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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Αναστασιάδης
μας οδηγεί
σε διχοτόμηση
Είτε από ανικανότητα είτε συνειδητά ο κ. Αναστασιάδης μας οδηγεί
ολοένα και πιο κοντά
στην οριστική διχοτόμηση, αναφέρει σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ξεκαθαρίζοντας πως οι εξελίξεις
θα δείξουν ποιες είναι οι προθέσεις
του Προέδρου με την αποδοχή της
πρόσκλησης Ακιντζί για άτυπη πενταμερή. Μιλά για τη στάση της Ρωσίας
που, όπως λέει, έχει μετακινηθεί από
τη θέση της στο κυπριακό και ρίχνει
ευθείες βολές στον υπ. Εξωτερικών
ότι φέρεται να είχε συμμετοχή στη
διαμόρφωση του νομοσχεδίου Μενέντεζ - Ρούμπιο όταν «μετέβαινε
στην Αμερική κάθε λίγο». Σελ. 8
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Δεν εντόπισε κάποιο κοίτασμα το Φατίχ
Από παρανόηση των Βρυξελλών η είδηση μαϊμού για «επιτυχή γεώτρηση», που κινητοποίησε Λευκωσία και Άγκυρα
Πανικό προκάλεσε στη Λευκωσία η είδηση
της περασμένης Κυριακής, περί επιτυχούς
γεώτρησης του πλωτού γεωτρύπανου Φατίχ
στα ανοικτά της Πάφου διότι ήταν κεραυνός
εν αιθρία, ενώ και η Άγκυρα συνελήφθη εξαπίνης αφού η πληροφόρηση των αρμοδίων

υπουργών περί του αντιθέτου συνηγορούσε.
Χρειάστηκε λίγος χρόνος ώστε η Άγκυρα να
εξακριβώσει ότι η δική της πληροφόρηση
ήταν σωστή και πως το Φατίχ δεν έχει βρει
φυσικό αέριο. Η παρανόηση, όπως και η διαρροή, προήλθε σύμφωνα με πηγές της «Κ»,

από τις Βρυξέλλες και λόγω λανθασμένων
εκτιμήσεων ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.
Η Τουρκία διαμηνύει πλέον διπλωματικώς
ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το πρόγραμμα
γεωτρήσεών της εκτός και αν το σταματήσει
και η ε/κ πλευρά και πάει σε συνομιλίες για

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η διάρκεια και η βοή του σεισμού έσπειραν πανικό

Ναρκοπέδιο
η στρατηγική σχέση
Τουρκίας - ΗΠΑ
Οι αμερικανικές κυρώσεις αλλά και οι αντιδράσεις Ερντογάν πιθανόν να αλλάξουν
τον γεωστρατηγικό χάρτη της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής εκτιμούν Αμερικανοί αναλυτές, μετά την πλήρη
διακοπή της σχέσης της Τουρκίας με το
πρόγραμμα συμπαραγωγής των αεροσκαφών F-35. Σελ. 6

O ΤΖΕΦΡΕΪ ΠΑΪΑΤ ΣΤΗΝ «Κ»

Ενίσχυση αμυντικών
σχέσεων με Ελλάδα

MONACO TELECOM

Ετοιμάζεται για
το 5G στην Κύπρο
Μία εβδομάδα μετά το λανσάρισμα
του δικτύου 5G στο Μονακό, η Monaco Telecom βάζει μπροστά τις μηχανές
για την κυπριακή αγορά. O Γενικός Διευθυντής της Martin Peronnet μιλά
στην «Κ» για τα πλάνα της εταιρείας
στην κυπριακή αγορά. Ωστόσο, το δίκτυο νέας γενιάς κρατά πίσω η διαδικασία αδειοδότησης για το φάσμα συχνοτήτων, ενώ συνδετικοί κρίκοι για
την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
μένουν ακόμα ανοικτοί. Σελ. 16

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Οι επτά απειλές
για τον τουρισμό
Ο Ιούλιος είναι ο χειρότερος μήνας
για την Αγία Νάπα. Ηχορύπανση, laughing gas και ανεξέλεγκτη πώληση
αλκοόλ είναι στα φόρτε τους. Μαζί
και η ανεπαρκής αστυνόμευση που
δεν διασφαλίζει ασφαλείς διακοπές
διώχνουν τον ποιοτικό τουρισμό από
την περιοχή. Ετοιμάζει πρόταση για
την Βουλή ο δήμος. Σελ. 17

Οι στόχοι Ακιντζί στην πενταμερή
Δεν κρύβει λόγια ο Τ/κ ηγέτης στην επιστολή του στον γ.γ. του ΟΗΕ όπως αναλύεται στην «Κ». Σελ. 7

Ρώσοι κομάντος για τον Ερντογάν
Κατά το πραξικόπημα στην Τουρκία, ο κ.
Πούτιν τηλεφώνησε στον Τούρκο ομόλογό του για να του στείλει κομάντος από ελληνικό νησί! Σελ. 5
ΑΠΕ

Την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ
προαναγγέλλει μέσω
της «Κ» ο πρέσβης των
ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ, κάνοντας λόγο
για εκσυγχρονισμό της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
που διέπει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Δηλώνει,
ενθουσιασμένος με την νέα κυβέρνηση και εκφράζει την ελπίδα ότι θα
αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες επενδυτικές ευκαιρίες. Σελ. 21

λύση του Κυπριακού, του ενεργειακού περιλαμβανομένου. Η Άγκυρα συνεχίζει τις γεωτρήσεις βάσει γενικότερου στρατηγικού
στόχου, που είναι η αυτονόμηση στην περιφέρεια της χώρας και η μη εξάρτησή της από
τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας. Σελ. 4

Μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός, προκάλεσε ο σεισμός ισχύος
5,1 στην κλίμακα Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Παρασκευή στις 14.13, τρία χιλιόμετρα από τη Μαγούλα της Δυτικής Αττικής. Η διάρκεια, η ένταση
και η βοή που συνόδευσαν το χτύπημα, προκάλεσαν τον πανικό ακόμα και των πιο ψύχραιμων και πολύς κόσμος έσπευσε σε πάρκα και δασύλλια
για προστασία από τον Εγκέλαδο . Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς, ενώ οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες. Σελ. 19

Η νέα στρατηγική
για την εκπαίδευση
Βασίζεται σε πέντε πυλώνες
Η αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και μέτρα για πρόληψη
της βίας στα σχολεία περιλαμβάνονται
στους πέντε πυλώνες, επί των οποίων
βασίζεται η νέα στρατηγική του υπ. Παιδείας για βελτίωση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Οικονομική σελ. 6

Στα βαθιά εξαρχής
η φον ντερ Λάιεν
Δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις
Τεράστιες οι προκλήσεις για την πρώτη
γυναίκα πρόεδρο της Κομισιόν, η οποία
πριν από την εκλογή της υποσχέθηκε πολλά
καθώς η οριακή πλειοψηφία με την οποία
εξελέγη δείχνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο
είναι ρευστό, απρόβλεπτο και η δημιουργία
πλειοψηφίας θα είναι δύσκολη. Σελ. 22

Τουρκικό σχέδιο για τη Συρία
Ανατολίτικο αλισβερίσι για τουρκική ζώνη
ασφαλείας σε Συρία και Ιράκ με περιφερειακές-μεσογειακές προεκτάσεις. Σελ. 11

ΜΕΔ 250 εκατ. πωλεί η Τρ. Κυπρου

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Με το project «velocity 2» που θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο

Η οργή μας

Πακέτο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
ύψους 200 - 250 εκατ. ευρώ, αναμένεται
να πωλήσει η Τράπεζα Κύπρου. Το project
θα έχει την ονομασία «velocity 2». Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν εντός Αυγούστου. Η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε
συζητήσεις με επενδυτές προκειμένου

να πωληθεί το πακέτο που έχει ξεχωρίσει.
Οι τιμές πώλησης θα είναι ικανοποιητικές
για το προφίλ των δανείων αυτών. Οι
αγοραστές που «φλερτάρουν» το πακέτο
είναι πάλι η APS, αλλά και η Gordian, η
εταιρεία που συστάθηκε από την Apollo
Global Management και αγόρασε τα ΜΕΔ
ύψους 2,7 δισ. Οικονομική σελ. 5

Με νέα δεδομένα ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ
Στέλνουν μηνύματα οι δύο μεγάλοι ενόψει του Κυπριακού
Οι τουρκικές προκλήσεις, η πρόταση Ακιντζί
για συνδιαχείριση φυσικού αερίου και η
άτυπη πενταμερής, σήμαναν συναγερμό
για πρόκληση νέων δεδομένων στο Κυπριακό. Ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να θυμίσει
στον Πρόεδρο την κληριδική σχολή σκέψης
από την οποία φαίνεται να απομακρύνθηκε
αλλά και την κρισιμότητα των στιγμών.

Το ΑΚΕΛ, που διαφοροποιήθηκε σε διάφορα
ζητήματα στη σύσκεψη αρχηγών, προχωρά
με επιστολή στον Πρόεδρο στην οποία του
παραθέτει εισηγήσεις για το πώς θα πρέπει
να κινηθεί ούτως ώστε να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις ανησυχίες των Τ/κ και
της Τουρκίας και τον προειδοποιεί για την
κλεψύδρα που αδειάζει. Σελ. 9-10

Ο κόμπος του Κυπριακού φτάνει ξανά
στο χτένι, με προϋποθέσεις δυσχερέστερες
από αυτές του 2017 καθώς το μεγάλο κεφάλαιο των υδρογονανθράκων της περιοχής μας, στο οποίο η Λευκωσία επεδίωξε να εμπλακεί, χωρίς να το συνδέει
έστω και υποθετικά με τη διαδικασία λύσης, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από
το ανάστημά μας. Δυστυχώς, φαίνεται
ότι δεν έχουμε ούτε την αναγκαία συγκρότηση για να διαχειριστούμε ορθά και
το εγχείρημα των τριμερών διασκέψεων
που χτίσαμε ως δίχτυ ενεργειακής ασφάλειας. Την ώρα τη δύσκολη η Λευκωσία
εισπράττει ψηφίσματα αλληλεγγύης και
η Άγκυρα κυρώσεις διαίτης. Η ηγεσία
μας, αφορμής δοθείσης και ταυτίζοντας
τα διαδραματιζόμενα με την επάρατη
45η επέτειο της τουρκικής εισβολής, οργίζεται διότι το διεθνές δίκαιο λησμονείται
από τους ισχυρούς της γης όταν πρόκειται
για την Κύπρο, λησμονώντας η ίδια ότι
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οταν ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη
Πριν από μισό αιώνα, τέτοιες ημέρες, πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι έγιναν μάρτυρες ενός κατορθώματος που έως τότε το θεωρούσαν μάλλον
αδύνατον: είδαν από τις οθόνες των τηλεοράσεων δύο συνανθρώπους τους να
περπατούν χοροπηδώντας στην επιφάνεια της Σελήνης. Ζωή, σελ. 1-7

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Γνωρίζοντας τους ποιητές μέσα από τις νότες
Ο συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής μαζί με την ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη έρχονται στην Κύπρο και μας ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο
της μελοποιημένης ποίησης. Ο συνθέτης μίλησε στην «Κ» για τη συναυλία
που θα δώσει σε Λάρνακα και Πάφο. Ζωή, σελ. 8

ΘΕΑΤΡΟ

Οι αντιθέσεις δείχνουν και τις ομοιότητες
Η νεόκοπη θεατρική ομάδας Belacqua φέτος συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με την ευριπίδεια τραγωδία «Βάκχες» σε
σκηνοθεσία της Γιαπωνέζας Izumi Ashizawa. Για την παράσταση μας μίλησαν
η Ιωάννα Κορδάτου, ο Γιώργος Κυριάκου και η Νίκη Δραγούμη. Ζωή, σελ. 11

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

Περικυκλωμένοι 45 χρόνια μετά

Η άτυπη πενταμερής, οι... άτυπες κυρώσεις,
η Ρωσία και οι πρόσφυγες

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Βιώνουμε το ένα Βατερλώ
μετά το άλλο με την κυβέρνηση να ποιείται την
νήσσαν και τον πολιτικό
μικρομεγαλισμό να έχει
εμφανώς επηρεάσει την
κρίση της. Διαφορετικά δεν εξηγείται
πως την ώρα που την Κύπρο έχουν κυριολεκτικά περικυκλώσει τουρκικά γεωτρύπανα και πολεμικά πλοία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ανακοινώνει
ότι σε μια εβδομάδα θα απαντήσει στην
επιστολή Ακκιντζί (13/07/2019) για τα
ενεργειακά. Μια χώρα που έχει συγκροτημένη πολιτική για τα πλέον κεφαλαιώδη εθνικά της ζητήματα, όπως είναι
οι υδρογονάνθρακες για την ΚΔ, δεν
μπορεί να χρειάζεται μια βδομάδα να
αντιδράσει. Αν ήταν μια μεγάλη επιχείρηση, που το μέλλον της εξαρτάτο σημαντικά από μια ιδιαίτερα μεγάλη εμπορική πράξη, θα της έπαιρνε μια βδομάδα να απαντήσει; Ποιος όμως θα ζητήσει λόγο από τον Πρόεδρο από τη
στιγμή που η λογοδοσία στη χώρα δεν
ευδοκιμεί, ούτε στην πολιτική ούτε καν
στη δικαιοσύνη, ενώ η γεωστρατηγική
συγκρότηση, όπως προκύπτει εμφανώς
από τις εξελίξεις, είναι έννοια άγνωστη
και σε τρία σχετικά υπουργεία, των
εξωτερικών, της άμυνας και της ενέργειας. Για την επιστολή Ακκιντζί
(10/07/2019) για σύγκληση άτυπης διάσκεψης τύπου Κραν Μοντανά, ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε μεν ικανοποίηση,
έθεσε δε προϋποθέσεις αλλά απέφυγε
την ουσία που όπως υπογραμμίζεται
στην επιστολή είναι να ξεκαθαρίσει
οριστικά ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν
στην ΔΔΟ. Τότε υπό τον γ.γ. θα πρέπει
να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα βασίζεται σε ξεκάθαρο
χρονοδιάγραμμα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη διετία των περιπετειών
ιδεών που είχε από το Κραν Μοντάνα
και εντεύθεν με όλο το διπλωματικό κόσμο, κάθε άλλο παρά επιχειρηματολογούσε υπέρ της ΔΔΟ. Μάλιστα ξένη διπλωματική πηγή, μας είπε με αφορμή
τις επιστολές Ακιντζί και τις αντιδράσεις
της πλευράς μας, ότι τόσο τα ΗΕ όσο
και οι άλλοι εμπλεκόμενοι έχουν μάθει
να διαβάζουν πολύ καλά πίσω από τις
γραμμές των ανακοινώσεων-δηλώσεων
με τόσα χρόνια θητεία στο Κυπριακό.
Κοινώς μας έχουν πάρει πρέφα. Παρόλα
αυτά οι κυβερνώντες έφτασαν να κάνουν
εξωτερική πολιτική βραχύβια και μόνο

για εσωτερική κατανάλωση. Προς επίρρωση τούτου, να σημειώσω ότι την περασμένη Τετάρτη στο συνέδριο του
Economist, στο Λαγονήσι, ο υπουργός
των Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης
και ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, την ώρα που όλα τα κανάλια
ξένα και μη νυχθημερόν δείχνουν το
χάρτη της Κύπρου με τα τουρκικά πλοία
κολλημένα στις ακτογραμμές μας, επέλεξαν ο μεν πρώτος να εξηγήσει στο
υψηλού επιπέδου πολιτικού, οικονομικού
και στρατιωτικού επιπέδου ακροατήριο
πόσο σημαντική είναι για την ενεργειακή
ασφάλεια η περιφερειακή συνεργασία
που οικοδομείται από την Κύπρο με τις
τριμερείς και ο δε δεύτερος να τονίσει
τη σημαντικότητα της ανακάλυψης από
την ExxonMobil φυσικού αερίου στα
ανοικτά της Κύπρου, διότι «θα βοηθήσει
να κατευθυνθούμε προς την δημιουργία
ενεργειακού διαδρόμου είτε είσαι χώρα
παραγωγής, είτε χώρα κατανάλωσης,
είτε χώρα διακομιδής». Τη στιγμή που
όλοι είχαν τα βλέμματα στραμμένα πάνω
μας, εμείς –ως ΚΔ- δεν είχαμε μια συγκροτημένη πρόταση να διατυπώσουμε… Πουλάμε σανό στους ιθαγενείς
επιρρίπτοντας ευθύνες τους κακούς μας
δαίμονες τους Εγγλέζους που δις μας
υπέδειξαν «τα διαφιλονικούμενα νερά»
και οι Αμερικανοί που το επανέλαβαν.
Από την άλλη, οι από αιώνων σύμμαχοί
μας Ρώσοι είναι οργισμένοι με τη Λευκωσία, διότι τους έδωσε απροκάλυπτα,
κοινώς τους πούλησε, στο αμερικανικό
Κογκρέσο συμπράττοντας για το γνωστό
Νομοσχέδιο Ρούμπιο-Μενέντεζ, υποθηκεύοντας μάλιστα και την ΚΔ, όπως
παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης. Τόσο καλά ενημερωμένοι
είμαστε να φανταστείτε που μέχρι πριν
τρεις μέρες δεν είχαμε την παραμικρή
ένδειξη κατά πόσον το Φατίχ είχε εντοπίσει κοίτασμα ανοιχτά της Πάφου,
όπως κυκλοφόρησε την περασμένη Κυριακή. Η εντελώς αδιανόητη έως και
χύμα διαχείριση του Κυπριακού οδήγησε
και τους υδρογονάνθρακες στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης, ενώ μας βρίσκει
45 χρόνια από την τουρκική εισβολή
ξανά περικυκλωμένους από τουρκικά
καράβια σε τέτοιο κατάντημα που μοιάζει
να γράφτηκε για μας το σοφό αρχαιοελληνικό απόφθεγμα, «Των οικιών ημών
εμπιπραμένων ημείς άδομεν».

paraschosa@kathimerini.com.cy

Θέμα χρόνου είναι ο καθορισμός της συνάν-

τησης Healthy - Μουσταφά. Φαίνεται πως και
οι δύο έχουν πειστεί ότι δεν... πρόκειται να
την αποφύγουν. Το ερώτημα είναι τι αποτέλεσμα θα έχει η συνάντηση, πώς θα καταλήξει και κατά πόσο θα δώσει ώθηση για θετικές εξελίξεις. Με την Τουρκία να απειλεί, να
έχει περικυκλώσει την Κύπρο με πλοία και
να διενεργεί γεωτρήσεις και το κατοχικό καθεστώς να επεμβαίνει στην Αμμόχωστο το
κλίμα δεν είναι ό,τι καλύτερο για επανέναρξη συνομιλιών. ΄Η μήπως είναι;...
Αναλυτής που παρακολουθεί για χρόνια το

Κυπριακό έλεγε προχθές σε πηγαδάκι στη
Λευκωσία πως “οι κρίσεις, τεχνητές ή πραγματικές, προσφέρονται για επαναπροσέγγιση και διάλογο. Το θέμα είναι κατά πόσο η
ισχυρή πλευρά θα εισέλθει στον διάλογο όχι
μόνο από τη θέση ισχύος που βρίσκεται αλλά
και με τα νέα “κεκτημένα” που της έχει προσφέρει η παράνομη δράση της”. Και έθεσε
και ένα ενδιαφέρον ερώτημα: “Εάν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, έστω και άτυπα
με νέα πενταμερή, τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας;”
Συναγερμό προκάλεσε στο Υπουργείο Εξω-

τερικών η ρωσική θέση για τις ευρωπαϊκές
κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Αν και ως ένα
βαθμό ήταν αναμενόμενες, αφού υπήρξαν
επιχειρήματα που τις συνέδεσαν με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία, η έντασή τους προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη.
Όπως μαθαίνω ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε οδηγίες για χειρισμό του θέματος σε δύο
άξονες ενώ αναμένεται να αναλάβει και ο
ίδιος προσωπικά πρωτοβουλίες. Κάποιοι πάντως εξακολουθούν να συνδέουν την σκλήρυνση της ρωσικής στάσης απέναντι στην Κύπρο
με το ταξίδι του Άντρου Κυπριανού στη Μόσχα
και τη συνάντησή του με τον Λαβρόφ. Παρά το
ότι ο ίδιος ο Άντρος είχε δηλώσει ότι υποτιμούμε τη ρωσική διπλωματία αν θεωρούμε
ότι περίμενε τον ίδιο για να αντιδράσει, σε αρκετές συζητήσεις και αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η ΑΚΕΛική αντίδραση κατά του νομοσχεδίου Μενέντεζ-Ρούμπιο και η επιχειρηματολογία για σύνδεση της Κύπρου στο άρμα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ είναι
που “ενίσχυσε” τη ρωσική στάση.
Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνω-

ση του ονόματος του νέου προέδρου του
Δ.Σ. της ΑΗΚ. Μετά την παραίτηση της Έμι-

λυς Γιολίτη στις 3 Ιουλίου η θέση χηρεύει και
τα προβλήματα στην ΑΗΚ συσσωρεύονται.
Πηγή μου από τον Λόφο αναφέρει πως ο
Healthy φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως μέχρι το επόμενο Υπουργικό
Συμβούλιο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση
για τον αντικαταστάτη. Ωστόσο κανένας δεν
γνωρίζει εάν έχει προσεγγιστεί κάποιο άτομο. Άλλες πληροφορίες έλεγαν πως “υπάρχει μια δυστοκία στην εξεύρεση του κατάλληλου προέδρου”.
Συζητήθηκε πολύ το πρόσφατο Tweet του

Οδυσσέα-Τσακ Νόρις: “Στη Βρετανία η θέση
(Γενικού Ελεγκτή) προκηρύχθηκε και οι υποψήφιοι πέρασαν από ψυχομετρικά τεστ
(αριθμητικός και λογικός συλλογισμός, τεστ
προσωπικότητας κλπ)”. Πολύ γνωστός Λευκωσιάτης που σχολίαζε το Tweet υπερθεμάτισε: “Εδώ και τώρα να εφαρμοστεί η αγγλική
μέθοδος στην Κύπρο. Και ψυχομετρικά τεστ
και τεστ προσωπικότητας όχι μόνο για τον νέο
Γενικό Ελεγκτή αλλά και τον υφιστάμενο και
όλους τους άλλους αξιωματούχους”. “Πόσοι
άραγε θα περνούσαν τα τεστ;” διερωτήθηκε.
Μεγάλη είναι η προσπάθεια που καταβάλλει

ο Κωνσταντίνος Πετρίδης για αντιμετώπιση
των προσφυγικών ροών προς την Κύπρο.
Υπέβαλε μάλιστα και συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις για χειρισμό του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς

όμως να πετύχει όσα έλπιζε, παρά το ότι τα
επιχειρήματα του προκάλεσαν προβληματισμό. Ο υπουργός προσπαθεί να πείσει και
στην Ευρώπη αλλά, δυστυχώς και στο εσωτερικό, ότι οι αυξημένες ροές προσφύγων στην
Κύπρο, κυρίως από τα κατεχόμενα, αποτελούν μέρος ενορχηστρωμένου σχεδίου με
συμμετοχή της Τουρκίας αλλά και του κατοχικού καθεστώτος. Τα στοιχεία φανερώνουν ότι
το 60% των προσφύγων εισέρχονται στις
ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα. Οι
πρόσφυγες που φθάνουν στην Κύπρο έχουν
υπερβεί κατά 600% τον μέσο ευρωπαϊκό
όρο κατ’ αναλογία πληθυσμού στην ΕΕ.
Και μόνο αυτοί οι αριθμοί θα έπρεπε να προ-

καλούσαν ανησυχία και στο εσωτερικό που
κάποιες πολιτικές δυνάμεις σφυρίζουν αδιάφορα, παραγνωρίζοντας την ανθρωπιστική
κρίση που πλησιάζει. Το θέμα θα έπρεπε κανονικά να συζητηθεί και στο Συμβούλιο Αρχηγών για χάραξη κοινής πολιτικής, εάν και
όταν συμφωνήσουν...
ΚΟΥΙΖ: Ποιος/ποια βουλευτής προειδοποίησε ότι θα επανέλθει δριμύτερος (ή δριμύτερη) στο θέμα των συμβούλων του Προεδρικού, των αμοιβών, των καθηκόντων και των
συμβάσεών τους; Διεμήνυσε μάλιστα πως
“δεν πρόκειται με τίποτα να αφήσω το θέμα
να ξεχαστεί, ύστερα από τόσο αγώνα να αναδειχθεί”...

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
21.VII.1939

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Πρακτορείον Τρανζότσεαν
μεταδίδει την κάτωθι περίληψιν του λόγου τον οποίον
εξεφώνησεν ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της
Γερμανίας στρατηγός φον Μπράουχιτς [...]: «Το έδαφος
τούτο είναι παλαιόν ιστορικόν έδαφος και εννοώ να
είπω προς όλους σας
επαναλαμβάνων και τονίζων ιδιαιτέρως τους
λόγους: “Παλαιόν γερμανικόν έδαφος”. Ο
Χίντεμπουργκ εγνώριζε
περί τίνος επρόκειτο
όταν εδήλωσεν ότι επήγαινε να απελευθερώση
πραγματικώς και απολύτως το παλαιόν πρωσσικόν έδαφος. Οι λόγοι εκείνοι του στρατάρχου Χίντεμπουργκ
δεν αποτελούν μόνον σύνθημα διά το εις Τάννεμπεργκ
ταξίδιον των αυριανών αξιωματικών του γερμανικού
στρατού αλλά και απάντησιν εις εκείνους οι οποίοι προβάλλουν αιφνιδίως δήθεν δικαιώματα επί του παλαιού
και σεβαστού αυτού εδάφους το οποίον συνδέεται με την
γερμανικήν ιστορίαν και την γερμανικήν φύσιν διά χιλιετούς παραδόσεως [...]. Αι αιφνιδίως προβαλλόμεναι
διεκδικήσεις αυταί αποτελούν πλάνην την οποίαν οι
στρατιώται δεν αρέσκονται να αποκρούουν μόνον με
λόγους. Δεν επιζητούμεν πόλεμον, αλλ’ ακόμη ολιγώτερον
φοβούμεθα τον πόλεμον». [φωτ.]
ΑΔΑΜ: Εις την Πινακοθήκην του Μπλάκμπουλ εξετέθη
τελευταίως ο «Αδάμ», έργον του μεγάλου Αγγλου γλύπτου
Επστάιν. Το έργον ζυγίζει τρεις τόννους. Η είσοδος επετράπη αρχικώς αντί του ποσού των δύο σελληνίων, αργότερον όμως εμειώθη αύτη εις 1 σελλήνιον. [...]τον
«Αδάμ» ηγόρασεν ο κ. Τσαρλς Στάνφορντ [...].

Βρε, βρε, σαν να μην πέρασε μια μέρα!

1

λούν το περί δικαίου αίσθημα της εκπαιδευτικής κοινότητας." Teza η ΕΕΥ.

6

τώρα χωρίς το ορθόδοξο τόξο Αντροκ μου; Γαργάρα μας έκανε ο σύντροφος Πούτιν, και αντιτίθεται στα ισοπεδωτικά μέτρα εναντίον του Σουλτάνου που
πέτυχε το ατσαλάκωτο θείο βρέφος της
κυβέρνησης.

Στην εμπειρία. Η ανακοίνωση του

ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου είναι πάντως
αυτό που λέμε η χαρά της στήλης: "Η τεράστια πλειοψηφία των επισκεπτών
στις τουριστικές περιοχές, ζουν εξαίρετες εμπειρίες διακοπών και παρά τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, βιώνουν
την κυπριακή φιλοξενία σε ασφαλείς
συνθήκες". Προφανώς εμπνευστής της
ανακοίνωσης του ΠΑΣΥΞΕ ένιωθε την
ανάγκη μετά τον βιασμό της Αγγλίδας
τουρίστριας να τονίσει την λέξη "εμπειρία" και "ασφαλή" στην ανακοίνωση
του. Ούτε η Durex δεν θα έβγαζε τέτοια
ανακοίνωση.

2

Στους βαρβάρους. Και τι θα γίνουμε

7

βέντειο Πινακοθήκη λέει το αναγεννησιακό πορτραίτο της τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο. Εγώ θα έλεγα της τέως βασίλισσας.
Γιατί οσονούπω θα έχουμε νέα βασίλισσα και στην λεβέντειο πριγκηπική πινακοθήκη. Εκεί να δεις πορτραίτα που θα
ανακαλύψουν σε διακόσια χρόνια.

8
Βασιλικές οικογένειες πολλές, βασίλισσα μία.

Στους μάγκες. Δεν μας έφτανε η ει-

κόνα της Κύπρου που έγινε πάλιν
σμπαράλια από την είδηση βιασμού μιας
γυναίκας από 12 Ισραηλινούς, κατέβηκαν
οι φαμίλιες των εβραίων με τους δικηγόρους τους να σώσουν τα καλόπαιδα.

το αίσθημα ασφάλειας. Άλλωστε, πού
ξανακούστηκε να αφήσουν τα παιδιά
μας τα γραφεία και τους θάμνους και να
περπατούν άσκοπα στους ήλιους και τις
βροχές.

3

4

Στην police. Η αστυνομία με την κα-

λύτερη στελέχωση στην Ευρώπη,
δηλαδή 600 αστυνομικούς για κάθε
εκατόν χιλιάδες κατοίκους, προφανώς
και δεν έχει στελέχη για να περιπολούν
στους δρόμους είτε στην Αγία Νάπα είτε
στο κέντρο της Λευκωσίας εμπνέοντας

Στην βασίλισσα. Εκτίθεται στην Λε-

Στην academy. Και αν γίνει κάτι

μπροστά τους; Τι θα κάνουν οι κύπριοι τσαούσηδες; Θα πρέπει να συλλάβουν; Αντε διαδικασίες τώρα. Θα πρέπει
να ελέγξουν; Και ποιος θα τους προστατεύσει; Θα πρέπει να κυνηγήσουν; Με
τέτοια κοιλιά από το οφτόν;

5

Στους νόμους. Η ΟΕΛΜΕΚ για πρώτη

φορά στην ιστορία του συνδικαλισμού εβγαλε ανακοίνωση εναντίον προβεβλημένου στελέχους της, του κ. Ταλιαδωρου. Λέει συγκεκριμένα, διαμαρτυρόμενη για την ακόμη μια χρονιά
ακλόνητη παραμονή του συνδικαλιστή
στην Λευκωσία έτσι ώστε ο ιστορικός
της δεξιάς παράταξης να συνεχίσει τους
αγώνες του: "Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί την ΕΕΥ
να εφαρμόζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας γενικά για τις μεταθέσεις, ώστε να
αποφεύγονται ενέργειες που προκα-

Στους κανόνες. Ως γνωστό στις βα-

σιλικές οικογένειες απαγορεύουν
στα μέλη τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας να έχουν και χειρίζονται τα ίδια
λογαριασμούς στα social media. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Just saying.

9

Στην Ουρσουλα. Εχει επτά παιδιά τα

οποία γέννησε η ίδια (sic) ήταν επτά
χρόνια ΥΠΑΜ της Γερμανίας και βρέθηκε επτά φορές με τον Σάββα μας. Είναι
να μην κάτσουν οι αριθμοί στη θέση
τους.

10

Στην αυτοπεποίθηση. "Θα φύγω

όποτε θέλω εγώ", είπε ο Μακαριότατος. Και κατέρρευσε η μετοχή του
FaceApp.

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

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

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

•

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

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

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Η είδηση για
το «κοίτασμα»
στο Φατίχ
ήταν μαϊμού
Η παρανόηση των Βρυξελλών για την
«επιτυχία», ο παροξυσμός στα υπουργικά γραφεία και οι στόχοι της Άγκυρας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν στις αρχές της βδομάδας δημοσιοποιήθηκε η είδηση περί επιτυχούς γεώτρησης του πλωτού γεωτρύπανου Φατίχ στην κυπριακή
ΑΟΖ πρώτα από τον ε/κ τύπο και
στη συνέχεια «ενισχύθηκε» και
από τ/κ ΜΜΕ, στη Λευκωσία άρχισαν να προβληματίζονται και να
ανησυχούν αν αυτή η εξέλιξη θα
δυσκολέψει ακόμα περισσότερο
τα πράγματα γύρω από το Κυπριακό. Πανικός, όμως, προκλήθηκε
και στην Άγκυρα με τον ένα Τούρκο
αξιωματούχο μετά τον άλλο, να
διερωτούνται για το τι ισχύει τελικά,
αλλά και γιατί δεν προέβησαν οι
ίδιοι στις σχετικές δηλώσεις για
τα χαρμόσυνα ούτως ή άλλως νέα.
Χρειάστηκε λίγος χρόνος ώστε να
κοπάσει ο πανικός για τους μεν και
η ανησυχία για τους άλλους, όταν
η Άγκυρα αντιλήφθηκε πως η δική
της πληροφόρηση ήταν σωστή και
πως το Φατίχ δεν έχει βρει φυσικό
αέριο μέχρι σήμερα.

Παρασκήνιο Βρυξελλών
Το πώς δημιουργήθηκε η όλη
ένταση είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε εντόνως στα υπουργικά
γραφεία στους διπλωματικούς διαδρόμους, από την Άγκυρα μέχρι
τις Βρυξέλλες κι από κει στη Λευκωσία και που φυσικά έγινε μείζον
ζήτημα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια καθότι ήταν φανερό πως

κάποιο λάκκο είχε η φάβα. Πάντως
επί του προκειμένου, ξένες διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως σε
αντίθεση με τα όσα έχουν γραφτεί,
το Φατίχ δεν έχει βρει φυσικό αέριο
μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και συνεχίζει τις εργασίες του στα ανοικτά
της Πάφου. Την ίδια ώρα και διπλωματικές πηγές από την Λευκωσία δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
κοιτάσματος. Η παρανόηση, όπως
χαρακτηρίστηκε, προήλθε σύμφωνα με πηγές της «Κ», από τις
Βρυξέλλες και πιο συγκεκριμένα
από λανθασμένες -όπως φαίνεται
επί του παρόντος- εκτιμήσεις ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων. Όπως
αναφέρουν ασφαλείς πηγές, η Ε.Ε.
είχε λάβει τις εκτιμήσεις αρμόδιων
εταιρειών για την κατάσταση που
επικρατεί στην περιοχή που βρίσκεται το Φατίχ. Σε αυτές τις εκτιμήσεις καταγραφόταν ότι στην περιοχή ενδεχομένως να μην βρεθεί
καθόλου κοίτασμα ή αν βρεθεί να
φτάνει μέχρι και τα 170 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Δηλαδή
οι σχετικές ενδείξεις είναι από μηδέν μέχρι 170 δισ. κ.μ.

Η παρανόηση
Όπως σημειώνουν ξένες διπλωματικές πηγές, οι υπηρεσίες της
Ε.Ε. φέρεται πως κατέγραψαν στην
έκθεσή τους το μέγιστο ποσοστό
των 170 δισεκατομμυρίων κυβικών
μέτρων. Έκθεση που διέρρευσε,
όπως όλα δείχνουν, στον ε/κ Τύπο.

Τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Άγκυρα επικράτησε αναστάτωση μετά την είδηση περί κοιτάσματος μαμούθ που εντοπίσθηκε από το Φατίχ, με τους Τούρκους υπουργούς να διερωτούνται κατά πόσο ισχύει και για ποιο λόγο δεν το ανακοίνωσαν οι ίδιοι.







Η παρανόηση, όπως και
η διαρροή, προήλθε
σύμφωνα με πηγές της
«Κ», από τις Βρυξέλλες
και πιο συγκεκριμένα
από λανθασμένες -όπως
φαίνεται επί του παρόντος- εκτιμήσεις ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.







Επί του παρόντος το Φατίχ δεν βρήκε κοίτασμα,
με την Άγκυρα να συνεχίζει τις γεωτρήσεις και να
ανακοινώνει την έλευση
τέταρτου πλοίου.

Βεβαίως το θέμα δεν έμεινε εκεί
καθώς τ/κ ΜΜΕ, όπως η Kibris Postasi, βασιζόμενη στο δημοσίευμα
του «Φιλελευθέρου», έκανε λόγο
για εξεύρεση κοιτάσματος σημειώνοντας μάλιστα ότι την είδηση
διασταύρωσε με δική της διπλωματική πηγή.
Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση, όπως λένε ξένες διπλωματικές πηγές, στους κύκλους της
Άγκυρας με τους αρμόδιους υπουργούς να διερωτούνται για το τι συμβαίνει τελικώς και αν αληθεύει,
κατά πόσο θα έπρεπε να ανακοινώσουν ένα τέτοιο θέμα οι ίδιοι
κερδίζοντας αυτονόητα και σχετικούς πολιτικούς πόντους. Ο όλος
θόρυβος κόπασε όπως αναφέρουν
οι ίδιες πηγές όταν οι υπουργοί και
υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, βάσει των δικών τους πληροφοριών, διαπίστωσαν πως η είδηση
ήταν μαϊμού και ότι δεν υπάρχουν
μέχρι σήμερα χαρμόσυνα νέα για
ανεύρεση κοιτάσματος υδρογονανθράκων από το Φατίχ.

Πάμε για νέο 2014
Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς
θα προχωρήσει η Άγκυρα γύρω
από τα ενεργειακά. Ξένες διπλωματικές πηγές που ασχολούνται
με τον ενεργειακό τομέα σημειώνουν πως η Τουρκία δεν πρόκειται
να σταματήσει το πρόγραμμα γεωτρήσεων στην περιοχή της Κύπρου, εκτός κι αν σταματήσει και
η ε/κ πλευρά το πρόγραμμά της
και πάει σε συνομιλίες για λύση
όπου και εκεί θα ρυθμιστεί το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Καθόλου τυχαία και η ανακοίνωση
έλευσης του τέταρτου πλοίου από
τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου.
Πολιτικοί κύκλοι, πάντως, βλέπουν πως η στάση της Άγκυρας
θυμίζει κατά πολύ το τι διαμείφθηκε
το 2014, με την έλευση Μπαρμπαρός, όταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης αποχώρησε από το τραπέζι
των συνομιλιών. Όπως σημειώνουν
οι ίδιοι κύκλοι, παρασκηνιακά τότε,
συμφωνήθηκε ώστε και το Μπαρμ-

παρός να σταματήσει να έρχεται
αλλά και η ε/κ πλευρά να σταματήσει να τρυπά. «Αυτό ενδεχομένως
να γίνει και τώρα» σημειώνεται
στο ενδεχόμενο που ξεκινήσει μία
διαπραγμάτευση που δεν θα πάρει
για πολύ καιρό.

Θέλει αυτονομία η Τουρκία
Η ανακοίνωση του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου για έλευση τέταρτου
πλοίου, του «Ορούτς Ρέις», στα
νερά της Κύπρου την ίδια στιγμή
που η Ε.Ε. εξήγγειλε μέτρα εναντίον
της, επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών. Κάποιοι θεωρούν ότι όντως
όπως είπε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών, τα μέτρα δεν αγγίζουν
την Άγκυρα.
Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που
υπογραμμίζουν πως το ότι η Τουρκία συνεχίζει τις γεωτρήσεις βασίζεται στο γενικότερο στρατηγικό
της στόχο που είναι η αυτονόμηση
στην περιφέρεια της χώρας και να
μην εξαρτάται από τις ενεργειακές
πηγές της Ρωσίας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Απάντηση με δύο συν μία προτάσεις προς Τουρκία και Τ/κ

Χ

ρειάζεται να ετοιμάσουμε
επειγόντως δύο συν μία προτάσεις. Η πρώτη πρόταση θα
απευθυνθεί από τη Κυπριακή Δημοκρατία προς την Τουρκία, με αντίγραφα σε μόνιμα μέλη Συμβουλίου
Ασφαλείας ΟΗΕ, γ.γ. ΟΗΕ και πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή θα αφορά την οριοθέτηση των
μεταξύ μας θαλασσίων ζωνών. Η
δεύτερη θα αποσταλεί προς τον
Τ/κ ηγέτη και τον γ.γ. του ΟΗΕ. Θα
αφορά τις ανησυχίες των Τ/κ σε
ό,τι αφορά το φυσικό αέριο στην
προ της λύσης εποχή. Η τρίτη θα
γίνει με δημόσια δήλωση του ΠτΔ.
Η πρώτη πρόταση θα επισημαίνει ότι με βάση τις συντεταγμένες
που η ΚΔ και η Τουρκία κατέθεσαν
στον ΟΗΕ προκύπτει μία επικαλυπτόμενη ζώνη δυτικά και βόρεια
της Κύπρου. Θα προτείνεται ως θεραπεία η διαπραγμάτευση μεταξύ
των δύο χωρών με στόχο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ό,τι αφορά τη θέση της Τουρκίας περί μη αναγνώρισης της ΚΔ
θα αντιπροτείνεται η μεσολάβηση
των ΗΠΑ ή άλλης κοινά αποδεκτής
δύναμης στα πρότυπα της μεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τις θαλάσσιες ζώνες όπου
και εκεί ο Λίβανος δεν αναγνωρίζει
το Ισραήλ. Μέχρις ότου γίνει εφικτή
η κοινά αποδεκτή οριοθέτηση προτείνεται όπως οι δύο χώρες εφαρμόσουν μορατόριουμ ερευνών και
γεωτρήσεων στην επικαλυπτόμενη
ζώνη. Να σημειωθεί ότι αυτή είναι
και η διεθνής πρακτική σύμφωνα
και με το άρθρο 74 του Δικαίου της
Θάλασσας. Την ιδέα αυτή είχε πρώτη παρουσιάσει η Βρετανία. Η δεύτερη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Πρώτο ότι
στα πλαίσια των καλών υπηρεσιών
του γ.γ. του ΟΗΕ θα συγκροτηθεί
τεχνική επιτροπή για το φυσικό
αέριο στην οποία να συζητηθούν
οι πριν από τη λύση ανησυχίες των
Τ/κ. Δεύτερο οι δύο πλευρές θα

Μόνο μέσα από μία λύση win-win, μπορούν ΚΔ και Τουρκία να αποφύγουν το
κόστος μίας παρατεταμένης, αδιέξοδης και δυνητικά επικίνδυνης κρίσης.
επαναβεβαιώσουν τις συγκλίσεις
Ταλάτ-Χριστόφια για το φυσικό αέριο στα πλαίσια της λύσης. Τρίτο
θα προτείνεται η συμμετοχή, χωρίς
βέτο, των Τ/κ στο ταμείο υδρογο-

νανθράκων που δημιουργήθηκε
από τη ΚΔ. Τέταρτο μέχρι και την
επίλυση του Κυπριακού οι Τ/κ θα
φροντίσουν έτσι ώστε η ΤΡΑΟ να
αποφύγει την όποια ερευνητική

και γεωτρητική δραστηριότητα εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Κατ΄ αντίστοιχο τρόπο η ΚΔ δεν θα προχωρήσει σε έκδοση νέων αδειοδοτήσεων σε περιοχές πέραν των
υφισταμένων θαλάσσιων τεμαχίων.
Τέλος στην περίπτωση που οι δύο
αυτές προτάσεις γίνουν αποδεκτές
και εφαρμοστούν από τη Τουρκία
και τους Τ/κ τότε η ΚΔ με δήλωση
του ΠτΔ θα δεσμευτεί να στηρίξει
ενεργά την ένταξη της Τουρκίας
στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανόμενης και της συμμετοχής της στο
αντίστοιχο Φόρουμ Φυσικού Αερίου. Δηλώσεις για το θέμα του Φόρουμ όπως η πρόσφατη του υπουργού Ενέργειας κ. Λακκοτρύπη είναι
επιζήμιες και πλήττουν την διαπραγματευτική θέση της ΚΔ έναντι
της Τουρκίας.
Με αυτού του είδους τις προτάσεις η ΚΔ θα μπορέσει να εξασφαλίσει την υποστήριξη σημαντικών
διεθνών παικτών. Μόνο μέσα από

μία λύση win-win, ανάλογη με τη
πιο άνω, μπορούν ΚΔ και Τουρκία
να αποφύγουν το κόστος μίας παρατεταμένης, αδιέξοδης και δυνητικά επικίνδυνης κρίσης. Η ΚΔ, πέραν όμως από την πολιτική αυτή
πρωτοβουλία, την αξιοποίηση της
Ε.Ε. και τα νομικά μέτρα κατά εταιρειών που λαμβάνει, είναι απαραίτητο να κάνει και άλλα. Χρειάζεται
η πολλαπλή ενίσχυση της άμυνάς
μας για να αποτραπεί ο όποιος
τουρκικός τυχοδιωκτισμός. Είναι
απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός
του ενιαίου αμυντικού δόγματος
στη βάση των προνοιών της συνθήκης της Λισσαβόνας περί αμοιβαίας συνδρομής και αρωγής. Τέλος
υπάρχει ανάγκη για την επανενεργοποίηση και αναβάθμιση του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της ΚΔ.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε Γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της ΚΔ την περίοδο
2014-2018.
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Ανησυχεί και την Αθήνα το «Ορούτς Ρέις»
Είναι το πλοίο που θα έστελλε η Άγκυρα στα νότια του Καστελόριζου ως επίδειξη διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Ασπίδα προστασίας
Πούτιν σε Ερντογάν

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι τουρκικές αντιδράσεις μετά την
επιβολή των, ήπιων μεν, συμβολικών δε, ευρωπαϊκών μέτρων για
την παραβίαση της κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
(ΑΟΖ), έχουν πλέον ορατό χρονικό
σημείο κλιμάκωσης. Πρόκειται για
την περίοδο που ξεκινά από τις 15
Αυγούστου και έπειτα, όταν και







Στην Αθήνα είναι απολύτως σαφές ότι η Άγκυρα
θα επιχειρήσει να πιέσει
τη Λευκωσία σε βαθμό
που πρακτικά δεν θα
μπορεί να προχωρήσει σε
καμία άλλη ερευνητική ή
γεωτρητική δραστηριότητα εντός της ΑΟΖ.
λήγουν οι σεισμικές έρευνες που
ήδη πραγματοποιεί το ερευνητικό
πλοίο “Ορούτς Ρέις” στη Θάλασσα
του Μαρμαρά. Το «τέταρτο πλοίο»,
όπως περιγράφεται δημόσια τις
τελευταίες ημέρες από Τούρκους
αξιωματούχους, έχει απασχολήσει
και την Αθήνα επανειλημμένως,
καθώς εκτιμάται ότι το «Ορούτς
Ρέις» είναι το πλοίο που η Άγκυρα
σχεδίαζε να στείλει για έρευνες
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στα νότια του Καστελόριζου,
με σκοπό να ολοκληρώσει - με την
παρουσία του εκεί - το πακέτο της
τουρκικής επίδειξης διεκδικήσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην Αθήνα αυτό το ενδεχόμενο
δεν έχει ακόμη αποκλειστεί, ίσως
με τη μορφή ενός περιστατικού

Στην Αθήνα το ενδεχόμενο δεν έχει ακόμη αποκλειστεί, ίσως με τη μορφή ενός περιστατικού ανάλογου με εκείνο

του Οκτωβρίου του 2018, όταν το «Μπαρμπαρός» έκανε έρευνες στα οικόπεδα 4 και 5 της κυπριακής ΑΟΖ και σε μια
μικρότερη έκταση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
ανάλογου με εκείνο του Οκτωβρίου
του 2018, όταν το «Μπαρμπαρός»
έκανε έρευνες στα οικόπεδα 4 και
5 της κυπριακής ΑΟΖ και σε μια
μικρότερη έκταση της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, εκτιμάται
ότι ο τουρκικός σχεδιασμός έχει
κατά κύριο λόγο ως στόχο την περαιτέρω αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην Αθήνα είναι απολύτως σαφές
ότι η Άγκυρα θα επιχειρήσει να
πιέσει τη Λευκωσία σε βαθμό που
πρακτικά δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε καμία άλλη ερευνητική
ή γεωτρητική δραστηριότητα εντός
της ΑΟΖ. Η εργαλειοποίηση της
ενέργειας από την Άγκυρα προέκυψε ανάγλυφα και από τις προτάσεις Ακιντζί για συνεκμετάλλευ-

ση, πρακτικά μεταφέροντας ακόμα
μεγαλύτερη πίεση στη Λευκωσία.

Δίαυλος επικοινωνίας
Στα αμιγώς διμερή ζητήματα
είναι απολύτως σαφές ότι η Άγκυρα
θα πιέσει και τη νέα κυβέρνηση
για το ζήτημα των Τούρκων που
ζουν στην Ελλάδα και σύμφωνα
με την ανάγνωση της κυβέρνησης
Ερντογάν ανήκουν στη συντριπτική πλειονότητά τους σε ομάδες
που είχαν σχέση με τον ιμάμη
Γκιουλέν, το περιβόητο FETO. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς,
οι Τούρκοι ανεβάζουν αυτό τον
αριθμό ακόμη και σε οκτώ χιλιάδες
πρόσωπα, τα οποία ζουν στη συντριπτική πλειονότητά τους στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πρό-

κειται για ένα θέμα που θα παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας, η οποία, ωστόσο, φαίνεται
διατεθειμένη να διατηρήσει τους
δίαυλους επικοινωνίας που είχαν
ανοίξει και με την προηγούμενη
κυβέρνηση, όπως έγινε με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ). Ωστόσο, με δεδομένη την
πολύ κλειστή δομή εξουσίας της
Τουρκίας, όπου πρακτικά όλα εξαρτώνται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μια ομάδα στενών συνεργατών στο Προεδρικό Παλάτι,
είναι σαφές ότι οι διπλωματικοί ή
στρατιωτικοί δίαυλοι όσο χρήσιμοι
και αν είναι για ad hoc επικοινωνία,
δεν μπορεί να υποκαταστήσουν
την δυνατότητα της άμεσης επαφής με το προεδρικό περιβάλλον.

Πριν λίγες ημέρες ήλθε, αρχικά με
λανθασμένη διατύπωση, στην επιφάνεια ένα περιστατικό που συνέβη
στο βράδυ της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία. Σύμφωνα
με πληροφορία που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του European Council on Foreign Relations με αφορμή τα τρία χρόνια από την απόπειρα
πραξικοπήματος κατά του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, εκείνο το βράδυ
της 15ης Ιουλίου 2016, ο πρόεδρος
της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν τηλεφώνησε στον Τούρκο ομόλογό
του και έθεσε στη διάθεσή του άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων που
βρίσκονταν σε κάποιο «κοντινό
ελληνικό νησί». Η Ελλάδα και η
Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχουν κάποια διμερή συμφωνία συνεκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, οπότε
η πληροφορία εξαρχής ακούστηκε
με καχυποψία σε αρκετούς κύκλους
στην Αθήνα, καθώς δεν θα μπορούσε να είναι σε καμία περίπτωση
πραγματική.
Τα γεγονότα υποδεικνύουν ότι
η πληροφορία περιείχε σημαντικό
κομμάτι της αλήθειας, όχι, βέβαια,
εκείνο που εμπλέκει κάποιο «ελληνικό νησί». Πράγματι, για δύο
βράδια, εκείνο της απόπειρας πραξικοπήματος και το επόμενο, υπήρχαν ρωσικές δυνάμεις κοντά στη
Μαρμαρίδα, όπου ο κ. Ερντογάν
παραθέριζε όταν οι πραξικοπηματίες αξιωματικοί έθεσαν σε λειτουργία το μηχανισμό ανατροπής
του. Δεν βρίσκονταν, ωστόσο, σε
κάποιο ελληνικό νησί, αλλά σε δύο
πλοία του Ρωσικού Ναυτικού. Ένα

αρματαγωγό το οποίο επέστρεφε
από τη Συρία και μια φρεγάτα που
έπλεε προς την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τα δύο πολεμικά
πλοία παρέμειναν στην περιοχή
ανατολικά της Ρόδου και δυτικά
του Καστελόριζου για δύο συνεχόμενα 24ωρα, προτού αποπλεύσουν
ξανά το καθένα για τον προορισμό
του. Οι στάσεις ρωσικών πλοίων
στο Αιγαίο δεν είναι ασυνήθιστες,
καθώς με βάση παλαιότατες συμφωνίες ανάμεσα στην Αθήνα και







Ρωσικά πλοία βρέθηκαν
για δύο νύχτες κοντά στη
Μαρμαρίδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
τη Μόσχα, υπάρχουν πέντε αγκυροβόλια τα οποία το ναυτικό της
Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να
χρησιμοποιεί.
Ιδιαίτερα κατά την προηγούμενη
πενταετία, σημαντικής αναβάθμισης της Ρωσικής παρουσίας στη
Συρία. Ωστόσο, κανένα από αυτά
δεν βρίσκεται στην περιοχή όπου
τα δύο συγκεκριμένα πλοία έπλευσαν για περίπου 48 ώρες, το διήμερο
15-16 Ιουλίου 2016. Εκείνο που δεν
είναι γνωστό είναι το μέγεθος των
μονάδων που βρίσκονταν στα Ρωσικά πλοία και αν αποτελούνταν
από τους περιώνυμους «Σπέτσναζ»...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
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Ναρκοπέδιο η στρατηγική σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας
Οι κυρώσεις αλλά και οι αντιδράσεις Ερντογάν πιθανόν να αλλάξουν το γεωστρατηγικό χάρτη της Αν. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής
Ουάσιγκτον - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΏΤΗ

Όταν την Τετάρτη το απόγευμα ο
Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο
ανακοίνωναν τον «εκτοπισμό» της
Τουρκίας από το πρόγραμμα των
F-35, ουσιαστικά πρόσθεταν την
«γαρνιτούρα» σε μία «τούρτα» που
είχε ετοιμαστεί εδώ και αρκετό καιρό. Από πέρυσι τον Αύγουστο, όταν
για πρώτη φορά ο πρόεδρος Τραμπ
υπέγραψε το νομοθέτημα που ενέκρινε το Κογκρέσο και έθετε ως
όρο την μη μεταφορά των F-35 αν
δεν αποφυλάκιζε τον πάστορα Άντριου Μπρόνσον και δεν ακύρωνε
την αγορά των S-400, ήταν γνωστό
ότι όσο η Τουρκία δεν συμμορφωνόταν και με τους δύο όρους, απαγορευόταν να παραλάβει τα αεροσκάφη. Ιδίως μάλιστα όταν υπήρχαν σε εξέλιξη κι άλλα νομοθετήματα, με ακόμη πιο αυστηρούς
όρους, τα οποία μέχρι τα τέλη του
έτους θα έχουν υπογραφεί από τον
πρόεδρο Τραμπ. Αυτό που ουσιαστικά συνέβη την Τετάρτη ήταν η
πλήρης διακοπή της σχέσης της
Τουρκίας με το πρόγραμμα συμπαραγωγής των αεροσκαφών F-35
και η απαγόρευση της πώλησής
τους και με απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
Απομένει το «κερασάκι» της
«τούρτας», που είναι οι κυρώσεις
βάσει του νόμου CAATSA, που θα
πρέπει κάποια στιγμή στο πολύ εγγύς μέλλον να επιβάλει στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Από
την ισχύ των κυρώσεων αυτών,
αλλά και από τις αντιδράσεις του
Ταγίπ Ερντογάν, είναι πιθανόν να
εξαρτηθούν όχι μόνο οι διμερείς
σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, αλλά και
ο γεωστρατηγικός χάρτης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής.
Αν και κανείς δεν αμφισβητεί
την γεωστρατηγική σημασία της















Αυτό που ουσιαστικά συνέβη την Τετάρτη ήταν η
πλήρης διακοπή της
σχέσης της Τουρκίας με
το πρόγραμμα συμπαραγωγής των αεροσκαφών
F-35 και η απαγόρευση
της πώλησής τους και με
απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ούτε φίλος ούτε εχθρός,
πια οι ΗΠΑ με την Τουρκία, όπως εκτιμάται σε
έκθεση του Συμβουλίου
Εξωτερικής Πολιτικής
της Ουάσιγκτον, παρά τη
φιλική σχέση ΤραμπΕρντογάν.

Τουρκίας για τη Δύση, φαίνεται
ότι ο Ερντογάν υποτίμησε δύο παραμέτρους.
Πρώτον, τη σημασία που είχε
για τους υπερσυντηρητικούς Ευαγγελιστές υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ η φυλάκιση του Πάστορα Μπρόνσον.
Δεύτερον, την εμπλοκή του Κογκρέσου στη διαδικασία, το οποίο
για δεύτερη φορά στην ιστορία
(την προηγούμενη με το εμπάργκο
του 1975 μετά την εισβολή) παρενέβη και ανάγκασε τον Πρόεδρο
να λάβει σκληρή στάση.
Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι
υπερτίμησε τη σημασία της Τουρκίας, πιστεύοντας ότι θα κατόρθωνε
να εκβιάσει τις ΗΠΑ, όπως έκανε
με επιτυχία στον πόλεμο στο Κουβέιτ το 1991 και στην εισβολή στο
Ιράκ το 2003.
Ένα εξαιρετικό κύριο άρθρο του
Πρακτορείου Μπλούμπεργκ (την
Πέμπτη) σημειώνει:«Ο Ερντογάν
φαίνεται να υπολόγισε ότι, με την
αμερικανική επιρροή να μειώνεται
στη γειτονιά του, τα συμφέροντα
ασφαλείας του εξυπηρετούνται καλύτερα από μια συμμαχία με τη
Ρωσία. Και ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ θα του δώσει ελευθέρας για αλλαγή πλευράς. Φαίνεται

Ο Ερντογάν υποτίμησε τη σημασία που είχε για τους υπερσυντηρητικούς Ευαγγελιστές υποστηρικτές του Τραμπ η
φυλάκιση του Πάστορα Μπρόνσον και την εμπλοκή του Κογκρέσου στη διαδικασία με τα F35. Ταυτόχρονα υπερτίμησε
«εαυτόν», πιστεύοντας ότι θα κατόρθωνε να εκβιάσει τις ΗΠΑ, όπως έκανε στον πόλεμο στο Κουβέιτ το 1991 και στην
εισβολή στο Ιράκ το 2003.
επίσης να πίστεψε ότι η Δύση δεν
«θα έχει το στομάχι» να του επιβάλει
σημαντικές κυρώσεις. Τώρα πρέπει
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».
Το άρθρο ακόμη μνημονεύει τις
ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της
Τουρκίας για τις παραβιάσεις στην
ΑΟΖ της Κύπρου, ζητώντας μάλιστα
διεύρυνσή τους, εκτιμώντας ότι
«αυτό θα πρέπει να αποθαρρύνει
τον περαιτέρω ναυτικό του τυχοδιωκτισμό». Όσο για την πολιτική
των ΗΠΑ, θεωρεί καλό ξεκίνημα
τις εξαγγελίες του προέδρου Τραμπ
για τα F-35 υποστηρίζει μία κλιμάκωση κυρώσεων, με τελικό τον

πλήρη αποκλεισμό της Τουρκίας
από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.Όπως εξηγεί, «ο
στόχος είναι να ξεκινήσουν με συγκρατημένες κυρώσεις και να επιταχύνει τις τιμωρητικές ενέργειες,
εκτός αν ο Ερντογάν επανεξετάσει
τον λανθασμένο του υπολογισμό
και με επαληθεύσιμα βήματα βάλει
«στη ναφθαλίνη» τον ρωσικό εξοπλισμό. Αν αυτό αποτύχει, οι Η.Π.Α.
και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους
θα πρέπει να έλθουν αντιμέτωποι
με μια μεγαλύτερη ερώτηση: Μπορεί η Τουρκία να θεωρηθεί πλέον
ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος;»

Το ερώτημα του Μπλούμπεργκ
είχε απαντηθεί εν μέρει το Νοέμβριο του 2018 από τον αναλυτή
του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, Στίβεν Κουκ: «Ενώ η Τουρκία
παραμένει επίσημα σύμμαχος του
ΝΑΤΟ, δεν είναι εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στην
ειδική έκθεση του Συμβουλίου με
τίτλο «Ούτε φίλος ούτε εχθρός: το
μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας”. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εποχές, η Ουάσινγκτον και
η Άγκυρα δεν μοιράζονται πλέον
σημαντικές απειλές ή συμφέροντα
που τους δένουν μαζί».

Η πτώση της Τουρκίας από «αγαπημένο παιδί του Ομπάμα» σε πρώτη χώρα σύμμαχο στην οποία οι
ΗΠΑ θα υποχρεωθούν να επιβάλουν
κυρώσεις ως να ήταν εχθρός της
Αμερικής, άρχισε να διαφαίνεται
από τις αρχές της δεύτερης θητείας
του Μπαράκ Ομπάμα, όταν άρχισε
να αυξάνεται ο ρόλος του αντιπροέδρου Μπάιντεν στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.
Σε μία από τις συναντήσεις του με
την ηγεσία της Ομογένειας, μετά
την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο
Μπάιντεν μπροστά από έναν μεγάλο
χάρτη που κάλυπτε τη νότια Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, τον
Καύκασο, την Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή, μίλησε για
μια Τουρκία περικυκλωμένη από
τη Ρωσία και το εξτρεμιστικό Ισλάμ,
της οποίας η μόνη επιλογή ήταν
να λύσει τα ανοιχτά προβλήματα
με Ελλάδα και Κύπρο και να αφιερωθεί στην προστασία της από τους
πραγματικούς κινδύνους και τα
οφέλη που θα πρόσφεραν η Δύση
και η αξιοποίηση των ενεργειακών
πόρων. Τα ίδια μετέφερε αυτοπροσώπως στον Ταγίπ Ερντογάν προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις
του. Τελικά, η Τουρκία προτίμησε
να τα βρει με τη Μόσχα (που λίγο
αργότερα της επέβαλε κυρώσεις
λόγω της κατάρριψης του αεροσκάφους) και να τα χαλάσει με τη Δύση.

Χάθηκε για τη Δύση η Τουρκία, με νατοϊκές υποδομές τα πυρηνικά των ΗΠΑ;
Η εκλογή του Τραμπ και η άμεση
εκδίωξη από τον στενό του κύκλο
του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας
Μάικ Φλιν (αποδείχθηκε πληρωμένος λομπίστας της Τουρκίας)
έκανε τα πράγματα χειρότερα για
την Τουρκία. Η θητεία του υφυπουργού Γουές Μίτσελ στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ κι ο νέος καυγάς Ερντογάν – Νετανιάχου έθεσαν πλέον
επί τάπητος το ερώτημα «αν η Τουρκία χάθηκε για τη Δύση». Τόσο ο
Μίτσελ, όσο κι ο Νετανιάχου, δίνουν σ’ αυτό καταφατική απάντηση. Ωστόσο, αυτό το ερώτημα ήταν
ικανό να διευρύνει την μελέτη που
είχε ξεκινήσει μετά την απόπειρα
πραξικοπήματος, για αναζήτηση
εναλλακτικών επιλογών στην περίπτωση που η Τουρκία ακύρωνε
τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη
χρήση της Βάσης Ινσιρλίκ. Αυτή
τη στιγμή, εικάζεται ότι οι μελέτες
για τις οικονομικές, πολιτικές και
γεωστρατηγικές επιπτώσεις, έχουν
ολοκληρωθεί.
Στην παράμετρο θα πρέπει να
προστεθεί και η διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (και οι ανάλογες με Αίγυπτο
και Ιορδανία), τις οποίες παρακολουθούν στενά οι ΗΠΑ. Ιδίως η
πρώτη, χάρη στο νομοσχέδιο για
την εταιρική σχέση στην Ανατολική
Μεσόγειο, έχει μπει στην πολιτική
ατζέντα της Ουάσιγκτον και πέραν
του Κογκρέσου, μελετάται ενδε-








Η θητεία του υφυπουργού Γουές Μίτσελ στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ κι ο
νέος καυγάς Ερντογάν –
Νετανιάχου έθεσαν πλέον επί τάπητος το ερώτημα «αν η Τουρκία χάθηκε
για τη Δύση». Τόσο ο Μίτσελ, όσο κι ο Νετανιάχου, δίνουν σ’ αυτό καταφατική απάντηση.
λεχώς στα αρμόδια με την εθνική
ασφάλεια υπουργεία των ΗΠΑ.

Οι καθοριστικές κινήσεις
Οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες από Άγκυρα και Ουάσιγκτον θα καθορίσουν εν πολλοίς το μέλλον των
Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, χωρίς να αποκλείονται τα χειρότερα
σενάρια. Ιδίως όταν η Άγκυρα απειλεί με αναζήτηση ρωσικών μαχητικών ως εναλλακτική λύση και
προειδοποιεί με αντίμετρα σε αμερικανικές κυρώσεις, τις οποίες πληροφορίες έφεραν να εξαγγέλλονται
τη Δευτέρα.
Αργά την Πέμπτη και μετά από
αλλαγή της αρχικής τοποθέτησης

Αν η Τουρκία απαντήσει σε «ήπιας μορφής» κυρώσεις, με μεγαλύτερη στρατηγική προσέγγιση προς τη Μόσχα και εμπλοκή του Ινσιρλίκ, εκτιμάται ότι θα επισπευσθούν οι αμερικανικοί σχεδιασμοί για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ίσως δούμε να συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 4 χρόνια.
του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος
δήλωσε ότι ακόμη μελετά το θέμα
των κυρώσεων. Η όλη στάση του,
ακόμη από την συνάντηση κορυφής των G20 τον περασμένο μήνα,
δείχνει πως δεν επιθυμεί να επιβάλει κυρώσεις. Ή, αν αναγκαστεί
να το πράξει, αυτές να είναι ήπιας

μορφής κι αυτό γιατί πιστεύει πως
λόγω της προσωπικής σχέσης που
έχει αναπτύξει με τον Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να διασωθεί η σχέση
με την Τουρκία, ιδίως όταν έχει
συμφωνήσει με τον Τούρκο πρόεδρο για τριπλασιασμό των εμπορικών σχέσεων στα επόμενα δέκα

χρόνια. Με αυτή την προσέγγιση
συμφωνεί ακόμη μία μερίδα των
αναλυτών και διαμορφωτών της
κοινής γνώμης στην Ουάσιγκτον,
όπως για παράδειγμα η «Ουάσιγκτον Ποστ», που έγραφε την Πέμπτη σε κύριο άρθρο της:«Σαφώς,
η Τουρκία δεν μπορεί να έχει και

τα F-35 και τους S-400 και ο κ. Ερντογάν πρέπει να το αποδεχθεί. Εάν
ο κ. Ερντογάν επιμείνει στην ανάπτυξη του S-400, θα χάσει τα αεροπλάνα. Αλλά ο κ. Τραμπ πρέπει
να προσπαθήσει να αποφύγει μια
ευρύτερη κατάρρευση με την Τουρκία. Μια σοβαρή κρίση θα μπορούσε να ωθήσει τον κ. Ερντογάν ακόμα περισσότερο στην αγκαλιά του
Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν,
ο οποίος δεν θα ήθελε τίποτα καλύτερο. Η Τουρκία συνορεύει με
τη Συρία και το Ιράκ και η συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι ζωτικής σημασίας στην περιοχή. Φιλοξενεί εκτεταμένες υποδομές του ΝΑΤΟ, καθώς και πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ. Αυτό είναι
ένα πρόβλημα καρκίνου των οστών
στα τελευταία στάδια της μετάστασης, αλλά πρέπει να αποφευχθεί
μια ευρύτερη κρίση».Όμως, τι θα
συμβεί αν η Τουρκία απαντήσει
σε «ήπιας μορφής» κυρώσεις, με
μεγαλύτερη στρατηγική προσέγγιση προς τη Μόσχα και εμπλοκή
της βάσης του Ινσιρλίκ;
Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι
πέραν της κλιμάκωσης των αμερικανικών κυρώσεων, θα επισπευσθούν οι αμερικανικοί σχεδιασμοί
για την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και ίσως δούμε να συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν
από 4 χρόνια.
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Τα ατού του Ακιντζί
και οι τρεις κόκκινες
γραμμές Αναστασιάδη
Ανάλυση της επιστολής του Τ/κ ηγέτη στον Αντόνιο Γκουτέρες
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

«Ακόμη και μια θετική τουρκοκυπριακή ψήφος στην κυβέρνηση δεν
θεωρείται (από τους Ε/κ) υποχρεωτική για τη λήψη μιας απόφασης!
Με άλλα λόγια, σε σημαντικά θέματα
όπως οι υδρογονάνθρακες/φυσικοί
πόροι και ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, επικρατεί η άποψη
ότι μια απόφαση που δεν εγκρίνει
ούτε ένα τουρκοκυπριακό μέλος
της κυβέρνησης μπορεί να ληφθεί
με την απλή πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων μελών». Με αυτά τα
λόγια πριν από λίγες ημέρες, ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας εξωτερίκευσε
την έντονη ενόχλησή του για την
τροπή των εξελίξεων στο Κυπριακό.
Απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με επιστολή του
στις 10 Ιουλίου, ο Μουσταφά Ακιντζί
ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της πολιτικής ισότητας παραμένει όρος
αδιαπραγμάτευτος στο Κυπριακό.
Η τουρκοκυπριακή ηγεσία κατανοεί
την σοβαρότητα της όλης κατάστασης στο Κυπριακό την στιγμή που
ή ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ κορυφώνεται. Το Κυπριακό παραμένει
σε αδιέξοδο και προτού επέλθει
εκτροχιασμός των εξελίξεων, ο κ.
Ακιντζί προτείνει την άμεση επανέναρξη του διαλόγου. Ωστόσο, για
να συμβεί αυτό ο ίδιος θέτει μια σημαντική προϋπόθεση. Το ξεκαθάρισμα των προθέσεων για την διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία

(ΔΔΟ), με βασική έμφαση στο επίμαχο ζήτημα της πολιτικής ισότητας.
Στην επιστολή που έστειλε στον
Γενικό Γραμματέα ο ηγέτης της τ/κ
κοινότητας εστιάζει στο μεγάλο χάσμα που χωρίζει τις δυο πλευρές
στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας.
Ο ίδιος πρόσφατα ζήτησε εξηγήσεις
από την ε/κ ηγεσία, κυρίως για θέματα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας και αφορούν την αρχή της








Για να ελεγχθεί η έκρυθμη κατάσταση , ο Τ/κ
ηγέτης προτείνει έναν
οδικό χάρτη, από δυο φάσεις κατά τις οποίες ο γ.γ.
των ΗΕ καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό-συντονιστικό ρόλο.
πολιτικής ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής. Ωστόσο, η
ε/κ πλευρά άφησε αναπάντητο αυτή
του την έκκληση.
«Εστιάζοντας σε αυτό το ζήτημα,
για την εξακρίβωση των ζητημάτων
που εκλαμβάνονται ως ζωτικής σημασίας για τους Τ/κ, απηύθυνα έκκληση στην ε/κ πλευρά και ζήτησα
την καταβολή μιας λίστας με τα ζητήματα που θεωρούνται ζωτικής
σημασίας για αυτούς. Δυστυχώς η
ε/κ πλευρά απέφυγε να ξεκαθαρίσει

τις απόψεις της σε αυτό το ζήτημα»,
υπογραμμίζει ο κ. Ακιντζί, προσθέτοντας ότι η ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας είχε ανέκαθεν
θετικό αντίκτυπο στην τ/κ πλευρά.
Ωστόσο, αυτή η ιδέα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να
«θυσιαστεί» η πολιτική ισότητα των
Τ/κ. Ο κ. Ακιντζί εντάσσει στα ζητήματα «κόκκινης γραμμής» και το
ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας. «Σε μια δικοινοτική ομοσπονδία δύο κοινοτήτων, είτε αποκεντρωμένη είτε όχι, με βάση την
αρχή της πολιτικής ισότητας, όπως
ορίζεται στα συναφή ψηφίσματα
και αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως 716 (1991)
και 750 (1992), η ενεργός συμμετοχή
των Τ/κ πρέπει να εξασφαλιστεί. Η
εκ περιτροπής προεδρία είναι μια
άλλη θεμελιώδης εκδήλωση αυτής
της ενσωματωμένης παραμέτρου,
όπως η εξοχότητα σας έχει υποδείξει
στο πλαίσιο που παρουσιάσατε. Ο
Ελληνοκύπριος ηγέτης προτείνει
τώρα κοινοβουλευτικό σύστημα με
έναν εκ περιτροπής πρωθυπουργό
και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης,
με μόνιμο Ελληνοκύπριο Πρόεδρο
και Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο, σε
αντίθεση με το πλαίσιο των έξι σημείων».

Η αποτυχία της Λούτ

Ο κ. Ακιντζί εντοπίζει την ουσία
του σημερινού αδιεξόδου στο Κυπριακό, στην απόρριψη του τριπτύ-

Ο Μουσταφά Ακιντζί επιδιώκει να διευκρινιστεί σαφώς, στην άτυπη διάσκεψη, από την ε/κ πλευρά αν εξακολουθεί
να επιδιώκει λύση ΔΔΟ. Στοχεύει σε μια πενταμερή με σαφές χρονοδιάγραμμα και διασφάλιση ότι στο τελικό δημοψήφισμα η συνέχιση του παρόντος στάτους κβο δεν θα είναι επιλογή.
χου πολιτική ισότητα-αποτελεσματική συμμετοχή-εκ περιτροπής προεδρία, δηλαδή τις κόκκινες γραμμές
του Νίκου Αναστασιάδη. Ο ίδιος,
στην επιστολή του προς τον γ.γ.,
προβάλλει την άποψη ότι η νέα διαμεσολάβηση του ΟΗΕ έχει αποτύχει
εξαιτίας του χάσματος που χωρίζει
τις δυο πλευρές σε αυτό το ζήτημα.
Από την σκοπιά του κ. Ακιντζί η
προσπάθεια της κ. Λούτ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, επειδή οι δυο
πλευρές αδυνατούν να καταλήξουν
σε συμβιβαστικές λύσεις σε βασικές
πτυχές του Κυπριακού. Στην επιστολή του, αναφερόμενος στο έργο
της κ. Λούτ και τις προσπάθειες της
για σύναψη όρων αναφοράς, ο κ.
Ακιντζί έκαμε ειδική αναφορά στο
Κοινό Ανακοινωθέν του 2014 και
στο Πλαίσιο της 30ης Ιουνίου 2017.
Ο ίδιος ζητά σε μια νέα προσπάθεια
να επιβεβαιωθεί η προσήλωση των
δύο πλευρών στις αρχές αυτές.

οι εξελίξεις κυλούν με γοργούς ρυθμούς τη στιγμή που στην κυπριακή
ΑΟΖ η ένταση κορυφώνεται. Για να
ελεγχθεί λοιπόν, η νέα έκρυθμη κατάσταση που προκύπτει, ο Τ/κ ηγέτης
προτείνει έναν οδικό χάρτη, ο οποίος
αποτελείται από δυο φάσεις. Και
στις δυο αυτές φάσεις του σχεδίου
ο γ.γ. καλείται να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό-συντονιστικό ρόλο.
Η Ε.Ε. καλείται επίσης, να υποστηρίξει την όλη διαδικασία. Σε πρώτη
φάση, ο Μουσταφά Ακιντζί προτείνει
την σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης. Η διάσκεψη αυτή
θα πραγματοποιηθεί με στόχο να
ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Κυπριακό,
και να διαφανεί κατά πόσο όλες οι
πλευρές συμφωνούν στο μοντέλο
της ΔΔΟ. Και στη νέα διάσκεψη θα
λάβουν μέρος οι δυο κοινότητες και
οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, ο ΟΗΕ
ως συντονιστής και η Ε.Ε. υπό την
ιδιότητα του παρατηρητή.

Πρώτο βήμα

Δεύτερο βήμα

Μπορεί στο ζήτημα της πολιτικής
ισότητας οι δυο πλευρές να μην βρίσκονται κοντά στην λύση, ωστόσο,

Σε περίπτωση που στην άτυπη
διάσκεψη φανεί ότι όλες οι πλευρές
συμφωνούν για την ΔΔΟ, τότε υπό

την καθοδήγηση του γ.γ. θα πρέπει
να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα βασίζεται σε
ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και θα
είναι επικεντρωμένη στην λύση.
Παρά το γεγονός ότι ο Μουσταφά
Ακιντζί δεν ανοίγει τα χαρτιά του
για αυτή τη φάση του νέου σχεδίου,
καλά ενημερωμένες τ/κ πηγές εξηγούν τα δύο βασικά σημεία του σκεπτικού του. Πρώτον: στοχεύει σε
ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, με
αυστηρούς όρους μέσα στο οποίο
θα λάβουν χώρα οι εντατικές διαπραγματεύσεις, για όλες τις εναπομείνασες λεπτομέρειες. Δεύτερον:
η τ/κ πλευρά στοχεύει σε ξεκαθάρισμα του τελικού status, ανεξαρτήτως κατάληξης ενός δημοψηφίσματος. Με άλλα λόγια, η τ/κ πλευρά
δεν επιθυμεί να βρεθεί ενώπιον
νέων δυσάρεστων για την ίδια εκπλήξεων, όπως το αποτέλεσμα του
Σχεδίου Ανάν. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
στόχευση του κ.Ακιντζί είναι να
ανοίξει διάπλατα ο δρόμος της ένταξης της λεγόμενης «ΤΔΒΚ» στη
διεθνή κοινότητα, ανεξάρτητα της
όποιας έκβασης.
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Ο AΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟY ΣΤΗΝ «Κ»

Ο Αναστασιάδης μας οδηγεί
στην οριστική διχοτόμηση
Ο Πρόεδρος το κάνει είτε από ανικανότητα είτε συνειδητά λέει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, ενώ σχολιάζει τα περί άτυπης πενταμερούς
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Είτε από ανικανότητα είτε συνειδητά ο κ. Αναστασιάδης μας οδηγεί
ολοένα και πιο κοντά στην οριστική
διχοτόμηση, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού ξεκαθαρίζοντας
πως οι εξελίξεις θα δείξουν ποιες
είναι οι προθέσεις του Προέδρου
με την αποδοχή της πρόσκλησης
Ακιντζί για άτυπη πενταμερή. «Είναι
αυτονόητο ότι αν, ο μη γένοιτο, η
προσπάθεια αποτύχει, τα πράγματα
θα είναι κάτι περισσότερο από δύσκολα και κρίσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλά για τη στάση
της Ρωσίας που, όπως λέει, έχει μετακινηθεί από τη θέση της στο Κυπριακό και ρίχνει ευθείες βολές
στον υπουργό Εξωτερικών ότι φέρεται να είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου Μενέντεζ - Ρούμπιο όταν «μετέβαινε στην
Αμερική κάθε λίγο». «Μάλιστα ο
ΔΗΣΥ έφερε ψήφισμα στη Βουλή
για να χαιρετήσει η Βουλή το νομοσχέδιο Μενέντεζ και όταν αντιδράσαμε έντονα το παρασιώπησαν.
Γι΄ αυτό να μη μας λένε σήμερα
ότι διαφωνούν τάχα με τις πρόνοιες
του νομοσχεδίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.
-Κίνηση τακτικής ή αναδίπλωση
του Προέδρου η αποδοχή της
πρόσκλησης Ακιντζί για άτυπη
πενταμερή;
-Αυτό θα το δείξουν οι εξελίξεις.
Αν όντως εννοεί όσα λέει ο κ. Αναστασιάδης, τότε θα πρέπει να μπει
σε αυτή τη διαδικασία καλά προετοιμασμένος, με στόχο να προχωρήσει μέχρι τέλους στη βάση
του πλαισίου Γκουτέρες, να φτάσουμε δηλαδή σε λύση αρχών, νοουμένου ότι και η τουρκοκυπριακή
πλευρά και η Τουρκία θα αρθούν
στο ύψος των περιστάσεων. Είναι
αυτονόητο ότι αν, ω μη γένοιτο, η
προσπάθεια αποτύχει, τα πράγματα
θα είναι κάτι περισσότερο από δύσκολα και κρίσιμα.
-Με δεδομένη και την ένταση
της τουρκικής προκλητικότητας,
για ποιο λόγο να επιστρέψουμε
στο τραπέζι των συνομιλιών;
-Θα πρέπει πρώτα να πείσουμε
και τον γ.γ. του ΟΗΕ αλλά και άλλους σημαντικούς παράγοντες στη
διεθνή πολιτική σκηνή ότι έχουμε
πραγματικά την πολιτική βούληση
να συζητήσουμε και να καταλήξουμε μέσω ενός εντατικού διαλόγου σε μία συμφωνία στο πλαίσιο
του γ.γ. του ΟΗΕ, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει και
η αναγκαία ανταπόκριση και από
άλλες πλευρές. Και αναφέρομαι κυρίως στην Τουρκία και στην τ/κ
ηγεσία. Με δεδομένο αυτό θα υπάρξει αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και
κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα
είτε θα υποχρεώσει την Τουρκία

Όταν φύγαμε από το
Κραν Μοντανά και ξεκίνησα να εκφράζω κάποιες ανησυχίες, όλοι μου
έλεγαν πως είμαι πράκτορας των Τούρκων και
ότι εξυπηρετώ τουρκικά
συμφέροντα. Με την πάροδο του χρόνου είναι
πιο καθαρά τα πράγματα.

Η Ρωσία έχει μετακινηθεί από τη θέση που είχε μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Και αυτό μας ανησυχεί και μας προβλημα-

τίζει, λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Άντρος Κυπριανού.
να βρει κάποιο τρόπο να τερματίσει
έστω προσωρινά τις προσκλήσεις
στην ΑΟΖ, είτε θα μείνει εκτεθειμένη έναντι της διεθνούς κοινότητας.
-Δεν πρέπει να θέσουμε θέμα
για την έκθεση Γκουτέρες και
τα περί αναγνώρισης, αλλά και
ζήτημα προθέσεων απέναντι
στον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών;
-Περίμενα ότι θα φτάναμε στο
σημείο, όπου από την αρχική θέση
ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι σοφός, έμπειρος, ικανός και αντικειμενικός, να κατηγορείται σήμερα
από κάποιους στην Κύπρο. Βεβαίως,
δεν μας ικανοποιούν οι τοποθετήσεις του. Αναμέναμε να ήταν πιο
ξεκάθαρες. Πρέπει όμως να μας
προβληματίσει γιατί ο γ.γ. του ΟΗΕ
τοποθετείται με τον συγκεκριμένο
τρόπο.
Όπως θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι χλιαρή η
αντίδραση όλων όσοι μας υποστηρίζουν σε διάφορα ζητήματα. Για
παράδειγμα η Ρωσία, μια χώρα που
πάντοτε μας στήριζε σε αυτά τα
ζητήματα, παρουσιάζεται σήμερα
διαφοροποιημένη. Όσες εξηγήσεις
κι αν δίνει η Ρωσία σε ό,τι αφορά
τη στάση για τις κυρώσεις σε βάρος
της Τουρκίας, παραμένει γεγονός
ότι η Ρωσία έχει μετακινηθεί από
τη θέση που είχε μέχρι σήμερα στο

Κυπριακό. Και αυτό μας ανησυχεί
και μας προβληματίζει.
-Ως ΑΚΕΛ, έχετε διαχρονικά καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Πού
οφείλεται αυτή η μετακίνηση;
-Οι μεγάλες χώρες αναμφίβολα
καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό
από το πώς εξυπηρετούνται τα μεγάλα συμφέροντα. Όλες, είτε είναι
Ρωσία είτε είναι ΗΠΑ, συνυπολογίζουν το πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους όταν
αποφασίζουν για διεθνή ζητήματα.
Εδώ και καιρό η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ιδιαίτερα ο υπουργός
Εξωτερικών θριαμβολογούσαν γιατί
είχε διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ,
συζητώντας το θέμα άρσης εμπάργκο στην πώληση όπλων και
έντονες συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Το αποτέλεσμα ήταν το
νομοσχέδιο Ρούμπιο- Μενέντεζ,
που στην ουσία λέει πως η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα και το
Ισραήλ είναι οι χώρες που θα συνεργαστούν οι ΗΠΑ στην περιοχή
μας για να απομακρύνουν την κακή
ρωσική επιρροή. Εσείς, αν ήσασταν
Ρωσία, δεν θα είχατε ενοχληθεί
από τις θέσεις αυτές;
-Συνεπώς είναι αυτός ο λόγος
της ρήξης των δύο χωρών;
-Δε μπορώ να πω ότι υπήρξε ρήξη. Όμως υπολογίστε πως είναι μία

χώρα που παρείχε πολιτική και οικονομική στήριξη στην Κύπρο σε
μία κρίσιμη περίοδο και διαπιστώνει
ότι η Κύπρος δέχεται να συμμετάσχει σε μία συνεργασία, που στοχεύει να την απομακρύνει από την
περιοχή γιατί είναι κακή επιρροή.
Εσείς πώς θα νιώθατε;
-Τι στόχο έχει η αποστολή επιστολής σας προς τον κ. Αναστασιάδη;
-Πρέπει να έχουμε αντιπρόταση
και η αντιπρόταση πρέπει να κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Ότι
δηλαδή είμαστε έτοιμοι για ουσιαστική επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο εντατικές συνομιλίες
να καταλήξουμε το συντομότερο
δυνατόν σε συμφωνία στο πλαίσιο
για να ανοίξει το πλαίσιο, να λύσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα
στο Κυπριακό και δεύτερο να καταθέτει σκέψεις για το πώς μπορούν
να καθησυχαστούν οι ανησυχίες
των Τ/κ και της Τουρκίας στα ζητήματα του φυσικού αερίου και οι
δικαιολογημένες αλλά και οι αδικαιολόγητες.
-Συμφωνείτε με την άτυπη πενταμερή που προτείνει ο Ακιντζί;
-Εξαρτάται τι θα συζητηθεί σε
αυτή την πενταμερή. Αν θα πάμε
για να γίνει ένα ξεκαθάρισμα αρχών
με την πρόθεση να επαναρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις από εκεί που

Γιατί έπρεπε να συμφωνήσω με τη δική τους
άποψη (στη σύσκεψη
αρχηγών); Για χάρη
της ενότητας να συμφωνήσουμε όλοι. Όμως
ποιας ενότητας; Προς
την καταστροφή;
μείναμε στο Κραν Μοντανά και
στη βάση του πλαισίου του γ.γ. και
με στόχο να συζητήσουμε λύση
στο πλαίσιο Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομονοσπονδίας τότε εμείς θεωρούμε ότι ίσως να είναι ο τρόπος
να ξεκλειδωθεί η όλη διαδικασία.
Αν όμως θα πάμε για να συζητηθεί
κάτι άλλο, οι λεγόμενες νέες ιδέες
ή λύση δύο κρατών, αυτό θα είναι
καταστροφικό.
-Με δεδομένο ότι έχετε αναφέρει
πως ο Νίκος Αναστασιάδης κινδυνεύει να γίνει ο Πρόεδρος της
διχοτόμησης, πώς τον εμπιστεύεστε να γυρίσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και να
διαχειριστεί πλαίσιο λύσης;
-Αν και εφόσον επαναρχίσουν
διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
και καταλήξουν σε μία συμφωνία
οι δύο ηγέτες, εμείς θα κρίνουμε
το περιεχόμενό της. Ακόμα και τότε
που στηρίζαμε την διαδικασία ξεκαθαρίσαμε ότι δεν δίναμε λευκή
επιταγή στον κ. Αναστασιάδη. Ότι
εμείς θα κρίνουμε την κατάληξη
από το περιεχόμενό της. Αν δηλαδή
ικανοποιεί εμάς και όχι τι θα πει ο
κ. Αναστασιάδης και ο κ. Ακιντζί.
Αυτό λοιπόν θα πράξουμε και σήμερα. Έχουμε επιφυλάξεις για τις
προθέσεις του κ. Αναστασιάδη
γιατί δεν είναι μόνο οι ξένοι διπλωμάτες, είναι πάρα πολλοί εδώ στην

Κύπρο που λένε ότι ο κ. Αναστασιάδης τους εκμυστηρεύτηκε με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι πρέπει
να συζητήσουμε λύση δύο κρατών
ως την εφικτή λύση στο Κυπριακό.
Είτε από ανικανότητα είτε συνειδητά, ο κ. Αναστασιάδης μας φέρνει
ολοένα και πιο κοντά στην οριστική
διχοτόμηση. Δεν με ενδιαφέρει
γιατί γίνεται αυτό, αλλά το αποτέλεσμα. Αν πάμε στη διχοτόμηση
ο ίδιος θα έχει τεράστιες ευθύνες.
-Στη σύσκεψη αρχηγών ήσασταν
ο μόνος με τις περισσότερες ενστάσεις στο κοινό ανακοινωθέν…
-Το ΑΚΕΛ επέμενε ότι η απάντησή μας στον κ. Ακιντζί δεν θα
έπρεπε να περιορίζεται σε ένα
«όχι». Οι υπόλοιποι θεωρούσαν ότι
έπρεπε να απαντήσουμε απλά και
μόνο ότι η πρόταση είναι απαράδεκτη. Γιατί έπρεπε να συμφωνήσω
με τη δική τους άποψη; Για χάρη
της ενότητας να συμφωνήσουμε
όλοι. Όμως ποιας ενότητας; Προς
την καταστροφή. Αν θεωρώ ότι η
προσέγγιση κάποιου οδηγεί προς
την καταστροφή θα αποφασίζει
εκείνος και θα μου λέει ότι για να
μη χαλάσουμε την ενότητα θα πρέπει να συμφωνήσεις μαζί μου; Για
να υπάρξει ενότητα θα πρέπει να
υπάρξει συναντίληψη στρατηγικού
στόχου. Κοινός στόχος. Τους είπα
στη σύσκεψη αρχηγών ότι οι πέντε
από τους οκτώ δεν συμφωνείτε με
την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Πρέπει να υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ μας. Όχι να αποφασίζω εγώ κι εσείς να με στηρίζετε.
Δεν είναι έτσι που κτίζεται η ενότητα και ο στοιχειώδης αλληλοσεβασμός. Ως εκ τούτου, οι ενστάσεις
του ΑΚΕΛ ξεκινούσαν από αυτή
την αφετηρία.
-Είναι μόνο του το ΑΚΕΛ προς
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση;
-Να δούμε πώς θα εξελιχθούν
τα πράγματα. Στη σύσκεψη των
αρχηγών στις τοποθετήσεις τους
και άλλοι αρχηγοί είχαν τοποθετηθεί σε μία κατεύθυνση παρόμοια
με τη δική μου. Ανεξάρτητα με το
πόσο έντονα ή όχι είχαν εμπλακεί
στη συζήτηση για το κοινό ανακοινωθέν, στην τοποθέτησή τους
κι άλλοι είχαν παρόμοια θέση.
-Θεωρείτε πως δικαιώνεστε από
τις εξελίξεις;
-Ο χρόνος θα δείξει ποιος έχει
δίκαιο. Όταν φύγαμε από το Κραν
Μοντανά και ξεκίνησα να εκφράζω
κάποιες ανησυχίες και αμφιβολίες
για το τι έγινε, όλοι μου έλεγαν πως
είμαι πράκτορας των Τούρκων και
ότι εξυπηρετώ τουρκικά συμφέροντα. Με την πάροδο του χρόνου είναι
πιο καθαρά τα πράγματα. Και σε
ό,τι αφορά την ΑΟΖ εξελίχθηκαν
όπως τα είχαμε προβλέψει και στο
θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο χρόνος θα
δείξει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Η στάση της Ρωσίας και ο ρόλος του υπ. Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδη
-Σας απογοήτευσε η στάση της
Ρωσίας;
-Μας λυπεί και μας ανησυχεί
δεδομένου ότι υπήρχε ένα στήριγμα
στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αν φανεί
στην εξέλιξη των πραγμάτων ότι
αυτό το στήριγμα θα το χάσουμε
για οποιοδήποτε λόγο, νομίζω ότι
πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και πρέπει
να σκεφτεί διπλά και τριπλά πώς
φέρεται όχι μόνο στα ζητήματα
ουσίας, αλλά και επικοινωνίας. Ο
υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, μετέβαινε στην Αμερική
κάθε λίγο. Μας έλεγε ότι συζητά
μαζί τους και είναι σε πολύ καλό
δρόμο για να αρθεί το εμπάργκο
στην πώληση όπλων. Ως συνέπεια
είχαμε το συγκεκριμένο νομοσχέ-

διο. Από ποιου το μυαλό δεν περνά
ότι ήταν με τη συμμετοχή του
υπουργού Εξωτερικών που διαμορφώθηκε το εν λόγω νομοσχέδιο;
-Περνά δηλαδή από το δικό σας
μυαλό ότι ευθύνεται ο υπουργός
Εξωτερικών…
-Λογικά ο καθένας μπορεί να
καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Να μη ξεχνούμε και ότι η πρώτη
αντίδραση του ΔΗΣΥ και της κυβέρνησης ήταν να θριαμβολογήσουν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα, ο ΔΗΣΥ έφερε
ψήφισμα στη Βουλή για να χαιρετήσει η Βουλή το νομοσχέδιο Μενέντεζ και όταν αντιδράσαμε έντονα το παρασιώπησαν. Γι΄ αυτό
να μη μας λένε σήμερα ότι διαφω-

νούν τάχα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.
-Είχατε αναφέρει πως τα μέτρα
της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας είναι
κατώτερα των περιστάσεων. Δεδομένης και της στάσης των άλλων χωρών δεν προκύπτει πως
η Ε.Ε. είναι ο μόνος μας σύμμαχος;
-Ένα είναι να λέμε εκ των υστέρων ότι αυτό είναι το καλύτερο
που πετύχαμε και άλλο το τι λέγαμε
μέχρι να καταλήξουμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Σας θυμίζω τις δηλώσεις περί θωράκισης της ΑΟΖ.
Πηχυαίοι τίτλοι, πρωτοσέλιδα ότι
θωρακίστηκε η ΑΟΖ. Δεν ήταν βεβαίως δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών αλλά από πού αντλούσαν

ενημέρωση οι δημοσιογράφοι; Ποια
ήταν οι πηγή των εν λόγω τοποθετήσεων; Νομίζω ότι ο καθένας
μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών είπε δημοσίως ότι έχουμε δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς καταστολής και δεν μπορεί η Τουρκία
να μας προκαλέσει προβλήματα
στην ΑΟΖ. Όταν η Τουρκία ξεκίνησε τις γεωτρήσεις τα άλλαξε και
είπε πως αυτό που είπε είναι ότι
δεν μπορούσε να ενοικιάσει πλοία
για γεωτρήσεις. Αστεία πράγματα,
όπως αντιλαμβάνεστε. Όταν πρωτοξεκίνησε το θέμα και ο κ. Αναστασιάδης αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης είπαν ότι θα επιχειρήσουν
σοβαρές κυρώσεις στην Τουρκία
που θα την υποχρέωναν όπως κα-

ταλαβαίνω εγώ να τερματίσει τις
προκλήσεις. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα στην υιοθέτηση κάποιων μέτρων που από όλους κρίνονται κατώτερα των περιστάσεων. Τώρα
μας λένε ότι η Ε.Ε. έπρεπε να έχει
κάποιες εφεδρείες, αν προκαλέσει
ξανά η Τουρκία, να επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις. Να έχει δηλαδή αποθηκευμένες κάποιες κυρώσεις που να μπορεί να τις επιβάλει όταν η Τουρκία προκαλέσει
περισσότερο. Εγώ εκτιμώ τη στήριξη της Ε.Ε. στο διακηρυκτικό επίπεδο και την ευχαριστούμε για τη
στήριξη που μας παρείχε. Ποιο
όμως ήταν το αποτέλεσμα των μέτρων δεδομένου πως τα μέτρα κρίνονται από την αποτελεσματικότητά τους; Το αποτέλεσμα ήταν

να έρθει το 4ο πλοίο της Τουρκίας
στην περιοχή. Πού είναι η εφεδρεία
που αφήσαμε στο περιθώριο όπως
λέγαμε για να την χρησιμοποιήσουμε όταν ξαναπροκαλέσει η Τουρκία;
-Ίσως να πρέπει να μελετήσουμε
τη σκέψη επανέναρξης των συνομιλιών χωρίς την υποσημείωση περί τερματισμού των τουρκικών προκλήσεων;
-Η Τουρκία έχει υποχρέωση -αν
εννοεί ότι θέλει να συμβάλει στις
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού- να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εκτόνωσης της κατάστασης. Δε μπορούμε να ξαναπάμε
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
κάτω από την όποια απειλή. Αυτό
είναι ξεκάθαρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Από το τσουνάμι Αβέρωφ σε αυτό του Λόφου

Η αποδοχή της άτυπης πενταμερούς από τον Πρόεδρο έβγαλε το κυβερνών κόμμα από την αμηχανία του τελευταίου διαστήματος
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν τον περασμένο Φθινόπωρο
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε λόγο για εθνικό τσουνάμι που βρίσκεται προ των πυλών
και διαμήνυε πως ο ίδιος δεν θα
κάτσει με σταυρωμένα χέρια, η τοποθέτησή του έτυχε διαφόρων ερμηνειών για τη σχέση που επικρατεί
μεταξύ Λόφου και Πινδάρου. Δεν
ήταν μόνο το κατά πόσο υπήρχε
προσωπική σύγκρουση Αναστασιάδη-Αβέρωφ, αλλά κατά πόσο
υπήρχε θέμα διαφορετικών πλέον
προσεγγίσεων στο Κυπριακό που
ανάγκαζε τον πρόεδρο της κυβερνώσας παράταξης να κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου, με αποδέκτη
της σειρήνας προφανώς τον Πρόεδρο. Από τις τότε πύρινες δηλώσεις μέχρι σήμερα μεσολάβησαν
βεβαίως πολλά. Οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, με
την έλευση του Πορθητή, το Yavuz
και την ανακοίνωση έλευσης τρίτου
πλοίου, η έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών που δεν εκθέτει την
Τουρκία, η πρόταση Ακιντζί για
συνδιαχείριση του φυσικού αερίου
και η πρόσφατη συμφωνία Αναστασιάδη - Ακιντζί για άτυπη πενταμερή έδειξαν πως είναι έτος πλήρες εξελίξεων, αλλά και σφοδρών
επικρίσεων από μερίδα της κοινωνίας για τους χειρισμούς του Νίκου
Αναστασιάδη που όπως λέγεται
οδήγησαν σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη
καμπή. Το ερώτημα είναι ποια θα
είναι η στάση του ΔΗΣΥ στη νέα
εποχή που εισέρχεται το Κυπριακό.
Ήδη στελέχη εκφράζουν ανοικτά
διάφορες εκτιμήσεις για το τι έπρεπε να γίνει και τι θα πρέπει να γίνει
από δω και πέρα, στέλνοντας μήνυμα προς τον Νίκο Αναστασιάδη.
Ζήτημα τίθεται και κατά πόσο το
κυβερνών κόμμα θα επιχειρήσει
να ισορροπήσει εντέχνως μεταξύ
των θέσεων που εκφράζει ο Πρόεδρος και της κληριδικής σχολής
και να βγει αλώβητος. Επί του παρόντος ο Πρόεδρος πάντως δεν
έχει τοποθετηθεί.

Καμία σχοινοβασία;
«Ο Συναγερμός δεν σχοινοβατεί
στο Κυπριακό» διαμήνυσε στην
«Κ» ανώτατο στέλεχος του ΔΗΣΥ,

όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για
το πώς θα ισορροπήσει μεταξύ των
μετά Κραν Μοντανά εποχή θέσεων
του Προέδρου στο Κυπριακό και
της κληριδικής σχολής. Ξεκαθάρισε
πως ο ΔΗΣΥ δεν μετακινήθηκε ούτε
ένα γράμμα από τις θέσεις αρχής
που έχει στο Κυπριακό και παραμένει προσηλωμένος στο πλαίσιο
λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Καθόλου τυχαία δεν θεωρείται και η κίνηση του Συναγερμικού Προέδρου να υπογραμμίσει
βγαίνοντας από τη σύσκεψη αρχηγών ότι στόχος είναι μια συνολική λύση του Κυπριακού. «Η θέση
του ΔΗΣΥ είναι μία και ξεκάθαρη:

ή μπροστά στις εξελίξεις θα υπεισέρθει σε ένα παιχνίδι τακτικισμού;
Καθόλου τυχαίες και οι εκτιμήσεις
μελών του εκτελεστικού γραφείου
του ΔΗΣΥ πριν από τη σύσκεψη
αρχηγών ότι πλέον τίθεται θέμα
αξιοπιστίας από την πλευρά μας.

Σε δηλητηριασμένο κλίμα
Ήδη με την κινητοποίηση που
επικρατεί στο Κυπριακό μετά και
την αποδοχή της άτυπης πενταμερούς πολλά είναι τα στελέχη που
έσπευσαν και να εκφέρουν άποψη
για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η
κυβέρνηση αλλά και να διαφοροποιηθούν. Στην Πινδάρου υπογραμμίζουν την κρισιμότητα των
στιγμών με ανώτατες πηγές να
εκτιμούν πως τα πράγματα πλέον
δεν είναι εύκολα και πως το κλίμα
έχει δηλητηριαστεί. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα θεωρείται από κομματικές πηγές πως η κρισιμότητα
των στιγμών δεν συγχωρεί ούτε
λάθη αλλά ούτε τακτικισμούς που
ροκανίζουν τον χρόνο.









Μπροστά στα νέα δεδομένα και την αμηχανία που
προηγήθηκε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πολλά είναι τα στελέχη που
στέλνουν μηνύματα στο
Προεδρικό για το πώς θα
πρέπει να κινηθεί στην
κρισιμότητα των στιγμών.
Η επανέναρξη και η συνέχιση τώρα
των συνομιλιών από εκεί που μείναμε, στο πλαίσιο της ΔΔΟ και στις
παραμέτρους Γκουτέρες όπως κατατέθηκαν στο Κραν Μοντανά»,
ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στέλνοντας για πολλούς μήνυμα και
προς τους Συναγερμικούς που ανησυχούν για την έκβαση των πραγμάτων και προς τον Πρόεδρο για
το τι θα στηρίξει ο ΔΗΣΥ.

Οι κληριδικοί
Πέραν όμως της Πινδάρου, υπάρχουν και στελέχη που επισημαίνουν
πως αν διαγραφεί η σκοτεινή προεκλογική περίοδος των ευρωεκλογών που έκανε ζημιά και στο κόμμα
και στην κοινωνία ευρύτερα, ο ΔΗΣΥ παραμένει προσηλωμένος στην
κληριδική σχολή σκέψης. Το ερώτημα όπως λένε είναι πού στέκει ο
ίδιος ο Πρόεδρος τα Δημοκρατίας
και ποιες είναι οι προθέσεις του.
Παραμένει επικεντρωμένος στην
ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού

Το μήνυμα των παλιών

Ο Αβέρωφ έστειλε το μήνυμα προσήλωσης σε διζωνική δικοινοτική ομοσπον-

δία και επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Σήμανε Συναγερμός και στην κυβέρνηση
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έχει τοποθετηθεί επί του παρόντος,

ωστόσο η τοποθέτηση κυβερνητικών στελεχών που μιλούν για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις
από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά θεωρείται αναδίπλωση
μπροστά στα νέα δεδομένα. Καθόλου τυχαία και η κίνηση του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, που κατηγορείται από συναγερμικούς και όχι μόνο κύκλους ως το πρόσωπο πίσω από την σκλήρυνση του
Προέδρου, σε συνέντευξή του στην «Κ» να επαναλάβει πολλάκις την
προσήλωσή του σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέκος
Μαρκίδης έστειλε το μήνυμα πως
η υποσημείωση που βάζει η κυβέρνηση περί επανέναρξης των
συνομιλιών «νοουμένου ότι θα σταματήσει η Τουρκία τις προκλήσεις»
θεωρείται μη πραγματοποιήσιμος
στόχος καθώς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Ο ίδιος, που σύμφωνα με τον Αβέρωφ Νεοφύτου
θεωρείται εκπρόσωπος της κληριδικής σχολής, σημειώνει πως ενώ
διαπραγματευθήκαμε επανειλημμένα παρά την κατοχή μεγάλου
μέρους του εδάφους μας, θεωρούμε
αδιανόητη την επανάληψη της διαπραγμάτευσης λόγω παραβιάσεως
της ΑΟΖ και διερωτάται ποια είναι
η διαφορά. Ο Ιωάννης Κασουλίδης
σε τοποθέτησή του στο «Σίγμα»
κάλεσε τον Πρόεδρο, να απορρίψει
μεν την πρόταση Ακιντζί αλλά παράλληλα να καταθέσει αντιπροτάσεις για να έρθει και η Τουρκία και
η τ/κ πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με ιδέες
Όμως και άλλα στελέχη φρόντισαν να στείλουν το δικό τους μή-

νυμα στην κυβέρνηση. Ο πρώην
υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, αν και επεσήμανε πως η
πρόταση Ακιντζί «προϋποθέτει αυτοδιάλυση της ΚΔ και de facto αναγνώριση κρατικής κυριαρχίας στο
Ψευδοκράτος», κάλεσε την κυβέρνηση να μην την απορρίψει αλλά
να την αποδεχτεί ως βάση για σύσταση Συμβουλευτικού Σώματος
στο Υπουργείο Ενέργειας προς άρση κάθε παρανομίας στην κυπριακή
ΑΟΖ. Φρόντισε βεβαίως να ψέξει
τους χειρισμούς που γίνονται από
τον υπουργό Εξωτερικών κρίνοντας
τα μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας
κατώτερα των περιστάσεων.
Θέση πήρε και ο διευθυντής του
Ινστιτούτου Μελετών Γλαύκος Κληρίδης, Μιχάλης Σοφοκλέους, που
συμφώνησε με την απόρριψη της
πρότασης Ακιντζί αλλά κάλεσε την
κυβέρνηση να κάνει κάποιου είδους
αντιπροτάσεις που θα απαντούν
στις ανησυχίες των Τ/κ όπως τον
διορισμό Τ/κ στο ταμείο υδρογονανθράκων που ψηφίστηκε από
τη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως όταν
το 2018, ο Τ/κ ηγέτης κάλεσε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βάσει του πλαισίου
Γκουτέρες, ο κ. Σοφοκλέους διαχώρισε τη θέση του από την στάση
του Προέδρου να βάλει όρους και
προϋποθέσεις προτού καθίσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και σχέδιο β’
Υπάρχουν βεβαίως και στελέχη
στον ΔΗΣΥ που στηρίζουν τις ενέργειες του Προέδρου Αναστασιάδη.
Ενδεικτική η στάση του βουλευτή
Λεμεσού Αντρέα Κυπριανού που
θεωρεί επικίνδυνες τις θέσεις του
ΑΚΕΛ περί αντιμετώπισης των ανησυχιών των Τ/κ και της Τουρκίας.
Ο πρώην βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης την αντίθεση του με την
άτυπη πενταμερή, ενώ σε άλλη
ανάρτηση κάλεσε όλους εκείνους
«που ποτέ δεν ήμασταν οπαδοί της
όποιας λύσης έχουμε καθήκον να
σταθούμε δίπλα στον Νίκο Αναστασιάδη και τα πολιτικά κόμματα
έχουν χρέος να προετοιμαστούν
καλά για να εκπονηθεί ΣΧΕΔΙΟ Β».

Oλα έτοιμα για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κιτίου
Δικαίωμα ψήφου έχουν 44.000 Λαρνακείς κατά τον Διευθυντή του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας της Κύπρου
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης βρίσκεται η εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Κιτίου. Ο έχων το γενικό οργανωτικό πρόσταγμα προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών
Ιωάννης Χαριλάου, Διευθυντής του
Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας της Κύπρου, σε συνέντευξή
του στην «Κ», παραθέτει αναλυτικά
το έργο που έχει επιτελεσθεί για
τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής.
-Τι προετοιμασίες έχουν γίνει
για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κιτίου;
-Αμέσως μετά την παραίτηση
του πρώην Μητροπολίτη Κιτίου κ.
Χρυσόστομου, ανέλαβε Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’.
Εντός των χρονικών πλαισίων που
αναφέρει ο Καταστατικός Χάρτης,
ο Τοποτηρητής προέβη σε όλες τις
αναγκαίες και επιβαλλόμενες ενέργειες, μεταξύ των οποίων, απέστειλε
σχετική εγκύκλιο σε όλο το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς
Μητροπόλεως Κιτίου, καθώς επίσης
κάλεσε και όλους τους ιερείς της
Μητροπόλεως Κιτίου και έδωσε
σχετικές οδηγίες και νουθεσίες.
Ετοιμάσαμε τους καταλόγους και
δώσαμε χρονικό περιθώριο να ελέγξει ο κάθε ενδιαφερόμενος κατά
πόσον συμπεριλαμβάνεται στους
καταλόγους και γενικά, δεχθήκαμε
ενστάσεις και ο Τοποτηρητής αποφάνθηκε επί των ενστάσεων αυτών.

-Οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν
ετοιμασθεί;
-Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι
έτοιμοι ενώ έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και διαδικασίες δημιουργίας εκλογικών κέντρων, στελέχωσης των εκλογικών Κέντρων,
ετοιμάσαμε βιβλιάριο οδηγιών
προς τους έχοντας εργασία στις
εκλογές, συνεργαστήκαμε με τις
αρμόδιες αρχές του κράτους, ετοιμάσαμε όλο το απαραίτητο υλικό
για την ημέρα των εκλογών, κάναμε συσκέψεις και δόθηκαν σχετικές οδηγίες, ετοιμάσαμε λογισμικό πρόγραμμα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ετοιμάσαμε ειδικό πρόγραμμα ούτως
ώστε οποιοσδήποτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησίας
της Κύπρου, churchofcyprus.org.cy
να μπορεί να πληροφορηθεί πού
ψηφίζει, απλά αναγράφοντας την
ταυτότητά του και την ημερομηνία
γέννησής του.
-Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές
για την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου
ποιοι έχουν;
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Τοποτηρητή, δικαίωμα ψήφου
έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
πλην των προσφύγων, που είναι
ηλικίας άνω των 18 ετών, και είναι
κάτοικοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κιτίου και διαμένουν μόνιμα σε αυτήν τουλάχιστο για ένα
έτος. Δικαίωμα ψήφου έχουν 44.003
ψηφοφόροι.
-Πόσα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν και πού;
-Θα υπάρχουν 58 εκλογικά κέντρα σε 35 διαφορετικές τοποθεσίες

-Θα υπάρχουν «ψηφοδέλτια», ή
όσοι ψηφίζουν, θα γράφουν την
επιλογή τους σε ένα χαρτί;
-Βεβαίως και θα υπάρχουν ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο είναι μεγάλο και τυπωμένο σε χαρτί ασφαλείας και επιπλέον, φέρει σφραγίδα
σταμπωτή. Ανοίγοντάς το, ο ψηφοφόρος δικαιούται να γράψει το
όνομα εκείνου που ψηφίζει στο
εσωτερικό μέρος του ψηφοδελτίου,
σε όποιο σημείο θέλει. Όπου και
να γράψει το όνομα εκείνου που
ψηφίζει, το ψηφοδέλτιο είναι έγ







Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας της ερχόμενης Κυριακής θα
είναι γνωστό μέχρι τις 9 το βράδυ
σύμφωνα με τον Ιωάννη Χαριλάου.

Θα υπάρχουν 58 εκλογικά κέντρα σε 35 διαφορετικές τοποθεσίες, που
είναι 35 Ιεροί Ναοί της
Ιεράς Μητροπόλεως
Κιτίου. Υπάρχουν Ιεροί
Ναοί όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από
ένα εκλογικά κέντρα.

που είναι 35 Ιεροί Ναοί της Ιεράς
Μητροπόλεως Κιτίου. Υπάρχουν
Ιεροί Ναοί όπου θα λειτουργήσουν
περισσότερα από ένα εκλογικά κέντρα, για αυτό και τα εκλογικά κέντρα είναι 58. Προβήκαμε σε αυτή
τη διαδικασία επειδή θα πρέπει το
κάθε εκλογικό κέντρο να μην έχει
υπερβολικά μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων, ούτως ώστε εάν υπάρξει
σοβαρό ενδιαφέρον, να μην υπάρξουν προβλήματα στην εκλογική
διαδικασία.

κυρο. Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται ψηφοδέλτια τα οποία θα περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που
θα αποκαλύπτει την ταυτότητα
του εκλογέα, ή ψηφοδέλτια τα οποία
θα αναγράφουν οποιοδήποτε σύνθημα ή ύβρη, ή ψηφοδέλτια τα
οποία θα έχουν σημειωμένα περισσότερα από ένα πρόσωπο. Επίσης, άκυρο ψηφοδέλτιο θα θεωρείται και ψηφοδέλτιο το οποίο θα
αναγράφει στοιχεία τα οποία δεν
θα μπορούν να προσδιορίζουν πρό-

σωπο, π.χ. δύο αρχικά γράμματα.
-Πώς θα ψηφίσουν άτομα που
για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να γράψουν ή να ασκήσουν
το δικαίωμά τους να ψηφίσουν;
-Σε τέτοιες περιπτώσεις, που
κάποιος δηλαδή, δεν μπορεί να
ψηφίσει διότι για παράδειγμα, δεν
ξέρει να γράψει, δικαιούται να υποδείξει ένα άτομο για να τον συνοδεύσει στο θάλαμο ψηφοφορίας
και να ψηφίσει στη θέση του αυτό
που θα του υποδείξει. Σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει
συγκεκριμένο άτομο, τότε θα ψηφίζει ο Προεδρεύων σύμφωνα με
την επιθυμία του ψηφοφόρου, με
τη συνοδεία ενός βοηθού του εκλογικού κέντρου.
-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πότε υπολογίζεται ότι
θα γίνει;
-Η δική μας εργασία είναι να διεξαγάγουμε τεχνοκρατικά τις εκλογές,
πάντοτε υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Τοποτηρητή. Πιστεύουμε ότι το αργότερο μέχρι τις
9μ.μ. θα έχουμε το αποτέλεσμα, το
οποίο θα δώσουμε στον Τοποτηρητή. Ο Τοποτηρητής θα δώσει ανάλογες οδηγίες για ανακοινώσεις.
-Ο καταρτισμός του τριπρόσωπου πώς γίνεται;
-Σύμφωνα με προκαθορισμένα
χρονικά περιθώρια, μπορεί κάποιος
να υποβάλει ένσταση. Αμέσως μετά,
θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος για να
μελετήσει τις ενστάσεις που τυχόν
θα υποβληθούν και θα εγκρίνουν
το τριπρόσωπο, τους τρεις, δηλαδή,
που θα πρωτεύσουν και θα διεκδικήσουν το Θρόνο, σύμφωνα και με
την επιθυμία των ψηφοφόρων. Η

Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει για να
ψηφίσει και να εκλέξει τον ένα που
θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου.
Οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τον Τοποτηρητή.
-Με ποιες υπηρεσίες του κράτους
έχετε συνεργασία για το θέμα
των εκλογών;
-Πρωτίστως, θέλω να αναφέρω
ότι από την αρχή, είμαστε σε επαφή
με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων και όποιες ενέργειες κάνουμε, είναι μετά από προηγούμενη
συνεννόηση μαζί της. Παράλληλα,
έχουμε πλήρη συνεργασία και επικοινωνία, όταν χρειάζεται, με την
Υπηρεσία Εκλογών του Κράτους,
με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο,
όπου ετοιμάσαμε τα ψηφοδέλτια
και άλλο υλικό, με την Επαρχιακή
Διοίκηση Λάρνακος από όπου θα
δανειστούμε τις κάλπες και τους
θαλάμους ψηφοφορίας, και με το
Αρχηγείο της Αστυνομίας.
-Θα υπάρχει αστυνόμευση έξω
από το κάθε εκλογικό κέντρο;
-Θεωρήσαμε ως υποχρέωση και
καθήκον μας να ενημερώσουμε
την Αστυνομία για τις ενέργειές
μας. Για αυτό το λόγο, στείλαμε
επιστολές και είμαστε σε επικοινωνία με την Αστυνομία και την ενημερώσαμε για το πότε θα διεξαχθούν
οι εκλογές, ποια εκλογικά κέντρα
θα λειτουργήσουν, ποιοι είναι οι
πρόεδροι κ.ά. Η Αστυνομία γνωρίζει
καλύτερα από όλους μας τι πρέπει
να κάνει. Εμείς απλώς τους ενημερώσαμε και είμαστε πάντοτε έτοιμοι
να συνεργασθούμε μαζί της σε ό,τι
μας υποδείξει. Από ότι αντιλαμβάνομαι, η Αστυνομία θα καλύψει τις
εκλογές με περιπολίες.
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Eβαλε υποσημειώσεις στο «όχι» ο Άντρος

Παρουσιάζει μέσω επιστολής τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στους τουρκοκύπριους και στην Τουρκία για το φυσικό αέριο
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη Τρίτη, η πολιτική ηγεσία του τόπου μαζεύτηκε
στη Λεμεσό για να συζητήσει το
πώς θα απορρίψει την πρόταση του
Μουσταφά Ακιντζί για συνδιαχείριση του φυσικού αερίου, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο διαφάνηκαν με το πέρας της σύσκεψης.
Η κυβέρνηση, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είχε από την αρχή ως
στόχο να απορρίψει αφενός την
πρόταση Ακιντζί και αφετέρου να
βγει απόλυτη ομοφωνία από τη σύσκεψη αρχηγών, σε σημείο που να
μη χρειαστεί να κάνει ο κάθε αρχηγός τις δικές του διαφοροποιημένες τοποθετήσεις στο τέλος.
Κατά τη διάρκεια συγγραφής του
κοινού ανακοινωθέντος, υπήρξαν
ενστάσεις και διαφωνίες από την
πλευρά του γ.γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος
διαφωνούσε με την στείρα απόρριψη
της πρότασης, χωρίς υποσημείωση.
Επέμενε ότι δεν αρκεί ένα απλό
«όχι» στην κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε, αλλά υποσημείωση που
να απαντήσει τις ανησυχίες Τ/κ και
Τουρκίας. Κίνηση που έβρισκε αντίθετη την πλειοψηφία των κομμάτων τα οποία θεωρούσαν πως κάτι
τέτοιο θα «ανοίξει την όρεξη των
Τ/κ». Επέμενε στην συμπερίληψη
του πλαισίου Γκουτέρες και τέλος
στη λύση στο πλαίσιο διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ζητήματα
για τα οποία διαφωνούσαν κόμματα
του ενδιάμεσου χώρου. Αυτή η διαφωνία, οδήγησε τον Άντρο Κυπριανού στο να διαμηνύσει πως θα απέχει από το ανακοινωθέν και θα βγει
με δική του ανακοίνωση. Η δήλωση
αυτή προκάλεσε την κινητοποίηση
του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος
φέρεται να επέμεινε στο να βρεθεί
η χρυσή τομή στο κοινό ανακοινωθέν ούτως ώστε να υπάρξει από τη
μία ομοφωνία, αλλά παράλληλα να
δοθεί η ευκαιρία στο κάθε κόμμα
να θέσει τις δικές του θέσεις για το
τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ο Άντρος Κυπριανού είπε πως δεν αρκεί
ένα απλό «όχι» στην πρόταση Ακιντζί και απέστειλε την Πέμπτη που
πέρασε στο Προεδρικό τις δικές του
προτάσεις για το τι θα ήταν ορθό
να συμπεριλάβει στην επιστολή του
ο Νίκος Αναστασιάδης ούτως ώστε








Δεν λέμε ναι σε όλα

Μετά τη λύση, η ομοσπονδιακή Κύπρος και η
Τουρκία να αρχίσουν συνομιλίες για σύναψη
αμοιβαία επωφελούς
συμφωνίας για μεταφορά
φυσικού αερίου προς την
Τουρκία με αγωγό είτε
για δική της χρήση είτε
για μεταφορά προς άλλους προορισμούς, προτείνει ως κίνητρο στην
επιστολή του το ΑΚΕΛ.
να απαντήσει τις ανησυχίες και των
Τ/κ και της Τουρκίας για τα θέματα
του φυσικού αερίου, χωρίς να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της ε/κ
πλευράς.
Στην επιστολή του ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ δεν παραλείπει να εκφράσει
τη διαφωνία του με την πρόταση
Ακιντζί σημειώνοντας πως αποσυνδέει το ζήτημα του φυσικού αερίου
από τις προσπάθειες για λύση του
Κυπριακού. «Αποσκοπεί», όπως αναφέρεται στην επιστολή, «στην ‘επίλυση’ του ζητήματος των υδρογονανθράκων χωρίς να διαφαίνεται
στον ορίζοντα οποιαδήποτε προοπτική για λύση».

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως πως η κίνη-

Ο Άντρος Κυπριανού ετοίμασε αντιπροτάσεις αλλά διαμήνυσε σε όσους επικρίνουν το ΑΚΕΛ για σύμπλευση με τον Ενδιάμεσο λόγω του κοινού ανακοινωθέντος, ότι το κόμμα του δεν θα λέει ναι σε όλα.

ση του ΑΚΕΛ να συμπλεύσει με τα υπόλοιπα
κόμματα, στο κοινό ανακοινωθέν, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και από μερίδα της
ΑΚΕΛικής βάσης αλλά και από ομάδες της
κοινωνίας που τάσσονται υπέρ της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού για την
απουσία εναλλακτικής πρότασης. Θέμα έθεσε και ο Αλέκος Μαρκίδης, ο οποίος κάλεσε
τα κόμματα να μην απορρίψουν την πρόταση αλλά να αντιπροτείνουν «λογικά βήματα,
τέτοια που οι αντικειμενικοί τρίτοι δεν θα δικαιολογήσουν απόρριψή τους εκ πλευράς
Ακκιντζί». Το όλο ζήτημα συζητήθηκε και
στην Κεντρική Επιτροπή, με τον Άντρο Κυπριανού να ξεκαθαρίζει πως το ΑΚΕΛ δεν είναι το κόμμα που θα λέει σε όλα ναι. Καθόλου τυχαία και η τοποθέτησή του κ. Κυπριανού στον ΑΣΤΡΑ, όταν ρωτήθηκε για την θέση κάποιων να τύχει αποδοχής η πρόταση
Ακιντζί. Τους χαρακτήρισε εξίσου επικίνδυνους με εκείνους που αρνούνται συνεχώς
την επιστροφή στις συνομιλίες, προκαλώντας αντιδράσεις. Το αν αυτό, θα έχει περισσότερες προεκτάσεις, θα φανεί βεβαίως με
το αν θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες και
από την στάση που θα τηρήσει το ΑΚΕΛ.

από τους Αναστασιάδη-Ακιντζί, για
τις θαλάσσιες ζώνες, τους φυσικούς
πόρους και τον διαμοιρασμό των
ομοσπονδιακών εσόδων. «Αυτές»,
όπως σημειώνεται στην επιστολή
του κ. Κυπριανού, «θα επιλύσουν
το ζήτημα του φυσικού αερίου ταυτόχρονα με τη λύση του Κυπριακού».

Στρατηγική συναντίληψη

Προτείνει παράλληλα στον Πρόεδρο κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στην άλλη πλευρά. «Θα μπορούσατε να διακηρύξετε ότι αν επιτευχθεί η στρατηγική συναντίληψη,
κάτι που στην πράξη θα καταστήσει
αναπόδραστη τη συνολική λύση,
τότε μπορεί να συζητηθεί το ζήτημα
της εμπλοκής των Τ/κ στα θέματα
του φυσικού αερίου». Όπως σημειώνεται αυτό θα απαντήσει στο αίτημα των Τ/κ για συνδιαχείριση
ανεξάρτητα από τη λύση, ενώ όπως
καταγράφεται «δεν εξουδετερώνει
την καταλυτική επίδραση του εν
λόγω ζητήματος στην προσπάθεια
για λύση».
Θέτει και ζήτημα επαναβεβαίωσης των συγκλίσεων ΧριστόφιαΤαλάτ οι οποίες επαναβεβαιώθηκαν

Αγωγός προς Τουρκία

Τίθεται βεβαίως και θέμα αγωγού
προς την Τουρκία. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
προτείνει να καταγραφεί η δέσμευση ετοιμότητας της ε/κ πλευράς ότι
μετά τη λύση του Κυπριακού «η
ομοσπονδιακή Κύπρος και η Τουρκία
να αρχίσουν συνομιλίες για οριοθέτηση στη βάση του Δικαίου της
Θάλασσας. Και ότι ανεξάρτητα από
την πορεία αυτής διαπραγμάτευσης
η ομοσπονδιακή Κύπρος και η Τουρκία θα αρχίσουν συνομιλίες για σύναψη αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας για μεταφορά φυσικού αερίου
προς την Τουρκία με αγωγό είτε για
δική της χρήση είτε για μεταφορά
προς άλλους προορισμούς». Ζητά
από τον Πρόεδρο να επαναλάβει

την αποδοχή του στη δημιουργία
Κοινού Ταμείου Υδρογονανθράκων
υπενθυμίζοντας ότι έχει θεσπιστεί
νομοθεσία για τέτοιο ταμείο χωρίς
το δικαίωμα εκταμιεύσεων λόγω
της εκκρεμότητας του Κυπριακού.
Ο κ. Κυπριανού καλεί τον Νίκο Αναστασιάδη να υπενθυμίσει μέσω της
επιστολής του ότι με τη λύση του
Κυπριακού η τ/κ κοινότητα θα έχει
λόγο στα θέματα υδρογονανθράκων
λόγω της αποτελεσματικής συμμετοχής της στα όργανα και στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Μέσω της επιστολής το ΑΚΕΛ
καλεί τον Πρόεδρο να επαναβεβαιώσει την σύγκλιση για μία θετική
ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο
«και όχι εμμονή στη συρρίκνωσή
της περιλαμβανόμενων μάλιστα
των θεμάτων που αφορούν στους
υδρογονάνθρακες». Προτείνει στον
Πρόεδρο να επιβεβαιώσει τη σύγκλιση ότι τα θέματα των υδρογονανθράκων θα περιλαμβάνονται σε
εκείνα που θα απαιτούνται ειδικές
πλειοψηφίες στη Γερουσία.

Χωρίς λύση δεν θα υπάρξει σταθερότητα
Επείγει η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για συζήτηση όλων των θεμάτων - Η μπάλα είναι στην πλευρά του κ. Αναστασιάδη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η ιστορία της Κύπρου μας δείχνει
ξεκάθαρα ποια είναι η δομή της
λύσης και ότι δεν θα υπάρξει σταθερότητα στο νησί δίχως λύση, τονίζει ο Ασίμ Ακάνσοϊ, Αμμοχωστιανός πολιτικός και κορυφαίο στέλεχος της τουρκοκυπριακής Αριστεράς, ένθερμος υποστηρικτής
της διζωνικής, δικοινοτικής λύσης.
Επισημαίνει ότι η συνολική διευθέτηση του Κυπριακού είναι ένα
ζήτημα που επείγει και στο οποίο
θα πρέπει να εστιάσουν άμεσα οι
δυο πλευρές. Η τελική λύση είναι
το μοναδικό εργαλείο που έχουν
οι δυο κοινότητες για να ελέγξουν
την ένταση στο Κυπριακό.
Ο Ασίμ Ακάνσοϊ τάσσεται εναντίον της σκληρής ρητορικής και
από τις δύο πλευρές στο θέμα του
φυσικού αερίου και προειδοποιεί
ότι είναι δυνατό να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη αντιπαράθεση.
Είναι απαράδεκτο, αναφέρει, το
γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή
πλευρά συνεχίζει τις δραστηριότητες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας την
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο κ.
Αναστασιάδης μπορεί να φτάσει
σε μια ολοκληρωμένη λύση μόνο
λαμβάνοντας υπόψη του τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τις προτάσεις
του. Όσο δεν πράττει κάτι τέτοιο
και δημιουργεί ένα μέτωπο κατά
της Τουρκίας με διάφορες περιφερειακές συμμαχίες, η ένταση ανα-








Πρώτα λύση και μετά το Βαρώσι

Οσο αποδυναμώνονται οι
αξίες του συνεταιρισμού,
αποδυναμώνεται η κουλτούρα της συμβίωσης.
Αυτή η εξέλιξη έχει ως
αποτέλεσμα την εντατικοποίηση του διαμελισμού.
πόφευκτα θα κορυφωθεί. Επιπλέον,
εκείνοι που αγνοούν το γεγονός
ότι η συνολική λύση μπορεί να επιλυθεί μόνο με βάση τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών συμβάλλουν
στην διαιώνιση του status quo με
παρόμοιο τρόπο.
Αναφερόμενος στις κυρώσεις
της Ευρωπαϊκής Ενωσης εναντίον
της Τουρκίας για τις προκλήσεις
στην ΑΟΖ, ο τουρκοκύπριος πολιτικός διατύπωσε την άποψη ότι η
ΕΕ δεν τηρεί ορθή στάση στο Κυπριακό. Και πρόσθεσε:
«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
περιλαμβάνει την εκπροσώπηση
των Τουρκοκυπρίων. Δεν πιστεύω
ότι οι αξιολογήσεις, οι οποίες αγνοούν τις απόψεις και τις προσδοκίες
της κοινωνίας και τις αποφάσεις
του Τουρκοκύπριου ηγέτη, είναι
νόμιμες. Η ΕΕ δεν πρέπει να τοποθετείται για την Κύπρο μονάχα με
τον άξονα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσο κινείται σε αυτόν
τον άξονα δεν θα μπορέσει να λάβει
ενεργό ρόλο στην διαδικασία της

Η συνολική λύση είναι πιο επέι-

γουσα από το Βαρώσι τονίζει ο
Ασίμ Ακάνσοϊ. Προσθέτει ότι το
Βαρώσι είναι μια πόλη-φάντασμα.
Μια νεκρή πόλη. Και προσθέτει:
«Ξέρετε πώς αισθάνεται ένα άτομο καθώς ζει δίπλα σε έναν νεκρό; Θα ήταν καλή απόφαση να
ανοίξει η πόλη τόσο για πολιτικούς όσο και για ανθρωπιστικούς
λόγους. Αλλά δεν νομίζω ότι το

Ο Ασίμ Ακάνσοϊ διαπώνει την εκτίμηση ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν
περιθώρια για διέξοδο από την κρίση στο ζήτημα του φυσικού αερίου και τονίζει ότι σε μια τόσο ανέλεγκτη κατάσταση, η μοναδική λύση είναι η επιστροφή
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
συνολικής λύσης του Κυπριακού
και θα χάσει την εμπιστευτικότητά
της στην μελλοντική πορεία του
νησιού. Προσεγγίζω ως εγωιστική
την στάση των αξιωματούχων της
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι

παραγνωρίζουν στην Ε.Ε. τον ρόλο
των τ/κ αξιωματούχων. Σε μια τέτοιου είδους συνάρτηση οι Τ/κ δεν
έχουν άλλη επιλογή παρά να χαράξουν μια κοινή πορεία με την
Τουρκία.»

Ο Ασίμ Ακάνσοϊ διατυπώνει την
εκτίμηση ότι βραχυπρόθεσμα δεν
υπάρχουν περιθώρια για διέξοδο
από την κρίση στο ζήτημα του φυσικού αερίου και τονίζει ότι σε μια
τόσο ανέλεγκτη κατάσταση, η μοναδική λύση είναι η επιστροφή
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Σε αυτό το ζήτημα, αναφέρει,
η μπάλα είναι στην πλευρά του κ.
Αναστασιάδη. Και αυτό διότι ο κ.
Ακιντζί έχει ξεκαθαρίσει την στάση
του για την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο ηγέτης χρειάζεται θάρρος και ηγετικές ικανότητες. Πρέπει να δημιουργηθεί μια
νέα διαδικασία επίλυσης με έναν
τερματικό σταθμό. Αν δεν επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η ένταση θα συνεχιστεί.»
Κληθείς να σχολιάσει τη θέση
που διατύπωσε την περ. εβδομάδα

άνοιγμα του Βαρωσιού είναι πιο
δύσκολο από την επίλυση του Κυπριακού. Σε τελική ανάλυση, το
Βαρώσι μπορεί να ανοίξει υπό διοίκηση του ΟΗΕ, υπό τον όρο ότι
θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες
του, χωρίς να παραβιαστούν οι
συνολικές παράμετροι λύσης. Για
μένα, η συνολική λύση είναι
οπωσδήποτε πιο επείγουσα και
πιο σημαντική από το Βαρώσι».
ο Κουντρέτ Όζερσαϊ, μιλώντας
στην εφημερίδα μας, ότι πλέον
στην Κύπρο θα συζητηθούν εναλλακτικά μοντέλα λύσης ο κύριος
Ακάνσοϊ ανέφερε:«Δεν μπορούμε
να αγνοήσουμε το γεγονός ότι παραδοσιακά οι Τ/κ επιθυμούν ένα
κράτος, το οποίο θα διοικούν οι
ίδιοι. Ωστόσο, οι ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της άποψης γνωρίζουν
πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
εφικτό. Και αυτό διότι η πολιτική
δεν διεξάγεται με βάση τις επιθυμίες, αλλά το εφικτό. Το βασικό ζήτημα είναι η αποδυνάμωση των
αξίων του συνεταιρισμού. Αποδυναμώνεται η κουλτούρα της συμβίωσης. Αυτή η εξέλιξη έχει ως
αποτέλεσμα την εντατικοποίηση
του διαμελισμού. Προσωπικά δεν
πιστεύω ότι είναι εφικτή η συζήτηση ενός εναλλακτικού μοντέλου
στο υφιστάμενο διεθνές σκηνικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Πρώτο
στην ατζέντα
της Τουρκίας
το Κουρδικό
Το σχέδιο για νέα εισβολή στο βόρειο τμήμα
της Συρίας και οι προεκτάσεις στο Κυπριακό
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Σε ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας
για την τουρκική διπλωματία ανάγεται για άλλη μια φορά το Κουρδικό με την προσοχή των Τούρκων
αξιωματούχων και διπλωματών να
είναι στραμμένη στις εξελίξεις που
διαδραματίζονται στο βόρειο τμήμα
της Συρίας και του Ιράκ. Σε αυτό
το πλαίσιο. τουρκικές πηγές τονίζουν στην «Κ» ότι η τουρκική πλευρά εντάσσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο








Συγκεκριμένοι παράγοντες όπως οι σχέσεις
με Ρωσία και ΗΠΑ, η εύθραυστη οικονομία αλλά
και οι δυσκολίες στο πολιτικό τοπίο της Aγκυρας
θα κρίνουν αν θα πετύχει
το όλο εγχείρημα.
όλες τις τελευταίες, κρίσιμες εξελίξεις που σημειώνονται στο βόρειο
τμήμα της Συρίας και του Ιράκ.
«Δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε
διεξοδικά την επίθεση που δέχθηκε
το προσωπικό του τουρκικού προξενείου στο Βόρειο Ιράκ δίχως να
λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις
σε όλα τα άλλα μέτωπα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.
Μέσα από τη στενή συνεργασία
της Άγκυρας με τη Μόσχα και τις

επαφές που έχει με την Ουάσινγκτον
η τουρκική πλευρά σχεδιάζει νέα
εισβολή στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Στόχος της είναι η δημιουργία
μίας ασφαλισμένης ζώνης που θα
απλώνεται κατά μήκος των συνόρων
Τουρκίας—Συρίας. Στην πρώτη φάση του σχεδίου, ο Στρατός της Ελεύθερης Συρίας και οι σύμμαχοι της
Τουρκίας θα επιχειρήσουν να συνεργαστούν με αραβικές φυλές της
περιοχής για να απομακρύνουν τους
Κούρδους αντάρτες από το κέντρο
των σημαντικών αστικών κέντρων.
Στη συνέχεια, η Τουρκία θα δημιουργήσει διοικήσεις-δορυφόρους
στις «απελευθερωμένες» περιοχές.
Ο έλεγχος αυτών των περιοχών θα
περάσει από τους Κούρδους στα
χέρια ισλαμιστών μαχητών και συνεργατών της Τουρκίας. Στην τρίτη
φάση, η Τουρκία θα ξεκινήσει την
ανοικοδόμηση της «απελευθερωμένης» ζώνης. Με τουρκικό κεφάλαιο και την υποστήριξη της Άγκυρας, στο βόρειο τμήμα της Συρίας
στόχος θα είναι να δημιουργηθούν
νέα αστικά κέντρα, στα οποία θα
εγκατασταθούν εκατομμύρια Σύριοι
πρόσφυγες. Με αυτόν τον τρόπο,
η τουρκική πλευρά θεωρεί πως θα
επιλύσει και το προσφυγικό ζήτημα
που θεωρείται ότι πλέον απειλεί
την σταθερότητα και την κοινωνική
ειρήνη στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Οι παράγοντες

Το κατά πόσο θα πετύχει το όλο
εγχείρημα θα εξαρτηθεί από πολλούς
παράγοντες οι οποίοι και θα κρίνουν

Στην Άγκυρα υποστηρίζουν πως η Τουρκία στοχεύει παράλληλα και στην εξουδετέρωση των «εστιών της τρομοκρατίας» στο βόρειο τμήμα του Ιράκ.

Με προέκταση στην Κύπρο
Με ποιον τρόπο όμως τα προαναφερόμενα σχέδια της Τουρκίας σχε-

τίζονται με τις εξελίξεις που τρέχουν σε άλλα μέτωπα, όπως στην Ανατολική Μεσόγειο; Πηγές της «Κ» επισημαίνουν πως ο απώτερος στόχος της Τουρκίας είναι ο τερματισμός της τρομοκρατίας σε Συρία και
Ιράκ. Όπως λέγεται, κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί με στρατό, οικονομικές
και διπλωματικές συμμαχίες οι οποίες θα προκύψουν στο πεδίο των
μαχών. Για παράδειγμα στη Συρία με τις αραβικές φυλές και στο ευρύτερο πεδίο της διπλωματίας. Όπως λέγεται η Τουρκία θα διαπραγματευτεί με την Δύση την κατοχύρωση των τουρκικών συμφερόντων στο
ζήτημα της τρομοκρατίας με κάποια ανταλλάγματα που δεν αποκλείεται να είναι από το φυσικό αέριο στην ανατολική μεσόγειο μέχρι και
τις σχέσεις με τη Ρωσία. «Αν τελικά δεν λάβει η Τουρκία αυτό που
επιθυμεί στο Κουρδικό ζήτημα τότε θα επιστρατευτούν μοχλοί πίεσης
σε όλα τα άλλα πεδία» αναφέρουν οι έμπειροι αναλυτές.
τελικώς την έκβαση των γεγονότων.
Πρώτα και κύρια η Τουρκία καλείται
να συντονίσει τα βήματα της με
Ρωσία και ΗΠΑ, καθώς Τουρκία και
Ρωσία διατηρούν προφανώς άριστη
συνεργασία τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο το μεγάλο αγκάθι που ακούει

στο όνομα Ιντλίπ απειλεί συνεχώς
το καλό κλίμα στις σχέσεις των δύο
χωρών. Όμως δεν είναι μόνο η Ρωσία
το θέμα, καθώς ούτε η συγκατάθεση
των ΗΠΑ είναι δεδομένη σε ένα τέτοιο εγχείρημα νέας τουρκικής εισβολής. Πέραν όμως των συμμαχιών

που μπορεί να διαμορφωθούν αναλόγως, ζήτημα είναι και το οικονομικό σκέλος της εξίσωσης, καθώς
το κονδύλι ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι μεγάλο, σε μία ιδιαίτερα
εύθραυστη οικονομική περίοδο για
τη χώρα. Τέλος, σε μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων στο τουρκικό
πολιτικό πεδίο, οι στρατιωτικές περιπέτειες στη Συρία που ενδεχομένως να κρύβουν απώλειες υλικές
και κυρίως ανθρώπινες, είναι το τελευταίο ζήτημα που θα θέλει να αντιμετωπίσει η Άγκυρα.

Το πλάνο για το βόρειο Ιράκ

Η Άγκυρα δρομολογεί παράλληλα κινήσεις στο βόρειο τμήμα
του Ιράκ. Τις τελευταίες εβδομάδες,
οι τουρκικές δυνάμεις έχουν περάσει σε μια μεγάλη περιοχή του
Αυτόνομου Κουρδιστάν και πλήττουν θέσεις των Κούρδων ανταρτών. Το κουρδικό κίνημα που έχει
ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες περνά σε αντεπίθεση βάλλοντας κατά
τουρκικών στόχων με κάθε νέα ευ-

καιρία που προκύπτει. Στην Άγκυρα
υποστηρίζουν πως παράλληλα με
το «καθάρισμα» της βόρειας Συρίας,
η Τουρκία στοχεύει στην εξουδετέρωση των «εστιών της τρομοκρατίας» και στο βόρειο τμήμα του
Ιράκ. Πρώτος στόχος είναι οι βάσεις
των «τρομοκρατών» ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει επιχείρηση
στο Όρος Σίντζαρ. Όλα αυτά τα
βήματα συντονίζονται βεβαίως με
το Αυτόνομο Κουρδιστάν.
Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές
και κουρδικές πηγές εκτιμάται πως
ο απώτερος στόχος της Άγκυρας είναι η δημιουργία μιας ελεγχόμενης
ζώνης κατά μήκος των συνόρων
της Τουρκίας με την Συρία και το
Ιράκ. Διοικητικά και σχηματικά αυτές οι περιοχές θα είναι αυτόνομες.
Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο, θα
αποτελούν προτεκτοράτο της Τουρκίας, όπως άλλωστε σήμερα συμβαίνει στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

• Ο Ιανός απουσιάζει εκτάκτως.

Ραντεβού (πριν από) τον Σεπτέμβριο
Του Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

τική και σχετίζονται, λιγότερο ή περισσότερο, με την κατάστασή μας.
Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Απόστολου Δοξιάδη «Ερασιτέχνης επαναστάτης» είναι η καλύτερη ανατομία, που γνωρίζω εγώ, του μύθου
του ΚΚΕ εσ. – του τελευταίου μύθου
της Μεταπολίτευσης, που τον πληρώσαμε με 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Η
ιστορία που αφηγείται ο συγγραφέας είναι πολυεπίπεδη: είναι και μια
διασκεδαστική περιγραφή της αστικής καθημερινότητας στην Αθήνα
της εποχής 1960-1975, είναι όμως
και μια ιστορία ενηλικίωσης, που
εκτυλίσσεται σε δύο επίπεδα, στο
πολιτικό και στη σχέση του συγγραφέα με τον πατέρα του. Ο όγκος
τρομάζει, αλλά η εμπειρία της ανάγνωσης σε αποζημιώνει.

Το φετινό καλοκαίρι οι διακοπές θα

είναι πραγματικές – το ελπίζω, τουλάχιστον. Το ελπίζω, νιώθοντας κιόλας τις τύψεις που συνοδεύουν (και
οφείλουν πάντα να συνοδεύουν)
κάθε ριπή αισιοδοξίας, που ακόμη
και αν είναι δικαιολογημένη δεν
παύει να είναι περιττή. Θυμίζω μόνο το μπουρίνι που σάρωσε τη Χαλκιδική και πήρε μαζί του τις ζωές
επτά ανθρώπων, αλλά και τον σεισμό της Αθήνας προχθές – περισσότερες εξηγήσεις δεν χρειάζονται.
(Καταχρηστικώς ονομάζω τον σεισμό «της Αθήνας». Αλλά πώς να τον
πεις, «ο σεισμός της Μαγούλας»;
Τον γελοιοποιείς και μπορεί να παρεξηγηθεί ο Εγκέλαδος. Δεν θα το
διακινδύνευα...).
Οι δύο αυτές, μικρής ισχύος, κρίσεις

είχαν και την καλή πλευρά τους.
(Σκληρό να το λες, όταν έχουν χαθεί
άνθρωποι, αλλά η ζωή αυτή είναι,
δεν είναι άλλη). Λειτούργησαν σαν
ηλεκτρικές εκκενώσεις στο σώμα
της κυβέρνησης, για να θυμίσουν
στα μέλη της πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η καλοκαιρινή χαλάρωση (η
περιβόητη «ραστώνη», στη δημοσιογραφική κοινή) όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει αφήσει τις κρατικές δομές στην
αθλία κατάσταση που γνωρίζουμε.
Επίσης, όμως, τα γεγονότα αυτά
έπεσαν τόσο κοντά σε όσα τερατώδη ζήσαμε τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, ώστε η διαχείρισή τους εκ
μέρους της κυβέρνησης να δικαιολογεί μια ελεγχόμενη αισιοδοξία. (Η
δεύτερη μεγαλύτερη ξεφτίλα στη
ζωή, εκτός από το να σε πατήσει αυτοκίνητο και να ζήσεις, είναι να σε
προδώσει η αισιοδοξία σου. Οπότε,
το χαλινάρι είναι απαραίτητο).
Φαντασθείτε μόνο να είχε κερδίσει

τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και να ήταν

Το δεύτερο είναι της Αμερικανίδας

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πρωθυπουργός ο «έχω συνηθίσει
να χάνω στις δημοσκοπήσεις, αλλά
να κερδίζω στις εκλογές». Οπωσδήποτε κάποιος από αυτούς θα έβγαινε να πει, ευθέως ή πλαγίως, ότι οι
επτά της Χαλκιδικής δεν μετράνε
μπροστά στους 102 του Ματιού.
Τους θεωρώ, μάλιστα, ικανούς να
υπαινίσσονταν κιόλας ότι οι νεκροί
ήσαν τουρίστες, λες και αυτό θα
μπορούσε να έχει ποτέ σημασία ή
«ταξικό πρόσημο», όπως θα έλεγαν
οι ίδιοι. Ο δε πρωθυπουργός του
σεναρίου αυτού, μεθυσμένος από
την επιτυχία του, θα είχε υποκύψει
στις ασφυκτικές πιέσεις της συνερ-

γάτιδός του και θα ξεκουραζόταν
στη θαλαμηγό της. Με τη νέα κυβέρνηση, το κράτος –το κράτος που
άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ– λειτούργησε ικανοποιητικά. Εκαναν το αυτονόητο.
Ναι, αλλά έπειτα από ολόκληρο
PhD που αποκτήσαμε στον παραλογισμό, το αυτονόητο είναι ικανοποιητικό. (Το έχουν πάρει τόσο ζεστά,
ώστε ορισμένοι στον ελεύθερο
χρόνο τους, όταν έχουν, κυνηγούν
κατσαρίδες! Προφανώς, για να μένουν σε αγωνιστική φόρμα...).
Υποθέτω, ωστόσο, ότι οι κυβερνητι-

κοί δεν θα περάσουν ένα «αξέχα-

στο καλοκαίρι». Αλλά δεν πειράζει,
αυτή είναι η δουλειά τους: γι’ αυτό
τους βάλαμε εκεί. Η έννοια της δημόσιας ασφάλειας, εξάλλου, δεν
περιορίζεται στη λειτουργία της
Αστυνομίας, περιλαμβάνει και την
αίσθηση ότι, τουλάχιστον, το τιμόνι
δεν το χειρίζονται οι ανερμάτιστοι
χαβαλέδες των καφενείων. Δεν
φτάνει, αλλά δεν είναι και λίγο,
έπειτα από όσα περάσαμε. Και,
πάντως, ποτέ δεν λυπάμαι τους κυβερνώντες, ακόμη και αν ορισμένοι
είναι φίλοι μου – με την κανονική
έννοια, όχι την επαγγελματική. Μεταξύ της δόξας και των διακοπών,

εκείνοι διάλεξαν τη δόξα (ή την ξεφτίλα – ποτέ δεν ξέρεις), εγώ, όπως
και αναρίθμητοι άλλοι, διαλέξαμε
τις διακοπές! Αυτό είναι το deal.
Ενόψει διακοπών, λοιπόν, και μέχρι

να τα ξαναπούμε μετά τον Δεκαπενταύγουστο (όχι αμέσως – έπειτα
από μερικές μέρες, ας πούμε δέκα...) έχω να σας συστήσω βιβλία
για το καλοκαίρι. Εφτιαξα έναν κατάλογο, τον οποίο σταδιακά συρρίκνωσα σε δύο βιβλία: ένα στα ελληνικά και ένα στα ξένα, το καθένα
τους, όμως, τούβλο των 1.000 σελίδων. Και τα δύο αφορούν την πολι-

ιστορικού Ντόρις Κερνς Γκούντγουιν και λέγεται «Team of rivals».
Είναι η ιστορία της διακυβέρνησης
Λίνκολν, στα χρόνια του αμερικανικού εμφυλίου, μέσα από την οποία
προβάλλει η πολιτική ευφυΐα του
16ου προέδρου των ΗΠΑ. Για το
συγκεκριμένο αντικείμενο, έχουν
γραφεί χιλιάδες βιβλία, όμως η μοναδικότητα της βιογραφίας που
έγραψε η Γκούντγουιν είναι ότι
αναλύει την τεχνική αυτής της πολιτικής ευφυΐας, που ήταν ο δημιουργικός συμβιβασμός, στην υπηρεσία
ενός ανώτερου σκοπού – κάτι που
ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου. Η σχέση του βιβλίου με τα
δικά μας είναι πολύ έμμεση. Συμβαίνει αυτό να είναι το τελευταίο βιβλίο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διάβασε (που σημαίνει μελέτησε)
και ευχαριστήθηκε, προτού γίνει
πρόεδρος της Ν.Δ.
kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

H δημιουργία που σε
κάνει να σκέφτεσαι

Το ξανθό
γένος

Ζούμε σε μια εποχή όπου δεχόμαστε κάθε
στιγμή μια πλημμυρίδα από πληροφορίες,
όπου η πληροφορία ρέει άφθονη από
παντού και είναι προσβάσιμη ανά πάσα
στιγμή, κυριολεκτικά με το πάτημα ενός
κουμπιού.
Και όμως, με μια πιο εις βάθος ματιά, αντιλαμβανόμαστε ότι η ουσιαστική γνώση και οι πληροφορίες
που θα ψυχαγωγήσουν εν γένει, με την αρχαία έννοια
του όρου, δηλαδή της αγωγής της ψυχής, που θα εμφυσήσουν αληθινή Παιδεία για τα ουσιαστικά ζητήματα
που αφορούν τις ζωές μας και της κοινωνίας, ελλείπουν.
Ατελείωτη ροή και overload/υπερφόρτωσης άχρηστων πληροφοριών και γεγονότων τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στην ψυχαγωγία και λόγω του ότι
είναι τόσες πολλές αυτές οι πληροφορίες, ο άνθρωπος
εκτός του ότι δεν μπορεί να τις αφομοιώσει, δεν μπορεί
επίσης και να τις φιλτράρει μέσα από την ελλείπουσα
κριτική σκέψη, που είναι ο μόνος δρόμος ανεύρεσης
της αλήθειας και της ουσίας.
Σε έναν ωκεανό πληροφοριών, από τις οποίες ένα
τεράστιο ποσοστό είναι σκουπίδια που δεν προσφέρουν
τίποτα, ή απλά προπαγάνδα, ή απλά ψέματα και clickbait, το σημαντικότερο είναι να ξέρεις να αποδελτιώνεις
το τι είναι σημαντικό και τι όχι.
Για να αλλάξεις μια κοινωνία ο μόνος τρόπος είναι
να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που μαθαίνουμε
στα παιδιά μας να σκέφτονται, ή μάλλον ο τρόπος για
να μάθουμε στα παιδιά μας να σκέφτονται μόνα τους.
Αυτό καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο, σε μια κοινωνία
με υστερικούς υπερπροστατευτικούς ως συνήθως γονείς, που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους εξαρτώμενά
τους, κόβοντάς τους τα φτερά που θέλουν τα ίδια να
φτιάξουν και όχι αυτά που νομίζουν ότι θέλουν οι
γονείς τους.
Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός
του, γιατί είναι αυτός που δεν τον αφήνει να ξεκολλήσει
από τα τετριμμένα και τα εύκολα, ιδίως όταν έχει
μάθει στην γονική βολή.
Η υπέρβαση του εαυτού ως εκ τούτου, έχει να κάνει
πρώτα και κύρια με την υπέρβαση των ανούσιων ζητημάτων στην ζωή και αυτό μπορεί να καταστεί
δυνατόν μόνο μέσω της Παιδείας.
Η Παιδεία και η ενασχόληση με ιδέες και τα αιώνια
ερωτήματα για την ζωή, το θάνατο, το νόημα και το
τι «πρέπει» να γίνει στην ζωή μας και την κοινωνία
ευρύτερα είναι το ύψιστο αγαθό και προφανώς και
απαιτεί ανθρώπους με βάθος και ήθος.
Για να αλλάξεις κάτι σε μια κοινωνία το πρώτο που
θα πρέπει να αλλάξεις είναι ο τρόπος που θέλεις τους
ανθρώπους να σκέφτονται, ανθρώπους που να σκέφτονται μόνοι τους.
Τι θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας; Θέλουμε τα
παιδιά μας να γνωρίζουν στεγνές γνώσεις; Θέλουμε
τα παιδιά μας απλά να καταπιούν στοιχεία για πολέμους
και ημερομηνίες;
Είναι άραγε αυτός ο λόγος που μαθαίνουμε Ιστορία;
Ιστορία μαθαίνουμε για να γνωρίζουμε τι κατακτήθηκε
ως αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων και της κοινωνίας που ζουν ως σύνολο και ως Πολιτεία, ώστε
εμείς σήμερα να τα επεκτείνουμε ή τουλάχιστον να
μην τα χάνουμε.
Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα Παιδείας είναι
το πιο σημαντικό σε μια κοινωνία και είναι ο μοναδικός
τρόπος να αλλάξεις πραγματικά μια κοινωνία από την
βάση και όχι άνωθεν.
Απλά κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες,
να αναλάβουν την πολιτική βούληση τέτοιας αλλαγής
ουσίας, πλοηγώντας ανάμεσα στα πολύ δύσκολα
κύματα και μονοπάτια των συμφερόντων και των
σφαιρών επιρροής κάθε είδους, είτε είναι τα οικονομικά
συμφέροντα είτε ακόμη ξεπερνώντας τα ιδεολογικά
κολλήματα και στερεότυπα.
Ο εκπαιδευτικός/παιδαγωγός όλων των βαθμίδων,
θα πρέπει να καταστεί ο δίαυλος εμφύσησης αληθινής
ουσιαστικής γνώσης στα παιδιά μας, που θα τους προετοιμάσει για την ζωή, έχοντας ως προμετωπίδα ότι
ο μόνος τρόπος για να αλλάξει μια κοινωνία είναι
να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σκέφτονται μόνα
τους ως ανεξάρτητοι αυτόβουλοι άνθρωποι!

ενόσω η κυβέρνηση υποσχόταν μέτρα που θα
πονέσουν την Τουρκία από την Ε.Ε, η Άγκυρα
μάλλον δεν ταράχτηκε. Αντίθετα, ετοιμάζεται
να στείλει κι άλλο πλοίο στην νοτιοανατολική
Μεσόγειο. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, επιλέξαμε
να μην ακούσουμε τη μετακίνηση της Ε.Ε. από
την τοποθέτηση της Μογκερίνι για κυπριακή
ΑΟΖ, σε νοτιανατολική Μεσόγειο. Παραβλέψαμε
και τις αναφορές των φίλων Αμερικανών και
Βρετανών για διαφιλονικούμενη περιοχή. Όμως
και το Ισραήλ, του φίλου μας Νετανιάχου, αρκέστηκε στο να καταδικάσει τις ενέργειες μέσω
tweet του εκπροσώπου τύπου του υπουργείου
Εξωτερικών.
Μόνο με τη στάση της Ρωσίας πέσαμε από
τα σύννεφα, όταν επέλεξε να διαφωνήσει δημοσίως με τα μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας.
Όσο εμείς στέλναμε τον Σαρρή στη Ρωσία να
παρακαλά υποτίθεται για δάνειο και όσο αγοράζαμε το παραμύθι για το ξανθό γένος που θα
σταθεί με ρωσικά πολεμικά απέναντι στα τουρκικά πλοία πολλά είχαν μεσολαβήσει που παρακάμψαμε από τη φίλη χώρα. Δεν ήταν μόνο
η συμφωνία Ρωσίας- Τουρκίας για τον πυρηνικό
σταθμό στο Άκουγιου. Ούτε οι συμφωνίες για
S400 και Su-35. Λέμε για την τοποθέτηση Πούτιν
περί οικοδόμησης των σχέσεων και «στα δύο
τμήματα της Κύπρου» συμπεριλαμβανομένου
του «του τουρκικού τμήματος» που το κατάπιαμε
αμάσητο. Για τα διαφιλονικούμενα κοιτάσματά
μας που έλεγε ο Μεντβέντεφ, τα οποία κάναμε
προφανώς γαργάρα γιατί δεν μας βόλευαν. Και
που με αυτό τον τρόπο επιτρέψαμε σε έναν
Ρώσο πρέσβη να εκφεύγει κατά πολύ των διπλωματικών θεσμίων και να κουνά το δάκτυλο
σε πολιτικούς αρχηγούς.
Τα παραβλέψαμε ασυνείδητα ή επειδή αυτό
δεν εξυπηρετούσε το αφήγημα που έκτισε όλο
αυτό το διάστημα η κυβέρνηση για εσωτερική
κατανάλωση; Το σίγουρο είναι πως με την ίδια
ευκολία που όλο αυτό το διάστημα κτίσαμε το
αφήγημα του μεγαλοϊδεατισμού, αύριο μπορεί
να μιλούμε για τα ξένα συμφέροντα που πολεμούν
τα δίκαιά μας. Αρνούμενοι να δούμε πως οι μεγάλες χώρες καθοδηγούνται από τα δικά τους
συμφέροντα. Συμφέροντα που ίσως στην κατάλληλη χρονική συγκυρία να συγκλίνουν με
τα δικά μας και να τα αξιοποιήσουμε υπέρ μας.
Χωρίς όμως υπερβολές, συναισθηματικές εξάρσεις
και κυρίως μακριά από παραμύθια για εσωτερική
κατανάλωση.

«Ακόμη τούτη η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες,
όσο να ‘ρθει ο Μόσκοβος να φέρει το σεφέρι…». (εκστρατευτικό σώμα). Το παραμύθι με τους ομόδοξους Ρώσους, «το ξανθό
γένος», το οποίος θα απελευθερώσει τον
ελληνισμό, πρώτα από τους Μωαμεθανούς
και αργότερα από τους Τούρκους, ξεκίνησε από την
εποχή της Τουρκοκρατίας και ακόμη συνεχίζει να χαϊδεύει
τα αυτιά των Ελλήνων. Τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ
του “ξανθού γένους”, η αντίθεση της Μόσχας, ναι μεν
αλλά, στα μέτρα τα οποία εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
κατά της Τουρκίας, μετά την εισβολή στα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου. Την ίδια ώρα η Ρωσία, συνεχίζει
την προμήθεια της Άγκυρας, με το λεγόμενο «υπερόπλο»
των S-400 και οικοδομεί πυρηνικούς σταθμούς, ακόμη
και σε σεισμογενείς περιοχές της Τουρκίας.
Η Ρωσία είναι σοβαρή χώρα, έχει δομές εξουσίας,
διαθέτει επιστήμονες και το κυριότερο προχωρά με την
λογική και όχι με το συναίσθημα. Τα συμφέροντα της
χώρας, είναι εδώ και δέκα αιώνες, πάνω από κάθε ανθρώπινη ζωή ή μικροσυμφέροντα ομάδων ανθρώπων,
γι’ αυτό κανένα έθνος, δεν μπόρεσε να κατακτήσει την
αχανή χώρα, εδώ και χίλια χρόνια.
Αυτή την περίοδο τα συμφέροντα της Μόσχας, εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα με την Τουρκία, αφού μπορεί
να πωλεί οπλικά συστήματα και μηχανήματα υψηλής
τεχνολογίας και να αγοράζει φρούτα, λαχανικά και άλλα
προϊόντα, τα οποία οι ευρωπαίοι εταίροι μας, απαγόρευσαν
τις εξαγωγές στην Ρωσία. Ακόμη σίγουρα η Μόσχα δεν
θα θέλει να εξορυχτούν οι υδρογονάνθρακες από την
Ανατολική Μεσόγειο, αφού σήμερα κατέχει ουσιαστικά
το μονοπώλιο πώλησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Και το κυριότερο, η Ρωσία εισέρχεται νικηφόρα, προς
το παρόν, στα εδάφη του δυτικού στρατοπέδου, της βορειοατλαντικής συμμαχίας και εγκαθιστά δικά της οπλικά
συστήματα, στην δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ.
Το βαθύ κράτος των κυπρίων, μετά την πτώση της
Σοβιετικής Ένωσης, πλούτισε από τα κλεμμένα πλούτη
της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Ακόμη και σήμερα πολλοί
είναι οι έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι απολαμβάνουν
είτε έμμεσα, είτε άμεσα από τα πλούτη των ρώσων μεταναστών στο νησί.
Αλλά η φυσική δικαιοσύνη, η θεία δίκη, έφερε την
οικονομική καταστροφή του νησιού, το κούρεμα των
καταθέσεων, με το επιχείρημα των «αγαπημένων» μας
εταίρων, ότι οι ρώσοι ολιγάρχες ξέπλεναν τα χρήματα
τους στις κυπριακές Τράπεζες. Δραματικές περιγραφές
πρωταγωνιστών και δημοσιογράφων, από το περίφημο
Γιούρογκρουπ του 2013, στο οποίο να σημειωθεί, ότι
δεν τηρούνται πρακτικά, φανέρωσαν το δράμα του πάντα
ευκολόπιστου και πάντα προδομένου κυπριακού λαού.
Η Εκκλησία της Κύπρου απολαμβάνει και αυτή, μέρος
του ρωσικού ύποπτου πλούτου, παρόλο το γεγονός ότι
Ιεράρχες επιμένουν ότι τα χρήματα προέρχονται από
νόμιμες εργασίες και από καθαρά χρήματα. Ο Μητροπολίτης Ταμασσού Ησαΐας, επιμένει ότι προηγήθηκε
έρευνα, πριν κάνει δεκτή την εισφορά του ρώσου ευεργέτη
και την ανέγερση στο χώρο της Μητρόπολης του περικαλλούς, ρωσικού τύπου ναού, Πάντων των Ρώσων
Αγίων και του Αποστόλου Αντρέα. Ξεκαθαρίζει ότι η
συντήρηση και η λειτουργία του ναού, είναι ευθύνη,
άρα και δαπάνη της Μητρόπολης. Νομικά μπορεί να
έχει απόλυτο δίκιο.
Ωστόσο ο τελικός κριτής της «καθαρότητας» της ευεργεσίας θα φανερωθεί στο διάβα του χρόνου, από την
θεία δίκη, όπως κρίθηκαν οι κατά καιρούς κύπριοι ευεργέτες, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν και την καλύτερη
τύχη. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στο χώρο
της Μητρόπολης Ταμασσού, βρίσκουν πνευματικό καταφύγιο, χιλιάδες ρώσοι, οι οποίοι εξομολογούνται, συμμετέχουν στα Μυστήρια της Εκκλησίας και παρακολουθούν κατηχητικά μαθήματα στη δική τους γλώσσα. Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι Ρώσοι διανοούμενοι και θεολόγοι, αναζητούν και βρίσκουν στο
ταπεινό νησί μας, την αυθεντική παράδοση της Ορθοδοξίας και ανθρώπους οι οποίοι μυρίζουν λιβάνι και αναδίνουν αγιότητα.
Πέρα από όλα αυτά, αν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου,
«πληρωθούν οι γραφές» και οι προφητείες γίνουν πραγματικότητα, ο Θεός μόνο ξέρει.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA-EFE/MARIO GUZMAN

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Επισκέπτες συμμετέχουν στην έκθεση «Τα χρώματα της Φρίντα» στην Πλατεία Συντάγματος, στην Πόλη

του Μεξικού. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 112 χρόνων από τη γέννηση
της Μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μεταξύ αφέλειας
και συναισθηματισμού
Oταν τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποιείτο, μεταξύ Βενιαμίν Νετανιάχου, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου
Αναστασιάδη η τριμερής στην Ιερουσαλήμ, το Προεδρικό μιλούσε
για την ιστορικότητα των στιγμών
που θα ενίσχυαν κατά πολύ τον ρόλο της Κύπρου
στην περιοχή. Και αυτό καθόλου τυχαία, όπως
μας ενημέρωναν, καθώς στη συνάντηση όχι
μόνο παρευρέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Mike Pompeo, αλλά συνομίλησε κιόλας
για λίγα λεπτά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κάποιοι ενθουσιωδώς έσπευσαν να μιλήσουν
για τετραμερή, κάποιοι άλλοι είχαν ένα μικρό
déjà vu με το προεκλογικό ντελίριο του Αναστασιάδη το 2013 και ταρακουνήθηκαν. Εκείνο
τον προεκλογικό που καλωσόριζε τους φίλους
του τους Ευρωπαίους χριστιανοδημοκράτες στη
Λεμεσό και που αποτελούσε -επικοινωνιακάεχέγγυο ότι η Ευρώπη θα στηρίξει την οικονομία
της Κύπρου νοουμένου ότι εκλεγεί ο Νίκος Αναστασιάδης. Όμως, όλα αυτά δεν ήχησαν κόκκινο
συναγερμό. Αντιθέτως, κάναμε λόγο για μία σημαντική συμμαχία που θα θωράκιζε την ασφάλεια
της νοτιοανατολικής Μεσογείου και θα έστελνε
ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία. «Είμαστε ευτυχείς»,
έλεγε ο Πρόεδρος ενισχύοντας το όλο κλίμα ευφορίας «που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,
κ. Mike Pompeo, μας ενώνει σήμερα. Η παρουσία
του είναι μια απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες
μας αποτελούν αξιόπιστους εταίρους των ΗΠΑ,
ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της
ασφάλειας, και μια σταθερή σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο» έλεγε χαρακτηριστικά
λίγο μετά τις κοινές φωτογραφήσεις, τα χαμόγελα
επιτυχίας και τις θερμές χειραψίες.
Ένα όμως είναι να αναλύσουμε αντικειμενικά
την αξία των τριμερών –γιατί έχουν και ουσία
και σημασία- και άλλο να αιθεροβατούμε. Με
έναν πολιτικό σχεδιασμό –ας μας επιτραπεί ο
όρος- μπακαλίστικο και βασισμένο αποκλειστικά
στην εικόνα και στον ευσεβοποθισμό. Ενδεικτικό
ότι χρειάστηκε να περάσει ένας περίπου μήνας
από την ιστορική εκείνη φωτογράφιση της τριμερούς που θα κλείδωνε την ασφάλεια στην περιοχή και θα έστελνε αυστηρά μηνύματα στην
Τουρκία για να δημοσιοποιηθεί η έλευση του
«Πορθητή» στην κυπριακή ΑΟΖ. Κίνηση που
όχι μόνο γκρίζαρε τα χαμόγελα εκείνης της φωτογραφίας αλλά γκρέμισε σαν χάρτινο πύργο
όλες εκείνες τις διαβεβαιώσεις που προηγήθηκαν
ότι η Τουρκία δε μπορεί να προχωρήσει σε γεωτρήσεις. Ακολούθησε βεβαίως το «Yavuz» και

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Καλά να πάθουν;
Μια οικογένεια πηγαίνει για
μπάνιο, μια συνηθισμένη Παρασκευή. Εκείνος είναι 48
χρονών, η σύζυγος του 40 και
τα τρία τους παιδιά, 18, 13
και 12. Ανυποψίαστοι, όπως
ο κάθε άνθρωπος μπροστά στο πεπρωμένο,
πώς αυτή η οικογενειακή καλοκαιριάτική
τους έξοδος θα είναι και το τέλος της ζωής
τους. Τα κύματα τους παρασέρνουν, προσπαθεί να σώσει ο ένας τον άλλο, προσπαθούν όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα
στην παραλία να βοηθήσουν, παλεύουν
να κρατηθούν στην ζωή, να τους κρατήσουν στην ζωή, δεν τα καταφέρνουν. Τα
τέσσερα από τα πέντε μέλη αυτής της οικογένειας πνίγονται.
Το πέμπτο μέλος, ένα 12χρονο αγόρι,
διασώζεται και καλείται να έρθει αντιμέτωπο με την απώλεια όλης του της οικογένειας. Μια ιστορία τραγική που δεν χρει-

άζεται ειδικές ευαισθησίες για να την αισθανθεί κανείς ως τέτοια.
Η είδηση δημοσιεύτηκε σε όλα τα ΜΜΕ.
Και βέβαια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλα τα συνεπακόλουθα. Και είναι αυτά τα συνεπακόλουθα
τα οποία με κάνουν σήμερα να αφιερώνω
την στήλη σ’ αυτό το θλιβερό γεγονός. Το
συμβάν έγινε στην κατεχόμενη Καρπασία.
Και προφανώς η οικογένεια ήταν τουρκικής
καταγωγής. “Εποικοι ή τουρκοκύπριοι;”
έγραφε κάποιος σαν την μοναδική απορία
που του προκαλούσε η είδηση. “Και ποια
σημασία έχει ο διαχωρισμός;” ρώτησε ένας
άλλος νοήμων. “Αν είναι έποικοι καλά να
πάθουν”, συνέχισε ο πρώτος. Καλά να πάθουν; Δηλαδή τί ακριβώς σημαίνει αυτό;
Ένας άνθρωπος με την γυναίκα του και
τα παιδιά του πηγαίνει για μπάνιο και πεθαίνουν όλοι, εκτός από τον 12χρονο γιο
τους που διασώζεται την τελευταία στιγμή;

Τι πάει να πει καλά να πάθουν; Πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι ένα μυαλό για
να εκστομίζει και μάλιστα δημόσια αυτή
την “καταδίκη” ελαφρά τη καρδία; Και
μαζί του να συμφωνούν διάφοροι άλλοι
που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη οικογένεια
“καλώς είχε αυτή την τραγική μοίρα”. Πώς
είναι δυνατό να σου προκαλεί αισθήματα
ικανοποίησης ο θάνατος μιας ολόκληρης
οικογένειας που το μόνο που ήθελε να
κάνει ήταν ένα καλοκαιρινό μπάνιο μια
συνηθισμένη Παρασκευή; Και πώς είναι
δυνατόν αυτή την “ικανοποίηση” σου να
θεωρείς ότι δικαιούσαι να την αναρτήσεις
σε δημόσια θέα;
Ενδεχομένως κάποιοι να υποστηρίξετε
γιατί ασχολούμαι με κάποια συμπλεγματικά
μυαλά τα οποία υπάρχουν σε κάθε κοινωνία
και τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν τις
απόψεις και την ανθρωπιά της πλειοψηφίας.
Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι αυτά τα

σχόλια δεν ήταν ακριβώς μεμονωμένα. Σε
κάθε ανάρτηση η οποία αφορούσε σ’ αυτή
την είδηση υπήρχαν τέτοια αποτρόπαια
σχόλια τα οποία αποτελούσαν και το έναυσμα για διαδικτυακές συζητήσεις με “θέμα”
το κατά πόσο “άξιζε” σ’ αυτή την οικογένεια
“να πάθει ό,τι έπαθε”. Κάποια μάλιστα
έγραψε πως “πολλά καλά, μερικοί Τούρκοι
λιγότεροι”. Και κάποιοι άλλοι πολύ χειρότερα. Ακόμα ωστόσο κι αν δεχτώ ότι πρόκειται για μεμονωμένα σχόλια, και πάλι
δεν αναιρείται η ουσία.
Και η ουσία είναι πως ακόμα και ένας
να φτάνει σ’ αυτό το σημείο να θεωρεί ότι
το ξεκλήρισμα μιας οικογένειας είναι αποτέλεσμα μιας “θείας δίκης” ή ότι αυτή η
οικογένεια έπρεπε να “τιμωρηθεί” προκειμένου να υπάρξει “ισορροπία” στην
αδικία, τότε έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία
και σαν παιδεία. Διότι η ύπαρξη αυτών
των παθογενειών όσο μεμονωμένες κι αν

είναι-πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε
επακριβώς- οφείλεται σε μια σωρεία συμπλεγμάτων για τα οποία ευθύνονται όσοι
πολύ σκόπιμα και ηθελημένα επιδιώκουν
να τις καλλιεργούν και να τις προτάσσουν
ως ενδείξεις πατριωτισμού. Αυτοί που εδώ
και χρόνια καπηλεύονται το εθνικό πρόβλημα προκειμένου να χτίζουν καριέρες
παρερμηνεύοντας μεθοδικά την έννοια
του πατριωτισμού προς εξυπηρέτηση των
δικών τους συμφερόντων.
Το πρόβλημα δεν είναι τόσο επιφανειακό
όσο φαίνεται και δεν εξαντλείται στην δικαιολογία ότι πρόκειται για μεμονωμένα
περιστατικά. Και είναι καιρός να μην προσπερνούμε αυτού του είδους τα περιστατικά
αλλά να ψάχνουμε κάθε φορά που τα συναντούμε μπροστά μας ποια είναι πραγματικά η ρίζα του κακού.

elenixenou11@gmail.com
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Το «δημόσιο» συμφέρον

Τζογαδόρος στην Ανατολική Μεσόγειο

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η χώρα μπορεί πραγματικά να πετάξει.
Η ελληνική οικονομία έφτασε στο ναδίρ και έχει περιθώρια να ανέβει θεαματικά. Ανθρώπινο «ταλέντο» έχουμε απεριόριστο, σε όλους τους τομείς. Και για πρώτη φορά έπειτα
από καιρό έχουμε μια κυβέρνηση
που καταλαβαίνει από επιχειρηματικότητα και θέλει να κινηθεί
δυναμικά στον τομέα των επενδύσεων. Ο μεγάλος εχθρός θα είναι
το ελληνικό Δημόσιο και τα συμφέροντα που οχυρώνονται πίσω
του για να μας κρατούν στάσιμους
και την ελληνική οικονομία κλειστή. Οπως πάντα. Οι αντίπαλοι είναι η πολυνομία, η γραφειοκρατία








Αφού δεν δούλεψαν τα
μνημόνια και ο... αριστερός τρόπος διαχείρισης, πρέπει να δοκιμάσουμε έναν άλλο δρόμο.
Δεν έχουμε περιθώρια
και ο καρεκλοκένταυρος υπάλληλος που λέει «όχι» σε όλα, επικαλούμενος το «δημόσιο συμφέρον».
Δεν είναι εύκολα εμπόδια αυτά.
Η τρόικα προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει μέσα από τα μνημόνια.
Κατάφερε να επιτευχθεί πρόοδος
σε μερικούς τομείς, αλλά απέτυχε
οικτρά σε άλλους. Βρήκε απέναντί
της πολιτικούς που ψήφιζαν τις
σχετικές αλλαγές και μετά τις υπονόμευαν για να προστατεύσουν
κάποια συμφέροντα και συντεχνίες. Η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να ξεκολλήσει κάποιες
μεγάλες επενδύσεις και να τακτοποιήσει εκκρεμότητες. Είναι όμως

εντυπωσιακό το γεγονός ότι αν
και –θεωρητικά– είχε με το μέρος
της ένα μεγάλο κομμάτι των μηχανισμών του Δημοσίου, δεν τα
κατάφερε σε κρίσιμες περιπτώσεις.
Ξεκόλλησε κάποια πράγματα λειτουργώντας με έναν ημιευρωπαϊκό
τρόπο, που βασιζόταν στο μικρομάνατζμεντ και στο «νταραβέρι».
Στις περισσότερες περιπτώσεις
βούλιαξε όμως στο τέλμα της αδιαφορίας, των ιδεολογικών αγκυλώσεων και της πλήρους ανεπάρκειας
ορισμένων στελεχών της. Η νέα
κυβέρνηση θέλει μερικές γρήγορες
νίκες για να αλλάξει το κλίμα και
να πεισθούν οι ξένοι επενδυτές
να ρισκάρουν τα κεφάλαιά τους
εδώ. Θα χρειασθούν πείσμα, πολλή
μικροδιαχείριση από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό και από πίσω κάποιος ή κάποιοι που να ξέρουν
νομικά, αλλά ταυτόχρονα να καταλαβαίνουν πότε η επίκληση του
δημοσίου συμφέροντος είναι ειλικρινής και πότε άλλοθι για αδράνεια ή, ακόμη χειρότερα, μοχλός
πίεσης κάποιων συμφερόντων
που δεν θέλουν να μεγαλώσει η
πίτα. Α, και βέβαια, αυτοί οι αποφασισμένοι άνθρωποι θα είναι καλό να ξέρουν τι γίνεται στα «έγκατα» του ελληνικού κράτους...
Δύσκολη η αποστολή, αλλά
αφού δεν δούλεψαν τα μνημόνια
και ο... αριστερός τρόπος διαχείρισης, πρέπει να δοκιμάσουμε
έναν άλλο δρόμο. Δεν έχουμε περιθώρια αποτυχίας. Αλλιώς, θα
καταλήξουμε στο βαλκάνιο μοιρολατρικό: «Ελα μωρέ, έτσι ήμασταν πάντοτε. Από τον Καποδίστρια προσπαθούμε να φτιάξουμε
κράτος και δεν μπορούμε». Ωραία
δικαιολογία για όσους θέλουν να
συντηρούν την παλιά φαύλη Ελλάδα για να κάνουν τη δουλειά
τους...

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πού το
πάει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, εάν πιστεύει ότι οι ρήξεις
με τις ΗΠΑ και με την
Ε.Ε. θα βγουν σε καλό για την Τουρκία. Αυτό τον καθιστά εξαιρετικά
απρόβλεπτο και επικίνδυνο: όταν
ο ίδιος δεν γνωρίζει πού οδηγεί τη
χώρα του, ουδείς μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα τον χειρισμών
του. Εδώ και δεκαετίες η στρατηγική
της Αγκυρας (ως συμμάχου των ΗΠΑ
και μέλους του ΝΑΤΟ) ήταν να δηλώνει αυτόνομη πορεία και να εκμεταλλεύεται τη γεωστρατηγική θέση, την αναδυόμενη οικονομία και
τη στρατιωτική της ισχύ ώστε να
αποσπά από τους συμμάχους όσα
οφέλη ζητούσε. Τώρα, όμως, οδηγείται σε απανωτά αδιέξοδα λόγω
αποτυχημένων τακτικισμών και
απεμπολεί τα «προνόμια» του δύσκολου αλλά τελικά συνεννοήσιμου
συμμάχου. Ο Ερντογάν, έχοντας
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στο
πρόσωπό του, γνωρίζει ότι θα χρεωθεί όποιες αποτυχίες και γι’ αυτό
ρίχνει ολοένα πιο επικίνδυνες ζαριές,
για να ξεχαστεί η προηγούμενη απο-

τυχημένη κίνηση, για να μη γίνει
ακόμη η αποτίμηση των πράξεών
του. Ενώ η χώρα του απομονώνεται
από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., οι εσωτερικοί του αντίπαλοι τον προκαλούν
σε ακόμη πιο ριψοκίνδυνες κινήσεις.
Οσο η Τουρκία τηρούσε τον κανόνα
να προστατεύει τα συμφέροντά της
και να επιδιώκει τη διεύρυνση της
σφαίρας επιρροής της, ήταν μεν δύσκολος γείτονας, αλλά δεν ωθούσε
τα πράγματα στα άκρα ώστε να προκαλέσει ρήξη που δεν ήταν σίγουρο
ότι θα την ωφελούσε. Ομως, η απόφαση του Ερντογάν να αγοράσει
σύστημα αεράμυνας S-400 από τη
Ρωσία, παρότι έμοιαζε αρχικώς με
μπλόφα, επέφερε τη ρήξη με την
Ουάσιγκτον, αρχικώς με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα κατασκευής και αγοράς των μαχητικών F-35. Η έλευση τμημάτων
του πυραυλικού συστήματος στην
Τουρκία πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε ως προπομπός, χωρίς
τους ίδιους τους πυραύλους, αλλά
αυτό αρκούσε για τους Αμερικανούς
να τιμωρήσουν τους Τούρκους. Τώρα
και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης
στηρίζει την αγορά S-400. Οσο αυτή
η κατάσταση τραβήξει τόσο πιο δύ-

σκολο θα είναι για τον Ερντογάν να
κάνει πίσω. Οι Ρώσοι έσπευσαν να
προσφέρουν το δικό τους νέο μαχητικό αεροσκάφος στην Τουρκία.
Εάν ο Ερντογάν προχωρήσει στην
αγορά του, για να «δείξει» στις ΗΠΑ
ότι δεν πτοείται από τις κυρώσεις
τους, η ρήξη θα μονιμοποιηθεί και
το ΝΑΤΟ θα έχει υπονομευθεί, προς
όφελος της Ρωσίας.
Ενώ η Αγκυρα χάνει την επιρροή
της στην Ουάσιγκτον, δεν την αντισταθμίζει με αύξηση επιρροής
στη Μόσχα: η αγκαλιά με τη Ρωσία
είναι εξ ολοκλήρου με τους όρους
του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία δίνει
άδεια στην Τουρκία να δράσει στη
βορειοδυτική Συρία, ενώ ρωσικά
αεροσκάφη συνδράμουν στις επιθέσεις του συριακού στρατού εναντίον συμμάχων των Τούρκων. Στο
ζήτημα της Συρίας, οι σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ βρίσκονται στην κόψη
του ξυραφιού. Ενδεχόμενη ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα βρει την Αγκυρα μαζί με τη Μόσχα να υποστηρίζουν την Τεχεράνη, με όποιο αντίκτυπο στην Ουάσιγκτον.
Η σχέση Τουρκίας - Ρωσίας στην
Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο
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και την Ελλάδα. Την Πέμπτη, ημέρα
που ο νέος υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας Νίκος Δένδιας βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε
τις κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε.
στην Τουρκία για την παραβίαση
της κυπριακής ΑΟΖ. Οι δηλώσεις
ήταν γενικού χαρακτήρα και έμοιαζαν με συμβολική στήριξη του Ερντογάν. Αλλά και αυτό έχει τη σημασία
του, την ώρα που οι ΗΠΑ στηρίζουν
τη σύσφιγξη σχέσεων Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ (όπως δείχνει και το
νομοσχέδιο Μενέντεζ, κ.ά.). Και ενώ
ο Ερντογάν συνεχώς αυξάνει την
πίεση στην Κύπρο, η τουρκική αντιπολίτευση τον προκαλεί, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί τουρκικά
συμφέροντα στο Αιγαίο.
Με έναν απρόβλεπτο ηγέτη στην
Αγκυρα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ
αμφισβητείται η πολιτική του παντοδυναμία, με μια ανερμάτιστη εξωτερική πολιτική, με την παρουσία
μεγάλων δυνάμεων, φυσικό είναι
όσοι παρακολουθούν να ζαλίζονται.
Οσο τα προβλήματα του Ερντογάν
μεγαλώνουν, όμως, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται.

Αναγκαίες προσαρμογές
Η τοποθέτηση του
αναπληρωτού υπ.
Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πως «τα πολιτικά
προβλήματα που
έχουμε μεταξύ μας [Ελλάδα και
Βόρεια Μακεδονία] αντιμετωπίσθηκαν σε σημαντικό βαθμό από
τη συμφωνία των Πρεσπών, και
αυτό μας αφήνει χώρο να κάνουμε
περισσότερα στην οικονομία»,
σκανδάλισε ορισμένους στη Νέα
Δημοκρατία. Εκ παραλλήλου ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αξιοποιήσει
την «παρέκκλιση», στο πλαίσιο
της αντιπολιτευτικής πολιτικής,
που θα ακολουθήσει. Αναμενόμενες αμφότερες οι αντιδράσεις.
Αυτό, όμως, που απλούστατα
συνέβη είναι ότι ο κ. Βαρβιτσιώτης
κατέβηκε από το «προεκλογικό








Θα ήταν σκόπιμο να κατεβούμε στην πραγματικότητα, όπως αυτή υφίσταται και όχι στη βάση
των επιθυμιών μας.
μπαλκόνι» στην πραγματικότητα.
Η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι τέλεια, όπως δεν ήταν και η
Συμφωνία της Λωζάννης και κάθε
συμφωνία, άλλωστε. Από τη στιγμή
λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι δεν έχει την
πρόθεση να επιδιώξει αναθεώρησή
της, θα πρέπει πλέον να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για την
προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων προς Βορρά. Η προεκλογική εκστρατεία έληξε και είναι
σκόπιμο αυτό να γίνει απόλυτα
σαφές.
Θα υποστηρίξουν κάποιοι ότι
άλλες οι προσδοκίες που δημιουργούνται κατά την προεκλογική περίοδο και άλλα τα εφαρμοζόμενα
μετά την ανάληψη της εξουσίας
από μία κυβέρνηση. Δεν πρόκειται
βεβαίως ακριβώς περί αυτού. Διότι
υπάρχουν θέματα κυρίως στον χώρο των διεθνών σχέσεων, όπου
αδήριτος ανάγκη επιβάλλει τη συνέχεια.
Στη βάση της αμείλικτης αυτής

επιταγής κινήθηκε και ο κ. Αλέξης
Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, που
κάθε άλλο παρά διετάραξε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Και όταν επιχείρησε «ανατροπή»
του προγράμματος παραμονής της
χώρας στη Ζώνη του Ευρώ, μεταμελήθη – έπειτα από ένα εξάμηνο– και ολοκλήρωσε το νέο πρόγραμμα, που είχε εγκρίνει με την
ψήφο της και η Ν.Δ. τον Σεπτέμβριο
του 2015.
Παρεμπιπτόντως ο κ. Ντόναλντ
Τραμπ είναι ο μόνος πολιτικός που
αναδειχθείς σε πρόεδρο των ΗΠΑ
έθεσε αμέσως σε εφαρμογή τις
προεκλογικές εξαγγελίες και έστρεψε εναντίον του το αμερικανικό
κατεστημένο και πλείστους από
τους συμμάχους των Αμερικανών
στην Ευρώπη.
Επανερχόμενοι στα καθ’ ημάς,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την περασμένη Τετάρτη το υπουργείο Εθνικής Αμύνης και διατύπωσε ένα
κρίσιμο ερώτημα: «Τι σε κρατάει
τη νύχτα ξάγρυπνο, κ. Αρχηγέ;».
Μα ασφαλώς –εικάζουμε– ότι είπε
ο πρώην υπουργός Αμύνης Ευάγγελος Αποστολάκης πως εάν ο μη
γένοιτο κάτι συμβεί με την Τουρκία
«θα είμαστε μόνοι».
Ο υπουργός Εξωτερικών της
νέας κυβερνήσεως κ. Νίκος Δένδιας
μετέβη εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον και ζήτησε «καθαρή γραμμή
επικοινωνίας» σε περίπτωση κρίσεως με την Αγκυρα. Αλλά η απάντηση που πήρε ήταν πως «θα μας
απαντήσουν σχετικώς».
Εως ότου, όμως, και εάν ποτέ
συμβεί αυτό, θα ήταν σκόπιμο να
ληφθεί υπόψη ότι η χλιαρά αντίδραση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην εγκατάσταση των ρωσικών
συστημάτων S-400 στην Τουρκία
δεν ήταν η αναμενόμενη από τους
«στρατηγικούς νόες», που προεξοφλούσαν την απομόνωση της
Αγκυρας.
Ισως θα ήταν σκόπιμο να κατεβούμε πλέον από τις υψιπετείς
εξέδρες των επί χάρτου «στρατηγικών σχεδιασμών», στην πραγματικότητα, όπως αυτή υφίσταται
και όχι στη βάση των επιθυμιών
μας, τόσο στο Κυπριακό όσο και
στα ελληνοτουρκικά.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Για τη σχέση του κράτους με τον πολίτη
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κρατική
οντότητα στον πλανήτη, συλλογικότητα με οργανωμένο δημόσιο βίο
και διεθνή αναγνώριση, που να εξυπηρετεί ανάγκες πολιτών κλείνοντας
«ραντεβού» με τους πολίτες υπαίθριο,
σε σταυροδρόμι συνοικιακό μεγαλούπολης. Οχι σε γραφείο ή προαύλιο
γραφείων, όχι σε πάρκο, γήπεδο,
σχολείο. Οχι. Στη διασταύρωση των
οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και
Ομήρου, στο Μοσχάτο. Παρασκευή
5 Ιουλίου, τρεις το μεσημέρι και θερμοκρασία 39° υπό σκιάν.
Δεκαεπτά πολίτες, άνω των 74
ετών (κάποιοι σαφώς άνω των 80),
έχουν κληθεί στο «ραντεβού» την
ίδια ώρα, στη συγκεκριμένη διασταύρωση, προκειμένου το κράτος
να τους ανανεώσει ή όχι την άδεια
οδήγησης ιδιωτικού αυτοκινήτου.
Οι κεκλημένοι δεν γνωρίζουν σε
ποια από τις τέσσερις γωνίες της
διασταύρωσης να περιμένουν τους
εξεταστές και πώς να τους αναγνωρίσουν. Μόνο τρεις από τους δεκαεπτά είχαν την πρόνοια να κουβαλάνε ένα μπουκάλι νερό. Οι υπόλοιποι μάλλον υπέθεταν ότι το ραντεβού ορίστηκε στο συγκεκριμένο
σταυροδρόμι, επειδή εκεί υπάρχει
έστω ένα καφενείο. Αλλά το κράτος
προτίμησε μια διασταύρωση χωρίς
καφενείο. Ισως για να μην «καλομαθαίνουν» οι υπήκοοι.
Η θερμοκρασία ντάλα (τούρκικη
λέξη, που σημαίνει ακριβώς) στους
39° και απόλυτη άπνοια. Στις 3.20
κάποια ελάχιστη συνάθροιση δημιουργείται στη μία από τις τέσσερις

γωνίες – κατέφθασε ο πρώτος εξεταστής. Σπεύδουν και οι υπόλοιποι
υποψήφιοι (θερμοπληξίας ή) ελέγχου
της ικανότητας για οδήγηση, προκειμένου να κορυφωθεί επιτέλους,
«δράμα το ελεεινόν». Ας σημειωθεί
ότι η ικανότητα αυτή έχει ελεγχθεί
(προτού φτάσουν στην επίδειξή της)
από πέντε γιατρούς: παθολόγο,
οφθαλμίατρο, ΩΡΛ, ψυχίατρο, ορθοπεδικό. Και οι πέντε έχουν βεβαιώσει ότι ακόμα λειτουργούν στους
ηλικιωμένους (ή και υπερήλικες) οι
ικανότητες και τα αντανακλαστικά
της ευθύνης για οδήγηση αυτοκινήτου. Βέβαια, είναι γνωστό και λογαριάζεται αυτονόητο ότι η ιατρική
«εξέταση» είναι περίπου εθιμοτυπική: Το κράτος έχει ορίσει την αμοιβή του γιατρού για κάθε εξέταση
στα 10 ευρώ, εξευτελίζοντας αδίστακτα και τον γιατρό και το λειτούργημά του. Η άμυνα του γιατρού
είναι ότι απλώς «κόβει με το μάτι»
τον υποψήφιο, ίσως και να τον ρωτήσει αν παίρνει φάρμακα. Εισπράττει την αμοιβή του και υπογράφει
τη βεβαίωση σε δευτερόλεπτα.
Οι δεκαεπτά υποψήφιοι, στη διασταύρωση Ομήρου και Μακρυγιάννη, στο Μοσχάτο, έχουν σπαταλήσει
απίστευτο χρόνο κυνηγώντας επί
μήνες στα τηλέφωνα τα ραντεβού
με τους γιατρούς και τις υποχρεωτικές γνωματεύσεις τους. Εχουν ξεροσταλιάσει στις ουρές των «Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» προκειμένου να πληροφορηθούν τις
προϋποθέσεις «ανανέωσης της άδειας» που κάθε τόσο κάποια υπουργική

απόφαση τις αλλάζει. Τα τελευταία
δύο χρόνια περίπου, το υπουργείο
Συγκοινωνιών δεν είχε αποφασίσει,
αν οι ηλικιωμένοι θα περνούν ή όχι
από εξετάσεις οδήγησης και ώσπου
να αποφασίσει, χορηγούσε στους
«ενδιαφερόμενους» προσωρινές
(τρίμηνες) άδειες.
Η απόκτηση αυτής της τρίμηνης
άδειας ήταν ένας άλλος εφιάλτης
απερίγραπτος, γεύση κόλασης: Ενα
ή και δύο, ίσως και τρία πρωινά στην
«ουρά», για να φτάσεις στην ποθητή
θυρίδα. «Ουρά», στις λεγόμενες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, σημαίνει: όχι απλώς ανυπόφορη, εξοντωτική ορθοστασία,
αλλά και αδιάκοπους διαπληκτισμούς, τσιρίδες, βωμολοχίες, εξόφθαλμη αδικία (οι αετονύχηδες των
«Σχολών οδήγησης» καταλύουν
αναιδέστατα κάθε αρχή προτεραιότητας, για να εξυπηρετήσουν χρυσοπληρωμένα πακέτα αιτήσεων).
Αυτό το φορτίο εμπειριών κουβαλούσαν οι δεκαεπτά, στις 5 Ιουλίου, στο Μοσχάτο, Μακρυγιάννη
και Ομήρου, 3.30 το καταμεσήμερο,
με θερμοκρασία 39°. Ο εξεταστής
μπήκε στο αυτοκίνητο του πρώτου
στη λίστα πολίτη. Ζήτησε αμέσως
να ελέγξει «τα χαρτιά»: Αστυνομική
ταυτότητα του οδηγού, άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δελτίο τεχνικού ελέγχου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απόδειξη πληρωμής τελών
κυκλοφορίας. Ελειπε η κάρτα καυσαερίων. «Σας απορρίπτω», ετυμηγόρησε ο εξεταστής, «την έχω»,
σπάραζε απεγνωσμένος ο πολίτης

ψάχνοντας το χαρτολάσι. «Να ξανάρθετε σε δεκαπέντε μέρες», απολάμβανε τον σαδισμό του ο εξεταστής. Στη λογική επένδυε ο δύσμοιρος υπερήλικας: «Μα, τη δική μου
ικανότητα οδήγησης ελέγχετε ή τις
εξατμίσεις του οχήματος;».
Παρεμβαίνει αλτρουιστικά ο συμπτωματικά διερχόμενος δεύτερος
εξεταστής: «Τι τον βασανίζεις τον
γέρο, ρε; Πατεράδες μας είναι όλοι
αυτοί, μπορεί να τα τινάξει αν τον
ξαναφέρεις για εξέταση, 45 λέει το
θερμόμετρο. Πάρε τον Διευθυντή,
ρε κιοτή!». Ο άλλος εκνευρισμένος
βγάζει από την τσέπη το κινητό.
Καλεί, παίρνει αμέσως έγκριση να
παραβλέψει την κάρτα καυσαερίων.
Είναι φανερά αμήχανος. Δίνει εντολή
στο θύμα του να ξεκινήσει. Μετά
το πρώτο σταυροδρόμι τον σταματάει: «Σας κόβω. Στο σταυροδρόμι
δεν κοντοστεκόμαστε απλώς, μετράμε: χίλια ένα, χίλια δύο, χίλια
τρία, και ύστερα ξαναξεκινάμε». Ο
εξεταζόμενος ήταν ήρεμος, εκπληκτικά ήρεμος. «Ακούστε, κύριε, είπε
στον εξεταστή. Ημουνα σαράντα
χρόνια δικαστικός, χιλιάδων ανθρώπων οι πράξεις κρίθηκαν από μένα,
σωστά ή και λαθεμένα. Σας βεβαιώνω
ότι ποτέ κανείς δεν με ταπείνωσε
και δεν με εξευτέλισε, όπως εσείς
σήμερα. Σας παρακαλώ κατεβείτε
από το αμάξι μου». Καταθέτω το περιστατικό σαν ρεαλιστικό καλωσόρισμα σε μια κυβέρνηση που για τη
σχέση του κράτους με τον πολίτη
νομίζει ότι είπε πολλά, αλλά δεν έχει
πει ακόμα τίποτα.
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Τσουνάμι είναι,
θα περάσει
ΧΙ αγαπητέ Μουσταφά, ευχαριστούμε αλλά δεν θα
πάρουμε. Hayir Μουσταφά εφέντη αλλά η πρότασή σου
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Ομόφωνα το συμβούλιο αρχηγών, εν τη σοφία του, απέρριψε την πρόταση Ακιντζί. Τα
ενεργειακά δεν τα συζητούμε
πριν την λύση του Κυπριακού.
Για αυτό και το σκεπτικό της
απόφασης είναι ότι τυχόν αποδοχή της πρότασης για συζήτηση αποπροσανατολίζει από
τον εθνικό στόχο, δηλαδή την
λύση του Κυπριακού. Σίγουρα
η πρόταση περιείχε απαράδεκτες πρόνοιες. Τέτοιες που η
απόρριψη ήταν μονόδρομος.
Δεν μπορεί κανείς να επικρίνει
την πλευρά μας γιατί την απέρριψε. Το πρόβλημα δεν είναι το
πώς διαχειριζόμαστε τώρα την
κατάσταση. Άλλωστε, σε περιπτώσεις νεκροψίας οι επικρίσεις
είναι πάντα ανεδαφικές. Το ολέθριο λάθος έγκειται στο ότι δεν
υποβάλαμε εμείς πρώτοι πρόταση για συμμετοχή των Τ/Κ
στα ενεργειακά. Ακριβώς, όπως
έκανε ο Γλαύκος Κληρίδης το
1998 με τις ενταξιακές διαδικασίες.
Στα ΟΧΙ διαχρονικά μια χαρά
τα πάμε. Στο επόμενο βήμα είναι
που πάντα έχουμε δυσκολίες.
Το μεγάλο ερώτημα παραμένει
αναπάντητο. Μετά το ΟΧΙ τι;
Το πώς προχωράμε πάρα πέρα
είναι που θα θέλαμε να ακούσουμε.
Άμεση επανέναρξη των συνομιλιών μας είπαν. Μπορεί το
κουτόχορτο να κατάντησε εθνικό φαγητό αλλά κάπως θα πρέπει να κρατούνται και τα προσχήματα. Να μας το σερβίρουν
με συνοδευτικά και γαρνιτούρες
για να μην μας έρχεται πολύ βαρετό. Αφού η προϋπόθεσή μας
είναι να φύγουν πρώτα τα γεωτρύπανα. Όρος απαράβατος.
Το πώς όμως φεύγουν κανένας
δεν ασχολήθηκε εκτός από τα
γνωστά ακαταλαβίστικα για νέες
στρατηγικές και κόστος στην
Τουρκία.
Μήπως θα φύγουν με τα δυσβάστακτα μέτρα της Ε.Ε; Μήπως θα φύγουν γιατί θα τους
εκδώσουμε και άλλα εντάλματα
και λαπόρτα;
Όλα αυτάτα κουραφέξαλα
που μας σερβίρανε τόσο καιρό
αποδεικνύονται γελοιότητες
που αμολούσε ο κάθε πολιτικάντης για να εξυπηρετήσει
προσωπικές του φιλοδοξίες. Όλα
αυτά τα περί θωράκισης της
ΑΟΖ, τα περί πυλώνα σταθερότητας και παροχέα ασφάλειας
αποδεικνύονται ανέκδοτα, καλόγουστα και πρωτότυπα, για
να είμαστε δίκαιοι.
Και αντί να ακούσουμε ένα
συγγνώμη από τους αρχιτέκτονες της εξωτερικής μας πολιτικής για τις λανθασμένες τους

εκτιμήσεις, υιοθετούν την αρχή
«Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση». Αντί να πουν ένα μεγάλο
και ειλικρινές Μέα Κούλπα, με
διάφορους τακτικισμούς, προχωράνε σε νέα κόλπα.
Από το ότι έχει δει το φως
της δημοσιότητας, οι ηγέτες
του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ ήσαν
οι μόνοι που ασχολήθηκαν με
την επόμενη μέρα. Ένα απλό
ΟΧΙ δεν είναι αρκετό, δήλωσαν.
Δεν έμειναν μόνο στο σωστό
σκεπτικό περί αποπροσανατολισμού από τον εθνικό στόχο
αλλά προχώρησαν και στον καθορισμό του στόχου αυτού, δηλαδή λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δυστυχώς,
όμως δεν είναι αυτοί που χειρίζονται το εθνικό θέμα. Ιδίως
στο κυβερνών κόμμα φαίνεται
οι θέσεις αυτές να είναι πλέον
προσωπικές του Αβέρωφ Νεοφύτου και μιας μερίδας του ΔΗΣΥ.
Αλήθεια, αγαπητέ πρόεδρε
του ΔΗΣΥ, πότε άκουσες τα τελευταία δυο χρόνια τον ΠτΔ να
μιλά για ΔΔΟ; Σίγουρα θα δυσκολευτείς να θυμηθείς. Πολύ
πιο εύκολα όμως θα θυμηθείς
τις πάμπολλες δηλώσεις περί
προβληματισμού για εναλλακτικές μορφές λύσης, για εμμονές και σχέδια Β και Γ.
Από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών διεφάνη και μια
άλλη συναίνεση. Όλοι συμφωνούν ότι οι στιγμές είναι δύσκολες. Κάποιοι μάλιστα μίλησαν
για ιστορικές στιγμές. Άλλωστε
όλοι μιλούν για δεύτερη και τρίτη εισβολή.
Βέβαια όλα αυτά δεν ήταν
κεραυνός εν αιθρία. Ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης μίλησε εδώ και
αρκετό καιρό για τον κίνδυνο
τέλους του Κυπριακού. Ό δε άλλος «κινδυνολόγος» μίλησε για
τσουνάμι δυσάρεστων και δραματικών εξελίξεων.
Αυτά ακριβώς βιώνουμε. Το
τέλος του Κυπριακού, όπως τουλάχιστον το γνωρίζαμε τα τελευταία 50 χρόνια, και τις δραματικές εξελίξεις για τις οποίες
μιλούσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Το τσουνάμι δυστυχώς είναι
σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είναι συνηθισμένη μπόρα που σύντομα
θα εξασθενίσει. Είναι ακραίο
καιρικό φαινόμενο που σίγουρα
και αυτό κάποτε θα περάσει και
θα ξεθυμάνει. Το θέμα είναι τι
θα αφήσει πίσω του.
Τσουνάμι ήταν, πολύ πιο έντονο βέβαια, και η τουρκική εισβολή του 1974. Τσουνάμι ήταν
και πέρασε. Άφησε πίσω του
όμως μια μισή πατρίδα σκλαβωμένη για 45 χρόνια τώρα και
την άλλη μισή με ζοφερό, αβέβαιο και δυσοίωνο μέλλον.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA-EFE/MINH HOANG
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τρεις αρκούδες παίζουν σε μια περιφραγμένη πισίνα στο Κέντρο Διάσωσης Αρκούδων του Βιετνάμ, στο εθνικό πάρκο Ταμ Ντάο. Αυτή τη στιγμή το Κέντρο φιλοξενεί 184 αρκούδες.

Από το Κραν Μοντανά στην Ταϊβάν...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σ

τις 15 Ιουλίου ο Μ. Ακιντζί
«προτείνει όπως η λήψη αποφάσεων σχετικά με το φυσικό
αέριο, είναι με συναίνεση, οι δύο
κοινότητες να εκπροσωπούνται
ισότιμα σε μια επιτροπή υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ, και με τη συμμετοχή της Ε.Ε. ως παρατηρητή».
Στις 16 Ιουλίου η συνάντηση
των αρχηγών των ε/κ κομμάτων,
υπό τον Ν. Αναστασιάδη, τοποθετείται αρνητικά στην πιο πάνω
πρόταση.
Στις 17 Ιουλίου ο Μ. Ακιντζί «ζητά άτυπη πενταμερή συνάντηση
για να εκλείψει το θoλό τοπίο που
προκλήθηκε από τις δηλώσεις του
E/κ ηγέτη, αφού έδινε διαφορετικά
μηνύματα για τη βάση της λύσης
σε διαφορετικούς συνομιλητές, σε
διαφορετικούς χώρους και χρόνους.
Πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν όλοι
συμφωνούν σε μια λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας στη βάση της πολιτικής ισότητας». Γι’
αυτό καλεί τον γ.γ. του ΟΗΕ «να
συγκαλέσει πενταμερή άτυπη συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
για να επιβεβαιωθεί εάν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τον ίδιο
στόχο, και με εκπροσώπηση και
της Ε.Ε., όπως έγινε στο παρελθόν».
Στις 18 Ιουλίου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Π. Προδρόμου δήλωσε
ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εκφράζει την ικανοποίησή του για
το γεγονός ότι ο κ. Μ. Ακιντζί εισηγείται τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης στο πρότυπο του Κραν
Μοντανά». Τα πιο πάνω δείχνουν
τα προφανή: το Κυπριακό, με τη
μορφή που εξελίχθηκε για δεκαετίες, εισέρχεται στην τελευταία
του φάση. Κανείς δεν θέλει να χρεωθεί αδιέξοδο, αν αυτό έχει την

επίσημη βούλα του ΟΗΕ. Όλοι γνωρίζουν ότι η παρούσα κατάσταση
πραγμάτων δεν θα συνεχιστεί με
την ίδια μορφή και το 2020. Κάτι
θα αλλάξει. Τα μέρη κάνουν τις κινήσεις τους ανάλογα με τις επιδιώξεις τους.
Ο Ν. Αναστασιάδης επιθυμεί
τώρα συνομιλίες και «πενταμερή»,
από εκεί που έμειναν στο Κραν
Μοντανά, αλλά τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση σχετικά μετο «παιδί»
του Κραν Μοντανά, το Πλαίσιο
Γκουτέρες. Επιπρόσθετα, τίθεται
το ερώτημα: αν θέλει να τις συνεχίσει, γιατί τις διέκοψε; Αν θέλει
τώρα συνομιλίες, τότε τι ακριβώς
έκανε τα τελευταία δύο χρόνια;
Ο Μ. Ακιντζί, στην επιστολή
του στον γ.γ. του ΟΗΕ, σχετικά με
τη βάση της λύσης παραπέμπει
στο κοινό ανακοινωθέν ΈρογλουΑναστασιάδη και στο πλαίσιο Γκουτέρες. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν ανάμεσα
στον Μ. Ακιντζί και τον Μ. Τσαβούσογλου, η Άγκυρα στήριξε την
πρότασή για το φυσικό αέριο, καθώς και εκείνη για την «πενταμερή». Οι δύο πλευρές στην Κύπρο,
αν και τάσσονται υπέρ μιας πενταμερούς, δεν συμφωνούν στο «διά
ταύτα». Η πρόταση Ακιντζί αφορά
μια διαδικασία η οποία θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό
στη βάση «είτε επίλυση, είτε αναγνωρισμένο αδιέξοδο». Η πρόταση
που παρουσίασε ο Π. Προδρόμου
έχει διαφορετική ανάγνωση- «σύγκλησης μιας άτυπης, διαδικαστικής
φύσεως, συνόδου με σύνθεση όπως
στο Κραν Μοντανά, με την ελπίδα
ότι μια τέτοια άτυπη σύνοδος, κατάλληλα προετοιμασμένη, θα οδηγήσει σε επανέναρξη ουσιαστικών

συνομιλιών». Αυτή είναι η ουσία
του εν εξελίξει παιχνιδιού: η τ/κ
πλευρά ζητά συνομιλίες για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, η δε ε/κ, για
να αρχίσουν συνομιλίες, όπως παλιά, χωρίς να προσέχει τις προϋποθέσεις που θέτει εδώ και καιρό ο
γ.γ. του ΟΗΕ, όπως συνομιλίες ορισμένου χρόνου, συνομιλίες με την
«αίσθηση του επείγοντος».
Οι συντελεστές που παραμένουν
μάχιμοι στην υπόθεση της επίλυσης
του Κυπριακού λιγοστεύουν επικίνδυνα. Δυστυχώς, ο Ν. Αναστασιάδης πέταξε δύο παραγωγικά
χρόνια στον αέρα. Ο Γόρδιος Δεσμός έχει τη δική του «κόψη». Πώς;
1. Με επανάληψη των συνομιλιών με αφετηρία τον Σεπτέμβρηη μετάβαση στη Νέα Υόρκη προσθέτει.
2. Με ενεργοποίηση ομάδας που
μπορεί να τρέξει τη διαδικασία με
επάρκεια, όπως ο Α. Μαρκίδης, ο
Α. Πιρίσιης, ο Μ. Αττταλίδης, ο Θ.
Θεοφίλου.
3. Με εντατικές συνομιλίες διάρκειας 3-4 μηνών με βάση το πολύ
αξιόπιστο «πλαίσιο Γκουτέρες».
4. Με ένταξη του ζητήματος του
φυσικού αερίου μέσα στο συνολικό
πλαίσιο των συνομιλιών Αναστασιάδη-Ακιντζί, έτσι ώστε σύμβουλοι
των δύο ηγετών επί του θέματος,
θα κάνουν τις σχετικές ενημερώσεις
στην παρουσία τους. Ο Χ. Έλληνας,
για παράδειγμα, θα μπορούσε να
κάνει εξαιρερική δουλειά.
5. Με επαναβεβαίωση της σύγκλισης Χριστόφια-Ταλάτ για το ΦΑ.
Τα έσοδα στην ομοσπονδιακή τράπεζα, κατανομή τους στη βάση του
80% για την ε/κ πολιτεία και 20%
στην τ/κ.
6. Με τήρηση των προϋποθέ-

σεων που έχει θέσει ο γ.γ. Α. Γκουτέρες. Χωρίς την υλοποίησή τους,
είναι αμφίβολο κατά πόσο ο γ.γ.
θα δεχθεί να ηγηθεί μιας ακόμας
συνόδου χωρίς προοπτική.
Οι συνομιλίες χρειάζεται να είναι
απολύτως επικεντρωμένες στην
επίλυση με βάση το πλαίσιο του
γ.γ. Κανείς στο διεθνές πεδίο, δεν
στηρίζει λύση «δύο κρατών». Ο γ.γ.
του ΟΗΕ επανέλαβε πως το ΣΑ επιμένει σε λύση με βάση τα δικά του
ψηφίσματα, ενώ η Ε.Ε. δεν αποδέχεται καμμία αλλαγή στην Συνθήκη
Προσχώρησης του 2003 -ένταξη
όλης της επικράτειας, με αναστολή
εφαρμογής του κεκτημένου στις
περιοχές που δεν βρίσκονται υπό
τον έλεγχο της κυβέρνησης. Άλλωστε, δεν υπάρχει εσωτερικός
μηχανισμός αναθεώρησής της, γιατί, εκτός των άλλων, αφορά δέκα
κράτη, ήδη, μέλη της ΕΕ.
Η τραγωδία των κοινών έχει περιεχόμενο. Πρώτο, οι «μάχιμοι»
πρόσφυγες του 1974 ένας ένας φεύγουν. Δεύτερο, τα θέματα σε κάθε
διαπραγματευτικό φάκελο έχουν
συζητηθεί δεκάδες φορές. Τρίτο,
μένει μόνο η πολιτική θέληση για
να οριστικοποιηθεί το πακέτο μιας
συμφωνίας. Αν αποτύχει και αυτή
η διαδικασία, αν δεν συγκροτηθεί
συμφωνία για ομοσπονδιακή λύση,
τότε θα έχουμε μια πορεία που θα
οδηγήσει τα επόμενα χρόνια σε
λύσεις τύπου Ταϊβάν. Ήδη ο γ.γ.
του ΟΗΕ στην έκθεσή του στο ΣΑ
του ΟΗΕ πριν μια εβδομάδα, άνοιξε
το πεδίο της αναγνώρισης της τ/κ
διοίκησης στην κατεχόμενη Κύπρο,
κάτι που ισοδυναμεί με σταδιακή
διολίθηση σε λύση τύπου Ταϊβάν...

Πέραν του εθνικού ζητήματος, η
Κύπρος βρίσκεται στη δίνη μιας πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικής κρίσης
αλλά και βαθιάς αξιακής κρίσης μια κρίση η οποία, μεταξύ άλλων,
οδηγεί τους ανθρώπους στον άκρατο
ατομικισμό και στην έλλειψη διάθεσης κοινών αγώνων για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Έτσι
δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας
αισθάνονται απαξίωση για την πολιτική ενώ έχει μειωθεί και η εμπιστοσύνη προς το κράτος.
Τα δεδομένα είναι δύσκολα και
το ανισοζύγιο δυνάμεων παραμένει
και σήμερα τεράστιο. Οι κίνδυνοι
δεν προέρχονται μόνο από τις δυνάμεις που απειλούν την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και από τον κακό μας
εαυτό. Υπάρχουν όμως τα εργαλεία
πολιτικής για να εξέλθουμε από τα
αδιέξοδα. Είναι καθοριστικής σημασίας η επιστράτευση του ψυχι-

κού σθένους αλλά και της γνώσης
στην προσπάθεια προώθησης αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς διακυβέρνησης. Με αυτό το σκεπτικό
θεωρώ ότι αποτελεί υπέρτατο καθήκον μας να πορευτούμε με εντιμότητα, συλλογικότητα, σεμνότητα, υπομονή, αποφασιστικότητα,
αλληλοσεβασμό, αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και με πίστη στην τελική δικαίωση. Μόνο έτσι είναι δυνατό
να έλθουν καλύτερες μέρες και να
εορτάσουμε την ολοκλήρωση της
ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαραίτητη, αν και όχι
επαρκής προϋπόθεση για την ευόδωση των στόχων μας, είναι η διαφύλαξη της ελεύθερης Κύπρου ως
κόρη οφθαλμού.

www.larkoslarkou.org.cy

Η κατοχή και το χρέος μας

Σ

υμπληρώνονται αυτές τις μέρες
45 χρόνια από την αποφράδα
μέρα της τουρκικής εισβολής.
Η πραξικοπηματική ανατροπή του
προέδρου Μακαρίου από τη χούντα
των Αθηνών και τους συνεργάτες
της στην Κύπρο έδωσε μοναδική
ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει
με το πρόσχημα της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και
την προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Εάν δεν επήρχετο
και πάλιν η κατάρα της διχόνοιας,
του εθνικού διχασμού και της προδοσίας η Κύπρος σήμερα θα ήταν
ένα δεύτερο ελληνικό κράτος σε
όλη την επικράτειά της.
Στόχος της Άγκυρας είναι μια
λύση του Κυπριακού που να υποκαθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία
με ένα τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα
το οποίο κατ’ ουσία θα καταστεί
τουρκικό προτεκτοράτο. Γι’ αυτό
ατέρμονοι κύκλοι διακοινοτικών
συνομιλιών υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ μετά το 1974 δεν απέδωσαν

Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Και παρά τη συνεχή μετατόπιση
των ελληνοκυπριακών θέσεων προς
τις τουρκικές το χάσμα εξακολουθεί
να υφίσταται. Τυχόν υλοποίηση
του διαπραγματευτικού κεκτημένου
θα οδηγήσει σε σαφή επιδείνωση
του status quo ή στην κατάρρευση
του νέου κρατικού μορφώματος.
Εν ολίγοις η πολιτική αυτή, η οποία
έχει κριθεί εκ του αποτελέσματος,
θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.
Άλλο είναι η συμφιλίωση και ο
έντιμος συμβιβασμός και άλλο η
συνθηκολόγηση και η παράδοση.
Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και
οι αντιξοότητες τεράστιες. Δεν
έχουμε όμως το δικαίωμα να υποκύψουμε. Για την εθνική και φυσική
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής
στους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπέρ ελευθερίας αλλά και ως
ύψιστο χρέος για τις γενιές που έρχονται, θα πρέπει να προασπίσουμε
την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να

αγωνισθούμε για την ολοκλήρωση
της ανεξαρτησίας της.
Σαράντα πέντε χρόνια μετά ο
Κυπριακός Ελληνισμός εξακολουθεί
να βιώνει τις τραγικές συνέπειες
του εγκλήματος του 1974. Και το
μέλλον παραμένει αβέβαιο. Πέραν
τούτου, στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής, υφίσταται σήμερα ένα τρικυμιώδες τοπίο. Η Ε.Ε.,
στην οποία είχαμε εναποθέσει πολλές ελπίδες, αντιμετωπίζει πολυδιάστατες προκλήσεις, ενώ παράλληλα δεν είναι ακόμα μια ολοκληρωμένη γεωπολιτική οντότητα. H
Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα
όχι μόνο να κατέχει το βόρειο τμήμα
της Κύπρου αλλά ταυτόχρονα και
να μην αναγνωρίζει δικαίωμα ύπαρξης στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί επίσης ότι η Τουρκία διεξάγει ένα
υβριδικό πόλεμο εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σημερινή συγκυρία συνεχίζει τον εποι-

κισμό, την ισλαμοποίηση των κατεχόμενων εδαφών και διοχετεύει
προς τις ελεύθερες περιοχές παράνομους μετανάστες από τρίτες
χώρες. Ταυτόχρονα, αμφισβητεί
έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Αποκλειστική Οικονομική
της Ζώνη.
Σε σχέση με την πρόταση του
Τουρκοκύπριου ηγέτη Μ. Ακιντζί
για συνδιαχείριση των ενεργειακών
πόρων υπογραμμίζω ότι η δική μας
πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθεί
ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα.
Μπορούμε να υποδείξουμε ότι το
δικαίωμα της τουρκοκυπριακής κοινότητας να έχει λόγο στο ζήτημα
αυτό απορρέει από το Σύνταγμα
του 1960. Όμως αυτό δεν μπορεί
να εφαρμόζεται αποσπασματικά.
Τα δικαιώματα συνοδεύονται και
από υποχρεώσεις. Στα ίδια πλαίσια
είναι σημαντικό να συζητηθεί η
οριοθέτηση της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας με αυτή της Τουρκίας.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Αρσινόης Νεκτάριος:
Δεσπότης με ανθρώπινο
πρόσωπο

Τ

Του ΧΑΡΗ ΜΑΣΟΥΡΑ

ο ουσιαστικό δεσπότης, από
το ρήμα δεσπόζω, σημαίνει
αυτός που επιβάλλεται και κυριαρχεί σ’ ένα χώρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Αρσινόης Νεκτάριος δηλαδή, διά της πυγμής και
μόνο, κυριαρχεί στους ιερείς, στο
προσωπικό και χριστεπώνυμο ποίμνιο της πόλης και επαρχίας Λάρνακας! Ο Κρίτων Γεωργιάδης (Κριτωνής), όταν γνώρισε τον Νεκτάριο
σχολίασε: φτάνει που του «φύσησε»
ο μακαριστός πατέρας του, Ανδρέας
Σπύρου (Σπυρής), ο οποίος πηγαινοερχόταν με το ποδήλατο στη δουλειά και το καφενείο, παρόλο που
ήταν Τμηματάρχης Πιστώσεων της
Τράπεζας Κύπρου. Ο Σπυρής υπήρξε
η προσωποποίηση της δικαιοσύνης,
της σεμνότητας, αλλά και της αυστηρότητας, όταν αυτή χρειαζόταν.
Αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο περιλούζει και τον Αρσινόης Νεκτάριο.
Δείγμα της ταπείνωσης και σεμνότητας του Αρσινόης Νεκταρίου
αποτελεί και το γεγονός ότι, ενώ ως
αντιπρόσωπος του Τοποτηρητή του
μητροπολιτικού θώκου της περιφέρειας Κιτίου, μπορούσε να διαμένει
στη Μητρόπολη, προτίμησε να αποσύρεται στο κελί της Μονής Μαυροβουνίου για να ’ναι πλησίον του
γέροντα Συμεών, που τον γαλούχησε
παιδιόθεν, από τότε που μακαρίστηκε η προσφιλής μητέρα του.
Ο Θεοφιλέστατος Αρσινόης Νεκτάριος, γέννημα και θρέμμα της
Λάρνακας, είναι αντιεξουσιαστικός
και ουδείς μπορεί να ελπίζει ότι είναι
δεδομένος στα κατεστημένα, θρησκευτικά και οικονομικά. Όσοι εξακολουθούν να παραπληροφορούν,
ξέρουν πως ψεύδονται, γιατί ο χωρεπίσκοπος Αρσινόης δεν προσκυνά
κανενός είδους εξουσία. Απλώς ως
ιεράρχης σέβεται και θα σέβεται τη
συνοδική ιεραρχία όταν ορθοτομεί
λόγο αληθείας.
Εν τω μεταξύ, το επιτελείο του
πανοσιολογιότατου Ευμένιου κατήγγειλε ότι ιερέας το προπηλάκισε
και δεν το άφησε να μοιράσει φυλλάδιο υπέρ του εκλεκτού του. Τέτοιες
ενέργειες είναι καταδικαστέες και
δεν ταιριάζουν στο εκκλησιαστικό
ήθος και στα δημοκρατικά ιδεώδη

του Θεοφιλέστατου Αρσινόης Νεκτάριου. Το επιτελείο, όμως, που
προέβη στην κατηγορία, καλό είναι
να διερωτηθεί τους λόγους που και
οι τρεις Ιερές Μονές της εκκλησιαστικής περιφέρειας Κιτίου, καθώς
και 57 από τους 61 κληρικούς, προκρίνουν ως νέο Μητροπολίτη Κιτίου
τον Επίσκοπο Αρσινόης, Νεκτάριο.
Να διερωτηθούν, επίσης, οι τρεις
κυρίες, αν ήταν φρόνιμο να μοιράζουν υλικό υπέρ του πατρός Ευμένιου
στον περίβολο της εκκλησίας του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ
στον ναό τελείτο μνημόσυνο υπέρ
των πεσόντων για τη Δημοκρατία
και προΐστατο ο γέροντας Αρσινόης
Νεκτάριος; Αναφέρομαι σε προσωπική μαρτυρία που έλαβε χώρα την
Κυριακή 14 Ιουλίου. Τόσο ο Ευμένιος
όσο και ο Νεκτάριος είναι εκλεκτοί
πατέρες. Υπάρχει, όμως, μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο. Ο
Αρσινόης Νεκτάριος είναι το πρόσωπο που αφουγκράζεται τα μηνύματα των καιρών, είναι απλός και
περισσότερο προσιτός στον απλό
άνθρωπο. Δεν τον διακρίνει ίχνος
εγωισμού, ούτε ακούεις λόγο επικριτικό για το εκκλησιαστικό του
ήθος και ηθική. Οι αντίπαλοί του
λένε ότι, από τη στιγμή που είναι ο
εκλεκτός του νυν μητροπολίτη, ως
να πρόκειται οι κομματικοί ηγέτες
να μην προετοιμάζουν τον διάδοχό
τους, σημαίνει υποβάθμιση του λαού.
Εν μέρει η άποψη αυτή είναι ορθή,
αλλά έτσι κι αλλιώς η τελική εκλογή
Μητροπολίτη γίνεται από την Ιερά
Σύνοδο και ο εκλελεγμένος, από
τους δεκαέξι συνοδικούς, χρειάζεται
την ψήφο των εννέα. Το ότι ο Αρσινόης Νεκτάριος θα είναι ο νέος
Μητροπολίτης, το λέει ο λαός της
εκκλησιαστικής περιφέρειας Κιτίου,
οι ιερείς, ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου
και η Ιερά Σύνοδος. Ας μην οδηγούν,
λοιπόν, κάποια επιτελεία σε ένταση
και όξυνση την εκλογή νέου Μητροπολίτη. Οφείλει ο πατέρας Ευμένιος να επέμβει, ώστε ο τοπικός
πατριωτισμός να μην εξελιχθεί σε
αρρωστημένο εθνικισμό.

Ο κ. Χάρης Μασούρας είναι φιλόλογος
πρώην Διευθυντής Σχολείων Μ.Ε.

Η λύση δεν θα έρθει
με την άρνηση!

Σ

Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΦΡ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

το δύσκολο σημείο του Κυπριακού που οδηγηθήκαμε, οφείλουμε να σταθούμε και να αναλογιστούμε τις προκλήσεις και τις
προοπτικές που έχουμε προκειμένου
να ενεργήσουμε υπεύθυνα και συλλογικά για να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξίζει ! Να μη φοβηθούμε
τις σκιές του παρελθόντος. Να τολμήσουμε να σπάσουμε την αδράνεια
με τολμηρές πρωτοβουλίες προκειμένου να οδηγηθούμε στην λύση
του κυπριακού προβλήματος. Η λύση
άργησε. Και αναπόφευκτα τούτο επιφέρει πραγματικούς κινδύνους και
δεδομένα επί του εδάφους. Άνθρωποι
με αναμνήσεις και μνήμη φεύγουν.
Η καχυποψία ανάμεσα σε Ε/Κ και
Τ/Κ εδραιώνεται. Τα κατεχόμενα
εξισλαμίζονται. Τα ψηφίσματα και
οι δηλώσεις αλληλεγγύης έχουν, βέβαια, την αξία τους καθώς μπορούν
να αποτελέσουν –σε κάποιο βαθμόδιαπραγματευτικά όπλα. Η ιστορία
έδειξε, όμως, πως από μόνα τους
δεν οδηγούν σε άμεσα πρακτικά
αποτελέσματα. Οι πολιτικοί μας συνηθίζουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες
να επαναλαμβάνουν τα ίδια εύηχα
συνθήματα. Συνθήματα που σε κάποιες άλλες εποχές είχαν την σημασία
και τον ρόλο τους. Πατριωτικό μας
καθήκον, όμως, είναι να μη μείνουμε
στα λόγια. Ο δρόμος προς την λύση
προϋποθέτει έργα! Πρωτοβουλίες!
Επαγρύπνηση! Και επειδή «ό,τι είναι
αληθινό είναι και πατριωτικό» θα
πρέπει να μιλήσουμε με αλήθειες!
Και αλήθεια είναι πως η λύση δεν
θα έρθει με την άρνηση. Η λύση θα
έρθει με τον διάλογο. Και ο διάλογος
προϋποθέτει διάθεση (από όλα τα
μέρη) για συμβιβασμό.

Η λύση δεν θα έρθει με τα συνθήματα. Η λύση θα έρθει με την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση
των ανθρώπων της Κύπρου. Να νιώσουμε τους προβληματισμούς, τις
φοβίες , τις ανασφάλειες και τις επιθυμίες της κάθε πλευράς. Και αφού
πρώτα καταλάβουμε ο ένας τον άλλο,
να τολμήσουμε να καλλιεργήσουμε
συνθήκες εμπιστοσύνης προκειμένου
να στηρίξουμε την κοινή μας πατρίδα.
Η λύση δεν θα έρθει με τις πολιτικές
των μνημοσύνων. Η λύση θα έρθει
με το όραμα για το αύριο. Άλλωστε
αυτή θα είναι η καλύτερη απότιση
τιμής σε όσους έφυγαν.
Η λύση δεν θα είναι κάτι το αόριστο: υπάρχουν αποφάσεις και συγκεκριμένο πλαίσιο της λύσης που ο
ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα υιοθετεί. Η αλήθεια είναι πως ο,τιδήποτε
προωθηθεί εκτός αυτού του πλαισίου
δεν οδηγεί στην λύση! Η λύση, βέβαια, δεν εξαρτάται μόνον από εμάς.
Εξαρτάται κυρίως από την Τουρκία. Όμως, σαράντα πέντε χρόνια
μετά την εισβολή, αναρωτιέμαι κατά
πόσο ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε
το τροπάριο περί «αυξημένου κόστους που πρέπει να νιώσει η Τουρκία» . Να σταθούμε στην αντίθετη
λογική και αντί να επενδύουμε σε
ουτοπίες , να κάνουμε την Τουρκία
να αντιληφθεί «τα αυξημένα οφέλη»
που θα έχει εάν βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Ως νέοι άνθρωποι που αγαπούμε τον τόπο μας,
οφείλουμε να δούμε τις αλήθειες.
Ελεύθεροι να διεκδικήσουμε για τον
τόπο μας το καλύτερο!

Ο Μαρίνος Φρ. Κλεάνθους, είναι Εκπρόσωπος Τύπου Δημοκρατικής Παράταξης.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Τι πρέπει να κάνει (επιτέλους) ο κ. Αναστασιάδης
Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ε

κτός από μια υπαρκτή (θλιβερή)
μερίδα Κυπρίων που βολεύονται με το διχοτομικό στάτους
κβο ως τη «δεύτερη καλύτερη λύση», ο κάθε λογικά σκεπτόμενος
άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η
διχοτόμηση δεν είναι στατική αλλά
εξελίσσεται προς το χειρότερο καθιστώντας την επίτευξη λύσης δυσκολότερη. Συνολικά, 45 χρόνια
από το διπλό έγκλημα του 1974
είναι σχεδόν μισός αιώνας. Είναι
δύο γενεές Κυπρίων που φεύγουν
με τον καημό της επιστροφής και
της επίτευξης ειρήνης και άλλες
δύο που έρχονται χωρίς βιώματα
ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και δη
σε μια περιρρέουσα εθνικισμού
και μισαλλοδοξίας.
Ποτέ προηγουμένως δεν υπήρξε
τόσο οριακή ή και κομβική η κατάσταση στο Κυπριακό. Μετά το
διπλό ναυάγιο στη Γενεύη και στο
Κραν Μοντανά μέσα στο 2017, οι
σκοπιμότητες αλλά και η παθητική
ενατένιση των (μη) εξελίξεων αποτέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό
της διαχείρισης του Κυπριακού
από τον κ. Αναστασιάδη. Σε τέτοιο
βαθμό που η αυτόδηλη ευθύνη της
τουρκικής πλευράς, όχι μόνο να
μην αναγνωρίζεται, αλλά –ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών
της στην ΑΟΖ και στις θαλάσσιες
ζώνες της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας- να εισπράττουμε από στοιχειώδεις, μέχρι χλιαρές, ως αρνητικές προς την Κύπρο αντιδράσεις
από τη διεθνή κοινότητα και τήρηση ίσων αποστάσεων από τον
ΟΗΕ.
Την ίδια ώρα, οι παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας έχουν αποδείξει τη γύμνια της «προληπτικής
πολιτικής» της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού, αφού οι
κυβερνώντες διατυμπάνιζαν ότι
τάχατες μέσω συμμαχιών είχαν
θωρακίσει πολιτικά και όχι μόνο
την ΑΟΖ της Δημοκρατίας. Ενώ, η
πρόσφατη πρόταση Ακκιντζί, είναι
προφανές ότι βρήκε τον κ. Αναστασιάδη ανέτοιμο να την χειριστεί
εξ ου πέρασαν τρεις μέρες πριν η
κυβέρνηση αρθρώσει λόγο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
βρισκόμαστε ως Κοινότητα ενώπιον
σοβαρών προκλήσεων και αποφάσεων. Περιβάλλον το οποίο ουδόλως
συγκρίνεται με τις ευνοϊκές συνθήκες του 2011 οπόταν ανάλογη
πρόταση από τον Έρογλου απορρίφθηκε από τον αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια, αφού η σημαντικότατη σύγκλιση για τους φυσικούς πόρους ως ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, για την κατανομή εσόδων και τη δέσμευση στην επίλυση
διαφορών με βάση το Δίκαιο της
Θάλασσας, όντως θωράκιζε τους
χειρισμούς μας, ενώ μέσα από τις

ευρύτερες συγκλίσεις Χριστόφια
– Ταλάτ και την στοχοπροσήλωσή
μας στην υπόθεση της λύσης ασκείτο πίεση αποκλειστικά στην τουρκική πλευρά. Αναλύοντας λοιπόν
ως ΑΚΕΛ όλα τα δεδομένα, έχουμε
καταθέσει στον Πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και δημόσια τις θέσεις
μας, υπογραμμίζοντας τα εξής:
Πρώτο, ένα ξερό «όχι» στην πρόταση Ακκιντζί θα ήταν μεγάλο λάθος. Χρειάζεται ανάλυση, επεξήγηση, και πειστική αντιπρόταση.
Δεύτερο, με αφορμή τη συζήτηση για μια άτυπη διάσκεψη με σύνθεση Κραν Μοντανά, εκτιμούμε
ότι αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο
για την επανέναρξη συνομιλιών.
Όμως χρειάζεται πραγματική επαναβεβαίωση της ετοιμότητας του
κ. Αναστασιάδη να εμπλακεί σε
διάλογο, από εκεί που διακόπηκε
στο Κραν Μοντανά, υιοθετώντας
το Πλαίσιο Γκουτέρεζ, το άτυπο
έγγραφο για εφαρμογή της λύσης
και ασφαλώς τις συγκλίσεις, χωρίς
αστερίσκους και υποσημειώσεις
που θα συνιστούν και πάλι υπεκφυγή αντί μιας ξεκάθαρης πολιτικής
δέσμευσης. Όπως δυστυχώς έπραξε
μονομερώς με τη μυστική επιστολή
που απέστειλε τον Ιούνιο στον γ.γ.
του ΟΗΕ. Ανάλογη δέσμευση θα
πρέπει να υπάρξει ασφαλώς και
από την τουρκική πλευρά.
Τρίτο, το επικίνδυνο διαπραγ-

ματευτικό κενό των τελευταίων
δύο χρόνων, η τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, οι ανεπαρκείς κυρώσεις της Ε.Ε. σε βάρος της Τουρκίας, η αποενοχοποίησή της για
το Κυπριακό και ο ορατός κίνδυνος
ανόδου στην τουρκοκυπριακή
ηγεσία δυνάμεων με διχοτομικές
θέσεις, συνθέτουν ένα σκηνικό
εξαιρετικά επικίνδυνο για την πατρίδα και το λαό μας που καθιστά
αδήριτη ανάγκη την προσπάθεια
για θετική έκβαση σε μια άτυπη
διάσκεψη.
Και το πιο σημαντικό, ο κ. Αναστασιάδης οφείλει -αυτήν τη φορά- να προετοιμαστεί κατάλληλα
και να διαπραγματευτεί στη βάση
αρχών, με αποφασιστικότητα ξεκαθαρίζοντας την προσήλωση της
Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στο
συμφωνημένο πλαίσιο δικοινοτικής
διζωνικής ομοσπονδίας. Να εγκαταλείψει το φλερτ για λύση δύο
κρατών, τις αόριστες ιδέες για χαλαρή και αποκεντρωμένη ομοσπονδία, για κοινοβουλευτικό πολίτευμα
και άλλες «νέες ιδέες» εκτός πλαισίου. Εν ολίγοις, να δράσει ως Πρόεδρος που θέλει λύση και όχι ως ο
Πρόεδρος που θα σφραγίσει τη διχοτόμηση.

Ο κ. Άριστος Δαμιανού είναι βουλευτής,
Μέλος Πολιτικού Γραφείου Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Η νέα «Τσερίου»: Θα ενώνει κοινότητα και ανθρώπους
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η

ανάπλαση της οδού Τσερίου,
ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ζητήματα για τον
Δήμο μας, απασχόλησε για τρεις
σχεδόν δεκαετίες την κοινή γνώμη,
με τις συζητήσεις και αντιδράσεις
από διάφορα εμπλεκόμενα μέρη
να κορυφώνονται την τελευταία
τριετία περίπου. Η μελέτη για τον
προτεινόμενο νέο σχεδιασμό της
οδού Τσερίου, η οποία ετοιμάστηκε
από τον διεθνούς φήμης οίκο Markides Associates και παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό, δικαίωσε
τον αγώνα όλων όσοι πίστεψαν
και επέμειναν ότι η οδός ‘’Τσερίου’’
δεν είναι απλά μια δίοδος αυτοκινήτων, αλλά η βασική αρτηρία
μίας εκ των σημαντικότερων κοινοτήτων του Δήμου μας, της οποίας
οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον
τοπικό χαρακτήρα, προωθώντας
παράλληλα την εμπορική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά της.
Προσωπικά θεωρώ, ότι η μακρόχρονη ιστορία της ανάπλασης
της οδού Τσερίου είναι μία πραγματική μελέτη περίπτωσης, ένα
αξιοσημείωτο παράδειγμα για τον

τόπο μας, που αποδεικνύει τη σημασία της αμφισβήτησης διαχρονικών και πάγιων αντιλήψεων,
αλλά κυρίως της προσφοράς της
δυνατότητας να ακουστούν οι φωνές όλων των εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να εξευρεθεί η
καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί αυτό
ακριβώς ίσχυσε: ο νέος, πρωτοποριακός - για τα δεδομένα της Κύπρου - σχεδιασμός της οδού Τσερίου, ανατρέπει παλαιότερες, στερεοτυπικές θεωρήσεις για τον οδικό
σχεδιασμό, αναδεικνύοντας τη
σημασία της διατήρησης του τοπικού χαρακτήρα της περιοχής
και το κυριότερο, διατηρώντας
στο επίκεντρο τον άνθρωπο και
όχι το αυτοκίνητο.
Ειδικότερα, όπως ζητήθηκε, και
σύμφωνα και με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος
σχεδιασμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος για πεζούς και οδηγούς, που να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Συγκεκριμένα, προνοούνται πλατιά πεζοδρόμια, 280
περίπου χώροι στάθμευσης, καθώς

και 20 διαβάσεις για πεζούς, ενώ
ενσωματώνονται ταυτόχρονα πρόνοιες που να παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις στα άτομα
με κινητικά προβλήματα. Ο νέος
αυτός σχεδιασμός προωθεί τις χαμηλότερες ταχύτητες οχημάτων
και περιορίζει τον μέχρι σήμερα
δεσπόζοντα ρόλο του αυτοκινήτου,
δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις καθημερινές του
ανάγκες. Παράλληλα, προνοείται
η ευρεία δεντροφύτευση εκατέρωθεν της οδού και η δημιουργία
μικρών χώρων συνάθροισης. Πρωτοποριακή προσέγγιση αποτελεί,
όμως, η κεντρική ιδέα σχεδιασμού
του νέου δρόμου: η μείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου δεν θα
πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό της οδού
Τσερίου. Αντιθέτως, προτεραιότητα
θα πρέπει να είναι το κτίσιμο ενός
δρόμου, που θα δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον – από κάθε
άποψη - για την ευημερία, την κοινωνική και εμπορική άνθηση της
περιοχής και γενικότερα, την καλύτερη ποιότητα ζωής. Ως Δήμαρχος Στροβόλου θα ήθελα να εκ-

φράσω τις θερμές ευχαριστίες μου
στην ομάδα των μελετητών της
εταιρείας Markides Associates,
που αφουγκράστηκαν τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας και οραματιζόμενοι έναν ‘ζωντανό’ δρόμο,
παρέδωσαν μία πρωτοποριακή μελέτη για τον σχεδιασμό της οδού
Τσερίου, που πραγματικά σέβεται
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ζητήσαμε έναν ζωντανό δρόμο,
για ανθρώπους και όχι μόνο για
αυτοκίνητα, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η χρήση του αυτοκινήτου. Δεν συμβιβαστήκαμε και
δεν δεχτήκαμε να θυσιάσουμε τον
ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα της
Τσερίου, στον βωμό της επικράτησης του αυτοκινήτου και των
μεγάλων ταχυτήτων.
Η Τσερίου θα πρέπει να είναι
ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα
και τους ανθρώπους και ΟΧΙ να
τους χωρίζει. Αυτή ακριβώς την
ταυτότητα θέλουμε να αποκτήσει
η Τσερίου. Και πιστεύω ότι η νέα
μελέτη το έχει επιτύχει.

Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είναι
Δήμαρχος Στροβόλου.

Η αυθεντικότητα του Άουσβιτς

Η

πιο συγκλονιστική εικόνα με
την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά, όταν επισκέπτονται το στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Άουσβιτς, είναι οι τούφες
των μαλλιών των κρατουμένων. Στο
Μουσείο του Άουσβιτς, σύμφωνα
με στοιχεία του γερμανικού περιοδικού Spiegel, διατηρούνται και
συντηρούνται από τους ειδικούς
3.800 βαλίτσες, 5.000 οδοντόβουρτσες, 110.000 παπούτσια, βουνά
από ανθρώπινα μαλλιά, πλαστικά
πόδια και χέρια, γυαλιά και άλλα
προσωπικά αντικείμενα των φυλακισμένων και δολοφονημένων από
τις θηριωδίες των Ναζί. Οι συντηρητές των προσωπικών αντικειμένων είναι αρκετά προσεκτικοί όταν
τα φροντίζουν, αφού πρέπει να διατηρηθεί η γνησιότητα τους, καθώς
ο επισκέπτης θέλει να θυμηθεί τα
θύματα του ολοκαυτώματος, σαν
να συνέβηκε χθες. Ας θυμηθούμε
εδώ ότι σύμφωνα με υπολογισμούς
1,1 εκατομμύριο άνθρωποι οδηγήθηκαν στον βασανιστικό θάνατο,
στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς – Μπιρκενάου.
Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά
την απελευθέρωση των τελευταίων
κρατουμένων, οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σήμερα σε

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

άσχημη κατάσταση. Οι αίθουσες
των 300 υφιστάμενων υποδομών,
οι δυο χιλιομέτρων γραμμές του
τρένου και τα 11 χιλιόμετρα δρόμου,
τα οποία βρίσκονται σε μια έκταση
191 εκταρίων γης χρήζουν καθημερινής συντήρησης. Το 14 χιλιομέτρων αγκαθωτό συρματόπλεγμα
πρέπει επίσης να παραμείνει ή να
φαίνεται γνήσιο για τους επισκέπτες.
Ό,τι δεν μπορεί να συντηρηθεί,
τότε αντικαθίσταται και φαίνεται
αυθεντικό, όπως π.χ. ξύλινες πινακίδες και η επιγραφή «Arbeit macht
frei» (μτφρ.: η εργασία απελευθερώνει) στην είσοδο του στρατοπέδου
(η αυθεντική πινακίδα κλάπηκε το
2009 μετά από εντολές ενός Σουηδού
Νεοναζί). Τα κτήρια, όπου υπέφεραν
οι κρατούμενοι, προσελκύουν σήμερα εκατομμύρια τουρίστες και
χρησιμοποιούνται για εκθέσεις ζωγραφικής επιζησάντων. Τα τελευταία
20 χρόνια παρατηρείται μάλιστα
τρομερή αύξηση των επισκεπτών
στο Άουσβιτς που φτάνουν τα 2,2
εκατομμύρια τον χρόνο. Αυτό οφείλεται στη διατήρηση της αυθεντικότητας του στρατοπέδου, «to preserve authenticity», όπως περήφανα
ενημερώνουν τους επισκέπτες οι
ξεναγοί και οι συντηρητές. Οι 328
ξεναγοί γνωρίζουν άλλωστε πολύ

καλά το έργο τους, αφού φθάνοντας
στις αίθουσες με τα προσωπικά αντικείμενα συνήθως δε μιλούν, γιατί
γνωρίζουν ότι κάποιος θα κλάψει
μπροστά από τη βιτρίνα των εκθεμάτων. Τα μαλλιά, όπως εξηγούν οι
ξεναγοί, χρησιμοποιούνταν τότε
για την κλωστοϋφαντουργία και τη
βιομηχανία χαλιών. Το στρατόπεδο
του Άουσβιτς (Oswiecim στα πολωνικά) ανήκει από το 1979 στα
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Οι τουρίστες επιζητούν
να μάθουν την ιστορία του Άουσβιτς.
Αρκετοί επισκέπτες έχουν χαρακτηρίσει το Άουσβιτς ως τόπο για
«dark tourism», όπως ακριβώς χαρακτήρισαν αντίστοιχα το σημείο
Ground Zero και το Τσερνομπίλ.,
εφόσον εκεί μπορεί κανείς να αηδιάσει, να κλάψει, να συγκινηθεί,
να εξοργιστεί και να ανατριχιάσει,
βλέποντας φωτογραφίες νεαρών
φυλακισμένων που στα 30 τους χρόνια περίπου ζύγιζαν μόλις 25 κιλά.
«Το Άουσβιτς δεν είναι για όλους,
ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν έχουν
γερά νεύρα» λέει μια ξεναγός, βασιζόμενη στην εμπειρία της με τους
επισκέπτες. Παρόλα αυτά Γερμανοί
μαθητές επισκέπτονται το Άουσβιτς,
όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό ZEIT MAGAZIN, μαζί με

τους δασκάλους τους και μόνο τότε
καταλαβαίνουν το λάθος τους, όταν
σχηματίζουν τον αγκυλωτό σταυρό
στα θρανία τους. Μόνο έτσι κατανοούν την ευθύνη που φέρουν οι
συμπατριώτες τους Ναζί για τον θάνατο εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων με τον πιο βάναυσο τρόπο. Ειδικότερα όταν η ξενάγηση φτάνει
κάπου στο τέλος της, εκεί όπου πέφτει σκοτάδι και σιωπή, στους θαλάμους αερίων, όταν οι επισκέπτες
ψηλαφίζουν τους τοίχους, για να
νιώσουν αφενός τις οπές που διοχέτευαν το αέριο Zyklon B στους
πνεύμονες των κρατούμενων, αφετέρου τις πληγές στις ψυχές των
μελλοθάνατων, λες και με αυτόν
τον τρόπο οι πληγές αυτές θα επουλωθούν. Οι οπές βέβαια στους τοίχους των θαλάμων αερίων παραμένουν ανοιχτές, όπως και οι πληγές
από το Ολοκαύτωμα. Εκεί η χαρά
του ζεστού ντους χάνεται στις φωνές
απόγνωσης και στα βογγητά των
κρατουμένων. Εκεί όμως είναι που
ξεκινά πραγματικά το θέμα του Ολοκαυτώματος, αφού όποιος αρχίζει
να ασχολείται με τα εγκλήματα των
Ναζί, δύσκολα τελειώνει μαζί τους.

Ο κ. Άντρος Καραγιάννης είναι Δήμαρχος Δερύνειας.
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Ψηλά ο πήχης για την κυπριακή αγορά

Τα πλάνα της Monaco Telecom για το 5G και το fiber to the home στην Κύπρο - Συνέντευξη του Γ.Δ. της εταιρείας Martin Peronnet
Συνέντευξη στην
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Γιατί επιλέξαμε την κυπριακή αγορά

Μια εβδομάδα μετά το λανσάρισμα
του δικτύου 5G στο Μονακό, ο Γενικός Διευθυντής της Monaco Telecom, Martin Peronnet, επισκέφθηκε την Κύπρο, αφού η χώρα
αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία. Ένα χρόνο
μετά την επένδυση ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά
της MTN, ήδη η εταιρεία έχει μετονομαστεί σε epic και βάζει μπρος
για την εφαρμογή του δικτύου νέας
γενιάς 5G. Αξιολογώντας παράλληλα τις ανάγκες που προκύπτουν
για την χρήση διαδικτύου στο σπίτι,
προσανατολίζεται και στο δικό της
δίκτυο fiber to the home. Πέραν
του ανταγωνιστικού πεδίου στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών, η εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός
Κύπρου. Στην σκιά των εξελίξεων
με την Huawei, στενός συνεργάτης
της εταιρείας, ο κ. Peronnet υπογραμμίζει ότι γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών
δεδομένων διαδικτύου στις αγορές
που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

- Ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε
την κυπριακή αγορά και την MTN
-νυν Epic- για το επόμενο σας άνοιγμα;

- Λόγω του μεγέθους της αγοράς. Είναι πολύ διαφορετικό να
δουλεύεις σε μεγάλη αγορά.
Στην μικρή αγορά πρέπει να επικεντρωθείς στην κοινωνία για να
είσαι κοντά στον κόσμο, να τους
ξέρεις, διότι όλοι γνωρίζονται
μεταξύ τους με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο. Η Κύπρος είναι πολύ μεγαλύτερη από το Μονακό
αλλά ακόμα και έτσι έχει αρκετά
κοινά στοιχεία. Για παράδειγμα,
τόσο το Μονακό όσο και η Κύ






Θα χρειαστούν 3-4 χρόνια πριν από την καθολική εφαρμογή του δικτύου 5G μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνδετικοί
κρίκοι για την εφαρμογή
της τεχνολογίας.

- Ποιος ο λόγος της επίσκεψής
σας στην Κύπρο;
- Εργαζόμαστε σε πολλά projects
και βρίσκομαι στην Κύπρο προκειμένου να λάβω μέρος στη διαδικασία. Έπρεπε να πάρουμε κάποιες
πολύ σημαντικές αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα συστή-

αγορά της κινητής τηλεφωνίας
στην Κύπρο απ’ ότι στο Μονακό.
Η τοπογραφία τόσο στο Μονακό
όσο και στην Κύπρο είναι πολύ
συγκεκριμένη. Για παράδειγμα,
στην Κύπρο υπήρχε η ανάγκη για
ενίσχυση της κάλυψης του δικτύου
σε αγροτικές περιοχές, ενίσχυσης
της ποιότητας των φωνητικών υπηρεσιών και της ποιότητας των δεδομένων. Ήδη ολοκληρώσαμε το
κομμάτι των φωνητικών υπηρεσιών
και τώρα εργαζόμαστε για τις υπηρεσίες δεδομένων. Βλέπουμε ότι
υπάρχει ολοένα και περισσότερο
ενδιαφέρον για χρήση δεδομένων
στην Κύπρο και θεωρούμε ότι σε
αυτόν τον τομέα θα μπορούσαμε
να κάνουμε τη διαφορά.








Κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να διασφαλίσουμε
συνέχιση των υπηρεσιών
μας. Δεν έχω αμφιβολίες
για την δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών
που θέλουμε να παρέχουμε στην Κύπρο.
ματα πληροφορικής και είμαι εδώ
για να συνδράμω στη διαδικασία.
- Ήδη έχετε προχωρήσει με το
δίκτυο 5G στο Μονακό. Ποια είναι τα πλάνα σας τόσο στην Κύπρο, αλλά γενικότερα και στην
Ευρώπη;
-Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα προχωρήσαμε με το δίκτυο
5G στο Μονακό. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το 5G σε μια
ολόκληρη χώρα και αυτή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ήδη το
Μονακό έχει ξεκινήσει τις δοκιμές
στα αυτόνομα αυτοκίνητα, μια από
τις μεγαλύτερες εφαρμογές που
περιλαμβάνονται στο δίκτυο νέας
γενιάς. Ωστόσο, οι πρώτες δοκιμές
γίνονται χρησιμοποιώντας το δίκτυο 4G, γεγονός που περιορίζει
τις δυνατότητες εφαρμογής. Χάρη
στο νέο 5G δίκτυο, θα έχουμε την
ευκαιρία να αυξήσουμε τις δυνατότητες. Επίσης, επικεντρωνόμαστε

Στη σκιά των εξελίξεων με την Huawei, ο κ. Peronnet υπογραμμίζει ότι γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών δεδομένων διαδικτύου στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
στην πυροσβεστική υπηρεσία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα
των πυροσβεστών σε συνθήκες
ατυχήματος, συνδέοντας τα drones
με κάμερες 5G. Τα drones θα προπορεύονται των πυροσβεστικών
οχημάτων και θα μπορούν να εντοπίσουν τη σκηνή του ατυχήματος
και τα όποια θύματα. Αφού δώσουν
πληροφορίες, με την άφιξη των
πυροσβεστικών οχημάτων στη
σκηνή, οι ενέργειες θα είναι πιο
άμεσες και αποτελεσματικές. Μέσω
των εφαρμογών, δίνουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας των πυροσβεστών και των ασθενοφόρων με
το νοσοκομείο πριν την άφιξη των
τραυματιών ώστε να ξεκινά έγκαιρα
η προετοιμασία για υποδοχή των
περιστατικών. Όπως αντιλαμβάνεστε, το δίκτυο 5G αλλάζει όλες
αυτές τις διαδικασίες.
- Εκτός από το δικό σας κομμάτι,
θεωρείτε ότι υπάρχουν οι υπο-

δομές για την έλευση του δικτύου 5G;
- Το ερώτημα αυτό δεν αφορά
μόνο το παρόν αλλά και το εγγύς
μέλλον. Το 5G είναι έτοιμο, η τεχνολογία είναι έτοιμη, ωστόσο
υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί
αφού ολόκληρο το σύστημα και οι
συνδετικοί κρίκοι για την εφαρμογή
αυτής της τεχνολογίας δεν είναι
ακόμα έτοιμοι. Εκτιμώ ότι αυτό θα
χρειαστεί 3-4 χρόνια ακόμα.
- Ποιος ο ρόλος των κυβερνήσεων σε αυτή τη διαδικασία;
- Θεωρώ ότι το 5G, σε συνδυασμό
με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι
μια τεράστια τεχνολογική επανάσταση, η οποία όχι μόνο θα αλλάξει
την καθημερινότητα των πολιτών,
αλλά θα έχει σημαντική επίδραση
στην οικονομία, στις επιχειρήσεις
και στις χώρες. Έτσι είναι αναγκαίο
να ετοιμαστεί όλο το οικοσύστημα.
Ένα μεγάλο μέρος αυτού του οι-

κοσυστήματος είναι οι κυβερνήσεις
των κρατών. Το 5G αποτελεί ευκαιρία για τις κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση έχει διπλό ρόλο σε αυτό
το πλαίσιο: Του πελάτη και του παρόχου. Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και
της Γαλλίας, δεν υπάρχει αυτό το
πλαίσιο ακόμα.
- Πώς θα προχωρήσετε λοιπόν
στην Κύπρο;
- Ήδη έχουμε προχωρήσει σε
μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας του δικτύου. Σαν Όμιλος, αγαπάμε την
τεχνολογία και θεωρούμε ότι κάνει
τη διαφορά το να είμαστε καλοί σε
αυτό που κάνουμε, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δύο σημαίνει ότι
είμαστε σε θέση να βρίσκουμε τις
καλύτερες λύσεις και να τις εφαρμόζουμε καλύτερα στον τομέα των
δραστηριοτήτων μας. Πρέπει να
πω ότι είναι πολύ διαφορετική η

- Με ποιο τρόπο;
- Μέσα από την επένδυσή μας
στο δίκτυο ύψους 40 εκατομμυρίων
ευρώ. Από την στιγμή που το κοινό
χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο
δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για νέο δίκτυο, νέα χωρητικότητα, αυξημένες ταχύτητες
κ.ο.κ.
- Αναφερθήκατε σε κάποιους
περιορισμούς στην εφαρμογή
του νέου δικτύου. Ποιοι είναι
αυτοί; Είναι η Huawei ένας από
αυτούς;
- Η Huawei είναι πάροχος στο
Μονακό και στην Κύπρο. Στο Μονακό μάλιστα συνεργαζόμαστε με
την Huawei από το 2012. Είναι
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
στον κόσμο, και ο νούμερο ένα πάροχος δικτύου στον κόσμο. Ως εκ
τούτου, είναι πολύ πιο μπροστά
από τον ανταγωνισμό σε πολλά
επίπεδα. Είμαστε πολύ ευτυχείς
που συνεργαζόμαστε μαζί τους.
Προς το παρόν, η Huawei βρίσκεται

προς είναι high-end αγορές
στην ΕΕ. Επίσης, πιστεύουμε ότι
η διοίκηση και το προσωπικό της
Ep c διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες με πολύ δυναμισμό και
έτοιμο να προοδεύσει ακόμη
περισσότερο. Σημαντικό ρόλο
στην απόφασή μας είχε το γεγονός ότι υπήρχαν παρόμοιοι στόχοι και στις δύο ομάδες και projects. Το great value της MTN τώρα έγινε great network, great
value για το νέο μας brand και
αυτός είναι ο στόχος μας: Να
ταυτίσουμε την epic με την ποιότητα, την καινοτομία και φυσικά την οικονομία.
τώρα εν μέσω της μεγάλης εμπορικής κρίσης μεταξύ Ηνωμένων
Πολιτειών και Κίνας. Η δική μας
προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στις υπηρεσίες των πελατών μας. Έτσι, συνεργαζόμαστε με την Huawei με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι
δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στους πελάτες μας.
- Πώς όμως διασφαλίζεται αυτή
η συνέχεια στις υπηρεσίες; Τι
γίνεται σε περίπτωση που κάτι
πάει λάθος; Υπάρχει εναλλακτικό
πλάνο δράσης;
- Ναι, υπάρχει και εργαζόμαστε
προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν
μπορούμε να αποτύχουμε απέναντι
στους πελάτες μας. Έτσι κάνουμε
ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε συνέχιση των υπηρεσιών
μας. Δεν έχω αμφιβολίες για την
δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε
στην Κύπρο. Σε καμία περίπτωση.
- Πότε θα λανσάρετε το 5G στην
Κύπρο;
- Δεν είναι μάλλον ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε
για ακριβή ημερομηνία λανσαρίσματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η αδειοδότηση για το φάσμα
συχνοτήτων δεν έχει ολοκληρωθεί.
Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορούμε
να το αξιοποιήσουμε. Σε πιλοτικό
επίπεδο όμως, είμαστε έτοιμοι αφού
ήδη το εφαρμόσαμε στο Μονακό
και έχουμε αρκετή εμπειρία στο
θέμα.
Έχοντας εργαστεί στο 5G τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρουμε ότι
είναι ένα πολυσύνθετο δίκτυο για
να τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά πλέον
έχουμε την τεχνογνωσία και έτσι
είναι πολύ εύκολο να την μοιραστούμε με τους συναδέλφους μας
στην Κύπρο. Μάλιστα, κάποιοι βρέθηκαν στο Μονακό όταν ανακοινώσαμε την εφαρμογή του 5G.
Έχουμε το προβάδισμα, ξέρουμε
πως να το κάνουμε, οπότε είναι
θέμα αδειοδοτήσεων, και προγραμματισμού η εφαρμογή του δικτύου.
Αλλά σίγουρα θα είμαστε ένας από
τους μεγαλύτερους παίκτες στο δίκτυο 5G στην Κύπρο.

Θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο δίκτυο οπτικών ινών
- Ποιος είναι ο στόχος σας για
την κυπριακή αγορά;
- Ο πρώτος στόχος είναι να πετύχουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη να
πάς σε μια νέα αγορά και να αποφασίσεις ότι θέλεις να επενδύσεις
και να παρέχεις τις καλύτερες υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο λόγος που
είμαστε εδώ συχνά: Για να ακούσουμε τον κόσμο, να αφουγκραστούμε και να διασφαλίσουμε ότι
οι αποφάσεις μας ταιριάζουν με τις
ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς
μιας και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα
σε αυτή την αγορά. Θέλουμε να επιτύχουμε στην κινητή τηλεφωνία.
Η epic είναι τώρα το νούμερο ένα
brand στο νεανικό κοινό και στο
κοινό στις αστικές περιοχές. Και
αυτό είναι ευθύνη, αφού χρειάζεται
να δείξουμε σε όλους αυτούς που
εμπιστεύονται αυτό το brand ότι
σωστά το πράττουν, και να επικεντρωθούμε στην ποιότητα των πα-








the home, στο δικό μας δίκτυο και
καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες
για να το πετύχουμε.

Η απόδοση και το κόστος
του διαδικτύου έχει περιθώρια βελτίωσης στην Κύπρο, γι΄ αυτό και η εταιρεία προσανατολίζεται σε
επενδύσεις στο δικό της
δίκτυο fiber to the home.
ρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ακολούθως θέλουμε να ενισχύσουμε
την παρουσία μας στο σταθερό δίκτυο και στο δίκτυο οπτικών ινών,
μιας και είναι σημαντικό οι συνδρομητές να εμπιστεύονται τον ίδιο
πάροχο και για το ίντερνετ στο σπίτι
αλλά και για την κινητή τηλεφωνία
τους. Θεωρούμε ότι η απόδοση και
το κόστος του διαδικτύου έχει περιθώρια βελτίωσης. Είπαμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε στο fiber to

Τουρισμός και άλλες αγορές

Αναμένουν να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση για το φάσμα συχνοτήτων ώστε

να αξιοποιηθεί και στην Κύπρο το δίκτυο 5G.

- Δεδομένου ότι οι αριθμοί των
τουριστικών αφίξεων είναι σε
υψηλά επίπεδα, μπορεί να υπολογιστεί ως ξεχωριστή αγορά;
Έχετε πλάνα προς αυτή την κατεύθυνση;
- Εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι τεχνικής φύσεως. Όσο πιο δυνατό δίκτυο έχεις,
τόσο πιο πολλούς τουρίστες μπορείς
να προσελκύσεις. Βάσει των αριθμών
μας, βλέπουμε ότι το δίκτυο μας
είναι καλύτερο και αυτό είναι καλό
σημάδι ότι μπορούμε να κερδίσουμε
αυτή την αγορά. Το δεύτερο ερώτημα
είναι εμπορικής φύσεως. Επικεντρωνόμαστε αρκετά στη διατήρηση
των καλών σχέσεων της epic με
όλους τους παρόχους στον κόσμο,

ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν οι
τουρίστες επισκέπτονται την Κύπρο,
να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το δικό μας δίκτυο.
- Μιλήσαμε ήδη για την Κύπρο
και για το Μονακό. Πέραν των
δύο αυτών αγορών, υπάρχουν
άλλα πλάνα για δραστηριοποίησή
σας σε κάποια άλλη χώρα στην
Ευρώπη;
- Όπως είπα πήραμε μια μεγάλη
απόφαση για την εταιρεία - να καταστούμε ηγέτης στην κυπριακή
αγορά. Πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο βήμα θα πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να το
πετύχουμε, και εκεί να στρέψουμε
όλη μας την προσοχή. Αν πετύχουμε
και είμαστε στο σωστό δρόμο, τότε
θα δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη
γεωγραφική περιοχή στην οποία
μπορούσε να εφαρμοστεί η τεχνογνωσία της εταιρείας μας.
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Οι επτά αγιάτρευτες πληγές της Αγίας Νάπας

Παρά την προσπάθεια για αναβάθμιση, η απουσία νομοθετικής ρύθμισης κρατά την περιοχή δέσμια σε αμαρτίες του παρελθόντος
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η καταγγελία από 19χρονη Βρετανίδα
για ομαδικό βιασμό της από 12 νεαρούς από το Ισραήλ πέραν της σοβαρότητας του ιδίου του θέματος,
αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να επανέλθουν στην επιφάνεια ζητήματα
τα οποία απειλούν την ποιότητα του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής,
αλλά και ευρύτερα την ποιότητα
ζωής στην Αγία Νάπα. Επτά τα ανοικτά μέτωπα, ή καλύτερα πληγές οι
οποίες τραυματίζουν κάθε καλοκαίρι
την εικόνα του κατεξοχήν τουριστικού θέρετρου της Κύπρου. Εγκληματικότητα, Laughing gas, ελλειμματική αστυνόμευση, ηχορύπανση, κατάχρηση και ανεξέλεγκτη
πώληση αλκοόλ, αμελής οδήγηση,
βραχυκυκλώνουν την όποια προσπάθεια καταβάλλεται τα τελευταία
χρόνια από τις τοπικές αρχές για
ανάδειξη της Αγίας Νάπας ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.
Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ιδιωτικές
κλινικές και το γενικό νοσοκομείο
της Αμμοχώστου, καλούνται να περιθάλψουν τραυματίες οι οποίοι
έχουν κτυπηθεί με σιδερολοστούς,
ενώ σχεδόν καθημερινές είναι οι
συλλήψεις για πώληση του ιδιότυπου
ναρκωτικού laughing gas. Τουρίστες
οδηγοί διαφεύγουν την ψαλίδα του
νόμου για αμελή οδήγηση, αφού
δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που
να τους υποχρεώνουν να πληρώνουν
τα εξώδικα πρόστιμα της τροχαίας,
ενώ υπεραγορές, καταστήματα σουβενίρ και περίπτερα μπορούν να
πωλούν 24 ώρες το 24ωρο αλκοόλ
χωρίς κανένα περιορισμό. Την ίδια
ώρα ο δήμαρχος Αγίας Νάπας δέχεται
καθημερινά μηνύματα αγανάκτησης
από τουρίστες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το επίπεδο τουρισμού
και της ηχορύπανσης στην περιοχή.
Αναφέρουμε ενδεικτικά περιεχόμενο

Πέντε εκατ.
διανυχτερεύσεις
Η Αγία Νάπα είναι ίσως το δη-

Το τουριστικό προφίλ της Αγίας Νάπας αλλάζει σταδιακά, ωστόσο ο Ιούλης παραμένει πληγή. Δεν πρόκειται να αφήσουμε μια μικρή μερίδα νεαρών να χαλάσουν την εικόνα μας, διαμηνύει ο δήμαρχος Αγίας Νάπας.








Ρύθμιση της ανεξέλεγκτης πώλησης αλκοόλ και
του ναρκωτικού laughing
gas ζητά ο δήμαρχος.
από μια τέτοια επιστολή οικογένειας
τουριστών από την Ουκρανία. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τα επίπεδα ηχορύπανσης κατά την διάρκεια της νύχτας. Αέριο γέλιου, υπερβολικός θόρυβος, πολύ χαμηλό επίπεδο τουρισμού για εμάς. Με την
πάροδο του χρόνου θα έχετε όλο
και λιγότερους τουρίστες με το δικό
μας προφίλ . Εμείς σίγουρα δεν θα
ξαναέρθουμε».

Γιατί τον Ιούλιο

Κάθε Ιούλιος είναι χειρότερος
από τον περσινό όσον αφορά την

ποιότητα του τουρισμού της Αγίας
Νάπας. Ούτε ο τερματισμός του
προγράμματος 18-30 από την Thomas Cook που θεωρείτο ότι ήταν
η αιτία της αλγεινής εικόνας που
παρουσίαζε σε αρκετές περιπτώσεις
η περιοχή, έφερε τα επιθυμητά
αποτελέσματα αναβάθμισης του
τουρισμού. Νεαροί με έξαλλες διαθέσεις συνεχίζουν να επισκέπτονται την χώρα, κυρίως τον Ιούλιο
μέχρι τις 10 Αυγούστου, και έτσι
κάθε χρόνο ο δήμος και οι τοπικοί
φορείς καλούνται να διαχειριστούν
συχνά περιστατικά διαχείρισης
κρίσεως στην φήμη της περιοχής.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν οι
μηχανισμοί και οι νομοθετικές δικλείδες ώστε ακόμα και αυτή η διασκέδαση να μην είναι ανεξέλεγκτη
και εις βάρος δημοτών αλλά και
τουριστών.
Το θέμα της ηχορύπανσης ήταν

θέμα έντονης συζήτησης στην επιτροπή Εσωτερικών, πριν την λήξη
της κοινοβουλευτικής περιόδου με
τους βουλευτές να εντοπίζουν αδυναμία εφαρμογής του νόμου του
2016 για τις άδειες εκπομπής ήχου
και έτσι αποφάσισαν να μην αντιμετωπίσουν το πρόβλημα γι΄ αυτό
το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος Αγίας
Νάπας Γιάννης Καρούσος μίλησε
στην «Κ» και έκανε λόγο για μικροκομματικές σκοπιμότητες, και οικονομικά συμφέροντα που δεν επέτρεψαν τελικά την ρύθμιση του θέματος της ηχορύπανσης. Η κατάσταση όπως εξελίσσεται ευνοεί επί
του παρόντος μόνο τα ξενοδοχεία
τα οποία προσφέρουν πακέτα all
inclusive, αφού οι τουρίστες επιλέγουν να μείνουν εφόσον μπορούν
μέσα στο ξενοδοχείο και να αποφύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με
το άλλο πρόσωπο της Αγίας Νάπας.

μοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο στην Κύπρο, με 40 χιλιάδες κλίνες που απορροφά γύρω στις 700-750 χιλιάδες αφίξεις σε ετήσια βάση. Σύμφωνα
με στοιχεία του δήμου, πέντε
εκατομμύρια διανυχτερεύσεις
γίνονται τον χρόνο στην Αγία
Νάπα, αριθμός που αποτελεί
το 30% των συνολικών διανυκτερεύσεων της Κύπρου. Μάλιστα από μόνη της η Αγία Νάπα έχει περισσότερες διανυχτερεύσεις από ολόκληρη την
επαρχία Πάφου. Οι βασικότερες αγορές είναι η Βρετανία, η
Ρωσία και η Σουηδία.
Ζήτημα εγείρεται και για τα ανείσπρακτα εξώδικα οδηγών οχημάτων
«Ζ». Μόνο στην Αγία Νάπα, εκτιμάται ότι έχουν χαθεί περί του μισού
εκατομμυρίου από έξι χιλιάδες ανείσπρακτα εξώδικα τα τελευταία χρόνια, ενώ ανάλογη θα πρέπει να θεωρείται η εικόνα και στις υπόλοιπες
τουριστικές περιοχές. Μέχρι στιγμής
δεν έχει προχωρήσει κάποια ρύθμιση του θέματος, αν και το πρόβλημα είναι πρωτίστως θέμα δημόσιας ασφάλειας και όχι οικονομικό. Μέρος των προβλημάτων της
Αγίας Νάπας έχουν τις ρίζες τους
στο ωράριο των καταστημάτων,
αλλά και στο γεγονός ότι περίπτερα
και υπεραγορές μετατρέπονται μετά
τα μεσάνυχτα σε μπαρ πωλώντας
ανεξέλεγκτα από αλκοόλ μέχρι laughinggas σε τουρίστες. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εικόνα της
Αγίας Νάπας δεν μπορεί να συνε-

χίσει να παραπαίει στον βωμό των
αναγκών μερικών χιλιάδων τουριστών με τον δήμαρχο να συνεχίζει
να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για νομοθετική ρύθμιση του θέματος τον Σεπτέμβρη. Από την πλευρά
του ο δήμος έχει επιστρατεύσει τα
δικά του μέσα και εκεί και όπου
μπορεί επεμβαίνει προσπαθώντας
να ρυθμίσει περιστατικά τα οποία
άπτονται των δικών του αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

Μάχη δύο κόσμων

Για μάχη μεταξύ δύο κόσμων
κάνει λόγο ο κ. Καρούσος. Από την
μια είναι αυτοί που θέλουν αναβαθμισμένο τουρισμό, και οι αλεξιπτωτιστές που τους αρκεί να δουλεύουν μόνο δύο μήνες τον χρόνο.
Είναι οι ίδιοι οι οποίοι παραπλάνησαν, κατά την έκφραση του δημάρχου, τα κόμματα και δεν προχώρησαν στην ρύθμιση του προβλήματος
της ηχορύπανσης. Ο κ. Καρούσος
κάνει λόγο για ψηφοθηρικά και οικονομικά συμφέροντα τα οποία δεν
επιτρέπουν την ρύθμιση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να την
πληρώνει τελικά το δημόσιο συμφέρον.

Περδίος ή Συλλούρης

Ο δήμαρχος της Αγίας Νάπας ρίχνει το μπαλάκι στον υφυπουργό
Τουρισμού και στον πρόεδρο της
Βουλής, με την ελπίδα ότι θα λειτουργήσουν ως πυροσβέστες μεταξύ
των αντικρουόμενων συμφερόντων
και θα μπορέσουν να γεφυρώσουν
τις όποιες διαφορές ώστε να επέλθει
συμφωνία στα εκκρεμούντα θέματα
που πλήττουν την εικόνα της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Από την πλευρά του ο δήμος
ετοιμάζει πρόταση η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στους
βουλευτές.

«Σημείο αναφοράς» το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο
Συνέντευξη με τον Καθηγητή Aθανάσιο E. Aθανασίου, Εκτελεστικό Κοσμήτορα του Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
ΑΝΕΞAΡΤΗΤΑ από την παρουσία υψηλού επιπέδου
παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών από τον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε μια χώρα, η παρουσία
ενός πανεπιστημιακού προγράμματος οδοντιατρικής
εκπαίδευσης αναβαθμίζει το επίπεδο Οδοντιατρικής.
O Εκτελεστικός Κοσμήτορας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ορθοδοντικής
Αθανάσιος Αθανασίου αναφέρει ότι η παρουσία
ικανού αριθμού επιστημονικού διδακτικού προσωπικού όλων των γνωστικών αντικειμένων και
ειδικοτήτων της συγκεκριμένης επιστήμης, σε
τεχνολογικά άρτιες εργαστηριακές και κλινικές
εγκαταστάσεις όπως αυτές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργεί συνθήκες (α)
ποιοτικής εκπαίδευσης των οδοντιάτρων, (β) υποστήριξης των ήδη παρεχομένων οδοντιατρικών
υπηρεσιών στην κοινωνία, (γ) δημιουργίας ερευ-

νητικών δράσεων και (δ) κατάρτισης προγραμμάτων
πρόληψης για την βελτίωση της στοματικής υγείας
του πληθυσμού.
Όσο εντυπωσιακές κι’ αν είναι – και πράγματι
είναι – οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Οδοντιατρικής
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τα
τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας
και τον υπερσύγχρονο οδοντιατρικό εξοπλισμό,
εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο τον επισκέπτη είναι να ακούει τις συνομιλίες των φοιτητών
που εξέρχονται των αιθουσών μετά από μάθημα.
Διαπιστώνει κανείς ότι οι φοιτητές προέρχονται
από ένα ευρύ φάσμα χωρών με τις συζητήσεις
να διεξάγονται στα γερμανικά, αραβικά, εβραικά,
αγγλικά και κάποια ελληνικά. O Καθηγητής Αθανασίου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το Πρόγραμμα
Οδοντιατρικής δυανύει ήδη το δεύτερο έτος και
έχει περισσότερους από 80 φοιτητές (στο 1ο και

2ο έτος σπουδών) από 19 χώρες.
Αναλύοντας την φιλοσοφία του προγράμματος
ο καθηγητής Αθανασίου τονίζει ότι προσφέρεται
ένα σύγχρονο περιεχόμενο σπουδών 5ετούς
διάρκειας στην Αγγλική («όπου οι μη-Ελληνόφωνοι
φοιτητές μας παρακολουθούν και μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για την επικοινωνία τους με
τους ασθενείς στα μεγαλύτερα έτη») βασισμένο
στα αντίστοιχα προγράμματα της Δυτικής Ευρώπης
και Βορείου Αμερικής.
«Στόχος μας», συνεχίζει, «είναι όπως οι απόφοιτοί μας αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες
του σύγχρονου οδοντιάτρου. Έχοντας ως τελικό
στόχο της οδοντιατρικής εκπαίδευσής την παροχή
από τον απόφοιτο του προγράμματός μας υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται στην ασφάλεια του ασθενή και στην προστασία των ιστών του στοματογναθικού συστήματος
του κατά την πραγματοποίηση κάθε μίας οδοντιατρικής πράξης από την πληθώρα τέτοιων που
προσφέρει η Σύγχρονη Οδοντιατρική».
Αν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξούσε να καταστεί ένα πρωτοποριακό κέντρο
υγείας για την Κύπρο, τότε έχει ξεπεράσει τον
εαυτό του, και μάλιστα σε ένα πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα θα αποτελέσει πόλο έλξης για
την ευρύτερη νοτιο-ανατολική Μεσόγειο στους
τομείς της ιατρικής εκπαίδευσης.
«Γνωρίζοντας πολύ καλά τις Οδοντιατρικές
Σχολές της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής θεωρώ ότι
η Οδοντιατρική Σχολή έχει όλες τις προϋποθέσεις
να διακριθεί στο εγγύς μέλλον για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εκπαίδευσης»
αναφέρει ο καθηγητής Αθανασίου. «Εάν στην
ύπαρξη των τεχνολογικά προηγμένων εργαστηριακών και κλινικών εγκαταστάσεων και του καινοτόμου 5ετούς προγράμματος σπουδών προσμετρηθεί η διδασκαλία όλων των απαραίτητων
οδοντιατρικών και ιατρικών γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων από προσωπικό με μεγάλη
εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, το πρόγραμμα
Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρουμπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς.»
Το Πρόγραμμα Οδοντιατρικής τοποθετεί στον
χάρτη της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κύπρο και προσφέρει την
δυνατότητα επιλογής για σπουδές Οδοντιατρικής
στην Αγγλική σε φοιτητές από όλο τον κόσμο
γνωρίζοντας ότι το πτυχίο τους θα τύχει αυτόματης
αναγνώρισης σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ και
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
Η συνεργασία του Καθηγητη Αθανασίου με
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε
από το 2011 με την ιδιότητα ως Καθηγητή Οδον-

τιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όταν προσκλήθηκε να συμβάλλει στον
σχεδιασμό του πρώτου Προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο. Με την συμβολή και άλλων
συναδέλφων καθηγητών υπέβαλε το 2012 στο
πανεπιστήμιο τις προτάσεις για το πρόγραμμα
σπουδών, τις εργαστηριακές και κλινικές υποδομές
και το διδακτικό και τεχνικό προσωπικό που
απαιτεί μία σύγχρονη Οδοντιατρική Σχολή. « Έτσι
όταν πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2017 υπήρχε ήδη σημαντική
προεργασία και εγώ ήμουν ήδη οικείος με τις
διάφορες θεσμικές και τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.
Όμως οι εργασιακές μου υποχρεώσεις σε άλλο
εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μου επέτρεψαν την
άμμεση συμμετοχή στο νέο αυτό πρόγραμμα
σπουδών.»

O Aθανάσιος Aθανασίου αποφοίτησε από την
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
πραγματοποίησε σπουδές ειδικότητας στην Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο Temple, Φιλαδέλφειας,
ΗΠΑ, όπου απέκτησε και το δίπλωμα Master of
Science in Dentistry, και είναι Διδάκτωρ Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πριν αναλάβει Εκτελεστικός Κοσμήτορας και
Καθηγητής Ορθοδοντικής στο Τμήμα Οδοντιατρικής
της Ιατρικής Σχολής διετέλεσε Καθηγητής Ορθοδοντικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και Πρόεδρος της Οδοντιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακολούθως Κοσμήτορας και Καθηγητής Ορθοδοντικής του Mohammed Bin Rashid
University of Medicine and Health Sciences στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπηρέτησε επίσης
στο παρελθόν ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού

Προγράμματος Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο
Aarhus στη Δανία.
Το πρόγραμμα Bachelor of Dental Surgery
(BDS) έχει διάρκεια 5 χρόνια, η γλώσσα διδασκαλίας
είναι η αγγλική και περιλαμβάνει 5000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης. Το πτυχίο αναγνωρίζεται διεθνώς αφού πληροί τις προδιαγραφές
για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental
Practitioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την αμεση και απροσκοπτη
συνδεση της θεωρητικης εκπαιδευσης των φοιτητών με τη πρακτικη ασκηση. Οι εγκαταστάσεις
διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών οι οποίοι είναι
εξοπλισμένοι με αμέτρητα σενάρια ασθενειών
και συμπεριφέρονται όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, προσφέροντας εξάσκηση στην «επαυξημένη πραγματικότητα» («augmented reality”).
Το κάθε εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά
σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται
η ποιότητα της διδασκαλίας, έτσι, σε τελική
ανάλυση, ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του
ασθενή.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Αθανασίου, η πρωτοτυπία του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ότι ενώ είναι διεθνής
πρακτική τα προγράμματα Οδοντιατρικής στα
πρώτα δύο έτη σπουδών να περιλαμβάνουν
κυρίως μαθήματα των ιατροβιολογικών επιστημών,
ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί όπως οι
φοιτητές μας έχουν μαθησιακές δραστηριότητες
σε βασικά οδοντιατρικά αντικείμενα από νωρίς
ώστε το 5ετές πρόγραμμα σπουδών να προσφέρει
μία ολιστική εκπαίδευση της επιστήμης που σπουδάζουν αλλά και να αποκτηθούν με προκλινικές
εργαστηριακές ασκήσεις οι κλινικές δεξιότητες
που θα απαιτηθούν στα μεγαλύτερα έτη για την
θεραπεία των ασθενών.
«Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο», καταλήγει ο
καθηγητής Αθανασίου, είναι «η αξιοποίηση σε
θέσεις διδακτικού προσωπικού του προγράμματος
αρκετών Κυπρίων συναδέλφων, με εξαιρετικές
μεταπτυχιακές σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική».
Η συμμετοχή τους, συνεχίζει «ενδυναμώνει την
σύνδεση του προγράμματος με την Κυπριακή
Οδοντιατρική Κοινότητα, τους προσφέρει την
δυνατότητα για έρευνα και ακαδημαϊκή ανέλιξη
και τους συνδέει με την διεθνή οδοντιατρική
ακαδημαϊκή οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη ότι
η σχολή μας είναι ήδη μέλος της Association of
Dental Education in Europe».
Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Πώς λειτούργησε
η Πολιτική Άμυνα
το ’74 στο Βαρώσι
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου είχε εκπονηθεί ακόμα και
σχέδιο επιστροφής του πληθυσμού στην κατεχόμενη πια πόλη
Του ΑΝΔΡEΑ ΦΡΑΝΤΖH

H Πολιτική Άμυνα είναι Τμήμα του
Υπουργείου Εσωτερικών και απολαμβάνει προστασίας από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Κύρια
αποστολή της είναι η προστασία
του πληθυσμού. Έχει την ευθύνη
να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών που μπορεί να
προκαλέσουν κινδύνους για τη ζωή
και την ευημερία των πολιτών ή,
ακόμα, εκτεταμένες καταστροφές
στο περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους. Επιπρόσθετα, η Πολιτική
Άμυνα έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους
ένοπλων συρράξεων. Η Πολιτική
Άμυνα λαμβάνει μέρος σε κινητοποιήσεις, όπως εκκένωση κατοικημένων περιοχών, άντληση νερών
από πλημμυρισμένα υποστατικά,
κατάσβεση πυρκαγιών, ανεύρεση
ελλειπόντων προσώπων, διάσωση
ατόμων σε ερείπια, διαχείριση μαζικής μετακίνησης πληθυσμού και
άλλες παρόμοιες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτική Άμυνα δεν μπορούσε να
απουσιάσει από τις προσπάθειες
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την τουρκική εισβολή
του 1974. Οργανώθηκε έγκαιρα,
κινητοποίησε τις οργανωμένες σε
τμήματα δυνάμεις της, όπως Πρώτες Βοήθειες/Τραυματιοφορείς,
Διάσωση, Μέριμνα, Συνοικιοφυλακή και Επικοινωνίες, σύμφωνα
με τα σχέδια που υπήρχαν, ανταποκρινόμενη στα καθήκοντα που
της ανέθεσε η πολιτεία. Σε όλη την
Κύπρο κατέβαλε κάθε προσπάθεια
για να στηρίξει τον πληθυσμό στις
τραγικές εκείνες μέρες. Ειδικότερη
αναφορά μπορεί να γίνει στην τότε
δράση της για την πιθανότητα επιστροφής στην πόλη της Αμμοχώ-








Στην Αμμόχωστο, η Πολιτική Άμυνα επέδειξε
πλήρη ετοιμότητα μόλις
εκδηλώθηκε η τουρκική
εισβολή. Τα μέλη της
ήταν στις θέσεις τους
με καθορισμένη από
πριν διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.
στου. Μια πόλη με ιδιαιτερότητες,
μια πόλη που δέχθηκε το βομβαρδισμό της τουρκικής αεροπορίας,
κτίρια και υποδομές κατέπεσαν
και οι κάτοικοί της εξαναγκάστηκαν
τελικώς να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους.

Η ηγεσία της Πολιτικής Άμυνας
ανέλαβε πρωτοβουλίες, συνεργάστηκε με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Επαρχιακή Διοίκηση, τις Δημοτικές αρχές και το
Τμήμα Υδατοπρομήθειας της πόλης.
Ταυτόχρονα, κάτω από τη δική της
ευθύνη προχώρησε η επίταξη οχημάτων, φούρνων και καταστημάτων
τροφίμων. Το Τμήμα Τραυματιοφορέων, στήριξε το έργο που επιτελείτο στο Νοσοκομείο της πόλης,
ενώ οι Συνοικιοφύλακες περιπολούσαν για να ελέγχουν αν ετηρείτο
η απόφαση για συσκότιση στη
διάρκεια της νύχτας, ενώ ενημέρωναν και παρεμπόδιζαν τον πληθυσμό, ώστε να μην πλησιάσει σημεία που ενδεχομένως να υπήρχαν
βλήματα, και ενημέρωναν την
Αστυνομία. Εξαιτίας του βομβαρ-

Στις 15 Δεκεμβρίου 1974, διαμορφώθηκε «σχέδιον με σκοπόν την κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπον οργάνωσιν της
επιστροφής του πληθυσμού εις τας εστίας του, άνευ κινδύνου επεισοδίων, προστριβών, κλοπών, λεηλασιών κλπ».
δισμού της πόλης από αεροπλάνα
της τουρκικής αεροπορίας, σημειώθηκε κατάρρευση κτιρίων από
πυρκαγιές που ακολούθησαν. Τα
Τμήματα Πυρόσβεσης και Διάσω-

Η εκδήλωση της εισβολής
Στην Αμμόχωστο, η Πολιτική
Άμυνα επέδειξε πλήρη ετοιμότητα
μόλις εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή. Τα μέλη της ήταν στις θέσεις
τους με καθορισμένη από πριν διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. Έτσι
πρώτα ήχησαν οι σειρήνες για να
ενημερώσουν τον πληθυσμό για
ενδεχόμενο κίνδυνο βομβαρδισμού,
για να προλάβει να μπει σε χαρακώματα ή σε υπόγεια πολυκατοικιών.
Ταυτόχρονα, οργανώθηκε Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων, και κατ’
αυτόν τον τρόπο τα Τμήματα Τραυματιοφορέων, Πυρόσβεσης, Διάσωσης, Μέριμνας και Συνοικιοφυλακής
ενήργησαν σύμφωνα με τις οδηγίες
του Τμήματος Διοίκησης και Συντονισμού. Κάτω από πολύ αντίξοοες
συνθήκες, τα μέλη της Πολιτικής
Άμυνας εργάστηκαν πάνω σε 24ωρη
βάση, προσφέροντας κάθε δυνατή
υπηρεσία στους πολίτες.

σης, συνέδραμαν το έργο της Πυροσβεστικής και του Δήμου για
την κατάσβεσή τους, καθώς και τη
διάσωση ζωών. Το Τμήμα Μέριμνας
είχε την ευθύνη της τροφοδοσίας
των μελών της Πολιτικής Άμυνας
που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Και για την επιστροφή

Εξαιτίας του βομβαρδισμού της πόλης από αεροπλάνα της τουρκικής αεροπορίας, σημειώθηκε κατάρρευση κτιρίων από πυρκαγιές που ακολούθησαν.

Στη συνέχεια, η Πολιτική Άμυνα
είχε ανοικτές τις κεραίες της απέναντι σε μια ενδεχόμενη απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας για επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. Με σχετικό
έγγραφο προς την ηγεσία της Πολιτικής Άμυνας, τέθηκε το θέμα
της προετοιμασίας σε αυτό το ενδεχόμενο.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1974, διαμορφώθηκε «σχέδιον με σκοπόν
την κατά τον καλύτερο δυνατόν
τρόπον οργάνωσιν της επιστροφής
του πληθυσμού εις τας εστίας του,
άνευ κινδύνου επεισοδίων, προστριβών, κλοπών, λεηλασιών κλπ».
Αναφέρω ένα παράδειγμα του τρόπου της προετοιμασίας: «Μέλη της
ΠΑ θα εισέλθουν εις την πόλιν.
Μετ’ αυτών, θα πρέπη να ευρίσκονται: α) μικρή ιατροφαρμακευτική
μονάδα, β. Συνεργείον ασύρματης

επικοινωνίας, γ) μονάδα μέριμνας
για την τροφοδοσία. Ταυτόχρονα,
συνεργεία, με συμμετοχή μελών
της ΠΑ, «θα περιέλθουν ολόκληρον
την πόλιν και θα καταγράψουν τα
καταστήματα και αποθήκας αι οποίαι είναι ανοικταί.
Όταν η διαδικασία της καταγραφής συμπληρωθεί, και όλοι οι
ιδιοκτήτες τους επιστρέψουν, και
αναλάβουν την ευθύνη των περιουσιών τους, θα εισέλθωμεν εις το
δεύτερον στάδιον...»
Δυστυχώς το σχέδιο για την επιστροφή της πόλης έμεινε στα χαρτιά, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις
δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες των
κατοίκων της πόλης. Η Πολιτική
Άμυνα σε κάθε περίπτωση οφείλει
να έχει σχέδια, να έχει εισηγήσεις,
να είναι παρούσα δίπλα από τον
πολίτη στην κατάλληλη ώρα. Με
τα μόνιμα Στελέχη της, τους Εθελοντές και τους Υπόχρεους, με την
κατάλληλη άσκηση και προετοιμασία, αναβαθμίζουμε τον τομέα
της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα.

Ο κ. Ανδρέας Φραντζής είναι Διοικητής
της Πολιτικής Άμυνας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΑΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Η ευθύνη της ελληνικής ιστορικής επιστήμης

Σ

το βιβλίο του Άκρως Απόρρητο
– Ειδικού Χειρισμού, Λιβάνης
2008, σ. 84, ο Χρήστος Γ. Ζαχαράκις, πρώην πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία, γράφει ότι
από το 1959 ο Μεντερές είχε πει
στον Καραμανλή ότι ήξερε πως η
Ένωση ήταν αναπόφευκτη αλλά
προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορεί
για τα συμφέροντα της πατρίδας
του. Η διερεύνηση των λόγων για
την κατάληξη του αγώνα της ΕΟΚΑ
στις Συμφωνίες της Ζυρίχης, δηλαδή στην κυπριακή «ανεξαρτησία», χάνει κάθε ενδιαφέρον πλην
εκείνου της ακαδημαϊκής, ιστορικής
έρευνας, μπροστά στο μέγα γεγονός
της ντε φάκτο Ένωσης της Κύπρου
με την Ελλάδα διά της συγκρότησης
της ελληνικής Μεραρχίας και της
Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, το
1964.
Όπως μαρτυρά ο Νικόλαος Κουτσούκαλης (συνέντευξη στην Εστία
9, 10 και 11 Ιανουαρίου 2016), ιδιαίτερος γραμματέας τού τότε
υπουργού Άμυνας της Ελλάδας Πέτρου Γαρουφαλιά, η έλευση στην
Κύπρο της ελληνικής μεραρχίας
πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση
με τις κεφαλές του ΝΑΤΟ, τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας von Hassel και τον υπουργό
Άμυνας των ΗΠΑ, Robert McNamara. Αντίσταση εναντίον της
Ένωσης εκείνη την εποχή ασκούσε
το ΑΚΕΛ με συμπαραστάτη τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο με κύριο,
κοινό και κουτοπόνηρο σύνθημα
το «Ενωσις ναι, ΝΑΤΟ όχι», το οποίο
μόνο αφελείς μπορούσαν να πι-

στέψουν και μόνο υπερόπτες και
ψευδοπατριώτες μπορούσαν να
υιοθετήσουν. Οκτώβρη του 1964
έλεγε ακριβώς αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στον κατάπληκτο
Αναστάση Πεπονή: Και βέβαια θέλουμε την Ένωση, όμως να μην
ανήκουμε στο ΝΑΤΟ!! (Αναστάση
Πεπονή Τα γεγονότα και τα πρόσωπα, Λιβάνης 2002, σελίδα 89).
Με την Ελλάδα στρατιωτικά κυρίαρχη στην Κύπρο, άρχισαν στη
Γενεύη, στις 9 Ιουλίου 1964, συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
με μεσολαβητή τον πρώην Υπ. Εξ.
των ΗΠΑ και ένα των κορυφαίων
της αμερικανικής διπλωματίας, τον
Ντην Άτσεσον, με θέμα την Ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα με αντάλλαγμα κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις στην Τουρκία.
Την μαρτυρία του δημοσιογράφου του Observer, πρώην γραμματέα του βασιλιά Κων/νου, Philip
Dean ή Γεράσιμου Τσιγάντες, αργότερα γερουσιαστή των Φιλελευθέρων στον Καναδά (διορίστηκε
από τον Τρουντώ), ότι κατά συμβουλή του Ρόμπερτ Κέννεντυ εργοδότησε τον Ντην Άτσεσον την
Άνοιξη του 1964 ως Νομικό Σύμβουλο της Ελλάδας, δεν δείχνει κανείς νεοέλλην ιστορικός επιστήμων
διάθεση να διερευνήσει.
Την μαρτυρία δίνει ο ίδιος ο Τσιγάντες (Philip Dean) στο βιβλίο του
I should have died, Atheneum, NewYork 1977, σελίδες 110-111. Εκεί
περιγράφει, ανάμεσα σε άλλα, την
αποστολή που του ανέθεσε ο Γεώργιος Παπανδρέου (τον οποίο
συμβούλευσε ο πρίγκιπας Φίλιππος

της Αγγλίας) να εργοδοτήσει στις
ΗΠΑ έναν κατάλληλο άνθρωπο
(τον Ντην Άτσεσον τελικά) που θα
μπορούσε να μιλήσει στον Πρόεδρο
Λύντον Τζόνσον υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.
Στις 9 Ιουλίου 1964, διορισμένος
από τον Τζόνσον ο Άτσεσον, πρότεινε στους Τούρκους εκείνο που
δεν μπορούσε να τους δώσει, αλλά
που θα τους οδηγούσε σε τέτοια
αδιαλλαξία ώστε στο τέλος να μπορούσε να γίνει η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα άνευ ουδεμιάς
εδαφικής παραχωρήσεως στην

Τουρκία. Αφού η Ελλάδα (Δημήτριος
Νικολαρέζης) απέρριψε, ως ανεμένετο, κατηγορηματικά εκείνη την
πρώτη «πρόταση» Άτσεσον, προτείνοντας η ίδια άλλα, ο Άτσεσον
επανήλθε εξοργίζοντας στο απροχώρητο τους Τούρκους προτείνοντάς τους τώρα βάση μόνο 5% εδάφους της Κύπρου με ενοίκιο για…
50 χρόνια!
Εννοείται ότι εδώ δεν περιγράφονται στις λεπτομέρειές τους όλες
οι συζητήσεις αλλά αναφέρονται
μόνο οι επικεφαλίδες.
Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός

ότι στις 19 Αυγούστου 1964 ο βασιλιάς της Ελλάδος Κων/νος, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, οι υπουργοί Άμυνας και
Εξωτερικών, Γαρουφαλιάς και Κωστόπουλος, αφού συνόψισαν την
κατάσταση σχετικά με τις αμερικανικές και τουρκικές θέσεις, το
ισοζύγιο δυνάμεων κ.ά., αποφάσισαν ότι εκείνη ήταν η στιγμή που
μπορούσε να πραγματοποιηθεί η
Ένωση Κύπρου-Ελλάδος. Ήταν η
τελευταία φορά που όλη η Ελλάδα,
με όλες της τις δυνάμεις αποφάσιζε
να διεκδικήσει δυναμικά τα εθνικά
δίκαια και την ελευθερία της Κύπρου.
Την επομένη το πρωί, 20 Αυγούστου 1964, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς βρισκόταν στη Λευκωσία και
μετέφερε την πρόταση στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, παρόντων
του υπουργού Άμυνας της Κύπρου
Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, του υπουργού Εξωτερικών Σπύρου Κυπριανού
κ.ά. Ακολούθησε γενικός ενθουσιασμός, πλην του Αρχιεπισκόπου,
ο οποίος απέρριψε την πρόταση
την επομένη 21 Αυγούστου 1964
κι εξαπέστειλε πίσω άπρακτο τον
Γαρουφαλιά γυρίζοντας την πλάτη
στην Ελλάδα.
Η δικαιολογία του Μακαρίου,
όπως την αποκάλυψε επίσημα ο
ίδιος στον Κρανιδιώτη (ανεπίσημα
την διέδιδε ο ίδιος μαζί με το ΑΚΕΛ
όπου μπορούσαν) ήταν ότι επρόκειτο για «συμπαιγνία» ΕλλάδαςΗΠΑ για επιβολή της διχοτόμησης
(Νίκου Κρανιδιώτη, Ανοχύρωτη

Πολιτεία, Εστία 1985, Πρώτος τόμος, σ. 228).
Ο Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κατηγορούσε τον Πρωθυπουργό της
Ελλάδας Γεώργιο Παπανδρέου, τον
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον Ελληνικό Στρατό, συλλήβδην όλη την Ελλάδα, ότι συνωμοτούσε με τους Αμερικανούς σε
βάρος της Κύπρου!
Η εκδοχή αυτή, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος «αντιστάθηκε»
σε μια ελληνοαμερικανική «συνωμοσία» σε βάρος της Κύπρου παραμένει εδραιωμένη και αδιερεύνητη από την ελληνική ιστορική
επιστήμη μέχρι σήμερα.
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες ανάμιξης του ψέματος και της αλήθειας,
του μύθου με την πραγματικότητα,
που μόνο προσωπικά και κομματικά
συμφέροντα υπηρετούν, αναμένεται να ορθοποδήσει ξανά ο ελληνισμός και με αυτογνωσία, φιλοπατρία και εντιμότητα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον ογκούμενο
εις βάρος του ισλαμικό νέο-οθωμανισμό. Ας βγει πρώτη μπροστά,
με σοβαρότητα και ευθύνη η ιστορική επιστήμη, να φωτίσει τεκμηριωμένα τα γεγονότα και να μας
απαλλάξει από τις φαντασιώσεις
«αντίστασης» και τους απατεώνες
που τις καλλιέργησαν σε βάρος της
συνοχής του έθνους, υπέρ μόνο
του δικού τους, ατομικού συμφέροντος.

Ο κ. Άντης Ροδίτης είναι ερευνητής, συγγραφέας και λογοτέχνης.

ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση από τα 5,1 Ρίχτερ στην Αττική

Το μεσημέρι της Παρασκευής, τρία χιλιόμετρα από τη Μαγούλα της Δυτικής Αττικής – Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα
Των ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
και ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αναστάτωση εξαιτίας του μικρού
εστιακού βάθους, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός, προκάλεσε ο σεισμός ισχύος
5,1 στην κλίμακα Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Παρασκευή στις
14.13, 3 χιλιόμετρα από τη Μαγούλα
της Δυτικής Αττικής. Ωστόσο, δεν
υπήρξαν αναφορές για θύματα ή
τραυματισμούς, ενώ οι υλικές ζημιές
ήταν περιορισμένες.
Οι σεισμολόγοι από την πρώτη
στιγμή παρακολουθούσαν στενά
τη μετασεισμική ακολουθία. «Είναι
πολύ νωρίς για να αποφανθούμε
αν είναι ο κύριος σεισμός», εξήγησε
στην «Κ» ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας λίγο μετά τον σεισμό,

του οποίου το εστιακό βάθος εκτίμησε στα «12-15 χιλιόμετρα». Ο κ.
Παπαδόπουλος ανέφερε, μάλιστα,
ότι «δεν είναι σαφές» πότε θα ξέρουμε: «Αυτό εξαρτάται από τη φύση, είναι πέρα από τον έλεγχό μας».
Σύμφωνα με τον σεισμολόγο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου, υπάρχουν
πολλά κριτήρια που πρέπει να συνυπολογιστούν ώστε οι επιστήμονες
να κρίνουν αν η σεισμική δραστηριότητα μετά τη δόνηση που σημειώθηκε στη Μαγούλα συντείνει στο
συμπέρασμα ότι αυτός ήταν ο κύριος
σεισμός. «Τα βασικά κριτήρια αφορούν το πώς κατανέμονται χρονικά
οι μετασεισμοί και το πώς εξελίσσεται
η ισχύς τους. Αν αραιώνει η συχνότητά τους και μειώνεται η ένταση,
αυτό θα μας δείξει ότι ο σεισμός ήταν
όντως ο “μεγάλος”. Αλλά για να κριθεί
αυτό θα χρειαστούν 50, 60 ή περισσότεροι μετασεισμοί» (ενώ μιλάμε
γίνεται αισθητός ο έκτος).

Ο κ. Παπαδόπουλος, στην πρώτη
επικοινωνία που είχε μαζί του η
«Κ», ήταν επίσης επιφυλακτικός
για το αν το επίκεντρο του σεισμού
ήταν το ίδιο με τον μεγάλο σεισμό
5,9 Ρίχτερ του Σεπτεμβρίου του
1999 – «μπορεί να πρόκειται για
δεύτερη, ανεξάρτητη σεισμική πηγή», είπε. Αργότερα, χθες το απόγευμα, η εκτίμησή του ήταν ότι «πι






Η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
ζητεί από τους πολίτες
να ενημερώνονται από
τις επίσημες ιστοσελίδες
και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για την
εξέ-λιξη της κατάστασης.

θανώς πρόκειται για το ίδιο ρήγμα».
Τέλος, σε ερώτηση για τη σχέση
του σεισμού με τα ρήγματα του Κορινθιακού Κόλπου, ο διευθυντής
του Κέντρου Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας
ήταν καθησυχαστικός. Σεισμοί αυτής της ισχύος, εξηγούσε, «δεν είναι
αρκετά δυνατοί για να διεγείρουν
παρακείμενα ρήγματα».
Δύο ώρες μετά τον σεισμό συνεδρίασε το Κεντρικό Συντονιστικό
Οργανο Πολιτικής Προστασίας για
προληπτικούς λόγους. Σε αυτό συμμετείχαν ο νέος γενικός γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η απερχόμενη περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος
του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας
Ευθύμης Λέκκας και ο νέος αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλης Καραμαλάκης.
Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν
το ΕΚΑΒ και όλες οι υγειονομικές
μονάδες του Λεκανοπεδίου.

Το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας παρακολουθούσαν από κοντά από την
πρώτη στιγμή την κρίση προκειμένου να θέσουν σε εφημερία, εάν
και εφόσον χρειαστεί, και άλλα νοσοκομεία. Σαφείς οδηγίες δόθηκαν
στις διοικήσεις όλων των υγειονομικών σχηματισμών της Αττικής
να ελέγξουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις για το ενδεχόμενο ζημιών
από τον σεισμό (δεν εντοπίστηκε
κάτι). Σημειώνεται ότι έχουν τεθεί
σε επιφυλακή όλα τα νοσοκομεία
της Αττικής, ενώ οι νοσηλευόμενοι
στο Δαφνί μεταφέρθηκαν προληπτικά στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος και επέστρεψαν.
«Δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα σε βασικές υποδομές ούτε
υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί»,
ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, οι
υπηρεσίες του υπουργείου Υποδο-

μών, σε συνεργασία με τους δήμους,
δρομολογούν τον μετασεισμικό
έλεγχο των κτιρίων έτσι ώστε να
αξιολογηθούν τυχόν ζημιές αλλά
και να εξεταστεί η στατικότητά
τους. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες οι οποίοι έχουν
εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα
στις κατοικίες τους ή σε άλλο κτίριο
να απευθύνουν τα σχετικά αιτήματα
στους οικείους δήμους.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας ζητεί από τους πολίτες
να είναι ψύχραιμοι και να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εξέλιξη της κατάστασης.
Χθες, ένα ελικόπτερο super puma
και ένα συντονιστικό ελικόπτερο
πραγματοποίησαν πτήσεις- περιπολίες πάνω από τη Δυτική Αττική
προκειμένου να εντοπίσουν προβλήματα και να αναφέρουν τυχόν
ζημιές στην περιοχή.

Ο εφιάλτης των 15
δευτερολέπτων το 1999
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Εχουν περάσει 20 χρόνια, αλλά εκείνα τα 15 δευτερόλεπτα έχουν μείνει
χαραγμένα στη μνήμη όσων τα
έζησαν. Ηταν 7 Σεπτεμβρίου του
1999 και τα ρολόγια έδειχναν λίγα
λεπτά πριν από τις 3 μ.μ. Η Αθήνα
βούιζε κάτω από τον καυτό ήλιο,
πολλοί βρίσκονταν στα αυτοκίνητά
τους, επιστρέφοντας από τη δουλειά, άλλοι εργάζονταν, πολλοί
μόλις είχαν καθίσει για το μεσημεριανό φαγητό.
Αρχισε με έναν υπόκωφο θόρυβο.
Αμέσως μετά η γη άρχισε να τρέμει
στον ρυθμό των 5,9 Ρίχτερ, σείοντας
συθέμελα την πρωτεύουσα. Οταν
η απόκοσμη δόνηση κόπασε, το
μέγεθος της καταστροφής άρχισε
να φανερώνεται. Ο σεισμός της
Πάρνηθας (το επίκεντρο ήταν 18
χλμ. από το κέντρο της Αθήνας,
ανάμεσα στις Αχαρνές Αττικής και
στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, σε
σημείο που μέχρι τότε θεωρούνταν
από τους ειδικούς ακίνδυνο, ενώ
το εστιακό του βάθος ήταν πολύ
μικρό, από 9 έως 14 χλμ.) άφησε
πίσω του 143 νεκρούς και ζημιές
κόστους άνω των 3 δισ. ευρώ.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Ρικομέξ στο Μενίδι, το εξαώροφο
κτίριο όπου στεγάζονταν οι εταιρείες Ρικομέξ και Εστία Εμπορική,
το οποίο κατέρρευσε, παρασύροντας στον θάνατο 39 εργαζόμενους,
ανάμεσα στους οποίους δύο εγκύους. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν
στα γραφεία της Φαράν, τρεις στο
εργοστάσιο Φιλοπλάστ, έξι στο ερ-

Μικρές υλικές ζημιές στην πρωτεύουσα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς
σοβαρούς τραυματισμούς, άφησε
πίσω του ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ
στην Αττική. Μια παλιά κατοικία
στη Δραπετσώνα και ένα ακατοίκητο σπίτι στα Πετράλωνα κατέρρευσαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, χωρίς να
κινδυνεύσει κάποιος διερχόμενος
πολίτης. Ζημιές καταγράφηκαν
σε προσόψεις κτιρίων στο Αιγάλεω, στον Πειραιά και στο Μοναστηράκι.
Ο παλιός ταινιόδρομος των λιπασμάτων στο λιμάνι του Πειραιά
κοντά στην πύλη Ε1, μια παλιά
κατασκευή που είχε χαρακτηριστεί
διατηρητέα, κατέρρευσε χωρίς
να επηρεάζει όμως την τουριστική
κίνηση και τα δρομολόγια των
πλοίων. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ με
ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ερεύνησαν τα συντρίμμια και βεβαιώθηκαν ότι δεν υπήρχε εγκλωβισμένος άνθρωπος.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πάνω από 30 κλήσεις πολιτών
για απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες και περισσότερες από 60
κλήσεις για αφαίρεση αντικειμένων








Σε εγρήγορση
δυνάμεις της ΕΜΑΚ
και Πυροσβεστική
– Δεν υπήρξαν φθορές
σε ιστορικά μνημεία
της πόλης.
(σοβάδες, σπασμένες τζαμαρίες
και μάρμαρα) από μπαλκόνια και
εισόδους σπιτιών και προσόψεις
καταστημάτων και για καταγραφή
ζημιών. Σύμφωνα με το υπουργείο
Πολιτισμού δεν υπήρξαν ζημιές
σε ιστορικά μνημεία της πόλης,
με εξαίρεση στο κέντρο της Αθήνας
όπου λύγισε ο σταυρός στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Εφόρου
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής κάποιες ζημιές υπήρξαν στη Μονή
Δαφνίου, όπου κατακρημνίστηκε
το ανατολικό τμήμα του βόρειου
εξωτερικού περιβόλου. Πάντως,
μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Εργων πραγματοποιούσαν
χθες αυτοψίες στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΠΟ για
την καταγραφή τυχόν ζημιών.

Κανένα κτιριακό ή λειτουργικό
πρόβλημα δεν διαπιστώθηκε στα
νοσοκομεία της Αττικής. Λίγοι πολίτες, είτε με δικά τους μέσα είτε
με το ΕΚΑΒ, μετέβησαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες,
ενώ μία έγκυος και ένας ανήλικος
με μικροτραυματισμούς θα νοσηλεύονταν προληπτικά.
Μετά την εκδήλωση του σεισμού
δόθηκε εντολή να εκκενωθούν όλα
τα δημόσια κτίρια. Ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στο Κέντρο
Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.
Ενα ελικόπτερο super puma κι ένα
ακόμη συντονιστικό ελικόπτερο
περιπολούσαν πάνω από τη Δυτική
Αττική για να αναφέρουν τυχόν
υλικές ζημιές, ενώ δυνάμεις της
Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας
μετέβησαν στην ίδια περιοχή.
Η Πυροσβεστική τέθηκε σε γενική επιφυλακή και στις περιπολίες
της έλαβαν μέρος 150 οχήματα,
350 πυροσβέστες και 80 επιχειρησιακοί αξιωματικοί. Με εντολή του
αρχηγού της Πυροσβεστικής ενεργοποιήθηκαν το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων με διευρυμένη
σύνθεση, καθώς και η προβλεπόμενη υποστηρικτική ομάδα Διαχείρισης Συμβάντων.

γοστάσιο της ΒΙΟΚΥΤ, ενώ επτά
έχασαν τη ζωή τους στην οικοδομή
της οδού Πίνδου στη Νέα Φιλαδέλφεια και 16 στην πολυκατοικία της
οδού Ψυχάρη, στη Μεταμόρφωση.
Επί μέρες τα σωστικά συνεργεία
έψαχναν ζωντανούς κάτω από τα
ερείπια. Στην Αθήνα καταφθάνουν
ομάδες διάσωσης από πολλές χώρες,
με πρώτη και κύρια την Τουρκία.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 17 Αυγούστου, ένας επίσης μεγάλος σει






7 Σεπτεμβρίου, 3 μ.μ.:
5,9 Ρίχτερ συγκλονίζουν
την πρωτεύουσα και προκαλούν τον θάνατο 143
ανθρώπων και ζημιές
άνω των 3 δισ. ευρώ.
σμός, της τάξεως των 7,6 Ρίχτερ
είχε συγκλονίσει τη Νικομήδεια
αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Η χώρα μας τότε είχε στείλει
βοήθεια στους γείτονες.
Για αρκετές ημέρες μετά τον μεγάλο σεισμό, οι Αθηναίοι συνέχισαν
να κοιμούνται σε πλατείες και πάρκα, φοβούμενοι κάποιον έντονο μετασεισμό. Εκατοντάδες είχαν μείνει
χωρίς σπίτι. Στους Θρακομακεδόνες,
το 84% των σπιτιών χαρακτηρίστηκε
κόκκινο ή κίτρινο, το 64% στα Ανω
Λιόσια, στη Φυλή το 56%. Τον σεισμό της Πάρνηθας ακολούθησαν
συνολικά 4.000 μετασεισμοί, μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε πάρκα, αλσύλλια και Ι.Χ. λόγω Εγκέλαδου
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Τις προετοιμασίες της Παρασκευής
των Αθηναίων ενόψει του Σαββατοκύριακου ήρθε να διαταράξει
ένας ισχυρός σεισμός, που «ξύπνησε» στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής μνήμες από τους
δύο προηγούμενους μεγάλους σεισμούς το 1981 και το 1999. Η διάρκεια, η ένταση και η βοή, που συνόδευσε το χτύπημα του Εγκέλαδου
λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, προκάλεσαν τον πανικό ακόμα και των
πιο ψύχραιμων. Κτίρια «ταλαντεύονταν», βιβλία έπεφταν από βιβλιοθήκες, ντουλάπες άνοιγαν διάπλατα, σοβάδες εκσφενδονίζονταν,
ενώ κραυγές αγωνίας αντηχούσαν
στους φωταγωγούς των πολυκατοικιών. Απαξ και η γη έπαψε να
τρέμει, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στους δρόμους, ενώ
άμεσα δόθηκε άνωθεν εντολή εκκένωσης όλων των δημόσιων κτιρίων και πολλών ιδιωτικών. Σε μικρότερη ένταση βίωσαν το φαινόμενο μόνον όσοι τη δεδομένη στιγμή ήταν πεζή ή εν κινήσει σε Ι.Χ.
Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν σε
πάρκα και αλσύλλια, άλλοι βρήκαν
προσωρινό καταφύγιο στα αυτοκίνητά τους, προσπαθώντας να








Η διάρκεια, η ένταση και
η βοή που συνόδευσαν
το χτύπημα, λίγο μετά τις
δύο το μεσημέρι, προκάλεσαν τον πανικό ακόμα
και των πιο ψύχραιμων.
ηρεμήσουν, κάτι μάλλον ακατόρθωτο, καθώς ο ένας μετασεισμός
διαδεχόταν τον άλλο για την επόμενη μιάμιση ώρα. Ο καθένας με
ένα κινητό στο χέρι αναζητούσε
εναγωνίως να ακούσει τους δικούς
του για να βεβαιωθεί ότι είναι σώοι,
όμως οι τηλεπικοινωνίες είχαν διακοπεί. Οταν εκδηλώθηκε ο σεισμός
καταγράφηκαν 20.000 κλήσεις ανά
δευτερόλεπτο, περισσότερες απ’
όσες την Πρωτοχρονιά. Αντίστοιχος «συνωστισμός» κλήσεων είχε
σημειωθεί αμέσως μετά τον σεισμό
του 1999, εποχή κατά την οποία
το κινητό είχε αρχίσει να μπαίνει
δειλά στη ζωή μας. Ομως, η τεχνολογία στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν έχει εξελιχθεί: τα δίκτυα διαθέτουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, εξ ου και ξεπέρασαν
ταχύτερα τις δυσλειτουργίες, ενώ

το δίκτυο σταθερής παρέμεινε
αλώβητο. Και βέβαια, η «επανάσταση» προέκυψε από το Ιντερνετ:
όσοι βρίσκονταν εντός εμβέλειας
δικτύων Wi-Fi αξιοποίησαν το WhatsApp και το Viber, τερματίζοντας
έτσι γρηγορότερα την αγωνία τους.
Πάντως, παρά τα «παρατράγουδα»
τα πρώτα τριάντα λεπτά μετά τον
σεισμό, οι τρεις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας διατήρησαν ακέραιες
τις υποδομές τους.
Δυσκολίες αντιμετώπισαν και
όσοι έσπευσαν στα αυτοκίνητά τους,
αφού μεγάλο μποτιλιάρισμα προκλήθηκε στο κέντρο της Αθήνας με
πολλά φανάρια να έχουν βγει εκτός
λειτουργίας. Στην Κηφισίας, μάλιστα,
στο ρεύμα καθόδου, σημειώθηκε
καραμπόλα με τρία οχήματα, επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω την κίνηση και την επικρατούσα ένταση.
Η ατμόσφαιρα, πάντως, είχε
άρωμα δεκαετίας ’80, όπως νοσταλγικά παρατήρησαν οι μεγαλύτεροι – οικογενειάρχες μετέτρεπαν τα αυτοκίνητά τους σε προσωρινά καταλύματα παρακολουθώντας με προσοχή το δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο, άγνωστοι
γίνονταν φίλοι καθώς μοιράζονταν
το ίδιο παγκάκι και την ίδια αγωνία
για τον επόμενο μετασεισμό...
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Το πρώτο επιτελείο του νέου Μαξίμου
Αποτελείται από παλαιούς και νεότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού, καθώς και από πρόσωπα-έκπληξη
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Κάποτε ο ËÄÊÚÖÔÛ£´ÍÑÇÒÔÛËÃÜË
ËÏÄØÏ´ÒÒÔÏËÃÓÇÏÔÏ´ÓÙÖÚÔÏÔÝ
×ËÌÁÖÓÔÝÓ×ØÎÓËÐÔÝ×ÃÇÑÇÏ´ÒÒÔÏ
ÇÝØÔÃÔÝ×ËÑÖÇØÔÆÓ¸ÔÔÓØÁÒÔ
ÔÝÁÜËÏËÏÒÁÐËÏÍÏÇØÔÖÕØÔ×ØËÓÄËÏØËÒËÃÔØÔÝÔÖÚÙÝÔÝÖÍÄÛ
ÌÇÃÓËØÇÏÓÇËÃÓÇÏÏÇ×ÆÓÙË×ÎØÚÓ
ÊÆÔ×ØÔÓÖÚÏÓÄÑÇÌÁØÔÝÓÁÔÝ¯ËÍ´ÖÔÝ¯ÇÐÃÔÝËØÁÜÔÝÓÖÄ×ÚÇ
ÔÝÈÖÃ×ÑÔÓØÇÏÊÃÒÇØÔÝÇÄØÎÓ
ËÔÜÂØÎÛË×ÚÑÔÇØÏÑÂÛÑ´ÒÎÛ
ÍÏÇØÎÓÎÍË×ÃÇØÎÛµz ´ÓÙÖÚÔÏ
ÔÝËÓØ´ÜÙÎÑÇÓ×ØÇÊÏÇÑ´×ØÔËÏØËÒËÃÔØÔÝ×ØÎÓ£ËÏÖÇÏÕÛ ÑÇÙÕÛ
ÑÇÏÓËÔËÏ×ËÖÜÄËÓÔÏÔÝÌÇÃÓËØÇÏ
ÓÇËÐÝÎÖËØÔÆÓØÔ×ÜÁÊÏÔØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆÍÏÇÑÇØÇÏÍÃÊÇÑÇØ´ØÔ
ÖÕØÔËÐ´ÎÓÔÊÏÇÑÝÈÁÖÓÎ×ÎÛ
¬ÇÓÙÖÚÔÍËÚÍÖÇÌÃÇØÔÝ¯ÇÐÃÔÝÇÝØÂØÎ×ØÏÍÂËÃÓÇÏÇÖÑËØ´
ÊÏÇÌÔÖËØÏÑÂÇÄÇÝØÂÓØÔÝØÖÃØÔÝ
ÔÖÄÌÔÝØÎÛ£ËÏÖÇÏÕÛÁÜÖÏÑÇÏØÔ
ÈÖ´ÊÝØÚÓËÑÒÔÍÕÓÏÇÄ×ÔÝÛÍÓÚÖÃÞÔÝÓØÔÓÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ ÇÑÄÎ
ÑÇÏØÇÖÄ×ÚÇÁÑÒÎÐÎÊËÓÇÔØÁÒË×ÇÓÁÑÒÎÐÎ ÝÄØÎÓÁÓÓÔÏÇ
ÄØÏËÃÓÇÏÍÓÚ×ØÄÄØÏÔÖÚÙÝÔÝÖÍÄÛÑÇÏÚÛÖÄËÊÖÔÛØÎÛµzÈÖÏ×ÑÄØÇÓ×ËËÇÌÂËÁÓÇÓËÝÖÆÑÆÑÒÔ×ÝÓÔÏÒÎØÕÓ ËÑØÄÛØÔÝ×ØËÓÔÆ
ÑÔÇØÏÑÔÆËÏØËÒËÃÔÝ¯ËÑ´ÔÏÇ
ÇÄÇÝØ´ØÇÖÄ×ÚÇ´ÒÏ×ØÇ Ô
Ñ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎÛÌÁÖËØÇÏÓÇ×ÝÓÔÏ-

Η ομάδα του πρωινού
καφέ συνεδριάζει καθημερινά στις 8 το πρωί
υπό τον κ. Μητσοτάκη.
ÒÔÆ×ËÂÊÎÇÄØÏÛÖÕØËÛÎÁÖËÛ
ËÑÒÔÍÂÛØÔÝ×ØÎÓÎÍË×ÃÇØÎÛµz
¸ÇÈÇ×ÏÑ´ÖÄ×ÚÇ Ú×ØÄ×Ô 
ÊËÓÁÜÔÝÓÇÒÒ´ÐËÏ¶ÚÛÔÖÎÍÄÖÎÛzÎÎØÖÏ´ÊÎÛ ÔÜÖÔÓÔÛ
ÊÏÑÎÍÄÖÔÛÑÇÏËÐÇÔÖÖÂØÚÓØÔÝ
Ñ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ×ØÔÓØÖÃØÔÄÖÔÌÔ
ØÎÛ£ËÏÖÇÏÕÛ ÔÝÇÓÁÒÇÈËÊÏËÝÙÝÓØÂÛØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÏÑÔÆÍÖÇÌËÃÔÝ¯ËØÖÏÔÇÙÂÛÑËÓØÖÔÊËÐÏÄÛ Ô
ÑzÎÎØÖÏ´ÊÎÛÁÜËÏÌÁÖËÏËÏÛÁÖÇÛÊÆ×ÑÔÒËÛËÏÊÏÑÁÛÇÔ×ØÔÒÁÛ
ÁÜÖÏ×ÂËÖÇ ØÄ×ÔËÈÔÝÒËÝØÁÛ
ÑÇÏ×ØËÒÁÜÎØÎÛµzÄ×ÔÑÇÏË
ÇÓÔÃÍÇØÇ×ËÖÄ×ÚÇËÑØÄÛØÚÓ
ÑÔÇØÏÑÕÓØËÏÜÕÓªÃÓÇÏÇÑÄÎÔ
´ÓÙÖÚÔÛÔÝËÃÜËÇÓÇÒ´ÈËÏ ÂÓËÛÖÏÓ ØÔÑÝÓÂÍÏÑÇÏØÎÓÇÐÏÔÒÄÍÎ×ÎÇÓÙÖÕÚÓÍÏÇØÎ×ØËÒÁÜÚ×ÎØÚÓÑÝÈËÖÓÎØÏÑÕÓÙÁ×ËÚÓ ×Ë
ÇËÝÙËÃÇÛËÇÌÂ´ÓØÇËØÔÓÑ
¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ
®ÔÈÏÑÄÖÄÒÔ×ØÔÓ×ÝÓØÔÓÏ×Ä
ØÔÝÑÝÈËÖÓÎØÏÑÔÆÁÖÍÔÝ ×ØÏÛÓÔÔØËÜÓÏÑÁÛÊÏÇÊÏÑÇ×ÃËÛÑÇÏ×ØÎ×ÆÓÊË×ÎËØÇÐÆÝÔÝÖÍÏÑÔÆ×ÝÈÔÝÒÃÔÝÑÇÏ©ÔÝÒÂÛÁÜËÏÔÝÔÝÖÍÄÛ
ªÏÑÖÇØËÃÇÛÏÕÖÍÔÛËÖÇËØÖÃØÎÛ
¶ÑÇÙÎÍÎØÂÛ¤ÝÓØÇÍÇØÏÑÔÆzÏÑÇÃÔÝ×ØÎµÔÏÑÂ¤ÜÔÒÂ¨ÙÎÓÕÓ 
ËËËÏÖÃÇ×ØÎËÓÏÑÂÖÇÇØËÃÇØÎÛ®ÝÈÁÖÓÎ×ÎÛËÃÑÝÈËÖÓÂ×ËÚÛÏÕÖÍÔÝ£ÇÇÓÊÖÁÔÝ ËÃÓÇÏ
×ÝÓÔÏÒÎØÂÛØÔÝÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ
ËÊÕÑÇÏÑÇÏÖÄ¸ÔÓ¶ÑØÕÈÖÏÔØÔÝ
ËÃÜËÇÓÇÒ´ÈËÏËÏÑËÌÇÒÂÛØÎÛ
ËÒÔÆÛÔ´ÊÇÛ×ÝÈÔÆÒÚÓØÔÝ
Ñ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ ×ÎÇØÔÊÔØÕÓØÇÛ
ØÔØÄØËÑÆÇÊÏËÆÖÝÓ×ÎÛØÎÛµz
ÖÔÛØÔ®ÁÓØÖÔ
£ÖÄ×ÚÔËÑÔÈÏÑÄÖÄÒÔ×ØÔ
ÓÁÔÔÓØÁÒÔÊÏÇÑÝÈÁÖÓÎ×ÎÛÔÝËÃÓÇÏÇÔÌÇ×Ï×ÁÓÔÛÓÇËÌÇÖÄ×ËÏ
ÔÖÚÙÝÔÝÖÍÄÛËÃÓÇÏÔÝÌÝÔÝÖÍÄÛÇÖ´ØÚ£ÖÚÙÝÔÝÖÍÕ¨ÑÎÛ
¤ÑÁÖØ×ÔÛ¶ÁÜÖÏÖÄØÏÓÔÛÍËÓÏÑÄÛ
ÊÏËÝÙÝÓØÂÛØÔÝ¤ª© ÔÝÁÜËÏÑÇÏ
ØÎÓËÝÙÆÓÎØÎÛÇÖÇÑÔÒÔÆÙÎ×ÎÛ
ØÔÝÁÖÍÔÝØÚÓÝÔÝÖÍËÃÚÓÑÇÏ
ØÔÝÒÎÖÔÌÔÖÏÇÑÔÆ×Ý×ØÂÇØÔÛ
¯ÇÞÃÔÝÙÇØÔÝÔ×ØÎÖÃÐËÏ 
ÁÜËÏÙÎØËÆ×ËÏÚÛËÏÑËÌÇÒÂÛ×ØÇ
ÍÖÇÌËÃÇØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆ£ÇÓÇÍÏÕØÎ£ÏÑÖÇÁÓÔÝ ØÔÝ¹£¶®
Ï´ÓÓÎ¤ØÔÝÖÓ´ÖÇÑÇÏÈÖÃ×ÑËØÇÏ×Ë
ËÇÌÂËØÔÓÖÚÙÝÔÝÖÍÄËÊÕ
ÑÇÏÔÒÆÑÇÏÖÄ ÑÇÙÕÛ ËÓÕ×´ÓÏÇÂØÇÓØÇËÖ´×ÇØ´ØÔÝÇÄØÔ
¯Ô×Ü´ØÔ ÎØÔÔÙÁØÎ×ÂØÔÝ×ËÇÝØÂØÎÙÁ×ÎÂØÇÓÍÓÚ×ØÂËÊÕÑÇÏ
ÑÇÏÖÄ×ØÔÝÛÇÖÔÏÑÔÆÓØËÛØÎÓËÖÔÝ×ÇÒÂ
¤ØËÓÄÛ×ÝÓËÖÍ´ØÎÛØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆÔÝ×ÝËØÁÜËÏ×ØÔÓÖÚÏÓÄÑÇÌÁ ÑÇÏÁÜËÏÑËÖÊÃ×ËÏØÎÓËÏ×ØÔ×ÆÓÎØÔÝÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ ËÃÓÇÏ
ÔÓÁÔÛÑÝÈËÖÓÎØÏÑÄÛËÑÖÄ×ÚÔÛ

¤ØÁÒÏÔÛ£ÁØ×ÇÛ¨ÖÜÏÑ´×ÆÈÔÝÒÔÛ
ÍÏÇØÇÊÎÔ×ÏÔÓÔÏÑ´ ÔÑ£ÁØ×ÇÛ
ÑÁÖÊÏ×ËØÎÓËÏ×ØÔ×ÆÓÎØÔÝÑ
¯ÎØ×ÔØ´ÑÎËØÎÓËÖÍÇØÏÑÄØÎØÇ
ÑÇÏØÔËØÖÏÔÇÙÁÛÖÔÌÃÒØÔÝ 
ÇÓÁÒÇÈËØÔÓ×ÝÓØÔÓÏ×ÄØÎÛÔ´ÊÇÛ×ÝÈÔÆÒÚÓØÔÝÖÔÁÊÖÔÝØÎÛ
µzÑÇÏËÓØÁÒËÏØÎÊÏËÆÙÝÓ×ÎØÔÝ
ÍÖÇÌËÃÔÝØÔÝ×ØÎÓ£ËÏÖÇÏÕÛ¤ØÔÓ
ÖÚÏÓÄÑÇÌÁËØÁÜËÏ ÄÚÛÇÓÇËÓÄØÇÓ Ô®ÚÓ×ØÇÓØÃÓÔÛ«ÔÆÒÇÛ Ô
ÔÔÃÔÛÁÑÇÓËØÎËØ´ÈÇ×ÎÇÄÊÏËÝÙÝÓØÂÛØÔÝÍÖÇÌËÃÔÝ¸ÆÔÝØÎÛ
µz×ËÇÝØÂÓØÔÝÊÏËÝÙÝÓØÂØÔÝ
ÍÖÇÌËÃÔÝ¸ÆÔÝØÔÝÖÚÙÝÔÝÖ-

ÍÔÆ¸ÔÝÒ´ÜÏ×ØÔÓÍÏÇØÎÓÕÖÇ ÑÇÙÕÛÇÑÔÆÍËØÇÏÎÇÐÏÔÔÃÎ×ÂØÔÝ
×ØÎÓª·¸Â×ËÑ´ÔÏÇ´ÒÒÎÙÁ×Î
¶Ñ«ÔÆÒÇÛÁÜËÏÇÓÇØÆÐËÏÑÇÒÂ
ÜÎËÃÇËØÔÓÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎÑÇÏ
ÇÓÂÑËÏ×ØÔ×ØËÓÄËÏØËÒËÃÔÇÄØÔÓ
¶ÑØÕÈÖÏÔØÔÝ
ªÑÒÎÐÎÇÔØÁÒË×ËÎÖÔ×ÙÂÑÎØÔÝzÎÂØÖÎ¯ÎØÖÄÔÝÒÔÝ Ô
ÔÔÃÔÛÇÓÁÒÇÈËÜÖÁÎ×ÝÈÔÆÒÔÝ
×ØÖÇØÎÍÏÑÂÛÑÇÏËÝÖÚÇßÑÕÓÙË´ØÚÓ¶ÊÎÔ×ÏÔÍÖ´ÌÔÛÑÇÏÖÕÎÓÊÏËÝÙÝÓØÂÛØÚÓµÁÚÓËÃÓÇÏ
ÇÄØÇÖÄ×ÚÇÔÝÊÏÇØÎÖÔÆ×ÇÓÇÓÔÏÑØÄÊÃÇÝÒÔËØÔÓÑ¯Î-

Ø×ÔØ´ÑÎØÇØËÒËÝØÇÃÇÊÆÔÜÖÄÓÏÇ 
Ñ´ØÚÇÄØÔÖÇÓØ´ÖØÔÝ×Ý×ØÂÇØÔÛØÎÛ£ËÏÖÇÏÕÛ
¸ËÒËÝØÇÃÇ ÇÒÒ´ÄÜÏÒÏÍÄØËÖÔ×ÎÇÓØÏÑÂ ÑÇÙÕÛËÃÓÇÏÑÇÏÎÄÓÎ
ÍÝÓÇÃÑÇ×ØÔÓÖÚÏÓÄÑÇÌÁÇÄ
ØÎÓØÖÃØÎÎÁÖÇÇÓ´ÒÎÉÎÛÑÇÙÎÑÄÓØÚÓØÎÛÓÁÇÛÑÝÈÁÖÓÎ×ÎÛ ËÃÓÇÏ
Î®ÆÖÇ®´Î¨ÓÙÖÚÔÛÜÇÎÒÕÓ
ØÄÓÚÓÑÇÏËÏ×ØÔ×ÆÓÎÛØÔÝÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎËÊÕÑÇÏÇÖÑËØ´ÜÖÄÓÏÇ Î
Ñ®´ÎÚÛÇÓÇÒÎÖÕØÖÏÇÊÏËÝÙÆÓØÖÏÇØÔÝÍÖÇÌËÃÔÝ¸ÆÔÝØÎÛµz
ÂØÇÓÎ×ÑÏ´ØÔÝÖÔÁÊÖÔÝÄÔÝ
ÝÂÖÜÇÓËÖÏÔÊËÃËÛ Ñ´ËÖËÛÑÇÏ

ÊÎÄ×ÏËÛËÌÇÓÃ×ËÏÛ£ÒÁÔÓ ËÃÓÇÏÊÏËÝÙÆÓØÖÏÇËÏÑÔÏÓÚÓÃÇÛØÔÝ
ÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆÑÇÏÁÜËÏØÎÓÒÂÖÎËÝÙÆÓÎÍÏÇØÎÓËÏÑÄÓÇØÔÝÑ
¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ
¸ÔËÏØËÒËÃÔØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆÊËÓËÐÇÓØÒËÃØÇÏÈÁÈÇÏÇ×ØÎÓ
Ô´ÊÇØÔÝÖÚÏÓÔÆÑÇÌÁÔÝ×ÝÓËÊÖÏ´ÞËÏ×ØÏÛØÔÖÚÃ ÑÇÙÕÛ
Ý´ÖÜÔÝÓÑÇÏÇÌÇÓËÃÛ×ÝÓËÖÍ´ØËÛ
ÔÝÁÜÔÝÓÇÓÇÒ´ÈËÏÔÑÇÙÁÓÇÛØÎÓ
ÇÔ×ØÔÒÂØÔÝªÓÇÛËÐÇÝØÕÓËÃÓÇÏ
Ô ÇÓ´×ÎÛµÁÞÎÛ ×ØËÓÄÛ×ÝÓËÖÍ´ØÎÛØÔÝÑ¯ÎØ×ÔØ´ÑÎ×ØÇÑÔÇØÏÑ´®ÇÙÂÑÔÓØÇÁÜËÏÇÓÇÒ´ÈËÏ

ÑÇÏÎÊÏËÝÙÆÓØÖÏÇØÔÝÊÏÒÚÇØÏÑÔÆÍÖÇÌËÃÔÝØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆ 
ÖÁ×ÈÎÛ¨ÒËÐ´ÓÊÖÇ£ÇÇÊÔÔÆÒÔÝ ÎÔÔÃÇÄÒÏÛËÁ×ØÖËÉËÇÄ
ØÔ®Ä×ÔÈÔ ÄÔÝÂØÇÓËÏÑËÌÇÒÂÛ
ØÎÛ¹ÎÖË×ÃÇÛØÎÛªª¸ÁÒÔÛ ÔÏ
ÇÌÇÓËÃÛÂÖÚËÛ ÔÏ´ÓÙÖÚÔÏÔÝ
ÊÔÝÒËÆÔÝÓÍÏÇØÔÍÖÇÌËÃÔ¸ÆÔÝ
ÑÇÏØÇËÏÑÔÏÓÚÓÏÇÑ´ÔÇÓÇÒÎÖÚØÂÛÊÏËÝÙÝÓØÂÛ¨ÖÍÆÖÎÛ£ÇÇ×Ø´ÙÎÛ ÔÏÓËÄØËÖÔÏ£ÖÄÊÖÔÔÛ
£ÆÖÖÔÛÑÇÏ©Ç×ÃÒÎÛ®ÇÖÇÎØ×ÄÔÝÒÔÛ ÔÝËÆÙÝÓÔÛÍÏÇØÇÉÎÌÏÇÑ´Á×ÇØÔÝÖÚÙÝÔÝÖÍÔÆªÖÏÑ
£ÇÖÑÛÑ´
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Θέλουμε στενότερη αμυντική συνεργασία
Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ μιλάει στην «Κ» για τις σχέσεις με την Ελλάδα και τις ισορροπίες στην περιοχή
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Δεν υπάρχουν άλλοι
σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ
που να είναι τόσο ισχυρά
ευθυγραμμισμένοι όσο η
Ελλάδα και οι ΗΠA στο
ζήτημα της Τουρκίας
– και οι δύο μας
πιστεύουμε ότι πρέπει
να παραμείνει στη Δύση.
Ολοι λένε ότι
επιθυμούν να κάνουν
την Ελλάδα έναν από
τους πιο ελκυστικούς
επενδυτικούς
προορισμούς
και οι ΗΠΑ θα είναι
ο ισχυρότερος
δυνατός σύμμαχος.
Εστίασή μας ως ΗΠΑ
είναι πώς θα στηρίξουμε
τη Βόρεια Μακεδονία
να γίνει ένα ισχυρό και
αποτελεσματικό μέλος
του ΝΑΤΟ.
ÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄ
ÓÖÕØÃÕßÕßÃÒÓÖÕßØªÕÝÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÑÇÏÖËØÏÁÍØÇÉÇÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÈÒÁÖÜÓËÇßÚÂÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÖÄÚËÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÏÊÇÔÏÑÂÛÁÙÎÔÇÖ¦ØÕßÓËÓÏÇÂÊÎÖÕÒÆÑÇÒÂ
ËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÞÁÙÎÑÇÏÔÇ
ÚÎÔÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÙÚÕËÖÄÓËÔÕ
ËÖÃÖËÊÕÃÓÇÙÚËÚßÞËØÕÃÊÏÄÚÏÞÚÃÙÇÓËÁÔÇÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÔÇ
ÚÕÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÄ¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝ
ßÚÄÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÜÝÖØÕÝÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÖßÒ×ÔËÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
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Ενίσχυση της ËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒËÏÓÁÙÜÚÎÝ ®ÕÖØÁÙÈÎÝ
ÚÜÔ¬àÁÌØËá¦ÏÇÚÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÂÊÎÙßàÎÚËÃÚÇÏÎÇÒÒÇÍÂ
ÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝÓÕÏÈÇÃÇÝÓßÔÚÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝÖÕßÊÏÁÖËÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÕÆÊÇÝ©Ñ¦ÏÇÚÑ¦ÔËÏÙÇÌÁÝ
ÄÚÏÕÏÛÇËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÎÒ×ÔËÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÓËÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÇÔÕÃÍÕÔÚÇÏËßÑÇÏØÃËÝ
ÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
– Ποια η προοπτική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη
νέα κυβέρνηση;
¶ÃÞÇÓËÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÂÑÇÏÊßÔÇÚÂÙÞÁÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÙÃÖØÇ ÇÏÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓËÙÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÔÖØÄÕÊÕÖÕßËÃÞÇÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏ¦ÓßÔÇÝ¬×ØÇÁÞÕßÓËÓÏÇ
ÑÇÛÇØÂÊÁÙÓËßÙÎÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏ
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕßÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
ÇÑÄÓÇÖÏÕÍØÂÍÕØÇÚÕÙßÔÁÊØÏÕ
ÚÕß,JVUVTPZ[ÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÁÓËÏÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÚÎÝÙßÔÁÞËÏÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ©ØßÛÓÄÝÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓÇÝËÃÔÇÏÕßÉÎÒÄÚËØÕÝÊËÑÇËÚÏ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÕÒÆÙÚËÔÂËÚÇÏØÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÙÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÜÔ48 ÙÚÎ
¦ØÏÙÇÚÏÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝ
ÓÇÝÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÓÁÙÜÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÚËÌÇÔÕÈÃÑËÏÕ
,ÞÕßÓËÊËÙÓËßÛËÃÙËÊÏÓËØÁÝËÖÃÖËÊÕÇßÚÂÎÖÇØÕßÙÃÇÔÇÍÃÔËÏ
ÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ÒËÍÇÖ¦ÔÚÇÄÚÏÕÚÕÓÁÇÝÓË
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊßÔÇÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏÎÂÊÎÏÙÞßØÂÙÞÁÙÎÓÇÝ
ÙËËÓÖÄØÏÕÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×Ý ÆÉÏÙÚÎ ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏ
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕß¬ÕÑÇÚ¦ÒÇÈÇÖÕÒÆÑÇÛÇØ¦ÙÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓÕß
ÓËÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÊÜÔÏËÜØÍÏ¦ÊÎ ÜÙÚÂ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎ ßØÏ¦ÑÕÏËØØÇÑ¦ÑÎÖÕßËÃÔÇÏÕÏÚØËÏÝ
ÖÇÃÑÚËÝÑÒËÏÊÏ¦ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÃÔÇÏÑÇÏÕÏÚØËÏÝÖÕÒÆ
ÙÚËÔÕÃÌÃÒÕÏÑÇÏÁÞÜÊÕßÒÁÉËÏÇØÑËÚ¦ÓÇàÃÚÕßÝÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙËÏÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÞÇÚÎÒËÌÜ-

«Συμφωνήσαμε ³³¨Ñ³io{~ÌÙ{ÒÜoÌ³{T¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑÉ~ÈoT¨ËÈÐÉÉÜ{³{~ÌÉËÉÙ³i.ÈÐ×ËÑ
åÐ{KÑËÑØåÐÈ³{~ÊØ.ÈÉ¨oÑËÑØ0¨Ñ{É{Ù{~ËÉ¨oÒÇ³Ñ{o{Ñ³{ØÙ{Ñ³ÈÉ{ØuÜÓÉ{~(Ò{Ñ³

Πιστεύω στο δυναμικό της χώρας
– Επίκειται περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της Παιδείας;

– ÛÉÚÑÐ¨ÖÑÑÉËÐÑ{{ÉÚÈ{ÑÐÓØÐÉ³i Ë~iÉ¨ÑÐÓØ
ØÈÈ¨oÌ(Ñ{ÙÉËÑØ TÈÐÉÉ¨ÒÉ{T¨Ì{ÑÐ{Ü³ÑØo{¤ÑÈ³Ò³ÑÚÓÐÑ³Ñ~Ñ{³¨Ñ¨ÓÉ{Ñ~ÒÈÐÉ³ÑÜÌo{ÑÐÑØ¨ÒÂi.³{Ø (åÙ{ÑË³ÑÐÉoÒÜiÉ{ÚÈÐËÑ~Ñ{o{Ñ³iÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~ÊÈÉ¨oÑËÑ¨ËÇ
Ì³{~i³³Ò~iØÉÙ{Ñ×Ó¨É³Ñ{o{¤ÑÈ³Ì³³ÐÓÑÑ{Ø~Ò{Ø
ÐÉ³ÈTËÑÑÌ³Ò¨KÑ¨³~Ñ{³.³Ò×¨³VÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑÉ{³ÉË
o{Ñ³iÑÂËÑ³É~Ñ{ÙÉÈ³{~ÈÉ¨oÉ{ÐÉ³{Ø (å(Ò³ÑË³ÉÈÑ
³ÑÚ¨{~É×ÒÜÑ{ÑÈ³ÊØ³iØT¨ÑØ0Ð{~¨ÌÑ³ÖTiÐÑÈÉËTÑ
ÉËTÈÉÑÈ³Ê³iÉËÚii ËÑ{ÓÑÉ¨³iÐÑØÂÉ~ÜÉ{ÙÉ³Ñ{
ÑÈ³Ì³ÙÈÑÐ{~Ì¨ÖÐÉÑÉËÐÑ³É~ÑÜÖ³É¨ØÙÈÑ³ÌØÉ³ÑË¨Ø
ÛÉÐ¨Ñ×Ó¨³.³Ò×¨³V³;2Ê³(ÑÉ{³ÊÐ{³iØ{¨³ÇË{ÑVÙ{Ì³{~ÑÉËØÑÌÑÈ³ÖØÙÉÉ¨oÒÇÉ³Ñ{o{ÑÐÓÑÊ³i~ÈKÓ¨iÊ
ÐÈVÉËÑ{ÌÜÑ{Ù{³{~ÒÊ³{~ÒVÜ{³É{Ñ~Ò{Ù¨ÖÐÑ³ÑåÜÜÒÑÈÐ
ÑÉ¨oÑ³ÐÉ³i~É¨ÑÐÓØV³iËÑÐÉ³¨ÒØ×ËÜiVo{ÑÑ³i¨ËÂÉÑÈ³Ê³i~Ñ³ÉÖÚÈi
ÃÓÇÏÌßÙÏÑ¦ÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕß
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕß§ÃÑÕßÁÔÊÏÇÜÝßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×ÔÂÚÇÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÃÞË
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÑÇÏÚÕÔÆÓÈÕßÒÕÛÔÏÑÂÝ
ÙÌÇÒËÃÇÝ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÇÙÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚ×ÔÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÂÚÇÔÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕ,ÔÇÞØÄÔÕ
ÖØÏÔÊËÔßÖÂØÞËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÊÏÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÚ×ØÇËÃÔÇÏ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÇØÑËÚ×ÔÞØÄÔÜÔÊÕßÒËÏ¦ÝÑÇÏÌÁØÔËÏÇÐÃÇÚÄÙÕÙÚÎÔ

ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÄÙÕÑÇÏÙÚÎ
ÊÏÑÂÓÕß§ÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÓË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÂÔËÝ
– Eχετε κάτι πιο συγκεκριμένο
για τις επενδύσεις;
¶ßÚÄÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ¥ÝÚ×ØÇÄÖÕÏÇÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÁÞÜÇÑÕÆÙËÏÇÖÄÚÕßÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝßÖÕßØÍÕÆÝÚÇÏØÏ¦àËÏ
ÚÁÒËÏÇÓËËÑËÃÔËÝÖÕßÑÇÏËÍ×ÁÞÜ
ÚÇßÚÕÖÕÏÂÙËÏ/ÓÕßÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÙÇÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓËÓÏÇÔÁÇÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÓËËÖËÔÊßÚÁÝ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏËÃÊÇËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÍÏÇÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ¬ÕZ\JJLZZZ[VY`®
ÖÕßÊËÔÁÞËÏÖÕÚÁÖËØÏÍØÇÌËÃËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÚÜÔZ[HY[\WZÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕßÕÌÃÒÕÝÓÕß
ßØÏ¦ÑÕÝÏËØØÇÑ¦ÑÎÝËÃÔÇÏÊËÙÓËßÓÁÔÕÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÁØÍÕ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏ
ÚÏÝZ[HY[\WZ
ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ËÃÊÇÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÔÏÕÂÚÇÔÕ¡¦ÏÑÒ Ø¦ÚÙÏÕÝÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÛßÓ¦ÙÚËÇÖÄ
ÚÎ©¡¦ÏÑÒËÃÔÇÏÚ×ØÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕßÍÏÇÚÎÔÕÒÏÚÏÑÂÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÑÇÏ¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÒÒ¦ÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÃÔÇÏÂÊÎÙË
ËÖÇÌÂÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄÏËØØÇÑ¦ÑÎÔÇÓÁÔÕßÓËËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÛÇ
ÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÜÝËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÞÚÃàÕßÓË
ÍÁÌßØËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏZ[HY[\WZÙÚÏÝ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝÚÇÛÁÓÇÚÇÖ¦ÔËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÔÇÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÑ¦ÔÇÓËÓËÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÂÚÇÔÎ
ßÖÕÍØÇÌÂÍÏÇÚÏÝÁØËßÔËÝÓËÚÎÔ
,__VU4VIPSÚÎÔ;6;(3ÑÇÏÚÇ
ÙÚÎÔ ØÂÚÎ¬ÕÙßàÂÚÎÙÇ

ÂÊÎÓËÚÕÔÑ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÖÕÒÆßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÄÝÍÏ»
ÇßÚÂÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ©ÖÜÝËÃÖÇÑÇÏ
ÊÎÓÄÙÏÇÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÎËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝÔÁÇÝÕßÒÂÝ
ÇÏËÒÖÃàÜËÖÃÙÎÝÄÚÏÕÏÁØËßÔËÝ
ÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ËÖÏÚßÞËÃÝÑÇÏÇßÚÄÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ
ÜÝÑÇÚÇÒÆÚÎÝÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔËßÑÇÏØÃËÝ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÂÓÕßÓËÚÕÔÑ
²ÇÚàÎÊ¦ÑÎßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙÇËÖÃÙÎÝ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÍÏÇÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÔÇÔË×ÙÏÓÜÔÎÍ×ÔÔÁØÍËÏÇÝÃÞÇÓËÚÇÖØÄÙÌÇÚÇËÍÑÇÃÔÏÇ
ËÔÄÝÇÏÕÒÏÑÕÆÖ¦ØÑÕßÖÕßÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑËÇÖÄÁÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÙÞÂÓÇÙÚÇ ¦ÚÜÇÑ×ÓÇÚÇ¢ÜÑÃÊÇÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÕÖØ×ÚÕÓËÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ.LULYHS,SLJ[YPJ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÛÁÒÇÓËÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÚÁÚÕÏÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÞÜÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÛÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÔÚÏÝ
ËßÑÇÏØÃËÝËÊ×ÑÇÏÁÞÜÓÕÏØÇÙÚËÃ
ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÊÏËßÛÆÔÙËÏÝLTHPS
ÓËÚÕßÝÔÁÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÇÑÕÆÙÚËÚ×ØÇËÃÔÇÏÎ×ØÇÝ
ÊÕÆÓËÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË®
ÇÏÐÇÔ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÑÇÛÇØÄÚÕÓÂÔßÓÇÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÑÇÏÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙÚÕÚÇÞÆÚËØÕÊßÔÇÚÄ
ÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇßÚÂÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÇÏØÏ¦àËÏÖÕÒÆÓËÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÚØÄÖÕÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÊÕßÒËÏÁÝ
ÕÖÄÚËËÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ
– Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες ώς τον στρατηγικό διάλογο;
¶ÃÍÕßØÇÚÕËÒÖÃàÜÁØÇÇÖÄ
ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÈÕÎÛÕÆßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô¢ÃÒÏÖªÃÑËØÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝÇØÞÁÝßÍÕÆÙÚÕßÇÔÇÓÁÔÕßÓËÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÈÕÎÛÕÆßÖÕßØÍÕÆ¢ØÇÔÑ
¢¦ÔÕÔÖÕßËÃÔÇÏÕßÖËÆÛßÔÕÝÚÕß
ÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÍÏÇÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ¬ÕÛËÚÏÑÄËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇßÖÕßØÍËÃÇÖÕß
ÁÞÕßÔÚÎÔËßÛÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÚÏÝ
ÑÇÏÁÞÕßÔÐËÑ¦ÛÇØÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎÍÏÇÚÕÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏ×ÙÚËÔÇ
ÁØÛËÏÓÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦©ÒÕÏÒÁÔËÄÚÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÕÏ
ËÖËÏÊÂÁÞÕßÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÊÏÇÑÆÈËßÓÇÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÕÏÙÞßØÄÚËØÕÝÊßÔÇÚÄÝÙÆÓÓÇÞÕÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ

Στηρίζουμε με σθένος την τριμερή με Κύπρο και Ισραήλ
– Αρκετά προβλήματα που αφορούν την εκμετάλλευση της
ενέργειας πηγάζουν και από την
έλλειψη διευθέτησης θαλάσσιων
ζωνών αλλά και τη στάση γειτονικών χωρών όπως η Τουρκία.
Υπάρχει και η ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ...
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÊÆÕËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÇÔËÃÝÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝÂÚÕÄÔÏÕ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ËÓÖÄÊÏÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ßÖËØÑËØÇÙÛÕÆÔ×ÙÚËÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏËÔËØÍËÏÇÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÖÕßÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÚÕÁØÍÕ
ÙÚÇ ¦ÚÜÇÑ×ÓÇÚÇÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÄÚÏÖÂØËÞØÄÔÏÇÓÁÞØÏÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÁØÍÕßÁØÜÄÚÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃ
ÔÇÇÖÒÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
6ÖÜÝËÃÖÇÚÇÛÁÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔ ÆÖØÕÊËÔËÖÎØË¦àÕßÔÚÎÔ
ÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÜÝËÔËØÍËÏÇÑÕÆËÚÇÃØÕßÍÏÇÚÏÝ¬Ç
àÎÚÂÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙËÄØÕßÝÇØÞ×Ô
ÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
– Πώς προχωρά το σχήμα 3+1,
η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Ισραήλ με τις ΗΠΑ;
¶¬ÕÙÚÎØÃàÕßÓËÓËÙÛÁÔÕÝÁ-

Τα θέματα γύρω
από την Κύπρο
δεν επηρεάζουν
την αντίληψη
της Ελλάδας ως
ενεργειακού εταίρου
για τις ΗΠΑ.
ÒÕßÓËÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÏÝÖËØÏÕÊÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÙËËÖÃÖËÊÕÑÕØßÌÂÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÕÔÇ
ÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÙËËÖÃÖËÊÕËÏÊÏÑ×ÔÏÊÁÇËÃÔÇÏ
ÔÇÖ¦ØÕßÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÙËÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ×ÙÚËÔÇÑØÇÚ¦ÓË
ÚÏÝÙÚÕÙÞÂÓÇÙËÓÏÇ
ÊÏÇØÑÂÈ¦ÙÎÑÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÚÕÓËÚÇÌÁØÕßÓËÙËÚÕÓËÃÝ
ÄÖÕßÕÏËÏÊÏÑÕÃÓÖÕØÕÆÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÎÓÁØÇÝ
ËÓËÃÝËÃÓÇÙÚËÚÕÙßÔÁÔÇ®ÕÖÄÚËÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÚØËÏÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÖ×Ý
ÑÇÏÖÕÆÛÁÒÕßÔÕÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔ
– Θεωρείτε ότι η κακή τροπή
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις λόγω F-35 θα μπορούσε να
επηρεάσει τις σχέσεις άλλων
χωρών στην περιοχή;

¶§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÕÒÇÔÛÇÙÓÁÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÚÕÈÒÁÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÑÇÏÞ¦ØÎÑÇ
ÖÕßÚÕ¦ÑÕßÙÇÙÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß
,JVUVTPZ[ÇÖÄÚÕÔÇÔÇÖÒÎØÜÚÂßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÎÍËÜÍØÇÌÃÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÍÏÇËÙ¦ÝÄÙÕ
ÑÇÏÍÏÇËÓ¦ÝËÔßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÒÒÕÏ
ÙÆÓÓÇÞÕÏÙÚÕ§¬©ÖÕßÔÇËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÏÙÞßØ¦ËßÛßÍØÇÓÓÏÙÓÁÔÕÏ
ÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÄÙÕÎ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕÏÊÏÄÚÏÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÓÇÝÖÏÙÚËÆÕßÓËÇÑØ¦ÊÇÔÚÇ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÆÙÎ
©ÏËÑÌØ¦ÙÚÎÑÇÔÖÕÒÆÑÇÛÇØ¦ÍÏÇÚÕßÝ:ÑÇÏÚÇ-
¡ÏÒÂÙÇÓËÐËÑ¦ÛÇØÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÑÒÎÚÏÑÂÌÆÙÎÚÜÔÍËÜÚØÂÙËÜÔ
ÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇÑ¦ÔËÏÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦
ÚÎÝ ÆÖØÕßËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄ®ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÎÝÇÐÃÇÃÔÇÏÓÏÇÙÞÁÙÎ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÙßÓÓ¦ÞÕßÝÖÕß
ÁÞËÏÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÙÚÕÔÞØÄÔÕ ÇÏÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÚÕÓËÃÝÖÕßÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÓÇàÃÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÂÚÇÔÑÇÛÇØÄÚÕÓÂÔß-

ÓÇÖÕßÕÑÁÔÊÏÇÝ¦ÑÕßÙËÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇ
ËØÍÇàÄÓÇÙÚËÙËÇßÚÄÞÜÊÕßÒÁÉËÏÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄ
ÆÖÔÎÙÇÙÚÏÝÊÆÕÚÕÖØÜÃÚÎ
ÓÁØÇÖÕßÕÏÒÒÎÔËÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÇÖÂÞÛÎÙÇÔÙÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
ÓÕßÔÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÚÇÔÚÇÙÑ¦ÌÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÚÕÌßÒÇÑÂÝÙßÍÑØÕÆÙÚÎÑÇÔÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄ
ÏÍÇÃÕÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÊËÙÓËßÓÁÔÕÏÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑØÃÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÁÖËÏÔÇËÑÚÕÔÜÛÕÆÔÇÒÒ¦ÊËÔÛÁÒÕßÓËÔÇÐÕÊÁÉÕßÓËÚÎÔËÔÁØÍËÏ¦ÓÇÝËÑËÃÁÒÕßÓËÔÇÐÕÊÁÉÕßÓËÚÎÔËÔÁØÍËÏ¦
ÓÇÝÓËÛËÚÏÑÄÚØÄÖÕÙËÄØÕßÝËÓÈ¦ÛßÔÙÎÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝ
ÒÒ¦ÛÁÒÕßÓËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÄÞÏÜÝ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÕØÏÙÓÁÔËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÁÞËÚËÞØÄÔÏÇËÓÖËÏØÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÕÖÄÚËÐÁØËÚËÖ×ÝÔÇÚÕÑ¦ÔËÚË
– Ποια σήματα λαμβάνετε για
τη διαχείριση της συμφωνίας
των Πρεσπών;
¶ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÏÝØÁÙÖËÝÛÇ
ÇÌÂÙÜÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÏÇËÓÁÔÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÍÏÇÞØÄÔÏÇÚÕÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÂÚÇÔÖÎÍÂËÑÔËßØÏÙÓÕÆ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏÒ-

ÒÎÔËÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÖÏÇÛÁÓÇÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÃÓÇÙÚËËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÙÚÕ§¬©ÚÎØÃàÕßÓËÚÕÔØÄÒÕÖÕßËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÎÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÎÝÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÒÒ¦
ÄÖÜÝËÃÖÇÛÇÇÌÂÙÜÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇËÙÚÃÇÙÂÓÇÝÜÝËÃÔÇÏ
Ö×ÝÛÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚ×ØÇÇßÚÂÚÎ
Þ×ØÇÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÏÙÞßØÄÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÁÒÕÝÚÕß§¬© ÇÏ
ÈËÈÇÃÜÝËÃÓÇÏÖÕÒÆÖËØÂÌÇÔÕÝ
ÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÖØ×ÎÔËÖÏÚËÚØÇÓÓÁÔÎÙÚÎÔÛÂÔÇÎ ÁÏÚ
¡ÖËØÔÝËÃÔÇÏÚ×ØÇÎÖØÁÙÈËÏØ¦
ÓÇÝÙÚÇÑÄÖÏÇ
– Θα ενισχυθούν οι πυλώνες της
αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας
- ΗΠΑ (εκπαίδευση, εξοπλισμοί,
συμφωνία για Σούδα);
¶ÇÖØÄÙÛËÚÇÁÔÇÔÇÑÄÓÎ!¬ÏÝ
ÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÏÝÖÕßÖÇØÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÕËßØÆÚËØÕÛÁÇÚØÕÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÚÕßÏÍÇÃÕßÚÎÝ
¡ÇÆØÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝÑÇÏÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÏÑÇÔÁÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÃÔÇÏÏÙÞßØÄÝÑÇÏÁÓÖÏÙÚÕÝÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕ
§¬© ÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËÚÄÙÕÖÕÒÆÚÎÔ

ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔËÃÔÇÏËÖËÏÊÂÑ¦ÔËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÒÆÚËØÕÙÆÓÓÇÞÕÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖ¦ØÕÞÕÝÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÑÇÏÓÇÝÈÕÎÛ¦ËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÕ§¬©ÏÙÞßØÄÚËØÕÚÄÙÕ
ÓËÖÒÇÚÌÄØÓËÝÖÕßÖÇØÁÞËÏ¶ÑÇÏ
ÎÕÆÊÇËÃÔÇÏÎÔÇßÇØÞÃÊÇ¶ÄÙÕ
ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÞØÄÔÏÇÁÞËÚËÊËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓË
ÕÆÊÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎËÔßÖ¦ØÞËÏÞ×ØÕÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÒ¦ÁÞËÚËÇÖÄÚÎÍËÜÍØÇÌÃÇ
ÙÇÝÖÕÒÒÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÚÄÙÕÄÖÕßËØÍÇàÄÓÇÙÚËÓÇàÃ
ÇÏÇßÚÂËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÁÝÓÇÝÄÙÕÕÏËÏÊÏÑÕÃÓÇÝ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎßÓÌÜÔÃÇ
ÓÕÏÈÇÃÇÝÓßÔÚÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝ4+*(ÚØÁÞÕßÙÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÇÚÕÔÕÓ¦àËÏÚØËÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝËÃÔÇÏÚÕÒÒÎÔÏÑÄ
ÖÕßÖØÕÌÇÔ×ÝËÃÔÇÏÇÔËÖÃÑÇÏØÎ
ÓÄÔÎÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÃÑÇÏØÎ
ËÃÔÇÏÎÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝ©ÖÄÚË
ÙßÓÌÜÔÂÙÇÓËÙÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙÕßÓËÙËÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇ¬×ØÇÕÏËÏÊÏÑÕÃËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÏÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝ
• Ολόκληρη η συνέντευξη στο
www.kathimerini.gr
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Κατευθείαν στα βαθιά η φον ντερ Λάιεν
Οι προκλήσεις για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Κομισιόν, η οποία πριν από την εκλογή της υποσχέθηκε πολλά
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ÛÇÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÕÛßÓÄÝÚÜÔ
ËØÓÇÔ×ÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÖÕßÚÎÔ
ÑÇÚÇÉÂÌÏÙÇÔÛÇÁÞËÏÑÕÖ¦ÙËÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÃÊÏÇÛÇËÃÔÇÏÙËÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ
ÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝÙÚÎÔÕÒÕÓÁÒËÏÇÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÙÚÕ
ÚØÇÙÈÕÆØÍÕÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÎÝÁÊÜÙËÙÇÌÂÊËÃÍÓÇÚÇ
ÚÜÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝ±ÖÕÙÞÁÛÎÑËÎÔÇÍÃÔËÏËÔËØÍËÏÇÑ¦
ÕßÊÁÚËØÎÓÁÞØÏÚÕÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÏÊÏÇÃÚËØÇÌÏÒÄÊÕÐÕÙÚÄÞÕÚÂÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÜÔØÆÖÜÔÑÇÚ¦ ÓÁÞØÏÚÕ
ÃÊÏÇËÐÂÍÎÙËÄÚÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÇßÚÂÕ¦ÔÛØÇÑÇÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇØßÖÕÍÄÔÕÝÛÇ
ÇÑØÏÈÆÔËÏÑÇÏÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÕß
ÛÇÌÕØÕÒÕÍÎÛÕÆÔßÉÎÒ¦ËÔ×ÛÇ
ÖØÕÚËÃÔËÏÓÁØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÖËÔÊÆÙËÜÔÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÓÃÇÑÒÏÓÇÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ

Μπορεί ÎÕØÏÇÑÂÚÎÝÔÃÑÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÔÇÇÌÂÔËÏÓÃÇÍÒßÑÄÖÏÑØÎÍËÆÙÎÇÒÒ¦ÇßÚÂÊËÔÖÇÆËÏ
ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÑÇÚÄØÛÜÓÇÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖØÄËÊØÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
ÇÏËÔ×ÓÄÒÏÝ ÉÂÌÕÏÚÎÝÁÊÜÙÇÔÚÇÎÔÃÇÙÚÕÔÖÏÕÏÙÞßØÄËßØÜÖÇáÑÄÛËÙÓÄÎËØÓÇÔÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÖ¦ÔÚÎÙËÓËÞ¦ØÎÓËÚ¦
ÚÎÔÑÇÚÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔÉÂÌÜÔÄÚÏ
ÓÏÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊËÔÖÇÆËÏÔÇËÃÔÇÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ®
¡ÖÕØËÃÎÃÊÏÇÔÇÛÁÒËÏÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÕÕØÏÇÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÑÇÏÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃÙÆÔÚÕÓÇÔÇÁÞËÏÐËÞÇÙÚËÃÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏËÃÔÇÏÄÚÏÍÏÇ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓÇàÃÓË
ÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕÚÎÝÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝ
ÛÇÁÞËÏÑÇÏÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÄÖÕßÖÒÁÕÔÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÇáÑÄ ÄÓÓÇÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝ
ÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÚÎÝÕÒÕÓÁÒËÏÇÝ
ËÔËÃÔÇÏÄÚÏÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÙÚÎÔßØÜÈÕßÒÂ
ÇÒÒ¦ÄÚÏÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÇßÚ¦ÖÕßÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÒÁÕÔ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÏ¦ÔÔÎÝÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÓËÒËÚ×ÔÚÕß,\YVWLHU
7VSPJ`*LU[LYÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔ©ÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÕÃÊÏÕÖØÄÈÒÎÓÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦

Διάσπαση δυνάμεων
¬ÕÙÎÓËØÏÔÄßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ËÃÔÇÏÖÏÕÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÇÖÄÄÚÏ
ÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÂÚÕß
ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÊËÔÏÙÞÆËÏÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃ
ÖÒÁÕÔÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÑÇÏÕÏ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏÕÏ
Ø¦ÙÏÔÕÏÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÁÝÕØÏÇÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÚÕßØÜÑÕÏ-
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EΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν É~×ÉËÜÌo³ÈØÉÈ¨KÈÜÉÈ³ÓØVÑÐÓØÐÉ³Ò³iÉ~ÜoÊ³iØVÐÉ¨{Ñ~ÊÜÉ{i×ËÑV³i¨ÉÙ¨ËÑ³iØÐ{{Ì

Ο Γιάννης
Εμμανουηλίδης,
διευθυντής μελετών
του European Policy
Center, αναλύει στην
«Κ» τη διαμορφωθείσα
κατάσταση.
ÔÕÈÕÆÒÏÕËÃÔÇÏØËßÙÚÄÇÖØÄÈÒËÖÚÕÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝ
ÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎ
©ÓÜÝÇÔÚÃÛËÚÇÓËÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÏÚÎÔÕØÏÇÑÂÔÃÑÎÖÕß
ÚÎÝÁÊÜÙËÚÕßØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÁÊÜÙËÚÎÔÇÖÄÒßÚÎßÖÕÙÚÂØÏÐÂÚÕß¶ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÇßÚÂÔÖÕßËÃÞËÊ×ÙËÏÖØÏÔ
ÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙÚÕÔÇÔ ÒÕÔÚ
ÏÕÆÔÑËØÒÒÜÙÚËËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÄÒÕÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏ

Δύσκολο περιβάλλον για μεταρρυθμίσεις

Η οριακή πλειοψηφία
με την οποία εξελέγη
δείχνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ρευστό,
απρόβλεπτο και η δημιουργία πλειοψηφίας
θα είναι δύσκολη.

Θα είναιÜÖiÐÑ³{~ÌVÖÐ×ÑÐÉ³~ ÐÐÑÈiÜËÙiVÑow
¨ËÉ{o¨Êo¨Ñ³ÙÑ{ÙÑÜÙÉØÖ³iÐÑ³iØÉÈ¨ÑÍ~ÊØo¨Ñ×É{~¨Ñ³Ëw
ÑØÈÚÑ~ÜiÚÉËÑÙ{{~ÊÉ{V~Ò³{Èo¨{ÇÉÜÖ~ÑÜÖ³É¨Ñ=Ñw
Ü³{Ö~É¨Ì³ÑÑÓÜÑKÉ.ÈoT¨ÌØVÚÑ¨ÓÉ{Ñ~{iÚÉËÉÓÑ
ÜÖÙÖ~ÜÉ¨{KÒÜÜÌT{ÐÌ³ È¨~{KÖÜ{ÑÜÜÒ~Ñ{³
È¨ÑÍ~Ì.ÈÐKÖÜ{ÌÈ{É³ÒÉ{Ø~È¨ËØÐÉ³ÑÂÖÑÑ³Ü{~~Ñ{
ÙÈ³{~ÉËÑ{ÑÈÂÑÌÐÉÉØtÛÉÚÑÉËÑ{ÓÑÉÖ~ÜÉ¨{KÒÜÜo{Ñ
ÑÉ¨ÒÉ{ÐÉ³Ñ¨¨ÈÚÐËÉ{ØuiÐÉ{É{~ ÐÐÑÈiÜËÙiØ.ÈoT¨Ìw
ØV³oÉoÌØÌ³{ioÑÜÜoÉ¨ÐÑ{~ÌØÒÂÑØK¨Ë~É³Ñ{³ÑÙË¨³
³ÉÜÉÈ³ÑËÉ³ÚÑÙÈ~ÜÓÉ{³Ó¨o³iØÑ~ÌÐÑÉ¨{Ì³É¨t${w
Ö~É¨Ñ³{ÐÉ³{ÉÐÉoÒÜÉØÙÈ~ÜËÉØVÑÈ³ÊÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÓTÉ{Ñ~Ìw
ÐÑÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØuVÜÓÉ{~ ÐÐÑÈiÜËÙiØËØÌÐØÑ¨ÑÐÓÉ{
ÚÉ³{~ÌØV~ÑÚØ³ÓÑ×É³{~Ì³È_¦>Ã²ÓTÉ{oÉ{ØVÉÐÉ{¨ËÑ
~Ñ{ÓÑÓ³{~³ÌÈ³iÓTÉ{×Ó¨É{ÐÓT¨{ÉÙ
ÎÍÁÚËÝÚÎÝÚÎÔÉÂÌÏÙÇÔ
¡ÁØÑËÒËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÖÏÁÙËÜÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÇÖÄÚÕßÝ
ÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÚÎÝ
ËÚÇÃØÕÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÇÖÄÒßÚÇ

ÇÔÚÃÛËÚÕÏÙÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÏÙÙ¦ÝÚÕßÝÑÇÛ×ÝÛËÜØÕÆÙÇÔÄÚÏÁÖØËÖËÔÇËÑÒËÍËÃ
Õ©ÒÒÇÔÊÄÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô¢ØÇÔÝ¬Ã-

ÓËØÓÇÔÝÂÚÇÔÎÓÄÔÎÖÕßÊËÔ
ÚÎÔÉÂÌÏÙË
ÃÊÏÇÑÇÏÄÒÕÚÕ ÕÒÁÍÏÕÖÕß
ÛÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ØËÏ
¦ÒÒÎÓÃÇÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚËÒÏÑÂ
ÁÍÑØÏÙÎÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ¬ÄÚËÛÇÉÎÌÏÙÚËÃÇÖÄÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÌÕØ¦®
ÖØÕÈÒÁÖËÏÕÑÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ
ÑÇÛ×ÝÓÁÞØÏÚÄÚËÛÇÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝØÇÙÃÔÕßÝÇÌÕÆ

Η παράμετρος ΗΠΑ - Κίνα
ßÚÕÃÕÏÙÚÄÞÕÏÛÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÕÏÑÇÛ×ÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÍÃÔÕßÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÎÔÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇÄÒÕÛÇÓËÍÇÒ×ÔËÏ
ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÇÑÄÓÇ
ÎÓÏÚËÒÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÁÔÜÙÎÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÖÜÝÖØÄÚËÏÔËÎÃÊÏÇÔÇ
ÛËÙÓÕÛËÚÎÛËÃÕÑÇÚ×ÚÇÚÕÝÓÏÙÛÄÝ
ÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙËÄÒËÝÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÑÇÏÕÚØÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝ
ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÌÕÏÚÎÚÏÑ×ÔÇÔÚÇÒÒÇÍ×Ô
,YHZT\Z®
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÊËÞÛËÃÑÇÏÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÇÔÚÏËßØÜÖÇáÙÚ×ÔËßØÜÈÕßÒËßÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇÑÇÏ
ÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝËÔ×ÊÎÓÏÕßØÍËÃËØÜÚÂÓÇÚÇÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇËÃÔÇÏËÖÏËÏÑÂÝ®
ÓËÚÕÛÁÓÇÚÎÝÚÂØÎÙÎÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÃÕß

Η Αγκελα Μέρκελ ετοιμάζει το έδαφος για την αποχώρησή της
«ΠρώταÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÓËÚ¦ÚÕËØÕÒÃÔÕ®ÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕØËÌØÁÔÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÚÕßÁÕÔÇØÔÚ ÕÁÔ-PYZ[^L[HRL
4HUOH[[HU[OLU^L[HRL)LYSPU®
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ÎÍËÙÃÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÓßÔÇÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏÊÆÕ
ËßÔÕÕÆÓËÔÁÝÚÎÝÊËÔÂÚÇÔÌÇÈÕØÃ
ÍÏÇÚÇÖÄÙÚÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝßÖÂØÞÇÔ
¦ÒÒÕÏËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏ!
ÇÖÄÚÕÔ©ÒÒÇÔÊÄÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂ¢ØÇÔÝ
¬ÃÓËØÓÇÔÝÓÁÞØÏÚÕÔ¦ÒÒÕËÖÃÚØÕÖÕ¡ÏÙÁÒ¡ÖÇØÔÏÁÇÒÒ¦Î¡ÁØÑËÒ
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ÇÖËÏÒÁÝÚÜÔÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô
ËÚÇÃØÜÔÚÎÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÚÏÛÇ
ÇÖÕÙßØÛÕÆÔÇÖÄÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝÖÕßÁÓËÏÔËÇÑÁÌÇÒÕ
ÄÚÇÔßÖËØÉÎÌÃÙÚÎÑËÎ¢ÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔÜÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕßÇÔ ÒÕÔÚ
ÏÕÆÔÑËØÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÚÎÝÂÚÇÔÕßÖÕßØÍÄÝ±ÍËÃÇÝ
ËÔÝÖÇÔ

To τηλεφώνημα στον Σπαν
©ÓÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô¡¡Î¡ÁØÑËÒ
ÂÛËÒËÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÁÔÇÔÚÄÓÏÔÕ
ÑËÔ×ÔÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÚÎÝÙßÓÈÕÆÒÏÕÖÕßÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÚËÒÏÑ¦ÙË
ËßØÆÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ,ÚÙÏÚÎÒË-

Ì×ÔÎÙËÙÚÕÔÖÇÔÑÇÏËÐÂØËÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÚÄÙÕÑÇÒÄ×ÙÚË
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÕßÙÚËØÂÙËÏÚÕÖÄÙÚÕÄÖÜÝÓËËÏØÜÔËÃÇÙÎÓËÃÜÙÇÔ
ÖÕÒÒ¦ÍËØÓÇÔÏÑ¦¡¡ÓËÖØ×ÚÎ
ÚÎ:\LKKL\[ZJOLALP[\UN
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÙÚÕÔÛ×ÑÕ
ÚÎÝ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÖÁÚßÞËÑ¦ÚÏ
ÇÑÄÓÎ!ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÑÇÍÑËÒÇØÃÇÑÇÏÔÇ
ÇÌÂÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÔßÖÕßØÍÄ
ÓßÔÇÝÞÜØÃÝÔÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÉÎÌÕÌÕØÃÇÙÚÕ¡ÖÕÆÔÚËÙÚÇÍÑ©ÖËØÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏ

ÖÕßÖÕßÁÊÜÙËÊÏÇÈËÈÇÃÜÙËÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÄÚÏÛÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÑÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÏÑÇÔÂÔÇËÑÚËÒËÃÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÎÝ¡ËÍÔÜØÃàËÚËËÊ×ÑÇÏ
Ñ¦ÓÖÕÙÕÑÇÏØÄÞÜÑÇÏÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇ
ËÃÓÇÏßÍÏÂÝ®ÖØÄÙÛËÙËÍÏÇÔÇÚÕÔÃÙËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÒÖÃàÜÄÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏàÜÂÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÛÎÚËÃÇÝÓÕßÚÕÇÂÛËÒÇ
ÒÕÏÖÄÔÄÒÕÇßÚÄÔÇÚÕàÂÙÜßÍÏÂÝ®
¦ÔÚÜÝÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏ
ÖÕßÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ßÉÎÒÕÆØÃÙÑÕßÑÇÏÓÕÏØÇÃÇÍÏÇÚÏÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝËÑÒËÑÚÂÝÚÎÝÇÔ
ÇÖÕÚÆÞËÏÙÚÕÔÔÁÕÚÎÝÛ×ÑÕ

Πώς κατάφερε να επιβάλει τις εκλεκτές της
τόσο στην Κομισιόν
όσο και στο υπουργείο
Αμυνας της Γερμανίας.
ÚÄÙÕÚÕÔÞØÄÔÕËÐÄÊÕßÚÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÍÑËÒÇØÃÇÄÙÕÑÇÏÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÖÕßÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÎÝÇØ¦ÚÏÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔËÝÊÏÇÉËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÎÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏ
Î¡ÁØÑËÒËÃÔÇÏÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝ
ÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÂÇÖÕÙÚØÇÚËÃÇÖÃÓÕÔËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝËÑÖØÕÙ×ÖÜÔÚÎÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙÕßÔÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÄÚÏÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÙßÔÇÖÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÚØÄÓÕßÙËÄÒÕÚÎÝ
ÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎÔÇßÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÕßÝÐÁÔÕßÝÎÍÁÚËÝÑÇÛÏÙÚÂ
ÖÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇËÓÖÔÁÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇËÔËÃÞËÖÏËÏÔËØÄÇÌßÊÇÚ×ÛÎÑËÇÔÁÈÎÑËÍØÂÍÕØÇÚÏÝÙÑ¦ÒËÝÑÇÏÒÇÞ¦ÔÏÇÙË®

Επιφυλάξεις

EPA / HAYOUNG JEON

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η Γερμανίδα ~Ño~ÉÜÒ¨{Øåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜÈÐ{ÜÉËÐÉ³iÓÑÈÈ¨oÌ
åÐÈÑØåÉo~¨É³¨ÑÐwÒ¨ÉÐÑÈÉ¨
ËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÇÓÂÞÇÔËÝ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃËÝÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÜÝ
ËÐÂÍÎÙÎÕÖÏÙÚÄÝËÑÖØÄÙÜÖÄÝÚÎÝ
ÚÁÌËÔ¦ÏÓÖËØÚ
¥ÙÚÄÙÕÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÌÇÃ-

ÔËÚÇÏÖÜÝËÚÕÏÓ¦àËÏÓËÛÕÊÏÑ¦ÚÕ
ÁÊÇÌÕÝÍÏÇÚÎÓËÚ¦¡ÁØÑËÒËÖÕÞÂÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÕÊÏÕØÏÙÓÄÝ
ÚÎÝ ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØËÃÔÇÏ
ÃÙÜÝÚÕÙÇÌÁÙÚËØÕÙÎÓ¦ÊÏØÕÞÛÁÝÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬Æ-

ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝÛËÜØÕÆÙËÑÇÏÚÎ¢ÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔÓÏÇÑÇÑÂßÖÕßØÍÄÓßÔÇÝÑÇÏ
ËÃÞËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔËÑÌØ¦àËÏ
ÙÕÈÇØÁÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÇÚÎÔÇÖËÏØÃÇÚÎÝ
ÙËÛÁÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÑÇÏ¦ÓßÔÇÝÚÇÑÄÓÓÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÚËÃÔÕÔÚÇÏÄÚÏÎ ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÓËÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙÚÕ§¬©¬ÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÎ¡ÖÕÆÔÚËÙÈËØÕ
ÍËØÓÇÔÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÍÏÇÓÏÑØÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÃÊÏÇÎÕÖÕÃÇ
ÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÊÏËØØÂÍÔßËÚÇÏÓ¦ÚÏ¦ÚÎÝÄÚÏÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÊÏÇÑÂØßÐË
ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝÙÚÎÔÑØÇÚÏÑÂ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÄÚÏÁÞËÏÇÖÕÊËÃÐËÏÑÇÏ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÖÜÝÄÖÕÏÕÇÐÃÜÓÇÑÏ

ÇÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÞËÏÓ¦ÛËÏÔÇËÐÕÏÑËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÔÇÓÇÛÇÃÔËÏÚÏÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ¡¦ÒÏÙÚÇÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕß¦ÇØÒÇÔÚËÃÞËÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃ
ÙßÞÔ¦ÓËÚÕÛÁÓÇÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ®
ÂÚÇÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕßÝËÖÏÑØÏÚÁÝ
ÚÎÝ ÒÎÛËÃÙÇÔÇËÐÎÍÂÙËÏÍÏÇÚÃ
ÊÁÞÛÎÑËÚÕÖÄÙÚÕËÃÖËÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÇÖÄÊËÏÐÎÖÜÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏ¦ÓßÔÇÝËÃÔÇÏÆÉÏÙÚÎ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ ÏÇßÚÄÓÖÕØ×ÔÇ
ÚÕÑ¦ÔÜÑÇÒÆÚËØÇÇÔÜÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ*+<
ÇÔÇÒ¦ÈÜÁÔÇÔÛ×ÑÕÖÕßÑ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÖÇØ¦ËÆÑÕÒÕÝËÃÔÇÏ®ÇÔÁÌËØË¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÁÚÕÏÓÎÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏ
ÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÙÚÕ
*+<ËÃÔÇÏÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÖØÄËÊØÕÝ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÍÏÇÔÇ
ØÏÞÛËÃÙÚÎÓ¦ÞÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÜÝ
ßÖËØÑÕÓÓÇÚÏÑÂÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÍßÔÇÏÑËÃÇÚØÄÏÑÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
Î¡ÁØÑËÒÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÇØÄÚÏÎÃÊÏÇÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÌËÓÏÔÃÙÚØÏÇÊËÔÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÎÝÔÇÑÇÚÇÙÖÇØ¦ÙÙËÏÚÕßÝ¦ÔÊØËÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝ!ÇÖÄÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÓÁÔÚÕØ¦ÚÎÝÖØ×ÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕ²ÁÒÓÕßÚ ÕÒÓÁÞØÏÚÕÔÄÒÌÍÑÇÔÍÑÄÏÓÖÒËÚÕÔÕÖÕÃÕËÐÕßÊËÚÁØÜÙËÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÕÔÙÚÎÔ
ÚÏÓÎÚÏÑÂÛÁÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÕßÒÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔËÑÒËÑÚÄÚÕß
ÄÏÓÖÒË¢ØÃÔÚØÏÞ¡ËØÚÝÕÕÖÕÃÕÝÎÚÚÂÛÎÑËÖÁØßÙÏÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÖÄÚÎÔÔËÍÑØËÚ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ
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Ο Τραμπ στέλνει... εξορία
την «ομάδα των τεσσάρων»

Καιρός να λάβει
τέλος ο πόλεμος
στην Υεμένη

Η απροκάλυπτα ρατσιστική επίθεσή του κατά έγχρωμων Δημοκρατικών γυναικών βουλευτών

Τα Εμιράτα αποσύρουν τον στρατό τους

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Ο πόλεμος ÙÚÎÔ±ËÓÁÔÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÎÛËÃËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÇÌ¦ÔÚÇÙÚÇÙÑÒÎØÄÝ¬ÇÔÜÓÁÔÇ
ØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÎÞ×ØÇÖÕß
ÖÇØËÃÞËÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÞËØÙÇÃÇ
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÖØÕÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑÂÝËÖÁÓÈÇÙÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÇÖÕÙÆØÕßÔ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝ
©ÖÄÒËÓÕÝÚÎÝ±ËÓÁÔÎÝÁÞËÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÖÕÙÚØÕÌÂÑÇÛ×ÝÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕß
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ©
ÜÝÎÞËÏØÄÚËØÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
¡ËÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÎÙÏÜÖÎØÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÇÖÄÚÇÓÏØ¦ÚÇÄÚÏÎÙÆÍÑØÕßÙÎËÃÔÇÏÓÏÇ
ÙÖÇÚ¦ÒÎÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔàÜ×Ô
ÖÄØÜÔÑÇÏËÛÔÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÊËÃÍÓÇÙÜÌØÕÙÆÔÎÝ
¬ÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÊËÔÁÞÕßÔËÐÎÍÂÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÚÎÔÇÖÄÙßØÙÂÚÕßÝ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÇÖÄÌÄÈÕÄÚÏÛÇ
ËÔÕÞÒÂÙÕßÔÚÕßÝÇÕßÊ¦ØÇÈËÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÚÇÓÏØ¦ÚÇËÖËÊÃÜÑÇÔÇÖÄÑÇÏØÄÔÇ
ÇÖÕÙÆØÕßÔÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ
ÖÕßËÃÞÇÔÙÚËÃÒËÏÙÚÎÔ±ËÓÁÔÎ
©ÈÇØÆÝÕÖÒÏÙÓÄÝÑÇÏÚÇËÒÏÑÄÖÚËØÇÚÜÔÓÏØ¦ÚÜÔÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ²ÕÔÚÁÏÔÚÇÄÖÕß
ÁÍÏÔÇÔÕÏÙÌÕÊØÄÚËØËÝÓ¦ÞËÝ
ÖÁØßÙÏÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÙÚÏÑ¦
ÑÇÛ×ÝÎËÆÛØÇßÙÚÎËÑËÞËÏØÃÇ
ÚÕßËÑËÓÈØÃÕßÇÖÕÚÁÒËÙËÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÏÚÃÇÇÖÄÙßØÙÎÝ
©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇßÚÁÝÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙÇÔËÑÔÁÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕß©ÖØÕÙÌÁØÕßÔÁÔÇ
ÖÏÛÇÔÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÑÇÔÕÔÏÑÁÝ
ËÏØÎÔËßÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔÕÏ
¦ÒÒÕÏËÓÖÄÒËÓÕÏ¶ÑßØÃÜÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ¶ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎ

«Δεν σοκάρομαι ËÆÑÕÒÇ®ËÖÏÙÂÓÇÔË
ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
@HSLÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß
×ÝÒËÏÚÕßØÍËÃÕÌÇÙÏÙÓÄÝ®¬àÁÏÙÕÔÚ¦ÔÒËáÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇ
ÁÑÚÇÑÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕßÚÁØÇÚÕÝ®ËÓÏÇÇØÁÔÇ
ÖÕßÖÇÒÒÄÚÇÔÇÖÄËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖØÕÙÁÌËØËÜÝÒËÃÇ
ÚÎÔÒÞ¦Ô©Ó¦ØÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÁÌÛÇÙËÙÚÏÝÜÝÖØÄÙÌßÍÇÝ
ÇÖÄÚÎÕÓÇÒÃÇÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×Ô
ÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÈÕßÒËßÚÂÝÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÚËÃÒ»ÚÎÔ
ÖÃÙÜÚËÃÒ»ÚÎÔÖÃÙÜ®ÑØÇÆÍÇÙÇÔ
ÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ÖØÕÁÊØÕßÙÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÎÝ
ÙÌÕÊØÂÝËÖÃÛËÙÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
©Ó¦ØÔÇÖÒÂÛÕÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚßÌÒ¦ÚÕÔÎÍÁÚÎÓÏÙËÃÄÖÕÏÕÔËÑËÃÔÕÝßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÓËÚÇÚØÁÖËÏÕÒÄÑÒÎØËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÙË
ÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕßÝÚØ¦ÍÕßÝÛßÓÃàËÏ
¦ÒÒËÝÙÑÕÚËÏÔÁÝËÖÕÞÁÝ
ÕÓÏÒÃÇÙÚÕÑØÃÔÈÏÒÚÎÝÄØËÏÇÝ ÇØÕÒÃÔÇÝÇÔÁÊËÏÐËÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÍÏÇÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ÚÕß!ÊÎÒÎÚÂØÏÕÊÏÞÇÙÓÕÆÙË
ÇÑÄÓÎÏÙÞßØÄÚËØËÝÊÄÙËÏÝÇÖØÕ-

Εστίασε κυρίως
στην Ιλχάν Ομάρ –
μουσουλμάνα με
μαντίλα, μαύρη,
επικρίτρια του Ισραήλ,
αριστερή– ίσως επειδή
τη θεωρεί τον πιο
αδύναμο κρίκο.
Ñ¦ÒßÖÚÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇØÇÚÙÏÙÚÏÑ×Ô
ËÔÙÚÃÑÚÜÔÑÇÚ¦ÖÇØ¦ÈÇÙÎÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕß
ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÏÇÖÁÒÇÙÎ
ÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝÈÕßÒËßÚÕÆÙÚÎÕÓÇÒÃÇËÖËÏÊÂÕÏÇÖÄÉËÏÝÚÎÝÊËÔ
ÇØÁÙÕßÔÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ©¬ØÇÓÖ
ËÙÚÃÇÙËÙÚÎÔ©Ó¦ØÍßÔÇÃÑÇÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÇÓËÓÇÔÚÃÒÇÓÇÆØÎËÖÏÑØÃÚØÏÇÚÕßÙØÇÂÒÇØÏÙÚËØÂÃÙÜÝ
ËÖËÏÊÂÚÎÛËÜØËÃÚÕÔÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕ
ÑØÃÑÕÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔ®¡ËÖØÕËÐ¦ØÞÕßÙÇÚÎÍËÔÔÎÓÁÔÎÙÚÕ¡ÖØÕÔÐÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÇÖÄÍÕÔËÃÝÕØÚÕØÏÑÇÔÕÆÝ
ÒËÐ¦ÔÚØÏÇ©Ñ¦ÙÏÕ ÕØÚÁÝÚÁÙÙËØÏÝÔËÕËÑÒËÍËÃÙËÝÈÕßÒËßÚÁÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÙÑÕÆÔÊØÏÓÆÚÇÚÎ
ÑØÏÚÏÑÂÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÕÆËÒÁÍÞÕßÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÑØÃÙËÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
ÒÃÍÕÖØÏÔÐËÑÏÔÂÙËÏÓÏÇÖÇØÚÃÊÇ
ÍÑÕÒÌÕ¬ØÇÓÖËÖÏÚÁÛÎÑËÓÁÙÜ
¬^P[[LYÑÇÏÙÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕßÝÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÕßÝ®ªÇÙÃÔÚÇ¬Ò¦ÏÓÖÖÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÈÕßÒËßÚÂÝ
ÇÖÄÚÕ§ÚÏÚØÄÏÚÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÏÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎ
Þ×ØÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÎÒÕÈÁÔÇÓËÚÇÔ¦ÙÚØÏÇØ×ÚÎ ßØÃÇ¡ËÒ¦ÔÏÇ Ô¦-

Η ομιλία του³~¨ËK{Ü³iØÌ¨É{ÑØÑ¨ÜËÑØÑÓÙÉ{ÂÉ³i¨É~Üo{~Ê³¨Ñ³io{~Ê³È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐo{Ñ³{Ø
¨ÉÙ¨{~ÓØ³È¸Æ¸ÆUÙ{TÑÐÌØ~Ñ{Ñ¨~ÒÜÈ³i~ÑÜÜ{Ó¨oÉ{Ñ¨Ñ³{³{~É³Ë~³

Με «όπλο» τη μετανάστευση
Το iÐÑ³{~Ì³É¨tÌÜuÐÉ³Ë0¨ÑÐ¨ÑÚÉËÑ×Ó¨É{É
ÙÖ~ÜiÚÓi³ÛiÐ~¨Ñ³{~ÌÌÐÐÑÉËÑ{iÐÉ³ÑÒ³ÉÈi0m´
³i××Ì¨³ÈÛiÐ~¨Ñ³{~ÖÌÐÐÑ³ØÉËÑ{ÐiÜÉÈ~Ë³i~Ñ³io¨ËÑ³ÐiÜÉÈ~{åÐÉ¨{~ÑËÉ¨{ÜÑÐKÒÈ~Ñ{³ÈØÑoÌÈØ³ÐÉ³ÑÑ³ÑÌ³iÑ³{{~ÊåÐÉ¨{~Ê³ÌÈÙ{Ñ¨~Ø
ÑÈÂÒÉ³Ñ{$ÈÐKÑËÉ{ÑÈ³Ì³ÌÐÉoÑÜÖ³É¨i~Ñ³ÑÌiiÙÉËTÉ{³
~ÌÐÐÑÑÓÑ³{³Ñ¨KÜÊÐÑ³Ñ³ÐÉ³ÑÑ³~Ñ{³ÌÉ¨{Ì³É¨¨×Ó¨É³Ñ{ØÚÖÐÑ³ÒoÑ¨ÐÉ{ÚÓÉ³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ
¨ÓÙ¨ÈØVÌÐØV0¨ÑÐÈÉ¨É~³{ÐÒ³iÙÖÑÐi³iØ¨i³¨{~ÊØ
³ÈVo{Ñ³ËÉÜÜËåÐÉ¨{~ÑËÇi³ÖÓÜÉoT³ÑÖ¨ÑVÉÜÒT{³{
ÉËÑ{É~ÉË{ÈÓÐÉ{ÑÑÈo~Ëi³{Ì³ÑÓo{Éo³Êi³¨ÑoÙËÑ
³Ñ{Ù{ÈT¨ËÇ³Ñ{ÑÌ³ÈØoÉËØ³ÈØ~Ñ{~¨Ñ³{Ö³Ñ{É
~ÜÈK{ÒT¨ËØÉ¨Ì³ÑÑÐÉ¨{~Ñ{~ÒÖ¨Ñ
ÕßÝËÔ×ÎÚÁÚÇØÚÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÎ
ÓÇÆØÎÈÕßÒËßÚÂÝÍÏ¦ÔÇØÁÙÒÏ
ÇÖÄÚÎ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÁÞËÏÖÕÒÆ
ÈÇÛÆÚËØËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝØÃàËÝÇÖÄ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÖØÄËÊØÕÕÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙËÙÚÎÇßÇØÃÇÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝ
ÄÚÏÑÇÚ¦ÚÕÔ¬ØÇÓÖÁÔÇÝÒËßÑÄÝ
ÖÕßÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑËÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ1-2ÞÛËÝËÃÔÇÏÖÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÇÖÄÁÔÇÔÓÇÆØÕÚÕßÕÖÕÃÕß
ÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇàËÏÙÚÎÞ×ØÇÚØËÏÝ
ÇÏ×ÔËÝÑÇÏÄÚÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓË
ÙÑÕÆØÕÊÁØÓÇÄÖÜÝÖÞÕ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÊËÔÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÄÞÏÔÇËÑÒËÍËÃÖØÄËÊØÕÝÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÔÔÇËÓÖÒÁÑËÚÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ

Το κατεστημένο
¬ÕÖÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÁÞËÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÃÔÎÚØÕ×ÙÚËÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕÔ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÄÖÇØÕÐßÙÓÄ©ÙÕÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚËØÇËÏÙÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÇÏÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÄÙÕÖÏÕ
ÑØÃÙÏÓÕÍÏÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÒÃÚ
ËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÄÚÏÚÕÓÁÚÜÖÕ
ÚÜÔÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔÛÇ

ÓËÃÔËÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕ©ÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÈÕßÒËßÚÁÝàÎÚÕÆÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆÊÎÓÄÙÏÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ
ÚÜÔÊÏÊ¦ÑÚØÜÔÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
ÖØ¦ÙÏÔÕUL^KLHS®ÌØÁÔÕÙÚÎÔ
ÇÙßÊÕÙÃÇÚÎÝ>HSS:[YLL[ÑÇÏÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÜÔÇÁÔÇÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÖÕÒÁÓÜÔ¬Ò¦ÏÓÖËÑÖØÕÙÜÖËÃ
ÚÎÔÚØÃÚÎÌÚÜÞÄÚËØÎËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇÚÜÔÎ©Ñ¦ÙÏÕ ÕØÚÁÝËØÍÇàÄÚÇÔÜÝÓÖÇØÍÕÆÓÇÔÍÏÇ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕËÔ×
ÄÒÎÎÕÓ¦ÊÇ®ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕß¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÑÇÏ
ÊËÔÊÁÞËÚÇÏÊÜØËÁÝÇÖÄËÚÇÏØÏÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÔÚÇÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÇÙÚØ×ÓÇÚÇÒËßÑ×ÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝßÖÇÃÛØÕßÙßÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÔÓË
ÇÏÚÂÓÇÚÇÖÕßËÃÔÇÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦
ÖØÕÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÙßÓÌÁØÕÔÕÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÛÇ¦ÒÒÇàÇÔ
¦ØÊÎÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÔÁÕÚÕÖÃÕÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
¡ÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ®ÇßÚÄ
Õ¬ØÇÓÖÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÑÖØÕÙÜÖËÃ
ÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎËÒÖÃÊÇÚÕßÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßÑÇÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏ
ÇÊØ¦ÍÏÇÔÇËÖÇÔËÑÒËÍËÃÚÕ
¬ÕÇÔÈÇÛÇÃÔËÏÎËÑÚØÕÖÂÇÖÄÚÏÝ

ÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÇÐÃËÝÚÕßÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ËÔÕÞÒÎÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔ
ÇÊÏ¦ÌÕØÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÙÆÍÑØÕßÙÎÚÕß
¬ØÇÓÖÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔ®ÌÁØÔËÏÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÚÎÔ
ÎÍËÙÃÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ©¬ØÇÓÖÑ¦ØÌÜÙË®ÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝËØÕßÙÃÇÝ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÑÇÏËÑËÃÔÎÛÇ
ÞÇÏØÄÚÇÔÔÇÙÚËÃÒËÏÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÎËÒÄÙÏÖØÕÙÁÌËØËÚÎÔÇÓÁØÏÙÚÎßÖÕÙÚÂØÏÐÂÚÎÝÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝ¡ËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÎÝËÒÄÙÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÎÕßÒÂÚÜÔ
ÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔËÔÁÑØÏÔËÉÂÌÏÙÓÇ
ÖÕßÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ
¬ÕÉÂÌÏÙÓÇÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÖÕßÔÕÓÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÌÕÈÃÇÑÇÏÚÕÓÃÙÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÔÁÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝÓÎÒËßÑÕÆÝ®
ËÔÄÚÎÚÇÊËÔÑØÆÈËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓÇÃÔËÚÇÏÙÌÕÊØÂÊÏÇÓ¦ÞÎ
ÍÏÇÚÎÔÉßÞÂ®ÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÚÎÔÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎËÑÊÕÞÂÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÄÖÜÝÕÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¬àÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕß
ÖØËÙÈËÆÕßÔØÏàÏÑÂÙÚØÕÌÂÖØÕÝ
ÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÄÖÜÝÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ
¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝ©¬ØÇÓÖßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÇÔÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÚÁÙÙËØÏÝÈÕßÒËßÚÁÝÛÇßÖÕÞØË×ÙËÏÚÕÑÄÓÓÇÔÇÚÏÝßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÓËÚÇÚÕÖÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÙËÄÒÕ
ÑÇÏÖÏÕØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÚÕßÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÁÑÈÇÙÎÚÎÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕßÛÇÇÖÕÊËÃÐËÏ
ÇÔÁÞËÏÊÃÑÏÕÂÇÔÎÖÕÒÆÞØÜÓÎ
ÓËØÏÑÂÛÇÔÏÑÂÙËÏÚÏÝÏÇÞÁÝÚÕß
ÖÒÂÛÕßÝÙÚÕÑØÃÔÈÏÒ

Oι εμπλεκόμενοι
©ÖÄÒËÓÕÝÚÎÝ±ËÓÁÔÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÖÕÒÒ×Ô
ÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÖÇÒÏ×ÔÑÇÏÔÁÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑ×Ô¡ËÚ¦ÚÎÔÇØÇÈÏÑÂ¦ÔÕÏÐÎ
ÕÏÇÔÚ¦ØÚËÝ²ÕÆÛÏÇÖÄÚÎÄØËÏÇ±ËÓÁÔÎÑÇÚÁÈÎÑÇÔÖØÕÝ
ÚÕÔ§ÄÚÕÄÖÕßËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇ
ÚÕßÝÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÁÔÇÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÇØÇÈÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÑÇÏ
ÚÕÖÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑ×ÔÖÕß
ÙßÙÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇÓËÚÎÔËÔËØÍÄÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßØ¦ÔÕÏ
²ÕÆÛÏÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÏÙÞßØÕÃÍÏÇÔÇÎÚÚÎÛÕÆÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÊÆÔÇÓÕÏ
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Η κίνηση αυτή
πρέπει να αποτελέσει
παράδειγμα για όλους
τους εμπλεκομένους
και κυρίως τη
Σαουδική Αραβία.
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Ο πολεμιστής και ο βασιλιάς
Ο Τζόκοβιτς έχει την προοπτική να ξεπεράσει σε κατακτήσεις μεγάλων τουρνουά τον Φέντερερ
Πριν μια εβδομάδα (14/7) παρακολουθήσαμε έναν από τους καλύτερους τελικούς στο Τένις, όλων των εποχών.
Μια επική μονομαχία μεταξύ δύο θρύλων του αθλήματος που θα μείνει για
πάντα στη μνήμη μας. Ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια (τέσσερις ώρες
και 56 λεπτά) στα χρονικά του Γουίμπλεντον. Κρίθηκε στο τάι-μπρέικ του
πέμπτου σετ, για πρώτη φορά στην
ιστορία του τουρνουά!
Ο «μαχητής» και παθιασμένος Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 3-2 σετ τον
«Βασιλιά» Φέντερερ και έφτασε τα 16
Γκραν-Σλαμ και τα 5 Γουίμπλεντον. Ο
Σέρβος πρωταθλητής είχε σταθερά
χτυπήματα στα κρίσιμα σημεία. Έβγαλε στο κορτ όλα εκείνα τα στοιχεία
που τον έχουν φέρει στην κορυφή της
παγκόσμιας κατάταξης και με τη νοοτροπία νικητή που τον διακρίνει έφτασε σε μία πολύ σπουδαία επιτυχία.
Ο 32χρονος Σέρβος κέρδισε για 3η
φορά σε τελικό τον Ελβετό. Κέρδισε
το 1ο του Grand Slam το 2011, άλλα
δυο συνεχόμενα το 2014 και το 2015
κόντρα στον Φέντερερ, το 4ο το 2018
και το 5ο το 2019 πάλι απέναντι στον
Ελβετό. Είναι συνολικά το 5ο του και

Στον φετινό τελικό του Γουίμπλεντον παρακολουθήσαμε μια επική μονομαχία μεταξύ των δύο θρύλων του αθλήματος.









Η τελευταία φορά που ο Φέντερερ
τον νίκησε σε Γκραν-Σλαμ ήταν στον
ημιτελικό του Γουίμπλεντον το 2012.
Κάποτε, στο Ιντιαν Ουέλς του 2011, ο
Σέρβος έκανε τον Ελβετό, που φημίζεται για την ψυχραιμία και τους τρόπους του, να κομματιάσει τη ρακέτα
του!
Ο Φέντερερ ξεχωρίζει για τη μεγάλη
διάρκεια – σταθερότητά του. Δεν στηρίζεται στην ταχύτητα, τη δύναμη, ή
την αντοχή του – όλα αυτά που ο χρόνος καταστρέφει - αλλά στην απαράμιλλη τεχνική του. Ο Φέντερερ είναι
«κλάση». Ο Ναδάλ, δύναμη και πάθος.
Ο Τζόκοβιτς, στρατηγική και μυαλό.

Ενας βαλκάνιος «πολεμιστής» που αμφισβητεί
το μονοπώλιο της
αριστοκρατίας στα κορτς.
ισοφαρίζει τον Μποργκ ενώ είναι μόνο
πίσω από τον Σάμπρας (7) και τον Φέντερερ (8). Αυτό είναι το 2ο Grand Slam
μέσα στη χρονιά, αφού κέρδισε το Australian Open τον Ιανουάριο.
Ο «Νόλε» είναι ο μόνος από τους
«Big-3» τενίστες της εποχής μας (και
ο πρώτος μετά το 1969), που έχει κατακτήσει το Γκραν-Σλαμ, τα τέσσερα
κορυφαία τουρνουά στη σειρά: το
Γουίμπλεντον του 2015, κι έπειτα το
Αμερικανικό Οπεν, το Αυστραλιανό,
και το Ρολάν Γκαρός. Από την άλλη ο
σπουδαίος Φέντερερ στα 37 του έπαιξε
στον 31ο τελικό Grand Slam και τον
12ο στο Wimbledon και παραμένει
αυτός με τα περισσότερα Grand Slam
(20) και φυσικά τις περισσότερες κατακτήσεις του Wimbledon.

Λιγότερο δημοφιλής
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι πρόεδρος
των παικτών, όμως δεν είναι το ίδιο
αγαπητός στις τάξεις των φίλων του
Τένις, όπως ο Φέντερερ (κυρίως), ή ο
Ναδάλ. Οι περισσότεροι φίλοι του Τένις
είναι «φεντερερικοί» ή «ναδαλικοί».
Το πιο πολυπληθές φαν-κλαμπ του
εκτός Σερβίας είναι το ελληνικό αφού
πολλές φορές ο Νόλε εξέφρασε ξεκάθαρα τα φιλελληνικά του αισθήματα.

Ο λαϊκός και ο αριστοκράτης
Ο Φέντερερ είναι πραγματικός αριστοκράτης. Με το αρχοντικό του στιλ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τραμετσάνι vs Εφραίμ

Δεν επιδέχεται πλέον αμφισβήτησης. Ο

Πάολο Τραμετσάνι δεν υπολογίζει στον
Γιώργο Εφραίμ και οι λόγοι που ο Ιταλός
τεχνικός «αγνοεί» τον κύπριο διεθνή δεν
έχουν και τόση σημασία. Η επόμενη μέρα είναι το ζητούμενο. Με αγωνιστικές
επιτυχίες στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, κανείς δεν θα
ασχολείται και τόσο με το θέμα Εφραίμ,
πολύ περισσότερο κανείς δεν θα μπορεί
να ασκήσει κριτική στον κύριο Τραμετσάνι για τις επιλογές του. Σε τέτοιο ενδεχόμενο το... βάρος, ενδεχομένως για δύσκολες αποφάσεις πάει στον ποδοσφαιριστή και τη διοίκηση. Σε αντίθετη περίπτωση, φυσιολογικά ο Ιταλός τεχνικός θα
βρεθεί στο επίκεντρο σκληρής κριτικής,
έστω χωρίς να μπορεί κάποιος με σιγουριά να υποστηρίξει πως με τον Εφραίμ
στην αποστολή ή στην εντεκάδα η επιτυχία θα ήταν εξασφαλισμένη και χωρίς το
θέμα αυτό να είναι το μοναδικό που προκαλεί, ως ένα βαθμό, αμφισβήτηση από
φίλους της ομάδας, για τον κύριο Τραμετσάνι. Ίδωμεν...

* * * * *

Αν δεν βγει το ρίσκο;

Είναι ιλιγγιώδη τα ποσά που έχει ξοδέψει

το ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα στο μεταγραφικό
πεδίο.. Δεν είναι μόνο τα ψηλά συμβό-

Ο Τζόκοβιτς είναι ο μόνος από τους «Big-3» τενίστες της εποχής μας (και ο πρώτος

Η προοπτική

μετά το 1969), που έχει κατακτήσει το Γκραν-Σλαμ, τα τέσσερα κορυφαία τουρνουά
στη σειρά: Γουίμπλεντον, Αμερικανικό Οπεν, Αυστραλιανό Οπεν, και Ρολάν Γκαρός.

Εάν ο Σέρβος δεν είχε πάθει αυτό
το μεγάλο «μπλακ άουτ», από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του
2018, επειδή ένιωθε ότι το τένις δεν
τον κάνει ευτυχισμένο πια, ίσως η
απόσταση των τεσσάρων μεγάλων
τροπαίων (16-20) που τον χωρίζει από
τον Ελβετό, να είχε εκμηδενιστεί. Πέρυσι την Ανοιξη ο «Νόλε» είχε βρεθεί
εκτός των 20 καλύτερων του κόσμου.
Αλλά, όταν επέστρεψε, κατέκτησε το
Γουίμπλεντον του 2018, κατόπιν το
Αμερικάνικο και το Αυστραλιανό Οπεν
και, τώρα, πάλι το λονδρέζικο. Τέσσερα
από τα πέντε τελευταία majors. Και
είναι, πάλι, το Νο 1.
Στα 32 του, έχει μπροστά του τουλάχιστον μια πενταετία στο κορυφαίο
επίπεδο. Χωρίς τον ανταγωνισμό του
Φέντερερ, είναι πολύ πιθανό να τον
ξεπεράσει σε κατακτήσεις μεγάλων
τροπαίων. Το ίδιο και τον Ναδάλ, που
έχει δύο περισσότερα, αλλά είναι και
ένα χρόνο μεγαλύτερος και ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς.

παιχνιδιού επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί επιμένουν να πιστεύουν: ότι το
τένις είναι άθλημα της «ελίτ». Αλλά
και εκτός γηπέδων, περνά τον ελεύθερο
χρόνο του στα σαλόνια της υψηλής
κοινωνίας. Αντίθετα, ο «Νόλε» είναι
ένας λαϊκός τύπος ο οποίος δεν έχει
πρόβλημα να βρίσει μπροστά στον τηλεοπτικό φακό έπειτα από έναν τυχερό
πόντο του αντιπάλου του, ή να παραπονεθεί με γκριμάτσες όταν νιώσει
ότι το ματς «στραβώνει». Ένας βαλκάνιος «πολεμιστής», που μεγαλουργεί
σε ένα περιφρονητικό (για την ταπεινή
του καταγωγή) περιβάλλον, αμφισβητώντας στην πράξη το μονοπώλιο της
αριστοκρατίας στα κορτς.
Έξω από αυτά, θα τον δεις να διασκεδάζει με την «παλιοπαρέα» του
από το Βελιγράδι, η οποία τον ακολουθεί και στους αγώνες του. Απαρτίζεται από παιδικούς φίλους, αλλά

και από γνωστούς σέρβους αθλητές
άλλων σπορ.

26 -22 οι νίκες για Τζόκοβιτς
Από το 2007, που πρωτοσυναντήθηκαν σε τελικό Γκραν-Σλαμ (στο Αμερικανικό Οπεν) με νικητή τον Φέντερερ,
μέχρι σήμερα, ο Ελβετός έχει υποφέρει
από τον Σέρβο. Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις ο Τζόκοβιτς προηγείται στις
νίκες με 26-22. Τον έχει κερδίσει τρεις
φορές στον τελικό του Γουίμπλεντον
(2014, 2015, 2019). Επίσης, σε ημιτελικό
του Ρολάν Γκαρός (2012), σε τελικό
του Αμερικανικού Οπεν (το 2015, όταν
ο Φέντερερ βρισκόταν σε εξαιρετική
φόρμα), και δύο φορές σε ημιτελικούς
του Αυστραλιανού Οπεν (2011, 2016).
Στον ημιτελικό της Μελβούρνης, το
2008, του είχε διακόψει ένα σερί δέκα
διαδοχικών παρουσιών σε τελικούς
major τουρνουά.

Εντυπωσιακές μετεγγραφές στη Β΄ Κατηγορία

Εντυπωσιακές είναι κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο οι κινήσεις των

ομάδων στη Β΄ Κατηγορία. Δεν αποτελεί υπερβολή το να ισχυριστεί κανείς
πως οι μετεγγραφές είναι οι ποιο ηχηρές στη ιστορία της κατηγορίας. Παίκτες
όπως οι Πράνιτς, Ολαϊντάν, Μπάουμαν, Ταραλίδης θα αγωνίζονται την επικείμενη σεζόν στη Β΄ κατηγορία. Οι δύο πρώτοι θα αγωνίζονται στην Αγία Νάπα,
ο τρίτος στον Οθέλλο και ο τέταρτος στην Ξυλοτύμπου. Αυτός που θα ρίξει μια
ματιά στο χώρο θα διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των ομάδων έχει ενισχυθεί .
Αν λάβουμε υπόψη και το ότι το πρωτάθλημα φέτος με την εφαρμογή των δυο
ομίλων δείχνει αρκετά ενδιαφέρον, τουλάχιστον θεωρητικά, τότε είναι λογικό
να αναμένει κανείς ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Μέρος του κειμένου της
απόφασης της ΚΚ που πάρθηκε στις 5 του τρέχοντα μήνα. Άλλο ένα βήμα για
την περεταίρω βελτίωση του Κύπριου καλαθοσφαιριστή που ήταν είδος προς
εξαφάνιση. Θυμίζουμε ότι το 2013 ίσχυε ο αριθμός των 13 ξένων σήμερα είναι
5 με την υποχρεωτική παρουσία ενός Κύπριου στο παρκέ.
λαια που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα (ψηλά συμβόλαια) είναι και τα ποσά
που έχουν δοθεί για την αγορά των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν. Δεν είναι
και πολύ εκτός πραγματικότητας αυτός
που θα ισχυριστεί ότι τα ποσά είναι τα μεγαλύτερα που έχουν δαπανηθεί ποτέ σε
μια μετεγγραφική περίοδο. Άμα βγει το
ρίσκο τότε είναι εντάξει. Αν δεν βγει
όμως;

* * * * *

ΑΕΛ - Σοφοκλέους

απόφαση και θα παραμείνει τελικά στη
διοίκηση, με πρωταγωνιστικό φυσικά ρόλο. Εκτίμηση η οποία περισσότερο προκύπτει από το γεγονός πως αρκετές φορές στο παρελθόν ο πρόεδρος της ΑΕΛ
εκδήλωσε τάσεις φυγής, αλλά παρέμεινε
τελικά στο πόστο του. Αν μάλιστα καταφέρει, αυτή τη φορά, να εξασφαλίσει και
την (οικονομική) στήριξη από παράγοντες
της ομάδας, κάτι που στο παρελθόν δεν
είχε πετύχει, ακόμη καλύτερα και για τον
ίδιο και την ομάδα βέβαια...

* * * * *

Όσο οι μέρες περνούν, όσο η καθοριστική

γενική συνέλευση της ΑΕΛ πλησιάζει (2
Αυγούστου), ολοένα και περισσότερες είναι οι πιθανότητες ή έστω οι εκτιμήσεις
πως ο Ανδρέας Σοφοκλέους θα αλλάξει

Επιμένει

Ανεξαρτήτως τι ακούγεται από δω και

από κει, σχετικά κιόλας με την προσπά-

θεια εμπλοκής και άλλων παραγόντων
στα διοικητικά της ΑΕΛ, ο Ανδρέας Σοφοκλέους εμμένει στην απόφαση του να
αποχωρήσει. Όσοι βρίσκονται κοντά στον
πρόεδρο έχουν να λένε ότι η προσοχή
του πια στράφηκε σε άλλα θέματα, ομολογουμένως πιο σοβαρά απ’ ότι το ποδόσφαιρο.

* * * * *

Win- Win

Κάπως έτσι μοιάζει η «τράμπα» που έκα-

ναν Ανόρθωση και Απόλλωνας σχετικά με
την ανταλλαγή των Στυλιανού και Δημητρίου. Από τη μια μεριά ο Μάριος έχει ξανά την ευκαιρία να στήσει την καριέρα
του υπό τον Τιμούρ Κετσπάγια, από την
άλλη ο Δημητρίου να ενταχθεί στη διαδικασία αντικατάστασης του Βάλε.

* * * * *

Κύπριος καλαθοσφαιριστής
«Για την αγωνιστική περίοδο 2020-

2021 θα υπάρξει μείωση των μη γηγενών καλαθοσφαιριστών που θα δικαιούται να εγγράψει η κάθε ομάδα, σε μέγιστο τέσσερις αντί πέντε που ισχύει σήμερα. Τα ίδια δεδομένα θα συνεχίσουν
και για την σεζόν 2021-2022, όπου θα
υπάρξει πριν από την ολοκλήρωσή της,
αξιολόγηση για το πλάνο τριετίας μαζί
με τους Προέδρους των ομάδων της
ΟΠΑΠ Basket League και στην συνέχεια
νέα απόφαση από το ΔΣ της ΚΟΚ».

ΑΠΟΨΕΙΣ

Εφραίμ-Τραμεντσάνι
μέσω ομίλων
Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι
δεν είναι πρώτη φορά στο χώρο
του ποδοσφαίρου, που προπονητής και παίκτης έχουν μια τέτοια «ειδυλλιακή» σχέση, όπως
αυτήν που διατηρούν μήνες τώρα
Τραμεντσάνι και Εφραίμ. ΤέΤου
τοια… έχουμε δει και στις καλύΧΡΙΣΤΟΥ
τερες των οικογενειών- ομάδων.
ΖΑΒΟΥ
Όπως και να έχει, είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι οι δύο άντρες δεν
μπορούν να συνυπάρξουν και ας προσπαθεί η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να αλλοιώνει την πραγματικότητα.
Σ’ ένα βαθμό το είχαν καταφέρει και μάλιστα
με επιτυχία, -πάντοτε με τη βοήθεια των δημοσιογράφων- ο αποκλεισμός όμως του παίκτη από την
αποστολή για τα ευρωπαϊκά ματς δεν τους δίνει
πια καμία επιλογή. Το έμαθε όλο το χωριό. Ιταλός
και Κύπριος είναι από δύο χωριά… χωριάτες.
Τούτη την τοξική σχέση χρειάζεται να την αντιμετωπίσουν σωστά και φρόνιμα. Και νομίζω ότι
για χρόνια τώρα, το φρόνιμο και το σωστό στον
ΑΠΟΕΛ είναι η επίτευξη του άμεσου στόχου. Στην
παρούσα δηλαδή φάση, η πρόκριση σε όμιλο.
Εάν ο Ιταλός τα καταφέρει, τότε ο Εφραίμ θα
βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Εάν όχι, απλώς θα
αποχωρήσει όπως και τόσοι άλλοι προκάτοχοί του
και ο Εφραίμ θα πάρει τη θέση που του αναλογεί
στο ρόστερ.
Στον ΑΠΟΕΛ, οι όμιλοι ή το πρωτάθλημα λειτουργούν ως παραισθησιογόνο. Αυτά που σε βοηθούν να ωραιοποιείς την πραγματικότητα. Έφτασες
στον στόχο όλα καλά. Σε αντίθετη περίπτωση,
«κούνια που σε κούναγε». Πάνω σε αυτό το μοντέλο
όλοι κρίνονται όχι από την προσφορά τους, αλλά
πόσο ταιριάζουν στην προσπάθεια επίτευξης του
στόχου.
Κάτι τέτοιο φάνηκε και στην περίπτωση του
Μοράις. Οι διοικούντες δεν είχαν κανένα ενδοιασμό
ν’ αφήσουν στην απ’ έξω τον σημαντικότερο παίκτη
στην ιστορία. Και τον άφησαν στην απ’ έξω όχι
φυσικά γιατί δεν προσέφερε αλλά γιατί κρίθηκε
ότι δεν μπορεί να βοηθήσει.
Εάν η διοίκηση καταφέρει το στόχο των ομίλων
θα έχει το πάνω χέρι να κάνει ό,τι θέλει η ψυχούλα
της και να λύσει το γόρδιο δεσμό. Ακόμη και να
έχει τον Εφραίμ να κάνει προπονήσεις μονάχος
του. Εάν όμως οι όμιλοι δεν έρθουν, τότε κάποιος
θα θυσιαστεί. Και τα λεφτά μου δεν θα τα έβαζα
πάνω στον Εφραίμ.

Βιαστικά
συμπεράσματα
Γενική η εκτίμηση, πως το πρώτο
δείγμα ήταν περισσότερο ενθαρρυντικό για Απόλλωνα και λιγότερο για ΑΕΚ. Γενική και η εκτίμηση, πως ο βαθμός δυσκολίας
ανεβαίνει με βάση και τους αντίπαλους στον δεύτερο προκριμαΤου
τικό. Διανύουμε, ωστόσο, μια πεΓΙΩΡΓΟΥ
ρίοδο με ιδιαιτερότητες, αρχικό
ΛΟΓΙΔΗ
στάδιο στη φετινή περίοδο, είναι
τέτοια και η δυναμικότητα των
αντιπάλων στα πρώτα στάδια της διοργάνωσης,
γι’ αυτό και καλό είναι να αποφεύγονται και ο
υπέρμετρος ενθουσιασμός και πολύ περισσότερο
μουρμούρα και απογοήτευση.
Τέτοια περίοδο, αυτό που περισσότερο μετρά
είναι το αποτέλεσμα και ειδικότερα η εξασφάλιση
της πρόκρισης. Όσο οι αγώνες συνεχίζονται, φυσιολογικά η απαίτηση για αγωνιστική βελτίωση
θα μεγαλώνει, όπως και ο βαθμός δυσκολίας αναλόγως και των αντιπάλων που θα προκύπτουν. Ας
είμαστε λοιπόν συγκρατημένοι, τέτοια εποχή, σε
εκτιμήσεις, προσδοκίες και κυρίως στην κριτική.
Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια
βελτίωσης για τον Απόλλωνα, παρά το πολύ ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα κόντρα στους Λιθουανούς.
Και όσο πιο γρήγορα καλυφθούν και τα τελευταία
κενά στο ρόστερ τόσο το καλύτερο, γιατί στόχος
δεν είναι απλά ένας ή δύο προκριματικοί γύροι
αλλά η φάση των ομίλων...
Ναι, χρειάζεται γερή αγωνιστική βελτίωση η
ΑΕΚ, υπολείπονται σημαντικές κινήσεις στον προγραμματισμό, τα δεδομένα, ωστόσο, μπορούν να
αλλάξουν προς το καλύτερο όταν ποδοσφαιριστές
από το υφιστάμενο ρόστερ ανεβάσουν την απόδοσή
τους, στα φυσιολογικά γι’ αυτούς επίπεδα. Κάθε
άλλο παρά ενθουσίασε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα
τελευταία φιλικά, άλλο φιλικά όμως και άλλο επίσημα.
Άλλο παιγνίδια στο ενδιάμεσο δυνατών προπονήσεων και άλλο με συνήθεις τις συνθήκες προπονήσεων ενόψει επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και βέβαια διαφορετική η προσέγγιση ενός
προπονητή, σε φιλικό αγώνα δοκιμών, σε σχέση
με επίσημο παιγνίδι με συγκεκριμένο στόχο και
τακτική. Σύμφωνοι, δεν έκανε πολλές μεταγραφές
η ΑΕΛ, θα στηριχθεί κυρίως στο περσινό ρόστερ,
ξεγραμμένη, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί κόντρα στον Άρη και αν μη τι άλλο θέμα ανομοιογένειας
από αλλαγές στο ρόστερ δεν προκύπτει.
Συγκρατημένα λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη
τα δεδομένα της εποχής. Είμαστε ακόμη στην αρχή
και πολλά μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια. Παραδείγματα πολλά, κάθε χρόνο τέτοια εποχή...
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Νέο πακέτο ΜΕΔ πωλεί η Τρ. Κύπρου

Εντός του Αυγούστου θα ανακοινώσει το «Velocity 2» για δάνεια συμβατικής αξίας 200-250 εκατ.
Σε πώληση νέου πακέτου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα
Κύπρου. Πρόκειται για μικρό πακέτο και θα έχει την ονομασία
«velocity 2». Το όνομα μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού τα δάνεια

που έχουν επιλεγεί από την Τράπεζα είναι στα πρότυπα του project «velocity», δηλαδή δανείων
δίχως εξασφαλίσεις κυρίως λιανικής τραπεζικής, συμβατικής
αξίας 200 – 250 εκατομμυρίων
ευρώ. Πληροφορίες της «Κ» ανα-

φέρουν ότι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν εντός
Αυγούστου. Η τράπεζα βρίσκεται
ήδη σε συζητήσεις με επενδυτές
προκειμένου να πωληθεί το πακέτο που έχει ξεχωρίσει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς,

οι τιμές πώλησης θα είναι ικανοποιητικές για το προφίλ των
δανείων αυτών. Οι αγοραστές
που «φλερτάρουν» το πακέτο είναι πάλι η APS, αλλά και η Gordian, η εταιρεία που συστάθηκε
από την Apollo Global Manage-

Ταξίδια αντί τόκους το νέο δέλεαρ των τραπεζών

ment και αγόρασε τα ΜΕΔ ύψους
2,7 δισ. ευρώ. Στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχουν γίνει πράξεις πωλήσεων ΜΕΔ ύψους 2,9
δισεκατομμυρίων ευρώ και με
το «Velocity 2» θα προσεγγίσουν
τα 3 δισ. ευρώ. Σελ. 5

Η τεχνολογία
αναπτύσσει
την οικονομία
Συνέντευξη Μάριου Καπιρή
Η τεχνολογία είναι καταλυτικός
παράγοντας όχι μόνο για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την ανάκαμψη
της οικονομίας, τονίζει σε συνέντευξη στην «Κ» ο Γενικός
Διευθυντής της IBM Κύπρου,
Μάριος Καπιρής. Επισημαίνει
ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αναπτύσσεται ραγδαίως. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΑΡΛΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Νέα προϊόντα λανσάρει
η ΚΕΑΝ τον Οκτώβριο
Νέα προϊόντα αλλά και νέες κατηγορίες be-

Πέντε πυλώνες
για αναβάθμιση
της εκπαίδευσης

verage αναμένεται να λανσάρει στην αγορά
η ΚΕΑΝ, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια
ζωής. Ο μάρκετινγκ μάνατζερ της εταιρείας
Μάρλο Ευριπίδου μιλά για τους στόχους της
εταιρείας και για τις προκλήσεις της αγοράς, κυρίως λόγω Brexit. Σελ. 6

Η στρατηγική υπ. Παιδείας

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ανάρπαστα τα εξοχικά
σε νησιά των Κυκλάδων
Αυξημένες κατά κατά 54% εμφανίστηκαν

κατά το πρώτο εξάμηνο οι αγοραπωλησίες
εξοχικών κατοικιών σε επιλεγμένα νησιά
των Κυκλάδων, όπως προκύπτει από την
ανάλυση των σχετικών στοιχείων του υπ.
Οικονομικών. Η πλειοψηφία των αγοραστών προέρχεται από το εξωτερικό. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,66%

-0,07%

Γερμανία

-0,31%

-0,09%

Γαλλία

-0,07%

-0,08%

Ιταλία

1,55%

-0,15%

Ισπανία

0,40%

-0,07%

Ιρλανδία

0,12%

-0,08%

Ελλάδα

2,11%

-0,12%

0,76%

-0,07%

Ην. Βασίλειο

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Αντί για τόκους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό προσφέρουν δωρεάν αεροπορικά ταξίδια. Το νέο δέλεαρ των τραπεζών προς όσους

πελάτες δέχονται να μη λάβουν τους τόκους καταθέσεων είναι η επιβράβευση με αεροπορικά μίλια. Οι τράπεζες προσελκύουν με αυτόν τον τρόπο
νέους καταθέτες και προσφέρουν κίνητρα στους ήδη υπάρχοντες. Ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλά επιτόκια οι καταθέτες προτιμούν τα ταξίδια. Σελ. 9

Σε πέντε πυλώνες στηρίζεται η
νέα στρατηγική του υπ. Παιδείας, για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται
για την αξιολόγηση του μαθητή
μέσω των τετράμηνων εξετάσεων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, μέτρα για
πρόληψη της βίας, ομαλή ένταξη
των μαθητών από τρίτες χώρες
και ενιαία εκπαίδευση. Σελ. 6
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Ο ψηφιακός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας και η Ευρώπη
Η γεωπολιτική σημασία των κομβικών τεχνολογιών έχει πλέον
λάβει κεντρική θέση στη νέα παγκόσμια διένεξη μεταξύ Ηνωμένων
Πολιτειών και Κίνας. Αυτό αποτυπώνεται περίτρανα στην περίπτωση του κινεζικού ομίλου υψηλής τεχνολογίας Huawei. Η αμερικανική κυβέρνηση εκλαμβάνει
την εταιρεία παροχής εξοπλισμού
ως τον δούρειο ίππο ενός εχθρικού
καθεστώτος, που ασπάζεται εκ
θεμελίων διαφορετικές αξίες. Εξ
ου και η Ουάσιγκτον εμμένει στο
να δείξει στο Πεκίνο τα όριά της.
Αυτό, όμως, ξεπερνάει κατά πολύ
την παραδοσιακή αμερικανική
«προσέγγιση της συγκράτησης».
Αντ’ αυτής, οι Ηνωμένες Πολιτείες
σήμερα ακολουθούν το δόγμα
«ώς εδώ και μη παρέκει» έναντι
της Κίνας. Αυτό φαίνεται σε μια
σειρά αποφάσεων, όπως η προσθήκη της Huawei στις εταιρείες
στις οποίες επιβάλλει κυρώσεις
το αμερικανικό υπουργείο Εμπο-

ρίου από τις 16 Μαΐου, αλλά και
επιπλέον τεσσάρων κινεζικών
εταιρειών από τις 21 Ιουνίου.
Η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθεται σε μέτρα προστατευτισμού
και ερμηνεύει τον αποκλεισμό
της από την αμερικανική αγορά
ως εχθρική κίνηση που πρωτίστως
στρέφεται κατά των οικονομικών
και τεχνολογικών της επιτευγμάτων. Ως αποτέλεσμα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και
Πεκίνου για την Huawei λαμβάνει
έντονη γεωπολιτική διάσταση
και συμβολίζει τη θεμελιώδη ρήξη
με την κυρίαρχη φιλοσοφία της
οικονομίας της αγοράς, δείχνοντας το πώς η εξωτερική πολιτική
διαμορφώνεται σκοπίμως από τις
οικονομικές πιέσεις. Πολλοί εκτιμούν πως η σύγκλιση των αγορών
πλέον δεν συνιστά ευκαιρία ευημερίας, αλλά υποβόσκει ως απειλή
για τη δημόσια ασφάλεια. Η γεωπολιτική προσέγγιση με γνώμονα την τεχνολογία ενισχύεται

συνεχώς. Από τη μια πλευρά η
προσέγγιση αυτή βασίζεται σε
επίδειξη ισχύος των εθνικών κρατών, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, ή
συνασπισμών κρατών, όπως η
Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά εμπεριέχει αποκεντρωμένα υπερεθνικά
δίκτυα, που απαρτίζονται από
διασυνδεδεμένους μη κρατικούς
φορείς και πολυεθνικές εταιρείες,
πλατφόρμες, κόμβους, περιεχόμενο και υποδομές, δίκτυα εκτεινόμενα πέραν των εδαφικά καθορισμένων πολιτικών μονάδων.
Το νέο στοιχείο σε όλα αυτά είναι
το πώς διαπλέκονται ολοένα και
περισσότερο μεταξύ τους, όπως
καθίσταται σαφές στην περίπτωση της Huawei.
Για την Ε.Ε. και την Ευρώπη
στο σύνολό της υπάρχει ο κίνδυνος να συνθλιβεί μεταξύ των
δύο υπερδυνάμεων. Το ευρωπαϊκό εμπόριο, η οικονομία και οι
αλυσίδες παραγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αμερι-

κανική και την κινεζική τεχνολογία. Ωστόσο, αντιθέτως με τα
όσα ισχύουν στις ΗΠΑ, η Ευρώπη
έχει ήδη εγκαταστήσει την τεχνολογία της Huawei στα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς.
Στο μέλλον μάλλον το ίδιο θα
γίνει με την επέκταση των δικτύων 5ης γενιάς. Η πολιτική της
Ε.Ε. για την ψηφιακή της διασύνδεση με την Ασία δημοσιοποιήθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο,
όπου και συμπεριλαμβανόταν ο
στόχος σφυρηλάτησης εποικοδομητικών σχέσεων με την Κίνα.
Εντούτοις, φέτος τον Μάρτιο,
η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι,
σε σχετική έκθεση στρατηγικής,
έκανε μια απροσδόκητη αποκάλυψη, επισημαίνοντας σημεία
τριβής στις διμερείς σχέσεις – η
Κίνα παραμένει εταίρος, αλλά η
Ε.Ε. τη θεωρεί οικονομικά αντα-

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

γωνιστική και έχουσα ένα σύστημα αντίπαλο. Ανεξαρτήτως
αυτού, μεμονωμένα κράτη-μέλη,
όπως η Ιταλία, επιδιώκουν στενότερη επαφή με το Πεκίνο. H
βιομηχανική πολιτική, η πρόσβαση στην αγορά και η προστασία
των δεδομένων είναι μείζονα θέματα αντιπαράθεσης στις ευρωκινεζικές σχέσεις. Ωστόσο, προσφάτως η Ε.Ε. αποφάσισε να μην
αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες
από την ενιαία εσωτερική αγορά
της. Πάντως, η στρατιωτική χρήση των δικτύων 5ης γενιάς ή τα
περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων
εις βάρος ψηφιακών υποδομών
της Ε.Ε. μπορούν να της δώσουν
σοβαρό κίνητρο να αυτονομηθεί
στρατηγικά από την Κίνα.

* Ερευνητές στο γερμανικό ινστιτούτο
διεθνών θεμάτων και θεμάτων
ασφαλείας Stiftung Wissenschaft und
Politik. To άρθρο δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα www.ips-journal.eu.
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Ταμείο Χρηματοδότησης
Κεφαλαίου στην Κύπρο
Τα τελευταία πέντε χρόνια στην
Κύπρο έχει προωθηθεί μια σειρά
από χρηματοδοτικά εργαλεία για
την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τη δύσκολη περίοδο
της οικονομικής κρίσης, όταν η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση
ήταν σχεδόν αδύνατη, τα χρηματοδοτικά σχέδια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία,
ήταν καθοριστικής σημασίας για
την επιβίωση και την επέκταση
των κυπριακών επιχειρήσεων.
Λόγω των αυστηρών διαδικασιών του παραδοσιακού τρόπου
παροχής δανείων από τις τράπεζες,
η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις
στην Κύπρο, και ιδιαίτερα για τις
startups. Παρά τη μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στο τραπεζικό
μας σύστημα, οι τράπεζες δεν παρέχουν δανειοδότηση χωρίς τις
απαιτούμενες εξασφαλίσεις και
ιδιαίτερα προς υψηλού ρίσκου επιχειρήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ψάχνουν για
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
Το 2017, η ΕΤΕπ διεξήγαγε μελέτη για την καταγραφή των χρηματοδοτικών κενών των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με τα
προσφερόμενα χρηματοδοτικά
προϊόντα. Ένα από τα αποτέλεσμα
της μελέτης ήταν η άκρως ενδιαφέρουσα καταγραφή του κενού
ύψους €35 εκ στη χρηματοδότηση
κεφαλαίου σε επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό κατέδειξε ότι η αγορά
της χρηματοδότησης κεφαλαίου
άρχισε να ωριμάζει επιτέλους και
στην Κύπρο, καθώς οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις γίνονται πιο δεκτικές
στην παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου σε αντάλλαγμα για τη
χρηματοδότησή τους, κάτι που
ενισχύθηκε περαιτέρω και λόγω
της οικονομικής κρίσης που βίωσε
ο ιδιωτικός τομέας.
Η χρηματοδότηση κεφαλαίου
μπορεί να καταστεί μια αξιόλογη
εναλλακτική για τις εταιρείες υψηλού ρίσκου και περιορισμένων
εξασφαλίσεων γιατί μέσω αυτής
της εναλλακτικής, παρέχεται άμεση
χρηματοδότηση αλλά και δεξιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη
των επιχειρήσεων. Σήμερα η κυπριακή αγορά χρηματοδότησης
κεφαλαίου είναι από τις λιγότερο
ανεπτυγμένες στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό
μειονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας.
Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία ενός
Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίου
(Equity Fund), το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεών μας και θα τονώσει
περαιτέρω την ανάπτυξη. Λόγω
των νέων δεδομένων που επέφερε
η οικονομική κρίση, οι κυπριακές

επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο
έτοιμες και πιο ώριμες για να διεκδικήσουν τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Άλλωστε, το πιο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της επιχειρηματικής
μας κουλτούρας, η οποία θα επέλθει
σταδιακά μέσω της απόκτησης
γνώσεων και εμπειριών στο συγκεκριμένο τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο κυμαίνεται
και η πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας,
για τη δημιουργία ενός τέτοιου
Ταμείου, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Όπως παρουσιάστηκε από το Συμβούλιο, τα
οφέλη από τη δημιουργία του Ταμείου στην Κύπρο είναι πολλαπλά
και σημαντικά, μεταξύ των οποίων,
η αντιμετώπιση του εξαιρετικά
υψηλού επιπέδου μόχλευσης και
χρέους των κυπριακών επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδύσεων
σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών
τομέων με στόχο την ενίσχυση
της βιώσιμης ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα, η εισαγωγή νέων
τεχνολογιών και νέων βέλτιστων
διεθνών εταιρικών πρακτικών και
η ενδυνάμωση της καινοτομίας
και του εκσυγχρονισμού των κυπριακών επιχειρήσεων.
Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, καθίσταται επιβεβλημένη σήμερα η προώθηση της δημιουργίας
ενός κρατικού Επενδυτικού Ταμείου στην Κύπρο. Για να καταστεί
επιτυχία το εν λόγω εγχείρημα,
οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει
να ληφθούν υπόψη: (α) το Ταμείο
θα πρέπει να λειτουργεί με βάση
τους κανόνες της αγοράς, να έχει
την απαραίτητη ευελιξία και να
προωθεί διαφανείς διαδικασίες,
(β) το κράτος δεν πρέπει να έχει
εμπλοκή στη λήψη επενδυτικών
αποφάσεων, καθώς ο ρόλος του
θα πρέπει να περιοριστεί στην
παρακολούθηση της εφαρμογής
της επενδυτικής πολιτικής που
θα προωθεί, (γ) το Ταμείο θα πρέπει
να λειτουργεί σε ένα σωστό εποπτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να
δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας
για την προσέλκυση συν-επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα, (δ)
θα πρέπει να προωθηθούν διαφανείς διαδικασίες προσφορών για
την εξεύρεση του Διαχειριστή του
Ταμείου, (ε) ο Διαχειριστής, ο οποίος θα εφαρμόζει την επενδυτική
πολιτική του κράτους, θα πρέπει
να είναι άτομο με σημαντική εμπειρία και διασυνδέσεις στον εν
λόγω τομέα.
Είμαι βέβαιη ότι με βούληση,
σωστό προγραμματισμό και μεθοδικότητα, θα μπορέσουμε σύντομα στην Κύπρο να θέσουμε γερές
βάσεις για την ενίσχυση της αγοράς
χρηματοδότησης κεφαλαίου, με
στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη
των κυπριακών μας επιχειρήσεων.

Η Σάβια Ορφανίδου είναι
οικονομολόγος.

Ραντεβού στις 29 του μηνός για τα νομοσχέδια. Μάλλον από εδώ και πέρα κάθε Ιούλιος θα είναι ζεστός για τη Βουλή.

Ουρουγουάη - Αθήνα
Εάν θες να πας Αθήνα, πληρώνεις 300 ευρώ. Εάν

θες να πας Ουρουγουάη, πληρώνεις 600 ευρώ.
Σιγά, ίδια απόσταση είναι. Πολύ λογικές οι τιμές.

••••
Θα προλάβουν;
Οι τράπεζες είναι έτοιμες και έχουν μιλήσει ήδη

με δανειολήπτες για να ενταχθούν στο Σχέδιο
Εστία. Ωστόσο, αυτό το «Σεπτέμβριο θα αρχίσουν οι αιτήσεις από τους δανειολήπτες» φοβίζει τον Δήκτη. Δεν φημίζεται ο Κύπριος για τη
συνέπειά του και για την μεθοδικότητά του όσον
αφορά σε αιτήσεις, «χαρτούρα» και όλα τα συναφή. Κύπρο είμαστε, όχι Σουηδία. Θα προλάβει
να τρέξει το σχέδιο εντός του 2019;

••••
Αναπομπές ξανά και ξανά
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έβαλε ένα στοπ στις

αλλαγές του νόμου των εκποιήσεων. Και θα το
ξαναπράξει εάν δεν ικανοποιήσουν οι αλλαγές
που θα ετοιμάσει ξανά η Επιτροπή Οικονομικών.
Και μετά θα το ξαναπράξει μέχρι να αντιληφθούν οι Βουλευτές πως δεν θα αλλάξει ο νόμος. Βέβαια, κερδίζουν πόντους οι βουλευτές
που προσπαθούν για να προστατεύσουν τους
δανειολήπτες, ενώ ο Πρόεδρος φθίνει. «It’s a
political exercise». Στις πόσες φορές όμως θα
αρχίσει να γίνεται γραφική η επιστροφή;

••••
Βρε λες;
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει σε επιστολή

του προς τον Πρόεδρο της Βουλής πως αυξάνεται
το προφίλ κινδύνου του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος και κατ’ επέκταση των κυπριακών

τραπεζών με ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής κατάταξης της κυπριακής οικονομίας και
των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, εάν αλλάξει το πλαίσιο των εκποιήσεων. Η
αλήθεια είναι πως η Κύπρος δεν έχει εδραιωθεί
και στην επενδυτική βαθμίδα, στην κόψη είναι
ακόμα για να περάσει στην μη επενδυτική.

••••
Προετοιμάζονται
Περίπου 3.300 Κύπριοι υπήκοοι έχουν υποβά-

λει αίτηση στο βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών για την απόκτηση του καθεστώτος του
«εγκατεστημένου κατοίκου», το οποίο εξασφαλίζει στους πολίτες της ΕΕ τα δικαιώματα
διαμονής, εργασίας, υγειονομικής περίθαλψης
κ.ά. στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από το Brexit.

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαίρεση μετοχής
Διαίρεση μετοχής (split)

καλείται η αντικατάσταση
μιας υφιστάμενης μετοχής με περισσότερες μετοχές μικρότερης αξίας η
κάθε μια, χωρίς όμως να
επηρεάζεται καθόλου η
συνολική τους αξία, η οποία θα πρέπει
να ισούται με την αξία της μετοχής πριν
τη διαίρεση. Βασικό λόγο της διαίρεσης
αυτής αποτελεί η όσο το δυνατόν καλύτερη εμπορευσιμότητα των μετοχών.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Λογικό. Εάν έχεις φτιάξει τη ζωή σου σε ένα
τόπο θα ρίσκαρες;

••••
Για 2 - 3 ευρώ;
«Αυτογκόλ» έβαλε η εταιρεία Netflix το β’ τρί-

μηνο του 2019, καθώς, αυξάνοντας ελαφρώς τις
τιμές στα μηνιαία πακέτα συνδρομής, οι πελάτες της «μετανάστευσαν» σε αντίπαλες εταιρείες. Στην Κύπρο πάντως δεν έσπασε ρουθούνι,
ούτε που ακούστηκε τίποτα. Χουβαρντάδικο μεσογειακό αίμα ρέει στις φλέβες μας, θα σκάσουμε για 2 - 3 ευρώ;

••••
Η μάχη των GB
Στα φόρτε του ο ανταγωνισμός στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών. Μετά την ανακοίνωση για
Πλάνο unlimited ίντερνετ 100 GB, τα τηλεφωνήματα των συνδρομητών άρχισαν να πέφτουν
βροχή ζητώντας πληροφορίες. Τι σημαίνει στην
πράξη να έχεις δεδομένα 100GB; Και πώς θα
απαντήσουν οι υπόλοιποι πάροχοι; Σίγουρα δεν
θα μείνουν για καιρό στην οροφή των 5GB.

••••
Οι θαμώνες των παραλιών
Ότι θα βλέπαμε στην Λάρνακα και γενικότερα

στην Κύπρο τα θαλάσσια πλάσματα που παρακολουθούμε σε ντοκιμαντέρ του discovery channel
είναι αλήθεια κάτι που δεν περιμέναμε. Όπως
για παράδειγμα τις μέδουσες που τελευταία μας
έχουν γίνει τακτικοί θαμώνες. Μόνο που αν δεν
είναι πίσω από μια οθόνη, δεν προκαλούν θαυμασμό και ενδιαφέρον αλλά μάλλον πανικό και
άδειες παραλίες. Αν συνεχίσουν ο θαλάσσιος κόσμος να κάνει την εμφάνιση του ούτε η εθνική
στρατηγική, ούτε το rebranding μας σώζει.

Μπορούμε να καταστήσουμε καλλιεργήσιμο τον Κόκκινο Πλανήτη
Σίγουρα για τους αστροναύτες του
μέλλοντος, που θα φθάσουν μέχρι
τον Αρη, θα θεωρείται σημαντικό
πλεονέκτημα να μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι και να απολαύσουν άφθονα λαχανικά.
Το εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον στον Κόκκινο Πλανήτη,
όμως, καθιστά την καλλιέργεια τροφίμων μεγάλη πρόκληση. Σήμερα,
ωστόσο, οι επιστήμονες πιστεύουν
ότι έλυσαν το πρόβλημα με φύλλα
ενός υλικού που μπορεί να μετατρέψει την άνυδρη και κρύα επιφάνεια του Αρη σε γη ιδανική για
καλλιέργειες.
Τα φύλλα «αεροπηκτώματος»
λειτουργούν μιμούμενα το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη,
όπου η ηλιακή ενέργεια παγιδεύεται στον πλανήτη μέσω αερίων
όπως το διοξείδιο του άνθρακα
και άλλα. Εφόσον αναπτυχθούν
στις κατάλληλες περιοχές του Αρη,
αυτά τα φύλλα θα αυξήσουν τη
θερμοκρασία του εδάφους, λιώ-








Τα φύλλα «αεροπηκτώματος» λειτουργούν
μιμούμενα το φαινόμενο
του θερμοκηπίου
στη Γη, όπου η ηλιακή
ενέργεια παγιδεύεται
στον πλανήτη.
νοντας ταυτόχρονα τον πάγο που
υπεδάφους τόσο, ώστε να παραμείνουν τα φυτά ζωντανά.
Ο Ρόμπιν Γουόρντγουερθ, που
ανέπτυξε την τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, επισημαίνει
ότι, «αν θέλουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμα οικοσυστήματα σε
έναν άλλο πλανήτη χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα, τότε αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη. Καθώς τα

Eξαιρετικά αφιλόξενες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στον Αρη. Ωστόσο, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, κάποιες εκτάσεις του είναι δυνατόν να
γίνουν καλλιεργήσιμες.

φύλλα μπορούν να επεκταθούν
όσο θέλουμε, μπορεί να καλύψουμε
έκταση από μερικά τετραγωνικά
μέτρα μέχρι πολύ μεγάλες επιφάνειες πάνω στον πλανήτη».
Αν ποτέ οι άνθρωποι αποφασίσουν να αποικίσουν άλλα ουράνια
σώματα, πέρα από τη Γη, όπως συνιστούσε ο αείμνηστος Στίβεν Χόκινγκ ότι πρέπει να κάνουμε, η καλλιέργεια βρώσιμων ειδών είναι ικανότητα που θα πρέπει να αποκτήσουμε. Ωστόσο, οι συνθήκες που
επικρατούν στον Αρη κάθε άλλο
παρά ευνοϊκές είναι για κάτι τέτοιο.
Ο πλανήτης είναι παγωμένος και
ξηρός, «βομβαρδίζεται» από ακτινοβολία, το επιφανειακό έδαφος
πιθανώς να περιέχει τοξικά χημικά,
και η ατμόσφαιρά του διαθέτει πολύ
μικρές συγκεντρώσεις αζώτου.
Φυσικά, τα φύλλα «αεροπηκτώματος» δεν επιλύουν το σύνολο των
προβλημάτων, αλλά μπορούν να
βοηθήσουν τους μελλοντικούς ταξιδευτές του σύμπαντος να δημι-

ουργήσουν γόνιμες οάσεις σε έρημους πλανήτες, έτσι ώστε φυτά, αλλά και άλλοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν, να μπορέσουν να ριζώσουν. Καθώς όλα αυτά τα είδη
ζωής θα αναπτύσσονται μόνον κάτω
από τα φύλλα «αεροπηκτώματος»,
ο κίνδυνος μόλυνσης του υπόλοιπου
Αρη με γήινες μορφές ζωής είναι
ουσιαστικά αμελητέος, επισημαίνει
ο Ρόμπιν Γουόρντγουερθ.
Το «αεροπήκτωμα», που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν
τα φύλλα, αποτελείται από αέρα
κατά 97%, ενώ το υπόλοιπο είναι
ένα ελαφρύ δίκτυο πυριτίου. Οι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ερευνητές στη NASA και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, έδειξαν
ότι τα φύλλα αυτά παρεμποδίζουν
την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία, επιτρέπουν τη διέλευση του
ορατού φωτός, ώστε να γίνεται φωτοσύνθεση, και παγιδεύουν αρκετή
ζέστη, έτσι ώστε να λιώσουν οι πάγοι του αρειανού υπεδάφους.

Tην Κυριακή 28 Iουλίου μαζί με την Καθημερινή
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Με ταχείς ρυθμούς
ο ψηφιακός
μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων
Ο τραπεζικός τομέας παραδοσιακά και νομοτελειακά
ωθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, τονίζει ο Μάριος Καπιρής
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Συνολικά, 55 χρόνια από την πρώτη
μέρα δραστηριοποίησής της στην
Κύπρο συμπληρώνει φέτος η IBM,
μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρείες στον τομέα της
πληροφορικής και τεχνολογίας στην
εγχώρια αγορά. Η ΙΒΜ σήμερα εστιάζει τη δραστηριότητά της στην ανάδειξη σύγχρονων τεχνολογιών που
θα μεταβάλλουν σε σημαντικό βαθμό
το επιχειρηματικό τοπίο το επόμενο
διάστημα. Στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο Γενικός Διευθυντής της IBM
Κύπρου, Μάριος Καπιρής, τονίζει
πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός
στις επιχειρήσεις σήμερα συντελείται
με ταχύτατους ρυθμούς και εξελίσσεται πιο γρήγορα από όλους τους
προηγούμενους μετασχηματισμούς.
Υπογραμμίζει πως η τεχνολογία είναι
καταλυτικός παράγοντας, όχι μόνο
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και την ανάκαμψη
της οικονομίας. Τέλος, ο κ. Καπιρής
αναφέρει πως η στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ένα παράδειγμα υιοθέτησης
των πιο πρόσφατων και αναδυόμενων τεχνολογιών.
- Πώς συμβάλλει η IBM στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων;
- Η IBM υλοποιεί καινοτόμα και
σύνθετα έργα που αναδεικνύουν το
εύρος των υπηρεσιών και λύσεων
που προσφέρει, καθώς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
τεχνολογία στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων. Διαθέτουμε βαθιά γνώση σε
τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με τεχνολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που κινούνται
σε όλο το φάσμα ενός οργανισμού,
από την αναδιοργάνωση, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, τη διαχείριση των εφαρμογών, τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την εν γένει βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Σήμερα στην Κύπρο, υλοποιούμε έργα σε κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην χώρα
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
και τις υψηλές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της ΙΒΜ εστιάζοντας επιπλέον: στο Cloud και τις
Υπηρεσίες Διαχείρισης και Λειτουργίας Τεχνολογικών Υποδομών (Μanaged Services), στην Ασφάλεια
υποδομής πληροφορικής, στη βελτιστοποίηση της Εμπειρίας του Πελάτη, στην αξιοποίηση των Bigdata
και των Analytics και στον ευρύτερο
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
των κεντρικών υποδομών των οργανισμών για να επιταχύνουμε τον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
- Πόσο τεχνολογικά εξελιγμένες
είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις;
Οι τράπεζες της Κύπρου συγκεκριμένα;
- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός

στις επιχειρήσεις σήμερα συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς και
εξελίσσεται πιο γρήγορα από όλους
τους προηγούμενους μετασχηματισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυπριακές επιχειρήσεις υιοθετούν με
ταχύτητα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα με στόχο
να γίνουν ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτέλεσε παροδικά τροχοπέδη στην
ανάπτυξη, σήμερα όμως υπάρχει η
διάθεση, η ικανότητα και οι δεξιότητες στη χώρα ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς δημιουργούν τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης και
ωθούν την εξωστρέφεια προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό μοντέλο
για την εσωτερική αλλά και την








«Η οικονομική κρίση
αποτέλεσε τροχοπέδη
στην ανάπτυξη, σήμερα
όμως υπάρχει η διάθεση, η ικανότητα και οι
δεξιότητες στη χώρα
ώστε να αξιοποιηθούν
στο έπακρο οι σύγχρονες τεχνολογίες».
παγκόσμια αγορά. Ο τραπεζικός τομέας παραδοσιακά -και θα έλεγα
και νομοτελειακά - ωθεί τις εξελίξεις
και παρακολουθεί στενά την τεχνολογική πρόοδο έτσι ώστε να παρέχει
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
στους πελάτες τους.

Αναγκαίο συστατικό

- Εκτιμάτε ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης μιας επιχείρησης;
- Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογία
είναι καταλυτικός παράγοντας όχι
μόνο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και την ανάκαμψη της οικονομίας. Η εξέλιξη
των τεχνολογιών πληροφορικής
πραγματοποιείται με τέτοιους ρυθμούς που επηρεάζεται και ο τρόπος
λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι βασικό και αναγκαίο συστατικό των
σύγχρονων οικονομιών και συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξή
τους, αλλά βέβαια δεν αποτελεί τον
μόνο αναγκαίο παράγοντα. Απαιτείται εθνική ψηφιακή στρατηγική
και σχέδιο δράσης καθώς και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
σε πολλά επίπεδα για να επιτευχθεί
όχι μόνο η επιβίωση, αλλά και η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στο σύγχρονο παγκόσμιο στερέωμα.
Σήμερα, η IBM υποστηρίζει τους
πελάτες της να προχωρήσουν στο

επόμενο πλέον στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες προκλήσεις που γεννά η 4η βιομηχανική
επανάσταση. Αναδυόμενες δε τεχνολογίες όπως το Cloud, η Τεχνητή
Νοημοσύνη, το Blockchain, το Internet of Things (IoT) και το Security
οικοδομούν το έργο του ψηφιακού
επαναπροσδιορισμού των επιχειρήσεων.

Τράπεζα Κύπρου

- Ποια είναι η εμπειρία σας από
την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου
ψηφιακού μετασχηματισμού με
την Τράπεζα Κύπρου;
- Αδιαμφισβήτητα, η στρατηγική
συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου
αποτελεί ένα παράδειγμα υιοθέτησης των πιο πρόσφατων και αναδυόμενων τεχνολογιών, που προσδίδουν αυξημένη αξία στους πελάτες
και στη χώρα. Πρόκειται, όντως,
για ένα πολύ σημαντικό έργο, μεγάλης κλίμακας, που απαιτούσε τεχνογνωσία, μεθοδολογία και ψηφιακές δεξιότητες για την παροχή
υπηρεσιών που κινήθηκαν από την
αναδιοργάνωση, εξορθολογισμό,
ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση
διαδικασιών και μια σύγχρονη και
αποτελεσματική τεχνολογική υποδομή με δυνατότητα κλιμάκωσης
και ευελιξίας για βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις. Η αναβάθμιση
της εμπειρίας του πελάτη της Τράπεζας, μέσω ορατών και θετικών
αλλαγών στην αλληλεπίδρασή του
με την Τράπεζα, αποτέλεσε και το
βασικό στόχο του συγκεκριμένου
προγράμματος. Για να επιτευχθεί
ο στόχος και στο πλαίσιο του έργου
αυτού, κινηθήκαμε σε δύο άξονες:
o ένας προς την κατεύθυνση κινητοποίησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, καθώς
η ΙΒΜ ως διεθνής οργανισμός έχει
πρόσβαση σε δεξιότητες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
αντλώντας γνώση μέσα από βέλτιστες πρακτικές και υλοποιήσεις
που πραγματοποιεί σε οργανισμούς
και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο,
και ο δεύτερος προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης του γραφείου μας
στην Κύπρο με νέους επαγγελματίες,
επιστήμονες και μηχανικούς, που
διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες σε
αναδυόμενους τομείς υψηλής ζήτησης. Με την εν λόγω συνδυαστική
προσέγγιση καταφέραμε τα μέγιστα
αποτελέσματα ενισχύοντας ακόμα
περισσότερο την τοπική μας εμπειρία σε σύνθετα έργα που απαιτούν όχι μόνο τεχνολογίες αιχμής,
αλλά και υψηλών προδιαγραφών
δεξιότητες και καινοτομία στην μεθοδολογία, προσέγγιση και υλοποίηση. Ταυτόχρονα, επιδιώξαμε να
ενισχύσουμε μέσα από αυτό το πρωτοποριακό έργο το ψηφιακό αποτύπωμα της χώρας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης
σε υψηλής ποιότητας και μεγάλης
ζήτησης θέσεις εργασίας.

«Oι τεχνολογίες γύρω από το Blockchain διαφαίνεται ότι θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, καθιστώντας τις πιο απλές, γρήγορες και ασφαλείς», αναφέρει ο Διευθυντής της ΙΒΜ Κύπρου.

Παροχή σύγχρονων τεχνολογιών και υπηρεσιών
όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

- Φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια
παρουσίας της IBM στην Κύπρο. Πώς
κινείται σήμερα η ΙΒΜ στην κυπριακή
αγορά;

- Ποια η εμπειρία σας από την τοπική
αγορά και ποιες οι διαφορές με άλλες
μεσογειακές χώρες;

- Η IBM αναπτύσσει διαχρονικά
καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να δραστηριοποιούνται δυναμικά και ανταγωνιστικά κάθε εποχή. Σήμερα,
μέσα από ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο, η ΙΒΜ υποστηρίζει τις πληροφοριακές υποδομές των μεγαλύτερων εταιρειών της κυπριακής οικονομίας. Η πελατειακή μας
βάση είναι πολύ ισχυρή, καθώς
έχουμε συνδέσει το όνομά μας με
αυτό που ονομάζουμε Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Πληροφορικής
στη χώρα. Επενδύουμε συνεχώς
σε δεξιότητες και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Κύπρο με στόχο να
παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες και υπηρεσίες στους
πελάτες μας τόσο στο δημόσιο

- Η Κύπρος σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες έχει καταφέρει
τα τελευταία τρία χρόνια να έχει
μια γρήγορη ανάκαμψη στην οικονομία με σημαντική αύξηση,
χρόνο με το χρόνο, στο ΑΕΠ.
Ιδιωτικοί οργανισμοί, και κυρίως
οργανισμοί στο τραπεζικό και
ασφαλιστικό τομέα στην προσπάθειά τους για γρήγορη ανάκαμψη
έχουν αναγνωρίσει πλήρως ότι η
επένδυση στην τεχνολογία και
στο ψηφιακό τους μετασχηματισμό είναι μονόδρομος στο να κερδίσουν γρήγορα το έδαφος που
είχαν χάσει κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης. Ο δημόσιος
και ευρύτερος ημικρατικός τομέας έχουν επίσης αναγνωρίσει την
σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης ως ένα βασικό άξονα
της εθνικής στρατηγικής. Είναι

- Βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια
βήματα υιοθέτησης της τεχνολογίας blockchain στον ιδιωτικό,
αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων και στο δημόσιο τομέα
της Κύπρου. Πρώτον, είναι εφικτή
η υιοθέτηση και κατά δεύτερον
ποια τα οφέλη;
- Πράγματι, είναι θετικό να διαπιστώνονται ενέργειες και από το
δημόσιο τομέα της Κύπρου για την
προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας Βlockchain, πρωτοβουλίες
που θα συμπεριλάβουν την Κύπρο
στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Oι τεχνολογίες γύρω
από το Blockchain διαφαίνεται ότι
θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο
οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν
τις συναλλαγές τους, καθιστώντας
τις πιο απλές, γρήγορες και ασφαλείς.
Το blockchain – είναι επί της ουσίας
ένα shared ledger που καταγράφει
το ιστορικό των ψηφιακών συναλλαγών σε μια αξιόπιστη, αμετάβλητη
και ασφαλή μορφή. Παρουσιάζει δε
ευκαιρίες για ανατρεπτική καινοτομία, μεταβάλλοντας τον τρόπο
με τον οποίο τα επιχειρηματικά
δίκτυα ανταλλάσσουν αξία καθώς
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται γρηγορότερα με υψη-

λά επίπεδα ασφάλειας, διαφάνειας
και εμπιστοσύνης. Η εν λόγω τεχνολογί προβλέπεται να αποτελέσει
για τις ασφαλείς και έμπιστες ψηφιακές συναλλαγές ό,τι αποτέλεσε
το Ιnternet για τις πληροφορίες και
τα δεδομένα. Ηδη, έχει ξεκινήσει
να χρησιμοποιείται σε διάφορους
κλάδους μεταβάλλοντας ριζικά τις
παραδοσιακές επιχειρηματικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις,
μειώνοντας το χρόνο, το κόστος
και το ρίσκο. Η ΙΒΜ πρωτοπορεί με
συγκεκριμένες συνέργειες στην εν
λόγω τεχνολογία που δεν περιορίζεται μόνο στον τραπεζικό χώρο
(με κοινοπραξίες τραπεζών όπου η
πλατφόρμα blockchain αξοποιείται
για συναλλαγές) αλλά σε τομείς
όπως η αλυσίδα τροφίμων, η ενέργεια, η ναυτιλία, τα logistics, το χρηματιστήριο κ.ά.
- Ποιές είναι οι αναδυόμενες τεχνολογίες οι οποίες διαφαίνεται
ότι θα αλλάξουν το επιχειρηματικό τοπίο στο μέλλον και θα επηρεάσουν και την καθημερινότητά
μας;
- Οι νέες ψηφιακές τάσεις αγγίζουν
όλες τις πτυχές της καθημερινότητας
του πολίτη και επηρεάζουν, όπως
προαναφέραμε, την ανταγωνιστι-

σημαντικό, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν
ακόμη περισσότερο προς αυτή τη
κατεύθυνση, ενισχύοντας κοινές
πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το Blockchain initiative
που ανάφερα πιο πάνω, το Internet of Things, το Cloud, το Artificial Intelligence and Robotics , τα
Smart Cities και το Quantum computing. Σαν ΙΒΜ, προσπάθειά μας
είναι να συμβάλουμε στο μέγιστο
σε αυτές τις εξελίξεις, μεταφέροντας εμπειρία και τεχνογνωσία
από άλλες αγορές, αλλά και παράλληλα να βοηθήσουμε στην
ενίσχυση την καινοτομίας και των
νεοφυών επιχειρήσεων. Είναι
σημαντικό για μας μέσα από τα
έργα τα οποία εκτελούμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία στους νέους μας προσφέροντάς τους την εξειδίκευση και την
εμπειρία που απαιτείται για να
εξοπλισθούν με δεξιότητες στις
αναδυόμενες αυτές τεχνολογίες.
κότητα μιας χώρας. Θα έλεγα δε ότι
εστιάζουν σε τρεις άξονες, με πρώτο
και σημαντικότερο τα δεδομένα.
Τα δεδομένα που παράγουμε σήμερα
σε μεγάλο όγκο και αριθμό, καθώς
και η δυνατότητα να τα συλλέγουμε
και να τα επεξεργαζόμαστε για να
αντλούμε γνώση τα μετατρέπει σε
ένα φυσικό πόρο ανυπολόγιστης
αξίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο
τρόπος που παρέχουμε και καταναλώνουμε υπηρεσίες που σήμερα
πρέπει να συντελείται σε μεγάλο
βαθμό μέσα από το cloud. Και τέλος
η τεχνητή νοημοσύνη και τα γνωσιακά συστήματα, που βοηθούν
προς την κατεύθυνση επίλυσης
προβλημάτων που ως τώρα φάνταζαν ανεπίλυτα καθώς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται προς
όφελός μας τεράστιο όγκο δεδομένων, μαθαίνοντας μέσω της αλληλεπίδρασης με αυτά, παρέχοντας
γνώση και ενισχύοντας επί της ουσίας την ανθρώπινη ευφυία. Οι εν
λόγω τεχνολογίες αλλάζουν και θα
αλλάξουν και στο μέλλον ριζικά το
επιχειρηματικό τοπίο και πάγια δέσμευσή της ΙΒΜ είναι η ενσωμάτωσή τους προς όφελος των πελατών, των οργανισμών και της ευρύτερης κοινωνίας.

ey.com #BetterQuestions

© 2019 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.

Should digital
transformation be on yourr
agenda, or running it?

ΤΟ ΘΕΜΑ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Ετοιμάζεται για «Velocity 2» η Τρ. Κύπρου

Εντός Αυγούστου αναμένεται να ανακοινώσει την πώληση δανείων μηδενικής εξασφάλισης, στα πρότυπα του «Velocity 1»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τέσσερις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν γίνει έως
τώρα στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σε τρεις έχει προχωρήσει
η Τράπεζα Κύπρου και σε μία η Ελληνική Τράπεζα. Αρκετός λόγος
έχει γίνει για την δεύτερη μεγάλη
πώληση δανείων που ετοιμάζεται
η Τράπεζα Κύπρου, αυτή του «Helix
2». Ωστόσο, προτού γίνει αυτό,
αναμένεται να πράξει μία μικρότερη, ονόματι «velocity 2». Το όνομα
μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού τα δάνεια που έχουν επιλεγεί από την
Τράπεζα είναι στα πρότυπα του
project «velocity», δηλαδή δανείων
δίχως εξασφαλίσεις κυρίως λιανικής
τραπεζικής. Αν και η Τράπεζα έχει
κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό το εν λόγω project, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε σχετικές
ανακοινώσεις εντός Αυγούστου.
Το χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί
θα είναι επί της ουσίας μία επανάληψη – ίδιο προφίλ με το «velocity».
Οι πρώτες πληροφορίες το θέλουν
να περιλαμβάνει δάνεια συμβατικής
αξίας 200 – 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Υπάρχουν, εξάλλου, αγοραστές
που αγοράζουν τέτοια χαρτοφυλάκια. Αποδείχτηκε και από το «velocity», όπου η APS Delta s.r.o αγόρασε χαρτοφυλάκιο προβληματικών
και μη εξασφαλισμένων δανείων
κυρίως λιανικής τραπεζικής, συμβατικής αξίας 245 εκατ. ευρώ. Η
μεικτή λογιστική αξία του ανήλθε
στα 33 εκατ. στο τέλος Μαρτίου
2019. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείτο από 9.700 δανειολήπτες,
τα δάνεια των οποίων βρίσκονταν
σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και
900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η τιμή της πώλησης και αυτού του
χαρτοφυλακίου δεν θα είναι υψηλή.
Τέτοια χαρτοφυλάκια, παγκοσμίως,

Φέρνει τρικλοποδιά
Mεγάλος προβληματισμός επι-

Προβληματισμός επικρατεί για τις αλλαγές στο νόμο των εκποιήσεων, γεγονός που θα έφερνε αναστάτωση και στην αγορά για πωλήσεις δανείων.








Οι αγοραστές που
«φλερτάρουν» το
πακέτο είναι πάλι η APS,
αλλά και η Gordian, η
εταιρεία που συστάθηκε
από την Apollo Global
Management και αγόρασε τα ΜΕΔ ύψους 2,7 δισ.
πωλούνται στα 5 – 10 σεντ του
ευρώ και αυτό το χαρτοφυλάκιο
δεν αναμένεται να αποτελέσει εξαίρεση. Είναι εξάλλου μεγάλου ρίσκου, αλλά και υψηλής απόδοσης,
αφού αν καταφέρει ο αγοραστής
να ανακτήσει τα χρεωστούμενα,

θα έχει μεγάλο κέρδος. Κέρδος επίσης από αυτή την πράξη είχε και
ο άμεσος ανταγωνιστής της Τράπεζας Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα.
Το 50% της APS έχει η Ελληνική
Τράπεζα.
Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου,
έχει πωλήσει μέχρι στιγμής ΜΕΔ
22 εκατ. ευρώ στην CDB Bank το
καλοκαίρι του 2017, πώλησε 33,7
εκατ. ευρώ στην APS τον Φεβρουάριο και προχώρησε και στην πώληση 2,7 δισ. στην Apollo Global
Management (project helix). Σύνολο
δηλαδή, έως το τέλος του καλοκαιριού η Τράπεζα Κύπρου θα έχει
προβεί σε πωλήσεις προβληματικών
δανείων ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Στη
μία και μοναδική άλλη πώληση δανείων που έχει γίνει στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα προχώρησε η

Ελληνική Τράπεζα στις αρχές του
2018 που πώλησε ΜΕΔ στην B2Kapital ύψους 145 εκατ. ευρώ. Από
τα παραπάνω, προκύπτει πως στο
κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχουν
γίνει συνολικά πράξεις πωλήσεων
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ
και με το «Velocity 2» θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ.

Πιθανοί αγοραστές
Η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με επενδυτές προκειμένου
να πωληθεί το πακέτο που έχει ξεχωρίσει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
της αγοράς, οι τιμές πώλησης θα
είναι ικανοποιητικές για το προφίλ
των δανείων αυτών. Ταυτόχρονα,
όμως, αναφέρουν πως μόνο αν ο
νόμος για τις εκποιήσεις παραμείνει
ο ίδιος θα υπάρξει ικανοποιητική

τιμή. Οι αγοραστές που «φλερτάρουν» το πακέτο είναι πάλι η APS,
αλλά και η Gordian, η εταιρεία που
συστάθηκε από την Apollo Global
Management και που αγόρασε τα
ΜΕΔ 2,7 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου εξάλλου ήταν ξεκάθαρη κατά
την τελευταία ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της. «Το Συγκρότημα διερευνά ενεργά στρατηγικές
για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων σημαντικών πωλήσεων χαρτοφυλακίων»,
είχε πει.
Πρόσθετα, όπως η πώληση του
«velocity» δεν είχε επιπτώσεις στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή στην κεφαλαιακή θέση
της Τράπεζας Κύπρου, έτσι και η
πώληση του «velocity 2» δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις.

κρατεί για τις αλλαγές στο νόμο
των εκποιήσεων, που θα έφερναν και αναστάτωση στην αγορά
για πωλήσεις δανείων, γεγονός
που ανέφερε και ο Οίκος Moody’s. Οπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Οίκου για την προσπάθεια αλλαγής του πλαισίου των
εκποιήσεων από τη Βουλή, εκτός
από την αποδυνάμωση της ικανότητας μείωσης των προβληματικών δανείων, οι αλλαγές θα επηρεάσουν την τιμή των πιθανών
πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΔ.
Ταυτόχρονα, προστίθεται, θα
αποτρέψουν τους επενδυτές να
αποκτήσουν άλλα πακέτα δανείων από κυπριακές τράπεζες λόγω
του ότι υπάρχει αβεβαιότητα σε
σχέση με το χρόνο που θα χρειαστεί να εκποιηθούν. Ωστόσο, ο
Οίκος αναφέρει πως ναι μεν μπορούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις ΜΕΔ οι τράπεζες και με το
αλλαγμένο πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να δοθούν σε πολύ χαμηλές
τιμές γεγονός που θα επηρεάσει
τα κεφάλαιά τους. Σύμφωνα με
το Credit Outlook του Οίκου, αναμένεται ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν όλες τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας
Κύπρου και της Ελληνικής. Και οι
δύο τράπεζες διερευνούν τόσο
τις οργανικές, όσο και άλλες
στρατηγικές για να μειώσουν το
μεγάλο απόθεμα των προβληματικών τους δανείων. Οι αλλαγές
των νόμων για τις εκποιήσεις που
επέστρεψε στη Βουλή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να συζητηθούν εκ νέου στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στις 29 Ιουλίου.

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ
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Επενδύσεις
με γνώμονα
την έρευνα
για την ΚΕΑΝ

Νέα προϊόντα
στην αγορά έως
τον Οκτώβριο
-Ποια τα επόμενά σας πλάνα;
Υπάρχουν σκέψεις για νέες
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
και προϊόντα;

Μιλά στην «Κ» ο Μarketing Μanager
του ομίλου Μάρλο Ευριπίδου
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εβδομήντα χρόνια από την ίδρυσή
της, η ΚΕΑΝ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον τομέα του λιανικού
εμπορίου και του HORECA. Ο μάρκετινγκ μάνατζερ της εταιρείας Μάρλο Ευριπίδου παραχώρησε συνέντευξη στην «Κ» και μιλά για τους
στόχους της εταιρείας το επόμενο
διάστημα, οι οποίοι βασίζονται στην
επένδυση, στην έρευνα, την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Αναφέρεται στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της εταιρείας για νέα προϊόντα και project, τα οποία αναμένονται μέχρι τον Οκτώβριο του 2019.
Δεν παραβλέπει, ωστόσο, τις προκλήσεις που παρουσιάζει η αγορά,
κυρίως δε με το Brexit.
-Εβδομήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη σύσταση
της εταιρείας. Ποια ήταν η πιο
δύσκολη στιγμή στην πορεία
της εταιρείας; Πώς έχει αλλάξει
η κυπριακή αγορά στο πέρασμα
των χρόνων;
-Μέσα σε 70 χρόνια δραστηριοποίησης, είναι φυσικό μια εταιρεία
να έρθει αντιμέτωπη με διάφορες
προκλήσεις και δυσκολίες. H KEAN,
ακολουθώντας μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική, κατάφερε
να τις ξεπεράσει και να καθιερωθεί
στην κυπριακή αγορά. Σημαντικότερη και τραγικότερη δυσκολία, η
καταστροφή που προκάλεσε η τουρκική εισβολή το 1974 που συγκλόνισε
την Κύπρο και επέφερε καίριο πλήγμα στην εταιρεία. Αποθέματα προϊόντων, αυτοκίνητα διανομής και
όλα τα περιουσιακά στοιχεία στις
κατεχόμενες περιοχές κατασχέθηκαν
από τις κατοχικές αρχές ή μεταφέρθηκαν με τουρκικά πλοία, και μαζί

τους χάθηκαν και οι λογαριασμοί
πελατών και βέβαια η μισή αγορά
της Κύπρου. Εντούτοις, το ένστικτο
επιβίωσης του ιδρυτή εντόπισε νέες
προοπτικές εξαγωγής προϊόντων
στις χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής, με αποτέλεσμα η εταιρεία να
επιβιώσει και να επανακτήσει τις
δυνάμεις της. Το τελευταίο πλήγμα
βέβαια ήταν η οικονομική κρίση
του 2013, τα αποτελέσματα της οποίας ακόμη είναι αισθητά, αν και τείνουν να εξαλειφθούν με την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής και
την παράλληλη επιτυχή παρουσία
της εταιρείας στη διεθνή αγορά.
-Ποια η εκτίμησή σας για το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο; Ποιες
είναι οι προκλήσεις που παρουσιάζει;
-Το περιορισμένο μέγεθος της
κυπριακής αγοράς είναι γεγονός.
Εντούτοις η γεωπολιτική θέση της
Κύπρου δίνει διεθνή προοπτική στο
εμπόριό μας, την οποία αξιοποιούμε
ως εταιρεία. Με μια μακροπρόθεσμη
στρατηγική εξαγωγών και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 76 κορυφαίας ποιότητας προϊόντα σε συσκευασία τελευταίας τεχνολογίας
με μοντέρνο design, η KEAN διαθέτει
τα εφόδια να δραστηριοποιείται
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτή. Άλλη πρόκληση, τόσο για την ΚΕΑΝ όσο και
για πολλές άλλες εταιρείες του λιανεμπορίου, αποτελεί η διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας. Για να
κρατήσουμε το brand μοντέρνο και
ανταγωνιστικό, χρησιμοποιούμε
από τη μια την εμπειρία μας στην
παραγωγή, και από την άλλη εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και
καινοτόμες ενέργειες μάρκετινγκ.
-Το Brexit είναι ένα ζήτημα το
οποίο απασχολεί γενικότερα

Το 20% του κύκλου εργασιών του ομίλου αφορά τον HORECA, τομέας που αναπτύσσει ολοένα και περισσότερη
δυναμική με τα ψηλά επίπεδα του τουρισμού.








«Μας προβληματίζει
το Brexit και παρακολουθούμε στενά
τις εξελίξεις».
την κυπριακή αγορά από την
στιγμή που Μεγάλη Βρετανία
είναι η νούμερο ένα αγορά εξαγωγών. Είναι κάτι που σας προβληματίζει;
-Μας προβληματίζει και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά.
Πολύ περισσότερο λόγω του ότι η
Κύπρος έχει ισχυρούς οικονομικούς,
πολιτικούς και κοινωνικούς δεσμούς
με το Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται
πάντως ότι τόσο το Λονδίνο όσο και
η Λευκωσία έχουν διάθεση να επιλύσουν ζητήματα που θα τεθούν
ενώπιον τους από μια βρετανική
έξοδο από την Ένωση. Τα θέματα
που αφορούν ποσοστώσεις και δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες βρίσκονται στο επίκεντρο
του δικού μας ενδιαφέροντος.
-Σε ποιο βαθμό βασίζεται η εταιρεία σας στον τομέα του HORECA; Πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο
τομέας στο πέρασμα των χρόνων;
- Ο τομέας του HORECA απορροφά το 20% των εργασιών του ομίλου και το υπόλοιπο 80% το λιανικό
εμπόριο. Από την στιγμή που υπάρ-

χει ραγδαία αύξηση του τουρισμού
και κατά συνέπεια των ξενοδοχείων
και των χώρων εστίασης, σίγουρα
ενισχύει τον κύκλο εργασιών των
εταιρειών που συνεργάζονται με
τον κλάδο HORECA. Στην περίπτωση
της ΚΕΑΝ, η αύξηση του τουρισμού
σίγουρα έχει ενισχύσει τον κύκλο
εργασιών της εταιρείας σε αυτό τον
τομέα και ανοίγει προοπτικές για
περαιτέρω ανάπτυξη. Ακολουθώντας
μακροπρόθεσμη στρατηγική, παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και μελετώντας τις προτιμήσεις
των καταναλωτών, η ΚΕΑΝ έχει εξελιχθεί σε ένα Όμιλο εταιρειών, ο
οποίος προσφέρει μια τεράστια ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο
του λιανεμπορίου όσο και του τομέα
HORECA. Η ενσωμάτωση νέων προϊόντων στον Όμιλο και η διανομή
τους υλοποιείται μέσω θυγατρικών
εταιρειών (KEAN Trading, KFL Logistics Ltd, Kean Food Link Ltd).
Νέα προϊόντα όπως HEINZ, KRAFT,
HP, L&P, AMOY, VITALIA, FARLEYS,
CALVO – τόνος και σαλάτες, Όλυμπος χαλβάς & ταχίνι, GO TAN - noodles και σάλτσες, PELLITO NUTS,
τα ελληνικά παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ και τα
ελληνικά γιαούρτια ΚΡΙ-ΚΡΙ - που
διακρίνονται στην αγορά-, Λαγάκης
– κατεψυγμένα ψάρια αλιεύματα,
MONBAKE GROUP – Berlys,Bellsola,
VI I NAI GROUP κ.ά. διανέμονται
πλέον στο λιανικό εμπόριο, αλλά

και σε HORECΑ. Μεγάλες ποσότητες
και συσκευασίες που καλύπτουν ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες.
Η προσέγγισή μας αυτή διασφαλίζει
τη συνέχιση της επιτυχίας και ανάπτυξης της ΚΕΑΝ και την περεταίρω
εδραίωσή της και συμβολή της στο
μέλλον της κυπριακής επιχειρηματικότητας.
-Ποιο το μερίδιο των εξαγωγών
από τις συνολικές πωλήσεις της
εταιρείας;
-Η εξαγωγική δραστηριότητα
της ΚΕΑΝ καλύπτει το 25% των πωλήσεών της και αναπτύσσεται σε
50 χώρες σε 5 ηπείρους, με μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών την Κίνα,
ενώ στην Ευρώπη την Βρετανία,
την Ελλάδα, την Μάλτα, και την
Σουηδία.Τα προϊόντα για εξαγωγή
είναι χυμοί συσκευασμένοι TetraPak, συμπυκνώματα χυμών (juice
concentrates), βάσεις για προϊόντα
από χυμούς, αιθέρια έλαια, αναψυκτικά και Squash, ενώ η συμμετοχή
της ΚΕΑΝ με δικό της περίπτερο
στις πιο σημαντικές εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών ανά τον κόσμο
ενδυναμώνει την επικοινωνία με
υφιστάμενους πελάτες και προσφέρει την ευκαιρία εξεύρεσης νέων
πελατών. Το διεθνές μας πελατολόγιο περιλαμβάνει ονόματα όπως
Schweppes, Marksand Spencer,
John West, Royal Jordanian Airways, Carrefour shops, Delta Dairies, Gerber Foods, Μasafietc.

-Είναι γνωστό σε όλους ότι
η ΚΕΑΝ οφείλει την ύπαρξη της σε ένα επιστήμονα
με ερευνητικό μυαλό που
δημιούργησε την ευκαιρία,
έκτισε πάνω σε συνεχή μελέτη και αξιοποίησε την
πείρα του για να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα.
Αυτή συνεχίζει να είναι η
φιλοσοφία της εταιρείας,
οπότε κι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τον ίδιο προσανατολισμό: να επενδύουμε στην έρευνα, να
αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας, να αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες και να
παρακολουθούμε στενά τις
τάσεις της αγοράς και τις
ανάγκες των καταναλωτών
ώστε να αναπτύσσουμε
καινοτόμα προϊόντα. Στους
μελλοντικούς σχεδιασμούς
μας περιλαμβάνονται σίγουρα νέα προϊόντα, προγράμματα και projects που
ενισχύουν τη δυναμική μας
παρουσία στις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε, αλλά και η συνεχής
αναβάθμιση της δυναμικότητας της παραγωγής μας
ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες από το
εξωτερικό. Όσον αφορά
στις εγκαταστάσεις, επενδύσαμε πρόσφατα σε μια
επιπρόσθετη γραμμή παραγωγής Tetra Pak. Στον
τομέα της καινοτομίας, σε
συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ
ξεκινήσαμε την παραγωγή
ατμού με χρήση της ηλιακής ενέργειας με απώτερο
σκοπό την παραγωγή ενέργειας από μη ορυκτά καύσιμα, καθώς και τη μείωση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Εντός του 2019,
μέχρι τον Οκτώβρη περίπου θα προχωρήσουμε με
νέα προϊόντα σε χυμούς
και αναψυκτικά και νέες
γεύσεις σε υφιστάμενες
σειρές προϊόντων και εξετάζεται το ενδεχόμενο
ανοίγματος σε νέα κατηγορία των beverages.

Σε πέντε πυλώνες η νέα στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας
Του MIXAΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αποφασισμένο για βαθιές τομές και
μεταρρυθμίσεις φαίνεται να είναι
το Υπουργείο Παιδείας, σε μια προσπάθεια να βάλει τέρμα στις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, οι διευθύνσεις του Υπουργείου επικεντρώνονται στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
δράσης που θα επηρεάζει όλες τις
βαθμίδες και διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η «Κ», το Υπουργείο προσανατολίζεται στην εφαρμογή πέντε
βασικών πυλώνων, οι οποίοι σε ορίζοντα διετίας αναμένεται να επιφέρουν τη συνολική αναμόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήματος. Στο
Υπουργείο θέτουν ψηλά τον πήχη
στους τομείς της επιμόρφωσης όλων
των εμπλεκομένων μερών, της εκπόνησης και διάθεσης κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και
κυρίως ψηφιακού), καθώς και στη
συνεχή παρακολούθηση των δράσεων αυτών για σκοπούς ανατροφοδότησης και βελτίωσης.
1. Αξιολόγηση του μαθητή: Το συγκεκριμένο μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον προσεχή Σεπτέμβριο σε όλους τους μαθητές της
Α’Λυκείου, και από τη σχολική χρονιά 2021-22 θα καλύπτει και τις έξι
βαθμίδες της Μέσης Εκπαίδευσης.
Ο συγκεκριμένος πυλώνας που θα
εφαρμόσει το Υπουργείο, είναι γνωστό στην κοινωνία ως «τετράμηνα»,
και θα επιτρέπει στο Υπουργείο να
ελέγχει τις όποιες αδυναμίες των
μαθητών μέσω της μεθόδου των

κεντρικών εξετάσεων δυο φορές το
χρόνο. Παρά τις όποιες αντιδράσεις
και επιφυλάξεις, το νέο αυτό μέτρο
εξασφάλισε την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και θα εφαρμοστεί από
τη νέα σχολική χρονιά.

πηγή από το Υπουργείο, το μέτρο
αυτό θα καταπολεμήσει το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα, με
τα παιδιά μεταναστών να παρευρίσκονται σαν απλοί παρατηρητές
σε μια σχολική αίθουσα, με μηδενική παραγωγική συμμετοχή. Ως
προς αυτό εξετάζονται και άλλα
προγράμματα που θα βοηθήσουν
την ένταξη των παιδιών αυτών.

2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: Μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους αναμένεται να πάρει την τελική της μορφή η ολοκληρωμένη
πρόταση του Υπουργείου για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.
Για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου,
το Υπουργείο διόρισε ειδική επιτροπή υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χρίστου, η οποία μέσα από διάλογο με








Στόχος η ανάληψη
δραστικών μέτρων
και νομοθετημάτων
με ορίζοντα διετίας.

«Πιο συγκεκριμένα μέτρα, πιο αυστηρή επιτήρηση» οι βασικές αρχές της νέας στρατηγικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
και στην σχολική παραβατικότητα.

τους εμπλεκόμενους φορείς, θα είναι
σε θέση να παρουσιάσει την τελική
μορφή του συστήματος. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ιδιαίτερη
βαρύτητα δίδεται στη στήριξη των
εκπαιδευτικών και την συστηματική
αξιολόγησή τους, για να επιτευχθεί
ο στρατηγικός στόχος της αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας στους μαθητές. Όπως
χαρακτηριστικά μας ανέφερε πηγή
που παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες «το νέο σύστημα θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για σοβαρές και
ποιοτικές αλλαγές».

3. Πρόληψη βίας και παραβατικότητας: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
και στον τομέα της σχολικής παραβατικότητας. Τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας προσλαμβάνουν
τρομακτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονο
προβληματισμό στη διοίκηση του
Υπουργείου. Το γεγονός μάλιστα
ότι παρουσιάζεται και σε μαθητές
νεαρής ηλικίας, καθιστά επιτακτική ανάγκη τη λήψη μέτρων. Όπως
πληροφορούμαστε, το Υπουργείο
αποφάσισε τη σύσταση μηχανισμού καταγραφής, παρακολούθη-

σης και έρευνας στα θέματα της
παραβατικότητας, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.

4. Μαθητές τρίτων χωρών: Οι
αυξημένες μεταναστευτικές ροές
προς την Κύπρο αγγίζουν και τα
δημόσια σχολεία. Το φαινόμενο
της ομαλής ένταξης των παιδιών
αυτών στις σχολικές μονάδες απασχολεί έντονα τόσο το Υπουργείο,
όσο και την κοινότητα των καθηγητών η οποία κάνει λόγο για ανάγκη χάραξης στρατηγικής ενσωμά-

τωσης στο παιδαγωγικό σύστημα.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ», το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου, καιπροσανατολίζεται στη λήψη στοχευμένων μέτρων που θα βοηθήσουν
την ομαλή ενσωμάτωση των εν δυνάμει αυτών μαθητών. Μια πρόνοια
που θα ενταχθεί στον στρατηγικό
αυτό πυλώνα, είναι η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας ως προαπαιτούμενο για ένταξή τους σε
πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας
άλλων μαθημάτων. Σύμφωνα με

5. Ενιαία εκπαίδευση: Το Υπουργείο προωθεί αλλαγές, τόσο στο
νομοθετικό όσο και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε η ενιαία εκπαίδευση να είναι εφαρμόσιμη στο
σύνολο των μαθητών. Επιδίωξη
του υπουργείου είναι όπως μαθητές
με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας
λαμβάνουν καλύτερη παιδαγωγική
αντιμετώπιση. Για τον σκοπό αυτό,
εξασφαλίστηκε τεχνική βοήθεια
από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό
τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας.
Στόχος του Υπουργείου, είναι η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου μέσω της συνεργασίας με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού
Φορέα για την Ειδική και Ενιαία
Εκπαίδευση. Οι εμπειρογνώμονες
αυτοί μάλιστα έχουν ήδη ετοιμάσει
προσχέδιο νέας νομοθεσίας το
οποίο παρουσιάστηκε σε συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού. Αναμένεται γύρω στο τέλος του 2020 να
έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τόσο
του Νόμου όσο και των Κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν
μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων
για ψήφιση.

ΕΛΛΑΔΑ
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10η ναυτιλιακή
μητρόπολη
του κόσμου
η Αθήνα
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

ÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÐË
ÖËØÔ×ÔÚÇÝÕØÏÇÑ¦ÙÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÚÕ¬ÄÑÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÖËÏÊÂÚÕ¡ÖÕßÙ¦ÔÊÏÕÒÃÙÛÎÙË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÒÄÍÜËÔÊÕÍËÔ×ÔÔÕ
ÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑ×ÔÒÄÍÜÔÛÂÔÇ
ÚÕËÃÞËÈØËÛËÃËÑÚÄÝÊËÑ¦
ÊÇÝÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÕ
¡ÖÕßÙ¦ÔÚÎÝ§ÕÚÃÕß ÕØÁÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÊËÃÑÚÎ 
?PUO\H)HS[PJ 0U[LYUH[PVUHS
:OPWWPUN*LU[YL+L]LSVWTLU[
0:*+®ÙÚÎÔÃÊÏÇÒÃÙÚÇÖÕßÌÏ
ÍÕßØ¦ØËÏÕßØÇÍÄÝÙÚÎÔÎÛÁÙÎ
ÛÂÔÇÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÚÇÒÇÓ
È¦ÔËÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÍÏÇÁÑÚÎ
ÙßÔËÞÂÞØÕÔÏ¦©ÊËÃÑÚÎÝÖÇØÁÞËÏ
ÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝÚÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÖÄÒËÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔßÖÎØËÙÃËÝÙÚÕÔ
ÔÇßÚÏÒÏÇÑÄÑÇÏÒÏÓËÔÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕßÁÍÏÔËÍÔÜ
ÙÚÄÖÜÝÚÕÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÔÁÇ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÔÇßÚÏ
ÒÏÇÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÚÎÔÁÊØÇÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌË
ØÄÔÚÜÔÖÒÕÃÇÖÄ ËÖÏÞËÏØÂ
ÙËÏÝÚÕÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝ
ÇÒÒ¦ÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦
ÊÇÂÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦
ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÛ×ÝÙÚÎÔÑÇ
ÚÇÓÁÚØÎÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÑÇÏ
ÔÁËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔ

7

Επτά στους δέκα Ελληνες
πιστεύουν ότι η οικονομία
βρίσκεται ακόμα σε ύφεση
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ÁÜÝÚÏÝÚ×ØÇÁÞÕßÔËÑÒËÃÉËÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÖÕÙÕÙÚÄÕÏ
ÇÖÕÆÙËÝ®ÔÇßÚÏÒÏÇÑÁÝÇÔÚÏÙÚÕÏ
ÞÕÆÔÙÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÕßÖØÕËÏÑÕ
ÙÇËÚÃÇÝÖÒÂÛÕßÝ
¬Ç ÙÚÕÏÞËÃÇ ÇßÚ¦ ÖØÕÁÑß
ÉÇÔÇÖÄÚÎÔËÚÂÙÏÇÁØËßÔÇÚÎÝ
7L[YVMPU9LZLHYJOÎÕÖÕÃÇÂØÛË
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ§ÇßÚÏÒÏÇ
ÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÕÔÊÃÔÕß
*VTTP[[LLÎÕÖÕÃÇÁÊËÏÐËÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÎÁÐÕÊÕÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÔÎÕÒÄÍÏÕ6ËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÕÝÙÚÄ
ÒÕÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËßÖÄËÒÒÎ
ÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇÓËÏ×ÛÎÑËÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÖÁØßÙÏÚÄÙÕÙËÇØÏÛÓÄÖÒÕÃ
ÜÔÄÙÕÑÇÏÙËÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÙÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕßÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔË
ÖÒÕÃÇÂÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ 

ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÜÔ
ÖÒÕÃÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÑÄÓÇÓÃÇ
ÁÔÊËÏÐÎÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÖÕßÊßÔÎÚÏÑ¦ÁÞËÏ
ÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÆÔÇÓÎÙÚÕÛÇ
Ò¦ÙÙÏÕËÓÖÄØÏÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏÎ
ÕÖÕÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÏÝÍØÇÌËÏÕÑØÇ
ÚÏÑÁÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ
ßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÖÕßÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÕÏÖÕÙÕÙÚ×ÙËÏÝÙÚÏÝËÖÇÔÊØ×ÙËÏÝ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝÙÎÓÇÃÇÝÚÜÔÖÒÕÃ
ÜÔÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝÓÎ
ÚØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÎÏ
ÈËØÃÇÖØÕÙÁÛËÙËËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÇ
ÖÒÕÃÇÑÇÏÚÇÔÎÙÏ¦¡¦ØÙÇÒ¦ÒÒÇ
ÖÒÕÃÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ÓËÏ×ÙËÏÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÙÚÕÔÇØÏÛ
ÓÄÚÜÔËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÜÔÖÒÕÃÜÔÑÇÏ
ßÖÄÑßÖØÏÇÑÂÑÇÏÓÇÒÚÁàÏÑÎÙÎ
ÓÇÃÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÓÇØÚßØ¦ÓÏÇ
ÁÐÕÊÕÇÖÄËßØÜÖÇáÑ¦ÔÎÕÒÄÍÏÇ
ËÔÍÁÔËÏßÚ¦ÚÇÓÎÚØ×ÇÑÇÚÁ
ÍØÇÉÇÔàÎÓÃËÝÑÇÏÖÒÕÃÜÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÙÎÓÇÃ
ËÝÚÎÝÏÈËØÃÇÝÑÇÏÚÕßÔÎÙÏ×Ô
¡¦ØÙÇÒÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÍØÇÓÓÂÚÕßÙÚÄÒÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÓËÑÇÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÒÕÃÇ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÇÔÎÕÒÄÍÏ¦ÚÕßÝ

ΒελτιωμένοςÇÒÒ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎ
ÒÄÚËØÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎ
ßØ×ÖÎËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÕÊËÃÑÚÎÝÑÇ
ÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß  ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏËÖÃÙÎÓÕÏÊËÃÑÚËÝ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÔ¦ÖÚßÐÎÎÖÒËÏÕÔÄ
ÚÎÚÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÙË
ÆÌËÙÎÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÄÙÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÎËÚÇÏØËÃÇ
ËØËßÔ×ÔÇÍÕØ¦Ý5PLSZLUVÊËÃÑÚÎÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÕ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕ
Ô¦ÊËÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÑÇ
Ú¦ÊÆÕÓÕÔ¦ÊËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ¥ÙÚÄÙÕ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚË
ØÕÝÇÖÄÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËßØÜÖÇá
ÑÄÊËÃÑÚÎÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÑÇÚ¦
ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝ.
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÏÓÁØÕßÝÙÚÕÏ
ÞËÃÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÚÎÝ5PLSZLUÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎÙÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝ ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÎÞ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÆÌËÙÎÖÏÖÒÁÕÔÚÕ ÚÜÔËØÜ
ÚÜÓÁÔÜÔÇÓÌÏÈ¦ÒÒËÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎÔÕÏ
ÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄ
ÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
¡ËÚÇÐÆÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜ
Ø×ÔÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔ
ÁÈÊÕÓÎÛÁÙÎÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ËØÍÇÙÏÇÑÂ ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÚØËÏÝ
ÙÚÕßÝÊÁÑÇÒÒÎÔËÝÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ËÔ×ÇÑÕ
ÒÕßÛÕÆÔÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔËØ
ÍÇÙÃÇ ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ßÍËÃÇ 
ÇÚ¦ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
 ÎÁØËßÔÇÁÊËÏÐËÄÚÏÊÆÕÙÚÕßÝ
ÊÁÑÇÒÒÎÔËÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÇ
ÞØÁÎÚÕßÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆÚÕßÝÇÔÇ

ÊËÏÑÔÆÕÔÚ¦ÝÚÎÔÜÝÚÎÔÚÁÚÇØÚÎ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇÓËÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÔÄØÕ 
ÓÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÕß
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÁÞËÏÜÝ
ÙßÔÁÖËÏÇÔÇÙßÔËÞÃàÕßÔÕÏÒÒÎ
ÔËÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖËØÏ
ÑÕÖÁÝÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÚÕßÔÕÏÑÕÑß
ØÏÕÆÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ5PLSZLU
ÚÕ ÖØÕÙÖÇÛËÃÙËÙÚÇÛËØÂ
È¦ÙÎÔÇ ÖËØÏÑÄÉËÏÊÇÖ¦ÔËÝ ß
ÚÄÚÕÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÑßØÃÜÝÓÁÙÜ
ÚÜÔÖËØÏÑÕÖ×ÔÚÜÔËÐÄÊÜÔÍÏÇ
ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎËÑÚÄÝÙÖÏÚÏÕÆ 
ÓÁÙÜÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÌÛÎÔÄÚËØÜÔÈÇ
ÙÏÑ×ÔËÏÊ×ÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ 

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την
έβδομη θέση αναφορικά με την εργασιακή
ανασφάλεια.
ÑÇÏÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËÏÊ×ÔÁÔÊßÙÎÝÁØËßÔÇ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÎÝ
5PLSZLUÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙË
Þ×ØËÝÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÞØÂÙÚËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÚËÒËß
ÚÇÃÇÓÁÚØÎÙÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß 
©ÈÇÙÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝÚÎÝÁØËßÔÇÝ
*VUZ\TLY*VUMPKLUJL0UKL_ßÖÕ
ÒÕÍÃàËÚÇÏÇÖÄÚØËÏÝËÖÏÓÁØÕßÝÓË
ÚÇÈÒÎÚÁÝ!ÇËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÎÔÖØÕ
ÙÜÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÈÇÐÏ
ÕÒÄÍÎÙÎÖËØÏÄÊÕßÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇÍÇÛ×ÔÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕÔÕÏÑÕÑß
ØÏÄÑÇÏÍËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔËØÍÃÇ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
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Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες
για τα σχέδια εθελουσίας εξόδου
Τα προγράμματα μείωσης προσωπικού θα πρέπει να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κορυφώνονται ÕÏÊÏËØÍÇÙÃËÝÚÜÔ
ÚØÇÖËà×Ô¶ÛÔÏÑÂÝ,\YVIHUR
ÑÇÏËÏØÇÏ×Ý¶ÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÖÄÙÞÏÙÎ
ÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÕÏÊÆÕÖØ×ÚËÝÑÇÏÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖÕßÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ¬
¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝßÒÕÖÕÏËÃ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÓËÕØÃàÕÔÚÇÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÓÂÔÇÑÇÚ¦ÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ0U[Y\T
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÁÜÝÑÇÏÇÚÄÓÜÔÙÚÎÔÁÇ
ËÚÇÏØËÃÇÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ
ÚÇÊÆÕÓÁØÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÁÜÝÑÇÏÚÇÓÁÙÇßÍÕÆÙÚÕßÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÑÇÏÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚØÁÞËÏ®ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÛËÒÕÆÙÏÇÝËÐÄÊÕßÖÕß
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎÚØ¦ÖËàÇÚÕÕÖÕÃÕÊÃÔËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄ
ÚÕÔÄÓÏÒÕÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓËÚËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÜÔ
ßÖÇÒÒÂÒÜÔÙË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÑÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄ¬Õ
ÖØÄÍØÇÓÓÇËÃÔÇÏÙÚÕÞËßÓÁÔÕÑÇÏ
ÇÌÕØ¦ÑßØÃÜÝÚÕÓËÃÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËØÍÇÙÃÇÝÁÞËÏ
ÓËÏÜÛËÃ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÚÕÊÃÑÚßÕ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇqÚØÏÓÂÔÕß ÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÎÓÕÔ¦ÊÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔ9LJV]LY`)\ZPULZZ<UP[
9)<ÖÕßÛÇÇÖÕÙÞÏÙÚËÃÇÖÄ
ÚÕÔÄÓÏÒÕÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÙÕßÎÊÏÑÂ0U[Y\T
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÛËÙÎÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ªÇÔÚËÈÕÆÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÑÇÏÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÓËÚÕÔÙÆÒÒÕÍÕÚÜÔ

Η Τράπεζα Πειραιώς ÈÜ{ÉË³iÜ{³{~ÊÐÉËiØ³È¨{~ÖÐÉ¨ËÇ³Ñ³$~³K¨{VÐÊÑ~Ñ³Ò³
ËÚÑÜ~Üi¨ÚÉËiÈÐ×ËÑÐÉ³i²¦ºVÈÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³iÐÉ³Ñ×¨ÒÓØ~Ñ{´ÆÆÑ³ÌÐ³i
ÓÑÉ³Ñ{¨ÉËÑÈÚÑÙiÐ{È¨oÊÈ³ÑÙÖÐÓ¨i

Ποια σχέδια
«τρέχουν» Εθνική,
Eurobank
και Πειραιώς.
ßÖÇÒÒÂÒÜÔÙÚÕÔÄÓÏÒÕÑÇÛ×Ý
ÚÄÚËÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÕÃÐËÏ®ËÑ
ÔÁÕßÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÛËÒÕÆÙÏÇÝ
ËÐÄÊÕßÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÞÜØÃÝÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÕ
ÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÕÝÙÚÄÞÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÁÜÝÑÇÏßÖÇÒÒÂÒÜÔÖÕßÂÚÇÔÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ¬ÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÕ
¬²ÁÍÑØÏÙÎÍÏÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßÖØÕÁÈÒËÖË
ÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÁÜÝ
ÑÇÏËßØ×ÇÒÒ¦ÑÇÚÁÍØÇÉËÓÏÑØÂÙßÓÓËÚÕÞÂÖÕßÊËÔÐËÖÁØÇÙËÚÇ¦ÚÕÓÇ

ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÎÁÑÈÇÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÛÇËÃÔÇÏÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÑÇÏÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÓËÚÕÔ
ÙÆÒÒÕÍÕÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÍÏÇÚÕÔ
ÔÁÕÑÇÔÕÔÏÙÓÄËØÍÇÙÃÇÝÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÙÚÕÔÄÓÏÒÕÇÖÄÚÏÝ¦ÚÕÓÇÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÏÝÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÑÇÏÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃÓÁÙÇ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÇÖÕËÖÁÔÊßÙÎÙËÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÇÖÄÛßÍÇÚØÏÑÁÝÄÖÜÝÎÖ×ÒÎÙÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝ
¡ÕÔÚÁÒÕÓËÃÜÙÎÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÓÁÙÜÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÚÎÝ-7:ßÒÕÖÕÏËÃÑÇÏÎ
,\YVIHURÎÕÖÕÃÇÕÒÕÑÒÂØÜÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÛËÒÕÆÙÏÇÝËÐÄÊÕßÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÖÕÞ×-

ØÎÙÎßÖÇÒÒÂÒÜÔÖ×ÒÎÙÎ
ÚÎÝ-7:ÙÚÎÔ7PTJVÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÇÏÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔ7PSSHY
ÑÇÏ*HPYVÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ 
ÊÏÙËßØ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙÚÇÚÁÒÎËÖÚËÓÈØÃÕß
¡Ë ÚÎÔ ÚØÏÖÒÂ ÙßÓÌÜÔÃÇ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔËÐßÍÃÇÔÙÎÚÕßÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÎ,\YVIHURËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÓÁÙÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß
¦ÚÕÓÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ-7:
ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ ÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ¡ËÚÎÔÖ×ÒÎÙÎ
ÎËÚÇÏØËÃÇÛÇÇÖÕÙÖÇÙÚËÃÇÖÄ
ÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ
,\YVIHURÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÏÙÄÖÕÙÇ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÖÕß
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ

Σε χαμηλές ταχύτητες το ελληνικό Ιντερνετ
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Aυξάνονται ÕÏ ÚÇÞÆÚÎÚËÝÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÑßÈËØÔÕÞ×ØÕÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÁÝÙßÍÑØÏÔÄÓËÔËÝ
ÓË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÚØÃÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ¬ÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô ¬ÇÞßÊØÕÓËÃÜÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÇÔÕÏÑÚÄÏÇÊÃÑÚßÕÑÛËÙÎÔÕÏÑÚÕÆ
ÏÇÊÏÑÚÆÕß ÁÊËÏÐËÄÚÏ
ÎÓÁÙÎÚÇÞÆÚÎÚÇÙÚÏÝÙßÔÊÁÙËÏÝ
0U[LYUL[ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ÖÁØßÙÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÒÒ¦ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÖÇØÇÓÁÔËÏÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÎÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÓÁÙÕÄØÕ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
¬¬ÎÓÁÙÎÚÇÞÆÚÎÚÇÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÖÁØßÙÏÇÔÂÒÛËÙË 4IWZÁÔÇÔÚÏ¡IWZÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÑÇÏ¡IWZÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÓÁÚØÎÙÎÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÔÚÏÝ
ÙßÔÊÁÙËÏÝÙÚÇÛËØÂÝÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ

Η μέση ταχύτητα
ανήλθε σε 16,39 Mbps
το 2018 έναντι 59,45
Mbps του παγκόσμιου
μέσου όρου.
ÇÔÇÌÁØËÏÎ¬¬ÕÏÓËÚØÂÙËÏÝÚÎÝ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÝÙÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÊËÔ
ÂÚÇÔËÌÏÑÚÂÇÌÕÆÎÃÊÏÇÊÏÁÛËÚË
ßÖÕÊËÁÙÚËØÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÇÖÄËÑËÃÔÕÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÑÏÔÎÚÂÝÄÍÜÚÕßÄÚÏÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕÝÇÖÄÚÎÔ¬¬ËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÓËÚØÂÙËÜÔ
ÊËÏÑÚ×ÔÖÕÏÄÚÎÚÇÝËßØßàÜÔÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚ×ÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔËÃÔÇÏÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÓÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÓËÚØÎÚÏÑÂÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÁÜÝ

Σύμφωνα ÐÉ³iÓ~ÚÉi³iØ Ú{~ÊØ {³¨ÊØ0iÜÉ{~{{B0ÑTÈÙ¨ÐÉËÓ¨È{iÐÓi³ÑTÖ³i³Ñ³i ÜÜÒÙÑÑÈÂÊÚi~É~Ñ³Ò¸mVm

Σο ναδίρ η κατανάλωση GB
Προτελευταία ³$$.å~Ñ³Ñ³ÒÉ³Ñ{i ÜÜÒÙÑÐÉKÒi³Ñ
xn>HÃ²_©È~Ñ³ÑÑÜÈ{ ÜÜiÉØT¨Ê³ÉØ~{i³³iÜÉ×.ÖÐ×ÑÐÉ³Ñ³{TÉËÑÈÑ¨ÑÚÓ³É{¨oÑ{ÐÌØV³
¸Æd{ ÜÜiÉØT¨Ê³ÉØ~Ñ³ÑÒÜÑ~Ñ³ÒÐÓÌ¨Vl´¯ÐÊÑ
~Ñ³ÑÒÜiÑÈ³ÊÑ³{³{TÉËÉ¨ËÈ³¯´³ÈÐÓÈÌ¨È³i
Çi³È$$.åmV®l¯ÐÊÑ~Ñ{ÐÌ³i.ÜKÑ~ËÑ{~Ò³{~{~Ñ³ÑÑÜÈÜ{oÌ³É¨ÑVÆ´¯ÐÊÑÑ¤ÌV³{³i ÜÜÒÙÑ T¨Ñ³È$$.åÐÉ³iÈiÜÌ³É¨i~Ñ³ÑÒÜiÉËÑ{i'{ÜÑÙËÑV´
¯ÐÊÑVÉÉÈiÜÌ³É¨ÉØÚÓÉ{ØÉTÓiÐÉ³i ÜÜÒÙÑK¨Ë~³Ñ{i(¨³oÑÜËÑ¸V®m¯ÐÊÑ~Ñ{i0È¨~ËÑmVm´¯ÐÊÑ
ÄÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÚÕßËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÙËÑÇÚÎÍÕØÃÇ Â
ÑÇÏÇÔ×ÚËØÎ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÁÑÛËÙÎ
ÚÎÝ¬¬ÚÎÔÃÊÏÇÁÑÛËÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÓÁÙÇÙÚÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑËÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔ
ÊÏÑÚÆÜÔÎÝÍËÔÏ¦ÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ
3;,JH[ ÇÖÄÖÇØÄÞÕßÝÂÚÇÔ

ÙËÓËÍ¦ÒÎÁÑÚÇÙÎËÔÚÄÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝ®ßÔËÖ×Ý
ÕÏÄÖÕÏËÝÓËÚØÂÙËÏÝÇÌÕØÕÆÔÚÇ
ÊÃÑÚßÇÙÚÇÛËØÂÝÑÇÏÄÞÏÑÏÔÎÚÂÝ
¡ËÈ¦ÙÎÚÏÝÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝ
ÓËÚØÂÙËÏÝÎÞ×ØÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÙÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎ©ÏÓËÚØÂÙËÏÝÚÕßÊÏË-

ÛÔÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÚÎÝ6VRSHÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÓÁÙÎÚÇÞÆÚÎÚÇÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÙËÊÃÑÚßÇ
ÙÚÇÛËØÂÝËÃÔÇÏ 4IWZÚÙÏ
ÕÏÚÇÞÆÚÎÚËÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÓÁÙÕßÄØÕß
ÑÇÏÎÞ×ØÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÑÛËÙÎÔÕÏÑÚÕÆÏÇÊÏÑÚÆÕß
ËÑÖÕÔËÃÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÙËËÌÇØÓÕÍÂËßØÜÖÇáÑÕÆÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆ
ÑÕÖÄÝÚÕßÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÞØÎÙÚ×ÔÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
ÑÇÏÕÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕßÙÚÄÞÕÁÞÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÚÏÝËÌÇØÓÕàÄÓËÔËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÃÔÎÙÎÝÚÏÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÄÖÜÝ07;=ÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÜÔÖÇØÄÞÜÔÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇ
ÑÇÏËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔÙßÔÊØÕÓÎÚ×Ô
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÙÞËÚÏÑ×ÔÖÇØÇÖÄÔÜÔÙßÔÊØÕÓÎÚ×Ô
ÚØÃÚÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÁÑÛËÙÎ
ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ¬¬ÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊËÃÞÔËÏÓÏÑØÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÑÇÚÇÙÚØÇÚÂÍÎÙÎÝÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô¬¬
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËËÚÇÏØËÃÇÑÏÔÎÚÂÝ
ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÞÜØÃÝÔÇÚÎÔÑÇÚÕÔÕÓ¦àËÏÎÕÖÕÃÇÖËØÏÄØÏàËÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÌÇØÓÕÍ×ÔÑÃÔÎÙÎÝÈÃÔÚËÕÙßÔËÞÕÆÝØÕÂÝ]PKLVZ[YLHTPUNÙÚÕÊÃÑÚßÄ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÁÖËÏÚÇÇÖÄËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÝ¬¬ÙßÓÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÔÍÁÔËÏÜÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ¬¬ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÏÇÊÃÑÚßÕ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÑÚÄ®ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÄÙÈÇÙÎÝ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊÏÇÑØÏÚÏÑÂÝ
ÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÏ
ËÌÇØÓÕÍ×ÔÙËÚËÞÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÓÎËÆÒÕÍËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÃÔÎÙÎÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÁÑÛËÙÎ
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Σε υψηλά εξαετίας
εκτινάχθηκαν οι ναύλοι
των φορτηγών πλοίων
Σε υψηλά ËÐÇËÚÃÇÝÁÞËÏËÑÚÕÐËßÛËÃ
ÕÊËÃÑÚÎÝÈÇØÄÓËÚØÕÚÜÔÔÇßÒÇÍÕØ×ÔÖÒÕÃÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÐÎØÕÆ
ÌÕØÚÃÕßÞÆÊÎÔ)HS[PJ+Y`0UKL_
)+0ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕß
ÁÚÕßÝÑÇÏÁÜÝÑÇÏ ÇÖÄÚÕÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÓÂÔÇ ÇÚÇÒÆÚÎÝÎÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÇ*HWLZÑÇÏÓËÍ¦ÒÇ
ÌÕØÚÎÍ¦7HUHTH_ÖÕßÁÞËÏÊËÙÓËÆÙËÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÊÏÇÛËÙÃÓÕßÖØÕÝÔÇÆÒÜÙÎÚÕÔ¦à
ÜÛ×ÔÚÇÝÚÕßÝÔÇßÒÜÚÁÝÑÇÏÖØÕÝ
ÓÏÑØÄÚËØÇÓËÍÁÛÎÖÕÔÚÕÖÄØÜÔ
ÌÕØÚÎÍ×Ô
ËÏÑÄÔÇÇßÚÂËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÍÏÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕËÔ¦ÓÏÙÎÓÂÔÇÑÇÛ×ÝËÖÇÔÇÑ¦ÓÖÚÕßÔÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÇÖÄÚÎØÇàÏÒÃÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÓËÍ¦ÒÜÔÕØßÞËÃÜÔÚÎÝ
=HSLËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÙÏÊÎØÕÓËÚ¦ÒÒËßÓÇÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝÁÚÕÏÓÕßÞ¦ÒßÈÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÞ×ØÇ
ÔÇßÒÇÍÕØ¦ÚÜÔ*HWLZËÖÜÌËÒËÃÚÇÏËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÎÝ§ÄÚÏÇÝÌØÏÑÂÝ
ÑÇÛ×Ý¦ÒÒËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÏÝßÉÎÒÁÝÚÏÓÁÝÙÏÊÎØÕÓËÚÇÒÒËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÕÑËÔÄÖØÕÙÌÕØ¦ÝÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÕØßÞËÃÕß
ÚÎÝ=HSLÙÚÏÝÇØÞÁÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÆÔËÑØÕÊßÙÚÆÞÎÓÇ
ÇÖÄÁÑØÎÐÎÙËÌØ¦ÍÓÇÙËÑÕÓÈÏÑÄÙÎÓËÃÕÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ+L\[ZJOL
)HURÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÇÔÇÓÁÔËÏÖËØÇÏÚÁØÜÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖØÕÙËÞ×ÝÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÛÇÈÒÁÖÕßÓËÚÇÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÇÌÕØÚÎÍ¦=36*ÖÕßËÒÁÍ-

ÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ=HSLÔÇÑÇÚËßÛÆÔÕÔÚÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÁÓÌÕØÚÇËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÕÃÇ*HWLZ®ËÑÚÏÓ¦Õ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ:[HY)\SR*HYYPLYZ
/HTPZO5VY[VUßÔËÖ×ÝÛÇÁÞÕßÓËÎÓÁØËÝÓËÙÞËÊÄÔËÍÍßÎÓÁÔÇ
ßÉÎÒÕÆÝÔÇÆÒÕßÝÙÚÇ*HWLZËÔ×
ÎØÇàÏÒÃÇËÔÚËÃÔËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÍØÂÍÕØÇ®
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎ -LHYUSL`Z
:LJ\YP[PLZÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÓËÍÁÛÎÍÏÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÖÒÕÃÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÏÙÞßØ¦ÓËÄÒÇÚÇÓËÍ¦ÒÇ

Ο δείκτης Baltic Dry
Index εμφανίζει
άνοδο της τάξης
του 60% από
την αρχή του έτους.
ÕØßÞËÃÇÔÇÇÔËÈ¦àÕßÔÚÇÞÆÚÎÚËÝ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖÒÂØÎÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝËÖÜÌËÒÕÆÓËÔÇÇÖÄÏÙÚÕØÏÑ¦ßÉÎÒÁÝÚÏÓÁÝÙÏÊÎØÕÓËÚÇÒÒËÆÓÇÚÕÝÑÇÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÝÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ®ÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔ+L\[ZJOL)HURÎÔÇßÒÇÍÕØ¦ÐÎØÕÆÌÕØÚÃÕßÞÆÊÎÔÑÏÔËÃÚÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÇßÖÄ
ÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÜÔ*HWLZÕÏ
ÔÇÆÒÕÏÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ
ÚÎÔÖÒÁÕÔËÑØÎÑÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
ËÇßÚÄÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÕÊËÃÑÚÎÝ)HS[PJ+Y`ÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÙÚÇ
ßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÑÏÔÕÆÓËÔÕÝ
¦ÔÜÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ¬ÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÉÎÒÄÙËÇßÚÂÚÎÔËÐÇËÚÃÇÂÚÇÔÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÇÑØÏÈ×ÝÁÔÇÁÚÕÝ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Η Costa Coffee επιστρέφει
στην Ελλάδα αρχές του 2020
Την επόμενηÞØÕÔÏ¦ÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÑÇÌÁ*VZ[H
*VMMLLËÚÇÏØËÃÇÖÕßÇÖÁÑÚÎÙË
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÎ*VJH*VSH
*VTWHU`*VJH*VSH/)*(.
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝËÓÌÏÇÒÜÚÁÝÚÎÝ*VJH*VSHÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÛÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕÚÇÖØÕáÄÔÚÇ*VZ[H*VMMLLÙËÊÁÑÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÍÕØÁÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÔÜÙÚÕÜÙÚÄÙÕ
ÖÇØÇÓÁÔËÏË¦ÔÎËÖÇÔËÃÙÕÊÕÝÚÎÝ
*VZ[H*VMMLLÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÛÇÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÕÓ×ÔßÓÜÔÑÇÌÁÄÖÜÝËÃÞËÙßÓÈËÃ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦Î*VJH*VSH/)*(.ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏËÖÃÙÎÝÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕ
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇ*VZ[H*VMMLLÙË
¦ÒÒËÝËÔÔÁÇÞ×ØËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÎÕßÒÍÇØÃÇÎ©ßÍÍÇØÃÇ
ÎÕÒÜÔÃÇÎªÕßÓÇÔÃÇÎªÜÙÃÇ
ÑÇÏÎÒÈËÚÃÇ
*VJH*VSH*VTWHU`ÇÖÁÑÚÎÙËÚÎÔ*VZ[H*VMMLLÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß ÑÇÏÁÞËÏËÖÏÚÇÞÆÔËÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝÓËÁÓÌÇÙÎÙË
ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÙËÇßÚÄÓÇÚÕßÝÖÜÒÎÚÁÝ]LUKPUNÂËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÇÖØÕÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎYLHK`
[VKYPUR*VZ[H*VMMLLËÃÔÇÏÎ
ÑÕØßÌÇÃÇËÚÇÏØËÃÇÑÇÌÁÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÓËÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇ
ÙËßØ×ÖÎÙÃÇ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÑÇÏÌØÏÑÂ
©ÑÇÌÁÝËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ËÖÏÑËØÊËÃÝÑÇÏÚÇÞÆÚËØÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÊËÐÇÓËÔÁÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÓÖÕØËÆÙÏÓËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝØÕÌÎÓ¦ÚÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßËÃ-

ÞËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ
*VJH*VSH/)*ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
*HWP[HS4HYRL[Z+H`ÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÔÃÕßÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÖÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÂÚÇÔÎÇÐÃÇÚÎÝËÔÒÄÍÜÇÍÕØ¦ÝÚÕ
ÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖÕßÛÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛËÃÎ*VJH
*VSHÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÇÑÄÓÎÚÎÊÏËÚÃÇ 
ÑÇÏÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ËÚÂÙÏÕØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ 
ÃÔÇÏÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
ÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ

Η Coca-Cola Company
απέκτησε την Costa
Coffee τον Ιανουάριο
του 2019 και έχει
επιταχύνει
την ανάπτυξή της.
ÇÐÃÇÍÏÇÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝÑÇÏÍÏÇ
ËÓ¦Ý®ÊÂÒÜÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ*VJH*VSH/)*AVYHU
)VNKHUV]PJÖØÕÙÛÂÑÎÓÏÇÝ
Ó¦ØÑÇÝÚÄÙÕÏÙÞßØÂÝÄÙÕÎ*VZ[H
*VMMLLÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÓÇÝÛÇ
ÓÇÝËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÇÑÄÓÇ
ÖÏÕÙÚËÔ¦ÓËÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝÙË
ÄÒÇÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÔÇ
ÖØÕÙÌÁØÕßÓËÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖÏÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑ¦ÛËÓÁØÇ®
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Οι επενδυτές προτιμούν
δικτάτορες με καλή μόρφωση
Επιλέγουν αυταρχικά καθεστώτα των οποίων οι ηγέτες γνωρίζουν οικονομικά
Οσοι επενδύουν ÙËÇÔËÒËÆÛËØÇÑÇÛËÙÚ×ÚÇÁÞÕßÔÜÝÍÔ×ÓÕÔÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔÎÍÁÚÎÑÇÏÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÖÕß
ÁÞËÏÒ¦ÈËÏÙËàÎÚÂÓÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚËÒËßÚÇÃÇÁØËßÔÇÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏ×ÔßÖÄ¡ËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝÖÃÙËÏØ¦
ËÚ×ÔÇØÑËÚÁÝÓËÒÁÚËÝÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÒÕßÙÚËßÚÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏÚÕßÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÂÓÎÚØÄÖÕßÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÕßÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝßÔÂÛÜÝÚÕÄÚÏÙÚÏÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÛËÙÓÕÃ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßÇßÚÁÝÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ¦ÓËÙËÝÐÁÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏ×ÔßÖÄ¡ËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝ
¶ÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÕÏËØËßÔÎÚÁÝ

Η ηλικία ενός ηγέτη
και η πολιτική πείρα
του δεν φαίνεται να
επηρεάζουν τις ροές
ξένων κεφαλαίων.
ÊËÔÙßÓÖËØÏÁÒÇÈÇÔÚÎÔ ÃÔÇÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÕ
ÒÄÍÕÝÇßÚÄÝÊËÔÊÃÔËÏËÖÇØÑËÃÝËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÕÏËÖËÔÊßÚÏÑÁÝØÕÁÝÙËÇÔËÒËÆÛËØÇ
ÑØ¦ÚÎÄÖÕßËÃÚËÊËÔÖØÕÙÚÇÚËÆËÚÇÏÎÖËØÏÕßÙÃÇÚÜÔÏÊÏÜÚ×ÔËÃÚË
ÎÄÖÕÏÇÑ¦ÒßÉÂÚÎÝËÃÔÇÏßÖÕÚßÖ×ÊÎÝËÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÒÕÏÖÄÔÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏË¦ÔÒ¦ÈÕßÓË
ßÖ»ÄÉÏÔÄÚÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏÇÙÌÇÒÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇÚÕËÖÏÞËÏØËÃÔ"
©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÕÏËØËßÔÎÚÁÝÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÓÖÁÒ
¢ØÇÔÙÕß¦ÕÌÃÇÔÁÒÑÇÏÕØ¦ÔÁÏÒÙËÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÑßÈËØÔÂÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÏÕÞËÚËÆÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÙËÇßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÍÕÆÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÑÇÒÂÓÄØÌÜÙÎ¦ÔÓ¦ÒÏÙÚÇÎÓÄØÌÜÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÒ¦ÈËÏÕËÔÒÄÍÜÎÍÁÚÎÝ
ÇÌÕØ¦ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÁÞËÏÂÊÎÖØÄÚËØÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÄÚËÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÖÕÒÆÖÏÕÖØÄÛßÓÇÛÇÖØÕÞÜØÂ-

Στις περιπτώσεις³ÑÈ³Ñ¨T{~~ÑÚÉ³³VÑÈ³ÌÈ~ÒÈ{ÉÉÙÈ³ÓØÉËÑ{ÑÑÂ{ÜoÖ³ËÙ{³
~ÈKÉ¨Ê³iT¨i{Ð{³ÑØ³{ØÙ{ÑÚÓ{ÐÉØÙiÐ{{iÐÓÉØÜi¨×¨ËÉØ
ÙÕßÔÙÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎßÚ¦ËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÇÌÄÚÕßÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËØËÆÔÎÙÇÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔ¦ÓËÙÜÔ
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙËÞ×ØËÝ
ÓËÊÏÑÚÇÚÕØÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÇÖÄ
ÚÕ ÁÜÝÚÕÊÎÒÇÊÂÙË
ÖËØÃÕÊÕËÚ×Ô

Προσωπικότητα
¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎÚÎÝ
ÁØËßÔ¦ÝÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÖÁÔÚËÓËÚÇÈÒÎÚÁÝÚÏÝÕÖÕÃËÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÐËÚ¦àÕßÔÑÇÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÄÚÇÔàßÍÃàÕßÔÚÕØÃÙÑÕÖÕß
ÛÇÖ¦ØÕßÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËÎÍÁÚÎÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖËÃØÇÚÕßÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÚÎÔËÏÊÃÑËßÙÂ
ÚÕßÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÛÎÚËÃÇÚÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ©ÏÓÕØÌÜÓÁÔÕÏÊÏÑÚ¦ÚÕØËÝÊËÃÞÔÕßÔÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÁÒËÇØÍÏÇ
ÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝËÌÄÙÕÔ
ÁÞÕßÔÚÇËØÍÇÒËÃÇÔÇÞÇØ¦ÐÕßÔ
ÇÖÕÊÕÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
¶ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔË¦ÔÁÞÕßÔÊÕßÒÁÉËÏÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÁÞÕßÔ
ÙÖÕßÊ¦ÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÔÚÏÛÁÚÜÝÎÎÒÏÑÃÇËÔÄÝÎÍÁÚÎÑÇÏÎ

ÖÕÒÏÚÏÑÂÖËÃØÇÚÕßÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÎØË¦àÕßÔÚÏÝ¦ÓËÙËÝÐÁÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝË¦ÔßÖÕÚËÛËÃÄÚÏÇßÚ¦
ÚÇÊÆÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÙ×ÌØÕÔËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ¶ÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ Î ÃÔÇËÃÞË
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÑÇÚ¦ ÒÃÍÕÖØÏÔÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÁÓÖËÏØÕÝ¡¦Õ
ÛÁÙËÏÚÁÒÕÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ¡ËÍ¦ÒÕ
ÒÓÇÖØÕÝÚÇÓÖØÄÝ®ÑËÃÔÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÕÚØÁÖËÏÚÕßÝÑËÌÇÒÇÏÕÆÞÕßÝËÃÔÇÏÎ
ÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÎÍËÚ×ÔÖÇØÄÚÏ
ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÊÕßÔÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÇÔÇÇÖÇÒÒÕÚØÏ×ÔÕÔÚÇÏ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÓÖÁÒ
¢ØÇÔÙÕß¦ÕÌÃÇÔÁÒÑÇÏÕØ¦Ô
ÁÏÒ¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÔÚÕÖÃÙÇÓË
ÙßÙÞËÚÏÙÓÄÓËÚÇÐÆÎÒÏÑÃÇÝÑÇÏ
ÖÕÒÆÞØÕÔÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®¬ÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔÑßÈËØÔ×ÔÚÜÔÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕØÄÒÕ
ÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÙË
Þ×ØËÝÄÖÕßÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËÖÇÌÃËÔÚÇÏÙÚÎÔÑØÃÙÎËÔÄÝ
ÑÇÏÓÄÔÕÔÇÚÄÓÕßÖØÕÙÛÁÚÕßÔ
±ÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÇÑÄÓÇÖÜÝÙË
ÁÔÇÔÈÇÛÓÄÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÙßÓ-

ÈÇÃÔËÏÙÚÇÇßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎËÐÕßÙÃÇÇÙÑËÃÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÎÝÑØÃÙÎÝËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß
ÚÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÕÏÛËÙÓÕÃÑÇÏ
ÕÏËÑÒÕÍÁÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÊÏÑÒÃÊËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ×ÙÚËÔÇÇÓÈÒßÔÛËÃÕÑÃÔÊßÔÕÝÇÑØÇÃÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
©ÏÑÕÔÕÓÏ×ÔßÖÄ¡ËÚ¦ÈÇÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÇÑÄÓÇÄÚÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÙÚÕØÃÇÈÒÁÖÕßÔ
ÖÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÚÕßÝÊÏÑÚ¦ÚÕØËÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÊËÔÁÞÕßÔÍÔ×ÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÇÌÁØÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÕÔÖØ×ÎÔÊÏÑÚ¦ÚÕØÇÚÎÝÏØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÔßÔ¡ÏÇÔÓ¦Ø§ËÕßÃÔ
ÕÕÖÕÃÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙËËÖÃ
ÙßÔÇÖÚ¦ÁÚÎÁÜÝÚÕ ÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÚÁÙÚØËÉËÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÔÓÁØËÏËÖÁÈÇÒËÍÏÇÔÇ
ÇÔÇÑÄÉËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÑÇÏ
ËÔÓÁØËÏÑÇÚÄÖÏÔÙÆÙÚÇÙÎÝÚÕß
ÇÙÚØÕÒÄÍÕßÚÕß¶ÕÚËÒËßÚÇÃÕÝ
ÚÕÆËÃÖËÔÇÚßÖ×ÙËÏÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÉÎÌÃÇÔÇ
ÁÞÕßÔ¦ÛØÕÏÙÓÇ ®ÚÕÔÃàÕßÔËÔ
ÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÕÏËØËßÔÎÚÁÝ
BLOOMBERG
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Σύστημα ελέγχου
κυκλοφορίας drones
από την Alphabet
Το πρώτο ÙÆÙÚÎÓÇËÔÇÁØÏÇÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÍÏÇÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎKYVULZÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ>PUN33*ÎÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÔ(SWOHIL[ÄÖÜÝÑÇÏÎ.VVNSL
ÔÁÇËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ>PUNÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ©WLU:R`ÑÇÏÁÞËÏÂÊÎ
ËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝËÔ×ÎÞØÂÙÎÚÎÝ
ËÃÔÇÏÊÜØË¦ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ>PUN
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÖÇÌÁÝÓËÚÎÔ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ±ÖÎØËÙÃÇËØÕÖÕØÃÇÝÚÜÔ-((ÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô
ÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏ¦ÊËÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÊÂÒÜÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
¬àÁÏÓÝ¡ÖÁØÍÑËÝËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÕ¡ÖÁØÍÑËÝÊÂÒÜÙËÖÜÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝ>PUNËÃÔÇÏ
ÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛÕÆÔÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÇÙÌÇÒÁÙÚËØËÝÕÏÖÚÂÙËÏÝÚÜÔ
KYVULZ®
>PUNÊËÔËÃÔÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÇÙÌÇÒÂËÔÇÁØÏÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇ
ÚÜÔÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô×ÙÚËÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÑÇÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÞÇÓÎÒÁÝÖÚÂÙËÏÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÖÕßÏÙÞÆËÏÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇ¡ËÚÇÐÆÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔ¦ÒÕÍÜÔ
ËÌÇØÓÕÍ×ÔÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÔ-((ËÃÔÇÏÕÏ(PY4HWÑÇÏ0YPZ
(\[VTH[PVUÚÕÓËÚÇÐÆÎ5(:(
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝËÔÇÁØÏÇÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÜÔKYVULZ
¬ÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝ>PUNËÃÔÇÏÄÚÏÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÃÊÏÕÄÓÏÒÕÓË
ÚÎÔ.VVNSLÎÕÖÕÃÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖÒÎÛ×ØÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÁÞËÏ

ÚÎÊÏÑÂÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÞÇØÚ×Ô
ÊÏÇÊØÕÓ×ÔÑÇÏÖÒÕÂÍÎÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔ.VVNSL4HWZËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂÄÖÜÝ
Î6WLU:R`ÛÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÇÖÂÞÎÙÎÑÇÛ×ÝÎÞØÂÙÎÚÜÔKYVULZ
ÇØÞÃàËÏÔÇÊÏÇÊÃÊËÚÇÏÚÇÞÁÜÝÑÇÏ
ËÑÚËÔ×Ý
/(THaVUÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÄÙÌÇÚÇÖÜÝÐËÑÏÔ¦ËÏÚÏÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ ÖÇØÇÍÍËÒÏ×Ô ÓÏÑØ×Ô
ÌÕØÚÃÜÔÓËÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÙËÓÏÑØÁÝÊÏÇÊØÕÓÁÝ
ÞÜØÃÝÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÙËÖÕÏËÝ
Þ×ØËÝÁØÇÔÚÕÆÚÕßÎTHaVU
ÊØÕÓÕÒÕÍËÃÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÇÖÄÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÚÇÏ
ÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÝËÔÄÝÙÖÇÙÓÁÔÕß
ÖÇØÇÛÆØÕßÂÓÏÇÝÍÑÇØÇàÄÖÕØÚÇÝÖÕßÁÓËÏÔËÇÔÕÏÑÚÂÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ
©ÏÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÍÏÇ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕËÔÇÁØÏÇÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ
ÍÏÇÚÇKYVULZÇÒÒ¦ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÚÇÈÂÓÇÚÇÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNØÞÂ
ÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝÕÒÏÚÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÔÇÖÇØÁÞÕßÔÇÔ¦ÒÕÍËÝßÖÎØËÙÃËÝÓËÇßÚÁÝÚÎÝ>PUNØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ>PUNËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÎÙÚÕßÝßÙÚØÇÒÕÆÝ
ÞØÂÙÚËÝÚÎÝ(WWSLÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ(UKYVPKÑÇÏ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÎÓÁÙÜ
ÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ>PUNÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÁÝÖÚÂÙËÏÝÓËÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ6WLU:R`
ÙËÚØËÏÝÎÖËÃØÕßÝ

Η εφαρμογή $_-}Ã ÓTÉ{Éo~¨{ÚÉËÑÌ³{ØÑ¨ÐÌÙ{ÉØÑ¨TÓØ³iØåÈ³¨ÑÜËÑØ
~Ñ{iT¨Êi³iØÉËÑ{Ù¨ÉÒ

Τράπεζες προσφέρουν δωρεάν αεροπορικά ταξίδια αντί για τόκους
Το νέο ÊÁÒËÇØÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙË
ÄÙÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÊÁÞÕÔÚÇÏÔÇÓÎÒ¦ÈÕßÔÚÕßÝÚÄÑÕßÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔËÃÔÇÏÎËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÓËÇËØÕÖÕØÏÑ¦
ÓÃÒÏÇ©ÏÚØ¦ÖËàËÝÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÓË
ÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÔÁÕßÝÑÇÚÇÛÁÚËÝ
ÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔÑÃÔÎÚØÇÙÚÕßÝÂÊÎ
ßÖ¦ØÞÕÔÚËÝÐ¦ÒÒÕßÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ÓËÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕ²ÕÔÍÑ

Η τράπεζα StanChart
έχει προσελκύσει
33.000 καταθέτες και
640 εκατ. δολ. με δώρο αεροπορικά μίλια.
ÕÔÍÑÕØÏÙÓÁÔÕÏÑÇÚÇÛÁÚËÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔÚÇÇËØÕÖÕØÏÑ¦ÓÃÒÏÇÇÖÄÚÕÔÇÖ¦ØÕßÔ
ÚÕßÝÚÄÑÕßÝ
ÒÏÇÔÏÑÂÚØÇÖËàÏÑÂÇØÞÃàËÏÔÇ
ÑËØÊÃàËÏÁÊÇÌÕÝÑÇÏÖÒÁÕÔÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎ
ÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕß(ZPH4PSLZËÔÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÓÃÒÏÇÓË
ÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ*H[OH`
7HJPMPJÙËÄÙÕßÝÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÄÙËÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ:[HUKHYK*OHY[LYLK

Για όσους~Ñ³ÑÚÓÈ³iK¨É³Ñ{~Ê³¨ÒÉÇÑÒÑÌ¸dÆÆÆÙÜÒ¨{ÑiÉ{K¨ÒKÉÈiÉËÑ{¸´ÆÆÆÆÐËÜ{ÑÐÉ
³i>²v>Ã&>RxkxRV³ÑËÑTÉÙÌÉÑ¨~Öo{ÑÙÖÑÉ¨¨{~ÒÉ{{³Ê¨{ÑÑÌ³o~o~³ÙË
:[HU*OHY[ÖÄÚÕÚÕ(ZPH
4PSLZÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏËÑÇÚ
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÑÇÏÖËØÃÖÕß
ÖËÒ¦ÚËÝÙÚÎ:[HU*OHY[ÚÇ
ÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÖØÕÎÍÕß-

ÓÁÔÜÝÊËÔËÃÞÇÔÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓÏÒÃÜÔÚÎÝ
:[HU*OHY[ËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÑÇÚÇÛÁÚÎ

ÖÕÒÆÖÏÕÙßÓÌÁØÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÇÖÄÚÕßÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÚÄÑÕßÝÖÕß
ÛÇÒ¦ÓÈÇÔËÏÇÄÙÕßÝÑÇÚÇÛÁÚÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕ-

ÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕ(ZPH4PSLZÎËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎËÃÔÇÏÓÃÒÏÇÓËÚÎÔ
*H[OH`7HJPMPJÚÇÕÖÕÃÇÙÞËÊÄÔ
ËÖÇØÑÕÆÔÍÏÇÊÆÕÇËØÕÖÕØÏÑ¦ËÏÙÏÚÂØÏÇÇÖÄÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕØÕÌÄØÜÔÑÇÏÚËÒ×ÔÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔÊÆÕËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×
ÕÏÚÄÑÕÏÍÏÇÁÔÇÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÓËÍÁÛÕßÝÙÚÎ:[HU*OHY[
ÛÇÂÚÇÔÊÕÒ¦ØÏÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÇÐÃÇÚÜÔÓÏÒÃÜÔÊËÔËÖÏÈÇØÆÔËÏ
ÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÚÄÑÕßÝ
ËÔÛÇÖØÕÙÌÁØÇÓËÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÙËÖÕÙÕÙÚÄßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÓË
ÙËÓÏÇÑÇÔÕÔÏÑÂÑÇÚ¦ÛËÙÎ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZVÇÓÃØ
¦ÓÖËØÕßÇÒËÖÏÑËÌÇÒÂÝÒÏÇÔÏÑÂÝ
ÚØÇÖËàÏÑÂÝÚÎÝ:[HU*OHY[ÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÚÎÄØËÏÇÙÃÇÚØ¦ÖËàÇ
ÇÍÕØ¦àËÏÚÇÓÃÒÏÇÇÖÄÚÎÔ*H[OH`
7HJPMPJÙËÞÕÔÊØÏÑÂÑÇÏÓËÖØÕÙÌÕØ¦ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÎÇËØÕÖÕØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÊÏÄÚÏ
ÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝÑÇÚÇÛÁÚËÝÊËÔËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÇÓÃÒÏÇÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÚØÏËÚÂÖØÕÛËÙÓÃÇÖÕßÖØÕÙÌÁØËÚÇÏ*H[OH`ÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÁÔÇ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÓÏÒÃÜÔÊËÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÖÕÚÁËÔ×Ë¦ÔÎÚØ¦ÖËàÇÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇËÖÏÚÄÑÏÕÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÚÕÖÒÎØ×ÙËÏ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕªÄÔÏÚ
ÑÕÕßàÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎ*P[PNYV\W

ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖØÕÔÄÓÏÇÖØÕÙÌÁØËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ*P[PNYV\WÙÚÕßÝ
ÑÇÚÇÛÁÚËÝÙÚÏÝ©ÙÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ¦ÔÕÏÐÇÔÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕß ÁÒÇÈÇÔ
ÇËØÕÖÕØÏÑ¦ÓÃÒÏÇÜÝËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÖÏÖÒÁÕÔÓÁÙÜÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ*P[PNVSKÄÙÕÏÑÇÚÇÛÁÚËÝ
ÁÞÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÝËÖÏÈØÇÈËÆÕÔÚÇÏÓËÙßÔÊØÕÓÁÝÇÐÃÇÝÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
(THaVU7YPTLÑÇÏÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
ÇÖËßÛËÃÇÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÓÕßÙÏÑÂÝ
:WV[PM`©ÙÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÝÁÞÕßÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÏÚÄÑÏÕÑÇÏËßÔÕáÑÄÚËØÕßÝÄØÕßÝÙËßÖÕÛÂÑËÝËØÏÙÙÄÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÇßÚ¦
ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÖÏÈØÇÈËÆÙËÜÔ
ÇÔÚÃÚÎÝÖÒÎØÜÓÂÝÚÄÑÜÔÂÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÇßÚÂË¦ÔÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔ
ÞÇÒÇØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ©Ï
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÓËÚÄÑÕßÝÙËÓËÚØÎÚ¦
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄ
ÖØÕáÄÔ¦ÔÄÓÜÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÓËÏÜÛÕÆÔÐÇÔ¦ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÊËÃÚË
ÚÇÁÓÓËÙÇÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÇÔ×ÔßÓÎÖÎÍÂÙÞËÚÏÑÂÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ(ZPH4PSLZ
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Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Κίνα και Ινδία
διεκδικούν
την ηγεσία
του ΔΝΤ

Από την ίδρυση του Ταμείου έως σήμερα,
ο επικεφαλής είναι πάντα Ευρωπαίος
Οι Ευρωπαίοι ßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß.
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÁÚßÞÇÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÑÕÏÔÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÖÕßÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÜÝÊÏ¦ÊÕÞÕÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÙÚÕ§¬
ÜÙÚÄÙÕÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÕ¡ÇØÑ ¦ØÔËáÔßÔÊÏÕÏÑÎÚÂÝ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝ©¦ÒÒÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÖØÕÆÔÕË
¡ËØÊÂÒÜÙËÄÚÏÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ
ÛÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÁÜÝÚÇÚÁÒÎ
ÕßÒÃÕßËÖÃÑÕÏÔÕÆßÖÕÉÎÌÃÕßÖÕß
ÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÎÔÜÙÎ¥ÙÚÄÙÕ
ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏÄÚÏÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇÑÇÏ
ÎÔÊÃÇÖÏÁàÕßÔ×ÙÚËÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
§¬ÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎ
¡ÖÕØËÃÕ¡ÇØÑ ¦ØÔËáÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÜÝÖØ×ÎÔÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÕß ÇÔÇÊ¦ÑÇÏÜÝÇÖËØÞÄÓËÔÕÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÍÍÒÃÇÝÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÕ
ËÖÄÓËÔÕÝÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
§¬ÜÙÚÄÙÕÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÕß
Ó¦ÒÒÕÔÑ¦ÎÑË®ÞÛËÝ©ÏßÖÕßØÍÕÃ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÒÒÃÇÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÚÇÒÃÇÝÑÇÏØËÚÇÔÃÇÝÙßàÂÚÎÙÇÔÚÕ
ÛÁÓÇÚÕßÔÁÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬
ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝÙßÔÄÊÕßÚÕß.

ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß
9L\[LYZÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÃÛÇÔÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÞËÏÚÕÒ¦ÛÕÝÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÇÔÑÇÏÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÄÒÕÏÛÇÚÕÔÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔ®ËÃÖË
ÞÛËÝßØÜÖÇÃÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ§ÜØÃÚËØÇÚÕÔÕÆÒÏÕÇÔ×ÚËØÕÝ¦ÒÒÕÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝÕ
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÛÁÒËÏÜÝßÖÕÉÂÌÏÕÍÏÇÚÕ§¬Ñ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÔÇÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÎÖËÏØÜÚÏÑÂßØ×ÖÎ®© ¦ØÔËá
ÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÔÇÊÏÑÄÈØËÚÇÔÏÑÄÑÇÏ
ÏØÒÇÔÊÏÑÄÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÜÙÚÄÙÕÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÖÒÁÕÔÖÇØ¦
ËÒ¦ÞÏÙÚÎËÖÏØØÕÂÙÚÎÔËÔ×
ÚÕÕßÈÒÃÔÕÁÞËÏÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓË
ÖÏÕÖÏËÙÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ)YL_P[
ÚÙÏÖØÕÑÆÖÚÕßÔÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÁÙÙËØÏÝÈÇÙÏÑÕÃÊÏËÑÊÏÑÎÚÁÝ!Õ©ÒÒÇÔÊÄÝËØÕÆÔ§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓ Î ÙÖÇÔÃÊÇ ßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô§¦ÔÚÏÇ ÇÒÈÃÔÕÕ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕÝ±© ÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,\YVNYV\W¡¦ØÏÕËÔÚÁÔÕ
ÑÇÏÕ©ÒÏªËÔÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝ
ÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÏÁàËÏËÖÏÛËÚÏÑ¦ßÖÁØÚÕß
ÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,\YVNYV\W
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÁÓËÏÔËÞÜØÃÝËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÙÚÏÝÇÔ×ÚËØËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÖÕß
ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝËØ-

Ο πρώην¨ÌÉÙ¨Ø³È º¦n¦ºÉ¨Ö ³Ò{ÉÜÐÜÈÐ×ÑËÉ³Ñ{Ñ¨ioÉË³Ñ{ÐÉK¨ÑTÉËÑ~É×ÑÜÊ³ È¨ÑËÈi×ËV³ÌÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{iÐÑ³{~ÊÑ³Ë³ÑiÑÌT¨ÉØ³iØ Ì³{ÑØ È¨iØ

Στην Ε.Ε. εξετάζουν
τις υποψηφιότητες των
Ντάισελμπλουμ, Σεντένο, Ρεν και Καλβίνο.
ÓÇÔÃÊÇÝ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÚÎÝÇÒÒÃÊÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
 ¬ ÇÚ¦ÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕ
§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖØÕÎÍËÃÚÇÏÓËÈØÇÞËÃÇÑËÌÇÒÂÜÙÚÄÙÕ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎÇÖÄÞ×ØËÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝßØ×ÖÎÝ
¡ÖÕØËÃÍÏÇÇØÑËÚÕÆÝÕØËÏÕËßØÜÖÇÃÕßÝÕËØÕÆÔ§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓ
ÔÇÛËÜØËÃÚÇÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÜÙÚÄÙÕÎÌÂÓÎ
ÚÕßÙÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßËÃÞÇÔßÖÕÍØ¦ÉËÏÓÔÎÓÄÔÏÕËÃÔÇÏÑÇÑÂ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕ§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓËÃÞË
ÙßÔÊÁÙËÏÖØÕËÚ×ÔÚÎÔÑØÃÙÎÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÓË
ÚÕÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕß

ËÃÞÇÔßÖÕÍØ¦ÉËÏÓÔÎÓÄÔÏÕÊÇÖÇÔÕÆÔÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇÙËÇÒÑÕÄÒ
ÑÇÏÙËÍßÔÇÃÑËÝ®¦ÔÚÇÑÇÚ¦ÚÕßÝ
-;Õ§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝËÔ×Î
ÇÔÚÃÛËÙÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÔßÖÕÞ×ØÎÚÎ
ÇÚ¦ÚÕ)SVVTILYNÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖØÕÝÚÕÔ§Ú¦ÏÙËÒÓÖÒÕßÓËÃÔÇÏÞÒÏÇØÂ®ÏÙÙÇÈ×ÔÇÖØÕÜÛËÃÚÕÔ¡¦ØÏÕËÔÚÁÔÕÜÝ
ßÖÕÉÂÌÏÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÛÎÚËÃÇ
ÚÕßÙÚÕ,\YVNYV\WÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ
ÚÕ©ÓÕÃÜÝÎ¡ÇÊØÃÚÎÖØÕÜÛËÃÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÎÝ§¦ÔÚÏÇ
ÇÒÈÃÔÕÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏËßØÁÜÝÇÖÕÊËÑÚÂ
ÙÚÕ,\YVNYV\WÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
-;ËÔÛÇÖØÁÖËÏÑÇÔËÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß©ÒÏ
ªËÔÖØ×ÎÔËÖÏÚØÄÖÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝËÃÞË
ÚÎØÂÙËÏÞÇÓÎÒÄÖØÕÌÃÒÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝ-;Î¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÖØÕÚËÃÔËÏ
ÑÇÏÊËÆÚËØÕßÖÕÉÂÌÏÕÚÕÔÖØ×ÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÒËÐ¦ÔÚËØÚÕßÓÖ

Στα 6,17 τρισ. ευρώ η περιουσία των Γερμανών
ΠλουσιότεραÇÖÄ ÖÕÚÁËÃÔÇÏÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÙßÔËÞÂÝ
ÇßÐÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÚ×ÔÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
)\UKLZIHUR©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎ
+L\[ZJOL>LSSLÙËÚØÏÙËßØ×ÇÔÁØÞËÚÇÏÖÒÁÕÔÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÇÐÃÇÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÑÂÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÙÚÎÞ×ØÇËÇßÚÂÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÚØÎÚ¦ÚØÇÖËàÏÑÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÄÉËÜÝÂÖØÕÛËÙÓÏÇÑÁÝ
ÇÐÏÄÍØÇÌÇÑÇÏÇÐÏ×ÙËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦
ÄÞÏÓËØÃÊÏÇÙËËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÇÑÃÔÎÚÇÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÑ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏÒÃÍÇËßØ×ÙÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÄ
¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝ
)\UKLZIHURÊËÔÖØÕÑÆÖÚËÏÔÁÇ
ËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÕÓÂÚÕß
ÖÒÕÆÚÕßÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÁØËßÔËÝÑÇÚÁÍØÇÌÇÔÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ßÖÕÛËÚÏÑ¦ÕÑ¦ÛËËØÓÇÔÄÝ

Κάτω από
το 25% το ποσοστό
των πολιτών που διαθέτουν περιουσιακά
στοιχεία άνω
των 200.000 ευρώ.
ÖÕÒÃÚÎÝÑÇÚÁÞËÏÞØÎÓÇÚÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇ¦ÔÜÚÜÔËßØ×
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÕÆÚËÕÙÚÕßÝÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÚÄÙÇ
ÑÄÓÎÑÇÏÕÏÇßÐÎÓÁÔËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÊËÔ
ÇÌÕØÕÆÔÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÊÏÄÚÏÎ
ÏÊÏÕÑÇÚÕÃÑÎÙÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇÊËÔ
ÐËÖËØÔ¦ÚÕ 
ËÙÞÁÙÎÓËÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÎÞØÎÓÇÚÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇÁÞËÏ
ÇßÐÎÛËÃ ÂÚÕÏÊÏÙËßØ×
ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÇßÐÂÛÎÑÇÔÑßØÃÜÝÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÓËÚØÎÚ×ÔÑÇÏ
ÕÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÐÏ×ÙËÏÝËÔ×
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ¦ÔÕÊÕÑÇÏ

Η άνοδος³ÈT¨iÐÑ³{³i¨ËÈ³
Ñ¶³¨ËÐiÑÖÂiÉ³iÉ¨{ÈËÑ
³É¨ÐÑ~Ñ³ÒÆÙ{ÉÈ¨
ÕÏÚØÇÖËàÏÑÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÖÇØÇÚÎØËÃÎ+>¡ÂÖÜÝËÖÃÑËÏÚÇÏÇÆÐÎÙÎËÖÏÚÕÑÃÜÔ"©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÇßÚÄÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÙÚÕ¦ÓËÙÕ
ÓÁÒÒÕÔ¦ÒÒÜÙÚËÇßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÑÇÏÇÖÄÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ

 ¬ÒÒ¦ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ
)\UKLZIHURßÖ¦ØÞËÏÖØÕÚÃÓÎÙÎ
ÙËËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇØËßÙÚÕÖÕÏÂÙÏÓÇÑÇÏÞÇÓÎÒÕÆØÃÙÑÕß
¬ÕÊËÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÁÞËÏÓËÔ
ÖÕÒÒÂÇÙÚ¦ÛËÏÇÇÒÒ¦ßÖÄÙÞËÚÇÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖÄ
ÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔ ÄÚÏ ÚÇ ÞÇÓÎÒ¦ ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÚÕßÝÓÏÑØÕËÖËÔÊßÚÁÝÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÇÖØÄÛßÓÇÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
)\UKLZIHURÓÄÔÕÔÎÇÔÕÊÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÚÜÔÇÍÕØ×ÔÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÁÞËÏÂÊÎÙßÔËÏÙÌÁØËÏ
ÊÏÙËßØ×ËÖÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃÑÇÏÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÚÕßÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÎÌÕÆÙÑÇÚÎÝÔÁÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ÂÓËØÇÕÏËØÓÇÔÕÃ
ÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÓËÚÕÞÁÝËÃÔÇÏ¦ÔÜ
ÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÇÒÒ¦ÇÖÁÞÕßÔÇÖÄÚÕØËÑÄØÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÕß

«Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Η ΕΚΤ ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇËÐËÚ¦àËÏÖÏÛÇÔÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßÙÚÄÞÕß
ÖÕßÁÞËÏÛÁÙËÏÍÏÇÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕß)SVVTILYNÑÃÔÎÙÎÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÖÏÕËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©ÇÖËØÞÄÓËÔÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ¬¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÁÞËÏÚÇÞÛËÃßÖÁØÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝÙßÓÓËÚØÏÑÂÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ®
ÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑ¦ÚÜÇÒÒ¦ÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ®
ÎÒÇÊÂÔÇËÖÏÚØÁÖËÏÎ ¬ÞÜØÃÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÁÚØÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕ ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔ
ÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÖËØÃÕÊÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÑÏÔÕÆÔÚÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕ 
©ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄ ÇÖÄÚÕ

ÖÇØ¦ÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÜÔÌÛÎÔ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚÎÔÖÕÙÕÚÏÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎ
ÖÕßÁÞËÏËÌÇØÓÄÙËÏÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÇ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ
 ¬ÚÕÔÕÆÔÏÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏ
ÇÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÙË
ÞÇÓÎÒÄËÖÃÖËÊÕÍÏÇßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÎËÐÁÚÇÙÎÖÏÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÌÆÙËÜÝ®¥ÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß§¬Î ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÊÏÇÊËÞÛËÃÚÕÔ¡¦ØÏÕ
§ÚØ¦ÍÑÏÚÎÔÎ§ÕËÓÈØÃÕßÁÞËÏ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔËÖËÑÚÇÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÎÔÖÕÙÕÚÏÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝ ¬ÑÇÏ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞËÏËÔÛÇØØÆÔËÏÚÏÝ
ÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÍËÔÔÇÃËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÖËÚÆÞÕßÔÚÕÔÙÚÄÞÕÖÕßÁÞÕßÔÛÁÙËÏÍÏÇÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ

Χλιαρή δέσμευση του G7
για μέτρα στήριξης
Δημοσιονομικά ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝßÖÕÙÞÁÛÎÑÇÔÓËËÖÏÌÆÒÇÐÎÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕß.ÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÁÒÇÈÇÔßÖÄÉÎÚÇÓÇÆØÇÙÆÔÔËÌÇ
ÖÕßÓÇàËÆÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
 ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏËßÁÒÏÑÚÎÌÏÒÏÑÂ
ÖØÕÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÔÇÇÖÕÚØÁÖËÏÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÄÚÇÔ
ÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÒÎÉÎÚÜÔÞÛËÙÏÔ×ÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÙÚÕÇÔÚÏÍÃÚÎÝÇÒÒÃÇÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎ
ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ËÔ×ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÓÄÔÎÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÒÆÙËÏÄÒÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÒÎÉÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÇÏÙÛÎÚÂÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÄÖÕßÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÎ-

ÓÇÔÚÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
Õ¢ØÇÔÙÕß¦ÏÒØÕß¦ÔÚËÑÇÒÄÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ©Ï
Þ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÕßËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕËÓÖÄØÏÕ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎËØÓÇÔÃÇ
ËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÔÇÇÑÄÓÎÛÁÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕËÙÚÃÇÙÇÔÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔËÃÔÇÏÚÇ
ÉÎÌÏÇÑ¦ÔÕÓÃÙÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕSPIYH
ÖÕßÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎ-HJLIVVR
©¡ÖØÏÔÄË¡ËØßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕß.ÊÂÒÜÙËÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÁÞÕßÔÚÇÃÊÏÇÖØÕÔÄÓÏÇÓËÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÎÁÑÊÕÙÎÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÄÚÇÔÊËÔËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÖÏÖÒÁÕÔÚÕ.ÙßÓÌ×ÔÎÙËÄÚÏ
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÊÃÑÇÏÎÝÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÄÖÜÝ
Î.VVNSLÎ-HJLIVVRÑÇÏÎ(THaVU
ÛÇÖÇØÇÖËÓÌÛËÃÙÚÕÔ©©×ÙÚË
ÔÇÚÕÙßÒÒÕÍÏÙÚËÃÖËØÇÏÚÁØÜ®

«Πάγωσε» η αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων 20 δισ. δολ. στην Τουρκία
Η αναδιάρθρωση ÚÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÊÇÔËÃÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÛßÙÚËØËÃ
ÑÇÛ×ÝÕÏÚØÇÖËàÃÚËÝËÃÚËÇÖÕØØÃÖÚÕßÔËÃÚËÇÔÇÈ¦ÒÕßÔÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÖÕßÙßàÎÚÕÆÔÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÚØËÏÝÓÂÔËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß9L\[LYZ¦ÙËÏÓÇØÚßØÏ×Ô
ÇÖÄÚØÇÖËàÃÚËÝßÉÎÒÄÈÇÛÓÇËÚÇÏØÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÕßÝÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÊËÔÁÞËÏÙÎÓËÏÜÛËÃÑÇÓÃÇ
ÖØÄÕÊÕÝÙÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÙËËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÒÄÍÜÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÑÇÏÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÒÇÁÞÕßÔ¸ÖÇÍ×ÙËÏ¹®
ÊÎÒ×ÔËÏÇÔ×ÔßÓÇÙÚÕ9L\[LYZÁÔÇÝ
ÚØÇÖËàÃÚÎÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ

Κυβερνητικές πηγές
αναφέρουν πως
οι τράπεζες δεν έχουν
ακόμη καταλήξει
σε μια ενιαία λύση.
ÑÇÏÙËÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÄÒÕÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÚÎØÕÆÔÙÚ¦ÙÎÇÔÇÓÕÔÂÝÑÇÏ
ÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙÚÎÔÁÒËßÙÎÚÕßÔÁÕß
ÁÚÕßÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÃÊÏÕÝ
ÇÙÏÑÄËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÇßÚÂÂÚÇÔÎ¦ØÔÎÙÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÖÏÙÚÜÚ×ÔÚÕßÝÔÇÒ¦ÈÕßÔÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔËÔÓÁØËÏÊÏÄÚÏËÒÖÃàÕßÔ
ÖÜÝÛÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÛÇÈËÒÚÏÜÛËÃÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÒÃÓÇØÕÝÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚËÃÔËÏËÖÃÙÎÝÎÍÑßØÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ

Πολλές ~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³{~ÓØÑÜÜÒ~Ñ{É³Ñ{¨ÉËÉØ³È~ÜÒÙÈ³iØÉÓ¨oÉ{ÑØÑÙÈÑ³ÖÑÉÂÈi¨É³ÊÈ³ÑÙÒÉ{Ò³ÈØÜÌo³iØÐÉoÒÜiØ³iØ³iØÜË¨ÑØ

ÚÕ9L\[LYZ¬ÕÔÖØÃÒÏÕÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÖÜÝÛÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÔÚÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÇÖÄÚÕßÝÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÛÇÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÔÙË¦ÒÒÇÕÞÂÓÇÚÇ®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÇÎÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÂÚÕßÝ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÊËÔÊÄÛÎÑÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÚÕÔÃàÕßÔ
Ö¦ÔÚÜÝÖÜÝÄÙÕÖÏÕÍØÂÍÕØÇÑÇÏ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÇËÑÖÕÔÂÙËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÁÔÇ
ÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÄÙÕÖÏÕËÆÑÕÒÇÛÇËÖÇÔÁÒÛËÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ¡ÁÙÎÝ
ÔÇÚÕÒÂÝÙËÚØÕÞÏ¦ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ¬Õ
ßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÙÚÕ9L\[LYZÖÜÝÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÓÏÇÒÆÙÎÇÒÒ¦ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÊÕÛËÃÓÏÇÕØÏÙÚÏÑÂ

ÒÆÙÎ×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎØÕÂ
ÖÃÙÚÜÙÎÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ÆÓÌÜÔÇÓËËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕËÃÞÇÔÌÛ¦ÙËÏÚÇÊÏÙ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝÂÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß¡ÇãÕß¡ËØÃÊÇ
ËÏÊÎÓÄÔÜÔÜÙÚÄÙÕßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÇÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏÖÜÝÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÊÏÇÌÜÔÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÎÓÏÚËÒ×Ô
ÂÑËÔ×ÔÙßÍÑØÕÚÎÓ¦ÚÜÔÙËÄÒÎÚÎ
Þ×ØÇ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÊÏÙÚ¦àÕßÔÔÇ
ÊÏÇÛÁÙÕßÔÖØÕÝÖ×ÒÎÙÎÚÇÇÑÃÔÎÚÇ
ÇßÚ¦ÖØÕÙÊÕÑ×ÔÚÇÝÙËÓÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô
¥ÙÚÄÙÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÖÏÑØÇÚËÃ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÞ×ØÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÁÞËÏßÖÕÈÇÛÓÏÙÚËÃËÔ×ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÆÌËÙÎÑÇÛ»
ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß 

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Η Lotus προσπερνά το Brexit
και αυξάνει την παραγωγή της
Με την υποστήριξη της κινεζικής Geely ανοίγει νέο εργοστάσιο στην Αγγλία
Αψηφώντας ÚÎÔ ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÚÕ)YL_P[ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÚ¦ 
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß Î
ÏÙÚÕØÏÑÂÈØËÚÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ3V[\ZÙÑÕÖËÆËÏÔÇ
ÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÊËÆÚËØÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÙÚÎÔÍÍÒÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞÕÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ.LLS`ÎËÚÇÏØËÃÇÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÔ
ËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝÙËÔÁËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÙÚÎÔ ÃÔÇÄÖÕß
ÛÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÚÇÓÕÔÚÁÒÇ
ÓÇàÏÑÂÝ®ÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÓÏÑØÂÈØËÚÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÕßÄÊËßËÖØÕÝ
ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÖØÕÚÕÆÚÎÔÇÍÕØ¦ÙËÏÎÑÏÔËàÏÑÂ.LLS`ÚÕ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÙÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÚÕß²ÁÛËÒÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÍÍÒÃÇÙÚÇÖÁÔÚËÞÏÒÏ¦ÊËÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕÔÞØÄÔÕÊÂÒÜÙËÕ¢ÏÒ
ÄÌÇÓÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝ3V[\ZÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕ)SVVTILYN©
ÄÌÇÓÇÔÁÌËØËÄÚÏÊËÔÚÕÔÇÔÎÙßÞËÃÎËÖÃÖÚÜÙÎÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÑÇÏÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐÇÖÒÇÙÏÇÙÚËÃ
ÙËÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕÔÞØÄÔÕÇÔÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÑÇÏÊËÆÚËØÎÈ¦ØÊÏÇÙÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕß
²ÁÛËÒ¬ÕÊËÑÇËÚÁÝÙÞÁÊÏÕÚÎÝ
3V[\ZÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÁÑÚÇÙÂ
ÚÎÝÙËÔÁËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÕÞÎÓ¦ÚÜÔÊÂÒÜÙËÕÄÌÇÓÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝ3V[\Z,]PQHÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÚÕßÖØ×ÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ3V[\ZÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇ¥ÙÚÄÙÕÊËÔ
ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÙËÖÕÏËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÔÕÏÞÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÍÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß:<=
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÔÚ¦Ô©ÚËÞÔÏÑÄÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ.LLS`¢ËÔÍÑ

O Φιλ Πόφαμ, Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³iØ²º©VÈ³i¨ËÇÉ{ØiÑ¨ÑooÊÚÑÐ¨ÖÉÑÉÂÑÜÑ{Ñ³ÉËV
ÉÆÆÆÆÑÈ³~Ëi³Ñ³T¨ÌVÑÜÉ{³È¨oÊÉ{~Ñ{ÙÉÖ³É¨iKÒ¨Ù{Ñ³É¨o³Ò{³ÈÓÚÉÜ

Στον όμιλο δεν
ανησυχούν για
τις επιπτώσεις από
την αποχώρηση
της χώρας από την Ε.Ε.
ÏÔÌÁÔÍÑËÃÖËÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÄÚÏÚÇÙÖÕØÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÚÎÝ3V[\ZÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÔ×ÓÕÔÚÁÒÇÖÕßÛÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔ ÃÔÇØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÑÇÒÂÙÚÕÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÞËÏØÕÖÕÃÎÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÊÎÒÇÊÂ
ßÖËØÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÙÖÕØÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÎÔ ÃÔÇÃÙÜÝÔÇÁÞÕßÓËÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝ
ÍÏÇÚÎÓÇàÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ®ÇÔÁÌËØË©ÄÌÇÓ

ËÐÂÍÎÙËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝ3V[\ZÓË
¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝ.LLS`ÄÖÜÝ
Î=VS]VÑÇÏÎ7YV[VUÇÖÄÚÎ¡ÇÒÇÏÙÃÇÇÔÑÇÏÇÖÁÑÒËÏÙËÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÙÇÙÃ¦ÒÒÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔØÄÙÛËÙË
ÖÜÝÚÇÔÁÇÓÕÔÚÁÒÇÚÎÝ3V[\ZÛÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÁÞÕßÔÚÏÓÂ
ÓËÚÇÐÆÑÇÏÒÏØ×Ô
ÓËËßØ×6ÄÌÇÓÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNÄÚÏ
ÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÂÊÎËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÏÝÖØ×ÚËÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÎ,]PQHÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÏÙÞÆ ÃÖÖÜÔÑÇÏÚÏÓÂ
Ö×ÒÎÙÎÝËÑÇÚËßØ×ËÔ×
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÇÞÛÕÆÔ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ¬ÕÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÁÑÊÕÙÎÚÎÝ,]PQHÓË
ÑÏÔÎÚÂØÇËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝ
ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÄÒÇÚÇËÖÄÓËÔÇÓÕÔÚÁÒÇÛÇÁÞÕßÔÁÑÊÕÙÎ
ÑÇÏÓËÎÒËÑÚØÏÑÄÑÏÔÎÚÂØÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕ)YL_P[ÕÄÌÇÓ

ËÃÖËÄÚÏÌÇÔÚ¦àËÏÊËÊÕÓÁÔÕÇÒÒ¦ÊËÔÇÔÎÙßÞËÃÚÎ3V[\ZÊÏÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÇÖÕÛÎÑËÆÙËÏ
ÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ
ÑÚÃÓÎÙËÊËÄÚÏÚÕ)YL_P[
ÛÇÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËÖÃÖÚÜÙÎ
ÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝÖÜÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÛÇÙßÔ¦ÉËÏÍØÂÍÕØÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕß
ÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
¦ÔÚÜÝ Î ÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÛËÜØËÃÄÚÏÚÕ)YL_P[ÑÇÏ
ÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃ
ËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÏÚÃËÝÍÏÇÚÎ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÕ 
¬ÕÔÕÆÔÏÕÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÔ×ÎÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÚ¦ ÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕß 

Η Bentley σώθηκε και γιόρτασε τα 100 χρόνια της
Συνήθως ÄÚÇÔ ÍÏÕØÚ¦àËÏÑÇÔËÃÝÚÇ
ÍËÔÁÛÒÏ¦ÚÕßÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÜÝ
ËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÕß¬ÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÍÏÄØÚÇÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÎÏÙÚÕØÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÕÒßÚËÒ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
)LU[SL`ÎÕÖÕÃÇÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÔÇ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ¦ÊÕÐÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÖÁØßÙÏËÐÇÏÚÃÇÝËÙÌÇÒÓÁÔÜÔ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ ÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÒÁËÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÐÜÚËØÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¬àÕÔÕÒÑØÁÍÑÕØÏÚÇÍËÔÁÛÒÏÇ
ËÃÔÇÏËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÖËØÃÙÑËÉÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÂÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÖ×ÝÛÁÒËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔ®ÚÏÝÕßÒÃÕßÒÕÏÖÄÔÄÚÇÔÁÑÒËÏÙËÁÔÇÔ
ÇÏ×ÔÇàÜÂÝÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦Î)LU[SL`ÖÇØÕßÙÃÇÙËÁÔÇ
ÔÁÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÚÕ
,?7.;ßÚÄÁÞËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇÇÓ¦ÐÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÓËÎÒËÑÚØÏÙÓÄÑÇÏÁÞËÏ
ÁÔÚÕÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÐÆÒÕßÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßËÇßÚÄÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝLU[SL`ÍÏÇ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÙËÇßÚÂÔËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÇßÚÄÔÕÓÎ
ÕÊÂÍÎÙÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕßÝ
à¦ÖÒÕßÚÕßÝÛËÜØËÃÖÜÝÓÖÕØËÃ
ÑÇÔËÃÝÔÇÁÞËÏÁÔÇÇßÚÄÔÕÓÕÄÞÎÓÇÞÜØÃÝÔÇÞ¦ÔËÏÚÎÞÇØ¦ÚÎÝ
ÕÊÂÍÎÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÖÕØËÃÇÊËÔÚÎÝÖØÕÙÁÌËØËÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄ¬ÇËÑÇÚÕÙÚ¦ÓÇÝÍËÔÁÛÒÏÇ
ÙßÓÖÃÖÚÕßÔÓËÛËÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÓÏÇÝÑÇÏÚÇ ÇÙßÔÁÖËÙÇÔÓË
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÞËÏØÄÚËØÎÞØÕÔÏ¦ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÔÚØÏÇÔ²ÄÒÓÇØÑÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÔÁÒÇÈËÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝLU[SL`ÖÁØßÙÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕßÚÄÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏ

Το πρόγραμμαÑÑÈo~¨Ì³iÊØ³iØÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÐÉËi³~Ì³Ø
Ñ¨ÑooÊØ~Ñ{ÉÜÒ³³iÉ¨oÑ³{~ÖÙÈÑÐ{~Ö~Ñ³ÒÆ

Πέρυσι βρέθηκε ένα
βήμα πριν από τη
χρεοκοπία και πλέον
στρέφεται στην
ηλεκτροκίνηση.
ËÃÔÇÏÓÏÇÙËÏØ¦ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑ×Ô
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖÕßÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÂÚÇÔÇØÞÂ
ÁÍÏÔËÚÕÓËÚÕÚØÃÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÕÒÕÑÇÃÔÕßØÍÏÕ*VU[PULU[HS.;
ÖÕßÑÄÙÚÏàËÊÕÒ¦ØÏÇ¬Ç
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÓÕÔÚÁÒÇÚÎÝÙËÏØ¦ÝÇßÚÂÝÂÚÇÔÚÇÖÏÕËßÖ×ÒÎÚÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ¬Õ*VU[PULU[HS
.;ÂÚÇÔÊÃÖÕØÚÕÑÇÏÓËÇÔÕÏÍÄÓËÔÎÕØÕÌÂÑÇÏÛÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÙËÙÚÎÔÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÚÕ
ÇÔÑÇÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÙßÔÁÈÎ
ÇÛ×ÝÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÖØÕÞÜ-

ØÕÆÙËÄÓÜÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÜÝ
ÎÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÞØÕÔÕÈÄØÇÑÇÏÊÇÖÇÔÎØÂÇÖÄ
ÄÚÏËÃÞËÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎßÖÕÒÕÍÃÙËÏÎ)LU[SL`
²ØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÐÏ
ÓÂÔËÝÊÎÒÇÊÂÓÏÇÇÏÜÔÏÄÚÎÚÇ
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÁØÇÔÚÕÆÚÕßÎËÚÇÏØËÃÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙË
ÖÜÝÊËÔËÃÞËÑ¦ÔËÏÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ÙßÓÌÜÔÃËÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔËÝÑÇÏÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝÐËÞÜØÏÙÚÁÝ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÓÁÙÜÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÛÇÒ¦ÓÈÇÔÇÔÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÕÏÑÏÔÎÚÂØËÝÚÎÝ¶ÎÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÕÏÑÏÔÎÚÂØËÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏËÑÖÕÓÖ×ÔØÆÖÜÔ
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦¬ÕÒ¦ÛÕÝÇßÚÄÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÄÚÏ
ÚÇÊÆÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ÚÜÔÕÑÚÇÑÆÒÏÔÊØÜÔÑÇÏÊÜÊËÑÇÑÆÒÏÔÊØÜÔÑÏÔÎÚÂØÜÔÁÓËÏ-

ÔÇÔÇÔËÔËØÍ¦ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÎ
ËÚÇÏØËÃÇÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÒÜÔ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÊÁÐÏÜÔÞËÏØÏÙÓ×Ô
ÂÚÇÔÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÚÕÒÇÔÙ¦ØÏÙÓÇÚÕßÕÞÂÓÇÚÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÔÞØÄÔÕÙËÓËÃàÕÔËÝÇÍÕØÁÝÄÖÜÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏ
ÚÎÝ¬ÕÂÚÇÔÎÞØÄÔÏÇÄÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÓËÓËÚÕ
 ÚÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔÓÇÝÙÚÕ 
ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÓÇÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕ
Ñ²ÄÒÓÇØÑ)LU[SL`ÖÕßÒ¦ËÏ
ÓÄÒÏÝÖÕÒßÚËÒÂÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕÔÞØÄÔÕÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÊÎÒÇÊÂÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇ
ÖÕßÒ¦ËÏÎ-VYKÑ¦ÛËÊÆÕÎÓÁØËÝ
ÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÚ¦ 
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÏÚÕ
ÎËÚÇÏØËÃÇËÃÞËàÎÓÃËÝ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔËÖÃËÙÄÊÜÔ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÂÝÚÎÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÔÁÒÇÈËÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏÕÔÚØÏÇÔ²ÄÒÓÇØÑÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÒ¦ÚÚÜÙÎÙÚÕÑÄÙÚÕÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏ
ÓËÃÜÙÎËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÑÇÚ¦ ÑÇÛ×ÝÑÇÏËÖÏÑÁÔÚØÜÙÎ
ÙÚÕÔÁÕÊÃÖÕØÚÕ*VU[PULU[HS.;
ÑÇÏÙÚÕÙËÔÚ¦Ô-S`PUN:W\Y¬Ç
ÊßÕÓÕÔÚÁÒÇÛÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÖØÕÝ
Ö×ÒÎÙÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÕÁÍÑÇÏØÕÝ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÍÏÇÚÕßÝÔÁÕßÝÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÙÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÚÕßÎÑÇÚÇÙÑËßÂßÈØÏÊÏÑÂÝËÑÊÕÞÂÝÍÏÇ
Ñ¦ÛËÓÕÔÚÁÒÕÁÜÝÚÕÑÇÏÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÖÒÂØÜÝ
ÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÎÝ)LU[SL`ÁÜÝÚÕ
¶ÊÎÒÇÊÂÇØÑËÚ¦ÇØÍ¦ÓËÚ¦
ÚÕÒÇÔÙ¦ØÏÙÓÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÇÓÇÐÏ×ÔÇÖÄÚÏÝ7VYZJOL4LYJLKLZ
)LUaÑÇÏ(Z[VU¡HY[PU
ΒLOOMBERG
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Τραπεζικά υπερκέρδη στις
ΗΠΑ λόγω χαμηλών φόρων
Οι πέντε ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÜÔ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÇqËÐÇÓÂÔÕßÚÕßÁÚÕßÝÞ¦ØÏÝ
ÙÚÎÔÏÙÞßØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÖËØÏÑÕÖ×ÔÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇ
ÖÕßËÌ¦ØÓÕÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÜÔ5L^
@VYR;PTLZ©ÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÃÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÙÚÇÑÁØÊÎÚÜÔ)HUR
VM(TLYPJH*P[PNYV\W.VSKTHU
:HJOZ174VYNHUÑÇÏ>LSSZ-HYNV
ÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÙÚÕ ÂÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÇ
ÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔØÕÚØÏËÚÃÇÝÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑËØÊ×ÔÁÌÛÇÔËÚÕ 
¬ÇÑÁØÊÎÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ
174VYNHUÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÈq
ÚØÏÓÂÔÕßÚÕß ÌÕØÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÓËÙßÔÚËÒËÙÚÂÒÃÍÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÚÕß ¬ÇÑÁØÊÎÚÎÝ>LSSZ
-HYNVËÖÏÈÇØÆÔÛÎÑÇÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÓËÙßÔÚËÒËÙÚÂÑ¦ÚÜÇÖÄ ËÔ×
ÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝ)HURVM(TLYPJH
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ©ÏÓËÏÜÓÁÔÕÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÃÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚÕÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚËÃÎÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÖÚ×ÙÎÙÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÕßÄÒÚØÏÚÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÇÐÏ×ÔÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÓÎÔÑÁØÊÏàÇÔÚÄÙÕ
ÖÕÒÆÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝ
¬ÇÑÁØÊÎÚÎÝ)HURVM(TLYPJH
ÁÌÛÇÙÇÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÁÜÝÚÕÔÕÆÔÏÕÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÔÇÑÕÃÔÜÙËËÖÃÙÎÝÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇ
ÙÚÇÛËØÂËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô®ÙÞÕÒÃÇÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
)HURVM(TLYPJH¡ÖØ¦ÏÇÔ¡ÄÔÏÞÇÔØÄÙÛËÙËÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦
ÙÚÇÛËØÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÇØ¦ÚÕÍËÔÏÑËßÓÁÔÕÑÒÃÓÇÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÇÖÕØØÁËÏÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
 ÃÔÇÝ
ÃÇÔÛËÚÏÑ¦ÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝ174ÕYNHUÓË
ÑÁØÊÎ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
¦ÔÕÊÕ ÇÖÄÖÁØßÙÏÖÕßÕÌËÃ-

ÒËÚÇÏÙÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÑÇØÚ×ÔÔÚÕÆÚÕÏÝÕÏËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÎÝÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÑÇÒÁÝÙË¦ÒÒËÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÊÇÔËÃÜÔÔÚÃÛËÚÇÙÎÓËÃÜÙËÖÚ×ÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÚÎÕßÄÒÚØÏÚËÖÏÑØÇÚËÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÊÏÄÚÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÊËÔ
ÍÔÜØÃàÕßÔÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÎÔ ÃÔÇÏÛÇÔÕÒÕÍÕÆÔ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖÜÝÎ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÚÜÔ-LKÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÍÏÇÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÓÏÇ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÙÚÎÞ×ØÇËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÏÓËÃÜÙÎÛÇÍÃÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÙÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ)HURVM(TLYPJHÕÒ
§ÚÕÔÄÌØÏÕÃÔÇÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÖÄ
ÚÎ-LKÖËØÏÕØÃàËÏÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÇÖÄÚÕßÝÚÄÑÕßÝÚÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔ©Ï)HURVM(TLYPJHÑÇÏ
174VYNHUÁÞÕßÔÂÊÎÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÖÜÝÓÏÇÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÈqËÐÇÓÂÔÕß
ÚÕß 
¡ÄÔÕÔÎ.VSKTHU:HJOZÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÜÌËÒÂÛÎÑËËÔÓÁØËÏÇÖÄ
ÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÑÒÃÓÇÙÚÎÕßÄÒ
ÚØÏÚßÐÂÛÎÑÇÔÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄ
ÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÕÞ×ÔÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÖÇØÇÍ×ÍÜÔÒÒ¦ÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÁØÊÎÚÎÝ
ÁÌÛÇÙÇÔÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÊÎÒÇÊÂÂÚÇÔÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÑÇÚ¦ ÇÖÄÖÁØßÙÏ*P[PNYV\W
ÃÙÜÝËÃÞËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÌËÒÕÝ
ÇÖÄÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖßÚÄ
ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËËÐ¦ÒÒÕßÕÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ*P[PNYV\W¡ÇØÑ
¡ÁÏÙÕÔÄÚÇÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÕÙÇØÓÕÙÓÁÔÇÑÁØÊÎÇÔ¦ÓËÚÕÞÂ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕßÊÕÒÑÇÏÚÎÔ
ËÖÇÔÇÍÕØ¦ÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÄÍÑÕÚÕßÝÖÕßÊÏÇÚÃÛËÚÇÏ
ÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ¡¦ÒÏÙÚÇÕÏ*P[P
)HURVM(TLYPJHÑÇÏ>LSSZ-HYNV
ÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÔ
ËÖÇÔÇÍÕØ¦ÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓÁÙÇ
ÙÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝ

Πρόστιμο 242 εκατ. επέβαλε
η Κομισιόν στην Qualcomm
Ακόμη ένα ÖØÄÙÚÏÓÕÍÏÇÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ
ÊËÙÖÄàÕßÙÇÝÛÁÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËÑÇÚËßØ×ËÖÁÈÇÒË
ÙÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄßÉÎÒÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ8\HSJVTTÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂËÚÇÏØËÃÇÚÏÓÜØÂÛÎÑËËÖËÏÊÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇ
ÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÛ×ÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ
ÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÇØÓÄÊÏÇÝËÖÏÚØÄÖÕß
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕ
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÁØËßÔÇÝÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍËÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÖÜÝÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÇÖÄÚÕ 
ÁÜÝÚÕÖÜÒÕÆÙËÌÛÎÔ¦ÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÑßÑÒ×ÓÇÚÇ
ÎÝÑÇÏÎÝÍËÔÏ¦ÝÙËÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ/\H^LPÑÇÏ¬ÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÙÚÎÔÚÏÓÂÔÇÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÝßÚÄËÐÕÙÚØ¦ÑÏàËÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÓÏÑØÄÚËØËÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÔËÕÌßÂ0JLYHÎÕÖÕÃÇ
ÙÂÓËØÇÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÄÓÏÒÕ5]PKPH
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕªÄÏÚËØÝ®
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÖØÄÙÚÏÓÕÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÈ¦ÒÒËÏÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÙÚÎÔ8\HSJVTT
ÓËÚ¦ÚÇ ËÑÇÚËßØ×ÚÕß
ËÖËÏÊÂÑÇÏÚÄÚËËÃÞËÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÛËÓÏÚÕÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÑËÃÔÎÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝËÃÞËÖÒÎØ×ÙËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔ
(WWSLÍÏÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇÚ»ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÖØÕáÄÔÚÇÙÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÚÎÝP7HKÑÇÏ
P7OVULÖÇØËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÄ
ÚÕÔÇÑ¦ÔËÏÖØÕÓÂÛËÏËÝÇÖÄ¦ÒÒËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ0U[LSÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÇÄÙÇËÖËÙÂÓÇÔËÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÕÏËÚÇÏØËÃËÝÓËÊËÙÖÄàÕßÙÇÛÁÙÎÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎËßÛÆÔÎÔÇÓÎÔÖÇØÇÑÜÒÆÕßÔ

ÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÜÒÕÆÔÓËÔÙË
ÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝÇÒÒ¦ÄÞÏÑ¦ÚÜÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÓËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÖÒÂÐÕßÔÚÕßÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ®¥ÙÚÄÙÕ
ÄÖÜÝÊÏËßÑØÃÔÏÙËÎßØÜÖÇÃÇËÖÃÚØÕÖÕÝÎ8\HSJVTTËÖËÊÃÜÐËÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÎÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏ¦
ÚÎÝ0JLYHÊËÔÛÇÇÖÕÑÚÕÆÙËÓÁÍËÛÕÝÚÁÚÕÏÕÖÕßÛÇÇÖËÏÒÕÆÙËÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦6ÖÜÝ
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Πόλος έλξης
οι Κυκλάδες
για αγορά
εξοχικών

Ανοδικά η οικοδομή
τον Απρίλιο, για πρώτη
φορά εντός του έτους

Στο πρώτο εξάμηνο, οι μεταβιβάσεις
στα νησιά αυξήθηκαν κατά 54%
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξημένες κατά 54% εμφανίστηκαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο
οι αγοραπωλησίες εξοχικών κατοικιών σε επιλεγμένα νησιά των
Κυκλάδων, όπως προκύπτει από
την ανάλυση των σχετικών στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Οπως σημειώνει, σε σχετική
ανάλυση για την αγορά εξοχικών
κατοικιών, η εταιρεία πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων Geoaxis Property & Valuation Services, η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες του
εξωτερικού. Μέρος εξ αυτών μάλιστα κινείται στην αγορά όχι
μόνο για την απόκτηση εξοχικής
κατοικίας, αλλά και για τη λήψη
της άδειας παραμονής για πολίτες
εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα
με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τριμήνου, οι εισροές
κεφαλαίων από το εξωτερικό για
την απόκτηση ακινήτων έχουν
αυξηθεί κατά 130% σε σχέση με
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς καταδεικνύει τη διάρκεια που έχει η πορεία προσέλκυσης σημαντικών κεφαλαίων

από ξένους επενδυτές, δεδομένου
ότι το 2018 η σχετική αύξηση είχε
ξεπεράσει το 172%.
Σύμφωνα με την Geoaxis, ανοδικά κινούνται πλέον και οι τιμές
πώλησης εξοχικών κατοικιών, με
τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται φέτος στη Σαντορίνη.
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε 1.820
ευρώ/τ.μ. (η τιμή δεν αφορά τα
ακίνητα μοναδικής αρχιτεκτονικής
στην Καλντέρα του νησιού ή πολυτελείς κατασκευές), σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 2,45%.
Στην Κέα, η άνοδος των τιμών φέτος ξεπερνάει το 2% και διαμορφώνεται σε 1.665 ευρώ/τ.μ. κατά
μέσον όρο. Αντίστοιχα, στη Μύκονο, η μέση τιμή πώλησης συμβατικών κατασκευών εξοχικών κατοικιών διαμορφώνεται σε 2.200
ευρώ/τ.μ., ενισχυμένη κατά 2% σε
σχέση με πέρυσι, ενώ στην Πάρο
το μέσο κόστος διαμορφώνεται σε
1.800 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας
ετήσια άνοδο της τάξεως του 1,35%.
Στην Κύθνο, το κόστος μιας μέσης
εξοχικής κατοικίας ανέρχεται φέτος
σε 1.340 ευρώ/τ.μ., αυξημένο κατά
1,15% σε σχέση με το 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 10%-15%
της αγοράς αφορά πολυτελείς κατοικίες, το κόστος των οποίων κινείται σαφώς υψηλότερα, ενώ παράλληλα υψηλότερο είναι και το
ποσοστό της ετήσιας αύξησης
των τιμών. Αλλωστε, στην περί-
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Σε υψηλότερα επίπεδα
οι τιμές παραθεριστικών κατοικιών,
με τη μεγαλύτερη
μεταβολή να παρατηρείται στη Σαντορίνη.
πτωση των συμβατικών εξοχικών
κατοικιών, οι τιμές ξεκίνησαν να
αυξάνονται και μάλιστα οριακά
μόλις πέρυσι, έπειτα από μία δεκαετία συνεχούς μείωσης. Στον
αντίποδα, η αγορά των πολυτελών
εξοχικών κατοικιών είχε ξεκινήσει
να σταθεροποιείται ήδη από το
2016, σημειώνοντας τις πρώτες
αυξήσεις τιμών (κυρίως σε Μύκονο

ΑΡΘΡΟ

και Σαντορίνη και λιγότερο σε άλλα νησιά) ήδη από το 2017.
Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ξυλά, επικεφαλής της Geoaxis, «οι
αυξητικές τάσεις στην αγορά παραθεριστικών κατοικιών θα συνεχιστούν για ολόκληρο το 20192020, όσο τα σημάδια ανόδου του
τουριστικού ρεύματος εξακολουθούν και είναι ισχυρά και η οικονομία της χώρας διατηρεί τη σταθεροποιητική της πορεία». Κατά
τον ίδιο, η Μύκονος και η Σαντορίνη θα συνεχίσουν να αποτελούν
τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς και να συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ μικρότερα και χαμηλότερης τουριστικής ανάπτυξης νησιά είναι πιθανό να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια (π.χ.
Μήλος, Σέριφος).

Την πρώτη μηνιαία βελτίωση του
2019 κατέγραψε κατά τη διάρκεια
του φετινού Απριλίου η οικοδομική
δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1.228 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,9
χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.183,6
χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, σημειώνοντας άνοδο κατά 14,6% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
μείωση κατά 2,5% στην επιφάνεια
και αύξηση κατά 1,9% στον όγκο
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2018.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε
1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 243,2 χιλιάδες τ.μ.
επιφάνειας και 1.164,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 14,7% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, μείωση
κατά 3,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αύξηση του 2018, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο κατά
9,2% στον αριθμό των αδειών, κατά
18,3% στην επιφάνεια και κατά
18,7% στον όγκο, συγκριτικά με
το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω κάμψη
συνδέεται με τις ενδείξεις κορεσμού
της δραστηριότητας των ανακατασκευών / ανακαινίσεων ακινήτων
προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και με το σταθερά χαμηλό αγοραστικό ενδιαφέρον για νεόδμητα
διαμερίσματα.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από
τον Μάιο 2018 έως τον Απρίλιο
2019, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 15.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν
σε 3.379,9 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας
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Σε επίπεδο τετραμήνου,
η συνολική οικοδομική
δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 3,1%.
και 14.866,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα
όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο Μαΐου 2017 - Απριλίου
2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά
7,7% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 12,8% στην επιφάνεια
και κατά 13,5% στον όγκο. Κατά
την αντίστοιχη ετήσια σύγκριση,
η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει αύξηση κατά 7,5%
στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 12,8%
στην επιφάνεια και κατά 13,7%
στον όγκο.
Οσον αφορά το φετινό πρώτο τετράμηνο (περίοδος Ιανουαρίου Απριλίου), αυτό παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Ειδικότερα, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα
εμφανίζει μείωση κατά 3,1% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 15,7% στην επιφάνεια και κατά
14,3% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει πτώση κατά 2,7% στον αριθμό των αδειών, κατά 14,4% στην
επιφάνεια και κατά 13% στον όγκο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολλή
Οι καθημερινές συζητήσεις σε ό,τι
αφορά στις «Μη Εξυπηρετούμενες
Χορηγήσεις» (ΜΕΧ) επικεντρώνονται γύρω από θέματα όπως (α) τα
εργαλεία που έχουν δοθεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να
μπορέσουν να μειώσουν τις ΜΕΧ
και να αποκτήσουν πιο υγιή δανειακά χαρτοφυλάκια και μακρόπνοη
οικονομική βιωσιμότητα, (β) πόσο
ετεροβαρή είναι αυτά τα εργαλεία
εναντίον των δανειοληπτών και
υπέρ των τραπεζών, (γ) πόσο επωφελούνται οι κακοπληρωτές έναντι
των καλοπληρωτών, και (δ) τι θα
γίνει όταν οι τράπεζες αμολήσουν
όλα αυτά τα ακίνητα – που τις κατέστησαν τις μεγαλύτερες κτηματικές εταιρείες – στην αγορά.
Το μέγα θέμα όμως που συζητείται
ανάμεσα στον κόσμο, είναι οι τιμές
στις οποίες λαμβάνουν τα ακίνητα
οι τράπεζες έναντι των δανειακών
υποχρεώσεων των δανειοληπτών.
Αν ερωτηθεί ο μέσος άνθρωπος να
περιγράψει με μια πρόταση τι νομίζει
πως συμβαίνει, θα απαντήσει, «…
πιάνουν τα μέσα μούχτιν…». Ισχύει
κάτι τέτοιο; Η διαδικασία θεωρητικά
και κοντολογίς, είναι πως τράπεζα
διενεργεί 2-3 σημερινές εκτιμήσεις,
βγάζει τον μέσο όρο, μειώνει τον
μέσο όρο κατά περίπου 30%, λαμβάνει τα ακίνητα και διαγράφει τα
δάνεια.
Πρακτικά, τα πράγματα είναι πιο
πικάντικα. Οι σημερινές αξίες είναι
χαμηλότερες από τότε που τα ακίνητα υποθηκεύτηκαν και λήφθηκαν
τα δάνεια και άρα η επιπλέον έκπτωση εν είδει «Αξίας Καταναγκαστικής Πώλησης» κατεβάζει στα









Τα ακίνητα που παίρνουν οι τράπεζες θα
πρέπει αργά ή γρήγορα
να τα διαθέσουν για να
περάσουν στα χέρια
τους ρευστό, αλλιώς θα
αρχίσουν να ηχούν καμπανάκια από την Κεντρική Τράπεζα και την ΕΚΤ.
τάρταρα την αξία του τι είναι αποδεκτό να προσφέρει ο δανειολήπτης, πάντοτε σε σχέση με το νουμεράκι που βγάζει η οθόνη του τραπεζίτη πως του χρωστά και το οποίο
νουμεράκι περιλαμβάνει τόκους
(νόμιμους και παράνομους, υπερχρεώσεις κλπ) και έτσι ο τελευταίος
ζητά από τον δανειολήπτη επιπλέον
ακίνητα και τα ρούχα που φορά για
να μπορέσει να του διαγράψει το
δάνειο. Και η απάντηση του τραπεζίτη είναι ολίγον στυγνή, στο
στυλ, «… οι οδηγίες μας από πάνω
είναι πως δεν γίνεται να διαγράψουμε δάνειο και να μείνεις να
έχεις ακίνητο. Αν θα κρατήσεις
ακίνητο, θα πρέπει να μείνει και
ένα υπολειπόμενο δάνειο ….». Σημειώνεται πως το «από πάνω» δεν
ξεκαθαρίζεται και δίνεται η εντύπωση ότι ο ίδιος ο Ντράγκι τον πήρε
τηλέφωνο για να του επιστήσει την
προσοχή για την περίπτωση του
Γιαννή…, μπας και γίνει κάτι εκτός
των οικονομικών πρακτικών και

Βλέπουμε μέσα – μέσα κάποιες ανακοινώσεις πως η τάδε τράπεζα εντός εξαμηνίας πούλησε ακίνητα αξίας €5εκ - €15εκ. Δεν είναι ξεκάθαρο αν περιμένουν κάποιο χειροκρότημα γι’ αυτό το επίτευγμα. Εδώ ένας Λεμεσιανός
developer μπορεί να πουλήσει τόσα μέσα σε δυο βδομάδες.
χαλάσουν οι κεφαλαιακοί δείκτες
της τράπεζας.
Άρα με αυτό το δεδομένο να πλανάται πάνω από τα κεφάλια των δανειοληπτών δημιουργείται και μεγάλη αντίδραση σε κάθε μέτρο που
μπορεί καλόπιστα να προωθείται
από την Πολιτεία για το ευρύτερο
καλό της οικονομίας.
Δεν λέω, εύλογα όλα αυτά τα ερωτήματα και οι απορίες και δίνουν
σε όλους μας τροφή για συζήτηση
έτσι ώστε να δίνουμε ζωή στην ανιαρή καθημερινότητά μας.

Ένα θέμα που πολύ λιγότεροι συζητούμε, είναι ο ρυθμός, η ικανότητα
και η αποφασιστικότητα με την
οποία ρευστοποιούν τα ακίνητα
που λαμβάνουν οι τράπεζες. Ας μην
ξεχνάμε πως τους δόθηκαν οι απαραίτητες χαλαρώσεις και άλλα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να
ανταλλάζουν σχεδόν απρόσκοπτα
δάνεια με ακίνητα σαν ένα εύκολο
και άμεσο μέτρο δραστικής μείωσης
των ΜΕΧ.Τα ακίνητα αυτά θα πρέπει
αργά ή γρήγορα να τα διαθέσουν
(και έχουν πολλές επιλογές για το

πώς) για να περάσουν στα χέρια
τους ρευστό, αλλιώς θα αρχίσουν
να ηχούν καμπανάκια από την Κεντρική Τράπεζα και την μαστόρισσα
της την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μην αναφέρω τους Οίκους
Αξιολόγησης και το ΔΝΤ.
Αν λάβει κάποιος υπόψη πως οι
τράπεζες πρακτικά λένε στον κάθε
developer και γαιοκτήμονα πως «…
ξέρεις, δεν έκανες καλή διαχείριση
των ακινήτων σου όταν έπρεπε και
άρα τώρα θεωρείσαι ανίκανος να
συνεχίσεις και δεν σου αναδιαρθρώνουμε τα δάνεια σου και δεν σε
δανείζουμε για να προχωρήσεις και
έτσι σου τα πιάνουμε έναντι των
δανείων σου και πατσίσαμε…», τι
θα πρέπει να πει αυτός ο κάποιος
για τις ίδιες τις τράπεζες;
Βλέπουμε μέσα – μέσα κάποιες
ανακοινώσεις πως η τάδε τράπεζα
εντός εξαμηνίας πούλησε ακίνητα
αξίας €5εκ - €15εκ. Δεν είναι ξεκάθαρο αν περιμένουν κάποιο χειροκρότημα γι’ αυτό το επίτευγμα.
Εδώ ένας Λεμεσιανός developer
μπορεί να πουλήσει τόσα μέσα σε
δυο βδομάδες. Τι είναι η δικαιολογία;
Ότι δεν θέλουν να ρίξουν τις τιμές;
Μπα! Οι όσες πωλήσεις γίνονται
συνολικά από αυτές και από άλλους
επηρέασαν την αγορά; Όχι η αγορά μια χαρά απορροφά το ενδιαφέρον.
Η απάντηση είναι πως όσο τα
έλεγαν και τα πίστευαν στους πρώην
πελάτες τους, άλλο τόσο ισχύουν
για τις ίδιες. Δεν έχουν ούτε την
τεχνογνωσία να διαχειριστούν τα
χαρτοφυλάκια τους, αλλά ούτε και
οι ακριβοπληρωμένοι συνεργάτες

τους βοήθησαν όσο έπρεπε. Μην
πω πως δεν επιδεικνύουν καν σοβαρό ενδιαφέρον να πουλήσουν.
Όταν τους λες πως έχεις πελάτη
και θέλεις άμεσα να σου πουν τι
έχουν διαθέσιμο και σε ποια τιμή
και δεν επανέρχονται ποτέ, ή με
καθυστέρηση μηνών τι άλλο μπορεί
να σημαίνει; Αυτά δεν είναι αποκυήματα κάποιας φαντασίας. Είναι
πραγματικά παραδείγματα από κτηματομεσίτες και άλλους που έχουν
την ικανότητα και την θέληση να
πουλήσουν και να αγοράσουν.
Και σε ό,τι αφορά στις τιμές που
τα παίρνουν ένα τελευταίο. Όταν
μια τράπεζα μεταβιβάζει ένα ακίνητο
στο όνομά της με τιμή αγοράς «X»
και την ίδια μέρα το πουλά και το
μεταβιβάζει σε κάποιον τρίτο σε
τιμή «2Χ», τι συμπέρασμα βγάζετε;
Το πήρε «μούχτιν» από τον «ανίκανο
δανειολήπτη» ή σε λογική τιμή; Ή
μήπως «στράβωσε» τον τελευταίο
αγοραστή;
Πιστεύω πως αρκετά ανεχτήκαμε
με τις τράπεζες. Ή θα πρέπει επιτέλους να γίνουν τραπεζικοί οργανισμοί που να διενεργούν κανονικές
τραπεζικές εργασίες για να βοηθηθεί
ο τόπος, ή να το κλείσουν το μαγαζί
και να νιώθουν πως κάθονται πάνω
σε δισεκατομμύρια ακινήτων και
όπου τις βγάλει. Προς το παρόν δεν
είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Πιστεύω πως η Κεντρική Τράπεζα θα
πρέπει να εντατικοποιήσει τον εποπτικό της έλεγχο.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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ÖÄÒÒÜÔ®ÂÚÇÔÊÎÓÕÌÏÒÁÝËÖËÏÊÂ
ËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄ
ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÜÔ¡¡ÕÏÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÏÝÄÓÜÝÊËÔÙßÔÎÍÕØÕÆÔ
ÙËÇßÚÄ
ËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÓËËÐÇÃØËÙÎÚÏÝÎÓÁØËÝÇÑØÏÈ×Ý
ÖØÏÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÃÙÚËßÇÔÙËÖÕÙÕÙÚÄ
  ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊÇÖÇÔ¦
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÇÖÕÙ¦ÍÏÇÚÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÚÎÝ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÊËÔÛËÜØÕÆÙË
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÎÔËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÇÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ËÐÁÌØÇÙËÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎ
ÚÏÝËÔÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ

ÖÄÒÒÜÔ®ÑÇÏÚÇÇÙÚØÕÔÕÓÏÑ¦ÑÕÔÊÆÒÏÇÚÕß²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÌßÒËÚÏÑÂÝÓÔÎÙÏÑÇÑÃÇÝÖÕß
ßÖÕÊÇÆÒÏÙËÕÙÚÄÞÕÝÚÎÝÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÝÂÚÇÔÎÊÂÒÜÙÎÚÕßÎÍÁÚÎ
ÓÏÇÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓÇÆØÜÔÖÕßÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß 
ÁÌÛÇÙËÙÚÕÇÑØÜÚÂØÏÕ ÇÔ¦ÈËØÇÒ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛËÃÍÏÇÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÕßÖÄÒÒÜÔ®!ÓËØÏÑÂÙÚÁÒÔËÏÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÒËßÑ¦ÇÍÕØ¦ÑÏÇÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÏÊÁÇÚÏÛÇÖËÏ
ÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇÚÃÚÕÓÄÔÕÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ËÃÔÇÏÔÇÉ¦ÞÔÕßÔÙËÒÎÔÏÇÑÁÝÖÁÚØËÝÔßÖÂØÞËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ËÑËÃÖ¦ÔÜÛÇÁÙÚËÒÔÇÔÑ¦ÔËÔÇÔÁÍØÕÔÇÚÎÔÑ¦ÔËÏ®

Οι δημοσκοπήσεις
©ÞØÄÔÕÝÚËÒÏÑ¦ÓÕÏ¦àËÏÔÇÊÏÑÇÃÜÙËÚÕÖÇØ¦ÊÕÐÕËÑËÃÔÕÙÞÁÊÏÕ
©ÙÕÇÖÕÓÇÑØßÔÄÓÇÙÚËÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÚÄÙÕÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÁÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÚÕ
  ÑÇÏÚÕ  !ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎ¦ÐÏàËÚÕÔ
ÑÄÖÕÂÚÇÔÓÄÒÏÝ ÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÖÕÙÕÙÚÄÂÚÇÔ 
ËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÍÏÇ
ÚÕßÝØÕÓÇÔÚÏÑÕÆÝÚÜÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔËÐËØËßÔÂÙËÜÔÎÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕß
ÖÄÒÒÜÔ®ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÑÕØßÌÇÃÕÑÇÏÚÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÚËØÕËÖÃÚËßÍÓÇÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ÇÏÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏÏÑÇÔÄÔÇ
Ñ¦ÓÉËÏÇßÚÂÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÎ¶ÕÆÚËÑÇÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÑÇÏÕÖØ×ÚÕÝÖËØÃÖÇÚÕÝÙÚÕ
ÌËÍÍ¦ØÏÂÚÇÔÇÖÄÚÕÑÕÚÕß¤ßÞØÕÆ
ÕÒÁÓÕßÁÔÇÙÞËÊÄÔÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕ
ÙÃÍÕßØÇÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÚÁÑÔÕÚÕß
ÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝ
ßÚßÞ×ÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÛÇØØËÃÝÓÏÇÙßÔÚÇÍÂÏÙÚÕØÏÑÕÆÓËÒÄ®
ÚÕÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕÇßÚÄÖÇÏÊÃ®ÁÑÕÉËÚÕÔÕÓÌ¦ÒÏÕÒ×ØÕÚÜÔËÖÏÊÏ×ÐËÜÔÖÕßÚÕÍÁÔÔÎÙÇÔÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÙÚÁÑËÏÖÏÇÇßÚÄÔÕÓÕÑÇÏÇßÚÄÌÜÚÕÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÕÈÂÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ®ÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕÖËØÏÁÍØÇÉËËÑËÃÔÕÝÖÕßÚÕ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËËÐÕÔÄÓÇÚÄÝÚÎÝ
ÚÎÔ×ØÇÖÕßÄÒËÝÕÏÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝ
ÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝÕÏÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÁÝ
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÕÏÊÏÇÌÜÔÃËÝÊÃÑÇÏËÝ
ÑÇÏÓÎËÐÇâÒ×ÔÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕ
ÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄÓËÍÇÒËÃÕÚÎÝÙÚÏÍÓÂÝ

Η κ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου είναι
μεταφράστρια και συγγραφέας.

Διαβάστε ακόμη σελ. 3, 4, 5, 7.
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

21.7.19 -27.7.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

O κυπριακός
κινηματογράφος
Ο κινηματογράφος (ÒÚÉVÙ{¨oÑÉ{ÓÑÛÉ~ÑÉÚÊÐÉ¨å×{Ó¨ÐÑ³È¨{Ñ~Ì{iÐÑ³o¨Ò× 
³Ñ{ËÑt+©_>¦x_u³È°Ùi'Ü¨ËÙiÚÑ¨KÒÜÜÉ³Ñ{¸ÈÜËÈ~Ñ{
ÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¸ÈÜËÈ0iÉKÙÐÒÙÑ¸´
ÐÉ¸¬ÈÜËÈÚÑ¨KÒÜÜÉ³Ñ{i³Ñ{ËÑ
tÃ²v_¦xXn_u³È(Ó³¨ÈÑ¨ÑÜÒÐÈØ~Ñ{ÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{i³Ñ{ËÑ³ÈÒ¨{È({É¨ËÙit-ºnnxn
_X¦xÁu%ÜÉØ{¨KÜÓØÂÉ~{Ö
³{ØdU´ÆÐÐ&>²v_Ý¦²x_>V
Û{ÑoÌ¨È¸VÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22675787,
pantheon@cytanet.com.cy

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΠΑΛΕΤΟ

Μεγάλα Μπαλέτα 2019 στο Παττίχειο Θέατρο
×Ó³Ø³~È¨{Ñ~Ì~{Ì³ÑÉoÒÜÑ
ÑÜÓ³Ñ³{Ø¸~Ñ{¸¸³ÈÈÜËÈ$
Ù{ÉÚÖØÉÐKÓÜÉ{ÑØÉ³Ê{ØÑÈ³ÌØÚÉÐÌØÈÑ³ÉÜÉËÓÑÑÌ³ÑiÐÑ³{~Ì³É¨ÑÜ{³{³{~ÒoÉoÌ³ÑV³Ì
o{Ñ³iÌÜiÐÑØÌ~Ñ{ÜÌ~Üi¨i³i
Ö¨0ÑÉoÒÜÑÑÜÓ³Ñ¸ÆÚÑ
ÜÒKÈT¨Ñ³(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì
1ÓÑ³¨³iØÉÐÉÖ~Ñ{Ñ¨È{ÒÇÈ
o{ÑÐËÑÑ~ÌÐÑT¨{Ò{Ù{ÑË³É¨ÉÙ{Ñ×Ó¨0iÑ¨Ò³ÑiÚÑÑËÂÉ{i
~È¨{Ñ~ÊÈÐÐÉ³TÊ ÓÑÑÂ{ÌÜoÉØ
T¨ÉÖ³¨{ÉØÐÉÙ{ÉÚÊ~Ñ¨{Ó¨ÑVÐÑÇËÐÉ
³{ØT¨o¨Ò×ÈØÛÒ×iÈo{Òio{Ñ
T¨Ì{ÑÜË³³i$ÐÒÙÑ³ÈÙ{ÒiÐÈT¨o¨Ò×È>º¦xR__|>¦²~Ñ{
ÜÓi!__kT¨ÉÖ³¨{Ñ³i$ÐÒÙÑ
H>>R_/v_>²¦_g>¦>}>¦©v>
Ñ³ËÈ³Ù{~Ì³ÈØ{Ù{ÑË³É¨×Ì¨
³{ÐÊØ³ÒÑ³Ç{ÙÒ~{VÓÑÐÉoÒÜ ÜÜiÑÈÚÓ³i~Ñ{ÉÈÐÑ³{~ÌÒÚ¨ÐÉÑ×¨ÐÊ³Ñ¸lT¨Ì{ÑÑÌ³
ÚÒÑ³³È.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{ÜË³ÉØ
ÒÑåK¨ÑÒÐÜË³ÑÜÓ³È³iØ
%É¨ÑØ³iØ{ÓiØV%ÜoÑÒ¨~Ñ¨i
%É¨Ñ8¦R >À©}>(ÜËÑØV Ñ³ÒÇ{Ñ'{ÜËÈ-__¦%É¨ÑÛ¨ÓÙiØVÒoÙÑå¨oÈ¨ËÙÈVÑ¨ËÑÉ¨ÑË-

Ο

ÐÈVå³{oÌi É×Ö³È º¦>>©_
>ÃV Ñ³ÒÑÛiÐi³¨{ÒÙÈ x²
>R_>ÃVÉÜËÑ.×~ÜÓÈØ
~Ñ{'ÖÜi.³ÈÜ{ÑËÙÈ.³~Ö¨{ÐÓ¨Ø
iÙ{ÉÚÖØ×ÊÐiØ$ÐÒÙÑ.ÖoT¨È
¨ÖxHHº²ÅÑÌ³oÉ{³{~Ì¨ÑÊÜ

ÚÑÑ¨È{ÒÉ{ÉT¨o¨Ñ×ËÑÈ³{³Ü×¨ÉË³Ñ{tå.4$u³È~ÑÜÜ{³ÉT{~Ö
Ù{ÉÈÚÈ³Ê³iØÐÒÙÑØ+>x_¤_¦
Εισιτήρια Παττιχείο Θέατρο, 25377277,
www.pattihio.com.cy και Sold out
Tickets www.soldoutticketbox.com

ΧΟΡΟΣ

«Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη
Ο Γιάννης ÑÜÑK¨{ÑÌØ~iÚÉ³ÉË³i~Ñ-

É{ÑV{¨oØÑÖ~ÑØ(¨ÉKÖ³iØV {~ÌÜÑØÑ¨Ño~ÌÈÜØÉÓÜÑØV1ÑÒiØ
,Ñ×³ÌÈÜØåT{ÜÜÓÑØV¨Ë³Ø.³ÈÜ{ÑÖåooÉÜ{×Ì¨ØVÑ¨ËÑ0{ÐÒÜÈ³Ñ{ÐÊ³¨Ñ¨ÌØUÐÜÒTÈV.³ÉÜÜËÑ
o{Ñ³ÇÊVÛÓ{Ñ{ÑÖÜÈVÒÑÛÉÐÉ¨³ÇËÙÈVÛÑÒi {ÚÈÐ{ÒÙiVåËoÜi
Ñ³Ë~iVÊÙÑÈ³ÙÑ~ÒÜÈVÑ¨ËÑ

³Ñ³ÒVåÜÉÂËÑÉÇË~iV=ÊÈÜÒV
Ñ¨{ÒÚi(Ñ³ÉÜÖÜÈVÑ³É¨ËÑ(ÑÑÙÒ~iV,ÉKÓ~~Ñ0{Ü{o~Ñ¨ËÙÈÈ{~ÌØ
ÉË~iÊØUÛiÐÊ³¨iØÈ³ÊØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸®ÈÜËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨
È¨ËÈ~Ñ{.ÒKKÑ³¸¬ÈÜËÈVå¨TÑË
1ÓÑ³¨È¨ËÈ
Πληροφορίες www.greekdramafest.com

16ο Καλοκαιρινό
Φεστιβάλ Χορού
Tο 16ο ÑÜ~Ñ{¨{Ì'É³{KÒÜ¨Ö
³iØ ÓÑØËiiØÙ{ÉÂÒoÉ³Ñ{~Ñ{×Ó³Ø
ÉÙiÐÌ{ÈØT¨ÈØ³~Ó³¨³iØ
ÉÐÉÖÑÌ³{Ø¸ÐÓT¨{³{Ø¸¬ÈÜËÈ
¸ÆÉ³ÌT³×É³{KÒÜÑ×³ÒÉ{
~³Ò³~ÌÐV¨³ÉË³Ñ{Ó¨oÑÉ
³ÚÉËÉØ~Ñ{ÈÚÊ~ÉØÈÉÈÖ
³iÙ{ÑÙ¨Ñ³{~Ì³i³Ò³ÈØ~Ñ{³iÉÑ×Ê³È~{ÖÐÉ³iÙiÐ{È¨o{~ÊÙ{ÑÙ{~ÑËÑ/~{ÌÚÑÓTÉ{³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÑÉ¨Ñ³ÊÉ{VÑÓ¨ÚÉ{ÉÉÑ×ÊÐÉ
³ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÇÊÉ{³i
ÌÜiÐÓÑÑÌÓÑÙ{Ñ×¨É³{~Ì¨ËÐÑ.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{_>x>>¦>}x
t_R²x¿_/ºxnuV°³¨{Ñ{TÑiÜËÙÈ
t/¦>©kxnº¦>²x©uV>+²²x²ºX_J Öi(ÑÑo{³Èt&>Ãkºu.ÈÇÒÑ'{ÑÜÒt©>R_
x¿>X_¦©uV¨ÚÓÑ³¨$ÐÒÙÑ(Ó³Éw
,ÖÜÑÜÉKÖÜÈt Á©_R²>©u
Πληροφορίες www.neakinisi.com
Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Γκόλφω Forever» του Ντίνου Σπυρόπουλου
Η ΕΘΑΛ ÉÑÓ¨TÉ³Ñ{~Ñ{×Ó³Ø³~ÑÜ~ÑË¨{ÐÉ³i~ÐÙËÑt~ÌÜ×¦_¿_¦uV
³È ³ËÈ.È¨ÌÈÜÈVÉ~iÚÉËÑåÜÉÂËÑØ(ÑÑÜÑÇÒ¨ÈViËÑ¨o¨ÑÐÐÑ³ËÇÉ³Ñ{ÑÉ¨{ÙÉÖÉ{ÒÜ{ÉÌÜÉ{Ø
~Ñ{T¨{Ò³iØÖ¨ÈVo{ÑÑTÑ¨ËÉ{Ò×Ú
oÓÜ{³~{ÌÐÑ~¨{ÒÑÌ³i~Üi¨Ê~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ~Ñ{³iØÙÈ~ÜËÉØ³iØÏØÓÑØtÉ¨{ÙÉÖÚËÑØuVÚËÑØ³iØ 1åÚÑÑ¨È{ÒÉ{³i~ÌÜ×VÑ~ÜÈÚ³ÑØ³ÈØ~ÑÌÉØ
³iØÑ¨ÙËÑØVÈÙÈÒÇ³ÑØÑ¨Ð{~Ò³ÜÑÍ~Ì
³{TÉËÐÉ³Ð³Ó¨V³i×È³ÑÓÜÑÐÉ³
³Ç{V³³Ñ¨ÖT{ÐÉ³ioÌKÑV³iÙ{ÒÜÉ~³ÐÉ
³iÐ³Ó¨ÑoÜÑ³ÈÊÐÉ¨ÑV³ÈØÊTÈØ
³ÈKÈÖ~Ñ{³È~ÒÐÈÐÉ³{ØÐ³Ó¨ÉØÐÈ{~ÓØÑT¨É{Ø
Παραστάσεις στις 24 Ιουλίου στην Τάλα Πάφου 25 Ιουλίου στο Θεατράκι (Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού-Μώλος) και στις 26 Ιουλίου στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού, Πάρκο Πανίκου Δημητρίου.

«Refugees for Refugees»
Μια ξεχωριστή Ñ¨ÈËÑ³'É³{KÒÜ

È{~ÓØ³ÈÌÐÈ³È1ÉÒ³¨È,{ÒÜ³Ñ³ÉÜÉËiÈÐÐÉ³TÊ³ÈTÊÐÑ³Ø+_kºn__©k¦+_kºn__©.ÉÐ{ÑÉTÊ
È³¨×Èo{~Ì¨ÌKÜiÐÑÉ³ÉËÉ³Ñ{ÐÉÌÜÉØ³{Ø³¨Ño{~ÓØ³ÈÈÓÉ{ÉØV
Ð{ÑÜÈ¨ÌiÐÒÙÑÐÈ{~ÑÌ
Ù{Ò×¨ÉØT¨ÉØÉÉ{ÙÈÒÐÉ{Ø~Ñ{
T¨i{Ð{ÉË³iÐÈ{~ÊØÐÓÈÒ³iiØ³ÑÚ¨V³¨Ó×³ÑØ³i
¨TÊ³ÈØ¨Ì×ÈoÉØÌÜÈ³È~ÌÐÈ0TÊÐÑ+_kºn__©k¦+_kºn__©V
ÐÉÓÙ¨Ñ³ÓÜo{VÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ~Ñ³ÑÂ{ÐÓÈØÐÈ{~ÖØÐÉ~Ñ³ÑooÊ
ÑÌ³i.È¨ËÑV³1{KÓ³V³(Ñ~{³ÒV³
¨Ò~V³å×oÑ{³Ò~Ñ{³ÓÜo{V³ÈØ
ËÈØÉÉ{iÑÒo~i~Ñ{É{ÚÈÐËÑ

³ÈØÑÙiÐ{È¨oÊÈÙÉÐÖØÐÓ
³iØÐÈ{~ÊØ(ÓÐ³i¸lÈÜËÈV¨Ñ
UÆÆÐÐ(ÜÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌØ
Πληροφορίες: 77 77 77 45
www.cyprusrialtoworldmusic.com
www.rialto.com.cy. Είσοδος Ελεύθερη.

MISE EN PLACE | Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Πίτσα πεπερόνι στο Διάστημα
Η κούρσα ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎ
ÊÏ¦ÙÎÓËÝÖØÜÚÏÁÝ©ÖØ×ÚÕÝÊÕØßÌÄØÕÝ
ÖÕßÚÁÛÎÑËÙËÚØÕÞÏ¦ÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÚÇÐÃÊËÉËÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÕÖØ×ÚÕÝ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÝÖÕßÖËØÖ¦ÚÎÙËÙÚÎËÒÂÔÎ
ÑÇÏÖ¦ËÏÒÁÍÕÔÚÇÝ¡ÁÙÇÙËÇßÚÁÝßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÏÓÏÇÖØÜÚÏ¦ÖÕßÖÁØÇÙËÙÚÇÉÏÒ¦!6
ÓËØÏÑÇÔÄÝ¬àÕÔÑÒËÔÖÕßÚÇÐÃÊËÉËÓË
ÚÕ-YPLUKZOPW®ÚÎÝ5(:(ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝØÓÂÝ®
4LYJ\Y`®ÑÇÏÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß 
ÁÍÏÔËÕÖØ×ÚÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÓÖÂÑËÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎ
ÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÄÓÜÝÑÇÏÜÝÕÖØ×ÚÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁÌÇÍËÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÚÂÙÎÚÕßÊÏÂØÑËÙË×ØËÝÒËÖÚ¦ÑÇÏÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚØËÏÝÖËØÏÌÕØÁÝÍÆØÜÇÖÄÚÎ
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Πρόσφατα ÓÑØ³ÑÜÌØÑ³¨ÑÖ³iØÑ×Ò{ÉØ³ÜÊ¨ÐÑ³ÈÙ{Ñ³iÐ{~Ö³ÑÚÐÖT¨É{ÑÇÌ³ÑÓÑÉÈTÒ¨{³Ù{ÒÜÉ{ÐÐÑ~{Ó³{ÂÉ~ËiÉÑ×³{ÒTÉ{³Ñ¨ÑÙ{Ñ~Ì×Ñoi³Ì³iØT¨ÑØ³ÈUË³Ñ
ÚÜÔÚØÕÌ×ÔÂÚÇÔËÌÏÑÚÂÙËÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÓÎÊËÔÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÕÑÒËÔÁÖÇÏÐËÑÇÏ
ÒÃÍÕÚÕÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÕÖÏËÖÕÒÚÄÓÂÒÕß
ÑÇÏÔËØÄÙÚÕÕÖÕÃÕËÃÞÇÔÊÏÇÒßÛËÃÊÏÙÑÃÇ
ÐßÒÄàÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÙÇÑÞ¦ØÜÔÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÁÚÙÏÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØÕÆÔ

ÔÇÑÇÚÇÖÏÕÆÔÑÇÏÔÇÞÜÔÁÉÕßÔÙÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÙßÔÛÂÑËÝ
4ÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÚÇËÊÁÙÓÇÚÇÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÔÍÏÇÚÕßÝ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÂÚÇÔÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ!
ÑßØÃÜÝÖÕÒÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÚØÄÌÏÓÇÙËÇÒÕß-

ÓÏÔÁÔÏËÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÓËËÏÊÏÑÄÑÇÒÇÓ¦ÑÏ
ËÔßÖÂØÞËÖÕÏÑÏÒÃÇÕÆÚËÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÔÕÙÚÏÓÏ¦©ÙÕÄÓÜÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÇÚÕÆÙË®
ÖÏÕÙÚÁØËÇÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÑÇÚÇÑÚÕÆÙË
ÍÔ×ÙÎÚÄÙÕËÐËÒÏÙÙÄÚÇÔÑÇÏÎÑÕßàÃÔÇ
ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÂÓËØÇÕÏÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ
ÚØ×ÔËÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇ¶ÑÇÏÚÕßÖÕßÒÏÕÆ
ÚÕÍ¦ÒÇÛÇÒÁÍÇÓË¶ÊÏÇÛÁÚÕßÔÓËÍ¦ÒÎ
ÖÕÏÑÏÒÃÇÑÇÏÍÑ¦ÓÇÚØÕÌÃÓÜÔ
ØÄÙÌÇÚÇÁÔÇÝÚÇÒÄÝÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÖÜÝÚÕÖÒÂØÜÓÇÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆÞØËÏÇàÄÚÇÔÁÔÇËßÞ¦ØÏÙÚÕ
ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÑÏÁÚÙÏÓÇàÃÓËÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÐËÑÃÔÎÙËÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÌÇÍÎÚÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß!ÖÃÚÙÇË
ÁÚÕÏÓÎàÆÓÎ¦ÖÒÜÙËÙ¦ÒÚÙÇÔÚÕÓ¦ÚÇÝ
ÓÕÚÙÇØÁÒÇÙÇÒ¦ÓÏËÒÏÁÝÑÇÏÕÏÖÃÚÙËÝ
ÂÚÇÔÁÚÕÏÓËÝØÕÚÕÆÚÏÝÇÖÕÒÇÆÙÕßÔ
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¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ¦ÔÕÏÐÇÚÕÙÚÄØÏÙÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÚÎÝÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕßÑÇÏÑÕÃÚÇÐÇÚÎÎ
©ÒÎËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÒËÍÇÄÚÏÑÇÛÄÓÕßÔÙÚÎÈËØ¦ÔÚÇÚÕßËÕÆ®
ÖÁØÇÔÚËÝÕÏËÏÑÄÔËÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÕÏÒÁÐËÏÝÙÏÜÖÂ®ÄÙÕÇÖÄÒßÚÎ®ÑÏÇÔ
ËÃÔÇÏÊËÔÁÞËÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÍÂÏÔÎÝÚÕÚÕÖÃÕÊËÔÁÞËÏÇÔÇÌÕØÁÝÙËÄÙÇ
ÁÞËÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÈÒÁÓÓÇÓÇÝ ÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÔÏ×ÛËÏÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÔÇËÌËßØËÛËÃÁÔÇÒËÐÏÒÄÍÏÕ¦ÒÒÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÍÏÇÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÄÚÏËÃÊÇÔÑÇÏÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦
ÎÓÕÔÇÊÏÑÂÇßÚÂËÓÖËÏØÃÇÍËÏ×ÔËÚÇÏ¡ÖÇÃÔËÏÙÚÕÑÇÒÕÆÖÏÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÞÜØÁÙËÏÙÚÇÙßÓÈÇÚ¦ÄØÏÇÕÍÏÑÄ
ÌÇÃÔËÚÇÏÇÒÒÏ×ÝÚØËÒÇÃÔËÏÆÙÑÕÒÇÖÕÒÆÄÖÕÏÕÝÇÏÜØÂÛÎÑËÁÐÜÇÖÄÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÓËÁÔÇÌÏÊÕËÏÊÁÝËÖÚ¦ÓËÚØÕ
ÑÇÒ×ÊÏÕÖÕßÛßÓÃàËÏÕÓÌ¦ÒÏÕÒ×ØÕÔÇ
ÚÕÔÑØÇÚ¦ÙÇÓÏÇÑÒÜÙÚÂÇÖÄÚÕÞ¦ÕÝ
ÄÖÕÏÕÝÁÞËÏÈØËÛËÃÔÇÖÒÁËÏ®ÙÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÄÖÕÏÕÝËÃÊËÚÎàÜÂÚÕßÔÇ
ÌÚ¦ÔËÏÙËÁÔÇÇÔÕÃÑËÏÕÚÁÒÕÝÑÇÏÓËÚ¦ÔÇ
ÇÔÇÑÚ¦ÚÇÏÊËÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÄÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÁÜÝÚÎÔËÖ¦ÔÕÊÕ
ÕÞØÄÔÕÝÊËÔÓËÚØÏÁÚÇÏÓËÜØÇ¬ÕÈÂÓÇ
ÙÚÎËÒÂÔÎÚÕÃÞÔÕÝÖÕßÇÌÂÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÎÎÊËÔÓÕÏ¦àËÏÓËÚÃÖÕÚÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓË©ÏÖÇØÕÓÕÏ×ÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÙÇÔ®ÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÚÕßÊßÔÇÚÕÆÓËÚÕÇÊÆÔÇÚÕ×ÝËÃÔÇÏÚÕ
ÇÊÆÔÇÚÕ®"
ÇÏÕÃÊÏÕÝÕÁØÔÇÔÍÏÇÔÇÚÕÕØÃÙËÏ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇÚÕß!¡Õß
ÁÒËÍËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕß¸Ö¦ÔÚÇÔÇÈ¦àËÏÝÚÇ
ÊßÔÇÚ¦ÙÕßÑÇÏÓÏÇÓÁØÇÙÕßÚÕßÖÄÙÞÕÓÇÏÛÇËÑÖÒÂÐËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕß¹®
ØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝÖÇÚØÏÑÁÝÙßÓÈÕßÒÁÝÇÖÄÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÖÇÚÁØÇÑÇÏÚÕßÖÇÖÖÕÆÍÏÇÔÇ
ÖÇØÕÚØÆÔËÏÚÕßÝÔÁÕßÝ!©ÔËÏØËßÚËÃÚËÚÕ
ÇÊÆÔÇÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÖØÕÙÖÇÛÂÙÚËÚÕÍ×
ÖËØÖ¦ÚÎÙÇÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏ¬ÏÊËÔÓÖÕØËÃÚË
ÔÇÑ¦ÔËÚËËÙËÃÝ"®
ÙßÓÈÕßÒÂÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÇÔÁÌÏÑÚÕ®ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÍÔ×ØÏÙËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÇÞÆÚÎÚÇ ÓÏÒÃÜÔÚÎÔ×ØÇÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇÐÃÊËÉËÖÕÚÁ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒ¦ÙÓÇ®ËÓÖÔÁËÏÇÒÒ¦ÁÞËÏ
ÑÇÏÓÏÇÖÒËßØ¦ÐÁÔÎÇÊÏÇÔÄÎÚÎÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÓËÚÎÔ
ËÖÏÙÚÂÓÎÔÇÙßàÎÚ¦ËÏÚÎÓËÚÕÃÑÎÙÎÙË
¦ÒÒÕßÝÖÒÇÔÂÚËÝÚÕÈÃÜÓÇÚÕßÁØÔÇÔ
ÑÇÏÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÇ
ÑÇÚÇÔÕÎÚÄ©ÆÚËÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝ
ÚÕ ÇÖÄËÓ¦ÝÞ×ØÏÙË®ÕÓÕÒÕÍËÃÕÏ
ÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÁàÎÙÇÔÇÒÒÄÑÕÚÇÑÄÓÎÑÇÏÎÞÎØËÃÇÚÜÔÙßàÆÍÜÔ
ÇÙÚØÕÔÇßÚ×ÔÖÕßÞ¦ÛÎÑÇÔÕÏÚØËÏÝÚÕß
(WVSSVÑ¦ÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔÑ¦ÉÕßÒÇÖØÏÔ
ËÑÚÕÐËßÚÕÆÔÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑÂ®
ÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃÔÇßÖÂØÐÇÔÑÇÏ
ÔÇÓÎÔßÖÂØÐÇÔÔÇÓÎÍËÌÆØÜÙÇÔÖÕÚÁ
ÚÕËÊ×ÓËÚÕËÑËÃÔÇÓÎÔËÖÁÙÚØËÉÇÔ®
ÖÕÚÁÙÚÎÎÖØ×ÚÎÙÆàßÍÕÝÚÕßÁØÔÇÔÒÁËÏÙÚÕÔÌÇÑÄ!ÔÔÕÓÃàËÚËÄÚÏËÃÔÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÔÇÖ¦ËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÚËÔÇÓËÃÔËÚËÙÖÃÚÏ®
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÃÖÕßÒËÖÚ¦ÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝÚÕßÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑ!
©ÊÆÙÙËÏÇÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ËÖÏà×ÔÇÖÄÚÕÖÒÂØÜÓÇ§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖÄÕßÓÇÔÖËØÔ¦ËÏÙËÓÏÇÔ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÓÁÙÜ
ÓÏÇÝÇÙÚØÏÑÂÝÖÆÒÎÝ®¬ÕÚÇÐÃÊÏÁÔÇÑØËÙÁÔÚÕÞØÜÓ¦ÚÜÔÓÏÇÉßÞËÊËÒÏÑÂÁÑØÎÐÎ
ËÑÙÚÇÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÛËÇÚÂ©ËÖÏà×ÔÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÕÃÊÏÕÝÒÁÖËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÃÔËÚÇÏ®ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÍÁÔÔÎÙÎÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÐËÊÏ¦ÒßÚÇ
¦ÖÜÝÁÚÙÏ
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Από το «Σπούτνικ 1» στο «Απόλλων 11»
Ο αγώνας δρόμου ΗΠΑ και ΕΣΣΔ για την κυριαρχία στο Διάστημα από τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την προσσελήνωση

Του ΑΛΕΞΗ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

Ο άνθρωπος Ö¦ÔÚÇÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔÊÁÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÓßÙÚÂØÏÕÚÕßÁÔÇÙÚØÕßÕßØÇÔÕÆ¬ÕÊÁÕÝÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÒÇ×ÔÍÏÇÚÇÕßØ¦ÔÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÙÚÏÍÓÂÙÚÎÛËÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÒÏÕßÚÜÔÖÒÇÔÎÚ×ÔÑÇÏÚÎÝËÒÂÔÎÝ
ÙÚÏÝÊËÏÙÏÊÇÃÓÕÔËÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÍÏÇÚÎÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎËÖÏØØÕÂÖÕßÚÇÕßØ¦ÔÏÇÙ×ÓÇÚÇ
ÇÙÑÕÆÙÇÔÙÚÏÝàÜÁÝÚÕßÝÑÇÏÙÚÏÝ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÏËØÕÚËÒËÙÚÃËÝÚÕßÝ
ÇÖÇØÞÂÚÜÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÎÖØ×ÚÎÊÎÒÇÊÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÊÕÛÕÆÔ
ÌßÙÏÑÁÝËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÇÌßÙÏÑ¦
ÌÇÏÔÄÓËÔÇ×ÙÚËÔÇËØÓÎÔËßÛËÃ
ÇßÚÄÝÕËÐÇÃÙÏÕÝÔÁÕÝÑÄÙÓÕÝ®ÓË
ÕØÛÕÒÕÍÏÑÄÚØÄÖÕÇÖÇÒÒÇÍÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÏÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÑÇÏÊËÏÙÏÊÇÃÓÕÔËÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÓËÚÎÔÁÒËßÙÎÚÜÔÖØÕÙÜÑØÇÚÏÑ×ÔÌßÙÏÑ×Ô
ÌÏÒÕÙÄÌÜÔ¡ËÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÜÔ
ÇÏ×ÔÜÔÑÇÛ×ÝÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ
ÍÔ×ÙËÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÑÇÏÚÇÔÁÇ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÊÏÇÊÁÞÕÔÚÇÔÚÕÁÔÇÚÕ¦ÒÒÕÎËÙÜÚËØÏÑÂ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÇÌßÙÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÕÊÂÍÎÙËÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄ
ËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝËÑÏÔ×ÔÚÇÝÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕß ÕÖÁØÔÏÑÕßÚÕß ÁÖÒËØ
ÚÕßÇÒÏÒÇÃÕßÑÇÏÚÕß§ËÆÚÜÔÇ
ÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂÑÕØßÌ×ÛÎÑËÙÚÕÖØ×ÚÕÚÁÚÇØÚÕÚÕßÕÆ

ÇÏ×ÔÇÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÑÈÇÔÚÏÑÂÝÌßÙÏÑÂÝÑÇÏÚÜÔÛËÜØÏ×Ô
ÚÎÝÙÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑÇÏÚÇÛËÓÁÒÏÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÖÕßËÖÕÞÂ
ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÛËÜØÎÚÏÑÕÃÖØÄÊØÕÓÕÏ
ÚÎÝËÐËØËÆÔÎÙÎÝÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÛËÓËÒÃÜÔÇÔÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÚÎÝÖßØÇßÒÏÑÂÝÊÃÔÕÔÚÇÝÙ¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦
ÙÚÇÄÔËÏØÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÐËØËÆÔÎÙÎ¦ÒÒÜÔÑÄÙÓÜÔ
ÇÏÄÓÜÝÄÚÇÔÚËÒÏÑ¦Õ§ÏÒØÓÙÚØÕÔÍÑÁÑÇÔËÚÕ  ÚÕÖØ×ÚÕ
ÚÕßÓÏÑØÄÈÂÓÇ®ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝËÒÂÔÎÝÇßÚÄÚÕÍÏÍ¦ÔÚÏÕ¦ÒÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ®ÊËÔÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÔÄÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÕÆÚÇÐÏÊÏÕÆÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑØßÖÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÜÔÓßÙÚÏÑ×ÔÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÄÙÕÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕß
ÙÑÒÎØÕÆÑÇÏÇÊßÙ×ÖÎÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝËÖÕÞÂÝ!ÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÑÇÏÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÚËÏ×ÔÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
ØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÇÚÁÒÎÖËØÃÖÕß
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÚÄÚËÖÕßËÃÞÇÔÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÍÏ»ÇßÚÄ
ÖÕßÁÓËÒÒËÔÇÓËÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÜÝ¤ßÞØÄÝÄÒËÓÕÝÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÏÕÏÕÈÏËÚÏÑÕÃËÃÞÇÔ
ÇÖÕÊßÛËÃÙËÁÔÇÔ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇØÖ¦ÐÕßÔÕÁÔÇÝÇÖÄÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕß¦ÒÒÕßÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÕßËÃÞÇÔÙßÓÈ¦ÒËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝ¡ËÚÎÔ
ÖÏÞËÃØÎÙÎßÔÊËÚÂØÇÝ®Ó¦ÒÏÙÚÇÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÓËÚÁÌËØÇÔÙÚÏÝ
ÖÕÒÒÕÆÝËØÓÇÔÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇØÑËÚÕÃÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÂÚÇÔËÔËØÍ¦ÓÁÒÎÚÕßËØÓÇÔÏÑÕÆ
§ÇàÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÖÕÒÁÓÕßÔÇÝÇÖ»Çß-

Φωτογραφία ³iØ.ÉÜÊiØ³¨ÑKioÐÓiÑÌ³É¨Ñ{³ÓTiÑ³¨ÌÐ
{¨o0Ñ¨ÖÙiÛ{Ñ~¨Ë³Ñ{³ÑiÐÉËÑ³ÓÂ{¨ÉÜiÉ
ÚÕÆÝÂÚÇÔÑÇÏÕÁØÔËØÌÕÔ¡ÖØ¦ÕßÔÖÕßÙßÔÁÈÇÒËÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔÏÖÚ¦ÓËÔÜÔ
ÈÕÓÈ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ=©ÏÖÆØÇßÒÕÏ:H[\YU= ØÄÔÕÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÁÙÚËÏÒÇÔÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÙÚÎËÒÂÔÎÂÚÇÔÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÊÏÑÄÚÕßËÖÃÚËßÍÓÇ

Τεχνολογική διελκυστίνδα
ÇÛ×Ý ÒÕÏÖÄÔ ÕÏ ÙÌÇÃØËÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÜÔÑÇÏÚÎÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÔÓËÚÎÔÃÊØßÙÎ
ÚÕß5(;6ÑÇÏÚÕßßÓÌ×ÔÕßÚÎÝ
ÇØÙÕÈÃÇÝÎÊÏÇÓ¦ÞÎÚÜÔÊÆÕÖÄÒÜÔÕÊÂÍÎÙËÙËÁÔÇÔÖÕÒÆÞØÕÔÕ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÝÛÁÙËÜÔÑÇÏ
ÚÎÔßÖËØÃÙÞßÙÎÚÜÔÙÚØÇÚÎÍÏÑ×Ô

ÚÕßÝÙÚÄÞÜÔÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÚÓÂÓÇÙËÇßÚÂÚÎÊÏÇÓ¦ÞÎÇÖÕÚÁÒËÙËÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÊÏËÒÑßÙÚÃÔÊÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕ
ßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÎÕÖÕÃÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÑÕÆØÙÇÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×Ô
ÕÊÂÍÎÙËÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÕÆØÙÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÕß
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÚÙÏÕÏÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝ
ÖØÜÚÏÁÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÙÚÎÔËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝ
ÎÑÇÚÇÙÑËßÂÑÇÏÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÙËÚØÕÞÏ¦ÚËÞÔÎÚ×ÔÊÕØßÌÄØÜÔÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÇÙÚØÕÔÇßÚ×ÔÙÚÎËÒÂÔÎÇÖÕÚÁÒËÙÇÔ
ÓÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÄ
ÑÒÃÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÑËÌÇÒÇÏ×ÊËÏÝ
ÙÚÄÞÕßÝÖØÕÝËÖÃÚËßÐÎ

¬ÕÖØ×ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄØËÑÄØ
ÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÑÇÏËÖÃÙÎÓÇ
ÖÒÁÕÔÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÕÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÚÇØØÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕß ÓËÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÕßÖÕÆÚÔÏÑÚÕßÖØ×ÚÕßÚËÞÔÎÚÕÆÊÕØßÌÄØÕßßÚÂÎ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÜÔÕÈÏËÚÏÑ×ÔÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÓËÁÔÇÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄËØÒ²¦ØÓÖÕØÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊËÖÕß
ÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÚÎÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎ
ËÐÃÙÕßËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ=HUN\HYK;=
ÙÞËÊÄÔÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÂÚÕßÎÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÇÊÄÛÎÑËàÜÔÚÇÔ¦ÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎËÖÏÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÕÇÃÙÛÎÓÇ
ÇÖÕÚßÞÃÇÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÚÇÓËÙÂÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß
¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕÛÕØßÈÎÓÁÔÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÛËÜØÕÆÙË
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂßÖËØÕÞÂÚÜÔ
ÖØÕÁÚØËÉËÙË¦ÓËÙÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÎÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÜÔÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÛÇÂÚÇÔËÌÏÑÚÂÓÄÔÕÓËÚÎÔÃÊØßÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝßÖÎØËÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÙÞËÊÃÇàËÑÇÏÛÇßÒÕÖÕÏÕÆÙË
ÄÒËÝÚÏÝÓÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÕß¦ÏÚáàËÔÞ¦ÕßËØßÖÁÍØÇÉËÙÚÏÝ ÕßÒÃÕß ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝ5(:(
ÎÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÊÆÕÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÇÏ ÄÓÜÝ ÇØÑËÚÁÝ ÇÖÄ ÚÏÝ
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝÖØÜÚÏÁÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ ÙßÔÁÞÏÙÇÔ ÔÇ ÑÇÚÇØØÃÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÓË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕÃÙÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÛØßÒÏÑÂÖÚÂÙÎÚÕß

ÕÙÚÄÑÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß 
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕÕÈÏËÚÏÑÄÝÑÕÙÓÕÔÇÆÚÎÝÏÕÆØÏÑÇÍÑ¦ØÏÔÁÍÏÔËÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÖÁÚÇÐËÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦¦ØÞÏÙËÖÒÁÕÔÔÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÚÎÔÚËÒÏÑÂÑÇÏ
ÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÖÇØÚÃÊÇÇßÚÕÆ
ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÖÄÑËØÛÇÑÁØÊÏàËÎÖÒËßØ¦ÖÕßÛÇÁÙÚËÒÔËÓË
ËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕÔÖØ×ÚÕ
¦ÔÛØÜÖÕÙÚÎËÒÂÔÎ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬àÕÔ¢ ÁÔËÔÚÏ
ÄÓÜÝÇÔÇÒÕÍÏàÄÓËÔÕÝÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÓÏÇÝËÔÊËÞÄÓËÔÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝ
ÊÃÙÚÇàËÇØÞÏÑ¦ÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔ
ÏÊÁÇÓÏÇÝËÖÇÔÊØÜÓÁÔÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÙÚÎËÒÂÔÎÏ»ÇßÚÄÖØÕÚÕÆ
ÊËÙÓËÆÙËÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÁÛÔÕÝ
ÙÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇßÚÕÆÚÕßÙÚÄÞÕß
ÇÖÇÃÚÎÙËÇÖÄÚÎ5(:(ÇÖÕÊËÃÐËÏÝ
ÄÚÏÎÇÖÕÙÚÕÒÂÇÙÚØÕÔÇßÚ×ÔÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÓËÙÞËÚÏÑÂÁÙÚÜÇÙÌ¦ÒËÏÇ¬ÎÔÇÖÄÊËÏÐÎ
ÇßÚÂÚÎÔÁÊÜÙËÙÚÏÝ¡ÇãÕß 
ÕÒÇÔÁÖÇØÔÚÕÖØ×ÚÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕßÖÁÚÇÐËÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ßÒÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÔÈÇÙÏÑÄÙÚÄÞÕ
ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
4LYJ\Y`ØÓÂÝÃÍËÝÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÙÚÏÝ¡ÇãÕß ÕÖØÄËÊØÕÝ ÁÔËÔÚÏÓËÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÚÕß
ÕÓÏÒÃÇÖØÕÝÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÁÛËÚËÜÝ
ÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÇÙÚØÕÔÇßÚ×ÔÙÚÎËÒÂÔÎÖÕßËÔÚÁÒËÏÛÇ
ßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
(WVSSVÖÄÒÒÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ(WVSSVËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÇ

Ο κ. Αλέξης Δεληβοριάς είναι
αστροφυσικός στο Νέο Ψηφιακό
Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
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«Moon Hoax»,
η γέννηση
και η κρυφή
γοητεία του

«Απόλλων 1»

å³ÜÊUÙ~{ÐÊ³ÓÙÑ×ØV¸¬ÑÈÑ¨ËÈ®¬
(ÜÊ¨ÐÑUÓ¨³Ç{Üt~ÑØu
~¨ËÐV ³$ÈÒ{³V,Ì³ÇÉ¨
0Ò×{.~³Úi~ÑÌÜ{ÉÂÑ{³ËÑØ×³{ÒØ³ÚÑÜÑÐË~
ÉÙÒ×ÈØ


«Απόλλων 7»

~³ÌÂÉÈiU$~³K¨ËÈ
®d
å³ÜÊUÛ~{ÐÊÚÑÜÑÐË~ÈoÖ¨ÑÌ³ii
(ÜÊ¨ÐÑU$ÈÌÜ³É¨.{¨ÒV
³åÍÇÉÜV$ÈÌÜ³É¨
Ò{o~TÑÐ
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Προσσεληνώσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Για το κοσμοϊστορικό ÓËÍ¦ÒÕÈÂÓÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ®ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÕßÌËÍÍÇØÏÕÆÚÕ  Î§:ÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÙßÔÕÒÏÑ¦ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÐÄÊËÉËÚÕÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÖÕÙÄ
ÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÓËÚÁÌËØË
ÚÁÙÙËØÏÝÚÄÔÕßÝÖËÚØÜÓ¦ÚÜÔÇÖÄ
ÚÎËÒÂÔÎÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÁØËßÔÇ
ÏÇÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÖÜÝÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎËÃÔÇÏÇÖ¦ÚÎ
4VVU/VH_ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÓÕÔ¦ÞÇÁÔÇ¦ÚÕÓÕ¬Õ 
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÖÒÕÖÕÏÄÝÑÇÏÖØ×ÎÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝÓÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÕß
ËÃÞËÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÎ§:¡ÖÏÒ
ÁÏÙÏÔÍÑËÐÁÊÜÙËÓËßÖÁØÕÍÑÇÊÏÑ¦
ÚÕßÁÐÕÊÇÚÕÈÏÈÒÃÕÕÚÁÊËÔÖÂÍÇÓËÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏ®>L5L]LY>LU[
;V;OL4VVUÙÚÕÕÖÕÃÕÏÙÞßØÏàÄÚÇÔÖÜÝÎÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÙÚÎËÒÂÔÎ
ÂÚÇÔÁÔÇÑÇÒÕÍßØÏÙÓÁÔÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÚÁÞÔÇÙÓÇËÖÁÔÚËÓÄÒÏÝ
ÞØÄÔÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÖËÃÙËÏÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ
¢ÁÚÕÝÍÏÕØÚ¦àÕßÓËÚÎÔËÖÁÚËÏÕ
ÚÜÔÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÕÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚËÝÜÙÚÄÙÕÚÕÖÔËÆÓÇÚÕß ÁÏÙÏÔÍÑ
ÛØÏÇÓÈËÆËÏÙÚÇÙßÔÜÓÕÚÏÑ¦ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÌÄØÕßÓÑÇÏÙÚÏÝÙÑÕÚËÏÔÁÝ
ÍÜÔÏÁÝÚÕß@V\;\ILÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÑÇÏ¦ÛËÒ¦ÚÕßÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
Õ ÁÏÙÏÔÍÑÍÁÔÔÎÙËÚÎÓÎÚÁØÇÚÜÔ
ÙÆÍÞØÕÔÜÔÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÙÆÓÈÕÒÕÖÕßÇÔ¦ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÁÍÏÔËÚÕÒ¦ÈÇØÕÊËÑ¦ÊÜÔÇÓÌÏÙÈÎÚÏ×ÔÇÖÄÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÎÝ
ËÖÃÖËÊÎÝÎÝÓÁÞØÏÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÇÔÚÏËÓÈÕÒÏÇÙÚ×ÔÑÇÏÚÕßÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕßÝÚÎÝÎÝËÖÚËÓÈØÃÕß
©ÏÕÖÇÊÕÃÚÕß4VVU/VH_®ÁÌÚÇÙÇÔ
ÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÏÙÞßØÏÙÚÕÆÔÖÜÝÎ
§:ËÃÞËÖØÕÙÒ¦ÈËÏÜÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎ
ÚÕÔÚ¦ÔÒËá ÏÕÆÓÖØÏÑ4¦ÒÏÙÚÇ
ÚÕ ÕÃÚËØ²¦ÏÇÓÝÍÆØÏÙËÑÇÏ
ÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÛØÃÒËØÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÚÕÏÍÄÑËØÜÝ®
ÓËÓÏÇÙÚÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎ§:ÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÕÔØÎ
ÆÍÞØÕÔËÝÁØËßÔËÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕßÊßÙÖÏÙÚÕÆÔÍÏÇÚÎÔÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÙÚÎË-

ÒÂÔÎÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ËÔ×ÙÚÎªÜÙÃÇÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÛËÜØÕÆÔÖÜÝÕÏÊËÔÈØÁÛÎÑÇÔÖÕÚÁÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÊËÑÇËÚÃËÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÚÜÔÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÜÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÕÏÇØÏÛÓÕÃÚÕßÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÚÇÞÆÚÇÚÇÑÇÏÚÇÇÖÕÑÇÛÎÒÜÓÁÔÇ
ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝËÖÇÔËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÊØÏÓÆÚËØÇÙÚÕÊÇÏÊÇÒ×ÊËÝÏÇÊÃÑÚßÕ¬ÎÔËÖÕÞÂÖÕßÎÚËÞÔÕÌÕÈÃÇ
ÑÇÏÕÖÇÔÏÑÄÝÍÏÇÚÏÝÉËßÊËÃÝËÏÊÂÙËÏÝ
ÑßØÏÇØÞÕÆÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÊÏ¦ÊÕÙÎÝ
ÚÕß4VVU/VH_®ËÃÔÇÏÁÔÇÇØÑËÚ¦
ÞØÂÙÏÓÕËØÍÇÒËÃÕÍÏÇÔÇÇÔÇØÜÚÎÛËÃ
ÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÚÕßÚ×ØÇ®ÑÇÏÚÕßÚÄÚË®ÖÄÚÎ
ÓÃÇÓÇÝÛßÓÃàËÏÖÜÝÙÚÎÙßÔÜÓÕÙÏ-

«Απόλλων 9»

~³ÌÂÉÈiU´Ñ¨³ËÈ®
å³ÜÊUÛ~{ÐÊÉÜiÑ~Ò³ÈÉoÊ{i³¨T{Ò
(ÜÊ¨ÐÑU0ÇÓ{ÐØÑ~³ËK{³V
,ÒÉÜ.KÒ{~Ñ¨³V ³Ó{K{³
.~³


«Απόλλων 10»
~³ÌÂÉÈiUdÑÎÈ®
å³ÜÊUÛ~{ÐÊo{Ñ³i

Το 1974, ένας πρώην
εργαζόμενος εταιρείας
που είχε συνεργαστεί
με τη ΝΑSΑ εξέδωσε
με δικά του έξοδα
το βιβλίο «Ποτέ δεν
πήγαμε στο φεγγάρι».

Η {Ù{ÒiÐiVËØV×³o¨Ñ×ËÑÑÌ³i¨³i¨ÉÜÊiUÑÇ$Ü³¨{×³o¨Ñ×ËÇÉ³Ñ{ÑÌ³ {Ü
å¨Ð³¨o~³i1ÒÜÑÑ³iØ iÉÐËÑØVÌÈ¨ÉÙÑ×Ë³i~ÉiÉÜiÒ~Ñ³ØtåÉ³ÌØu

ÕÒÕÍÃÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÇØÛËÔÕÍÁÔËÙÎ
ÖÜÝÕÏÇÓÌÏÙÈÎÚÃËÝßÖÂØÞÇÔÖÕÒÆ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÇÒÍÕØÃÛÓÕßÑÇÏÖÜÝÎËÖÃÓÕÔÎ¦ØÔÎÙÎÚÕß
ÄÖÕÏÕßÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÕÆÙÚÕÏÞËÃÕßÃÙÜÝ
ÁÍÑËÏÚÇÏÙËÓÏÇÈÇÛÆÚËØÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÖÜÝÕÏÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔ
ÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÇÌÎÍÂÓÇÚÇÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÍÆØÜÇÖÄÇßÚ¦
ÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃ
ÔÇÝÑÕÏÔÄÝÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÚÄÙÕÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÄÙÕÑÇÏÚÕßÙÂÓËØÇÇÌÕØ¦ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇÑÇÏÚÎÔËßØÆÚËØÎÑØÃÙÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖÕßÞÇØÇÑÚÂØÏàË
ÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔ
Ò¦ÞÏÙÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÑÇÏÚÏÝ¦ÒÒËÝÖÁÔÚËÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÖÕÒÃÚËÝÓÇÛÇÃÔÕßÔÇÖÄÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÚÕßËÔÚÇÍ×ÔÕßÖÜÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬àÄÔÙÕÔËÃÞËÖËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÉÁÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÚÕßÔÚØÕÖÏÇÙÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÙÚÕÏËÚÔ¦ÓËÔ×ÕÏÚÎÒËÕØ¦ÙËÏÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÚÏÝÇÑØÕ¦ÙËÏÝÚÕß
ÙÑÇÔÊ¦ÒÕßÕßÄÚËØÍÑËáÚÑÇÏÚÏÝÛËÜØÃËÝÍÏÇÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ ÁÔËÔÚÏ©Ï
ßÖÕÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝËÖÎØÁÇÙÇÔÚØÕÓËØ¦
ÚÎÔÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô

ÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙËÓÏÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÏÓÎÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÂÌÕÈÃÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝËÞÛØÕÆÝ
ÄÖÜÝÕÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝÙÚÎÔÔËßØÏÑÂ
ËÓÓÕÔÂÖÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ
ÑÇÏÚÇÓÃÔÚÏÇÙßÔÜÓÕÚÕÆÔËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÝÇÔÇÚÕÓÃÇÚÎÝÇÖÄØØÏÉÎÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ®ÕÏÉßÞÕÒÄÍÕÏ
ÚÁÌÇÔËÍÕßÇÔÚÄÙÑÏÑÇÏ Ò¦ÕßÝ
©ÓÖËØ¦ÕßËØØÍÄÚËØÇÕÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÕÙÆÍÞØÕÔÕÝÖÄÒËÓÕÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
¶ÚÇÕÖÕÃÇÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÎÍÁÚËÝÚÕßÊßÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÁÞÕßÔ
ÌÚ¦ÙËÏÔÇÇÖÕÑÇÒÕÆÔËÞÛØÄÚÕß
ÒÇÕÆ®¶ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÑÒÃÓÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÕÔÌÄÈÕÍÏÇÚÕÔ
¡ËÍ¦ÒÕÊËØÌÄÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß ÁÏÙÏÔÍÑÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÔÁÇÑÇÏÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÎÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÎÕÖÕÃÇÊËÔÈÇÙÏàÄÚÇÔÖÒÁÕÔ
ÙÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÑÇÚËÙÚÇÒÓÁÔÜÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÇÒÒ¦ÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇ
ÑÇÏÇÖÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ¬Õ4VVU/VH_®ÊËÔÖËØÏËÃÞËÙÞËÊÄÔÑÇÔÁÔÇËÖÃÙÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÇØÞËÃÕ¶ÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕß
ËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÑßØÃÜÝÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßßÖ¦ØÞÕÔÚÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÕÆ
ßÒÏÑÕÆËÍËÃØÕÔÚÇÝÊÏ¦ÌÕØÇÇÙÆÔÊË-

EPA / NEIL ARMSTRONG / NASA

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

~³ÌÂÉÈiUdÛÉ~ÉÐK¨ËÈ
®d
å³ÜÊUÛ~{ÐÊÚÑÜÑÐË~ÈÉÉÜi{Ñ~Ê³¨T{Ò
(ÜÊ¨ÐÑU'¨Ñ~Ì¨ÐÑV
0ÇÓ{ÐØÌKÉÜV$ÈËÜ{ÑÐ
å³É¨Ø


ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÚÜÔ
ÇÙÚËØÏ×ÔÚÎÔÇÔËÐÂÍÎÚÎÍÜÔÃÇÙÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÙÎÓÇÃÇÝÚÇ
ÓßÙÚÂØÏÇÙÆÓÈÕÒÇÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝËÒÂÔÎÝÑÇÏÕÆÚÜÑÇÛËÐÂÝ
ÞØÂÙÎÚÕßÕÖÚÏÑÕÆÙÚÕÏÞËÃÕßÂÚÇÔ
ÑØÃÙÏÓÎÑÇÏÎÈ¦ÙÎÚÎÝÛËÜØÃÇÝËÃÔÇÏ
ÖÜÝÕÑÇÛÁÔÇÝÓÖÕØËÃÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙËÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÔÚËÚÁÑÚÏÈÑÇÏÔÇÉ¦ÞÔËÏÍÏÇÇÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ®
ÇÔÇÌÁØËÏËÖÃÚÕÆÚÕßÕËÏÊÂÓÜÔÙÚÎ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕß©ÕÒÏÚÏÙÓÄÝÚÎÝßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÝ®ÃÚËØ§¦ÏÚÙËÖØÄÙÌÇÚÕ¦ØÛØÕÚÕß

To Διαδίκτυο
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇßÚÂÚÇÏØÏ¦àËÏÍ¦ÔÚÏÓËÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÞØÂÙÚÎÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝ¶ÓÄÔÕÖÕßÚÄÙÕÚÕÕÖÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÄÙÕÑÇÏÕÏÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝ
ÚÜÔÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÜÔÁÞÕßÔÖÒÁÕÔ
ÇÒÒ¦ÐËÏ©ÏÕÓÕáÊË¦ÚËÝÖÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙËÌßÒÒ¦ÊÏÇÑÇÏ
ÌÁÏÍÈÕÒ¦ÔÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÙÞËÚÏÑÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎÐÇÌÔÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÔÊËÛÕÆÔÓËÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÙÑËÖÚÏÑÏÙÚ×ÔÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚÕ
Ö¦ÚÎÓÇËÔÄÝÑÕßÓÖÏÕÆËÔ×ÎÇÒÍÕØÏÛÓÏÑÂËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÚÜÔZVJPHSTLKPHÒËÏÚÕßØÍËÃÙÚÕÖÇ-

ØÇÙÑÂÔÏÕÜÝËÖÏÚÇÞßÔÚÂÝ¡ÁÙÇÙË
ÊÆÕÓÂÔËÝÁÔÇÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÄ
ÈÃÔÚËÕÙÚÕ@V\;\ILÖÕßÇÔÇÖÇØÂÍÇÍËÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÚÕß ÁÏÙÏÔÍÑ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÁÙÙËØÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÙÑÁÖÚËÝ¶ÄÙÇ
ÇÔÚÃÚßÖÇÖÕÆÒÎÙËÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÞØÄÔÕÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÕß¬Ç
ÖØÄÙÌÇÚÇ¦ÒÓÇÚÇÙÚÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÙßÔÛËÚÏÑÂÝÌÜÔÂÝÑÇÏËÖÏÓÁÒËÏÇÝ
ÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÚØÁÖÕßÔ
ÖÒÁÕÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇØËÇÒÏÙÚÏÑ×Ô
ÉËßÊ×ÔÈÃÔÚËÕÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÁÔÇ
ÇÑÄÓÇÄÖÒÕÙÚÕßÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕßÝ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÓËÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÏÑÂÓÔÂÓÎ¶ÄÙÕÕÞØÄÔÕÝÑßÒ¦ÑÇÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÜÔÇÖÕÙÚÕÒ×ÔÚÕß¸ÖÄÒÒÜÔÇ¹ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÖÏÕÖÃÙÜÓÇÝ
ÚÄÙÕÒÏÍÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕÛßÓÕÆÔÚÇÏÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÕËÖÏØØËÖËÃÝÙÚÕßÝ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÃËÝ®ÇÔÁÌËØËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÓËÇÔÇÙÚËÔÇÍÓÄÕªÄÚàËØÇÕÆÔÏÕßÝÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÚÎÝ§:ÙËÖÇØÕßÙÃÇÙÂÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÔÇ
ÇÍÍÃàÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÕÏÔÄÇÖ»ÄÙÕ
ÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÒÒ¦ÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕß
ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕ!ÎÓËØÏÑÂÇÍÇÖ¦ËÏÄÙÕÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕÓÏÇÑÇÒÂ
ÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË

ÉÑÙ¨ÐÓi¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU0ÌÐÑØ.³Ò×¨³V
0Ç{Ño~V{È³ÇË.Ó¨Ñ


«Απόλλων 11»

~³ÌÂÉÈiU®ÈÜËÈ®
å³ÜÊUiÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU {Üå¨Ð³¨o~V
³È{tÑÇu$Ü³¨{V
Ò{~ÜÌÜ{Ø


«Απόλλων 12»

~³ÌÂÉÈiUm ÉÐK¨ËÈ
®
å³ÜÊU¸iÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU({³Ì¨Ñ³V,Ë³Ñ¨³~Ì¨³VåÜÑ{


«Απόλλων 13»

~³ÌÂÉÈiUå¨{ÜËÈ¬Æ
å³ÜÊU ÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU0ÇÓ{ÐØÌKÉÜV
0ÇÑ~.ÈËo~É¨³V'¨É³Ó{Ç
åÓ³ÈTÉÜÌoKÜÒKiØ


«Απόλλων 14»

~³ÌÂÉÈiU´ÑÈÑ¨ËÈ
¬
å³ÜÊU´iÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑUåÜÑ.ÓÑ¨³V
.³ÖÑ¨³,ÖÑV ³o~Ñ¨
Ë³ÉÜ


«Απόλλων 15»

~³ÌÂÉÈiU¸®ÈÜËÈ¬
å³ÜÊUmiÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU ³Ó{K{³.~³V
åÜ×¨É³ÈÌ¨³ÉV0ÇÓ{ÐØ
¨K{


«Απόλλων 16»

EPA / NEIL ARMSTRONG / NASA

~³ÌÂÉÈiU®å¨{ÜËÈ¬¸
å³ÜÊUliÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU0Ç{Ño~V0ÌÐÑØ
Ò³{o~Ü{V0Ñ¨ÜØ ³{È~


Ο Ολντριν ×³o¨Ñ×ËÇÉ³Ñ{ÑÌ³å¨Ð³¨o~Ñ³Ó~É³Ñ{ÜÒ{ÉÉ{Ðo¨Ò×ÈÐÌÜ{ØÉo~Ñ³Ó³iÑÒ³i.ÉÜÊi

1963: $Ó¨É¨×¨ÒÈÑ¨{³É¨ÒÐÉ³¨ÌÉÙ¨ÓÉ³{

EPA / NASA

EPA / NASA

«Απόλλων 17»
Η επιστροφή ³³¨{Ñ³¨ÑÈ³³ {¨i{~ÌÏ~ÉÑÌVÌÈ³ÈØ
ÈÙÓT³Ñ{ÒÙ¨ÉØ³ÈÑÉ¨ÜÑ×Ì¨Èt¨Ó³u

~³ÌÂÉÈiU¬ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¬¸
å³ÜÊU®iÉÑÙ¨ÐÓi
¨ÉÜÊi
(ÜÊ¨ÐÑU{È³ÇË.Ó¨ÑV
,ÌÑÜ³ KÑØVÒ¨{.Ð{³
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Το πιο μοναχικό πλάσμα στο σύμπαν

Η ιστορία του Μάικλ Κόλινς, του τρίτου αστροναύτη που βρισκόταν αποκομμένος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη

Λίγες ημέρες ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕß
ÚØÏÓËÒÕÆÝÖÒÎØ×ÓÇÚÕÝÚÕßÖÄÒÒÜÔ®ÙÚÎÎÕ¡¦ÏÑÒ ÄÒÏÔÝÐËÞ×ØÏÙËÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÕßÁÒÇÈË¬ÎÔßÖÁÍØÇÌËÕ¬ÙÇØÒÝÃÔÚÓÖËØÍÑÕÇËØÕÖÄØÕÝÃÔÊÇÒÓÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂÞ¦ØÎÙÚÎÔÖØ×ÚÎÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÂÖÚÂÙÎ
ÖÕßËÃÞËÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÄÒÕÓÄÔÕÝÚÕßÚÕ ©ÃÔÚÓÖËØÍÑËÃÞËÖËÚ¦ÐËÏ¦ÍØßÖÔÕÝÍÏÇ
ÚØÃÇÓËØÄÔßÞÚÇÓËÚÕÔËÆÓÇÚÕß
ËÔÚÕÆÏÝ®ÇÖÄÚÕÕÔÍÑáÒÇÔÚ
ÙÚÕÇØÃÙÏÊÃÞÜÝÑÇÓÃÇËÖÇÌÂÓË
ÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄ
¢ßÙÏÑ¦®ÁÍØÇÌËÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÕÃÔÚÓÖËØÍÑÖËÚ×ÔÚÇÝÜÝËÖÏÈ¦ÚÎÝÙÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÓËÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÚÎ¡ÇÔÃÒÇÇÌÕÆÐËÑÏÔÂÙÇÚËÚÎÔ
ÚØÕÞÏ¦ÙÇÝÍÆØÜÇÖÄÚÎËÒÂÔÎ
ÎÖØÕÙÕÞÂÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÙÚØ¦ÌÎÑËÙÚÎÔÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÑÇÏÙÚÕÔ
ÖËØÃÖÇÚÕÖ¦ÔÜÙÚÎËÒÂÔÎÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÑ¦ÛËÒËÖÚÄÚÕßÖËØÏÖ¦ÚÕßÖÕßÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÖÇØÕßÙÃÇàË
ÇÖËØÃÍØÇÖÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÒÒ¦ÓÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÙËÃÝËÃÞÇÚËÓÏÇÔËÓÖËÏØÃÇÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÈÇÛÆÚÎÚÇÝ
¶ÚÏÝ×ØËÝÖÕßÖËØ¦ÙÇÚËÓÄÔÕÝÙË
ÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÕÌËÍÍ¦ØÏÑÇÏÓË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
ÙßÒÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
®ØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇ¶ÓÄÔÕÝÔÇÑÕÏÚ¦àËÚËÁÔÇ
ÐÁÔÕÕßØ¦ÔÏÕÙ×ÓÇÙÇÔÁÔÇÝÛËÄÝ
ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÏÊÏ-

Ο Μάικλ Κόλινς ÐÌØ³ÚÑÜÑÐË~tÜÖÐ{ÑuVÉ³¨T{ÒoÖ¨ÑÌ
³i.ÉÜÊiVÑÈ³×³o¨Ñ×ËÇÉ³Ñ{ÐÉT¨Ù{Ñ~Ì³i³i~ÒÐÉ¨Ò³È
ÚÇÌÁØËÏÚÕßÝÚØËÏÝÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÓË
ÚÕÖÕßÓÖÇÃÔËÏÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎËÒÂÔÎÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕÓÁØÎ!
ÙÚÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÖÕßÛÇÓËÚÇÌÁØËÏ
ÚÕßÝÊÆÕËÑÚÜÔÚØÏ×ÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÊÕØßÌÄØÕßÚÎÝÎÝÑÇÏÙÚÕÔ
ÛÇÒÇÓÃÙÑÕÖÕßÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÃÔÇÏÙËÚØÕÞÏ¦ÜÙÄÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÎÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝËÒÂÔÎÝÑÇÏÍÃÔËÏÎËÖÇÔÁÔÜÙÎÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÖÄÒÒÜÔ®ÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÝ
ÕÔÕÓÇàÄÚÇÔËÚÄÝ®ËÔ×ÕÛÇÒÇÓÃÙÑÕÝ ÕÒÕÆÓÖÏÇ®
©ÚÇÔÁÌÚÇÙËÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÇÖÕÑÄÒÒÎÙÎÝÕ ÄÒÏÔÝÇÖÁÓËÏÔËÓÄÔÕÝ
ÙÚÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇ®ÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ

ÁÔÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕßÚÄÖÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÍÔÜØÃàÕßÔËÃÔÇÏÖÜÝÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÖÕßÕÛÇÒÇÓÃÙÑÕÝÖËØÔÕÆÙË
ÙÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÎÝËÒÂÔÎÝ
ÚÕÌËÍÍ¦ØÏÊËÔÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ¦ÐÕÔ¦ÚÕßÄÖÜÝÎÎ
ÙßÔËÖ×ÝÎÃÊÏÇÖ¦ÔÚÕÚËÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÕØÇÚÂÙËËÓ¦ÝÕ ÄÒÏÔÝÁÞÇÔË
Ñ¦ÛËËÖÇÌÂÓËÚÎÎÑÇÏÚÕßÝÊÆÕ
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÎËÒÂÔÎÏÇÖËØÃÖÕßÓÏÙÂ×ØÇÊÎÒÇÊÂ
Õ¡¦ÏÑÒ ÄÒÏÔÝÂÚÇÔÚÕÖÏÕÓÕÔÇÞÏÑÄÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒ¦ÙÓÇÙËÄÒÕÚÕÙÆÓÖÇÔ¡ÁÙÇÇÖÄÚÕÔÛÇÒÇÓÃÙÑÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇ®Õ ÄÒÏÔÝÚØ¦ÈÎÐËÖÕÒÒÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÝËÚÄÝ®

ÓËÚÕßÝÊÆÕ¦ÒÒÕßÝÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ
ÔÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂËÃÞËÙÞËÊÄÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÑÇÏÖÒÎÙÃÇàËÎÑØÃÙÏÓÎ×ØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÎÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÈÒÁÖÕßÓËÚÎÙËÒÎÔ¦ÑÇÚÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÚÎÝËÒÂÔÎÝÑÇÏÚÎÎ
ÁÔÇÓÏÑØÄÓÏÙÕÌÁÍÍÇØÕ®ÔÇÖÒÁËÏ
ÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÃÔÇÏÄÔÚÜÝÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÕÍÔÜÙÚÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÂÝËÑËÃÔÎÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÝ ¦ÚÏÄÓÜÝÓÇÝÊÏÇÌËÆÍËÏ
ËÊ×© ÄÒÏÔÝÖÕßÚØ¦ÈÎÐËËÑËÃÔÎ
ÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÂÚÇÔÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒ¦ÙÓÇàÜÔÚÇÔÄÂÔËÑØÄÖÕßÊËÔÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÙÚÕ
ËÔÒÄÍÜÑ¦ÊØÕÁØÇÊÎÒÇÊÂÇÖÄ
ÚÕßÝØÓÙÚØÕÔÍÑÑÇÏ©ÒÔÚØÏÔÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔËÔÚÄÝÚÎÝÙËÒÎÔÇÑ¦ÚÕß
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙÚÎÎÙÚÕÈ¦ÛÕÝ¬ÕßÒÏÑÄÄÙÜÔËÃÞÇÔÖËÛ¦ÔËÏÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÎÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÚÕßÒÏÑÄÄÙÜÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇ
ÍËÔÔÎÛÕÆÔÓÁÙÜÚÜÔÓËÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ÖÇÖÖÕÆÊÜÔÑÇÏÍÕÔÁÜÔ©ÓÄÔÕÝ
ÖÕßÇÖÕßÙÃÇàËÂÚÇÔÕÃÊÏÕÝÕ ÄÒÏÔÝ
ËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÏÜÖÎÒÁÝÊÏËÒËÆÙËÏÝÙÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦ÚÕßÌËÍÍÇØÏÕÆÕ ÄÒÏÔÝÑØ¦ÚÎÙËÓËØÏÑÁÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ ÇÏËÊ×
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÕßÝØÓÙÚØÕÔÍÑÑÇÏ©ÒÔÚØÏÔ
ÖÕßËÃÞÇÔÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÄÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÕ
ÄÒÏÔÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÏÕÙÚÕÞÇÙÚÏÑÄÝÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÙËËÑËÃÔËÝÚÏÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
¬ÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÚÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÖÕßÁÍØÇÉËÚÕ ÑÇÏÚÕ
ÁÍØÇÉËÕÒÕÓÄÔÇÞÕÝÓËÚÃÚÒÕ¡ËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÚÎÌÜÚÏ¦¬ÇÚÇÐÃÊÏÇËÔÄÝ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚÎ®*HYY`PUN[OL-PYL(U
(Z[YVUH\[Z1V\YUL`¬ÕÈÏÈÒÃÕÈÇÙÃÙÚÎÑËÑÇÏÙËÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÖÕßÑØ¦ÚÎÙËÚÏÝ×ØËÝÚÎÝÙßÓÖÇÔÚÏÑÂÝÚÕßÓÕ-

ÔÇÐÏ¦ÝÓÁÙÇÙÚÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇ®
ËÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÕ ÄÒÏÔÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÁÜÝ
ÙÂÓËØÇÇßÚÄÖÕßÔÏ×ÛËÏËÃÔÇÏÖÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕÌËÍÍ¦ØÏÇ!ÇßÚÄÖÕß
ÑÕÏÚ¦àÕßÓËÄÒÕÏÇÖÄÚÎÎÄÚÇÔÁÞËÏ
ÖÇÔÙÁÒÎÔÕÑÏËÑËÃÔÕÖÕßÁàÎÙËÕ
ÃÊÏÕÝÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÛÇÒÇÓÃÙÑÕ
© ÄÒÏÔÝÕßÊÁÖÕÚËÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑË
ÓËÏÕÔËÑÚÏÑ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝØÓÙÚØÕÔÍÑÑÇÏ©ÒÔÚØÏÔÐËØËÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÑÇÏÂÐËØËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÄÚÏÓËÚ¦ÚÕÖÄÒÒÜÔ®ÊËÔÛÇËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔÖÕÚÁ
ÐÇÔ¦ÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ¬ÕËÃÞËÑ¦ÔËÏÓË
ÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÚÕß¬àÁÓÏÔÏ®Ú×ØÇÓË
ÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÂÐËØËÄÚÏ
ËÃÞËÖÏ¦ÙËÏÚÇÈ¦ÔÏ®ÑÇÏÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔ
ÇÖÄÒßÚÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÑÇÏÖÒÂØÎÝ
àÜÂÚÕßÓËÚ¦ÚÎËÒÂÔÎÂÚÇÔ
ÂØËÓÎÑÇÏÍËÓ¦ÚÎ©ÖÜÝÑÇÏÕØÓÙÚØÕÔÍÑ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÌÄØÎÚÇËÙÜÙÚØËÌÂÝÈØÂÑËÚØÄÖÕßÝÔÇËÃÔÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÑÇÏÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓË
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÁÞÕÔÚÇÝÇÖÄÒßÚÎËÖÃÍÔÜÙÎÄÚÏÓËÚ¦ÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ËÓÖËÏØÃÇÙÚÇ ÚÕßÝÓ¦ÒÏÙÚÇÁÔÇ
ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÄÒÕßÝ
ÂÚÇÔÇßÚÄ! ÇÏÚ×ØÇÚÏ"ÖÄÚÕßÝ
ÚØËÏÝÕ¡ÖÇà©ÒÔÚØÏÔÈÇÙÇÔÃÙÚÎÑË
ÖÕÒÆÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÕÇÒÑÕÄÒÑÇÛ»
ÄÒÎÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
¡ËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÎÕÏ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔÁÍÑÒËÏÙÚÕÏ
ÍÏÇÎÓÁØËÝÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ¡ËÚ¦ÚÕÖÁØÇÝÇßÚÂÝÕ ÄÒÏÔÝ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÖ×ÝÁÔÏÜÙËÄÚÇÔÓËÚ¦
ÙÞËÊÄÔÁÔÇÓÂÔÇÓÆØÏÙËÐÇÔ¦ÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÎËÔÛßÓ¦ÓÇÏÔÇÁÞÜ
ËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÓßØÜÊÏÁÝ
ÚÎÝÎÝÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÕÏÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÓÕß¦ÒÒÇÐÇÔÑÇÏÚ×ØÇÖÏÇÈØÃÙÑÜ
ÚÎÎÁÔÇÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓÁØÕÝÇÖÄÇßÚÄÖÕß¦ÌÎÙÇ®

windcraft
music fest 6
10 & 11 august 2019
katydata, nicosia, cy
concerts - workshops - activities

milkycrafts

Tου ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

ÇÏÚËØÄÚÎÚÇÙÚÎÓÕÔÇÞÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÄÙÕÏÊËÔÚÎÔÁÞÕßÔÈÏ×ÙËÏÚÎÔÇÍÔÕÕÆÔ¶ÔÇËÃÙÇÏÓÄÔÕÝÑÇÏÓËÚ¦ÔÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÝÙÚÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÕß
ÑÇÏÖ¦ÒÏÂÙÇÚËÓÏÇÓÕÔÇÐÏ¦ÖÕß
ÖÕÚÁÔÜØÃÚËØÇÊËÔÍÔ×ØÏÙË¦ÒÒÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÏÙÚËÆÜÖÜÝÛÇÙÇÝÊ×ÙËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÑÁÌÚËÙÚËÑÇÏ
ÔÇÔÏ×ÛËÚËÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÆÍËÏÇ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕÓÁÒÒÕÔÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇÇÑÕÆÙÜÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦ÙÇÝ
Ö¦ÔÜÙËÇßÚÄÚÕàÂÚÎÓÇ
®©ÙÕÍÏÇÓÁÔÇÁÔÏÜÙÇÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙËËÙ¦ÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÖÇØ¦
ÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊÆÕÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÙÇÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÃÊÇÔÇÖËØÖÇÚ¦ÔËÖ¦ÔÜÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÙË
ÒÃÍÕÚÎÔÑ¦ÛÕÊÄÓÇÝÖØÕÝÚÎ¡ÇÔÃÒÇ
ÕÖÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙÜËÊ×ÇßÚÂ
ÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂ
¬ÙÇØÒÝÃÔÚÓÖËØÍÑ
®±¢ßÙÏÑ¦ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÖÕßÙÇÝ
ÊÏÇÑÇÚËÃÞËÚÎÊÏÁÑÕÖÚËÑ¦ÛËÚÄÙÕ
ÚÕ ÁÔÚØÕÒÁÍÞÕßÙÚÕ²ÏÕÆÙÚÕÔ
ÛÇÖØÁÖËÏÄÓÜÝÔÇßÖÂØÐÇÔÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÙÏÜÖÂÝÙÚÕËÔÊÏ¦ÓËÙÕ¶ËÒÖÃàÜÇØÑËÚ¦©ÚÇÔÖËÚÕÆÙÇÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÊËÔËÃÞÇÇßÚÄÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÔÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÜÚÏÝØÇÊÏÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝ®
ËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÑØÏÈÂÝÕÙßÒÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕß
ÍËØÕÃÔÚÓÖËØÍÑÖÄÚÎÛØßÒÏÑÂ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÖÄÒÒÜÔ®ÚÕÓËÍ¦ÒÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝÊÄÐÇÝÖÂØÇÔÕÏØÓÙÚØÕÔÍÑÑÇÏ©ÒÔÚØÏÔÖÕßÖ¦ÚÎÙÇÔ
ÙÚÎÙÚÇÞÚÏ¦¦ÓÓÕÚÎÝËÒÂÔÎÝ©
ÄÒÏÔÝÄÓÜÝÖÇØÁÓËÏÔËÙËÞÇÓÎÒÂ
ÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎËÒÂÔÎÙÚÕÔ
ÛÇÒÇÓÃÙÑÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇ®¬ÕÙÞÁÊÏÕ
ÙËÄÒËÝÚÏÝÖØÕÙÙËÒÎÔ×ÙËÏÝÑÇÏÙË
ËÑËÃÔËÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÖÄÒÒÜÔ
®®®®®ÑÇÏ®
ÂÚÇÔÇßÚÄ!ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÖÕßÓË-

10.08.19 11.08.19
WINDCRAFT BAND (CY), BATUKINIO (CY)
LARVA & FEDERICO PASCUCCI (CY-IT)
odysseas toumazou trio &
ITAI WEISSMAN (CY-ISR)
MACUMBA & NILS FISCHER (CY-DE)
AGIOS LAVRENTIOS BRASS BAND
(GR-DE-IT-CA-NZ)

CYPRUS BEATBOX (CY)
RIALTO RESIDENCY ENSEMBLE (CY)
NICOLAS TRYPHONOS QUINTET (CY)
THE KHAT (ISR)
'NDIAZ (FR)
BUNTA PLANEDO (GR)

Tickets: 20€/ one day, 25€/ two days. Children under 12, workshops and activities FREE.
Info: +357 22377748, www.windcraftmusicfest.com
Organiser

Supporters

Media Sponsors

Katydata
Community
Council

Partners
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Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ

Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Οιδίπους, η αμεριμνησία της εξουσίας

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

Α

πό όλες ÚÏÝÇØÞÇÃËÝÚØÇÍÜÊÃËÝÕ©ÏÊÃÖÕßÝ¬ÆØÇÔÔÕÝ
ËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÎÖÏÕ
ÊÏ¦ÙÎÓÎ ¦ÛËÓÕØÌÜÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÑÄÙÓÕÛÇËÃÞËÑ¦ÚÏÔÇÖËÏÍÏ»
ÇßÚÂ ßØÃÜÝÁÞËÏÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎ
ÌÂÓÎÚÎÝÎÖÇÙÃÍÔÜÙÚÎÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÕß¢ØÄÏÔÚÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ØÓÕÙÚÎÇÒÒ¦ÉßÞÏÑ¦ÈÇÛÏ¦ÙÞÁÙÎÓÎÚÁØÇÝÍÏÕßÎÕÖÕÃÇ
¦ÒÒÜÙÚËÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝ
ÖÒÕÑÂÝÚÕßËÔÒÄÍÜÓÆÛÕßÑÇÏ
ÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÌØÕâÊÏÑÕÆÕÏÊÏÖÄÊËÏÕß©ÓÆÛÕÝÓÖÕØËÃÜÙÚÄÙÕ
ÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÌÕØÓÂÓÕÆÁÊÜÙËÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÇÔÁÈÇÙÓÇÚÎÝ
ÚØÇÍÜÊÃÇÝÇÖÄÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ
¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÓË
ÚÕÔÑÇÛÎÒÜÚÏÑÄÎÓÂÚØÎÏÍÔ¦ÊÎÙÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ
¡ÄÔÕÖÕßÚËÒÏÑ¦ÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝ
ÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÚÕß©ÏÊÃÖÕÊÇ
ÖÒÇÔÏÁÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝÓÕÃØÇÝÑÇÏÚÕß
ßÖÕÚÏÛÁÓËÔÇÑÇÚÇÒßÚÏÑÕÆÚØÄÖÕß
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕÇØÞÇÃÕÝÑÄÙÓÕÝ
ÛËÜØËÃÄÚÏËÖÎØË¦àËÏÇßÚÂÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÖËÖØÜÓÁÔÇ ÇÔËÃÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÄÚÏÚÕßËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÛÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÄÚÏ
ÓÇÝÊÏÊ¦ÙÑËÏÕÕÌÕÑÒÂÝ ÏÄÓÜÝ
ÊËÔÓÇÝÒÁËÏÇßÚÄÚÕÁØÍÕÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÑØÏÙÏÓÄÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÍÏÇ
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÒÕÑÂÝËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß
©ÏÊÃÖÕÊÇÔÁÕßÚßØ¦ÔÔÕßÚÎÝÂÈÇÝÓËÚÕÔÓ¦ÔÚÎ¬ËÏØËÙÃÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝÈÇØÏÑÏ×ÚÎÝÙÑÎÔÂÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÛÇßÓÇÙÚ¦ÇÖÄÚÕÔ
¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÖØÕÌÇÔ×ÝÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÙÚÕÊØ¦ÓÇ©Ó¦ÔÚÎÝ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÝÖÕßÛÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏ
ÙÚÕÔ©ÏÊÃÖÕÊÇÚÕÁÔÕÞÕÓßÙÚÏÑÄ
ÄÚÏÊÎÒÇÊÂÕÃÊÏÕÝÂÚÇÔÖÕßÙÑÄÚÜÙËÚßÞÇÃÇÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦¦ÏÕÕÕÖÕÃÕÝÑÇÏ
ÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖÇÚÁØÇÝÚÕßÚÕ
¦ÑÕßÙÓÇÚÎÝÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÕ©ÏÊÃÖÕßÝÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÁÔÚÕÔÇÑÇÏ
ÙÖÇÙÓÜÊÏÑ¦ÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÑÇÏÊÏ×ÞÔÕÔÚÇÝÚÕÔ¬ËÏØËÙÃÇØÄÑËÏÚÇÏ
ÄÖÜÝÙßÞÔ¦ÙßÓÈÇÃÔËÏÍÏÇÓÏÇÇßÚ¦ØËÙÑÎËÐÕßÙÃÇÚßÌÒÜÓÁÔÎÇÖÄ
ÕØÍÂÎÕÖÕÃÇÊËÔËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇ
ÇÔÚÁÐËÏÚÎÙÑÒÎØÂÇÒÂÛËÏÇ
ÒÒ¦ÚÏÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÕÓ¦ÔÚÎÝ
¬ËÏØËÙÃÇÝ"©ÞÏÖ¦ÔÚÜÝÁÔÇÝÓ¦ÔÚÎÝ®ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÖÕßÛÇÚÕß
ÇÖÕÊÃÊÇÓËÙÂÓËØÇÊÎÒÇÊÂÁÔÇÝ
ÉËßÊÕÖØÕÌÂÚÎÝÖÕßÛÇËÃÞËÛÁ-

Ο Δημήτρης Λιγνάδης ${ÙËÈØ~Ñ{iåÐÑÜËÑÈ³Öi~Ò³i³i
ÉÂÑ{¨É³{~Ò~iÚÉ³iÐÓiÑÌ³³Ñ³ËÑ¨~ÈÜÒ~i³¨ÑoÙËÑ
³È.×~ÜÊt${ÙËÈØ0Ö¨ÑØu

Η αλαζονική εξουσία
καμώνεται,
τον παντογνώστη, αλλά
αποδεικνύεται πάντοτε
απροετοίμαστη.
Η καλή διακυβέρνηση,
αντιθέτως, απαιτεί
σχέδιο και καλούς
συμβούλους.
ÙÎÊÃÖÒÇÙËÇÙÚØÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÑÇÌËÚàÕÆÊËÝÚÕÔÇØÞÇÃÕÑÄÙÓÕÕ
Ó¦ÔÚÎÝËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÁÔÇÝÇÔÇÒßÚÂÝ®ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÎÝÁÔÇÝ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÔÇ
ÚÎÔÑÇÛÕÊÎÍËÃÑÇÏÔÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÚËÆËÏËÔÃÕÚËÒÁÍÕÔÚ¦ÝÚÎÝÑÇÏ
ÙÑÒÎØÁÝÇÒÒ¦ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÞØÂ-

ÙÏÓËÝÇÒÂÛËÏËÝÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜ
ÙÑÕÖÄÝÚÕß¬ËÏØËÙÃÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇ
ÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏÚÕÔ©ÏÊÃÖÕÊÇÜÝÖÇÚØÕÑÚÄÔÕÇÒÒ¦ÔÇÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÄÒÇÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇ
ÖØÁÖËÏ¦ÓËÙÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÇÖÕÑØÆÖÚÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÛÇÚÕßÖØÕÙÁÌËØËÑÇÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏËÔÚÁÒËÏÇÔÚÃÔÇÚÕÔÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏ
ÛÇÚÕÔ¦ÌÎÔËËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÙÚÏÝ
ÚØÕÓËØÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÚÕßÊËÊÕÓÁÔÕßÇßÚÕÆ©
Ó¦ÔÚÎÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÚÕßÒÁËÏ!Õß
ÌÁØÔÜÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÒÎØÕÌÕØÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊËÏÝÖ×ÝÛÇÚÎ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÝÑÇÛÄÚÏËÓÖÒÁÑËÙÇÏ
¦ÓËÙÇÔÚÃÔÇÇØÔËÃÙÇÏÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÚ¦ÙÚØÜÙËÙÞÁÊÏÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÝÚÎÝ®
©©ÏÊÃÖÕßÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÐËØÕÑÁÌÇÒÕÝÑÇÏÇÒÇàÕÔÏÑÄÝÑÇÏÇÖÕØØÃÖÚËÏÚÏÝÙßÓÈÕßÒÁÝÚÕß¡ÖÕØËÃ
ÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÛÆÓÇÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÜÝÁÔÇÚØÇÍÏÑÄÖØÄ-

ÙÜÖÕÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàËÏÖÕÏÕÏËÃÔÇÏ
ÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃÍÕÔËÃÝÚÕßÇÒÒ¦
ÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÔÇÑÇÒÄÖÇÏÊÕÞËÏ
ÊÕÒÕÌÕÔÂÙËÏÑ¦ÖÕÚËËÔÉßÞØ×
ÖÁÔÚËÇÔÛØ×ÖÕßÝÙËÓÏÇÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÍÏÇÇÙÂÓÇÔÚÎÇÌÕØÓÂÑÇÏ
ÓËÚ¦ÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÚÎÞÂØÇÕÑ¦ÙÚÎÓËÖØÕÌÇÔÁÝÙÞÁÊÏÕÔÇÖ¦ØËÏ
ÚÕÔÛØÄÔÕÚÎÝÂÈÇÝÕÑ¦ÙÚÎ
ÓÇÒÃÇ¡ÕßÚÕÆÙÎÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÓÏÇÇÌËÒÂÝÖÕÔÎØÂ!
ÔÕÓÃàËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÑÕßÑÕßÒ×ÙËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÑÇÏÄÒÇÔÇËÃÔÇÏ
ÙÇÔ¦ÒÒÕÚËËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÒÁËÏ
ÖËØÃÖÕß!¡ÎÙÑ¦ÚËÎàÜÂÑÇÏÎ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÁÒËÏÙÞÁÊÏÕ
ËÃÓÇÙÚËÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÇÓËØÏÓÔÎÙÃÇÝ
ÌÚËØ¦ÙÚÕÔ¦ÔËÓÕÑÇØßÊÄÚÙÕßÌÒÇÙÚÏÝÚØÏÑßÓÃËÝ¡ÎÙÞËÊÏ¦àËÚË
ÚÃÖÕÚËÊÏÄÚÏÄÒÇÚÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÎ
ÚÆÞÎ ÏÄÓÜÝËÑËÃÔÕÝÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦ÕÚÆØÇÔÔÕÝ©
©ÏÊÃÖÕßÝËÖÏÒÁÍËÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ
ÚÕÔÒÕÏÓÄÖÕßÖÒÂÚÚËÏÚÎÔÖÄÒÎ
ÜÝÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÕß
ÏÇÚÕÔÇØÞÇÃÕÑÄÙÓÕÇÙÌÇÒ×Ý
ÇßÚÄÂÚÇÔÄÔÚÜÝÓËÃàÕÔÍÏÇÓÏÇ
ËÐÕßÙÃÇËÓËÃÝÄÓÜÝÜÝÙÆÍÞØÕÔÕÏ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÁØÍÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÖÁØÇÔÚÕÆÚÕß
¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÖËØÃÚÎÝ
ÚÆÌÒÜÙÎÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÇÙÑÒÎØ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝÇÊÏÇÌÕØÃÇÝ
ÚÎÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÙßÓÈÕßÒÁÝ
ÚÜÔËÏÊÏÑ×Ô
ÃÍÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕ
ÚÎÝÖÏÊÇÆØÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÎÇØÞÇÃÇ
ÙÃÔÎÚÎÔÒÏ¦ÊÇÓÔÎÓÕÔËÆËÚÇÏÇÄØÏÙÚÇÎÖÄÒÎÎÕÖÕÃÇËÔÁÖÔËßÙËÚÕÍÔÜÙÚÄÖÕÃÎÓÇÚÕß
ËÌÁØÎÙÚÇÓËØÕÒÄÍÏÇ ÇÚÇÙÚØ×ÓÇÚÕÝ® ÞÕÔÚÇÝÊÏËØÓÎÔËÆÙËÏÙÜÙÚ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÍØ¦ÌËÏÙËÓÏÇÙÚØÕÌÂÕ
ÖÕÏÎÚÂÝ!©ÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÎÝÙÃÔÎÝ
ÁÔÇÑËÔÄÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÎÔÖØÕÙÜÖÃÊÇ®Ø¦ÍÓÇÚÏÎÇÒÇàÕÔÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇÑÇÓ×ÔËÚÇÏÚÕÔÖÇÔÚÕÍÔ×ÙÚÎÇÒÒ¦ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÎËÔ×ÖÏÕÔ
ÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÒÂÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÇÏÚËÃ
ÙÞÁÊÏÕÑÇÏÑÇÒÕÆÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝ
©ÏÚØÇÍÜÊÃËÝËÃÔÇÏÍÏÇÔÇÊÏÊ¦ÙÑÕßÔÙÚÕÛÁÇÚØÕÄÞÏÍÏÇÔÇÚÏÝ
ÈÏ×ÔÕßÓËÙÚÎàÜÂ

* Ο κ. Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος
είναι αναπληρωτής καθηγητής
Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
γραμματέας Σύνταξης της Νέας
Εστίας.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Γλωσσικός σπαραγμός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Η Πόρτα
εκδ. Ερμα, σελ. 176

ια μέρα Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÖËÚ¦ÐËÏ
ÙÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÚÎÔËÐ×ÖÕØÚÇ
ÚÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÄÝÚÕßÔÇÝÇÑÇÚÇÊ¦ÓÇÙÚÕÝÌÄÈÕÝÑÏÔËÃÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕß¢ÕÈ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÖËÛ¦ÔËÏ
ÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔÛÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÎ
ÔËÑØÏÑÂÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕßÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÂÊÎÖØÕÑÇÏØÕÆÇÛÁÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÍÜÔÏ¦ÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏ
ÚÎÔÕØÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÙÕØÕÆÚÕßÚÕ
ÆÙÚÇÚÕÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÚÕß¬ÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÚÎÔ
ÖÄØÚÇËÔÏÙÞÆËÏÑÇÏÎÙÑÁÉÎÖÜÝ
ÎÕÓÕØÌÏ¦ÚÎÝÖÄØÚÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÕÚËÙËÇßÚÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÎÔÖÄØÚÇ®ÁÈÇÏÇÓÏÇÖÄØÚÇÈÍÇÒÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÑ¦ÙÇÚÎÝ
ÇÑÕßÓÖÏÙÓÁÔÎÙÚÕÖÒ¦ÏÙËËÖÏÑÒÏÔÂÛÁÙÎÛßÓÃàËÏÑÇÖ¦ÑÏÇÖÄ
ÌÁØËÚØÕ©ÓÜÝÕÂØÜÇÝÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÎÓÇÑ¦ÈØÏÇÄÉÎÓÏÇÝÑÕÏÔÂÝÖÄØÚÇÝÑÇÛ×ÝÖÏÙÚËÆËÏÖÜÝ
ÓÇÑ¦ÈØÏÕÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÕÚÏÊÂÖÕÚË
¦ÑØÜÝØËÇÒÏÙÚÏÑÄ®
¡ÕÒÕÔÄÚÏÎÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝÖÄØÚÇÝ
ÇÌÂÔËÏÁÑÛËÚÕÚÕÙÖÃÚÏÙËÖÏÛÇÔÕÆÝËÏÙÈÕÒËÃÝÎÇÖËÏÒÂÖÕßÙÑÏ¦àËÏÚÎÊÏÇÙÇÒËßÓÁÔÎÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÂØÜÇÖØÕÁØÞËÚÇÏËÑÚÜÔÁÙÜ

Μ

ÇÖÄÚÕÓßÇÒÄÚÕßÑËÃÓÁÙÇÚÕ
ÙÖÃÚÏßÖÄÑËÏÚÇÏÙËËßÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÒÒÕÚËËÃÔÇÏÇÖÁØÇÔÚÕ
ÑÏ¦ÒÒÕÚËÃÙÇÖÕßÚÕÔÞÜØ¦ËÏ¬Õ
ÙÖÃÚÏÍÃÔËÚÇÏÕÞ×ØÕÝÑÇÚËØÍÇÙÃÇÝËÔÄÝÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÕßÙÞËÊÃÕß
ËÔÄÝÁØÍÕßËÖÇÆÐÎÙÎÝÔÚÏÚÏÛÁÓËÔÕÝÓËÍÒÜÙÙÏÑ¦ËÌËßØÂÓÇÚÇ
ÙÚÕÔÊÏÇÌßÍÄÔÚÇ
ËÇßÚÄ Õ ÂØÜÇÝ
ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔßÉ×ÙËÏÚÕËÍ×ÚÕß
ÙË ÓÏÇ ÇÖØÕÙÊÏÄØÏÙÚÎÏÊÁÇÖËØÃ
ËÇßÚÕÆ ÊÎÓÕÔÕÆÙËÔÇÈØËÛËÃ
ÙËÁÔÇÔÚÄÖÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖ»ÇßÚÄÔ ÙÚÕÔ ÕÖÕÃÕ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔ®ÖÏÛßÓÕÆÙËÔÇÇßÐ¦ÔËÏÊÏÇØÑ×ÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÔÇ
ËÖÏÔÕËÃÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÚÕÖÃÇ®
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÂÚÇÔÖÜÝÚÕËÍ×ÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÚÏÓËÚØÏÄÚÇÔÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÓËÚÕÚÃÖÕÚÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆ
ÇßÐÇÔÄÚÇÔÚÄÙÕÖÏÕÙÚØÏÓÜÍÓÁÔÕÝÁÔÏÜÛË®
©ÎÓÂÚØÎÝ¬ÙËÑÕÆØÇÝÈÍ¦àËÏ
ÚÎÔÖÄØÚÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÂØÜ¦
ÚÕßÑÇÏÓÇÝÑÇÒËÃÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÓË
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ ÇÏÚÄÚËÈÒÁÖÕß-

ÓËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÁÔÚØÕÓÕÖÇÔÏÑÄÈÒÎÚÕÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔËßØÏÑÕÆ
ÑÒÕÔÏÙÓÕÆÖÕßÙÑÏÇÓÇÞËÃÓËÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÇÖÕàÎÚ×ÔÚÇÝÙÚÏÝÒÁÐËÏÝ
ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÇÖÕÙÇÛØÜÓÁÔÕßÔÕÂÓÇÚÕÝ¡ËÃàÜÔÓÁØÏÓÔ¦ÚÕßËÃÔÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÒÕÍÏÑ¦ÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝÖÕßÍÏÇËÑËÃÔÕÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÔÇÓÎÔ
ËÑÚËÛËÃ ÍÒÜÙÙÏÑ¦ØÕÝÊßÙÚßÞÃÇ
ÚÕßÙÚÎÔÕßÈÁÒÇ
ÑßØÏÇØÞËÃÓÏÇÖÇØÇÔÕáÑÂÖ¦ÙÞÕßÙÇÇÖÄÒËÐÏÒÕÍÏÑÂ
ÊÏÇÚÇØÇÞÂÍÒ×ÙÙÇÙÚØÇÍÍÇÒÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÈØÄÞÕ
ÚÎÝ ÚØÁÒÇÝ ÙÇÒËÓÁÔÎ ÇÖÄ ÚÎÔ
ÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ ÔÇ
ÇÔÇÑÚÂÙËÏÔÕÎÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇ
ÍØÇÌÂËÖÏÓÁÔËÏÓË
ÇßÚÏÙÚÏÑÕÆÝÙÖÇÙÓÕÆÝÙËËÖÇÔÇÒÂÉËÏÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ×ÔÑÇÏØÎÓ¦ÚÜÔ
ÓËÍËÛÆÔËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÑËÌÇÒÇÃÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ¦ÒÒÕÚËÞ¦ÔËÚÇÏÙË
ÖÇØËÑÈ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕÑËÝ¦ÊÎÒÜÔ
ÙßÔËÏØÓ×ÔËÔÄÙÜÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏËßËÖÃÌÕØÎÙËÖÇØÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÎÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÂ
ÇÌÂÍÎÙÎÊÏÇÒÁÍËÚÇÏËÓÓÇÔ×ÝÓË
ÚÕÖÇØ¦ÐËÔÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕÔÖÕß

ÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÇÔÚÜÔßÓÃÇËÍ×®©ÖÜÝÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÇÌÎÍÎÚÂÝ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÊËÙÓ×ÚÎÝÚÎÝÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÄÚÎÚÇÝËÃÞËÇÔÁÑÑÒÎÚÇÖÇÍÏÊËßÚËÃÙÚÕÔËÍÜÑËÔÚØÏÑ¦
ÇÙÌßÑÚÏÑÄÚÎÝÑÒÕÏÄ®
©¬ÙËÑÕÆØÇÝÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÕÝÚÄÙÕÙÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎ
ÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÙÑÏÇÍØÇÌËÃÁÔÇÔ
ßÖÇØÐÏÇÑÄËÌÏ¦ÒÚÎÄÖÕßÇÔÚÏÈÕ¦
ÎÊÏÇÖ¦ÒÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÓË¦ÔÇØÛØÇ
ËØÜÚÂÓÇÚÇ©Þ×ØÕÝÑÇÏÕÒÄÍÕÝÊËÙÖÄàÕßÔÙÚÎÔÕßÈÁÒÇÜÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝÌØÃÑÎÝ©Þ×ØÕÝÙßÙÚÁÒÒËÚÇÏÑÇÏÊÏÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÇÔÇÖÔÁÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔØßÛÓÄÚÎÝÛßÓÏÑÂÝÖÇÒÃØØÕÏÇÝ
ÚÕßËÔÕÃÑÕßËÔ×ÕÒÄÍÕÝÊÏÇÌËÆÍËÏ
ÙËÚÕÖÃÇÇÖÄÑÕÙÓÇÞÇØÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÇÖÄÁÔÇÔÔÕßÙËÖÇØ¦ÑØÕßÙÎ
ÑÇÚÇÌÇÔÂÝËÖÏÊÃÜÐÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÎÍÒÜÙÙÏÑÂ
ËÑÌÕØ¦ÚÜÔÇÌÎÍÕÆÓËÔÜÔÁÔÇÔ
ßÖËØÛËÚÏÑÄÈÇÛÓÄÊÎÓÏÕßØÍËÃËÔÃÕÚËÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÚÎÝËÖÏÚÂÊËßÙÎÝ©ÙÕÄÓÜÝÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÂÑÇÏ
ÙßÞÔ¦ËÑÈÏÇÙÚÏÑÂËÃÔÇÏÇßÚÂÎ
ÖØÄÛËÙÎÊËÔÑÇÚÇÒÆËÏÚÕÔÊÏ¦ÚÕØÕÙÖÇØÇÍÓÄÚÎÝÍØÇÌÂÝÍØÇÌÂÚÕß¬ÙËÑÕÆØÇÕÏÓ×àËÏÕÒÕÒÆàËÏßÖÕÌÁØËÏÓËÑ¦ÛËÚÎÝÒÁÐÎ
ÖÇØÇÊÁØÔÕÔÚÇÝÓËÚÇÐÆÁÖÇØÙÎÝ
ÑÇÏÖÇØÇÖÄÔÕß ÇÏÇßÚÂÎÍÕËØÂ
ÎÞÎÚÏÑÂÑÇÚÏÙÞÆËÏÑ¦ÛËÍÒÜÙÙÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝ

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟ
Ο Γιάννης Ράγκος (1966) είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος. Eχει
γράψει βιβλία δημοσιογραφικής
έρευνας, αστυνομικά μυθιστορήματα, νουβέλες και διηγήματα, δοκίμια και μελέτες για την αστυνομική λογοτεχνία και ακόμη σενάρια
για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά σίριαλ, θεατρικές παραστάσεις - performances και κόμικς.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε νέα και
συμπληρωμένη έκδοση το αστυνομικό μυθιστόρημά του «Μυρίζει αίμα»
(εκδόσεις Καστανιώτη).
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0~ÐÙË~Ñ{³o¨Ñ×ÉËÐÈÉËÑ{
³Ëo~ÑÑÌÑ³ÈÐ{~ÒÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ñ
g~Ò{Ñ×ËÜÈoo¨Ñ×Ó {ÜÓVÈÒ¨TÉ{iK¨ÑKÉÈÐÓitÑ{Ö¨o{ÑÐÓ¨Ñu³È Ë~È¨ÈÖVitÉ¨Ó{Ñ~Ö~ÜÑu³È¨i³ÐÒÈ~Ñ{
{t³¨ËÉØ³ÈÐÂu³ÈÌ³
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Ðe Ù{Ñ×Ó¨ÈÑÉ¨³iiåÜÜÒV
ÑØKÉKÑ{UÙÉÓT~ÑÐËÑ¨{³{~ÊÑÒ³iij
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÌoÉ¨{¨{ÐÓÈT¨ÈVÐÓ
³ÈØ ÜÜiÉØUÑ¨ÑoÒ³iØ~Ñ{Ñ¨ÊØgËØV{~¨È×ÑË{©²¦Ã²__¦©
³iÉÌ³É¨iÉÇo¨Ñ×ËÑÐÑØg0Ë¨~ÑØV,ÎÙiØ~Ñ{0{×Ì¨Øå³¨Ñ¨ÓÑVÑÜÜÒ~ÑÜÊjÛÉÈÐ×ÉË³É«
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

{³¨Ó³ÉÐÈ³iÑÈ³ÑÑ×¨{~Ì³i³ÑU$ÈÜÜo{~ÌØ³ÌÐØÐÉ¨³Ì³ÈÑÑ³ÈÐ{~ÒÙ{ioÊÐÑ³ÑÑÌÉ³Ò
KÑÜ~Ñ{~ÓØT¨ÉØt>}>x¦uÉ~ÙÌÉ{ØÑ³Ñ{³iV¸ÆdV³Ë
É{ÐÉÜiÚÊ~ÑÐÉÑËÜiØÛÑÓÜÜiØ
~Ñ{ÉoVÐÈ¨Ì×É¨ÉÒÜÉ³iÚÓÑ
³igÒo³iÉÐÓÑgtËÑÈÜÊu³T¨ÑÈ³
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

:ÑÑÙ{ÒKÑÑ³t'ÒÈ³u
³È~ÑË³Ég³{ÑÙ{ÑÌi³Ñ¨{³Ö¨oiÐÑjg³iÐÉ³Ò×¨Ñi³È ÈÑooÉÜÒ³ÈVÉ

ÑÜ{Ì³É¨ÑÉËTÑÙ{ÑKÒÉ{ÑÈ³ÓØ³È
åÈoÓ¨i~Ñ{³ÈÒ¨~Ñ¨i
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ÙÉ{~³{~Ò~Ñ{ÐÌU ³³o{Ó×~{ãTÉÙÌ³ÑÒÑ³ÑVt${ÙËÈØ0Ö¨ÑØu³È.×~ÜÊVt$~Ì~~{Ø
ÚÉ¨{ÐÌØu³ÈÒÐÉ³Ñ{VÜÌo³È
tÈ¨ËÇÉ{ÑËÐÑuV¨ÚÓ³³t ÈT¨u³ÈÑÌ³É
Τι σας ώθησε στην έρευνα και στο
γράψιμο του «Μυρίζει αίμα»;

Ó¨ÉÈÑÂÉ~ËiÉÑÌÙiÐ{o¨Ñ×{~ÌÉÙ{Ñ×Ó¨o{Ñ³iÈÌÚÉi
³È×³wÑÉÒÈÉ¨³È® 
Èoo¨Ñ×Ê³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ØÑÌ
³iÉ{ÚÈÐËÑ³ÜiÚ¨{~Ì¨³oÉÓØÈÜ{~ÌÑÐÉ³È{ÚÉËÉÉÜ~È³{~ÊÜo³ÉT{~ÊÖÜi
Στο «Μυρίζει αίμα» συνδυάζετε μια
αληθινή, ξεχασμένη αστυνομική
ιστορία με το ντοκουμέντο;

å~¨{KØÑ³Ò~Ò{³¨ÌVÈÑ{¨³{ØÙÖ{Ù{Ì³i³ÓØÐÈg³ÈÑ³ÈÐ{~ÖÈoo¨Ñ×ÓÑ~Ñ{³ÈÙiÐ{o¨Ò×Èg³tÈK¨{Ù{~ÌuÉËÙØÈ
Ñ~ÑÜÉË³Ñ{wkxR²xR¦x_¿_
ÊÜo³ÉTËÑ³É~Ði¨Ë
Eνα αστυνομικό θρίλερ στην Ελλάδα της χούντας: πολύ ωραίο υλικό.
Πόσο όμως δυσκολευτήκατε με την
έρευνα;

åÑ{³ÊÚi~ÉÓ¨ÉÈÑTÉÙÌÉÌØ
Ó³ÈØÉÙiÐÌ{Ñ~Ñ{{Ù{³{~ÒÑ¨TÉËÑV
¨Ñ~³{~ÒÙ{~Ñ³i¨Ë~Ñ{É~Ñ³³ÒÙÉØÙiÐ{ÉÖÐÑ³ÑVÜÖ¨ÉØÈÉ³ÉÖÂÉ{Ø~Ñ{ÉÑÉ{ÜiÐÐÓÑ³ÑÂËÙ{Ñ
³ÈØ³ÌÈØÌÈÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³Ë³i~É
i{³¨ËÑ
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AP/ DANNY LAWSON

EPA / HAYOUNG JEON

EPA / PACO CAMPOS

EPA / EVERT ELZINGA

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

REUTERS / SAMEH ELKHATIB

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΚΑΪΡΟ

ΓΙΟΡΚ

Με έμπνευση από τον Ρέμπραντ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Γνωρίζοντας τους ποιητές μέσα από τις νότες
Ο συνθέτης Στέφανος Κορκολής έρχεται στην Κύπρο μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη για να τραγουδήσουμε αγαπημένους στίχους
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

μετά από μελοποιήσεις του μέγιστου Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως χάθηκε
κάτι από την πρωταρχική αξία των
ποιημάτων.
Εδώ μπορώ να σας αναφέρω και
κάτι, που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, μου έχει πει, όταν με παρότρυνε να μελοποιήσω Καβάφη.
«Ήρθε η σειρά σου να κάνεις αυτό
που κάναμε εμείς κάποτε, όταν μέσα από τους ήχους μιας λατέρνας
μεταφέραμε και μέσα από μεγάλες
φωνές κάναμε τον κόσμο να τραγουδάει ποίηση.» Σαφώς, η μελοποίηση ενός ποιήματος, με σκοπό,
όμως, να γίνει τραγούδι κι όχι απλώς
ένα δοκίμιο, είναι πολύ σημαντική
υπόθεση, κάτι που νομίζω ότι όλοι
το καταλαβαίνουμε, όταν τραγουδάμε το «Περιγιάλι» (την «Άρνηση»
δηλαδή του Γιώργου Σεφέρη) ή
τους «Δρόμους παλιούς» του Μανώλη Αναγνωστάκη και πόσα ακόμη ποιήματα. Νομίζω, λοιπόν, πως
ο συνδυασμός των δύο τεχνών
είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον
πολιτισμό μας.

Ο συνθέτης και πιανίστας Στέφανος
Κορκολής μαζί με την ερμηνεύτρια
Σοφία Μανουσάκη έρχονται στην
Κύπρο και μας ταξιδεύουν στον
μαγικό κόσμο της μελοποιημένης
ποίησης. Ο συνθέτης μίλησε στην
«Κ» για τη συναυλία που θα δώσει
σε Λάρνακα και Πάφο, καθώς και
για την αξία της μελοποιημένης
ποίησης.
–Κύριε Κορκολή, πείτε μας τι θα
ακουστεί στη μουσική παράσταση
που ετοιμάζετε;
–Θα ακουστούν ποιήματα, που
έγιναν πασίγνωστα τραγούδια και
άνοιξαν και συνεχίζουν να ανοίγουν
τις ψυχές και τις σκέψεις μας. Θα
ακουστούν συνθέσεις μεγάλων δημιουργών (Θεοδωράκη, Χατζηδάκι,
Μικρούτσικου, Λοΐζου, Λάγιου, Ξαρχάκου κ.ά.), που έχουν μελοποιήσει
ποιήματα τεράστιων ποιητών μας,
όπως, επίσης, θα μου δοθεί και η
ευκαιρία, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ν’ ακουστούν και κάποιες από
τις μελοποιήσεις, που έχω κάνει
από την τελευταία μου δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Θα ’θελα
αυτήν την μνήμη να την πω», σε
ποίηση του Κ.Π. Καβάφη. Όλα αυτά
ενορχηστρωμένα και διασκευασμένα από εμένα, φυσικά πάντα με την
άδεια των συνθετών, σε μία μουσική
παράσταση, που ο σκοπός της δεν
είναι άλλος παρά να γίνουμε όλοι
μία παρέα και να τραγουδήσουμε
τον πολιτισμό μας, με μία άκρως
ψυχαγωγική διάθεση.
–Οι δικές σας μελοποιήσεις φέρνουν κάτι καινούριο στην απόδοση των ποιημάτων;
–Αυτό δεν είμαι σε θέση να το
πω εγώ. Απλώς σας παραπέμπω σε

κάποιες από τις κριτικές, που πολλοί
σημαντικοί άνθρωποι έγραψαν για
την τελευταία μου δισκογραφική
δουλειά, με τίτλο «Θα ’θελα αυτήν
την μνήμη να την πω», σε ποίηση
του Κ.Π. Καβάφη, το οποίο διπλό
cd, χάρη στην αγάπη του κόσμου,
έγινε χρυσό σε πωλήσεις. Για μένα
το ζητούμενο ήταν να μπορέσω,
μέσα από τη μουσική μου, να συμβάλω στο να ανακαλύψουν οι νέοι
άνθρωποι το μεγαλείο του Κ.Π. Καβάφη. Το γεγονός ότι κάποια από
αυτά τα ποιήματα παίζουν στα ελληνικά ραδιόφωνα και ο κόσμος τα
τραγουδάει σε συναυλίες στην Ελλάδα, σημαίνει πως η απόδοση δεν
έγινε ακαδημαϊκά και μόνο, αλλά
έγινε με πολύ σεβασμό κι αγάπη.
–Άραγε, σήμερα τραγουδιούνται
αρκετά οι ποιητές μας ή για να
το πω διαφορετικά, γιατί χρειάζεται να μελοποιούνται;
–Διακρίνω δύο διαφορετικά σκέλη στην ερώτησή σας. Ως προς το
πρώτο, αν δηλαδή σήμερα τραγουδιούνται αρκετά οι ποιητές μας,
θεωρώ πως σίγουρα τραγουδιούνται
λιγότερο απ’ ό,τι σε παλαιότερες
δεκαετίες. Μελοποιημένη ποίηση

Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει στον Στέφανο Κορκολή για τη μελοποίηση: «Ήρθε η σειρά σου να κάνεις αυτό που κάναμε εμείς κάποτε, όταν μέσα από τους

ήχους μιας λατέρνας μεταφέραμε και μέσα από μεγάλες φωνές κάναμε τον κόσμο να τραγουδάει ποίηση.».
κυρίως ακούμε σε συναυλίες με ρεπερτόριο Θεοδωράκη, Χατζηδάκι
και άλλων. Ως προς τη χρησιμότητα
της μελοποίησης, θεωρώ πως ο
συνδυασμός των δύο τεχνών, δηλαδή της ποίησης και της μουσικής,
λειτουργεί πιο γρήγορα στην οικειοποίηση των ποιημάτων. Άλλωστε, οι λέξεις και τα σημεία στίξης
είναι πολύ κοντά με τις νότες, τις
παύσεις και τα αντίστοιχα σημεία
έμφασης της μουσικής γραφής.

Ένα μικρό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Καββαδία, ο οποίος
δεν ήταν ευρέως γνωστός ποιητής
και μάλιστα αρκετοί τον είχαν λοιδορήσει, όμως, μετά τις μελοποιήσεις του Θάνου Μικρούτσικου, η
ποίησή του έγινε αναπόσπαστο
κομμάτι όλων μας. Υπάρχουν και
πολλά άλλα αντίστοιχα παραδείγματα.

Σημαντική η μελοποίηση

–Οι ποιητές σήμερα έχουν το ειδικό βάρος των περασμένων;
–Οι «περασμένοι» έχουν ήδη περάσει μ’ επιτυχία τις εξετάσεις του
χρόνου. Οι νεότεροι μένει να δώσουν τις δικές τους εξετάσεις και
ν’ αποδείξουν στον χρόνο, που
είναι ο πιο σκληρός κριτής, αν τα
έργα τους είναι αντάξια του βάρους
των παλαιότερων. Φυσικά και υπάρχουν νέοι ποιητές με πάρα πολύ
ισχυρό λόγο. Ήδη από τη νεότερη
γενιά έχουμε περιπτώσεις, όπως
αυτή της Κατερίνας Γώγου, αλλά
και της Κικής Δημουλά, επίσης μιας
συγκλονιστικής ποιήτριας, που δεν
νομίζω ότι χρειάστηκε να περάσει
ιδιαίτερος χρόνος για να αποδείξει
την αξία της.








«Μην ξεχνάμε πως
τεράστιοι ποιητές και
νομπελίστες έγιναν
πασίγνωστοι στο ευρύ
κοινό μετά από μελοποιήσεις του μέγιστου
Μίκη Θεοδωράκη».








Για μένα το ζητούμενο
ήταν να μπορέσω,
μέσα από τη μουσική
μου, να συμβάλω στο
να ανακαλύψουν οι νέοι
άνθρωποι το μεγαλείο
του Κ.Π. Καβάφη.
–Ποια είναι η λεπτή γραμμή που
χωρίζει τον ποιητή από τον στιχουργό, νομίζετε;
–Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή
σας. Είναι ακριβώς η αντίστοιχη,
που διαχωρίζει τον τραγουδοποιό
από τον συνθέτη. Θέλω να πω δηλαδή, πως ένας σπουδαίος συνθέτης
δεν περιορίζεται στο να μπορεί να
είναι κι ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Πολλά τα παραδείγματα.
Το ίδιο ισχύει και στον λόγο. Ξεκινώντας από τον Νίκο Γκάτσο και
φθάνοντας σε παραδείγματα, όπως
αυτά του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου, Άλκη Αλκαίου, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Λίνας Νικολακοπούλου και πολλών άλλων, που ισορ-








Η ποίηση
τραγουδιέται
Η δουλειά του Στέφανου Κορ-

κολή «Θα ’θελα αυτήν την μνήμη να την πω», που κυκλοφόρησε το 2018, περιλαμβάνει
συνολικά 21 πρωτότυπες συνθέσεις σε ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη. Η Σοφία
Μανουσάκη ερμηνεύει στον
δίσκο δώδεκα ποιήματα του
Καβάφη. Ο Γιώργος Μονεμβασίτης κριτικός και ιστορικός
μουσικής σημειώνει ότι ο Στέφανος Κορκολής αποφάσισε
να αναμετρηθεί με την ποίηση
του Αλεξανδρινού με σκοπό
να αποδείξει ότι αυτή τραγουδιέται και το απέδειξε, προξενεύοντας την ποίηση του Καβάφη σε εκατοντάδες, αν όχι
χιλιάδες ανυποψίαστους. Από
την πλευρά του ο ποιητής Δημήτρης Δασκαλόπουλος γράφει ότι ο Κορκολής επέλεξε
και ακολούθησε μια συνεχή
ερμηνευτική γραμμή, τα κύρια
χαρακτηριστικά της οποίας είναι η ισότιμη εκφορά μουσικής και λόγου και ότι η μουσική του δεν εξαφανίζει τον ποιητικό λόγο και ο ποιητικός λόγος συμπορεύεται επιτυχώς
με τη μελωδία της μουσικής. Ο
Γιώργος Χρονάς ποιητής σημειώνει χαρακτηριστικά για τη
δουλειά του Κορκολή: « Ένα
θαύμα. Μας μετέφεραν αλλού. Στις επιθυμίες. Στο χρόνο.
Στην τέχνη όταν παντρευτεί τη
μουσική. Το ποίημα» και ο Σταμάτης Κραουνάκης, εξαίροντας τη φωνή της Σοφίας Μανουσάκη, λέει ότι η μελοποίηση του Καβάφη, τον βρίσκει
ενθουσιώδη υποστηρικτή. Ο
δημοσιογράφος Κώστας Μπαλαχούτης από το μουσικό site
Ogdoo.gr γράφει: «Το στοίχημα του Κορκολή κερδίζεται
γιατί κατορθώνει με τη δική
του ταυτότητα, να παραδώσει
έναν κύκλο τραγουδιών που
υπηρετώντας το απαιτητικό
μέστωμα του Καβάφη, διεισδύει στο μεδούλι των μηνυμάτων και των εικόνων του, και
μεταφέρει την ουσία και αξία
της ακριβής απλότητάς του».

info
Στέφανος Κορκολής
Τραγουδάμε τους Ποιητές μας

Δευτέρα, 29 Ιουλίου, 9:00 μ.μ.
Αρχαίο Κίτιον, Λάρνακα και
30 Ιουλίου στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου.

Η μελοποίηση ενός
ποιήματος, με σκοπό,
όμως, να γίνει τραγούδι
κι όχι απλώς ένα
δοκίμιο, είναι πολύ
σημαντική υπόθεση.

ροπούν με ιδιαίτερη μαεστρία ανάμεσα στις δύο ιδιότητες του ποιητή
και στιχουργού.
–Σήμερα οι άνθρωποι καταναλώνουν πολλή μουσική, μπορούν
όμως να τη χωνέψουν;
–Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη
μου, δεν είναι στην κατανάλωση,
αλλά στο είδος της μουσικής, που
οι άνθρωποι ακούνε. Αυτό, όμως,
είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό
και έχει να κάνει με τα γούστα του
καθενός. Πάντως, είναι τέτοια η
πληθώρα και από τη μία και από
την άλλη πλευρά, που η «χώνεψη»
εξαρτάται από το στομάχι του καθενός από εμάς…
–Είναι η μελοποιημένη ποίηση
ένα καλό μέσον μετάδοσης της
ποίησης, αλλά και της φωνής ενός
ερμηνευτή;
–Όπως ανέφερα και πριν, για
τον συνδυασμό των δύο τεχνών,
σίγουρα η μελοποιημένη ποίηση
είναι ένα όχημα, για να «μπει» η
ποίηση πιο εύκολα στα σπίτια του
κόσμου. Μην ξεχνάμε πως τεράστιοι ποιητές και νομπελίστες έγιναν πασίγνωστοι στο ευρύ κοινό

–Τι σημαίνει καλό τραγούδι και
καλή μουσική για τον Στέφανο
Κορκολή;
–Αυτό που βγαίνει από το δημιουργό αυθόρμητα, με ειλικρίνεια
και όχι με διάθεση κατασκευής,
με απώτερο σκοπό το ευκαιριακό
σουξέ.
–Έχετε μία αποκλειστική ερμηνεύτρια τη Σοφία Μανουσάκη, τι
σας έκανε να την εμπιστευτείτε;
–Πέρα από το μέγεθος του ταλέντου και της πρωτόγνωρα στιβαρής προσωπικότητας της σε σχέση με την ηλικία της, συνέβαλε το
γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεοδωράκης
την αποκάλεσε δημόσια «αποκάλυψη μεγατόνων» και της εμπι-

στεύτηκε έργα του, καθώς και το
ότι η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη
τη χαρακτήρισε ως «το τέλειο μουσικό όργανο».
Η Σοφία Μανουσάκη έχει κατορθώσει να ερμηνεύσει σε σημαντικούς χώρους (Ηρώδειο, Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, Μέγαρο Μουσικής, Ακαδημία Σοπέν
της Βαρσοβίας, Θέατρο Alhambra
στο Παρίσι, βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, Όπερα του Καΐρου κ.α.),
με τεράστια επιτυχία και αποδοχή
κι όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως
επιθυμία για γρήγορη αναγνωρισιμότητα. Νομίζω ότι ο συνδυασμός
όλων αυτών τον στοιχείων σίγουρα
σε κάνει να εμπιστευτείς και να
θέλεις να πορευτείς καλλιτεχνικά
μ’ έναν νέο άνθρωπο, τέτοιου επιπέδου.

• Ο κ. Κορκολής κλείνοντας τη συνέντευξή μας σημείωσε: «Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη συναυλία
στη μνήμη του αγαπημένου μας
φίλου και παραγωγού Πανίκου
Σχοινή, που έφυγε από κοντά μας.
Είμαι σίγουρος πως από εκεί ψηλά
θα μας ακούει και θα σιγοτραγουδάει μαζί μας».
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Εν μέση οδώ τα σώματα μιλούν διάφορες γλώσσες
Η Ελεάνα Αλεξάνδρου από τη Νέα Κίνηση Λεμεσού μάς μιλάει για το 16o Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού Νέας Κίνησης
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Ελεάνα ÒËÐ¦ÔÊØÕßÇÖÄÚÎ§ÁÇ
ÃÔÎÙÎÓ¦ÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕV ÇÒÕÑÇÏØÏÔÄ¢ËÙÚÏÈ¦Ò²ÕØÕÆ§ÁÇÝ ÃÔÎÙÎÝÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÑÇÏÌÁÚÕÝÙË
ÈÌÑÂ×ÍÓÝÛÜÕÖÓÝÛ×ØÓÏ¿ÒØÖÓ
ØÌÛÉÑÉ×ÓÄÇÖÄÚÏÝÑ¿ÜÖÍØÍÛ
ÓÝÐÁÓÝ¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÛËÙÓÄÝÚÜÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÓËÚÕÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝ§ÁÇÝ
ÃÔÎÙÎÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÔÇÙÖØ×ÐÕßÔÚÕÔÛËÙÓÄÖÇØÇÖÁØÇ
ÚÎÌËÚÏÔÂÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÖÁÔÚËÕÓ¦ÊËÝÞÕØÕÆÞÕØÕÍØ¦ÌÜÔÖÕßÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÑßØÃÜÝ
ÙËÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÇÓÁØÎÚÎÝËÓËÙÕÆÓËÁÓÌÇÙÎÚÕÖÇØÇÒÏÇÑÄÓÁÚÜÖÕÑÇÏÚÕÔ¡ÄÒÕÒË¦ÔÇÒÁËÏ
ÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÄÙÕÖÏÕËÑÚËÛËÏÓÁÔÎËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÑ¦ÛËÁØÍÕßÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÕÑÄÙÓÕÝÕÖËØÇÙÚÏÑÄÝÔÇÚÎÔ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÜÝÚÕÚÁÒÕÝ¡Ë
ÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÛËÜØ×ÄÚÏÑÚÃàÕßÓËÑÕÏÔÄ®
–Ποιοι είναι οι στόχοι του φεστιβάλ και όλα αυτά τα χρόνια
τι έχεις δει να αλλάζει;
¶¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒàËÏÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÖÄÒÎÚÎÝËÓËÙÕÆÑÇÏÇßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÑÆØÏÕÝÙÚÄÞÕÝÚÕßÔÇ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖÄÒÎÔÇÊÃÊËÏ
ÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇàÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎÔ
ÃÊÏÇÖÄÒÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÓÁØÎÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓßØÜÊÏÁÝÙßÔÂÛËÏËÝ
ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝ
Þ×ØÕßÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÔÇÁØÛËÏÙË
ËÖÇÌÂÓËÚÎÚÁÞÔÎÚÕßÞÕØÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÞÕØÕÍØÇÌÃÇÝ¡ÏÇÁÔÚÕÔÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖÕßËÃÞÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ

ÂÚÇÔÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÔÛÕßÙÃÇàË
ËÃÞËÓÁÙÇÙÑÁÉÎÑÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÓÏÇÔÁÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂ ÇÏÓËÚ¦ÁÍÏÔË
ÓÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÑÇÏÕÓÎËÏÊÏÑÄÝ®
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÚÕÔÃÊÏÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
¬ÇÞØÄÔÏÇÌÁØÔÕßÔÊÏ¦ÌÕØÇÓÇàÃÚÕßÝËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÑÇÏÙßÓÌÜÔ×ÒÁÖÜ
ÖÜÝÕÞÕØÄÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÖÁØÇÙË
ÓÏÇÖËØÃÕÊÕÇÔÕÓÈØÃÇÝ®

Είμαστε σε μειονεκτική θέση οικονομικά, το
κράτος δεν δίνει αρκετό περιθώριο στις τέχνες
γενικά και ειδικά στον
χορό και το περφόρμανς.
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÄÙÕÖÏÕËÑÚËÛËÏÓÁÔÎËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÑ¦ÛËÁØÍÕßÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÕÖËØÇÙÚÏÑÄÝÔÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÜÝÚÕÚÁÒÕÝ¡ËÇßÚÄÚÕÔ
ÚØÄÖÕÛËÜØ×ÄÚÏÑÚÃàÕßÓËÑÕÏÔÄ
–Η ιδέα της παρουσίασης χορογραφιών σε εναλλακτικούς χώρους…
¶ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔÛÂÑÎÓÎÇÙÌÇÒÂÝÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔ¦Ö¦ÙÇ
ÙÚÏÍÓÂËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÖÕßÄÓÜÝÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÊßÔÇÓÏÑÂÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÁÙÇÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÏÇÚÎ§ÁÇ ÃÔÎÙÎËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÄÙÕÇÌÕØ¦ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏ
ÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÛËÇÚÂàÜÔÚÇÔÂ
–Οι συμμετοχές στο φεστιβάλ,
εκτός από την παρουσίασή τους
σε χώρους εκτός θεάτρου, έχουν
άλλα κοινά;
¶´ÞÕßÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÏÔÄ
´ÞÕßÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÓËÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÇÁØÍÇÚÕßÝÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄ
ÚÕÖØÃÙÓÇ ¦ÛËÑ¦ÒËÙÓÇÍÏÇÚÃ
ÓËÇÔÕÏÞÚÄÑ¦ÒËÙÓÇÐËÑÏÔ¦Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÔÇÌÁØËÏ

Φέτος ³×É³{KÒÜÈÐÐÉ³ÓTÈÓ³ÉÐÒÙÉØT¨Ö¯T¨o¨Ò×VÈ
ÚÑ~{iÚÖ~È¨ËØÉÜÈÖTÑ³ÑÐÓ¨i³iØÉÐÉÖÐÉÓÐ×Ñi³Ñ¨ÑÜ{Ñ~ÌÐÓ³~Ñ{³ÌÜ
ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÚË
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕßÝËÃÚËËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎ
ÞØÕÔÏ¦ÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏßÖÄÉÎÄÚÇÔÍÃÔËÚÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖØÕÚ¦ÙËÜÔÖÄÑËÏÑÇÏ
ÖÁØÇËÃÔÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÄÔÚÜÝÊÏÇÛÁÙÏÓÕÏÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔ
ÁÐÜÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÚÕËÔÔÕ×
ÇÖÄÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÓÏÇÝ
ÚÁÚÕÏÇÝÇÖÄÌÇÙÎÝÃÓÇÙÚËÙÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÓËÁÔÚÕÔÎàÁÙÚÎßÍØÇÙÃÇ
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÌ¦ÔËÏËÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÈÇÙÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
–Η γλώσσα του σώματος είναι
ενίοτε δύσκολο να ακουστεί, ιδι-

αίτερα από τους μη ειδικούς. Τι
πιστεύεις εσύ;
¶ßÓÌÜÔ×¬ÕÖÇØ¦ÊÕÐÕÚÕß
ÞÕØÕÆËÃÔÇÏÄÚÏÜÝÍÒ×ÙÙÇÚÕß
Ù×ÓÇÚÕÝÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÂÇÖÄÄÒÕßÝÇÒÒ¦
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏ
ÑÇÏÚÕÇÔ¦ÖÕÊÕÏÇËÓÁÔÇÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÖØÄÛËÙÎÝÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÎÝÖØÄÛËÙÎÝÍÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÓÕØÌÂÝ
ÚÕßÞÕØÕÆÜÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÑÕÆÜÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÓÎËÏÊÏÑÕÆÝ®ÄÖÜÝÚÕÛÁÚËÏÝÖÜÝÄÚÇÔ
ÖØÜÚÕÐËÑÃÔÎÙËÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÕÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÕØÄÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ

–Προτείνεις κάτι;
¶ËÔÓÖÕØ×ÔÇÇÖÕÑÒËÃÙÜÄÚÏ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÙßàÂÚÎÙÎ®ÓËÚÇÐÆÁØÍÜÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÔÇÙÖØ×ÐËÏÓÏÇÓÕØÌÂ
ÓÖØÕÙÚ¦¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÕÑÄÙÓÕÝÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÕÞÕØÄÁÞËÏÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚËÃ±Ö¦ØÞËÏÙßàÂÚÎÙÎ
ßÖ¦ØÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÏ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÁÞÕßÔÇÔÕÃÐËÏÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝËÜØ×
ÄÚÏËÃÓÇÙÚËÙËÙÎÓËÃÕËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏÛÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÛÇ
ßÖ¦ØÞËÏÔÁÕÑÆÓÇËÔÛÕßÙÏÇÙÓÕÆ
ÑÇÏËÖÇÌÂÝÓËÚÕÞÕØÄ
–Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας χορογραφίας και μάλιστα σε συγκεκριμένη περιοχή ή χώρο;
¶ÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕÔÞ×ØÕÑÇÚ»
ÇØÞ¦ÝËÃÚËÇßÚÄÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÛËÓÇÚÏÑ¦ÂÙÜÓÇÚÏÑ¦ÞÕØÕÍØÇÌÃÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎ¬Ï
ÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÑÇÏÚÏÛÁÒÜÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÜÜÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ"©Ï
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÄÙÕ
¦ÓËÙËÝÂÁÓÓËÙËÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕ
Ñ¦ÛËÁØÍÕÖÄÑËÏÑÇÏÖÁØÇÍÏÇ
ËÓÁÔÇÎÞÕØÕÍØÇÌÃÇÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÞØÄÔÕß
ÑÇÏÚÕßÞ×ØÕßÓËÚÇÐÆÁØÍÕßÑÇÏ
ÛËÇÚÂ

–Πώς βλέπεις το τοπίο στον σύγχρονο χορό και στην περφόρμανς
στην Κύπρο; Εμπνεόμαστε από
το εξωτερικό και δημιουργούμε
και δικά μας πράγματα;
¶©ÑÄÙÓÕÝÖÕßàËÏÑÇÏÊÕßÒËÆËÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÞËÏÙÖÕßÊ¦ÙËÏÙË
ÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌËÏËÊ×ÓËÄÙËÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏ
ËÖÏØØÕÁÝÓ¦àËÉË½ÊÎÐËÑÏÔÕÆÓËÓËÓÏÇÖÕÒÆÖÒËßØÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÑÇÒÄ
ÁÓÖÔËßÙÎÊËÔÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÂÚÕÔÚÄÖÏÕËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂßÖÄÛËÙÎßÚÄÖÕß
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÖØÕÙÌÁØÕßÓËÓË
Ñ¦ÛËÁØÍÕÓÇÝÓÏÇËÏÙÂÍÎÙÎËÃÚË
ÙËÚÕÖÏÑÄËÃÚËÙËËßØÜÖÇáÑÄËÃÚËÙËÊÏËÛÔÁÝÚÕÖÃÕ
 ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ ÔÇ Ñ¦ÔÕßÓË
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÖÕß Ñ¦ÔÕßÔ ÇÒÒÕÆ
ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÊËÔÙÚÁÑËÏ
ÑÇÏÕÆÚËÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÞÕßÓË
ÇØÑËÚÕÆÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÓËÖØÕÙÜÖÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÏÑÇÔÕÆÝÔÇÙÚÇÛÕÆÔÙË
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÑÎÔÂÊÏÇÌÕØ¦
ÖÕßÁÞÕßÓËËÃÔÇÏÄÚÏËÃÓÇÙÚËÙË
ÓËÏÕÔËÑÚÏÑÂÛÁÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙË
ÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÖÕßÊËÔÊÃÔËÏÇØÑËÚÄ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÙÚÏÝÚÁÞÔËÝÍËÔÏÑ¦ÑÇÏ
ËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÞÕØÄÑÇÏÚÕÖËØÌÄØÓÇÔÝÑÇÏÞ¦ÔÕßÓËÇÖÄÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÂ
¦ÒÒËÝÙßÔÛÂÑËÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕßÛÇ
ÇÖÁÌËØÇÔÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝ

16o ÑÜ~Ñ{¨{Ì'É³{KÒÜ9¨ÖV¸w¸¬ÈÜËÈ¸ÆVÉÐÉÌØÛÉË³É³ÜÊ¨ÉØ¨Ìo¨ÑÐÐÑ
³È×É³{KÒÜ³ÀÀÀ_>}xx©xR

10

O

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η κατάσκοπος
που γύρισε
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ΡΙΚ2

ÔÔÇÓËÇÑÄÓÇÚØËÏÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÑÒËÏÊÏ¦!ÁÔÇÔÖØ¦ÑÚÕØÇÚÎÝ*0(
 ÃÒÏÇÔ¡ÁØÌÏÁÔÇÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÎÝ2.)ÕßÑÈÇÔÝÓÇàÃÓË
ÚÎÔÚØÕÓËØÂÖØÕáÙÚÇÓÁÔÎÚÕß
ÙÚÎØÜÙÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËØÓÎÔËÆËÏÏÊÇÔÏÑ¦ÎÒËÔ¡ÃØËÔ
ÊØ¦ÙÎÁÞËÏÖØÕÌÇÔ×ÝËÊ×ÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÒÄÍÕÄÓÜÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÙÚÊÃÔËÏËÖÏÖÒÁÕÔÚÇßÚÄÚÎÚÇ
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Οι αντιθέσεις δείχνουν και τις ομοιότητες
Στο Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος η θεατρική ομάδα Belacqua παρουσιάζει τις «Βάκχες» του Ευριπίδη
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Eνα ενδιαφέρον
workshop

Η νεόκοπη θεατρική ομάδας Belacqua φέτος συμμετέχει στο Διεθνές
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με την ευριπίδεια τραγωδία
«Βάκχες» σε σκηνοθεσία της Γιαπωνέζας Izumi Ashizawa. Για την
παράσταση και το πώς η ίδια βλέπει
αυτή την προσπάθεια μου μίλησε
η εμπνεύστρια της Belacqua, Ιωάννα
Κορδάτου. Ο Γιώργος Κυριάκου, ο
μοναδικός άντρας της παράστασης
επίσης μίλησε για τον ρόλο του Πενθέα στην «Κ». Η Νίκη Δραγούμη
από την πλευρά της κατέθεσε τη
άποψή της για την εμπειρία της από
τη συνεργασία με την Izumi Ashizawa.
–Ιωάννα, πώς ήλθε η ιδέα του Θεάτρου Belacqua;
–Δημιουργήθηκε το 2017 και ξεκίνησα με τον Σ. Μπέκετ ή καλύτερα
για τον Μπέκετ. Εξ ου και το όνομα
Belacqua, που είναι ένα όνομα που
δανειζόταν ο Μπέκετ. Αυτή είναι η
δεύτερή μας παραγωγή, και είναι
ένα μεγάλο άλμα από ένα μονόδραμα, με αυτοσκηνοθεσία και άλλα
πολλά και τώρα βρισκόμαστε να
κάνουμε τις «Βάκχες». Ο στόχος της

Η Νίκη Δραγούμη δήλωσε για τη

συμμετοχή της στις «Βάκχες» ότι
αυτή η συνεργασία ήταν για εκείνη ένα workshop. «Γνωρίζοντας
μία εντελώς διαφορετική κουλτούρα και ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης της σκηνοθέτιδας στην πρόβα. Εντατικές σωματικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασμοί μέσα σε μία φόρμα συγκεκριμένη, αυστηρές γραμμές και
ζωώδη ένστικτα. Αυτά έγιναν και
‘τα κουστούμια’ που φορέθηκαν
στον λόγο του Ευριπίδη. Η λέξη
τραγωδία παίρνει διαφορετική
μορφή από αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, χωρίς αυτό
να μας εμποδίσει από το να δούμε τις σχέσεις των ηρώων».
Θέλω να απολαύσω και να βυθιστώ σε αυτή την ιστορία, που είναι ένας πολύ προσωπικός στόχος, μου λέει η Ιωάννα Κορδάτου.








Έχω αναπτύξει μία
σχέση με το κείμενο, και
αναπόφευκτα έχω συνδεθεί με αυτές τις ιδέες και
εδώ είναι που μπαίνει
ένα προσωπικό στοίχημα,
να πάρω, αν θες, διαζύγιο
από πολλές ιδέες που
μπορεί να είχα αρχικά.

–Και έχουμε μόνο τον Πενθέα αντρικό ρόλο…
–Μία φυσικά καθ’ όλα συνειδητή
επιλογή ότι μόνο ο ρόλος του Πενθέα
θα δινόταν σε άντρα, και όλοι οι
υπόλοιποι ρόλοι από γυναίκες. Αυτό
είναι μία σύγκρουση που έχει σχέση
και με το θέατρο Νο, στο οποίο ακόμη και σήμερα, στην Ιαπωνία, οι
γυναικείοι ρόλοι παίζονται από άντρες. Η σκηνοθέτρια θέλει να κάνει
αυτή τη διεκδίκηση.

Belacqua είναι απλός, να κάνει θέατρο με τον τρόπο, όμως, που συνήθως δεν είναι εύκολος να γίνει,
λόγω υποδομών, συνθηκών οικονομικών και άλλων, αλλά και με κείμενα που δεν είναι ευρέως γνωστά.
–Αυτή η δεύτερη προσπάθεια και
έχοντας ψηλώσει κατά πολύ τον
πήχη, σε φόβισε;
–Βέβαια! Αλλά σύντομα έπρεπε
να ανακτήσω τον αυτοέλεγχό μου
και να βουτήξω, δεν υπάρχει άλλος
τρόπος. Θέλω, πάντως, να απολαύσω
και να βυθιστώ σε αυτή την ιστορία,
που είναι ένας πολύ προσωπικός
στόχος. Σε σχέση με το Θέατρο Belacqua να ξεκινήσει να βρίσκει τη
δική του σκηνική γλώσσα σε σχέση
με το κοινό, να του συστηθεί ουσιαστικά, με μία γλώσσα που αφορά
αρκετά το σώμα, τον λόγο σε σχέση
με το σώμα και πώς δι’ αυτού παράγεται λόγος και νόημα. Θέλω να
προσγειωθεί η ιστορία στην καρδιά
και στο μυαλό του θεατή και να φωλιάσει.
–Ποια είναι η σκηνοθετική γραμμή
που σας δόθηκε από την Izumi
Ashizawa;
–Κοίτα, ως ηθοποιός διαβάζω πολλά επίπεδα στον Διόνυσο ή στους
άλλους χαρακτήρες και σαφώς δεν
μπορείς να τα χωρέσεις όλα σε σχέση με τη σκηνοθετική γραμμή. Αυτό
είναι και το ωραίο, ότι πρέπει να
μην παντρεύεσαι πολύ τις ιδέες σου
σε σχέση με τη σκηνοθεσία. Έχω
αναπτύξει μία σχέση με το κείμενο,
και αναπόφευκτα έχω συνδεθεί με
αυτές τις ιδέες και εδώ είναι που
μπαίνει ένα προσωπικό στοίχημα,
να πάρω, αν θες, διαζύγιο από πολλές
ιδέες που μπορεί να είχα αρχικά.
–Ποια είναι, όμως, η νέα σκηνική
γλώσσα που θέλετε να προτείνετε;
–Είναι το πάντρεμα κάποιων κωδικών του ιαπωνικού παραδοσιακού
θεάτρου Νο σε σχέση με το αρχαίο
δράμα και αυτή τη μορφή λόγου.
Θεωρώ πως όλο αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ηθοποιό,
από όλες τις απόψεις. Να πω εδώ
ότι χρησιμοποιούμε αυτούς τους
κωδικούς του Θεάτρου Νο, αλλά σε
κάποιες σκηνές μπαίνει καθαρά η
ψυχολογική υποκριτική προσέγγιση.

–Υπάρχει η θέση στην παράσταση
της αντίστιξης πραγμάτων, στην
έμφαση σε κάποια πράγματα.
–Ναι, με το να αποκαλυφθούν οι
ομοιότητες βλέπουμε έντονα και
τις διαφορές. Η σκηνοθέτρια έχει
μία γυναικοκεντρική άποψη, στη
σύγκρουση κυρίως αρσενικού και
θηλυκού και γενικά στη θέση της
γυναίκας σε σχέση με τον άντρα,
δηλαδή ότι είναι ένα ον απογυμνωμένο η γυναίκα, από τα δικαιώματά
της, αλλά μέσω της βακχείας της
ανοίγεται μια πόρτα, ίσως και περισσότερες. Είναι ουσιαστικά μια
ματιά του πώς γίνεται όλο αυτό διαχειρίσιμο και από αυτόν που αντιπροσωπεύει την αντρική εξουσία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο θεατής θα βγάλει
τα δικά του συμπεράσματα
–Γιώργο, τι νομίζεις ότι συμβολίζει ο Πενθέας σήμερα; Πώς
τον είδε η Izumi Ashizawa;
–Συνήθως ο Πενθέας συμβολίζει την πατριαρχική λογική που
ανέκαθεν αντιπαθεί της απότομες
υπερβολικές και αλόγιστες αλλαγές. Λειτουργεί ως ο θεσμοφύλακας της τάξης, της ανθρώπινης
ηθικής, της λειτουργικότητας του
κράτους και όλων αυτών των ίσως
όχι και τόσο συμπαθητικών αλλά
απαραίτητων στοιχείων μιας κοινωνίας. Στη δική μας παράσταση
λοιπόν δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό
τον τομέα, καθώς και εμείς τον
είδαμε έτσι. Υπερασπίζεται το δίκαιο της πόλης το δίκαιο των ήδη
υπαρχόντων θεών και θεσμών,
το δίκαιο της κανονικότητας.
–Τι έχουν να δώσουν σήμερα οι
«Βάκχες»;
–Εγώ αντιλαμβάνομαι τις «Βάκχες» ως ένα έργο αρκετά μηδενιστικό. Ένα έργο στο οποίο όλοι
βγαίνουν χαμένοι. Όλοι εκτός από
τους θεατές. Και ο Διόνυσος και
οι «Βάκχες» και ο Πενθέας και η
Αγαύη και η πόλη ολόκληρη στο
τέλος του έργου βρίσκονται σε
μια θέση πολύ χειρότερη από αυτή
που είχαν όταν ξεκίνα το έργο.
Τα τελευταία αμήχανα λόγια του
χορού μας παροτρύνουν να μείνουμε σιωπηλοί. Ισως για να σκε-








Εγώ αντιλαμβάνομαι τις
«Βάκχες» ως ένα έργο
αρκετά μηδενιστικό.
Ένα έργο στο οποίο όλοι
βγαίνουν χαμένοι.
φτούμε να συνειδητοποιήσουμε
που οδηγεί η αποτυχία του διαλόγου. Ενας επίμονος αυταρχικός
θεός συγκρούεται με ένα επίμονο
και αυταρχικό ηγεμόνα. Κανένας
δεν είναι διατεθειμένος να κάνει
πίσω ή να προσπαθήσει να βρεθεί
μια μέση λύση και η καταστροφή
είναι μονόδρομος. Η ομορφιά των
Βακχών όμως βρίσκεται στο ότι
το ηθικό δίδαγμα δεν δίνεται στο
κοινό με το συχνά αποφθεγματικό
ύφος άλλων τραγωδιών. Το έργο
απλά τελειώνει απότομα και άχαρα
και ο θεατής θα βγάλει τα δικά
του συμπεράσματα.
–Πώς νιώθεις, όντας ο μοναδικός
άνδρας στην παράσταση;
–Σαν πριγκίπισσα! Δεν με αφορούν και ιδιαίτερα τα φύλα πόσο
μάλλον οι κοινωνικοί ρόλοι. Νιώθω
ό,τι θα ένιωθα σε κάθε παραγωγή.
Χαρούμενος όταν δουλεύουμε
ωραία και προβληματισμένος όταν
κάτι δεν λειτουργεί.

–Τι είναι αυτό που σε δυσκόλεψε
στο όλο εγχείρημα της παράστασης;
–Σίγουρα σωματικά κουραστήκαμε. Η σκηνοθέτρια κάνει ένα πολύ
συγκεκριμένο training στους ηθοποιούς. Είδα πόσο σημαντικό είναι,
ωστόσο, το πώς λειτουργεί το σώμα
μέσα από την εξάντληση.
–Το να δουλέψεις το σώμα σου είναι μία καλή συνθήκη για να δουλέψεις τον λόγο;
–Ναι, θεωρώ ότι είναι. Πρέπει,
όμως, να βρεις τη χρυσή τομή. Το
ότι είναι σώμα δεν σημαίνει ότι δεν
είναι λόγος. Στις «Βάκχες» το κείμενο
σε καθοδηγεί, αν θες, στην ανακάλυψη του σώματος, για εμένα όχι
σεξουαλική. Νιώθω ότι υπάρχει μία
παρεξήγηση για το τι είναι το όργιο.
Υπάρχει η ανακάλυψη του σώματος
στις «Βάκχες» πέρα από τα οικιακά
όρια. Ανακαλύπτουν οι Βάκχες και
το μητρικό σώμα, γίνονται τροφοί
και πέραν από τα παιδιά τους.
–Τι είναι αυτό που αναζητείς παίζοντας;
–Αναζητώ στην αρχαία τραγωδία
ισορροπία φόρμας και περιεχομένου.
Ειδικά στο αρχαίο δράμα είναι το
ζητούμενο για να επιβιώσεις σε
αυτό, σωματικά, φωνητικά, νοηματικά. Πολλές φορές η φόρμα μπορεί
να σε απομακρύνει αρκετά από το
περιεχόμενο. Νομίζω κάθε ηθοποιός
που θα κάνει τραγωδία έχει αυτόν
τον φόβο. Ουσιαστικά πώς θα επιλέξω υποκριτικά να υπάρχω επάνω
στη σκηνή, ποια είναι εν ολίγοις τα
υποκριτικά «όπλα» που θα μου ζητηθούν να ανασύρω.

info
«Βάκχες», του Ευριπίδη, Δευτέρα 22
Ιουλίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου από την
ομάδα Βelacqua.
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