÒÂÝÚÜÔ
ØËÏÇÔ×ÔÙÚÎÎÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÖÇÔÏÑÄÙËÓÏÇËÑÚËÚÇÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂ
ÚÜÔÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÚÕ
 ËÃÞËÂÊÎËÑÊÕÛËÃÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ©ÖÄÒËÓÕÝÚÜÔÑÄÙÓÜÔ®ÚÕß
ØËÚÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ²ÁØÓÖËØÚ¬àÕØÚà
©ßÁÒÝËÇßÚÂÔÚÎÔÖØ×ÚÎËÖÏÊØÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎËÏÙÈÕÒÂÝËÐÜÍÂÏÔÎÝàÜÂÝÙÚÎÎÇÖÄÚÕÔØÎÕ
©ßÁÒÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔËßØÎÓÇÚÏÑÂ
ÖÒÕÑÂÚÕßÙËÆÌÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆØËÖÕØÚ¦à
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÚÕß©ßÁÒÝÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÕÈÃÜÓÇËÔÄÝÇÊÏÇÔÄÎÚÕßÚØÄÓÕßÚÕßÇÊÏÁÐÕÊÕßËÌÏ¦ÒÚÎ©ËØÞÕÓÄÝÚÜÔØËÏÇÔ×Ô
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÜÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÎÙßÓÈÇÚÂËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÎÖÒÎÔÚÕßÇÌÎÍÎÚÂ
ÑÇÏÊÕÑÏÓÏÕÍØ¦ÌÕßÖÕßÚßÍÞ¦ÔËÏ
ÔÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÁÔÇÖØÃÙÓÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÝÛË×ØÎÙÎÝ©ÇÌÎÍÎÚÂÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÏÝËÖÇÌÁÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÓËÚÕÔÖØ×ÚÕÌÕÒÏÊÜÚÄÑÆÒÏÔÊØÕ
ÖÕßÁÞËÏÖÁÙËÏÙÚÎÎÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÒ¦ÑÑÕ¡ÁÙÇÙÚÕÔ
ÑØÇÚÂØÇÇßÚÄÔÕÏËÐÜÍÂÏÔËÝÊÏ¦ÔÕÏËÝÛÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔËßÌßËÃÝ
ÓÎÞÇÔÁÝ®ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÑÇÏËÐÄÔÚÜÙÎÝÚÕßÇÙÚÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ

Το βικτωριανό Λονδίνο
πολιορκείται και υποκύπτει. Οι κάτοικοί του
προσπαθούν να ξεφύγουν από τα τρίποδα
που τους ποδοπατούν.
ÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝÚÕßÕÔÊÃÔÕß¬ÏÚ¦ÔÏÇÓËÚÇÒÒÏÑ¦ÚØÃÖÕÊÇÚÜÔÚØÏ¦ÔÚÇ
ÓÁÚØÜÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÖÇÔÕÖÒÃÇ
ÍÏÇÚÕßÝÚËØÇÚÕËÏÊËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÓËÚÕÖËÒ×ØÏÕÑËÌ¦ÒÏÖÕßÑÇÒÆÖÚËÏ
ÎÓËÚÇÒÒÏÑÂÑÕßÑÕÆÒÇ©ÏÌÂÓËÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÄØÇÚÎÛËØÓÏÑÂÇÑÚÃÔÇÖÕß
ÑÇÚÇÑÇÃËÏÚßÞ¦ØÖÇÙÚÇÁÓÈÏÇÄÔÚÇ
ÑÇÏÌÆÙÎÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÇÔÚÕÆÌÒËÍÄÓËÔÇËØËÃÖÏÇÊÏÇÞÁÕÔÚÇÏÓËÓÏÇ
ÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÁÔÚÇÙÎÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÇßÚÕÖÚ×ÔÓÇØÚÆØÜÔ
ßÖÕÚÇÍÂÙÚÕßÝØËÏÇÔÕÆÝ
ÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ ÇÖÄ ÁÔÇ ÓÇÆØÕ
ÙÆÔÔËÌÕÑÇÖÔÕÆÈÏÈÒÏÑÂÝÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÝ¬ÕÈÏÑÚÜØÏÇÔÄÕÔÊÃÔÕ
ÖÕÒÏÕØÑËÃÚÇÏÑÇÏßÖÕÑÆÖÚËÏ©Ï
Ñ¦ÚÕÏÑÕÃÚÕßÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÇÙÌÇÒËÃÝÖÕÒÃÚËÝÙËÑÇÚÇÚØËÍÓÁÔÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÐËÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÇÕÒÕÁÔÇÇßÐÇÔÄÓËÔÇÙËÇØÏÛÓÄÚØÃÖÕÊÇÖÕß
ÚÕßÝÖÕÊÕÖÇÚÕÆÔÊ×ÙßÔÇÔÚ¦ÓË
ÚÕÖØÄÚßÖÕÚÜÔÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔ×Ô
ÚÇÏÔÏ×ÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ©ÏÚËØ¦ÙÚÏËÝÑÇÓÎÒÕËÏÊËÃÝ
ÖÕÒËÓÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÚÕßÕÒÁÓÕßÚÜÔÙÚØÜÔ®ÁØÞÕÔÚÇÏÓËÓÏ¦ÝÙÚÕÔÔÕß
ËÒÖÃÊÇÑÇÏÚÕÁÔÙÚÏÑÚÕÚÎÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÞ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÓËÚÇÃÞÓÏÕÚÕß
ÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕËÌÎÓÁØÏÕÝÑÇÏÕÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕÏÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÙÚÎÔËØËÏÖÜÓÁÔÎ

Το εξώφυλλο ³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø
È~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø
)ÈTo{ÌØ

Σκηνή ÑÌ³i³Ñ{ËÑ¸ÆÆl³È.³ËKÉ.ËÜÐÉ¨o~t$ÌÜÉÐØ³~ÌÐuVÈKÑËÇÉ³Ñ{³K{KÜË³È$ÈÓÜØ
Î©©ßÁÒÝÚÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÜÝ
ÇÊÆÔÇÓÕßÝËÖÏÖÄÒÇÏÕßÝÇÖØÕÙ¦ØÓÕÙÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÖÕßÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÕËÌÂÓËØÕÁÒÒËÏÉÎÇßÚÕÙßÔÚÂØÎÙÎÝÑÇÏÇßÚÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÑÇÚÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ
©ËÌÎÓÁØÏÕÝÑÇÚÇØØÁËÏÉßÞÕÒÕÍÏÑ¦
ÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÒÒ¦ÈËÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÚÕÔÖÏÛÇÔÄÇÌÇÔÏÙÓÄÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÍÁÔÕßÝÇÖÄÚÎÔÐÁÔÎ

ÕÔÚÄÚÎÚÇ¬ÕÓßÇÒÄÚÕßÙÑÕÚËÏÔÏ¦àËÏÇÔÚÏÊØ¦ÇÑØÇÃÇ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÚÕÆËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÇÌÎÍÎÚÂÝËÑÖÒÂÙÙËÚÇÏÁÜÝ
ÑÇÏÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÓËÚÎÔÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂÉßÞØÇÏÓÃÇÚÕßÙÚØÇÚÏ×ÚÎ
ÖÕßÕØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓÏÇÒÕÍÏÑÕÌÇÔÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔËÏÙÈÕÒÁÇ
ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÎÝÌßÙÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕßËÞÛØÕÆ"©©ß-

ÁÒÝÁÞÕÔÚÇÝÇÖÕÌÕÏÚÂÙËÏÓËÖÚßÞÃÕàÜÕÒÕÍÃÇÝÇÖÄÚÕÇÙÏÒÏÑÄ ÕÒÁÍÏÕÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕß ÁÔÙÏÍÑÚÕÔ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇÚÕßØÎ
ÓËÚÎÌßÙÏÕÊÏÌÏÑÂÖËØÏÁØÍËÏÇÚÕß
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÔÚØÄÓÕÓËÚÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚ¦ÝÚÕÔÙËÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÙÚÕÞÇÙÓÄ
ÞÇØÇÓ¦ÊÇÚÕßÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÔÒ¦ÑÑÕËÖÏÞËÏ-

ØÂÙËÜÔÚÜÔØËÏÇÔ×ÔÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÐËÔÎ
ÓÕØÌÂàÜÂÝÓËÚÇÇÔÛØÜÖÄÓÕØÌÇ
ÍÔÜØÃÙÓÇÚÇÞÜØÃÝÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÝ ÇÚÇÔÕËÃÄÚÏÚÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÚ¦È¦ÛÕÝËß¦ÒÜÚÇ
©ËÍÑÁÌÇÒÄÝÚÕßÝÁÞÕÔÚÇÝËÐËÒÏÞÛËÃÙËßÖÁØÓËÚØÕÈÇÛÓÄ×ÙÚËÔÇ
ÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÏÝÇÔÚÏÐÕÄÚÎÚËÝÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÝÚÕßÝÚÇÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÙËÇÖÄÒßÚÇËÐÇØÚ×ÓËÔÇÇÖÄ
ÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÖØÕÌÎÚÏÑÁÝÔÆÐËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÙÚÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕËÃÊÕÝ
¬ÎÙÚÏÍÓÂÚÕßÌØÏÑÚÕÆÇÊÏËÐÄÊÕßÁØÞËÚÇÏÎÖÇØ¦ÊÕÐÎÇÔÇÚØÕÖÂ©ÏÇÄØÇÚÕÏÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÚÎÝ
ÎÝÚÇÓÏÑØÄÈÏÇÜÝÇÖÄÓÎÞÇÔÂÝ
ÛËÄÝÛÇËÐÕÔÚ×ÙÕßÔÚÕßÝØËÏÇÔÕÆÝ©©ßÁÒÝßÓÔËÃÚÎÍÂÏÔÎàÜÂ
ÊÏÎÍÕÆÓËÔÕÝÓÏÇ¦ÑØÜÝÓÕÔÚÁØÔÇ
ÖÇØÇÈÕÒÂÍÏÇÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ

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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Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η απατηλή
τέχνη
της επιβίωσης
Μια αξιόλογη «πειραγμένη»
κωμωδία από την Αργεντινή
Το αριστούργημά μου ###½
ΚΩΜΩΔΙΑ (2018)
Σκηνοθεσία: ~Ñ³Ì ³È¨Ò³
Ερμηνείες: ~{o{Ó¨Ð'ÑÓo{ÑV

ÈËØ¨Ñ³Ì{V,ÑÖÜå¨ÓKÑÜ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Αλλο ένα ÇÐÏÄÒÕÍÕÌÏÒÓÓ¦ÝÁØÞËÚÇÏ
ÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÓÏÇÖËÏØÇÍÓÁÔÎ®ÑÜÓÜÊÃÇ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÇÒÎÛÏÔÂÌÏÒÃÇ©
ØÚÕÆØÕÑÇÏÕªÁÔàÕËÃÔÇÏÊÆÕÓËÙÂÒÏÑËÝÖÇÒÏÕÃÌÃÒÕÏÑÇÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ©ÖØ×ÚÕÝËÃÔÇÏÍÑÇÒËØÃÙÚÇÝ
ËÑÒËÖÚßÙÓÁÔÕÝÑÇÏÚßÞÕÊÏ×ÑÚÎÝ
ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß©ÊËÆÚËØÕÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝ¦ÒÒÕÚËÙÖÕßÊÇÃÕÝàÜÍØ¦ÌÕÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÖÒÁÕÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÖÇØÇÑÓÂêÁÞËÏÍÃÔËÏÚØÕÓËØ¦ÊÆÙÚØÕÖÕÝÇÓËÒËÃÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ÚÕßÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔÔÇÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÕÔÕÃÑÏÍÏÇÚÕ¦ÛÒÏÕÙÖÏÚ¦ÑÏÚÕß
¥ÙÖÕßÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÇÖÄÇßÚ¦ÖÕß
ÇÒÒ¦àÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÚÕßÝÚÇØÇÑÕßÔ¦ËÏÑÇÏÓÇàÃÚÕßÝ
ÍËÔÔ¦ÓÏÇÖÇÒÇÈÂÏÊÁÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÜÙÚÄÙÕÙÚÎàÜÂÚÕßÝÛÇÓÖËÏ
ÑÇÏÁÔÇÝÔËÇØÄÝÏÊËÕÒÄÍÕÝËÖÃÊÕÐÕÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇÚÕßÝÌÁØËÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕßÝÓËÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÕßÝ
©ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÝÑÇÙÚÄÔ
§ÚÕßÖØ¦ÚÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÓËÚÕÔÈØÇÈËßÓÁÔÕÙÚÎËÔËÚÃÇÖÏÌÇÔÂ
ÖÕÒÃÚÎ®ËÖÏÙÚØÁÌËÏËÊ×ÓËÊÆÕ
ÑÇÒÕÍØÇÓÓÁÔÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏ
ÓÖÄÒÏÑËÝÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÁÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ¶ÄÔÚÜÝÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÕ¶ÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
 ÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÍÃÔËÙÇÏËÖËÏÊÂÊËÔËÃÙÇÏÏÑÇÔÄÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕ®
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02.00
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1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨Ò
Road Trip - (E)
È{~ÊÉ~ÐÊ
9¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{Ñw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
É³(³Ñ³ËÈ
EIΔHΣEIΣ
ArtCafe, II - (E)
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
2m2w 
{{~ÊÉ~ÐÊ
/É³wåw0É³w 
tÑÐÊØ0ÑooÒ¨iØu
0ÑÂËÙ{³T¨Ìw 
{{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
åÜ{ÑKÖw 
È¨{³{~~É³ØVÐÉ
³ÈØ.³ÓÜ{ÑÈ~Ñ¨ËÙiV
.³'{Ü{ËÙiV~Ò
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
(É³ÑÜÖÙÑw  
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
EIΔHΣEIΣ
/É³wåw0É³w 
t{¨oØÑÐ{{³iØ
.ÓÜÐÑ-_>
{o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑVÐÉ
³ÈØ ³Ó{K{³$o{ÓÜÈV
0ÐÈËÜ~{V~Ò
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
0v_¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
2m2w 
EIΔHΣEIΣ - (Ε)
/É³wåw0É³w 
0ÑÂËÙ{³T¨Ìw 

ΡΙΚ2

ÒÁËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÇßÚÕÙÇØÑÇÙÚÏÑ¦ÕªÁÔàÕ©ÏÖËÙÏÓÏÙÚÏÑÄÝ
ÙÞËÊÄÔÓÏÙ¦ÔÛØÜÖÕÝÚØÄÖÕÝÚÕß
ÌÁØÔËÏÙÚÕÔÔÕßÇØÑËÚ¦ÇÒÎÛÏÔ¦
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÑÒÏÙÁÇÖÄ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÇÔÚÃÈÇØÕ
ÙÚÕÔËÐÜÙÚØËÌÂÑÇÏËÔÛÕßÙÏ×ÊÎ
ØÚÕÆØÕ©ÏÑÏÍÏÁØÓÕ¢ÇÔÙÁÍÏÇ
ÑÇÏÕßÃÝ¡ÖØÇÔÚÄÔÏßÖÕÊÆÕÔÚÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÚÕßÝÊÆÕ¦ÔÊØËÝÊÃÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎßÖÄÙÚÇÙÎ
ÙËÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÑØÆÈËÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÇÖÄÄÙËÝÇØÞÏÑ¦
ßÖÕÉÏÇàÄÓÇÙÚË

Ηθικά διλήμματα
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎÌÆÙÎÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÊËÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÙÞÕÒÏ¦àËÚÇÏËÊ×ÚÎÔÚÇÏÔÃÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ
ÇÑÄÓÇÚÇÎÛÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÄÚÇÔÕ
ªÁÔàÕÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÊËÞÛËÃÓÏÇ
ÖÇØÇÍÍËÒÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑËØÊÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÎÙÞÁÙÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓËÚÕÔÖÒÕÆÚÕ
ÚÕÊËÚËÒËßÚÇÃÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßÖËØÏÁÞËÏÑÇÏÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÈÒÁÖÕßÓË
ÓËÒËÖÚÂËÏØÜÔËÃÇÖÄÙÕËÖÏÌÇÔËÏÇÑÁÝËÃÔÇÏÕÏÒËÍÄÓËÔËÝÚ¦ÙËÏÝ®Â
ÕÏÈÇÛßÙÚÄÞÇÙÚËÝÑØÃÙËÏÝËÏÊÏÑ¦
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÌÏÒÓÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÇËÐÂÝ!
ÚÇÏÔÃÇËÐÏÙÚÕØËÃÚÕÞØÕÔÏÑÄÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÖ¦ÚÎÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÏÇÝÏÊÏÇÃÚËØÎÝÌÏÒÃÇÝ
ÓËÚÇÐÆÊÆÕÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÞÇØÇÑÚÂØÜÔÑÚÄÝÇÖÄÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÏÝ
ÇÖ¦ÚËÝÄÓÜÝÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÇÑÄÓÇÚÏÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÇÏÚÇÄØÏ¦ÚÎÝ®
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Ý(¨³ÒÚÜiÐÑ
4o¨Ö.³ËKÈ
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©xX_>¦x²x_
-xn>¦_w 
³~{ÐÑ³Ó¨
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>²x>_n¦>vxRU
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0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³i ÜÓi:ÓÈ
'³ÑËÉ{'{³ÓÜ
>>º²_AxX_
{o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑVÐÉ
³ÈØ ËÑÓ¨KÉÜÓ{V
=ÈÜË ³ÉÑ¨³{ÓV~Ò
EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
/>©²Ã/>_©w 
Ý¦²k->R_w 
0v_¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
->¿x_V7
ÉÑ{~ÊÉ{¨Ò
${.É×Vv_k©
{{~ÊÉ{¨Ò
EIΔHΣEIΣ - (E)
$4,$ $4.

ΟMEGA

Ο Ρένζο ÈËØ¨Ñ³Ì{w×³ÉËÑ{ÓÑØÒÜÜ³ÉÈÙÑËØÇo¨Ò×ØVËØÌÐØÜÓK¨Ë~É³Ñ{ÉÑ¨Ñ~ÐÊÏÈÓÑoÉoÌØVÑÌÑÈ³ÒÈ
ÑÜÜÒÇÈ³i¨ÉËÑ³ÈÑÚ¨ÈV³Ñ¨Ñ~ÈÒÉ{³ËÙ{~Ñ{³o~ÑÜÉ¨Ë³Ñ×ËÜ³Èå¨³Ö¨~{o{Ó¨Ð'ÑÓo{Ñ~Ñ{³ÈØoÉÒÉ{Ð{ÑÑÜÑKÊ{ÙÓÑ

HOME CINEMA

Ενηλικίωση στο περιθώριο της γαλλικής κοινωνίας
Σεχραζάντ ###
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: =ÑwÉ¨Ò¨Ñ¨ÜÒ
Ερμηνείες: ³{ÜÒ,ÐÓ¨VÉÇÒ

'¨³ÒØV³Ë¨åÇÈo~ÜË

Αξονας ³iØ³Ñ{ËÑØÉËÑ{Ó¨³ÑØ
³È=Ñ~~Ñ{³iØ.ÉT¨ÑÇÒ³
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το ηλεκτρομαγνητικό σύμπαν του Takis
H «Κ» επισκέφθηκε την έκθεση στην Tate Modern προς τιμήν του Ελληνα «λαϊκού καλλιτέχνη» και «ενστικτώδους επιστήμονα»

Της απεσταλμένης μας στο ΛΟΝΔΙΝΟ

ΤΑΤΕ
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GEORGES MEGUERDITCHIAN

ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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 ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÎÙÑÕßØÏÇÙÓÁÔÎÊËÐÇÓËÔÂËÔÄÝÚ¦ÔÑËØÊÎÇÖÄÚÕ 
Õ;HRPZÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÕßÙÏÑ¦ÍÒßÖÚ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÓËÓÇÍÔÎÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÎÒËÑÚØÏÙÓÄÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÙßÒÒ¦ÈËÏÑÇÏÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÚÕÔÂÞÕÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝËÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÌØÕÔÚÏÙÚÁÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÞÚßÖ¦ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÑßØÚÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÕßÍÑÕÍÑÑÇÏÕÈØÕÔÚËØÄÝÂÞÕÝ
ÑÇÒÆÖÚËÏÄÒËÝÚÏÝÌÜÔÁÝ¬ÕÞÚßÖ¦ÓËÑ¦ÛËÒËÖÚ¦ÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÓËÇØÑËÚÄÞØÄÔÕÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÔÇÊÏÇÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÕ
ËÖÏÓËÒÎÚÂÝ¬ÄÙÕÚÕ.VUN®ÄÙÕ
ÑÇÏÚÇ:PNUHS-VYLZ[Z®¶ÒËÖÚ¦ÑÇÏ
ÉÎÒ¦ÍÒßÖÚ¦ÖÕßÛßÓÃàÕßÔ¦ÒÒÕÚË
ØÇÊÏÕÑËØÇÃÇÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÓËÚÇÒÒÇÍÓÁÔÇÌßÚ¦ÂÁÔÚÕÓÇ¶ÁÌÚÇÙÇÔÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÚÕÊØßÓÇ;HRPZ

Στην Πάρνηθα

Telepainting ÜÉ³ÐÓ¨É{ÑV®mÉ¨ÑÐ{~ÌVËÙÉ¨VÜÑÐ³Ê¨ÉØVÐÑoÊ³ÉØV
Ò{ÜÊÐÑVÜÑ³{~ÌV¨É³Ò³ÉØVK{ÖÜ{VÂÖÜ

Radar ÜÉ³ÐÓ¨É{ÑV®ÆåÜÈÐË{VÐÑoÊ³iØVÒ{ÜÊÐÑ ÑÑÌ³Ñ
dÆÓ¨oÑ³È/>}x©È×{ÜÂÉÖ³Ñ{³i/>²_X_¦

ÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕÆÇÌÏËØ×ÔËÏÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÇÔÇÔË×ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÕÏÔÕÆÑÇÏÑØÏÚÏÑ×ÔÍÏÇ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇßÛËÔÚÏÑÄÚËØËÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÌÜÔÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÖÄÖÄÚËÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÚÄÙÕËßÌ¦ÔÚÇÙÚÎÑÇÏÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑÎ"®
ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÕ4¦ÏÑÒ©ßÁÒËÔËÖÏÓËÒÎÚÂÝÊÏËÛÔÕÆÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝ;H[L
4VKLYUÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÎÔÐËÔ¦ÍÎÙÂ
ÚÕßÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÎÝÍÑÇÒËØÃ×Ý
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÑÇÚÇØØÃÖÚËÏÚÏÝ
ÙßÓÈ¦ÙËÏÝÓËÚÁÚÕÏÇÞÇØ¦"®ÙßÔÁÞÏÙËÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÙËÄÒÕßÝËÓ¦Ý
ÖÕßÚÕÔÇÑÕÆÍÇÓËÚÕÖÔËÆÓÇÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÍÏÇ
ÓÏÇÁÑÛËÙÎÞÜØÃÝÙÕÈÇØÕÌ¦ÔËÏÇ©

;HRPZËÔËÔÎÔÚ¦ÞØÕÔÕÝÖÒÁÕÔÑÇÏÓË
ÓÏÇÑÇØÏÁØÇËÚ×ÔÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄ
ÚÕßÊËÔÂÚÇÔÖÇØ×ÔÇÒÒ¦ÁÙÚËÒÔË
ÓÁÙÜÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÚÎÔÇÑÇÚ¦ÈÒÎÚÎÄØËÐÂÚÕßÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÑÇÏÇÔÇÚØÕÖÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓË
ÚÃÚÒÕ¡ÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕ®ËÏÙ¦ÍËÏ
ÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÓÇÍËÃÇ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÓËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß!
ÁÔÇÓÕÔÚÁØÔÕÒÏÈ¦ÊÏ®ÄÖÕßËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÓÏÑØ¦ÍÒßÖÚ¦ÓËÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÏÇËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑ¦ÛË
ÒËÖÚÄÓÁÙÜÓÇÍÔÎÚ×ÔÖÕßÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÕØÕÌÂÙÇÔÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙËÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÎÖÔÕÂ
ÇÔÁÓÕß¬ÕÁØÍÕÊËÔÁÞËÏÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÐÇÔ¦ÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕ
  ÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÖÕßËÃÞËÕÑÇÒÒÏ-

ÔÚÇÔËÆËÏ¦ÞØÎÙÚÇËßØÂÓÇÚÇVIQL[Z
[YV\]tZÙËÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏßÖÕÞØË×ÔËÏÚÇÓÎÞÇÔÕÒÕÍÏÑ¦ËÐÇØÚÂÓÇÚÇ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÔÇÌÒËØÚ¦ØÕßÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÇÔÞÕØËßÚÁÝÙËÓÇÍÔÎÚÏÑÄ
ÓÖÇÒÁÚÕ¬ÕÓÖÒËÌÜÝÚÕßßÊØÇØÍÆØÕßÇÑÚÏÔÕÈÕÒËÃÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÓÇàÃÓËÚÇÖÕÒÆÞØÜÓÇÙÏÔÏ¦ÒÇÖÕß
ÙÚÁÒÔÕßÔÕÏÕÓ×ÔßÓËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ:PNUHS®ÇÔÚÕÆÑßØÏÇØÞÕÆÔ
ÎÕØÓÂÑÇÏÕÊßÔÇÓÏÙÓÄÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÞ¦ØÎ
ÑÇÏÚÎÔËÌËßØËÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇßÛËÔÚÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ©ËÖÏÓËÒÎÚÂÝ
ÊÃÔËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÇËÑÛÁÓÇÚÇ
ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÇÝÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÔÛÁÚÕßÔÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÁØÍÕÚÕß!

ΤΑΤΕ

FAY ZERVOS

Η γλυπτική του –μεγάλα
μεταλλικά κομμάτια,
υλικό φαινομενικά
σκληρό και δύσπλαστο–
ακυρώνει τη βαρύτητα,
μετατρέπει το αόρατο σε
ορατό και τη στατικότητα
σε κίνηση.

ÚÁÞÔÎÝÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÁÕÔ*OLSZLH
/V[LSÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÓÇÍÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßËÑÒÆÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÁØÍÕÙßÔÇÔÚÕÆÔÑ¦ÖÕßÚÎÔ
¬à¦ÔÏÝ¬àÄÖÒÏÔÑÇÏÚÕÔ¬àÏÓ¡ÄØÏÙÕÔ®ËÃÖËÕ©ßÁÒËÔÑ¦ÔÕÔÚÇÝÓÏÇ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂËÏÙÇÍÜÍÂ

Παιχνίδι με το φως
ÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÔÖËØÔ¦ÓËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÁØÍÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕß
ÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦àÕßÔÓË
ÚÎÔÑ¦ÛËÓÇÝÓÇÚÏ¦ÍÒßÖÚÏÑÂÚÕÆ
;HRPZ¶ÓËÍ¦ÒÇÓËÚÇÒÒÏÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ßÒÏÑÄÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÙÑÒÎØÄÑÇÏÊÆÙÖÒÇÙÚÕ¶ÇÑßØ×ÔËÏÚÎÈÇØÆÚÎÚÇ
ÖÇÃàËÏÓËÚÕÌÜÝÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÕÇÄØÇÚÕÙËÕØÇÚÄÑÇÏÚÎÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙËÑÃÔÎÙÎØÕÂÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝàÜ-

ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÛÔÏÑÂÔÚÃÙÚÇÙÎÑÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÍÏÇÚÇÑÕÏÔ¦ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÎÍÔÜØÏÓÃÇ
ÓËÚÕÔÒÓÖÁØÚÕ¬àÇÑÕÓÁÚÏÑÇÏÚÕÔ
È Ò¦ÏÔÚÎÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÂÓËÚÕßÝ
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ÒÇáÑÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ®
ËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÖÇØ¦ÛßØÕÖÕßÁÞËÏÛÁÇÙÚÕÔ¬¦-

ÑÚÄÝÇßÚÕÆÚÕßÞ×ØÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝ©ÞÏÓÄÔÕÔÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇ
ÁØÍÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓÖÕØËÃÔÇÚÇ
ÊËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕ ÁÔÚØÕËØËßÔ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ®ÞËÏ
ÏÊØßÛËÃÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÙËÓÏÇÁÑÚÇÙÎ
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ÑÇÏËÑËÃÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕß
ËÔ×ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÍÒßÖÚ¦
ÇÔÇÓËÚØÏÕÆÔÚÇÏÓËÚÕÌÜÝÑÇÏÚÇ
ÌßÙÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÙÚÕÔÑÂÖÕ
ËÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÖÕÖÕßËÖËÒÁÍÎ
ÍÏÇÚÇßÉÎÒ¦ÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÚÕß
ÒÄÌÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÔÕÏËÖÏÓËÒÎÚÁÝ
¡¦ÏÑÒ©ßÁÒËÔÑÇÏÑ¦Ï¡ÖØËÚÚÕÔ
ÍÒÆÖÚÎÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÚÎÔÁÑÛËÙÎÑÕÖÄÝÚÎÝ;H[L4VKLYU
ÂÚÇÔÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÕÁØÍÕËÔÄÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÕÊËÆËÏÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÑÇÏÖËØÏÁÞËÏÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÁÍÞØÜÓËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÁØÍÜÔÑÇÏÑØÏÚÏÑ¦
ÊÕÑÃÓÏÇÁÑÛËÙÎÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ;H[L4VKLYUÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝÚÎÝÇØÑËÒ×ÔÎÝ¶ÄÖÕßÛÇ
ÓËÚÇÌËØÛËÃÚÕÔÖØÕÙËÞÂ§ÕÁÓÈØÏÕ¶
ÑÇÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ßÑÒÇÊÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÚÎÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÇÖÄÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕß


Takis: Sculptor of Magnetism,
xnv²>X-ºXVÓØ¸¬
$~³K¨ËÈ¸Æ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ειλικρινής και βαθιά ανθρώπινος Μπαχ από τον Γιο-Γιο Μα
ÏÕ¡ÇÔÇÖËØÏÕÊËÆËÏËØÓÎÔËÆÕÔÚ¦ÝÚËÝÙËÖÄÒËÏÝÙËÁÐÏÎÖËÃØÕßÝÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÓÏÇËÓÖËÏØÃÇ
ÖÕßËÔ×ÔËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÖÕßÇØÑËÚÕÃËÖËÔÊÆÕßÔÙË
ÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÕÏÙÕßÃÚËÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÁÝÚÄÙÕÍÏÇÚÕÔËØÓÎÔËßÚÂÄÙÕ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÇÑØÕÇÚÂÑÕÆÍÕÔÚ¦Ý

Τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της μουσικής
εμπειρίας αναδεικνύει
ο διάσημος τσελίστας
με την παγκόσμια
περιοδεία του.

Ο Γιο-Γιο Μα ÐÑÇËÐÉÜÈ×{~ÌÈo~¨Ì³iÐÑÉ¨ÐÊÉÈÉ³³ÓÜØÓÑ
iÉ{¨³{~³¨ÑoÖÙ{

ÚËÝÙÚÎÙËÏØ¦ÞÜØÃÝÊÏÇÑÕÖÂËÔÏÙÞÆËÚÇÏÎÛËÜØÃÇÄÙÜÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÍØ¦ÌÎÑÇÔËÐÇØÞÂÝÜÝ
ÑÆÑÒÕÝ®ÑÇÛ×ÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ

ÑÇÔËÃÝ¦ÓËÙÇÑÇÏÑÇÛÇØ¦ÚÏÝÙßÔÊÁÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔ
ÚÏÝÇÖÕÊÃÊËÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝÚÙËÒÃÙÚËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝËÐÕÏ-

AUSTIN MANN

Φαίνεται ÖÜÝ ÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×Ô
ÁÞËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÈØËÏÚÎÙßÔÚÇÍÂÑÇÏ
ÑÇÚÄØÛÜÙËÚÕÇÑÇÚÄØÛÜÚÕ!ÙÚÏÝ
ÕßÔÃÕßÍÁÓÏÙËÚÕØ×ÊËÏÕÍÏÇÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÙßÔÇßÒÃÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝÚÙËÒÃÙÚÇÝÏÕÏÕ¡ÇËØÓÂÔËßÙËÑÇÏÚÏÝ
ÁÐÏÙÕßÃÚËÝÍÏÇÚÙÁÒÕÚÕß¡ÖÇÞ
ÔÇÚÙÁÒÕÓÄÔÕÚÕßÙÚÎÙÑÎÔÂ¶ÓË
ËÔÃÙÞßÙÎËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ¶
ÁÖÇÏÐËÁÐÏÕÓÕËÏÊÂÁØÍÇËÖÃÊßÄÓÏÙÏ×ØËÝÞÜØÃÝÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÓÖØÕÙÚ¦
ÙËÖÁÔÚËÞÏÒÏ¦ÊËÝÛËÇÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÓÁÞØÏ
ÚÕÚÁÒÕÝÓËÙÞËÚÏÑ¦ÓÏÑØÁÝÇÖ×ÒËÏËÝ ÇÏÇßÚÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÍÏÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇ
¦ÒÒËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓËÖÕÒÆÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÕØËÖËØÚÄØÏÕÑÇÏËÐÃÙÕß
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÝËØÓÎÔËßÚÁÝ¦ÌÎÔÇÔÚÏÝ
ÑËØÑÃÊËÝ¦ÊËÏËÝ
ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕÏÁÐÏÙÕßÃÚËÝÚÕß¡ÖÇÞÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÙÚ¦ÚÕßÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÑØÏÈ×ÝÇßÚÄËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔÏÕ

ÑËÏÜÓÁÔÕÝËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÓËÚÇÖÕÏÑÃÒÇÓÕßÙÏÑÕÒÕÍÏÑ¦
ÑÇÏËØÓÎÔËßÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÁ-

ÚÕßÔÚÇÞËÏØÄÍØÇÌÇÚÕß¡ÖÇÞ
ËÐÕÏÑËÃÜÙÎÂÚÇÔÙÇÌÁÙÚÇÚÎ
ÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÕßÏÕÏÕ¡Ç²ËÏØÏàÄÚÇÔÓËÖØÜÚÕÌÇÔÂ¦ÔËÙÎÚÕ
ßÒÏÑÄÚÕßÂÐËØËÚÏËÖÏÊÃÜÑËÑÇÏËÃÞËÑÇÚÇÙÚÇÒ¦ÐËÏÙÚÎÔËØÓÎÔËßÚÏÑÂ
ÚÕßÖØÄÚÇÙÎ ÇÛÁÔÇÇÖÄÚÇÁÐÏÓÁØÎÑ¦ÛËÙÕßÃÚÇÝÚÕÖØËÒÕÆÊÏÕÑÇÏ
ÕÏÞÕØÕÃÖÕßÚÕÇÑÕÒÕßÛÕÆÔËÃÞÇÔ
ÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÊÏÇÑØÏÚÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÊÏÇÍØÇÌÄÚÇÔÓÕÔ¦ÞÇ
ÙÚÏÝËÑÌØ¦ÙËÏÝÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÚÕß
ÚÙËÒÃÙÚÇÇÒÒ¦ÇÖÕÚßÖÜÔÄÚÇÔËÐÃÙÕßÙÚÕÔÂÞÕÇÔÁÑÒËÏÔËÑÇÔËÃÝ
ÚÇÓ¦ÚÏÇ©¡ÇÊËÔÇØÔÂÛÎÑËÚÎ
ÒÇÓÖØÄÚÎÚÇÙÚÎÔÑÕßØ¦ÔÚ®ÚÎÝ
ÊËÆÚËØÎÝÙÕßÃÚÇÝÂÚÎÔÇÔ¦ÒÇÌØÎ
ÑÕÓÉÄÚÎÚÇÙÚÎÔÓÖÕßØÁ®ÚÎÝÚØÃÚÎÝ¶ÚÎÞÇØ¦ÚÎÝàÜÂÝËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÕÕÖÕÃÕÝÇÖÁÑÚÎÙËËÃÑÕÙÏÖÇÏÊÏ¦ÔÚÏÛÁÚÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÖØÕÁÈÇÒËÇÑÄÓÇ
ËÖÏÚßÞÁÙÚËØÇÚÏÝËÑÌØÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÈÇÛÏ¦ÖÕÏÎÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝ

ÑÇÏÉßÞÏÑÂÝÇÔ¦ÚÇÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÙÇØÇÓÖ¦ÔÚËÝ®ÄÞÏÓÄÔÕÎÖËØÃÌÎÓÎÚÎÝÖÁÓÖÚÎÝÙÕßÃÚÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÏÁÐÏ
©ÏÚËÞÔÏÑÁÝËßÑÕÒÃËÝÑÇÏÎËÐÕÏÑËÃÜÙÎÓËÚÇÁØÍÇÚÕÆËÖÁÚØËÖÇÔ
ÔÇÞØÜÓÇÚÃàËÏÑÇÏÔÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃ
ÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÂÚÇÔ
ËßÊÏ¦ÑØÏÚÎÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÍÏÔÄÚÇÔ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÂÇÖÄÙÕßÃÚÇÙËÙÕßÃÚÇ
¬ÕÙÚÕÏÞËÃÕÇßÚÄÂÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÒÁÕÔÛÇßÓÇÙÚ¦ÚÎÝËØÓÎÔËÃÇÝÚÕß
ÑÇÛ×Ý¯ÕÂÞÕÝÞ¦ÔËÚÇÏÓÄÒÏÝËÑÖÔËÆÙËÏ!ÎËÔÚÆÖÜÙÎÄÓÜÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÕÏÕÏÕ¡ÇÇÖÕÚßÖÜÔÄÚÇÔÚÄÙÕÁÔÚÕÔÇ×ÙÚËÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÁØÛËÏÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÓÏÇÇÔ¦ÒÕÍÂ
ÚÎÝËÃÑÕÙÏÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇ
²ÜØÃÝÔÇÞ¦ÔËÏÚÕÔÈÇÙÏÑÄÙÚÄÞÕÚÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÕ¡Ç
ÁÌËØËÙÚÎÙÑÎÔÂÁÔÇÖÕÒßÌÜÔÏÑÄ
ÙßÍÑØÄÚÎÓÇÖÕßËØÓÂÔËßÙËÁÔÇ
ÎÖËÏØ×ÚÏÑÕÚØÇÍÕÆÊÏßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝËÓÖËÏØÃÇÝ
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Οινοποιεία προορισμοί
για εξορμήσεις και
πλούσιες γευστικές
εμπειρίες, από την ορεινή
Λευκωσία και τα
κρασοχώρια Λεμεσού ώς
την Παναγιά της Πάφου.
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