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Όλα σχεδιασμένα για συμφωνημένη λύση
Ουάσιγκτον και Λονδίνο σε συνεννόηση με Γκουτιέρες, ο οποίος και ζήτησε στήριξη του Σ.Α. για άρση του αδιεξόδου

«Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που γίνονται παγκόσμια αυτή
την περίοδο είναι πρωτοφανείς στην παγκόσμια ιστορία», λέει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Πετρίδης,
ξεκαθαρίζοντας πως στο εσωτερικό
λαμβάνονται μέτρα, ωστόσο θα πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο και η
Ε.Ε., καθώς Κύπρος και Ελλάδα επωμίζονται όλο το προσφυγικό βάρος.
Χαρακτηρίζει αφελείς και ατυχείς τις
κατηγορίες που δέχεται για ξενοφοβία και ρατσισμό και σημειώνει πως τα
δεξιά κόμματα δεν λαμβάνουν πλέον
μέτρα φοβούμενα την Ακροδεξιά, αλλά γιατί το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο τα ανάγκασε να έχουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένες μεταναστευτικές πολιτικές. Σελ. 9

Το προσεχές φθινόπωρο, σε πολυμερή Διάσκεψη, θα καταδειχθεί ακόμα μια φορά ότι
στο Κυπριακό δεν υπάρχει τελευταία ευκαιρία για λύση. Εκείνο όμως που τούτη
τη φορά πιθανόν να αποδειχθεί, είναι ότι
πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία για
ομοσπονδιακή λύση ενιαίου κράτους. Στη

φθινοπωρινή Διάσκεψη, τα πράγματα θα
οδηγηθούν μέχρι τέλους, χωρίς κίνδυνο
κατάρρευσης, όπως στο Κραν Μοντανά.
Δηλαδή μέχρι του σημείου να απαντηθεί
από τους συμμετέχοντες αν μπορεί να
υπάρξει συμφωνημένη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς εγγυήσεις,

αλλά με βιώσιμο σύστημα ασφάλειας. Κι
αν δεν μπορεί να υπάρξει να αναζητηθούν
άλλες λύσεις. Στον σχεδιασμό μετείχαν
Ουάσιγκτον και Λονδίνο που επεδίωξαν
προσωπική εμπλοκή του γ.γ., ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ ζήτησαν την ισχυρή στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην προ-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

Τα τηλεσκουπίδια βγάζουν κυβερνήσεις και πολιτικούς

Eχει τεκμήρια
για συναντήσεις,
λέει η Άγκυρα
Τεκμήρια υπάρχουν από τις δύο συναντήσεις
Τσαβούσογλου-Αναστασιάδη, για τις οποίες
ο πρόεδρος υποσχέθηκε εμπιστευτικότητα
σύμφωνα με τουρκική πηγή. H Άγκυρα αφήνει να νοηθεί ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος
να συζητήσει εκτός από διαφορετικά μοντέλα
λύσης και μοντέλα συνεργασίας στο ζήτημα
ΑΟΖ-υδρογονάνθρακες. Σελ. 5

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«100 Γεγονότα Ζωής»
των πολιτών ψηφιακά

ΚΟΜΜΑΤΑ

Ντόμινο εξελίξεων
σε ΔΗΣΥ-Κυβέρνηση
Ντόμινο εξελίξεων αναμένεται το
φθινόπωρο τόσο στην κυβέρνηση
όσο και στον ΔΗΣΥ. Ο σχεδόν δεδομένος διορισμός της Στέλλας Κυριακίδου ως επίτροπος τον Οκτώβρη, σε
συνδυασμό με την αποχώρηση του
Χάρη Γεωργιάδη από το κυβερνητικό
σχήμα, προμηνύει αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην ηγεσία
του ΔΗΣΥ και στην κυβέρνηση. Αν οι
αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος
είναι ευρείες ή μπαλώματα θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις του προέδρου Αναστασιάδη. Σελ.6

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
H ώρα των ηγετών

Σελ. 2

ΠEΤΡΟΣ ΖΑΡΟYΝΑΣ
Σελ. 3
Γερμανική μεσολάβηση για επικαλυπτόμενες θαλάσσιες ζώνες;
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Με τόλμη αλλάκαι με μέτρο
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Σελ. 13
Προς πιο αποτελεσματικό κράτος

Μάχη για λεκτικό της έκθεσης Η.Ε.
Τώρα, σας κάναμε χάρη, διαμήνυσε το
Σ.Α. στη Λευκωσία, με το ψήφισμα για
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σελ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΡΚΙΔΗ
EPA

«Οποιος μπαίνει στην πολιτική οφείλει να γνωρίζει σε βάθος τις τεχνικές
λεπτομέρειες του πεδίου του και
ταυτόχρονα να διαμορφώνει το πολιτικό μήνυμα και τις συμμαχίες που θα
του επιτρέψουν να πραγματοποιήσει
τους στόχους του. Αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα», λέει ο κ. Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο οποίος μπήκε στην
πολιτική και έφτασε από το Χάρβαρντ στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας. Σελ. 19

σπάθεια Γκουτιέρες να αρθεί το αδιέξοδο.
Στην πραγματικότητα οι κανόνες του παιχνιδιού ρυθμίστηκαν λίγο πριν ο Γκουτιέρες
επιδώσει την έκθεσή του για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
στο Σ.Α. και διαφάνηκε ότι χωρίς παρέμβασή
του, θα ακολουθούσε ένα ακόμη χαμένο
εξάμηνο. Σελ. 7

Είναι πλέον δεδομένο ότι η τηλεόραση και ιδιαίτερα τα τηλεοπτικά σκουπίδια μπορούν να διαμορφώσουν τις πολιτικές επιλογές της κοινω-

νίας. Ερευνες συνδέουν τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα με την εκλογική άνοδο και την απήχηση λαϊκιστών πολιτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δίκτυο Mediaset του Μπερλουσκόνι, ο οποίος κατάφερε να το μετατρέψει από ένα απλοϊκό τηλεοπτικό δίκτυο σε κολοσσό με τεράστια απήχηση στην Ιταλία. Έτερο παράδειγμα είναι αυτό του Κινήματος των 5 Αστέρων, του κωμικού ηθοποιού Μπέπε Γκρίλο. Παράγωγο αυτών των διεργασιών είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε επιτυχημένος παρουσιαστής ριάλιτι σόου με μεγάλη τηλεθέαση. Σελ. 23

Πάνε και για S-500,
Ρωσία και Τουρκία
Μετά πράξη με τους S-400
Ολοκληρώθηκε η παράδοση του πρώτου
φορτίου των S-400 στην Άγκυρα και ο
Ερντογάν έχει ήδη προαναγγείλει ότι Ρωσία και Τουρκία θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην από κοινού παραγωγή
της επόμενης γενιάς αμυντικών πυραύλων,
δηλαδή των περίφημων S-500. Σελ. 21

Σε θέσεις μάχης για
το mobile internet
Τα πλάνα των τηλεπικοινωνιών
Νέα δεδομένα στο πεδίο του ανταγωνισμού
των τηλεπικοινωνιών έφεραν οι κινήσεις
της epic και της Primetel στα πλάνα του
διαδικτύου κινητής. Ετοιμάζονται για
απαντήσεις Cyta και Cablenet. Πλησιάζουν
και οι εξελίξεις για τις άδειες συχνοτήτων
του δικτύου 5G. Οικονομική, σελ. 6

Πώς έπεσε σε βαθύ κώμα η Θέμιδα
Κατά τη διάρκεια διαδικασίας εντός του Κακουργιοδικείου
Η υβριστική επίθεση Πόλυ Πολυβίου κατά
του γενικού εισαγγελέα, η οπισθοχώρηση
Κληρίδη, αλλά και η αδράνεια του προέδρου
του Κακουργιοδικείου εκτός του ότι κορύφωσαν τον διασυρμό του κύρους της Δικαιοσύνης στη χώρα εγείρουν και μια σειρά
σημαντικών ζητημάτων για την Πολιτεία.
Κορυφαίο ερώτημα που προκύπτει είναι:

Τα δύο κόμματα έχουν την ίδια γραμμή στο
Κυπριακό και να αφήσουν τις υπεκφυγές,
λέει ο πρώην γ. εισαγγελέας. Σελ. 5

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Θέμις σε κώμα

Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει στη Δικαιοσύνη ένας ανώνυμος πολίτης στην
περίπτωση που θα βρεθεί στο δικαστήριο
απέναντι από τέτοιας αντίληψης, συμπεριφοράς και ήθους, λειτουργούς της; Και
ποιος δίνει το δικαίωμα σε εισαγγελείς, δικαστές και δικηγόρους να συμπεριφέρονται
κατά το δοκούν στα δικαστήρια; Σελ. 10

Θα χρεώνουν και για αναλήψεις
Η ψηφιοποίηση των τραπεζών φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις
Σε αναπροσαρμογή των χρεώσεών τους
για διεκπεραίωση συναλλαγών με τον παραδοσιακό τρόπο προχωρούν οι τράπεζες.
Ηδη η Τράπεζα Κύπρου το εφαρμόζει από
τον περασμένο Αύγουστο, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ» τον ίδιο δρόμο
θα ακολουθήσει και η Ελληνική, από την
1η Ιανουαρίου 2020. Συγκεκριμένα, θα

ΠτΔ, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και
Ακιντζί, καταλύτες λύσης

προχωρήσει σε χρέωση ένα ευρώ για
ανάληψη μετρητών, σε πελάτες άνω των
65 ετών, για ποσά έως 10.000 ευρώ, ενώ
για πελάτες κάτω των 65 ετών η χρέωση
θα είναι δύο ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η
χρέωση θα αφορά την ανάληψη χρημάτων
από τα ταμεία υποκαταστημάτων και όχι
από τις ΑΤΜ. Οικονομική, σελ. 3

Είναι θλιβερότατο το γεγονός ότι δεν
έχει τέλος ο κατήφορος της Δικαιοσύνης
στη χώρα μας. Δεν έμεινε κορυφαίο πρόσωπο της ιεραρχίας στον ναό της Θέμιδας
με υπόληψη αψεγάδιαστη από τον βούρκο που εκτοξεύεται στα πρόσωπά τους,
από επαναλαμβανόμενους γύρους πάλης
μεταξύ ιερών -κατά τα άλλα- τεράτων
και πρυτάνεων των δικαστηρίων. Ύποπτες συναλλαγές, υπόγειες διαδρομές
και υπονομεύσεις αλλήλων, διασυνδέσεις
δικαστών με δικηγορικά γραφεία σε βαθμό που μόνο αφελείς πια πιστεύουν ότι
η δίκαιη δίκη στην ευρωπαϊκή αυτή
χώρα, είναι όντως δίκαιη. Πρόσωπα όπως
ο πρόεδρος, αλλά και μέλη του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας και
πολύπειροι δικηγόροι μοιάζουν να έχουν
σε τέτοιο βαθμό αλλοτριωθεί που έφτασαν να ανταλλάσσουν βαρύτατες ύβρεις
εντός των δικαστηρίων και μάλιστα στη
διάρκεια δίκης. Και ο δικαστής προφανώς
αναφώνησε: Κώνωψ επί κέρατος βοός!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο Ιάπωνας του Βραβείου Πρίτσκερ 2019
Έλληνες που έχουν συνεργαστεί με τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Αράτα Ισοζάκι, που
τιμήθηκε με το περιώνυμο βραβείο Πρίτσκερ 2019, μιλούν στην «Κ». Ο Ιάπωνας
αυτοκράτορας της αρχιτεκτονικής έχει σχεδιάσει τη νέα πτέρυγα Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους Schema 4. Ζωή, σελ. 1

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δύο από τα πιο όμορφα φεστιβάλ του καλοκαιριού
Παρουσιάζουμε στην «Κ» δύο από τα πιο όμορφα μουσικά φεστιβάλ του καλοκαιριού. Ο Φέγγαρος 2019 που επιστρέφει στον Κάτω Δρυ από τη 1 έως τις
3 Αυγούστου με ένα ποικίλο και διαφορετικό line up και τo Windcraft Music
Fest 6 στα Κατύδατα της Σολέας στις 10-11 Αυγούστου. Ζωή, σελ. 4, 8

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η νεαρή τραγουδίστρια Sma Rag Da στην «Κ»
«Δεν με απασχόλησε ποτέ το να οριοθετήσω τη μουσική μου. Παρ’ όλα αυτά,
όποτε πρέπει να την περιγράψω, λέω πως είναι στο φάσμα του indie pop-rock
με blues και folk στοιχεία», λέει στην «Κ» η καλλιτέχνις Sma Rag Da, που θα
εμφανιστεί στο φεστιβάλ του Φέγγαρου το Σάββατο 3 Αυγούστου. Ζωή, σελ. 5

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

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

H ώρα των ηγετών

Οι βαλίτσες της Στέλλας, του Στυλιανίδη
και της Σάββιας

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ηγέτης δεν είναι αυτός
που κυβερνά έναν λαό,
αλλά εκείνος που κάνει
την ουσιαστική διαφορά
και για τον λαό. Γιατί χώρες και λαούς κυβέρνησαν πολλοί χωρίς κάποιος να τους θυμάται. Κάποιοι –και ήταν πολλοί– οδήγησαν τη χώρα τους στην οπισθοδρόμηση και λιγότεροι στην καταστροφή,
γι’ αυτό και η ιστορία τους κατέγραψε
με μελανά γράμματα. Δεν προσδοκώ
ότι στην ημικατεχόμενη Κύπρο θα εμφανιστεί αίφνης ένας Μαχάτμα Γκάντι
(1869-1948). Ένας ηγέτης δηλαδή, που
θα είχε τη δύναμη του νου να πετάξει
το δικηγορικό κοστούμι και φορώντας
ένα λιτό χαντάρ και σαντάλια, με εφόδια
τη θέληση, τη διαρκή μελέτη, εργαλείο
την επαφή με την καθημερινότητα
των ανθρώπων και όπλο τη μέθοδο
της παθητικής αντίστασης, κατάφερε
τη μέγιστη ανατροπή, απαλλάσσοντας
την αχανή χώρα του, την Ινδία, από
τα βρετανικά αποικιακά δεσμά. Στοχαστής, επαναστάτης και ακτιβιστής,
ο Γκάντι αξιώθηκε να είναι φωτεινό
σύμβολο της διανόησης του 20ού αιώνα,
καθώς άλλαξε σημαντικά το ρουν της
ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Μακάρι
να αξιωνόμασταν κι εμείς έναν Γκάντι.
Αλλά πού; Από την ανεξαρτησία και
εντεύθεν οι πολιτικοί και θρησκευτικοί
μας ηγέτες –πλην ελαχίστων– κληροδότησαν στον τόπο συμφορές και στο
συγγενολόι τους περιουσίες. Μας οδήγησαν στη συμφορά του ’74, όταν ένα
χουντικό και άθλια οργανωμένο πραξικόπημα εξανδραπόδισε σε ελάχιστες
ώρες το κράτος της μοναστηριακής
αντίληψης-διοίκησης και άνοιξε στην
κυριολεξία τις πύλες στην καραδοκούσα
Τουρκία να καταλάβει τη μισή Κύπρο.
Τώρα, μισό αιώνα μετά, αντί οι ηγέτες
μας σοβαροί και πεπαιδευμένοι να κυβερνούν συνετά με πρώτιστη έγνοια
το καλώς νοούμενο συμφέρον, έχουμε
μια χώρα γονατισμένη στα κόκκινα
δάνεια, που άγεται από συμφέροντα
των ολίγων. Μια κοινωνία ανθρώπων,
που το 2000 τους έγδαραν στο σκάνδαλο του ΧΑΚ, το 2013 τους κούρεψαν
μισθούς, ταμεία και αποταμιεύσεις και
σήμερα τους έχουν υποθηκευμένους
οικογενειακώς, μαζί με τα σπίτια τους.
Σε αυτή τη συγκυρία, φαινόμενο απροσμέτρητο έγινε η απληστία των ηγεμόνων, ενώ η έλλειψη λογοδοσίας έχει

επιφέρει τέτοια σήψη που διατάραξε
εκτός από το ηθικό και το διανοητικό
τους επίπεδο. Άνθρωποι τάχατες υψηλά
ιστάμενοι, εκπρόσωποι κορυφαίων θεσμών και εξουσιών, όπως η Εκτελεστική, η Νομοθετική και η Δικαστική,
επιδεικνύουν συμπεριφορές χαμαιτυπείου. Σε σημείο που ο γενικός εισαγγελέας να χαρακτηρίζεται από πολύπειρο δικηγόρο εν ώρα δίκης, «αίσχος
για τη δικαιοσύνη», ο πρόεδρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου να συλλαμβάνεται σε επιλήψιμο παρασκήνιο με
τράπεζα, δικηγορικά και ελεγκτικά
γραφεία προέδρων και άλλων αξιωματούχων να θησαυρίζουν με χρυσά διαβατήρια και άδειους πύργους, ενώ τον
δρόμο της παχυδερμίας είχε πρώτη
δείξει η τέως διοικήτρια της Κεντρικής
Τράπεζας, πλαστογραφώντας το συμβόλαιο απολαβών της. Τραγικότατο δε
ότι τα βράδια, όλοι τούτοι κοιμούνται
ως το γονατισμένο τούτο νησί να μην
είναι περικυκλωμένο από τουρκικά γεωτρύπανα και πλοία και να κατευθύνεται στο βάραθρο έρμαιο μιας γεωπολιτικής φουρτούνας. Δεν νομίζω κανείς να αναμένει κάποιο Γκάντι να μας
σώσει. Γι’ αυτό, σε αυτή την εξαιρετικά
κρίσιμη συγκυρία για την επιβίωση
όλων ημών, Ε/κ και Τ/κ, είναι εμφανέστατο ότι είναι ξανά η ώρα των ηγετών,
του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζί. Ο δεύτερος σταθερά
διακηρύττει ότι υποστηρίζει λύση ΔΔΟ.
Θέλω να πιστεύω ότι και ο πρώτος υποστηρίζει το ίδιο και όχι συνομοσπονδία
ή δύο κράτη και πως οι ελιγμοί που
βιώσαμε ήταν αποτέλεσμα υπολογισμένης τακτικής για λύση. Η Τουρκία
επανάλαβε διά του Τσαβούσογλου ότι
θέλει ένα πακέτο για Αιγαίο, ένα για
Αν. Μεσόγειο και ένα για Κύπρο. Ο
Τούρκος ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι στο
Κραν Μοντάνα τελείωσε η ΔΔΟ και
τώρα θα κοιτάξουν άλλες επιλογές. Ο
ευσεβής πόθος ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν την Τουρκία στις αγκάλες της
Ρωσίας δεν εντοπίζεται μεταξύ σοβαρών
διεθνών αναλύσεων. Ο πιο αδύναμος
κρίκος είναι η Κύπρος και ίσως αυτή
είναι η έσχατη ευκαιρία πριν από τη
διχοτόμηση, που μπορούν οι δύο ηγέτες
να αξιοποιήσουν για λύση μη αποσχιστική. Διαφορετικά, η σήψη θα μας
καταδικάσει σε ισόβια μπόχα.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Βαλίτσες για Βρυξέλλες ετοιμάζει η Στέλλα

Κυριακίδου, μετά το πράσινο που άναψε ο
Healthy για την αντικατάσταση του Χρήστου
Στυλιανίδη, στο ίδιο χαρτοφυλάκιο. Την ίδια
ώρα ο Στυλιανίδης ετοιμάζει τις βαλίτσες του
για επιστροφή στην Κύπρο, σε ένα πολιτικό
τοπίο σχεδόν άγνωστο γι’ αυτόν, αφού πολλά
–μη σας πω όλα– έχουν αλλάξει από τότε που
έφυγε για την Ευρώπη και... έμεινε. Ένας
γρίφος που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες
σε πηγαδάκια πολιτικών και δημοσιογράφων
είναι το «γιατί ο Αναστασιάδης επέλεξε να
αντικαταστήσει τον Στυλιανίδη; Ήρθε απλώς
το πλήρωμα του χρόνου για να δοθεί η ευκαιρία και σε κάποιον άλλο να μας εκπροσωπήσει στο σημαντικό πόστο της Ε.Ε. ή υπάρχει
και κάτι ‘άλλο’, κάποια σκιά στη σχέση Στυλιανίδη - Healthy;»
Και ενώ τα ερωτήματα δίνουν και παίρνουν,
γεγονός παραμένει ότι η Στέλλα Κυριακίδου
είχε προ πολλού επιλεχθεί από τον Healthy,
όπως έγκαιρα αποκάλυψε η «Κ». Οι αποδεδειγμένες ικανότητές της και το έργο που
έχει επιτελέσει στην Κύπρο, παρά το ότι προέρχεται από τον ΔΗΣΥ οδήγησε πολλούς, από
όλους τους πολιτικούς χώρους να τη συγχαρούν. Το ΔΗΚΟ εξέδωσε ακόμα και επίσημη
ανακοίνωση συγχαίροντάς την, επιβεβαιώνοντας πως η υποψηφιότητά της συγκεντρώνει ευρύτατη αποδοχή. Για τον Healthy,
που έγκαιρα την είχε επιλέξει, είναι διπλή η
επιτυχία αφού επιτυγχάνεται και η ευρωπαϊκή απαίτηση για γυναικεία αντιπροσώπευση,
ιδιαίτερα μετά την παντελή απουσία Κυπρίων
γυναικών ευρωβουλευτών.
Η μάνταμ του Φούλη μου έλεγε πως η κόντρα
Healthy - Φούλη για την επιλογή της Στέλλας
έχει καιρό που είναι πια παρελθόν. Η πρόταση έγινε με τη συγκατάθεση του Φούλη,
αφού, σύμφωνα πάντα με τη μάνταμ, η Στέλλα ήταν από τις λίγες που δούλεψε πολύ για
τις ευρωεκλογές, «πολύ περισσότερο από
πολλούς άλλους που απλώς έκαναν φασαρία», παρά το ότι δεν θέλησε – προς τιμή της–
να μπει στο ευρωψηφοδέλτιο και μετά να
αποχωρήσει, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο Επιτρόπου.
Με την αποχώρηση της Στέλλας αλλάζει και
κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, αφού σε
αυτή θα ενταχθεί η Σάββια Ορφανίδου, από
την οποία κάποιοι αναμένουν πολλά. Η Σάββια ήταν δεύτερη επιλαχούσα μετά τον Πρόδρομο, ο οποίος, ως γνωστόν, εγκαταστάθηκε για καλά στον Λόφο.
Τεράστιος είναι ο αγώνας που καταβάλλει ο

«Στέλλα μου, θα αρχίσουμε στην Επιτροπή με μαθήματα κομψότητας και στυλ».

Κωνσταντίνος Πετρίδης για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ροές προσφύγων προς
την Κύπρο. Πηγή μου, που γνωρίζει πολλά,
υποστηρίζει πως τα πράγματα για την Κύπρο
θα ήταν πολύ καλύτερα εάν ο ΥΠΕΣ έβρισκε
στήριξη και στο εσωτερικό, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και στην Ε.Ε.
Πάντως, με τον Αβραμόπουλο στην Ε.Ε. η Κύπρος δεν ευτύχησε να προωθηθούν τα αιτήματα για ουσιαστική βοήθεια για τις ροές
προσφύγων και τις τουρκικές μεθοδεύσεις.
Ακούω πως υπάρχουν μεγάλες ελπίδες ότι τα
πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα με τον
Μαργαρίτη Σχινά στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο
για τη μετανάστευση. Όπως λέει η πηγή μου,
«ο Σχινάς είναι αποδεδειγμένα πραγματικός
φίλος της Κύπρου, είχε αποτελεσματική και
συνεχή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση και συμπεριφέρθηκε καλύτερα ακόμα
και από Κύπριος»...
«Μπορεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο
τη Δευτέρα να είναι εν πολλοίς εθιμοτυπική,
αλλά στην παρούσα συγκυρία μετατρέπεται
σε άκρως ουσιαστική». Η... διάγνωση γίνεται
από άτομο που είναι πολύ συχνός επισκέπτης
στον Λόφο. Όπως έλεγε προχθές, «η συνάντηση Μητσοτάκη-Αναστασιάδη, με τον Αβέρωφ στο πλάι, θα οδηγήσει στην ετοιμασία
του οδικού χάρτη για τις καταιγιστικές εξελίξεις του Αυγούστου και στου Σεπτεμβρίου».
Πληροφορούμαι πως στις συζητήσεις «θα
υπάρχουν και κάποια θέματα που με τον Τσίπρα δεν ήταν εντελώς ξεκάθαρα».
Πυρ και μανία είναι κάποιοι στον Λόφο με τον
Οδυσσέα-Τσακ Νόρις για την πρόσφατη έκ-

θεσή του για το Προεδρικό, τους συμβούλους, τους μισθούς και τα καθήκοντά τους.
Όπως έλεγε άτομο που δεν επηρεάζεται από
τα ευρήματά του, «ο τρόπος που δρα ο ελεγκτής είναι ως να κάνει σόου ή ρεπορτάζ νεοφώτιστου δημοσιογράφου σε τηλεοπτικό
δελτίο με σταντ απ. Τη μία το παίζει νομικός
περιωπής που υποβάλλει σε όλους τους άλλους τον τρόπο που πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους, την άλλη συμπεριφέρεται ως
γεωπόνος, την άλλη ως κτηνίατρος, ακόμα
και ως... ψυχολόγος». Αληθεύει πως κάποιος
στον Λόφο δεν θέλει να τον βλέπει ούτε...
ζωγραφιστό;
Μια και αναφέρομαι στον Οδυσσέα-Τσακ Νόρις, σας μεταφέρω και ένα ερώτημα που τέθηκε από δημοσιογράφο. Αφορούσε την
«ανεξήγητη αδιαφορία του Οδυσσέα για τον
παλιόφιλό του Κώστα Κληρίδη». Όπως ανέφερε ο συνάδελφος: «Ο Ελεγκτής παλαιότερα έτρεχε να υποστηρίξει τον γενικό εισαγγελέα, ακόμα και όταν αυτός δεχόταν επικρίσεις για ασήμαντα θέματα. Τώρα που ο Πόλυς
Πολυβίου τον χαρακτήρισε ως αίσχος για τη
δικαιοσύνη της Κύπρου και καταστροφέα των
δικαστηρίων, δεν βρήκε ούτε μια λέξη να
στηρίξει τον φίλο του. Γιατί άραγε;»
ΚΟΥΙΖ: Ποιος είναι έτοιμος να αρχίσει νέο πό-

λεμο για το χαλούμι και μάλιστα να ζητήσει
την απόδοση ευθυνών εδώ και τώρα, στοχεύοντας ξεκάθαρα τον Λακκοτρύπη; Αληθεύει ότι θα έχει ως συμμάχους του και εμπόρους που φέρνουν εκατομμύρια από την εμπορία του χαλουμιού;

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»
28.VII.1939
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στα χρώματα των αυτοκινήτων.
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γονός πως συνέβαλε τα μέγιστα
στην ανάκαμψη της οικονομίας στηρίζοντας τα ορθολογιστικά μέτρα που μας
επέβαλε η Ευρώπη. Τώρα που κατάλαβε
τι του έκανε ο Βότσης με τον Συζο ( και
προειδοποιούσε εδώ μέσα στην « Κ» ο κ
Δντης) προσπαθεί ορθώς να διορθώσει
το λάθος με την υπερψήφιση της αναπομπής. Προφανώς ξέρει πως καλύτερα
να παραλάβεις μια καθαρή οικονομία
παρά μια διαλυμένη από τον λαϊκισμό.
Πραγματιστές στα Ανάκτορα.

Στην επιβεβαίωση. Αυτοί που έλεγαν

τελικά πως όταν θέλεις να κάνει ο
Healthy κάτι, βάζεις μια εφημερίδα να
του λέει να κάνει το αντίθετο, δικαιώθηκαν. Κάποια πράγματα είναι σταθερά σ’
αυτόν τον τόπο.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: [...] Κατά τας πληροφορίας
του γερμανικού πρακτορείου, ανεκοινώθη επισήμως εν
Λονδίνω η προσεχής αναχώρησις στρατιωτικής αποστολής
εις Μόσχαν. Παρά την ως άνω αοριστίαν όμως είναι βέβαιον ότι τόσον η αγγλική όσον και η γαλλική Κυβέρνησις
ώρισαν ήδη τους αξιωματικούς εκείνους οι οποίοι θα
αναχωρήσουν διά την Μόσχαν προς έναρξιν συνομιλιών
μεταξύ των επιτελείων των τριών χωρών. Η αγγλική
στρατιωτική αποστολή θα τεθή υπό τον στρατάρχην σερ
Φίλιπ Τσέτγουντ [φωτ.] [...]. Της γαλλικής αποστολής
εξ άλλου βεβαιούται ότι θα ηγηθή ο στρατηγός Ντουμένκ
[...].
ΣΥΒΑΡΙΤΙΣΜΟΣ: Οι κάτοικοι της νορβηγικής πρωτεύουσας, όσοι έχουν τηλέφωνον, εδέχθησαν με ικανοποίησιν ένα νεωτερισμόν τον οποίον εισήγαγεν η τηλεφωνική υπηρεσία του Οσλο. Διά να μη ταράσση την
ησυχίαν των ο οξύς και εκνευριστικός κωδωνισμός του
τηλεφώνου αν τυχόν κατά την ώραν του ύπνου τους
καλέση κανείς, απεφασίσθη να αντικατασταθούν οι κώδωνες των τηλεφωνικών συσκευών με άλλους, οι οποίοι
παράγουν γλυκύτερον και μη εκνευριστικόν ήχον, τον
οποίον θα ημπορή ν’ ακούη ο κοιμώμενος, εκτός εάν κοιμάται βαθειά.
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Στον κολλητό. «Καρφώνει» λένε το
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Τσαβού τον Αναστό για τις συνομιλίες
μεταξύ τους. Σιγά τα νέα δηλαδή αφού
τα ίδια λέμε και από εδώ και από εκεί.
Υπάρχει βέβαια και μακροχρόνιος αλλά
ατόνησε μετά που η οικογένεια Κυπριανού αποσύρθηκε από την πολιτική.
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Στα δύο. Αυτό με το ταμπού της διζω-

νικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας τελικά είναι πιο δυνατό από το ταμπού της
ομοφυλοφιλίας. Ε Αγιε Μόρφου;
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Στα εν δήμω. Και οι καημένοι οι Ιε-

ράρχες έλεγαν όλες αυτές τις μπαρούφες τόσα χρόνια και κανείς δεν τους
την έπεφτε. Τώρα όμως που πήραν οι
φανς σμαρτφόουν και άρχισαν να ποστάρουν έχουμε και το δικό τους ριάλιτι.
Δώστε νέτφλιξ στο λαό.
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Στα λάθη. Η φήμη πως αυξήθηκαν

απότομα οι εκτρώσεις μετά την επιστημονική διατριβή του Αγίου Μόρφου

Στην Αλήθεια. Ο Πρίγκηψ είναι γε-

Συγγενή, δώσε μια στα μούτρα να κλειδώσω την υποψηφιότητα.

διερευνάται από την στήλη. Τα αποτελέσματα προσεχώς.
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Στο Γήπεδο. Σταμάτησαν λέει οι ερ-

γασίες γιατί περνάει από εκεί ο νότιος αγωγός. Καλά σιορ ανακάλυψαν
τώρα μια σωλήνα με διάμετρο τρία μέτρα; Πάντως έχει και τα καλά της υπόθεση. Οταν τις τρώνε οι ομάδες θα φεύγουν τσουλήθρα οι προπονητές από το
υπόγειο και θα καταλήγουν στο αερο-

δρόμιο Λάρνακας.
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Στο θάρρος στο χωριάτη. Ζητά λέει

αποζημίωση ο εργολάβος ενάμισι
εκατομμύριο επειδή δεν ξεκίνησαν τα
έργα. Μα δεν είναι αυτού του εργολάβου η εταιρεία που λάδωσε τον Βέργα
και βγήκε μάρτυρας κατηγορίας; Και του
δίνουμε έργα ακόμη; Και πουλάκι κολλητηλίκια με τράπεζες, το Προεδρικό και
τον ΔηΣυ; Εδώ σε θέλω κ. Ελεγκτή όχι

Στο Ενδιαφέρον. Σίγουρα δεν θα

βαρεθούμε τα επόμενα δυο χρόνια
να συζητούμε για υποψήφιους στις προεδρικές. Η μια πλευρά είναι πιο ξεκάθαρη. Χριστοδουλίδης ως φαβορί εκτός αν
κάνει την έκπληξη ο Φούλης στις βουλευτικές. Στην άλλη όμως σφάζονται
παλικάρια. Ο εισαγγελέας και η Λία του
θεωρούν εαυτόν σίγουρο για το ΑΚΕΛ
αλλά ο ίδιος... το σκέπτεται, άλλωστε ο
καυγάς με τον διαβολάκο Πόλυ βοηθά.
Είναι όμως και ο Ελεγκτής. Και ο Παμπορίδης. Και ο Χριστοφίδης. Ε τώρα και ο
Στυλιανίδης (η εκδίκηση είναι ένα πιάτο
που τρώγεται κρύο).
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Στους αφανείς. Ε! Χάρη, όταν τρέ-

χεις με 3% αύξηση του ΑΕΠ και
πλεονάσματα που αγγίζουν τα δισ. όλοι
θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Όταν είσαι
υπό πτώχευση θέλει μόνον ο Ανάστο άντε και ο Μαλάς. Μη σου μπαίνουν ιδέες,
healthy μου.

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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Διπλωματική μάχη
για το λεκτικό
της έκθεσης των Η.Ε.
«Τώρα, σας τη χαρίζουμε», ήταν το μήνυμα του Συμ. Ασφαλείας
προς τη Λευκωσία, μέσω του ψηφίσματος για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Ουάσιγκτον - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Όταν γύρω στις 15 Ιουλίου ο πρέσβης
Ανδρέας Μαυρογιάννης, μόνιμος
αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας
στον ΟΗΕ και διαπραγματευτής
της ελληνοκυπριακής πλευράς,
πήρε στα χέρια του το πρώτο σχέδιο
του ψηφίσματος για την ανανέωση
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που
ετοίμασε η Βρετανία και έδωσε στα
υπόλοιπα μόνιμα μέλη, πρέπει σίγουρα να ένιωσε τη γη να φεύγει
κάτω από τα πόδια του. Από το κείμενο απουσίαζε ο ακρογωνιαίος λίθος των όρων εντολής της δύναμης
από το Ψήφισμα 186 του 1964 που
την εγκαθίδρυσε, δηλαδή ότι «η
κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε
με την άποψη ότι δεδομένων των
συνθηκών που επικρατούν στο νησί
η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι
απαραίτητη πέραν της …».
Σε επικοινωνία με τη βρετανική
αντιπροσωπεία, ο κ. Μαυρογιάννης
ενημερώθηκε ότι ήταν λάθος και
αμέσως εστάλη νέο σχέδιο στους
«5» και στην κυπριακή αντιπροσωπεία, και περιλάμβανε τη γνωστή
αναφορά στην όγδοη παράγραφο
του προοιμίου, αντί της δευτέρας
παραγράφου, που έμπαινε για 55
χρόνια. Προφανώς λόγω της αλλαγής της δομής του ψηφίσματος, ο
συντάκτης του (penholder), κάνοντας cut and paste (αλλάζοντας ας
πούμε) το προηγούμενο, έριξε το
περιεχόμενο της παραγράφου στον
κάδο των αχρήστων του υπολογιστή
του, αντί να το μεταφέρει στην
όγδοη παράγραφο.

Διαφοροποιήσεις
Με δεδομένη την πολυετή κυπριακή καχυποψία στη βρετανική
διπλωματία, αρκετοί θα μπορούσαν
να σκεφτούν ότι πιθανόν ο συντάκτης του προσχεδίου να ήθελε να
παίξει με τα νεύρα των Ελληνοκυπρίων ή ακόμη και να τους προϊδεάσει πως «την επόμενη φορά που
θα λείπει η παράγραφος αυτή δεν
θα είναι λάθος». Άλλωστε, στους
Βρετανούς –αλλά και «ΟΗΕδες–
που θεωρούν ακριβώς, όπως κι οι
Τούρκοι, το Ψήφισμα 186 «εμπόδιο»,
εσχάτως προστέθηκαν κι οι Αμερικανοί, με αναφορές για «πεπαλαιωμένη εντολή» που πρέπει να
αλλάξει (τοποθέτηση πρέσβειρας
Καθλίν Ντόχερτι στο συνέδριο της
ΠΣΕΚΑ).
Ωστόσο, κι αν ακόμη η απουσία
της αναφοράς στη συναίνεση της
Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε εξ
αμελείας και δεν υπονοούσε απόπειρα κατάργησης της εντολής βάσει του 186, άλλες αναφορές του

ψηφίσματος –οι οποίες ευτυχώς
στο τέλος βελτιώθηκαν, έπειτα από
σκληρή αντιπαράθεση– δείχνουν
σαφή πρόθεση ευνουχισμού του,
αλλά και ευνουχισμού ενός ακόμη
σημαντικού ψηφίσματος, όπως του
550. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς την όχι τυχαία αλλαγή της δομής του ψηφίσματος και τις πολλές
αναφορές που διασυνδέουν άμεσα
ή έμμεσα την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με την
πρόοδο στις καλές υπηρεσίες, την
προώθηση ΜΟΕ κ.λπ., τα μηνύματα
που στέλνονται τουλάχιστον από
τους Αγγλοαμερικανούς είναι σαφή,
ενώ τα περιθώρια προστασίας μας
από τα υπόλοιπα τρία μόνιμα μέλη
περιορισμένα.
Η διπλωματική μάχη για το λεκτικό του ψηφίσματος εστιάστηκε
σε δύο παραγράφους του διατακτικού τμήματος, την 5η και τη 15η.
Η πέμπτη αφορούσε τους «μηχανισμούς» για την αντιμετώπιση εν






Τα μηνύματα που στέλνονται, τουλάχιστον από
τους Αγγλοαμερικανούς,
είναι σαφή, ενώ τα περιθώρια προστασίας μας
από τα υπόλοιπα τρία μόνιμα μέλη περιορισμένα.
τάσεων που εισηγείται ο γ.γ. στην
έκθεσή του, όπου μάλιστα παρέθετε
λεπτομερώς τις θέσεις των πλευρών.
Μία από τις αντιρρήσεις της πλευράς μας αφορούσε το θέμα της αναγνώρισης (αναβάθμισης καλύτερα)
του καθεστώτος του ψευδοκράτους.
Η 5η παράγραφος –όπως παρουσιάστηκε στο προσχέδιο που δόθηκε στους «15»– ανέφερε: «(Το
Σ.Α.) καλεί τις πλευρές και τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη
δημιουργία μηχανισμών άμεσης
επαφής σε στρατιωτικό, αστυνομικό
και πολιτικό επίπεδο, με την επιφύλαξη της αναγνώρισης (χωρίς
αυτό δηλαδή να σημαίνει αναγνώριση) και ενίσχυσης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, με την UNFICYP ως διευκολυντή μέσω του
ρόλου της ως ενδιάμεσου, για την
αποτελεσματική ελάφρυνση των
εντάσεων και για την βοήθεια στην
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν ολόκληρη τη νήσο και επηρεάζουν όλους τους Κύπριους».
Η δημιουργία μηχανισμών κατά
τρόπο ισοπεδωτικό (αφενός) και η
μνημόνευση ότι αυτό δεν σημαίνει
αναγνώριση του ψευδοκράτους
αποτελούσε σαφή υπονόμευση του

Ψηφίσματος 550, το οποίο καλεί
τους πάντες να μην αναγνωρίσουν
το ψευδοκράτος και να αποφύγουν
κάθε ενέργεια που θα σήμαινε αναγνώριση.
Οπλισμένη με αυτό ως επιχείρημα, καθώς και με άλλα που ακούστηκαν με συμπάθεια από τα περισσότερα μέλη, αν και ο γ.γ. στην
έκθεσή του τα υποβάθμιζε, τελικά
η κυπριακή αντιπροσωπεία κατόρθωσε να πείσει να αλλάξει η παράγραφος σε: «(Tο Σ.Α.) καλεί τις πλευρές και τα σχετικά εμπλεκόμενα
μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές
τους με την UNFICYP ως διευκολυντή μέσω του ρόλου της ως ενδιάμεσου, για τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων επαφών σε στρατιωτικό επίπεδο και να συνεχίσουν
να διερευνούν τρόπους για εγκαθίδρυση μηχανισμών και την ενίσχυση υφιστάμενων πρωτοβουλιών
όπου είναι απαραίτητο, για την
αποτελεσματική ελάφρυνση των
εντάσεων, την αύξηση των κοινών
προσπαθειών σε ποινικές υποθέσεις
και για τη βοήθεια στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν
όλο το νησί και επηρεάζουν όλους
τους Κυπρίους». Για την παράγραφο
15 του διατακτικού, το πρώτο σχόλιο
διπλωμάτη που είδε το αρχικό προσχέδιο ήταν πως «ο γ.γ. βάζει τους
δύο ηγέτες διαγώνισμα της έκθεσης». Σε σοβαρότερο τόνο, όμως,
εκείνο που συνέβαινε ήταν πως
υποχρέωνε τους ηγέτες να δώσουν
από μία έκθεση ο καθένας για το
τι έχουν κάνει για την εκπλήρωση
όλων των αναφορών του ψηφίσματος (και για θέματα ειρηνευτικής
δύναμης και για θέμα καλών υπηρεσιών), υποτίθεται για να ικανοποιηθούν οι πιέσεις των Αμερικανών
που τονίζουν ότι οι ειρηνευτικές
επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποκαθιστούν πολιτικές. Ωστόσο, η
ανάμειξη και θεμάτων καθαρά ειρηνευτικών υποβάθμιζε το Ψήφισμα
186, το οποίο ζητεί για την παρουσία
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τη συναίνεση ης
κυπριακής κυβέρνησης κι όχι των
δύο κοινοτήτων.
Το αρχικό προσχέδιο που έλαβαν
οι «15» ανέφερε τα εξής: «(Το Σ.Α.)
ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα
να υποβάλει, έως τις 15 Νοεμβρίου
2019, έκθεση σχετικά με τις καλές
του υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά
την πρόοδο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους όρους αναφοράς, προκειμένου να καταστεί
δυνατό οι διαπραγματεύσεις με
γνώμονα τα αποτελέσματα να οδηγήσουν σε διευθέτηση. Επιπρόσθετα ζητεί η έκθεση αυτή να συμπεριλαμβάνει γραπτές ενημερώσεις
από κάθε έναν από τους ηγέτες των

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της έκθεσης του γ.γ. για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρατηρήθηκαν

προσπάθειες υπονόμευσης προηγούμενων ψηφισμάτων των Η.Ε.

Ουσιαστική παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
Πέραν των προειδοποιήσεων που εκπέμπει το ψήφι-

σμα και η διαδικασία μέχρι την τελική του διαμόρφωση, είναι επίσης σαφής η πρόθεση του Συμβουλίου
Ασφαλείας να παρέμβει ουσιαστικά, συνδράμοντας
την προσπάθεια του γ.γ. να επιτύχει συμφωνία στους
όρους αναφοράς, ή κάτι αντίστοιχο, προσπαθώντας
ταυτόχρονα να βάλει τέρμα στις αντιπαραθέσεις γύρω από το θέμα των 6 σημείων του πλαισίου Γκουτιέρες και στα θέματα πολιτικής ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής. Με το μεν θέμα του πλαισίου
Γκουτιέρες της 30ής Ιουνίου ασχολείται στην τρίτη
παράγραφο του προοιμίου, ενώ για το θέμα της πολιτικής ισότητας στην τετάρτη, όπου μάλιστα παραπέμπει για το θέμα στην τέταρτη παράγραφο του Ψηφίσματος 716, του 1991. «Προτρέπει τις πλευρές «να
ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη
μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης
βασισμένης σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 4ης παραγράφου του διατακτικού του
Ψηφίσματος 716 (1991), υπογραμμίζοντας ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο». Η παράγραφος αυτή
υιοθετούσε την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας από
δύο κοινοτήτων σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει για τη
διευκόλυνση της εκπλήρωσης του
παρόντος ψηφίσματος, οι οποίες
θα υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα πριν από την έκθεσή του και
θα προσαρτώνται (ως παράρτημα)
στην έκθεσή του. Ζητεί περαιτέρω
από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020
έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τα γεγονότα, όπως απαιτείται».
Τελικά, μετά από τις προσπάθειες
της κυπριακής διπλωματίας και των
υποστηρικτών της στο Σ.Α., η 15η
παράγραφος διατυπώθηκε κατά
τρόπο που συγκεκριμενοποιεί πως
οι «ενημερώσεις» από μέρους των

σχετική αναφορά της 11ης παραγράφου παραρτήματος της έκθεσης του Χαβιέ Περέζ Ντε Γκουεγιάρ στις
8 Μαρτίου 1990, που ήταν η εισαγωγική ομιλία του
τότε γ.γ. του ΟΗΕ σε γύρο συνομιλιών Βασιλείου Ντενκτάς, από τις 26 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 2 Μαρτίου 1990. Να σημειωθεί ότι στα σημεία αυτά αναφέρθηκε στην επιστολή του προς τον γ.γ. του ΟΗΕ ο
Μουσταφά Ακιντζί. Είπε τότε ο κ. Γκουεγιάρ: «Η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων εντός της και η δικοινοτική φύση της ομοσπονδίας πρέπει να αναγνωριστούν, ενώ πολιτική ισότητα δεν σημαίνει αριθμητικά ίση συμμετοχή σε όλα ομοσπονδιακά κυβερνητικά
τμήματα και στη διοίκηση, θα πρέπει να αντανακλά,
μεταξύ άλλων, σε διαφορετικούς τρόπους: στην
απαίτηση το ομοσπονδιακό σύνταγμα του κράτους
της Κύπρου να εγκριθεί ή να τροποποιηθεί με συναίνεση και των δύο κοινοτήτων. Στην αποτελεσματική
συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα
και αποφάσεις τις ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε
ασφαλιστικές δικλίδες πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα αποκτήσει δύναμη για υιοθέτηση οποιωνδήποτε μέτρων εναντίον των συμφερόντων μιας
κοινότητας και στην ισότητα και ταυτότητα εξουσιών
και λειτουργιών των δύο ομόσπονδων πολιτειών».

ηγετών για την πρόοδο στις διαβουλεύσεις για εξεύρεση συναινετικού σημείου αφετηρίας για επανέναρξη των συνομιλιών θα συμπεριληφθούν στην έκθεση καλών
υπηρεσιών του γ.γ.
Αναφέρει σχετικά η 15η παράγραφος: «(το Σ.Α.) ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, μέχρι
τις 15 Νοεμβρίου 2019, έκθεση σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες,
ιδίως όσον αφορά την πρόοδο προς
την επίτευξη συναινετικού σημείου
αφετηρίας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες
προς τα αποτελέσματα που οδηγούν
σε διευθέτηση, ενθαρρύνει τους
ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παρέχουν γραπτές ενημερώσεις στην
Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του
Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις

ενέργειες που έχουν αναλάβει για
τη στήριξη των σχετικών τμημάτων
του παρόντος ψηφίσματος με σκοπό
την επίτευξη βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης και ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα
να συμπεριλάβει τα περιεχόμενα
αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση Καλών Υπηρεσιών. Ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα
να υποβάλει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου
2020 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος,
καθώς και περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης του ρόλου της UNFICYP
στην ουδέτερη ζώνη για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και να
τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας για γεγονότα ως είναι απαραίτητο».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠEΤΡΟΥ ΖΑΡΟYΝΑ
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Γερμανική μεσολάβηση για τις επικαλυπτόμενες θαλάσσιες ζώνες;

νώ εμείς χαμένοι και μπερδεμένοι προσπαθούσαμε να
απαντήσουμε στην πρόταση
Ακιντζί, η Τουρκία ανακοίνωσε
πως «αποδέχεται την πρόταση της
Γερμανίας για μεσολάβηση» στα
θέματα των θαλασσίων ζωνών και
του φυσικού αερίου. Ακολούθησε
tweet του Βίκτορα Παπαδόπουλου
που διέψευσε την ύπαρξη γερμανικής πρότασης. Η τουρκική θέση
για ανάγκη γερμανικής μεσολάβησης έχει πολλαπλές στοχεύσεις.
Κατά πρώτο επιδιώκει να εξουδετερώσει το ισχυρότερο όπλο μας,
δηλαδή την ΕΕ και τις κυρώσεις
της σε βάρος της Τουρκίας.
Η Τουρκία, παρά τις περί του
αντιθέτου αλαζονικές και ειρωνικές
δηλώσεις των υπουργών της, μετράει πολύ τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Ακόμα και στο συμβολικό επί-

πεδο έχουν τη σημασία τους, κάτι
που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Τσαβούσογλου. Επιλέγει μάλιστα τη
Γερμανία γιατί είναι ηγέτιδα δύναμη
της Ε.Ε. και θα μπορεί να αναστείλει
τις όποιες νέες κυρώσεις εν ονόματι
της δικής της μεσολαβητικής προσπάθειας όπως έμμεσα παραδέχεται
ο κ. Τσαβούσογλου. Η επιλογή της
Γερμανίας έχει να κάνει και με το
ότι η χώρα αυτή έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις με την
Τουρκία. Σε αυτή κατοικούν μερικά
εκατομμύρια Τούρκοι μετανάστες.
Δείχνει επίσης μεγάλη ευαισθησία
στα θέματα των μεταναστών που
είναι και το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της Τουρκίας έναντι της
Ε.Ε. Κατά δεύτερο, η τουρκική θέση-πρόταση έρχεται σχετικά γρήγορα και παράλληλα με την κορύφωση των τουρκικών επιθετικών

ενεργειών. Η Τουρκία γνωρίζει πως
θα είναι δύσκολη η παράταση και
η περαιτέρω κλιμάκωσή τους. Έτσι
προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει
όσο πιο σύντομα γίνεται τα κέρδη
από τα τετελεσμένα των μέχρι σήμερα ενεργειών της. Χωρίς τη δική
μας υπογραφή όμως αυτό δεν είναι
εφικτό.
Πολιτικές δυνάμεις στην ΚΔ
ακόμα μία φορά επαναλαμβάνουν
την πρόταση-προσφορά μας για
αγωγό προς Τουρκία, ενώ η κυβέρνηση δείχνει πρόθυμη να δώσει
και άλλα στους Τ/κ. Με τη θέση
της για γερμανική μεσολάβηση η
Τουρκία ικανοποιεί τις μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, το Η.Β., η Ρωσία, η ίδια η Γερμανία αλλά και η
Ε.Ε. (διά της κυρίας Μογκερίνι) που
όλες μαζί προτρέπουν σε διάλογο
για διευθέτηση των διαφορών στην

Ανατολική Μεσόγειο. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θεωρώ ότι η
σοφότερη επιλογή που έχουμε είναι
να διερευνήσουμε τη Γερμανία αν
υπάρχει τέτοια πρόθεσή της και
αν ναι τους όρους της μεσολάβησης.
Να ξεκαθαρίσουμε και να συμφωνήσουμε πρώτα απ΄ όλα μεταξύ
ποιων θα γίνει η μεσολάβηση και
κατά δεύτερο το τι θα αφορά. Επιπρόσθετα να συζητήσουμε σε τι
περιβάλλον αυτή θα λαμβάνει χώρα.
Άποψή μου είναι ότι η γερμανική
μεσολάβηση θα πρέπει να γίνει
ανάμεσα στην ΚΔ και την Τουρκία,
που είναι τα μόνα κυρίαρχα και
αναγνωρισμένα κράτη που έχουν
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στην περιοχή δυτικά και εγγύς της Κύπρου.
Αντικείμενο της μεσολάβησης θα
πρέπει να είναι μόνο οι επικαλυπτόμενες ζώνες δυτικά της Πάφου,

όπως αυτές καθορίζονται με βάση
τις συντεταγμένες που οι δύο χώρες
κατέθεσαν στον ΟΗΕ. Τρίτο και
σημαντικό στοιχείο οι δύο χώρες
να εφαρμόσουν μορατόριουμ ερευνών και γεωτρήσεων στις επικαλυπτόμενες ζώνες που θα ισχύει
όσο η μεσολάβηση βρίσκεται σε
εξέλιξη. Μόνο με τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει
δεκτή η γερμανική μεσολάβηση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η όποια
συμφωνία για τις επικαλυπτόμενες
ζώνες δυτικά της Πάφου θα είχε
σημαντικές επιπτώσεις στην οριοθέτηση της ελληνικής και της τουρκικής ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας στην
περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.
Για τον λόγο αυτό θεωρώ πως θα
ήταν χρήσιμο να υπάρξει μία ανάλογη διαδικασία μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας. Ήδη η Τουρκία δη-

λώνει ετοιμότητα για ταυτόχρονη
επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα σε Ανατολική Μεσόγειο και
Αιγαίο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν
θα μπορούσε να διαπραγματευτεί
τα της Ανατολικής Μεσογείου χωριστά από το Αιγαίο. Στο μεν Αιγαίο
τα γεωγραφικά και νομικά δεδομένα
ευνοούν την Ελλάδα. Τα αντίστοιχα
δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη Τουρκία. Ελλάδα
και ΚΔ θα πρέπει να δουν τη μεγάλη
εικόνα και ανάλογα να σχεδιάσουν
και υλοποιήσουν μία συγκροτημένη
στρατηγική. Η εν εξελίξει κρίση
στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί
να γίνει ευκαιρία για την ειρήνη.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε Γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της ΚΔ την περίοδο
2014-2018
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Ανοίγει τα χαρτιά της η Άγκυρα για πενταμερή
Απαιτεί πρώτα ξεκαθάρισμα του μοντέλου λύσης και δημοψήφισμα χωρίς την επιλογή του στάτους κβο και μετά συνομιλίες
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Σαν έτοιμη από καιρό μοιάζει να είναι η ομάδα στο Προεδρικό της
Άγκυρας, αλλά και η διπλωματική
υπηρεσία του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που ασχολούνται
με το Κυπριακό. Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι από την Άγκυρα
απαντώνται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ερωτήματα κρίσιμα που
συνθέτουν κεφαλαιώδη ζητήματα
του προβλήματος. Ερωτήματα που
τέθηκαν από την «Κ», μετά τις τελευταίες εξελίξεις που σηματοδότησαν την ενόψει συνάντηση Νίκου
Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί, την 9η προσεχούς Αυγούστου,
αλλά και την άτυπη πενταμερή διάσκεψη που εκτός απροόπτου θα
πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.







Η Άγκυρα θεωρεί χάσιμο
χρόνου επανέναρξη της
συζήτησης γύρω από την
ομοσπονδιακή λύση, με
τα δεδομένα που ίσχυαν
στο Κραν Μοντανά.
Σε επίσης εντατικούς ρυθμούς
προετοιμασίας, μπήκε και η ομάδα
συνεργατών του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος αφήνεται
από την Τουρκία να φαίνεται ότι
βρίσκεται σε απόσταση από τις θέσεις της Άγκυρας στην παρούσα
συγκυρία, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί άλλων –πλην της ΔΔΟεπιλογών λύσης. Ο κ. Ακιντζί επανειλημμένα εμμένει, ιδιαίτερα εσχάτως, στη ΔΔΟ ως εάν να μη λαμβάνει
υπόψη τα προειδοποιητικά σήματα
που του αποστέλλονται από την
τουρκική διπλωματία. Ταυτόχρονα,
ο κ. Ακιντζί έχει απέναντί του την
«κυβέρνηση» Τατάρ – Οζερσάι, η
οποία εμφανίζεται να συμπλέει απόλυτα με την πολιτική της Άγκυρας
στο Κυπριακό. Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη, ο λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών»Κουντρέτ Οζερσάι
δεν δίστασε να κάμει αυτό που είχε
δηλώσει εσχάτως, ότι θα έμπαινε
στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων για να καταμετρήσει τις περιουσίες χωρίς να λαμβάνει υπόψη
τις προειδοποιήσεις της Λευκωσίας
ότι αυτό συνιστά άλλη μια πρόκληση (ιδιαίτερα ενόψει της προσπάθειας σύγκλησης άτυπης πενταμερούς), διότι παραβιάζει τα σχετικά
με την Αμμόχωστο ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Μόνο η
αριστερή αντιπολίτευση του Ρε-

Τεκμήρια και σημειώσεις υπάρχουν από τις δύο συναντήσεις Τσαβούσογλου-Αναστασιάδη, για τις οποίες ο

Ο Μουσταφά Ακιντζί εμμένει, ιδιαίτερα εσχάτως, στη ΔΔΟ ως εάν να μη λαμβάνει υπόψη

Πρόεδρος υποσχέθηκε εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τουρκική πηγή. Μάλιστα η Άγκυρα αφήνει να νοηθεί ότι ο Ν. Αναστασιάδης είναι έτοιμος να συζητήσει εκτός από διαφορετικά μοντέλα λύσης του Κυπριακού και μοντέλα συνεργασίας στο ζήτημα ΑΟΖ- υδρογονάνθρακες.

τα προειδοποιητικά σήματα που του αποστέλλονται από την τουρκική διπλωματία. Ταυτόχρονα έχει απέναντί του την «κυβέρνηση» Τατάρ – Όζερσάι, η οποία συμπλέει απόλυτα με
την πολιτική της Άγκυρας.

πουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και τα άλλα μικρότερα αριστερά κόμματα στηρίζουν τον Μουσταφά Ακιντζί στην έσχατη μάλλον
προσπάθειά του για λύση ΔΔΟ.
Η εκτίμηση που διατύπωσε
Τούρκος διπλωμάτης προς την «Κ»,
είναι ότι «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης
Νίκος Αναστασιάδης έχασε εδώ
και καιρό την πειστικότητά του.
Την στιγμή που στο Κραν Μοντανά
απέσυρε την εκ περιτροπής προεδρία έπληξε θανάσιμα την διαδικασία της λύσης και έχασε την εμπιστοσύνη του ηγέτη της τ/κ κοινότητας». Η τουρκική πλευρά προβλέπει ότι η άτυπη πενταμερής
διάσκεψη θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο, ενδεχομένως μετά τις
εργασίες του ΟΗΕ, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί το κατάλληλο διπλωματικό πλαίσιο ώστε οι πέντε πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι για
να θέσουν επί τάπητος το μοντέλο
επίλυσης του Κυπριακού.

«Aπό το Κραν Μοντανά»
Στο σημείο που έχουν φτάσει
σήμερα οι εξελίξεις, η τουρκική
πλευρά θεωρεί χάσιμο χρόνου την
επανέναρξη της συζήτησης γύρω
από την ομοσπονδιακή λύση, με
τα δεδομένα που ίσχυαν την στιγμή
που διακόπηκαν οι συνομιλίες στο
Κραν Μοντανά. Και αυτό διότι,
κατά την εκτίμησή της, η ε/κ πλευ-

ρά δεν έχει αλλάξει την στάση της
σε ό,τι αφορά τις βασικές πτυχές
της φόρμουλας της λύσης και κυρίως στο ότι «η ε/κ πλευρά δεν είναι
έτοιμη και διατεθειμένη να αποδεχθεί την ισότητα των Τ/κ. Τουρκική πηγή που παρακολουθεί το

Κυπριακό στην Άγκυρα λέει σχετικά: «Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ
δύσκολο για μια πλειοψηφία να
αντιμετωπίσει με ίσους όρους μια
ομάδα, την οποία θεωρεί μειοψηφία. Ωστόσο, στην Κύπρο τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η πο-

Οροι και προϋποθέσεις για τη διάσκεψη
Η τουρκική πλευρά, θεωρώντας

δεδομένη την πενταμερή διάσκεψη, έχει κατά νου σειρά
όρων και προϋποθέσεων:
Η άτυπη διάσκεψη δεν πρόκειται
να αποτελέσει συνέχεια της διάσκεψης του Κραν Μοντανά. Η
διαδικασία για λύση ομοσπονδίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα έχει ολοκληρωθεί. Όλες
οι πλευρές πάνε στην πενταμερή, η οποία ενδεχομένως θα γίνει στη Νέα Υόρκη, για να διαπιστώσουν ποιο μοντέλο λύσης θα
συζητηθεί από τούδε και στο
εξής. Εφόσον συμφωνηθεί το
νέο μοντέλο λύσης, θα πρέπει να
καθοριστεί και το πλαίσιο για συνέχιση των συνομιλιών.
(α) χρονοδιάγραμμα, με ξεκάθαρες ημερομηνίες και σύντομη
περίοδο διάρκειας.
(β) πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες να ξεκαθαρίσει, σε περίπτω-

ση που οι Ε/κ πουν «όχι» στο νέο
μοντέλο λύσης, ποιο θα είναι το
καθεστώς των Τ/κ. (Δηλαδή η
συνέχιση του παρόντος στάτους
κβο δεν θα είναι επιλογή σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα).
3. Το ζήτημα της ΑΟΖ να συζητηθεί ταυτόχρονα με τη νέα διαδικασία, με τρόπο που θα παρέχει
στις πλευρές την δυνατότητα να
ελεγχθεί άμεσα η ένταση στα
ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα
με την τουρκική πηγή που μίλησε
στην «Κ», «η ρητορική της ε/κ
πλευράς ότι η λύση στην ΑΟΖ θα
έρθει μέσα από τη λύση του Κυπριακού είναι για μας απαράδεκτη. Όσο επιμένουν οι Ε/κ στις
θέσεις τους, θα συνεχιστούν οι
εργασίες της Τουρκίας και των
Τ/κ στη θάλασσα. Ο μόνος τρόπος να ελεγχθεί η ένταση είναι ο
διάλογος και η διαπραγμάτευση», κατέληξε.

λιτική ισότητα -όχι αριθμητικήκατοχυρώθηκε εδώ και καιρό. Το
τρένο της ιστορίας δεν μπορεί να
επιστρέψει στην αφετηρία του. Οι
Τ/κ δεν είναι μια μειοψηφία του
νησιού. Είναι συνιδιοκτήτες του
τόπου και αυτό που επιθυμούν
είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων που αρμόζουν σε έναν συνέταιρο».
Ως εκ τούτου, για την Άγκυρα
η συζήτηση γύρω από την εκ περιτροπής προεδρία, την πολιτική
ισότητα και την αποτελεσματική
συμμετοχή είναι εκ των ων ουκ
άνευ. Η ίδια μάλιστα πηγή το έθεσε
κάθετα: Αφού ο κ. Αναστασιάδης
ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται αυτό
το πακέτο λύσης, εκείνο που απομένει είναι η συζήτηση γύρω από
ένα νέο μοντέλο διαμοιρασμού της
γης, των πόρων και των εξουσιών.
Take it or leave it».

Οι συναντήσεις
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία
η τουρκική πλευρά προτάσσει τη
ρητορική του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με δυο συναντήσεις
που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι
TGRT στις 22/07/2019 ο κ. Τσαβούσογλου κατηγόρησε τον Νίκο Αναστασιάδη πως άλλα λέει στον ίδιο,

άλλα στον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί, άλλα στην ειδική αντιπρόσωπο του γ.γ. του ΟΗΕ Τζέην Χολ
Λουτ και άλλα στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτής της γραμμής
της Άγκυρας, η πηγή της «Κ» από
την τουρκική πρωτεύουσα σημειώνει ότι κατά τις συναντήσεις ο
Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι το
περιεχόμενό τους θα τηρηθεί εμπιστευτικό και ουδεμία δημόσια
αναφορά θα γίνει. Ίσως γι’ αυτό
αλλά και σίγουρα για το περιεχόμενό τους η Άγκυρα χαρακτηρίζει
τις δυο συναντήσεις «ιστορικής
σημασίας». Σχετικά με τις δύο συναντήσεις πληροφορίες από διασταυρωμένες τουρκικές πηγές επιμένουν ότι «έχουν εξασφαλιστεί
τεκμήρια και σημειώσεις σχετικά
με τις συναντήσεις». Χαρακτηριστικά η Άγκυρα αφήνει να νοηθεί
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης, εκτός
από τα διαφορετικά μοντέλα λύσης
του Κυπριακού, είναι έτοιμος να
συζητήσει με την Τουρκία και μοντέλα συνεργασίας στο ζήτημα των
υδρογονανθράκων και της ΑΟΖ.
Σχετικά, η ίδια πηγή είπε: «Αναμένουμε τολμηρά βήματα από τον
Ε/κ ηγέτη στα συγκεκριμένα πεδία.
Ο ίδιος άνοιξε μια πόρτα ευκαιρίας.
Τώρα πρέπει να προχωρήσει στη
συνέχεια. Εμείς θα τον βοηθήσουμε.
Δεν θα αφήσουμε να χαθεί αυτή η
ευκαιρία».

Η Τουρκία για εγγυήσεις, εδαφικό και περιουσιακό
Θέσαμε ενώπιον της πηγής μας
στην Άγκυρα, ότι στο πλαίσιο των
δεδομένων όπως προκύπτουν δεν
μπορούν να μην λαμβάνονται υπόψη -σε περίπτωση που επιζητείται
όντως λύση – κεφαλαιώδη για την
ε/κ πλευρά ζητήματα όπως: (α) οι
εγγυήσεις, (β) το εδαφικό και αν
θα επιστρέψει στο τραπέζι ο χάρτης
Ακιντζί, και (γ) ποια η τελική φόρμα
συμφωνίας στο περιουσιακό. Η
αλήθεια των πραγμάτων είναι ότι
η Άγκυρα δεν βιάζεται να ανοίξει
τα χαρτιά της για τα ζητημάτων
που ενδιαφέρουν άμεσα την ε/κ
κοινότητα. Ωστόσο, σε μια πρώτη
αντίδραση η πηγή που μίλησε στην
«Κ» έδωσε ενδείξεις προθέσεων.








Η αλήθεια των πραγμάτων είναι ότι η Άγκυρα
δεν βιάζεται να ανοίξει τα
χαρτιά της για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν
άμεσα την ε/κ κοινότητα.
Στο ζήτημα των εγγυήσεων, η
Άγκυρα κρατεί αποστάσεις ασφαλείας από τη ρήτρα του sunset clause σημειώνοντας: «Έχουμε δηλώσει ότι πρόθεση μας είναι να συζητήσουμε τις εγγυήσεις μετά από
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα,

εφόσον βεβαιωθούμε ότι ο νέος συνεταιρισμός κυλά ομαλά. Πριν βεβαιωθούμε δεν θα μπορούσαμε να
συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένη
ημερομηνία. Διότι, σε περίπτωση
που πράτταμε κάτι τέτοιο η άλλη
πλευρά θα μπορούσε να επενδύσει
στον χρόνο, να αναμένει με επιμονή
την τελική κατάργηση των εγγυήσεων και στην συνέχεια να αλλάξει
στάση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο,
υπάρχουν διάφορες φόρμουλες για
τις εγγυήσεις», τονίζει σε καθησυχαστικό τόνο η πηγή μας. Εδαφικό-περιουσιακό, η πηγή μας από
την τουρκική πρωτεύουσα τοποθετείται ως εξής: «Η τουρκική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ότι ο επα-

ναπροσδιορισμός της διαχωριστικής
γραμμής και το ξεκαθάρισμα του
ζητήματος των περιουσιών είναι
ζητήματα που επείγουν. Είναι σαφές
ότι μπορούν να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις, αρκεί να υπάρχει
πρόθεση και βούληση». Τέλος, η
Άγκυρα σημειώνει ότι «δεν αναμένει
πολλά από την νέα συνάντηση των
δυο ηγετών της 9ης Αυγούστου»,
καθώς όλα πλέον στρέφονται στη
σχεδιαζόμενη διάσκεψη όπου θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Κυπριακό,
ενώ αντιδρώντας σε παρατήρηση
περί προβλημάτων με τον Μουσταφά Ακιντζί αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν στις βασικές γραμμές του Κυπριακού.

«Αναμένουμε τολμηρά βήματα από τον Ε/κ ηγέτη. Ο ίδιος άνοιξε μια πόρτα

ευκαιρίας. Τώρα πρέπει να προχωρήσει. Εμείς θα τον βοηθήσουμε. Δεν θα
αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία», λένε στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της ρητορικής για το περιεχόμενο των συναντήσεων Τσαβούσογλου-Αναστασιάδη.
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Πρόεδρος, ΔΗΣΥ,
ΑΚΕΛ και Ακιντζί
καταλύτες λύσης
Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν την ίδια γραμμή στο Κυπριακό
και να αφήσουν τις υπεκφυγές, λέει ο Αλέκος Μαρκίδης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το ιδανικό είναι να συμφωνήσει
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και Πρόεδρος, αλλιώς
δεν λύεται το Κυπριακό», λέει σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο Αλέκος
Μαρκίδης υπογραμμίζοντας πως
τα δύο κόμματα έχουν την ίδια
γραμμή στο Κυπριακό, παρά τις
υπεκφυγές τους. Προσθέτει πως
«ο Ακιντζί είναι ένας πολιτικός
ηγέτης που επιμένει σε διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ ο
Οζερσάι που θα διεκδικήσει εκλογές του χρόνου λέει άλλα πράγματα. Επομένως έχει χρονοδιάγραμμα η ιστορία της επίλυσης
του Κυπριακού προτού τυχόν ανατραπεί ο Ακιντζί με τις λεγόμενες
εκλογές. Αντί να τον αποδομούμε
όλη μέρα, είναι καλύτερα να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας απέναντί του». Κληθείς να απαντήσει
αν θα επιστρέψει στη διαπραγματευτική ομάδα, αναφέρει πως
στην εν λόγω ομάδα δεν γίνεται
να συμμετέχουν πρόσωπα που
δεν συμφωνούν με το πλαίσιο λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ο κ. Μαρκίδης σημειώνει πως εκεί που δεν υπήρχε
θέμα ΑΟΖ πλέον υπάρχει και πως
το φυσικό αέριο θα αποτελέσει
διελκυστίνδα.
-Τι να αναμένουμε από τη συνάντηση της 9ης Αυγούστου;
-Καλύτερα να μην περιμένουμε
πολλά πράγματα ενόψει της πείρας
του παρελθόντος. Ελπίζουμε να
υπάρξει κάποια συναίνεση ούτως
ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η
διαδικασία για σοβαρή διαπραγμάτευση του Κυπριακού.
-Η κίνηση του Αντόνιο Γκουτέρες να προσκαλέσει τους δύο
ηγέτες σε τριμερή δεν είναι θετική εξέλιξη;
-Είναι ασφαλώς θετική εξέλιξη,
ίσως όμως να είναι και ένα μήνυμα
προς τους δύο να τα βρουν μεταξύ
τους και μετά να προσέλθουν στην
συνάντηση.
-Να τα βρουν στους όρους αναφοράς;
-Να τα βρουν γενικά γιατί μη
ξεχνάτε ότι ο γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών επιμένει σε αυτό που είπε
και στους δύο ηγέτες στο Κραν
Μοντανά. Να τον καλέσουν όταν
συμφωνήσουν και εκείνος θα ανταποκριθεί. Νομίζω πως αυτή η
στάση του εξακολουθεί να ισχύει.
-Δύο χρόνια μετά το Κραν Μοντανά, χάσαμε απλώς χρόνο στο

Κυπριακό ή έχουν ωριμάσει καλύτερα τα πράγματα;
-Αντικειμενικά κρίνοντας, θεωρώ πως ο χρόνος έχει αποβεί εις
βάρος μας και έχει γίνει δυσμενέστερη η δική μας θέση.
-Ως προς τι δυσμενέστερη; Στο
να αλλάξει το πλαίσιο λύσης;
-Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών δεν μπορούν να αλλάξουν
τόσο εύκολα. Δεν υπάρχει θέμα
αλλαγής πλαισίου λύσης και καλά
κάνουμε κι εμείς να είμαστε σαφείς
και να μη διστάζουμε να πούμε
ότι επιδιώκουμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική

Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής πλαισίου λύσης και
καλά κάνουμε κι εμείς να
είμαστε σαφείς και να μη
διστάζουμε να πούμε ότι
επιδιώκουμε διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία
με πολιτική ισότητα.
ισότητα, όπως ακριβώς λένε τα
ψηφίσματα. Και το τελευταίο 2483,
που εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.
-Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι
εδώ και καιρό καλλιεργείται η
φημολογία ότι ο Πρόεδρος φλερτάρει με λύση δύο κρατών;
-Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ,
χωρίς να έχω ακούσει προσωπικά,
ότι έχει μετατοπιστεί από την λύση
που επεδίωκε διαχρονικά, από τον
καιρό δηλαδή που ήταν στον ΔΗΣΥ
μέχρι κι την πρώτη πενταετία διακυβέρνησής του. Εκείνο που βλέπω
αντικειμενικά με βάση τις δημόσιες
δηλώσεις που έγιναν γύρω από
την πρότασή του περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, είναι ότι έχει
περιπλέξει τα πράγματα. Διότι δεν
έχει διευκρινίσει τι ακριβώς εισηγείται, ποιες εξουσίες θέλει να φύγουν από το κέντρο. Ενέπλεξε μάλιστα το θέμα με τη θετική ψήφο
έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει
δεκτό από την άλλη πλευρά ούτε
και να αποσπάσει στήριξη από
την διεθνή κοινότητα. Αυτές και
άλλες ενέργειες δεν οδηγούν προς
λύση του κυπριακού προβλήματος.

-Υπάρχει αναδίπλωση στο θέμα
της πολιτικής ισότητας;
-Είμαστε δεσμευμένοι από τα
ψηφίσματα. Εκείνο το οποίο ήταν
η θέση μας, ήταν ότι χρειάζεται
θετική ψήφος σε όλες τις αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά
όσον αφορά τις άλλες επιτροπές
που υπάρχουν, υπάρχει συμμετοχή
των Τ/κ μέσα στη κάθε επιτροπή
και για αρκετές από αυτές αυτό είναι αρκετό για να κριθεί ότι υπάρχει
αποτελεσματική συμμετοχή και
άρα δεν χρειάζεται θετική ψήφος.
Το διαδικαστικό λάθος το οποίο
έκανε η πλευρά μας είναι ότι εμείς
επιμείναμε να φορτώσουμε το κεντρικό κράτος με μία σωρεία επιτροπών. Εκεί για παράδειγμα που
ήταν συμφωνημένες 25 με 30 επιτροπές, φτάσαμε σε καταγραφή
σχεδόν 130 επιτροπών! Αν η πρόταση Αναστασιάδη είναι να επανέλθουμε στις επιτροπές που ήταν
συμφωνημένες επί Χριστόφια, τότε
εγώ την στηρίζω. Αν θέση μας είναι
να φορτώνουμε την ομοσπονδία
με επιτροπές και επιπρόσθετα έξοδα λειτουργίας τότε η θέση αυτή
είναι λανθασμένη.
-Δεν θεωρείτε ότι έφυγε από το
πλαίσιο λύσης ΔΔΟ, όμως παρακολουθείτε και μπορείτε να
κρίνετε τι συμβαίνει στο Κυπριακό και ποια μορφή παίρνει…
-Ενεπλάκη στην ιστορία της
θετικής ψήφου δαιμονοποιώντας
την, ενεπλάκη με το θέμα της αποκέντρωσης και έριξε και την ιδέα
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
με εναλλασσόμενο Πρωθυπουργό,
αλλά μη εναλλασσόμενο Πρόεδρο.
Αυτά όλα είναι πολύ αργά για να
συζητηθούν. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψε την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και
εύχομαι να έχω δίκαιο.
-Είναι δηλαδή τουρκική προπαγάνδα τα όσα λέγονται;
-Δεν μπορώ παρά να δεχτώ αυτό
που λέει ο Πρόεδρος. Αν έκανε τέτοια πρόταση είναι ένα σφάλμα
πελωρίων διαστάσεων και δεν
θέλω να το πιστέψω. Άλλο όμως
να είπε μία κουβέντα παραπάνω
σε διάφορα άτομα που τον είδαν
στην Κύπρο και άλλο να το είπε
στον υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας. Να υπενθυμίσω ότι προσωπικά επέκρινα τη στάση του
όταν δεν ανταποκρίθηκε θετικά
στην πρόσκληση Ακιντζί για να
θέσουν το πλαίσιο Γκουτέρες ως
στρατηγική συμφωνία.

Είναι θέμα μηνών να αποκτήσει
υποστηρικτικά πλοία η Τουρκία
-Η κίνηση του Οζερσάι για το
Βαρώσι είναι προεκλογικό πυροτέχνημα ή καταδεικνύει πως
αλλάζουν άρδην τα μέχρι τώρα
δεδομένα;
-Όταν θέλεις να υποβαθμίσεις
τις ενέργειες κάποιου επειδή δεν
θέλεις να παραδεχτείς ότι υπάρχουν δυσμενείς εξελίξεις τότε κάνεις λόγο για πυροτεχνήματα.
Λες παράλληλα ότι η Τουρκία δεν
έχει δυνατότητα να κάνει γεώτρηση διότι δεν έχει πλοία και
τώρα που έχει προφανώς πλοία
λες ότι της απέκοψες την υποστήριξη με τα εντάλματα σύλληψης. Αν πράγματι αποκόψαμε
την υποστήριξη, σας λέγω από
τώρα και να το θυμηθείτε, είναι
θέμα μηνών η Τουρκία να αποκτήσει δικά της υποστηρικτικά
πλοία. Σε ό,τι αφορά τον Οζερσάι
υπάρχει μία σαφής πολιτική γραμμή σε σχέση με το Βαρώσι και
αυτό είναι σαφέστατο.
-Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως αυτή θα εί-

ναι η τελευταία διάσκεψη για
λύση. Το συμμερίζεστε;
-Μιλάμε συχνά για τελευταίες
ευκαιρίες. Μετά από 45 χρόνια
όμως, πρέπει να λυθεί το Κυπριακό.
Αν δεν λυθεί θα βγουν άλλα συμπεράσματα διεθνώς τα οποία δεν
θα είναι της αρεσκείας μας.
-Αν δεν υπάρξει λύση τι γίνεται
με το φυσικό αέριο;
-Τίποτα. Γίνεται αυτό που βλέπετε. Είναι αδύνατη η παρεμπόδιση αυτών των ενεργειών.
-Πώς σχολιάζετε τη στάση του
ΔΗΣΥ; Θα μπορούσε να πιέσει
περισσότερο την κυβέρνηση
για επιστροφή στο τραπέζι των
συνομιλιών νωρίτερα;
-Νομίζω πως δοκίμασε ο ΔΗΣΥ
αλλά δεν έφτασε μέχρι τέλους.
Είναι άλλωστε δύσκολη η θέση
τους νοουμένου ότι υπάρχει Πρόεδρος που προέρχεται από την
ηγεσία του ΔΗΣΥ. Δεν είναι τόσο
εύκολο να έρθουν σε διαρκή αντιπαράθεση. Το ιδανικό είναι να
συμφωνήσει ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και

Πρόεδρος, αλλιώς δεν λύεται το
Κυπριακό.
-Μία υποτυπώδης συμμαχία;
-Δεν είναι θέμα συμμαχίας. Πάνω στο Κυπριακό έχουν την ίδια
γραμμή και να αφήσουν τις υπεκφυγές . Έχουν την ίδια γραμμή
από το 1985 τουλάχιστον. Γιατί
το κρύβουν; Γιατί φοβούνται να
το πουν, ουδέποτε το κατάλαβα.
Για να λυθεί χρειάζεται και το
ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ. Δε μπορεί το
ΑΚΕΛ μόνο του, με την αντίδραση
του ΔΗΣΥ. Και ούτε μόνος ο ΔΗΣΥ,
χωρίς ΑΚΕΛ. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται η συμμετοχή
του Προέδρου. Πώς να το κάνουμε;
-Τον ΔΗΣΥ τον έβλαψε η στροφή του κατά τον προεκλογικό
των ευρωεκλογών;
-Ήταν εντελώς λανθασμένος
ο χειρισμός της υποψηφιότητας
Κιζίλγιουρεκ. Εκείνο που δεν κατάλαβαν είναι ότι τον Νιαζί Κιζίγλιουρεκ τον ψήφισαν με μονοσταυρία σωρεία Συναγερμικών.
Που σημαίνει πως ψήφισαν ΑΚΕΛ.

Εγώ το 2016 κατάλαβα πού πάει το πράγμα, όχι μόνο γιατί διέκρινα ότι είχε αρχίσει αλλαγή ρητορικής ο Πρόεδρος, αλ-

λά και λόγω κάποιων θέσεων, που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (π.χ. αύξηση αρμοδιοτήτων και ύλης
του Ομοσπονδιακού κράτους), αναφέρει στην «Κ» ο Αλέκος Μαρκίδης.

Η διαπραγματευτική ομάδα
και ο ρόλος του Πόλυ Πολυβίου
-Θα ξαναμπείτε στη διαπραγματευτική ομάδα δεδομένου ότι
θα υπάρξουν εξελίξεις;
-Προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορεί σε αυτή την ομάδα, και ιδιαίτερα
αυτοί που συναντούν την διαπραγματευτική ομάδα της άλλης πλευράς, να μετέχουν άνθρωποι που
διαφωνούν με τη βασική πολιτική
του Προέδρου. Αν η βασική πολιτική του είναι να προχωρήσει στο
πλαίσιο διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα
σύμφωνα με τα ψηφίσματα και να
ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε
στο Crans Montana, δεν πρέπει να
βασίζεται σε άτομα, που βρίσκουν
συστηματικά προσκόμματα, με
στόχο να μην γίνει η λύση, που
στην πραγματικότητα δεν θέλουν.
Ποιοι είναι αυτοί; Ο Πόλυς Πολυβίου;
-Δεν ονόμασα τον κ. Πολυβίου,
ο οποίος δεν νομίζω ότι εκδηλώθηκε
εναντίον της ΔΔΟ. Έκαμε, όμως τελευταίως και δημοσιοποίησε διαδικαστική εισήγηση, η οποία κατά
την γνώμη μου και το έγραψα ήδη
είναι non starter, δηλαδή δεν οδηγεί
πουθενά. Υπάρχουν άλλοι που δεν
θέλουν την λύση της ΔΔΟ και δεν
πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος Πρόεδρος που έχει τεράστια πείρα δεν
τους ξέρει.
-Με το να μη συμμετέχετε όμως
πώς βοηθάτε στην όλη διαδικασία και προσήλωση σε διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία;
-Εγώ το 2016 κατάλαβα πού πάει
το πράγμα, όχι μόνο γιατί διέκρινα
ότι είχε αρχίσει αλλαγή ρητορικής
ο Πρόεδρος, αλλά και λόγω κάποιων
θέσεων, που τέθηκαν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων (π.χ. αύξηση
αρμοδιοτήτων και ύλης του ομοσπονδιακού κράτους) και όταν ρώτησα γιατί πήρα την απάντηση από
τον διαπραγματευτή μας κ. Μαυρογιάννη ότι ο Πρόεδρος είχε εγκρίνει.

-Ποια θεωρείτε πως θα είναι η
στάση της Τουρκίας;
-Εκεί που δεν υπήρχε θέμα ΑΟΖ,
τώρα υπάρχει. Η Τουρκία υποστηρίζει πως εκεί που είναι ο «Πορθητής» είναι δική της υφαλοκρηπίδα.
Και εκεί που έστειλε το «Γιαβούζ»,
ναι μεν δεν διεκδικεί η ίδια, αλλά
ισχυρίζεται πως προστατεύει την
τ/κ κοινότητα διότι έχει και εκείνη
δικαιώματα, όπως λέει. Επομένως,
το θέμα περιπλέκεται. Ποιος θα
κάνει διαπραγμάτευση με την Τουρκία; Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να

Εχει χρονοδιάγραμμα η
ιστορία της επίλυσης του
Κυπριακού προτού τυχόν
ανατραπεί ο Ακιντζί. Αντί
να τον αποδομούμε όλη
μέρα, είναι καλύτερα να
αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας απέναντί του.
γίνει, όχι εξαιτίας μας αλλά γιατί
εκείνη δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία . Μετά τη λύση
θα γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ
της ομοσπονδίας της Κύπρου με
την Τουρκία; Αυτή υποχρεωτικά
τότε θα είναι η κατάσταση
-Μπαίνει το φυσικό αέριο στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων;
-Το φυσικό αέριο είναι εκεί. Είναι
διελκυστίνδα πλέον διότι μη ξεχνάτε ότι ορθά επικαλούμεθα τις
συγκλίσεις αλλά υπάρχει και μια
άλλη συμφωνία που λέει ότι ουδέν
θεωρείται συμφωνηθέν αν δεν συμ-

φωνηθούν όλα. Επομένως ο καθένας ανά πάσα στιγμή παίρνει μια
σύγκλιση και την ρίχνει στον Καιάδα διότι θέλει να συζητήσει κάτι
άλλο στη θέση του.
-Σας ικανοποίησε η απαντητική
επιστολή του Προέδρου στην
πρόταση Ακιντζί;
-Ήταν αδιανόητο να γίνει αποδεκτή η πρόταση Ακιντζί ως είχε,
όμως θα μπορούσε να τροποποιηθεί
το περιεχόμενο. Να μη μείνουμε
στην απόρριψη, αλλά να κάνουμε
αντιπρόταση ουσίας προσθέτοντας
και άλλα θέματα, π.χ. το θέμα των
Βαρωσίων.
Δηλαδή;
-Έπρεπε η κυβέρνηση να διαμορφώσει μια πολιτική πρόταση
για το Βαρώσι και εκεί θα υπήρχε
και μία δυνατότητα με αυτό τον
τρόπο να οδηγηθούμε προς τις συνομιλίες. Μπορεί κάποιος να πει
ότι ούτως ή άλλως οδηγηθήκαμε
σε συνομιλίες, όμως την πρωτοβουλία την είχε ο κ. Ακιντζί.
-Δεν υιοθέτησε τη δική μας πρόταση για συνάντηση;
-Έτσι είπε ο Πρόεδρος. Αλλά
ποιος διαμόρφωσε και δημοσιοποίησε υπό τύπο πρότασης την
ουσία; Ο Ακιντζί. Αυτός πρότεινε
άτυπη πενταμερή, το έκανε δημοσίως και πήρε την πρωτοβουλία
κινήσεων.
-Επικοινωνιακά δηλαδή κερδίζει
η τ/κ πλευρά;
-Ο Ακιντζί είναι ένας πολιτικός
ηγέτης που επιμένει σε διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ ο
Οζερσάι που θα διεκδικήσει εκλογές
του χρόνου λέει άλλα πράγματα.
Επομένως, έχει χρονοδιάγραμμα
η ιστορία της επίλυσης του Κυπριακού προτού τυχόν ανατραπεί
ο Ακιντζί με τις λεγόμενες εκλογές.
Αντί να τον αποδομούμε όλη μέρα,
είναι καλύτερα να αλλάξουμε τη
συμπεριφορά μας απέναντί του.

Η αναβάθμιση της «ΤΔΒΚ» και τα πλαίσια λύσης
-Σε μία άτυπη πενταμερή αποκλείεται ένα ενδεχόμενο αλλαγής
του πλαισίου λύσης;
-Μα το άλλο πλαίσιο λύσης ποιο
είναι. Η συνομοσπονδία ή τα δύο
κράτη. Αλλά δεν έχουν καταλάβει
περί τίνος πρόκειται. Γιατί η συνομοσπονδία σημαίνει δύο κράτη εξίσου κυρίαρχα που συνενώνονται
στο κέντρο. Το καθένα με τα όργανά
του. Αν έχουμε προβλήματα να συνεργαζόμαστε στο κέντρο. Εκτός
από διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αυτά τα δύο πράγματα δε μπορούν να συμφωνηθούν τόσο απλά
και τι μένει συνεπώς; Το ότι υπάρχει
εμπεδωμένη πλέον αντίληψη ότι
αυτό το στάτους κβο που ισχύει για
45 χρόνια δεν είναι πλέον βιώσιμο,
άρα πρέπει να αλλάξει; Πως; Υποχρεωτικά ο μόνος τέτοιος τρόπος

θα είναι η αναβάθμιση της λεγόμενης
«ΤΔΒΚ». Δηλαδή θα αλλάξει κατά
τρόπο που δεν θα μας αρέσει. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος αλλαγής.
-Υπάρχει έλλειψη αξιοπιστίας διεθνώς;
-Υπήρχε. Ιδιαίτερα αν λάβουμε
υπόψη ότι δεν δέχονταν το αφήγημά
μας για το τι έγινε στο Crans Montana. Πρέπει να πείσουμε για το τι
θέλουμε και ότι αυτό που θέλουμε
είναι εντός των παραμέτρων των
ψηφισμάτων. Πώς; Με θετικές ενέργειες που δακτυλοδείχνουν την επιθυμία μας για λύση, π.χ. εφαρμογή
τώρα των παραινέσεων του ΣΑ στο
ψήφισμα της 25 Ιουλίου 2019.
-Θεωρείστε εκπρόσωπος της κληριδικής σχολής. Ο Νίκος Αναστασιάδης απέχει πλέον από την εν
λόγω σχολή σκέψης;

-Δεν είμαι εκπρόσωπος σχολής.
Ούτε και μπορώ να βάλω εγώ βαθμολογία σε άλλους. Αν ο Πρόεδρος
έφυγε ή αν δεν έφυγε από αυτή
τη γραμμή. Κατά τη γνώμη μου,
αυτά που έκανε μετά το Κραν Μοντανά, με τις αποκεντρωμένες εξουσίες -χωρίς να διευκρινίζει- τη δαιμονοποίηση της θετικής ψήφου
που υπονόμευσε το όλο θέμα της
πολιτικής ισότητας, όσα είπε για
την κοινοβουλευτική δημοκρατία
ήταν λανθασμένοι χειρισμοί. Το
τι θα έκανε όμως ο Γλαύκος Κληρίδης αν ζούσε, πρέπει να είσαι
μάγος για να το ξέρεις. Δεν έχει
σημασία αν πιστεύεις σε ένα πλαίσιο γραμμής και στο στόχο. Δε
μπορείς, όμως να ξέρεις πώς θα
λειτουργήσει ένα άτομο ανά πάσα
στιγμή.
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Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Aλλαγές σε κυβέρνηση-ΔΗΣΥ
Ο διορισμός της Στέλλας Κυριακίδου προκαλεί ντόμινο εξελίξεων και μετακινήσεων το φθινόπωρο







Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το μέγεθος των αλλαγών σε
κυβέρνηση και ΔΗΣΥ θα
εξαρτηθεί από το τι ανανέωση
θα κάνει ο πρόεδρος, αν πρόκειται για μπάλωμα ή ευρύ
ανασχηματισμό. Το σίγουρο
είναι πως θα προηγηθεί εις
βάθος συζήτηση με τον πρόεδρο του Συναγερμού.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Προεδρία
την περασμένη Παρασκευή στην οποία
ανακοινώνεται πως η αντιπρόεδρος και
βουλευτής του ΔΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου
είναι η εκλεκτή του προέδρου ως νέα επίτροπος της Κύπρου, δεν προκάλεσε έκπληξη
στα κομματικά πηγαδάκια, καθώς το όνομά
της ακούγεται και γράφεται εδώ και καιρό
πως έχει κλειδώσει για τη θέση. Σηματοδοτεί
βεβαίως την απαρχή για σειρά ανακατατάξεων σε κυβέρνηση και κυβερνών κόμμα
το προσεχές φθινόπωρο. Η θέση της κενώνεται –εκτός απροόπτου– την 1η Νοεμβρίου και προκαλεί πρώτα και κύρια νέα
δεδομένα στην κοινοβουλευτική ομάδα
του ΔΗΣΥ, ίσως και στην ηγετική πυραμίδα
του κυβερνώντος κόμματος. Αυτές οι αλλαγές
θα συμπέσουν με αλλαγές που αναμένονται
εδώ και καιρό στο κυβερνητικό σχήμα. Αλλαγές που θέλουν υπουργούς –πέραν του
Χάρη Γεωργιάδη, που προανήγγειλε την
παραίτησή του– σε χρόνια δυσμένεια να
βλέπουν την πόρτα εξόδου και πρόσωπα
είτε κομματικά, είτε ευρύτερης αποδοχής
να παίρνουν τη θέση τους, προκαλώντας
νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.








Αναμένεται ανανέωση στην
ηγεσία, καθώς απομακρύνεται
το σενάριο η κα Κυριακίδου να
διατηρήσει τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος.

Μπάλωμα ή ανασχηματισμός;

Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν πρώτα
και κύρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις προθέσεις του. Αν δηλαδή ο
κ. Αναστασιάδης προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ανανέωσης προσώπων ή αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη αναπλήρωσης της θέσης που κενώνει λόγω της οικειοθελούς αποχώρησης
του Χάρη Γεωργιάδη. Η μέθοδος του «μπαλώματος» άλλωστε, έγινε τόσο στην περίπτωση του Ιωνά Νικολάου όσο και στην
περίπτωση του Φίλιππου Πατσαλή, όταν
τον διαδέχθηκε ο Γιώργος Παμπορίδης.
Ήδη για τη θέση του κ. Γεωργιάδη έχει
ακουστεί το όνομα του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος
στη συνέντευξή του στην «Κ» (σελ. 9) ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε
κρούση από τον πρόεδρο. Ακούγεται και
το όνομα του διευθύνοντα συμβούλου της
PwC Ευγένιου Ευγενίου. Αν και κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος
δύσκολα αντικαθιστά συνεργάτες του, οι
τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις στο Κυπριακό, στον τομέα της ενέργειας, αλλά
και σε ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου
σε ΔΗΣΥ και Προεδρικό, με στελέχη να
περνούν το μήνυμα πως ίσως να είναι καιρός για ανανέωση προσώπων. Μία ανα-

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει να κάνει ανανέωση και αλλαγές, καθιστώντας τον ΔΗΣΥ σύγχρονο κόμμα και αναμένεται να τις δρομολογήσει από το φθινόπωρο.
νέωση που, αν δεν γίνει, προμηνύει πως
η δύσκολη πενταετία θα συνεχιστεί. Και
λέμε δύσκολη πενταετία με δεδομένο ότι
έχει περάσει πλέον στην κοινή γνώμη η
εικόνα κόπωσης στο κυβερνών σχήμα.
Αυτή η ανανέωση λέγεται πως έρχεται
γάντι το φθινόπωρο δεδομένου ότι οι
υπουργοί που θα αποχωρήσουν θα διασφαλίσουν την υπουργική σύνταξή τους.
Πρώτοι στη λίστα εξόδου θεωρούνται ο
Κώστας Χαμπιαούρης, η Βασιλική Αναστασιάδου και ο Γιώργος Λακκοτρύπης.
Το όνομα του τελευταίου ακούστηκε και
στο παρελθόν, με τον πρόεδρο, ωστόσο,
να αλλάζει τελικώς γνώμη και να τον κρατά
στο κυβερνητικό σχήμα. Το ποιοι θα αναπληρώσουν τις θέσεις σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι βεβαίως ανοικτό. Ενδέχεται
να είναι κομματικά στελέχη ίσως και πρόσωπα ευρείας αποδοχής, αν λάβει κανείς
υπόψη το υφιστάμενο υπουργικό σχήμα.

Ανανέωση στην ηγεσία

Οι ανακατατάξεις, βεβαίως, δεν θα περιοριστούν στην κοινοβουλευτική ομάδα
του ΔΗΣΥ. Η Στέλλα Κυριακίδου δεν έχει

Η Στέλλα Κυριακίδου αναμένεται να πάρει

το πράσινο φως ως επίτροπος τον Οκτώβριο
και με την αποχώρησή της αρχίζει η σεναριολογία ανανέωσης.

ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της για το πώς
θα κινηθεί με τη μετακίνησή της στις Βρυξέλλες και αν θα αποποιηθεί την αντιπροεδρία. Όπως αναφέρουν ανώτατες πηγές
του κόμματος, η θέση του Επιτρόπου είναι
ιδιαίτερα απαιτητική και σε αντίθεση με
τη θέση του ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει
την ευχέρεια να μοιράζει τις μέρες της
βδομάδας μεταξύ Βρυξελλών και Λευκωσίας
κάτι τέτοιο είναι δύσκολο στην περίπτωση
του επιτρόπου.
Με δεδομένο αυτό, δεν αποκλείεται να
παραιτηθεί από τη θέση του αντιπροέδρου.
Σε αυτή την περίπτωση ο νέος αντιπρόεδρος θα εκλεγεί από το Ανώτατο Συμβούλιο
και δεν τίθεται θέμα πλήρωσης της θέσης
από τον Ευθύμιο Δίπλαρο, το πρόσωπο
δηλαδή που έμεινε εκτός στις τελευταίες
εσωκομματικές εκλογές. Από το κάδρο
των αλλαγών βεβαίως δεν αποκλείεται να
τεθεί και ζήτημα αναπληρωτή προέδρου.
Αν και ο Λευτέρης Χριστοφόρου έχει διαμηνύσει πως εξελέγη από τη βάση τον περασμένο χρόνο, πολιτικοί κύκλοι από τα
ανώτατα δώματα σημειώνουν με νόημα
πως την ώρα που το κόμμα πάει προς αναδιάταξη, όλα τα κομματικά στελέχη θα
πρέπει να συνδράμουν γι’ αυτή την αναδιάταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, είτε για τη
θέση του αναπληρωτή προέδρου είτε για
τη θέση της αντιπροεδρίας, τα βλέμματα
όλων στρέφονται προς τον Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα
μέσω συνέντευξής του στην «Κ» πως ενδιαφέρεται για το κόμμα, αλλά και για να
διεκδικήσει βουλευτική έδρα το 2021.

Το παρασκήνιο με Στυλιανίδη και Πρόεδρο
Η κίνηση του προέδρου Αναστασιάδη να
μην ανανεώσει τη θητεία του Χρήστου
Στυλιανίδη, αλλά ούτε καν να τον προτείνει
ως δεύτερη επιλογή, τη στιγμή που ο ίδιος
εξέφρασε τη θέλησή του να μείνει, προκάλεσε σωρεία συζητήσεων εδώ και μήνες
για το τι συμβαίνει μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών. Όχι γιατί, όπως λένε κομματικές πηγές, τίθεται από κάποιους θέμα
αμφισβήτησης της κας Κυριακίδου.
Έχει, όπως λέγεται, ενισχύσει σημαντικά το πολιτικό της βάρος με την παρουσία
της στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και
κατά την περίοδο που προήδρευσε, τόσο
με τη δράση της, αλλά και επειδή έκανε
τις ανάλογες γνωριμίες που θεωρείται πως
θα βοηθήσουν την Κύπρο. Καθόλου τυχαία
και η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Τζόζεφ Ντολ, ο
οποίος επικρότησε την επιλογή της. Το
ζήτημα που συζητείται από συναγερμικά
στελέχη είναι πως ο Χρήστος Στυλιανίδης,
πέραν των βραβείων που είχε πάρει για
την προσφορά του ως επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας, αναμενόταν –λόγω

Ο Χρήστος Στυλιανίδης είχε διαφωνίες με

τον πρόεδρο όχι μόνο στο Κυπριακό, αλλά
και στο θέμα των πολιτογραφήσεων.







Το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα, οι προεδρικές και τα επόμενα βήματα του Επιτρόπου.

και των γνωριμιών του– να προταθεί για
την αντιπροεδρία της Κομισιόν. Είχε κτίσει
ήδη ένα σημαντικό προφίλ σε διεθνές επίπεδο και θα έπρεπε να αξιοποιηθεί υπέρ
της Κύπρου σημειώνουν συναγερμικές
πηγές. Όπως έχει καταγράψει και στο παρελθόν η «Κ», από το Προεδρικό διαρρέεται
πως από το Κραν Μοντάνα και μετά επήλθε
ρήξη στις σχέσεις Αναστασιάδη-Στυλιανίδη, που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως ο πρόεδρος ένιωθε πως δεν
τον στήριξε όσο έπρεπε στην Ε.Ε. μετά
το ναυάγιο, όπως και ότι δεν συμμετείχε
ενεργά στην προεκλογική του καμπάνια.
Από το περιβάλλον πάντως του κ. Στυλιανίδη, κύκλοι διαψεύδουν κάτι τέτοιο,
θυμίζοντας πως ο ίδιος είχε πάρει άδεια
για μέρες κατά τον προεκλογικό και συμμετείχε σε μία σειρά εκδηλώσεων στηρίζοντας τον πρόεδρο. «Πολλοί είναι εκείνοι
που αν δεν ήταν ο Στυλιανίδης θα στήριζαν
Μαλά», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ενδεικτική η σχέση του με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) όπου προβεβλημένα στε-

λέχη στήριξαν στις ευρωεκλογές το ΑΚΕΛ.
Όπως σημειώνεται ο Χρήστος Στυλιανίδης είχε το τελευταίο διάστημα σημαντικές διαφορές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όχι μόνο στο Κυπριακό, αλλά
και στο θέμα της πολιτικής των πολιτογραφήσεων. Το τι θα κάνει ο Χρήστος
Στυλιανίδης με την αποχώρησή του από
τη θέση του Επιτρόπου είναι ένα ζήτημα
που συζητείται εντόνως. Πολλοί είναι εκείνοι που τον βλέπουν ως ιδανικό υποψήφιο
για την προεδρία της Δημοκρατίας το
2023, δεδομένου και του ερείσματος που
απέκτησε την τελευταία πενταετία διεθνώς.
«Το σίγουρο είναι πως δεν ενδιαφέρεται
για κομματικά αξιώματα» αναφέρουν πηγές
του περιβάλλοντός του.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ»
του έχει ήδη γίνει πρόταση να εργαστεί
στις Βρυξέλλες, κάτι που απέρριψε, ενώ
προτάσεις έχει δεχτεί και από διάφορα
Πανεπιστήμια. Επί του παρόντος θα επικεντρωθεί, όπως λένε οι ίδιες πηγές, στο
έργο του και στη συνέχεια υπάρχει ο χρόνος για να διαφανούν και οι βλέψεις του
και τα σχέδιά του.

H πρόταση
στον Προδρόμου
Το σίγουρο είναι, πάντως, πως πριν

από κάθε κίνηση θα γίνει μία συζήτηση εις βάθος μεταξύ προέδρου Αναστασιάδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς η αλλαγή στο ένα μέτωπο επηρεάζει αναπόφευκτα και το άλλο. Η αλήθεια είναι πως με την κένωση της θέσης της Στέλλας Κυριακίδου, τα βλέμματα στρέφονται πρώτα και κύρια
στον πρώτο επιλαχόντα που δεν είναι
άλλος από τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου. Με
την επίσημη αποχώρηση της κας Κυριακίδου από τη Βουλή, ο Πρόδρομος
Προδρόμου θα ερωτηθεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών αν θα αναλάβει τη θέση. Όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η «Κ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα συζητήσει με τον πρόεδρο για να δει ποιες είναι οι σκέψεις
του, για το κατά πόσο δηλαδή, σε ένα
ενδεχόμενο ανασχηματισμού εμπερικλείεται και το δικό του όνομα και
αναλόγως αναμένεται να απαντήσει.
Όλα αυτά, ωστόσο, δεν αναμένεται να
ξεκαθαρίσουν πριν από τον Οκτώβριο
που θα κλειδώσει και επίσημα η υποψηφιότητα της κας Κυριακίδου.

Η θέση Τορναρίτη
και ο Δίπλαρος
Στο ενδεχόμενο που ο κ. Προδρόμου

αποποιηθεί τη θέση του, αυτή θα τη
λάβει η δεύτερη επιλαχούσα, Σάβια
Ορφανίδου. Υπάρχει βεβαίως και
ανοικτό το ενδεχόμενο οικειοθελούς
αποχώρησης του Σόλωνα Κασίνη, ενώ
όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν
η «Κ» ο νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης
φέρεται να ενδιαφέρεται για το
Υπουργείο Παιδείας στο ενδεχόμενο
αποχώρησης του κ. Χαμπιαούρη. Σημειώνεται πως ο κ. Τορναρίτης διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής και ήδη το περιβάλλον
του φέρεται να κάνει κρούσεις προς
τον πρόεδρο. Αν και τίποτα επί του παρόντος δεν μπορεί να προγραμματιστεί, στο ενδεχόμενο που ο κ. Τορναρίτης αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα θα τεθεί θέμα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Βάσει καταστατικού, δεν αναλαμβάνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που είναι επί
του παρόντος ο Ευθύμιος Δίπλαρος,
αλλά θα προταθεί πρόσωπο από τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ και στη συνέχεια
θα τεθεί προς έγκριση από την κοινοβουλευτική ομάδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Νέο Κραν Μοντανά για συμφωνημένη λύση
Δύσκολο να υπάρξει επανάληψη κρίσης ανάλογης της τότε τελευταίας βραδιάς που θα οδηγούσε σε διάλυση των συνομιλιών
Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤOΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Σε μία στιγμή που όλοι συνέδεαν
τις εξελίξεις του Κυπριακού με την
έλευση στην Κύπρου της συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ στις διαπραγματεύσεις, Τζέιν
Χολ Λουτ, η αμερικανίδα αξιωματούχος ως νέος Γκοντό δεν ήλθε.
Αντ’ αυτής εστάλη στην Κύπρο,
στο περιθώριο άλλης αποστολής
του στην περιοχή, ο βοηθός Γενικός
Γραμματέας αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν Πιερ
Λακρουά, ενώ ο ίδιος ο Αντόνιο
Γκουτέρες, παίρνοντας το παιγνίδι
πάνω του, τηλεφώνησε στους δύο
ηγέτες και έκλεισε ραντεβού μαζί
τους για τριμερή συνάντηση στη
Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Στην πραγματικότητα οι κανόνες
του παιγνιδιού ρυθμίστηκαν λίγο
πριν ο Γκουτέρες επιδώσει την έκθεσή του για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο
Συμβούλιο Ασφαλείας και διαφάνηκε ότι χωρίς παρέμβαση του ιδίου
του γ.γ., θα είχαμε ένα ακόμη χαμένο εξάμηνο. Την ίδια περίοδο η
Τζέιν Χολ Λουτ είχε αντιληφθεί ότι
η φόρμουλα των «όρων αναφοράς»
δεν οδηγούσε πουθενά και είχε πει
στο γ.γ. ότι δεν έβλεπε χρησιμότητα
σε μία ακόμη επίσκεψή της στα
τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
Απλά ήλθε το «όχι» του Μουσταφά
Ακιντζί να διευκολύνει τα πράγματα
και να ακυρωθεί η κάθοδος Λουτ
εκ των πραγμάτων χωρίς δεύτερη
συζήτηση.
Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν
στην «Κ» ότι στο διάστημα αυτό
υπήρξαν διαβουλεύσεις μεταξύ στενών συνεργατών του γ.γ. και αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών
και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην
ανασκόπηση των εξελίξεων τα μη-















Ουάσιγκτον και Λονδίνο
επεδίωξαν προσωπική
εμπλοκή του γ.γ., ενώ οι
αξιωματούχοι του ΟΗΕ
ζήτησαν την ισχυρή στήριξη του Σ.Α. στην προσπάθεια του κ. Γκουτέρες
να αρθεί το αδιέξοδο.

Στο Κυπριακό δεν υπάρχει «τελευταία ευκαιρία
για λύση». Εκείνο όμως
που πιθανόν να αποδειχθεί τώρα είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία
για ομοσπονδιακή λύση
ενιαίου κράτους.

νύματα των δύο μονίμων μελών
ήταν λίγο πολύ κοινά: Επιθυμούσαν
προσωπική εμπλοκή του γ.γ., ενώ
οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ζήτησαν
την ισχυρή στήριξη του Σ.Α. στην
προσπάθεια του κ. Γκουτέρες να αρθεί το αδιέξοδο.
Ο γ.γ. υπέδειξε μέσω της έκθεσής
του τα σημεία στα οποία επιθυμούσε
στήριξη κι αυτό αντικατοπτρίστηκε
πολύ σύντομα μέσω του σχεδίου
ψηφίσματος. Μάλιστα διπλωματική
πηγή επισήμανε ότι η 3η και 4η παράγραφος του προοιμίου και η 5η
και 15η παράγραφος του διατακτικού
του ψηφίσματος (οι δύο τελευταίες
άλλαξαν) μπήκαν στο ψήφισμα κατόπιν συνεννοήσεως, ενώ μετά την
ενημέρωση των μελών του Σ.Α., στις
17 Ιουλίου, η ειδική αντιπρόσωπος
του γ.γ., Ελίζαμπεθ Σπέχαρ μετέβη
στην Ουάσιγκτον για νέες διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς, αφού
είχαν προηγηθεί στη Νέα Υόρκη
διαβουλεύσεις με τους Βρετανούς.

Με τη «δαμόκλειο σπάθη» της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ να επικρέμαται πάνω
από την ελληνοκυπριακή πλευρά
και με τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς στην περιοχή- οι οποίοι
θα εγγυούνταν κάποια ασφάλεια –
να καθυστερούν γιατί ακόμη η Ουάσιγκτον δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα
κάνει με την Τουρκία, θα ήταν πολύ
δύσκολο να έχουμε επανάληψη μιας
κρίσης ανάλογης αυτής της τελευταίας βραδιάς του Κραν Μοντανά,
που θα οδηγούσε σε διάλυση των
συνομιλιών και διετή στάση ανοχής
από μέρους της διεθνούς κοινότητας.
Αυτή τη στιγμή, εκτιμούν πολιτικοί
παρατηρητές, τα πράγματα θα οδηγηθούν μέχρι τέλους, δηλαδή, μέχρι
του σημείου να απαντηθεί από τους
συμμετέχοντες στη Διάσκεψη αν
μπορεί να υπάρξει συμφωνημένη
λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς εγγυήσεις αλλά με
βιώσιμο σύστημα ασφάλειας. Κι αν
δεν μπορεί να υπάρξει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
Ένα πράγμα που έχει αποδειχθεί
στο Κυπριακό, είναι πως δεν υπάρχει
«τελευταία ευκαιρία για λύση». Εκείνο όμως που πιθανόν να αποδειχθεί
είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για ομοσπονδιακή λύση ενιαίου κράτους.

Δεν θα υπάρξει «ανάφλεξη»

Αυτή τη στιγμή, η τακτική του
Γενικού Γραμματέα είναι να αφήσει
τους δύο ηγέτες να συνομιλήσουν
μόνοι τους στις 9 Αυγούστου και
στη συνέχεια να τους δει στα τέλη
Σεπτεμβρίου, με στόχο να αποσπάσει

Σε ιστορική φωτογραφία επιτυχούς κατάληξης μιας Διάσκεψης που σχεδίασε στη λεπτομέρεια της στοχεύει ο γ.γ. του

ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Σε αυτή τη Διάσκεψη, τα πράγματα θα οδηγηθούν μέχρι τέλους, δηλαδή, μέχρι του σημείου να
απαντηθεί από τους συμμετέχοντες αν μπορεί να υπάρξει συμφωνημένη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
χωρίς εγγυήσεις αλλά με βιώσιμο σύστημα ασφάλειας. Κι αν δεν μπορεί να υπάρξει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
τη διαβεβαίωση ότι είναι έτοιμοι να
προσέλθουν σε μία άτυπη διάσκεψη
των συμμετεχόντων στο Κραν Μοντανά. Στο διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ Αυγούστου και τέλη Σεπτεμβρίου, δεν αποκλείεται να στείλει
την κ.Λουτ για διαβουλεύσεις, αν
και το πιο πιθανό είναι αυτές να τις
διεξάγει η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ και η
Λουτ να εμπλακεί κατευθείαν στην
προετοιμασία της άτυπης διάσκεψης.
Πολλοί θεωρούν καθοριστική
την συνάντηση των δύο ηγετών,
ωστόσο το πιο πιθανό είναι να κυλήσει ήρεμα. Και ανεξάρτητα των
απόψεων που θα εκφραστούν στην
αρχή, στο τέλος θα συμφωνήσουν

με την τριμερή στην οποία οι δύο
ηγέτες αναμένεται να δηλώσουν ότι
συμφωνούν με την άτυπη πενταμερή
+1.
Σε σχέση με θέσεις που προβάλλονται ότι θα τεθούν:
Ο Μουσταφά Ακιντζί είναι υποχρεωμένος να θέσει τα ενεργειακά,
ωστόσο δεν αναμένεται να επιμείνει
μέχρι τέλους ώστε να δώσει πρόσχημα στο Νίκο Αναστασιάδη να
του επιρρίψει ευθύνες. Επιπρόσθετα,
είναι η τελευταία του ευκαιρία να
επιβιώσει ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κι αυτό τον καθιστά «ελαστικό» σε αιτήματα της
ελληνοκυπριακής πλευράς που έχουν

βάση. Κάτι ανάλογο δηλαδή με την
στάση του Ταλάτ το 2010. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι πιθανόν
να εγείρει κάποιες από τις «νέες ιδέες» του, γνωρίζει ωστόσο ότι οι περισσότερες ήδη έχουν απορριφθεί
από τον Ακιντζί, ενώ για τα θέματα
που άπτονται της «αποτελεσματικής
συμμετοχής», ο Γκουτέρες ήδη φρόντισε να εξασφαλίσει την παρέμβαση
του Σ.Α., μέσω της παραγράφου 4
του προοιμίου του ψηφίσματος, το
οποίο παραπέμπει στις διατυπώσεις
του Γκουεγιάρ για την πολιτική ισότητα και αποτελεσματική συμμετοχή, που υιοθέτησε το Σ.Α. με το ψήφισμα 716/1991.
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Μοχλός το Βαρώσι για αναγνώριση «ΤΔΒΚ»
Η πρώτη κίνηση βάσει σχεδίου για δημιουργία ενός σύγχρονου κρατιδίου που θα αναζητήσει θέση στη διεθνή κοινότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Άσο στο μανίκι» της τ/κ πλευράς
χαρακτήρισε την κλειστή πόλη της
Αμμοχώστου ο τέως Τ/κ ηγέτης
Ντερβίς Έρογλου, μιλώντας στην
«Κ» πριν από μερικά χρόνια. Από
τη δική του σκοπιά, με τον έλεγχο
του Βαρωσιού η τ/κ πλευρά από το
’74 και εντεύθεν είχε τη δυνατότητα
να αλλάξει τις ευαίσθητες ισορροπίες στο Κυπριακό ανά πάσα στιγμή. Οι εξελίξεις της τελευταίας περιόδου και οι σχεδιασμοί για το
Βαρώσι που δρομολογούνται δείχνουν ότι η θέση Έρογλου ήταν
απότοκο πολιτικού σχεδιασμού,
τον οποίο ενεργοποίησε ο πρώην
στενός συνεργάτης του και σήμερα
«υπουργός Εξωτερικών» Κουντρέτ
Οζερσάι. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην ΑΟΖ,
ο Οζερσάι θεωρεί ότι μέσα από την
τροποποίηση του καθεστώτος του
Βαρωσιού, η τ/κ πλευρά έρχεται
να αλλάξει τις ισορροπίες στο Κυπριακό, σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά εντατικοποιεί τις αναφορές της στη μη βιωσιμότητα του
σημερινού στάτους κβο.
Από πλευράς περιβάλλοντος
Οζερσάι, αλλά και πηγές μας από
την Άγκυρα, επισημαίνεται ότι οι
κινήσεις για το Βαρώσι σχετίζονται
με ανατροπή του στάτους κβο και
όπως χαρακτηριστικά μας ελέχθη:
«Αυτή η κατάσταση πραγμάτων
είχε τελικά ως ημερομηνία λήξης
το 2019. Από τώρα και στο εξής τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο Κυπριακό. Η τ/κ πλευρά κάνει κινήσεις
απεγκλωβισμού από το αδιέξοδο,
στο οποίο οδηγήθηκαν και εγκλωβίστηκαν όλες οι πλευρές κατά την
περίοδο 1974-2019». Επισημαίνεται
ακόμα ότι η τ/κ πλευρά ανεξάρτητα
από την τροπή των εξελίξεων στο
Κυπριακό και στην ΑΟΖ, αναλαμβάνει να ανακινήσει ένα θέμα-ταμπού, όπως αυτό του Βαρωσιού και
ξεκινά διαδικασία για το άνοιγμα
της πόλης σύμφωνα με το δικό της
σχέδιο.
Πηγή προσκείμενη στον κ. Οζερσάι λέει στην «Κ»: «Το Βαρώσι έτσι
ή αλλιώς είναι κομμάτι της ΤΔΒΚ.
Και εφόσον δεν πρόκειται να καταλήξουμε άμεσα σε μια συνολική
διευθέτηση στο Κυπριακό δεν θα
πρέπει να μας εκπλήσσει μια πρωτοβουλία της τ/κ πλευράς που αφορά ένα κομμάτι μιας συνολικής
αναδόμησης του κρατικού μηχανισμού στο βόρειο τμήμα του νησιού». Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη συνέντευξή του στην «Κ»
ο κ. Οζερσάι είχε διατυπώσει τη
θέση ότι η κίνηση με το Βαρώσι
γίνεται στο πλαίσιο τροποποίησης
του καθεστώτος διοίκησης της πε-

Εφόσον οι «προκλήσεις» της ε/κ πλευράς δεν έχουν τέλος, η τ/κ πλευρά είναι υποχρεωμένη να κάνει κινήσεις για να αλλάξει το παρόν στάτους κβο και να επι-

στρέψει σταδιακά στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας.














Η τ/κ πλευρά, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο
Κυπριακό και στην ΑΟΖ,
αναλαμβάνει να ανακινήσει ένα θέμα-ταμπού,
όπως αυτό του Βαρωσιού
και ξεκινά διαδικασία για
το άνοιγμα της πόλης με
το δικό της σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτής της
πολιτικής οι στοχεύσεις
έχουν ως σημαντικό σκέλος την εναρμόνιση όλων
των «κρατικών δομών»
με τις διεθνείς νόρμες.

ρίκλειστης πόλης, από στρατιωτική
σε δημόσια ζώνη. Σημειώνεται ότι
όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν
στο ότι η τ/κ πλευρά σπεύδει να
ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων σε μια συγκυρία
που οι διαβουλεύσεις για το Κυπριακό ενδεχομένως να επαναληφθούν και το περιουσιακό θα βρεθεί
στο επίκεντρο συνομιλιών, συσχετιζόμενο μάλιστα με την περίφημη
επιτροπής ακίνητης περιουσίας:
«Στο προσεχές διάστημα θα δούμε
να έρχονται στο προσκήνιο οι φάκελοι αυτής της επιτροπής. Το διεθνές δικαστήριο ζητάει πρωτοβου-

λίες. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών
των πρωτοβουλιών σχετίζεται με
το Βαρώσι. Η τ/κ πλευρά λαμβάνει
πρωτοβουλίες με βάση αυτή την
πραγματικότητα», σημειώνουν πηγές της λεγόμενης κυβέρνησης.
Φυσικά, το όλο εγχείρημα της τ/κ
πλευράς έρχονται να πλαισιώσουν

οι διεκδικήσεις του ΕΒΚΑΦ στην
κλειστή πόλη, οι οποίες αποτελούν
ένα μεγάλο τμήμα της κοινότητας.

Οι τ/κ αντιδράσεις

Πολλά από τα στελέχη των πρώτων ηγεσιών της τ/κ κοινότητας
υπήρξαν νομικοί και γνώριζαν πολύ

καλά τις νομικές πτυχές του Κυπριακού. Είναι δυνατόν αυτές οι
προσωπικότητες να είχαν λανθασμένη άποψη για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως το Κυπριακό;»
Ερώτημα που διατυπώνεται από
τ/κ πολιτικές πηγές με σημαντική
υπόσταση στην τ/κ κοινότητα, οι
οποίες και προσεγγίζουν με καχυποψία τις νέες κινήσεις της «κυβέρνησης» Τατάρ- Οζερσάι για το
Βαρώσι καθότι θεωρούν ότι απώτερο στόχος είναι να πληγεί οριστικά η προοπτική να επαναρχίσουν συνομιλίες για λύση στη βάση
ΔΔΟ. Ωστόσο, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, πηγή με λόγο στην
λεγόμενη κυβέρνηση Τατάρ απαντά: Πρώτον, η τ/κ πλευρά προβάλλει
την άποψη ότι σήμερα η πλευρά

που δυναμιτίζει την προσπάθεια
λύσης του Κυπριακού, αυτή του
Νίκου Αναστασιάδη, η οποία παρέσυρε ολόκληρη την Κύπρο στο
χείλος μιας μεγάλης αντιπαράθεσης.
Αν δεν είχαν προηγηθεί οι δικές
της «προκλήσεις» σήμερα το συνολικό κλίμα στο Κυπριακό θα ήταν
διαφορετικό.
Δεύτερον, η ε/κ ηγεσία, η οποία
δεν αποδέχεται καμία πρωτοβουλία
της τ/κ πλευράς, δεν έχει δικαίωμα
να εκφράζει γνώμη για ένα «εσωτερικό ζήτημα» της «ΤΔΒΚ». Η ε/κ
πλευρά είναι άλλωστε αυτή που
«δηλητηριάζει» την ατμόσφαιρα,
πολεμώντας με επιμονή όλες τις
δραστηριότητες και επαφές του
«ΥΠΕΞ» Οζερσάι. Τρίτον, εφόσον
οι «προκλήσεις» της ε/κ πλευράς
δεν έχουν τέλος, η τ/κ πλευρά είναι
υποχρεωμένη να κάνει κινήσεις
για να αλλάξει το παρόν στάτους
κβο και να επιστρέψει σταδιακά
στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας. Γι’ αυτό αρχίζουμε από
το Βαρώσι
«ΤΔΒΚ» ως ομαλό κράτος
Μια άλλη πτυχή των κινήσεων
της τ/κ πλευράς αφορά στο μέλλον
της λεγόμενης «ΤΔΒΚ», όπως το
οραματίζονται οι «κυβερνώντες»
τα Κατεχόμενα. Είναι γνωστό ότι
η τουρκική πλευρά, εκτός από το
περίφημο οικονομικό πακέτο,
εστιάζει πλέον και σε ένα είδους
«πολιτικό πακέτο», δηλαδή στη ριζική πολιτική και συνταγματική
ανασυγκρότηση του «κράτους»
(βλ. μορφώματος) που «ανακηρύχθηκε» από τον Ντενκτάς και την
Άγκυρα το 1983.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής
οι στοχεύσεις έχουν ως σημαντικό
σκέλος την εναρμόνιση όλων των
«κρατικών δομών» με τις διεθνείς
νόρμες. «Δεν είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι η τ/κ πλευρά μπορεί
να συνεχίσει αυτόνομα την πορεία
της, ακόμη και χωρίς λύση του Κυπριακού, δίχως τη σαρωτική αντιμετώπιση προβλημάτων, σε πολλούς τομείς», εξηγούν «κυβερνητικές» πηγές. Από την τουρκική
οπτική, λοιπόν, καταργώντας τον
θεσμό της στρατιωτικής ζώνης, ο
οποίος ήταν προϊόν του προηγούμενου αιώνα και δίνοντας τέλος
σε αποκαρδιωτικές εικόνες, όπως
αυτήν την που εκπέμπει σήμερα
το Βαρώσι, η «ΤΔΒΚ» προετοιμάζεται να υιοθετήσει νόρμες του
21ου αιώνα. Ο στόχος είναι εμφανής: η δημιουργία της εικόνα ενός
κρατιδίου λειτουργικού και σύγχρονου στα μάτια της διεθνούς
κοινότητας που θα αναπτερώνει
το ηθικό της τ/κ κοινότητας. η
οποία προσδοκεί και στην αναβάθμιση καθεστώτος της.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Α

ναμφίβολα στη σημερινή
συγκυρία το Κυπριακό και
τα ενεργειακά ζητήματα
έχουν εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση.
Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτείται, μεταξύ
άλλων, η ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Δυστυχώς, όμως, το εσωτερικό μέτωπο είναι κατακερματισμένο. Και τούτο παρά το γεγονός
ότι η Τουρκία ασκεί αφόρητες πιέσεις σε διάφορα επίπεδα, ενώ παράλληλα τίθεται το θέμα της επανέναρξης συνομιλιών με χρονοδιαγράμματα.
Η πολιτική της Τουρκίας στο
Κυπριακό παραμένει αναλλοίωτη.
Η Άγκυρα στοχεύει σε μια λύση
μέσω της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραμερισθεί και θα
αντικατασταθεί από μια νέα, τρικέφαλη κρατική οντότητα που στην
ουσία θα είναι προτεκτοράτο της
Τουρκίας. Στη σημερινή συγκυρία
η τουρκική πλευρά επικεντρώνεται
στον στόχο της συνομοσπονδίας.
Η τουρκοκυπριακή ηγεσία ενεργεί
σε πλήρη εναρμόνιση με τα κελεύσματα της Τουρκίας.
Η Άγκυρα αμφισβητεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας και στέλνει το μήνυμα

Μακρύς ο δρόμος για ενεργειακά και Κυπριακό
ότι τίποτε δεν λαμβάνει χώρα στην
Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη δική
της έγκριση ή/και συμμετοχή. Στην
πράξη η Τουρκία αμφισβητεί το
70% της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ στο
κομμάτι που αναγνωρίζει απαιτεί
την ισότιμη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων ακόμα και πριν από τη
λύση του Κυπριακού.
Επειδή η Τουρκία είναι μέρος
του προβλήματος η συμβολή της
είναι απαραίτητη για την επίλυσή
του. Η πρόσφατη δήλωση του
υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη σε συνέδριο στην
Αθήνα διά της οποίας υπογράμμισε
τη σημασία της ενεργειακής και
της ευρύτερης περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή της Τουρκίας
αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς
τη σωστή κατεύθυνση. Είναι, όμως,
σημαντικό να ανταποδώσει και η
Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, το ζητούμενο είναι η Άγκυρα να σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα και να
αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση
θα είναι μακρύς και εξαιρετικά δύσκολος.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λό-

Η Άγκυρα στοχεύει σε μια λύση μέσω της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία θα

παραμερισθεί και θα αντικατασταθεί από μια νέα, τρικέφαλη κρατική οντότητα που στην ουσία θα είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας.
γος για την υιοθέτηση μιας πολιτικής κόστους έναντι της Τουρκίας.
Ενώ μια πολιτική κατευνασμού και
συνεχούς υποχωρητικότητας δεν
εξυπηρετεί τους στόχους μας είναι
σημαντικό να κατανοηθεί ότι η πολιτική της δημιουργίας κόστους
στην Τουρκία έχει τα όριά της. Εν
ολίγοις ως αποτέλεσμα της ασυμμετρίας ισχύος η Κύπρος δεν μπορεί

να καταβάλει την Τουρκία σε αυτό
το πεδίο. Μόνο σε μια ανοικτή ρήξη
με μια μεγαλύτερη δύναμη θα υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σοβαρό
κόστος δηλαδή, για την Τουρκία.
Ως εκ τούτου είναι επίσης σημαντικό να έχουμε υπ’ όψιν μας την
προοπτική δημιουργίας κινήτρων
για την Τουρκία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντι-

μετωπίζουμε. Υπογραμμίζεται συναφώς ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αφηγήματος θα συμβάλει στην επανάκτηση της ηθικής
υπεροχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή κοινότητα με
θετικές προεκτάσεις. Με το ίδιο
σκεπτικό σημειώνεται ότι η ανάδειξη ενός πολυδιάστατου ρόλου
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να
αποτελεί άμεση προτεραιότητα.
Εννοείται ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου θα ενισχύσει
ποικιλοτρόπως τα ερείσματα της
χώρας μας.
Το περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς.
Τούτο δεν αφήνει την Κύπρο ανεπηρέαστη. Η Τουρκία έχει εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία,
ενώ παρά τις τριβές της με τις ΗΠΑ
και την Ε.Ε. δεν έχει υποστεί ουσιαστικό κόστος σε σχέση με τις
ενέργειες της στην Κύπρο. Επιπρόσθετα η Ε.Ε. δεν έχει μια ολοκληρωμένη γεωπολιτική αντίληψη
ούτε και αποτελεί μια ενιαία πολιτική οντότητα. Τα δεδομένα αυτά
θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπ’ όψιν κατά τη χάραξη πολιτικής
για το Κυπριακό, τα ενεργειακά

και άλλα ζητήματα.
Ένα μέρος του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας έχει υψηλές
προσδοκίες από μία ταυτόχρονη
λύση του Κυπριακού και των ενεργειακών ζητημάτων, αγνοώντας
όχι μόνο το χάσμα στις θέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και
την τεράστια δυσπιστία. Είναι σημαντικό η πολιτική να χαράσσεται
στη βάση του ορθολογισμού και
όχι ιδεολογικών προσεγγίσεων
ή/και ψευδαισθήσεων. Έστω και
τώρα η πλευρά μας καλείται να
αξιολογήσει την προοπτική μιας
εξελικτικής προσέγγισης για την
επίλυση του Κυπριακού, αποφεύγοντας πορείες που οδηγούν σε
οδυνηρές και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Η συζήτηση αυτής της
ιδέας είναι όχι μόνο εφικτή αλλά
και επιβεβλημένη ιδίως εν όψει
των ευρύτερων τουρκικών σχεδιασμών περιλαμβανομένων των θέσεων για συνομοσπονδία.

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

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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O ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ «Κ»

Η πρωτόγνωρη μετανάστευση
απαιτεί λήψη μέτρων
Να μελετήσουμε τη συνύπαρξη μετανάστευσης και αστυνομίας κάτω από το ίδιο Υπουργείο, λέει ο υπουργός Εσωτερικών
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών
που γίνονται παγκόσμια αυτή την
περίοδο είναι πρωτοφανείς στην
παγκόσμια ιστορία», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ξεκαθαρίζοντας πως στο εσωτερικό λαμβάνονται μέτρα, ωστόσο,
θα πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο
και η Ε.Ε., καθώς Κύπρος και Ελλάδα
επωμίζονται όλο το προσφυγικό βάρος. Χαρακτηρίζει αφελείς και ατυχείς τις κατηγορίες που δέχεται για
ξενοφοβία και ρατσισμό. «Το πρωτόγνωρο φαινόμενο, που λέγεται
μαζική μετανάστευση, έκανε τα
δεξιά κόμματα στην Ευρώπη να
έχουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένες μεταναστευτικές πολιτικές,
ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόση
ανάγκη. Αυτό δεν έχει να κάνει με
την ανακοπή της Ακροδεξιάς, την
οποία φυσικά δεν πρέπει να θρέψουμε ελλείψει δικών μας πολιτικών
που προσφέρουν λύσεις στις ανησυχίες των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μιλάει για το τι κόμμα
είναι ο ΔΗΣΥ, για το ότι θα πρέπει
να προσθέσει στην ατζέντα του τη
μετανάστευση και τη δημόσια τάξη,
για τις μεταρρυθμίσεις και για το αν
θα διαδεχθεί τον Χάρη Γεωργιάδη
στο Υπουργείο Οικονομικών
–Έχετε κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου για τη μεταναστευτική
ροή, προκαλώντας διάφορες ερμηνείες. Από πολιτική κινδυνολογίας μέχρι και ξενοφοβία.
–Τέτοιους ισχυρισμούς τους χαρακτηρίζω τουλάχιστον ατυχείς ή
αφελείς. Η Κύπρος είναι και θα είναι
μια ανοικτή χώρα στην προγραμματισμένη μετανάστευση. Όταν
όμως αυτή γίνεται μαζικά και απρογραμμάτιστα, τότε εγκυμονεί κινδύνους και για την ασφάλεια, αλλά
και για την κοινωνική συνοχή. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που
όλες οι χώρες έχουν μεταναστευτική
πολιτική και όχι μια πολιτική ανοικτών συνόρων και καμία δεν κατηγορείται ούτε για ρατσισμό ούτε
για ξενοφοβία.
–Αφού είναι τόσο σοβαρό γιατί
δεν δημιουργήσατε ως κυβέρνηση
Υπουργείο Μετανάστευσης;
–Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που γίνονται παγκόσμια
αυτή την περίοδο είναι πρωτοφανείς
στην παγκόσμια ιστορία. Αυτές οι
μετακινήσεις πληθυσμών δεν θα
σταματήσουν αρά και οι δομές των
χωρών θα πρέπει να προσαρμοστούν
ανάλογα. Το ίδιο αφορά και την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή το κράτος είναι
δομημένο σε μία βάση που δεν προνοούσε αυτές τις μαζικές ροές. Λαμβάνουμε μέτρα εσωτερικά, αλλά ενδεχομένως να χρειαστούν και άλλες
δομικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα να συνυπάρξει η μετανάστευση και η αστυνομία που αφορά
τη μετανάστευση στο ίδιο Υπουργείο.
Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη,

Αν μιλήσουμε για τη μετανάστευση είμαστε ρατσιστές, αν πούμε ότι είμαστε χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, είμαστε
ακραίοι. Παρεξηγήσαμε
την πολιτική ορθότητα.

Δεν μπορεί να κατηγορείται η Κύπρος, ότι δέχεται κάποιες εκατοντάδες ατόμων που περνούν
από προσεκτικούς ελέγχους και φέρνουν επενδύσεις στη χώρα την ίδια
ώρα που η Κύπρος δέχεται αρκετές χιλιάδες τον
χρόνο μη προγραμματισμένους μετανάστες για
ανθρωπιστικούς λόγους.

είναι πολύ σημαντικό, γίνεται σε
όλη την Ευρώπη, και πιστεύω θα
πρέπει να το δούμε σοβαρά.

Το προσφυγικό βάρος
–Μία χώρα που βίωσε στο πετσί
της την προσφυγιά δεν θα έπρεπε
να είναι πιο ευαίσθητη όταν αφορά πρόσφυγες;
–Μα είναι. Και αυτό ακριβώς θέτουμε και στην Ευρώπη. Η Κύπρος,
μία χώρα που βιώνει τις συνέπειες
της δικής της προσφυγιάς έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη
στο τι γίνεται στη γειτονιά μας με
το να δεχτεί σε κατά αναλογία πληθυσμού τους περισσότερους δικαιούχους προστασίας από όλες τις άλλες
χώρες της Ε.Ε. Αυτό που ζητάμε δεν
είναι να δείξουν την ίδια ευαισθησία
με την Κύπρο, αλλά την ελάχιστη
αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ούτε το
1/10 ή το 1/20 κατά αναλογία πληθυσμού των αιτητών ασύλων ή των
δικαιούχων προστασίας. Θα πρέπει
να γίνει μια πιο ισομερής κατανομή
των βαρών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι οι πλείστες χώρες της Ε.Ε.
έχουν κλείσει τα δικά τους σύνορα
και έχουν αφήσει την Κύπρο και
την Ελλάδα να επωμίζονται όλο το
προσφυγικό βάρος. Αν συνεχίσουν
εκατομμύρια να φεύγουν είτε από
την Αφρική είτε από τη Μέση Ανατολή πού θα καταλήξουν;
–Έχουμε ζήτημα στη σύνθεση
των μεταναστών;
–Το κύριο θέμα είναι οι αριθμοί.
Κάθε χώρα, η οικονομία της, η αγορά εργασία της, η αγορά στέγαση
της, οι δομές, της, ανάλογα με τον
πληθυσμό και τα δεδομένα της
μπορεί να απορροφήσει έναν αριθμό μεταναστών. Εμείς έχουμε υπερβεί αυτό τον αριθμό. Και αυτό που
διαφοροποιεί την Κύπρο σε μεγάλο
βαθμό από άλλες χώρες είναι ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο
είναι πρίμα φάση δικαιούχοι προστασίας, γιατί είναι πάρα πολλοί
Σύροι. Και γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο θα έπρεπε να συζητηθεί σοβαρά στην Ευρώπη το τι γίνεται
με τη Συρία που έχει χάσει το 1/3
του πληθυσμού της. Πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες
ασφάλειας στην ίδια τη Συρία, που
θα επιτρέπουν σε αυτά τα 8 εκατομμύρια Σύρων, που έφυγαν να

Αν τεθεί θέμα ανασχηματισμού θα μιλήσω την κατάλληλη ώρα με τον πρόεδρο και θα του πω τις δικές μου απόψεις,

λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.
μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω
και να ανοικοδομήσουν τη χώρα
τους. Η συζήτηση δεν πρέπει να
αναλώνεται στο πόσους πρόσφυγες
θα δεχτούμε, αλλά στο πώς θα σταματήσουν να υπάρχουν πρόσφυγες
στη γειτονιά της Ευρώπης. Και εδώ
ακριβώς χρειάζεται ένας πιο ενεργός ρόλος της Ε.Ε.
–Οι πρόσφατες συναντήσεις που
είχατε σε Ελσίνκι και Αθήνα για
το θέμα σας ικανοποιούν;
–Εδώ και τέσσερα χρόνια συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής και της συνθήκης του Δουβλίνου χωρίς επιτυχία, αφού υπάρχει
κάθετη άρνηση χωρών, οι οποίες
έχουν πολύ πιο μειωμένους αριθμούς
από μας. Ούτε στο Ελσίνκι υπήρξε
ουσιαστική πρόοδος. Στην Αθήνα
όντως με τον ομόλογό μου καταλήξαμε σε ταύτιση απόψεων και χάραξη
κοινών θέσεων και πρωτοβουλιών
στην Ευρώπη.

Ατζέντα ΔΗΣΥ
–Ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ιδεολογικοπολιτικά;
–Με βάση τα νέα διεθνή, γεωπολιτικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα κοινωνικών και οικονομικών
δεδομένων, ναι και ο ΔΗΣΥ πιστεύω
ότι είναι σε μια τέτοια πορεία. Πιστεύω ότι στην ατζέντα θα πρέπει
να μπουν περισσότερο και θέματα
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, το
μεταναστευτικό, καθώς και άλλα
θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα
των πλείστων κεντροδεξιών κομμάτων.
–Πάντως, δέχτηκε δριμεία κριτική
για τη ρητορική που χρησιμοποίησε προεκλογικά που για κάποιους θεωρήθηκε έως και ρατσιστική.

–Κάποια ρητορική, όπως και κάποιες ατάκες, που ακούστηκαν από
κάποιους ήταν λάθος. Όμως η πολιτική ιδεολογία και ταυτότητα ενός
κόμματος δεν περιορίζεται σε κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες
ατάκες. Αυτό που πρέπει να έχει
ένα κόμμα είναι ιδεολογικοπολιτική
ταυτότητα. Ο ΔΗΣΥ έχει ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, αλλά πρέπει
πάντα να την προσαρμόζεις στους
καιρούς και να την επαναπροσδιορίζεις.
–Να ενισχύσει δηλαδή την πολυφωνία που λέγεται πως έχει
και να συνεχίσει να πατά σε πολλές βάρκες…
–Ο ΔΗΣΥ ήταν πάντα κόμμα πολυσυλλεκτικό και υπήρχαν διαφορετικές σχολές σκέψης από την
ίδρυσή του και αυτό είναι η επιτυχία
του που το έφερε και πρώτο κόμμα
και στην εξουσία. Για να μπορέσει
να βάλει την Κύπρο στην Ε.Ε., να
βγάλει τη χώρα από την οικονομική
κρίση και να τη βάλει σε τροχιά
ισχυρής ανάπτυξης. Πολυφωνία,
βεβαίως, δεν σημαίνει να κάνει ο
καθένας ό,τι θέλει. Ο ΔΗΣΥ, όμως,
δεν ήταν ποτέ μονολιθικό κόμμα.
Επέτρεπε να ακουστούν όλες οι
φωνές, αλλά πάντα πρότασσε τις
σωστές πολιτικές. Το να μιλάμε για
δογματική, ιδεολογική ή πολιτική
καθαρότητα είναι σαν να λέμε να
διαλυθεί ο ΔΗΣΥ.
–Στο μετεκλογικό πολιτικό γραφείο κάνατε λόγο για τον χριστιανοδημοκρατικό χαρακτήρα του
ΔΗΣΥ. Τι ακριβώς εννοούσατε;
–Είπα πως στην Κύπρο παρεξηγούμε πάρα πολλά πράγματα, βασιζόμενοι σε μία ιδιάζουσα αντίληψη
περί πολιτικής ορθότητας. Αν για
παράδειγμα μιλήσουμε για τη μετανάστευση είμαστε ρατσιστές, αν
πούμε ότι είμαστε χριστιανοδημο-

κρατικό κόμμα, που στην Ευρώπη
έχει κοινωνικοπολιτική και όχι θρησκευτική διάσταση, είμαστε ακραίοι.
Παρεξηγήσαμε την πολιτική ορθότητα. Ως κόμμα και ως παράταξη
έχουμε ιδεολογικό πλεονέκτημα και
δεν πρέπει να φοβόμαστε να προτάξουμε ούτε τις πολιτικές μας, ούτε
την ταυτότητά μας.
–Ο ΔΗΣΥ, βεβαίως και η κυβέρνηση, έδωσε πολλές φορές την
αφορμή για να κατηγορηθεί ότι
εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα.
–Ουδέποτε αγνοήσαμε τη βάση
μας και είναι λανθασμένη η κατηγορία ότι ο ΔΗΣΥ δεν είναι κοινωνικά
ευαίσθητος. Και το λέω ως υπουργός
Εσωτερικών γιατί είμαι όλη μέρα με
τη βάση. Για να εφαρμόσουμε μια
ορθή οικονομική πολιτική προτάξαμε
την ανάπτυξη, μέσω της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, των επενδύσεων και
της επιχειρηματικότητας. Είναι αυτή
η πολιτική που έφερε την ανάπτυξη,
μείωσε την ανεργία και δημιούργησε
θέσεις εργασίας. Αν κάποιοι με αριστερή κατεύθυνση εκλαμβάνουν
ιδεολογικά όλα αυτά ως εξυπηρέτηση
μεγάλων συμφερόντων, επιτρέψτε
μου να διαφωνήσω.
–Θεωρείστε από τα πρόσωπα της
κυβέρνησης που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση.
Είστε ευχαριστημένος με το μέχρι
τώρα αποτέλεσμα;
–Αν λάβουμε υπόψη το ΕΕΕ, τη
δημιουργία υφυπουργείων, τη μείωση της θητείας, βήματα στην καινοτομία και τριτοβάθμια εκπαίδευση,
το ΓΕΣΥ, το ότι έγιναν μεγάλα βήματα
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
ότι για πρώτη φορά βάλαμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως μέρος της
στεγαστικής πολιτικής μπορούμε
να πούμε ότι επιτελέσαμε πολύ σημαντικό έργο μεταρρυθμίσεων.

–Εσείς προσωπικά είστε ευχαριστημένος; Επειδή είχατε αναλάβει
προσωπικά την μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας και την
τοπική αυτοδιοίκηση…
–Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε
να επιτελέσουμε περισσότερο έργο,
αν μας το επέτρεπε το πολιτειακό
σύστημα. Διότι στην Κύπρο μπορεί
να εκλέγεσαι με 57%, αλλά στη Βουλή είσαι μειοψηφία και πάρα πολλές
από τις πιο ριζικές προσπάθειες
που έχουμε καταβάλει είτε έχουν
καθυστερήσει, είτε έχουν ανατραπεί
στη Βουλή. Για να περάσει κάτι,
είτε αναγκάζεσαι να κάνεις πάρα
πολλές εκπτώσεις είτε να ναυαγήσουν οι μεταρρυθμίσεις για άσχετους λόγους. Στη μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας για παράδειγμα δεν υπήρξε ορθολογισμός
στη μη ψήφισή του.
–Η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης θα μείνει στο συρτάρι;
–Θα πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή και εκεί θα δούμε. Έγινε πολύ
συγκεκριμένη δουλειά που θα αναμορφώσει την τοπική αυτοδιοίκηση,
αλλά και το κεντρικό κράτος.
–Πότε θα συζητηθεί;
–Το φθινόπωρο ελπίζω. Είναι η
πρώτη φορά που θεσμοθετούνται
συγκεκριμένες αρμοδιότητες ούτως
ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση
του κράτους για να κάνει πολιτικές.
Επανακαθορίζεται η σχέση του πολίτη με το κράτος και αγγίζει συμφέροντα και νοοτροπίες. Αν υπάρχει
πολιτική βούληση θα περάσει.
–Φημολογείται πως θα διαδεχθείτε τον Χάρη Γεωργιάδη στο
Υπουργείο Οικονομικών. Ισχύει;
–Όπως είπατε, είναι φημολογία.
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έγινε καμία
απολύτως κρούση προς εμένα από
τον Πρόεδρο.
–Θα σας ενδιέφερε όμως;
–Δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρει, χωρίς να γίνει καν κουβέντα
με τον πρόεδρο. Αν τεθεί θέμα ανασχηματισμού, θα μιλήσω την κατάλληλη ώρα με τον πρόεδρο και
θα του πω τις δικές μου απόψεις.

Οι Ρώσοι επενδυτές, η τρομοκρατία και τα θέματα ασφάλειας
–Από τη στιγμή που δίνουμε χιλιάδες υπηκοότητες σε Ρώσους
κάθε χρόνο, για ποιο λόγο έχουμε
πρόβλημα με τους πρόσφυγες;
Δεν είναι ταξικός ρατσισμός;
–Η προγραμματισμένη μεταναστευτική πολιτική δίνει χιλιάδες
άδειες σε χιλιάδες άτομα, τα οποία
χρειάζονται με βάση τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας. Έχει επίσης
να κάνει με προσεγμένα επενδυτικά
προγράμματα, τα οποία δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα
και φέρνουν θέσεις εργασίας. Αυτό
που δεν μπορεί καμία χώρα να αντέξει είναι τους ανεξέλεγκτους αριθμούς μη προγραμματισμένης μετανάστευσης. Και δεν μπορεί να κατηγορείται η ημικατεχόμενη Κύπρος,

με τους δικούς της πρόσφυγες, που
μόλις εξήλθε μιας οικονομικής κρίσης, ότι δίνει κάποιες εκατοντάδες,
και όχι χιλιάδες υπηκοότητες τον
χρόνο, ατόμων που περνούν από
προσεκτικούς ελέγχους και φέρνουν
επενδύσεις στη χώρα την ίδια ώρα
που η Κύπρος δέχεται αρκετές χιλιάδες τον χρόνο μη προγραμματισμένους μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους.
–Προκύπτουν θέματα ασφάλειας
ή τρομοκρατίας;
–Και θέματα τρομοκρατίας και
θέματα γενικά ασφάλειας. Και γι’
αυτό φυσικά υπάρχουν φόβοι προς
όλη την Ευρώπη.
–Θεωρείτε πως ένας από τους
λόγους που ενισχύθηκε το ΕΛΑΜ

είναι το μεταναστευτικό ζήτημα
στην Κύπρο;
–Το ΕΛΑΜ θέλει να παρουσιάζεται ως ένα αντισυστημικό κόμμα.
Είναι η πάγια πολιτική αυτών των
κομμάτων να παρουσιάζουν όλους
τους άλλους ως διεφθαρμένους και
πως εκείνοι είναι οι αδιάφθοροι. Είναι ένας κύκλος που θα κλείσει. Η
ρίζα της ύπαρξης του ΕΛΑΜ είναι
ο λαϊκισμός. Και ναι έχουν ακραίες
εθνικιστικές θέσεις και στο μεταναστευτικό, τις οποίες φυσικά και
δεν συμμεριζόμαστε.
–Εσείς τι θέλετε;
–Εμείς θέλουμε μία σωστή πολιτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άλλωστε, τα πρώτα θύματα της έλλειψης πολιτικής ισότιμης κατανο-

μής βαρών σε όλη την επικράτεια
της Ε.Ε. είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι προστασίας. Δείτε κάποια
νησιά στην Ελλάδα που γίνονται
αποθήκες ψυχών. Το γεγονός επίσης
ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα δίνει την ευχέρεια σε μη δικαιούχους προστασίας οικονομικούς
μετανάστες να καταχρώνται το σύστημα ασύλου και να μη γίνονται
αποτελεσματικά επιστροφές, απελάσεις, γιατί οι χώρες τους δεν τους
δέχονται, έχει ως αποτέλεσμα, αυτό
το σύστημα να λειτουργεί εις βάρος
των πραγματικά δικαιούχων προστασίας. Αυτό θέλουμε να αλλάξει.
Και πρέπει η ίδια η Ευρώπη να φανεί
τολμηρή και αποτελεσματική στο
σύστημα επιστροφών, γιατί έχει τα

χρηματοδοτικά και άλλα πολιτικά
εργαλεία έναντι τρίτων χωρών, ούτως ώστε να τους αναγκάζει να δέχονται πίσω τους οικονομικούς μετανάστες. Το σύστημα ασύλου δεν
κτίστηκε για τους οικονομικούς μετανάστες. Υπάρχει, όμως, μεγάλη
κατάχρηση από τους οικονομικούς
μετανάστες.
–Βεβαίως η γενικότερη αντίληψη
εξαιτίας και της στάσης στο μεταναστευτικό, είναι πως τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη
πάνε ένα κλικ δεξιότερα για να
σταματήσουν τις διαρροές τους
προς τα ακροδεξιά και ξενοφοβικά κόμματα…
–Προσωπικά δεν συμμερίζομαι
κάτι τέτοιο. Απλώς αυτό το πρωτό-

γνωρο φαινόμενο που λέγεται μαζική
μετανάστευση έκανε τα δεξιά κόμματα στην Ευρώπη να έχουν πιο
σαφείς και πιο συγκεκριμένες μεταναστευτικές πολιτικές, ενώ στο
παρελθόν δεν υπήρχε τόση ανάγκη.
Αυτό δεν έχει να κάνει με την ανακοπή της Ακροδεξιάς, την οποία
φυσικά δεν πρέπει να θρέψουμε ελλείψει δικών μας πολιτικών, που
προσφέρουν λύσεις στις ανησυχίες
των πολιτών. Η ακροδεξιά δεν προτάσσει πολιτικές, αλλά τον ρατσισμό
και την ξενοφοβία. Δεν είναι αυτό
που προτάσσει η κεντροδεξιά, ούτε
οι φιλελεύθερες χώρες. Δείτε για
παράδειγμα τι γίνεται στην Ολλανδία
και τη Φινλανδία που έχουν αυστηρή
μεταναστευτική πολιτική.
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Σε κώμα η Θέμιδα εντός του Κακουργιοδικείου
Η υβριστική επίθεση Πολυβίου κατά του γενικού εισαγγελέα, αλλά κυρίως η αδράνεια του δικαστή κορύφωσαν τον εξευτελισμό
Toυ ANΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Ενώ οι πολίτες θα αναμέναμε λογικά
από ευπαίδευτους νομικούς, δικαστές και δικηγόρους –μετά τα πολύ
πρόσφατα θλιβερά γεγονότα με τις
καταγγελίες του δικηγόρου Νίκου
Κληρίδη για σχέσεις επαγγελματικές
και άλλες μεταξύ μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με το δικηγορικό
γραφείο Πόλυ Πολυβίου (και άλλα
όπως αποκαλύφθηκε υστερότερα),
αλλά και το «ξεπέταγμα» του προέδρου του Ανωτάτου Μύρωνα Νικολάτου μέσα από μια αποκάλυψη
–σαν από καπέλο ταχυδακτυλουργού– να ρυθμίζει παρασκηνιακά
με τράπεζα υποθέσεις αξιογράφων
της θυγατέρας και της αδελφής του
–ότι θα ήταν όλοι αυτοί οι νομικοί
πρυτάνεις πιο προσεκτικοί και πιο
ταπεινοί, πλανηθήκαμεν πλάνην
οικτράν! Χωρίς αιδώ τίναξαν την
μπάνκα στον αέρα, μέρα μεσημέρι
εντός δικαστηρίου, ούρλιαξαν, έφτυσαν, σκουπίστηκαν και τίποτε δεν
έτρεξε! Ας πάρουμε, όμως, την παρωδία από την αρχή. Κατά την εκδίκαση την Τετάρτη της 3ης ποινικής υπόθεσης εναντίον στελεχών
της Τράπεζας Κύπρου, ενώπιον του
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σημειώθηκε νέα έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του
γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη
και του δικηγόρου Πόλυ Πολυβίου,
σημείωνε διακριτικά η είδηση του
ΚΥΠΕ. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, οι δύο πλευρές αγόρευσαν
ως προς το πλαίσιο γεγονότων στη
βάση του οποίου θα εκδικαστεί η
νέα προδικαστική ένσταση της υπεράσπισης για κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο κ. Πολυβίου
ζήτησε την άδεια του Δικαστηρίου
για να σχολιάσει τα όσα ανέφερε
προηγουμένως στην αγόρευσή του

ο κ. Κληρίδης, ο οποίος ήγειρε ένσταση στο να επιτραπεί στον κ.
Πολυβίου να δευτερολογήσει. Ο κ.
Κληρίδης έκανε λόγο για άσκηση
πίεσης από τον κ. Πολυβίου πάνω
στο δικαστήριο με τον κ. Πολυβίου
να του απαντά ότι πίεση ασκείται
από τον γενικό εισαγγελέα –και
απασφαλίζοντας τη βόμβα την αμόλησε εντός του Κακουργιοδικείου,
συμπληρώνοντας: «ο οποίος είναι
αίσχος στη δικαιοσύνη της Κύπρου
και κατέστρεψε τα δικαστήρια». Η
ύβρις Πολυβίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος αναφώνησε επί λέξει: «Ζητώ την προστασία του δικαστηρίου. Κύριε πρόεδρε, ζητώ
την προστασία του δικαστηρίου
και την άμεση προσαγωγή του εκεί
που πρέπει». Ο κ. Πολυβίου στον
ίδιο ψηλό τόνο (παρόλο ότι δεν
είναι υψίφωνος) ζήτησε από το δι







Ποια εμπιστοσύνη
μπορεί να έχει στη
Δικαιοσύνη ένας
ανώνυμος πολίτης στην
περίπτωση που θα βρεθεί
στο δικαστήριο απέναντι
από τέτοιας αντίληψης,
συμπεριφοράς και
ήθους, λειτουργούς της;
καστήριο, «να ελεγχθεί ο γενικός
εισαγγελέας». Ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λεωνίδας Καλογήρου διέκοψε τη διαδικασία χωρίς
να προσαγάγει τον κ. Πολυβίου εκεί
που είχε ζητήσει από το δικαστήριο
ο γενικός εισαγγελέας, αλλά και
χωρίς να ελέγξει τον κ. Κληρίδη,
όπως ζήτησε ο κ. Πολυβίου. Μετά

Ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για άσκηση πίεσης από τον κ. Πολυβίου πάνω στο δικαστήριο με τον κ. Πολυβίου να του

απαντά ότι πίεση ασκείται από τον γενικό εισαγγελέα –και απασφαλίζοντας τη βόμβα την αμόλησε εντός του Κακουργιοδικείου, συμπληρώνοντας: «ο οποίος είναι αίσχος στη δικαιοσύνη της Κύπρου και κατέστρεψε τα δικαστήρια».
από ένα ημίωρο η διαδικασία επανάρχισε με τον κ. Πολυβίου μεταξύ
άλλων να λέει: Εν βρασμώ ψυχής
χρησιμοποίησα μια φράση που δεν
έπρεπε να χρησιμοποιήσω. Θέλω
να απολογηθώ απερίφραστα στο
Δικαστήριο, στον γενικό εισαγγελέα
και σε όλους τους άλλους δικηγόρους για τη χρήση εκείνης της λέξης,

για την απαράδεκτη συμπεριφορά
μου». Μετά από την απολογία του
κ. Πολυβίου, η οποία κατά την άποψη μου έμοιαζε περισσότερο με
αφόδευση προς εκτόνωση, ο γενικός
εισαγγελέας είπε ότι κατά την επανέναρξη της διαδικασίας σκόπευε
να ζητήσει από το Δικαστήριο να
εφαρμόσει τον σχετικό διαδικαστικό

κανονισμό για την καταφρόνηση
του δικαστηρίου σε σχέση με τη
συμπεριφορά Πολυβίου, αλλά αφού
εκτονώθηκε η κατάσταση «έννοια
μας» και ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λεωνίδας Καλογήρου
ανέφερε, από την πλευρά του, ότι
από τη στιγμή που υπήρξε «αυτή
η ευχάριστη εξέλιξη (βλ. on that

happy note), θα θεωρήσουμε ότι το
θέμα έχει λήξει». Κατά την εκτίμησή
μας εγείρονται μια σειρά ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν τόσο ο κ. Πολυβίου όσο και
ο γενικός εισαγγελέας καθώς και ο
κ. Καλογήρου, ενώπιον δικαστηρίου:
Γιατί ο γεν. εισαγγελέας είναι
«είναι αίσχος στη δικαιοσύνη της
Κύπρου» και πώς «κατέστρεψε τα
δικαστήρια»;
Ποιοι λόγοι συντρέχουν για να
πρέπει «να ελεγχθεί ο γενικός εισαγγελέας»;
Γιατί ο γεν. εισαγγελέας δεν επέμεινε από το Δικαστήριο να εφαρμόσει τον σχετικό διαδικαστικό
κανονισμό για την καταφρόνηση
του δικαστηρίου σε σχέση με την
συμπεριφορά Πολυβίου για να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης
ως όφειλε;
Γιατί ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λεωνίδας Καλογήρου
δεν εφάρμοσε τον σχετικό κανονισμό;
Ποιος δίνει το δικαίωμα στους
εισαγγελείς, δικαστές και δικηγόρους να συμπεριφέρονται κατά το
δοκούν στα δικαστήρια;
Το μέγιστο δε ερώτημα είναι
ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει
στη Δικαιοσύνη ένας ανώνυμος πολίτης στην περίπτωση που θα βρεθεί
στο δικαστήριο απέναντι από τέτοιας αντίληψης, συμπεριφοράς
και ήθους, λειτουργούς της. Η οποία
Δικαιοσύνη, κατά την ταπεινή μας
γνώμη, έχει «βιασθεί» και περιπέσει
σε κώμα αν και έπρεπε να λειτουργεί
ζωντανή και αμερόληπτη σε μια
χώρα μέλος της Ε.Ε.
ΥΓ: Απολογούμαι για το εν μέρει
εξεζητημένο λεξιλόγιο, αλλά θεωρώ
ότι αρμόζει για να αποδοθούν συμπεριφορές και ανηθικότητα χαμαιτυπείου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΧΡIΣΤΟΥ ΚΛΗΡIΔΗ
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την απόφαση InreABanAdvocate (1961) 1 CLR 448, o Δικαστής Βασιλειάδης τόνισε
ότι ο δικηγόρος ανήκει σε ένα έντιμο
επάγγελμα και όλες οι πράξεις του
που σχετίζονται με την άσκηση
του επαγγέλματος πρέπει να διέπονται από πλήρη αίσθηση των τεράστιων ευθυνών του έναντι του
καλού ονόματος του επαγγέλματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) του
περί Δικηγόρων Νόμου όπως τροποποιήθηκε, Κεφ. 2, αν δικηγόρος
είναι, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένοχος ασυμβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελμα
ή αν έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή
συγκρούεται με τις πρόνοιες των
περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων
Κανονισμών, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις
οι οποίες κυμαίνονται από την αυστηροτέρα, που είναι η διαγραφή
του ονόματος του δικηγόρου από
το Μητρώο των Δικηγόρων μέχρι
την ελαφροτέρα, που είναι η επίπληξη και ή η διαταγή για καταβολή
των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το 2002 το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέδωσε τους νέους περί Δεοντολογίας
των Δικηγόρων Κανονισμούς του
2002. Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος οφείλει να τηρεί απόλυτη
συναδελφικότητα έναντι άλλων δικηγόρων. Αυτό συνεπάγεται σεβασμό και σχέση εμπιστοσύνης. Βλέπε
Κανονισμοί 35(1) (2) και (3).
Στην απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Γεωργιάδης Χρίστος
εναντίον Πειθαρχικού Συμβουλίου
(1999) 1 ΑΑΔ 495, αποφασίστηκε
ότι ο χαρακτηρισμός συναδέλφου
εντός της αιθούσης του Δικαστηρίου
μετά την αποχώρηση του Δικαστή
«είσαι αξιολύπητη», δεν συνιστούσε
αντιδεοντολογική συμπεριφορά
επειδή προηγήθηκε πρόκληση από
την παραπονουμένη δικηγόρο.
Έχω την άποψη ότι, δήλωση
από συνήγορο, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπως είδε το φως
της δημοσιότητας πρόσφατα ότι ο

Καταφρόνηση του Δικαστηρίου
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι «αίσχος στη Δικαιοσύνη
της Κύπρου και κατέστρεψε τα Δικαστήρια» δεν είναι ούτε επιθυμητή,
ούτε πρέπουσα και είναι άκρως αντισυναδελφική.
Όπως φαίνεται να προκύπτει
από το τι δημοσιεύθηκε στον εγχώριο τύπο, ο Γενικός Εισαγγελέας
έφερε ένσταση σε αίτημα συνηγόρου σε υπόθεση ενώπιον Κακουρ







O ίδιος ο γενικός εισαγγελέας φαίνεται να δήλωσε ότι το θέμα είναι
λήξαν, πλην όμως παρέμεινε σοβαρός «λεκές»
από την εν λόγω συμπεριφορά στον ευρύτερο
θεσμό της δικαιοσύνης.
γιοδικείου, για να επιτραπεί στον
συνήγορο να σχολιάσει και ή να
απαντήσει στα όσα ο Γενικός Εισαγγελέας είχε αναφέρει στο Δικαστήριο σε σχέση με διαδικαστικής φύσεως θέμα το οποίο είχε
εγερθεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας
ήταν της άποψης ότι δεν δικαιούται
να δευτερολογήσει ο συνήγορος
εις απάντηση και εισηγήθηκε ότι
«ασκήθηκε πίεση» από τον συνάδελφό του στο Δικαστήριο, δεδομένης της εμμονής του παρά τις εισηγήσεις του Δικαστηρίου, κάτι το
οποίο προκάλεσε την αντίδραση
του συνηγόρου ως ανωτέρω. Ακολούθησε αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για την προστασία του
Δικαστηρίου και παραπομπή του
συνηγόρου «εκεί που πρέπει». Είναι
προφανές ότι η δήλωση του συνηγόρου Υπεράσπισης ήταν απρόκλητη κατά την Γεωργιάδης, supra
και υπέρμετρη και έλαβε χώραν
ενώπιον του Δικαστηρίου, άλλων
δικηγόρων και κατηγορουμένους.
Εξάλλου ακολούθησε η απολογία
του συνηγόρου αποδεχόμενου την
υπέρβαση.
Ακριβώς μετά το διάλειμμα, ο

συνήγορος εξέφρασε την απολογία
του προς το Δικαστήριο και τον Γενικό Εισαγγελέα για την απαράδεκτη κατά τον ίδιο συμπεριφορά
του, αποδίδοντάς την στην έντονη
ατμόσφαιρα στο πλαίσιο ποινικής
δίκης και λέγοντας ότι χρησιμοποίησε μία «φράση» «που δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Βεβαίως,
χρησιμοποιήθηκαν δύο φράσεις.
Η μία είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας
είναι «αίσχος στην Δικαιοσύνη»
και η άλλη, εξίσου επιβαρυντική,
ότι ο Γενικός Εισαγγελέας «κατέστρεψε τα Δικαστήρια» Ο ίδιος ο
συνήγορος απολογούμενος διεπίστωσε ότι «εδώ είναι Δικαστήριο
δεν είναι καφενείο και πρέπει να
διατηρούμε ένα επίπεδο σε αυτή
την αίθουσα… ξεπέρασα τα όριά
μου, εκφράζω βαθιά απολογία και
αποσύρω την αναφορά…»
Πέρα όμως από τη δεοντολογία
τίθεται θέμα καταφρόνησης του
Δικαστηρίου.
Παλαιότερα όταν ο αείμνηστος
και πολύ έμπειρος δικηγόρος Μιχαλάκης Κυπριανού εμφανιζόταν
ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού κατηγορήθηκε, δικάστηκε

και καταδικάσθηκε και επεβλήθη
εις αυτόν ποινή άμεσης φυλάκισης
όταν κρίθηκε ότι η συμπεριφορά
του έναντι του τριμελούς Κακουργιοδικείου συνιστούσε περιφρόνηση του ιδίου του Δικαστηρίου. Η
υπόθεση μετά που απερρίφθη από
το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο
επέκρινε την όλη συμπεριφορά του
Μιχαλάκη Κυπριανού, κατέληξε
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και
στην Ολομέλεια αυτού όπου τελικά
η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάσθηκε σε αποζημιώσεις με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν ένα
Δικαστήριο να μετατρέπεται σε κατήγορο, μάρτυρα και εκδικάζον Δικαστήριο και να επιβάλει ποινή για
καταφρόνηση του Δικαστηρίου. Η
συγκέντρωση όλων των εξουσιών
στο Δικαστήριο συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το δικαίωμα
στη δικαία δίκη.
Επιπρόσθετα, η όλη διαδικασία
και το γεγονός ότι επικρέμαται
ενώπιον μαχόμενου δικηγόρου η
ποινή της άμεσης φυλάκισής, παραβίαζε το δικαίωμα ελευθερίας

λόγου και έκφρασης του δικηγόρου
στην αίθουσα του Δικαστηρίου κατά παράβαση του άρθρου 10 της
Σύμβασης. Ίδε Kyprianouv. Cyprus
73797/01 (2004) και (2005) Απόφαση
15/12/2005. Ίδε επίσης Δρ. Χρ. Κληρίδης «Δικηγορία στη Κύπρο», Νομική Βιβλιοθήκη 2017, σελ. 194197.
Το «αμάρτημα» του Μιχαλάκη
Κυπριανού τότε ήταν η κριτική την
οποία εκτόξευσε κατά των Μελών
του Κακουργιοδικείου ότι «συνομιλούσαν μεταξύ τους και αντάλλασσαν ραβασάκια αντί να παρακολουθούν την διαδικασία».
Σαν αποτέλεσμα της καταδικαστικής αυτής απόφασης τροποποιήθηκε ο Περί Δικαστηρίων Νόμος
του 14/60 με το Νόμο 36(1)2009 και
εισήχθη το νέο άρθρο 44(3) στον
Περί Δικαστηρίων Νόμο σύμφωνα
με το οποίο, όπου οι συγκεκριμένες
ενέργειες ή συμπεριφορά καταφρόνησης στρέφεται προσωπικά κατά
του Δικαστή, ακολουθείται ειδική
διαδικασία εκδίκασης του θέματος
από άλλο Δικαστή.
Έκτοτε, στην υπόθεση Αίτηση
Λουκή Λουκαΐδη (2011) 1 ΑΑΔ 875
αποφασίστηκε ότι καταφρόνηση
Δικαστηρίου από Δικηγόρο υπό τέτοιες συνθήκες δεν συνιστά πλέον
ποινικό αδίκημα αλλά πειθαρχικό
παράπτωμα. Αυτό αφορά μόνο υποθέσεις όπου η αντιπαράθεση είναι
μεταξύ δικηγόρων και Δικαστών.
Σύμφωνα με το άρθρο 44(9) του
Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 για
τη διαφύλαξη του δικαιώματος ελευθερίας λόγου και έκφρασης λόγου,
ή συμπεριφορά από μέρους του δικηγόρου όταν εμφανίζεται σε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου και
προβάλλει εκ μέρους του διαδίκου
τους ισχυρισμούς ή θέσεις του δεν
συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει
του άρθρου 44(1) (α) για έλλειψη
σεβασμού σε σχέση με την διαδικασία ή τον Δικαστή. Όμως, δυνατόν
να προκαλεί ανησυχία κατά τη διεξαγωγή της, άρθρο 44 (1) (β) ή σκόπιμη ασέβεια, άρθρο 44(1) (ια)ή αν
δεν αφορά ισχυρισμούς ή θέσεις
πελάτη, ασέβεια κατά παράβαση
του άρθρου 44(1) (α), συμπεριφορές

ποινικά κολάσιμες. Η ποινή είναι
μέχρι έξι μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο. Όταν το αδίκημα έχει διαπραχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου,
εκτός τις περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά στρέφεται προσωπικά
κατά του Δικαστή, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο. Σε όλες τις περιπτώσεις
η έλλειψη σεβασμού προς οιονδήποτε δικαστή ή συνάδελφο συνιστά
πειθαρχικό αδίκημα το οποίο «το
Δικαστήριο ενώπιον του όπου διαπράχθηκε δύναται να καταγγείλει
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση
το Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με
τα θέματα αυτά.
Η αντιμετώπιση εκ μέρους του
Σεβαστού Δικαστηρίου υπήρξε πολύ
επιεικής. Τα θέματα που έπρεπε να
απασχολήσουν το Δικαστήριο έπρεπε να ήταν κατά πόσο η δήλωση
του συνηγόρου δεν καλυπτόταν
από την σφαίρα του άρθρου 44(9),
δηλαδή δεν αφορούσε προβολή θέσεων του κατηγορούμενου, και
κατά πόσο υπήρχε θέμα παράβασης
των άρθρων 44(1) (α) (β) (ια) του
Νόμου 14/60. Επίσης όφειλε να εξετάσει τα θέματα δεοντολογίας. Η
αντίδραση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανύπαρκτη. Το
γεγονός ότι δόθηκε απολογία και
το θέμα θεωρήθηκε ως λήξαν δεν
παραγράφει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
την τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων και ή εν πάση περιπτώσει,
την διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.
Είναι γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός
Εισαγγελέας φαίνεται να δήλωσε
ότι το θέμα είναι λήξαν, πλην όμως
παρέμεινε σοβαρός «λεκές» από
την εν λόγω συμπεριφορά στον ευρύτερο θεσμό της δικαιοσύνης,
αλλά και στην εικόνα που εκπέμπουν τόσο τα Δικαστήρια όσο και
οι δικηγόροι που εμφανίζονται ενώπιόν τους.
Η διαχείριση του επεισοδίου
υπήρξε ατυχέστατη.

Ο κ. Χρίστος Κληρίδης είναι Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής
Πανεπιστημίου Frederick
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Μην πυροβολείτε τον Νίκο κι εσύ χρυσέ μου λίγα λόγια
Αλλαγή σκυτάλης

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

την ξάπλα (καλά να περνάς αδελφέ) ο διευθυντής έχει δώσει το ελεύθερο σε μένα
τον εκ του Μεγάλου Μήλου ερχόμενο να
μπω στο γήπεδο και να παίξω ελεύθερα:
Έχουμε λοιπόν και λέμε. Τον υπουργό
Εξωτερικών είδα να δέχεται αλλεπάλληλες βολές και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, θα ομολογήσω ότι κάποιες –που δεν
είχαν ατζέντα για να ακριβολογώ– ήταν δικαιολογημένες κάποιες όμως τσου!

Πόλυς Πολυβίου

Καθώς ο Ιανός το έχει ρήξει στην άπλα και

••••
Πυρ κατά Χριστοδουλίδη

Πολλές λοιπόν οι επιθέσεις και η κριτική

που δέχεται ένθεν κακείθεν ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά
την έναρξη των τουρκικών πειρατικών
αποστολών με τα πλοία Fatih και Yavuz
στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα και AOZ.
Δεν έφτασαν ακόμη στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν υπεύθυνο για τις παραβιάσεις, όμως με αφορμή κάποιες δηλώσεις
του ότι η κυβέρνηση με τις κινήσεις της
θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν τα τουρκικά
τρυπάνια έφτασαν έξω από τον Ακάμα και
την ίδια στιγμή πάνε Καρπασία, του είπαν
λίγο πολύ πως οι διπλωματικές κινήσεις
και η πολιτική της κυβέρνησης απέτυχαν.
Με όλο τον σεβασμό θα διαφωνήσω. Διότι
οι ερωτήσεις που γινόντουσαν από τους
δημοσιογράφους δεν αφορούσαν το αν η
Τουρκία στείλει σκάφη στην Κερύνεια,
στη Γιαλούσα ή σε κομμάτια της κυπριακής ΑΟΖ που δεν έχουν αδειοθετηθεί, αλλά στα αδειοθετημένα τεμάχια όπου
δρουν οι ξένες ενεργειακές εταιρείες, είτε για έρευνες ή για παρεμπόδιση. Ακόμη
μία φορά που ο υπουργός Εξωτερικών είχε χρησιμοποιήσει τον όρο θωράκιση ήταν
όταν προανήγγειλε τη μελέτη πριν από την
ανακήρυξη ΑΟΖ σε περιοχές δυτικά και
βορειοδυτικά της Κύπρου. Ανακήρυξη που
έγινε στις 6 Μαΐου φέτος. Αυτή η ανακήρυξη ΑΟΖ όντως θωρακίζει νομικά την Κύπρο, αφού βάσει του Δικαίου της Θάλασσας αν μία περιοχή αμφισβητείται, καλείσαι να μην κάνεις έρευνες. Βάσει αυτής
της ανακήρυξης εκδόθηκαν οι βρετανικές
και αμερικανικές ανακοινώσεις.

••••
Περί θωράκισης

Χώρες όπως το Ισραήλ ξέρουν καλά ότι εί-

σαι θωρακισμένος έχοντας έναν ισχυρό
διεθνή προστάτη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείς κι εκείνες τις ένοπλες δυνάμεις

Ο δικηγόρος Πόλυς Πολυβίου, ο

οποίος με μία ύβρη έβγαλε νοκ άουτ
τον γενικό εισαγγελέα και τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Μα εντελώς!

Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στης καρδιάς τα βάθη!

που όχι απλώς θα αμύνονται αποτελεσματικά, αλλά και επιφέρουν ισχυρότατα
πλήγματα στους εχθρούς σου. Για την Κύπρο ουδέποτε αυτό ήταν δυνατόν, για πολλαπλούς λόγους, οι περισσότεροι μάλιστα
αντικειμενικοί. Έτσι, η μεν θωράκιση στην
Άμυνα ήταν να μην πέσει αμαχητί, να καθυστερήσει την προέλαση μέχρις ότου
επέμβει κι η Ελλάδα στρατιωτικά και η διεθνής κοινότητα πολιτικά. Όμως η ευρύτερη θωράκιση, η πολιτική, σχετιζόταν με τη
συμμετοχή της στον ΟΗΕ, αργότερα στην
Ε.Ε. και πρόσφατα με τις διάφορες τριμερείς συνεργασίες που προωθούνται στην
περιοχή μαζί με την Ελλάδα, κυρίως με Ισραήλ και Αίγυπτο, αλλά και την Ιορδανία.
Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν σχετικές δηλώσεις ή ενημερώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη στους 17 περίπου μήνες που είναι
υπουργός Εξωτερικών, όμως από το 2015
και μετά, πολλοί αξιωματούχοι των κυβερνήσεων Αναστασιάδη υπερεκτιμούσαν τη
σημασία των διαφόρων κοινών ασκήσεων
διάσωσης/έρευνας με τις ΗΠΑ, αλλά και

ασκήσεων με το Ισραήλ, όπου ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ δρούσαν στην Κύπρο
μαζί με κυπριακές και ισραηλινά F-16 κάλυπταν τον ουρανό της. Όλα αυτά απείχαν
μακράν από το ότι το Ισραήλ θα μας υπερασπιστεί ή θα επέμβει ο 6ος στόλος. Ο
6ος στόλος θα επέμβει αν ενοχληθούν τα
σκάφη της ΕΧΧΟΝ, ή τα συμφέροντα της
ΝΟBLE. Η κυπριακή κυβέρνηση δεν έδωσε τέρμα σ’ αυτό το κλίμα ευφορίας, που
σε πολλές περιπτώσεις άγγιξε την τερατολογία μέσα σε αναλύσεις ΜΜΕ, που θύμιζαν την προ της εισβολής «Μάχη» του
Σαμψών, η οποία ελλείψει πρώτου θέματος με εντολή διευθυντή έβγαζε τουλάχιστον μία φορά το μήνα πρωτοσέλιδο τίτλο,
«τουρκικό πολεμικό πλοίο στην Κερύνεια». Άντε απόδειξε πως δεν υπήρχε.

••••
Τι χάθηκε;

Αφού, λοιπόν, «δεν θωρακίστηκε η ΑΟΖ»

μας, να αναλύσουμε λίγο το νόημα των

επικρίσεων για τις συνέπειες. Τι χάσαμε
δηλαδή! Δεν νομίζω να χάσαμε κάτι, αντιθέτως η Τουρκία έχασε. Κι αν δημιουργείται η εντύπωση ότι χάθηκε κάτι, μάλλον
φταίει κι ο πρόεδρος που πρωτοπαρομοίασε τις τουρκικές παραβιάσεις με «δεύτερη τουρκική εισβολή». Το είχε κάνει και
προ τριετίας, όταν η Τουρκία έκανε έρευνες ή έστελνε πολεμικά στην ΑΟΖ της Κύπρου. Όμως τότε, δεν ήταν λίγοι οι δημοσιογράφοι που μπέρδευαν την ΑΟΖ με τα
χωρικά ύδατα. Η Τουρκία έχασε, γιατί για
πρώτη φορά βγήκαν τόσο καταδικαστικές
αποφάσεις από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και κυρώσεις (ας πούμε) από την Ε.Ε.
Η κυπριακή κυβέρνηση με παρεμβάσεις
έκοψε σχεδόν όλες τις ξένες εταιρείες
υποστήριξης των τουρκικών γεωτρήσεων.
Και βέβαια η Τουρκία δεν πρόκειται να
βρει ξένη εταιρεία να κάνει τις έρευνες,
γι’ αυτό και πλήρωσε χρυσάφι τα τρυπάνια
της, που μάλλον είναι αναποτελεσματικά.
Ναι, καλό θα ήταν ο γ.γ. να μην απαντούσε
στο θέμα των τουρκικών παραβιάσεων ως

δικοινοτικό θέμα κι όχι διακρατικό, όμως
πέραν τούτου, και ο Γκουτιέρες και ο Μπαν
αρνήθηκαν να παρέμβουν στη διαμάχη Κίνας – Βιετνάμ, Κίνας – Φιλιππίνων κ.λπ. Θα
το έκαναν μόνο αν το ζητούσαν και οι δύο
«αντίδικοι». Η Κύπρος, αν ήθελε περισσότερα, θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει
προσφυγή στο Σ.Α., ζητώντας λήψη μέτρων. Δεν γνωρίζω γιατί αποφεύγει η κυπριακή κυβέρνηση κάτι τέτοιο και τώρα
και σε προηγούμενες παραβιάσεις. Σίγουρα, πάντως, η μη προσφυγή δεν συνάδει
με τον χαρακτηρισμό «δεύτερη εισβολή».
Γιατί σε περίπτωση πραγματικής εισβολής
θα προσφεύγαμε.

••••
Η χρονική συγκυρία

Εκείνο που με προβληματίζει περισσότε-

ρο είναι η χρονική συγκυρία των συγχρονισμένων επιθέσεων κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη και μόνο αυτού, από διαφορετικές δυνάμεις, πολλές μάλιστα ενδοκομματικές. Ακούω διάφορους δελφίνους
που ενδιαφέρονται για τη θέση του κι
επειδή η Κύπρος είναι μικρός τόπος, κοντός ψαλμός αλληλούια. Όμως μπαίνω στον
πειρασμό να πω στον υπουργό Εξωτερικών ότι «χρυσό το μίλημα κι αργυρό το σώπα». Αν έκανε λιγότερες ομιλίες και δηλώσεις, πάλι πολύ χρόνο δημοσιότητας θα είχε και ταυτόχρονα θα απόφευγε κακοτοπιές. Ίσως και ζηλοτυπίες όσων τον βλέπουν ως υποψήφιο πρόεδρο.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η 16χρονη Γκρέτα και η γύμνια του πλανήτη μας
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλανήτης μας νοσεί βαριά. Οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στην
Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες –με
τα ρεκόρ ζέστης να καταρρίπτονται
το ένα μετά το άλλο– το αποδεικνύουν: 41,7 βαθμοί Κελσίου στην
Ολλανδία, 42,6° C στο Παρίσι, 40,9°
C στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, 40,2° C στο Βέλγιο, 36,9° C
στη Βρετανία. Η μισή Ελβετία τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό για
καύσωνα· ακόμα και στις πιο ψηλές
κορυφές των Αλπεων το χιόνι έχει
αρχίσει να λιώνει επικίνδυνα. Kι
όλα αυτά, τα οποία σήμερα θεωρούνται ακραία φαινόμενα, σε λίγα
χρόνια, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, θα αποτελούν μια νέα,
εφιαλτική κανονικότητα.
Η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ,
που γεννήθηκε και ζει στη Σουηδία,
έχει διαγνωστεί με σύνδρομο
Ασπεργκερ. Πρόκειται για μια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού,
που επηρεάζει περίπου 1 στους 200
ανθρώπους και χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από αδυναμία στην
κοινωνική συναναστροφή και επικοινωνία, μέσο ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης, μεγάλη ικανότητα συγκέντρωσης και εμβάθυνση στη λεπτομέρεια. «Το να είσαι Aspie είναι
δώρο», λέει η ίδια. «Αν ήμουν όπως
όλοι οι άλλοι, θα συνέχιζα τη ζωή
μου, όπως όλοι οι άλλοι». Πριν από
περίπου έναν χρόνο, λοιπόν, αποφάσισε να μη συνεχίσει τη ζωή της
όπως όλοι οι άλλοι, αλλά να ορθώσει
το παράστημά της για να σώσει τον
πλανήτη που νοσεί – με τις δικές
της δυνάμεις. Στις 20 Αυγούστου
2018 η Γκρέτα δεν πήγε στο σχολείο
(εκείνη τη μέρα ξεκινούσαν ξανά
τα μαθήματα έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές), αλλά πραγματοποίησε καθιστική διαμαρτυρία
έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου,

Γαλλία δεν χρειάζεται έναν γκουρού
της αποκάλυψης», έγραψε ένας εξ
αυτών, ο Γκιγιόμ Λαρίβ, στο Twitter.
«Κάποιοι επέλεξαν να μην έρθουν
εδώ σήμερα. Επέλεξαν να μην μας
ακούσουν και δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα με αυτό. Σε τελική ανάλυση είμαστε απλώς παιδιά, δεν
χρειάζεται να μας ακούτε. Ομως,
πρέπει να ακούτε τους επιστήμονες,
αυτό είναι το μόνο που σας ζητάμε»,
απάντησε εκείνη στην ομιλία της.
Και η εκστρατεία της για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
συνεχίζεται. Τον Σεπτέμβριο θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τον Δεκέμβριο στην παγκόσμια διάσκεψη
για την κλιματική αλλαγή στο Σαντιάγο της Χιλής. Για τα υπερατλαντικά ταξίδια της η Γκρέτα θα χρησιμοποιήσει πλοίο και όχι αεροπλάνο – συμβολική κίνηση, για να υπενθυμίσει πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον οι εκπομπές αερίων από
τις αεροπορικές μεταφορές.

«Ασπρο-μαύρο»

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

στη Στοκχόλμη, κατά των πολιτικών
που δεν λαμβάνουν μέτρα για να
αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή.
Δεν φώναζε συνθήματα, δεν μιλούσε
καν. Κρατούσε μόνο ένα πλακάτ
στο οποίο είχε γράψει: «Skolstrejk
för Klimatet», «Σχολική απεργία για
το κλίμα».
Οι άνθρωποι περνούσαν βιαστικοί από δίπλα της και σχεδόν κανείς
δεν την κοιτούσε. «Αισθανόμουν
τόσο μόνη, αλλά βαθιά μέσα μου

ήξερα ότι αυτό ήταν το φάρμακο
για τη θλίψη και την απογοήτευση
που αισθανόμουν για τον κόσμο
μας. Δεν μπορώ να ψηφίσω στα 16
μου, άρα πρέπει κάπως να αντιδράσω, για τη μεγαλύτερη κρίση
στην ανθρώπινη ιστορία», έχει πει.
Την επόμενη εβδομάδα η διαμαρτυρία επαναλήφθηκε. Και τη
μεθεπόμενη. Η έφηβη με το φωτεινό πρόσωπο και τις μακριές πλεξούδες κάθε Παρασκευή απείχε

από τα μαθήματά της για να εντείνει
τον αγώνα της. Σε λίγους μήνες
έπαψε να είναι αόρατη. Τα φώτα
της δημοσιότητας έπεσαν πάνω
της. Η σχολική απεργία της για το
κλίμα έγινε είδηση σε όλο τον κόσμο και εξελίχθηκε σε πανευρωπαϊκό μαθητικό κίνημα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες συνομήλικοί της
άρχισαν να τη μιμούνται σε 270
πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου. Τον
Ιανουάριο, η 16χρονη Σουηδή ακτι-

βίστρια προτάθηκε για το φετινό
Νομπέλ Ειρήνης.

Ακούστε τους επιστήμονες
Tην περασμένη Τρίτη, η Γκρέτα
Τούνμπεργκ μίλησε στη γαλλική
Εθνοσυνέλευση, στο Παρίσι, παρά
τις διαμαρτυρίες βουλευτών κυρίως
της Δεξιάς και Ακροδεξιάς που την
αποκάλεσαν δημιούργημα των μέσων ενημέρωσης και ειρωνικά την
πρότειναν για Νομπέλ... Φόβου. «Η

«H κλιματική αλλαγή είναι
άσπρο-μαύρο: ή ο ανθρώπινος πολιτισμός θα συνεχίσει να υπάρχει
ή θα εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει γκρίζο όταν πρόκειται για την επιβίωσή
μας. Πρέπει να σταματήσουμε την
εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Και
όλοι πρέπει να αλλάξουμε γι’ αυτό»,
λέει η ίδια. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ
μου θυμίζει «Τα καινούργια ρούχα
του αυτοκράτορα», του Χανς-Κρίστιαν Αντερσεν. Ο πλανήτης μας,
όπως ο βασιλιάς του παραμυθιού,
είναι γυμνός. Ολοι το βλέπουν κι
ένα παιδί τολμά να πει την αλήθεια...

• O κ. Στέφανος Κασιμάτης
απουσιάζει σε άδεια.
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ορυκτός πλούτος
και δικαιώματα Τ/κ

Έξυπνος
στρατός

Βάσει Συντάγματος, στην Κύπρο υπάρχουν
έλληνες και τούρκοι, οι οποίοι ανήκουν
αντίστοιχα στην ελληνική και τουρκική
κοινότητα. Οι πολίτες των θρησκευτικών
ομάδων, αρμένιοι, μαρωνίτες και λατίνοι,
υποχρεούντο να επιλέξουν εντός τριών
μηνών από την ισχύ του συντάγματος, σε ποια κοινότητα
θα ανήκουν και οι οποίοι επέλεξαν ως γνωστόν την ελληνική κοινότητα. Όλες οι εξουσίες του κράτους ασκούνται
σε ποσοστά από άτομα που ανήκουν στην ελληνική και
τουρκική κοινότητα. Έτσι σύμφωνα με το Σύνταγμα
έχουμε έλληνα πρόεδρο, τούρκο αντιπρόεδρο, 35 έλληνες
βουλευτές και 15 τούρκους βουλευτές κλπ. Χωρίς να
μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ιστορικών γεγονότων, απλά
να αναφέρουμε ότι από τον Δεκέμβρη του 1963 όλοι οι
τούρκοι αξιωματούχοι δεν συμμετείχαν στα όργανα του
κράτους και ως εκ τούτου πρακτικά το Σύνταγμα κατέστη
ανεφάρμοστο. Τέθηκε ως εκ τούτου ένα πρακτικό και
ουσιώδες θέμα για το αν πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία
υπήρχε ως κράτος. Σε αυτό έδωσε απάντηση το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το πλέον ιστορικό του ψήφισμα 186/1964, ημερομηνίας 4/3/1964, με σημαντικότερο
το σημείο της παραγράφου 2, που ξεκαθαρίζει ότι μόνο
η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την διατήρηση
και εξασφάλιση του νόμου και της τάξης, καθώς επίσης
και το σημείο της παραγράφου 3 ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ταυτίζεται με τις «κοινότητές» της και
αυτές δεν αποτελούν συστατικά μέρη του κράτους. Με
το καθοριστικότατο Ψήφισμά του, ο ΟΗΕ αναγνώρισε
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο κράτος που
λειτουργεί στην Κύπρο, έστω και αν σε αυτό δεν συμμετέχουν μέλη της τουρκικής κοινότητας και βασιζόμενο
σε αυτό, στις 8/10/1964 το Ανώτατο Δικαστήριο, έδωσε
μια από τις πλέον ιστορικές του αποφάσεις, την Ibrahim
Mustafa and others καθιερώνοντας το λεγόμενο δίκαιο
της ανάγκης. Εν ολίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κανένα κράτος δεν θα παύσει να υπάρχει
λόγω του Συντάγματός του. Η Κυπριακή Δημοκρατία
συνέχισε να συμμετέχει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και είναι με αυτό το Σύνταγμα που εντάχθηκε
στην ΕΕ την 1ην Μαΐου 2004. Στην επίσης πολύ σημαντική
απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
στο Νομικό Ερώτημα 282 ημερομηνίας 16/12/1992, το
Ανώτατο Δικαστήριο ισοψήφησε μεν, αλλά αποφάσισε
ότι μπορεί να γίνει τροποποίηση του Συντάγματος ακόμη
και σύμφωνα με το δίκαιο της ανάγκης. Καταλυτική όσον
αφορά τα δικαιώματα/υποχρεώσεις μελών της τουρκικής
κοινότητας, είναι η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση
του δημοσιογράφου Aziz v. Cyprus (application no.
69949/01), η οποία ξεκαθάρισε ότι κάθε πολίτης της
τουρκικής κοινότητας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά
του ως άτομο και μόνο και όχι ως μέλος της τουρκικής
κοινότητας. Ένα καταλυτικό στοιχείο επίσης σε σχέση
με το σε ποιες περιοχές ασκεί εξουσία η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ορίζει ότι:
«1. Η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις
περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.» [...] «Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν
την εφαρμογή του κεκτημένου, βάσει των όρων που
έχουν τεθεί στη Συνθήκη Προσχώρησης, σε οποιοδήποτε
άλλο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση
που επιτευχθεί διευθέτηση, το Συμβούλιο, ενεργώντας
ομόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει
την αναπροσαρμογή των όρων προσχώρησης της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την τουρκοκυπριακή
κοινότητα.» Εν κατακλείδι και ανακεφαλαιώνοντας, ο
ορυκτός πλούτος καθώς επίσης και όλα όσα ανήκουν
στην Κυπριακή Δημοκρατία επί όλης της Κύπρου εφόσον
μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος σύμφωνα
και με το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης
στην ΕΕ, υπεύθυνη για την διαχείριση τους είναι η Κυπριακή Κυβέρνηση και μόνο και όχι οι κοινότητες που
δεν είναι συστατικά της μέρη.
Το τελευταίο μάλιστα εδάφιο του Πρωτοκόλλου 10
είναι ξεκάθαρο, η τουρκοκυπριακή κοινότητα ως οντότητα
δεν μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυπριακής Κυβέρνησης σε πολιτικό
αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Αυτό θα γίνει
μόνο μετά την διευθέτηση του Κυπριακού.

Τρέλα κατάντησαν οι “έξυπνες” λύσεις για
όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Από τα έξυπνα
τηλέφωνα, μέχρι και τις έξυπνες πόλεις.
Διαφημιστικό κόλπο, ή πραγματική επανάσταση, δεν έχει και τόση σημασία, αφού
στην πραγματικότητα οι έξυπνες λύσεις,
έρχονται και καταλαμβάνουν ένα κομμάτι της ανθρώπινης
βούλησης. Δηλαδή τα έξυπνα μηχανήματα, δουλεύουν
για εμάς, χωρίς εμάς. Σε όλο τον κόσμο κατάντησαν μανία
και τα “έξυπνα όπλα”, τα οποία έρχονται για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των στρατιωτών και να πάρουν
ένα κομμάτι των δυνατοτήτων των φαντάρων. Μια βόλτα
στο διαδίκτυο και βλέπεις τα έξυπνα ρολόγια των ρώσων,
τα οποία μέσω δορυφόρων και θερμικών καμερών, ενημερώνουν τους φαντάρους, για το τι υπάρχει γύρω από
τον χώρο τον οποίο βρίσκονται και φρουρούν. Έτσι δεν
χρειάζεται ούτε να διακινδυνεύουν, ούτε και να γνοιάζονται
για τα “κόλπα” των καταδρομέων του εχθρού. Στην
αντίπερα όχθη οι αμερικανοί προβάλλουν τα έξυπνα όπλα,
τα οποία ο φαντάρος εντοπίζει και “κλειδώνει” τον αντίπαλο
στρατιώτη. Ακολούθως αναλαμβάνει το ίδιο το όπλο σημαδεύει, διαλέγει την ώρα που θα πατήσει την σκανδάλη,
την απόσταση, την ταχύτητα του αέρα, την βαρομετρική
πίεση, ακόμη και το σημείο στο οποίο θα πλήξει τον αντίπαλο φαντάρο. Άσε τους πυραύλους και τα πολεμικά
αεροπλάνα, όπου ούτε η φαντασία μπορεί να συλλάβει
την “εξυπνάδα” τους.
Η Εθνική Φρουρά, επί υπουργίας Χριστόφορου Φωκαϊδη,
έκανε το μεγάλο ιστορικό άλμα, μείωσε την στρατιωτική
θητεία από τους 24 στους 14 μήνες και προσέλαβε τους
περίφημους Συμβασιούχας Οπλίτες, (ΣΥΟΠ) δηλαδή προσωρινούς μισθοφόρους φαντάρους. Ουσιαστικά πέρασε
σε μια κατάσταση ημιεπαγγελματικού στρατού. Ωστόσο,
εκκρεμεί το επόμενο βήμα, δηλαδή η αλλαγή της κουλτούρας και κατάργησης των πρακτικών του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι άμεση ανάγκη η εισαγωγή
της σύγχρονης τεχνολογίας στο κυπριακό στράτευμα και
αυτό αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τον Υπουργό Σάββα
Αγγελίδη. Το έδαφος είναι έτοιμο, αφού όλοι οι νέοι
φαντάροι σήμερα ξέρουν πολύ καλά να χρησιμοποιούν
τους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Είναι παραλογισμός
σήμερα να βγάζουν σκοπιά οι φαντάροι στην λεγόμενη
γραμμή κατάπαυσης του πυρός, όταν απέναντί τους, μπορούν να δουν ελληνοκύπριους φίλους τους να σουλατσάρουν
ανενόχλητοι στους δρόμους και τα μαγαζιά των κατεχομένων. Είναι αδιανόητο την ώρα κατά την οποία σχεδόν
όλα τα κτήρια στην Κύπρο, διαθέτουν κάμερες, τα στρατόπεδα και τα φυλάκια της Εθνοφρουράς, να επαφίενται
στα κουρασμένα μάτια των φαντάρων, λόγω και σερφαρίσματος στα κινητά τηλέφωνα.
Οι αλλαγές στην Εθνοφρουρά θα πρέπει να ξεκινήσουν
εκ των έσω και από τα φαινομενικά εύκολα. Πρώτος
στόχος πρέπει να είναι η μείωση της γραφειοκρατίας.
Είναι τρελό στην ψηφιακή εποχή, να ζητούνται ένα σωρό
έγγραφα από τους νέους φαντάρους, όταν μέχρι πριν
μερικά χρόνια δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση. Τρελό
είναι και το γεγονός ότι η Εθνική Φρουρά αποστέλλει
γραπτές επιστολές και όχι emails ή ηλεκτρονικά μηνύματα
SMS, προς τις οικογένειες των φαντάρων. Μπορεί εύκολα
να γίνει ο διαχωρισμός, σε όσες οικογένειες αδυνατούν.
Ο νέος στην ηλικία Σάββας Αγγελίδης, μπορεί να αντιληφθεί
πως λειτουργεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μπορεί
εύκολα να χρησιμοποιήσει δυνατά μυαλά νέων φαντάρων,
για προώθηση καθοριστικών και σωτήριων αλλαγών στο
στράτευμα. Καλό είναι επίσης να αλλάξει και η νοοτροπία
του “ραχάτι” και του “περίμενε” πρακτική χειρότερη και
από την δημόσια υπηρεσία. Δεν είναι δυνατό σπάζουν
τα νεύρα παιδιών 18 χρονών, γιατί απλά δεν έχουν να
κάνουν τίποτα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Αποτέλεσμα είναι μερικοί νέοι να “κλατάρουν” ψυχικά και
από τις πολλές σκέψεις. Για τους περισσότερους έφεδρους
αξιωματικούς, ίσως και για τον Σάββα Αγγελίδη, η καλύτερη
περίοδος στην στρατιωτική τους θητεία, ήταν στην ΣΕΑΠ,
στην σχολή της Κρήτης, όπου απαγορευόταν το περπάτημα
και επιτρεπόταν μόνο το τρέξιμο. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί
δεν είχαν λεπτό να αναπνεύσουν από τα μαθήματα και
τις ασκήσεις. Και όμως όλα κυλούσαν γρήγορα και παραγωγικά και όλοι χαίρονταν τις φιλίες και την σκληρή
πειθαρχημένη στρατιωτική ζωή. Τουλάχιστον ας γεμίσουν
τα στρατόπεδα με γυμναστήρια, ώστε να εκτονώνονται
σωματικά και ψυχολογικά οι φαντάροι.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος

EPA/JEROME FAVRE

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Διαδηλωτές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εναντίον του νόμου για την έκδοση πολιτών του

στην Κίνα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κανείς δεν πιστεύει
τον Τσαβούσογλου
Θυμάμαι τον περασμένο Απρίλιο νέχιζε πως ενώ μετά την εισβολή κανείς δεν
που ο Συναγερμός γιόρταζε τα 100 τολμούσε να διανοηθεί ότι θα ήταν δυνατόν να
χρόνια από τη γέννηση του Γλαύκου συζητείται ή να διαπραγματεύεται η οποιαδήποτε
Κληρίδη σε μία περίοδο ιδιαίτερα άλλη βάση λύσης εκτός του ενιαίου κράτους, ο
τεταμένη. Ήταν βεβαίως προτού Γλαύκος Κληρίδης τόλμησε μήνες ελάχιστους
να αρχίσει να επιτίθεται στην υπο- μετά την εισβολή να μιλήσει για την πολυπεριψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και όταν η φη- φερειακή ομοσπονδία. «Και τι δεν άκουσε! Ότι,
μολογία που συντηρείτο για μήνες, ότι δηλαδή, πόσο προδότης υπήρξε. Για να περάσουν δύο
ο Νίκος Αναστασιάδης συζητούσε στο παρα- χρόνια μετά να δεχθούμε την περιφερειακή, δισκήνιο κι άλλες μορφές λύσης, ενοχλούσε πολλούς ζωνική ομοσπονδία» έλεγε χαρακτηριστικά ο
εντός και πέριξ της Πινδάρου.
πρόεδρος συγκρίνοντας προφανώς τη δική του
Σε εκείνη ακριβώς την εκδήλωση, όλοι ανε- στάση με εκείνη του Κληρίδη. Κίνηση που για
ξαιρέτως εξήραν τον ρεαλισμό που διακατείχε πολλούς θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση για τις νέες
τον ιδρυτικό ηγέτη του κόμματος, την πολιτική ιδέες που τον προβληματίζουν.
του διορατικότητα, που δεν τη θόλωνε ο λαϊκισμός
Φρόντισε να το διαμηνύσει και πρόσφατα σε
και υπογράμμιζαν την ανάγκη εξεύρεσης λύσης συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» όταν κλήστο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. θηκε να αναφέρει αν θέλει να μείνει στην ιστορία
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μάλιστα, φρόντισε να δια- ως ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή προφανώς
μηνύσει, με τον Νίκο Αναστασιάδη να τον πα- ο τελευταίος συμφώνησε τη μετακίνηση όλου
ρακολουθεί από την πρώτη σειρά,
του πληθυσμού από τη Μικρά Ασία.





ότι ο ΔΗΣΥ είναι ο Γλαύκος Κληρίδης. 
Σημείωσε ότι «ο Βενιζέλος τόλμησε
Τοποθετήσεις που έριχναν καρφιά
και πήρε αποφάσεις. Κατακρίθηκε
Το δυστύχημα
και έστελναν μήνυμα στον Νίκο
ως προδότης, αλλά έμεινε στην ιστοΑναστασιάδη για την πολιτική που για μας όμως
ρία ως ένας εκ των μεγαλυτέρων
ακολουθεί το τελευταίο διάστημα είναι ότι πλέον
ηγετών του Ελληνισμού» και ανέκαι που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτή
φερε πως αν παραστεί η ανάγκη θα
δεν πιστεύουμε συμπεριφερθεί ανάλογα.
του πολιτικού του πατέρα.
Σε εκείνη ακριβώς την εκδήλωση ούτε τον Νίκο
Σε αυτό το ακριβώς το πλαίσιο,
και με τα όσα προηγήθηκαν πολλοί
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
ανέμεναν πως ο πρόεδρος θα έδραττε Αναστασιάδη.
Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε
της ευκαιρίας και θα διαβεβαίωνε
πως ο Νίκος Αναστασιάδης του μίγια την προσήλωσή του στο πλαίσιο διζωνικής, λησε για λύση δύο κρατών και στη συνέχεια για
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ότι θα διέψευδε όσα συνομοσπονδία. Προφανώς και δεν πιστεύουμε
ακούγονταν για μήνες, μέσω δημοσιευμάτων, τον κ. Τσαβούσογλου. Το δυστύχημα για μας
τοποθετήσεων κομματικών στελεχών, σε συζη- όμως είναι ότι πλέον δεν πιστεύουμε ούτε τον
τήσεις πολιτικών αρχηγών και όσα διαρρέονταν Νίκο Αναστασιάδη. Όχι μόνο γιατί η αξιοπιστία
στους διαδρόμους των Βρυξελλών και των ξένων του έχει πληγεί, αν λάβουμε υπόψη ότι το αφήπρεσβειών: ότι ο πρόεδρος μελετά άλλα σενάρια γημά μας μετά το Κραν Μοντάνα για το ποιος
λύσης με στοιχεία συνομοσπονδίας και λύση φταίει δεν έγινε αποδεκτό βάσει των εκθέσεων
δύο κρατών. «Τολμώ πολλές φορές να εισηγούμαι του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών των όσων ανανέες προτάσεις για έξοδο από το αδιέξοδο, προ- φέρουν οι ξένες πρεσβείες και της στάσης της
κειμένου να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες Ε.Ε. Αλλά γιατί ο ίδιος με τη στάση του όλο αυτό
που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε λειτουρ- το διάστημα έδειξε πως η λύση σίγουρα δεν
γική, βιώσιμη, διαρκή λύση και όχι την όποια ήταν προτεραιότητα. Θα προτιμήσουμε όμως
λύση που θα μας οδηγήσει την επομένη σε κα- να ελπίζουμε.
τάρρευση, γιατί εν τέλει θα υποστούμε τα χειΠως μετά την περιπλάνηση των δύο χρόνων
ρότερα, εκείνα που θέλουμε να αποφύγουμε. Γι’ και μπροστά στα νέα τετελεσμένα που μας βρίαυτό και πρέπει, πιστεύω, να μη διστάζουμε, σκουν απροετοίμαστους, ίσως να βρει τον παλιό
όταν απαιτείται, να ξεφύγουμε από στερεότυπα, εαυτό του. Έστω κι αν αυτό του στερήσει τον
ή να παραμένουμε αγκυλωμένοι σε κάποιες από- τίτλο του νέου Βενιζέλου.
ψεις που έχουν εκφραστεί προ 45 χρόνων» έλεγε
χαρακτηριστικά ο Νίκος Αναστασιάδης. Και συ- economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν;
Μια ιδιωτική εταιρεία η οποία
επιδίδεται σε εκστρατείες κοινωνικής προσφοράς αποφασίζει να βγάλει μια καμπάνια
για την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών. Τα
σαΐνια της εν λόγω εταιρείας στρογγυλοκάθονται σε ένα τραπέζι (υποθέτω) και
αφού κάνουν brain storming (υποθέτω
ξανά) καταλήγουν στο φοβερό σλόγκαν
“Φέρσου Αντρίκια” ως το πλέον ενδεδειγμένο για να επιτύχουν το στόχο τους, ο
οποίος είναι (επαναλαμβάνω) η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Κολλούν μάλιστα και την λέξη “Αξίζει” πλάι
στο “Φέρσου Αντρίκια” και θεωρούν ότι
μ’ αυτό τον ανεκδιήγητο συνδυασμό λεκτικού θα περάσουν τα “σωστά” μηνύματα.
Σκοπός τους μάλιστα είναι να αναρτήσουν
τις αφίσες της εν λόγω εκστρατείας σε νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, στρατόπεδα

κ.λπ εξ ου και ζητούν την στήριξη τριών
Υπουργείων- Μεταφορών, Άμυνας και Υγείας- την οποία και παίρνουν.
Οι αφίσες κυκλοφορούν και τα σόσιαλ
μήντια παίρνουν φωτιά από αντιδράσεις
ανθρώπων που έχουν δύο δράμια νου (δεν
χρειάζεσαι δα και περισσότερα) για να αντιληφθούν την άκρως σεξιστική προσέγγιση
αυτής της απαράδεκτης καμπάνιας. Η εν
λόγω εταιρεία τρώει το “κράξιμο” του μήνα
με κύριο επιχείρημα ότι αντί να χτυπά, αντιθέτως αναπαραγάγει τα έμφυλα στερεότυπα τα οποία ευθύνονται για τις βίαιες
συμπεριφορές εναντίον των γυναικών.
Μετά από τις αλλεπάλληλες αντιδράσεις,
η εταιρεία αναγκάζεται να δημοσιεύσει ένα
(επίσης ανεκδιήγητο) δελτίο τύπου και τα
τρία Υπουργεία-υποστηριχτές, ανακοινώσεις
με τις οποίες διαχωρίζουν την θέση τους,
με το επιχείρημα ότι “δεν είχαν ακριβή
γνώση του περιεχομένου της εκστρατείας”.

Οι “εμπνευστές” της “Φέρσου ΑντρίκιαΑξίζει” καμπάνιας, παραμένοντας ερμητικά
εγκλωβισμένοι στην ανεπάρκειά τους, υποστηρίζουν πως ο διάλογος που πυροδοτήθηκε εξυπηρετεί τον σκοπό της εκστρατείας
που είναι “η ευαισθητοποίηση του κοινού”
και έχουν δε και το απύθμενο θράσος να
λένε πως “θεώρησαν καλό να μιλήσουν
στην γλώσσα των στερεότυπων προκειμένου
να χτυπήσουν τα στερεότυπα”. Χωρίς καν
να τους περνά από το μυαλό πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η νοοτροπία που υπαγορεύει την αναπαραγωγή στερεοτύπων με
την φτηνή δικαιολογία ότι “πρέπει να ξέρεις
σε ποιους απευθύνεσαι”. Το αδιανόητο σκεπτικό της εν λόγω εταιρείας δεν είναι ωστόσο
το κυριότερο πρόβλημα. Το πιο σοβαρό
πρόβλημα είναι ότι τρία Υπουργεία υποστήριξαν αυτή την εκστρατεία χωρίς να
έχουν γνώση του περιεχομένου της. Κι αν
δεν υπήρχε η αντίδραση του κόσμου τα

τρία Υπουργεία θα εξακολουθούσαν να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Το σοβαρό
ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το πώς
και γιατί διανοούνται τρία Υπουργεία να
στηρίζουν σχετικές εκστρατείες κοινωνικής
προσφοράς, εγκρίνοντας άδεια για ανάρτηση
αφισών σε δημόσιους χώρους, χωρίς προηγουμένως να έχουν γνώση του περιεχομένου τους; Και γιατί θεωρούν ότι ξεμπερδεύουν με μια εκ των υστέρων ανακοίνωση
με την οποία απλά μας λένε ότι δεν είχαν
αυτή την γνώση; Τι πάει να πει κύριοι των
Υπουργείων “δεν είχαμε γνώση του περιεχομένου της εκστρατείας που στηρίζουμε;”.
Και αν δεν είχατε γνώση τότε τι ακριβώς
στηρίζετε; Ποιος από όλους εκείνους που
στρογγυλοκάθονται στα γραφεία σας εγκρίνει αυτές τις άδειες χωρίς να ξέρει τι εγκρίνει; Και γιατί όποιος προβαίνει σε τέτοιες
εγκρίσεις δεν είναι υπόλογος ώστε να φέρει
και την ανάλογη ευθύνη; Κι αν είναι ο ίδιος

ο Υπουργός που έβαλε την υπογραφή του
για αυτή την έγκριση τότε γιατί δεν βγαίνει
να απολογηθεί δημόσια για την αβάσταχτη
ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζει
τόσο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα; Τι
δικαιολογεί την τόσο “τυφλή” εμπιστοσύνη
στην εν λόγω εταιρεία ώστε να μην καλούνται εκ των προτέρων (και όχι εκ των
υστέρων με άκυρες νουθεσίες) ειδικοί φορείς
για να ελέγξουν το περιεχόμενο της καμπάνιας; Και αν θεωρείτε ότι δεν ευθύνεστε
που ΔΕΝ γνωρίζατε τότε πού ακριβώς βασίζετε την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε αυτά τα πολύ σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα; Υπάρχει κανείς εκεί πάνω
στα Υπουργεία σας που μπορεί να δώσει
μια σοβαρή απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα και να αναλάβει και την ευθύνη ή
πολλά ζητώ;

elenixenou11@gmail.com
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Με τόλμη αλλά
και με μέτρο
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ακούγεται και γράφεται συχνά ότι μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ο πολιτικός κύκλος της μεταπολίτευσης. Πως,
δηλαδή, θα κλείσουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος και
θα σταματήσουμε να δίνουμε μάχες για το τι συνέβη πριν από 44
ή 75 χρόνια. Και πως η χώρα θα
κοιτάξει μπροστά για να λύσει τα
συσσωρευμένα προβλήματά της.
Με το αυτονόητο να παίρνει το
πάνω χέρι απέναντι σε ιδεολογικές
αγκυλώσεις, αφού ζήσαμε το «όνει






Αν ο κ. Τσίπρας κάνει το
λάθος και ξαναγυρίσει
στις κραυγές του προπατορικού του 3% θα
κάνει μεγάλη ζημιά, στη
χώρα πρωτίστως, αλλά
και στον εαυτό του.
ρο» της Aριστεράς στην εξουσία...
Ο κύκλος άρχισε, άλλωστε, να
κλείνει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας έθαψε πολλά τοτέμ της μεταπολίτευσης, άλλα στα λόγια και
λίγα στην πράξη. Σε πολλούς όμως
τομείς, όπως η παιδεία, η ασφάλεια
και το ήθος και η επάρκεια διακυβέρνησης, πήγαμε πολύ πίσω.
Και τώρα είναι ανάγκη να κάνουμε
άλματα. Υπάρχουν δυνάμεις που
θα δώσουν τη δική τους σκληρή

μάχη. Ζουν ακόμη με τη φαντασίωση πως θα πάρουν τη ρεβάνς
για την ήττα του Δεκέμβρη του
1944 ή ότι θα ξαναβιώσουν με άλλους όρους τον Νοέμβριο του
1973. Η κατάργηση του ασύλου
και η σύνδεση του Αρχαιολογικού
Μουσείου με το Πολυτεχνείο τούς
δημιουργούν ελπίδες για μαζικά
κινήματα, καταλήψεις, πολιορκίες
και ό,τι άλλο χωράει ένα κολλημένο μυαλό. Οι φωνές που θέλουν
«επανακατάληψη των Εξαρχείων
εδώ και τώρα» βάζουν βούτυρο
στο ψωμί τους. Ολα θέλουν ένα
μέτρο, μαζί με την τόλμη.
Η ελληνική κοινωνία θέλει να
πάει παρακάτω, δεν την ενδιαφέρει το χθες.
Η αποδραματοποίηση είναι το
καλύτερο αντίδοτο στον εξτρεμισμό. Το άσυλο δεν είναι κάποιο
ιερό δισκοπότηρο, αλλά ένας τρόπος να έχουν τα παιδιά μας ασφαλή, καθαρά πανεπιστήμια, στα
οποία δεν υπάρχει φόβος. Οπως
σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.
Αν ο κ. Τσίπρας κάνει το λάθος
και ξαναγυρίσει στις κραυγές του
προπατορικού του 3% θα κάνει
μεγάλη ζημιά, στη χώρα πρωτίστως. Θα κάνει όμως ζημιά και
στον εαυτό του, γιατί από το 30,5%
είναι ελάχιστο το ποσοστό που
τον θέλει ξανά στον ρόλο που
έπαιζε έως το 2015. Αυτός θα είναι
ο σίγουρος τρόπος να χάσει κάθε
επιρροή στον μεσαίο χώρο και
να τον παραδώσει στον κ. Μητσοτάκη για μεγάλο διάστημα.
Τον χειμώνα θα δούμε αν θα αντισταθεί στον πειρασμό.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Το πρώτο νομοσχέδιο
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή
αργά την Πέμπτη, είναι ένα φιλόδοξο και
καλοδεχούμενο σχέδιο για ένα «επιτελικό κράτος» που θα καθορίζει
τη λειτουργία και διαφάνεια της
κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Βασικοί άξονές του
είναι η αποκομματικοποίηση του
Δημοσίου και η απλοποίηση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η
αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να αλλάξει το Δημόσιο προς
όφελος των πολιτών, περιορίζοντας
τη γραφειοκρατία και καταπολεμώντας την πολυνομία και την κακονομία, υπογραμμίζεται και με τη
θέσπιση ξεχωριστού υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μένει
να δούμε εάν αυτή η μεταρρύθμιση
θα αποτελέσει τον διαχρονικά πολυπόθητο νόμο, που όπως το έθεσε
ο Εμμανουήλ Ροΐδης, θα «επιτάσσει
την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων». (Μας το θύμισε σε
πρόσφατο άρθρο του ο Παναγιώτης
Μαΐστρος, ειδικός γνώστης διοικητικών μεταρρυθμίσεων.) Το νομο-

σχέδιο κάνει μεγάλα βήματα σε
αυτή την κατεύθυνση. Θεσπίζει
την προεδρία της κυβέρνησης ως
κέντρο διακυβέρνησης, με σύστημα
στενής παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου (το ΜΑΖΙ). Τις
τελευταίες δεκαετίες έγιναν αρκετές
μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν τη
δημόσια διοίκηση. Μερικές αλλαγές
κέρδισαν την εμπιστοσύνη των
πολιτών, όπως το ΑΣΕΠ (από το
1994), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (1998) και η Διαύγεια
(2010). Αυτό που έλειπε πάντα ήταν
η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των νόμων και του κυβερνητικού έργου, όπως και ο συντονισμός των διαφορετικών ελεγκτικών μηχανισμών. Ο νέος νόμος
επιχειρεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η επιτυχία του, όπως ό,τι
αφορά τη δημόσια διοίκηση, θα
εξαρτηθεί από το εάν τα κρίσιμα
όργανα, όπως το κέντρο διακυβέρνησης, θα στελεχωθούν από άτομα
με τις γνώσεις και τη διάθεση να
πετύχουν στο δύσκολο έργο τους.
Θα κριθεί, επίσης, από το εάν οι
αλλαγές θα είναι εφικτές ή εάν ξεπερνούν την ελληνική κουλτούρα,
η οποία είναι πιο εξοικειωμένη με
τον αυτοσχεδιασμό παρά με αυ-

στηρά προγράμματα. Κρίσιμη ερώτηση είναι εάν η μεταρρύθμιση
θα συνοδευθεί με την αναγκαία
εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης. Το υπουργείο Εσωτερικών παραμένει υπεύθυνο για τους υπαλλήλους, αλλά
πολλές μεταρρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από άλλα υπουργεία,
όπως, π.χ., της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η επιτυχία θα βασίζεται
στην άριστη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων. Το ίδιο ισχύει για
τους γενικούς γραμματείς που θα
επιλέγονται από το Δημόσιο και
θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του
νέου συστήματος. Είναι κρίσιμο
να συνεννοούνται, να συνεργάζονται, να «δεθούν» σε ομάδα που
θα έχει στόχο τη βελτίωση του συνόλου της δημόσιας διοίκησης.
Η συνύπαρξη και συνεργασία
γενικών γραμματέων που θα είναι
πολιτικές επιλογές, με επιχειρησιακούς γραμματείς που θα επιλέγονται
μέσω ΑΣΕΠ, δημιουργεί μια αναγκαία διάκριση μεταξύ πολιτικών
και διοικητικών προσώπων. Πολύ
θετική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επίσης, είναι η διατήρηση
των διευθυντών που είχε επιλέξει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο που κα-

τατίθεται αύριο στη Βουλή και που
αφορά τη διακυβέρνηση των δήμων,
το άσυλο και ορισμένες διατάξεις
του ποινικού κώδικα, συμπληρώνει
τα τρία πρώτα της κυβέρνησης. (Το
φορολογικό κατατέθηκε την Παρασκευή.) Μαζί μπορούν να αποτελέσουν τομές στη δημόσια διοίκηση και στην ανάπτυξη της χώρας.
Η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από
το πόσο θα στηριχθούν από την
κυβέρνηση, από τη δημόσια διοίκηση και από τους πολίτες. Γνωρίζουμε όλοι τις επιπτώσεις της κομματικοποίησης της διοίκησης και
της έλλειψης συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ στελεχών και
υπηρεσιών.
Γνωρίζουμε και τις ελλείψεις στις
ικανότητες πολλών υπαλλήλων και
την αδιαφορία τους για τους πολίτες,
καθώς και την αδυναμία του συστήματος να διαχειρισθεί σωστά
το προσωπικό του. Εάν η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ευτυχήσει να εφαρμοστεί σωστά ώστε
να είναι αποτελεσματική, θα κερδίσει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ανοίγοντας τον
δρόμο για άλλες μεταρρυθμίσεις.
Η πορεία θα είναι δύσκολη, αλλά
η κατεύθυνση είναι σωστή.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Η

Του ΚΩΣΤΗ ΦΑΦΟΥΤΗ

Δικαιοσύνη στην Πολωνία δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Οτι, λαμβανομένων πάντα υπ’
όψιν των ιδιαίτερων συνθηκών
που επικρατούν σε κάθε χώρα, η
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος αδιαφορεί για τις αξίες που
πρεσβεύουν οι πολιτικοί που θέλουν να κυβερνήσουν. Οι Βραζιλιάνοι ψηφοφόροι, για παράδειγμα, γνώριζαν εκ των προτέρων
τις μισογυνικές πεποιθήσεις του
Ζαΐρ Μπολσονάρο, αλλά αυτό δεν
επηρέασε σε τίποτε την επιλογή
τους. Στην Πολωνία, όλοι είναι
ενήμεροι των απροκάλυπτων παρεμβάσεων του κυβερνητικού
κόμματος στη Δικαιοσύνη και του
ασφυκτικού ελέγχου των μέσων
ενημέρωσης, τα κριτήρια της
εκλογικής συμπεριφοράς τους
όμως αποδεικνύεται ότι είναι διαφορετικά.
Ολο και ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
φαίνεται ότι εμφορούνται από
ένα μείγμα εθνικισμού και συνωμοσιολογίας, όπου γενικώς και
αορίστως για τα πάντα «φταίει το
σύστημα» και κάποιες αόρατες
σκοτεινές δυνάμεις, από τους σιωνιστές έως τον Σόρος. Για όλο και
περισσότερους το προσφυγικό
συνιστά αποκλειστικά κίνδυνο
«εξισλαμισμού» ή σκοτεινό σχέδιο
υφαρπαγής των θέσεων εργασίας
των ντόπιων. Συνεχώς αυξάνονται
αυτοί που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται τόσο πολλή δημοκρατία
αλλά περισσότερη «πυγμή» και
προτιμούν τη συρρίκνωση του
κράτους δικαίου αν πρόκειται να
τιμωρηθεί το «διεφθαρμένο σύστημα». Εξάλλου, ο συγκεντρωτισμός και ο απολυταρχισμός,
όπως πιστεύουν όλο και περισσότεροι πολίτες, αντιμετωπίζουν
καλύτερα τα υπαρκτά προβλήματα
της φτώχειας σε σχέση με τη δημοκρατία. Ο κυνισμός, επομένως,
δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτικές ηγεσίες. Εχει διαχυθεί και
στους ψηφοφόρους, που κοιτάζουν αποκλειστικά το προσωπικό
τους συμφέρον. Και νοσταλγούν
την ασφάλεια που πίστευαν ότι
τους προσέφερε το περίκλειστο
έθνος πριν από την εποχή της
παγκοσμιοποίησης.

13

Προς ένα πιο αποτελεσματικό κράτος

Προσωπικό συμφέρον
και πολιτικές επιλογές
ανάδειξη του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών και στην πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας
ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω το
φαινόμενο της ανάδυσης στην
εξουσία αμφιλεγόμενων φυσιογνωμιών, με λαϊκιστικά χαρακτηριστικά και αντισυστημικό, αντισυμβατικό προφίλ. Τρία χρόνια
μετά το δημοψήφισμα υπέρ του
Brexit, το συγκεκριμένο πρότυπο,
που αμφισβητεί εκ βάθρων όλες
τις αξίες που πρεσβεύει το μεταπολεμικό οικοδόμημα της Δύσης,
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Ο Μπόρις Τζόνσον, άλλωστε,
έχει χαρακτηριστεί «Βρετανός
Τραμπ» και «Τραμπ με ένα καλύτερο λεξιλόγιο». Ο παραλληλισμός
του με τον Αμερικανό πρόεδρο
δεν οφείλεται φυσικά στο παραπλήσιο στυλ της κόμμωσής τους
αλλά στην πολιτική συμπεριφορά
και πρακτική τους: υπερβολική
αυτοπροβολή, «ευέλικτη» ρητορική
που αδιαφορεί για την πραγματικότητα αν αυτή δεν συμβαδίζει
με όσα υποστηρίζουν, επιρρέπεια
στις γενικολογίες και στα ψευδή
νέα, χαώδης απόσταση από την
πολιτική ορθότητα και ένθερμη
υποστήριξη του απομονωτισμού.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι τόσο
ο Τραμπ όσο και ο Τζόνσον δεν
θα είχαν κατακτήσει την εξουσία
αν δεν υπήρχαν ιδιαίτερες συνθήκες για τον καθένα. Το εκλογικό,
δηλαδή, σύστημα των ΗΠΑ, που
επιτρέπει, μέσω των εκλεκτόρων,
την ανάδειξη προέδρου, ακόμη
και αν αυτός έχει ηττηθεί στο επίπεδο της λαϊκής ψήφου, όπως
στην περίπτωση του Τραμπ και
της Χίλαρι Κλίντον. Λαϊκή ψήφο
δεν πήρε ούτε ο Μπόρις Τζόνσον,
ο οποίος, για να εκπληρώσει τις
φιλοδοξίες του, έπρεπε να προηγηθεί μια καταστροφική θητεία
της Τερέζα Μέι και να διεξαχθεί
εσωκομματικό δημοψήφισμα, στο
οποίο συμμετείχε ένα ελάχιστο
ποσοστό του συνόλου των Βρετανών ψηφοφόρων.
Ωστόσο, οι εκλογικές νίκες του
Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία, του
Βίκτορ Ορμπαν στην Ουγγαρία,
του Ζαΐρ Μπολσονάρο στη Βραζιλία ή του Κόμματος Νόμος και
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ύο αιώνες τώρα, το απολειφάδι του κοσμοπολίτικου Ελληνισμού που αποτέλεσε βαλκάνιο «εθνικό κράτος», παλεύει να
επιβιώσει ιστορικά. Με αποκλειστικό
μπούσουλα τη μίμηση, τον μεταπρατισμό. Το ελλαδικό κράτος θέλει
να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Αυτό που είναι, δεν επιλέχθηκε
με δημοψηφίσματα. Το καθορίζουν
η γλώσσα του, η ιστορία του, η εδαφική του διαμόρφωση, το κλίμα
του. Το ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες
τώρα, παλεύει να αλλάξει τους όρους
της δεδομένης ταυτότητάς του.
Θέλει να ανήκει «εις την Δύσιν».
Η γλώσσα του να σκοπεύει στη συναλλαγή, όχι στην κοινωνία της εμπειρίας. Η ιστορία του να χαρίζεται
σε αδίστακτους σφετεριστές. Να
αγνοηθεί το κλίμα και η εδαφική
διαμόρφωση, για να χτίζονται βλάσφημου όγκου ασύμμετρα κουτιά,
που προϋποθέτουν σπάνια ηλιοφάνεια και πολύμηνο παγετό. Το
«εθνικό κράτος», το ελληνώνυμο,
δύο αιώνες τώρα, επιμένει σε δάνειο
πολιτικό σύστημα (παρωδία κοινοβουλευτισμού), σε δάνειους θεσμούς
οργάνωσης (πνιγερά συγκεντρωτικούς), δάνεια συστήματα παιδείας,
δάνειους στόχους ανάπτυξης, δάνεια
πρότυπα αισθητικής καλλιέργειας.
Αν η μίμηση, ο μεταπρατισμός,
οδήγησαν την ελληνική κοινωνία
σε προκοπή ή σε παγιωμένη παρακμή, είναι θέμα που δεν μπορούμε
οι Νεοέλληνες να το συζητήσουμε
– δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Επειδή ο καθένας μας, με την απάντηση
που δίνει, αποβλέπει στη θωράκιση
του εγώ του: διακινδυνεύει τις «πεποιθήσεις» που κάποτε επέλεξε ή

Για την ελληνική διαφορά
«ανεπαισθήτως» του υπέβαλαν. Και
οι «πεποιθήσεις» του μέσου Νεοέλληνα λειτουργούν με τον φανατισμό
της συμπτωματικής προσκόλλησής
του σε μια ποδοσφαιρική ομάδα ή
σε κομματικό μαντρί.
Αδύνατο να συζητήσουμε τα θεμελιώδη προβλήματα της ύπαρξης
και συνύπαρξής μας οι Νεοέλληνες.
Τα ασυνάρτητα τσιμπολογήματα
των ιδεολογικών μας επιλογών, η
κωμικά σαθρή ιστορική μας «κατάρτιση», η σκιώδης εξάσκησή μας
στη λογική μέθοδο, μετασχηματίζουν κάθε «διάλογο» σε αντιμαχία
εγωισμών. Σύμπτωμα κοινωνιών
με χαμένον ή εξαρχής ανύπαρκτο
ρόλο στην Ιστορία.
Η πιο δυσφόρητη απορία είναι,
γιατί στον «ελεύθερο» (μετά την
Τουρκοκρατία) πολιτικό βίο των
Ελλήνων δεν υπήρξε ποτέ ένα κόμμα, που να φιλοδοξήσει τη διάσωση
και πραγμάτωση της ελληνικής διαφοράς. Υπήρξαν κορυφαία αναστήματα λογίων και καλλιτεχνών με
συναρπαστική κατανόηση και αφομοίωση της ελληνικής ετερότητας
και της επίκαιρης ιστορικής δυναμικής που μπορούσε να έχει αυτή
η ετερότητα. Υπήρξαν και χαρισματούχοι πολιτικοί με την ίδια συνειδητοποίηση, όπως και σοβαροί μελετητές και μαχητές του ελληνικού
κοινοτισμού, της επικαιροποιημένης
επιστροφής σε θεσμούς αυτοδιαχείρισης. Δεν υπήρξε ποτέ κόμμα
πολιτικό που να στοχεύει πρωτευόντως σε μια σύγχρονη πολιτική ελληνική ιδιαιτερότητα.
Ο πολιτικός βίος της χώρας, από
τα χρόνια του Οθωνα ώς σήμερα,
είναι ασφυκτικά παγιδευμένος στον

μεταπρατισμό, στην ξιπασμένη νεκροφόρα μίμηση της Δύσης. Οπως
σε όλες τις μετα-αποικιακές κοινωνίες, το κοπιάρισμα του δυτικού
μοντέλου είναι στεγνά και στυγνά
μηχανιστικό, δεν αφήνει την παραμικρή ρωγμή για να ανασάνει η
ιδιαιτερότητα: Νεκρές απομιμήσεις
παντού, ομολογημένη με κομπασμό
μειονεξία – ούτε καν προσχήματα
για διάσωση της ιστορικής ετερότητας. Από τη δομή-οργάνωση των
υπουργείων ώς τις διαβαθμίσεις και
τα προγράμματα του σχολείου, την
άρθρωση και τις ονομασίες των πανεπιστημιακών σχολών, την εμφάνιση και σύνταξη των εφημερίδων,
όλα, τα πάντα, μιμητική αναπαραγωγή του δυτικού μοντέλου. Η μίμηση, ο μεταπρατισμός, είναι συλλογικά συμπτώματα που δηλώνουν
ολοκληρωτικά μηδενισμένη αυτοεκτίμηση, εθελόδουλη αυτεγκατάλειψη στα θελήματα ή στα βίτσια
των «προστάτιδων Δυνάμεων» ή
«μεγάλων συμμάχων» μας. Ο,τι κι
αν υποστούμε από αυτούς, το λογαριάζουμε καλά καμωμένο, γιατί
είναι τα ινδάλματά μας, το πρότυπο
που πιθηκίζουμε μέχρις εξευτελισμού. Συμφιλιωθήκαμε με τον τελεσίδικο ακρωτηριασμό του Ελληνισμού, την απώλεια της Μικρασίας,
τον νομοτελειακό ιστορικό αφανισμό μας: Η Δύση έπρεπε να απαλλαγεί αμετάκλητα από το μισητό
γι’ αυτήν φάντασμα του «Βυζαντίου»
και ο Κεμάλ την εξυπηρέτησε καίρια.
Η απάνθρωπη πρακτική της «εθνοκάθαρσης», που συνοδεύει νομοτελειακά το δυτικό γέννημα του
εθνικισμού, ξερίζωσε τη μακραίωνη
ελληνική ιδιαιτερότητα και από την

Ανατολική Θράκη, από τη Βόρεια
Ηπειρο, τη Βόρεια Κύπρο, τη μακεδονική Πελαγονία – πέτυχε η
«Δύση» να συρρικνωθεί ο άλλοτε
Ελληνισμός στο ριζικά αφελληνισμένο ελλαδικό κρατίδιο, που λειτουργεί σαν δικό της προτεκτοράτο,
κυριολεκτικά. Η ιστορική πείρα βεβαιώνει ότι τέτοιες μεταπλάσεις
κοινωνικών σχηματισμών είναι οριστικές, δεν αναχαιτίζονται. Δεν
υπάρχει ούτε υπήρξε, επί διακόσια
χρόνια, στην Ελλάδα ένα κόμμα,
έστω μικρό και αδύναμο, που να
παλεύει για να μείνει ζωντανή η ελληνική διαφορά. Να παλεύει με τον
«τρόπο» των Ελλήνων, όχι κοπιάροντας τους εθνικισμούς της Δύσης.
Να ζητάει Αρχαία Ελληνικά από το
Δημοτικό Σχολείο και τα μαθηματικά
ως γλώσσα, όχι ως χρηστικό εργαλείο, γλώσσα ισότιμη και ισόκυρη
με τη μουσική. Ενα ελάχιστο, έστω,
κόμμα που να απαιτεί επιστροφή
στην αυτοδιαχειριζόμενη μικρή
κοινότητα – να ξαναπάρει ο Ελληνας
τη ζωή του στα χέρια του, να λυτρωθεί από τον ζυγό των επαγγελματιών της εξουσίας, την καφρίλα
των εισαγόμενων ιδεολογιών. Κόμμα
της ελληνικής διαφοράς, με πρωτεύουσα τη λογική της κοινωνούμενης εμπειρίας, όχι τον πνιγερό
δογματισμό της ιδεολογικής ασφυξίας. Να αγνοηθούν οι εισαγόμενες
και από δεύτερο χέρι (ή μυριοστό)
συνταγές, έστω κι αν λανσάρονται
σαν παγκόσμια μόδα για τους ξιπασμένους αμβλύνοες.
Φυσικά, τέτοια ιστορικά αναχώματα αντίστασης στον αφανισμό,
γεννιούνται, δεν κατασκευάζονται
κατά παραγγελίαν.
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Μέα κούλπα,
φόβος ή νέα κόλπα

Μ

ε ικανοποιεί το γεγονός
ότι ο πρόεδρος ποτέ δημοσίως και ποτέ επισήμως
δεν εισηγήθηκε κάτι τέτοιο. Η επίσημη θέση της πλευράς μας έχει
δημοσιοποιηθεί επανειλημμένα και
είναι η επιδίωξη λύσης ΔΔΟ, η επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο
που έμειναν στο Κρανς Μοντανά
και η αποδοχή των έξι σημείων του
πλαισίου Γκουτέρες», ανέφερε σε
συνέντευξη στον Φιλελεύθερο ο
Ιωάννης Κασουλίδης, απαντώντας
σε ερώτηση αν ο ΠτΔ φλερτάρει με
λύση δύο κρατών. Ποτέ επίσημα και
ποτέ δημόσια. Εμμέσως πλην σαφώς
για το «κατ’ ιδίαν και το ανεπίσημα»
ο Ιωάννης Κασουλίδης δεν βάζει το
χέρι του στη φωτιά. Άλλωστε, πολλά
έχουν δημοσιευτεί για το ότι και ο
ίδιος έγινε μάρτυρας προβληματισμών του ΠτΔ για εναλλακτικές μορφές λύσης έκτος της ΔΔΟ.
Βέβαια μπορεί ο κ. Κασουλίδης
να νοιώθει ικανοποιημένος για το
ότι στη δίκη μας πλευρά, δημόσια
και επίσημα, υπάρχει μόνο σχέδιο
Α΄, αλλά φαίνεται ότι είτε ξεχνά είτε







Αυτή και αν είναι κατάντια. Φτάσαμε στο σημείο
να νιώθουμε ευχαριστημένοι, γιατί η δική μας
πλευρά, τουλάχιστον
επίσημα και δημόσια,
δεν αλληθωρίζει προς
άλλους δρόμους.
δεν θέλει να θυμάται δηλώσεις, δημόσιες και επίσημες, που κάθε άλλο
παρά δικαιολογούν αυτήν του την
ικανοποίηση. «Πρέπει οι πολιτικές
δυνάμεις με πραγματισμό, με ρεαλισμό να κάτσουν κάτω να δουν πώς
επιτέλους επικρατεί ειρήνη σε αυτό
τον τόπο και πώς είναι δυνατόν να
δημιουργήσουμε συνθήκες ειρηνικής
συνύπαρξης είτε με τον Α ή τον Β
ή τον Γ τρόπο. Δεν θέλω να προχωρήσω περαιτέρω. Αλλά δεν θα διστάσω να προχωρήσω στις σκέψεις
μου, όχι απλά μεταξύ πολιτικών ηγεσιών, αλλά να κάνω κοινωνό και τον
λαό», δήλωνε ο ΠτΔ στις 14/3/2019
σε συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για θέματα που αφορούν τη
νεολαία.
Αυτή και αν είναι κατάντια. Φτάσαμε στο σημείο να νιώθουμε ευχαριστημένοι, γιατί η δική μας πλευρά, τουλάχιστον επίσημα και δημόσια, δεν αλληθωρίζει προς άλλους
δρόμους. Με άλλα λόγια δεν αποδέχεται το Taksim του Ραούφ Ντενκτάς. Δεν ξέρω αν όλοι θα πρέπει
να συμμεριστούμε την ικανοποίηση
του πρώην ΥΠΕΞ και αν θα πρέπει
να ηχήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες.
Δυστυχώς, μας διαφεύγει το γεγονός
ότι όταν αναγκάζεσαι να τονίσεις
το αυτονόητο τότε παύει να είναι
αυτονόητο. Ακόμα μας διαφεύγει
το ότι στην πολιτική αυτά που συμβαίνουν δεν είναι οι επίσημες και

δημόσιες διακηρύξεις, αλλά αυτά
που λέγονται πίσω από κλειστές
πόρτες κατ’ ιδίαν και ανεπίσημα.
Τις τελευταίες μέρες ακούγονται
και άλλες φωνές επαναπροσδιορισμού της θέσης ότι η μόνη λύση
που συζητάμε είναι η ΔΔΟ. Ούτε
σχέδια Β ούτε Γ. Μόνο σχέδιο Α
υπάρχει, δηλαδή η επανένωση της
πατρίδας μας στη βάση μιας ομοσπονδιακής λύσης. Μέσα σε αυτά
τα πλαίσια είναι και η ρητορική του
Αβέρωφ Νεόφυτου. Σε πρόσφατες
δηλώσεις του, προτού μιλήσει για
στήριξη προς τον ΠτΔ, πάντα αναφέρει ότι η θέση της παράταξης
είναι η μορφή λύσης ΔΔΟ. Η τακτική
αυτή θα μπορούσε να εκθλιφθεί και
ως στήριξη υπό όρους ή ακόμα και
προειδοποίηση. Με άλλα λόγια στηρίζουμε, φτάνει ο στόχος να είναι
η ΔΔΟ. Δυστυχώς και ο Αβέρωφ Νεοφύτου νιώθει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει το αυτονόητο.
Από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες
μέρες η ξεχασμένη ΔΔΟ έχει την τιμητική της. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο ΥΠΕΞ δηλώνει πλέον παθιασμένος γι’ αυτήν τη μορφή λύσης.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην
Καθημερινή δεν δίστασε μάλιστα
να παραδώσει μαθήματα στον ΔΗΣΥ
για το θέμα αυτό. «Οι μόνες προσεγγίσεις που θεωρώ ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή δεν
συμβαδίζουν με την ιστορία του ΔΗΣΥ είναι αυτές που είτε υποστηρίζουν
την παραμονή του στάτους κβο είτε
άλλες μορφές λύσης πέραν της ΔΔΟ.
Αυτό θεωρώ είναι κόκκινη γραμμή»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Ακόμα
στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε
τόσες πολλές φορές στην ΔΔΟ σε
σημείο που ήταν και υπερβολή. Ό,τι
ερώτηση του έθεταν σε σχέση με
το Κυπριακό, ο επίλογος ο ίδιος,
ΔΔΟ. Τις προάλλες στην ομιλία του
για την επέτειο της εισβολής, μιλώντας εκ μέρους του ΠτΔ, ήταν και
πάλι ξεκάθαρος. ΔΔΟ και πικρό ψωμί.
Η σαφέστατη, λεκτική τουλάχιστον
μετάλλαξη της δικής μας πλευράς
διά στόματος του ΥΠΕΞ, στην ουσία
η μετάλλαξη της μετάλλαξης, κανονικά θα έπρεπε να χαροποιεί αυτούς
που στόχο έχουν έναν ειλικρινή
συμβιβασμό στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης.
Θα έπρεπε όλοι να συμμερίζονται
την ίδια ικανοποίηση με αυτήν του
Ιωάννη Κασουλίδη. Όμως η στάση
μας τα τελευταία δύο χρόνια, με όλες
εκείνες τις παλινδρομήσεις, τους
ακροβατισμούς και τις νεοφανείς
ιδέες, αναγκάζει και τον πλέον καλόπιστο να αμφιβάλλει και να διερωτάται: Μήπως είναι ένα ειλικρινές
μέα κούλπα και επιστροφή στις διαχρονικές αρχές και άξιες, έστω και
την υστάτη; Μήπως είναι φόβος για
τις τεράστιες ευθύνες που θα αποδοθούν για την τραγική κατάσταση
που βρέθηκε το εθνικό θέμα; Τέλος,
μήπως είναι νέοι τακτικισμοί και
«Νέα κόλπα»;

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/KHALED ELFIQI

«

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αιγύπτιος βοσκός με το κοπάδι του, 60 χιλιόμετρα από το Κάιρο, κοντά στην πόλη Birqash.

Τα κλειδιά στα χέρια Γκουτιέρες
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Α.
Γκουτιέρες απέδειξε ότι γνωρίζει
καλά το παιχνίδι της πολιτικής.
Ως γνώστης, πλέον, προσώπων
και πραγμάτων γύρω από το Κυπριακό, έκανε τρεις σημαντικές
κινήσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα.
1. Απέτρεψε την ειδική αντιπρόσωπό του Τζέιν Χολ Λουτ από
το να λάβει μέρος στη συνάντηση
της 9ης Αυγούστου ανάμεσα στους
Ν. Αναστασιάδη και Μ. Ακιντζί.
Γι’ αυτό πήρε τηλέφωνο τους δύο
ηγέτες και τους ευχήθηκε «καλή
επιτυχία».
2. Το Σ.Α. του ΟΗΕ αξιοποίησε
την ευκαιρία που του προσέφερε
η διαδικασία της ανανέωσης της
θητείας της ΟΥΝΦΥΚΥΠ για να
στείλει ένα πολύ καθαρό μήνυμα
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ότι δηλαδή το Σώμα στηρίζει τις προσπάθειες των αξιωματούχων του
ΟΗΕ μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης
των ψηφισμάτων που έχει υιοθετήσει για λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα.
3. Ο ίδιος ο γ.γ. αποφάσισε να
συνομιλήσει με τους δύο ηγέτες
στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο που
παρέχει σε αυτόν η ταυτόχρονη
παρουσία τους στη Νέα Υόρκη το
τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Οι τρεις αυτές κινήσεις δείχνουν
ότι έλαβε ορισμένες αποφάσεις και
φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος
να παίξει το τελευταίο χαρτί του
ΟΗΕ στη διαχείριση του Κυπριακού.
Τρεις παράγοντες τον ώθησαν στη
διαφοροποίηση της προσεγγισής
του. Πρώτο, η αυξανόμενη ένταση
στην περιοχή με την ανοικτη πα-

ραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από
τουρκικά ερευνητικά σκάφη, και
η αβεβαιότητα γύρω από πιθανές
περενέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερο, ως καλός πολιτικός
έθεσε όρους: πρώτα συνομιλίες
ανάμεσα στους δύο ηγέτες, πρώτα
να γεφυρώσουν τις αποστάσεις,
και αν αυτο συμβεί τότε θα ακολουθούσε η δική του παρέμβαση.
Τρίτο, ως καλός διπλωμάτης διαφοροποίησε την προσέγγισή του,
βλέποντας την αναποτελεσματικότητα των κινήσεων που προώθησε σε κατώτερο βαθμό (επισκέψεις
Λουτ ή κινήσεις Σπέχαρ). Έτσι
έλαβε την απόφαση να συναντήσει
ο ίδιος τους δύο ηγέτες στη δική
του έδρα, αφού πρώτα συναντηθούν
μόνοι τους στη Λευκωσία.
Το χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί
και ουδείς μπορεί να το παραγνωρίσει. Τόσο ο γ.γ. όσο και το Σ.Α.
εκτιμούν ότι το υπάρχον στάτους
κβο δεν είναι βιώσιμο. Μιλούν για
συνομιλίες με την αίσθηση του
επείγοντος, δεν εγκρίνουν ξανά
ατέρμονες διαπραγματεύσεις, ενώ
ζητούν από τους δύο ηγέτες να
καταθέτουν γραπτώς τις απόψεις
για το πώς προωθούν τα ψηφισμένα κείμενα του Σ.Α. Ταυτόχρονα,
ζητούν από τους δύο ηγέτες να
βελτιώσουν τη «δημόσια ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων»,
να ενημερώσουν την κοινή γνώμη
για τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη λύση, να πάρουν
πρωτοβουλίες για να πείσουν για
τις προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας σε μια διαφορετική Κύπρο.
Τι πιθανότητες έχει αυτή η πρωτοβουλία να επιτύχει κάτι σημαντικό; Οι μηδενικές εξελίξεις από

το Κραν Μοντάνα μέχρι σήμερα
έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα
και τη φόρτωσαν με επιπρόσθετο
αρνητισμό. Ολοφάνερα η κοινή
γνώμη δεν ελπίζει σε κάτι. Ωστόσο,
ο γ.γ. του ΟΗΕ φαίνεται να αξιολογεί σωστά το στρατηγικό πλεονέκτημα που του δίνει η θέση
του, να εξηγήσει, δηλαδή, ποιος
ευθύνεται για το αδιέξοδο, να πει
ποια πλευρά δεν ανταποκρίνεται
στις κατευθύνσεις που έχει θέσει
ήδη από το Κραν Μοντάνα. Καμμιά
πλευρά, ιδιαίτερα η ε/κ, δεν θα
ήθελε να βρίσκεται σε αυτό το κάδρο, και αυτό το ενδεχόμενο γεμίζει
τον Ν. Αναστασιάδη με χαρακτηριστική νευρικότητα. Είναι κοινό
μυστικό πως τα Η.Ε. επιρρίπτουν
κυρίως σε αυτόν την ευθύνη για
την αποτελμάτωση των συνομιλιών, και εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης απέφυγαν να κάνουν
οποιανδήπτε αναφορά στις παρεμβάσεις τουρκικών γεωτρύπανων στην κυπριακή ΑΟΖ. Προφανώς τον προειδοποίησαν παρασκηνιακά γι’ αυτό το ενδεχόμενο
μετά τις γνωστές οβιδιακές μεταμορφώσεις του. Τις υπενθυμίζω:
εκ των υστέρων «αποκεντρωμένη»
ομοσπονδία, σκόπιμη διαστρέβλωση του Πλαισιου Γκουτιέρες
(μιλούσε για ανύπαρκτο άλλο), δήθεν χαμένα πρακτικά του ΟΗΕ,
νέα συνταγματική δομή έξω από
τη συμφωνημένη σύγκλιση, βολιδοσκοπήσεις εντός και εκτός
Κύπρου για λύση βασισμένη σε
«δύο κράτη». Μέσα από τις μεταμορφώσεις αυτές κυριολεκτικά
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για
διάλυση του διαπραγματευτικού
τοπίου, και μαζί, την εξουθένηση

της κοινής γνώμης μέσα από την
παραπληροφόρηση και την «επιστημονική» διαστρέβλωση κάθε
είδησης σχετικής με το Κυπριακό.
Σε αυτή την περίοδο της ασυναρτησίας, είναι σημαντικό πως ο Μ.
Ακιντζί, κράτησε υπεύθυνη στάση,
ήρθε σε ρήξη με τον Μ. Τσαβούσογλου και την τ/κ απορριπτική
σχολή (Τατάρ, Οζερσάι), και εξαιτίας αυτής της στάσης, καταβάλλονται σήμερα προσπάθειες.
Μπορεί να αποδώσει αυτή η
ύστατη κίνηση Γκουτιέρες; Από
τη στιγμή που ο Ν. Αναστασιάδης
απέρριψε την πρόταση Ακιντζί
(2018) για να γίνει το Πλαίσιο Γκουτιέρες «στρατηγική συμφωνία»
για τη λύση, τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της καταγραφής ενός
εντυπωσιακού αδιεξόδου. Ο γ.γ.
μπορεί να παίξει με ανοικτά χαρτιά:
επισημοποίηση του αδιεξόδου,
ανακοίνωση για τερματισμό της
ανάμειξης του ΟΗΕ στη διαδικασία, η οποία κρατά από το 1964
και απασχόλησε 28 απεσταλμένους
του, αποχώρηση της ΟΥΝΦΥΚΥΠ
μέσα στο 2020. Ένα θέμα και ένα
ερώτημα: το θέμα είναι αν ο Ν.
Αναστασιάδης έχει πεισθεί ότι δεν
του έμειναν άλλα «χαρτιά» προς
χρήση. Ο χρόνος έχει εξαντληθεί,
νέα παράταση ή άλλοι τακτικισμοί
δεν χωρούν, γνωρίζει καλύτερα
από κάθε άλλον, ότι σε αυτά δεν
έχει πλέον κανένα σύμμμαχο. Το
ερώτημα είναι αν ο Ν. Αναστασιάδης είναι σε θέση να αντλήσει «εκπαιδευτικό» υλικό από τη στρατηγική ήττα Τ. Παπαδόπουλου
στις προεδρικές εκλογές του 2008...

www.larkoslarkou.org.cy

Να εκμεταλλευτούμε τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η

παραλαβή των ρωσικών S400 από την Τουρκία αναμφίβολα θα δημιουργήσει νέα
δεδομένα με αλλαγές, μικρές ή μεγάλες, στις διεθνείς σχέσεις στην
ευρύτερη περιοχή. Το πόσο θετικά
ή αρνητικά θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία
η νέα κατάσταση πραγμάτων δεν
εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά
εξαρτάται και από εμάς. Αυτό που
δεν εξαρτάται από εμάς: Προφανώς
οι σχέσεις των Η.Π.Α. με την Τουρκία δεν θα παραμείνουν για πάντα
στα σημερινά επίπεδα.
Δεν συμφέρει σε καμία από τις
δύο χώρες να εφαρμόσουν πολιτικές, οι οποίες θα δημιουργήσουν
τέτοια δεδομένα τα οποία δεν θα
επιτρέπουν την επανασύσφιξη των
σχέσεων. Από την άλλη, όμως, η
εκτίμηση που υπάρχει και την
οποία υιοθετώ είναι πως δεν πρόκειται οι σχέσεις των δύο χωρών
να είναι ξανά οι ίδιες. Αυτό που

Του ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

εξαρτάται από εμάς: Η περίοδος
μέχρι οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας
βελτιωθούν αποτελεί για εμάς (Ελλάδα και Κύπρο) μια ευκαιρία την
οποία οι ηγεσίες σε Αθήνα και Λευκωσία πρέπει να εκμεταλλευτούν.
Οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη από συμμάχους, οι οποίοι θα είναι ξεκάθαροι
στον προσανατολισμό τους, αλλά
κυρίως θα είναι αξιόπιστοι. Τα δεδομένα: Το νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο, το
οποίο καταργεί το εμπάργκο όπλων
προς την Κυπριακή Δημοκρατία
μετά από σχεδόν μισό αιώνα στέλνει θετικά μηνύματα, τα οποία θα
πρέπει να τα λάβουμε.
Ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Exxon-Mobil πλέον αποτελεί μαζί με την Total τους ισχυρότερους παίκτες στην κυπριακή
ΑΟΖ. Η πρόθεση δε της εταιρίας
να επενδύσει στη δημιουργία χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στέλνει








Η Αίγυπτος μπορεί σήμερα να έχει ηγεσία που
να διευκολύνει τη σύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα επικρατήσει για πάντα.
το μήνυμα πως θεωρεί την Κύπρο
σημαντικό κόμβο για την επίτευξη
των επιχειρηματικών, και όχι μόνο,
στόχων της για τις επόμενες δεκαετίες.
Μία ακόμη συνισταμένη, η
οποία καθορίζει τις σχέσεις μας με
τη Δύση είναι και οι στοχεύσεις
άλλων χωρών στην περιοχή. Το Ισραήλ αποτελεί τον ισχυρότερο και
πιο σταθερό σύμμαχο των ΗΠΑ
στην ευρύτερη περιοχή. Η σύσφιξη
των σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας

με τις ΗΠΑ εξυπηρετεί απόλυτα
και τη γείτονα χώρα. Το Ισραήλ
έχει δύο επιλογές για συνεργασία
για να αξιοποιήσει το φυσικό του
αέριο. Την Κύπρο και την Αίγυπτο.
Η τρίτη επιλογή είναι η δημιουργία
τερματικού φυσικού αερίου στο
Ισραήλ. Κάτι τέτοιοι είναι σχεδόν
αδύνατο να προκριθεί ως επιλογή,
γιατί και το ίδιο το Ισραήλ γνωρίζει
πως θα αποτελεί στόχο για τους
εχθρούς του και θα χρειαστούν τεράστια κονδύλια για να συντηρήσουν την προστασία του από πιθανές επιθέσεις. Η Αίγυπτος μπορεί
σήμερα να έχει ηγεσία που να διευκολύνει τη σύσφιξη των σχέσεων
με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα επικρατήσει για πάντα. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, που
βρίσκονται σε συνεννόηση και με
τον Ερντογάν, αποτελούν εχθρό
για το Ισραήλ. Δεν μπορεί, λοιπόν,
το Ισραήλ να κάνει μια στρατηγική
επιλογή δεκαετιών με την Αίγυπτο.

Η Κύπρος αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο για το Ισραήλ για
ενεργειακή συνεργασία. Είτε η κατασκευή του αγωγού East-Med είτε
η μεταφορά του φυσικού αερίου
του Ισραήλ σε κυπριακό τερματικό
αποτελούν τις πιο ασφαλείς επιλογές για τη γείτονα χώρα.
Επιπρόσθετα οι σχέσεις του Ισραήλ τόσο με το Ιράν όσο και με
την Τουρκία βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αποτελέσει για
το Ισραήλ ένα αξιόπιστο σύμμαχο
σε όλα τα επίπεδα και ο συνδετικός
κρίκος του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάθε βήμα που
αναβαθμίζει τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας και ΗΠΑ – Κύπρου ευνοεί
και το Ισραήλ. Αυτά, λοιπόν, που
συμβαίνουν στην περιοχή μας προφανώς και δεν είναι γεγονότα που
συμβαίνουν καθημερινά. Ανεξαρτήτως με τις όποιες εξελίξεις στο
Κυπριακό, η Κυπριακή Δημοκρατία

οφείλει να στείλει σαφές το μήνυμα
ότι μπορεί να καταστεί ένας αξιόπιστος σύμμαχος και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ευρύτερη περιοχή. Η πολιτική της
ουδετερότητας και των ίσων αποστάσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχει κλείσει τον κύκλο της.
Είναι η ώρα των αποφάσεων.
Η Κυπριακή Δημοκρατία με την
ένταξή της το 2004 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει λάβει τις αποφάσεις τις
για τον προσανατολισμό συμμαχιών
που θα ακολουθήσει. Θα πρέπει να
τις υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα χωρίς φόβο και πισωγυρίσματα.
Με σοβαρότητα, αλλά και όσο το
δυνατό περισσότερη εθνική ομοψυχία ας αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα. Χωρίς ευσεβοποθισμούς,
ιδεοληψίες και συνθήματα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Αποστόλου είναι εκπρόσωπος Τύπου της Συμμαχίας Πολιτών.
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Το ποίμνιο εκλέγει νέο μητροπολίτη Κιτίου
Ο Αρσινόης Νεκτάριος αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί της εκλογικής διαδικασίας λαϊκών-πιστών, καθώς και της Ιεράς Συνόδου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

καίωμα ο μητροπολίτης Κιτίου να
αρνηθεί; Αντίθετα εγώ θα χαρώ
γιατί είναι ένα πνευματικό μου παιδί, τον ξέρω, είναι άξιος ιεράρχης
και αν αναλάβει το έργο του νέου
μητροπολίτη Κιτίου εγώ θα είμαι
ευτυχισμένος. Δεν σημαίνει όμως
ότι μπορώ να αρνηθώ εάν ο Θεός,
η Σύνοδος και ο λαός επιλέξουν
άλλον, θα συνεργαστούμε με αυτόν».

Στις εννιά το βράδυ Κυριακής θα
είναι γνωστό το αποτέλεσμα της
κάλπης που έχει στηθεί στη μητροπολιτική περιφέρεια Κιτίου για
την ανάδειξη του νέου ποιμενάρχη,
μετά την παραίτηση του τέως Κιτίου
Χρυσόστομου. Ένα αποτέλεσμα
που εν πολλοίς θα παίξει καθοριστικό ρόλο κατά τη δεύτερη φάση
της διαδικασίας που είναι η επιλογή







Οι συσχετισμοί

Η τελική απόφαση για
τον νέο μητροπολίτη Κιτίου θα ληφθεί από την Ιερά
Σύνοδο, τα μέλη της οποίας θα κληθούν να επιλέξουν έναν από τους υποψηφίους, οι οποίοι θα καταρτίσουν το τριπρόσωπο.

Η ανοιχτή υποστήριξη του επισκόπου Νεκταρίου από τον αρχιεπίσκοπο, αλλά και τον παραιτηθέντα μητροπολίτη εκ των πραγμάτων δίνει πλεονέκτημα στον Αρσινόης, όταν τα μέλη της Συνόδου
κληθούν να αποφασίσουν. Με βάση
τους συσχετισμούς που υπάρχουν
εντός της Ιεράς Συνόδου ο Νεκτάριος συγκεντρώνει την πλειοψηφία
των μελών της Ιεράς Συνόδου. Η
τάση που υπάρχει είναι πως η ομάδα των συνοδικών που βρίσκονται
κοντά στον αρχιεπίσκοπο, οι μητροπολίτες Πάφου Γεώργιος, Μόρφου Νεόφυτος, Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος, Τριμυθούντος
και Λευκάρων Βαρνάβας και οι επίσκοποι Καρπασίας Χριστοφόρος,
Μεσαορίας Γρηγόριος, Χύτρων Λεόντιος, Νεαπόλεως Πορφύριος θα
τοποθετηθεί υπέρ του Νεκταρίου.
Άγνωστο παραμένει το πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα των μητροπολιτών Κύκκου και Λεμεσού.
Ιεράρχες που κινούνται στη
σφαίρα επιρροής των Κύκκου και
Λεμεσού έλεγαν στην «Κ» πως ο
αριθμός ψήφων που θα εξασφαλίσει
ο κάθε «υποψήφιος» θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στάση
που θα τηρήσουν εντός της Ιεράς
Συνόδου.

του νέου μητροπολίτη Κιτίου από
τα 16 μέλη της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Κύπρου. Παρά το
γεγονός ότι ο Καταστατικός Χάρτης
δεν θεωρεί ότι ο «υποψήφιος» που
θα λάβει τις περισσότερες ψήφους
εκλέγεται νέος μητροπολίτης, οι
Συνοδικοί, όμως, δύσκολα θα παραγνωρίσουν τη βούληση λαϊκών
και πιστών. Για το συγκεκριμένο
ζήτημα, μέλος της Ιεράς Συνόδου
έλεγε στην «Κ» πως η εκλογή μητροπολίτη Κυρηνείας έχει δημιουργήσει μια άτυπη «παράδοση» εντός
της Συνόδου με τα μέλη της να λαμβάνουν υπόψη, τις ψήφους που
έλαβαν τα πρόσωπα που έχουν καταρτήσει το τριπρόσωπο. Ο Καταστατικός Χάρτης αναφέρει ρητά
πως οι Συνοδικοί επιλέγουν έναν

Στις κάλπες 44.000 Λαρνακείς, λαϊκοί και κληρικοί, για την πρώτη φάση της διαδικασίας, την οποία επισκίασαν ελα-

φρώς μερικές μόνο λεκτικές αψιμαχίες μεταξύ των ομάδων υποστήριξης των δύο «υποψηφίων».
από τους τρεις, ανεξαρτήτως του
αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Οι «υποψήφιοι»
Τον μητροπολιτικό θρόνο διεκδικούν δύο κληρικοί, οι οποίοι προέρχονται από τη Μητρόπολη Κιτίου,
ο νυν επίσκοπος Αρσινόης Νεκτάριος και ο αρχιμανδρίτης Ευμένιος.
Οι ομάδες υποστήριξης των δύο
«υποψηφίων» που έχουν συγκροτηθεί έχουν ρίξει το βάρος των
προσπαθειών τους στην εκλογική
διαδικασία, πιστεύοντας πως το
αποτέλεσμα της Κυριακής θα κρίνει
και την τελική απόφαση της Συνόδου. Η εικόνα που επικρατούσε
το τελευταίο διάστημα στη μητροπολιτική περιφέρεια έδειχνε πως

και οι δύο ομάδες πραγματοποιούσαν εκστρατεία, πόρτα με πόρτα
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι
τόνοι ανέβηκαν με εκατέρωθεν καταγγελίες των επιτελείων των δύο.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι επικρίσεις
που διατυπώθηκαν από την ομάδα
στήριξης του αρχιμανδρίτη Ευμένιου κατά προσώπων που τα παρουσίαζαν να είναι κοντά στον επίσκοπο Νεκτάριο. Σε μια περίπτωση,
μάλιστα, οι καταγγελίες έφθασαν
και επίσημα στην Αρχιεπισκοπή
και στο γραφείο του τοποτηρητή
της Μητροπόλεως Κιτίου, αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Το φαβορί
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
ο επίσκοπος Αρσινόης παρουσιά-

ζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί
τόσο της εκλογικής διαδικασίας ,
λαϊκών και πιστών όσο και της διαδικασίας ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Η «υποψηφιότητα» Νεκταρίου
εμφανίζεται να έχει αποκτήσει δυναμική, ιδιαίτερα μετά τη στήριξη
από τον παραιτηθέντα μητροπολίτη
Χρυσόστομο, τον αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο, καθώς και από άλλους
συνοδικούς.
Ο τέως Κιτίου όσο και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας εξέφρασαν
ανοικτά την υποστήριξή τους στον
επίσκοπο Νεκτάριο, μέσω συνεντεύξεων στην «Κ». Συγκεκριμένα
ο μητροπολίτης Χρυσόστομος ερωτηθείς είχε απαντήσει: «Εάν το θέλημα του Κυρίου είναι να γίνει ο
Αρσινόης, έχει το οποιοδήποτε δι-

Οι ομάδες
Στη «μάχη» για τον μητροπο-

λιτικό θρόνο, το έναυσμα το
έδωσαν ομάδες υποστήριξης
κυρίως των δύο «υποψηφίων». Του νυν επισκόπου Νεκταρίου και του αρχιμανδρίτη
της Μητρόπολης Κιτίου Ευμένιου Σιήππη. Υπέρ του επισκόπου Νεκταρίου τοποθετήθηκαν δημόσια 57 από τους 61
κληρικούς της Μητρόπολης Κιτίου, καθώς και τρία μοναστήρια της μητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου, το Σταυροβούνι, η μονή Αγίου Γεωργίου
Μαυροβουνίου, καθώς και η
γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων
Ραφαήλ και Μαρίνας Ξυλοτύμπου. Οι κληρικοί και τα μοναστήρια που τάσσονται υπέρ
του επισκόπου Νεκταρίου θεωρούν πως στο πρόσωπο του
Αρσινόης βρήκαν τον νέο
πνευματικό τους πατέρα. Η
ομάδα υποστήριξης του αρχιμανδρίτη Ευμένιου τάσσεται
υπέρ της εκλογής του για την
εικοσιπεντάχρονη συνεχή και
αδιάλειπτη παρουσία του στη
ζωή της Μητρόπολης, για το
πολύπλευρο ποιμαντικό και
φιλανθρωπικό του έργο, πλάι
στον πάσχοντα συνάνθρωπο,
για την ανιδιοτελή προσφορά
του προς το ποίμνιο του και
ιδιαίτερα για τη νεολαία, για
την πνευματικότητα και την
αυθεντικότητα του χαρακτήρα
του, και διότι θεωρούν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να καθοδηγήσει ορθά τη Μητρόπολη στο πνευματικό, ποιμαντικό
και φιλανθρωπικό της έργο.
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Προς Βρυξέλλες μόνο μέσω Αθήνας
Τίρανα και Σκόπια περιμένουν τη στάση της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη στο αίτημά τους για ένταξη στην Ε.Ε.
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
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Από τη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να απαιτηθεί η αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας
των Πρεσπών.
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ÚÜÔÓËÏÕÔÕÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕß
ËÑËÃËÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÑÄÖÏÇÑÇÏ¬ÃØÇÔÇÁÞÕßÔÙÚØÇÓÓÁÔÕÂÊÎÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÇÞÇØÚÏ¦
ÚÎÝËÔÄÉËÏÚÎÝÙßÔÄÊÕßÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕß©ÄØÇÔÇËÌÂÚÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÎÍÁÚËÝÖÕßÁÙÖËßÙÇÔÔÇÙßÍÞÇØÕÆÔÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ
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ÊÂÒÜÙËÄÚÏÇÔÇÓÁÔËÏÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÈ¦ÙËÏ
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ÙÎ®ÜÝÖØÕÝÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÒÒ¦ËÐÂÍÎÙËÖÜÝÊËÔ
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ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔØÄÙÛËÙËÊË
ÄÚÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇàÎÚËÃÇßÙÚÎØÂËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÜÔÄØÜÔÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÏÊÃÜÝÜÝ
ÖØÕÝÚÇÛÁÓÇÚÇÕÔÕÓÇÙÃÇÝÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
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ÇÖÄÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
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«Μαχαιριά» στον Ζάεφ
©ÏÌÄÈÕÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÚËÛËÃÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕßÌÁØÖÕßÔÑÇÏÇÔÇßÚÄ
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Από την Αλβανία
θα ζητηθούν ο σεβασμός
και η τήρηση των μειονοτικών δικαιωμάτων
του εκεί ελληνισμού.
ÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÁÞËÏÇÔÚÃÑÚßÖÕÑÇÏ
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Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του Οκτωβρίου
Οι Ευρωπαίοι είναι
χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα: οι μεν επιθυμούν τη διεύρυνση
της Ε.Ε. προς τα δυτικά
Βαλκάνια, οι δε ούτε
που το συζητούν.
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©¦ËÌË¦ÔÊËÔÒ¦ÈËÏ¦ÓËÙÇÚÎÔ
ÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇÖËÏÒËÃÚÇÏÓËÇÖÕÙÚÇ-

Είναι {ÚÑÌ³ÉÒ¨{{ioÓ³ÉØ
ÑÑ×ÊÈ³ÇÊ³iÐÑÑ³TÉ{¨{³ÉËÑÌ³i~Ñ{Ö¨o{ÑT¨{Òi
ÈÌ³i$Ö¨ÈÜÑ×³É¨Ò{É
È¨ÑÍ~Ê {³¨Ê
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÇÒÈÇÔÏÑÄ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔ
¦ËÌ©ÆÚËÈÁÈÇÏÇÊÏÇÌËÆÍÕßÔÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÕÏÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ
ÎÍËÚ×ÔÙÚÇ¬ÃØÇÔÇÄÚÏÎËÔÕÖÕÃÎ-

ÙÎÚÜÔÇÒÈÇÔÏÑ×ÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÚÎÝ
ÈÇÒÑÇÔÏÑÂÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÊÏ¦
ÚÎÝÁÔÚÇÐÎÝÙÚÎÔÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÑÇÏÚÕß ÕÙÄÈÕßÇÒÒ¦ÑÇÏË¦Ô
ÇßÚÄÊËÔÑÇÚÇÙÚËÃÊßÔÇÚÄÚÄÚËÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂ¶ÄÖÜÝÇÌÂÔËÚÇÏ
ÔÇËÔÔÕÎÛËÃ¶ÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÚËÒËÙÚËÃÜÝÏÙÚÕØÏÑÂÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËÑÚÄÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÓÖØÁÒÇÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÛËÜØËÃÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕÏÎÍÁÚËÝÊËÔÛÇ
ÛËÒÂÙÕßÔÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÔÇÑÒËÃÙÕßÔÑÇÚ¦ÓÕßÚØÇ®ÚÎÔÖÄØÚÇ
ÕÆÚËÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÕÆÚË
ÑÇÏÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇÕÆÚËÄÓÜÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊßÚÏÑÕÆÝÇÒÑ¦ÔÏÕßÝËØÈÃÇÕÙÔÃÇ¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕ ÄÙÕÈÕÖÕßÇÔÇÓÁÔÕßÔÙÚÕÔ
ÖØÕÛ¦ÒÇÓÕÑÇÏÛÇÇÔÇÛËØÓ¦ÔÕßÔ
ÙÚÇÒÄÍÏÇÚÏÝËÒÖÃÊËÝÖÏÁàÕÔÚÇÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÇÏ
ÚÇÞÆÚËØËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÇÚÎÔÇÌÂÙÕßÔÓÏÙ¦ÔÕÏÞÚÎ
ÞØßÙ×ÔÕÔÚÇÝÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÚÕÞ¦ÖÏ®ÁÒËÍËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
 ®ËßØÜÖÇáÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÖÎÍÂ
ÙËÞ×ØÇÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝ
¦ÓËÙÇËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÎÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖÇØÄÒËÝÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝ
ÊÏÇÌÜÔÃËÝÓËÚÇÐÆÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÓË
ÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÜÔÞÜØ×ÔÚÜÔßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÁÇ ÕÓÏÙÏÄÔ
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Ο Οκτώβριος ÛÇËÃÔÇÏÕÓÂÔÇÝÖÕß
ÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÚÕÑÒÃÓÇ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÔÁÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
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ÑÇÏÊÏÇÚÎØÕÆÔÑßØÃÜÝÎÒÈÇÔÃÇ
ËÑÑØËÓÂÊÏÓËØÂàÎÚÂÓÇÚÇ
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ÛÁÓÇÊÏËÆØßÔÙÎÝ
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ÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÄÒÜÔ
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Σιωπή από τον Χαραντινάι
για τα εγκλήματα του UCK
Ο τέως ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕß ÕÙÄÈÕßÖÕÒÁÓÇØÞÕÝÚÕß<*2ªÇÓÕÆÝ
²ÇØÇÔÚÏÔ¦ÏËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÏÊÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ
²¦ÍÎÝÄÖÕßÑÒÂÛÎÑËÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÙÚÕÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇÜÝÆÖÕÖÚÕÝ
ÍÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÖÕÒÁÓÕßÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÕß
ÇÒÒ¦ÇØÔÂÛÎÑËÔÇÚÕÖØ¦ÐËÏ
©²ÇØÇÔÚÏÔ¦ÏÖÕßÇÔÇÞÜØ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔØÃÙÚÏÔÇËÃÞËßÖÕÈ¦ÒËÏÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄÛ×ÑÕÛÁÒÕÔÚÇÝ
ÄÖÜÝËÃÖËÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÎÔ
ÚÏÓÂÚÕßÜÝÖÕÒÃÚÎÊÂÒÜÙËÄÚÏ
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ËÒÏÍØÇÊÃÕßÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÖØÄËÊØÕÚÕß ÕÙÄÈÕßÑÇÏ
ÎÍÁÚÎÚÕß<*2ÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ²ÇÙÃÓ¦ÚÙÏÕÕÖÕÃÕÝÛËÜØËÃÚÇÏÊÏÇÒÒÇÑÚÏÑÄÝÙÚÎÔËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÓËÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÊÏ¦ÚÎÝÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÙÞÁÊÏÕÖÕßÌÁØËÚÇÏÔÇÖØÕÜÛËÃ
ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔ

ΣΕ NE
ΙΡ A
Α

3º MAO-HMA

Ο ι α γα π η μ έ
νο ι
ή ρ ω ες τ η ς
D i s n ey
έ ρχον τα ι ξα
νά σ τ η ν
Κα θ η μ ε ρ ι ν
ή κα ι σ ά ς
κά νο υ ν π α ρ
έ α κα ι
α υ τ ό τ ο κα
λ ο κα ί ρ ι .

Πρωταγωνιστής σε αυτή τη νέα σειρά - το πιο διάσημο
κόσμου,, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ. Απολαύστε,
παπί του κόσμου
λοιπόν,, τις ιστορίες του αγαπημένου σας ήρωα,
λοιπόν
διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε
τα πάντα για την οικονομία!
Στον τρίτο τόμο ο Σκρουτζ Μακ Ντακ ασχολείται με μια
πολύ σπουδαία εφεύρεση του ανθρώπου
ανθρώπου,, το χρήμα.
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Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Aσκήσεις
συναίνεσης
από Μητσοτάκη
Για αλλαγή του εκλογικού νόμου
και συνταγματική αναθεώρηση
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Στρατηγική ËÖÏÒÕÍÂÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÙßÔÇÏÔÁÙËÜÔÓË
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÞÜØÃÝÄÓÜÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÄÖÜÝÇßÚÄ
ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÐËÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÙßÍÑÒÃÙËÜÔÚÄÙÕ
ÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÌ¦ÙÎÝ
ÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝ
ÖÕßÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÄÙÕÑÇÏÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÓËÊËÊÕÓÁÔÎÈËÈÇÃÜÝÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛËÙÓÕÛÁÚÎÙËÕ±ª
ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÖÕÚËÒËÃÎÚÇÞËÃÇÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßËÔ×ÙË
ÊËÆÚËØÕÖÒ¦ÔÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ¦ÒÒËÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
ÙÆÙÚÇÙÎÐËÚÇÙÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÙÃÖØÇÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ
ÓËßÖÕßØÍÄÚÕÔÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÎÞ×ØÇÕÊÎÍÂÛÎÑËÙËÁÔÇÔÁÕ
ÓÔÎÓÄÔÏÕ
©ÖÜÝËÖÃÙÎÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÑÇÚ¦ÚÕÔ±ªÓÁÍÇ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÕ®ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ5V]HY[PZ
ÁÞËÏÑÇÚÇØØËÆÙËÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÒÎÌÛËÃÑ¦ÖÕÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓÁÞØÏÕÏ
ÙÞËÚÏÑÕÃÌ¦ÑËÒÕÏÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÙÚÎ

ÕßÒÂÐ¦ÒÒÕßÎ¦ÓËÙÎÙÆÙÚÇÙÎÐËÚÇÙÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÕ
ÓÔÎÓÄÔÏÕ¬ÙÃÖØÇ®ÛÇÊßÔÇÓÃÚÏàË
ÚÕÑÒÃÓÇÓËÚÕ §ÑÇÛ×ÝÖ¦ÍÏÇ
ÛÁÙÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÇÖÕÚËÒËÃÖÜÝ
ÎÕßÒÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÁÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß
×ÙÚÇ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏÚÕßÏ×ØÍÕß
ÇÖÇÔÊØÁÕß
ÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÙßÔÇÏÔÁÙËÜÔÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑË
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÙÚÏ¦ÙËÏÑßØÃÜÝÙÚÇÛÁÓÇÚÇÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕß
ÑÇÏÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕ
ÄÚÏ§ÑÇÏ §ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔ
ÉÂÌÕßÝÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂ
ßÖ¦ØÞËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÊÏ¦ÚÇÐÎÝÚÕß
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ×ÙÚËÕÄÖÕÏÕÝÔÁÕÝ
ËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÔÇÚËÛËÃ¦ÓËÙÇ
ÙËÏÙÞÆÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÊËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÇØÑËÃÔÇÁÞËÏÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃ
ÎËÐËÆØËÙÎÑÕÏÔÕÆÚÄÖÕß×ÙÚËÎ
Þ×ØÇÔÇÓÎÔÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕÄØÏÕ®
ÚÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕß
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß
¦ØÛØÕßÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ×ÙÚË
ÇßÚÄÝÔÇÏÙÞÆÙËÏ¦ÓËÙÇÇÒÒ¦ÙË
ÓÏÇÒÕÍÏÑÂÖÇÑÁÚÕß®ÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÕß
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÔÇËÃÔÇÏ

Ούτε ¨ÌÉÙ¨Ø³È.4,=ååÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÑÓ~ÜÉ{É~Ñ³Ò³iÈÇÊ³iiÉË³¨o¨ÑÐÐÑ³{~ÙiÜÉ³iØ~ÈKÓ¨iiØ³ÉÙÉTÌÐÉÑÉÐÜÑ~ÉË
ÉÈÇÊ³iio{Ñ³iÑÜÜÑoÊ³ÈÈ×{³ÒÐÉÈÉ~Üo{~ÖÌÐÈ³iØÑÜÊØÑÑÜo{~ÊØ

Σε δεύτερο χρόνο η προώθηση Εξεταστικής Επιτροπής για το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης
Τσίπρα, που οδήγησε
σε νέο μνημόνιο.
ÙËÛÁÙÎÔÇÙÞÎÓÇÚÃàËÏÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÑßÈÁØÔÎÙÎË¦ÔÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕß
ÖÕÙÕÙÚÄÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ ÇÒÒ¦ÛÇ
ËÖÏÓËÃÔËÏ×ÙÚËÚÕÓÖÄÔÕßÝ®ÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓËÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßËÖÃÊÕÙÎ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÌÇÏÔÄÓËÔÇÄÖÜÝÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕß
ÄÚÇÔÎ§ÓËÖÕÙÕÙÚÄÖËØÃÚÕ ÁÒÇÈËÓÖÄÔÕßÝÁÊØËÝ

ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÇØËÔÛËÚÏÑ¦ÄÚÏÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝßÖÂØÐËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÙËßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÓËÚÇÐÆ¡ËÍ¦ØÕß
¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏ §¬ÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÊËÔßÖÂØÐË¦ÓËÙÇÛËÚÏÑÄÑÇÛ×Ý
ÙÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÑßØÏÇØÞËÃ
ËÔÄÞÒÎÙÎÍÏÇÚÎÔßÖÕßØÍÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÑ¡ÏÞ¦ÒÎ²ØßÙÕÞÕãÊÎÑÇÏÃÔÇÝ¡ËÔÊ×ÔÎ©ÓÜÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÖÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÑÇÏ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÄÚÏÑÇÚ¦ÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÛÇ
ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÙËÚÇÖÒÁÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇ
ÖØÄÙÜÖÇÇÑÄÓÎÑÇÏÖÁØÇÔÚÎÝ§

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÛËÜØËÃÚÇÏÖÜÝ
ÕÏÍÁÌßØËÝÊËÔÁÞÕßÔÑÕÖËÃÍÏÇ
ÚÎÔ ÇÔÇàÂÚÎÙÎ ÑÕÏÔÕÆ ÚÄÖÕß
¡¦ÒÏÙÚÇÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖËØÔ¦ËÏÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕÄÚÏÕÆÚËÕÖØÄË-

ÊØÕÝÚÕß±ªÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝ
ÇÖÁÑÒËÏÙËÑÇÚ¦ÚÎÙßàÂÚÎÙÎËÖÃ
ÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇËÓÖÒÇÑËÃÙËÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß
ÍÏÇÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÑÄÑÑÏÔÎ
ÍØÇÓÓÂÙßÔÏÙÚ¦ÕÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝ
ÔÄÓÕÝÔÇÓÎÔÚËÛËÃÙËÏÙÞÆÓÁÙÜ
ÚÎÝÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÐËßØËÛËÃÚØÃÚÎ
ÒÆÙÎ®ÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÊÏ¦ÒßÙÎÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ÎÒÇÊÂÇßÚÄÖÕßàÎÚËÃÚÇÏËÃÔÇÏ
ÔÇÓÎÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙÚÎÔÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ×ÙÚËÕØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇËÑÒÁÍËÚÇÏÓË
ÉÂÌÕßÝ

©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÙßÔÇÏÔËÚÏÑ¦ÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝ
ÊËÆÚËØÎÝÌ¦ÙÎÝÚÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝ
ÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕßÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÖÇØÄÚÏÕ±ªÊËÔËÖÁÊËÏÐËÚÕÃÊÏÕÖÔËÆÓÇ
ÄÚÇÔËÃÞËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÙÚÎÕßÒÂßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
Î§ËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇ
ßÖËØÉÎÌÃÙËÏ!Ø×ÚÕÔÚÕ¦ØÛØÕ
ÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÄØÑÕß ÇÏÊËÆÚËØÕÔÚÕ¦ØÛØÕ
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÇØÓÕÍÂ
ÚÕßÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÜÔÔÎÙÏÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÕØËÏÔ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÓËÚÎÔ
ËÑÖÄÔÎÙÎËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔÑÇÏÚÎÔÖÇØÕÞÂÑÏÔÂÚØÜÔÙÚÕßÝ
ÊÎÓÄÙÏÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ

Χτίζει συμμαχίες με το βλέμμα στο πλεόνασμα
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ÓËÇÌÕØÓÂÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙÚÎËÔÏÑÂßÔÁÒËßÙÎÚÕß©ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÕ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚÕßÎÍËÚÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎËÔ×ÖÏÕÔËÔÄÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÕÆÊÏËÛÔÕÆÝÇÑØÕÇÚÎØÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÓËÃÔËÏÖËØÃÖÕßÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÙËÏØ¦ÎÍËÚ×Ô©ÏÃÊÏËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÓÏÒÕÆÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÌØÄÑØËÓÇÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÛ×ÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇ
ËÖÇÌÁÝÓËÚÕÔÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÕ
ÇÔÇÊ¦ÝÑÇÏÎßÙÚØÇÒÃÇÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÛÇÑÒËÃÙËÏÚÕÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÓÇØÇÛ×ÔÏÕÖÕßÛÇ
ÇØÞÃÙËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÖÄÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÓËÚÏÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙÚÕ
ÇØÃÙÏÑÇÏÙÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÒÃÍÕ
ÇØÍÄÚËØÇÙÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓ
ÊÎÚÇÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ¬ÆÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÁÔÇ
ÑÒÃÓÇÛËÚÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÇÖØÄÙÓËÔÎÝËßÞ¦ØÏÙÚÎÝÁÑÖÒÎÐÎÝÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÎÕÖÕÃÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÎ
ÖØ×ÚÎÓËÚÇÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎËÔ×ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÜÝÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÑÁØÊÏÙË
ÚÕÔÇØÏÙÚËØÄÑÇÏÚÕÔÇÑØÕÊËÐÏÄ
ÒÇáÑÏÙÓÄËÇßÚ¦ÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÒÃÍËÝÇßÚÕÊÆÔÇÓËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏ
ÙËÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ

Οι διεθνείς επαφές
¡ÖÕØËÃÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÇ
ÁÞËÏ ËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃ ÚÏÝ ÖØ×ÚËÝ
ÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÙË)SP[aRYPLNËÙÜÚËØÏÑÕÆÁÞÕÔÚÇÝ
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÚØÃÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇ¶ÚÎ
ËßÚÁØÇÑÇÚÇÛÁÚËÏÚÕÚØÃÚÕ¶ÁÞÕÔÚÇÝÙßÍÑÇÒÁÙËÏÊÆÕßÖÕßØÍÏÑ¦

ÙßÓÈÕÆÒÏÇÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕßÝÍËÔÏÑÕÆÝÍØÇÓÓÇÚËÃÝÙÚÇ
ßÖÕßØÍËÃÇÂÊÎÑÇÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕÊËÑÇÂÓËØÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÖØ×ÚÎËÏÙÇÍÜÍÂ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÛÇÑßÈËØÔÂÙËÏ
ÑÇÏÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÑÇÏÜÝÓÏÇ
ÖØ×ÚÎÙÆÙÚÇÙÂÚÕßÓËÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÏÊÏÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÙÚØÁÌËÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕß
ÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÖÇÌÁÝÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÏÙÞßØ×ÔÙßÓÓÇÞÏ×Ô
ËÔÚØÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÂÊÎ
ÊÕßÒËÆËÏÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÑÏÔÎÛËÃÓËÙÞÁÊÏÕÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏ
ÑÇÒÜÙÕØÃàÕÔÚÇÝÇÔÚÃÔÇÊÏ×ÞÔËÏ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÎÌÇÔËØÂÑÇÏËÖÃÙÎÓÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÕÔÖÆØÕ¦ÚÙÎÍÏÇÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄÎÕÖÕÃÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÊÃÜÐËÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇ¦ØËÏ
ÚÇËÓÖÄÊÏÇÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÇÔ
ÄÓÜÝÑÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÙßÔÇÔÚ¦Õ
ÃÊÏÕÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÄÚÇÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÇÏÚÕÆÔÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕËÖÃÖËÊÕ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛËÜØËÃÄÚÏ
ÏÙÞßØÄÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄÄÖÒÕ
ÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÏÝÖØ×ÚËÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÚÕßÙÚÕÇØÃÙÏÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÛËÚÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÙÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖÏÕ
ÏÙÞßØÂÉÂÌÕÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØ¦ÚÏÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ
ÖÕßËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕßÝÍÏÇ
ÚÕÇÔÈÍÇÃÔÕßÔ®ÕÏÇØÏÛÓÕÃÍÏÇÚÕ
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Διπλωματικό μαραθώνιο ξεκινάει ο πρωθυπουργός με σταθμούς το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Χάγη και τη Νέα Υόρκη

Ο κ. ΜητσοτάκηςÚÉ¨ÉËÌ³{{TÈ¨ÌÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÈ³{~ÌÌÜ³iÑ~Ñ³Ò³Ñi³iØÉÐ{³ÖiØÙÉÉËÑ{ÐÌ³ÐÉ³Ñ¨¨ÈÚÐ{³{~Ì³ÈTÓÙ{VÑÜÜÒ
~Ñ{iÚÉ³{~ÊÑ³ÑÌ~¨{i³Ño¨³i×³ÐÉ³iåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ

Σύμφωνα
με πληροφορίες
της «Κ», ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει περίπου
μία εβδομάδα στις ΗΠΑ
και αναμένεται να συναντήσει σειρά ηγετών.
©ÏÇÍÕØÁÝÇÑÕÆÔÑÇÏÚÕßÝÓËÔ
ÑÇÏÚÕßÝÊËÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÑØÇÚÕÆÔ
ÄÚÏÚÕÑÒÃÓÇËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÔÏÙÞÆËÚÇÏßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÏÙÞßØÄ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄÄÖÒÕÑÇÛ×ÝÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÓÖÕØËÃÖÒÎÔ
ÚÎÝÏÙÞßØÂÝÚÕßÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÔÇ
ÛÁÚËÏÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎ-

ÚÁÝÚÕßÚÕËØ×ÚÎÓÇ!ÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÓÎÓËËÓÖÏÙÚËßÛËÃÚËËÙËÃÝ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÓËËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏ
ÕÏÇÍÕØÁÝ"®
ßÚÄÖØÕÌÇÔ×ÝÛÇÚËÛËÃÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÕÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ
ÓÇØÇÛ×ÔÏÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÖÕßÛÇÇØÞÃÙËÏÇÖÄÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ¶ÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÊËÔ
ÁÞËÏÇÑÄÓÇÕØÏÙÚËÃ¶ËÔ×ÕØÄÙÎÓÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÎ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÏÝ
 ßÍÕÆÙÚÕßÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎ
ËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÁÞËÏÂÊÎ
ËÑÌØÇÙÚËÃÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÚÕÖØ×ÚÕÑØÇÝÚËÙÚ®ÍÏÇ
ÚÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕ
ÖÕßÇÖÕÈÒÁÖËÏÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕß

ÊØÄÓÕßÑÇÏÓÁÞØÏÚÕÙÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÐ¦ÒÒÕßÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÕßËÃÞÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÎÑ¡ÁØÑËÒ
ËÃÞËÊËÃÐËÏÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÍÏÇÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÕÚËÚÇÚËÚÖÕßËÃÞË
ÂÊÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓËÚÕÔ Ò¦ÕßÝªÁÍÑÒÏÔÍÑÕÏÊÇÔËÏÙÚÁÝÊËÔ
ÕØÏÕÛËÚÕÆÔÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÛÇÑÏÔÎÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÚÎØÕÆÔÚÇÏÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏ ÇÏÄÖÜÝÁÒËÍÇÔ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ËÌÄÙÕÔÕÏÇÍÕØÁÝÊÃÔÕßÔÉÂÌÕ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÎÃÊÏÇÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÕßÝÖÕÙÕÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÑÇÏÕÏÊÇÔËÏÙÚÁÝÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏ
Ò¦ÛÎ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝËÏÊÏÑ¦ÜÝ
ÖØÕÝÚÕÓËÃÍÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÛ×Ý
ÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÚÎÔßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÇÔÚÃÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏ
ËÖÃÙÎÝÛËÜØËÃÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄ
ÞÇØÚÃ¶ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚÕÔÃÙËÏÙÚÏÝ
ËÖÇÌÁÝÚÕßÄÚÏÛËÜØËÃÇßÚÕÔÄÎÚÕ
ÖÜÝÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÖØÄÍØÇÓÓÇ

Με Γερμανούς βιομήχανους
ÇØÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÙÚÏÝ ßÍÕÆÙÚÕßÚËÒËÃßÖÄ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÇÓÏÍ×ÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÖÜÝÓËÚÕÔÆÔÊËÙÓÕËØÓÇÔ×ÔÏÕÓÎÞ¦ÔÜÔÎÓËÏ×ÔËÚÇÏËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÖÕß
ËÃÞËÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÎÔÑ¡ÁØÑËÒÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÓËÕÓ¦ÊÇÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔËØÓÇÔ×Ô
ËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô
¡ËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÇÖÕÊÃÊËÏÚÕ

¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÙÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔ
©ÒÒÇÔÊÃÇÙÚÏÝÑÇÏËÖÚËÓÈØÃÕßÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕ©ÒÒÇÔÊÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÇØÑªÕÆÚËÂÚÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÖÕßÁÙÖËßÙÇÔ
ÔÇÙßÍÞÇØÕÆÔÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÇÖËßÛÆÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎÍÏÇËÖÃÙÑËÉÎ©ÒÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÞ×ØÇ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÖÕßÁÞËÏËÖÏÊËÃÐËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÊßÙÖÏÙÚÃÇÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÔ×ÙßÞÔ¦ÊÃÔËÏÚÕÔ
ÚÄÔÕÑÇÏÙÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑ×ÔÞÜØ×Ô
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛËÜØËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎËÑËÃÎ
ÕÖÕÃÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÚÕÖÇàÒÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÙßÓÓÇÞÏ×ÔÓËßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÕÑªÕÆÚËÕ
ÕÖÕÃÕÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕ ÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÕßËÃÞËÇÑÕßÙÚËÃÑÇÏÍÏÇÚÎÛÁÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÑÇÚ¦ÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÎÍËÚ×Ô
±ÖÄÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎËÔÏÑÂßÔÁÒËßÙÎÚÕß©ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÄÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÚÇÈËÃ
ÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß ÇÏÇßÚÄ
ÊÏÄÚÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÐÁÔÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÍÏÇËÖÇÌÂÓËÚÕÔÒÒÎÔÇ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÑÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÛÇÊÕÛËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÙËËÖÇÌÁÝÓË
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇÖØÕÎÍÎÛËÃÎÖØ×ÚÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÓËÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂ
ÏÊÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÎËßÚÁØÇ
ÑÇÏÚÎÔ¬ØÃÚÎÔÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÑÂ
ÜÙÚÄÙÕÇÖÕÑÚ¦ÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÒÄÍÜÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÓËÚÎÔ
ÍÑßØÇÖËØÃÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÊËÊÎÒÜÓÁÔÎÝÖØÄÛËÙÎÝÚÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
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Ο υπουργός που «θυμάται» το μέλλον
Πώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης μπήκε στην πολιτική και έφτασε από το Χάρβαρντ στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Γιατί στην πολιτική;
ßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕßÕÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÕÝÒßØÏÙÓÄÝÖØÕÑÇÒËÃÚÕÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÚÜÔÑßÔÏÑ×ÔÏÊÃÜÝÄÚÇÔ
ËÑÖÕØËÆËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÕÃÊÏÕÝÊËÔÖÚÕËÃÚÇÏ¢ØÕÔÚÃàËÏ¦ÒÒÜÙÚËÔÇÖØÕÌßÒ¦ÙÙËÏÚÏÝ
ËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÚÕßÓËÓÏÇÕÓÕÈØÕÔÚÃÇÇÖÄÚËÞÔÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÔ
ÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÖÇÚØÏÊÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÎ
ÓÇÔÏ¦ÚÏÑÎÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏßÖËØÂÌÇÔÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÕÑÆØÏÕÓÕÚÃÈÕÚÕßÇÒÒ¦ËÓÌÇÔÃ-

Η αίσθηση
του επείγοντος

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Τον Σεπτέμβριο ÚÕßÕ ßØÏ¦ÑÕÝÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
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ÎÓÁØËÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÇØÞÏÑ¦ÙÚÕ
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«Αν πιστεύεις ότι μπορείς να αφήσεις ένα θετικό ίχνος, τότε δεν μπορείς να αγνοήσεις την
ευκαιρία της πολιτικής».
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ßØÏ¦ÑÕÝÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÊÏÇÊÁÞÛÎÑÇÔÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÙÚÕÖ¦ÔËÒÜÝ
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ÉËÑ{Ì³{Ù{Ñ~¨ËÉ³Ñ{ÑÌ
Ð{ÑÑËÚiiÉÉËo³Ø
0¨ËÑ³ÈTËÑ¨{³Ñ¸lV
ÓÑØoÒÐØ~Ñ{³¨ËÑ
Ñ{Ù{Ò¨{³Ñ´låÈ³Ê
iÑËÚiiTÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ{
~Ñ{³Ü{³{~ÌÜÌo³È
t  ÜÜÒÙÑÑ~ÌÐiÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³Ò¨Ú¨®~Ñ{
³ÑÉ{³iÐ{Ñ~ÌÒÈÜV
³iËÙ{Ñ¨ÑÈiËÑ
É{ÒoÉ{³i³ÉTi³ÊiÐÖi³ÑÜÖ~É{Ò³iØ
 ÜÜÒÙÑ¨ÓÉ{Ñ×ÖoÉ{
Ð¨³Ò~Ñ{ÑÒÉ{Ñ
Ñ³{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{³ÉÑÈ³Ì
³iØÐÉ³{Ø¨ÜoËÉØ³È
¬mu0o¨Êo¨ÐÈÑÜÌ
ÈÙ{ÑÚÓ³É{¨×ÑØ
ÈÐKÒÜÜÉ{³iÙ{Òoi
o{Ñ³t³{Ø³ÑËÉ{uåÜÜÒ
É~ÉËÈ³¨Ñ¨ÓÉ{
ÑÑÙÉËÂÉ{ÉËÑ{ÑÑÈ³ÌÑ¨~ÉËo{ÑÑÉ¨ÒÈ
ÑÌ³ÑTÑ¨³{Ò³i¨ÒÂi
{³ÌT{ÈÚÑÐÉ³Ñ×Ó¨È³i ÜÜÒÙÑÑÌ³{Ø
Ñ¨ÌÐÑÈ¨ÉØ×³o¨Ñ×ËÉØ~Ñ{³{ØÉÐÐÓØ³È
Ñ¨ÉÜÚÌ³Ø³oÉÑË
Ó~ÌÐ³Èi×{Ñw
~ÖÐÓÜÜ³Ø

Πώς θα αλλάξουν τα «100 Γεγονότα Ζωής» των πολιτών
Διαθέτει ÇÃÙÛÎÙÎÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÚÎÔËÑÊÎÒ×ÔËÏÞÜØÃÝÖËØÏÚÚÁÝ
ÇÔÇÙÚÕÒÁÝÏÊÃÜÝÄÚÇÔÍÔÜØÃàËÏÄÚÏ
ÊÏËÛÔ×ÝÚÇÄØÏÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÕßÛË¦ÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕËßÊÏ¦ÑØÏÚÇÚÎÔÚËÒËÚÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
ÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÙÂÑÜÙËÉÎÒ¦ÁÔÇ
ZTHY[WOVULÑÇÏÑÂØßÐËÉÎÌÏÇÑÄÇÔÁÔÊÕÚÕ®!¡ÁÙÇÙËÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÎÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÖÕÒÃÚÎÓËÚÕÑØ¦ÚÕÝÛÇÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ
ËÊ×®ËÃÖËÊÏÇÑÂØßÐÎÓÕÏ¦àËÏ
ÕßÚÕÖÏÑÂÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ¬ÕÙÃÍÕßØÕËÃÔÇÏÄÚÏÇßÚÂÎÓËÚÇÈÕÒÂÖØÕâÖÕÛÁÚËÏ¦ÖËÏØËÝ×ØËÝÖÒÎÑÚÏÑÂÝ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÝÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÕßÓËÚÏÛÇÙßÓÈËÃ
Ø×ÚÕÔÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¶ÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÊÏÜÐËÇÓÁÙÜÝÇÖÄÖ¦ÔÜÚÕßÚÏÝ
ÇÓÇØÚÜÒÁÝ®ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÖÕßËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÖÕÞÁÝ¶
ÇÖÕØØÕÌ¦®ÚÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÒÎØÕÌÕØÏÇÑ×ÔßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÒËÝÚÏÝ¦ÒÒËÝÙÞËÚÏÑÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑÁÝÊÕÓÁÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÏÇÙÑÕØÖÏÙÓÁÔËÝÙÚÕÎÓÄÙÏÕ
ÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÎÝ.*SV\KßÖÕÊÕÓÂÝÚÎÝ
×ÙÚËÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃËÑËÃÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÓÎÚØ×ÜÔÚÕßÎÓÕÙÃÕß
ßÚÄÇÖÄÓÄÔÕÚÕßËÃÔÇÏÂÊÎÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÖÕßÙßÔÁÈÎ

ÓËÚÕÖØ×ÚÕØÕËÊØÏÑÄÏ¦ÚÇÍÓÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ËÆÚËØÕÔÏÊØÆËÚÇÏÓÃÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÆÒÎÚÕNV]NYÙÚÕÖØÄÚßÖÕ ÚÕß ÈØËÚÇÔÏÑÕÆ NV]\R
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÞ¦ØÚÎÓËÊÏÇÑÒÇÊ×ÙËÏÝÚÜÔÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔÚÕßÖÕÒÃÚÎÓËÚÕÎÓÄÙÏÕÍÏÇ
ÄÒÇÚÇ¶ÖËØÃÖÕß¶ËÍÕÔÄÚÇ
ÜÂÝ®ÊÎÒÇÊÂÍÁÔÔÎÙÎÖÇÏÊÏÕÆ
ÁÑÊÕÙÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÊÏÇÈÇÚÎØÃÕßÑÒÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÍÏÇÁÔÇ

ÚÎÔ¬ØÃÚÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÊÎÒÇÊÂÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÓË
ÚÎÔ¬ÁÚÇØÚÎÊÎÒÇÊÂÚÎÙÆÍÑÒÏÙÎ
ÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÓËÚÎÌßÙÏÑÂÑÇÏÚÎ
ÈÏÕÒÕÍÏÑÂÙÌÇÃØÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÕ+WYPU[PUNÚÎÔÖØÕÙÇßÐÎÓÁÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝ
ÚÕßÊÏÑÚÆÕß.

Ελλάδα 2.0

Θα πραγματοποιηθεί
άμεσα άσκηση
του ειδικού αριθμού
άμεσης ειδοποίησης
«112» σε νησί.

Ως «αντίδοτο» ~Ñ³Ò³iØo¨Ñ×É{~¨Ñ³ËÑØÚÑ{Ù¨ÈÚÉËiÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~ÊÖÜin¿n¦
gÓÑØTÒ¨³iØÐÉÙ{Ñ~ÜÑÙÉ{ØÌÜ³ÑÜÜiÜÉ{Ù¨ÒÉ³ÈÜË³iÐÉ³ÛiÐÌ{VÌØioÓiiÑ{Ù{ÖViÓ~Ùi³ÑÈ³Ì³i³ÑØ~Ñ{Ù{ÑKÑ³i¨ËÈ~Ü

ËÍÕÔÄÝÜÂÝ®ÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÍÁÔÔÎÙÎËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÖÕÒÒÁÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÚÕßÖÕÒÃÚÎÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÖÇÏÚËÃÚÇÏßÖÕÓÕÔÂÙËÖÕÒÒÁÝÕßØÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÚÇÞÛËÃÁÔÇÖÇÏÊÃ
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝØÕÙÕÞÂ!¬ÕNV]NYÛÇÖËØÏÁÞËÏÚÎÔÖÏÕ
ÇÖÒÕÖÕÏÎÓÁÔÎÓÕØÌÂÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔÇÁÞÕßÔÑÇÚÇØÍÎÛËÃ
ÕÏÖËØÏÚÚÁÝÖØ¦ÐËÏÝÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÛÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÎÊÏÇÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÄÒÜÔÚÜÔ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÎÓÕÙÃÕßÊÎÒÇ-

ÊÂÚÕÑ¦ÛËÙÆÙÚÎÓÇÛÇÓÏÒ¦ËÏ®
ÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ¬ËÒÏÑ×ÝÓËÊßÕ
ÒÄÍÏÇÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÍÕÔÄÚÇ
ÜÂÝ®ÛÇÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔÕÔÚÇÏÓËÓÃÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÙËÁÔÇ 
¬ØÃÚÕÔÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖËØÔÕÆÔÙËÁÔÇZTHY[WOVUL×Ý"
ØÕÎÍËÃÚÇÏÎÖØÕÑÂØßÐÎÚÜÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓ×ÔÍÏÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÉÎÌÏÇÑ¦ÁØÍÇÚÕßÎÓÕÙÃÕß!ÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÔÛØ×ÖÏÔÕßßÔÇÓÏÑÕÆ/94:
ÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÝÞËÊÏÇÙÓÄÝ
,97ÏÇÞËÃØÏÙÎÞÁÙËÜÔÎÓÕÙÃÕßÓËÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ*94ÖÄÚÎÔ
ÖØÕÑÂØßÐÎÚÜÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓ×Ô×Ý

ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÜÔÁØÍÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÇÔÇÊÄÞÕßÝÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔ
ÞØÄÔÏÇËÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÒÕÏÖÄÔ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÍÕÔÄÚÇÜÂÝ®
ÖÕßËÔÚÜÓËÚÇÐÆÛÇÁÞÕßÔÇÖÒÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÕNV]NYÛÇÚÇ
ÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔÕßÓËÑßØÃÜÝÙÚÇ 
ÛÇÖËØ¦ÙÕßÔÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÔÚÃ
ÔÇËÖÏÙÑËÖÚÄÓÇÙÚËÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦
ÁÔÇ ÛÇÇÔÕÃÍÕßÓËÚÕÒ¦ÖÚÕÖ
ÂÚÕÑÏÔÎÚÄÓÇÝÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕ
ÖÕßÙÂÓËØÇÓÖÇÃÔÕßÓËÙÚÕ;H_PZ
ÂÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÓÇÝ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÛÇÑÒËÃÙÕßÔÕÏÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÓË

ÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙËÇßÚÕÑÏÔÕÆÓËÔÇÕÞÂÓÇÚÇÙËËÑÚÆÖÜÙÎßÒÕÖÕÃÎÙÎÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÑÇÏÇÍÇÛ×Ô
ÓÁÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝÍÏÇÚÎÔÁÐßÖÔÎÙÆÔÊËÙÎÄÒÜÔÚÜÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ËÔÄÝÙÖÏÚÏÕÆÓËÚÕÑËÔÚØÏÑÄÊÃÑÚßÕ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÕÏ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÖØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝßÖÕÊÕÓÂÝÚÕß.ÖÕßÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ©ÖÜÝÒÁËÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÁØÍÇÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚËÞÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÇÒÒ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÑËÔÚØÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÇÌÕÆ
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÎÝÛÁÙÎÝÚÕß
ÇÚÄÓÕßÓÁÙÇÙËÇßÚÂÔ®©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÑÇÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖÇÒÏÁÝÊÕÓÁÝÖÕß
ÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÚÏÝÔÁËÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÏÙÄÚÏÓÎÝ
ÖØÄÙÈÇÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙËÇßÚÁÝ¬ÕÓÁÒÒÕÔÂÚÕÙÞËÊÏ¦àËÏÝÂ

ÚÕßÌÃÙÚÇÙÇÏ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÎÖÕÒßÚÁÒËÏÇÚÎÝÇÑÏÔÎÙÃÇÝÙÚÏÝÒÇÔÛÇÙÓÁÔËÝÙßÔÚÇÍÁÝ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
©ÏÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔ
ËÊ×ÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎÁÍÏÔËÖØÄÙÌÇÚÇÒÄÍÜÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝÌßÙÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÛÆËÒÒÇÙÚÎ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÙËÏÙÓÄÝÙÚÎÔÚÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄ¦ÓËÙÎÝËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝ
®©ßÖÕßØÍÄÝÓ¦ÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÛÇËÃÔÇÏÖÒÂØÜÝ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÍÏÇÄÒÎÚÎÞ×ØÇ×ÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝÇÒÒ¦ÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ¦ÓËÙÇËÏÊÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎÙË
ÔÎÙÃÓËÙÚÄÞÕÔÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÄÚÏ
ËÔÚÄÝÒÃÍÜÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÙËËÖÏÒËÍÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÇÔÖÇØÇÙÚËÃÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÇÑÄÓÇÛÁÓÇÖÕßÇÖÇÏÚËÃ
ÒËÖÚÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝËÃÔÇÏÚÇ¬
ÄÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÞÜØÃÝÞØÕÔÕÚØÏÈÁÝ®¬ÁÒÕÝÕÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ
ÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÏÓÏàÂÝÇÖÕÊÁÞÛÎÑË
ÖØÄÚÇÙÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆÔÇËÃÔÇÏ
¦ÓÏÙÛÕÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÍÏÇÛÁÓÇÚÇÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
©ÒÒÎÔÏÑÄÝÏÇÙÚÎÓÏÑÄÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ©ÖÕßÁÊÜÙËÒÇÈÁÝ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÙÑÜÖÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙËàÎÚÂÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÕÏÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÎËßÌßÂÝÍËÜØÍÃÇÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇ
©ÚÇÔÒÁÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÁÖËÏÔÇËÔÔÕÕÆÓËÍÂÏÔÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÒÁËÏÓËÔÄÎÓÇ
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«Ντοπαρισμένο»
κλίμα λόγω ρύπων
που δεν μειώνονται

Ο νέος αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός υπόσχεται Brexit με κάθε κόστος

Ρεκόρ θερμοκρασιών στην Ευρώπη

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Χάρη στη ÙÚÂØÏÐÎ ËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¶ÊÎÒÇÊÂÑ¦ÚÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ 
ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÚÕÖØÜÃÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÕ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÐËÒÁÍÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÈØÁÛÎÑËÙÚÕÚÏÓÄÔÏ
ÚÎÝÞ×ØÇÝËÑÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÌÏÒÕÊÕÐÃÇÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÇÓÇÛÎÚÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÙÚÕÑÕÒÁÍÏÕÚÕÔ¡ÖØÕÙÚ¦ÚÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝÎÓÁØËÝÓÁÞØÏÚÎÔ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÚÎÝËÖÃÒßÙÎÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßÁÞËÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÙËÖËØÃÕÊÕËÏØÂÔÎÝ!ÚÕß)YL_P[
¥ÙÚÄÙÕÚÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÔÁÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕÏ
ÇÙÚÇÛËÃÝÖØ×ÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÎßÖÄÙÞËÙÂÚÕßÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÎÞ×ØÇÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÓËÄÖÕÏÕÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝ®ÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÖÕÒÒÕÆÝ
ØËÚÇÔÕÆÝÙÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÖÜÝ
ÎÞ×ØÇÛÇÈØËÛËÃÙËÁÔÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕËÐÄÊÕßÊÃÞÜÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇØÄÚÏÓËÚØ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÚØËÏÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇ¶
ÖØ×ÚÇÜÝÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL+HPS`;LSLNYHWOÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÁÖËÏÚÇÜÝÈÕßÒËßÚÂÝ
ÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ/LUSL`ÑÇÏÚÁÒÕÝÜÝÕÖØ×ÚÕÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÕßÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÑÕß

Στο μεγάλο ÑÆÓÇÑÇÆÙÜÔÇÚÕß
ÄÚÇÔÙÚÎÇÒÒÃÇÖÁÛÇÔÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ¦ÔÛØÜÖÕÏÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÙÚÕÇØÃÙÏ
ËÃÞËÇÍÍÃÐËÏÚÕßÝ ÈÇÛÓÕÆÝ
¬ÎÔÁÓÖÚÎÚÕÛËØÓÄÓËÚØÕÙÚÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÁÊËÏÐË
ÈÇÛÓÕÆÝÇÔËÈ¦àÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÊÆÕ
ÈÇÛÓÕÆÝÚÕØËÑÄØÄÒÜÔÚÜÔ
ËÖÕÞ×ÔÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÚÕ ÔÁÔÇÝÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÝ
Ñ¦ÔËÏÙÑÄÔÎÄÒÇÚÇØËÑÄØÓË
ÇÌÆÙÏÑÎ¦ÔËÙÎÕÏØÞÁÝßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÔÚÄÖÏÔÍÑÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÚÕÔÚÄÖÏÔÍÑ®ÊËÔËÃÔÇÏßÖÕÉÃÇÇÒÒ¦
ÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÑÕßØÊÃàËÏ®ÚÇÑÇÏØÏÑ¦
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÇÖÕÑÒÃÔÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÕÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÒÄÍÜÚÕßÑÇÆÙÜÔÇÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕßÝ
ÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÙÚÇÖßØÎÔÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÙÚÏÝÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÙËÇÒÒÃÇØËÚÇÔÃÇÁÒÍÏÕ
©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÏËØÓÇÔÃÇÚÇÔ
ÙÃÍÕßØÇÖØÜÚÄÍÔÜØÕÍÏÇÚÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝ
ÔÇÈÏ×ÙÕßÔÚÎÔÖÇØ¦ÒßÙÎÙÚÇ
ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÙßÔÇÍËØÓÕÆÝÒÄÍÜßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝ
ÚÜÔÖÕÚÇÓ×ÔÙÚÇÖßØÎÔÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÇÊßÔÇÓÃÇËØÍÇÙÃÇÝ
ÒÄÍÜßÉÎÒ×ÔÛËØÓÕÑØÇÙÏ×Ô
ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÑÇÏÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÛËØÏÙÓÕÆÒÄÍÜÖßØÑÇÍÏ×ÔÙÚÇ
ÐËØ¦ÞÜØ¦ÌÏÇ¶ÇÒÒ¦ÊËÔÂÚÇÔ
ËÑËÃÚÕÛÁÓÇ
¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÑÇÆÙÜÔÇÝ
ÖÁØÇÙËÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÈÕØËÏÄÚËØÇÑÇÏËÚÕÏÓ¦ÙÚÎÑËÔÇÙÖ¦ÙËÏÔÁÇØËÑÄØÙÚÎ
ÑÇÔÊÏÔÇÈÃÇÑÇÏÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏ
ÚÕÒÏ×ÙÏÓÕÚÜÔÖ¦ÍÜÔÙÚÕÔØÑÚÏÑÄ ÆÑÒÕÇÒÒ¦ÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÁÓËÏÔË ¦ÖÕÏËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓËÖØ×ÚÎÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇÑØÆÉÕßÔ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÞÇÒÃ
ÑÎØÆÙÙÕÔÚÇÝÚÕÔÖÄÒËÓÕÙÚÕßÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÕßÚÕÓËÒËÚÕÆÔ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÕÒÄÍÕß¡ÇØÃÇ ¦ÌØÏ

Παραμένει μια μυστήρια
φιγούρα της πολιτικής
και οι προθέσεις του,
πέρα από τη φιλοδοξία
του, είναι σε μεγάλο
βαθμό ασαφείς.
ÕÔÊÃÔÕß¶ÕÒËÐ¦ÔÚËØ¡ÖÄØÏÝ
ÔÚË¢ÁÌËÒ¬àÄÔÙÕÔÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇ
ÓßÙÚÂØÏÇÌÏÍÕÆØÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÔÌÏÒÕÊÕÐÃÇÚÕßËÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÙÇÌËÃÝ
©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÚÕÔËÖÇÏÔÕÆÔÜÝÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÞÏÕßÓÕØÃÙÚÇÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂËÔ×ÚÄÙÕÕÏ
ÇØÏÙÚËØÕÃÄÙÕÑÇÏÕÏÊËÐÏÕÃËÖÏÑØÏÚÁÝÚÕßÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÍÏÇ
ËÒÏÚÏÙÓÄÚËÓÖËÒÏ¦ÑÇÏÇÚÏÓÃÇ©Ï
ÇÔÚÏÛËÚÏÑÕÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÃÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÏÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÚÕßÃÊÏÕß
ÚÕß¡ÖÄØÏÝÚÏÝÇÓÌÃÈÕÒËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÑÇÏÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÇÃÍÔÏÇ
ÚÎÝËÏÑÕÙÇËÚÕÆÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÑÇØÏÁØÇÝÓËÑÕØÆÌÜÙÎÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÚÕßØÄÒÕÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß)YL_P[
 ÁÒÒËÏÉÎ ËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÝ ÚÕß
ÔÁÕß)ØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÙÇÌ×ÝÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÕ¡ËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÕÌÕÃÚÎÙÂÚÕßÇÖÄÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÚÕ 
Õ¬àÄÔÙÕÔÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÎ
ÙßÔÚÇÑÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL;PTLZÍÏÇÔÇÇÖÕÒßÛËÃ
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÓÄÒÏÝÞØÄÔÕÒÄÍÜ
ÓÏÇÝÖÒÂØÜÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦

JESSICA TAYLOR / HOUSE OF COMMONS / A.P.

«Καύσωνας» 100 ημερών
λόγω Τζόνσον στη Βρετανία

Ο Μπόρις Τζόνσον³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³i¨³i³ÈÐ{ÜËÑØ¨ÚÈÈ¨oÌØ³iÈÜÊ¨T¨iÉÉÐÑÇ{~ÊÉ~~ÑÚÒ¨{i³ÈÈÈ¨o{~ÖÈÐKÈÜËÈÑÌ~ÒÚÉÐÉ³¨{ÑÚÓØ³ÓÜÉTØ³iØ0É¨ÓÇÑÓ{VÑ³{~ÑÚ{³³ÑØ³ÐÉÓÑ
tÜÉÐ{~ÌuÈÐKÖÜ{~Üi¨È³i¨{~³³È¦_Áx²

Επικράτησε με 66% του Τζέρεμι Χαντ
Με KÒiÐ{ÑÉ~ÐÐÑ³{~ÊÙ{ÑÙ{~ÑËÑ³iËÑÈÐÐÉ³ÉËTÑÈÜ{~Ò®ÆÆÆÆÐÓÜi³È.È³i¨i³{~ÖÌÐÐÑ³ØK¨ÓÚi~É³iÚÓi³È
¨ÚÈÈ¨oÖ³iØÉoÒÜiØ¨É³ÑËÑØÌ¨{Ø0ÇÌV~É¨ÙËÇ³ÑØ
ÐÉ³Ì®®³Ñ³ËÑÜÌ³ÈV³ÓØÈÈ¨oÌ Â³É¨{~0ÇÓ¨ÉÐ{Ñ³(Ñ¨Ì³{{0Ì¨{ØÑ³ÉÜÖ³iÑÜÑ{Ì³É¨i~ÐÐÑ³{~ÊÑ¨Ò³ÑÂi³~ÌÐViÉ~ÜoÊ³ÈÌ¨{Ø0ÇÌiÐÑ³ÙÌ³iÉ³i¨³i
×¨Ò³i{³¨ËÑ³È~ÌÐÐÑ³ØÈ³ÑÐÓÜi³ÈÊ×{ÑÑÉÈÚÉËÑØ
o{Ñ³iÚÓi³È¨ÚÈÈ¨oÖ{Ñ¨Ì×Ñ³iÓ¨ÉÈÑ³iØ;º¿È
ÑÉÈÚÖÚi~ÉÉÉooÉo¨ÑÐÐÓÑÐÓÜi³È.È³i¨i³{~ÖÌÐÐÑ³ØÑÓÙÉ{ÂÉØiÜÉ{Ì³i³Ò³ÈØÉ{ÚÈÐÉË³iÑT¨ii³iØT¨ÑØÑÌ
³i È¨ÑÍ~Ê iVÑ~ÌÐi~Ñ{ÑÑÈ³ÌÉ{×Ó¨É{iÐÑ³{~ÊÇiÐËÑ
³i{~ÐËÑV³iÑÌT{i³iØ.~³ËÑØ~Ñ{³iØÌ¨É{ÑØ¨ÜÑÙËÑØV
~Ñ{³i~Ñ³Ñ³¨×Ê³iØËÙ{ÑØ³iØÑ¨Ò³ÑÂiØ³0Ì¨{Ø
ÊÕß¦ØÊÕ»ÑÇÏÚÕÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÕ
ËØÇÙÚÂÚÕßÏÙÚÕØÃÇÛÇËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÚÕÄÚÇÔÕÈÕßÒËßÚÂÝ
ÖÒÁÕÔ¬àÄÔÙÕÔÛÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃ
ÇÖÄÚÕßÝØÄÒÕßÝÚÕßÜÝÙÑÏ×ÊÎÝ
ßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ¬ÄØÏÝÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÓÏÇÕÓÕÈØÕÔÚÃÇÉËßÊ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ËÐÜÙßàßÍÏÑÂÚÕßÙÞÁÙÎ
ØÄÙÌÇÚÇÇÖÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÜÝÐËÑ¦ÛÇØÇÙËÒÎÔÏÇÙÓÁÔÕ®ÖÇØÄÚÏÊÏÇÚÎØËÃÙÚËÔÁÝ
ÌÏÒÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄ
ÖØÄËÊØÕËÔ×ÙÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÖÜÝÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÖÕÚÇÓÏËÆËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚËØÒÃÔËÝ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ¶ÁÔÇÖÄÙÕÚËÒËÃÜÝ
ÖÒÇÙÓÇÚÏÑÄÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÍÏÇÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙÎ
ÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ

Προχειρότητα
Ò¦ÏÙÚÎÔÇÔËÏÒÏÑØÃÔËÏ¦ÚÕß
ÓÏÇÊËÆÚËØÎÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÚÕß
¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØÕÞËÏØÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÎ
Þ¦ØÇÐÎÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÄÓÎÑÇÏÕÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙÆÓÓÇÞÕÃÚÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎ

ËÏÑÄÔÇÑÇÏÄÞÏÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÜÝÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏÙÚÕÔÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÄÞÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÜÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÕ¬àÄÔÙÕÔËÖÁÈÒËÉËÊÆÕÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÁØÍÇÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃÇÝ¶ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÓÏÇÝÕÍÑ×ÊÕßÝÍÁÌßØÇÝÑÇÏËÔÄÝ
ÔÁÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕßÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔ
¬¦ÓËÙÎ¶ÚÇÕÖÕÃÇÑÄÙÚÏÙÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚËØÒÃÔËÝÜÙÚÄÙÕÊËÔÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔ
ÖÕÚÁÑÇÏÁÞÕßÔÖÒÁÕÔËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃËÇßÚÄÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÑÇÏÎ
Ú¦ÙÎÚÕßÔÇÑ¦ÔËÏÇßÛÄØÓÎÚÕßÝ
ÑÇÏ¦ÞÇØÕßÝÙÞÕÒÏÇÙÓÕÆÝÄÖÜÝ
ÎÖËØÏÈÄÎÚÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÖÜÝ
ÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÌÕØÕÆÔÏÙÒÇÓÏÑÂÓÇÔÚÃÒÇÓÕÏ¦àÕßÔÓËÍØÇÓÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÂÖÜÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎÔÂÖËÏØÕÚÎÝ
ÌØÏÑÂÝËÃÔÇÏÖÜÝÎÍÍÒÃÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÑßØÃÇØÞÎ®
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÕ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÖÜÝ
ÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ËÃÔÇÏÓÏÇÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇßÉÎÒÂÝÖÃËÙÎÝÓËÚÎÔÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÚÕßÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÁÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÖÇØÇÞÜ-

ØÂÙËÏÝÒÄÍÜÚÕßËÔÊËÞÄÓËÔÕß¦ÚÇÑÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÊÃÞÜÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÓÏÇÖÒÂØÎËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕß
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÑ¦ÛËÓËÚØÏÕÖÇÛÁÝ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÕÓËÁÔÇÖÕÒËÓÏÑÄ®
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÙÑÒÎØ×ÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕß)YL_P[ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÑÇÏÚÕÔÓÏÑØÄÚËØÕÇÊËÒÌÄÚÕß¬àÕ
¬àÄÔÙÕÔÙÚÎÛÁÙÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ

Ριψοκίνδυνη στρατηγική
¢ßÙÏÑ¦ÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÂËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÑÇÏÓË
ßÉÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑ×Ô
ÙßÔËÖËÏ×ÔÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
¡ÏÇÖÏÛÇÔÂÁÐÕÊÕÝÊÃÞÜÝÙßÓÌÜÔÃÇÛÇËÖÏÌÁØËÏÚËÚØÇÖÒ¦ÙÏÕ
ÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÑÇÛ×ÝÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ 
ÚÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÁÔÇÔÚÏÚÕß
 ÚÕßÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÜÔ
®ÖØÕÝÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÊÎÕßÖËÆÛßÔÕÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÝÍÏÇÚÕ)YL_P[
¡ÏÙÁÒ¡ÖÇØÔÏÁÇÖÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÕÓÏÒÃÇÚÕß¬àÄÔÙÕÔÙÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂÏÊÏÇÃÚËØÇÊÏÞÇÙÚÏÑÂ®ËÔ×ÇÔÁÌËØËÖÜÝÎËÐ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÊÏÑÒÃÊÇÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
IHJRZ[VWÙÚÇÏØÒÇÔÊÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÄÖÜÝÖØÄÚËÏÔËÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÂÚÇÔÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎ®
ÖËÏÚÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÚÕß
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÁÖÇßÙËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÒÄÍÜÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÚÜÔ
ÛËØÏÔ×ÔÊÏÇÑÕÖ×Ô¡ËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÁÔÇ
ËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕ!ÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÔÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚË

ÖÕßÌÏÓ×ÛÎÑËËÔ×ËØÍÇàÄÚÇÔ
ÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÛÔÏÑ×Ô¦ØÑÜÔ
ÚÜÔÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÚÏÛÇÙßÓÈËÃÙÚÇÖÇØ¦ÑÚÏÇÖ¦ØÑÇÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÙËÔ¦ØÏÇÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔØÆÖÜÔÑÇÏÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎÝ
ÇÔÄÊÕßÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝ¬Õ
ÓÁÒÒÕÔÊËÔËÃÔÇÏÃÊÏÕÙËÄÒÇÚÇ
ÙËÔ¦ØÏÇ!ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÏ
ØÆÖÕÏÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓËÝ
ÙËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÖ¦ØÑÇÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÖÇØ¦ÑÚÏËÝ
ÖÄÒËÏÝÛÇÞÇÛÕÆÔÙÚÇÑÆÓÇÚÇ
¶ÇÒÒ¦ÇßÚÄÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÊËÔÛÁÒËÏÕÆÚËÔÇÚÕÇÑÕÆËÏÕÆÚËÔÇÈÒÁÖËÏÄÚÏÚËÑÓÎØÏ×ÔËÚÇÏ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔÑÇÏÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÖØ×ÚÎÑÒËÃÔËÏËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÇ
ÇßÚÏ¦ÚÎÝËÔ×ÕÏÊËÆÚËØËÝÖÇØÏÙÚ¦ÔÕßÔÄÚÏÇÑÕÆÔËÇßÚÄÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÎÍÇÒÒÏÑÂÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÖØÕÙÑ¦ÒËÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÎÞØÕÔÎÕßÎÊÁàÇÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÔÇ
ÓÏÒÂÙËÏÙÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝÙÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕÃÊÏÕÑÇÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏ

Κάποιες κυβερνήσεις
επιχειρούν να κρύψουν το πρόβλημα
κάτω από το χαλί, κηρύσσοντας τον πόλεμο στους επιστήμονες
που το μελετούν.
ÓÇÛÂÚØÏËÝÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔ
ÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ®ÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÓËÚÕ
ÕÖÕÃÕÑ¦ÖÕÏÕÏËÃÞÇÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
ÔÇÇÖÇÐÏ×ÙÕßÔÚÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇ
ÚÕßÝÄÚÏÊÎÒÇÊÂÇÖÁÞÕßÔÇÖÄ
ÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙÕßÔ©ÏÈÕßÒËßÚÁÝ¦ÑÕßÙÇÔÓË
ÖØÕÙÕÞÂÚÎÔ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÑÇÏËÔ
ÙßÔËÞËÃÇÚÎÔÇÍÔÄÎÙÇÔÖÇØÄÚÏ
ÁÐÜÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÂÊÎÌÒÁØÚÇØËÓËÚÕßÝ
ÈÇÛÓÕÆÝ

Οι πολίτες³iØÌ¨É{ÑØ È¨iØ³³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³É¨ÜË
ÓTÈ~Ñ³Ñ~ÜÖÉ{³{ØÑ~³ÓØÚÑÜÑVÜ{Ð~Ñ{³ÑÐo{ÑÑÑÑ~È×{³ÖÑÌ³{ØÈiÜÓØÚÉ¨Ð~¨ÑËÉØ

Απόσχιση Βόρειας Ιρλανδίας σε περίπτωση Brexit

Η πλειονότητα³~Ñ³Ë~³iØÌ¨É{ÑØ¨ÜÑÙËÑØÙÉÉ{ÚÈÐÉË³iÉÑÉÐ×Ò{it~Üi¨uÈÌ¨³iË

Ο πρωθυπουργόςÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝÁÕ
ÇØ¦ÔÚÑÇØßÖËÔÛÆÓÏÙËÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[ÛÇÚËÛËÃ
ËÑÔÁÕßËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÎÇÖÄÙÞÏÙÎ
ÚÎÝÄØËÏÇÝØÒÇÔÊÃÇÝÇÖÄÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÑÇÛ×ÝÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔ
ÚÎÝÄØËÏÇÝØÒÇÔÊÃÇÝÊËÔËÖÏÛßÓËÃÚÎÔËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÙÑÒÎØ×Ô®
ÙßÔÄØÜÔÙÚÕÔÎÙÃÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÖÇÔÁÒÇÈË
ÑÇÚ¦ÚÏÝ¦ÚßÖËÝËÖÇÌÁÝÚÕßÓËßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÕ¦ÒÒÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ¡ÁØÑËÒÄÚÏÎ
ÊÏÑÒÃÊÇÇÙÌÇÒËÃÇÝIHJRZ[VWÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÙÑÒÎØ×ÔÙßÔÄØÜÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ

O Μπόρις Τζόνσον,
επανέλαβε ότι η δικλίδα
ασφαλείας για την αποφυγή σκληρών συνόρων
πρέπει να καταργηθεί.
ÍÏÇÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÊÏÑÒÃÊÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÙÎÓËÃÜÙËÕÇØ¦ÔÚÑÇØ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÞÄÒÏÇÓËÚÎÔ
ËÖÃÙÎÓÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÔÇÇÔÇÌÁØËÏ
ÄÚÏËßÞÂÛÎÑËÑÇÒÂÚÆÞÎÙÚÕÔÔÁÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖØÕÙÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÙÆÔÚÕÓÇÙÚÕËØÕÒÃÔÕ¦ÔÚÜÝ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏ

ÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇ
ÓÏÇÝËÐÄÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÞÇØ¦ÙÙËÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂ
ËÔÄÝ¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÓËÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÌÄÈÕÏÄÚÏ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÖÒÂØÜÝÓËÚ¦
ÓÃÇÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÇÔÁÌËØËÕÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÚÜÔ¬¦ÏÓÝ®
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¡ÖØÕÆÔÕÕßÄÚËØÌÏÒÔÚÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
ÊËÔÖÏÙÚËÆÕßÔÖÒÁÕÔÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÇÖËÏÔÜÓÁÔÎÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦
ÚÕ)YL_P[ÄÖÜÝÛËÜØËÃÚÕ×ÝÚ×ØÇ
ÙÃÍÕßØÕÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÇÒÒÃÇ®
©¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎ

ËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ!ÁÞËÏ
àÂÙËÏÙÚÎÔÖÄÒÎÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÜÝ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÂÝÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÌÎÓËØÃÊÜÔËÔ×ËÃÞËÌÕÏÚÂÙËÏÑÇÏÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÙÞÕÒËÃÕÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô
©ØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÜÝÞÜÔËßÚÂØÏÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô®ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÁÞËÏ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝËÈØÇáÑÁÝÑÇÏÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÁÝØÃàËÝÊÃÜÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÖØÕÖ¦ÖÖÕßÝÚÕßÒÃ ËÓ¦ÒÂÚÇÔVÚËÒËßÚÇÃÕÝßÖÕßØÍÄÝ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÖØÕÐÁÔÎÙËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ©ÖÜÝÑÇÏÕ
ÊÏÙÁÍÍÕÔÄÝÚÕßÕÒÃ ËÓ¦ÒÂÚÇÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßÓËÚÇÖÂÊÎÙË
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
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S-400, oι απειλές δεν βρήκαν στόχο
Η Τουρκία αγνόησε τις προειδοποιήσεις και παρέλαβε τους ρωσικούς πυραύλους – Διστάζει να επιβάλει κυρώσεις ο Τραμπ
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Ολοκληρώθηκε Î ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÌÕØÚÃÕßÚÜÔØÜÙÏÑ×Ô:
ÙÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏ
ÂÊÎÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÄÚÏªÜÙÃÇÑÇÏ
¬ÕßØÑÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÍËÔÏ¦ÝÇÓßÔÚÏÑ×Ô
ÖßØÇÆÒÜÔÚÜÔ:ÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇÊÏËÛÔÂÖØÇÑÚÕØËÃÇÂÊÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÁÔÇÊËÆÚËØÕÌÕØÚÃÕÙÚÎÞ×ØÇ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÐËÑÃÔÎÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÕßÒÃÕßÙËÓÏÇËÐÁÒÏÐÎÖÕßÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
©ÏÁÞÕßÔÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô-ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔËÝÇÔÎÙß-

Τριβές στις σχέσεις
των δύο συμμάχων
του ΝΑΤΟ πυροδοτεί
και η θέληση
της Τουρκίας
για δημιουργία ζώνης
ασφαλείας
στη βόρεια Συρία.
ÞÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÖËØÏÁÒÛÕßÔ
ÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÇÖÄØØÎÚËÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÖËÏÒÕÆÔÓËÑßØ×ÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÄÓÜÝ
ÓÕÏ¦àËÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÇÖØÄÛßÓÕÝ
ÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÑËÑÒËÏÙÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÛßØ×ÔÖÕßËÃÞËÚÎÔ¬ØÃÚÎÕ¬ØÇÓÖ
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÖËØÏÛ×ØÏÕËÒÏÍÓ×ÔÁÔÇÔÚÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÊÏËßÑØÏÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÇÖËÆÞËÚÇÏÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔ
¡¦ÒÏÙÚÇÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏËÍËÃØËÏàÂÚÎÓÇÇÔÚÏÖÕÃÔÜÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ßÖ¦ØÐÕßÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÍÑßØÇËÖÏÓÁÔËÏ
ËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÁÞËÏ
ÑÒËÃÙËÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÜÔ
-ËÔ×ËÑÑØËÓÕÆÔÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÚÕß
ÇÓßÔÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ7H[YPV[

ÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËÇØÞÏÑ¦ÖØÕÚËÃÔËÏÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÜÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÕßÝ:
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚØÏÈÁÝÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÕß§¬©
ÖßØÕÊÕÚËÃÑÇÏÎËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝà×ÔÎÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÑÇÛ×Ý
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÊËÔÚÎÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÔÍÑßØÇËÃÔÇÏÕØÍÏÙÓÁÔÎÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎ
ÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÙÚÎÔÑÕßØÊÏÑÂÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂ¡ÕÔ¦ÊËÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÕßÇÕÆ@7.ÚÎÔÕÖÕÃÇÛËÜØËÃ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ®ÑÇÏÖÇØÇÑÒ¦ÊÏÚÕßª ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ
ÍÑßØÇÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏËÖÃÚÎÝ
ÇØÞÂÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇà×ÔÎ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÖÕß
ÛÇÞÜØÃàËÏÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÇÖÄ
ÚÇËÊ¦ÌÎÖÕßËÒÁÍÞÕßÔÕÏ ÕÆØÊÕÏ
¥ÙÚÄÙÕÕÏÊÏÇÌÜÔÃËÝËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ!ÚÕÈ¦ÛÕÝÖÕß
ÛÇÁÞËÏÇßÚÂÎà×ÔÎÖÕÏÕÝÛÇÚÎÔ
ËÒÁÍÞËÏÑÇÏÇÔÕÏ@7.ÛÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇßÚÂÏÊÏÑÄÚËØÇÕßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¡ËÈÒÕÆÚ
¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÑÇÚÎÍÕØËÃÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÍÏÇÑÜÒßÙÏËØÍÃÇÑÇÏÛßÓÃàËÏÄÚÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏËÃÞÇÔËÖÇÌÁÝÓËÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÜÔ@7.ÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÏÝßÖÕÉÃËÝÚÎÝÍÑßØÇÝÄÚÏÕÏ
ÖØÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÊËÔËÃÔÇÏËÏÒÏÑØÏÔËÃÝ¬ÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÇÖËÃÒÎÙË¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÇÔÊËÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇßÚÂÎà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÑÇÏÇÔÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏÇÖËÏÒÁÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÛÇËÐÇÖÕÒÆÙËÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦
ÚÕßÖÕÚÇÓÕÆßÌØ¦ÚÎ
¬ÎÔÁÓÖÚÎÕ¬ÕÆØÑÕÝßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ²ÕßÒÕßÙÃÑ¦ØËÃÞË
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÕÖØÇÑÚÏÑÄ
ÓÁØÕÝÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
ÁÓÖØÇÑÚÎÇÖÄÊËÏÐÎÄÚÏÎÍÑßØÇ
ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÔßÖÕÓÕÔÂÚÎÝÓËÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÃÛËÙÎÖÕßÛÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÎÔÚØÃÚÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÊÏËÃÙÊßÙÎÙÚÎßØÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇËÃÞËÇØÞÏÑ¦ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÔÜØÃÚËØÇÌÁÚÕÝ
ÇÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖ¦ÍÜÙË®
ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇËÃÞÇÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇà×ÔÎÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝßØÃÇÝÑÇÏÑÇÚ¦ÓÂ-

ÑÕÝÚÜÔÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÕÏ¦ÔÊØËÝÚÜÔ
@7.ÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÔÇÒßÚÁÝÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÎßÖÄÛËÙÎÚÜÔ:ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÁÔÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖ×ÝÎªÜÙÃÇÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ØÂÍÓÇÚÇÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÆÙÎÝ
ÖØÕÝÄÌËÒÄÝÚÎÝÚÄÙÕÙËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÄÙÕÑÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÃÖËÊÕËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÎ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÞÎÓËÃÇÚÜÔ¬ØÇÓÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÇÒÂÙÞÁÙÎ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÓËÚÕÔ
ª×ÙÕÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÍÏÇ
ÚÏÝÊÆÕÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙÚÕ§¬©¡ÏÇ
ÒÆÙÎÛÇÂÚÇÔÔÇÇÖÕÛÎÑËßÚÕÆÔ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÕÏ:ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÐËßÓËÔÏÙÚÕÆÔÕÏ¬ÕßØÑÏÑ¦¡¡ËÃÞÇÔÇÔÇÌÁØËÏÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÜÝÖÏÛÇÔÕÆÝÚÄÖÕßÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕàËØÓÖÇáÚà¦ÔÂÚÕ ÇÚ¦Ø

Η επιστροφή του Ατίλα
;ÏÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÕßÒ×ÙËÏÚÁÒÕÝÓËØÏÑ×Ý
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÖØ×ÎÔÚØÇÖËàÃÚÎ
¡ËÞÓÁÚ²ÇÑ¦ÔÚÃÒÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÂÚÕßÇÖÄ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÌßÒÇÑÂÁÌËÙÂÚÕßÕØÃÙÚÎÑËÍÏÇÚÇ
ÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÎÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕßÔÇÇÔÇÚØÇÖËÃÙË
ÊËÆÚËØÕÈÇÛÓÄ©ÞØÕÔÕÝÖØ×ÎÔ
ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ/HSRIHURÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕß
Ø¦Ô¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕßÎ
¬ÕßØÑÃÇËÃÞËÑÇÚÇÑËØÇßÔ×ÙËÏÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÜÝÙÑÇÔÊÇÒ×ÊÎÙËÓÏÇ
ßÖÄÛËÙÎÙÑ¦ÔÊÇÒÕÓÏÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÖÕßËÃÞËÙÚÄÞÕÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÆÒÒÎÉÎÚÕßÚØÇÖËàÃÚÎÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÙÆÒÒÎÉÎÚÕß¬ÕÆØÑÕß
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇªÏàÇÇØ¦ÌÚÕ
ÙÚÏÝÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßØ¦ÔßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝÓËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÕÇØ¦ÌÑÇÚÁÛËÙË
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÚÚÃÒÇÑÇÏÎÓÇØÚßØÃÇÚÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕß
ÚØÇÖËàÃÚÎ

Και «μέγιστη πίεση»
και διαπραγμάτευση
με την Τεχεράνη

Η ευρωπαϊκή
δύναμη

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Στα μέσα ÕßÒÃÕßÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖÁØÇÙËÓÃÇ
ÎÓÁØÇÖÇÃàÕÔÚÇÝÍÑÕÒÌÓËÚÕÔÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÇÖÄÚÕ ËÔÚ¦ÑÏªÇÔÚ
ÕÒ¡ÁÞØÏÔÇÌÛ¦ÙËÏÎÖÇØÚÃÊÇ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚ
ÑÇÏÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ËÃÞÇÔÖÇØÇÑÇÓÌÛËÃÑÇÏÕÕÒËÃÞË
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÒËÖÚÂÇÖÕÙÚÕÒÂÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÑÇÏÙÚÕØ¦Ô©ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÑ¦ÛËÚÇÑÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÇÔÚÃÛËÚÕÝÖØÕÝÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÓËÚÕÔØÇÔÄßÖÕßØÍÄ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô¬àÇÈ¦ÔÚÇØÃÌÙËÓÏÇ
ÖÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔÎÊÏËØËßÔÎÚÏÑÂ
ËÖÇÌÂ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕÕÐÆÔËÚÇÏÚÎÔ×ØÇÖÕßÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÑÇÚ¦ÙÞÕÔÚÇÏKYVULZÑÇÚÇØØÃÖÚÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÇÖËÏÒÁÝËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎÓÃÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÇÖÄÖËÏØÇ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÑÇÏ
ÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎ
¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÃËÙÎÖÕßÇÙÑËÃËÊ×
ÑÇÏÁÔÇÞØÄÔÕÙÚÕØ¦ÔÜÝÓÕÞÒÄ
ÍÏÇÓÏÇÔÁÇÇÓËØÏÑÇÔVáØÇÔÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÑÇÒÆÚËØÕßÝÄØÕßÝÍÏÇÚÏÝ

ÑÇÏÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÝßÚÄËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÖÇØÂÍÕØÕÓË
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÕÖÒÇÔÂÚÎÝÊËÔÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÁÔÇÔÁÔÕÏÑÕÚÕßËßÑÕÆ
©ÃÑÕßÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÍÏÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ÙÆÍÑØÕßÙÎËÑÚÃÓÎÙÎÇßÚÂÄÓÜÝ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÙÆÍÑØÕßÙÎÛÇ
ÇÖÕÚØÇÖËÃÇÔÕÌÇÆÒÕÝÑÆÑÒÕÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÝÁÔÚÇÙÎÝÊËÔÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÙÆÔÚÕÓÇ

Τα όρια
±ÖÁØÓÏÇÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝ
ÙßÔÎÍÕØËÃÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÔÃÕßÕ¬ØÇÓÖÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÚÇÄØÏÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ©Ï
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÒÂÐÕßÔÙÚÄÞÕßÝ
ÙÚÕØ¦ÔÞÜØÃÝÔÇÊËÞÛËÃÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
È¦ÙËÏÝÂÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ®ÏØÇÔÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ¬ÕÙÇÌÁÝÇßÚÄÓÂÔßÓÇßÖÕÞØÁÜÙËÚÕÔ
¬ØÇÓÖÔÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÆÙÚÇÚÎÚÜÔÙÚÏÍÓ×ÔÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ØØÏÉÎÇÖÄÚÕ
Ø¦ÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝÈÕÓÈÇØÊÃàÕÔÚÇÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßØ¦Ô
¡Ë ÚÎÔ ËÐÇÃØËÙÎ ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÕÆÖÒÂÍÓÇÚÕÝÓËÖßØÎÔÏÑ¦ÄÖÒÇ
ÄÖÜÝÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÁÍØÇÉËÕ
¬ØÇÓÖÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ

EPA / HASAN SHIRVANI

Οι αντιφάσεις του Αμερικανού προέδρου

Σκάφος ³iØÑ~³×ÈÜÑ~ÊØ³È¨ÒÉ¨{ÜÉËoÖ¨ÑÌ³~Ñ³ÑTÉÐÓÑÌ³i0ÉTÉ¨ÒiÈÌK¨É³Ñ{~ÊiÐÑËÑ
ÙÉÂÑÐÉÌÜ{t-²_>_¦u³Ñ.³ÉÒ³È$¨ÐÖÇ

Την ίδια στιγμή
η κατάσταση
στον Περσικό Κόλπο
οξύνεται, δεξαμενόπλοια
κατάσχονται, drones
καταρρίπτονται.
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÊÂÛËÔÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ®ÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÖÕßÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔ
ÍØÂÍÕØÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÎÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÕØ¦ÔËÑ¦ÛË
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÎ¬ËÞËØ¦ÔÎÇÖÇÔÚ¦ÓËÑ¦ÖÕÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÄÖÜÝÁÊËÏÐËÎÑÇÚ¦ÙÞËÙÎÚÕßßÖÄ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕß:[LUH0TWLYV®ÙÚÇÚËÔ¦ÚÕß

©ØÓÕÆàÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÌÄÚÕßÎ
ØËÚÇÔÃÇßÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÕÊÎÍÃËÝËÃÞËÊËÙÓËÆÙËÏÚÕÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕ
.YHJL®ÌÕØÚÜÓÁÔÕÓËËÑÇÚ
ÈÇØÁÒÏÇÏØÇÔÏÑÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÇ
ÙÚËÔ¦ÚÕßÏÈØÇÒÚ¦Ø
¥ÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔÙÚØÇÍÍÇÒÏÙÓÄÚÜÔÏØÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄÚÏÝÙÇØÜÚÏÑÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÚÕØ¦ÔÁÞËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖÇØËÔÕÞÒÂÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÇßÙÏÖÒÕãÇÙÚÕÔ
ËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕØÏÔÇÖÄÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌ¦ÙÎÚÕß
ÖÕÒÁÓÕßØ¦ÔØ¦ÑÄÚÇÔÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÂÚÇÔÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØËÝÑÇÏÕÏËÃÞÇÔÙÚËÃÒËÏ
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Αδιαφορία προέδρου
Τραμπ για κυρώσεις
Ποιοι λόγοι κρύβονται πίσω από την επιφυλακτική στάση των
ΗΠΑ έναντι της Άγκυρας μετά την αγορά του συστήματος S-400
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στον απόηχο της έντασης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, εξαιτίας
της πώλησης του ρωσικού πυραυλικού συστήματος στην Τουρκία,
ο αμερικανικός Τύπος ασχολείται
επισταμένα με τις διαθέσεις του
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ σχετικά με το ζήτημα των
κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος
Τραμπ έχει αποφασίσει να μπλοκάρει τις κυρώσεις που ετοιμάζει
η Ουάσιγκτον για την Τουρκία,
εξαιτίας της αγοράς ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400.
Ο κ. Τραμπ φαίνεται πως ξεκαθάρισε τη στάση του σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με αντιπροσωπεία των Ρεπουμπλικανών. Όλα δείχνουν ότι,
παρά τις πιέσεις που δέχεται από
τη Γερουσία, για το μέλλον των
αμερικανοτουρκικών σχέσεων θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν άλλες προτεραιότητες και ότι το ζήτημα της
Τουρκίας εντάσσεται στο πλαίσιο
άλλων, σημαντικών εξελίξεων στην
ευρύτερη περιοχή. «Ο πρόεδρος
φάνηκε αδιάφορος για το ζήτημα
και εστίασε σε ζητήματα όπως η
υγειονομική περίθαλψη, η μετανάστευση και η νέα φορολογική
συμφωνία που η κυβέρνησή του
εξασφάλισε με το Κογκρέσο αυτήν
την εβδομάδα», ήταν το συμπέρασμα του αμερικανικού Τύπου σχετικά με τη στάση Τραμπ.
Οι S-400 που αποκτά η Τουρκία
είναι επικίνδυνοι τόσο για τα αμε-








O Τραμπ, παρά τις πιέσεις που δέχεται από τη
Γερουσία, για το μέλλον
των αμερικανοτουρκικών σχέσεων θεωρεί ότι
οι ΗΠΑ έχουν άλλες
προτεραιότητες.
ρικανικά όσο και τα νατοϊκά συμφέροντα. Εστιάζοντας, λοιπόν, σε
αυτήν τη νέα απειλή, ένα από τα
κορυφαία αμερικανικά κέντρα
στρατηγικών μελετών, της συντηρητικής σχολής σκέψης, το Heritage Foundation τονίζει τα εξής:
«Η πώληση του συστήματος S-400
από τη Ρωσία στην τουρκική κυβέρνηση αποτελεί άμεση απειλή
για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των
ΗΠΑ. Φέρνει την Τουρκία, ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, πιο κοντά
στη Ρωσία ακριβώς σε μια στιγμή
που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εμπλοκή της Μόσχας στην περιοχή.
Η Τουρκία και η Ρωσία έρχονται
όλο και πιο κοντά, καθώς η Τουρκία
αναζητεί λύσεις για τις προκλήσεις
της ασφάλειας και τις οικονομικές
δυσκολίες, αλλά αυτή η συνεργασία
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη
συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου για την ίδια την Τουρκία» και
προσθέτει: «Ο Ερντογάν πρέπει να
καταλάβει την πραγματικότητα:
το ΝΑΤΟ είναι ο μόνος πραγματικός
συνεργάτης ασφαλείας του. Η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν εν-

διαφέρεται ούτε για την ασφάλεια,
αλλά ούτε και για την ευημερία της
Τουρκίας».
Το Heritage Foundation αναφέρει επίσης ότι οι S-400 απειλούν
την ικανότητα stealth των F-35 και
ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε
να μελετήσει πώς αλληλεπιδρούν
τα αμερικανικά μαχητικά με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα.

H Ουάσιγκτον
Για ποιο λόγο, όμως, ο πρόεδρος
Τραμπ δεν ανησυχεί; Τα συντηρητικά αμερικανικά κέντρα στρατηγικών μελετών, τα οποία υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στα προαναφερόμενα ερωτήματα, εστιάζουν σε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτο, η Τουρκία
του 2019 δεν είναι η Οθωμανική
Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα που
κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να πέσει στα «δίκτυα» της Αγίας Πετρού-

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να μπλοκάρει τις κυρώσεις που ετοιμάζει η Ουάσιγκτον για την Τουρκία.
πολης. Το ίδρυμα Hudson σημειώνει: «Η άνεση των Τούρκων με
τη Ρωσία αντικατοπτρίζει επίσης

Οι S-400 που αποκτά η Τουρκία είναι επικίνδυνοι τόσο για τα αμερικανικά

όσο και τα νατοϊκά συμφέροντα.

τη μείωση της ρωσικής ισχύος. Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου
αιώνα, η Ρωσία απομάκρυνε τους
Τούρκους από τη νότια Ουκρανία,
τον Καύκασο και τα Βαλκάνια. Οι
απειλές του Στάλιν στην Τουρκία
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
ώθησαν τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Εάν
η Τουρκία μπορεί τώρα να συνεργαστεί με τη Ρωσία, αυτό είναι επειδή η σύγχρονη Ρωσία είναι πολύ
λιγότερο επικίνδυνη από την αυτοκρατορική Ρωσία ή τη Σοβιετική
Ένωση. Αυτό αντικατοπτρίζει την
επιτυχία του ΝΑΤΟ στον Ψυχρό
Πόλεμο». Δεύτερο, η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει τον απαραίτητο
χρόνο για να απομακρυνθεί από
τη Ρωσία.
Με άλλα λόγια, εξακολουθούν
να υφίστανται εναλλακτικές στρατηγικές στο ζήτημα των S-400. Τρί-

το, από τη σκοπιά της Ουάσιγκτον,
κανείς δεν εγγυάται την σταθερή
και υγιή μετεξέλιξη του ρωσοτουρκικού διαλόγου. Σειρά ανοιχτών
θεμάτων και προβλημάτων, όπως
η διένεξη για το Ιντλίπ της Συρίας,
επισκιάζουν τις σχέσεις των δύο
πλευρών. Τέλος, σύμφωνα με το
Hudson ο Ταγίπ Ερντογάν, αποδυναμωμένος εξαιτίας της κρίσης
στην τουρκική οικονομία και της
μεγάλης ήττας του κόμματός του
στις δημοτικές εκλογές, αντιμετωπίζει σκληρές πραγματικότητες
σχετικά με τα όρια της εξουσίας
του στο εσωτερικό της Τουρκίας,
σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η
Ουάσινγκτον πρέπει να κινηθεί με
προσοχή. Οι εκλογές της Κωνσταντινούπολης αποδεικνύουν ότι η
ηγεσία του κ. Ερντογάν γίνεται όλο
πιο ασταθή».

Σιδηροδρομικό χάος προκάλεσαν τα «σαραντάρια»
Απίστευτη ταλαιπωρία και απόλυτο
χάος προκάλεσε στη Δυτική Ευρώπη, ο έντονος καύσωνας των
τελευταίων ημερών, διαταράσσοντας σιδηροδρομικές αλλά και
αεροπορικές συγκοινωνίες. Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας Eurostar διακόπηκε μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, όπως
εξάλλου και στις Βρυξέλλες, εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε καλώδιο τροφοδοσίας στο Γκαρ ντι Νορ, της
γαλλικής πρωτεύουσας.
Χάος επικράτησε και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στη Βρετανία, με πολύωρες καθυστερήσεις
και ματαιώσεις δρομολογίων, καθώς, λόγω της μεγάλης ζέστης, οι
συρμοί κινούνταν με μικρότερες
ταχύτητες, ενώ μηχανικοί κατέβαλαν υπεράνθρωπές προσπάθειες
προκειμένου να επισκευάσουν τις
βλάβες που παρουσιάστηκαν στις
σιδηροτροχιές. Οπως αναφέρουν








Σημειώθηκαν βλάβες, οι
οποίες οδήγησαν σε καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων.
οι αρμόδιοι φορείς, έχουν σημειωθεί
πολλές βλάβες και στα εναέρια καλώδια, που θα χρειαστούν χρόνο
για να αποκατασταθούν. Μάλιστα,
οι Βρετανοί κλήθηκαν να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους με τα
τρένα, παρεκτός και ήταν εντελώς
απαραίτητες.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κατακλύστηκαν από φωτογραφίες
που απεικονίζουν τους κάθιδρους
επίδοξους ταξιδιώτες στους βρετανικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς
να προσπαθούν να κάνουν αέρα με
αυτοσχέδιες βεντάλιες. Μια φωτογραφία απαθανατίζει έναν λιπόθυμο
επιβάτη δίπλα σε ένα τρένο, να δέ-

χεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες. Και οι αεροπορικές πτήσεις,
όμως, επλήγησαν από τα ακραία
μετεωρολογικά φαινόμενα. Στα δύο
πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της
χώρας, Χίθροου και Γκάτγουικ, οι
καταιγίδες που ξέσπασαν το βράδυ
της Πέμπτης και οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκάλεσαν πολύωρες καθυστερήσεις
στις πτήσεις. Σε αυτό συνέβαλε και
ένα τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με τις αρχές του Γκάτγουικ,
οι αναχωρήσεις των αεροσκαφών
έχουν κατά μέσον όρο 38 λεπτά καθυστέρηση εξαιτίας του καύσωνα,
αλλά και του τεχνικού προβλήματος.
Η British Airways ανακοίνωσε ότι,
εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων
που ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων
από τα δύο αεροδρόμια του Λονδί-

νου. Προβλήματα στις αεροπορικές
συγκοινωνίες σημειώθηκαν και
στην Ιταλία, λόγω στάσης εργασίας
του προσωπικού καμπίνας και εδάφους, από τις 10 το πρωί έως τις 2
μ.μ. (τοπική ώρα). Ταυτόχρονα, έχει
κηρύξει 24ωρη απεργία και το προσωπικό της Alitalia. Την ίδια στιγμή,
σε Γαλλία και Γερμανία, σημειώθηκαν μειώσεις στην παραγωγή ατομικής ενέργειας. Πολλοί πυρηνικοί
αντιδραστήρες αποσυνδέθηκαν από
τα δίκτυα, αφού ήταν δυσχερής η
χρήση νερού από τα ποτάμια, προκειμένου να ψυχθούν.
Εν τω μεταξύ, δασικές πυρκαγιές
μαίνονται σε Σιβηρία, βόρεια Σκανδιναβία, Αλάσκα και Γροιλανδία,
εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
Τον Ιούνιο, οι πυρκαγιές σε αυτές
τις ακατοίκητες περιοχές απελευθέρωσαν στην ατμόσφαιρα 50 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα,
ποσότητα ίση με την ετήσια εκπομπή της Σουηδίας.

Κάθιδροι οι επιβάτες περίμεναν, επί ματαίω, την εκκίνηση των δρομολογίων
του Eurostar στον Διεθνή Σιδηροδρομικό Σταθμό St. Pancras του Λονδίνου.

Διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι με συνολικό έπαθλο 30 εκατ. δολαρίων
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το ανάρπαστο διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι Fortnite πρόκειται να διοργανώσει ένα sui generis Παγκόσμιο Κύπελλο για τους
κορυφαίους χρήστες του, έπειτα
από μια προκριματική διαδικασία
10 εβδομάδων, κατά την οποία έλαβαν μέρος περισσότερα από 40 εκατομμύρια άτομα. Τελικώς, μόλις 100
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το παγκόσμιο τρόπαιο και το υπέρογκο χρηματικό έπαθλο των 3 εκατ. δολαρίων
στο περίφημο Φλάσινγκ Μέντοους,
το στάδιο που, πρωτίστως, φιλοξενεί
το Αμερικανικό Οπεν στο τένις.
Το εν λόγω ποσό υπερβαίνει τα
έπαθλα που απονεμήθηκαν στους
φετινούς νικητές του τουρνουά αντισφαίρισης Ουίμπλεντον, Νόβακ
Τζόκοβιτς και Σιμόνα Χάλεπ, ενώ
οι συνολικές απολαβές των φιναλίστ








Ενα Παγκόσμιο Κύπελλο,
στην προκριματική
διαδικασία του οποίου
έλαβαν μέρος
περισσότεροι από
40 εκατομμύρια παίκτες.
ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό
των 30 εκατ. δολαρίων, το υψηλότερο που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα
σε διοργάνωση ηλεκτρονικών αθλημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το
Fortnite, ένα παιχνίδι ελευθέρων
σκοπευτών, προσλαμβάνει διαστάσεις ιδιάζοντος κοινωνικού φαινομένου, έχοντας προσελκύσει 250
εκατομμύρια χρήστες διεθνώς.
Ενας από αυτούς, ο 15χρονος

Το Fortnite είναι κοινωνικό φαινόμενο για τους σύγχρονους εφήβους και οι
γονείς πασχίζουν να βάλουν όρια στη χρήση του παιχνιδιού.
Μπέντζι από το Βρετανικό Σάνμπερι, αποτυπώνει τον εθιστικό χαρακτήρα του παιχνιδιού περιγράφοντας τη συμμετοχή του στον τελικό της διοργάνωσης ως το απο-

κορύφωμα μιας άοκνης προσπάθειας μηνών, κατά την οποία εξασκούνταν για τουλάχιστον οκτώ
ώρες καθημερινώς. Σε περίπτωση
που ο Μπέντζι ενταχθεί σε μια απο-

κλειστική ομάδα νεαρών εκατομμυριούχων, σχεδιάζει να διαθέσει
μέρος του επάθλου προκειμένου
να αγοράσει ένα σπίτι για την οικογένειά του. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα εκπροσωπηθούν περισσότερες από 30 χώρες, με τις ΗΠΑ
να έχουν τη μερίδα του λέοντος,
με 30 παίκτες, ακολουθούμενες από
τη Γαλλία, με 14, και το Ηνωμένο
Βασίλειο, με 11. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι
δεν υπάρχει γυναίκα φιναλίστ, ενώ
η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
είναι αγόρια κάτω των 16 ετών. Το
Fortnite προσφέρεται δωρεάν, αποκομίζοντας έσοδα από επιμέρους,
προαιρετικές λειτουργίες που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του
παιχνιδιού, και περικλείει 100 χρήστες σε ένα νησί όπου, μέσω της
ανεύρεσης όπλων και της οικοδό-

μησης αμυντικών δομών, ο κάθε
παίκτης επιδιώκει να ανακηρυχθεί
νικητής, ως τελευταίος επιζών. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ιδιότυπη διοργάνωση διακρίνεται σε δύο σκέλη,
τα οποία πρόκειται να αναδείξουν
ατομικό και ομαδικούς πρωταθλητές. Σύμφωνα με μια πρόσφατη
έρευνα αναλυτών της Newzoo, το
2019 αποτελεί έτος-ορόσημο για
τη διεθνή αγορά ηλεκτρονικών
αθλημάτων, καθότι οι συνολικές
πρόσοδοι θα ξεπεράσουν το 1 δισ.
δολάρια, ως απόρροια μεγάλων χορηγήσεων και της πώλησης δικαιωμάτων μετάδοσης των βιντεοπαιχνιδιών. Σύμφωνα με περαιτέρω προβλέψεις, μάλιστα, η διεύρυνση του ακροατηρίου των esports θα συνεχιστεί, προσεγγίζοντας τον αριθμό των 450 εκατομμυρίων χρηστών.
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Κάλπες γεμάτες... τηλεσκουπίδια
Ερευνες συνδέουν τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα με την εκλογική άνοδο και την απήχηση λαϊκιστών πολιτικών
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A.P. / RIC FRANCIS

Α.P. / CARLO VITELLO

Ο «βομβαρδισμός»
από σαπουνόπερες
και «ελαφρά»
ψυχαγωγία δημιουργεί
ψηφοφόρους δεκτικούς
σε απλοϊκά μηνύματα
και εύκολες απαντήσεις.
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REUTERS, A.P.

Μεγαλύτερη η επίδραση στους κάτω των 10 και άνω των 55 ετών
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¦ÒÒÜÔÑÇÔÇÒÏ×ÔËÔÊÃÊÕÔÚÇÝÁÚÙÏ
ÙÚÏÝÒÇáÑÏÙÚÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ

Οι Ιταλοί που παρακολουθούσαν εμμονικά τη
Mediaset σαγηνεύθηκαν
από τον Μπερλουσκόνι
και αργότερα από το Κίνημα των 5 Αστέρων.
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Για καλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική
Η «κούρσα» της Κύπρου για την προνομιούχα 15η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA

ΑΠΟΨΕΙΣ

Aμα υπήρχε κράτος...
το κράτος

Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 η
Κύπρος μας έβγαλε πέντε ομάδες στις
δύο Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά
στα επόμενα χρόνια επιστρέψαμε σε
πιο πίσω θέσεις της κατάταξης της UEFA
και ποτέ δεν ξαναβγάλαμε τόσες πολλές
ομάδες.
Μετά από αρκετά χρόνια, μας παρουσιάζεται άλλη μια ευκαιρία, να επαναλάβουμε το κατόρθωμα με πέντε ομάδες μας στην Ευρώπη τη σεζόν 202122. Η βαθμολογία μας της τετραετίας
(2015-19) μας φέρνει στη 15η θέση της
κατάταξης και αν καταφέρουμε να κρατηθούμε στην εξαιρετική αυτή θέση με
την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, την
περίοδο 2021-22 θα εκπροσωπηθούμε
με δυο ομάδες στο Chamions League,
μια στο Europa league και δύο ομάδες
μας στη νέα διοργάνωση Europa 2.
Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος
της πενταπλής εκπροσώπησης μας στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα πρέπει
οι τέσσερις εκπρόσωποί μας στην Ευρώπη (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλων)
να έχουν καλά αποτελέσματα σε Τσάμπιονς (ΑΠΟΕΛ) και Γιουρόπα Λιγκ. Το
όφελος μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο
γιατί εκτός του ότι θα βγάλουμε πέντε
ομάδες στην Ευρώπη, οι ομάδες μας
δεν θα μπαίνουν από τόσο νωρίς στην
ευρωπαϊκή μάχη, κερδίζοντας κάποιους
προκριματικούς γύρους και χρόνο για
ξεκούραση και καλύτερη προετοιμασία.

Ετσι ξεκινήσαμε το «ταξίδι»
Η Κύπρος μας μπήκε στη φετινή
μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
(με 4 ομάδες), στην 15η θέση της γενικής
κατάταξης με 21.625 βαθμούς. Στην
13η θέση ήταν η Τσεχία με 24.800 βαθμούς (συμμετέχει φέτος με 5 ομάδες),
και στην 14η θέση η Δανία με 24.125
βαθμούς (συμμετέχει φέτος με 4 ομάδες).
Πίσω από εμάς, στην 16η θέση ήταν η
Ελλάδα με 21.400 βαθμούς (συμμετέχει
φέτος με 5 ομάδες), στην 17η θέση η
Κροατία με 20.500 βαθμούς (συμμετέχει
φέτος με 4 ομάδες) και στην 18η θέση
η Ελβετία με 20.000 βαθμούς (συμμετέχει
με 5 ομάδες).

Αν μείνουμε στην 15η θέση
Η σεζόν 2021/22, θα είναι η πρώτη
με το νέο πλάνο της UEFA, δηλαδή τις
τρεις διοργανώσεις, με το νέο Europa
League 2. Στην περίπτωση που η Κύπρος
κάνει την υπέρβαση και μπει σε εκείνη
τη σεζόν ως 15η, δηλαδή με πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια, θα στείλει δύο ομάδες
στο Champions League, με την πρωταθλήτρια να αρχίζει από τον δεύτερο
προκριματικό γύρο του ταμπλό των
πρωταθλητών και τη δεύτερη της βαθμολογίας να ξεκινά από τον πρώτο προκριματικό γύρο του ταμπλό των μη πρωταθλητών. Από τις άλλες τρεις ομάδες

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Παρέμβαση ΠτΔ
Για άλλη μια φορά με αρνητικό τρόπο το

θέμα του γηπέδου Λεμεσού είναι στην
επικαιρότητα, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να χρειάζεται και πάλι να παρέμβει. Έχουν προκύψει πολλά προβλήματα
κατά καιρούς που προκάλεσαν εκνευρισμό στον κόσμο και υποχρέωσαν τον Λεμεσιανό ΠτΔ να παρέμβει. Αυτή τη φορά
αποφασίστηκε να φύγει από τον ΚΟΑ το
θέμα αυτό και να πάει στα δημόσια έργα,
με στόχο να υπάρχει καλύτερη επίβλεψη. Είναι προφανές πως με τις μελέτες
έγιναν σοβαρά λάθη και παραλείψεις
που τώρα ήρθε η ώρα που πληρώνονται.
Δεν ελπίζουμε πως θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά τουλάχιστον καλό είναι να αναγνωρίζεται κάτι που έγινε λάθος για να
μη νιώθουμε και κορόιδα στο τέλος.

* * * * *

Αθόρυβη
Ξεκίνησε Πλάτρες, ακολούθως «κατα-

σκήνωσε» στις Πλάτρες και τώρα Ολλανδία. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς πολλά λόγια και φανφάρες ο
Τιμούρ κάτι προετοιμάζει εκεί. Όσοι μάλιστα γνωρίζουν, έχουν να λένε ότι η
Ανόρθωση φέτος θα είναι τόσο σκληρό
καρύδι που θα την φοβούνται όλοι οι αντίπαλοι. Το αμφισβητεί κανείς;

* * * * *

Στην τελική ευθεία
Κανείς δεν μπορεί να έχει παράπονο

από το σασπένς που φέτος χαρακτήρισε

Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος της πενταπλής εκπροσώπησης μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα πρέπει οι τέσσερις

εκπρόσωποί μας, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ (φωτογραφία), ΑΕΚ και Απόλλων, να έχουν καλά αποτελέσματα σε Τσάμπιονς και Γιουρόπα Λιγκ.
μας, η μία θα συμμετάσχει στο «κανονικό» Europa League (από τον τρίτο
προκριματικό γύρο) και οι άλλες δύο
στη νέα διοργάνωση, στο Europa League
2 (από τον δεύτερο προκριματικό γύρο).
Αν όμως δεν τα καταφέρουμε να πάρουμε πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο,
τερματίζοντας στη 16η ή 17η θέση, στο
Champions League θα συμμετάσχει
μόνο ο πρωταθλητής μας (θα ξεκινά
από τον δεύτερο γύρο), ενώ δεν θα έχουμε καμία ομάδα στο Europa League,
καθώς και οι τρεις άλλες, θ’ αγωνιστούν
στο νέο, Europa League 2, με πολύ χαμηλότερα οικονομικά οφέλη.
Η διαφορά στην περίπτωση που τερματίσουμε κάτω από τη 17η θέση, θα
είναι μόνο το ότι ο πρωταθλητής μας
θα αρχίσει από τον πρώτο (και όχι τον
δεύτερο) προκριματικό γύρο του Champions League.

ενώ ο Άρης Θ. αναδείχθηκε ισόπαλος
δίχως γκολ (0-0) με την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Υπενθυμίζεται ότι λευκή ήταν η ισοπαλία και
για τον Ολυμπιακό στο Πλζεν με αντίπαλο τη Βικτόρια για την αντίστοιχη
προκριματική φάση του Champions League.
Εύκολα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε
την ξεχωριστή σημασία που έχει ο «εμφύλιος» ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Άρη
Θ., αφού ενδεχόμενη πρόκριση της Λεμεσιανής ομάδας κόντρα στους Θεσσαλονικείς, θα μας δώσει μεγάλο πλεονέκτημα για την παραμονή στην 15η
θέση, αφού εκτός από τους βαθμούς,
παράλληλα θα θέσει εκτός μάχης μία
από τις πέντε ομάδες που εκπροσωπούν
την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «ανταγωνιστές» μας

Σέρβοι, Κροάτες και οι άλλοι

Η διαφορά της Κύπρου (15η) από
την Ελλάδα (16η) αυξήθηκε, έστω και
λίγο, την 3η εβδομάδα των Ευρωπαϊκών
διοργανώσεων (από 1.375 τους 1.450).
Η χώρα μας πανηγύρισε δύο νίκες – ο
ΑΠΟΕΛ νίκησε 1-0 τη Σουτιέσκα στο
Μαυροβούνιο, η ΑΕΚ Λάρνακας 3-0 τη
Λέφσκι Σόφιας – ενώ η ΑΕΛ αναδείχθηκε
ισόπαλη με τον Άρη Θεσσαλονίκης (ο
Απόλλωνας γνώρισε την ήττα με 2-1
στο Δουβλίνο από τη Σάμροκ Ρόβερς).
Ο απολογισμός των τριών ελληνικών
ομάδων που μπήκαν στην ευρωπαϊκή
μάχη για τη σεζόν 2019/2020, ήταν μία
νίκη και δύο ισοπαλίες. Ο Ατρόμητος
πανηγύρισε την επικράτηση (1-2) στη
Σλοβακία κόντρα στην Ντουνάισκα,

Οι Σέρβοι συνεχίζουν με τρεις ομάδες,
ήδη η Νις αποκλείστηκε, με την Κουκαρίτσκι να έχει δύσκολο έργο απέναντι
στην Μόλντε αν και πάει στη Σερβία
με το 0-0 του πρώτου αγώνα. Βέβαια
αυτό το ζευγάρι αφορά δυο χώρες που
μας απασχολούν αφού και οι Νορβηγοί
είναι κοντά. Η Παρτιζάν κέρδισε 1-0
εκτός την Κόναχ Ουαλίας και έχει προβάδισμα, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας
μετά το 2-0 που κέρδισε εντός την Ελσίνκι.
Οι Κροάτες έχουν την Όσιγιεκ να
ηττάται με 1-0 από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
και να κινδυνεύει να μείνει έξω, ενώ η
Ντινάμο Ζάγκρεμπ με το 2-0 που κέρδισε
εκτός τη Σαπουρτάλο μάλλον πέρασε.

Περί μουρμούρας
Είδαμε τα πρώτα ευρωπαϊκά και είναι

γεγονός πως η γκρίνια έχει μεγαλώσει
στις ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μαθημένος
να ζει με αυτό, αφού οι απαιτήσεις είναι
τεράστιες και το άγχος απίστευτο για να
μην στραβώσει κάτι στην Ευρώπη. Πλέον το βιώνει κι ο Απόλλωνας, του οποίοι
οι οπαδοί νιώθουν πως ανέβηκαν επίπεδο και δικαιούνται κάποια πράγματα να
τα θεωρούν δεδομένα. Ασφαλώς ποτέ
δε λείπει από αυτή την κουβέντα η Ομόνοια, αφού τα μεγαλεία της οι οπαδοί
της ούτε θα τα ξεχάσουν ούτε θα πάψουν να τα ζητούν. Είναι γενικώς συχνό
φαινόμενο να τα ακούς αν είσαι σε πόστο μιας ομάδας, ακόμα και σε υπερβολικό βαθμό. Είτε μαθαίνεις να το διαχειρίζεται, είτε κάνεις τα πράγματα χειρότερα με τον τρόπο που αντιδράς. Στον
ΑΠΟΕΛ πάντως είναι πιο «ψημένοι» σε αυτή τη διαδικασία και πολλά πράγματα τα αποδέχονται ως κομμάτι της δημόσιας συζήτησης που γίνεται.
το μεταγραφικό παζάρι. Όλες οι ομάδες,
κυρίως οι μεγάλες, έφεραν στην Κύπρο
ηχηρά ονόματα ενώ η άτυπη κόντρα
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα θύμισε κάτι από
τις παλιές καλές εποχές. Ο Αύγουστος
αναμένεται να φέρει πολλές ακόμη
προσθαφαιρέσεις. Είναι επίσης δεδομένο ότι κάποιοι που ήρθαν φέτος θα φύγουν… φέτος.

σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως βοηθά στο να χαλά το κλίμα αφού όλα όσα
γράφονται από οπαδούς μπορούν να τα
διαβάσουν οι άλλοι και γίνεται χαμός.
Δεν αποτελεί εξαίρεση το ματς του Άρη
με την ΑΕΛ και πρέπει να βρεθεί τρόπος
να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Σίγουρα
και οι δυο ομάδες θέλουν πολύ να περάσουν και αυτό φέρνει και την ένταση.

* * * * *

* * * * *

Φορτίστηκε το κλίμα

Μακρή και ιστιοπλοΐα

Κάθε φορά που θα παίξουμε με ομάδα

Άλλη μια μεγάλη στιγμή για την κυπρια-

από την Ελλάδα το κλίμα είναι σχετικά
ίδιο: στην αρχή όλα είναι καλά, θυμόμαστε το ότι είμαστε αδέλφια και τα σχετικά. Όμως η κοινή γλώσσα και κουλτούρα

κή ιστιοπλοΐα, τον κυπριακό αθλητισμό
και φυσικά την Μαριλένα Μακρή η
οποία κατάφερε να εξασφαλίσει Ολυμπιακή κάρτα στο Παγκόσμιο πρωτάθλη-

Δεν έπαιξε ακόμα η Ριέκα, αποκλείστηκε
η Χάιντουκ.
Εύκολα η Σέλτικ περνά στον τρίτο
γύρο του Champions League μετά το
5-0 επί της Κάλιου Νομ, λογικά και η
Ρέιντζερς μετά το 2-0 εντός με την Προγκρέ θα τα καταφέρει. Η Αμπερντίν πήρε
1-1 εκτός από την Τσικούρα, η Κιλμάρνοκ
είναι έξω. Οι Ελβετοί ακόμη δεν έχουν
εμπλακεί και πολύ, με τη Βασιλεία να
χάνει 3-2 από την Αϊντχόφεν ενώ η Λουκέρνη κέρδισε 1-0 την Κλάκσβικ.
Τέλος για τους Νορβηγούς καταγράφηκε η απώλεια της Μπραν, η Ρόσενμποργκ ελπίζει μετά την ήττα 2-1 εκτός
από την ΜΠΑΤΕ, ενώ η Χάουγκεσουντ
έχει καθαρό σκορ 2-0 απέναντι στην
Στουρμ Γκρατς.

Το σύστημα βαθμολογίας
Θυμίζουμε πως στα προκριματικά
κάθε χώρα παίρνει 1.000 βαθμούς για
κάθε νίκη και 0.500 για κάθε ισοπαλία
που κάνει. Στους ομίλους οι αριθμοί
αυτοί διπλασιάζονται. Ο συνολικός αριθμός που προκύπτει, διαιρείται με τον
αριθμό των ομάδων που εκπροσωπούν
τη χώρα στην Ευρώπη και έτσι βγαίνει
ο τελικός αριθμός. Η UEFA δίνει και κάποιους πόντους ως μπόνους στις ομάδες
ανάλογα με το πόσο προχωρούν.
Στο Europa οι πόντοι είναι οι εξής
(ανάλογα με το γύρο που αποκλείεται
κάποια ομάδα): 1-1.00, 2-1.50, 3-2.00,
4-2.50. Στο Champions πλέον δεν δίνονται πόντοι στα προκριματικά, αφού
όποιος αποκλειστεί πάει Europa, αλλά
η πρόκριση στους ομίλους δίνει 4.00
βαθμούς και αν βρεθείς στους «16» παίρνεις άλλους 5.00.

μα Laser Radia,l το οποίο ολοκληρώθηκε στο Σακαϊμινάτο της Ιαπωνίας (18 -24
Ιουλίου). Ενα κατόρθωμα για ένα κορίτσι που δεν έχει συμπληρώσει τα 17 της
χρόνια και θα βρεθεί στα νερά του Τόκιο το καλοκαίρι του 2020. Η ιστιοπλοΐα
είναι ένα άθλημα που τιμά την Κύπρο.
Και για να είμαστε ακριβείς την τιμά περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα. Το
Ολυμπιακό μετάλλιο του μεγάλου Παύλου Κοντίδη αποτελεί την απτή απόδειξη περί τούτου.

* * * * *

Το γυναικείο μπάσκετ
Την κατάκτηση της 1ης θέσης και του

χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Κ16 Γ’ Κατηγορίας
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (1621 Ιουλίου) στην Μολδαβία πανηγυρίζει
η Εθνική Κύπρου! Το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Γεωργίας με 75-38, κατακτώντας έτσι το τρόπαιο. Παράλληλα η
Εθνική Γυναικών Κ16 εξασφάλισε την
άνοδό της στην Β’ κατηγορία για την νέα
χρονιά. Για να φτάσει στην κατάκτηση
του τροπαίου η Κύπρος επικράτησε κατά
σειρά της Σκοτίας (64-45), της Μάλτας
(65-40), της Ουαλίας (52-51) και της
Μολδαβίας (80-37). Αυτό που οφείλουμε είναι ένα τεράστιο μπράβο στην προπονήτρια της ομάδας Δωρίνα Ιωαννίδου
και στα κορίτσια και να τους ευχηθούμε
επιτυχίες και στη Β’ κατηγορία, ξέροντας
ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το σημαντικό του γεγονότος είναι ότι η επιτυχία
αυτή δίνει ώθηση στο γυναίκειο μπάσκετ που σταθερά στο νησί μας είναι πίσω από τη βιτρίνα.

Δεν πρόκειται να παραθέσουμε
δηλώσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, εκ μέρους των
αρμοδίων σχετικά με το υπό ανέγερση γήπεδο της Λεμεσού. Λίγο
πολύ έχουμε όλοι καταλάβει ότι
ακριβώς αυτές οι τοποθετήσεις
Του
γίνονται κυρίως για το θεαθήναι
ΧΡΙΣΤΟΥ
και πολύ απέχουν από την πραγΖΑΒΟΥ
ματικότητα.
Χρόνια τώρα, μάλλον δεκαετίες, οι αρμόδιοι προσπαθούν να παραπλανήσουν
τον κόσμο, καμιά φορά ηθελημένα, καμιά φορά
λόγω της ασχετοσύνης τους.
Μόλις πριν από λίγες μέρες, βγήκε η είδηση
που αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις των εργολάβων, που ισχυρίζονται ότι λόγω καθυστέρησης
των εργασιών, θα πρέπει το κράτος να τους αποζημιώσει με επιπλέον 1,5 εκ ευρώ σε σχέση με τον
καθορισμένο μπάτζετ που συμφωνήθηκε.
Άμεση απάντηση από τους αρμόδιους φορείς
δεν υπήρξε. Πιθανολογώ ότι ακόμη και αν τοποθετηθούν, δύσκολα θα προσεγγίσουν την ουσία.
Να μπουν στην όποια διαμάχη με τους κατασκευαστές, μάλλον δεν θα είναι χρήσιμο για αυτούς, νοουμένου κιόλας ότι διαβεβαίωσαν τον κόσμο πολλάκις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το συντομότερο
δυνατό.
Στη καλύτερη των περιπτώσεων θα αναγκαστούν
να διαπραγματευτούν το ποσό μήπως και χαριστεί
τίποτε στο κράτος. Κανείς δεν θ’ αναλάβει τις
ευθύνες του, κανείς δεν θα μπει στο στόχαστρο
της κριτικής, αφού οι δημόσιες σχέσεις που διατηρούν λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας.
Αυτή ακριβώς η ατιμωρησία που δεκαετίες τώρα
απολαμβάνουν, είναι που έφερε το κράτος στη χειρότερη δυνατή κατάσταση.
Ο κάθε υπεύθυνος, που λειτουργεί εκ μέρους
του κράτους, γνωρίζει ενδόμυχα ότι τίποτα και
κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Τις πλείστες
φορές ούτε καν θα του ζητηθεί ν’ αναλάβει την ευθύνη ενώ η δημόσια εικόνα του δύσκολα θα τσαλακωθεί.
Σ’ ένα φανταστικό σενάριο, άμα υπήρχε κράτος
να εποπτεύει τούτο το κράτος που δημιουργήσαμε
από το 60’ και έπειτα, πολλοί εκ των λειτουργών
του θα ήταν στα αζήτητα, κάποιοι μάλιστα εσώκλειστοι στις φυλακές.
Στο υπαρκτό σενάριο, απλά ο καθένας εξακολουθεί να λέει ό,τι του κατέβει το μυαλό. Και τα
πληρώνει το κράτος… άρα και ο πολίτης που ακόμη
κοιμάται ύπνο βαθύ.

Οιωνοί για ενδιαφέρον
πρωτάθλημα
Toυ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στα
γραφεία της ΚΟΠ η κλήρωση του Πρωταθλήματος
Β’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2019 - 2020.
Έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό ότι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο αλλάζει ριζικά ο τρόπος
διεξαγωγής του σε δύο ομίλους.
Θα σχηματιστούν δύο όμιλοι. Οι ομάδες των
δύο ομίλων θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο
γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του
ομίλου τους. Σύνολο 14 αγωνιστικές. Με την λήξη
της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, οι πρώτες 4 ομάδες του κάθε ομίλου θα
μπουν στον Όμιλο Β’ Premier και οι 4 τελευταίες
ομάδες του κάθε ομίλου θα μπουν στον όμιλο Β’
Standard.
Οι ομάδες θα διατηρήσουν τους μισούς βαθμούς
από αυτούς που κατέκτησαν στην πρώτη φάση
του Πρωταθλήματος (με στρογγυλοποίηση προς
τα πάνω) και θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα 2
γύρων (εντός και εκτός) με όλες τις ομάδες του
ομίλους τους (σύνολο 14 αγωνιστικές).
Οι πρώτες δύο ομάδες του Ομίλου B’ Premier
θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία. Οι τελευταίες τέσσερεις ομάδες του Ομίλου Β’ Standard θα υποβιβαστούν στην Γ’ Κατηγορία.
Ένας εντελώς νέος τρόπος-πρώτη φορά εφαρμόζεται- που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους
φίλους του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας.
Στοχεύει δε η απόφαση της ΚΟΠ στην αναβάθμιση
του πρωταθλήματος αλλά και την βελτίωση του
γοήτρου του που πέρυσι είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα με όλα αυτά τα περί φακέλων που είχαν
βγει στη φόρα (8 φάκελοι και δυο ενδείξεις συγκεκριμένα στο περσινό πρωτάθλημα που διακόπηκε κιόλας για δυο βδομάδες λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε) και επέφεραν και
τις ποινές, που είναι αήθεια ότι σταμάτησαν το
…κακό
Οι πλείστοι από τους παράγοντες των ομάδων
της Β’ κατηγορίας θεωρούν ότι ο νέος τρόπος
διεξαγωγής θεωρητικά δείχνει θετικός και θα
συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος.
Σημειώνουμε ακόμη και τις κινήσεις που έκαναν
οι ομάδες και ειδικά κάποιες από αυτές που έχουν
υψηλούς στόχους. Η διαπίστωση είναι ότι υπάρχουν ονόματα με ποιότητα στο χώρο για το πρωτάθλημα τη σεζόν που έρχεται. Άλλη μια παράμετρος που θεωρητικά αυξάνει το ενδιαφέρον.
Το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας θα αρχίσει το
Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου.
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Μεταβολές εβδομάδας
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εως 8%
του ΑΕΠ
θα στοιχίσει
το σκληρό
Brexit. Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

1,17%

-0,68%

Η τεχνολογία φέρνει νέες χρεώσεις
Οι τράπεζες θα χρεώνουν για τις παραδοσιακές συναλλαγές – Από το 2020 και η Ελληνική
Η ψηφιοποίηση των τραπεζών οδηγεί σε αναπροσαρμογή των χρεώσεών τους για τη διεκπεραίωση
συναλλαγών με τον παραδοσιακό
τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό και η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να

αναπροσαρμόσει τις χρεώσεις της
από την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι η Ελληνική θα προχωρήσει σε
χρέωση 1 ευρώ για ανάληψη μετρητών, σε πελάτες άνω των 65

ετών, για ποσά έως 10.000 ευρώ,
ενώ για πελάτες κάτω των 65 ετών
η χρέωση θα είναι στα 2 ευρώ. H
χρέωση θα αφορά την ανάληψη
χρημάτων από τα ταμεία υποκαταστημάτων και όχι από τις ΑΤΜ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
οι πληρωμές SEPA μέχρι 1.000 ευρώ, μέσω Web Banking και Mobile
Banking της Ελληνικής, θα διενεργούνται δωρεάν. Αναμένεται
επίσης ότι η Ελληνική θα αυξήσει

τη χρέωση για έκδοση βιβλιαρίου
επιταγών. Σημειώνεται πως η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη προχωρήσει
σε χρεώσεις από τον περασμένο
Αύγουστο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η Alpha Bank. Σελ. 3

Ψηλά ο πήχυς
στα δεδομένα
της κινητής

Επενδύουν στην Generation Y

Τα σχέδια των παρόχων
Σε κινήσεις ψηλών megabits
προχωρούν οι τέσσερις πάροχοι
στον τομέα των δεδομένων κινητής. Πρώτα η epic με το πλάνο
100 GB και μετά η Primetel με
απεριόριστα δεδομένα. Αναμένονται οι κινήσεις Cablenet και
Cyta. Μέχρι τέλος του 2019 θα
ανακοινωθεί ο αριθμός των αδειών για συχνότητες 5G από το
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρης άρση των capital
controls τον Σεπτέμβριο
Στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, θα εισηγηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην κυβέρνηση να αρθούν πλήρως
οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), σε ένα βήμα που αποσκοπεί
–εκτός των άλλων– στην αναβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Σελ. 8

Στον ψηφιακό
κυκλώνα και
η Astrobank
Συνέντευξη Ε. Ορφανίδου

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Φωτιά τα ενοίκια σε
ευρωπαϊκές πόλεις
Στο παιχνίδι Monopoly προσπαθούν να

βάλουν τέλος οι δήμαρχοι ευρωπαϊκών μητροπόλεων όπου τα ενοίκια αυξάνονται
ανεξέλεγκτα και οι κάτοικοι δίνουν ακόμα
και το μισό εισόδημά τους για στέγαση.
Εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών περιορισμών στους ιδιοκτήτες. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,58%

-0,08%

Γερμανία

-0,37%

-0,06%

Γαλλία

-0,11%

-0,04%

Ιταλία

1,51%

-0,04%

Ισπανία

0,35%

-0,05%

Ιρλανδία

0,11%

-0,01%

Ελλάδα

1,98%

-0,13%

Ην. Βασίλειο

0,71%

-0,05%-

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

Οι διαχειριστές κεφαλαίων στρέφονται στη γενιά των millennials ή διαφορετικά στην Generation Y, δηλαδή σε εκείνους που έχουν γεννηθεί από
το 1980 έως το 2000. Φαίνεται πως όλο και περισσότερες επενδυτικές εταιρείες σχεδιάζουν προϊόντα που απευθύνονται σε αυτή τη γενιά. Σελ. 10

Σε τεχνολογικές τομές προχωρεί
η Astrobank. Για τις εξελίξεις
αυτές μιλά η διευθύντρια ηλεκτρονικής τραπεζικής, Έλενα
Ορφανίδου. Τονίζει ότι οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο
τεχνολογικού κυκλώνα και είναι
επιτακτική ανάγκη ο ψηφιακός
μετασχηματισμός τους. Αναφέρει επίσης ότι πιθανόν να
καταργηθούν κάποιες θέσεις
εργασίας, αλλά σιγουρα θα δημιουργηθούν νέες και πιο ποιοτικές. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του HENSE FLORIAN*

Η ανησυχία του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή οικονομία
Μετά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν άφησε περιθώριο για υποθέσεις αναφορικά με το μέλλον. Ανέθεσε
στο προσωπικό της ΕΚΤ να εξετάσει «τρόπους ενίσχυσης της
παροχής ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση των βασικών
επιτοκίων, ελαφρυντικά μέτρα
όπως ο σχεδιασμός συστήματος
βαθμίδων για τον εκτοκισμό των
αποθεματικών, και επιλογές για
το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων αγορών σε καθαρά
στοιχεία του ενεργητικού». Στη
συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, ο Μάριο Ντράγκι σχολίασε πως η οικονομική προοπτική της Ευρωζώνης πηγαίνει από
το «κακό στο χειρότερο» και όσον
αφορά τον πληθωρισμό «δεν αρέ-

σει στην ΕΚΤ αυτό που βλέπει».
Αλλά, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο
δεν συζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η ΕΚΤ θα τηρήσει, κατά πάσα πιθανότητα,
στάση αναμονής για τις αναθεωρημένες προβλέψεις που θα
έχουν διαμορφωθεί σε έξι εβδομάδες, όταν θα πραγματοποιηθεί
η επόμενη συνεδρίαση.
Aυτή τη φορά ήταν εμφανής
η ανησυχία της EKT για την πορεία του πληθωρισμού. Ο στόχος
της ΕΚΤ είναι να κυμαίνεται ο
πληθωρισμός «χαμηλότερα αλλά
κοντά στο 2%», που διαφέρει έως
έναν βαθμό από τους αντίστοιχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας
της Ιαπωνίας. Τονίζοντας την
αναγκαία «συμμετρία» που χρει-









Η ΕΚΤ θα εξετάσει
την αγορά κρατικών
ομολόγων με μηνιαίες
τοποθετήσεις 35 δισ.
ευρώ για ένα χρόνο.
άζεται για την επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό, ο Ντράγκι πέρασε το μήνυμα πως θα ανεχόταν την αύξηση των τιμών λίγο
παραπάνω από τα επιθυμητά επίπεδα. Τον Σεπτέμβριο είναι πιθανή μια μείωση του επιτοκίου
αποδοχής καταθέσεων κατά δέκα
μονάδες βάσης. Το σενάριο αυτό
φαίνεται πως είναι σχεδόν βέβαιο
μόνον και μόνον επειδή η ΕΚΤ
αναφέρθηκε σε ένα σύστημα βαθ-

μίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών προκειμένου να μειώνονται οι πιέσεις στις τράπεζες.
Βάσει των στοιχείων που ανακοινώθηκαν τέλη Ιουνίου, οι τράπεζες της Ευρωζώνης επωμίζονταν μια «ποινή» της τάξεως των
7 δισ. ευρώ, επειδή «πάρκαραν»
τα κεφάλαιά τους σε καταθέσεις
της ΕΚΤ. Εάν το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων μειωθεί από το
-0,4% στο -0,5%, τότε το κόστος
αυτό θα αυξανόταν στα 9 δισ. ευρώ. Με ένα σύστημα βαθμίδων
στον εκτοκισμό των αποθεματικών θα μπορούσε να υπάρξει
όφελος 3 δισ. ευρώ.
Είναι πιθανό να εξετάσει, επίσης, η ΕΚΤ την επανέναρξη του
προγράμματος αγοράς κρατικών
ομολόγων με μηνιαίες τοποθετήσεις 35 δισ. ευρώ για ένα 12μη-

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

νο. Εάν προστεθούν εταιρικά
ομόλογα 5 δισ. ευρώ τότε οι μηνιαίες αγορές θα φθάσουν τα 40
δισ. ευρώ. Ο Ντράγκι δεν άφησε
κανένα σημάδι για το εάν στο
πρόγραμμα αυτό θα συμπεριλαμβάνονταν π.χ. διαπραγματεύσιμα
αμοιβαία.
Ο Ντράγκι τόνισε πως τα νομισματικά μέτρα στήριξης θα είναι αποτελεσματικά μόνον εάν
ασκηθεί, παράλληλα, μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.
Στην περίπτωση που επιδεινωθεί
η προοπτική της Ευρωζώνης τότε
θα είναι ουσιαστική η σημασία
της δημοσιονομικής πολιτικής,
διότι έτσι τα αποτελέσματα θα
είναι πιο άμεσα και ισχυρά.

* Οικονομολόγος στην Berenberg
Bank.
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Η επιβολή ορίων στις
πληρωμές τοις μετρητοίς
H νέα κυβέρνηση ευαγγελίζεται
τη μείωση των φόρων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, με στόχο την
ανάπτυξη. Ωστόσο, πρόσφατο
δημοσίευμα της «Καθημερινής»
(«Οι μειώσεις φόρων του 2020
στο εισόδημα και στα ακίνητα»,
15.07.2019) αναφέρει ότι «σχεδιάζεται και η μείωση του ορίου
χρήσης μετρητών. Το όριο των
500 ευρώ ενδεχομένως να διαφοροποιείται ανά κλάδο, ανάλογα
με τον κίνδυνο για φοροδιαφυγή».
Πέρα από τα μάλλον ανυπέρβλητα
νομικά και πρακτικά προβλήματα
που συνεπάγεται τυχόν διαφοροποίηση ανά κλάδο, το υφιστάμενο όριο είναι ήδη εξαιρετικά
χαμηλό σε σχέση με τα ισχύοντα
τόσο την Ε.Ε. όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες διεθνώς. Ερχεται μάλιστα σε αντίθεση με την
εκπεφρασμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τον
Ιούνιο του 2018 εγκατέλειψε οριστικά τα σχέδιά της για επιβολή
CPLs (Cash Payments Limits –
Ορια χρήσης μετρητών στις πληρωμές), έπειτα από μελέτη και
διαβούλευση που κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Η σχετική αναφορά της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η
επιβολή ορίων στις πληρωμές
τοις μετρητοίς είναι ευαίσθητο
θέμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πολλοί από τους
οποίους θεωρούν τη δυνατότητα
πληρωμής σε μετρητά θεμελιώδη
ελευθερία, η οποία δεν πρέπει
να περιοριστεί δυσανάλογα [σ.σ.
σε σχέση με τον σκοπό για τον
οποίο επιβάλλεται]. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, στην
οποία συμμετείχαν περισσότερα
από 30.000 άτομα, είναι συντριπτικά: το 95% των ερωτηθέντων
στο σύνολο της Ε.Ε. αλλά και
στην Ελλάδα ήταν αντίθετοι στην
επιβολή περιορισμών. Στην ερώτηση εάν υποθετικά επιβληθεί
όριο πανευρωπαϊκά, ποιο θα έπρεπε είναι αυτό, οι περισσότεροι
απάντησαν «υψηλότερο των 9.500
ευρώ». Αντίστοιχα το 78% των
επιχειρήσεων θεωρεί ότι τυχόν
επιβολή περιορισμών θα δημιουργήσει προσκόμματα στη λειτουργία τους λόγω, μεταξύ άλλων,
του κόστους των εναλλακτικών
τρόπων πληρωμής και του ότι

υπάρχει κίνδυνος να χάσουν πελάτες που επιμένουν να πληρώσουν με μετρητά. Συνολικά, η
συντριπτική πλειονότητα των
συμμετεχόντων απάντησε ότι η
επιβολή περιορισμών δεν δικαιολογείται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό (καταπολέμηση
εγκληματικών δραστηριοτήτων,
τρομοκρατίας ή φοροδιαφυγής).
Ομοίως η μελέτη της Επιτροπής
συμπέρανε ότι τα CPLs δεν μπορούν να αποτρέψουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, ίσως όμως να είναι χρήσιμα
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Μία ακόμη σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι
διαφορές που παρατηρούνται
σχετικά με τα CPLs στη νομοθεσία
των κρατών-μελών στρεβλώνουν
τον ανταγωνισμό και εντείνουν
την άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της
Ελλάδας οι περιορισμοί στην
πραγματικότητα ταλαιπωρούν
τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους
πελάτες τους, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στους
φοροδιαφεύγοντες, οι οποίοι προφανώς δεν καταγράφουν στα βιβλία τους εισπράξεις όταν δεν
έχουν εκδώσει παραστατικό. Ιστορικά, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αντιμετωπίζουν πολίτες
και επιχειρήσεις εκ προοιμίου ως
φοροφυγάδες και αναζητούν «λύσεις» στην κατεύθυνση του βάναυσου περιορισμού θεμελιωδών
ελευθεριών και δικαιωμάτων τους
(CPLs, υποχρεωτική χρήση POS,
περιουσιολόγιο, τραπεζικό και
φορολογικό απόρρητο). Αυτές οι
αμφιβόλου αποτελεσματικότητος
ρυθμίσεις ενδέχεται τελικά να
περιορίζουν τα δημόσια έσοδα
περιστέλλοντας την οικονομική
δραστηριότητα. Το μόνο βέβαιο,
πλην εξόχως αρνητικό, αποτέλεσμά τους είναι ο ιδιαίτερα επικίνδυνος περιορισμός της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των
Ελλήνων πολιτών, που καθίστανται τελικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους άλλους
Ευρωπαίους.

* Ο κ. Βασίλης Μασσέλος είναι πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος.

Αυτό είναι το εισιτήριο που εκδίδει η NASA σε όποιον δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο ταξίδι για τον Άρη. Επτά χιλιάδες μέχρι στιγμής οι
συμμετοχές από Κύπρο.

Διοχέτευση ρευστότητας
Η Τράπεζα Κύπρου δάνεισε την Atterbury 20

εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στην εταιρεία – άμεσο ανταγωνιστή της Τράπεζας Κύπρου και ιδιοκτήτρια του Nicosia Mall. Η Ελληνική Τράπεζα δάνεισε στην Apollo Global Management 44 εκατομμύρια ευρώ ώστε να μπορέσει να αγοράσει τα
δάνεια της Τράπεζας Κύπρου που συμπεριλαμβάνονταν στο Helix. Το ότι υπάρχει πρόβλημα διοχέτευσης ρευστότητας στις τράπεζες, έχουν πολλά
μετρητά και πρέπει να τα παραχωρούν κάπως, είναι γνωστό. Αλλά, από ότι αποδεικνύεται, οι κύριοι ανταγωνιστές εάν είναι για το συμφέρον τους
δεν κοιτούν ανταγωνισμούς και όλα τα συναφή.

••••
Eκπληξη η Eurobank

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ο υδάτινος πλαστικός
κόσμος μας
Η λήθη δεν εξανεμίζει τα προβλήματα και όλα τα παλιά αμαρτήματα επανέρχονται κάποτε στο
φως. Την πολύ άσχημη εμπειρία,
να αντικρίσουν τον θαλάσσιο
βυθό της Ανδρου καλυμμένο πλήρως με δύσμορφους «πλαστικούς
υφάλους» –μια πολύ αποκρουστική εικόνα–, είχε η ομάδα Aegean Rebreath. Ηταν πριν από
οκτώ χρόνια όταν κατέρρευσε η
παράνομη χωματερή του νησιού
στη θάλασσα και έκτοτε, από ό,τι
φάνηκε, ουδείς ασχολήθηκε σε
βάθος με το συμβάν της κατάληξης στα νερά του Αιγαίου μιας
τόσο θηριώδους ποσότητας απορριμμάτων, που ούτε η παιδαριώδης ασυγχώρητη λογική τού «όλα
τα παίρνει η θάλασσα» μπορούσε
να προβληθεί. Αλλωστε η αντίληψη ότι η θάλασσα είναι μια
αβυσσαλέα καταβόθρα που διακτινίζει στο υπερπέραν τα απόβλητά μας έχει προ πολλού εκπνεύσει, αφού γνωρίζουμε ότι οι
ωκεανοί πλάθουν νέους δυσειδείς
πλαστικούς κόσμους στη μέση
των διάπλατων οριζόντων (στον
Β. Ειρηνικό έχει σχηματιστεί μια
«ήπειρος» 1,6 εκατ. τ. χλμ. από
πλαστικά σκουπίδια), χτίζουν
υποθαλάσσιες πολιτείες από
σκουπίδια, επιστρέφουν στις
ακτές και το καπάκι, και στα στομάχια μας τόνους πλαστικών
ινών.
Δεν είναι μόνο η Ανδρος· όλο
το Αιγαίο είναι μια υδάτινη χωματερή, έχουν ανασυρθεί από
τον βυθό του από χριστουγεν-

νιάτικα δέντρα, καλοριφέρ, καρότσια σούπερ μάρκετ μέχρι μοτοσικλέτες και λεκάνες τουαλέτας... Βέβαια πλαστικά είναι, κατά
το WWF, το 95% των απορριφθέντων στα πελάγη. Σε κάθε τ.
χλμ. της επιφάνειας της Μεσογείου επιπλέουν δεκάδες χιλιάδες
κομματάκια πλαστικού. Συνολικά,
κάθε χρόνο απορρίπτονται στη
μεσογειακή λεκάνη 100.000 έως
300.000 τόνοι πλαστικών (39 τόνους την ημέρα απορρίπτει η χώρα μας, 144 η Τουρκία).
Ωστόσο, η γενική εικόνα δεν
μας αθωώνει. Τα σκουπίδια φτάνουν στη θάλασσα από τη στεριά.
Παρά τα ευρωπαϊκά πρόστιμα,
κλείνουμε ακόμη τα μάτια σε ανεξέλεγκτες χωματερές και ούτε
που διανοούμαστε να δούμε το
θέμα, όχι ως μια οχληρή υπόθεση,
αλλά ως σοβαρή επένδυση. Αλλού,
μέχρι και το 80% των συσκευασιών επαναχρησιμοποιούνται
(στη Σουηδία, ένα μπουκάλι επαναχρησιμοποιείται 33 φορές), το
70% των αστικών λυμάτων (Γαλλία) δίνουν υλικά και ενέργεια.
Στη χώρα μας ούτε η πίεση των
κενών ταμείων ενθάρρυνε ένα
γύρισμα στον πολιτισμό. Η διαχείριση των σκουπιδιών παραμένει παράδειγμα ανευθυνότητας
και κοντόθωρων εσπευσμένων
λύσεων κάθε φορά που ορθώνεται
ως αμετακίνητος βράχος το οικοδομημένο επί δεκαετίες αδιέξοδο. Οσο για τη θάλασσα, μας
αρκεί να είναι καθαρή η παραλία
όπου κολυμπάμε...

••••
Eφυγε η Νάταρ

Το παρόν ποστ δεν έχει χιουμοριστικό χαρακτή-

Έκλεισε την Παρασκευή ο κύκλος της Βικτώρια

ρα. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, ο πρώην Συνεργατισμός δηλαδή, θα μπορούσε να διατελέσει το όχημα με το
οποίο το κράτος θα ασκήσει κοινωνική πολιτική
σε πραγματικά ευάλωτες ομάδες. Πέραν του
ΕΣΤΙΑ και αφού δεν είναι τράπεζα, θα μπορούσε στο τέλος της χρονιάς όποιος είναι καλοπληρωτής σε ένα δάνειο να του δίνει ως «bonus»
επιστροφή χρημάτων. Το ίδιο πράττουν και ιδιωτικές τράπεζες, όπου αν είναι συνεπής ο δανειολήπτης, έχουν συμφωνήσει εξαρχής ότι θα
επιστρέφεται ένα ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ για παράδειγμα. Μήπως να σκεφτόμασταν
κάτι τέτοιο;

Νάταρ ως Εφόρου Ασφαλίσεων, αφού αφυπηρετεί από την δημόσια υπηρεσία. Μένει να δούμε πως και ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα την
διαδεχτεί. Αναμένεται επίσης να δούμε τι θα γίνει με την δημιουργία της νέας εποπτικής αρχής
που θα αναλάβει τα ταμεία των Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών παροχών και την υπηρεσία
ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών. Πάντως στην
Επιτροπή Νομικών της Βουλής είδαν πρόσφατα
τα σχέδια υπηρεσίας ώστε οι υφιστάμενοι βοηθοί έφοροι να μπορούν να λειτουργήσουν και
ως αναπληρωτές.

Υπέγραψε για την ΕΣΤΙΑ και η Eurobank, η τρά-

πεζα με τα λιγότερα Μη Εξυπηρετούμενα και με
σχεδόν μηδενική έκθεση σε στεγαστικά δάνεια.
Η αρχική δομή του Σχεδίου προέβλεπε ως δικαιούχους μόνο φυσικά πρόσωπα. Στην πορεία
τεχνοκρατική ομάδα του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε ότι ένας σημαντικός αριθμός
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα. Έτσι μάλλον έκανε και την
Eurobank να υπογράψει.

••••
Θα τους μείνει η φράση
Όλο για «μηδενική ανοχή στους στρατηγικούς

AΠΟΨΗ

••••
Και από την αντίθετη

κακοπληρωτές, οι οποίοι δρουν εις βάρος των
ευσυνείδητων ομάδων της κοινωνίας», ακούγαμε. Εάν αλλάξει έστω και μετά από πολλές
εβδομάδες ο νόμος που αλλάζει το νόμο των
εκποιήσεων, μάλλον μόνο με τη φράση θα μείνουν οι τραπεζίτες.

H ΛEΞH
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Προεξοφλητικό επιτόκιο

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

••••
Εκτός μόδας η Κύπρος
Ούτε η Πάφος ούτε η Κύπρος είναι φέτος στις

πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών, γεγονός που
αντανακλάται στις συγκρατημένες πληρότητες
στα ξενοδοχεία. Ας το πάρουμε απόφαση. Χωρίς αεροπορική σύνδεση, δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά. Ο απολογισμός στο τέλος του χρόνου θα δείξει ακριβώς πόσο πληρώνουμε τα αεροπορικά κενά.

••••
Το rebranding
της Λευκωσίας
Ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε, κέρδισε τις

εντυπώσεις και μετά; Τι γίνεται με το rebranding
της Λευκωσίας; Πάντως πρόσφατα ανακοινώθηκε άλλο μεγάλο σχέδιο για την πρωτεύουσα και
για το πώς θα μετατραπεί σε έξυπνη πόλη. Ελπίζουμε να μην ακολουθήσουν και τα δύο το παράδειγμα της πλατείας Ελευθερίας.

Μόνο ένα κρουαζιερόπλοιο την ημέρα
Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι
υπέγραψαν αίτηση για τον περιορισμό των κρουαζιερόπλοιων που
ελλιμενίζονται στη Πάλμα της Μαγιόρκα, σε ένα την ημέρα, με τον
μέγιστο αριθμό επιβατών που αποβιβάζονται σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να φτάνει τις 4.000.
Περίπου 500 γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια φτάνουν στο λιμάνι της
πόλης κάθε χρόνο, αποβιβάζοντας
2 εκατομμύρια επιβάτες. Το μανιφέστο που επικαλείται τον περιορισμό του αριθμού των πλοίων στο







Μανιφέστο υπογράφουν οι κάτοικοι της
Πάλμα στη Μαγιόρκα
για να περιορίσουν τις
«σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Η ειδυλλιακή Μαγιόρκα κινδυνεύει από τον μαζικό τουρισμό κρουαζιέρας.

λιμάνι και το οποίο έχει ήδη υπογραφεί από περισσότερες από 30
οργανώσεις και 11.000 νησιώτες,
θα παρουσιαστεί σε συνέδριο στην
Πάλμα σήμερα. Επί του παρόντος,
υπάρχουν συνήθως πέντε έως και
οκτώ κρουαζιερόπλοια αγκυροβολημένα στο λιμάνι, με περίπου
15.000 επιβάτες. Το κείμενο υπο-

στηρίζει ότι «ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια έχει αυξηθεί με τρόπο
που δεν είναι βιώσιμος και είναι
ανεπιθύμητος για την πόλη μας,
καθώς οδηγεί σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κατ’ επέκταση στην αύξηση των κοινωνικών εντάσεων».
Σε μια πρόσφατη έρευνα που

συνέταξε η Transport & Environment, μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ, η Πάλμα αποτέλεσε το δεύτερο, έπειτα
από το λιμάνι της Βαρκελώνης,
πιο μολυσμένο από κρουαζιερόπλοια λιμάνι στη Ευρώπη. Η Μάρτα
Φεριόλ, συντονίστρια της ΜΚΟ
Tramuntana XXI, μιας από τις οργανώσεις που υποστηρίζουν το

μανιφέστο, λέει πως «ως νησί έχουμε περιορισμένους πόρους και αυτά τα πλοία είναι σαν πλωτές πόλεις που αποθέτουν τα απόβλητά
τους στα δικά μας νερά». Ο Ζομ
Γκαρό της Πάλμα XXI, υπογράφων
του κειμένου, πιστεύει ότι σκοπός
πίσω από την κίνηση που επιδιώκεται είναι η εκλογή μιας πιο προοδευτικής κυβέρνησης στη Μαγιόρκα που θα επιτύχει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
«Υπάρχει πλέον ένα κοινό σχέδιο
για καλύτερη διαχείριση της επίδρασης του τουρισμού στο περιβάλλον και έχουμε πολιτικά κόμματα που επιθυμούν να επιφέρουν
αυτή την αλλαγή», λέει. Πράγματι,
η Νους Τρουγιόλ, σύμβουλος της
Πάλμα για τη βιωσιμότητα και τα
αστικά ζητήματα, δήλωσε: «Ακριβώς
όπως έχουμε λάβει μέτρα για τον
περιορισμό των τουριστικών διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, τώρα
είναι η σειρά των κρουαζιερόπλοιων». Πρόσθεσε, όμως, ότι οι περιορισμοί που συμφωνήθηκαν είναι
απίθανο να τεθούν σε ισχύ πριν
από το 2022, καθώς οι συμβάσεις
έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στο
λιμάνι της Πάλμα και στις εταιρείες
κρουαζιερόπλοιων.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η ψηφιοποίηση τραπεζών φέρνει χρεώσεις
Από τις αρχές του 2020 και η Ελληνική Τράπεζα θα χρεώνει για τις παραδοσιακές διεκπεραιώσεις συναλλαγών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις της
στις παραδοσιακές συναλλαγές και
η Ελληνική Τράπεζα από τις αρχές
του επομένου χρόνου, ακολουθώντας την τάση των τραπεζών που
έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους
επιβαρύνσεις. Ήδη, από τον περασμένο Αύγουστο, η Τράπεζα Κύπρου
προχώρησε σε αύξηση των χρεώσεων που αφορούν στην ανάληψη
μετρητών από το ταμείο, τις μεταφορές μεταξύ λογαριασμών από το
ταμείο, τις μεταφορές σε γενικό λογαριασμό τρίτου προσώπου και σε
καταθέσεις έναντι τρίτου λογαριασμού σε περίπτωση που απαιτείται
η καταχώρηση πληροφοριών, ενώ
αυξήσεις επήλθαν και στις συναλλαγές που σχετίζονται με τη χρήση
επιταγών. Στο χορό των νέων χρεώσεων όμως θα μπει με την έλευση
του νέου χρόνου και η Ελληνική
Τράπεζα. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο
του 2020, η Ελληνική θα προχωρήσει
σε χρέωση 1 ευρώ για ανάληψη μετρητών, σε πελάτες άνω των 65
ετών, για ποσά έως 10.000 ευρώ,
ενώ για πελάτες κάτω των 65 ετών
η χρέωση θα είναι στα 2 ευρώ. Σημειώνεται πως, στην ίδια χρέωση
θα προχωρήσει και η AlphaBank
από τον προσεχή Αύγουστο. Η συγκεκριμένη χρέωση θα αφορά την
ανάληψη χρημάτων από τα υποκαταστήματα και όχι από τα αυτόματα
μηχανήματα μετρητών (ΑΤΜ) της
Ελληνικής Τράπεζας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες,
οι πληρωμές SEPA μέχρι 1000 ευρώ,
μέσω Web Banking και Mobile Banking της Ελληνικής Τράπεζας, θα
διενεργούνται δωρεάν.
«Μεγάλος ντόρος» όμως είχε γίνει
και για τις χρεώσεις εξαργύρωσης
των επιταγών στα καταστήματα της
Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα,
είχε επιβληθεί τέλος 2 ευρώ για εξαρ-

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο ψηφιακού μετασχηματισμού.








Οι κυπριακές τράπεζες
έχουν λάβει το μήνυμα
ότι οι πιο κερδοφόρες
τράπεζες στην Ευρώπη
έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: την υψηλή
αποδοτικότητα ως προς
το κόστος και την εντατική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
γύρωση επιταγών της Τράπεζας Κύπρου. Τότε, είχαν εξηγήσει από την
Τράπεζα στην «Κ» πως τα μετρητά
και οι επιταγές, αυξάνουν τη φοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία,
κάτι που, κατά τους ίδιους, πρέπει

πάση θυσία να μειωθεί. Όπως λοιπόν
και η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική
Τράπεζα θα προχωρήσει από τον
Ιανουάριο σε χρέωση 2 ευρώ για
κάθε εξαργύρωση επιταγής που θα
πραγματοποιείται. Η συγκεκριμένη
αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή από
την Ελληνική, με τις επιταγές ωστόσο
να μπορούν να κατατεθούν στους
λογαριασμούς των πελατών χωρίς
χρέωση τόσο από τα υποκαταστήματα όσο και από τα αυτόματα μηχανήματα μετρητών (ΑΤΜ). Για την
εφαρμογή των επικείμενων αλλαγών
όμως, οι πελάτες θα ενημερωθούν
έξι μήνες νωρίτερα.
Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τη χρέωση για
έκδοση βιβλιαρίου επιταγών στα 25
ευρώ από 15 ευρώ όταν το βιβλιάριο
παραγγελθεί από το δίκτυο καταστημάτων και στα 16 ευρώ από 6
ευρώ όταν το βιβλιάριο παραγγελθεί
από το διαδίκτυο.

Είναι σαφές πως οι κυπριακές
τράπεζες έχουν λάβει το μήνυμα το
οποίο έχει σταλεί από την Φρανκφούρτη. Στην συνέντευξή του στην
«Κ» ο Πρόεδρος του SSM Άντρεα
Ένρια είχε τονίσει ότι οι πιο κερδοφόρες τράπεζες στην Ευρώπη
έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά:
πρώτον, την υψηλή αποδοτικότητα
ως προς το κόστος και δεύτερον,
την εντατική χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας. «Η αντιμετώπιση των
πιέσεων στα περιθώρια κέρδους θα
απαιτήσει τη συνεχή μείωση του
κόστους (μεταξύ άλλων, μέσω της
προσαρμογής των επιχειρηματικών
μοντέλων), την αναθεώρηση των
οργανωτικών δομών και την ταχεία
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών», δήλωσε ο κ. Ένρια.
Έτσι λοιπόν όλες οι κυπριακές
τράπεζες, αργά ή γρήγορα, στο βωμό
της μείωσης των υποκαταστημάτων
τους, στην προσπάθεια διατήρησης

της ανταγωνιστικότητάς τους, στην
παροχή ποιοτικών προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά και της υιοθέτησης
καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων,
η αναπροσαρμογή στις χρεώσεις
αποτελεί γι’ αυτές μια φυσιολογική
εξέλιξη. Καθίσταται σαφές ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν
ήδη νέα δεδομένα στον τραπεζικό
κλάδο. Οι παραδοσιακές τράπεζες
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να
επαναπροσδιορίσουν την αποστολή
τους, εφαρμόζοντας νέες πρακτικές
που θα επιτρέψουν την ψηφιακή
μεταμόρφωσή τους και κατ’ επέκταση την επιβίωσή τους σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον.
Ενόψει του έντονου ανταγωνισμού που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στον τομέα των online
υπηρεσιών των τραπεζών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν
επενδύουν στην καινοτομία και την
τεχνολογία, κινδυνεύουν να βρεθούν
αντιμέτωπα με απώλεια μεριδίου
της αγοράς από νέους ανταγωνιστές,
τράπεζες και μη, που δίνουν έμφαση
στη χρηματοοικονομική τεχνολογία.
Ως εκ τούτου, η επένδυση στην ψηφιακή αναβάθμιση και τις τεχνολογικές εφαρμογές καθίσταται μονόδρομος.

Σε παγκόσμιο πρίσμα
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος σε
παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε
μια μεταβατική περίοδο ψηφιακού
μετασχηματισμού, την οποία επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.
Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους,
η αυτοματοποίηση των διαδικασιών
κρίνεται πλέον απαραίτητη από τον
παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο για
την αντιμετώπιση του εξωτραπεζικού ανταγωνισμού όπως εταιρείες
τύπου «Revolut». Οι τράπεζες, τόσο
σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο,
αναγνωρίζοντας τα οφέλη αλλά και

την ανάγκη προσαρμογής τους στη
νέα ψηφιακή εποχή, υιοθέτησαν
νέες πρακτικές, όπως είναι η ψηφιακή τραπεζική (digital banking),
ενώ συνομολόγησαν συνεργασίες
με εταιρείες χρηματοοικονομικής
τεχνολογίας (FinTech), με στόχο την
κατανόηση των απαιτήσεων και
των προσδοκιών των πελατών τους,
μέσα από τη χρήση τεχνολογικά
προηγμένων εφαρμογών.
Ο ισχυρός άνδρας του SSM εξάλλου δήλωσε: «η ψηφιοποίηση των
τραπεζικών υπηρεσιών είναι μια ευκαιρία για βελτίωση της κερδοφορίας.
Αν οι τράπεζες δεν συμβαδίσουν με
την ψηφιοποίηση στον τομέα, θα
αντιμετωπίσουν κίνδυνο απώλειας
μεριδίου της αγοράς, καθώς θα τις
συναγωνίζονται άλλες πιο αποδοτικές τράπεζες και νέοι ανταγωνιστές
με έμφαση στη χρηματοοικονομική
τεχνολογία. Και στην Κύπρο, η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει
σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της
αποδοτικότητας και, συνεπώς, της
κερδοφορίας των τραπεζών όσο και
στη μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού. Οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και στην ψηφιοποίηση είναι επίσης αναγκαίες
για τη βελτίωση των εσωτερικών
διαδικασιών και την παροχή ευνοϊκότερου περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Μείωση υποκαταστημάτων
Απότοκο της τάσης ψηφιοποίησης του τραπεζικού τομέα στην
Κύπρο, είναι και η μείωση των υποκαταστημάτων των τραπεζών. Συγκεκριμένα, πριν το 2013 υπολογίζεται
πως λειτουργούσαν στην Κύπρο 800
υποκαταστήματα τραπεζών, ενώ
σήμερα υπολογίζεται ότι τα διαθέσιμα υποκαταστήματα τραπεζών
στην Κύπρο αριθμούν τα 384. Οι
τραπεζοϋπάλληλοι στην Κύπρο ανέρχονται στους 8.940.

Tην Κυριακή 4 Aυγ
Aυγούστου
ούστου μαζί με την Καθημερινή
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Τα σχέδια
και τα νέα
προϊόντα
της Astrobank

Οι τράπεζες
στο επίκεντρο
τεχνολογικού
κυκλώνα
Eλενα Ορφανίδου: Επιτακτική ανάγκη,
όχι επιλογή η επένδυση σε τεχνολογία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

H Astrobank πλέον κινείται σε εντατικούς ρυθμούς ενσωμάτωσης
της USB Bank, της τράπεζας που
απέκτησε έναντι 40,2 εκατομμυρίων
ευρώ, και την μεγάλωσε πέραν του
50%, ενώ στο επόμενο διάστημα
και μετά την επίσημη ανακοίνωση
απόκτησης του υγιούς κομματιού
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
(Κύπρου), θα έχει μεγαλώσει ακόμη
περισσότερο.
Μαζί όμως με την ενίσχυση της
θέσης της στην κυπριακή αγορά,
η Astrobank θα πρέπει να προχωρήσει σε τεχνολογικές τομές. Όπως
αναφέρει εξάλλου και η ίδια η τράπεζα κατά την παρουσίαση του προϊόντος της, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού sKash, η καινοτομία και
η υψηλή τεχνολογία κερδίζουν, τα
τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο έδαφος στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Για τις τεχνολογικές εξελίξεις
της Astrobank μιλά η διευθύντρια
ηλεκτρονικής τραπεζικής, Έλενα
Ορφανίδου, η οποία έχει διατελέσει
και διευθύντρια ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς
στην Ελλάδα.
Η κ. Ορφανίδου εκτιμά πως η
Κύπρος βρίσκεται σχετικά πίσω
στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και του κανονιστικού
πλαισίου της υλοποίησης λύσεων
τεχνολογίας.
- Η τεχνολογική στροφή των τραπεζών είναι επιτακτική για το
μέλλον τους;
- Είναι γεγονός ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου τεχνολογικού κυκλώνα, καθιστώντας τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των Τραπεζών μονόδρομο, για μια βιώσιμη
ανάπτυξη, αλλά και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Οι νέες τεχνολογίες, αλλάζουν πλέον
ριζικά το τραπεζικό σύστημα, τόσο
σε ό,τι αφορά τον τρόπο παροχής
των υπηρεσιών τους προς τους πελάτες, όσο και σε σχέση με την εισαγωγή νέων καινοτομιών οι οποίες
τείνουν να υποκαταστήσουν την
παραδοσιακή τραπεζική. Έχουμε
περάσει σε μία νέα εποχή σε ό,τι
αφορά τις συναλλαγές, με ανταγωνιστές κυρίως νέους παίκτες όπως
οι fintech εταιρείες, τις οποίες χαρακτηρίζει η ταχύτητα και η ευελιξία. Σήμερα, η ανάγκη επένδυσης
των Τραπεζών σε τεχνολογία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και όχι
επιλογή, εάν θέλουν να παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπειρία
του πελάτη. Οι Τράπεζες που θα
κινηθούν ταχύτερα, θα κερδίσουν
έδαφος έναντι των ανταγωνιστών
τους, ενώ η τεχνολογική τους αναβάθμιση, θα συνεισφέρει θετικά
στην κερδοφορία και αύξηση των
εσόδων τους.
- Εκτιμάτε πως ο προσανατολισμός των κυπριακών τραπεζών

στην τεχνολογία είναι πίσω σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
- Αν και το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται σημαντική πρόοδος
στην υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας, εκτιμώ πως ακόμη ως χώρα
βρισκόμαστε σχετικά πίσω στον
τομέα της έρευνας, της καινοτομίας
αλλά και του κανονιστικού πλαισίου
μέσα στο οποίο εμπίπτουν τέτοιου
είδους πρωτοβουλίες. Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν καινοτόμα
ψηφιακά τραπεζικά προϊόντα, αντίστοιχα με εκείνα του εξωτερικού,
θα πρέπει η τεχνολογία, ο κρατικός
μηχανισμός, η κουλτούρα και η επιχειρηματικότητα ευρύτερα, να είναι
σε αρκετά υψηλό επίπεδο, ώστε να
μπορούν να τα υποστηρίξουν. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του κράτους, και των υποδομών γενικότερα, ώστε η Κύπρος να μπορεί
να συμπλεύσει με τις διεθνείς τάσεις

Πλέον, ο ανταγωνισμός προέρχεται από μη παραδοσιακούς «παίκτες» της αγοράς, όπως εταιρίες Fintech ή νέες
challenger banks, αναφέρει η διευθύντρια ηλεκτρονικής τραπεζικής της Astrobank, Έλενα Ορφανίδου.









«Ο κόσμος βαδίζει σε ένα
νέο εργασιακό μοντέλο,
μέσα στο οποίο οι επιτυχημένες κινήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης και
συνεπώς ψηφιοποίησης,
ενδέχεται να επηρεάσουν τις παραδοσιακές
θέσεις εργασίας».
και αλλαγές. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι το digital on boarding
του πελάτη, ζητούμενο θεωρώ από
όλες τις Τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν με ασφάλεια την
εξ αποστάσεως ταυτοποίησή του,
με έγκυρες, ασφαλείς και κανονιστικά ορθές διαδικασίες. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα
πρέπει να αναθεωρήσουν την KYC
(Know-your-customer) διαδικασία,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για
να το υποστηρίξουν.

Μη παραδοσιακοί παίχτες
- Βλέπετε κινδύνους στις παραδοσιακές τράπεζες από εταιρείες
όπως η Revolut και η AppleCard
που θα προσεγγίσει την Κύπρο
στους επόμενους μήνες;
- Είναι γεγονός ότι παραδοσιακά
ο ανταγωνισμός μεταξύ των Τραπεζών προερχόταν από εγχώριες
Τράπεζες. Πλέον, ο ανταγωνισμός
προέρχεται από μη παραδοσιακούς
«παίκτες» της αγοράς, όπως εταιρίες
Fintech ή νέες challenger banks.
Με εύχρηστες εφαρμογές φέρνουν
την τράπεζα στο κινητό τηλέφωνο
των χρηστών και τους προσφέρουν
τη δυνατότητα να εγγραφούν στην
τράπεζα από το κινητό τους τηλέφωνο, να ανοίξουν λογαριασμούς

Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας
- Η τεχνολογική στροφή των τραπεζών πώς και κατά πόσο θεωρείτε ότι
θα επηρεάσει τους υπαλλήλους της τράπεζας, αλλά και τους πελάτες;

- Είναι γεγονός ότι ο κόσμος βαδίζει σε ένα νέο εργασιακό μοντέλο,
μέσα στο οποίο οι επιτυχημένες κινήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης
και συνεπώς ψηφιοποίησης, ενδέχεται να επηρεάσουν τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data analytics, ο αυτοματισμός με χρήση ρομποτικής κ.α. ο ρόλος που παραδοσιακά επιτελεί ένας τραπεζικός υπάλληλος μπορεί πλέον να αυτοματοποιηθεί,
δηλαδή να αντικατασταθεί από μηχανές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει
ότι καταργείται ο ρόλος των καταστημάτων και της ανθρώπινης επαφής, αλλά ούτε και το “εργαλείο” του ανθρώπινου μυαλού. Τα καταστήματα σαφώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα έχουν σημαντικό
ρόλο, αν και αρκετά διαφορετικό από τον σημερινό, προσφέροντας
περισσότερο εξατομικευμένες συμβουλές προσαρμοσμένες στις
ανάγκες των πελατών. Η τεχνολογική αυτή στροφή, δημιουργεί ταυτόχρονα και νέες θέσεις εργασίας, πιο ποιοτικές και αναβαθμισμένες
σε σχέση με αυτές που ενδεχόμενα καταργούνται. Η αξιοποίηση αυτή
του δυναμικού των τραπεζών σε νέους τομείς, θα είναι μία ακόμη σημαντική πρόκληση για τις Τράπεζες.
σε διαφορετικά νομίσματα, να επωφελούνται από ασφαλιστικές υπηρεσίες, να κάνουν συναλλαγές σε
ξένους τίτλους κ.ά. Στις πλείστες
των περιπτώσεων, θεωρώ ότι οι
εταιρείες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία με τις
τράπεζες, καθώς αναπτύσσουν τεχνολογίες, τις οποίες οι τράπεζες
μπορούν να ενσωματώσουν στη
λειτουργία τους, αναβαθμίζοντας
τα οφέλη και την εμπειρία των πελατών τους. Το μεγάλο στοίχημα
που θα πρέπει να κερδίσουν οι Τράπεζες, είναι να παραμείνουν σημαντικές στην πρωτογενή σχέση
τους με τον πελάτη, παρέχοντάς
του ψηφιακές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο δρόμος της καινοτομίας και της τεχνολογίας, απαιτεί στρατηγικές συνεργασίες, ώστε
να υπάρξει διάδοση των νέων υπηρεσιών με τρόπο όμως δομημένο,
που να μπορεί να ελεγχθεί από το
τραπεζικό σύστημα. Η αξιοπιστία

εξάλλου του τραπεζικού ιδρύματος,
που διέπεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό εποπτικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο, είναι αναντικατάστατη.
- Έχετε ενδείξεις ότι οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν
στους πελάτες των τραπεζών;
- Έχουμε την τύχη να ζούμε σε
μία ασυνήθιστα ενδιαφέρουσα εποχή, βιώνοντας την 4η βιομηχανική
επανάσταση, που δεν είναι άλλη
από την ψηφιακή, η οποία είναι
τόσο σαρωτική που έχει αντίκτυπο
σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη έχει
κάνει τον καταναλωτή πολύ πιο “digital educated” σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Πλέον, η εμπειρία
και οι προσδοκίες του διαμορφώνονται και αυξάνονται μέσα από
την αλληλεπίδρασή του με εταιρείες
τύπου GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), οι οποίες παρέχουν
εξατομικευμένες εμπειρίες καθημερινά. Για τις τραπεζικές του υπη-

ρεσίες, έχει αντίστοιχα δημιουργήσει
ίδιες προσδοκίες. Θέλει να έχει τον
έλεγχο των συναλλαγών του από
όπου βρίσκεται, να επιλέγει όποιο
προϊόν ή υπηρεσία προτιμά, με τρόπο οικονομικό και γρήγορο χωρίς
την ανάγκη να επισκεφθεί υποκατάστημα της τράπεζας. Στόχος μας
στην AstroBank είναι να προσαρμοστούμε στις νέες αυτές συνήθειες
του πελάτη, να δούμε την τράπεζα
“με τα μάτια του” και να ανταποκριθούμε με τον βέλτιστο τρόπο.

Ευελιξία λόγω μεγέθους
- Η Astrobank -αν και προσφάτως
μεγάλωσε- παραμένει μια μικρή
σε μέγεθος τράπεζα. Θεωρείτε
πως μια μικρότερη τράπεζα είναι
πιο εφικτό να προχωρήσει σε
τεχνολογικές τομές;
- Το πιστεύω απόλυτα. Η οργανωτική δομή και το μέγεθός μας,
είναι σε θέση να μας προσφέρει ευελιξία και λήψη γρήγορων αποφάσεων. Το μοντέλο αυτό, ωστόσο, θα
πρέπει να συνδυαστεί με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα μας επιτρέψει να
μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος μας. Μία ολοκληρωμένη στρατηγική επιχειρησιακού,
πελατοκεντρικού και λειτουργικού
μετασχηματισμού, σε συνδυασμό
με το μέγεθος και το οργανωτικό
μας μοντέλο, θα αποτελέσει το κεντρικό όχημά μας στην επιτυχή μετάβαση στη νέα εποχή. Στόχος μας
είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε
τεχνολογικές αναβαθμίσεις και εφαρμογές, οι οποίες θα βοηθήσουν στη
βελτίωση της ποιότητας, του εύρους
και της ταχύτητας των προσφερόμενων μας υπηρεσιών, θα διευρύνουν τα δίκτυα και μέσα εξυπηρέτησης των πελατών μας, θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα
των λειτουργιών back office και στήριξης εργασιών και πολλά άλλα.

- Ποια τα σχέδια της Astrobank όσον αφορά στην τεχνολογική της εξέλιξη και τα
προϊόντα τεχνολογίας;
- Τα σχέδιά μας στην AstroBank χωρίζονται σε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος, αφορά
στην πλήρη ανασύνθεση του
digital προϊόντος μας για την
βελτίωση της εμπειρίας των
πελατών μας σε όλα τα κανάλια
που προσφέρονται για την εξυπηρέτησή τους. Θέλουμε να
επεκτείνουμε, να εμβαθύνουμε
και να κάνουμε πιο χρηστική
την ψηφιακή πλατφόρμα μας
από κάθε άποψη, από το πώς
εξυπηρετούμε τον πελάτη μας,
μέχρι τον τρόπο που αναλύουμε την πληροφορία που τον
αφορά.
Ο δεύτερος, αφορά στον επαναπροσδιορισμό και την
απλούστευση των διαδικασιών
μας με μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γύρω
από τα journeys του πελάτη
και τοποθέτησης της “φωνής”
του σε πρώτη θέση.
Ο τρίτος, επικεντρώνεται
στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν από
τις open Banking τεχνολογίες,
ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εύχρηστες, φθηνές και
εξατομικευμένες υπηρεσίες
στους πελάτες μας μέσα από
τα κανάλια μας και με τις σωστές συνεργασίες. Στα ανωτέρω
δεν θέλουμε απλώς να δημιουργήσουμε το wow effect, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε
στέρεες βάσεις, που θα αποτελέσουν τα εφόδιά μας στο να
προχωρήσουμε αποφασιστικά
και βιώσιμα απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις.
- Εκτιμάτε πως τεχνολογικά
είναι ήδη πιο μπροστά από
τον ανταγωνισμό που δραστηριοποιείται στην Κύπρο;
- Είναι γεγονός ότι έχουμε
κατά καιρούς υλοποιήσει έργα,
τα οποία ήταν μοναδικά και
πρωτοπόρα στην αγορά. Και η
τεχνολογία είναι στον πυρήνα
της στρατηγικής μας ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, έχουμε πρόσφατα υλοποιήσει τη διάθεση
των APIs μας σε τρίτους παρόχους για να προσφέρουμε
στους πελάτες μας, μέσω μας,
πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, είμαστε η πρώτη Κυπριακή Τράπεζα που
έχουμε λανσάρει στην αγορά
Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι - το
SKASH. Ο κάθε ένας (και όχι
απαραίτητα πελάτης μας) μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να ανοίξει ηλεκτρονικό λογαριασμό
στο SKASH και να κάνει πληρωμές σε εμπόρους ή να μεταφέρει χρήματα σε άλλους ιδιώτες την ίδια στιγμή.
Επίσης, προηγμένες υπηρεσίες όπως το «Λεφτά Στο Λεπτό» όπου μπορεί κάποιος να
κάνει ανάληψη μετρητών χωρίς κάρτα από ATMς της AstroBank και της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, η δωρεάν
ανάληψη μετρητών από όλες
τις ΑΤΜς της Euronet στην
Κύπρο, η έκδοση χρεωστικής
κάρτας σε λίγα λεπτά κλπ μας
τοποθετούν ενεργά στον χάρτη
των τεχνολογικά προηγμένων
τραπεζών στην Κύπρο. Βεβαίως, ετοιμάζουμε ακόμα περισσότερα.

In the Transformative
ative
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or collaborate?
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Στη μάχη των data οι τηλεπικοινωνίες
Κινήσεις ψηλών megabits από τους τέσσερις παρόχους στον τομέα των υπηρεσιών δεδομένων κινητής
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ανακοίνωση της epic πριν από
δύο εβδομάδες για πλάνο δεδομένων διαδικτύου 100 GB στο κινητό
και αργότερα της Primetel για απεριόριστα δεδομένα διαδικτύου σήμαναν στην ουσία και την έναρξη
μιας σειράς από έντονες διεργασίες
και κινήσεις από όλους τους παρόχους στον τομέα των υπηρεσιών
δεδομένων. Παίκτες της αγοράς
κάνουν λόγο για κινήσεις εντυπωσιασμού, ωστόσο, θεωρείται θέμα
χρόνου η απάντηση της Cyta και
της Cablenet με ανακοίνωση νέων
προϊόντων. Όλες οι προτάσεις, πέραν της όποιας ενδεχόμενης αλ








Μέχρι τέλος του 2019
θα ανακοινωθεί
ο αριθμός των αδειών
για συχνότητες 5G
από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
λαγής επιφέρουν στις ισορροπίες
μεταξύ των παικτών της αγοράς,
έχουν ως τελικό αποδέκτη τους
συνδρομητές και συμβάλλουν στην
επίσπευση της διαδικασίας του
ψηφιακού μετασχηματισμού της
Κύπρου. Από την άλλη, με το όριο
των δεδομένων να έχει ξεπεραστεί,
το επόμενο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι αυτό του
κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτή την στιγμή τα πακέτα
πολλών δεδομένων κυμαίνονται
στα 50 ευρώ τον μήνα, ενώ για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
ανάλογα πακέτα προσφέρονται
στην μισή τιμή.

Ετοιμάζεται η Cyta
Παρουσιάζοντας πρόσφατα το
πιλοτικό δίκτυο 5G η Cyta έδειξε
τις προθέσεις της για τον στόχο
της να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
στο κεφάλαιο των δικτύων νέας
γενιάς. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», τα νέα δεδομένα της
αγοράς δεν βρίσκουν προ εκπλήξεως την εταιρεία. Ήδη ετοιμάζει
τα επόμενά της βήματα και προσφορές, που θα είναι έτοιμες για
την αγορά μέσα στο 2019 και δεν
θα περιλαμβάνουν μικρά γράμματα,
όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας Λευτέρης Χρίστου. Οι καινούργιες προτάσεις
της Cyta δεν θα αφορούν μόνο τις

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας,
αλλά και όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους συνδρομητές.

Το φθινόπωρο η Cablenet
Έχοντας λάβει πρόσφατα την
τέταρτη άδεια κινητής τηλεφωνίας
από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Cablenet βρίσκεται
αυτή την περίοδο σε διαδικασία
μελετών για να ολοκληρώσει το δίκτυό της. Πηγές από την εταιρεία
αναφέρουν ότι αυτό δεν αποκλείει
τον προσανατολισμό της για αναθεώρηση των προϊόντων της αξιολογώντας και τις τάσεις και τις
ανάγκες της αγοράς.
Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου η εταιρεία θα προχωρήσει με αναθεωρημένα προϊόντα
το προσεχές φθινόπωρο, τα οποία
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της αγοράς. Έτσι εξετάζουν σενάριο με βάση το χαμηλότερο κόστος
και το σενάριο του πλάνου με απεριόριστη χρήση δεδομένων. Ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας
Περικλής Θεοδωρίδης αναφέρει
ότι μετά την ολοκλήρωση του δικτύου η εταιρεία θα παρουσιάσει
περισσότερες νέες ανταγωνιστικές
προτάσεις, δεδομένου ότι θα έχουν
απαλλαγεί από το λειτουργικό κόστος χρήσης του δικτύου της Cyta.

Unlimited από Primetel
Την τελευταία εβδομάδα έχει
προχωρήσει η Primetel σε πακέτα
unlimited δεδομένων, ανακοινώνοντας το νέο πλάνο Unlimited
Everything με στόχο να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες των συνδρομητών για χρήση δεδομένων.
Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο marketing manager της εταιρείας Αλέξανδρος Ζάχου αναφέρει ότι το
συγκεκριμένο πλάνο αποτελεί την
αρχή μιας σειράς προτάσεων στους
συνδρομητές στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου δικτύου της εταιρείας και με στόχο να προσφέρει
ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα
και ταχύτητες που ξεπερνούν τα
700Mbps.

Το όπλο της epic
Βάσει των τελευταίων στοιχείων
του Γραφείου του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τον Δεκέμβριο του 2018, το μερίδιο αγοράς
της τότε MTN ήταν στο 33% για
τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, ενώ στις συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα, η εταιρεία
συγκέντρωσε το 4ο τρίμηνο του

Πρώτα η epic με το πλάνο 100 GB και μετά η Primetel με απεριοριόριστα δεδομένα. Αναμένονται οι κινήσεις Cablenet και Cyta.
2018 ποσοστό 55,7%. Ωστόσο, ελάχιστα είναι τα ποσοστά της εταιρείας στην σταθερή σύνδεση. Η
κίνηση της epic για πλάνο 100 GB
στην ουσία δείχνει ότι η εταιρεία
έχει αξιοποιήσει τα πιο δυνατά όπλα
στην φαρέτρα της για να διεισδύσει
περισσότερο στην αγορά και ίσως
να «κλέψει» την προτίμηση συνδρομητών για υπηρεσίες που μέχρι
τώρα ήταν προτιμότερο να γίνουν
με την χρήση της σταθερής σύνδεσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
με τα 100 GB ο χρήσης μπορεί να
έχει πρόσβαση σε 60 χιλιάδες ιστοσελίδες, να κατεβάσει 20 χιλιάδες
τραγούδια, να κατεβάσει ή να παρακολουθεί βίντεο στο διαδίκτυο
για 200 ώρες, ενώ έχει και δυνατότητα χρήσης του Skype για 400
ώρες. Το άνοιγμα της στο πλάνο
100 GB πάντως δεν αποκλείει επόμενα βήματα της εταιρείας στην
σταθερή σύνδεση διαδικτύου. Αυτό
θα γίνει επενδύοντας κυρίως στο
δίκτυο οπτικών ινών, όπως εξάλλου
έχει ανακοινωθεί με την παρουσίαση του νέου προφίλ της εταιρείας.

Από Σεπτέμβρη η διαβούλευση για το 5G
Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και πλειστηριασμού η
οποία ξεκινά από τον Σεπτέμβρη
αναμένεται να δημιουργήσει νέα
δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Μέχρι
στιγμής το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών δεν έχει καταλήξει
στον αριθμό των αδειών που θα
παραχωρηθούν. Αν για παράδειγμα δοθούν λιγότερες των τεσσάρων αδειών, τότε ενδεχομένως
οι εταιρείες να προχωρήσουν σε
κινήσεις και συνέργειες ώστε να
επωφεληθούν των δυνατοτήτων
του νέου δικτύου.
Αν και δεν αναμένεται σύντομα
να δούμε συνεργασίες και συγχωνεύσεις των παρόχων τηλεπικοινωνιών, έχει εκφραστεί ο προβληματισμός για το κατά πόσο το
μέγεθος της κυπριακής αγοράς
μπορεί να απορροφήσει τέσσερις
παρόχους. Η έλευση του 5G εν-

Αυξήθηκαν οι συνδέσεις triple play στην Ελλάδα
Κέρδισαν έδαφος μέσα στο 2018
οι συνδυαστικές υπηρεσίες στις
τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ), στο τέλος του περασμένου έτους υπήρχαν 3,93 εκατ.
συνδρομές συνδυαστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ήταν αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με
το τέλος του 2017. Οι συνδρομές
αυτές αφορούν σταθερές επικοινωνίες και δεν περιλαμβάνουν τα
πακέτα κινητής τηλεφωνίας.
Μη συνδυαστικές υπηρεσίες
σταθερής λάμβανε 1,48 εκατ. συνδρομητές, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 10,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. Συνολικά, ο
αριθμός των τηλεπικοινωνιακών
συνδρομών στη χώρα μεταβλήθηκε οριακά, από 5,35 εκατ. συνδρομές στο τέλος του 2017 σε 5,41
εκατ. συνδρομές στο τέλος του
περασμένου Δεκεμβρίου (ετήσια
αύξηση 1,14%).
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατά
22,4% εμφάνισαν οι συνδρομές
τριπλών υπηρεσιών σταθερής (triple play), ενώ αξιοσημείωτη πτώση
κατά 9,3% παρουσίασαν οι συνδρομές τεσσάρων υπηρεσιών
(quad-play). Oι συνδρομές διπλών
υπηρεσιών (double play) παρουσίασαν μικρή κάμψη κατά 0,7%.
Το σύνολο των συνδρομών που
είχαν πραγματοποιήσει οι Ελληνες
στο τέλος του 2018 αντιστοιχούσαν σε περίπου 9,72 εκατ. επιμέρους συνδέσεις/συνδρομές. Η συν-

O αριθμός των τηλεπικοινωνιακών συνδρομών στην Ελλάδα μεταβλήθηκε οριακά, από 5,35 εκατ. στο τέλος του
2017 σε 5,41 εκατ. συνδρομές στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου.








Στο τέλος του
περασμένου έτους
υπήρχαν 3,93 εκατ.
συνδρομές συνδυαστικών υπηρεσιών.
τριπτική πλειονότητα αφορούσε
σε συνδέσεις/συνδρομές σταθερής
τηλεφωνίας (4,75 εκατ.) και ακολουθούν οι συνδέσεις Internet
(3,92 εκατ.) και οι συνδέσεις συνδρομητικής τηλεόρασης (1,05

εκατ.). Αξιοσημείωτο είναι ότι σε
κάθε κατηγορία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης πέρυσι παρουσιάστηκε αύξηση. Ακόμη και οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας παρουσίασαν πέρυσι αύξηση, έστω
και οριακή κατά 0,66%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε
στις συνδέσεις Internet, που εμφάνισαν ετήσια αύξηση 4,16%.
Σημαντική ακόμη ήταν και η αύξηση των συνδέσεων συνδρομητικής τηλεόρασης κατά 2,96%.
Τα στατιστικά στοιχεία της
ΕΕΤΤ παρουσιάζουν ακόμη αύξηση των συνδέσεων Internet

υπερυψηλών ταχυτήτων. Ωστόσο
η χώρα απέχει πολύ από το να
ξεκολλήσει από τη θέση του ουραγού στις συνδέσεις νέας γενιάς.
Οι συνδέσεις άνω των 100 Mbps
παραμένουν λιγότερες από χίλιες
σε σύνολο περίπου 4 εκατ. συνδέσεων, αντιστοιχώντας έτσι σε
κάτι περισσότερο από 0,01% του
συνόλου. Αντίθετα, η συντριπτική
πλειονότητα αφορά συνδέσεις
χαλκού, οι γνωστές ADSL, που
προσφέρουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων (downloading)
έως 24 Mbps.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Oι άδειες συχνοτήτων θα δοθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2020.
δεχομένως να ωριμάσει τα δεδομένα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως οι άδειες συχνοτήτων
υπολογίζεται ότι θα δοθούν μέχρι
τον Μάρτιο του 2020, κάτι που

ΣΧΟΛΙΟ

σημαίνει ότι μέχρι τέλος του 2020
οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ψηλών ταχυτήτων στα κινητά τηλέφωνα των
χρηστών.

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η κωμωδία του Brexit
Ο Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός
της Βρετανίας με τουρκικές ρίζες,
καθώς προπάππους του ήταν ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και
ποιητής Αλί Κεμάλ (1867-1922),
έχρισε υπουργό Οικονομικών τον
Σάτζιντ Τζάβιντ, που έχει γονείς
Πακιστανούς, και υπουργό Εσωτερικών την Πρίτι Πατέλ, που έχει
γονείς Ινδούς. Πριν από 50-100
χρόνια οι οικογένειές τους δεν ζούσαν καν στη Βρετανία, αλλά στην
Τουρκία, στο Πακιστάν και στην
Ινδία αντίστοιχα, και παρ’ όλα αυτά
μιλούν με μια ανάρμοστη εθνικιστική αυταρέσκεια σαν να είναι
απευθείας απόγονοι του Γουλιέλμου
Α΄ του Κατακτητή, του θεμελιωτή
της Βρετανίας, που κι αυτός μόνο
Αγγλοσάξονας δεν ήταν, αλλά...
Νορμανδός, που αποβιβάστηκε στο
Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσεξ
το 1066, νίκησε τον βασιλιά των
Αγγλων Χάρολντ Β΄ και επέβαλε
την «εισβολή των Νορμανδών»,
που άλλαξε τα πάντα. Αναγορεύτηκε βασιλιάς της Αγγλίας, αλλά
έζησε ελάχιστα στο νησί που κατέκτησε, γιατί δεν του άρεσε το
κλίμα. Τι είναι, λοιπόν, η «βρετανικότητα» που επικαλούνται οι
αφελείς πέρα από μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατασκευή;
Αλλά ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Οι Τζόνσον, Τζάβιντ και Πατέλ, παρότι είναι ζωντανά παραδείγματα της ικανότητας που έχει
αυτή η νησιωτική κοινωνία να ανα-

νεώνεται και να δυναμώνει μέσα
από την αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, υποστηρίζουν τον αντιβρετανικό εγκλεισμό του «σκληρού Brexit» και υποδαυλίζουν συστηματικά τη λαϊκιστική δοξασία
ότι η Βρετανία έχει δεχθεί υπερβολικό αριθμό μεταναστών! Ο Τζόνσον
μάλιστα είχε υποστηρίξει την περίοδο του δημοψηφίσματος για το
Brexit το 2016 ότι η παραμονή στην
Ενωση εμπεριέχει τον κίνδυνο να
πλημμυρίσει η Βρετανία από Τούρκους (!). Γιατί οι πολίτες αποδέχονται
αυτή την πολιτική κατάπτωση αντί
να την έχουν εξορίσει στα άκρα,
όπως έκαναν έως πρόσφατα; Η
απάντηση ίσως βρίσκεται σε μια
έρευνα που δημοσίευσε η Washington Post, έστω κι αν η χώρα αναφοράς ήταν η Ιταλία. Ο βομβαρδισμός των πολιτών από τη φτήνια
της λαϊκής τηλεόρασης δημιούργησε μια κοινή γνώμη με διαρκώς
διευρυνόμενη διανοητική νωθρότητα και «κανονικοποίησε» τη χυδαιότητα που είναι απαραίτητο συστατικό για την επικράτηση του
λαϊκισμού, που επιταχύνθηκε μέσα
στην τρικυμία των social media.
Δεν είναι τυχαίο το ότι πληθαίνουν
οι ηγέτες που έγιναν γνωστοί μέσα
από τη συμμετοχή τους σε τηλεσκουπίδια. Συνέβη στις ΗΠΑ, στην
Ιταλία, στην Ουκρανία και τώρα
στη Βρετανία, αφού ο Τζόνσον δεν
παρέλειπε να εμφανίζεται σε κωμικές εκπομπές. Και μη χειρότερα.
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Το 2020 αναμένεται
να φθάσουν
τα 700 εκατ. ευρώ
από 500 εκατ. φέτος.
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Αύξηση τζίρου αναμένει
το β΄ εξάμηνο ο κλάδος
των σούπερ μάρκετ

Οι χορηγήσεις αυξάνονται κατά 35%
ετησίως την τελευταία τριετία
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ
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ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕØËßÔÇÝÏÇÔËÓÖÕØÃÕß ÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×Ô
ÍÇÛ×Ô ÚÕ ËÑÚÏÓ¦
ÄÚÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÇÔÕÊÏÑ¦ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÕß
ÇÔÕßÇØÃÕß/ÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔ
ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ËÃÔÇÏÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
¡ËÈ¦ÙÎÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÜÔ
ÙÚËÒËÞ×ÔÚÇÚØÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕ
ÑÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÚÕÇÈÁÈÇÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ ÎÞÇÓÎÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
 ÑÇÏÚÕßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ 
©ÏÑßØÏÄÚËØËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÁÞËÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚËÃÔÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ ÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÖØÕáÄÔÚÇ 
ÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÙËßÉÎÒÂÛÁÙÎÙÚÎÔÚÁÚÇØÚÎÈØÃÙÑËÚÇÏÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÓËÖÕÙÕÙÚÄ ÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔKH[HHUHS`[PJZ

Το ευνοϊκό~ÜËÐÑ³iÑo¨ÒÉi¨ÉÒÇÉ{ÚÉ³{~Ò~Ñ{³ÑÖÉ¨ÐÒ¨~É³
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÝÚÜÔÖÏÙÚ×ÔÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏ
ÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ßÉÎÒÂÏËØ¦ØÞÎÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÊËÃÞÔËÏÇÔÓÎÚÏ
¦ÒÒÕÄÚÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÕËÔÒÄÍÜÑÒ¦ÊÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÚÎÊÆÔÇÓÎÖÕßÇßÚ¦ÁÞÕßÔÙÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÜÔËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÜÔ
ÖØÕÙÌÕØ×ÔÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕ ÚÜÔ
ËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÛËÜØËÃÄÚÏÇßÚÂÖÇØÁÓËÏÔËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÚÕ ÄÚÏ
ËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑËËÔ×ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ
 ÛËÜØËÃÄÚÏÈËÒÚÏ×ÛÎÑËÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÔÇÓÁÔÕßÔÄÚÏ
ÛÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙËÚàÃØÕÑÇÏ
ÑÁØÊÎÕÏËÐÇÍÕØÁÝÑÇÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕËÐ¦ÒÒÕßÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÎÆÖÇØÐÎËßÔÕáÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔÇÍÕØ¦
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Πλήρης άρση των capital
controls στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τι θα εισηγηθεί η ΤτΕ στην κυβέρνηση – Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει
Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο τέλοςËÖÚËÓÈØÃÕßÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÛÇËÏÙÎÍÎÛËÃÎ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇØÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÕÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎÑËÌÇÒÇÃÜÔJHWP[HSJVU[YVSZÙËÁÔÇ
ÈÂÓÇÖÕßÇÖÕÙÑÕÖËÃ¶ËÑÚÄÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔ¶ÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝ
ÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÇÞÆÚËØÇÙËËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ
ßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÖÒÁÕÔÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÂÓÇËÔ×
ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß¿ÖÜÝ

Στόχος, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας,
έτσι ώστε να φτάσει
ταχύτερα σε επενδυτική βαθμίδα.

Κυβέρνηση ~Ñ{~É³¨{~Ê³¨ÒÉÇÑÈÐ×ÖÌ³{{ÈÚÊ~ÉØÉ{³¨ÓÈÜÓÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉËÑÈ³Ì³³ÉÜÉÈ³ÑËKÊÐÑVÉÓTÈÉ¨ÒÉ{ÒÑÌ³ÓÉ¨ÑT¨Ì{ÑÑÌ³iÉ{KÜÊ³ÉÜÓoTV³Ö{³È¸Æl

ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÏÊÏÜÚ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÊÏÙËßØ×
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÇÖÄÛËÓ¦ÚÕßÝÔÇÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÇ ÊÏÙËßØ×¬ÕÖÕÙÄÖÇØÇÓÁÔËÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÄÚÇÔÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÐËÖËØÔÕÆÙÇÔÚÇÊÏÙËßØ×
ÇÒÒ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÚÕßÕßÔÃÕßÚÕßÄÚÇÔ
ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÚÇJHWP[HSJVU[YVSZ
ÊÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÑÇÛ×ÝÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÊËÑÇÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂØÆÛÓÏÙÎ
ËÔ×ÌßÙÏÑ¦ÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ËÃÔÇÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¦ØÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô ÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏ ÙÚÕ

ÚÁÒÕÝËÖÚËÓÈØÃÕßËÔÄÉËÏÑÇÏ
ÚÜÔÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÇÓÁÙÇËÖÚËÓÈØÃÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙÕßÔÚÎÔÎÁÑÛËÙÎËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝÑÇÏÓËÑÆØÏÕÛÁÓÇ
ÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÜÔÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÜÔÌÄÙÕÔÎÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÜÔ
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÚÕ
ÑÒÃÓÇÍÏÇÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÛÇËÃÔÇÏËßÔÕáÑÄ
©ÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÁÞÕßÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÂÊÎÇØÛËÃÑÇÛ×Ý¶
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ¶ÊËÔßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ
ÁÒËÍÞÕÏÙÚÏÝÇÔÇÒÂÉËÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÑÇÏËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÔÕÓÏÑ×Ô
ÖØÕÙ×ÖÜÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÁÜÝ

ËßØ×ÑÇÏÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÕÙ¦ÓËÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÎÔ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÖÒÂØÎÝ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÛÇ¦ØËÏÑÇÏÚÕßÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚËÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÑËÌÇÒÇÃÜÔÖØÕÝÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÇÖÄÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏÔÕÓÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÔÇ
ÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÔÁÇÚ¦ÙÎÌßÍÂÝ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÒÒ¦
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓ¦ÒÒÕÔÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÊÎÒÇÊÂËÖÏÙÚØÕÌÂÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÛ×ÝÖÒÁÕÔÊËÔÛÇßÖ¦ØÞËÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÖÇÔËÐÇÍÜÍÂÝÚÕßÝ
 ËÖÇÔÇÌÕØ¦ Ö¦ÔÚÜÝ ÙË
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÖÕßÖØÜÚÃÙÚÜÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÖ¦ØËÏ

ÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÇÑÄÓÎ©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÔÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÙÚÕÈq
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÁÞËÏÈÇÛÓÃÊËÝÇÖÄÇßÚÂ¢ßÙÏÑ¦Î¦ØÙÎ
ÚÜÔJHWP[HSJVU[YVSZËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÛÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÕÏ
ÕÃÑÕÏÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂßÍÕÆÙÚÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎËÖÄÓËÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÇÖÄÚÎ-P[JO
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÙËËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÃÊÇËÔÊÏÇÌÁØËÏÑÇÏËÔÄÉËÏ
ÚÎÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÝÔÁÇÝÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÇÖÄ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
ËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÁÔÇÇÑØÏÈ×ÝÒÄÍÜÚÎÝÞÇÓÎÒÂÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ

Ανακάμπτει η αγορά καλλυντικών στην Ελλάδα
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Το χαμένο ÁÊÇÌÕÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÑÚ¦ÎËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÓËÚ¦ÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÑÇÚ¦
 ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÕÑÒ¦ÊÕÝ
ÚÇÁÚÎ ÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÖËØÏÁÒÛËÏÎ
Þ×ØÇßÚÄÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÚÄÙÕ
ÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÖËØÏÑÄÉÕßÔÚÏÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÎÔÖËØÏÖÕÃÎÙÎÚÕß
ËÇßÚÕÆÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÎÝ
*VZTL[PJZ,\YVWLÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÕ
ÚÄÙÕÕÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÄÙÕ
ÑÇÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÙËÚÏÓÁÝÖÇØÇ-

Το 2018 η αξία
των πωλήσεων
αυξήθηκε 1,4%,
στα 861 εκατ. ευρώ.
ÍÜÍÕÆÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ 
ÑÇÏ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÙÏËÔ×ÚÕ
ÕÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔËÒÇÌØ×ÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÙÚÇ ËÑÇÚÚÕ
ÇßÚÁÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÃÊÏÕÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÑÇÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÙËÚÏÓÁÝÖÇØÇÍÜÍÕÆ4:7)HZPZ
ÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÖÁØßÙÏÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏ
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÑÇÏ 
ËÑÇÚÚÕÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄ
ÖÇØ¦ÍÜÔÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÎßÖÄÛËÙÎÚÎÝ-VSSP-VSSPLÊËÔÛÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÂ
ÁÞËÏÓ¦ÛËÏÔÇÇÖÕØØÕÌ¦ÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÝÙÎ-

Σύμφωνα ÐÉ³{TÉËÑ³iØ©_²xR© º¦_Vi~Ñ³Ò~É×ÑÜÊÙÑÒi
o{Ñ~ÑÜÜÈ³{~Ò³iT¨ÑÐÑØÙ{ÑÐ¨×Úi~ÉÓ¨È{³ÑdÆÉÈ¨VÓÑ³{¬ÉÈ¨³¸Æ¬~Ñ{³¸Æ®
ÓËÏÜÛËÃÄÚÏVÄÓÏÒÕÝ-VSSP-VSSPL
ÁÞËÏÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÊÏÇÔÕÓÂ
ÇØÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÚÎÝ
*V[`ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ:OPZLPKVÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄ
ÚÎÝÓ¦ØÑËÝËßØËÃÇÝÑÇÏËÖÏÒËÑÚÏÑÂÝÊÏÇÔÕÓÂÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
*VZTL[PJZ,\YVWLÇØÑËÚ¦ßÉÎ-

ÒÄÚËØÇÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÞ×ØËÝÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇÂ
ÎÇÒÒÃÇÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßÝ
ÙËÚÏÓÁÝÒÏÇÔÏÑÂÝÔÇÇÍÍÃàÕßÔ
ÚÇÊÏÙËßØ×ÑÇÏÊÏÙ
ËßØ×ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖÕÔÚÇÏÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÎÚÇÒÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝÔÇÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇ 

ÊÏÙËßØ×ßÔÕÒÏÑ¦ÎßØ×ÖÎ¶ÓÇàÃÓËÚÎÔÒÈËÚÃÇÑÇÏÚÎ
§ÕØÈÎÍÃÇ¶ÑÇÚÁÞËÏÎÍËÚÏÑÂÛÁÙÎÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙÚÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÓËÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÓÁÍËÛÕÝÚÎÝ
ÒÏÇÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÁÔÇÔÚÏ
ÊÏÙÚÜÔÑÇÏÊÏÙËßØ×ÚÎÝ ÃÔÇ
ÏÇÈËÒÚÏÜÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÚÎÝ
ËÍÞ×ØÏÇÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÒÒßÔÚÏÑ×Ô
ËÃÞËÓÏÒÂÙËÏÂÊÎÖØÕÝÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÁÚÕßÝÕÇÔËÒÒÂÔÏÕÝÆÔÊËÙÓÕÝÏÕÓÎÞ¦ÔÜÔÑÇÏÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ ÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÑÇÏØÜÓ¦ÚÜÔ ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇ
ÂÚÇÔËßÕÃÜÔËÝ
ßÚÂÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÚÙÁÖÎ®ÚÜÔ
ÃÊÏÜÔÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
*VZTL[PJZ,\YVWLÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÖÁØßÙÏ
ÙÚÇËßØ×ÁÔÇÔÚÏ ËßØ×ÚÕ
ÑÇÏÚÕ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÂÖÇØÇÓÁÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÂÄÚÇÔÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
ÒÕÈËÔÃÇÎÏÛÕßÇÔÃÇÂÎ ØÕÇÚÃÇÇßÚÂÇÔÂÒÛËÖÁØßÙÏÙÚÇ
ËßØ×ÙÚÇ ËßØ×ÑÇÏÙÚÇ 
ËßØ×ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÔÚÃÛËÚÇÇÔ
ÑÇÏÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÙÎÓËÃÜÙËÖÚ×ÙÎ
ÙÚÎÕßÎÊÃÇÎÞ×ØÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÇ ËßØ×ÚÕ
ÁÔÇÔÚÏËßØ×ÚÕ
¬ÁÒÕÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ
ÊÏÇÔÕÓÂÝÑÇÒÖ¦àÕßÙÇÚ¦ÙÎÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÁÞËÏÚÕLJVTTLYJLÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÈ¦ÙËÏËÑÚÏÓÂÙËÜÔÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕ 
ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÕ
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Κατά 100 δισ. μειώθηκε
η χρηματοδότηση
προς τους ιδιώτες
ΑυξημένηÇÔ¦ÍÑÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÖ¦ÍÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÂÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÚÜÔÞØË×ÔÚÕßÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÎ
ÁØËßÔÇÚØÇÖËàÏÑ×ÔÞÕØÎÍÂÙËÜÔ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇßÙÚÎØ¦ÑÇÏÊËÔ
ÁÞÕßÔÓËÚÇÈÒÎÛËÃÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÚØÃÓÎÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÓËÈ¦ÙÎÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
ÑÇÛ×ÝÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÕÓÁÇÖØÕÝÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃÇÖÄÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÙÚÕÏÞËÃÇ¡ÇãÕß ÓËÃÜÙÎ
ÌÛ¦ÔËÏÚÕ ÑÇÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÁØÕÝÚÎÝÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÕÔÚËØ¦ÙÚÏÕÄÍÑÕÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÑÇÏÙÚÏÝÊÏÇÍØÇÌÁÝÖÕßßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÏÇÚÕ ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏÛÇËÑÚÇÓÏËÆÙÕßÔÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÁÇÊ¦ÔËÏÇÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×ÇÒÒ¦ÕÏÇÖÕÖÒÎØÜÓÁÝ
ÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÕÏËÑÚËÚÇÓÁÔËÝÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÞÜØÕÆÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐßÍÏ¦ÔÕßÔÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÇÔÇÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÔÇËÃÔÇÏ
ÇÓÌÃÈÕÒËÝ¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃÇÖÄÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÕÏÞËÃÇÕßÔÃÕß
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÙÚÕÏÞËÃÇ¡ÇãÕß
 ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓËÃÜÙÎÑÇÚ¦ ;ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÇÖÄÚÇ ÊÏÙËßØ×ÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÓËÃÜÙÎ ÑÇÏ
ÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÚÜÔËÒËÆÛËØÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÇÖÄÚÇ ÊÏÙËßØ×
ÙÚÇÊÏÙËßØ×

ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÑËÃÊÎÒÇÊÂÖÕßËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÄÑËÔÄÑÇÏÑßØÃÜÝÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÁØÕÝÚÎÝÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÍÏÇÔÁÇÊ¦ÔËÏÇÑßØÃÜÝÖØÕÝ
ÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÎßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ÖËÔÊÆÙËÜÔ¬ÖÎÕÖÕÃÇÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇÁÞËÏÞÕØÎÍÂÙËÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÙËßØ×
ÍÏÇÔÁËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÙËÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇÈÕÎÛ×ÔÚÇÝ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇßÚÁÝÔÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÛÁÙËÏÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÔÇÇßÐÂÙÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
©ÏÚÁÙÙËØÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ¶(SWOH)HUR,\YVIHURÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×Ý¶ÑÇÏÎ¬ÖÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÓÏÇ
ÔÁÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÚÜÔ
ÔÁÜÔÑÇÏÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô¬ÕÔÁÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔËÑÇÚËßØ×
ÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝ
ÍØÇÓÓÂÝÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÖÕß
ËÃÞËÞÕØÎÍÂÙËÏÎ¬ÖÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÓÁÙÜÚÎÝÕÖÕÃÇÝÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÓÃÇÚØÏËÚÃÇÁÜÝÙÂÓËØÇ
ÙÞËÊÄÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÄÒÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓËÚÕßÝËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÎ¬Ö¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÃÔÇÏÓËÚÎÔËÍÍÆÎÙÎÚÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÙÚÎÞ×ØÇÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÑÆØÏÕßÝ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÚÕÓÁÜÔÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆÑÒÖ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Χρειάζεται στρατηγική
ενίσχυσης της βιομηχανίας
Επιτάχυνση ÚÜÔ ÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÜÔ
ÓËÃÜÙÎ ÚÕß ËÔËØÍËÏÇÑÕÆ ÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÑÃÔÎÚØÇÇÖÕÙÈÁÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÇÖÄ
ÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎËÑÖØÄÙÜÖÕÏ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÛËÚÏÑ¦
ÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÇÔÇÓÁÔÕßÔÔÇÊÕßÔÁÔÇÖÏÕÙÚÕÞËßÓÁÔÕÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÖÕßÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÕÔÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕ
ØÄÒÕÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖÇÃÐËÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÖØÄÙÜÖÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦ÚÕßÝÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÙÆÙÚÇÙÎßÖÕßØÍËÃÕß
ÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝËÔ×ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
ßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÙËÙÞÁÙÎÓËÖØÏÔ
ÚÎÛÁÙÎßÌßÖÕßØÍÕÆÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÏÓÖÕØÃÕßÑÇÏÁÔÊËÏÐÎ
ÄÚÏÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÚÏ
ÙÎÓÇÃÔËÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÍÏÇÚÎÞ×ØÇËÔßÖ¦ØÞËÏßÖÕßØÍËÃÕÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÏÚÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÙÖÇØÓÁÔÇ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇßÖÕßØÍËÃÇÑÇÏÌÕØËÃÝ¬ÕßÖÕßØÍËÃÕÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÑÇÏÓÖÕØÃÕßËÃÔÇÏÖÏÙÜÍÆØÏÙÓÇ
ÇÏËÖÃÙÎÝÚÏÊÕßÒËÏ¦ÁÞËÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÓËÚÕËÓÖÄØÏÕ"®ÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎÔ ®ËÑÖØÄÙÜÖÕÏ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊËÏ
ÚÕÍËÔÏÑÄÚËØÕÛÁÓÇËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÝ
ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÍÏÇÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÚËÐÕÞÂÔËÐÇÍÜÍÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÚÕÔÃàÕßÔËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ ÇÚ¦ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙËÑÃÔÎÚØÇÍÏÇ
ÚÏÝÇÖÕÙÈÁÙËÏÝÑÇÏÑÃÔÎÚØÇÍÏÇ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÇßÚ¦
ËÃÔÇÏÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕßÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
Ø×ÚÎÝÍØÇÓÓÂÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÍÏÇ

ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÜÔÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÜÔÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÕßËÔËØÍËÏÇÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÚÏÝ
ÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÏÝËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚØËÏÝÌÕØËÃÝ¶ßÖÕßØÍËÃÕËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝßÖÕßØÍËÃÕ
Ô¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖÕÒËÕÊÕÓÃËÝ¶ÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇßÖ¦ØÞËÏÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎÑÇÏÁÒÒËÏÉÎÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆ
ÖÕßÕÊÎÍËÃÙËÓËÍ¦ÒËÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÖÕßÊÏ×ÞÔÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÏÇ ÓÏÇ ¦ÊËÏÇ ËÖÁÑÚÇÙÎÝ
ÙÚÎÔÍÍÒÃÇÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊßÄÓÏÙÏÞØÄÔÏÇ®ÚÕÔÃàÕßÔËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕ
ËÔËØÍËÏÇÑÄÑÄÙÚÕÝÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÑÚÏÓ¦ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇÓËÃÜÙÎÝÙËËÖÃÖËÊÇÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÁÔÇ
ËßÔÕáÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
¡Ë ÓÏÇ ÚÏÓÂ ÙÚÇ  ËßØ×
ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÓÖÕØËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÚÕÔÃàÕßÔËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÏ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ!ÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÚÏÓÂÝÚÕßØËÆÓÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÍØÇÓÓÏÑÂ¦ÔÇÖÄÚÇËßØ×
ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÖÇÝÙÚÇËßØ×ÓÖÇÃÔËÏÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÃÙÇÏÙÚÕÔ
Þ¦ØÚÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ®ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÑÌØ¦àËÏÚÁÒÕÝÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÛ×Ý
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏ
ÙËÄÍÑÕÑÇÏÙËÇÐÃÇÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÊËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏ
ËÍÑÇÃØÜÝÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ¦ÓßÔÇÝÖÕßÛÇÙÚÎØÏÞÛËÃ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑ¦
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

«Mολυσμένο πετρέλαιο» ρίχνει
στο ναδίρ τη ρωσική παραγωγή
Αιτία, η κόντρα των δύο πανίσχυρων κρατικών εταιρειών για τους ελέγχους ποιότητας
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Στη διαμάχη ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÖÇÔÃÙÞßØÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝ9VZULM[ÑÇÏ;YHUZULM[ÍÏÇ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÕßÓÕÒßÙÓÁÔÕß
ÖËÚØËÒÇÃÕß®ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÕ
ÞÇÓÎÒÄÚØÏËÚÃÇÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÒÃÕß;YHUZULM[ÚÕÑØÇÚÏÑÄÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÚÎÝªÜÙÃÇÝÖÕßÑÇÚÁÞËÏ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÃÑÚßÕÓËÚÇÌÕØ¦Ý
ÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏ
ÇÖÄÚÎ@\NHUZRULM[LNHa¶ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ9VZULM[
ËÔÄÝÑÕÒÕÙÙÕÆÙÚÕÔËÔËØÍËÏÇÑÄ
ÑÒ¦ÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÏÊÏÕÏÑÂÙËÏÝ
ÚÜÔÊÆÕÖÇÔÃÙÞßØÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÇÔÚÏÓ¦ÞÕÔÚÇÏÍÏÇÚÇÇÃÚÏÇÚÕßÓÕÒßÙÓÁÔÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÖÕßÈØÁÛÎÑË
ÙÚÕÔÇÍÜÍÄ§ÚØÕÆàÓÖÇÓÂÑÕßÝ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÕÕÖÕÃÕÝÖØÕ-

Μέσα στον Ιούλιο
η παραγωγή «μαύρου
χρυσού» στη Ρωσία
υποχώρησε στα 10,79
εκατ. βαρέλια.
ÓÎÛËÆËÏÓËËÔÁØÍËÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎËÒ¦ÚËÝÚÎÝ;YHUZULM[
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÇÔÑÇÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝ
àÎÓÏ¦ÝÊËÔÁÞËÏÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÇÑÄÓÎÑÇÛ×ÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÖØÕÁÑßÉËËÃÔÇÏÖØÜÚÄÍÔÜØÕ®ÊÂÒÜÙËËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÕ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
©ÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ9VZULM[
ÑÇÏ;YHUZULM[ÕÞØÕÔÕÝÍÑÕØ
ËÚÙÃÔÑÇÏÕÞØÕÔÕÝ§ÏÑÕÒ¦Ï
¬ÕÑ¦ØËÌÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÁÞÕßÔÊÏÇÌÜÔÂÙËÏÑÇÏÙË¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔßÚÂÚÎÌÕØ¦ÄÓÜÝÎ
Þ×ØÇßÖÁÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏßÒÏÑÂàÎÓÃÇËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÊÁÞÛÎÑËÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÕÕÆÚÏÔ
ÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¬ÕÑ¦ØËÌ
ËÔ¦ØÏÇÛÁÒÕßÔÚÕÓÕÒßÙÓÁÔÕ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÔÇÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦Ý¥ÙÚÄÙÕÚÃÛËÚÇÏ
ÑÇÏàÂÚÎÓÇÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÙÚÕßÝ

Η ΛευκορωσίαÉiÐÓ¨ÉÙ{ÈÜ{³Ê¨{ÑÉ(ÜËÑV$È~¨ÑËÑV$ÈooÑ¨ËÑV.ÜKÑ~ËÑ~Ñ{0ÉTËÑØ³É³¨ÓÜÑ{ÈÙ{TÉ³ÉÈÌ³ÑÐÓÑÑÌ³
ÑooÌ ³¨ÖÇÐÑÊ³ÑÐÜÈÐÓÐÉ¨oÑ{~ÒTÜ¨{ÖTÑ³{TÉËÑ
ÖÕÏÕÚÏÑÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇ
ËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÍÏÇÚÎÔÖËÚØËÒÇáÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝªÜÙÃÇÝ©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÑÒ¦ÊÕÝÁÞËÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇÙßÔÇÍÜÔÃàËÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÚÏÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÍÕØ¦ËÔÁØÍËÏÇÝ

¬ÁÒÎÖØÏÒÃÕßÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
9L\[LYZËÃÞËÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÖÜÝÎ
ËßÑÕØÜÙÃÇËÔÎÓÁØÜÙËÖËÚØËÒÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇ
ÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÚÎÔ
©ßÍÍÇØÃÇÚÎÒÕÈÇÑÃÇÑÇÏÚÎÔ
¬ÙËÞÃÇÖÜÝÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÖÕßÊÏÕÞËÚËßÄÚÇÔÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÇÍÜÍÄ
§ÚØÕÆàÓÖÇÂÚÇÔÈÇØÆÚÇÚÇÓÕ-

ÒßÙÓÁÔÕ®ÓËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÕØÍÇÔÏÑ×ÔÞÒÜØÏÕÆÞÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÇÝàÎÚ¦ÓËÔÇÒ¦ÈËÚË¦ÓËÙÇÄÒÇ
ÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÚËËÔÊËÞÄÓËÔËÝÇÖ×ÒËÏËÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ®ÇÔÇÌËØÄÚÇÔ
ÙËËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÝ.VTLS[YHUZULM[
ÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÓËÚÇÌÕØ¦Ý
ÖËÚØËÒÇÃÕßÚÎÝËßÑÕØÜÙÃÇÝÖÕß
ËÙÚ¦ÒÎÙËÄÒÕßÝÚÕßÝËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÕßÝÚÏÝÎÓÁØËÝÚÕß¦ÙÞÇ
¡ÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊÁÑÇÎÓÁØËÝÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÑÇÏÖËÚØËÒÇáÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÓËÃÜÙÇÔÚÏÝÇÍÕØÁÝÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÁÜÝÑÇÏ
ÑÇÚ¦ËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÙËÎÓËØÂÙÏÇÈ¦ÙÎÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÚÏÓÂ
ÚÕß)YLU[ÙËËÖÃÖËÊÇßÉÎÒÄÚËØÇ
ÚÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÈÇØÁÒÏØÞÁÝ
ÕßÒÃÕßÎÎÓËØÂÙÏÇÖËÚØËÒÇáÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝªÜÙÃÇÝßÖÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÇ ËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÊÎÒÇÊÂ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕß
ÙßÓÌÜÔÂÛÎÑÇÔÓËÚÕÔ© ÑÇÏ
¦ÒÒÇÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍ¦ÑØ¦ÚÎ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÎ
ÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÎ@\NHUZRULM[LNHa
ÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÎÔÎ
ÓÁÞØÏÚÏÝÎÕßÒÃÕßÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÚÕßÕßÔÃÕßÒÄÍÜ
ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÚÕßÓÕÒßÙÓÁÔÕß
ÖËÚØËÒÇÃÕßßÚÂÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÖÁÊÜÙËÎ9VZULM[
ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÕÙÕÚÂÚÜÔÖÕß
ÊÁÞËÚÇÏÖÏÇÎ;YHUZULM[ÇÖÄÚÎ
ÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ@\NHUZRULM[LNHa
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ;YHUZULM[
ÑÇÚÎÍÄØÎÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÚÎ9VZULM[ÖÜÝËÑËÃÔÎÊËÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃËÖÇØÑËÃÝÖÕÏÕÚÏÑÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝ©ÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝ
ËÃÔÇÏÇÒÒÎÒÕËÐÇØÚ×ÓËÔËÝ¡ÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÊÃÑÚßÇÚÎÝ;YHUZULM[ÊÏÕÞËÚËÆËÚÇÏÚÕ ÚÕßØÜÙÏÑÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÎÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßØÜÙÏÑÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕßËÎÓËØÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
Î;YHUZULM[ÓËÚÇÌÁØËÏËÑÇÚ
ÈÇØÁÒÏÇÖËÚØËÒÇÃÕßËÔÚÄÝªÜÙÃÇÝ
ÑÇÏËÐ¦ÍËÏÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇ9VZULM[ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÙÚÎÞ×ØÇÃÔÇÏÎÚØÃÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÑÇÏÕÊËÆÚËØÕÝÏÙÞßØÄÚËØÕÝÑØÇÚÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ
¡ÄÙÞÇÝÓËÚ¦ÚÕÔÍÃÍÇÔÚÇÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß.HaWYVT
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Εξυγίανση με
υψηλές ζημίες
για Deutsche Bank
Oι αλλαγές ÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÇÑÄÙÚÕÝËÃÚË
ÓÏÑØÄËÃÚËÓËÍ¦ÒÕÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÑÏ
ÇÔÚÏÝÑ¦ÔËÏÑßÈÁØÔÎÙÎ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÂËÚÇÏØËÃÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÏÊØÆÓÇÚÕÝÚÎÝ+L\[ZJOL
)HUR+)ÎÕÖÕÃÇËÓÌ¦ÔÏÙËÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚØÁÞÕÔÚÕÝßÉÎÒÄÚËØËÝàÎÓÃËÝÇÖÄÄÙËÝËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏ
ßÚÁÝÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËÊÏÙËßØ×
ÑÇÏßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÑÇÏÚÕÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇËÖÏÒÆÙËÏÕÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ ØÃÙÚÏÇÔ
ÁÈÏÔÍÑËÔÄÙÜÛÁÚËÏÙËËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÕÙÞÁÊÏÕËÐßÍÃÇÔÙÂÝÚÎÝÑÇÏÖØÕÙÊÕÑ¦ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ
ÖØÕÙËÞ×ÝØÞÏÑ¦ÎÚØ¦ÖËàÇËÃÞË
ÖØÕÈÒÁÉËÏÄÚÏÛÇËÖÜÓÏÙÚËÃÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕàÎÓÃËÝÊÏÙËßØ×ÒÄÍÜ
ÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÑÇÏÄÚÏÛÇÇÖÕÒÆÙËÏËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝËÖÃÙßÔÄÒÕß ÊÏËÛÔ×ÝÖËØÏÑÕÖÂ
ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÛÇÚÎÝÑÕÙÚÃÙËÏ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÏÙËßØ×ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÎ+)ÛÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÓÃÇÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÎÑÇÑÂÚØ¦ÖËàÇ®ÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃËÖÏÙÌÇÒÂÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÊÏÙËßØ×ÚÇÕÖÕÃÇ
ÛÇÖÜÒÎÛÕÆÔÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
¬ËÒÏÑ×ÝÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÚØÏÓÎÔÏÇÃËÝàÎÓÃËÝÇÔÂÒÛÇÔÙË
ÊÏÙËßØ×ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÏÝÖØÕÈÒËÖÄÓËÔËÝÚÜÔÊÏÙËßØ×¬Õ
ÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÎ
+L\[ZJOL)HURËÃÞËËÓÌÇÔÃÙËÏÑÁØÊÎËÑÇÚËßØ×¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇ
ËÒÇÚÚ×ÛÎÑÇÔ ÙÚÇÊÏÙËßØ×
ËÔ×ÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚÎÝÚØ¦ÖËàÇ
ÚÇÁÙÕÊÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔ ÁÔÇÔÚÏÚÕß
²ÛËÝÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÎÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ+)ßÖÕÞ×ØÎÙË
ÇØÞÏÑ¦ ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÔÁÑÚÎÙËÑ¦ÖÜÝÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÚÕ ÛÇËÓÌÇÔÃÙËÏàÎÓÃËÝÄÖËØ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÚÇÚÁÙÙËØÇËÃÔÇÏÙÚÕÑÄÑÑÏÔÕ®ÔÚÕÆÚÕÏÝËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÚÕ
ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑÁØÊÎÔÇÌÕØÏÑ¦Ú×ØÇÓËÚÇÌËÚÏÔ¦ÚÎÝÁÙÕÊÇ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄ
ËÑËÃÔÇÚÕß
ÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÔÇÛßÓÃÙÕßÓË
ÖÜÝÎ+L\[ZJOL)HURÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚØ¦ÖËàÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙÚÎÎØÇÏ¦
ÖËÏØÕËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÓÇàÃÓËÚÏÝÇÓË-

ØÏÑÇÔÏÑÁÝ174VYNHU*OHZL)HUR
VM(TLYPJHÑÇÏ*P[PNYV\WÊØÆÛÎÑËÚÕÇÒÒ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÊÁÞËÚÇÏÊÏÇÊÕÞÏÑ¦ÑÇÏÑÇÃØÏÇ
ÖÒÂÍÓÇÚÇÒÄÍÜËÓÖÒÕÑÂÝÚÎÝÙË
ÙÑ¦ÔÊÇÒÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÎÇÖÕÊÕÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÐÕÆÑÇÏÕ
ØÃÙÚÏÇÔÁÈÏÔÍÑÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÕ
È¦àËÏÈÇÛÏ¦ÚÕÓÇÞÇÃØÏÙÚÕ
ÑÄÑÇÒÕËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÔÇÚÎÔÑ¦ÔËÏ
ÔÇÕØÛÕÖÕÊÂÙËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÊËßÚËØËÆÕßÙËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙËÄÙËÝÍÔÜØÃàËÏ
ÑÇÒÆÚËØÇÊÎÖØÏÔÇÖÄÇßÚÄÔÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÙÆÓÈÕßÒÕÏËÃÞÇÔÇÖÕÖËÏØÇÛËÃÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÇÒÒ¦Ó¦ÚÇÏÇËÙÎÓËÃÜÙÂÚÕßÖØÕÝ
ÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÕ ØÃÙÚÏÇÔÁÈÏÔÍÑ
ÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÕÑÒ¦ÊÕÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÙÕÈÇØ¦ÛÁÓÇÚÇÁÔÇ

Για το β΄ τρίμηνο
ανέμενε ζημίες 2,8
δισ. και τελικά αυτές
έφθασαν στα 3,15 δισ.
ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÌÕØÕÆÙËÑÇÏÚÕ
ÖÕÏÕÛÇËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕß¶ÑÇÏ
ÇßÚÄÛÕØÆÈÎÙËÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÕß
¬×ØÇÄÓÜÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÚËÔÃàÕßÓËÚÕÓÁÒÒÕÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ®ÚÄÔÏÙË
;ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ+)ËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑÇÔÙÚÕÔßÖÁØÚÇÚÕÈÇÛÓÄÚÕ
©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÂÝ
ËÖÁÈÇÒÇÔÖØÄÙÚÏÓÕÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßØÄÒÕßÚÎÝÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂÑØÃÙÎÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ¢ÁÚÕÝÚÕÔÖØÃÒÏÕÎÚØ¦ÖËàÇ
ÊÏÁÑÕÉËÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓË
ÚÎÔ*VTTLYaIHURÓÌÄÚËØÇÚÇ
ÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÖØÕÙÁÈÒËÖÇÔ
ÙËÓÃÇÙßÍÞ×ÔËßÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÚÇÈÕÎÛÕÆÙËÔÇËÐÕØÛÕÒÕÍÃÙÕßÔ
ÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ¡ËÚ¦Î
+L\[ZJOL)HURÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÚÕÔ
ÈØÇÞÃÕÔÇËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝ
ÚÎÝÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÑ¦ÔËÏÊØÇÙÚÏÑÁÝÖËØÏÑÕÖÁÝÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÍØÇÓÓÂÖÒËÆÙÎÝÖÃÙËÏØ¦ÔËÚ×ÔËÃÞË
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔ
ÖÄÒÕÕÕÖÕÃÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÏÝ.VSKTHU:HJOZ
ÑÇÏ4VYNHU:[HUSL`ÙÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÛÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
REUTERS

Σε ελεύθερη πτώση τα οικονομικά μεγέθη της Boeing
Τις σοβαρότερες ÚØÏÓÎÔÏÇÃËÝàÎÓÃËÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙËÚÕ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚØÁÞÕÔÚÕÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
)VLPUNàÎÓÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÁÔÇÔÚÏÑËØÊ×ÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÎÔÃÊÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÖÁØßÙÏ©ÏàÎÓÃËÝÇßÚÁÝ
ÖØÕÑÆÖÚÕßÔÒÄÍÜÚÕßÄÚÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÙÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄ
ÄÙÕÇØÞÏÑ¦ÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝ¡H_ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔ
ÊÆÕÖÕÒÆÔËÑØÜÔÊßÙÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ

ÖÁØßÙÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÙÚÎÔÔÊÕÔÎÙÃÇÑÇÏÌÁÚÕÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÙÚÎÔ
ÏÛÏÕÖÃÇÁØÇÔÚÕÆÚÜÔÎ)VLPUN
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÙÚÕÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝ)VLPUN
ÓËÚÎÔËßØËÃÇ¦ÚØÇÑÚÕËÖËÏÊÂËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕßÝÑÏÔÎÚÂØËÝÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÂÝ.LULYHS
,SLJ[YPJ
(ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÖØ×ÚÎ
ÖÚÂÙÎÚÕßËÔÒÄÍÜÓÕÔÚÁÒÕßÓËÚÇÚÃÛËÚÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃËÏÎËÚÇÏØËÃÇÑÇÏ

ÔÁËÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ¶ËÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÊÏÇÈÒÁÖËÏÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÑÇÏÙÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÖÇØÇÊÄÙËÏÝÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÙÞËÊÏÇÙÚËÃÍÏÇÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß©ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÄÝ
ÚÎÝ§ÚÁÔÏÝ¡ÕÆÒËÔÓÖËØÍÑÊÂÒÜÙËÞÛËÝÄÚÏËÐËÚ¦àËÚÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÖÏÖÒÁÕÔÓËÏ×ÙËÜÔÙÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß¡H_ÊÏÄÚÏÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ¡ËÚ¦
ÚÕÊËÆÚËØÕÊßÙÚÆÞÎÓÇÎÓÎÔÏÇÃÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂËÒÇÚÚ×ÛÎÑËÇÖÄÚÇ
ÙÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝÙËÏØ¦ÝÚÜÔ

ËÔ×ÙÚÄÞÕÝÚÎÝ)VLPUNËÃÔÇÏ
ÓÁÙÇÙÚÕÕØßÛÓÄÝÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÇÚÕÔÓÂÔÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÎÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÊËÔ
ÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÔÁÔÇ4H_ÇÌ»ÎÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÇßÚ¦ÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛÎÒ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
ÁÊÇÌÕÝÌÁÚÕÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÐÇÏÚÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßÊËÆÚËØÕßÊßÙÚßÞÂÓÇÚÕÝ
¡ÁÙÇÙËÖÁÔÚËÓÂÔËÝÙÑÕÚ×ÛÎÑÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÑØÃÙÎÑÕÙÚÃàËÏÙÚÎÔ)VLPUN
Ö¦ÔÜÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÑÚÜÔ

ÕÖÕÃÜÔÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÌÕØÕÆÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÙËÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ©Ï
ÚËÒËßÚÇÃËÝÛÇÇÖÕàÎÓÏÜÛÕÆÔËÖËÏÊÂÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÜÔ¡H_ÑÇÛßÙÚËØËÃÇÖÄÚÎÔ)VLPUNÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÇÖÕÊßÛËÃÙËÓÏÇËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔÚØÜÛËÃÙÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝËÙÓËÆËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÙÑËß¦ÙËÏÙÚÎÔËÔÚÁÒËÏÇÚÕ
ÒÕÍÏÙÓÏÑÄÚÕÕÖÕÃÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ËßÛÆÔËÚÇÏÍÏÇÚÇÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇßÖÕÈÒÎÛËÃÚØÕÖÕÖÕÏÎÓÁÔÕÙÚÎÔÇØÓÄÊÏÇÕÓÕÙÖÕÔ-

ÊÏÇÑÂßÖÎØËÙÃÇÇËØÕÖÒÕãÇÝÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÇÌÕÆÖÒÎØÕÃÚÏÝ
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×Ô
ÇØÞ×Ô¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÁÌËØËÕÑ
¡ÕÆÒËÔÓÖËØÍÑ
¬ÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ ÙÚÇÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÇÖËÃÞÇÔÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕ
ÄØÕÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÜÔ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎ
ËÚÇÏØËÃÇÊËÊÕÓÁÔÜÔ9LMPUP[]
REUTERS
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Στους millennials ποντάρουν οι επενδυτές
Οι εταιρείες σχεδιάζουν ειδικά προϊόντα που απευθύνονται σε όσους γεννήθηκαν από το 1980 έως το 2000
Οι διαχειριστές ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÎÍËÔÏ¦ÚÜÔTPSSLUUPHSZÂ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÚÎÔ.LULYH[PVU@
ÊÎÒÇÊÂÙËËÑËÃÔÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÍËÔÔÎÛËÃÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ
©ÑÄÙÓÕÝÊËÔÖÇÃØÔËÏÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÕßÝTPSSLUUPHSZÇÒÒ¦ÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÉËßÙÚÇËÔ
ÙÚÁÑÕßÔÖÏÇÚÇÑÒÏÙÁÖÕßÚÕßÝ
ÛÁÒÕßÔÔÇàÕßÔÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔÇÌÕÙÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕßÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
Õ¬àÁÏ¬àÁÏÑÕÓÖÝÙËÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ6¬àÁÏÑÕÓÖÝ
ËÐËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙÏÓÇÇÓÕÏÈÇÃÇÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔ.SVIHS?
ÎÕÖÕÃÇËÊØËÆËÏÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
¢ÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙÞËÊÏ¦àÕßÔÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËÇßÚÂÚÎÍËÔÏ¦Ð¦ÒÒÕßÕÏ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÎÍËÔÏ¦
ÚÜÔ)HI`)VVTLYZ¶ËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÙÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕ¶ÑÇÏÙÚÎÔ.LULYH[PVU?
¶ÚÜÔÙÎÓËØÏÔ×Ô¦ØÎÊÜÔ¶ÌÛÃÔÕßÔÓËÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕß
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝËÑËÃÔÜÔÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ¦ØÎÊËÝÑÇÏ¦ØÎÊËÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÇÝÒÄÍÕÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÂÊÎÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÏÇÒÒÇÍÁÝ
ÇÖÄÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÓÁÞØÏÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎ
ÚÜÔÇÔÇÔË×ÙÏÓÜÔÖÎÍ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏTPSSLUUPHSZ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÓÏÇÑØÏÚÏÑÂ
ÓÇÚÏ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
¡ÖÕØËÃÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕËÆÑÕÒÕÔÇÑËØÊÃÙËÏÎÕßÄÒÚØÏÚÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÝ©ÏTPSSLUUPHSZ
àÕßÔÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝËÔ×ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎ¬Õ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕ®ÚÎÝËÚÇÏØÏÑÂÝÑÕÏÔÜ-

ÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝÇÖÕÑÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕØÄÒÕÙÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝ
ÕÏTPSSLUUPHSZÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞËÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÙÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÍËÔÏÁÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕßÝ -PUHUJPHS
;PTLZÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÕß
ÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËËÑËÃÔÕßÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÓËÚÕÞÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚ×ÔÖÕßËÐËÏÊÏÑËÆÕÔÚÇÏÙÚÇÁÐßÖÔÇ®ÙÖÃÚÏÇÑÇÏÙË
ËÚÇÏØËÃËÝØÕßÞÏÙÓÕÆÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÚÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙÏÓÕÇÓÕÏÈÇÃÕ4PSSLUUPHS,;-ÖÕß

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμάται ότι
θα αντιπροσωπεύουν
τα τρία τέταρτα
του εργατικού δυναμικού μέχρι το 2030.
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÖØÕÚØÏËÚÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔ7YPUJPWHS.SVIHS0U]LZ[VYZÁÞËÏ
ÙÂÓËØÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÙËÓËÚÕÞÁÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÛÒÎÚÏÑ×Ô
ËÏÊ×Ô(KPKHZÎÕÖÕÃÇÁÞËÏËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓËÚÎ
@LLa`ÚÎÙËÏØ¦ØÕÆÞÜÔÑÇÏßÖÕÊÎÓ¦ÚÜÔÚÕßØ¦ÖËØ ¦ÔÏËÕßÁÙÚ
©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÇßÚÁÝÑÇÚ¦Ö¦ÙÇ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÛÇÇÖÕÌÁØÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÏÝÕÏTPSSLUUPHSZ
ÛÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÇÚØÃÇÚÁÚÇØÚÇÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÓÁÞØÏÚÕÆÓÌÜÔÇÓËÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÚÇ
ÁÙÕÊÇÚÜÔTPSSLUUPHSZÛÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇÊÃÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ

ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝÑÇÚ¦ ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÍËÔÏ¦ÚÜÔ
)HI`)VVTLYZ¶ÊÎÒÇÊÂËÑËÃÔÜÔ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕ ÁÜÝ
ÚÕ ¶ÛÇÐÕÊËÆËÏ ÒÏÍÄÚËØÇ©ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÖÇÃàËÏÓËÍ¦ÒÕØÄÒÕÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ËÐÎÍËÃÕÕÒÓÏÛËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙÏÓÜÔÇÓÕÏÈÇÃÜÔ
ÙÚÎÔ7.0ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÜÔTPSSLUUPHSZ
ÛÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎËÖÃÊØÇÙÎÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÛ×ÝÛÇ
ËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝ®
©ÏÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕ ÁÜÝ
ÚÕÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÕßÄÒÚØÏÚ©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ)SHJR9VJR¦ØÏ¢ÒÏÔÑ
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÚØÏÓÂÔÕßÖÜÝÕÏ
TPSSLUUPHSZËÃÔÇÏËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏ
ÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇÔÇ
ÚÕßÝÈÕÎÛÂÙÕßÓË®
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÔËÄÚËØÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÕÏÔÄÖØÕÙÌÁØËÏ
ÓÏÇÊÏÁÐÕÊÕÍÏÇÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙËÁÔÇËßØÆÚËØÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓËÞÇÓÎÒÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ©ÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÍËÔÏÁÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÞØÂÓÇÚ¦
ÚÕßÝÙËËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝÄÖÕßßÖËØÏÙÞÆÕßÔÚÇÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇ©ÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÜÔTPSSLUUPHSZ
ÇÖÕÑÚÕÆÔÁÔÇÔÖÒÕÆÚÕÖÕßËÃÔÇÏÇÐÏÕÖÕÏÂÙÏÓÕÝ®ÊÎÒ×ÔËÏÎ
¦ÛÒÏÔ ÕÞÓÃÇËÑÚÜÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZ(ZZL[
4HUHNLTLU[ÎÕÖÕÃÇÁÞËÏËÔËØÍÎÚÏÑÄÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ

Το διαπραγματεύσιμοÑÐ{KÑËx_x> /VÈÉo~Ñ{{Ò³i~É¨³¨{É³ËÑØÑÌ³i&¦xRx>H>¿_©²¦©VÓTÉ{
ÊÐÉ¨Ñ³iÐÉoÑÜÖ³É¨i³ÚÓ³iiÉÐÉ³TÓØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØÑÚÜi³{~É{ÙÝXxX>©ViËÑÓTÉ{É×ÉÜiÚÉËÑÌ³iÈÉ¨oÑËÑ³iØÐÉ³i;__ÅÃV³iÉ{¨Ò¨ÖT~Ñ{ÈÙiÐÒ³³È¨ÒÉ¨Ò{ÉÈÓ³×³

Τουρκία: θεαματική χαλάρωση νομισματικής πολιτικής
Στην πλέον ÚÕÒÓÎØÂÓËÃÜÙÎËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÚËÙÙËØ¦ÓÏÙÏËÚ×ÔÖØÕÞ×ØÎÙË
ÞÛËÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÖÕÓÖÂÚÕß
ÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ¡ÕßØ¦Ú¬ÙËÚÃÔÑÇÍÏÇÖÕßÇÔÚÏÙÚËÑÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÖØÕÙÚÇÍÁÝÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÓËÃÜÙËÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÒÃØÇÝÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝ
ÙÚÕ  ÇÖÄÚÕ ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕß ÚÇËÃÞËÇßÐÂÙËÏ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÓÏÇÝ
ÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÖÕßËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÓÏÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
¬ÄÚËÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÑÇÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄ ËÃÞËÕÊÎÍÂÙËÏÙËËÑÚÃÔÇÐÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÙËËÖÃÖËÊÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ 
ÚÕÓËÚÇÐÆÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÎ
ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÖÕßÚËÒËßÚÇÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ

Η κεντρική τράπεζα
μείωσε τα επιτόκια
κατά 425 μονάδες
βάσης, στο 19,75%
από το 24%.
ÙËËÖÃÖËÊÇÑ¦ÚÜÚÕß ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑË¦ÒÒÜÙÚË
ÑÇÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙË¦ÓËÙÇ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÖÕßÚÕÈØ¦ÊßÑßÓÇÏÔÄÚÇÔ
ÙÚÏÝÒÃØËÝÖØÕÝÁÔÇÊÕÒ¦ØÏÕ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
Ö¦ÔÚÜÝÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇËÃÞË
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÇÛËØÂÖÇØ¦ÚÎ
ÔÁÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÇÏÞÓÂÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÚÎÔÇÍÕØ¦ØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ
:ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔØÕÌÇÔ×ÝÎÇÔÚÕÞÂ
ÖÕßËÖÏÊËÃÑÔßËÚËÒËßÚÇÃÇÚÕ
ÔÄÓÏÙÓÇÖØÕÒËÃÇÔËÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÍÏÇÚÎÛËÇÓÇÚÏÑÂÇßÚÂÞÇÒ¦-

Η απόφαση¨~ÒÜÉÉÈT¨ii³iØ³È¨~{~ÊØÜË¨ÑØVÈ³
K¨ÒÙÈÓ~ÑÉ¨ÒÂÉ{Ø³{ØlV¬ÆÜË¨ÉØ¨ØÓÑÙÜÒ¨{
ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖÜÝÁÜÝ
Ú×ØÇÊÏÇÚÎØÕÆÙËÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÏÚÄÑÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÄÒËÝ
ÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÑÃÔÎÙÎÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕÚÕÒÓÎØÂ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÕÏÑÕ-

ÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔÖÕßÖØÕÁÈÒËÖÇÔÓËÃÜÙÎÓÄÔÕÔÑÇÚ¦
ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝ
ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÁÞËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ßÖÕÔÕÓËßÚËÃÇÖÄÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÙÚÕÁØÍÕ
ÚÎÝÄÖÜÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÇÖÕÖÕÓÖÂÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßßÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÚÕßÔÁÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÑÇÏÖØ×ÎÔ
ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß¡ÕßØ¦Ú©ßÏÙ¦Ò
ÎÚØ¦ÖËàÇËÖÁÒËÐËÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÊÏÇÚÆÖÜÙÎÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
ÖÁÌßÍËÔÇÊËÙÓËßÚËÃÖÜÝ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
¦ÑØÜÝËÖËÑÚÇÚÏÑÂÑÇÏ¦ÌÎÙË
ÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇ
ÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ¬ÄÔÏÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÜÝÍÏÇÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙÕßÓËÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÓÏÇÙßÔËÚÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ®

Περιορίστηκε η ανάπτυξη
στις ΗΠΑ το β΄ τρίμηνο
Στη συνεδρίασή της ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÜÔ
Î-LKLYHS9LZLY]LÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÎÓ¦ÊÏÇ
ØÇÍÊÇÃÇÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÞÛËÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
ÌÁØÕßÔÚÏÝÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÚ¦ ËÔ×
ÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÇÆÐÎÙÂÚÕßÝÑÇÚ¦
 ÚÕÔ¡¦ÏÕ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÙÚÏÝÑÇÛ×ÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÌÁØÕßÔÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÖÕßÇÏÚÕÆÔÚÇÏËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÔÇÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÚØÏ×ÔÓÎÔ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÕ
ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËØÇÍÊÇÃÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÚÕß
ÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ

ÊÕÛÕÆÔÙÂÓËØÇÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙßÍÑÒÃÔÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÙËÓÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍËÚÕ9L\[LYZÓËÚÇÐÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÌÁØËÏÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÔÇÖØÕËÐÕÌÒËÃÖÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊËÔ
ÇßÐÂÛÎÑËÖÇØ¦ÓÄÒÏÝ ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
 ÖÕßÙÎÓËÃÜÙËÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÜÔÁÞËÏ
ÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇØÔÎÚÏÑÄÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ßÖÕßØÍËÃÕÓÖÕØÃÕßÚÕËÓÖÕØÏÑÄ
ÁÒÒËÏÓÓÇÚÜÔÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦
 ÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÛ×ÝÎÇÐÃÇÚÜÔ
ËÏÙÇÍÜÍ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕßÒÃÕß
¦ÒÒÜÙÚËÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ

Ενα βήμα πριν από την ύφεση βρίσκεται η γερμανική οικονομία
Δυσοίωνη ËÃÔÇÏ ÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÄÖÜÝÚÎÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÌÁØÕßÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÔÇÌÒËØÚ¦ØËÏÓËÚÎÔÆÌËÙÎÆÌËÙÎÖÕß
ÚÎÔÇÖËÏÒËÃËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÏÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙßÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ¬
©ÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏØÇÍÊÇÃÇÄÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÄÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÏÚÃÇ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ¦ÒÒÎ ÇÖÄ ÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÖÕßÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙÚÎÓËÏÜÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÏÝ
ÇßÐÎÓÁÔËÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÙÚØÕÌÂÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÙÚÇÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÙÚÇÇßÚÕ-

Ο μεταποιητικός
τομέας συρρικνώνεται
ραγδαία, όπως
καταδεικνύουν
τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία.
ÑÏÔÕÆÓËÔÇÕÞÂÓÇÚÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕß
ÖÕÚÇÓÕÆªÂÔÕßÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÊÏÁØÞËÚÇÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝßÉÎÒÂÝÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÑËØÊ×ÔÚÕßÝ ÇÏÎ)\UKLZIHUR
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙßØØÏÑÔ×ÛÎ- Η ΜέρκελÓTÉ{È{ÚÉ³ÊÉ{³iÒiÌ³{ÐÉ³ÒÐ{ÑÉ¨ËÙÑÒ³ÈÂiØÐÉoÒÑËÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ ÜiØÙ{Ò¨~É{ÑØViÉ{K¨ÒÙÈiÐ¨ÉËÑÚÉ¨iÚÉËÑÑÐÉÌÐÉi

ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÊÜÙË
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ0MVÕÊËÃÑÚÎÝÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔßÖÕÞ×ØÎÙË
ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕ ±ÖÕÞÜØËÃÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÊËÃÑÚÎÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÏÝ
ÚØÁÞÕßÙËÝÙßÔÛÂÑËÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÃÔÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑ¦ÓÉÎ
ÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÝ
ÚÕÓÁÇÝËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÑÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×Ô®ÙÞÕÒÃÇÙËÞÛËÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔËÔÒÄÍÜ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß0MV
ÒÁÓËÔÝ¢ÕÆËÙÚÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕß)SVVTILYN
ÐÁÌØÇÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔËÑÚÃÓÎ-

ÙÎÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇØÞÃàËÏÔÇ
ËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ®
¬ÕËØÕÒÃÔÕÊËÔÁÞËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÇÌÂÙËÏÁÜÝÚ×ØÇÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÒ¦ÈËÏÓÁÚØÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÌÆÙÎÝÍÏÇÔÇÚÕÔ×ÙËÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÖËØÞÄÓËÔÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÁÞËÏÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇÖËØÃÕÊÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÎ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎØÕËÐÕÌÒËÃ
¦ÒÒÜÙÚËÖÜÝÎÊßÙÖØÇÍÃÇÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÛÇËÑÒËÃÉËÏÄÚÇÔ
ÊÏËßÛËÚÎÛÕÆÔÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏËÔÁÐËÏÝÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÓËÚÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÚÎÝ
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Εως 8% του ΑΕΠ
θα στοιχίσει
το σκληρό Brexit
στη Βρετανία
Για άτακτη αποχώρηση από την Ε.Ε.
ετοιμάζονται εταιρείες και επενδυτές
Ο κίνδυνος ËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[
ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÊØÏÓÆÚËØÕÝÓËÚ¦
ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ©¬àÄÔÙÕÔ
ÁÞËÏÊËÙÓËßÚËÃÖÜÝÛÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÓËÂÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇ
ÁÔÇÙÑÒÎØÄ)YL_P[
©ÏËÚÇÏØËÃËÝËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÖÏÇ
ÍÏÇÓÏÇ¦ÚÇÑÚÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÎ.L[SPURÖÕß
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÙÂØÇÍÍÇÚÎÝ
¡¦ÍÞÎÝÓËÚÇÐÆÍÍÒÃÇÝÑÇÏÇÒÒÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÍÃÔËÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÏÛÇÔÄÁÔÇÙÑÒÎØÄ
)YL_P[ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÍÏÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕßÈq
ËÐÇÓÂÔÕßÓËÚ¦ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÑÇÚ¦ ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇÔÕßÇØÃÕßÕßÔÃÕß
ÒÒ¦ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÁÔÇ)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÑÇÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ"¦Ô
ÎØËÚÇÔÃÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙËÁÔÇ
ÔÁÕÑÇÛËÙÚ×ÝÙÞÁÙËÜÔÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÚÄÚËÛÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃ
ÇßÚÄÓÇÚÇÎÏÙÞÆÝÑÇÔÄÔÜÔÇÊËÏ×ÔÑÇÏÙßÓÌÜÔÏ×Ô
¬ÕËÒËÆÛËØÕËÓÖÄØÏÕÇÔ¦ÓË-

ÙÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÇÖÄÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÖÕßÏÙÞÆÕßÔÍÏÇÄÒÇÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÓÖÕØÃÕß
©ÊÏÇÓÕÏØÇÙÓÄÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÇÏ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÊËÔÛÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÓÏÇÎÓÁØÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÛÇÓÖÒÕÑÇØÏÙÚÕÆÔ
ÖÒÂØÜÝ ¦ÖÕÏËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÛÇ
ÓÇÚÇÏÜÛÕÆÔÇßÚÄÓÇÚÇ
©ÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÖÕßàÕßÔ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÕÏØËÚÇÔÕÃ
ÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ
ÏÇÚÃÄÓÜÝÔÇËÖÏÛßÓËÃÑÇÔËÃÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ"ÏÇ
ÚÕßÝßÖÁØÓÇÞÕßÝÚÕß)YL_P[Î
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇËÃÔÇÏÖØÕÚÏÓÄÚËØÎÊÏÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÊËÙÓËßÓÁÔÎÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×Ô±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝ
ÇßÚÄÛÇÍÏÔÄÚÇÔÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßËÃÞËËÖÏÚÆÞËÏÎ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÙÑÒÎØÕÆ
)YL_P[ÛËÜØÕÆÔÖÜÝÁÚÙÏÎØËÚÇÔÃÇÛÇÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÑÇÏÛÇ
ÁÞËÏÑ¦ÛËËßËÒÏÐÃÇÑÏÔÂÙËÜÔÍÏÇ

Οι υπέρμαχο{³iØÑT¨iiØT¨ËØÈÐ×ËÑÚÉ¨ÖØÓ³{i¨É³ÑËÑÚÑÑÉÜÉÈÚÉ¨ÚÉË~Ñ{ÚÑÓTÉ{~ÒÚÉÉÈÉÜ{ÂËÑ~{ÊÉo{ÑÑÈÒ³É{ÉÐ¨{~ÓØÈÐ×ËÉØVÑÐÉ{É{³ÈØÙÑÐÖØ³{ØÉ{ÑooÓØ~Ñ{ÑÑÑÜÜÑTÚÉËÑÌ~ÑÌÉØÈÑÑTÑ{³ËÇÈ³iÑ³Ño{³{~Ì³i³Ò³iØ

Το ελεύθερο εμπόριο
θα αντικατασταθεί
από δασμούς που
ισχύουν για τα κράτημέλη του ΠΟΕ.
ÔÇÙßÔ¦ÖÚËÏËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÔÇÓËÏ×ÔËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÇÏÔÇÇÖÇÒÒÇÞÛËÃÇÖÄÑÇÔÄÔËÝÖÕßÇÔÇÞÇÏÚÃàÕßÔÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÎÝÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒËÝÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ)YL_P["6ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
¡ÇØÑ ¦ØÔËáÊÂÒÜÙËÖÜÝÁÔÇ
ÙÑÒÎØÄ)YL_P[ÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÑÇÚ¦ ÓÁÙÇÙËÁÔÇÁÚÕÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÚ¦ÚÕÁÔÇÚØÃÚÕ

©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ
)YL_P[ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔÕßÔÇÏÙÛÎÚÁÝÙËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇßÖ¦ØÐÕßÔÓËÍ¦ÒËÝ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÇÚËÒÜÔËÃÇÇ
ÙÎÓËÏÜÛÕÆÔÙÕÈÇØÁÝËÒÒËÃÉËÏÝ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÓÁÞØÏÌ¦ØÓÇÑÇØËÚÇÔÃÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÈØËÏÊÏÑÁÝÚÎÝËÑÊÕÞÁÝ
ÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÖÕßÏÙÞÆÕßÔÙÚÎÔ
ÍÏÇÚÇÚØÄÌÏÓÇÚÇÌ¦ØÓÇÑÇ
ÑÇÏÚÏÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ËÔÛÇËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎËÒËÆÛËØÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÇÍÇÛ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÄØËÏÇØÒÇÔÊÃÇÑÇÏÚÎÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ
ØÒÇÔÊÃÇÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÖÏÛÇÔ×ÝÓÏÇÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÂÚÕßÝ
ÑÜÚÃÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝ
BLOOMBERG

Χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει τώρα το ΔΝΤ
Τον κώδωνα ÑÏÔÊÆÔÕßÑØÕÆËÏÇÑÄÓÇÓÃÇÌÕØ¦ÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ¬ÇÓËÃÕÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÏÇÚÁÚÇØÚÎ
ÌÕØ¦ÇÖÄÖÁØßÙÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÕÊÏËÛÔÂÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÇÔÇÛËÜØËÃËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂ
ÚÕßÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÎ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝ
 ÃÔÇÝÓËÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÂÓÏÇÇÔÕØÍ¦ÔÜÚÎÁÐÕÊÕÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÊßÔÎÚÏÑ¦ÛÇÇÔÇÑÄÉÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÖÏÖÒÁÕÔÛÇÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙÕßÔ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÖØÕÙÑÄÓÓÇÚÇÙÚÎÔÕÓÇÒÂ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÖØÕÓÎÛËßÚÏÑ×Ô
ÇÒßÙÃÊÜÔÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ¬ÇÓËÃÕÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÏÖÏÁÙËÏÝÖØÕÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÚ¦ÛÎÑÇÔÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÏ
ÌËÚÏÔÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÑÇÏ 
ÚÕÚÕÕÖÕÃÕÙÎÓÇÃÔËÏÖÚ×ÙÎÚÎÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
ËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓËÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÕßÖØÏÒÃÕßÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏ-

Οριοθετεί στο 3,2%
την ενίσχυση
του παγκόσμιου
ΑΕΠ, από 3,3%
που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.
ÜÛËÃÄÚÏÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÚÄÙÕÚÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÄÙÕÑÇÏÕ
ÇÔÇÏÓÏÑÄÝÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÓÏÇÖÏÕÓËÚØÏÕÖÇÛÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÖÄËÑËÃÔÎÖÕßÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÄÖÜÝÖØÕÙÛÁÚËÏÕÊÏËÛÔÂÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÎÖØÄÈÒËÉÎËÃÔÇÏÈËÒÚÏÜÓÁÔÎ
ÙÚÕ ÚÕËÔ×ÎÌËÚÏÔÂ
ÁÓËÏÔËÜÝÁÞËÏÙÚÕ ©Ï
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔ
 ÑÇÚ¦ÚÏÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÚÎÔ
ÖØÄÚËØÎËÑÚÃÓÎÙÎËÔ×ÚÕ
ÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÇÒÒÇÍÂÙÚÕ 
 ÃÔÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ ÌÁÚÕÝÑÇÏ ÚÕßÞØÄÔÕßÊÎÒÇÊÂ

Για ³i È¨i³0ÑÐÉË¨KÜÓÉ{×Ó³ØÑÒ³ÈÂiV´
ÓÏÇÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÚÎÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝÍÏÇ
Ñ¦ÛËÞØÕÔÏ¦ËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕß
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÞÛËÝÚÄÔÏÙËÖÜÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔËÖÃÖÕÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÕËÚÂÙÏÕÝÙÚÄÞÕÝÍÏÇ

ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ  ÚÕ 
¬ÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÓÖÄØÏÕÛÇÇßÐÎÛËÃ ÙÚÕ ÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÚÕÛÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÙÚÕ 
ÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÖ¦ÒÏËÃÔÇÏÚÎÝ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÇØÞÏÑ¦ËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏÚÕ§¬ ÇÚ¦ÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÕß§¬¬àÃÚÇ
ÑÕÖÏÔ¦ÛÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇÒËÖÚÂÏÙÕØØÕÖÃÇÕÖÄÚËÕÏÞ×ØËÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÎÔÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÜÝËØÍÇÒËÃÕÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÜÔÊßÙÇÔÇÒÕÍÏ×Ô
ÙÚÕÊÏÓËØÁÝËÓÖÄØÏÕÂËÖÃÒßÙÎÝ
ÊÏÇÌÕØ×ÔÔÇÝÓËÃàÜÔÑÃÔÊßÔÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏÖØÕÝ
ÚÇÑ¦ÚÜÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÎÖÏÛÇÔÂÄÐßÔÙÎÙÚÏÝ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÙËÛÁÓÇÚÇÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇÖÇØËÓÖÕÊÃÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎØÕÂ
ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÎÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
REUTERS

Η «γραμμή» Τζόνσον
Υπάρχει ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÕÛËÃÔÁÇ ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇÃÙÞßÇÔ
ÖÇØ¦ÚÇÙÎÍÏÇÚÕ)YL_P[Ë¦ÔÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
©ÓÜÝÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÖÜÝÙËÑ¦ÛËËÔÊËÞÄÓËÔÕÎ
ØËÚÇÔÃÇÛÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÇÚÁÒÎ
©ÑÚÜÈØÃÕß©ØÏÙÓÁÔÇÓÁÒÎÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÈØÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÌÄØÓÕßÒÇ®ÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÁÔÇÙÑÒÎØÄ
)YL_P[¡ÏÇÒÆÙÎÛÇÂÚÇÔÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÔ×
ÕØÏÙÓÁÔÕÏÈÕßÒËßÚÁÝËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÙÌÆÍÕßÔÙÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÕÔ
¬àÄÔÙÕÔÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÙË
ÙÑÒÎØÄ)YL_P[ËÜØÎÚÏÑ¦ÎØËÚÇÔÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇËÖÏÒÁÐËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÙÚÎÔØËÚÇÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÃÞÇÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
ÁÜÝÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÚ¦

ÕÏÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÎËÓÖÕØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÓÁÞØÏÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÄØÜÔÚÕßÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÊÏÇàßÍÃÕßÒÒ¦ÇßÚÂÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÑÇÚÇÉÂÌÏÙË
ÚØËÏÝÌÕØÁÝÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÑÇÏÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÛßÓËÃÔÇËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚËÃÕ¬àÄÔÙÕÔ ¦ÚÜÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÍÏÇ
ÖÇÔËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÔÑÇÏÁÞËÏÇÙÑÎÛËÃÑØÏÚÏÑÂÖÜÝÊËÔÁÞËÏÒ¦ÈËÏËÖÇØÑÂÓÁÚØÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÏ
ËÚÇÏØËÃËÝÙßÙÙÜØËÆÕßÔÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÕÁÒÍÏÕÑÇÏÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ
Ö¦ÔÚÜÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÙÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇ×ÙÚËÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔ
ÙËÚßÞÄÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝË¦Ô
ßÖ¦ØÐËÏÙÑÒÎØÄ)YL_P[

Ευρωπαϊκά αντίποινα 35 δισ.
στους δασμούς του Τραμπ
Οι Βρυξέλλες ÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÓËÊÇÙÓÕÆÝÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÊÏÙËßØ×Ë¦Ô
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÚËÒÏÑ¦ÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏËÐÇØÚÂÓÇÚÇ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÊÂÒÜÙËÎÇØÓÄÊÏÇËÖÃÚØÕÖÕÝÓÖÕØÃÕßËÙÃÒÏÇ¡¦ÒÓÙÚØÕÓ
ËÔÛÇÊËÞÚÕÆÓËÑÇÓÃÇÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÂÙÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÖÕÙÕÙÚ×ÙËÜÔÂÊÇÙÓ×Ô
ÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙËÇÔÚÃÖÕÏÔÇ®
ÊÂÒÜÙËÎÑ¡¦ÒÓÙÚØÕÓËÔ×ÖÏÕÔ
ÇØÓÄÊÏÇÝËÖÏÚØÕÖÂÝÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÒÎØÕÌÕØÃËÝÂÛËÒÇÔÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕß
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÎ
ÜÝÇÔÚÃÖÕÏÔÇÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÂÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ©¬ØÇÓÖÁÞËÏ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÁÜÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÍÏÇ
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏË¦ÔÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÊÇÙÓÕÆÝ ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÇÖÄÚÎÔÖÕßÇÔÁØ-

ÞÕÔÚÇÏÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇË
ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎßÖÄÛËÙÎÚÎÝ(PYI\Z©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏÖØÕÙÌÆÍËÏÙÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÓÖÕØÃÕßÑÇÏ
ÑÇÚÎÍÕØËÃÚÎÔÖÜÝÊÃÔËÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÙÚÎÔ
(PYI\ZÖÒÂÚÚÕÔÚÇÝÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÓËÚÎÔ)VLPUN©ÏÐËÑÃÔÎÙÇÔËÖÃÙÎÝÁØËßÔËÝÍÏÇÚÕÔ
ÌÄØÕÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÝÓÎÔ
ÒÎÙÓÕÔËÃÚÇÏÖÜÝÕÏÁÞÕßÔ
ÂÊÎËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÞ¦ÒßÈÇÑÇÏÇÒÕßÓÏÔÃÕßÇÖÄ
ÚÎÔËÙÞÁÙÎÓËÁÔÇÔÞØÄÔÕ
ÖØÏÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃ
ÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÑÇÏÇÔÚÃÔÇÓËÏÜÛÕÆÔ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÕßÃàÇ¦ÔÚÕÝßÖËÆÛßÔÎÊÏËÛÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔÙÚÎßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇßØÜÖÇáÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ )\ZPULZZ ,\YVWL
ÙÚÎÔËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ7VSP[PJV

Μειωμένο ωράριο και απολύσεις φέρνει η επιβράδυνση στη Γερμανία
To ένα ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÙÚÕ¡ÖÃÚËØÌËÒÔÚ
ÙÚÕÑØÇÚÃÊÏÕÚÎÝÇÐÕÔÃÇÝÔÞÇÒÚ
ÙÚÎÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÍßÇÒÃÞÇÒÇàÃÇ¬Õ¦ÒÒÕ
ÙÚÕËØÔÏÍÑËØÄÔÚËÑÇÏÙÚÕÃÊÏÕÑØÇÚÃÊÏÕÌÚÏ¦ÞÔËÏËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¡ÖÕØËÃÙËÓÃÇÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÑ¦ÚÏÑÕÏÔÄÇÔ
ÑÇÏÚÇÊÆÕËÌÇØÓÄàÕßÔÓËÏÜÓÁÔÕ
ÜØ¦ØÏÕ¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÎÝ
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS
;PTLZÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÚÕÔ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÓÃÇËÔÊËÞÄÓËÔÎ
ÓÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÑÇÏÚÎÔÇÖÕÛÁØÓÇÔÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
Ú×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÊÁÑÇÚÎÊÏÇÊÕÞÏÑÂÞØÕÔÏ¦ÇÊÏ¦ÒËÏÖÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓËÇÔËØÍÃÇÑÕÔÚ¦
ÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÓËÚ¦ÚÎÔ

Οι παραγγελίες έχουν
ελαττωθεί, οι εξαγωγές είναι στάσιμες και
η παραγωγή σε ορισμένους κλάδους φθίνει.
ËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÒÕÏÕÏÇÔÜÚÁØÜÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÜÙÚÄÙÕËÖÎØË¦àÕßÔÊßÙÓËÔ×ÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÎ
ÕÖÕÃÇËÔÖÕÒÒÕÃÝÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÏÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÙÚÎÔÁÐÜÛËÔàÂÚÎÙÎ
©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÁÔÜÙÎÝËØÍÕÊÕÚ×Ô)+(ÚÁÌËÔ ¦ÓÖËÚËØËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÓÁÒÎÖÕß
ÒÁÔËÄÚÏÎÖËØÃÕÊÕÝÇÑÓÂÝÁÒÎÐË
ÑÇÏËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÃÙÜÝßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÑ¦ÓÉÎÝ©ÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÙÚÎ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÁÞÕßÔËÒÇÚÚÜÛËÃÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝËÃÔÇÏÙÚ¦ÙÏÓËÝÑÇÏÎÖÇØÇÍÜÍÂÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ

H FordÚÑÐÉ{É{³ÈØÉ¨oÑÇÐÓÈØ³iØ³iÉ¨ÐÑËÑ~Ñ³ÒÉ¨ËÈlmÆÆ
~Ñ{~Ñ³ÒmlÆÆi×Ñ¨ÐÑ~ÉÈ³{~Ê³iØ>Ã_¦
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«Φωτιά» τα ενοίκια σε πολλές
ευρωπαϊκές μητροπόλεις
Οι τιμές αυξάνονται με πολύ υψηλότερο ρυθμό από το διαθέσιμο εισόδημα
Της ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σε ένα πολυετές παιχνίδι Monopoly
προσπαθούν να βάλουν τέλος οι
δήμαρχοι των ευρωπαϊκών μητροπόλεων όπου τα ενοίκια αυξάνονται ανεξέλεγκτα και οι κάτοικοι οφείλουν να δίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
περισσότερο από το μισό διαθέσιμο εισόδημά τους για στέγαση.
Προκειμένου να προσφέρουν
ασφάλεια και σταθερότητα στους
ενοικιαστές, πολλοί Ευρωπαίοι
δήμαρχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών περιορισμών στους ιδιοκτήτες.
Στη Βαρκελώνη, όπου το μέσο
ενοίκιο αυξήθηκε κατά 50% την
τελευταία πενταετία, η ευθύνη
αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στον
υπερβολικό τουρισμό. Αντίστοιχα,
στο Λονδίνο και στο Αμστερνταμ
η αγορά κατοικιών είναι τόσο ελκυστική στους ξένους επενδυτές,
ώστε τα διαμερίσματα συσσωρεύονται στα χέρια ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εκτός αυτού, τα διαμερίσματα στο Αμστερνταμ εκλείπουν, αφού η πόλη υποδέχεται
εταιρείες και εργαζομένους από
τη Βρετανία, που εξοστρακίζονται
λόγω Brexit. Στο Παρίσι, το κόστος
ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε
από το προηγούμενο έτος κατά
6,6%, αγγίζοντας πλέον τις 9.760
ευρώ και αντίστοιχα αυξήθηκαν
και τα ενοίκια. Σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο η ζήτηση κατοικιών ενισχύθηκε –και αντίστοιχα και τα
ενοίκια– λόγω των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, του μεγαλύτερου ποσοστού απασχόλησης
και εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού.
Το σημαντικότερο πρόβλημα
που προκύπτει είναι ότι τα ενοίκια
αυξάνονται με πολύ μεγαλύτερο
ρυθμό από το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών. Εχοντας αντιληφθεί το ζήτημα αυτό, ο Σαντίκ
Καν, δήμαρχος του Λονδίνου, πρό-

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, πρότεινε στη βρετανική κυβέρνηση να εφαρμοστούν περιορισμοί στα ενοίκια.








Σε Βερολίνο, Λονδίνο
και Βαρεκλώνη,
οι τοπικές αρχές λαμβάνουν μέτρα προστασίας των νοικοκυριών.
τεινε αυτή την εβδομάδα στη βρετανική κυβέρνηση να εφαρμοστούν περιορισμοί στα ενοικιαστήρια, ώστε να εξασφαλιστεί η
σταθερότητα και να προστατευθούν οι ενοικιαστές. Στην πρότασή
του Καν αναφέρεται ότι περισσότερο από τα δύο τρίτα των κατοίκων του Λονδίνου επιθυμούν τους
περιορισμούς στα ενοίκια. «Από
το 2010 τα ενοίκια έχουν αυξηθεί
τρεις φορές περισσότερο από ό,τι
ο μέσος μισθός», δήλωσε στον
Guardian η Μιάτα Φανμπούλεχ,
επικεφαλής του βρετανικού think
tank New Economics Foundation.
«To βεληνεκές αυτής της κρίσης
διαθεσιμότητας σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε», συμπλήρωσε, υποστηρίζοντας την πρό-

ταση του δημάρχου του Λονδίνου.
Στο κρατίδιο του Βερολίνου η πρόοδος σχετικά με τον έλεγχο τον
ενοικίων είναι αξιοσημείωτη, αφού
η γερμανική Βουλή συμφώνησε
στο «πάγωμα» των ενοικίων στο
ίδιο επίπεδο την περίοδο 2020
έως 2025. Το μέσο κόστος των
διαμερισμάτων αυξήθηκε από το
2013 έως το 2018 κατά 63,4%, ενώ
στο ίδιο διάστημα το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 7%, όπως αναφέρεται σε έρευνα της Knight Frank,
διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών για ακίνητα. Απαντώντας
σε έντονες διαμαρτυρίες ενοίκων
και ιδιοκτητών, το κρατίδιο του
Βερολίνου αγόρασε από την ιδιωτική επιχείρηση Predac 670 διαμερίσματα στην εμβληματική λεωφόρο Καρλ Μαρξ. Το αντίτιμο
ήταν μεταξύ 90 και 100 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt. «Ηταν και θα είναι πρόθεσή μας να αγοράσουμε διαμερίσματα οπουδήποτε μπορούμε,
ώστε το Βερολίνο να επανακτήσει
τον έλεγχο στην αγορά ακινήτων»,
δήλωσε μετά την κρατικοποίηση

ΑΡΘΡΟ

των διαμερισμάτων ο Μίχαελ Μίλερ, δήμαρχος του Βερολίνου.
Ανάλογες ήταν και οι κινήσεις
της ισπανικής κυβέρνησης, η
οποία προχώρησε στην επιβολή
αυστηρών μέτρων ελέγχου των
ενοικίων, ώστε να μετριαστεί το
κόστος. Με την απόφαση του Μαρτίου, η αναπροσαρμογή του ενοικίου ανά έτος πρέπει να ρυθμίζεται
ανάλογα με τον πληθωρισμό. Η
ίδια απόφαση επιβάλλει την παραμονή του ενοικιαστή στην κατοικία μέχρι τη λήξη του συμβολαίου ακόμα και στην περίπτωση
που το διαμέρισμα έχει πουληθεί,
ενώ η ελάχιστη διάρκεια του ενοικιαστηρίου αυξήθηκε από τρία
στα πέντε χρόνια. Στη Βαρκελώνη,
όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί
ραγδαία την τελευταία πενταετία,
οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα
μπορούν να διαπραγματεύονται
το ύψος του ενοίκιου βάσει μιας
προτεινόμενης τιμής αναφοράς,
η οποία θα κυμαίνεται ανάλογα
με την περιοχή και τις ειδικές ανέσεις του εκάστοτε διαμερίσματος,
παραδείγματος χάριν εάν έχει πισίνα ή κήπο.

Ενα εκατ. διαμερίσματα
θα χτίσει η ολλανδική
κυβέρνηση έως το 2030
Είναι όμως πράγματι ο έλεγχος των
ενοικίων ένα μέτρο θετικό για την
οικονομία; Αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι εκάστοτε
κυβερνήσεις, οι οποίες αφενός ανταποκρίνονται στα αιτήματα αμέτρητων ενοικιαστών, αφετέρου
στρέφονται εναντίον των διαφωνούντων ιδιοκτητών. Με μία τέτοια
περίπτωση έρχεται αντιμέτωπη η
πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία
ύστερα από περίπου πενήντα χρόνια εφαρμογής ρυθμιστικών μέτρων
ενοικίου επέβαλε ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς. Ιδιοκτήτες
ακινήτων στο Μπρούκλιν της Νέας
Υόρκης ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω
κανόνες δεν λαμβάνουν υπόψη τα
εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι εύρωστοι ενοικιαστές να
βγαίνουν εξαιρετικά κερδισμένοι.
Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονται να πουλήσουν τις περιουσίες
τους, διότι αποκομίζουν το απολύτως ελάχιστο κέρδος από την ενοικίαση ή και σε ορισμένες περιπτώσεις τα έξοδά τους είναι περισσότερα από τα έσοδα.
Στο Αμστερνταμ το ενδεχόμενο
ελέγχου των ενοικίων έχει σημάνει
καμπανάκι για τους επενδυτές. «Η
επενδυτική εμπιστοσύνη θα μειωθεί και θα χτιστούν λιγότερα σπίτια, ενώ η μοναδική θεραπεία στο
πρόβλημα της αγοράς κατοικιών
είναι να χτιστούν ακόμη περισσότερα», είχε δηλώσει τον Μάρτιο
στο Bloomberg ο Γκέρτγιαν βαν
ντερ Μπαν, διευθύνων σύμβουλος
του ολλανδικού μεσιτικού γραφείου
Vesteda. Η ολλανδική πρωτεύουσα
έχει μετατραπεί σε χρυσωρυχείο
για τους επενδυτές της αγοράς ακινήτων και πολλοί ανησυχούν ότι
ο έλεγχος των ενοικίων θα τους
απομακρύνει, ενδεχομένως ανυψώνοντας ακόμη περισσότερο τα
ενοίκια. Η ολλανδική κυβέρνηση
έχει θέσει ως στόχο το χτίσιμο 1
εκατ. διαμερισμάτων μέχρι το 2030.
Το Αμστερνταμ, όπου το κόστος
των κατοικιών αυξήθηκε κατά
64,6%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα
κατά 4,4% από το 2013 έως το 2018,
εξέδωσε πέρυσι 8.639 άδειες για
το χτίσιμο διαμερισμάτων.

Από το 2013 στο Αμστερνταμ, το κό-

στος στέγασης αυξήθηκε κατά 64,6%,
ενώ τα εισοδήματα κατά 4,4%.
Στο Παρίσι, που σύμφωνα με
σχετική έρευνα του Economist Intelligence Unit ήταν η πιο ακριβή
πόλη το 2018, επικρατούν οι ίδιοι
φόβοι όσον αφορά την επιβολή μέτρων ελέγχου του ενοικίου. «Ελέγχοντας τα ενοίκια, η κυβέρνηση
δημιουργεί ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στους ιδιοκτήτες, κατηγορώντας τους ότι
είναι οι “κακοί” στην κρίση της
γαλλικής αγοράς ακινήτων», είχε
δηλώσει στο France24 ο Ζον-Μαρκ
Τορογιόν, πρόεδρος της ένωσης
μεσιτικών γραφείων της Γαλλίας.
Η ισορροπία μεταξύ προσιτών
ενοικίων και προσέλκυσης επενδυτών είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Παράλληλα, η επιβολή μέτρων
ελέγχου πολλές φορές ωθεί τους
ιδιοκτήτες να μετατρέψουν τις κατοικίες τους σε ακριβά διαμερίσματα,
σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Stanford. Με αυτό τον τρόπο θεωρούνται νέα κτίσματα και
εξαιρούνται από τους περιορισμούς,
ενώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να διαπραγματευθούν με τους ενοικιαστές
το ύψος των ενοικίων.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η κλινική εικόνα των ακινήτων
Αναμφίβολα το 2018 κύλησε αρκετά
καλά για την αγορά ακινήτων. Σημειώθηκαν συνολικά 15.199 συναλλαγές και αντάλλαξαν χέρια
ακίνητα συνολικής δηλωθείσας τιμής περί τα €3,37δισ. Αυτές τις συναλλαγές, το Κτηματολόγιο τις εκτίμησε έναντι συνολικού ποσού της
τάξης των €3,61δισ. Θυμίζω ότι το
Κτηματολόγιο προβαίνει στη δική
του εκτίμηση κατά τη διαδικασία
μεταβίβασης έτσι ώστε να υπολογιστεί το ύψος των μεταβιβαστικών
τελών. Το Κτηματολόγιο μπορεί
να δεχτεί το ποσό που δηλώνεται
από τους συμβαλλόμενους ή μπορεί
να το θεωρήσει χαμηλό, οπότε το
εκτιμά εκεί που πιστεύει πως έπρεπε να ήταν. Δεν μπαίνει σε αυτή
τη διαδικασία δικής του εκτίμησης
όταν η συναλλαγή αφορά περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων με τις τράπεζες. Επιπλέον, επειδή ρωτάτε
συχνά, υπενθυμίζω πως δεν χρεώνονται μεταβιβαστικά τέλη επί
του ποσού του ΦΠΑ που μπορεί να
φέρει μια συναλλαγή.
Οι πρώτοι έξι μήνες του 2019
κύλησαν πολύ καλά μπορώ να πω.
Σημειώθηκαν συνολικά 7.262 συναλλαγές σε Παγκύπρια κλίμακα.
Κατά την αντίστοιχη περίοδο του
2018 (Ιανουάριος – Ιούνιος) έγιναν
7.431 συναλλαγές. Δηλαδή, το 2019
είναι απειροελάχιστα κάτω σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2018 (περίπου 2,3% κάτω) γεγονός
που δείχνει ότι σε επίπεδο συναλλαγών η αγορά κινείται περίπου
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
Οι συναλλαγές του πρώτου εξαμήνου του 2019 είχαν συνολική









Eνόσω δημιουργούμε
νέες αγορές όπως η
ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι
λογικό να αναμένουμε
αύξηση ενοικίων στις
περιοχές πέριξ των
πανεπιστημίων δεδομένης της περιορισμένης
προσφοράς κλινών και
της μεγάλης ζήτησης.
δηλωθείσα τιμή της τάξης των
€1,67δισ. Την αντίστοιχη περίοδο
του πρώτου εξαμήνου του 2018 η
συνολική δηλωθείσα τιμή ήταν της
τάξης των €1,70δισ. Άρα και σε
αυτό το επίπεδο η αγορά φαίνεται
να κινείται σχεδόν παράλληλα.
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα
μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα
πως συνολικά το 2019 αναμένεται
(ceteris paribus) να κινηθεί με παρόμοιο τρόπο όπως το 2018. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά το τελικό
αποτέλεσμα είναι τόσο ενδογενείς,
όσο και εξωγενείς. Ενδογενείς παράγοντες είναι παράγοντες όπως
αλλαγές στα προγράμματα επενδύσεων, αύξηση ή μείωση του ρυθμού των πλειστηριασμών, αύξηση
ή μείωση του ρυθμού πώλησης ακινήτων που κατέχουν ήδη οι τράπεζες, αύξηση ή μείωση των νέων

Eχουμε στα σκαριά πέραν των 50 κτηρίων παγκύπρια (όπου τουλάχιστον 40 είναι μόνο στη Λεμεσό) και που κυμαίνονται

από 16 μέχρι 46 ορόφους. Από αυτά ούτε τα μισά δεν βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή. Αποτελεί λοιπόν ένα ερωτηματικό το πώς θα εξελιχθεί η πορεία τους σε όλα τα επίπεδα μετά την περίοδο των έξι μηνών του 2019 που διανύουμε.
χρηματοδοτήσεων, η πορεία των
επιτοκίων, η αύξηση ή η μείωση
στην ντόπια ζήτηση κλπ.
Παραδείγματα εξωγενών παραγόντων είναι η πορεία του Brexit
πριν και μετά τις 31 Οκτωβρίου, η
εξέλιξη των απειλών της Τουρκίας
έναντι της χώρας μας, η εξέλιξη
των πηγών διαχρονικής αστάθειας

στη γύρω περιοχή, η αλλαγή πλεύσης της Ελληνικής κυβέρνησης σε
διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως αλλά και πολιτικής σταθερότητας που δημιουργούν ανταγωνιστικό προς εμάς κλίμα κ.λπ.
Από εκεί και πέρα υπάρχει η μετά
το 2019 εποχή. Έχουμε στα σκαριά
πέραν των 50 κτηρίων Παγκύπρια

(όπου τουλάχιστον 40 είναι μόνο
στη Λεμεσό) και που κυμαίνονται
από 16 μέχρι 46 ορόφους. Από αυτά
ούτε τα μισά δεν βρίσκονται ακόμα
υπό κατασκευή. Αποτελεί λοιπόν
ένα ερωτηματικό το πώς θα εξελιχθεί
η πορεία τους σε όλα τα επίπεδα
μετά την περίοδο των έξι μηνών
του 2019 που διανύουμε. Ακολού-

θως, έχουμε το πρόβλημα που εστιάζεται στα ψηλά ενοίκια κάποιων περιοχών. Αυτό δεν έχει γενικό χαρακτήρα, αλλά καθαρά τοπικό. Από
την άλλη, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ενόσω δημιουργούμε
νέες αγορές όπως η ανάπτυξη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι
λογικό να αναμένουμε αύξηση ενοικίων στις περιοχές πέριξ των πανεπιστημίων δεδομένης της περιορισμένης προσφοράς κλινών και
της μεγάλης ζήτησης. Το ίδιο συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις σε
όλες τις χώρες. Αν βελτιωθούν οι
δημόσιες συγκοινωνίες τότε το ψηλό
κόστος ενοικίου θα αμβλυνθεί αφού
θα ανοίξουν και άλλες περιοχές στέγασης που τώρα δεν είναι δελεαστικές για τους φοιτητές λόγω απόστασης και χρόνου πρόσβασης.
Η αειφόρα οικονομική ανάπτυξη
είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Φυσικά, η ανάπτυξη θα πρέπει να
είναι πολυσύνθετη έτσι ώστε η οικονομία να μην βασίζεται μόνο σε
ένα ή δυο τομείς έτσι ώστε να είναι
λιγότερο επιρρεπής σε κάποια σοκ.
Αν η οικονομία είναι υγιής, τότε
είναι απόλυτα φυσιολογικό να βλέπουμε αυξήσεις τιμών πώλησης
ακινήτων και ενοικίων. Αλλά μια
υγιής εικόνα προϋποθέτει και αυξήσεις πραγματικών εισοδημάτων.
Αν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη
τότε είναι απλά θέμα χρόνου να
καταρρεύσουν όλα σαν χάρτινος
πύργος και να μιλάμε για άλλες
φούσκες και αέρα κοπανιστό.

MRICS, CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors
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Ο αυτοκράτωρ της αρχιτεκτονικής
Ελληνες που έχουν συνεργαστεί με τον Ιάπωνα Αράτα Ισοζάκι, τιμηθέντα με το Πρίτσκερ 2019, μιλούν στην «Κ»

YASUHIRO ISHIMOTO
ALESSANDRA CHEMOLLO

HISAO SUZUKI

Ο Αράτα ÙÕà¦ÑÏÐËÖËØÔ¦ÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÑÇÏÛÁÚËÏËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßßÖËØÈÇÃÔÕßÔËÖÕÞÁÝÑÇÏ
ÙÆÔÕØÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÑØÏÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÚÕÔÞØÕÔÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
ÖÕßÖÂØËÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÇÖÄÚÕÔÔÊÄ
¡ÖÇÒÑØÃÙÔÇ§ÚÄÙÏÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÚÕ
ØÃÚÙÑËØ ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÈØÇÈËÃÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÕ ÙÚÎÔ6ãÚÇ
ÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÓËÚØÇßÓÇÚÏÑÁÝÓÔÂÓËÝÇÖÄÚÎÔÕÒÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß
ÚÄÖÕßÚÕßÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓÁÙÜÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝÚÎÝ
ÈÄÓÈÇÖÕßÁÖËÙËÙÚÎ²ÏØÕÙÃÓÇ
¦ÖÒÜÙËÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÙËÄÒÎ
ÚÎÔÇÑÚÂ¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÕÙÎÓËÃÕ
ÓÎÊÁÔËËØËÃÖÏÇËÔßÖÂØÞËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÕÆÚËÑÚÃØÏÇÕÆÚËÑÇÔ
ÖÄÒÎ¬ÇÐÃÊËÉÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÁÑÇÌÕØÁÝ×ÝÚÇÚØÏ¦ÔÚÇÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇËÑÚËÔ×ÝÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÕÔÏÙÒÇÓÏÑÄÑÄÙÓÕÞÜØÏ¦
ÙÚÇÈÕßÔ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÑÇÏÚÏÝÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖÄÒËÏÝÚÜÔÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÔÇ
ØÜÚ¦Ü¸ÚÏËÃÔÇÏÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ"¹®
ÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÓËÖÕÒÒ¦ÈØÇÈËÃÇÙÚÕ
ËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÙÖÕÆÊÇÙËÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß¬ÄÑÏÕÑÇÏÊÕÆÒËÉË
ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕß ÁÔàÕ
¬¦ÔÍÑËÖØÏÔÏÊØÆÙËÏÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÙÚÕÆÔÚÏÕ
©ÙÕà¦ÑÏÖØÕÙËÍÍÃàËÏÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓÁÙÜÚÕß
ÇÙÚÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝÙÑÎÔÕÍØÇÌÃÇÝÚÎÝÓÄÊÇÝÚÎÝÍÒßÖÚÏÑÂÝÚÕß
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÆËÖÃÖÒÜÔÑÇÏËÑÛÁÙËÜÔ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÛËÜØÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÖÄÚÎÒÇáÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÙÚÎÔßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÚÇÙÑËßÂÇÖÄÚÕÔ¡ËÚÇÈÕÒÏÙÓÄÙÚÕÔ
¡ÖØÕßÚÇÒÏÙÓÄÇÖÄÚÏÝÌÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÓËÍÇÑÇÚÇÙÑËßÁÝÙÚÕÇÊØÄ
ÓÖËÚÄÔÇÖÄÚÎÔÔÇÚÕÒÂÙÚÎÆÙÎÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÙÚÎÔ
ÚÕÖÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÖÄÚÕÇÒ¦ÕßÇÔÄØÔÚÏÍÏÇ
ÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÚÕß ÙÚÎ
ÇØÑËÒ×ÔÎÑÇÏÚÕ¦ÒÇÒÖÏÚÕÆØ
ÙÚÕ¬ÕØÃÔÕÚÕÛÔÏÑÄßÔËÊØÏÇÑÄ
ÁÔÚØÕÙÚÕ ÇÚ¦ØÑÇÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
¡ÕÔÚÁØÔÇÝ¬ÁÞÔÎÝ.\UTHÙÚÕ¬ÇÑÇÙ¦ÑÏÓÁÞØÏÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×Ô*(-(ÙÚÕËÑÃÔÕ
ÑÇÏÚÕÔÆØÍÕÒÏ¦ÔàÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÎ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÁÔÇÔ
ÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÓËÚÇÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄ
6¬ÇÔÚ¦Õ(ÔÚÕÚÕÔÕÔÄÓÇÙË
ßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ ÚÎÝ ÇÖÜÔÏÑÂÝ
ØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ®ËÔ×ÕÑØÏÚÏÑÄÝ
¬ÙÇØÒÝ¬àËÔÑÝÙÚÕËÐÏÒÄÍÏÕ
ÚÎÝÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÇÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ®ÚÕÔÙßÓÖËØÏÁÒÇÈËÙÚÎÔÚØÏÇÔÊØÃÇÚÕßÓËÚÇÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÓÇ-
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Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ñ¨~ÉÜiÒÑ¨{³É¨ÒV³ÈÉË³Ó¨ÑØ0ÓTiØº>³0Ñ~ÑÒ~{ÒÙÉÂ{ÒV³(ÒÜÑåÜ{³Ö¨
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Εχει σχεδιάσει
εκατοντάδες κτίρια
με έμφαση σε χώρους
πολιτισμού, μεταξύ
αυτών και η πτέρυγα Μ2
του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
àÃÓËÚÕÔ²ÕÒ¦ÏÔÑÇÏÚÕÔÚÁØÒÏÔÍÑ
§ÕÓÇØÞÏÇÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÙÚÎÔ
©ãÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÕßÏÇÖÜÔÏÑÕÆ¡ÖØÕßÚÇÒÏÙÓÕÆËÔ×ÚÕ¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝ46*(ÇÖÄÑÄÑÑÏÔÕÏÔÊÏÑÄÉÇÓÓÃÚÎÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÑÇÏ

ÚÕÖÕÖÇØÚÑÚÃØÏÕÚÎÝ§ÚÃÙÔËáÙÚÎ
¢ÒÄØÏÔÚÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÖÏÕÍÔÜÙÚ¦
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÁØÍÇÚÕß
¬ÕÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕÔ
ÍÒÆÖÚÎÔÃÝ ÇÖÕÆØÍÏÇÚÎÔØÑ
§ÄÈÇÓÏÇÌÕßÙÑÜÚÂÑÏÔÎÚÂÑÏÈÜÚÄ®ÇÃÛÕßÙÇÙßÔÇßÒÏ×ÔÇÖÄ
ÓÕÈËÒÇÙÚÏÑÂÓËÓÈØ¦ÔÎËÆÑÕÒÇ
ÙßÔÇØÓÕÒÕÍÕÆÓËÔÎÍÏÇÞØÂÙÎÙË
ÖËØÏÕÞÁÝÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÇÖÄÚÕ
ÚÙÕßÔ¦ÓÏÚÕß

Ανατολή και Δύση
ÞËÏÙÞËÊÏ¦ÙËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÚÃØÏÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÁÓÌÇÙÎ
ÙËÞ×ØÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÑÇÏÎÖÚÁØßÍÇ¡ÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÕßÙÏÑÂÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
¬Õ ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÑ-

ÖÇÏÊËßÚÏÑÂÝÓÕß¦ÊËÏÇÝÙÚÏÝ®
ÛßÓ¦ÚÇÏÎÔÇÙÚÇÙÃÇ¦ÙÇÇÊ¦
ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÚÕßØÏÙÚÕÚËÒËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÙÕà¦ÑÏËÑÚÄÝÇÖÜÔÃÇÝÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝ46*(
ÁÔÇÞØÄÔÕÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÎÝÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÇÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚÇÖÕÖÇØÚ
ÙÞÁÊÏÇÚÕßÙÕà¦ÑÏÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙÇÔ®©ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÑÇÏÎÑØÏÚÏÑÂ
ËÖÏÚØÕÖÂÚÕßÈØÇÈËÃÕßØÃÚÙÑËØ
ÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÇÔÇÓËÏÍÔÆÕßÔÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÂÓËÚÎÆÙÎÓËÇÖØÄÙÓËÔÕßÝÚØÄÖÕßÝ®
¬Õ ÄÚÇÔÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÁÍÏÔËÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝ

ßØ×ÖÎÝÎ¦ÙÇÇÊ¦ÓËÚÕÔÄÎ
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÕÓÄÚÏÓÕÑÇÛÎÍÎÚÂ
ÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙÙÇÒÃÇÝÙßÔËÖÏÓËÒÂÛÎÑÇÔÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕß¦ÖÜÔÇÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÙÚÎ¡ÕÔÂÇàÇØÏÙÚ×ÔÄÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕ
ÌÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÄÚÕßÖØÄÚàËÑÚÄÒÎÙÚÕÔÇÁØÇ*P[`PU[OLHPY®ÓÏÇ
ÖÕÒßËÖÃÖËÊÎÖÄÒÎÖÕßÑßÒ¦Ö¦ÔÜ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÖÄÒÎ
©ÃÊÏÕÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËËÑËÃÔÎÚÎ
ÞØÕÔÏ¦ÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ©ÄÎÝ
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÓÇÝÊËÃÞÔËÏÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÙÕà¦ÑÏÓÖØÕÙÚ¦ÙË
ÖÃÔÇÑÇÚÕß¬ÙÇØÕÆÞÎÄÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÕËÄÌÏÒÕÝÓËÙÚÕÒÂ¡ËÍ¦ÒÕßÒËÐ¦ÔÊØÕßÇÖÄÚÎÔÚÄÚË
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ©ÒÁÐÇÔÊØÕÝÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ¬ÁÞÔÎ®
ÙÚÕ¬ËÒÒÄÍÒËÏÕÊØßÓÇ¬ËÞÔ×Ô
©ËÖÄÓËÔÕÝÙÚÇÛÓÄÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÔÙÕà¦ÑÏÂÚÇÔÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÕÔÁÕ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝÎ
ÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÑÁØÊÏÙËÁÖÇÏÔÕËÔ×
ÚÕÄÚÇÔÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÕßÙÏÑÂÝ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÖØÕÑÂØßÐËÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎÚÜÔÓËÒËÚ×Ô
ÚÕßÑÚÏØÃÕß¡ÙßÍÑØÕÚÂÛÎÑËÓÏÇ
ÔÁÇÕÓ¦ÊÇÇÖÄÚÕßÝZJOLTH§ÁÒÎØÈÇÔÏÚÕÖÕÆÒÕß×ØÇÇÑÂ
ÒÁÔÎÖ¦ØÚÙÎÏ×ØÍÕ²ÕØÄàÕÍÒÕßÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßÝÎÓÂÚØÎ¢ÇÚÕÆØÕ¦ÙÇÇÊ¦ÑÇÏÄÎ
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÓÇÑØ¦ÌÏÒÃÇÚÕß
ÙÕà¦ÑÏÓËÚÕÔ¢ÇÚÕÆØÕÑÇÏÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÕßÓËÚÎ
¦ÙÇÇÊ¦ÑÇÏÚÕÔÄÎÇÖÇÊÄ-

ÖÕßÒÕÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÕÔÏÊÇÔÏÑÄÚËØÕ
ÖØÄÒÕÍÕÙÚÎÔÖØÄÙÑÒÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÄÑÕÏÔÕÆÙßÓÓËÚÕÞÂÓÇÝÙÚÕÔ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄ®ÇÔÇÌÁØËÏÕÏ×ØÍÕÝ
²ÕØÄàÕÍÒÕß
ÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ!/ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕß
ÙÕà¦ÑÏÂÚÇÔ¦ÓËÙÎ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ
¸ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ¹ÕÚÄÖÕÝÚÕßÁØÍÕßÓË
ÛÁÇÖØÕÝÚÕÔ©ÒßÓÖÕÂÓËØÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÊÏÇÚÎØÕÆÓËÚÎÔÇÔ¦ÓÔÎÙÎÓÏÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÇÐÆÄÒÜÔÑÇÏÚÎÝËßÚßÞÕÆÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÓËÓÃÇËÐÁÞÕßÙÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ®
ÚÇÔÛÇßÓ¦ÙÏËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔÁØÍÜÔÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝ
ÓÇÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕÎÓÂÚØÎÝ¢ÇÚÕÆØÕÝËÔ×ÛßÓ¦ÚÇÏÓË
ÔÕÙÚÇÒÍÃÇÚÎÔÇÔ¦ÈÇÙÂÚÕßÝÇÖÄ
ÚÕß¡ÇÑØßÍÏ¦ÔÔÎÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎ

Αντιστικτικός σχεδιασμός
ÖÏÊÃÜÐÎÚÕßÙÕà¦ÑÏÂÚÇÔÎÔÁÇ
ÖÚÁØßÍÇÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÕßÙÏÑÂÝ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÔÇËÃÔÇÏÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝ
ÖÇØÇÒÏÇÑÂÝÈÄÒÚÇÝ§ÇÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÇÔËÈÇÃÔËÏÝÙÚÕÑÚÃØÏÕÍÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÝÚÎÔÖÇÔÕØÇÓÏÑÂÛÁÇÖØÕÝ
ÚÕÔ©ÒßÓÖÕÑÇÏÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑÕÒÕßÛÂÛÎÑËÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÇÔÚÏÙÚÏÑÚÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÇÔÇÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÏÙÞßØ¦ÔÕÎÓÇÚÏÑ¦àËÆÍÎ!ÊÏÇÌ¦ÔËÏÇ
ÙßÓÖÇÍÂÝÄÍÑÕÝØÕáÑÄÚÎÚÇÙßÔÁÞËÏÇËØÓÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ
ÙÚØÕÌÂÖØÕÝÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÙÚØÕÌÂ
ÖØÕÝÚÎÔÖÄÒÎÓÖËÚÄÔÓÁÚÇÒÒÕ
ÍßÇÒÃÚÕÏÞÕÖÕÏÃÇÇÔËÖÃÞØÏÙÚÕßÚÕÆÈÒÕßÉßÞØÕÃÞØÜÓÇÚÏÑÕÃÚÄÔÕÏÚÕß
ÍÑØÏÛËØÓÕÃÞØÜÓÇÚÏÙÓÕÃÑËØÇÓÏÊÃ®
ÚÕÔÃàÕßÔÕÏZJOLTH
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÄÝËÐÜÙÚØËÌÕÆÝÖÕÒÆÓÕØÌÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ
ÔÁÇÖÚÁØßÍÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÜÝÚÄÖÕÝÔÁÜÔÖËÏØÇÓÇÚÏÑ×ÔÓÕßÙÏÑ×Ô
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ®
¦ÚÏÖÕßÊËÔÛÇÐËÞ¦ÙÕßÔÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝËÃÔÇÏÎÁÑÖÒÎÐÎÚÕßÙÕà¦ÑÏ
ÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÏÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÍÆØÜÇÖÄÚÕßÝ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÊÎÓÄÙÏÜÔÁØÍÜÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎÚÜÔÓËÒËÚ×Ô
ÓÄÔÕÙËËÖÃÖËÊÕÖØÕÓËÒÁÚÎÝÕØÏÙÚÏÑÂÝÓËÒÁÚÎÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÍÏÔËÊÎÓÕÖØ¦ÚÎÙÎÚÕßÁØÍÕßÓËÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÓËÒËÚÕÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
©Ï×ØÍÕÝ²ÕØÄàÕÍÒÕßÛßÓ¦ÚÇÏ!
©ÙÕà¦ÑÏÊËÔÑÇÚ¦ÒÇÈËÖÕÚÁÚÕÔ
ÒÄÍÕÚÎÝÓÎËÑÖÄÔÎÙÎÝÇÖÄÚÕßÝ
ÇØÞÏÑÕÆÝÓËÒËÚÎÚÁÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝ
ËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÁØÍÕß ÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕËØÍÕÚ¦ÐÏÕÙÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÕ ÇÔÇÌ×ÔÎÙË
¸P[»ZHJYHa`^VYSK¹®
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Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φέγγαρος 2019 για 9η χρονιά στον Κάτω Δρυ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

28.7.19 -3.8.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Mamma Mia!

Πληροφορίες 22128157. Τα βράδια των
εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, τα μουσεία
του Πολιτιστικού Ιδρύματος και η έκθεση «1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» θα είναι ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα. Είσοδος ελεύθερη.

Το πρωτοποριακό ~Ñ{ÙiÐ×{ÜÓØ×É³{KÒÜ'ÓooÑ¨ØÉ{³¨Ó×É{o{ÑiÈÉTÊT¨{ÒVÑ¨È{ÒÇ³ÑØÈÑ¨Ñ³{~ÖØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌ³iÖ¨V³i
ÉÌoÉ{~Ñ{ÌT{ÐÌ0×É³{KÒÜÚÑ
¨ÑoÐÑ³{iÚÉË³iiÐÉ´iåÈoÖ³È¸ÆV³o¨Ñ×{~ÌT¨{ÌÒ³
Û¨ÈØV³iØÉÑ¨TËÑØÒ¨Ñ~ÑØ~Ñ{³{Ø
³¨É{Ø~iÓØ³ÈV¨Ì~É{³Ñ{ÑÉÐ×Ñ{³ÖÉ¨{Ì³É¨ÑÑÌÑ¨Ò³ÑÈo~¨³ÊÐÑ³ÑÑ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ³¨{ÊÐÉ¨iØÙ{¨oÒiØV³~{ÌÚÑÓTÉ{
³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÑÜÑÖÉ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØ

³iØV¦R}VX>R_VvxvÑÜÜÒ~Ñ{
Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÊØÐÈ{~ÊØ~iÊØ0ÑÈ³ÌT¨Ñ³ÌTØ³È×É³{KÒÜÉËÑ{Ñ
É{ÒoÉ{³ÈØ³Ì{ÈØVÑÜÜÒ~Ñ{ÂÓÈØ
É{~Ó³ÉØ³i~È¨{Ñ~Ê~ÈÜ³Ö¨Ñ
~Ñ{Ñ¨ÒÙiVÐÓ³iØÙ{ÑÐÊØ³ÈØ
³Ño¨³È¨{³{~ÌT¨{Ì³ÈÒ³
Û¨ÈåÈ³Ê³iT¨{ÒVÚÑÉÐ×Ñ{³ÖV
ÐÉ³ÑÂÖÒÜÜV{x¿©_x¿¦x>©V
>¦x>->²²xBÓ©V&>_²k<_º©V
>Ã©©>¦__V /Ý9Ý-Á-/8+V
7>©xx}xB/v_Ý>n>>²x {{³Ê¨{ÑU¸lÀÀÀk_n>¦©R¯²xR}_²©

{{³Ê¨{ÑÐ¨ÖÑÑo¨Ñ³Ö³Ñ
Ñ~ÌÜÈÚÑiÐÉËÑUxR©x>U>k__x
&¦Å>}¯¦_>>X_²¦>xR©x>
¯/v_¦_¦©¯-²ºXx__¿_®´¯
>n©+_R¦X©-v>¦>R>U->¦
x²Rv_>¦¯_xXx>ÅÅ>k_>¦
x>©©U/>_¦&>v©Ux©Ý¦²
_²_¦ÝRv©²©U!º²X¦}Ý¦²
º©_º¦/¦>Xx²x>¦>k²©(ÓÐ³iV
åÈoÖ³Èw.ÒKKÑ³´åÈoÖ³È
Πληροφορίες www.fengaros.com,
www.facebook.com/fengaros, www.
instagram.com/fengaros

ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΑΤΡΟ

Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει Ντάριο Φο
Την κωμωδία tÜÒÂV³¨ÐÓ³ÉØ~Ñ{

ÜÒ~ÉØu³È ³Ò¨{'Ñ¨È{ÒÇÉ{³
ÜÑË{³È(¨o¨ÒÐÐÑ³Ø(Ü{³{³{~ÊØ
å~Ó³¨iØ³È4È¨oÉËÈ(Ñ{ÙÉËÑØ~Ñ{(Ü{³{ÐÖ³1ÓÑ³¨å³ËoØ
(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÓ¨oÐÉ³Ë'
Ñ³{¨ËÇÉ{~Ñ{Ñ~ÑÜÖ³É{~ÑË¨{ÑÜ{³{~Ò
~Ñ{~{{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑV{ÙÐÓÑÐÓÑÑÌ³i×Ò¨ÑV³iÜÒ~ÑV³oÓÜ{~Ñ{
³~Ð×ÖÇ{0i~iÚÉËÑ³ÈtÜÒÂV³¨ÐÓ³ÉØ~Ñ{ÜÒ~ÉØu³È ³Ò¨{
'ÓTÉ{ÑÑÜÒKÉ{iÑ¨ËÑÑÑ¨ËÙÈ
Ñ¨É¨ÒViËÑÐÑÇËÐÉ³'³i'³ËÈÓTÈ³iÉÈÚÖiÑÌÙiØ~Ñ{Ù{Ñ~ÉÈÊØ³È~É{ÐÓÈ ÐÉoÒÜiÉ¨{ÙÉËÑ³iÖÑ{Ú¨ÈÉTËÇÉ³Ñ{³(Ó¨Ñ
¨{Ì~Ñ{³{Ø´ÈÜËÈ³{³É¨Ì³
åÐ×{ÚÓÑ³¨t³ÊØÛÑÐ{ÑÖu0åÖoÈ³iÑ¨Ò³ÑitÜÒÂV³¨ÐÓ³ÉØ
~Ñ{ÜÒ~ÉØu³È ³Ò¨{'ÚÑÒÉ{³

(¨iÈÐÒ{(ÉÙÈÜÒmåÈoÖ³ÈV
³{³{~Ì.³ÒÙ{åÜ{~ËÈåÈo~Ñ{
³{Ø´åÈoÖ³È³ÑåÑÑÈ³Ê¨{Ñ³iØ
( $³Ñ(É¨KÌÜ{Ñ0iÙ{Ñ~ÉÈÊ³È~É{ÐÓÈÓ~ÑÑ{Ñ¨ËÑÑÑ¨ËÙÈÑ¨É¨Ò¯'³iØ'³ËÈV~iÚÉËÑÑ¨ËÑ
ÑÑ¨ËÙÈÑ¨É¨ÒV~io¨Ñ×ËÑgÉ-

ÙÈÐÑ³ÜoËÑU ÜÓ~³¨ÑÈÚ¨Ñ{³ÈVÐÈ{~ÊÉ{ÐÓÜÉ{ÑÛiÐÊ³¨iØ=ÑTÑ¨ËÈ.TÉÙ{ÑÐÌØ'³{ÐÖUÖÜiØ.{ÑÐ³ÒiØ
(ÑËÇÈ{iÚ{ËU1ÑÒiØÛ¨Ñ~ÌÈÜØV.ÒKKÑØÉË~ÈVÑËÜiØ(Ñ×Ë³iØV
å³¨ÓÑØ.{ÑÐÑ¨ÊØV'³iØ'³ËÈVÑÜÒ³Ñ¨ÑÜÒÐÈØ~Ñ{¨{³ËÑ¨{³Ì×{Ñ

Ο Πικάσο στο Κυπριακό
Μουσείο - Έργα σε Πηλό
Στην έκθεση t$({~Ò³È¨{Ñ~ÌÈÉË ¨oÑÉ(iÜÌuVÈÙ{¨oÑÉ³Ñ{ÑÌ³0ÐÊÐÑå¨TÑ{³Ê³V³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø
&xR>©©_Xx²_¦¦>`_VÈioÉË³Ñ{³
Ú{~ÌÈÉË({~Ò³(Ñ¨Ë{V
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÓÑÐ{~¨ÌÐÉVÑÜÜÒ
ÑÌÜÈ³ÑÑ³{¨ÉÈ³{~ÌÐÓ¨Ø³iØ
~É¨ÑÐ{~ÊØ³ÈÙiÐ{È¨oËÑØVÐÉ¨³Ì³ÈÑ~Ñ{ÐÑÙ{~ÒÓ¨oÑ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑV
iÓ~ÚÉiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{~È¨{Ñ~ÓØÑ¨TÑ{Ì³i³ÉØVÐÑÙ{iÐÓÉØÐÉ³Ó³{
³¨ÌV³ÉÑÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÉØÚÉÐÑ³{~ÓØVTÊÐÑ³Ñ~Ñ{Ð³ËKÑ
³iØÑ¨TÑ{Ì³i³ÑØVÑÌiTÈØ³Ë
{Ñ¨TÑ{ÜÌo{Ù{Ñ~¨ËÈÉÓ¨oÑ³È
({~Ò
Η έκθεση θα συνοδεύεται από κατάλογο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Διάρκεια έκθεσης έως 8 Σεπτεμβρίου. Κυπριακό Μουσείο, Μουσείου 1, Λευκωσία.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΟ

«Παντρολογήματα» από τους Περι-Οδεύοντες
Με τη κωμωδία ³ÈÙ{ÒiÐÈ,ÈÈoo¨Ñ×ÓÑV {~ÜÒ{~Ìo~ÜVt(Ñ³¨ÜoÊÐÑ³ÑuÉÐÉ³Ò×¨Ñi³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ{¨oÈ.ÉKÑ³Ë~oÜÈVÉÑÓ¨T³Ñ{
³iÚÉÑ³¨{~ÊÙ¨Òi{(É¨{w$ÙÉÖ³ÉØ.³iÉÐÉÌiÑ¨Ò³ÑiÚÑÑÓKÉ{³i
È¨{Ñ~Ê¸dÈÜËÈV³{ØdÐÐ³ÚÓÑ³¨ å
³iÉ¨{TÊ³ÈÒ³¨È1ÑÑ~ÜÈÚÊÈ
{Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³{Ø¸¯¬³Ò¨~(Ó³¨È
B(ÑÖÜÈ³iØÉÐÉÖV³{Ø´³ÈÐÊÑ³i
åÑ¨Ë³Ñ~Ñ{³iiåÈoÖ³ÈÂÑÒ³tå³³{~Ìu³iØ(Ò×È¨×¨Ò³È(É³¨ËÙÉ{È
Ù¨ÖÐÑ³ØV³{Ø¸åÈoÖ³È³ÜÌ{V³{Ø
¬³ÈËÙ{ÈÐÊÑ³iÜ¨Ñ~ÑVÈÓTÉ{Ñ³{Ø
åÈoÖ³È³iå¨oÒ~Ñ~Ñ{³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑ¨Ò³Ñi³{ØåÈoÖ³È³i0ÒÜÑ.~iÚÉËÑU
iÒØ0Ëo~{ÜiØ(ÑËÇÈU1ÓÐ{ÙÑ(ÌÜÈV ÜÓiÈÜÒV.³Ó×ÑiÑÈ¨~¨ÙÒ³ÈV{TÒÜiØ¨Ë³ÈVÒ~KØÑ~KÈV{¨oiØ¨{³ÙÖÜÈV=ÑTÑ¨ËÑØ
¨ÙÑËÙiØV{ÒØå³ËÈViÒØ0Ç¨Ñ~Ò~iØVÊÙÉ{ÑÖ~È

«Beautiful Days» από την isnotgallery
Στην isnotgallery R²_¦>¦ÃÈÉTËÇÉ{i~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉiÐÉ
³Ë³Üt_>º²xkº>Ã©u.ÉÑÈ³Ê³iÓÑ
Ó~ÚÉiVix©²n>_¦Ã¨³ÉËÉ{Ó³É~Ñ
~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌ³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑV~ÑÚØ~Ñ{ÐËÑÈÐÐÉ³TÊÑÌ³i
ÑÜÜËÑVÙ{Ñ×Ì¨oÉÉV³Ë
Ó¨oÑÊ~Ñ{ÉÌ³i³ÉØÙÈÜÉ{ÒØ³ÈØÐÉ
Ù{Ò×¨ÉØÑ×¨ÐÓØÓTÈÑ¨È{Ñ³ÉË
ÂÑÒ³T¨³iØo~ÑÜÉ¨ËåÌ³i
Ö¨ÈÐÐÉ³ÓTÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØUÉ¨Ìi(ÑÖÜÈV°³¨Ø È³ÒÚ{ÈV ÜÉÑ
åÙÒÐÈV.³ÓÜ{ØÌ³iØVÛ¨Ñ$¨Ì³iV
ÜÓi(¨Ñ³ÊVÑ¨{Ñ×³É¨ÖVÑÌ
³i ÜÜÒÙÑ{¨{³ËÑ(ÑÑÍÒÈV
Ñ¨ÖÜÑ {~ÜÑÎÙÈVÑ¨ËÑ.È¨Ò~i~Ñ{ÑÌ³iÑÜÜËÑÜÑÐKÒÉ{ÐÓ¨Ø

¦x©º¦XxÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØ´åÈoÖ³È0¨Ë³iw(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÆU´ÆÐwUÆÆ
ÐÐ~Ñ{lUÆÆw¬UÆÆÐÐ.ÒKKÑ³UÆÆ
Ðw¸UÆÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο

99569498, www.isnotgallery.com

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ιερές μπίζνες και Ιεροκηπία

Α

υτό που ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂ
ÙÑÇÖ¦ÔÎÙÚÎËØÕÙÑÂÖÕßÕÏËØÕÃ
ÂÖÕÏÚÎÝÛË¦ÝÌØÕÊÃÚÎÝ"ÔÔÇÏ
ÚÄÚËÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÁÔÇÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÞ×ØÕ
ÛÎÙÇßØÄÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÌßÒÇÞÛËÃ
ÜÝÑÄØÎÕÌÛÇÒÓÕÆÇÖÄÚÎÔÕÒÏÚËÃÇÚÎÔ
ØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔÂÓÕ
ËØÕÙÑÂÖÕß¡ËÏÊÏÇÃÚËØÎÞÇØ¦¦ÑÕßÙÇ
ÚÕÔÊÂÓÇØÞÕÚÎÝÖÄÒÎÝ¡ÏÞ¦ÒÎÇßÒÃÊÎ
ÔÇÓÕßÒÁËÏÄÚÏÕÂÓÕÝËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕÞÁØÏÚÕß
ÍÏÇÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÝÞ×ØÕÝ
ÑÇÏÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕÏÑÇÏÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÕßÝÖÃÙÎÝÎÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÇÔÚÇÒÒÇÍÂ
ÓËÞÇÒÃÚÏÑÎÍÎÖÕßÁÑÇÔËÕÂÓÕÝÖØÕÝ
ÚÎÔØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂËÃÔÇÏÓÃÇÖÕÒÆÑÇÒÂ
ÖØÄÚÇÙÎÑÇÏËÒÖÃàÜÕÓÇÑÇØÏÄÚÇÚÕÝÔÇ
ÚÎÙÑËÌÚËÃÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦§ÕÓÃàÜÄÚÏËÊ×
ÓÖÕØËÃÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÖÇØÇÌØ¦àÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÌÜÔÂÒÇÕÆËÖÏÒÕÍÂËÕÆÁÒÜÔÇ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÊËÔ
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÓËÚÕÃÊÏÕÙÑËÖÚÏÑÄÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕ ÂÖÕÚÎÝ¦ÌÕß

Σαν ένα αφήγημα
χωρίς σημεία
στίξης

Δ

FANEROMENI19

Στο πλαίσιο ³È'É³{KÒÜ'ÑÉ¨ÐÓi~Ñ{ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÌÐ{Ü'ËÜ{iÐÑ³o¨Ò×È¨KÒÜÜÉ³Ñ{i³Ñ{ËÑt>>x>j_¦_8_
Ýn>xu¸Æd -vx_Ý>X>
-_Ãk¦x_X¨É³{ÐÒÇÉ³Ñ{o{Ñ³ÐÉoÒÜÒ{oÐÑ³ÈÂÉÙTÉËÈ_>
>(ÓÐ³iåÈoÖ³ÈV¨Ñ
UÆÆÐÐ(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ³iØ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆV
ÉÈ~ËÑ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÛÇÇÔËÍËØÛËÃÕÑÇÛËÊØÏÑÄÝÚÎÝÖÄÒÎÝÒÖÃàÜÔÇÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÑ¦ÖÕÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÁÞÕßÔÔÇÍÃÔÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝ
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¬ÕÌÏ¦ÙÑÕÚÎÝàÜÂÝÓÇÝÎÙÑÒÎØÂÌ¦ØÙÇ
ÚÕßËÌÂÓËØÕßÖÕßÖÇÃàËÚÇÏÇÚËÒËÆÚÎÚÇÙË
È¦ØÕÝÄÒÜÔÓÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÑÏÇßÚÄ
ÚÕÚËÒÏÑ¦ÑØÆÈËÏÖ¦ÔÚÇÓÏÇÑÎÊËÃÇÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØÂÙÕßÓËÏÙÞßØ¦ÚËÑÓÂØÏÇàÜÂÝ
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Το Ολοκαύτωμα δεν έχει τελειώσει
Ο Χανς Γιόαχιμ Λανγκ μιλάει στην «Κ» για τα πειράματα στειρώσεων γυναικών στο Αουσβιτς, την ιατρική ηθική, τη Δημοκρατία
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Ακούμε ÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÕÔ¡ÁÔÍÑËÒËÑÇÏ
ÄÞÏÍÏÇÚÕÔ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑÕÒÒÕÃ
ÖÕßËÖÁàÎÙÇÔÇÖÄÚÕÕßÙÈÏÚÝÁÈÇàÇÔÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÝÙËÙßØÚ¦ØÏÇ¬Õ
ÁÔÇÙßØÚ¦ØÏÓÖÕØËÃÔÇÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÕ
ÓËÚÕÔÏÄàËÌ¡ÁÔÍÑËÒËÑÇÏÄÚÇÔÓÏÒ¦ËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÇßÚÄÔÐËÞÔ¦ËÏÄÒÇÚÇ
¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔÙÎÓÇÙÃÇ
±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÚ¦ÙÎÊÇÏÓÕÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÍÏÇÇßÚÕÆÝÍÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÇÔÚÕÔ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑ
ßÖÂØÞËÚÕÛÁÓÇÚÎÝÔÚØÕÖÂÝ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏËØËßÔÎÚÂÝ²ÇÔÝÏÄÇÞÏÓÇÔÍÑÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß©ÏÍßÔÇÃÑËÝÚÕß
¡ÖÒÕÑ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÏÝ
ËÑÊÄÙËÏÝ<UP]LYZP[`:[\KPV7YLZZÙË
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎ§ÃÑÎÝ,PKLULPLYÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎ
¬ÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÇ
ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÂÚÇÔÚÕÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÑÇÃÚËÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÖÕÒÆÖØÕÚÕÆÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÊÏÇÒÁÐËÏÝÚÕßÍÏÇÚÇÌØÏÑÏÇÙÚÏÑ¦
ÖËÏØ¦ÓÇÚÇÙÚËÃØÜÙÎÝÖÕßÁÑÇÔÇÔ
ÔÇàÃÍÏÇÚØÕÃÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔÍÏÇÚØÄ ÇØÒ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑÙËÍßÔÇÃÑËÝ
ÑØÇÚÕÆÓËÔËÝÚÕßÕßÙÈÏÚÝÖÄÚÕ
ÖÁÚØÏÔÕÑÚÃØÏÕÚÕß¡ÖÒÕÑÖÁØÇÙÇÔÖËØÃÖÕßÍßÔÇÃÑËÝÇÖÄÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß»ÓÁÞØÏÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
»ÑÇÏßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔÙËÖËÏØ¦ÓÇÚÇÙÚËÏØ×ÙËÜÔÓËÚÕÐÏÑÁÝÕßÙÃËÝ
ÇÑÚÃÔËÝ²ßÖÁÙÚÎÙÇÔÇÓÁÚØÎÚËÝ
ËÍÞËÏØÂÙËÏÝËÐËßÚËÒÏÙÓÕÆÝÞÜØÃÝ
ÔÇÁÞÕßÔÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÏÊÁÇÍÏÇÚÕ
ÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÖ¦ÔÜÙÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝ
©ÏÖØ×ÚËÝÖÕßÑ¦ÛÏÙÇÔÙÚÏÝÏÇÚØÏÑÁÝÖÕÒßÛØÄÔËÝÚÕß¡ÖÒÕÑÂÚÇÔ
ÈØÇÃËÝÍßÔÇÃÑËÝÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÚÎÔÇØÞÂËÃÞÇÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ

Ο δημοσιογράφος ~Ñ{É¨ÉÈi³ÊØ
ÑØ{ÌÑT{ÐÑo~VÈoo¨Ñ×ÓÑØ³È
K{KÜËÈt${oÈÑË~ÉØ³ÈÜ~Æu

Οι πρώτες È~ÒÚ{Ñ³{Ø{Ñ³¨{~ÓØÜÈÚ¨ÌÉØ³ÈÜ~ÆÊ³Ñ K¨ÑËÉØoÈÑË~ÉØ³iØ1ÉÑÜË~iØ

ÄÚÏÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇËÑËÃÍÏÇÚÃËÃÞÇÔ
ÓÏÇÙÚÁÍÎÑÇÏÊËÔÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇÙÓÁÔËÝÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÒÒ¦ÊËÔÂÐËØÇÔÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÓË
ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝÔÇÊ×ÙÕßÔÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÝÍÏÇÊÕßÒËÏ¦ÏÇÚÏÝÒÒÎÔÃÊËÝ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔ
ÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÒÄÍÜÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ ¦ÖÕÏËÝÓËÇÔ×ÚËØÎÓÄØÌÜÙÎÓÏÒÕÆÙÇÔÖÞÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔ
Ñ¦ÖÜÝÚÏÍÃÔËÚÇÏ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÄÓÜÝÂÚÇÔÌÚÜÞ¦ÑÕØÃÚÙÏÇÇÖÄÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÇÔÇÍÞÜÓÁÔËÝÌÕÈÏÙÓÁÔËÝÑÇÏÙÚÎÔÇØÞÂÔÄÓÏàÇÔ
ÄÚÏÃÙÜÝÚÕßÝÁÑÇÔÇÔÚËÞÔÎÚÂÍÕÔÏÓÕÖÕÃÎÙÎËÖËÏÊÂÕ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑ
ÁÑÇÔËÖËÏØ¦ÓÇÚÇÓËÄØÍÇÔÇÖÕßËÏÙÞÜØÕÆÙÇÔÙÚÕÔÑÄÒÖÕ®ÓÇÝÒÁËÏ
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÕ²ÇÔÝÏÄÇÞÏÓ
ÇÔÍÑÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÓÇØÚßØÃËÝÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßËÖÏÈÃÜÙÇÔÁÉÇÐËÙËÇØÞËÃÇÂØÛËÙËËÖÇÌÂÓËÙßÍÍËÔËÃÝ
ÑÇÏÇÖÕÍÄÔÕßÝÊÏ¦ÈÇÙËÎÓËØÕÒÄÍÏÇ
ÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÚÇßÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÇÛÆÓÇÚÇÚÕß¡ÖÒÕÑËÔÂÚÇÔ

ËÆÑÕÒÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÛ×ÝÙßÔ¦ÔÚÎÙË
ÚÄÙÕÚÎÙÏÜÖÂÄÙÕÑÇÏÚÎÔÇÊÏÇÌÕØÃÇ©ÚÇÔÐËÑÏÔÕÆÙËÚÎÔÁØËßÔ¦
ÚÕßÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÕÏØÞÁÝ
ÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÊËÔËÃÞÇÔÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÚÕßÍÏÇÈÕÂÛËÏÇ ÇÚ¦ÌËØËÄÓÜÝÑÇÏÙßÔÁÛËÙË
ÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÖÇàÒÚÕß
©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÕßÙÈÏÚÝ
¡ÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎËÏÑÄÔÇÕÏÓÏÑØÁÝÉÎÌÃÊËÝÓÇÝÒÁËÏÐËÞÔÏÕÆÔÚÇÏ
©ÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃÏÙÚÕØÏÑÕÃËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇÍ×
ËÃÓÇÏËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÚÇÖØÄÙÜÖÇÏÙÚÕØÃÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÚÕ
ÊÏÑÄÚÎÝÖØÄÙÜÖÕÔÐÁØËÏÝÚÏÁÍÏÔË
ÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÔÕÓÃàÜËÔÊÏÇÌÁØËÙÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛÁÒËÏÝÔÇÓ¦ÛËÏÝÍÏÇÚÃ
ÁÍÏÔËÇßÚÄÙËÔÁËÝÍßÔÇÃÑËÝÁØÞËÙÇÏ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ®
ÔÇÇÖÄÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÃÍËÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÄÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝ
ÎÛÏÑÂÝÑÇÏËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖËØÃËØÍÕÖ×ÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÍÏÇÚØÕÃ
ÁÍÏÔÇÔÓËÚÄÙÎËßÑÕÒÃÇÈÇÙÇÔÏÙÚÁÝ

windcraft
music fest 6
10 & 11 august 2019
katydata, nicosia, cy

milkycrafts

concerts - workshops - activities

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

ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÃÞÇÔÕØÑÏÙÚËÃ®ÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÃÔÇÏÖËØÃËØÍÕÙßÓÌÜÔËÃÕÑÇÔÍÑËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑÖÕßÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÂÚÇÔÁÔÇÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝÍÏÇÚØÄÝÓË
ÑÇÒÂÌÂÓÎ

Η μεταστροφή
¡ÁÞØÏÚÕ»ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÔÇàÃ¡ÁÞØÏÚÄÚËÕ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÝÙÚÎÔÑÇÛÇØÂËÖÏÙÚÂÓÎ
¡ËÚ¦ÄÓÜÝÙÑÁÌÚÎÑËÚÏÓÖÕØ×ÔÇ
Ñ¦ÔÜÍÏÇÔÇÖ¦ØÜÓÏÇÁÊØÇÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÙÚËÔ¦ÓË
ÚÕßÝÔÇàÃÑÇÏÚÕÔ²ÃÓÒËØË¦ÒÒËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÛÇÂÚÇÔÁÔÇÝÙÆÍÞØÕÔÕÝÍÏÇÚØÄÝÍÏÇÚÃËÃÞËÑÇÒÁÝÏÊÁËÝ
ÍÏÇÚØÄÖÕßÝÇÔÚÏÙÆÒÒÎÉÎÝÏÇÚØÏÑÂÎÛÏÑÂÇÒÒ¦àËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÃÔËÚÇÏÖÏÕÈ¦ÔÇßÙÎ
ËÜØÕÆÙÇÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÇ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÇÂÊÎÔËÑØÕÆÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÔÕÓÃàÜËÖÏÈÒÂÛÎÑËÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÎÛÏÑÂÚÎÊÃÑÎÚÕß

Õ Ò¦ÕßÓÖËØÍÑÁÒËÍËÄÚÏÁÙÜÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÇÖÄÚÕßÝÛÇÒ¦ÓÕßÝÇËØÃÜÔ®
¬ÇÈ¦ÙÇÔÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÚÕß
¡ÖÒÕÑÓÇÝÒÁËÏÊËÔÚËÒËÃÜÙÇÔ
ÙÚÕÖÁÚØÏÔÕÑÚÃØÏÕÇÒÒ¦ÙßÔËÞÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÙÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎàÜÂÚÕßÝ
©ÙËÝËÖÏÈÃÜÙÇÔÇÖÄÚÏÝÓËÚÁÖËÏÚÇ
ÖÕØËÃËÝÛÇÔ¦ÚÕßÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÕÏÑÕÍÁÔËÏÇßØÔ×ÔÚÇÝÙÚÏÝÖÇÚØÃÊËÝÚÕßÝÖÕÒÒÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÕßÙÈÏÚÝÊËÔ
ÈØÂÑÇÔÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÖÕß¦ÌÎÙÇÔ
ÖÃÙÜÂÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÄÖÜÝÁÍÏÔË
ÑÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÌÆÍÕßÔÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝÔÚØÕÖÂÝÊËÔÚÕßÝ
ËÖÁÚØËÉËÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÇÔÕÏÞÚ¦ÍÏÇ
ÚÇÌØÏÑ×ÊÎÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÖÕßßÖÁÙÚÎÙÇÔÑÇÏÄÙËÝÚÕÁÑÇÔÇÔÓÖØÕÙÚ¦
ÙËÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏËÖÏÚØÕÖÁÝÁÒÇÈÇÔ
ÜÝÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÁÔÇËßÚËÒÁÝÖÕÙÄ
ËÖÇÔÄØÛÜÙÎÝÑÇÏÓÄÔÕÔË¦ÔÎÞ×ØÇÚÕßÝËÃÞËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÎÔ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ

ßÔÇÃÑËÝÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇÂ
ÚÎÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÊËÔËÃÞÇÔÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔËÖÇÔÄØÛÜÙÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÞËÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÓÏÇËÖÏÚØÕÖÂÖÕßÁÑÇÔËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÓËÓÏÇ
¦ÒÒÎËÖÏÚØÕÖÂÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÙÚÇ
ÓÁÙÇÚÕß»ÑÇÏÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÔÇ
ÇÖÕÊÕÛËÃÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ¦ÖÇÐÁÔÇ
ËÔÏÇÃÕÖÕÙÄ¬ÕÖÕÙÄÖÕßÖÂØÇÔ
ÕÏÒÒÎÔÃÊËÝÈØÇÃËÝÂÚÇÔËÒ¦ÞÏÙÚÕÑÇÏÕÆÚËÐÁØÕßÓËÇÔÁÌÚÇÙÇÔ
ÖÕÚÁÇßÚ¦ÚÇÞØÂÓÇÚÇÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÝËÔÏÑÄÚËØÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÙÄÖÕßÊÄÛÎÑËÍÏÇÙÚËÏØ×ÙËÏÝ
ÂÚÇÔÓ¦ØÑÇÙÙÖËØÃÖÕß
ËßØ×ÇÒÒ¦ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÖÂØÇÔÇÖÄÓ¦ØÑÇÙÙ
ËßØ×®
ÔËÃÙÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÈÒÁÖËÏÝÄÚÏÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ
ÊËÔÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑ
ÇÔÍÑÚÏÝÊÏÇÒÁÐËÏÝÖÕßÊÃÔËÏ
ÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÇÖÄÇÖÕÍÄÔÕßÝ
ÛßÓ¦ÚÜÔÚÕÔÃàËÏÚÕÖ×ÝÎÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÖØÕÍÄÔÜÔÚÕßÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÎÔÚÕßÝËÃÞÇÔÍÔÜØÃÙËÏÖÕÚÁËÖÎØË¦àËÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÍËÔÏÁÝ
¦ÔÚÇÔÏ×ÛÜÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÙÚÎàÜÂ
ÓÕßÙÑÁÌÚÕÓÇÏÇÑÄÓÎÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÇØÞÂ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓÇÝÙÂÓËØÇÁÚÙÏÑÇÏ
ÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇËÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÓÇÝ®ÓÇÝÒÁËÏÔÎÙßÞËÃÚËÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÙÂÓËØÇ®ØÜÚ¦ÓË§ÇÏÍÏÇÚÃËÃÓÇÏ
ÓÇÞÎÚÂÝÚÎÝßØ×ÖÎÝËÔÔÏ×ÛÜËØÓÇÔÄÝÔÏ×ÛÜßØÜÖÇÃÕÝ
ËÔÔÕÓÃàÜÄÓÜÝÄÚÏÕÏÇÑØÕÊËÐÏÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏÕÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÓËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÖËØÃÖÕßÙÚÕ
 ¡ÖÕØËÃÔÇÓÎÔËÃÞÇÔÔÚËØÔËÚÍÏÇÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔÇÒÒ¦Î
ÈÒÇÑËÃÇÊËÔÖËÛÇÃÔËÏÖÕÚÁ®
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EMMA LOUISE CHARALAMBOUS

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Φέτος βρήκα πολύ περισσότερο υλικό από Κύπρο και αυθεντικό και ποιοτικό υλικό και τους παρουσιάζουμε, είναι άλλωστε και μέσα στη
φιλοσοφία του φεστιβάλ », σημειώνει ο Λευτέρης Μουμτζής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φέγγαρου.

Είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έρχονται μπάντες και μεμονωμένοι καλλιτέχνες που επιλέγουν
τον Φέγγαρο για να δείξουν τη δουλειά τους, από πολλές χώρες, αλλά και την Κύπρο.

Η μουσική όχημα για το Φεγγάρι και πιο ψηλά
Το Φεστιβάλ Φέγγαρος το τριήμερο 1 με 3 Αυγούστου υπόσχεται και φέτος στους επισκέπτες μια αξέχαστη μουσική εμπειρία








Άλλος αέρας

Κάθε βράδυ θα είναι ένα
πάρτι στον Κάτω Δρυ,
αφού μετά τις συναυλίες
το τζαμάρισμα, τα djsets
και η καλή διάθεση θα
συνεχίζουν να είναι παρόντα για να κλείνουν οι
βραδιές με τον καλύτερο
μουσικά τρόπο.
ριπτώσεις δοκιμάστηκαν κατά τη
διάρκεια της χρονιάς σε διάφορα
μουσικά event που διοργανώσαμε.
Επίσης, πολλά από αυτά που βλέπουμε από τους νέους πηγάζουν
από το Μουσικό Χωριό, και τώρα
τα παρουσιάζουμε και στο φεστιβάλ». Οπωσδήποτε η συνειδητή
επιλογή των διοργανωτών να έχουν
νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες
είναι πάρα πολύ σημαντική, δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι
και εδώ, αλλά και στην κοντινή
μας Ελλάδα παράγεται πρωτότυπη
και εναλλακτική μουσική, όπως
συμβαίνει άλλωστε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Λευτέρης μού επισημαίνει ότι φέτος υπάρχουν πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, «πραγματικά μας αρέσουν και τις επιδιώξαμε αυτές τις συνεργασίες και
δεν είναι αναμασημένες προτάσεις,
και να σου πω και κάτι; Είναι πολύ
σημαντικό είναι ότι έρχονται μπάντες που γουστάρουν τον Φέγγαρο
και θέλουν να έρθουν να παίξουν,
και αυτό βέβαια συμβαίνει και με
άλλες χώρες». Αυτό καταλαβαίνω,
μιλώντας με τον Λευτέρη ότι είναι
αποτέλεσμα των προηγούμενων
διοργανώσεων που έδωσε στον
Φέγγαρο καλή έξωθεν μαρτυρία
που λέμε, τόσο στην Ελλάδα όσο

Φέτος, δίνεται μεγάλη σημασία

EMMA LOUISE CHARALAMBOUS

Ο Φέγγαρος επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, μετά από ένα διάλειμμα στα Περβόλια, στο όμορφο χωριό
Κάτω Δρυς στην επαρχία Λάρνακας
και υπόσχεται ένα τριήμερο γεμάτο
μουσικές, νότες και καλή διάθεση.
Καλή και διαφορετική μουσική από
σχήματα που έχουν να προτείνουν
καλά πράγματα όσον αφορά τη
μουσική. Στο φεστιβάλ φέτος έχει
προστεθεί μία νέα σκηνή, αυτή
του Μουσείου, και μαζί με την κεντρική σκηνή και τη Village Stage,
στο φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες και
σχήματα.
Ο Λευτέρης Μουμτζής, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ
μού λέει ότι στη νέα σκηνή Μουσείο
θα πραγματοποιούνται οι ημερήσιες
εκδηλώσεις από το πρωί της Παρασκευής και του Σαββάτου μέχρι
τις έξι το απόγευμα: «Αυτό είναι
σημαντικό, διότι οι επισκέπτες που
θα επιλέξουν να μείνουν στο χωριό,
είτε στον κατασκηνωτικό χώρο
είτε με άλλη διευθέτηση, θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ποικίλες δραστηριότητες καθ’ όλη
τη διάρκεια του φεστιβάλ» και προσθέτει: «Φέτος, θα έχουμε και ένα
διαδραστικό μουσικό εργαστήρι,
το open mic φέρνει κόσμο που
θέλει να συμμετάσχει με αφήγηση
ή να παίξει μουσική, θα υπάρχουν
live links, με τον μουσικό σταθμό
Dεjee και άλλα dj sets.
Θα ακούσουμε, επίσης, και πολλούς νέους Κύπριους δημιουργούς,
και αυτό είναι κάτι σημαντικό».
Είναι αλήθεια ότι φέτος στον Φέγγαρο θα λάβουν μέρος πολλά κυπριακά σχήματα και καλλιτέχνες,
και η ύπαρξή τους είναι απόδειξη
ότι τα μουσικά πράγματα κινούνται
σε πολύ καλούς ρυθμούς. «Φέτος
βρήκα πολύ περισσότερο υλικό
από Κύπρο και αυθεντικό και ποιοτικό υλικό», τονίζει ο Λευτέρης,
«και τους παρουσιάζουμε, είναι άλλωστε και μέσα στη φιλοσοφία του
φεστιβάλ, η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, αλλά και άλλων, μεγαλύτερης ηλικίας, από την Κύπρο. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
ο Γιώργος Βλάμης, που τον ‘σπρώξαμε’ να παρουσιάσει τη δουλειά
του, πράγμα που δεν είχε κάνει
ποτέ πριν». Ρώτησα τον Λευτέρη,
πώς λειτουργεί συνολικά η επιλογή
να έχουν στο line up τους αρκετούς
νέους, και παίρνω την απάντηση
που πραγματικά ήθελα να ακούσω:
«Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δουλεύουν πάρα πολύ για να παρουσιάσουν στο φεστιβάλ μας κάτι πολύ ποιοτικό και όλα αυτά τα έχω
τσεκάρει προσωπικά, πολλές πε-

EMMA LOUISE CHARALAMBOUS

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες και σχήματα θα εμφανιστούν στις τρεις
σκηνές του Φεστιβάλ Φέγγαρος, που επιστρέφει στον Κάτω Δρυ Λάρνακας, το
τριήμερο 1 με 3 Αυγουστου.

και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
«Παίζουν ρόλο φυσικά και οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται και διατηρούνται και έρχεται
και η εκτίμηση, και όλο αυτό δένει
οργανικά», προσθέτει ο Λευτέρης.

Περισσότερα από 40 σχήματα
Τα σχήματα που φέτος φιλοξενούνται στον Φέγγαρο σίγουρα έρ-

χονται να προσθέσουν στην εμπειρία του θεατή που θα επιλέξει
να ανηφορίσει στον Κάτω Δρυ το
τριήμερο 1 με 3 Αυγούστου. Ο Λευτέρης μου λέει ότι το γεγονός ότι
επιστρέφουν στο χωριό, είναι πολύ
σημαντικό για τη μουσική διοργάνωση, αφού δημιουργείται μία ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία.
Στον Φέγγαρο γίνονται συγκεκρι-

στη διακόσμηση του χωριού, στο
πώς θα γίνει theme ο χώρος για
να νιώσει ο επισκέπτης ότι
πραγματικά μπαίνει σε ένα φεστιβάλ. Όπως μου εξηγεί ο Λευτέρης Μουμτζής ουσιαστικά
στολίζονται θεματικά οι τρεις
σκηνές και οι διαδρομές που
οδηγούν σε αυτές. Αυτή η διαδικασία διακόσμησης γίνεται με τη
βοήθεια της Ελεονώρας Αντωνιάδου που είναι αρχιτέκτονας,
η οποία ανέλαβε να «ντύσει» το
φεστιβάλ, δημιουργώντας περιοχές χαλάρωσης (chill out areas). «Αυτό που κάνει η Ελεονώρα θα χαρακτηρίζει το φεστιβάλ
και αυτό για εμάς είναι μια εξέλιξη», εκτός λοιπόν από την Τρίτη
σκηνή, το φετινό φεστιβάλ θα
αφήσει και το δικό του εικαστικό/αρχιτεκτονικό αποτύπωμα.
μένες, θα μπορούσαμε να πούμε,
μουσικές προτάσεις για ένα ευρύ
φάσμα κοινού.
Την πρώτη μέρα, την Πέμπτη 1
Αυγούστου, το πρόγραμμα είναι
προσανατολισμένο σε πιο ροκ μουσικές, αλλά και σε παραδοσιακούς
ήχους, με τους Planet of Zeus, καθώς και τους Thrax Punks και Balothizer, οι οποίοι συνδυάζουν τη
μουσική παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Αλλά και τον δικό μας ράπερ
JUΛIO με τις ανατρεπτικές του δημιουργίες.
Η δεύτερη μέρα, Παρασκευή 2
Αυγούστου, είναι κάπως πιο ανοικτή, με πολλά και διαφορετικά είδη,
όπως η world music, αλλά θα ακουστούν ροκ και ποπ ήχοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μέρα, γιατί πα-

ρουσιάζονται πράγματα που δεν
τα βλέπουμε συχνά στην Κύπρο,
όπως είναι ο Νικόλας Μεταξάς, ο
οποίος, αν και Κύπριος και γνωστός
στη χώρα μας, δεν έχει παίξει ποτέ
πριν στο νησί μας, έρχεται με ένα
πρότζεκτ σε συνεργασία με έναν
Αμερικάνο και έναν Καναδό, με το
όνομα METAXAS x GHSTWRLD,
και θα παρουσιαστεί μία εντελώς
φρέσκια δουλειά, να πω για τους
Bled Mishkin με τη regge διάθεσή
τους, οι οποίοι έκαναν ευρωπαϊκή
περιοδεία με έναν νέο φοβερό δίσκο
φέτος.
Μαζί με όλα αυτά είναι σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, ότι θα
παίξουν κυπριακά σχήματα, όπως
είναι οι Arcadian Child, οι Delirium
Elephants, το πρότζεκτ Dark Side
of the Moon και άλλα, καθώς και
η τραγουδοποιός Nalyssa Green,
η οποία έχει κυκλοφορήσει ένα
από τους ωραιότερους ελληνόφωνους δίσκους τη χρονιά που μας
πέρασε. Η τρίτη μέρα έχει πάλι μια
μεγάλη ποικιλία με παραδοσιακότροπα σχήματα, με ήχους πιο δυνατούς, τον Φοίβο Δεληβοριά, την
ατμοσφαιρική Eleni Era, τον Γιώργο
Βλάμη και τους γιους του, μία αποκλειστική εμφάνιση της Βασιλικής
Αναστασίου με την χορωδία Amalgamation Choir, γνωστές ως Vasiliki
and the Amalgamation, που θα παρουσιάσουν αυθεντικά τους κομμάτια, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, το freakout ψυχεδελικό τρίο Fumaca Preta από την
Πορτογαλία και αρκετές άλλες επιλογές.
Κάθε βράδυ θα είναι ένα πάρτι
στον Κάτω Δρυ, αφού μετά τις συναυλίες το τζαμάρισμα, τα djsets
και η καλή διάθεση θα συνεχίζουν
να είναι παρόντα για να κλείνουν
οι βραδιές με τον καλύτερο μουσικά
τρόπο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι
το εισιτήριο και για τις τρεις ημέρες
ανέρχεται στα 25 ευρώ και αυτό
σύμφωνα με τον Λευτέρη είναι ένα
κάλεσμα προς όλους να επισκεφτούν το φεστιβάλ για να γνωρίσουν νέους μουσικούς δρόμους,
να απολαύσουν διαφορετικά σχήματα, αλλά και να ζήσουν στιγμές
χαλάρωσης σε ένα πολύ όμορφο
χωριό, το οποίο περιμένει το φεστιβάλ να επιστρέψει στο σπίτι
του.

info
Φεστιβάλ Φέγγαρος 2019

1 - 3 Αυγούστου, Κάτω Δρυς, Κύπρος
www.fengaros.com
www.facebook.com/fengaros
www.instagram.com/fengaros
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Έχει ενδιαφέρον να μπλέκει κανείς μουσικές
Η Sma Rag Da, η νεαρή από την Ελλάδα, εμφανίζεται στον Φέγγαρο και η μουσική της είναι αβίαστη ειλικρινής έκφραση
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Sma Rag Da ËÃÔÇÏÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÏÝ
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ÖÏ¦ÔÕÓÇÔÚÕÒÃÔÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
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Δεν με απασχόλησε ποτέ το να οριοθετήσω τη
μουσική μου. Παρ’ όλα
αυτά, όποτε πρέπει να
την περιγράψω, λέω
πως είναι στο φάσμα του
indie pop-rock με blues
και folk στοιχεία.
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ÙËÑÄÙÓÕÂÔÇÁÞÜÓÖËÏÖÕÚÁÙÚÕÆÔÚÏÕÓËÇÔÇÑ¦ÒßÉËÎ4HOH`HUH
9LJVYKZÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ËÃÞÇÁÔÇÚØÏËÚÁÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕÓË
ÓÏÇÙÕÆÖËØÚÃÓÏÇÌØÁÙÑÏÇËÚÇÏØÃÇ
–Παραδοσιακοί ήχοι, νέες μουσικές διαδρομές, με τα «Τσοπανάκος ήμουνα» και «Αθαμανία
Όμορφη», μπορούν να περπατήσουν μαζί;
¶¢ßÙÏÑ¦ÑÏÁÞËÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÓÖÒÁÑËÏÑÇÔËÃÝÓÕßÙÏÑÁÝ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÖÕØËÃÔÇÔÇÏÖÕÒÆÌØÁÙÑÕÇÒÒ¦ÑÇÏÍÔ×ØÏÓÕÇÚØËÆÜÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆ
ÈÃÜÓ¦ÓÕßÚÎÔÖØÕÙËÍÍÃàÜÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÓÕßÙÏÑ¦ÌÃÒÚØÇ
ÑÇÏÖÕÚÁÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÖØÕÈÒÁÉÜ
ÚÏÛÇÈÍËÏ¬ÕÈÃÔÚËÕÑÒÏÖÚÕß¬ÙÕÖÇÔ¦ÑÕß®ÙÚÇ¬àÕßÓÁØÑÇÐËÖÁØÇÙË
ÚÏÝÖØÕÈÕÒÁÝÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÇßÚÄÚÕÓÖÒÁÐÏÓÕÇØÁÙËÏÑÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁÒÜÔÇÙßÔËÞÃÙÜÚÕßÝÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝÓÕßÓË
ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔ

Γράφω ό,τι μου βγαίνει

«Θέλω ÑÈÉTË³ÈØÉ{¨ÑÐÑ³{ÐÖØÐÈÐÉ³iÑ¨ÒÙiÑ¨ÒÜÜiÜÑ
ÐÉ³i¨{~ÊÐÈÙ{~o¨Ñ×ËÑÈÙÉÉËÑ{³ÌRR_²º>VÌÉËÑ{
ÑKËÑ³iÉ{Ü{~¨{ÊØÓ~×¨Ñiu
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕßÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÖÕß
ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕJVUJLW[\HSÄÙÕËÃÔÇÏÇÈÃÇÙÚÎËÏÒÏÑØÏÔÂÝÁÑÌØÇÙÎ
–Γράφεις αγγλικούς στίχους, σκέφτεσαι περισσότερο αγγλικά ή
έχεις αρχίσει πια γίνεσαι πιο ελληνίδα στη μουσική;
¶ÖËÏÊÂÁÞÜÍËÔÔÎÛËÃÚÕ 
ÑÇÏÕÏÓÕßÙÏÑÁÝËÖÏØØÕÁÝÓÕßËÃÔÇÏ
ÑßØÃÜÝÓÎËÒÒÎÔÏÑÁÝ¶ÇÔÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕ¶ÓÕßÈÍÇÃÔËÏÑ¦ÖÜÝÖÏÕÌßÙÏÑ¦ÑÏËÆÑÕÒÇÕÇÍÍÒÏÑÄÝÙÚÃÞÕÝ
ËÔËÃÞÇÚÄÙÕËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏØØÕÁÝ
ÓÕßÙÏÑ¦ÖÃÙÎÝÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙÇ
ÔÇÍØ¦ÌÜÚØÇÍÕÆÊÏÇÊËÔÂÛËÒÇ
ÔÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÎÓ¦ÔÇÓÕßÚÕßÝ

ÙÚÃÞÕßÝÍÏÇÔÇÓÎÔÇØÞÃÙËÏÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÕÖÄÚËÑ¦ÖÜÝÙßÔÂÛÏÙÇÔÇ
ËÑÌØ¦àÕÓÇÏÓÕßÙÏÑ¦ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦
ËÔÇÖÕÑÒËÃÜÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÙÚÃÞÕ
ËÐ¦ÒÒÕßÁÞÜÍØ¦ÉËÏÑ¦ÖÕÏÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦©ËÒÒÎÔÏÑÄÝÙÚÃÞÕÝÍËÔÏÑ¦ÁÞËÏ¦ÒÒÎÊßÔÇÓÏÑÂÑÇÏ
ÛÁÒÜÖÕÒÆÔÇÍØ¦ÉÜÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¿ÚÏÈÍËÏ
–Πόσο ισχυρή είναι η εναλλακτική μουσική σκηνή στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα
από την Κύπρο;
¶ÁØÜÑ¦ÖÕÏËÝÑßÖØÏÇÑÁÝÓÖ¦ÔÚËÝÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝÄÖÜÝÕÏ)SHJR(UPZÎ

–Θα μπορούσες να εντάξεις σε
κάποιο είδος τη μουσική που
φτιάχνεις;
¶¦ÔÚÇÊßÙÑÕÒËßÄÓÕßÔÓËÇßÚÂ
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÃÍØ¦ÌÜÇÖÒ¦ÄÚÏ
ÓÕßÈÍÇÃÔËÏËÔÓËÇÖÇÙÞÄÒÎÙË
ÖÕÚÁÚÕÔÇÕØÏÕÛËÚÂÙÜÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÓÕßÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÄÖÕÚËÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÎÔÖËØÏÍØ¦ÉÜÒÁÜÖÜÝËÃÔÇÏ
ÙÚÕÌ¦ÙÓÇÚÕßPUKPLWVWYVJRÓË
IS\LZÑÇÏMVSRÙÚÕÏÞËÃÇ
–Νομίζεις ότι η μουσική με τον
ακτιβισμό μπορούν να συνδυαστούν;
¶ÇÊËÃÐËÏØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÇÑ¦ÔÜÑÇÏÚÇÊÆÕÄÙÕÓÖÕØ×ÑÏÄÖÜÝ
ÓÖÕØ×¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÊÕßÒËÆÜÑÇÏ
ÌÕßÒ Ú¦ÏÓ ÜÝ (Y[PZ[  7HY[ULY
YLSH[PVUZTHUHNLYÙËÓÏÇÌÕÈËØÂ
ËÒÒÎÔÏÑÂËÚÇÏØÃÇÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏÒÕÍÏÙÓÏÑÄÍÏÇËÖËÐËØÍÇÙÃÇÂÞÕßÑÇÏ
ÒÁÍËÚÇÏHJJ\ZVU\ZÇØ¦ÒÒÎÒÇÚØÁÞÜÑÇÏÚÕÏÕØ×ÑÇÒÝËÔÏÑ×ÝÂ
ÖÕßÛÇÇÖÇØÔÎÛ×ÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÕÔ
ÆÖÔÕÂÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÌÂÙÜ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÑ¦-

ÔÜÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÊÕÆÓË
¬ÕÑÇÚ¦ÊÆÔÇÓÏÔ
–Η πτυχιακή σου είχε θέμα τον
Παντελή Παντελίδη, θέλησες να
το δεις μουσικά ή κοινωνιολογικά; Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξες;
¶ËÔËÃÔÇÏÁÔÇÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÏÁÞÕßÔÛËÜØ×ÇÐÃÇ
ÍÏÇÓËÒÁÚÎÇÖÄÄÙÕßÝÊÕßÒËÆÕßÔ
ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇÔÚËÒÃÊÎÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÕÚÏÓÕßÙÏÑÂÇÑÕÆËÏÑÇÔËÃÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÓË
ÚËØ¦ÙÚÏÕÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÒÜÔÇÖÜÚÄÙÕÏÑÇÏÚÄÙÕÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËÖÇØÄÓÕÏÕÚØÄÖÕËÔ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÄÓÜÝÄÒÕÏÈ¦ÏØÇÒÏÇÚÃ
ÕÇÔÚËÒÃÊÎÝÒÕÏÖÄÔ"ßÚÄÂÛËÒÇ
ÑßØÃÜÝÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÖÚßÞÏÇÑÂ
ËÃÔÇÏÞÜØÏÙÓÁÔÎÙËÚØÃÇËÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ;OLTHU
/PZT\ZPJ/PZ[PTLZ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÛËÜØ×ÖÜÝËÃÔÇÏÚÕÑÒËÏÊÃÇÒÒ¦ÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÂÚÇÔÁÔÇÝÚÁÒËÏÕÝ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÜÔÚØÏ×Ô
–Η συνεργασία με τον Φέγγαρο
πώς ήλθε;
¶ÁØßÙÏÍÔ×ØÏÙÇÚÕÔËßÚÁØÎ
¡ÕßÓÚàÂ-YLLKVT*HUKSLTHRLY
ÇÖÄÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÖØ×ÚÇÈÁÈÇÏÇÚÕÔÍÔ×ØÏÙÇÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÕß
ÑÏÆÙÚËØÇÇÖÄÑÕÔÚ¦¡ÁÙÇÇÖÄÚÕ
ÏÕØ×ÑÇÒÝÚÕÔÑÇÒÁÙÇÓËÛÂÔÇ
ÍÏÇÁÔÇÒ¦ÏÈÑÏËÑËÃÂÚÇÔÖÕßÍÔÜØÏÙÚÂÑÇÓËÑÏÇÍÇÖÎÛÂÑÇÓËÖÄÚÄÚËÑØÇÚÂÙÇÓËËÖÇÌÂÑÏÎÖØÄÚÇÙÎ
ÖØÕÁÑßÉËÑ¦ÖÜÝÌßÙÏÑ¦ØÕÝÓËÍ¦ÒÎÓÕßÁÑÖÒÎÐÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÖÜÝ
ÁÞÜÁÔÇÓÏÑØÄÑÕÏÔÄÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÖÕßËÒÖÃàÜÔÇÁØÛËÏÔÇÙÚÎØÃÐËÏ
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΦΕΣΤΑ

Ο έρωτας κινδυνεύει;

«Ο

λη ÎÑÕßÒÚÕÆØÇÚÕßÑÄÙÓÕßÊËÔÖÇØËÃÞËÑÇÔÁÔÇÎÛÏÑÄÄÌËÒÕÝÑÇÔÁÔÇ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÓÏÇÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ËÖÕÞÂÕ¡ÇØÙÁÒØÕßÙÚÙßÓÖÁØÇÏÔËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß¸ÔÇÑÚÎÓÁÔÕß
ÞØÄÔÕß¹ÖÜÝÄÞÏÓÄÔÕÔÕÏÑÕÙÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÔÕÏÌÏÒÏÑÁÝÊËÔÖØÄÙÌËØÇÔÚÃÖÕÚÇÚÕ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÕÊËÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÄÚÏÖÏÙÚËÆËÏÕÑÄÙÓÕÝÊËÔËÃÞËÑÇÛÄÒÕßÇÔ¦ÍÑÎ
ÇÖÄÊÏÇÔÕÎÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦
ÇÖÄËÒÇÌØÕÆÝÁØÜÚËÝÓËÇÔÛÏÙÓÁÔÇÑÕØÃÚÙÏÇÄÒÇËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÄÖÜÝÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÕÆÚÕÇÖÄÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÙÑÕÖÏ¦
ÖÕßßÏÕÛËÚËÃÑÇÔËÃÝ®
§Ï×ÛÜÚËØ¦ÙÚÏÇÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÖÕßËÖÏÚÁÒÕßÝÕ¡ÏÙÁÒ©ßËÒÓÖÁÑ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÐÇÔ¦ÙÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÕß
ÁØÜÚÇÑÇÏÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÓËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßËØÕÚÕÔÃÔÎ®ÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÄÖÜÝÄÒÇ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÔÚÎÝÙÚÃÇÝ
ÓÚÌØÏ×ØÍÕÝ ÇØ¦ÓÖËÒÇÝ¬ÕÔ
ÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÈßÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ¶ÇßÚÄÙßÔÏÙÚ¦ÊÏÑÂÓÕßËØÓÎÔËÃÇ¶ÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßËÃÞÇÔÓÄÔÕÔÚÕÇÃÙÛÎÓÇ
ÚÕßÚÁÒÕßÝÚÕßÑÄÙÓÕßÞÜØÃÝÁÔÇ
ÖÇØÇÛßØ¦ÑÏÍÏÇÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇØÞÂÞÜØÃÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔÉÎÒ¦ÌÎÙÎ
ËÔÄÝÖÁÔÛÕßÝÓËÔÖÕßÐÇÔÇÍËÔÔ¦
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÖÕßÐÇÔÇÈ¦àËÏÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕÔÙÚØÄÈÏÒÕÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕß ÇÏÇßÚÄ
ÓÄÔÕÔÁÔÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÕÍËÔÔÂÙËÏÎËÖÏÛßÓÃÇÕÁØÜÚÇÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÙÇØÑÏÑÄÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÎÙÑÁÉÎ
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÍØÇÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÎÝ¡áàËÔÙÚ¦ÏÔÈÁØÜÌÓËÚÃÚÒÕÖÏÛßÓÃÇÄÔÕÝÑÁÉÎ®ÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂÙÑÁÉÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÞÜØÃÝ
ÔÇÛÁÒÜÔÇÓÖÜËÊ×ÙÚÕÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÄÈ¦ÛÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÕßÇÌÕØ¦ÑßØÃÜÝÑÒÏÔÏÑÕÆÝÑßØÏÇØÞËÃÎ
ÃÊÏÇÁÍÔÕÏÇ¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßËÑÑÏÔËÃÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÔÊËÔËÃÔÇÏÎ
ËÖÏÛßÓÃÇÚÕß"×ÝÛÇÍËÔÔÎÛËÃÎ
ÙÑÁÉÎÎÙÑÁÉÎÖÕßÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÇßÚÂÎËÖÏÛßÓÃÇÖÕßËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦
ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÖØ¦ÐÎÙÇØÑÄÝ"
ÚÕÔÖØÄÒÕÍÄÚÕßÕÒÕÆÖÎÝ
ÍØ¦ÌËÏÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÎÙÑÁÉÎ
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÎËÖÏÛßÓÃÇÃÙÜÝÚËÒÏÑ¦ÔÇÚÕÒÓÂÙÜÔÇ
ÖÜÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÕÁØÜÚÇÝÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÇÝ

Ο Θόδωρος Φέστας γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1959 και σπούδασε Οδοντιατρική σε μια εποχή που το να
είσαι φοιτητής ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη
και εργάζεται στο ΕΣΥ. Οι «Ιστορίες
με φίδια» είναι το δεύτερο βιβλίο
του και εκδόθηκε πρόσφατα από τις
εκδόσεις Αγρα. Πρόκειται για δεκαεπτά ιστορίες με εντελώς φυσιολογικούς ή αποκλίνοντες χαρακτήρες
που αντιμετωπίζουν ασυνήθιστες
και εξωπραγματικά περίεργες καταστάσεις ή απλώς τις κλασικές αναποδιές της ζωής. Το πρώτο βιβλίο
του είχε τίτλο «Ο γέρος που φορούσε ένα καπέλο» και κυκλοφόρησε
το 2016 πάλι από την Αγρα.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

«Η αγκαλιά», ¬ ¨o³ÈåÈ³¨{Ñ~ÖÉÂ¨É{{³ÊÇo¨Ò×È o~.ËÜÉdÆwd

Γιατί ο έρωτας τι είναι;
Εράω-ώ το ρήμα
των αρχαίων ελληνικών
που σημαίνει βαθύτατα
επιθυμώ, κάτι
ψάχνουμε στα τυφλά,
από κάτι κινούμαστε
προς κάπου.
ÏÇÚÃÕÁØÜÚÇÝÚÏËÃÔÇÏ"Ø¦Ü×
ÚÕØÂÓÇÚÜÔÇØÞÇÃÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÈÇÛÆÚÇÚÇËÖÏÛßÓ×
Ñ¦ÚÏÉ¦ÞÔÕßÓËÙÚÇÚßÌÒ¦ÇÖÄÑ¦ÚÏÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÖØÕÝÑ¦ÖÕßËÔÔÏÁÚÇÏÓÏÇÔËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÁÔÇÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÓÏÇÙÑÁÉÎ
ÁÔÇÔÚÄÖÕÑÇÏÇßÚÄÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÚÎàÜÂÓÇÝÓÇÝÚØÕÌÕÊÕÚËÃÇÌÂÔËÏÇßÚÂÔÚÎÞÇØÇÓ¦ÊÇàÜÂÝÑÇÏ
ËÒÖÃÊÇÝÖÕßÇÌÂÔËÏÕ©ßËÒÓÖÁÑ
ÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕËØÕÚÕÔÃÔÎ®
©ÁØÜÚÇÝËÃÔÇÏÎÈÇÛÆÚÇÚÎÕÊßÔÎØÂËÖÏÛßÓÃÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓË
Ñ¦ÖÕßÙËÓÏÇËßÊÇÏÓÕÔÏÑÂÖËØÏÕÞÂÑÇÏÖÕßÓËÄÒËÝÓÇÝÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ¶ÙßÔËÏÊÎÚÁÝÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÇÙßÔËÃÊÎÚËÝ¶ÇÔÇàÎÚ¦ÓËÙËÄÒÎ
ÓÇÝÚÎàÜÂ ÇÏÇßÚÄÚÕÑ¦ÖÕß®
ÔÕÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÊÏ¦ÛÒÇÙÎÚÎÝ
ÔÕÙÚÇÒÍÃÇÝÊÏÄÚÏÁÞËÏÞÇÛËÃÇÒÒ¦
ËÓËÃÝÖ¦ÔÚÇÓÇÖ¦ÔÚÇÛÇÐËÑÏÔ¦ÓËÍÏÇÔÇÚÕÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÓË

ÚÎÔËÒÖÃÊÇÄÚÏÛÇÚÕÐÇÔÇÈØÕÆÓË
ÇÙÏÑÂÄÓÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎËÃÔÇÏ
ÔÇÔÏ×ÙÕßÓËÄÚÏÇßÚÄÚÕÖØ×ÚÕ
ÎÖØ×ÚÎÍÎÚÎÝÊÁÓÁÞËÏÞÇÛËÃ
ÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃÑÇÏÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÖËÔÛÂÙÕßÓËÍÏ»ÇßÚÂ¬ÄÚË
ÓÄÔÕÔÇßÚÂÎÚßÌÒÂÇÔ¦ÍÑÎÛÇ
ÍÃÔËÏÇÚÕÓÏÑÂËÖÏÛßÓÃÇÛÇÙÚØÇÌËÃÖØÕÝÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÛÇßÖÕÓËÃÔÕßÓË
ÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÚÎÊÏÇÌÕØ¦Ì¦ÙÎÝ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÛÇ
ÇÔÚÁÐÕßÓËÓÁÞØÏÔÇÚÕÐÇÔÇÈØÕÆÓËÇÒÒ¦ÛÇÙÚÕÞÇÙÚÕÆÓËÑØÇÚ×ÔÚÇÝÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÓÇÝÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇ
ÔÇÐÇÔÇÍÃÔÕßÓËÁÙÚÜÍÏÇÒÃÍÕËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÏÁÙÚÜÍÏÇÒÃÍÕÖÒÂØËÏÝ
¡ÁÞØÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÕÑÇÏØÄÝÑÇÏÎ
ËÖÏÛßÓÃÇÔÇÐÇÔÇÍËÔÔÎÛËÃËÖÏÛßÓÃÇÄÞÏÎÇÔ¦ÍÑÎ©ÞÏÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇ¦ÓËÙÎÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ
©ÁØÜÚÇÝÄÓÜÝÑÏÔÊßÔËÆËÏ ÇÏ
ÓÇàÃÓËÇßÚÄÔÎÙÑÁÉÎÑÇÏÚÕÙ×ÓÇßÚ¦ÚÇÚØÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÇàÃ
ÇÊÏÇÃØËÚÇ©ÚÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÊËÔÇÔÚÁÞËÏÔÇÈÏ×ÙËÏÇßÚÄÖÕß
ÚÕßÒËÃÖËÏÕÊÎÍËÃÚÇÏÙËÊÆÕÓÎÞÇÔÏÙÚÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ½ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÓË
ÄÚÏÈØËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏÙßÔËÞ×ÝÙËÓÏÇÇÔÇàÂÚÎÙÎÙßÔÚØÄÌÜÔ
ÖØÄÙÑÇÏØÜÔÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÔÕÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÈÇÛÆÚËØÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÚÕßÂÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔßÚÄËÃÔÇÏÑÇÚËÐÕÞÂÔÎËÖÕÞÂÓÇÝ¡ËÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÚÏÝ¦ÖËÏØËÝ
ËÔÇÒÒÇÍÁÝÙßÔÚØÄÌÜÔÇÖÄÖÕÒÆ
ÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ

ÉÎÌÏÇÑÕÆÙÑÒÇÈÕÖ¦àÇØÕß®ÄÖÕß
ÚÕÓÄÔÕÊÏËÍËØÚÏÑÄËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß
ËÃÔÇÏÕÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÎËßÑÕÒÃÇÚÕßÔÇÙßÔ¦ÉËÏÙËÐÕßÇÒÏÑÂÙÞÁÙÎÞÜØÃÝÙÑÁÉÎÑËÃ
ËÔ×ÚÕÙ×ÓÇÇÖÕÛË×ÔËÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÙÜÓÇÚÏÑÄÊËÔÇÔÇÊÆËÏ
ÓßØÜÊÏÁÝÊËÔÛßÓÃàËÏÚÄÖÕßÝÊËÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÒÏÓ¦ÔÏÍÏÇÁÔÇÛÇÒÇÙÙÕÊÇØÓÁÔÕÖÒÕÃÕ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÔ
ÖÕÒÒÕÃÝÕÏ¦ÒÒÕÏÇßÚÕÃÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔËÖÏÛßÓÃÇÕÆÚËÑÇÔÍÏ»ÇßÚÄ
ÑËÃÙÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÝÃÙÜÝÇÖÄ
ÖØÄÌÇÙÎÄÚÏËÃÔÇÏÖÇÔÚØËÓÁÔÕÏ
ÚÇÑÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏ¦ØÇÇÖÕÙßØÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎàÜÂÓ¦ÒÒÕÔÊËÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÑÇÛÄÒÕßÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÙÖÃÛÇËÖÏÛßÓÃÇÝÙÚÕ
ÈÒÁÓÓÇÚÕßÝÃÙÜÝÈØÂÑÇÔÑ¦ÚÏÑ¦ÖÕÚËÑÇÏÇßÚÄÂÚÇÔÏÑÇÔÄÔÇÚÕßÝ
ÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÎÝàÜÂÝË
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔÌÒÄÍÇÙÖ¦ÔÏÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏÙÑÁÉÎ
©ÁØÜÚÇÝÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÙÜÝÖ¦ÔÚÇÂÚÇÔ
ÍÏÇÚÃÕÁØÜÚÇÝËÃÔÇÏÎÖÏÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇÚÃ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÚÕÙ×ÓÇ
ÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇÚÃÑÏÔËÃÈÕßÔ¦ ÇÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÚÏËÃÔÇÏÞÜØÃÝÚÕÔÁØÜÚÇ"¬ÏËÃÔÇÏÞÜØÃÝËÖÏÛßÓÃÇ"
¬ÏÍÃÔÕÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞÜØÃÝ
ËÖÏÛßÓÃËÝ"¬ÏÇÖÕÍÃÔÕÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞÜØÃÝÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝÑÇÚÇÊÏÑÁÝÚÕßÝÙÑÁÉËÏÝ"
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έρωτας ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖØÄÙÜÖÇ
ÚÕßÃÊÏÕßÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÌÆÒÕß
ÁÊÏÔËÙÚÇÇØÞÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÛ¦ÔÇÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÑÇÏÖØÄàÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ©ÏÙßÒÒÕÍÁÝÚÜÔËÒÒÎÔÄÌÜÔÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
ÜÙÚÄÙÕÚÕÔÇÍÔÕÕÆÔ ÇÏËÖËÏÊÂ
ÈÁÈÇÏÇÕÁØÜÚÇÝÑ¦ÛËÖØÕÚÃÓÎÙÎÝËÃÔÇÏÇÔÃÑÎÚÕÝÙÚÎÓ¦ÞÎÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÛÁÙÕßÓËËÃÚËÖÜÝÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÂÓÕÆÙÇÇßÚÕÒÕÍÕÑØÃÛÎÑË
ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÍÏÇÚÕÔÌÄÈÕÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔËÃÚËÖÜÝÕÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÝ
ÚÎÝÌØÄÔÚÏÙÇÔËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔÔÇ
ÚÎÔÑÇÛÇØÃÙÕßÔ®ÇÖÄÄÚÏÛËÜØÕÆÔÚÇÔÇÖØËÖÁÝÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÑÇÚÇÍØÇÌ×Ô©ÖÕÏÎÚÂÝÖËØÌÄØÓËØÑÇÏ
ÛËÜØÎÚÏÑÄÝÚÎÝËÖÏÚÁÒËÙÎÝ¡¦ØÏÕÝ
²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÍËÔ ËÖÏÔÕËÃÙÚÕßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÁØÍÕÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÂÕÓÕËØÜÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÇÖÕÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚ¦ÞÇÁÔÇÙ×ÓÇ
ÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÜÝÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÁÔÕÏ¦ÔËÏÚÕÔÂÓÇÇÖÄÚÕÔË×ØÍÏÕ
¬ËØÚÙÁÚÎÄÙÕÏ¦ØÇÍËÍÔÜØÃàÕßÔ
ÄÚÏÕËÐÁÞÜÔÚÕÆÚÕÝÇÑÆÔÛÏÕÝ®
ÙßÔÁÛËÙËÚØÇÍÕÆÊÏÇÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÂÑÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÕÊÏÑÇÃÇ
ËÑÊÃÑÎÙÏÝ®"ÕßÇØÞÃàËÏÜÝËÐÂÝ!
¬ØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝÖÕÒÒ¦ËÆÓÕØÌÕÝÔÁÕÔËÆÓÕØÌÕËØÜÚËÆÛÎ® ÇÚ¦ÚÕßÝ

Ο

ÓËÒËÚÎÚÁÝ ÇØßÊ¦ÑÎÑÇÏ¡ÖÕßÑ¦ÒÇÄÖÜÝÚÕßÝÖÇØÇÛÁÚËÏÕ²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÕ¬ËØÚÙÁÚÎÝÇÔÚÒËÃËÊ×
ÇÖÄÚÕÔÖÕÏÎÚÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÙÚÏÑÂÝ
ÖËØÏÄÊÕß¢ÇÔÕÑÒÂ
¡ËÚ¦ÚÕÔ¬ËØÚÙÁÚÎÑÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝËÆÒÕÍÇËØÜÚÂÓÇÚÇÔÇÖÒÇÔ×ÔÚÇÏÕ²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÙßÔËÞÃàËÏ
ÙÇÔÑÇÒÄÝÓÇÛÎÚÂÝÚÕß¡ÖÄØÞËÝ!
ÄÞÏÓÄÔÕÔÙßÔÛÁÚËÏ
ÕÃÊÏÕÝÕÓÕËØÜÚÏÑ¦ÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÂ
ÖÕÏÂÓÇÚÇ ÇÒÒ¦
ÚÇÖÒÇÏÙÏ×ÔËÏÑÏÄÒÇÝÓËËßØÎÓÇÚÏÑÄ
ÊÂÛËÔÚËÑÓÎØÏÜÚÏÑÄßÒÏÑÄÖËÏÊÂ
ÚÕ ÖØ¦ÍÓÇ ÁÞËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÙÇÙÖÁÔÝ
ÖÕß ÊËÔ ÛÇ ÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎÍËÃÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕß
ÙÎÓËÏ×ÓÇÚÕÝÇßÚÕÆÇØÑÕÆÓÇÙÚË
ÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÎÚËÑÓÎØÃÜÙÎ®ÇÔ¦ÍËÚÇÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ
ÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÇÕÍØÇÌÃÇÝ§ÏÑÄÒÇÕÕÒÃÚÎ¬ÇÃÊÏÇ
ÚÇÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÂÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕß
ÙßÔÛÁÚËÏÕ²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßËÃÔÇÏ
ÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦!ÇßÚÄËÑÖÒÂÙÙËÏ×Ý
¦ØÇÍËÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÇÒÎÛÏÔÂÙßÍÑÃÔÎÙÎÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÔËÔÚËÒ×ÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÌÄØÓÇËÔÍÔ×ÙËÏÓÇÝ

ÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÖÕÓÃÓÎÙÎ"ßÚÄ
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÔÕÓÃàÜÓËÊÆÕÚØÄÖÕßÝØ×ÚÕÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÑÇÒÕÌÚÏÇÍÓÁÔÇ
ÖØÕÚÃÓÎÙÂÓÕßÍÁØÔËÏßÖÁØËÔÄÝ
ÊÂÛËÔÙÖÇØ¦ÍÓÇÚÕÝÓÕÏØÕÒÕÍÏÕÆ
ÖÕßÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏ¬ÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÕß®!ÔÕÃÞÚËÓÕßÚÇÞ×ÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕß
ÔÇÚÇÌ×ÑÏÇÔÚÆÞËÏÑÇÏÖËØÔ¦²ØÏÙÚÄÝÙÚÕÊÏ¦ÈÕÒÕ
ÎÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®ÒÒÜÙÚËÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÔÂÓÇÚÇÖÕßÙßÔÁÞÕßÔÚÕÁØÍÕÚÕß
²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕß
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÔÇÛØÎÔÎÛËÃÕÕÓÕËØÜÚÏÑÄÝ
ËØÇÙÚÂÝ ËÆÚËØÕÔËÃÔÇÏÏÊÏÕÌßÂÝÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ!
ÚÇÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÂ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÁØÕÝ
ÓÏÇÝËÐÄÌÛÇÒÓÇËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÂÝÚËÑÓÎØÃÜÙÎÝ®ÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÕÖÕÃÇÝÙßÔßÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÙßÔÕÓÏÒÕÆÔÓË¦ÒÒÇÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÂÝÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÞØÂÙÏÓÕÓ¦ÛÎÓÇÖÕßÕ
²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÊÃÔËÏÙËÄÙÕßÝ
ÇÍÇÖÕÆÔÔÇßÖÎØËÚÕÆÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÖÇÒÇÏÁÝÌÄØÓËÝÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
§ÇÏÓÇÝÒÁËÏÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇ

ÖËÚÆÞËÏ²ØËÏ¦àËÚÇÏÄÓÜÝÔÇÛËÇÚØÃàËÚÇÏÔÇËÒÇÌØÇÃÔËÏ
¡ÕÒÕÔÄÚÏÖÇÙÞÃàËÏÊÏÇØÑ×ÝÕ
ÖÕÏÎÚÂÝÔÇÈ¦ÒËÏÊÃÑÇÏÇÑÇÏÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÎËÐÇÃÓÇÚÕÝ
ÖØÕÍÕÔÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÇÚÁØÇÍÏÕß
ËÍÍÕÔÕÆÙßÔÁÞËÏÄÒÕÚÕßÒÏÑÄÚËÑÓÎØÏÜÚÏÑÄ®ÑÇÏÖÕÏÎÚÏÑÄ!ÓÖÕßÑÏÁÝ
ÈËÔàÃÔÎÓËÝÙËÑ¦ÛËØÃàÇÊÁÔÚØÕß
ÖÕß»ÞËÌßÚÁÉËÏÕÍËÔ¦ØÞÎÝÖØÏÔ
ÒÏ×ÙËÏ®ËÊÆÕÙÎÓËÃÇÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÚÕßÁØÍÕßÖÕßÂÊÎÕ²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÊÎÓÄÙÏÇàÜÔÚÇÔ¦®
ËÖÏÚËÒËÃÓËËÖÏÚßÞÃÇÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏØ×ÚÇÙÚÕ¬ÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÕß
®!ÚÕÍÔÜÙÚÄ-\ULYHS)S\LZ®ÚÕß
©ÔÚËÔÙËËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄÊÕÙÎÙßÔßÌÇÃÔÕÔÚÇÝÑÇÏÚÕÇÍÍÒÏÑÄ
ÖØÜÚÄÚßÖÕÁØÞËÚÇÏÔÇàËßÍÇØ×ÙËÏ
ÓËÚÕÊÎÓÕÚÏÑÕÌÇÔÁÝÙÖ¦ØÇÍÓÇ
ÓÕÏØÕÒÕÍÏÕÆÖÕßÖØÕÇÔÇÌÁØÇÓË
ÖËÏÚÇÙÚÎÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÇ!ÓËÚÃÚÒÕ,UJVYL®ËÆÍÒÜÚÚÎÇÔÇÌÕØ¦
ÙËÙÑÎÔÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏßÖÄÚÏÚÒÕÇÓÖËÒÃÕßÙßÔÚØÏÈÂÑÇÏÊÁÕÝ®
ÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÕÑÇÚ¦ÒÆÚÎ
ËÒËÍËÃÕÚÎÝ©Ð×ÖËÚØÇÝÍÏÇÚÕÔÕÒÜÓÄ©²ÇÚàÎÖØÕÑÕÖÃÕßÙßÔÛÁÚËÏÍÏÇÚÕÚÁÒÕÝÁÔÇÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÕ
ËÒËÍËÃÕÑÕÒ¦àÓËÌØ¦ÙËÏÝÇÖÕÙÖÇÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕÄÛËÔÎÑÕÏÔÂÒÁÐÏÝÚØÇÍÕßÊ×®
ÚÕßÖÚÇÔÂÙÏÕßÒÄÍÏÕßËÖÏÚËÒ×ÔÚÇÝÙÖÇØÇÞÚÏÑÄÛØÃÇÓÈÕËÖÃÚÕß
ÖÇØÇÊÕÙÏÕÑØ¦ÚÎÖØÕÖ¦ÚÕØÇ

0Ñt${o{{³È$³Ëu³ÈÒ¨ÑÜ³
~ËÜÐÉ¨ØVt ÐÉ¨Ê{ÑÙ{Ò³ÑÂiu³È
¨Ë~{o{Ò¨~Ñ{tÉ³Ño{Ñ~Ì×~{u³iØ{ÜË¨{~ÑÜ{ÌV~{ÐÓÑÜÜÒÉÙ{Ñ×Ó¨
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$Ó¨{~Ö³É¨VÑ³{ÈÐKÑ³{~ÌØ~Ñ{Ù{ÑT¨{~ÌØÊ¨ÑØ³È
'ËÜ{É¨Éi¨ËÙÑÑ³ÑÈ³{³V
ÉËÑ{~ÒØ{ÙÖ~Ü
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0,³V³.Ü{~V³,Ë³V³å.È¨ÖiV³0ÑÇÑ³ÇÊ~Ñ{³1¨KËiV¤ÓÑÜÑÍ~Ì³Ó~{{ÑÑ{T³Ì~ÒÜÉÐÑÙÉ
ÉÑ¨~ÉËi³ÊÜi
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

(ÜÜÒÐ{~¨ÒÑÜÜÒiÐÑ³{~Ò¨ÒoÐÑ³Ño{ÑÓÑ~Ñ{³ÈØÒÜÜÈØ
å~ÌÐi~Ñ{ÉK{KÜËÑÈÙÉÈ
Ò¨ÉÑ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tÈ{Ì~iu³È0ÓT×
Και ποιο είναι το βιβλίο που
έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t1ÉÑÜË~iViÌÜi
³×Ñ³ÑÐÒ³uV³È

ÑÇÒÈÉ¨
«Ιστορίες με φίδια» ή, τελικώς,
«ιστορίες εντελώς κανονικών ανθρώπων»;

${~Ñ{~Ë~Ñ{{{³¨ËÉØÐÉ×ËÙ{Ñ
ÉËÑ{ÑÜÖ³ØÈÐKÑ³ÓØÓ{ÉØ${
É¨{Ì³É¨{ÒÚ¨{t³iØÙ{ÜÑÊØÌ¨³ÑØuÓTÈÇÊÉ{³ÈÜÒT{³
ÐËÑ×¨Ò³iÇÊ³ÈØÐ{ÑÑÜÜÌ~³i{³¨ËÑØÜÖ{ÑÈÊÚ{³i
Ñ¤ÑÈ³ÓØÈo¨Ò×ÉoÛÉÜÓoÉ³Ñ{³ÈTÑËÑÌ³{iÇÊÉËÑ{{ÉÈ×Ò³Ñ³ØÉÑ¨{o¨Ò×Ø
Εκτός από τα φίδια, ποια άλλα κοινά στοιχεία συνδέουν τους ετερόκλητους χαρακτήρες των διηγημάτων σας;

0ÑÈÐ³i¨V{Ñ³{×ÒÉ{Ø³TÑ¨Ñ~³Ê¨³ÈØV{
ÉÂÑ{¨É³{~ÒÙÖ~ÜÉØ~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø
ÈÑ³{ÐÉ³ËÇÈÉË³ÉÊÑÜØ
{ÈÓÉ{ÓØ³ÈØ³{ØÇÓØ³ÈØ
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ.; Βρίσκετε καθόλου φίδια εκεί μέσα;

å~Ñ{ÙÉÙ{ÑÚÓ³Vo¨ËÇÌ³{K¨ËÚÈÑ¤ÑÈ³Ì³ÉËÙØ
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EPA / SANTI OTERO

EPA / ABIR SULTAN

EPA / FELIPE TRUEBA

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / ALBA VIGARAY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η Ιστορία οnline
Πάνω ÇÖÄÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇØÏÛÓËÃÚÕVUSPULÇØÞËÃÕ-VY[LWHUÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ
 ©ÏÊØßÚÂÝÚÕßÇØÞËÃÕß¡ÃÑÒÕÝ
¬ÇÓ¦ÙÏËÃÞËÈØËÏÚßÞÇÃÇÖËÚÇÓÁÔËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÚÕßÒÏÑÄÇßÚÄÁÍÏÔËÎÈ¦ÙÎÍÏÇÚÕÇØÞËÃÕ-VY[LWHU
ÇÖÄÚÎÔÖÇÒÏ¦ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ-VY[LÖÕßÊÏÇØÑ×ÝËÖËÑÚËÏÔÄÚÇÔÓËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÎÝÕßÍÍØÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÕ
ÒÈËÚÄÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ ÇØÒÕßÚÝ
ÊÏÇÖÏÙÚËßÓÁÔÕÝÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎ
ÕÕÖÕÃÕÝÁÙÜÙËÞÏÒÏ¦ÊËÝÈØÇÃÕßÝ

50 χρόνια από το Στόουνγουολ
Το πρώτο ÓÕßÙËÃÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÚÜÔÕÓÕÌßÒÕÌÃÒÜÔËÃÔÇÏÚÕ
:JO^\SLZ4\ZL\TÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÇÖÄÚÕ ßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÓÏÇÁÑÛËÙÎÓËÇÌÕØÓÂÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÎÔËÐÁÍËØÙÎÚÕßÚÄÕßÔÍÕßÕÒÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÄÖÕßÓËÇÌÕØÓÂÓÏÇÑÃÔÎÙÎÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑË
ÎÁÔÇØÐÎÚÎÝÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÎÝÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝÁÑÛËÙÎÁÞËÏÚÃÚÒÕ3V]L
H[-PYZ[:PNO[®ÑÇÏÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÖÄÙÚËØËÖÕÞÂÝ

Τα 550 παράθυρα
Η γενική ¦ÖÕÉÎÚÜÔÖÇØÇÛÆØÜÔÚÎÝ
ËØÕßÙÇÒÂÓÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÖÇØÇÓÆÛÏÃÔÇÏÓÏÇËÏÑÇÙÚÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÎÇÖÄÇÒÎÛÏÔ¦ÑÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖÇØ¦ÛßØÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇÄÒÇÇÖÄÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓ ¦ÛË
ÁÔÇÄÓÜÝËÑÖØÕÙÜÖËÃÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇËÖÕÞÂÂÙÚßÒÏÙÚÏÑÄÆÌÕÝ¬ÕÇÒ¦ÚÏÚÜÔÇØÇÛÆØÜÔ
ÚÎÝËØÕßÙÇÒÂÓÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏ
ÛÇËÃÔÇÏËÖÏÙÑÁÉÏÓÕÁÜÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß©ÒÇÚÇÖÇØ¦ÛßØÇËÃÔÇÏ
ÓÁØÕÝÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÚÕßÇËÃÓÔÎÙÚÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÏÄØÇÓÓÃØ

Τα 800 χρόνια
Ενα γλυπτό ÚÕßÙÖÇÔÕÆÍÒÆÖÚÎËÔ¦ÔÛÏÕ¡ÖÒ¦ÔÑÕ ËÃÔÇÏ
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÑÇÛËÊØÏÑÕÆÔÇÕÆÚÕß¡ÖÕÆØÍÑÕÝ
ÚÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÝÍÕÚÛÏÑÂÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÜÝÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÁØÍÇ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÕÆÖØÄÙÌÇÚÇËÑÒÏÖÄÔÚÕÝÙÖÇÔÕÆÍÒÆÖÚÎÙË
ÓÏÇÁÑÛËÙÎÖØÄÊØÕÓÕÚÜÔËÖËÚËÏÇÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÍÏÇÚÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎÚÕßËÖÏÈÒÎÚÏÑÕÆ
ÔÇÕÆ©ÔÇÄÝÞÚÃÙÚÎÑËËÖÃ¢ËØÊÏÔ¦ÔÊÕßqÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ

Μεσαιωνικός εβραϊσμός
Τον «Θησαυρό ÚÕß ÕÒÓ¦Ø®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙËÔÁÇÁÑÛËÙÎÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÙÚÕ
4L[*SVPZ[LYZÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÄÉËÏÝ
ÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÇÖÄÚÕÔËÈØÇáÙÓÄ
ÚÜÔÓËÙÇÏÜÔÏÑ×ÔÞØÄÔÜÔ6ÛÎÙÇßØÄÝÁÞËÏÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇßÉÎÒÂÝÚÁÞÔÎÝ
ÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÄÖÜÝÑÕÙÓÂÓÇÚÇ
ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÑÇØÌÃÚÙËÝÓËÖÕÒÆÚÏÓÕßÝ
ÒÃÛÕßÝÔÕÓÃÙÓÇÚÇÞØÜÓÇÚÏÙÚÄ
ÍßÇÒÃÊÇÞÚßÒÃÊÏÇÓËÚÏØÑÕß¦àØÕßÓÖÃÔÏÇÑÇÏÙÓÇØ¦ÍÊÏÇÞØßÙÕÖÕÃÑÏÒÚÇÑÕßÓÖÏ¦ÊÏÇÑÕÙÓÎÓÁÔËÝà×ÔËÝ

EPA / JOHN G. MABANGLO

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

.ËÇÑ¨(ÓÜ{VÑTÑ{¨É³{ÐÌØ³tÑËÑ¨Ñu³Ñ{ÚÓ¨
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Για τον εικοστό ÇÏ×ÔÇÓÕØÌÁÝÄÖÜÝ
ÇßÚÂÚÕßÃàÇØÁÒÏ*LZHY7LSSP
ÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÊØÇÙÚÏÑÁÝÍÏÇ
ÚÎÙÏÒÕßÁÚÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚÎÊÏ¦ÞßÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÜÔÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÜÔÙÚÎ
ÆÙÎÑÇÏÙÚÎÔÙÃÇØÍËÔÚÏÔÄÝ
ÖÕßÁÍÏÔËÓËØÏÑÇÔÄÝÕÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÃàÇØÁÒÏÂËà¦ØÁÒÏËÃÔÇÏÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÖÕÒÒ×ÔÕßØÇÔÕÐßÙÚ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÓßÛÏÑÕÃ®ÄÖÜÝ
ÕÏÖËØÃÌÎÓÕÏ7L[YVUH;V^LYZÙÚÎÔ
Õß¦ÒÇÕßÓÖÕÆØÙÚÎ¡ÇÒÇÏÙÃÇ
ÖÕßÇÖÕÖËØÇÚ×ÛÎÑÇÔÚÕ ÑÇÏ

ÁÍÏÔÇÔÁÑÚÕÚËÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝ§ÕÚÏÕ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÙÃÇÝÁØÍÕÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÏÓÂÛÎÑËÓËÚÕØÇÈËÃÕ(NH
2OHU©ÃàÇØÁÒÏÇÖËÈÃÜÙËÙÚÏÝ
 ÕßÒÃÕßÙÚÇ ÚÕßÞØÄÔÏÇÁÞÕÔÚÇÝÙÌØÇÍÃÙËÏÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏ
ÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕßÇÔÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÕßÝÄØÕßÝÇÙÚÏÑÕÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÑÇÏÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÖÒÕÆÚÕß
ÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏÕÕßØÇÔÕÐÆÙÚÎÝ:HSLZMVYJLÙÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÌÜÚÖÕßÇÖÕÖËØÇÚ×ÛÎÑË
ÓÄÒÏÝÚÕÑÇÏËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ

ßÉÎÒÄÚËØÇÑÚÃØÏÇÚÕßÑÄÙÓÕßÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÇÓÁÚØÇ¡ËÚÎÛÁÇ
ÇßÚÕÆÚÕßÆØÍÕßÔÇÙÚËÌÇÔ×ÔËÏ
ÚÎÔÄÉÎÚÕßÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÚÕÔ
ÇÖÕÞÇÏØÁÚÏÙÇÔÊÏËÛÔÂÖØÇÑÚÕØËÃÇ
ÍÏÇÔÇÚÏÓÂÙÕßÔÓÃÇÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÎ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÚÏÓÂÛÎÑËÄÞÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÎÝÙÚÎÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÔ
ÍÁÔËÏËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÁØÍÕßÚÕß¬Õ
 ÂÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÁÑÇÖÏÕ
ËÖÏÊØÇÙÚÏÑÕÆÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÙÚÏÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÑÇÏÚÕ
 ÁÒÇÈËÇÖÄÚÕÃÊÏÕÔÙÚÏÚÕÆ-

ÚÕÚÕ²ØßÙÕÆÔ¡ËÚ¦ÒÒÏÕ©ÁÒÏ
ËØËßÔÕÆÙËÊÏÇØÑ×ÝÔÁÇßÒÏÑ¦ÑÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÕ ÇÔÁÊËÏÐË
ÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕÔÇÔÕÐËÃÊÜÚÕÞ¦ÒßÈÇ
¬ÕÔËÔÊÏÁÌËØËÎËÐÁÒÏÐÎÚÕßÕßØÇÔÕÐÆÙÚÎÚÄÙÕÚËÞÔÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏ
ÓÕØÌÕÒÕÍÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÎàÜÂÙÚÏÝ
ÖÄÒËÏÝ¦ÒÒÇàËÑÇÏÄÙÇÃÙÞßÇÔÙÚÕÔ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÄÑÄÙÓÕÚÕß ÂÚÇÔ
ËÑÚÄÝÇÚàÁÔÚÇÝÂÊÎÇÖÄÚÕ ©
ÃàÇØÁÒÏÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß ÂØÛËÙÚÏÝÚÕ ÄÖÕßÌÕÃÚÎÙË
ÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÞÕÒÂØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÒÏ-

ÔÄÏÖÄÚÄÚËÁÓËÏÔËÙÚÏÝÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÖÕÒÏÚÕÍØÇÌÂÛÎÑËÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕÒÃÚÎÝÚÇÖÕÒÆÍÔÜÙÚ¦
ÁØÍÇÚÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÑÇÏÚÕ
>VYSK-PUHUJPHS*LU[LYÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÓËÃàÕÔÑÇÏÙÆÔÛËÚÕÁØÍÕ
ÖÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÛËÜØÃÇÚÕßÍÏÇÏÙÞßØÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÙÚÕÔÏÙÚÄÚÜÔÖÄÒËÜÔ©ÃàÇØÁÒÏÓËÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÍØÇÌËÃÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔÎØÜÏÑÂËÑËÃÔÎÍËÔÏ¦ÖÕßÖÂØËÖÚßÞÃÕÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß»ÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇÕØÇÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕß¦ÒÒÇàËÍÕØÍ¦

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οι νύχτες των μικρών μαχαιριών
Ηταν ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÓË
ÓÇÞÇÃØÏÇÆÕÑÇÒËÙÓÁÔÕÏÙÞÕÒÏ¦àÕßÔ
ÙËÁÔÇÑÕÑÚÁÏÒÖ¦ØÚÏÚÇÇÌØÏÑÇÔÏÑ¦
ËÍÞËÏØÃÊÏÇÖÕßÁÞÕßÔÕÏÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝ
©ÕÔÖÕßÙÇÍÎÔËÆËÚÇÏÇÖÄÇßÚ¦ØÜÚ×ÔÚÇÝÑ¦ÛËÚÄÙÕÚÕÔÔËÄÚËØÄ
ÚÕß¬àÄÔÏÇÔÎÙßàÂÚÎÙÎÚÕÔËÔÕÞÒËÃ
©¬àÄÔÏÇØÔËÃÚÇÏÇÒÒ¦ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÖÜÝÎÄÒÎÑÕßÈÁÔÚÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÓÏÇÊßÙ¦ØËÙÚÎÇÔ¦ÓÔÎÙÎ
ÓÁÙÇÚÕß
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«Εκείνη η σκηνή»,
αποκρίνεται
ο Λον. «Υπερβολικά
συναισθηματική»,
προσθέτει.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οσα φέρνουν
τα πνευστά και
ακόμη παραπάνω
Το Windcraft Music Fest για έκτη χρονιά, στα Κατύδατα,
10-11 Αυγούστου και υπόσχεται βραδιές μουσικής μαγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στην κοιλάδα της Σολιάς κάποιες μέρες του Αυγούστου ακούγονται ήχοι
πολλοί, που σπάνε την καλοκαιρινή
ραστώνη και το μονότονο, για κάποιους, τετέρισμα του τζιτζικιού.
Στη μικρή κοινότητα των Κατυδάτων
για έκτη χρονιά το Σαββατοκύριακο
10 και 11 Αυγούστου διοργανώνεται
το φεστιβάλ Windcraft Music Fest
6. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο
οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες και
σχήματα που έχουν στη μουσική
τους φαρέτρα πνευστά όργανα.
Με πρωταγωνιστές, λοιπόν, τα
πνευστά και το φετινό Windcraft
έρχεται να αντλήσει από τις παραδόσεις της παγκόσμιας μουσικής
και να παρουσιάσει νέες, σύγχρονες
δημιουργίες. Αυτή τη δέσμευσή του
το φεστιβάλ την τηρεί απαρέγκλιτα,
αλλά όπως κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται, έτσι η φετινή διοργάνωση του Windcraft, παρουσιάζει
κάτι το διαφορετικό, και δίνει στο
πρόγραμμά της ξεχωριστή θέση στις
«τέχνες του δρόμου». Στο Windcraft
Music Fest 6 θα υπάρχουν τρεις σκηνές, στο Χάνι του Σταυρινού, στο
περβόλι του Σταυρινού και στην
πλατεία και είναι πραγματικά σκηνές
που σε κάνουν να νιώθεις οικεία,
αναδύουν και οι τρεις εκείνη την
ατμόσφαιρα αλλοτινών εποχών,
που, όμως, οι ήχοι των πνευστών
έρχονται να την ταρακουνήσουν
και να της προσδώσουν φως και
χρώμα, που μόνο τα αφτιά μπορούν
να ακούσουν.
Η Έλλη Μιχαήλ, η ψυχή του φεστιβάλ, δεν εφησυχάζει ποτέ, θέλει
το φεστιβάλ στα Κατύδατα να είναι
άψογο από κάθε άποψη. Περπατήσαμε μαζί στο χωριό το απόγευμα
της Τετάρτης, για να με ξεναγήσει
στην κοινότητα, και στην παρέα
μας είχαμε και τον κοινοτάρχη Χαράλαμπο Μιχαήλ, ο περίπατός μας
βέβαια, σύντομα έλαβε και χαρακτήρα επιθεώρησης των χώρων. Η
Έλλη εντόπιζε ατέλειες που έπρεπε

να λυθούν και τις επεσήμαινε στον
κοινοτάρχη, από την πλευρά του ο
κ. Μιχαήλ, αμέσως έκανε τα απαραίτητα τηλεφωνήματα, τίποτα δεν
πρέπει να μένει σε εκκρεμότητα.
Εντύπωση μου έκανε και το ενδιαφέρον των κατοίκων για το φεστιβάλ,
αντιλαμβάνονται ότι τέτοιες εκδηλώσεις μόνο θετικά μπορούν να
έχουν για την κοινότητά τους.








Το πρόγραμμα μάς υπόσχεται στιγμές μαγείας
και χορού, οπότε αν έχετε
όρεξη για χορό και μουσική δεν έχετε παρά να
επιλέξετε τα Κατύδατα.

Με πρωταγωνιστές τα πνευστά και το φετινό Windcraft έρχεται να αντλήσει από τις παραδόσεις της παγκόσμιας μου-

σικής και να παρουσιάσει νέες, σύγχρονες δημιουργίες.

Ηχος και καλή διάθεση
Το φετινό πρόγραμμα συναυλιών
μάς υπόσχεται στιγμές μαγείας και
χορού, οπότε αν έχετε όρεξη για
χορό και πολλή μουσική δεν έχετε
παρά να επιλέξετε τα Κατύδατα.
Στις τρεις σκηνές του φεστιβάλ θα
παρουσιαστούν σχήματα που σμίγουν παραδοσιακές μουσικές με
μοντέρνους ήχους: Οι ‘Ndiaz από
τη Βρετάνη της Γαλλίας φτιάχνουν
«ακουστική trance» με στοιχεία από
τη μουσική της Βραζιλίας, της Μέσης
Ανατολής και της Ινδίας, ενώ το
σχήμα The Khat αναβιώνει την παραδοσιακή μουσική της Υεμένης σε
αραβικούς και εβραϊκούς στίχους
με μοντέρνα όργανα εν μέρει κατασκευασμένα από τους ίδιους. Οι
Bunta Planedo προσκαλούν σε χορό
με τις ηλεκτρονικές διασκευές γνωστών τραγουδιών από την Ελλάδα
και τα Βαλκάνια.
Οι Agios Lavrentios Brass Band
ξεσηκώνουν με τον χάλκινο ήχο
τους και τις μελωδίες των Βαλκανίων
και της Νέας Ορλεάνης, ενώ το Nicolas Tryfonos Quintet φέρνει κοντά
τους δρόμους της τζαζ και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συνέργιες
είναι πολύ σημαντικές για κάθε φεστιβάλ, μιας και αυτές μπορούν να
ανανεώσουν όχι μόνο τη διοργάνωση, αλλά και τους ίδιους τους καλλιτέχνες και τα σχήματα. Η Κύπρος
έχει την τύχη να έχει καλούς μουσικούς που θέλουν να πρωτοπορήσουν, να δουν τι παίζει παραέξω,
κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι
ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του
φεστιβάλ έχουν τρεις νέες συνεργασίες κυπριακών σχημάτων με ξένους καλλιτέχνες. Το τρίο του Οδυσ-

σέα Τουμάζου φιλοξενεί τον πρωτοποριακό μουσικό Itai Weissman
(σαξόφωνο, ΕWI) σε μια παράσταση
που ταυτόχρονα αποτελεί παρουσίαση του πρώτου δίσκου τους En-

sticto. Επίσης, το latin jazz σχήμα
Macumba, μετά τη συνεργασία τους
στο στούντιο για την πρόσφατη
ηχογράφηση του δίσκου τους Como
Jugando, ετοιμάζεται να μοιραστεί

τη σκηνή με τον κρουστό Nils Fischer. Το ντουέτο LARVA που εμπνέεται από την κυπριακή μουσική
για να δημιουργήσει νέους ήχους,
θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ μαζί
με τον σαξοφωνίστα Federico Pascucci.
Το σύνθημα για την έναρξη του
φεστιβάλ θα δώσουν με τα πνευστά
και τα κρουστά τους αντίστοιχα, το
Windcraft Band και οι Batukinio.
Το φετινό φεστιβάλ, όπως λένε οι
διοργανωτές, προσκαλεί τους επισκέπτες να αφεθούν στη μαγεία της
μουσικής και να γητευτούν από τον
ήχο των πνευστών. Γιατί όχι και να
γυρίσουν το δικό τους μουσικό ντοκιμαντέρ με το smartphone σας, να
εξερευνήσουν τη φωνή τους και να
μπουν στον ρυθμό της μουσικής,
να σχεδιάσουν το δικό τους mandala,
να ονειρευτούν μαζί με τον Μικρό
Πρίγκιπα στα κυπριακά, ή απλώς
να ακολουθήσουν τα αστέρια....

δρόμου». Και τι σημαίνει αυτό; Μα
ότι η μουσική σε ένα φεστιβάλ τέτοιου είδους δεν μπορεί να περιοριστεί στις μουσικές σκηνές. Έχουν
προγραμματιστεί χορευτικές και
εικαστικές παρεμβάσεις στους δρόμους του χωριού και γι’ αυτό η επιθεώρηση κοινοτάρχη και υπεύθυνης του φεστιβάλ κρίνεται απαραίτητη και αυτό το επιβεβαίωσα ιδίοις
όμμασι, χαρακτηριστική η φράση
του κ. Μιχαήλ προς την Έλλη, «αυτόν το θάμνο να το αφήσουμε;»,
βλέποντας κάποια αγριόχορτα στο
κράσπεδο μιας οικίας. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, εργαστήρια, προβολές, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά και
άλλες δραστηριότητες που προσκαλούν τον επισκέπτη να δράσει,
να εξερευνήσει, να ανταλλάξει εμπειρίες και να απολαύσει την υπέροχη διαδικασία της καλλιτεχνικής
δημιουργίας.

Και εκτός χωριού
Αυτή τη φορά, το Windcraft βγαίνει από το χωριό και σε συνεργασία
με το Θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού,
διοργανώνεται «μουσική συγκατοίκηση» για επαγγελματίες πνευστούς
και κρουστούς μουσικούς στο πλαίσιο του Rialto World Music Festival
με συντονιστή τον Νεοζηλανδό σαξοφωνίστα Hayden Chisholm στις
28 Ιουλίου-1 Αυγούστου στη Λόφου
και ο καρπός της δημιουργίας του
θα παρουσιαστεί και στο Windcraft
Music Fest.

Στο Windcraft Music Fest 6 θα υπάρχουν τρεις σκηνές, στο Χάνι του Σταυρι-

Τέχνες του δρόμου

νού, στο περβόλι του Σταυρινού και στην πλατεία και είναι πραγματικά σκηνές
που σε κάνουν να νιώθεις οικεία.

Η φετινή διοργάνωση θα δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στις «τέχνες του

info
Πληροφορίες στο τηλ. 22-377748

info@windcraftmusic.com
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

www.windcraftmusicfest.com
Εισιτήρια: €20 μονοήμερο, €25 διή-

μερο. Παιδιά κάτω των 12, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις δωρεάν.
Διαδικτυακή προπώληση εισιτηρίων
μέχρι τις 9 Αυγούστου μέσω της ιστοσελίδας Eventbrite.com
Διαμονή: Δωρεάν κατασκηνωτικός
χώρος με χώρους υγιεινής. Ξενοδοχεία και καταλύματα στα γύρω χωριά
(Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, Σπήλια, Γαλάτα κτλ.)

Π Α ΡΑ Λ Λ Η Λ Ε Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
Τρόοδος – Η φύση, ο πλούτος μας
Σταθμός ενημέρωσης
Η ομάδα «Αερικό» θα λειτουργήσει σταθμό
ενημέρωσης για τη χλωρίδα και πανίδα του
Τροόδους, καθώς και με πληροφορίες για
την δράση κινημάτων υπεράσπισης του φυσικού μας πλούτου και των κοινών στην
Κύπρο. 10 - 11 Αυγούστου, 4:00-8:00 μ.μ.
• • • • •

SMART-DOC
Eργαστήρι παραγωγής ντοκιμαντέρ
Το εργαστήρι θα αποτελείται από δύο μέρη
και ο Alegros Gramma θα παρουσιάσει τις
δυνατότητες της κάμερας που φέρουν τα
smartphones. Με το οπτικογραφημένο υλικό
που θα συλλέξει ο καθένας θα δημιουργηθεί
στο τέλος ένα σύντομο μουσικό ντοκιμαντέρ.
Σάββατο 10 Αυγούστου, 4:00-5:00 μ.μ. και
Κυριακή 11 Αυγούστου, 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
• • • • •

SOUND OF HEIMAT, Deutschland singt!
Προβολή
O μουσικός Hayden Chisholm, Νεοζηλανδός
με ιρλανδική καταγωγή, διασχίζει στη Γερμανία
προς αναζήτηση της αληθινής παραδοσιακής
γερμανικής μουσικής. Στην πορεία ανακαλύπτει μια ζωντανή, δυναμική, αυθεντική
και δημιουργική μουσική σκηνή, που απέχει
πολύ από κάθε μουσειακό έκθεμα. Σάββατο
10 Αυγούστου, 4:00-5:30 μ.μ.
• • • • •

PAINTINGS ON A WALL
Εργαστήρι stencil
Μετά την πρώτη καλλιτεχνική του επέμβαση
στο 3ο Windcraft Music Fest, ο καλλιτέχνης
twenty three επιστρέφει για να δημιουργήσει

μια νέα τοιχογραφία στο χωριό. Αν θέλεις
να συμμετέχεις κι εσύ στη δημιουργία του,
μαθαίνοντας και χρησιμοποιώντας τις βασικές
τεχνικές του stencil, πέρνα από τον Καφενέ
του Σταυρή. Σάββατο 10 Αυγούστου, 5:007:00 μ.μ.
• • • • •

B(e) Flat
Εργαστήρι Παρα-Φωνίας
Στο εργαστήρι παρα-φωνίας που παρουσιάζει
η Κάλια Λοϊζίδου με πρακτικό τρόπο θα έρθουμε κοντά στη φωνή μας. Θα δούμε τη
φωνή ως το εργαλείο ανάπτυξης του αισθήματος της επίτευξης και της μάθησης, ως
μέσο διαπροσωπικών σχέσεων και καλύτερης
επικοινωνίας, ως θεραπεία της μοναξιάς και
της θλίψης. Σάββατο 10 Αυγούστου, 5:307:00 μ.μ.
• • • • •

CAPOEIRA
Παρουσίαση από το Apêiara
Capoeira Academy
Ο δάσκαλος Mestre Casquinha (Rodrigo Goncalves) και η ομάδα του θα επιδείξουν στο
Windcraft Music Fest 6, την ευεξία η oποία
κανείς αποκτά χρησιμοποιώντας την τέχνη
capoeira, σχηματίζοντας ένα κύκλο στο
κέντρο του χωριού, καλώντας μας να συμμετάσχουμε στις διάφορες κινήσεις και
στάσεις της πολεμικής αυτής τέχνης. Σάββατο
10 Αυγούστου, 6:00-7:00 μ.μ.
• • • • •

AMIKECO
Παράσταση με κούκλες
Aμικέκο από τη θεατρική ομάδα: Canicula
Puppets. Χρησιμοποιώντας την κούκλα ως

ένα από τα πιο ιδιαίτερα θεατρικά εργαλεία,
η παράσταση μας ταξιδεύει σε ένα κόσμο
γλυκό και νοσταλγικό, στον οποίο ο Αμικέκο,
πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, μας αποδεικνύει τη δύναμη της αγάπης και την αξία της
αληθινής φιλίας. Την παράσταση μπορούν
να παρακολουθήσουν όλοι και όλες άνω
των 4 ετών, ανεξαρτήτως γλώσσας. Σάββατο
10 Αυγούστου, 6:30-7:30 μ.μ.
• • • • •

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Παρατήρηση του έναστρου νυχτερινού
ουρανού με τηλεσκόπιο

mandala, να δοκιμάσετε και να δημιουργήσετε, ελάτε στο εργαστήρι «Draw a Mandala»
και γίνετε «ένα» με την ουσία, βάζοντας τη
συμμετρία και το χρώμα στη ζωή σας, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Την παρουσίαση
θα αναλάβει ο καλλιτέχνης-tattoo artist Metatron. Κυριακή 11 Αυγούστου, 11:00 π.μ.1:00 μ.μ.
• • • • •

MOROCCANA
Προβολή

Οι παρευρισκόμενοι στο φεστιβάλ θα έχουν
την ευκαιρία να κοιτάξουν μέσω τηλεσκοπίου,
μερικά από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά
των ουράνιων σωμάτων. Στον χώρο της παρατήρησης θα προβληθεί υλικό σχετικό με
την εξερεύνηση της σελήνης και των πλανητών
του Hλιακού μας Συστήματος. Σάββατο 10
Αυγούστου, 9:00-11:00 μ.μ.

Η Moroccana είναι η καταγραφή του πώς
μετατρέπεται ένα ταξίδι σε soundtrack της
ζωής μας. Ο Alegros Gramma (Αλέξης Γραμματικός) παίρνει το σαξόφωνό του, ένα μικρόφωνο, μία κάμερα κινητού τηλεφώνου
και κυκλοφορεί στο Μαρόκο για 45 μέρες
συναντώντας μουσικούς, ηχογραφώντας και
βιντεοσκοπώντας την πραγματική ζωή και
τους ήχους του Μαρόκο. Κυριακή 11 Αυγούστου
2019, 15:30-17:00.

• • • • •

• • • • •

στυλ της λάτιν μουσικής, θα μας δώσει την
ευκαιρία να ζωντανέψουμε με τα κρουστά
όργανά μας κάποιους από τους κυριότερους
ρυθμούς και μοτίβα που αποτελούν την ουσία
της λάτιν μουσικής. Κυριακή 11 Αυγούστου,
5:00-6:30 μ.μ.
• • • • •

STREET MOVES
Εργαστήρι χορού χιπ-χοπ
Ένα εργαστήρι χορού που παρουσιάζει τις
βασικές ιδέες και κινήσεις του χορού χιπχοπ. Η αστική χορευτική κουλτούρα θα μεταφερθεί για λίγο στους δρόμους των Κατυδάτων, όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να χορέψουν
σε κύκλο, αφού γνωρίσουν κάποιες κινήσεις
και βασικές αρχές του χορευτικού στυλ χιπχοπ. Τo εργαστήρι συντονίζει η χορεύτρια
και χορογράφος Νεφέλη Τσιουτή. Κυριακή
11 Αυγούστου, 5:00-6:00 μ.μ.
• • • • •

WINDS & BEATS
Εργαστήρι για πνευστά και κρουστά
Ο Hayden Chisholm και οι μουσικοί του Agios
Lavrentios Brass Band μας προσκαλούν να
γνωρίσουμε μαζί τους την κουλτούρα αυτών
των μουσικών παραδόσεων, μέσα από ένα
πρακτικό εργαστήρι που απευθύνεται σε
παίκτες πνευστών και κρουστών μουσικών
οργάνων. Κυριακή 11 Αυγούστου, 11:00 π.μ.1:00 μ.μ.
• • • • •

DRAW A MANDALA
Εργαστήρι
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα

ΚΟΥΤΣΑ-ΚΟΥΤΣΑ, ΓΙΑΛΙ-ΑΛΙ
Αναλογικό παιχνίδι εξερεύνησης στο χωριό
Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό ομαδικό
παιχνίδι εξερεύνησης στο χωριό, όπου οι
παίκτες θα πρέπει να περάσουν από διάφορες
πρακτικές δοκιμασίες μέχρι να βρουν ένα
κομμάτι του κρυμμένου θησαυρού. Κυριακή
11 Αυγούστου, 4:30-5:30 μ.μ.
• • • • •

ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΛΑΤΙΝ
Εργαστήρι για κρουστά με τον Nils Fischer
Ο Nils Fischer μας καλεί να τον ακολουθήσουμε
σε ένα μοναδικό ταξίδι εξερεύνησης των
λάτιν ρυθμών. Εισάγοντάς μας στα διάφορα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ στα κυπριακά
Θεατρική παράσταση
Ο σκηνοθέτης Κώστας Σιλβέστρος παρουσιάζει
ως θεατρική παράσταση στα κυπριακά το
γνωστό παραμύθι «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του
Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί. Η παράσταση
είναι βασισμένη στην κυπριακή απόδοση
του βιβλίου από τον Ιάκωβο Χατζηπιερή,
ενώ τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου υπογράφει ο Αντρέας Νικολαΐδης. Ο ηθοποιός
Γιάννης Μίνωςενσαρκώνει τον Μικρό Πρίγκιπα
και όλους τους υπόλοιπους ρόλους του έργου,
αναλαμβάνοντας να αφηγηθεί όλη την ιστορία
με ευφάνταστα ευρήματα και αιφνίδιες
εναλλαγές ρόλων. Κυριακή 11 Αυγούστου,
6:30-7:30 μ.μ.
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Επιβίωση σε σκοτεινούς καιρούς
Ενα μάθημα ανατομίας του ανθρώπου, βασισμένο στο Ολοκαύτωμα και στη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

«Στο δοκίμιο ÍÏÇÚÕÔÈÇÙÇÔÏÙÓÄÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊËÔÂÓÕßÔÑÇÛÄÒÕß
ÈÁÈÇÏÕÝÖÕÏÇÙÎÓÇÙÃÇÁÖØËÖËÔÇ
ÊÕÛËÃÙÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇÚÎÔÑ¦ÔÜÖÁØÇ
ÓËÁÔÇÔËÆÓÇÚÕßÞËØÏÕÆÓÕÒÕÔÄÚÏÇØÍÄÚËØÇÙÚÕÊÕÑÃÓÏÕÍÏÇÚÎÔ
ËÈØÇÏÕÙÆÔÎÓÕßÔÄÓÏÙÇÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÕØÃÙÜÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ
ÜÝÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÖÕßÓÇÝËÑÞÜØËÃ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÍÏÇÔÇàÂÙÕßÓË ÇÚ¦
ÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕËÔ×ÁÍØÇÌÇÍÏÇÚÕ
ÕßÙÈÏÚÝÑÇÏÚÇÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÊËÔ
ËÃÞÇÇÑÄÓÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÇØÑËÚÂËÖÃÍÔÜÙÎÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÓÕßÊËÔ
ËÓÖËØÏÁÞËÚÇÏËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÙÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇ¸ÛÆÓÇÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆ¹!ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÌÚ¦ÙÜÙÚÕÚÁÒÕÝÑÇÏÔÇ
ÙÚÕÞÇÙÚ×Ö¦ÔÜÙÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÃÙÇÏ
ÈØÇÃÕÝÍÏÇÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÜÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÜÝËÈØÇáÑÄÛÆÓÇ®¬Õ
ÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÔÂÑËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÇÔÓËØÃÁØÇÇÖÄÚÎÔÇÔÕÞÂ
ÑÇÏÚÎÔËÐÏÒÁÜÙÎ®
ËÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕËÖÏÙÚØÁÌÜÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÊÏÇÈ¦àÜÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝ
ÇÑÕÆÜ¶ÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÍÔÜØÃàÜ¶ÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝ
¡ËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÓÜÝÓÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÕÑËÑÇÒßÓÓÁÔÕÝÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝÕÈÇÛÏ¦ÑØßÓÓÁÔÕÝÇÔÚÏËÈØÇáÙÓÄÝÕÙÞËÊÄÔÇÙßÔËÃÊÎÚÕÝ
ÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÕÔÕÓ¦àÇÓËÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÆÝ®ÂÖÕßËÔÖ¦ÙÎÖËØÏÖÚ×ÙËÏÕÏÃÊÏÕÏÚÕÖÕÛËÚÕÆÔËÇßÚÄÔ

Η συνεισφορά ενός Ιταλού φασίστα στην επιβίωση της οικογένειάς του
και ο ρόλος ενός ραββίνου στην εξόντωση
της οικογένειάς του
στη Θεσσαλονίκη.
ÙËÇßÚÂÚÎÔÇÙÇÌÂÓËØÃÊÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÜÝÚÁÚÕÏÕÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ¬ÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔËÃÔÇÏÑÕÏÔ¦ÓËÇßÚ¦ÚÜÔÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÏÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔ
ÓËËÐÇÃØËÙÎÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÎ²ÑÇÏ
ÚÕßÝÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝÚÎÝÊÏËÛÔ×Ý
ÄÚÏÊÎÒÇÊÂ¬ÕÕÒÕÑÇÆÚÜÓÇÊËÔ
ÁÍÏÔËÖÕÚÁ® ÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇ!ËÔ
ÖÂÍÇÔÓÄÔÕÔÈØÇÃÕÏÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝªÕÓ¦ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÕÏßÖÂØÐÇÔ
ËÖÃÙÎÝÛÆÓÇÚÇÚÜÔÔÇàÏÙÚÏÑ×ÔÊÏÜÍÓ×ÔÏÇÚÃÁÍÏÔËËßØÁÜÝÍÔÜÙÚÂ
ÓÄÔÕÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÈØÇÃÜÔ"
ÕßØÇÙÚÂÑÇÓËÖÏÇÔÇÊÏÇÈ¦àÕßÓË
ÑÇÏÔÇÇÑÕÆÓËÍÏÇÚÕÕÒÕÑÇÆÚÜÓÇ
¢Ú¦ÔËÏÖ¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜÎÒÇÊÂ
ÚÏÑ¦ÔËÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕÙØÇÂÒ
ÙÚÕßÝÇÒÇÏÙÚÃÔÏÕßÝ"
©ÏËØÜÚÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÜÝÇÔÚËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÙÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÊËÔÓÖÕØËÃÈÁÈÇÏÇÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÚÄÞÕÑÇÏ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÓËØÏÑ×ÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÒÁÐËÜÔÍÏÇÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÙÚÜÑÇÏÇÔËÃÖÜÚÇÄÓÜÝ
ßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÚÎÙßÔËÞÂÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÈÏÈÒÃÜÔÄÖÜÝÚÕß4ÕØÃÝÕßÙÚÏÁÒ!
ÓÇØÚßØÏ×ÔÇÔÇÒÆÙËÜÔÏÙÚÕØÏÑ×Ô
ÍËÍÕÔÄÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÓËÚÕßÝÊÏÜÍ-

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø ÂÒ³ÑØ
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MAURICE SOUSTIEL
Λεωφόρος Ωσμάν 146
εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ, σελ. 230
μτφρ. Λίλα Κονομάρα
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ÓÕÆÝÑÇÏÚÇÔÇàÏÙÚÏÑ¦ÙÚØÇÚÄÖËÊÇ
ËÐÄÔÚÜÙÎÝ¬Õ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÐËÞÇÙÚËÃÑÇÏÑßØÃÜÝÔÇ
ÓÔÎÓËÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÏÝÙßÔËÏÊÂÙËÏÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕËÜÌÄØÕÝ¥ÙÓ¦Ô
®ÊËÔÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÑÇÏÈÏ×ÓÇÚÇ
ËÑÚÕÖÏÙÓÁÔÜÔ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÔÇÏ
ÍÏÕÝÒÒÎÔÇÈØÇÃÕßÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÓÎÚÁØÇÚÕßÔÄÛÕÖÇÏÊÃÊÆÕ¦ÒÒÜÔÑÇÛÕÒÏÑ×ÔÁÍÏÔË
ÕÛÜÓÇÔÂÈØÇÃÇÇÖÄÚÕÔÍ¦ÓÕÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÎÝÓËÁÔÇÔ¦ÔÚØÇÕÔÄÓÇÚÏÙÑËÔ¦àÏÑÇÏ¦ØÇÂÚÇÔÈØÇÃÇ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔØÞ×ÔÔÜØÃÙÚÎÑÇÔÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏËÑËÃÁàÎÙÇÔÑÇÏ
ËÖÁàÎÙÇÔÚÎÝ ÇÚÕÞÂÝÇÌÂÍÎÙÎ
ÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÏÈÃÜÙÎÝ
ÑÇÏÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÑÓÎÊËÔÏÙÓÕÆÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÝÌßÙÏÑÂÝÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝ!ÊÂÓËßÙÎ
ÖËØÏÕßÙÃÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÚØÇÖËàÏÑ×ÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔ

ÑÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ×ÔÊÏÇÑØÃÙËÜÔÍÏÇ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßØÄÒÕËÔÄÝ
ÚÇÒÕÆÌÇÙÃÙÚÇÚÕßÓÇÔÕßÁÒË
¡ÖØÕßÔ¦ÚÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔËÐÄÔÚÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎØÄÒÕ
ÚÕßØÇÈÈÃÔÕß¬ÙÈÏ ÄØËÚÝÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÎ
ÚËÒÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÕÔÑßÔÎÍÎÓÁÔÕ®!ÖÏÈÃÜÙÎÔÇàÂÙÕßÔÓË
ÄÖÕÏÕÚÃÓÎÓÇ¬ÕÎÛÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ
ÙÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖØÕÝÚÕÔÑÆØÏÕ
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Μεγάλα μυθιστορήματα... εκτός μόδας
Πολυσέλιδα έργα με στιβαρή αφήγηση, πλούσια πλοκή και αξέχαστους χαρακτήρες για καλοκαιρινή ανάγνωση κόντρα στο «κύμα»
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Είναι ÁÔÇÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÕÈÏÈÒÃÕ®ÒÁËÏÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÔÔß
ØÕßÙÚÕÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÑ¦ØÔÚÏÇÔ®ÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ
ÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÎÝÔÛØÜÖÕÏ
ÚÜÔÊÁÔÚØÜÔ®ÃÔÇÏÕÍÑ×ÊËÝÁÞËÏ
ÖÕÒÒÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏ
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑËÔÚØÏÑÄÛÁÓÇÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÇØÁÙÑÕÔÚÇÏ
ÔÇÍØ¦ÌÕßÔÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÄÚÏÕÏ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÃÙÜÝÁÞÕßÔËÖÏÛßÓÂÙËÏÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÈÏÈÒÃÇÙÇÔÇßÚ¦
ÖÕßÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÑ¦ÖÕÚË!ÓËÍ¦ÒÇÑÇÏ
ÌÚÏÇÍÓÁÔÇÓËÖØÕÙÕÞÂ®
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ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÓÖÕØËÃÔÇËÔÚÇÞÛËÃ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÚËÚØ¦ÊÇÚÜÔÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÜÔ®ÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÓËÑÕÏÔÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÕÒÒÁÝÙËÒÃÊËÝ
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«Οι Αρταμάνοφ» ËÃÔÇÏÓÏÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÙ¦ÍÑÇÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚØÏ×ÔÍËÔË×ÔÓÏÇÝØÜÙÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËÖÃÓÏÙÄÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÎÔ
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ÚÕÓÁÞØÏÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
 ©¡ÇÐÃÓÑÄØÑÏ 
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÖÕÒßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ®ÑÇÏ
ËÔÃÕÚËÌÛÇØÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝÑØÃÙËÏÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÌÃÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÍØ¦ÌËÏÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÇßÚÄÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÕßÝÂØÜÁÝÚÕßÓÁÙÇÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÕÞÂÝ±ÌÇÃÔËÏÓËÊÏÕØÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÏÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝ
¶ËØÜÚÏÑÁÝÌÏÒÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÑÇÏËÐÕßÙÃÇÝ¶ÓËÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÖ¦ÔÚÕÚËÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕÑÇÏÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕßÙÆÔÚÕÓÕßØÜÙÏÑÕÆÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕ
ËÖÃÓËÚØÄÚÕßÕÏ×ØÍÕÝ¬ÙÇÑÔÏ¦Ý
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßØÎÒËÐ¦ÔÊØÕß
ÇÔÑÇÏÁÍÏÔËÍÏÇÁÔÇÔÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÄÓÕÇÔÛÕÒÕÍÃÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÒÇÙÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ  ÁÞËÏÊÕßÒËßÚËÃÓËÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÊËÔÊËÃÞÔËÏ®
ÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÎÝ

«“Η Κάρι μας”ËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÙÖÕßÊÇÃÕÇÙÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÎÝÓË-

THEODORE DREISER
Η Κάρι μας
Εισαγωγή-μετάφραση:
Ελλη Φιλοκύπρου
εκδ. Gutenberg- Orbis
Literae, σελ. 760

ΑΝΝΥ ΠΡΟΥ
Ανθρωποι του δάσους
μτφρ.: Γιώργος
Κυριαζής
εκδ. Καστανιώτη
σελ. 828

ØÏÑÂÝ®ÚÙÏÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÕÈØËÚÇÔÏÑÄÝ¬ÆÖÕÝÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÇ ÁÔÇÔ
ÞØÄÔÕÓËÚ¦ÚÎÔÁÑÊÕÙÂÚÕßÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÒÒ¦ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÕÃÕÔÚÕØ§ÚØ¦ÏàËØ ¦ØÍÎÙË
ÔÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕ¶
ßÖÂØÐËÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÄÓÜÝÓÏÇÓÇÑØÄÞØÕÔÎÛÎÚËÃÇÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇ¶ÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÜÝ
ÇÔÂÛÏÑÕÑÇÏÎÁÑÊÕÙÂÚÕßÖÁØÇÙË
ÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ²ÜØÃÝÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝ
ÕÔÇÚÕßØÇÒÏÙÓÄÝÚÕß¶ÚÕÛ¦ØØÕÝ
ÑÇÏÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÙÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß¶ÛÇÖÇØÁÓËÔËÍÏÇ
ÑÇÏØÄÙÚÎÔÇÌ¦ÔËÏÇÕÔËÏØÕÖÄÒÇ

ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
Οι Αρταμάνοφ
μτφρ.: Αρης Αλεξάνδρου
επίμετρο: Γιώργος Τσακνιάς
εκδ. Πατάκη
σελ. 525

ÎØÜÃÊÇÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇÔËÇØÂÄÓÕØÌÎ
ÞÜØÏÇÚÕÖÕÆÒÇÖÕßÇÌÂÔËÏÚÕÞÜØÏÄ
ÚÎÝÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÔÚÆÞÎÚÎÝ
ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÙÚÕÏÑ¦ÍÕÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÑËÃÇÔÇÓËÚØÏÁÚÇÏÓË
ÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÄÒÎÑÇÏÚÕÔÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÑÄÙÓÕÖÕßÇÔÇÚÁÒÒËÏÑÇÏÊÏËÑÊÏÑËÃ
ÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÎÝÁÐÜÇÖÄÚÕÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÍßÔÇÏÑËÃÕÚÎÝØÄÒÕÑÇÏ
ÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ

Με το «Περί Ηρώων και τάφων» ÕØÔÁÙÚÕ¦ÓÖÇÚÕ ÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÁÔÇÇÖÄÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚËØÇÁØÍÇ
ÚÎÝÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÝÓÁØÕÝÓÏÇÝ¦ÚßÖÎÝÚØÏÒÕÍÃ-

ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΠΑΤΟ
Περί ηρώων και τάφων
μτφρ.: Κλαίτη
Σωτηριάδου
εκδ. Μεταίχμιο
σελ. 683

ÇÝÖÕßÚÕÔÑÇÛÏÁØÜÙËÜÝËÐÁÞÕßÙÇ
ÓÕØÌÂÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ßÚÄÝÕÈÇÛÆÝÑÇÏÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÓËÒÁÚÎÙËÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÑÇÏÖÂØËÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÕßÙÚÎ
¢ßÙÏÑÂÙÚÂÔËÏÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔËÃÊÎÙÎÓÏÇÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÁÔÇÓÔÎÓËÏ×ÊËÝÁØÍÕÓËÇÐÁÞÇÙÚËÝÙÑÎÔÁÝÑÇÏ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝ©¢ËØÔ¦ÔÚÕ©ÒÓÕÝÕ
ÂØÜÇÝHS[LYLNVÚÕß¦ÓÖÇÚÕ¶ÁÞËÏ
ÍËÔÔÎÛËÃÚÎÔÃÊÏÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇÓË
ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ¶ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÕÒÆÚÜÝÖØÜÚÄÚßÖÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÖÕß
ÙßÞÔ¦ÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝÓÁÙÇÙËÇßÚÂÔÚÎÔÓÖÇØÄÑ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÕÐÆÔÕÏÇ
ÚÕß¦ÓÖÇÚÕËÃÔÇÏÌÇÔËØÂÙÚÎÊÕÓÂ
ÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÑÇÏÖÒ¦ÛËÏÓË

ÓÇËÙÚØÃÇÁÔÇÔÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÒÇÛÆØÏÔÛÕ¶ÑÇÒÆÚËØÇÓÏÇÙÖËÃØÇ¶ÖÕß
ÙËÕÊÎÍËÃÖØÕÝÚÎÔËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕß
ËÇßÚÕÆ¬ÕÈÏÈÒÃÕËÖÇÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÓËÔÁÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÂÚÇÔËßÞÂÝ
ÁØÍÕÔÇÔÙßÔÕÊËßÄÚÇÔÇÖÄËÖÃÓËÚØÕÑÇÏÊÏÁÛËÚËÁÔÇÒÏÍÄÚËØÕËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÄ®ËÐ×ÌßÒÒÕ

Οι «Ανθρωποι του δάσους»ËÃÔÇÏÁÔÇ
ÕÍÑ×ÊËÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓËÖÒÕÆÙÏÇ
ÊØÇÓÇÚÏÑÂÖÒÕÑÂÖÕßÁÞËÏÜÝÑËÔÚØÏÑÄÛÁÓÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ÊÇÙ×ÔËÑÏÔ¦ÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÊÆÕ
ÌÚÜÞ×Ô¦ÒÒÜÔÚÕßªËÔÁËÒÑÇÏ
ÚÕßÇØÒ§ÚÏÑÁÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÜÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÚÎ§ÁÇ
ÇÒÒÃÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÏÙÚÕØÃÇ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎàÜÂÚÜÔÏÊØßÚ×ÔÚÜÔÊÆÕÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔËÖÏÍÄÔÜÔÚÕßÝÊÏÇÚØÁÞËÏÚÏÝËÖÕÞÁÝ
ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÖÇØÄÔ¡ËÚÕÔ
ÃÊÏÕÚØÄÖÕÊÏÇÙÞÃàËÏÚÏÝÎÖËÃØÕßÝ
¶ÓËØÏÑÂßØ×ÖÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ
ÃÔÇ¶ÙËÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÖÕßÖßØÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÍÏÇÖØÄÕÊÕÓË
Ñ¦ÛËÓÁÙÕÑÇÏÚÃÓÎÓÇØÕßËÃÔÇÏ
ÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÓÕØÌÂÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ©ÄÍÑÕÝ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÇÒÒ¦ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÇÖÄÓÏÇ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÙÖÕÆÊÇÙËÙÚÕØÃÇ
ÑÇÏËØÍ¦ÙÚÎÑËËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÜÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ

Προτείνουμε ÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ÑÈÐÑØÙËÈ³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑtÙ{ÑKÒÈÐÉu³iÇÊ³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈÉÒÐ{iÑ{Ñ³i È¨i~Ñ{³iåÐÉ¨{~Ê

Οι θάλασσες της ευδαιμονίας και της αγωνίας
Tου ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Εν αρχή ÎÔÎÛ¦ÒÇÙÙÇ¦ÔÚÕÚËËÃÔÇÏÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÏÊÏÑ¦ÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝ¡ÕÔ¦ÞÇÖÕßÛ¦ÒÇÙÙËÝËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÖÄ
ÚÕÛÇÆÓÇÖÕßÑÕÏÚ¦àÕßÓËÇÖÄÓÏÇÔ
ÇÑÚÂÂÚÎÔÑÕßÖÇÙÚÂËÔÄÝÖÒÕÃÕß
ÇÖÄÚÎÔÇÖÁØÇÔÚÎÑÕÒßÓÖÂÛØÇÖÕß
ÈßÛÏàÄÓÇÙÚËÓÁÙÇÚÎÝÓËÚÏÝ×ØËÝ
ÁÜÝÚÏÝÖ¦ÓÖÕÒÒËÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÓÇÝ
Û¦ÒÇÙÙËÝÖÕßÑÇÏÇßÚÁÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÙßÞÔ¦ÚÇØÇÍÓÁÔËÝÙÑÕÚËÏÔÁÝ
¦ÒÇÙÙËÝÚÎÝËßÊÇÏÓÕÔÃÇÝÑÇÏÛ¦ÒÇÙÙËÝÚÎÝÇÍÜÔÃÇÝ
¦ØÚËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÂØÜÇÚÕßÏËØÕÚÃÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß¤ÇØ¦ÝÚÎÝÙÒÇÔÊÃÇÝ®ÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÓËÙÕÍËÏÇÑÄÛ¦ÒÖÕÝ
ÖÕßÐÁØÕßÓËÑÇÒ¦Õ¤ÇØ¦Ý®ÁØÍÕ
ÚÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÏÝàÜÁÝÉÇØ¦ÊÜÔÚÎÝØËÚ¦ÔÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÑ¦ÛË
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÙÇÒÖ¦ØÕßÔÍÏÇÚÇÚØÏÑßÓÏ×ÊÎÖÇÍÜÓÁÔÇÆÊÇÚÇÚÎÝÙÒÇÔÊÃÇÝÖØÕÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÓÖÇÑÇÒÏ¦ØÕß

Οι Βρετόνοι ÉÇØ¦ÊËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÒËÃÉÕßÔÄÒÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÓËÚÎÔÉÇØÏ¦ÚÕßÝÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÙßÞÔ¦ÓËÇÖ×ÒËÏËÝÖÕÒÒ×Ô
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÃÔÇÏÓÏÇÙÑÒÎØÂÚØÇÞÏ¦
àÜÂÓÏÇàÜÂÓÕÔÇÐÏ¦ÝÑÇÏÇÖÕßÙÃÇÝ
ÖÕßÊËÔÞÇØÃàËÚÇÏÙËÑÇÔÁÔÇÔÔÇÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÉÇØ¦ÊËÝËÃÔÇÏÑÇÏÕ
ÏÇÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑßØÃÜÝÁÔÇÝ
ÁØÜÚÇÝÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÓËÁÔÇÈÇØÆÖ¦ÛÕÝÖÕßÄÓÜÝÁÞËÏÑÇÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕ
ÊÏÇØÑÕÆÝÇÖÕÍËÃÜÙÎÝ!ÕÁØÜÚÇÝÚÕß
ÏÇÔÓËÚÎÔÑÄØÎËÔÄÝ¦ÒÒÕßÉÇØ¦

ÚÎÔÑÕÔÚ¬ÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÚÃÛËÚÇÏ
ËÊ×ËÃÔÇÏÇÖÒÄ!ÇÔÎÛ¦ÒÇÙÙÇÚÕßÝ
ÌÁØËÏÑÕÔÚ¦ÂÇÔÛÇÚÕßÝÞÜØÃÙËÏÇßÚÂ/ÙÆàßÍÕÝÚÕßÚ¦ÌÕß®ÄÖÜÝÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÔÕÏÉÇØ¦ÊËÝ
ØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÓËÙÕßØÇÔËÃÕÔÇÚÕßØÇÒÏÙÓÄÝÚÕßÕÒ¦ÄÖÕßÖÁØÇÇÖÄÚÎØËÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÑßØÏÇØÞËÃÁÔÇÇÙÌßÑÚÏÑÄ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ØÕßÌ¦ËÏÙÇÔÊÃÔÎÚÕ¦ÚÕÓÕÕ
ÕÚÃÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÇÏÙÛÎÚ¦ÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÄØÓÇÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓËÓÏÇ
ÖÕÏÎÚÏÑÂÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑÂÍØÇÌÂ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÕÒÕà×ÔÚÇÔÕÝ
ÑÄÙÓÕÝÖÕßÓÁÙÇÙÚÎÔÚØÇÞÆÚÎÚ¦
ÚÕßÁÞËÏÑØßÓÓÁÔËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔÄÝ
¦ÒÒÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝ

Από την άλλη, ©ÏÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßªÄÔÚËØÏÑª¦ÔÚÕÓ®ÚÕßÑ×ÚÕß¬ÕÓÖÃÇÝ
¬àÕØÚàÓÄÒËÚÈØÃÙÑËÚÇÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÇÌÕØÚÃÇÑÇÏÚÏÝÊÃÔËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÕßÕÚÃ¥ÙÚÄÙÕÑÇÏËÊ×ÕÏÛ¦ÒÇÙÙËÝÖÕßÊÏÇÙÞÃàËÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝÂØÜÇÝ
ÓÕÏ¦àÕßÔÔÇÙßÓÈÕÒÃàÕßÔÚÕÇÖÁØÇÔÚÕÚÕÖÃÕÓÏÇÝÉßÞÂÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÌßØÎÒÇÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÚØÏÑßÓÃËÝ¬ÕÕÍÑ×ÊËÝÖÕÒßÊÇÃÊÇÒÕ
ÞÕØÚÇÙÚÏÑÄÇßÚÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÑÊÄÛÎÑËÚÕÑÇÏÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÎÙËÏØ¦
ÚÜÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÖÕÞÂÝËÑËÃÔÎÝÙËÇßÚÄÖÕßÕ¡ÃÒÇÔ ÕÆÔÚËØÇ
ÓÔÎÓÕÔËÆËÏÜÝÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕß
ÊËÔÍÔÜØÃàËÏÄØÏÇÑÇÏÊËÔÒÎÙÓÕÔËÃ
ÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÓÕÏ¦àËÏÑÇÏÓËÁÔÇÚØËÒÄËÒËÆÛËØÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕÕÓÕÒÕÍËÃÑÇÏÕ

PIERRE LOTI
Ψαράς της Ισλανδίας
μτφρ.: Ιφιγένεια
Μποτουροπούλου
εισαγωγή: Ζαν Μπαλκού
εκδ. Στερέωμα, 2019
σελ. 273

ΜΑΛΚΟΛΜ ΛΟΟΥΡΥ
Σκοτεινά όπως ο τάφος
που ο φίλος μου κείται
μτφρ.: Παναγιώτης
Χαχής
εκδ. Αστάρτη, 2019
σελ. 432

ÚÃÚÒÕÝÎÖËØÏÖÒ¦ÔÎÙÎÑÇÏÎÓÆÎÙÎ
ÙÚÎÔËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓËÚÕÔªÄÔÚËØÏÑ
ª¦ÔÚÕÓÔÇÓÇÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÙËÖØ×ÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÇÚÇÐÃÊÏÇÑÇÏÚÏÝÑÇÑÕÚÕÖÏÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖÁÌÚËÏÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÇÖÄËÑËÃÙÚÏÝÊßÚÏÑÁÝÔÊÃËÝÙÚÎÊßÚÏÑÂÌØÏÑÂÑÇÏ
ÚÎ§ÄÚÏÇÓËØÏÑÂ¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÄ
ÚÕÔÍÆØÕÇÔ¦ÚÎÔßÊØÄÍËÏÕÑÇÏÇÖÄ
ÜÑËÇÔÄÙËÜÑËÇÔÄÖËØÔ¦ÔËÑÇÏÁÔÇ
ÙÜØÄÍÕÎÚËßÚÏÑÁÝÑßØÃËÝ¬ÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÁÞËÏ
ÁÔÇÜØÇÃÕËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÚÁÒÕÝ¶ÓÕÏ¦àËÏÓËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÓÏÇÝÇÖÄ
ÚÏÝËÑÇÚÄÑÇÏÖÒÁÕÔÙßÓÌÜÔÃËÝÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕÆÚÕß²¦ÏÔÚÔÚÕÌÏÔ¦ÒËÕ
Ñ¦ÖÜÝÇÌËÒÂÝÑÇÏÇÔ×ØÏÓÕÝªÄÔÚËØÏÑ

TOBIAS GEORGE SMOLLETT
Οι περιπέτειες του Ρόντερικ
Ράντομ
μτφρ.: Ρένα Χάτχουτ
εισ.-σημειώσεις: Πολ
Γκάμπριελ Μπάους
εκδ. Gutenberg, 2019, σελ. 761

ÌÚ¦ÔËÏÖÏÕÙÕÌÄÝÂÁÙÚÜÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý

Ανθρωπος στεριανός, ÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÓË
ÚÏÝÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÁÝÚÕßÊÏÇÊØÕÓÁÝÁÑÇÔËÚÎÔÑ¦ÛËÙÚËØÏ¦ÔÇÓÕÏ¦àËÏØËßÙÚÂ
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