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ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ

Το Φ.Α. δεν είναι
προϋπόθεση
για συνομιλίες
Θα θέσει στο τραπέζι
την Παρασκευή το Φ.Α.,
λέει ο Τ/κ ηγέτης κι ας
θέσει και ο Ν. Αναστασιάδης ό,τι θέλει. Εισηγείται να δοθεί μια ανάσα για διαπραγματεύσεις, με μορατόριουμ
ενός έτους στις ενέργειες στην ΑΟΖ.
Σημειώνει ότι η ατζέντα της συνάντησης θα είναι ανοικτή, ο ίδιος επιμένει σε ΔΔΟ και πως και ο πρόεδρος
Αναστασιάδης πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Ακόμα ο Μουσταφά
Ακιντζί στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ισχυρίζεται πως
η Άγκυρα δεν απέκλεισε τη ΔΔΟ και
πως μια διαδικασία λύσης χρειάζεται
και Τουρκία και Ελλάδα. Σελ. 5
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Μορατόριουμ στην ΑΟΖ ελέω Κυπριακού

Σε ύφεση για ένα τουλάχιστον εξάμηνο οι ενεργειακές εργασίες στα τεμάχια, με τη συνέχεια αορίστως το 2020
Σε φάση «αγραναύπασης» έχει εισέλθει η
ενεργειακή δραστηριότητας εντός της κυπριακής ΑΟΖ μετά και την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ενδυναμώσει το εταιρικό πλαίσιο αδειοδοτημένων εταιρειών. Μια εξέλιξη που εκ των
πραγμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί απο-

κομμένη με τις προσπάθειες που εκδηλώνονται για αναθέρμανση του διαλόγου στο
πολιτικό ζήτημα. Ο προγραμματισμός που
έχει γίνει από πλευράς εταιρειών και έχει
εγκριθεί από την κυβέρνηση για επανέναρξη
των γεωτρητικών δραστηριοτήτων το 2020
δίνει χώρο στην προοπτική δημιουργίας

του κατάλληλου κλίματος στο Κυπριακό
χωρίς την ύπαρξη πιέσεων στις δύο πλευρές.
Από την άλλη, η Λευκωσία, με τις διορθωτικές
κινήσεις σε πέντε οικόπεδα, έκλεισε μια περίοδο σχεδιασμών μετά τα γεγονότα στο
τεμάχιο 3 θωρακίζοντας συνάμα περισσότερο, νομικά και διπλωματικά, την κεντρική

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πρόκληση το σκληρό Brexit για τον Μπόρις Τζόνσον

O Μητσοτάκης
φρέναρε τα περί
πενταμερούς
Το δημοσίευμα της «Εστίας» που έκανε λόγο
για άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για
άτυπη πενταμερή, την ημέρα της άφιξής
του στη Λευκωσία προκάλεσε ερωτήματα
για το κατά πόσο η πενταμερής αποτελεί
μακρινό σενάριο. Όλα δείχνουν πως Λευκωσία και Αθήνα ανησυχούν μήπως βρεθούν
μπροστά σε άσχημα τετελεσμένα. Σελ. 4

ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Περιβάλλον-ισότητα
στοίχημα της Ευρώπης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ούτε ένα τοις χιλίοις
για λύση δύο κρατών
ΚΥΠΕ

Στοίχημα αποτελεί για
την Ε.Ε. να έρθει κοντά
στον πολίτη, αλλά και να
δοθεί έμφαση στην κλιματική αλλαγή και την
ισότητα φύλων, λέει η Στέλλα Κυριακίδου στην πρώτη της συνέντευξη
μετά την ανακοίνωση επιλογής της
για τη θέση της επιτρόπου. Ξεκαθαρίζει πως θα αποχωρήσει από την
αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ, αλλά θα παραμείνει κοντά στο κόμμα. Απαντά
και στις επικρίσεις που δέχεται ότι
δεν έχει τοποθετηθεί στα μεγάλα ζητήματα, όπως το Κυπριακό και την οικονομία και επικεντρώνεται στα κοινωνικά θέματα. Σελ. 9

Ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έρχεται αντιμέτωπος με την ωρολογιακή βόμβα του σκληρού Brexit. Οι δε
πρώτες δέκα μέρες του στην εξουσία έχουν πλέον παρέλθει, και κατά τη διάρκειά τους ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός προβάλλει την εικόνα
ενός ενεργού και δυναμικού ηγέτη. Σελ. 20

ΥΠΟΙΚ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συζητείται μείωση
των πλεονασμάτων
Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστος Σταϊκούρας λέει στην «Κ»
ότι η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα μπορεί να επιτευχθεί
πριν από το τέλος του 2020. Αποκαλύπτει δε ότι έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους εταίρους για τη μείωση
του πρωτογενούς πλεονάσματος κάτω
από το 3,5% του ΑΕΠ το 2020. Σελ. 17

Εκταφές ηρώων
55 χρόνια μετά
Στην Τηλλυρία το φθινόπωρο
Με αφορμή έρευνα της «Κ» και ρεπορτάζ
που δημοσιεύσαμε πέρσι, αρχίζουν εντός
Σεπτεμβρίου, κατόπιν απόφασης του
Υπουργικού εκταφές σε τρεις χώρους στην
Τηλλυρία. Πρόκειται για πεσόντες που
ετάφησαν στα συντρίμμια των τουρκικών
ναπάλμ τον Αύγουστο του 1964. Σελ. 10

Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους δεν
είναι το μόνο νομοσχέδιο που προωθείται άμεσα από την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
αμέσως μετά την επαναλειτουργία
της Βουλής προτεραιότητα έχουν
επίσης το δεύτερο φορολογικό και ο
επενδυτικός νόμος. Σελ. 18

Τα περιττά κιλά
μορφή διάκρισης
Καθημερινές στιγμές ρατσισμού
Οι άνθρωποι με παχυσαρκία σε όλο τον
κόσμο δέχονται καθημερινά επικριτικά
βλέμματα και αιχμηρά σχόλια. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας αναφέρει
ότι το στίγμα για το σωματικό βάρος είναι
μία από τις τελευταίες κοινωνικά αποδεκτές μορφές διάκρισης. Σελ. 21

«Η Ε.Ε. δεν θα αυτοκτονήσει», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην πρόεδρος
της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου. «Προσωπικά τρέμω» αναφέρει «στην ιδέα να μη
γίνει άτυπη πενταμερής. Να μείνουμε έτσι
δηλαδή μέχρι τις επόμενες προεδρικές
εκλογές. Δεν θα υπάρχει θέμα για συζήτηση
τότε». Σελ. 7

Η ΚΤΚ και η κρίση για εκποιήσεις

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος του διοικητή και η διάσωση του κύρους του θεσμού

Η 9η Αυγούστου

Καθοριστική ήταν η εμπλοκή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην ψήφιση
της πρότασης του ΔΗΚΟ για το πλαίσιο
των εκποιήσεων. Οι συνεχείς επαφές του
διοικητή Κ. Ηροδότου με τα κόμματα λειτούργησαν καταλυτικά και έστω και στο
παρά πέντε αποφεύχθηκε η κρίση με
απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία.

Ταυτόχρονα, όμως, η Κεντρική ενίσχυσε
το κύρος της αλλά και τις σχέσεις της με
την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις ότι
σήμερα πνέει άλλος αέρας. Η Βουλή βρίσκεται τώρα σε αναμονή της νέας πρότασης που θα υποβάλει τον Οκτώβριο ο
διοικητής. Οικονομική, σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Νομοσχέδιο για ψήφο
κατοίκων εξωτερικού

και ανατολική ΑΟΖ από ενδεχόμενες νέες
τουρκικές προκλήσεις, αυτή τη φορά στην
καρδιά της οριοθετημένης περιοχής. Την
ίδια ώρα χάρτης του υπουργείου Ενέργειας
αποτυπώνει ξεκάθαρα το ενεργειακό σκηνικό
που έχει στηθεί στην Αν. Μεσόγειο από
εταιρείες κολοσσούς. Σελ. 6

Ανοιχτό να παρέμβει η Ι. Σύνοδος
Ιεράρχης στην «Κ»: Η όλη ιστορία μας βρήκε απροετοίμαστους
Αρνητικό είναι το κλίμα που φαίνεται να
διαμορφώνεται εντός της Ιεράς Συνόδου
για τις προσεγγίσεις του μητροπολίτη
Μόρφου Νεόφυτου στο θέμα της ομοφυλοφιλίας. Εκκλησιαστικές πηγές δεν αποκλείουν παρέμβαση των Συνοδικών στο
όλο θέμα, και δεν αποκλείεται σύμφωνα
με αυτές και σύναξη των ιεραρχών, εντός

του καλοκαιριού, κάτι που θα εξαρτηθεί
από την εξέλιξη των πραγμάτων. Την
ίδια ώρα συνοδικός με τον οποίο μίλησε
η «Κ» διαφώνησε με τη δημόσια τοποθέτηση του Μητροπολίτη Κυρηνείας, εκφράζοντας συνάμα την απορία αν με την
έρευνα «θα καθίσουν την Αγία Γραφή
στο σκαμνί;». Σελ. 15

Με συνάντηση του προέδρου Αναστασιάδη και του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί, ανοίγει την προσεχή Παρασκευή άλλος ένας κύκλος στο Κυπριακό
που, όπως έχει αποδειχθεί από την ιστορία του, δεν έχει τελευταία ευκαιρία
για λύση. Εκείνο που πιθανόν να αποδειχθεί τώρα είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για ομοσπονδιακή λύση. Είναι τοις πάσι αντιληπτό ότι τα
δύο χρόνια που διέρρευσαν από τη Διάσκεψη στο Κραν Μοντάνα συσσώρευσαν παρά επέλυσαν προβλήματα, ενώ
η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και στην άμεσα εμπλεκόμενη στο
πρόβλημα, διά της κατοχής, Τουρκία
είναι πιο ρευστή και σύνθετη. Η έκβαση
της συνάντησης των ηγετών θεωρείται
καθοριστική για τη συνέχεια, ενώ φαίνεται ότι ιδιωτικώς για τους δύο είναι
ίσως η τελευταία. Η επιτυχία της ίσως
συνδέεται και με την υστεροφημία τους.
Ίδωμεν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Αντριου Κιν από τη Σίλικον Βάλεϊ στην «Κ»
«Η τεχνολογία τρέχει γρηγορότερα από τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις» λέει ο Αντριου Κιν, ιδρυτής σειράς νεοφυών επιχειρήσεων στη Σίλικον
Βάλεϊ και αντικομφορμιστής συγγραφέας, στην «Κ». Σημειώνει δε πως τα μεγάλα δεδομένα εισβάλλουν βάναυσα στην ιδιωτικότητά μας. Ζωή, σελ. 1

ΒΙΒΛΙΟ

Η ιστορία της Αραδίππου μέσα σε 852 σελίδες
Μία ομάδα επτά ανθρώπων από την Αραδίππου, με την υποστήριξη του Δήμου,
συνέγραψαν την ιστορία της πόλης από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Η
συγγραφική ομάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενέπλεξε και τους κατοίκους
της Αραδίππου, από τον μη εγγράμματο έως τον επιστήμονα. Ζωή, σελ. 3

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σαντορίνη, αγαπημένη διαχρονικά των ζωγράφων
Εκατόν ογδόντα έργα από την πλούσια συλλογή του Δημήτρη Τσίτουρα θα φιλοξενηθούν το φθινόπωρο στο Μουσείο Μπενάκη. Η έκθεση θα πιάνει το νήμα της εικαστικής αφήγησης με την « Έκρηξη του ηφαιστείου» των αρχών του
20ού αι. Και θα φτάνει στο σήμερα με τον Κώστα Τσόκλη. Ζωή, σελ. 4

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

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

Μήνυμα δεν ελήφθη, όβερ!

Το Εθνικό Συμβούλιο, οι καμένοι εγκέφαλοι
και ο αέρας του Τροόδους

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το ότι η συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί, της
Παρασκευής, είναι εξαιρετικά σημαντική για το
μέλλον της διαδικασίας
επίλυσης του Κυπριακού,
το δήλωσε την Πέμπτη στο ΡΙΚ, ο ΥΠΕΞ
Ν. Χριστοδουλίδης: «Η συνάντηση της
9ης Αυγούστου και πολύ περισσότερο
τα αποτελέσματά της είναι σημαντικά
για τις επόμενες κινήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν το αμέσως
επόμενο διάστημα». Μάλιστα, υπέδειξε
κι αυτούς που εμφανώς την υπονομεύουν: «Οζερσάι και Τατάρ θα επιχειρούν μέσα από προκλητικότατες
δηλώσεις να δημιουργήσουν πρόβλημα,
διότι δεν θέλουν να υπάρξουν αποτελέσματα μέσα από αυτή τη συνάντηση». Όντως, πρώτος στόχος τους είναι
η αποτυχία της συνάντησης και δεύτερος να πλήξουν τον Μ. Ακιντζί και
τη διαδικασία λύσης ΔΔΟ, όπως τη διατύπωσε και την περασμένη βδομάδα,
στο ψήφισμά του το Σ.Α. που: «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 Σ.Α., συμπεριλαμβανομένης της 4ης παραγράφου του διατακτικού του Ψηφίσματος 716 (1991),
υπογραμμίζοντας ότι το στάτους κβο
δεν είναι βιώσιμο». Όπως υπογράμμισε
ο Απ. Ζουπανιώτης (βλ. «Κ»,28/07/19),
η παράγραφος αυτή υιοθετούσε την
ερμηνεία της πολιτικής ισότητας από
σχετική αναφορά της 11ης παραγράφου
παραρτήματος της έκθεσης του Περέζ
Ντε Γκουεγιάρ (8/3/90), από την ομιλία
του τότε γ.γ. του ΟΗΕ σε γύρο συνομιλιών Βασιλείου - Ντενκτάς, (26/2/90
- 2/3/90). Στο Σ.Α. πήγαν πίσω 29 χρόνια,
για να μας υπενθυμίσουν ότι: «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 αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε
όλα τα όργανα και αποφάσεις τις ομοσπονδιακής κυβέρνησης.» Ως εάν να

μην έλαβε ουδένα από τα μηνύματα
έκθεσης και ψηφίσματος ο πρόεδρος
Αναστασιάδης, προσφωνώντας τον
πρωθυπουργό Μητσοτάκη έδωσε την
εντύπωση ότι επιχειρούσε να συνδράμει στα χτυπήματα Τατάρ και Όζερσαι
κατά Ακιντζί: «Η ε/κ πλευρά έχει διακηρύξει κατ’ επανάληψη πως σεβόμαστε το σύνολο των ψηφισμάτων των
Η.Ε., μεταξύ άλλων και των όσων προνοούνται για πολιτική ισότητα. Καταστήσαμε όμως σαφές πως δεν μπορεί
να δίνεται μια ερμηνεία από πλευράς
τ/κ και τουρκικής που εν τη ουσία αυτό
που είναι επιδίωξη, η πολιτική ισότητα,
να μετατρέπεται σε πολιτική ανισότητα,
να δίδει τέτοια προνόμια στη μία εκ
των δύο κοινοτήτων που να αδικείται
ή να αισθάνεται η άλλη ότι βρίσκεται
υπό την κηδεμονία και μάλιστα της
ολιγότερο πλειοψηφούσας κοινότητας».
Ουδεμία μνεία έκανε ο πρόεδρος σε
ΔΔΟ και στο πλαίσιο Γκουτιέρες. Τυχαίο;
Τώρα, τι διαμηνύει ο γ.γ. ενόψει 9ης
Αυγούστου, ρώτησε ο Νικόλας Ζαννέττος του AlphaNews.live, τον εκπρόσωπό του στη Νέα Υόρκη Φάρχαν
Χακ: «Ο γ.γ. καλεί όλα τα μέρη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για
την αποκατάσταση μιας πλήρους διαπραγμάτευσης, η οποία θα πρέπει να
εμπλουτιστεί με την αίσθηση ότι ο
σκοπός είναι με αποφασιστικότητα να
φτάσουμε σε ένα επιτυχημένο τέλος
εντός ενός προβλεπόμενου χρονικού
ορίζοντα». Ποιος είναι αυτός ο ορίζοντας; Είναι διάχυτη η εντύπωση και
στους διπλωματικούς κύκλους ότι η
άτυπη διάσκεψη πιάνει φθινόπωρο.
Το Σ.Α., πάντως, ζητεί από τον γ.γ. να
υποβάλει, μέχρι 15/11/2019, έκθεση
σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες
και τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων
να παρέχουν γραπτές εκθέσεις (!) με
τις ενέργειές τους προς στήριξη του
πρόσφατου ψηφίσματος. Εξ αυτών,
εντύπωση προκαλεί η δήλωση Μητσοτάκη τη Δευτέρα, ότι τόσο μια άτυπη
πενταμερής όσο και μια κανονική «είναι
κάτι μακρινό αυτή τη στιγμή». Μακάρι
πάντως να έχει όντως εναλλακτικό
σχέδιο ο Νίκος Αναστασιάδης που να
απαλλάσσει την Κύπρο από τη ΔΔΟ,
αλλά και την κατοχή, αλλιώς, εκτιμούμε
ότι είναι επικίνδυνο να απορρίπτει τα
μηνύματα του Σ.Α.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Τη Δευτέρα στη δροσιά του Τροόδους θα συ-

ναντηθεί η πολιτική ηγεσία για να συζητήσουν λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση
του Healthy με τον Μουσταφά. Όπως σχολίαζε προχθές γνωστός πολιτικός στην πρωτεύουσα: «Ευτυχώς που θα βρεθούν στη
δροσιά του Τροόδους γιατί προβλέπεται μεγάλη ένταση και υπερθέρμανση εγκεφάλων
των αρχηγών» και πρόσθεσε: “Κι αν καούν οι
αρχηγικοί εγκέφαλοι τι θα γίνουμε;”. Η αλήθεια είναι πως όλοι προετοιμάζονται για μια
επεισοδιακή, τουλάχιστον, συνάντηση. Λίγο
οι αντιπαραθέσεις για τις τράπεζες, λίγο οι
αλληλοκατηγορίες για την εσωτερική διακυβέρνηση και... πολύ οι ανταλλαγές πυρών
Άντρου-Προδρόμου, έχουν ήδη ανεβάσει το
θερμόμετρο. Κάποιος προειδοποίησε πως
πρέπει να προσέχουν το δεκανίκι του Αναστασιάδη γιατί «ποτέ δεν ξέρεις πως μπορεί
να το χρησιμοποιήσει!».
Όπως μου λέχθηκε την Παρασκευή, από

άτομο που βρίσκεται πολύ κοντά σε αρχηγό
κόμματος, «ο Άντρος έχει όντως απομονωθεί από την πολιτική ηγεσία αφού επιλέγει
αυτή την περίοδο να επιτίθεται στον Αναστασιάδη και να τον προτρέπει για υποχωρήσεις
τη στιγμή που δεν βρίσκει μια λέξη να πει
κατά της Τουρκίας που εισβάλλει στην ΑΟΖ
και κατά του Ακιντζί που αποδεδειγμένα παρακωλύει τις συνομιλίες».
«Προβλέπω πως η απομόνωση του Άντρου

που είναι φανερή πια θα επιβεβαιωθεί και τη
Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο και θα δεχθεί
και αυτός κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρεται αυτές τις κρίσιμες στιγμές», πρόσθεσε. Η αγαπημένη μου κυρία Γιαννούλα, η
οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊωάννου και ακόμη περισσότερα, μου έλεγε πως
και «εντός του κόμματος υπάρχει αντίδραση
για την απομόνωση του ΑΚΕΛ λόγω της πολιτικής που ασκεί ο Άντρος και η ηγετική ομάδα».
Όπως μου είπε κάποια στελέχη μάλιστα υποστήριξαν ανοιχτά την αντίθεσή τους σε όσα
λέχθηκαν την Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου του ΑΚΕΛ και χαρακτήρισαν «άστοχη» και
«χωρίς αντικείμενο» μια συνέντευξη τύπου
πριν από την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. «Οδηγούμε το κόμμα σε πλήρη απομόνωση και κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε
για μηδενιστική πολιτική. Ταυτόχρονα βγαίνει
και μια υπεροψία από τα λεγόμενα του Άντρου ότι είμαστε οι μοναδικοί που νοιαζόμα-

τον Ακιντζί».
στε για το καλό του τόπου και μπαίνουμε σε
ανοιχτό πόλεμο με όλες σχεδόν τις πολιτικές
δυνάμεις του τόπου, αλλά όχι με την Τουρκία
και τους Τουρκοκύπριους για τις προκλήσεις
τους» ανέφερε το στέλεχος που υποστηρίζει
ότι «μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τ’ ακούμε».

στον κόσμο. Ήδη αρκετοί τραπεζίτες έχουν
αντιληφθεί πως η δικαιολογία που επιστράτευαν ‘έτσι θέλει η Κεντρική’ δεν μπορεί πια
να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για όσα
κουφά προωθούσαν εκμεταλλευόμενες την
καλοπιστία των πελατών τους».

Μόνο καλές εντυπώσεις αφήνει ο νέος διοι-

Τον πρόεδρο της ΚΙΣΑ Δώρο Πολυκάρπου

κητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος
Ηροδότου. Προς το παρόν τουλάχιστον... Τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στις
τράπεζες αλλά και στα κόμματα μόνο θετικά
είναι τα σχόλια για τη μέχρι τώρα δράση του.
Όλοι λένε πως είναι μετρημένος, δουλεύει
αθόρυβα και παράγει έργο χωρίς να φλυαρεί, ενώ δείχνει πως λειτουργεί όντως ανεξάρτητα. Προτέρημα σημαντικό για το συγκεκριμένο πόστο. Όπως μου έλεγε γνωστό
άτομο των Media, ο οποίος είναι πάντα καλά
πληροφορημένος, «με τον διορισμό Ηροδότου έκλεισε ο κύκλος Αυξεντίου στην Κεντρική Τράπεζα, αφού αυτός ουσιαστικά καθόριζε όλους τους διαδόχους μετά από αυτόν». Όπως μου ανέφερε καθοριστικός ήταν
ο ρόλος του Αυξεντίου και στην επεισοδιακή
επιλογή της διοικήτριας Χρυστάλλας.

συνέλαβε η Αστυνομία την Παρασκευή και
τον κατηγόρησε για παρεμπόδιση αστυνομικού τη στιγμή της σύλληψης νεαρού αλλοδαπού που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα,
χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς ασφάλεια. Ο
Πολυκάρπου σύμφωνα με τη θέση της Αστυνομίας παρενέβη και μιλούσε με τον νεαρό
που βρισκόταν υπό σύλληψη και όταν του ζητήθηκε από τον αστυνομικό να αποχωρήσει
αυτός αρνήθηκε. Είναι η έκτη φορά που ο
Πολυκάρπου συνελήφθη για παρεμπόδιση
αστυνομικής έρευνας. Η KIΣA, ο ίδιος δηλαδή, με ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως η
σύλληψή του είναι εκδικητική και επιστρατεύει το επιχείρημα πως και οι προηγούμενες πέντε συλλήψεις του απορρίφθηκαν από
το δικαστήριο, ενώ υποστηρίζει πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός έχει καταγγελίες
εις βάρος του για τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε αλλοδαπούς. Η αλήθεια θα διαφανεί βεβαίως στο δικαστήριο, εάν και όταν
οδηγηθεί ο Πολυκάρπου.

Πολύ σημαντική και η άποψη που εκφρά-

ζουν οι τραπεζίτες για τον Ηροδότου σού λένε «επιτέλους έχουμε ένα άνθρωπο να μιλούμε και να καταλαβαινόμαστε. Είναι όμως
ενδιαφέρον πως ταυτόχρονα βάζει και πίεση
στις τράπεζες, τόσο για τον τρόπο που λειτουργούν όσο και για το μάνατζμεντ και ιδιαίτερα για την ταλαιπωρία που προκαλούν

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι ενδέχεται να έχουμε

ακόμα και πέντε υποψήφιους για τη δημαρχία της Αμμοχώστου; Και πως ο ένας μπορεί
να είναι από τον χώρο της δημοσιογραφίας;

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»
4.VIII.1939

4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: [Διάγγελμα Ι. Μεταξά] «Ελληνες:
Εορτάζομεν σήμερα την τρίτην επέτειον της ημέρας κατά
την οποίαν ο ελληνικός λαός κύπτων υπό το βάρος μιας
μακράς κακοδαιμονίας εσήκωσε το ανάστημά του και
ύψωσε την κεφαλήν. [...] Εισερχόμεθα εις το 4ον έτος της
πραγματικής εθνικής
κυριαρχίας. [...] Ο καθείς θεωρεί πλέον το
Κράτος τούτο ως ιδικόν του κτήμα και δικαιούται να το θεωρή
ως τοιούτο. [...] Εννοήσαμεν όλοι ότι η
γεωγραφική μας θέσις
μέσα εις τον μεσογειακόν κόσμον και η ιδιομορφία της
χώρας μας επιβάλλουν να είμεθα ισχυροί, άλλως θα αντιμετωπίζομεν τον κίνδυνον της εξαφανίσεως, όπως
πολλάκις μας συνέβη κατά το παρελθόν. Ισχυροί πρώτον
πολεμικώς, και διά τον λόγον αυτόν κάμνομεν όλας τας
σχετικάς θυσίας. Αλλά δεν αρκεί η πολεμική ισχύς. Πρέπει
να είμεθα ισχυροί και εις τον πολιτισμόν, και τον τεχνικόν
και ιδιαιτέρως εις τον ηθικόν πολιτισμόν, να έχωμεν δε
προ παντός ιδικόν μας πολιτισμόν, που να πηγάζη από
τα έγκατα της ψυχής μας [...]».
ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ: Κατά τα εκ Παρισίων τηλεγραφήματα
η «Μικρά Εφημερίς» ασχολουμένη με την γενικήν εν Ευρώπη κατάστασιν, παρατηρεί τα ακόλουθα: Η έναρξις
των στρατιωτικών εκδηλώσεων του Αξονος, ωσεί εκ
τύχης, συνωδεύθη από δύο σειράς επεισοδίων: των επισυμβάντων εις Ντάντσιγκ και εκείνων τα οποία έγιναν
εις τα ουγγρο-ρουμανικά σύνορα. Τα τελευταία έσχον
ως αφορμήν εν απλούν ζήτημα ποταμοπλοΐας. Η ενέργεια
αυτή φαίνεται στρεφομένη κατά της Πολωνίας.

«Νίκο, δες το θετικά: η συζήτηση με τον Άντρο θα είναι μια προπόνηση για όσα θα πεις με

1

συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας
να ξεδώσουν για να έχουμε να γράφουμε στις άγονες μέρες του Αυγούστου.

7

Κύπρος απέκτησε ανεξάρτητο αξιωματούχο που πράττει πριν μιλήσει. Είχαμε να το ζήσουμε αυτό από τις εποχές
του Παντελή Κούρου. Το ότι δεν κοιμάται στον μπεζ καναπέ είναι ένα άλλο
προτέρημα. Κάποιοι στην Κεντρική που
έχουν χάσει τον ύπνο τους το θεωρούν
μειονέκτημα. Κρύσταλ, έλα πίσω.

Στην Ατυχία. Δεν ξέρω τι φταίει αλλά

μαθαίνω πως η ανάρρωση του Healthy είναι αργή και επίπονη. Ελπίζω να
μας λυπηθεί τώρα ο σύντροφος Μουσταφά.

2

Στο κράτος. Πως υπήρχε μια παραοι-

8

κονομία από NGO με επίκεντρο του
μετανάστες, το ξέραμε. Πως είναι με
επίκεντρο τα λεφτά που πάνε για τους
μετανάστες τώρα το μαθαίνουμε. Τα
πολλά λεφτά επίσης εκτρέφουν και
συμπεριφορές σύντροφοι.

3

Στα στόρυ. Τελικά ο πρόεδρος είχε

9

Στο επιτροπάτο. Όταν κλείνει μια

6

10

Στο τζάκι. Όταν σου βγάζουν αντι-

πολιτευόμενα κόμματα συγχαρητήρια για τον διορισμό σου είναι ένα θετικό ό,τι και να πούμε. Όταν σου βγάζει
ανακοίνωση το διπλανό τζάκι είναι
θρίαμβος.
Στο μέτρο. Για να μην έχουμε παρα-

τράγουδα ο σπονδοφόρος ενημερώ-

Στο σωσίβιο. Άντε δώστε του κυρ

Νίκου την άδεια για τον πύργο να τελειώσει και το Σιακόλειο Κέντρο στο Πανεπιστήμιο. Η Λίμνη; Αυτή θα πάει 1+1
με άλλο ντιλ.

πόρτα ανοίγει μια καμαρόπορτα,
έλεγε η γιαγιά μου Χρήστο. Κούλαρε.

5

Στη διάσταση. Όχι τη χορωδία. Τελι-

κά είναι ακόμη σε διάσταση η Κρύσταλ; Εχει αποκατασταθεί το κορίτσι;
Πάνε σε σύμβουλο γάμου ή πήρε ο καθένας τον δρόμο του; Και το πιο σημαντικό: Η Μαρφίν είναι ακόμη πελάτης του
συζύγου;

γενέθλια ή παντρεύτηκε ξανά τη Μαρία; Γιατί η φώτο σε γάμο μου φέρνει
εμένα.

4

Στο παράδειγμα. Μετά από χρόνια η

«Τώρα που πονείς, ελπίζω να μαλάκωσες και να τα βρούμε».

νει πως παρακολουθεί τα ακάουντ των
πολιτικών και των οικογενειών τους στο
Insta και θα καταγράφει στη στήλη τα σι-

ροπιαστά ποστ χαράς καλοκαιριού και
ενίοτε χλιδής. Είτε αυτά είναι πριβέ είτε
όχι. Καλούνται λοιπόν σόσιαλ μάνατζερ

Στο στυλ. Ήρθε λοιπόν και η Μα-

ρέβα, γιατί με τον Κυριακό κανείς
δεν ασχολείται, και μας θάμπωσε με το
στυλ. Τόσο σαγήνευσε την μπουρζουαζία η ντιζάινερ και κυρία πρωθυπουργού
που η κυρία Άντρη την τίμησε φορώντας
δικά της ρούχα στην επίσημη εκδήλωση
προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού.
Πληροφορίες πως όλοι οι ινφλουένσερ
της οικογένειας φορούν «Mareva» στη
Μύκονο δεν διασταυρώνονται.

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

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

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

•

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

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

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Φρέναρε την Πενταμερή ο Μητσοτάκης

Τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου με τις δύο πλευρές να προσβλέπουν σε ένα θετικό πρόσημο
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τη μέρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
πραγματοποιούσε την πρώτη του
επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο
υπό τη νέα του ιδιότητα, η ελλαδική
εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» έβγαινε με πρωτοσέλιδο «Όχι Μητσοτάκη σε άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό».
Αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει αίσθηση και ερωτήματα στους
πολιτικούς και δημοσιογραφικούς
κύκλους στη Λευκωσία για το τι
διαμείβεται. Και αυτό καθόλου τυχαία καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, διαμήνυε τις προηγούμενες μέρες πως
είναι έτοιμος για μία άτυπη πενταμερή και υπογράμμιζε τόσο ο
ίδιος όσο και ο ΔΗΣΥ πως αυτή
ήταν η δική του πρόταση και όχι
του Τ/κ ηγέτη. Πρόταση που έθεσε
όπως έλεγε σε επιστολές και σε
κατ΄ ιδίαν επαφή που είχε με τον
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτέρες. Τι συνέβη συνεπώς και
ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβαλε
φρένο στην όλη διαδικασία; Υπήρξε
κακή εκτίμηση του νέου Έλληνα
Πρωθυπουργού, ανησυχία της Αθήνας να μπει αμέσως σε μία τέτοια
διαδικασία, ή προσυνεννοημένη
προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι
γύρω από την άτυπη πενταμερή;
Όπως όλα δείχνουν στόχος είναι
να μειωθούν οι προσδοκίες καθώς
τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία
ανησυχούν πως η πενταμερής με
τα δεδομένα που επικρατούν επί
του παρόντος ενδεχομένως να καταστεί μοιραία για το μέλλον των
διαπραγματεύσεων.

Το μακρινό σενάριο

Διπλωματικές πηγές από την
Αθήνα όταν κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το δημοσίευμα της
«ΕΣΤΙΑ» διαβεβαίωναν πάντως πως
δεν είχαν μιλήσει με κανέναν από
την Κύπρο καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και σίγουρα δεν θα ήθελε
να προκαταλάβει οτιδήποτε. Εξέφρασαν βεβαίως την εκτίμηση μετά
και την συνάντηση ότι η πενταμερής είναι κάτι μακρινό επί του παρόντος. «Νομίζω ότι έχουμε πολύ
δρόμο ακόμα να διανύσουμε για
να μπορούμε να κάνουμε τέτοια
συζήτηση», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Όπως εκτιμάται από την Αθήνα
τα όσα συμβαίνουν στην κυπριακή
ΑΟΖ δεν δίνουν πολλά περιθώρια
για προσδοκίες τόσο σε ό,τι αφορά
την άτυπη πενταμερή αλλά και τη
συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί.
«Η κίνηση των Τούρκων να βάλουνε πλέον ένα επί της αρχής μη αποδεκτό πλαίσιο στη διαχείριση των
υδρογονανθράκων δυσκολεύει λίγο
τα πράγματα, διότι μοιάζει πια με
το αυγό και την κότα», αναφέρουν

μέσα από την οποία ζητείται από
τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών να
παρουσιάσει τον Νοέμβριο έκθεση
που θα καταδεικνύει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο πλευρές προς λύση.

<
<
<
<
<
<

Αθήνα και Λευκωσία
ανησυχούν πως
μία άτυπη Πενταμερής
με δεδομένες και τις
τουρκικές προκλήσεις
μπορεί να προκαλέσει
άσχημα τετελεσμένα.

Με ανοικτή ατζέντα

Όπως αναφέρεται από το Προεδρικό, θα εξαρτηθούν πολλά από
το τι θα διαμειφθεί στη συνάντηση
των δύο ηγετών την 9η Αυγούστου
και αν η συνάντηση θα έχει θετικό
πρόσημο. Αν υπάρξει θετική κατάληξη, είναι πολύ πιθανή η κάθοδος της ειδικής απεσταλμένης
των Ηνωμένων Εθνών Τζέην Χολ
Λουτ λένε κυβερνητικές πηγές.
Όπως σημειώνεται ο Πρόεδρος
θα επαναλάβει τις συγκλίσεις Χριστόφια- Ταλάτ και το Ταμείο Υδρογονανθράκων ως απάντηση στις
ανησυχίες του Μουσταφά Ακιντζί,
ενώ αναμένεται πως θα θέσει και
το θέμα της Αμμοχώστου. Το μεγάλο ζήτημα είναι το τι θα λεχθεί
γύρω από την πολιτική ισότητα
που πλέον συμπεριλαμβάνεται
στην έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

<
<
<
<
<
<

Ο Ακιντζί προσέρχεται
στο τραπέζι διαχωρίζοντας τη θέση του για την
Αμμόχωστο από αυτή
του Οζερσάι και θέτει θέμα φυσικού αερίου,
χωρίς να αποτελεί όπως
λέει προϋπόθεση.
οι ίδιες πηγές σημειώνοντας πως
υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ
της «σημαντικής» δήλωσης Αναστασιάδη για τους υδρογονάνθρακες και την θέση της Τουρκίας.

Πριν τον προεκλογικό

Οι φόβοι της Αθήνας

Υπάρχει βεβαίως η ανάγνωση,
πως η κίνηση του Νίκου Αναστασιάδη να πει «ναι» σε μία άτυπη
πενταμερή, αιφνιδίασε τη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και την αιφνιδίασε όχι μόνο επειδή προτεραιότητά της κυβέρνησης Μητσοτάκη
αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία,
αλλά και γιατί μία πενταμερής με
τα σημερινά δεδομένα είναι κάτι
που ανησυχεί την Αθήνα πως θα
την φέρει σε δύσκολη στενωπό.
Πολιτικοί κύκλοι στην Αθήνα εξηγούν πως η ελληνική κυβέρνηση,
δεδομένων και των τουρκικών προκλήσεων, βλέπει με ιδιαίτερη ανησυχία το να παρευρεθεί αμέσως,
μόλις ανέλαβε την εξουσία σε μία
πενταμερή κάτω από δύσκολες
συγκυρίες. Αυτό που όπως λέγεται
προβληματίζει την ελληνική κυβέρνηση είναι να κορυφώσει τις
εντάσεις η Τουρκία δημιουργώντας
τετελεσμένα. Σε ό,τι αφορά βεβαίως
το Κυπριακό, εκτιμάται πως η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να εμπλακεί
σε ένα διάλογο και με δεδομένες
τις τελευταίες αναφορές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου για σχέδιο β’ και
αλλαγή πλαισίου λύσης, η Αθήνα
θέλει να αποφύγει να βρεθεί μπροστά σε μία συζήτηση αλλαγής πλαισίου λύσης και δύο κρατών. Και
για το τι συνεπάγεται για την Κύπρο
αλλά και για το τι θα επακολουθήσει
στο εσωτερικό. Όμως δεν είναι μόνο το Κυπριακό. Την Αθήνα όπως
αναφέρουν πολιτικές πηγές ανη-

Στη Λευκωσία εκτιμάται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ακολουθήσει τη φιλοσοφία Καραμανλή στο Κυπριακό.

Την 9η Αυγούστου, ο Νίκος Αναστασιάδης θα απαντήσει στις ανησυχίες των
Τ/κ για το φυσικό αέριο με συγκλίσεις Χριστόφια- Ταλάτ, ενώ ο Ακιντζί λέγεται πως θα θέλει να ξεκαθαρίσει την προσήλωση σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
συχεί και η δημιουργία έντασης
στα ανοικτά του Καστελλόριζου
από την Τουρκία.

Η φιλοσοφία Καραμανλή

Διπλωματικές πηγές στην Κύπρο
επισημαίνουν πάντως πως η φιλοσοφία του Κυριάκου Μητσοτάκη
είναι αυτή που ακολουθούσε και
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αλλά

και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία
πράγμα που συνεπάγεται ότι δεν
θα είναι τόσο ενεργοί στις διαδικασίες. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν
πως τα πράγματα σίγουρα δεν είναι
τα ίδια όπως όταν ήταν ο Κοτζιάς
στο υπουργείο Εξωτερικών και πως
η νέα ομάδα θα θέλει σίγουρα τον
χρόνο της γύρω από το πώς θα κινηθούν στο Κυπριακό.

Στους διαδρόμους των κομμάτων
τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο
η στάση της Αθήνας γίνεται κατόπιν συνεννόησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Νίκο Αναστασιάδη. Κύκλοι στο Προεδρικό συμφωνούν πως με τις τουρκικές προκλήσεις που συνεχίζουν και εντείνονται, τα περί συνδιαχείρισης φυσικού αερίου και τις προκλήσεις
Οζερσάι στην Αμμόχωστο, η πενταμερής αποτελεί ζήτημα. «Δεν θεωρούμε απομακρυσμένη την πενταμερή, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χαραγμένο μονοπάτι», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Υπάρχει βεβαίως η ανησυχία σε κυβερνητικούς
κύκλους ότι η πενταμερής μπορεί
να αποτελέσει το τέλος του Κυπριακού υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου ότι
η Άγκυρα θα συνεχίσει να είναι
εγγυητής.
Το ερώτημα βεβαίως που μένει
αναπάντητο, είναι για ποιο λόγο ο
Πρόεδρος πρότεινε μία άτυπη πενταμερή με δεδομένους τους φόβους
και τις ανησυχίες που υπάρχουν
γύρω από τις αναλύσεις Αθήνας
και Λευκωσίας. Ο μακρινός δρόμος
για πενταμερή που εκτιμά η Αθήνα
έρχεται σε αντίθεση με τα χρονοδιαγράμματα που μπαίνουν στην
έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Πάντως ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά
Ακιντζί, έχει ήδη ανοίξει τα χαρτιά
του για το πώς θα κινηθεί στις 9
Αυγούστου. Όπως λέει σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το φυσικό αέριο
δεν είναι προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών, ωστόσο
αναμένεται να το βάλει στο τραπέζι.
Σε αντίθεση με την Αθήνα και κάποιους κύκλους στην Λευκωσία ο
Τ/κ ηγέτης μιλά για την ανάγκη
μίας άτυπης πενταμερούς, σε μία
όχι μακρινή ημερομηνία. Ο ίδιος
πάντως διαχωρίζει ακόμη μια φορά
τη θέση του από αυτή του Κουντρέτ
Οζερσάι, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε κίνηση αφορά την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου δεν
πρέπει να αποκλείει τα Ηνωμένα
Έθνη και δεν πρέπει να αντιβαίνει
τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.
Στο προεδρικό είδαν με ικανοποίηση τη συνέντευξη Ακιντζί αλλά
και το πώς θα κινηθεί. Η εκτίμηση
που υπάρχει είναι πως ο Τ/κ ηγέτης
θα προσπαθήσει να ξεκινήσει μία
νέα διαδικασία. Όχι μόνο γιατί πιστεύει στη διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία, αλλά γιατί όπως λέγεται δεν θα έχει διαφορετικά αφήγημα στις επικείμενες «εκλογές»
του Απρίλη. Η ανάγνωση που δίδεται από πολιτικούς κύκλους είναι
ότι θα προσπαθήσει να βρίσκεται
ένα βήμα μπροστά. Αυτό φάνηκε
όπως λέγεται από την πρόταση
που κατέθεσε για συνδιαχείριση
φυσικού αερίου αλλά και την πρότασή του για άτυπη πενταμερή.

Στο κόκκινο οι σχέσεις ΑΚΕΛ-Προεδρικού
Αίσθηση προκάλεσε την Παρασκευή
που πέρασε η κίνηση του γ.γ. του
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού να προχωρήσει σε διάσκεψη για το Κυπριακό. Όχι μόνο γιατί αυτή γίνεται
πριν από τη σύσκεψη αρχηγών,
αλλά και για τη δριμεία επίθεση
που εξαπέλυσε στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας προειδοποιώντας τον
πως κινδυνεύει να μετατραπεί σε
Πρόεδρο της οριστικής διχοτόμησης. Η κίνηση του κ. Κυπριανού
ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως. Κομ-

ματικοί κύκλοι επεσήμαναν πως
αποτελούσε την προειδοποιητική
βολή του ΑΚΕΛ προς τον Νίκο Αναστασιάδη να εργαστεί σκληρά για
την επανέναρξη των συνομιλιών.
Υπήρξε και η εκτίμηση πως η κίνηση του καταδεικνύει πως ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ δεν είναι πεπεισμένος
πως ο Πρόεδρος ετοιμάζεται να
προχωρήσει προς επανέναρξη των
συνομιλιών ούτε να βγει θετικό
αποτέλεσμα από τη συνάντηση
της 9ης Αυγούστου και γι΄ αυτό

προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση
του κόμματός του.
Υπάρχουν και οι πολιτικοί κύκλοι
που εκτιμούν πως αυτό είναι απόρροια των πιέσεων που δέχεται στο
εσωτερικό του κόμματος για την
«στήριξη» που έδωσε στην κυβέρνηση Αναστασιάδη μέχρι και το
Κραν Μοντανά.
Η κίνησή του βεβαίως προκάλεσε την οργή του προέδρου Αναστασιάδη που ζήτησε να του απαντήσουν αυστηρά. Καθόλου τυχαία

και η τοποθέτηση του Πρόδρομου
Προδρόμου περί κατήφορου αλλά
και τα καρφιά για τη στάση του
ΑΚΕΛ επί Σχεδίου Ανάν. Η συνέχεια
στην κόντρα των δύο, δεν αποκλείεται να συνεχίσει βεβαίως κατά τη
σύσκεψη αρχηγών.
Το σίγουρο είναι πάντως πως
σε αντίθεση με το προηγούμενο
διάστημα που υπήρχαν εξελίξεις
στο Κυπριακό, αυτή τη φορά, το
ΑΚΕΛ δεν φαίνεται να ακολουθεί
την ίδια στάση.

Προειδοποιητικές βολές του ΑΚΕΛ προς τον Νίκο Αναστασιάδη να εργαστεί
σκληρά για την επανέναρξη των συνομιλιών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Το ΦΑ δεν είναι
προϋπόθεση
για έναρξη
συνομιλιών
To φυσικό αέριο δεν αποτελεί προϋπόθεση για να αρχίσει μια διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά
το πολιτικό κλίμα σήμερα δεν βοηθά σε κάτι τέτοιο δηλώνει σε συνέντευξη του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τ/κ ηγέτης
Μουσταφά Ακιντζί, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στις 9 Αυγούστου. Σταχυολογήσαμε τα σημαντικότερα
σημεία της εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης ως εξής, που έδωσε ο
Τ/κ ηγέτης στις δύο δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ.
Ο Μ. Ακιντζί λέει ότι εδώ και
ένα χρόνο η προσπάθεια Λουτ για
την ολοκλήρωση των όρων αναφοράς δεν έχει τελεσφορήσει, πλησιάζει η ΓΣ του ΟΗΕ, ο γ.γ. μίλησε
τηλεφωνικώς με τους δύο ηγέτες,
υπάρχουν οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο: «Τα μάτια όλων έχουν στραφεί προς αυτή τη συνάντηση». Τη
σημασία της επεσήμανε ο κ. Γκουτέρες, όπως και ο κ. Μητσοτάκης
τη Δευτέρα στη Λευκωσία. Απασχολεί την κοινή γνώμη στις δύο
κοινότητες καθώς όλοι βλέπουν
πως η πορεία των πραγμάτων δεν
είναι καλή και εάν δεν πετύχουμε
θετικές εξελίξεις θα επηρεάσει περαιτέρω το κλίμα και η ένταση θα
αυξηθεί. Θα είναι συνάντηση με
ανοικτή ατζέντα, με θέματα που
θα τεθούν και από τους δύο. Ο ίδιος
θεωρεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει
να συζητηθεί, όπως και νέα ΜΟΕ,
και ό,τι θέλει να συζητήσουν ο κ.

Αναστασιάδης. Αυτή η συνάντηση
«πρέπει να γίνει με ανοικτή καρδιά,
αλλά με πολιτική αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση», λέει
ο κ. Ακιντζί, προσθέτει ότι η μεγαλύτερη προσδοκία του είναι να δημιουργηθεί έδαφος για καλές εξελίξεις και συμπληρώνει: «Εγώ θα
ήθελα να ακούσω από τον κ. Αναστασιάδη, υπό το φως της αξιολόγησης που έκανε στο τέλος της
προηγούμενης διαδικασίας, ποιο
θεωρεί ότι μπορεί να είναι το σημείο
που θα τα βρούμε. Και εγώ θέλω
να του εξηγήσω τις σκέψεις μου.
Να μοιραστούμε τις σκέψεις μας
για το τι δηλαδή μπορεί να γίνει
και τι όχι. Ευχή και προσδοκία μου
είναι να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που θα μπορεί να στείλει
θετικά μηνύματα στον κόσμο, στις
κοινότητές μας. Αλλά εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θέλω να δώσω
φρούδες ελπίδες». Ερωτηθείς εάν
από τη συνάντηση της προσεχούς
Παρασκευής θα εξαρτηθεί η πραγματοποίηση τριμερούς με τον γ.γ.
του ΟΗΕ, ο κ. Ακιντζί διευκρίνισε
ότι στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον κ. Γκουτέρες, ο γ.γ.
δεν πρότεινε πραγματοποίηση τριμερούς στο πλαίσιο της ΓΣ του
ΟΗΕ. «Θα συναντηθούμε χωριστά,
αυτό είπαμε, αλλά μας είπε ότι μετά
το τέλος της ΓΣ, στη Νέα Υόρκη ή
σε άλλη πόλη της Ευρώπης (π.χ.
Γενεύη) θα μπορούσε να μας διαθέσει χρόνο για να συναντηθούμε
οι τρεις μας. Αλλά ο κ. Γκουτέρες
είπε ακόμη ένα πράγμα, να διευθετήσουμε το ζήτημα των όρων
αναφοράς. Μας είπε λοιπόν και
ποια είναι η δική του προσδοκία».
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Η συνάντηση της Παρασκευής θα έχει ανοικτή
ατζέντα και πρέπει να
γίνει με ανοικτή καρδιά,
αλλά με πολιτική αποφασιστικότητα και βούληση.

Θα το θέσω, όμως, στο τραπέζι στις
9 Αυγούστου, δηλώνει ο Μουσταφά Ακιντζί
Συνέντευξη στις
ΡΑΛΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
και ΟΝΤΟΥΛ ΑΣΙΚ

l

Το ιδανικό είναι να λύνεται κάθε θέμα με διαπραγμάτευση. Δεν γίνεται η μια πλευρά να λέει
στην άλλη, «περίμενε μετά τη λύση» και να στέλνει
αέριο από το «Αφροδίτη»
στην Αίγυπτο. Αυτό δεν
ικανοποιεί την τ/κ πλευρά, ούτε την Τουρκία».

Εάν η ιδέα μας για την επιτροπή για το φυσικό αέριο απορρίπτεται, ίσως για να δοθεί μια ανάσα για διαπραγματεύσεις,
θα μπορούσε να έρθει στην επικαιρότητα ένα μορατόριουμ ενός έτους, λέει ο Μουσταφά Ακιντζί.
Σε ό,τι αφορά πενταμερή συνάντηση, λέει ότι και στην επιστολή
του προς τον γ.γ. και σε αυτή του
κ. Αναστασιάδη, «μιλάμε για μια
άτυπη πενταμερή συνάντηση»,
διότι ουδείς θέλει να πάμε ξανά σε
μια επίσημη συνάντηση τύπου
Κραν Μοντάνα και να έρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάρρευση, «τουλάχιστον εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο».
Καταλήγει δε ότι και για μια άτυπη
πενταμερή συνάντηση χρειάζεται

καλή προετοιμασία ώστε να αποσαφηνιστεί εάν «όλες οι πλευρές
θέλουν ή όχι το ίδιο πράγμα». Ξεκαθάρισε ότι «θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όχι σε μια μακρινή
ημερομηνία».
Ο Μουσταφά Ακιντζί έθιξε και
το ζήτημα των λεχθέντων στις συναντήσεις Αναστασιάδη – Τσαβούσογλου: Σε αυτό το σημείο είμαι
υποχρεωμένος να πω ότι ο Τούρκος
ΥΠΕΞ, ανοικτά είπε ότι ο κ. Ανα-

στασιάδης στο Κραν Μοντάνα του
είχε μιλήσει για δύο κράτη, μετά
στη Νέα Υόρκη για συνομοσπονδία,
ενώ σ’ εμένα μίλησε για χαλαρή
ομοσπονδία, μετά για αποκεντρωμένη, για αλλαγή σε κοινοβουλευτικό σύστημα και αντί για εκ περιτροπής προεδρία, εκ περιτροπής
πρωθυπουργία και συνέχισε: «Γι’
αυτό σε μια άτυπη συνάντηση με
όλες τις πλευρές, πρέπει να διασαφηνιστεί τι ακριβώς θέλουμε, ποιος

είναι ο στόχος, υπάρχει όραμα και
αυτά που λέμε έχουν βαρύτητα;
Για παράδειγμα, στο θέμα της πολιτικής ισότητας, να μην μείνουμε
μόνο στα λόγια, αλλά μπορούμε να
γεμίσουμε το περιεχόμενο, καταλαβαίνοντας το ίδιο πράγμα; Πρέπει
να συζητήσουμε αυτά τα θέματα
από την άποψη ενός κοινού στόχου». Σε ό,τι αφορά τους όρους
αναφοράς είπε ότι είναι προσδοκία
του γ.γ. να διαμορφωθούν πριν την
τριμερή, αλλά εάν δεν καταλήξουν
δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης
της τριμερούς και αναφέρει σχετικά:
«Θέλουμε οι συγκλίσεις του παρελθόντος να ισχύουν, το είπαμε ξεκάθαρα και στην κ. Λουτ. Να ισχύει
το κοινό ανακοινωθέν της
11/02/2014, το πλαίσιο της
30/06/2017 χωρίς αλλοιώσεις. Στην
τελευταία απόφαση του Σ.Α., ο γ.γ.
και το Σ.Α. έχουν ακόμη μια φορά
υπογραμμίσει αυτά τα στοιχεία,
γίνεται αναφορά πιο ξεκάθαρα και
στην πολιτική ισότητα μέσω των
παλαιότερων αποφάσεων. Πρέπει
ο κ. Αναστασιάδης να μιλήσει πιο
ξεκάθαρα και με λεπτομέρεια γι’
αυτό το θέμα».

Επιμένουμε σε ΔΔΟ και πολιτική ισότητα

Να συζητήσουμε φυσικό αέριο και Βαρώσι

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός
ότι στην επιστολή Αναστασιάδη
προς το γ.γ. του ΟΗΕ υπάρχει αναφορά στην αποκεντρωμένη ομοσπονδία ενώ και ο ίδιος (ο κ. Ακιντζί)
είχε δηλώσει στο παρελθόν πως θα
μπορούσε να είναι μια επιλογή, εάν
αυτό το μοντέλο λύσης θα μπορούσε
να συζητηθεί σε μια νέα διαδικασία
διαπραγματεύσεων, ο Τ/κ ηγέτης
είπε ότι η τ/κ πλευρά κατέθετε προτάσεις στο παρελθόν προς αυτήν
την κατεύθυνση, αλλά ήταν η ε/κ
διαπραγματευτική ομάδα που κατέβαλλε προσπάθεια για συγκέντρωση περισσότερων εξουσιών
στην κεντρική κυβέρνηση. Εάν
τώρα υπάρχει μια νέα αντίληψη
στην ε/κ πλευρά στο θέμα της αποκέντρωσης των εξουσιών, να καθίσουμε να δούμε ποιες θα δοθούν
στις συνιστώσες πολιτείες, ανέφερε,
λέγοντας ότι στην τελευταία συνάντηση με τον Ε/κ ηγέτη, είχαν
συζητήσει το θέμα, αλλά δεν έχει
δοθεί από την ε/κ πλευρά καμία λίστα (για τις αρμοδιότητες).
Ο κ. Ακιντζί επανέλαβε τη θέση
του ότι το ζήτημα είναι, ακόμα και
αν μείνουν λίγες εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση, πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εάν η μια πλευρά λέει ότι μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με τη δική της πλειοψηφία
χωρίς να χρειάζεται την ψήφο της
άλλης πλευράς, αυτό δεν είναι ομοσπονδία, είπε. «Είναι μια αντίληψη
ενός ενιαίου κράτους. Εάν καμία
αρμοδιότητα δεν θα μείνει στην
κεντρική κυβέρνηση, όλες θα πάνε
στις συνιστώσες πολιτείες, αυτό
και πάλι δεν είναι ομοσπονδία, είναι
δύο κράτη. Εάν εμείς δημιουργήσουμε μια διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδιακή δομή, βασισμένη
στην πολιτική ισότητα, όπως προνοούν οι αποφάσεις του Σ.Α. του
ΟΗΕ και οι προσπάθειες που έχουν

Στο θέμα του φυσικού αερίου, ο κ.
Ακιντζίείπε ότι αν και η ε/κ πλευρά
λέει ότι ποτέ δεν ήταν θέμα διαπραγματεύσεων έχει ωστόσο καταστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο
της ζωής μας που εάν το διαμορφώσουμε σωστά, τότε μπορεί να
βοηθήσει στη λύση. Αλλά εάν χρησιμοποιηθεί λάθος, όπως σήμερα,
μπορεί να την τορπιλίσει και διερωτήθηκε: «Είναι λογικό να μην
συζητήσουμε ένα τέτοιο σημαντικό
θέμα;» και υπενθύμισε ότι γι’ αυτό
το λόγο ο ίδιος έχει πει επανειλημμένως στον κ. Αναστασιάδη να το
χειριστούν από κοινού και το είχε
θέσει στην πρώτη τους συνάντηση
το Μάιο του 2015, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Υπό τις σημερινές συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι όμως να συζητήσουμε το θέμα, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια διέξοδο, συνέχισε ο Τ/κ ηγέτης, «προς όφελος
και των δύο κοινοτήτων». Γι’ αυτό,
συνέχισε και υπέβαλε την πρόταση
για το φυσικό αέριο, η οποία από
την ε/κ πλευρά αξιολογήθηκε ως
«ενάντια στις συμφωνίες/συγκλίσεις. Γιατί ενάντια; Το θέμα αυτό
θεωρείται αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εμείς δεν
έχουμε αντίρρηση σε αυτό, δεν το
απορρίπτουμε». Αυτή τη στιγμή,
πρόσθεσε, δεν υπάρχει λύση, δεν
υπάρχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
δεν είναι όμως λογικό να κάνουμε
μια κοινή επιτροπή να δούμε αυτό
το θέμα από κοινού, να κάνουμε
έναν προγραμματισμό, το λιγότερο
να συζητήσουμε τα ποσοστά; Κάποιοι προβάλουν λάθος επιχειρήματα, ότι η τ/κ πλευρά έχει ζητήσει
50-50, είπε, αναφέροντας ότι δεν
έγραψε κάτι τέτοιο στην πρότασή
του. «Είπαμε να συζητήσουμε ένα
λογικό ποσοστό». Στη συνάντηση,
συνέχισε, θα προσπαθήσει να εξη-

Μια διαδικασία προς τη
λύση χρειάζεται και τη
διαβούλευση με την Τουρκία, αφού είναι αναγκαία
η στήριξή της, όπως και
της Ελλάδας. Aλλωστε
στην άτυπη πενταμερή
συνάντηση θα ξεκαθαρίσει ποιος στηρίζει τι.
γίνει μέχρι τώρα, σημαίνει ότι πρέπει
να αποδεχθούμε το διαμοιρασμό
της εξουσίας και την αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο πλευρών στη λήψη αποφάσεων. Η ουσία
είναι εδώ».
Εάν, συνέχισε, ξαναδούμε τα σημεία που έχουμε συμφωνήσει προς
όφελος των δύο πλευρών και πούμε
ότι είναι για το καλό και των δύο
πλευρών, τότε η αποκεντρωμένη
ομοσπονδία μπορεί να συζητηθεί
σε ένα επόμενο στάδιο. Κληθείς να
σχολιάσει ότι στην ε/κ κοινή γνώμη
υπάρχει εντύπωση ότι είναι ο μόνος
που στηρίζει μια λύση ΔΔΟ επειδή
στην τ/κ πλευρά και από την τουρκική κυβέρνηση ακούγονται διαφορετικές απόψεις και εάν αισθάνεται «μοναξιά» σε αυτό το θέμα,
ο Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι κανείς
ηγέτης που αισθάνεται ότι είναι δίπλα στο λαό του, αισθάνεται μετά
μοναξιά. Η δύναμη των ηγετών,
ανέφερε, είναι ο λαός τους. Εξήγησε
στη συνέχεια ότι μια διαδικασία
προς τη λύση χρειάζεται και τη διαβούλευση με την Τουρκία, αφού

είναι αναγκαία η στήριξή της, όπως
και της Ελλάδας. Άλλωστε, είπε,
στην άτυπη πενταμερή συνάντηση
θα ξεκαθαρίσει ποιος στηρίζει τι.
«Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι
οι Τούρκοι αρμόδιοι, λόγω και των
μηνυμάτων που έρχονται από τους
Ε/κ, είπαν ότι μπορούν να συζητηθούν και διαφορετικά μοντέλα. Αλλά
δεν είπαν, τουλάχιστον στο τελευταίο διάστημα, ότι στο τραπέζι δεν
υπάρχει η ομοσπονδία. Λένε, να
δούμε όλες τις επιλογές και όλες οι
επιλογές να είναι στο τραπέζι». Πλέον, πρόσθεσε, «ήρθε ο καιρός να
υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς
ως ηγέτες, πρέπει να το κάνουμε.
Και μετά, στην τριμερή και τελικά
στην πενταμερή, πρέπει να δούμε
εάν υπάρχει ενότητα ή όχι, πριν
συζητήσουμε τις λεπτομέρειες».
Ερωτηθείς πώς είναι οι σχέσεις με
τον Ε/κ ηγέτη και αν υπάρχει θέμα
εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ο κ.
Ακιντζί είπε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
«Εγώ προτιμώ αντί να στέκομαι σε
αυτά που μας απομακρύνουν, να
μένω σε αυτά που μας φέρνουν πιο
κοντά, είπε, λέγοντας ότι θέλει να
στείλει μήνυμα στην ε/κ κοινότητα,
ότι αυτή η πορεία δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τους Τ/κ, ούτε τους Ε/κ.
Γι’ αυτό, πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να αξιολογηθεί πολύ
καλά, αυτό αισθάνομαι ότι είναι το
καθήκον μου και έχοντας αυτό ως
συναίσθηση μιλώ. Μπορεί να είχαμε
αποτελέσματα στο παρελθόν μη
επιθυμητά, αλλά δεν είναι αυτή η
μοίρα μας, αρκεί μαζί με τον κ. Αναστασιάδη να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με το ίδιο πνεύμα, την ίδια
βούληση και την ίδια αποφασιστικότητα. Είναι αυτό εφικτό; Ναι,
είναι. Μπορούμε να το κάνουμε και
πρέπει να το κάνουμε».

Ο,τι κι αν κάνουμε
στα Βαρώσια, πρέπει
να είναι εντός του
διεθνούς δικαίου. Δεν
πρέπει να γίνει ένα βήμα
που θα μας φέρει αντιμέτωπους με τον ΟΗΕ.
Η τ/κ πλευρά θα αντιμετωπίσει δυσκολίες.
γήσει στον κ. Αναστασιάδη ότι
στο θέμα πρέπει να βρουν μία διέξοδο. «Μπορεί να μην είναι κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων, αλλά
είναι ένα κεφάλαιο της ζωής μας,
της περιοχής μας, αιτία της έντασης». Το ιδανικό είναι να λύνεται
κάθε θέμα με διαπραγμάτευση, με
ειρηνικό τρόπο, συνέχισε, αλλά
αν μία πλευρά λέει ότι αυτό το θέμα
δεν το συζητά με την άλλη, «δεν
δημιουργώ επιτροπή, περίμενε μετά τη λύση, που δεν ξέρουμε πότε
θα συμβεί, αλλά εγώ αρχίζω να
στέλνω (αέριο) από την «Αφροδίτη»
στην Αίγυπτο και τα έσοδα θα αρχίσουν να έρχονται – έστω και
μετά από κάποια χρόνια – εσύ περίμενε μετά τη λύση, τότε αυτό
δεν ικανοποιεί την τ/κ πλευρά,
ούτε την Τουρκία». Τότε αυτό που
θα συμβεί, πρόσθεσε, είναι «εσύ
κάνεις γεώτρηση, θα κάνω και εγώ.
Εάν εσύ κάνεις έρευνες, θα κάνω
κι εγώ, εάν έχω τη δύναμη να το
κάνω». Η Τουρκία, συνέχισε, λέει
ότι τώρα έχει δύο πλοία και κάνει
έρευνες και στη δική της υφαλο-

κρηπίδα και στην περιοχή που
αδειοδοτήθηκε από τους Τ/κ. «Είναι
αυτό το ιδανικό;» διερωτήθηκε.
Όχι, το ιδανικό είναι η προσέγγιση,
η συμφωνία. Ποιο είναι το στοιχείο
για να συμβεί αυτό; Το να μπορούμε
να μιλάμε. Λέμε λοιπόν, να κάνουμε
μια επιτροπή να το συζητήσουμε
το θέμα. Αλλιώς θα συμβαίνει αυτό
που γίνεται». Καταλήγοντας ο Τ/κ
ηγέτης είπε ότι «εάν η ιδέα για την
επιτροπή απορρίπτεται, ίσως για
να δοθεί μια ανάσα για διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να έρθει
στην επικαιρότητα ένα μορατόριουμ. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα
ο κ. Ρολάνδης είχε κάνει μια πρόταση για ένα διάλειμμα ενός χρόνου. Μπορεί να αξιολογηθεί και
αυτό, εάν δεν υπάρξει σύγκλιση
αλλιώς».
Στο θέμα των τελευταίων εξελίξεων γύρω από το Βαρώσι, ο Μουσταφά Ακιντζί είπε στο ΚΥΠΕ ότι
η θέση του είναι πολύ ξεκάθαρη.
Σύμφωνα με το τι λένε αυτοί που
έλαβαν την απόφαση στην «κυβέρνηση», θα γίνει ακόμη μια καταγραφή – ανέφερε ο κ. Ακιντζί –
και είναι νωρίς για να πουν τι θα
γίνει πιο μετά. Έγιναν καταγραφές,
θα επικαιροποιηθούν, αυτό δεν είναι επιζήμιο για κανένα, συνέχισε
ο Τ/κ ηγέτης, ας γίνει. «Εγώ λέω
κάτι ξεκάθαρο, ό,τι κι αν κάνουμε
στα Βαρώσια, πρέπει να είναι εντός
του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα
με τα ΗΕ. Δεν πρέπει να γίνει ένα
βήμα που θα μας φέρει αντιμέτωπους με τον ΟΗΕ. Η τ/κ πλευρά θα
αντιμετωπίσει δυσκολίες».
Καταλήγοντας ο Τ/κ ηγέτης ζήτησε να παραμείνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι, να δούμε θετικά
τα γεγονότα, να έχουμε θετική
στάση και να εργαστούμε από κοινού για να είναι θετικά και τα αποτελέσματα.
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Εξάμηνο άτυπο μορατόριουμ στην ΑΟΖ
Η απόφαση του Yπουργικού για τα πέντε τεμάχια ολοκληρώνει τις διορθωτικές κινήσεις για στρατηγική ενίσχυση των ενεργειακών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η παραχώρηση του τεμαχίου 7 της
κυπριακής ΑΟΖ, κατά το ήμισυ στις
εταιρείες TOTAL και ENI, καθώς
και η είσοδος του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού στις κοινοπραξίες των τεμαχίων 2,3,8 και 9, ουσιαστικά συμπληρώνει ένα κύκλο
ενεργειακών σχεδιασμών της Λευκωσίας, που άνοιξε τον Φεβρουάριο
του 2016. Για το επόμενο διάστημα
των έξι μηνών, τουλάχιστον, οι
ενεργειακές δραστηριότητες εντός
της ΑΟΖ θα συνεχίσουν να είναι
σε κατάσταση ύφεσης, μια εξέλιξη
η οποία εν πολλοίς σχετίζεται και
με τις διεργασίες που βρίσκονται
σε εξέλιξη, στο πολιτικό πρόβλημα.
Η επιστροφή της ΑΟΖ στην κανονικότητα, από πλευράς δραστηριοτήτων, τοποθετείται γενικά και
αόριστα για το 2020, με την πραγματοποίηση εννέα γεωτρήσεων,
ερευνητικών και επιβεβαιωτικών,
όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα.
Μέχρι τότε η Λευκωσία θεωρεί πως
με τις διορθωτικές κινήσεις που
έγιναν στο εταιρικό πλαίσιο των
τεμαχίων που έχουν παραχωρηθεί,
έχει υψώσει νομική και διπλωμα-

εκ των πραγμάτων επηρεάζουν το
ενεργειακό περιβάλλον και σε ζητήματα πέραν των καθαρά επιχειρησιακών.
- ENI-TOTAL: 4 τεμάχια κυπριακή

Λευκωσία

ΑΟΖ (6,7,8,11)

ΣΥΡΙΑ

Κ ΥΠ ΡΟΣ

πριακή ΑΟΖ (2,3,9)

πριακή ΑΟΖ (10)

-EXXON MOBIL: 1 τεμάχιο αιγυπτια-

1

4

5

Ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση και
ουσιαστικά ήταν αυτό που ανέδειξε
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης

κή ΑΟΖ

3

2
8

9

- NOBLE ENERGY - SHELL - DELEK: 1

13

ΛΙΒΑΝΟΣ

7
6
10

11 12

τεμάχιο κυπριακή ΑΟΖ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ)
- NOBLE ENERGY - DELEK: 3 τεμάχια
ισραηλινή ΑΟΖ
- SHELL: 3 αιγυπτιακή ΑΟΖ
-BP: 4 αιγυπτιακή ΑΟΖ

Η κυπριακή ΑΟΖ
Κυρίαρχος παίχτης της ανατολικής Μεσογείου εμφανίζεται η
ιταλική ΕΝΙ, η οποία επεκτείνει τις
δραστηριότητές της σε όλο το μήκος και πλάτος της περιοχής. Στην
κυπριακή ΑΟΖ, η ιταλική εταιρεία

ΙΣΡΑΗΛ

Οι επόμενες γεωτρήσεις,
χρονικά, τοποθετούνται
τέλος του 2019 αρχές του
2020. Από κυβερνητικής
πλευράς, γίνεται λόγος
για 9 επιβεβαιωτικές ή
ερευνητικές γεωτρήσεις,
από το σύνολο των αδειούχων εταιρειών.

Λεπτές ισορροπίες

ΑΟΖ

- ENI - TOTAL - KOGAS: 3 τεμάχια κυ- ΕΝΙ: 4 τεμάχια αιγυπτιακή ΑΟΖ
- EXXONMOBIL
- QATAR PETROLEUM: 1 τεμάχιο κυ-








τική αψίδα απέναντι στο ενδεχόμενο επέκτασης των τουρκικών
προκλήσεων, νότια και ανατολικά
της οριοθετημένης ΑΟΖ. Η εξάμηνη
ανάπαυλα στα ενεργειακά, πιστεύεται πως θα επιτρέψει την εκδήλωση
πολιτικών κινήσεων τόσο για εκτόνωση της έντασης που έχει προκαλέσει η Άγκυρα στην περιοχή,
όσο και για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη
των συνομιλιών.

- ENI-TOTAL: 2 τεμάχια λιβανέζικη

Στο χάρτη του υπουργείου Ενέργειας
αποτυπώνεται η παρουσία
ενεργειακών κολοσσών από το Λίβανο
έως την Αίγυπτο, παρουσία που είναι
απόλυτα συνυφασμένη με την
συνολική δραστηριότητά τους στην
Αν. Μεσόγειο. ENI και TOTAL είναι οι
εταιρείες με το μεγαλύτερο εύρος
εργασιών, με εξαίρεση το Ισραήλ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
των εταιρικών σχημάτων, ήταν αρχικά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου
2018, στο τεμάχιο 3 και πρόσφατα
η αύξηση της έντασης από πλευράς
Τουρκίας. Το δεύτερο προέκυψε
από την παρουσία του τουρκικού
γεωτρύπανου, τον περασμένο Μάιο
δυτικά του Ακάμα. Η Λευκωσία
προκειμένου να μην επαναληφθεί
το φαινόμενο να τρέχει την τελευταία στιγμή να θωρακιστεί νομικά
και διπλωματικά, βόρεια και ανατολικά της Κύπρου με την κατάθεση
συντεταγμένων στα Ηνωμένα
Έθνη, καιγόταν να ολοκληρώσει
και τυπικά τους διορθωτικούς σχεδιασμούς στις νότιες περιοχές της
ΑΟΖ, έτσι ώστε να προλάβει αστάθ-

μητους παράγοντες που έχουν να
κάνουν με την Τουρκία. Από την
άλλη, το κενό που υπάρχει από
πλευράς δραστηριοτήτων των εταιρειών, ουσιαστικά δίνει χρόνο για
να αντιμετωπιστούν τα γνωστά
και απαράδεκτα ζητήματα που
θέτει η τουρκική πλευρά για αναθέρμανση του διαλόγου στο Κυπριακό. Ένα θέμα που θεωρείται
βέβαιο ότι θα τεθεί, στη συνάντηση
της ερχόμενης εβδομάδας μεταξύ
του Προέδρου της Δημοκρατίας
και του Τ/κ ηγέτη. Η εικόνα που
υπάρχει από τα δυο γεωτρύπανα
της Τουρκίας στην περιοχή, θεωρείται ότι συνεπικουρεί την ύπαρξη
ενός άτυπου μορατόριουμ και από

τις δυο πλευρές, χωρίς να δίνεται
η εντύπωση πως η μια ή η άλλη
πλευρά υποχωρεί. Για το μεν «Γιαβούζ» όλες οι πληροφορίες επιμένουν πως βρίσκεται αδρανοποιημένο ανοιχτά του Απόστολου Ανδρέα, με άγνωστο χρονικό ορίζοντα
έναρξης δραστηριοτήτων, για τον
δε «Πορθητή» οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες ως προς
το ζήτημα των δραστηριοτήτων.

Aνατολική Μεσόγειος
Ένας χάρτης που έδωσε στην
δημοσιότητα το υπουργείο Ενέργειας, μετά την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για τα πέντε τεμάχια, με τις εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στην ανατολική Μεσόγειο, αποτυπώνει το
ενεργειακό σκηνικό που έχει στηθεί
από την Αίγυπτο έως και το Λίβανο
και που πίεσε για στρατηγικές κινήσεις. Μια εικόνα που υποστηρίζει
τη λογική που αναπτύσσει η Λευκωσία για ενεργειακή ασπίδα, από
πλευράς εταιρειών, πέριξ της Κύπρου που θα συμβάλει στην ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας
έναντι οιονδήποτε προκλήσεων.
Από το Λίβανο έως και την Αίγυπτο,
παρουσία δίνει η αφρόκρεμα της
παγκόσμιας βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται συνολικά 12 εταιρείες
κολοσσοί, σε 26 τεμάχια, οι οποίες








Στην Αν. Μεσόγειο δραστηριοποιούνται 12 εταιρείες, οι μεγαλύτερες της
βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Συνολικά στις
τέσσερις ΑΟΖ (Κύπρου,
Λιβάνου. Ισραήλ και
Αιγύπτου) έχουν παραχωρηθεί 26 τεμάχια.
σε συνεργασία με την γαλλική TOTAL και τη νοτιοκορεάτικη KOGAS,
έχουν δημιουργήσει ένα νοητό
τόξο που ξεκινά από τα δυτικά της
ΑΟΖ, επεκτείνεται ανατολικά και
καταλήγει στο βορειότερο σημείο
της, που γειτνιάζει με την πλευρά
των κατεχομένων. Περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην σφαίρα των
παράνομων διεκδικήσεων της τουρκικής πλευράς. Η Γάλλο-ιταλική
κοινοπραξία επεκτείνεται και προς
την πλευρά της ΑΟΖ του Λιβάνου.
Προς νότια η ΕΝΙ έχει αυτόνομη
παρουσία στο αιγυπτιακό ΖΟΡ, που
γειτνιάζει με το τεμάχιο 11 και στο
οποίο έχει συμμετοχή στην κοινοπραξία.

Οι επόμενες γεωτρήσεις μέσα στο 2020
Ταυτόχρονα, με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για τα πέντε
τεμάχια της ΑΟΖ, από πλευράς κυβέρνησης έγινε γνωστό και το προγραμματιζόμενο περίγραμμα των
νέων δραστηριοτήτων εντός της
ΑΟΖ. Συνολικά, θα διεξαχθούν εννέα
γεωτρήσεις οι οποίες χρονικά τοποθετούνται τέλος του χρόνου αρχές
του επόμενου. Από πλευράς υπουργείου Ενέργειας έγινε γνωστό πως
ο χρονικός ορίζοντας διάρκειας των
γεωτρήσεων θα είναι δυο χρόνια.
Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν επιβεβαιωτικές και ερευνητικές γεωτρήσεις. Οι επιβεβαιωτικές αφορούν το τεμάχιο 6 και
το στόχο «Καλυψώ», όπου η ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας
ΕΝΙ – TOTAL, τέλος του 2017, έδειξε
την ύπαρξη ικανοποιητικού από

πλευράς εμπορευσιμότητας κοιτάσματος. Η δεύτερη επιβεβαιωτική
αφορά το τεμάχιο 10 και το στόχο
«Γλαύκος» όπου και εδώ η ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας
ExxonMobil – Qatar Petroleum είχε
θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και
πέρα μια τρίτη επιβεβαιωτική γεώτρηση φαίνεται να προγραμματίζεται στο τεμάχιο 7, που παραχωρήθηκε τελευταία σε Γάλλους και
Ιταλούς και το οποίο γειτνιάζει με
το 6 στο οποίο έχει εντοπισθεί ποσότητα υδρογονανθράκων, κοίτασμα που πιστεύεται ότι επεκτείνεται
μέσα στο τεμάχιο 7. Στο κομμάτι
των ερευνητικών γεωτρήσεων η
κυβέρνηση εμφανίζεται θετική για
την περίπτωση του τεμαχίου 3, μετά
και την είσοδο της TOTAL στην κοινοπραξία του τεμαχίου. Για τα υπό-

λοιπα αδειοδοτημένα τεμάχια η κυβερνητική πλευρά κάνει γενικά λόγο
για γεωτρήσεις απ’ όλους τους αδειούχους στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η κυπριακή ΑΟΖ.
Μετά και την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου από τα 13
συνολικά τεμάχια της ΑΟΖ μόνο
τέσσερα παραμένουν «ορφανά».
Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, η ΑΟΖ γαλλο-ιταλοκρατείται.
Η κοινοπραξία TOTAL-ENI κατέχει
7 τεμάχια (τα μισά της ΑΟΖ). Το
μερίδιο που έλαβαν οι Γάλλοι παραχωρήθηκε από το ποσοστό που
κατείχε η ΕΝΙ.
- Τεμάχιο 11

ΕΝΙ 50%, TOTAL 50%

- Τεμάχιο 6

ENI 50%, TOTAL 50%

- Τεμάχιο 7

ENI 50%, TOTAL 50%

- Τεμάχιο 8

ENI 60%, TOTAL 40%

- Τεμάχιο 2

ENI 60%, TOTAL 20%,
KOGAS 20%

- Τεμάχιο 3

ENI 50%, TOTAL 30%,
KOGAS 20%

- Τεμάχιο 9

ENI 60%, TOTAL 20%,
KOGAS 20%

Η ανακατανομή μεριδίων στο
κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρείται
πως θα ενδυναμώσει την κοινοπραξία τόσο τεχνοοικονομικά όσο
και σ’ ένα γεωπολιτικό πλαίσιο,
προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα με τις γεωτρητικές τους εργασίες.

Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης (δεξιά) και οι εκπρόσωποι των

εταιρειών ENI και TOTAL κατά την υπογραφή των συμβολαίων για το τεμάχιο 6,
στο Προεδρικό Μέγαρο τον Απρίλιο του 2017.
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O ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Δεν υπάρχει ούτε ένα τοις χιλίοις
για λύση δύο κρατών

Η Ε.Ε. δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο την πόρτα σε δεκάδες κρατίδια να ανεξαρτητοποιηθούν
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Αυτό που με ανησυχεί από τα δύο
χρόνια που πέρασαν είναι ότι στάλθηκε το μήνυμα ότι δεν βιαζόμαστε.
Και ουσιαστικά αυτά τα δύο χρόνια
δεν κάναμε τίποτα», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην
πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος
Βασιλείου, υπενθυμίζοντας πως το
στάτους κβο δεν μένει ποτέ το ίδιο
και συνεχώς αλλάζει. Δίνει και παραδείγματα των αλλαγών, όπως τα
τρυπάνια γύρω από την κυπριακή
ΑΟΖ, τις εξελίξεις στην Αμμόχωστο,
αλλά και την παραμονή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ο ίδιος εκτιμά πως δεν τίθεται ούτε ένα τοις χιλίοις σενάριο
λύσης δύο κρατών, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα το δεχτεί η Ε.Ε. Κληθείς
να σχολιάσει αν πλέον μπαίνει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
το φυσικό αέριο, επισημαίνει πως
«δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα
συζήτησης», καθώς θα είναι το
αποτέλεσμα της λύσης. Εκφράζει
ανησυχίες για τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει η αποτυχία της συνάντησης στις 9 Αυγούστου και
για το ενδεχόμενο να μη γίνει άτυπη
πενταμερής.
–Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο
Κυπριακό;
–Είμαι πολύ ανήσυχος για τις
εξελίξεις από το Κραν Μοντάνα
μέχρι και σήμερα. Πέρασαν δύο
χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε,
το στάτους κβο δεν μένει ποτέ το
ίδιο, αλλά συνεχώς αλλάζει. Το παρακολουθούμε με τα τρυπάνια γύρω
από την κυπριακή ΑΟΖ, το θέμα
της Αμμοχώστου κ.ο.κ. Οι αλλαγές
αυτές είναι όλες αρνητικές για μας,
όμως βάζω όλες μου τις ελπίδες
στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου.
–Τι να περιμένουμε από αυτή
τη συνάντηση;
–Θα πρέπει να πετύχει και έχει
σημασία τι θα πουν οι δύο ηγέτες.
Το τι θα πουν θα καθορίσει κατά
πόσο θα αποφασίσει ο γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών να τους καλέσει
για μία ουσιαστική διαπραγμάτευση. Εγώ προσωπικά φοβάμαι ότι
αν δεν πετύχει η συνάντηση, τότε
μπορεί να μην τους καλέσει. Ακόμα
χειρότερο, αν αποτύχει η συνάντηση, δεν αποκλείω να προχωρήσουν τα Ηνωμένα Έθνη σε δηλώσεις που μιλούν για αποτυχία της
συνάντησης ίσως και επίρριψη ευθυνών.
–Μπορούν τα Ηνωμένα Έθνη
να επιρρίψουν ευθύνες;
–Όχι με την έννοια του να τιμωρήσουν, αλλά να εκφράσουν
άποψη. Και αν αποτύχει η συνάντηση, κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανόν να συμβεί.

Η δέσμη ιδεών

–Σε συνέντευξή μας ένα χρόνο

Η μεγαλύτερη πρόκληση
είναι η κατοχή και όμως
ξεκινήσαμε συνομιλίες.
Είναι μήπως ήσσονος
σημασίας η κατοχή της
μισής Κύπρου σε σύγκριση με τις γεωτρήσεις;

Προσωπικά τρέμω στην
ιδέα να μη γίνει άτυπη
πενταμερής. Να μείνουμε έτσι δηλαδή μέχρι τις
επόμενες προεδρικές
εκλογές. Δεν θα υπάρχει
θέμα για συζήτηση τότε.
προηγουμένως δεν θέλατε να
σχολιάσετε το ναυάγιο του Κραν
Μοντάνα;
–Αυτό που με ανησυχεί από τα
δύο χρόνια που πέρασαν είναι ότι
στάλθηκε το μήνυμα ότι δεν βιαζόμαστε. Και ουσιαστικά αυτά τα
δύο χρόνια δεν κάναμε τίποτα.
Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος δεν
ήθελα να περάσει μία ώρα χωρίς
να κυνηγήσω την ευκαιρία για διευθέτηση λύσης. Όταν μάλιστα
είχα την πρώτη επίσκεψή μου στο
Λονδίνο με την κα Θάτσερ προσπάθησα να ανατρέψω το κλίμα
που επικρατούσε ότι δήθεν οι Ε/κ
δεν θέλουμε λύση. Όταν μάλιστα
ένας δημοσιογράφος γνωστής εφημερίδας μου υπογράμμισε πως αυτή
είναι η εικόνα που καλλιεργείται,
εγώ του απάντησα πως «εμείς δεν
θέλουμε λύση; Εμείς θέλουμε λύση
χθες». Κάποιοι είδαν σκωπτικά
αυτή την έκφραση, όμως η αλήθεια
είναι πως τότε πέρασε το μήνυμα
ότι θέλουμε λύση.
–Κάποιοι λένε πως η μη επανεκλογή σας θεωρήθηκε η χαμένη
ευκαιρία για λύση του Κυπριακού…
–Η τραγωδία δεν ήταν ότι έχασα
εγώ τις εκλογές, αλλά το ότι κινδυνεύαμε να χάσουμε το Κυπριακό.
Για πρώτη φορά το Συμβούλιο
Ασφαλείας ασχολήθηκε με την Κύπρο τόσο συστηματικά και έντονα.
Βγάλαμε τέσσερις ομόφωνες αποφάσεις. Το ψήφισμα 789 όπου προνοούσε να επιστραφεί η Αμμόχωστος ως μέτρο οικοδόμησης εμπι-

Τον καιρό που ήμουν πρόεδρος είχαμε 50.000 εποίκους. Είπα να κρατήσουμε τις 20.000 και τις άλλες 30.000 να τις
επιχορηγήσουμε να φύγουν. Τότε με κατηγόρησαν διάφοροι «πατριώτες» ότι προδίδω την Κύπρο, λέει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, υπογραμμίζοντας πως πλέον δεν τολμά να μιλήσει κανείς για εποίκους.
στοσύνης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ήταν κάτι που ούτε
στα όνειρά μας δεν μπορούσαμε
να φανταστούμε πως θα πετυχαίναμε. Όταν ήρθε ο Γλαύκος Κληρίδης να με δει στο ενδιάμεσο της
διαδοχής, του είπα «Γλαύκο, κέρδισες χαλάλι σας, αλλά μην εγκαταλείψετε την δέσμη ιδεών, γιατί
δεν θα ξαναβρούμε παρόμοια ευκαιρία». Μάσησε τα λόγια του γιατί
είχε δεσμευθεί έναντι του Σπύρου
Κυπριανού ότι θα εγκαταλείψουν
τη δέσμη ιδεών. Αυτό ήταν τεράστιο δώρο για την Τουρκία, με το
να εγκαταλείψουμε, χάθηκε η ευκαιρία, όπως το ίδιο αρνητική επίπτωση είχε η απόρριψη του Σχεδίου
Ανάν. Τους δώσαμε την ευκαιρία
να λένε εμείς θέλουμε λύση, οι Ε/κ
είναι που δεν θέλουν.
–Δημιουργούνται νέα τετελεσμένα για την Αμμόχωστο; Χάσαμε την ευκαιρία;
–Αλίμονό μας, αν χαθεί. Γι’ αυτό
έχει τεράστια σημασία να πετύχει
η συνάντηση των δύο.
–Πώς σχολιάζετε την απάντησή
μας στην πρόταση Ακιντζί;
–Πιστεύω πως ήταν λάθος ο
τρόπος που απαντήσαμε.
–Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε;
–Θα έλεγα πως δεν μπορούμε
να δεχτούμε την απόφαση αυτή
και ότι αυτό που έχει σημασία είναι

να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Από τις συμφωνίες Χριστόφια-Ταλάτ και προηγουμένως
από τις θέσεις του κ. Κληρίδη ήταν
ξεκάθαρο ότι όταν λύσουμε το Κυπριακό, αυτόματα θα λυθεί και το
ζήτημα του φυσικού αερίου. Δεν
μπορεί να αποτελέσει θέμα συζήτησης το φυσικό αέριο. Το φυσικό
αέριο θα είναι το αποτέλεσμα. Αν
έχεις λύση θα τεθεί και το θέμα
του φυσικού αερίου.
–Θα έπρεπε να μπει πρόταση
για την Αμμόχωστο στην απάντηση Αναστασιάδη;
–Από τη στιγμή που λες ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να καθίσεις σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση, τότε εννοείται
πως είναι μέσα και η Αμμόχωστος.
Δεν είναι σωστό να την απομονώσεις, γιατί τότε δικαιολογείς όσους
λένε πως αμμοχωστοποιείς το Κυπριακό. Εκείνο που θέλεις είναι λύση του Κυπριακού και η Τουρκία,
μέσα στο πλαίσιο λύσης δίνει την
Αμμόχωστο.
–Με δεδομένες όμως τις τουρκικές προκλήσεις πώς μπορούμε
να μιλούμε για επανέναρξη των
συνομιλιών;
–Αυτό είναι το μεγάλο λάθος
που κάνουμε, γιατί στην ουσία δίνουμε το κλειδί στην Τουρκία να
ανοίγει την πόρτα και να την κλει-

δώνει όποτε θέλει. Η μεγαλύτερη
πρόκληση είναι η κατοχή και όμως
ξεκινήσαμε συνομιλίες. Είναι μήπως
ήσσονος σημασίας η κατοχή της
μισής Κύπρου σε σύγκριση με τις
γεωτρήσεις; Και για να μην παρεξηγηθώ, διαφωνώ κάθετα με αυτό
που γίνεται και το θεωρώ πρόκληση, ωστόσο από τη στιγμή που το
θέτω σαν όρο τότε και η άλλη πλευρά μπορεί να το εκμεταλλευτεί ούτως ώστε να μείνουν τα πράγματα
ως έχουν. Και από αυτή την κατάσταση σίγουρα δεν επωφελούμαστε
εμείς.
–Με τα νέα δεδομένα μπαίνει
το φυσικό αέριο στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων;
–Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι συμφωνία στο πλαίσιο
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
λυθούν και τα ζητήματα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου. Και
επί τη ευκαιρία θα ήθελα να αναφέρω πως με ενόχλησε ότι κατά
την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη
δεν αναφέρθηκε κανένας σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.
Έχουμε την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε την ξεκάθαρη
θέση ότι δεν υπάρχει άλλη λύση
και εμείς σιωπούμε. Προφανώς κάποιοι το θεωρούν δεδομένο, αλλά
αν δεν το λες ξεχνιέται.

–Πλέον ο Νίκος Αναστασιάδης
κατηγορείται πως συζητά άλλες
μορφές λύσης και λύση δύο κρατών. Το αποκάλυψε πρόσφατα
και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών…
–Η Τουρκία δεν είπε θέλουμε
λύση δύο κρατών και τέρμα. Είπε
ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε
όποια λύση δεχτείτε. Της Τουρκίας
βεβαίως της συμφέρει, αλλά δύο
κράτη δεν γίνονται. Δεν υπάρχει
ένα τοις χιλίοις να γίνουν δύο κράτη. Η Ε.Ε. δεν θα αυτοκτονήσει.
Φανταστείτε να δεχτεί η Ε.Ε. αυτό
το νησάκι που λέγεται Κύπρος να
γίνει δύο κράτη, όταν αρνήθηκαν
αυτό το αίτημα στους Καταλανούς.
Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει
αν ανεξαρτητοποιηθούν δεκάδες
κρατίδια όπως η Σικελία ή η Γερμανία να γίνει η Βαυαρία και άλλα
κρατίδια ξανά. Αντί να είναι Ευρώπη των 28 κρατών μελών να
γίνει μία Ευρώπη και δεκάδων άλλων κρατών. Δεν θα έχει σημασία
ο λόγος της καθώς ουδέποτε θα
συμφωνήσουν σε κάτι.
–Σε μία άτυπη πενταμερή δηλαδή δεν υπάρχει ενδεχόμενο
να τεθεί άλλη μορφή λύσης;
–Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Πρέπει να το δέχεται ο διεθνής παράγοντας.
–Η δική μας πλευρά έχει αναδιπλωθεί στο θέμα της πολιτικής
ισότητας;
–Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς τα δύο μέρη να είναι
ίσα, δεν γίνεται. Αν ορισμένες εξουσίες τις έχεις σε συνιστώσες πολιτείες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά οι βασικές αποφάσεις πρέπει να είναι στο κέντρο. Και δεν
θα μιλάμε για ομοσπονδία, αν δεν
έχουν ίσο ρόλο οι δύο πλευρές. Συνεπώς είτε δεχόμαστε τη διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία ή όχι. Δεν
μπορούμε να λέμε πως τη δεχόμαστε, αλλά να μην έχουν δικαίωμα
ψήφου.
–Το ότι βάλαμε στο τραπέζι κοινοβουλευτική δημοκρατία και
αποκεντρωμένη ομοσπονδία;
–Για να γίνει κοινοβουλευτική
δημοκρατία σημαίνει πως πάμε
ενάντια στην διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία. Δηλαδή δεν συμφωνούμε πλέον με το Συμβούλιο Ασφαλείας; Ποιοι είμαστε εμείς; Είμαστε
σε θέση να έρθουμε αντιμέτωποι
με όλο τον κόσμο; Είναι ξεκάθαρο
ότι όποτε γίνεται κουβέντα έξω
από τα πλαίσια του Συμβουλίου
Ασφαλείας, μας εκθέτει. Προσωπικά
τρέμω στην ιδέα να μη γίνει άτυπη
πενταμερής. Να μείνουμε έτσι δηλαδή μέχρι τις επόμενες προεδρικές
εκλογές. Δεν θα υπάρχει θέμα για
συζήτηση τότε.
–Γιατί;
–Επειδή θα μας έχουν περικυκλώσει με τρυπάνια, θα έχουν πάρει
το Βαρώσι κι εμείς θα περιοριζόμαστε στο να διαμαρτυρόμαστε.

Για να ασχοληθούν με το Κυπριακό θα πρέπει να υπάρχει πρόοδος
–Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του Κυπριακού;
–Υπάρχει. Ο γ.γ. έχει υποχρέωση μέχρι
τον Νοέμβριο να προχωρήσει σε έκθεση για
την πρόοδο που υπήρξε γύρω από το Κυπριακό
και με βάση την έκθεση θα βγάλει απόφαση
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Εάν δεν έχουμε καμία θετική
κατάληξη ως τότε δεν έχει κανέναν που να
μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παραμείνει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η θέση της Αμερικής είναι ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν μπορεί να γίνονται
αφορμή για να διατηρείται το στάτους κβο.
Δεν λέω πως κάτι τέτοιο θα γίνει, αλλά πρέπει
να μας φοβίζει μια τέτοια προοπτική.
–Βάσει όσων υποστηρίζει η κυβέρνηση
έχουμε τη στήριξη του διεθνούς παράγοντα…
–Ναι. Γράφαμε για παράδειγμα ότι θωρακιστήκαμε με το γαλλοϊταλικό τόξο. Δεν
λέω, είναι καλό που υπάρχει συνεργασία,
την οποία σέβομαι και εκτιμώ. Δεν είμαι

όμως αφελής. Γιατί, αν αύριο η Τουρκία θελήσει να προκαλέσει τι θα γίνει; Θα έρθει
η Γαλλία ή Ιταλία και θα κηρύξουν πόλεμο
της Τουρκίας; Ούτε συζήτηση. Θα καταδικάσουν τη στάση της Τουρκίας όμως η Τουρκία θα αδιαφορήσει.
–Κρίνετε τα μέτρα της Ε.Ε. εναντίον της
Τουρκίας ικανοποιητικά;
–Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως δώσαμε την εντύπωση ότι η Ε.Ε. θα προχωρήσει
σε μία σειρά δραστικών μέτρων. Και η εικόνα
που καλλιεργήθηκε στον μέσο πολίτη είναι
πως η Ευρώπη θα μας συμπαρασταθεί. Προσωπικά πίστευα ότι δεν θα πάρει ουσιαστικά
μέτρα. Θα εκφράσει βεβαίως τη διαφωνία
της, αλλά δεν θα προχωρήσει σε κυρώσεις,
απλούστατα γιατί η Τουρκία έχει στο χέρι
την Ε.Ε. με το μεταναστευτικό.
–Άρα κινούμαστε περισσότερο επικοινωνιακά που δεν είχαν σχέση με την
πραγματικότητα;

Θέμα εποίκων
–Είναι η τελευταία ευκαιρία;

–Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες
όμως κάθε φορά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Τον καιρό που
ήμουν πρόεδρος είχαμε 50.000
εποίκους. Είπα να κρατήσουμε
τις 20.000 και τις άλλες 30.000
να τις επιχορηγήσουμε να φύγουν. Τότε με κατηγόρησαν διάφοροι «πατριώτες» ότι προδίδω
την Κύπρο. Όταν ανέλαβε ο
Γλαύκος Κληρίδης είχε να χειριστεί 100.000 εποίκους και πρότεινε να μείνουν οι 50.000. Τον
χαρακτήρισαν κι εκείνον προδότη. Τώρα δεν τολμά κανείς να θέσει το θέμα των εποίκων.

–Δεν πειράζει να πολεμήσεις, αλλά θα
πρέπει να διακατέχεσαι από ρεαλισμό για
το τι θα γίνει. Να μη δίδεις ψεύτικες εντυπώσεις στον κόσμο.
–Αυτό κάνει η κυβέρνηση;
–Να μη διαβεβαιώνεις τον κόσμο ότι θα
υλοποιηθούν πράγματα που είναι δύσκολο
να υλοποιηθούν. Αυτό είναι που έγινε. Όσα
μέτρα λήφθηκαν ήταν καλά, αλλά πιστεύετε
ότι ο Μακρόν θα διακινδύνευε να έρθει σε
σύγκρουση με την Τουρκία, να θέσει σε κίνδυνο την οντότητα του γαλλικού κράτους
και να διακινδυνεύσει να αναλάβει η Λεπέν
την εξουσία; Η κάθε χώρα θα δει το συμφέρον
της.
–Υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από
τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με το
Κυπριακό;
–Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που αφορούν το παγκόσμιο σήμερα. Η σύγκρουση
ΗΠΑ-Ιράν, οι αρνητικές επιπτώσεις από τον

εμπορικό πόλεμο που κάνει η Αμερική με
την Κίνα, το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί.
Επιταχύνονται οι κίνδυνοι από τις κλιματικές
αλλαγές. Υπάρχουν περιοχές που καίγονται,
κόσμος πεθαίνει επειδή δεν έχει νερό να
πιει και πολλά άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο
υπάρχει για 45 χρόνια το Κυπριακό. Εσείς
με τι θα ασχολιόσασταν αν ήσασταν Γερμανίδα ή Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών;
Για να ασχοληθείς με το Κυπριακό θα πρέπει
να υπάρχει πρόοδος. Όχι καταγγελίες του
ενός στον άλλο.
–Αν πηγαίνατε εσείς στην συνάντηση
τι θα κάνατε;
–Θα έλεγα στον Μουσταφά Ακιντζί ότι
αρκετά συζητήσαμε, διαφωνήσαμε για διάφορα θέματα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά
πρέπει να μας αγωνιά πώς διασφαλίζουμε
το μέλλον. Άρα θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
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Με Ρωσία και Κίνα
στην κυπριακή
ΑΟΖ η Τουρκία
Η διπλωματία χρησιμοποιείται από την Άγκυρα ως ένα χρήσιμο
εργαλείο για την προβολή μηνυμάτων προς τη διεθνή κοινότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στο ζήτημα της ΑΟΖ η Τουρκία δεν
έχει ψευδαισθήσεις. Γνωρίζει πολύ
καλά ότι ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα των μονομερών ενεργειών είναι περιορισμένης εμβέλειας και με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η τελική λύση θα
έρθει μέσα από τη διπλωματία και
την τελική διαδικασία του πάρεδώσε, την οποία θα κληθούν να
λάβουν υπόψη τους το αμέσως επόμενο διάστημα, παράλληλα με τη
νέα διαδικασία στο Κυπριακό, όλες
οι εμπλεκόμενες πλευρές.
Έχοντας αυτά κατά νου, η Άγκυρα στοχεύει σε μια τελική διευθέτηση του ζητήματος της ΑΟΖ,
κυρίως μέσα από την ταυτόχρονη
ικανοποίηση των συμφερόντων
και αιτημάτων της ίδιας και του
Τελ Αβίβ. Την ίδια στιγμή, η τουρκική διπλωματία στηρίζεται στην
υποστήριξη δυο νέων συμμάχων,
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Τα τουρκικά συμφέροντα
Για το τουρκικό κέντρο στρατηγικών μελετών «Orsam» η αξία
των ενεργειακών αποθεμάτων της
Ανατολικής Μεσογείου είναι ανεκτίμητη. Μπορεί αναλυτές και ειδικοί του θέματος να τηρούν επιφυλακτική στάση ως προς τη σημασία και την εμπορική αξία των
συνολικών ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής, ωστόσο, αυτό
δεν αλλάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στον νέο γεωστρατηγικό χάρτη της Ανατολικής
Μεσογείου κατά τον 21ο αιώνα. Η

Ευρώπη, οι αγορές των δυτικών
χωρών στοχεύουν στη σταδιακή
ενεργειακή απεξάρτησή τους από
τη Ρωσία, την Αλγερία και τη Νιγηρία. Οι τελευταίες χώρες ξεχωρίζουν με την πολιτική αστάθειά
τους, γεγονός που επισκιάζει την
ενεργειακή ασφάλεια. Η δε, Ρωσία
εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης
αντιπαράθεσης με τη Δύση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρώπη δεν έχει
άλλη επιλογή παρά να αναζητήσει
εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Την ίδια στιγμή, ο «συνέταιρος»







Η Άγκυρα στοχεύει σε
μια διευθέτηση του ζητήματος της ΑΟΖ, κυρίως
μέσα από την ταυτόχρονη
ικανοποίηση των συμφερόντων και αιτημάτων
της ίδιας και Τελ Αβίβ.
της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, με τα νέα κοιτάσματα που έχει στη διάθεσή του,
επιθυμεί να εξασφαλίσει πρόσβαση
στη δυτική αγορά.
Για το «Orsam» υπάρχουν τρεις
δρόμοι για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Πρώτον, το Ισραήλ που
σήμερα εξάγει ενέργεια μονάχα
στην Αίγυπτο και στον Λίβανο,
μελλοντικά θα μπορούσε να συνδεθεί ενεργειακά με την Ευρώπη
διά μέσου της Τουρκίας, με έναν
αγωγό που θα ενώσει το λιμάνι της
Χάιφα με το Τζέιχαν της Τουρκίας.
Δεύτερον, το Ισραήλ θα μπορούσε

μελλοντικά να βασιστεί στις εγκαταστάσεις LNG της Αιγύπτου για
να εξάγει το φυσικό αέριο στην
Ευρώπη. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή του EastMed, δηλαδή η μεταφορά του ισραηλινού αερίου διά
μέσου της Κύπρου και της Ελλάδας.
Αναλύοντας όλες τις επιλογές
του Ισραήλ, το «Orsam» καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι ο καταλληλότερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει το Ισραήλ δεν είναι άλλος
παρά η διαδρομή μέσω της Τουρκίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο,
στο οποίο «ποντάρει» η Τουρκία,
έρχονται στο προσκήνιο τα ιδιαίτερα, μεγάλα συμφέροντα της τουρκικής πλευράς στο ενεργειακό πεδίο. Υπάρχουν τρία σημεία που ξεχωρίζουν από τη σκοπιά της Τουρκίας. Πρώτον, η Τουρκία θέλει να
μετατραπεί σε ενεργειακό κομβικό
σημείο ολόκληρης της περιοχής.
Αναμφίβολα αυτός ο στόχος είναι
ένα όνειρο για τις τουρκικές εταιρείες, που διατηρούν στενές σχέσεις με την τουρκική κυβέρνηση.
Δεύτερον, η Τουρκία επιθυμεί να
περιορίσει την ενεργειακή εξάρτησή της από χώρες όπως η Ρωσία
και το Ιράν και παράλληλα να περιορίσει στο εσωτερικό τη ζήτηση
για ξένο νόμισμα.
Τέλος, η Τουρκία δεν επιθυμεί
να βιώσει ένα δεύτερο τραύμα της
Μουσούλης. Πριν από έναν αιώνα,
η Βρετανία, επωφελούμενη από
τις αδυναμίες της Τουρκίας, στέρησε από τη χώρα τα πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα του βόρειου
Ιράκ. Το ίδιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο, προμηνύει το «Orsam».

Η τουρκική διπλωματία στηρίζεται όλο και περισσότερο στη διπλωματική συνεργασία με χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία για να υποχρεώσει την Κύπρο και τις άλλες χώρες της περιοχές σε μια τελική, συμβιβαστική λύση.

Κίνα και Ρωσία
Πώς θα μπορούσε η Τουρκία να
αποφύγει μια νέα «πανωλεθρία»
στο ενεργειακό πεδίο, έναν αιώνα
μετά τη διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας; Για το «Orsam», η
απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος είναι σχετικά απλή. Σε
πρώτο επίπεδο, η Τουρκία δηλώνει
παρούσα σε όλες τις εξελίξεις στην
Κύπρο και πέριξ αυτής. Στέλνει
στην περιοχή όλα τα διαθέσιμα
σκάφη της, τα οποία ξεκινούν έρευνες και εργασίες για φυσικό αέριο
και πετρέλαιο. Αυτή η προσπάθεια
πλαισιώνεται από την παρουσία
των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων
στις περιοχές όπου διεξάγονται οι
εργασίες. Παράλληλα με την προαναφερόμενη προσπάθεια, η τουρ-

κική διπλωματία περνά σε αντεπίθεση στο διπλωματικό πεδίο. Στόχος είναι η προβολή των κατάλληλων μηνυμάτων προς τη διεθνή
κοινότητα. «Αθήνα και Λευκωσία
επιτίθενται στα ζωτικά συμφέροντα
της Τουρκίας», είναι η θέση της
τουρκικής διπλωματίας, η οποία
την ίδια στιγμή σπεύδει να επωφεληθεί από την κάθε ευκαιρία για
να επαναλάβει το κάλεσμά της για
περιφερειακή συνεργασία στο ζήτημα της ΑΟΖ, δίχως όρους και
προϋποθέσεις. Στο συγκεκριμένο
σημείο ακριβώς, για την Τουρκία
προκύπτει μια θετική εξέλιξη, η
οποία αναπτερώνει το ηθικό των
Τούρκων διπλωματών. Εδώ και
εβδομάδες, από τη στιγμή που κορυφώθηκαν οι τουρκικές ενέργειες

στην κυπριακή ΑΟΖ, δύο μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας τηρούν θετική στάση απέναντι στις τουρκικές
σχέσεις. Ρωσία και Κίνα όχι μονάχα
δεν ασκούν κριτική στην Άγκυρα,
αλλά αντιθέτως δείχνουν κατανόηση για τις τουρκικές θέσεις και
ευαισθησίες.
Για το «Orsam» λοιπόν, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην
κυπριακή ΑΟΖ έχει ξεκαθαρίσει
εδώ και καιρό. Παράλληλα με τις
ενέργειές στα νερά της Κύπρου, η
τουρκική διπλωματία στηρίζεται
όλο και περισσότερο στη διπλωματική συνεργασία με χώρες όπως
η Κίνα και η Ρωσία για να υποχρεώσει την Κύπρο και τις άλλες χώρες
της περιοχές σε μια τελική, συμβιβαστική λύση.

ψηφίων εμφανίζουν το στόχο,
αλλά όχι τον τρόπο που θα φτάσουμε σ’ αυτόν. Γνωρίζοντας ότι
συχνά η διαδρομή είναι περίπλοκη κι ότι ο πολίτης δεν θα την
αναζητήσει εις βάθος, γίνεται ο
στόχος, ένα γόνιμο πεδίο λαϊκισμού.
Κάποτε τα ζητούμενα αυτά για
την κοινή γνώμη, φάνταζαν ουτοπία. Σήμερα, χάρη στην τεχνολογία
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να
ενημερώνεται άμεσα, να διασταυρώνει την πληροφορία που δέχεται,
να ανταλλάζει απόψεις με ειδικούς
όπου χρειάζεται και να επικοινωνεί
απευθείας με τους ίδιους τους πολιτικούς.
Μπορεί εύκολα και ανέξοδα να
οργανώνεται σε πρωτοβουλίες, σε
ομάδες πίεσης ή να συμμετέχει σε
ισχυρά κοινωνικά κινήματα. Η αμεσότητα των κοινωνικών δικτύων,

μας φέρνει πιο κοντά στις ανάγκες
των γύρω μας. Έχει τα φόντα να
παραμερίσει το ατομικό συμφέρον
και να γίνει το όχημα προς τη διεκδίκηση του συλλογικού συμφέροντος.
Σήμερα ουτοπία, είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να αλλάξει
το οτιδήποτε, ενόσω εμείς παραμένουμε θεατές. Είναι ουτοπία να
πιστεύουμε ότι τα δύο λεπτά που
ξοδεύουμε στο παραβάν κάθε πέντε
χρόνια, μπορούν να συντηρήσουν
την ίδια τη δημοκρατία, με ανεξάρτητους θεσμούς, χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Από την άλλη
βέβαια, πόσους θεατές μπορούμε
να κατεβάσουμε από τις κερκίδες
στην επόμενη εκλογική μάχη; Πόσοι μονομάχοι μπορούν να βρουν
συμμάχους στις κερκίδες;

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Σ

υχνά συνδέουμε την πολιτική
συμμετοχή αποκλειστικά με
την προσέλευση στις κάλπες.
Η ιστορία όμως, τουλάχιστον στις
εδραιωμένες δημοκρατίες, έχει δείξει ότι η ελπίδα που τελικά κινητοποιεί τους πολίτες να προσέλθουν
στις κάλπες, γρήγορα καταλήγει
σε απογοήτευση καθώς η πολυπόθητη «αλλαγή» δεν έρχεται ποτέ.
Άμεση συνέπεια είναι η αυξανόμενη αποχή που παρατηρείται στις
μέρες μας. Είναι δε γενικά παραδεκτό, ότι οι ασκούντες ουσιαστική
πολιτική επιρροή, έχουν ήδη επιλέξει πριν την κάλπη, τις διαθέσιμες
επιλογές μας.
Σύμφωνα με τον πιο συνήθη
ορισμό, πολιτική συμμετοχή είναι
εκείνη η δραστηριότητα των ατόμων, η οποία αποσκοπεί στο να
καθορίσει τα πρόσωπα που κυβερνούν αλλά και τις αποφάσεις που
αυτά λαμβάνουν. Εξ ορισμού λοι-

Θεατές και μονομάχοι
πόν, η άσκηση και μόνο του εκλογικού δικαιώματος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί αποτελεσματική συμμετοχή στη δημοκρατία. Ταυτόχρονα
όμως, δεν μπορεί να περιορίζεται
στους έχοντες την εξουσία και τα
κομματικά επιτελεία. Πολιτική συμμετοχή είναι τόσο η δραστηριοποίηση σε Προστατευτικές Ομάδες
Συμφερόντων, όσο και σε διάφορα
μονοθεματικά ή πολυθεματικά,
Κοινωνικά Κινήματα.
Η φημισμένη έρευνα των Milbarth & Goel, 1977, έδειξε ότι ανάλογα με το βαθμό της πολιτικής
συμμετοχής τους, οι πολίτες μπορούν να χωριστούν σε διάφορες
ομάδες.
Η πρώτη ομάδα είναι οι πολιτικά
ενεργοί, οι Μονομάχοι όπως ονομάστηκαν, οι οποίοι δεν ξεπερνούν
το 5-7% του πληθυσμού. Η δεύτερη
ομάδα αφορά στο 60% του πληθυσμού που παραμένουν Θεατές στην

πολιτική μάχη, ανεξάρτητα από το
αν προσέρχονται ενίοτε στις κάλπες. Το υπόλοιπο 33% είναι οι Απαθείς, καθώς δεν ασχολούνται καν
με την πολιτική και τα κοινωνικά
δρώμενα.
Για το 33% δεν τρέφω αυταπάτες. Δύσκολα θα πειστεί να αναζητήσει μια δεύτερη ανάγνωση
στα γεγονότα, για να ξεφύγει από
την κυρίαρχη κοινή γνώμη. Με
προβληματίζει έντονα όμως το 60%.
Έρευνες έδειξαν ότι ένα μεγάλος
μέρος αυτής της ομάδας, δεν αποστασιοποιείται γιατί αδιαφορεί,
αλλά γιατί δεν πιστεύει ότι έχει τη
δύναμη να αλλάξει τα πράγματα.
Έτσι, αντί να καθορίζει τις πολιτικές
που χαράζονται, καταλήγει θεατής,
να χαράζει τη θεματολογία του
βραδινού δελτίου ειδήσεων. Προσφάτως και των κλικ στο ίντερνετ.
Σε νεοπαγείς δημοκρατίες όπως
η Κύπρος, η μετάβαση από την

αποικιοκρατική-απολυταρχική
εξουσία στην εθελοντική συμμετοχή και την οργάνωση των πολιτών σε πολιτικά κινήματα, είναι
μια χρονοβόρος διαδικασία. Για να
μπορέσει η κοινή γνώμη να καθορίσει αν μη τι άλλο τις πολιτικές
που την αφορούν άμεσα, θα πρέπει
αρχικά να αναλάβει και τις ευθύνες
που της αναλογούν. Όπως:
• Να ενημερώνεται επαρκώς, να
διασταυρώνει και να αξιολογεί
πληροφορίες, ειδήσεις και ανακοινώσεις.
• Να επιζητά τη γνώμη ειδικών σε
εξειδικευμένα ζητήματα, αντί
του τρέχοντος μοντέλου κομματικών ανακοινώσεων και τηλεοπτικών εκπομπών, όπου τα ίδια
πρόσωπα εκφέρουν άποψη επί
παντός επιστητού.
• Να μην αρκείται στους «μεγάλους» στόχους. Συχνά τα προεκλογικά προγράμματα των υπο-

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.
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Στοίχημα για την Ε.Ε.
η κλιματική αλλαγή
και η ισότητα φύλων
Θα φύγω από την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ, θα παραμείνω
όμως κοντά στο κόμμα, λέει στην «Κ» η κ. Στέλλα Κυριακίδου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στοίχημα αποτελεί για την Στέλλα
Κυριακίδου αναλαμβάνοντας την
θέση Επιτρόπου να έρθει η Ε.Ε.
κοντά στον πολίτη αλλά και να δοθεί έμφαση στην κλιματική αλλαγή
και την ισότητα φύλων. Ξεκαθαρίζει
πως αναλαμβάνοντας την θέση της
Επιτρόπου θα αποχωρήσει από την
αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ. «Από τη
στιγμή που θα βρίσκομαι στην Κομισιόν δεν μπορώ να παραμένω
στην αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ, καθώς αυτές οι θέσεις υπάρχουν ούτως ώστε συγκεκριμένα άτομα να
εξασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα
και να βοηθούν τον Πρόεδρο», αναφέρει σε συνέντευξή της στην «Κ»
η Στέλλα Κυριακίδου. Απαντά και
στις επικρίσεις που δέχεται ότι δεν
έχει τοποθετηθεί στα μεγάλα ζητήματα όπως το Kυπριακό και την
οικονομία και επικεντρώνεται στα
κοινωνικά θέματα. «Να σας θυμίσω
ότι είμαι 7,5 χρόνια στο Συμβούλιο
της Ευρώπης με τους συναδέλφους
μου. Και η αλήθεια είναι πως δώσαμε μάχες για την Κύπρο. Είτε
αφορούσαν το 2013 με την κυπριακή οικονομία, είτε άλλα εθνικά
συμφέροντα. Και όλα αυτά σε έναν
οργανισμό 47 χωρών στον οποίο
συμμετέχει η Τουρκία!» αναφέρει
χαρακτηριστικά. Η ίδια υπογραμμίζει ότι ο Πρόεδρος ουδέποτε μίλησε επισήμως για λύση δύο κρατών και απορρίπτει την αίσθηση
που υπάρχει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζεται με καχυποψία στην Ε.Ε.
από το Κραν Μοντανά και μετά.
«Οι κυρώσεις που έχουν ληφθεί
καταδεικνύουν πως και αξιοπιστία
υπάρχει αλλά και μας εμπιστεύονται», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Εξηγεί για ποιο λόγο δεν κατήλθε
ως υποψήφια ευρωβουλευτής και
αν υπάρχει ένταση στις σχέσεις
της με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
-Διορίζεστε μέλος της Κομισιόν
σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για
το μέλλον της Ε.Ε. Τι στοχεύετε
να κάνετε από το νέο σας πόστο;
-Υπήρξαν πολλοί που είχαν αμφισβητήσει την Ε.Ε. λόγω και της
οικονομικής κρίσης που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Σήμερα βγαίνουμε από την κρίση
αυτή και αντιλαμβανόμαστε ότι η
Ε.Ε. έχει πολλά να δώσει ακόμη.
Όλοι οι επίτροποι μπορούμε να εργαστούμε για να εδραιώσουμε την
έννοια της Ενωμένης Ευρώπης.
Την έννοια της Δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου. Μπορούμε
να βοηθήσουμε ώστε ο ευρωπαίος
πολίτης να νιώθει την Ευρώπη πιο
κοντά του. Το στοίχημα πλέον είναι
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που έχουν
να κάνουν με το μεταναστευτικό
και τη διαχείριση όλων αυτών των
θεμάτων. Μπορούμε να συμβάλουμε ώστε να μην υπάρχουν οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, άτομα
που χρειάζεται να ενισχυθούν και
να εξέλθουν από το όριο της φτώχειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι
η Ε.Ε. εξέρχεται από την εσωστρέφεια που βίωνε τα τελευταία χρόνια.
-Ποιο χαρτοφυλάκιο θα σας ενδιέφερε;
-Αυτό είναι κάτι που θα καθοριστεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής. Αν και κάποια χαρτοφυλάκια θεωρούνται πως μου ταιριάζουν περισσότερα από άλλα, σας
διαβεβαιώνω, πως όποιο χαρτοφυλάκιο κι αν μας δώσουν θα κάνω
το καλύτερο δυνατό και θα ανταποκριθώ στο έπακρο.
-Έχετε επιδείξει ένα σημαντικό
κοινωνικό έργο, ωστόσο πολλοί
σας καταλογίζουν πως περιοριστήκατε σε αυτό και δεν τοπο-

Η καθημερινή ζωή του
πολίτη αποτελεί πολιτική για μένα. Η γειτονιά
που ζει, το σχολείο που
πάει το παιδί του είναι
πολιτική, όπως και η
υγεία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Κάποτε όλα
αυτά θεωρούνται δεδομένα για πολλούς.

Όσα κόμματα της Κεντροδεξιάς, στην E.E. έκαναν
ένα κλικ δεξιότερα δεν
τους βγήκε. Μετά από
έναν προεκλογικό κάνεις
μια επαναξιολόγηση για
τη στρατηγική και τα μηνύματα που πέρασες.

Το στοίχημα πλέον είναι
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό και τη διαχείριση όλων
αυτών των θεμάτων.
θετηθήκατε για μεγάλα πολιτικά
προβλήματα όπως το Kυπριακό
και την οικονομία. Πώς το σχολιάζετε;
- Νιώθω πως είναι μεγάλη τιμή
που προτάθηκα από τον Πρόεδρο
και εκτιμώ την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε. Είναι τεράστια ευθύνη
και θέλω να διαβεβαιώσω ότι ουδέποτε μπήκα σε ένα χώρο χωρίς
να δώσω το 150% των δυνατοτήτων
μου. Δεν με ανησυχεί να χειριστώ
δύσκολα θέματα. Όμως ξέρετε, η
καθημερινή ζωή του πολίτη αποτελεί πολιτική για μένα. Η γειτονιά
που ζει, το σχολείο που πάει το

παιδί του είναι πολιτική, όπως και
η υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποτε όλα αυτά θεωρούνται
δεδομένα για πολλούς. Η αλήθεια
είναι ότι δίνονται μάχες για να εξασφαλίσουμε τα αυτονόητα. Σε ό,τι
αφορά όμως το Κυπριακό και την
οικονομία, να σας θυμίσω ότι είμαι
7,5 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τους συναδέλφους μου.
Και η αλήθεια είναι πως δώσαμε
μάχες για την Κύπρο. Είτε αφορούσαν το 2013 με την κυπριακή οικονομία, είτε άλλα εθνικά συμφέροντα. Και όλα αυτά σε έναν οργανισμό 47 χωρών στον οποίο συμμετέχει η Τουρκία! Σ αυτόν λοιπόν
τον οργανισμό, θέλω να πιστεύω
πως όλοι μας ως αντιπροσωπεία –
και όχι ως επικεφαλής- εργαστήκαμε πάρα πολύ αποτελεσματικά
και γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο δεν
με ανησυχούν οι όποιες προκλήσεις.
-Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνέβαλε συνεπώς στην απόφασή
σας;
-Ήταν πανεπιστήμιο για μένα
και νιώθω μεγάλη τιμή που με εξέλεξαν Πρόεδρο. Εκεί διαχειρίζεσαι
θέματα, όπως την κρίση της Ρωσίας-Ουκρανίας, και την εισβολή
στην Κριμαία. Είχαμε συναντήσεις
για παράδειγμα με τον Ποροσένκο
και διαχειριστήκαμε θέματα που
αφορούν το Αζερμπαϊζάν με την
Αρμενία. Χειρίζεσαι συνεπώς μεγάλα πολιτικά θέματα. Αυτό το πανεπιστήμιο που ονομάζεται Συμβούλιο της Ευρώπης μου έδωσε
απίστευτα εφόδια. Δεν είναι όμως
μόνο η διαχείριση των εθνικών
κρίσεων, τα ζητήματα που αφορούν
την οικονομία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και η προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα
και το κράτος δικαίου. Με χαροποίησε πάρα πολύ, όταν η πρόεδρος
της Κομισιόν έβαλε ως προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή, την
μετανάστευση, την ισότητα φύλου.
Το γεγονός ότι μίλησε για την υγεία
και το κράτος δικαίου. Η Ε.Ε. στηρίζεται πάνω σε αρχές γι’ αυτό είναι
ένα πετυχημένο οικοδόμημα. Το
ίδιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
-Θεωρείτε πως ήταν σωστά τα
μέτρα που έλαβε η Ε.Ε. εναντίον
της Τουρκίας;
-Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Μη ξεχνάτε
πως δεν είναι συχνά που η Ε.Ε.
λαμβάνει μέτρα εναντίον μιας χώρας που είναι υπό ένταξη. Αυτό
αποτελεί μεγάλη επιτυχία της πλευράς μας. Για να παρθούν τέτοιες
αποφάσεις χρειάζεται ομοφωνία
των 28. Δεν είναι εύκολο. Όμως παρόλα αυτά το σημαντικό είναι να
λύσουμε το όλο ζήτημα, όχι μέσω
μέτρων αλλά μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Και αυτή η προσπάθεια
επιχειρείται από τον Πρόεδρο.

Oι σχέσεις με Αβέρωφ και Στυλιανίδη
-Γιατί δεν κατήλθατε υποψήφια στις
ευρωεκλογές όπως ήθελε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ;

-Το είχα πει τότε και νομίζω πως
τελείωσε, δεν θα ήθελα να το συζητώ…

-Υπάρχει ένταση με τον Αβέρωφ
Νεοφύτου;

-Κάθε άλλο. Ήταν ο πρώτος που
με συνεχάρη. Να σας θυμίσω το
ατύχημα που είχα πριν τον προεκλογικό, αν και δεν είναι κάτι
που χρησιμοποίησα ως παράμετρο για να μείνω εκτός. Θα κατέβαινα αν ήθελα να πάω ευρωβουλευτής. Δεν ήθελα όμως να
μπω σε αυτή τη διαδικασία κα μετά από λίγο να πω στον κόσμο ότι
φεύγω για κάποια άλλη θέση. Αν

έμπαινα ευρωβουλευτής, θα
έμενα. Κατανοώ ότι ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ είχε μια διαφορετική
θέση. Μου το ζήτησε και συζητήσαμε τη θέση μου. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά και ήταν
ο πρώτος άνθρωπος που του είπα
ότι με πρότεινε ο Πρόεδρος. Μάλιστα με την ανακοίνωση πήγα
αμέσως στον ΔΗΣΥ και τον ενημέρωσα. Όλα αυτά περί εντάσεων και διαφορετικών απόψεων
δεν υφίστανται. Να σας ενημερώσω πως μίλησα και με τον νυν
επίτροπο, τον Χρήστο Στυλιανίδη,
με τον οποίο θα βρεθούμε τον
Σεπτέμβριο, όταν θα πάω Βρυξέλλες.

Δεν ήθελα όμως να μπω στη διαδικασία (των ευρωεκλογών) και μετά από λίγο να πω στον κόσμο ότι φεύγω για κάποια
άλλη θέση. Αν έμπαινα ευρωβουλευτής, θα έμενα λέει σε συνέντευξή της στην «Κ» η Στέλλα Κυριακίδου απαντώντας
γιατί αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο.
-Ο Πρόεδρος ακούγεται πως συζητά στο παρασκήνιο και για
λύση δύο κρατών. Εσείς πώς το
σχολιάζετε;
-Δεν έχω ακούσει ποτέ τον Πρόεδρο να κάνει επισήμως δήλωση
ότι προωθεί τη λύση δύο κρατών.
Το τι ακούγεται συνεπώς δεν με
αφορά προσωπικά.
-Τίθεται όμως θέμα έλλειψης
αξιοπιστίας;
-Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί καταδεικνύουν πως και αξιοπιστία υπάρχει αλλά και μας εμπιστεύονται. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι
ο μόνος τρόπος για να λύσουμε το
Κυπριακό. Δυστυχώς, πολλές φορές
και όσο ήμουν Στρασβούργο αυτό
που άκουγα είναι πως ο τρόπος
που πολλές φορές ερμηνεύουμε τα
πράγματα ή τα όσα γράφουμε και
θεωρούμε ότι τα λέμε για εσωτερική
κατανάλωση, τα διαβάζουν οι ξένοι
και κάποτε αποδυναμώνουμε κι
εμείς οι ίδιοι την πλευρά μας. Τα
τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας και
της συμπεριφοράς της Τουρκίας,
δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε
σε κάποια θέματα.
Προσωπικά πάντως θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχω καμία αίσθηση ότι ο Πρόεδρος προωθεί λύση δύο κρατών και αυτό δεν έχει
βγει πουθενά . Τουλάχιστον στους
χώρους που έχω κινηθεί εγώ.
-Ούτε έχετε αισθανθεί πως οι
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετά
το Κραν Μοντανά μας βλέπουν
με μεγαλύτερη καχυποψία;
-Ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης είδα να προκύπτουν
πολλά θέματα που να αφορούν την
Τουρκία. Είδα πόσο δύσκολο είναι
να κάνεις μία διαπραγμάτευση και
πως κάποια πράγματα που ενώ θεωρούσες πολύ εύκολο να τα πετύχεις έχοντας το δίκαιο με το μέρος
σου, τελικά προέκυπτε να είναι πολύ δύσκολο καθώς άλλες ισορροπίες
καθορίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Το τι έγινε στο Κραν
Μοντανά, έχει γραφεί κατά κόρον.
Εγώ βλέπω μια προσπάθεια από
τον Πρόεδρο να ξανασυναντηθεί
με τον κ. Ακιντζί για να υπάρξει
μια ισορροπία. Ας μη θεωρήσουμε
βεβαίως ότι θα φτάσουμε και στη
λύση του Κυπριακού. Γίνεται με
τις καλές προσπάθειες να πάμε στο
επόμενο βήμα.

Η Κύπρος έδωσε απαντήσεις
για τις πολιτογραφήσεις
-Η πολιτική των πολιτογραφήσεων στην Κύπρο είναι ζήτημα
για την Ε.Ε.;
- Η Κύπρος έχει δώσει τις απαντήσεις που ήθελε η Ε.Ε. σε αυτό
το ζήτημα ενώ άλλαξαν κάποια
κριτήρια. Είναι αρκετά μικρός ο
αριθμός σε σχέση με το τι υπάρχει
σε άλλες χώρες.
-Η μετακίνησή σας στην Κομισιόν συνεπάγεται και παραίτηση από την αντιπροεδρία
του ΔΗΣΥ;
-Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν περάσω από την τελική ακρόαση. Δεν θεωρώ τίποτα
δεδομένο όμως αν εγκριθώ ως επίτροπος, τότε θα παραιτηθώ από
διάφορα πράγματα. Πρώτα από
το βουλευτικό μου αξίωμα και μετά
από την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ.
Δεν είναι το ίδιο με την θέση του
ευρωβουλευτή. Από τη στιγμή που
θα βρίσκομαι στην Κομισιόν δεν

μπορώ να παραμένω στην αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ, καθώς αυτές
οι θέσεις υπάρχουν ούτως ώστε
συγκεκριμένα άτομα να εξασκούν
συγκεκριμένα καθήκοντα και να
βοηθούν τον Πρόεδρο. Αυτά τα
καθήκοντα δεν θα μπορώ να τα
κάνω όσο είμαι στις Βρυξέλλες.
Σκοπεύω βεβαίως να διατηρήσω
όσο μπορώ την επαφή μου με τον
τόπο μου αλλά και με το κόμμα
μου. Προέρχομαι απ΄τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είναι ο χώρος
μου και η παράταξή μου και πάντα
εκεί θα ανήκω. Μη ξεχνάτε ότι είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος και ελπίζω να
ενισχύσω τις διμερείς μας σχέσεις.
Αναγκαστικά θα παραιτηθώ και
από τις ΜΚΟ που συμμετέχω ούτως ώστε να υπάρξει η σωστή διαδοχή. Δεν φεύγουν από μέσα στην
καρδιά μου, καθώς θα συνεχίσω
να έχω επαφή.

Είχαμε ευρωεκλογές και δεν
συζητήσαμε ευρωπαϊκά θέματα
-Ο ΔΗΣΥ δέχεται κριτική ότι
σκληραίνει τη στάση του και
ακολουθεί την ροπή άλλων κεντροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης που έκαναν ένα κλικ δεξιότερα για να αντιμετωπίσουν
την Ακροδεξιά.
-Όσα κόμματα της Κεντροδεξιάς, στην Ε.Ε., έκαναν ένα κλικ
δεξιότερα δεν τους βγήκε. Μετά
από έναν προεκλογικό κάνεις μια
επαναξιολόγηση για τη στρατηγική και τα μηνύματα που πέρασες. Ο ΔΗΣΥ είναι ένα κόμμα πολυφωνίας και μπορώ να πω ότι
ουδέποτε κάποιος μου επέβαλε
το τι πρέπει να πω ή τι να μην
πω. Είναι σημαντικό ζήτημα η
πολυφωνία σε ένα κόμμα.
-Η πολυφωνία θεωρείται και
εύκολη λεία για την ικανοποίηση όλων των ακροατηρίων…
-Εκ των υστέρων, κάποια μηνύματα δεν μας βοήθησαν στην
εκλογική αναμέτρηση. Έγινε μια
μεγάλη συζήτηση στο Πολιτικό
Γραφείο η οποία δεν τελείωσε.

Επεξεργαζόμαστε τις εισηγήσεις
ώστε τον Σεπτέμβρη να προχωρήσουμε στις αλλαγές που θέλουμε. Ο ΔΗΣΥ θα ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του κόσμου. Βεβαίως
εγώ πιστεύω πως πολλές φορές
χάνουμε τη μεγάλη εικόνα…
-Για παράδειγμα;
-Είχαμε ευρωεκλογές και δεν
είχαμε στην ουσία συζητήσει τα
μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Ήταν ευρωεκλογές ή εθνικές εκλογές τελικά; Αυτό βέβαια αφορά
εμάς ως ΔΗΣΥ, όλα τα κόμματα,
την κοινωνία αλλά και την Ε.Ε.
Είναι σημαντικό να φέρουμε την
Ε.Ε. πιο κοντά στον κάθε πολίτη.
Η απουσία της ευρωπαϊκής ατζέντας καταδεικνύει και την επαφή
που χάθηκε μεταξύ ευρωπαίων
πολιτών και Ευρώπης.
Αυτό ακριβώς θέλω να συζητήσω στο Κολλέγιο, ούτως ώστε
να φέρουμε πίσω στο κάθε κράτος
μέλος την Ευρώπη και το τι ακριβώς πρεσβεύει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
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Εκταφές ηρώων της Τηλλυρίας 55 χρόνια μετά
Μετά από ρεπορτάζ της «Κ», αρχίζουν εντός Σεπτεμβρίου σε τρεις χώρους κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

«Εκταφές σε τρεις χώρους για την
Τηλλυρία», τιτλοφορείτο το ρεπορτάζ της «Κ» στις 12/09/2018 και είχε
υπότιτλο: «Σε Παχύαμμο, Πολέμι,
Πάφο θα αναζητηθούν προς ταυτοποίηση τα λείψανα δώδεκα ή και
περισσότερων πεσόντων το 1964».
Την περασμένη Τρίτη 30/07/2019,
η κυβέρνηση ανακοίνωσε διά του
Επιτρόπου Ανθρωπιστικών Θεμάτων Φώτη Φωτίου σχετική απόφασή
της κατόπιν πραγματοποίησης στο
προεδρικό μέγαρο, σύσκεψης εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως σημειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση «με σκοπό τον σχεδιασμό και συντονισμό που απαιτείται για ασφαλή διενέργεια της
ανασκαφής στον χώρο που βρισκόταν το πρόχειρο νοσοκομείου Παχυάμμου και το οποίο βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία
με βόμβες ναπάλμ τον Αύγουστο
του 1964, καθώς και από δύο άλλους
χώρους, όπου ετάφησαν πεσόντες
στους βομβαρδισμούς. Το νοσηλευτικό προσωπικό και οι εθνοφρουροί που περιθάλπονταν στο
νοσοκομείο έχασαν τη ζωή τους
με φρικτό τρόπο κατά τους βομβαρδισμούς του νοσοκομείου. Το
νοσοκομείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τα συντρίμμια περισυλλέγησαν καμένα μέρη σορών.
Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών που ευρίσκοντο στο νοσοκομείο για περίθαλψη
όταν έγινε ο βομβαρδισμός.».
Αξίζει να λεχθεί ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι καταχωρημένες στον κατάλογο των αγνοουμένων και δεν αφορούν το πρόγραμμα της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ). Επίσης,
οι εκταφές από τους τρεις χώρους
που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν από Κύπριους επιστήμονες, ενώ οι γενετικές εξετάσεις από το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Οι
εκταφές που θα αρχίσουν εντός
του Σεπτεμβρίου 2019 και εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος εκταφών και αναγνώρισης
λειψάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ελεύθερες περιοχές, έχουν
καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα
και όπως τονίζει ο κ. Φωτίου εντάσσονται στο πλαίσιο, «της νομικής και ηθικής υποχρέωσης της
Πολιτείας να παραδώσουμε τα ταυτοποιημένα λείψανα στις οικογένειές τους ώστε να μπορούν να
προχωρήσουν σε μια αξιοπρεπή
ταφή, σύμφωνα με τη θρησκεία και
τις παραδόσεις μας».

Το κεφάλαιο Τηλλυριά
Ύστερα από έρευνα της «Καθημερινής» πέρσι, μετά από παρότρυνση συγγενών πεσόντων και
στη βάση σχετικών στοιχείων και
πληροφοριών που συλλέξαμε δημοσιεύσαμε δύο ρεπορτάζ: Το πρώτο
στις 19/8/18, («Αγνοούμενοι από
το 1964 στον Παχύαμμο») και το
δεύτερο στις 26/8/18 («Ανασκαφή
στον Παχύαμμο για αγνοούμενους»)
και στο τρίτο ρεπορτάζ, (Εκταφές
σε τρεις χώρους για την Τηλλυρία),
καταλήγαμε ότι οι εκταφές θα πρέπει να γίνουν στον Παχύαμμο, στο
Πολέμι και στην Πάφο. Στη μία περίπτωση πρόκειται για τα θύματα
που υπήρξαν από τον βομβαρδισμό
ανδρών της Διμοιρίας Πολεμίου το
Σάββατο 8 Αυγούστου 1964 και
στην άλλη περίπτωση για τα θύματα
του Νοσοκομείου Παχυάμμου, το
οποίο ισοπεδώθηκε από ναπάλμ
την Κυριακή, 9 Αυγούστου 1964.
Πέρυσι μετά το πρώτο ρεπορτάζ
της «Κ», ο Επίτροπος Προεδρίας
Φώτης Φωτίου εντόπισε την ανάγκη
έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, οφειλόμενη στους συγγενείς που ούτε λείψανα έλαβαν για
ταφή ούτε και την οφειλόμενη τιμή
από την Πολιτεία και στις 26/08/18,
δήλωσε στον γράφοντα, ότι, «από
πλευράς της κυβέρνησης θα γίνουν
όλες οι απαραίτητες ενέργειες και
ίσως επιπρόσθετες έρευνες ώστε
να ετοιμαστεί σχετική και τεκμηριωμένη πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για πραγματοποίηση
της ανασκαφής του χώρου το συντομότερο δυνατόν». Πρόσθεσε επίσης, «το γεγονός πως με βάση το

Η ναπάλμ
που ισοπέδωσε
το νοσοκομείο
Ο γιατρός Αντωνιάδης ση-

Πανομοιότυπη με την κατοικία της φωτογραφίας ήταν η οικοδομή που στέγαζε το Εκστρατευτικό Νοσοκομείο Παχυάμμου το 1964 (στον χώρο πίσω από το κε-

νοτάφιο), το οποίο ισοπεδώθηκε από τουρκική ναπάλμ, θάβοντας γιατρούς, νοσοκόμους και τραυματίες. Εδώ θα γίνει μία από τις πρώτες εκταφές.

Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές στην κοινότητα Πολεμίου κατά την κηδεία. Οι καμένες σοροί μεταφέρθηκαν στην εκκλη-

σία όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία μέσα σε κουβέρτες. Ήταν μια πάνδημη κηδεία που έγινε τη Δευτέρα 10/8/1964.
Οι ήρωες του Πολεμίου ετάφησαν στο παλιό κοιμητήριο σε κοινό τάφο. Εκεί θα πρέπει να γίνει επίσης εκταφή.
δημοσίευμα της εφημερίδας σας
νέα στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό και αυξάνει τις υποχρεώσεις μας απέναντι σ’ αυτές τις
οικογένειες που λόγω διαχρονικών
παραλείψεων εξακολουθούν να βιώνουν τον Γολγοθά τους». Τα σχετικά
ρεπορτάζ της «Κ» ενεργοποίησαν
περαιτέρω συγγενείς πεσόντων, οι
οποίοι απέστειλαν σχετική επιστολή
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
ημερομηνίας 28/08/2018, ενώ έβαλαν σε πορεία σχεδιασμού την Υπηρεσία του κ. Φωτίου.

Πώς και πού ετάφησαν
Όπως γράψαμε στα ρεπορτάζ
μας πέρυσι, ακολουθήσαμε όσους
πολέμησαν εκείνες τις τραγικές μέ-

ρες του Αυγούστου του 1964 στην
Τηλλυρία και άρα υπήρξαν και αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.
Αντώνης Ι. Σωτηριάδης, διευθυντής
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του
8ου Τακτικού Συγκροτήματος με
έδρα την Πάφο: «Την πρώτη μέρα
της μάχης στα υψώματα του Παχύαμμου, δηλαδή στις 7 Αυγούστου
1964, είχαμε 8 νεκρούς και 20 περίπου τραυματίες από τους όλμους».
Για τις 8/8/64 σημειώνει: «Γύρω στις
4:15 μ.μ. και ενώ οι δυνάμεις της
ΕΦ ήταν έτοιμες να επιτεθούν και
να καταλάβουν τα Κόκκινα, εμφανίστηκαν τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Ήταν σχηματισμοί F-100
και F-84, κάπου 64 αεροπλάνα. Βομβάρδιζαν από τον Ξερό, Πύργο, Παχύαμμο, Πωμό μέχρι την Πόλη Χρυ-

σοχούς. Τα τουρκικά αεροπλάνα
έκαναν κάπου 34 εξορμήσεις, από
4:15 μ.μ. μέχρι τις 6:30 μ.μ. Κτύπησαν
ανθρώπους, ζώα και καθετί που βλέπουν να κινείται στο έδαφος. Γκρεμίζουν σπίτια, εκκλησίες, σχολεία.
Τίποτα δεν αφήνουν όρθιο. Τίποτε
δεν γλυτώνει από την καταστροφική
τους μανία. Χαλασμός κόσμου παντού. Κόλαση του Δάντη».

Κάηκαν από ναπάλμ
Ο ανθυπολοχαγός στον λόχο
υποστηρίξεως του 216 ΤΠ Γεώργιος
Τσίπας λέει ότι έφτασε στον Παχύαμμο το Σάββατο 8 Αυγούστου
στις 11 π.μ. κι αφού έταξε τα πολυβόλα και τους όλμους πήγε με
τον αγγελιαφόρο του να ρωτήσει
πού υπήρχαν αντιστάσεις. Τον ενη-

Τη Δευτέρα, 10/08/1964, σύμφωνα με τον γιατρό Αντωνιάδη, έγινε και η κηδεία των πέντε νεκρών της Διμοιρίας

Υγειονομικού που σκοτώθηκαν στην Τηλλυρία. Του γιατρού Δημήτρη Μαυρογένη και των τραυματιοφορέων, Πανίκου
Παστίδη, Χριστόδουλου Αργυρού, Κωστάκη Πενταλιώτη και Ανδρέα Χρυσοστόμου. Όλοι ετάφησαν στο κοιμητήριο στο
Κτήμα, όπου θα πραγματοποιηθεί και η άλλη εκταφή.

μέρωσαν ότι οι Τούρκοι είχαν ταμπουρωθεί στα Κόκκινα και προσθέτει: «Δεν πρόλαβα να γυρίσω μέσα
στο χωριό και είδα κάτι που θα το
θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Παρουσιάστηκαν στον ουρανό τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα και άρχισαν να ρίχνουν βόμβες ναπάλμ
στους εθελοντές μαχητές που ήρθαν
πριν από μας και είχαν εγκατασταθεί
στα υψώματα που δέσποζαν του
χωριού. Επειδή αυτοί δεν είχαν
οποιαδήποτε κάλυψη ή απόκρυψη
και είχαν αρχίσει να τρέχουν έδιναν
στόχο στα αεροπλάνα που τους πέτυχαν και κυριολεκτικά τους έκαψαν. Είδα ανθρώπους να καίγονται
σαν λαμπάδες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν στο μετερίζι 7
με 8 εθελοντές που κάηκαν ζωντανοί» καταλήγει ο Τσίπας. Όπως
αφηγείται ο γιατρός Σωτηριάδης
ήταν εθνοφρουροί της Διμοιρίας
Πολεμίου. Όλοι νεαρά παιδιά και
μαθητές του Γυμνασίου Πολεμίου,
που τους είχαν αντικαταστήσει στο
μέτωπο οι στρατιώτες του 216 ΤΠ
Λάρνακας και ξεκουράζονταν. Τα
τούρκικα αεροπλάνα τούς εντόπισαν και τους χτύπησαν με μία ναπάλμ: «Μερικοί παίρνουν φωτιά
σαν λαμπάδες. Άλλοι κυλιούνται
στο χώμα για να σβήσουν τη φωτιά
τους. Άλλοι τρέχουν προς τη θάλασσα. Όλοι είχαν γίνει κατάμαυροι
σαν κάρβουνα κι αγνώριστοι. Σε
λίγο το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς είχε γεμίσει τραυματίες και
από τους καρβουνιασμένους αυτούς
ανθρώπους. Από τους φρικτούς πόνους άλλοι κλαίνε, άλλοι φωνάζουν,
άλλοι βρίζουν κι άλλοι καταριούνται.
Αφού τους δώσαμε τις Πρώτες Βοήθειες τους στείλαμε στο Νοσοκομείο
Πάφου για καλύτερη θεραπεία μα
οι πιο πολλοί πέθαναν, γιατί τα εγκαύματά τους ήταν πολύ μεγάλα.
Τα παλικάρια του Πολεμίου που πέθαναν στο Νοσοκομείο Πάφου ήταν
οι: Ανδρέας Λάρδος, Ανδρέας Θουκυδίδης, Ανδρέας Μιχαήλ, Τηλέμαχος Χριστοδούλου, Γιαννάκης
Ανδρέου, Στέφανος Σάββα και Φρίξος Ανδρέου. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές στην κοινότητα Πολεμίου κατά την κηδεία. Οι καμένες
σοροί μεταφέρθηκαν στην εκκλησία
μέσα σε κουβέρτες όπου τελέστηκε
η εξόδιος ακολουθία. Ήταν μια πάνδημη κηδεία που έγινε τη Δευτέρα
10 Αυγούστου 1964. Οι ήρωες του
Πολεμίου ετάφησαν στο παλιό κοιμητήριο σε κοινό τάφο.

Επιστολή Παν. Εικοσάρη στον Πρόεδρο
«Πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή, έχει αναδείξει το θέμα του
νοσοκομείου Παχυάμμου», σημείωνε σε επιστολή του ημερομηνίας
28/08/2018, προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη ο Παναγιώτης Εικοσάρης,
αδελφός του Γεώργιου Εικοσάρη
που χάθηκε τον βομβαρδισμό της
9/8/64 και παρακαλούσε όπως διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα, «για την
τύχη του αγαπημένου μας αδελφού,
καθώς και για το πού βρίσκονται
τα ιερά λείψανα του». Στην επιστολή σημειώνεται ότι έκτοτε, «πα-

ρά τις προσπάθειές μας προς πάσαν
κατεύθυνση, δεν μας είχε ενημερώσει επισήμως καμιά αρμόδια αρχή κατά πόσο ο αδελφός μας είναι
ζωντανός ή νεκρός και εάν βρισκόταν κατά τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο. Οι γονείς μας απεβίωσαν
με το πικρό παράπονο να μη γνωρίζουν την τύχη του αγαπημένου
τους παιδιού. Κύριε πρόεδρε, δεν
μας παραδόθηκε ούτε ένα κοκαλάκι
από τα ιερά λείψανα του αδελφού
μας ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ταφής και

να τιμούμε τη μνήμη και θύμησή
του σύμφωνα με τις θρησκευτικές
και κοινωνικές μας παραδόσεις».
Αφού σημειώνεται ότι παρά τον
μισό αιώνα που έχει περάσει δεν
είχαν ως οικογένεια καμιά απολύτως επίσημη ενημέρωση για την
τύχη του αγαπημένου τους αδελφού
γίνεται μνεία στα σχετικά ρεπορτάζ
της «Κ» και διατυπώνεται θερμή
παράκλησή στον πρόεδρο όπως
δώσει οδηγίες για ενδελεχής έρευνα
για την τύχη του αγαπημένου τους
αδελφού.

O Παναγιώτης Εικοσάρης, αδελ-

φός του Γεώργιου Εικοσάρη που
χάθηκε στον βομβαρδισμό της 9ης
Αυγούστου 1964.

μειώνει ότι, την Κυριακή 9
Αυγούστου, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις
10:30 π.μ. και προσθέτει:
«Το νοσοκομείο Παχύαμμου κατεδαφίζεται από μια
ναπάλμ. Ό,τι υπήρχε εξαφανίστηκε και ο τόπος μεταβλήθηκε σε μια τάφρο 34 μέτρα βάθος και 4-5 μέτρα πλάτος. Ούτε καν ξεχώριζε ότι εκεί προηγουμένως ήταν μια καινούργια
μονοκατοικία. Εκείνη την
ώρα στο νοσοκομείο βρίσκονταν ο εξάδελφός μου
γιατρός Δημήτρης Μαυρογένης και οι τραυματιοφορείς μέλη της Διμοιρίας
Υγειονομικού: Πανίκος Παστίδης, Χριστόδουλος Αργυρού, Κωστάκης Πενταλιώτης και Ανδρέας Χρυσοστόμου. Όλοι αυτοί βρήκαν
ακαριαίο θάνατο. Τα κορμιά τους είχαν σχεδόν πολτοποιηθεί και είχαν καταστεί αγνώριστα. Το σώμα
του γιατρού Μαυρογένη είχε πολτοποιηθεί και το κεφάλι είχε φύγει από το
κορμί. Τον ξεχωρίσαμε από
τα παπούτσια του κι ένα
επίδεσμο που κρατούσε
στο χέρι. Σε απόσταση 5060 μέτρων, βρήκαμε και
κομμάτια άλλων σκοτωμένων. Δύο μέρες μετά βρήκαμε κάπου εκεί κι ένα
ολόκληρο χέρι. Ήταν του
Κωστάκη Πενταλιώτη. Αναγνωρίστηκε από ένα δακτυλίδι και μια βέρα που είχαν το όνομα της συζύγου
του.

Ηταν 12 ή 13
τα θύματα;
Ο Κωνσταντίνος Σωκρά-

τους από την Ξυλοτύμπου,
του 216 ΤΠ, ο οποίος υπηρετούσε ως νοσοκόμος
μονάδος, στη δική του
μαρτυρία λέει ότι «εκτός
από τον γιατρό Δημήτρη
Μαυρογένη γνώρισα δύο
νοσοκόμους και 9 τραυματισμένους στρατιώτες.
Ήμασταν δηλαδή συνολικά
13 άτομα μέσα στο νοσοκομείο. Ο μόνος τραυματίας
που θυμάμαι ήταν ο στρατιώτης Εικοσάρης από το
Δάλι που υπηρετούσε και
αυτός στο 216 Τάγμα Πεζικού». Δώδεκα ήταν τα θύματα στο Νοσοκομείο,
σύμφωνα με τους αριθμούς που έδωσε ο τότε
υπουργός Εσωτερικών Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, μιλώντας ενώπιον της Βουλής στις 12 Αυγούστου
1964: «Το αποκορύφωμα
της βαρβαρότητος υπήρξεν ο βομβαρδισμός κινητού νοσοκομείου πλησίον
του Παχυάμμου καίτοι τούτο έφερεν τα διακριτικά
σημεία του Ερυθρού Σταυρού. Κατά την επίθεσιν
ταύτην εφονεύθη ο ιατρός
της μονάδος, πέντε νοσοκόμοι και έξι τραυματίαι».
Πάντως, τη Δευτέρα
10/08/1964, σύμφωνα με
τον γιατρό Αντωνιάδη, στο
Κτήμα έγινε και η κηδεία
των πέντε νεκρών της Διμοιρίας Υγειονομικού που
σκοτώθηκαν στην Τηλλυρία. Μόνο που είναι άλλοι
που δεν βρέθηκαν, όπως ο
Γεώργιος Εικοσάρης, τον
οποίο επίσημο ανακοινωθέν εκείνων τον ημερών
αναφέρει ως τραυματία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η συνάντηση Νίκαρου-Μουσταφά να γίνει στο Τρόοδος.
Η αποκάλυψη

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Κύπρο συνοδεύτηκε και
από μια αποκάλυψη. Ένα κρατικό θα έλεγα
μυστικό που με το πρώτο τηλεοπτικό πλάνο
έγινε κοινό. Ήταν ο εμφανώς καταβεβλημένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρώτη
του επίσημη έκθεση στους τηλεοπτικούς και
φωτογραφικούς φακούς. Ξέρετε, σε ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση της υγείας
του προέδρου ή του πρωθυπουργού είναι
βασικό ζήτημα πολιτικής κρισιμότητας αλλά
και δημοσιογραφικής κάλυψης. Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα και το πείσμα του Νίκου
Αναστασιάδη κανένας δεν μπορεί να μέμφεται τους συνεργάτες του. Ωστόσο, τα στενά συγγενικά του πρόσωπα τουλάχιστον θα
έπρεπε κατά την εκτίμησή μας να τον προστατεύσουν περισσότερο.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται
αποφασισμένος να πείσει τους εταίρους του στα ταξίδια, στη Γερμανία,
Γαλλία και Ολλανδία ότι η κρίση στην
Ελλάδα τελείωσε και είναι καιρός κι
εκείνοι να το δείξουν έμπρακτα.

••••
Βαρύ πρόγραμμα

Δύο μέρες κάτω από ένα πρόγραμμα αρκούντως απαιτητικό για ένα άνθρωπο της
ηλικίας του εγχειρισμένο δεν είναι ό,τι πιο
εύκολο. Σε αυτό το πνεύμα και με την ίδια
λογική εκτιμούμε ότι ούτε την προσεχή Παρασκευή θα έπρεπε να υποβληθεί στη δοκιμασία της συνάντησης με τον Μουσταφά
Ακιντζί. Ποιος δεν μπορεί να περιμένει μιαδυο βδομάδες. Ας είναι όμως ένα ταξίδι στο
Τρόοδος στην προεδρική εξοχική κατοικία
για τον κ. Ακιντζί και την κ. Σπέχαρ θα ήταν
μια έστω δροσερή εμπειρία αν μη τι άλλο.
Το περιβάλλον του Τροόδους αναζωογονεί
τους πάντες Πρόεδρε, άμα πάτε πείτε, μας
να έρθουμε να σας κάνουμε και παρέα. Πάντως έχετε τη συμπάθεια μας και τις ολόψυχες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση. Α, κι
άστε τις μαγκιές στην πάντα, το Κυπριακό
δεν τελειώνει, δεν καταλύεται, καταλύει.
Ξέρετε καλά πόσους έχει καταβάλει μέχρι
τώρα. Είστε, το ξέρουμε, σκληρό καρύδι αλλά αγαπήστε λίγο περισσότερο τον Νίκαρο
τώρα που περνάει δύσκολα!

••••
Συμπάθεια Ακιντζί

Συμπαθητική ήταν η απάντηση για τον Αναστασιάδη, που έδωσε ο Μουσταφά Ακιντζί
στη μακροσκελέστατη συνέντευξη τους στις
καλές συναδέλφους του ΚΥΠΕ, Ραλλή Παπαγεωργίου και και Οντούλ Ασίντ. Ερωτηθείς πώς είναι οι σχέσεις τους και αν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ο κ.
Ακιντζί είπε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν
έχουν κανένα πρόβλημα και απέδωσε τα
του Καίσαρος: «Είναι ένας ηγέτης που
εκλέχθηκε δύο φορές από το λαό του».

βαίως ο τέως υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης γράφοντας χαρακτηριστικά:
«εγώ σταμάτησα να διερωτώμαι Μιχάλη.
Όσοι ζουν στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας ενδιαφέρονται μόνο για την
πρόσκαιρη εικόνα και αδιαφορούν για την
ουσία που τις περισσότερες φορές δεν αντιλαμβάνονται καν. Ταΐζουν σανό στον κόσμο
και νομίζουν ότι ο λογαριασμός δεν θα έρθει
ποτέ!». Προβλέπεται θερμό καλοκαίρι. Για
να μην πούμε θερμή τετραετία… μέχρι και
τις επόμενες εκλογές!
Μια εικόνα χίλες λέξεις και η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας δείχνει άνθρωπο καταβεβλημένο. Ας σπεύσουν οικογένεια και συνεργάτες να τον προστατεύσουν.

••••
Ζήλεψε η Χαραλαμπίδου

Υπάρχει διαφορά στην πολιτική μας, στις
απόψεις μας, είπε, προσθέτοντας ότι δεν
πρέπει κανείς να ξεχνά ότι οι δύο τους, δύο
χρόνια, το 2015 και το 2016, διένυσαν μια
μεγάλη απόσταση, πρόσθεσαν νέες συγκλίσεις. «Εγώ προτιμώ αντί να στέκομαι σε αυτά που μας απομακρύνουν, να μένω σε αυτά
που μας φέρνουν πιο κοντά, είπε, λέγοντας
ότι θέλει να στείλει μήνυμα στην ε/κ κοινότητα, ότι αυτή η πορεία δεν ωφελεί κανέναν,
ούτε τους Τ/κ, ούτε τους Ε/κ. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να
αξιολογηθεί πολύ καλά, αυτό αισθάνομαι ότι
είναι το καθήκον μου και έχοντας αυτό ως
συναίσθηση μιλώ. Μπορεί να είχαμε αποτελέσματα στο παρελθόν μη επιθυμητά, αλλά
δεν είναι αυτή η μοίρα μας, αρκεί μαζί με
τον κ. Αναστασιάδη να μπορέσουμε να

ενεργήσουμε με το ίδιο πνεύμα, την ίδια
βούληση και την ίδια αποφασιστικότητα. Είναι αυτό εφικτό; Ναι, είναι. Μπορούμε να το
κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε», είπε ο
Μουσταφά.

••••
Συναγερμικά τόξα και στιλέτα

Το τελευταίο διάστημα τρίζουν οι τεκτονικές πλάκες της άρχουσας τάξης! Και το τρίξιμο αυτό φαίνεται πως δεν περνά πλέον απαρατήρητο, όσο κι αν κάποιοι βρίσκονται παραλία. Αυτό παραδέχονται όλοι όσοι παρακολουθούν το τι διαμείβεται τελευταίως
στον Συναγερμό. Αφορμή για να φανούν οι
διαφορετικές σχολές σκέψεις και οι συναγερμικές κόντρες, ήταν δημοσίευμα που

έκανε λόγο για γαλλοϊταλική ομπρέλα στα
τεμάχια της ΑΟΖ. «Διερωτώμαι αν θα βάλουν ποτέ μυαλό οι ‘έγκυρες πηγές’ που ‘έγκυρα’ μονίμως διαρρέουν τέτοιους τίτλους
δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες και διαψεύδονται παταγωδώς μετά. Ορθότατες και
καίριες οι αποφάσεις για περαιτέρω εμπλοκή της Γαλλίας, σταματήστε επιτέλους τα
αππώματα» έγραφε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης. Ανάρτηση που είχε συγκεκριμένο αποδέκτη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο τελευταίος θεωρείται
από κάποιους Συναγερμικούς, κάποιους
ΑΚΕΛικούς και άσπονδους φίλους ως ο κύριος διακινητής των όσων γράφονται στον
τύπο περί θωράκισης της ΑΟΖ, και «αβύθιστα αεροπλανοφόρα». Τη σκυτάλη πήρε βε-

Με την ανακοίνωση ότι η Στέλλα Κυριακίδου αποτελεί την επιλογή του προέδρου
Αναστασιάδη για την Κομισιόν, όλα τα κόμματα έσπευσαν να την συγχαρούν, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΗΚΟ. Όπως ενημερώνεται η στήλη, αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το άγρυπνο μάτι της Ειρήνης Χαραλαμπίδου η οποία έστειλε το μήνυμα
στους ΔΗΚΟϊκούς ότι εκείνην δεν την συνεχάρηκαν επίσημα για τον διορισμό της ως ειδικής αντιπροσώπου της ΚΣ του ΟΑΣΕ για
την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τι να
έκαναν συνεπώς; Έσπευσαν να βγάλουν
αμέσως ανακοίνωση και για την σιδηρά κυρία της Αριστεράς. Άλλωστε τα γραμμάτια
των προεδρικών του 2018 δεν έχουν ακόμη
εξοφληθεί.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πώς ο αυτισμός μπορεί να διευκολύνει την αριστεία
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η

Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι αυτιστική; Τόσο το καλύτερο
για την ίδια. Η 16χρονη Σουηδή μαθήτρια που ηγείται του παγκόσμιου κινήματος «Fridays for Future» διαδηλωτών μαθητών κατά
της κλιματικής αλλαγής έχει παραδεχθεί ότι έχει διαγνωστεί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Το
σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε καλή
παρέα. Εξίσου «αυτιστικοί» ήταν ο
Μότσαρτ, ο Δαρβίνος, ο Νεύτωνας,
ο Αϊνστάιν, ο Γουόρχολ, ο Στιβ
Τζομπς. «Αυτιστικοί» θεωρούνται
ο Μπιλ Γκέιτς, ο Μπαράκ Ομπάμα
και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Ωστόσο,
η άγνοια για τον αυτισμό σε συνδυασμό με την ευκολία με την οποία
οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής
ξεβράζουν το μίσος τους κατά του
ορθολογισμού εκδηλώθηκε με μορφή επίθεσης κατά της τολμηρής νεαράς. Με αφορμή το ταξίδι της στη
Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη
Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή στις 23 Σεπτεμβρίου, που
θα πραγματοποιήσει με ταχύπλοο
για να μην επιβαρύνει το κλίμα ταξιδεύοντας με αεροσκάφος, ο αρθρογράφος της αυστραλιανής Herald
Sun και σχολιαστής του καναλιού
Sky News, Αντριου Μπολτ, έγραψε:
«Δεν έχω ξαναδεί ένα κορίτσι τόσο
νέο που να έχει τόσες πολλές ψυχολογικές διαταραχές και να αντιμετωπίζεται από όλους ως γκουρού.
Ο έντονος φόβος της για το κλίμα
δεν είναι έκπληξη όταν προέρχεται
από κάποιον με διαταραχές που οξύνουν τον φόβο». Μόνο που οι συγκεκριμένες «διαταραχές» δεν οξύνουν τον φόβο, αλλά τη γνώση και
το πείσμα. Κι όταν εμβαθύνει κανείς
στη γνώση για έναν κίνδυνο, τότε
οφείλει να φοβηθεί και να εξηγήσει
γιατί φοβήθηκε.
Ο αυτισμός είναι κάτι μεγαλύτερο

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

και βαθύτερο από απλώς μια «ασθένεια». Ο αυτισμός είναι ασθένεια,
μόνο όταν επηρεάζει σημαντικά
την ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας και τη διανοητική ικανότητα.
Ομως, η συγκεκριμένη διάγνωση
αυτισμού αποτελεί μόνο ένα μικρό
πεδίο σε ένα πολύ ευρύτερο «φάσμα
αυτισμού» στο οποίο ανήκουν πολύ
περισσότεροι άνθρωποι (στις ΗΠΑ
κάποιες μελέτες μιλούν για έναν
στους 100 ή για έναν στους 50). Ας
απλοποιήσουμε την εικόνα: Φανταστείτε την αντίληψη της πραγματικότητας ως ένα ευρύ γεωγραφικό τοπίο, που από ένα σημείο και

μετά –έπειτα από ένα συγκεκριμένο,
αν και όχι απόλυτα καθορισμένο
σύνορο αυτού του αχανούς τοπίου– μπαίνουμε στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Οι άνθρωποι
που από άποψη αντίληψης βρίσκονται ύστερα από αυτό το σύνορο χαρακτηρίζονται από μια μεγαλύτερη
εμβάθυνση, μια οξυμένη ευαισθησία
σε ορισμένες ιδιότητες της αντίληψης σε σχέση με τις ιδιότητες αντίληψης του ευρύτερου πληθυσμού.
Εάν η όξυνση, η έμφαση, η εμβάθυνση προχωρήσει πολύ, τότε μιλάμε για μια κατάσταση όπου υπονομεύεται η ίδια η αντίληψη, σαν

ο άνθρωπος να βυθίζεται τόσο πολύ
στο μυστήριο του εαυτού του ώστε
δεν μπορεί, δεν θέλει και δεν μπορεί
να θέλει να επικοινωνήσει με τον
υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα και σε αυτές
τις περιπτώσεις, η έγκαιρη ψυχιατρική καθοδήγηση και συμβουλευτική μπορεί να εξασφαλίσει την άμβλυνση των πιο έντονων χαρακτηριστικών, όπως είναι η αδυναμία
εκτέλεσης στοιχειωδών καθηκόντων, οι εκρήξεις θυμού, οι απόπειρες
αυτοτραυματισμού. Εάν, όμως, η
όξυνση και η εμβάθυνση των ιδιοτήτων της αντίληψης δεν προχωρήσουν σε υπερβολικό βαθμό, τότε

βρισκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους ιδιαίτερων ικανοτήτων, που
όχι μόνο δεν είναι «ασθενείς», αλλά
ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για
την πρόοδο της ανθρωπότητας σε
όλους τους τομείς, από τη μουσική
ώς την πυρηνική φυσική και από
την πολιτική ώς την ιατρική και τη
ζωγραφική. Πρόκειται για τους ανθρώπους με τον λεγόμενο «αυτισμό
υψηλής λειτουργικότητας» ή με
σύνδρομο Asperger. Μπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν πότε
πρέπει να γελάσουν, μπορεί να είναι
αδέξιοι στις κινήσεις τους, μπορεί
να μη διακρίνουν εύκολα τα συναι-

σθήματα, τα δικά τους και των άλλων. Είναι όμως οι καλύτεροι γιατροί,
οι πιο σπουδαίοι πιανίστες, οι κορυφαίοι πολιτικοί.
Οι ιδιαίτερες ικανότητες που
συνδέονται με τον αυτισμό υψηλής
λειτουργικότητας και το Asperger
δεν αποτελούν ανεξήγητο «μυστήριο». Καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε στο
σχολείο, στο πανεπιστήμιο ή στην
καθημερινή εμπειρία μας ορισμένα
νέα καθήκοντα και δεξιότητες, συνειδητοποιούμε ότι το κλειδί για
την κατάκτηση και την εμβάθυνση
της γνώσης είναι η εστίαση στο
αντικείμενο της μάθησης και η ικανότητα της επανάληψης. Οι αυτιστικοί υψηλής λειτουργικότητας
και οι Aspies έχουν μεγαλύτερες
ικανότητες από τον μέσο άνθρωπο
να εστιάζουν σε ένα αντικείμενο
και να επαναλαμβάνουν αδιάκοπα
τις πιο λεπτομερείς πτυχές του σχηματίζοντας με αυτό τον τρόπο διανοητικές αναπαραστάσεις που σταδιακά συνθέτουν αυτό που λέμε
«αριστεία». Σκεφτείτε την ελληνική
δημόσια ζωή, σκεφτείτε το περιβάλλον σας. Αυτοί που ξεχωρίζουν
διαθέτουν αυτές ακριβώς τις εγγενείς ικανότητες να εστιάζουν σε
ένα καθήκον, να επαναλαμβάνουν,
να αφοσιώνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι «βρίσκονται στο
φάσμα» είναι Αϊνστάιν ή ότι όσοι
δεν βρίσκονται στο φάσμα δεν θα
αριστεύσουν σε τίποτα. Απλώς μια
θέση «στο φάσμα», υπό συνθήκες,
μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη
αφετηρία για την επίτευξη στόχων.
Και η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η
πιο πρόσφατη περίπτωση που το
αποδεικνύει αυτό περίτρανα.

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

Ελευθερία έκφρασης
και ρητορική μίσους

Ο κανιβαλισμός του
Μόρφου Νεοφύτου

Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί ένα από
τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα και
αποτελεί βασικό πυλώνα και εκ των ων ουκ
άνευ προϋπόθεση για τη λειτουργία της ουσιαστικής Δημοκρατίας, η οποία υπάρχει
μόνο μέσω της αγοράς και του διαλόγου. Η
εκφορά του λόγου και της έκφρασης, όταν δεν εμπεριέχει
τεκμηριωμένο επιχείρημα, βάση λογικής ή άποψη που να
βασίζεται κάπου λογικά κατόπιν απόδειξης, αλλά απλώς
εκφέρεται με βάση κάποια πίστη που δεν αποδεικνύεται,
έχει την ίδια προστασία με την επιστημονική γνώση και
άποψη, η οποία βασίζεται σε λογικά επιχειρήματα και αποδείξεις. Πριν από λίγες μέρες ο πρώτος υπουργός (Chief
Minister) ονόματι Trivendra Singh Rawat της Uttarakhand,
μιας πολιτείας της Ινδίας, 10 εκατομμυρίων, δήλωσε σε
βίντεο που έγινε viral, ότι όταν ζεις κοντά σε μια αγελάδα
αυτό μπορεί να θεραπεύσει τη φυματίωση, καθώς επίσης
ότι το μασάζ σε αγελάδα μπορεί να θεραπεύσει αναπνευστικά
προβλήματα και ότι η πόση ούρων αγελάδας μπορεί να
έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία!
Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις και εκπρόσωπός
του ανέφερε, υπερασπιζόμενός τον, ότι αυτά αποτελούν
κοινή πίστη μεταξύ των ανθρώπων της περιοχής που είναι
ινδουιστές και πιστεύουν ότι οι αγελάδες είναι ιερά ζώα,
γιατί ο θεός Κρίσνα ανατράφηκε από αυτές. Πώς θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν αυτές οι τουλάχιστον γελοίες και αντιεπιστημονικές δηλώσεις ενός τόσο σημαντικού αξιωματούχου που οι απόψεις του προφανώς επηρεάζουν κόσμο
αν αυτές εκστομίζονταν π.χ. σε μια ευρωπαϊκή χώρα; Ίσως
να έπρεπε να αντιμετωπιστούν μόνο με χλεύη και γέλωτα,
αλλά προφανώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όταν
ενδεχομένως οι δηλώσεις ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ισχυρισμός ενός
αξιωματούχου ή θεσμικού παράγοντα σε μια ευρωπαϊκή
χώρα ότι οι ομοφυλόφιλοι θα πρέπει να εκτελούνται, όπως
ακριβώς συμβαίνει σε χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία
στενού συμμάχου της Δύσης, επειδή έτσι επιτάσσει ο ισλαμικός νόμος; Το ΕΔΔΑ διαχρονικά έχει αποφανθεί για
την ελευθερία της έκφρασης: Στην απόφαση του Handyside
vs UK 7/12/1976: «Η ελευθερία της έκφρασης συνιστά ένα
από τα αναγκαία θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας,
μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την πρόοδο της,
καθώς και για την ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου. Υπό την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 10 (ΕΣΔΑ), η
ελευθερία αφορά όχι μόνο τις «πληροφορίες» ή «ιδέες»
που γίνονται ευχάριστα αποδεκτές ή που θεωρούνται μη
προσβλητικές ή αδιάφορες, αλλά και εκείνες που σοκάρουν
ή ενοχλούν το κράτος ή οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού.»
Στην απόφαση του Erbakan vs Turkey 6/7/2006 αποφάνθηκε
«(η) ανεκτικότητα και ο σεβασμός της ίσης αξιοπρέπειας
όλων των ανθρώπων αποτελούν το θεμέλιο μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Επομένως μπορεί
καταρχήν να θεωρηθεί αναγκαία στις δημοκρατικές
κοινωνίες η τιμωρία ή ακόμη και η πρόληψη όλων των
μορφών έκφρασης, οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προάγουν
ή δικαιολογούν το μίσος που βασίζεται στη μισαλλοδοξία...
υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή «διατυπώσεων», «προϋποθέσεων», «περιορισμών» ή «κυρώσεων» γίνεται κατά
τρόπο ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό.»
Ως γνωστόν πριν από λίγες μέρες έγινε viral βίντεο με
τουλάχιστον αντιεπιστημονικές δηλώσεις του μητροπολίτη
Μόρφου «αντάξιες» των δηλώσεων του πρώτου υπουργού
της Uttarakhand περί των ιατρικών ωφελημάτων των
ούρων της αγελάδας, για τον τρόπο με τον οποίο δήθεν
ένας άντρας γίνεται ομοφυλόφιλος, ο οποίος μάλιστα
αναδύει μια χαρακτηριστική μπόχα!
Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι δηλώσεις
ενός ανθρώπου που έχει καλώς ή κακώς θεσμικό ρόλο και
ο λόγος του επηρεάζει κόσμο; Την απάντηση επί αυτού
την έχει δώσει ήδη το ΕΔΔΑ στην απόφαση του 9/2/2012
Vejdeland κ.ά. vs Σουηδίας που ασχολήθηκε με την περίπτωση διανομής φυλλαδίων σε λύκειο, με δηλώσεις που
παρουσίαζαν την ομοφυλοφιλία ως αποκλίνουσα σεξουαλική
ροπή που έχει καταστροφικές συνέπειες για την ηθική
της κοινωνίας. Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι παρότι δεν υπήρχε
άμεση υποκίνηση σε πράξεις μίσους, αυτές οι δηλώσεις
συνιστούσαν σοβαρούς και επιβλαβείς ισχυρισμούς και
αποφάνθηκε ότι εύλογα τα σουηδικά δικαστήρια καταδίκασαν τους προσφεύγοντες, αποτρέποντάς τους να προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις ως αναγκαιότητα για την
προστασία των δικαιωμάτων των άλλων.

Επικοινωνιακά πολλοί θα ζήλευαν τον μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ο οποίος με μια ομιλία
με αναφορές στους ομοφυλόφιλους, κατάφερε
να γίνει viral κατά τη σύγχρονη ορολογία,
σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Επικαλούμενος τον
Άγιο Πορφύριο, ανέφερε ότι αιτία της γέννησης
ενός ομοφυλόφιλου άντρα ή γυναίκας είναι το πρωκτικό σεξ
κατά τη σεξουαλική πράξη ή κατά τη διάρκεια της κύησης,
το οποίο γίνεται με ευχαρίστηση της γυναίκας. Αυτή η ευχαρίστηση μεταδίδεται στο κυοφορούμενο βρέφος, όπως μεταδίδονται τα χαρίσματα και τα πάθη των ανθρώπων. Ο
Μόρφου Νεόφυτος είπε με άλλα λόγια ότι «αμαρτίες γονέων
παιδεύουσι τέκνα», για όσους θεωρούν την ομοφυλοφιλία
αμαρτία. Και «το πλάσμα παίρνει από επτά γενιές» σύμφωνα
με την κυπριακή ρήση, κάτι το οποίο έρχεται και επιβεβαιώνει
σήμερα η επιστήμη του DNA και των γονιδίων. Ο Μόρφου
Νεόφυτος, παρέθεσε και το παράδειγμα ενός μοναχού, ο
οποίος προειδοποίησε ένα νεαρό ομοφυλόφιλο, ότι θα κολλήσει
καμιά αρρώστια. Σε ερώτηση του έκπληκτου νεαρού, πώς
γνώριζε το δικό του επτασφράγιστο μυστικό, ο άγιος άνθρωπος
απάντησε από την μπόχα, τη μυρωδιά την οποία ανέδυε.
Σίγουρα η αναφορά ήταν μεταφυσική, γιατί σωματικά μάλλον
ο νεαρός θα ευωδίαζε. Ο Μόρφου παρέθεσε και τον τρόπο με
τον οποίο «θεραπεύτηκε» ο νεαρός ομοφυλόφιλος. Ο μητροπολίτης ανέφερε ότι η έκτρωση είναι φόνος και ότι ο άνθρωπος
δημιουργείται από την ώρα της σύλληψης. Είπε, δηλαδή το
αυτονόητο, ότι οι εκτρώσεις τις οποίες διενεργούν γιατροί,
για την Εκκλησία είναι φόνοι, όπως και οι δολοφονίες του
Νίκου Μεταξά, άλλως Ορέστη. Σε μια εποχή με παρελάσεις
περηφάνιας «δαιμονικές πομπές» όπως τις χαρακτήρισε ο
Μόρφου Νεόφυτος, σε μια εποχή όπου στο όνομα της ομοφοβίας,
τείνει να ποινικοποιηθεί ακόμη και το φλερτ, σε μια εποχή
ανέραστη, βρέθηκε ένας ταγός της Εκκλησίας να πει μια
άλλη θέση, τις εκκλησιαστικές αλήθειες. Τώρα γιατί μια ομιλία,
ενός «παρεξηγημένου» ορθόδοξου ιεράρχη, μιας μικρής Μητρόπολης της Κύπρου, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο,
είναι κατά πιστούς, μια «σατανική» υπόθεση. Το μόνο σίγουρο,
είναι ότι αυτά τα οποία είπε σε μια μικρή συγκέντρωση σε
ένα χωριό, ήταν πικρές αλήθειες, οι οποίες ενόχλησαν πάρα
πολλούς και προκάλεσαν τεράστια ψυχική αναστάτωση, γιατί
διαφορετικά κανένας δεν θα είχε ασχοληθεί. Θα περνούσαν
απαρατήρητα, όπως τόσες άλλες δηλώσεις ευυπόληπτων ανθρώπων. Ο άνθρωπος ο οποίος κανιβαλίστηκε κυριολεκτικά,
από κύπριους Ιεράρχες, από ταγούς του τόπου, από δημοσιογράφους και από πολλούς άγνωστους στο ασύδοτο διαδίκτυο,
δεν είναι ούτε πάπας της Ρώμης, ούτε οικουμενικός πατριάρχης,
ούτε καν αρχιεπίσκοπος. Τραγικό είναι και το γεγονός ότι η
«επανάσταση» των ταγών και των ομοφυλοφίλων έγινε για
μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία κατέκλυσαν το διαδίκτυο και
όχι για το σύνολο της ομιλίας, η οποία κράτησε μιάμιση ώρα
και σίγουρα έλεγε πολλές πικρές αλήθειες. Ο Μόρφου Νεοφύτου
τέθηκε στην «πυρά» και καλείται τώρα από τον γενικό εισαγγελέα, να εξηγήσει το απλό και αυτονόητο, ότι άλλο οι νόμοι
της Πολιτείας και άλλο οι αλήθειες της χριστιανικής πίστης.
Καλείται να επαναλάβει τη ρήση του Χριστού «τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Ακόμη το «όστις θέλει
οπίσω μου ελθείν». Και την ορθόδοξη θέση, «ό,τι είναι επιστημονικά ορθό είναι και ορθόδοξο». Οι ομοφυλόφιλοι της
Κύπρου και οι ταγοί του τόπου αντί να «πετροβολούν» έναν
ιεράρχη, θα ήταν καλύτερο να προχωρήσουν σε μια έρευνα
και να απορρίψουν τεκμηριωμένα την θέση ενός αγίου της
Εκκλησίας. Με την ίδια λογική, θα πρέπει να κάψουμε όλες
τις Αγίες Γραφές, όλα τα Συναξάρια ακόμη και τα παραδοσιακά
παραμύθια, τα οποία βρίθουν ρατσιστικών αναφορών, σύμφωνα
με την κρίση σύγχρονων νομομαθών. Η ομοφυλοφιλία και οι
κτηνοβασίες απασχολούσαν ανά τους αιώνες και απασχολούν
και σήμερα την Κύπρο. Δεν είναι τυχαίες οι ρήσεις όπως του
«κ… τα εννιάμερα» «κ…. παιδο» και «γαουρόσπορος». Τα
όργια δεν ήταν άγνωστες πρακτικές, ούτε εμφανίστηκαν με
τις πορνοταινίες, οι οποίες πλημμύρησαν το διαδίκτυο. Το
δυστύχημα είναι ότι σήμερα αυτά τα οποία βλέπουν οι έφηβοι,
τα αντιγράφουν με τραγικές συνέπειες. Μια κουβέντα με γιατρούς, καθηγητές, ψυχίατρους, ψυχολόγους ακόμη και πνευματικούς και αντιλαμβάνεται κανείς την ταλαιπωρία των
νέων. Πρωκτικό σεξ, χωρίς προφυλάξεις και άλλες διαστροφές.
Τα αποτελέσματα είναι σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες.
Εκτρώσεις και σεξ επί χρήμασι, τα οποία αφήνουν τύψεις και
ενοχές ακόμη και στους προοδευτικούς γονείς. Ο Μόρφου
Νεόφυτος δεν κρύφτηκε, μίλησε και τάραξε την υποκρισία
της σύγχρονης ταλαιπωρημένης κοινωνίας. Από εδώ και πέρα
ο Θεός θα βάλει το χέρι του και Αυτός ξέρει καλύτερα.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευά είναι δικηγόρος.

Μία γυναίκα από την Κίνα απολαμβάνει τον καφέ της, παίζοντας με γάτες σε καφετέρια στο Πεκίνο.
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«Ίσως να τα ’θελε και τα έπαθε»
Την περασμένη Κυριακή το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ είχε πανηγυρικό κλίμα και χρώμα. Οι νεαροί
που είχαν κατηγορηθεί για τον
ομαδικό βιασμό της 19χρονης Βρετανίδας είχαν απελευθερωθεί και
επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά βαΐων και
κλάδων. Κάποιους, όπως αναφέρουν τα ισραηλιτικά ΜΜΕ, τους υποδέχτηκαν με σαμπάνιες,
άλλους σκορπώντας τους κομφετί και φωνάζοντας συνθήματα για τη δύναμη του Ισραήλ,
ενώ μέρος του πλήθους επιχειρούσε να βγάλει
selfie μαζί τους. Έτσι ακριβώς όπως κάνουν
στους αθλητές που επιστρέφουν νικητές στην
πατρίδα τους. Οι ίδιοι φρόντισαν το προηγούμενο διάστημα να μας ενημερώσουν πως δεν
θα ξαναπατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο
εξαιτίας και του Γολγοθά που πέρασαν, ενώ
ένας από τους κατηγορουμένους διαμαρτυρόταν
πως περπατούσε στον δρόμο και τον φώναζαν
βιαστή. Και όλο αυτό το διάστημα οι γονείς
τους διαβεβαίωναν στα ΜΜΕ για την αθωότητα
των παιδιών τους, την καλή τους ανατροφή
και το ήθος τους που δεν θα τους επέτρεπε να
φτάσουν στον βιασμό.
Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που τα αγόρια επέστρεφαν στην πατρίδα τους σαν ήρωες, η
19χρονη Βρετανίδα τίθετο υπό κράτηση για
την ψευδή της καταγγελία. Μόνη της. Τους δικούς της γονείς δεν τους ακούσαμε πουθενά
να την υπερασπίζονται, ούτε να έχει την εύνοια
των ΜΜΕ. Ντόπιων και ξένων. Κατευθυνόταν
στον αστυνομικό σταθμό, υπό την υψηλή προστασία της ΜΜΑΔ, ντυμένη με φόρμες κατακαλόκαιρα και με καλυμμένο πρόσωπο. Όπως
δηλαδή αρμόζει σε κάθε στυγνό εγκληματία
και με το πλήθος από ξένους ρεπόρτερ, φωτογράφους και περαστικούς να την περιμένουν.
Άλλοι για να τη φωτογραφίσουν, άλλοι για να
της υποβάλουν ερωτήσεις και άλλοι απλώς για
να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους.
Προφανώς και η 19χρονη είναι ένοχη και
θα πρέπει να τιμωρηθεί καταλλήλως για την
ψευδή καταγγελία της. Όμως ένα είναι να τιμωρηθεί γι’ αυτό, άλλο το πώς εξελίσσεται η
όλη κατάσταση. Και το πώς εξευτελίζεται κάθε
μέρα, θα έπρεπε να ντροπιάζει τον καθένα από
μας ξεχωριστά. Από τους νεαρούς, από τη δική
μας κάλυψη ως Μέσα, μέχρι και τον κ. Καρούσο.
Που όταν υπήρχε το ενδεχόμενο του βιασμού

βγήκε πρώτος να μας ενημερώσει για το κακό
τουριστικό προϊόν της Αγίας Νάπας και όταν
αποκαλύφθηκε ψευδής η καταγγελία, φόρτωσε
στη 19χρονη μέσω μήνυσης για δυσφήμιση
όλη τη σαπίλα της πόλης του.
Και όχι, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη
τη συγκεκριμένη νύχτα στην Αγία Νάπα. Αν
αποφάσισε δηλαδή να κάνει σεξ με έναν, με
τρεις, με πέντε ή με 12. Δικαίωμά της είναι
αυτό. Δεν ξέρουμε αν κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης άλλαξε γνώμη, αν ενοχλήθηκε για
παράδειγμα από την εισβολή και της υπόλοιπης
παρέας στο δωμάτιο. Αν συναίνεσε στο να τη
βιντεογραφήσουν και στη συνέχεια άλλαξε
γνώμη. Όμως το να τη βιντεογραφούν χωρίς
τη συναίνεσή της δεν αποτελεί μορφή βιασμού;
Να διαρρέουν βίντεο από προσωπικές της στιγμές όταν ήταν σε κατάσταση μέθης; Γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο είναι ένοχοι οι νεαροί που
μας παρουσιάστηκαν κατά τα άλλα σαν λαϊκοί
ήρωες στη χώρα τους.
Όλες οι κοινωνίες το ίδιο τελικά. Κοινωνίες
που θεωρούν λεβέντες τους άντρες που κάνουν
ομαδικό σεξ και τη γυναίκα που συναινεί ένα
κομμάτι κρέας που πρέπει να τιμωρηθεί για
τις επιθυμίες και τις επιλογές της. Κοινωνίες
που θεωρούν ανήθικο το ομαδικό σεξ μόνο για
την γυναίκα. Κοινωνίες που καταλογίζουν στις
επιθυμίες της γυναίκας τις σεξουαλικές επιλογές
των παιδιών τους. Γι’ αυτό ακριβώς, λοιπόν,
θα έπρεπε να ντραπούν και οι νεαροί και οι
γονείς τους που περιορίστηκαν να τους νουθετήσουν, στο «να σταματήσουν πλέον τα παιχνιδάκια». Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θα
έπρεπε να συνεχίσουν να κρύβουν κάποιοι
από αυτούς το πρόσωπό τους από ντροπή και
μετά την απελευθέρωσή τους.
Ψευδείς καταγγελίες, πάντοτε θα υπάρχουν
για μία σειρά λόγων. Είτε αφορά αποζημιώσεις
είτε από εκδίκηση ή από φόβο. Όμως αλήθεια,
μπροστά απ’ όλο αυτό που εκτυλίχθηκε, υπάρχει
κανένα πραγματικό θύμα βιασμού και εκβιασμού
που θα βρει το σθένος να καταγγείλει τον θύτη
της; Προφανώς και όχι. Στεριώνει ολοένα και
περισσότερο το στερεότυπο του «δεν ήξερε
πού έμπλεκε», «τι φόραγε», «βρέθηκε τη λάθος
ώρα, τη λάθος στιγμή» και στο «ίσως τελικά
να τα θελε και να τα έπαθε».

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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Το πρόβλημα δεν είναι ο Μόρφου
Γνώρισα τον μητροπολίτη
Μόρφου πριν από χρόνια και
συγκεκριμένα το 2002 όταν
μου ανατέθηκε να του πάρω
συνέντευξη. Θυμάμαι πως περάσαμε μαζί τρεις ώρες στη
Μητρόπολη Μόρφου και πως φεύγοντας
από εκεί, αισθάνθηκα πως είχα γνωρίσει
ένα άνθρωπο, ο οποίος δεν νοιαζόταν να
ασκήσει εξουσία εν ονόματι της θρησκείας,
ούτε και να υιοθετήσει τους δογματικούς
κανόνες μιας εκκλησίας που προάγει τον
σκοταδισμό, δημιουργώντας ενοχικές συνειδήσεις. Νοιαζόταν περισσότερο να μάθει
να αγαπάει, μαθαίνοντας και τους άλλους
να αγαπάνε. Μου μιλούσε για τη ζωή, για
τους φόβους του, τις αδυναμίες του και τις
δικές του αγωνίες.
Μου επέτρεπε να τον φαντάζομαι να
χορεύει, να τραγουδάει, να γυρνάει στις
πολιτικές συνελεύσεις της Νομικής, να

σερβίρει καφέ στον Χατζιδάκι… Μου περιέγραφε τη μάνα του, τους ανθρώπους
που τον καθόρισαν, τις στιγμές που τον
πόνεσαν και εκείνες που έκανε λάθος. Είχε
ένα διευρυμένο τρόπο σκέψης που ξεπερνούσε τα πλαίσια της θρησκόληπτης προσήλωσης και αντιτίθετο στις «απαγορεύσεις»
που επιβάλλει η Εκκλησία προκειμένου να
συντηρεί τον δογματισμό της. Πέρασαν
πολλά χρόνια και δεν έχω ιδέα τι μπορεί
να μεσολάβησε ώστε εκείνος ο άνθρωπος,
ο οποίος αναιρούσε τότε όλα τα επικίνδυνα
στερεότυπα μιας εθναρχικής Εκκλησίας,
να είναι σήμερα ο ίδιος που παραληρεί σε
ρητορικές μίσους. Και να γίνεται βάιραλ –
σε διεθνές μάλιστα επίπεδο– για τις σκοταδιστικές του θέσεις. Και δεν ξέρω αν έχει
καμία σημασία να εντοπίσουμε τι συνέβη
ώστε να καταλήξει σ’ αυτή την παράνοια,
διότι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι
πως ακόμα κι αν ο μητροπολίτης Μόρφου

έχασε τα λογικά του, δεν υπάρχει κράτος
και μηχανισμός που να προστατεύσει τόσο
τον ίδιο όσο και τον κόσμο από τις ρητορικές
μίσους. Και οι λόγοι που δεν υπάρχει είναι
γιατί οι σημερινές σκοταδιστικές απόψεις
του Μόρφου είναι επί της ουσίας (έστω κι
αν το λεκτικό διαφέρει) η εδώ και χρόνια
επίσημη θέση της Εκκλησίας μας, η οποία
εκφράστηκε πολλάκις διά στόματος του
μέγα σκοταδιστή αρχιεπισκόπου. Να θυμίσω
τις δηλώσεις του ότι προτίθεται να δημιουργήσει σχολεία που να βγάζουν «κανονικά
παιδιά»; Ή μήπως να θυμίσω ότι είχε αποκαλέσει τους ομοφυλόφιλους «φρούτα» και
την ομοφυλοφιλία «εκτροπή;». Θέσεις που
καταπατούν τους νόμους και τις διεθνείς
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
αλλά κανείς, ούτε γενικός εισαγγελέας,
ούτε πρόεδρος, ούτε πολιτικός αρχηγός,
ούτε υπουργός Παιδείας, ούτε κανείς άλλος
δεν τόλμησε να ανοίξει το στόμα του και

να υπερασπιστεί αυτούς τους νόμους, προστατεύοντας τους πολίτες. Και είναι πολύ
βολικό να στοχοποιείται τώρα ένας μητροπολίτης ο οποίος είναι εμφανές ότι έχασε
τα λογικά του, ώστε να προσπεράσουμε
και πάλι την ουσία.
Είναι πολύ βολικό προκειμένου να καθησυχάσουν τη σωρεία αντιδράσεων που
προκάλεσαν τα παραληρήματα του, να
«αναγκάζονται» κόμματα και κυβέρνηση
σε «χλιαρές» ανακοινώσεις. Το πρόβλημα,
ωστόσο, είναι πολύ πιο βαθύ από ό,τι η
παρανόηση του Μόρφου. Και έγκειται στη
χρόνια ατολμία αυτού του κράτους να συγκρουστεί με την Εκκλησία και να διαχωρίσει
τη θέση του από τις τοξικές της αντιλήψεις.
Έγκειται στο ότι ένα τσούρμο ανεπαρκείς
πολιτικοί επέτρεψαν και επιτρέπουν στην
Εκκλησία να διοχετεύει ρητορικές μίσους
στην Παιδεία και στον Πολιτισμό μας (είναι
γνωστό τοις πάσι ότι ο εκάστοτε υπουργός

Παιδείας πρέπει να έχει τις ευλογίες του
αρχιεπισκόπου) προκειμένου να διατηρήσουν τα διαπλεκόμενα συμφέροντά τους
με αυτήν και να εξαργυρώσουν τη σιωπή
τους απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με «ιερές»
ψήφους και «ιερά» ανταλλάγματα. Άρα το
να στοχοποιείται ένας μητροπολίτης που
έχασε τα λογικά του είναι ένας επικίνδυνος
αποπροσανατολισμός από την ουσία του
προβλήματος, ο οποίος βολεύει τους πραγματικά υπεύθυνους της τοξικής αυτής πραγματικότητας. Και οι πραγματικά υπεύθυνοι
είναι οι κυβερνώντες και όλοι οι κομματάρχες που επιτρέπουν στο σκοταδισμό
να παρεισφρέει στην παιδεία και στην κοινωνία, προκειμένου να εξυπηρετούνται
τα όποια δικά τους μικρά και μεγάλα συμφέροντα.

elenixenou11@gmail.com
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Ουσιαστικές συμμαχίες
και ανταλλάγματα
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η οικονομική κρίση
μείωσε δραματικά
τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας,
ανοίγοντας την ψαλίδα με την Τουρκία.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις ξόδεψαν
πάρα πολλά δισ. μετά τη Μεταπολίτευση, αλλά δυστυχώς δεν έμεινε
σχεδόν τίποτα πίσω από πλευράς
αμυντικής βιομηχανίας. Η ΕΑΒ
και άλλες κρατικές εταιρείες ξεκίνησαν με μεγάλες φιλοδοξίες, οι
οποίες πνίγηκαν από την κομματική κακοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό. Η Αγκυρα έμαθε το μά






Ενα νέο ξεκίνημα στην
αμυντική βιομηχανία
θα βοηθήσει την Ελλάδα να μικρύνει την ψαλίδα με την Τουρκία σε
βάθος δεκαετίας.
θημά της μετά το αμερικανικό εμπάργκο του 1974 και ανέπτυξε,
βάσει ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, αξιόλογη πολεμική βιομηχανία. Σήμερα βρίσκεται μπροστά
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει
ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από
τις κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από τις ΗΠΑ λόγω της
αγοράς των S-400. Αλλωστε, δεν
είναι καν βέβαιο αν ο πρόεδρος
Τραμπ θα τις επιτρέψει σε πρώτη
φάση. Η ειρωνεία, βέβαια, είναι
πως η Τουρκία κέρδισε αρχικά πάρα πολλά από τη συνεργασία με
το Ισραήλ στον τομέα της αμυν-

τικής βιομηχανίας. Τώρα η σχέση
έχει δηλητηριασθεί τόσο, που η
ισραηλινή κυβέρνηση κάνει λόμπι
στις ΗΠΑ για να μην παραλάβει η
Αγκυρα τα F-35.
Η Ελλάδα έχει παίξει σωστά
έως τώρα τα διπλωματικά χαρτιά
της. Αμέσως μετά την έναρξη της
οικονομικής κρίσης έγινε αντιληπτή η επείγουσα ανάγκη στενών
συμμαχιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής ωριμότητας, οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά και
Τσίπρα ακολούθησαν πιστά το
ίδιο δόγμα. Και τώρα, ΗΠΑ και Ισραήλ δείχνουν ότι θέλουν την εμβάθυνση της σχέσης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Επειδή όμως και στη διπλωματία χρειάζονται δύο για ένα επιτυχημένο «ταγκό», η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να επιδιώκει απτά
και μετρήσιμα ανταλλάγματα, που
θα τη βοηθήσουν να μικρύνει την
ψαλίδα με την Τουρκία σε βάθος
δεκαετίας. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι ένα νέο ξεκίνημα στην
αμυντική βιομηχανία. Η χώρα μας
διαθέτει καλά μυαλά στον τομέα
της τεχνολογίας. Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα αρχίσουν σε λίγο καιρό. Αν δεν επαναλάβουμε τα αντισταθμιστικά
«μαϊμού» του παρελθόντος και τις
φαρσοκωμωδίες τύπου Ναυπηγείων Ελευσίνας, θα μπορούσαμε
να πετύχουμε πολλά. Το έχουμε
ανάγκη εάν σοβαρευτούμε περισσότερο και αρχίσουμε να λειτουργούμε, έστω και λίγο, σαν μια άλλη
μικρή χώρα, που κατάφερε πολλά
με σχέδιο, εγχώριο «brain trust»
και, βέβαια, την αμερικανική υποστήριξη.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Εάν αστεροειδής κατευθυνόταν προς τη Γη,
απειλώντας τον πλανήτη και την ανθρωπότητα, θα αναμέναμε
απ’ όλες τις χώρες και
όλα τα έθνη να συνεργάζονταν ώστε
είτε να αποτρέψουν την καταστροφή
είτε να διαχειριστούν όσο καλύτερα
γινόταν τις συνέπειες. Σήμερα, όμως,
οπότε παρακολουθούμε τις αλυσιδωτές εξελίξεις τις οποίες προκαλεί
η κλιματική αλλαγή, που δάση φλέγονται στον Αρκτικό Κύκλο, που οι
πάγοι λιώνουν, που ο Ιούλιος ήταν
ο θερμότερος μήνας ο οποίος καταγράφηκε ποτέ, που ακραία καιρικά
φαινόμενα πλήττουν σχεδόν κάθε
χώρα, η ανθρωπότητα φαίνεται ολοένα πιο διχασμένη, με νέες εντάσεις
και με τη ραγδαία αναζωπύρωση
παλιών διενέξεων. Ουδείς θα μείνει
αλώβητος. Ενώ την Πέμπτη οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν συζήτησαν
το ενδεχόμενο αμερικανικές δυνάμεις να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών
της Σιβηρίας, οι δύο χώρες βαδίζουν
ολοταχώς προς νέο πόλεμο εξοπλισμών. Την Παρασκευή ήρθε το επίσημο τέλος του συμφώνου για τις

Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF) το οποίο υπεγράφη το
1987 μεταξύ ΗΠΑ και τότε Σοβιετικής
Ενωσης και οδήγησε στη απόσυρση
χιλιάδων πυρηνικών πυραύλων από
την Ευρώπη. Ισχυριζόμενος ότι η
Ρωσία αθετεί υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη συνθήκη, ο Ντόναλντ
Τραμπ ανακοίνωσε την κατάργησή
της, ανοίγοντας τον δρόμο για την
ανάπτυξη και τοποθέτηση νέων πυρηνικών και συμβατικών πυραύλων
από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Τι θα
γίνει στην Ευρώπη εάν οι ΗΠΑ θελήσουν να τοποθετήσουν πυραύλους
στα εδάφη νατοϊκών συμμάχων;
Παρότι το ΝΑΤΟ συμμερίζεται
τις ανησυχίες των ΗΠΑ ως προς τη
Ρωσία, θα αντέξει η Συμμαχία όταν
πολλές χώρες θα αρνηθούν, φοβούμενες τις αντιδράσεις των πολιτών
που γίνονται ολοένα πιο ευαίσθητοι
σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της κατάργησης της
πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών όπλων; Επειδή η σχέση Τραμπ
- Πούτιν φαίνεται ακλόνητη, ίσως
στόχος της κατάργησης της συνθήκης δεν ήταν τόσο η Ρωσία όσο η
Ε.Ε., τη διάλυση της οποίας θα ήθελε
να δει ο Τραμπ (όπως δείχνει ο εν-

θουσιασμός του για το Brexit). Οπως
και να έχει, η κατάργηση του INF
επιδεινώνει την ένταση στον κόσμο,
με απρόβλεπτες συνέπειες. Στην
παγκόσμια οικονομία, ο προστατευτισμός των ΗΠΑ προκαλεί ρίγη ανησυχίας, καθώς εντείνεται ο εμπορικός
πόλεμος μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι
ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς αξίας
10% σε κινεζικά εμπορεύματα αξίας
300 δισ. δολαρίων. Ηδη, ισχύουν
δασμοί 25% σε προϊόντα αξίας 250
δισ. δολαρίων. Αναμένεται η αντίδραση της Κίνας, η οποία είναι ολοένα πιο αποφασισμένη να διεκδικήσει αυτά που πιστεύει ότι της αναλογούν ως υπερδύναμη. Την ίδια
ώρα, όμως, οποιαδήποτε εμπόδια
στην ανάπτυξη και στην ευημερία
των Κινέζων ίσως προκαλέσει κραδασμούς στο καθεστώς, συμβάλλοντας σε ακόμη πιο δυναμική συμπεριφορά της χώρας στην περιοχή και
στον υπόλοιπο κόσμο. Εν τω μεταξύ,
η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αναπτύσσεται και στο οικονομικό και στο στρατιωτικό επίπεδο.
Η Ασία φαίνεται να αποσταθεροποιείται σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι
μόνο η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ

Πακιστάν και Ινδίας (πυρηνικές δυνάμεις και οι δύο και παλιοί αντίπαλοι), αλλά και ο εμπορικός πόλεμος
που ξέσπασε μεταξύ Ιαπωνίας και
Νοτίου Κορέας. Οι δύο ισχυρότεροι
σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή
δεν έχουν ξεπεράσει την παραδοσιακή έχθρα μεταξύ τους, η οποία
τροφοδοτείται από τις μνήμες της
συμπεριφοράς των Ιαπώνων κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη δική
μας την ευρύτερη περιοχή, η κατάργηση από τις ΗΠΑ της διεθνούς
συμφωνίας για τον περιορισμό του
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
αυξάνει συνεχώς τον κίνδυνο σοβαρής σύρραξης, ενώ η Συρία και η
Υεμένη ακόμη φλέγονται και η Τουρκία δοκιμάζει τα όρια σχεδόν όλων
των γειτόνων της, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι προβλέψεις επιστημόνων
είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει, πλήττοντας κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα, θέτοντας σε κίνηση
μεγάλες και απρόβλεπτες αλλαγές
σε όλο τον κόσμο. Είναι τραγικό ότι
παντού ενισχύεται ο εθνικισμός,
όταν η μόνη σωτηρία θα ήταν η πανανθρώπινη, συντονισμένη προσπάθεια.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Ο Τζόνσον γοήτευσε το
κόμμα του διότι ήταν ο
μόνος πολιτικός αποφασισμένος να οδηγήσει
την Βρετανία εκτός Ε.Ε.,
με ή δίχως συμφωνία.
Οι οπαδοί βεβαίως της εξόδου
της Βρετανίας από την Ε.Ε. αντιμετωπίζονται από το κατεστημένο
ως μία αγέλη απαίδευτων ατόμων.
Μόνον που ο ηγέτης των «πληβείων», ο κ. Μπόρις Τζόνσον, προέρχεται από το βαθύ βρετανικό
κατεστημένο. Απόφοιτος του Εton
και της Οξφόρδης, με κλασική
παιδεία, πλούσιος, που με την
ανάληψη του πρωθυπουργικού
αξιώματος η ετήσια μείωση του
εισοδήματός του από δραστηριότητες που δεν μπορεί πλέον να
ασκεί, υπολογίζεται σε 650.000
λίρες. Δεν ήταν όμως τα κληρονομημένα «προνόμια», που τον
ανέδειξαν ηγέτη των Συντηρητικών. Ο κ. Τζόνσον γοήτευσε το
κόμμα με τους αστεϊσμούς του,
τις γκάφες του, τις πατριωτικές
υπερβολές του, και ενδεχομένως
με την απόφασή του «να ρίξει το
καράβι στα βράχια», εάν αυτό
είναι αναγκαίο. Κυρίως όμως διότι

ήταν ο μόνος πολιτικός αποφασισμένος να οδηγήσει τη Βρετανία
εκτός Ε.Ε., με ή δίχως συμφωνία.
Οι Συντηρητικοί της αντιθέτου
τάσεως δεν αντελήφθησαν ότι το
κίνημα εξόδου από την Ε.Ε. δεν
αφορούσε θέσεις εργασίας ή το
εμπόριο, θέματα σχετιζόμενα εν
γένει με την οικονομία ή και τη
μετανάστευση, αλλά κάτι πολύ
πιο αρχέγονο, διότι προέτασσε
την ανάκτηση του δικαιώματος
κυριαρχίας και ελευθερίας, από
την ευημερία ή την ασφάλεια. Είναι μία διάσταση που έχει αμβλυνθεί σημαντικότατα σε κάποιες χώρες της Ενώσεως και ως
εκ τούτου εν πολλοίς πλέον ακατανόητη. Διαπρεπείς οικονομολόγοι, διευθυντικά στελέχη του
City, τραπεζίτες, προεξοφλούν
την οικονομική καταστροφή της
Βρετανίας, σε περίπτωση άτακτης
εξόδου από την Ε.Ε.
Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, στους «Τάιμς του
Λονδίνου», 364 οικονομολόγοι είχαν χαρακτηρίσει το πρόγραμμα
αναδιοργανώσεως της οικονομίας
της Μάργκαρετ Θάτσερ εσφαλμένο και δυνάμει καταστροφικό.
Αλλά δεν δικαιώθηκαν.
Στην πρώτη ομιλία που εξεφώνησε έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, ο κ. Τζόνσον ζήτησε
επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και άρση της δικλίδας
ασφαλείας (back stop) στα σύνορα
Βρετανίας και Ιρλανδίας. Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών απέρριψε την πρόταση, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο. Το θέμα
θα κριθεί σε επίπεδο πολιτικό.
Ακατανόητη, ωστόσο, υπήρξε
η σπουδή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αποκλείσει
οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας του Brexit
κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεών του στη Βουλή, ιδιαίτερα όταν ο ίδιος επιδιώκει
επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος που είχε συνομολογήσει o ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον θα του
διέφυγε επίσης ότι η Βρετανία είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, σε φάση κρισιμότατη του
κυπριακού ζητήματος. Αλλά αυτά,
συμβαίνουν παρ’ ημίν.
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Ουδείς θα μείνει αλώβητος

Πορεία προς την έξοδο
Οι εξεγέρσεις που
υποκινούνται ή οργανώνονται από την
Αριστερά και στρέφονται εναντίον μιας
κρατούσης τάξεως
πραγμάτων, είναι αφενός αναμενόμενες και κατά φύση ασφαλώς
κομμάτων εμφορούμενων από ανατρεπτική ιδεολογία. Αλλά όταν ένα
κίνημα ανατροπής προέρχεται από
τις συντηρητικές δυνάμεις μιας
χώρας, με εδραιωμένο αντιπροσωπευτικό σύστημα, τότε τα πράγματα είναι περίπλοκα. Αυτό συνέβη
στη Βρετανία, αρχικώς με το δημοψήφισμα, όπου κατίσχυσε η τάση εξόδου της χώρας από την Ε.Ε.,
αλλά και με την εκλογή του κ. Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την ανάδειξή του στην πρωθυπουργία.

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
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Θα μείνει ως ένδοξος ή απλώς «πρώην»;

ε χρονική απόσταση που ευνοεί την ψυχραιμία, μπορούμε να πούμε ότι ο καινούριος
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, διαχειρίστηκε την εκλογική
του νίκη με σοβαρότητα. Είχε προετοιμάσει τον σχεδιασμό του για την
άσκηση της εξουσίας και είχε επιλέξει
τους επιτελείς συνεργάτες του.
Κάθε οργανωτικός σχεδιασμός
είναι ή μεταρρυθμιστικός θεσμών
και λειτουργιών ή συντηρητικός βελτιωτικός. Ο Κ.Μ. δεν είχε επαγγελθεί μεταρρυθμιστικά τολμήματα,
υποσχόταν να βελτιώσει τα χρηστικά
λειτουργήματα που διαχειρίζεται η
εξουσία. Η επιλογή Χρυσοχοΐδη ήταν
η ευφυέστερη στρατηγική του κίνηση.
Απόλυτη και κραυγαλέα πολιτική
αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, καθημερινή,
εξαιρετικά επώδυνη για την κοινή
γνώμη, ήταν το «μπάχαλο» στη Δημόσια Τάξη, η τέλεια αποσύνθεση
και ο ευτελισμός της Παιδείας, ο
ανεκδιήγητος εμπορικός εκχυδαϊσμός
του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου. Με
τον Χρυσοχοΐδη ο Κ.Μ. άλλαξε, μέσα
σε λίγες ώρες, την ατμόσφαιρα ανασφάλειας και τρομοκράτησης των
πολιτών. Ιδιον κοινωνικό αντίκτυπο
θα είχε οπωσδήποτε και η επιστράτευση της Αννας Διαμαντοπούλου
στο υπουργείο Παιδείας. Ιδιον αντίκτυπο και η ανάθεση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου σε μια προσωπικότητα καθολικής αποδοχής και εκτίμησης, όπως, π.χ., ο Σταύρος Λυγερός.
Ο Κ.Μ. αρνήθηκε (ή δεν διανοήθηκε)
να είναι ο ριζοσπάστης δημιουργός
καινούργιου πολιτικού κλίματος.
Με την ίδια λογική της «πεπατημένης» υπουργοποίησε και βλαστούς
οικογενειών που λογαριάζονται, «φε-

ουδαλικώ δικαίω», στυλοβάτες της
Ν.Δ. Ειδικά για το υπουργείο Εξωτερικών, όταν το κόμμα διαθέτει (εκλεγμένον) έναν Αγγελο Συρίγο, η επιβολή
της οικογενειοκρατίας μοιάζει σύμπτωμα πολιτικής αυτοχειρίας.
Οσο διαρκεί η ευφορία της εκλογικής νίκης (και μάλιστα ύστερα από
τέσσερα χρόνια επιθετικού πολιτικού
αμοραλισμού και εξωραϊσμένου, με
«προοδευτικές» φιοριτούρες, μηδενισμού), οι κριτικές παρατηρήσεις
για το ξεκίνημα της νέας κυβέρνησης
ενοχλούν, σίγουρα, όσους πολίτες
λειτουργούν με τη λογική του οπαδού.
Αλλά ακριβώς ο εγκλωβισμός της πολιτικής στο δίπολο: οπαδός ή αντίπαλος, είναι το τέχνασμα του νέου
ολοκληρωτισμού απόλυτης κυριαρχίας των εντυπώσεων.
Ισως οι γόνοι πολιτικών οικογενειών να εθίζονται έγκαιρα, άθελά
τους, στην προτεραιότητα των εντυπώσεων.
Πιθανόν γι’ αυτό και ο Κ.Μ. ανέχθηκε, στην παρουσίαση των προγραμματικών του δηλώσεων, να τον
χειροκροτούν οι βουλευτές του, σε
κάθε φράση του, πειθήνια. Δεν θεώρησε ντροπή το σύμπτωμα, δεν το
λογάριασε σαν προκλητική απουσία
συλλογικής πολιτικής αξιοπρέπειας,
αναπαραγωγή του λαϊκισμού πασόκων και συριζαίων.
Αναπόδεικτος ο ισχυρισμός ότι
η ψήφος του λαού, στην πρόσφατη
ετυμηγορία, ήταν διαμαρτυρία για
τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι κατάφαση της αοριστολογίας - γενικολογίας των επαγγελιών της Ν.Δ. Μοιάζει άδικος ο χαρακτηρισμός «αοριστολογία - γενικολογία», αφού ο Κ.Μ.
εξήγγειλε πολλά και μεγάλα δημόσια
έργα, τολμηρές πρωτοβουλίες συγ-

κεκριμένες. Για τον νοήμονα όμως
και απροκατάληπτο πολίτη, οι επαγγελίες του Κ.Μ. έκαναν ολοφάνερη
και χειροπιαστή τη σύμπτωση Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ στο κοινό ιδεολογικό πεδίο του Ιστορικού Υλισμού.
Τι ονομάζουμε «Ιστορικό Υλισμό»;
Την άποψη - πεποίθηση - βεβαιότητα
(που μεταφράζεται σε πολιτική πράξη)
ότι «η οικονομία κινεί την Ιστορία».
Οχι η ανθρώπινη καλλιέργεια, όχι η
παιδεία, όχι η πάλη για «νόημα» της
ύπαρξης, του κόσμου, της Ιστορίας,
«νόημα» που γεννάει την υψηλή τέχνη, τα θαυμαστά κορυφώματα του
πολιτισμού – τίποτε από αυτά. Στη
μεταδικτατορική Ελλάδα των τελευταίων σαράντα πέντε χρόνων, η πολιτική πρακτική και η εκπαίδευση
στα σχολειά πειθάρχησαν ολοκληρωτικά στην ντιρεχτίβα: «η οικονομία
κινεί την Ιστορία». Οι προγραμματικές
δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα τυπικό
δείγμα των θεωρήσεων και θέσεων
του Ιστορικού Υλισμού.
Ολα τα βασανιστικά της ελλαδικής
κοινωνίας προβλήματα παραπέμπονταν σε οικονομικούς συντελεστές.
Ολες οι ελπίδες ανάκαμψης εντοπίζονταν σε ελπίδες εύνοιας της τύχης:
Να εμφανιστούν οι πολυπόθητοι
«επενδυτές», που θα γοητευτούν
από την ετοιμότητα της κοινωνίας
να τους ξεπουλήσει όλα τα προικιά
της, μόνο για τα όσα ψίχουλα θα δημιουργεί το ληστρικό φαγοπότι τους.
Τεταρτοκοσμική λογική, αποκύημα
της «προοδευτικής» κοινωνικής παρακμής μας.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι σοβαρός οικονομολόγος και γι’ αυτό
σεμνός πολιτικός. Πρέπει σίγουρα
να καταλαβαίνει ότι η ανάκαμψη της

οικονομίας προκύπτει, δεν «κατασκευάζεται». Προκύπτει από την αλλαγή του κοινωνικού κλίματος. Που
σημαίνει: τη ριζική αλλαγή, άτεγκτα
συνεπή, του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου – με οποιοδήποτε κομματικό
κόστος. Την απολύτρωση του σχολειού από τον χρηστικό χαρακτήρα
του, την αποκατάσταση της κοινωνικής λειτουργίας του. Την αποτίναξη
του ζυγού των «περιφερειών» στην
τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστροφή
στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα.
Την απόλυτη προτεραιότητα της
αξιοκρατίας, συνεχούς και δημιουργικού ελέγχου της ποιότητας και των
ικανοτήτων κάθε δημόσιου λειτουργού. Την επανάκριση όλων των πρόωρων και χαριστικών συντάξεων,
την αμείλικτη πάταξη του παρασιτισμού στον δημόσιο τομέα.
Τέτοιου είδους κοινωνικές ανακατατάξεις απαιτεί η ανάκαμψη της
οικονομίας. Ο συντονισμός των ανακατατάξεων θα μπορούσε να είναι
ο ρόλος ενός μη διακοσμητικού αντιπροέδρου της κυβέρνησης, π.χ.
του Στέφανου Μάνου. Τολμάει να
παραπέμπει σε ονόματα ή επιφυλλίδα,
ως ενδείξεις ρεαλιστικές και όχι σαν
αόριστες υποδείξεις. Ο ρεαλισμός
των ενδείξεων υπογραμμίζει το εφικτό της πολιτικής πρότασης.
Δυστυχώς μοιάζει παγιωμένη και
αμετακίνητη η άρνηση των πολιτικών
ηγετών μας να «γράψουν Ιστορία».
Τους δίνεται η δυνατότητα, και την
αντιπαρέρχονται σαν αδαείς. Προτιμούν την εφήμερη εύνοια κάποιων
ξένων Πρεσβειών, όχι την ουσιαστική
καταξίωση της εύφημης ιστορικής
μνείας, από γενιά σε γενιά. Θυμηθείτε
τις θλιβερές φιγούρες των πρώην
«κορυφαίων» και μετριότατων.
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Το ορόσημο
της 9ης Αυγούστου
ραγματοποιείται σε λίγες
μέρες η πολυαναμενόμενη
συνάντηση του ΠτΔ με
τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.
Μπορεί να μιλούμε για μια άτυπη
συνάντηση με ανοικτή ατζέντα,
άλλα όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για την πιο κρίσιμη συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Ίσως η 9η Αυγούστου
να είναι η ημερομηνία που θα
κρίνει το μέλλον αυτού του τόπου. Ίσως να είναι η ημερομηνία
ορόσημο κατά την οποία θα διαφανεί αν αυτός ο δύσμοιρος τόπος έχει μέλλον. Αν αυτή η ταλαιπωρημένη πατρίδα έχει προοπτική. Σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις του γ.γ., μετά το ναυάγιο
στο Κραν Μοντάνα, οι δύο ηγέτες
προσέρχονται σε αυτήν τη συνάντηση σίγουρα με «βρεγμένη
τη φωλιά τους». Τα τελευταία
δύο χρόνια με αυτά που έκαναν
ή με αυτά που δεν έκαναν, με
αυτά που επίσημα ή ανεπίσημα
διακήρυτταν έφεραν αυτό τον
τόπο στα πρόθυρα της οριστικής
διχοτόμησης με δυσοίωνες προοπτικές και για τις δύο κοινότητες. Δυστυχώς, ο ΟΗΕ πιστεύει
ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη
πολιτική βούληση και από τις
δύο πλευρές. Δεν είναι της ώρας
να πάρουμε μέτρο και να μετρήσουμε ποιος φταίει λιγότερο και
ποιος περισσότερο. Δυστυχώς
για εμάς ίσως μια τέτοια απόπειρα
να μας εξέπληττε δυσάρεστα.
«Παραμένω αισιόδοξος ότι
εξακολουθεί να είναι εφικτή η
λύση του Κυπριακού εντός του
2016», δήλωνε στις 15 Ιουνίου
του 2016 ο ΠτΔ. «Η λύση μπορεί
να είναι πιθανή και εντός μηνών»,
δήλωνε στις 2 Ιουνίου του 2016
ο Τ/κ ηγέτης. Εδώ είναι το μεγάλο
ερώτημα. Και οι δύο ηγέτες θα
πρέπει, αφού κάνουν μια αυτοκριτική μακριά από ψευτοεγωισμούς, να απαντήσουν πρώτα
στον εαυτό τους και μετά στον
λαό το αυτονόητο. Πώς δηλαδή
μετά από αυτά τα ελπιδοφόρα
μηνύματα φτάσαμε στο παρά
πέντε της οριστικής διχοτόμησης;
Ειδικότερα ο δικός μας ηγέτης
θα πρέπει προτού προσέλθει σε
αυτήν την ιστορική συνάντηση
να συνειδητοποιήσει το μέγεθος
της ευθύνης. Να αντιληφθεί ότι
πρόκειται για το τελευταίο κτύπημα της ιστορίας και θα πρέπει
να δηλώσει παρών. Να μην
αγνοήσει αυτό το κτύπημα, όπως
άλλωστε έκανε το 2004, όταν με
περισσό πολιτικό θάρρος δήλωνε:
«Τούτη είναι η ώρα που η ιστορία
χτυπά την πόρτα μας και εγώ
δεν θα την αγνοήσω, γι’ αυτό
και σας παρακαλώ να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε μια
συλλογική επιλογή που με το

NAI στο δημοψήφισμα ανοίγει
τον δρόμο για επανένωση της
Κύπρου».
Αν είναι να προσέλθει με θέσεις της φιλοσοφίας Τάσσου Παπαδόπουλου καλυτέρα να δηλώσει κώλυμα και να μην παρευρεθεί. Εδώ που φτάσαμε η παραμικρή παλινδρόμηση θα αποβεί μοιραία για το μέλλον αυτού
του τόπου. Ο γ.γ. μας το διεμήνυσε σαφέστατα. Αν δεν δείξετε
την απαιτούμενη πολιτική βούληση δεν θα ασχοληθώ ξανά μαζί
σας. Στο Κραν Μοντάνα μας ευχήθηκε, από ευγένεια και μόνο,
καλή τύχη και μας συνέστησε
να προβληματιστούμε και να
επανέλθουμε. Στη ουσία μας είπε
στο καλό και στο επανιδείν. Αυτήν τη φορά, όμως, αν δεν δείξουμε την απαραίτητη πολιτική
βούληση σίγουρα το «καλή τύχη»
θα είναι χωρίς το επανιδείν.
Επιπρόσθετα ο ΠτΔ θα πρέπει
επιτέλους να «αποτοξινωθεί» απ’
όλους αυτούς τους αυλικούς που
τα τελευταία δύο χρόνια είχαν
αρνητικότατη επίδραση στο εθνικό θέμα. Έτσι και αλλιώς αυτοί
άρχισαν ήδη τη στρατηγική της
εξόδου. Αυτοί που τον συμβούλευαν να φύγει από το Μοντ Πελεράν και είχαν τη φαεινή ιδέα
των συναντήσεων με τον Τούρκο
ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη, τώρα δηλώνουν παθιασμένοι για λύση
ΔΔΟ. Πανικοβλημένοι τρέχουν
να αποσείσουν πιθανές ευθύνες.
Ο σώζων εαυτόν σωθήτω!
Όταν απεξαρτηθεί απ’ όλους
αυτούς τους όψιμους εθνοσωτήρες να μη νομίζει ότι θα μείνει
μόνος. Αντίθετα τον περιμένουν
οι παλιοί γνώριμοι συναγωνιστές.
Τον περιμένουν αυτοί που αν
και τα τελευταία δύο χρόνια τον
επέκριναν έντονα, είναι έτοιμοι
να συνεργαστούν και πάλι για
τη σωτηρία του τόπου. Έτσι και
αλλιώς με όλους αυτούς τον συνδέουν κοινοί αγώνες για λύση
και επανένωση. Όλοι αυτοί είναι
έτοιμοι να ξεχάσουν τα πάντα
και να του ευχηθούν ένα θερμό
και μεγάλο καλωσόρισες. Απλώς
γιατί γι’ αυτούς δεν είναι ξένο
σώμα. Ενώ για τους άλλους είναι
δυστυχώς ο δίαυλος για την προσωπική πολιτική τους ανέλιξη
και την ικανοποίηση των δικών
τους φιλοδοξιών. Το ειλικρινές
Μέα Κούλπα, έστω και την υστάτη, δεν είναι δειλία. Αντίθετα είναι μια θαρραλέα πράξη που πάντα εκτιμάται δεόντως από την
ιστορία και τις επερχόμενες γενεές. Αν η 9η Αυγούστου δεν
έχει συνέχεια τότε ούτε ο τόπος
έχει συνέχεια και προοπτική.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/ANA ESCOBAR

Π

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Απολαμβάνοντας τη θάλασσα υπό το ηλιοβασίλεμα στην παραλία της Malvarrosa στη Βαλένσια της Ισπανίας.

Τακτισμοί στα όρια του σοκ!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ε

λάχιστες ημέρες πριν από την
καθοριστικής σημασίας συνάντηση της 9ης Αυγούστου
ανάμεσα στους Ν. Αναστασιάδη και
Μ. Ακιντζί, το ερώτημα φαντάζει
αναπόφευκτο: Τι άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να δικαιολογείται η εκτίμηση ότι θα προκύψει
κάποια κινητικότητα; Ο πρόεδρος
Αναστασιάδης, εκ προθέσεως, υπονομεύει κάθε πιθανότητα για πρόοδο, παίζοντας το χαρτί της «πολιτικής ισότητας» και αποσυναρμολογώντας την προσέγγιση της «αποτελεσματικής συμμετοχής των Τ/κ»
στην κεντρική κυβέρνηση. Τα θέματα αυτά ως συνολικό κεφάλαιο
έκλεισαν στο Κραν Μοντάνα, τώρα
τα ανοίγει ο Ν. Αναστασιάδης με
προφανή στόχο τον τορπιλισμό της
διαδικασίας με όπλο τη μαζική παραπλάνηση της υπόθεσης «πολιτική
ισότητα». Όλοι οι Ε/κ ηγέτες την
αποδέχθηκαν, όλοι υποκρίθηκαν
(πλην ενός) πως την υποστήριζαν,
αλλά κανένας δεν προσπάθησε να
εξηγήσει στην ε/κ κοινή γνώμη τι
σημαίνει και πώς μπορούσε να υλοποιηθεί. Σε ένα θολό τοπίο, σε μια
κοινή γνώμη που διερωτάται και
αμφιβάλλει, ο Ν. Αναστασιάδης είναι
σε θέση να γυρίσει τον διακόπτη
στην «ασφάλεια» της συντήρησης
του υπάρχοντος στάτους κβο, προβάλλοντάς την, ως τη «μη χειρότερη»
ρύθμιση των πραγμάτων.
Είναι παλαιά ε/κ συνήθεια, την
οποία ανήγαγε σε δόγμα ο Ν. Αναστασιάδης: σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων αναδείκνυε και
ένα διαφορετικό θέμα ως το μείζον.
Πρώτα το εδαφικό με επίκεντρο
την επιστροφή της Μόρφου υπό

ε/κ διοίκηση. Ο Μ. Ακιντζί επέδειξε
θάρρος και παρουσίασε στο Μοντ
Πελεράν δικό του Χάρτη στα ποσοστά του Χάρτη Ανάν με τη Μόρφου υπό ε/κ διοίκηση. Ο Ν. Αναστασιάδης εγκατέλειψε το ελβετικό
θέρετρο. Μετά ανέδειξε τις εγγυήσεις/ασφάλεια ως το κορυφαίο. Στο
Κραν Μοντάνα πήρε ό,τι σημαντικότερο κατέκτησε Ε/κ ηγέτης στο
κεφάλαιο αυτό με τη σφραγίδα
Γκουτιέρες: αποχώρηση του τουρικού στρατού (ο μισός με την υπογραφή της λύσης), τερματισμός
επεμβατικών δικαιωμάτων, δημιουργία μηχανισμού εφαρμογής της
λύσης. Ο Ν. Αναστασιάδης εγκατέλειψε και αυτό το ελβετικό θέρετρο και για δύο χρόνια περιοδεύει
μεταξύ «δύο κρατών» και «συνομοσπονδίας». Τώρα αναδεικνύει
την πολιτική ισότητα την οποία ο
ίδιος ως αρχή και ως περιεχόμενο
αποδέχθηκε σε μια σειρά από ενέργειές του, όπως με την υποστήριξή
του στο σχέδιο Ανάν, όπως με τη
Συμφωνία της 14ης Φεβρουαρίου
2014 με τον Ν. Έρογλου, όπως με
τις συγκλίσεις με τον Μ. Ακιντζί
που προηγήθηκαν του Κραν Μοντάνα. Τώρα αναδεικνύει το ζήτημα
της πολιτικής ισότητας, παρ’ όλο
που ο γ.γ. του ΟΗΕ καθόρισε τις
παραμέτρους του και με τις οποίες
οι δύο ηγέτες έδειχναν να συμφωνούν στον δρόμο για το ελβετικό
θέρετρο: εκ περιτροπής προεδρία
με στάθμιση της ψήφου στο 20%,
Υπουργικό Συμβούλιο με αναλογία
7 προς 4, κατ’ αρχάς αποδοχή της
εισήγησης Γκουτιέρες για μία τ/κ
ψήφο στα σώματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που επηρεάζουν

ζωτικά συμφέροντα των Τ/κ (περίπου δέκα σώματα), Κάτω Βουλή με
αναλογία 70 προς 30, Άνω Βουλή
σε αναλογία με 50 - 50.
Ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. κατανοούν επιχειρήματα, ή τακτικές, ή αναπροσαρμογές θέσεων. Ωστόσο, τόσο ο
ΟΗΕ όσο και η Ε.Ε. δεν διάβασαν
σωστά την ουσία που κρύβεται
πίσω από τους τακτικισμούς της
ε/κ ηγεσίας. Δεν θέλησαν να δουν
ότι η αποστασιοποίηση από την
ομοσπονδιακή λύση δεν αφορά κάποια μάχη επιχειρημάτων, αλλά
μια διαφορετική οργάνωση των
προτεραιοτήτων μιας ισχυρής ομάδα συμφερόντων, η οποία κυριολεκτικά κάνει πάρτι πάνω στο στάτους κβο. Συνολικά, ένα λόμπι συμφερόντων με παρακλάδια στην οικονομία, το κομματικό σύστημα,
τη διπλωματική υπηρεσία, το δικαστικό σώμα και στους εκδοτικούς
ομίλους «μάχεται» νυχθημερόν για
να μην αλλάξει τίποτε. Το χαρτί
της πολιτικής ισότητας θα χρησιμοποιηθεί με ηχηρές διακηρύξεις
με στόχο τη διαιώνιση του είδους
και τη συντήρηση των προνομίων
που βασίζεται στα συσσωρευμένα
κέρδη που δημιούργησε η εισβολή.
Ο Ν. Αναστασιάδης πιθανόν να
θεωρεί τον εαυτό του ικανό τακτικιστή. Μόλις όλα πήγαιναν για οριστική συμφωνία, ανακάλυπτε τον
πραγματικό του εαυτό, ένα κακέκτυπο του Τ. Παπαδόπουλου. Έτσι,
ανέδειξε ως κομβικής σημασίας
θέμα εκείνο της πολιτικής ισότητας,
το διαστρεβλώνει ως περιεχόμενο
για δύο χρόνια, με στόχο μέσα από
την παραπληροφόρησης της ε/κ
γνώμης να «δραπετεύσει» και από

αυτό τον γύρο των συνομιλιών, αλλά
και να έχει μαζί του σημαντικό μέρος
της κοινής γνώμης. Το ενδεχόμενο
να δραπετεύσει και αυτή τη φορά
είναι πέρα από ουτοπικό: πλέον
όλοι έχουν καταλάβει ποιος είναι
και πού το πάει. Το Σ.Α. και ο γ.γ.
του ΟΗΕ μιλούν πλέον για συνομιλίες με την αίσθηση του επείγοντος,
περιορισμένου χρόνου, με ανοικτό
το σενάριο αποχώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αυτό το συνδυαστικό ενδεχόμενο ίσως λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την ε/κ ηγεσία,
και ως ένα δυνατό σοκ για την ε/κ
κοινή γνώμη.
Είναι όμως αυτό το ενδεχόμενο
ρεαλιστικό; Μπορεί ο ΟΗΕ να κάνει
κινήσεις που να ισοδυναμούν με
σοκ; Είναι η μόνη ελπίδα, αν και
θεωρώ ότι ο ΟΗΕ άργησε πολύ να
το σκεφθεί, και κάτι που γίνεται καθυστερημένα, δύσκολα αποδίδει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσθέτω
και τη διετή απουσία της Ε.Ε. στις
μη εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Φ.
Μογκερίνι, φοβούμενη να μην τσαλακώσει το κύρος της πάνω σε ένα
δύσκολο θέμα, έκλεισε τη θητεία
της ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
συντάσσοντας καταδίκες της τουρκικής παρεμβατικότητας στην κυπριακή ΑΟΖ. Καταδίκες, χωρίς, όμως
τη διασύνδεσή τους με το μείζον:
την ανάδειξη της σημασίας της επίλυσης του Κυπριακού ως της λυδίας
λίθου για να αλλάξει κατεύθυνση
το σύνολο των ζητημάτων της περιοχής, χωρίς, ούτε μία δημόσια
υποστήριξη στο δημιουργικό «Πλαίσιο Γκουτιέρες».

www.larkoslarkou.org.cy

Η απέλπιδα προσπάθεια αποδόμησης του Μακαρίου

Σ

υνολικά, 42 χρόνια από το θάνατο του Μακάριου, οι απέλπιδες προσπάθειες για την
αποδόμησή του, δεν εγκαταλείπονται από τους ορκισμένους αρνητές και πολέμιούς του. Πρόσφατα
επιχείρησαν να επαναφέρουν ως
ξαναζεσταμένο φαγητό, τη θλιβερή
θεωρία ότι με την ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας,
μετά το πραξικόπημα, προσκάλεσε
δήθεν την Τουρκία να εισβάλει
στην Κύπρο. Από τους δέκτες της
δημόσιας τηλεόρασης. Αποδεικνυόμενοι, ανιστόρητοι και αμνήμονες,
αφού όταν εκφωνούσε την ομιλία
του ο Μακάριος, η Τουρκία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την
Κύπρο. Και διαγράφοντας τα πραγματικά γεγονότα, ότι η χουντική
επιχείρηση κατά του Μακαρίου,
με το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, έγινε με πλήρη ορατότητα
της εξ Ελλάδος εκπόρευσής της.
Με την χρησιμοποίηση της ΕΛΔΥΚ
και των ηγητόρων της Εθνικής
Φρουράς, που ήσαν άπαντες Ελλαδίτες, θλιβερά όργανα της χούντας. Όμως 42 χρόνια από το θάνατο
του Μακαρίου, επιχειρούνται και

Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ

παραμορφώσεις και στρεβλώσεις
σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες
και τις πολιτικές στις οποίες πίστευε
και τις οποίες υπηρέτησε σε όλη
τη διάρκεια της μαρτυρικής του
πορείας επικεφαλής του κυπριακού
λαού. Η ακριβής αποτίμηση της
πολιτικής φιλοσοφίας στην οποία
πίστευε ο Μακάριος και την οποία
εφάρμοσε ως πολιτικός ηγέτης ενέχει μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί είναι
αξίωμα ότι η απουσία των μεγάλων
ιστορικών φυσιογνωμιών γίνεται
πιο έκδηλη και αισθητή με την πάροδο του χρόνου. Στην περίπτωση
του Μακάριου αυτό το αξίωμα
προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες
διαστάσεις καθώς με τους σταθερούς στόχους, την ευέλικτη στρατηγική, τον αγωνιστικό ρεαλισμό
αλλά και με το παγκόσμιο κύρος
και τη συντριπτική υποστήριξη
του λαού, υπήρξε ηγέτης που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορική πορεία
της Κύπρου. Αλλά και η σημερινή
πραγματικότητα είναι ακόμα υπό
την επήρεια και την επίδραση των
χειρισμών και της πολιτικής διαχείρισης του Μακαρίου ως Προέδρου της Κύπρου.

Από νωρίς ο Μακάριος αναλύει
με πολιτική διορατικότητα τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει τα προβλήματα και την προοπτική επίλυσής τους στη βάση αρχών. Στην
ομιλία του στη Διάσκεψη Κορυφής
των Αδεσμεύτων το 1961 στο Βελιγράδι, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η ειρήνη τότε μόνο είναι ασφαλής,
όταν δεν στηρίζεται απλώς επί της
ισχύος των όπλων και της ισορροπίας των δυνάμεων, αλλά επί της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας και
της αυτοδιαθέσεως». «Δεν αποφεύγονται αλλά πολλαπλασιάζονται
οι κίνδυνοι οσάκις εφαρμόζονται
συμβιβαστικαί λύσεις, μη βασιζόμεναι επί αρχών. Ο συμβιβασμός,
δύναται να επιτύχει αναβολήν,
αλλά η αναβολή αποτελεί υποθήκευσιν του μέλλοντος».
Αυτό που αναδεικνύεται ως το
κορυφαίο διαχρονικό χαρακτηριστικό του Μακαρίου είναι η αγωνιστική του στάση κατά της αποικιοκρατικής δουλείας ενάντια στις
εξωτερικές πιέσεις, ενάντια στη
χούντα και κατά της προσαρμογής
στην τουρκική κατοχή. Θεμελιακή
του υποθήκη παραμένει «ότι δεν

θα ξεγράψουμε καμιά γωνιά της
κυπριακής γης, ότι κανενός πρόσφυγα δεν θα διαγράψουμε το δικαίωμα επιστροφής».
Τα λόγια του Μακάριου λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το θάνατό
του, διαγράφουν ανάγλυφα τη θεώρησή του για τη λύση του Κυπριακού και τα όρια των υποχωρήσεων.
Ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα
που ενέχει ιδιαίτερη επικαιρότητα.
« Η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν
έχει περιθώρια άλλων υποχωρήσεων
γιατί έκαμε ήδη πολλές και έφθασε
σε όρια που δεν μπορεί να υπερβεί.
Και επομένως, οι πολιτικές συνταγές ή συμβουλές περί αμοιβαίων
υποχωρήσεων δεν πρέπει να απευθύνονται προς τους Έλληνες Κυπρίους, Υποχωρήσεις πρέπει να ζητούνται μονάχα από την τουρκική
πλευρά, αν υποχώρηση μπορεί να
ονομαστεί στην περίπτωση αυτή
η επιστροφή κατακτηθέντων διά
στρατιωτικής βίας».
Και απαντώντας ο Μακάριος σε
όσους συμβούλευαν ρεαλιστική
τάχατες αποδοχή των τετελεσμένων, διακήρυττε στο Όμοδος το
1975: «Πιθανώς να λεχθεί ότι υπάρ-

χουν σήμερον εν Κύπρω τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία δεν απογίνονται και δεν ανατρέπονται.
Και δεν πρέπει ταύτα να παραγνωρίζονται. Δεν παραγνωρίζομεν,
αλλά δεν αναγνωρίζομεν και δεν
αποδεχόμεθα και δεν νομιμοποιούμεν διά της υπογραφής μας τετελεσμένα γεγονότα».
Και στο συλλαλητήριο της 20ης
Ιουλίου 1976 πρόσθετε: «Η μόνη
προσφερόμενη σύντομος λύσις είναι η αναγνώρισις και αποδοχή
της «ντε φάκτο» καταστάσεως.
Ποία όμως η ωφέλεια εκ της τοιαύτης συντομίας; Μήπως διά να
αποφευχθεί η τουρκοποίηση των
κατεχομένων εδαφών; Αλλά θα
γίνει τότε τη συγκαταθέσει και διά
της υπογραφής μας. Μήπως διά να
αισθανόμεθα ασφαλείς εις το υπόλοιπον τμήμα της νήσου; Πιστεύω
αντιθέτως, ότι η νομιμοποίησης
των τετελεσμένων γεγονότων θα
διεγείρει την τουρκική βουλιμίαν
και θα ενθαρρύνει τα επεκτατικά
σχέδια της Τουρκίας εις την Κύπρον».
Και με διάγνωση της ταύτισης
κινδύνων από τον τουρκικό επε-

κτατισμό με τον ευρύτερο Ελληνισμό και προβλέποντας την εκδήλωση των θρασύτατων τουρκικών αξιώσεων προχωρούσε στην
επισήμανση; «Και τοιαύται εξελίξεις
εις την Κύπρον θα έχουν επακόλουθο και εις εκτός Κύπρου χώρους,
όπου πετρελαιοφόροι υφαλοκρηπίδες και Τουρκικαί μειονότητες
δίδουν εις την Τουρκίαν προσχήματα επεκτατικής πολιτικής».
Είναι προφανές από τις δηλώσεις
αυτές αλλά κυρίως από ολόκληρη
την πολιτική διαδρομή του Μακάριου ότι το διαχρονικό του μήνυμα
υπήρξε η εμμονή σε στόχους και
αρχές, η διεκδικητικότητα και η
ευέλικτη τακτική, που ωστόσο δεν
αναιρεί τις βασικές εθνικές επιδιώξεις. Καμιά προσπάθεια αλλοίωσης,
στρέβλωσης και παραμόρφωσης
των μηνυμάτων και της πολιτικής
φιλοσοφίας και φυσιογνωμίας του
δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Καμιά
μυθολογία δεν μπορεί να συσκοτίσει αυτή την ολοφάνερη αλήθεια.

Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου είναι τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Αποστάσεις Ιεράς Συνόδου από τον Μόρφου
Τα όσα είπε ο μητροπολίτης Κυρηνείας ασπάζονται και άλλοι Συνοδικοί που δεν αποκλείουν επίσημη αντίδραση της Εκκλησίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η Σύνοδος
Η όποια εμπλοκή της Συνόδου,
ωστόσο, δεν είναι μια εξέλιξη που
απορρίπτεται κατηγορηματικά,
σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές.

Ζ

Οι εκφρασθείσες απόψεις Μόρφου περί ομοφυλοφιλίας ενδεχομένως
να ανοίξουν ένα κύκλο
εσωτερικής συζήτησης
στην Ιερά Σύνοδο. Παραδοχή συνοδικού στην
«Κ» είναι πως η όλη ιστορία τους έπιασε απροετοίμαστους.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΙΚΕΤΟΣ

Το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι απόψεις Μόρφου περί
ομοφυλοφιλίας, ενώπιον ακροατηρίου πιστών, αλλά και η παρέμβαση
γενικού εισαγγελέα για έρευνα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών
αδικημάτων είναι η μια πλευρά του
νομίσματος στον σάλο που συνεχίζεται. Η άλλη πλευρά και ενδεχομένως ή δυσκολότερη είναι ο ιεράρχης να αναγκασθεί να αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα μέλη της Συνόδου, τα οποία, με εξαίρεση τον
αρχιεπίσκοπο και τον μητροπολίτη
Κυρηνείας, δεν έχουν ανοίξει τα
χαρτιά τους δημόσια. Η εικόνα που
παρουσιάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου απέναντι στις
απόψεις ενός μέλους της, για ένα
ευαίσθητο θέματα μεταφράζεται
ποικιλοτρόπως.
Έχοντας ως δεδομένο τις διαστάσεις που προσέλαβαν οι απόψεις
Μόρφου, μια τάση που φαίνεται
να επικρατεί εντός των συνοδικών
προκρίνει, πως η εκκλησιαστική
ηγεσία θα πρέπει να τηρήσει αποστάσεις ασφαλείας, αφήνοντας τον
Νεόφυτο να αντιμετωπίσει τις έντονες επικρίσεις που δέχεται, σε
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Άλλη μερίδα ιεραρχών, ενδεχομένως και η μεγαλύτερη, αφήνει να
βγει προς τα έξω, με όχι και τόσο
κομψό τρόπο, πως τα λεγόμενα
Μόρφου εκφράζουν τον ίδιο και
κανένα άλλο ιεράρχη. Σε επίπεδο
Εκκλησίας αυτό που προκαλεί αίσθηση και δημιουργεί ερωτηματικά
είναι η συνειδητή επιλογή, όπως
φαίνεται, απουσίας επίσημης τοποθέτησης της Ιεράς Συνόδου για
ένα τόσο σοβαρό θέμα.








Στο κομμάτι των ερευνών που ζήτησε ο γενικός εισαγγελέας η λήψη κατάθεσης από τον μητροπολίτη Μόρφου θα
πραγματοποιηθεί στην Ευρύχου όπου θα μεταβούν σε απροσδιόριστο χρόνο οι ανακριτές, λένε οι πληροφορίες από
την Αστυνομία.
Επί του παρόντος η άποψη που
φαίνεται να κυριαρχεί κινείται στη
λογική «βλέποντας και κάνοντας».
Συνοδικός με τον οποίο μίλησε η
«Κ» δεν απέκλεισε τη σύναξη των
ιεραρχών, εντός του καλοκαιριού,
εάν και εφόσον το όλο θέμα δεν
ξεφουσκώσει. Σε διαφορετική περίπτωση έδειξε την επόμενη τακτική συνεδρία της Συνόδου τον
Σεπτέμβριο, όπου το όλο θέμα εκ
των πραγμάτων, όπως είπε, θα τους
απασχολήσει. Παρά τη σιωπή των
Συνοδικών όλες οι πληροφορίες
που βγαίνουν προς τα έξω δείχνουν
έλλειψη διάθεσης, στην καλύτερη
των περιπτώσεων, στήριξης του

Μόρφου Νεόφυτου. Η δημόσια
«αποκήρυξη» των απόψεων Μόρφου από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο,
δεν τον εκφράζουν είπε, δημιουργεί
ήδη ένα αρνητικό κλίμα με άλλους
Ιεράρχες να ασπάζονται τις απόψεις
του Προκαθημένου της Εκκλησίας.
Στην Αρχιεπισκοπή από τις πρώτες
μέρες που ξέσπασε ο σάλος, η άποψη που επικράτησε ήταν πως ο
Μακαριότατος έπρεπε να μείνει
μακριά προκειμένου να μην επαναληφθούν παλαιότερες καταστάσεις, που ο αρχιεπίσκοπος δέχθηκε
έντονες επικρίσεις για απόψεις που
εξέφρασε μετά από εκδήλωση της
κοινότητας ΛΟΑΤ στην Κύπρο. Την

περίοδο εκείνη, μάλιστα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε υπήρξε και διακριτική παρέμβαση του
γενικού εισαγγελέα προς τον προκαθήμενο να υποχωρήσουν οι δημόσιοι τόνοι, προς αποφυγή ενδεχόμενων ζητημάτων που άπτονται
της νομοθεσίας για τη ρητορική
μίσους.

Παραδοχές
Εντός Συνόδου υπάρχουν και
κάποιοι ιεράρχες που θεωρούν πως
η έντονη δημοσιότητα θα πιέσει
την Ιεραρχία να ασχοληθεί επιστάμενα με το θεολογικό και δογματικό
σκέλος, Εκκλησία και ομοφυλοφιλία.

Ιεράρχης, από τη νέα γενιά των συνοδικών, έλεγε στην «Κ» πως η όλη
ιστορία τους έπιασε απροετοίμαστους. Ο ίδιος διαφώνησε με την
τοποθέτηση του μητροπολίτη Κυρηνείας από την άλλη όμως είπε
πως ο Μόρφου Νεόφυτος διαμόρφωσε άποψη για ζητήματα βιοηθικής που ακόμα και η επιστήμη δεν
έχει ξεκάθαρες απαντήσεις. «Ο
Μόρφου έχει μείνει στο αμαρτίες
γονέων παιδεύουσι τέκνα», είπε
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας
πως το θέμα είναι ευαίσθητο. Με
αφορμή την έρευνα που ζητήθηκε
διερωτήθηκε. «Θα καθίσουν την
Αγία Γραφή στο σκαμνί;» Κατά τον
ίδιο, το καίριο ερώτημα που πρέπει
να απαντηθεί είναι τι πράττει η Εκκλησία για ένα πρόσωπο που είναι
Χριστιανός και έχει αποδεχθεί τη
διαφορετικότητα του. «Η Εκκλησία
τι κάνει; Τον αποδέχεται ή όχι»;

Η έρευνα
Εκτός Εκκλησίας τα όσα είπε ο
Μόρφου, σε συγκέντρωση πιστών,
έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα
μετά την εντολή που έδωσε ο γενικός εισαγγελέας στην Αστυνομία
για διεξαγωγή έρευνας, με ζητούμενο το ενδεχόμενο ο λόγος του
Μόρφου να προκάλεσε τη διάπραξη
ποινικών αδικημάτων, από τον ίδιο.

Μια κίνηση που έχει προκαλέσει
αίσθηση, υπό το πρίσμα να είναι
η μοναδική περίπτωση που θεσμικός αξιωματούχος κινείται εναντίον
ιεράρχη για την εκφορά λόγου σε
δογματικά ζητήματα. Με άγνωστο
τον χρόνο, αλλά και τον τόπο λήψης
κατάθεσης από τον μητροπολίτη
Μόρφου, οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές θέλουν τους ανακριτές να μεταβαίνουν οι ίδιοι στην
Ευρύχου, ένα ζήτημα που αναφύεται είναι αν οι δύο ανακριτές της
αστυνομίας είναι σε θέση να διαχειριστούν πολύπλοκα και δυσνόητα θεολογικά κείμενα, τα οποία
είναι βέβαιο ότι θα επικαλεσθεί ο
Μόρφου Νεόφυτος. Μια πρώτη
γεύση για τη στάση που θα τηρήσει
ο ιεράρχης, έδωσε ένα πολυσέλιδο
κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από
τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Αρχιμανδρίτη
Φώτιο Ιωακείμ, ως απάντηση στην
ανοιχτή διαφωνία του Μητροπολίτη
Κυρηνείας Χρυσόστομου.

Η θέση Φώτιου
Η αντίδραση του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς
ως μια απάντηση στα όσα είπε ένας
ιεράρχης. Εκκλησιαστικές πηγές
εκτιμούν πως τα λεγόμενα του Κυκκώτη ιεράρχη βρίσκουν απήχηση
και σε άλλα μέλη της Συνόδου, τα
οποία διαφωνούν με την προσέγγιση του Νεόφυτου σε ζητήματα
ομοφυλοφιλίας. Εξ ου και η γενική
επισήμανση του αρχιμανδρίτη Φώτιου πως η ανακοίνωση του Κυρηνείας «πλήττει καίρια το ήθος και
τούς λόγους των αγίων της Εκκλησίας μας, παλαιών και συγχρόνων,
αλλοιώνει τη σχετική Ιερά Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
κα τον εκφραζόμενο στην Αγία
Γραφή λόγο του Θεού, δηλαδή την
αποκαλυφθείσα από τον Τριαδικό
Θεό «εν προσώπω Ιησού Χριστού
σωστική των ανθρώπων Αλήθεια».

ΑΡΘΡΟ / Του ΝΙΚOΛΑ ΠAΡΗ

ΣΤΑΣΕΙΣ / Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Κίνδυνοι και ευρωπαϊκή προστασία

Ενας θλιβερός
«τίτλος τιμής»

ούμε σε μια εποχή κινδύνων. H
ταχύτατη ανάπτυξη της μετατεχνολογίας και η αύξηση του
πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και παγκόσμια, συνοδεύεται από
αυξημένους και σύνθετους κινδύνους
για τον πληθυσμό. Η διαχείριση αυτών
των κινδύνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανάγκη συνδρομής
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας1, βρέθηκαν στο επίκεντρο εργαστηρίου, το οποίο διοργάνωσε η Φινλανδική Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ (το β’ εξάμηνο του
2019, παραλαμβάνοντας από την Ρουμανία), με τη συμμετοχή της Πολιτικής
Άμυνας της Κύπρου.
Η συνάντηση έγινε 22-23 Ιουλίου
2019 στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της
Επιτροπής για τα Ανθρωπιστικά Θέματα και την Πολιτική Προστασία2.
Εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί
παράγοντες από τις εθνικές αρχές Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν στο
εργαστήριο, κατά το οποίο εξετάστηκαν εις βάθος οι συνθήκες που προκαλούν τους σύγχρονους κινδύνους
και η δυνατότητα αντιμετώπισής τους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πολιτική
Άμυνα της Κύπρου συμμετέχει στις
επιτροπές και τις ομάδες εργασίας
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και
είναι η αρμόδια αρχή που ανέλαβε
την ευθύνη για την εκπόνηση της
Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου για την
Κύπρο. Εκτιμήσεις έγιναν δύο μέχρι
στιγμής: μια το 2016, με κύριο θέμα
την αντιμετώπιση των κινδύνων που
προκύπτουν από την κλιματική κρίση.
Μια δεύτερη διεξήχθη το 2018, για
φυσικούς, τεχνολογικούς και άλλους
ανθρωπογενείς κινδύνους. Σκοπός
των εκτιμήσεων, πέρα από ευρωπαϊκή
υποχρέωση, βοηθά στην επικαιροποίηση και στόχευση των σχεδίων
αντιμετώπισης κινδύνων καθώς και
τον καταρτισμό εθνικών στρατηγικών.
Τα πορίσματα του εργαστηρίου
στο Ελσίνκι καταδεικνύουν ότι οι κίν-

Η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου συμμετέχει στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και είναι η αρμόδια
αρχή που ανέλαβε την ευθύνη για την εκπόνηση της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου για
την Κύπρο.

δυνοι στην Ευρώπη μεγαλώνουν λόγω
κλιματικής κρίσης, υπερεξάρτησης
από ηλεκτρονικά συστήματα, υπερσυγκέντρωσης πληθυσμών σε πόλεις
και απειλών τρομοκρατίας. Ιδιαίτερες
απειλές, που συνδέονται κυρίως με
τρομοκρατία, είναι οι ΡΒΧΠ - Ραδιολογικές, Βιολογικές, Χημικές και Πυρηνικές. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό,
την πρόληψη και την προετοιμασία
έναντι αυτών των νέων απειλών. Κρίσεις αυτού του τύπου αναμένεται να
είναι σύνθετες, δεδομένου ότι είναι
δυνατόν να συνοδεύονται από έκρηξη,
πυρκαγιά, σύνθετες απειλές για την
υγεία και ανάγκη κινητοποίησης πολλών υπηρεσιών ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, σε ένα επεισόδιο μεγάλης κλί-

μακας, είναι δυνατόν να μην επαρκούν
οι δυνατότητες ενός κράτους-μέλους
της Ε.Ε. και να ζητηθεί συνδρομή
μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον στην πρόληψη,
η οποία κινείται πάνω σε τέσσερεις
άξονες: α) Την μείωση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών ΡΒΧΠ, β) την
προετοιμασία των αρμοδίων Υπηρεσιών για τέτοιου είδους περιστατικά,
γ) την δυνατότητα αλληλοβοήθειας
εντός της ΕΕ και δ) την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με το
θέμα. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει συστήσει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από ειδικούς από τα κράτη-μέλη.
Οι εθνικές εκτιμήσεις κινδύνων

των κρατών-μελών, διεξάγονται κάθε
τρία χρόνια. Για το ειδικό αυτό θέμα
(ΡΒΧΠ), όμως, η πανευρωπαϊκή αξιολόγηση κινδύνου διεξάγεται κάθε έξι
μήνες, ενώ υπάρχουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη
εθνικών ικανοτήτων αντιμετώπισης
τέτοιων περιστατικών.
Πέρα, όμως, από το επιχειρησιακό
μέρος της προετοιμασίας, απαιτείται
και στρατηγική αντιμετώπιση από τα
κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει α) να
συμπεριλάβουν την εθνική εκτίμηση
κινδύνων στις διάφορες συγγενικές
στρατηγικές τους όπως, παραδείγματος
χάριν, για το περιβάλλον, την οικονομία και κοινωνικά θέματα, β) να
έχουν σχέδια αντιμετώπισης σύνθετων
κρίσεων και γ) να αντιμετωπίζουν το
όλο θέμα διαχείρισης κινδύνων μέσα
στο πλαίσιο Σεντάι των Ηνωμένων
Εθνών για μείωση των καταστροφών.
Σύμφωνα με τα πορίσματα του εργαστηρίου, υπάρχει η ανάγκη συμμετοχής ολόκληρης της κοινωνίας, στα
πλαίσια των μέτρων αυτοπροστασίας.
Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν
από τα αρχικά στάδια της αναγνώρισης
κινδύνων, να έχουν γνώση των σχεδίων αντιμετώπισης, να ενημερώνονται για θέματα κινδύνων και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας (all of
society approach). Επίσης, μέχρι το
2022, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή
το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
του πληθυσμού, μέσω κινητών τηλεφώνων. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει
διασύνδεση όλων των κινδύνων μεταξύ τους, είτε πρόκειται για φυσικούς,
είτε τεχνολογικούς, είτε άλλους (holistic approach).

O κ. Νικόλας Πάρης είναι Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας.
1

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός πολιτικής Προστασίας είναι ένα όργανο της Επιτροπής της ΕΕ
για την αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατώνμελών αλλά και προς τρίτες χώρες.
2
Της οποίας προΐστατο, ο Κύπριος Επίτροπος
κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Θ

α ήταν κρίμα και άδικο να χρειαστεί να κλείσει
τα 85 ο πενηνταεπτάχρονος μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, όπως ο Θεσσαλονίκης Ανθιμος,
για να ανακηρυχθεί επίτιμος πανεπιστημιακός διδάκτωρ.
Διπλό το κρίμα και τρίδιπλο το άδικο αν ονομαστεί διδάκτωρ μόνο της Θεολογίας. Τέτοιον τίτλο θα μπορούσε
να τον αξιώσει και ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος ή ο Πειραιώς
Σεραφείμ. Αντίθετα, ο Κύπριος επίσκοπος, με τις απανωτές επικοινωνιακές εκρήξεις (απίστευτο το πόσο ζαλίζονται πολλοί ποιμένες από τις οθόνες της κοσμικότητας), έχει αποδείξει ότι και στη Γενετική θα μπορούσε
να προσφέρει τη σοφία του και στην Εγκληματολογία,
στη Σεξουαλική Αγωγή, στην Κοινωνιολογία, στην Ψυχολογία. Εκείνο το του Γκαίτε, στον «Φάουστ» («Αχ,
σπούδασα φιλοσοφία, /ιατρική και νομική / και δυστυχώς
θεολογία», στη μετάφραση του Πέτρου Μάρκαρη),
μοιάζει γραμμένο για την αυτού δεσποτικότητα. Με
έμφαση, δυστυχώς, στο «δυστυχώς».
Οσα είπε ο μητροπολίτης Νεόφυτος για τις αιτίες
της ομοφυλοφιλίας και την «μπόχα της αρσενοκοιτίας»,
που την οσμίζονται λέει οι λαγωνικότεροι μοναχοί, του
πρόσφεραν αρκετή από τη δόξα του Τουίτερ και του
Ιντερνετ, αχρείαστη υποτίθεται για τους πνευματικούς.
Ο σάλος μάλιστα υποχρέωσε τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου
να δηλώσει ότι ο Μόρφου διατύπωσε «προσωπικές
απόψεις». Το ’χουν αυτό οι αρχιεπίσκοποι. Και ο πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος με την ίδια φόρμουλα «καθαρίζει»
όσα μισαλλόδοξα εξαπολύουν κάμποσοι ιεράρχες. Ο
Μόρφου, ωστόσο, δεν αρκέστηκε στις περί ομοφυλοφίλων γνωματεύσεις του. Εσπευσε να παράσχει άφεση
αμαρτιών στον ρατσιστή σίριαλ κίλερ της Κύπρου. Κατανοώντας ότι η δράση τού και παιδοκτόνου λοχαγού
Νίκου Μεταξά, προσανατολισμένη σε αναλώσιμες γυναίκες του Τρίτου Κόσμου, αποκαθηλώνει την ιδεωδώς
εύμορφη αυτοπροσωπογραφία που έχει σκαρώσει ο
ελληνισμός, κυπριακός και ελλαδικός («εμείς δεν κάνουμε
τέτοια πράγματα...»), κατάφερε και βρήκε μέσα σε τόση
φρίκη έναν «τίτλο τιμής για την Κύπρο».
«Ξέρω», είπε για τον μακελάρη, «ότι κάλεσε ένα φίλο
μας πνευματικό και εξομολογήθηκε. Τούτο είναι κάτι
που τιμά την Κύπρο, ότι ακόμα και ο πιο ακραίος δολοφόνος που ακούστηκε μέσα στους τελευταίους αιώνες,
έχει τη διάθεση της εξομολόγησης. Δεν επιτρέπεται η
Κύπρος να έχει τόσο υψηλό ποσοστό εκτρώσεων και
να μαραζώνουμε για τα δύο παιδάκια που σκότωσε ο
δολοφόνος». Δεν επιτρέπεται. Οντως. Δεν επιτρέπεται
τόση ρηχότητα σκέψης. Θα ’λεγα και ψυχής, γι’ αυτήν
όμως γνωρίζει ο ετάζων καρδίας και νεφρούς.
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Τι σχεδιάζει η Τουρκία στην περιοχή του Καστελλόριζου;
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Το σημερινό ¦ØÛØÕÍÏÇÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÁØËßÔËÝ
ßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÓËÚÇÐÆªÄÊÕßÑÇÏ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
ÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÇÌÕØÓÂÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝ ®ÙÚÏÝ ÄÖÕß
ÕÁÍÑØÏÚÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÇÙÃÒÎÝ§ÁÊÕÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÍÑßØÇÙÞËÊÏ¦àËÏÁØËßÔËÝÔÕÚÃÜÝ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÓÁÙÇÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÓËÚÕÔÁÕÙËÏÙÓÕÍØÇÌÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝ©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÓËÚÇÐÆªÄÊÕßÑÇÏÔÄÚÏÇ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß¡ËÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÂÓÕßÛÁÒÜÔÇËÔÏÙÞÆÙÜ
ÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÑÇÏÔÇÖÇØÇÛÁÙÜ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÓÁÙÜÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÖËÚØËÒÇÃÕß;7(6ÁÞËÏ
ÂÊÎÊÏËÐÇÍ¦ÍËÏÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
ÙÚÎÔËÖÃÓÇÞÎÖËØÏÕÞÂÁÞËÏÂÊÎ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÇËßØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÏ
Ú×ØÇÖØÕÞÜØËÃÙËÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝÍÏÇÔÇËÖÏÒÁÐËÏÍËÜÚØÎÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝ

Από το 2010,ÖÕßÁÞÜÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇËÑÌØ¦àÜÊÎÓÄÙÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝÓÕß
ÁÞÜÇÔÇÒÆÙËÏÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÑÇÏÚÏÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔËØËßÔ×ÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÙÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÖËØÏÕÞÁÝ¦ÓËÙÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÄÖÜÝÇßÚÁÝÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÃÑÇÏÕÚÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÆÓÈÇÙÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×Ô
¶4VU[LNV)H` ÚÇÑÚÏÑÂ
ÇßÚÂÙßÔÕÉÃàËÚÇÏÜÝËÐÂÝ!
α) ÑÊÕÙÎ ÞÇØÚ×ÔÖÇØÇÞÜØÂÙËÜÔ
ÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß
ÓËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÙËÊÏËÛÔÂÌÄØÕßÓ
ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÑÒÖÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÇØÞÏÑ¦ÙÆÍÞßÙÎÑÇÏÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇËÖÃÚÜÔÖËØÏÕÞ×Ô
β) ÚÕ ËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕÍÏÇÔÇËÊØÇÏ×ÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÖØÕÞÜØËÃÙËÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÍÏÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄ
ÛÁÙËÜÔÍËÜÚØÂÙËÜÔÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÙËÏÙÓÏÑ×ÔÑÇÚÇÍØÇÌ×ÔÔÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÙËÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÁÞËÏÖØÕÓÎÛËßÚËÃÊÏÑ¦ÚÎÝ
ÙËÏÙÓÕÍØÇÌÏÑ¦ÙÑ¦ÌÎËÐÕÖÒÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ;7(6
Í ¬ÕÖØÕÚËÒËßÚÇÃÕÙÚ¦ÊÏÕËÃÔÇÏÕÏ
ÍËÜÚØÂÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÏËÐ¦ÍËÏÖ¦ÒÏ
ÓËÏÊÏÄÑÚÎÚÇÍËÜÚØÎÚÏÑ¦ÙÑ¦ÌÎÍÏÇ
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÒÄÍÕßÝßÚÄÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔ©ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÇÏÊÏÄÑÚÎÚÇ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÇÚÎÝ;7(6¢ÇÚÃÞ®ÑÇÏ
ÏÇÈÕÆà®Ö×ÚËØÕÝÙÚÄÞÕÝËÌÄÙÕÔßÖ¦ØÐËÏÇÔÇÑ¦ÒßÉÎßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔËÃÔÇÏÎÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÚËÚËÒËÙÓÁÔÜÔÓËËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÐËÊØ×ÔÖÇØÇÍÜÍÂÝÍÏÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÞØÄÔÏÇ
©ÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
ÚÎÝ;7(6ÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÓË
ÖÕÒß¦ØÏÛÓÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇÍÏÇ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÑÎÔÏÑÄÌÄÈÕß
ÚØÄÓÕßÑÇÏÁÔÚÇÙÎÝÍÏÇ¦ÙÑÎÙÎ
ÖÃËÙÎÝËÖÃÚÜÔÔÄÓÏÓÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÔÄÓÏÓÇÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßËÖÏÈÕßÒËÆËÚÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÚÎÞËÏØÄÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Στοιχεία αποδεικνύουν
ότι η Τουρκία,
μέσω της TPAO,
έχει ήδη διεξαγάγει
σεισμικές έρευνες
και τώρα προχωρεί
σε συμπληρωματικές
έρευνες για να επιλέξει
γεωτρητικούς στόχους.
àÎÚËÃÚÇÏËÖÃÓÕÔÇÇÖÄÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÚÎÝÇØÞÏÑ¦ÔÇÖÇÍ×ÙÕßÔ®
ÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×Ô
ÖÄØÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÄÓÜÝÓËÈ¦ÙÎÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÊËÔÚÎÝÇÔÂÑÕßÔ
2HaHURHaHU®

Ας δούμε ÒÕÏÖÄÔÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂªÄÊÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÁÞÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÇÇÔÜÚÁØÜ
¬ÕÖØ×ÚÕÙÚ¦ÊÏÕÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÞÇØÚ×ÔÖÇØÇÞÜØÂÙËÜÔÑÇÏËÑÞ×ØÎÙÎÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔËØËßÔ×ÔÙÚÎÔ
;7(6ÁÞËÏÍÃÔËÏÖØÕÖÕÒÒÕÆØÕÝ
ÇÖÄÊËÏÐÎÖÇØÕßÙÏ¦àÜÚÕÔ²¦ØÚÎ
ÓËÚÏÝÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÝÖÕßÞÕØÂÍÎÙË
ÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÔÑØÇÚÏÑÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß;7(6
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
ÖËØÏÕÞÁÝÓËÚÇÐÆªÄÊÕß¶ ÇÙÚËÒ-

ÒÄØÏàÕßÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚËØÇÓÁÞØÏ
ÚÎÔ ÆÖØÕÁØÇÔÇßÚÕÆÌØÄÔÚÏÙËÓÁÙÜÚÕßËÒËÍÞÄÓËÔÕßÉËßÊÕÑØ¦ÚÕßÝÚÎÝÑÇÚËÞÄÓËÔÎÝÄØËÏÇÝ
ÆÖØÕßÔÇËÑÞÜØÎÛËÃÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÔÄÚÏÇÝ©ÚÎÝ
ÆÖØÕßÙÚÎÔ;7(6¥ÝÍÔÜÙÚÄÔ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇßÚÂËÔËØÍÕÆÔÊÏËÛÔËÃÝËÚÇÏØËÃËÝÖËÚØËÒÇÃÕßÓËÙßÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔßÖÕÍØÇÌËÃÓËÚÎ
ÔÄÓÏÓÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ ÆÖØÕß
©ÏÇÒÒÎÒÕËÖÏÑÇÒÆÉËÏÝÑÇÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ;7(6
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÙÑÎÔÏÑÄÙÆÍÞßÙÎÝ
ÑÇÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
Î ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÙßÔËÞÃàËÏÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÚÎÝÖØÄÍØÇÓÓÇ

Η αδράνεια ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÙÚÕÖØ×ÚÕÙÚ¦ÊÏÕÁÌËØË
ÚÕÊËÆÚËØÕÖÕßËÃÔÇÏÕÏÙËÏÙÓÕÍØÇÌÏÑÁÝÁØËßÔËÝÍÏÇÊÏËØËÆÔÎÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏËÔÚÕÖÏÙÓÄÍËÜÚØÎÚÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ ÇÏÇßÚÄÐËÑÃÔÎÙËÖØÕÕÒÃÍÜÔËÚ×ÔÏÇÔÇÓÎÔ
ÁÞÕßÓËÇÓÌÏÈÕÒÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àÜÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕ²¦ØÚÎÚÕÔÕÖÕÃÕÊÇÔËÃàÕÓÇÏÇÖÄÚÕÊÏËÛÔÁÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄ
ÖËØÏÕÊÏÑÄ4HYPUL.LVSVN`ÚËÆÞÕÝ
 ÄÖÕßÕÁÓÖËÏØÕÝÙßÔ¦ÊËÒÌÕÝ
(,(RZ\ÑÇÏÎÕÓ¦ÊÇÚÕßÇÔÇÒÆÕßÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÙËÏÙÓÏÑ×ÔËØËßÔ×ÔÚÎÝ;7(6ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÚÎÔ;7(6
ÇÔÇÌÁØÕßÔÑÇÏËßÞÇØÏÙÚÕÆÔÍÏÇÚÎ
ÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÎÝÙËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇ
ÚÕßÑËÏÓÁÔÕß

ÏÇÚÕßÝÍÔÜØÃàÕÔÚËÝÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÚÜÔËØËßÔ×ÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÖÇØÇÛÁÚÜÁÔÇÇÖÄÚÇÙËÏÙÓÏÑ¦
ÖØÕÌÃÒÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÖÄÚÎÔ;7(6
ÄÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÖËØÏÕÞÂÁÞËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÍÏÇÆÖÇØÐÎÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÜÔÖËÚØËÒÇáÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÊÏÇÌßÍÁÝßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÙËÒÇÙÖÕÎÌÇÃÙÚËÏÇÑÇÏÚÁÒÕÝÁÞËÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÍÔÜØÃÙÓÇÚÇÓËÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÄÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÑÕÏÚÇÙÓ¦ÚÜÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔ¦ØÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÖËÚØËÒÇÏÕÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ

Από τη στιγμήÖÕßÎ;7(6ÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙËÚÏÝÖËÚØËÒÇÏÕÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦ÙËÏÙÓÏÑ¦ÂÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÏÙÓÏÑ¦ÚØÏ×Ô
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ+ÍÏÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÍËÜÚØÎÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÏ»
ÇßÚÄÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕßÑÇÙÃÒÎ§ÁÊÕßÍÏÇËÖÏÑËÃÓËÔËÝÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÇÔÇÚÕÒÏÑ¦
ÚÕßÕßÓËÙÎÓÈØÏÔÕÆÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÚÎÝ;7(6ÍÏÇÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÁÝ
ÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÍÏÇ
ÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÛÁÙËÜÔÍËÜÚØÂÙËÜÔ©ÏÍËÜÚØÂÙËÏÝÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔËÖÃÚÜÔÙÚÄÞÜÔÖÕßÛÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÕÆÔÑÇÏÚÇÚËÚËÒËÙÓÁÔÇÛÇ
ÙßÔÚËÒËÙÚÕÆÔÄÖÜÝÚÇÙÞËÊÃÇÙË
Î¬ÕßØÑÃÇËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎÚÎÔ

ÇÊØ¦ÔËÏÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÔÌßÙÏÑ¦
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÇÊØÇÔËÃ
Ô¦ÒÕÍÕÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÁÞËÏÍÃÔËÏÑÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝ©ÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÄÖÕß
ÇÌÕÆÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔÕÏÞ¦ØÚËÝÑÇÏ
ÕÏÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÇØÞÏÑÁÝÑÇÏ
ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÁÝÐËÑÃÔÎÙÇÔ"
ÕÏÍËÜÚØÎÚÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÚÕß¢ÇÚÃÞ®ÑÇÏÚÕßÏÇÈÕÆà®ÙÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝ²¦ØÚÎÝ
ËÔ×ÚÕÙËÏÙÓÕÍØÇÌÏÑÄ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÙßÔËÞÃàËÏÓËÔÁËÝÁØËßÔËÝÍÏÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÔÁÜÔÍËÜÚØÎÚÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ

Γνωρίζοντας ÚÎÔ ËÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏÚÏÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂßÚÄËÃÞÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÇÖÄÚÕ
ÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ ®
¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÇËÐÇØÚÎÓÁÔÎÇÖÄËÏÙÇÍÜÍÁÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÇÔÇÍÑÇÃÕßÍÏÇÔÇÑÏÔÂÙËÏÚÎÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÑÇÏÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎ¬ÕÛÁÓÇÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÕß
ËÔËØÍËÏÇÑÕÆÚÎÝËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏ
ÎÖ¦ÍÏÇËÖËÑÚÇÚÏÑÂÑÇÏÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÚÎÊÏÁÖÕßÔ
ÚÎÔÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÔÎËÖÏÛËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔËØËßÔ×ÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔ
ØÞÏÑ¦ÐËÑÃÔÎÙËÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖÇÍ×ÙËÏ®ÚÏÝÁØËß-

ÔËÝÖÁØÇÔÚÜÔÓÏÒÃÜÔßÔÁÞÏÙË
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚ¦
ÚÏÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÑÕÏÚÇÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÕÔÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕ
ÑØÃÑÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÑÇÚÁÞËÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇ
¬×ØÇÛÁÒËÏÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂªÄÊÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÝÁÞÕßÓËÑÇÚ¦ÔÕßÄÚÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÙÞËÊÏ¦àËÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÐÁØËÏÔÇßÒÕÖÕÏËÃÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÚÎÝÄÙÕÞØÄÔÕÑÇÏÔÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÙßÔÂÛÜÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÕÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃ
ÚÎÝ;7(6ËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß¦ØÏÙÚÇÙÚËÒËÞÜÓÁÔÎÑÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÎ
ÝÓÎÔÚÎÔßÖÕÚÏÓÕÆÓËÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÝÓÎÔßÖÕÞÜØÕÆÓË
ËÚÂÝËÓÖËÏØÃÇÓÕßÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÎÖØÕâÖÎØËÙÃÇÓÕßÙËÛÁÙËÏÝËßÛÆÔÎÝ
ÑÇÏÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÓÇÛÂÓÇÚÇ®ÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÇÖÄÚÇÒ¦ÛÎÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÒËÃÉËÏÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦Ý
ÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÖÇÚØÃÊÇÓÕß ÆÖØÕÓËÇÔÇÍÑ¦àÕßÔ
ÔÇÑØÕÆÜÙßÔËÞ×ÝÚÕÔÑ×ÊÜÔÇ
ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß®

* Ο δρ Κωνσταντίνος Νικολάου είναι
γεωλόγος πετρελαίων - ενεργειακός
οικονομολόγος.

Οι έρευνες και οι απώτεροι στόχοι της Αγκυρας στην περιοχή
Η εξέλιξη ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÓËÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÏÝÍËÜÚØÂÙËÏÝ
ÚÕß¢ÇÚÃÞ®ÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ¦ÌÕßÑÇÏÚÕßÏÇÈÕÆà®ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÁØËßÔËÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßËÃÔÇÏÓÁØÕÝÓÏÇÝÖÕÒßËÚÕÆÝÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÝÍËÍÕÔÄÚÜÔ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÎØÇÍÊÇÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏ
ÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÔ¦ÍÑËÝÙËÌßÙÏÑÄ
ÇÁØÏÕÕÏÕÖÕÃËÝßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙË
ÖËØÃÖÕßÊÏÙÑßÈÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÚ»
ÁÚÕÝÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÚÕØ¦ÔËÃÔÇÏ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÛ×ÝËÏÙ¦ÍËÏÇÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÞ×ØÇÖËØÃÖÕßÚÕ 
ÑÇÏÇÖÄÚÎÊËÆÚËØÎÚÕ ÚÜÔ
ÖÕÙÕÚÂÚÜÔÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎ
ÚÓÂÓÇÚÕÝÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÖÄØÜÔ
ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÎÍÑßØÇÁÞËÏÑ¦-

ÔËÏ¦ÒÓÇÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
©ÏÖØ×ÚËÝÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ¦ØÛØÕÚÕßÊØÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
§ÏÑÕÒ¦ÕßÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßÕßÓËÙÎÓÈØÏÔÕÆÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÊÏËÐÂÞÛÎÙÇÔÙËÊÆÕÖËØÏÄÊÕßÝÖÄ
ÚÕÁÜÝÑÇÏÚÕÁÍÏÔÇÔ
SHUTTERSTOCK

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η διεκδίκηση τμήματος
των φυσικών πόρων
της Ανατ. Μεσογείου
εντάσσεται σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική
της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα ÐÉÑÂ{Ì{³ÉØioÓØV³
É¨ÑÐÓ$~³K¨{V³tÑ¨ÐÑ¨ÌØuÜ~ÜÊ¨É³{ØÉ{Ð{~ÓØ
Ó¨ÉÈÓØ³È³iÉÜÜi{~ÊÈ×ÑÜ~¨iËÙÑ¨³Ö¨T¨ÊÉ{¨Ø
³i~È¨{Ñ~Ê

ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄÚÕÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ¬ÙËÙÓÁ®ËÔ×
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÁÖËÏÚÇÇÔÁÒÇÈËÚÕÖÕÒÆÖÏÕËÐËÒÏÍÓÁÔÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÇÖÕÑÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÕÁÜÝÑÇÏÚÕ

ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ
7VSHYJ\Z:HT\Y®ÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇ
ÔÇÐËÖËØÇÙÚÕÆÔÕÏÙÑÄÖËÒÕÏÖÕß
ÙßÔÇÔÚÕÆÙËÎÚÕßØÑÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÖËÚØËÒÇÃÜÔ¬ª©ÓËÁÔÇÙÑ¦ÌÕÝ
ÖÕßÊËÔÂÚÇÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÚÎÝ©
ËØËßÔÎÚÏÑÄÝÙÚÄÒÕÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ

ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÚÕÑÇÏÚÕ ÄÚÇÔ
ÇÖÕÑÚÂÛÎÑÇÔÇØÞÏÑ¦ÚÕÖÒÜÚÄ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÕ¢ÇÚÃÞ®ÑÇÏËÔÙßÔËÞËÃÇÚÕÏÇÈÕÆà®
ËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÚßÞÇÃÕÄÚÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËØËßÔÎÚÏÑÕÆ
ÙÚÄÒÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÍËÔÏÑÄÚËØÕÔÇßÚÏÑÄÊÄÍÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
©ßÑÕÒÃÍÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙËÇßÚÄÚÕËßØÆÚËØÕÙÞÁÊÏÕËÒÁÍÞÕßÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ¦ØÔÎÙÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝ®(+ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ÖÆØÇßÒÕÏ:ÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
¡ÏÇÁÔÊËÏÐÎÚÎÝÊÏËÐÇÍÜÍÂÝ
ÙËÏÙÓÏÑ×ÔËØËßÔ×ÔÙËËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇËÃÔÇÏÇßÚÂÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕß©ÑÚÜÈØÃÕß¬ÄÚËÎ
ÚÕßØÑÏÑÂßÊØÕÍØÇÌÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ËÐÁÊÜÙË5(=;,?ÍÏÇÙËÏÙÓÏÑÁÝ
ÁØËßÔËÝÇÖÄÚÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®
ÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÎÕÖÕÃÇÖËØÏËÃÞË
¶ÖÁØÇÇÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÛÇÒ¦ÙÙÏËÝËÑÚ¦ÙËÏÝ¶ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕ

ÒÄÍÕÚÇÕÏÑÄÖËÊÇÑÇÏÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ©ÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇ
ÚØÏÍÜÔÏÑÂÖËØÏÕÞÂÖËØÃÖÕß
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖÕß
ÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚËØÕ
¦ÑØÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ¬ÄÚËÎÛÂÔÇÇÔÚÁÊØÇÙË
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÓÕÔ¦ÊÇÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ§ÇØÞÏÑ¦ÚÎ
ÌØËÍ¦ÚÇ§ÏÑÎÌÄØÕÝ¢ÜÑ¦Ý®ÑÇÏ
ÇÑÕÒÕÆÛÜÝÚÎÇÒÇÓÃÝ®¬ÇÊÆÕ
ÖÕÒËÓÏÑ¦ËÖÃÖËØÃÖÕßÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÃÞÇÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÊÏÇÊÕÞÏÑ¦
ÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÔÇËÑÖÁÓÖÕßÔÖØÕÝ
ÚÕÚÕßØÑÏÑÄËØËßÔÎÚÏÑÄÙÂÓÇÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃÖÒÕßÙËËÒÒÎÔÏÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÖÇØ¦ÚÏÝ
ÕÞÒÂÙËÏÝÚÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÏÝÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔÁÝ
ÚÕßÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖØÕÚÕÆÖØÕÞÜØÂÙËÏÖØÕÝÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÙËÖËØÏÕÞÂÑØÏÙÏÓÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ

ËÌ¦ÓÏÒÒÎÝÓËÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ
ÄÖÜÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÖØÄÙÌÇÚËÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝÚÕßÙßÓÈÕßÒÃÕßËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝ
ÍËÃÚÕÔÕÝßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÇÔÓÎÚÏ
¦ÒÒÕÚÎÔÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÇÖÕÊÃÊËÏ
ÕªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÙËÄÒÎ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓËÚÇÐÆÕßÑÇÏÕß
ÓËÙÎÓÈØÏÔÕÆÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÝÍÑßØÇÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓË
ÚÇÄØÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÍÑßØÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÇßÚÁÝÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÖËØÃÖÕßÜÝ
ËÔÚÇÙÙÄÓËÔËÝÙËÓÏÇÇÔÚÃÒÎÉÎÖËØÃÌßÙÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕßQ\ZUH[\YHSL
ÖÇØËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÝÙÑÕÖÃÓÜÝÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÜÔÚÕ
ÙÚÕÔ©ÓËÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÇÖÄ
ÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÜÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÐÜÚËØÏÑ×ÔÕØÃÜÔÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
ÚÎÝÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÄÒÎ
ÇßÚÂÎÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦àËÏKLMHJ[VÑÇÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏËÔÄÉËÏÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄÄÖÕÚËÑÇÏÇÔÇßÚÁÝÚËÒÏÑ¦
ËÖÇÔÇØÞÃÙÕßÔ
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Μείωση πλεονασμάτων από το 2020
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αποκαλύπτει στην «Κ» ότι το ζήτημα συζητείται ήδη με τους εταίρους
Συνέντευξη στην ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
και στον ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο δημοσιονομικός Þ×ØÕÝÛÇÑØÃÔËÏÚÏÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÚÕ
ÐËÑÇÛÇØÃàËÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÚÏ
ÁÞÕßÔÐËÑÏÔÂÙËÏÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÚÕß
ÚÕ©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÒÁËÏÄÚÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÒÏÓÇÑÃÜÔÑÇÏÕÏ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÕßÝÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔ
ÓËÚ¦ÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÍÏÇÚÕÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕÄØÏÕ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÇßÚÄÛÇÙßÔÊËÛËÃÓËËÖÏÖÒÁÕÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏ
ÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÚÕÓÄÔÕÓÁÚØÕÖÕß
ÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÍÏÇÚÕËÃÔÇÏÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑËØÊ×ÔÑÇÏ
ÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÕÑ
ÚÇáÑÕÆØÇÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÊËÔÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑËÔÄÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÓËÚ¦
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
Þ×ØÕÝÍÏÇ¦ÒÒËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÓÎÔËÌÇØÓÕÙÚËÃÎ
ÊËÆÚËØÎÊÄÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß§¢ÚÕÒÁÍÕÔÚÇÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÎÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÏÙÞÆËÏÙÚÕÇÑÁØÇÏÕÇÒÒ¦ÛÇ
ÍÃÔËÏÖØ¦ÐÎÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔ®
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÚÕßÇÑØÏÈÕÆÊÇÔËÃÕßÚÕß§¬ÚÕ
ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÆÉÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÂÓËØÇÖËØÃÖÕßÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕÔÃàËÏÄÚÏËÃÔÇÏÙÚÕßÝ¦ÓËÙÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕß¬ÁÒÕÝÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÍÏÇÔÁÇÁÐÕÊÕÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÌÁÚÕÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÚÕÊÇÔËÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß 
– Υπάρχει δημοσιονομικό κενό
για το 2019; Και αν όχι, πώς έκλεισε, δεδομένου ότι τόσο η Κομισιόν όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούσαν ότι υπήρχε μέχρι
πρότινος;
¶ËÑÚÃÓÎÙÂÓÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÚËÒÏÑ¦
ÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÑËÔÄÒÄÍÜÑÇÏÚÜÔ
ÛËÚÏÑ×ÔËÔÊËÃÐËÜÔÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÖÃ
ÚÜÔÎÓËØ×ÔÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÖØÕÌÇÔ×ÝËÔÙÜÓ¦ÚÜÔÇÔ
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÖØÕÁÑßÖÚÇÔÇÖÄÚÏÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ§ÇÚÕÔÃÙÜÈÁÈÇÏÇÄÚÏ
ÓËÚ¦ÚÎØÆÛÓÏÙÎÍÏÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝÍÏÇÖØÄÙÛËÚËÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
– Ενα ερώτημα απασχολεί τους πάντες: Ποιο θα είναι το κόστος των
φοροελαφρύνσεων του 2020 και
πώς σχεδιάζετε να το καλύψετε,
δεδομένου ότι προβλεπόταν ήδη
κενό 1,2%-1,5% του ΑΕΠ (περίπου
2,5 δισ. ευρώ), με βάση την έκθεση
της Κομισιόν. Είναι οι περικοπές
δαπανών αρκετές ή εξετάζετε και
επιπλέον παρεμβάσεις;
¶ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÑÇÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÍÏÇÚÕÔ

Τα capital controls
– Με τους κεφαλαιακούς
περιορισμούς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε; Εχει
έρθει το τέλος των capital
controls;

Εκτιμώ ότι, υπό ομαλές
συνθήκες, η επιστροφή
της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα μπορεί
να επιτευχθεί πριν
από το τέλος του 2020.

Στους άμεσους σχεδιασμούς μας είναι η πρόωρη αποπληρωμή
του ακριβού τμήματος
των δανείων του ΔΝΤ,
το ύψος του οποίου
ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3 δισ. ευρώ.

ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÙßÔÂÛÜÝ
ÊËÔËÖÇÒÎÛËÆÕÔÚÇÏËÖÇÑØÏÈ×ÝßÚÄÏÙÞÆËÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÏÝÙÎÓËÏÇÑÁÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÞÜÚÕÔÃÙËÏÄÚÏÍÏÇÚÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÇßÍÏÂÑÇÏÈÏ×ÙÏÓÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔÛËÓËÒÏ×ÊÎÇØÞÂ
ÑÚÏÓÕÆÓËÄÚÏÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕß
ØßÛÓÕÆÓËÍÁÛßÔÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÎÔÚÇÞËÃÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÕÓÇÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ
ÓËÊÏËÛÔËÃÝÇÍÕØÁÝÞØÂÓÇÚÕÝÑÇÏÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÒÂØÎ¦ØÙÎÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÑ×ÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÑ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇÚÜÔÌÕØÁÜÔÚÎÝ
ÍËÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎØËÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÕØÕÌ×ÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÊÇÖÇÔ×ÔÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÙßÓÖØ¦ÐËÜÔ
ÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÑÇÏ
ÚÎÙÜÙÚÂßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÒÇÏÙÃÕß
ØÆÛÓÏÙÎÝÍÏÇÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝÕÌËÏÒÁÝ
ÏÊÏÜÚ×ÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔ
ÑÇÏÚÕ©ÒÇÇßÚ¦ÛÇÇÖÕÚßÖÜÛÕÆÔÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ
– Πιστεύετε ότι το 2020, έστω με
έμμεσο τρόπο (ANFAs και SNPs),
θα καταφέρετε να μειώσετε το
πρωτογενές πλεόνασμα κάτω του
στόχου του 3,5% του ΑΕΠ;
¶©ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßËÃÔÇÏÔÇÞÚÃÙÕßÓËÈÂÓÇÈÂÓÇ
ÄÒËÝÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÙßÔÛÂÑËÝ×ÙÚË
ÔÇËÖÏÚÆÞÕßÓËÓÁÙÇÙÚÕÇßÚÄÚÕÔÙÚÄÞÕÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÓÇÝ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÑÇÏßÒÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑ×Ô
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙËÖÒÇÃÙÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏ-

«Μέχρι ³{oÐÊØ{ÚÉÐËÙÉÓÚÉÑÇÊ³iÐÑÉÑÉÂÓ³ÑiØ³ÈÑ×¨ÜoÊ³ÈuVÜÓÉ{~.³ÑÍ~Ö¨ÑØVËØÉÌV³{Ñ×¨Ò³iÙÉÖ³É¨iÙÌi³iØ
ÐÉËiØ³È 'å³Ì{ÉUt ÙÓÐÉÈÊÐÑØ{TÖÉ{³Ñ~Ó¨Ñ{Ñ{ÚÑoËÉ{
¨ÒÂi³È³ÐÌ³É¨ÙÈÑ³Ìu
ÑÂÝÖËÏÛÇØÞÃÇÝÊÎÛÁÚÕßÓËÖØÕÝ
ÙßàÂÚÎÙÎÚÕÑØÃÙÏÓÕÇßÚÄàÂÚÎÓÇ
ÙÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÑÇÏÊÇÔËÏÙÚÁÝ¥ØÏÓ¦àÕßÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝ×ÙÚËÔÇÚËÛÕÆÔ
ÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏ
– Εθεσαν οι δανειστές θέμα επανεξέτασης του αφορολογήτου, δεδομένου ότι ο επικεφαλής του ΕSM
Κλάους Ρέγκλινγκ είπε πρόσφατα,
σε συνέντευξή του στην «Κ», ότι
οι θεσμοί απογοητεύθηκαν που
ανετράπη το μέτρο.
¶Ñ¦ÛËÖÒËßØ¦ÁÞËÏÑÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑÇÚÇÛÁÚËÏ
ÚÏÝÇÐÏÕÒÕÍÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÚÎÝ¡ÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÖ¦ÔÚÜÝÕÏÛËÙÓÕÃÊËÔÁÛËÙÇÔàÂÚÎÓÇËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÚÕÕÖÕÃÕÂÊÎÓËÏ×ÛÎÑË
ÓÃÇÌÕØ¦ËÖÃÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ª¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝËØ×ÚÎÙÂÝ
ÙÇÝÙÎÓËÏ×ÔÜÚÎÙÆÍÑÒÏÙÂÓÇÝÓË
ÚÕÔÑªÁÍÑÒÏÔÍÑÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÖÕßËÓËÃÝÛÇÚÎÔËÖÏÊÏ×ÐÕßÓËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÓËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÎÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÓËÚÎÔÚÂØÎÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÈÏÈÒÃÜÔÓËÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎ
ÊÎÒ×ÙËÜÔÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑËÌÇÒÇÃÕß
– Επιμένετε στις μειώσεις φόρων
και, αν ναι, πότε σχεδιάζετε να
τις κάνετε;
¶ÖÏÓÁÔÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇßÖ¦ØÐÕßÔËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÙÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ ÇÏ
ÛÇÚÏÝËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÕÇßÚÄ
ÖÕßÐËÑÏÔÂÙÇÓËÇÌÕÆÓËÒËÚÂÙÕßÓËÚÕÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕÖÕßÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÚÇËÖÄÓËÔÇÁÚÎ©ÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÇÌÕØÕÆÔÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝËÏÙÌÕØ¦Ý

ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÑÇÏÚÕßÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝÚÎÓËÃÜÙÎÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÍÏÇÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇ
ÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß¢
ßÚÄÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝÖÜÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃÑÇÏÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃËÃÔÇÏÄÚÏÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÚÕÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕßÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖÄ
ÚÕ ÙÚÕ ÍÏÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÕß 
– Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
δίνεται πολλά σε λίγους και δεν
βοηθάτε τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα; Τι απαντάτε εσείς
σε αυτό;
¶©ÏÖÕÒÃÚËÝÓËÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇÇÖÄÁÜÝËßØ×ÊÎÒÇÊÂ
ÚÇÞÇÓÎÒ¦ÑÇÏÓËÙÇÃÇËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇÛÇÇÖÕÑÕÓÃÙÕßÔÚÕ
 ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕßÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ¡ËÒÁÚÎÊËÚÕßßÓÈÕßÒÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔ
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÔÕÓÕÛËÚÂÛÎÑËÕÊÎÍËÃÙËÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇ
ÇÆÐÎÙÎÙÚÕÓÁÙÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÕßÌÚÜÞÄÚËØÕß ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙßÔËÏÙÌÁØÕÔÚÇÝÑÇÏÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÚËÙßÔËÖ×ÝÄÚÏÕ±ªÑ¦ÔËÏÇÖÒ¦ÇßÚÄÖÕßÂÐËØËÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÜÝÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÑÇÏÇÔÇÖÇØ¦ÍËÏÉËßÊËÃÝÏÙÚÕØÃËÝ®
ÑÇÏËÏÊÂÙËÏÝ®
– Θα υπάρξει δεύτερη δόση της
μείωσης του ΕΝΦΙΑ;
¶§ÇÏÛÇßÖ¦ØÐËÏÊÁÙÓËßÙÂ
ÓÇÝÏÙÞÆËÏÙÚÕÇÑÁØÇÏÕ ÇÏÛÇÍÃÔËÏÖØ¦ÐÎÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔ

g ¨oÑÇÌÐÑ³ÉVKÑ¨Ò~Ñ{
ÐÉÚÙ{~ÒV¨~É{ÐÓÈ{
~É×ÑÜÑ{Ñ~ËÉ¨{¨{ÐË
ÈÉ{KÜÊÚi~Ñ³~ÑÜ~ÑË¨{³È¸ÆlVÉÂÑ{³ËÑØ
³iØÑÉÖÚÈiØÜ{³{~ÊØ
³iØ¨ioÖÐÉiØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØVÑÑ³ÉÜÓÈ
¨{³{~Ò~Ñ{ÜÊ¨ØÑ¨ÉÜÚÌo{Ñ³iT¨ÑÙi
ÓTÈÐÉÂÉ~{ÊÉ{³{ØÑÑ¨ÑË³i³ÉØÙ{ÑÙ{~ÑËÉØVÉ
ÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÈØÑ¨ÐÌÙ{ÈØ×¨ÉËØ TÉ³{~ÊÙ{Ò³ÑÂiÌÐÈÉËÑ{Ó³{ÐiV
iÓ~ÚÉiÑÂ{ÜÌoiiØ³
É{³ÉÜ~Üi¨É³Ñ{ÑÌ³i0¨ÒÉÇÑ³iØ
ÜÜÒÙØV~Ñ{³¨ÉTÓØ
Ù{Ò³iÐÑÚÑÑ³ÑÜÖ
¨ØÑÂ{ÜÌoiiÑÌ³ÈØ
ÉÐÜÉ~ÌÐÉÈØÚÉÐÖØ
({³ÉÖÈÐÉÌ³{ÐÉ³¨ÒÐÉÜÓÑ³Ë³¨×Ño{Ñ
³i¨{³{~ÊÒ¨i³~É×ÑÜÑ{Ñ~É¨{¨{Ð
Ï³ÉÑ~ÜÉËÉ{V³ÓÉ¨Ñ
T¨Ì{ÑÐÉ³ÒVÓÑÚÜ{KÉ¨Ì
~É×ÒÜÑ{³iØÉÜÜi{~ÊØ{~ÐËÑØ
– Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσετε;
¶©ÖÜÝÙÇÝÇÔÁÌËØÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÙßÔÕÒÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÓËÚËÚØÇËÚÂÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÇØÁÓÈÇÙÎÖÕßÛÇÇÖÒÕÖÕÏËÃÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔÑ×ÊÏÑÇÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÄÒËÝÚÏÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔËÖÁÒÛËÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÊËßÚËØÕÍËÔÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÚÏÝËÍÑßÑÒÃÕßÝÑÇÏÚÎ
ÔÕÓÕÒÕÍÃÇÇÔÜÚ¦ÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔ
ÇÖØÕÈÒÁÖËÏÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÚÇÊÏ¦ÙÖÇØÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦
ÑÃÔÎÚØÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÇßÚ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛÁØÓÇÔÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÙËÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇËÔÏÙÞÆËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝËÚÇÏØÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝÑÇÏÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÁÚØÇÖÕßÇßÐ¦ÔÕßÔÚÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÛÇËßÔÕËÃÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÒÃÓÇÑÇÝÑÇÏÚÏÝ
ÙßÔÁØÍËÏËÝÛÇÇßÐ¦ÔËÏÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÈÒËÉÏÓÄÚÎÚÇÛÇ
ÇÖÕÙÇÌÎÔÃàËÏÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÛÇËÔÏÙÞÆËÏÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÓÎÑÇÚÕÃÑÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÖØÕÜÛËÃÚÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÙÚÄÞËßÙÎÚÜÔ
ËÒÁÍÞÜÔÑÇÏÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎ¦ÒÒÜÔ
ÁÓÓËÙÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
– Θα προχωρήσετε σε νέα έκδοση
ομολόγου φέτος;
¶¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÙÜÚÕß©²ÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ

ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
ËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÁÞËÏÑÇÚ»ÇØÞÂÔ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÊÇÔËÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÕ ¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕ¦ÔÚÒÎÙËÑËÌ¦ÒÇÏÇÙßÔÕÒÏÑÕÆ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÊÎÒÇÊÂ
ËÑÇÚËßØ×ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÕÔ
ÇØÞÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄ
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÛÇÙÚÕÞËÆËÏ
ËÑÚÄÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÕßÙßÔËÞÕÆÝÊÏÇÒÄÍÕß®ÓËÚÎÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÞØËÕÍØ¦ÌÜÔÙÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝ
ÇÔÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÎÝÑÇÓÖÆÒÎÝ
ÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÎÝÊËßÚËØÕÍËÔÕÆÝÇÍÕØ¦ÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÞØËÕÍØ¦ÌÜÔ
©ÏÄÖÕÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÚÁÚÕÏËÝÖÕßÛÇËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÄÍÑÕßÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕß
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙÏÓÕßÞØÁÕßÝÓËÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÕÚØÄÖÕÑÇÏÓÁÛÕÊÕÞÜØÃÝËÑÖÒÂÐËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎ
ÚÏÝËÑ¦ÙÚÕÚËÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÑÇÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
– Πότε υπολογίζετε ότι θα φθάσει
η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα;
¶ËÜØ×ÄÚÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÛÇÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÎËÏÑÄÔÇÚÜÔÕÃÑÜÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇÊÎÕÏËÑÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÚÏÝÛËÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎÓÏÇÝÙÚÇÛËØÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÎËÔÄÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕßÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÙÞËÊÃÕß
ÑÚÏÓ×ÄÚÏßÖÄÕÓÇÒÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙËËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
– Τι ύψους πρόωρη εξόφληση των
δανείων του ΔΝΤ σχεδιάζετε και
πότε υπολογίζετε να γίνει;
¶Ø¦ÍÓÇÚÏÙÚÕßÝ¦ÓËÙÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕß
ËÃÔÇÏÎÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕß
ÇÑØÏÈÕÆÚÓÂÓÇÚÕÝÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß
§¬ÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÆÉÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÂÓËØÇÖËØÃÖÕßÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ßÚÂÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÖÕßÛÇËÊØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÖÏÙÚÂÚÂØÎÙÎÚÜÔÄØÜÔÖØÕâÖÕÛÁÙËÜÔÑÇÏÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝßÖÎØËÚËÃ
ÖÕÒÒÕÆÝÙÚÄÞÕßÝ
ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÊÇÖÇÔ×ÔÚÄÑÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÖÃÙÎÝÚÎÛËÚÏÑÂ
ÇÖÂÞÎÙÂÚÎÝÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÌÕÆÛÇÖØÕËÐÕÌÒÎÛËÃËÑËÃÔÕÚÕÚÓÂÓÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞËÏ
ÚØÁÞÕÔÑÄÙÚÕÝ¦ÔÜÚÕß ÑÇÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÖÄÊÇÔËÏÙÓÄ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙË 
ÖÏÖÒÁÕÔÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÇÍÕØ¦ÝÖÕßËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÇ
ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÚÕß§¬ÇÌÕÆ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇ
ÑÇÏÓËÑßÓÇÏÔÄÓËÔÕËÖÏÚÄÑÏÕÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÚÎÙßÔÁÖËÏÇÑÇÏÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÇÌÕÆÎÒÒ¦ÊÇÛÇÖØÕÈËÃÙË
ËÔÁØÍËÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇßÚÂÝ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔÖÕßÂÚÇÔÙËÖØÄÍØÇÓÓÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ

Καταρτίζεται ήδη νέο πλάνο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
– Πότε περιμένετε ότι θα εγκριθεί
το σχέδιο για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (APS)
και πώς θα προωθήσετε το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος;
¶©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÚÄÔÏÙË
ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÄÙÕÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕß¬ÇÓËÃÕß²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÄÙÕÑÇÏ
ÇßÚÄÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ¬Õ
ÖØ×ÚÕÙÞÁÊÏÕÊÎÒÇÊÂÇßÚÄÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÔÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÍÍßÂÙËÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÁÞËÏÚÆÞËÏËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÇÖ»ÄÒÕßÝ
ÚÕßÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙË×ØÏÓÕÙÚ¦ÊÏÕÖØÕ×ÛÎÙÂÝÚÕßÑÚÏÓÕÆÓËÄÚÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕÛÇÁÞÕßÓËÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÄÒËÝÚÏÝÚËÞÔÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÕÖÄÚËÑÇÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÓËÚÏÝÇÖÇ-

Θέλουμε να δημιουργήσουμε σταθερό φορολογικό πλαίσιο, που θα
έχει στόχο τον συγκερασμό της αναπτυξιακής
διάστασης με την κοινωνική μέριμνα.
ØÇÃÚÎÚËÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝË
ËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
ÓËÈ¦ÙÎÑÇÏÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
– Ποια είναι τα σχέδιά σας για
την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου;
¶ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ
ÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝÕÌËÏÒÁÝßÖËØÈÇÃ-

ÔÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÇßÚ×ÔÇÌÕØÕÆÔÑßØÃÜÝ
ËÑÑØËÓËÃÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝÑÇÏÕÌËÏÒÁÝ
ÚÜÔÌÕØÁÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÕß©±ÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÑÇÏÚÜÔ©¬ÖÕßÁÞÕßÔËÃÚË
ÔÕÓÏÑ¦ËÃÚËÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÑÜÒÆÓÇÚÇ
ÙÚÎÔËÃÙÖØÇÐÂÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝÌÕØËÃÝßÖÕÊÕÞÂÝ
±ÖËÔÛßÓÃàÜÄÚÏÎÖØÄÈÒËÉÎÚÕß
ÚØÃÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÂÚÇÔÕÏÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝÕÌËÏÒÁÝÔÇÁÞÕßÔÓÎÊËÔÏÙÚËÃÓÁÞØÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
 ¦ÚÏÖÕßÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÁÍÏÔË
ÏÑÂÓÇÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÊÁÙÓËßÙÎ
ËÃÔÇÏÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÝÑÇÏÎËÐ¦ÒËÏÉÎ
ËÑËÃÔÜÔÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏ×ÔÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÖÎÍÂ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÔÁÜÔÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓÜÔ
ßÖÕÞØË×ÙËÜÔ
ßÚÄÛÇÚÕËÖÏÚÆÞÕßÓËÛËÙÖÃàÕÔÚÇÝÇßÙÚÎØÁÝÑÇÏÚßÖÕÖÕÏÎÓÁÔËÝ

ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÑÇÏÛÁÚÕÔÚÇÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÊÏÑÒÃÊËÝÙËÄÒÎÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝßÖÕÞØË×ÙËÜÔÖØÕÝ
ÚØÃÚÕßÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÂÊÎÎÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÔÁÕßÖÒ¦ÔÕßÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓÜÔÕÌËÏÒ×ÔÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÜÔ
ÙßÔÇØÓÄÊÏÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ
– Πότε υπολογίζετε ότι θα γίνει
αισθητό το αναπτυξιακό αποτέλεσμα της πολιτικής σας; Τι ρυθμούς μπορούμε να περιμένουμε
το 2019 και το 2020;
¶ÈÕÆÒÎÙÎÑÇÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÄÒËÝÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÓÇÝÔÇÖØÕÜÛÕÆÔÚÕÔØßÛÓÄÓËÍÁÛßÔÙÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÚÏÓ×ÄÚÏÎÇØÞÂÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÏÙÏÕÊÕÐ×ÄÚÏÛÇËÖÏÚÇÞÆÔÕßÓËÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÜØ×ÄÚÏßÒÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÙÞÁÊÏÄÓÇÝ
ÑÇÏÓËÙÚÇÛËØÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄÑÇÏ

ÊÏËÛÔÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÓËÍËÛÆÔËÚÇÏÓËßÉÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄÇÖÄÇßÚÄÔÖÕßËÃÞË
ÄÚÇÔÚÎÔÖÇØÇÒ¦ÈÇÓË¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÄÓÜÝÊËÔÁÞÜÖÕÙÕÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÇÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇÔÇÑ¦ÔÜÙÎÓËÏÇÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
– Ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να προωθηθούν
άμεσα και για ποιο λόγο;
¶ßÒÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÇÖÕÚËÒËÃÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÚÓÂÓÇ
ÚÕßÙÞËÊÃÕßÓÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÁÍÏÔË
ÂÊÎÌÇÔËØÄÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕß
ÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÄÞÕÝÓÇÝ
ÎÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÑÇÏÕÉÎÌÏÇÑÄÝ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÚÕß×ÙÚËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÖÕÒßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÇÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ¡ÄÔÕÁÚÙÏÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖØÕÝÚÕ

ÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÚÕßÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙÆÔÚÕÓÇ
ÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎËÔÄÝÔÁÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÙßÔÏÙÚ¦ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÑÇÏ
ÙßÔËÑÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÁÒÕßÓË
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÙÚÇÛËØÄÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÛÇÁÞËÏÙÚÄÞÕ
ÚÕÔÙßÍÑËØÇÙÓÄÚÎÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝÊÏ¦ÙÚÇÙÎÝÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÓÁØÏÓÔÇÞÜØÃÝÔÇÚÃÛËÚÇÏÙËÑÃÔÊßÔÕÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËßÙÚ¦ÛËÏÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ
Ô×¦ÓËÙÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
ÙÚÎÔÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÇÊËÏÕÊÕÚÏÑÕÆÑÇÏÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÍÏÇÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ×ÙÚËÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇÓÖÒÕÑ¦ØÕßÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
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Κίνηση ουσίας
και τακτικής
με την ψήφο
των ομογενών
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Μπορεί ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÔÇÊÏÇÌÜÔÕÆÔ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÄÓÜÝ
ÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÓÇÝÖÕßàÕßÔËÑÚÄÝ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÔÇÁÞÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÚÇ
ÚËÑÚÇÏÔÄÓËÔÇÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÇÝÔÇ
ÉÎÌÃàÕßÔÇÖÄÚÕÔÓÄÔÏÓÕÚÄÖÕÊÏÇÓÕÔÂÝÚÕßÝÊËÔÞÜØÕÆÔÕÆÚËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÕÆÚË¸ÇÙÚËØÃÙÑÕÏ¹ÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÜÔÉÂÌÜÔ
ÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÇßÚÂÎÊÏ¦ÚÇÐÎÍÏÇ
ÔÇÏÙÞÆÙËÏÇÖÄÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÓÁÔËÏÇÔÕÏÞÚÄÑÇÏÎÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏ
ÇÔÕÏÞÚÂÍÏÇÄÒÕßÝ©ÒÕÏÛÇÑØÏÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝÙÚÎÕßÒÂ® ÇÏÇßÚÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÎÌÛÕÆÔÙÆÔÚÕÓÇÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÕßÒÂÝÖËØÃÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏ
ÙÚÄÞÕÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ËÃÔÇÏÔÇÁÞËÏÉÎÌÏÙÚËÃÁÜÝÚÇÓÁÙÇ
ËÖÚËÓÈØÃÕß
ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÔÇÇÖÕÙßÔÊÁÙËÏÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÇÖÄÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËØÓÎÔËßÛËÃÜÝ
ÖØÕÙÑÒÎÚÂØÏÕÙßÔÇÃÔËÙÎÝÑÇÛ×ÝÓÇàÃÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
ËÐÁÌØÇÙËÚÎÔËÒÖÃÊÇÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ÙßÍÑÒÃÙËÏÝ®¡ÖÕØËÃÈÁÈÇÏÇÔÇ
ÊÏÇÈÇÙÚËÃÑÇÏÜÝÖÇÍÃÊÇÑÇÛ×Ý
ÇÔÕ±ªÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÓÎÔ
ÚÎÔßÖËØÉÎÌÃÙËÏÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÞÜØÃÝÚÕÖØÄÙÞÎÓÇÇÖÄØØÏÉÎÝÚÕß
ÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÛÇÖØÁÖËÏ

ÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß
ÎÓÇÚÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÕÒÏÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦ÓÏÇÝÖ¦ÍÏÇÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝ§ÚÎÔÕÖÕÃÇÕ±ªÇÖÁÌßÍËÜÝÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑ¦ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÁÚËÏÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖØÕÝÚÜÔ
ËßÛßÔ×ÔÚÎÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÌÁØËÏÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÑÇÛ×Ý
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚÕ §ÛÇßÖËØÉÎÌÃÙËÏÚÕÙÞËÚÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÖÄÚÎÓÁØÇÖÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ
¡ÇÐÃÓÕßÁÞËÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÇÖÕÌÆÍËÏ
ÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÕÔ±ª¶
ÓÕÔÇÊÏÑÂËÐÇÃØËÙÎÕÇÏÞÓÎØÄÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÖ¦ÔÚÎÙËÙÚÕÔÑ
¬ÙÃÖØÇÑÇÚ¦ÚÎÊËßÚËØÕÒÕÍÃÇÚÕßÝ
ÙÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ¶
ÑÇÛ×ÝËÖÏÊÃÜÐÂÚÕßËÃÔÇÏÔÇÌÆÍËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÕ
ÛËÚÏÑÄÓÕÓÁÔÚÕßÓÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÔÃÑÎÝÑÇÏÚÎÝÛËÚÏÑÂÝÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ÕÓÕÓÁÔÚÕßÓÈÁÈÇÏÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔ
Þ×ØÕÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕß±ªÖÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÍÏÇÔÇÓËÚÇÌØÇÙÚÕÆÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÇÌÂÍÎÓÇÐ¦ÒÒÕßÓËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÙÚÇÛËØ¦ÈÂÓÇÚÇÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÖÏÒÕÍÁÝÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÍÏÇÚÎÙÚËÒÁÞÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏÄÒÕÑÇÏ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÁÔÚØÕÑÇÛÏÙÚ×-

ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Φέρνει άμεσα το νομοσχέδιο η κυβέρνηση

Η απόφαση ³È~i³³Ò~iÑÑÈÙÓÉ{³iÊ×³ ÜÜÊ³ÈÉÂ³É¨{~ÖÑÌ³iÈÇÊ³iio{Ñ³ÓÉ~Üo{~ÌÌÐVÚÑÐ¨ÖÉÑÉ¨ÐiÉÈÚÉËØ¨~Üi³Ê¨{ÈÑËÉiØVÑÜÜÒÑÙ{ÑKÑ³ÉË~Ñ{ØÑoËÙÑV~ÑÚØÑ.4,=åÙÉ³iÈÉ¨i×ËÉ{VÚÑ¨ÓÉ{ÑÉÂioÊÉ{³i³Òi³È

Μετά
την επαναλειτουργία
της Βουλής, προτεραιότητα έχουν επίσης το
δεύτερο φορολογικό και
ο επενδυτικός νόμος.
ÔÚÇÝÁÒËÍÇÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÁÜÒÕ®ÚÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄ®ËÍÞËÃØÎÓÇ
ÚÕß±ª
¢ÁØÔÕÔÚÇÝ¦ÓËÙÇÚÎØÆÛÓÏÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÕÓÕÍËÔ×ÔØÃÞÔËÏ
ÚÕÍ¦ÔÚÏÙÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÖÕßÄÖÜÝ
ÁÒËÍÇÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÓËÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÖÕßÛÇÑØÇÚÂÙËÏÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÂÇÔÖÇÃàËÏÓÏÑØÕÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇ
ÊËÔÂÚÇÔÚßÞÇÃÇÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÇÖÕÙßÔÊÁÙËÏÚÎÔ
ÉÂÌÕÚÜÔÕÓÕÍËÔ×ÔÇÖÄÚÕÔÔÁÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÖÕßÊËÔËÃÔÇÏßÖÄÛËÙÎÓËØÏÑ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÖÕÒÒ×ÊË
Ó¦ÒÒÕÔÇÔÙßÔÊËÛËÃÓËÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÑÑÏÔÂÙËÏÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏÔÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕß

ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ®ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÇÔÛÇÙßÔÊÁÙËÏÚÏÝÊÆÕ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÔÛÇ
ÙßÔÊÁÙËÏÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÓË
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÓËÚÕ¦ØÛØÕÖÕß
ÁÞËÏÑØÏÛËÃÇÔÇÛËÜØÎÚÁÕÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÕßÒÂ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕ¦ØÛØÕÖÇØÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÕÏËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÕØÃàÕÔÚÇÏÓËÔÄÓÕÖÕßÏÙÞÆËÏÇÖÄ
ÚÏÝÓËÛËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝËÑÚÄÝÑÏ
ÇÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÎÏÙÞÆÝÚÕß¦ÓËÙÇ
ÇÖÄÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÓËØÎÚÂ
ÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕßÉÎÌÃàËÚÇÏÓËÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÊÆÕÚØÃÚÜÔÚÕßÄÒÕß
ÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô®
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¶ÄÖÜÝÇßÚÄËÃÞËËÑÌØÇÙÚËÃÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ§ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎ¶ÎÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÕßÒÂ
ÖÕßËÃÔÇÏÎÖÇØÕÆÙÇÊËÔÊËÙÓËÆËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÁÊÜÙËÎ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑÇÏÖßÐÃÊÇÚÎÝËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÚÇÖØÕÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎ¦ØÛØÇ
ÛÁÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÄÚÏÊËÔÊËÙÓËÆËÚÇÏÇÖÄÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏÚÕ¦ØÛØÕÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÖØÕÝ¦ÒÒÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÎÒÇÊÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÕØÃ-

àËÚÇÏÄÚÏÎÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ¦ÓËÙÎÏÙÞÆÇÔ
ÇßÚÄÝÉÎÌÃàËÚÇÏÄÞÏÓËÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÊÆÕÚØÃÚÜÔÇÒÒ¦ÈÕßÒËßÚ×Ô
ÄÖËØÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÌÄÙÕÔÕÔÁÕÝ
ËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÚÎÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÈØËÏÚÕßÝÛÇÏÙÞÆËÏ
ÇÖÄÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÖÄÌÇÙÎ
ÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇÒÎÌÛËÃÍÏÇÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕßÁÞËÏÖØÇÑÚÏÑÂÜÌËÒÏÓÄÚÎÚÇ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÎÍÃÔËÚÇÏÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎ

Νέα νομοσχέδια
¦ÔÚÜÝÎÉÂÌÕÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÇÖÄÚÕÔÚÄÖÕÊÏÇÓÕÔÂÝÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÖØÕÜÛËÃÚÇÏ¦ÓËÙÇÑÇÛ×Ý
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÕßÒÂÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÁÞÕßÔ
ËÖÃÙÎÝÚÕÊËÆÚËØÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏ
ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÔÄÓÕÝ¡ËÚ¦ÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕß¦ÒÒÜÙÚËÛÇËÑÑÏÔÂÙÕßÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙÚÎÕßÒÂÍÏÇ
ÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ ©
¬ÎÔËØÞÄÓËÔÎ¬ØÃÚÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇ
ÚÕËÖÏÚËÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎÚÕÊÏßÖÕßØÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÔÔ¦ØÑËÝÚÎÝÇÖËÒÛÕÆ-

ÙÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÖÜÝÎÖÇØÇÒßÙÃÇ
ÙÚÕßÝ©¬ßÒÕÖÕÏÕÆÔÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕ
ÓÁÚÜÖÕÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÄÙÜÔÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎ¶ÄÖÜÝÎÊÏÇÔÕÓÂÌÇØÓ¦ÑÜÔÙË
ÈÇØÏ¦ÔÕÙÕÆÔÚËÝÙÚÕÔÞ×ØÕÔÕÙÎÒËÃÇÝÚÕßÝÂÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝÞÜØÃÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚËØÓÇÚÏÙÚÕÆÔÕÏ
ÕßØÁÝÚÎÝÔÚØÕÖÂÝÙÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇ
ÚÕß©±¶ÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÏØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏ
ÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÕßÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÍÏÇ
ÚÕßÝ©¬ÛËÙÖÃàËÚÇÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÆÓÖØÇÐÎÝÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÖÇØÇÚ¦ÐËÜÔÄÖÕß
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÇßÚÂÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕßÂÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÄÓÎÇÔÇÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÕÚØÄÖÕÝÉÂÌÏÙÎÝÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆËÔ×Ñ¦ÛËËØÏÌÁØËÏÇ
ÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏËÏÊÏÑÄÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÊÕÓÂ

«Χαραμάδα» πολιτικού πολιτισμού

Προτεραιότητα
η εθνική ασφάλεια

Ο χρόνος ÛÇÊËÃÐËÏË¦ÔÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖÕßÙßÔÁÈÎÙÇÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÜØÇ
ÙËÇÃÛÕßÙÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕËÖÏÚËÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ®¶ÖÕßËÏÙ¦ÍËÚÇÏÇÆØÏÕ
ÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÇÖÄÚÎÔ©ÒÕÓÁÒËÏÇ¶ÑÇÏ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕÔßÖÕßØÍÄÖÏÑØÇÚËÃÇÝÏ×ØÍÕËØÇÖËÚØÃÚÎÑÇÏÚÇÓÁÒÎ
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÎÓÄÙÏÇÝÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÛËÇÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÂÓÏÇÓÏÑØÂÌÜÚËÏÔÂÖÇØÁÔÛËÙÎÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÖÇÔÇÑ¦ÓÉÕßÔÕÏÍÔÜÙÚÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÌÁØËÏÖÕÒÒÇÖÒ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÇÐÃÜÙÎÝÚÎÝÕßÒÂÝ
©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÕÖ×ÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÎÊÕÓÂ
ÑÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇËÔÄÝÙÆÍÞØÕÔÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄËÓÌÇÔËÃÝËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÜÙÚÄÙÕÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÊËÔ
ÐÁÌßÍËÇÖÄÚÇÄØÏÇÄÖÜÝÊÏÇØÑ×Ý
ÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÖËØÏÄÊÕßÝ±ÖÂØÐÇÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÃ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ØÁÕÔÚÇÝ®ÂÑÇÏ
ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÙÕßÒÚ¦ÔÕÝ®ÖÕß
ÖØÕÂÒÛÇÔÇÖÄÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕßËÒÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏÊÃÔÕßÔÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕßÖ×ÝÛÇ
ÑÏÔÎÛËÃÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÄÓÓÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ØÛØÜÙÎÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÕÆÒÄÍÕßÚÕÙÆÔÕÒÄÚÎÝÜÙÚÄÙÕÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓË
ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÖØÕÙÂÒÛËÑÇÏÓËÙËÏØ¦
ÖØÕÚ¦ÙËÜÔÇØÑËÚÁÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÁÍÏÔÇÔÇÖÕÊËÑÚÁÝÇÖÄÚÕÔÑ
ËØÇÖËÚØÃÚÎÓËÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ
ÇßÚÂÚÕßßÖÕßØÍÕÆÖÏÑØÇÚËÃÇÝÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÇÌÕØÓÂÊÏÇÚÆÖÜÙÎÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÛËÚÏÑ×ÔÙÞÕÒÃÜÔËÑÓÁØÕßÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÇ
ÂÛËÒÇÔÇÊÎÒ×ÙÜÄÚÏßÖÂØÞËÑÇÒÄ
ÑÒÃÓÇ®²ØÂÙÚÕÝÖÃØÚàÎÝ±ª
ËÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÙÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßßÖÕßØÍÕÆ®²¦ØÎÝ

Στον εκσυγχρονισμό ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÎÝÊÕÓÂÝ
ÚÎÝÖØÕÞ×ØÎÙËÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÚ¦ÐËÏ
ÙËÇßÚÂÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÙÆÍÞØÕÔÜÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔÑÇÏÇÖËÏÒ×Ô
¬ÕÓÕÔÚÁÒÕÇßÚÄÖËØÔ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎßÓÈÕÆÒÕßÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑØÃÙÏÓÎÛÁÙÎÖÕßÇÔÇÚÁÛÎÑË
ÙÚÕÔÇÔÚÏÔÇÆÇØÞÕËÇÒÁÐÇÔÊØÕ
ÏÇÑÄÖÕßÒÕÁÔÇÁÓÖËÏØÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ©Ñ
ÏÇÑÄÖÕßÒÕÝÛÇËÃÔÇÏÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ
ÚÕß ±ÑÇÏÛÇÁÞËÏØÄÒÕÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔÛËÓ¦ÚÜÔËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÇÒËÏÚÕßØÍËÃßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÑÇÏÛÇÙßÔÏÙÚ¦ÚÕÔÙÆÔÊËÙÓÄÚÕß
ÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ
¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕÑÏÇÑÄÖÕßÒÕÝÁÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÊÏËÆÛßÔÙÎÝÕÒÏÚÏÑÂÝÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÑÇÏÏËÛÔ×Ô
ÞÁÙËÜÔÚÕß±ÊÏÕÏÑÎÚÂÝ
§ÇßÚÏÑÂÝÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÊÏÕÏÑÎÚÂÝÞÕÒÂÝ§ÇßÚÏÑ×ÔÕÑÃÓÜÔ
ÞËÏßÖÎØËÚÂÙËÏËÖÃÙÎÝÜÝÔÇßÚÏÑÄÝÇÑÄÒÕßÛÕÝÙÚÎÔÍÑßØÇ
ËÔ×ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇÖØÏÔ
ÚÎÔÇÖÕÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÇÔÕß¦ØÏÕÂÚÇÔÊÏÕÏÑÎÚÂÝ
ÚÎÝÞÕÒÂÝÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÞËÏ
ËÑÖÇÏÊËßÛËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÄÚÃÚÒÕÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÇÖÄÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ²¦ØÈÇØÔÚ
ÚÎÔÃÊÏÇÌÏÒÕÙÕÌÃÇËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÎÝ±ÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑÇÏÔÁÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÄÖÜÝÕÑßÈËØÔÕÖÄÒËÓÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÑÇÏËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙËÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕËÖÃÖËÊÕÓËÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝ®§ÁÕÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝ

Σπάνιου ύφους αντιπαράθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής

ÇÔÇÒÕÍËÃÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÙßÍÑßØÃÇÝÖÕßÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÛÇÌÇÔËÃÇÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇËÃÊÕÝÇÌËÚÎØÃÇÝ®ÂÖÇØÁÔÛËÙÎ®!ÑÇÏÇßÚÄÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÕ
ÖÕÏËÝÌÜÔÁÝÛÇÑßØÏÇØÞÂÙÕßÔÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔ
ÑßÈËØÔ×ÙÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Η δήλωση

Ο υπουργός {~¨Ñ³ÉËÑØ{¨oØÉ¨ÑÉ³¨Ë³iØÑ¨{³É¨Ò³iÈÇÊ³ii
³iØ {³¨ÊØÛiÐÌ{ÑØÛ{Ë~iiØt$~4È¨oÌØÓÙÉ{ÂÉÜÖÙiÐ{È¨o{~Ê
Ù{ÒÚÉi$×ÉËÜÈÐÉÑ³ÑÑo¨ËÈÐÉuVÙÊÜÉiKÈÜÉÈ³ÊØ³È.4,=åÑ¨{ÜËÇÑ:Éo{ÑÑ~ÖÜÈ

Στο άμεσο μέλλον θα
φανεί αν όσα διημείφθησαν μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης θα
αποτελέσουν αφετηρία
αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος ή μικρή
παρένθεση.
ÇÙÚÇÔÃÊÎÝ § ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÛËÜØÕÆÓËÛËÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ËÖÂÒÛÇÔÑ¦ÖÕÏËÝÇÒÒÇÍÁÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑ¦ÔÇÓËÙÇÔ
¡Áª®ÍÍËÒÏÑÂÊÇÓÕÖÕÆÒÕß
©ÑÆØÏÕÝßÖÕßØÍÄÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÁÊËÏÐËÓÏÇÖÕÒÆÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÑÇÏ
ÛËÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎ©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÚÕ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË®¡ÇØÏÒÃàÇËÔÕÍÏÇÔÔÇÑÕÖÕÆÒÕß±ª

ÇÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÕÆÒÄÍÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÐËÞ×ØÏÙËÎÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÒËÖÚÕÓËØÂÝ
ÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔ
ÑÑ²¦ØÎ ÇÙÚÇÔÃÊÎÑÇÏÍÍËÒÏÑÂÝ
ÊÇÓÕÖÕÆÒÕßÊÃÔÕÔÚÇÝÍËÆÙÎÚÕß
ÚØÄÖÕß¦ÙÑÎÙÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÖÕßÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÑØÇßÍÁÝ®ÑÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÕÆÝÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÊÆÙÑÕÒÎÓ¦ÒÒÕÔÚÎàÜÂÚÜÔÍÇÒ¦àÏÜÔ
ÚÇÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÖÜÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÌÜÔÁÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÜÔÂ
ÑÇÏËÔÙÚ¦ÙËÜÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝ
Ñ¡ÇØÏÁÚÚÇÝÏÇÔÔ¦ÑÕßËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂËÔ×ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏ
ÓÁØÕÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÌÁØËÏÙËÊßÙÞËØÂÛÁÙÎÚÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÁÔÇÔÚÏÙËÄÒÇÇßÚ¦
ÚÕÙÞÄÒÏÕÚÕßÑËØÇÖËÚØÃÚÎ¶ÖÕß
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÙÚÕËØÏÙÚÆÒÏÕ
ÑÇÏÜÝÆÓÔÕÝÙÚÕÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÙÓÄ®¶ÊÃÔËÏÙÚÕÓÁÚØÕÖÕßÚÕß

ÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÑËØÇÖËÚØÃÚÎÝ!±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊÏÑÂÓÕßÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÑÇÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÍ×
ÁÞÜÜÝÄÔËÏØÕÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝÙßÓÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ßÚÄËÃÔÇÏÎÈÇÙÏÑÂÓÕßÛÁÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ©ÚÇÔÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÁÞÕßÓË
ÚÁÚÕÏÕßÚÆÖÕßÖÕÒÏÚÏÑÄØËÇÒÏÙÓÄ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÕÆÔÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝ
ÙßÓÖÕÒÃÚËßÙÎÝÔÇÇÙÑÕÆÔÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÄÚÏÛÇÁÞËÏÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÖ¦ØÇÖÕÒÆÚÕÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄÑÇÏÚÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÍÏÇÔÇ
ÁÞÕßÓËÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÙÚÎÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÖØÕáÄÔÚÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÁÞËÏ
ÞÇÛËÃÎÒÇÊÂÚÎÔÖØÜÚÇØÞÃÇÚÕß
ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
¬Õ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÚÎÔÖØÜÚÇØÞÃÇÑÇÏÍÏ»
ÇßÚÄËÍ×ÖÕÒÒÇÖÒ×ÝÁÞÜÖËÏÄÚÏ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏßÖÎØÁÚÎÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß©ÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏËÃÓÇÏ
ÈÇÛÆÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕÇßÚÕÆËÃÔÇÏÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÔÇËÃÔÇÏÑØÏÚÏÑÕÃÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÑÇÚÇÉÎÌÃàÕßÔ¬ÕÛËÜØ×ÛÁÓÇßÍËÃÇÝÚÕß
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÚÏÓÂ®

ÚÎÝ±ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÕÔÚÕÒÁÜÔËÖÏÒÕÍÂÚÕÓÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ
ÑÇÛ×ÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÚÁÒËÞÕÝÓË
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇØÏÁØÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ¡ËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÇßÚÂÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÁÛÎÑÇÔ
ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÊËÔÙÚÇÊÏÕÊØÄÓÎÙÇÔÙËÇßÚÁÝ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÊÏËÆØßÔÙÎ
ÓËÙÞÂÓÇÚØÏ×ÔßÖÕÊÏÕÏÑÎÚ×Ô!©

O σύμβουλος Ú{~ÊØå×ÒÜÉ{ÑØ³È¨ÚÈÈ¨oÖVÑ³{ÑÖÑ¨TØÉÑåÜÓÂÑÙ¨ØÛ{Ñ~ÌÈÜØ
ÖØÁÙÈÎÝÔÇÙÚ¦ÙÏÕÝ¡ÎÚÙÏ¦ÒÎÝ
ÛÇËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÕ
ÇÙÃÒËÏÕÝÑØÃàÎÝÖÕßÊÏËÚÁÒËÙË
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÍÏÇËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ÁÔÚØÕß¡ËÒËÚ×Ô
ÙÌÇÒËÃÇÝÛÇÁÞËÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÕÔÆÙÎÝ
¡ËÒÏÚÙÏ×ÚÎÝÛÇËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝ
ÍÏÇÕØÍÇÔÜÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔÇÖËÒÛÄÔÚÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ±Ï¦ÔÔÎªÕßÓÖ¦ÚÎÑÃÔÎÙÎÖÕßßÖÕÔÕËÃÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÕßÁØÍÕßÚÕß
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Αφήνουν ελεύθερες
τις επικίνδυνες
«γουρούνες»
Πρόβλημα σε τουριστικές περιοχές
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Μια μοιραία δρασκελιά
στον δρόμο για την κορυφή
Τα διαδοχικά δυστυχήματα στον Ολυμπο και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πρώτα άκουσε ÓÏÇÌÜÔÂ!ÁÚØÇ®
¡ËÚ¦ËÃÊËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÔÇÖÁÌÚËÏ¬ÕÖØÜÃÚÎÝ ÎÝÕßÒÃÕßÎ
ÆÎÔÚÆÖÇÂÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÓÁÒÎÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕß
ÕØËÏÈÇÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕß¢ßÙÏÕÒ¦ÚØÎÝ
§ÃÑÇÏÇÝ®ÖÕßÓÖÂÑËÙÚÕÕÆÑÏ
ÚÕß¡ÆÚÏÑÇ©ÏÒÏÛÕÖÚ×ÙËÏÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÙÖ¦ÔÏËÝËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÙËÇßÚÄÚÕÙÚËÔÄ
ÙÇÛØÄÖÁØÇÙÓÇÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÔ
ÉÎÒÄÚËØÎÑÕØßÌÂÚÕß©ÒÆÓÖÕß
©ÞØÕÔÕÝÇÔÇØØÏÞÎÚÂÝÓ¦ÒÒÕÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇËÒÏÞÛËÃ ¦ÖÕÏÕÝ
ÚÕÔËÃÊËÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÓÏÑØÂÊØÇÙÑËÒÏ¦ÔÇÙÚØÇÈÕÖ¦ÚÎÓÇÁÔÇ
ÍÒÃÙÚØÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕ
ÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÁÈÎÖÚ×ÙÎÚÕß
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÙÚÎÞÇØ¦ÊØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÚØÇÖÏÕÑ¦ÚÜ
ÚÇÔÑÇÒÄÝËÃÞËÇÔÁÈËÏ¦ÒÒËÝÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÕÔ¡ÆÚÏÑÇËÔ
ÛÇÚÕÔÐËÞ¦ÙÕßÓËÖÕÚÁ®ÒÁËÏÎ
ÑÔÚÆÖÇ¬ÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÈØ¦ÊßËÃÞËÊÏÇÔßÑÚËØËÆÙËÏÓËÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ ÙÚÕ ÕØÕÖÁÊÏÕ ÚÜÔ
¡ÕßÙ×ÔÙÚÕÑÇÚÇÌÆÍÏÕÏ×ÙÕÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝ®ßÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÕÞØÕÔÕÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÚÎÔ
ÖËÃÙËÏÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÈÇÙÎÃÊÏÇÊËÔÂÚÇÔÙÃÍÕßØÎ¦Ô
ÚÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÛÇÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÚÎÝÌÕØ¦ÙÚÏÝ ÓÁÚØÇ

Η λίστα με τις απώλειες
ÚÏÝ ÚÕËÖÄÓËÔÕÖØÜÃÁÔÇÝ
ÕØËÏÈ¦ÚÎÝËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÎÔßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÔÁÌËØËÄÚÏÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÁÞÇÙËÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÚÕß
ÑÇÏÁÖËÙËÙËÊÆÙÈÇÚÕÙÎÓËÃÕ
ÙËÍÑØËÓÄÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑÕØßÌÂ
ÚÕß¡ÆÚÏÑÇßØÕÙÈÁÙÚËÝÇÖÄÚÕ
ÏÚÄÞÜØÕÑÇÏÓÁÒÎÚÎÝÏÊÏÑÂÝ
¡ÕÔ¦ÊÇÝÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ ÇÚÇ-

ÙÚØÕÌ×ÔÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÑÇÏÚÎ¦ØÏÙÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÙßØÙÎ
ßÚÄÊËÔÂÚÇÔÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÊßÙÚÆÞÎÓÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÙÚÕÔ©ÒßÓÖÕ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
¡¦ÏÕÙÑÕÚ×ÛÎÑËËÑËÃÁÔÇÝÞØÕÔÕÝÕÆÒÍÇØÕÝÇÔÇØØÏÞÎÚÂÝÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÔÁÒËÐË
ÕÇÌËÃØÎÝ¬ØÄÓÖÇÑÇÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
©Ó¦ÊÇÝÏ¦ÙÜÙÎÝÇÖÄÚÕ 
ÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÙÚÕÈÕßÔÄ
ÚÜÔÛË×Ô®ËËÖÚ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÚÇÛÆÓÇÚÇÊËÔÌÕØÕÆÙÇÔÑØ¦ÔÕÝ
ËÔ×ÄÖÜÝËÐÎÍËÃÕÑ¬ØÄÓÖÇÑÇÝ

Ο 60χρονος
αναρριχητής που
έχασε τη ζωή του
στις 29 Ιουλίου είναι
το τελευταίο από τα
δεκάδες θύματα στο
«βουνό των θεών».
ÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÙßÓÈ¦ÔÚÕÑØ¦ÔÕÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÊËÔÂÚÇÔÑÇÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ
¦ÙËÏÚÎÝÃÊÏÇÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝ
ÇÖÄÚÏÝÇÏÚÃËÝÛÇÔ¦ÚÕßÖÕßÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÁÝÚÇÓÏÙ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙËÍÒÃÙÚØÎÓÇ
ÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÖÇÛÕÒÕÍÏÑ¦ÇÃÚÏÇ
ÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÑÚ×Û¦ÔÇÚÕÏ
ÇÖÄÇÖ×ÒËÏÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆ
ÑÇÏßÖÕÛËØÓÃÇÁÐÏÇÖÄÞÏÕÔÕÙÚÏÈ¦ÊÇÊÆÕÇÖÄÑÇÚÕÒÃÙÛÎÙÎÑÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÄÑËØÇßÔÄ©ÏÓÂÔËÝÓË
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÞÔÄÚÎÚÇÊßÙÚßÞÎÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÕËÖÚÁÓÈØÏÕÝÕ
ÕÆÒÏÕÝÑÇÏÕÕÆÔÏÕÝ

¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÔËÈÇÃÔËÏÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÙÚÕÈÕßÔÄ¬ÕÁÞÕßÔÙÇÔÁÖÇÛÒÕÔÇÖÇÚÂÙÕßÔÙÚÎÔÑÕØßÌÂ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÖÏÙÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÕÊÎÍÄÝ
ÈÕßÔÕÆ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ¡ÇØÏÔÃÊÎÝ¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃ
ÕÃÊÏÕÝÇØÑËÚÄÝÑÄÙÓÕÝÊËÔÁØÞËÚÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝ©ØÏÙÓÁÔÕÏÊËÔÌÕØÕÆÔÖÕÚÁ
ÑØ¦ÔÕÝÊËÔËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕÕÊÎÍÄÑÇÏ
ÇßÚÄÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑßØÃÜÝÑÇÚ¦
ÚÕßÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ¦ÖÕÏÕÏßÖÕÚÏÓÕÆÔ
ÚÕÈÕßÔÄÁÞËÏÞÇÛËÃÚÕÓÁÚØÕ®
ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝËÃÊË¦ÔÛØÜÖÕÓËÙÇÔÊ¦ÒÏÇÄÖÜÝÒÁËÏ
Ö¦ÔÜÙÚÕÔ©ÒßÓÖÕ

Οι κίνδυνοι
¬ÕÕÆÑÏÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕß¡ÆÚÏÑÇÍÏÇÚÕßÝÁÓÖËÏØÕßÝÕØËÏÈ¦ÚËÝÊËÔËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÇÔÇØØÃÞÎÙÎÞËÏÇÔ¦ÖÚßÍÓÇ
ÖËØÃÖÕßÓÁÚØÇÑÇÏÑÒÃÙÎ
ÓÕÃØËÝ©ÞØÄÔÕÝÖØÕÙÖÁÒÇÙÂÝÚÕßËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔÈÇÛÓÄ
ËÓÖËÏØÃÇÝÑÇÏÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÄÖÕÏÕß
ËÖÏÞËÏØËÃ¥ÙÚÄÙÕÑÇÏËÊ×ßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÛÇÔÕÃÑÃÔÊßÔÕÏ¦ÔÚÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÌÕØ¦ËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑØ¦ÔÕÝÓÁÙÇÙÚÕÕÆÑÏ®ÒÁËÏÕ¦àÇØÕÝ¡ÖÕÚÁÒÎÝÕÊÎÍÄÝÈÕßÔÕÆ
ÑÇÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝÚÕßÑÇÚÇÌßÍÃÕß
Ï×ÙÕÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝ®Ô¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÔÄÍÑÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÇÔËÈÇÃÔÕßÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÇÚÆÞÎÓÇÔÙÑÕÔÚ¦ÉËÏÝÇÔÊËÔÚÎØÂÙËÏÝÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏ
ÖÁÙËÏÝËÑËÃÛÇÑÇÚØÇÑßÒÂÙËÏÝ®
¬ÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÞØÂÙÎÝÙÜÙÚÕÆ
ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÕÑ
¬ØÄÓÖÇÑÇÝÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÔÇØØÏÞÎÚÁÝÔÇÞØÎÙÏÓÕ-

ÖÕÏÕÆÔÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÑØ¦ÔÎÖÕß
ÛÇÂÚÇÔÏÊÇÔÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔÞ×ØÕ
ËÔÄÝËØÍÕÚÇÐÃÕßÄÞÏÄÓÜÝÑÇÏ
ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÁÈËÏÙÚÎÔÉÎÒÄÚËØÎÑÕØßÌÂÚÕß
©ÒÆÓÖÕß
©ÏÁÓÖËÏØÕÏÕÊÎÍÕÃÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÏÝ×ØËÝÖÕß
ÁÞËÏÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÙËÙÎÓËÃÇÄÖÜÝ
ÚÕÕÆÑÏËÔÛÇÖÂÍÇÏÔÇÖÕÚÁ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÙÚÎÔÑÕØßÌÂË¦ÔÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ¦ÒÒÇ¦ÚÕÓÇ®ÒÁËÏÕÑ¡ÇØÏÔÃÊÎÝ
©¡ÏÞ¦ÒÎÝ ¦ÑÑÇÒÕÝÇÔÁÈÎÑËÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÔ¡ÆÚÏÑÇÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»¬ÄÚËÇÔÚ¦ÒÒÇÙÙÇÔÒÃÍËÝÑÇÒÎÓÁØËÝ®ÙÚÕÈÕßÔÄ
ÚÇÔÓËÚØÎÓÁÔÕÏÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÓÇÙÚÇÔÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÇÔËÈÂÑÇÓËÚÄÚËÑÇÏÓÇÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÏÁÔÇÝÈÕÙÑÄÝ¬ÕËÃÞÇÓË
Ú¦ÓÇÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓË®ÒÁËÏ¬ÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÕÇÊËÒÌÄÝ
ÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÕß²ØÂÙÚÕÝ ¦ÑÑÇÒÕÝÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝÒÒÎÔÇÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎÇÔ¦ÈÇÙÎÙÚÕÃÊÏÕÙÎÓËÃÕÓÇàÃÓËÚÕßÝÒÈËÚÕÆÝ-YLK
)VPZZVUUHZÑÇÏ+HUPLS)H\K)V]`
ÔÇÇÖÄÚÇÑÇÚÇÌÆÍÏÇÙÚÕÕØÕÖÁÊÏÕÚÜÔ¡ÕßÙ×ÔÌÁØËÏÙÂÓËØÇ
ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕß
¡ËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÕÑ ¦ÑÑÇÒÕÝÁÖÇÏØÔËÓÁÚØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ËÔÇÔËÈÇÃÔÜÞÜØÃÝÑØ¦ÔÕÝ®
ÒÁËÏßÓ¦ÚÇÏÁÔÇÊßÙÚÆÞÎÓÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔÇßÚÄÖÚÎÝÓ¦ØÚßØÇÝÙÚÕÃÊÏÕÓÁØÕÝÖØÏÔÇÖÄ
ÊËÑÇËÚÃËÝÑÕßÙÇÁÔÇÛÄØßÈÕ
ÑÇÏÌÜÔ¦àÜ¸ÙÑÆÉÚËÖÇÏÊÏ¦ÚÇ
ÑËÌ¦ÒÏÇÓÁÙÇÙÚÇÈØ¦ÞÏÇ¹®ÒÁËÏ ÇÏÎÖÁÚØÇÖÕßÁÖËÌÚËÂØÛËÙßÙÚÎÓÁÔÎÙÚÕÑËÌ¦ÒÏËÔÄÝ
ÕØËÏÈ¦ÚÎ¬ÕÔÁÖÏÇÙÇÇÒÒ¦ËÃÞË
ÂÊÎÙÑÕÚÜÛËÃ®

«Μύκονος: ¸ÕßØÕÆÔÇ¹ ÁÖËÙË
ÙËÍÑØËÓÄ¶ÕÈÇØ¦ÚØÇßÓÇÚÃÇÝÞØÕÔÎÚÕßØÃÙÚØÏÇ®ÃÔÚËÕ
ÙÕÑ!¸ÕßØÕÆÔÇ¹ÁÖËÙËÖ¦ÔÜÙË
ÚÕßØÃÙÚËÝÙÚÎÔ ØÂÚÎ®§ËÑØÄÝ
ÞØÕÔÕÝÙÚÎÔ ØÂÚÎÖÕßÕÊÎÍÕÆÙË¸ÍÕßØÕÆÔÇ¹®¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÑÇÂÓËØÕÕÏËÏÊÂÙËÏÝÍÏÇÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇÓËÚÕÍÔÜÙÚÄÚËÚØ¦ÚØÕÞÕÄÞÎÓÇ
ÍÁÓÏÙÇÔÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝËÄÒËÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÏÚÃÇ
ËÃÔÇÏÕÑÇÑÄÝÞËÏØÏÙÓÄÝÇÖÄÚÕßÝ
ÕÊÎÍÕÆÝÑÇÛ×ÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚØÕÞÕÌÄØÕÓËÖÕÒÒÁÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝ
¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÖÕÊÕÓ×ÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÕÎÓËØ×ÔÄÚÏÛÇ¦ØËÏÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÙÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇËÔÄÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÚÓÂÓÇÚÕÝËÖÃÇÙÌÇÒÚÕÙÚØÜÓÁÔÜÔÕÊ×ÔÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÛÁÓÇÙÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÜÔÊÂÓÜÔ
¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÓËÚÕÔ
ÔÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÖÕÊÕÓ×Ô
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏ
ËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÑÇÛÕÒÏÑÂÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝÍÏÇ
ÄÙËÝËÃÔÇÏÑßÈÏÙÓÕÆÁÜÝÑßÈÏÑ¦ËÑÇÚÕÙÚ¦ÙËÇÙÌÇÒÚÕÙÚØÜÓÁÔËÝÕÊÕÆÝØÕÁÈÒËÉËÊËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÛÁÙÖÏÙÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ËÏÊÏÑÂÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÜÔÕÊÎÍ×Ô
ÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏ©ÖÜÝÂÚÇÔËÖÄÓËÔÕÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÂÚÇÔÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÏÊÃÜÝ
ÇÖÄÚÏÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÑÇÏ
ÚËÒÏÑ×ÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕßÖÕÞØË×ÛÎÑËÙËÓËØÏÑÂÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÞÜØÃÝÔÇ
ÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎØÕ
ÎÓËØ×ÔÕÔÁÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÌÕØ×ÔÏ¦ÔÔÎÝ ËÌÇÒÕÍÏ¦ÔÔÎÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÛÇ
ÑÇÚÇØÍÎÛËÃÑÇÏÕÏÊÂÓÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÛÁÚÕßÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÎÔ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÝÑÇÚ»ËÌÇØÓÕÍÂÔ
ÚÕßÑ×ÊÏÑÇÕÊÏÑÂÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ
ØÆÛÓÏÙÎÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙË
ÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÖÕßÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇÚËÛËÃÙÚÎÕßÒÂÑÇÏÇÌÕØ¦ÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕß ×ÊÏÑÇ©ÊÏÑÂÝ ßÑÒÕÌÕØÃÇÝÄÖÜÝÚÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝ
ÑÇÏÚÇÖÕÊÂÒÇÚÇ

«Ιδιόρρυθμο όχημα»
¸ÍÕßØÕÆÔÇ¹ËÃÔÇÏÏÊÏÄØØßÛÓÕÄÞÎÓÇ¡ÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÚÁÙÙËØÏÝ
ØÄÊËÝÇÒÒ¦ÒÄÍÜÑÇÚÇÙÑËßÂÝËÃÔÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÕÙÚÏÝÙÚØÕÌÁÝÇÔÇÚØÁÖËÚÇÏËÆÑÕÒÇ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®Õ
ÏÇÓÇÔÚÂÝÒÏ¦ÊÎÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇÔËÒÒÂÔÏÇÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÑÖÇÏÊËßÚ×Ô©ÊÂÍÎÙÎÝÖÕÓÁÔÜÝÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÊËÔÇØÑËÃÔÇÁÞËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÊÃÖÒÜÓÇÓÎÞÇÔÂÝÂÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÍÏÇÔÇÚÎÔÕÊÎÍÂÙËÏ©ÖÜÝ
ÚÇÊÏÖÒ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝ
ÞÜØÃàÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙËÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÇÑßÈÏÑ¦ÛÇÁÖØËÖË
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÍÏÇÚÏÝ¸ÍÕßØÕÆÔËÝ¹
×ÙÚËÕÏÕÊÎÍÕÃÔÇËÑÖÇÏÊËÆÕÔÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇ®
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑÒÏ¦ÊÎÝ
ÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇÚÏÝÍÕßØÕÆÔËÝ®
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ©Ï¸ÍÕßØÕÆÔËÝ¹
ËÃÔÇÏÖØÄÈÒÎÓÇÙËÖÕÒÆÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÜÝÚÇ¡¦ÒÏÇÙÚÎÔ
ØÂÚÎÄÖÕßËÔÕÏÑÏ¦àËÚÇÏÖÕÒÆÓË-

Í¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏÇÚßÞÂÓÇÚÇÄÒÎÚÎÔ×ØÇ©ÓÜÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÇÖÒ×ÝÔÇÇÖÇÍÕØËßÛÕÆÔ
ÃÔÇÏÕÞÂÓÇÚÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÎÝ
ÊÏÇÛÁÚÕßÔ¦ÊËÏÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÚÁÒÎ ¦ÖÕÏËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÕÙ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÇßÚ×ÔÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÝ
ËÔÕÏÑÃÇÙÎÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÇÖÒ×Ý
ÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚÕÆÔ ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎ
ÓÕßÛÇÖØÁÖËÏÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÔÇÛÁÙÕßÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÒÞ
ÙËÖÕÏÕßÝÊØÄÓÕßÝÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ®
ÇØ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÇÚßÞÂÓÇÚÇÓËÍÕßØÕÆÔËÝ®ÕÇØÏÛÓÄÝÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÇÒÇÏÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÚØÕÞÇÃÇÝÚÕ
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÛÇÔÇÚÎÌÄØÇÇÚßÞÂÓÇÚÇÓËÍÕßØÕÆÔËÝ®ÙË
ÙÆÔÕÒÕ ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÊÎÒÇÊÂÙË ÚÕÊÆÕÛÇÔÇÚÎÌÄØÇÙËÇØÏÛÓÄÊßÙÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ¦ØÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ 
¥ÙÚÄÙÕËÓÌÇÔÃàÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÙÚÏÝÖÏÕÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÍÕßØÕÆÔËÝ®
ÊÏÇÛÁÚÕßÔ¦ÊËÏÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÎ

Η δικαιοδοσία
για τυχόν απαραίτητους
περιορισμούς στην κυκλοφορία τους θα περάσει στους δήμους.
Þ×ØÇÓÇÝÓËÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ ØÂÚÎÙÚÎªÄÊÕ
ÙÚÎÔ ÜÑÇÏÙÚÎ¦ÑßÔÛÕÖËÏÊÂÎ¸ÍÕßØÕÆÔÇ¹ÁÞËÏÙßÔÊËÛËÃ
ÓËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏÚÎÙÚËØËÕÚßÖÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕßÇÖØÄÙËÑÚÕß
ÂÇÔËÆÛßÔÕßÔËÇØÕÆÚÕßØÃÙÚÇ
ÁÞËÏÙÚÕÞÕÖÕÏÎÛËÃ®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ §ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÕßËÔÕÏÑÏ¦àËÏ
ÍÕßØÕÆÔËÝ®ÙÚÎÔ ØÂÚÎÕÕÖÕÃÕÝ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÇÔÜÔßÓÃÇÚÕß©ÖÜÝÑÇÏÓËÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇËÔÕÏÑÏÇàÄÓËÔÇÂÓÎÑÇÏ
ÚÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒÁÚËÝÎÒÆÙÎËÃÔÇÏÎ
ÑÇÒÆÚËØÎÇÙÚßÔÄÓËßÙÎÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÑÇÏÎËÖÏÈÕÒÂ
ÖØÕÙÚÃÓÜÔÙÚÕßÝÖÇØÇÈ¦ÚËÝËÔ
ÌÚÇÃËÏÚÕÄÞÎÓÇÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÕÊÎÍËÃÙÇÔÚØËÒÄÝÄÖÕÏÕÄÞÎÓÇÑÏÇÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÄ® ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ÎÒÆÙÎËÃÔÇÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÜÔÖÕÒÆ
ÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÂÙËÊØÄÓÕßÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑ¦ÔÕßÔÈÄÒÚÇÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ®
ÒÁËÏÕ¡ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÇÔ¦ÒÕÍÎÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÙÚÎ¦ÑßÔÛÕÓËÃÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÓÇÝÌØÕÔÚÃàÕßÓË
ÕÏËÖÏÈÇÃÔÕÔÚËÝÙË¸ÍÕßØÕÆÔËÝ¹ÔÇ
ÁÞÕßÔÑØ¦ÔÎÑÇÏÚÕßÝËÌÏÙÚÕÆÓË
ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÉÎÒ¦ÚÕ
ÑÁÔÚØÕÈ¦ØÕßÝËÔ×ÕÏÖÏÕÌÛÎÔÁÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØÏÑÄÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÕÊÎÍËÃÙßÔËÚ¦ÑÇÏÓËÑÇÔÕÔÏÑÂ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÊËÔÊÏÇÚØÁÞËÏÑÃÔÊßÔÕ®

Στο Λούκι ÚÕß¡ÆÚÏÑÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÑÇÏ¦ÒÒÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏ¬Õ 
ÓÏÇÙÞÕÏÔÕÙßÔÚØÕÌÏ¦ÓËÚÁÙÙËØÇ¦ÚÕÓÇÁÖËÙËÙËËÑËÃÔÕÚÕÙÎÓËÃÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÙÑÕÚÜÛËÃÕÁÓÖËÏØÕÝÕØËÏÈ¦ÚÎÝÜÙÂÌ
Ï×ÙÕÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÌÁØËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÑÇÚÇÌÆÍÏÇÙÚÕÈÕßÔÄÚÜÔÛË×Ô®
¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÁÐÏ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄÞÏÕÔÕÙÚÏÈ¦ÊÇÙÚÕ
ÚËÌ¦ÔÏÚÕß©ÒÆÓÖÕßÕËÑÖÇÏÊËßÚÂÝÕØËÏÈÇÙÃÇÝÏ×ØÍÕÝ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÁÊËÙËÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÓËÚÏÝÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝ
ÇÔÇØØÏÞÂÙËÏÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÕØÛÕÖÒÇÍÏÁÝÁÒËÍËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÎÔ ®!¬ÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÖÄ
ÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÚÕÇÔÁÈÇÙÓÇÙÚÕÔ
©ÒßÓÖÕËÃÔÇÏÇÖÒÄÝÖËØÃÖÇÚÕÝ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÛË

Θεωρείται εύκολο
βουνό σε σύγκριση με
άλλα του εξωτερικού,
όμως κρύβει παγίδες
ακόμη και για
έμπειρους ορειβάτες.
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÇÔÚÁÞËÏÙËÖËàÕÖÕØÃÇÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÁÜÝ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÖÇÍÜÓÁÔÇ ÇÏÎÇÔ¦ÈÇÙÎÙËÖÇÍÜÓÁÔÕÞÏÄÔÏËÃÔÇÏÇÔÇØØÃÞÎÙÎÓËÍ¦ÒÎÝÕÒÑÂÝ®
ÚÏÝÕßÒÃÕß ÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÕ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝÖ¦ÚÎÙËÇÑÄÓÎÓÏÇÌÕØ¦ÙÚÕÔ¡ÆÚÏÑÇ
ÓÇàÃÓËÚÇËÍÍÄÔÏÇÚÕßÚÎÔÑÇÚ¦ÈÇÙÎÄÓÜÝÕÈËÚËØ¦ÔÕÝÕØËÏ-

È¦ÚÎÝÁÖËÙËÙÚÕÕÆÑÏÑÇÏÙÑÕÚ×ÛÎÑËËÔÁÞËÏÊÏËßÑØÏÔÏÙÚËÃ
Ë¦ÔÍÒÃÙÚØÎÙËÂÁÖËÙËËÐÇÏÚÃÇÝ
ÑÇØÊÏÇÑÂÝÇÔÇÑÕÖÂÝÂËÍÑËÌÇÒÏÑÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕß
¬ÕÔ ÆÍÕßÙÚÕ ÚÕß  Õ
ÞØÕÔÕÝÚÄÚËÜ¦ÔÔÎÝ²ÇÙÏ×ÚÎÝÖØÄËÊØÕÝÚÕß©ØËÏÈÇÚÏÑÕÆ
ßÒÒÄÍÕß ÇÚËØÃÔÎÝËÖÏÞËÏØÕÆÙË
ÚÎÔÇÔ¦ÈÇÙÎÙÚÕÔ¡ÆÚÏÑÇÓÇàÃ
ÓËÚÎÓËÒÂÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÏÇÖÁÚØÇÄÓÜÝÖÕßÁØÏÐËÑÇÚ¦Ò¦ÛÕÝ
ÖØÕÖÕØËßÄÓËÔÕÝÕØËÏÈ¦ÚÎÝÚÕÔ
ÈØÂÑËÙÚÕÙÚÂÛÕÝ©²ÇÙÏ×ÚÎÝ
ÁÞÇÙËÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÚÕßÊËÔ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑØÇÚÎÛËÃÇÖÄÚÇ
ÈØ¦ÞÏÇÑÇÏÁÌßÍËÙÚÎÞÇØ¦ÊØÇ
ØÕÑÒÂÛÎÑËÑÇÚÕÒÃÙÛÎÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÑÇÏÖÁÚØËÝÞÚÆÖÎÙÇÔÙÚÕÑËÌ¦ÒÏ¦ÒÒÕÓÁÒÕÝ
ÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÕß
ÊÏ¦ÙËÏÙÎ

¬ÕÔ ÕÆÒÏÕ ÚÕß  ÁÔÇÝ
ÞØÕÔÕÝÙßÔÕÊËßÄÓËÔÕÝÇÖÄ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÁÓÖËÏØÕÓÁÒÕÝ
ÚÕß©ØËÏÈÇÚÏÑÕÆßÒÒÄÍÕßÇÚØ×ÔÓÇàÃÓË¦ÒÒÇÊÆÕ¦ÚÕÓÇ
ÇÔÁÈÎÑÇÔÑÇÏÊÏÇÔßÑÚÁØËßÙÇÔ
ÙÚÕÔ©ÒßÓÖÕ¬ÕËÖÄÓËÔÕÖØÜÃ
ÙÚÎÔÑÇÚ¦ÈÇÙÎÚÕÖÇÏÊÃÍÒÃÙÚØÎÙËÙÚÕÕÆÑÏÑÇÏÁÖËÙËÙËÞÇØ¦ÊØÇÈ¦ÛÕßÝÓÁÚØÜÔÃÞËÖÏÇ
ÔßÞÚ×ÙËÏÄÚÇÔÚÕÔÇÔÁÙßØÇÔÇÖÄ
ËÑËÃÔËÑØÄ
ÇØ¦ÚÎÔËßÑÕÒÃÇÚÕßÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒÇÈÕßÔ¦ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
Õ©ÒßÓÖÕÝÇÖÇÏÚËÃÙËÈÇÙÓÄÑÇÏ
ÖØÕÙÕÞÂ¡ÁÙÇÙËÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ ÛÇ ÁÞÕßÔ ÐËÞÇÙÚËÃ ÑÇÏ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦®ÒÁËÏÁÓÖËÏØÕÝÕØËÏÈ¦ÚÎÝ Ï¦ÓÇ
ÈØÁÐËÏÑÇÏÌÆÍÕßÔÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÙÚÕßÝÈØ¦ÞÕßÝÛÇÐËÞÇÙÚËÃÑÇÏ
ÖÏÕËÆÑÕÒÇ®

SHUTTERSTOCK

Απαιτείται προσοχή και σεβασμός

Υπολογίζεται Ì³{É¨{Ì³É¨ÉØÑÌ¸lÆÆÆtoÈ¨ÖÉØuÙ{ÑÚÓ³ÈÒÙÉ{Ñ
~È~Ü×¨ËÑØ³i ÜÜÒÙÑVÐÉ³{ØÉ¨{Ì³É¨ÉØÑK¨Ë~³Ñ{³i¨Ê³iV
³i,ÌÙV³i~Ñ{³i=Ò~ÈÚ
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Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Η ανώμαλη προσγείωση του Τζόνσον
Ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται αντιμέτωπος με την ωρολογιακή βόμβα του σκληρού Brexit
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Προετοιμασίες
¬ÎÔÁÓÖÚÎÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÆÐÎÙËÚÎÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÏÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÚÎÝ¦ÚÇÑÚÎÝ
ËÐÄÊÕßÑÇÚ¦ÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝËÔ×
ÊÏÁÚÇÐËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÚÎÔÇÖÕÛÂÑËßÙÎÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÑÇÏÈÇÙÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÕËÖÏÖÒÁÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßÛÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÙÆÍÞßÙÎÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝÑÄÓÎÖÏÕ
ÙßÓÈÕÒÏÑÂÂÚÇÔÎÁÔÇØÐÎÓÏÇÝËßØËÃÇÝÑØÇÚÏÑÂÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝËÔÎÓÁ-

Πρώιμη ήττα

EPA / STEFAN ROUSSEAU

Οι πρώτες ÊÁÑÇÓÁØËÝÚÕß¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÖÇØÁÒÛËÏÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦
ÚÕßÝÕÔÁÕÝØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÑÇÔËÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇËÔÄÝËÔËØÍÕÆÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÕÆÎÍÁÚÎÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕßÔÇ
ÈÍ¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÁÜÝÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕß¬ÇÐÃÊËÉËÙÚÏÝÇÍØÕÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ©ßÇÒÒÃÇÝÍÏÇÔÇÊÏÇÑÎØÆÐËÏ
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÂÚÕßÖØÕÝÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÇÍØÄÚËÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ
ÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇÖØÕÙÒ¦ÈËÏ
ÔÁÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏËÖÇÔÁÒÇÈË
ÓËÙÚÄÓÌÕÙÞËÊÄÔÙËÑ¦ÛËÊÎÓÄÙÏÇ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÖÜÝËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÓÏÇ¦ÚÇÑÚÎ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÊÃÞÜÝÙßÓÌÜÔÃÇË¦Ô
ÇßÚÄÑØÏÛËÃÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ
ÁØÇÇÖÄÚÏÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÚÕßÊßÔÇÓÏÙÓÕÆÚÕßÜÙÚÄÙÕÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕß
ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚËØÒÃÔÇßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝÙËÖËØÃÕÊÕ
ÞØÄÔÜÔÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÓËÚÎÔØÒÇÔÊÃÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÞËÏØÄÚËØÎÑØÃÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÑÇÏÎÖÇÍÃÜÙÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÐËÑÏÔ¦ÔÇÊÁÞËÚÇÏ
ÇÖËÏÒÁÝÚÄÙÕÇÖÄÚÕßÝÙÑÒÎØÕÆÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÁÓÏÕßÝÚÕß)YL_P[
ÇØÄÚÏÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÖÏÓÁÔËÏÖÜÝÎ
ËÖÃÚËßÐÎÓÏÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÕÏÖØ×ÚËÝØÜÍÓÁÝËÃÔÇÏ
ÂÊÎËÓÌÇÔËÃÝ

Ούτε ÙÖÉKÙÐÒÙÉØÓTÈÉ¨ÒÉ{ÑÌ³iiÐÓ¨ÑÈÙ{ÓKi³~Ñ³×Ü{³iØ ³ÒÈ{o~.³¨{³ÆÌ¨{Ø0ÇÌ

Οι σχέσεις με
την Ιρλανδία
επιδεινώνονται συνεχώς,
η στερλίνα συνεχίζει
την πτώση της, οι
εσωκομματικοί αντάρτες
ήδη τον απειλούν.
ØÜÙÎÝÑÄÙÚÕßÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÙÚËØÒÏÔ×ÔÍÏÇÚÏÝÙËÏÙÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇËÖÏÌÁØËÏÚÕ)YL_P[ÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÖÜÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÜÔ)ØËÚÇÔ×ÔËÓÖÄØÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÚÎÝ¡¦ÍÞÎÝÊËÔ
ÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÖØÕÙßÖÕÍØ¦ÉËÏÚÎÔ
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Ενώ επιβάλλει
κυρώσεις στον Ιρανό
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ÖËØÏÖÕÒÃËÝÙÚÇÆÊÇÚÇÚÜÔÚËÔ×Ô
ÚÕß©ØÓÕÆà¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙËÍËØÓÇÔÏÑ¦ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØËÙÈËßÚÂÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕ¦ÙÑÎÙË
ÇßÙÚÎØÂÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ

ÑßÈÁØÔÎÙÎßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÙßÔËÞÃàËÏÔÇßÙÚËØËÃÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßÙÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß§¬©
Ô¦ÒÕÍÎÙÚ¦ÙÎßÏÕÛÁÚÎÙËÑÇÏÎ
§ÕØÈÎÍÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÐËÚ¦àËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÇÑËÔ¦ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕÔ
ËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕ¬ÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ÓÂÔËÝÁÐÏÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇßÖÁÙÚÎÙÇÔÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦ÓËÚÏÝÑÇÏÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÔÇÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÍÏÇÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝËÔ×ÙË
ÇÔÚÃÖÕÏÔÇØËÚÇÔÕÃÑÕÓ¦ÔÚÕÝËÏÙÁÈÇÒÇÔÙËÏØÇÔÏÑÄÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕ
ÙÚÕÏÈØÇÒÚ¦ØÙÚÏÝÕßÒÃÕßÊËÙÓËÆÕÔÚÇÝÚÕÙÑ¦ÌÕÝÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÕßØ¦Ô
©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ
ÍÏÇÚÎÔÇßÙÏÖÒÕãÇÕÏËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔ
¢ØÕßØ×ÔÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÊÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÏÄÓÜÝÇÖÄÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎ
ÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßËØÙÏÑÕÆ ÄÒÖÕßÇÔ¦ÖÚßÐÎÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕßÑÇÏÚÕßÙÚÄÒÕßÙßÔÕÊËÃÇÝÚÕßÇÖÄÚÏÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÏÝÏÙÞÔÁÝÔÇßÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕØ¦ÔÙÚÕÔ
ËØÙÏÑÄÇØÄÚÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÔÇÒßÚÁÝßÖËØËÑÚÏÓÕÆÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦
ÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÕßÏØÇÔÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÎ¬ËÞËØ¦ÔÎËÃÔÇÏÏÑÇÔÂÓÄÔÕ
ÔÇÖÇØËÔÕÞÒËÃÖÒÕÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÑÇÛ×ÝÚÕØ¦ÔÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÙßÓÌÁØÕÔÔÇËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÏÝÚÇÑÚÏÑÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß ÄÚÇÔØ¦ÑÑÇÏØ¦ÔËÃÞÇÔ
ËÓÖÒÇÑËÃÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÜÔÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔ®
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Το στίγμα των περιττών
κιλών και ο ρατσισμός
Οι καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παχύσαρκα άτομα
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Σε άλλη ÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÛÇËÃÞËÊ×ÙËÏÙßÔÁÞËÏÇÃÔÇÏÖÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÙÚÇËÖÏÑØÏÚÏÑ¦ÈÒÁÓÓÇÚÇÙÚÇ
ÙÑÒÎØ¦ÙÞÄÒÏÇÙÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝ
ÓÏÑØÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÖÕßßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÖÇÞßÙÇØÑÃÇ ¦ÚÏÄÓÜÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦×ÛÎÙËÚÎÔ
¬ÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÄÖÜÝÇÑØÏÈ×Ý
ÁÔÏÜÛËÜÓ¦!ÎÒÇÊÂÓÇÝÒÁÚËÄÚÏ
ÚÕÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÙÇÝÑÁÔÚØÕËÐßÖÎØËÚËÃÄÒÕßÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÖÁØÇÔ
ÚÜÔÖÇÞÆÙÇØÑÜÔ"ÇÚÕÈ¦àÇÚË
ÇßÚÄÖÕÚÁÙËËÖÏÍØÇÌÂÙÚÎÔËÃÙÕÊÕ"®
ÝÖ¦ØÕßÓËÄÓÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ¬ ËÚ×Ô
ÙÂÓËØÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖØÄÈÒÎÓÇÖÇÞßÙÇØÑÃÇÝÇÖÄÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇ¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕËÃÞÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÏÑØÕÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝ¶ÌÇÃÔËÚÇÏÓÕßÁÈÇÒËÌØÁÔÕÕ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÓÕßÍÏÇÚÃÑÕßØÇàÄÓÕßÔÖÕÒÆÙÚÎÊÕßÒËÏ¦¶ÑÇÏÖÎÍÇÏÔÕËØÞÄÓÕßÔÙÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÍÏÇÖØÕÒÎÖÚÏÑÕÆÝ
ÒÄÍÕßÝÕÍÏÇÚØÄÝÓÕÆÁÍØÇÉËÑ¦ÖÕÏËÝÍËÔÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝßÖÁØÎÞÕ
ÛßØËÕËÏÊÕÆÝÑÇÏÓÁÚØÎÙÎÕÙÚÏÑÂÝÖßÑÔÄÚÎÚÇÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
àÎÚ×ÔÚÇÝÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÇÔÜÔßÓÃÇÚÎÝ¬ÎÒËÌ×ÔÎÙËÙË
ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÄÖÕßÙßÔÂÛÜÝÁÑÇÔËÚÏÝÇÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÔÇÑÒËÃÙËÏØÇÔÚËÈÕÆÖÄÚÕÚÎÒËÌÜÔÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÓËØ×ÚÎÙÇÔÖÄÙÇÑÏÒ¦ËÃÓÇÏÍÏÇÚÃ
ÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÓÁÚØÎÙÎÝÕÙÚÏÑÂÝ
ÖßÑÔÄÚÎÚÇÝ¸ÊËÔÙÎÑ×ÔËÏÇØÑËÚÄÈ¦ØÕÝ¹©ÚÇÔÚÕßÝËÃÖÇÓÕß
ÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÄÚÏÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÓËËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔ
ÕÖÄÚËÁÑÒËÏÙÇØÇÔÚËÈÕÆÓÄÔÕÍÏÇ

ÚÕÔßÖÁØÎÞÕËÚØËÏÝ×ØËÝÄÓÜÝ
ÞÚÆÖÎÙËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÓÕßÚÇÔ
Ö¦ÒÏÇÖÄÚÕÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÓÕßËÃÖÇÔÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÑßØ×ÙÕßÓËÑÇÏÚÕØÇÔÚËÈÕÆÍÏÇßÖÁØÎÞÕ¸ÍÏÇÚÃÚÕËÐËÚÇÙÚÏÑÄÑØËÈ¦ÚÏ
ÊËÔÇÔÚÁÞËÏÚÕÈ¦ØÕÝÙÇÝ¹®¬
ËÃÖËÇÖÒ×ÝÖÒ¦ÑÇÓÕßÑ¦ÔËÚË
ÁÚÙÏ"®ÑÇÏÁÑÒËÏÙËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
©ÖÜÝËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÚÎÔÖÂØË
ÚÕÖÇØ¦ÖÕÔÕ²ØÄÔÏÇÖÇØÇÚÎØ×Ö×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝÖÇÞßÙÇØÑÃÇÝ©ÓÜÝÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÓÏÒ¦ÚÕÛÁÓÇÊËÔËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÖÕßÛËÔ¦ÑÇÏÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÙÜÝ
ÌÚÇÃÔËÕÏËÔÕÞÁÝÖÕßÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄ

Η Τ. Π. περιγράφει
στην «Κ»
τα προβλήματα
με αποκορύφωμα την
άρνηση διαγνωστικού
κέντρου να τη δεχθεί
για ιατρικές εξετάσεις.
ÍÏÇÚØÕÆÝÁÞÜÇÑÕÆÙËÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÄÚÏËÍ×ÌÚÇÃÜ¸ÊËÔÙÕßÌÚÇÃËÏÑÇÔËÃÝ¹ËÜØÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏÙÚÕ
ÞÁØÏÓÕßÄÚÏÇÖÒ×ÝÊËÔÚÕÖÇÃØÔÜÇÖÄÌÇÙÎÔÇÇÊßÔÇÚÃÙÜ©ÓÜÝ
ÓËÚÕÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÒËÝÑÇÏ
ÁÌÚÇÙËÕÑÄÓÖÕÝÙÚÕÞÚÁÔÏ¸ÚÕÔ
ÇÏ¦ÊÇÒÕÏÖÄÔ"¹ÙÑÁÌÚÎÑÇ®ÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃÙÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎ ÇÚÂÍÍËÏÒÇÄÚÏÇÖÕÑÒËÃÙÚÎÑÇÇÖÄÓÏÇËÐÁÚÇÙÎÖÕßÓÕß
ÙßÔÁÙÚÎÙËÕÍÏÇÚØÄÝÓÕßÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÂÚÇÔ¦ÓËÙÎ©ÊÏËßÛßÔÚÂÝËÃÖËÄÚÏÂÚÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚÕÑÇÏ

ÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇËÐßÖÎØËÚÎÛ×ÙÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÁÔÚØÕÑÇÛ×ÝÚÇ
ËÐËÚÇÙÚÏÑ¦ÑØËÈ¦ÚÏÇËÃÔÇÏËÒÇÌØÏÁÝÇÒÕßÓÏÔÁÔÏËÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ
ÁÖØËÖËÔÇÓËÖÇØÇÖÁÓÉÕßÔÇÒÒÕÆßÓÌ×ÔÎÙËÓÇàÃÓÕßÄÚÏÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÂÚÇÔÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎ
ÒÒÜÙÚËÓÕßËÃÖËÕßÖÁØÎÞÕÝÛßØËÕËÏÊÕÆÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÓËÚÕÔ
ÇÙÛËÔÂÑÇÛÏÙÚÄ®¬ÁÑÒËÏÙËÐÇÔ¦ØÇÔÚËÈÕÆÊÏÑÇÏÜÓÁÔÎ
©ÆÚËÇßÚÂËÃÔÇÏÒÆÙÎ®ÒÁËÏÖ¦ÔÚÜÝÇÒÏÄÚËØÇÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ÕÆÚËØ¦ÓÖËÝÇÔÇÖÂØÜÔÚÇÊÏÇÑ¦ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÙßÓÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÜÝÛÇÁÖØËÖËÑÇÏÚÇÑØËÈ¦ÚÏÇÔÇ
ÇÔÚÁÞÕßÔÚÕÈ¦ØÕÝÄÒÜÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÒÒÏ×ÝÔÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÕÏÖÇÞÆÙÇØÑÕÏÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏ®

Οι προσβολές
¬ÊÏËÑÊÃÑÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÌÜÔÇÞÚ¦ÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ
ÞËÏÙÜÖ¦ÙËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ×Ý
Ú×ØÇÑÄÓÇÛßÓ¦ÓÇÏËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÎÓÁØÇÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄÚÕßÓËÚØÄ
ÕßÈÇÒÕÆÙÇÁÔÇÑÕßÚÃÍÒßÑ¦ÓË
ÑÕØÊÁÒÇÍÏÇÚÃÖÂÍÇÏÔÇËÖÃÙÑËÉÎ
ËØÔ¦ËÏÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÇÖÄÊÃÖÒÇ
ÓÕßÑÇÏÒÁËÏ¸Ì¦ËÌ¦Ëà×ÕÔÇ
ÊÕÆÓËÖÕÆÛÇÌÚ¦ÙËÏÝ¹¸¦ÍÜÙÇ¹ÏÇÚÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÄÙÓÕ
ÄÓÜÝÁÚÙÏËÃÔÇÏÄÖÕÏÕÝÁÞËÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÏÒ¦ËÃÔÇÏÁÔÇà×ÕÞÜØÃÝ
ÄØÏÇ®ÇÍÑÄÙÓÏÇ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÇÞßÙÇØÑÃÇÝ>VYSK6ILZP[`
-LKLYH[PVUÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÚÕÙÚÃÍÓÇÍÏÇÚÕÙÜÓÇÚÏÑÄÈ¦ØÕÝËÃÔÇÏ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÇÖÕÊËÑÚÁÝÓÕØÌÁÝÊÏ¦ÑØÏÙÎÝ®
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
©ÑÚ×ÈØÏÕÙÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇÓÁØÇÇÞßÙÇØÑÃÇÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÄÚÏ

ÕÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝÇÚÄÓÜÔÓË
ÖÇÞßÙÇØÑÃÇËÃÔÇÏÙßÞÔÄÚËØËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÕÔÙËÐÕßÇÒÏÑÄÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÎÌßÒÂÚÕÌÆÒÕ
ÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÝÚÁÒËÏÕÝÌÇÆÒÕÝÑÆÑÒÕÝØÕÙÜÖÏÑ¦
ÁÞÜÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÔÇ
Ñ¦ÔÜÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÈ¦ØÕÝÓÕßÃÓÇÏÓÕÔÃÓÜÝÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÃÇÏÚÇÝØÕÙÖ¦ÛÎÙËÄÓÜÝÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÝÖ×ÝËÃÔÇÏÓÏÇàÜÂÔÇÚØÜÝ
ÑÇÏÔÇÔÏ×ÛËÏÝÄÚÏÄÒÕÏÙËÑÕÏÚ¦ÔË
ÙÚÕÙÚÄÓÇÁØÜÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÖÕÚÁÊËÔÚØ×ÔËÓÖØÕÙÚ¦ÙË¦ÒÒÕßÝÇÖÄËÔÕÞÁÝ®ßÚÂÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎËÑÚÕÔ×ÔËÚÇÏ®ÙÚÕÌÇÍÎÚÄ
§ËÃÔÇÏÞØÄÔÜÔÊÇÙÑ¦ÒÇ
ÑÇÏËÖÃÙÎÝßÖÁØÈÇØÎÏÇÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÊËÔÂÓÕßÔËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÎ
ÓËÇßÚÄÊËÔÓÃÒÇÍÇÖÕÚÁÍÏÇÚÕ
È¦ØÕÝÓÕß®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®©ÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ¦ØÞÏÙÇÔÇÙßÓÌÏÒÏ×ÔÕÓÇÏÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÔÇÇÔÕÃÍÕÓÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÊËÔÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔßÚÄÓËÕÊÂÍÎÙËÖ¦ÒÏ
ÙÚÕÑÒËÃÙÏÓÕËÔËÃÔÇÏÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÏÒ¦ÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÕßÝÖÇÞÆÙÇØÑÕßÝÔÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÏÃÔÇÏ
ÕÏ¦ÒÒÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ®
§ÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÄÚÏÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÖËØÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕßÝÖÇÞÆÙÇØÑÕßÝ©ÒÕÏ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËØÇÚÙÏÙÚÁÝËÔÔÕ×ÔÚÇÝÓÄÔÕ
ÚÕÞØ×ÓÇÑÇÏÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖØÕÚÃÓÎÙÎ©ÑÄÙÓÕÝÛËÜØËÃÄÚÏÓÖÕØËÃÝÔÇËÃÙÇÏÄÙÕØÇÚÙÏÙÚÂÝÛËÝÓË
ÚÕßÝßÖÁØÈÇØÕßÝÚÕßÝÑÕÔÚÕÆÝ
ÚÕßÝÊÆÙÓÕØÌÕßÝËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÓËËÓ¦ÝÓÖÕØËÃÝÔÇÓËÃÔËÏÝÙÚÎÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂËÏÑÄÔÇ®
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ΣΥΝΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
13 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΚΟΝΕΑ

Αναίρεση εξετάζει
ο Αρειος Πάγος
Παρά ³i¨Ì×Ñ³iÑÌ×Ñi³ÈÉ{~³Ö$¨~³Ö
×É³ÉËÈÑÐËÑØo{Ñ³i
~Ñ³ÑÙË~i³È
ÑÐÉ{ÙÑ¨~ÓÑ
×³É´Ó³i~ÒÚÉ{¨ÂiØo{Ñ³iÙÜ×ËÑ³ÈåÜÓÂÑÙ¨È¨io¨ÌÈÜÈViÈÌÚÉiÙÉ×ÑËÉ³Ñ{Ñ
ÓTÉ{~ÜÉËÉ{$å¨É{Ø(ÒoØÇÊ³iÉ
ÑÌ³ÙÉÈ³É¨KÒÚÐ{Ù{~Ñ³Ê¨{
Ñ³Ëo¨Ñ×³iØÑÌ×ÑiØVÐÌÜ{ØÑÈ³Ê
~ÑÚÑ¨o¨Ñ×ÉËVo{ÑÑ~¨ËÉ{ÉÒÚÑ
¨ÓÉ{ÑÑ~iÚÉËÑÑË¨Éi.ÉÉ¨Ë³iÑÑË¨ÉiØiÙË~iÚÑÉÑÑÜi×ÚÉËÐÓÑ³Ð{~ÌÜÑË{È
ÚÑ~ÑÚ¨ËÇÉ{iÑÑ{¨É³{~ÊÑÌ×Ñi
0Ñ{ÌK{ÑÓÑÑo{Ñ³¨~ÓÑ
ÑÌ³i³{oÐÊÈ³ÈÑÑo¨Ë³i~ÉÉÙÉÖ³É¨KÑÚÐÌ³ÉÜÑ×¨È³{~Ì³È¨Ì³É¨ÈÖÐÈKËÈ 
{Ê³ÈÓÉ{³ÑÑÌÑÈ³Ê³iÉÂÓÜ{ÂiÙÉÚÑÐ¨ÖÉÑÂÉÉ¨ÒÉ{³Ñ
lT¨Ì{Ñ~ÒÚÉ{¨ÂiØKÒÉ{³Ù{Ñ³ÒÂÉ³È({{~ÖÙ{~Ñ$¨i
Ñ³ÈÐ{~ÌØÑ×ÓÚi~ÉÒÐÉÑÉÜÉÖÚÉ¨ØÑÌ³{Ø×ÈÜÑ~ÓØÛÐ~ÖV~ÑÚØÉËTÉÊÙiÈÐÜi¨É{T¨Ì{Ñ
ØÓo~ÜÉ{³ØVÉ¨ÐÉ³¨ÊÚi~Ñ
~Ñ{ÐÉ¨~ÒÐÑ³ÑÈÉËTÉ~ÒÉ{É³ÌØ
³iØ×ÈÜÑ~ÊØ$¨~ÓÑØÙÜ×ÌiÉ³lT¨åÜÓÂÑÙ¨¨io¨ÌÈÜ³Ñ ÂÒ¨TÉ{Ñ³{Ø®ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆÆd
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είσοδος μόνο μέσω
Πανελλαδικών
Μόνο ÐÓ(ÑÉÜÜÑÙ{~ ÂÉ³ÒÉ~Ñ{ÌT{ÐÉ³ÑÜÈ³Ê¨{Ì³ÈØ
ÚÑÙ{É~Ù{~ÊÈÐËÑÚÓi³i³¨{³KÒÚÐ{ÑÉ~ÑËÙÉÈi{ÐÑÚi³ÓØ³iØ
ÉÌÐÉiØ¶È~ÉËÈV~ÑÚØ~Ñ³Ñ¨oÉË³Ñ{iÙ{Ò~¨{i³ÑÉ{³iÐ{Ñ~³ÐiÐÒ³Ét¨Ò{Ñu~Ñ{
t~Ì~~{Ñu4ÉÚÈÐËÇÉ³Ñ{Ì³{ÐÉKÒ-

i³Ö³iÐÑÑK¨ÌoÜÈV³Ë
É¨Ì~É{³ÑÉ×Ñ¨Ð³ÉËÑÌ³
¸Æ¸Æ~Ñ{ÐÉ³ÒV³Ñ³ÐÊÐÑ³Ñå ~Ñ³io¨{{Ö³Ñ{ÖÐ×ÑÐÉ³{ØÙiÜÉ{Ø¨³ËÐiiØ³Èi×ËV
Ét¨Ò{Ñu³ÐÊÐÑ³ÑVÙiÜÑÙÊt³ÐÊÐÑ³ÑÉÜÉÖÚÉ¨iØ¨ÌKÑiØu~Ñ{É
t~Ì~~{ÑuÙiÜÑÙÊt³ÐÊÐÑ³Ñ¨ÌKÑiØÐÌÐÉ(ÑÉÜÜÑÙ{~ÓØ ÂÉ³ÒÉ{Øu {ÜÓV³ÈÈ¨oÉË(Ñ{ÙÉËÑØ¨ÚÉË³iÐÉËi³iØÖÜiØ
³ÑÑÉÜÜÑÙ{~ØÉÂÉ³ÑÇÌÐÉÑÐÑÚÊÐÑ³ÑgÖÐ×ÑÐÉ³i
ÈÈ¨oÌ Ë~i
É¨ÑÐÓØVo{Ñ
³ÚÓÐÑÑÈ³Ì
ÈÒ¨TÈÉ{ioÊÉ{Ø³
TÉ³{~ÑÒ
ÐÒÚiÐÑÉ{³iÐ{~
ÉÉg~Ñ{~Ñ³Ò¨oii³iØÈÉÂÓ³ÑiØ³iØ ÓÑØ ÜÜi{~ÊØÜÑØÐÉ³io³ÉTËÑ
ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Αυξάνονται
τα κρούσματα
Κατακόρυφη ÑÖÂii³~¨ÈÐÒ³ÜËÐÂiØÑÌ³{Ì³È
ÛÈ³{~Ö ÉËÜÈ~Ñ³Ño¨Ò×É³Ñ{³
³ÉÜÉÈ³ÑËÙ{Ò³iÐÑVÉÊÙiiÐÉ{Úi~Ñ~Ñ{{ÙÖ¨³{ÚÒÑ³{ÜÌo³iØÌÈ {Ù{~Ì³É¨ÑV
³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÉKÙÐÒÙÑÙiÜÚi~ÑlÓÑ~¨ÖÐÑ³ÑVÑÉKÒÇ³ÑØ
³ÈÜ{~ÌÑ¨{ÚÐÌ³Ñ³ÌÐ
ÈÓTÈÊÉ{ÜÌoÐÌÜÈiØÑÌ³{ÌÉ¸låÌÑÈ³ÖØ{
¬ÓTÈÑ¨È{ÒÉ{ÈÐ³ÐÑ³Ñ
³~É³¨{~ÌÉÈ¨{~ÌÖ³iÐÑVÉ
ÙÖiÜ{~{ÐÓ{iÜ{~ËÑØÒ³
dÆÉ³~Ñ³ÓÜiÂÑ³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
ÉKÙÐÒÙÑ${ÑÚÉÉËØÉ~³{ÐÒ³Ñ{Ì³{
É~³ÓÚi~Ñ³{ÌÉÙÊÐÈØ³iØ
({É¨ËÑØV(ÓÜÜÑØV:ÒÚiØVÑKÒÜÑØV
Ò¨{ÑØVÑ¨ÙË³ÑØ~Ñ{åÑ³Ü{~ÊØ
å³³{~ÊØV³ÌÖÐ×ÑÐÉ³ÈØ
É{Ù{~ÖØo{Ñ³¨ÖØÙÉÑ~ÜÉËÉ³Ñ{
ÑÉÐ×Ñ{³Ö~¨ÖÐÑ³Ñ~Ñ{É
ÒÜÜÉØÉ¨{TÓØ³iØT¨ÑØ ³{È³ÊÈ³iÜÊiÐÓ³¨¨³ÑËÑØÑÌ³Ñ~ÈÖ{Ñ

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΑ... ΣΕΝΑΡΙΑ

Η Ρωσία, το ΝΑΤΟ
και η Ευρώπη

Μια νόσος σε έξαρση ακόμη και στα παιδιά
«Σκεφτείτε ÓÄÔÕÇßÚÄÂØÇÚËÙÂÓËØÇÚÕÓËÚØÄ"ÔËÈÂÑÇÚËÇÖÄ
ÚÏÝÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÂÇÖÄÚÏÝÑßÒÏÄÓËÔËÝÙÑ¦ÒËÝ"§ÇÒÕÏÖÄÔÁÔÇÝÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÖÇÞÇÃÔÕßÓË®
ÏÇÚÕÔÑßÛÆÓÏÕ ÇÖ¦ÔÚÇÎ
ËÏÊÏÑÄÖÇÛÕÒÄÍÕÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÏÇÈÂÚÎÇÞßÙÇØÑÃÇÝ¡ËÚÇÈÕÒÏÙÓÕÆÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ4L[YVWVSP[HUÑÇÏÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÇÚØÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÇÞßÙÇØÑÃÇÝÎÖÇÞßÙÇØÑÃÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÔÄÙÕÝÙËÁÐÇØÙÎÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÈ¦ØÕÝÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÆÐÎÙÎ
ÑÄÓÇÑÇÏÙËÑØ¦ÚÎÓËÒËÖÚÄÙÜÓÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇÚÕ
ÇÑÏÙÚ¦ÔÎÔÊÃÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÓÁÙÕßÈ¦ØÕßÝ
ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÒÒ¦ÊÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÚ¦ÙÎÖÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËÓÌÇÔÂÝÙÚÇÖÇÏÊÏ¦¡ËÚÎÔ
Ö¦ØÕÊÕÚÜÔÞØÄÔÜÔÇßÐ¦ÔËÚÇÏÎ
ÙßÞÔÄÚÎÚÇÚÜÔßÖÁØÈÇØÜÔÑÇÏ
ÖÇÞÆÙÇØÑÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ®ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ

Από το αυτοκίνητο,
τις κυλιόμενες, ακόμα
και το... τηλεκοντρόλ,
όλα μας οδηγούν
στην ακινησία.
ÚÎÝÕÏÖÇÞÆÙÇØÑÕÏ¦ÔÊØËÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ ÚÕßÇÔÊØÏÑÕÆ
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÕÏÖÇÞÆÙÇØÑËÝÍßÔÇÃÑËÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ ÞËÏÈØËÛËÃ
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÎÒÏÑÃÇÝ
ËÚ×ÔÁÞÕßÔÈ¦ØÕÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄ
¬ÇÍÕÔÃÊÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÃÊÏÇËÊ×
ÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÄÓÜÝÕÚØÄÖÕÝàÜÂÝÓÇÝÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦®ËÐÎÍËÃÕÑ ÇÖ¦ÔÚÇÎÝ
ØÏÔÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖËØÖÇÚÕÆÙËÞÒÓ
ÚÎÔÎÓÁØÇÇÔ¦ÒÕÍÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÄÖÕßàÕÆÙËÓËÃÝÓÁÔÕßÓË
ÇÑÃÔÎÚÕÏÖÄÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÚÏÝ

ÑßÒÏÄÓËÔËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÚÎÒËÑÕÔÚØÄÒÄÒÇÓÇÝÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔ
ÇÑÏÔÎÙÃÇ®ËÔËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÓÄÔÕÎÁÒÒËÏÉÎ¦ÙÑÎÙÎÝØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÑØÁÇÝÚØ×ÍÇÓËÓÃÇ
ÌÕØ¦ÚÕÔÓÂÔÇ¬ÕÑÇÛÎÓËØÏÔÄ
ÊÏÇÏÚÕÒÄÍÏÕÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÒÇÞÇÔÏÑ¦ÑÇÏÄÙÖØÏÇÂÓËØÇßÖ¦ØÞËÏ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÛËØÓÏÊÕÍÄÔÇÚØÄÌÏÓÇ¬ÕÆØÚËÝÖ¦ÙÚËÝ
ÙÕÑÕÒ¦ÚÇÚßØÏ¦ÇÒÒÇÔÚÏÑ¦ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÁÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÛËØÓÃÊËÝÑÇÏ
ÚÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÓËÖÕÒÆÙßÞÔÄÚËØÇ®ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏ
ÍØÇÍÍÕÆØÏÁÞËÏ ÛËØÓÃÊËÝ
ËÔ×ÍØÒ¦ÊÏ ÑÇÚÄÍØ
ÙÕÑÕÒ¦ÚÇÁÞËÏÛËØÓÃÊËÝËÔ×
ÍØÌØÕÆÚÕ¬ØÃÚÕÔÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ!ÚÕ¦ÍÞÕÝ
ÇÒÏ¦Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÑÕÖËØÔÕÆÙËÓËÔÇÒÒ¦ÊËÔËÃÞËÏÊÏÇÃÚËØÕ
ÙÚØËÝÂÓËØÇÚÕËÔÊÕÍËÔÁÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÙÚØËÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÙÚÕ
ÁÖÇÑØÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÔ¦ÍÑÎÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÝËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÝÔÇÝÖÕÒÆ
ËÆÑÕÒÕÝÚØÄÖÕÝËÃÔÇÏÎÒÂÉÎÊÏ-

ËÍËØÚÏÑÂÝÍËÆÙÎÝ¬ÕÖÏÕËÆÑÕÒÕ
ÖØ¦ÍÓÇÍßØÔ×ÔÚÇÝÑÇÚ¦ÑÕÖÕÝÚÕ
ÈØ¦ÊßÙÚÕÙÖÃÚÏËÃÔÇÏÔÇÌÇÝÑ¦ÚÏÔÇËßÞÇØÏÙÚÎÛËÃÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕ
Ñ ÇÖ¦ÔÚÇÎÝ
ÖÇÞßÙÇØÑÃÇÁÞËÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÜÝÔÄÙÕÝÇÖÄÚÕÔ©±
ÂÊÎÇÖÄÚÕ ÑÇÛ×ÝÖØÕÑÇÒËÃÓÃÇÙËÏØ¦¦ÒÒËÝÌÛÕØÕÖÕÏÁÝ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÁÓÌØÇÍÓÇ
ËÍÑËÌÇÒÏÑÄ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÑÇØÑÃÔÕßÝÖÇÞßÙÇØÑÃÇÓËÏ×ÔËÏ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖÕÙÄÚÎÚÇÚÎÝàÜÂÝ®ÒÁËÏÕÃÊÏÕÝ¬Õ
ÖÇÞÆÙÇØÑÕ¦ÚÕÓÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙÚÕÍÏÇÚØÄÇÖÕàÎÚ×ÔÚÇÝÈÕÂÛËÏÇØÄÑËÏÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÇÌÕÆÂÊÎÁÞÕßÔÚÇÒÇÏÖÜØÎÛËÃ
ÇÖÄÚÕßÝÊÏ¦ÌÕØÕßÝËÖÏÚÂÊËÏÕßÝ
ÖÕßÚÕßÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÑÇÏßÖÕÙÞÁÙËÏÝÖÕßÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏËÖÏÈÒÇÈËÃÝÂËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÍÏÇ
ÚÎÔßÍËÃÇÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇÚÕßÝ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ®

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
0 å0$ÓTÉ{
ÈÐ×ÊÉ{³¨ÌÈØ
¨~É{ÐÓÈ
ÑÑ³¨ÓÉ{
³i,ËÑÑÌ
³iÉ~³ÌÂÉÈiÉÌØÓÈV
ÐÓÈKÉÜiÉ~ÖØÈ¨ÑÖÜÈ{~ÑÖo{ÑÓÑÈ¨i{~ÌÜÊoÐÑ³i
È¨iVÙÊÜÉ¨TÚÓØi.ÈÐÐÑTËÑViÐÉ{³ÑØÌ³{iÑÌ~¨{Ê
³iØÚÑÉËÑ{ÐÉ³¨iÐÓi~Ñ{ÚÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÐÌÈÐKÑ³{~ÒÌÜÑ${
ÐÓÉØ(Ü{³ÉËÉØÑT¨iÑ
ÉËiÐÑ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÑÌÐ{Ñ
ÈÐ×ËÑ³iØÉ¨{ÌÙÈ³È)ÈT¨Ö(ÜÓÐÈo{Ñ³ÈØÈ¨i{~ÖØ
È¨ÑÖÜÈØÈÉËTÉÉ{³ÉÈTÚÉËÐÉ
³i,ËÑVÑ×ÖÑ×Ò{ÑÌ³{i
ÌTÑÑ¨ÑK{ÒÇÉ{³iÈÚÊ~i~Ñ{
ÙÉTÉÙ{ÒÇÉ{ÑÈÐÐ¨×ÚÉËÐÉ
ÑÈ³Êt ,ËÑ×Ó¨É{³iÑ~ÜÉ{³{~ÊÉÈÚÖio{Ñ³³ÓÜØ³iØ
ÈÚÊ~iØuVÙÊÜÑ{ÖÐÐÑT{
³È å0$ÑÑ×É¨ÌÐÉ{³iÈÚÊ~io{Ñ³iÐÉËi³È¨i{~
ÌÜÐÓÈKÉÜiÉ~ÖØÈ
~¨Ñ³ÖÉ³ÑÈ¨i{~ÒÌÜÑÐÑ~¨{Ò
ÑÌ³i È¨i~Ñ{ÑÓ³¨ÉÉÑ{×ËÙ{ÉØÉ{ÚÓÉ{Ø

o{ÑÑÑÇi³ÉË³ÊÙiÑÌ³{ØÉÜKÉ³{~ÓØÑ¨TÓØVo{ÑÉËÚÉiÉ{ØKÒ¨Ø
ÙÖoÈÑ{~t1Ñ~Ò³ÑÒ³Ñ
¨~É{ÐÓÈÑÉ³ÖT¡ÓÂÈÑ¢
Ö¨ÑuVÙiÜÉ{~=ÉÉTÌ×É¨
³É¨{Ù{~Ì_¦-x_n_~Ñ{É{iÐÑËÉ{Ì³{ÐÌ³¸Æd~Ñ³Ño¨Ò×i~ÑÈÜ{~Òm´ÆÆÆÑ¨ÒÐÉØÉËÙ{³iÉ¨ÐÑËÑ$
ÈÜÜi×ÚÉËØVÉÑ³Ë³ÈËÈ
ÓTÈÑÑooÉÜÚÉË~Ñ³io¨ËÉØo{Ñ
Ð{ÑÙÜ×ËÑ~Ñ{ÙÖÑÌÉ{¨ÉØ
ÙÜ×ËÑØV~ÑÚØÓ¨ÂÉ³{Ø
o¨ÑÐÐÓØ~Ñ{³iÐi³Ó¨Ñ³ÈdT¨ÈVÉÉ{TÉË¨iÉÑ¨ÂÉ{
~Ñ{Ð{ÑiÜ{~{ÐÓioÈÑË~ÑVÉËTÉ
×ÖoÉ{ÑÌ³i ¨ÈÚ¨ÑËÑ³¸ÆÆ®
ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΑΜΠ ΣΤΟ ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ

«Οι εξτρεμιστές
των Δημοκρατικών»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. É
³KÜÓÐÐÑ
³¨ÑÐÐÓ
³{Ø¨ÉÙ¨{~ÓØÉ~ÜoÓØ
³È ÉÐK¨ËÈ³È¸Æ¸ÆV
¨ÌÉÙ¨Ø
³ÌÑÜ³0¨ÑÐ×³Ð{Ü³ÑØÉ
ÐËÑ¨É~Üo{~ÊÉ~ÙÊÜi³.{{Ò³{³È$TÒ{V~Ñ³ioÌ¨iÉ³ÈØ
tÉÂ³¨ÉÐ{³ÓØ³iØÑ¨{³É¨ÊØ³Ó¨ÈoÑØuÜ{³{~ÖØ³ÈÑ³{ÒÜÈØV
È~Ñ³Ñ³¨Ó×È³{ØÉ¨{TÓØ
TÑÐiÜÉ{ÙiÐÒ³³{ØÑÐÉ¨{ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 8ΧΡΟΝΟΥ
~Ñ{~ÓØÌÜÉ{Ø$¨ÌÉÙ¨Ø0¨ÑÐ
~Ü{ÐÒ~É³iÉ{ÚÉ³{~Ê¨i³¨{~Ê
Ελεγχοι στα σύνορα
Γερμανίας - Ελβετίας ³È~Ñ³Ò³¨ÙÉÈ³{~×³ÈÛiÐ~¨Ñ³{~ÖÌÐÐÑ³ØV
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. 0iÉ×Ñ¨ÐoÊÉÜÓoT ÉTÑ¨Ñ~³Ê¨{É³¨~¨{ÐÑ³{~Ì
~Ö~Üo{Ñ³iÉ{ÜoÊ¨ÉÙ¨{~Ö
³ÑÖ¨Ñ³iØÉ¨ÐÑËÑØÐÉ³i
Èi×ËÈ³ÛiÐ~¨Ñ³{~VÓÑ
ÜKÉ³ËÑ~ÉÖÉ{Ñ¨ÚÊÉ{
ÙiÐÊ×{ÐÑo{Ñ³iÈ³É¨×iÐËÑ
É¨ÐÑÌØÈÈ¨oÌØ ³É¨{~
³ÈÑ¨Ò~$ÐÒÐÑt(Ñ¨Ñ~ÜÖ¨³=ÉÉTÌ×É¨VÐÉ³Ò³É¨{³ÑÚiÑ³i³iÜÉ³{~ÊÈÇÊ³ii³
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Οι σταθμοί του

1930

Óii³i1ÉÑÜË~i³{Ø¬ ÉÐK¨ËÈ

1949

.TÜÊ~Ò¨ ~ÑËÙÉÈi{ÜÌ³È
³{Ø (å

1951

å³ÜÊ³i¨ÓÑU¸ÆÐÊÉØV®Æ
Ñ³ÜÓØV¸ÆÆ
ÜÉÐ{~ÓØ¨ÉØVm
iÚ{~ÓØÑÐ{KÓØV~ÈKÉ¨Ê³iØ ³Ñ~Ì³Ñ

1959

.ÈÙÓØ³iå×ÒÜÉ{Ñ(³ÊÉ³{Ø
(å {³¨×Ê
³i ÜÜÒÙÑVÈËÙ¨Èi³iØÛ{ÉÖÚÈiØå×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉ³i(ÜÉÐ{~Ê
åÉ¨¨ËÑ

1963

åÉ¨¨{~ÌØÑ~ÌÜÈÚØ³iÉÜÜi{~Ê¨ÉKÉËÑ³
ÉÜ{o¨ÒÙ{

1965

({ÜÌ³Ø³i$ÜÈÐ{Ñ~ÊåÉ¨¨ËÑ
Ù¨È³ÊØ³È³ÐÓÑ
å×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉ
³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ

1999

.ÖÐKÈÜØå×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉ³È
ÓÈåÉ¨Ü{ÐÓÑ
åÚi

2002-2019
Ù¨Èi³iØ {³¨ÊØÛ{É¨ÉÖiiØ
å³ÈTiÐÒ³~Ñ{
å×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉÛ{É¨ÉÖii¸lÆ
Ñ³ÈTiÐÒ³.È³ÒÉ{ØÑ×ÒÜÉ{ÑØÐÉ
Ño~ÌÐ{ÑÑÊTii

Εχω τον... ιό της ασφάλειας πτήσεων
Η μεταφορά με αεροπλάνο είναι η πιο ακίνδυνη όλων, τα ατυχήματα είναι λιγότερα – Το Helios, το πιο δύσκολο δυστύχημα
Η συνάντηση

Πολλών θνητών ÍÔ×ØÏÙËÚØÄÖÕßÝ
ÑÏÁàÎÙËÖÒÂÛÕÝÙßÓÌÕØÁÝÙÚÕßÝ
ÕßØÇÔÕÆÝÎÉßÞÂÚÕß©ÖÇØÇÌØÇÙÓÁÔÕÝÙÚÃÞÕÝÚÎÝ©ÊÆÙÙËÏÇÝ®ÓÁØÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÖÇÍÍÁÒÒËÏ
ÇÖÄÓÔÂÓÎÝÑÇÏÙÂÓËØÇÙÚÇ 
ÚÕßÕÑØÏÈÄÝ¬ÙÕÒ¦ÑÎÝÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎ
àÜÂÚÕßÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝÊÏËÛÔ×Ý
ÜÝÑÕØßÌÇÃÕÝÊÏËØËßÔÎÚÂÝÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÇÚßÞÎÓ¦ÚÜÔÖÄÚÇÞÁØÏÇÚÕßÖÁØÇÙÇÔÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇÑÇÏÄÒËÝÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÚØÇÍÜÊÃËÝ!ÚÕÕßÑØÇÔÏÑÄÏ¦ÑÕÈÒËÌÚÕ ÖÕß
ÙßÔËÚØÃÈÎÙÚÇÏÁØÏÇ©ØÎÓË
ÔËÑØÕÆÝÚÕÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄ¢¦ÒÑÕÔÚÕ
ÖÕßÈÕÆÚÎÐËÙËÑËÔÄÇÁØÕÝÓËÙßÔÁÖËÏÇÔÇÞ¦ÙÕßÔ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÕÚÄÚËÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÏ¦ÔÔÕÝ ØÇÔÏÊÏ×ÚÎÝÕÍÏÕÝÚÕßÑÇÏ
ÖÁÔÚËÇÑÄÓÎ¦ÚÕÓÇÚÇÚØÃÇËÒÏÑÄÖÚËØÇ(\N\Z[H)LSSÚÕß 
¶ÕÆÔÏÕÔ¦ÌÎÑÇØÃÇ
¶ÓËÛÆÓÇÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕ
ËÒÏÑÄÖÚËØÕÏÔÕÆÑÖÕßÁÖËÙËÚÕ
ÙÚÎÏÛÜÔÃÇÓËÔËÑØÕÆÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÇÚØÏ¦ØÞÎÝ
ÒËÐÇÔÊØËÃÇÝÁÚØÕÝÚÕÑßÖØÏÇÑÄ
/LSPVZÖÕßÙßÔËÚØÃÈÎÙÚÕØÇÓÓÇÚÏÑÄÚÕÓËÔËÑØÕÆÝ
©  Ã Ê Ï Õ Ý  Ê Î Ò × Ô Ë Ï  Ç Ö Ò × Ý
H]PH[VY®ÇËØÕÖÄØÕÝ¶ßÖÂØÐË
ÖÏÒÄÚÕÝËÖÃÙßÔÇÖÚ¦ÁÚÎ
ÙÚÎÔÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ¶ÂÞÇØÏÚÕÒÕÍ×ÔÚÇÝ¦ÛÒÏÕÝËÖÚÇÓÎÔÃÚÎÝ®ÍËÔÔÂÛÎÑËÖØÄÜØÇÓËÒÇÔÏÇÙÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÚÇÒÇÏÖÜØÃÇÞÜØÃÝÇÔ¦ÙÇÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕß
ÍÏÇÚØÕÆÖÇÚÁØÇÚÕßÓÖÂÑËÇÖÄ
ÚÕÔÓÇÏËßÚÂØÇÔßÙÚÁØÏÍÏÇÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚØÇÞËÃÇÝÚÕÙÎÓ¦ÊÏËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÕØÇÚÄ®ÑÇÔÚÎÒÕÈÇÌÚÃÙÚÎÑËÑÇÏËÖÁàÎÙË

Γευματίσαμε ³É³{Ñ³Ì¨{x©
³Èx²{¨Ñ³Ê~ÑÐÉÐ{Ñ³ÐÑ³ÑÜÒ³Ñ~Ñ{Ð{Ñi³ÊoÜÑ
ÐÉÑÜÐÈ¨Ë~{Ñ{ÜÊÑÐÉo{Ñ³{Øm
×¨ÓØÈÓ{ÉÑÓ×³É{VÑÜÜÒ
Úi~ÉVTÒ¨iÉÐ{Ñ¨³Ñ³ÉÈ³{~Êt×³É¨ÖoÑuÑÜÜÒ~Ñ{ÉÉ{ÙÊÓ³{
Ê³Ño¨Ñ×³Ì³È ËÑÐÉo{Ñ³i³ÉÊ
×{ÜËÑ³ÈÐÉ³0Ò(ÑÑÙÌÈÜV³ÑÑÑ³Ò³{oÒ¨Ñ³ÈÖ¨{È
¨ÓÙ¨È~Ñ{³ÑÙ{~Ò³ÈÑÑ³Ò
É¨Ó{Ñ³~ÉËÐÉÈÓo¨ÑÉ³ÑÑooÜ{~ÒÑÜÜÒÐÉÉÜÜi{~ÓØ
ÜÓÂÉ{Ø~Ñ{¨×iÉ³l´ÈÓÙ¨{å×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉ³i ÓÑ
$¨ÜÉÒi0Ñ³¨ËÑK{KÜËÑ³ÈUÓÑo{Ñ
³ÉÜÜi{~ÌÐÊØ³i¨ÓÑVÓÑ
o{Ñ³_x©~Ñ{ÓÑo{Ñ³iÇÊ³È
t0ÌÜÐÑju0iÑÙÈÑÐËÑ³È³i
~ÜÑ{~ÊÐÈ{~Ê~Ñ{³ÑÑÐÉ¨{~Ñ{~Ò
Ð{ÖÇ{~ÑÜ

Τα ενδιαφέροντά του
©ÓÜÝÕÑØÏÈÄÝ¬ÙÕÒ¦ÑÎÝËÃÔÇÏ
ÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÇÑÄÓÎ!Ò¦ÚØÎÝÚÕß
ÊÏÇÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÕßÑÇØ¦ÚË
ÍÔ×ÙÚÎÝÚÜÔÇØÞÇÃÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÑÇÏËÖÚ¦ÐÁÔÜÔÍÒÜÙÙ×ÔÄÞÏÓÄÔÕÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÇÔÇÑÇÚËßÄÚÇÔÓË
ÇÒÕßÓÃÔÏÇÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙ¦ØÑËÝ®
ÄÖÜÝÒÁËÏËÙÙÇÒÕÔÏÑÏÄÝÓËØÃàËÝ
ÇÖÄÚÇÇÙÏÒÏÑ¦ÓßÂÛÎÑËÔÂÖÏÕ
ÇÑÄÓÎÙÚÕÔ©ÓÎØÕÇÖÄÚÕÔËÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÚØÄÖÇÖÖÕÆÚÕßÖÃÓÕÔÕÝÓÇÞÎÚÂÝÚÎÝàÜÂÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÏÇØÑ×ÝÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÖÚÂÙËÜÔÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÁÒÇÈËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÚÎÓÁÍÏÙÚÎÊÏËÛÔÂÊÏ¦ÑØÏÙÎÙÚÕÔ
Þ×ØÕÚÕÈØÇÈËÃÕ1LYVTL3LKLYLY
ÖÕßÚÕßÇÖÕÔËÓÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÏ-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

«Πέταξα ¸mÙ{Ñ×¨É³{~ÒÉËÙiÑÉ¨ÜÒVÑÌ³Ñ{Ð{~¨ÒÐÓT¨{³Ñ³ÇÒÐVÈÐÜi¨³ÑØd´ÆÆ¨ÉØ³ÊiØÙ¨ÈÑ³³ÐÓÑå×ÒÜÉ{ÑØ(³ÊÉ
~Ñ{ÈÓÙÉÑ³i$ÜÈÐ{Ñ~ÊÐÉ³ÈØÙ{ÉÚÉËØ¨oÑ{ÐÖØ³ÈT¨ÈuVÜÓÉ{å~¨{KÌØ0ÜÒ~iØ
ËÛÔÂ2ÕÏÔÄÚÎÚÇÏËØËßÔÎÚ×ÔËØÕÖÕØÏÑ×ÔÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ0:(:0
Ô×ØÏàÇÚÕÔ1LYVTL3LKLYLYÖÕß
ÁÊÜÙËÚÕÄÔÕÓÇÙÚÕÈØÇÈËÃÕÂÚÇÔ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖÏÒÄÚÕÝ¬ÇÞßÊØÕÓËÃÕßÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÙßÔÇÔÚÏÄÓÇÙÚÇÔÙËÙßÔÁÊØÏÇ
ÂÚÇÔÂÊÎßÖÁØÍÎØÕÝ®ÛßÓ¦ÚÇÏÕ
Ñ¬ÙÕÒ¦ÑÎÝ¡ÕÒÕÔÄÚÏÁÞËÏÒ¦ÈËÏ
ÎÛÏÑÁÝÇÓÕÏÈÁÝÑÇÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝ
ÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÈØÇÈËÃÕÚËÒËÚÂÈØ¦ÈËßÙÎÝÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÕÄ
ÇÍÑÄÙÓÏÕßÔÁÊØÏÕÚÕß0:(:0ÙÚÎ
²¦ÍÎËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔÁÞËÏÙßÍÑÏÔÂÙËÏ©ÒÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÇÒßÙÃÊÇ
¬Õ/LSPVZÂÚÇÔÚÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÚÕÖÏÕÖÕÒÆÖÒÕÑÕÊßÙÚÆÞÎÓÇ
©ÓÜÝÂÓÇÙÚÇÔÚßÞËØÕÃÑÇÏÈØÂÑÇÓËÚÎÔÇÏÚÃÇÚÎÔÖÁÓÖÚÎÓÁØÇ
¶ÕÌËÏÒÄÚÇÔÙËÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄ
Ò¦ÛÕÝÚÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝÑÇÏÁÒÒËÏÉÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÌØÕÔÚÏÙÚ×Ô
ÑÇÏÙßÔÕÊ×ÔÚËÃÒÇÓËÑÇÚËÖËÏÍÄÔÚÜÝÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÂÙËÜÔÑÇÏÓÇàÃÖÁÔÚËÙßÙÚ¦ÙËÏÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßÂÚÇÔÚÇ
ÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÑÕÓÃÙÇÓËÇÖÄ
ÚÕÊßÙÚÆÞÎÓÇßÚÁÝÖËØÔ¦ÔËÇÖÄ
ÇßÙÚÎØÄÑÄÙÑÏÔÕÍÏÇÚÃÌÁØÔÕßÔ
ÇÒÒÇÍÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ¬ÎÔÁÍÑØÏÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÎÔÁÒÇÈÇÙÚÏÝ
ÚÕßËÑÁÓÈØÎÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇ®ÒÁËÏÕÑ¬ÙÕÒ¦ÑÎÝÌÕØ¦ÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔÖÒÎØÜÓ¦-

ÚÜÔÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÕÐßÍÄÔÕßÓÏÇ
ÙÆÙÚÇÙÎÚÄÙÕÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÖÕßÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÃÞËËÌÇØÓÕÙÚËÃËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇ¬ÕßÝÐ¦ÌÔÏÇÙËÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÂØÛËÇÖÄÓÏÇÓÏÑØÂ
Þ×ØÇÇÖÄÓÏÇËÖÏÚØÕÖÕÆÒÇ®
ÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÏËØËÆÔÎÙÎÝÚßÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÂÙËÜÔ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÂÚÇÔÏÊØßÚÂÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏËÔËØÍÄÓÁÒÕÝÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ

Η έλλειψη οξυγόνου

Πέρασε ο καιρός,
έμειναν οι πληγές,
ακόμη υπάρχουν.
Εκτοτε έχω χάσει
τον ύπνο μου, μένω
ξύπνιος όλο το βράδυ.
Με τη σημερινή εξέλιξη
δεν επιτρέπονται
κατασκευαστικά λάθη
στα αεροσκάφη, αλλά
ούτε και να περιορίζεται
η άνεση του επιβάτη.

©ÏÙßÔÕÊÕÃÑÇÏÕÏÌØÕÔÚÏÙÚÁÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÖËØÔÕÆÔÇÖÄÛ¦ÒÇÓÕÖÏÁÙËÜÝÄÖÜÝÖËØÔÕÆÙÇÓËËÓËÃÝÕÏ
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ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÆÓÖÚÜÓÇÚÎÝßÖÕÐßÍÕÔÃÇÝ ÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÖÁÌÚÕßÔÕÏ
Ó¦ÙÑËÝÑÇÏÊËÔÐÁØÕßÔÍÏÇÚÃßÚÄÙßÔÁÈÎÙÚÕ/LSPVZÁÖËÙÇÔÕÏ
Ó¦ÙÑËÝÊËÔÂÐËØÇÔÚÏÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÕÏÌØÕÔÚÏÙÚÁÝÑÇÏÕÏÙßÔÕÊÕÃÖÃÙÜ
ÂÚÇÔÑÒËÏÊÜÓÁÔÎÓÖØÕÙÚ¦ÎÖÄØÚÇ
ÚÜÔÖÏÒÄÚÜÔÖÕßËÃÞÇÔÖÁÙËÏÙË
Ñ×ÓÇÑÇÏÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÇÔÁÈÇÏÔËÇÔÁÈÇÏÔËÙßÓÈÕßÒÂËÃÔÇÏ
ÓÄÒÏÝÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÔÇ
ÈØÕßÔÚÕÔÑ×ÊÏÑÇÔÇÓÖÕßÔÙÚÕ
ÖÏÒÕÚÂØÏÕÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÎÔ

¦ÔÕÊÕÔÇÑÇÚÁÈÕßÔÙÚÏÝ
ÖÄÊÏÇÖÕßËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÁÝÆÉÕÝ
ÁØÇÙËÕÑÇÏØÄÝÁÓËÏÔÇÔÕÏÖÒÎÍÁÝÇÑÄÓÎßÖ¦ØÞÕßÔÁÑÚÕÚËÁÞÜ
Þ¦ÙËÏÚÕÔÆÖÔÕÓÕßÓÁÔÜÐÆÖÔÏÕÝ
ÄÒÕÚÕÈØ¦ÊßÙÈÎÙÚÎÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ®
©ÖÜÝÑÇÏÚÕÏ¦ÑÕÈÒËÌÔÁÈÇÏÔÇÚÎÔÖÒÇÍÏ¦ÙÚÇÏÁØÏÇÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕßÝ¸ÁÔÚËÆØÍÕßÝ¹ÓËÚÕ
ÙÚÕÓ¦ÞÏÙÌÏÍÓÁÔÕÓÁÙÇÙÚÕÙÕÆØÕßÖÕÑÇÏÙËÒÃÍÕÓÕßÁØÞËÚÇÏ
ÁÔÚÕÔÎÓßØÜÊÏ¦ÑÎØÕàÃÔÎÝ©ÙÕ
ËÖÏÚ¦ÞßÔÇÚÕÈÂÓÇÚÄÙÕËÔÚËÏÔÄÚÇÔÎÓßØÜÊÏ¦ÑÇÏÓÄÒÏÝÖÁØÇÙÇ
ÚÕÔÒÄÍÍÕÌ¦ÔÎÑËÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ¬ÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕËÃÞËÑÄÉËÏÚÏÝÑÕØßÌÁÝ
ÚÜÔÊÁÔÊØÜÔËÃÞËÞÚßÖÂÙËÏÙË
ÁÔÇÓÏÑØÄÖÒÇÚÄÑÇÏËÃÞËÙÑÕØÖÃÙËÏÕÒÄÍßØÇ¦ÔÜÙÚÏÝÒËÆÑËÝ
ÂÚÇÔÑØËÓÇÙÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÏÇ
ÓÎÚÁØÇÓËÚÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÚÎÝÙÚÎÔ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇËØÕÖÒ¦ÔÕß
ÆÕÞÁØÏÇÐËÖØÄÈÇÒÇÔÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÚÎÝÇÚØ¦ÑÚÕßÖÏÇÙÓÁÔÇ
ÙÌÏÞÚ¦ÔÁÈÎÑÇÖ¦ÔÜÙÚÕÌÚËØÄ
ÖÕßÖØÕËÐËÃÞËÇÖÄÚÕÞÏÄÔÏÁÈÍÇÒÇ
ÚÕÑÇÖÁÒÕÓÕßËÃÖÇÑÇÏÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÃÊÏÕÑÇÏÁÉÇÒÇ
ÁÔÇÚØÕÖ¦ØÏÕÖÕßÛßÓÄÓÕßÔÇÖÄ
ÖÇÏÊÃÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÖ¦ÔÜÓÕßÚÕ
ÞÏÄÔÏÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÚÏÇÄØÇÚÕÇÖÄÑÕÙÓÕËÃÔÇÏÕÏÉßÞÁÝÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÌÆÍËÏ
ÇÑÄÓÇËÃÖÇ®

Τα «κατηγορώ»
«Η αεροπορική ÐÉ³Ñ×¨Ò
ÉËÑ{iÑ×ÑÜÓ³É¨iÌÜV
³ÑÑ³ÈTÊÐÑ³ÑÉËÑ{Ü{oÌ³É¨ÑV
ÌÐØ{É{KÒ³ÉØÉËÑ{É¨{Ì³É¨{V³ÑÑÉ¨ÜÒÑÐÉoÑÜÖ³É¨ÑVÑÓÉ{ÓÑÝx¦Hº©
å´dÆÐÉ®ÆÆÉ{KÒ³ÉØÉËÑ{
ÑÑÓTÈÓÉ{³ÓÉ¨Ñ
ÐÉlÆ.É~ÑÐËÑÉ³Ñ{¨ÉËÑÙÉ
ÈÐ×Ó¨É{ÑTÒÉ{ÑÉ¨ÜÒVÑÜÜÒÈÒ¨TÉ{ÐÉoÒÜØ
Ñ³Ño{ÐÌØViÑÉ¨¨{~Ê
K{ÐiTÑËÑVÐÉ³iËÑÉËÐÑ{ÜÖ~Ñ~ÌØVÑ¨ÒoÉ{ÌÜ
~Ñ{É¨{Ì³É¨ÑÑÉ¨ÜÒÑVÈ~{Ö³Ñ{³ÑTÖ³É¨ÑV
ÑÉKÑËÈ{iÜÒVÉËÑ{
{{~Ð{~ÒVÉËÑ{ÌÐØ
~Ñ{{Ñ×ÑÜÊ«É³iiÐÉ¨{ÊÉÂÓÜ{ÂiÙÉÉ{³¨Ó³Ñ{~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³{~ÒÜÒÚiV
ÙÉÉËÑ{ÙÈÑ³Ì~Ñ{Ö¨o{ÑÑÉ¨ÜÒÑÑÙ{~Ñ{ÜÌoi³ÑÑÓ×³ÈVÑÜÜÒÖ³É
~Ñ{ÑÉ¨{¨ËÇÉ³Ñ{iÒÉi
³ÈÉ{KÒ³iVÐÉ³ÑÐ{~¨Ò~ÑÚËÐÑ³ÑÌ¨T¨ÒØ³i
È¨Òg{ÚÉ{ØÑ~ÒÚÉÑ{
É~É¨K~Ö³{
{¥ÑÈ³Ò³ÈØ~Ñ³io¨~Ñ{
³ÈØ~Èiou

Στον πόλεμο της Κορέας εκπαιδεύαμε ακόμη και Αμερικανούς
Από τη Σχολή Ικάρων ÇÖÕÌÕÃÚÎÙËÚÕ
 ÖÄÚÎÌÕßØÔÏ¦ÚÕßËÙÚ¦ÒÎÙÇÔÍÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÙÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈ¦ÙÎª¦ÔÚÕÒÌÙÚÕ¬ÁÐÇÝÑÇÏÙÚÕÇÝ
ÁÍÑÇÝËÚ¦ÐÇÓËÑÇÚÇÊÏÜÑÚÏÑ¦
ÇËØÕÖÒ¦ÔÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÇÖÕÌÕÏÚÂÙÇÓËßØÃÙÇÓË
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÇÚØÃÊÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÙÚËÃÒËÏÚÕßÝÁÐÏÇÖÄËÓ¦ÝÙÚÎÔ
ÕØÁÇËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÕÖÄÒËÓÕÝ
ÓÇÙÚÇÔÚÄÚË¦ØÎÊËÝ©ÏÚØËÏÝ
ÓËÃÔÇÓËÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÓÂÔÕÝÍÏÇ
ÓÂÔËÝ¶ÖÕÒÏÚËÃËÝÖÕßÑÇÃÍÕÔÚÇÔ

ÙÑÕÚÜÓÁÔÕÏÇËØÕÖÒ¦ÔÇÙÆÔÔËÌÇÖÒÕÃÇÑÇÏÇÚÁÒËÏÜÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ËÁÔÇÞØÄÔÕÍÃÔÇÓËÑßÈËØÔÂÚËÝ
ËÑÖÇÏÊËÆÇÓËÇÑÄÓÎÑÇÏ×ØÏÓÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÔÍÏÇÁÐÏ
ÓÂÔËÝ¶ÚÎÔ ÕØÁÇÚÎÔÐÁØÇÓËÓË
ÑÒËÏÙÚ¦ÚÇÓ¦ÚÏÇ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÕÑ
¬ÙÕÒ¦ÑÎÝ
ÏÁÖËÏÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÖÚÂÙËÏÝÓËÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇÑÇÏ
ÚàËÚÙÖÕßÊÁÝÚÕ  ÙÚÎÔÙÌ¦ÒËÏÇÚÂÙËÜÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝ©ÏÓË-

ØÏÑÇÔÕÃËÖËÏÊÂÇÖÕÌÕÃÚÎÙÇÖØ×ÚÕÝÓÕßÁÑÇÔÇÔÊ×ØÕÁÔÇÚÇÐÃÊÏ
ÁÐÏËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÙËÁÐÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇ¸ÔÇ
ÊËÏÝÖ×ÝÖËÚ¦ÓËËÓËÃÝ¹ÖÁÙÚØËÉÇ
ÓÕÒßÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔÏÄÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÚÂÙËÜÔÑÇÏÁÑÚÕÚËËÃÓÇÏ
ÇÛËØ¦ÖËßÚÕÝÓÁÞØÏÑÇÏÚ×ØÇÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÓßÇÒÕÆÓÕßËÃÔÇÏÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÕËÑËÃÆØÏÙÇÖÃÙÜÑÇÏ
ÃÊØßÙÇÓÇàÃÓËÊÆÕÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ
ÚÎÏËÆÛßÔÙÎÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÂÙËÜÔ
ÙÚÎÔÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÙÖ¦ÙÇÓËÚÕØËÑÄØÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÕ§¬©®

ÐÁÊÜÙËÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÚÂÙÎ®¶ÚÕÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÑÄÓÎ¶ÄÖÕßÁÍØÇÌËÍÏÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ
ÜÝËÖÏÙÓÎÔÇÍÄÝËØ¦ÑÎÝÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÙßÓÈÕßÒÁÝ ÙÚÕßÝ ÏÖÚ¦ÓËÔÕßÝ
ÖËÏÚÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÈ¦ÙÎÙÚÎÔÍÞÃÇÒÕÔÇËÑÖÇÏÊËÆËÏ
ÔÁÕßÝÞËÏØÏÙÚÁÝÙÑÇÌ×ÔÇËØÕÖÕØÏÑÄÝÇÑÄÒÕßÛÕÝÙÚÎÔÖØËÙÈËÃÇ
ÙÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄ
ÚÎÔËØÕÖÕØÃÇÚÕ ÑÇÏÁÔÇÝ
ÔÁÕÝÑÆÑÒÕÝàÜÂÝÜÝÖÏÒÄÚÕÝÙÚÎÔ
©ÒßÓÖÏÇÑÂÍÏÇÞØÄÔÏÇÁÚÇÐÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔ

ÇÖÄÚÇÖÏÕÓÏÑØ¦ÓÁÞØÏÚÇÚà¦ÓÖÕ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝ×ØËÝÖÚÂÙÎÝÊØßÙÇÚÕÔÚÕÓÁÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÚÂÙËÜÔÑÇÏÙßÔÁÊËÙÇÚÎÔ©ÒßÓÖÏÇÑÂÓËÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÞ×ØÕß®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÕÏÇ ËÏÑÄÔÇ ÚÕß ÁÞËÏ ÓËÃÔËÏ
ÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ"ÃÞÇÓË
ÖØÕÙÍËÏÜÛËÃÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕß
ÃÊÔËáÓËÚÎÝ©ÒßÓÖÏÇÑÂÝ
ÇÖÕÈÏÈ¦ÙÇÓËËÖÏÈ¦ÚËÝ ÇÛ×ÝÑÇÚËßÛßÔÄÓÕßÔÖØÕÝÚÕÚÁØÓÏÔÇÒÍÏÇÔÇÖ¦ØÜÚÕßÖÎØËÙÏÇÑÄ
ÒËÜÌÕØËÃÕÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎÊÏÁÑØÏÔÇ

ÁÔÇÔÍËØÕÔÚ¦ÑÕÓËÚØÇÍÏ¦ÙÑÇÔÇ
ÁÞËÏÑÕÒÒÎÓÁÔÇÚÇÓ¦ÚÏÇÙÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕ¸ ÇÖËÚ¦ÔÏÕÓÕßÑÇÒ×Ý
ÄØÏÙËÝÖÇÝÍÏÇÐËÑÕÆØÇÙÎ"¹ÓÕß
ÒÁËÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¸¬ÏÁÍÏÔËÖËØÏÓÁÔÇÚËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÊËÔÂØÛË"¹
ÚÕÔØÜÚ×¸©ÞÏÑÇÖËÚ¦ÔÏÕÓÕß
ÄÚÏÖËØÃÓËÔÇÂØÛËÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕ
ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇ©ÏÚØÕÞÕÃ
ÚÕßÖÇÚÕÆÙÇÔÙËËÒÒÎÔÏÑÄÞ×ÓÇ
ÖØÏÔÇÖÄÓÃÇÓÁØÇ§Ï×ÛÜÚÎÔ
ÉßÞÂÓÕßÔÇÇÔÇÙÚÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÛÇ
ÚÕÑ¦ÔÜÓÁÞØÏÔÇÖËÛ¦ÔÜ¹ ÇÚÁØØËßÙÇ®
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Ταξίδι στο Διάστημα με ηλιακά ιστία

Με επιτυχία προχωράει η αποστολή με το μικρό σκάφος «LightSail-2», το οποίο ανοίγει νέους δρόμους στην εξερεύνηση του σύμπαντος
Του KENNETH CHANG

THE NEW YORK TIMES
Πραγματικότητα ÍÃÔËÚÇÏ Î ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÒÕÂÍÎÙÎÝÙÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÓËÓÕÔÇÊÏÑÄËÌÄÊÏÕÚÎÔÎÒÏÇÑÂ
ËÔÁØÍËÏÇ;ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃÚÎÝÒÇÔÎÚÏÑÂÝ
ÚÇÏØËÃÇÝÓÏÇÝÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÓËÙßÔÏÊØßÚÂÚÕÔ
ÓËØÏÑÇÔÄÇÙÚØÕÔÄÓÕÑÇÏÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄ ÇØÒÇÍÑ¦ÔÇÖÁÊËÏÐÇÔ
ÖÜÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÛÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙÚÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÚÕßÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÚÕ3PNO[:HPS®ÁÔÇÓÏÑØÄÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÖÕßÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÁÔÇÖËÒ×ØÏÕÎÒÏÇÑÄ
ÏÙÚÃÕßÚÂÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑËÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝ
ÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏËÌÇÒÚÂØÏÕÍÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÎÒÏÇÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇ©Ï
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÙÂÓËØÇËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÑÏÔÎÚÂØÜÔÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÓËÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÄÍÑÕÑÇßÙÃÓÜÔ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÙÚÕ3PNO[:HPS®
ÙÜÓÇÚÃÊÏÇÌÜÚÄÝÇÖÄÚÕÔÒÏÕ
ÇÔÇÖÎÊÕÆÔÖ¦ÔÜÙÚÇÇÙÎÓÁÔÏÇ
ÚÕßÏÙÚÃÇÖÕßÁÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑÄËÓÈÇÊÄÔ ÚÓÄÙÕÖËØÃÖÕßÁÔÇ
ØÏÔÍÑÖßÍÓÇÞÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÓÏÑØÂÖØÕÜÛÎÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎ
ÇÔ¦ÒÕÍÎÓËÚÕÈ¦ØÕÝËÔÄÝÙßÔÊËÚÂØÇÖÕßÖÏÁàËÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÖÇÒ¦ÓÎÓÇÝ¥ÙÚÄÙÕËÖËÏÊÂÕ
ÒÏÕÝÖ¦ÔÚÇÒ¦ÓÖËÏÚÕÏÙÚÃÕÁÞËÏ
ÓÏÇÙßÔËÞÂ×ÛÎÙÎÖÕßÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÚÇÞÆÚÎÚËÝÞÜØÃÝÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÕÆÚËÓÃÇÙÚÇÍÄÔÇÑÇßÙÃÓÜÔ
ÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÙÚÎÔÒÇÔÎÚÏÑÂ
ÚÇÏØËÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÚÕÇÐÏÕàÂÒËßÚVÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏ-

Το «LightSail-2», ³ÑÑiÐÓ{Ñ{³ËÑ³ÈËÈÓTÈÈÜ{~ÌÉÐKÑÙÌ´Vl³Ð0~È¨ËØ~Ò×ØÓTÉ{ÐÓoÉÚØ×¨Ñ³ÇÌÜÑØÐ{Ö

Αποτελεί δημιούργημα
της Πλανητικής Εταιρείας, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης,
και χρηματοδοτήθηκε
με ιδιωτικούς πόρους.
¦ÝÚÕßÝÙËÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÃÓÇÙÚË
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÏÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÔÇÍÍËÃÒÕßÓËÚÎÔÖÒÂØÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕß¸3PNO[:HPS¹®
ÊÂÒÜÙËÕ¡ÖØÕßÝ¡ÖËÚÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏÈÇÙÏÑÄÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÚÎÝÒÇÔÎÚÏÑÂÝÚÇÏ-

ØËÃÇÝ¬ÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÏÙÚÃÕÖÇØÄÚÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÇÖÒÕáÑÄËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÓÏÇÝ
ÓÇÑØ¦ÝÑÇÏËÖÃÖÕÔÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÊÁÑÇËÚ×ÔÖÕßÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑËÇÖÄÊÜØËÁÝÏÊÏÜÚ×ÔÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÖÕÙÄ
ÚÜÔËÖÚ¦ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ
,ÑÚÕÐËÆÛÎÑËÙÚÏÝÕßÔÃÕßÓË
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÖßØÇÆÒÕß:WHJL?
-HSJVULH]`¬ÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÖÕßÁÞËÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÓÏÇÝ
ÌØÇÔÚàÄÒÇÝÉÜÓÏÕÆÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏËÖÏÚßÞ×ÝÚÁÙÙËØÇÚØÏÍÜÔÏÑ¦ÏÙÚÃÇÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÇÙÚØÇÌÚËØÄ4`SHYÁÔÇËÃÊÕÝ
ÖÕÒßËÙÚËØÏÑÂÝØÎÚÃÔÎÝÖØÏÔÇÖÄ
ÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÇÛ×ÝÑÏÔËÃÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÎÙËÆÉÕÝÞÒÓÖ¦ÔÜ

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

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

#HellenicBankMASTERS
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ÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÖËØÏÙÚØÁÌËÏÚÇÏÙÚÃÇÚÕß
ÁÚÙÏ×ÙÚËÊÏÇØÑ×ÝÔÇÇÏÞÓÇÒÜÚÃàËÏÚÕÎÒÏÇÑÄÌÜÝÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ÁÔÇÏÙÚÏÕÌÄØÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÔ
¦ÔËÓÕÚØÕÞÏ¦ÚÕßÖÒÁÕÔÍÃÔËÚÇÏÖÏÕËÒÒËÏÖÚÏÑÂÁÚÙÏ×ÙÚËÁÔÇ
ÚÓÂÓÇÚÎÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÎßÚÄËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕ
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÑÇÏÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚÕ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÙËÖËØÃÖÕßÁÔÇÞØÄÔÕ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÆÉÕßÝÚØÕÞÏ¦ÝÛÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕß
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Μόνο με υπερβάσεις και «θαύματα»
Η «αντεπίθεση» της Ελλάδας και της Ελβετίας δυσκολεύει αφάνταστα την διατήρηση της 15ης θέσης για την Κύπρο
Η βαθμολογία των
πρώτων 20 χωρών

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Μπορεί με την ολοκλήρωση του 2ου
προκριματικού γύρου του Champions League και του Europa League,
η Κύπρος (στην 15η θέση), να αύξησε
κι άλλο στην βαθμολογία της UEFA,
την διαφορά της στους 1600 βαθμούς
από την Ελλάδα (στην 16η θέση),
όμως ο αποκλεισμός της ΑΕΛ από
τον Άρη Θεσσαλονίκης, μας άφησε
με μία ομάδα λιγότερη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα συνεχίσουμε στον Γ’ προκριματικό με 3
ομάδες (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλων),
ενώ η Ελλάδα με 5.
Η Ελλάδα και η Ελβετία είναι οι
μοναδικές χώρες από την 11η θέση
έως και την 21η που δεν έχουν χάσει
εκπρόσωπο μέχρι στιγμής. Εκτός
από Κύπρο από μία ομάδα έχασαν
η Αυστρία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η
Δανία, η Σκωτία και η Νορβηγία με
την Σερβία και την Κροατία να έχουν
χάσει από 2!

1. Ισπανία
2. Αγγλία
3. Γερμανία
4. Ιταλία
5. Γαλλία
6. Ρωσία
7. Πορτογαλία
8. Βέλγιο
9. Ουκρανία
10. Τουρκία
11. Αυστρία
12. Ολλανδία
13. Τσεχία
14. Δανία
15. Κύπρος
16. Ελλάδα
17. Κροατία

Ο απολογισμός της Κύπρου
Ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ νίκησε
και στο ΓΣΠ την Σουτζιέσκα (3-0)
και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Καραμπάκ, πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν.
Ο Απόλλων νίκησε στην παράταση την Σάμροκ Ρόβερς (3-1) και
προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Αούστρια Βιέννης.
Η ΑΕΚ Λάρνακας θριάμβευσε κι
εκτός έδρας επί της Λέφσκι Σόφιας
(0-4) και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Γάνδη.
Η ΑΕΛ αποκλείστηκε με ήττα (10) από τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Με ρεαλιστική προσέγγιση των
δεδομένων αντιλαμβανόμαστε ότι
πάρα πολύ δύσκολα θα κρατηθεί η
Κύπρος στην 15η θέση. Ακόμα δεν
έχουμε εξασφαλίσει ούτε και μία
θέση στο Europa League ενώ οι Ελβετοί έχουν ήδη τρεις ομάδες σε
ομίλους την ίδια ώρα που η Ελλάδα
έχει μία και με τον ΠΑΟΚ να μην
έχει μπει ακόμα στο... παιχνίδι, όπως
και η ΑΕΚ που θέλει να κάνει την
υπέρβαση στα play off του Europa
League και να μπει ομίλους.

Οι χώρες που κυνηγάμε…

G Τσεχία: Η Βικτόρια Πλζεν αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό Π.
και συνεχίζει στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa League. Εκεί θ’ αντιμετωπίσει την Αντβέρπ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΑΠΟΕΛ - αποχωρήσεις
Μετά από πολλά χρόνια, το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ συμπληρώθηκε
έγκαιρα και με διψήφιο μάλιστα
αριθμό μεταγραφών. Ίσως για
πρώτη φορά εδώ και χρόνια, οι
τελευταίες χρονικά μεταγραφές
έχασαν μερικές μόλις προπονήσεις από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια, όταν σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ
γίνονταν και μετά τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Τα δύσκολα, ωστόσο, για Ντομένικo Τέτι, Πάολο Τραμετσάνι και διοίκηση δεν έχουν τελειώσει. Ακολουθεί το κεφάλαιο αποχωρήσεων και ξεκαθαρίσματος του ρόστερ. Σημαντικό κεφάλαιο, σε
αγωνιστικό και όχι μόνο επίπεδο
και χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις στις όποιες αποφάσεις...

* * * * *

Χαμόγελα για Κωστάκη,
αλλά και Παναγιώτη

Υπομονή και επιμονή επιστράτευσε ο Τιμούρ Κετσπάγια προκειμένου να συνεργαστεί για δεύτερη
φορά με τον Κωστάκη Αρτυματά,
με τον διεθνή Κύπριο μέσο να χαρίζει ακόμη και δεδουλευμένα
(μπόνους πρωταθλήματος) προκειμένου να πάει σε ομάδα όπου
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η
ένταξή του στη βασική εντεκάδα
των πλείστων φιλικών προετοιμασίας δείχνει και την ικανοποίηση

18. Σερβία
19. Σκωτία
Ο Άρης Θεσσαλονίκης επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ στη Λάρνακα, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νικολά Ντιγκινί

20. Ελβετία
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(4/5)
(4/5)
(4/5)
(3/4)
(3/4)
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(2/4)
(2/4)
(3/4)
(5/5)

και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.








Η Ελλάδα και η Ελβετία
είναι οι μοναδικές
χώρες από την 11η θέση
έως και την 21η που
δεν έχουν χάσει εκπρόσωπο μέχρι στιγμής.
Η Μλάντα Μπόλεσλαβ πήρε διπλό
μέσα στην Ορνταμπάσι (2-3) και
προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό
γύρο. Εκεί θ’ αντιμετωπίσει την Στεάουα.
Η Γιάμπλονετς αποκλείστηκε από
την Πιούνικ μιας κι έμεινε στο 0-0
στην Τσεχία.
Η Σπάρτα Πράγας μπαίνει τώρα
στον 3ο προκριματικό και θ’ αντιμετωπίσει την Τραμπζονσπόρ
Η Σλάβια Πράγας θα παίξει στα
play off του Champions League (έχει
εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο)
G Δανία: Η Κοπεγχάγη νίκησε και
εντός την TNS (1-0 με γκολ Ζέκα)
και συνεχίζει στον 3ο προκριματικό
του Champions League εκεί όπου
θ’ αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα
(ή οι Δανοί που κυνηγάμε ή οι Σέρβοι
που μας κυνηγάνε θα χάσουν το
μπόνους του Champions League).

Η Μπρόντμπι πέρασε στην παράταση με νίκη την Γκντασκ (4-1)
και στον 3ο προκριματικό γύρο θ’
αντιμετωπίσει την Μπράγκα.
Η Εσμπιεργκ αποκλείστηκε μετά
το 0-0 με την Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ.
Η Μίντιλαντ μπαίνει τώρα στην
Ευρώπη και θ’ αντιμετωπίσει την
Ρέιντζερς (είτε οι Δανοί που κυνηγάμε, είτε οι Σκωτσέζοι που μας κυνηγούν θα χάσουν μια ομάδα).

Οι χώρες που μας «κυνηγούν»

G Ελλάδα: Ο Ολυμπιακός Πειραιώς,
ο Ατρόμητος και ο Αρης Θεσσαλονίκης, έκαναν το μάξιμουμ την εβδομάδα που μας πέρασε. Με τρεις νίκες
πήραν ισάριθμες προκρίσεις. Πήραν
και τους 600 βαθμούς των τριών νικών και συνολικά στα έξι τους ματς
συγκέντρωσαν 1000 (4 νίκες και 2
ισοπαλίες).
Για τον 3ον προκριματικό γύρο
του Europa League, η ΑΕΚ θα παίξει
την ερχόμενη Πέμπτη στις 19:15
κόντρα στην Κραϊόβα στη Ρουμανία
και η ρεβάνς θα είναι στις 21:00 στο
ΟΑΚΑ μια εβδομάδα μετά.
Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν στις 20:00
τη Μόλντε στη Νορβηγία, ενώ η ρεβάνς θα είναι στις 21:30. Οι Περιστεριώτες φιλοξενούνται στις 08/08

στις 22:00 από τη Λέγκια Βαρσοβίας,
ενώ η ρεβάνς είναι την Τετάρτη
(14/08) στις 19:00.
G Κροατία: Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ
νίκησε την Σαμπουρτάλο (3-0) και
προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό
γύρο του Champions League εκεί
όπου θ’ αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος.
Η Οσιγιεκ αποκλείστηκε στα πέναλτι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Η Χάιντουκ είχε αποκλειστεί από
τον 1ο προκριματικό γύρο.
H Ριέκα θα αντιμετωπίσει την
Αμπερντίν στον 3ο προκριματικό
(είτε οι Κροάτες, είτε οι Σκωτσέζοι
θα χάσουν από μια ομάδα).
G Σερβία: Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από την Ελσίνκι (2-1) αλλά προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο
του Champions League εκεί όπου
θ’ αντιμετωπίσει την Κοπεγχάγη (ή
οι Δανοί που κυνηγάμε ή οι Σέρβοι
που μας κυνηγάνε θα χάσουν το
μπόνους του Champions League).
Η Παρτίζαν νίκησε με 3-0 την
Κόναχ και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Μαλάτιασπορ.
Η Τσουκαρίτσκι αποκλείστηκε
από τη Μόλντε. Η Ραντνίσκι είχε
αποκλειστεί στον 1ο προκριματικό
από τη Φλόρα Ταλίν.

Αναμένοντας τις απαντήσεις από τον Ανδρέα Παντελή
Η έλευση του Τιμούρ Κετσπάγια και η μετα-

γραφολογία απασχολεί τους φίλους της
Ανόρθωσης, ωστόσο τα όσα έγιναν ιδιαίτερα
στο φινάλε της περσινής σεζόν, δεν έχουν
σπρωχθεί κάτω από το χαλάκι. Ο Χρίστος
Πουλλαΐδης εξακολουθεί να παρουσιάζεται
αποφασισμένος να ρίξει φως στην κακοδιαχείριση της εταιρίας την τελευταία διετία
όταν στην κορυφή της ηγετικής πυραμίδας
ήταν ο Ανδρέας Παντελή. Ο τελευταίος έχει
αποτραβηχτεί από τους προβολείς της δημοσιότητας, ωστόσο οι ιθύνοντες της «Μεγάλης
Κυρίας» και ιδιαίτερα ο διάδοχός του, Ευγένιος Χαμπουλλάς, βρίσκονται σε ανοιχτή
γραμμή μαζί του. Έσοδα από χορηγικές
συμφωνίες αλλά και από μεταγραφή συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό δεν κατέληξαν ποτέ στα ταμεία των κυανολεύκων της Αμμοχώστου, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε κατασπατάληση πόρων που θα έφερναν οικονομική ένεση μελλοντικά, όπως το τηλεοπτικό συμβόλαιο με την Cablenet. Οι
ενέργειες για εξαγωγή συμπερασμάτων και απονομή ευθυνών εκεί και όπου χρειάζονται συνεχίζονται
στο παρασκήνιο και ενώ ο Τιμούρ Κετσπάγια χρησιμοποιεί απερίσπαστος τον προσυμφωνημένο προϋπολογισμό προκειμένου να φτιάξει μιαν ανταγωνιστική ομάδα.
του Γεωργιανού τεχνικού για το
happy end στο μεταγραφικό σίριαλ, τοποθετώντας τον μπροστά
από την αμυντική τετράδα, σε ένα
ρόλο τον οποίον ενσάρκωσε τα
τελευταία χρόνια ο Ζοάο Βίκτορ.
Από εκεί και πέρα, ο Τιμούρ Κετσπάγια δείχνει να εμπιστεύεται
και τον αδελφό του Κωστάκη, Παναγιώτη Αρτυματά, τον οποίον δοκίμασε τόσο ως ανασταλτικό μέσο, όσο και ως παρτενέρ του
Γκόρντον Σίλντεφελντ στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον τελευταίο να δείχνει
να ξεπερνά την εγχείριση στον
ώμο. Ο ταλαντούχος αμυντικός
πήρε τις δύο τελευταίες σεζόν

χρόνο συμμετοχής, ωστόσο η ατυχία ήταν αντίπαλός του με τουλάχιστον δύο μεγάλες απουσίες λόγω τραυματισμού, όμως πλέον
δείχνει να γυρίζει σελίδα.

* * * * *

ΑΕΛ και επόμενη μέρα

Κόντρα στον Άρη Θεσσαλονίκης,

στη Λάρνακα, η ΑΕΛ έδειξε πως
παρά την ελάχιστη ενίσχυση σε
μεταγραφές, συνέπεια της διοικητικής αβεβαιότητας και της οικονομικής στενότητας, αν μη τι άλλο
εξακολουθεί να διατηρεί ένα αξιόμαχο σύνολο, ικανό να συνεχίσει
απ’ εκεί που έμεινε πέρσι. Η ευ-

ρωπαϊκή φετινή πορεία της ΑΕΛ
τέλειωσε νωρίς, τα δεδομένα,
ωστόσο, μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, αν η προσπάθεια του
Ντούσαν Κέρκεζ και των παικτών
του είχε την ανάλογη βοήθεια. Ας
το έχουν αυτό στο μυαλό τους, ειδικά αυτές τις μέρες, αυτοί που θα
καθορίσουν τις εξελίξεις. Με άρση
του διοικητικού αδιεξόδου, με δυνατή και ενωμένη διοίκηση, αυτή
η ομάδα μπορεί να ελπίζει σε ακόμη καλύτερες μέρες. Σε αντίθετη
περίπτωση, η πολύ καλή προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι, εύκολα μπορεί να πάει χαμένη και
εύκολα μπορεί να επαναφέρει την
ΑΕΛ σε επικίνδυνα μονοπάτια...

G Σκωτία: Η Σέλτικ νίκησε κι εκτός
έδρας τη Νόμε Κάλιου (0-2) και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την
Κλουζ.
Η Ρέιντζερς έφερε ισοπαλία (00) στην έδρα της Προγκρές και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Μίντιλαντ (είτε οι Δανοί που κυνηγάμε,
είτε οι Σκωτσέζοι που μας κυνηγούν
θα χάσουν μια ομάδα).
Η Αμπερντίν νίκησε με 5-0 την
Τσικχούρα και προκρίθηκε στον 3ο
προκριματικό γύρο εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Ριέκα (είτε οι Κροάτες, είτε οι Σκωτσέζοι θα χάσουν
από μια ομάδα).
Η Κιλμάρνοκ είχε αποκλειστεί
στον 1ο προκριματικό γύρο από την
Κόναχ.
G Ελβετία: Η Βασίλεια νίκησε με
2-1 την Αϊντχόφεν και προκρίθηκε
στον 3ο προκριματικό γύρο εκεί
όπου θ’ αντιμετωπίσει την Λίντσερ
(εξασφάλισε ευρωπαϊκό όμιλο).
Η Γιουνγκ Μπόις θα μπει στα
play off του Champions League (έχει
εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο).
Η Λουγκάνο είναι ήδη στους ομίλους του Europa League.
Η Λουκέρνη νίκησε κι εκτός
έδρας την Κλάκσβικ (0-1) και προ-

κρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την
Εσπανιόλ.
Η Τουν θ’ αντιμετωπίσει στον 3ο
προκριματικό γύρο της Σπαρτάκ
Μόσχας.
G Νορβηγία: Η Ρόζερνμποργκ νίκησε 2-0 την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Μάριμπορ.
Η Χάουγκεσουντ έχασε με 2-1
από την Στουρμ Γκρατς αλλά προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο
εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν.
Η Μόλντε νίκησε με 3-1 την Τσουκαρίτσκι και προκρίθηκε στον 3ο
προκριματικό γύρο εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει τον Αρη.
Η Μπραν είχε αποκλειστεί στον
1ο προκριματικό από την Σάμροκ.

Τι σημαίνει η κάθε θέση

G 11η και 12η θέση: Ο πρωταθλητής
στα play off του ChampionsLeague.
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό
γύρο του Champions League. Ο τρίτος στα playoff του Europa League.
Ο τέταρτος στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa League 2. Ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό γύρο
του Europa League 2.
G 13η και 14η θέση: Ο πρωταθλητής
στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο δεύτερος στον
2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος στον τρίτο
προκριματικό γύρο του Europa League. O τέταρτος και ο πέμπτος στον
2ο προκριματικό γύρο του Europa
League 2.
G 15η θέση: Ο πρωταθλητής στον
2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο δεύτερος στον 2ο
προκριματικό του Champions League. Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa League. Ο τέταρτος
και ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό
γύρο του Europa League 2.
G 16η και 17η θέση: Ο πρωταθλητής
στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2.
Δεν θα έχουμε ομάδα στο Europa
League.
G 18η θέση και κάτω (μέχρι την
28η δεν αλλάζει κάτι): Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του
ChampionsLeague. Ο δεύτερος, ο
τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
2. Δεν θα έχουμε ομάδα στο Europa
League.

ΑΠΟΨΗ

Ισχυρή προοπτική
Θετικό το πρόσημο μετά και το
δεύτερο προκριματικό στις δύο
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παρά τον αποκλειΤου
σμό της ΑΕΛ.
ΓΙΩΡΓΟΥ
Μην... τρελαινόΛΟΓΙΔΗ
μαστε όμως, πήραμε τρεις προκρίσεις απέναντι σε ομάδες του... χεριού μας. Ούτε βέβαια και υποτίμηση
του μεγέθους της επιτυχίας των τριών
προκρίσεων για ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και
Απόλλωνα, πολύ περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ετοιμότητας τέτοια εποχή και τη γρήγορη μετάβαση από το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα φιλικά, στα επίσημα
παιγνίδια.
Τίποτα το ιδιαίτερο δεν είχε να
επιδείξει η Σουτζιέσκα Μαυροβουνίου,
απέναντι στην ίδια ομάδα, ωστόσο,
η πρώτη εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στο
Μαυροβούνιο είχε ως ένα βαθμό προβληματίσει και προκαλέσει μουρμούρα, πριν τη βελτιωμένη αγωνιστική
εικόνα και την άνετη πρόκριση στον
επαναληπτικό. Ομάδα που στηρίζεται
περισσότερο στη δύναμη και τις στημένες φάσεις σαφώς και δεν συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ποιοτικών αντιπάλων, πολύ λιγότερο,
ωστόσο, απειλήθηκε ο Απόλλωνας
στο δεύτερο παιγνίδι και πολύ περισσότερο απείλησε, ακόμη και στο χρονικό διάστημα που έπαιξε με παίκτη

λιγότερο. Καμία σχέση με την ομάδα
προηγούμενων χρόνων η Λέφσκι Σόφιας, αν η ΑΕΚ όμως δεν παρουσίαζε
(ασυνήθιστο για την εποχή) ψηλό
βαθμό ετοιμότητας, ειδικά κάποιων
παικτών της, σαφώς και δεν θα μπορούσε να πάρει μια τόσο άνετη πρόκριση με δύο μεγάλες νίκες.
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλωνας κέρδισαν μέχρι τώρα προκρίσεις, πρώτα
μπόνους από την ΟΥΕΦΑ και κυρίως
ισχυρή προοπτική για τη συνέχεια
και τα πιο δύσκολα που έρχονται. Από
μόνη της η προοπτική αυτή δεν εξασφαλίζει τα πλέι οφ των δύο διοργανώσεων, αποτελεί ωστόσο, μια καλή
βάση για την επίτευξη του επόμενου
στόχου. Προοπτική η οποία προκύπτει
από την αγωνιστική βελτίωση σε διάστημα μίας εβδομάδας και μεταξύ
πρώτου και δεύτερου αγώνα στο Β’
προκριματικό και παράλληλα από τις
πρώτες εκτιμήσεις, με βάση την εικόνα
στο γήπεδο και σε σχέση με το... βάθος
και την ποιότητα που διαθέτουν στο
ρόστερ τους.
Την ίδια ώρα και ανεξάρτητα από
την όποια κατάληξη της ευρωπαϊκής
τους πορείας, οι τρεις αυτές ομάδες
επιβεβαίωσαν πως και στη φετινή
αγωνιστική περίοδο, στις εγχώριες
διοργανώσεις, ξεκινάνε από θέση
ισχύος απέναντι σε άλλες τρεις τουλάχιστον ομάδες (ΑΕΛ, Ομόνοια, Ανόρθωση), οι οποίες θα επιχειρήσουν να
«σπάσουν» την τριάδα που πρωταγωνιστεί στο κυπριακό πρωτάθλημα
τα τελευταία χρόνια.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,06%

X.A.
-0,60%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-3,19%

-4,31%

-2,98%

-0,88%

1,28%

ΕΥΡΩΠΗ
Χάθηκαν
470.000
θέσεις
τραπεζικών
υπαλλήλων
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

-2,21%

-0,45%

Η Κεντρική επανακτά το κύρος της
Ο ρόλος της στην ψήφιση της πρότασης του ΔΗΚΟ και η βελτίωση των σχέσεων με τη Bουλή
Κάτι περισσότερο από σημαντική
ήταν η εμπλοκή της Κεντρικής
Τράπεζας στην ψήφιση της πρότασης του ΔΗΚΟ για το πλαίσιο
των εκποιήσεων. Η εμπλοκή του
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
Κωνσταντίνου Ηροδότου λειτούρ-

γησε καθοριστικά για την επίλυση
της δύσκολης εξίσωσης που είχε
δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα, όμως,
έδωσε και το στίγμα του Κεντρικού
Τραπεζίτη για ενίσχυση των σχέσεων του θεσμού που εκπροσωπεί
με την εκτελεστική και νομοθετική

εξουσία. Χαρακτηριστική ήταν
και η δήλωση του προέδρου της
Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτή του ΔΗΚΟ, Άγγελου Βότση,
ότι στην ΚΤΚ πνέει «άλλος αέρας»
και ότι βλέπει πλέον σημάδια ενεργού εμπλοκής στα ζητήματα που

αφορούν στον χρηματοπιστωτικό
τομέα, σε αντίθεση με την προηγούμενη Διοίκηση. Ο κ. Ηροδότου
υποσχέθηκε να επιστρέψει το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο με μία
πρόταση – μηχανισμό ελέγχου
που θα βελτιώνει την πρόταση

Στα ρηχά οι πλωτές μεταφορές μέσω του Ρήνου

του ΔΗΚΟ και θα ικανοποιεί όλες
τις πλευρές. Η διαπραγμάτευση
για το ζήτημα των εκποιήσεων
δεν σταμάτησε εντός συνόρων
του νησιού, υπήρχε διαρκής επικοινωνία με επικεφαλής της ΕΚΤ
και του SSM. Σελ. 5

Η Κύπρος
επενδύει και
στον τουρισμό
καταδύσεων
Oφέλη και προβλήματα
Ο τουρισμός των καταδύσεων
αποτελεί έναν από τους τομείς
στους οποίους επενδύει και η
Κύπρος. Η ενίσχυση του τουρισμού αυτού έγινε με την υπογραφή της συμφωνίας για κοινά
πακέτα με την Αίγυπτο. Ανάλογες προσπάθειες θα γίνουν
και με άλλες χώρες. Κύρια αγορά
για τις καταδύσεις στην Κύπρο
είναι και φέτος η βρετανική.
Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
CEO ΤΗΣ GAN DIRECT

Ο τομέας της ασφάλισης
ενισχύει την οικονομία
Ο ασφαλιστικός κλάδος οφείλει να προ-

σαρμόζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τονίζει ο
CEO της Gan Direct Γ. Νικολαΐδης. Αναφέρεται στην αναβάθμιση της εταιρείας, τάσσεται
υπέρ της Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και
τονίζει ότι ο τομέας της ασφάλισης αποτελεί
πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης. Σελ. 6

Αυξάνονται και
επεκτείνονται
φέτος τα Malls

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα
για διαμερίσματα «τρύπες»

Μεγάλες επενδύσεις

Ενα διαμέρισμα εννέα τ.μ., στο Χονγκ

Κονγκ, ενοικιάζεται προς 500 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχεί στο 41% του μισθού
των κατοίκων. Οι διαδηλώσεις για μείωση
των ενοικίων εντείνονται. Η κυβέρνηση θα
κτίσει σπίτια για 600 άτομα, ενώ στη λίστα
αναμονής υπάρχουν ήδη 250.000. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,53%

-0,05%

Γερμανία

-0,45%

-0,08%

Γαλλία

-0,19%

-0,08%

Ιταλία

1,58%

0,07%

Ισπανία

0,28%

-0,07%

Ιρλανδία

0,07%

-0,04%

Ελλάδα

2,02%

0,04%

Ην. Βασίλειο

0,59%

-0,12%

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

Ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και κατ’ επέκτασιν από τη μείωση της στάθμης του νερού στον ποταμό Ρήνο
εκφράζουν παράγοντες της βιομηχανίας, δεδομένου ότι μέσω του ποταμού πραγματοποιείται το 80% των πλωτών μεταφορών στη Γερμανία. Σελ. 10

Εκταση 280.000 τ.μ. θα καταλαμβάνουν συνολικά τα εμπορικά κέντρα μέχρι το 2020 στην
Κύπρο. Κι αυτό γιατί τα ανοίγματα και οι επεκτάσεις είναι
πολλές. Οι παίκτες αυξάνονται
σε όλες τις πόλεις, ενώ οι επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων
ευρώ και οι μάχες στο χώρο του
λιανικού εμπορίου συνεχίζονται
ασταμάτητα. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του PICKERING KALLUM*

H Tράπεζα της Αγγλίας διαφοροποιείται από Fed και ΕΚΤ
Την Τετάρτη , η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε
το βασικό της επιτόκιο. Τον επόμενο μήνα είναι πολύ πιθανό η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να μειώσει τα επιτόκια και να
ενεργοποιήσει εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Η Βρετανία είναι μια ανοικτή οικονομία
ανάμεσα στην Ευρωζώνη και στις
ΗΠΑ. Οπότε, θα ήταν εύκολο να
συμπεράνει κανείς πως η νομισματική πολιτική της Τράπεζας
της Αγγλίας θα συμπορεύεται με
εκείνη της ΕΚΤ και της Fed. Αλλά
ας μην καταλήγουμε σε βιαστικά
συμπεράσματα. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της
Τράπεζας της Αγγλίας αποφάσισε
στη συνεδρίαση του Αυγούστου
να διατηρήσει αμετάβλητα τα

επιτόκια, χωρίς να αποκλείει μια
αύξηση του κόστους δανεισμού
στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Η
Τράπεζα της Αγγλίας έθεσε δύο
προϋποθέσεις προκειμένου να
διατηρήσει μια πιο αυστηρή στάση σε σχέση με τη Fed και την
ΕΚΤ. Η πρώτη είναι να προχωρήσει ομαλά το Brexit. Η δεύτερη
είναι να βελτιωθεί η κατάσταση
της παγκόσμιας οικονομίας μέσα
στο επόμενο έτος.
Από μία πλευρά, η Τράπεζα της
Αγγλίας αναγνώρισε πως έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά
τις συνθήκες αποχώρησης της
Βρετανίας από την Ε.Ε. – πράγμα
που σημαίνει πως είναι πολλά τα
μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσει η οικονομία μέσα στα
επόμενα χρόνια. Από την άλλη,









Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς
να αποκλείει μια αύξηση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.
όμως, τόνισε πως «υπό την προϋπόθεση πως θα είναι ομαλό το
Brexit και θα υπάρξει κάποια ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία,
είναι πιθανό να ενισχυθεί η ζήτηση μεσοπρόθεσμα». Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, η Επιτροπή θεωρεί
πως μικρές αυξήσεις των επιτοκίων σε σταθερό ρυθμό θα είναι
κατάλληλες για να φθάσει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%.

Εάν συμβεί ένα ομαλό Brexit
στα τέλη Οκτωβρίου, προβλέπουμε
πως η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει δύο φορές τα επιτόκια στο
1,25% μέσα στο επόμενο έτος. Εάν
δοθεί περαιτέρω καθυστέρηση
στο Brexit, τότε θα γίνουν λιγότερες αυξήσεις στα επιτόκια. Αν
και ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένου του
διοικητή Κάρνεϊ, έχουν υπονοήσει
πως θα υπάρξει μείωση στα επιτόκια εάν γίνει σκληρό Brexit, στα
πρακτικά της συνεδρίασης δεν
αναφέρονται με λεπτομέρειες οι
κινήσεις που θα αποφασιστούν
από την Επιτροπή Νομισματικής
Πολιτικής. «Η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής στο Brexit,
οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει,

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

δεν θα είναι αυτόματη και μπορεί
να είναι προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση». Είναι δε πολύ πιθανό
να διαφοροποιηθεί η πορεία της
οικονομίας από το βασικό σενάριο
που αναφέρεται στα πρακτικά της
συνεδρίασης Αυγούστου. Χθες
αναθεωρήθηκαν προς κάτω οι
προβλέψεις για την ανάπτυξη, στο
1,3% το 2019 και το 2020. Οπως
αναφέρει η ίδια η Τράπεζα της Αγγλίας, «οι προβλέψεις αυτές επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση
ανάμεσα στην υπόθεση ενός ομαλού Brexit και των τιμών που
ισχύουν σήμερα στα περιουσιακά
στοιχεία. Οι τιμές αυτές αντανακλούν τις εκτιμήσεις των αγορών
για ένα σκληρό Brexit».

* Οικονομολόγος στην Berenberg Bank
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Το όραμα του αυτονόητου
ενδυναμώνει την αισιοδοξία
Είναι σαν να κέρδισαν τη μάχη
πριν διεξαχθεί. Οι αγορές άρχισαν
να έχουν προσδοκίες για την ελληνική οικονομία πριν από τις
βουλευτικές εκλογές. Και επειδή
η κυβέρνηση που προέκυψε δεν
αιφνιδίασε τις αγορές, η αισιοδοξία αποτελεί την αίσθηση που
διαμορφώνει τη νέα εικόνα. Προφανώς τονώνουν την αισιοδοξία
η κυβερνητική πρακτική της γρήγορης παρουσίασης στη Βουλή
νέων νομοσχεδίων, η παράλειψη
των θερινών διακοπών, η αφοσίωση στην εργασία…
Προπομπός της γενικευμένης
πλέον αισιοδοξίας ήταν η πορεία
του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
που παρότι έχει λιγότερες (σημαντικές) εταιρείες παραμένει
ευαίσθητος δείκτης. Η άνοδος
του Γενικού Δείκτη από την παραμονή των ευρωεκλογών είναι
πάνω από 21%, ενώ το «έξυπνο
χρήμα» που ποντάρει σε μελλον







Είναι μία από
τις σπάνιες ιστορικές
στιγμές που συμπίπτουν πολλές ευνοϊκές προϋποθέσεις
για την οικονομία.
τικές εξελίξεις πέτυχε καλύτερη
απόδοση. Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε πάνω από 40% τους έξι
τελευταίους μήνες. Υπάρχουν μετοχές, μεγάλων εταιρειών όπως
τράπεζες, που διπλασιάστηκαν
σε διάστημα τριών μηνών.
Ανάλογη θεαματική απόδοση
είχαν όσοι αγόρασαν ελληνικά
κρατικά ομόλογα που εξαιτίας
της πτώσης των επιτοκίων, εμφανίζουν απόδοση σχεδόν 18%
σε τρεις μήνες, έχοντας και την
εγγύηση κρατικού ομολόγου…
Προφανώς, η υποδοχή της νέας κυβέρνησης από τις αγορές
είναι σημαντικό εργαλείο που
δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ιδιαίτερα όταν το επόμενο διάστημα,
από αρχές Αυγούστου έως τα
μέσα Οκτωβρίου, οι διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης θα εκδώσουν εκθέσεις για την ελληνική οικονομία.
Περιμένουμε να την αναβαθμίσουν. Κι αν η αναβάθμιση αυτή
καλύψει τις τρεις βαθμίδες που
μας χωρίζουν από την κατηγορία
των «επενδύσιμων» ομολόγων,
η ελληνική οικονομία εξασφαλίζει
χαμηλότοκη χρηματοδότηση από
την ΕΚΤ. Θα ξαναγίνουμε «κανο-

ΣΧΟΛΙΟ

νική» οικονομία της Ευρωζώνης.
Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, προφανώς τονώνει τις
αναπτυξιακές προοπτικές που
ενισχύονται κι από τις πρωτοβουλίες που αφορούν μείωση ΕΝΦΙΑ, αναστολή ΦΠΑ και φόρου
υπεραξίας στα ακίνητα καθώς
και τις ελαφρύνσεις φόρων για
αναβάθμιση κατοικιών. Εκτός
από τις μετοχές και τα ομόλογα,
γίνεται ελκυστική η αγορά ακινήτων, ενώ η άνοδος της αξίας
τους βελτιώνει και την εικόνα
των τραπεζικών δανείων που αποκτούν επαρκείς εγγυήσεις…
Το σημαντικότερο όλων είναι
πως η ελληνική οικονομία ξαναγίνεται οικονομία που εμφανίζει
ευκαιρίες. «Η αισιοδοξία είναι η
αφετηρία κάθε νίκης», σύμφωνα
με τον Σκωτσέζο συγγραφέα Τόμας Καρλάιλ. Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί το σημερινό κλίμα αισιοδοξίας, πρέπει να φθάσει στις
επιχειρήσεις. Οι ευκαιρίες πέραν
από τις μετοχές, τα ομόλογα και
τα ακίνητα, να αφορούν και τα
επιχειρηματικά κέρδη.
Είναι μία από τις σπάνιες ιστορικές στιγμές που συμπίπτουν
πολλές ευνοϊκές προϋποθέσεις
για την οικονομία. Τα επιτόκια
βρίσκονται σε φάση μείωσης.
Μετά την περιπέτεια των τελευταίων ετών, η οικονομία που υστερούσε έναντι των περισσότερων
κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.
Η διακυβέρνηση του παρελθόντος
δεν εξέπεμπε μόνον λαϊκισμό και
ιδεοληψίες, διακρινόταν για μια
απλοϊκή αντίληψη που ήταν ολοκληρωτική αλλά κυρίως χαμηλού
επιπέδου. Γι’ αυτό, αυτονόητες
πρωτοβουλίες όπως το δικαίωμα
υπογραφής σε υπηρεσιακούς παράγοντες, η βελτίωση της αστυνόμευσης και ο περιορισμός της
κομματικοποίησης του κράτους,
δείχνουν βαθιές τομές.
Η ανάπτυξη που επιδιώκουν
όλες οι κυβερνήσεις απεικονίζεται
με το σχήμα ενός μπαστουνιού
του χόκεϊ. Στο αρχικό διάστημα
επεκτείνεται στο μέλλον σαν μικρή ευθεία και μετά απογειώνεται
με κάθετη άνοδο που διαρκεί τα
τρία, πέντε, επόμενα χρόνια. Είναι
η πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια που η ελληνική οικονομία έχει τις προϋποθέσεις να
γνωρίσει δυναμική ανάπτυξη,
αρκεί να συνεχίσει η εφαρμογή
των αυτονοήτων. Το νέο, προσγειωμένο όραμα είναι να επαναλάβουν ό,τι έκαναν άλλοι με επιτυχία.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Εγώ, αυτοί και οι άλλοι
Είναι μεγάλη παγίδα η πολυθρόνα
τελικά. Σε μαγνητίζει, σε αγκαλιάζει, σε χαλαρώνει, σε υπνωτίζει,
σε μετατρέπει από ενεργό παρατηρητή σε παθητικό κριτή.
Σε αυτή την πολυθρόνα-παγίδα
γεννήθηκε με ένα πουράκι στο
ένα χέρι και ένα κρυστάλλινο ποτήρι με παγάκια και ποτό στο
άλλο ο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ,
ρε;», που βίωνε την έγερση μόνο
για να ξεπιαστεί, επιδεικνύοντας
την τάση του για χρήση βίας με
στόχο όποιον είχε την ατυχή έμπνευση με λόγια ή με έργα να αμφισβητήσει τις επιλογές του. Είναι
η ίδια παγίδα-«βωμός θυσίας» κάθε θετικού στοιχείου, που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τόπο
γέννησης ενός άλλου χαρακτήρα:
πρόκειται για τον «Ψόφο».
Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να είναι διαφορετικά.
Μπορεί οι «αρχές» και οι «αξίες»
αμφοτέρων να μοιάζουν τοτέμ
ενός άλλου «πολιτισμού». Ωστόσο,
ο πυρήνας είναι ίδιος: Το διαφορετικό είναι που ενοχλεί, και τον
ένα και τον άλλο. Η Δικαιοσύνη
είναι «καλή» μόνον όταν επιβάλλει
ποινές στους άλλους. Το κράτος
των μετακλητών είναι καταδικαστέο μόνον όταν δεν είμεθα εμείς
στρατιώτες του γενικού καλού –
εμείς μετακλητοί. Ο νόμος είναι
καλός και η επιβολή του αναγκαία
μόνον όταν εξυπηρετεί τις δικές
μας θέσεις ή κοσμοθεωρίες. Ο

διάλογος είναι επιθυμητός και
τον επιδιώκουμε μόνον αν στόχος
είναι να αναγνωρίσει ο άλλος το
δίκιο μας.
Κι αν τυχόν έχει το θράσος να
εμμείνει σε στάση αμφισβήτησης
της αυθεντίας μας, η χρήση βίας,
με οποιαδήποτε μορφή, θα ξεπηδήσει μέσα από τη σκοτεινή θαλπωρή της πολυθρόνας. Αμφότεροι, όταν τα πράγματα φθάσουν
στα άκρα, πανέτοιμοι λες να αναπαράξουν ρόλους ματωμένους,
από εμφύλιες συγκρούσεις του
πιο σκοτεινού παρελθόντος.
Ουδέποτε η κατάσταση ήταν
ιδανική, πράγματι. Απλά, όπως
στην παρούσα συγκυρία, τα αρνητικά πολλαπλασιάζονται. Θέλει
ηρεμία και αυτοκυριαρχία για να
το ξεπεράσουμε κι αυτό. Θέλει
να απαρνηθούμε την πολυθρόνα.
Να μην υποτιμήσουμε και την
πιο απλή πράξη: Να, όπως την
ώρα που άπαντες τσακώνονται
για την απαγόρευση του καπνίσματος ή και τα σκουπίδια, κάποιοι λίγοι, πριν κάνουν μπάνιο
στη θάλασσα, μαζεύουν «γόπες»
και κάθε είδους απορρίμματα από
την παραλία.
Με άλλα λόγια: να μη συνθηκολογήσουμε με διαπιστώσεις
όπως «και τι μπορώ να κάνω εγώ,
είμαι τόσο μικρός». Διότι, όπως ειπώθηκε, «αρκεί να δοκιμάσεις να
κοιμηθείς σε ένα δωμάτιο με ένα
κουνούπι», και θα καταλάβεις.

Εδώ βλέπουμε να συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες τον Δεκαπενταύγουστο του 2020 για τις νέες νομοθεσίες που θα αλλάζουν κάτι στην οικονομία.

Δεν σκιάχτηκαν

Αν πωλήσει καθάρισε

Κανένας δεν υπολόγιζε τη ζημιά και την αναστά-

Το ότι η Ελληνική θα πωλούσε δάνεια άνω του

τωση που θα έφερνε η πρόταση που ψήφισε η
Ολομέλεια του σώματος στην τελευταία -όπως
νόμιζαν- συνεδρία στα μέσα Ιουλίου. Όλοι το είχαν πάρει χαλαρά και πάλι κακά είχαν βγει οι καταστροφολόγοι τα κυπριακά ΜΜΕ. Μόλις άρχισαν
να χτυπάνε καμπανάκια όμως οι Ευρώπες και οι
οίκοι αξιολόγησης αντιλήφθηκαν πως τα πράγματα είναι σοβαρά και θα χαλάσουν τους σχεδιασμούς τραπεζών για πώληση δανείων. Ούτε ο
Αβέρωφ δεν το είχε υπολογίσει καλά στην πρώτη
ολομέλεια ότι θα ψηφιζόταν ο νόμος και προσπάθησε να πιάσει στο φιλότιμο τους βουλευτές. Άντε, το 2020 ξανά να είναι ανοιχτή η Βουλή Δεκαπενταύγουστο διότι δεν γίνεται, Κύπρο είμαστε,
κάτι θα προκύψει.

ενός δισ. ευρώ ήταν γνωστό από τα τέλη του
προηγούμενου χρόνου. Το Bloomberg όμως την
Παρασκευή έγραψε πως έλαβε και μη δεσμευτική προσφορά από τον μεγαλομέτοχό της, την
Pimco. Αυτό σημαίνει πως προχώρησε σε διαγω-

••••
Ανταπόκριση
Δεκαπενταύγουστου

Την ίδια ώρα που η Ολομέλεια συνεδρίαζε για

να ψηφίσει ή όχι την πρόταση ΔΗΚΟ, να απορρίψει ή να δεχθεί τις αναπομπές των νόμων του
Προέδρου, απ΄έξω από τη Βουλή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για προστασία πρώτης κατοικίας. Η συμμετοχή όμως ήταν
πολύ μικρή, δυστυχώς και ήταν αντίστοιχη Δεκαπενταύγουστου. Οι πολίτες προτίμησαν παραλία
παρά να στηθούν απ΄έξω από τη Βουλή. Είναι
σαν τα ρεπορτάζ των εκλογών που λένε «οι πολίτες ψήφισαν παραλία».

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πρωτογενής και
δευτερογενής αγορά
Πρωτογενής αγορά είναι

αυτή στην οποία εκδίδονται
νέα αξιόγραφα. Με άλλα
λόγια, είναι η αγορά στην
οποία γίνεται εισαγωγή
αξιογράφων για πρώτη φορά. Εν αντιθέσει με το τι
συμβαίνει στην πρωτογενή αγορά, η δευτερογενής αγορά περιλαμβάνει διαπραγμάτευση αξιογράφων τα οποία είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, δηλαδή δεν δημιουργούνται νέα αξιόγραφα, και οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων επενδυτών.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

νισμό, παρά το ότι ο CEO της Ελληνικής διαβεβαίωνε πριν 3 εβδομάδες πως απέχει πολύ η Ελληνική από την πώληση δανείων και ότι δεν βιάζεται. Πάντως άμα πωλήσει 1,5 δισ. δάνεια, πάει
«καθάρισε» η Ελληνική. Θα της μείνουν μόνο κάτι
λιγότερα από 1 δισ. ΜΕΔ, με τα 300 εκατ. εξ αυτών να συμμετέχουν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, άρα και
πολλές πιθανότητες για να εξυπηρετηθούν.

••••
Να αρχίσει δουλειά
Πλέον δεν θα έχει δικαιολογία η ΚΕΔΙΠΕΣ. Εφό-

σον διορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ πρέπει οσονούπω να προχωρήσει στην δημιουργία ενός business plan και
να μην δουλεύει με το business plan που είχε η
μονάδα καθυστερήσεων της Συνεργατικής στον
Ψευδά. Επόμενο μέλημα η έλευση του CEO.

••••
Κτήρια φαντάσματα
Οκτώ νέοι πύργοι στην Λεμεσό μέχρι το 2025.

Εντυπωσιακό αλλά είναι και βιώσιμο; Μπορεί να
ξεκίνησε ως τονωτική ένεση για την οικοδομική
βιομηχανία, και να συνδυάστηκε με την προσέλκυση ξένων αγοραστών, όμως τίποτα δεν διασφαλίζει ότι σε πέντε χρόνια για παράδειγμα,
δεν θα είναι ακατοίκητοι. Γιατί αγοραστές για τα
διαμερίσματα των εκατομμυρίων υπάρχουν. Το
θέμα είναι τι τα κάνουν μετά την αγορά. Τα χρησιμοποιούν ή τα έχουν για βιτρίνα; Άρχισε να ψιθυρίζεται ξανά, ότι όλο αυτό θα μας γυρίσει στο τέλος μπούμερανγκ. Και μάλλον όχι άδικα.

«Αθικτος παράδεισος» γεμάτος πλαστικό
Σε μείζονα οικολογική καταστροφή,
παγκόσμιας κλίμακας, εξελίσσεται
η ρύπανση από πλαστικά. Η αισιόδοξη είδηση είναι ότι καταβάλλονται
κάποιες προσπάθειες ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν το πρόβλημα.
Ιδιαίτερως ενδεικτική είναι η κατάσταση της νήσου Χέντερσον, απομακρυσμένου και ακατοίκητου νησιού του Ειρηνικού Ωκεανού. Παρότι
υπερβολικά απομονωμένο, εξαιτίας
της γεωγραφικής του θέσης και των
ρευμάτων του ωκεανού, στο νησί
σημειώνονται από τις υψηλότερες
συγκεντρώσεις ρύπανσης από πλαστικά σε όλον τον πλανήτη. Ανήκει
στο σύμπλεγμα των νήσων Πίτκερν
και οι κοντινότερες πόλεις απέχουν
σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα. Το οικοσύστημα αυτής της ατόλης είναι
τόσο πλούσιο, ώστε το Χέντερσον
είχε ενταχθεί το 1988 στη λίστα της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που το έχει χαρακτηρίσει «άθικτο παράδεισο». Σήμερα, ωστόσο,
έχει μεταβληθεί σε απέραντη χωματερή όπου συγκεντρώνονται πλαστικά από όλο τον κόσμο. Οσο ζοφερή
και αν είναι η πραγματικότητα, κάποιες δειλές προσπάθειες καταβάλλονται προκειμένου να διασωθεί ο
πλανήτης από τη μάστιγα των πλαστικών απορριμμάτων. H ιδιοκτήτρια
εταιρεία των ξενοδοχειακών αλυσί-

Tο Χέντερσον είχε ενταχθεί το

1988 στη λίστα της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Σήμερα,
έχει μεταβληθεί σε απέραντη
χωματερή όπου συγκεντρώνονται
πλαστικά από όλο τον κόσμο.







Η απομακρυσμένη και
ακατοίκητη νήσος Χέντερσον έχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις πλαστικού στον πλανήτη.
δων Holiday Inn και Intercontinental,
παραδείγματος χάριν, ανακοίνωσε
ότι δεν θα εφοδιάζει πλέον τα δωμάτια της με μικρά πλαστικά μπουκάλια σαμπουάν και άλλων καλλυντικών, αλλά θα τα παρέχει μόνο σε
οικογενειακά μεγέθη, προκειμένου

να περιορίσει τη ρύπανση από πλαστικό. Η μεταβατική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.
Οπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος των Intercontinental Hotels
Group Κιθ Μπαρ, «η μεταβολή σε
είδη προσωπικής υγιεινής μεγαλύτερου μεγέθους είναι ένα πρώτο
βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Θα
μας επιτρέψει να περιορίσουμε πολύ
το οικολογικό μας αποτύπωμα και
τις συνέπειες για το περιβάλλον, και
έτσι θα μπορέσουμε να επιφέρουμε
την αλλαγή». Ενδεικτικά, η Intercontinental Hotels Group χρησιμοποιεί περί τα 200 εκατομμύρια πλα-

στικά μπουκαλάκια κάθε χρόνο. Την
ίδια στιγμή, εργοστάσιο στην Ακτή
Ελεφαντοστού, το πρώτο του είδους
στην Αφρική, ανακυκλώνει τις σαγιονάρες και τα ελαστικά των αυτοκινήτων μετατρέποντάς τα σε
πλαστικά τούβλα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση
σχολείων. Στόχος του εργοστασίου
είναι να παραγάγει αρκετά πλαστικά
οικοδομικά υλικά που θα επιτρέψουν την κατασκευή 500 σχολικών
αιθουσών μέχρι το 2021. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την
UNICEF και κολομβιανή κοινωνική
επιχείρηση.
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Η επένδυση για επέκταση των εγκαταστάσεών του, είχε θετικά αποτελέσματα για το Mall of Cyprus, που κατέγραψε

Σε αναζήτηση αγοραστή του μεριδίου της στο Nicosia Mall βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου. Το θέμα ενδεχομένως να

αύξηση 44,2% σε επισκεψιμότητα την περίοδο Απριλίου - Ιουλίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

πάρει παράταση εφόσον εκκρεμεί η τελική άδεια οικοδομής του mall.

Malls 280 χιλιάδων τ.μ. μέχρι το 2020
Επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων αυξάνουν κατά 77 χιλιάδες τ.μ. την έκταση των εμπορικών κέντρων στην Κύπρο
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι επεκτάσεις και τα ανοίγματα των
εμπορικών κέντρων μονοπώλησαν
το προηγούμενο διάστημα το ενδιαφέρον στο λιανικό εμπόριο, με
κινήσεις που έχουν φέρει νέες ισορροπίες στην αγορά. Αυτό φαίνεται
ότι θα είναι το χαρακτηριστικό των
επόμενων μηνών. Συγκεκριμένα
οι παίκτες γίνονται από πέντε, έξι,
με την επικείμενη άφιξη του Metropolis Mall στην Λάρνακα, ενώ
ενισχύεται με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και καταστήματα,
το εμπορικό κέντρο της Λεμεσού.
Το γεγονός ότι τα τελευταία δύο
χρόνια, οι επενδύσεις έχουν φτάσει
τα 257 εκατομμύρια ευρώ καταδεικνύει την τάση της αγοράς να
στραφεί στον συνδυασμό της ψυχαγωγίας και των αγορών, χωρίς
την παράμετρο των καιρικών συνθηκών να επηρεάζουν την εμπειρία
των καταναλωτών. Η Λευκωσία
απέκτησε τον Νοέμβριο το δεύτερο
μεγάλο της Mall, η Λάρνακα προετοιμάζεται να υποδεχτεί το δικό
της, ενώ η Λεμεσός προχωρά σύντομα με επεκτάσεις επτά χιλιάδων
τμ. Βάσει σχεδιασμών, η Κύπρος
αποκτά άλλες 77 χιλιάδες τ.μ. έκταση σε εμπορικά κέντρα μέχρι τέλος
του 2020. Σε αυτά δεν υπολογίζεται
το Neo Plazaκαι ο πολυχώρος της
πρώην υπεραγοράς Ορφανίδης στα
Κάτω Πολεμίδια, αφού δεν θεωρούνται εμπορικά κέντρα με την
στενή έννοια του όρου.

Δέκα εκατ. για το MyMall
Η επέκταση για το εμπορικό κέντρο της Λεμεσού κρίθηκε αναγκαία
εφόσον και τα στοιχεία σε πωλήσεις
και επισκεψιμότητα, είναι θετικά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του MyMall
Ανδρέα Χατζημιτσή, το πρώτο εξάμηνο του 2019 καταγράφηκε άνοδος των πωλήσεων σε σύγκριση
με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η
επισκεψιμότητα είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018, ωστόσο
αυτό αποτιμάται θετικά από την
στιγμή που φέτος σημειώνονται
απώλειες σε επίπεδο τουριστικών
αφίξεων. Παρόλα αυτά, σχεδόν 5
εκατομμύρια είναι οι επισκέπτες
του Mall σε ετήσια βάση. Αριθμός
που αναμένεται νε ενισχυθεί με
την ολοκλήρωση έργων κλειδιά
στην περιοχή πέριξ του εμπορικού
κέντρου. Σημειώνεται ότι σε απόσταση μερικών μέτρων προχωρούν

τα έργα για το καζίνο resort με ορίζοντα το 2021 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η ολοκλήρωση ψηλών
κτηρίων που εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην Δυτική Λεμεσό
ευρύτερα και κατ΄ επέκταση και
στο MyMall. Στο μεταξύ προχωρούν
και οι διαδικασίες για επέκταση
του ίδιου του εμπορικού κέντρου
για να καλύψει, σύμφωνα με τον
κ. Χατζημιτσή, τις ανάγκες της αγοράς και το ενδιαφέρον που υπάρχει
από διεθνείς εμπορικές αλυσίδες.
Το πλάνο αφορά την αξιοποίηση
άλλων επτά χιλιάδων τμ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προσχεδίου είναι μέχρι το 2020 και το
ύψος της επένδυσης είναι τα δέκα
εκατομμύρια ευρώ. Το πώς θα γίνει
ο διαχωρισμός των τετραγωνικών

επιδείξει ο όμιλος PHC (Pizza Hut,
KFC, Taco Bell, Wagamama, Caffé
Nero, Burger King) και εταιρείες
από Ελλάδα, Ντουμπάι και Νότιο
Αφρική. Δεν αποκλείεται να δούμε
και σε αυτή την περίπτωση κάποιο
κατάστημα της αλυσίδας αρτοποιείων Zorba, ενώ ανοικτό είναι
και το ενδεχόμενο της παρουσίας
του Debenhams στον χώρο του
εμπορικού κέντρου.Τα υπόλοιπα
120 καταστήματα, θα αξιοποιηθούν εμπορικά για είδη ένδυσης,
υπόδησης, αθλητικών ειδών, κοσμημάτων και καλλυντικών. Δεδομένη θεωρείται η λειτουργία
της υπεραγοράς ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ.

Τελική άδεια το Nicosia









Το γεγονός ότι τα
τελευταία δύο χρόνια,
οι επενδύσεις έχουν
φτάσει τα 257 εκατομμύρια ευρώ καταδεικνύει την τάση της αγοράς να στραφεί στον
συνδυασμό της ψυχαγωγίας και των αγορών.

Σχεδόν 5 εκατομμύρια είναι οι επισκέπτες του MyMall της Λεμεσού σε

ετήσια βάση. Αριθμός που αναμένεται νε ενισχυθεί με την ολοκλήρωση
έργων κλειδιά στην περιοχή πέριξ του εμπορικού κέντρου.

θα κριθεί αναλόγως των αναγκών
του κάθε καταστήματος, ενώ μέσα
στα πλάνα εξετάζεται και η μετακίνηση του food court στη νέα πτέρυγα. Η επέκταση θα γίνει δυτικά
του mall. Για να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης, θα πρέπει να
προηγηθεί η έγκριση του προσχεδίου από το Δ.Σ. και ακολούθως να
υποβληθούν τα σχέδια για άδεια.

Τέλος του 2020 το Metropolis
Πριν το τέλος του 2020 υπολογίζεται βάσει σχεδιασμών τουλάχιστον ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εμπορικό κέντρο στην Λάρνακα,
επένδυση του ομίλου Acsion ύψους
70 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την
κατασκευή του έργου είναι και η
διάθεση ποσού ύψους 2 εκατομμυρίων από την κατασκευάστρια
εταιρεία στον δήμο ως αντισταθμιστικό για το εμπορικό κέντρο
της πόλης. Το έργο έχει έκταση
70 χιλιάδες τ.μ., με τις 35 χιλιάδες

Στις 70 χιλιάδες τ.μ. είναι η έκταση του εμπορικού κέντρου του πρώτου που
θα λειτουργήσει στην Λάρνακα, ενώ 35 χιλιάδες τ.μ. θα αξιοποιηθούν για τα
εμπορικά καταστήματα. Συνολικά θα διαθέτει 1.450 χώρους στάθμευσης, εκ
των οποίων οι 800 στον υπόγειο χώρο της ανάπτυξης.
τ.μ. να αφορούν εμπορικά καταστήματα. Συνολικά θα διαθέτει
1.450 χώρους στάθμευσης, εκ των
οποίων οι 800 στον υπόγειο χώρο
της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αποπεράτωσης του έργου υπάρχει
πρόνοια για δημιουργία δύο κυκλικών κόμβων στην οδό Γρίβα
Διγενή και Χριστοδουλίδη από
την εταιρεία, ώστε να διευκολύ-

νεται η πρόσβαση των οδηγών
στο εμπορικό κέντρο. Συνολικά
135 εμπορικά καταστήματα αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν στο
Metropolis Mall. Εξ αυτών, τέσσερα εστιατόρια, τρεις καφετέριες
και οκτώ ταχυφαγεία. Οι συζητήσεις και οι επαφές για τα κλείσουν
οι συμφωνίες με τα brands είναι
ακόμα σε εξέλιξη. Ενδιαφέρον έχει

Οι εξελίξεις στην περίπτωση του
Nicosia Mall άρχισαν με την αποχώρηση του Μάριου Καλοχωρίτη
από το project, και την ανάληψη
καθηκόντων ως προέδρου του Δ.Σ.
του Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Είναι
γνωστό ότι η Τράπεζα Κύπρου, η
οποία κατέχει το 64% του μετοχικού
κεφαλαίου του εμπορικού κέντρου,
είναι σε διαβουλεύσεις με υποψήφιους αγοραστές για την πώλησή
του. Ωστόσο, το θέμα φαίνεται ότι
παίρνει παράταση. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το Nicosia Mall είναι
στην αναμονή για να λάβει την τελική άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία, κάτι που θα αυξήσει την
αξία της επένδυσης. Η έκδοση της
άδειας ενδεχομένως να πάρει άλλους έξι με δώδεκα μήνες οπότε,
τουλάχιστον επί του παρόντος οι
διαδικασίες εξεύρεσης αγοραστή
διατηρούνται σε πιο χαμηλούς τόνους. Στις προτεραιότητες του νέου
mall είναι να συνεχίσουν τα θετικά
πρόσημα και να τακτοποιηθούν οι
οικονομικές εκκρεμότητες με εργολάβους του έργου. Από εκεί και
πέρα, δεν φαίνεται να υπάρχει επί
του παρόντος σκέψη για νέες αφίξεις, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται στην αύξηση των εσόδων και των πωλήσεων από τους
υφιστάμενους παίκτες του εμπορικού κέντρου. Το Nicosia Mall
είναι μόλις εννέα μηνών, αφού
άνοιξε τις πύλες του τον Νοέμβριο.
Πρόκειται για εμπορικό κέντρο
έκτασης 82 χιλιάδων τ.μ., στο οποίο
περιλαμβάνονται 1.700 χώροι στάθμευσης και στεγάζονται 150 καταστήματα μεταξύ αυτών το Rio Cinema, αλλά και η υπεραγορά Αθηαινίτης, η οποία έκανε για πρώτη
φορά άνοιγμα εκτός της Παλλου-

ριώτισσας και επεκτάθηκε και στην
Κοκκινοτριμιθιά. Υπενθυμίζεται
ότι το 64% του Nicosia Mall ανήκει
στην NCMH Nicosia Mall Holdings
Ltd της Τράπεζας Κύπρου, η οποία
με την ένεση 35 εκατομμυρίων ευρώ επέτρεψε την αποπεράτωση
του έργου. Ο όμιλος Αθηαινίτη κατέχει πλέον το 36%.

Αυξήσεις για το Mall of Cyprus
Με το άνοιγμα του Nicosia Mall
υπήρχε προβληματισμός για τις
νέες ισορροπίες στον τομέα του
λιανικού στην πρωτεύουσα. Λίγους
μήνες αργότερα ήρθε η απάντηση
από τον βασικό ανταγωνιστή του
νέου εμπορικού κέντρου, το Mall
of Cyprus, το οποίο ολοκλήρωσε
την επένδυση του ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, και πρόσθεσε άλλα έξι χιλιάδες τ.μ. στις εγκαταστάσεις του. Η κίνηση φαίνεται
ότι του βγήκε. Συγκεκριμένα την
περίοδο Απριλίου - Ιουλίου 2019,
μετά και την ολοκλήρωση της επέκτασης στις 28 Μαρτίου, η επισκεψιμότητα στο Mall of Cyprus ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια άτομα
παρουσιάζοντας αύξηση 44,2% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ιδιαίτερα θετικά ανταποκρίθηκε το κοινό στις αλλαγές
των χώρων εστίασης ενώ την ίδια
ώρα τα αποτελέσματα πωλήσεων,
θεωρούνται αρκετά ενθαρρυντικά
για τη συνέχεια. Η δεύτερη φάση
της επέκτασης του έχει ολοκληρωθεί με προσθήκες νέων καταστημάτων ενώ υφιστάμενα μεταφέρθηκαν σε νέο χώρο. Στο μεταξύ
τον τελευταίο χρόνο είχαν ακουστεί
και σκέψεις επέκτασης από την
ιδιοκτήτρια εταιρεία Atterbury Europeκαι για το The Mall of Engomi,
οι οποίες δεν φαίνεται να προχωρούν. Πληροφορίες έκαναν λόγο
για για προσθήκες στο χώρο της
τεχνολογίας, αθλητικά είδη καθώς
και περισσότερη ενίσχυση στον
χώρο της μόδας, στον τομέα εστίασης και ψυχαγωγίας.Το εμπορικό
κέντρο είναι πλέον δώδεκα χρόνων
και εξυπηρετεί ως επί το πλείστον
την Δυτική Λευκωσία και τους φοιτητές των πανεπιστημίων της περιοχής. Το The Mall of Engomi δέχεται περίπου 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Τα καταστήματα
σήμερα συμπληρώνουν πέραν των
14.000 τ.μ. σε ισόγειο και πρώτο
όροφο και διαθέτει υπόγειο χώρο
στάθμευσης με χωρητικότητα 500
χώρων στάθμευσης.
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Αποτινάσσει την εσωστρέφεια η Κεντρική
Ενισχύει τη σχέση του Θεσμού με την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία βάσει της στρατηγικής της
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η ψήφιση της πρότασης νόμου του
Δημοκρατικού Κόμματος που αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο εκποιήσεων, επιδέχεται και άλλης
ερμηνείας εκτός από την προφανή.
Η προφανής είναι ότι πέρασε μια
νομοθεσία που ικανοποιεί τη νομοθετική εξουσία, την εκτελεστική,
τους προβληματικούς δανειολήπτες, αλλά και τις τράπεζες. Εντούτοις, εκείνο που αξίζει και που
χρήζει δεύτερης ανάγνωσης είναι
η εμπλοκή της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου στην δημιουργία μίας
πρότασης νόμου που εν τέλει λειτούργησε καθοριστικά για την επίλυση της δύσκολης εξίσωσης που
δημιουργήθηκε. Ο Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
έκανε για πρώτη φορά πράξη τα
λεγόμενά του. Μόλις ανέλαβε τον
Απρίλιο τα νέα του καθήκοντα
προέβη σε τροχιοδεικτικές δηλώσεις της δράσης του που θα ακολουθούσε, λέγοντας πως ένας από
τους άμεσους στόχους του ήταν
να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ του
θεσμού που εκπροσωπεί με την
εκτελεστική και τη νομοθετική
εξουσία. Πόσω μάλλον, για ένα θεσμό που κατά τα τελευταία χρόνια
είχε υποστεί –επικοινωνιακά τουλάχιστον- μεγάλο πλήγμα με τη
στάση της Διοίκησης. Υπενθυμίζεται πως στο όχι και τόσο μακρινό
παρελθόν τις κρίσιμες ώρες που ο
Συνεργατισμός ήταν στο χείλος
της καταστροφής και κατ΄επέκταση στο ίδιο χείλος ήταν και η οικονομία της Κύπρου, η Κεντρική
απείχε επιδεικτικά, με αποτέλεσμα
να επικριθεί σκληρά. Μέχρι και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ,
Άγγελος Βότσης, έγινε δέκτης της
θετικότερης –πλέον- στάσης της
Κεντρικής. Κατά την τελευταία
συνεδρία της επιτροπής την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Βότσης

ματος. Εκεί, περιγράφοντας κυρίως
τα μετά την τραπεζική κρίση χρόνια, παρουσίαζαν τις πρόσθετες
αλλαγές τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, όσο και στην ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας. Οι καρποί αυτής
της δράσης είναι οι προχωρημένες
συζητήσεις με την J.P. Morgan
ώστε να γίνει ανταποκρίτρια τράπεζα σε δολάριο για την Κύπρο.
Η Κεντρική είχε όμως και συναντήσεις σε ρόλο συντονιστή στο τέλος του δευτέρου τριμήνου με τον
Αμερικανό υφυπουργό Οικονομικών
αρμόδιο για θέματα οικονομικής
ενίσχυσης της τρομοκρατίας Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, αλλά και ένα μήνα
μετά με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων Moneyval του συμβουλίου
της Ευρώπης. Εκεί η Κεντρική έκανε
χρήση όλων των όπλων που είχε
στη φαρέτρα της, με μεγάλο όπλο
να είναι η εναρμόνιση της εθνικής
της νομοθεσίας με την 5η οδηγία
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία θα τεθεί
σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020 και
που αρκετές χώρες δεν έχουν ακόμα
προχωρήσει.

ανέφερε πως στην ΚΤΚ πνέει «άλλος αέρας» και βλέπει πλέον σημάδια ενεργού εμπλοκής στα ζητήματα που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εν αντιθέσει
με την προηγούμενη Διοίκηση που
η συμμετοχή της Κεντρικής γινόταν μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Η αλήθεια είναι πως η Κεντρική θα μπορούσε να είχε δράσει
νωρίτερα για το ζήτημα των εκποιήσεων και ίσως θα είχε κατορθώσει να αποφευχθούν τα χειρότερα της 12ης Ιουλίου. Άργησε να
αντιδράσει και είχε περιοριστεί
σε απλές προειδοποιήσεις. Όμως
από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης
25 Ιουλίου που αφίχθηκε στην Κύπρο ο Διοικητής μετά από ταξίδι
στην Φρανκφούρτη, ακολούθησαν
διαδοχικές συναντήσεις με το ΔΗΚΟ, αλλά και με άλλα κόμματα με
τα οποία διαπραγματεύτηκε το
μέλλον του πλαισίου των εκποι







Η διαπραγμάτευση για
το ζήτημα των εκποιήσεων δεν σταμάτησε
εντός συνόρων, υπήρχε
διαρκής επικοινωνία
με επικεφαλής
της ΕΚΤ και του SSM.
ήσεων. Και όχι μόνο. Η διαπραγμάτευση δεν σταμάτησε εντός συνόρων του νησιού, αλλά είχε διαρκή επικοινωνία με επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας για το φλέγον ζήτημα της κυπριακής οικονομίας.
Μέχρι και πριν την ψήφιση του
νέου νόμου για το πλαίσιο των εκποιήσεων, η Κεντρική ήταν εκεί,
με εκπροσώπηση στη Βουλή.
Το ζήτημα πλέον με τη Βουλή

Μπορεί να μην ήταν στα ηνία της Κεντρικής ο νυν Διοικητής, όμως εκ μέρους της Κεντρικής η δράση για την
διαμόρφωση της καλής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό έφερε την υπογραφή Ηροδότου.
είναι ένα, και το άνοιξε ο ίδιος ο
Διοικητής διότι δείχνει να έχει τη
διάθεση να ανεβάσει από μόνος
του το δείκτη. Ο κ. Ηροδότου υποσχέθηκε να επιστρέψει το αργότερο
μέχρι τον Οκτώβριο με μία πρόταση
– μηχανισμό ελέγχου που θα βελτιώνει την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ και θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Τα μέλη της επιτροπής οικονομικών και συγκεκριμένα ο Πρόεδρός της έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην υπόσχεση του Διοικητή και

είπε ότι μόλις φτάσει ο Οκτώβριος
θα τον περιμένουν με την σχετική
πρόταση.

Για την εικόνα της Κύπρου
Μπορεί να μην ήταν στα ηνία
της Κεντρικής ο νυν Διοικητής,
όμως εκ μέρους Κεντρικής η δράση
για την διαμόρφωση της καλής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό
έφερε την υπογραφή Ηροδότου.
Η Κύπρος, σε μια προσπάθεια απενοχοποίησης του ονόματός της

από προορισμό ξεπλύματος μαύρου
χρήματος, συνέστησε μια ομάδα
εργασίας που συμμετείχαν οι ίδιες
οι τράπεζες, λογιστές, ο Σύνδεσμος
Τραπεζών, το υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική. Σε αυτό το
πλαίσιο ειδική ομάδα από αυτούς
τους φορείς επισκέπτονταν χώρες
και διαφήμιζαν το χρηματοοικονομικό προφίλ που έχει πλέον η
Κύπρος, αλλά και τις δράσεις που
έχει κάνει για να μειώσει τις περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρή-

Νέος αέρας
Οι αλλαγές στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από την αρχή της
τρέχουσας χρονιάς είναι πολλές.
Το Δ.Σ. της έχει αλλάξει ριζικά,
αφού έχει πλέον νέο Διοικητή, νέα
εκτελεστικά μέλη και νέα μη εκτελεστικά. Ως εκτελεστικό μέλος διορίστηκε ο πρώην πρόεδρος του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Στέγης Σταύρος Αγρότης, η πρώην
εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο Μαρία Ηρακλέους και ο πρώην πρόεδρος της KPMG Κύπρου, Άγγελος
Γρηγοριάδης.

Φέρνουμε μέσω Αιγύπτου τις καταδύσεις στην Κύπρο
Eκλεισε η συμφωνία με Κάιρο για κοινά πακέτα, μένει ο συντονισμός και η αναβάθμιση των υφάλων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

κινούσαν από βάθος ογδόντα μέτρων και όχι λιγότερο.

Η υπογραφή της συμφωνίας για
κοινά πακέτα Κύπρου- Αιγύπτου,
σήμανε και το πρώτο ουσιαστικό
βήμα του Υφυπουργείου Τουρισμού
για ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού στην Κύπρου. Εξέλιξη η
οποία ήταν μάλλον αναμενόμενη
αφού μόλις πρόσφατα ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
δήλωνε στην «Κ» τα πλάνα του για
την επικείμενη συνεργασία με την
Αίγυπτο σε αυτή την μορφή τουρισμού. Στο κοινό πακέτο με την
Αίγυπτο περιλαμβάνονται οι καταδύσεις στη θάλασσα της Αφροδίτης, ενώ στόχος είναι η προσέλκυση τουριστών από Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Κίνα,
Ιαπωνία και Γαλλία.Αναμένεται ότι
ανάλογες προσπάθειες θα γίνουν

Το Ζηνοβία
Το ναυάγιο Ζηνοβία έχει βάλει
την Κύπρο στον χάρτη του καταδυτικού τουρισμού, αφού συγκαταλέγεται στους δέκα καλύτερους
προορισμούς της Ευρώπης και αποτελεί ένα από τα κορυφαία ναυάγια
στον κόσμο. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης και προβολής Λάρνακας, συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα πέντε καλύτερα σημεία ναυαγιοκατάδυσης παγκοσμίως, και
προσελκύει γύρω στους 100.000
δύτες κάθε χρόνο. Άλλα δημοφιλή
καταδυτικά σημεία είναι οι φυσικοί
ύφαλοι του Κάβο Γκρέκο. Υπάρχουν
πέντε τεχνητοί ύφαλοι και εννέα
ναυάγια λόγω ατυχήματος. Δύο μετρά η Λεμεσός, πέντε η Πάφος και
δύο η Λάρνακα, με πρωταγωνιστή
το διάσημο Ζηνοβία. Αναφέρεται
επίσης ότι στην Κύπρο λειτουργούν
γύρω στα 50 καταδυτικά κέντρα.









Πέραν του ενός δισ.
ευρώ αφήνουν
στην Ευρώπη οι
καταδύσεις, υπάρχουν
πολλές προοπτικές
και για την Κύπρο.
και με άλλες χώρες οι οποίες είναι
δυνατές στον τομέα των καταδύσεων, με τον κ. Περδίο να δηλώνει
ότι πρόκειται για σημαντικό είδος
τουρισμού το οποίο θα πρέπει να
αναπτυχθεί. Το δεδομένο σε αυτή
την προσπάθεια είναι ότι υπάρχουν
πολλά βήματα τα οποία πρέπει να
καλυφθούν, αν όντως υπάρχει πρόθεση να επενδύσουμε σε αυτόν
τον τομέα του τουρισμού. Καταρχήν υπάρχει ανάγκη για καταγραφή
των τουριστικών αφίξεων οι οποίες
συνδέονται με τις καταδύσεις, ούτως ώστε να μπορεί να είναι μετρήσιμη η απήχηση του καταδυτικού τουρισμού στις συνολικές
τουριστικές αφίξεις. Σε ευρωπαϊκό

Υποβρύχιο μουσείο

Το Ζηνοβία βάζει την Κύπρο στον χάρτη των καταδυτικών προορισμών αφού συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πέντε καλύτερα σημεία ναυαγιοκατάδυσης παγκοσμίως, και προσελκύει γύρω στους 100.000 δύτες σε ετήσια βάση.
επίπεδο ο συγκεκριμένος τομέας
του τουρισμού αφήνει ποσό πέραν
του 1,4 δισ. ευρώ, με 3,5 εκατομμύρια δύτες να ταξιδεύουν σε όλη
την Ευρώπη για τον σκοπό αυτό.
Άγνωστο είναι σε ποιο βαθμό η
Κύπρος προσελκύει αυτού του είδους τον τουρισμό. Το μόνο διαθέσιμο στοιχείο είναι ότι κάθε χρόνο στο ναυάγιο Ζηνοβία, γίνονται
100.000 καταδύσεις, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για κατοίκους Κύπρου, ή για τουρίστες.

Κύριες αγορές
Μιλώντας με τον σύνδεσμο καταδυτικών κέντρων Κύπρου, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η κύρια

αγορά για τις καταδύσεις στην Κύπρο είναι και φέτος η βρετανική,
αν και έχει καταγράψει κάποια μείωση στις συνολικές αφίξεις. Σημάδια κάμψης έχει παρουσιάσει και
η ρωσική αγορά. Σημειώνεται επίσης ότι η Κύπρος έχει να αντιμετωπίσει την Μάλτα και την Αίγυπτο
ως τους βασικότερους ανταγωνιστές της στην περιοχή. Η Αίγυπτος
φαίνεται να διαθέτει από τα καλύτερα καταδυτικά κέντρα παγκοσμίως, ενώ και οι δύο χώρες προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά πακέτα
στους τουρίστες. Στην περίπτωση
της Μάλτας, ήδη έχει τεθεί στις
προτεραιότητες του οργανισμού
τουρισμού η δημιουργία υφάλων

και η προστασία αυτών των περιοχών. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
για την Μάλτα είναι οι φθηνότερες
και πιο σύντομες πτήσεις που προσφέρει, θέμα στο οποίο η Κύπρος
υστερεί. Πέραν της ρύθμισης της
αγοράς αερομεταφορών, που είναι
πρωτίστως θέμα του Υπουργείου
Μεταφορών, υπάρχει η ανάγκη
αναβάθμισης των υπηρεσιών που
προσφέρονται, η ενδυνάμωση των
υποδομών, και η θέσπιση σχετικού
νομικού πλαισίου για την καταδυτική δραστηριότητα.

Μάστιγα η αλιεία
Ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου καταδυτικών κέντρων Κύ-

πρου και ιδιοκτήτης του καταδυτικού κέντρου CYDIVE κ. Φώτος
Σωκράτους θέτει επί τάπητος την
ανάγκη δημιουργίας υποβρύχιων
πάρκων.
Πρόβλημα για τον εμπλουτισμό
των υφάλων αποτελεί η αλιευτική
δραστηριότητα αφού μειώνει την
θαλάσσια πανίδα. Μάλιστα ο κ.
Σωκράτους χαρακτηρίζει την αλιεία μάστιγα για τον καταδυτικό
τουρισμό ενώ επισημαίνει ότι οι
τεχνητοί ύφαλοι δεν δημιουργούνται με προδιαγραφές ώστε
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον
των δυτών του εξωτερικού. Για
παράδειγμα αναφέρει ότι οι τεχνητοί ύφαλοι θα έπρεπε να ξε-

Σημαντικό βήμα για ενίσχυση
του τουρισμού καταδύσεων αποτελεί
και η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίας
Νάπας για δημιουργία υποβρύχιου
μουσείου. Πρόκειται για εικαστικό
μουσείο, το πρώτο του είδους του
στην Μεσόγειο και θα δημιουργηθεί
στον τεχνητό ύφαλο της Αγίας Νάπας. Η προσπάθεια του δήμου για
τον καταδυτικό τουρισμό δεν είναι
σημερινή. Ήδη από το 2013, τρέχει
η προσπάθεια και οι ενέργειες για
βελτίωση του τεχνητού υφάλου,
της βελτίωσης της βιοποικιλότητας
του και την δημιουργία ενός υποβρύχιου σημείου αναφοράς με στόχο
την προσέλκυση περισσότερων δυτών από όλο τον κόσμο. Στόχος,
είναι το πάρκο να προσελκύσει πέραν των 50.000 τουριστών σε ετήσια
βάση, καθόλη την διάρκεια του χρόνου, ούτως ώστε η Αγία Νάπα να
μπει στον χάρτη του παγκόσμιου
καταδυτικού τουρισμού.

6

l

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Νιώθουμε «start up»
25 ετών και είμαστε
βήματα μπροστά

Το ΓεΣΥ δεν μας
έχει επηρεάσει
- Μετά από μόλις δύο μήνες
λειτουργίας του ΓεΣΥ στην
Κύπρο και σίγουρα έχει αρχίσει να σχηματίζεται μία εικόνα, θα ήθελα να μου πείτε
πώς έχει επηρεάσει τον
ασφαλιστικό κλάδο και πώς
αναμένεται να τον επηρεάσει
με την πλήρη εφαρμογή του
Σχεδίου από το καλοκαίρι του
2020.

Η Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων είναι μια ιδέα που ήδη έχει
αργήσει τονίζει ο Ceo της Gan Direct Γιώργος Νικολαΐδης
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η μεγαλύτερη απειλή για τον ασφαλιστικό κλάδο είναι να βυθιστεί
στην εσωστρέφεια και τη στασιμότητα και να αναλωθεί στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και ισορροπιών, όπως
έγινε με τις τράπεζες, αναφέρει ο
CEO της Gan Direct Γιώργος Νικολαίδης.
Σε συνέντευξή του στην «Κ» τονίζει πως ο εγχώριος κλάδος οφείλει
να προσαρμόσει τα δεδομένα του
στο γεγονός ότι λειτουργεί σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο -προς την
αυστηροποίηση- ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και ότι περιθώρια
αποφυγής δεν υπάρχουν.
Τέλος, μιλώντας για την μέχρι
τώρα λειτουργία του ΓεΣΥ σημειώνει ότι ο κλάδος δεν φαίνεται να
έχει επηρεαστεί.
- Η Gan Direct ήταν και είναι
θερμός υποστηρικτής του μοντέλου της διαδικτυακής ασφάλισης. Εκτιμάτε πως δείξατε το
δρόμο αυτής της ασφάλισης και
σε άλλες ασφαλιστικές;
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιακή εποχή οδηγεί την ασφαλιστική βιομηχανία στον μετασχηματισμό και την επιβίωσή της. Απέναντι στις ολοένα εντεινόμενες
κανονιστικές ρυθμίσεις, τις δημογραφικές αλλαγές και τα χαμηλά
επιτόκια, η διαδικτυακή ασφάλιση
απαντά κατεδαφίζοντας μια σειρά
από δυσβάστακτα κόστη του παραδοσιακού μοντέλου ενώ προσφέρει διαφάνεια, ευελιξία και επιλογές στον καταναλωτή και ικανοποιητικές καλύψεις με χαμηλότερα ασφάλιστρα.
Αυτό δεν το ανακάλυψε η Gan
Direct αλλά το αξιοποίησε πρώτη
στην Κύπρο. Έχουμε απο πολυ νωρις, αγκαλιάσει την εποχή του αυτοματισμου και της τεχνολογιας.
Καθιερωσαμε στο επιχειρηματικο
μας μοντελο μια παραδοση πρωτοποριας εφαρμοζοντας παντα τα
πιο προηγμενα τεχνολογικα
συστηματα. Για παράδειγμα δημιουργούμε το δικό μας λογισμικό
και έχουμε το δικό μας σύστημα
πληρωμών. Αναζητωντας συγχρονους τροπους να εξυπηρετουμε
τους πελατες μας έχουμε φτιάξει
μια αλυσίδα αξίας ταυτόχρονα άμεση, ανθρώπινη και ανταγωνιστική,
που δινει προσοχή και στο τελευταιο τους ευρω.
Φυσικά η Gan Direct είναι μια
τεχνολογικά προηγμένη εταιρεία
αλλά όχι μια αποκλειστικά διαδι-

κτυακή εταιρεία. Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξίσου καλά στα καταστήματά μας ή από το περίφημο
τηλεφωνικό μας κέντρο. Έτσι, πολλές από τις προτάσεις μας υιοθετούνται στην αγορά από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό είναι μάλλον
τίτλος τιμής και όχι πηγή ανησυχίας. Νιώθουμε μια startup 25 ετών
και είμαστε πάντα βήματα μπροστά,
εκει που οι αλλοι θα ερθουν.
- Δανείζομαι μία πρόταση από
τον ιστότοπό σας: «η εταιρεία
αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες και παρέχει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου». Όμως, υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες μπορεί ο καταναλωτής να προχωρήσει σε
ένα on line συμβόλαιο. Πώς διαφοροποιείστε πλέον;
- Διαφωνουμε ριζικα με πολλές
αντιλήψεις στην αγορά. Πρώτα απ’
όλα δεν μας αρέσει να αξιοποιούμε
το φοβο των ανθρωπων. Εμεις θελου







Η ψηφιακή εποχή
οδηγεί την ασφαλιστική
βιομηχανία στον
μετασχηματισμό
και την επιβίωσή της.
με να τονισουμε την εξισου σημαντικη θετικη πλευρα των πολιτων:
Τη λογικη τους, την ηθικη τους, τη
νοικοκυροσυνη τους. Γι’ αυτο επιβραβευουμε τη σοβαροτητα, την
εξοικονομηση και την αφοσιωση
στην ασφαλεια, συνεισφεροντας
στην ευημερια των ιδιων και της
οικογενειας τους. Αυτη μας η διασταση αντανακλα και στα συμβολαια
μας: Αναγνωριζουμε την καλη και
ασφαλη οδηγηση, την καλη
κατασταση του αυτοκινητου και
του σπιτιου, το καλο ασφαλιστικο
ιστορικο του πελατη. Οσο πιο πολυ
φροντιζεις για τον εαυτο σου και
τους δικους σου τοσο πιο καλη
επιδοση εχεις και χαμηλοτερο ειναι
το ασφαλιστρο σου.
Δεύτερον, είμαστε αποδεδειγμένα η καλύτερη πρόταση της αγοράς στον συνδυασμό τιμής, κάλυψης και εξυπηρέτησης: Αν περάσει
κάποιος τα συμβόλαιά του στην
Gan Direct έχει μέχρι και 2.000
ευρώ συνολικό κέρδος. Αν τα βάλει
όλα μαζί έχει άλλα 20% έκπτωση.
Αν το κάνει αυτό online, τον περιμένει άλλη μια έκπτωση, 10%. Η
διαδικασία είναι πολύ εύκολη και
απλή, καθώς το site τον καθοδηγεί

αυτόματα για τις καλύψεις και την
εξοικονόμηση που πετυχαίνει. Διαλέγει τι θέλει, ενεργοποιεί την αυτόματη ανανέωση, κερδίζει ακόμα
5% και ξενοιάζει.
Χωρις ψιλα γραμματα, κανουμε
με τους πελατες μας τους καλυτερους λογαριασμους δίνοντας
προσβαση σε ποιοτικες ασφαλιστικες υπηρεσιες σε ολους.

Ναι στην εποπτεία

- Στην Κύπρο έχει εξαγγελθεί
από τον Υπουργό Οικονομικών
πως θα δημιουργηθεί μία Εποπτική Αρχή για ασφαλίσεις και
συντάξεις. «Αναπόφευκτα», ανέφερε επίσης, «θα υπάρξουν συγχωνεύσεις στις ασφαλιστικές».
Ποια η θέση σας;
- Συμφωνούμε με τον Υπουργό.
Η Εποπτική Αρχή είναι μια ιδέα
που ήδη έχει αργήσει. Και, αργά ή
γρήγορα, η αγορά πρέπει να λάβει
τις διαστάσεις που της αναλογούν
σε σχέση με το μέγεθος της χώρας.
- Έχετε βλέψεις, ή εξετάζετε για να το πούμε καλύτερα- την
απορρόφηση άλλων ασφαλιστικών εταιρειών και ένταξής τους
στο χαρτοφυλάκιό σας;
- Είμαστε μια υγιής, κερδοφόρα
εταιρεία με σημαντικό χαρτοφυλάκιο αλλά και ισχυρή εξειδίκευση
σε ένα πεδίο που αντικειμενικά
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο. Δύο πράγματα
μπορώ να πω με βεβαιότητα: ότι
σήμερα δεν υπάρχει άλλη εταιρεία
σαν την Gan Direct στην Κύπρο
και ότι η πρωτοπορία είναι στο
DNA μας.
- Πόσο σημαντικός είναι ο τομέας
της ασφάλισης για την οικονομία
και δη της κυπριακής;
- Είναι πυλώνας σταθερότητας
και ανάπτυξης. Βαριά ρυθμισμένος
κλάδος λόγω των κανονιστικών
προτύπων, έχει απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από ιστορικές παθογένειες της κυπριακής οικονομικής
ζωής. Η συνεισφορά του στο ΑΕΠ,
στην απασχόληση αλλά και στην
ομαλή λειτουργία της οικονομίας
έχει αναδειχθεί πολλές φορές. Έχω
την πεποίθηση ότι, εάν επιτύχει
να εκσυγχρονισθεί και να μετασχηματισθεί εγκαίρως, έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης όχι μόνο
στο εσωτερικό της χώρας αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή.

Στασιμότητα ο εχθρός

- Ποιες είναι οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός
κλάδος στην Κύπρο;

AΠΟΨΗ

Η Gan Direct είναι μια τεχνολογικά προηγμένη εταιρεία αλλά όχι μια αποκλει-

στικά διαδικτυακή εταιρεία, αναφέρει ο Γιώργος Νικολαΐδης.
- Η μεγαλύτερη απειλή είναι να
βυθιστεί στην εσωστρέφεια και τη
στασιμότητα, να αναλωθεί στην
εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων
συμφερόντων και ισορροπιών,
όπως έγινε με τις τράπεζες. Αυτό
θα ήταν καταστροφή. Οι εξελίξεις
τρέχουν: σε ένα ανοικτό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με την
ψηφιακή τεχνολογία να εξαπλώνεται σε κάθε πτυχή της ζωής, οι
καταναλωτές χρειάζονται εκπαίδευση και εργαλεία για να διαχειριστούν τον διαφορετικό κόσμο
που έρχεται σε 5, 10 χρόνια.
Η τεχνολογία θα αλλάξει ριζικά
τόσο τις συνήθειες των καταναλωτών όσο και τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν οι ασφαλιστικές
εταιρείες. Από την παρούσα λογική
της «εξακρίβωσης και επισκευής»
πάμε στη λογική της «πρόβλεψης
και πρόληψης». Για παράδειγμα,
το αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο
του μελλοντικού χρήστη θα συμβουλεύεται την ασφαλιστική του
εταιρεία και θα προτείνει τις πιο
ασφαλείς διαδρομές και έτσι ο χρήστης θα επιβραβεύεται με μείωση
του premium του. Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχει και ο κλάδος

υγείας, επιβραβεύοντας τον υγιή
τρόπο ζωής. Γενικότερα, όχι μόνο
τα αυτοκίνητα αλλά όλο και περισσότερα πράγματα καθημερινής
χρήσης γίνονται πιο «έξυπνα» αποκτώντας σύνδεση στο διαδίκτυο
και ειδικούς σένσορες: ψυγεία, ιατρικές συσκευές, ειδικά ρολόγια
γυμναστικής, γυαλιά, ακόμη και
ρούχα και παπούτσια. Με τον τρόπο
αυτό ο κλάδος θα οδηγηθεί στην
απόλυτη προσωποποίηση των
ασφαλίστρων και την άμεση ανταπόκριση, διάγνωση και θεραπεία
σε περίπτωση προβλήματος.
Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη
γερνάει ανατρέποντας δημογραφικές ισορροπίες δεκαετιών ενώ
η Κύπρος είναι στο στόμα του λύκου: δεν είναι δύσκολο να βρεθεί
στο επίκεντρο ενός νέου μεταναστευτικού κύματος με πολλαπλές
συνέπειες παντού. Παράλληλα, ο
εγχώριος κλάδος οφείλει να προσαρμόσει τα δεδομένα του στο γεγονός ότι λειτουργεί σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο -προς την αυστηροποίηση- ευρωπαϊκό νομοθετικό
πλαίσιο και ότι περιθώρια αποφυγής
δεν υπάρχουν. Όλα αυτά είναι ευθύνη της ασφαλιστικής αγοράς.

- Μέχρι σήμερα ο κλάδος
δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Μάλιστα σημειώνει και αυξήσεις στις
υπηρεσίες υγείας, κάτι
που δείχνει ότι ο κόσμος
ανησυχεί, δεν έχει πειστεί
και δεν έχει ξενοιάσει από
ένα σύστημα που πληρώνει γενναία θέλοντας και
μη.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη με
ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί
το σχέδιο του Υπουργείου
Υγείας για ένταξη στο σύστημα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και με
ποιους όρους θα ενταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Περιμένουμε, όπως
όλοι, να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
Το βέβαιο είναι ότι αντί σήμερα να καταγράφεται μια
συλλογική νίκη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών
και με συνθήκες αμοιβαίας ωφέλειας, μετά από δεκαετίες προετοιμασίας το
ΓεΣΥ μοιάζει ακόμα ημιτελές. Ένα νέο σύστημα
υγείας χρειάζεται σημαντικές, μακροπρόθεσμες
επενδύσεις.
Στη Gan Direct, με απλά
βήματα και λίγα κλικ καθένας μπορεί να εξασφαλίσει, για τον εαυτό του και
αυτούς που αγαπά, ασφάλεια και απόλυτη ηρεμία.
Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς
λίστες αναμονής και ουρές, με πρόσβαση στους
καλύτερους γιατρούς, σε
κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά
κέντρα στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.
Με ένα μικρό αφαιρετέο
ποσό απαλλαγής το οποίο
ο πολίτης επιλέγει, το Direct Care, με μικρό ασφάλιστρο, παρέχει τη δυνατότητα πλήρους νοσηλείας
στην κλινική της επιλογής
του στην γεωγραφική επιλογή της επιλογής του.
Πιστεύουμε ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο περίθαλψης όταν την
έχει ανάγκη. Αυτό δεσμευόμαστε να του εξασφαλίζουμε με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε τιμή τόσο προνομιακή που δεν χρειάζεται
δεύτερη σκέψη.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Περασμένα μεγαλεία και άλλοι αναχρονισμοί
Το καλοκαίρι που η προσοχή στα
νέα, και δη τα διεθνή, είναι ακόμη
πιο αποσπασματική απ’ ό,τι συνήθως (πολλές οι αποσπάσεις γαρ: θάλασσα, ηλιοβασιλέματα, παγωτά…
), σαν να τους βλέπουμε περισσότερο
στις οθόνες μας: Δύο ισχυροί, χοντροκομμένοι άνδρες με πλούσια
ξανθά μαλλιά απασχολούν την παγκόσμια επικαιρότητα εκστομίζοντας
διαφιλονικούμενες δηλώσεις που,
εκ του αποτελέσματος, φαίνεται να
έχουν στόχο να προσβάλουν.
Πρόκειται βεβαίως για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
Ντόναλντ Τραμπ, τελευταίος στόχος του οποίου είναι η διαφθορά
που «μαστίζει» τη Βαλτιμόρη, και
τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, που για την
ώρα τα βάζει μόνο με όσους αντιμάχονται την επιλογή ενός σκληρού
Brexit.
Είναι μία τακτική που ικανοποιεί
τους οπαδούς τους, διότι εντάσσεται
σε μια «μεγάλη υπόσχεση». Ο πρό-

εδρος Τραμπ υποσχέθηκε «να κάνει
ξανά μεγάλη την Αμερική». Το μήνυμά του παραπέμπει σε μία εξιδανικευμένη, ή μάλλον ιδεατή εποχή.
Διότι τι υπόσχεται ο πρόεδρος
Τραμπ, αν όχι το χαμένο αμερικανικό
όνειρο, ή καλύτερα την υπόσχεση
μιας πολύ συγκεκριμένης εκδοχής
του: εκείνης της δεκαετίας του ’60
όταν οι οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες στις ΗΠΑ επέτρεπαν σε
κάθε εργαζόμενο άνδρα να αποκτήσει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο
– όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία, τόσο
πιο μεγάλα.
Σίγουρα μία μερίδα των ψηφοφόρων του αυτό αναπολεί, και ας
έχουν αλλάξει δραματικά οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, καθώς
η παγκοσμιοποίηση έχει γυρίσει
μπούμερανγκ για μερίδα του πληθυσμού – για να μην μπούμε στις
αλλαγές που προκάλεσαν τα κινήματα των πολιτικών δικαιωμάτων
και της ισότητας των φύλων…
Πιο συγκεκριμένο είναι το μή-









Ο Ντόναλντ Τραμπ,
ο Μπόρις Τζόνσον,
οι απρόβλεπτοι,
οι ψηφοφόροι, οι κοινωνικές αλλαγές και το
εκκρεμές της Ιστορίας.
νυμα στην περίπτωση του Τζόνσον,
καθώς εστιάζει στην έξοδο από την
Ευρωπαϊκή Ενωση – αλλά και αυτό
εμπεριέχει μία αντίστοιχη υπόσχεση, της επιστροφής σε μία παλαιότερη, ιδεατή εποχή. Ο Βρετανός
πρωθυπουργός επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σκωτία, και ακούγοντας
τις επιφυλάξεις της πρωθυπουργού
της για το Brexit απάντησε ότι αυτό
θα συμβεί, «come what may» – σε
απλά ελληνικά, «κι ό,τι βρέξει ας
κατεβάσει».
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο

εκκεντρικός Τζόνσον διαφέρει από
τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς είναι
εξαιρετικά πνευματώδης – και γνώστης της ιστορίας, έχει άλλωστε
γράψει ένα βιβλίο για τον Τσώρτσιλ.
Η μελέτη της βρετανικής ιστορίας είναι κοινό χαρακτηριστικό
πολλών από τους οπαδούς του Brexit, που νοσταλγώντας ίσως το αυτοκρατορικό παρελθόν προσβλέπουν σε μία ισχυρή, ανεξάρτητη
από τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης Βρετανία. Και αν
η μεγαλύτερη ισχύς εκτός Ε.Ε. αποδειχθεί φρούδα ελπίδα, θα παρηγορούνται τουλάχιστον με την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας.
Και οι δύο, πάντως, χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά τα μίντια: ο Βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε
να διαθέσει 100 εκατ. στερλίνες,
το μεγαλύτερο κονδύλιο μεταπολεμικά, σε διαφημίσεις προετοιμασίας ενός σκληρού Brexit.
Αυτή η στροφή στο παρελθόν
γίνεται όμως εις βάρος του μέλλον-

τος. Αρκεί να σκεφτούμε την άρνηση
της κλιματικής αλλαγής στο όνομα
της ανάπτυξης, ή την απαξίωση
των δημοκρατικών θεσμών στο όνομα της κάθαρσης ενός βάλτου, ή
την καχυποψία απέναντι στη διεθνή
συνεργασία στο όνομα της εθνικής
ισχύος. Από έναν αντίστροφο αναχρονισμό, όμως, φαίνεται ότι πάσχει
και η απέναντι πλευρά.
Το νεότερο κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος που έχει σηκώσει τη σημαία της αντίστασης,
με ηγετική μορφή την Αλεξάνδρα
Οκάσιο-Κορτέζ, δείχνει να θεωρεί
τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολιτικούς απολιθώματα του παρελθόντος. Και αυτό δεν περιορίζεται στον
Τραμπ, αλλά επεκτείνεται και στους
Δημοκρατικούς Τζο Μπάιντεν και
Νάνσι Πελόσι.
Η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ
των παλαιότερων και των νεότερων
πολιτικών που ίδιου κόμματος αντανακλά ένα ευρύτερο χάσμα γενεών. Χαρακτηριστικές είναι οι κα-

τηγορίες εναντίον του Τζο Μπάιντεν
ότι είναι υπερβολικά διαχυτικός και
αυτό κάνει τις γυναίκες να αισθάνονται άβολα, περισσότερο σαν
έναν «ιδιόρρυθμος θείος», καθώς
δεν του προσάπτουν σεξουαλική
παρενόχληση.
Μήπως οι κοινωνίες μας πάσχουν
από αναχρονισμό – την εισαγωγή
ιδεών και απόψεων του σήμερα
στην εικόνα που έχουμε για το παρελθόν; Είναι και αυτό ένα είδος
πολιτισμικής μεροληψίας, που περιορίζει τη δυνατότητά μας να αξιολογήσουμε το παρελθόν καθώς το
προσεγγίζουμε με τα κριτήρια του
σήμερα.
Το ζήτημα έχει πολιτικές επιπτώσεις όταν προσεγγίζουμε την
Ιστορία με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιβεβαιώνει τις πολιτικές μας πεποιθήσεις ή όταν επικρίνουμε τους
πολιτικούς για παλιές αποφάσεις
τους με τα ηθικά κριτήρια του σήμερα. Αλλά το παρελθόν ήταν πάντα
το καταφύγιο των αδυνάμων…
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ΕΛΛΑΔΑ

Επιβραδύνεται η αύξηση
συναλλαγών μέσω καρτών
Ανενεργά παραμένουν τα μισά POS που εγκαταστάθηκαν τα δύο τελευταία έτη
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΣημαντικήËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßØßÛÓÕÆ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÚàÃØÕßÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÖÒÇÙÚÏÑÄ
ÞØÂÓÇ®ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÖÕßßÖÕÞÜØËÃÙË
ÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕ ÇÖÄÊÏÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ ®Õ
ÚàÃØÕÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÓÁÙÜÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÖØÕÖÒÎØÜÓÁÔÜÔÑÇØÚ×Ô
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖØ×ÚÕßÓÂÔÕßÙÚÇÊÏÙËßØ×ÇÖÄ
 ÊÏÙËßØ×ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄËÐ¦ÓÎÔÕÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝ
ÙËËÚÂÙÏÇ¦ÔÕÊÕÖÕßÛÇÑÏÔÎÛËÃ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÆÐÎÙÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙËÊÆÕÒÄÍÕßÝ!
|Ø×ÚÕÔÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÎÇÐÃÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔßÖÕÞ×ØÎÙË
ÇÖÄÊÏÙËßØ×ÚÕÖØ×ÚÕÓÎÔÕ
ÚÕßÙËÊÏÙËßØ×ÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÎÔÕÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÖÚ×ÙÎÑÇÚ¦ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
|ËÆÚËØÕÔÙÚÎÔÑÄÖÜÙÎÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÎÞØÂÙÎÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÇÖÄÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÚÄÞÕßÝÕÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÓËÔÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÓËÚÕßÝßÉÎÒÕÆÝØßÛÓÕÆÝÇÔÄÊÕß
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÖÕßßÖÂØÐËÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÇÐÃÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÕÏÒÒÎÔËÝÇßÐÂÛÎÑËÇÖÄÚÇÊÏÙËßØ×ÚÕ
ÖØ×ÚÕÓÎÔÕÚÕßÙÚÇÊÏÙ

Το πρώτο εξάμηνο
καταγράφεται
αύξηση 6,6%,
από διψήφια ποσοστά που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
ËßØ×ÚÕÖØ×ÚÕÓÎÔÕÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
 ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßÓÂÔÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄ
ÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÚÕÔØßÛÓÄÊÏËÃÙÊßÙÎÝÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®

ÙÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÛ×ÝÖÇØ¦ÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎ¦ÔÕÊÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÄÚÏÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÖÒÎØÜÓÁÝ
ÇÚÕÔËÃÙÚÇÊÏÇÑ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÇØÓÄÊÏÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÎÚ¦ÙÎ
ÇßÚÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÄÖÜÝÚÕÞÚÃÙÏÓÕ®ÚÕß
ÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÓÁÙÜÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÁÞËÏËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÑÇÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÖØÄÙÛËÚÇÑÃÔÎÚØÇ
ÍÏÇÚÎÔÚÇÞÆÚËØÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÕß
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®¬ÇÑÃÔÎÚØÇÇßÚ¦ÖØÁÖËÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
¦ÖÕÉÎÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔÇØÓÄÊÏÇ
ÙÚËÒÁÞÎÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÄÌËÒÕÝÍÏÇÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ

ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÁÖËÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÔÇÓÎàÎÚ¦ËÏÇÖÄÊËÏÐÎÍÏÇÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔßÉÎÒÄ¢ÑÇÏ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÚÏÓ¦ÔÇÖÒÎØ×ÔËÏ
ÓËÓËÚØÎÚ¦
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÓÁÙÜÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×Ô
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÚÕ 
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏ
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ¶ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔ
JHWP[HSJVU[YVSZÑÇÏÓÁÚØÇÄÖÜÝ
ÚÕßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÞÚÃÙÏÓÕ®ËÔÄÝ
ÓÁØÕßÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÓÁÙÜ
ÑÇØÚ×ÔÑÇÏÎßÖÕÞØËÜÚÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ76:¶ÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÑÄÓÎ
ÇÖÄ×ØÏÓËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆ
ÚÎÞØÂÙÎÓËÚØÎÚ×Ô
ÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÓÏÇÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝÞØÂÙÎÝÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®ÙßÔÊÁËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÖÕßËÏÊÏÑ¦ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÇÔÛËÃ¬ÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÇßÚÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÖËØÃÖÕßÚÇ
ÓÏÙ¦ÇÖÄÚÇÚËØÓÇÚÏÑ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ76:ÖÕßËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÚÇ
ÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÈ¦ÙÎ
ÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÔÄÓÕß
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔËÔËØÍ¦©ÑÆØÏÕÝ
ÄÍÑÕÝÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÇÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ
 ÚÕßÚàÃØÕßÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÇÏÓË
Ñ¦ØÚËÝÚÇÖØÇÚÂØÏÇÈËÔàÃÔÎÝÖÕß
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ  ËÔ×
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇÓË 
ÚÇTPUPTHYRL[ÑÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÓËÖÕÙÕÙÚÄ 
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Σε προ κρίσης επίπεδα
ο δείκτης οικονομικού
κλίματος στην Ελλάδα
ΒελτίωσηÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÓÁÙÇÙË
ÓÄÒÏÝÁÔÇÓÂÔÇÑÇÏÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÙÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÎÔÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÕÞÂÙÎÓËÃÜÙËÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝJVUVTPJ:LU[PTLU[0UKPJH[VY
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇÔÚÏ
ÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß Ë
ËÖÃÖËÊÇ¦ÔÜÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔËÃÞË
ÔÇÈØËÛËÃÕÙÞËÚÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝÇÖÄÚÕ
ËÔ×ÓÄÔÕÔÖÁØßÙÏÚÕÔÕÆÒÏÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÊÎÒÇÊÂ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÈØÁÛÎÑËÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÏÝ
 ÓÕÔ¦ÊËÝ
ßÉÎÒÂËÖÃÊÕÙÎÚÕßÌËÚÏÔÕÆ
ÕßÒÃÕßÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄÚÎ
§ËÐÁÒÏÐÎÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÇßÐÎÓÁÔËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÑßØÃÜÝ
ÙÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÍÏÇÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÕ
ÌÏÒÏÑÂÝÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÎÓÇÔÚÏÑÂ
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÑÇÛ×ÝÇÖÄÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÒÏÕ
ÚÕßÝËÖÏÓÁØÕßÝÊËÃÑÚËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÈËÒÚÃÜÙÎÑÇÏÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝ
ÈÇÙÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÓËÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÓ¦ÒÏÙÚÇÛËÚÏÑ×Ô
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔÇÖÇÔÚÂÙËÜÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÔÇÍßØÃàËÏÙËÛËÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÜÙÚÄÙÕËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
ÓÕÔ¦ÊËÝ©ÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏ-

ØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝËÑËÃÊÎÒÇÊÂÄÖÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ ÓÕÔ¦ÊËÝ
ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕßÙÙÎÙÆÍÑØÏÙÎÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÓÂÔÇÒÄÍÜÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝËÖÃÊØÇÙÎÝÚÎÝËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔËÔÒÄÍÜ
ÊËÃÑÚÎ©ÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕËÔÏÙÞÆÛÎÑËËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÇÖÄ 

Σημαντική είναι
και η βελτίωση
της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης.
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ÑÇÏ 
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß©ÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×Ô
ÙÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÊÎÒÇÊÂÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÛËÚÏÑ×ÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔÇÖÇÔÚÂÙËÜÔËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÄÄÓÜÝËÓÌÇÔÃàËÏ
ÇÏÙÛÎÚÂÈËÒÚÃÜÙÎ¬ÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕß ËÔ×ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
ËÃÞËÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙËÓÕÔ¦ÊËÝ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÑØÆÈËÏ®ÑÇÏÇÑÄÓÎ
ÁÔÇØËÑÄØ!ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÖÃÊÕÙÎ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÎÔ
ÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ËÔ×ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇÓÂÔÇÖØÏÔ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Τέλος στο γραφειοκρατικό βάρος
των βιβλίων εσόδων - εξόδων

Ηλεκτρονικά η τήρηση το 2020 – Τέλη 2019 η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤέλοςÙÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÖÕßßÖÕÔÄÓËßËÚÎÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÈ¦àËÏÎÔËÐ¦ØÚÎÚÎØÞÂÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔ
ÛÁÚÕÔÚÇÝÙË¶ÖÏÒÕÚÏÑÂ¶
ËÌÇØÓÕÍÂÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÎËÌÕØÃÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÏÙÞßØÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
Ó¦ÚÏ®ÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔÚÏÓÕÒÕÍÃÜÔÖÕßÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÒÕÏÖÄÔÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÈÏÈÒÃÇËÙÄÊÜÔËÐÄÊÜÔÛÇÖËØ¦ÙÕßÔÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÑÇÛ×ÝÇÖÄ
ÚÕÙÚÄÞÕÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ËÖÏÚËÒËÃÕßËÃÔÇÏÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦
ÈÏÈÒÃÇÔÇÁÞÕßÔËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÄÒËÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÕÏËÒËÆÛËØÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÚÇÚÏÓÕÒÄÍÏ¦ÚÕßÝÑÇÏÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÝÓËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚØÄÖÕÑÇÏÓË¦ÓËÙÎ
ÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕ;H_PZUL[
¬ÕÔÁÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÙÚÕÞËÆËÏ
ÙÚÎÔÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÑÇÏÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÚÇáÑÕÆØÇÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄÙÚÕÒÕËÙßØÄÖÕßÒÕÑÇÏÚÕÔÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ
Ï×ØÍÕÏÚÙÏÒÂ
¡ËÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇ
ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÕÏ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙßÓÖÒÂØÜÙÎÝÑÇÏ
ßÖÕÈÕÒÂÝÊÎÒ×ÙËÜÔÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÇØÍÕÆÔÚÇÏ
ÕÏÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÖËÒÇÚ×ÔËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÏÕÏËÖÏÙÚØÕÌÁÝÌÄØÜÔ
ÙÚÕßÝÙßÔËÖËÃÝËÔ×ËÔÏÙÞÆËÚÇÏ
ÕÁÒËÍÞÕÝÚÜÔßÖÕÛÁÙËÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÓÁÚØÕÖÕßËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÄÒÜÔÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÖÕßÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝ
¬ÕÔÚØÄÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß
ÔÁÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÚÂØÎÙÎÝÈÏÈÒÃÜÔÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÃÛËÚÇÏÙËÊÎÓÄÙÏÇÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÁÜÝÚÏÝÇØÞÁÝËÖÚËÓÈØÃÕß

Ο διοικητής³iØååÛ ({³{ÜÊØ~Ñ{ÈÈ¨oÌØ${~Ð{¨.³ÑÍ~Ö¨ÑØ~Ñ³Ò³iÑ¨ÈËÑi³iÜÉ~³¨{~K{KÜËÉ³ÓÖ³iÐÑÑÈ³ÐÑ³{Ö³Ñ{{Ù{ÑÙ{~ÑËÉØÈÐÜÊ¨iØ~Ñ{ÈKÜÊØÙiÜÉVÐÉ{É³Ñ{³Ù{ÑTÉ{¨{³{~Ì~Ì³Øo{Ñ³{ØÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ø~Ñ{~Ñ³Ñ¨oÖ³Ñ{{Èo~É³¨³{~ÓØ~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø¨ÐiÚÉÈ³wÉÜÑ³

Ταυτόχρονα η εφορία
δημιουργεί ένα
ισχυρό «ηλεκτρονικό
μάτι» για τον έλεγχο
των τιμολογίων
που διακινούνται.
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÕÏÚÙÏÒÂÝÕÕÖÕÃÕÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÃÇÔÁÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ4`+H[H®ÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇÑ¦ÛËËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÑÇÏËÒËÆÛËØÕÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÛÇ
ËÏÙÁØÞËÚÇÏÓËÚÕßÝÑÜÊÏÑÕÆÝÚÕß
ÙÚÕ;H_PZUL[ÑÇÏÛÇÇÖÕÑÚ¦ÁÔÇÔ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÇØÏÛÓÄÑÇÚÇÞ×ØÏÙÎÝ
¡ª ¡ÁÙÜÚÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÛÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÚÇÚÏÓÕÒÄÍÏ¦ÚÕßÝÚÇÕÖÕÃÇÛÇ
ÑÇÚÇÞÜØÃàÕÔÚÇÏÇßÚÄÓÇÚÇÙÚÇ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÚÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÒÂÖÚËÝÚÜÔÚÏÓÕÒÕÍÃÜÔÛÇÈÒÁÖÕßÔÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÚÇÚÏÓÕÒÄÍÏÇÚÜÔËÑÊÕÚ×Ô¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦

ÁÔÚßÖÇÚÜÔÊÎÒ×ÙËÜÔËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏ¢ÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÇßÚÁÝÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙßÓÖÒÎØÜÓÁÔËÝÑÇÏÔÇËÖÏÚØÁÖÕßÔ
ÚÎÔ¦ÓËÙÎÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÄÒÜÔ
ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÓËÚÕÛËÙÓÄÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÈÏÈÒÃÜÔËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏ!
|¡ËÃÜÙÎÚÕßÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
|ßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÙÚÎÙßÓÖÒÂØÜÙÎÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÖØÕÙßÓÖÒÂØÜÙÎÍÏÇÖËØÏÕÊÏÑÁÝ
¢ÌÕØÕÒÕÍÃÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑ¦
| ÇÚ¦ØÍÎÙÎÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑ×Ô
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÍÏÇÖËÒ¦ÚËÝÑÇÏ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ
|ËÒÚÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙÚÄÞËßÙÎÝ
ÚÜÔßÖÕÛÁÙËÜÔÖÕßËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÖØÕÝÁÒËÍÞÕÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÑÇÏ
ÚÕßÒÇÛØËÓÖÕØÃÕß
|ÖÒÕÆÙÚËßÙÎÑÇÏËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÖÏÙÚØÕÌ×ÔÌÄØÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏ¢ÙÚÏÝ
ÙßÔËÖËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
¡ÁÙÜÚÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ4`+(;(®ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇÇÔÚÏÖÇØÇ-

È¦ÒÒÕÔÚÇÏÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕßÝ
ÖØ×ÚÎÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂÛÇÍÃÔËÚÇÏ
ÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÎÝÒÂÐÎÝÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝßÖÕÈÕÒÂÝÑ¦ÛËËÃÊÕßÝ
ÊÎÒ×ÙËÜÔÖÄÚÎÔÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂÛÇÇÖÕÌÇÙÏÙÛËÃË¦ÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝËÒÁÍÞÕßÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ßÓÌÜÔÃÇ ÇÚ»ÇØÞÂÔÇÙßÓÌÜÔÃÇËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ»ÇØÞÂÔÇÙßÓÌÜÔÃÇÝ Î  ÛÇ
ÇÖÕÙÚÁÒÒËÏÙÞËÚÏÑ¦ÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ×ÙÚËÇßÚÁÝÔÇÖØÕÈÕÆÔ
ËÔÚÄÝÊÏÓÂÔÕßÙÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ÊÏÕØÛÜÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝ
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕß
ÊÏÓÂÔÕßËÔÇØÓÄÔÏÙÎÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏËÑÔÁÕßÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕßÝ
ÖÄÚÎÊËÆÚËØÎÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂ
ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÖØÕÑÆÉËÏ! ÙßÓÌÜÔÃÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÇÙßÓÌÜÔÃÇÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎÝÇÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÝÚÜÔÇÖÕÑÒÃÙËÜÔÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÛÇÕÊÎÍËÃÚÇÏÙËÌÕØÕÒÕÍÏÑÄ
ÁÒËÍÞÕÑÇÏËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔ

Σε επίπεδα ρεκόρ οι επιχειρηματικές προσδοκίες
Στα υψηλότεραËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÈØÁÛÎÑËÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕß ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝ
ÛËÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔ
ÖØÄÙÌÇÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô©Ï
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝËÃÔÇÏÈËÒÚÏÜÓÁÔËÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÓËÍ¦ÒÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÖÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇËÔ×
ÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÈØÁÛÎÑËÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔËÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÊËÃÑÚÎßÖËÆÛßÔÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÍÔÜÙÚÄÝÜÝ
ÊËÃÑÚÎÝ740ÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÔÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏ
ÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÈØËÛÕÆÔÙËÚØÕÞÏ¦ÙÚÇÛËØÂÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÁØËßÔÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÊØßÓÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô
ØËßÔ×Ô©ÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÏÓÂÇßÚÂËÃÔÇÏÎßÉÎÒÄÚËØÎÖÕß
ÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕßÓËÈ¦ÙÎÚÇÊÏÕØÛÜÓÁÔÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©ÔÑÇÏÚÕÃÊÏÕ
ÚÕ©ÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÛËÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÖÕÒÃÚËÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÁØËßÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕßÝÖÕÙÕÚÏÑÕÆÝ

ÊËÃÑÚËÝàÂÚÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÒÏÍÄÚËØÕËÐÇØÚÎÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÍÑßØÃÇ©ÏËÖÏÓÁØÕßÝÊËÃÑÚËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÜÝ
ËÐÂÝÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß !
|ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÔÏÙÞÆÛÎÑË

Η καταναλωτική
εμπιστοσύνη βρέθηκε
στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 12 ετών.

Ιδιαιτέρως ÉÚÑ¨¨È³{~ÒÉËÑ{³Ñ
ÐiÖÐÑ³Ñ~Ñ{ÑÌ³ÙÉË~³i&
³iÐÉ³ÑËii0ÖÜ{³È
¸ÆVÙÉË~³iØÙ{ÑÐ¨×Úi~É
³{ØlmV®ÐÒÙÉØ~Ñ³Ño¨Ò×³ÑØ
ÈiÜÌ³¨{Ði

ÕØÏÇÑ¦ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝÇÖÄ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕËÖÃÖËÊÕÜÙÚÄÙÕËÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
 ÓÕÔ¦ÊËÝÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏÖÚÜÚÏÑÁÝ
Ú¦ÙËÏÝÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÚØÃÓÎÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÕßÝÖØÕÙËÞËÃÝÓÂÔËÝÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
|ÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝËÔÏÙÞÆÛÎÑË
ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÚÕÔÕÆÔÏÕËÖÃÖËÊÕËÒÇÌØ×Ý
ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄ ÓÕÔ¦ÊËÝ
|ÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÇÔÁÑÇÓÉË
ËÑÔÁÕßÚÕÔÕÆÒÏÕÑÏÔÕÆÓËÔÕÝ
ÙÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕËÒÇÌØ×Ý
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔÇÔÚÃ-

ÙÚÕÏÞÎÖËØßÙÏÔÂËÖÃÊÕÙÎ
|ÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÑÏÔÂÛÎÑËÁÔÚÕÔÇÇÔÕÊÏÑ¦ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÑÇÏÙËÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÎÔËÖÃÊÕÙÎÚÕßÖËØßÙÏÔÕÆÕßÒÃÕß ÓÕÔ¦ÊËÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÓËÃÜÙÎ
ÚÕß§¢ÑÇÏÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎ
ØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÊÄÙËÜÔÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ©ËÔ
ÒÄÍÜÊËÃÑÚÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ÑÇÏÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞÕßÔÊÆÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏËÖÏÓÁØÕßÝÊËÃÑÚËÝ!
ÇÚÇØÞ¦ÝÕÊËÃÑÚÎÝÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÍÏÇ

ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕÖØÕÙËÞÁÝÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÕ
ËÔÏÙÞÆÛÎÑËÁÔÚÕÔÇÚÕÔÕÆÒÏÕÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÜÙÚÄÙÕÓËÏ×ÔËÚÇÏÎ
ÖØÄÛËÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÍÏÇ
ÓËÃàÕÔËÝÇÍÕØÁÝÚÕÖØÕÙËÞÁÝÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÕÓËÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÊËÃÑÚÎ
ÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
 ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÊÏÇÏÚÁØÜÝËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÇÖÄÚÕÔÊËÃÑÚÎ740ÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÑÇÚÇØÚÃàËÏÎ0/:4HYRP[
¬ÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÕÊËÃÑÚÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝßÉÎÒÄ
ÚØÏ×ÔÓÎÔ×ÔÔÁÇ¦ÔÕÊÕÝÚÕß
ÊËÃÑÚÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁØÞËÚÇÏÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÙËÖÒÂØÎ
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕß
ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÙÚÕÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÕÕÖÕÃÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÔÕÏÒÒÎÔËÝÖÇØÇÍÜÍÕÃÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕÏÇÖÄÇßÚÂÚÎÔßÖÕÚÕÔÏÑÂËÏÑÄÔÇÑÇÏÕÏ
ÚØÁÞÕßÙËÝÚ¦ÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÙÚÇÛËØÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßÁÚÕßÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔËÕ§ÚÁÏÈÏÔÚ©ÕßËÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÎÔ
0/:4HYRP[
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Η ΤτΕ πρωτοστατεί
στη μάχη κατά
της κλιματικής αλλαγής
H Τράπεζα ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕÝÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎËÔÄÝÈÏ×ÙÏÓÕßÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝZ\Z[HPUHISLMPUHUJLÑÇÛ×Ý
ÓÇàÃÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝËÃÔÇÏÕÏÚØËÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕÛÁÓÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
Ñ¦ÛË¦ÒÒÎ
ÖÏÖÒÁÕÔÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ú
Ï¦ÔÔÎÝÚÕßØÔ¦ØÇÝÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
ÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÕÓÏÒÃËÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
ÇßÚÄÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÕÓÕÒÄÍÕßÝ
ÚÕßÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ßÚÄÇÔÇÌÁØËÏÚÕ64-0-6MMPJPHS
4VUL[HY`HUK-PUHUJPHS0UZ[P[\[PVUZ
-VY\TÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÁÑÛËÙÎÓËÛÁÓÇÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ¬Õ
64-0-ËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÌÄØÕßÓ
ÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÛÁÓÇÚÇÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏ
ÁÞËÏÁÊØÇÚÕÕÔÊÃÔÕËÁÔÇ[^LL[
ÚÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÚØËÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÊÃÔÕßÔÚÕÔÚÄÔÕ®ÍÏÇÁÔÇÈÏ×ÙÏÓÕ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏ
ÖÇØÇÛÁÚËÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÑ
ÚÕßØÔ¦ØÇÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÚÎÝ
,2;ÑÇÏÚÕß¡ÇØÑ ¦ØÔËáÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÕÏÚØËÏÝÑËÔÚØÏÑÕÃÚØÇÖËàÃÚËÝ
ÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓË
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÁÞËÏÙÚØÁÉËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
ÚÎÝÙÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÑÇÛ×ÝÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÃÔÊßÔÕ
ÓËËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚÄÞÕÝ
ÚÜÔÊØ¦ÙËÜÔÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎËÔÄÝÈÏ×ÙÏÓÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
©ÖÜÝÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÕÑÚÕßØÔ¦ØÇÝËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÍÏÇÖÕÏÕ
ÒÄÍÕÕÏÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÙÂÓËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÈÏ×ÙÏÓÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎ!ÊÏÄÚÏÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕßÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÇÖÒ×Ý
ÊËÔÔÕËÃÚÇÏ®
ÁÑÛËÙÎÚÕß64-0-ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÚÏÝÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÏÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÊÏÇÃÚËØÎÛÁÙÎÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÁÞÕßÔ
ÑÇÏÕÏÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÖÕßÇÙÞÕÒÂÛÎÑËËÔËØÍ¦ÓËÚÕÛÁÓÇÚÎÝÑÒÏÓÇ-

Ο διοικητής ³iØ0³ ÓTÉ{¨ÑoÐÑ³{ÊÉ{³iÉ¨ËÙ¸Ædw¸Æ³{Ø
É¨{Ì³É¨ÉØÐ{ÜËÉØo{Ñ³ÚÓÐÑÉ
TÓiÐÉ³ÈØÐÜÌoÈØ³È

Στουρνάρας, Ντράγκι
και Κάρνεϊ είναι
οι τρεις κεντρικοί
τραπεζίτες που ασχολούνται περισσότερο
με το ζήτημα.
ÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂ¡ËÒÁÚÎÝÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÒÏÓÇÚÏÑÂÝÒÒÇÍÂÝ¡ ÚÕ
 ÚÄÞÕÝÂÚÇÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÎ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÑÇÏÎ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔËßÑÇÏØÏ×ÔÖÕßËÑÖÕØËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÕÏÓËÒÁÚËÝÚÎÝ¡ÁÞÕßÔÊËÃÐËÏÖÜÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂËÖÎØË¦àËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÜÝÈÇÙÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÙÚÎÞ¦ØÇÐÎÚÜÔ
ÙÞËÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÎ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÙÚÕÃÑÚßÕ ËÔÚØÏÑ×Ô¬ØÇÖËà×ÔÑÇÏÖÕÖÚÏÑ×ÔØÞ×ÔÍÏÇÁÔÇØ¦ÙÏÔÕ²ØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÆÙÚÎÓÇ5L[^VYR
VM*LU[YHS)HURZHUK:\WLY]PZVYZ
MVY.YLLUPUN[OL-PUHUJPHS:`Z[LT
5.-:ÊÃÑÚßÕÖÕßÁÞËÏÙßÙÚÇÛËÃ
ÓËÙÑÕÖÄÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÑÇÏÚÎÔËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÕß
ØÄÒÕßÚÕßÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÍÏÇÚÎÈÏ×ÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÊÏËÛÔ×ÝÖÕßÙÚÂØÏÐËÑÇÏßÏÕÛÁÚÎÙËÚÏÝÇØÞÁÝßÖËÆÛßÔÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÚÕß<5,7-0<UP[LK5H[PVUZ
,U]PYVUTLU[7YVNYHTTL-PUHUJL
0UP[PH[P]L©ÏÇØÞÁÝßÖËÆÛßÔÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÌÏÒÕÊÕÐÕÆÔÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔ
ÚÕÔØÄÒÕÑÇÏÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÕÓÁÇÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎËÔÄÝ
ÈÏ×ÙÏÓÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ

Πτώση σε πληρότητα
και έσοδα για τα ξενοδοχεία
της Αττικής το α΄ εξάμηνο
Με πτώσηÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÙÚÎÔ
ÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÕß ÙÚÕÁÙÕÊÕ
ÇÔ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÕÊÜÓ¦ÚÏÕ9L]7HY
ÑÇÏÓËÕØÏÇÑÂÛËÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ 
ÙÚÎÓÁÙÎÚÏÓÂÊÜÓÇÚÃÕßÁÑÒËÏÙË
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÍÏÇÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÚÎÝÛÂÔÇÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÇÓÎÔÏÇÃÇÊËÒÚÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝ
ËÔÕÊÄÞÜÔÛÎÔ×ÔÚÚÏÑÂÝÑÇÏ
ØÍÕÙÇØÜÔÏÑÕÆÑÇÏ.)9
*VUZ\S[PUNÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏÇÖÄÊÕÙÎÝÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔËÏÊÏÑ¦ÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÑÇÏÑ¦ÛËÓÂÔÇ
ÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÁÜÝÑÇÏ Ñ¦ÚÏÖÕß
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÑÒÏÔ×ÔÙÚÎÔÛÂÔÇÄÒÜÔÚÜÔÚÆÖÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔ
ÊËÓÁÙÎÚÏÓÂÊÜÓÇÚÃÕßÑÇÏ
ÚÕÁÙÕÊÕÇÔ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ËÖÃÙÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÁÔÚÕÔËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÇÖÄÓÂÔÇÙËÓÂÔÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕÔ
ÓÂÔÇÕÆÔÏÕÙÞËÊÄÔÑÇÚ¦ ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÕÕÆÔÏÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÊÏÇÚÂØÎÙËÕØÏÇÑ¦ ÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÖËØßÙÏÔÕÆ
ÓÂÔÇÑÇÏÜÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÝÓÂÔÇÝ
ÛËÜØËÃÚÇÏÓÂÔÇÝÇÏÞÓÂÝ

ÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÎÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÛÂÔÇÊÁÞËÚÇÏÚÕÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕÇÌÃÐËÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖËØÃÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚËÝÜÝÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÊÏËÛÔÂÝ
ÖÆÒÎËÏÙÄÊÕßÙÚÎÞ×ØÇ
ÕÒÒÕÃËÐÇßÚ×ÔÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÙßÔËÞÃàÕßÔÑÇÏÖØÕÝÒÕÏÖÕÆÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÌÃÐËÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÊËÔÙßÔ¦ÊÕßÔÓËÚÎÔÚÄÙÕ
ÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÑÒÏÙÎÑÇÏÚÏÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÖÚÜÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÙÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ÚÎÝÛÂÔÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
àÎÚËÃÔÁÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÙÚÄÞÕßÝ®ÑÇÏÓÏÒ¦ÍÏÇÓËÃàÕÔàÂÚÎÓÇ
¦ÔÇØÞÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃËÍÑÇÃØÜÝÓÇàÃÓËÄÒÇÚÇ
ÖÇØ¦ÖÒËßØÇÑÇÏÞØÄÔÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇ
ËÏÊÏÑÂßÖÕÊÕÓÂÑÒÖ®ÑÇÛ×ÝßÖÕÙÑ¦ÖÚËÚÇÏÎÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÚÕßØÏÙÚÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÖÄÒÎÝ®
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ
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Χάθηκαν 470.000
θέσεις εργασίας
στον ευρωπαϊκό
τραπεζικό κλάδο
Μείωσαν δραστικά το δίκτυο των καταστημάτων τους
ÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÚÇÒÃÇËÔÊËÏÑÚÏÑÂ
ËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝßÖÄÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ<UP*YLKP[ÖÕßËÃÚËÓË
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎËÃÚËÓËËÛËÒÕßÙÃÇ
ÁÐÕÊÕËÃÚËÓËÇÖÄÒßÙÎÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏ
ÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÇÖÄ¦ÚÕÓÇÙËÓÄÒÏÝ ËÖÃÙÎÝÏÚÇÒÏÑÂ0U[LZHÚÕÇÖÕØØÄÌÎÙËÚÎÔ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂ7VWVSHYPÑÇÏÁÞËÏÓËÏ-

Εκείνες που αναδείχθηκαν στους ισχυρότερους παράγοντες
στον κλάδο παγκοσμίως είναι οι κινεζικές τράπεζες.
×ÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÑÇÚ¦ 
ÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ¦ØÞÏÙËÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÏÁÖÒÎÐËÖØ×ÚÇÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÙËÑÇÒÆÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙßÍÑØÏÔÄÓËÔËÝÓËÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÚÎÔßØ×ÖÎÚÇÑÁØÊÎÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ 
ËÔ×ÚÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÇÑÁØÊÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÔÓÁØËÏÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÏÝÇß-

ÐÂÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎ-LKLYHS9LZLY]L
ÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓËÚÕØËÖÕØÚ¦à
ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝËÐÃÙÕß
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ÎÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÖÕßÙÎÓËÃÜÙÇÔÕÏÖØÕÓÂÛËÏËÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÝ
ÁÔÇÔÚÏÓËÃÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÙÚÏÝÖØÕÓÂÛËÏËÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÃÚØÇÖËàÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔßÉÎÒÄÚÇÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÕßÝÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÕ 
ÄÚÇÔÕÓÁÙÕÝÄØÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔÚØÇÖËà×ÔÊËÔ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕ ÒÒÜÙÚËÁÞÕßÔ
ËÖÜÌËÒÎÛËÃÄÒËÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ¬ØÇÓÖÚÕÑÇÛ×Ý
ÓËÏ×ÛÎÑËÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÓËÚÕÔËÚÇÏØÏÑÄÌÄØÕÔÇ
ÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÛËÃÙÚÕ ÇÖÄ 
ÏÚÇÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ÖÜÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÒÄÍÕËÐÄÊÜÔÖØÕÝÁÙÕÊÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ  ÁÔÇÔÚÏ
 ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÑËÃÔËÝÖÕßÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙÚÕßÝÏÙÞßØÄÚËØÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÃÔÇÏÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕ-

Η ιταλική2x¦_Xx²VÉË³ÉÐÉÈ³ÑÂ{ÙÌ³iiVÉË³ÉÐÉÉÚÉÜÈËÑÓÂÙVÉË³ÉÐÉÑÌÜÈiVÓTÉ{ÐÉ{É{³¨{~Ì³iØÑÌ¬®ÆÆÆÒ³ÐÑ³¸ÆÆdÉÐÌÜ{Ø®´md
ÓÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÙÆÓÖÇÔÓÄÔËÝÚÕßÝ® ÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÓÕÔÃÓÜÝÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÏÝÖÁÔÚË
ÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔÚØÇÖËà×Ô
¡ËÏÙÞßØÄÚËØÎÚÎÔ0*)ÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÑÇÏÓÖÕØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ ÃÔÇÝ

ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙËÚØÏÙËßØ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÎÍØÕÚÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ ÃÔÇÝÓË
ËÔËØÍÎÚÏÑÄÚØÏÙËßØ×ÑÇÏÎ
ÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÓËÚØÏÙËßØ×¬ÎÔÚÁÚÇØÚÎ
ÛÁÙÎÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ

174VYNHU*OHZLÓËÚØÏÙËßØ×ËÔ×ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÙÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÛÁÙÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÄÍÊÕÎÈØÃÙÑËÚÇÏÎ
ÍÇÒÒÏÑÂ§ª7HYPIHZÓËËÔËØÍÎÚÏÑÄÚØÏÙËßØ×ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃ
Î/:)*ÓËÚØÏÙËßØ×

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

milkycrafts

Σημαντική ÙßØØÃÑÔÜÙÎ ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÓËÚÏÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔËÝÑÇÏÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÔÇÁÞÕßÔÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØ×ÚËÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÏÑÄÔÇÇÔÇÊÆËÚÇÏ
ÇÖÄÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ0S:VSL
6YLÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÓËÃÜÙÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÊÃÑÚßÕÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÝÑÇÏÖËØÏÄØÏÙÇÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÚÕßÝÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÇÖÕÚËÒËÃÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÛ×ÝÚÕÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝÚÇ
¦ÚÕÓÇÑÇÏÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÓÄÒÏÝ ¦ÚÕÓÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÊÎÒÇÊÂÞ¦ÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÔ¦ÒÕÍÎ
ÓËÃÜÙÎÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÑÇÏÚÕÊÃÑÚßÕ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÑÒËÏÙÇÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÜÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÄÚÇ
 ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÇØÏÛÓÕÆÙË
ÕÑÒ¦ÊÕÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÕÖÁØßÙÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓÄÔÕÔ  

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

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

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

Supporters

Media Sponsors

Katydata
Community
Council

Partners
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Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Ισχυρό πλήγμα
στη βιομηχανία
η χαμηλή στάθμη
του Ρήνου
Μέσω του ποταμού πραγματοποιείται το 80%
των πλωτών μεταφορών στη Γερμανία
Ανησυχίες ÍÏÇ ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÕÔÑÇÆÙÜÔÇÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÏÔÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÕßÔËØÕÆ
ÙÚÕÔÖÕÚÇÓÄªÂÔÕËÑÌØ¦àÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÖÕßßÖÁÙÚÎÙÇÔÖÁØßÙÏÒÄÍÜÚÜÔÇÙßÔÂÛÏÙÚÇ
ßÉÎÒ×ÔÛËØÓÕÑØÇÙÏ×Ô©ªÂÔÕÝ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖÒÜÚÁÝÕÊÕÆÝ
ÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂßØ×ÖÎÍÏÇÚÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔ
¡ÁÙÜÚÕßªÂÔÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÚÕ ÚÜÔËÍÞ×ØÏÜÔÖÒÜÚ×ÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ßÔÊÁËÏÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝà×ÔËÝ
ÚÎÝÒÈËÚÃÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÒÂÐËÏ
ÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÕßªÄÚËØÔÚÇÓ
ÇÖÄÚÕÓÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÜÓÇÒÃËÝÙÚÎÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ§ÇßÙÏÖÒÕãÇÝÚÕßªÂÔÕß*?59ÕÏËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÙÚÏÝÖÒÜÚÁÝ
ÓËÚÇÌÕØÁÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔÒÄÍÜÚÎÝÞÇÓÎÒÂÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÕßÔËØÕÆÖÕßÙË
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÃÞËÌÛ¦ÙËÏÚÇËÑÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÇÔÁÌÏÑÚÎÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÓË-

Í¦ÒÜÔÌÕØÚÃÜÔÑËÃËÃÞËËÔÓÁØËÏ
ÇÖÕÊÕÛËÃÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÚÕßÙËÚØÏÓÎÔÃÇÈ¦ÙÎ)(:-ËÃÞËÇÔÇÍÑÇÙÚËÃ
ÔÇÑÒËÃÙËÏÁÔÇÇÖÄÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦
ÚÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÖÚ×ÙÎÝ
ÙÚÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕßÔËØÕÆÖÕßÊËÔ
ËÖÁÚØËÖËÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÖØ×ÚÜÔ
ßÒ×ÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÖØÄÙÛËÚËÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔËÑÇÚ
ËßØ×Ô¦ÒÕÍËÝÙßÔÁÖËÏËÝËÃÞÇÔ
ËÖÃÙÎÝßÖÕÙÚËÃÕÓÎÞÇÔÕÒÕÍÏÑÄÝ
ÑÕÒÕÙÙÄÝ;O`ZZLURY\WWÑÇÏÄÓÏÒÕÝÞÎÓÏÑ×Ô*V]LZ[YV
²¦ÒßÈÇÝÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÞÔÄÚÎÚÇÓÁÙÜÚÕßªÂÔÕßßÚ¦
ËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÈ¦ÙÎÚÎÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝÇÒßÙÃÊÇÝÍÏÇ
ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ©ÖÄÚËÎÞÇÓÎÒÂ
ÙÚ¦ÛÓÎÔËØÕÆÙÚÕÔÖÕÚÇÓÄÓÖÕØËÃÔÇÖÇØËÓÈ¦ÒËÏÓËÍ¦ÒÇËÓÖÄÊÏÇ
ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ§ÚÁÏÈÏÔÚÁÞÓÇÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÕÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕËØËßÔ×Ô0MVÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÂÓËØÇ
ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÌÄÈÕÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÆÙÜÔÇÖÕßÓËÏ×ÔËÏÚÎÙÚ¦ÛÓÎ
ÚÕßÔËØÕÆÙÚÕÔÖÕÚÇÓÄÓËÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓËÚ¦ÚÕÔ¡ÏÙÏÙÏÖÂ©ËÖÏ-

Εκφράζονται É~ÓÈ×ÌK{o{Ñ~ÒÐi³iØK{ÐiTÑ{~ÊØÑ¨ÑooÊØ³iÉ¨ÐÑËÑV~ÑÚØÉÂÑ{³ËÑØ³È~ÑÖÑÐÉ{É³Ñ{i³ÒÚÐi³ÈÙÒ³³³ÑÐÌÐÉ³ÐÉoÑÜÖ³É¨Ìo~ÐÉ³Ñ×¨³~ÌÐÐÉ³Ò³{{{Ê
ËÝÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß
ÈqËÐÇÓÂÔÕßÚÕß ÔÑÇÏÊËÔ
ÁÞÕßÔßÖ¦ØÐËÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÙÎÓ¦ÊÏÇÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÒÄÍÜÚÕßÑÇÆÙÜÔÇË¦ÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎÙÚ¦ÛÓÎ
ÚÕßÔËØÕÆÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÖËØßÙÏÔ×ÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ
ÛÇÖÒÎÍËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¡ÖØÁÚÙÑÏ
¡ËÍ¦ÒËÝËÃÔÇÏÂÊÎÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ
ÁÞËÏËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
¡ÄÒÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß0MV
ÒÁÓËÔÝ¢ÕßÙÚËÃÞËÙÞÕÒÏ¦ÙËÏ
ÖÜÝÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎ®ÓËÚ¦ÚÎÔ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÊËÃÑÚÎ
ÙÚÕÚÕÔÕÆÒÏÕÇÖÄÚÕÁÔÇ
ÓÂÔÇÖØÏÔ

Η BASF αναγκάστηκε
να κλείσει εργοστάσιό
της εξαιτίας
της μεγάλης πτώσης
στη στάθμη του νερού.
ÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ05.
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇ ¦ØÙÚËÔ¡ÖØÁÚÙÑÏ
ÑØÕÆËÏÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß
ÍÏÇÚÎÔÏÙÞßØÄÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÖÕßÂÊÎÊÏÇÔÆËÏÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÒÄÍÜÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÏÁÙËÜÔÖÕßÊÁÞËÚÇÏÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
 ÃÔÇÝ
©ÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÝÑÇÆÙÜÔÇÝÖÕß
ÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÎÄØËÏÇÑÇÏÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÝÈÇÛÓÕÆÝ ËÒÙÃÕß
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÊËÏÔ×ÙËÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÚØÃÚÕÊÏÇÊÕÞÏÑÄ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÓËßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃ-

Εποπτεία από την Ε.Ε. στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Οι πολυεθνικοί ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÖØÕÙÊÕÑÕÆÔ
ËßÔÕáÑÄÚËØÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÇÖÄÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÇÌÄÚÕßÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇ
ÎÔÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÎ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔËØÓÇÔÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊÂÒÜÙËÔÜØÃÚËØÇÇßÚÄÔÚÕÔÓÂÔÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÕÓÏÒÃÇÝÖÜÝË¦ÔÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝËÃÔÇÏÑËØÊÕÌÄØËÝÓËÚÎÔ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆ
ÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÓÇÝÚÎÔßÖÕÊÕÓÂ
ÓÇÝÑÇÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÖØÄÔÕÏÇÝÚÄÚËÊËÔÔÕËÃÚÇÏÔÇÓÎÔ
ÖÒÎØ×ÔÕßÔÌÄØÕßÝËÖËÏÊÂÖÇÃàÕßÔ
ÓËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇ®
 ©ÆØÙÕßÒÇ ÌÕÔ ÔÚËØ ¦ÏËÔÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÚÕßÝÔÁÕßÝËÖÏÚØÄÖÕßÝÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÒÒ¦Î¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÜÝËÖÃÚØÕÖÕÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇÇÔÁÒÇÈË
ÚÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÕÒÕÙÙ×ÔÇÖÄÚÎÔ(WWSLÓÁÞØÏ
ÚÎ-HJLIVVRÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÕÓÂÔßÓÇÖÜÝÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇßÚ×Ô
ÚÜÔÖÇÔÃÙÞßØÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÕÓÃÒÜÔÊËÔÛÇÓÁÔËÏÙÚÕÇÖßØÄÈÒÎ-

Ηδη έχουν επιβληθεί
πρόστιμα σε εταιρείες
όπως η Google
για παραβίαση
των κανόνων
ανταγωνισμού.
ÚÕ¡ÖÕØËÃÔÇÓÎÔÑØÇÚÂÙËÏÚÕ
ÃÊÏÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÇÒÒ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÇÇÔ×ÚËØÇ
ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏ
ÓÏÇÊßÔÇÓÏÑÄÚËØÎÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝ
ÑÇÏÇÖÇÏÚËÃÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÕßÝ
ÌÄØÕßÝÖÕßÚÕßÝÇÔÇÒÕÍÕÆÔË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÔÁÇÓÁÒÎÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÛÇËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¢ÒÄØÏÇÔ²ËÔÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ)LYLUILYN)HUR¬ÎÔ
ÃÊÏÇ¦ÖÕÉÎÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÕ§ÚÁÞÚËØÃÒÏÇÔÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎ-P[JO
:VS\[PVUZÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÎßØ×ÖÎÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔØÄÒÕÓÏÇÝ

H νέα πρόεδρος³iØÐ{{ÌV
$Ö¨ÈÜÑ×³É¨Ò{ÉVÙÊÜÉ¨Ì×Ñ³ÑÌ³{ÙÉÉË³Ñ{
ÑÐiÜi¨È×Ì¨ÈØÉÉ{ÙÊÑËÇÈÐÉ³×¨Üo{~Ì
ÐÑØÖ³iÐÑ
¦ÚßÖÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇØÞÂÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÕÖÚËÃÇÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×Ô ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÎßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÖØÄÙÚÏÓÇÙËËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ.VVNSL
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ

ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÂÚÎÙËÇÖÄÚÎÔ
ØÒÇÔÊÃÇÔÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÌÄØÕßÝÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ËÃÞËËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÎÔ(WWSLÇÔÚÃÔÇ
ÚÎÝÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇËßÔÕáÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÄÓÇÁÞËÏÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÔÄÓÜÔÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
¬ËÒËßÚÇÃÇÇÔ¦ÒÕÍÎÙÚ¦ÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇßÏÕÛËÚËÃËÖÃÙÎÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔØÄÙÌÇÚÇÎ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÖÏÚØÕÖÂÓÖÕØÃÕß-;*
ËÖÁÈÇÒËÖØÄÙÚÏÓÕÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝ-HJLIVVRÍÏÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÎÝ*HTIYPKNL(UHS`[PJHÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕß
ÁÞËÏËÖÏÈÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÔ-;*¬ÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÜÔÑÇÏÎ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÖÏÚØÕÖÂÓÖÕØÃÕß-LKLYHS;YHKL*VTTPZZPVU
-;*ËÔÎÓÁØÜÙÇÔÖÜÝÐËÑÏÔÕÆÔ
ÁØËßÔËÝÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃË¦Ô
ÕÏÉÎÌÏÇÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃ¶-HJLIVVR
(WWSL.VVNSLÑÇÏ(THaVU¶ÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÎÝ
ÏÙÞÆÕÝÚÕßÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ

Δοκιμάζουν μικρότερα πλοία
Διάφορες γερμανικές ËÚÇÏØËÃËÝÓËÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÏÝÄÞÛËÝÚÕß
ªÂÔÕßÁÞÕßÔÇÔÇÍÍËÃÒËÏÓÁÚØÇÍÏÇ
ÔÇÛÜØÇÑÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÙÚ¦ÛÓÎÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÇÖÄÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©Ï
ØÞÁÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙßàÎÚÕÆÔÚØÄÖÕßÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÎØÕÂ
ÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ¥ÙÚÄÙÕÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÇØÓÄÊÏÇÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ>:=²ÇÔÝ²ÁÏÔÚØÏÞÏÚ
ÊÂÒÜÙËÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÄÚÏÕªÂÔÕÝ
ËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÝÖÕÚÇÓÄÝ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÄØÏÇÙÚÕÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË®
ÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß
0UZ\YHUJL1V\YUHSÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕßÔËØÕÆÙÚÕ
¦ÕßÓÖÖÄÒÎÙÚÏÝÄÞÛËÝÚÕßªÂÔÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÊÃÖÒÇÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÓËÏ×ÛÎÑËÖËØÃÖÕßËÑ
ßÖÕÞÜØ×ÔÚÇÝÙÚÕÂÓÏÙßÚÕßÈ¦ÛÕßÝ
ÖÕßÃÙÞßËÓÄÒÏÝÁÔÇÔÓÂÔÇÖØÏÔ
ÊÎÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÓËÚÇÌÕØ¦

ÚÜÔÈÇØÏ×ÔÌÕØÚÃÜÔÇÖÄÇßÚÄÚÕ
ÙÎÓËÃÕÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÇÍÕØËßÛËÃ
ÕÒÕÙÞËØ×ÝË¦ÔÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕßÔËØÕÆßÖÕÞÜØÂÙËÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇËÑ
¡ÁÙÇÙÚÕÔÕÆÒÏÕÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÊÂÒÜÙËÖÜÝÚÇÇÑØÇÃÇ
ÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏ
ÖÏÕÙßÞÔ¦ØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓÁÚØÇ®¬ÕÓÂÑÕÝÚÕß
ªÂÔÕßËÃÔÇÏÓÃÒÏÇÂÞÒÓ
ÑÚÄÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔßÒ×ÔÕªÂÔÕÝ
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÓËÚÇÌÕØ¦àÏàÇÔÏÕÑÚÄÔÜÔÑÇÏËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ
)(:-ÑÇÏÎ9V`HS+\[JO:OLSSÁÞÕßÔ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÓÏÑØÄÚËØÇÖÒÕÃÇÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔËÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÕßÑÇÆÙÜÔÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÚÕßÝ
ËÔ×ÑØÇÚÕÆÔÇÔÕÏÑÚÂÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝ¦ÒÒÜÔÓÁÙÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÄÖÜÝÚÇÌÕØÚÎÍ¦ÑÇÏÚÇÚØÁÔÇ

Εντείνεται η αβεβαιότητα
για την ιταλική οικονομία
ΕπιδεινώνεταιÎ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÓÏÇÑØÃÙÏÓÎ
ÙßÍÑßØÃÇÍÏÇÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙËÏ
ÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÕß)YL_P[
6ÖÜÝÁÊËÏÐÇÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[HZ[ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÊËÔÖÇØÕßÙÃÇÙËÑÇÓÃÇ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÓËÚÇÈÕÒÂÑÇÚ¦ÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÏÓÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÑÇÏÚÎÝÙßØØÃÑÔÜÙÎÝ
ÚÕß ÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÕ
ÈqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 
6ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝ¬àÕÈ¦ÔÏ¬ØÃÇÁÙÖËßÙËÔÇ
ÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÂÚÇÔ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÑÇÏÚÄÔÏÙËÖÜÝÎ
ËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÛÇËÔÏÙÞßÛËÃÚÕ
ÈqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÖÕßÛÇËÌÇØÓÄÙËÏÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ
ÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕßÕØØ¦ÑÇÏÚÕß

ÏÔÂÓÇÚÕÝÚÜÔÙÚÁØÜÔÚÕ
ÓËÚÇÐÆÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÖÃÙÎÝËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÙÚÎÇÒÒÃÇÙÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔßÙÚØÃÇÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕ
©ÏËÐÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔÚÇÒÃÇÎ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÎßÖ»ÇØÏÛÓÄÔÚØÃÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÓËÚ¦ÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÇÒÒÃÇ
ÁÞÕßÔÇÖÕÊßÔÇÓÜÛËÃÇÖÄÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ ÃÔÇÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
ÓËÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÎª×ÓÎÁÞËÏ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÑßØ×ÙËÜÔÍÏÇÚÕÆÉÕÝ
ÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝË¦Ô
ÊËÔßÖ¦ØÐËÏÙÆÔËÙÎÙÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÍÏÇÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÑÇÏÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßßÖÁØÕÍÑÕßÞØÁÕßÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Αυξημένος κίνδυνος πτώχευσης για μικρές εταιρείες σε Κίνα και Βρετανία
Καθώς ËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÑÃÔÊßÔÕÏ
ÚÜÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔÓËÖÏÕËß¦ÒÜÚÕßÝ
ÄÒÜÔÚÕßÝÑØßÌÕÆÝ®ÕÌËÏÒÁÚËÝ
ÊÎÒÇÊÂÚÏÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÊËÔÈÇÛÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÕÃÑÕßÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÖØÕÁÈÎ
Î: 7.SVIHS4HYRL[0U[LSSPNLUJL
ÇÊËØÌÂËÚÇÏØËÃÇÚÕßÕÃÑÕß: 7
.SVIHS9H[PUNZÖÕßÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏ
ÄÚÏÙßÞÔ¦ÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝÚÁÚÕÏÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÖØ×ÚÕ
ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏ®ÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÂÚÎÝÎ: 7.SVIHS
4HYRL[0U[LSSPNLUJLËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÓÏÑØ×ÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÓËÙÏÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕß
ÊËÔÈÇÛÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÕÃÑÕßÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝ¦ØÞÏÙÇÔ
ÖØ×ÚËÝÔÇÖÚÜÞËÆÕßÔÚÎÊÏËÚÃÇ
ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ

Πρόκειται για
επιχειρήσεις που δεν
βαθμολογούνται από
οίκους αξιολόγησης
και χαρακτηρίζονται
«κρυφοί» οφειλέτες.
©ËÔÒÄÍÜÕÃÑÕÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÙÂÓËØÇÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇßÉÎÒÕÆÑÏÔÊÆÔÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÓÏÑØÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ
ÖÄ ÚÎÔ ÇÔ¦ÒßÙÎ ÚÎÝ : 7
.SVIHS4HYRL[0U[LSSPNLUJLÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÕÏÙßÔÛÂÑËÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÓÏÑØ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
ÚÕÓËÃÝÑÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÍËÜÍØÇÌÏ-

Από ³iÑÒÜÈi³iØ-B&H>>¦}_²²_xn_R_¨~Ö³É{ØÉ{ÙÉ{³Ñ{Ù{Ñ¨~Ø{ÈÚÊ~ÉØT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØÑÈ³³Ð{~¨É³Ñ{¨É{
ÑÁÝà×ÔËÝÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÁÔÇ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕß®ËÖÃÖËÊÕÖÚÜÞËÆÙËÜÔÌÁÚÕÝ
ËÔ×ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÕßÙÑÒÎØÕÆ
)YL_P[ÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ

ÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ
ÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
àÂÚÎÙÎÝÑÇÏÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÙßÓÖÏÁàÕÔÚÇÏÚÇ

ÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÇßÚ×ÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔËÑÚËÚÇÓÁÔÜÔ
ËÖËÔÊÆÙË×ÔÚÕßÝÙËÓÎÑËØÊÕÌÄØÇ
ÙÞÁÊÏÇ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎ: 7.SVIHS
4HYRL[0U[LSSPNLUJLÎÑÏÔÎÚÂØÏÕÝ
ÊÆÔÇÓÎÖÃÙÜÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÇÙÚÕÞÃËÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎ
ÇÖÄÚÎÌÛÎÔÂÖÃÙÚÜÙÎÖÕßÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÙËÇÌÛÕÔÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÎÕÖÕÃÇÁÞËÏËÔÛÇØØÆÔËÏ
ÚÕÔËÑÚËÚÇÓÁÔÕÊÇÔËÏÙÓÄ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ¡ÏÙÁÒ¬ÙËÄÔÍÑ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ: 7.SVIHS4HYRL[
0U[LSSPNLUJLÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÕÓ¦ÊÇ
ÑÇÒ¦ÑØßÓÓÁÔÎÖÕßÊËÔÚÎÔÖÏ¦ÔÕßÔÚÇØÇÔÚ¦Ø®ÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÇÔßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÚÕÓÁÍËÛÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔËÃÔÇÏÓÏÑØÄ¬ÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÚÕßÝÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÖÕßÈÇÛÓÕÒÕÍÕÆÔÕÏÕÃÑÕÏÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÃÔÇÏÕÖÏÕÇÊÆÔÇ-

ÓÕÝÑØÃÑÕÝ®ÚÕÔÃàËÏÎÃÊÏÇÑÇÏÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÄÚÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝ
ÖÚÜÞËÆÕßÔÖØ×ÚËÝÖØÕÚÕÆÇÑÄÓÎÊËÏÑÇÔËÃÝÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÕÃÑÕßÝ®
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÙßÞÔ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕßÖËØÞØÁÜÙÎÝÖÕß
ËÍÑßÓÕÔËÃÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÏÙÚÕØÏÑ¦
ÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÕß§¬ÚÕÕÖÕÃÕÚÕÔÖØÃÒÏÕÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÁÑÛËÙÂÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÁÑØÕßÙËÚÕÔÑ×ÊÜÔÇ
ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÞØÁÕßÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
¬ÇÓËÃÕËÃÔÇÏÔÇËÖÏÊËÏÔÜÛÕÆÔÕÏ
ÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
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Σε πτωτικό κανάλι
εισέρχεται
η οικονομία
της Ευρωζώνης
Στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας
τριετίας η επιχειρηματική εμπιστοσύνη
Οι ανησυχίες ÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÛÇËÖÏÊËÏÔÜÛÕÆÔÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×Ý
È¦ÙÏÓËÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÏÝ Þ×ØËÝÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕËßØ×ßÖÕÞ×ØÎÙËÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÓÁÙÇÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÖÒÁÕÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏËÔ×
ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÚËÒÏÑ×Ý
ËÓÌ¦ÔÏÙËÓÏÑØÄÚËØÎÙÚÕ 
ÊËÚÇÒÃÇÇÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÎÕÖÕÃÇ
ËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÚÕÔÕÆÒÏÕÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÐÇÙÛÁÔÎÙËÙÚÏÝ
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕß
ÕßÔÃÕß¬ÇÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÕÓÃÒÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝ
ÚÕßÝËÔ×ÙÚÎÔÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×ÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÜÝÖØÕ
ÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂàÂÚÎÙÎÂÓËØÇ
¬ËÚ¦ØÚÎÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ

ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÚ¦
ÚÕÂÓÏÙßÙÚÕ ËÔÙßÍÑØÃÙËÏ
ÓËÚÕ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÏÊÏÑ¦ÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕÔÚØÁÞÕÔÚÇ
ÓÂÔÇËÐÇÙÛÁÔÎÙËÎÇÆÐÎÙÎÙÚÏÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÏÇßÚÄÙßÔÁÈÎÖÇØ¦ÚÏÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÖÕßËÏÙÂÞÛÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎËÔ×ËÚÇÏØÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏ
ÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÏ
¦ÔÚÜÝßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÔÄÚÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÓËÚÎÔßÌßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÏÁÝÇÔÏÁªÏÔÇÙÁÔÇ
ÒÁËÏÖÜÝÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÛÇÙÚÎØÃÐÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÌÄØÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÇÑØÄÔÍÏÇ
ÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÛÇËÌÇØÓÕÙÛÕÆÔ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
©Ñ§ÚØ¦ÍÑÏÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ¬ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÁÞËÏËÖÏÙÚÂÙËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÞËÏØÄÚËØËÝ©ÊËÊËÃÑÚÎÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÚÕÔÕÆÒÏÕËÐÇÙÛÁÔÎÙË
ÙËÔÇÊÃØËÐÇËÚÃÇÝ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ

Στην Ευρωζώνη,³ÉÜÓTiK{ÐiTÑ{¨KÜiÐÑ³ËÇ³Ñ{ÐÉ³i¨ÉËÑ³iØÑ¨ÑooÊØ~Ñ{³{ØÑ¨ÑooÉÜËÉØV~ÑÚØi~Ñ³Ò³ÑiÉ{ÙÉ{É³Ñ{ÑÌ³{ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÌÉÐ¨{~ÌÌÜÉÐVÉ³~ÜÒÙÑ¨TÊØÈi¨É{ÈÒ¨TÉ{ÑÑ{{ÙÂËÑo{Ñ³iÐÉÜÜ³{~ÊÇÊ³ii

Εξασθενούν
περαιτέρω
οι ανεμικοί ρυθμοί
ανάπτυξης
σε Γαλλία και Ιταλία.
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÞÇÓÎÒÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÇÓÁÙÇßÍÕÆÙÚÕß
ÇÚ¦ÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝ)\KLZIHURÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÇßÚÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÓÌÇÔÃÙËÏ
ÕØÏÇÑÂÑÇÏÓÄÔÕÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ¬Ç
ËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÂÓËØÇÑÇÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ
ÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙËÁØËßÔÇÚÕß
ªÄÏÚËØÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÇÆÐÎÙÎ 
ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÄÖÜÝÑÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ¬ÕÊÏËÛÔÁÝÖËØÏ-

È¦ÒÒÕÔÍÏÇÚÕËÓÖÄØÏÕËÑÚØÇÞÆÔËÚÇÏÑÇÏÎËÖÃÊÕÙÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙßÔÇØÚ¦ÚÇÏÓËÇßÚÄ®
ÖÇØÇÚÎØËÃÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
ÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ§ÚÇÈÃÔÚË©ÔÁÒÏÇ
ÚÎÝ;:3VTIHYK¬ÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÏÙÞÆÛÎÑËÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÛÇØÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÚÕÃÊÏÕÑÇÏ
ÚÕÊËÆÚËØÕ ÇÚ¦ÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÚÕÇÊÆÔÇÚÕÙÎÓËÃÕËÃÔÇÏÎ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÄÖÕßÑÇÏÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
©¢ÇÓÖÏ¦ÔÕÑÏÈ¦ØÔÚÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß3<0::
ÙÚÎª×ÓÎÇÖÕÊÃÊËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÊÕÓÂÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝßÚÁÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ¦ÉÕÍËÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÒÒ¦ÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÔÁÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÔ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÂÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ®ÖÇØÇÚÎØËÃËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏ
BLOOMBERG

Ισχυρή ζήτηση για «μαύρο χρυσό» έως το 2035
Η παγκόσμια àÂÚÎÙÎÍÏÇÓÇÆØÕ
ÞØßÙÄ®ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÍÏÇËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÇÑÄÓÎÁÜÝÄÚÕß
ÕÏÚÇÞÆÚÇÚÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇ
ÙßÓÈÇÊÃÙÕßÔÓËÚÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÚÕßÑÁÔÚØÕßÈ¦ØÕßÝÇÖÄÚÕßÝ
ßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝÙÚÎÔÎÒËÑÚØÏÑÂËÔÁØÍËÏÇ¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÏÎ>VVK4HJRLUaPLÑÕØßÌÇÃÇ
ËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕßËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÓÁÙÇ
ÙÚÇËÖÄÓËÔÇËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÊÕÆÓËÚÎàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÔÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓ¦ÚÎÝÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕßÚÕ
ÂÚÕ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕß¦ÏÓÕÔ¢Ò¦ÕßËØÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÊÃÑÚßÕ*55)\ZPULZZÖÄÚÎÊÏÑÂ
ÚÎÝÖÒËßØ¦ÎÏËÛÔÂÝ±ÖÎØËÙÃÇ
ÔÁØÍËÏÇÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÖØÕÑÇÏØÕÆÄÚÏÙÚÕÕØÇÚÄÓÁÒÒÕÔÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚÇÑÄØßÌÇÎàÂÚÎÙÎÁÈÇÏÇÓÏÇÚÁÚÕÏÇ

Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία,
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Ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα
για 9 τ.μ. στο Χονγκ Κονγκ
Οι κάτοικοι της πόλης ξοδεύουν το 41% του εισοδήματός τους για στέγαση
Της ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ενα διαμέρισμα 9 τετραγωνικών
μέτρων για 500 ευρώ τον μήνα
δεν είναι σε καμία περίπτωση η
ιδανική επιλογή για κάποιον που
αναζητεί σπίτι, ακόμη και σε μητροπόλεις γνωστές για τα υψηλά
ενοίκια. Ωστόσο, για ορισμένους
κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τα
σπίτια-φέρετρα, όπως ονομάζονται,
μπορεί να είναι και η μοναδική
τους επιλογή.
Αγανακτισμένοι κάτοικοι του
Χονγκ Κονγκ είχαν ξεκινήσει διαδηλώσεις τον Μάρτιο, απαιτώντας
την ακύρωση του νομοσχεδίου
για την έκδοση υπόπτων προς
εκδίκαση των υποθέσεών τους
στην Κίνα. Τα αιτήματα των διαδηλωτών, που εξακολουθούν να
διαμαρτύρονται, έχουν πλέον διευρυνθεί. Μεταξύ των πρώτων
αιτημάτων στη λίστα τους είναι
η μείωση των ενοικίων σε προσιτά
επίπεδα και η καταπολέμηση της
εμφανούς και κλιμακούμενης ανισότητας μεταξύ πλουσίων και
φτωχών.
Οι πλούσιοι κάτοικοι του Χονγκ
Κονγκ είχαν το 2018 εισόδημα
44 φορές μεγαλύτερο από τους
φτωχούς, ενώ το 2016 είχαν 29
φορές μεγαλύτερο, σύμφωνα με
στοιχεία του φιλανθρωπικού οργανισμού Oxfam. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι
πλέον το μεγαλύτερο των τελευταίων πενήντα ετών.
Ο κατώτατος μισθός, το επίπεδο
του οποίου αναπροσαρμόζεται
από την κυβέρνηση κάθε δύο χρόνια, είναι αυτή τη στιγμή 4,82 δολάρια την ώρα, σύμφωνα με τους
New York Times. Ενας μεγάλος
αριθμός μη κερδοσκοπικών οργανισμών έχει ασκήσει πιέσεις
στην κυβέρνηση στο παρελθόν,
ώστε να αυξήσει τον κατώτατο
μισθό στα 7 δολάρια την ώρα, ένα
ποσό το οποίο θεωρείται βιώσιμο
στην τρίτη ακριβότερη πόλη του
πλανήτη, όπως την έχει κατατάξει
σχετική έρευνα του Economist Intelligence Unit.
Οσον αφορά τα ενοίκια στο

Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 37,6% την περίοδο από το 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο διαθέσιμο
εισόδημα αυξήθηκε κατά μόλις 3%.








Η κυβέρνηση θα
κατασκευάσει σπίτια
για 600 άτομα και
στη λίστα αναμονής
υπάρχουν ήδη 250.000.
Χονγκ Κονγκ, αυτά έχουν αυξηθεί
κατά 37,6% την περίοδο από το
2013 έως τον Σεπτέμβριο του
2018, ενώ το μέσο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά μόλις 3%
στο αντίστοιχο διάστημα, όπως
αναφέρεται σε έκθεση της Knight
Frank, εταιρείας παροχής υπηρεσιών για ακίνητα. Προκειμένου
να πληρώσουν το ενοίκιο για ένα
σπίτι-φέρετρο, με συγκάτοικο μάλιστα, οι κάτοικοι της ασιατικής
πόλης ξοδεύουν το 41% του εισοδήματός τους, ένα ποσοστό
περίπου 4,8% αυξημένο σε σχέση
με πέρυσι. Εάν συνυπολογιστούν

οι λογαριασμοί νερού και ρεύματος, που κυμαίνονται μεταξύ 64
και 128 δολαρίων τον μήνα συνολικά, τότε το κόστος στέγασης
υπερβαίνει το 50% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος.
Η πόλη είναι επίσης γνωστή
για τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, από τα οποία οι κάτοικοι
δεν αποκτούν επαρκές εισόδημα.
Πολλοί νέοι που κατοικούν στο
Χονγκ Κονγκ δεν θεωρούν πλέον
πως η παιδεία είναι σημαντική
επένδυση, αφού δεν πιστεύουν
ότι θα τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. «Προσπαθούν να
δουλέψουν σκληρά, αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν αρκετά χρήματα ώστε να ζουν σε καλύτερες
συνθήκες. Δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον τους, επομένως αγανακτούν», δήλωσε ο διαδηλωτής Φίλιπ Τσαν στους New
York Times. Πολλοί νέοι δεν έχουν
άλλη επιλογή παρά να ζουν με
τους γονείς τους μέχρι μεγάλη

ΑΡΘΡΟ

ηλικία, στριμωγμένοι σε ένα σπίτι-φέρετρο.
H κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ
έχει δρομολογήσει 14,4 εκατ. δολάρια σε προγράμματα ανέγερσης
σπιτιών, που θα στεγάσουν περίπου 600 άτομα και θα «φέρουν
λίγη ζεστασιά στην τρέχουσα κοινωνική κατάσταση», όπως δήλωσε
την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάθιου Τσέουνγκ, αναπληρωτής της
επικεφαλής της κυβέρνησης του
Χονγκ Κονγκ.
Αυτή τη στιγμή περίπου 250.000
άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα
αναμονής για τα κρατικά συγκροτήματα κατοικιών. Προκειμένου
να μπουν στη λίστα αναμονής,
έπρεπε να πληρούν εισοδηματικά
κριτήρια, ήτοι εισόδημα κάτω των
12.000 δολαρίων τον χρόνο. Παρότι
το όριο αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό, οι Αρχές αρνούνται να το
αυξήσουν, διότι τότε θα υποχρεωθούν να χτίσουν ακόμη περισσότερα συγκροτήματα κατοικιών.

Πρόταση για δημιουργία
τεχνητών νησιών όπου
θα χτιστούν κατοικίες
Η αξιοποίηση της γης για την ανέγερση περισσότερων κατοικιών είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος
του Χονγκ Κονγκ είναι ορεινό. Εκτός
αυτού, το 62% του εδάφους είναι
νομικά «κλειδωμένο» ή «ημικλειδωμένο», και για περιβαλλοντικούς
λόγους δεν μπορεί να φιλοξενήσει
οικισμούς, όπως αναφέρει ο Guardian. Για την επίλυση του σοβαρού
προβλήματος έλλειψης χώρου έχει
προταθεί ακόμη και η δημιουργία
τεχνητών νησιών, αποκλειστικά
για τη δημιουργία κατοικιών.
Τα διαθέσιμα κομμάτια εδάφους
καταλήγουν κατά κύριο λόγο σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, γεγονός
το οποίο πολλοί επικρίνουν. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ προτιμά
τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης,
διότι με αυτούς μπορεί να πετύχει
τις πιο κερδοφόρες συμφωνίες. Μάλιστα, αναζητώντας τη μεγαλύτερη
προσφορά, η κυβέρνηση καθυστερεί
τις αγοραπωλησίες, αφήνοντας κομμάτια γης αναξιοποίητα για πολύ
καιρό. Η στάση της κυβέρνησης
και η εκμετάλλευση του εδάφους
από επιχειρηματίες ευνοούν εντέλει
την ανέγερση πολυτελών εγκαταστάσεων και αφήνουν στο περιθώριο
πολλούς που αναζητούν καλύτερες
συνθήκες στέγασης. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της κυβέρνησης
απέναντι στην αξιοποίηση ενός γηπέδου γκολφ, για το οποίο μια ομάδα
ακτιβιστών ασκούσε πιέσεις το 2018,
ώστε να μετατραπεί σε συγκρότημα
κατοικιών. Υπολογιζόταν ότι η έκταση αυτή, η οποία ήταν περικυκλωμένη από ουρανοξύστες, θα μπορούσε να στεγάσει περίπου 37.000

κατοίκους, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ συμβιβάστηκε με την εξαγορά ενός πέμπτου της τεράστιας έκτασης, η οποία
θα αξιοποιηθεί για την ανέγερση
κρατικών εστιών.
«Ολο το σύστημα είναι πλήρως
ελεγχόμενο από τα κατοχυρωμένα
συμφέροντα της ελίτ», όπως δήλωσε
ο Τσέουκ Γιαν Λι, γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας εμπορικών ενώσεων του Χονγκ Κονγκ.
Η κυβέρνηση της ημιαυτόνομης
περιοχής του Χονγκ Κονγκ έχει
επίσης ευνοήσει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες από την Κίνα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New
York Times, το σκεπτικό της κυ







Τα διαθέσιμα εδάφη
καταλήγουν κατά κύριο
λόγο σε επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης.
βέρνησης ήταν ότι οι Κινέζοι αγοραστές θα μπορούσαν να αυξήσουν
τις τιμές στην αγορά ακινήτων και
ότι έτσι τα νοικοκυριά του Χονγκ
Κονγκ θα ένιωθαν πλουσιότερα.
Η νοοτροπία αυτή, που επί χρόνια χαρακτήριζε την κυβέρνηση,
οδήγησε πράγματι σε ραγδαία αύξηση του κόστους των ακινήτων.
Κερδισμένοι ήταν οι ιδιοκτήτες
και οι Κινέζοι επενδυτές, ωστόσο
μία ολόκληρη γενιά κατοίκων του
Χονγκ Κονγκ έμεινε στο περιθώριο,
αδυνατώντας να αντεπεξέλθει στα
υψηλά ενοίκια.

Η στάση της κυβέρνησης και η εκμετάλλευση του εδάφους από επιχειρημα-

τίες ευνοούν εντέλει την ανέγερση πολυτελών εγκαταστάσεων.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Περί αναδιαρθρώσεων το ανάγνωσμα
Είναι γεγονός πως το γενικό σύστημα αναδιαρθρώσεων μέχρι τώρα
λειτούργησε πάνω σε μια ιδιάζουσα
βάση.
Ενώ η κύρια οδός έπρεπε να ακολουθεί βήμα – βήμα την αναγνώριση του προβλήματος μεταξύ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, τη συζήτηση και αμοιβαία παράθεση πραγματικών αριθμών, εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής
φόρμουλας και επίλυσης του προβλήματος, εξελίχθηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Με τον όρο «παράθεση πραγματικών αριθμών», εννοώ πως αφενός
η τράπεζα έπρεπε να έρθει ενώπιον
του δανειολήπτη με το πραγματικό
υπόλοιπο του δανείου με αφαίρεση
όλων των επιβαρύνσεων που είναι
προϊόν καταχρηστικών και παράνομων ρητρών και ο δανειολήπτης
αφετέρου, να έρθει ενώπιον της
τράπεζας με τον πραγματικό του
ισολογισμό εσόδων και εξόδων και
περιουσιακών του στοιχείων έτσι
ώστε να διαφανεί υπό τις περιστάσεις ποιες είναι οι πραγματικές επιλογές αναδιάρθρωσης.
Και τα δύο μέρη στα πλαίσια μιας
τέτοιας διαπραγμάτευσης θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένα πως
το δάνειο ενδεχομένως να τύγχανε
κουρέματος, οι εξασφαλίσεις μπορεί
να αυξάνονταν σε αριθμό επειδή
μειώθηκαν σε αξία και η αποπληρωμή του δανείου θα είχε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την περίοδο
αποπληρωμής, τη διακύμανση του









Ας ελπίσουμε πως από
τον Σεπτέμβριο θα ρυθμιστεί το θέμα των εκποιήσεων ολιστικά, θα
εφαρμοστεί το ΕΣΤΙΑ,
αλλά συνάμα να μπει και
ένα δυνατό χαλινάρι στις
τράπεζες για να καταστούν επιτέλους τράπεζες και όχι δυνάστες.
επιτοκίου – που θα μπορούσε να
ανταμείβει τον καλοπληρωτή και
να τιμωρεί τον κακοπληρωτή και
ακολούθως να εφαρμόζονται τα
τόσα εργαλεία που έχουν δοθεί
στις τράπεζες από το 2013 και μετά
για να ανακτούν τα δάνεια που δεν
πληρώνονται.
Αντ’ αυτού οι περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων σε τέτοια βάση ήταν
πολύ λίγες σε σχέση με το σύνολο
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Το πρωτεύον σύστημα
αναδιάρθρωσης ήταν η ανταλλαγή
χρέους με ακίνητα. Με βάση αυτό
το σύστημα, η τράπεζα λαμβάνει
από τους δανειολήπτες ακίνητα
και σε αντάλλαγμα διαγράφει το
σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Ακούγεται
καλό. Αυτό που γνωρίζουν καλύ-

H διαδικασία αποτίμησης έχει κόστος και για τους δανειολήπτες και για τις τράπεζες, είναι ψυχοφθόρα και στο τέλος της ημέρας είναι καθαρά ψυχολογική.
τερα όσοι όμως το έζησαν, είναι ο
εξευτελισμός που πέρασαν μέσω
της όλης διαδικασίας.
Κατ’ αρχήν η τράπεζα έχει το
ύφος και τη συμπεριφορά πως αυτή
είναι η σωστή και ο δανειολήπτης
ο κακός, ο αφερέγγυος και ο μη συνεργάσιμος. Δηλαδή υπάρχει a priori ο στιγματισμός του δανειολήπτη.
Λυπάμαι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι
τα πράγματα, χωρίς να υπαινίσσομαι ούτε στιγμή πως δεν υπάρχουν
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Όμως
το όποιο σύστημα έπρεπε να μπορεί

να αναγνωρίζει τις διαφορές και
να δίνει τις ανάλογες λύσεις. Δεν
είναι ένα και δύο δισεκατομμύρια
που πήραν δύο μόνο τράπεζες από
τις τσέπες των καταθετών, των κατόχων αξιογράφων και των μετόχων, αλλά πέραν των επτά δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης να υπενθυμίσω πως για να υπολογιστεί το
κούρεμα, οι ενυπόθηκες εξασφαλίσεις έτυχαν μεγάλης απομείωσης
της πραγματικής τους αξίας και
πως οι εγγυητές θεωρήθηκαν πως
είχαν μηδενική αξία εξασφάλισης.

Όπως και να το κάνουμε λοιπόν,
όταν σε κάποια στιγμή πάει να
γίνει μια αναδιάρθρωση δεν γίνεται
η πιο πάνω βάση να ξεχνιέται και
να θεωρείται ως μη γενόμενη. Αν
θεωρηθεί ως μη γενόμενη τότε είτε
το κούρεμα ήταν πολύ ψηλότερο
από όσο έπρεπε ή έκτοτε οι αναδιαρθρώσεις που γίνονται, γίνονται
με ψηλά νούμερα που δεν αφήνουν
περιθώρια ελιγμών για να καταστούν πραγματικά βιώσιμες ή/ και
πνίγουν τον δανειολήπτη.
Στα πλαίσια ανταλλαγής χρέους
με ακίνητα, κακώς τα δύο μέρη εμπλέκονται στην αποτίμηση του δανείου και των εξασφαλίσεων – νοουμένου φυσικά ότι η ανταλλαγή
γίνεται στο 100%. Ότι δηλαδή η
τράπεζα λαμβάνει τις εξασφαλίσεις
του δανείου σε ακίνητα και διαγράφει το σύνολο του δανείου. Εγώ
δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση να γίνει τέτοια ανταλλαγή
και να παραμένει υπόλοιπο δανείου.
Και πως θα το αποπληρώσω αν
είμαι ξεγυμνωμένος από ακίνητα;
Λέω λοιπόν πως κακώς μπαίνουν
αμφότεροι σε μια διαδικασία αποτιμήσεων επειδή αν παραμένει
υπόλοιπο, αυτό θα πρέπει να διαγραφεί. Τι με νοιάζει αν η τράπεζα
αποτιμήσει το χωράφι μου σε μίαν
άλφα τιμή και όχι σε μια ψηλότερη
βήτα, αν στο τέλος της συναλλαγής
αυτής το δάνειο μου θα διαγραφεί
στο 100%, είτε έχει παράνομες χρεώσεις ή όχι;
Αυτή η διαδικασία αποτίμησης

έχει κόστος και στους δύο, είναι
και ψυχοφθόρα και στο τέλος της
ημέρας είναι καθαρά ψυχολογική.
Ο μεν ιδιοκτήτης μπαίνει σε μια
διαδικασία να λέει, «σιγά μην τους
το δώσω μούχτιν…», και η τράπεζα
από την άλλη να επιμένει πως δεν
υπάρχει ανατοκισμός και παράνομες χρεώσεις, … ενώ υπάρχουν.
Αποτέλεσμα είναι να αναλώνονται
σε χρόνιες αψιμαχίες και διαπληκτισμούς, η αναδιάρθρωση να μην
προχωρά, οι μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις να μην μειώνονται με
τους ρυθμούς που πρέπει, να μεγιστοποιείται το πρόβλημα των εκποιήσεων και το όλο σύστημα να
γίνεται μύλος.
Χαίρομαι που βλέπω την Κεντρική Τράπεζα να σηκώνει τα μανίκια πάνω και να αναλαμβάνει
ενεργό ρόλο. Πρωτοφανές για εμάς,
αλλά συνάμα και κακό αφού αυτό
τον εποπτικό ρόλο έπρεπε πάντα
να τον διαδραμάτιζε και δεν το
έπραττε. Ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια η ΚΤ φαίνεται πως ήταν σε
αυτόματο πιλότο με χαλασμένο λογισμικό πτήσης…
Ας ελπίσουμε πως από τον Σεπτέμβριο θα ρυθμιστεί το θέμα των
εκποιήσεων ολιστικά, θα εφαρμοστεί το ΕΣΤΙΑ, αλλά συνάμα να
μπει και ένα δυνατό χαλινάρι στις
τράπεζες για να καταστούν επιτέλους τράπεζες και όχι δυνάστες.

*MRICS, CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors
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Το πολιτικό ζήτημα της τεχνολογίας

Ο ιδρυτής σειράς νεοφυών επιχειρήσεων στη Σίλικον Βάλεϊ και αντικομφορμιστής συγγραφέας Aντριου Κιν μιλάει στην «Κ»

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

©ÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÐßÖÔÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÑÇÏÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÝÞÜØÃÝÚÎÙßÔËÏÊÎÚÂÚÕßÝÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÎÄÚÏÖÇØÇÈÏ¦àËÚÇÏÎÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÄÚÏ
ÇÒÒÕÏ×ÔËÚÇÏÎÇÃÙÛÎÙÎÚÕßËÇßÚÕÆ
ÚÕßÝÑÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÈÇØÏ¦ËÛÏÙÓÁÔÕÏ
ÙËÉÎÌÏÇÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ©ÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇØÞÃàÕßÔÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÎÒËÍÄÓËÔÎ¸ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÕßÓÕÏØ¦ÙÓÇÚÕÝ¹ÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃ¦ÍØÏÇÑÇÏÊÏÇÒÁÍÕßÔ
ÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÒÇÚÌÄØÓËÝÄÖÜÝÎ<),9ÒÒ¦
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÖÏÑÁÝØÞÁÝÇØÞÃàÕßÔ
ÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇ
ÍÏÇÖÒÇÚÌÄØÓËÝÄÖÜÝÎ(PY)U)ÖÕß
ÇÔËÈ¦àËÏÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ®

«Στη Σίλικον ΒάλεϊÄÒÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔ
ÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÒÆÚËØÕÇÒÒ¦ÚÃÖÕÚÇÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÊËÔÙßÔÁÈÎ¬Õ-HJLIVVR
ËÃÔÇÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ©
¡ÇØÑ¦ÑËØÓÖËØÍÑÛÁÒËÏÔÇÓÇÝ
ÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÄÒÕßÝÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÓÇÝ
ÁÞËÏÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏÙËÊÜÓ¦ÚÏÇÕÓÕÌÜÔÃÇÝ¡ÇÝÁÞËÏÑ¦ÔËÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÁÐßÖÔÕßÝÑÏÇÔËÑÚÏÑÕÆÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ,ÞËÏÌÚÏ¦ÐËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÄÞÎÓÇÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÇÔÚÕÔ
ÕÆÚÏÔÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÑÒÕÔÃÙÕßÔ
ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ,ÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎ
ÓÕÔÇÐÏ¦ÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÂÓÇÝ
±Ö¦ØÞËÏÏÙÞßØÄÝÙßÙÞËÚÏÙÓÄÝÍÏÇ
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÝÙÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÚÎÞØÂÙÎÚÜÔ
ÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕß-HJLIVVR®
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÒÄÍÏÇÊËÔÖËØÏÓÁÔËÏÝÔÇÚÇÇÑÕÆÙËÏÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÛÏÇÙ×ÚÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÏÊØÆÙËÏÓÃÇÙËÏØ¦ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÓÎÔËÕÌß×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÃÒÏÑÕÔ¦ÒËá Ï
ÄÓÜÝÇÔÂÑÕßÔÙÚVÔ(ÔÚØÏÕß ÏÔ
ÁÔÇÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÓËÖÒÂÛÕÝÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄ
ÚÕßÑÇÏÍÔÜÙÚÕÆÓËØÏÑÇÔÕÈØËÚÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
Õ ÏÔÊÎÓÕÙÃËßÙËÚØÃÇÈÏÈÒÃÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇ¦ÙÑÎÙËÊØÏÓËÃÇÑØÏÚÏÑÂÙÚÏÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÕßÝÉÎÌÏÇÑÕÆÝÍÃÍÇÔÚËÝÄÖÜÝ
Î.VVNSLÑÇÏÎ-HJLIVVRÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚËÝÄÚÏÕÊÎÍÕÆÔÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÓÇÝÙËËÖÏÑÃÔÊßÔÕßÝÊØÄÓÕßÝ

Η τέταρτη ÚÇÑÚÏÑÂÇÌÕØ¦ÚÎÔËÓÖÒÕÑÂÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏ
ËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ ÏÔÖÕÒÆËÔÛÇØØßÔÚÏÑÂßÔÊÏÑ¦ÚÇÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÓÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ¦ÚÕÓÇÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÑÏÔÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÏÁÙÕßÔÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚÕßÝËßÛÆÔËÝÏÑÎÍÄØÕÏÇØÞÃàÕßÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄËÚÇÏØËÏ×ÔÓËÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏÄÖÜÝÕ¡ÇØÑ¡ÖÁÔÏÕÌ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÕÔÙÑÕÖÄßÖÁØËÔÄÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ßÖËÆÛßÔÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®

Ο «Λουδίτης»
¬ÇÈÏÈÒÃÇÇßÚ¦ÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÚËÞÔÄÌÏÒÜÔÚÕßÇÖÁÔËÏÓÇÔÚÕÔ
ÚÃÚÒÕÚÕßÔÚÃÞØÏÙÚÕßÚÎÝÃÒÏÑÕÔ
¦ÒËÏ®ÑÇÏÚÕßÕßÊÃÚÎ®¬×ØÇ
ÄÓÜÝÖÕßÇÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖÏÕÛËØÓÕÃ
ÕÖÇÊÕÃÚÎÝÚËÞÔÕÌÏÒÃÇÝÊËÃÞÔÕßÔÔÇ
ÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ
ÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ®ÍÏÇÓÕÔÕÖ×ÒÏÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ®
ÍÏÇÇÔÚÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇÊÏÑÚÆÜÙÎÝ®ÍÏÇÉÎÌÏÇÑÕÆÝËÛÏÙÓÕÆÝ®
ÑÇÏÍÏÇßÖÇØÐÏÇÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÇÖÄÁÐßÖÔÕßÝÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝ®Õ ÏÔ
ÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÂÚÕß
ÖÕØËÃÇÑÏËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÓËÁÔÇÔÁÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇàÎÚËÃÒÆÙËÏÝÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßËÃÞË
ÖØÕÈÒÁÉËÏÑÏÇÔÇÒÆÙËÏÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕ×ÝÛÇËÖÏÙÑËß¦ÙÕßÓËÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÓÁÔÕÔÚÇÝÇÔÛØ×ÖÏÔÕÏÙÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂ/V^[VMP_[OL
M\[\YLZ[H`PUNO\THUPU[OLKPNP[HS
HNL®ËÑÊ([SHU[PJ)VVRZÕ
ÏÔÚÇÐÏÊËÆËÏÇÖÄÚÎÔÔÊÃÇÙÚÎÔ
ÙÛÕÔÃÇÑÇÏÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÙÚÎÔ
ÏÍÑÇÖÕÆØÎÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÌÄØÓÕßÒÇÖÕß

«Η τεχνολογία³¨ÓTÉ{o¨io¨Ì³É¨ÑÑÌ³ÈØÑÚ¨ÈØ~Ñ{³{Ø~ÈKÉ¨ÊÉ{ØuÜÓÉ{{t~Ñ{¨ÓÉ{Ñ³iÉ{K¨ÑÙÖÈÐÉ

«Η ρύθμιση του τεχνολογικού πεδίου ίσως
να είναι από τα μείζονα
θέματα της προεδρικής
εκλογής του 2020
στις ΗΠΑ».
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÏÝàÜÁÝÑÇÏÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÓÇÝÑÇÏÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÁÔÇ
ÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔÍÏÇÄÒÕßÝ¡ÏÇÝ
ÖØÄÑÒÎÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÖËØÃÖÒÕÑÎÑÏ
ËÖËÃÍÕßÙÇÄÙÕÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚË
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚØÁÞËÏÍØÎÍÕØÄÚËØÇÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ®ÒÁËÏÕ ÏÔÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÓËØÁÖËÏ
ÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËØßÛÓÃÙËÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÝÂÇÑÄÓÇÑÇÏËÓÖÕØÏÑÕÆÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÍÏÇÔÇÚÎÔÖØÕÒ¦ÈÕßÓË²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇØßÛÓÃÙÕßÓËÐÇÔ¦

ÚÎÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ®
¡ÕÒÕÔÄÚÏÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÓÇÍÏÑÂ
ÙßÔÚÇÍÂÕÆÚËÉÎÌÏÇÑÂËÌÇØÓÕÍÂÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
Õ ÏÔÛËÜØËÃÄÚÏÓÏÇÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÁÔÚËÚÇÑÚÏÑ×ÔÖÕß
ÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÇÖÄÁÐßÖÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÏÄÞÏÇÖÄÁÐßÖÔËÝÓÎÞÇÔÁÝÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÎÔ
ÇØÔÎÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
Η πρώτη ÚÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÔÕÓÏÑÂØÆÛÓÏÙÎËÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÏÂÊÎÖÕÒÒÁÝÔÃÑËÝÑÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ®ÒÁËÏÕ ÏÔ
ÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÇÏËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÚ×ØÇÙÚÏÝÑÇÏ
ÖÇÃØÔËÏÚÎÓÕØÌÂÚÕßËÐÇÔÇÍÑÇÙÓÕÆÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÌÄØÕßÝÔÇÒÕÍÕÊÕÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÇÔËÃÝÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÍËÔÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÁÞÕßÔ

ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÔÄÓÕßÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÄÖÜÝÚÕ.+79ËÔÏÑÄÝ
ÇÔÄÔÇÝØÕÙÚÇÙÃÇÝØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ËÊÕÓÁÔÜÔÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÑÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÙÖ¦ÙÏÓÕÓËØÏÑ×ÔËÐÇßÚ×ÔÚÜÔÚËØ¦ÙÚÏÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÞËÏÇØÞÃÙËÏÚÕÄÒÕ
ÛÁÓÇÔÇÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÛÇÁÖØËÖËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÊÕÆÓËÚÎØÆÛÓÏÙÎÚÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÖËÊÃÕßÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÓËÃàÕÔÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝ
ËÑÒÕÍÂÝÚÕßÙÚÏÝ®
Η δεύτερη ÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÖÏÊÏÄØÛÜÙÎÚÕß
ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ ÏÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÑÏËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕßÇÔÎÙßÞËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÕÒÒÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
ÇØÞÃàÕßÔÔÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÄÚÏÚÕ
ÑßØÃÇØÞÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕ¸ÓÕÔÚÁÒÕÚÕßÊÜØË¦Ô¹

«Πιστεύω ότι οι μελλοντικές γενιές θα κοιτούν
την εποχή μας
και θα λένε “πώς επέτρεπαν να γίνονται
όλα αυτά;”».
ÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÍÏÇÚÃËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÈÇÛÆÚÇÚÇÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÊßÔÇÓÃËÝ®Ê×ÎÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÔÇ
ËÖÇÔËÌËÆØÕßÓËÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕß
ÏÇÊÏÑÚÆÕßÔÇÐÇÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËÚÕ
ÄÒÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚË
ËÖËÏÍÄÔÚÜÝÔÁÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇ®ÒÁËÏ
Η τρίτη ÚÇÑÚÏÑÂËÓÖÒÁÑËÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÃÊÏÜÔÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÊØ¦ÙÎÄÉÏÓÜÔ
ÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕ-HJLIVVR

Τέλος, Î ÖÁÓÖÚÎÚÇÑÚÏÑÂÇÌÕØ¦ÓÏÇ
ÖÏÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ÖÕßËÃÔÇÏÃÙÜÝÑÇÏÎÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ!ÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎ© ÏÔÑ¦ÔËÏ
ËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÇÙÞÕÒËÃÇ©ßÄÒÔÚÕØÌÑÇÏ¡ÕÔÚËÙÄØÏÚÇÕÖÕÃÇ
ÖØÕÑØÃÔÕßÔÓÏÇÖÏÕÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÇÖÕÛÇØØÆÔÕÔÚÇÝÚÎÞØÂÙÎ
ÚÜÔÕÛÕÔ×ÔÇÖÄÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÔ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙÕßÓËÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÕÛÄÔËÝÑÇÏÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÇÒÒ¦ÖØÁÖËÏÔÇÍßÓÔ¦àÕßÔÚÕÔÓß
ÚÎÝÇßÚËÔÁØÍËÏÇÝ§ÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏ
ÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÃ§ÇÑ¦ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÇßÚËÔÁØÍËÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÙÑËÌÛËÃÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
¥ÝÍÕÔËÃÝÖØÁÖËÏÔÇËÓÉßÞ×ÙÕßÓËÚÕßÝÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÚÕßÝ
Ê×ÙÕßÓËÇßÚËÔÁØÍËÏÇËÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÇÖËØÏÑßÑÒ×ÔÕßÓËÓËÈÏÈÒÃÇÖØÁÖËÏÔÇÚÇÑÇÛÕÊÎÍÂÙÕßÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÇßÚ¦ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÔÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÑÇÏÔÇÁÞÕßÔ
ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ¬ÕÐÁØÜÄÚÏËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÚÕÒËÝÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÚÕÖËÚßÞÇÃÔËÏÝÒÒ¦ÇßÚÂËÃÔÇÏÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎÙÂÓËØÇ®

«Τα μεγάλα δεδομένα εισβάλλουν βάναυσα στην ιδιωτικότητά μας»
Το ερώτημα ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏËÃÔÇÏ
ËÆÒÕÍÕ±Ö¦ØÞËÏÁÔÇßÖÄÊËÏÍÓÇ
Þ×ØÇÝÖÕßÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÂÁÙÚÜÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÚÇÑÚÏÑÁÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ"
ÖËÏÊÂÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÛÇßÓ¦àËÏÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓÇÝÓÕßÇØÁÙËÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÙÛÕÔÃÇÝ®ÇÖÇÔÚ¦Õ
ÏÔÑËÃÑ¦ÔÕßÔÑ¦ÚÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÃËÔ×ËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇÓÎÔ
ÇÖÕØØÃÖÚÕßÔÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÑÇÏÓÕØÌÜÓÁÔÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ËÐÏÙÜÚÏÑÂßÚÄÖÕßÓÕß
ÇØÁÙËÏËÃÔÇÏÄÚÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔ

ÄÚÏÎÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕßÁÞÕßÓËÍÏÇÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏËÌÇØÓÕÍÂÙÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÏ»
ÇßÚÄÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÁÔÇÔÁÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕ
¡ÕßÇØÁÙËÏËÖÃÙÎÝÖÕßÕÏÙÛÕÔÕÃÁÞÕßÔßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÕÏ¦àËÏ
ÖÕÒÆÓËÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÇÒÒ¦ËÃÓÇÏÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÎÔÙÛÕÔÃÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÄÚÏËÃÔÇÏÖÏÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÞ×ØÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÁÚÙÏ
ÛÇËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔßÚÄÖÕßÛÁÒÜ
ÔÇÇÖÕÌÆÍÜËÃÔÇÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝ
ÃÔÇÝÚÕÔÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÄÕÒÕÑÒÎ-

Το βιβλίο³Èå³¨{È{t(ØÚÑ
É{~ÉÈÒÈÐÉ³ÐÓÜÜu~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÝ²>²xR}©

ØÜÚÏÙÓÄÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ¬Õ
ËÙÛÕÔÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÓÇÝÖÇØÁÞËÏÁÔÇ
ËÃÊÕÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝ¬ÕÑØ¦ÚÕÝÉÎÌÏÕÖÕÏËÃÚÇÖ¦ÔÚÇÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇßÖÕÍØ¦ÌËÚÇÏÁÔÇÔÁÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÙßÓÈÄÒÇÏÕÓËÚÇÐÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÖÕÒÏÚ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÖ×ÝÑÇÏÖÄÚËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇÈÒÁÖËÏ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô®
© ÏÔËÃÔÇÏÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÙÞÁÙÎÝÓÇÝ
ÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝËÆÑÕÒÕÝÇÍ×ÔÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ËÐ¦ÒÒÕßÁÞÕßÓËÈØËÛËÃÐÇÔ¦ÙÚÕ
ÃÊÏÕÙÎÓËÃÕ¡ËÁÔÇÔÚØÄÖÕËÃÓÇÙÚËÐÇÔ¦ÙÚÇÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÙÚÏÝÇÖÇØÞÁÝÚÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ

ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÔÇØÞÂËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÎËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÂÚÇÔÇÑØÇÃÇ ¦ÚÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÚ×ØÇÓËÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÇÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÕÒÒÕÆÝÚÕ¸ÔÁÕÖËÚØÁÒÇÏÕ¹¬Ç
ÓËÍ¦ÒÇÊËÊÕÓÁÔÇÇÖÕÍßÓÔ×ÔÕßÔ
ÚÏÝÚÇßÚÄÚÎÚÁÝÓÇÝÑÇÏËÏÙÈ¦ÒÒÕßÔ
È¦ÔÇßÙÇÙÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÍËÔÏÁÝ
ÛÇÑÕÏÚÕÆÔÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÑÇÏÛÇ
ÒÁÔË¸Ö×ÝËÖÁÚØËÖÇÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÄÒÇÇßÚ¦"¹ÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÖÕß
ÑÕÏÚ¦ÓËÑÏËÓËÃÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÏ
ÇÔÇØÜÚÏÄÓÇÙÚË¸Ö×ÝËÖÁÚØËÖÇÔ
ÙËÞØÕÔÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÊÕßÒËÆÕßÔ
ÙËËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ"¹®
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

MISE EN PLACE

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Της ΓΙΟΥΛΗΣ

Windcraft Music: η αέρινη μουσική γιορτή

Ο εύφορος
«αγρός»
της τεχνολογίας

4.8.19 -10.8.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ο πολύ ÙËËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÙÂÓËØÇ
ÛÇÊÕÆÓËßÖÁØÕÞÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÚØÕÌÃÓÜÔ¶ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÇÔÇÌÁØÕÓÇÏÙÚÇ
ÍËÔËÚÏÑ¦ÚØÕÖÕÖÕÏÎÓÁÔÇÇÊÕÆÓËÔÁËÝ
ÖÕÏÑÏÒÃËÝÒÇÞÇÔÏÑ×ÔÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝÌ¦ØÓËÝÍÏÇÚÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙËÒÃÍÕ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚØ×ÓËÚÃÖÕÚËÇÖÄÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇ±Ö¦ØÞÕßÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÚØÇÌÕÆÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÕÆÛÇÈØÕÆÓËÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÒÇÞÇÔÏÑ¦
ÑÇÏÚÇÌØÕÆÚÇÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË"©ÞÏÙË
ÁÔÇÔÓÏÑØÄÑÂÖÕ®
ßÚ¦ÁÒËÍËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÕÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÎÝÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝÙÖÇÔÄÝÙËÌ¢ËØ¦ÔÔÚØÏ¦ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®
ÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝËÐÎÍ×ÔÚÇÝËÔ
ÖÕÒÒÕÃÝÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÙÕÈÇØÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝÚØÕÌÂÝ ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÕÔÚØÏ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏÙËÌÖÇØÇÍÜÍÕÃÑÇÏ
ÑÇÒÒÏËØÍÎÚÁÝÛËÜØÎÚÏÑÕÃÚÎÝÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏËßØÆÚËØÇÓËÚÎÔÚØÕÌÂ

«
ΜΟΥΣΙΚΗ

Συναυλία Σαντούτο
Συναυλία με Ñ¨ÑÙ{Ñ~Ò³¨ÑoÖÙ{Ñ

ÑÌ³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑÐÉ³ÈØ
.Ñ³Ö³VÉ{ÜÉoÐÓÑÐÉ³¨ÌÈÑ
~ÑÜÖ³ÈÌÜ³×ÒÐÑ³iØÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊØÐÈ{~ÊØ~Ñ{³ÑËÑÓTÈ
ÉÐÉÙÚÉË³iÐÊÐi³ÈÜÑÖVÐÓÑ
³T¨Ì(ÓÐ³idåÈoÖ³ÈV¨Ñ
dU´ÆÐÐV ÜÉÈÚÓ¨{ÈÉ{ÇÓÜÈVÜÑ³ÉËÑ(ÑÜÜÈ¨{³{ÑØ
Είσοδος ελεύθερη

Η πιο ÑÓ¨{iÐÈ{~Êo{¨³Ê³È~ÑÜ~Ñ{-

¨{ÖÉ{³¨Ó×É{o{ÑÓ~³ÈÑ³ÌÓ³Ø
~Ñ{É¨~ÑÜÉËÑÙÉ{Ø³iÑ¨ÒÙiÐÉÒÜÜiÐÑ³{ÒÉ¨³Ño{³ÓØ³Ñ
ÉÈ³Ò~Ñ{ÐÉ³iÖoT¨iÙiÐ{È¨oËÑ
ÑÑ³ÜÉËÑÌ³{ØÑ¨ÑÙÌÉ{Ø³iØÑo~ÌÐ{ÑØÐÈ{~ÊØV³8xXR¦>k²º©xR_©²
É{³¨Ó×É{ÂÑÒ³ÑÑ³ÖÙÑ³Ñ.ÜÓÑØV
³Ù{ÊÐÉ¨Æ~Ñ{åÈoÖ³È¸Æ 
×É³{ÊÙ{¨oÒiV³ÌVÚÑÓTÉ{ÓÑ
ÂÉT¨{³Ì³ÌVÑ×ÖiÐÑ³{~ÊÚÓi

³¨Ìo¨ÑÐÐÒ³iØÑ~³Ö{t³ÓTÉØ
³ÈÙ¨ÌÐÈu.ÈÙÈÒÇ³ÑØÑ¨Ð{~Ò³{Ø
Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÓØÐÉ³{ØÐ³Ó¨ÉØ³ÓTÉØV
³È{~Ì'É³{KÒÜ8xXR¦>k²ÓTÉ{oËÉ{
ÚÉÐÌØÈ¨KÒÜÜÉ{³ÑÂ{ÌÜoÓ¨o
È¨Ë~Ñ{ÂÓ~ÑÜÜ{³ÉTVÉÚÑ¨¨ÖÉ{³iÐÉ³ÑÂÖ³ÈØÈÉ¨oÑËÑ~Ñ{
É³ÒÉ{³ÈØÉ{~Ó³ÉØ³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑ
³iØÐÈ{~ÊØÙiÐ{È¨oËÑØÐÓ³iØÙ{ÒÙ¨ÑiØå³É¨Ø³ÌTØ³iØÉ~ÙÊÜiØ
ÉËÑ{ÑÑÑK{É{³iÉÈ¨Ö³É¨iÉ¨{TÊ

.ÜÓÑØVÐÉ³Ñ×Ó¨³ÑØÓÑÑÓ¨Ñ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØÙiÐ{È¨oËÑØ~Ñ{Ó³iÇ³Ò{ÑÑÌ³ÑÑ³{~Ò~Ó³¨Ñ³iÖÑ{Ú¨
.³{Ø³¨É{Ø~iÓØ³È×É³{KÒÜg³TÒ{V
³É¨KÌÜ{~Ñ{³iÜÑ³ÉËÑgÚÑÑ¨È{Ñ³ÖTÊÐÑ³ÑÈÐËoÈÑ¨ÑÙ{Ñ~ÓØÐÈ{~ÓØÐÉÐ³Ó¨ÈØÊTÈØ
.ÒKKÑ³VÆåÈoÖ³È~Ñ{È¨{Ñ~ÊV
åÈoÖ³ÈÑ³ÖÙÑ³Ñ.ÜÓÑØ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22377748 και
info@windcraftmusic.com

ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΑΤΡΟ

Ο Πικάσο στο Μουσείο

«Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς»
Μια υπερβατική ÈÒ³iiÐÉ³ÑÂÖÙÈ~¨È×ÑËÉ~¨³iØÉÜÜi{~ÊØÉÇo¨Ñ×ËÑØV
³iØÑ¨oÑ¨Ë³ÑØÑ¨ÑÒÈ~Ñ{
³iØÐi³Ó¨ÑØ³iØÑ¨oÑ¨Ë³ÑØÈÐÉ¨Ò~iÓ¨TÉ³Ñ{³¨~Ê{
ÐÉ³K{KÜË³iØ'³É{ÊØ0ÑÜË~oÜÈtÛÉÐ¤ÑoÑÒØ¤ÑoÑÒØu0ÑÑ¨ÒÂÉÑ³iØÐi³¨{~ÊØ
ÑoÒiØV³ËÉ³ÒÉ{V¤
ÓÑÉÙË³TÑÐÖ~Ñ{ÑÑ³TÑÐÖÐ{ÑÒ{ÑÐÑ¨³È¨ËÑU³Ñ
o¨ÒÐÐÑ³ÑÈÓ³ÉÜÉiÑ¨oÑ¨Ë³ÑÈÐÉ¨Ò~iV³i~Ì¨i³iØ
Ñ¨oÑ¨Ë³ÑÑ¨ÑÒÈ %É{¨
wÉ×{ÒÜ³iØVÑ¨ÈËÑgÑÈËÑ
~Ñ{eiÑÚÓÉ{Ñ ÑÐÜÓÂ{Ð×Ñ³Ñ{Ñ~~Ñ{¨ÉÑÜ{³{~
oÉoÌ³ÈÑ×ioÖ³Ñ{~Ñ{
ÑÑÜÒÚÈÐ{ÑÈo~Ü{³{~Ê

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¨oÑ0ÉÙ{Ñ×Ó¨³É{ÐÉÜi³¨{³iØÓ~ÚÉiØ
É³{Ò³i~É~È¨ËØÉÚÓÐÑ³ÑÌØi
ÐÉ³ÑÐ×ËÉi~Ñ{³ÑËÂ{ÐÐÉ³i×{oÖ¨Ñ³È³ÑÖ¨ÈVÑÚ¨Ð¨×{ÐÌØ
~Ñ{ÇÐ¨×{ÐÌØ³ÑooÉËV{
É¨Ë³ÉTÉØ~Ñ{ÜÈÙ{Ò³Ñ³ÉØÜÑKÓØV
o¨Ñ³ÌØÙ{Ò~ÐØVi³Òi~ÒÜÈiØ
³ÈÐÑ³Ø~Ñ{{É{~{³{~ÓØ~iÓØ
ÑooÉË Ó~ÚÉiÚÑÈÙÉÖÉ³Ñ{ÑÌ
~Ñ³ÒÜo³iÉÜÜi{~Ê~Ñ{ÑooÜ{~Ê
oÜÑΔιάρκεια έκθεσης έως 8 Σε-

~Ñ{ÑÉÜÓi³i{³¨ËÑÑoÒiØÐ{ÑØ
ÐÒÑØÐÉ³i~Ì¨i³iØ³¨ËÑ
Ñ¨ÒÂÉi~Ñ{Ñ¨ÒÙÂiVÌØ
Ñ¨ÒÂÉÉØ~Ñ{Ñ¨ÒÙÂÉØÉËÑ{{
ÚÉÐÉÜ{ÙÉ{Ø{³¨ËÉØÑoÒiØ³iØ
ÇÊØÐÑØ.³ÈØ¨³Ño{³{~ÖØ¨ÌÜÈØÈÑ³ÒÐÉ³{Ø.³ÓÜÑ
'È¨oÓi~Ñ{ {¨ÊiåÙ¨Ë~È
.È¨¨Ñ×Ê~É{ÐÓ¯Û¨ÑÐÑ³È¨o{~ÊÉÉÂÉ¨oÑËÑUÑÜÉ³ËØ
Ì~~{ØÙÓÑ¯.ÖÜÜiiU {¨Êi
åÙ¨Ë~È.~iÚÉËÑU.³ÓÜ{Ø
1ÉTÒ¨ÈØ
Παραστάσεις Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή (7-8-9 Αυγούστου),
ώρα 9:00 μ.μ. Αυλή του Flea
Theatre στη Λευκωσία. Η είσοδος
για το κοινό είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 888779

πτεμβρίου. Κυπριακό Μουσείο, Μουσείου 1, Λευκωσία.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«Beautiful Days» από την isnotgallery

14o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
Σηκώνει αυλαία ³mÛ{ÉÚÓØ'É³{KÒÜ ³~{ÐÑ³Ó¨ÉÐÉÖ³i(ÓÐ³ii

Στην isnotgallery R²_¦>¦ÃÈÉ-

åÈoÖ³ÈVÐÉ³³~{ÐÑ³Ó¨>¦x>_>X_>¦XU8¦X©k¿_VÉ~iÚÉËÑ³È¨É³ÑÖ~iÚÓ³ixR}¦kx_X0ÑÌÜÈ³ÐÈ{~Ì¨ÐÒ³ÇÐÉ³Ñ
Ú¨ÈÜ{~Ò³¨ÑoÖÙ{Ñ³È_>¦Xv_VÑÜÜÒ~Ñ{
ÐËÑÉ{¨ÑÐÑ³{~ÊÐ{~¨ÖÐÊ~ÈØ³Ñ{ËÑÈÚÓ³È
³¨Ìo¨ÑÐÐÑ³iØ¨³iØ×É³{KÑÜ{~ÊØÐÓ¨ÑØ$
Èoo¨Ñ×ÓÑØ.×¨ÌiØ.×¨ËÈÉ{³¨Ó×É{
~Ñ{×Ó³Ø³'É³{KÒÜÐÉÓÑÐ{~¨ÖÐÊ~ÈØ
³~{ÐÑ³Ó¨V³iÑoi³{~ÊËKÜåÒÐÑ³ÑÑÌ³É{¨ÑÐÑ³{~ÌÓ¨o³È_>w>x_
&_²V`Xx²_¦¦>`_®´VÑÑÐÉ{oÖ³Ñ{ÐÉ
iTo¨Ñ×ÊÉ{ØÉÙËÈ~Ñ{Ñ¨TÉ{Ñ~ÌÈÜ{~ÌÉÐ{Ñ
¨ÒÚÉ{Ñ~{Ño¨Ò×iiØ~Ñ{ÑÑÖÚÉiØ³iØ
¨{~ÊØ~Ñ{ÈÜÜo{~ÊØÐÊÐiØΤο πρόγραμμα προβολών είναι αναρτημένο

TËÇÉ{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{ÐËÑÈÐÐÉ³TÊÑÌ
³iÑÜÜËÑVÙ{Ñ×Ì¨oÉÉV³ËÓ¨oÑÊ~Ñ{ÉÌ³i³ÉØÙÈÜÉ{ÒØ³ÈØ
ÐÉÙ{Ò×¨ÉØÑ×¨ÐÓØÓTÈÑ¨È{Ñ³ÉËÂÑÒ³T¨³iØo~ÑÜÉ¨ËåÌ
³iÖ¨ÈÐÐÉ³ÓTÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØU
É¨Ìi(ÑÖÜÈV°³¨Ø È³ÒÚ{ÈV
ÜÉÑåÙÒÐÈV.³ÓÜ{ØÌ³iØVÛ¨Ñ
$¨Ì³iV ÜÓi(¨Ñ³ÊVÑ¨{Ñ×³É¨ÖVÑÌ³i ÜÜÒÙÑ{¨{³ËÑ(ÑÑÍÒÈVÑ¨ÖÜÑ {~ÜÑÎÙÈVÑ¨ËÑ
.È¨Ò~i~Ñ{ÑÌ³iÑÜÜËÑÜÑÐKÒÉ{ÐÓ-

στην ιστοσελίδα www.filmfestival.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο 99517 910, lemesosdocs@gmail.com, www.filmfestival.com.cy

¨Ø¦x©º¦XxÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØ´
åÈoÖ³È#¨ÉØÜÉ{³È¨oËÑØU0¨Ë³iw(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÆU´ÆÐwUÆÆÐÐ~Ñ{lUÆÆ
w¬UÆÆÐÐ.ÒKKÑ³UÆÆÐw¸UÆÆÐÐ
©²n>_¦ÃV$ÙÈÓØV(ÑÜ{Ò(ÌÜiVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
99569498, www.isnotgallery.com

ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Τ

¬×ØÇÓÏÇÔÁÇÁÑÛËÙÎÖÕßÙßÔÁÚÇÐË
Î<):.SVIHS>LHS[O4HUHNLTLU[
*OPLM0U]LZ[TLU[6MMPJLÚÕÔÃàËÏÄÚÏÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏËÞÛØÄÝÚÎÝÌßÙÏÑÂÝÚØÕÌÂÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ËÖÏÙÏÚÏÙÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÇßÚÂÖÕßÛÇ
Ê×ÙËÏÒÆÙËÏÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÔÜÓÁÔÇÛÔÎÎ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚØÕÌÃÓÜÔÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÜÔÞØÂÙËÜÔÍÎÝÚÕ ÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔ
ÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÑÇÏÚÕ ÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÍÒßÑÕÆÔËØÕÆ ÇÚ¦ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÖÒÁÕÔ¦ÚÕÓÇ
ÛÇÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÓÁÞØÏ
ÚÕ¶ÇÖÄÚÇÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÂÓËØÇ¶ÑÇÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚØÄÌÏÓÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
ÖËØÃÖÕß ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ®
×ÝÛÇÚØÇÌËÃÕÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÕÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÞÜØÃÝÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎÍÎÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ"¡ËÚÕÓÁÝÙÚÕÔ
ÚØÄÖÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔÓË
ÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÓËÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÄÖÜÝÎ
Ñ¦ÛËÚÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÓËÚØÄÌÏÓÇÖÕßÛÇÈÍÇÃÔÕßÔÇÖÄËØÍÇÙÚÂØÏÇ
ÚÁÚÇØÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÖÕÒÆÑÕÔÚÏÔÄÓÁÒÒÕÔÛÇÇÌÕØ¦ÄÒÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÇÒßÙÃÊÇ
ÚÕßÚØÕÌÃÓÕß

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Χάσαμε το δάσος από ένα ψέμα
υπόθεση με ÚÎÔÉËßÊÂÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÈÏÇÙÓÕÆÚÎÝ ÞØÕÔÎÝÍÍÒÃÊÇÝÁÑÇÔË
ÚÕÔÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕßÙÄÑÇØËÚÎÔ
ÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÙÑÇÔÊ¦ÒÏÙËÑßØÁÝÑÇÏ
ÔÏËÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÓËÊ×ÊËÑÇ³ÒÒÕÏÁÓËÏÔÇÔËÔËÕÃÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÌÁØÛÎÑÇÔÕÏÊ×ÊËÑÇÙËÓÃÇÑÕÖÁÒÇ
ÈÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÎÔ©ÇÍÒÇÂÝÂÓÕÝÚÎÝÍÃÇÝ
§¦ÖÇÝËÐËÚÁÛÎÙÚÎÔÇØÞÂÓÇÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ¶©ßÇÃßÓÃÔÍØÇÓÓÇÚËÃÝ
©ÏÈØÇÃÕÏÁÚÙÏÇÒÒÏ×ÝÑÇÏÇÒÒÏ×ÚÏÑÇÛÇ
È¦ÒÕßÔÚÇÓËÍ¦ÒÇÓÁÙÇÑÇÏÛÇÈÍÕßÔÑÇÛÇØÄÚËØÕÏÑÇÏÇÖÄÊÏÇÓ¦ÔÚÏ ØÃÓÇÎÑÕÖÁÒÇÊ×ÊËÑÇÑÚÂÔÎ¯ÑÇÏÚÙÕßÖËÑËÃÖÕß
ËÃÞÇÓËÖËÏÙÚËÃÍÏÇÚÕßÝ¦ÔÕÓÕßÝÈØÇÃÕßÝ
ÁØÞËÚÇÏÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÎÍÍÒÃÊÇÎ ËÚ×Ô
ÑÕÖÁÒÇÖØÕÁÈÎÙËÉËßÊÂÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÊËÔ
ÈÏ¦ÙÚÎÑËÇÒÒ¦ÄÚÇÔÕÏÔËÇØÕÃÈÏÔÚËÕÍØÇÌÕÆÙÇÔÚÏÝËØÜÚÏÑÁÝÖËØÏÖÚÆÐËÏÝÚÕßÝÞÜØÃÝÚÎÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÎÝÒËÏÚÕÆØÍÎÙËËÔ
ÛËØÓ×ÑÇÏÖØÕÁÈÎÙËÉËßÊÂÑÇÚÇÍÍËÒÃÇ
ÓÇÚÕÆÚËÝÕÏÍÑÒÁàËÝÛÁÒÕßÔÚÇÓË
Ê×ÊËÑÇ"ÙÚßÔÕÓÃÇÊÏÇÒËÆÑÇÔËÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÕÏÊ×ÊËÑÇÊËÔÁÑÇÔÇÔÚÃÖÕÚÇ
ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÑÇÒ¦ÂÛËÒÇÔ©ÊËÂÓÕÝ

Η

ÍÃÇÝ§¦ÖÇÝÑÇÏÖ¦ÒÏÁÔÏÜÙËËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÝ×ÝÛÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÎÍÃÇ§¦ÖÇÙË
¡ÄÔÚË ¦ØÒÕÙË¡ÕÔÇÑÄÁÙÚÜÙËÄØÚÕ
¢ÃÔÕÓËÁÚÙÏÚÕßØÃÙÚØÏËÝ"´ØÞËÚÇÏÄÖÕÏÕÝ
ÛÁÒËÏÑÇÏÇÓÇßØ×ÔËÏÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÓÇÝÖ¦ØËÓÃÇÓÂÔßÙÎÔÇÙÕßÖÜËÍ×
¬ÎÔÍÃÇ§¦ÖÇÊËÔÛÇÚÎÔÐÇÔÇÖÏ¦ÙËÏÝ
ÙÚÕÙÚÄÓÇÙÕß¢ÆÍÇÔËÑÇÏÚÇÖÇÒÏÑ¦ØÏÇ
ÚÕßÙØÇÂÒÄÖÕßÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕß¬ËÒ
ÈÃÈÁÍÏÔÇÔÊËÑÚ¦ÜÝÂØÜËÝÚÎÞ×ØÇ
ÚÕßÝÐËÑÃÔÎÙËÂÊÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÇÔ
ËÃÔÇÏ¦ÐÏÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÕßÕßÊÇáÙÓÕÆ
ÇÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÄÚÏÁÑÇÔÇÔ¶ÌßÙÏÑ¦ÑÇÏ
ËÑËÃßÖ¦ØÞÕßÔËÑËÃÔÕÏÖÕßÁÞÕßÔËÍÑÁÌÇÒÕÖÏÕ¦ÊËÏÕÑÇÏÇÖÄÚÇÓÕßÙËÃÇÓÇÝ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÕÏÕÖÕÃÕÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÓËÙÛÁÔÕÝÄÚÏÓÏÇÍÑÒÁàÇÔÚØÄÖÏÇÙËÚÕ
Ø¦ÚÕÝÚÕßÙØÇÂÒÑÇÏÄÚÏÚÇÂÛËÒËÕÖÏÙÏÔÄÝÚÎÝÊ×ÓËÚØ¦ÓËÑÕßÑÏ¦ÇÔÞ¦ÙÇÓËÚÕßØÏÙÓÄ¯
ÇÓÕßÖËÃÚËÍÏÇÚÃÚÇÒÁÜÄÒÇÇßÚ¦"
¡ÇÍÏÇÔÇÖÜÄÚÏÖØ×ÚÕÔÊËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÇÔÎ ÞØÕÔÎÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÙßÔËßØËÛËÃÓËÊ×ÊËÑÇÂÓËÙÇØÇÔÚÇÊ×ÊËÑÇ
ÊÏÑÇÃÜÓ¦ÚÎÝËÔÂÒÏÑÎËÃÔÇÏÇÝÑ¦ÔËÏÄÚÏ

ÛÁÒËÏÖÃÙÎÝÊËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÇÔÕÏÔËÇØÕÃÂÛËÒÇÔÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙÕßÔÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÁÚÙÏÂÛËÒÇÔÈØÂÑÇÔÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÒ¦ÁÑÇÔÇÔ¬ÕÇÔËÓÖÃÖÚËÏÙÚÕÔÊÏÑÄÓÕßÂÚÕÔÊÏÑÄ
ÙÕßÎÛÏÑÄÑ×ÊÏÑÇËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÑÕßÈÁÔÚÇÙßÔÇÃÔËÙÎ
ÄÓÜÝÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÙßÔËÆØËÙÎËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÑÇÏ¦ÒÒÕÎ
ÈÏÔÚËÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÏÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÕßÈÃÔÚËÕÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝ¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÎ
ÔËÇØÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇ
ÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÎÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÓËÃÝ
ÄÒÕÏÛÇÖÁÙÕßÓËÔÇÚÎÌ¦ÓËÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÏÔÄÓÇÙÚË
ÍÏÇÚÕÊÁÕÔÍËÔÁÙÛÇÏÑÇÏÔÇ
ÇÔÇÌÜÔÂÙÕßÓË¦ØÕÔ¦ØÕÔ
ßÚÂÎÏÙÚÕØÃÇÓÇÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÛÇÁÒËÍÇËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÈÒÁÖËÚËÊËÔÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÕ

ÄØÍÏÕ¶ËÁÓÕß¶ ÆÖØÏÕÝÂ ÆÖØÏÇÊËÔÁÍÏÔËÊÎÓÕÙÃÜÝÑÇÏÄÒÇ
ÂÚÇÔËÔÚÄÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕß
ÕÖÄÚË¯ÓÇÝÑÄÌÚËÏÁÚÙÏÍÏÇÚÇ
ÑÒÏÑÍÏÇÚÃÖÕÚËÖÏÖËØ¦ÚËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÖ¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜ
ÓÎÔÐËÞ¦ÙÜËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÔÚÄØÕÝÓËÚÕÔ
¡ÄØÌÕß§ËÄÌßÚÕÕÖÄÚËÚÕÉÏÒÕÑ¦ÔÇÓËÍÇØÍ¦ØÇ
ÛÏÑÕÒÕÍÕÆÓËÑÇÏ
ÙÑËÌÚÄÓÇÙÚË ÓÄÔÕ
ÚÎÔ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ àÎÓÏ¦ÙÚÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÓÇÝÖØÕáÄÔÚÕ
ÇÔ ÑØÃÔÕßÓË ÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙÜÙÚ¦ÇÔÛÁÚÕßÓËÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÙÜÙÚÂ ÚÕß ÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÖØÕÝÄÌËÒÕÝËÔÚÁÒËÏ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÊËÔÓÇÝ
ÔÕÏ¦àËÏ¢ÚÏ¦ÐÇÓËÁÔÇÔ
ÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÚØ¦ÍÕÓÏÇ

 ÞØÕÔÎÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÊÏÑÎÓÁÔÕßÝÑÇÚ¦ÌÜØÇÔÁÕßÝÇØËÙÑÄÓÇÙÚËÈÒÁÖËÚËÙÚÇ
ÊÃÖÕÒÇ´ÔÇÊËÔÛÇÐÇÔ¦ØÛÕßÓËÙÚÎÔ
ÆÖØÕ®ÂÚÇÔÇØÑËÚÄÍÏÇÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÖ¦ÙÎÝÌÆÙÎÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕ
ÕÏÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚËÝÕÚÏÊÂÖÕÚËËÃÔÇÏÑÇÑÕÃ
ÕÏÍÍÒÃÊËÝËÃÔÇÏËÐÄÒÎÝÑÇÏÖØÕ×ÒÎÝ
ÑÇÏÒÕÏÖ¦ÙßÔÇÌÂ
ËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÄÖÜÝÕÏËÑÚÄÝÑÕÙÓÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÒÕÍÏÑÂÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎ
¡ÄØÌÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÌÕØÓÁÝ
ÑÇÏÖËØÇÏÚÁØÜÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÇÖØÁÖËÏÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÖÕß
ËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÎÔÐËÞÔÏÄÓÇÙÚË
ÔÇÖÇÃØÔËÏÏÊÁËÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÈ¦ÒËÏ
ÙÚÇÙÞÕÒËÃÇÚÕÓ¦ÛÎÓÇÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝ
ÇÍÜÍÂÝ¬ÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÖÄ
ËÑËÃÔÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÕÏ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÁÝÊÕÓÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖØÏÔ
ÇÖÄÖËÔÂÔÚÇÑÇÏÈ¦ÒËÞØÄÔÏÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇËÑÖÇÏÊËÆÕßÓËÚÕßÝ
ÇßØÏÇÔÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÞÛËÝÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÊÕÆÓËÇÆØÏÕ

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

3

ΕΚΔΟΣΗ

Η Αραδίππου στο ιστορικό προσκήνιο
Ένας τόμος 852 σελίδων γεμάτος μνήμες μιας κωμόπολης με διαδρομή αιώνων, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
Αραδίππου: Η αυλή της Δεσποτείας
åÌ³iÑ¨TÑ{Ì³i³ÑØ³iÖoT¨iÉTÊ$³ÌØVi{³¨ËÑV{ÒÚ¨{
ÛÊÐØå¨ÑÙËÈ¸ÆdVÉÜdl¸
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Όσο πιο ÈÇÛÏ¦ÑÇÏÖÒÇÚÏ¦ÇÔÇàÎÚÕÆÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÄÙÕÕÖÇØËÒÛ×Ô
ÞØÄÔÕÝÁØÞËÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÓÇÝËÐÕØÃàÕÔÚÇÝÏÊÁËÝÒÇÔÛÇÙÓÁÔËÝÊÕÐÇÙÃËÝÑÇÏÍËÍÕÔÄÚÇÓÎÍËÔÄÓËÔÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÒÕÏÖÄÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝËÃÔÇÏËÑÚÜÔÜÔÕßÑ¦ÔËß
ÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÇÖËØÇÙÓÁÔÇÙÚÇÚÜØÏÔ¦ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÄÚÏÇßÚÂÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÙÚÎÔØÇÊÃÖÖÕßÄÚÇÔÚÕ
ÖËØÃÖÕßÕÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝÖÄÒÎÝÙßÍÑØÄÚÎÙËËÖÚÇÓËÒÂÙßÍÍØÇÌÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÔÄÝÈÏÈÒÃÕßËÌ»ÄÒÎÝÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÆÒÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔËÖÚ¦ÖÕßÁÊÜÙËÚÕ
ÁØÍÕ!ØÇÊÃÖÖÕß¶ÇßÒÂÚÎÝËÙÖÕÚËÃÇÝ®ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÇÖÄÚÕßÝ
×ÙÚÇ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÑÇÏÚÕßÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝØÍÆØÎ©ÏÑÕÔÄÓÕß
Ë×ØÍÏÕßÛßÓÃÕßÎÓÂÚØÎÑÕßØÕßÓÕÆÔÎ ßØÏ¦ÑÕ¬ÎÒËÓ¦ÞÕß
×ÙÚÇ ÇÚÙ×ÔÎÑÇÏ§ÏÑÄÒÇÕÏ¦ÑÕÖÚ¦¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÇÖÄÒßÚÎ
ÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÁÔÇÔÚÄÓÕÙËÒÃÊÜÔÙË
ÓÃÇÑÇÛ»ÄÒÇÑÇÒÇÃÙÛÎÚÎÁÑÊÕÙÎ
ÁÔÇÊ×ØÕÖÕßÕÂÓÕÝÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙËÌÃÒÕßÝÑÇÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÄÙÕÏÊÏËÐÁÒÛÕßÔÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕß
ÚÄÓÕßÛÇËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÁÞÕßÔàÂÙËÏ
ÚÎÔØÇÊÃÖÖÕß
¬ÕÈÏÈÒÃÕÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄËÔÔÁÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÏÚÁÙÙËØÇÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÓËÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏ-

ËØËßÔÎÚÁÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÑÇÏÑÇÚ¦
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕÑ
ÎÓÂÚØÎÝÑÕßØÕßÓÕÆÔÎÝ

Το βιβλίο αποτελείται
από εννέα κεφάλαια και
τέσσερα παραρτήματα
με πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό,
και έχει συμπεριλάβει
στις σελίδες του το βασικότερο, τις αφηγήσεις
και τις θύμησες παλιών
Αραδιππιωτών.
ÑÄÑÇÏÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÚ»
ËÓÁÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÚÜÔËÖÚ¦
ÁÞËÏÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝ
ÚÕßÚÕÈÇÙÏÑÄÚËØÕÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÝÛÆÓÎÙËÝÖÇÒÏ×ÔØÇÊÏÖÖÏÜÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ¦ÔÕÏÐÇÔÄÞÏÓÄÔÕÚÏÝÑÇØÊÏÁÝÚÕßÝÑÇÏÇÔÇÙÑ¦ÒËÉÇÔÚÏÝÓÔÂÓËÝÚÕßÝÓÇÑÇÏÚÇ
ËØÓ¦ØÑÇÚÕßÝ
´ÔÇÝÚÄÖÕÝàËÏÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇàËÏÄÚÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÃÚÕß
ÊËÔÚÕÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÓÇÑÇÏ
ÄÚÇÔÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ¶ÑÇÏÎ ÆÖØÕÝÍÔÜØÃàËÏÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦ÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¶
ÕÚÄÖÕÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ÇÔÇÖÔÁËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÊÏÎÍÂÙËÏÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÛßÓÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÚÁÞÔËÝÚÕßÝÑÇÏÚÇ
ÁÛÏÓ¦ÚÕßÝ
¡ËÇßÚ¦ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏËÖÏÙÚÇÓÁÔÇÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂàÜÂÕÒÇáÑÄÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÕÏÇÙÞÕÒÃËÝÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔ
ÑÇÏÕÏÇÖÄÊÎÓÕÃÚÎÝØÇÊÃÖÖÕß
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕßÖÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÍÏÇÚÕßÝÒÇáÑÕÆÝ

Η Αραδίππου στο προσκήνιο

Τα κείμενα³È³ÌÐÈ³dl¸ÉÜËÙVÈÈÓo¨ÑÑÉ³Òå¨ÑÙ{{³ÉØÐÉKÑÚ{ÒÑoÒio{Ñ³
³Ì³ÈØ~Ñ{³i{³¨ËÑ³ÈVÉËÑ{
ÐËÑ~ÑÚ¤ÌÜÑÑÂ{ÌÜoiK{KÜ{o¨Ñ×{~Ê¨Ì³Ñi
ÖÕÏÎÚ¦ØÎÊËÝÚÎÝØÇÊÃÖÖÕß¶ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕ
ÒÇáÑÕÃÖÕÏÎÚÁÝ¶ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
Ñ¦ÛËÙÇÏÙÚÇÖËØÈÄÒÏÇÚÎÝÏËÓÏÙÂÝÑÇÏÔÇÚÕßÝÇÑÕÆÔÔÇÇÔÚÇÒÒ¦àÕßÔÙÚÃÞÕßÝÔ»ÖÕßÑÇÒ¦ÖÕß
ÚÕÒÇÒËÃÝÖ¦ÒÒÏÜÓÇÔÖÜÝÍßØËÆÑËÏÝ"ÍÏ×ÖÇØÇÐËÔËÆÑÕßÓÇÏÔÕÓÃàÜÞÜØÇÚÚËÆÑËÏÝ®ÑÇÏÔÇÚØ×ÔË
ÙÆÑÕÔÖÕßÚÎÔØÇÊÃÖÖÕß
¢ßÙÏÑ¦ÎËÖÚÇÓËÒÂÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÕÓ¦ÊÇÖØÕÁÈÎÙËËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÁØËßÔÇÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÑÇÏÊËßÚËØÕÍËÔ×ÔÖÎÍ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÚÇ
ÍØÇÌÄÓËÔ¦ÚÕßÝÔÇËÃÔÇÏËÖÇØÑ×Ý
ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÇÓËÚÕßÝËÖÚ¦ÔÇ
ÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËÄÒÕßÝËÍÍØ¦ÓÓÇÚÕßÝÑÇÏÓÎÈÕÙÑÕÆÝÑÇÏÍËÜØÍÕÆÝÖÇÖ¦ÊËÝÑÇÏÊÇÙÑ¦ÒÕßÝ
ÊÎÓ¦ØÞÕßÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÇÏÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÊÏÑÇÙÚÁÝÚËÞÔÃÚËÝÑÇÏ

ÖÄÒÎÚÎÝØÇÊÃÖÖÕßÄÖÜÝ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÇÖÄ
ÚÇÇØÞÇÃÇÞØÄÔÏÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄÖØÕÙÑÂÔÏÕÊËÔÂÚÇÔÓÃÇ
¦ÙÎÓÎÖÄÒÎ ÇÚÕÏÑËÃÚÇÏÇÔËÒÒÏÖ×ÝÇÖÄÚÎÔÀÙÚËØÎÖÕÞÂÚÕß
²ÇÒÑÕÆÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÓËÚÇÐÆÚÎÝ
ËÔÊÕÞ×ØÇÝÑÇÏÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÓËÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÕß ÏÚÃÕßÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÓËÚÎÑ¦ÒÇØÇÊÃÖÖÕß
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ¢ØÇÍÑÕÑØÇÚÃÇÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÙËÑÇÏÖÇÒ¦ÚÏÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÊÏÁÓËÔËÎÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÄÚÇÔËÖÏÙÑËÖÚÄÔÚÕßÙÇÔÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÖËØÏÕÞÂÊËÔÁÖÇÉËÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÃÚÎÝÇÔÁÑÇÛËÔÌÏÒÕÖØÄÕÊÕÏÁÑÇÔÇÔÄÚÏÂÚÇÔ
ÊßÔÇÚÄÔÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ÖÄÒÎÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÑÇÏ
ÊÏÇÓËÚÇÑÕÓÏÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕ¡ÇØÓÇØ¦ÊËÝÂÒÕßÑÑ¦ÚÕßØÕÏÍßÉÕÖÕÏÕÃ
ÂÍßÉ¦ÚÕßØÕÏÇÒßÑ¦ÚÕßØÕÏÇÓÇÐ¦ÊËÝÑÇÏËØÍ¦ÚËÝÓÇÑÇÏÊ¦ÙÑÇÒÕÏÏËØËÃÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÓËÚÎÔ
ÉßÞÂÚÕßÝ¦ÌÎÙÇÔÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇ
ÚÎÝØÇÊÃÖÖÕßÈÇÛÏ¦ÞÇØÇÍÓÁÔÕ
ÙÚÕÓÜÙÇáÑÄÚÎÝ ÆÖØÕßÕÓ¦ÊÇÚÜÔËÖÚ¦ØÇÊÏÖÖÏÜÚ×ÔÁÌËØËËÏÝÖÁØÇÝÁØÍÕÑÇÒÄÑÇÏÞØÁÕÝ
ÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÔÚÎÓÔÂÓÎÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÔÇ
ÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÏÇÚØÁÞÕÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏÄÚÏÇßÚÄÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ
¦ÒÒÕÚØÄÖÕËÃÔÇÏÁØÍÕÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÞÜØÃÝÌßÙÏÑ¦
ÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÕÙÖÕßÊÇÃÕÝØÄÒÕÝ
ÚÜÔËÖÚ¦ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÊËÔËÌËÃÙÛÎÙÇÔÑÄÖÜÔÑÇÏÁÊÜÙÇÔÁØÍÕÑÇÒÄ
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Δήμος Μπραέσας

Γιάννης Μηταράκης

Πάρις Πρέκας

H Σαντορίνη που αγάπησαν οι ζωγράφοι
Εκατόν ογδόντα έργα από την πλούσια συλλογή του Δημήτρη Τσίτουρα θα φιλοξενηθούν το φθινόπωρο στο Μουσείο Μπενάκη
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Τη δεκαετία ÚÕß ÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÎÊÇÙÑ¦ÒÇÚÕßÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÖÕÒßÚÇÐÏÊËÓÁÔÎÑÇÏÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÙÙÇ
ÚÕßÁÒËÍËÄÚÏÙÇÔÚÎÇÔÚÕØÃÔÎ¦ÒÒÕÓÁØÕÝÚÄÙÕÓÇÍËßÚÏÑÄÊËÔËÃÞË
ÊËÏ©ÃÊÏÕÝÊËÔÚÎÔËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÖÕÚÁ6ÓÜÝÚÕ ÄÚÇÔÌÕÏÚÕÆÙËÙÚÎ§ÕÓÏÑÂÞÕÒÂÚÎÝßØÃÞÎÝ
ÓÏÇÒÈËÚÃÊÇÌÃÒÎÚÕßÇÍÄØÇÙËÁÔÇ
ÓÏÑØÄÙÖÃÚÏÙÚÕÔÎÙÃÑÇÏÚÕÔÖØÕÁÚØËÉËÔÇÖËØ¦ÙËÏËÑËÃÒÃÍËÝÓÁØËÝ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÚÕßÊÏÇÑÕÖÁÝ
/ÚÇÔÁØÜÚÇÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÓÇÚÏ¦
¡ÖÂÑÇÇÓÁÙÜÝÙÚÎàÜÂÚÎÝÇÔÚÕØÃÔÎÝÑÏËÑËÃÔÎÙÚÎÊÏÑÂÓÕß®ÒÁËÏ
ÕÎÓÂÚØÎÝ¬ÙÃÚÕßØÇÝ
ÏÑÎÍÄØÕÝÓËËÆÙÎÓÇÊØÇÙÚÂØÏÕÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ¬¦ÍÓÇÚÕÝÐÃÇÝ
ÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÖÃÚÏÓÕÝÖØÄÐËÔÕÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÙßÒÒÁÑÚÎÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ
ÏÊØßÚÂÝÚÕßØÞËÃÕßÎØÇáÑ×Ô¡ËÒËÚ×ÔÓÁÒÕÝÖÕÒÒ×ÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô¦ÕÑÔÕÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÂÝËÑÛÁÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ¶ÖÕÒÒÁÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕß
ÓËÓÃÇÔÇÚÏÝÙßÔÕÉÃàËÏÑÇÏÔÇÚÏÝ
ÖËØÏÁÞËÏÄÒËÝ!Ò¦ÚØÎÝÚÕßÜØÇÃÕß
ÑÇÏÚÎÝßÉÎÒÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÙËÄÒËÝ
ÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÕßÝ
ÚÎÔÜØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÛÎØÇáÑÂÝ
ÍÎÝÖÕßÚÄÙËÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÊËÔ
ÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÚÕÔÙßÍÑÏÔËÃ
ÛÇËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÎÁÑÛËÙÎ¬Õ
ÚÕÖÃÕÚÎÝÇÔÚÕØÃÔÎÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ®
ÖÕßÛÇÌÏÒÕÐËÔÎÛËÃÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ

«Θα σας εκπλήξει ίσως
αυτό που θα σας πω:
Θεωρώ εξαιρετικά όλα
τα έργα, αλλά κανένας
από τους καλλιτέχνες
δεν ζωγράφισε το νησί
όπως το βλέπω εγώ».

Παύλος Σάμιος
ÇßÒ¦ÑÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ¶ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝÇÔÚÕØÃÔÎÝÑÇÏ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÙßÒÒÁÑÚÎÙßÒÒÕÍÂÊËÔÁÖÇÉËÔÇËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏ
ÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÑÇÏßÖËØÂÌÇÔÕÝÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑÇÚÇÌÁØÇÓËÄÞÏÓÄÔÕÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓË
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÁØÍÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖËÃÙÕßÓËÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝàÜÍØ¦ÌÕßÝÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝ
ÇÔÚÕØÃÔÎÝÔÇËÓÖÔËßÙÚÕÆÔÇÖÄ
ÇßÚÄÑÇÏÔÇÚÕÇÖÕÊ×ÙÕßÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝÓÇÚÏ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÝ®ÒÁËÏÕ
ÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÓÕß

Εικαστική αφήγηση

Δέσποινα Μεϊμάρογλου

Αγγελος Θεοδωρόπουλος

¡ÖËÔ¦ÑÎÚÎÝÕÊÕÆËÏØÇÏ×ÝÇÖÄ
ÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÁÜÝÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖËØÃÖÕß
ÁØÍÇÓËØÏÑ×ÔÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÒÒÎÔËÝàÜÍØ¦ÌÕßÝ!ÇÖÄ
ÚÕÔÏ¦ÔÔÎ¡ÄØÇÒÎÚÕÔ§ÃÑÕ²ÇÚàÎÑßØÏ¦ÑÕÑÃÑÇÚÕÔÖÆØÕÇÙÏÒËÃÕßÑÇÏÚÕÔ§ÃÑÕÍÍÕÔÄÖÕßÒÕ
ÓÁÞØÏÚÎÔ6ÖßÕÆÔÎÚÕÔÏ¦ÔÔÎ
ÇãÚÎÚÕÔ ×ÙÚÇ¬ÙÄÑÒÎÚÕÔÒÁÑÕ¢ÇÙÏÇÔÄÚÎ¦ÒÏÇËÓËØÚàÃÊÎ
ÚÕÔÇÆÒÕ¦ÓÏÕ

Οι τελευταίες πινελιές
ßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÕÇØÞÎÍËÃÕ®ÚÕßÙÚÎÔÕÊÄÑÕßÌ¦ÕÎÓÂÚØÎÝ¬ÙÃÚÕßØÇÝÈ¦àËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÏÔËÒÏÁÝÙÚÕÔÑÇÓÈ¦ÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝ!ßÚÁÝËÊ×ÕÏÖÕÒßÛØÄÔËÝÛÇÓÖÕßÔÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝëÛÁÒÜ
ÔÇÑ¦ÛÕÔÚÇÏÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦ÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇ
ÁØÍÇÇÇÑÕÆÍËÚÇÏÓÕßÙÏÑÂÚÕß
¡¦ÔÕß²ÇÚàÏÊ¦ÑÏ ÇÏÚÕÌÜÝÛÁÒÜÔÇËÃÔÇÏÍÒßÑÄÇÖÇÒÄ!ÄÖÜÝÙË
Ñ¦ÓÇØÇÑßÑÒÇÊÃÚÏÑÕßÙÖÏÚÏÕÆÓË
ÚÇÖÇØ¦ÛßØÇÑÕßÌÜÓÁÔÇÁÔÇÓËÙÎÓÁØÏÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ®
ËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÕ

Κώστας Τσόκλης
ÃÊÏÕÝÙßÙÚÂÔËÏÙÚÕÑÕÏÔÄÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝ¬Õ ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÇÓËÙÚÕÇÒÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÙÚÎÔÕÊÄÃÔÇÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝ
ÙßÒÒÕÍÂÝÓÇÝÓËÚÃÚÒÕ¸ÇÔÚÕØÃÔÎÄÖÜÝÚÎÔËÃÊÇÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏ
ÖËØÏÎÍÎÚÁÝÓËÚÇÐÆÕßÑÇÏ Õß
ÇÏ×ÔÇ¹ÁÑÛËÙÎÍÔ×ØÏÙËÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÚÕÃÊÏÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ

ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÙÚÕ
¡ÁÍÇØÕÑÆàÎÇßÚÄÚÕßÖÁØÕÞÕ
ÑÚÃÙÓÇÚÕßÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÚÕÖØ×ÚÕÓÏÑØÄÓÕßÙËÃÕ
ÚÎÝßÒÒÕÍÂÝ¬ÙÃÚÕßØÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÚËÍ¦ÙÚÎÑËËÑËÃÁÜÝÚÇÚÁÒÎÚÕß
 ®ËÐÎÍËÃ
ØÍÄÚËØÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÚÎÙßÒÒÕÍÂÓËÁØÍÇÒ-

ÒÂÔÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔ
ÇÖÕÊ×ÙËÏÚÇÚÕÖÃÇÚÕßÔÎÙÏÕÆ¬Õ
 ÁÍÏÔËÎÇØÞÂÓËÓÏÇÇÑÕßÇØÁÒÇÚÕß ÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏ
ÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕß¡ËÍ¦ØÕßÑÆàÎ
ÇÖÄÚÕÔÏ¦ÔÔÎ¡ÄØÇÒÎÆÔÚÕÓÇ
ÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÊÆÕÙÞÁÊÏÇÚÕÁÔÇ
ÚÕß§ÃÑÕß²ÇÚàÎÑßØÏ¦ÑÕßÑÃÑÇ
ÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕÚÕßËØ¦ÙÏÓÕßÚÁØÎ

¬ÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÕ¦ØÎÝØÁÑÇÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÑÇÏ
ÓÕßÞ¦ØÏÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÑÕßÇØÁÒÇ
ÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔËÖÃÙÎÝÓÁÙÇÙÚÕ
 ÁØÍÇÚÎÝÁÙÖÕÏÔÇÝ¡ËáÓ¦ØÕÍÒÕßÏÊÁØÎÚÎÝÒÒÎÝÕÒÕÓÜÔÃÊÕß¡ÖÇÒ¦ÔÕßÚÕßÏ¦ÔÔÎÇãÚÎ
ÑÇÏÚÎÝÜÂÝÑÏÇÊÇØÁÙÎ®
ÖÄÚÄÚËÑÆÒÎÙËÖÕÒÆÔËØÄÙÚÕ

ÁÑÛËÙÎÚÕß¡ÕßÙËÃÕß¡ÖËÔ¦ÑÎÛÇÖÏ¦ÔËÏÚÕÔÂÓÇÚÎÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝÓËÚÎÔÑØÎÐÎ
ÚÕßÎÌÇÏÙÚËÃÕß®ÚÕßÂÓÕß¡ÖØÇÁÙÇÒ¦ÊÏÙËÞÇØÚÄÔÏÚÜÔÇØÞ×Ô
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏÛÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕ
ÙÂÓËØÇÓËÚÕÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÚÕß
×ÙÚÇ¬ÙÄÑÒÎÇÑØßÒÏÑÄÙËÑÇÓÈ¦ÚÕßÇÓÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÇ
ÊØÕÓ¦ÑÏÇÚÜÔ¢ÎØ×ÔÑÇÏÚÎÝ©ÃÇÝÙËÇÑØÕÍÏÇÒÏÁÝÑÇÏÙÚÏÝÕÓÕØÌÏÁÝÚÎÝËÔÊÕÞ×ØÇÝÛÇÐËÊÏÖÒ×ÔËÏ
ÚÕÓËÍÇÒËÃÕÚÎÝ ÇÒÔÚÁØÇÝÖÄ
ÄÙÇÛÇËÑÚËÛÕÆÔÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕ
ÖÏÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÙÇÝ®ØÜÚ×ÚÕÔÑ
¬ÙÃÚÕßØÇÇÙÇÝËÑÖÒÂÐËÏÃÙÜÝ
ÇßÚÄÖÕßÛÇÙÇÝÖÜ!©ÒÇÚÇÛËÜØ×ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÊËÔàÜÍØ¦ÌÏÙË
ÚÕÔÎÙÃÄÖÜÝÚÕÈÒÁÖÜËÍ×©Ï
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÞÕßÔËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÕ
ÓÇÆØÕÚÕßÎÌÇÏÙÚËÃÕßÚÕßÝÚØÄÓÇÐËÎÇÍØÏ¦ÊÇÚÕßÚÄÖÕßÑÏÇßÚÂÔÇÖÕÚÆÖÜÙÇÔÙÚÇÁØÍÇÚÕßÝ
ÊÏÑÂÓÕßÇÔÚÕØÃÔÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÙÑÒÎØÂÇÒÒ¦ÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔ
ÚØßÌËØÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÍÒßÑÆÚÎÚ¦
ÚÎÝ®ÇÖÇÔÚ¦
ÁÑÛËÙÎÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÆÚËÁÔÇÁØÍÕÚÕßÏ¦ÔÔÎ¬ÙÇØÕÆÞÎÑÇÏÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÁÑÖÒÎÐÎÍÏÇ
ÄÙÕßÝÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÈÇÛÏ¦ÌÏÒÃÇ
ÖÕßÙßÔÁÊËËÚÕÔÙßÒÒÁÑÚÎÓËÚÕÔ
ÙÖÕßÊÇÃÕÒÒÎÔÇàÜÍØ¦ÌÕÊÕÆ
ÎËÐÂÍÎÙÎ!¬ÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÏ¦ÔÔÎ
¬ÙÇØÕÆÞÎÙÚÎÇÔÚÕØÃÔÎÖÂÍÇÏÔË
ÇÖÄÇÔÇÈÕÒÂÙËÇÔÇÈÕÒÂ ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÕÏ¦ÔÔÎÝÓÕÆËÃÖË!¸ÇÔÚÕØÃÔÎÁÞËÏÑ¦ÛËÚÎÕÓÕØÌÏ¦Í×
ÖØÕÚÏÓ×ÚÎÔÕØÏàÄÔÚÏÇÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÎÕÓÕØÌÏ¦ÚÎÝÚÚÏÑÂÝ§ÇÓÕß
ÌÁØËÏÝÄÓÜÝÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓË
ÁÔÇÚÕÖÏÑÄÑÕÙÚÕÆÓÏÑÇÏÛÇÙÕß
ÚÕàÜÍØÇÌÃÙÜ¹ËÔÚÕÁÑÇÔÇÖÕÚÁÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÖËÏÊÂÊËÔßÖÂØÞË
ÚÕÖÏÑÂËÔÊßÓÇÙÃÇÚÎÝÇÔÚÕØÃÔÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÃÓÕßÌÇÏÔÄÚÇÔÖÕÒÆÉËÆÚÏÑÕ®

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

5

ΒΙΒΛΙΟ

Οι γραφικές τέχνες και η σημασία τους
Αντιπαράθεση πολλών και διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων, απέναντι στη γραφιστική, αλλά και στην ίδια τη ζωή
Αγγελική Αθανασιάδη
Graphic Stories – Γραφιστορίες
ÉÈ~ËÑ¸ÆVÉÜ¸l®
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δεν ξέρω ÇÔÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÇÖËÏÑÕÔÃÙËÏÚÎÔÉßÞÂÑÇÏÛÇËÃÞÇÖËØÏÁØÍËÏÇÔÇÁÈÒËÖÇÖ×ÝÛÇÚÕÁÑÇÔË
ÁÔÇÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝ
ÍØÇÌÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÏÞØ×ÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÏÚËÞÔÏÑÁÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙË
¦ØÇÍË"ÕÏÇÛËÜØÃÇÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÙË"§ÕÓÃàÜÄÚÏÎÍÍËÒÏÑÂÛÇÔÇÙÏ¦ÊÎÚÕÁÑÇÔËÄÞÏÓËÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÁÔÔÕÏÇÚÕßÍØÇÌÃÙÚÇÇÒÒ¦ÊÏ¦ÚÎÝ
ÍØÇÌÃÊÇÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¬ÕÒËÆÑÜÓÇØÇÌÏÙÚÕØÃËÝËÃÔÇÏÓÏÇÁÑÊÕÙÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏÄÞÏÍÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÇßÚÕÁÑÊÕÙÎÇÒÒ¦ÊÏÄÚÏÙËÇßÚÂÔ
ÁÞËÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÚÎÝÍÏÇÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÚÎÝ
ÚÏÝØÇÌÏÙÚÕØÃËÝÎÍÍËÒÏÑÂ
ÙßÔÁÚÇÐËÚÎ²¦ØÚÇÚÕßÍØÇÌÃÙÚÇ
ÄÙÕÑÇÏÇÔÎÒÁÐÎ²¦ØÚÇ®ÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÓËÍÇÒÕÙÚÕÓÃÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏ
ØÇÌÏÙÚÕØÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÞØÂÙÏÓÕËÍÞËÏØÃÊÏÕÖØÕÝËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÏ
ÓÎ¬ÕËÆÑÜÓÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÓÁØÎÙÚÕ
ÓËÔÖØ×ÚÕßÖ¦ØÞÕßÔ¦ØÛØÇÚÎÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÝÇÖÄÚÕÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÕ
ÁÔÛËÚÕÇØ¦ÛßØÕ®ÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÕÒÃÚÎÝ®ÖÕßÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÈÇÙÏÑÂÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕß
KLZPNUÑÇÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝÕÖÚÏÑÂÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÒÁËÏÄÚÏÛÁÒÎÙËÔÇÓßÂÙËÏÑÇÏÔÇ
ËÐÕÏÑËÏ×ÙËÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓËÚÏÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÇØÞÁÝÛËÜØÃËÝ
ÙÞÕÒÁÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÖÇØÇÓÁÚØÕßÝ
ÚÎÝÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÐÇÏ-

Η Αγγελική τήρησε
απαρέγκλιτα αυτόν τον
νόμο, το όλον είναι φωτεινό, γιατί επέλεξε ψηφίδες διαλεχτές για να
δημιουργήσει το γραφιστικό ψηφιδωτό που το
ονόμασε Γραφιστορίες.
ØËÚÏÑÂÎÏÊÁÇÍÏÇÙßÔÇÍÜÍÂÚÜÔ
ÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÜÔ¦ØÛØÜÔÙËÁÔÇÔËÔÏÇÃÕÚÄÓÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÞØÎÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÁØÍÕÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÁÞÕÔÚÇÝ
ËÔËØÍÁÝÙßÓÓÇÞÃËÝÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝ
ÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÍØÇÓÓÇÚÕÙËÏØÁÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÕßÒÏÑÄÍÏÇÚÏÝØÇÌÏÙÚÕØÃËÝÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÕÏÙßÔÁØÍÏËÝ
ÑÇÏÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓËÚÇÐÆÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÇØÑËÃÈÁÈÇÏÇÔÇÓÎÔÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÄÖÜÝÕÏÙßÔÁÚÇÏØÕÏÚÕß
;OL+V]LZ7YLZZ©ØÃÙÚËÓÃÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßËÐ¦ÖÚËÏÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕß
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÖ×ÝÓÃÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ
ËÑÊÕÚÏÑÂËÚÇÏØÃÇÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÔ
ÈÕÆØÑÕÚÕßÈßÛÕÆÚÕß¬¦ÓËÙÎ
ÚÇÑËÃÓËÔÇÚÕßËßÑ×ÓÇÚÕÝ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÚÏËÃÔÇÏÕÍØÇÌÃÙÚÇÝ
ÑÇÏÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÚÕß
ßÚÄÝÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÍÏÇÄÚÏÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÙÚÏÝØÇÌÏÙÚÕØÃËÝ©ÍØÇÌÃÙÚÇÝ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÍÏÇÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏ
ÁÔÇÓÂÔßÓÇÂÔÇËÖÏÒÆÙËÏÓÁÙÜ
ÚÎÝÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÁÔÇÙß-

Ο γραφίσταςÙiÐ{È¨oÉËo{ÑÑÉ{~{ÊÉ{ÓÑÐÊÈÐÑÊÑÉ{ÜÖÉ{ÐÓ³iØ³{~ÊØÉ{~{ËÑØÓÑÈo~É~¨{ÐÓ¨ÌKÜiÐÑ~Ñ{~ÑÜÜ{³ÓTiØÑÉÐÉÖÉ{~Ñ{ÑÑ×ÊÉ{³~ÒÚÉÚÉÑ³ÊÑÙÉ{³iÙ{~Ê³ÈÉ¨ÐiÉËÑ³
Ó¨oÈÉËÙÉ
ÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÔÇËÓÖÔËÆÙËÏÑÇÏÔÇÇÌÂÙËÏÚÕÔÑ¦ÛËÛËÇÚÂÔÇÊ×ÙËÏÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßËØÓÎÔËÃÇÙÚÕÁØÍÕÖÕß
ËÃÊËÑÁÌÚÎÑÇÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÙÚÎ¡ÕßÒÈÃÇÁÌßØÇÑÇÏ
ÚÕÄØÇÓ¦ÚÕßÁÔÇÔÖÆØÏÔÕÙÚÇßØÄÓËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂÔÚÕÆÚÜÔÃÑÇ®©ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÊÏÁÚÇÐËÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÕßÔÇàÜÍØÇÌÃÙÕßÔ
ÁÔÇÔÙÚÇßØÄÖ¦ÔÜÙÚÏÝÇÙÖÃÊËÝ
ÚÕßÝÑÇÏÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÖËØÔ¦ÜÁÔÇÐËÑ¦ÛÇØÕÓÂÔßÓÇÖ×ÝËÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÓÃÇÏÊÁÇÓÃÇ
ÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÁÞÜ

Οδηγός για νέους γραφίστες
©ÖÚÏÑÂÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÇÌÕØ¦ÄÒÕßÝÑÇÏÚÕÒÁËÏÎÍÍËÒÏÑÂ
ÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÑËÃÓËÔÇÚÕßËßÑ×ÓÇÚÕÝ! ¦ÖÕßÓÁÙÇÙËÄÒÇÇßÚ¦

ÑØÆÈËÚÇÏÑÇÏÎÓÇÍËÃÇÚÕßËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÚÕßÙÞËÊÏÇÙÚÂÕÖÚÏÑÂÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÏÇÝÑÇÏÇßÚÄÝÊËÔ
ÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÒ×ÝÔÇÙßÔÛÁÙËÏÄÓÕØÌËÝÒÁÐËÏÝÑÇÏËÏÑÄÔËÝÇÒÒ¦ÔÇÓÏÒÂÙËÏÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÔÉßÞÂÙÚÕ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÙÚÕÕÖÕÃÕÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ®
¡ËÚÏÝØÇÌÏÙÚÕØÃËÝÎÍÍËÒÏÑÂ
ÖÁÚßÞËÛËÜØ×ÔÇÓÏÒÂÙËÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇËÐÎÍÂÙËÏÓËÇÖÒ¦
ÒÄÍÏÇÚÏËÙÚÃÛËÜØÃÇ.LZ[HS[ÚÏ
ËÃÔÇÏÕÙÑËßÕÓÕØÌÏÙÓÄÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÃÛËÙÎÚÜÔÍØÇÓÓÇÚÕÙËÏØ×Ô:LYPMËÔÇÔÚÃÕÔ:HÔZ:LYPM¡Ë
ÚÇÃÊÏÇÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇÎÍÍËÒÏÑÂËÐÏÙÚÕØËÃÚÕÖÁÚÇÓÇÙÚÕÔ¬¦ÓËÙÎ
ÚÜÔÓËÚÇÒÒÏÑ×ÔÚßÖÕÍØÇÌÏÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÇÖÄÚÕÔÚßÖÕÍØ¦ÌÕ
:HUKLYZVUÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔÕßÚËÓÈÁØÍÏÕÚÕ ßÖØÏÇÑÄßÒÒÇÈ¦-

ØÏÕÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÊÃÔËÏÓËÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÎÝÏÊÏÇÃÚËØÕÍÒÇÌßØÄÚØÄÖÕ
ÍÍËÒÏÑÂÛÇÔÇÙÏ¦ÊÎÁÌÚÏÇÐËÁÔÇÔ©ÊÎÍÄÍÏÇÔÁÕßÝÍØÇÌÃÙÚËÝ®ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÍÏÇ
ÄÚÏÛÇÑÒÎÛÕÆÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÊÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÇßÚÁÝÕÏËÓÖËÏØÃËÝÔÇÑÇÚÇÚÃÛËÔÚÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÚÕÑÇÚÇÌÁØÔËÏÓËÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÚØÄÖÕÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓË
ÍÒÇÌßØÄÚØÄÖÕÕÍÕÚËÞÔÃàËÏ®
ËÔÃÕÚËÊÏÇÔÛÃàÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÇßÚÄÔ
ÚÕÔÚØÄÖÕÚÇÚËÞÔÏÑ¦ÑËÃÓËÔ¦ÚÎÝ
ÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÎÝ¡ÃÇÇÑÄÓÎËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÖÚßÞÂÚÜÔØÇÌÏÙÚÕØÏ×ÔÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝ©ÖÚÏÑÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕËÆÑÜ-

ÓÇÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏÙÚÂØÏÐÇÔÚÕßÔÁÊØÏÕØÇÌÏÙÚÏÑÂÝÑÇÏ©ÖÚÏÑÂÝ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÆÖØÕß.YHWOPJ
:[VYPLZ*`WY\Z®¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇßÚÂÝÚÎÝËÔÄÚÎÚÇÝÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÖÕÒÒ×ÔÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÇÖÄÉËÜÔÇÔÚÏÒÂÉËÜÔ
ÑÇÏÙÚ¦ÙËÜÔÄÞÏÓÄÔÕÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÍØÇÌÏÙÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂ
©ÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝËÃÚËÇÌÕØÕÆÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖËÊÃÇÚÎÝ©ÖÚÏÑÂÝ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÃÚËËßØÆÚËØÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÇÐÃÇËÃÔÇÏÏÙÚÕØÃËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏËÖÏÒÕÍ×ÔàÜÂÝ´ÔÇÓÜÙÇáÑÄÇÖÄÉËÜÔÑÇÏÛÁÙËÜÔÖÕß
¦ÒÒÕÚËÙßÍÑÒÃÔÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÊÏÇÌÁØÕßÔÊÃÔÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕÙÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÓ¦ÛËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇ
ÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßÍØÇÌÃÙÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÊËÏÚÎÔÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇËÔÄÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕÑÕÏÔÄÁÞËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÑÇÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÔÇ
ÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÕ
ÑÇÛÁÔÇÝ
ÚÎÛËÜØÃÇÝÚÎÝ.LZ[HS[ÕÖØ×ÚÕÝÔÄÓÕÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÄÒÕÔËÃÔÇÏ
ÒÇÓÖØÄÚËØÕÚÎÝÇÖÒÂÝÇÖÇØÃÛÓÎÙÎÝÚÜÔÓËØ×Ô®ÍÍËÒÏÑÂ
ÚÂØÎÙËÇÖÇØÁÍÑÒÏÚÇÇßÚÄÔÚÕÔ
ÔÄÓÕÚÕÄÒÕÔËÃÔÇÏÌÜÚËÏÔÄÍÏÇÚÃËÖÁÒËÐËÉÎÌÃÊËÝÊÏÇÒËÞÚÁÝÍÏÇ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕÍØÇÌÏÙÚÏÑÄ
ÉÎÌÏÊÜÚÄÖÕßÚÕÕÔÄÓÇÙËØÇÌÏÙÚÕØÃËÝ¬ÕËÆÑÜÓÇÇßÚÄÁØÞËÚÇÏÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÁÔÇÑËÔÄ
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÕÊÜÔÇÁÞËÏ
ÖØÇÑÚÏÑÂÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÜÝËÍÞËÏØÃÊÏÕ©ÖÚÏÑÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ

Εφεση για δυστυχία
ήρωας του ÚËÒËßÚÇÃÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÚÕß©ßËÒÓÖÁÑ
ÓËÚÕÔÙÇØÑÇÙÚÏÑÄÚÃÚÒÕËØÕÚÕÔÃÔÎ®ÙÚÃÇ ËÃÔÇÏ
ÞØÄÔÜÔÖØÄÜØÇÐÕÌÒÎÓÁÔÕÝÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝËØËÏÖÜÓÁÔÕÝÉßÞÏÑ¦ÂÓÂÖÜÝÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ"ÞÜØÃÝÙÞÁÊÏÇÂÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÞÜØÃÝÑÇÚ¦È¦ÛÕÝ
ÒÄÍÕßÝÔÇàËÏÂÒÄÍÕßÝÔÇÖËÛ¦ÔËÏ®Ù ØÇÚÏÁÚÇÏÇÑÄÓÎÙÚÎ
àÜÂÓËÚÕÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞÇÖ¦ÑÏ
*HW[VYP_ÚÙÏÍ¦ØÕÑÇÏÖÕÚÄ©ÊËÆËÏÖØÕÝÚÎÔÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÞÜØÃÝÒÄÍÕÁÚÙÏÇÖÒ×ÝËÖËÏÊÂÛÇÁÞÕßÔ
ÙÜÛËÃÚÇÒËÌÚ¦ÚÕßÙ
¬ÕÛÁÓÇÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝËÃÓÇÏËÍ×®ÙÒÁËÏÕÂØÜÇÝ
ÕÏÕÝÊÎÒÇÊÂ"©¢ÒÕØ¦Ô ÒÜÔÚ
ÇÓÖØÕÆÙÚËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÏÙÞßØÂÁÌËÙÎÙÚÎÊßÙÚßÞÃÇÖÕßÁÑÇÔËÄÚÏÖËØÔÕÆÙË
ÇÖÄÚÕÞÁØÏÚÕßÍÏÇÔÇÞÚÃÙËÏÚÎÔ
ÑÄÒÇÙÂÚÕßÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÊÆÕ
ÍßÔÇÃÑËÝÚÎÔ ÁÏÚÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔ ÇÓÃÍÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÚÎÔ
ËßÚßÞÃÇÙÚÎàÜÂÚÕßÐÁØËÏÚÏËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÑÇÏÖÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏ!ÙÚÎÙÞÁÙÎ
ÇÍ¦ÖÎÝÉßÞÏÑÂÝÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑÂÝÓË
ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÔÇÝ¦ÒÒÕÝÜÙÚÄÙÕ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÓÁÙÇÚÕßÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕÝÑÇÏÇÑÇÚÇÔÃÑÎÚÕÝÚÕÔÕÊÎÍËÃ
ÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÚÎÔ
ËßÚßÞÃÇÚÕß©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÓÄÔÕÏÚÕßÝÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
ÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝÚÕßÝÇÔÕÃÍÕßÔÚÕÔ
ÊÏÇÑÄÖÚÎÑÇÏÓËÚ¦ÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÍßØÃàËÏÑÇÏÍßØÃàËÏÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇ®
ÙÈÒÑÇÏÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÚËÒÏÑ¦ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÔÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚÎÔ
ÁÏÚÍÏÇÓÏÇÖØÄÙÚßÞÎØÇàÏÒÏ¦ÔÇÞÜØÃÝÇßÚÇÖ¦ÚËÝÍÏÇÚÕÚÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÚÕÔÖËØÏÓÁÔËÏ!Ç
ÚËÒËÏ×ÙÜÚÎàÜÂÓÕßÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕÝÊÆÙÛßÓÕÝÑÇÏÓÄÔÕÝÑÇÏÛÇ
ÓÕßÇÐÃàËÏ×ÝÁÔÇÝ¦ÔÚØÇÝÖÕß
ËÃÞËÍÔÜØÃÙËÏÚÎÔ ÁÏÚÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÚÎÝÍßØÃÙËÏÚÎÔÖÒ¦ÚÎ"ÃÔÇÏ
ÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕ®Ù   ÇÏÇÑÇÚÇÔÃÑÎÚÕ¡ËÚ¦ÚÎÔÇßÚÕÑÚÕÔÃÇ
ÚÕßÌÃÒÕßÚÕßÏÓËØÃÑÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔ ÇÓÃÍÑÇÏÄÚÇÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßàËÏÓÄÔÎÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÍÏÕÚÎÝÛÇÚÎÔÖÇØÇÚÎØËÃ
ÇÖÄÚÎÔÑÕØßÌÂËÔÄÝßÉ×ÓÇÚÕÝ
ÓËÚÇÑÏ¦ÒÏÇ ÕÏÚ¦àËÏÓËÚÇÑÏ¦ÒÏÇÇÖÄÓÇÑØÏ¦ÚÎÍßÔÇÃÑÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇàËÏÓÇàÃËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝÙ
©¢ÒÕØ¦Ô ÒÜÔÚÇÓÖØÕÆÙÚËÃÔÇÏÑÇÒÕÖÒÎØÜÓÁÔÕÓËÙÇÃÕÙÚÁÒËÞÕÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓ×Ô
ÑÇÏàËÏÙÚÎÇÒÒÃÇÚÕßËÍÍÆÝÓÁÒ-

Η Καρολίνα Μέρμηγκα γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1957, σπούδασε Νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος και
δημοσιογράφος. Εχει εκδώσει μεταφράσεις, δύο συλλογές διηγημάτων
και τα μυθιστορήματα «Συγγενής»
(2013, εκδ. Μελάνι) και «Ο Ελληνας
γιατρός» (2016, εκδ. Μελάνι).

Ο

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0Ñt/v__¦Ãv>_²u³È/Ã
ºX²Vt+>¿_u_> Rv_ÅVt(Ñ³¨ËÙÑu³È'É¨Ò³å¨ÑÐÖ¨È

ΕPA / MARCIAL GUILLEN

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

Το τελευταίοÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³È{ÓÜ$ÈÉÜÐÓ~×³VÐÉ³³Ë³Üt.É¨³ËiuVÓTÉ{ØÊ¨ÑÓÑÉ¨É{ÐÓÈT{~ÒVT¨ËØTÓÙ{ÑVtT¨ËØ~Ñ³ÒKÒÚØÜÌoÈØÑÇÉ{ÊÜÌoÈØÑÉÚÒÉ{um®T¨

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÁÞËÏÚÎÔÃÊÏÇÊÆÔÇÓÎ¬ÕÔÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÇßÚÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÓÄÔÕ
ÓÃÇÊÆÔÇÓÎÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÂÁÙÚÜÔÇÚÕÔËÖÏÈØÇÊÆÔËÏ
ÖÏÙÚËÆËÏÚÕßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÑËÃÔÎÖÕßÌÁØËÏÚÕÑÕÏÔÄÚÕÖÕÄÔÕÓÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÇÍ¦ÖÎ
ËÃÔÇÏÎ¦ÓÓÕÝÙÚÇÍØÇÔ¦àÏÇÚÕßÌØÏÑÚÕÆËÙÜÚËØÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÑÇÏÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝ¬ÕÆÚÕÚÕÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÃÔÇÏÓÏÇÑØÇßÍÂÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ¶ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÍÏÇÚÎÔÚØÕÓËØÂÊßÙÑÕÒÃÇÚÎÝ
ÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÃÞÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÇÍ¦ÖÎÑÇÏÊÎÇÍ¦ÖÎ
ÓËÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÕØÌÂ®Ù
ÊÎÒÇÊÂÇÔ¦ÍÑÎÇÍ¦ÖÎÝÇÖÄ
ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÍÏÇÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÍÏÇ
ÚÎÔÉßÞÂÑÇÏÚÕÙ×ÓÇÚÎÝßÚÂÎ
ÇÍ¦ÖÎÓÖÕØËÃÔÇËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÓË
ÖÕÒÒÕÆÝÚØÄÖÕßÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦
ÓÃÇÑÇÏËÔÏÇÃÇÖÏÙÚËÆËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÔÇÏÎ¦ÔËßÄØÜÔÇÍ¦ÖÎËÑËÃÔÎ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÔÕÎÛËÃÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÕß¦ÒÒÕßÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÔÕÎÛËÃÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÎ
àÜÂÞÜØÃÝÇßÚÄÔÚÕÔ¦ÒÒÕÚÎÔ
¦ÔËßÄØÜÔÇÍ¦ÖÎÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕ
ÕÔÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖËÛ¦ÔËÏËÃÔÇÏËÐ
ÕØÏÙÓÕÆÇÛ¦ÔÇÚÕ®Ù
ÔÄÓÜÝÎÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÖÕßÇÐÃàËÏÑÇÏÇÔËÖÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÃÙÜÝÑÇÔËÃÝÔÇÖÏÙÚËÆËÏ
ÇÑÄÓÇ®ÙÚÏËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÖÕß
ËÓÖÕÊÃàËÏÚÕÔÂØÜÇÔÇÇÍÇÖÂÙËÏ

(Ò¨ÑÜÜÖØVÑÜÜÒËØÉ¨{Ì³É¨ÚÑ¤ÚÉÜÑ³  ³~³Ì¨È
É³i¨Ì³ÈTÑÐÌoÉÜÚÑÐÈ
ÓÜÉoÉÌ³{ÌÜ{{ÒÜÜ{ÙÉÑÂËÇÈ
~Ñ{³Ì

Η αγάπη είναι
η άμμος στα γρανάζια
του φρικτού εσωτερικού μηχανισμού
της αυτοκαταστροφής
και της δυστυχίας.
ÒÕÔÚÕÝÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝ!ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß
ÇÍØÕÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÇÔÇÙßÔÚËÛËÏÓÁÔËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÙËßÛÇÔÇÙÃÇ
Ù ÇÒÒ¦ÑÇÏÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÎÍÕØÎÚÏÑÂÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÙÙËÐÕßÇÒÏÑÂÇÖÕÞÇÒÃÔÜÙÎÖÇÏÊÕÌÏÒÃÇ
Ù  ÙßÔÂÛÎÝÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÏÙÄÚÏÓÇ
ËÃÚËÓËËÖÃÙÑËÉÎÙËÇØÞÇÃÇÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÂÙÚÏÝÖÄØÔËÝÚÎÝ¬ÇáÒ¦ÔÊÎÝÙÊÆÔÇÓÎÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÄÓÜÝÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÂÕÐßÊÁØÑËÏ¦
ÚÕßÇÒÒ¦ÙÚÕÖÒ¦ÙÏÓÕÇßÚÕÆÚÕß
ÖÇÔÚÕÚÏÔÕÆÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÖÕßÛÁÒËÏÔÇËßÚßÞÂÙËÏÓÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÚÎÔËßÚßÞÃÇ
ÙÚÇÞÁØÏÇÑÇÏÚÎÔÖËÚ¦ËÏÍÏÇÔÇ
ÚÎÔÇÚËÔÃàËÏÇØÍÄÚËØÇÇÖÄÓÇÑØÏ¦
©ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÃÔÎÙÎÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÑÇÛÁÔÇÓÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÑÏÔËÃÚÇÏÙË
ÄÒÕßÝÓËÚÎÔÃÊÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÕÆÚË

ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÁÚÙÏÚÎÔÏÙÞÆÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝÓÁÙÇÚÕß"
ËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÍÇÖÂÙËÏËÖËÏÊÂ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÙÚÕÔËÄ
¦ÔËßÄØÜÔÇÍ¦ÖÎÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÓÏÇßÖËØÌßÙÏÑÂÖÎÍÂ²ÜØÃÝÇßÚÂÔÚÎÔÖÎÍÂËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÖØ¦ÍÓÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕËØ×ÚÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÇßÚÂÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕß
©ßËÒÓÖÁÑÄÖÜÝÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÓË
ÓËÍ¦ÒÎËÑÌØÇÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÙÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÇØ¦ÊËÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ!©ËÄÝÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓÇàÃÓÇÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÇÝ
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÑ¦ÛË×ØÇÑÇÏÙÚÏÍÓÂ
ÑÇÏÓÇÝÊÃÔËÏÕÊÎÍÃËÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÇÑØÏÈËÃÝÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝßÚ¦ÚÇ
ÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÍ¦ÖÎÝÖÕßÌÕßÙÑ×ÔÕßÔÙÚÇÙÚÂÛÎÓÇÝÓÁÞØÏÖÕßÓÇÝ
ÑÄÈÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÙÇÇßÚÁÝÕÏÙÚÏÍÓÁÝÌ×ÚÏÙÎÝÇßÚÁÝÕÏÙÚÏÍÓÁÝÁÑÙÚÇÙÎÝÕÏÇÔËÐÂÍÎÚËÝÈ¦ÙËÏÚÎÝ
ÈÏÕÒÕÍÏÑÂÝÓÇÝÌÆÙÎÝÜÝÇÖÒ×Ô
ÖØÜÚËßÄÔÚÜÔËÃÔÇÏËÐÄÞÜÝÖØÄÊÎÒÇÙÎÓ¦ÊÏÇ ÇÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ
ÙÂÓËØÇÚÎÔÕÖÚÏÑÂÚÕß²ØÏÙÚÕÆ
ÚÎÔËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦
ÚÕßÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÙÑÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÑÇØÊÏ×Ô!ÁÞÕßÔÄÒÇÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÑÇÏ
ÊËÔÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔßÖÄÉÎØÁÖËÏ
ÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÔÇÊ×ÙÜÚÎàÜÂÓÕßÑÏ
ÇÖÄÖ¦ÔÜÍÏ»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÈØÕÓÏ¦ØÎÊËÝ"ØÁÖËÏÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÔÇÍÃÔÜ
ÚÄÙÕÐËÑ¦ÛÇØÕÝ"¢ÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÔÇÏ®
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την πεζογραφία ÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¢ÇÑÃÔÕßËÍÑÇÚÇÈÏ×ÔÕßÔÇÖÃÛÇÔÕÏ
ÖÇØÇÓßÛ¦ÊËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖÁØÇ
ÇÖÄÌÇÔÚÇÙÃÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÑÇÏÚÕ
Þ¦ØÏÙÓÇÚÎÝÇÛÇÔÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕÆÝÇÔÇÙÚÇÃÔËÏÇÖÄ
ÈÏÈÒÃÕÙËÈÏÈÒÃÕÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÓÃÚÕÚÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕßÕÂØÜÇÝÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÐÏÙÚÕØËÃÙÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇÚÕßÖÇØÇÓÆÛÏÇÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÎÝÓÔÂÓÎÝÑÇÏÚÕßÓßÇÒÕÆÇÒÒ¦
ÑÇÓÃÇÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÊÏÇØØÂÐËÏ
ÚÕÔÙÌØÇÍÏÙÓÁÔÕÔÕßÚÎÝÇÑØÕ¦ÚØÏÇÝÚËÒËßÚÇÃÇÁÞËÏËÑÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÕÒÚÙÞ¦ÏÓËØÄÒÎÚÎÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ¥ÙÚÄÙÕÕÑÆØÏÕÝßÚÆÞÏÕÝ
ÇÖÕÛÁÚËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÇÖÄÊÏÇ
ÚÎÝÜÂÝÚÕßËßÌ¦ÔÚÇÙÚËÝÇÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÞÇÓÁÔÕßÞØÄÔÕß
¢ßÒÒÕÓËÚØ×ÔÚÇÝÓËàÜÎØÁÝÖØÄÙÞÇØËÝËÐÏÙÚÕØÂÙËÏÝÚÇÞÇÓÁÔÇ
ÌÁØÔËÏÓÁÙÇÙÚÕÙÏÜÖÎÒÄÙÖÃÚÏÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÓËÚÇÍÒÜÚÚÏÙÓÁÔÕÙËÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÃÇ¡ÁÙÇÇÖÄÚÕÙÚÄÓÇ
ÚÕßÕÒÄÚËÒÇÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÙÚÎÜÂ
ÊÏÇÞÁËÚÇÏÎÇÖÆÛÓËÔÎËÏÑÕÔÕÖÕÏÃÇÚÕßÓßÇÒÕÆÚÕßÓÏÇÑÇÚÇÏÍÃÊÇ
ËÏÑÄÔÜÔØÏÔÃÙÓÇÚÇÑÇÏÙÖÇØ¦ÍÓÇÚÇÕÔËÃØÜÔÁÔÇÝÇÞÚÇØÓ¦Ý®

Σ
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~Ë³ÑÂÉ³È¨ÑÌ~Ñ{ÉËÉt(Ó³ÉV
Ñ³Ó¨{ÑV Ë¤~ÑÓ¤ÑÌ³¤ÉÒØVÈ
ÑÜÒÐiÑÌ~É{ÑÒÈ.Ñ³ÑÐÒ³{Ñ³iØ~È¨ÒØ«u

¦ÛËÓÁØÇÑÇÏÊÕßÒËÏ¦©ÑÆØÏÕÝ
ßÚÆÞÏÕÝÖÏ¦ÔËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÖËØÏÈÄÎÚÇÁØÍÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÇØÞÃàËÏÚÎÔÇÖÇÍÍËÒÃÇ
ÖÒÇÔÃàËÏÙÇÔÃÊËÝÄÖÕßÞÇØ¦ÙÙËÏ
ÚÎÔÁÔÊËÏÐÎ©ÊÄÝÜÂÝ®ÙÑÇØ×ÔËÏÙÚÏÞ¦ÑÏÇÑÇÏ¦ÙËÓÔÇÖÕÏÎÓÇÚ¦ÑÏÇÇÔÇÖÕÒËÃÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÙÑËÃÚÇÏ
ÙÚÕßÈØËÕÒÄÍÏÕÚÎÝØÇÖÇÔÇÚØÁÞËÏÙÚÎÙßÒÒÕÍÂ
ÚÕßÚÜÔÜØÇÃÜÔ
ÒÁÐËÜÔÒÁÐËÜÔ
ÐËÞÜØÏÙÚ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔ ÕÓÕØÌÏ¦
ÚÕßÂÞÕßÚÕßÝ
ÇÍÜÔÏ×ÔÚÇÝÔÇ
Ð Ç Ô Ç Ñ Õ ß Ù Ú Ë Ã
Ñ¦ÖÕÚËÙÚÕÙÇÒÄÔÏÚÕÎÞÄÞØÜÓÇÚÎÝÜÂÝÇÞÚÇØÕÆÙËÔÇÚÕß
ÖËÏ ÑÇÏ ËÑËÃÔÎ
ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ßÔËØÍÄÝÚÕß
ßÚÆÞÏÕßÙÚÇÖÇØ¦ÐËÔÇÊØ×ÓËÔÇ
ÖÕßËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏËÔÚÄÝÚÕßÑÇÛÏÙÚÏÑÕÆËÃÔÇÏÕÑÆØÏÕÝ¡ÖÏÁÔÇÝ
ßÖÕÈÕÒÁÇÝ¦ÒÒÕÚËÙÇØÊÄÔÏÕÝÑÇÏ
¦ÒÒÕÚËÙßÓÖÕÔËÚÏÑÄÝ©ÑÆØÏÕÝ
¡ÖÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÙßÔÕÔÄÓÇÚÕÝ
ÚÕß¡ÖÄØÞËÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßØÍËÔÚÏÔÕÆÖÇÃÑÚÎÚÎÝÍØÇÌÂÝËÃÔÇÏÎ
ÌÜÔÂÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝÓÏÇÌÜÔÂ
ËÔÕÞÒÎÚÏÑÂÇÙÃÍÇÙÚÎÑÇÏÙËÓË-

Í¦ÒÇÑÁÌÏÇËÝÚÕßÝÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÙÇÔÉÁÓÇÑÇÏÚÕÉÁÓÇÙÇÔ
ÇÒÂÛËÏÇÑÇÏÛÇÊËÏÝÖÜÝÄÒÕÏÛÇ
ÙËÖÏÙÚÁÉÕßÔÑÇÏÄÒÕÏÛÇÙËÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ®ÉÏÛßØÃàËÏÕÑÆØÏÕÝ¡ÖÏ
ÙÚÕÔßÚÆÞÏÕ©ÓÜÝÎÜÂÊËÔ
ÐËÍËÒÏÁÚÇÏÓËÍÒÜÙÙÏÑ¦ÙÑÁØÚÙÇ
ÇØÇÓÁÔËÏÓÇØÓÇØÜÓÁÔÎÚßÌÒÂ
ÚßÒÏÍÓÁÔÎÙËÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÖ¦ÒÒËßÑÎ
ÙÇÔÙÈÎÙÓÁÔÎ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÑ¦ÛËÒÕÍÂÝÖÇÏÞÔÃÊÏ¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÓÁØËÝÖÕß
Õ¦ÔÚØÇÝÚÎÝÖÇØÇÊÃÊËÏÚÇÄÖÒÇ
ÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝ
ÙÏÜÖÂÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÚÎ ÜÂ® ÃÚË
ÓËÑËÌÇÒÇÃÕËÃÚË
ÓËÓÏÑØÄÎàÜÂ
ÊËÔ ÁÈÍÇàË ÔÄÎÓÇÕÆÚË¦ÞÔÇ
ÊËÔÁÈÍÇàËÑËÃ
ÄÖÕßËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÚÎàÂÙËÏ
©ÓÜÝÄÖÜÝÙßÒÒÕÍÃàËÚÇÏÕßÚÆÞÏÕÝÛÁÒËÏÍËØÕÆÝÖÇÃÞÚËÝÎ
àÜÂ®ÑÇÏÁÚÙÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÍÃÔËÏ
ÙÆÔÚØÕÌÕÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÑÇÏ
ÙÚÎÙÏÜÖÂÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÖÜÝÕÏ
ÊÆÕÙÏÜÖÁÝÚÕßÝÛÇÍÃÔÕÔÚÇÔÑØÇßÍÂÇÖËÒÖÏÙÃÇÊËÔÑÇÚÇÚØÄÖÜÔË

ÚÎÔÕÔËÏØÕÖÄÒÎÙÎÇØÇÓËØÃàÕÔÚÇÝÚÎÓÇßØÃÒÇÖÕßÚÕßÁÑØßÈË
ÚÎÔÇÒÒÕÚÏÔÂÄÉÎÚÎÝÜÂÝÕÖËÃÙÓÜÔßÚÆÞÏÕÝÚÎÔÇÔÚÃÑØÏàËÐÇÔ¦
ÓÁÙÇÙÚÕËÑÚßÌÒÜÚÏÑÄÌÜÝËÔÄÝ
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÒ¦ÓÖÕßÙÇ®ÑÇÛÏÙÓÁÔÎÙÚÕÖËàÕÆÒÏÓÏÇÝÙÚÁØÔÇÝÔÇ
ÖËÚ¦ËÏÖËÚØÇÊ¦ÑÏÇÙÚÕÔËØÄÑÇÏÔÇ
ÑÕÏÚ¦àËÏÚÕßÝÑßÓÇÚÏÙÚÕÆÝÑÆÑÒÕßÝ
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÔÑÇÏÁÙÈÎÔÇÔÙÇÔ
ÔÇÓËÚØÕÆÙËÑÇÏÔÇÐÇÔÇÓËÚØÕÆÙËÛÇÔ¦ÚÕßÝ®ÑÄÓÎÑÇÏÓËÝÙÚÕ
ÇÙÚØÇÖÕÈÄÒÎÓÇÚÎÝÇÔ¦ÓÔÎÙÎÝ
ÑÕßÈÇÒÕÆÙËÚÎÙÏÜÖÂÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÖ¦ÔÜÚÎÝ®
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎ
ÚÎÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝÚÕß¢ÇÑÃÔÕßËÃÔÇÏÎËßØÎÓÇÚÏÑÂßÖËØ¦ÙÖÏÙÎËÔÄÝ
ÏÊÏÄÚßÖÕßÓÏÑØÄÑÕÙÓÕßËÔÄÝÌÇÙÇØÏÄàÏÑÕßÑÇØÔÇÈÇÒÏÑÕÆÛÏ¦ÙÕß
ÖÕßÚËÒËÃßÖÄÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂ
ÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÚÕß
ÚÇÛËØÄÝ¦ÐÕÔÇÝÚÜÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßËÃÔÇÏÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÙÚÇ
ËÊ¦ÌÎÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÓÏÇÝÏÇÓÇÚÏÑÂÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÖÃÓÕÔÕÝ
ÑÎÖÕßØÄÝÇßÚÂÝÚÎÝÌÇÙÓÇÚÏÑÂÝ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÕ¢ÇÑÃÔÕÝÚÎÙÖÁØÔËÏÓËÒÁÐËÏÝÍÏÇÔÇÛËØÃÙËÏÚÎÛÆËÒÒÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ¡ËÞØÄÔÏÇ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÏÝÇÒÞÎÓËÃËÝÚÎÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÚÇÈßÛÃàËÏÓÁÙÇÚÎÝ
ÚÎÔÖÏÕÇÔÄÛËßÚÎÇÖÄÍÔÜÙÎÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÔÇÇÔÇÈÒÆÙËÏÁÔÇÍ¦ØÍÇØÕÐËÑ¦ØÊÏÙÓÇ

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

t.ÖÐ×ÑÐÉ³
.~¨Ò³iVi{³¨ËÑ
ÈÑ¨TËÇÉ{³i³{oÐÊÈ ¨³ÑØÉ{KÒÜÜÉ{
ÐÓÑÈ

åÈ³ÊiÉ{KÜÊÉËÑ{ÐÉoÑÜÖ³É¨Ø~ËÙÈØ³iØÇÊØÈuåÌ³
t ¨ØoÜÈ~Ì{~¨Øu³iØåÒ¨
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t³¨{~ÑËÑÑÐÊÉ{Øu³È {~ÜÒÈÛ¨ÑoÖÐiåÙÉÚÉ¨ÉË³Ñ{
~ÜÑ{~ÌVÚÑÓ¨ÉÉ
Και ποιο βιβλίο έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ÒÜÜt0~Ñ{¨Ì³ÈÈÜoÑ¨~³ÌÈu³iØ(ÛÓÜ³Ñ0ÂÓ¨
ÑÓÂ
Στο επόμενο βιβλίο σας αληθεύει ότι
πρωταγωνιστεί ο Ιωάννης Καποδίστριας; Αν ναι, πώς θα τον δούμε εκεί;

É³i×¨Òi³È/. Ü{³VÌ³Ñ
³ÈÇÊ³iÑÑÉ¨{o¨ÒÉ{³iÜ~Ê³ÈÓ¨oÈ³Èt'ÌØ³i ~~ÜiËÑuUt ÑØÒÚ¨ØÉ{³¨Ó×É{³iÑ³¨ËÙÑ³È{³ÉÖ³ÑØ
Ì³{ÚÑ³~³ÈV~Ñ{³~³ÈuÓÑÑÌ³ÑÐÒ³{ÑÐÈ
KÓKÑ{ÑVÐÉÒ×Ñ³ÚÑÈÐÑÐÌÑÜÜÒ
~Ñ{VÉÉ{ÙÊ¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐÈÚ{³Ì¨iÐÑVÐÉ³{ØÑ³{×ÒÉ{ØÉÌØ³¨Ño{~Ö
Ê¨Ñ
Πόσο διαφέρει –αν διαφέρει– από τον
τόσο επιτυχημένο «Ελληνα γιατρό» το
νέο βιβλίο – που και αυτό πραγματεύεται τη νεότερη ελληνική Ιστορία;

åÑ¨³{ÓÐÑ{ ¨Óoo{iÉËÑ{³ÉÜÉËØÙ{Ñ×¨É³{~ÊÑÜÜÒ
³TÓ¨{Èo¨Ò×É{³ËÙ{V
~Ñ{³ÑKÊÐÑ³ÑÈÑ³ÒÉ
³Ñ¨~ÓÙ{ÈÜÓoÉ³Ñ{t ÜÜi{~Ê³¨ËÑu
ÉÂËÈ¨É~³{~Ò
Εχετε Facebook, Twitter
κτλ.; Εμποδίζουν το γράψιμο ή το εμπλουτίζουν;

T>R_H}~Ñ{
ÐÉÓTÉ{KiÚÊÉ{ÐÉ
³ÑÑ¨ÑË³i³¦_>x²Ã
Rv_R}Ut.ÈTÒÑÈ³ÌØ
ÈÌÐ{ÇÉÌ³{Ê³ÑÙ{Ñ×¨É³{~ÌØVÐÑÚÑËÉ{
ØÙÉÚÑÚ¨ÓÉ{³i
³ÓTi³ÈÌ³ÑØÙ{Ñ×¨É³{~ÌØÑÜÜÒÐÜo³ÑØ
³iÐ{Ì³i³Ò³È
ÐÉ³ÈØÒÜÜÈØuV
ÌØÉËÉ
ÑÐÖ

 Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O 7

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

Φύση και τέχνη
Μια υπαίθρια ÍÑÇÒËØÃÚÁÞÔÎÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß(03@6:
ËÔÄÝÛËØÏÔÕÆÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÌÏËØÜÓÁÔÕßÙÚÎÔÚÁÞÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÚÎÝÌÆÙÎÝÙÚÕ3L`ZPU
©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÁØÍÇÚÁÞÔÎÝ
ÙËÖËØÏÕÞÁÝËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÕÓÕØÌÏ¦Ý
ÄÖÜÝÒÃÓÔËÝÇÓÖËÒ×ÔËÝÂÍØÇÌÏÑ¦ÞÜØÏ¦ËÇßÚÄÚÕÖÔËÆÓÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÚËØÇÙÚÃÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕØÚØÁÚÕÌÚÏÇÍÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔ(U[VPUL
.\PNUHYKÍÔÜÙÚÄÜÝ37=+(ÚÕß
ÒÈËÚÕÆàÜÍØ¦ÌÕß,YULZ[)SH[[LY

ΧΑΛ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Επέτειος του δουλεμπορίου
Στο μουσείο ÕßÃÒÓÖËØÌÕØÝÖÕß
ÙÚËÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÕÕßÃÒÏÇÓÕßÃÒÓÖËØÌÕØÝ
 ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÑÇÏÎÍÁÚÎÝ
ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ
ÚÎÝÊÕßÒËÃÇÝÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÊËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇØÞËÃÇÑÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÄÖÜÝÚÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÚÕß
ÖÒÕÃÕß)YVVRLZ®ÇÖÄÚÕ ÖÕß
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÏÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÔÕÏÙÑÒ¦ÈÕÏ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÕß
ÊÕßÒËÓÖÕØÃÕßÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂ

REUTERS/HENRY NICHOLS

EPA/BART MAAT

EPA/LAURENT GILLIERON

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

REUTERS/RUSSELL BOYCE

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΧΑΓΗ

Επίσκεψη στο παλάτι
Για τέταρτη ÙßÔËÞÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÚÕ
5VVYKLPUKL7HSHJLÑÇÏÕÏÈÇÙÏÒÏÑÕÃÙÚ¦ÈÒÕÏÇÔÕÃÍÕßÔÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄ
¬ÕÖÇÒ¦ÚÏÖÕßÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÇÖÄ
ÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÇÍØÕÏÑÃÇÚÕßÙË
ÈÇÙÏÒÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÑÇÏÔÃÙËÏÝÓÃÇÓËÚ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÌÜÚÏ¦ÚÕß ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÚÕ
 ÂÓËØÇÙÚËÍ¦àËÏÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÑÇÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÄÒÇÚÇ
¦ÈÈÇÚÇÚÕßßÍÕÆÙÚÕßÓËËÃÙÕÊÕÁÐÏËßØ×

ΛΟΝΔΙΝΟ

Τέχνη με Lego
Ο Ολαφουρ ÒÃÇÙÕÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔ
;H[L4VKLYUÚÕßÕÔÊÃÔÕßÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÁØÍÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ËÃÔÇÏÑÇÏÚÕËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕ;OLJ\IPJ
Z[Y\J[\YHSL]VS\[PVUWYVQLJ[®
ÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ;\YIPUL/HSS
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÁÔÇÔÚÄÔÕÒËßÑ¦3LNVÚÕßÈÒ¦ÑÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÓÏÑØ×ÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÙËÇßÚÄÚÕÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÄÁØÍÕ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÕØ¦ÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖÄÒÎÁÑÛËÙÎ
ÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÓÁÞØÏÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß

ΑΚΑΜΠΑ

Μουσείο στον βυθό
Με σκοπό ÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÕÔÂÊÎÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÏÝÑÇÚÇÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÎÑÇÏÂØËÓÎ
ØßÛØ¦¦ÒÇÙÙÇÎÕØÊÇÔÃÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝßÖÕÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÓÕßÙËÃÕß
ÙÚÇàËÙÚ¦ÔËØ¦ÚÎÝÚÙÏÙÚÎÔÏÊÏÑÂ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂ×ÔÎÚÎÝÑÇÓÖÇ
ÈßÛÃÙÚÎÑÇÔ ÖÇØÕÖÒÏÙÓÁÔÇÕÞÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏËÒÏÑÄÖÚËØÇ
ÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÁÔÇÙÖ¦ÔÏÕ
ßÊ¦ÚÏÔÕÓÕßÙËÃÕ

A.P. PHOTO/MICHAEL SOHN

Επιμέλεια: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

t$~ÊØ³ÉËoÉ{ÑÜÑÖÉuÑÌ¸ÆÖoT¨ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ
ΕΚΘΕΣΗ
Ως μια μεταφοράÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
ÙÎÓËØÏÔÕÆÑÄÙÓÕßßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕßÚØÏÖÚÆÞÕßÚÕßËØ×ÔßÓÕß¡ÖÕÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÎÁÑÛËÙÎÙÚÕÓÕßÙËÃÕ.YVWP\Z)H\ÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÖÕß¦ÔÕÏÐËÚÏÝÖÆÒËÝÚÎÝ
ÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÙÚÏÝÕßÒÃÕßÑÇÏÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙËÏÓÁÞØÏÚÎÔÎËÑËÓÈØÃÕßÚÕß ©ÑÂÖÕÝÚÜÔËÖÃÍËÏÜÔÇÖÕÒÇÆÙËÜÔ®ÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÍÔÜÙÚÕÆÝÖÃÔÇÑËÝÚÕß¡ÖÕÝÑÇÏÎÓÄÔÏÓÎÙÚÁÍÎ
ÚÕßËÃÔÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕØ¦ÊÕÚÎÝ

¡ÇÊØÃÚÎÝÚÕÚØÃÖÚßÞÕÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝ
ÆÇÝÙÚÕÔÊ¦ÓÇÖÄÚÕÔËÄÙÚÕ
ÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÖ¦ÔËÒÍßÓÔÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏà×ÇËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙË
ÁÔÇÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÙÚÕ
ÊËÐÃÖ¦ÔËÒÎ ÄÒÇÙÎ©ÚÇÔÚÕÚØÃÖÚßÞÕÊÏÖÒ×ÔËÏÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÎÍÎ
Ó¦ÒÒÕÔÑÇÚ¦ÚÎÔÚØÃÚÎÎÓÁØÇÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
©ÏËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÚÁÌÇÔÏªÄàËÔÚÇÒÑÇÏ Ò¦ØÇ¡ÁÏÙÚËØËÖÁÒËÐÇÔÚÕÑËÔÚØÏÑÄÖ¦ÔËÒÜÝÁÓÖÔËßÙÎÍÏÇÚÎÔÁÑÛË-

ÙÎÏÇËÑËÃÔËÝÕÖÃÔÇÑÇÝÊËÔÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÄÙÕÓËÚÏÝÇÖÕÒÇÆÙËÏÝ
ÚÎÝËÖÃÍËÏÇÝàÜÂÝÖÕßÑÕÒ¦àÕßÔ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÙÕÓËÚÕÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÓËÚÇÌßÚ¦ÑÇÏÚÇ
à×ÇÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÕÖÏÔÁÒÕÚÕß
ËØ×ÔßÓÕß¡ÖÕÝ±ÖËØÓËÍÁÛËÏÝ
ÌØ¦ÕßÒËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßËØÜÚÕÚØÕÖÕÆÔÓÁÙÇÙËÑÕÞÆÒÏÇÑËÌ¦ÒÏÇÙËÙÞÂÓÇÈÇÚÄÓÕßØÕßÉ¦ØÏÇ
ÖÕßÖËÚÕÆÔÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏËÝÖÕßÑÕÒßÓÖÕÆÔÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÌßÒÁÝ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÄÒÕÏÇØÓÕÔÏÑ¦ÓÇàÃ
ÏÇÚÏÝËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝÕÙÆÍÞØÕÔÕÝ

ÑÂÖÕÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓË
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÕÏÑÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏÖÇØÄÔÚÇ
ÚÙÏÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝAOLUN)VÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÁØÍÕ7[LYPKVWOPSPH®
ÓÏÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÕßÍßÓÔÕÃ¦ÔÊØËÝÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔËÖÇÌÂÓËÌÚÁØËÝÑÇÏÕ/PJOHT)LYYHKHÚÕÁØÍÕ
4LZRLSSPS®ÄÖÕßÔßÞÚÕÒÕÆÒÕßÊÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÔÛÏÙÓÁÔÇÚÎÔÎÓÁØÇ
ÇÒÒ¦ÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕßÔÚÕ¦ØÜÓ¦
ÚÕßÝÚÎÔÔÆÞÚÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÏÊÏÑ¦ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔËÝÍß¦ÒÏÔËÝ

ÖØÕÙÛÂÑËÝ©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦àËÏ
ÚÕßÝÑÏØÑ¦ÊÏÕßÝØßÛÓÕÆÝÚÕßÒÕßÒÕßÊÏÕÆÍÏÇÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÇÏÙÛÂÙËÏÝÚÕßËÖÏÙÑÁÖÚÎ
¬ÕÁØÍÕÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÇÔÂÑËÏÙÚÎÔ@H`VP2\ZHTHÑÇÏÌÁØËÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕ>P[O(SS4`3V]L-VY
;OL;\SPWZ07YH`-VYL]LY®ÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÓËÍ¦ÒÕßÓËÍÁÛÕßÝ
ÚÕßÒÃÖËÝÌÚÏÇÍÓÁÔËÝÇÖÄÌ¦ÏÓÖËØÍÑÒÇÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÕß¦ÓÕÚÃÈÕ
ÚÎÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÕÝ¬ÕÁØÍÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕ
ÕÝÔÚàËÒËÝÚÕ

Þ¦ÛÎÑÇÔÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃ"²ØÄÔÕÝ
ÚÜÔÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÂÞØÄÔÕÝÚÜÔ
àÜÔÚÇÔ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÇÌÕÆÚÕßÝÑÇÚ¦ÖÏËÚÕÖ¦ÛÕÝ"
Ê×ÍËÒ¦ÝËÊ×ÙÜÖÇÃÔËÏÝ
ËÊ×ÙÇÝÖÂØÇÔËÓËÌÒÇÝÌÕØ¦Ý
ÚÕÓÇÆØÕÌÜÚÕÙÚÁÌÇÔÕ®ÍØ¦ÌËÏ
ÕÑÇÔ¦ÝÕÕÖÕÃÕÝÌÁØÔËÏÙËÑ¦ÛË
ÚÕßÒÁÐÎÚÎÊÜØÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÖËÃØÕßÓÇàÃÓËÁÔÇÒßÍÓÏÑÄÒßØÏÙÓÄ!
Ö¦ËÏÔÇÈÍËÏÓÇÖÔÃÍËÚÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÇÖÒ×ÔËÚÇÏÖÇÔÚÕÆ
ÑÇÏÖÕÚÃàËÏÚÕÊÁØÓÇ ÇÏÇßÚÄÚÕ
ÓÇÆØÕÌÜÚÕÙÚÁÌÇÔÕ®"ÔÇßÖËØÈÇÚÏÑÄÌÜÝÖÕßÌÁØÔËÏÚÎÔÆÞÚÇ
Ö×ÝÍÃÔËÚÇÏ" ÏÄÓÜÝÍÃÔËÚÇÏ©ÒÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÑÏÇÝÓÎÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
¬ÕÓÖÒËÖÕßÙËÚßÒÃÍËÏËÃÔÇÏ
ÚÕÌÜÝÖÕßËÑÚÕÖÃàËÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝ
 ÇÔÁÔÇÝÊËÔÚÕÈÒÁÖËÏ ÏÄÓÜÝ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÖÒÎÛÇÃÔËÏ®ÔÇÖÕÃÎÓÇßÉÎÒÂÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇËÃÔÇÏÁÔÇËØ×-

ÚÎÓÇÊÃÞÜÝËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÙÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÐÂÚÕßÔÇËØ×ÚÎÓÇÖÕßÊËÔ
ËÖÏÊÁÞËÚÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊÏÄÚÏÓËÚÎ
ÙËÏØ¦ÚÕßÍËÔÔ¦ËÏÁÔÇÙÜØÄ¦ÒÒÇËØÜÚÂÓÇÚÇÇÖÕØÃËÝÇÍÜÔÃËÝ
ÔÇÚÁÚÕÏÕÖÕÃÎÓÇÙÇÔÚÕ¡ÖÒË
ÖÕßÙËÚßÒÃÍËÏ®ÙËÖÇØÇÙÆØËÏÙÇÔ
ÊÃÔÎÖØÕÝÚÕÇÛÁÇÚÕÖÕßÄÓÜÝ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÖÒÎÛÇÃÔËÏ®
ÃÔÇÏÑÇÏÓÃÇßÖËÔÛÆÓÏÙÎ!ÖÄÙÕÙËÄÒÎÓÇÝÚÎàÜÂÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÇÔÇàÎÚËÃ
ËÔÇÍÜÔÃÜÝÇßÚÄÚÕÓÖÒËÖÕßÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÚÕÈÒÁÖËÏ®ÓÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÚÕÌÜÝÖÕßËÑÚÕÖÃàËÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝ®
½ÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÐËÍÒÏÙÚØÂÙËÏÇÖÄÚÕÓÖÒËÖÕßËÃÔÇÏÎÙÚ¦ÞÚÎÚÕßÑÇÓÁÔÕßÞØÄÔÕß®ÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÚÇÊÆÕÇßÚ¦
ÓÖÒËÖÕÒÆÑÇÒ¦©ÒÕÏÓÇÝÃÔÇÏ
ÚÕÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇÙÚÕÈ¦ÛÕÝßÚÄ
ÖÕßÇÍÇÖÂÙÇÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖ»
ÄÙÕÓÖÕØÕÆÙÇÓË

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το μπλε που σε τυλίγει
Κάθε Αύγουστο, ÕÑÆØÏÕÝÑØÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÙËÖÇÒÏ¦ÇÍÇÖÎÓÁÔÇÚÕß
ÖÕÏÂÓÇÚÇØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇ
ËÃÞËÓÔÎÓÕÔËÆÙËÏÚÁÚÕÏËÝÓÁØËÝ
ÂÚÇÔÚÕÔËÐÇÃÙÏÕ¢ßÒÒÕÓ¦ÔÚÎ®
ÚÕß©ÊßÙÙÁÇÒÆÚÎ¢ÁÚÕÝÇÖÄÚÕ
ÓÁØÕÝÄÖÕßÁÌßÍËÍÏÇÔÇÑØßÌÚËÃ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖ»ÄÒÕßÝÓÕßÁÍØÇÉËÍÏÇ
ÚÕÖÕÃÎÓÇËÔÄÝÖÕÏÎÚÂÖÕßÛÇßÓ¦àËÏÖÕÒÆÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎÑÇÔ¦!¬Õ
ÓÖÒËÖÕßÙËÚßÒÃÍËÏ®ÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ¡ÇÆØÇÒÏÛ¦ØÏÇ®ÚÕß 
¬ÕÓÖÒËÖÕßÙËÚßÒÃÍËÏËÃÔÇÏÎÙÚ¦ÞÚÎÚÕßÑÇÓÁÔÕßÞØÄÔÕß®ÐËÑÏÔ¦ÚÕÖÕÃÎÓÇ©ÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÖÕÏÕÓÖÒËËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÖÇÃØÔËÏÚÎÓÕØÌÂÚÎÝ
ÙÚ¦ÞÚÎÝËÔÄÝÞØÄÔÕßÖÕßÑ¦ÎÑË
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦¬ÏÓÖÒËËÃÔÇÏÇßÚÄ"¬ÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ"¬ÕßÕßØÇÔÕÆ"
¬ÎÝÒÆÖÎÝ"¬ÕßÁØÜÚÇÖÕßÁÍÏÔË
ÙÚ¦ÞÚÎ"ÔÄÝÁØÜÚÇÇÔËÑÖÒÂØÜÚÕß"ØÕÊÕÓÁÔÕßÇÖ»ÄÒÕßÝ" ÇÏ

Τι μπλε είναι αυτό;
Της θάλασσας;
Του ουρανού;
Της λύπης; Του έρωτα
που έγινε στάχτη;
ÖÕÏÕÔÚßÒÃÍËÏÇßÚÄÚÕÓÖÒË"ÕÏÇ"
¢ßÙ¦ËÏÁÔÇÝÇÁØÇÝÌÁØÔËÏ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÚËÚØ¦ÊÏÇÖÄ
ÚÇÑ¦ÚÜÞØÄÔÏÇ®ÙßÔËÞÃàËÏÕÖÕÏÎÚÂÝßÚ¦ÚÇÑ¦ÚÜÞØÄÔÏÇ®ËÃÔÇÏÁÔÇÇÃÔÏÍÓÇÑÇÏÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂßÔÂÛÜÝÒÁËÏÕ
ÑÆØÏÕÝÑØÏÚÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÖËØÇÙÓÁÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕßÖÃÙÜÓÇÝ¡Ç
ÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎÇßÚÄÖÕßÑßØÏÇØÞËÃ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÙßÔÂÛÜÝ®ÓÇÚÕÇÒÒÏ×Ý®ÕÖÄÚËËÊ×ÁÞÕßÓËÚÇÑ¦ÚÜ
ÞØÄÔÏÇ®!ÞØÄÔÕÝÚÕßÊÎÂÞØÄÔÕÝÚÜÔÇÖÄÑØßÌÜÔËØ×ÚÜÔÖÕß

«Η χερσόνησος»,Ó¨o³ÈåÐÉ¨{~ÑÖÇo¨Ò×È ³ÈÑ¨³ÌÉ¨

8

O

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Αγγελιαφόρος Ελλήνων συγγραφέων
Ο Μισέλ Βόλκοβιτς, που μεταφράζει στη Γαλλία αποκλειστικά δικούς μας ανθρώπους του πνεύματος, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
«Το κείμενο ËÃÔÇÏÁÔÇàÜÔÚÇÔÄÖÒ¦ÙÓÇ²ÕØËÆËÏÝÓÇàÃÚÕß¬ÕÙÖÕßÊÇÃÕËÃÔÇÏÔÇÖÏ¦ÙËÏÝÚÕÖ×ÝÇÔÇÙÇÃÔËÏÚÕÖ×ÝÑÏÔËÃÚÇÏ®ÒÁËÏÇÖÄ
ÚÕÇØÃÙÏÕËÐÁÞÜÔÔËÕËÒÒÎÔÏÙÚÂÝ
¡ÏÙÁÒÄÒÑÕÈÏÚÝÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÝ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔÑÇÏËÑÊÄÚÎÝÙÚÎÇÒÒÃÇ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔ
ÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÏÙÞßØÂÝÙÞÁÙÎÝÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝ
ÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÙÞËÊÄÔÄÚÏËÖÏÛßÓÕÆÙË
¶ÙßÍÍØÇÌËÃÝ¶ËÚÕÏÓ¦àËÏÚ×ØÇ
ÔÁËÝÙÕÊËÏÁÝ®
ØÞÏÙËÔÇÓÇÛÇÃÔËÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕ
»ÙÚÇÚØÏ¦ÔÚÇÚÕßÓÂÔËÝÖØÏÔÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÏÝÑØßÌÁÝÚÎÝ
ÄÉËÏÝÑÇÓÖÂ®ÙÚÎàÜÂÚÕßÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÖÕßÚÕÔÙßÔÇØÖ¦àÕßÔ¬ØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÙËËÌÎÓËØÃÊÇÎÖØ×ÚÎÓÕßÙÕÈÇØÂÊÕßÒËÏ¦
ÁÔÇÑËÃÓËÔÕÚÕßØÇÑÕÔÚÇËÏÊÂ®
ÑÕÒÕßÛÕÆÔÖÒÂÛÕÝ¦ÒÒÇ¶ÖÕÃÎÙÎÖËàÕÍØÇÌÃÇÛÁÇÚØÕÊÎÓÕÚÏÑ¦
ÚØÇÍÕÆÊÏÇØËÓÖÁÚÏÑÇ¡ËÚÇÌØ¦àËÏ
ÙÞËÊÄÔÄÒÕßÝÚÕßÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÊÃÊËÏÇÔÛÕÒÕÍÃËÝÙÆÍÞØÕÔÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÕÃÎÙÎÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÙËÏØ¦*HOPLYZNYLJZÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔ
+LZTVZÏÊ¦ÙÑËÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßÇØÏÙÏÕÆÑÇÏÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÁÔÚØÕÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝ¡ËÚ¦ÌØÇÙÎÝÙÚÕÁÒÍÏÕ
¬ÏÓ¦ÚÇÏÓËÚÇÈØÇÈËÃÇ5LSS`:HJOZ
3H\YL)H[HPSSVUÑÇÏ(TLKLL7PJOV[
ÚÕÈØÇÈËÃÕÇÃÊÇÒÕÝÚÎÝÚÇÏØËÃÇÝ
ÒÒÂÔÜÔßÍÍØÇÌÁÜÔËÔ×ÖÇØÇÙÎÓÕÌÕØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝØVÑÄÖÎÇßÒÄÖÕßÒÕ
ÓËÚÕÔ¬ÇÐÏ¦ØÞÎÚÕß¬¦ÍÓÇÚÕÝÚÎÝ
¬ÏÓÂÝÓÇàÃÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÙÖÕßÊÇÃÕ
ÖØËÙÈËßÚÂÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÚÇÒÃÇÓËÚÇÌØÇÙÚÂÑÇÏ
ËÑÊÄÚÎ§ÏÑÄÒÇ ØÕÚÙÁÚÏ¥ÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÑÊÃÊËÏÕÑÚ×ÁØÍÇ
©ÚÇÔÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÔÇÝÙÚØÄÈÏÒÕÝÇÖÄÇÔÇÓÔÂÙËÏÝ®
ÚÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÔÔÕß©ÞÏÚÇÔÎÙÏ¦ÄÞÏÚÇÇØÞÇÃÇÇÒÒ¦ÊØÄÓÕÏÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÑÇÏÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÌÏÒÏÑ¦ÙÖÃÚÏÇÑÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÇÖØÄÙÜ-

Ο εξέχωνÉÉÜÜi{³ÊØ{ÓÜÌÜ~K{³ØÐÉ³¨{³Ì×¨{³Ò~iVÈtÓ×ÈoÉu¨Ì×Ñ³ÑÑ¨{³É¨ÒV~Ñ{³.³¨Ñ³Ê(ÑTÒÜiÙÉÂ{Ò TÉ{ÐÉ³Ñ×¨ÒÉ{
{ÊÐÑ³ÑÑÐ×³Ó¨t ÑÌÙi³ÈÊÐÑ³ØÙÉÉËÑ{Ñ¨ÒÓÑ¨³³ÒÙ{V³ÈÙÑËÉËÑ{Ñ{ÒÉ{Ø³iÐÈ{~Ì³i³Ñ³È~É{ÐÓÈuVÜÓÉ{
ÖÇ®ØÁÛÎÑËÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÔÇÖÇØÇÙÚËÃ
ÙËËÑÊÂÒÜÙÎÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÕßÑÇÏ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÚÄÓÕßÚÎÝÇÔÛÕÒÕÍÃÇÝ
ÒÒÎÔËÝÖÕÏÎÚÁÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ®
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¬ÕÓÁÒÏÚÜÔÍÍÁÒÜÔ®ÖÕßÕ¡ÏÙÁÒÄÒÑÕÈÏÚÝÃÊØßÙËÚÕÍÏÇÔÇÊÕßÒËÆÜËÒËÆÛËØÇÔÇÑ¦ÔÜÚÕßÑËÌÇÒÏÕÆÓÕß
ËÖÏÚÁÒÕßÝ®
©¡ÏÙÁÒÄÒÑÕÈÏÚÝÁÞËÏÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÖËØÃÖÕßÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÒÒÎÔËÝÑÇÏ ÆÖØÏÕßÝë ÖÕÏÎÚÁÝÖËàÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÛËÇÚØÏÑ¦ÁØÍÇÞÜÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÑÇÓÏ¦
ËÏÑÕÙÇØÏ¦ÍÇÒÒÏÑÕÆÝÕÃÑÕßÝ©Ï¦ÒÒÕÏËÑÊÄÚËÝÊËÔÖÕÒßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÏÊÏÇÃÚËØÇÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÇÒÒ¦ÓËÒÃÍÎßÖÕÓÕÔÂÄÒÕÑÇÏ
Ñ¦ÚÏÈØÃÙÑËÏÝÁÞÕÓÇÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝ
ÑÏÄÒÇÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚ¦ËÃÔÇÏÔÇ
ÈØËÏÝÑÇÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ®ËÔÁÞËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÕÚÃÓÎÙÎÙËÑ¦ÖÕÏÕËÃÊÕÝÕÃÎÙÎÖËàÕÍØÇÌÃÇÛÁÇÚØÕ
ÚÕÃÊÏÕËÃÔÇÏÞËÏÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÖ¦ÔÚÇ

Με τον Μένη Κουμανταρέα. t ÐÉ³Ò×¨ÑiÉËÑ{Ð{ÑÖÚÉ³i³ÓTiVÓÑ
{Ù{ÑË³É¨ÉËÙØo¨ÑËÐÑ³ØVÐ{ÑÙÉÖ³É¨io¨Ñ×ÊuV³ËÇÉ{{ÓÜÌÜ~K{³Ø

Πολλοί κληρονόμοι
συγγραφέων απαγορεύουν να δημοσιεύσεις
τον μακαρίτη, για λόγους
μυστήριους. Μάλλον
θέλουν να τον σκοτώσουν
για δεύτερη φορά...
ÓËÚÕÔÒÄÍÕÊÎÒÇÊÂÓËÓÃÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÒÁÐËÏÝÑÇÏÂÞÕßÝ¡ËÚÇÌØ¦àÜ
Ö¦ÔÚÇÓËÚÕÇßÚÃ©ÒÇÚÇÑËÃÓËÔÇ
ÍÏÇËÓÁÔÇËÃÔÇÏÖØÕÌÕØÏÑ¦ÑÇÏÄÒÇ
ÓËÍÕÎÚËÆÕßÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÚÕßÝ¡ÏÇÙËÒÃÊÇÇÖÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
¶ÓÏÇÑÇÒÂÙËÒÃÊÇ¶ËÃÔÇÏÑÇÏÛÁÇÚØÕ
ÑÇÏÖÕÃÎÙÎÇÖÄÊÕÙÎÚÕßÔÕÂÓÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÁÔÇÖØ×ÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÕÙÖÕßÊÇÃÕËÃÔÇÏÔÇÖÏ¦ÙËÏÝ
ÚÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÚÕ
Ö×ÝÇÔÇÙÇÃÔËÏÚÕÖ×ÝÑÏÔËÃÚÇÏ¬Õ
ÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏÁÔÇàÜÔÚÇÔÄÖÒ¦ÙÓÇ
²ÕØËÆËÏÝÓÇàÃÚÕß®

– Ποιο έργο σας γοήτευσε και
ποιο σας δυσκόλεψε πιο πολύ;
¶¡ËÍÕÂÚËßÙË¬ÕÚÁÒÕÝÚÎÝÓÏÑØÂÝÓÇÝÖÄÒÎÝ®ÚÕß²ÇÚàÂÙÚÎÔÇØÞÂÓËÚ¦©ÏÞÚÃÙÚËÝ®ÚÕß²ËÏÓÜÔ¦
ÚÕ ÇÒ¦ËÙÆÙÑÕÚ×ÛÎÑËÝÔÜØÃÝ®
ÚÕß¡ÃÙÙÏÕßÙÖÇØÇÑÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÒÄÍÜÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÌßÙÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÌÕÈËØÂÝàÜÔÚ¦ÔÏÇÝÚÕß
ÆÌÕßÝ¬ËÒËßÚÇÃÇ¬ÇØÜÚÕßÁØÜÚÇ®ÚÕßÒÆÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÄÙÇ¦ÒÒÇ
ÁØÍÇ©ÙÕÍÏÇÚÎÊßÙÑÕÒÃÇÓÏÇËÆÑÕÒÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÛÇÂÚÇÔ!ÚÇÁÓÓËÚØÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÇÖÄÚËÞÔÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦ÝÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔÓËÚÇÌØ¦àËÏ
ÑÇÔËÃÝÁÓÓËÚØÇÚÇÁÓÓËÚØÇÖÕÏÂÓÇÚÇÄÖÜÝÑ¦ÔÜËÍ×ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦¶
ÇÌÕÆÖØÕÁÞËÏÍÏÇËÓÁÔÇÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÕØßÛÓÄÝËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÑ¦ÔÜÇÒÒÏ×Ý©ÖÄÚËÔÇÏ
ÎÊÕßÒËÏ¦ÚÄÚËÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÖÏÕÇØÍÄØßÛÓÄÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÇßÚÄ
ÚÕÜØÇÃÕÒÃÑÔÏÙÓÇÚÕßÙÚÃÞÕß¦ÓÇ
ÚÕÖËÚÆÞËÏÝÙÚÎÊÏÑÂÙÕßÍÒ×ÙÙÇ
ÑÇÒÆÖÚËÏÑÇÒÆÚËØÇÚßÞÄÔÇÊßÔÇÓÃ-

Με τον Μιχάλη Γκανά. ({ÊÐÑ³Ò³ÈÉÂÉÙÌÚiÑ¨Ì×Ñ³Ñ³ÑoÑÜÜ{~Ò
ÑÌ³É~Ù³{~ÌË~³È{ÓÜÌÜ~K{³ØVt0ÐÓÜ{³åooÓÜu

ËÝ¬ÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÙÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎ
ÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇÖÇÒÏ¦ÑËÃÓËÔÇÂÑÇÏ
ÇßÚ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÓÏÇÍÒ×ÙÙÇ
ÞÜØÃÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇÙÚÎÊÏÑÂÓÕßËÔ
ÛÇÚÕÒÓÕÆÙÇÖÞÔÇÓËÚÇÌØ¦ÙÜ
ÚÕÔÎÓÎÚØÃÕß©ÙÕÍÏÇÚÇÊÎÓÕÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇØËÓÖÁÚÏÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕß
ÇÔÁÒÇÈÇÓÕßÒÁÔËÄÚÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏ
ËßÞ¦ØÏÙÚÇÇÒÒ¦ÐÁØÜÄÚÏÚÕÞØ×ÓÇ
ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕßËÃÔÇÏÇÏÙÛÎÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÄÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕ

Τα ρεμπέτικα
©ÖÜÝÒÁËÏÚÇØËÓÖÁÚÏÑÇÚÇÒÇÚØËÆÜÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÒÓÕÆÙÇÔÇÚ»
ÇÍÍÃÐÜ×ÙÖÕßÂØÛÇÔÚØËÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÖØ×ÚÇÍÏÇÁÔÇÖËØÏÕÊÏÑÄ
ÓËÚ¦ÍÏÇÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÍÏÇÓÏÇÙßÔÇßÒÃÇ¬ÕÈÏÈÒÃÕËÔÚÜÓËÚÇÐÆËÃÞËËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÕÖÄÚËÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÚÕËÖÇÔËÑÊ×ÙÜÙÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßËÑÊÄÙËÏÝ¬×ØÇ
ÁÞÕßÔÈÍËÏÊÆÕÚÄÓÕÏÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÏÕÏÊÆÕËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÇÓÖËÙÚÙÁÒËØÓÇÝ®
ØÏÔÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ¦ÔÕÏÐËÚÕÔ

ÊÏÑÄÚÕßËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕ¬ÕÓÁÒÏÚÜÔ
ÍÍÁÒÜÔ®¶ÓÏÇÑÇÒÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎËÃÔÇÏÁÔÇÔÄÙÚÏÓÕÑÇÏÛØËÖÚÏÑÄÓÁÒÏ©Ï
¦ÍÍËÒÕÏËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝÕÏÓËÚÇÌØÇÙÚÁÝ¥ÝÇÍÍËÒÏÇÌÄØÕÏÌÁØÔÕßÓËÚÇ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÚÜÔÛË×Ô¶ÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ¶ÙËÐÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ÒÁËÏ
ÏÇßÚÄËÖËÏÊÂÖØ×ÚÕÔÚÕÙßØÚ¦ØÏ
ÚÕßÐËÞËÃÒÏàËÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÂÛËÒÇÔÇÊÕßÒËÆÜËÒËÆÛËØÇÔÇÑ¦ÔÜ
ÚÕßÑËÌÇÒÏÕÆÓÕßËÖÏÚÁÒÕßÝÞÜØÃÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÇÖÄËÑÊÄÚËÝÑÕÖÄÝ
ÓÇÝÂÚÇÔÔÇËÑÊÃÊÕßÓËÇßÚÄÖÕßÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÑÊÄÚËÝÓÇÝÊËÔÛÁÒÕßÔËÖËÏÊÂÊËÔÖÕßÒ¦ËÏ!ÖÕÃÎÙÎ
ÊÏÂÍÎÓÇÛÁÇÚØÕÞÕßÓËÚ×ØÇÙÚÕÔ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÖ¦ÔÜÇÖÄÚÃÚÒÕßÝÓË
ÇÙÚÁØÏÇÙÇÔÚÕßÝ ÇÈ¦ÌÎ ÇØßÜÚ¦ÑÎÓÖËÏØÃÑÕÒÆÚÎÙßÔÙÆÍÞØÕÔÕßÝÖÕÏÎÚÁÝÙËÓÏÇÇÔÛÕÒÕÍÃÇ
ÓËÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÞÕßÓËÊÏÎÍÂÓÇÚÇÚÜÔÜ¦ÔÔÕß§ÄÒÒÇ
ÑÇÓÖÇØÊ×ÔÎÑÇÏÒÇÓÖØ×ÔÔÁÜÔ
ÑÇÏÙÚÕÛÁÇÚØÕËÖÃÙÎÝßÖ¦ØÞËÏÖÕÏÑÏÒÃÇÇÖÄÚÎÔ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÓÁÞØÏÚÕßÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎÑÇÏ¡ÇßØÏÚÙ¦ÑÎÃÓÇÙÚËÊÆÕÎÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÏ¦
ÓÕßÑÏËÍ×Í¦àÕßÓËÚÇÁÐÕÊ¦ÓÇÝ
ÖÒÎØÜÔÄÓÇÙÚËËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÒÒ¦ÚÕ
Ñ¦ÔÕßÓËÑÁÌÏÑÇÏÇÖÕÑÚ¦ÓËÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ÁÔÇÖÏÙÚÄÑÕÏÔÄ®

– Τι είναι αυτό που σας στενοχώρησε και τι αυτό που σας χαροποίησε πιο πολύ;
¶ÞËÏØÄÚËØÎÙÚËÔÕÞ×ØÏÇÚÕß
ÓËÚÇÌØÇÙÚÂËÃÔÇÏÕÏÑÒÎØÕÔÄÓÕÏ
ÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ¡ËØÏÑÕÃËÃÔÇÏ
¦ÉÕÍÕÏÙÇÔÚÕÔËÜÔÃÊÇÓÖËÏØÃÑÕ¦ÒÒÕÏÄÓÜÝÙÕßÑ¦ÔÕßÔÚÎ
àÜÂÖÕÊÂÒÇÚÕÕßÇÖÇÍÕØËÆÕßÔ
ÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÚÕÔÓÇÑÇØÃÚÎÍÏÇ
ÒÄÍÕßÝÓßÙÚÂØÏÕßÝ¡¦ÒÒÕÔÛÁÒÕßÔÔÇÚÕÔÙÑÕÚ×ÙÕßÔÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÏÇÚÃÄÓÜÝ"ßÚÄÓÕß
ÙßÔÁÈÎÓËÚÕßÝ²ÇÚàÂ ÇÈÈÇÊÃÇ
ÑÇÏËÏÈÇÊÃÚÎ¡ÏÑØÄÚÕÑÇÑÄÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇÈØÃÙÑÜÖ¦ÔÚÇÓÏÇ
ÖÇØÇÑÇÓÖÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÓËËÐÕØÍÃàËÏÖÕßÎÚÆÞÎËÔÄÝÁØÍÕßÇÌÂÔËÚÇÏÙÚÕÁÒËÕÝÑ¦ÖÕÏÕß¦ÙÞËÚÕßÑÇÏ
ÑÇÑÕÖØÕÇÃØËÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÍÇÒÆÚËØÎÞÇØ¦"ÆÙÑÕÒÎËÖÏÒÕÍÂ
Ö¦ÒÏÙÜÝÇßÚÄÝÕÔÁÕÝ¦ÒÒÕÝÖÕß
ÓÕßÁÍØÇÉËÓÏÇÓÁØÇÄÚÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕß ÇÈÈÇÊÃÇÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ÚÕÔÁÈÍÇÒÇÔÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎ

Με τον Πέτρο Μάρκαρη, ³K{KÜË³ÈËÈo{Ñ³iÜÉ~³¨{~ÌVt åÚÊÑ
³iØÐ{ÑØÙ{ÑÙ¨ÐÊØuV~È~Ü×Ì¨iÉ³ÑoÑÜÜ{~ÒÑÌ³tÓÜ{³åooÓÜu

Μεγαλύτερη πρόκληση ο Σολωμός, ο πιο δύσκολος, ο πιο άπιαστος
Ο ίδιος ÔÏ×ÛËÏÚßÞËØÄÝÁÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÄÒÕßÝÄÙÕßÝÕÔËÏØËßÄÚÇÔÔÇ
ÓËÚÇÌØ¦ÙËÏ©ÚÇÔÁÞËÏÝÖÃÙÜÙÕß
ÚÇÖÕÏÎÚÏÑ¦¦ÖÇÔÚÇÚÜÔ ÇÈ¦ÌÎ
ÇØßÜÚ¦ÑÎÑÇÏ ÇÈÈÇÊÃÇÚÏ¦ÒÒÕ
ÔÇËÖÏÛßÓËÃÝ"¡ÁÔËÏÓÏÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎ!ÕÕÒÜÓÄÝÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÝÕ
ÖÏÕ¦ÖÏÇÙÚÕÝ®
©¡ÏÙÁÒÄÒÑÕÈÏÚÝÊÏÊ¦ÙÑËÏÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÖÄÚÕ» ÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÇÒÒÕÆÄÞÏÓÄÔÕËÖËÏÊÂÚÕÛËÜØ×
ÑÇÛÂÑÕÔÓÕßÍÏÇÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÕßËÃÊÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÍÜÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÝ
ÄÌËÒÄÝÓÕßÇÌÕÆÓÇÛÇÃÔËÏÝÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÝ®©ÖÜÝÒÁËÏÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇ¦ÑÕßÍËÝÇÑÄÓÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÁÐßÖÔÕßÝÔÇÒÁÔËÄÚÏÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎ

ÊËÔÊÏÊ¦ÙÑËÚÇÏ¬×ØÇÖÏÇÊËÔÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÇßÚÕÃÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝÁÞËÏÍÃÔËÏÛËÙÓÄÝÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÜÝÑÇÏ
ÙÚÎÇÒÒÃÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎËÃÔÇÏÓÏÇ
ÙÆÔÛËÚÎÚÁÞÔÎÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÕËÃÊÕÝ
ÍØÇÉÃÓÇÚÕÝÓÏÇÊËÆÚËØÎÍØÇÌÂ
©ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝËÃÔÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÍÒ×ÙÙÇ¬ÕÔÇÐÁØËÏÝ
ÑÇÒ¦ÚÎÍÒ×ÙÙÇÖÎÍÂÊËÔÈÒ¦ÖÚËÏ
ÓËÔÇÒÒ¦ÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÙÚÄÞÕÏÇËÓÁÔÇÒÕÏÖÄÔÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇ
ÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÎÝÍØÇÌÂÝÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ÓËÈ¦ÙÎÇÙÑÂÙËÏÝÆÌÕßÝ®
ÇÏÍØ¦ÌËÏÓËÚ¦ÌØÇÙÎÖØÕÎÍÂÛÎÑËÔÁÑÇÛËÔÂÛËÒÇÔÇÍØ¦-

ÉÜÇÒÒ¦ÊËÔÁÈÍÇÏÔËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÂØÛËÜÝßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÕÚÕß
ÍØÇÉÃÓÇÚÕÝÑÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÓËÐËÓÖÒÕÑ¦ØËÏ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ¡ËÚÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÁÓÇÛÇÔÇ
ÍØ¦ÌÜÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕÓÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÈÏÈÒÃÕÈÍÂÑËÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÎÔÖØ×ÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÖÄÚÄÚË
ÍØ¦ÌÜÑÇÏÓËÚÇÌØ¦àÜËÔÇÒÒ¦ÐÑÇÏ
ÓÕßÑ¦ÔËÏÑÇÒÄ¬ÇÊÆÕÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ¬ÕÑÇÛÁÔÇÐËÑÕßØ¦àËÏÇÖÄÚÕ¦ÒÒÕÚÕÑÇÛÁÔÇÙÕß
ÊÏÊ¦ÙÑËÏÚÕ¦ÒÒÕßÔÂÛÜÝÇÌÏËØ×ÔÜÚØËÏÝÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÏÓÃÇÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕ®
¬Õ¡ÁÒÏÚÜÔÍÍÁÒÜÔ®ÊÎÓÕÙÃËßÙËÖØÄÙÌÇÚÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
¡¦ØÑÇØÎÍÏÇÚÕÔÎÒËÑÚØÏÑÄÖÕÏ-

ÂÓÇÚÇÚÕßÑÇÔ¦ÑÇÏÊÎÓÕÚÏÑ¦
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕÊÏÎÍÂÓÇÚÇÚÕßÇÖÇÊÎÓÎÚØÇÑÄÖÕßÒÕßÛËÇÚØÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÜÔÎÓÎÚØÏ¦ÊÎ²ÇÚàÎÍÏÇÔÔÃÊÎ
ÑÇÏ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÚÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑ¦ÞÇáÑÕÆÚÕßÒÇÈÏÇÔÕÆÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÇÖÕÏÎÚÏÑ¦¦ÖÇÔÚÇÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕßÖÕÏÎÚÂÑÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÌÃÒÕß²ØÏÙÚÄÌÕØÕßÏÕÔÚ¦ÑÎÖÕß
ÚÄÙÕÓÕßÒËÃÖËÏ®
ØÍÄÚËØÇ"ÇÈÍ¦ÒÕßÓËÄÙÕ
ÍÃÔËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÖÕÏÎÚÁÝ
ÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÛËÇÚØÏÑÕÆÝ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÛÏËØÜÓÁÔÕßÝÑÇÏ
ÓÎÄÙÕßÖ¦ØÞËÏÄØËÐÎÑÇÏÊÆÔÇÓÎ
ÏÇÚÕ»ÁÞÕßÓËÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕßÝÇÞÚÕÆØÎ

ÇÖÇÊÃÚÙÇ ÕÙÓÄÖÕßÒÕ ßØÏÇÑÃÊÎÑÇÏÓÏÇÖÕÏÎÚÏÑÂÇÔÛÕÒÕÍÃÇ
ÓËÛÁÓÇÚÕßÝÇÍÍÁÒÕßÝ®
©ÙÕÍÏÇÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÚ×ØÇÚËÒËßÚÇÃÇØÃÞÔÜÚÕÈ¦ØÕÝÙÚÏÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔ
ÁÞËÏÚÃÖÕÚÇÙÖÕßÊÇÃÕÙÚÇÙÑÇØÏ¦ËØÏÕØÃàÕÓÇÏÙËÓÏÑØ¦ÑËÃÓËÔÇÇÔÇØÚÎÓÁÔÇÚÇÑÚÏÑ¦ÙÚÕ
ZP[LÓÕß®ÃÔÇÏÁÔÇÖËØÏÕÊÏÑÄVU
SPULÓÎÔÏÇÃÕÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÙÚÂÒËÝ
ÞÕÒÏ¦àÜÚÇÈÏÈÒÃÇÖÕßÊÏ¦ÈÇÙÇ
ÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÖÕßËÃÊÇÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝ
ÖÕß¦ÑÕßÙÇÍØ¦ÌÜÍÏÇÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÍÏÇÚÕÆÌÕÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÞÜÑÇÏÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄ
ËÑÇÚÄÙßÍÍØÇÌÁÜÔ¡ÏÇÙÚÂÒÎ

ÌÏÒÕÐËÔËÃÑËÃÓËÔÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÊÏ¦ÙÎÓÕßÝÂ
ÑÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕßÝÑÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÓËÚÇÌØÇÙÚÁÝÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦®
ÃÔÇÏÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÎÙßÍÍØÇÌÂÓÏÇÖØ¦ÐÎÖÕÒÏÚÏÑÂ"ÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÕÏÔÄÚÕÖÕÑÇÏÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÕ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÑ¦ÛËÖØ¦ÐÎÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂËÄÚÏÓËÇÌÕØ¦ÚÕ
ÔÇÐÕÊËÆËÏÝÚÄÙÕÞØÄÔÕÑÇÏÚÄÙÎ
ËÔÁØÍËÏÇÍÏÇÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÊËÔ
ÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÙÞËÊÄÔÑÇÛÄÒÕßÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÓÕØÌÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔ
ÑßØÏÇØÞÕÆÙÇÏÊËÕÒÕÍÃÇ ÇÏÚÕÔÇ
ÇÙÞÕÒËÃÙÇÏÚÄÙÕËÔÚÇÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖÇÒËÆËÏÝÙÚÕÖÒËßØÄÚÜÔ
ÇÊÏÑÎÓÁÔÜÔ®
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ενα εικοσιτετράωρο με την τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου
ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ / ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
09.45-10.45
Χτυπάει ÚÕÐßÖÔÎÚÂØÏÇÚ¦ÜÊÏÇÑÕÖÂ
ÑÏÁÚÙÏÑËØÊÃàÜ¦ÒÒÇÒËÖÚ¦ÆÖÔÕß
ÖÄÖÇÏÊÃÖÃÙÚËßÇÄÚÏÚÕÖÇØ¦ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÕÒÆÜØÇÃÇ×ØÇÍÏÇÔÇÐßÖÔ¦ËÏÑÇÔËÃÝ©ÆÚËËÃÔÇÏÖÕÒÆÖØÜÃ¶Ë¦ÔÑÏÔÎÛËÃÝÓËÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÊËÔÛÇÈØËÏÝÖÕÒÒÂ
ÑÃÔÎÙÎÇÌÕÆÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÃÔÇÏÂÊÎÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ¶ÕÆÚËÑÇÏ
ÖÕÒÆÇØÍ¦×ÙÚËÔÇÔÏ×ÛËÏÝØËÓ¦ÒÏÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÎÑ×ÔÕÓÇÏÌÚÏ¦ÞÔÜÑÇÌÁ
ÇÔÕÃÍÜÙÚÎÕßÔÇÖ¦ËÏÍÏÇÚÙÃÙÇÑÇÏ
ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÂÚÇÔ
ÜØÇÃÕÔÇÓ¦ÛÜÔÇÚØ×ÜÙÜÙÚÄÖØÜÏÔÄ ¦ÛÕÓÇÏÙÚÕÖÏ¦ÔÕ

10.45-14.00
Από τη μια, ÔÏ×ÛÜËßÒÕÍÎÓÁÔÎÖÕßËÃÓÇÏÓÕßÙÏÑÄÝÑÇÏÊÕßÒËÆÜÄÖÕÚËÑÇÏ
ÓËÄÖÕÏÕßÝÛÁÒÜÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇÈ¦àËÏÝÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÕÔËÇßÚÄÙÕß¡ÖÕØËÃÍÏÇ
ÖÒ¦ÑÇÔÇÈØËÛËÃÝÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÔÇÙË
ÑÇÚÇÖÏËÃÍÏÇÄÒÎÚÎÓÁØÇÑÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÕÓÖÇÓÖ¦ÝÙÕßÖÕßÁÒËÍËÄÚÏ
ÕÏÓÕßÙÏÑÕÃËÃÔÇÏÑÇÎÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÖËÛÇÃÔÕßÔÙÚÎÔÉ¦ÛÇ²ØËÏ¦àËÚÇÏ
ÖËÏÛÇØÞÃÇßÚßÞ×ÝÊÏÇÔÆÜÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÚÎÔÁÞÜÞÜÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÚÏ
ÇßÚÁÝÕÏÚØËÏÝÑÇÏÑ¦ÚÏ×ØËÝÛÇËÃÔÇÏ
ÇÌÏËØÜÓÁÔËÝÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕÊÃÙÑÕÓÕß
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÇÁÞÜÖÇØÇÊ×ÙËÏÍÏÇÓËÃÐÎßÖ¦ØÞËÏÄÓÜÝÁÔÇ
¶ÍØÇÓÓÁÔÕÍÏÇÚÕÔÓÖÇÓÖ¦ÓÕß¶ÖÕß
ÓËÁÞËÏÖÇÏÊÁÉËÏÖÕÒÆËÔÕØÞÎÙÚØÜÚÏÑ¦ÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦¢ÚÏ¦ÞÔÜÂÞÕßÝÑÇÏ
ÓÕßÙÏÑÁÝÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÕßÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÎÙßÞÃÇÑÇÏÙÚÇÓÇÚ¦ÜÇÊÜÇÆØÏÕÇÔÛÇÓÕßÇØÁÙËÏ
ÇßÚÄÖÕßÁÌÚÏÇÐÇ

14.00-15.00
Φτιάχνω ÇØÇÑ¦ ÖÕßÚÕÔÚØ×ÜÓËÍÏÇÕÆØÚÏÙÚÕÖÒ¦ÏÚÕßÖÏ¦ÚÕßÑÇÏÖÕÒÆÓÕßÇØÁÙËÏÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖÇÃàÕßÔÙÚÕ5L[MSP_
ÚÇ¢ÏÒÇØ¦ÑÏÇ®ÂÚÕ)PN)HUN;OLVY`®
¡ËÐËÑÕßØ¦àÕßÔÇßÚÁÝÕÏÙËÏØÁÝÏÊÏÑ¦

Ñ¦ÔÜÄÒÇÓÇàÃÑÇÏÔÇÚËÒËÏ×ÔÜ

19.00-20.00
Πίνω ÚÕÔÇÖÕÍËßÓÇÚÏÔÄÓÕßÑÇÌÁÈÍÇÃÔÜÈÄÒÚÇÓËÚÎÕßÑÇÏÊÏÇÈ¦àÜÚÎÔ
Ú×ÙÎ®ÚÕß ÇÓÆ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÌØ¦ÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÙÚØÁÌÜÙßÞÔ¦!ÇßÓ¦àÜÚÕÆÚÎÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕÆÚÎÚÎ
ÓËÛÕÊÏÑÂßÖÕÓÕÔÂ©ÚÇÔÊËÔÁÞËÏÝÞÇØÇÑÚÂØÇÛÇÖØÁÖËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÝÓÏÇÓÁÛÕÊÕ®ÑÁÌÚÕÓÇÏÖÄÙÕÏÚÁÚÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎ¡ËÓÁÛÕÊÕÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÓË
ÚÕÔËÍÑÁÌÇÒÕÑÇÏÄÞÏÓËÚÎÔÉßÞÂÕß
ÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÁÒËÏÇÞÜØÃÝÔÇ
ÈØÃÙÑÕßÔÖÕÚÁÙÚÕÓ¦ÞÏÄÓÜÝ²¦ÙÏÓÕ
ÞØÄÔÕß¡ËÚ¦ÏÊØ×ÔÜÑÇÏÙÑÁÌÚÕÓÇÏ
ÓÂÖÜÝËÃÓÇÏÑÏËÍ×ÙÇÔÇßÚÕÆÝÖÕßÙÏÞÇÃÔÕÓÇÏÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÁÞÜÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÓÇàÃÚÕßÝ¡ËÚ¦ÞÚßÖ¦ËÏÚÕ
ÚÎÒÁÌÜÔÄÓÕßÑÇÏÚÕÐËÞÔ¦Ü

«Από τη μια, νιώθω ευλογημένη που είμαι μουσικός και δουλεύω όποτε και
με όποιους θέλω. Από την
άλλη, δεν είναι και πολύ εύκολο να βάζεις πρόγραμμα
στον εαυτό σου».
ÚÇ¢ÏÒÇØ¦ÑÏÇ®ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÑÇÏÍËÓ¦ÚÎÇÍ¦ÖÎ©ÙÕÓËÍÇÒ×ÔÜÚÎÔ
ËÑÚÏÓ×ÇÑÄÓÇÖÏÕÖÕÒÆÇÔÚÃÔÇÚÎÈÇØÏÁÓÇÏ©ÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÖËØÔÕÆÔ
ÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÖÒÎÍÜÚÏÑ¦
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÊÏÇÒÁÍÕßÔÚÎÔÑÇÒÂÖÒËßØ¦ÚÕß
ËÇßÚÕÆÚÕßÝßÚÄÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÑ¦ÔÜ
ÑÏËÍ×Ï»ÇßÚÄÑ¦ÔÜÉßÞÕÛËØÇÖËÃÇ
ÁÒÜÔÇÓËÑÇÚÇÒ¦ÈÜÔÇÓËÁÞÜËßÚßÞÏÙÓÁÔÎ×ÙÚËÔÇÓÖÕØ×ÔÇÇÍÇÖ¦Ü
ÑÇÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÏÇÔÑÇÒÒÏËØÍÕÆÓËÇÚÕÓÏÑ¦ÚÎÔËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÛÇÑ¦ÔÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÕ

15.00-18.00
Ξανακάθομαι ÙÚÕÖÏ¦ÔÕßÚÄÚÕÚØÃÜØÕËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎ¡ÇÓ¦ªÄàÇ®
ÖÕßÛÇÖÇÃàËÚÇÏÙÚÕÁÇÚØÕÒÃÑÎÇÖÄ
ÚÕÔÖØÕÙËÞÂ©ÑÚ×ÈØÏÕÞÜÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÚÕÁØÍÕÁÞÜÖ¦ØËÏÚÏÝÖØ×ÚËÝÕÊÎÍÃËÝ
ÇÖÄÚÕÔ ×ÙÚÇ¬ÙÏ¦ÔÕÖÕßÛÇÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÑÇÏÑ¦ÔÜÈÄÒÚËÝÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÕßÛÇÍØ¦ÉÜÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¡ÕßÇØÁÙËÏÔÇÍØ¦ÌÜ
ÓÕßÙÏÑÂÇÑÄÓÇÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÖØÄÈËÝÍÏÇÔÇÚËÙÚ¦ØÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÙÚÕ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÁÞÜÖÁÙËÏÓÁÙÇÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÛÇÌÚÏ¦ÐËÏÚËÒÏÑ¦
Ñ¦ÛËÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ

18.00-19.00
Απαντώ ÙËLTHPSÖÒÎØ×ÔÜÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÇËÔÏÑ¦ÄÙÇ
ÈÇØÏÁÓÇÏÚÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÜ×ÙÚËÔÇÚÇ

20.00-21.00
Πηγαίνω ÍÏÇÚØÁÐÏÓÕÙÚÕÍÂÖËÊÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÚÎÔÇØÞÂßÖÕÌÁØÜ
ÑÇÏÛÁÒÜÔÇÍßØÃÙÜÙÖÃÚÏÔÇÌ¦ÜÊÁÑÇÔÚÄÔÇÚÝÑÇÔÁÒÒÇÑÇÏÖÇÍÜÚÄÇÒÒ¦
ÙÚÕÚÁÒÕÝÔÏ×ÛÜËßÚßÞÂÝÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÖÕßÇÔÚÏÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÎÔËßÑÕÒÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÇÞßÙÇØÑÃÇ
21.00-21.30
Κάνω μπάνιο. ÞÜÇÍÕØ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÜØÇÃÇ
¦ÒÇÚÇÑÇÏÚÇÁÞÜÑÇÏÚÇÑÕÏÚ¦ÜÇÒÒ¦
Ö¦ÔÚÇÈÇØÏÁÓÇÏÔÇÍËÓÃÙÜÚÎÓÖÇÔÏÁØÇ
ÑÇÏÔÇÓÖÜÓÁÙÇ
22.00-00.00
Συναντάω ÚÕßÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÕß¡ÏÒ¦ÓË
ÍËÒ¦ÓËàÕÆÓË¬×ØÇÁÞÕßÔÔÄÎÓÇÄÒÇ

«Πηγαίνω o{Ñ³¨ÓÂ{Ð³oÊÉÙ~³Ò³Ë³{ÐÈ.³iÑ¨TÊÈ×Ó¨~Ñ{ÚÓÜÑ
oÈ¨ËË³{VÑ×ÒÙÓ~Ñ³ÌÑ³Ø~ÑÓÜÜÑ~Ñ{Ño³ÌVÑÜÜÒ³³ÓÜØ{ÚÉÈ³ÈTÊØ
ÐÉ³ÉÑÈ³ÌÐÈÈÑ³{³ÒÚi~É³iÉÈ~ÜËÑuVÜÓÉ{iÑ¨ËÇÑ,ËÇÈ

14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

Η Μαρίζα Ρίζου θα δώσει μια συναυλία καθολικής προσβασιμότητας, σε
συνεργασία με την Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 4 Σεπτεμβρίου. Το νέο της άλμπουμ
θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.
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Κυριακή 4 Αυγούστου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η Κούβα πίσω
από τον θρύλο
του χορού
Σαράντα χρόνια ιστορίας μέσα
από τη βιογραφία του Κάρλος Ακόστα
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η Ισπανίδα ÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝÛÏ¦Ø¡ÖÕÒ¦ÏÔÑÄÓÇÑÇÏÎÈØÕÞÂ®ËÔ×ÔËÏ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÓËÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕ
ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕ¶ÑÇÏÓÄÔÏÓÕÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕß ËÔÄÕßÚÝ¶ÕÒ¦ÈËØÚÏ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈÏÕÍØÇÌÂÙÕßÔÚÕÔ
ÊÏ¦ÙÎÓÕ ÕßÈÇÔÄÞÕØËßÚÂ ¦ØÒÕÝÑÄÙÚÇ¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓ¦ÒÏÙÚÇËÔÙÇØÑ×ÔËÏËÔÓÁØËÏÕÃÊÏÕÝÕ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÙËÁÔÇÌÏÒÓÚÕÕÖÕÃÕ
ÞÜØÃàËÏÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂÚÕßÙËÚØÃÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÚÕÙÂÓËØÇÕÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝ
ÖÏÇ ¦ØÒÕÝÑÄÙÚÇËÚÕÏÓ¦àËÏÓÏÇ
ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÛÇÇÔÁÈËÏÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÚÎÝÈ¦ÔÇÝ ÇÛ×ÝÕÏÖØÄÈËÝÖØÕÞÜØÕÆÔÕÞÕØËßÚÂÝÇÔÇÑÇÒËÃÚÏÝ

Ο χορός της ζωής μου
½
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Ú{Ò¨ÜÒ{
Ερμηνείες: Ò¨ÜØå~Ì³ÑV

ÓK{Ñ¨³ËÉÇV ³Ü{
ÑTÈÓÜ Ö{ÉÇ

ÓÔÂÓËÝÇÖÄÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇÓË
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÔÇÚÕÔÖÏÁàËÏÔÇ
ÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕßËÔ×
ËÑËÃÔÕÝÚÕÓÄÔÕÖÕßÛÁÒËÏËÃÔÇÏ
ÔÇÇÒÎÚËÆËÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝ
ÑÕßÈÇÔÁàÏÑÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝØÍÄÚËØÇÚÕÔÙßÔÇÔÚÕÆÓËÙÇÔÔËÇØÄ
ÇÙÚÁØÏÖÕßÇØÞÃàËÏÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÙÑÎÔÁÝÚÕßÑÄÙÓÕß
Ö¦ÔÚÇÄÓÜÝÓËÚÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÑÇÏ
ÚÕÔÖÄÔÕÍÏÇÄÙÇ¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÕß
ÙÚÎÔ ÕÆÈÇ
ÇÙÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕß ¦ØÒÕÝÑÄÙÚÇÕ
¦ÈËØÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕ
ÈØÇÈËÆÚÎÑËÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß
ÇÔËÓÖÇÙÚÏ¦ÔÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏ
ÙËËÖÃÖËÊÇÇØÑËÚ¦ÖÁØÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÖÒÂÈÏÕÍØÇÌÃÇ¡ÁÙÇÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÓÏÑØÕÆ ¦ØÒÕÝÑÇÏÚÜÔÕÏÑËÃÜÔÚÕßÈÒÁÖÕßÓËÔÇÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏÇÔ¦ÍÒßÌÎÎËÏÑÄÔÇÚÎÝ ÕÆÈÇÝ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÙÇØ¦ÔÚÇËÚ×Ô
ÓÏÇÝÞ×ØÇÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÝÖÕß
ÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙËÁÔÇÖÇÏÊÃ
ÚÎÝÖÏÕÚÇÖËÏÔÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÔÇ
ÑßÔÎÍÂÙËÏÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÄÔËÏØÕ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÊÜØË¦ÔÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ßÉÎÒÄÚÇÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÑÇÏËÔÄÝÚÄÖÕßÖÕßËÃÊË
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÔÇÒÏÓÕÑÚÕÔÕÆÔÑÇÏÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÕÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÓËÑ¦ÛËÓÁÙÕ

Σχέση πατέρα - γιου
ËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕßÖ¦ØÞËÏÎ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÙÞÁÙÎÝÖÇÚÁØÇÍÏÕß¬ÕÏÊÏÇÃÚËØÕ
ÈÒÁÖËÚËÓËÚÕÔ ¦ØÒÕÝÑÄÙÚÇ
ÂÚÇÔÖÜÝÕÃÊÏÕÝÊËÔÂÛËÒËÔÇ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

Το φιλμ Ñ¨Ñ~ÜÈÚÉË³iÇÊ³ÈÈKÑÖT¨o¨Ò×ÈÒ¨ÜØå~Ì³ÑÉ³¨ËÑÙ{Ñ×¨É³{~Ò³ÒÙ{ÑVÑÌ³iÑ{Ù{~Ê³ÈiÜ{~ËÑ×³ÐÓT¨{³i¨{ÐÌ³i³Ñ
ÍÃÔËÏÞÕØËßÚÂÝ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÚÙÏ
ÖÃÙÚËßËÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÙÇÔÇÚÃÛÇÙÕÖÇÏÊ¦ÑÏÙÚÎÔÈ¦ÔÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÈÏÇàÄÚÇÔÔÇ
ÍßØÃÙËÏÖÃÙÜÌËÆÍÕÔÚÇÝÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÓÕßÔÚ¦ÊÇÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÔÚÏÛÁÚÜÝÂÚÇÔÎÛÁÒÎÙÎÚÕß
ÖÇÚÁØÇËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝÖÕßÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙËËÑËÃÔÕÖÕßÇÖÕÑÇÒËÃËÙÜÚËØÏÑÂÚÕßÌÆÙÎ®ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÕÔ
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÊÄÐÇßÚÂÎÙÞÁÙÎÇÍ¦ÖÎÝÓÃÙÕßÝÖËØÎÌ¦ÔÏÇÝ
ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÊÏÇØÑÕÆÝÖ¦ÒÎÝÑÏÔËÃ
ÚÇÔÂÓÇÚÇÚÕßÌÏÒÓÇÒÒ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
©ÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÓËËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÑÇÏËÑÌØÇÙÚÏÑÂÑÇÛÇØÄÚÎÚÇËÔ×
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Τέχνη και ουτοπία σε σκοτεινό γκαράζ
Τα πολυσήμαντα μηνύματα του Ρομέο Καστελούτσι, σε ένα ανεικονικό περιβάλλον, στο έργο «Η καινούργια ζωή»
Της ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ*
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Νέοι δρόμοι
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Ακούγονται κελαηδίσματα πουλιών – ένα
από τα πολλά ηχοτοπία
της παράστασης
που δημιούργησε
ο Σκοτ Γκίμπονς.

Πρέπει λοιπόν να ανακαλέσουμε τη θηλυκή
προέλευση της δημιουργίας, την τέχνη εκείνη
την «εκκωφαντικά
ξεχασμένη».
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ÔÁÇÑÕÏÔÕÚÏÑÂÚÁÞÔÎÚÎÝàÜÂÝÄÖÕß
ÎËØÍÇÙÃÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÓÄÝÇÒÒ¦ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÓÏÇÑÕÏÔÂ
ÇÔ¦ÍÑÎÁÑÌØÇÙÎÝÞÇØ¦ÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕÃÊÏÕ
ÖÔËÆÓÇÙÚÕÙÆÍÍØÇÓÓ¦ÚÕß¢ßÙÏÑÄÊÃÑÇÏÕÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ®Õ,ØÔÙÚ¡ÖÒÕÞÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕßÚÕÖÃËÝÄÖÕßßÖËØÏÙÞÆËÏÚÕÌßÙÏÑÄÊÃÑÇÏÕÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÕßÕÖÕÃÕßÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÚÇÖËÏÔÜÓÁÔÕÏÑÇÏÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔÕÏ
ÖØÕÙÊÕÑÃÇÍÏÇÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎ
ÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÕßÚÕÖÃÇÝËÔÚÕÖÃàËÚÇÏËÖÃÙÎÝÙÚÕÙÆÍÍØÇÓÓÇ¬ÕÔËÆÓÇÚÎÝ©ßÚÕÖÃÇÝ®ÚÕß,ØÔÙÚ¡ÖÒÕÞ
ÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÚËÒËÃÓÇÍÏ¦ÁÓÖÔËßÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÄÖÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏ! ÇÏÖ¦ÒÏÎ
ÆÒÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔÆÒÎ®ÑÇÚ¦
¡ÖÒÕÞÆÒÎÊÏÇÌÁØËÏÚÎÝÇØÏÙÚÕÚËÒÏÑÂÝËØÓÎÔËÃÇÝÎÕÖÕÃÇÙßÔÊÁËÚÇÏ
ÓËÚÎÌßÙÏÑÂßÒÏÑÂÁÔÔÕÏÇÑÇÏÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÕØÌ×ÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÇÓËÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖËÔÇÔÚÃÇÝÇÌÕØ¦ÚÕ
ÑÇÛÇØÄßÖÄÙÚØÜÓÇÓÏÇÝÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÕßÓÎÄÔÚÕÝÖÕßÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖØÕÝÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÊÎÒÇÊÂÖØÕÝÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÕßÚÕÖÏÑ×ÔËÖÏÛßÓÏ×ÔÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ!
ÇÁØÛËÏÑ¦ÖÕÚËÎ×ØÇÚÎÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÓÏÇÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÞÜØÃÝÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÊÏÇÖÔËÄÓËÔÎÝÇÖÄ
ÚÕÔÇØ¦ÑÒÎÚÕÎÕÖÕÃÇÛÇÐßÖÔÂÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÇÊËÒÌÕÙÆÔÎÝÓÁÙÇÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎàÜÂ
ÊÏÇÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÝÐÇÔ¦ÚÇÌÜÚËÏÔ¦
ËÔÜÚÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÖÕßÓÎÔÆÕßÔÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÓÖÄØËßÙÎÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÕÏÔÕÖÕÒÏÚËÃÇ

* Η κ. Ελενα Παπαλεξίου είναι
επίκουρη καθηγήτρια του
τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
ακαδημαϊκή υπεύθυνη του αρχείου
του Ρομέο Καστελούτσι και της
Socetas Raffaello Sanzio.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Toυ ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Καθηλωτικός ο Βενγκέροφ στο Κοντσέρτο του Μπραμς
ÕÏÖÕÖÈØÇÊÏÁÝÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔ
ÊÆÕÇÖÄÚÇÚØÃÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎÝ
ØÇÚÏÑÂÝÙÚÕØ×ÊËÏÕÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÑÇÏË¦ÔÙÚÕÁÔÇÑÇÏÓÄÔÕÔÖØÄÍØÇÓÓÇÇÓÏÍ×ÝÙßÓÌÜÔÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÎÕØÞÂÙÚØÇÊËÔÖÇØÕßÙÃÇàË
ÓÏÇÇÖ»ÚÇÃÊÏÇ®!ÚÕ ÕÔÚÙÁØÚÕ
ÍÏÇÈÏÕÒÃÚÕß¡ÖØÇÓÝÑÇÏÚÎßÓÌÜÔÃÇÚÕß§ÁÕß ÄÙÓÕß®ÁØÍÇ

Η μετριασμένη ταχύτητα
δεν άφηνε μόνο να ακούσει κανείς τη μουσική,
αλλά επέτρεπε
και να την αισθανθεί.

Η απίστευτηÙÉÂ{³ÉTËÑÊ³ÑÑÜØÓÑÑ~ÌÐiÉ~×¨Ñ³{~ÌÉ¨oÑÜÉË³Ñ
TÓ¨{Ñ³ÈÉÂÑ{¨É³{~Ö,ÈK{ÜË³Ñ

ÖÕßÌÇÔÚ¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÇÖÇÃàËÏÖÏÇÊÃÞÜÝÖØÄÈËÝÙÜÝÈÁÈÇÏÇ
ÇßÚÄÔÇËÃÔÇÏÚÕÑØÏÚÂØÏÕ
¡ÖÕØËÃÄÙÕÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕßÔ
ÔÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏÓÄÔÕÓË¦ÑØÜÝ

ÊÎÓÕÌÏÒÂÁØÍÇÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÑÕÏÔÄ¬ÄÚËÙÚÏÝÕßÒÃÕßÙÃÍÕßØÇ
ÛÇÊÕÑÃÓÇÙÇÔÓËÍ¦ÒÎÁÑÖÒÎÐÎ
ÇÔÚÏÑØÃàÕÔÚÇÝÚÏÝ¦ÊËÏËÝÑËØÑÃÊËÝ
ËÏÊÏÑ¦ÌÁÚÕÝÖÕßÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò

ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η πρωτοτυπία ÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕß
ÑÇÏÕÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÊËÔÇÔÂÑÕßÔÙÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÝÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝÛÎÔ×ÔÑÚÄÝË¦ÔÚÁÚÕÏÇ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÖÕÏÑÃÒÇÙ¦ÕßÔÚØÇÑÂ
ØÕÑËÖÏÚßÞÃËÝ®ÚÜÔÑÄØÖÏÕÔÝ
ÚÜÔ¡ËÚ¦ÒÏÑÇÚÜÔÏÔÑ¢ÒÄÏÔÚ
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖÕßËÔÁÚÇÐËÙÚÕØËÖËØÚÄØÏÄÚÎÝÎÕØÞÂÙÚØÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËÌÄÙÕÔ
ÇßÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÛËÜØÎÛÕÆÔØËÖËØÚÄØÏÕÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÙßÓÌÜÔÏÑÂÝÕØÞÂÙÚØÇÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÄÞÏËÔÄÝÙßÔÄÒÕß
ÖÕÏÑÃÒÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÏÇÊËÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝÖÕÏÑÃÒÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÖÒÎØ×ÔËÏ¦ÒÒËÝ
ÕØÞÂÙÚØËÝÇÖÄÚÇÞØÂÓÇÚÇÚÜÔ
ÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔ
ËÔÛÇßÖÂØÞËÇÔÚÃØØÎÙÎÍÏÇ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÙßÔÇßÒÃËÝË¦ÔÌÁÚÕÝ
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÊËÔÚÕßÝÊÏÔÄÚÇÔÎ
ÓËØÃÊÇÚÕßÒÁÕÔÚÕÝÊÎÒÇÊÂË¦Ô

ÛÎÔ×ÔÁÊÜÙËÓÇÛÂÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÖ×ÝÍËÓÃàËÏÚÕØ×ÊËÏÕ
ÓËÙßÔÇßÒÃËÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ØÃÓÇÍÏÇÚÕÔÁÐÕÞÕÈÏÕÒÕÔÃÙÚÇ
¡ÇÐÃÓËÔÍÑÁØÕÌÕÕÖÕÃÕÝÁÊÜÙË

ÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÕß
ÕÔÚÙÁØÚÕßÚÕß¡ÖØÇÓÝ²ÜØÃÝ
ÓÇÔÏËØÏÙÓÕÆÝÞÜØÃÝÚÃÖÕÚËÖËØÃËØÍÕ®ËÖÏÖÒÁÕÔ®ÎÖËØÏÚÚÄ®
ÞÜØÃÝÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚËÝÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÚÇÞßÚÂÚÜÔÂÇÑØÄÚÎÚËÝÙÚÎ
ÊßÔÇÓÏÑÂÇÖÒ×ÝËÓÖÏÙÚËßÄÓËÔÕÝ
ÚÕÃÊÏÕÚÕÁØÍÕßÖÂØÐËÑÇÛÎÒÜÚÏÑÄÝ©ÖÒÇÚÕßÂÚÇÔÁÔÇÝÍËÓ¦ÚÕÝ
ØÜÓÇÒÁÕÝÂÞÕÝÑÇÏÓÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÎÕÖÕÃÇÊËÔ¦ÌÎÔËÓÄÔÕÔÇÇÑÕÆÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÒÒ¦ËÖÁÚØËÖËÑÇÏÔÇÚÎÔÇÏÙÛÇÔÛËÃ¦ÔÜ
ÇÖ»ÄÒÇÕËÔÍÑÁØÕÌÐËÞ×ØÏÙËÍÏÇ
ÚÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÍÕÆÙÚÕÚÕß
ÙËÁÔÇÁØÍÕÖÕßÊËÔÓÕÏ¦àËÏÖÏÇ
ÔÇÑØÇÚ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÇÖÄËÑËÃÔÕÔ!
Ñ¦ÛËÌØ¦ÙÎÊÏÇÓÕØÌÜÔÄÚÇÔÓË
ÚØÄÖÕÖÕßÁÊËÏÞÔËÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÕÖØÜÚÇØÞÏÑÄàÎÚÕÆÓËÔÕ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÊÏÁÛËÚËÙÏÍÕßØÏ¦
ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÑÇÏÂÚÇÔÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦¦ÓËÙÎÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÕßÖØ×ÚÕßÓÁØÕßÝÙÚÕÊÏÑÂÝ
ÚÕßÁÓÖÔËßÙÎÝÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÄ

ËÊ¦ÌÏÕÑÇÔÚÁÔÚÙÇÕËÔÍÑÁØÕÌ
ËÔÊÏÇÌÁØÛÎÑËÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÔÁÑÌØÇÙÎÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÌØ¦ÙËÏÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÒßØÏÙÓÕÆÑÇÏÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÎÇÖÃÙÚËßÚÎ
ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÚÕßÂÚÇÔÇÖÒ×ÝÁÔÇ
ÇÑÄÓÇËÑÌØÇÙÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÚÇÔ
ÓÏÇÖØÄÍËßÙÎÍÏÇÚÏÝÓÕÔÇÊÏÑÂÝ
ÍÒßÑÆÚÎÚÇÝÚËÒÏÑÁÝÌØ¦ÙËÏÝÚÕß
ÖØ×ÚÕßÓÁØÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ßÖÁØÕÞÎËØÓÎÔËÃÇÚÕßÒßØÏÑÕÆ
ÊËÆÚËØÕßÓÁØÕßÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÄÖÕßÕËÔÍÑÁØÕÌËÙÚÃÇÙËÑÇÏ
Ö¦ÒÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕß ØÇÚÏÑÂ©ØÞÂÙÚØÇßÖÄ
ÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÚÎÝÊÏËßÛßÔÚÂ
ÚÁÌÇÔÕ¬ÙÏÇÒÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÕÔÈÏÕÒÕÔÃÙÚÇÖÒÇÏÙÏ×ÔÕÔÚ¦Ý
ÚÕÔÓËÍËÓ¦ÚÕÙßÓÌÜÔÏÑÄÂÞÕ
ÄÍÜÚÎÝÈØÕÞÂÝÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÙßÔÇßÒÃÇÝÇÑßØ×ÛÎÑË
¡ÎÔÇÔÎÙßÞËÃÚË!ÎßÓÌÜÔÃÇ
ÚÕß§ÁÕß ÄÙÓÕß®¶ÚÕÓÇÔÚÁÉÇÚË¶ÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÞØÄÔÕß¯
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