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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

LNG στην Κύπρο
μία επιλογή του
διαδρόμου Φ.Α.
Η προοπτική δημιουργίας τερματικού υγροποίησης Φ.Α. (LNG)
στην Κύπρο παραμένει
πάνω στο τραπέζι ως
μια επιλογή του διαδρόμου Φ.Α. από
την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει
σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Την ίδια ώρα εξηγεί γιατί η
έναρξη του προγράμματος γεωτρήσεων θα καθυστερήσει κατά δύο μήνες. Aπορρίπτει κάθε σκέψη για συνδιαχείριση του φυσικού πλούτου
πριν από τη λύση του Κυπριακού, θεωρεί πως η Τουρκία εξυπηρετεί τα
δικά της συμφέροντα και μόνο, ενώ
αναφέρεται στον ρόλο του αμερικανικού παράγοντα στην περιοχή σε
σχέση με τα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σελ. 6
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Σε προσχεδιασμένη ρότα από Γκουτιέρες
Το Κυπριακό κάνει στάση στους «όρους αναφοράς» τη 15η Νοεμβρίου και τερματίζει στη ΔΔΟ στις 10 Ιανουαρίου
Με δύο χρονοδιαγράμματα καθορισμένα από
πλευράς Ηνωμένων Εθνών εισέρχεται σε
φάση αναθέρμανσης το Κυπριακό. Ο πρώτος
χρονικός σταθμός είναι η 15η Νοεμβρίου
2019, ημερομηνία κατά την οποία οι ηγέτες
των δύο κοινοτήτων θα πρέπει να έχουν καταλήξει στους όρους αναφοράς που θα ξε-

κλειδώσουν τα επόμενα βήματα. Η δεύτερη,
και καθοριστική ημερομηνία, είναι μέσα στο
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020 που
θα κυκλοφορήσει η έκθεση του Αντόνιο
Γκουτιέρες για το Κυπριακό, στην οποία θα
περιγράφει τα δεδομένα που θα δώσουν συνέχεια στη Διάσκεψη Κραν Μοντάνα. Μέχρι

τότε, οι Αναστασιάδης και Ακιντζί, υπό το
βλέμμα της Τζέιν Χολ Λουτ που έρχεται τέλος
Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου, θα πρέπει
να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν
και που θα τους οδηγήσουν στη συνάντηση
με τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών με προοπτική μια άτυπη πενταμερή συνάντηση.

Οι πάγοι λιώνουν στη Γροιλανδία, ο πλανήτης τρέμει

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις πρώτες
γεωτρήσεις
στα 6, 7 και 10
ENI και TOTAL θα κάνουν πρεμιέρα γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ Δεκέμβριο του 2019
και Ιανουάριο του 2020. Η πρώτη γεώτρηση
θα είναι επιβεβαιωτική, ενώ θα ακολουθήσει
και μία ερευνητική στο τεμάχιο 6. Τη σκυτάλη
θα πάρει η ExxonMobil το δεύτερο εξάμηνο με
δύο γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10. Σελ. 7

ΕΝΤΙ ΖΕΜΕΝΙΔΗΣ

Οι ΗΠΑ είναι πλέον
εταίρος της Κύπρου

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ

Σχέδιο Αθήνας για
τουρκικές προκλήσεις
EPA

Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο κυπριακής καταγωγής Έντι Ζεμενίδης,
εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), υπενθύμισε ότι ο κ.
Μπάιντεν ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ύστερα από 52 χρόνια, που επισκέφθηκε τη Λευκωσία
και ενθάρρυνε τη μετεξέλιξη της Κύπρου σε «γέφυρα» μεταξύ Ισραήλ
και Αιγύπτου, δίνοντας έμφαση τόσο
στην ενεργειακή διάσταση όσο και
στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων. Σελ. 9

Αγκάθια στον δρόμο για επανέναρξη του
διαλόγου τουρκικές προκλήσεις, απαιτήσεις
επί του Φ.Α. και οι προκλήσεις στο θέμα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Στα
δύσκολα και η θετική ψήφος με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας να προτείνει συγκεκριμένο
πλαίσιο επίλυσης της διαφοράς. Σελ. 4, 5

Ο Στέφεν Κ. Ολσεν, επιστήμονας του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας (DMI), σε επίσκεψή του στη βορειοδυτική Γροιλανδία, αποτύ-

πωσε την οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Η φωτογραφία έδειχνε σκυλιά να σέρνουν ένα έλκηθρο πάνω στο παγωμένο φιόρδ, στην επιφάνεια του οποίου υπήρχαν λιμνάζοντα νερά. Τα σκυλιά έμοιαζαν σαν να τρέχουν πάνω στο νερό. Η εικόνα ήταν εμβληματική της βιβλικής περιβαλλοντικής καταστροφής που είναι υπό εξέλιξη, σε πιο ακραίο βαθμό στην Αρκτική. Σύμφωνα με στοιχεία, αν λιώσουν τα 2,85 εκατ. κυβικά
χιλιόμετρα του χερσαίου πάγου της Γροιλανδίας, η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων θα αυξηθεί περισσότερο από επτά μέτρα. Σελ. 16

Σε διαδικασία ανίχνευσης της Άγκυρας βρίσκεται η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα, η
οποία θα πρέπει να προετοιμασθεί για το
ενδεχόμενο καθόδου τέταρτου τουρκικού
πλοίου στο Καστελόριζο. Την ίδια ώρα η
Τουρκία συνεχίζει να δεσμεύει περιοχές
για ασκήσεις στη νοτιοανατολική υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. Σελ. 8

ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάλλουν εναντίον
Κώστα Χαμπιαούρη
Το ζήτημα της σχολικής παραβατικότητας και των μέτρων πρόληψης και
καταστολής της βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής που ασκείται από
τις τρεις κύριες εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες βάλλουν εναντίον
του υπουργού Παιδείας. Αφορμή η
απόφαση του Υπουργείου να αλλάξει τους όρους λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Παρέμβαση, φέρνοντας
μαζικές παραιτήσεις. Σελ. 17

ΗΠΑ

Οπλοκατοχή και
εγχώρια τρομοκρατία
Το τελευταίο μακελειό στο Ντέιτον
του Οχάιο των ΗΠΑ έφερε και πάλι
στην επιφάνεια το φλέγον ζήτημα της
οπλοκατοχής. Η εσωτερική διαμάχη
για το εθνικό σπορ ήρθε στο προσκήνιο την ώρα που ένας ψυχικά διαταραγμένος νεαρός άδειασε την καραμπίνα του πάνω σε πολίτες. Σελ. 22

Κέντρο καινοτομίας
αποκτά η Λευκωσία
Πιθανό στην Κρατική Eκθεση
Απομακρύνεται ο στόχος για δημιουργία
τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκωμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα Υπ.
Οικονομικών και Εμπορίου εξετάζουν το
ενδεχόμενο αξιοποίησης του χώρου της
κρατικής έκθεσης για τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας. Οικονομική, σελ. 5

Aπόφαση της Ινδίας
πυροδοτεί εξελίξεις
Κατάργηση αυτονομίας Κασμίρ
Η απόφαση της Ινδίας να καταργήσει το
ειδικό καθεστώς αυτονομίας σε Τζαμού
και Κασμίρ απειλεί τη σταθερότητα στην
περιοχή, μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων. Η διαφιλονικούμενη ζώνη στα σύνορα Πακιστάν – Ινδίας έχει γίνει αφορμή
έως τώρα για δύο πολέμους. Σελ. 21

Αλλαγές αλλά με φοροελαφρύνσεις
Εισηγήσεις των «Big 4» για τη φορολογική μεταρρύθμιση
Θετικοί στη φορολογική μεταρρύθμιση,
αλλά με φοροελαφρύνσεις παρουσιάζονται
οι «Big 4». Οι επικεφαλής των μεγάλων
ελεγκτικών οίκων επισημαίνουν πως έχει
φτάσει η ώρα για μία ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση ενός πλαισίου
που ισχύει από το 2003 και δεν εξυπηρετεί
απόλυτα τις ανάγκες της οικονομίας. Στο

Των οικιών ημών…

πλαίσιο του ειδικού ενθέτου της «Κ» υπό
τον τίτλο «φορολογικό πρίσμα του 2019»
και οι τέσσερις ανέφεραν πως χρειάζεται
μια φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς,
ωστόσο, κανείς να αναφέρει για αύξηση
οποιουδήποτε συντελεστή. Αντιθέτως
τάσσονται όλοι υπέρ των φοροελαφρύνσεων. Οικονομική, σελ. 3

Θερμό το φθινόπωρο στην Ελλάδα
Σαφή δείγματα για τις στρατηγικές των δύο μεγάλων κομμάτων
Η αντιπαράθεση στην ελληνική Βουλή
την εβδομάδα που πέρασε έδωσε ένα
πρώτο στίγμα τις τακτικής που θα ακολουθήσουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική
αντιπολίτευση. Οι ομιλίες των δύο πολιτικών αρχηγών, κινήθηκαν σε εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές. Από πλευράς του

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

πρωθυπουργού η στρατηγική είναι σαφής:
η πρόθεση είναι να γίνει πράξη μία «φυγή
προς τα εμπρός», όπως το έθετε αρμόδια
κυβερνητική πηγή, δηλαδή να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα
καταδείξουν άμεσα την αλλαγή πλεύσης
και νοοτροπίας της χώρας μετά τα 4,5
χρόνια. Σελ. 18

Η μοίρα παίζει άσχημα παιχνίδια, και
πολλές φορές ενός κακού μύρια άλλα
έπονται. Κάπως έτσι και με τον ξαφνικό
και αδόκητο θάνατο του δημάρχου
Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού. Ο δημαρχιακός θώκος της θαλασσοφίλητης
πόλης έμεινε κενός και ακέφαλη η ηγεσία της στην προσφυγιά, την ώρα που
πολιορκείται από τους επεκτατικούς
κατοχικούς σχεδιασμούς για άνοιγμά
της και εποικισμό, κατά παράβαση
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπό τ/κ διοίκηση. Οι εκλογές στη δική μας μακάρια Νήσο, αντί να γίνουν αφορμή
ένδειξης ομοψυχίας και συγκρότησης
κοινού μετώπου, ενάντια στις ενώπιόν
μας επιβουλές, έγιναν για ακόμη μία
φορά πεδίον πολιτικού παζαριού. Η
Αμμόχωστος χάνεται, και εμείς βλέπουμε να προτάσσονται τα κομματικά
κουκιά και να μην μπορούμε οι δύσμοιροι έστω και την υστάτη να δούμε
καθαρό ορίζοντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΔΙΗΓΗΜΑ

45 χρόνια από την κατάληψη της Αμμοχώστου
Με αφορμή τα 45 χρόνια από την κατάληψη της Αμμοχώστου, μετά τα γεγονότα του Ιουλίου του 1974, και την εγκατάλειψή της από τους κατοίκους της
αφιερώνουμε ένα σύντομο διήγημα στην πόλη και τους ανθρώπους της, μα
κυρίως στη γλυκόπικρη ανάμνησή της. Ζωή, σελ. 1

ΒΙΒΛΙΟ

16 πορτρέτα Κυπρίων συνθέτουν ένα ψηφιδωτό
Ο Ηλίας Παντελίδης, στο βιβλίο του ««Βιώματα. Κύπρος 1974» καταγράφει την
ιστορία 16 Κυπρίων, 10 Ε/κ, τεσσάρων Τ/κ, ενός Μαρωνίτη και ενός Άγγλου. Το
όλον γίνεται Κύπρος, ασχέτως των μερών. Επιπλέον, 50 βιβλία ως σκαλοπάτια
για τη διεύρυνση του νου και την αναζήτηση της αλήθειας. Ζωή, σελ. 9

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάδειξη ενός αιγυπτιακού ιερού στη Νέα Μάκρη
Στον αρχαιολογικό χώρο της Μπρεξίζας, τα αντίγραφα των θεών, της Ισιδος και
του Οσίριδος, καλύφθηκαν από προστατευτικά παραβάν και δέχονται τη φροντίδα συντηρητών. Έως τον Οκτώβριο θα έχουν αποκατασταθεί όλα τα αγάλματα.
Παρέμβαση και για την κατάρρευση στο τείχος στη Λευκωσία. Ζωή, σελ. 4
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Γιογιό ή ρωσική ρουλέτα

Τα εμπόδια για την Τριμερή και την Πενταμερή
και η αναζήτηση του νέου... Χάρη

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί την Παρασκευή έδειξε ότι η πορεία
των πραγμάτων από τις
9/8/19, μέχρι και τηn τελική Διάσκεψη όπου οι
εμπλεκόμενοι –πέντε, συν η Ε.Ε.- στο
Κυπριακό, θα συνεχίσουν από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντάνα, είναι
προδιαγεγραμμένη. Προκύπτει ότι ο
πολύπειρος Γκουτέρες, που καταδύθηκε στα βαθιά του Κυπριακού από
τις πρώτες μέρες που ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2017, αντιλήφθηκε το
“goodbye and good luck”, που είπε
στις πλευρές αυγή της 7ης Ιουλίου
2017, στο Κραν Μοντάνα, ήταν γκάφα.
Διότι τίποτε δεν πιάνει πάνω μας, όσο
ο ίδιος δεσμεύεται προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας να παρέχει τις Καλές του
Υπηρεσίες στο Κυπριακό.
Αυτό εξυπακούεται ότι δεν υπάρχει
τελευταία ευκαιρία και εφόσον δεν το
λύσει, θα το κουβαλά στην πλάτη του
όπως οι έξι των εφτά προκατόχων του:
Ο 70χρονος σήμερα Αντόνιο Μανουέλ
ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες, μετά το δείπνο
της 7ης Ιουλίου 2017, «ένιωσε σαν να
δέχτηκε γροθιά στο στομάχι», σύμφωνα με διπλωμάτη που βρισκόταν
στο ελβετικό θέρετρο.
Ίσως γιατί ένοιωσε ότι κάποιοι τον
έπιασαν κορόιδο; Πάντως τώρα, διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ του εξαίρετου συναδέλφου Αποστόλη Ζουπανιώτη για το παρασκήνιο γύρω από
την τελευταία έκθεση προς το ΣΑ,
είναι σαφές ότι πήρε όλο το παιγνίδι
επάνω του στήνοντας ένα σκηνικό
όπου κανείς δεν μπορεί να ξεγλιστρήσει
από τις δεσμεύσεις του στα ψηφίσματα
των Η.Ε. για λύση ΔΔΟ. Η μαγκιά Γκουτέρες είναι ότι το σκηνικό του εντάσσεται στο πλαίσιο των Καλών του Υπηρεσιών. Το Μάιο του 2018, διόρισε ως
απεσταλμένη του την έμπειρη, Τζέιν
Χολ Λουτ, η οποία ένα χρόνο πηγαινοερχόταν χωρίς να τα καταφέρει, να
βάλει στο χαρτί αυτό που διακήρυτταν
οι πλευρές, την προθυμία να συνεχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν
Μοντάνα. Διότι το πλαίσιο Γκουτέρες
δεν υπήρχε ή δεν καταγράφηκε όπως
διατυπώθηκε ή και άλλα περίεργα με
υποκλοπές και πρακτικά αμφιβόλου
προέλευσης. Στα ΗΕ κατάλαβαν ότι
οι πλευρές έπαιζαν γιογιό με τους
«όρους αναφοράς». Ο Γκουτέρες κα-

τάλαβε ότι ενόψει της έκθεσης για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, έπρεπε να απαντήσει το
ερώτημα, αν ήθελαν οι εμπλεκόμενοι
τη λύση ΔΔΟ που χρόνια διαπραγματεύονταν ή θα έπαιζαν γιογιό αιωνίως,
σπαταλώντας χρόνο και χρήμα του
ΟΗΕ. Ο σχεδιασμός ήταν ευφυής αλλά
κυρίως νόμιμος. Το προσχέδιο της έκθεσης για την ΟΥΝΙΚΥΠ ήταν μια ρωσική ρουλέτα που έκαμε τις πλευρές
να χάσουν το ύπνο τους, με πρώτο
τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Από το
κείμενο απουσίαζε ο ακρογωνιαίος λίθος των όρων εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
από το Ψήφισμα 186 του 1964 που
την εγκαθίδρυσε. Ήταν επίσης σαφής
η πρόθεση ευνουχισμού του 500 που
καλεί άπαντες να αποφύγουν κάθε
ενέργεια αναγνώρισης του ψευδοκράτους και άφηνε και μικρό παράθυρο
αναγνώρισης. Ζητούσε, μέχρι τις
15/11/19, οι ηγέτες να υποβάλουν γραπτές εκθέσεις για τους όρους αναφοράς.
Ήταν σαφής η πρόθεση του ΣΑ να
τερματίσει τις αντιπαραθέσεις για το
πλαίσιο Γκουτέρες.
Ανατρέχει στο ψήφισμα 716 του
1991 και επικυρώνει αυτά που υποστηρίζει ο κ. Ακιντζί περί πολιτικής
ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής. Έτσι, θα πρέπει τώρα οι ηγέτες τέλη Σεπτεμβρίου, να παρουσιαστούν ενώπιον του Γκουτέρες, έτοιμοι
για άτυπη διάσκεψη. Με την ε/κ πλευρά
να έχει δει τόσους σκελετούς στο ερμάρι της, την τουρκική μπροστά σε
ένα βάραθρο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ
και τους Τ/κ να βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν την προσάρτηση
και κανείς να μη γνωρίζει σε ποια θαλάμη βρίσκεται η σφαίρα, τα πράγματα
θα οδηγηθούν μέχρι του σημείου να
απαντηθεί από τους συμμετέχοντες
στη Διάσκεψη τουλάχιστον το ερώτημα
αν μπορεί να υπάρξει συμφωνημένη
λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς εγγυήσεις αλλά με βιώσιμο
σύστημα ασφάλειας. Κι αν δεν μπορεί;
Τότε οι όροι εντολής να κατευθυνθούν
στην αναζήτηση άλλων λύσεων, που
θα αλλάζουν το υφιστάμενο στάτους
κβο, που έγινε πια η μεγαλύτερη επένδυση όλων εκείνων που λυμαίνονται
τον εθνικό πλούτο των ανθρώπων,
ανεξέλεγκτοι και ατιμώρητοι για δεκαετίες.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
11.VIII.1939

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η πλέον κατωκημένη πόλις του κόσμου
είναι η Νέα Υόρκη, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστας
της και τα χαλυβδίνους οικοδομάς της. Κατά την απογραφήν του Ιουνίου 1934 η πόλις αυτή είχε 7.470.000 κατοίκων αν εις τον αριθμόν αυτόν προστεθούν και οι κάτοικοι των προαστείων, το σύνολον θα ανέλθη εις
11.700.000 ψυχών.
ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο αρχηγός των εθνικοσοσιαλιστών του
Ντάντσιγκ κ. Φόρστερ εξεφώνησεν απόψε κατά το συγκροτηθέν εκεί συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατά των
πολωνικών απειλών, τον μετά τόσου ενδιαφέροντος αναμενόμενον λόγον του. [...] «Συνήλθομεν κατά την παρούσαν
σοβαράν στιγμήν, όπως διαμαρτυρηθώμεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου διά τας απειλάς πολέμου τας οποίας
οι Πολωνοί εκτοξεύουν εναντίον του Ντάντσιγκ από
τινων εβδομάδων. [...] Ημείς οι κατοικούντες εις το Ντάντσιγκ κατά τας τελευταίας ολίγας εβδομάδας παρεσκευάσθημεν διά να αποκρούσωμεν οιανδήποτε επίθεσιν. Το
Ντάντσιγκ δεν είναι μόνον του εις τον κόσμον, αλλά ολόκληρον το μεγαλύτερον γερμανικόν Ράιχ, η πατρίς μας
και ο αρχηγός μας Χίτλερ είναι έτοιμοι να σταθούν παρά
το πλευρόν μας εν περιπτώσει πολωνικής επιθέσεως».

Βαλίτσες για την Τριμερή με τον Γκουτιέρες

ετοιμάζουν Αναστασιάδης και Ακιντζί, μετά
τη συνάντηση της Παρασκευής. Με όλες τις
σοβαρές διαφωνίες που υπήρχαν και πριν
από τη συνάντηση και τις δύο πλευρές να
επιμένουν στις θέσεις τους.
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι κατά
πόσον η Τριμερής θα συγκληθεί ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι τουρκικές προκλήσεις,
κάτι που ο Healthy θα κληθεί σύντομα να
απαντήσει στο Εθνικό Συμβούλιο.

Στη Λευκωσία τα κομματικά επιτελεία ήταν

σε ετοιμότητα για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης. Σε δύο τουλάχιστον
κόμματα ακούστηκαν έντονες επικρίσεις κατά του Healthy για την «προσφορά» του στο
θέμα των υδρογονανθράκων με την ανάληψη δέσμευσης για ενημέρωση του Ακιντζί
αλλά και την επαναφορά της πρότασης για
αποκέντρωση εξουσιών. Σε ένα κόμμα ακούστηκαν έντονες αντιδράσεις για το γεγονός
ότι ο Ακιντζί φάνηκε τώρα να συζητά την
αποκέντρωση εξουσιών και τέθηκαν ερωτήματα για «πιθανές νέες προσφορές» από
πλευράς Healthy. Ωστόσο, από το σύνολο
σχεδόν των κομμάτων, πλην του ΔΗΚΟ, σχολιάστηκε θετικά το γεγονός ότι ο Healthy δεν
ανέλαβε, απ’ όσα τουλάχιστον έγιναν γνωστά, νέες δεσμεύσεις.

Όπως έγκαιρα σας είχα γράψει η εξέλιξη,

μετά τη συνάντηση, ήταν λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη. Θα άνοιγε την πόρτα για έλευση του Γκουτιέρες girl Λουτ η οποία θα προετοίμαζε την Τριμερή με τον γ.γ. του ΟΗΕ στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού. Στην Τριμερή θα αποφασιστεί κατά πόσον υπάρχει έδαφος για σύγκληση της διευρυμένης, πενταμερούς διάσκεψης με τη
συμμετοχή και της Ε.Ε., για ουσιαστική συζήτηση των μεγάλων θεμάτων του Κυπριακού.

Και όλα αυτά χωρίς η Τουρκία να έχει πει τον

τελευταίο της λόγο, κάτι που όχι μόνο δημιουργεί ανησυχία αλλά και καχυποψία. Από
τον Λόφο ακούω πως ο Healthy, ο Χριστοδουλίδης και οι σύμβουλοί τους βρίσκονται
σε ετοιμότητα για αξιολόγηση των τουρκικών δηλώσεων και αντιδράσεων που θα ακολουθήσουν τη συνάντηση.

Συζητήσεις, σχόλια και χλεύη προκάλεσε η

δημοσιοποίηση του νέου πόθεν έσχες των
πολιτικών προσώπων. Μετά τον ορυμαγδό

«Πώς θα σου φαινόταν να γίνεις ο πρώτος Υπ. Οικονομικών της Ομοσπονδίας;»

προσβλητικών σχολίων, σχεδόν για το σύνολο των πολιτικών για τα περιουσιακά τους
στοιχεία, υπάρχει, όπως μαθαίνω, σοβαρός
προβληματισμός για επαναξιολόγηση του
θέματος. Πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και
υπουργοί και κυρίως ο πρόεδρος της Βουλής, φέρονται να έχουν ενοχληθεί από τον
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσα από τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
«Ήρθε η στιγμή να βρούμε τρόπο να παρου-

σιάζονται το πόθεν έσχες με τρόπο που να
προωθεί την διαφάνεια και την ενημέρωση
των πολιτών και όχι την πρόκληση κουτσομπολιού και μπούλινγκ κατά των πολιτικών»,
φέρεται να υποστήριξε μεγαλόσχημος.

Η κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν

ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα, με
πληροφόρησε πως εντός του κόμματος
υπήρξαν πρόσφατα έντονες αντιδράσεις κατά του Ακιντζί. “Κάτι εντελώς ασυνήθιστο”,
όπως είπε.

Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά τη μετά-

βασή του Ακιντζί στα Κόκκινα για εορτασμό
των βομβαρδισμών της Τουρκίας στην Τηλλυρία. «Με αυτή του τη συμπεριφορά ακυ-

ρώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Πώς γίνεται να
υποστηρίζει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν και να δούμε μπροστά ενώ συμμετέχει σε εκδηλώσεις που υποδαυλίζουν εθνικιστικές συμπεριφορές; Με αυτό τον τρόπο θα
ξεχάσουμε το παρελθόν;» διερωτήθηκε μεγαλοστέλεχος του κόμματος προχθές. Απ’
όσα μου είπε η κυρία Γιαννούλα μαζί του
συμφώνησαν και άλλοι που βρίσκονταν στο
κομματικό πηγαδάκι.
Μια και βρίσκομαι στο ΑΚΕΛ σας μεταφέρω

άλλη μία αναφορά της κυρίας Γιαννούλας:
«Κάποιοι στο κόμμα ανησυχούν από τον δυναμικό ρόλο και λόγο που αναπτύσσει τελευταία
ο Νεοκλής Συλικιώτης. Θεωρούν ότι βρήκαν
άλλο ένα εσωκομματικό αντίπαλο που δύσκολα μπορεί να αναχαιτιστεί» μου ανέφερε χωρίς όμως να επεκταθεί. Υποσχέθηκε όμως να
το πράξει «εν καιρώ τω δέοντι».

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει πως έντονη συζήτηση έχει

αρχίσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τον
αντικαταστάτη του Χάρη Γεωργιάδη; Ο αντικαταστάτης του υπουργού Οικονομικών,
σύμφωνα με συναγερμικό στέλεχος, θα
πρέπει να επιλεγεί γύρω στον Οκτώβριο.
Αληθεύει πως στην όλη διαδικασία φέρεται
να εμπλέκεται και άλλο κόμμα εκτός από
τον ΔΗΣΥ, κάτι που προκαλεί επιπλέον αντιδράσεις;

Ο Αλφρεντ Νιούμαν περνάει στην Ιστορία
Επειτα από 67 χρόνια σάτιρας, το επιδραστικό περιοδικό MAD αναστέλλει τη λειτουργία του
Για 67 χρόνια, ένας κοκκινομάλλης πιτσιρίκος με πεταχτά αυτιά, πρόσωπο
γεμάτο σπυράκια και ένα πλατύ ειρωνικό
χαμόγελο φιγουράριζε στα εξώφυλλα
ενός περιοδικού που επηρέασε γενιές
κορυφαίων κομικών και άλλαξε ριζικά
την έννοια της ανεξάρτητης σάτιρας.
Ωστόσο, ο χαριτωμένος Αλφρεντ Νιούμαν σύντομα θα περάσει στην Ιστορία.
Το αμερικανικό σατιρικό περιοδικό
MAD ανακοίνωσε πως θα πάψει πλέον
να κυκλοφορεί στα περίπτερα και θα
αναστείλει τη λειτουργία του, με το τελευταίο πρωτότυπο μηνιαίο τεύχος του
να κυκλοφορεί τον Αύγουστο.
Το ιστορικό περιοδικό πρωτοεμφανίστηκε το 1952 με τη μορφή ενός αυτοσχέδιου βιβλίου κόμικς γραμμένο
σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον συντάκτη
του, Χάρβεϊ Κούρτζμαν. Χάρη στο αιχμηρό του χιούμορ και τα πρωτότυπά
του σχέδια, σε τρία μόλις χρόνια το
MAD εξελίχθηκε σε ένα υπερδημοφιλές
περιοδικό με σημαντική επιρροή και
τρομερή αναγνωσιμότητα, ενώ στο
ζενίθ της δημοτικότητάς του απολάμβανε 2 εκατομμύρια συνδρομητές –
αριθμός διπλάσιος από το σημερινό
αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας Washington Post.
Παρότι χιουμοριστικό, το περιοδικό
διατήρησε ανά τα χρόνια μια σοβαρή
αποστολή: να ενθαρρύνει τους αναγνώστες του να αντιμετωπίζουν τα πάντα
με μια δόση σκεπτικισμού. «Το μήνυμά

Το περιοδικό δεν δίστασε να σατιρίσει τους Αμερικανούς προέδρους, τον τυφλό πα-

τριωτισμό και την κουλτούρα της κατανάλωσης.

μας παρέμεινε πάντοτε το ίδιο: σκεφτείτε
μόνοι σας και ασκήστε κριτική στα πάντα!» είχε κάποτε αναφέρει ο συντάκτης
του, Τζον Φικάρα, και πράγματι το κριτικό πνεύμα του MAD ξεχώρισε ιδιαίτερα
την εποχή που οι ψυχροπολεμικές εμμονές είχαν περιορίσει την αμερικανική

έκφραση. Οι γελοιογραφίες του περιοδικού έθιξαν θέματα ταμπού, όπως την
υποκρισία πολλαπλών Αμερικανών προέδρων, τον τυφλό πατριωτισμό και την
υπερκαταναλωτική κουλτούρα, την ίδια
στιγμή όπου η αμερικανική τηλεόραση
αναμετέδιδε μονάχα τρία δίκτυα με ελά-

χιστες ιδεολογικές διαφορές.
Το ανεμπόδιστο πνεύμα αμφισβήτησης του MAD δεν περιορίστηκε μόνο
στο περιεχόμενό του, αλλά επηρέασε
επίσης και το μοντέλο εσόδων του περιοδικού. Για 44 χρόνια, οι αρχισυντάκτες
του αρνήθηκαν να πλαισιώσουν τις σελίδες του με διαφημίσεις, και βασίστηκαν
αποκλειστικά σε συνδρομητικά τέλη
για την επιβίωση του περιοδικού. Στους
χώρους όπου κανονικά θα εμφανίζονταν
οι διαφημίσεις, το MAD τύπωνε έξυπνες
και αισθητικά εντυπωσιακές παρωδίες
των πιο δημοφιλών διαφημιστικών μηνυμάτων της εποχής, όπως μια ολοσέλιδη ελαιογραφία ενός ζευγαριού καπνιστών με τη λεζάντα «φυσήξτε καπνό
στο πρόσωπό της και θα σας ακολουθεί
παντού για μια ζωή!». Το περιοδικό δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του την περίοδο του Διαδικτύου, όταν η σάτιρα βρίσκεται πλέον
παντού, δωρεάν και άμεσα διαθέσιμη.
Δύσκολα μπορεί να σερφάρει κανείς
στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να συναντήσει κάποιο βίντεο
από τις μεταμεσονύκτιες αμερικανικές
κωμικές εκπομπές – ένα φαινόμενο το
υπόβαθρο του οποίου οικοδομήθηκε
χάρη σε σατιρικά περιοδικά σαν το
MAD. «Εχουμε επηρεάσει και διασκεδάσει μια γενιά που έχει πλέον μεγαλώσει», ανέφερε πρόσφατα ο σκιτσογράφος του περιοδικού. «Είμαστε πλέον
ένας θεσμός της νοσταλγίας».

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 11 Αυγούστου 2019

Με χρονικό
ορίζοντα
την άτυπη
πενταμερή
Κλίμα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση –
Αγκάθια το Βαρώσι και απαιτήσεις για Φ.Α.
Των ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στις ρότες δύο χρονοδιαγραμμάτων
έχει τεθεί από την περασμένη Παρασκευή 9η Αυγούστου 2019 το
Κυπριακό, όπως το ξέρουμε τα τελευταία 45 χρόνια. Η πρώτη είναι
η 15η Νοεμβρίου 2019, οπότε και
θα πρέπει οι δύο πλευρές να έχουν
καταλήξει στους όρους αναφοράς
και οι δύο ηγέτες, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Ακιντζί,
να έχουν γράψει μάλιστα ο καθένας
την έκθεσή του που να περιγράφουν τις ενέργειες που έκαμαν για
να στηρίξουν το τελευταίο ψήφισμα
του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκθέσεις που θα επισυναφθούν σε έκθεση του Σώματος. Η δεύτερη, είναι
και η τερματική αυτού που όλοι
γνωρίζουμε ως λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) είναι ήδη προδιαγεγραμμένη για τις
10 Ιανουαρίου 2020, οπόταν και
θα εκδοθεί η έκθεση του γ.γ. του
ΟΗΕ για το Κυπριακό και θα περιγράφει τα δεδομένα που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση της
συνέχειας της Διάσκεψης του Κραν
Μοντάνα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων στα αποτελέσματα της.
Πάντως, όπως η «Κ» έγραψε στις
28 Ιουλίου 2019, στη Διάσκεψη
εκείνη, θα καταδειχθεί ακόμα μια
φορά ότι στο Κυπριακό δεν υπάρχει
τελευταία ευκαιρία για λύση. Εκείνο, όμως, που τούτη τη φορά πιθανόν να αποδειχθεί, είναι ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία
για ομοσπονδιακή λύση ενιαίου
κράτους.

Το χρονοδιάγραμμα

Η 15η προσεχούς Νοεμβρίου
αποτελεί το χρονοδιάγραμμα που
έδωσε το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας στην τελευταία έκθεσή του
στους δύο ηγέτες στην Κύπρο. Θα
πρέπει να του δώσουν γραπτές εκθέσεις σχετικά με όσα έκαναν, τα
οποία και να αποδεικνύουν ότι στηρίζουν τα όσα απαιτούνται από το
πρόσφατο ψήφισμα του Σώματος.
Μάλιστα, στο σχετικό προσχέδιο

γινόταν αναφορά στην αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνίας σχετικά
με τους όρους αναφοράς, προκειμένου να καταστεί δυνατό οι διαπραγματεύσεις με γνώμονα τα αποτελέσματα να οδηγήσουν σε διευθέτηση. Στο πιο πάνω πλαίσιο έρχονται και δένουν όλα όσα προέκυψαν την Παρασκευή στη συνάντηση του προέδρου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζί
στην οικία Σπέχαρ στο αεροδρόμιο
Λευκωσίας. Ακόμα και οι όροι αναφοράς που τόσο δυσκόλεψαν την
Τζέιν Χολ Λουτ, περιλήφθηκαν στα
βασικά της ατζέντας που απαρέγκλιτα οι πλευρές θα συζητήσουν
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον
Νοέμβριο.

Η συνάντηση

Η ολοκλήρωση της συνάντησης
της περασμένης Παρασκευής και
η πρώτη αποτίμηση που έγινε ευθύς
αμέσως αφήνουν πίσω τους μια
θετική αύρα. Τα όσα αποκόμισε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπέμπουν σε ένα Μουσταφά Ακιντζί
ο «οποίος ήταν καλός», όπως είπε
χαρακτηριστικά ε/κ πηγή στην «Κ».
Η πρώτη ανάγνωση που γίνεται
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για
το ζητούμενο των διεργασιών που
δεν είναι άλλο από την άτυπη πενταμερή, επί της οποίας ουσιαστικά
θα κριθεί η επανάληψη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Πηγές με τις
οποίες μίλησε η «Κ», κωδικοποιώντας τα βασικά σημεία της συνάντησης, έθεταν το πλαίσιο λύσης
και την επαναβεβαίωση του στόχου
Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) ως το μοντέλο λύσης
που θα οδηγήσει σε βιώσιμο κράτος.
Η θετική τοποθέτηση του Μουσταφά Ακιντζί στην αποκεντρωμένη Ομοσπονδία ήταν το άλλο
σημείο που συγκαταλέγεται στα
θετικά από την ίδια πηγή.

Oροι αναφοράς

Στο ακανθώδες ζήτημα των
όρων αναφοράς, που εν πολλοίς
θα κρίνει τη σύγκληση τριμερούς
διάσκεψης στη Νέα Υόρκη, ε/κ πη-

Η κάθοδος της Τζέιν Χολ Λουτ θα σημάνει την εκκίνηση του πρώτου γύρου προσπαθειών, από τις οποίες θα εξαρτηθεί το κατά πόσο οι Νίκος Αναστασιάδης και

Μουσταφά Ακιντζί θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.







Η επαναβεβαίωση
του πλαισίου λύσης
Διζωνικής, Δικοινοτικής,
καθώς και η φερόμενη
θετική στάση Ακιντζί
στην αποκεντρωμένη
Ομοσπονδία είναι τα δύο
θετικά της συνάντησης,
σύμφωνα με ε/κ πηγές.
γές υποστηρίζουν πως υπάρχουν
όλες οι προοπτικές για κατάληξη
των ηγετών των δύο κοινοτήτων,
όταν στο νησί θα είναι η ειδική
σύμβουλος του γ.γ. του ΟΗΕ, Τζέιν
Χολ Λουτ. Κάθοδος που τοποθετείται περί τα τέλη Αυγούστουαρχές Σεπτεμβρίου και που ενδεχομένως να συνδυαστεί με ένα
νέο γύρο επισκέψεων σε Λονδίνο,
Αθήνα και Άγκυρα. Η αισιοδοξία
που υπάρχει για τελική συμφωνία
και επικύρωση των όρων αναφοράς
προκύπτει πρώτον από τη θετική
τοποθέτηση των Αναστασιάδη –
Ακιντζί επί του κοινού ανακοινωθέντος του 2014, δεύτερον τη σύγκλιση των όσων επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντάνα και τρίτον
τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτιέρες. Εν προκειμένω, οι δυο ηγέτες θα πρέπει να διεξέλθουν κάποιων θεμάτων στα οποία καταγράφηκε διαφορετική προσέγγιση.
Ένα από αυτά είναι της θετικής

ψήφου. Η επιδίωξη της ε/κ πλευράς,
όπως την εξήγησε ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι η αποκέντρωση,
προκειμένου να δημιουργηθεί μια
λειτουργική Δημοκρατία που να
μην εξαρτάται η μια κοινότητα
από την άλλη. Η άποψη της δικής
μας πλευράς είναι πως η πολιτική
ισότητα όπως ερμηνεύεται από τα
ψησίματα ΟΗΕ, από τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά
και από τις εκθέσεις γ.γ., δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα. Παρά
τη διαφωνία που φαίνεται να υπάρχει καταγράφεται κλίμα αισιοδοξίας
πως οι διαφορετικές προσεγγίσεις
μπορούν να ανατραπούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό
την κ. Λούτ. Στόχος και των δυο
πλευρών να κλείσουν οι όροι αναφοράς προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας να προχωρήσει στη σύγκληση της τριμερούς της Νέας
Υόρκης.

Η πενταμερής

Η προοπτική της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης με βάση τα
όσα βγαίνουν προς τα έξω δεν φαίνεται να κινείται στη σφαίρα του
εξωπραγματικού σεναρίου. Μια
εκτίμηση που προκύπτει από δυο
σημεία. Πρώτον, ότι η πενταμερής
θα αποφασισθεί στη Νέα Υόρκη
από τον Γενικό Γραμματέα και δεύτερον δεν έχουν τεθεί οι όποιες
προϋποθέσεις. Εν αντιθέσει με το
θετικό πρόσημο που υπάρχει στον
«οδικό χάρτη» μέχρι τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το κλίμα για το

τι μπορεί να δώσει μια πενταμερής
διάσκεψη στην καλύτερη των περιπτώσεων φαίνεται να δημιουργεί
προβληματισμό. Κάτι που, όπως
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,
επισημάνθηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη στη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής. Ο πρώτος
αρνητικός παράγοντας είναι η εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα πέριξ της Κύπρου. Ο Νίκος
Αναστασιάδης υποστήριξε πως δύσκολα θα επιτευχθεί επανέναρξη
στου διαλόγου με την Τουρκία και
τα γεωτρύπανά της στην κυπριακή
ΑΟΖ. Στις αρνητικές προϋποθέσεις
συμπεριέλαβε και τα θέμα των Βαρωσίων και τις κινήσεις που γίνονται από «αξιωματούχους» του καθεστώτος των Κατεχομένων, οι
οποίες είναι άκρως αντίθετες με
ψηφίσματα του ΟΗΕ.

σταση μιας κοινής επιτροπής ο
Πρόεδρος αντιπρότεινε την ενημέρωση των Τ/κ για τα ενεργειακά
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη
αφορούσε ενημέρωση του Τ/κ ηγέτη από τον ίδιο για τους σχεδιασμούς που θα γίνονται, μια πρόταση που σαφέστατα έχει ως τελικό
αποδέκτη την Άγκυρα. Ένας επίσης αρνητικός παράγοντας για την
προοπτική επανάληψης του διαλόγου είναι να επιχειρηθεί κατά
την πενταμερή να προσεγγιστούν
οι θέσεις της ε/κ πλευράς για τουρκικές προκλήσεις σε συνάρτηση
με τις απαιτήσεις επί του Φ.Α.

ΜΟΕ

Το άλλο αγκάθι στις προοπτικές
επανέναρξης του διαλόγου παραμένει ο φυσικός πλούτος της Κύπρου και οι απαράδεκτες απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς. Η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απορρίπτοντας την πρόταση Ακιντζί
για συνδιαχείριση δεν φαίνεται
να κάμπτουν τις απαιτήσεις της
τουρκικής πλευράς. Επί του προκειμένου ο Νίκος Αναστασιάδης
έβαλε στο τραπέζι εναλλακτικές
προτάσεις που ουσιαστικά αποτελούν ασφαλιστικές δικλίδες για τα
θέλω των Τ/κ. Απέναντι στη σύ-

Στο τραπέζι της συνάντησης
τέθηκε από πλευράς του Προέδρου
της Δημοκρατίας και η προοπτική
νέων ΜΟΕ για δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης με προοπτική. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο
τα θέματα που τέθηκαν έχουν προοπτική υλοποίησης. Εν τω μεταξύ,
τα ΜΟΕ που τέθηκαν αποτελούν
παλαιότερη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα
οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
κάποια εξέλιξη. Στην κατηγορία
αυτή συγκαταλέγεται και το θέμα
της Αμμοχώστου με δύο προτάσεις,
καθώς και η ανάγκη διάνοιξης των
οδοφραγμάτων Κοκκίνων και Πυροΐου, αλλά και των υπολοίπων
21 θεμάτων που είχαν υποβάλει
κατά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου 2019.

Υπάρχει, λοιπόν, μια ηθική και
μια ανήθικη, αιματοβαμμένη επιλογή. Και αυτή είναι μια παράμετρος της πολιτικής –σε όλα τα κράτη του κόσμου όπου οι κυβερνήσεις εκλέγονται και δεν διορίζονται– που πολλές φορές δεν μπορεί
να «ποσοτικοποιηθεί», αλλά προκύπτει από την καθημερινή άσκηση της εξουσίας. Η πολιτική δεν
είναι μια παρτίδα πόκερ, δεν είναι
ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αλλά η άσκησή της προϋπο-

θέτει αρκετή ενσυναίσθηση και
μια κάποια αντίληψη για το τι εστί
ηθικό. Και όταν γίνεται λόγος για
ηθική, αυτή δεν είναι, προφανώς,
η σεμνότυφη εκδοχή της που καθημερινά επικαλούνται διάφοροι
κήνσορες του δημοσίου λόγου. Είναι η ηθική της ελευθερίας, η οποία
αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο
κάθε δημοκρατίας, υπαρκτής ή
ιδεατής. Υπάρχει ηθική πυξίδα
στην πολιτική και όχι μόνο κυνισμός και καμαρίλα.

Το Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ / Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η ηθική πυξίδα της πολιτικής

Ο

ι πρόσφατες μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ επαναφέρουν έναν προβληματισμό
που αναδεικνύεται, δυστυχώς τακτικά, στο εσωτερικό αυτής της
μεγάλης, δημοκρατικής χώρας:
Πρέπει να επιτρέπεται η οπλοφορία; Το ερώτημα μοιάζει αφελές
και σχετικά απλό, θεωρητικά δεν
θα έπρεπε να απασχολεί κάποιον
που βρίσκεται στην άλλη άκρη
του Ατλαντικού, ωστόσο προσφέρει πεδίο μιας γενικότερης συζή-

τησης για την ηθική στην πολιτική.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι παρά
η (ιδιαιτέρως) ορατή κορυφή ενός
αμετακίνητου παγόβουνου το
οποίο επηρεάζεται από ένα πλέγμα
πολιτικών, οικονομικών, επιχειρηματικών συμφερόντων που συνδυάζονται τεχνηέντως με ιδεοληψίες περί οπλοχρησίας. Δεν είναι
τυχαίο ότι η NRA (Εθνική Ενωση
Οπλοχρησίας) υποστηρίζει αυτές
τις ιδεοληψίες, πληρώνοντας αδρά.
Πιστός στην παράδοση που έχει

δημιουργήσει, ο Τραμπ τα έριξε
στους μετανάστες και θώπευσε
τα αυτιά του πυρήνα των ψηφοφόρων του, των «λευκών σκουπιδιών» που χωρίζουν τα προβλήματά τους με βασικό κριτήριο την
απόχρωση του δέρματος. Ακολούθησαν και άλλοι. Στον αντίποδα
ένα ολοένα και ευρύτερο ρεύμα
πολιτικών, καλλιτεχνών, διανοουμένων. Για τους απόμακρους,
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, παρατηρητές όπως εμείς στην Ευ-

ρώπη, ίσως η επιλογή μοιάζει αυτονόητη. Ωστόσο στις ΗΠΑ ο διάλογος αυτός δεν λέει να τελειώσει,
ακριβώς διότι ένα μέρος του πληθυσμού και, κυρίως, ένα μεγάλο
μέρος των τοπικών συμφερόντων,
έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της
οπλοκατοχής, υποστηρίζοντας ότι
δεν φταίνε τα όπλα, αλλά αυτοί
που τα κρατούν, δίχως, βεβαίως,
να εστιάζουν στο ότι αυτά πωλούνται με μεγαλύτερη ευκολία
απ’ ό,τι το αλκοόλ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η τ/κ πλευρά επιμένει σε σειρά αρχών
Ο Μ. Ακιντζί στη συνάντηση της Παρασκευής φάνηκε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η συνάντηση της 9ης Αυγούστου,
στην οποία οι δύο ηγέτες της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε διάφορα πεδία,
ανοίγει, όπως φαίνεται, μια νέα σελίδα στο Κυπριακό. Όπως δήλωσε
λίγο πριν από τη συνάντησή του
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, ο ηγέτης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, Μουσταφά Ακιντζί, οι δύο πλευρές προχωρούν με έναν νέο οδικό χάρτη
έχοντας την συμβολή και υποστήριξη του ΟΗΕ.
Το θετικό μήνυμα που βγαίνει
από τη συνάντηση της Παρασκευής
είναι το γεγονός ότι η τ/κ πλευρά
για πρώτη φορά δηλώνει ότι είναι
έτοιμη και πρόθυμη να συζητήσει
την ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Ξεκινώντας, όμως, τον
διάλογο, η τ/κ πλευρά θέτει μια βασική προϋπόθεση. Η νέα συζήτηση
θα πρέπει να διεξαχθεί μέσα στο
πλαίσιο των προηγούμενων συγκλίσεων, του Κοινού Ανακοινωθέντος του 2014 και του Πλαισίου
Γκουτιέρες. Με άλλα λόγια, η τ/κ
πλευρά επιμένει σε σειρά αρχών,
όπως η αποτελεσματική συμμετοχή
και η εκ επιτροπής προεδρία.
Στα βασικά ζητήματα του Κυπριακού, οι δύο κοινότητες εξακολουθούν να προβάλλουν διαφορετικές απόψεις. Στο θέμα της πολιτικής ισότητας, η τ/κ πλευρά, όπως
αναφέρθηκε, εμφανίζεται σήμερα
πρόθυμη να συζητήσει την ιδέα
της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας.
Ωστόσο, οι σημαντικές διαφωνίες
στο εν λόγω ζήτημα παραμένουν.
Η ίδια εικόνα υπάρχει και στο ζήτημα του Φ.Α., με τις δύο πλευρές
να κατανοούν την σημασία του
διαλόγου, αλλά να απορρίπτουν

Στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη
σχεδιαζόμενη άτυπη
πενταμερή διάσκεψη, με
τους Τούρκους αξιωματούχους να προβάλλουν
το όραμα ενός συνολικού
«bargaining», με την πεποίθηση ότι οι νέες εξελίξεις στην περιοχή ενισχύουν τη θέση της Άγκυρας στο Κυπριακό και
στο ζήτημα της ΑΟΖ.

Παρά τις διαφωνίες και τα εμπόδια, οι δύο κοινότητες, μετά την συνάντηση της Παρασκευής, στρέφουν το βλέμμα τους
στην επικείμενη άφιξη της Τζέιν Χολ Λουτ.
τις νέες ιδέες που έρχονται στο
προσκήνιο.
Παρά τις διαφωνίες και τα εμπόδια, οι δύο κοινότητες, μετά την
συνάντηση της Παρασκευής στρέφουν το βλέμμα τους στην επικείμενη άφιξη της Τζέιν Χολ Λουτ για
το ξεκαθάρισμα των όρων αναφοράς. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει
η τριμερής συνάντηση στη Νέα
Υόρκη, ενδεχομένως μετά τις 20
Σεπτεμβρίου. Και σε βάθος χρόνου,

έχει πλέον αναδυθεί η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για την οποία,
σύμφωνα με καλά ενημερωμένες
πηγές της «Κ», «ανυπομονεί» η Άγκυρα. Η Τουρκία θεωρεί ότι ο διάλογος των δύο κοινοτήτων και τα
νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι «ωφέλιμες» εξελίξεις,
οι οποίες οδηγούν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σε συνολικής
υφής ανταλλάγματα.
Όπως σημειώνει στην «Κ» καλά

ενημερωμένη πηγή από τον κύκλο
του τ/κ «προεδρικού», ο κ. Ακιντζί,
λίγο μετά τη συνάντηση των δύο
ηγετών, ξεκαθάρισε ότι στο ζήτημα
της πολιτικής ισότητας υφίστανται
ουσιαστικές διαφορές, και το ίδιο
συμβαίνει με το ζήτημα των υδρογονανθράκων».
Σύμφωνα με την πηγή μας, όσο
οι δύο πλευρές δεν καταλήγουν σε
μια συμβιβαστική φόρμουλα στο
ζήτημα της ΑΟΖ, η τουρκική πλευρά

θα συνεχίσει τις ενέργειές της, ανεξαρτήτως από την τροπή των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις,
στην τριμερή διάσκεψη, και στην
άτυπη πενταμερή διάσκεψη που
θα ακολουθήσει. Στο ακανθώδες
ζήτημα των υδρογονανθράκων η
τ/κ πλευρά επιμένει στην σημασία
της πρότασής της για κοινή επιτροπή, προβάλλοντας την άποψη
ότι αυτή της η κίνηση έχει κεντρίσει
το ενδιαφέρον των ξένων διπλωματών.
Η ε/κ πλευρά επιχείρησε να
«απαντήσει» σε αυτήν την πρόταση
με τη δική της «αντιπρόταση», η
οποία αφορά τη μεταβίβαση πληροφοριών στην τ/κ πλευρά σχετικά
με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες
που λαμβάνονται στο ζήτημα των
υδρογονανθράκων. Αυτή η πρόταση δεν ικανοποίησε τον κ. Ακιντζί, ο οποίος επιμένει για τη σημασία της άμεσης έναρξης της συνεργασίας στο ζήτημα της ΑΟΖ
πριν από τη λύση του Κυπριακού.

ΗΠΑ, Ρωσία
και «bargaining»
Την άποψη ότι δεν θα πρέπει να

«κολλήσουμε» σε λεπτομέρειες, καθώς η πενταμερής διάσκεψη που προγραμματίζεται είναι
ιστορικής σημασίας και δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόβαλλαν πηγές της «Κ» από τους κύκλους
της τουρκικής κυβέρνησης, λίγο
μετά τη λήξη της συνάντησης
των δύο ηγετών στην Κύπρο, το
απόγευμα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με την Άγκυρα σε λίγους μήνες ακολουθεί μια πενταμερής διάσκεψη, η οποία θα
έχει τον χαρακτήρα ενός «συνολικού bargaining», κάτι που επιζητούσε η τουρκική πλευρά εδώ
και χρόνια. Σε αυτήν τη διάσκεψη όλες οι πλευρές θα έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν
προτάσεις για άμεση λύση στο
Κυπριακό και στο ζήτημα της
ΑΟΖ. Για τους Τούρκους αξιωματούχους και διπλωμάτες δεν
υπάρχει κανένας λόγος να μην
ακολουθήσει μια τελική συζήτηση για την ομοσπονδιακή φόρμουλα και ταυτοχρόνως, σε περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο,
να πέσουν στο τραπέζι εναλλακτικές ιδέες, πάντα εντός των
πλαισίων μιας διαδικασίας συνολικού πάρε-δώσε. Οι πηγές μας
αναφέρουν ότι υπό το φως των
τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, τα θετικά για την τουρκική πλευρά στοιχεία και εξελίξεις
τα οποία αναδύονται στο πεδίο
της διπλωματίας ευνοούν αυτή
τη διαδικασία.
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Ζωντανή η προοπτική του LNG
επί κυπριακού εδάφους

Καθυστέρηση δύο μηνών στις εργασίες εντός της ΑΟΖ, θα κορυφωθούν, όμως, το 2020, σημειώνει ο υπουργός Ενέργειας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Η δημιουργία υποδομών υγροποίησης Φυσικού Αερίου (LNG) επί κυπριακού εδάφους είναι μια επιλογή
που παραμένει στο τραπέζι, αποκαλύπτει στην «Κ» ο υπουργός Ενέργειας. Στη συνέντευξή του ο Γιώργος
Λακκοτρύπης ξεδιπλώνει τα επόμενα
βήματα και σχεδιασμούς στα ενεργειακά, εξηγώντας το λόγο που οι
αρχικοί προγραμματισμοί θα πάνε
πίσω για δύο μήνες. Τονίζοντας την
ανάγκη εμβάθυνσης των στρατηγικών συνεργασιών ο υπουργός
Ενέργειας δίνει απαντήσεις στις
τουρκικές απαιτήσεις επί του φυσικού πλούτου της Κύπρου.
–Φραστική στήριξη ή ουσίας τα
όσα άφησε πίσω της η πρώτη τετραμερής για την ενέργεια σε επίπεδο υπουργών;
–Αυτή η Διάσκεψη, που ουσιαστικά κτίζει πάνω στα αποτελέσματα
της Συνόδου Κορυφής που έγινε τον
Μάρτιο του 2019 στα Ιεροσόλυμα,
όπου συμμετείχε και ο υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο,
ήταν πρωτοβουλία των Αμερικανών.
Αυτοί είχαν προτείνει να πραγματοποιηθεί η πρώτη διάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας. Οπότε
και τα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στην Κοινή Δήλωση, είναι
πολύ ουσιαστικά. Πρώτα απ’ όλα
θεσμοθετείται αυτό το σχήμα των
3+1 χωρών, ενώ δημιουργείται και
μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, η οποία θα επιβλέπει την πρόοδο
σε όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί
και δεν αφορούν μόνο τους υδρογονάνθρακες και τις υποδομές τους,
αλλά μια γκάμα θεμάτων όπως ανανεώσιμες πηγές, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προώθηση
της καινοτομίας, προστασία από
κυβερνοεπιθέσεις.
–Η θέση της Ελλάδας και του Ισραήλ είναι γνωστή. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο αγωγός EASTMED
είναι μια υποδομή υλοποιήσιμη
ή μια απλή εξαγγελία;
–Να μου επιτρέψετε να μη μιλήσω
εκ μέρους των ΗΠΑ. Όπως γνωρίζετε, κύρια προτεραιότητα της Κύπρου είναι η δημιουργία του Διαδρόμου Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος θα αποτελείται από εναλλακτικές πηγές
και διαδρομές. Πρόκειται για στόχο
που, όπως καταγράφεται στην Κοινή
Δήλωση που εκδόθηκε στην Αθήνα,
συμμερίζονται και η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν
όλες οι διαθέσιμες επιλογές, όπως
για παράδειγμα η επιλογή της Αιγύπτου, την οποία επιδιώκουμε για
αξιοποίηση του «Αφροδίτη». Πρόκειται, σημειώνω, για επιλογή που
μελετούν και οι Ισραηλινοί σε ό,τι
αφορά στην αξιοποίηση μέρους του
«Λεβιάθαν». Με άλλα λόγια, οφείλουμε να είμαστε ανοικτοί, ανάλογα
με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν
μας, σε LNG στην Κύπρο, υφιστάμενες υποδομές αγωγών ή καινούργια έργα αγωγών, πλωτές μονάδες
ή τον EastMed.
–Πώς μπορεί το πλέγμα στρατηγικών συνεργασιών να βάλει φρένο στην τουρκική επιθετικότητα.

«Η χώρα μας πρέπει να
συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε σχήματα που χτίζονται πάνω σε κοινές
αξίες και τα οποία προάγουν τα συμφέροντα
όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και της Ανατολικής
Μεσογείου ευρύτερα».

«Υπήρξαν πάρα πολλές
συζητήσεις για τον τρόπο ανάπτυξης του κοιτάσματος «Αφροδίτη».
Αρχικά, όταν έγινε η
ανακάλυψη, υπήρχε η
πρόθεση να κατασκευαστεί τερματικό υγροποίησης στην Κύπρο».

Μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν φαίνεται να τις λαμβάνει υπόψη.
–Αυτές οι συνεργασίες, τα σχήματα στα οποία συμμετέχουμε και
θα πρέπει να συνεχίσουμε και να
εμβαθύνουμε, δεν θα σταματήσουν
από μόνα τους την τουρκική παραβατικότητα. Η σημασία των συνασπισμών που προωθούνται έγκειται,
ακριβώς, στο ότι η χώρα μας πρέπει
να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε
σχήματα που χτίζονται πάνω σε κοινές αξίες και τα οποία προάγουν τα
συμφέροντα όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου
ευρύτερα.
–Λέγεται πως το τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» αντιμετωπίζει
προβλήματα. Ισχύει;
–Δεν έχουμε, επισημαίνω, έγκυρη
πληροφόρηση πέρα από τα όσα δηλώνουν δημόσια οι Τούρκοι αξιωματούχοι και αυτά, αντιλαμβάνεστε,
τα βλέπουμε με κάποια επιφύλαξη.
Το σημαντικό για εμάς είναι πως το
σημείο που θα επιχειρήσει το «Γιαβούζ» να κάνει γεώτρηση, στα ανατολικά της Καρπασίας, δεν είναι
απλώς εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αλλά και εντός των
χωρικών μας υδάτων που οριοθετούνται σε 12 ναυτικά μίλια από την
ακτογραμμή. Τα χωρικά ύδατα αποτελούν εθνική κυριαρχία και, άρα,
η Τουρκία επιχειρεί πλέον σε έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό
ήταν κάτι που έθεσα και στους ομολόγους μου στη Διάσκεψη της Αθήνας, οι οποίοι εξέφρασαν και δημόσια
την ανησυχία τους για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας.
–Μιας και είμαστε στο κομμάτι
των στρατηγικών συνεργασιών,
η Γαλλία συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την τριμερή με Αίγυπτο;
–Είναι κάτι που θα διαφανεί στο

και το 2021. Υπάρχουν, προφανώς,
οικονομικά οφέλη από μαζικό προγραμματισμό και διενέργεια διαδοχικών γεωτρήσεων, σε αντίθεση με
την πραγματοποίηση μεμονωμένων
εργασιών. Έχουμε, πρέπει να πω,
μια πρώτη εικόνα που και πότε θα
γίνουν οι γεωτρήσεις, αλλά να μου
επιτρέψετε να μην επεκταθώ για
ευνόητους λόγους.
-Υπάρχει καθυστέρηση στο πρόγραμμα γεωτρήσεων;
-Σε σχέση με τους αρχικούς προγραμματισμούς για έναρξη εργασιών
Νοέμβριο – Δεκέμβριο, έχουμε μετακινηθεί ένα με δύο μήνες. Τώρα
μιλάμε για Δεκέμβριο με Ιανουάριο
του 2020. Η καθυστέρηση αποδίδεται
εξ ολοκλήρου στις καιρικές συνθήκες. Αρχές του 2019 διεξάγονταν
γεωφυσικές μελέτες από συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο λόγω έντονης
κακοκαιρίας αναγκάσθηκε να παραμείνει αγκυροβολημένο για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί.
-Να πάμε στο «Αφροδίτη». Η πρώτη γεώτρηση έγινε το 2011. Είμαστε στο 2019 και η εκτίμηση
έναρξης παραγωγής τοποθετείται
για το 2024. Γιατί αυτή η αργοπορία;
-Υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις για τον τρόπο ανάπτυξης του
κοιτάσματος «Αφροδίτη». Αρχικά,
όταν έγινε η ανακάλυψη, υπήρχε η
πρόθεση να κατασκευαστεί τερματικό υγροποίησης στην Κύπρο. Στη
συνέχεια, το 2013 πραγματοποιήθηκε η επιβεβαιωτική γεώτρηση και
μείωσε τις ποσότητες του κοιτάσματος. Ακολούθησε η δραματική
πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οπότε και η κοινοπραξία
μας ενημέρωσε πως η πιο συμφέρουσα επιλογή είναι το Φ.Α. να διοχετευθεί προς την Αίγυπτο για υγροποίηση και πως έπρεπε να συζητήσουμε θέματα αλλαγής οικονομικών
όρων του συμβολαίου. Οι διαβουλεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν, επιτρέποντάς μας να προσθέσουμε,
μεταξύ άλλων, αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο συμβόλαιο. Τώρα συζητούμε για να ολοκληρωθεί η συμφωνία για το σχέδιο ανάπτυξης και
παραγωγής. Η τελική συμφωνία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες,
οπότε και θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες
εγκρίσεις. Αφού εγκριθεί, θα εκδοθεί
η άδεια εκμετάλλευσης.

Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σκέψη για ικανοποίηση των τουρκικών

απαιτήσεων πριν την επίλυση του πολιτικού προβλήματος. Στη συνέντευξή του στην «Κ» θέτει μια σειρά ερωτημάτων
που καταρρίπτουν τα όσα προκλητικά και απαράδεκτα επιδιώκει η Τουρκία.
μέλλον. Αυτό που μπορώ να πω είναι
πως στην τελευταία Υπουργική Συνάντηση του East Mediterranean
Gas Forum, στο Κάιρο πριν από δύο
εβδομάδες, η Γαλλία ήταν παρούσα
διά του πρέσβη της στην Αίγυπτο.
Φαίνεται όμως το ενδιαφέρον της
και από την αυξανόμενη εμπλοκή
της γαλλικής Total στην ΑΟΖ της
Κύπρου, αλλά και ευρύτερα στην
περιοχή μας.
–Εξηγήστε μας τι πέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία με την τελευταία απόφαση για τα πέντε
τεμάχια της ΑΟΖ;
–Ουσιαστικά είχαμε ως κυβέρνηση αποφασίσει, με πρωτοβουλία
του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα προσπαθήσουμε να
εμπλέξουμε τη γαλλική Total και
την ιταλική ΕΝΙ, σε συμμαχίες μέσω
κοινοπραξιών, σε τεμάχια που δεν
είχαν συνεργασία. Με αυτόν τον
τρόπο θεωρούμε πως ενδυναμώνεται
η παρουσία τους στην ΑΟΖ μας,
τόσο τεχνοοικονομικά όσο και γεωπολιτικά.
–Η ανάγκη για ενίσχυση της γαλλικής παρουσίας πότε προέκυψε.
Να θυμίσω πως η TOTAL σε κάποια φάση ήταν έτοιμη να φύγει
από την ΑΟΖ επιστρέφοντας μάλιστα τεμάχια που της είχαν παραχωρηθεί.
–Η αρχική απόφαση να εγκα-

ταλείψει τα τεμάχια 10 και 11 βασίστηκε σε γεωλογικούς λόγους.
Τελικά, η εταιρεία επέστρεψε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το τεμάχιο
10 και κράτησε το 11. Στη συνέχεια,
βέβαια, είχαμε την ανακάλυψη του
ΖΟΡ και άλλαξαν τα γεωλογικά δεδομένα, με το ενδιαφέρον των Γάλλων να αναθερμαίνεται. Δεν πρέπει
όμως να ξεχνάμε πως, πρωτίστως,
η εδώ παρουσία τους οφείλεται
στο γεωλογικό ενδιαφέρον της
Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή
όσο πραγματοποιούνται γεωτρήσεις, όσο υπάρχουν ανακαλύψεις,
όσο ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων μας, τόσο
θα βλέπουμε να αυξάνεται το ενδιαφέρον εταιρειών, όπως της γαλλικής Total.
–Είναι αποδεκτό ότι ουδείς από
τους συμμάχους μας στην δύσκολη στιγμή θα ενεργήσει δυναμικά
για λογαριασμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Πώς θα αναχαιτιστεί η τουρκική προκλητικότητα
εάν και εφόσον εκδηλωθεί στο
μέλλον;
–Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των περιφερειακών, και όχι μόνο, συνεργασιών, στην ενδυνάμωση των συμμαχιών εντός της ΑΟΖ στα τεμάχια
που είναι αδειοδοτημένα, στην υλοποίηση του ενεργειακού μας προ-

γράμματος και, φυσικά, στον στενό
συντονισμό με τις χώρες από τις
οποίες προέρχονται οι ενεργειακές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην ΑΟΖ μας.
–Έχουν περάσει σχεδόν δυο χρόνια από τα γεγονότα στο 3. Τώρα
πιστεύετε ότι οι Τούρκοι θα είχαν
προχωρήσει σε επιθετική ενέργεια κατά του γεωτρύπανου εάν
αυτό συνέχιζε την πορεία του
προς τη «Σουπιά»;
-Το πρώτο μέλημά μας, Κυβέρνησης και εταιρειών, είναι η ασφάλεια του προσωπικού. Άρα χωρίς να
γνωρίζουμε τις πραγματικές τουρκικές προθέσεις, αλλά και στη βάση
της επιθετικότητας που εκδήλωσαν
οι Τούρκοι εκείνη τη συγκεκριμένη
στιγμή, δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε περισσότερο.
-Το 2020 παρουσιάζεται ως έτος
γεωτρήσεων στην ΑΟΖ. Οι εταιρείες έχουν δώσει συγκεκριμένο
προγραμματισμό γεωτρήσεων ή
απλά ότι θα κάνουν αριθμό γεωτρήσεων;
-Ο προγραμματισμός είναι σε εξέλιξη και αναφέρομαι στο σύνολο
των εταιρειών που είναι αδειοδοτημένες εντός της ΑΟΖ. Ο σχεδιασμός ήταν και παραμένει να αρχίσουν οι γεωτρήσεις περί τα τέλη
του 2019 ή αρχές του 2020, και να
συνεχισθούν ενδεχομένως μέχρι

Απορρίπτονται οι τουρκικές απαιτήσεις επί του Φ.Α.
–Οι απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς
για το Φ.Α. σε συνδυασμό με το Κυπριακό
μπορούν να γίνουν αποδεκτές;
–Επ’ ουδενί λόγω. Η τουρκική πλευρά απαιτεί άμεσα διαμοιρασμό του πλούτου και συνδιαχείριση του ενεργειακού μας προγράμματος,
ενώ δεν έχουμε επιλύσει άλλα, πιο σημαντικά
θέματα που πρέπει να προηγηθούν. Αναφέρομαι, ασφαλώς, στο Κυπριακό Πρόβλημα
και την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Τουρκία. Για
παράδειγμα, όταν αξιώνει η Τουρκία διαμοιρασμό πλούτου και συνδιαχείριση δραστη-

ριοτήτων, γιατί δεν μας ξεκαθαρίζει και σε
ποιες θαλάσσιες ζώνες αναφέρεται; Σε αυτές
που αναγνωρίζονται διεθνώς από κράτη και
εταιρείες και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου,
του Ισραήλ και του Λιβάνου, ή αυτές που
σύμφωνα με τη δική της αυθαίρετη ερμηνεία
του διεθνούς δικαίου, αφήνουν την Κύπρο
με λιγότερο από το ένα τρίτο της υφιστάμενης
ΑΟΖ της; Με αυτή τη θεώρηση της Τουρκίας,
όλες οι μέχρι σήμερα ανακαλύψεις της Κύπρου
εμπίπτουν στην ΑΟΖ άλλων χωρών. Άρα ποιος

πλούτος μένει στους Κύπριους πολίτες για
να τον μοιραστούμε;
–Τελικά ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Η προστασία των Τ/κ,
όπως λέει, ή τα δικά της συμφέροντα;
–Φαίνεται ξεκάθαρα από το πώς ενεργεί
τώρα. Υπάρχει κάποιος που πραγματικά πιστεύει ότι η Τουρκία προστατεύει τα συμφέροντα των Τ/κ περιορίζοντας την ΑΟΖ της
Κύπρου; Η Τουρκία προβαίνει στις έκνομες
δραστηριότητές της για τα δικά της συμφέροντα και μόνο.
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Τέσσερις γεωτρήσεις στα τεμάχια 6, 7 και 10
Μία επιβεβαιωτική και μία ερευνητική από την κοινοπραξία Γάλλων και Ιταλών – Ακολουθεί η ExxonMobil στα μέσα του 2020







Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με μια μικρή καθυστέρηση δύο μηνών, ένεκα καιρικών παραγόντων,
θα γίνει η επανεκκίνηση του γεωτρητικού προγράμματος των εταιρειών, εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Η δεκάμηνη ανάπαυλα δραστηριοτήτων στα ενεργειακά θα τερματιστεί τον τελευταίο μήνα του 2019,
με την κυβέρνηση και τις εταιρείες
να εμφανίζονται αποφασισμένες
να προχωρήσουν, ασχέτως άλλων
παραγόντων. Μια εξέλιξη που έρχεται να συμπληρώσει τη θετική
εικόνα που έχει δημιουργήσει η
Λευκωσία σε συνάρτηση πάντα με
την τουρκική προκλητικότητα στην
περιοχή.
Η έναρξη εργασιών εκτιμάται
πως θα ενισχύσει το μήνυμα ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά
ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, στην υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών που έχουν γίνει.
Η επόμενη χρονιά θεωρείται κομβικής σημασίας για τα ενεργειακά
της Δημοκρατίας, όχι μόνο από
πλευράς αναθέρμανσης των γεωτρητικών δραστηριοτήτων. Οι κυβερνητικές φιλοδοξίες, όπως σημείωναν με νόημα πηγές με γνώση
των σχεδιασμών που γίνονται, δεν
περιορίζονται μόνο στην υφιστάμενη κατάσταση εντός της ΑΟΖ.
Τα υπό μελέτη βήματα και κινήσεις,
σημείωναν οι ίδιες πηγές, θα δώσουν μια νέα διάσταση στο ενεργειακό πρόγραμμα της Δημοκρατίας
τόσο σε τεχνοοικονομικό όσο και
γεωπολιτικό επίπεδο. Επί του προκειμένου δεν λέγονται περισσότερα,
ωστόσο, αφήνεται να αιωρείται
πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
κάνει ένα μεγάλο βήμα.

Η σκυτάλη
Μέσα στο 2020 και σε χρονικό
ορίζοντα 24 μηνών είναι προγραμματισμένες 9 συνολικά γεωτρήσεις.
Η αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες
που έχει στη διάθεσή της η «Κ»,

Οι δύο νέες γεωτρήσεις
που προγραμματίζονται
αφορούν τα τεμάχια 10
και 6. Θα είναι ερευνητικές
με τις εταιρείες να έχουν
εντοπίσει τους στόχους
όπου θα επιχειρήσουν.
για δύο ζητήματα. Πρώτον να προάγει τα συμφέροντα των εταιρειών
της και εδώ παρουσιάζεται η περίπτωση της παρουσίας της ExxonMobil στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το αμερικανικό ενδιαφέρον, σε πολιτικό επίπεδο, εκτιμάται, πως δεν
είναι άσχετο με τις ευρύτερες δραστηριότητες της ExxonMobil στην
περιοχή . Δεύτερον θέλουν να δημιουργήσουν εναλλακτικές πηγές
για τον εφοδιασμό της Ευρώπης και
απεξάρτηση από το ρωσικό Φ.Α.

EAST MED
Το 2020 παρουσιάζεται ως έτος γεωτρήσεων, η έναρξη των οποίων θα επιτρέψει στη Λευκωσία να μελετήσει και να προχωρήσει με νέες κινήσεις εντός της

ΑΟΖ λένε ενημερωμένες πηγές στην «Κ».
θα γίνει από την κοινοπραξία ENI
– TOTAL. Ιταλοί και Γάλλοι, Δεκέμβριο του 2019 -Ιανουάριο του 2020,
θα είναι οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν με δυο γεωτρήσεις.
Η προσοχή στρέφεται προς το
τεμάχιο 6 όπου η ερευνητική γεώτρηση στον στόχο «Καλυψώ» έδειξε ικανοποιητικό κοίτασμα και στο
7 που πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για
έρευνες. Η πρώτη γεώτρηση που
θα πραγματοποιηθεί θα είναι επιβεβαιωτική. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι αν θα γίνει στον
στόχο «Καλυψώ» (τεμάχιο 6) ή στο
γειτονικό 7, που πιστεύεται ότι
επεκτείνεται το κοίτασμα που έχει
εντοπιστεί στο τεμάχιο 6. Οι δύο
εταιρείες φαίνεται να έχουν ενη-

μερώσει το Υπουργείο Ενέργειας
πως θα πραγματοποιήσουν μια δεύτερη γεώτρηση, ερευνητική, σε
συγκεκριμένο στόχο η ονομασία
του οποίου προέρχεται από την
αρχαία μυθολογία.

Η ExxonMobil
Τη σκυτάλη το δεύτερο εξάμηνο
του 2020 θα πάρει η ExxonMobil,
ο γεωτρητικός προγραμματισμός
της οποίας συνεχίζεται. Η εικόνα
που υπάρχει για τις δραστηριότητες
των Αμερικανών είναι πως η προσοχή στρέφεται σε δύο σημεία. Το
πρώτο αφορά τον στόχο «Γλαύκος»,
όπου έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο εντοπισμός
ικανοποιητικής ποσότητας υδρογονανθράκων, και το δεύτερο έναν

νέο στόχο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση.
Ανοιχτό αφήνεται, επίσης, το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτη δραστηριότητα εντός του τεμαχίου 10
κάτι που ωστόσο θα ξεκαθαρίσει
με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού που γίνεται. Το γεωτρητικό παζλ εντός της ΑΟΖ θα συμπληρωθεί από τα υπόλοιπα τεμάχια
που προσφάτως ένα εταιρικό μερίδιό τους παραχωρήθηκε στη γαλλική TOTAL. Για τα τεμάχια 2 και
9 η πραγματοποίηση ερευνητικών
γεωτρήσεων είναι ένα ζήτημα το
οποίο θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα ερευνών που θα γίνουν
σε γειτονικά τεμάχια και ο λόγος
είναι η γεωλογία των τεμαχίων που
είναι παρόμοια.

ΗΠΑ – Τουρκία
Πέρα από τους προγραμματισμούς εντός της ΑΟΖ ένα ζήτημα
με έντονο ενδιαφέρον είναι οι συνεχιζόμενες γεωστρατηγικές διεργασίες με πιο πρόσφατη την πρώτη
«τετραμερή», σε επίπεδο υπουργών
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ,
στην Αθήνα. Τα συμπεράσματα που
εξάγονται τόσο από την Κοινή Διακήρυξη όσο και από άλλες πηγές
είναι πως η Κύπρος εξασφάλισε και
πάλι τη στήριξη των ΗΠΑ. Οι θέσεις
των Αμερικάνων είναι ξεκάθαρη,
έλεγαν πηγές στην «Κ», σε ό,τι αφορά
το γεωπολιτικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, στηρίζουν πλήρως τη Λευκωσία για να προχωρήσει με το ενεργειακό της πρόγραμμα. Η Ουάσιγκτον, όπως εκτιμάται, ενδιαφέρεται

Άξια προσοχής είναι και τα όσα
διημείφθησαν στην τετραμερή
υπουργών στην Αθήνα για τον αγωγό Φ.Α. EastMed. Παρά τα όσα
έχουν απασχολήσει τους ηγέτες
των τριών χωρών και παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει, το
όλο έργο δεν είναι στη φάση της
τελικής επιλογής. Με βάση την εικόνα που υπάρχει το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον επιδεικνύεται από την
πλευρά του Ισραήλ. Η σθεναρή
υποστήριξη των Ισραηλινών αποδίδεται σε εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αλλά και στην προσπάθεια
του Ισραήλ να τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών εταιρειών στην ΑΟΖ του, με την προοπτική ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού έργου απαλλαγμένου από τον
τουρκικό παράγοντα. Η ελληνική
πλευρά, σε σχέση με τη στάση της
προηγούμενης κυβέρνησης, φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Πιέζεται η Τουρκία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ
Ελάχιστα περιθώρια ελιγμού για την τουρκική διπλωματία στην κρίση της Συρίας μετά και τη συμφωνία για τη ζώνη ασφαλείας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα, Τουρκία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την σχεδιαζόμενη ζώνη ασφαλείας στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας.
Η ζώνη, η οποία θα δημιουργηθεί
σε τμήματα της συνοριακής γραμμής Τουρκίας-Συρίας, θα παρέχει
ασπίδα προστασίας στην Τουρκία
και θα διευκολύνει την επιστροφή
των Σύρων προσφύγων στην πατρίδα τους. Για την υλοποίηση του
νέου αμερικανοτουρκικού σχεδίου,
στην Τουρκία θα δημιουργηθεί ένα
κοινό επιχειρησιακό κέντρο. Στο
σχετικό αμερικανοτουρκικό ανακοινωθέν γίνεται αντιληπτό ότι
αυτό το κέντρο, το οποίο θα στελεχώνουν Τούρκοι και Αμερικανοί
αξιωματούχοι, θα είναι υπεύθυνο
τόσο για τη δημιουργία της νέας
ζώνης ασφαλείας όσο και για το
εγχείρημα της επιστροφής των
προσφύγων.
Η Άγκυρα δεν ικανοποιείται
πλήρως από το σχέδιο. Ωστόσο,
την ίδια στιγμή, κατανοεί ότι ύστερα από το ξεκάθαρο μήνυμα της
Ουάσιγκτον, διά του υπουργού
Άμυνας, ότι η αμερικανική πλευρά
είναι έτοιμη να εμποδίσει κάθε είδους μονομερή επέμβαση στα δρώμενα της Συρίας, η Άγκυρα δεν έχει
πολλές επιλογές, παρά να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νέου
σχεδίου, στο βάθος του οποίου ξεχωρίζουν παρασκηνιακές επαφές
και συνομιλίες της προεδρίας του
Ντόναλντ Τραμπ με τον ρωσικό
παράγοντα.

Το τουρκικό σχέδιο
Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο
στέλεχος του τουρκικού διπλωματικού σώματος, τον Αϊντίν Σελτζέν,
λίγο μετά την ανασυγκρότησή του,








Τα σχέδια της Άγκυρας
για την Συρία και
το Ιράκ σκοντάφτουν
πάνω στα ιδιαίτερα
σχέδια των Αμερικανών
και των Ρώσων.
το περίφημο τουρκικό βαθύ κράτος,
θέτει νέα σχέδια στην ευρύτερη
περιοχή. Πρώτο σταθμό αυτών των
σχεδίων αποτελεί η βόρεια Συρία.
Στο βορειοανατολικό κομμάτι της
Συρίας, το οποίο ελέγχουν οι Κούρδοι και οι συμμαχικές δυνάμεις
μετά την απομάκρυνση του Ισλαμικού Κράτους, η Τουρκία στοχεύει
στη δημιουργία ενός είδους buffer
zone, με το οποίο θα απομακρυνθούν οι Κούρδοι από τα σύνορα
Τουρκίας-Συρίας. Στις περιοχές αυτές, που θα ελέγχουν τουρκικές
και συμμαχικές δυνάμεις, θα εγκατασταθούν σταδιακά Σύροι πρόσφυγες. Για τον κ. Σελτζέν και άλλους Τούρκους αναλυτές, οι εκπρόσωποι του τουρκικού κρατικού μηχανισμού δεν έχουν ψευδαισθήσεις
για τον τελικό χαρακτήρα της νέας
ζώνης. Στο βόρειο κομμάτι της Συρίας, βασικός στόχος είναι η ντε
φάκτο διεύρυνση της τουρκικής
ζώνης κατοχής, πάνω στην οποία
θα οικοδομηθεί ένας εναλλακτικός
συριακός κρατικός μηχανισμός,
με συντηρητικά μοτίβα και πολύ
στενές σχέσεις με την Τουρκία.
Παρόμοιο σχέδιο μελετά αυτό
το διάστημα η Τουρκία και για το
βόρειο τμήμα του Ιράκ, στα εδάφη
του Αυτόνομου Κουρδιστάν, το
οποίο πριν από λίγο καιρό αποπειράθηκε με αποτυχημένο τρόπο να
ανακηρύξει την ανεξαρτησία του.
Η νέα κυβέρνηση της περιοχής

Η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη να εμποδίσει κάθε είδους μονομερή επέμβαση στα δρώμενα της Συρίας, η Άγκυ-

ρα δεν έχει πολλές επιλογές, παρά να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νέου σχεδίου.
εξαρτάται οικονομικά και διπλωματικά, ως προς την εξωτερική βοήθεια, τόσο από τη Βαγδάτη όσο και
από την Άγκυρα. Η Τουρκία, στηριζόμενη στη στενή συνεργασία με
το Αυτόνομο Κουρδιστάν, το τελευταίο διάστημα διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο
Ιράκ, το οποίο στρέφονται κατά των
μεγάλων στρατοπέδων του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν
(ΡΚΚ). «Την στιγμή που Τουρκία και
ΗΠΑ διαπραγματεύονται το μέλλον
της βόρειας Συρίας, οι ΗΠΑ, η Δύση
και η διεθνής κοινότητας επιλέγουν

να μη δώσουν σημασία στα όσα
διαδραματίζονται στο Αυτόνομο
Κουρδιστάν. Αυτή δεν είναι μια τυχαία εξέλιξη. Όλα δείχνουν ότι οι
Μεγάλες Δυνάμεις έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ιδέα ενός τουρκικού
προτεκτοράτου στην καρδιά του
Κουρδιστάν με αντάλλαγμα τον
έλεγχο των ενεργειακών πηγών της
Συρίας», καταλήγει ο κ. Σελτζέν.

Τουρκία, Τραμπ και Πούτιν
Σε περίπτωση που το νέο σχέδιο
της Τουρκίας σημείωνε επιτυχία,
η Άγκυρα θα είχε την δυνατότητα

να ελέγχει στο μέλλον, κατά μήκος
των συνόρων της με τη Συρία και
το Ιράκ, μια μεγάλη ζώνη ασφαλείας, την οποία θα διοικούν συντηρητικοί, κυρίως αραβικοί και
σουνιτικοί παράγοντες, με τους
οποίους συνεργάζεται από τα πρώτα χρόνια της εμφύλιας σύρραξης
στη Συρία και της επιδείνωσης της
κρίσης στο Ιράκ. Αυτή η ζώνη θα
ξεκινά από τα σύνορα της Αντιόχειας με το Ιντλίμπ, θα διασχίζει
το βόρειο κομμάτι της Συρίας και
θα καταλήγει στο Αυτόνομο Κουρδιστάν του Ιράκ.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι το προαναφερόμενο σχέδιο σκοντάφτει πάνω στα ιδιαίτερα
σχέδια των Αμερικανών και των
Ρώσων. Σύμφωνα με κουρδικές πηγές στη Συρία, οι δύο Μεγάλες Δυνάμεις, παρά τις διαφορές τους,
«συνομιλούν» και σχεδιάζουν με
συντονισμένες κινήσεις το μέλλον
της Συρίας, στην οποία δεν έχουν
θέση πολλές από τις ένοπλες, ισλαμιστικές οργανώσεις που υποστηρίζει η Τουρκία.
Στο πρώιμο στάδιό τους, τα ρωσικά και αμερικανικά σχέδια στοχεύουν στην ανάδυση ενός νέου,
πολυπολιτισμικού και δημοκρατικού καθεστώτος στη Συρία, το
οποίο θα παρέχει περιορισμένη
αυτονομία σε Σουνίτες, Κούρδους
και άλλα εθνικά και θρησκευτικά
στοιχεία της χώρας. Στις περιοχές
που θα ελέγχουν μαζί με άλλες ομάδες οι Κούρδοι, προβλέπεται η διαιώνιση της παρουσίας των δυτικών
συμφερόντων, ενώ στο υπόλοιπο
κομμάτι η Ρωσία θα συνεχίσει να
κινεί τα νήματα. Οι ΗΠΑ επιμένουν
για την απόσυρση του ιρανικού
παράγοντα από το υπόλοιπο της
χώρας.
«Το όλο σχέδιο προβλέπει και
την εμπλοκή της Τουρκίας, κυρίως
για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον,
για τον έλεγχο των τζιχαντιστών
και δεύτερον για να μην προκαλέσει
η Άγκυρα μελλοντικά νέα προβλήματα», σημειώνουν οι κουρδικές
πηγές, οι οποίες προσθέτουν: «Ρωσία και ΗΠΑ σπρώχνουν σε συμβιβαστικές λύσεις όλους τους μικρότερους πρωταγωνιστές στην
κρίση της Συρίας. Η αμερικανοτουρκική συμφωνία λειτουργεί
προς αυτήν την κατεύθυνση και
αφήνει λιγοστά περιθώρια ελιγμού
για την Τουρκία ανάμεσα στον
Τραμπ και στον Πούτιν»
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Η Αθήνα
«ανιχνεύει»
την Αγκυρα
Αναπροσαρμογή στρατηγικής απέναντι
στην πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÚÃÛËÚÇÏÓËÚ»ËÖÏÚ¦ÙËÜÝËÃÔÇÏÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖØ¦ÐËÏÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÍÏÇÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÚÎÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔËÔÚÄÝÚÎÝ
©ÚÎÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÕÒÆÚÏÓÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÐÃÇÒÄÍÜÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔ
ËÔÚÄÝÇßÚÂÝÔÚÃÛËÚÇÓËÚÎÔËßØÁÜÝÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎ¦ÖÕÉÎÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÇÑÎØÆÐÕßÓËÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄ©ÙËÏÍÇÃÕÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÓËÑÇÏÔÇËÐÇÙÑÂÙÕßÓËÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÓÇÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ËÓËÃÝÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÓËÄÚÏÇßÚÄ
ÖÕßÖØÕÁÞËÏËÃÔÇÏÎÖØÕÑÂØßÐÎÑÇÏ
ÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÄÙÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÚËÓÇÞÃÜÔÍÃÔËÚÇÏÙË
ÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔËØËßÔÎÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔ
ÄÖÜÝÒÞ§ÄÚÏÇÑÇÏ§ÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÖÁØÏÐÚÎÝÂÓÔÕßÑÇÏÚÎÝ¡ßÚÏÒÂÔÎÝÔÄÚÏÇÚÎÝÇÓÕÛØ¦ÑÎÝÑÒÖ
©ÒÄÍÕÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÎÔ
ßÖÕÞØÁÜÙÎÖÕßÁÞÕßÓËÜÝÞ×ØÇÔÇ
ßÖÕÈ¦ÒÕßÓËÙÚÕÔ©ÙÚÎÍØÇÓÓÇÚËÃÇÖÕßÞËÏØÃàËÚÇÏÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄÚÕÔÁÕÊÏËÛÔÁÝ
ÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ§ÚÏÝ
ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÚÜÔÖØÕÝÁØËßÔÇ
ÛÇÒÇÙÙÃÜÔÚËÓÇÞÃÜÔÕÏÕÖÕÃËÝ
ÕØÃàÕÔÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÚÕß§ÑÇÏÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÎÓÁÙÎÍØÇÓÓÂÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÇßÚÂÔ

ÚÎÔÒÕÍÏÑÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ§© ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÄØÏÙË
ÚÏÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÛÇÒÇÙÙÃÜÔ
ÚËÓÇÞÃÜÔÔÄÚÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝÈ¦ÙËÏ
ÚÜÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÜÔÙÚÕÔ§
ÚÕßÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÑÇÏÊßÚÏÑ¦
ÚÎÝËÒÕÖÕÔÔÂÙÕßÑÇÏÙÚÕÄÔÏÕ
ÖÁÒÇÍÕÝÑÇÏËßÛÆÝÇÓÁÙÜÝÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎÚÕßqÏËÛÔÕÆÝÆØÕßÇØÇÞÜØÂÙËÜÔÇÌÕÆ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÎÔ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎÙÚÎÔÖÃÙÎÓÎÌÎÓËØÃÊÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¡Ë
ÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÎÒÒ¦ÊÇÑÇÛÄØÏÙËÚÇÄØÏÇÚÎÝ©ÚÎÝÔÄÚÏÇÚÎÝ
ØÂÚÎÝÇÖ»¦ÑØÕÙË¦ÑØÕÑÇÏÙË
ÄÒÕÚÕÄÔÏÕÈÒÁÖËÞ¦ØÚÎ¦ÙËÏ
ÊËÚÎÝÇÔÜÚÁØÜÞ¦ØÇÐÎÝÊÏËÔËØÍÂÛÎÑÇÔÄÒÕÏÕÏËÖÄÓËÔÕÏÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÃÑÇÏÑÇÚÕÞßØ×ÛÎÑÇÔÁÐÏ
ÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÝ¡ËÊÏËÛÔËÃÝÑÕÏÔÕÖØÇÐÃËÝËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔËÝÑÇÏÊÏËÔËØÍ×ÔÚÇÝÁØËßÔËÝÙÚÏÝ
ËÔÒÄÍÜÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÝÎÒÒ¦ÊÇ
ËÐÇÙÑËÃÁÓÖØÇÑÚÇÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦
ÚÎÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÎÔ©ÚÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏË¦ÔÊËÔÚÎÔÁÞËÏÇÔÇÑÎØÆÐËÏËÖÃÙÎÓÇÇÔÇÑÂØßÐÎÓÖÕØËÃ
ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÙËÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ
ÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÊÎÒÇÊÂÄÚÇÔÛÇ
ÁÞÕßÓËÕØÏÕÛËÚÂÙËÏËÖÏÖÒÁÕÔÏÑÇÔÄÇØÏÛÓÄËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×Ô
È¦ÙËÏÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÕß§
ßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÎÔÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔËÝÚÏÝ
ËßØÆÚËØËÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÇÊßÔÇÓÃÇÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÁÓÖØÇÑÚÇÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ÆÖØÕ
ÇÖÄÚÏÝÇØÖÇÑÚÏÑÁÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÎÝ

ÍÑßØÇÝÑÇÏÎÓ¦ÒÒÕÔÕßÊÁÚËØÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
¦ÒÒÎÇÖÄÓÏÇÙßÔËÞÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÝÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×Ô
ÓÇÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÔÁÜÔÖÇØÇÞÜØÂÙËÜÔÙËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÓÂÓÇÚÕßÇÏÍÇÏÇÑÕÆ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÞ×ØÕß¡ËÚÎÔÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÜÔÔÁÜÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÔÇÍÃÔËÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÜÔÇØÞ×Ô
ÚÕß§ÁÚÙÏÖÕßË¦ÔÎ¬ÕßØÑÃÇ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÔÕÓÏÑ¦
ÚÏÝÔÁËÝÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÝÔÇßÖÕÞØËÜÛËÃÔÇÖØÕÙÌÆÍËÏÙÚÎÔÇØÓÄÊÏÇ
ËÖÏÚØÕÖÂÚÕß©ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÙÚÕ
ÔÇßÚÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÕßÓÈÕÆØÍÕßÖÕßÁÞËÏÙÞËÚÏÑÂÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇ
ÄÖÜÝÕØÃàËÏÚÕ§ ¦ÚÏÖÕßÎ
ÍËÃÚÕÔÇÊËÔÚÕÁÞËÏÖØ¦ÐËÏÕÆÚË
ÖØÄÑËÏÚÇÏÇÌÕÆÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÚÕ§ÖÇØ¦ÚÎÊÏËÛÔÂÏÙÞÆÚÕß
ÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÑÆØÜÙÎÇÖÄÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÞ×ØËÝÖØÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÎÊÏ¦
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÊÏËÑÊÃÑÎÙÎ
ÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÇßÛÇÃØËÚÇÛËÜØËÃ
ÊÏÑÁÝÚÎÝÏ»ÇßÚÄË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÖØÕÇÙÖÃÙËÏÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÚÎÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÕÔËßØÆÛÇÒ¦ÙÙÏÕÞ×ØÕÚÎÝ
ÇÌÕÆÖØ×ÚÇÚÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎ
ÔÇßÚÏÑÂÚÎÝÊÆÔÇÓÎÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ

* Ο κ. Κ. Ν. Σταμπολής είναι πρόεδρος
του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης
(ΙΕΝΕ) και συγγραφεύς του βιβλίου με
τίτλο: «Πετρέλαιο, η μοιραία εξάρτηση»,
που κυκλοφόρησε πρόσφατα από
τις εκδόσεις Αίολος.
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Ο ΕΝΤΙ ΖΕΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Ο East Med κάνει την Κύπρο εταίρο των ΗΠΑ
Διά νόμου μετατρέπεται σε ουσία η διακήρυξη του Τζο Μπάιντεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός εταίρος της Κύπρου
Συνέντευξη στον ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟ

Η μνημειώδης δήλωση Μπάιντεν
ότι «η Κύπρος είναι στρατηγικός
εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών
που έκανε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην
Κύπρο, τον Μάιο του 2014, αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση
ως διακήρυξη για το θεαθήναι. Σήμερα, μετά το νόμο στις ΗΠΑ, για
την «εταιρική σχέση ασφάλειας
και ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου» (γνωστό στην Κύπρο ως
East Med) η κυβέρνηση δέχεται
ακόμα πιο έντονες επικρίσεις και
δυσκολεύεται να πείσει ότι υπάρχει
ουσία στη διακήρυξη περί στρατηγικού εταίρου. Σε αυτό διαφωνεί
κάθετα ο εκτελεστικός διευθυντής
του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδης. Στη συνέντευξη που έδωσε
στην «Κ» υπενθύμισε ότι ο κ.
Μπάιντεν, ο πρώτος αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ ύστερα από 52 χρόνια
που επισκέφθηκε τη Λευκωσία, ενθάρρυνε τη μετεξέλιξη της Κύπρου
σε «γέφυρα» μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, δίνοντας έμφαση και στην
ενεργειακή διάσταση, καθώς στην
αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εμπλέκονται όχι μόνον οι χώρες της περιοχής, αλλά
και ενεργειακοί δυτικοί κολοσσοί
που προσβλέπουν σε σημαντικά
κέρδη. Στη συνέχεια ο κυπριακής
καταγωγής Έντι Ζεμενίδης απάντησε σε μια σε σειρά ερωτήσεων
της «Κ».
–Ποιο το όφελος για Ελλάδα και
Κύπρο από τον νόμο East Med;
–Από τότε που ο Τζο Μπάιντεν
δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν «στρατηγικός εταίρος» των Ηνωμένων
Πολιτειών, πολλοί προσπαθούσαν
να προσδιορίσουν την ουσία πίσω
από αυτές τις λέξεις. Υπήρξε μια
παρόμοια αναζήτηση για το τι σημαίνει «καλύτερες σχέσεις από
ποτέ άλλοτε» μεταξύ των ΗΠΑ και
της Ελλάδας. Ο νόμος για την «εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας
της Ανατολικής Μεσογείου» αρχίζει
να παρέχει μια τέτοια ουσία. Βρίσκει
τρόπους για θεσμοθέτηση της ενεργειακής συνεργασίας, ενίσχυση
της βοήθειας από τις ΗΠΑ για την
ασφάλεια και για την αντιμετώπιση
της επιθετικότητας της Τουρκίας
στην περιοχή, μία επιθετικότητα
που απειλεί όχι μόνο την Ελλάδα
και την Κύπρο αλλά και αρκετούς
άλλους παίκτες στην περιοχή και
την ίδια την έννοια μιας σταθερής
Ανατολικής Μεσογείου . Το πιο σημαντικό είναι ότι ο νόμος East Med
σηματοδοτεί μια μετατόπιση της
αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Όπως επεσήμανε ο Soner
Cagaptay του «Ινστιτούτου της
Ουάσινγκτον», οι ΗΠΑ είχαν βασιστεί εδώ και καιρό σε δύο πυλώνες - το Ισραήλ και την Τουρκία στην περιοχή. Ο νόμος θέτει το
«θαυμαστικό» στις πολιτικές εξελίξεις που αντικαθιστούν την Τουρκία με την Ελλάδα και σε κάποιο
βαθμό με την Κύπρο.
–Στην Κύπρο υπήρξε η αίσθηση
ότι επρόκειτο ακριβώς για το
εμπάργκο όπλων.
–Ο τερματισμός του εμπάργκο

Η Κύπρος βασίζεται
σε πολλούς φίλους
–Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης κατηγορήθηκε
ότι συμμετείχε στη διαμόρφωση
αυτού του νόμου. Είναι αλήθεια;

Κανείς δεν θα περίμενε μόλις πριν από μια δεκαετία ότι θα δημιουγείτο το Φόρουμ για το φυσικό αέριο της Αν. Μεσο-

γείου - με Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιταλία, Ιορδανία και τους Παλαιστινίους, λέει στην «Κ» ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδης.

Το πιο σημαντικό είναι
ότι ο νόμος East Med σηματοδοτεί μια μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

Εάν οι ελλιμενισμοί
ρωσικών πλοίων είναι
πραγματικά ανθρωπιστικού χαρακτήρα, υπάρχει
μια εξαίρεση που ενσωματώνεται στον East Med.

των όπλων της Κύπρου ήταν σίγουρα μέρος του νόμου East Med,
αλλά πρόκειται για νόμο με πολλαπλά τμήματα. Απαιτεί εκθέσεις
από τα υπουργεία Εξωτερικών,
Άμυνας και Ενέργειας - συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων για
τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και της ΑΟΖ της Κύπρου. Περιέχει διατάξεις για την
παρεμπόδιση των πωλήσεων F35
και άλλων όπλων στην Τουρκία μια διάταξη που καθιστά ασφαλέστερη την Ελλάδα και την Κύπρο
και την περιοχή. Δεσμεύει εκατομμύρια για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας. Επισημοποιεί τη συνεργασία στον τομέα
της ενέργειας. Όποιος περιορίζει
το νόμο μόνο στο εμπάργκο όπλων
σαφώς δεν τον διάβασε. Και εκείνοι
που παραγνωρίζουν τις άλλες διατάξεις έχουν αμφισβητήσιμη κρίση
ή κίνητρα. Υπό το πρίσμα των ση-

μερινών προκλήσεων της Τουρκίας
στην ΑΟΖ της Κύπρου, θα προτιμούσαν να μην υπάρχει επίσημος
μηχανισμός για την αναφορά αυτών
των παραβιάσεων στο Κογκρέσο
σε συνεχή βάση; Καθώς η Κύπρος
αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο
ασφαλείας, θα προτιμούσαν να μην
έχει πρόσβαση η Κυπριακή Εθνική
Φρουρά σε αμερικανικά προγράμματα στρατιωτικών επιμορφώσεων;
Με μια νέα ενεργειακή βιομηχανία
έτοιμη να γεννηθεί στην Κύπρο,
θα προτιμούσαν να μην έχουν ένα
Ενεργειακό Κέντρο Ανατολικής
Μεσογείου το οποίο θα μπορούσε
να παρέχει τεχνικές συμβουλές και
να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές;
Ακόμη και το ζήτημα του τερματισμού του Εμπάργκο Όπλων
προς την Κύπρο, προχώρησε μέχρι
εδώ μόνο διότι εξετάστηκε υπό το
πρίσμα μιας ευρύτερης μεταβολής

της πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη
απόπειρα να γίνει μια κίνηση εναντίον του εμπάργκο. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις για εξαίρεση, για
λόγους εθνικής ασφάλειας, στάλθηκαν επιστολές προς το Υπουργείο
Εξωτερικών, υπήρξε τέλος νομοσχέδιο περί απαγόρευσης του εμπάργκο όπλων στο τελευταίο Κογκρέσο. Ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ
μια κατάσταση που να έχει φτάσει
σε αυτό το σημείο - με την άρση
του εμπάργκο όπλων που να ψηφιστεί τόσο από τη Γερουσία όσο
και τη Βουλή μέσω του νόμου για
τον προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας (NDAA).
–Πώς βελτιώνεται η ασφάλεια
στην Ανατολική Μεσόγειο με
αυτή τη νομοθεσία;
–Πάνω απ’ όλα, προβάλλει τις
προκλήσεις της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
Για πολύ καιρό, η Τουρκία πίστευε
ότι η Ουάσινγκτον ανεχόταν αυτή
τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον
νόμο, η Άγκυρα θα αντιμετωπίσει
τώρα το λεγόμενο «name and shame», όταν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά. Ο νόμος προβλέπει επίσης πολλαπλούς μηχανισμούς συνεργασίας - από το ενεργειακό κέντρο έως την ελληνική και κυπριακή
συμμετοχή στα διεθνή προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των δημοκρατιών της περιοχής και των ΗΠΑ. Αυτό θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην περιοχή, πράγμα που από μόνο του

–Αυτό όχι μόνο δεν είναι αλήθεια, αλλά είναι ένας ανεύθυνος ισχυρισμός που ατιμάζει τις
προσπάθειες της ελληνοαμερικανικής διασποράς και μελών
του Κογκρέσου. Οι άνθρωποι
μπορούν να αναζητήσουν τους
προδρόμους της νομοθεσίας
αυτής - πηγαίνουν μέχρι το
2012, προτού η κυβέρνηση αυτή της Κύπρου εκλεγεί για
πρώτη φορά. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδης
έχει κάνει τη δουλειά του και
βελτίωσε τη θέση της Κύπρου
στην Ουάσιγκτον. Έχει δημιουργήσει καλές σχέσεις με
Αμερικανούς πολιτικούς και
δεξαμενές σκέψης. Έχει πείσει πολλούς ότι η Κύπρος δεν
είναι απλά ένα «πρόβλημα»,
αλλά μπορεί να είναι μέρος
μιας «λύσης» σε μια σειρά περιφερειακών προκλήσεων. Οι
προσπάθειές του έχουν σίγουρα κάνει ευκολότερο για εμάς
να εργαζόμαστε σε αυτή τη νομοθεσία και η Κύπρος να βασίζεται σε περισσότερους φίλους που συσπειρώνονται στην
πλευρά, σε αυτή τη νομοθεσία
και σε άλλα θέματα.

βελτιώνει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
–Βλέπετε την πιθανότητα ενός
νέου μηχανισμού ασφαλείας στο
East Med; Ποιοι είναι οι πιθανοί
συμμετέχοντες;
–Η Ανατολική Μεσόγειος συνέρχεται με τρόπο που κανείς δεν
θα περίμενε μόλις πριν από μια δεκαετία. Το Φόρουμ για το φυσικό
αέριο της Αν. Μεσογείου - με Κύπρο,
Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιταλία,
Ιορδανία και τους Παλαιστινίους
που συμμετέχουν ήδη, τη Γαλλία
που εκφράζει ενδιαφέρον και τις
ΗΠΑ που ενδεχομένως εργάζονται
σύμφωνα με το Νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο - δείχνει τον τρόπο
πως ένας νέος μηχανισμός ασφαλείας μπορεί να δημιουργηθεί στην
περιοχή.
–Κάποιοι στην Κύπρο περιέγραψαν τον νόμο ως μια προσπάθεια
να ενταχθεί η Κύπρος στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την
ειρήνη» ...
–Ο νόμος εκφράζει την υποστήριξή του προς τον εκπεφρασμένο
στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας
για ένταξη στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την ειρήνη», αλλά
αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι η
κυπριακή κυβέρνηση το έχει δηλώσει ως στόχο εδώ και χρόνια.
Αυτή η έκφραση υποστήριξης ήταν
ο τρόπος του Κογκρέσου να πει
στην Τουρκία ότι το Κογκρέσο
απορρίπτει το βέτο της Τουρκίας
σχετικά με τη θέση της Κύπρου
στη δομή ασφαλείας της Δύσης.

Αλλά ο σκοπός του νόμου δεν είναι
να προωθήσει έναν ήδη υπάρχοντα
διεθνή οργανισμό, αλλά να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες
στην Ανατολική Μεσόγειο.
–Πώς διαμορφώθηκε αυτή η
ιδέα και απέκτησε τέτοια δυναμική στο Κογκρέσο;
–Ήταν η αποκορύφωση πολλής
δουλειάς της κοινότητας και των
φιλελλήνων πάνω στο Κογκρέσο
εδώ και χρόνια. Υπάρχουν τμήματα
αυτής της νομοθεσίας που βασίζονται σε επιστολές που ο γερουσιαστής Μενέντεζ έστειλε στον
Ομπάμα και στη συνέχεια στην κυβέρνηση Τραμπ. Άλλα τμήματα βασίζονται στις πολιτικές προτεραιότητες που έθεσαν οι βουλευτές
Ντόιτς και Μπιλιράκης στην Ομάδα
της Ελληνο-Ισραηλιτικής Συμμαχίας
του Κογκρέσου. Και άλλα βασίζονται σε προηγούμενη νομοθεσία
που συντάχθηκε από τον βουλευτή
Σιτσιλίνε. Τέλος, ενσωματώθηκε
και υιοθετήθηκε η προηγούμενη
φιλοϊσραηλινή νομοθεσία την οποία
επεξεργάστηκαν οι σύμμαχοί μας
στο AJC (Αμερικανο-Ισραηλινή Επιτροπή) και υιοθετήθηκε για να
εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή. Βήμα – βήμα για κάποια χρόνια
όλα αυτά ενώθηκαν μαζί.
–Υπάρχει κάποια σχέση με το
ζήτημα των S-400/F-35;
–Ναι, υπάρχει. Αυτή η διαμάχη
απέδειξε ότι η Τουρκία είναι ένας
αναξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ
και ένας κίνδυνος για τα βασικά
συμφέροντα των ΗΠΑ, των συμμάχων και των εταίρων στην περιοχή και πέραν αυτής.
–Ποιος ήταν ο ρόλος του HALC
και ενδεχομένως άλλων ελληνοαμερικανικών οργανώσεων;
–Μαζί με τους εταίρους μας
στην Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή
(AJC), προωθήσαμε και υπερασπιζόμασταν κάθε βήμα που οδήγησε
στον νόμο East Med. Το 2013, βοηθήσαμε να ξεκινήσουμε την ομάδα
Ελληνο- Ισραηλιτικής Συμμαχίας
του Κογκρέσου (CHIA). Υποστηρίξαμε δύο επιτυχείς τροποποιήσεις
του Νόμου του προϋπολογισμού
Εθνικής Άμυνας (NDAA) που ασχολείται με το εμπάργκο όπλων στην
Κύπρο και στη συνέχεια με τον
Νόμο περί Τερματισμού του Κυπριακού Εμπάργκο Όπλων, το
οποίο εισήχθη στο τελευταίο Κογκρέσο. Εργασθήκαμε τόσο με τη
Γερουσία όσο και με τη Βουλή με
επιστολές προς το Λευκό Οίκο και
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την υποστήριξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, ζητώντας να προσεχθούν οι προκλήσεις της Τουρκίας στην περιοχή.
Στις περισσότερες από αυτές τις
προσπάθειες, συνεργαστήκαμε
επίσης με την ΠΣΕΚΑ, την Κυπριακή Ομοσπονδία, την Συντονισμένη
Προσπάθεια των Ελλήνων και το
Αμερικανικό Ελληνικό Συμβούλιο
(American Hellenic Council). Υπήρξε επίσης η εκστρατεία για τα F35,
#NoJetsForTurkey που διεξήγαγε
το HALC με την Αρμενική Εθνική
Επιτροπή και Οργάνωση την Άμυνα των Χριστιανών (In Defense of
Christians), επίσης με την υποστήριξη της AJC.

Ο νόμος CAATSA πέρασε παρά την αντίρρηση του προέδρου Τραμπ
–Ασκήθηκε κριτική ότι για την
Κύπρο, αδικαιολόγητα τέθηκε
ως όρος για την άρση του εμπάργκο η λήψη μέτρων για να
σταματήσουν τα ρωσικά στρατιωτικά σκάφη να έρχονται στο
λιμάνι της Κύπρου. Η Κύπρος
αντιμετωπίστηκε διαφορετικά;
–Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση
ατόμων που μιλάνε είτε έχοντας
κακή ενημέρωση ή με σκοπό να
παραπλανήσουν. Έχω ακούσει κάποιους να επικρίνουν τον νόμο
επειδή δήθεν επιδιώκει το κλείσιμο
όλων των ρωσικών λογαριασμών,
ότι θα απαγορεύει τους Ρώσους
τουρίστες ή ότι θα απαιτεί την
αγορά ορισμένων τύπων αμερικανικών όπλων και την απομάκρυνση

ρωσικών όπλων που έχει ήδη η
Κυπριακή Εθνική Φρουρά. Ο νόμος
δεν κάνει κάτι τέτοιο. Όταν πρόκειται για τα ρωσικά στρατιωτικά
σκάφη –και είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι πρόκειται για μια
προσπάθεια υπό την ηγεσία του
Κογκρέσου– η Ρωσία είναι ένα ζήτημα που ενώνει το Κογκρέσο. Ο
νόμος CAATSA για τις κυρώσεις,
ουσιαστικά πέρασε παρά την αντίρρηση του προέδρου Τραμπ και
την απειλή του βέτο (και δεν άσκησε βέτο επειδή ήταν σαφές ότι είχαν τις ψήφους για να το παρακάμψουν). Είναι η ρωσική πτυχή
που τον εμπόδισε να κάνει τη συμφωνία που τόσο απελπιστικά θέλει
να κάνει με τον Ερντογάν. Και σε

Είναι η ρωσική πτυχή
του East Med που
εμπόδισε τον πρόεδρο
Τραμπ να κάνει τη συμφωνία που τόσο απελπιστικά θέλει να κάνει
με τον Ταγίπ Ερντογάν.

μια εποχή όπου το Κογκρέσο, το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο πιέζουν κάθε συγκεκριμένο
παίκτη (Ελλάδα, Τουρκία, Ινδία
κ.λπ.) να αποσυρθούν από σχέσεις
που αφορούν την ασφάλεια κι άλλα
θέματα με τους Ρώσους, σε μια
εποχή όπου η Γερουσία προωθεί
νομοθεσία για να επιβάλει κυρώσεις σε άλλους Συμμάχους του ΝΑΤΟ για συμμετοχή στον αγωγό φυσικού αερίου Nordstream 2 με τους
Ρώσους, αυτό που θα έπρεπε να
προκαλέσει έκπληξη εδώ δεν θα
έπρεπε να είναι η προϋπόθεση για
το εμπάργκο, αλλά ότι κάποιοι εκπλήττονται στην Κύπρο που οι
ΗΠΑ θέλουν να επιβάλουν αυτό
το ζήτημα. Εάν οι ελλιμενισμοί ρω-

σικών πλοίων είναι πραγματικά
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, υπάρχει μια εξαίρεση που ενσωματώνεται σε αυτή τη διάταξη του νόμου.
–Τέλος, πότε αναμένετε να περάσει ο νόμος EAST MED ACT
και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου;
–Οι διατάξεις σχετικά με την
άρση του εμπάργκο όπλων στην
Κύπρου και την επιβολή περιορισμών στην μεταφορά των αεροσκαφών F35 στην Τουρκία έχουν
περάσει και στα δύο κείμενα του
νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό εθνικής Άμυνας (NDAA) της
Γερουσίας και της Βουλής. Το
NDAA είναι έτοιμο να περάσει

στην τελική μορφή και να σταλεί
στον πρόεδρο Τραμπ για υπογραφή. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο
τμήματα του νόμου East Med Act
θα μπορούσαν να γίνουν νόμοι
των ΗΠΑ από το φθινόπωρο φέτος.
Μετά από αυτό, το υπόλοιπο του
νομοσχεδίου East Med πρέπει να
περάσει και από την Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (έχει ήδη εγκριθεί από την αντίστοιχη της Γερουσίας) και στη
συνέχεια τόσο η ολομέλεια της Γερουσίας όσο και η ολομέλεια της
Βουλής να το ψηφίσουν, πριν σταλεί στον πρόεδρο Τραμπ για υπογραφή. Το χρονοδιάγραμμα για
όλα αυτά εξαρτάται από το τι συμβαίνει με το NDAA
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Ο,τι συνέθεσε
έπος και
τραγωδία
στην Τηλλυρία
H δεκαήμερη κρίση του Αυγούστου του ’64,
με τους 57 νεκρούς και τους 160 τραυματίες
Του ΑΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Στις 6 Αυγούστου 1964 ο μεσολαβητής των συνομιλιών ΕλλάδαςΤουρκίας Ντην Άτσεσον ειδοποίησε
από τη Γενεύη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
(Έγγραφο D.S., C.F., POL 23-8 CYP,
315 secret), ότι η ελληνική κυβέρνηση δεχόταν μόνο εγγυήσεις για
την τ/κ μειονότητα. Δεν δεχόταν
κανένα ξεχωριστό σύστημα διοίκησής της, ούτε σε επίπεδο επαρχίας ούτε σε επίπεδο χωριού. Οι
συνομιλίες μπορούσαν να συνεχιστούν μετά την Ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα, με θέμα την παραχώρηση βάσης του ΝΑΤΟ με ενοίκιο
50 χρόνων, με τουρκικά στρατεύματα και Τούρκο διοικητή. Την ίδια








Στις 6:30 το πρωί της 8ης
Αυγούστου ολοκληρωνόταν η κατάληψη του
Λωρόβουνου με επίθεση
του 206 Τάγματος
Πεζικού και της 31ης
Μοίρας Καταδρομών.
περίπου ώρα που ο Άτσεσον σύντασσε το έγγραφο οι Τούρκοι από
το Λωρόβουνο στην Τηλλυρία εκδήλωναν σφοδρή επίθεση εναντίον
των ελληνικών δυνάμεων. Τέσσερις
εθνοφρουροί έπεσαν νεκροί, αλλά
η επίθεση αποκρούστηκε. Έναν
από τους νεκρούς αναγνώρισε η
μάνα του από το μπαλωμένο του
εσώρουχο».

Διπλωματία και ναπάλμ
Την επομένη, 7 Αυγούστου, στη
διάρκειά της ελληνικής αντεπίθεσης τέσσερα τουρκικά αεροπλάνα
άρχισαν να πολυβολούν την περιοχή Λίμνης και Μανσούρας. Μέχρι το βράδυ οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς είχαν καταλάβει το
μεγαλύτερο μέρος του Λωρόβουνου,
πλην της κορυφής. Στη μάχη έπεσαν μαχόμενοι ένας υπολοχαγός

από την Ελλάδα και δύο Κύπριοι
εθνοφρουροί.
Λίγο πριν από τις αεροπορικές
επιθέσεις, ο Άτσεσον έγραφε στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ (Έγγραφο N.S.F.,
Country File, Cyprus, Vol. 11, 325
secret , Box 121), ότι «ο λόγος για
τον οποίο δεν φτάνουμε σε συμφωνία βρίσκεται πρωτίστως στην
Αθήνα κι εκεί, πρωτίστως, στον
Παπανδρέου. Δεν έκανε ούτε ένα
βήμα στην κατεύθυνση της συμφωνίας την οποία θα μπορούσε να
εξασφαλίσει και να πάρει τα 9/10
όλων όσων ελπίζει».
Στην Κύπρο, στις 6:30 το πρωί
της 8ης Αυγούστου ολοκληρωνόταν
η κατάληψη του Λωρόβουνου με
επίθεση του 206 Τάγματος Πεζικού
και της 31ης Μοίρας Καταδρομών.
Γύρω στις 7:30 κατελάμβαναν τα
πρώτα σπίτια της Μανσούρας στα
βορειοανατολικά των Κοκκίνων,
παρ’ όλες τις επιθέσεις της τουρκικής αεροπορίας που είχαν αρχίσει
από το πρωί και διάρκεσαν μέχρι
το απόγευμα. Στο πεδίο της μάχης
έφτασε με ελικόπτερο και ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής με σκοπό να
καθαρίσει εντελώς το προγεφύρωμα
μέχρι τη θάλασσα. Την ίδια μέρα
ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Ρέυμοντ Χέαρ ανέφερε στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ (έγγραφο D.S.,
C.F., POL 23-8 CYP, 229 secret) ότι
ο Υπ. Εξ. της Τουρκίας Φεριντούν
Ερκίν του είπε πως «δεν έπρεπε
να γίνει η επίθεση στα Κόκκινα,
όπως έγινε με τη Μανσούρα, όπου
υπήρξαν βαριές απώλειες», και συνεχίζει ο Χέαρ : «Ο Ερκίν, που μέχρι
χθες παρουσιαζόταν ορκισμένος
οπαδός της τουρκικής επέμβασης,
εμφανίζεται τώρα ως ο άνθρωπος
που χρησιμοποιεί την επιρροή του
υπέρ της μετριοπάθειας ».
Ο ίδιος ο Νιχάτ Ερίμ, συνομιλητής τού Άτσεσον στη Γενεύη, γράφει στο ημερολόγιό του την 8η Αυγούστου: «Δεν πρέπει να το παίξουμε στα ζάρια. Καθίσταται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει πια περίπτωση για στρατιωτική λύση στο
Κυπριακό».

Στη μάχη του Λωρόβουνου τον Αύγουστο του 1964 έπεσαν ένας υπολοχαγός από την Ελλάδα και δύο Κύπριοι εθνοφρουροί.

Το ημερολόγιο
ενός διμοιρίτη

«Δεν μπορούμε να βασιστούμε στους
Έλληνες ότι θα δράσουν υπέρ των συμφερόντων τους», γράφει χαρακτηριστικά ο Φίλιπς Τάλμποτ, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρέσβης στην Αθήνα από το 1965 έως το 1969.

Από τα συντρίμμια τουρκικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στον Ξερό
στις 9 Αυγούστου 1964.

Aλλα η Αθήνα,
άλλα ο Μακάριος
και άλλα ο Γρίβας
Το σχέδιο και εισήγηση του Παπανδρέου προς τους Αμερικανούς
(έγγραφο D.S., C.F., POL 23-8 CYP,
190 secret) να κηρυχθεί η Ένωσις,
με μόνο όρο να συζητηθεί το θέμα
των παραχωρήσεων στην Τουρκία
μετά, βρισκόταν πολύ κοντά στην
εκπλήρωσή του. Με μήνυμά του
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τής
Ελλάδος προς τη Στρατιωτική Διοίκηση Κύπρου ζήτησε να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια. «Να
εδραιωθούν οι κατεχόμενες θέσεις
και να διατηρηθεί η υφιστάμενη
περίσφιξις του τουρκικού προγεφυρώματος και ο έλεγχος της περιοχής».
Γεώργιος Γρίβας Διγενής και αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο καθένας
για δικούς του λόγους, επέλεξαν
να παρακούσουν. Τότε ήταν που
ο Παπανδρέου έστειλε το ιστορικό
μήνυμα και προς τους δύο: «Άλλα
συμφωνούμεν και άλλα πράττετε,
επακολουθούν δε δυσμενέσταται
συνέπειαι. Τιθέμεθα τοιουτοτρόπως
ενώπιον ερωτήματος κατά πόσον
και κατά ποίον τρόπον δυνάμεθα

να χωρήσωμεν προς το μέλλον».
Η τουρκική αεροπορία συνέχισε
τις επιθέσεις της. Βομβάρδισε χωρίς
δισταγμό αμάχους και μαχομένους,
ζώα και αυτοκίνητα, γενικά ό,τι
διέκριναν οι Τούρκοι πιλότοι να
κινείται, μέχρι κι ένα μικρό νοσοκομείο κι ένα νοσοκομειακό αυτοκίνητο. Σκοτώθηκαν ένας γιατρός
και τέσσερις άλλοι νοσοκόμοι και
τραυματιοφορείς. Σύνολο νεκρών
στρατιωτών και αμάχων 57. Πληγωμένοι περισσότεροι από 160. Ο
Γεώργιος Γρίβας Διγενής διέταξε
βομβαρδισμό των Κοκκίνων από
τις ακταιωρούς «Αρίων» και «Φαέθων». Το «Φαέθων», με μηχανική
βλάβη, καταστράφηκε στις 7:30 το
βράδυ από την τουρκική αεροπορία
με μεγάλες απώλειες. Το προγεφύρωμα δεν εξαλείφθηκε λόγω της
συνεχούς δράσης της τουρκικής
αεροπορίας.
Τις πρωινές ώρες της 9ης Αυγούστου, φάνηκαν 5 τουρκικά αντιτορπιλικά στα ανοικτά των Κοκκίνων. Γύρω στις 10:30 άρχισε νέος
ισχυρός αεροπορικός βομβαρδι-

Ο Γεώργιος Παπανδρέου έστειλε προς Μακάριο και Γρίβα το ιστορικό μήνυμα: «Άλλα συμφωνούμεν και άλλα πράττετε, επακολουθούν δε δυσμενέσταται συνέπειαι. Τιθέμεθα τοιουτοτρόπως ενώπιον ερωτήματος κατά πόσον και κατά
ποίον τρόπον δυνάμεθα να χωρήσωμεν προς το μέλλον».
σμός με 64 «εξόδους» τουρκικών
βομβαρδιστικών-μαχητικών. Στις
14:00 ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Πολύκαρπος Γιωρκάτζης επέμενε, με οδηγίες του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, να ζητάει άμεση
επέμβαση της Ελλάδος, αμφισβητώντας της το δικαίωμα να επέμβει
όταν και αν εκείνη το έκρινε αναπόφευκτο και εκθέτοντάς την στα
μάτια του κυπριακού λαού – που
γαλουχήθηκε να τη θεωρεί «παντοδύναμη» – ως άστοργη και ανέμπιστη! Ο Γιωρκάτζης επαναλάμβανε, επίσης, στον Γαρουφαλιά,
τα ίδια που είχαν λεχθεί και προς
τις ΗΠΑ: Aν δεν σταματούσαν οι
βομβαρδισμοί μέχρι τις 15.30 οι
ελληνοκυπριακές δυνάμεις θα επιτίθονταν εναντίον τουρκικών χω-

ριών. Ταυτόχρονα στη Λευκωσία
γίνονταν προσπάθειες να οργανωθούν διαδηλώσεις εναντίον…
της Ελλάδος! Κάποιοι εμφανίστηκαν εδώ κι εκεί φωνάζοντας επιδεικτικά και ειρωνικά «μα πού είναι
η μητέρα πατρίδα;»

Η έξωθεν βοήθεια…
Στις 10 Αυγούστου οι εφημερίδες
έγραφαν: «Με αγωνία ανέμενε ο
κυπριακός λαός την ανταπόκριση
της Μόσχας στην έκκληση του Μακαρίου για στρατιωτική βοήθεια,
ενόψει της τουρκικής απειλής για
εισβολή. Ο Μακάριος ‘με δάκρυα
εκ συγκινήσεως’ επισκέφθηκε τις
πληγείσες από τους τουρκικούς
βομβαρδισμούς κοινότητες. Εκεί
αποκάλυψε ότι ‘βοήθεια εζητήθη

ήδη και την αναμένωμεν’. Συγκεκριμένα έγινε λόγος για στρατιωτικά
αεροπλάνα από τη Σοβιετική Ένωση, τα οποία θα στάθμευαν στην
Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας
του νησιού».
Στο μεταξύ με την απόφαση 193
το Συμβούλιο Ασφαλείας καλούσε
την κυβέρνηση της Τουρκίας να
σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και τη χρήση οποιουδήποτε είδους στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της Κύπρου και,
επίσης, καλούσε την κυβέρνηση
της Κύπρου να διατάξει τις ένοπλες
δυνάμεις της να παύσουν το πυρ
αμέσως. Το ψήφισμα πήρε 9 ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δύο
αποχές: Της Σοβιετικής Ένωσης
και της Τσεχοσλοβακίας.

Στη διάρκεια των 10 περίπου ημερών που διήρκεσε η κρίση, έλαμψε από τη μια η ελληνική αρετή,
η ανδρεία και η γενναιότητα, η
αγάπη για την Ελλάδα ανάμεσα
στους απλούς και άγνωστους
στρατιώτες της, και από την άλλη
δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει
ξανά το «παρών» της, άφθαρτη
και αναλλοίωτη από την εποχή
της Τροίας, αγέραστη, συνεχώς
αχόρταγη και αξεδίψαστη για
νέες ελληνικές συμφορές, η παλιά
γνώριμη και αχώριστη σύντροφος
μας, η δολερή Διχόνοια.
Ο διμοιρίτης Σάββας Μιχαηλίδης από τον Άγιο Παύλο Λευκωσίας, 21 ετών, έπεσε στις 11 Αυγούστου από έκρηξη παγιδευμένου βλήματος έξω από τα Κόκκινα.
Ο Σάββας Μιχαηλίδης ήταν από
τους λίγους εθνοφρουρούς που
διατηρούσαν ημερολόγιο για όλες
τις κινήσεις και τη δράση της μονάδας του. Στις πρώτες σελίδες
του ημερολογίου του υπήρχαν οι
χάρτες της Ελλάδας και της Κύπρου. Γράφει, ανάμεσα σ’ άλλα…
«Στις 6 το πρωί η διμοιρία μου
μπαίνει στη μάχη. Εμπρός πια.
Έφοδος για γενική εκκαθάριση.
Αρχίζουν μάχες με μεγαλύτερη
ορμή και πείσμα. Καταλαμβάνουμε τρία υψώματα. Το ένα κατόπιν του άλλου. Κεραυνοβόλα.
Διανυχτερεύουμε μέσα στη φωτιά
των μαχών. Αν δεν υπήρχε εκείνο
το μακελειό θα μπορούσα να γράψω: ‘Νύχτα πανοραμική’. Στη θέση που βρισκόμαστε κινδυνεύουμε κάπου-κάπου κι από τους δικούς μας. Οι όλμοι πέφτουν κι
από τις δύο πλευρές σαν βροχή.
Τρεις δικοί μας τραυματίζονται.
Την επομένη βρεθήκαμε απότομα
στο κέντρο της κόλασης. Από
τους βομβαρδισμούς άναψε και
μαίνεται μια πυρκαγιά. Ο αέρας
φυσά μανιασμένος κι η φωτιά
έρχεται καταπάνω μας, να κάψει
και να καταστρέψει τα πάντα.
Ύστερα αλλάζει κατεύθυνση,
προς τον εχθρό. Τότε όλα τα φανταράκια μας, μαζί με τους δύο
λιovταρόκαρδoυς αξιωματικούς
μας, χύνονται σαν χείμαρροι. Εμπρός λεβέντες. Αέρα. Η ιαχή καλύπτει τα φαράγγια και τις βουνοκορφές. Και o αντίλαλος φτάνει
μέχρι τα χαλάσματα των βομβαρδισμένων χωριών. Οι καημένοι
χωρικοί της Τηλλυριάς ας φωνάξουν μαζί μας: Ζήτω η ελευθερία.
Γι’ αυτήν αγωνιζόμαστε και γι’
αυτήν ας πεθάνουμε».
Ο Σάββας Μιχαηλίδης ήταν ο
πρώτος που μαζί με τον στρατιώτη Ιωάννη Μενελάου από το
γειτονικό χωριό Μοσφίλι και τον
ανθυπολοχαγό Πολυζώη, ύψωσαν
την ελληνική σημαία στην κορφή
του Λωρόβουνου το πρωί του
Σαββάτου 8 Αυγούστου 1964.
Ο κ. Άντης Ροδίτης είναι ερευνητής,
συγγραφέας και λογοτέχνης.
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Η τεχνητή νοημοσύνη «χωράει» στην ενημέρωση
Ερευνα του London School of Economics και της Google News Initiative για την εφαρμογή της στη δημοσιογραφία
Της ΕΥΑΣ ΤΟΜΑΡΑ

«Αν το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη
φράση “τεχνητή νοημοσύνη στη
δημοσιογραφία” είναι ένα ρομπότ
που γράφει σε ένα πληκτρολόγιο,
τότε σίγουρα έχετε καταλάβει κάτι
εσφαλμένα», τονίζει ο Ματίας Περέτι, διαχειριστής του προγράμματος
έρευνας που εκπονεί από τον περασμένο Απρίλιο το London School
of Economics and Political Sciences
(LSE) σε συνεργασία με την Google
News Initiative για τις εφαρμογές
της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη
δημοσιογραφία. Σκοπός του «Journalism AI», όπως έχει ονομαστεί,
είναι να προάγει τη μάθηση εντός
των ειδησεογραφικών οργανισμών
παγκοσμίως σε θέματα τεχνητής
νοημοσύνης και να καταγράψει
έναν οδηγό καλών πρακτικών. Τι
είναι, όμως, τεχνητή νοημοσύνη;
Ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται
για ένα σύνολο ιδεών, τεχνολογιών
και τεχνικών που σχετίζονται με
την ικανότητα ενός συστήματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή να εκτελεί
εντολές, οι οποίες υπό φυσιολογικές
συνθήκες απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη.
Μιλώντας στην «Κ», ο διευθυντής
του POLIS, της δεξαμενής σκέψης
για θέματα δημοσιογραφίας του
LSE και ενορχηστρωτής της εν λόγω
έρευνας, καθηγητής Τσάρλι Μπέκετ,
αποκαλύπτει τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με ζητήματα
γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
και τις εφαρμογές της στον χώρο
της ενημέρωσης αλλά και τις εκτιμήσεις του για το μέλλον της δημοσιογραφίας. «Υπήρξα δημοσιογράφος για 20 χρόνια βιώνοντας
πολλές αλλαγές. Το Διαδίκτυο μπήκε
στη ζωή μας και η μετάβαση ήταν
αρκετά εντυπωσιακή. Τα τελευταία
15 χρόνια είδαμε τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς να “βγαίνουν”
στο Διαδίκτυο, ενώ γίναμε μάρτυρες
της προσπάθειας προσαρμογής των
δημοσιογράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη γνώμη
μου, η τεχνητή νοημοσύνη είναι
κάτι σαν το τρίτο κύμα και γι’ αυτό
ήθελα να διερευνήσω τι ακριβώς








Τα κρίσιμα ερωτήματα

Δεν πρόκειται για ένα
ρομπότ το οποίο γράφει
στο πληκτρολόγιο, λένε
οι ειδικοί. «Είναι εργαλείο
και το πώς θα αξιοποιηθεί
έγκειται στον χρήστη
του», υποστηρίζουν.
υπάρχει εκεί έξω, προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε, αλλά και το πώς
αυτό μπορεί να αλλάξει τη δημοσιογραφία. Οχι μόνο για τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, αλλά
και για το κοινό».
Αναλογιζόμενος τα σύγχρονα
προβλήματα στον τομέα της ενημέρωσης, όπως η παραπληροφόρηση, η σωρεία πληροφοριών που
αποπροσανατολίζουν το κοινό, αλλά
και η εν γένει έλλειψη εμπιστοσύνης
στα μέσα, ο κ. Μπέκετ αναρωτιέται
για το πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
και στην επιβίωση της δημοσιογραφίας στο μέλλον. «Αυτές οι τεχνολογίες έχουν ήδη τεράστιες επιπτώσεις σε διάφορους κλάδους, όπως
στην οικονομία, την υγεία, τη βιοτεχνολογία ακόμα και την εκπαίδευση, και φοβάμαι ότι αν δεν δούμε
έγκαιρα τις θετικές εφαρμογές τους
στη δημοσιογραφία τότε μπορεί να
μείνουμε πίσω επαναλαμβάνοντας
τα λάθη του παρελθόντος, τα λάθη
που κάναμε με τις προηγούμενες
τεχνολογίες», προσθέτει ο καθηγητής Επικοινωνίας και ΜΜΕ του LSE.
Υστερα από συναντήσεις με εμπειρογνώμονες από κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, όπως
οι New York Times, το Bloomberg,
το BBC, το Quartz, η Le Monde, η
Morning Post της Νότιας Κίνας, το
Spiegel Online, το Associated Press
κ.ά., η ομάδα του κ. Μπέκετ διαπίστωσε ότι –όπως και σε κάθε αρχή
υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας–
εντός των ειδησεογραφικών γραφείων υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί,
που καταλαβαίνουν την τεχνολογία
και δεν τη φοβούνται. Ωστόσο φαίνεται πως παράλληλα ενυπάρχει

Πέρα από τις καλές πρακτικές της ΑΙ,

Συνάντηση της ομάδας του «Journalism AI» με εμπειρογνώμονες στο Παρίσι προς αναζήτηση βέλτιστων
εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στη δημοσιογραφία. Μελέτη έδειξε ότι το 59% της ειδησεογραφικής βιομηχανίας χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία της ΑΙ για να βελτιώσει το περιεχόμενό της.
μια αίσθηση «πολιτιστικής εχθρότητας» λόγω του γνωσιακού κενού.
Η λύση, σύμφωνα με τον καθηγητή,
είναι η εκμάθηση και η εξοικείωση
των δημοσιογράφων με τα νέα αυτά
συστήματα, με τους αλγόριθμους,
αλλά και η ανάπτυξη στρατηγικής
για το πού και υπό ποιες συνθήκες
θα πρέπει να επενδύσουμε στην
εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τον κ. Μπέκετ, η ΑΙ μπορεί
να ωφελήσει σημαντικά τη δημοσιογραφία.
Σε πρόσφατη μελέτη του, το Ινστιτούτο Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι
το 59% της ειδησεογραφικής βιομηχανίας χρησιμοποιεί ήδη τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης
για να βελτιώσει το περιεχόμενό
της, ενώ το 35% χρησιμοποιεί AI
για να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να βρουν ιστορίες, αλλά και
να τις «τσεκάρουν» αποφεύγοντας

την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων. «Τα Panama Papers είναι ένα
λαμπρό παράδειγμα εφαρμογής της
ΑΙ στην ερευνητική δημοσιογραφία», επισημαίνει ο κ. Μπέκετ. Η
μηχανική μάθηση από την άλλη
μπορεί να φανεί χρήσιμη εντός των
ειδησεογραφικών γραφείων με πιο
απλούς τρόπους, όπως για την ταχύτερη απομαγνητοφώνηση ή και
μετάφραση κειμένων. Ωστόσο, ως
πιο σημαντική συνεισφορά αναγνωρίζεται η επίδραση στην αναδιανομή περιεχομένου μέσω της
χρήσης δεδομένων, τα οποία «θα
μας βοηθήσουν τόσο να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι ενδιαφέρει
το κοινό, αλλά και να του δίνουμε
τελικά την πληροφορία που θέλει
και στη μορφή που θέλει να την καταναλώσει». Εξάλλου, η μεγαλύτερη
πρόκληση στη δημοσιογραφία είναι
ότι «υπάρχει πολλή εκεί έξω» και
είναι ίδια, εξηγεί ο κ. Μπέκετ. «Χι-

στην ειδησεογραφία ανακύπτουν ζητήματα διαφάνειας και ερωτήματα ηθικής
και ελέγχου. «Τι λες, όμως, στους αναγνώστες σου; Αυτό το έγραψε αλγόριθμος;» διερωτάται ο κ. Μπέκετ και προσθέτει ότι καθώς η παραγωγή είδησης
που προκύπτει από τον αλγόριθμο είναι
βάσει των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του, η μεροληπτική διατύπωση είναι μάλλον μονόδρομος χωρίς την παρέμβαση του «ανθρώπινου μυαλού». Παράλληλα, το ζήτημα ιδιοκτησίας φαίνεται
να προβληματίζει ιδιαίτερα τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι τεχνολογικές εταιρείες, όπως
Google, Facebook, Amazon και Microsoft,
δεν κατέχουν απλά αυτή την τεχνολογία
αλλά την αναπτύσσουν, όχι πάντα για λογαριασμό των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να ελέγχουν την πληροφορία.
Πρόκειται για κάτι που το βλέπουμε ήδη
στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και στην
εξατομίκευση της πληροφορίας στο Facebook. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται
είναι: Αν πρόκειται να βασιζόμαστε σε
αυτούς τους αλγόριθμους, σε ποιο βαθμό
μπορούμε να τους ελέγξουμε;

λιάδες άρθρα για το ίδιο θέμα, πολλή
“άχρηστη” πληροφορία που οδηγεί
τους αναγνώστες σε απόγνωση στον
αγώνα της αναζήτησης της μιας
πληροφορίας που τους ενδιαφέρει.
Το κατά πόσον βέβαια η τεχνητή
νοημοσύνη θα βοηθήσει τους δημοσιογράφους να αντιμετωπίσουν
αυτή την πρόκληση έγκειται στους
ίδιους. Στο τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα εργαλείο».

Ο μύθος
Ο κυρίαρχος μύθος γύρω από
την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι
τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τον
άνθρωπο. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι εφαρμογές
δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν
τον άνθρωπο, τον δημοσιογράφο
αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικά. Δεν μπορούν, όμως,
να λειτουργήσουν ακόμη χωρίς το

ανθρώπινο μυαλό», διευκρινίζει ο
διευθυντής του POLIS. «Υπάρχουν
ειδήσεις, όπως ο καιρός ή τα αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων,
που μπορεί να παραχθούν μέσω αυτοματοποίησης, ωστόσο ακόμη και
εκεί η ανθρώπινη εμπλοκή είναι
αναγκαία, καθώς πρέπει να κατασκευάσει και να ρυθμίσει τον αλγόριθμο προς αποφυγήν λαθών ή
ακόμη και αποκλεισμού πληροφοριών που οδηγεί σε αναπαραγωγή
μεροληπτικών ειδήσεων», εξηγεί ο
κ. Μπέκετ. Υπό αυτή την έννοια, η
τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα δεν
αποκλείει την ανθρώπινη παρέμβαση, αντίθετα δημιουργεί ευκαιρίες
για νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα μπορεί να απελευθερώσει
τους δημοσιογράφους να κάνουν
πράγματα, στα οποία εκ των πραγμάτων είναι καλύτεροι, όπως η έρευνα ή οι συνεντεύξεις που απαιτούν
ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση.

Ο πολιτικός γρίφος της κλιματικής αλλαγής
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν καταιγιστική σε δυσοίωνες ειδήσεις
από το μέτωπο της κλιματικής αλλαγής. Ο Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός
μήνας στα μετεωρολογικά χρονικά
της Ευρώπης, με τον υδράργυρο
να σκαρφαλώνει στους 45,9 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία και τον
καύσωνα να προκαλεί 400 περισσότερους θανάτους από ό,τι συνέβαινε συνήθως μέσα μία εβδομάδα
στην Ολλανδία. Η καταστροφή της
Αμαζονίας, ενός από τους κυριότερους πνεύμονες του πλανήτη,
οδεύει προς σημείο μη επιστροφής,
εκτιμούν οι ειδικοί. Εκθεση της
Διεθνούς Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC) προειδοποιεί για παγκόσμια
διατροφική κρίση λόγω των συχνότερων και σφοδρότερων ξηρασιών, τυφώνων και πυρκαγιών,
όπως εκείνες που μαίνονται τις
ημέρες αυτές στη Σιβηρία.
Ο κοινός νους αναρωτιέται γιατί,
ενώ οι συναγερμοί χτυπούν στη
διαπασών, οι πολιτικές ηγεσίες
πολλών και ισχυρών χωρών εμφανίζουν τέτοια αναισθησία. Γιατί η
κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να
μείνει έξω από την πολιτική αντιπαράθεση και να αντιμετωπιστεί
ως οικουμενικό πρόβλημα, που ζητάει κατεπειγόντως λύσεις; Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά. Ο παλιός αφορισμός, ότι αν
θίγονται μεγάλα συμφέροντα οι
άνθρωποι είναι ικανοί να αλλάξουν
ακόμη και τα αξιώματα της ευκλείδειας γεωμετρίας, επιβεβαιώνεται
για μία ακόμη φορά.
Το 2017, ο συντηρητικός πολιτικός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον
εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο κρατώντας ένα σβώλο γαιάνθρακα και
καλώντας τους βουλευτές να ενισχύσουν τη βιομηχανία ορυκτών

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

καυσίμων. Οι βουλευτές των Εργατικών τον ειρωνεύτηκαν ως οπισθοδρομικό, που δεν καταλαβαίνει
την οξύτητα του οικολογικού προβλήματος. Τα μειδιάματα πάγωσαν
όταν ο συντηρητικός συνασπισμός
του Μόρισον κέρδισε τις εκλογές,
διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά.
Βασικό στοιχείο της προεκλογικής
στρατηγικής του ήταν να εμφανίσει
την Κεντροαριστερά ως εκπρόσωπο
των καλοζωισμένων αστικών στρωμάτων που υπερβάλλουν σε οικολογικές ευαισθησίες, αδιαφορώντας
για τα ζωτικά προβλήματα επιβίωσης εργατών και αγροτών.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένη

εξαίρεση. Ο ακροδεξιός Ζαΐρ Μπολσονάρο κέρδισε τις προεδρικές
εκλογές της Βραζιλίας παρά την
εξοργιστικά αντιοικολογική πλατφόρμα του για την «εκμετάλλευση»
της Αμαζονίας και την άρνηση της
κλιματικής αλλαγής. Ανάλογη ήταν
η περίπτωση Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές επικρατώντας σε βιομηχανικές
πολιτείες όπως το Μίτσιγκαν, το
Οχάιο και η Πενσιλβάνια χάρη και
στην προπαγάνδα του ότι τα μέτρα
των Δημοκρατικών κατά της κλιματικής αλλαγής θα στοίχιζαν θέσεις εργασίας. Ας μην ξεχνάμε,
ακόμη, ότι το κίνημα των «Κίτρινων

Γιλέκων», που τόσο ταλαιπώρησε
τον Εμανουέλ Μακρόν, πυροδοτήθηκε από τον οικολογικό (εντός ή
εκτός εισαγωγικών) φόρο στα καύσιμα.
Ασφαλώς η εικόνα δεν είναι μονόχρωμη. Το νεανικό πανευρωπαϊκό κίνημα με τις οικολογικές πορείες
και απεργίες, που έχει βρει την
ηρωίδα του στο πρόσωπο της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ εδώ και
ένα χρόνο, είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνου. Στις ευρωεκλογές
του Μαΐου, οι Πράσινοι σημείωσαν
ορμητική άνοδο, φιλοδοξώντας μάλιστα να εκτοπίσουν την υπό κατάρρευση Σοσιαλδημοκρατία σε

πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Η διευθύντρια
σύνταξης της Le Monde Σιλβί Κοφμάν εκτιμά πως ο παλιός διπολισμός
Δεξιάς - Αριστεράς δίνει τη θέση
του σε ένα νέο δίπολο Πράσινων Ακροδεξιάς, με το φιλελεύθερο Κέντρο να συμπληρώνει το νέο πολιτικό
τοπίο.
Πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν
δίνει τροφή σε παρόμοιες, τολμηρές
εικασίες. Στο ερώτημα «ποια είναι
τα πιο σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη», το 34%
ιεραρχεί ως πρώτο ζήτημα τη μετανάστευση (πτώση έξι μονάδων
από πέρυσι) και το 22% την κλιμα-

τική αλλαγή (άνοδος έξι μονάδων),
αφήνοντας πιο πίσω την ανεργία,
τα οικονομικά προβλήματα, την
τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Ωστόσο το ανερχόμενο,
στην Ευρώπη, πράσινο ρεύμα έχει
να αντιμετωπίσει τις δικές του πολιτικές αντιφάσεις, που απειλούν
να το διαρρήξουν. Από τη μια πλευρά βρίσκονται φιλελεύθερων απόψεων πολιτικοί, όπως ο Ντανιέλ
Κον-Μπεντίτ στη Γαλλία, και οι
Πράσινοι που συμμαχούν με Χριστιανοδημοκράτες σε κρατίδια της
Γερμανίας και από την άλλη ριζοσπάστες που θεωρούν την οικολογία ασυμβίβαστη με τον οικονομικό
φιλελευθερισμό. Οι τελευταίοι θυμίζουν ότι ο πατριάρχης του νεοφιλελευθερισμού, Μίλτον Φρίντμαν,
έλεγε το 2003 ότι «το περιβάλλον
είναι υπερτιμημένο πρόβλημα» και
ότι «τα εργασιακά δικαιώματα και
η προστασία του περιβάλλοντος
θέτουν υπερβολικούς περιορισμούς» στην επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον, τονίζουν ότι η διεθνοποίηση της παραγωγής που
έχει ως αποτέλεσμα εξαρτήματα
προϊόντων «να διασχίζουν τρεις ή
τέσσερις φορές τον Ειρηνικό Ωκεανό προτού καταλήξουν στα ράφια
των σούπερ μάρκετ», όπως έγραφε
ο Μπεν Κάσελμαν στους New York
Times, επιβαρύνει τρομερά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ανάγκη
ενός νέου οικονομικού μοντέλου,
που θα συμφιλιώνει την ανάπτυξη
με την προστασία του πλανήτη,
είναι το μεγάλο στοίχημα για όσους
επαγγέλλονται ένα πράσινο New
Deal και δεν θέλουν να μείνει για
μία ακόμη φορά ένα πουκάμισο
αδειανό.

• O κ. Στέφανος Κασιμάτης
απουσιάζει σε άδεια.
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Ο δρόμος
για την κόλαση

Ο «ππαράς» του
Μόρφου Νεοφύτου

Κανείς δεν έχει το αλάθητο και όλοι κρινόμαστε.
Προσωπικά θεωρώ ότι η περιβόητη ομιλία του
Μακάριου στις 19/7/1974 στον ΟΗΕ δεν γράφτηκε από τον ίδιο, αλλά του δόθηκε αυτούσια
και ήταν ένα καλοστημένο σχέδιο-απόπειρα
να δοθεί νομική κάλυψη στην από πολλά χρόνια
προσχεδιασμένη εισβολή από το τουρκικό ΓΕΣ, κάτι που δεν
υπήρχε το καλοκαίρι του 1964, όταν η εισβολή απετράπη
μόνο μετά την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Τζόνσον στον Τούρκο πρωθυπουργό, Ινονού στις 5/6/1964.
Τα λόγια του Μακάριου στην ομιλία του 19/7/1974 στον ΟΗΕ:
«Καλώ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην
αφύσικη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε με το πραξικόπημα των Αθηνών. Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να κάνει
χρήση όλων των τρόπων και μέσων που διαθέτει, ώστε να
αποκατασταθούν χωρίς καθυστέρηση η συνταγματική τάξη
και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Κύπρου. Όπως
ανέφερα ήδη, τα γεγονότα της Κύπρου δεν αποτελούν εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Αφορούν και επηρεάζουν
και τους Τουρκοκυπρίους. Το πραξικόπημα της ελληνικής
χούντας αποτελεί εισβολή, και οι συνέπειές του πλήττουν
ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Έλληνες και Τούρκους. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εγκαταστήσει μία ειρηνευτική δύναμη
στην Κύπρο. Η παρουσία της δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική υπό συνθήκες πραξικοπήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να καλέσει το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς
να αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς που υπηρετούν
στην κυπριακή εθνοφρουρά, και να θέσει τέλος στην εισβολή
τους στην Κύπρο.». Συνθήκη Εγγυήσεως άρθρο 4 : «Άρθρο
ΙV. Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης
συνθήκης, η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον
αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως διαβουλεύονται μετ’
αλλήλων όσον αφορά τας παραστάσεις ή τα μέτρα, τα αναγκαία
δια την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω διατάξεων.
Εφ’ όσον κοινή ή συντονισμένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθεί
δυνατή, έκαστη των τριών εγγυητριών δυνάμεων επιφυλάσσει
εαυτή το δικαίωμα όπως ενεργήση, με μόνον σκοπόν την
επαναφοράν της διά της παρούσης συνθήκης δημιουργηθείσης
κατάστασης» Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος
του ΟΗΕ (12/5/1959): «Εν τούτοις, εν τη παρούση καταστάσει
αναπτύξεως του διεθνούς δικαίου, το άρθρον 3 (σ.σ. 4 του
ελληνικού κειμένου) της Συνθήκης δεν δύναται λογικώς να
ερμηνευθεί ως παρέχον εις τους εγγυητάς απόλυτον δικαίωμα
επεμβάσεως διά της χρήσεως ενόπλου δυνάμεως, εις περίπτωσιν
παραβιάσεως των διατάξεων της Συνθήκης. Τοιαύτη χρήσις
βίας δικαιολογείται μόνον εις περίπτωσιν αυτοαμύνης ή υπό
την εξουσία των Ην. Εθνών ή επί τη προσκλήσει του Κυπριακού
Κράτους. »
Πολύ σημαντική επίσης και η γνωμοδότηση του Frank
Soskice (1/11/1963 πρώην Γενικού Εισαγγελέα του Η.Β., ο
οποίος συμμετείχε στις δίκες της Νυρεμβέργης κατά των
ναζί. «[…] 3. Οι λέξεις ‘να αναλάβουν δράση’ που περιέχονται
στο άρθρο IV της Συνθήκης Εγγυήσεων στις περιστάσεις
που έχουν προκύψει νομιμοποιούν την Τουρκία να αναλάβει
μονομερή στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας; Όχι, και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν
μπορεί να εγκρίνει τέτοια επέμβαση εκτός εάν η Τουρκία
μπορέσει να αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να
εξασφαλίσει συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυήτριες
δυνάμεις της Συνθήκης.» Στρατιωτική επέμβαση μπορεί να
γίνει μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας και
αφού αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να εξασφαλίσει
συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυήτριες δυνάμεις. Ο
Μακάριος, όπως ο ίδιος λέει, ζητάει τη συνδρομή του Συμβουλίου
Ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί η εισβολή της χούντας των
Αθηνών που κινείται κατά των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων,
συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν μπορεί να
γίνει εκ των πραγμάτων και το στρατιωτικό τμήμα του ΟΗΕ
είναι ανήμπορο να παρέμβει σε αντίθεση με το 1964. Ξεκάθαρα
η δική μου και νομική άποψη είναι ότι σε καμιά απολύτως
περίπτωση δεν υπήρχε δικαίωμα στρατιωτικής εισβολής,
αφού ανάμεσα σε άλλα, ψήφισμα του ΟΗΕ δεν υπήρχε προς
αυτό, επίσης δεν υπήρξε συντονισμός/εμπλοκή της Αγγλίας
παρά την υποχρέωση της από τη Συνθήκη και ως μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας και προφανώς δεν υπήρξε πρόσκληση
προς την Τουρκία.
Παρ’ όλα αυτά ο τουρκικός προπαγανδιστικός μηχανισμός
έχει ως προμετωπίδα την εν λόγω ομιλία και αυτό βαρύνει
αυτόν που την εκφώνησε. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει
φτάνει όμως και εμείς να θέλουμε να διδαχτούμε!

Ο «ππαράς», το χρήμα, η φιλαργυρία, είναι
πολύ μεγαλύτερο πάθος από τα σαρκικά πάθη,
έλεγε ο μητροπολίτης Μόρφου Νεοφύτου,
στην επίμαχη ομιλία του στο Ακάκι, ομιλία
για την οποία «πετροβολήθηκε και κανιβαλίστηκε». Αναφορά η οποία πέρασε στα «αζήτητα» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των άλλων
μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ο πανιερότατος επεσήμανε
ότι: «ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τα σαρκικά, αλλά να
πέσει στη φιλοχρηματία, γι’ αυτό και δεν πρέπει να απολυτοποιούμε την αγωνία μας στα σαρκικά. Εμείς στην Κύπρο
είμαστε πολύ επιρρεπείς στη φιλαργυρία».
Ο Μόρφου Νεόφυτος επικαλέστηκε και τη μακαρίτισσα
Μηλιά, την πονεμένη μητέρα του, η οποία υποδείκνυε στον
γιο της, να προσέχει τα άσπρα (ασημένια νομίσματα) γιατί
κατεβάζουν τα άστρα. Δηλαδή οδηγούν στην κατάρρευση
ακόμη και αγίων ανθρώπων. Η σοφή μάνα, η λαϊκή γυναίκα,
έλεγε με άλλα λόγια, τον στοίχο από τον ψαλμό του Δαυίδ:
«πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες
τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού» (Πλούσιοι
οδηγήθηκαν στη φτώχεια και πείνασαν, όσοι όμως ζήτησαν
με πόθο τον Κύριο και στήριξαν σ’ Αυτόν τις ελπίδες τους,
δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό).
Δεν είναι τυχαίο καθόλου το γεγονός ότι η παράδοση
στην Κύπρο θέλει την κοινωνία να ανέχεται τις σεξουαλικές
παρεκτροπές, όχι όμως την τοκογλυφία. Η ανοχή ξεκινά
από τους ταγούς της πολιτείας –ακόμη και σήμερα– και
φθάνει μέχρι και τους εκκλησιαστικούς ταγούς. Στο παρελθόν
είναι χαρακτηριστικές οι ιστορίες γυναικών, οι οποίες «ανάγιωσαν», μεγάλωσαν, τα εξώγαμα παιδιά των συζύγων τους,
με την ίδια αγάπη με την οποία ανάγιωσαν τα δικά τους
παιδιά. Ακόμη ήταν συχνές και οι ρήσεις γιαγιάδων προς
τα εγγόνια τους να προσέχουν να μην ερωτευτούν τον τάδε
νέο ή την τάδε νέα, γιατί λέγεται ότι είναι παιδί του παππού
σου. Ωστόσο, η παράδοση στην Κύπρο δεν ανεχόταν ποτέ
τους τοκογλύφους και τους κλέφτες. Συνήθως τα θύματα
στόλιζαν τους «άρχοντες» με ανομολόγητες κατάρες και
ανέμεναν τη θεία δίκη, η οποία συνήθως δεν αργούσε.
Συγκλονιστική είναι και η ιστορία με την πεζούλα του
αρχιεπισκόπου Κύπρου, η οποία ήταν παράδοση αιώνων.
Έξω από τον μαντρότοιχο της παλιάς Αρχιεπισκοπής,
ακριβώς δίπλα από το ξωπόρτι (την εξώθυρα) του κτηρίου
υπήρχε ένα πεζούλι πάνω στο οποίο ανέβαινε ο αρχιεπίσκοπος, για να πεζέψει ή να ξεπεζέψει το άλογό του, όταν
ακόμα δεν υπήρχαν οι άμαξες. Δίπλα ακριβώς από το
πεζούλι (την πεζούλα του αρχιεπισκόπου) υπήρχε μια βρεφοδόχη, η οποία ήταν μια εγκοπή στον τοίχο, με ξύλινο
προστατευτικό κάλυμμα για το κρύο. Σε αυτή την εγκοπή,
μητέρες τοποθετούσαν τα βράδια τα εξώγαμα βρέφη τους,
με άκρα μυστικότητα, χωρίς να γίνεται γνωστή με οποιοδήποτε τρόπο η μητέρα του παιδιού. Το πρωί παραλάμβαναν τα εξώγαμα άνθρωποι της Αρχιεπισκοπής και τα
έδιναν σε ειδικές τροφούς για να τα μεγαλώσουν, μέχρι
να βρεθεί μια οικογένεια για να υιοθετήσει τα βρέφη.
Μερικά, μάλιστα, από τα βρέφη τα μεγάλωνε η Αρχιεπισκοπή
με δικά της έξοδα και ζούσαν μέχρι τα τελευταία τους
μέσα στο κτήριο της Αρχιεπισκοπής, εκτελώντας διάφορες
βοηθητικές ή άλλες εργασίες.
Στα μοναστήρια των Ιεροσολύμων αποτελεί παράδοση
να μην καταθέτουν χρήματα στις Τράπεζες, ώστε να μη
λαμβάνουν και να μην πληρώνουν τόκους. Τόσο στην
Παλαιά, όσο και την Καινή Διαθήκη, αλλά και σε πολλά
συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας, καταδικάζεται
η καταβολή τόκου. Ο Χριστός καταδίκασε τους υποκριτές
γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι με τοκογλυφικές
μεθόδους άρπαζαν τα σπίτια των χήρων γυναικών. Ο Χριστός
βεβαίως προχώρησε και στο επίπεδο της απόλυτης αγάπης,
καλώντας τον πλούσιο νέο να διαθέσει όλη την περιουσία
του για τους φτωχούς. Οι Ισραηλίτες σήμερα ακολουθώντας
τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης λένε ότι διαθέτουν το 10%
των εσόδων τους για φιλανθρωπίες. Το κοράνι προτρέπει
τους πιστούς να διαθέτουν το ένα τρίτο της περιουσίας
τους για τους φτωχούς. Ακόμη καλεί και τους αφεντάδες
να πληρώνουν τους εργάτες πριν στεγνώσει ο ιδρώτας τους.
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι οικονομικές συναλλαγές
διέπονται από τους ηθικούς κανόνες και όχι από τους νόμους
της Πολιτείας. Έτσι όσοι κλέβουν τα εκκλησιαστικά «παγκάρια» βρίσκονται αντιμέτωποι με αφορισμούς και όχι με
καταγγελίες στην Αστυνομία. Με άλλα λόγια, όλα ακολουθούν
τη ρήση του Χριστού «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα
του Θεού τω Θεώ».

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη στο ρωμαϊκό θέατρο Caparra στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια παράστα-

σης στο Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η μόλυνση του νερού και
οι επιπτώσεις της στην υγεία

Η

σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη έχει ως αποτέλεσμα το
λιώσιμο των παγετώνων, τη ραγδαία
κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την αλόγιστη άσκηση βίας ενάντια
στη φύση από τον ανθρώπινο παράγοντα,
για να φτάσει σε πηγές νερού. Οι φυσικές
πηγές νερού, όπως είναι οι ποταμοί, οι λίμνες,
αλλά και τα υπόγεια ύδατα, κινδυνεύουν
άμεσα από την ανεξέλεγκτη ρίψη πλαστικών
απορριμμάτων, αλλά και από τη δημιουργία
μικροπλαστικών, τα οποία παραμένουν στον
βυθό, είτε για να καταναλωθούν από ζωντανούς οργανισμούς, είτε για να ξεπλυθούν από
το νερό της βροχής και να καταλήξουν στη
διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
Ο κίνδυνος από τα πλαστικά απόβλητα
είναι μεγάλος, καθώς αυτά μεταφέρονται
μέσω του ανέμου και των απορριμμάτων των
πλοίων στους ποταμούς και στους ωκεανούς,
με αποτέλεσμα πανέμορφες παραλίες να μετατρέπονται σε βρωμερές χωματερές. Το πλαστικό, ως ανθεκτικό υλικό δεν διαλύεται εύκολα μέσα στο νερό και έτσι τα θαλάσσια
απορρίμματα καταλήγουν στο στομάχι χελωνών, καρχαριών, φαλαινών και θαλάσσιων
πουλιών. Με βάση στοιχεία της γερμανικής
εφημερίδας Zeit δύο δισεκατομμύρια είδη
μικροπλαστικών κολυμπούν ανεξέλεγκτα
στον Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία κάποια
στιγμή θα καταλήξουν στο πιάτο μας, μέσω
των θαλασσινών ειδών που καταναλώνουμε.
Ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος για τις θάλασσές μας είναι η εξόρυξη φυσικού αερίου
και πετρελαίου που οδηγεί στη μόλυνση του
νερού με πετρελαιοκηλίδες από τη διαρροή
πετρελαίου στη θάλασσα. Το πετρέλαιο αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό των κοραλλιών
και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, αφού δύσκολα μπορεί να καθαριστεί ή να απομακρυνθεί από τα πουλιά και τα βράχια. Εξάλλου
η εξόρυξη στα βάθη των ωκεανών οδηγεί
στην ανακάλυψη πλούσιων μετάλλων, όπως
κοβαλτίου και ψευδάργυρου, τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, επιφέροντας
αρκετά έσοδα στις εταιρείες εξόρυξης.
Σε ένα άλλο επίπεδο η έλλειψη ψαριών
αλλά και η υπεραλίευση καθιστούν τις θάλασσές μας φτωχότερες σε φυσικό πλούτο,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τις καταστροφικές

ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αύξηση της
θερμοκρασίας και η κλιματική αλλαγή επιφέρουν αύξηση της θερμοκρασίας του νερού,
με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται ενδημικά
είδη και να εμφανίζονται ξενικά, τα οποία
είτε είναι επικίνδυνα για τον υπόλοιπο θαλάσσιο πλούτο, είτε είναι δηλητηριώδη για
τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό καθιστά σήμερα ένα στα δέκα ψάρια των Ωκεανών μη
βρώσιμο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
Το νερό καλύπτει σήμερα 70% της επιφάνειας της γης. Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των Ωκεανών και οι περίοδοι ατέλειωτου καύσωνα θα αποτελούν
πλέον καθημερινό φαινόμενο. Οι θάλασσες
μολύνονται από τα πλαστικά απορρίμματα,
αλλά και από την εξόρυξη φυσικού πλούτου,
με τον κίνδυνο να είναι πια ορατός για τον
άνθρωπο. Η φύση κινδυνεύει συγχρόνως από
διάφορους άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση
του πληθυσμού και η συνεχής μετακίνηση
ανθρώπων, παράγοντες που αυξάνουν την
ανάγκη πρόσβασης σε καθαρό και πόσιμο
νερό. Χωρίς νερό το ανθρώπινο είδος δεν
μπορεί να επιβιώσει. Για αυτό ακριβώς ο άνθρωπος εξαναγκάζεται να ασκήσει υπερβολική
βία ενάντια στη φύση, η οποία κάποια στιγμή
θα εκδικηθεί αυτούς που την καταστρέφουν
και δεν τη σέβονται. Στη νοτιοανατολική
Βραζιλία ήδη παρατηρείται μεγάλη ξηρασία
και αυτό οφείλεται πιθανότατα στη συνεχή
αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου, όπως
γράφει στο βιβλίο του «Από τον μεγάλο πόλεμο
στη διαρκή κρίση» ο Μαρκ Σενέ, με όλα τα
συνεπακόλουθα για τον άνθρωπο και τις συνθήκες διαβίωσής του.
Η μόλυνση των υδάτινων πόρων, η λειψυδρία, η ξηρασία, οι δυνατές και σύντομες
βροχοπτώσεις, θα αποτελούν πλέον σύνηθες
φαινόμενο. Το νερό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη ζωή του ανθρώπου και των υπόλοιπων οργανισμών. Αν δεν προστατεύσουμε
το φυσικό περιβάλλον και τις φυσικές του
πηγές, όχι μόνο θα διψάσουμε, αλλά θα καταστούμε σταδιακά μεν, με βεβαιότητα δε
είδος προς εξαφάνιση και θα αναγκαστούμε
να ψάξουμε έναν άλλο, πιο πλούσιο σε νερό
πλανήτη. Αν υπάρχει!

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Θλιβεροί όσο ποτέ
Το θέμα με τη δημαρχία της
κατεχόμενης Αμμοχώστου
φανερώνει πολλά. Και όλα
έχουν να κάνουν με την ικανότητα των πολιτικών μας
αρχηγών να έχουν αφενός
επαφή με την πραγματικότητα και αφετέρου να οδηγήσουν αυτό τον τόπο σε
ένα μέλλον. Η υπόθεση εξεύρεσης υποψηφίου δημάρχου, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Αλέξη Γαλανού και οι γελοίες
διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ
των κομματαρχών αποδεικνύουν πως κανείς τους δεν είναι σε θέση να υπερβεί το
μικροκομματικό του συμφέρον και να σκεφτεί το συμφέρον της χώρας.
Και το συμφέρον της χώρας, με έναν
Οζερσάι, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι δηλώνει ευθαρσώς τις προθέσεις της Τουρκίας
να ανοίξει παράνομα και ετσιθελικά την
Αμμόχωστο, θα ήταν, αν μη τι άλλο, να

δείξουμε πως απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις έχουμε την πολιτική διαύγεια να
είμαστε ενωμένοι και ταγμένοι σε ένα ανώτερο (από το κόμμα και το μικροκομματικό
συμφέρον μας) σκοπό.
Πράγμα που όχι μόνο δεν έκαναν οι
κομματάρχες μας, αλλά αντ’ αυτού απέδειξαν με τον χείριστο τρόπο πως ακόμα
και την ώρα που η Αμμόχωστος κινδυνεύει
να χαθεί, εκείνοι εξακολουθούν να κοιτάζουν γύρω τους μέσα από τα μυωπικά κομματικά τους γυαλιά. Θα μου πείτε –και
πολύ σωστά– ότι αν λάβουμε υπόψη τις
μέχρι τώρα μανούβρες τους στις κρίσιμες
φάσεις αυτή της χώρας, τότε θα έπρεπε
να αναμένουμε ότι και σε αυτό το θέμα
θα ακολουθούσαν την ίδια πατέντα.
Αυτή τη φορά, όμως, δεν μπορεί να προσπεραστεί ο τρόπος που διαχειρίστηκαν
τη δημαρχία Αμμοχώστου, με τη δικαιολογία ότι αυτοί είναι και αυτό ξέρουν κα-

λύτερα να κάνουν. Διότι οφείλουμε πλέον,
και ειδικά όταν το εθνικό μας θέμα βρίσκεται σε τόσο καθοριστική φάση, να ξεγυμνώνουμε την ανεπάρκεια αυτών που
μας παρουσιάζονται είτε ως πατριώτες,
είτε ως οραματιστές, είτε ως γνώστες του
καλού του τόπου.
Για να έχουμε επίγνωση πως η επικινδυνότητα της παρούσας φάσης καθίσταται
ακόμη πιο σοβαρή, όχι μόνο λόγω της
τουρκικής αδιαλλαξίας, αλλά και λόγω της
πολιτικής ανεπάρκειας των πρωταγωνιστών
της πολιτικής μας σκηνής. Όταν η Αμμόχωστος κινδυνεύει να χαθεί και όταν πρέπει
να προτείνεις έναν υποψήφιο, ο οποίος –
σημειώστε– πως μόνο 18 μήνες θητείας
καλείται να υπηρετήσει, τότε δεν χρειάζεται
ιδιαίτερη πολιτική δεινότητα για να αντιληφθείς πως πρόκειται για μια συμβολική
κίνηση, πολιτικής πρωτίστως σημασίας,
και πως ακριβώς γι’ αυτό οφείλεις να επι-

δείξεις πολιτική ενότητα. Οι κομματάρχες
μας, ωστόσο, παρότι στην αρχή έθεσαν
οι ίδιοι το θέμα εξεύρεσης κοινού υποψηφίου, στην συνέχεια δεν στάθηκαν ικανοί
να φανούν πιστοί ούτε απέναντι στην ίδια
τους την πρόθεση.
Και ο λόγος είναι βέβαια, γιατί ποτέ δεν
είχαν πραγματικά αυτή την πρόθεση, αλλά
ήταν ακόμα ένας από τους εξυπνακίστικους
τους ελιγμούς προκειμένου να τη «φέρουν
ο ένας στον άλλο» και να κερδίσουν στα
σημεία. Τα δικά τους θλιβερά σημεία, τα
οποία όσο κι αν τα ενώσεις δεν σχηματίζεις
ούτε το ένα τρίτο της μεγάλης εικόνας.
Και η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή λέει
πως η δημαρχία Αμμοχώστου έπρεπε να
είναι απαλλαγμένη από κομματικά χρώματα
και αποχρώσεις.
Έπρεπε να καθίσουν όλοι τους και να
συμφωνήσουν σε έναν κοινό υποψήφιο
με κριτήριο την αγάπη του για την πόλη

και την ακεραιότητα της προσωπικότητάς
του. Τελεία και παύλα.
Αντ’ αυτού μετέτρεψαν το θέμα της δημαρχίας της Αμμοχώστου σε κομματική
διαμάχη και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις
για το ποιος θα κυριαρχήσει έναντι ποιου.
Μια θλιβερή γελοιότητα που πλέον ξεπερνά
τα όρια της προσβολής της νοημοσύνης
μας και φτάνει στα όρια της επικινδυνότητας για το παρόν και το μέλλον του
τόπου. Διότι, όταν ακόμα και πάνω από
μια πόλη-φάντασμα επιμένουν να κυματίζουν τα χρώματα του κόμματος, ανίκανοι
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
και ανήμποροι να υπερβούν τα στενά πλαίσια της μικροκομματικής τους σκέψης
τότε ναι, έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να ανησυχούμε για το μέλλον αυτού
του τόπου.

elenixenou11@gmail.com
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Μια δύσκολη μάχη
που αξίζει να δοθεί
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ο πρωθυπουργός κέρδισε τον ΣΥΡΙΖΑ
ύστερα από μια
σκληρή μάχη. Τώρα
πρέπει να κερδίσει
τη μάχη του ξεριζώματος του παλαιοκομματικού DNA
από το κόμμα του. Δεν θα είναι
εύκολη υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης
τόλμησε να τοποθετήσει σε ορισμένες καίριες θέσεις μη κομματικά
στελέχη, με μοναδικό κριτήριο το
αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά
που τους ανατέθηκε ή όχι. Αυτό
προκάλεσε γκρίνια στον κύκλο
των «γνωστών υπόπτων», οι οποίοι







Τώρα ο πρωθυπουργός
πρέπει να κερδίσει τη
μάχη του ξεριζώματος
του παλαιοκομματικού
DNA από το κόμμα του.
Δεν θα είναι εύκολη
υπόθεση.
όταν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται
στην αντιπολίτευση κινούνται στα
καφέ του Κολωνακίου, ανεβαίνουν
παραδοσιακά στη Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν
σε πηγαδάκια στα κομματικά συνέδρια.
Σε αντίθεση με τους εθελοντές
και τα περισσότερα τοπικά στελέχη, βλέπουν την άνοδο της Ν.Δ.
στην εξουσία όχι ως μια ευκαιρία
να αλλάξει η χώρα, αλλά να αναλάβουν οι ίδιοι κάποια θέση στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Πρόκειται –δυστυχώς– για μια

κουλτούρα που διαπερνάει όλα τα
κόμματα εξουσίας. Η οποία έχει
πραγματικό κόστος για τη χώρα.
Ολοι μας πληρώνουμε ποικιλοτρόπως έναν άσχετο διοικητή νοσοκομείου ή ενός φορέα συγκοινωνιών.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει
υπερπροσφορά επιτυχημένων από
την αγορά για τις περισσότερες
θέσεις, που έχουν μικρές απολαβές
και πάρα πολλούς νομικούς και
άλλους κινδύνους. Δεν μπορεί
όμως να είναι αυτή η δικαιολογία
για να συνεχισθεί η λογική του
κράτους-λαφύρου, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι μπορούσε για να
την εδραιώσει εκ νέου στα επίπεδα
της καταραμένης δεκαετίας του
1980.
Οι πιέσεις θα είναι μεγάλες,
όπως φάνηκε στην περίπτωση του
πρωθυπουργικού γραφείου της
Θεσσαλονίκης. Τα επιχειρήματα
εναντίον της πρόσληψης κρατικών
στελεχών μέσα από ανοικτούς διαγωνισμούς δεν είναι πειστικά.
Το εγχείρημα του μητρώου για
την επιλογή νέων υποψήφιων βουλευτών έδειξε πόσο δύσκολη είναι
η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού σε μια τόσο «κλειστή»
κοινωνία.
Αποτυχημένοι πολιτευτές περιμένουν να βολευτούν κάπως,
επικαλούμενοι το πόσο «προδομένοι» νιώθουν.
Με λίγα λόγια, «Δανία του Νότου» είναι πολύ δύσκολο να γίνουμε. Η μάχη που αξίζει όμως να
δοθεί είναι για ένα μοντέλο διακυβέρνησης που θα είναι τουλάχιστον κατά το 30%-40% «δανέζικο» και το υπόλοιπο, παλιό καλό
παλαιοελλαδίτικο...
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Προπαγάνδα, πεζοδρόμιο και παρελθόν
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
εξέλαβε το 30% των
εθνικών εκλογών ως
επιβράβευση της θητείας του και της θέσης
του πριν από τις πολλαπλές εκλογές. Αυτό ίσως εξηγεί
την εμμονή των στελεχών και φερεφώνων του να επιτίθενται συνεχώς
στον Κυριακό Μητσοτάκη προσωπικά, καθώς και να παρουσιάζουν
την κυβέρνησή του ως την επέλαση
μιας εκδικητικής Δεξιάς. Ξεχνώντας
ότι, παρά τις επιθέσεις, ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε τις εκλογές, η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι με
την τακτική αυτή αποτρέπει συζήτηση για τα δικά της πεπραγμένα ως
κυβέρνησης, ενώ θα αναγκάσει την
κυβέρνηση να δικαιολογεί συνεχώς
τις δικές της πράξεις και συνεπώς να
χάσει τον βηματισμό της. Ετσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ευθύνεται ούτε για όσα
έπραξε ως κυβέρνηση ούτε για ό,τι
θα συμβεί από εδώ και μπρος. Πάντα
φταίνε άλλοι. Προφανώς, η θεωρία
των στελεχών της αντιπολίτευσης
είναι ότι, εάν επιτύχουν από τώρα
να παρουσιάσουν τον αντίπαλο ως
επικίνδυνο –έως και απάνθρωπο–
του στερούν τη νομιμοποίηση να

πράξει οτιδήποτε. Εάν πάλι κάνει
κάτι, το αποτέλεσμα θα παρουσιάζεται
είτε ως αποτυχία είτε ως μέρος σκοτεινού, αντιλαϊκού σχεδίου. Ετσι, καθρεφτίζοντας την τακτική που εφάρμοζε η Δεξιά του Ψυχρού Πολέμου,
ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη σαν φάντασμα από το παρελθόν, ένα φάντασμα, όμως, που μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει να κρατάει εν ζωή με τέτοιες
αναφορές. Επειδή το παρελθόν δεν
αρκεί, οι προπαγανδιστές του δεν
χάνουν ευκαιρία να ταυτίσουν τον
Ελληνα πρωθυπουργό με πιο σύγχρονους μπαμπούλες – όπως ο Ορμπαν, ο Μπολσονάρο, ο Πινοσέτ. (Ο
Ντόναλντ Τραμπ, για κάποιο λόγο,
δεν συμπεριλαμβάνεται στο συριζαϊκό
πανδαιμόνιο.) Επιστρατεύουν ό,τι
μπορεί να παρουσιάσει τον Ελληνα
πρωθυπουργό ως «ξένο» και ως εχθρό
του λαού – ό,τι, δηλαδή, κάνουν οι
προπαγανδιστές σε αυταρχικά καθεστώτα σε κάθε εποχή.
Γι’ αυτό, στην αρχή της θητείας
του Κυρ. Μητσοτάκη, στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ τον παρουσιάζουν ως αυταρχικό, υποκριτή, διχαστικό με αντιδημοκρατικά ένστικτα, μπλεγμένο
σε σκάνδαλα, εχθρό των εργαζομέ-

νων, απάνθρωπο στην αντίληψη του
για τους πρόσφυγες και μετανάστες,
περιστοιχισμένο από νοσταλγούς
της χούντας, κ.ο.κ. Μόνον όσοι είναι
τυφλωμένοι από την προπαγάνδα ή
ζουν εκτός Ελλάδας και δεν παρακολουθούν τι συνέβαινε εδώ τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν να
πιστέψουν αυτά. Αυτό, όμως, είναι
κέρδος για τους προπαγανδιστές. Οι
υπόλοιποι γνωρίζουμε και τις επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και
την προσωπική πορεία των κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα και μελών των
κυβερνήσεών τους. Γνωρίζουμε, επίσης, τις τεράστιες δυσκολίες που η
νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει,
σε μια χώρα εξαντλημένη από τα
χρέη και την κακοδιοίκηση δεκαετιών, από τις αποτυχίες, τους ερασιτεχνισμούς και τις πληγές της κρίσης, από τις εμμονές του παρελθόντος, από τη σχεδόν θεσμική προσήλωση σε δυσλειτουργίες και διαστρεβλώσεις στη διοίκηση, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στη σχέση
πολίτη - κράτους. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε σε όλα σχεδόν τα σημεία, καταγγέλλει από τώρα τη Νέα Δημοκρατία – όχι τόσο για όσα η κυβέρνηση θέλει να κάνει, αλλά για όσα ο

ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι αυτή εκπροσωπεί. Η προπαγάνδα πάντα αδικεί
όσους εργάζονται με συνέπεια και
σοβαρότητα για το καλό των πολιτών.
Η απαξίωση έχει στόχο τους αντιπάλους, αλλά παγιδεύει τα στελέχη
και των δύο πλευρών σε μια άρρωστη
αντίληψη. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ
να απαξιώσει στελέχη της νέας κυβέρνησης οδηγεί σε ένα κλίμα όπου
ξεχνιούνται και όσα θετικά πέτυχαν
οι ίδιοι. Η υπονόμευση της προσπάθειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
να καταπιαστεί με χρονίζοντα προβλήματα, όπως η δυσλειτουργία του
κράτους, η ανομία, η αναιμική ανάπτυξη, δεν απαλλάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ
από την κρίση των πολιτών. Αντιθέτως, τους αναγκάζει να αναρωτηθούν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Πόσοι από τους πολίτες του
30% είναι τόσο ικανοποιημένοι με
όσα έβλεπαν στα πανεπιστήμια,
στους δρόμους, στην ανάπτυξη, ώστε
να συμφωνούν με την υπονόμευση
των σημερινών προσπαθειών; Ο,τι
θετικό πράξει η νέα κυβέρνηση θα
εκθέτει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο ο ΣΥΡΙΖΑ
στηρίζεται στην προπαγάνδα και
στο πεζοδρόμιο, τόσο θα παραμένει
εγκλωβισμένος στο παρελθόν.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Μένουν πολλά να γίνουν...
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η ολιγοήμερη διακοπή των εργασιών
του Κοινοβουλίου
είναι απολύτως αναγκαία. Oχι απλώς για
τους καταπονηθέντες βουλευτές, αλλά και για την
αλλαγή του κλίματος, που παραμένει οξύτατα προεκλογικό. Θα
πρέπει όλοι να κατεβούν από τα
«μπαλκόνια» και να ασχοληθούν
–πρωτίστως οι υπουργοί– με τα
χαρτοφυλάκια που τους εμπιστεύθηκε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
έθεσε πολύ υψηλά τον πήχυ των
αποδόσεων στα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου. Οι φωνασκίες, καταγγελίες και άλλα παρόμοια θεατρικά δεν συνιστούν
άσκηση κυβερνητικής πολιτικής,
διότι τις προσδοκίες που δημι






Εάν ο κ. Μητσοτάκης
καταφέρει να εφαρμόσει
το 15% αυτών που έχει
στον νου του, θα είναι
ένας πολύ επιτυχημένος
πρωθυπουργός.
ουργήθηκαν –και είναι ατυχώς
υπέρμετρες– θα ακολουθήσουν
η χλεύη και η γελοιοποίηση των
διακηρύξεων της «εκσυγχρονιστικής αλλαγής».
Με σφάλματα τραγικά, που θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί,
ερασιτεχνισμούς και εμμονές συχνά αντιπαραγωγικότατες, η κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα που συνομολόγησε με τους θεσμούς και
τους ηγέτες της Ευρωζώνης. Θα
μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά
πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει, και κυρίως να είχε αποφευχθεί
η χρεοκοπία της χώρας το 2010.
Αλλά δεν έγιναν, επί δεκαετίες.
Ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαιοί πως δίδει μάχη για τη μείωση
των πλεονασμάτων και του ευχόμεθα όλοι καλή επιτυχία. Αλλά
το θέμα δεν είναι οι «μάχες» που
δίδει ο κάθε ένας στη ζωή του ή
στην πολιτική, αλλά το αποτέλε-

σμα, διότι από αυτό και μόνον
κρίνεται. Η εξαγγελία προθέσεων
έληξε με το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας.
Η συμφωνία των Πρεσπών,
που έθεσε τέλος σε μια εκκρεμότητα περίπου τριών δεκαετιών
και οδήγησε στην εξομάλυνση
των σχέσεων της Ελλάδος με τη
Βόρεια Μακεδονία, επικρίθηκε
με ιδιαίτερη οξύτητα από τη Ν.Δ.
και σύμπασα την αντιπολίτευση.
Ωστόσο, εάν ο κ. Τσίπρας, επικαλούμενος το πολιτικό κόστος και
τον κίνδυνο διασπάσεως του κυβερνητικού συνασπισμού –που
όντως συνέβη– δεν υπέγραφε τη
συμφωνία (που φυσικά δεν είναι
τέλεια), τότε η διαχείριση ενός
πιεστικού προβλήματος θα έπεφτε
στην Ν.Δ., και αυτός θα ήταν ο
μεγαλύτερος εφιάλτης του κ. Μητσοτάκη. Ας είμαστε ειλικρινείς
με τον εαυτό μας.
Τέλος, οι σχέσεις της Ελλάδος
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όχι απλώς
δεν διαταράχθηκαν, όπως θα ανέμενε κανείς με την άνοδο μiας
κυβερνήσεως της «ριζοσπαστικής
Αριστεράς», αλλά εδραιώθηκαν
και ενισχύθηκαν.
Μένουν πάρα πολλά να γίνουν
από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στον τομέα της οικονομίας και στην αναδιάρθρωση
του κράτους.
Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει θα είναι κολοσσιαίες,
πολύ μεγαλύτερες από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα και
τους εταίρους μας. Διότι με τη χαλάρωση των πάντων επί δεκαετίες,
την πίεση που υπέστη η κοινωνία
επί εννέα χρόνια, και ασφαλώς
θα εξακολουθήσει για ένα μακρότατο διάστημα, έχουν αναπτυχθεί
τεράστιες δυνάμεις αδρανείας,
συμφέροντα που αξιοποιούν τις
αρρυθμίες του κράτους προς ίδιον
πλουτισμό, που δεν είναι διόλου
εύκολο να εκριζωθούν, και κυρίως
προσδοκίες. Εάν ο κ. Μητσοτάκης
καταφέρει να εφαρμόσει το 15%
αυτών που έχει στον νου του, θα
είναι ένας πολύ επιτυχημένος
πρωθυπουργός. Ο πατέρας του,
από τους εμπειρότερους πολιτικούς της Ελλάδος, δεν τα κατάφερε στο παρελθόν.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Αυταπώλειας πανηγυρισμός
Ο πρωθυπουργός, συνταγματικός
μονοκράτορας στην Ελλάδα, αποφάσισε να ξεκινήσει η προετοιμασία, προκειμένου, τον μεθεπόμενο
χρόνο (2021), να γιορτάσουμε οι
Ελληνες τη συμπλήρωση δύο αιώνων από τον ξεσηκωμό των προγόνων μας για την απελευθέρωση
από τους Τούρκους.
Το πρόσωπο που διάλεξε ο πρωθυπουργός για την προεδρία της
επιτροπής εορτασμού, δηλώνει τι
ο ίδιος φαντάζεται και τι περιμένει
να οργανωθεί, προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος: Περίπου τα γνωστά πανηγυριώτικα «ευρήματα»
σκηνοθετικού εντυπωσιασμού, που
επαναλαμβάνονται στις ενάρξεις
«ολυμπιακών αγώνων», σε φιέστες
καρναβαλικές, σε διεθνή τουρνουά
ποδοσφαίρου κ.ά.α.
Απόλυτος στόχος, να κερδηθούν
οι εντυπώσεις, να εκστασιαστεί το
πόπολο, να ενδιαφερθούν για το
θέαμα τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.
Στόχος παντού και πάντοτε οι
εντυπώσεις: Στην οργάνωση της
παραγωγής, στην αγορά προϊόντων,
στη διακίνηση ιδεών, στην επιστημονική κατάρτιση, στον ανταγωνισμό εμπορικών αθλητικών ομάδων, εμπορικών πολιτικών κομμάτων, εμπορικών τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφώνων. Ετσι και
με την επιλογή του πρωθυπουργού
για την προεδρία του εορτασμού
δύο αιώνων από την «παλιγγενεσία»,
πρώτο κριτήριο η ικανότητα εντυπωσιασμού των ασχέτων.
Ο συνταγματικός μονοκράτορας
πρωθυπουργός θα μπορούσε να είχε, έστω και μόνο, ξεφυλλίσει το
αυτοβιογραφικό πόνημα της εκλε-

κτής του – εκδόθηκε το 2013. Θα
είχε τότε, ίσως, κάτι αντιληφθεί για
τη διαφορά της σοβαρότητας από
την ελαφρότητα, του δημιουργικού
ταλέντου από την επιδεικτική επιδεξιότητα. Ισως όλα να ήταν διαφορετικά στην πατρίδα μας, αν
έστω κι ένας πρωθυπουργός, στα
τελευταία σαράντα χρόνια, μπορούσε να διακρίνει την κρίσιμη διαφορά του σοβαρού από το ασόβαρο,
του πραγματικού από τις εντυπώσεις.
Ασφαλώς προσβάλλει την όποια
έλλογη ευαισθησία η πρωθυπουργική επιλογή της προέδρου για την
προετοιμασία του εορτασμού της
παλιγγενεσίας. Ομως, ολόκληρο το
«σύστημα» διαχείρισης της ελληνικής συνέχειας στη χώρα μας (κυβερνήσεις, κόμματα, η κρατική μηχανή, η Δικαιοσύνη, τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Επίσκοποι, οι Ενοπλες Δυνάμεις, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή ό,τι άλλο) βεβαιώνουν, έμπρακτα, καθημερινά και
με έμφαση ότι αντιλαμβάνονται
την «παλιγγενεσία» ακριβώς όπως
και ο πρωθυπουργός: Δηλαδή, ακριβώς όπως μια πρώην αποικία που
αποτίναξε, με τεράστιες θυσίες, τον
ζυγό αθέλητης δουλείας αιώνων,
για να της παραχωρηθεί μια πιο
λουστραρισμένη, αλλά τώρα θελημένη υποδούλωση: ηδονικά καμουφλαρισμένος αυτεξευτελισμός.
Κατάφαση ή αντίρρηση σοβαρή
γι’ αυτή την πιστοποίηση προϋποθέτει μελέτη πολλή και δίχως προκαταλήψεις – μια επιφυλλίδα μόνο
σαν πρόκληση μπορεί να λειτουργήσει. Με την καταθλιπτική, εκ
προτέρου επίγνωση ότι και η πρόκληση είναι προ πολλού παγιδευ-

μένη: Η συντριπτική πλειονότητα
των Ελληνωνύμων σήμερα είναι
απολύτως βεβαιωμένη ότι έχει την
«ορθή» άποψη, έστω κι αν την αντλεί από επιπόλαια ψιλοδιαβάσματα
ή κυρίως από την εγκληματική ανευθυνότητα των ΜΜΕ. Δεκαετίες τώρα
(τουλάχιστον τέσσερις) η ιστορικο-υλιστική προπαγάνδα μονοπωλεί
τα κρατικά και ιδιωτικά ΜΜΕ στη
χώρα μας.
Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος
ήταν ο Ελληνισμός πριν την παλιγγενεσία και ποιος είναι σήμερα; Η
απάντηση μπορεί να ελεγχθεί με
δεδομένες μετρήσεις, πολλαπλά
βεβαιωμένες μαρτυρίες: Οι Ελληνες
τότε, πριν την «παλιγγενεσία», ήταν
πολλές και μεγάλες πληθυσμικές
ομάδες διάσπαρτες τόσο μέσα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και
σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας,
της Αφρικής. Με τα λόγια του Ελύτη,
ο Ελληνας τότε «ανάσαινε (ακόμα)
τον αέρα μιας περίπου αυτοκρατορίας. Οι δυνατότητές του να κινηθεί
χωρίς διαβατήριο γλώσσας καλύπτανε μεγάλα μέρη της Ιταλίας και
της Αυστρίας, ολόκληρη την Αίγυπτο, τη νότιο Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία του Καυκάσου και
φυσικά την Κωνσταντινούπολη με
την ενδοχώρα της, ώς κάτω, κατά
μήκος του Αιγαίου, τη λεγόμενη
στις μέρες μας νοτιοδυτική Τουρκία».
Εστω και μόνο τα κτίρια που
άφησαν πίσω τους οι Ελληνες στην
Τεργέστη, στην Οδησσό, στη Βιέννη, στη Βενετία, στη Μασσαλία,
στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στο
Βουκουρέστι βεβαιώνουν το συναρπαστικό παράδοξο: Οτι υπόδουλοι στους Τούρκους οι Ελληνες ήταν

άρχοντες. Λαός με πηγαία περηφάνια για τη γλώσσα του, την Ιστορία
του, τους προγόνους του, την πίστη
του. Οικονομικοί μεγιστάνες στα
μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής,
άρχοντες καλλιέργειας της ευαισθησίας στην άγονη ύπαιθρο και
στα νησιά, με τη συναρπαστική
ποικιλότητα της λαϊκής φορεσιάς,
της σοφής και έκπαγλης λαϊκής αρχιτεκτονικής, της λαϊκής μουσικής,
αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την οθωνική ασέλγεια
βιασμού της Ελληνικότητας από
τον φορμαλιστικό «εξευρωπαϊσμό»,
οι Ελληνες δεν είναι πια Ελληνες.
Η εικόνα λαού αρχόντων καταπόθηκε από τα στερεότυπα των «λαντζέρηδων» στα εστιατόρια της Αμερικής, των εξαθλιωμένων που «ξύνουν ψάρια» στα Fish and Chips
της Αυστραλίας, των ανθρακωρύχων
του Βελγίου, των Gastarbeiter της
Γερμανίας. Χάθηκε αμετάκλητα ο
Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του
Πόντου, της Ανατολικής Θράκης,
της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Βόρειας Ηπείρου, της Βόρειας Κύπρου,
της μακεδονικής Πελαγονίας.
Η βαρύτερη απώλεια δεν είναι
οι χαμένες πατρίδες, οι σφαγμένοι,
τυραννισμένα εξοντωμένοι Ελληνες
της άλλοτε ελληνικής «οικουμένης».
Είναι η οριστική απόσβεση του ελληνικού «τρόπου». Δεν υπάρχει πια
γλώσσα να συνεχίσει την ελληνική
μοναδικότητα, κοινή επίγνωση Ιστορίας, σώμα εκκλησιαστικής κοινωνίας, διασπορά που να λογαριάζει
με καύχηση την ελληνικότητά της.
Και ούτε ένας «θάνατος από αηδία», δηλωτικός αντίστασης στη
νεκροφόρο φιέστα της Γιάννας.
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«Ο σπείρων φαύλα
θερίσει κακά»
«Ο κ. Προδρόμου αργά και σταδιακά φαίνεται να βρίσκει τον
‘παλιό καλό εαυτό του’. Εκείνον
του 2004. Τότε που διαφωνούσε
με την ομοσπονδιακή λύση του
Κυπριακού, διαγραφόταν από τον
ΔΗΣΥ και ίδρυε την Ευρωπαϊκή
Δημοκρατία, επιζητώντας άλλο
πλαίσιο λύσης του Κυπριακού»,
αναφέρεται σε απαντητική γραπτή δήλωση του ΑΚΕΛ προς τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου.
«Αντιπαρερχόμενος τις προσωπικές επικρίσεις, πραγματικά
δεν είμαι βέβαιος αν το ΑΚΕΛ
θέλει να θυμηθούμε τώρα και να
συζητήσουμε όχι τόσο τι, όσο κυρίως γιατί ο καθένας αποφάσισε
και ψήφισε ό,τι ψήφισε το 2004»,
απάντησε στα πιο πάνω ο κ. Προδρόμου. Τι να πεις. Να κλάψεις ή
να γελάσεις; Να χαρείς ή να πέσεις
σε κατάθλιψη; Να ελπίζεις ή να
παραδεχτείς ότι ήρθε το τέλος;
Αν όλα αυτά δεν τα έλεγαν πολιτικοί τότε το πρόβλημα δεν θα
ήταν και τόσο σοβαρό. Θα ήταν
μια κλασική κλινική περίπτωση,
η οποία με την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή θα μπορούσε
σύντομα να θεραπευθεί. Όταν
όμως τα λένε οι πολιτικοί μας τότε
το θέμα περιπλέκεται με ανύπαρκτες προοπτικές ίασης. Το ΑΚΕΛ
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
κατακρίνουν ο ένας τον άλλο για
τη στάση τους στο δημοψήφισμα
του 2004. Μπορεί να είμαστε αποχαυνωμένοι, να μας έχουν αποχαυνώσει για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά ακόμα διατηρούμε τα
στοιχειώδη της κοινής λογικής.
Όχι ψήφισε το ΑΚΕΛ , όχι και ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από
ό,τι θυμάμαι στο δημοψήφισμα
υπήρχαν μόνο δυο επιλογές. Ναι
ή όχι. Δεν υπήρχε χώρος για να
αναπτύξει ο καθένας τους λόγους
που τάχθηκε υπέρ της μιας ή της
άλλης επιλογής. Δεν σε ρωτούσαν
να αναπτύξεις το σκεπτικό της
απόφασής σου. Ούτε υπήρξε διαβάθμιση του Όχι. Δεν υπήρξε δυνατότητα για Όχι με το μέγεθος.
Ούτε small ούτε large όχι. Σκέτο
Όχι ή σκέτο Ναι.
Συνεπώς το Όχι του ΑΚΕΛ είχε
ακριβώς τις ίδιες καταστροφικές
συνέπειες με αυτό του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ανεξαρτήτως
αν σήμερα οι θέσεις του κόμματος
της αριστεράς είναι σωστές (πατριωτικές, όπως τις χαρακτήριζε
ο Αβέρωφ Νεόφυτου), το Όχι του
2004 είναι ένα εθνικό βαρίδι που
πάντα θα το φέρουν μαζί τους.
Και επειδή η παραδοξότητα
σε αυτόν τον τόπο έγινε καθημερινότητα, 15 χρόνια μετά αντί να
ακούσουμε μια απολογία από αυτούς που στην ουσία είπαν Όχι
στον τερματισμό της κατοχής, είπαν Όχι στην αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων, είπαν
Όχι στην επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου, εμμέσως
πλην σαφώς, ακούμε το μέα κούλ-

πα από αυτούς που τότε τήρησαν
πατριωτική στάση. Από αυτούς
που είπαν Ναι στην επανένωση.
Οι πιο πάνω αναφορές του
ΑΚΕΛ και του Πρόδρομου Προδρόνου για το 2004 είναι σήμερα
περισσότερο από επίκαιρες. Με
την οριστικοποίηση της διχοτόμησης να είναι το πιθανότερο σενάριο, ίσως ήρθε η ώρα του τελικού λογαριασμού. Ίσως ήρθε η
ώρα να κάνουμε ταμείο και να
δούμε αν η απόφασή μας τότε,
δηλαδή να απορρίψουμε το μόνο
σχέδιο λύσης που είχε αποδεχτεί
η άλλη πλευρά, ήταν σωστή. Ίσως
ήρθε η ώρα να αξιολογήσουμε το
τι απορρίψαμε και τι παίρνουμε
στο τέλος.
Σίγουρα η ετυμηγορία του λαού
είναι πάντα σεβαστή. Το 76%
απέρριψε το σχέδιο Ανάν. Όμως
θα πρέπει να δούμε γιατί ο λαός
τήρησε τέτοια στάση. Μήπως
γιατί προτίμησε τη διχοτόμηση,
δηλαδή το Taksim του Ραούφ
Ντενκτάς; Ασφαλώς όχι. Εμείς οι
Κύπριοι έχουμε πολλά ελαττώματα
όμως, τουλάχιστον τότε, δεν θα
συναινούσε κανένας στην οριστική διαίρεση της πατρίδας μας.
Ο λαός καταψήφισε το σχέδιο
λύσης του ΟΗΕ, γιατί κάποιοι επιτήδειοι πολιτικάντηδες τον παραμύθιασαν. Γιατί κάποιοι του
υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχήλια. Τσιμεντώματα, ευρωπαϊκές
λύσεις, σωστά περιεχόμενα και
άλλα κουραφέξαλα.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, μπορεί
η Κύπρος να διχοτομήθηκε για
πρώτη φορά το 1963 με τα μεγαλεπήβολα σχεδία του εθνάρχη
μας και να εδραιώθηκε περαιτέρω
η διαίρεση το 1974, αλλά η οριστικοποίηση της διχοτόμησης
άρχισε το 2004 με το μεγάλο και
δακρύβρεχτο Όχι.
Τότε που ουσιαστικά με την
απόφασή μας χάσαμε την έξωθεν
καλή μαρτυρία ότι πράγματι επιδιώκουμε την επανένωση της πατρίδας μας.
Σίγουρα οι παλινδρομήσεις, οι
μεταλλάξεις και η καλλιέργεια της
κουλτούρας της μη λύσης των τελευταίων δύο χρόνων έκλεισαν
το τελευταίο παράθυρο ελπίδας
και επίσπευσαν το τέλος του Κυπριακού. Όμως η βάση της οριστικής διχοτόμησης τέθηκε τον
Απρίλιο του 2004.
Αφήστε, λοιπόν, κατά μέρος
τις αναφορές σας στο 2004. Μην
ξύνετε παλιές πληγές. Σήμερα θερίζουμε ό,τι όλοι εσείς σπείρατε
το 2004. Δυστυχώς, δεν μπορεί
κανένας να ξεφύγει από τη λαϊκή
ρήση, «Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις».
Άρνηση σπείραμε, άρνηση θερίζουμε από τη διεθνή κοινότητα.
«Ο σπείρων φαύλα θερίσει κακά»,
όπως αναφέρεται στην Παλαιά
Διαθήκη.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/HARISH TYAGI

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πιστοί της Shiva, μιας από τις πιο ισχυρές θεότητες του Ινδουισμού, σε τελετουργικές λατρείες για το Kanwar Yatra, το ετήσιο προσκύνημα προς τιμήν της

Shiva στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Το κουρδιστό πορτοκάλι
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

στασιμότητα στο Κυπριακό
έχει ιστορικές εξηγήσεις.
Στην εποχή Ντενκτάς η βασική ερμηνεία της Άγκυρας και
του Τ/κ ηγέτη ήταν πως το Κυπριακό μπορεί να επιλυθεί στη βάση των «δύο κρατών». Ο Τ. Ερντογάν θεωρούσε την πολιτική
Ντενκτάς εμπόδιο στη δυτική πολιτική του, γι’ αυτό και τον ώθησε
σε παραίτηση. Η συνέχεια απεκάλυψε μιαν άλλη κρυμμένη αλήθεια:
τον φόβο της ε/κ κοινότητας απέναντι στην αλλαγή, την αντίληψη
ότι το στάτους κβο προσφέρει μιαν
ψευδαίσθηση «ασφάλειας», άρα
«ας μην το ρισκάρουμε». Πάνω σε
αυτή την πολιτική ανεφύησαν οι
καινούργιες τακτικές κινήσεις που
υπηρετούσαν τον στρεβλό στόχο:
Σκόπιμη ή παραπλανητική σύγχυση, ανάμεσα στις «δύο Τουρκίες». Η κεμαλική Τουρκία πίστευε
ότι το Κυπριακό λύθηκε το 1974.
Η Τουρκία επί Τ. Ερντογάν θεωρούσε ότι «η μη λύση δεν είναι
λύση», συνεπώς έδινε περιθώρια
για σοβαρές διαπραγματεύσεις με
βάση την ΔΔΟ. Η ηγεσία Ερντογάν
στήριξε το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ
το 2004, και την επόμενη χρονιά
στήριξε για την ηγεσία της τ/κ κοινότητας τον ιστορικό ηγέτη της
τ/κ αριστεράς Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
σε βάρος του Ρ. Ντενκτάς.
Η αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στις αρχές
του 2000 εντασσόταν στη διαμόρφωση όρων για την ενταξιακή της
πορεία την οποία παρεμπόδιζαν,
τόσο το άλυτο Κυπριακό, όσο και
τα παράγωγά του, όπως ο Ρ. Ντενκτάς. Κάθε διαφοροποίηση της
τουρκικής πολιτικής, μικρή ή μεγάλη, δεν βρήκε θέση στη βάσανο
της ανάλυσης στην ε/κ κοινότητα.
Κάθε τι θεωρείτο ως «επικοινω-

νιακό τέχνασμα» της Τουρκίας,
γιατί στην κυρίαρχη ε/κ ανάλυση
η Τουρκία ήταν και είναι μία, επίπεδη και αναλλοίωτη. Έτσι ακόμα
και σε στιγμές που μπορούσαν να
επιτευχθούν πολλά (3 Οκτωβρίου
2005 ή 16 Απριλίου 2003), η ε/κ
ηγεσία δεν μπόρεσε να αποκτήσει
τα κατάλληλα υλικά για να επεξεργαστεί πολιτικές που οδηγούσαν στην αλλαγή. Με εργαλεία
από το Κίνημα των Αδεσμεύτων,
δεν μπορούσε ένας Ε/κ ηγέτης να
χειριστεί το πλέγμα των συμφερόντων και των κινήτρων που προκαλούσε η έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας
στις 3 Οκτωβρίου 2005.
Κάθε μεγάλη πολιτική αλλαγή
χρειάζεται πολλές πλάτες για να
περάσει. Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή την επωφελή για όλους
πολιτική, αδυνατούν να συγκροτήσουν έναν εμφανώς πλειοψηφικό συνασπισμό δυνάμεων με
καθαρά επιχειρήματα και κοινωνική κινητοποίηση. Δέσμιες μιας
παραδοσιακής προσέγγισης, επέτρεψαν σε κόμματα της μειοψηφίας να ηγεμονεύσουν στο Κυπριακό (Σ. Κυπριανού, Τ. Παπαδόπουλος) και έτσι να φτιάξουν
εκείνα την ατζέντα της ακινησίας,
όπως λ.χ. η τυφλή διαχείριση του
σχεδίου λύσης γνωστού ως «αμερικανο-βρετανο-καναδικού». Ενώ,
όταν τα ίδια κυβέρνησαν, με τη
διγλωσσία και τις φοβίες τους, επιβάρυναν περαιτέρω την ατμόσφαιρα, όπως συνέβη με την εγκατάλειψη της Δέσμης Ιδεών Γκάλι από
τον Γ . Κληρίδη το 1992, ή την
απόρριψη της θέσης του ΟΗΕ από
τον Δ. Χριστόφια για να γίνουν οι
συγκλίσεις με τον Ταλάτ «Ενδιάμεση Συμφωνία» με τη βούλα Μπαν
Κι Μουν στις 10 Φεβρουαρίου 2010.

Την επιβάρυναν, ο μεν Γ. Κληρίδης
για ετοιμαστεί για πρώτη προεδρική θητεία (1993), ο δε Δ. Χριστόφιας για να οργανώσει τη δεύτερη
(2013). Ακόμα και εκείνες οι δυνάμεις που ενδιαφέρονταν για
έναν βιώσιμο, ιστορικό συμβιβασμό, ενώ θεωρητικά αποδέχονταν
τη ΔΔΟ, στην πράξη, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, ουδέποτε εργάστηκαν
με σύστημα για να εξηγήσουν, να
πείσουν, να κινητοποιήσουν, να
διαμορφώσουν μιαν κοινή γνώμη
που να συμβαδίζει ικανοποιητικά
με τη γενικότερη πολιτική τους
προσέγγιση. Οι φοβίες οδηγούσαν
στην πολιτική του τύπου «μια στο
καρφί και μια στο πέταλο», και
ομοσπονδία και ενιαία κράτος, και
ομοσπονδία και «βελτιωμένη» Ζυρίχη.
Αυτές οι αδύνατες, συχνά αθέατες πλευρές είχαν την ιστορική
τους εξήγηση: Οι περισσότεροι
Ε/κ πολιτικοί συνήθισαν στην πολιτική διγλωσσία. Άλλα υπέγραφαν,
άλλα εννοούσαν, άλλα δήλωναν,
άλλα προωθούσαν. Κλασικό παράδειγμα η διαχείριση των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Από
αυτή την παράδοση έλκει την καταγωγή της η τάση της ε/κ ηγεσίας
(με τιμητική εξαίρεση τον Γ. Βασιλείου) σε κρίσιμης σημασίας
στιγμές, να έχει πάντα ένα παράθυρο «διαφυγής», υποσχόμενοι
ως plan b, το απραγματοποίητο.
Τα μεγάλα κόμματα ή παρατάξεις είναι φυσιολογικό να μην
έχουν ενιαίο πολιτικό λόγο, να
μην έχουν την αναμενόμενη ομοιομορφία σε προσεγγίσεις απ’ όλα
τα στελέχη τους. Αλλά από αυτό
μέχρι την οργάνωση κομμάτων
με «δύο ταχύτητες», η απόσταση
είναι μεγάλη. Τι φταίει γι’ αυτό;
Κυρίως ότι μεγάλα κόμματα δεν

έχουν εσωτερική πολιτική ζωή,
δεν διεξάγεται μάχη επιχειρημάτων, δεν υπάρχουν ζυμώσεις, κίνηση ιδεών για την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, την παιδεία
κ.λπ. Ενίοτε η τάση που εκπροσωπεί πιο ορθολογικές απόψεις
νιώθει αμήχανα, απολογείται και
ταλαιπωρείται κάτω από τη δυναμική ή και την επιθετικότητα που
χαρακτηρίζει συχνά την ανεδαφική
πτέρυγα.
Η ενταξιακή διαδρομή υπήρξε
δύσκολη, πέρασε μέσα από τεράστιες συγκρούσεις και περιπέτειες,
ωστόσο, έφτασε σε αίσιο τέλος
γιατί δεν είχε το απάνω χέρι η ε/κ
ηγεσία στη Λευκωσία. Την επεξεργάστηκε, τη σχεδίασε και την
υλοποίησε στους μεγάλους σταθμούς, και στους νικηφόρους συμβιβασμούς της, ο Γ. Κρανιδιώτης
στην Αθήνα. Κανένας φορέας στην
Κύπρο δεν στήριξε τον Γ. Κρανιδιώτη. Τα ε/κ κόμματα απέρριπταν
τους χειρισμούς που οδήγησαν
στην έναρξη. Γι’ αυτό πέτυχε! Για
το θέμα αυτό, θα αρθρογραφήσω
ειδικότερα τον Σεπτέμβριο ως ένα
μικρό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια
από τον θάνατο του Γ. Κρανιδιώτη.
Το κουρδιστό πορτοκάλι έμαθε
να προοδεύει ακούγοντας την ηχώ
του. Αρνείται να παρακολουθήσει
τις εξελίξεις, αρνείται να δει πόσο
και πόσες φορές ο πλανήτης έφερε
τα πάνω κάτω, γι’ αυτό δεν είναι
σε θέση να δημιουργεί κάποια κινητικότητα. Όταν αυτή δημιουργείται, αντί να ελπίζει, φοβάται.
Σε κάθε αποτυχία, έχει έτοιμη την
απάντηση: Καταγγείλαμε την
πραγματικότητα, αλλά δεν υπάκουσε στις εντολές μας. Δεν άλλαξε;
Εμείς, πάντως, την καταγγείλαμε!

www.larkoslarkou.org.cy

Μία ευκαιρία για την Αμμόχωστο
Του ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Σ

τις 25/08/2019 θα γίνει αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της θέσης του δημάρχου Αμμοχώστου, που κενώθηκε
με τον θάνατο του μακαριστού πολιτευτή Αλέξη Γαλανού. Μέχρι σήμερα η θέση του δημάρχου Αμμοχώστου, όπως και άλλων Δήμων,
ήταν αντικείμενο κομματικού παζαριού. Είτε αριστερός, είτε δεξιός,
είτε κεντρώος ήταν ο δήμαρχος
είχε ισχυρούς δεσμούς πότε με το
ΔΗΚΟ, πότε με το ΑΚΕΛ και πότε
με τον ΔΗΣΥ. Δεν υπάρχει καμιά
αντίθεση στην πολιτική ανάμιξη
των κομμάτων στον αγώνα για την
ανάδειξη δημοτικών αρχόντων.
Όμως η Αμμόχωστος από μόνη της
είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση και
ίσως μοναδική στον κόσμο. Είναι
μια άδεια πόλη, με ίσως την καλύτερη παραλία της Μεσογείου, που
όμως την τρώνε τα φίδια, οι ποντίκες και άλλα ερπετά.
Η πόλη αυτή θεωρείται πάντα
συνώνυμο με την απαρχή λύσεως

του Κυπριακού. Όμως το πρόβλημα
ήταν ότι πάντα μέναμε στην αρχή.
Στην συνέχεια οι εκάστοτε πρόεδροι και διαπραγματευτές μοιραία
ενέπλεκαν την Αμμόχωστο σαν
την αρχή της λύσεως του Κυπριακού. Έτσι ακόμα και πρόεδροι,
όπως οι Βασιλείου, Κληρίδης και
Χριστόφιας, που ήταν υπέρ της λύσεως, όπως βεβαίως και οι απορριπτικοί Κυπριανού και Τ. Παπαδόπουλος δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα παρακάτω. Οι δημοτικές αρχές με επικεφαλής τον δήμαρχο ήταν αιχμάλωτες των πολιτικών των εκάστοτε
προέδρων. Οι ίδιοι οι Αμμοχωστιανοί ποτέ δεν αφέθηκαν να κάνουν
ένα βήμα για μια συνεννόηση για
παράδοση της πόλης στους κατοίκους της, κάτω από τη φροντίδα
και διακυβέρνηση των Ηνωμένων
Εθνών. Ο λόγος ήταν απλός. Οι
εκάστοτε πρόεδροι είχαν την πρώτη και τελευταία λέξη.
Θυμάμαι αρχές της δεκαετίας

του ’90 όταν έπεφτε το τείχος του
Βερολίνου είχα εγκαταστήσει στο
σπίτι μου, από τους πρώτους, μια
δορυφορική κεραία. Οι τηλεοπτικοί
σταθμοί που εξέπεμπαν εκείνη τη
χρονική στιγμή ήταν περιορισμένοι.
Μεταξύ άλλων ήταν το BBC και
CNN. Όσοι θυμούνται την εποχή
εκείνη και έχουν εικόνα της πτώσης
του τείχους του Βερολίνου, θα θυμούνται ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ
πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έλεγε, «ποτέ δεν θα υπάρξει
μια ενωμένη Γερμανία». Η Θάτσερ
προβαλλόταν στη μισή εικόνα της
οθόνης του BBC. Στην άλλη μισή
εικόνα της οθόνης βλέπαμε τις χιλιάδες των διαδηλωτών, ανατολικογερμανών και δυτικογερμανών,
που με κάθε εργαλείο, σκεπάρνι,
σκαπάνη κ.ά. κατεδάφιζαν το τείχος.
Την επόμενη μέρα το Βερολίνο ήταν
πλέον ενωμένο. Αυτό που συνέβη
ήταν μια ειρηνική επανάσταση από
τα κάτω, που οι μεγάλες κυβερνήσεις
ΗΠΑ, Αγγλία και Σοβιετική Ένωση

δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν.
Μια παρόμοια περίσταση και ευκαιρία ίσως να προκύπτει και στην
περίπτωση της Αμμοχώστου. Εάν
ο δήμαρχος που θα εκλεγεί θα προέρχεται από κόμμα, όσο καλή θέληση
και να έχει δεν θα μπορέσει να διαπραγματευθεί με τα Ηνωμένα Έθνη
και τον Ακιντζί για την επιστροφή
της πόλης. Αν ο δήμαρχος προέρχεται από τον ΔΗΣΥ αυτός θα εμποδιστεί από τους Αβέρωφ και Αναστασιάδη. Αν ο δήμαρχος προέρχεται
από το ΑΚΕΛ αυτός δεν θα τολμήσει
να αντιταχθεί στον Νίκο Αναστασιάδη, που ελέγχει την πολιτική του
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στο Κυπριακό.
Μεταξύ των υποψηφιοτήτων
υπάρχει και η υποψηφιότητα του
Ανδρέα Λόρδου, αρχιτέκτονα, υιού
του απόστρατου πολιτευτή Κωνσταντίνου Λόρδου. Ο Ανδρέας Λόρδος δεν αποτέλεσε ποτέ στέλεχος
κανενός κόμματος. Είχε πλούσια
δραστηριότητα γύρω από την Αμμόχωστο, αλλά πάντα ανεξάρτητη

από τα κόμματα και ήταν και είναι
θιασώτης της λύσης του Κυπριακού
με απαρχή την παράδοση της Αμμοχώστου. Έχω παρακολουθήσει
την πορεία του και μπορώ να διαπιστώσω ότι οι σημερινές του θέσεις δεν είναι ευκαιριακές. Εξάλλου
κανένας δεν αρνείται ότι η αρχή
της λύσης του Κυπριακού αρχίζει
από την παράδοση της Αμμοχώστου στους κατοίκους της. Έχω
κουβεντιάσει με τον άνθρωπο αυτόν και έχω πειστεί ότι αν η Αμμόχωστος φύγει από τα χέρια των
κομμάτων, όχι μόνο η ελληνική
πλευρά, αλλά και η τουρκοκυπριακή
πλευρά θα είναι σε θέση να δουν
με μεγάλη κατανόηση την επιστροφή της Αμμοχώστου. Για εκείνους
που πιθανό να πιστεύουν ότι έχω
κάτι να κερδίσω από την επιστροφή
της Αμμοχώστου, δηλώνω καθαρά
ότι η προίκα της γυναίκας μου είναι
όλη στην Κερύνεια και συγκεκριμένα στη Λάπηθο. Όμως πιστεύω
ότι είναι καθήκον κάθε Κύπριου

πατριώτη να πιστέψει ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου είναι ένα
καλό πρώτο βήμα για τη λύση του
Κυπριακού. Οι απλές φωνές του
δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαπεράσουν τα τείχη
που ορθώνουν τα κόμματα, τόσο
τα τουρκοκυπριακά όσο και τα ελληνοκυπριακά, και χωρίζουν τον
κυπριακό λαό με βάση την εθνότητα ή την θρησκεία τους. Η εθνότητα και η θρησκεία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δεν θα
βλαφθεί ποσώς με την παράδοση
της Αμμοχώστου. Πρέπει επιτέλους
όλοι να αποβάλουμε τα διάφορα
συμπλέγματά μας και τις κομματικές παρωπίδες και να στηρίξουμε
την υποψηφιότητα του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Λόρδου,
γιατί όχι μόνο αυτό είναι το εθνικό
καθήκον, αλλά θα είναι και ο προπομπός της τελικής διευθέτησης
του Κυπριακού.

Ο κ. Παύλος Αγγελίδης είναι δικηγόρος.

ΓΝΩΜΕΣ
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Ενσυναίσθηση:
ευλογία ή κατάρα;
Της ΚΟΡΑΛΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Ε

νσυναίσθηση είναι η ικανότητά
μας να «νιώθουμε» τους άλλους.
Να μπαίνουμε στη θέση τους.
Σε κάποιους είναι πολύ ανεπτυγμένη,
σε άλλους ελάχιστα. Οι περισσότεροι
βρίσκονται κάπου στη μέση. Μπορεί
να αποτελέσει κίνητρο για να ενδιαφερθούμε και να βοηθήσουμε κάποιον άλλο. Είναι ένας από τους ισχυρότερους και πιο επιθυμητούς κοινωνικούς δεσμούς. Παντελής απουσία της σε μια ομάδα ή ένα κοινωνικό
σύνολο αποτελεί σίγουρα πρόβλημα.
Όσο είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των
άλλων είμαστε πιο διακριτικοί στον
τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφερόμαστε.
Η ικανότητά μας να μιμούμαστε
σχεδόν ακούσια τους άλλους, αντιγράφοντας τις εκφράσεις πόνου στο
πρόσωπό τους για παράδειγμα, μας
καθιστά ικανούς να νιώσουμε σε κάποιο βαθμό τα συναισθήματα που
αυτοί βιώνουν. Ένα βρέφος πολύ
γρήγορα θα αισθανθεί την ψυχική
κατάσταση της μητέρας και θα την
αντιγράψει είτε με μορφασμούς και
γκριμάτσες, είτε δείχνοντας εκνευρισμό και δυσφορία, είτε κλαίγοντας.
Μελετητές απέδειξαν ότι παρατηρώντας και μόνο κάποιον που αισθάνεται φόβο (για άγνωστη σε εμάς
αιτία) νιώθουμε και οι ίδιοι φόβο. Το
συναίσθημα, δηλαδή, είναι μεταδοτικό και ενστικτώδες. Για τον λόγο
αυτόν μπορούμε να χαρούμε με τη
χαρά κάποιου ή να λυπηθούμε με
τη λύπη του χωρίς να έχουμε άμεση
σχέση με την αιτία του συναισθήματος. Η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή,
μας κάνει πιο κοινωνικούς και ευτυχισμένους και βελτιώνει την ικανότητά μας να ρυθμίζουμε τα δικά
μας συναισθήματα. Είναι δεύτερή
μας φύση. Μας βοηθάει να υπερβούμε
την όποια ξενοφοβία και υπερισχύει
όλων των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς. Από πλευράς εξέλιξης
του είδους μας είναι σημαντική γιατί
μας βοηθά να φροντίζουμε τα ίδια
μας τα παιδιά και να είμαστε συνεργάσιμοι στις ομάδες μας. Χιμπαντζήδες και κατοικίδια επιδεικνύουν
παρόμοια συμπεριφορά.
Ο Roman Krznaric παρατηρεί έξι
χαρακτηριστικά στους ανθρώπους
με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση:
1. Καλλιέργεια υγιούς περιέργειας
για τα βιώματα άλλων.
2. Απόρριψη προκαταλήψεων και
συνειδητός εντοπισμός κοινών στοιχείων.
3. Δοκιμή του τρόπου ζωής κάποιου άλλου για ένα χρονικό διάστημα.
4. Ενεργή ακρόαση.
5. Κινητοποίηση για κοινωνική
αλλαγή.
6. Εφαρμογή της ενσυναίσθησης
στις απόψεις «αντιπάλων», ανοίγοντας τον δρόμο προς την κοινωνική
αποδοχή.

Η ενσυναίσθηση αποτελεί αναβάθμιση από το επίπεδο της αδιαφορίας και του περιορισμένου μικρόκοσμου του καθενός, σε μια κατάσταση όπου νοιαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε γνήσια για τους άλλους. Είναι συναισθηματική, όταν
αφομοιώνουμε ή αντιγράφουμε τα
συναισθήματα ή τη συμπεριφορά
των γύρω μας. Όταν δηλαδή το δικό
μας σώμα αισθάνεται τα προβλήματα
και τη δυσφορία κάποιου άλλου.
Είναι γνωστική, όταν αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε το πώς αισθάνονται οι άλλοι και μπορούμε να
δούμε τα πράγματα από τη δική τους
οπτική γωνία χωρίς όμως να βιώνουμε
σωματικό πόνο. Ένας λογικός βαθμός
ενσυναίσθησης μας επιτρέπει να
συγχωρούμε, να συνδιαλεγόμαστε,
να είμαστε αλληλέγγυοι. Ωστόσο,
υπάρχει και η υπερβολική ενσυναίσθηση που προκαλεί δυστυχία σε
ένα άτομο που δεν έχει κανένα άλλο
πρόβλημα από το ό,τι αισθάνεται τα
προβλήματα των άλλων. Με βάση
τον διαχωρισμό αυτό αναγνωρίζεται
η εποικοδομητική ενσυναίσθηση
και η ενσυναίσθηση παράλυσης.
Αν και η εποικοδομητική ενσυναίσθηση είναι αναμφισβήτητα ένα
άλμα προς τα μπρος, η έντονη ενσυναίσθηση παράλυσης αποτελεί
βαρύ φορτίο για τον αποδέκτη της.
Ο Ken Wilber λέει για την ενσυναίσθηση ότι «όσο αυτή καλλιεργείται
γίνεται ολοένα περισσότερο οδυνηρή
αλλά ταυτόχρονα πιο ανεκτή». Μπαίνοντας στα παπούτσια των άλλων,
αισθανόμαστε την αγωνία τους και
περνάμε από την απάθεια στη συμπάθεια και την τάση να παρέχουμε
φροντίδα. Σταδιακά, η ενσυναίσθηση
ίσως κορυφωθεί σε μια κρίση παράλυσης η οποία όμως σιγά-σιγά εκτονώνεται, καθώς αντιλαμβανόμαστε
ό,τι και οι άλλοι με τη σειρά τους ταλανίζονται πολλές φορές από αχρείαστους καημούς και τεχνητά βάσανα.
Το αντίδοτο στην οδυνηρή ενσυναίσθηση παράλυσης είναι η καλλιέργεια της διαίσθησης. Η διαίσθηση
μας δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα των
γύρω μας αλλά να μην τα υιοθετούμε
και να μην τα βιώνουμε σε προσωπικό
επίπεδο. Αυτό μας καθιστά εξάλλου
ικανότερους να προσφέρουμε τη
βοήθεια μας. Η επίτευξη αξιόπιστων
επιπέδων διαίσθησης δεν είναι εύκολη, γιατί είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε τα
συναισθήματα των άλλων χωρίς να
πληρείται το τρίπτυχο αγάπη – αποδοχή – ανοχή.
Συμπερασματικά, από το ναδίρ
η ενσυναίσθηση μπορεί να αναδυθεί
στο ζενίθ, το οποίο δεν είναι το επιθυμητό, καθότι είναι αχρείαστα επώδυνο, για να κατασταλάξει στο ζεν στο γνήσιο ενδιαφέρον μετ’ αποδοχής και ηρεμίας.

www.koraliatimotheou.com
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Φ.A.: Ευκαιρία για ειρήνευση ή για νέες περιπέτειες;
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ

Τ

ο ιστορικό δίδαγμα από τη
δημιουργία και εξέλιξη της
ίδιας της Ε.Ε. είναι ότι η ανάπτυξη οικονομικών συνεργασιών
αποτελεί την πλέον βιώσιμη οδό
για ειρήνευση μεταξύ πολιτικών
αντιπάλων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, ο πρόδρομος της Ε.Ε, σταδιακά μετεξελίχθηκε σε πολιτική ένωση 28 κρατών. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
παρ’ όλες τις κατά καιρούς ψυχροπολεμικές αντιπαραθέσεις μεταξύ
Ε.Ε. και Ρωσίας, οι τέσσερεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ε.Ε. αύξησαν σημαντικά την εξάρτησή
τους από το ρωσικό φυσικό αέριο
(Φ.Α.). Από την άλλη η Τουρκία εξελίσσεται ραγδαία σε σημαντικό
στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας. Σε
όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, επομένως, ιστορικοί πολιτικοί
αντίπαλοι αξιοποιούν την ενέργεια
για ειρήνευση, με αμφίδρομα οφέλη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, επί
του παρόντος, Αίγυπτος, Ισραήλ
και Κύπρος, διαθέτουν Φ.Α. Η ένωση συμφερόντων στην περιοχή
μας, στη βάση της μελλοντικής
αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
της περιοχής, μπορούν σίγουρα
να αποτελέσουν την αφετηρία για
ειρήνευση στην περιοχή. Από τις
22 χώρες του Αραβικού Συνδέσμου
(Α.Σ.), οι 17 δεν αναγνωρίζουν το
κράτος του Ισραήλ. Το Ισραήλ,








Μπορεί η ανακάλυψη
υδρογονανθράκων να
συνεχιστεί υπό την
απειλή της Τουρκίας,
αλλά είναι αβέβαιη η
αξιοποίησή τους υπό
συνθήκες ανασφάλειας.
όμως, ήδη προμηθεύει Φ.Α. την
Ιορδανία, μέχρι τον Νοέμβριο θα
αρχίσει εξαγωγή προς την ηγέτιδα
χώρα του Α.Σ., την Αίγυπτο, ενώ
αποφάσισε ακόμα και την προμήθεια Φ.Α. στον παραδοσιακό της
εχθρό, την Παλαιστινιακή Αρχή,
μια πολιτική κίνηση που αναμφίβολα υποβοηθά στην καλλιέργεια
κλίματος ειρήνευσης.
Η Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ.)
από την άλλη επιχειρεί την προώθηση των ενεργειακών της σχεδιασμών εμπλέκοντας εταιρείεςκολοσσούς, με παράλληλη σύναψη
τριμερών συμφωνιών, οι οποίες κινούνται στη λογική ενός γεωστρατηγικού ανταγωνισμού της Τουρκίας, έστω και αν δεν το παραδέχεται. Αποτελεί μεν αναφαίρετο
δικαίωμα της Κ.Δ. να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά
μπορεί όντως μια μικρή χώρα, ενώ
βρίσκεται υπό συνεχή απειλή και

κατοχή του 37% της επικράτειάς
της να ασκεί ταυτόχρονα την κυριαρχία της με αποτελεσματικό
τρόπο; Μπορεί η ανακάλυψη υδρογονανθράκων να συνεχιστεί υπό
την απειλή της Τουρκίας, αλλά
είναι εξαιρετικά αβέβαιη η αξιοποίησή τους υπό συνθήκες ανασφάλειας. Ακόμα και το στρατιωτικά
πανίσχυρο Ισραήλ δεν συζητά καν
τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης Φ.Α. στην επικράτειά του
για λόγους ασφαλείας.
Η έκνομη προσπάθεια της
Τουρκίας να εμπλακεί στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κ.Δ. είναι όντως εκβιαστική. Όμως, η
παράνομη παρουσία της στο νησί
για 45 χρόνια αποτελεί από μόνη
της τον πλέον αποσταθεροποιητικό και εκβιαστικό παράγοντα που
της δίνει την ευκαιρία άσκησης
επικυριαρχίας επί των ενεργειακών
και οικονομικών σχεδιασμών της
Κ.Δ. Οι πρόσφατες χλιαρές κυρώσεις της Ε.Ε. προς την Τουρκία,
αλλά και η σχεδόν ανύπαρκτη καταδίκη των ενεργειών της εντός
της κυπριακής ΑΟΖ από ΗΠΑ και
Ρωσία είναι δεικτικές μέχρι πού
μπορεί η διεθνής κοινότητα να
αντιδράσει. Αν η ε/κ κοινότητα,
ως διαχειριστής της Κ.Δ., όντως
επιδιώκει τη σύντομη επίλυση του
Κυπριακού, η οποία θα συνεπάγεται και την ομαλοποίηση των

σχέσεών της με την Τουρκία, τότε
έχει υποχρέωση να συμβάλει υπεύθυνα στις προσπάθειες του ΟΗΕ
για επίλυση του Κυπριακού στη
βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Αν αποδεχθούμε τη θέση του Κύπριου ΥΠΕΞ ότι στο Κραν Μοντάνα
φτάσαμε στο παρά πέντε της λύσης, τότε θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να διανύσουμε την απόσταση μέχρι το τέρμα.
Ο ΠτΔ στις επερχόμενές του
συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη έχει
ιστορική ευθύνη να προσμετρήσει
όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση της κατοχής. Οι
σχοινοβασίες του στο Κυπριακό,
μετά το Κραν Μοντάνα, και η καλλιέργεια του συνδρόμου μικρομεγαλίας στη διαχείριση του Φ.Α.,
εγκλώβισαν την πλευρά μας σε
αμυντικούς χειρισμούς. Ίσως ο
πρόεδρος να πιστεύει πως έχει
κυριαρχήσει επί των πολιτικών
του αντιπάλων και να νιώθει πολιτική άνεση. Αν συνεχίσει όμως
να διαχειρίζεται το Κυπριακό με
τον ίδιο τρόπο, ίσως και η αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου
αποδειχθεί ένα απατηλό όνειρο,
ενός για δεύτερη φορά προδομένου λαού. Ο ΠτΔ έχει ακόμα μια
ευκαιρία, θα έλεγα την τελευταία,
να προβεί στους σωστούς χειρισμούς και να φανεί ωφέλιμος παρά
αρεστός.

Κρίσιμες ώρες για την Κύπρο
Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Σ

αράντα πέντε χρόνια από την
τουρκική εισβολή το Κυπριακό
βρίσκεται ίσως στη χειρότερη
στιγμή. Η Κύπρος τελεί υπό «κατάσταση πολιορκίας». Από ερευνητικά σκάφη, γεωτρύπανα και πολεμικά πλοία της Τουρκίας, τα οποία
ενεργούν εντός της ΑΟΖ, ακόμα
και εντός της αιγιαλίτιδος ζώνης
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίκην
«Ποντίου Πιλάτου», το Συμβούλιο
Ασφαλείας στο πρόσφατο ψήφισμά
του για την ανανέωση της θητείας
της Ειρηνευτικής Δύναμης περιορίζεται «να επαναλάβει την έκκληση
του γενικού γραμματέα για σοβαρές
προσπάθειες αποφυγής κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης και για την
εξουδετέρωση των εντάσεων».
Επί του εδάφους και παρά τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 και 789, για υπαγωγή της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να επανεγκατασταθούν οι
νόμιμοι κάτοικοι της, η ψευδοκυβέρνηση των Κατεχομένων μεθοδεύει «καταγραφή περιουσιών» και
δόλια αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, με επίκληση δήθεν
κυριότητας του Εφκάφ, παρά τα
δημοσιευθέντα έγγραφα που θρυμματίζουν τους έωλους αυτούς ισχυ-

ρισμούς. Από την Τουρκία εκπορεύονται συνεχή μηνύματα για
λύση δύο κρατών, για διατήρηση
– συνέχιση του αναχρονιστικού
συστήματος εγγυήσεων και μονομερούς δικαιώματος επέμβασης,
αλλά και πολεμικοί παιάνες «επανάληψης αυτού που έγινε το 1974»,
εάν «οι Ελληνοκύπριοι δεν λογικευτούν», δηλαδή εάν δεν αποδεχθούν τις τουρκικές αξιώσεις στο
ενεργειακό πεδίο. Την περασμένη
Δευτέρα ο Μ. Τσαβούσογλου, χωρίς
περιστροφές, απλώς με περίτεχνη
λεκτική επικάλυψη, ομολόγησε τον
πραγματικό στόχο της Τουρκίας.
Είπε: «Ας μετατρέψουμε την Ανατολική Μεσόγειο σε λεκάνη ειρήνης,
ευημερίας και συνεργασίας». Με
απλά λόγια, τουρκικός στρατηγικός
έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου.
Και ταυτόχρονα, έκλειψη της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή
και εγκλωβισμό του κυπριακού ρόλου σε τουρκικό έλεγχο και κηδεμονία. Όταν θα δημοσιεύεται αυτό
το κείμενο, θα έχουν γίνει γνωστά
τα αποτελέσματα της συνάντησης
του προέδρου Αναστασιάδη με τον
Τ/κ ηγέτη Μ. Ακιντζί. Ενδεχόμενο
επόμενο βήμα, συνάντηση των δύο
με τον Αντόνιο Γκουτιέρες τον Σεπτέμβριο. Για διερεύνηση των προ-

ϋποθέσεων για πραγματοποίηση,
πρώτα άτυπης πενταμερούς και
στη συνέχεια επίσημης πενταμερούς «για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν
στο Κραν Μοντάνα».
Ερώτημα: Θα συρθούμε σε αυτή
τη διαδικασία, ενώ η Τουρκία απροκάλυπτα και απροσχημάτιστα, στην
πράξη και στα λόγια, δεν αποκρύπτει
τους στόχους της;
Δεν θα επαναλάβω το κοινότυπο
περί κρισιμότητας των στιγμών.
Θα υποδείξω ωστόσο ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και
Ελληνοκυπριακής πλευράς, θα
έχουν κομβική και καθοριστική σημασία για την περαιτέρω πορεία
του Κυπριακού. Είναι γι’ αυτό που
θα πρέπει, πέραν της επισήμανσης
των κινδύνων, να τοποθετηθούμε
με σαφήνεια για το «δέον γενέσθαι».
Νέες συνομιλίες – διαπραγματεύσεις, χωρίς ρητή πρόταξη, της ανάγκης κατάργησης των εγγυήσεων –
μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος και αποχώρησης των στρατευμάτων θα ήταν αδιανόητες.
Νέες συνομιλίες – διαπραγματεύσεις χωρίς τερματισμό των μεθοδεύσεων Τουρκίας και Τ/Κ ηγεσίας στην Αμμόχωστο, θα ήταν

αδιανόητες. Αντίθετα θα πρέπει τα
ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας για υπαγωγή
της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, προκειμένου να επανεγκατασταθούν οι νόμιμοι κάτοικοι
της, να είναι βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σε οποιεσδήποτε
συνομιλίες.
Νέες συνομιλίες χωρίς τερματισμό των παραβιάσεων της ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας θα οδηγήσουν σε νομιμοποίηση της τουρκικής επιδρομής.Δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών και ελλειμματικών
χειρισμών. Βρισκόμαστε μπροστά
σε σταυροδρόμι. Αν και πάλι επιμείνουμε στην πεπατημένη, θα
έχουμε οριστικά και εθελουσίως
διολισθήσει, στην αρχή του τέλους.
Για λύση τουρκικών προδιαγραφών.
Τόσο απλά.
Σημ: Την ώρα που στην Αμμόχωστο βρίσκεται σε εξέλιξη δόλια
επιχείρηση τουρκοποίησής της,
αντί ομοθυμίας, ομοψυχίας και συλλογικού αγώνα για τη σωτηρία της,
επιλέγεται η κομματική αναμέτρηση. Κρίμα. Μελαγχολία, απογοήτευση και θλίψη.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι τέως
πρόεδρος της Βουλής.

Ιωάννης Κασουλίδης: Αίσθημα μιας άδολης φιλοπατρίας
Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ

Έ

να από τα βιβλία που εξεδόθησαν τελευταία είναι κι εκείνο
υπό τον τίτλο «30 χρόνια παρών – Ιδέες και σκέψεις για την Κύπρο μας», του μέχρι πρότινος υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας
κ. Ιωάννη Κασουλίδη. Από τον τίτλο
και μόνο πηγάζει ευθύς αμέσως το
αίσθημα μιας άδολης φιλοπατρίας
του διακεκριμένου συγγραφέα. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη
και μακρόπνοη προσφορά προς την
αγωνιζομένη πατρίδα. Προσφορά
που συνεχίζεται. Είναι ένα βιβλίο
που για πρώτη φορά, νομίζουμε, εμφανίζεται στα χρονικά της βιβλιογραφίας στην Κύπρο. Και καταπιάνεται κυρίως με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, την εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Θέμα που δεν φαίνεται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον,
στην ολότητά του να έχει απασχολήσει ιδιαίτερα πολλούς, ακόμα και
ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο.
Και τούτο διότι εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει απλώς και μόνο
Κυπριακό και το πώς το διαχειριζόμαστε, αλλά και τόσα άλλα θέματα
όσον αφορά την θέση της μόνης
διεθνώς αναγνωριζομένης Κυπρια-

κής Δημοκρατίας επί διεθνούς πεδίου, ως ανεξαρτήτου και κυρίαρχου
κράτους, όσο μικρό κι αν είναι το
πολιτικό εκτόπισμά της.
Το βιβλίο αποτελεί κιβωτό γνώσεων, βιωμάτων και εμπειριών του
συγγραφέα για μια αρκούντως μεγάλη περίοδο. Καλύπτει την περίοδο
της θέσεώς του ως υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας για πάνω
από δέκα χρόνια αλλά και αυτής του
ευρωβουλευτή για άλλα τόσα. Έτσι,
είχε το προνόμιο να ζήσει από πρώτο
χέρι, όχι μόνο τις εξελίξεις γύρω από
το Κυπριακό, αλλά και τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες των διμερών μας σχέσεων,
τόσο με τις Μεγάλες Δυνάμεις και
ιδιαίτερα τα πέντε Μόνιμα Μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όσο και με τα κράτη
μέλη και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέραν όλων
τούτων, βέβαια, τις σχέσεις της Κύπρου με τα κράτη της πολυτάραχης
γειτονιάς μας, της ευρύτερης Μέσης
Ανατολής.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να
διαφωνεί με απόψεις ή/ και εκτιμή-

σεις που ο συγγραφέας εκφράζει
στα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου,
σίγουρα δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει το γεγονός ότι ο κ. Κασουλίδης ανατέμνει με ορθολογισμό και
με αντικειμενικά, κατά το δυνατόν,
κριτήρια, τα διάφορα προβλήματα
και καταστάσεις με την τόση ποικιλομορφία και πολυπλοκότητά τους.
Και διατυπώνει με ευθύτητα, παρρησία και τόλμη τις απόψεις, ιδέες
και τα σχόλιά του. Σκοπός του είναι,
όπως και ο ίδιος λέει, να κεντρίσει
το ενδιαφέρον του αναγνώστη και
να τον ωθήσει σε έναν περαιτέρω
υγιή και δημιουργικό προβληματισμό
γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Εξ
ου και η μεγάλη σημασία και χρησιμότητα του βιβλίου αυτού.
Δεν αποτελεί πρόθεσή μας σε
αυτό το σύντομο σημείωμά μας να
υπεισέλθουμε σε σχολιασμό θέσεων
και εκτιμήσεων του συγγραφέα σε
όλα τα κεφάλαια του ενδιαφέροντος
βιβλίου. Έχουμε βέβαια τις απόψεις
μας. Θα θέλαμε όμως να σταθούμε
για λίγο στο τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου που ασχολείται με τους κινδύνους για τη Δημοκρατία στην Κύπρο. Το εν λόγω κεφάλαιο προκαλεί

όντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και
τούτο γιατί πέραν των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής ο κ. Κασουλίδης
ανεμείχθη για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα και κατά τρόπο λίαν ενεργό
στα πολιτικά και κομματικά δρώμενα
της Κύπρου. Επομένως, οι εν προκειμένω παρατηρήσεις, διαπιστώσεις
και σχόλιά του, έχουν αναμφίβολα
μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Η αμφίδρομη
σχέση πολιτών με πολιτικούς στην
οποία επικεντρώνεται και αναλύει
εύστοχα ο συγγραφέας και η οποία
μπορεί να είναι έντιμη και υγιής ή
νοσηρή οπότε και αναδεικνύεται
σε πηγή κινδύνων για τη δημοκρατία, είναι, πιστεύουμε, μια ευφάνταστη και ορθή θεώρηση των πραγμάτων. Συμφωνούμε.
Όμως, η δημοκρατία, όπως άλλωστε εύστοχα παρατηρεί ο κ. Κασουλίδης, πράγματι, πάει πολύ βαθύτερα από τις γνωστές και γενικότερα αποδεκτές αρχές. Πάει, φοβούμαστε, πολύ βαθύτερα από την αμφίδρομη σχέση πολιτών με πολιτικούς. Οι κίνδυνοι, λοιπόν, που πολύ
σωστά βλέπει ο φίλτατος κ. Κασουλίδης για τη δημοκρατία στην Κύπρο
και προσπαθεί να τους ερμηνεύσει

με καθαρά πολιτικούς όρους κατά
το δυνατό, έχουν, φοβούμαστε, σε
τελευταία ανάλυση μια πραγματικά
πολύ βαθύτερη ρίζα. Έχουν τη ρίζα
τους, φοβούμαστε, στην παρατηρούμενη διαφθορά, τη σαπίλα, τη
μάστιγα των ναρκωτικών, την πρωτόγνωρη εγκληματικότητα και όλα
τα συναφή κακά και ανάποδα που
βλέπουμε δυστυχώς να ταλανίζουν,
να τρώνε κυριολεκτικά τα σωθικά,
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, της
μικρής μας κοινωνίας. Και να τείνουν
να υπονομεύσουν ανεπανόρθωτα,
ως μια βραδυφλεγής βόμβα, τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής της
οποίας τόσην ανάγκη έχουμε σήμερα. Ας ευχηθούμε, λοιπόν, υπό
τις περιστάσεις, όπως ο καθένας ξεχωριστά ως ενεργός πολίτης και όλοι
μαζί, ιδιαίτερα βέβαια εκείνοι εξ
ημών που ευρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις εξουσίας, να αρθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να
συμβάλουν με το παράδειγμά τους
στην απάμβλυνση και αντιμετώπιση
των σχετικών προβλημάτων/ κινδύνων και στην ηθική και αξιακή
ανάκαμψη του λαού μας. Είναι μια
πραγματικά αδήριτη ανάγκη για την

από κάθε άποψη σωτηρία και πρόοδο, όχι μόνο της Δημοκρατίας στον
τόπο μας, αλλά του ιδίου του λαού
μας υπό το φως των υπαρκτών κινδύνων εθνικής και φυσικής επιβίωσης που μας περιβάλλουν. Καλοτάξιδο, λοιπόν, το βιβλίο του κ. Κασουλίδη. Ας γίνει πολύτιμο και αναγκαίο ανάγνωσμα, ιδιαίτερα για εκείνους που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα και όχι μόνο με θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για τον
καθένα από μας.
Όσον αφορά τον ίδιο τον συγγραφέα, τον αγαπητό κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ευχή και επιθυμία μας είναι
να εξακολουθήσει να δίνει το δημιουργικό παρόν του στα δημόσια
πράγματα του τόπου. Η Κύπρος, πιστεύουμε, τον έχει πάντα ανάγκη.
Η φωνή του, φωνή ορθολογισμού,
σοβαρότητος και ρεαλισμού όσον
αφορά ιδιαίτερα τον χειρισμό και
την αντιμετώπιση του εκκρεμούντος
εθνικού μας προβλήματος ας εξακολουθήσει να ακούεται και κυρίως
να λαμβάνεται αρμοδίως υπόψη.

Ο κ. Χριστόφορος Γιάγκου είναι πρώην
πρέσβης.
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Το λιώσιμο
των πάγων
ως ευλογία
και κατάρα
Η κλιματική αλλαγή και η Γροιλανδία
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Στις 13 ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÕßÔÃÕßÕ
ÚÁÌËÔ ©ÒÙËÔËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÚÕß
¡ËÚËÜØÕÒÕÍÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÎÝ
ÇÔÃÇÝ+40ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕÞÜØÏÄÚÕß ¦ÇÔÇÑÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇÍÏÇÚÕÙÎÓËÃÕÙÚÕÖÇÍÜÓÁÔÕÌÏÄØÊÚÕßÔÍÑÒÌÏÒÔÚÄÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÚÇËÐÇØÚÂÓÇÚÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÜÔÓËÚËÜØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÑÇÏ¦ÔÚÒÎÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÖ¦ÍÕßÒÎÙÃÇàËÎËÚÂÙÏÇËÖÕÞÂÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÝÇÖÄÚÕ
ÇÖÁØÇÔÚÕÒËßÑÄÚÎÝÖÇÍÜÓÁÔÎÝ
Û¦ÒÇÙÙÇÝÙÚÇÍÇÒÇàÕÖØ¦ÙÏÔÇÔËØ¦ÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÑÇÏÁÖØËÖËÚÇ
ËÐÇØÚÂÓÇÚÇÔÇÖËØÏÙßÒÒËÍÕÆÔÖØÏÔ
ÈßÛÏÙÚÕÆÔÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÚÏÝÕßÔÃÕßÇÔÇØÚÂÛÎÑË
ÙÚÕ;^P[[LYÓÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕß
ÚØ¦ÈÎÐËÕÇÔÄÝÓËÚËÜØÕÒÄÍÕÝ
ÎÕÖÕÃÇÊÏÇÊÄÛÎÑËËßØÆÚÇÚÇÙÚÇ
ZVJPHSTLKPHÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÖÕÒÒ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁÊËÏÞÔËÙÑßÒÏ¦ÔÇ
ÙÁØÔÕßÔÁÔÇÁÒÑÎÛØÕÖ¦ÔÜÙÚÕ
ÖÇÍÜÓÁÔÕÌÏÄØÊÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝßÖÂØÞÇÔÒÏÓÔ¦àÕÔÚÇ
ÔËØ¦¬ÇÙÑßÒÏ¦ÁÓÕÏÇàÇÔÙÇÔÔÇ
ÚØÁÞÕßÔÖ¦ÔÜÙÚÕÔËØÄËÏÑÄÔÇÂÚÇÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÚÎÝÈÏÈÒÏÑÂÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÖÕßËÃÔÇÏßÖÄËÐÁÒÏÐÎÙËÖÏÕ
ÇÑØÇÃÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔØÑÚÏÑÂ

Η συνάντηση
ÁÔÚËÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÎ ®
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÚßÞÇÃÇÓËÚÕÔÚÁÌËÔ ©ÒÙËÔÙÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÇÃÛÕßÙÇ ÚÕß ÇËØÕÊØÕÓÃÕß ÚÕß
¦ÇÔÇÑßÓÌÜÔÂÙÇÓËÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÇÌÕÆËÖÁÙÚØËÌÇ
ÑÇÏËÍ×ÇÖÄÚÕ ¦ÇÔÇÑÄÖÕßÓÁÙÇÙËÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÊÇÚÕÌÏÄØÊ
ÔÇÓËÚÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÖÇÍÜÓÁÔÎ
ÁØÎÓÕÙËÇÔÕÏÞÚÂÛ¦ÒÇÙÙÇ
©ÔÚÜÝÈÒÁÖÕßÓËÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÔ
ØßÛÓÄÚÂÐÎÝÑÇÏÙÚÕÔÄÍÑÕÚÕßÖ¦ÍÕßÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÎ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÂÊÎËÖÎØË¦àËÏ
ÚÕÙÚØ×ÓÇÖ¦ÍÕß®ÓÇÝËÐÂÍÎÙË
ÄÚÇÔÁÍÏÔËÓÁÙÜLTHPSÇßÚÂÎ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕ
ÇÞÇÔÁÝÒËßÑÄÙËÔÚÄÔÏÖÕßÑÇÒÆÖÚËÏÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝ¶ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇ
ÌÕØÁÝÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙ×ÓÇÖ¦ÍÕß
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓËÚ¦ÚÎÔÔÚÇØÑÚÏÑÂ©ÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÑÇÏÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÙÚØ×ÓÇÚÇÖ¦ÍÕßPJLJHWZ
ÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÒÆÖÚÕßÔ¦ÒÒÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÞËÏßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÄÚÏÇÔÒÏ×ÙËÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑßÈÏÑ×Ô
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÚÕßÞËØÙÇÃÕßÖ¦ÍÕß
ÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÎÙÚ¦ÛÓÎÚÜÔ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔßÊ¦ÚÜÔÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÖÚ¦ÓÁÚØÇ
ËÖÕÞÂÚÎÝÚÂÐÎÝÍÏÇÚÕÔÛÇÒ¦ÙÙÏÕÖ¦ÍÕÍÏÇÚÕÔÖ¦ÍÕÚÜÔ
ÖÇÍËÚ×ÔÜÔÑÇÏÍÏÇÚÕÞËØÙÇÃÕ
ÙÚØ×ÓÇÖ¦ÍÕßÌÁÚÕÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÐËÑÃÔÎÙËÔÜØÃÝËÔ×ÕÏÇÑØÇÃÇ

ßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÚÕßÕßÔÃÕß
ÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕ©ÒÙËÔÊÏÇÌÕØ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏËÃÔÇÏÖÏÕÕØÇÚÂÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÛÇÒ¦ÙÙÏÕÖ¦ÍÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÖØÏÔ©ÏÓÁØËÝ
ÄÖÕßÎÛ¦ÒÇÙÙÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÂÙÚÇ
ÔËØ¦ÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÁÔÇÔÓÂÔÇ¬Õ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÌÚ¦ÔËÏÔÜØÃÝÕÞËÏÓ×ÔÇÝÐËÑÏÔ¦ËÏÇØÍ¦®
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝÚÕß
+40ÚÕÑÇÏÚÕ
ÂÚÇÔÑÇÒÁÝÞØÕÔÏÁÝÍÏÇÚÕÍØÕÏÒÇÔÊÏÑÄÙÚØ×ÓÇÖ¦ÍÕß!ÎÓ¦àÇÚÕß
ÁÓËÏÔËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎ
¥ÙÚÄÙÕÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÂÚÇÔÙßÔÚØÏÖÚÏÑÁÝ!ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕÏËÚÎÙÃÜÝ¬ÇÊËÌËÚÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇËÃÔÇÏ
¦ÑØÜÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦!ÙÚÏÝÕßÔÃÕßÚÞÒÓÚÕßÙÚØ×ÓÇÚÕÝ
Ö¦ÍÕß¶Ö¦ÔÜÇÖÄ ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÚÕßÁÑÚÇÙÎÝ¶ÂÚÇÔÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÂÐÎÝÎÓÁÙÎÚÏÓÂÙÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
ÂÚÇÔÖËØÃÖÕßÚÞÒÓ¡ÄÔÕ
ÓËÚÇÐÆÕßÔÃÕßßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÁÒÏÜÙÇÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕÏÖ¦ÍÕß/ÙßÔÁÞËÏÇÂÚÇÔÇÑÄÓÇ
ÞËÏØÄÚËØÎ!ÙÚÇÚÁÒÎÕßÒÃÕßÕËßØÜÖÇáÑÄÝÑÇÆÙÜÔÇÝÁÌÚÇÙËÙÚÏÝ
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Προσδοκίες

Οι κάτοικοι της αχανούς
αυτής αρκτικής περιοχής διαβλέπουν αναπτυξιακές ευκαιρίες,
όμως οι παραθαλάσσιες
περιοχές του υπόλοιπου
πλανήτη τρέμουν πιθανή άνοδο της στάθμης
της θάλασσας.
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Ο ορυκτός πλούτος, η Κίνα, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες
Η Γροιλανδία ÇÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÎÔ
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Στα εδάφη της βρίσκεται
η βάση της Θούλης,
η βορειότερη αμερικανική στρατιωτική βάση
στον κόσμο.
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ÊËÑÇËÚÏ×ÔËÐÄØßÐÎÝÕßØÇÔÃÕß
ÕÊÂÍÎÙËÙËÁÔÚÕÔÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝÁÞËÏÚÕÔÚËÒÏÑÄ
ÁÒËÍÞÕÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÍÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÕØßÑÚ¦ÄÖÜÝÚÕ
ÕßØ¦ÔÏÕÑÇÏÕÏÙÖ¦ÔÏËÝÍÇÃËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎªÜÙÃÇÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÎ

ÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇØÁÞËÏÎÇÔÃÇÑÇÏÎ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇÙÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÍÏÇÓÃÇÓÄÔÏÓÎÛÁÙÎÖÇØÇÚÎØÎÚÂ
ÙÚÕØÑÚÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕËÔ×ÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÈÒÁÖÕßÔÚÎÇÔÃÇÜÝ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖØÄÛßÓÎÙËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÓËÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÌÁÒÎÔÇ
ÙßÓÖÒËÆÙËÏÓËÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝÙÚÎÔØÑÚÏÑÂ
©ÌÄÈÕÝÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎØÕÏÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏËÔÃÕÚË
ßÖËØÈÕÒÏÑÄÝ®ÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔ ®
ÕÑ Ò¦ÏÙÚËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ

ÁÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎËÖËÏÍÄÔÚÜÝÍÏÇÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÕÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÙÚÎÇÔÃÇÛÁÒÕßÔÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔ
ÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÓÖÕØÕÆÔÕÏÃÊÏÕÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙË
ËÖËÔÊÆÙËÏÝ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÁÜÝÙÂÓËØÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏ®
©ÖÜÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ Õ ¡¦ØÚÏÔ
¡ÖØÁÕßÓÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÎÇÖÄÙÞÏÙÎÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÛÇÙÎÓ¦ÔËÏ
ÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÚÎÝ
ÇÔÃÇÝÑÇÚ¦  ÑÇÏÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇ

ÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÝÚÕßÄØËÏÕßÄÒÕßËÑÓÁØÕßÝÚÎÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝÒÒ¦ÑÇÏÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝ
ÜÝÓÁØÕÝÚÕßÊÇÔÏÑÕÆÈÇÙÏÒËÃÕß
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ!ÛÇ
ËÖÏÈ¦ÒÒËÏÔÁËÝËßÛÆÔËÝÙÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄÚÎÝÇÔÃÇÝ¶ÚÄÙÕ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝËÖÏÛËÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝ
¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔ
ÊÏËßØßÔÄÓËÔÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÙÚÏÝÇßÐÇÔÄÓËÔÇËÒËÆÛËØËÝÇÖÄ
Ö¦ÍÕÛ¦ÒÇÙÙËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
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Πυρ ομαδόν κατά Χαμπιαούρη για την ΟΑΠ
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καταγγέλλουν τον υπουργό Παιδείας για μονομερείς ενέργειες και διάλυση ενός επιτυχημένου θεσμού
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το ζήτημα της σχολικής παραβατικότητας, όσο και των μέτρων πρόληψης και καταστολής της, βρίσκεται
στο επίκεντρο της κριτικής που
ασκείται από τις τρεις κύριες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αφορμή για
αυτό, στάθηκε η απόφαση του
Υπουργείου να αλλάξει τους όρους
λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), γεγονός που προκάλεσε και τις μαζικές παραιτήσεις
των μελών της ομάδας. Από την
πλευρά του Υπουργείου γίνεται λόγος
για υπερβολές, ενώ η εκπαιδευτική
κοινότητα μιλάει για προχειρότητα
και αποκλεισμό από τον διάλογο.
Αρχές Ιουλίου, διέρρευσε στον
Τύπο επιστολή των μελών της ΟΑΠ
προς τον υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Κώστα Χαμπιαούρη, μέσω της οποίας
εξέφραζαν την έντονη απογοήτευσή
τους για τον τρόπο που ο τελευταίος
χειρίστηκε το θέμα της αναδιοργάνωσης της ομάδας. Στην επιστολή
αυτή, τα μέλη της ΟΑΠ κατηγορούν
ευθέως τον υπουργό πως «δεν αναπτύχθηκε οποιοσδήποτε διάλογος
ή ανταλλαγή απόψεων με το προσωπικό της ομάδας». Επιπρόσθετα,
τα μέλη της ΟΑΠ κάνουν λόγο πως
οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην «ταχύτητα και όχι στην
ποιότητα της παρέμβασης ή στην
ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων. Αυτό, όπως υποστηρίζουν, «θα
οδηγήσει σε μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση της παραβατικότητας,
καταλήγοντας με το ότι «όλοι οι λειτουργοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι
της ΟΑΠ θα καταθέσουμε εντός των
ημερών ατομικά και γραπτώς την
απόσυρση του ενδιαφέροντός μας
για απόσπαση /τοποθέτηση στην
ΟΑΠ για το 2019-2020». Εν τέλει,
από τα συνολικά 19 άτομα που στε-

λέχωναν την ΟΑΠ, τα 17 υπέβαλαν
τις παραιτήσεις τους. Το Υπουργείο,
από την πλευρά του, εξέδωσε στις
18 Ιουλίου ανακοίνωση αφήνοντας
αιχμές προς τα μέλη της ΟΑΠ ισχυριζόμενο πως «ο Υπουργός παρευρέθηκε σε τέσσερις συσκέψεις, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις της εν
λόγω Επιτροπής και ζήτησε εισηγήσεις. Οι εκπρόσωποι της ΟΑΠ,
αντί να καταθέσουν τις εισηγήσεις
τους, απέστειλαν τη συγκεκριμένη
επιστολή, η οποία εμπεριέχει ανακρίβειες, χωρίς τεκμηρίωση». Αναφέρεται επιπρόσθετα πως «κατά το
προηγούμενο διάστημα, έγιναν αρκετές συσκέψεις και λήφθηκαν αποφάσεις, τις οποίες συζήτησε ο ίδιος
ο Υπουργός με όλους τους ενδιαφερομένους». Τα παραιτηθέντα μέλη
της ΟΑΠ αποδίδουν στον υπουργό
αποκλεισμό από τον διάλογο, ως
επίσης και ευθύνες για κατακερματισμό της ποιοτικής υποστήριξης
που παρείχε η ομάδα στις σχολικές
μονάδες, στοχεύοντας αποκλειστικά
πλέον στην ταχύτητα αντιμετώπισης
παραβατικών φαινομένων.

Τα παραιτηθέντα μέλη της ΟΑΠ αποδίδουν στον υπουργό αποκλεισμό από

τον διάλογο, ως επίσης και ευθύνες για κατακερματισμό της ποιοτικής υποστήριξης που παρείχε η ομάδα στις σχολικές μονάδες.








Τι αλλάζει το Υπουργείο
Μετά τις παραιτήσεις των μελών
της ΟΑΠ, το Υπουργείο ανακοίνωσε
τη νέα οργανωτική δομή που θα διέπει τη λειτουργία της ομάδας, προβαίνοντας μάλιστα και σε προκήρυξη
ενδιαφέροντος για πλήρωση των
κενών θέσεων. Η βασική τροποποίηση αφορά την αποκέντρωση της
ΟΑΠ, η οποία πλέον δεν θα έχει έδρα
ως ενιαίο σώμα στη Λευκωσία και
το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα στεγάζεται στα κατά τόπους επαρχιακά
Γραφεία Παιδείας σε όλες τις πόλεις
ανάλογα με την έδρα των λειτουργών
της. Σύμφωνα με το Υπουργείο αυτή
η ρύθμιση θα επιτρέπει την ταχύτερη
αντιμετώπιση περιστατικών βίας
στα σχολεία, και μέσω των αναφο-

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΟΕΛΜΕΚ, με τη νέα
διαδικασία στελέχωσης,
δεν υπάρχει εγγύηση πως
θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.
ρών που θα δίδεται στους επαρχιακούς λειτουργούς, ευελπιστούν να
λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή
πληροφόρηση.
Πέραν αυτού, το Υπουργείο προέβη σε προκήρυξη κάλυψης των θέσεων των λειτουργών της ΟΑΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό, η
εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν ιδι-

αίτερα ενθαρρυντική, και πως η στελέχωση της νέας ομάδας έχει ολοκληρωθεί. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τα πρώτα σεμινάρια επιμόρφωσης, με σκοπό στις 6 Σεπτεμβρίου που θα πάνε οι μαθητές στα
σχολεία, να είναι όλα έτοιμα.
Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκαν οι παραιτήσεις των
μελών της ΟΑΠ, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ,
ΠΟΕΔ) εξέφρασαν την έντονη αποδοκιμασία τους προς τον υπουργό,
αναφορικά με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας, σε επικοινωνία με την «Κ», τόνισε την
πλήρη ικανοποίηση της οργάνωσης
από το έργο της ΟΑΠ, εκφράζοντας
ταυτόχρονα έντονο προβληματισμό

για τις μαζικές παραιτήσεις των μελών της. Σημείωσε πως διαχρονική
θέση της οργάνωσης των καθηγητών
είναι τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική ενίσχυση των ομάδων αντιμετώπισης της σχολικής παραβατικότητας, εκφράζοντας ταυτόχρονα
προβληματισμό ως προς ορισμένες
πρόνοιες της νέας υπουργικής ρύθμισης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Χατζησάββας, με το νέο
μοντέλο λειτουργίας, η ΟΑΠ κινδυνεύει να καταστεί δυσλειτουργική
λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αποφασίστηκαν ερήμην
των εκπαιδευτικών οργανώσεων,
ενώ ταυτόχρονα η απουσία ενός
κεντρικού συντονιστικού μηχανισμού αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση.
Προβληματίζει και το επίπεδο κατάρτισης των νέων μελών, μιας και
τα παραιτηθέντα μέλη είχαν συγκεκριμένη κατάρτιση και πολυετή
εμπειρία. Με τη νέα διαδικασία στελέχωσης δεν υπάρχει καμία εγγύηση
πώς θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται
για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΟΕΛΜΕΚ, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ορίσει συνάντηση
για τη Δευτέρα. Ακολούθως την ίδια
μέρα, θα έχουν συνάντηση με τον
κ. Χαμπιαούρη, όπου σύμφωνα με
τον κ. Χατζησάββα θα συζητηθεί το
θέμα της νέας δομής της ΟΑΠ, ενώ
παράλληλα θα θέσουν ενώπιον του
υπουργού ερωτήματα που μένουν
αδιευκρίνιστα, σε μια τελευταία ευκαιρία να γεφυρωθεί το χάσμα.

Πώς λειτουργούσε η ΟΑΠ
Η ΟΑΠ δημιουργήθηκε το 2010
και αποτελείτο μέχρι και τον Ιούλιο
από 19 μέλη. Επτά από αυτά ήταν
αποσπασμένοι καθηγητές Μέσης
Εκπαίδευσης, έξι δάσκαλοι δημοτι-

κής και έξι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
Η ομάδα είχε έδρα της το Υπουργείο
και εμπλεκόταν μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του σχολείου. Η
ΟΑΠ εκαλείτο να παρέμβει σε προβλήματα υψηλού κινδύνου και παραβατικότητας, όπως βανδαλισμοί
και βιαιοπραγίες. Άτομο που γνωρίζει
εκ των έσω τα πεπραγμένα στην
ΟΑΠ, υποστήριξε στην «Κ» πως η
λειτουργία της ομάδας στη διάρκεια
της δεκαετούς της δράσης ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς ανέπτυξε
ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών (Πανεπιστήμια, ΜΚΟ), τα οποία αξιοποίησε προς όφελος αρκετών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Βάσει
των όρων εντολής της η ΟΑΠ λειτουργούσε αποκλειστικά στη βάση
εισηγήσεων, και όχι με επιβολή. Η
πρωτογενής καταστολή παραβατικών συμπεριφορών επαφίετο στις
ίδιες τις σχολικές μονάδες. «Στόχος
ήταν η ποιοτική παρέμβαση και όχι
ένας αγώνας ταχύτητας», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Τόσο οι στατιστικοί δείκτες που
βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας, όσο και συγκεκριμένα παραδείγματα καταδεικνύουν τη δράση
της ΟΑΠ ως επιτυχή. Χαρακτηριστικά ως προς το Λύκειο Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, «το πρόγραμμα που
ακολουθήθηκε ήταν διάρκειας δύο
χρόνων, και τα αποτελέσματα ήταν
πραγματικά εντυπωσιακά». Από τη
στιγμή που η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει ακραία φαινόμενα παραβατικότητας, σκοπός δεν ήταν μόνο
η ταχύτητα, αλλά η ποιοτική αντιμετώπιση, σχολίασε χαρακτηριστικά.
Μαζί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
μιας σχολικής μονάδας, η ΟΑΠ εκπονούσε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο παρακολουθούσε, στήριζε και αξιολογούσε την υλοποίησή
του από το σχολείο.

Βρείτε μας στο
/EurοpeanUniνersityCyprus
/EurοpeanUniCy
/EUCyprus
/EurοpeanUniCy
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Το κρίσιμο βήμα μετά
την αποκατάσταση
του ασύλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
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Η επαναφορά της πόλωσης
και η μάχη του Κέντρου
Οι στρατηγικές των δύο μεγάλων κομμάτων προμηνύουν θερμό φθινόπωρο
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σαφή ÊËÃÍÓÇÚÇ ÍÏÇÚÏÝÚÇÑÚÏÑÁÝ
ÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÖØÄÙÌËØËÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÙÚÎÕßÒÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙË©ÏÕÓÏÒÃËÝÚÜÔÊÆÕÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇØÞÎÍ×ÔÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÕß±ªÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÙËËÑÊÏÇÓÁÚØÕß
ÇÔÚÃÛËÚËÝÒÕÍÏÑÁÝÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÃÔÇÏÙÇÌÂÝ!ÎÖØÄÛËÙÎËÃÔÇÏ
ÔÇÍÃÔËÏÖØ¦ÐÎÓÃÇÌßÍÂÖØÕÝÚÇ
ËÓÖØÄÝ®ÄÖÜÝÚÕÁÛËÚËÇØÓÄÊÏÇ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÎÍÂÊÎÒÇÊÂÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇÑÇÚÇÊËÃÐÕßÔ¦ÓËÙÇ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÑÇÏÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
±ªÑßÈËØÔÎÚÏÑÂßÖËØÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÕÁÔÇÔÓÄÒÏÝÓÂÔÇ
ÇÖÄÚÎÔÃÑÎÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÊËÃÞÔËÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÂÚÎÔÖØÄÛËÙÎ
ßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÙÎÓËÃÜÔÇÔÖÜÝÎËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÎÕÊÎÍÃÇÖØÕÝÚÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÕßËÃÔÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÔÇÑÏÔÎÛËÃÖ¦ÔÜÙÚÕÚËÚØ¦ÖÚßÞÕÁØÍÇÙßÔÁÖËÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ®ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÞÜØÃÝÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÖËØÃÕÊÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ªÛÇ
ÁÞËÏ¦ÌËÙÎÇÓÇØÚÏ×ÔÚÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÖØÕÞÜØ¦ÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÓÖØÕÙÚ¦¬Ç
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑÇÔÓËÙÇÌÂÔËÏÇÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÓÁØËÝ
ÙÚÎÕßÒÂÄÖÕßÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦

ÙÚËÒÁÞÎÖÇØ¦ÚÕÄÚÏÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔ
ÄÖÕÚËÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔ¶ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÑËØÇÖËÚØÃÚÎÝÖØÕÝÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ¶ÊËÔ
ËÖËÊÃÜÐÇÔÓÃÇÚßÌÒÂÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÚÇÑÚÏÑÂÇßÚÂÇÖÕÚËÒËÃ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÎÌßÙÏÑÂÙßÔÁÞËÏÇ
ÚÎÝ¶ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÝËÑÒÕÍÏÑ¦¶
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÚ¦
ÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÄÖÕß

Η επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη για
«φυγή προς τα εμπρός»
και η τακτική
αποδόμησης
από τον Αλέξη Τσίπρα.

ËÖÃÛËÙÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏËÖÃÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÖÕÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÙÕÓÖÕØÕÆÙËÚÕÑÒÃÓÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÚÕ
¦ÙßÒÕÙÞÕÒÃÇÙËÄÖÜÝËÃÞËÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÇÔÇÌÕØ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇÓËÒÎÚÁÇÑÇÛ×ÝÊËÃÞÔËÏÖÜÝÕÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔÛÇÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÚÕßÚÇÑÚÏÑÂÚÏÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝËÑËÃÔËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖÕßÛËÜØËÃÖÜÝÇÖÕÊÕÓÕÆÔÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÄÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÍÏÇÚÕ¦ÙßÒÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÂÚÇÔÎÇÔÇÌÕØ¦
ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÙÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇ
ÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÓËÍ¦ÒËÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÁÝÙÞÕÒÁÝÙËËÙÚÃËÝÁÔÚÇÙÎÝ®
Ñ¦ÚÏÖÕßÇÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÓÁÔËÏÔÇ
ÊÕÆÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÃÊÏÕß

Η διεκδίκηση
ÙßÔËÏÊÎÚ¦ËÖÁÒËÐËÔÇÓÏÒ¦ËÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÕß±ª
ÎÚÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ©
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÈØËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÇÖÇÚÂÓÇÚ¦
ÚÕßÙÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÁÊÜÙËÁÔÇÙÇÌÁÝÙÚÃÍÓÇÚÕß
Ö×ÝÛÇÑÏÔÎÛËÃÙÑÒÎØÂÊÕÓÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ®ËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎ ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÚËÒËßÚÇÃÇ
ÕÓÏÒÃÇÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÁÊÜÙËÁÔÇ
ÇÑÄÓÇÙÚÕÏÞËÃÕ©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÓËÚ¦ÚÎÔËÑËÞËÏØÃÇ®ÚÜÔÖØ×ÚÜÔ
ÎÓËØ×ÔÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÂÝÑÇÚ¦ÓÁÚÜÖÕÔ

¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÜÝÚËÒÏÑÂÁÑÌØÇÙÎ ÚÎÝ ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ ÚÜÔ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÖßØÇÓÃÊÇÝ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÄÓÜÝÇÖÄÑ¦ÚÜ®ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÓÃÇÓ¦ÞÎÍÏÇÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÁÔÚØÕÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇ
ÙÚÕÔ±ª¬ÕÆÚÕÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÑÇÛ×ÝËÔ×ÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊËÔ
ÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÖÒÁÕÔ§ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚ¦ÙËÏÝ
¦ÒÜÙÎÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß
ÖÒÎÛ×ØÇÙÚËÒËÞ×ÔÖØÕËØÞÄÓËÔÎÇÖÄÚÕ ÁÔÚØÕÖÕßÊËÔÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÚÎÝÈ¦ÙÎ
ÑÇÏÁÞËÏÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÓÁÞØÏÚ×ØÇ

ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÓÃÇÊßÔÇÓÏÑÂÍÏÇÚÎ§ÙËÁÔÇÔ
Þ×ØÕÖÕßËÔÊÏÇÌÁØËÏÖÒÁÕÔÑÇÏ
ÚÕÔ±ª©ÓËÍ¦ÒÕÝÑÃÔÊßÔÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÔÇÏÓÁÞØÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÚÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÓÇàÃ
ÎÇÖÕÑØßÙÚ¦ÒÒÜÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÕßÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝÔÇÁÞËÏËÏÙÞÜØÂÙËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎ§
ÙÚÕÔÞ×ØÕÇßÚÄÔÚÙÏËÐÎÍËÃÚÇÏ
ÑÇÏÎÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÃÊÇÔÙÚÕÔ±ªÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÎÕßÒÂÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎÚÎÝÂÙÙÕÔÕÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÜÝÁÔÊËÏÐÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÙÚÎÔÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÙÚÏÍÓÂÝ®ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ØÍÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÛË×ØÎÙÇÔÖÜÝ
ÉÇÒÏÊÃàËÏÚÕÑËÔÚØ×ÕÖØÕÌÃÒÚÎÝ
§ËÊÕÓÁÔÕÖ¦ÔÚÜÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÖÜÝÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝ
ÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏËÔÚÄÝÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÇÙÚÕÔÑËÔÚØ×Õ
Þ×ØÕ×ÙÚËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÒÃÓÇÖØÕÝÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇßÚÄÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÑÇÏÑ¦ÒËÙÓÇ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕ §ÓËÇØÓÄÊÏÇÞËÃÒÎÖ¦ÔÚÜÝÔÇÒÁÔËÄÒÇ
ÙÚÎÔ×ØÇÚÕßÝ®ØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏ
ÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÚÕß ÁÔÚØÕßÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕÛÇÖÇÃÐÕßÔÕÏÇÔÚÕÞÁÝ
ÚÕß §ÎÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÇØÑËÚÁÝ
ÇØØßÛÓÃËÝÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÛËÜØËÃÚÇÏÚÕÚÏÛÇÖØ¦ÐËÏÓËÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÓËÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÑ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ÔÇÊÏÇÓÎÔÆÕßÔÖÜÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÒËßÑÂËÖÏÚÇÍÂÖØÕÝÑÇÔÁÔÇÔ

Με επίδειξηÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÊÏ¦ÛËÙÎÓÎßÖÇÔÇÞ×ØÎÙÎÝÖÇØ¦ÚÎÔÖÃËÙÎÚÕß §ÇÒÒ¦ÑÇÏ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÞØÂÙÎÊÏÇÒÄÍÕßÓËËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÜØÇËÔÚÄÝÕßÒÂÝÖÁÚßÞËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦
ÑÇÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÁÔÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÚÇÓÖÕÆÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô!ÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ¦ÙßÒÕ¬Õ
ËÖÄÓËÔÕÑØÃÙÏÓÕÈÂÓÇ";ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÈØËÛËÃÎËÑÚËÒËÙÚÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇËÔ×ÖÏÕÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÔÇ
ÚËÛËÃÙÚÕßÝËßÇÃÙÛÎÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÙËÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
ÕÔÁÕÝÔÄÓÕÝ
ËÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÍÏÇ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÞÏ
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÊÆÙÑÕÒÕÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÇßÚÂÚÎÓÃÇËÑÚÜÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×Ô
ÚÎÝÊËÙÓËÆÙËÜÔ!ÔÇÛËÙÓÕÛËÚÎÛËÃ
ÊÎÒÇÊÂÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÇØÞÁÝÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕßÝ
Þ×ØÕßÝÚÜÔÄÚÇÔÚËÒÕÆÔÚÇÏ
ÁÑÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝÊÃÞÜÝÔÇËÃÔÇÏ
ÖØÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÙÞËÚÏÑÂÑÒÂÙÎ
ÚÜÔÖØßÚÇÔÏÑ×ÔÇØÞ×Ô¬ÕÁØÍÕ
ÚÎÝÊÏËßÑÕÒÆÔÛÎÑËÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÍËÔÏÑ×ÝÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÕßÊÏÇÌÜÔÕÆÔÇÒÒ¦
ÑÇÏËÏÊÏÑ×ÝÕ±ªÌ¦ÔÎÑÇÔ
ÔÇÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÇÔËÖÇØÑÂÁÜÝÓÎ
ÖËÏÙÚÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÎÝ
ËÖÃÓÇÞÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝËÖÏÒÕÍÂÝ
ÚÎÔÇØÞÂËÖÏÞËÏØÂÛÎÑËÔÇ
ßÖÕÈÇÛÓÏÙÚÕÆÔÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÔËÖÃÑËÔÚØÕÞ×ØÕßÝÓËÍ¦ÒÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×Ô
ÏÊØßÓ¦ÚÜÔÑßØÃÜÝÙËÛÂÔÇÑÇÏ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ±Ö¦ØÞÕßÔÌÇÏÔÄÓËÔÇÚÇÕÖÕÃÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÓËÏÕÉÎÌÏÑ¦®ËÃÖËÈÕßÒËßÚÂÝÚÕß±ª
Ø¦ÍÓÇÚÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎ®ÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÙßÔ¦ÊËÒÌÄÝ
ÚÕßÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÂÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝßÖÇØÑÚ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÓÏÑØÂÝÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÂÇÊÏÑÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÙÞÕÒÁÝÓËÍ¦ÒÜÔÖÄÒËÜÔ®ÓÃÒÎÙË¦ÒÒÕÝÜÝÑÇÏÕÑ
Ò¬ÙÃÖØÇÝÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇßÖÇØÑÚ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®
ÑÇÏÍÏÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÈÃÇÝ®
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÊËÔÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕ
ÍÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÔÇÇÖÕØØÃÉËÏ
ÚÎÔÜØÇÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎ®ËÏÑÄÔÇÖÕß
ÌÏÒÕÚÁÞÔÎÙËÕ±ª
ÞÕßÓËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
ÊÆÕÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔËØÍËÏ×Ô!ÁÞÕßÓËÁÑÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇËÔÚÄÝÑ¦ÖÕÏÜÔ¶ÄÞÏ
ÄÒÜÔ¶ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ØÕÖÎÒÇÑÏÙÓÕÃÈÏÇÏÕÖØÇÍÃËÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÊÎÓÄÙÏÇÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÖÇØÇÙÑËßÂÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØÃÇÖÇØ¦ÔÕÓÜÔßÒÏÑ×ÔÊÏÇÑÃÔÎÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô ÇÏÁÞÕßÓËÑÇÏÁÑÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇËÑÚÄÝ
ÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔ
ÓËÚÕßÝÊØ¦ÙÚËÝÔÇÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ
ËÔÚÄÝÚÜÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÍÏÇÁÔÇÔÑÇÏ
ÓÄÔÕÒÄÍÕ§ÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÙÆÒÒÎÉÎÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÙßÔËÖ×ÝËÔ
ÚÕÏÝÖØ¦ÍÓÇÙÏÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÜÔ
ÙËËÓÌÇÔÂÖÒÎÔÄÓÜÝÇÖØÕÙÖÁ-

ÒÇÙÚÇÙÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÇØÞÁÝÑÇÚÇÌÆÍÏÇÑÇÏÕØÓÎÚÂØÏ¦ÚÕßÝ®ËÃÖËÎ
ßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝ§ÃÑÎ ËØÇÓÁÜÝ
ÚÕÖØÕÇÆÒÏÕÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÖÜÒÎÚÁÝÒÇÛØÇÃÜÔËÑÛÁÚÕßÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÑÇÏ
ÞÒËß¦àÕßÔÓÁÙÇÇÖÄÚÇÑ¦ÍÑËÒÇ
ÄÖÕÏÕÔÖ¦ËÏÔÇÚÕßÝËÒÁÍÐËÏÚÕ
ØÏÙÚÕÚÁÒËÏÕÚÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÊÎÓÄÙÏÇÚÇßÖÄÍËÏÇ
ÚÜÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏ
ÇÖÕÛÂÑËÝÖßØÕÓÇÞÏÑ×ÔÙÞÕÒÁÝ
ÕÒÄÑÒÎØËÝÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË
ÍÏ¦ÌÑËÝÈÃÇÝÑÇÏÑÕßÑÕßÒÕÌÄØÜÔ
ßÚÂËÃÔÇÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÂÓËØÇ®ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔ
ËÆÑÕÒÕÔÇÇÑÕßÙÚËÃÈ¦ÙÏÓÕÑÇÏÚÕ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄËÆØÎÓÇ!ÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÒÕÏÖÄÔÔÇÓÏÒ¦ÓËÙÂÓËØÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÝàÜÂÝÍÏÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÇÙÆÒÕßÖÇØ¦ÍÏÇÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÕß®ËÃÖËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
©ÇÔÚÃÒÕÍÕÝÙËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕ"ÕßÒËßÚÁÝÚÕß±ªÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÃ
ÛßÓÂÛÎÑÇÔ®ÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÙÚÎÔ
ÇÚÕÞÂÚÎÞÕÆÔÚÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÕß»ÁÜÝÑÇÏÚÎÇÒÒÃÇÚÕß
 ÑÇÏÚÕÔÕßÊÕÈÃÑÕËÓÏÇ
¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÓÁÒÕÝÚÎÝ ©
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ

Πώς η κυβέρνηση
κατάφερε να διαχειριστεί
επικοινωνιακά και πρακτικά ένα απότα θέματαταμπού των τελευταίων
δεκαετιών.
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÚÕÓÄÔÕÖÕßÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂØÆÛÓÏÙÎ
ÛÇËÃÔÇÏÔÇÙÖØ×ÐËÏÚÏÝÖÏ¦ÚÙËÝ
ÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÖÏÕÖÁØÇ®ÙËÓÏÇÖØÕÌÇÔ×ÝÓÎÎÛËÒÎÓÁÔÎÖÇØÇÊÕÞÂ
ÚÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
¬ÇÙÕÈÇØÄÚËØÇËÐËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÜÙÚÄÙÕÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÁÞÕßÔÖØÕÈÕÒÂ®ÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔ!ÇÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÑÇÏÇÖÄËÖÚÁÓÈØÏÕÔÇÚÕ
ÐÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÇßÚÄÚÕàÂÚÎÓÇ
ÖÕßÌÁØÇÚËËÔÓÁÙÜÛÁØÕßÝ®Ò
²ÇØÃÚÙÎÝÙÖÕßÊÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÕ¦ÙßÒÕ
ËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÇÚÏÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÖÕß
ÛÇÁØÛÕßÔÓËÚÇÓÁÚØÇÖÕßËÚÕÏÓ¦àËÚËÔÇÔÕÓÕÛËÚÂÙËÚË®ÓÓØÇÉÇÔÏ×ÚÎÝÔÛËÜØÕÆÙÇÚËÄÚÏ
ËÃÞÇÚËÎÍËÓÕÔÃÇÛÇÉÎÌÃàÇÚËÚÎ
ØÆÛÓÏÙÎÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÎÓËÚÏÝÙÞÕÒÁÝÇÔÕÏÑÚÁÝÑÇÏËÑËÃÛÇÈÒÁÖÇÓË
ÖÄÙÇÇÖÃÊÏÇÖÏ¦ÔËÏÕÙ¦ÑÕÝ® 
ÇÞÇØÏ¦ÊÎÝÖÏÛÇÔÄÚËØÎÄÓÜÝ
ËÐÁÒÏÐÎ¶ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÇÖËßÞÄÓÇÙÚË¶ËÃÔÇÏÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÚËÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÙËÖËÊÃÇ
ÓÇÞ×ÔÓËÚÇÐÆÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÌÕÏÚÎÚ×Ô®ÒÈØÇÓ¦ÑÎÝ ÇÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÕÑÒ¬ÙÃÖØÇÝ!ÇËÃÓÇÙÚËÙÑÒÎØ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÚÄÙÕËÓËÃÝ
ÄÙÕÑÇÏÎÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÕÌÕÏÚÎÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇ®

Οι οκτώ μήνες θητείας της Βασιλικής Θάνου στο «τιμόνι» της Επιτροπής
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

ΣυνολικάÕÑÚ×ÓÂÔËÝÊÏÂØÑËÙËÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝ¦ÔÕßÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏ®ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÑÇÛ×ÝÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÛÁÙÎÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑËÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÚÕß ËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÙÚÎÇÔÂ
ËÖÃÚØÕÖÕÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÕÙÎÓËØÏÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÚÄÚËÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÇÙÆÓÈÇÚÎÓË
ÚÕÔØÄÒÕÑÇÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÓÏÇÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÇØÞÂÝ®ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÑÇÏËÐÇÍÕØ¦ÝÓËØÏÊÃÜÔ
ÑÇÏËÑËÃÔËÝÖÕßËÃÞÇÔÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃ
ÇÖÕÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÏÕÃÑÎÙÎÖÞ
ÑÇØÚÁÒÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×ÔÎ¦ÒÒÎ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÇÌÕØ¦ÚÏÝÁØËßÔËÝÍÏÇÚÕÖØÇ-

Η «ασύμβατη
με τον ρόλο» υποψηφιότητα και «οι πιέσεις
προς τα μέλη-ειδικούς
επιστήμονες της γενικής
διεύθυνσης».
ÑÚÕØËÃÕ¬ÆÖÕßÖÕßÁÞÕßÔÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÙÚÏÝÕßÔÃÕß ËÔ×ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÕÏËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÁÞÕßÔÖØÕÑÎØßÞÛËÃÕÏËÛÔÏÑÁÝÑÇÏÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÒÁÍÞÕßÍÏÇÚÕÇÔ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÕÏÚÏÓÁÝÖÕßàÎÚ¦ËÏ
ÇÖÄÁÔÚßÖÇÍÏÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÊÏÇÔÕÓÂÚÕßÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÞË
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÈØËÏÚØÄÖÕÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÎËÖÏÚØÕÖÂÇÖÄÚÎÔÑ¦ÔÕß

ÇÒÒ¦ÎÙÚÇÍÄÔÇÖÕßÐËÞËÃÒÏÙËÚÕÖÕÚÂØÏ®ÂÚÇÔÓÏÇÔÁÇÇÖÄÌÇÙÎÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔßÚÂËÑÊÄÛÎÑËÚÎÔ
ÎßÍÕßÙÚÕßÑÇÏÇÌÕØ¦ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÚ¦ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ¡§
ÜÐÃÚËÝ¡ËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÎËÚÇÏØËÃÇ
ßÖÕÞØË×ÔËÚÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÚÎÝÒÕßÓÃÔÏÕÔÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ®ÓËÈÜÐÃÚËÝÙËÖÕÏÄÚÎÚÇÖÕÙÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÓÂÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÓÂÛËßË
ÚÕÄÞÏÓÄÔÕÁÜÝÚÎÒÂÐÎÚÎÝ
ÙÞËÚÏÑÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÇßÚÂËÖËÏÊÂßÖ¦ØÞËÏÊßÙÑÕÒÃÇ
ËÐËÆØËÙÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÖÎÍÂÝÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÝÓËÖØ×ÚÎÆÒÎËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÇØ¦ÒËÏÉÎÝÚÜÔÇÔÜÚÁØÜ®Î
ÖÏÚØÕÖÂÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇÖËÏÒËÃÚÎÔ
¡§ÜÐÃÚËÝÓËÖØÄÙÚÏÓÕÖÕÙÕÆ
ÕÑÚ×ÞÏÒÏ¦ÊÜÔËßØ×ÍÏÇÑ¦ÛË
ÎÓÁØÇÖÇØ¦ÈÇÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÓËÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÖÕßÈËÈÇÏ×ÔËÏ
ÚÎÓÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎ¯®
6ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏÊÎÓÄÙÏÕ

ÑÚÂÓÇ±ÖÄÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÏÝËÖÏÑÇÒÁÙÛÎÑËÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÏÑØÇÓÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ©ÒÕÓÁÒËÏÇÝÚÎÝ
ÕßÒÂÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝßÍÕÆÙÚÕß±Ö¦ØÞËÏ
ÄÔÚÜÝÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎÔÕÓÕÒÕÍÃÇ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕß®ËÃÖË
ÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÚÎÝÑ¦ÔÕßÚÕß±ªÑÇÏÚÎÝ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÎÝÕßÒÂÝÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÊÏ¦ÚÇÐÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÇÖÕÑÇÛÂÒÜÙÂÚÎÝ
ËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÂÓËÚÕËßØÜÖÇáÑÄÖÇØ¦ÍÜÍÕÊÃÑÇÏÕÑÇÏÚÎÔÕÓÕÒÕÍÃÇÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔ©ÓÜÝ®
ÙßÔÁÞÏÙËÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ"¬ÏÍÃÔËÚÇÏÄÚÇÔÇßÚÄÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÕËÍÍßÎÚÂÝÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ
ÚÎÝØÞÂÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÚÎÔÖÇØÇÈÏ¦àËÏÖØ×ÚÕÝ"¬ÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂ" ÇÏÔÇÛÁÙÜÓËØÏÑ¦

ËØÜÚÂÓÇÚÇÏÇÚÃÎÑ¦ÔÕßÖÂØË
ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙËÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÑÇÏÊËÔÖÂØËÑÇÔÕÔÏÑ¦ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ"
ÁØËÚËÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ"ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÁÑÇÔËÍÏÇÔÇÓÎÔËÒËÍÞÛËÃÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÇÏÍÏÇÚÃÑÆØÏËÇØÞÎÍÁÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÚÏÝÖÂØËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÇØ¦ÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔÓËÒ×ÔÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ"Ñ¦ÔÕßÛÇ
ËÒËÍÞÛËÃÍÏ»ÇßÚÄÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÒÒ¦ÊËÔÒÁÜ¦ÒÒÇ®§Ç
ÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏËÔ×ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
±ªÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÜÝË¦ÔÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎÏÑØÇÓÓÁÔÕß
ÇÌÕØÕÆÙËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ¬ÆÖÕßÎÖÏÚØÕÖÂÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆËÐÁÊÜÙËÇÓÁÙÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
ÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÒÕßÓÃÔÏÕÔ®ÓËÈÜÐÃÚËÝ©ÑÏÑØÇÓÓÁÔÕÝ

ÊËÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÍÏÇÖÕÏÇßÖÄÛËÙÎÓÏÒ¦ËÏÇÒÒ¦ÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÜÔÈÜÐÏÚ×ÔÚÎ
ÙÞËÚÏÑÂÇÔ¦ØÚÎÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏ
ÉÎÌÃÙÚÎÑËÓËÓËÏÕÉÎÌÃÇÊÆÕÓËÒ×Ô
ËÖÃÙßÔÄÒÕßÕÑÚ×ËÖÏÚØÕÖÂÓË
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÛË×ØÎÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÛËÙÓÏÑÄÇÚÄÖÎÓÇ®ÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÕßÑÏÑØÇÓÓÁÔÕß
ÃÑÕÙÏÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÎÝËÔÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÓÕÔ¦ÊÇÚÎÝ
ËÖÏÚØÕÖÂÝËÃÞÇÔÙÚÏÝÕßÒÃÕßÙË
ÉÎÌÏÙÓ¦ÚÕßÝÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ!ÊÏÕÃÑÎÙÎÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝÑÇÏßÖÕÊËÃÐËÏÝ
ÖØÕÝÚÇÓÁÒÎËÏÊÏÑÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÚÎÝËÔÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝÜÝÖØÕÝÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÕßÝÖÁØÇÔÚÜÔÕØÃÜÔÖÕßÕØÃàËÏÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÏËØÇØÞÃÇÝÖØÕÙÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÚÕßÝ¦ÖÕÉÎÝ®
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Αλλαγές στην Αθήνα από την πρώτη μέρα
Ο Κώστας Μπακογιάννης, τρεις εβδομάδες πριν από την επίσημη ανάληψη της δημαρχίας της πόλης, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΣΤΑΥΡΟ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Λίγο πριν ÇÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÏËÖÏÙÂÓÜÝ
ÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕßÛÎÔÇÃÜÔÕ ×ÙÚÇÝ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝ
ÓÏÒ¦ÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕÖ×ÝÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ! ÖÄ ÚÎÔ ÖØÄÚßÖÎ
ÍËÏÚÕÔÏ¦®ÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇÑÇÚÇÖÕÒËÓ×ÔÚÇÝÚÎÈÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÕÓÃÇ
ÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÜØÇÏÄÚËØËÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝÓÁÞØÏÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÇÙÚÏÑÄ
ÏÙÚÄÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÕÏÓÕÝÍÏÇ
ÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇ®ÊËÙÓËÆËÚÇÏÖÜÝ
Ñ¦ÛËÓÁØÇ®ÕÏÛÎÔÇÃÕÏÛÇÈÒÁÖÕßÔÓÃÇÓÏÑØÂÇÒÒÇÍÂ®

– Κύριε δήμαρχε, μέσα στην
εβδομάδα είχατε συνάντηση
εργασίας με μέλη του υπουργικού συμβουλίου για μία σειρά
θεμάτων που αφορούν την Αθήνα. Μεταξύ άλλων, μιλήσατε για
την εφαρμογή του μοντέλου της
«πρότυπης γειτονιάς» στην περιοχή των Εξαρχείων.
¶ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËËÖÃÙÎÓÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÎÚÕßËÖÚÁÓÈØÎÑÇÏÊËÔ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÞ¦ÙÕßÓËÕÆÚËÓÁØÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕßÝÙßÔÇØÓÄÊÏÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÂÚÇÔÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÎÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÎÑÇÛÏÁØÜÙÎÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ×ÙÚËÔÇ
ÊÃÔÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÒÆÙËÏÝÄÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÙßÔÁØÍËÏËÝÊÂÓÕßÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÄÚÎÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎËÔÏÇÃÕßÙßÔÚÕÔÏÙÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÍÏÇ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÂÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÓÁÞØÏ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔËØÍÇÒËÃÜÔÚÕßÚÎÔ
ÖÇØÕÞÂÑÏÔÂÚØÜÔÍÏÇÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÚÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÕßÖÒÕÆÙÏÕßÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÓÇÝÑËÌÇÒÇÃÕß ÇÏÍÏÇÚÏÝ ÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙÞËÊÏ¦ÙÇÓË
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÚÎÔÖØÄÚßÖÎÍËÏÚÕÔÏ¦¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÖÕÏËÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÖÕÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÕÌËÃÒËÏ
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÕÊÂÓÕÝÈ¦ÙËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÍÏÇÓÏÇÖÄÒÎÌÏÒÏÑÂÎÕÖÕÃÇÙÁÈËÚÇÏÚÕÔÑ¦ÚÕÏÑÕ
ÚÕÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßàÎÚÂÙÇÓË

ÑÇÏÍÏÇÚÇÐ¦ØÞËÏÇÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙÇÓËÚÕÙÞÁÊÏÄÓÇÝÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÖØÄÚßÖÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÌËÚÎØÃÇ
ÓÇÝËÃÔÇÏÎÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÚÕÖØÁÖËÏÔÇ®ÚËÒËÃÜÙËØÛËÎ×ØÇÚÕß
Ö¦ÓËÔÇ®¡ÇàÃÓËÚÕßÝÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÖÕßÙÂÓËØÇÑØÇÚÕÆÔÚÇÏÙËÕÓÎØÃÇËØÍÇàÄÓÇÙÚËÍÏÇÓÏÇÇÒÎÛÏÔ¦ÇÔÕÏÞÚÂÍËÏÚÕÔÏ¦

– Μπορείτε να μας αναλύσετε
περί τίνος πρόκειται και ποιο
είναι τελικά το σχέδιό σας για
τα Εξάρχεια;
¶ØÕÞÜØ¦ÓËÇÖÄÑ¦ÚÜÖØÕÝ
ÚÇÖ¦ÔÜÓËÁÔÇÔÈÏ×ÙÏÓÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇÚÎÔÇÔÇàÜÕÍÄÔÎÙÎ
ÚÜÔÐÇØÞËÃÜÔÓËÙÇÊÃÔÕßÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ¬ÎÔÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÚÕHU[P
NYHMMP[PÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÊÎÓÕÚÏÑÕÆÌÜÚÏÙÓÕÆÚÜÔÌÛÕØ×Ô
ÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÑÇÏÚÕÖØ¦ÙÏÔÕØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÓÏÑØÂÝÑÒÃÓÇÑÇÝÁØÍÇÙËÖËàÄÊØÕÓÕßÝÑÇÏ
ÖËàÕÊØÄÓÏÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØ¦ÙÏÔÕÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎ
§ÕÚÇØ¦ÑÇÏÙÚÎËÓÏÙÚÕÑÒÁÕßÝ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÜÔ
ÇÔÕÏÞÚ×ÔÙÞÕÒËÃÜÔ®ÑÇÏÙÚÇÚÁÙÙËØÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔ¡ËÙÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕÔÒÄÌÕÚÕßÚØÁÌÎÓËÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÞÇØ¦ÝÚÜÔ
ÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÚÕß
ÇÔÇÉßÑÚÎØÃÕßÚÕßÇÓÌÏÛË¦ÚØÕß
ÚÕßÎÒËÑÚØÕÌÜÚÏÙÓÕÆÚÜÔÓÕÔÕÖÇÚÏ×ÔÑÇÏÊÃÔÕÔÚÇÝÁÓÌÇÙÎÙÚÇ
ÄÓÈØÏÇÙÚÎÔ¦ØÊËßÙÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖßØÕÖØÕÙÚÇÙÃÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇËÐËÚ¦àÕßÓËÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÓËÚÕÔÒÄÌÕ
ÓÁÙÜÖØ¦ÙÏÔÜÔÊÏÇÊØÕÓ×ÔÙÚÎÔ
¬ÕÙÃÚÙÇÑÇÏÙÚÎÚÕßØÔ¦ØÎÑÇÏ
ÚÓÂÓÇÚÕÝÚÎÝÜÙÏÓ¦ÊÜÔÓËÊÏÇÖÒ¦ÚßÔÙÎÚÜÔÖËàÕÊØÕÓÏ×ÔÔÁËÝ
ÌßÚËÆÙËÏÝÑÇÏÔÁÕÇÙÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÖÃÙÎÝÙÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇ
ÖÇØÇÊ×ÙÕßÓËËÖÏÚÁÒÕßÝÙÚÕßÝ
ÛÎÔÇÃÕßÝÚÕßÝÛËÙÓÕÛËÚÎÓÁÔÕßÝÖËàÕÊØÄÓÕßÝÚÎÝ ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÑÇÏÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÇÒÚËÚÙÃÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖËÐËØÍÇàÄÓÇÙÚË
ÑÃÔÎÚØÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇÓÁÙÜ
×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÑÇÏÔÇ
ËÓÖÒÕßÚÏÙÚËÃÚÕÚÕÖÏÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏ-

Το στοίχημα
και η δέσμευση είναι
ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Η καθαριότητα, το φως, το πράσινο. Τα αυτονόητα
μας λείπουν.

«Σχεδιάσαμε ¨É~Üo{~Ò³i¨Ì³ÈioÉ{³{ÒÉÒÜÜÑÜÌo{ÑV{ÉØÈÙÐÓØ~Ñ{{ÉØÈi¨ÉËÉØ×ÉËÜÉ{Ñ¨×Ó¨É{ÙÊÐØVKÒÉ{¨o¨ÑÐÐÑ³{ÐÖVo{ÑÐ{ÑÌÜi×{Ü{~ÊViËÑÓKÉ³Ñ{³~Ò³{~V³ÉÑooÉÜÐÑ³ËÑV³É{~Ó³iuVÜÓÉ{³ÑØÑ~o{ÒiØ

Την 1η του Σεπτέμβρη,
λοιπόν, θα ξεκινήσω
όχι από το γραφείο
δημάρχου στην Κοτζιά,
αλλά από τη Διεύθυνση
Καθαριότητας
στην Ιερά Οδό.

ÑÄÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇËÏÊÏÑ¦ÙËÚÕÓËÃÝ
ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô¡ÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÓËÍ¦ÒÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÚÕÓËÚØÄ
ÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÙÚÎØÇÓÓÂÎÕÖÕÃÇÖØÕÞÜØ¦ËÏ
ÒÒ¦ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
àÜÕÖÕÏÄÝÖÇØÁÓÈÇÙÎËÃÔÇÏÎËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÛÔÏÑÕÆØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ
¡ÕßÙËÃÕßÑÇÏÎÙßÔÁÔÜÙÂÚÕßÓË
ÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÑÇÏÚÕÑØÕÖÄÒ
ÃÔÇÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕ¡ËÙÕÍËÏÇÑÄ
ÕÆÈØÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÎÓÕÃØÇÚÎÝÛÂÔÇÝÔÔÕËÃÚÇÏ
ÖÜÝÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÎÈÕÂÛËÏÇ

ÚØÁÖËÏÝÙËÚÁÚÕÏÕÚÇÐ¦ØÞËÏÇ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÈÃÇÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓË
ÓËÚÇÐÆÚÜÔ¦ÒÒÜÔÍÃÔËÚÇÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÕËÓÖÄØÏÕÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÇÔÛØ×ÖÜÔËÔ×ßÖ¦ØÞËÏÇßÐÎÓÁÔÕÝÇØÏÛÓÄÝÙËÐÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÕÓÕÌÕÈÏÑ×ÔËÖÏÛÁÙËÜÔ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÙËÇÖÄÍÔÜÙÎÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏÏ»ÇßÚÄÑÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÓÇÝÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÑÇÏËÖÏÚßÞÃÇËÃÔÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÓÜÝÖÜÝÚÇÐ¦ØÞËÏÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÜØÇÃËÝ
ÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝØÕÞÜØ¦ÓËÓËÇÖÄÒßÚÕÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÙÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔ

ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÓÇÝÑÇÏÞÇÃØÕÓÇÏ
ÖÕßÑ¦ÔÇÓËÓÏÇÖÕÒÆÛËÚÏÑÂÇØÞÂ

– Τα όσα περιγράψατε παραπάνω πώς μπορεί να συμβάλουν
στη μείωση της παραβατικότητας σε μία περιοχή που έχει χαρακτηριστεί «άβατο»; Φοβάστε
ότι αν «πειράξετε» τις ισορροπίες θα υπάρξουν αντιδράσεις
από αντιεξουσιαστές;
¶©ÊÂÓÇØÞÕÝÊËÔËÃÔÇÏÙËØÃÌÎÝ§ÇÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÄÓÜÝ
Ñ¦ÚÏ!¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ¡ÄÔÕ¦ÒÒÕÛÏÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÝÄÚÇÔÚÕÓËÚÇ-

ÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏÙÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÙËÈÇÙÓÄ
ÙÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÑÇÏ
ÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÔÇàÕßÔÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕ

– Μιλάτε διαρκώς για την «καθημερινότητα των πολιτών».
Ποια είναι τα πρώτα βασικά σχέδιά σας για την αναβάθμιση της
καθημερινότητας και με ποια
σειρά τα ιεραρχείτε;
¶©ÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÕßÊÂÓÕßÕÌËÃÒÕßÔÔÇÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÓË
ÇßÚÁÝÚÜÔÊÎÓÕÚ×ÔßÚÄÛÇÂÚÇÔ
ÖØÕÌÇÔÁÝÇÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÛÎÔÇÃÕÏÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÔ
ÙÂÓËØÇÇÄØÇÚÕÏÑÇÏÐËÞÇÙÓÁÔÕÏ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇÑÇÏÎÊÁÙÓËßÙÎËÃÔÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÌÜÝÚÕÖØ¦ÙÏÔÕ¬ÇÇßÚÕÔÄÎÚÇÓÇÝÒËÃÖÕßÔØ×ÚÎÚÕßËÖÚÁÓÈØÎÒÕÏÖÄÔÛÇÐËÑÏÔÂÙÜÄÞÏ
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÊÎÓ¦ØÞÕßÙÚÎÔ
ÕÚàÏ¦ÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÏËÆÛßÔÙÎ
ÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔËØ¦©ÊÄ
ÚÎÏËÆÛßÔÙÎÒËÑÚØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÍÏÇÚÕÔÌÜÚÏÙÓÄÙÚÕ¡ËÚÝÑÇÏ
ÚÎÏËÆÛßÔÙÎØÇÙÃÔÕßÙÚÕ
ÕßÊÃ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÛÁÚÕßÓËÙË
¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÇÙÚÏÑÁÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßÇÍÍÃàÕßÔÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂÓËÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÚÕß
ÇÙÚÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖËàÕÊØÕÓÃÜÔ
ÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÕÊÕÙÚØ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÙÚÏÝËÖÚ¦
ÊÎÓÕÚÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ

– Οι αλλαγές που σχεδιάζετε
πότε θα γίνουν ορατές στους
πολίτες της Αθήνας;
¶ÒÃÓÕÔÕÇÔÙÇÝÖÜÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÚÏÍÓÂÙÚÇËÖÄÓËÔÇÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÖÜÝËÃÓÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ
ÞÛØÄÝÚÕßÑÇÒÕÆËÃÔÇÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÒÒÜÙÚËÊËÔÁÞÜÇßÚÇÖ¦ÚËÝËÃÓÇÙÚËÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÚÕÚÏ
ÓÇÝÖËØÏÓÁÔËÏÁÒËÏÊÕßÒËÏ¦ÛÁÒËÏÒ¦ÔÚàÇÛÁÒËÏÑÄÖÕÑÇÏÛÁÒËÏ
ÞØÄÔÕËÔßÖ¦ØÞÕßÔÓ¦ÍÕÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÓÇÍÏÑ¦ØÇÈÊÏ¦ÞÕßÓË
ÄÓÜÝÁÔÇÑÕÙÚÕÒÕÍÎÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÓÁØÇÑÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇÛÇÈÒÁÖËÚËÓÏÇÓÏÑØÂÇÒÒÇÍÂ

Το σχέδιο για την ανάπλαση των Εξαρχείων
Περιλαμβάνει ήπιου χαρακτήρα παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό της εικόνας και την ανάπλαση της περιοχής
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Ενα ιδιαίτερα ÌÏÒÄÊÕÐÕÙÞÁÊÏÕÓË
ÑÇÚ» ÇØÞ¦Ý ÂÖÏÕß ÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÒÇÙÎ
ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÜÔÐÇØÞËÃÜÔÁÞËÏËÖËÐËØÍÇÙÚËÃ
ÑÇÏÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÛÁÙËÏÚÕÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙËËÌÇØÓÕÍÂÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ
ÂÓÕÚÎÝÛÂÔÇÝ©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏÁÝ
ÚÕßÄÖÜÝÑÇÏÚÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔËÖÏÑËÃÓËÔÜÔÊØ¦ÙËÜÔÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝËßØËÃÇÝ
ÙÆÙÑËÉÎÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÁÓÖÚÎÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÁÐÏßÌßÖÕßØÍ×ÔÑÇÏÚÕßÔÁÕßÊÎÓ¦ØÞÕß ×ÙÚÇ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎ¬Õ
ÙÞÁÊÏÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
¦ÓËÙÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÈ¦ÉÏÓÕÚÕÃÞÜÔÑÇÛ×Ý
ËÖÃÙÎÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕßÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕßÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÄÖÜÝÎÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÙÚÇÛÓÕÆÓËÚØÄÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ©
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕßÇÍÍÃàËÏÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÕÞØÕÔÏÑÄÝÕØÃàÕÔÚÇÝßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÑßÓÇÃÔËÚÇÏ¶ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÑ¦ÛËÊØ¦ÙÎ¶ÇÖÄÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÓÁÞØÏÚÇÞØÄÔÏÇÑÕÖÄÝÚÕßÄÖÜÝÇßÚÄÝÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝËÓÖÔËßÙÚÁÝÚÕßËÃÔÇÏÕ
ËÐÜØÇáÙÓÄÝÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÑÇÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÔÄÓÕß
ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎ ÕÓ¦ÊÇÝ ÖËØÃÖÕß 
ÙÚËÒËÞ×ÔÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÊÂÓÕßÖÕßÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙË¦ÓËÙËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÖÕÙÚÕ-

ÒÂÚÎÝÏÊÏÄÚßÖÎÝ[HZRMVYJLÍÏÇÚÇ
Ð¦ØÞËÏÇÛÇËÃÔÇÏÚÕÈ¦ÉÏÓÕÚÜÔ
ÚÕÃÞÜÔÖÕßËÃÔÇÏÑÇÒßÓÓÁÔÕÏÓË
ÍÑØ¦ÌÏÚÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆÌÜÚÏÙÓÕÆÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÌÛÕØ×Ô
ÙËÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÕÙÌØ¦ÍÏÙÓÇÄÙÜÔÑÚÏØÃÜÔ
ËÑÑËÔ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÑÇÚÇÒÎÉÃËÝ
ÚÇÐ¦ØÞËÏÇßÖ¦ØÞÕßÔßÖÄ
ÑÇÚ¦ÒÎÉÎÑÚÃØÏÇÚÇÇÖÄÇßÚ¦
ÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÔ×ÚÇ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÎÌÛËÃÇÖÄÕÓ¦ÊËÝ
ÇÔÇØÞÏÑ×ÔÚÕÙÞÁÊÏÕÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆ
ÞÇØÇÑÚÂØÇËÔÁØÍËÏËÝÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÞØËÏÇÙÚÕÆÔÍÏÇÚÎÔËÑÑÁÔÜÙÎÚÜÔßÖÄÑÇÚ¦ÒÎÉÎÑÚÏØÃÜÔ

Ο προϋπολογισμός
αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ
και ο χρόνος υλοποίησης
κυμαίνεται –ανάλογα
με την δράση– από 15
ημέρες μέχρι 5 χρόνια.
ÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÊËÔÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝÎÓÁØËÝÚÏÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÓÏÑØÂÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÑÇÏÑÄÙÚÕßÝÁØÍÇÓËÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÙÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ¬ÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛÁÙÎÝËÔÚËÚÇÒÓÁÔÕßÙßÓÈÕÆÒÕß

ÐÇØÞËÃÜÔ®ÓËÇÖÕÙÚÕÒÂÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÑÇÏÚÎÔÖÕØËÃÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÕßÙÞËÊÃÕßÑÄÓÇÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÏ
ÇÛÒÎÚÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÓÕØÌÜÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÚÇÚÁÙÙËØÇÙÞÕÒÏÑ¦
ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÓË
ÌÏÒÕÊÕÐÃÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙËÙÎÓËÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ®
ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ËÔ×ÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÄÖÜÝ
ÊËÔÊØÕÌßÚËÆÙËÏÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ

ÑÏÔÎÚ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔÖØÇÙÃÔÕß®ÑÇÏ
ÑÒÇÊÁÓÇÚÇÊÁÔÊØÜÔÙÚÏÝÕÊÕÆÝ
§ÕÚÇØ¦ËÓÏÙÚÕÑÒÁÕßÝÑÇÏÇÒÒÕÆÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔÚËÒ×ÔÍÏÇÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÏÝÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÕËÐÜØÇáÙÓÄÝÚÕßÒÄÍÕßÚØÁÌÎ
ÓËËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÌÜÚÏÙÓÕÆÞ¦ØÇÐÎÓÕÔÕÖÇÚÏ×ÔÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÖÇ-

ÚÎÚÁÝËÖÏÙÑËßÂÖÇÏÊÏÑÂÝÞÇØ¦Ý
ËÔ×ßÖ¦ØÞËÏÙÞÁÊÏÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÔÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÓËÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÓÁÙÜÖØ¦ÙÏÔÜÔ®ÓÕÔÕÖÇÚÏ×ÔÙÚÏÝÕÊÕÆÝ¬ÕÙÃÚÙÇÑÇÏ
ÚÕßØÔ¦ØÎÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÕÏÑ¦ÊÕÏÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËÔÁÕßÝ
ÈßÛÏàÄÓËÔÕßÝËÔ×ÚÕÖ¦ØÑÕÙÚÎÔ
ÕÊÄ§ÇßÇØÃÔÕßÖØ×ÎÔßÖÇÃÛØÏÕ
Ö¦ØÑÏÔÍÑÛÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕßÊÂÓÕßÞÕßÔÖØÕÈÒË-

ÌÛËÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÓÁÙÜÚÕßËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÕÆØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÚÏÑÂÝÄÖÜÝÑÇÏÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÍËØÇÙÓÁÔÜÔ®ÑÚÏØÃÜÔ
¡ÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÙËÕØÃàÕÔÚÇ
ÇÖÄÊÆÕÁÜÝÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÎËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÓËÚÕÑÚÃØÏÕÚÕß
ÛÔÏÑÕÆ¡ËÚÙÄÈÏÕßÕÒßÚËÞÔËÃÕß
ÎÑÇÚÇÙÑËßÂÑÇÏÁÔÇØÐÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÓËÚØÄÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÑÇÏÎ
ËÌÇØÓÕÍÂÛËÙÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÍÏÇ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÁÔÇØÐÎËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÙÞËÊÃÕßÙßÓÖÃÖÚËÏÞØÕÔÏÑ¦ÓËÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÝÚÎÝÙÚÇÙÚËÔ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÐÇØÞËÃÜÔÓË
ÇÏÞÓÂÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÑÕÆÖÇ®
ËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕßÝÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏ
ÓÁÙÇÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ×ØËÝÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÕÓËÙÎÓÁØÏ
ÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÁÜÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÁÓÖÚÎÝÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÊÆÕËÌÄÊÕßÝ®ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÐÇØÞËÃÜÔÙßÒÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÇÒÒÕÊÇÖÕÆÝÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÖÜÒÎÚÁÝÒÇÛØÇÃÜÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ¬ÕÙÞÁÊÏÕÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÊÂÓÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÖËØÏÖÕÒÃËÝÙÚÇ
Ð¦ØÞËÏÇÇÖÄÓËÏÑÚ¦ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÏÊÎÓÕÚÏÑÂÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÏÇÃÕßßÔÚÕÔÏÙÚÏÑÕÆ©ØÍ¦ÔÕßÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×Ô
ÚÎÝÑÇÏÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÂÝÇØÞÂÝÍÏÇÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÑÕÏÔ×ÔÊØ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
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Πολιτική αστάθεια
στην Ιταλία μετά
την πρόταση μομφής

Θα δημιουργήσουν ουδέτερη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία

Προκήρυξη εκλογών ζητεί ο Σαλβίνι

Tης CARLOTTA GALL
Τhe ΝEW ΥORK ΤIMES

ΡΩΜΗ. ÆØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂËØÕßÙÃÇÎ
ÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÎ
ÐËÔÕÌÕÈÏÑÂÁÍÑÇÚÕßÕØØ¦ÚÕß
¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÑÇÚ¦ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÎÍÁÚÎÚÕßÇÑØÕÊËÐÏÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÔÇ
ÇÔÇÚØÁÉËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÇØÄÒÕÖÕß
ÚÕÙ×ÓÇËÃÞËÊÏÇÑÄÉËÏÚÏÝËØÍÇÙÃËÝ
ÚÕßÍÏÇÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÕÇÒÈÃÔÏàÂÚÎÙËÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÙÚÎª×ÓÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÎÑØÃÙÏÓÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÓËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ÄÚÏÖÒÁÕÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÚËÒÁÙËÏÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÎÝ
ÒÄÍÜÚÜÔÙßÔËÞ×ÔÊÏËÔÁÐËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔ
¬ÇÖÕÒÒ¦ÄÞÏÖÒÂÚÚÕßÔÚÎÔÚÇÒÃÇÇÔÚÃÔÇÚÎÈÕÎÛÂÙÕßÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÏ»ÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÎÚÇÞËÃÇÊÏËÔÁØÍËÏÇËÑÒÕÍ×Ô®ËÐÂÍÎÙËÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÁÍÑÇÝ©ÇÒÈÃÔÏËÖÁÒËÐËÔÇ
ÚØÇÈÂÐËÏÚÎÔÖØÃàÇÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÓËÚÕ ÃÔÎÓÇÚÜÔÁÔÚËÙÚÁØÜÔÇÌÄÚÕß
ÕÏÊÆÕËÚÇÃØÕÏÉÂÌÏÙÇÔÇÔÚÃÛËÚÇ
ÎÁÍÑÇßÖÁØÚÇÁÔÚËÙÚÁØÏÇ
ÑÇÚ¦ÚÕßÌÏÒÄÊÕÐÕßÙÞËÊÃÕßÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂÝÙÆÔÊËÙÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÇÒÒÃÇÝ;(=¬ÕÚÇÞÆÚËØÕÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÓÁÙÇÙÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÇÏÌÔÃÊÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÇÒÈÃÔÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓÃÇÖËØÃÕÊÕÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃÙÕÈÇØÕÆÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÎÔÚØÃÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏ
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
6ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÁØÚàÕ¡ÇÚÇØÁÒÇËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÖÕß
ÁÞËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÔÇÊÏÇÒÆÙËÏÚÎ
ÕßÒÂÇÒÒ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÖØ×ÚÇ
ÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÊ×ÙËÏËÔÚÕÒÂ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙËÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÙÞÂÓÇÇÖÄÚÎÔßÖ¦ØÞÕßÙÇÕßÒÂÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÌÆÍËÏ
ÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝØÕÞÛÁÝÕÇÒÈÃÔÏ
Ñ¦ÒËÙËÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇ

Η συμφωνία διασκεδάζει τους φόβους μιας
επικείμενης τουρκικής
εισβολής στη Συρία, αλλά παράλληλα δοκιμάζει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τις κουρδικές
δυνάμεις, που βοήθησαν
να ηττηθεί το Ισλαμικό
Κράτος.
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O πρόεδρος της Δημοκρατίας Σ. Ματαρέλα
θα μπορούσε πρώτα να
δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε
άλλο σχήμα, προτού
καταφύγει στις κάλπες.
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ÚÎÔÖÄÒÎ¬ÁØÓÕÒÏÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝ
ÊØÏÇÚÏÑÂÝ©ÇÒÈÃÔÏÖØÄÙÛËÙË
ÖÜÝÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÃ¦ÑÕßÙËÖÇØÄÓÕÏËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ®ÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
ÇÖÄÚÕ ÃÔÎÓÇÁÔÚËÙÚÁØÜÔÑÇÏ
ÚÕÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
REUTERS, ΑΠΕ

EPA/NICO LANESE

ΗΠΑ και Τουρκία ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇÕßÊÁÚËØÎà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÚÎÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂßØÃÇÖÕßÛÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÇÖÄÚÏÝÑÕßØÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎßØÃÇ@7.ÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÛËÜØËÃÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÇÖËÏÒÂ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏÁÔÇÔ
ÊÏ¦ÊØÕÓÕËÏØÂÔÎÝ®ÍÏÇÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÚÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔËÐÁÊÜÙÇÔÐËÞÜØÏÙÚÁÝÖÒÎÔÖÇØÄÓÕÏËÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÓËÚ¦ÚØÏÂÓËØËÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇ
©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÕËÆØÕÝÚÎÝ
à×ÔÎÝÊËÔÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÔÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÕÆÚËÖ×ÝÛÇÑÇÚÇÙÚËÃËÌÏ-

ASSOCIATED PRESS

Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας
και αποφυγή της σύγκρουσης

«Ελπίζω Ì³{~ÑÓÑØÙÉ~Ó³É³Ñ{ÑÂÉoÉÜÒÉ{³ÈØ³ÑÜÖØVÑ
~É¨ÙËÉ{T¨Ì~Ñ{ÑÉ×ÉÖ¨É{Ð{Ñ~ÈKÓ¨iiÈÚÑÉËÑ{ÙiÐ~¨Ñ³{~ÒÑÑ¨ÒÙÉ~³iuVÙÊÜÉÑ³Ó.ÑÜKË{

Πρόταση μομφής στην κυβέρνηση από τον Ματέο Σαλβίνι
Σε δίνη πολιτικής αβεβαιότητας παρασύρει την Ιταλία ο ηγέτης της Λέγκας ο οποίος επιδιώκει πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο

Το ¨ÚÈÈ¨o{~ÌÐÓoÑ¨Ñ³ÑÑ~ÜÒ³Ñ{É¨ÚÊ~i~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ø³i{³ÑÜ{~Ê¨³ÉÖÈÑ

Σε τροχιάÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÎÚÇÒÃÇÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÒÇáÑÃÙÚÏÑÕ ÃÔÎÓÇÚÜÔ
ÙÚÁØÜÔ4:ÑÇÏÙÚÎÔÇÑØÕÊËÐÏ¦
ÁÍÑÇÚÕßÕØØ¦¡ËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÚÜÔÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇ
ÕÏÊÏËÛÔËÃÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÇÙÚ¦ÛËÏÇÄÖÜÝÁÊËÏÐËÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÍÏÇÚÇÏÚÇÒÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
²ÛËÝÚÕÖØÜÃÎÁÍÑÇÑÇÚÁÛËÙË
ÙÚÎËØÕßÙÃÇÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÓËÙÚÄÞÕÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖØÄÜØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝËÔÚÄÝÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßßÚÕÃ
ÖÕßÙÖÇÚÇÒÕÆÔÞØÄÔÕÈÒ¦ÖÚÕßÔÚÎ
Þ×ØÇÑÇÏÇÔÎÙßÞÕÆÔÓÄÔÕÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÛÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÇÇÐÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝ®
ÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÕ
ÐËÔÕÌÕÈÏÑÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
¡ÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÕÎÍÁÚÎÝÚÎÝ
ÁÍÑÇÝ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÔÎÓÁ-

ØÜÙËÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÕÕÖÕÃÕÝ
ÊËÔÇÔÂÑËÏÙËÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÊÆÕÓÁÞØÏÖØÕÞÛÁÝÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÇÑÄÓÓÇÚÇ
¥ÙÚÄÙÕÕ ÄÔÚËÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÚ¦
ÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏ¦ÒßÙÎÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÏÖØÕÑÂØßÐÎÝ
ËÑÒÕÍ×ÔÖØÕÔÄÓÏÕÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÁØÚàÕ¡ÇÚÇØÁÒÇ¬ÕÏÚÇÒÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇÑÕÖÁÝÑÇÏËÔÇÖÄÑËÏÚÇÏ
ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÔÇÙßÍÑÇÒÁÙËÏÚÕÙ×ÓÇÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÏ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝ©ÖÜÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÞÛËÝÕÏÖØÄËÊØÕÏÚÜÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÙÚÎËØÕßÙÃÇ
ÛÇÙßÙÑËÌÛÕÆÔÚÎËßÚÁØÇÍÏÇÔÇ
ÕØÃÙÕßÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÙßàÂÚÎÙÎÝÚÎÝ
ÖØÄÚÇÙÎÝÓÕÓÌÂÝ¦ÔÄÖÜÝÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕßÖËØÉÎÌÏÙÚËÃÎÖØÄÚÇÙÎ
ÓÕÓÌÂÝÚÕÖØ×ÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÔÚÎÛËÃËÃÔÇÏÇÔÎÚÇÒÃÇ
ÕÊËÆÙËÏÖØÕÝÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÓËÑßÈÁØÔÎÙÎÚËÞÔÕÑØÇÚ×ÔÂÓËÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÜÝßÖÎØËÙÏÇÑÂ

¬ÕÊËÆÚËØÕËØ×ÚÎÓÇÇÌÕØ¦ÚÕÔ
ÞØÄÔÕÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô©ÇÒÈÃÔÏÛÇÂÛËÒËËÑÒÕÍÁÝÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄ×ÙÚËÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎÛËÚÏÑÂÍÏÇÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÊßÔÇÓÏÑÂÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÎÁÍÑÇËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙÚÕ ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÕÒÆÖÃÙÜÚÎÝÚÕ4:ÓË 
ËÔ×ÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÎÝ
ÊÃÔÕßÔÇÖÄ ÁÜÝ 
¡ËÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÕÇÒÈÃÔÏËÒÖÃàËÏÄÚÏÛÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÂ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÚÏÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÁÔÇÔÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÙßÔËÑÚÏÑÄÚËØÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÓËÚÕÓËÚÇÌÇÙÏÙÚÏÑÄ
ÑÄÓÓÇÊËÒÌÕÃÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕÕÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÚÇØÁÒÇËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÊËÔËÖÏÛßÓËÃËÑÒÕÍÁÝÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
Þ×ØÇÚÕßÕÌËÃÒËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÞØÕÔÏ¦Ý
ÔÇÚÕÔÙßàÎÚÂÙËÏÓËÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏ
ÔÇÚÕÔÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
¡ÏÇÇÖËØÞÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÞÜØÃÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÑÆØÕÝÛÇËÃÔÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕ-

ÒÕÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÕÚÇÒÄÝÖØÄËÊØÕÝÔÇ
ÊÏËÑÖËØÇÏ×ÙËÏÇßÚÄÚÕÊÆÙÑÕÒÕÁØÍÕ
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕß
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÂÚÇÔÎ
ÚËÒËßÚÇÃÇÉÎÌÕÌÕØÃÇÖÕßÁÍÏÔËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÏÚÇÒÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÖØÕÚÜÔÛËØÏÔ×ÔÊÏÇÑÕÖ×Ô
ÄÚÇÔÚÕ4:ÑÇÚÇÉÂÌÏÙËÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂÙÆÔÊËÙÎßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÓËÚÇÐÆ¬ÕØÃÔÕßÑÇÏ
ÏÄÔÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÕÙÚÂØÏàËÎÁÍÑÇ
¥ÙÚÄÙÕÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÇßÚÄÂÚÇÔÓÄÔÕÔÎÇÌÕØÓÂ
©ÏÊÏÇÌÜÔÃËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕËÚÇÃØÜÔÍÏÇÙËÏØ¦ÑÇÃØÏÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÄÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÓÁÞØÏÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÂÚÇÔÁÔÚÕÔËÝÙÞËÊÄÔÙË
ÄÒÕÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÜÔÓÎÔ×ÔÖÕß
ËÖÏÈÃÜÙËÕËÆÛØÇßÙÚÕÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ
ÚÕßÝ¬Õ¡:ÂÚÇÔÕÏÙÞßØÄÚËØÕÝËÑ
ÚÜÔÊÆÕËÚÇÃØÜÔÄÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÄÒÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÛÇÖÒÎØ×ÙËÏÇÑØÏÈ¦ÚÕ
ÚÃÓÎÓÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕßÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦
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Βόμβα στους πρόποδες των Ιμαλαΐων

Η απόφαση της Ινδίας να καταργήσει το ειδικό καθεστώς αυτονομίας του Κασμίρ απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή
Με το δάχτυλο ÙÚÎÙÑÇÔÊ¦ÒÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÕÏÊÆÕÖßØÎÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝÙÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
ÏÔÊÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏ
ÚÕËÏÊÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÖÕß
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÖËØÏÕÞÂÚÕß¬àÇÓÕÆ
ÑÇÏ ÇÙÓÃØÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚÁÞËÏÇÖÄ
ÚÕ ÎÔÊÃÇÇÒÒ¦ÊÏËÑÊÏÑËÃÚÕ
ÇÑÏÙÚ¦Ô
¦ÔÕÔÚÇÝÒÄÍÕÍÏÇÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÇÖËÏÒÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆÏÔÊÕßÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ
)17ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ§ÇØÁÔÚØÇ
¡ÄÔÚÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚËØ×ÔÚÇÝ
ÚÎÓËØÏÑÂÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÑÇÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÕÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÄÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÕß
ÇÙÓÃØÚÄÞÕÝÚÕß¡ÄÔÚÏËÃÔÇÏÎ
ÚÇÞÆÚËØÎ¶ÁÙÚÜÑÇÏÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝ¶
ËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÚÎÝÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÝ
ÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÏÔÊÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏÎËÖÃÊËÏÐÎÖÕÒÏÚÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝ
ÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÏÔÊÕßÏÙÚÏÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÚÕß§ËÞØÕÆ
ÑÇÏÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÇÖÕÍÄÔÜÔÚÎÝÔÚÏØÇÑ¦ÔÚÏ¦ÔÕÏÐËÚÕÔ
ÊØÄÓÕÙÚÕÔËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÑßÈËØÔÂ-

¬Õ§ÁÕËÒÞÃÄÓÜÝÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÞÜØÃÝÚÎÔ
ÖÇØÇÓÏÑØÂÙßàÂÚÎÙÎÇÍÔÕ×ÔÚÇÝ
ÚÏÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔËÝÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÇØÄÚÏÎÔÊÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¡ÄÔÚÏËÖÁÒËÐËÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÕ
¦ØÛØÕÓËÚÕÔÖÒÁÕÔÇÊÏÇÌÇÔÂ
ÑÇÏÇÔÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÏÇÚÎÔ×ØÇÚÕÑØÃÙÏÓÕËØ×ÚÎÓÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÖÇÏÑÚ×ÔÚÎÝÊÏÁÔËÐÎÝ©ÙÕÚÕ§ÁÕËÒÞÃÊÏÇÚÎØËÃ
ÚÕÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÔÄÓÕÙÚÕ ÇÙÓÃØ
ÎÚ¦ÐÎÛÇÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÔÚÇÓÁÚØÇ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÄÓÜÝÎ
ÈÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÖ¦ÒÏÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÎÝ¬ÕÙÒÇÓÇÓÖ¦ÔÚ
ÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÕßÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔ
ÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÍÏÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÚÕß ÇÙÓÃØÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÎÝÔÊÃÇÝÙÚÕßÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔÇÖÁÚßÞËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÔÑÇÏÎÓÕÔÕÓËØÂÝÑÇÏ
ÇßÚÇØÞÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÔÊÃÇÝÔÇ
ÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÕ¦ØÛØÕÖØÕÙÌÁØËÏ
ÓÕÔÇÊÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÇÑÏÙÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÓØ¦Ô²ÇÔ

Διείσδυση μαχητών

Η διαφιλονικούμενη
ζώνη έχει γίνει αφορμή
για δύο πολέμους
έως τώρα μεταξύ Ινδίας
και Πακιστάν,
ενώ και οι δύο είναι
πυρηνικές δυνάμεις.
ÚÎÚÕßÑØÇÚÏÊÃÕßÚÕßÑÕßÚàÇØ¦Ú
§ÇØÁÔÚØÇ¡ÄÔÚÏÕÕÖÕÃÕÝÁÍÏÔËÕ
ÑÆØÏÕÝËÑÌØÇÙÚÂÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ËÑÊÕÞÂÝÚÕßÏÔÊÏÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ
ÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÕß ÇÙÓÃØÊÏÁÑÕÉÇÔÚÎÔÖÇØÕÞÂÔÚËØÔËÚÑÇÏÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÎÔ
ÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÙÆÒÒÎÉÎËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×Ô¬Õ§ÁÕËÒÞÃËÖÏÊÃÜÐËÓËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÔÇ
ÖØÕÒ¦ÈËÏÑ¦ÛËÐÁÙÖÇÙÓÇÕØÍÂÝÙË
ÓÃÇÖËØÏÕÞÂÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÕÖÕÃÇÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÙËÖÕÙÕÙÚÄ 
ÚÎÔÖÒÂØÎÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÄÖÜÝËÐÎÍËÃÙË¦ØÛØÕÚÕßÙÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎ
-VYLPNU7VSPJ`ÕÇÔÇÒßÚÂÝ¡¦ÏÑÒ
ÕÆÍÑËÒÓÇÔ¡ÃÇÎÓÁØÇÇØÍÄÚËØÇ
ÎÔÊÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÔËÚÎÔÖØÄÛËÙÂ
ÚÎÝÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÔÏÙÞÆÚÕß¦ØÛØÕßÚÕßÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕß
ËÐÇÙÌ¦ÒÏàËÇÖÄÚÕ  ÚÕËÏÊÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔ¬àÇÓÕÆÑÇÏ ÇÙÓÃØ

ÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÄÔÚÏÁÞËÏÄÓÜÝÓËÍ¦ÒËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÑÖßØÙÕÑØÄÚÎÙÎÝÊÏÁÔËÐÎÚÕß ÇÙÓÃØÁÞËÏÎÒÏÑÃÇ
ËÚ×ÔÑÇÏÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÎÔ
ËÓÓÕÔÂÚÎÝÆÙÎÝÔÇÙËÈÇÙÚËÃ
ÚÏÝÌËÕßÊÇØÞÏÑÁÝÊÕÓÁÝÓËÚ¦ÚÎ
ÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÚÎÝÔÊÃÇÝÑÇÏÚÕßÇÑÏÙÚ¦ÔÚÕ ¡ËÚ¦ÚÎÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÕÎÍÁÚÎÝÚÕß ÇÙÓÃØÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔÔÊÃÇËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÙËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔÇØÜÍÂ
ÏÔÊÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÖ×ÛÎÙÇÔ¦ÚÇÑÚÕßÝÓÇÞÎÚÁÝÚÕßÇÑÏÙÚ¦ÔÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬Õ 
Õ©Ñ¦ÒËÙËÙËÊÏËÐÇÍÜÍÂÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÙßØÙÎ
ÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑ¦ÚÏÖÕßÕßÊÁÖÕÚË
ÁÍÏÔËÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÎà×ÔÎ
ÙÚÏÝßÖ×ØËÏËÝÚÜÔÓÇÒÇãÜÔÁÍÏÔË

ÇÌÕØÓÂÍÏÇÊÆÕÖÕÒÁÓÕßÝÓËÚÇÐÆ
ÔÊÃÇÝÑÇÏÇÑÏÙÚ¦Ô
ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¡ÄÔÚÏÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÔÏÙÞÆÚÕß¦ØÛØÕßÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ¬Õ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇÇÔÁÑÇÛËÔÛËÜØÕÆÙËÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔ¬àÇÓÕÆ
ÑÇÏ ÇÙÓÃØÜÝÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÚÓÂÓÇÚÕßÁÛÔÕßÝÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÚÇÑ¦ÛËÊÏËÑÊÃÑÎÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕ
ÇÑÏÙÚ¦Ô

Πολιτική ενσωμάτωσης
ÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇßÚÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕ§ÁÕËÒÞÃÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÝÑÇÚÇÖÔÃÍÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÂÌÏÒÕÊÕÐÃÇÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÄÔÚÏßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ¦ÓËÙÇÊØ¦ÙÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÔÇÓËÙÕÒÇ-

ÈÂÙËÏÙÚÎÊÏÁÔËÐÎÍÏÇÚÕ ÇÙÓÃØ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝÚÇÞËÃÇÝÖØÕÄÊÕß
ÚÎÝËÏØÎÔËßÚÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÙÚÕ
ÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÖÕßÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÑÇÏ
ÇßÚÂÚÎÛÁÙÎÚÕßÇÑÏÙÚ¦ÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ©ÔÊÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¡ÄÔÚÏËÖÏÊÏ×ÑËÏËÖÃÙÎÝÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÎÞÎØÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖÕÚÆÞËÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔÇÔËØÍÃÇ¬ÕÏÔÊÕßÏÙÚÏÑÄ
)17ËÃÞË¦ÒÒÜÙÚËÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÑÇÏ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÎÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÎÇßÚÂ
ÙßÔÚÇÍÂÙÌØÇÍÃàÕÔÚÇÝÓËÚÕØÇÚÙÏÙÚÏÑÄÑÇÏÓÏÙÇÒÒÄÊÕÐÕÓÂÔßÓ¦
ÚÕßÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÔÕÓÕÛËÚÂÓÇÚÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕÓËÚÇÐÆÇÖÕÚÆÞËÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙËÏÚÏÝÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÚÕßÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕß¦ØÛØÕßËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÍËÓ¦ÚÎÑÏÔÊÆÔÕßÝ

ÑÇÛ×ÝÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖÏÕÙÚØÇÚÕÑØÇÚÕÆÓËÔÎÖËØÏÕÞÂÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÏÇÖÕÒÒÕÆÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß ÇÙÓÃØ
ÚÕ¦ØÛØÕÁÞËÏÑßØÃÜÝÙßÓÈÕÒÏÑÂÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÎÖØÇÑÚÏÑÂÇÐÃÇ
ÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝ
ÏÔÊÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÕÒÒÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÝËÒËßÛËØÏ×ÔÓËÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÇÒÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÔÇËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÓËÚ¦ÚÕ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÐÁÙÖÇÙÓÇÕØÍÂÝ©Ï
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß ÇÙÓÃØ¶ÑÇÏÚÕÇÑÏÙÚ¦Ô¶ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÄÚÏÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
ÕØËÏÔÂÝÖËØÏÕÞÂÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÓËÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÇÖÕÑØÆÖÚÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÚËÞÔÎÁÔÚÜÝÔÇ
ÛßÓÃÙÕßÔÄÚÏÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕß©ÇÖÇÏÚËÃÚÎÔÖÒÂØÎÇÖÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ

ÑÄÓÎÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÍÏÇÚÎÔ
ÔÊÃÇÛÇËÃÔÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÁÞËÏ
ßÏÕÛËÚÂÙËÏËÖÏÚßÞ×ÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÙÒÇÓÇÓÖ¦ÔÚÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÎÊÏËÃÙÊßÙÎÏÙÒÇÓÏÙÚ×ÔÓÇÞÎÚ×ÔÙÚÕ ÇÙÓÃØÓËÙÚÄÞÕÚÏÝÏÔÊÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÍÏÇ
ÚÎÈÃÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËßÛÆÔÕÔÚÇÔ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß ÇÙÓÃØÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÁÞÕÔÚÇÝ
ÇÙÖÇÙÚËÃÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇËÛÔÏÑÕÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÕÆÇÍ×ÔÇÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÙÚØÇÚÄÑÇÚÕÞÂÝÇÖÃÙÚÜÔÑÇÏ
ÞÜØÃÝÚÎÔ¦ÓËÙÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔÖÇÑÏÙÚÇÔÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÇÔÇÙÚÕÒÂÏÙÞÆÕÝÚÕß¦ØÛØÕß
ÄÓÜÝÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÙÒÇÓÇÓÖ¦ÔÚ
ÔÁÇÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÓÇÞÎÚ×ÔÚÕßÙËÔÁÕÇÙÆÓÓËÚØÕ®ÖÄÒËÓÕËÔÚÄÝÏÔÊÏÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝ
ÇØÄÚÏÎÔÊÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÕß¦ØÛØÕßÜÝ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÛÁÓÇÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÚÎÝÙÚËØÂÙËÏÖÕÒÒÕÆÝÖÕÔÕÑËÌ¦ÒÕßÝÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÚÎÝÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÑØÃÙÎÚÕß ÇÙÓÃØ
ÖËØÏËÖÒ¦ÑÎÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÖ¦ÒÏÚÎÔÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
REUTERS

Η φρίκη του «εκδικητικού πορνό» για χιλιάδες γυναίκες
Η διαδικτυακή διαπόμπευση από πρώην συντρόφους τους που δημοσιοποιούν γυμνές φωτογραφίες τους
THE NEW YORK TIMES
Τον Μάρτιο ÚÕßÖÂØÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÇÇÍÞÕÒßÚÏÑ¦Þ¦ÖÏÇÖÕß
ÓÕßËÃÞÇÔÙßÔÚÇÍÕÍØÇÌÂÙËÏ¡Ë
ÈÕÂÛÎÙÇÔÔÇÎØËÓ×ÇÖÄÚÕÔÚØÄÓÕÖÕßÁÔÏÜÛÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÁÈÒËÖÇÚÕÔÖØ×ÎÔÙÆÔÚØÕÌÄÓÕßÔÇ
ÓËÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÔÁÔÇÝÓÖÄÔÚÏ
ÓÖÃÒÔÚËØÑÏÒ×ÔÖÕßÙÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÖÇÛÇÔÇÚÏàÄÚÇÔÓËÇßÚÄÓÇÚÇÄÖÒÇ©ÚÇÔÂÓÇÙÚÇÔÓÇàÃÑÇÏÛÆÓÜÔËÞÚßÖÕÆÙËÓË
ÍØÕÛÏÁÝÚÕÇÓ¦ÐÏÚÕßÑÇÏÐËØÃàÜÔË
ÓËÓÇÔÃÇÚÇÌßÚ¦ÁÐÜÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÕß²ÜØÃÙÇÓËÑÇÏÄÚÇÔÁÖÇÉËÔÇ
ÓËÇÑÕÒÕßÛËÃÇÔ¦ÙÇÔÇÓËÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÖÏÚÁÒÕßÝËÃÞÇÓËÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÏÄÓÜÝÇßÚÄÊËÔÂÚÇÔÇÒÂÛËÏÇ
ÆÕÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÙÚÕ.VVNSLÚÕÕÔÕÓÇÚËÖ×ÔßÓÄÓÕßÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÓÃÇÕÒÄÑÒÎØÎ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÇÖÄÍßÓÔÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓÕßÓÇàÃÓËÇßÚÁÝ¦ÒÒÜÔÖØ×ÎÔ
ÙßÔÚØÄÌÜÔÚÕß¬ÕÖÒÂØËÝÄÔÕÓ¦
ÓÕßÎÖÄÒÎÄÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÙÇÑÇÏ
ÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÓÕßËÃÞÇÔËÖÃÙÎÝ
ÇÔÇØÚÎÛËÃ
ÔÏÜÙÇÚÇÖ¦ÔÚÇÔÇÍßØÃàÕßÔ
ÍÆØÜÓÕß¬ÇÞÁØÏÇÓÕßÁÚØËÓÇÔ
ÇÒÒ¦ÁÍØÇÉÇÓÂÔßÓÇÙÚÕÔÖØ×ÎÔ
ÙÆÔÚØÕÌÄÓÕßÇÖÇÏÚ×ÔÚÇÝÔÇÑÇ-

ÚËÈ¦ÙËÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ¡ËÓÖÒÄÑÇØË ¦ÒËÙÇÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÒÒ¦
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÃÖÕÚÇ
ÍÏÇÚÃËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÎÔ¢ÒÄØÏÔÚÇÊËÔËÃÞËÊÏÇÖØ¦ÐËÏÑ¦ÚÏÖÇØ¦ÔÕÓÕ©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÚÁÈÎÑÇÔ
ÓÄÔÕÄÚÇÔÁÙÚËÏÒÇÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÁÔÇËÐ×ÊÏÑÕÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÕß
ËÔÖÁØÇÙËÄÓÜÝÒÃÍÕÝÑÇÏØÄÝÑÇÏÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔËÑÔÁÕßÞËÏØÄÚËØÎÏÙÚÕÙËÒÃÊÇËÃÔÇÏÚÕ7PUR4L[O
JVTÖÕßÁÞËÏÙÚÄÞÕÚÎÔÚÇÖËÃ-

ÚÏÑÂÓÕßËÓÖËÏØÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÊËÔÊÏÑÇÏ×ÛÎÑÇÕÆÚËÇÖÄÚÕ7PUR4L[O
ÕÆÚËÇÖÄÚÕÔÖØ×ÎÔÙÆÔÚØÕÌÄ
ÓÕß¥ÙÚÄÙÕÊÏÑÇÏ×ÛÎÑÇÄÚÇÔ
ÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞÇ
ÇÖËßÛßÔÛËÃÇØÞÏÑ¦ÇÒÒ¦ËÃÞËÈ¦ÒËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎÙÚÕÇØÞËÃÕÇÖÕÒÆÛÎÑËÓËÚ¦ÓÃÇÓÇÑØ¦ÁØËßÔÇ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÙËØÃÌÎ
ÁØßÙÏÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÍÏÔËÎ
ÎÖÕÒÏÚËÃÇÖÕßÖÕÏÔÏÑÕÖÕÃÎÙË
ÚÕËÑÊÏÑÎÚÏÑÄÖÕØÔÄËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖÕÒÏÚËÃËÝÇÖÕÚËÒËÃÖÒÎÓÓÁÒÎÓÇ
ËÔ×ÙË¦ÒÒËÝÑÇÑÕÆØÍÎÓÇ

«Η αλήθεια είναι
ότι στην ουσία πρόκειται
για εικονικό βιασμό.
Ακόμα και όταν μιλάμε
όσα ζήσαμε, το κόστος
είναι μεγάλο».

Η ουσία του προβλήματος

Πέρυσι i ÓÑ4Ì¨~iÓo{Éim®iÜ{³ÉËÑÈ{{~ËiÉ³É~Ù{~i³{~Ì
¨Ì.É~Ò{ÉØÜ{³ÉËÉØÑ³ÉÜÉËÜiÐÐÓÜiÐÑVÉÉÒÜÜÉØ~Ñ~Ö¨oiÐÑ

ÔÜÙÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÓËËÐËßÚËÒÏÙÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄÑ¦ÛË
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÃÖÒÇÙÚÎÔÑ¦ÛË
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÙÆÔÊËÙÓÕÏÖØÕÝÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÕßÛÆÓÇÚÕÝÙË-HJLIVVR
;^P[[LYÑÇÏ4`:WHJL

ÚÇÙÞÄÒÏÇÕÏÍßÔÇÃÑËÝËÑÒÏÖÇØÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎÚÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÚÕßÝÏ¦ÈÇÙÇÚÇÙÞÄÒÏÇ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÁÔÇÞÇØ¦ÞÛÎÑËÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßËÐÏÄÑÒÏÑÑÇÏÇÖÕÛÂÑËßÙÎ®
ÚÇÔÓÃÇÇØØÜÙÚÎÓÁÔÎßÖËÔÛÆÓÏ-

SHUTTERSTOCK

Της REBEKAH WELLS*

ÙÎÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÄÙËÝÌÕØÁÝ
ÑÏÇÔÑÇÚÁÈÇàÇÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÛÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
±ÖÂØÐÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÏÝÖÕßÑÇÚÁÛËÙË
ÇÍÜÍÂÍÏÇËÑÊÏÑÎÚÏÑÄÖÕØÔÄ®ÑÇÏ
ÖÕßÓÃÒÎÙÇÇÔÕÏÑÚ¦ÍÏÇÚÎÔËÌÏÇÒ-

ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÚÕËÑÊÏÑÎÚÏÑÄÖÕØÔÄËÃÔÇÏËÒËßÛËØÃÇÚÕß
ÒÄÍÕßÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÕÏÔÏÑÕÖÕÏÎÛËÃ¥ÙÚÄÙÕÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÚÕßÝ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÇÛÆÓÇÚÇËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑËÝÚÎÔÕßÙÃÇÚÕËÑÊÏÑÎÚÏÑÄ
ÖÕØÔÄÙÚÕÞËÆËÏÔÇÇÖÕÙÚËØÂÙËÏ
ÇÖÄÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕß
Ù×ÓÇÚÄÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÚÏÝËÐÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÔÇàÕßÔÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇ
ÕÚÁÊËÔÛÇÒÎÙÓÕÔÂÙÜÚÎÔ
ÇÖÄÒßÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÖÕßÁÔÏÜÙÇÄÚÇÔ

ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÚÏÝ
ÍßÓÔÁÝÓÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ©ÓÜÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝÍßÔÇÃÑËÝÈÃÜÔÇÔÚÕÔÃÊÏÕÑÄÓÖÕÙÚÕÙÚÕÓ¦ÞÏÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÑÇÏÚÎÔÔÚØÕÖÂ
ÂÓËØÇËÃÓÇÏÑÇÒ¦ÑÇÏÎÏÙÚÕØÃÇ
ÓÕßËÃÞËÁÔÇËßÚßÞÁÝÚÁÒÕÝ¥ÙÚÄÙÕÍÏÇÑ¦ÛËËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÚÁÒÕÝ
ßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕßÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÛÆÓÇ
ÚÕßËÑÊÏÑÎÚÏÑÕÆÖÕØÔÄÖÕßÙÑÁÖÚËÚÇÏÔÇÈ¦ÒËÏÚÁÒÕÝÙÚÎàÜÂÚÎÝ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÕËÑÊÏÑÎÚÏÑÄÖÕØÔÄÊËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕ
ÇÖÄËÏÑÕÔÏÑÄÝÈÏÇÙÓÄÝÑÄÓÇÑÇÏ
ÄÚÇÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÎÌØÃÑÎÖÕßàÂÙÇÓËÚÕÑÄÙÚÕÝËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕ ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÓËÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÓÇÝÕÏÍßÓÔÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓÇÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÛË¦ÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÙÖËÃØÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÇàÕÆÓËÚÎÔÃÊÏÇ
ÌØÃÑÎÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÓËÃÝÖÕßÇÔÇÒ¦ÈÇÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÓËÇßÚ¦ÖÕß
àÂÙÇÓËÒÁÔËÖÕÒÒÕÃÙÖ¦ÙÇÓËÚÕÔ
ÑÆÑÒÕÚÎÝÙÏÜÖÂÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÙÏÜÖÕÆÙÇÓËÚÄÙÕ
ÑÇÏØÄÖÒ×ÝÑÇÔËÃÝÊËÔÂÛËÒË
ÔÇÇÑÕÆÙËÏ

* H Rebekah Wells είναι ιδρύτρια της
οργάνωσης Women Against Revenge
Porn.

22

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

Η Αμερική αντιμέτωπη με τους δαίμονές της
Οι πολύνεκρες επιθέσεις σε Ελ Πάσο και Ντέιτον αναζωπύρωσαν τη διαμάχη για την οπλοκατοχή και την ακροδεξιά τρομοκρατία
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το στερεότυπο που
θέλει τις ΗΠΑ χωνευτήρι
φυλών και πολιτισμών
είναι η μισή αλήθεια·
η άλλη μισή είναι
ότι υπήρξαν διαχρονικά
και χωνευτήρι
όλων των ρατσισμών.
ÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂ
ÖÕØØÕÌÎÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔËÌÏ¦ÒÚÎ
ÚÎÝÏÙÒÇÓÏÑÂÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚ¦
ÚÎÔÎËÖÚËÓÈØÃÕßÚÕßÎ
ÓËØÏÑÂÈØÏÙÑÄÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎ
ÓËÁÔÇÔËÍÞ×ØÏÕÊÇÃÓÕÔÇ!ÚÎÒËßÑÂÇÑØÕÊËÐÏ¦ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇTHKL
PU<:(ËÔÂÚÇÔÈÁÈÇÏÇÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÏÇÔÇÓÎÔÖ¦ÓËÓÇÑØÏ¦ÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßÕÇÑØÕÊËÐÏÄÝªÄÓÖËØÚ¡¦ÕßËØÝÙÑÄÚÜÙË
ÈØÇÃÕßÝÙÚÎÙßÔÇÍÜÍÂÚÕßÃ-

ÚÙÓÖÕßØÍÑ¬ÕßÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÕ¡ÖØÁÔÚÕÔ¬¦ØÇÔÚÖÕß
ÙÑÄÚÜÙËÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÙÚÕ
ÚàÇÓÃÚÕß Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÈØÂÑË
ÖÕÒÒÕÆÝÛÇßÓÇÙÚÁÝÑÇÏËÖÃÊÕÐÕßÝ
ÓÏÓÎÚÁÝÙÚÏÝ
¡ËÚÎÞ×ØÇÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎ
ÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕËÔÄÉËÏ
ÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕß
ÚÕÇÃÓÇÚÜÔÇÛ×ÜÔÌÕÆÔÚÜÙËÚÏÝÌÒÄÍËÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝ©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÑÇÚÎÍÄØÎÙÇÔÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃËßÔÕáÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇÚÕßÝÇÑØÕÊËÐÏÕÆÝËÐÚØËÓÏÙÚÁÝÓËÚÇÑÎØÆÍÓÇÚÇÓÃÙÕßÝ
ÑÇÏÚÏÝØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÃÊÏÕÝÕÖØÄËÊØÕÝËÃÞËÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÍËÓÃÙËÏ
ÚÎÌÇØÁÚØÇÚÜÔËÖÏÑØÏÚ×ÔÚÕß
ÓËÊÎÒÎÚÎØÏ×ÊÎÈÁÒÎÕÒÆÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÔ ÕÆØÙÏÕßÝËÃÞËÓÏÒÂÙËÏ
ÍÏÇËÏÙÈÕÒÂ®ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄ
ÚÕ¡ËÐÏÑÄËÓÌÇÔÃàÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÜÝ
ÈÏÇÙÚÁÝÑÇÏÔÇØÑÁÓÖÕØÕßÝÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËÖÏÑØÃÙËÏÝÁÍÞØÜÓÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÈÕßÒËßÚ×ÔÚÏÝÑ¦ÒËÙË
ÔÇÍßØÃÙÕßÔÖÃÙÜÙÚÏÝÖÇÚØÃÊËÝ
ÚÕßÝ®ÏËÑÚØÇÍ×ÊÎÙËÚÎÇÒÚÏÓÄØÎÄÖÕßÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔËÃÔÇÏÓÇÆØÕÏÙÇÔÈØÜÓËØÂ
ÖÄÒÎÍËÓ¦ÚÎÇØÕßØÇÃÕßÝ®¡ÄÒÏÝ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÙËÊÎÓÄÙÏÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÙÚÎ
¢ÒÄØÏÔÚÇÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÏÝÕØÊÁÝÖÇØ¦ÔÕ-

ÓÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÏÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÕÖÇÊÄÝÚÕßÌ×ÔÇÐËÔÇÚÕßÝÖßØÕÈÕÒÂÙÕßÓË®ÚÕÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ÓËÞÇÓÄÍËÒÕÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ
¢ßÙÏÑ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÕÆÚËÇØÞÃàËÏÕÆÚËÚËÒËÏ×ÔËÏÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖ
¬ÕÙÚËØËÄÚßÖÕÖÕßÛÁÒËÏÚÎÔÓËØÏÑÂÞÜÔËßÚÂØÏÌßÒ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÓÏÙÂÇÒÂÛËÏÇ
¦ÒÒÎÓÏÙÂËÃÔÇÏÄÚÏßÖÂØÐËÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÑÇÏÞÜÔËßÚÂØÏÄÒÜÔÚÜÔ
ØÇÚÙÏÙÓ×Ô¬ÇÖØÕÖÇÚÕØÏÑ¦ÇÓÇØÚÂÓÇÚÇÚÕßÔËÇØÕÆÁÛÔÕßÝÎËÐÄÔÚÜÙÎÚÜÔÏÛÇÍËÔ×ÔÖÒÎÛßÙÓ×Ô
ÑÇÏÎÊÕßÒËÃÇÚÜÔÓÇÆØÜÔ¦ÌÎÙÇÔ
ÙÚÕÔÍËÔËÚÏÑÄÚÕßÑ×ÊÏÑÇÃÞÔÎÖÕÒÆÇÔÛËÑÚÏÑ¦ÙÚÕÔÞØÄÔÕ¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÆÔÚÇÍÓÇÑÇÛÄØÏàËÄÚÏÙÚÏÝ
ÇÖÕÍØÇÌÁÝÚÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑ¦ÛË
ÓÇÆØÕÝÛÇÓËÚØÕÆÙËÙÚÇËÔÄÝ
ÒËßÑÕÆ©ÔÄÓÕÝÚÎÝÏÛÇÍÁÔËÏÇÝÚÕß
 ÖØÕÁÈÒËÖËÄÚÏÓÄÔÕÒËßÑÕÃÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖÕÒÃÚÎ

Τα τρένα και οι Ασιάτες
ÏÔÁàÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÖÏÙÚØÇÚËÆÛÎÑÇÔÓÇàÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÚÜÔ ÓËÍ¦ÒÜÔ ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×Ô
ÊÏÑÚÆÜÔÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÇÒÒ¦ÚÕ
 ÄÚÇÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÒÇÞ¦ÔÏÇÙËÉÎÌÃÙÚÎÑËÔÄÓÕÝÖÕßÇÖÇÍÄØËßËÚÎÔËØÍÇÙÃÇÙËÙÏ¦ÚËÝªÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÁÖÒÎÐÇÔ
ÑÇÏÒËßÑÁÝËÛÔÄÚÎÚËÝÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÎ§ÄÚÏÇÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
ÚÎÕÙÚ×ÔÎÇØÑËÚ¦ÓÖÇØËÃÞÇÔ

ÖÏÔÇÑÃÊËÝÖÕßÁÒËÍÇÔÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏÎËÃÙÕÊÕÝÙËÙÑÆÒÕßÝÑÇÏØÒÇÔÊÕÆÝ®¬Õ ÓËÚ¦ÚÕÈÃÇÏÕ
ÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝ±ÌËÙÎÝ
ÉÎÌÃÙÚÎÑËÔÄÓÕÝÍÏÇÚÕÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÄËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄ®ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÈÃÇÏÎËÑÚÄÖÏÙÎËØÍÇÚ×ÔÙÚÕ¡ËÐÏÑÄ
ÚÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÕØÇÚÙÏÙÓÄÝßÖÕÚØÕÖÏ¦àËÏÓËÚÎÓÕØÌÂÚÎÝ>OP[L7V^LYËßÑÂÆÔÇÓÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÚÎÝ Õß ÒÕßÐ
ÒÇÔÑÇÏÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔ
ÈÃÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÏÝËÐËÍÁØÙËÏÝ
ÚÜÔÓÇÆØÜÔÑÇÏÙÚÕÑÃÔÎÓÇÑÇÚ¦ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÊÏ¦ÒËÑÚÕÚÕÔÁÕ
ØËÆÓÇÖÕÒÏÚÕÍØÇÌÂÛÎÑËÜÝÒËßÑÄÝËÛÔÏÑÏÙÓÄÝ®ÇÒÒ¦ÕÄØÕÝËÃÔÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÄÝ!
ÕßÖËØÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝÖËØÔ¦ËÏÙË
ÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇÑÇÛ×ÝÑßØÏÇØÞËÃÎ
ÓßÛÕÒÕÍÃÇÚÎÝÇÔ×ÚËØÎÝ®¦ØÏÇÝ
ÌßÒÂÝ©ÏÇÑØÕÊËÐÏÕÃËÐÚØËÓÏÙÚÁÝ
ÇÔÇÓÇÙÕÆÔÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÖËØÃÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÝÒËßÑÂÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÇÖÄ
ÌßÒËÚÏÑÁÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝÓÁÙÜÚÎÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÖØÕÔÕÓÃÜÔÑÇÏ
ÓËÏÑÚ×ÔÍ¦ÓÜÔÓËÚÎÙßÔËÔÕÞÂ
ÚÜÔÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔËÒÃÚ¶ÛËÜØÃËÝÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÚËÒËßÚÇÃÇÎÓÁØËÝÊÄÐÇÝÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÄÖÜÝ
ÁÊËÏÐËÕÖ¦ÚÇÍÕÝÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
¡ËÍ¦ÒÎÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÚÕß¦ÒÒÕßªËÔÄ ÇÓÃÚÕÇÔÇÚÃÔÇÐÎÚÕßÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÕÆÑÚÏØÃÕß

ÚÎÝ©ÑÒÇÞÄÓÇÝÇÖÄÚÕÔÇÑØÕÊËÐÏÄ
ÖØ×ÎÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄ¬ÃÓÕÛÏ¡ÇÑÈÃ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ÓËÚÕßÝ
ÔËÑØÕÆÝÖÕß¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝÂÚÇÔ
ÁÔÇËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÄÙÂÓÇÑÏÔÊÆÔÕß
ÖÕßÜÙÚÄÙÕÇÖÜÛÂÛÎÑËÓËÚ¦ÚÕ
ÙÕÑÚÜÔÃÊßÓÜÔÆØÍÜÔ
ÇÛ×ÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖÒÁÕÔÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÒÕÃÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßËßÔÕÕÆÔ
ÚÎÒËßÑÂÇÑØÕÊËÐÏ¦ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ
Ô¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÖÕßÚÁÒËÏÜÙËÍÏÇÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÄÞÏÍÏÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÖÕß
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÓÃÙÕßÝ
ÑÇÏÕÏÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕß
ÖÇÔÏÑÕÈ¦ÒÒÕßÔÚÕßÝÛÏÇÙ×ÚËÝÚÎÝ
ÒËßÑÂÝÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇÝ®ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÕÏÓÇÆØÕÏÕÏÏÙÖÇÔÄÌÜÔÕÏÑÇÏÕÏÙÏ¦ÚËÝÛÇËÃÔÇÏÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆËÇßÚÄ
ÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÑÕÑÚÁÏÒÂØÛËÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÇÔÛËÚÏÑÄÝÑÇÚÇÒÆÚÎÝÕ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÇÖÄÉËÏÝ
ÑÇÏØËÆÓÇÚÇÖÕßÂÚÇÔÓÁÞØÏÞÛËÝ
ÑÇÑÄÌÎÓÇÑÇÏÖËØÏÛÜØÏÇÑ¦ÈÍÂÑÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÇÖÁÑÚÎÙÇÔ
ÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÇÖÄÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÖÕÒÃÚÎÚÎÝÞ×ØÇÝ ÇÏÓÄÔÕ
ÍÏ»ÇßÚÄÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚÕØÃÇÛÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÁÔÇÐËÞÜØÏÙÚÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÍÏÇÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÁÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÕÖÕßÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÇÃÓÇÑÇÏ
ÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÓËÔÚØÕÖÂ

EPA / LARRY W. SMITH

Αν το κακόËÃÞËÖËØÏÕØÏÙÚËÃÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÙÚÕ§ÚÁÏÚÕÔ
ÚÕß©Þ¦ÏÕÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÛÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÕÝÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÛÇ
ÛÒÏÈÄÚÇÔÞÜØÃÝÔÇËÑÖÒÂÙÙËÚÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝËÔÔÏ¦ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÙÚÏÝËÑÇÚÄÓÈËÝÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÄÚÕËÛÔÏÑÄÙÖÕØÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÄÚÇÔÁÔÇÝÉßÞÏÑ¦ÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÝÔËÇØÄÝ¦ÊËÏÇÙËÚÎÔÑÇØÇÓÖÃÔÇ
ÚÕßÖ¦ÔÜÙËÇÔÁÓËÒÕßÝÖËØÏÖÇÚÎÚÁÝÖÕßÞÇÃØÕÔÚÇÔÓÏÇÄÓÕØÌÎÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÔÆÞÚÇÕÒÏÚÏÑÕÃÎÍÁÚËÝ
ÛÇÕÞßØ×ÔÕÔÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÎËÆÚËØÎ¬ØÕÖÕÒÕÍÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕßÑÇÚÕÞßØ×ÔËÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÙÚÎÔÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÍÏÇÔÇÓÎÛÃÐÕßÔ
ÚÕÏÙÞßØÄÚÇÚÕÒÄÓÖÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÄÖÒÜÔ©ÑÄÙÓÕÝÄÒÕÝÛÇÇÔÇØÜÚÏÄÚÇÔÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦Ö×Ý
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÓÏÇØÆÛÓÏÙÎÚÕß
 ÄÚÇÔÚÕÔËÇØÄÑØ¦ÚÕÝÂÚÇÔ
ÈÇÙÃÒËÏÕÇÔÕÓÃÇÝÞÜØÃÝÑÇÔÕÔÏÑÂ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÄÖÕßÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐÇÍÕØÇÙÚËÃÓËÊÕÒ¦ØÏÇÂÔÇ
ËÐÎÓËØÜÛËÃÇÖÄÚÎÃÈÒÕÁÖØËÖËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÓËÙÌÇÃØËÝ
¥ÙÚÄÙÕÓÏÇ¦ÒÒÎÙÞËÊÄÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÚØÇÍÜÊÃÇÙÚÕÒ¦ÙÕ
ÚÕß¬ÁÐÇÝÁÊÜÙËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÊÏÇÓ¦ÞÎÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝÄÚÇÔÎÕÊÆÔÎÓË-

ÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÙËÕØÍÂ©ÞØÕÔÕÝ¦ÚØÏÑ ÕÆØÙÏÕßÝÊÕÒÕÌÄÔÎÙËÓËÑÇÒ¦ÙÔÏÑÕÌÇÔÛØ×ÖÕßÝ
Ù»ÇßÚÂÔÚÎÔÖÇØÇÓËÛÄØÏÕÖÄÒÎ
ÄÖÕßÚÕ ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔËÃÔÇÏ
ÏÙÖÇÔÄÌÜÔÕÏØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝËÃÞË
ÇÔÇØÚÂÙËÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓÇÔÏÌÁÙÚÕÄÖÕßËÓÌ¦ÔÏàËÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕ
ÓÇÑËÒËÏÄÜÝÖØ¦ÐÎÇßÚÕ¦ÓßÔÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂ®ÓËÚÇ-

Συγγενείς ÚÈÐÒ³VÜÈÜÖÙ{Ñ~Ñ{ÐiÖÐÑ³Ñ³ Ü(Ò³È0ÓÂÑØVÌÈ¸T¨Ø(Ò³¨{~Ö¨{ÈØÙÜ×ÌiÉÐÉ~ÑÜÒ{~×¸¸ÑÚ¨ÈØ.ÉÑÈ³Ê³iÑ¨ÑÐÉÚÌ¨{ÌÜiV³dÆ³~Ñ³Ë~ÉËÑ{{ÑÌ×

Στη θεωρία της «υπεροχής της λευκής φυλής» η ρίζα του προβλήματος
Αν ένας ÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÊØ¦ÙÚËÝÚÜÔ
ÖÕÒÆÔËÑØÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕßËÃÞË
ÇÙÖÇÙÚËÃÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÕßËÐÚØËÓÏÙÚÏÑÕÆÙÒ¦ÓÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÕÏÊÏËÛÔËÃÝÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝ
ÛÇËÃÞÇÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÞÜØÃÝÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÄÒÕÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÄÚÕßÝ
ÚØÕÓËØÂÊÆÔÇÓÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÛÇËØÍÇàÄÚÇÔÇÑÕÆØÇÙÚÇÍÏÇÔÇÙÚËØÂÙËÏÙÚÕËÐÂÝÚÕßÝ
ÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÇÖÄÑ¦ÛËÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÄÖÒÇÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÌÄØÕßÓËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÊÏÇÊÃÊÕßÔÚÏÝÏÊÁËÝ
ÚÕßÝÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚËÝÛÇÊÏËÃÙÊßÇÔÙÚÕÑÃÔÎÓ¦ÚÕßÝÑÇÏÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚËÝÚÕßÝÛÇßÌÃÙÚÇÔÚÕÑßØ×ÙËÏÝ
©ÏÚÄÖÕÏÒÇÚØËÃÇÝÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝ
ÚÕßÝÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÔßÖÄËÖÏÚÂØÎÙÎ6ÙÕÏÈÕÎÛÕÆÙÇÔÂÖØÕÙÁÌËØÇÔ
ÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙÚÕßÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÛÇ
ÊÏ×ÑÕÔÚÇÔÖÕÏÔÏÑ¦¬ÕÑØ¦ÚÕÝÛÇ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÔËËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÖØ×ÎÔ
ÕÖÇÊ×ÔÚÕßÝÇÖÄÚÕÔØÏàÕÙÖÇÙÚÏÙÓÄ ¦ÖÕÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÛÇÚØÇÈÕÆÙÇÔÚÄÙÕÖÕÒÆÚÕÙÑÕÏÔÃ×ÙÚËÔÇàÎÚÂÙÕßÔÚÎÔÑÇÛÕÒÏÑÂÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ËÏÙÄÊÕßÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÙÚÏÝ
ÓÁÞØÏÝÄÚÕßÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÕß
ÁÛÔÕßÝÓÇÝÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÙÚÕÊÏ¦ÈÕÒÕÙßÓÈÇÃÔËÏËÊ×ÖÁØÇ®

ÑÄÓÎÑÇÏÁÔÇÝËÖÏÌÇÔËÏÇÑÄÝ
ÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝ ÚÜÔ ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÙÂÓËØÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÙßÓÈÇÃÔËÏ©ÑÄÙÓÕÝÓÇÝ
ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÎÆÙÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎÒËßÑÂËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÁÔÇ
ÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄÇÍÔÕÕÆÓËÂßÖÕÚÏÓ¦ÓË©ÖÜÝ
ÊÂÒÜÙËÕÚÄÚËÖØÄËÊØÕÝ¬àÕØÚà
¡ÖÕßÝÓËÚ¦ÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÎÝÎÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÕÌËÃÒÕßÓËÔÇ

REUTERS / BRYAN WOOLSTON

THE NEW YORK TIMES

Οι πολιτικοί ηγέτες
οφείλουν να καταδικάζουν τις μαζικές δολοφονίες, όπως εκείνη
του Ελ Πάσο, ως μορφή
τρομοκρατίας.

Οι Δημοκρατικοί~Ñ³ioÌ¨iÑ³
³ÌÑÜ³0¨ÑÐÌ³{ÙiÐ{È¨oÉËÉÈÍ~ÌÉ¨{KÒÜÜo{Ñ³ÈØÑ~¨ÙÉÂ{ÖØ
ÉÂ³¨ÉÐ{³ÓØÐÉ³Ñ~i¨ÖoÐÑ³ÑÐËÈØ
~Ñ{³{Ø¨Ñ³{³{~ÓØ³ÚÉ³ÊÉ{Ø

ËÃÓÇÙÚËÓÏÇÞ×ØÇÖÕßËÖÇÍØßÖÔËÃ
ÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎ
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÕÊÆÔÎÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÕØÍÂÑÇÏÎ
ÕØÍÂÙËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ®
©ÏÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕß
ÒËßÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÚÕÖÏÑÁÝ
ÇÒÒ¦ÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÖÕßÚÏÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇ¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕÕÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎÝ
ÖÕßÁÍØÇÉËÄÚÏÎËÏÙÈÕÒÂÚÜÔ

ÏÙÖÇÔÄÌÜÔÜÔÙÚÕ¬ÁÐÇÝ®ËÑÚÄÖÏàËÚÕßÝÒËßÑÕÆÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÇÖÄ
ÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ¦ÔÕÏÐËÖßØÙËÁÔÇ
ÖÕÒßÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÒ¦ÙÕÚÕ
ÓÇÔÏÌÁÙÚÕÚÕßÕÊØ¦ÙÚÎÝÁÍØÇÉË
ÄÚÏËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎËÔÄÝ¦ÒÒÕßÒËßÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÚÂÙËÚàÇÓÃÚÕß Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÖÕß
ÙÚÕÃÞÏÙËÚÎàÜÂÇÔÛØ×ÖÜÔ
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÚØÕ-

ÓÕÑØ¦ÚÎÝÖÕß¦ÔÕÏÐËÖßØÙËÙßÔÇÍÜÍÂÚÕßÄÍÕßËáÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃÑÇÏÇßÚÄÝ
ÙÚÕÓÇÔÏÌÁÙÚÕÚÕßÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ
ÚÕß Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÑÇÏÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÇÔ¦ÒÕÍÎÖÕÒÆÔËÑØÎËÖÃÛËÙÎÙÚÎÙßÔÇÍÜÍÂÚÕß
ÃÚÙÓÖÕßØÍÑÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ
ÊØ¦ÙÚÎÝÚÕß Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÁÍØÇÉË
ÄÚÏËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÓÇÑËÒËÏÄ
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÒËßÑÕÃÇÑØÕÊËÐÏÕÃ
ÙÚÎ§ÕØÈÎÍÃÇÙÚÏÝÙÚÎÔÚÇÒÃÇÙÚÎÕßÎÊÃÇÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ØËßÔÇÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÁÊËÏÐËÄÚÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔËÐÚØËÓÏÙÚ×ÔÖÕßÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙË
ÓÇàÏÑÁÝÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÓËÚ¦ÚÕ
ËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÖÇØÄÓÕÏËÝËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÏËÐÁÌØÇÙËÚÕÔÛÇßÓÇÙÓÄ
ÍÏÇÚÕßÝÊØ¦ÙÚËÝÂÓÏÓÂÛÎÑËÚÏÝ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÕßÝ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÎßÖËØÕÞÂÚÎÝ
ÒËßÑÂÝÌßÒÂÝ®ËÃÔÇÏÓÏÇÈÃÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÓËÚÏÝÇÔ¦ÒÕÍËÝ
ÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝ©ÏÕÖÇÊÕÃÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔÓÁÙÜÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÌÄØÕßÓÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÔÜÔßÓÃÇ
ÚÕßÝÊÏÇÊÃÊÕÔÚÇÝÚÏÝÏÊÁËÝÚÕßÝ
ÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÝËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÏËÍÑÜÓÏ¦àÕÔÚÇÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÄÖÜÝ
ÚÕJOHUÑÇÏÚÕJOHUÁÞÕßÔÍÃÔËÏ

ÑÁÔÚØÇÚÎÝÒËßÑÂÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ
©ÏÞØÂÙÚËÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÌÇÙÏÙÚÏÑÁÝÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÔÇàÏÙÚÏÑÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÑÇÏÉËßÊÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦
ÑËÃÓËÔÇÍÆØÜÇÖÄÚÇÌßÒËÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÚÕßÝÊËÃÑÚËÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÚÏÝÛËÜØÃËÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÎÝÒËßÑÂÝÌßÒÂÝ
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÚÏËÔÚËÒ×Ý
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÕ
:[VYTMYVU[ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕÔ§ÚÕÔ¡ÖÒÇÑÚÕ ÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ+HPS`:[VYTLY
ÊÏÁÊÏÊËØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ

Κλιμάκωση
¥ÙÚÄÙÕÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÔ×ÔßÓÕÏÞØÂÙÚËÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
JOHUÑÇÒÕÆÙÇÔÙËÖØ¦ÐËÏÝÒËßÑÂÝ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ¡ËÚ¦ÚÎÙÌÇÍÂÚÕß
Ø¦ÏÙÚÚÙËØÚÝÇØÑËÚÕÃÇÔÁÈÇÙÇÔ
ÓÇÔÏÌÁÙÚÇÑÇÏÑÇÒÕÆÙÇÔÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÏÝ©ØÏÙÓÁÔÕÏÁÊÏÔÇÔÖØÇÑÚÏÑÁÝÙßÔÚÇÍÁÝÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÓËÍÏÙÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÇÔÜÔßÓÃÇÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÊßÙÑÕÒËÆËÏ
ÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÕßÝÑÇÏÙßÞÔ¦ÚÇ
ÄØÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝ
ËÖÃÊÕÐÕßÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏÚÕßÝ
ÌÇØÙÁØËÃÔÇÏÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚÇ¡ÄÒÏÝ

ÖØÄÚÏÔÕÝÚÕ-)0ÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÚÕßÝ
ÓÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÖËØÏÛÜØÏÇÑÕÆÝ
ÕÖÇÊÕÆÝÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÓË
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÇÑØÕÊËÐÏÁÝÚ¦ÙËÏÝÜÝ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÇÖËÏÒÂ
ÒÒ¦ÑÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÔÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÊËÔÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ
¬Õ-HJLIVVRÑÇÏÚÕ;^P[[LYÖÂØÇÔ
ÊßÔÇÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÔÇËÐÇÒËÃÉÕßÔ
ÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÇØÚÂÙËÜÔÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÝÒ ¦ÏÔÚÇÇÒÒ¦ÊËÔÁÑÇÔÇÔ
ÚÕÃÊÏÕÓËÚÕßÝÛÏÇÙ×ÚËÝÚÕßÒËßÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ
ÔÑÇÏÕÏØÃàËÝÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ¬ØÇÓÖÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
Þ¦ØÏÙËÓÏÇÕØÏÙÓÁÔÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÙÚÕÔÒËßÑÄËÛÔÏÑÏÙÓÄ©ÏÛËÜØÃËÝÖËØÃÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÚÜÔ
ÒËßÑ×ÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÖÄÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÐÇÔ¦ÑÇÏ
ÐÇÔ¦ÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕß-V_
5L^ZÚÕÓËÚÇÐÆÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕß-)0ÓÇØÚßØÕÆÔÄÚÏÓËÚ¦ÚÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÖÇØ¦ÇÖÄËÐÚØËÓÏÙÚÁÝ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÚÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÕÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÖØÕÝÚÎÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ
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Το μακελειό
που ακόμη
πληγώνει

Ζητούν ακόμη
απαντήσεις

Νωρίς ÚÕÖØÜÃÚÎÝÎÝ¡ÇãÕß
ÎÇÓÖÃÑÇËãÞÓËÚØÕÆÙËÂÊÎÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÔÁÈÇÙËÁÔÇÈÃÔÚËÕÙÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂ:UHWJOH[ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÇÖÁÓËÔÇÔÓÄÒÏÝ ÎÓÁØËÝÍÏÇÔÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÎÝÚÕÇÑÏÙÚ¦Ô¡ËÚ¦ÖÂÍË
ÙÚÕÙÞÕÒËÃÕ¬ÕÔÃÊÏÕÊØÄÓÕÓÁÞØÏ
ÚÕÒÆÑËÏÕÚÎÝ¦ÔÚÇ¢ËÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÏÕÙßÓÓÇÛÎÚÂÝÚÎÝÎÓÂÚØÎÝ
ÇÍÕßØÚàÂÝÚÎÔÑÇÓÖÇØÔÚÃÔÇÚÕß
ÁÑØßÈËÁÔÇ¦ØÏÖÏÙÚÄÒÏÑÇÏÓÃÇ
ÑÇØÇÓÖÃÔÇÄÖÒÇÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕß
¡ÏÙÂ×ØÇÇØÍÄÚËØÇÎÇÓÖÃÑÇ
ÈØÁÛÎÑËÔËÑØÂÓÁÙÇÙËÓÏÇÙÞÕÒÏÑÂÔÚÕßÒ¦ÖÇÄÖÕßËÃÞËÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÑØßÌÚËÃÌËØËËÔÔÁÇÚØÇÆÓÇÚÇÇÖÄÙÌÇÃØËÝßÔÕÒÏÑ¦ÕÑÚ×
ÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏÊÆÕÑÇÛÎÍÎÚÁÝÙÑÕÚ×ÛÎÑÇÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÇÖßØ¦ÚÕß
ÇÍÕßØÚàÂ
ÑÚÕÚËÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÇØÄÓÕÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÓËÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇÚÏÝÊÆÕÖÕÒÆÔËÑØËÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙË¬ÁÐÇÝÑÇÏ©Þ¦ÏÕ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ¦ÔÚÇ¢ËÄÓÜÝÊËÔ
ÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÒÂÛÎÚÇÓÁÙÇ
ÕßÒÃÕßÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝÇÓÖÃÑÇ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎ
ÙÑÎÔÂÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝØÄÙÌÇÚÇÕØÃÙÚÎÑÇÔÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÑÇÏÕ
ÚÄÖÕÝÚÎÝÊÃÑÎÝÚÕßÔËÇØÕÆÊØ¦-

ÙÚÎËÔ×ÙßÍÍËÔËÃÝÛßÓ¦ÚÜÔàÎÚÕÆÔÓËÇÍÜÍÁÝÚÕßÝÇÖÕàÎÓÃÜÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÙÞËÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÖÕßÑÇÚÇÚÁÛÎÑÇÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÕÆÔÏÕÎ ®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÈÇØÆ
ÌÕØÚÃÕÖÕßÑÕßÈÇÒÕÆÔÕÏËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÑÇÏÕÏÙßÍÍËÔËÃÝÚÜÔÔËÑØ×Ô

Το χρονικό
ÚÇÔÚÕÖØÜÃÄÚÇÔÕÎÓÂÚØÎÝÇÍÕßØÚàÂÝ¦ÔÕÏÐËÖßØÙÚÕ
ÒÆÑËÏÕÚÎÝ¦ÔÚÇ¢Ë¡ÃÇÙÌÇÃØÇ
ÈØÂÑËÚÕÔÓÇÛÎÚÂ ÒÁÏÚÕÔ²ÕØÔ
ÙÚÕÇØÏÙÚËØÄÚÕßÞÁØÏ©ÙÕËÑËÃÔÕÝ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕÁÊÇÌÕÝÕÊØ¦ÙÚÎÝ
ÚÕÔÙÎÓ¦ÊËÉËÓËÚÕ¦ØÏÖÏÙÚÄÒÏ
ÍÏÇÚÎÞÇØÏÙÚÏÑÂÈÕÒÂÔÙÚÏÑÚÜÊ×ÝÕ ÒÁÏÚÕÔËÒÃÞÛÎÑËÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÙÌÇÃØÇÚÕÔÖÁÚßÞËÙÚÕÖÄÊÏ
ÖÁàÎÙËÒÒÕÏÊËÔÙÚ¦ÛÎÑÇÔÚÕ
ÃÊÏÕÚßÞËØÕÃ
¦ÖÕÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÓÖÂÑÇÔÓÁÙÇ
ÙËÔÚÕßÒ¦ÖËÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÂÚÇÔ
ÑÇÏÎÇÓÖÃÑÇÎÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÓÇØÚßØÃËÝÊÏÇÙÜÛÁÔÚÜÔÖØÕÙËßÞÄÚÇÔÑØßÓÓÁÔÎ©ÇÍÕßØÚàÂÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÔ¦ÍÕÔÚËÝÖßØÕÈÄÒÎÙËÚÏÝÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ¢ÒÕª¦ÏÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ
ÍßÓÔÇÙÚÂØÏÕÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÄÚÇÔ
ÂÞÎÙËÕÙßÔÇÍËØÓÄÝÍÏÇÌÜÚÏ¦
©ÊØ¦ÙÚÎÝÚÎÔÖØÄÒÇÈË¬ÎÔÖßØÕÈÄÒÎÙËÖÁÔÚËÌÕØÁÝÙÚÇÖÄÊÏÇ
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Ενα χρόνο μετά την επίθεση, οι εξελίξεις
στην υπόθεση του Δημήτρη Παγουρτζή
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο Δημήτρης Παγουρτζής,Ó¨È{VÉiÜ{~ËÑ¬É³V~Ì¨{É³ÚÒÑ³ÉTÜÉË³iØ.Ò³Ñ'É

Δέκα άτομα σκοτώθηκαν
από τα πυρά
του 17χρονου το 2018 –
Πρόσφατα ορίστηκαν
ημερομηνία και μέρος
για τη δίκη του.
¢ÕÈÕÆÓËÔÎÓÂÖÜÝËÖÏÙÚØÁÉËÏÍÏÇ
ÔÇÚÎÔÇÖÕÚËÒËÏ×ÙËÏßÖÕÊÆÛÎÑË
ÚÎÔËÑØÂÆØÜÙÚÏÝÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÕÇÍÕßØÚàÂÝ
ÖÇØÇÊÄÛÎÑËÙÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÑÖØÕÙÜÖÕÆÓËÔÕÏÇÖÄÊÏÑÎÍÄØÕßÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝ,]LY`[V^U®ÙßÍÍËÔËÃÝÛßÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÊØ¦ÙÚÎ
ÍÏÇÈÇØÏ¦ÇÓÁÒËÏÇ±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÄÚÏÊËÔËÃÞÇÔÒ¦ÈËÏÈÇÙÏÑ¦ÓÁÚØÇ
×ÙÚËÚÇÊÆÕÄÖÒÇÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÇÙÚÕÔÍÏÕÚÕßÝÔÇÌÁØÕßÔ
ÇÑÄÓÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÁÍÍØÇÌÇÄÚÏÊËÔÁÊËÏÐÇÔÚÎÊÁÕßÙÇ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

ÖØÕÙÕÞÂÙÚÇÆÖÕÖÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÖÕÑÒÃÔÕßÙÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÕßÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝÇÔÛØÜÖÕÑÚÕÔÃËÝÙÚÕÙÞÕÒÏÑÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÕÇÍÕßØÚàÂÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÃÞËËÓÓÕÔÂÓË
ÚÎÔÖÕÒÆÔËÑØÎËÖÃÛËÙÎÙÚÕÒÆÑËÏÕ
ÚÕß ÕÒÕßÓÖ¦ÏÔÄÖÕßÚÕ
ÊÆÕ
ÓÇÛÎÚÁÝÙÑÄÚÜÙÇÔÙßÓÓÇÛÎÚÁÝ
ÚÕßÝÑÇÏÁÔÇÔÑÇÛÎÍÎÚÂÇØ¦ÚÏÝ
ßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÙÚÇÔÄÚÏÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÚÕß¬ÁÐÇÝÕÇÍÕßØÚàÂÝÔÚßÔÄÚÇÔÙßÞÔ¦ÙÇÔËÑËÃÔÕßÝ
ÚÕßÝÊØ¦ÙÚËÝÖÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÓËÑÇÓÖÇØÔÚÃÔÇÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÓÖÄÚËÝÑÄÓÎÑÇÏÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÌÁØËÚÇÏÔÇÁÌÚÏÇÐËËÑØÎÑÚÏÑ¦
ÓËÚÇÕÖÕÃÇÖÇÍÃÊËßÙËÁÖËÏÚÇÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÛßÓÃàËÏÑÇÚ¦ÚÕßÝËÔ¦ÍÕÔÚËÝËÑËÃÔÕÚÕÙßÓÈ¦Ô
ÒÒÕ ÑØÃÙÏÓÕ ÙÚÕÏÞËÃÕ ÖÕß
ÄÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÕÏËÔ¦ÍÕÔÚËÝ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÛÕØßÈÂÙËÏÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÂÚÇÔÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕß
ÔËÇØÕÆÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆ-

ÜÙÎÝÖÄÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÌÇÏÔÄÚÇÔÄÚÏÂÚÇÔÒ¦ÚØÎÝÚÜÔÄÖÒÜÔ
ÚÇÚÁÒÎÚÕßÖØÏÒÃÕßÚÕß
ÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÃÛËÙÎËÃÞËÇÔËÈ¦ÙËÏÙÚÕ0UZ[HNYHT
ÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÁÔÇÖÏÙÚÄÒÏ
ÑÇÏÁÔÇÓÇÞÇÃØÏ¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÙÚÕ-HJLIVVRËÃÞËÇÔÇØÚÂÙËÏ
ÓÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÁÔÇÓÖÒÕßà¦ÑÏ
ÖÕßËÃÞËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂ!)VYU[V
RPSS®ËÔÔÎÓÁÔÕÝÍÏÇÔÇÙÑÕÚ×ÔÜ®¬ÎÔÃÊÏÇÓÖÒÕÆàÇÌÕØÕÆÙË
ÚÎÔÎÓÁØÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÕÑÚÕÔÏ×Ô
ËÔÁÒËÏÖÇÔÇÖÄÚÕÖØÕÌÃÒÚÕßÑÇÏ
ÖÇØÇÖÕÓÖÁÝÙËÔÇàÏÙÚÏÑ¦ÙÆÓÈÕÒÇ©ÏËÔ¦ÍÕÔÚËÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÏ
ÍÕÔËÃÝÚÕÆÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÕßÍÔ×ØÏàÇÔÖÜÝÑ¦ÚÏÊËÔÖÂÍÇÏÔËÑÇÒ¦
ÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÓÏÇÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÁÊÜÙËÕ
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÇÍÕßØÚàÂÙËËÒÒÎÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÓËÚ¦ÚÕÙßÓÈ¦ÔË
ÇßÚÂÔËÃÖËÄÚÏÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÔÜØÃÚËØÇÊËÔËÃÞËÖ¦ËÏÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÍÏÇÔÇÓËÃÔËÏÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÍÏÕÚÕßÙÚÕÙÖÃÚÏ
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Premier League: Μια νέα,
συναρπαστική σεζόν ξεκίνησε
Θα σπάσει η κυριαρχία της Σίτι από την Λίβερπουλ ή θα τριτώσει το καλό για τους «Πολίτες»;
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Την περασμένη Παρασκευή (9/8), Λίβερπουλ και Νόριτς έδωσαν σέντρα
στο κορυφαίο κατά πολλούς πρωτάθλημα στον κόσμο, την Premier League. Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει
την περσινή σεζόν, εκεί όπου η ομαδάρα Μάντσεστερ Σίτι άντεξε μέχρι
τέλους και με σερί νικών από τον Φλεβάρη μέχρι και τον Μάη (14 σερί νίκες!), κατάφερε να επιβληθεί της Λίβερπουλ με ένα βαθμό και να στεφθεί
πρωταθλήτρια για 2η συνεχόμενη
χρονιά και μόλις 6η στην ιστορία της.
Σίγουρα σε αυτό το πρωτάθλημα έχουν
κατά καιρούς συμβεί πολλά απίθανα
πράγματα (βλ. Λέστερ 2016), ωστόσο
η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος δεν
θα έχουμε τόσο μεγάλες εκπλήξεις.
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αναμετρήθηκαν την περασμένη Κυριακή,
για το Community Shield, εκεί όπου η
ομάδα του Γκουαρντιόλα επικράτησε
στην διαδικασία των πέναλτι μετά το
1-1 στην κανονική διάρκεια. Η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη. Μετά και την
περσινή συναρπαστική κούρσα, αναμένουμε πως οι δύο αυτές ομάδες θα
είναι και πάλι αυτές που θα διεκδικήσουν
τον τίτλο.
Η Μάντσεστερ Σίτι ευελπιστεί σε
ένα τρίτο σερί πρωτάθλημα, ωστόσο
θα έχει τα μάτια της καρφωμένα και
στην Ευρώπη, εκεί όπου θα τα... αντάλλαζε όλα για ένα Champions League.
Η ομάδα του Πεπ δεν ενισχύθηκε αρ







Σε αυτό το πρωτάθλημα
έχουν κατά καιρούς συμβεί
πολλά απίθανα πράγματα,
ωστόσο η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος δεν θα έχουμε
τόσο μεγάλες εκπλήξεις.
κετά, μιας και απέκτησε μόνο τους Ανχελίνο (αρ. Μπακ από Αϊντχόφεν), το
πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή,
Ρόδρι, από την Ατλέτικο Μαδρίτης και
τον Κανσέλο από την Γιουβέντους. Από
την στιγμή πάντως που δεν αποχώρησε
κανείς, η Σίτι παραμένει κάτι παραπάνω
από πλήρης.
Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έφτασε
στην πηγή χωρίς να μπορέσει να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα
από το 1990, αλλά η περσινή σεζόν είχε
ευχάριστο τέλος με την 6η κατάκτηση
του Champions League. Οι «Reds» δεν
ενισχύθηκαν όσο έπρεπε, αφού αποκτήθηκε μόνο αναπληρωματικός τερματοφύλακας και δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Βάθος στον πάγκο υπάρχει,
δεν έχασε κανένα από τα αστέρια της,
αντίθετα έχουν όλοι τους μακροχρόνια
συβόλαια και για το λόγο αυτό κανείς
δεν μπορεί να αμφισβητήσει την δυναμικότητά της. Το έχει αποδείξει και
πέρσι, σε μια σεζόν στην οποία έσπασε
κάθε συλλογικό ρεκόρ στην ιστορία
της, πως εάν υπάρχει στην Αγγλία μια
ομάδα που είναι ικανή να εκθρονίσει
την Σίτι, τότε αυτή είναι η αρμάδα από
το Μέρσεϊσαϊντ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τόμας Ντολ 2021!

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το

μέλλον της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με
τον γερμανό προπονητή Τόμας Ντολ.
Στο ΑΠΟΕΛ, άλλωστε, το κριτήριο για
να θεωρηθεί ένας προπονητής πετυχημένος, πολλές φορές έχει αποδειχθεί
πως διαφέρει από άλλες ομάδες, πως
δεν έχει να κάνει μόνο με καθαρά αγωνιστικά δεδομένα. Είναι γι’ αυτό που
προκάλεσε απορία και έκπληξη, η γνωστοποίηση της χρονικής διάρκειας του
συμβολαίου του γερμανού τεχνικού.
Γιατί δύο χρόνια, συνεχόμενα, μετά την
εποχή Γιοβάνοβιτς, στον πάγκο του
ΑΠΟΕΛ κανείς δεν έκατσε!

* * * * *

Κρίσιμη απόφαση

Αναλαμβάνοντας η νέα διοίκηση της

Ανόρθωσης διαβεβαίωσε τον κόσμο

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ αναμετρήθηκαν την περασμένη Κυριακή, για το Community Shield. Αναμένεται πως οι δύο
ομάδες θα είναι και πάλι οι βασικές διεκδικήτριες του τίτλου της Premier League.

Πολύ δύσκολα θα σπάσει η εξάδα
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε
την κούρσα και για την τετράδα, εκεί
όπου Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Άρσεναλ θα δώσουν
την δική τους μάχη και γιατί όχι να
παλέψουν ακόμη και για τον τίτλο,
όσο δύσκολο και αν φαντάζει την
δεδομένη χρονική στιγμή. Περιμένουμε αντίδραση από την Τότεναμ,
μετά και την ήττα στον τελικό του
Champions League. Με τον Ποκετίνο
στον πάγκο οι Σπερς παραμένουν
αρκετά ισχυροί μιας και ενισχύθηκαν
με τους Ντομπελέ, Λο Σέλσο, Σεσενιόν, ενώ δεν έχασαν κάποιο από τα
αστέρια τους. Μετά από τις τελευταίες
σεζόν στις οποίες έφτασε να διεκδικεί
τον τίτλο, κάνοντας καλές πορείες,
ίσως ήρθε η δική της ώρα. Το νέο
γήπεδο της δίνει μία έξτρα δυναμική.
Η Τσέλσι κάνει ένα νέο ξεκίνημα,
με τον ζωντανό της Θρύλο, Φρανκ
Λάμπαρντ στον πάγκο μετά την φυγή
του Σάρι για την Γιουβέντους. Οι
«Μπλε» απέκτησαν τον Πούλισιτς
από την Ντόρτμουντ και ενεργοποίησαν την option αγοράς για τον Κόβασιτς από την Ρεάλ εξαιτίας της τιμωρίας που τους επιβλήθηκε για απαγόρευση μεταγραφών (ο πρώτος ανακοινώθηκε από τον Ιανουάριο), ενώ
έχασαν και το αστέρι τους, τον Εντέν
Αζάρ, ο οποίος θα προκαλεί πια ζαλάδες
στους αντίπαλους αμυντικούς με την
φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Πίστωση
χρόνου θα δοθεί στον Άγγλο τεχνικό,
με προτεραιότητα του συλλόγου, μια
ομαλή χρονιά, στην οποία οι νεαροί
θα πάρουν ευκαιρίες και δεν θα φαινόταν απομακρυσμένο το ενδεχόμενο
να διεκδικήσει κάποιον τίτλο.
Δυνατά κινήθηκε στο μεταγραφικό
παζάρι η Άρσεναλ, η οποία έβγαλε
από τα ταμεία της 80 εκ. ευρώ για
την απόκτηση του Ιβοριανού επιθετικού, Νικολάς Πεπέ από την Λιλ. Η

πως αν διαπιστωθούν οικονομικές ατασθαλίες, αυτοί που ευθύνονται θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι
σχετικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί.
Στοιχεία που δημιουργούν βάσιμες
υποψίες για κάτι τέτοιο υπάρχουν, οι
εξηγήσεις που δόθηκαν δεν φαίνεται
να ικανοποιούν και η ώρα των κρίσιμων
αποφάσεων είναι κοντά. Όπως ανάλογα υπήρξε και στο παρελθόν τέτοια
ώρα, χωρίς ωστόσο να φθάσει η υπόθεση μέχρι το τέλος.

* * * * *

Το παράπονο του Σόφο

Ο βασικός λόγος που «άνοιξε» τη συ-

νέλευση της ΑΕΛ ο Ανδρέας Σοφοκλέους ήταν για να μιλήσει πρόσωπό με
πρόσωπο με τον κόσμο της ομάδας και
να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Τους το είπε πως δεν αντέχει μια ομάδα του μεγέθους της ΑΕΛ να ζει με 400 διαρκείας, τονίζοντας για άλλη μια φορά
πως ο καιρός που παράγοντες έριχναν
λεφτά στο πηγάδι έχει περάσει. Δεν το

Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Άρσεναλ θα δώσουν την δική τους
μάχη για την τετράδα και γιατί όχι να παλέψουν ακόμη και για τον τίτλο.
ομάδα του Ουνάι Έμερι μπαίνει στην
2η σεζόν μετά την φυγή του Αρσέν
Βενγκέρ και επιβάλλεται να αρχίσει
να κατακτά και πάλι τίτλους. Μπορεί
η μπροστινή τριάδα που αποτελείται
από τους Λακαζέτ-Ομπαμεγιάνκ-Πεπέ
να βγάζει φωτιές, ωστόσο το πρόβλημα είναι στην μεσοαμυντική της λειτουργία, εκεί όπου οι «κανονιέρηδες»
την πλήρωσαν πολλές φορές κι ας
ενισχύθηκαν την τελευταία μέρα των
μεταγραφών με τους Νταβίντ Λουίζ
και Τίρνεϊ. Αρκεί κανείς να θυμηθεί
την τεσσάρα στον τελικό του Europa
League από την Τσέλσι...
Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο
Σόλσκιερ αρχίζει την πρώτη του φουλ
σεζόν στον πάγκο. Οι «κόκκινοι διαβόλοι», στο νέο ξεκίνημα που κάνουν,
ενισχύθηκαν στην άμυνα με τον ελπιδοφόρο δεξιό μπακ Γουάν Μπισάκα
από την Κρίσταλ Πάλας, ενώ τα 88
περίπου εκ. ευρώ που δόθηκαν στην
Λέστερ για τον κεντρικό αμυντικό
Χάρι Μαγκουάιρ, τον χρίζουν ως τον
ακριβότερο αμυντικό στην ιστορία!

Ποια θα είναι η έκπληξη;
Αμείωτο θα είναι το ενδιαφέρον
τόσο για την είσοδο στην πρώτη δε-

επιτρέπουν οι κανονισμοί της UEFA αλλά και η εποχή μας. Έδωσε δε και συγκεκριμένα παραδείγματα ομάδων που
τζόγαραν και τώρα τρέχουν και δεν
φτάνουν. Κυπριακά, το κεφάλαιο διαρκείας και ΑΕΛ θα το λέγαμε «το χτιν και
το χτοσιέριν», αφού ο κόσμος θέλει να
δει κινήσεις που να ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα και ο Σόφο ήθελε να στηριχθεί για να μπορέσει να κινηθεί.

* * * * *

Μας τρέλανε η UEFA

Είναι απίστευτο το άγχος που βιώνουν

τα καλοκαίρια οι παράγοντες των ομάδων μας που παίζουν Ευρώπη, αφού
βλέπουν εκατομμύρια να περνούν από
μπροστά τους και είτε απλώνουν χέρι
και τα αρπάζουν είτε τους προσπερνούν. Κάθε βδομάδα κρίνεσαι και αυτό
το πράγμα κάνει πολύ δύσκολη υπόθεση την ύπαρξη ηρεμίας στη λήψη αποφάσεων. Παίζεις τόσο κρίσιμα ματς σε
περίοδο που η αγορά είναι ανοικτή και
παίκτες πάνε κι έρχονται, ενώ είσαι και

κάδα, όσο και στην μάχη για την παραμονή. Εάν εξαιρέσουμε τις Γουλβς,
Έβερτον, Λέστερ και Γουέστ Χαμ,
οι οποίες όχι μόνο ενισχύθηκαν αλλά
διατήρησαν και τον βασικό τους κορμό, τότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως οι υπόλοιπες ομάδες
θα πρέπει να παλέψουν με όλες τους
τις δυνάμεις για να παραμείνουν
στην μεγάλη κατηγορία.
Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως
η νεοφώτιστη Άστον Βίλα ενισχύθηκε
με 12(!) ποδοσφαιριστές, ενώ η Νιούκαστλ, μετά την φυγή του Μπενίτεθ για την Κίνα και την πρόσληψη
του έμπειρου Στιβ Μπρους, ευελπιστεί
σε μια ομαλή σεζόν μακριά από περιπέτειες. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα
αγωνιστεί στην Premier League για
πρώτη φορά από την σεζόν 2006-07,
δεν είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι
έχει τα φόντα για να παραμείνει και
του χρόνου εκεί.
Περιμένουμε μια συγκλονιστική
σεζόν, εξίσου εντυπωσιακή με την
περσινή και γιατί όχι ακόμη καλύτερη,
στην οποία η μάχη για τον τίτλο θα
παραμείνει ζωντανή μέχρι τις 17 Μαΐου που θα τελειώσει ο φετινός μαραθώνιος.

ανέτοιμος. Ε, με τέτοιες συνθήκες δεν
είναι για να απορείς πως αποφασίζονται αλλαγές προπονητών πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κουράγιο εύχεται η στήλη στους παράγοντες!

* * * * *

Στους δύο, τρίτος χωράει;
Η απόκτηση του Μπεράτ Σαντίκ από

πλευράς Ανόρθωσης δημιουργεί την
πολυτέλεια της παρουσίας τριών πρωτοκλασάτων (και ακριβοπληρωμένων)
κεντρικών επιθετικών στο ρόστερ. Η
κίνηση για τον Φιλανδό επιθετικό προέκυψε ως ανάγκη βάση της εικόνας
στα φιλικά με τους Μίχαλ Ντούρις και
Νίκα Κατσαράβα να σκοράρουν μαζί
ένα γκολ σε έξι ματς. Οι ετήσιες απολαβές και των τριών ξεπερνούν το μισό
εκατομμύριο ευρώ με τον Κετσπάγια
να επιλέγει σχηματισμούς με έναν κεντρικό επιθετικό. Αν προκύψει αποχώρηση, τότε φαβορί είναι ο Νίκα Κατσαράβα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο
προπονητής του είναι και… νονός του.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε, λες να το παν
ανάποδα;
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Η σεζόν στην πρέμιερ λιγκ μόλις ξεκίνησε και όλοι συμφωνούν πως οι πρωταγωνιστές πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Λίβερπουλ και Μαν. Σίτι έπαιξαν πρόσφατα σούπερ
καπ και πέρσι πόντο-πόντο το πρωτάθλημα, χωρίς να
μπορείς να διακρίνεις τρίτο για την παρέα.
Μπορεί να έγιναν αρκετές κινήσεις στο παζάρι και
κάποιες από το πάνω ράφι, όμως το δεδομένο είναι πως
αυτές οι δυο ξεκινούν με γερό προβάδισμα. Η πρωταθλήτρια Σίτι ενισχύθηκε με δυο παίκτες πρώτης γραμμής,
Ρόδρι και Κανσέλο, ενώ έχασε τους Κομπανί και Ντανίλο.
Τον μέχρι πρόσφατα αρχηγό της επέλεξε να μην τον
αντικαταστήσει και μένει να φανεί αν θα πληρώσει το
κενό. Μετρά και τη σοβαρή απώλεια του τραυματία
Σανέ. Είναι η πιο πλήρης ομάδα αλλά δείχνει φέτος να
έχει το μυαλό στο τσάμπιονς λιγκ που είναι ο μεγάλος
πόθος.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Λίβερπουλ δεν πήρε κανέναν κι έχασε τους συμπληρωματικούς Στάριτζ και
Μορένο. Σαφώς αν ρωτήσεις 100 άτομα στο Μέρσισαιντ
θα σου πουν πως προτιμούν την πρέμιερ που έχουν να
την κατακτήσουν εδώ και τρεις δεκαετίες! Η συζήτηση
αφορά κυρίως το βάθος του πάγκου της, αφού η βασική
της ενδεκάδα έχει δοκιμαστεί και πετύχει σχεδόν στα
πάντα. Μεγαλύτερό της όπλο όμως το φοβερό κίνητρο
που της δίνει ο τρόπος που έχασε τον τίτλο πέρσι. Θα
δώσει κάτι παραπάνω από τα πάντα για να τερματίσει
την κατάρα και ο Κλοπ μας έδειξε πως έχει όσα χρειάζονται
για να οδηγήσει το καράβι στη γη της επαγγελίας.
Δεν θα το πει κανείς δημόσια ποτέ, αλλά αν τους
έλεγες να ανταλλάξουν φέτος τους τίτλους που κέρδισαν
πέρσι θα το υπέγραφαν αμέσως! Ο Πεπ δεν έχει κάτι
άλλο να κερδίσει στο Μάντσεστερ. Αλλωστε, τα εγχώρια
τα έκανε κτήμα του, ενώ ο Κλοπ ξέρει πως για να μπει
στο πάνθεο των κορυφαίων που κάθισαν στον πάγκο
των «κόκκινων» πρέπει να τους δώσει και την πρέμιερ.
Οι υπόλοιποι που μπαίνουν στο κάδρο; Με τις ελπίδες
και τις φιλοδοξίες τους υπαρκτές αλλά και με μεγάλη
απόσταση να καλύψουν. Η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ
βγήκε στην αγορά για τα πολλά που της έλειπαν, αλλά
γρήγορα κατάλαβε πως είναι αδύνατο πια να τα βρεις
όλα σε ένα καλοκαίρι. Η Τσέλσι είναι η ίδια ομάδα
χωρίς Αζάρ, η Άρσεναλ έτρεξε να πάρει ό,τι προλάβαινε
στο φινάλε. Τι μένει; Η Τότεναμ που έκανε στοχευμένες
κινήσεις εκεί που τις είχε ανάγκη και έχει ίδιο προπονητή
και κορμό. Όμως το πλησίασε τόσες πολλές φορές
χωρίς να πάρει έναν τίτλο και δεν την εμπιστεύεσαι
εύκολα.
Όλα δείχνουν πως πάμε για μια ακόμα σεζόν στο γαλάζιο και το κόκκινο, με τη διαφορά πως το κίνητρο
είναι διαφορετικό για την προτεραιότητα στους μεγάλους
τίτλους. Αν δεν διαφωνούν στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, ας τα ανταλλάξουν να τελειώνουμε!

Οταν το ρίσκο
γίνεται συνήθεια...
Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος προπονητής που δεν... στεριώνει στον
πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Και η αλήθεια είναι
πως ο Πάολο Τραμετσάνι, έδωσε πολλές
αφορμές για να προκύψει νωρίτερα η
απόφαση της περασμένης Πέμπτης.
Ο κύριος Τραμετσάνι είχε κάθε δικαίωΤου
μα να επιλέξει το όποιο σύστημα ο
ΓΙΩΡΓΟΥ
ίδιος θεωρούσε καλύτερο και τους
ΛΟΓΙΔΗ
όποιους ποδοσφαιριστές πίστευε ότι
άξιζαν να αγωνίζονται. Παράλληλα,
όμως, είχε και υποχρέωση να... συμβιβάζεται με εναλλακτικές επιλογές, όταν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωναν. Άγνωστα πράγματα για
τον πεισματάρη Ιταλό.
Το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο με την ορθότητα ή
όχι της απόφασης στο ΑΠΟΕΛ για αλλαγή στην τεχνική
ηγεσία. Το ερώτημα έχει να κάνει περισσότερο με το
γιατί εδώ και μήνες συντηρήθηκε μια προβληματική
σχέση, με προδιαγεγραμμένο το τέλος και γνωστές τις
συνέπειες. Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, πριν τον αγώνα της περασμένης
Τρίτης, εμπιστευόταν τον κύριο Τραμετσάνι και τις ικανότητές του. Γιατί κανείς, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν
θα έψαχνε τον αντικαταστάτη του, μετά από μια άσχημη
εμφάνιση και πριν τον επαναληπτικό.
Υπήρχε κανείς που πίστευε, πως ο Ιταλός τεχνικός
θα έμενε για πολύ ακόμη στον «Αρχάγγελο»; Μάλλον
ούτε και ο ίδιος! Οι προβληματικές περσινές εμφανίσεις,
τα γεγονότα με τις... πυθιακές του δηλώσεις, λίγες ώρες
πριν τον τελικό κυπέλλου, η αβεβαιότητα για τη συνέχιση
μιας συνεργασίας λίγες μόνο εβδομάδες μετά τις υπογραφές για ανανέωσή της, τα κατά καιρούς θέματα στις
σχέσεις προπονητή – παικτών και κυρίως η εμμονή του
σε επιλογές προσώπων ή σχημάτων, ακόμη και όταν οι
επιλογές αυτές τον άφηναν εκτεθειμένο.
Δεδομένα γνωστά στη διοίκηση και όμως ο Πάολο
Τραμετσάνι στηρίχθηκε, πολύ περισσότερο από προπονητές που πέτυχαν κατακτήσεις τίτλων ή που έφθασαν
μια ανάσα από τέτοιες επιτυχίες αλλά είδαν την πόρτα
εξόδου για μια ήττα, για μια ισοπαλία...
Άξιο απορίας, λοιπόν, το γιατί για άλλη μια φορά
έπρεπε η ομάδα να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο,
προτού παρθεί μια σημαντική απόφαση. Την προηγούμενη φορά, επί εποχής Μάριο Μπέιν, η παρτίδα σώθηκε
την υστάτη, προηγουμένως με Πασένζια κάτι ανάλογο
δεν είχε γίνει κατορθωτό.
Μένει να δούμε το αποτέλεσμα μιας ακόμη... θαρραλέας
απόφασης, το βράδυ της Τρίτης.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,75%

X.A.
-5,00%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100
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ΔΙΕΘΝΗ
Πνίγεται
στους
τουρίστες
η Λισσαβώνα
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-5,62%

0,79%

Μεταρρύθμιση με φοροελαφρύνσεις
Δηλώσεις εκπροσώπων των «Big 4» για το φορολογικό σύστημα και εισηγήσεις για βελτίωσή του
Θετικοί στη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά με φοροελαφρύνσεις παρουσιάζονται οι «Big 4».
Οι επικεφαλής των μεγάλων ελεγκτικών οίκων επισημαίνουν πως
πράγματι έχει φτάσει η ώρα για
μία ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση ενός πλαισίου που

ισχύει από το 2003 και όντας 16
χρονών δεν εξυπηρετεί απόλυτα
τις ανάγκες της οικονομίας. Στο
πλαίσιο του ειδικού ενθέτου της
«Κ» το Μάρτιο του 2019 με τίτλο
«φορολογικό πρίσμα του 2019»,
αν και οι τέσσερις επικεφαλής
των φορολογικών θεμάτων των

μεγάλων ελεγκτικών οίκων δεν
ήταν ενήμεροι για την πρόταση
του Υπ. Οικονομικών για αλλαγή
του φορολογικού συντελεστή,
ανέφεραν πως χρειάζεται μια φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς
ωστόσο κανείς να αναφέρει για
αύξηση οποιουδήποτε συντελε-

στή. Αντιθέτως, τάσσονται όλοι
υπέρ των φοροελαφρύνσεων. Δηλώσεις έκαναν οι Πιερής Μάρκου,
συνέταιρος και επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών Deloitte Κύπρου, Φίλιππος
Ραπτόπουλος, συνέταιρος και
επικεφαλής Τμήματος Φορολο-

Βολές κατά Tesla για παραπλανητική προβολή

γικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου,
Θεόδωρος Παρπέρης, συνέταιρος
και επικεφαλής Φορολογικών και
Νομικών Υπηρεσιών της PwC
Κύπρου, και Γεώργιος Μαρκίδης,
διοικητικός σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Σελ. 3

Στην κρατική
έκθεση βλέπουν
το κέντρο
καινοτομίας
Σκέψεις και για το ΣΟΠΑΖ
Απομακρύνεται ο στόχος για δημιουργία τεχνολογικού πάρκου
στο Πεντάκωμο, ενώ επί τάπητος βρίσκονται σχέδια για δημιουργία κέντρου καινοτομίας
στη Λευκωσία. Μια από τις σκέψεις είναι ο χώρος της διεθνούς
κρατικής έκθεσης. Ωστόσο, στις
σκέψεις της κυβέρνησης είναι
και η αξιοποίηση του εργοστασίου ΣΟΠΑΖ στην Παλλουριώτισσα. Σελ.5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σεπτέμβριο οι εξελίξεις
για το λιμάνι Λάρνακας
Τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου

αναμένεται να οριστεί η παρουσίαση της
επένδυσης από εκπρόσωπο της κοινοπραξίας για την ανάπτυξη του λιμανιού και της
μαρίνας Λάρνακας. Στις 29 Αυγούστου, έχει
οριστεί και συνάντηση της υπ. Μεταφορών
με το Σύνδεσμο Ναυτικών πρακτόρων. Σελ.4

Οι επόπτες
πιέζουν για
πωλήσεις ΜΕΔ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μονόδρομος για τις τράπεζες

Μαγνήτης για ξένους
τα εξοχικά στο Ιόνιο
Επιστρέφουν τα «χαμόγελα» στην αγορά

πολυτελών εξοχικών κατοικιών των νησιών
του Ιονίου. Η ζήτηση από το εξωτερικό έχει
πυροδοτήσει νέο κύκλο επενδύσεων. Το
2018 η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά
και Λευκάδα ανήλθε στο 45%. Σελ.12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,42%

-0,11%

Γερμανία

-0,56%

-0,11%

Γαλλία

-0,29%

-0,10%

Ιταλία

1,53%

-0,05%

Ισπανία

0,22%

-0,06%

Ιρλανδία

-0,01%

-0,08%

Ελλάδα

2,01%

-0,01%

Ην. Βασίλειο

0,52%

-0,07%

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

Παραπλανητικούς χαρακτηρισμούς χρησιμοποιεί επανειλημμένως η Tesla σχετικά με την ασφάλεια των αυτοκινήτων της, ισχυρίζεται η Εθνική
Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία τον Οκτώβριο απαίτησε από την εταιρεία να πάψει να δημοσιεύει παραπλανητικές δηλώσεις. Αιτία
ήταν οι δηλώσεις του Ελον Μασκ ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερο όχημα στον κόσμο από μια Tesla. Σελ. 9

Η πώληση δανείων αποδεικνύεται μονόδρομος για τις κυπριακές τράπεζες. Τα μηνύματα που
λαμβάνουν από τους επόπτες
είναι αυστηρά και δεν αφήνουν
χρονικά περιθώρια για να μειώσουν τα ΜΕΔ τους οργανικά.
Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου
και την Ελληνική, αναμένεται
ότι μέσα στο 2020 κι άλλες τράπεζες θα προχωρήσουν σε πωλήσεις ΜΕΔ. Σελ. 3
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Η αύξηση εταιρικού φόρου θα διαφύλασσε το κυπριακό εταιρικό πλεονέκτημα
Η πρόταση Χάρη Γεωργιάδη για
αύξηση του εταιρικού φόρου στο
15% δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Οικονομικοί κύκλοι που
αφουγκράζονται τα ευρωπαϊκά
και διεθνή δρώμενα στον τομέα
των εταιρικών και επενδυτικών
υπηρεσιών επισημαίνουν πως το
εταιρικό status quo των 12,5%
έχει ημερομηνία λήξης. Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται ως αρνητική εξέλιξη για την κυπριακή οικονομία. Ταυτόχρονα. το επιχείρημα που προτάσσεται είναι πως
μια τέτοια προληπτική κίνηση,
σε συνάρτηση με φοροελαφρυντικά αντισταθμίσματα, θα έστελνε
το μήνυμα πως η Κύπρος αποχωρεί
από τις σκιές του παρελθόντος.
Η αύξηση του εταιρικού φόρου
θα μπορούσε να λειτουργήσει με

τρόπο που στην ουσία θα διαφύλασσε το κυπριακό εταιρικό πλεονέκτημα, αναδεικνύοντας τη
σταθερότητα και την εμπιστοσύνη
ως πρωταρχικές αξίες του οικονομικού μας συστήματος.
Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος
δεν διαθέτει τα μέσα για μια δραστική διαφοροποίηση του οικονομικού της μοντέλου, εντούτοις
δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως η
Γερμάνια για αύξηση του εταιρικού
φόρου, με σκέψεις να γίνονται
ακόμη και για εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής φορολογίας.
Την ίδια ώρα η πρόοδος που
έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή
μέτρων για πάταξη του ξεπλύματος
κεφαλαίων, την αναστολή αδειών
μεγάλου αριθμού εταιριών για μη

συμμόρφωση με την νομοθεσία
και την ενίσχυση του έργου των
ρυθμιστικών αρχών, το αφήγημα
θα πρέπει να διαμορφωθεί με έμφαση σε προληπτικές κινήσεις
για αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων. Κύριος στόχος πρέπει να
είναι η ενεργός προσαρμογή στα
νέα δεδομένα των αγορών ενόψει
ενός μεταβαλλόμενου οικονομικού
τοπίου που χαρακτηρίζεται από
τη έντονη σύγκρουση μεταξύ
ρυθμιστικών απαιτήσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Το ζητούμενο είναι προσέλκυση
εταιριών από άλλες δικαιοδοσίες
και η διατήρηση των υφιστάμενων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου και εφόσον ο
φορολογικός συντελεστής παρα-

μείνει σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
Επί της ουσίας οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
νησί ζητούν την βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών που
προσφέρονται από ελεγκτικά και
δικηγορικά γραφεία με το σημείο
αυτό να βαθμολογείται ως προτεραιότητα. Ως προς το θέμα του
ανταγωνισμού η Ιρλανδία με
12,5% παραμένει ο κυριότερος
ανταγωνιστής. Ενδεικτικά οι χώρες
με την χαμηλότερη φορολογία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
Ουγγαρία με 9%, Βουλγαρία 10%
και η Λιθουανία με 15%. Η Ελλάδα
από 28% τροχιοδρομεί σταδιακή
μείωση στο 25% μέχρι το 2022.
Η Ελβετία διατηρεί τον συντελεστή στο 18% ενώ στο Ηνωμένο
Βασίλειο από 19% που είναι σή-

μερα υπάρχει πλάνο για μείωση
στο 17% τον Απρίλη του 2020 ως
μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων του Brexit.
Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, η θέση του ιδιωτικού
τομέα είναι σεβαστή και αφού
τάσσεται εναντίον, δεν θα επιμείνει στην αύξηση του εν λόγω
φόρου. Ωστόσο, η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί, με τον αντικαταστάτη του το 2020 να καλείται να χειριστεί ίσως το πιο
καυτό θέμα για τον τομέα των
υπηρεσιών. Το στοίχημα είναι
κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα
θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα έχοντας υπόψη πως
η ορθή εκτέλεση πολιτικής είναι
μια διαρκής και μακροπρόθεσμη
διαδικασία.
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Ανάπτυξη
σε τέσσερις κινήσεις
Είναι γεγονός πως η κυβέρνηση
ξεκίνησε αρκετά δυναμικά τη θητεία της, μετά την ανάληψη της
εξουσίας, παρουσιάζοντας ένα
συνεκτικό πλάνο για τη χώρα και
έχοντας έτοιμα προς διαβούλευση
και ψήφιση αρκετά νομοσχέδια
από το θέμα της ασφάλειας και
της Παιδείας μέχρι το καίριο θέμα
της οικονομίας.
Ο πρωταρχικός στόχος βέβαια
οποιασδήποτε κυβέρνησης είναι
να φέρει ανάπτυξη στη χώρα και
να βελτιώσει βάσει των προγραμματικών της δηλώσεων το βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων πολιτών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η
νέα κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και μπορεί
με κάποιες σημαντικές προτάσεις
να ενισχύσει θετικά την ελληνική
οικονομία και να της προσδώσει
μία μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή
δυναμική.
Πιο συγκεκριμένα, η ψήφιση
ενός νέου φορολογικού νομοσχεδίου που θα συνδυάζει τόσο τη
μείωση των φορολογικών συντελεστών όσο και την απλοποίηση
του συστήματος, είναι ύψιστης
σημασίας, ώστε να ανασάνουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις από
την έλλειψη ρευστότητας, αλλά
και για να περάσουν τα κατάλληλα
μηνύματα στους επίδοξους επενδυτές, που θέλουν να γνωρίζουν
εκ των προτέρων και δικαίως,
ποια είναι η φορολογική επιβάρυνση της εκάστοτε επένδυσης,
αναλόγως της διάρκειας και του
σκοπού της.
Μέσα από τη μειωμένη φορολογία, την αύξηση της ζήτησης
και την εξοικονόμηση δαπανών,
η κυβέρνηση θα είναι σε θέση
να διαπραγματευθεί και να επιτύχει μείωση του στόχου για τα
πρωτογενή πλεονάσματα για τα
επόμενα έτη, με στόχο από το
3,5% να μειωθούν κοντά στο 2%,
δημιουργώντας ένα σημαντικό
δημοσιονομικό χώρο, άνω των 2
δισ. ετησίως, που θα μπορούσε
να χρηματοδοτήσει τόσο κοινωνικές πολιτικές όσο και σημαντικές επενδύσεις.
Το θέμα των επενδύσεων είναι
πρωταρχικής και κομβικής σημασίας για τη χώρα και ήδη υπάρχουν αρκετά έργα υποδομής ή
στρατηγικές επενδύσεις μέσω
αποκρατικοποιήσεων, που δεν
έχουν ακόμα ξεκινήσει, εν μέσω

ΣΧΟΛΙΟ

μιας δαιδαλώδους γραφειοκρατίας, με πιο εμβληματική περίπτωση αυτή της περιοχής του
Ελληνικού.
Μέσα από την ψήφιση συγκεκριμένων διατάξεων και νομοσχεδίων ώστε να λαμβάνονται
από τις αρμόδιες επιτροπές πιο
άμεσα και γρήγορα οι αποφάσεις,
η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα
να ξεμπλοκάρει μεγάλες επενδύσεις, αλλά και να χρηματοδοτήσει
μέσω του ΕΣΠΑ μεγάλα έργα
στους σημαντικούς οδικούς άξονες της χώρας, με στόχο να αναβαθμιστούν και να επιταχυνθούν
οι μεταφορές αλλά και ο κλάδος
των logistics συνολικά.
Τέλος, δεν θα μπορούσε κανείς
να μη βάλει στην εξίσωση της
ανάπτυξης το τραπεζικό σύστημα,
καθώς αποτελεί την ατμομηχανή
της οικονομίας και οφείλει απερίσπαστα να επιτελέσει τον ρόλο
του, μέσω της περαιτέρω μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs. Σε αυτό το πνεύμα, η
κυβέρνηση πρέπει να ενεργοποιήσει τα σχέδια που έχουν ήδη
καταρτιστεί, τόσο από το ΤΧΣ
όσο και από την ΤτΕ για τη μείωση
των NPLs, με στόχο να εφαρμοστούν στοχευμένα στην κάθε
τράπεζα, αναλόγως των αναγκών
τους και των ήδη υφιστάμενων
συμφωνιών που υπάρχουν με ξένα funds για την ανακούφιση των
ισολογισμών τους. Ετσι οι χρηματοδοτήσεις θα επανέλθουν με
ταχείς ρυθμούς, τόσο στα στεγαστικά δάνεια σε επίπεδο ιδιωτών
όσο και στα επιχειρηματικά δάνεια, που σε συνδυασμό και με
την ενεργοποίηση των μεγάλων
έργων υποδομής και τη μείωση
της φορολογίας, θα δημιουργήσουν συνθήκες διατηρήσιμης και
βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα,
Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως οι
παραπάνω 4 κινήσεις που αναλύθηκαν, αν πραγματικά επιτελεστούν με σχέδιο και έχουν αποτελεσματικότητα μέχρι τέλος του
τρέχοντος έτους, η χώρα θα αλλάξει κυριολεκτικά επίπεδο και
θα αντιμετωπίζεται από τους εταίρους ως ένας σύγχρονος επενδυτικός και ασφαλής προορισμός
που φέρνει σημαντικές υπεραξίες
για όλους.

* Ο κ. Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος, τραπεζικός.

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Τα κόκκινα δάνεια
του πλανήτη
Δεν πρέπει να ’ναι πολλοί όσοι
θεωρούν τους καύσωνες πολιτικά
συμβάντα. Δεν μιλάω για τις λιγοστές υψηλές θερμοκρασίες του
θέρους, με τις οποίες είναι εξοικειωμένη από παλιά η ανθρώπινη
εμπειρία, σε χώρες όπως η δική
μας.
Εννοώ τους εκτός προγράμματος υπερκαύσωνες: τις συχνές
πια και παρατεταμένες υψηλότατες θερμοκρασίες, που ταλανίζουν τη Μεσόγειο όσο και τη
Βόρεια Ευρώπη, ακόμα και την
κατακαιόμενη Αρκτική. Μαθαίνουμε βέβαια τα ρεκόρ, λ.χ. ότι
ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος στην ιστορία της Γης, όσο
καταγράφονται οι θερμοκρασίες.
Αυτό όμως δεν μας πείθει να προσθέσουμε μια γλαστρούλα στο
μπαλκόνι, να μην πετάξουμε στον
κάμπο τις σακούλες των λιπασμάτων που μόλις ρίξαμε στη
«βιολογική» καλλιέργειά μας ή
να πάψουμε να εμπλουτίζουμε
με τα τρύπια δίχτυα μας την τροφή των ψαριών που θηρεύουμε.
Η απάντηση στο ερώτημα γιατί
αναπαράγουμε επίμονα ένα μοντέλο ζωής που οδήγησε τον πλανήτη στα όριά του δεν είναι εύκολη. Δεν είναι μία και μόνη δηλαδή. Για τους πιστούς των παραδοσιακών θρησκειών, «έχει ο
Θεός», άρα δεν υπάρχει λόγος να
αγωνιούμε αν φθείρουμε το δημιούργημά του· θα μεριμνήσει
αυτός, όταν κρίνει πως ήγγικεν
η ώρα. Για τους πιστούς της νέας
θρησκείας που λατρεύει την Αυ-

τορρυθμιζόμενη Γαία, και πάλι
περιττεύει η αγωνία· όταν ο φυσικώς νοήμων πλανήτης μας συνειδητοποιήσει ότι φτάνουμε στο
κατώφλι του ανεπανόρθωτου,
«θα αυτοθεραπευτεί». Ισως ανακατανείμει τις εύκρατες και τις
διακεκαυμένες ζώνες, ίσως η Μύκονος γίνει Αράχωβα και η Αράχωβα Μύκονος (γεωγραφικά, γιατί
«πολιτισμικά» τις εξομοίωσε η
μόδα), πάντως «θα αυτοθεραπευτεί». Μπορεί η Αγία Γαία να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους σαν
εξολοθρευτέα μικρόβια ή παράσιτα, αλλά τα ’χουν αυτά οι θεότητες.
Υπάρχουν και απλούστερες
εξηγήσεις για τη μη πολιτική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής.
Τα κανάλια μας λ.χ. εκμεταλλεύονται το θέμα «καύσωνας» μόνο για
να επιδοθούν ενθουσιωδώς στα
περίφημα «ρεπορτάζ παραλίας»:
ευκαιρία για δωρεάν γυμνό, δηλαδή οπίσθια, οπίσθια, οπίσθια.
Στο Διαδίκτυο τα πράγματα είναι
χειρότερα: πρόσφατη έρευνα γερμανικού πανεπιστημίου έδειξε
ότι περισσότερα κλιματολογικά
βίντεο του YouTube είτε αρνούνται γενικά την ύπαρξη κλιματικής
κρίσης, θεωρώντας την «προϊόν
συνωμοσίας», είτε αμφισβητούν
πως είναι ανθρωπογενής. Εν τω
μεταξύ, η ανθρωπότητα εξάντλησε από τις 29 Ιουλίου όλους
τους φυσικούς πόρους που θα
μπορούσε να ανανεώσει ο πλανήτης για το 2019. Και; Θα δανειστούμε από το 2020.

Σε άλλα νέα, η κατασκήνωση στο πάρκο και τις παραλίες του Ακάμα ελέγχεται, και γίνεται μόνο σε προκαθορισμένα σημεία.

Ο καλός ο νοικοκύρης

Υπουργοί δύο ταχυτήτων

Καλό το 2018 για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Αύ-

Και μιλώντας για φτωχαδάκια, θυμηθήκαμε

ξησε περιουσία κατά 34,5 χιλιάδες ευρώ καταθέσεις κατά 55,6 χιλιάδες ευρώ ενώ δεν χρωστάει
πουθενά. Μείωσε επίσης την αξία των αυτοκινήτων του από 100 χιλιάδες σε 85 χιλιάδες και των
μετοχών του σε δημόσιες εταιρείες από 6795 σε
790. Δεν τα πήγε και άσχημα. Φυσικά τις μόνες
μετοχές που δεν πείραξε ο Πρόεδρος είναι αυτές
στον Απόλλωνα. Αδυναμίες είναι αυτές.

τον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη.
Έχει καταθέσεις μόλις 500 ευρώ στην Τράπεζα. Έχει ένα οικόπεδο 179.200 ευρώ και δάνειο σχεδόν 100 χιλιάδων ευρώ μαζί με την
σύζυγο του. Άνθρωπος της διπλανής πόρτας
σαν να λέμε. Είναι βέβαια και οι υπουργοί οι
οποίοι έχουν βάλει κάτι τις παραπάνω στην
άκρη. Ο Υπουργός Υγείας ας πούμε ο οποίος
έχει καταθέσεις 850 χιλιάδες ευρώ και ακίνη-

••••
Το παιχνίδι του κρυμμένου
πόθεν έσχες
Ξέρετε αυτό που μπορεί να έχει κάποιος ένα σπίτι, ένα εξοχικό ή κάποια χρήματα στην άκρη και
τα γράφει στα παιδιά του ή σε κάποιον συγγενή
του έτσι που να μην φαίνεται πουθενά στα δικά
του στοιχεία ότι είναι δικά του; Μπορούν να το
κάνουν όλοι. Ακόμα και υπουργοί, νυν και τέως,
και βουλευτές. Φοβερό;

••••
Με τιμές του ’13
Αυτό που δεν είδαμε στις δηλώσεις των περιου-

σιακών στοιχείων, ήταν οι αξίες των ακινήτων με
βάση τις τιμές του 2018. Τόσο κόπο έκανε το Τμήμα Κτηματολογίου, κρίμα που εδώ πήγε χαμένη.
Αν λάβουμε υπόψη το συμπέρασμα ότι οι αξίες
των ακινήτων έχουν σημειώσει μικρή μείωση σε
σχέση με τις τιμές του 2013, τότε μάλλον καλύτερα. Μην βγούνε κάποιοι και φτωχαδάκια.

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Υποκατάστατα αγαθά
Υποκατάστατα καλούνται

δύο (ή περισσότερα) αγαθά όταν η αύξηση στην τιμή
του ενός αυξάνει τη ζήτηση
του άλλου. Τα αγαθά αυτά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ένα αντί του άλλου (ή άλλων) για να ικανοποιήσουν μια
ανάγκη του καταναλωτή. Ικανοποιούν ουσιαστικά την ίδια ακριβώς ανάγκη και αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης ενός αγαθού.

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

τα 2,6 εκατ. ή ο Υπουργός Άμυνας που έχει
καταθέσεις πέραν των 300 χιλιάδων ευρώ.

••••
Η αύξηση
του εταιρικού φόρου

Τι ήθελε να πετύχει ο Υπουργός Οικονομικών με

την πρόταση για αύξηση του εταιρικού φόρου
στο 15% και την αμέσως στιγμή να την αποσύρει;
Δεν ήταν δεδομένες οι αντιδράσεις από ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και CIPA; Και γιατί έσπευσε να υπογραμμίσει
ότι θα υπάρχουν εκπτώσεις και φοροελαφρύνσεις στον προϋπολογισμό του 2020; Δεν χρειάζεται να χρυσώσεις το χάπι κάποιου που δεν έχει
να χάσει ή να δώσει κάτι παραπάνω. Εκτός κι αν
κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω.

••••
Ας αναλάβει η Ζέτα
Ολα τα ’χε ο τουρισμός η εργασιακή κρίση του

έλειπε. Δεν φτάνει που λιγότεροι τουρίστες
επιλέγουν να πληρώσουν περισσότερα για τις
διακοπές στην Κύπρο και τα ξενοδοχεία παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν
τις πληρότητες σε επίπεδα πάνω του 70% Αυγουστιάτικα, οι απεργίες μας έλειπαν. Σενάριο
που δεν αποκλείεται αφού εργοδοτική πλευρά
και υπάλληλοι ακονίζουν μαχαίρια στο βωμό
της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης. Εργασιακό και όχι τουριστικό το θέμα άρα αναλαμβάνει η Ζέτα. Μέχρι τέλος Αυγούστου η
προθεσμία που ζήτησε για να βρει τη λύση. Το
ιστορικό της σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις,
δείχνει πάντως ότι μπορεί να βρει την χρυσή
τομή.

Αποδεκατίζονται οι φάλαινες του Ατλαντικού
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
το 2% του συνολικού πληθυσμού
των φαλαινών (Eubalaena glacialis)
του βόρειου Ατλαντικού, που ήδη
απειλούνται με αφανισμό, άφησε
την τελευταία του πνοή, αναφέρει
σε δημοσίευμά της η Washington
Post. Οκτώ από τα μεγάλα κήτη εντοπίστηκαν νεκρά στα καναδικά
νερά, μόνο μέσα στους τελευταίους
τέσσερις μήνες, γεγονός που πανικοβάλλει τους επιστήμονες, καθώς έχουν απομείνει μόνο 400 φάλαινες του συγκεκριμένου είδους.
«Πρόκειται για ένα τρομακτικό
γεγονός, που μας οδηγεί προς τον
αφανισμό», δήλωσε η Ρετζίνα
Ασμούτις Σίλβια, επικεφαλής της
Αμερικανικής Εταιρείας Δελφινιών
και Φαλαινών. «Η φάλαινα του βορείου Ατλαντικού είναι ένας γαλήνιος υπερήρωας, τον οποίο δυστυχώς τώρα χάνουμε».
Εξακολουθούν να πραγματοποιούνται έρευνες προκειμένου να
βρεθούν τα αίτια θανάτου των όμορφων θηλαστικών, αλλά σύμφωνα
με τα πρώτα στοιχεία που διαθέτουν
οι ειδικοί, οι θάνατοί τους προήλθαν
έπειτα από συγκρούσεις με πλοία.
Δυστυχώς, οι μισές από τις οκτώ
φάλαινες που πέθαναν φέτος το
καλοκαίρι, ήταν θηλυκές, σε αναπαραγωγική ηλικία. Οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι σήμερα επιβιώνουν








Το είδος Εubalaena
glacialis απειλείται
με αφανισμό, καθώς
υπολογίζεται πως βρίσκονται εν ζωή μόλις
100 θηλυκά.

Οι φάλαινες του βόρειου Ατλαντικού απώλεσαν μέσα στο καλοκαίρι το 2%
του συνολικού πληθυσμού τους, έπειτα από συγκρούσεις τους με πλοία.
στα νερά του βόρειου Ατλαντικού
μόνον εκατό θηλυκά. «Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν
είναι πλέον βιώσιμη», επισημαίνει
ο Φίλιπ Χάμιλτον, ερευνητής στο
New England Acquarium, στη Βοστώνη. «Αν εξακολουθήσουν αυτοί
οι ρυθμοί, μέσα σε 20 χρόνια δεν

θα υπάρχουν πλέον θηλυκά του είδους Eubalaena glacialis που να
μπορούν να αναπαραχθούν. Ετσι,
στην ουσία το είδος θα πρέπει να
θεωρείται αφανισμένο».
Σε μια άλλη εξέλιξη, διασώθηκαν
οι ηχογραφήσεις διάρκειας ενός
έτους του τραγουδιού των φαλαι-

νών Μπελούγκα, από τον Αρκτικό
Κύκλο, όταν το πλήρωμα ενός σουηδικού παγοθραυστικού εντόπισε
μια ερευνητική σημαδούρα πάνω
σε ένα κομμάτι πάγου. Η επιστημονική ομάδα που ήλεγχε τις ηχητικές καταγραφές από το Ινστιτούτο
Ωκεανογραφίας Scripps, στο Σαν
Ντιέγκο, είχε απογοητευθεί ότι είχε
χάσει διά παντός την ερευνητική
σημαδούρα, όταν το σκάφος «Οντεν», που έπλεε στον απώτατο βορρά του Καναδά, πραγματοποίησε
την αναπάντεχη διάσωσή της. Οι
ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps, από το 2013
ποντίζουν την ερευνητική σημαδούρα στο Στενό Μπάροου, στον
καναδικό Αρκτικό, προκειμένου
να ηχογραφήσουν τους εκεί ήχους
ώστε να κατανοήσουν καλύτερα
την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Πιέσεις από ΕΚΤ φέρνουν πωλήσεις δανείων
Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική πολύ πιθανό να προχωρήσουν και άλλες τράπεζες μέσα στο 2020
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε
στις τράπεζες η Βουλή των Αντιπροσώπων με τα νομοσχέδια που
ψήφισε εντός Ιουλίου και άλλαζε
το πλαίσιο των εκποιήσεων. Ακόμα
και η συναινετική πρόταση νόμου
που ψηφίστηκε, γνωστή και ως
πρόταση ΔΗΚΟ που αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο, δεν έχει τεθεί σε
ισχύ και έχει σταλεί στη Νομική
Υπηρεσία για να εξεταστεί εάν
είναι συνταγματικά ορθή. Η μεγαλύτερη αναστάτωση όμως προέκυ






Η Altamira Asset Management είναι ο προτιμητέος προσφοροδότης
για τη διαχείριση των
προβληματικών δανείων της AlphaBank Κύπρου ύψους περίπου 4
δισ. ευρώ.
ψε για δύο κυρίως τράπεζες : την
Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική
Τράπεζα. Ο λόγος είναι ότι και οι
δύο τράπεζες βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πώληση μεγάλων πακέτων μη εξυπηρετούμενων
δανείων και οι συζητήσεις με τα
ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολύ
προχωρημένες. Οι προθέσεις της
Τράπεζας Κύπρου για τη διάθεση
ενός ακόμα χαρτοφυλακίου ΜΕΔ
με την ονομασία Helix 2 ήταν γνωστές. Ταυτόχρονα, η Ελληνική Τράπεζα αν και είχε δηλώσει επισήμως
πως εξετάζεται μία μεγάλη πώληση
ΜΕΔ εντός του 2019, δεν είχε βγει
άσπρος καπνός, μέχρι που το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloom-

Εάν γίνουν κατορθωτές οι πωλήσεις ΜΕΔ θα δώσουνμεγάλη «εποπτική ανάσα» στα ιδρύματα.
berg δημοσιοποίησε εντός της
εβδομάδας πως η Pimco έχει προχωρήσει σε μη δεσμευτική προσφορά για τα ΜΕΔ της Ελληνικής.
Το ποσό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει η Pimco αγγίζει το 1,5 δισ.
ευρώ, που είναι παραπάνω από το
60% των συνολικών ΜΕΔ της Ελληνικής.
Η πώληση δανείων αποδεικνύεται πλέον πως είναι μονόδρομος
για τις κυπριακές τράπεζες. Τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους
επόπτες είναι αυστηρά και δεν
αφήνουν χρονικά περιθώρια για
να μειώσουν τα ΜΕΔ τους οργανικά,
δηλαδή με εξυπηρέτηση, αναδιαρθρώσεις και άλλους τρόπους. Η

Τράπεζα Κύπρου σχεδιάζει να πωλήσει δάνεια 2,5 – 3 δισ. ευρώ και
θα μείνει καλώς εχόντων των πραγμάτων με 2 δισ. ευρώ ΜΕΔ, ενώ η
Ελληνική Τράπεζα θα πωλήσει
γύρω στο 1 – 1,5 δισ. ευρώ, άρα θα
της μείνουν γύρω στο 1 δισ. ευρώ
προβληματικών δανείων. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει στο τέλος του 2018, το 2019
θα έβρισκε τις κυπριακές τράπεζες
με μονοψήφια ποσοστά ΜΕΔ. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν φαίνεται
να επιτυγχάνεται εντός του 2019,
πόσω μάλλον χωρίς πωλήσεις δανείων. Χρόνος για οργανική μείωση
σίγουρα δεν υπάρχει και μάλλον
το 2020 θα βρει μερικές τράπεζες

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ
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με σημαντικά μειωμένα ΜΕΔ χρησιμοποιώντας πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων.

Κινητοποιείται η μητρική
Τα ΜΕΔ της AlphaBank Κύπρου
ανέρχονται σε 4 περίπου δισ. ευρώ,
ενώ η εξυπηρέτηση και η διαχείρισή τους έχει συμφωνηθεί να περάσει στην Altamira Asset Management όπως έγραψε εξάλλου η
«Κ» τον Ιούνιο. Δεν θα ήταν παράλογο λοιπόν μερικά από τα ΜΕΔ
της AlphaBank Κύπρου να μειωθούν με μη οργανικό τρόπο. Πόσω
μάλλον για μία τράπεζα όπως η AlphaBank Ελλάδος που έχει δηλώσει
κατά τα τελευταία της αποτελέ-

σματα ότι μέχρι το 2020 θα έχει
διαθέσει προς πώληση ΜΕΔ ύψους
4,7 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η
Alpha Ελλάδος θα προχωρήσει σε
τρεις συναλλαγές εντός του 2019
και μία εντός τους 2020. Ο λόγος
για δύο χαρτοφυλάκια με τις επωνυμίες Neptune και Orion που περιέχουν ΜΕΔ ύψους 1,9 δισ. ευρώ
έκαστο και τα οποία είναι δάνεια
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με
εξασφαλίσεις ακίνητα, αλλά και
καταναλωτικά δάνεια με εξασφαλίσεις κατοικίες. Οι σχεδιασμοί
είναι να πωληθεί το χαρτοφυλάκιο
Neptune εντός του 2019, ενώ για
το Orion είναι να τιτλοποιηθεί.
Πέρα από αυτές τις δύο συναλλαγές,
η μητρική σχεδιάζει και πωλήσεις
δανείων που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 100 εκατομμυρίων
ευρώ εντός του 2019. Όμως, για
το 2020 και συγκεκριμένα για το
πρώτο τρίμηνο, η μητρική σχεδιάζει
πωλήσεις προβληματικών δανείων
καταναλωτικών, αλλά και δανείων
που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ. Το κατά
πόσο περιλαμβάνονται δάνεια ΜΕΔ
της κυπριακής AlphaBank στα εν
λόγω χαρτοφυλάκια δεν είναι διακριτό, αλλά είναι πιθανό.
Εάν γίνει οποιαδήποτε πράξη
με τα ΜΕΔ της κυπριακής θυγατρικής, θα της δώσει μεγάλη «εποπτική ανάσα». Η AlphaBank Κύπρου διαθέτει ΜΕΔ ύψους περίπου
2 δισ. ευρώ, ενώ έχει και εκτός ισολογισμού σε όχημα ειδικού σκοπού
ΜΕΔ άλλα 2 δισ. ευρώ. Το 2012 είχε
προβεί στην απομόνωση χαρτοφυλακίου 1,6 δισ. ευρώ σε όχημα
ειδικού σκοπού (spv), όπως επίσης
στην ίδια κίνηση προέβη και το
καλοκαίρι του 2018 απομονώνοντας
ΜΕΔ ύψους 400 εκατ. ευρώ. Πλέον,
η κυπριακή τράπεζα έχει ΜΕΔ
ύψους 57%, έναντι ΜΕΔ ύψους
65,6% τον προηγούμενο χρόνο,

ενώ οι προβλέψεις για τα προβληματικά δάνεια έφτασαν στο 55%
έναντι 51,8% που ήταν πέρυσι.
Η Astrobank, από την άλλη, επέλεξε μια «in-house» προσέγγιση
για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ
της. Ο πρώην CEO της USBBank
Ανδρέας Θεοδωρίδης έχει αναλάβει
ρόλο εκτελεστικού διευθυντή της
εταιρείας που διαχειρίζεται τα ΜΕΔ
της Astrobank. Αν και τα ΜΕΔ της
τράπεζας περιορίζονται σε λιγότερα
από 700 εκατ. ευρώ, αποτελούν το
58% των συνολικών της δανείων.
Σίγουρα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο
ως μέγεθος, ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε και από εκείνη κινήσεις για πωλήσεις συγκεκριμένου
χαρτοφυλακίου.

Τραπεζική ένωση
Η θέση των ευρωπαίων εποπτών
για την μείωση των ΜΕΔ στις κυπριακές τράπεζες είναι ξεκάθαρη
και το μήνυμα έχει δοθεί από το
2018. Πρέπει να επιταχύνουν τους
ρυθμούς μείωσης των ΜΕΔ τους,
ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες
να έχουν μονοψήφια νούμερα ΜΕΔ
για να ολοκληρωθεί η λεγόμενη
τραπεζική ένωση. Εξίσου ξεκάθαρη
είναι όμως και η θέση της Γερμανίας, πως οι τράπεζες στη Νότια
Ευρώπη θα πρέπει να μειώσουν σε
χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τα
ΜΕΔ τους και να μην αναλάβει ως
η μεγαλύτερη χώρα της τραπεζικής
ένωσης ένα τεράστιο οικονομικό
ρίσκο για κράτη τα οποία δεν έχουν
εξαλείψει τα προβληματικά τους
δάνεια.
Ταυτόχρονα, εάν εξαλείψουν τα
ΜΕΔ τους οι τράπεζες, έπειτα θα
μπορέσουν να επικεντρωθούν στην
αύξηση των κερδών τους, στην αύξηση της τεχνολογίας και στην μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού
τους μοντέλου που θα τις καταστήσει ευκολότερα βιώσιμες.
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Φθινοπωρινές εξελίξεις για λιμάνι Λάρνακας
Τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο αναμένεται να οριστεί η παρουσίαση της επένδυσης από εκπρόσωπο της κοινοπραξίας
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τον περασμένο Απρίλιο το Υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει
την ακύρωση του διαγωνισμού για
την ανάπτυξη του λιμανιού και της
μαρίνας Λάρνακας, και την πρόθεσή του για έναρξη διαδικασίας
διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον προεπιλεγμένο φορέα που δεν αποσύρθηκε από την διαδικασία, κάτι
που προκάλεσε νέο βραχυκύκλωμα
στην διαδικασία. Ακολούθησαν οι
δέουσες διαδικασίες προκειμένου
να είναι έτοιμοι κράτος και επενδυτής ώστε να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με πηγές από το
Υπουργείο Μεταφορών, τρεις μήνες
μετά το κράτος προσπαθεί να κινητοποιηθεί ώστε το θέμα να μην
πάρει εκ νέου παράταση. Η νέα
πρόταση υποβλήθηκε στις 26 Ιουλίου από την κοινοπραξία ΚΙΤΙΟΝ
OCEAN Holding, και παρά τις αποχωρήσεις από μέλη της κοινοπρα






Εν αναμονή του λιμανιού στο Βασιλικό, η εισαγωγή υλών ζωοτροφών
και η εξαγωγή αλατιού
και χώματος διεξάγονται κατά κύριο λόγο από
το λιμάνι Λάρνακας.
ξίας. Απομένουν πλέον να οριστικοποιηθούν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής η οποία θα διαπραγματευτεί με τον επενδυτή,
και να συνεδριάσει ώστε να δουν
την πρόταση την οποία έχει υποβάλει ο επενδυτής. Ακολούθως, θα
οριστεί συνάντηση για παρουσίαση
του πλάνου επένδυσης από εκπρόσωπο της κοινοπραξίας. Το κατά
πόσο αυτή η παρουσίαση θα πείσει
ή όχι το κράτος, είναι και ο παράγοντας που θα καθορίσει το πόσο
γρήγορα θα κινηθούν οι επόμενες
διαδικασίες. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι η ημερομηνία της
παρουσίασης ενδεχομένως να οριστεί προς τα τέλη Αυγούστου, ή
εντός Σεπτεμβρίου.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια τόνους φορτία εξυπηρετεί σε ετήσια βάση το λιμάνι Λάρνακας. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς πλαφόν,

υπογραμμίζει ο σύνδεσμος ναυτικών πρακτόρων Κύπρου.
Εκείνη την χρονική περίοδο,και
συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου,
έχει οριστεί στο μεταξύ και συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Μεταφορών και του Συνδέσμου Ναυτικών πρακτόρων προκειμένου να
συζητηθούν εκ νέου οι ανησυχίες
που εκφράζει επανειλημμένα ο
σύνδεσμος, αλλά και να δοθούν οι
διαβεβαιώσεις από πλευράς κυβέρνησης, οι οποίες θα κατευνάσουν
τα πνεύματα.

Η θέση των πρακτόρων
Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος
του συνδέσμου ναυτικών πρακτόρων Λευτέρης Κουζαπάς ανέφερε
ότι δεν είναι εναντίον της επένδυσης. Ωστόσο, ως σύνδεσμος, εκ-

φράζουν ανησυχία ώστε να μην
επαναληφθούν λάθη που έγιναν
στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
της Λεμεσού. Η σημασία διατήρησης της εμπορικής χρήσης του λιμανιού με τα σημερινά δεδομένα,
είναι το αγκάθι στις σχέσεις του
συνδέσμου και του δήμου Λάρνακας. «Μπορεί να συνυπάρξει τουριστική και εμπορική ανάπτυξη
φτάνει να ληφθούν μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός της
υπόλοιπης λιμενικής δραστηριότητας», αναφέρει σχετικά ο κ. Κουζαπάς.
Η αντίδραση του συνδέσμου
έφτασε στην Βουλή από την οποία
ζητήθηκε η παρέμβαση της στην
διαδικασία, ενώ δέκα ναυτιλιακές

ΑΡΘΡΟ

εταιρείες προσέφυγαν στο διοικητικό δικαστήριο σχετικά με την
διαπραγμάτευση.
Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος
ναυτικών πρακτόρων είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία της
Υπουργού Μεταφορών, και σε κλίμα
συνεννόησης των δύο πλευρών
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι κάποια
από τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν.
Ο σύνδεσμος τονίζει ότι η βασική προσέγγιση για το λιμάνι της
Λάρνακας θα πρέπει να είναι ότι
ο εμπορικός κλάδος του λιμανιού
θα συνεχίσει να εξυπηρετείται με
την χρήση και των δύο υφιστάμενων κρηπιδωμάτων. Ζητούν επίσης

να εξασφαλιστεί ότι τα φορτία που
εξυπηρετούνται στο λιμάνι της πόλης θα συνεχίσουν, και μετά την
επένδυση, να εξυπηρετούνται χωρίς
πλαφόν, χωρίς να μπαίνουν ρήτρες
ανώτερου ποσού εξυπηρέτησης
φορτίων, αλλά και με τις υφιστάμενες τιμές τουλάχιστον για τα
επόμενα πέντε χρόνια. Ζήτησαν
επίσης να έχουν ενημέρωση μαζί
με τον σύνδεσμο εισαγωγέων και
εξαγωγέων, οι οποίοι επηρεάζονται
άμεσα από τις όποιες αλλαγές, για
την εξέλιξη της διαδικασίας σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Φορτία 1,8 εκατ. τόνων
Το λιμάνι Λάρνακας εξυπηρετεί
φορτία αυτοκινήτων, σιτηρών και

γενικά φορτία. Το 90% της δραστηριότητάς του αφορά φορτία σιτηρών και σόγιας που διοχετεύονται
ως ζωοτροφές για τις ανάγκες του
κτηνοτροφικού κλάδου. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εισάγονται
650-700 χιλιάδες τόνων υλών ζωοτροφής ενώ εξάγονται περίπου
500-600 χιλιάδες τόνοι σε χώμα
και αλάτι. Τα υπόλοιπα φορτία είναι
γενικά φορτία και αυτοκίνητα. Εκτιμάται ότι με την δημιουργία του
λιμανιού στο Βασιλικό, τότε περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των
φορτίων θα εξυπηρετείται στο Βασιλικό.
Σημειώνεται ότι περίπου το 7580% των φορτίων σόγιας και σιτηρών που εισάγονται στο λιμάνι
Λάρνακας διοχετεύονται στην περιοχή της Λάρνακας, της ελεύθερης
Αμμοχώστου και σε μικρότερο βαθμό στην επαρχία Λευκωσίας. Στην
περίπτωση που το λιμάνι της Λάρνακας δεν εξυπηρετήσει αυτά τα
φορτία τότε θα πρέπει να προστεθούν στον όγκο δουλειάς του λιμανιού Λεμεσού.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι
εταιρείες να επωμιστούν τα κόστη
τα οποία θα επιβάλει ο διαχειριστής
του λιμανιού στη Λεμεσό, ενώ και
ο χρόνος εξυπηρέτησης τους θα
διαφοροποιηθεί εφόσον ήδη το λιμάνι Λεμεσού εξυπηρετεί μεγάλο
όγκο φορτίων. Εκφράζεται επίσης
ανησυχία ότι τυχόν αύξηση στο
κόστος για εξυπηρέτηση φορτίων
χώματος και αλατιού, θα αποβεί
ιδιαίτερα επιζήμια για τις βιομηχανίες παραγωγής αυτών των υλικών.
Στην περίπτωση του λιμανιού
Λεμεσού, μέχρι τέλος του χρόνου
η Eurogate, διαχειρίστρια εταιρεία
του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, θα καθορίσει νέα τέλη εξυπηρέτησης των εταιρειών. Ήδη
προετοιμάζεται να αυξήσει την δυναμικότητα στο λιμάνι, αφού στο
πλαίσιο της Β` φάσης επενδύσεων
της εταιρείας, αναμένεται ότι σε
ένα εξάμηνο θα αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης του χώρου στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων στον
χώρο όπου σήμερα καταλαμβάνουν
οι δύο παλιές αποθήκες οι οποίες
θα κατεδαφιστούν, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται 600.000
εμπορευματοκιβώτια, από 250.000
σήμερα.

/ Του ΧΑΡΗ ΚΥΡΙΑΖΗ*

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου
μόνο την περίοδο 2000-2015 ψηφίστηκαν 1.478 νόμοι, 3.452 Προεδρικά Διατάγματα και εκδόθηκαν
εκατοντάδες χιλιάδες κανονιστικές
και ατομικές διοικητικές πράξεις,
οι υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων φαντάζουν με σύγχρονους υπερήρωες
που καλούνται καθημερινά να φέρουν εις πέρας έναν διπλό άθλο:
της κατανόησης της νομοθεσίας
και της επιτυχημένης μεταφοράς
της στο επιχειρηματικό μοντέλο.
Πριν αμφισβητήσει κανείς αυτόν
τον ισχυρισμό, αξίζει να αναλογιστεί, επιπλέον της συχνότητας της
παραγωγής του νομοθετικού έργου,
την ποιότητα αυτού – λόγος για
τον οποίο άλλωστε ο ΟΟΣΑ ανέδειξε
τη νομική αβεβαιότητα πρώτη μεταξύ των πιθανών κινδύνων εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς

για την Ελλάδα. Με δεδομένη την
πολυνομία και την κακονομία, η
εφαρμογή της νομοθεσίας συνιστά
πρόκληση με όλη της σημασία της
λέξεως. Μυστική συνταγή για την
επιτυχία της συμμόρφωσης δεν
υπάρχει, αλλά υπάρχουν ορισμένα
βασικά συστατικά που μπορούν
να εγγυηθούν και να διασφαλίσουν
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα:
εξειδίκευση, τεχνογνωσία, διαρκής
παρακολούθηση των νομοθετικών
εξελίξεων, αποτελεσματική εσωτερική οργάνωση, χρηστή εταιρική
διακυβέρνηση.
Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, η νομοθεσία δίνει βέβαια τις
απαραίτητες κατευθύνσεις, καθώς
αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο
ρύθμισης σχέσεων και εξισορρόπησης των συμφερόντων μεταξύ
περιουσίας και διοίκησης. Επιπλέον,
παρέχει κίνητρα για την ενεργό








Μόνο την περίοδο
2000-2015 ψηφίστηκαν
1.478 νόμοι, 3.452 Προεδρικά Διατάγματα και
εκδόθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις.
συμμετοχή των μετόχων στις εταιρικές υποθέσεις και τα μέσα για
συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και εκτίμηση των κινδύνων.
Ομως, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του κάθε νόμου, πάντα θα
υπάρχουν περιστατικά κακής εται-

ρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο.
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό η αγορά να απομονώνει και
να αποβάλλει μόνη της τα περιστατικά αυτά. Αυτό θα γίνεται μόνο
όσο η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεσμεύεται για την ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της
καλής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι έτσι διασφαλίζει όχι
μόνο την επιτυχία και την ευημερία
της, αλλά και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που έχει, πέραν του
νόμου, απέναντι στους εργαζομένους και συνεργάτες της, καθώς
και στην κοινωνία ως σύνολο. Πρέπει να τονιστεί ότι η δέσμευση
αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία μόνο με την ειλικρινή, οικειοθελή και καθημερινή εφαρμογή
τους.
Επιπλέον, όμως, απαιτείται και

εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ουσιαστική οργανωτική υποστήριξη.
Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις
που αυτό συνεπάγεται για πολλές
επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς,
ο ΣΕΒ πρωτοστάτησε στην ίδρυση
του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον,
αναλαμβάνει και άλλες ουσιαστικές
πρωτοβουλίες που μετατρέπουν
τους υφιστάμενους κανόνες σε
ισχυρά εργαλεία που τίθενται στη
διάθεση του κάθε οργανισμού για
την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών και των πολιτικών του.
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο
πρακτικός οδηγός για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους
κανόνες του ανταγωνισμού, που
μεταφέρει με απλά λόγια τα «Δεν»
και τα «Πρέπει» της οικείας νομοθεσίας στην επιχειρηματική καθημερινότητα. Συνοψίζοντας, αξίζει

να θυμόμαστε πάντα ότι η συμμόρφωση δεν είναι αυτοσκοπός,
ούτε είναι ένας δρόμος στρωμένος
μόνο με απαγορεύσεις και περιορισμούς. Οπως δείχνει η περίπτωση
της εταιρικής διακυβέρνησης, η
ορθή εφαρμογή αποτελεί το μέσο
για τη βιωσιμότητα, την πρόοδο
και την εξέλιξη ενός οργανισμού.
Ομως, αυτή με τη σειρά της απαιτεί
επαγγελματικό ήθος, διαρκή επαγρύπνηση και προετοιμασία σε
όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται δηλαδή
να μπορεί κανείς να πει «όχι», να
επιμείνει σε αυτό που θεωρεί σωστό, να διατηρεί την ακεραιότητά
του και να στηρίζει τις απόψεις του
καθώς ισορροπεί ανάμεσα στους
κινδύνους και τις ευκαιρίες.

* O κ. Χάρης Κυριαζής είναι σύμβουλος
διοίκησης ΣΕΒ, πρώην εκτελεστικός
αντιπρόεδρος ΣΕΒ.
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Βλέπουν κέντρο
καινοτομίας στο χώρο
της κρατικής έκθεσης
Απομακρύνεται ο στόχος για δημιουργία τεχνολογικού πάρκου
στο Πεντάκωμο, επί τάπητος σχέδια για τη Λευκωσία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Με το τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο να παραμένει ακόμα στα
αζήτητα, αφού δεν έχει καταφέρει
να δελεάσει ακόμα πιθανούς επενδυτές, η κυβέρνηση προσανατολίζεται πλέον σε νέες επιλογές για
κέντρα καινοτομίας και έρευνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
ήδη μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εμπορίου προχωρούν συζητήσεις και εξετάζεται
το ενδεχόμενο αξιοποίησης του
χώρου της κρατικής έκθεσης στο
πλαίσιο διαφόρων σεναρίων που
επεξεργάζονται για το συγκεκριμένο σημείο. Αν και η επιλογή για
κέντρο καινοτομίας κερδίζει έδαφος
ανάμεσα σε άτομα που γνωρίζουν
τις εξελίξεις, εντούτοις δεν έχει
ακόμα κλειδώσει. Θετικά προσμετράται το γεγονός ότι ο χώρος της
έκθεσης βρίσκεται εντός της δυτικής Λευκωσίας, περιοχή στην
οποία διαμένουν περίπου δώδεκα
χιλιάδες φοιτητές και μεγάλος αριθμός ερευνητών εφόσον φοιτούν
στα δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια,
οπότε υπάρχει ήδη η πρώτη ύλη
για δημιουργία του ερευνητικού
κέντρου, που είναι οι ερευνητές.
Είναι πιο εύκολο λοιπόν να δημιουργηθούν και να στελεχωθούν
εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα
και επιχειρήσεις τεχνολογίας.
Πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι








Στις σκέψεις της κυβέρνησης και η αξιοποίηση
του εργοστασίου ΣΟΠΑΖ
στην Παλλουριώτισσα,
που επίσης βρίσκεται
κοντά σε πανεπιστήμια.
Το ακίνητο έχει περάσει
από τον Μάρτιο στα χέρια του δήμου Λευκωσίας.
η πρόταση θα αφορά την αξιοποίηση όλης της έκτασης της κρατικής
έκθεσης, με την πρόνοια να αξιοποιείται μικρός χώρος στο ανατολικό τμήμα των εγκαταστάσεων
ως εκθεσιακός χώρος. Δεύτερο σενάριο είναι το κράτος να παραχωρήσει ως ελάχιστη επένδυση, ένα
ποσό για τον χώρο, και το υπόλοιπο
ποσό να το συμπληρώσει ο ιδιώτης
επενδυτής. Ένα τρίτο σενάριο,
πάντα στην περίπτωση που επικρατήσει η επιλογή του κέντρου
καινοτομίας, είναι το κράτος να
αναβαθμίσει τις υποδομές, να εντοπίσει ένα αριθμό ενδιαφερόμενων εταιρειών και να προχωρήσει
στην ενοικίασή τους. Σημειώνεται
ότι οι εγκαταστάσεις της Κρατικής

Έκθεσης Κύπρου καλύπτουν συνολική έκταση 32.720 τ.μ εσωτερικού και ανοιχτού εκθεσιακού χώρου.
Πάντως κατά καιρούς είχαν γίνει
διάφορες προτάσεις για αξιοποίηση
του χώρου. Πέραν της δημιουργίας
κέντρου καινοτομίας, στο τραπέζι
υπάρχει και το σενάριο δημιουργίας
κινηματογραφικών στούντιο, ή
ακόμα και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και αξιοποίησής τους
ως εκθεσιακούς χώρους. Πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις αποφάσεις
των αρμόδιων υπουργείων αναμένεται να υπάρξει περί τα τέλη Αυγούστου. Η όποια απόφαση θα πρέπει να εξασφαλίσει την σύμφωνο
γνώμη και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιλογή του ΣΟΠΑΖ
Στις σκέψεις της κυβέρνησης
για δημιουργία κέντρου καινοτομίας ήταν και το εργοστάσιο του
ΣΟΠΑΖ στην Παλλουριώτισσα.
Φραγμό σε αυτά τα πλάνα της κυβέρνησης έβαλε ο δήμος Λευκωσίας
από την στιγμή που προχώρησε
τον Μάρτιο στην αγορά του χώρου,
έναντι του ποσού των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, το πώς θα
αξιοποιηθεί τελικά ο χώρος εναπόκειται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Λευκωσίας. Πάντως, έχει ήδη βγει
προς τα έξω ότι η τελική χρήση
του κτηρίου και του περιβάλλοντος

Δεν αποκλείεται να δοθούν κίνητρα προς τις εταιρείες τεχνολογίας και τους ερευνητές όπως χαμηλά ενοίκια, ώστε να
δημιουργήσουν ένα κέντρο τεχνολογίας, το οποίο είναι εύκολο να στελεχωθεί από ερευνητές που ήδη δραστηριοποιούνται στη δυτική Λευκωσία.
χώρου θα συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι θα βασίζεται
σε πρώτη φάση στο υπό μελέτη
«Σχέδιο Περιοχής ΣΟΠΑΖ». Στις
επιλογές στις οποίες κινείται ο δήμος είναι για αξιοποίηση του χώρου
είτε για ακαδημαϊκή χρήση, είτε
για ερευνητικά προγράμματα ή με
τρόπο που να βοηθά να αναπτυχθεί
η περιοχή με πιο ορθολογιστικό
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
τελευταία χρόνια αναπτύσσονται
ραγδαία οικιστικές χρήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι και ο Δήμος Λευκωσίας προσανατολίζεται σε παρόμοια κατεύθυνση για αξιοποίηση
του χώρου και δεν αποκλείεται να
υπάρξουν σύντομα εξελίξεις προς
αυτή την κατεύθυνση.

Πολύ αργά για το Πεντάκωμο
Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της η
«Κ» είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει

ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον
για αξιοποίηση του τεμαχίου γης
στο Πεντάκωμο. Όντως, μετά από
14 χρόνια προσπαθειών δεν έχουν
πειστεί ότι πρόκειται για καλό επενδυτικό άνοιγμα. Πηγές αναφέρουν
στην «Κ» ότι πλέον η ιδέα έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, με ερευνητικά κέντρα όπως το ΚΟΙΟΣ και
το RISE να δημιουργούνται μέσα
στα πανεπιστήμια, ενώ στο μεταξύ
τέσσερα άλλα κέντρα είναι στα
σκαριά, μετά την εξασφάλιση κονδυλίων από την ΕΕ. Εξάλλου η δημιουργία τεχνολογικού πάρκου στο
Πεντάκωμο βρίσκει βασικά λειτουργικά εμπόδια όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν έχει υποδομές για παροχή νερού και ηλεκτρισμού. Αποτέλεσμα, μια έκταση
328.000 τ.μ στην παραθαλάσσια
περιοχή του Πεντακώμου να παραμένει ανεκμετάλλευτη εδώ και

χρόνια. Προκειμένου να αναχαιτιστεί η αδράνεια στην ανάπτυξη
του έργου, η κυβέρνηση μελετά
εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης
της γης. Στο τραπέζι και το σενάριο,
το τεμάχιο να διατεθεί σταδιακά
για μικρότερες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας,
ενώ έχει συσταθεί ειδική ομάδα
από το Υπουργείο Εμπορίου και το
Invest Cyprus ώστε να εξεταστεί
κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί
αν όχι ως τεχνολογικό πάρκο, ως
χώρο φιλοξενίας εγκαταστάσεων
τεχνολογικών εταιρειών. Ούτε αυτή
η λύση θα περάσει αναίμακτα, αφού
η απαλλοτρίωση της γης είχε γίνει
συγκεκριμένα για την δημιουργία
ενός τεχνολογικού κέντρου και ενδεχομένως οι όποιοι άλλοι σχεδιασμοί και η αλλαγή της χρήσης του
τεμαχίου, θα προκαλέσουν ενστάσεις νομικής πτυχής.
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Φορολογική μεταρρύθμιση με ελαφρύνσεις
Τι προτείνουν οι «Big 4» - Στο κενό έπεσαν οι προσπάθειες του υπ. Οικονομικών για αύξηση του εταιρικού συντελεστή
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά
με φοροελαφρύνσεις εισηγούνται
οι «Big 4». Οι επικεφαλής των μεγάλων ελεγκτικών οίκων επισημαίνουν πως πράγματι έχει φτάσει η
ώρα για μία ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση ενός πλαισίου
που ισχύει από το 2003 και όντας
16 χρονών δεν εξυπηρετεί απόλυτα
τις ανάγκες της οικονομίας. Ο φορολογικός σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του
εταιρικού φόρου από 12,5% σε 15%
τάραξε τα νερά και χρειάστηκε μόλις
μία ημέρα αντιδράσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη και τους επιχειρηματίες, ώστε ο υπουργός Οικονο-








ρηματολογία του, έχοντας υπόψη
τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα φορολογικής πολιτικής τα τελευταία
3-4 χρόνια και πώς έχουν διαμορφωθεί τα φορολογικά ζητήματα σε
διεθνές επίπεδο, τόνισε πως πιθανόν
ένας χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου μπορεί να είναι και μειονέκτημα. Ως παράδειγμα έθεσε
ότι ακυρώνει ή περιορίζει τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, που είναι και το πιο σημαντικό
εργαλείο για ανάπτυξη και διατήρηση αυτού του σημαντικού τομέα
των υπηρεσιών. Συμπλήρωσε δε
πως υπάρχουν περιστατικά ένταξης
της Κύπρου στις λεγόμενες «μαύρες
λίστες» λόγω ενός φορολογικού συντελεστή που είναι αρκετά χαμηλός

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε
πολλάκις πως οι σκέψεις για αύξηση του
εταιρικού φόρου στο
15% δεν είχαν φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
μικών Χάρης Γεωργιάδης να τον
αποσύρει. Παρά το ότι δεν τέθηκε
επίσημα ως πρόταση, ο υπουργός
παραδέχθηκε την ύπαρξη του σχεδιασμού και ανέφερε πως πιθανόν
ένας χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου μπορεί να είναι και μειονέκτημα. Σύμφωνα με την επιχει-

και μία αύξηση θα περιόριζε δραστικά αυτά τα προβλήματα. Πάντως,
τόνισε πολλάκις πως οι λόγοι αύξησης του εταιρικού φόρου δεν είναι
φοροεισπρακτικοί.
Στο πλαίσιο του ειδικού ενθέτου
της «Κ» το Μάρτιο του 2019 με τίτλο
«φορολογικό πρίσμα του 2019», αν
και οι τέσσερις επικεφαλής των φορολογικών θεμάτων των μεγάλων
ελεγκτικών οίκων δεν ήταν ενήμεροι
για την πρόταση του Υπουργού,
όλοι ανέφεραν πως χρειάζεται μια
φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς
ωστόσο κανείς να αναφέρει για αύξηση οποιουδήποτε συντελεστή.
Αντιθέτως, όπως αποδεικνύεται,
τάσσονται όλοι υπέρ των φοροελαφρύνσεων.

Πιερής Μάρκου,

Φίλιππος Ραπτόπουλος,

Θεόδωρος Παρπέρης,

Γεώργιος Μαρκίδης,

συνέταιρος και επικεφαλής Φορολογικών
και Νομικών Υπηρεσιών Deloitte Κύπρου.

συνέταιρος και επικεφαλής Τμήματος
Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου.

συνέταιρος και επικεφαλής Φορολογικών
και Νομικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου.

διοικητικός σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος Φορολογίας της KPMG Κύπρου.

Εκσυγχρονισμός και
απλοποίηση νόμων

Λιγότερη γραφειοκρατία
πιο απλές διαδικασίες

Να δοθούν κίνητρα για
προώθηση καινοτομίας

Επικοινωνία δημοσίου
με τον ιδιωτικό τομέα

–Η φορολογία που επιβάλλει η Κύπρος στις
εταιρείες είναι ελκυστική σε σχέση με άλλα
κράτη μέλη της Ένωσης;
–Το πλεονέκτημα της Κύπρου σε σχέση με
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται κυρίως στη σταθερότητα του νομικού και
θεσμικού της πλαισίου, αλλά και σε μεγάλο βαθμό
στη χαμηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων και
των φυσικών προσώπων. Ο εταιρικός φορολογικός
συντελεστής του 12,5% είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος με
τον χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή
εξασφαλίζει τη χαμηλή φορολόγηση των κερδών
τέτοιων εταιρειών, επιτρέποντας στις εταιρείες
την επανεπένδυση των κερδών τους με θετικό
αντίκτυπο στην οικονομία. Ένα ανταγωνιστικό
φορολογικό σύστημα από μόνο του όμως δεν
είναι αρκετό στο να ελκύσει επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Κύπρος μεταξύ άλλων προσφέρει
ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον,
εκσυγχρονισμένη εταιρική νομοθεσία, υψηλό
επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών, άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ελεύθερη οικονομία και ευρωπαϊκό δίκαιο.
–Τι εκτιμάτε πως πρέπει να γίνει για να
γίνει ακόμα πιο ελκυστική;
–Για τη διατήρηση της ελκυστικότητας του
φορολογικού μας συστήματος, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον πολλοί από τους υφιστάμενους
φορολογικούς νόμους μπορούν να εκσυγχρονιστούν και να απλοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη
τις σημερινές οικονομικές πραγματικότητες σε
συνάρτηση με τις φορολογικές ανάγκες του κράτους. Σήμερα υπάρχουν πολλαπλές νομοθεσίες
για τη φορολόγηση εισοδημάτων και κερδών,
ως επίσης και πολλοί εξειδικευμένοι νόμοι επιβολής
τελών. Τουλάχιστον τρεις από τις κύριες φορολογικές νομοθεσίες χρήζουν σημαντικής βελτίωσης. Συγκεκριμένα, ο περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμος είχε τύχει ολοκληρωτικής
μεταρρύθμισης το 2001, δηλαδή πριν από 18
χρόνια. Το φορολογικό περιβάλλον έχει αλλάξει
δραματικά από τότε και δεν μπορεί η σημερινή
νομοθεσία να τροποποιείται συνεχώς σε μια προσπάθεια διατήρησης, όχι μόνο της συμβατότητάς
της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις διεθνείς
εξελίξεις, αλλά και την ανταγωνιστικότητά της
σε σχέση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμος,
που εισήχθη για πρώτη φορά το 1985 για ενίσχυση
της αμυντικής θωράκισης της Δημοκρατίας, είχε
τύχει κάποιας μεταρρύθμισης το 2001, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα να προκαλεί σύγχυση στον
ξένο επενδυτή που φαινομενικά καλείται να συνεισφέρει στον αμυντικό εξοπλισμό του κράτους.
Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος ψηφίστηκε το 1963
και πλέον δεν συνάδει με τις σημερινές επιχειρηματικές συνθήκες. Ο νόμος εμπερικλείει αρκετές
ασάφειες και η εφαρμογή του προκαλεί τις πλείστες
φορές δυσανάλογο διοικητικό και οικονομικό
κόστος σε σχέση με τα εισοδήματα που αποφέρει
στα κρατικά ταμεία.

–Η φορολογία που επιβάλλει η Κύπρος στις
εταιρείες είναι ελκυστική σε σχέση με άλλα
κράτη μέλη της Ένωσης;
–Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
στην Κύπρο που βρίσκεται στο 12,5%, είναι σίγουρα ελκυστικός. Αν συγκρίνουμε όμως τον
πραγματικό φορολογικό συντελεστή της Κύπρου,
το «effective tax rate» δηλαδή, θα δούμε ότι
πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πιο χαμηλό
συντελεστή. Μπορεί να ακούγεται πως η Κύπρος
και η Ιρλανδία έχουν τους πιο χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ωστόσο αρκετές χώρες
όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα,
έχουν χαμηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές. Εν κατακλείδι, θέλω να πω
ότι δεν αποδέχομαι τη θέση πως η Κύπρος είναι
απλώς ένας προορισμός με πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή (low-tax jurisdiction),
αλλά ότι είναι γενικότερα μια ελκυστική χώρα
με σειρά πλεονεκτημάτων για να ασκήσει κανείς
το επιχειρείν. Το αξιόπιστο φορολογικό καθεστώς
που λειτουργεί στη χώρα, προσφέρει βεβαιότητα
και ασφάλεια σε πολίτες και επενδυτές και είναι
σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες και η κατάλληλη βάση προκειμένου να λειτουργεί η Κύπρος ως ένα διεθνές
χρηματοοικονομικό κέντρο. Στην ανάκαμψη
της οικονομίας της Κύπρου, ο φορολογικός τομέας έχει παίξει μεγάλο ρόλο και συνεχίζει να
είναι καθοριστικής σημασίας.
–Τι εκτιμάτε πως πρέπει να γίνει για να καταστεί ακόμα πιο ελκυστική;
–Η ελκυστικότητα ενός κράτους δεν κρίνεται
πλέον μόνο από τους φορολογικούς συντελεστές.
Αυτό ίσως να ίσχυε παλαιότερα, αλλά όπως
ανέφερα και πιο πάνω, τώρα δεν είναι ο μόνος
λόγος για να επιλέξει κανείς την Κύπρο και να
δημιουργήσει μια εταιρεία ή να δημιουργήσει
εγκατάσταση. Σημαντικά κριτήρια για να επιλέξει
ο επενδυτής την όποια χώρα είναι η σταθερότητα
του φορολογικού της συστήματος (stability),
η αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και του
κράτους γενικότερα (credibility), καθώς επίσης
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει χαμηλό
βαθμό γραφειοκρατίας και να λειτουργεί με
απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, για την τελευταία πτυχή, δηλαδή
για τα επίπεδα γραφειοκρατίας, η Κύπρος πρέπει
να κάνει ακόμα πολλά για να διορθώσει κυρίως
τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
Αυτό είναι εξάλλου και το βασικό παράπονο
επενδυτών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο νησί. «Χρήζει βελτίωσης η κρατική
μηχανή». Αυτή είναι η πρόταση που ακούμε
συνεχώς και πρέπει επιτέλους να γίνουν ριζικές
τομές. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη τροχοπέδη
κατά τη γνώμη μου για την Κύπρο σήμερα,
αφήνοντας στην άκρη τα προβλήματα που συνεχίζει να έχει ο τραπεζικός τομέας, κυρίως
λόγω του υψηλού δείχτη μη εξυπηρετούμενων
δανείων.

–Η φορολογία που επιβάλλει η Κύπρος στις
εταιρείες είναι ελκυστική σε σχέση με άλλα
κράτη μέλη της Ένωσης;
–Η Κύπρος παραμένει ένας από τους πλέον
ελκυστικούς προορισμούς για εταιρείες, καθώς
διαθέτει σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα
όπως τον ελκυστικό εταιρικό συντελεστή (12,5%),
τα στοχοθετημένα φορολογικά κίνητρα και ένα
εκτενές δίκτυο διμερών συμβάσεων με άλλα
κράτη για αποφυγή της διπλής φορολογίας.
Είναι γεγονός ότι ο αριθμός και το εύρος των
εταιρειών που επιλέγουν την Κύπρο για να γίνει
το περιφερειακό ή και το παγκόσμιο αρχηγείο
τους είναι σημαντικός. Η τάση αυτή αναμένεται
να συνεχιστεί λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών,
όπως ο ΟΟΣΑ και η Ε.Ε. για φυσική παρουσία
των εταιρειών στις χώρες όπου είναι εγγεγραμμένες. H στρατηγική θέση του νησιού, οι καλές
κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγείας και οι
υποδομές του τόπου συνθέτουν ένα ελκυστικό
και λειτουργικό πλαίσιο για ξένες και εγχώριες
εταιρείες.
–Τι εκτιμάτε πως πρέπει να γίνει για να καταστεί ακόμα πιο ελκυστική;
–Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να καταστήσουμε το κυπριακό φορολογικό πλαίσιο
ακόμη πιο ελκυστικό, περισσότερο δίκαιο, απλό
και ανταγωνιστικό. Η τελευταία ολοκληρωμένη
φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2003, ήταν βασισμένη στις τότε
οικονομικές συνθήκες, στις διεθνείς τάσεις και
στο μοντέλο υπηρεσιών εκείνης της εποχής.
Έκτοτε έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις,
που ωστόσο δεν καλύπτουν πλήρως τις νέες
εξελίξεις στο επιχειρηματικό και διεθνές φορολογικό τοπίο. Ως εκ τούτου, μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ενός διεθνούς
επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού
και θα εξαλείψει τις στρεβλώσεις που υπάρχουν
σήμερα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθούν
επιπλέον στοχευμένα κίνητρα για την προώθηση
της καινοτομίας, γιατί ως χώρα κατατασσόμαστε
σε χαμηλή θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά και για την εισαγωγή της τεχνολογίας ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούμε και
να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αξίζει να αναφερθεί ότι εφόσον διαθέτουμε ήδη το πλαίσιο
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
το γνωστό ΙΡ, το οποίο είναι εγκεκριμένο από
την ευρωπαϊκή ένωση και το OECD, θα πρέπει
να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας σε άλλα
μέτρα. Τέλος, θα πρέπει να συνεχιστούν και
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες βελτίωσης
της εικόνας και της φήμης της Κύπρου στο εξωτερικό ως ένα ελκυστικό και ευέλικτο επιχειρηματικό κέντρο, που ταυτόχρονα όμως εφαρμόζει πλήρως τις φορολογικές και άλλες νομοθεσίες όπως προβλέπονται από την Ευρώπη
και τον ΟΟΣΑ.

–Η φορολογία που επιβάλλει η Κύπρος στις
εταιρείες είναι ελκυστική σε σχέση με άλλα
κράτη μέλη της Ένωσης;
–Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά
φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το φορολογικό μας πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως
ένα από τους πιο χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετικά
λίγες, αλλά αποτελεσματικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Περαιτέρω, η παροχή κινήτρων εστιάζεται σε τομείς εναλλακτικών επενδύσεων, όπως
για παράδειγμα η οπτικοακουστική βιομηχανία,
οι καινοτόμες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
–Τι εκτιμάτε πώς πρέπει να γίνει για να καταστεί ακόμα πιο ελκυστική;
–Θεωρούμε πως το φορολογικό μας πλαίσιο
είναι αρκετά ελκυστικό. Παρόλο που επιδέχεται
περαιτέρω βελτίωσης, ειδικότερα αναφορικά με
τις σύγχρονες τάσεις επενδύσεων, πιστεύω πως
θα πρέπει να εστιάσουμε στη βελτίωση των συστημάτων συμμόρφωσης, εκεί όπου εντοπίζονται
οι μεγαλύτερες ελλείψεις στον εκσυγχρονισμό
συστημάτων και υποδομών τόσο από πλευράς
επιχειρήσεων, όσο και από πλευράς Τμήματος
Φορολογίας και κρατικού μηχανισμού. Για παράδειγμα, η φορολογική συμμόρφωση για ένα
μέσο φορολογούμενο απαιτεί τρεις εγγραφές σε
τρεις υπηρεσίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους. Ακόμα και οι υπάρχουσες υπηρεσίες,
αδυνατούν να καλύψουν όλο το φάσμα των φορολογικών υποχρεώσεων του μέσου φορολογουμένου. Δεν υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μιας
πληροφοριακής θυρίδας, ο φορολογούμενος να
έχει μια συνολική εικόνα του φορολογικού του
φακέλου καθώς (α) πληροφόρηση των δικών
του υποβολών δηλώσεων και πληρωμών φόρου
είναι διάσπαρτη στις ανάλογες υπηρεσίες και
(β) δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ηλεκτρονικά
στον φορολογικό του φάκελο. Αντίστοιχα, δυσχεραίνεται και ο έλεγχος της συμμόρφωσης
από το Τμήμα Φορολογίας. Περαιτέρω, η καθυστέρηση που παρατηρείται, η ασάφεια στη διαδικασία, η διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ
τμημάτων, η δυσκολία στην άντληση δεδομένων,
αλλά και η υποβολή παρόμοιων πληροφοριών
σε παράλληλα τμήματα με τις συμβατικές έντυπες
μορφές, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην
αποτελεσματικότητα της φορολογικής συμμόρφωσης και στην γρήγορη και παραγωγική επικοινωνία των φορολογουμένων με το Τμήμα
Φορολογίας. Οι πολίτες, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις θεωρούν μεν το φορολογικό πλαίσιο
ένα σημαντικό παράγοντα, αλλά χωρίς τη γρήγορη
και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων
τους και τον χειρισμό των φορολογικών τους
υποχρεώσεων, δεν απολαμβάνουν τους καρπούς
ενός ευνοϊκού φορολογικού συστήματος. Γι’
αυτό θεωρώ πως πρέπει να επενδύσουμε στο
να καταστήσουμε ευνοϊκότερα τα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης στην επικοινωνία επιχειρήσεων - δημόσιου τομέα.
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Στις 4.608 ευρώ το ανώτατο
όριο για τις κύριες συντάξεις

Στο 17,2% μειώθηκε
το ποσοστό ανεργίας
εντός του Μαΐου

Επιβολή πλαφόν με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης

INTIME

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ανώτατο ÄØÏÕ ÑÆØÏÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔ
ÙÚÏÝËßØ×ÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕÖÒ¦ÙÏÕÚÎÝÏÙÞÆÕßÙÇÝ
ÙÂÓËØÇÈÇÙÏÑÂÝÙÆÔÚÇÐÎÝÍÏÇ
ÁÚÎÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÕØÃàËÏÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÑÇÚÇÚÁÛÎÑËÑÇÏÉÎÌÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÕßÒÂËÔÓÁÙÜÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ
ÑßØÃÜÝÜÝÖØÕÝÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÖÕßÇÑÕÒÕßÛÂÛÎÑÇÔÑÇÏÄÞÏÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ¬ÎÔËÖÏÈÕÒÂ
ÖÒÇÌÄÔÙÚÏÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝËÃÞÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÕÇØÓÄÊÏÕÝßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝÏ¦ÔÔÎÝØÕÆÚÙÎÝÓËÚ¦
ÚÕÔÙ¦ÒÕÖÕßËÃÞÇÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÕÏÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÚÕßÍÏÇÞØßÙÁÝ®
ÙßÔÚ¦ÐËÏÝÖÕßËÑÊÃÊÕÔÚÇÔÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÔÄÓÕ ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÚÙÏ
ÓËÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕßÑÇÚÇÚÁÛÎÑË
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÖÕÒßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÜÝÚØÕÖÕÒÕÍÃÇ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÁÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕ
ÓÎÔÏÇÃÇÝÑÆØÏÇÝÙÆÔÚÇÐÎÝÂÙßÔÚ¦ÐËÜÔÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝ
ÍÂØÇÚÕÝÇÔÇÖÎØÃÇÝÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕß
ÖÕßÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ¢ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÞØÄÔÕÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÖÕß
ÇÔ¦ÍËÚÇÏÙËÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓÁÞØÏ¬ÕÇÔ×ÚÇÚÕ
ÇßÚÄÄØÏÕÕØÃàËÚÇÏÙÚÕÖÒ¦ÙÏÕ
ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÙÆÔÚÇÐÎÝÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ_ÊÎÒÇÊÂ
ËßØ×ÓÎÔÏÇÃÕÓËÏÑÚÄÖÕÙÄÁÈÇÏÇÐËÑÇÛÇØÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕÖÒÇÌÄÔÊËÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÒÂÉÎÝÚÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÇÖÄÒßÚÎÝ
ÇÔÇÖÎØÃÇÝÂÚÕßËÐÜÏÊØßÓÇÚÏÑÕÆ
ËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÚÎÔÖØ¦ÐÎÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÙÆÔÚÇÐÎÛÇÖØÕÙÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕÖÕÙÄÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ËÖÏÊÄÓÇÚÇ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÙÚÎÔËÏÙÎÍÎÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÖÕß
ÙßÔÕÊËÆËÏÚÎÔÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÚÕ
ÔÁÕËÔÏÇÃÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕËÃÔÇÏ
ßÉÎÒÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÔ×ÚÇÚÇÖÕÙ¦ÙßÔÚ¦ÐËÜÔÖÕßËÃÞÇÔ
ÛËÙÖÏÙÚËÃÓËÚÇÈÇÚÏÑ¦ÑÇÏÃÙÞßÇÔÁÜÝÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
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Αντιστοιχεί
στο 12πλάσιο της ισχύουσας σήμερα βασικής
σύνταξης για 20 έτη
ασφάλισης.
¬ÕÖÒÇÌÄÔÈ¦ÙËÏÚÕß¦ØÛØÕß
ÚÕßÔÍÏÇÄÙÕßÝ
ÂÚÇÔÂÊÎÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÏÝ
ËßØ×ÍÏÇÓÃÇÙÆÔÚÇÐÎÂ
ÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝ
ÖÃÙÎÝÚÕÔÁÕÖÒÇÌÄÔËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÑÇÏÇÖÄÚÇÇÔ×ÚÇÚÇÄØÏÇ
ÙßÔÚ¦ÐËÜÔÖÕßÃÙÞßÇÔÍÏÇÚÕßÝ
ÖÇÒÇÏÕÆÝÁÜÝ ÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕßÝÁÜÝÑÇÏÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÕßÔÄÓÕß ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÑÇÏ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÔÁØÞÕÔÚÇÔÙË
ËßØ×ÍÏÇÚÕßÝÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕßÝ
ÚÜÔÖØ×ÎÔËÏÊÏÑ×Ô¬ÇÓËÃÜÔÑÇÏ

ÙËËßØ×ÍÏÇÚÕßÝÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕßÝÚÕßÖØ×ÎÔ ¬¡
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÕÜÛÕÆÓËÔÎÊÏ¦ÚÇÐÎÚÕÔÁÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕ
ÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÑÇÏÙÚÏÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝÖÕßÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÔÑÇÚ¦ÚÎ
ÎÑÇÏËÖÇÔßÖÕÒÕÍÃÙÚÎÑÇÔÓËÈ¦ÙÎÚÏÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕß ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÔÍÏÇ
ÒÄÍÕßÝÃÙÎÝÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÝÄÒÜÔ
ÚÜÔÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÓËËÖÇÔÇÑÇÛÕØÏÙÓÄÚÎÝËÚÂÙÏÇÝÊÏÇÌÕØ¦Ý
ÕÙ¦ÙßÔÚ¦ÐËÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÂÊÎÇÖÕÔËÓÎÛËÃÂËÖÇÔßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎÏÙÞÆÕÝ
ÚÕßÔÄÓÕßÑÇÏßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕ
ÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕ
ÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÙÚÕÔÁÕÕØÏàÄÓËÔÕÖÕÙÄÚÜÔËßØ×
ÇÖÄÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÁÔÇØÐÎÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÂËÖÇÔßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÚÕßÝ©ÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÏÇÌÕØÁÝÙßÔÚ¦ÐËÜÔÛÇÖÇØÇÑØÇÚÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÙËÖÕÙÕÙÚÄ
 ÚÎÝÓÎÔÏÇÃÇÝÑÇÚÇÈÇÒÒÄ-

ÓËÔÎÝÙÆÔÚÇÐÎÝÑÇÏÓÁÞØÏÚÎÔ
ËÐÄÌÒÎÙÂÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß
ËÔÏÑÕÆÕÍÏÙÚÎØÃÕßÚÕß Ø¦ÚÕßÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÜÛÕÆÓËÔÎÊÏ¦ÚÇÐÎßÖ¦ØÞËÏËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐÎÝÚÜÔËßØ×ÍÏÇÚÕ
ÚØÁÞÕÔÁÚÕÝËÑÇÚËßØ×ÍÏÇ
ÚÕËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÕ
ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÕ
ÑÇÏËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÕ
©ÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÙßÔÚ¦ÐËÜÔÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÑÇÏÕÊÎÍÎÛÂÑÇÓËÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂ
ÖÒÇÌÄÔËÃÔÇÏ!
α) ©ÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕØÏÙÚÏÑÁÝ
ÙßÔÚ¦ÐËÏÝÖÕßÂÊÎÁÞÕßÔËÑÊÕÛËÃ
ÑÇÏÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÓËÖÕÙ¦ÖÕßÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÁÜÝ
ÑÇÏÚÏÝËßØ×
β) ©ÏÔÁËÝÇÏÚÂÙËÏÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ßÖÄÁÑÊÕÙÎÑÇÏÊËÔÁÞÕßÔÇÖÕÊÕÛËÃÙÚÕßÝÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÙËÇßÚÁÝ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÑÇÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÚÜÔËßØ×

Κατάργηση διατάξεων για απολύσεις και εργολαβίες
Την επαναφορά ÚÎÝÏÙÞÆÕßÙÇÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÙÚÕÛÁÓÇÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÜÔÊÏÇÚ¦ÐËÜÔ
ÖÕßÉÂÌÏÙËÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ±ªÍÏÇÚÕÔ
È¦ÙÏÓÕÒÄÍÕÇÖÄÒßÙÎÝÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝÖÕßÉÎÌÃÙÚÎÑËÙÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇ
ÚÕ¦ÙßÒÕ¡ËÚÎÔÃÊÏÇÚØÕÖÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÚÇØÍÂÛÎÑËÑÇÏÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕß
ÄØÏàËÄÚÏËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÌÁØËÏÄÞÏÓÄÔÕÔÕ
ßÖËÆÛßÔÕÝËØÍÕÒÇÈÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕßÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÙÎÓÇÃÇ
ÚÎÝÇÖËÒÛÕÆÙÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑßØÃÜÝÖØÕÝËÙÜÚËØÏÑÂÑÕÓÓÇÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ®²ÇÏØËÚÃÙÚÎÑÇÔ
ÄÓÜÝ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓÂÛÎÑËÄÚÏÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÚÕÑÒÃÓÇÍÏÇÑÇÒÆÚËØËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚËØËÝÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËßÑÕÒÄÚËØÇÞÜØÃÝ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑ¦ÑÇÏÇÔÚÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÖØÕÙÑÄÓÓÇÚÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÞÇÔËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏ
ÄÚÏÕÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÙÆÍÞßÙÎÕÊÎÍÕÆÔÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÈ¦ØÕßÝÑÇÏ
ÚÕßÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÔÇßÖÕÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÎÔËÒËÍÑÚÏÑÂÚÕßÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÏËÔÚÁÒËÏÊßÙÞËØÇÃÔÕßÔ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÔÇÒßÚÏÑ¦ÕÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÖÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÑÇÚÇØÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÏÙÞÆÕÝÚÕßÝÑÇÏËÌËÐÂÝËÃÔÇÏ!
α) ¬Õß ÔÄÓÕßÚÕßÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔËÏÝÕÒÄÑÒÎØÕÔÑÇÏ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÜÝËßÛÆÔÎ®Ñ¦ÛËËÚÇÏØËÃÇÝÖÕßßÖÕÍØ¦ÌËÏÓÏÇÙÆÓÈÇÙÎÁØÍÕßÓËÚÕÔËØÍÕÒ¦ÈÕÂÇÑÄÓÎÑÇÏ

Κυβερνητικές ioÓØÑÓ×É¨ÑØKÒ{ÐØÜÌoØÑÌÜÈiØÐÉ³Ñ³¨Òi~ÉÈ{Ñ³{~ÒÉt~Ì×³iuo{Ñ³{Ø¨ÜÊÉ{Ø~Ñ{ÙÊoiÉ³ÈØ
ÊÙiÉ¨oÑÇÐÓÈØÉTÉ{¨Ì³É¨iÚÓiV~ÑÚØ³{oÐÑ³ËÇÉ³Ñ{o{Ñ³ÈÌÜ{É¨oÑ{Ñ~ÌKË³ÈÉ¨oÑÇÌÐÉØÈÑÜÖÉ³Ñ{

Οι επιχειρήσεις
υποδέχθηκαν θετικά
τις αλλαγές, χαρακτηρίζοντάς τες απόφαση
προς τη σωστή
κατεύθυνση.
ÚÕÔßÖËØÍÕÒ¦ÈÕÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÎ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÕÌËÏÒÄÓËÔÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚßÞÄÔÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÜÔÇÖÄÒßÙÎÝÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
β) ¬Õß ÔÄÓÕßÚÕß ÖÕß
ÛËÙÓÕÛËÚËÃÙÚÕËÍÞ×ØÏÕÊÃÑÇÏÕ
ÚÕÔÈ¦ÙÏÓÕÒÄÍÕÜÝÙÜØËßÚÏÑÄ
ÑØÏÚÂØÏÕÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÁÍÑßØÎÎ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÝÓÏÇÝËØÍÇÙÏÇÑÂÝÙÞÁÙÎÝ¦ØÛØÕÚÕßÔ 
γ) ÖÃÙÎÝ ÚÕßÔÄÓÕßÚÕß
 ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÖØÕÛËÙÓÏ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÙßÓÌÏÒÏÜÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÃÒßÙÎÝËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÊÏÇÌÕØ×Ô¦ØÛØÕ
Ô 

©ÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÄÔÏÙËÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÕ
ßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝÏ¦ÔÔÎÝØÕÆÚÙÎÝÎÛÁÙÖÏÙÎÚÎÝÊÏ¦ÚÇÐÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÏÚÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÇÖÄÒßÙÎËÃÞË
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÞÇÛÕÆÔÓÁÙÇ
ÙËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÜÝÌÏÒËØÍÇÚÏÑÂÚËÒÏÑ¦ÒËÏÚÕÆØÍÎÙË
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÁÛËÙËÙËÑÃÔÊßÔÕÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝ
ßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÇÔÁÌËØÇÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÜÝÕ
È¦ÙÏÓÕÝÒÄÍÕÝÇÖÄÒßÙÎÝÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙËÑÄÌÚÎ®ÍÏÇ
ÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÚÕßÝ
ÂÊÎËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙËÞËÏØÄÚËØÎ
ÛÁÙÎÑÇÛ×ÝÙÚÏÍÓÇÚÃàËÚÇÏÍÏÇÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕËØÍÇÙÏÇÑÄÈÃÕÕËØÍÇàÄÓËÔÕÝÖÕßÇÖÕÒÆËÚÇÏ
ÍÑØÏÚÕÏÔÕÓÏÑÕÃËÖËÙÂÓÇÏÔÇÔ
ÄÚÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÊÃÑÇÏÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÏÝÇÖÕÒÆÙËÏÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎ±ª
ÂÚÇÔÂÊÎÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÓÈÇÚÄÓË
ÚÏÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÕß¦ØÛØÕßÚÕß
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ÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÞ¦ØÚÎËÔ×ÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÔÕÓÕÒÕÍÏÇÑÂÝÑÇÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕËÃÞËÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÑÇÏÖÒÎØÁÙÚËØÕÇÖÄ¦ÖÕÉÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕß
ËÖÃÙÎÝÑÇÚÇØÍÂÛÎÑËÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÚØÃÓÎÔÎÝÇÖÕÙÈËÙÚÏÑÂÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕßÑÆØÕßÝ
ÚÎÝÇÖÄÒßÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔËÐ¦ÓÎÔÎÇÖÕÙÈËÙÚÏÑÂÖØÕÛËÙÓÃÇÍÏÇ
ÚÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÚÎÝÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝ
ÇÖÄÒßÙÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÑÆÑÒÕÏ
ËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÄÚÏÕÊÎÍÕÆÙËÙËÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖÕß
ÌÚ¦ÔÕßÔÔÇÚËÒËÙÏÊÏÑÕÆÔÆÙÚËØÇÇÖÄÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÚ×Ô
ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÎÊÏ¦ÚÇÐÎËÏÙÂÍÇÍËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÖØÕÛËÙÓÏ×Ô
ÚÜÔÑÇÏÓÎÔ×ÔÜÝÏÙÞÆÕßÔ
ÍÏÇÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÇÍÜÍÂÝÁÜÝÄÚÕß
ÇÖÕÌÇÔÛËÃÚÕ×ÓÇÖÏÛË×ØÎÙÎÝØÍÇÙÃÇÝÖËØÃÑÇÏÚÕßÈ¦ÙÏÓÕßÒÄÍÕß®
©ÙÕÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÙßÔßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÝÓÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÑÇÚÇÙÚØÇÚÂÍÎÙÎÝ
ÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÇÖÄÚÕÔËØÍÕÒ¦ÈÕßÖËØÍÕÒ¦ÈÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝËÖÏÞËÏØÂÛÎÑË
ÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ
ÙÚÏÝÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËÐÜÚËØÃÑËßÙÎÝßÖÎØËÙÏ×ÔÓÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÖØÕÝÚØÃÚÕßÝV\[ZV\YJPUN
ÇÏÑÇÚÇØÍÂÛÎÑË×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÙÇÌÂÝÎËßÛÆÔÎÚÕßËØÍÕÊÄÚÎ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÇßÚÄÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔ
ÙßÓÈÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÕËØÍÕÊÄÚÎÝÓËÚØÃÚÕßÝÜÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÎËÏÙÎÍÎÚÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σημαντική ßÖÕÞ×ØÎÙÎ ÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÑÇÛ×ÝÇÖÄÚÕ
  ÖÕßÂÚÇÔÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÑÇÏ ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß 
ÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÕ ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄÛËÜØËÃÚÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß
ÖÕÙÕÙÚÕÆÇÔËØÍÃÇÝÚÜÔÔÁÜÔÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝËÚ×ÔÙÚÕ ÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÁØËßÔÇËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÎÝ
¬¬ÕÏ¦ÔËØÍÕÏÑÇÚ¦ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÇÔÂÒÛÇÔ
ÙË¦ÚÕÓÇÑÇÏÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔ¡¦ÏÕÓËÃÜÙÎ ÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÖØÃÒÏÕ ÓËÃÜÙÎ 
¬ÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÇÔÂÒÛËÙË
  ¦ÚÕÓÇÑÇÏÕÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÇÆÐÎÙÎ ÑÇÏÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÖØÃÒÏÕ 
ÇÆÐÎÙÎ 
©ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓÎËÔËØÍÄÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÇ¦ÚÕÓÇÖÕßÊËÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÕÆÚËÇÔÇàÎÚÕÆÔËØÍÇÙÃÇÇÔÂÒÛË
ÙË ¦ÚÕÓÇÑÇÏÓËÏ×ÛÎÑË
ÑÇÚ¦  ¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔ¡¦ÏÕÓËÃÜÙÎ ÑÇÏ
ÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕ ÇÓËÒÎÚÁÇÓËÚÇÈÕÒÂ
ÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÇÖÄ
 ÚÕÔ¡¦ÏÕÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÈÁÈÇÏÇÖÇØ¦ÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÄÇßÚÄÚÜÔÇÔÊØ×Ô 
ÇÖÄ 
ÒÏÑÏÇÑ¦ÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ
ËÚ×ÔÁÞÕÔÚÇÝÄÓÜÝÓËÏÜÛËÃÙÚÕ
 ÚÕÔ¡¦ÏÕ ÇÖÄ 
ÚÕÔ¡¦ÏÕÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏ
ÕÓ¦ÊËÝÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÓË

Στις γυναίκεςiÑÉ¨oËÑ³Ò{
ÑÊÜÚÉ³¸V¸

Στους νέους έως
24 ετών το ποσοστό
33,8% είναι το χαμηλότερο κατά την περίοδο της κρίσης.
 ÇÖÄ ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÚÇ
¦ÚÕÓÇÎÒÏÑÃÇÝËÚ×Ô 
ÇÖÄ ËÚ×Ô 
ÇÖÄ ËÚ×Ô 
ÇÖÄ ÑÇÏËÚ×Ô 
ÇÖÄ 
ËËÖÃÖËÊÕÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÜÔ
ÊÏÕÏÑÂÙËÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÏÝÚØËÏÝ
ÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÎÖËÏØÕÝßÚÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ 
ÚÕÔ¡¦ÏÕ ÇÖÄ ÚÕÔ
¡¦ÏÕÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇØ¦ÑÎ ÇÖÄ  ÑÇÏÎËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝßÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇ
ÄÔÏÕÏ§ÂÙÕÏ ÇÖÄ 
ÑÕÒÕßÛÕÆÔÎËÙÙÇÒÃÇÚËØË¦ÒÒ¦ÊÇ ÇÖÄ
Î
ÚÚÏÑÂ ÇÖÄ ÚÕÏÍÇÃÕ
 ÇÖÄ
ÑÇÏÎ ØÂÚÎ
  ÇÖÄ 

Υπερδιπλασιάστηκε
σε μία τετραετία το κόστος
μετακλητών στο υπ. Εργασίας
Στοιχεία ÙÆÓÌÜÔÇ ÓËÚÇÕÖÕÃÇßÖËØÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÙÚÕ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÎÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇ
ÚÜÔÓËÚÇÑÒÎÚ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔ ÙÚÕ ßÖÕßØÍËÃÕ
ØÍÇÙÃÇÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÕßÖÕßØÍÄÝ
ØÕÆÚÙÎÝÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕß §ÕÑ
ØÕÆÚÙÎÝÑÇÚÁÛËÙËÙÚÎÕßÒÂÁÍÍØÇÌÕÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏ
ËÔ×ÚÕÎÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÚÜÔÓËÚÇÑÒÎÚ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝ
ÂÚÇÔ ËßØ×ÚÕÎ
ÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÚÜÔÓËÚÇÑÒÎÚ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝ
ËÖÏÈ¦ØßÔËÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝ
ÓË ËßØ×
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÇÁÍÍØÇÌÇÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔ
ÓËÚÇÑÒÎÚ×ÔÑÇÏËÏÊÏÑ×ÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝÚÁÜÝ
ßÖÕßØÍÕÆÌÎÝÞÚÙÏÄÍÒÕßÚÎÝ
ÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÝßÖÕßØÍÕÆËÇÔ×Ý
¢ÜÚÃÕßÚÜÔßÌßÖÕßØÍ×Ô ×ÙÚÇ
¡Ö¦ØÑÇÑÇÏ¬¦ÙÕßËÚØÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏÚÜÔÍËÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓÇÚÁÜÔËÑÚÕÐËÆÚÎÑËÙË ËßØ×ÁÔÇÔÚÏ ËßØ×ÖÕßÂÚÇÔÚÕ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÑÄÙÚÕÝÚÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝÙÚÏÝÕß-

ÒÃÕß ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝßÖÕßØÍÕÆÚÎÝÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÝÑÇÏÚÜÔ
ßÌßÖÕßØÍ×ÔßÖÎØËÚÕÆÙÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÓËÚÇÑÒÎÚÕÃËÏÊÏÑÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÂÚÇÔÊÎÓÄÙÏÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ
ÓËÇÔ¦ÛËÙÎÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÑÇÏÕÏ
ÇÖÕÙÖÇÙÓÁÔÕÏßÔËÖ×ÝÕÏ
ÇÖÄÚÕßÝÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÔÇÖÄÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝËÐÁÒÏÐÎÚÕßÑÄ-

Πέρυσι η δαπάνη
μισθοδοσίας έφθασε
τα 2,07 εκατ. ευρώ
από 899.000 το 2015.
ÙÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÝÚÜÔÓËÚÇÑÒÎÚ×ÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝ
ÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÜÝËÐÂÝËÑÏÔ¦ËÏ
ÇÖÄ ËßØ×ÚÕÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙËËßØ×ÚÕÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÇ
 ËßØ×ÚÕÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÇßÚ¦ÚÇËÖÃÖËÊÇ 
ËßØ×ÑÇÏÚÕËÔ×ÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÎÔÕÚÕß ÚÕÑÄÙÚÕÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙËËßØ×
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Διπλασιάστηκε ο ελληνόκτητος
στόλος το διάστημα 2007-2018

Ενα στα τρία τάνκερ και ένα στα τέσσερα φορτηγά είναι ελληνικών συμφερόντων
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μολονότι ÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÓÄÔÕÚÕ
 ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÇËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÇÖÒÕÃÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ©
ËÒÒÎÔÏÑÄÝËÓÖÕØÏÑÄÝÙÚÄÒÕÝËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÚÄÒÕÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓË ÖÒÕÃÇ¦ÔÜÚÜÔ
N[ÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ  
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÄÔÜÔK^[ÑÇÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÌÁÚÕÝÇÆÐÎÙÎÖËØÃÖÕß ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
©ÏÒÒÎÔËÝÖÒÕÏÕÑÚÂÚËÝßÖËØÊÏÖÒÇÙÃÇÙÇÔÚÎÓËÚÇÌÕØÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÕßÙÚÄÒÕßÚÕßÝÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇØ¦ÚÎÈÇÛÏ¦
ÑØÃÙÎÖÕßÐÁÙÖÇÙËÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÒÁÕÔÕËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÕÝÙÚÄÒÕÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÙËÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇK^[ÚÕ ÚÕßÙÚÄÒÕß
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑÇÏÚÕ
 ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕß
©ÏÒÒÎÔËÝËÌÕÖÒÏÙÚÁÝËÒÁÍÞÕßÔÖÒÁÕÔÚÕ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕßÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔ
ÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕ ÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕßÖÒÕÃÜÔÞÆÊÎÔÐÎØÕÆÌÕØÚÃÕßÑÇÏÚÕ 
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕßÖÒÕÃÜÔ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÞÎÓÏÑ×ÔÑÇÏÖÇØÇÍ×ÍÜÔÖËÚØËÒÇÃÕßÞÎÓÇÚÏÑ¦
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÁÔÇÙÚÇÚØÃÇÚ¦ÔÑËØ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇØÍÕÆÑÇÏÁÔÇÙÚÇ
ÚÁÙÙËØÇÌÕØÚÎÍ¦ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ËÃÔÇÏËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ßÚ¦ÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÎÔËÚÂÙÏÇÁÑÛËÙÎ ÚÎÝÔ×ÙËÜÝÒÒÂÔÜÔÌÕÖÒÏÙÚ×ÔÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÕÏËÏÙØÕÁÝÙÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÖÒÎØÜÓ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÇÖÄ
ÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙËÖËØÃÖÕß ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÍÏÇÚÕÓÏÇ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÄÚÇÔÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÏÙØÕÁÝ¦ÍÍÏÐÇÔÚÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×©ÏËÑØÕÁÝ

Στα 16,629 δισ. ευρώ
οι εισροές συναλλάγματος το 2018,
με αύξηση της τάξης
του 14,89%.
ÄÖÜÝÍÏÇÁÐÕÊÇÙßÔÚÂØÎÙÎÝÂ
ÔÇßÖÂÍÎÙÎÝÑÇÏÇÍÕØ¦ÝÖÒÕÃÜÔ
ÑÒÖÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÑÇÛÇØÁÝËÏÙØÕÁÝÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÁÔÇÔÚÏ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÕ
¬Õ ÑÇÏÚÕ ÚÎÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÙÚÄÒÕßËÐßÖÎØËÚËÃÚÕËÓÖÄØÏÕ

ÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÏÝÑÇÏÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇËÔ×ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÊÎÒÇÊÂÚÕ 
ËÐßÖÎØËÚËÃÚÏÝÚÇÞÁÜÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß 
ÕÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÇßÖÂÍÎÙÎ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÖÒÕÃÜÔ
¦ÔÜÚÜÔN[ÊÏÇÌÄØÜÔÚÆÖÜÔÇÔÂÒÛÇÔÙËÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÑÇÚK^[
ÇÖÄÚÏÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔK^[©ÓÜÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÔÎÕÒÄÍÏÕÇØÏÛÓËÃÓÄÒÏÝ
ÖÒÕÃÇ¦ÔÜÚÜÔN[ÑÇÏÁÚÙÏ
ÕÙÚÄÒÕÝÓËËÒÒÎÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎÊÏËÛÔ×ÝÇÔÑÇÏÊËÆÚËØÕÝÓËÚ¦ÚÎ
¡¦ÒÚÇÙÚÎÔÙËÄØÕßÝK^[

ÓÁÙÎÎÒÏÑÃÇÚÕßÙÚÄÒÕß
ßÖÄËÒÒÎÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇËÃÔÇÏÚÇ
ÁÚÎÑÇÏÚÕßËÒÒÎÔÄÑÚÎÚÕß
ÙÚÄÒÕßÚÇÁÚÎËÔ×ÎÓÁÙÎÎÒÏÑÃÇÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕßËÃÔÇÏÁÚÎÒÒ¦ÊÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚVÔËßÑÄ ÇÚ¦ÒÕÍÕ
:;*>:[HUKHYKZVM;YHPUPUN
*LY[PMPJH[PVUHUK>H[JORLLWPUN
MVY:LHMHYLYZÚÕß<5046ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÙÚVÔ ËßÑÄ ÇÚ¦ÒÕÍÕÚÕß7HYPZ4LTVYHUK\TVM
<UKLYZ[HUKPUN7HYPZ4V<ÑÇÏ
ÚÕß ;VR`V 4LTVYHUK\T VM
<UKLYZ[HUKPUN;VR`V4V<
©ËÒÒÎÔÏÑÄÝÙÚÄÒÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÇÙÌÇÒËÃÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÓËÓÄÒÏÝ ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÖÒÕÃÜÔÂÚÕ ÓË
È¦ÙÎÚÎÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÁÞËÏ
ËÓÖÒÇÑËÃÙËÔÇßÚÏÑ¦ÇÚßÞÂÓÇÚÇ

Ετήσια αύξηση 3,8% των φορτίων έως το 2023
Το παγκόσμιο ÊÏ¦ÛÇÒ¦ÙÙÎÝËÓÖÄØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
 ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝÔ×ÙËÜÝÒÒÂÔÜÔÌÕÖÒÏÙÚ×ÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÊÏ¦ÒßÙÎÝÖÒÕÃÜÔÖÕß
ÁÒÇÈËÞ×ØÇÚÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÔÇÓÎÔËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÚÕ ¥ÙÚÄÙÕÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏÕÏÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ßÏÕÛÁÚÎÙÎÔÁÜÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÇßÚÏÒÃÇÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦®
ÒÒËÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÛÇ
ÖÇÃÐÕßÔËÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÚÕ)YL_P[ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏ
ÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝËÓÖÕØÏÑÁÝØÕÁÝÙÚÎ
ÄØËÏÇßØ×ÖÎËÔ×ÑÇÛ×ÝÎ ÃÔÇ
ÇÔËÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÇÐÏ×ÔNSVIHS]HS\LJOHPU
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏàÄÓËÔÎÇÖÄÞ×ØÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÙËÞ×ØÇÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÔÁËÝËÓÖÕØÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÍÏÇ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ

Η ενίσχυση³ÈÑo~ÌÐ{È³ÌÜÈ
³¸ÆdÉ~³{ÐÒ³Ñ{É¨ËÈ³Vl
ÉÖo~¨{iÐÉ³¸Æ¬
ÙÃÇÝßÚÄÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÚÏÝØÕÁÝ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßËÓÖÕØÃÕßÇÆÐÎÙÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÄÒÕßÚÕ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÕ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ×ÚÇ
ÞÆÊÎÔÐÎØ¦ÌÕØÚÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑÄËÚÂÙÏÕ

ØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝ ÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÓËÚÇÌËØÄÓËÔÜÔÊÏ¦ÛÇÒ¦ÙÙÎÝÑÏÔËàÏÑ×ÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÞÆÊÎÔÐÎØ×ÔÌÕØÚÃÜÔÎÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÚ¦ÛËÙÎÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÞÇÒßÈÕßØÍËÃÜÔÇÖÄ
ÚÎÞØÂÙÎËÏÙÇÍÄÓËÔÕßÙÏÊÎØÕÓËÚÇÒÒËÆÓÇÚÕÝÙËÙÏÊÎØÕÓËÚ¦ÒÒËßÓÇ
ÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÊÏ¦ÒßÙÎËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ©ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÑÆØÏÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÚÕßÝËÚÇÃØÜÔÑÇÚËÐÕÞÂÔÚÎÝ ÃÔÇÝÖØÕÑÇÒËÃÖËØÇÏÚÁØÜÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔÇÍØÕÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÇØ¦ÚÎÙßÔÕÒÏÑ¦ÛËÚÏÑÂÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕ
ÂÚÇÔÁÔÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÁÚÕÝÍÏÇÚÇ
ÖËÚØËÒÇÏÕÌÄØÇÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÍÏÇ
ÚÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕß¡ËÚ¦ÚØÃÇÁÚÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÕÏ
ÔÇÆÒÕÏÚÕßÑÒ¦ÊÕßÑÇÏÚÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÙÚÄÒÕßÁÖËÙÇÔÙË
ØËÑÄØÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÖÁÊÜÔÒÄÍÜÚÎÝ
ßÖËØÈÕÒÏÑÂÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ©ÏÑßØ×ÙËÏÝÚÜÔÑÇÚ¦

ÚÕßØ¦ÔËÖÏÊËÃÔÜÙÇÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ©ÄÍÑÕÝÚÕßËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÕß
ÇÖÄÚÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇËÓÖÕØÃÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÇÔÑÇÏÓË
ËÒÇÌØ×ÝÈØÇÊÆÚËØÕØßÛÓÄÄÓÜÝ
ÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÊÏ¦ÒßÙÎÝÖÒÕÃÜÔÚÕ ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÎÚÎÔÇÍÕØ¦ËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÓËÚ¦ÊÆÕÞØÄÔÏÇÁÔÚÕÔÎÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÝÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÊÏ¦ÒßÙÎÝßÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÕÓÇ
ÚÕÙËÞÇÓÎÒ¦ÊËÑÇËÚÃÇÝÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÕßÙÚÄÒÕßÔÇßÖËØÈËÃÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎ
ÁÔÚÇÐÎÓËÍ¦ÒÜÔÖÒÕÃÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÓËÚÇÐÆ
ÖÜÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏßØ×ÖÎÝ×ÛÎÙË
ÚÕßÝÔÇÆÒÕßÝÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
©ÏËÔÒÄÍÜÇØÔÎÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÄÚÕÔÇßÐÇÔÄÓËÔÕÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝËÔÏÙÞÆËÏ
ÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔ
ËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Λουκέτο σε δύο καταστήματα έβαλε το ΣΔΟΕ
Δίχως ÚÁÒÕÝ ËÃÔÇÏÎËÑÚËÚÇÓÁÔÎÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÑÇÏÕÏÖÇØÇÈ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ËØÍÇÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÓËÚÕ©ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÙÜØËÃÇÖÇØÇÖÚÜÓ¦ÚÜÔÙËËÒÁÍÞÕßÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÙËØÍÕÒÃÊÇ
²ÇÒÑÏÊÏÑÂÑÇÏ ÄØÏÔÛÕËÙÞËÚÏÑÂ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÎÏËÆÛßÔÙÎ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙË
ÖÇØÇÈ¦ÙËÏÝÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÙÚÏÇÚÄØÏÇÓÖÏÚÝÓÖÇØÑÇÏÚÇÈÁØÔËÝÐÇßÚ×ÔÁÐÏÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂËØÍÇÚÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÙËÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÑÇÏÎÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ©ÏÁÒËÍÞÕÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÕÊÏ¦-

ÙÚÎÓÇÓËÚÇÐÆÑÇÏßÍÕÆÙÚÕß
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÖÏÕÙÕÈÇØ×ÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÓÎÁÑÊÕÙÎÇÖÕÊËÃÐËÜÔÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝËßØ×ÙËÖÇØÇÒÏÇÑÄÓÖÇØ
ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÑÏ
ÁÔÇÝËØÍÇàÄÓËÔÕÝÖÕßÊËÔÂÚÇÔÑÇÚÇÞÜØÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÇØ¦ÒÒÎÒÇÙËËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÎÓÎÁÑÊÕÙÎÇÖÕÊËÃÐËÜÔÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝËßØ×
ËÐËÞÜØÏÙÚÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝÚÕ
©ÑÇÚÁÌËØËÔÁÇÖÒÂÍÓÇÚÇÙÚÇ
ÑßÑÒ×ÓÇÚÇÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏËÓÖÕØÃÇÝÖÇØÇÖÕÏÎÓÁÔÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÑÇÏÇÒÑÕÕÒÕÆÞÜÔÖÕÚ×ÔÙË ØÂÚÎ
ÑÇÏ¦ÑßÔÛÕÏÊÏÑÄÚËØÇÑÇÚ¦ÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄ ÕßÒÃÕß
ÁÜÝÑÇÏÚÎÔÎßÍÕÆÙÚÕßÑÒÏÓ¦-

ÑÏÇßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÎÝÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝ©ÚÚÏÑÂÝÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË¦ÔÊØËÝÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ©ØÍÇÔÜÓÁÔÕß
ÍÑÒÂÓÇÚÕÝÚÎÝËÔÏÑÂÝËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝ
ØÂÚÎÝÆÙÚËØÇÇÖÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ ØÂÚÎÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙË
ÑÇÚ¦ÙÞËÙÎËÔÚÄÝÇÖÕÛÎÑËßÚÏÑÕÆ
Þ×ØÕßËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕ
ØÂÚÎÝ ÚËÓÇÞÃÜÔËÔÊßÓ¦ÚÜÔÓËÖÇØÇÖÕÏÎÓÁÔÇÙÂÓÇÚÇ
ÍÔÜÙÚ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇÖÕÓÏÓÂÙËÏÝ
ÚËÓÇÞÃÜÔËÔÊßÓ¦ÚÜÔ¦ÔËß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÙÂÓÇÚÕÝÁÚÕÏÓÇÖØÕÝ
ËÑÚÆÖÜÙÎÙÚÇÓÖ×ÔÚËÓ¦ÞÏÇÓËÖÒÇÙÚ¦ÙÂÓÇÚÇÙÚ¦ÓÖËÝ
ÍÔÜÙÚ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÇÕÖÕÃÇÖØÕ-

ÕØÃàÕÔÚÇÔÍÏÇËÖÏÑÄÒÒÎÙÎÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÓÎÞÇÔÕÒÕÍÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄËÑÚÆÖÜÙÎÝÑÇÏËÖÏÑÄÒÒÎÙÎÝÙÎÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÏÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
àÎÓÃÇÚÜÔÊÏÑÇÏÕÆÞÜÔÚÜÔÙÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÙÊÏÕØÃÙÚÎÑËÑÇÚ¦ÊÂÒÜÙÂ
ÚÕßÝÙÚÕÖÕÙÄÚÜÔËßØ×ËÔ×ÛÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÊÏÑÕÍØÇÌÃÇ
ÑÇÏÛÇÇÙÑÎÛËÃÖÕÏÔÏÑÂÊÃÜÐÎÍÏÇ
ÚÕÔßÖËÆÛßÔÕÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÒÕÏÖ×ÔËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎßÖÄÛËÙÎ
ÖÏÖÒÁÕÔÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑÇÔÚÏÓÕÒÄÍÏÇÇÐÃÇÝÖÕÒÒ×ÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ËßØ×ÓËÏÙÞßØÁÝËÔÊËÃÐËÏÝËÏÑÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÇÖÄËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏËÓÖÕØÃÇËÒÇÃÕßÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕÑÇÏÙÚÕªÁÛßÓÔÕ
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Παραμένουν υψηλά
τα κόκκινα δάνεια
προειδοποιεί η Moody’s
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η μεγαλύτερη ÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÇÑÄÓÇßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔËÔ×ÇÍÑ¦ÛÏ®ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÕÏßÉÎÒÕÃÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÕÏ
ÌÄØÕÏßÚÄËÃÔÇÏÚÕÓÂÔßÓÇ®ÖÕß
ÙÚÁÒÔËÏÕÕÃÑÕÝ4VVK`»ZÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÓËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÖËØÏÕÊÏÑÂÝËÐÁÚÇÙÎÝÚÜÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙË×Ô
ÚÕß¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÑÇÏÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÖØÕÌÃÒÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÕßËÔËØÍÎÚÏÑÕÆ
ÑÇÏÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÖÎØË¦ÙÕßÔÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÕ¦ÓËÙÕ
ÓÁÒÒÕÔÔÑÇÏÇßÚÂÎËÐÁÚÇÙÎÚÎÝ
4VVK`»ZÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÜÙÚÄÙÕÊÃÔËÏÓÏÇËÏÑÄÔÇ
ÍÏÇÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßÁÞËÏÕÕÃÑÕÝÍÏÇÚÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÙÏÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇ
ËÏØÇÏ×ÝÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ*HHÖÕßÊÃÔËÏÕÕÃÑÕÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÖÕÒÆßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔ57,ZÙË
ÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÑËÌÇÒÇÃÕßÚÎÝËÏØÇÏ×ÝËÃÔÇÏ¦ÔËÚÇ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÏÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕß;PLYÕÓÕÒÄÍÕß
ÇÔÑÇÏÕÏÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔËÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÇØÔÎÚÏÑ¦
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕß
ÏÇÚÎÔÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÎ¦ÓËÙÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÖÕÒÆßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔ57,Z
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝ*HHÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎÚÇËÖÇØÑÂÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÖÕßÁÞËÏÎÚØ¦ÖËàÇÚÇÕÖÕÃÇßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕßÕÓÕÒÄÍÕß;PLYÇÔ

ÑÇÏËÖÃÙÎÝÊÏÇÚÎØËÃßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÖÏÙÚ×ÙËÜÔÖÕßÕÕÃÑÕÝÛËÜØËÃÜÝ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÑËÌ¦ÒÇÏÇ
¬ÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏËÖÃÙÎÝÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÚÎÝ¬ÙÚÎÈÏ×ÙÏÓÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕ Þ¦ØÎÙÚÏÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝËÖÏÈÇØÆÔÙËÏÝ
ÇÖÄÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎ,\YVIHURÎ4VVK`»ZÇÔÇÌÁØËÏ
ÖÜÝÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ*HHÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ËÖÃÙÎÝÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÄÑÒÎÙÎÖÕß

Oι υψηλοί
αναβαλλόμενοι φόροι
αποτελούν ακόμη ένα
«αγκάθι», σύμφωνα
με τον οίκο.
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÚØ¦ÖËàÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖÕÒÆßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔ
57,Z¦ÔÚÜÝÚÕÙÞÁÊÏÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝ,\YVIHURÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÔÇËÖÏÚÆÞËÏÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÄÚÏËÃÞË
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ©ÏÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÃ
ÊËÃÑÚËÝÚÎÝËÃÔÇÏËÖÇØÑËÃÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ÇÔÑÇÏÓËßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÖÏÙÚ×ÙËÜÔ
ÇÏÍÏÇÚÎÔ(SWOH)HURÎ¦ÓËÙÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÑÄÓÎ
ßÉÎÒ×Ô57,ZÇÔÇÌÁØËÏÕÕÃÑÕÝ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ*HH©ÖÜÝÖ¦ÔÚÜÝÚÕÔÃàËÚÇÏÎÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏßÉÎÒÕÆÝÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝÓËÚÕÔÊËÃÑÚÎ
*,;ÔÇËÃÔÇÏÕßÉÎÒÄÚËØÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô¦ÔÚÜÝÚÇËÔÙ×ÓÇÚÇÃÊÏÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÖËØÏÁÞÕßÔÁÔÇßÉÎÒÄ
ËÖÃÖËÊÕÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÚÕÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÚÇÏ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ

Ο εμπορικός πόλεμος
έπληξε τις ελληνικές
εξαγωγές τον Ιούνιο
Σημαντική ÓËÃÜÙÎÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝÚÕÔÕÆÔÏÕËÐÁÒÏÐÎÎ
ÕÖÕÃÇÖØÕÑÇÒËÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄ
ÙÚÕÔËÐÇÍÜÍÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÖÏÕ
ÓÄÔÏÓÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕßÕßÔÃÕß 
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÇÆÐÎÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÄÓÜÝÕØßÛÓÄÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÝËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖËÔÚ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇãÕß
/ÚÇßÚÄÞØÕÔÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕÖËØÏÄØÏÙËËÔ
ÓÁØËÏÖËØÇÏÚÁØÜÊÏËÆØßÔÙÎÚÕß
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝÙËËÖÃÖËÊÕ
ËÐÇÓÂÔÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÇßÐÎÓÁÔÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÖÁØßÙÏ
ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝØÞÂÝ¬¬ÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÇÐÃÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÏÙ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏÊÏÙËßØ×ÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÓËÃÜÙÎ ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏÚÜÔÖÒÕÃÜÔÎ
ÇÐÃÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕÔÕÆÔÏÕËÓÌÇÔÃàËÏÓËÃÜÙÎ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔ
¬ÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕßÕßÔÃÕß ÎÙßÔÕÒÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÏÙ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÖÒÕÃÜÔÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÂÚÇÔ ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÙÚÕÖËÔÚ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇãÕß
 ÎÙßÔÕÒÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔËÃÞËÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÇÆÐÎÙÎ 
ËÔ×ÇØÑËÚ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÝÂÚÇÔÕ

ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔ
ÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏÚÜÔÖÒÕÃÜÔÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
©ÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÚÕß ÓËÃÜÙÎ ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙË 
ÊÏÙËßØ×ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÎÇÐÃÇÚÕßÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÓËÃÜÙÎ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß

Η επιβράδυνση
της αύξησης των
εξαγωγών και
η ενίσχυση των
εισαγωγών διεύρυναν
στο πρώτο εξάμηνο
το εμπορικό έλλειμμα.
ßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ ÚÜÔ
ÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆ ÏÙÕàßÍÃÕß ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ÓËÃÜÙÎ
 ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕßÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÜÙÚÄÙÕÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÖÒÕÃÜÔÎÓËÃÜÙÎÂÚÇÔÓÄÒÏÝ 
©ÈØÇÊÆÚËØÕÝØßÛÓÄÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÑÇÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 
ÁÞÕßÔÜÝÙßÔÁÖËÏÇÚÎÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÂÑÇÚ¦ ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÖÒÕÃÜÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕßÑÇÚ¦  
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ΔΙΕΘΝΗ

Καμπανάκι από τις διεθνείς
τράπεζες για μειωμένα κέρδη

Επιτόκια, εμπορικός πόλεμος και επιβράδυνση επιδεινώνουν τις προοπτικές
Οι ανησυχίες ÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÆÌËÙÎÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÄÐßÔÙÎÚÕß
ÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÇ
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇËÖÏÚËÃÔÕßÔÚÎÔ
ÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÑ¦ÔÕßÔÊßÙÕÃÜÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÑÇÏÚÎÊÏÇØØÕÂÖËÒÇÚ×Ô
¶ÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕßÔ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÈqÚØÏÓÂÔÕß
*VTTLYaIHURÎÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ÕÙÚÄÞÕÝÚÎÝÔÇÇßÐÂÙËÏÚÇÑÁØÊÎÚÎÝËÌÁÚÕÝÌÇÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖÏÕÓËÍÇÒÄÖÔÕÕÝ®ÊÏÄÚÏÚÇ
ÁÙÕÊ¦ÚÎÝËÒÇÚÚ×ÛÎÑÇÔÍÏÇÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÙÚÎÙËÏØ¦ËÔ×Î
ÃÊÏÇÁÛËÙËÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇÑ¦ÒßÉÎËÖÏÙÌÇÒËÏ×Ô<UP*YLKP[ÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃ
ÚÇÞËÃØÜÚÕÔÙÚÄÞÕËÙÄÊÜÔÁÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÎ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÜÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÛÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÍÏÇÖÏÕÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÔÇÒÄÍÜÝÑÇÏÎÕÒÒÇÔÊÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
()5(TYVÖØÕÙÁÛËÙËÖÜÝÚÇÊÏ- Η Commerzbank,iÙÉÖ³É¨iÐÉoÑÜÖ³É¨i³¨ÒÉÇÑ³iÉ¨ÐÑËÑVÉËÙÉ³ÑÓÙÒ³iØÑÐÉ{³Ñ{Vo{Ñ³Ó³Ñ¨³
Ñ¦ÚÎÝÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÁÞÕßÔ ³¨ËÐi³iÉ{¨ÒVÉiËÙ{ÑÓÚÉÉ~Ñ³ÒÐÓ¨ØÐÉoÑÜÖ³É¨Ñ~É×ÒÜÑ{Ño{Ñ~ÒÜÈiÉ{×ÑÜÉ{
ÖÒÎÍËÃ¡ËÄÒÇÚÇÇÔÜÚÁØÜÍÃÔËÚÇÏ
ËÓÌÇÔÁÝÖÜÝÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÊÏÞÛÎÖÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔÑ¦ÖÕÏÇ ÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÇÌÕØ×ÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÑÒÕÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔ*VTTLYaHURÎ ÓÇÝÍÏÇÚÕ ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ
ÔÃàËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÕÖÕÃÇÙÎÓËÏÜÚÁÕÔËÃÔÇÏÖÕÒÆËß- Ñ¡ÏÙÚÏÁ©ÏÚÇÒÏÑÄÝÞØÎÓÇÚÕÔÎÝÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ÖØÄÙÈÒÎÚÎÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÇÔÇÛË×ØÎÙË
ÕÒÒ¦ ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÙÚÕËÓÖÄØÏÕÊÏÄÚÏÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎ ÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÚÕÔÙÚÄÞÕÖÜÒÂÏÊØÆÓÇÚÇÇÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕÔÚÇÏ
ÖËÒÇÚËÃÇÇÖÄËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕ- ÙËÜÔÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÙÚÇ
ÙÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÊÇÔËÃÜÔÙËËÍÞ×ØÏÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔËÝÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ÊÏÙËßØ×ËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓËÚÕÔ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÜÔ ÊÏÙËßØ×
ÕßÝÖËÒ¦ÚËÝËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÖÜÝ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÛÇÇßÐÎÛËÃ ÚÕÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏËÖÇØÑÂÁÙÕÊÇ <UP*YLKP[Ú×ØÇÕÊÏËßÛÆÔÜÔ Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÊÁËÚÇÏ×ÝÁÔÇ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÇØÔÎÚÏ- Î*VTTLYaIHUR×ÙÚËÔÇÓÖÕ- ÙÆÓÈÕßÒÄÝÚÎÝAÇÔÏËØ¡Ï- ÈÇÛÓÄÓËÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕßÓËØÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔËÊÕÓÁÔÕßÄÓÜÝ ØÁÙËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÎÔÚËÞÔÕ- ÙÚÏÁÁÞËÏËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÎÔÖËØÏÑÕ- ÊÃÕßÚÕßÙÚÎ-PULJVIHUR¬ÁÒÕÝ
ÖÜÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂËÃÔÇÏÔÇßÖÕÞÜ- ÒÕÍÃÇÔÚÜÓËÚÇÐÆÒÃÍÕÑÇÏØÄ ÖÂÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÙÚÕÔËÐÕØÛÕÒÕ- ÇÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÖÜÝÓËÚÎ
ØÂÙÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÇ ÖØÏÔÕÑ¬ÙÃËÒÑËÄÖÜÝÑÇÏÕÕÓÄ- ÍÏÙÓÄÚÕßÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆ×ÙÚËÔÇ ÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÎ ¬ÊËÔ
ÄÖÕÏÇÑÁØÊÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÇÖÄ ÒÕÍÄÝÚÕßÙÚÎÔ+L\[ZJOL)HUR ÇÔÇÛËØÓ¦ÔËÏÚÇÑÁØÊÎËÏÊÏÑ¦ÇÖÄ ËÃÞËÑÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇßÐÂÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝÖÏÙÚ×ÙËÏÝÚËÒÏÑ×Ý ËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÍÏÇ ÚÎÔÖÇØÕÞÂÖÏÙÚ×ÙËÜÔØÏÔÇÖÄ ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏ¦ÚÎÝÐÇÔ¦ÇÌÄÚÕß
ÙßØØÏÑÔ×ÔÕÔÚÇÏÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕß ÙßÔÁÔÜÙÎÊßÔ¦ÓËÜÔØÕÚØÏË- ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÇÔÁÒÇÈËÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕ ÓËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕß
ÖÒËßØ¦ÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ ÚÃÇÝÄÚÇÔÇÔÁÒÇÈËÚÇÎÔÃÇÚÎÝ ÑÇÏÁÑÚÕÚËËÒ¦ÚÚÜÙËÚÕÖØÕÙÜ- ÚÇÖËØÏÁÑÕÉËÙËÏÙÚÕØÏÑ¦
ÚÎÝ*VTTLYaIHUR4¦ØÚÏÔ¬ÙÃ- *VTTLYaIHURÕ¡¦ØÚÏÔ¬ÙÃËÒÑË ÖÏÑÄÙÞËÊÄÔÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇ ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÖÃÖËÔÚÇËÚÃÇ
ËÒÑËÈÇÙÃàËÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÚØÇ- ÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔËÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊß- ËÔ×ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂ- ÕÖØÄËÊØÄÝÚÎÝ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏ
ÖÁàÎÝÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÑÚÎÓÇ- ÚÏÑÂÚØÇÖËàÏÑÂÑÇÏÚÎÔÁÙÚØËÉË ÙËÏÑÇÏÙËËÖÏÖÒÁÕÔÖËØÏ- ÚÇÊÏÇÚÂØÎÙËÑ¦ÚÜÚÕßÓÎÊËÔÄÝ
ÚÕÒÕÍÃÕßÑÇÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝ ÑÕÖÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕ- ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÏÓÜØ×ÔÚÇÝ®ÚØ¦ÞÕØÎÍÂÙËÜÔ ÙË ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ËÔ×ÎÃÊÏÇÎÚØ¦ÖËàÇÌÎÓÕÒÕÍËÃ- ÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÞÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ ÖËàËÝÑÇÏÑÇÚÇÛÁÚËÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÒÒ¦ÎÖØÕÕÖÚÏ- ÚÕÖÜÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ ÔÕßÖÜÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÍÏÇÇÑÄÓÇ ÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÇÔÚÃÔÇÊÇÖÇÔÕÆÔÂ
ÑÂÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÍÏÇÓÇ- ËÐÇÍÕØ¦ÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ ÖÏÕÓÇÑØÆÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇÖÇØÇÓËÃ- ÔÇËÖËÔÊÆÕßÔÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÊßÙÞËØÇÃÔËÏÖÕÒÆ 05.ÑÇÏÎÏÚÇÒÏÑÂ<UP*YLKP[ËÒÁ- ÔÕßÔÞÇÓÎÒ¦ÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇ
BLOOMBERG

Η ιταλική UniCredit
σχεδιάζει να περικόψει 10.000 θέσεις
εργασίας.

Η Tesla «κατηγορείται» για παραπλανητική προβολή
Παραπλανητικούς ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝ
Î;LZSHÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÎÝÄÖÜÝ
ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÎËÛÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÕÊÏÑÂÝ ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ ÚÜÔ 
5/;:(ÎÕÖÕÃÇÇÖÇÃÚÎÙËÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÔÇÖ¦ÉËÏÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÔÇÓÎÔÚÕËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÖÕßÂØÛÇÔÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔ¬ØÃÚÎ
ÓÁÙÜÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ7SHPU:P[L
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÁÞËÏÑÒÎÚËßÛËÃËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝËÛÔÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÕÊÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊ×ÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÇÇÚßÞÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄÇßÚÕÑÃÔÎÚ¦ÚÎÝËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÁÔÇÂÚÇÔÛÇÔÇÚÎÌÄØÕ
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÎÝ5/;:(ÙÚ¦ÛÎÑËÓÏÇÇÔ¦ØÚÎÙÎÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÇÖÄÚÕÔ
ÒÕÔ¡ÇÙÑÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝ;LZSHÙÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÕ;^P[[LY
ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÙÌÇÒÁÙÚËØÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÄÓÃÇ
;LZSH¡ËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÌßÙÏÑÂÝÎ;LZSHËÃÔÇÏÎÖÏÕÇÙÌÇÒÂÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÑ¦ÛË¦ÒÒÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖÕßÁÞËÏÖÕÚÁËÐËÚÇÙÚËÃ®
ËÃÞËÍØ¦ÉËÏÕ¡ÇÙÑÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÇÌÄÚÕßÚÕ4VKLS
ÖÁØÇÙËÓË¦ØÏÙÚËÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÇÚËÙÚÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÎÝ5/;:(
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÎÝ;LZSHÙÚÕ;^P[[LYËÃÞËÇÔÇØÚÎÛËÃÄÚÏÚÕ4VKLSÁÞËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÇÚßÞÂÓÇÚÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÑ¦ÛË
¦ÒÒÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖÕßÁÞËÏÖÕÚÁ
ËÐËÚ¦ÙËÏÎ5/;:(®

«Δεν ÈÒ¨TÉ{Ñ×ÑÜÓ³É¨ÌTiÐÑÑÒÐÉÑÉÑÈ³ÒÈÑÂ{ÜoÊÚi~Ñ
ÐÉÓ³ÉÑ³Ó¨{ÑuVÓo¨ÑÉi Ú{~Ê4i¨ÉËÑ$Ù{~ÊØå×ÒÜÉ{ÑØÉÐÊÈÐÑ¨Ø³i/_©>

Οι Αρχές
των ΗΠΑ απαίτησαν
να μη δημοσιεύει
ανακρίβειες
για την ασφάλεια
των αυτοκινήτων της.
ËÛÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÕÊÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏÖÇØÄÚÏÚÕ4VKLSÚÕÊÎÓÕÌÏÒÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ¶ÍÏÇÚÇ
ÓÁÚØÇÚÎÝ;LZSH¶ÓÕÔÚÁÒÕÖÁØÇÙËÚÇÚËÙÚÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÕßËÐËÚ¦ÙÚÎÑÇÔËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÏÑÃÔÊßÔÇÇÖÄÓÃÇ;LZSHËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÇÙÌÇÒÁÙÚËØÕÄÞÎÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÇßÚ¦ÖÕßÇÐÏÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÓËÖÁÔÚËÇÙÚÁØÏÇ®ÁÍØÇÉËÎ5/;:(
ÙËÓÂÔßÓÇÖØÕÝÚÎÔ;LZSH
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÍÃÔËÚÇÏÙÚÏÝ

ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕß
Ñ¦ÛËÕÞÂÓÇÚÕÝ¬ÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÇßÚ¦ÊËÔÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÓËÙËÏØ¦ËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÝÖÕÓÁÔÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
5/;:(ÚÕ4VKLSÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÇÙÌÇÒÁÙÚËØÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ®ÄÖÜÝËÃÞËÇÔÇØÚÂÙËÏÕ
ÒÕÔ¡ÇÙÑÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆÝÍÏÇÔÇÖÇØÇÖÒÇÔÂÙËÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÎ;LZSH
ÇÍÔÕËÃÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÓËÚØÄÖÕÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÙÆÍÞßÙÎ
ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÖÕßÊÃÔËÏÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÑÇÚÇÞØÎÙÚÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦®
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÍØ¦ÓÓÇÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÇÖÄÚÕÔ¬àÄÔÇÛÇÔ¡ÄØÏÙÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝ
5/;:(ÖØÕÝÚÕÔÒÕÔ¡ÇÙÑ
ËÛÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÕÊÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔËÃÞËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÓËÇÔ¦ÒÕÍÕÚØÄÖÕÚÕ

ÄÚÇÔÎ;LZSHËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÚÕ4VKLSÇÐÏÕÒÕÍÂÛÎÑË
ÓËÇÙÚÁØÏÇÙÚÇÚËÙÚÇÙÌÇÒËÃÇÝËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ5/;:(
ÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕËÃÔÇÏÙÚÇÖÁÔÚË
ÇÙÚÁØÏÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYN
ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÏÑÎÍÄØÕßÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÕÒØÁÙÑÕÚßÖÕÙÚÂØÏÐËÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÍØÇÖÚÁÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔ5/;:(ÄÚÏÎ
¬LZSHÖÇØÁÞËÏÖ¦ÔÚÕÚËÙÚÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÕØÛÁÝÑÇÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ®
ÚÕÍØ¦ÓÓÇÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕß
ÎßÖÎØËÙÃÇÕÊÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÇÖÇÏÚËÃÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÑÇÚ¦ÍØ¦ÓÓÇ
ÚÕÁÍÍØÇÌÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÄÚÏÛÇàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÎÔ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÖÏÚØÕÖÂÓÖÕØÃÕßÚÜÔÔÇËÐËÚ¦ÙËÏË¦Ô
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÎ;LZSHÁÞËÏÖØÕÈËÃÙË
ÑÇÚÇÞØÎÙÚÏÑÁÝÂÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÁÝ®ÊÎÒ×ÙËÏÝ
;LZSHÑÇÒËÃÚÇÏËÑÚÄÝÇßÚÕÆÔÇÇÖÕÒÕÍÎÛËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÇÇÚßÞÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÚÂØÎÙÎÚÜÔÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×ÔÇÙÌÇÒËÃÇÝ¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔÓÎÔÆÙËÜÔÖÕßËÑÑØËÓÕÆÔ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ;LZSHÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÎÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÚÜÔÙßÍÍËÔ×Ô
ËÔÄÝÕÊÎÍÕÆÚÕßÕÖÕÃÕßÚÕÄÞÎÓÇÖØÕÙÁÑØÕßÙËÙËÎÓÏÌÕØÚÎÍÄ
ËÔ×ÑÏÔËÃÚÕÓËÇßÚÄÓÇÚÕÖÏÒÄÚÕ
¦ÔËÃÔÇÏÑÒÂÚËßÙÎÙßÔÂÛÜÝ
ÑËØÊÃàËÏÚÇÞÆÚËØÇÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÂÑÇÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇàÂÚÎÓÇØÕßÚÃÔÇÝ®
ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNÕ
ÒÇÔ ÇÓÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝÚÎÝ5/;:(ÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÑÇÏÙÕÈÇØÄÚÎÚÇ®ËÑÚÏÓ¦ÕÃÊÏÕÝ
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Μειώσεις αποδοχών σε
στελέχη της Γουόλ Στριτ
Οι δραστικές ÖËØÏÑÕÖÁÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßËÌÇØÓÄàÕßÔ
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÎÓÃÇÓËÚ¦ÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏÊÏËÛÔËÃÝÚØ¦ÖËàËÝËÖÎØË¦àÕßÔÑÇÏÚÕßÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚËÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ ÇÚ¦ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÙßÓÈÕÆÒÜÔ1VOUZVU(ZZVJPH[LZÎ
ÕÖÕÃÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÏÝÇÓÕÏÈÁÝÙÚËÒËÞ×ÔÖÕÒÒÕÃËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÃÚËÙË
ËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝËÃÚËÙËÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÕÆÝÕÃÑÕßÝÚÎÝÕßÄÒ
ÚØÏÚÛÇÊÕßÔÌÁÚÕÝÚÏÝÇÖÕÊÕÞÁÝ
ÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÂÔÇÓÁÔÕßÔ
ÙÚ¦ÙÏÓËÝÒÄÍÜÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÄÙÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÎÝ
1VOUZVU(ZZVJPH[LZÚÕÙÕÈÇØÄÚËØÕÖÒÂÍÓÇÛÇÚÕßÖÕÙÚÕÆÔÕÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙËÓËÚÕÞÁÝÑÇÏÙÚÎÔÑ¦ÒßÉÎ
ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕß©ÏÇÓÕÏÈÁÝ
ÚÕßÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÒÇÚÚÜÛÕÆÔ
ÇÖÄ ÁÜÝ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÔ×ÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÖØ¦ÐËÜÔÙË
ÕÓÄÒÕÍÇÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÎÓËÃÜÙÎÛÇËÃÔÇÏÁÜÝ ÚÏÝÊË
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÑÇÏËÐÇÍÕØ×ÔÑÇÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÜÔÕÏÓÏÙÛÕÃÛÇËÃÔÇÏÙÚ¦ÙÏÓÕÏ
 ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝ ÍÏÇ ÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝÕÓÃÒÕßÝÚÎÝÕßÄÒÚØÏÚ
ÚÁÛÎÑËÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÓËÚ¦ÚÎÊÏËÛÔÂÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÚÕß¬ÕÞ¦ÕÝÖÕßËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÓËÚÏÝÑÇÚÇØØËÆÙËÏÝÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÚÎÔÆÌËÙÎßÖÕÞØÁÜÙË
ÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÔÇ
ÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃ¶ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝËÐÇÒËÃÌÛÎÑÇÔÕÒÜÙÊÏÄÒÕßÚÇ
ßÖÁØÕÍÑÇÓÖÄÔÕßÝÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔ
¥ÙÚÄÙÕÙÂÓËØÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÇØ¦ÊÕÐÕÑÇÛ×ÝÕÏÇÓÕÏÈÁÝÚÜÔ
ÙÚËÒËÞ×ÔÖËØÏÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙËÙßÔÛÂÑËÝÊßÔÇÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ1VOUZVUZZVJPH[LZ
ÒÇÔ¬àÄÔÙÕÔ¡ÕÏ¦àËÏÙÇÔÔÇ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃßÔÂÛÜÝÃÙÞßË
ÚÕÍÏÇÄÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÚËÒÕÆÔßÖÄÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÊËÃÑÚËÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ¦ÔÕÊÕÄÒÇÖÎÍÇÃÔÕßÔÖËØÃÌÎÓÇ©ÓÜÝÇßÚÄÊËÔ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÖÒÁÕÔ® ÇÏÄÖÜÝËÐÎÍËÃ
ÙËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕªÄÏÚËØÝÙÂÓËØÇÕÏÇÓÕÏÈÁÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÖÇØÕÞÂÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚËÒÕÆÔßÖÄÖÃËÙÎ©ÁÔÇÝÒÄÍÕÝËÃÔÇÏ
ÕËÔÚÕÔÄÚËØÕÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÑÇÏÕ
¦ÒÒÕÝÎÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑËÕÒÇÔ¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔ
ÕÏÊËÃÑÚËÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÇÖÒ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÇÍÕØ¦
¥ÙÚÄÙÕÇÌËÔÄÝÑÕÙÚÃàÕßÔÒÏÍÄÚËØÕÇÌËÚÁØÕßÁÞÕßÔÑÇÒÆÚËØÎ
ËÖÃÊÕÙÎË¦ÔÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓËÚÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇËÑËÃÔÇÖÕßßÖ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÙËËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÏÇÌÕÆÕÏËÖËÔÊßÚÁÝàÎÚÕÆÔÔÇ
ÖÒÎØ×ÔÕßÔÒÏÍÄÚËØÇÑÇÏÔÇÁÞÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝßÖÎØËÙÃËÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÕÏÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÕÃÕÃÑÕÏÓËÏ×ÔÕßÔÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝÑÇÏËÒÇÚÚ×ÔÕßÔ
ÚÏÝÇÓÕÏÈÁÝÙËÄÙÕßÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßÝ ÇÏÄÒÇÇßÚ¦

Το πρώτο ÉÂÒÐi³È¸Æ{ÙÑÒÉØo{ÑÐ{ÚÖØ~Ñ{ÐÌÈØ³i
¦n>-²>_ÃÉ¨{¨Ë³i~Ñ~Ñ³Ò´

Οι αμοιβές τους
αναμένεται να
«κουρευτούν»
από 10% έως 15%
σε ετήσια βάση.
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÌÇÔËØ¦ÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÑÇÚ¦
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚØÁÞÕÔÚÕÝÕÏ
ÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÓÏÙÛÕÆÝÑÇÏÓÖÄÔÕßÝ
ÙÚÎ4VYNHU:[HUSL`ËÒÇÚÚ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÐÇÓÎÔÃÇÚÕßÚÎÊË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÕÏ
ÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ËÔ×
ÙÚÎÔ174VYNHU*OHZL *V»ZÎ
ËÒ¦ÚÚÜÙÎÂÚÇÔÓÏÑØÄÚËØÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÁÑÛËÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔ1VOUZVU(ZZVJPH[LZ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÓËÒÁÚÎÖÕßËÑÖÄÔÎÙË
ÍÏÇÓËÍ¦ÒÕßÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÝÕÓÃÒÕßÝÑÇÏÕÃÑÕßÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÕÆÝÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑËÌÇÒÇÃÜÔ¶ÑÇÔÁÔÇÝÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÊËÔÑÇÚÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ-PUHUJPHS
;PTLZÚ×ØÇÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
)HYJSH`ZÁÛËÙËÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÓÏÑØÄÚËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇÚÇÓÖÄÔÕßÝÚÜÔ
ÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÚÇÕÖÕÃÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÚÇ
ËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇ
 ËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝÚÕ
ÖÏÖÒÁÕÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÈØÇÞÃÕÔËÝÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÜÔ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÜÔÕÓÃÒÜÔÄÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÔÇÊÕßÔÇßÐÂÙËÏÝÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÕßÝËÌÁÚÕÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑÏÔÊÆÔÜÔÑÇÏÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÞÕØÂÍÎÙÎÊÇÔËÃÜÔÖÏÛÇÔÕÒÕÍÕÆÓËÔÎÇÆÐÎÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ1VOUZVU(ZZVJPH[LZÓÖÕØËÃ
ÔÇÑßÓÇÔÛËÃÇÖÄ ÁÜÝÑÇÏ 
ÇØÇÓÁÔËÏÄÓÜÝËÔÏÙÞÆÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝÕßÄÒÚØÏÚÎÕÖÕÃÇÛÁÒËÏÔÇÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÖÒÕßÙÏÕÖ¦ØÕÞÇ
ÄÙÕÏËÖÏÔÕÕÆÔÔÁÇÖØÕáÄÔÚÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÑÇÏËÐÕÈËÒÃàÕßÔ
ÚÕßÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
REUTERS
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Νέες αυστηρές
κυρώσεις
στη Βενεζουέλα
από τον Τραμπ
Η κρατική περιουσία της χώρας
«παγώνει» στις Ηνωμένες Πολιτείες
Τις αυστηρότερες ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÖÕßÁÞËÏ
ËÖÏÈ¦ÒËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝ
ÓËÙÚÄÞÕÔÇËÖÏÚÆÞËÏÚÎÔÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÇÊÕÆØÕ©ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÄÒÜÔÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÇÐÆ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
Ô ÚÜ ÓËÚÇÐÆ Õ ÊÏÇÈÄÎÚÕÝ
ßÖËØÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÖÕßÁÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÐÇÛÒÃÜÙÎÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞËÏÌÛ¦ÙËÏ
ÙËÚÁÚÕÏÕËÖÃÖËÊÕ×ÙÚËÖÒÁÕÔÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÔÇÔÚÁÐÕßÔÕÆÚË
ÄÙÕÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÙË
ÊÕÒ¦ØÏÕÇÖÄÙßÍÍËÔËÃÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇàÕÆÙÇ
ÙÇÔÈÇÙÃÒÏÙÙÇÂÓËØÇÓÄÒÏÝÖÕß
ÈÍÇÃÔÜÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÓÕß®ÒÁËÏÙÚÕ
)SVVTILYNÎ ¦ØÓËÔªÄÞÇÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔËÏÑ¦ÛËÓÂÔÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇÖÄÚÕßÝÍÏÕßÝÚÎÝÖÕßàÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ
¬ÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÓÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÕÑÇÏØÄÁÌÛÇÔÇÔ×ÙÚËÎÑªÄÞÇÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇàÂÙËÏÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÔÓÂÔÇÚ×ØÇÓÄÒÏÝÑÇÏÓËÚ¦ÈÃÇÝÇØÑÕÆÔÍÏÇÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÇÏ

ÙÃÍÕßØÇÊËÔÇØÑÕÆÔÍÏÇÖÕÒßÚÁÒËÏËÝ®ÄÖÜÝÓÏÇÁÐÕÊÕÝÍÏÇÌÇÍÎÚÄ
ÂÍÏÇÙÏÔËÓ¦©ÒÄÍÕÝÖÕßÕÆÚËÚÕ
ÊÕÒ¦ØÏÕÊËÔÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÖÒÁÕÔ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÑØÇÃÇÌÚ×ÞËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝ
ÚÇÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÇÊÕÆØÕ×ÙÚË
ÔÇÇÔÇÙÞÁÙËÏÚÎÔßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÕß
ÓÖÕÒÏÈ¦ØÄÔÚÜÝÊÏÇÚÎØÕÆÔÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØÂÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÏÙÕÚÏÓÃÇÚÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÓËÚÕÊÕÒ¦ØÏÕ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÇÍÇÛ×ÔÑÇÏÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÓËØÇÍÊÇÃÕ
ØßÛÓÄÖÞÁÔÇÝÑÇÌÁÝÑÄÙÚÏàË
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÙÚÇÚÁÒÎÕßÔÃÕßÎ
ÚÏÓÂÚÕßËÃÞËÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ ÄÙÕÏ ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ ËÓÈ¦ÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÇÞÆÚËØÇÇÖ»ÄÙÕßÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÚÕÓÖÕÒÏÈ¦ØÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÊÕÒÇØÃÕßÕÖÄÚËÓËÏ×ÔËÚÇÏÎÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÚÕßÝÊÆÔÇÓÎ®ËÐÎÍËÃÕ
ÙÔÚØÕßÓÖ¦Ò©ÒÏÈÁØÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ
,JVHUHS`[PJH¬ÇÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÄÔÚÜÝÇÖÁÊÜÙÇÔÑÇÏÖËØÏÄØÏÙÇÔÚÕÔÓÁÙÕËÚÂÙÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÇÖÄÚÕ  

Το πόσο Ó³ÉËÑ{³{~Ð{~Ì¨ÌKÜiÐÑÈÑ³{ÐÉ³ËÇÈ{~Ò³{~{³iØÉÉÇÈÓÜÑØ×ÑËÉ³Ñ{ÑÌ³oÉoÌØÌ³{TÉÙÌ³ÓÑ³¨Ë³³{~oÉÉ{ÉÂÑ¨³Ò³Ñ{ÑÌ³ÑÉÐKÒÐÑ³ÑÑÌ³ÉÂ³É¨{~Ìo{Ñ³iÉ{KËÊ³ÈVÓÑ³{lV¸³¸Æ¬

Το κόστος διαβίωσης
σε δολάρια έχει
αυξηθεί κατά 545%
μεταξύ Ιουνίου 2018
και Ιουνίου 2019.
ÊËÔËÃÔÇÏÚßÖÕÍØÇÌÏÑÄÒ¦ÛÕÝÙÚÕ
  ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß)SVVTILYN
¬ÕÖÄÙÕÁÔÚÕÔÕËÃÔÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÞËÊÄÔÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×Ô
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎ

ÚÕß¡ÄÒÏÝÚÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÕ 
©ßÖËØÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÑÇÏÎÁÒÒËÏÉÎÈÇÙÏÑ×ÔÇÍÇÛ×ÔÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÁÞÕßÔ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÞËÊÄÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÎÞ×ØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÕ©ÕÒÒÕÃËÐ
ÇßÚ×ÔÙÚÁÒÔÕßÔËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÙÚÇ
ÓÁÒÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßÝÖÕß
ÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ©ÓÜÝÓËÚÕÑÄÙÚÕÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝÙËÊÕÒ¦ØÏÇÔÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÚ¦ ÓËÚÇÐÆÕßÔÃÕß
ÑÇÏÕßÔÃÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÒËÍÄÓËÔÇÚÕß©ÒÏÈÁØÕÝÖÒÁÕÔÊËÔ
ËÖÇØÑÕÆÔÕÆÚËÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÙË
ÊÕÒ¦ØÏÕÖÄÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝÚÕ

Πολωνία - Κροατία μειώνουν τους φόρους στους νέους
Φορολογικά ÓÁÚØÇ ×ÙÚËÔÇÇÔÇÙÞËÛËÃÎÌßÍÂÚÜÔÔÁÜÔÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ ØÕÇÚÃÇÝÌßÍÂ
ÚÜÔÔÁÜÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ
ßÖÕÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÃÂÊÎ
ÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ËÔÚØÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ§ÕÚÃÕß
ßØ×ÖÎÝÑÇÏÇÔÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÙËÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÙËËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔÞÜØ×ÔÇßÚ×Ô
ÖÕÒÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎßÏÕÛÁÚÎÙËÚÎÔÎßÍÕÆÙÚÕßÔÄÓÕ
ÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÌÄØÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÍÏÇÔÁÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÎÒÏÑÃÇ
ÓÁÞØÏÑÇÏÁÚÎÑÇÏËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÓÁÞØÏàÒÄÚÏÖËØÃÖÕß ËßØ×¬ÕÓÁÚØÕ
ÇÌÕØ¦ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÕÒÜÔÕÆÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ
ÇØÙÕÈÃÇÝÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÌßÍÂÚÜÔÔÁÜÔËÃÔÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÂ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¡Ç-

Θέτουν στόχο
την ανάσχεση
του brain drain,
το οποίο έχει λάβει
μεγάλες διαστάσεις.
ÚÁÕßÝ¡ÕØÇÈÏÁÚÙÑÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍ×ÔÚÇÝßÖÁØÚÕßÔÄÓÕß
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÕÒÜÔÕÃÁÞËÏ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÞ×ØÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÚÎÃÔÇÏÙÇÔÔÇÁÌßÍË
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÖÄÒÎÚÎÝÇØÙÕÈÃÇÝ®ËÃÖËÕ¡ÕØÇÈÏÁÚÙÑÏÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÙßØØÃÑÔÜÙÎÍÏÍ¦ÔÚÏÇÇÖ×ÒËÏÇ®
©ÓÁÙÕÝÓÏÙÛÄÝÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÏÝ
àÒÄÚÏÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÕÄØÏÕÖÕßÁÛËÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ßÉÎÒÄÑÇÏÇØÑËÚ¦
ÖÏÛÇÔÄÔÇÊËÒË¦ÙËÏÚÕßÝÔÁÕßÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÊË
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ ØÕÇÚÃÇÝÖØÕÚËÃÔËÏËÖÃÙÎÝÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃÕ

Ο πρωθυπουργός³iØ(ÜËÑØ¨ÑK{Ó³~{TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ{³i
ÙiÐo¨Ñ×{~ÊÈ¨¨Ë~ito{oÒ³{ÑÑÜÉ{Ñu
ÌÄØÕÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÍÏÇÔÁÕßÝ
ÓËÎÒÏÑÃÇÓÁÞØÏÑÇÏÁÚÎÑÇÏ
ÔÇÓËÏÜÛËÃÙÚÕÂÓÏÙßÍÏÇÔÁÕßÝ
ÎÒÏÑÃÇÝÓËËÚ×Ô©ÔÁÕÝ
ÔÄÓÕÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚËÛËÃÙË
ÏÙÞÆÇÖÄÚÎÔÎÇÔÕßÇØÃÕß

¥ÙÚÄÙÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÄÚÏËÃÔÇÏÇÓÌÃÈÕÒÕÇÔÛÇÖËÚÆÞÕßÔÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÕÒÜÔÃÇÝÑÇÏ ØÕÇÚÃÇÝÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕßÝØÏ¦ÔÛÏ
ªÄÏÇÔÇÒÆÚØÏÇÚÕß,JVUVTPZ[
0U[LSSPNLUJL<UP[ËÃÖËÙÚÕ*5)*
ÄÚÏÖÇØÄÒÕÖÕßÇßÚ¦ÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÓÁÚØÇÁÞÕßÔÑÇÒÂÖØÄÛËÙÎÚËÒÏÑ¦ÇÖÕÚßÍÞ¦ÔÕßÔ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÇÃÚÏÕÚÕß
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ®ÖÕßÕÊÎÍËÃÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ/©ÚÃÒÏÇ§ÚÇÔÚÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ;LULV0U[LSSPNLUJLËÐÎÍËÃ
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÑÇÒÆÚËØÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÜÛËÃÚÕßÝÔÁÕßÝÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙÕßÔËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÊÏÇÌÕØ¦ÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÕÏÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÁÒÕßÔÔÇ
Ö¦ÔËÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÓÏÇÔÁÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÂÇÖÒ×ÝÊËÔÈÒÁÖÕßÔÔÇ
ÁÞÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÓÁÒÒÕÔ
ÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ®

ÔÇàËÏÑÇÔËÃÝÙÂÓËØÇÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÑØÏÈÄÄÙÕÚÕ
ÔÇàËÏÙÚÏÝ
ÔÇÈ¦àÕÓËÌÏÙÚÏÑÕÈÕÆÚßØÕ
ÑÕÙÚÃàËÏÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÏÝÇÒÒ¦ÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÖÒÂØÎÝÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÔÇ
ÑÕÙÚÃàËÏÙÂÓËØÇÓÏÇÙÕÑÕÒ¦ÚÇÖÕß
ÖÇØ¦ÞÛÎÑËÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÚÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄÓÏÇÙÕÑÕÒ¦ÚÇÖÕßÁÞËÏ
ËÏÙÇÞÛËÃÇÖÄÚÏÝ¡ÁÞØÏÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÚÕÔÇÇÍÕØ¦àËÏ
ÑÇÔËÃÝËÏÙÇÍÄÓËÔÎÙÕÑÕÒ¦ÚÇÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÙÂÓËØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÔÇÌ¦ËÏÑÇÔËÃÝÙÕÑÕÒ¦ÚÇ
ÇÖÄÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÃÔÇÏÖÕÒßÚÁÒËÏÇËÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕßÕÓÏÙÛÄÝ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÚÁÙÙËØÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÎÑÇÚÕÞÂÊÕÒÇØÃÜÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏ-

ÑÂÑÇÛ×ÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇ
ËÃÔÇÏÄÒÕÑÇÏËßØÆÚËØÇÇÖÕÊËÑÚÄ
ÜÝÓÁÙÕÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÓËÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÔÇÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÙßÞÔ¦ÙËÊÕÒ¦ØÏÇ¬Õ
ÓÁÙÕÆÉÕÝÚÕßËÓÈ¦ÙÓÇÚÕÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÁÞËÏÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃ
ÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÓÎÔÏÇÃÜÝÚÕ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔ+H[HUHSPZPZÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝßÙÚßÞ×ÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝËÔËàÕßÁÒÇÝÕÆÚËÇßÚ¦
ÇØÑÕÆÔÇÐÃÇËÔÄÝÑÇÒÇÛÏÕÆ
ÓËÖØÕáÄÔÚÇÖÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÓÏÇÝÖËÔÚÇÓËÒÕÆÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÇÔÇÒÆÙËÜÔ*LUKH
ÙÚÕ ÇØ¦ÑÇÝ

Αύξηση παραγγελιών 2,5%
στη γερμανική βιομηχανία
Η αύξηση ÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÙÚÎ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÑÇÚ¦ ÚÕÔÕÆÔÏÕ
ËÃÔÇÏËßÖØÄÙÊËÑÚÎÜÙÚÄÙÕÊËÔ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÑÇÛ×ÝÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇËÃÔÇÏÊßÙÕÃÜÔËÝ©ÍËØÓÇÔÏÑÄÝ
ÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÖËØÔ¦ËÏÚÎÔËÔÚÕÔÄÚËØÎÖËØÃÕÊÕÆÌËÙÎÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÖÚ¦ËÚ×ÔÑÇÏ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÎÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÇÖËÏÒËÃÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÓËÆÌËÙÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÖÕßÚÎÔÖÒÂÚÚËÏÙÂÓËØÇ®ËÃÖË
ÙÚÕ)SVVTILYNÕ¡ÇØÙÁÒ¢Ø¦ÚÙËØÖØÄËÊØÕÝÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß+0>Ô
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÍÏÇÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇÇßÚÄÛÇ
ÖÒÂÐËÏÖÕÒÆÙÑÒÎØ¦ÚÎËØÓÇÔÃÇ®
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕ¢Ø¦ÚÙËØÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ

ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÇÖÄÞ×ØËÝËÑÚÄÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÇÖÄ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝËÒÇÚÚ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝ
ÇÖÄÞ×ØËÝËÑÚÄÝßØÜà×ÔÎÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÛËÚÏÑÂÖÒËßØ¦
ËÃÔÇÏÖÜÝËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÊËßÚÁØÕß
ÚØÏÓÂÔÕßÕØßÛÓÄÝÖÚ×ÙÎÝÚÜÔ
ÖÇØÇÍÍËÒÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÕÏÊËÃÑÚËÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÚÕÙÎÓËÃÕ
ÑÇÓÖÂÝ®ÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÂÓËØÇÛÇÊÎÓÕÙÏËßÛÕÆÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊËÃÐÕßÔÖÚ×ÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN

«Πνίγουν» τη Λισσαβώνα 300 πολυτελή κρουαζιερόπλοια κάθε χρόνο
ΕυχήÑÇÏÑÇÚ¦ØÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÚÕ
ÔÁÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÇÌÕÆ
ÕÚËØ¦ÙÚÏÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÖÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏÇÌËÔÄÝÇßÐ¦ÔËÏ
ÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇÇÌËÚÁØÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÞÕØØÆÖÇÔÙÎÓÄÒßÔÙÎÑÇÏ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÙÚÕßÝÓÄÔÏÓÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÒÏÓ¦ÔÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÇÖÄÚÕÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏËÔÚÄÝÚÎÝÖÄÒÎÝÇØ¦àÕßÔÖËØÃÖÕßÖÕÒßÚËÒÂÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇËÚÎÙÃÜÝÖÕßÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ
ÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßØÃÙÚËÝ
ÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎÔÖÄÒÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÑÇÚ¦ ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÕÔÁÕ
ÒÏÓ¦ÔÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÎÝ+L\[ZJOL>LSSL
©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÇÖÄÛÇÒ¦ÙÙÎÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ
ÖÕßÌÛ¦ÔÕßÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝÊÎÓÏ-

Οι κάτοικοι
διαμαρτύρονται
για αυξημένο θόρυβο
και για ατμοσφαιρική
ρύπανση.
ÕßØÍÕÆÔÇÌÄØÎÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÖÄÒÎÝ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏÍÏÇÇßÐÎÓÁÔÕÛÄØßÈÕÑÇÏÍÏÇ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎÇÖÄÚÏÝ
ËÑÖÕÓÖÁÝÚÜÔÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÜÔ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ+L\[ZJOL>LSSL
ÒÒ¦ÑÇÏÄÙÕÏÓÁÔÕßÔÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÂÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÒËÏÉÎ
ÚÜÔÔÄÓÏÓÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÇÖÄÚÏÝ
ØÞÁÝ¬ÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÖËÚÕÆÔÙË
ÇÖÄÙÚÇÙÎÖËØÃÖÕßÓÁÚØÜÔ

Η αύξηση³È³È¨{ÐÖ³i{ÑKÑ~Ñ³Òd³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÓ³ÉT¨Ì{Ñ×ÉËÜÉ³Ñ{ÉÐÓ¨É{³ÓÜ{ÐÒ{

ÇÖÄÚÏÝÙÚÁÍËÝÚÜÔÙÖÏÚÏ×Ô©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÓÁÔÕßÔËÑËÃÊËÔÁÞÕßÔ
ÕÆÚËÓÃÇÙÚÏÍÓÂÎØËÓÃÇÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
ÙÚÎÔ+L\[ZJOL>LSSLÕ¢ØÇÔÙÃÙÑÕ¢ËØÁÏØÇÖØÄËÊØÕÝÚÕßÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕßALYV¡¦ÒÏÙÚÇÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÁÜÝÑÇÏ
ÖÚÂÙËÏÝÖØÕÙÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÕÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÔÆÞÚÇÝÙßÓÖÒÂØÜÙËÕ¢ËØÁÏØÇ
ËÊÂÒÜÙÂÚÕßÙÚÎÔ+L\[ZJOL
>LSSLËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÚÎØÕÆÔÚÇÏ
ÄÒÕÏÕÏÑÇÔÄÔËÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÎÝËÔÇÁØÏÇÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ
ÑÚÄÝÇßÚÕÆÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÄÚÏÊËÔ
ÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÑÇÓÃÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔØÆÖÜÔ
ÇÖÄÚÇÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ÙÚØÁÉËÏÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÎÝÙÚÕßÝÊÏÇ-

ÓÇØÚßØÄÓËÔÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÑÇÏÙÚÏÝ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÚÕßÝÇÔÎÙßÞÃËÝ
ÊÏÄÚÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÇÖÕÚËÒËÃÚËØ¦ÙÚÏÇÖÎÍÂÑÁØÊÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ+L\[ZJOL>LSSLÕÚÕßØÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÌÁØËÏÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÙËÑØÇÚÏÑ¦
ÁÙÕÊÇ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚØÇÔÂÇÖÄÊËÏÐÎÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÇÑÄÓÎÒÏÓ¦ÔÏ
ËÔÚÄÝÚÎÝÖÄÒÎÝ¬ÕÑÄÙÚÕÝËÔÄÝ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÒÏÓÇÔÏÕÆÙÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÁÍËØÙÎÔÁÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕßÙÚÇ
ÖËØÃÞÜØÇÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÎ+L\[ZJOL>LSSL¬ÕÔÁÕ
ÒÏÓ¦ÔÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ËÐÃÙÕßÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÎÞÕØØÆÖÇÔÙÎÝÑÇÏÓÄÒßÔÙÎÝ

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

Σε ιστορικό υψηλό, τα 4 τρισ. δολ.,
έφθασαν τα χρέη των Αμερικανών
Στο υπέρογκο αυτό ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα στεγαστικά δάνεια
Η μεσαία Ú¦ÐÎÚÎÝÓËØÏÑÂÝÈßÛÃàËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÇ
ÞØÁÎÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕÈÏÕÚÏÑÄÚÎÝËÖÃÖËÊÕßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄËÑÚËÔÁÝ
ØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ>HSS:[YLL[1V\YUHSÖÕß
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙÚ¦ÙÏÓÇÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÇÒÒ¦ÙÚÕÃÊÏÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞÕßÔÍÃÔËÏÖÕÒÆÖÏÕÇÑØÏÈ¦ÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÇ
ÊÃÊÇÑÚØÇÚÜÔÑÕÒËÍÃÜÔÎÙÚÁÍÎ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÎÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂ
ÖËØÃÛÇÒÉÎ ÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÃÔÇÏÔÇÊÇÔËÃàÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÞ¦ÙÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÁÙÕÊÇÑÇÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ
ÖÕÍØÇÌ×ÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÙË
ÓÁÍËÛÕÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÇßÚÄÛËÜØÎÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÄÒÕÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÍÏÔÇÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏ ÇÚ¦ÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÇßÚÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÁÞÕßÔ
ÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ ÚÕ
ÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÓÜÝÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÁÞÕßÔËÑÚÏÔÇÞÛËÃÑÇÚ¦  ¬ÇÊÃÊÇÑÚØÇÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
ÓÁÙÕÔÄØÕ ÑÇÏÕÏÊÇÖ¦ÔËÝ
ÍÏÇÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÇÔÂÑËÏ
ÑÇÔËÃÝÙÚÎÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎ ÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÊÏÇÔÕÓÂÚÕßÖØÄÙÛËÚÕßÖÒÕÆÚÕßÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÂÚÇÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦¦ÔÏÙÎ
¬ÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÖËØÃÖÕßÚÕ 
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ËÃÊÇÔÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚ¦ÚÎÝÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÕ  ÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÕß
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕß ßÖËØÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÛÎÑÇÔËÔ×ÚÕßÖÒÕßÙÏÄÚËØÕß
 ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÔÕÒÃÍÕÏÝÚÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÒÏÍÄÚËØÕËßÔÕÎÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÑÇÚÇÌÆÍÕßÔ
ÙËËÑÚËÚÇÓÁÔÕÊÇÔËÏÙÓÄÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÁÔÇÈÏÕÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÑËÃÔÕßÖÕßËÃÞÇÔÕÏ
ÃÊÏÕÏÂÕÏÍÕÔËÃÝÚÕßÝÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÇÞØÁÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÞÜØÃÝ
ÔÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÙËÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÏÙÚÕØÏÑÄßÉÎÒÄÏÊÏÑÄÚËØÇ

Οι χορηγήσεις
σε φοιτητές εκτινάχθηκαν στο 1,5 τρισ.
δολ. και υπερβαίνουν
κάθε άλλη κατηγορία
δανεισμού.
ÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÓËÔÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÇÒÒ¦ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÐÇÔ¦¬ÇÌÕÏÚÎÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÁÞÕßÔËÑÚÏÔÇÞÛËÃÙÚÕÚØÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏßÖËØÈÇÃÔÕßÔÑ¦ÛË
¦ÒÒÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÊÇÔËÏÙÓÕÆËÔ×
ÚÇÊ¦ÔËÏÇÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÌÚ¦ÔÕßÔ
ÙÚÕÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÆÓÌÜÔÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ËØËßÔ×Ô,_WLYPHUÚÕÆÉÕÝËÔÄÝ
ÊÇÔËÃÕßÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕ ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇË-

ÚÃÇÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ ÚÇ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÞÜØÃÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÑÇÛ×ÝÚÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÖËÒÇÚËÃÇÖÃÙÎÝÚÕÞØÁÕÝ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÇÖÄÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ 
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÎËÑÚÃÔÇÐÎÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖÇØËÖÄÓËÔÕÚÎÝ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙËÎ-LKLYHS
9LZLY]LÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÂÑÇÒÒÏÁØÍÎÙËÄÓÜÝËÏÝ
ÚÕÁÖÇÑØÕÔÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄÚÕÌÚÎÔÄÞØÂÓÇ
©ÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÄÒÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊ¦ÔËÏÇÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÕßÒÂÙÕßÔ

ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÇÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÊËÔÊ×ÙÕßÔÊ¦ÔËÏÇÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
±ÖÄÓÃÇÔÁÔÔÕÏÇÎÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÕÚËÒËÃÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÚÇÔ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊÇÔËÃàÕÔÚÇÏÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÛÇÁÞÕßÔ
ËÖÇØÑÂËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÕÊ¦ÔËÏÄÚÕßÝ¬Ç
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÚÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÏ×ÛÕßÔÇÙÌÇÒËÃÝÙÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÞØË×ÔËÃÔÇÏÙßÔ×ÔßÓÕÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕß¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ-LKÓËÃÜÙËÚÇ
ËÖÏÚÄÑÏÇËÖËÏÊÂÊÏÇÈÒÁÖËÏÑÃÔÊßÔÕËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÑÃÔÊßÔÕÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËØÃÊÇÚÜÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÊËÔ
ÛÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÏÝ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÎÝ
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Τέταρτη προειδοποίηση
για πτώση κερδών
από ThyssenKrupp
Τέταρτη ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÑËØÊ×ÔËÐÁÊÜÙËÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ;O`ZZLU2Y\WW
ÕÕÖÕÃÕÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÚÇËÚÂÙÏÇÖØÕÌÄØÜÔÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÙÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÊÏÙ
ËßØ×ÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔÖÏÖÒÁÕÔÒÄÍÜÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÇßÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÙßÔËÖËÏ×ÔÚÎÝÆÌËÙÎÝ
ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßËÐËÚ¦àËÏÖ×ÒÎÙÎÚÎÝ
ÓÕÔ¦ÊÇÝÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÂËÏÙÇÍÜÍÂ
ÚÎÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ¬ÇÙÞËÚÏÑ¦
ÊÂÒÜÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
;O`ZZLU2Y\WWÑÕßÃÔÚÕ ÁØÑÞÕÌÕ
ÕÖÕÃÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÁÞËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßËÖÕÖÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÄÖÜÝËÔÎÓÁØÜÙËÕÃÊÏÕÝÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
¬ÕÙßÓÈÕÆÒÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚ¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÕßÙÞËÊÃÕßÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÚÕßÕÓÃÒÕßÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÂØÚÏÙË
ÕÑ ÁØÑÞÕÌÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÄÚÏ
ÎÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÁÞËÏÑÇÚÇÑØÎÓÔÏÙÚËÃÙËËÖÃÖËÊÇÔÇÊÃØËÚÃÇÝÕÈÇØ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÊÁÞÛÎÑËÕÄÓÏÒÕÝÙÚÏÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÙÚÎÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÞÇÒßÈÕßØÍÃÇÕÏ
ÕÖÕÃËÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝ¬ÕÑÄÙÓÎÓÇ®Ö¦ÔÚÜÝÚÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ¶ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂßÖÕÈØßÞÃÜÔÚÕÔÞ¦ÒßÈÇ
ÑÇÏÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÕÊÂÍÎÙÎÝÁÜÝÚÇ
ÒÏÖ¦ÙÓÇÚÇ¶ËÃÔÇÏÕÏÇÔËÒÑßÙÚÂØËÝ
ÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÑÇÏÓËÚ¦ÇÌÄÚÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎËÚÇÏØËÃÇÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÔÇ
ËÏÙÇÍ¦ÍËÏÚÎÔ,SL]H[VY;LJOUVSVN`
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÍÕØÇÙÚ×ÔÓÕÔ¦ÊÇ,SL]H[VY;LJOUVSVN`ËÃÔÇÏÖÁØÇÔ
Ñ¦ÛËÙßÍÑØÃÙËÜÝÎÖÏÕÑËØÊÕÌÄØÕÝ
ÚÕßÕÓÃÒÕßÑÇÏÇÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÁÜÝÑÇÏ

ÊÏÙËßØ×ÄÖËØÙÎÓÇÃÔËÏßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÇÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÕÓÃÒÕß ÇÒ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÇÔÁÌËØÇÔÙÚÕ
ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕªÄÏÚËØÝ
ÄÚÏÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
229(K]LU[ÑÇÏ*=*ÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÌÏÔÒÇÔÊÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔ2VUL
ÁÞÕßÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝ,SL]H[VY;LJOUVSVN`ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÕÑÕßÃÔÚÕ ÁØÑÞÕÌÛÁÚËÏßÖÄËÐÁÚÇÙÏÔÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÙÚÏÝ
ÚØËÏÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝËÔ×
ßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙËÏÚÎÊÕÓÂÚÕßÕÓÃÒÕß¡ËÚ¦ÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÇßÚÁÝÎÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝËÃÞË¦ÔÕÊÕ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ßÚÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÃÍÕßØÇÛÇÖÇÆÙËÏÖÒÁÕÔÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÍÏÇÚÎÔ;O`ZZLU2Y\WWËÃÔÇÏÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÈØÇÞÏÄÔÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÐËÑ¦ÛÇØÕÓÁÒÒÕÔËÃÔÇÏÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎàÎÓÏÕÍÄÔÕÏÑÇÏÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÑÇÏ
ÚÎÔÇÐÃÇÖÕßÁÞÕßÔÍÏÇÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝ
ÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ®ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
;O`ZZLU2Y\WWßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝ
ÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝÖÇÃÑÚËÝÍÏÇ¦ÒÒÕßÝ
ÈØÇÞÃÕÔËÝÚÕßÕÓÃÒÕßÄÖÜÝÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔÑÇÏÚÇËÐÇØÚÂÓÇÚÇ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÞØÂÙÎÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÊßÔÎÚÏÑÂÖ×ÒÎÙÎÓËØÏÊÃÜÔÚÁÚÇØÚÎ
ÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇÖÚ×ÙÎ
ÑËØÊ×ÔÚÁÒÕÝÑÇÚÇÌÁØËÏÁÔÇÇÑÄÓÇ
ÞÚÆÖÎÓÇÙÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÕßÑÕßÃÔÚÕ ÁØÑÞÕÌÕÕÖÕÃÕÝÁÑÇÔËÓÏÇÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÇÖÄÖËÏØÇÔÇÙßÍÞÜÔËÆÙËÏ
ÚÎÞÇÒßÈÕßØÍÃÇÚÎÝ¬O`ZZLU Y\WW
ÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÚÎÝ;H[H:[LLSÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇßÚÕÔÕÓÂÙËÏÚÎÓÕÔ¦ÊÇÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑ×ÔÇÍÇÛ×Ô
REUTERS

Σύμβουλοι και δαπάνες
για Φον ντερ Λάιεν
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Ενας 22χρονος εκπαιδεύει τους υπολογιστές να μαθαίνουν
Ανέπτυξε λογισμικό, το οποίο κατονομάζει ταχύτατα αντικείμενα φωτογραφιών
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Η εταιρεία
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Πτώση σε πληρότητα και
έσοδα για τα ξενοδοχεία
της Αττικής το α΄ εξάμηνο

Περιζήτητα από τους ξένους
τα πολυτελή εξοχικά στο Ιόνιο

Με πτώση της τάξεως του 3,8%
στην πληρότητα, του 2,9% στο
έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο
(RevPar) και με οριακή θετική
αλλαγή 1,0% στη μέση τιμή δωματίου έκλεισε το πρώτο εξάμηνο
του 2019 για τα ξενοδοχεία της
Αθήνας.
Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία
της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών
- Αττικής και Αργοσαρωνικού
(ΕΞΑΑΑ) και GBR Consulting
αλλά και με τα στοιχεία κίνησης
και απόδοσης ξενοδοχείων, ειδικά
η πληρότητα των ξενοδοχείων
το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε
αρνητικά επίπεδα και κάθε μήνα,
σε ποσοστά έως και -8,6%, κάτι
που επιβεβαιώνει την ανησυχία
σχετικά με τον ανταγωνισμό και
την υπερπροσφορά κλινών στην
Αθήνα, όλων των τύπων καταλυμάτων.
Η δε μέση τιμή δωματίου και
το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο
επίσης παρουσίασαν έντονες
διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα,
σημειώνοντας πτωτική πορεία
τον μήνα Ιούνιο σχεδόν κατά
5%. Σημειώνεται πως ο Ιούνιος,
ο οποίος διατήρησε οριακά
+0,9% την πληρότητα του αντίστοιχου περυσινού μήνα, και
ως καλοκαιρινός μήνας θεωρείται
μήνας αιχμής.
Από πλευράς της ΕΞΑΑΑ επισημαίνεται πως η Αθήνα δέχεται
τον μεγαλύτερο όγκο αφίξεων
επισκεπτών (περίπου 8.200.000
επισκέπτες), ως η σημαντικότερη
διεθνής πύλη εισόδου στη χώρα.
Πολλοί εξ αυτών των επισκεπτών συνεχίζουν και προς λοιπούς προορισμούς, αλλά σε κάθε
περίπτωση «τα στοιχεία που καταγράφουν αύξηση των αφίξεων
επισκεπτών στο αεροδρόμιο τα
τελευταία χρόνια δεν συνάδουν
με την τόσο μεγάλη απόκλιση
και τις εντυπωσιακά πτωτικές
τάσεις που καταγράφονται από
τα τέλη του 2018 στην πληρότητα

Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους, λόγω των υψηλών αποδόσεων που προσφέρουν
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επιστρέφουν τα «χαμόγελα» στην
αγορά πολυτελών εξοχικών κατοικιών των νησιών του Ιονίου,
καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό
έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο επενδύσεων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Algean Property, εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ακινήτων,
κατά τη διάρκεια του 2018 η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στα τέσσερα μεγαλύτερα
νησιά (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα) ανήλθε στο
εντυπωσιακό 45%. Ηδη όμως από
το 2013 είχαν αρχίσει να καταγράφονται τα πρώτα θετικά δείγματα ανάκαμψης της αγοράς, με
τη μέση ετήσια άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας να διαμορφώνεται στο 15%. Πάντως, η
ανάπτυξη αυτή εξακολουθεί να
μην αφορά μεγάλα οικιστικά συγ







Η οικοδομική δραστηριότητα σε Κέρκυρα,
Ζάκυνθο, Κεφαλονιά
και Λευκάδα αυξήθηκε
κατά 45% το 2018.
κροτήματα με πολλές μονάδες,
αλλά κατά κύριο λόγο ακίνητα των
δύο τριών μονοκατοικιών-μεζονετών. Σύμφωνα με τους αναλυτές,
η ζήτηση είναι ελαφρώς ανοδική
κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών, κυρίως λόγω των αυξημένων
αφίξεων επισκεπτών από το εξωτερικό.
Αντίστοιχα, υψηλές είναι και οι
αποδόσεις των εν λόγω ακινήτων,
καθώς έχει διαδοθεί η προσέγγιση

της αγοράς με στόχο την εκμετάλλευση, ιδιαίτερα στον τομέα
των πολυτελών εξοχικών κατοικιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Algean, κατά το τρέχον έτος η προσφερόμενη απόδοση ενός εξοχικού
στην Κέρκυρα ανέρχεται σε 4,6%,
στη Ζάκυνθο σε 3,9% και στην
Κεφαλονιά σε 4,5%, έχοντας σημειώσει μάλιστα αύξηση κατά 7%,
κατά 8,3% και κατά 9,7% αντί-

στοιχα, σε σχέση με τις περυσινές
αποδόσεις. Αιτία είναι η άνοδος
των τιμών ενοικίασης σε σχέση
με το 2018.
Οσον αφορά τους υποψήφιους
αγοραστές, προέρχονται κυρίως
από τη Μεγ. Βρετανία, την Ιταλία,
τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές
χώρες (κυρίως Σουηδία και Φινλανδία). Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, κυρίως η Κέρκυρα έχει προσελκύσει και αρκετούς ενδιαφε-

ΑΡΘΡΟ

ρόμενους αγοραστές από τη Ρωσία
και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Οι περισσότεροι αγοραστές είναι
διατεθειμένοι να δαπανήσουν ποσά που ξεκινούν από 500.000 ευρώ
και ανέρχονται έως τις 700.000
ευρώ. Οπως αναφέρουν οι αναλυτές της Algean Property, η κύρια
μάζα των αγοραστών αφορά ζευγάρια συνταξιούχων που αναζητούν μικρές σε μέγεθος κατοικίες
με κήπο, χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές πολυτελείας.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δύο τριών ετών, η μεγάλη διάδοση των βραχυχρόνιων
μισθώσεων (και στην αγορά ακινήτων του Ιονίου) έχει προσελκύσει και άλλες κατηγορίες αγοραστών-επενδυτών, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής,
έχουν κινηθεί για την απόκτηση
ακινήτων με στόχο την εκμετάλλευση.
Η Κέρκυρα θεωρείται η πιο «ώριμη» αγορά μεταξύ των νησιών του
Ιονίου. Η ζήτηση και οι τιμές είναι
σχετικά σταθερές τα τελευταία
χρόνια, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες
εξοχικών σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τα ακίνητά τους, μισθώνοντάς τα κατά τους θερινούς μήνες.
Ετσι, δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο να πωλήσουν εκτός και αν
δεχθούν μια μεγάλη προσφορά.
Η αγορά εξοχικής κατοικίας της
Κεφαλονιάς προσφέρει σημαντικές
προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης, ενώ στη Λευκάδα, η πρόσφατη
αύξηση του αριθμού των αφίξεων
ξένων επισκεπτών έχει επιδράσει
θετικά στην αγορά εξοχικής κατοικίας, με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Η πληρότητα των ξενοδοχείων

ήταν μειωμένη κατά 3,8%.








Επιβεβαιώνεται η ανησυχία σχετικά με τον
ανταγωνισμό και την
υπερπροσφορά κλινών στην Αθήνα.
των ξενοδοχείων της Αθήνας»,
σημειώνει η ΕΞΑΑΑ.
Η ΕΞΑΑΑ ζητεί «νέο τουριστικό σχεδιασμό με συγκεκριμένους
στόχους» και μιλά για «μείζον
ζήτημα άναρχης τουριστικής
ανάπτυξης στην Αθήνα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως
μαζί με όλα τα παράπλευρα και
χρόνια προβλήματα όπως ασφάλεια, καθαριότητα, ειδική υποδομή κ.λπ.» καθώς «υποσκάπτεται η σύγχρονη και ανταγωνιστική τουριστική ταυτότητα της
πόλης».
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Cash: from King to Drag Queen
Όταν έρχονται τα πάνω… κάτω,
συνήθως παρουσιάζονται σε κάποιες συζητήσεις κάποιοι financial
sophomores (μπορεί και sophomorons) να ρίξουν τη γνωστή έκφραση
«cash is king”, θέλοντας με αυτό
τον τρόπο να τονίσουν πως η δύναμη της ρευστότητας χρήματος
είναι τεράστια επειδή μπορεί να
υπαγορεύσει τις όποιες επενδυτικές
κινήσεις, τόσο σε εύρος όσο και
σε βάθος.
Η δύναμη της ρευστότητας μπορεί όντως να είναι μεγάλη επειδή
σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί
το δέλεαρ για να κλείσει πιο γρήγορα μια συμφωνία ή/ και να κλείσει
μια συμφωνία σε καλύτερη για τον
αγοραστή τιμή, να μειώσει αισθητά
την χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης
μιας συναλλαγής, να βοηθήσει την
καθημερινή ευρωστία μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου και γενικότερα να αυξήσει την οικονομική
φερεγγυότητα αυτού που την διαθέτει.
Στην καθομιλουμένη, η έκφραση
«cash is king» έφτασε να σημαίνει
πως αυτός που την έχει, μπορεί –
ούτε λίγο, ούτε πολύ – να κάνει
ό,τι θέλει. Είναι όντως έτσι τα πράγματα; Μπορεί αυτός που διαθέτει
ρευστότητα να κάνει ό,τι του καπνίσει;
Από τη μια, όταν δεν έχεις να
δώσεις λογαριασμό σε κάποιον που
θα σου δανείσει τα χρήματα, τι
σκοπεύεις να κάνεις με αυτά και
πώς θα το κάνεις, σίγουρα σου δίνει
μιαν ελευθερία που – ενδεχομένως
– μόνο οι βασιλιάδες μπορούν να
έχουν. Διαφορετικά, αν θα πρέπει
να δανειστείς, θα πρέπει να πείσεις
για τον σκοπό που τα θέλεις, για
τον τρόπο αποπληρωμής, για τη
δυνατότητα αποπληρωμής και για









Εφόσον η ύπαρξη ρευστού δεν είναι αμειπτική επιλογή, προσπαθήστε να επενδύσετε συνετά αλλού. Και τα ακίνητα αποτελούν μια καλή επιλογή.
το πώς εξασφαλίζεις τον δανειστή
ότι θα πάρει τα χρήματα του πίσω
με τόκο.
Η συσσωρευμένη ρευστότητα
κάπου πρέπει να φυλαχθεί. Η εποχή που κάποιοι έβαζαν τα χρήματά
τους μέσα στο μαξιλάρι for a rainy
day για χρόνια έχει εξαλειφθεί. Η
ρευστότητα εν είδει κομποδέματος
γινόταν γραμμάτιο σε κάποια τράπεζα ή σε κάποιο λογαριασμό τέλος
πάντων, και έφερε επιτόκιο. Το
επιτόκιο απόλυτα συνυφασμένο
με το πόσο «κλειδωμένα» ήταν τα
λεφτά σου. Όσο πιο «κλειδωμένα»
τόσο ψηλότερη η ανταμοιβή. Φυσικά υπάρχει σωρεία άλλων τρόπων
και εργαλείων για να αμείβεσαι για
τα χρήματά σου, όπως για παράδειγμα δανείζοντας τα και λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα αξιόγραφα
κλπ. Και αναλόγως του ρίσκου λαμβάνεις και ανάλογη ανταμοιβή.
Επειδή όμως όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν μια πονεμένη ιστορία για αρκετούς από εμάς που ενδιατρίψαμε από το 2013 και μετά,
ας αφήσουμε την επεξήγηση των
εργαλείων ως εδώ. Η συσσωρευμένη ρευστότητα, της τότε εποχής,
δεν βοήθησε τα μέγιστα αυτούς
που την είχαν. Μετατράπηκε, ως
γνωστόν, σε πηγή κεφαλαιοποί-

Την περίοδο του Χρηματιστηρίου όσοι ρευστοποίησαν μετοχές και έριξαν τα χρήματά τους σε ακίνητα, στην πορεία

όσοι έκαναν συνετή διαχείριση έβγαλαν ακόμη περισσότερα χρήματα.
ησης τραπεζών. Συνεπώς γι’ αυτά
τα άτομα, cash was not king στο
τέλος της ημέρας, αλλά μάλλον κατάρα.
Ανατρέχοντας πιο πίσω, πάμε
εκεί που άρχισαν οι μεγάλες ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο,
cash was king. Όσοι ρευστοποίησαν και έριξαν τα χρήματά τους
σε ακίνητα, στην πορεία όσοι έκαναν συνετή διαχείριση έβγαλαν
ακόμη περισσότερα χρήματα. Φυσικά ήταν και αυτοί που αναμασούσαν απλά το σλόγκαν και τελικά
δεν έκαναν τίποτα επειδή δεν βρή-

καν την «χρυσή ευκαιρία». Η αναποφασιστικότητα είναι γενικά κακός σύμβουλος. Και την είδαμε ξανά μετά το 2013 όπου όσοι γλύτωσαν του κουρέματος γύρευαν «γάιδαρο ψοφισμένο να βγάλουν τα
καλλίτζια» για να επενδύσουν σε
ακίνητα και έμειναν με τα «δκυο
σιείλη καμένα…».
Οι τράπεζες τότε (2004 – 2008)
είχαν αυξημένη ρευστότητα και
ως επακόλουθο αύξαναν την χορήγηση δανείων. Ακολούθως μπήκαν στον χορό της αύξησης των
επιτοκίων για να κρατούν τους κα-

ταθέτες τους και με βάση αυτή
τους την «επιτυχία» χορηγούσαν
περισσότερα δάνεια. Και έτσι καταρρεύσαμε…
Σήμερα και πάλι υπάρχει αυξημένη ρευστότητα. Όμως σήμερα
έχουμε επίσης μια εντελώς διαφορετική κατάσταση χρηματοπιστωτικού τομέα. Χορηγούνται μεν νέα
δάνεια αλλά με πολλή φειδώ. Τα
επιτόκια είναι στο χαμηλότερο σημείο στην ιστορία μας. Μάλιστα
προχθές υπήρξαν ανακοινώσεις
τραπεζών για αρνητικά επιτόκια
καταθέσεων. Δηλαδή, θα πληρώ-

νουμε τις τράπεζες να κρατούν τα
λεφτά μας. Δεν λέω να μας τα φυλάνε, επειδή είναι ευαίσθητη λέξη…
Άρα είναι το cash …. king; Μάλλον εξελίχθηκε σε drag queen.
Τι επιλογές έχει ένας καταθέτης;
Μια συνετή επιλογή είναι να επενδύσει μέρος των καταθέσεων του
σε ακίνητα και δη εισοδηματικά.
Αυτό θα έχει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
οφέλη για όλους. Είναι ο καλύτερος
τρόπος αυτή τη στιγμή να λαμβάνει
ανταμοιβή για τα χρήματα που έχει.
Αυτό δεν θα οδηγήσει σε νέα
φούσκα στα ακίνητα θα μου πείτε;
Είναι διαφορετικό η ρευστότητα
να βγαίνει έξω στην οικονομία
μέσω νέων χορηγήσεων δανείων
από τις τράπεζες από το να βγαίνει
έξω απευθείας από τον καταθέτη.
Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει
ένας πολλαπλασιαστής πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στη δεύτερη
περίπτωση. Η πρώτη οδηγεί εύκολα
σε φούσκα, η δεύτερη πολύ πιο δύσκολα. Στη δεύτερη περίπτωση ο
δανεισμός είναι μικρός ή/ και μηδαμινός και οι επενδύσεις πιο συνετές, ενώ στην πρώτη, ελλοχεύει
ο κίνδυνος οι επενδύσεις να είναι
ανόητες επειδή το χρήμα είναι δανεικό και εύκολα – όπως αποδείξαμε
– μπορεί να το θεωρήσουμε ως μη
δικό μας.
Γι’ αυτό λοιπόν εφόσον η ύπαρξη
ρευστού δεν είναι αμειπτική επιλογή, προσπαθήστε να επενδύσετε
συνετά αλλού. Και τα ακίνητα αποτελούν μια καλή επιλογή.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Της βασιλεύουσας μνήμης ο θάνατος
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εις τον οίκον αυτής
ÁÙÚÎÖÕÒÒÂÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÚÇÚÇÈ¦ÔÏÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒ¦ÇÝËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÚÇÑÒÏÓÇÚÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÎ
ÒËÓÕÔ¦ÊÇÓËÚÇÖÕÒÒ¦ÖÇÍ¦ÑÏÇ
¦ÔÚÕÚËËÃÞÇÔÒËÓÕÔ¦ÊÇÙÚÕÉßÍËÃÕÚÕßÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇØÍ¦
ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÑ¦ÛÕÔÚÇÔÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÁÔÇÝÓÁÙÇÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÁÐÜ
¶ÊËÔÞÜØÕÆÙÇÔÑÇÏÕÏÊÆÕÙÚÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÖÕß¦ØÕÔ¦ØÕÔËÃÞÇÔ
ÖØÕÈÒËÌÛËÃ¶ÑÇÏÑÕßÈÁÔÚÏÇàÇÔ
ÁÔÇÓÖ¦ÔÏÕÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇËÃÞÇÔ
ÖËÛßÓÂÙËÏ¢ÃÒÕßÝÑÇÏÙßÍÍËÔËÃÝ
ÖÒÁÕÔÊËÔÙßÔÂÛÏàÇÔÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏ
ËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏÚÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÏÇ
ÊËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÚØÃÚÕÝÄØÕÌÕÝÍÇØ¶ËÊ×ÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏ
ÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÔÔÇÇÔËÈÕÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔ¶ÓÇÊËÔÚÕßÝÁÔÕÏÇàËÁÚÙÏ

ÁÒËÍÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÊËÔÁÖËÏÛÇÔÕÆÚËÚÕßÝËÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝßÔÂÛÏÙÇÔÄÓÜÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÖÕÔÕÊËÔËÃÞÇÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÙßÞÔ¦ÚÕßÝÁÖÇÏØÔÇÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇ
ÚÕßÝÑÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÇÖÄ
ÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓ¦ÚÕßÝÁÜÝÚÕ ÇáÓÇÑÒÃÂÚÇÔÓÏÇËÒÖÃÊÇÖÄËÑËÃÔËÝ
ÖÕßÖËÛÇÃÔÕßÔÖØÏÔÑÇÔÔÇÍËÔÔÎÛÕÆÔÂÐËØÇÔÄÚÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÛÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÒÃÍÕÖØÏÔÌÚ¦ÙÕßÔ
ÙÚÕØ¦ÕßÔÚÇÓÖ¦ÕßÚÚÕß¡Ö¦ÚÇ
ÒÖÃÊËÝÞÜØÃÝÇÔÚÃÑØÏÙÓÇÄÖÜÝ
ÇßÚÁÝÖÕß¦ÑÕßÍÇÔËÑËÃÔÕÔÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕ¬ÕÈØ¦ÊßËÖÁÙÚØËÌÇÔ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÑÇÏÇÔÁÈÇÏÔÇÔÚÕÔ
ÕÒÍÕÛ¦ÚÕßÝ

του σώζεσθαι την πόλιν
σου άτρωτον
ÃÔÇÏÙÑÒÎØÄÔÇÐËÞÔ¦ÝÍÏÇÚÃ
ÊËÔÈÒÁÖËÏÝÊËÔÓßØÃàËÏÝÊËÔÇÏÙÛ¦ÔËÙÇÏËÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÞØÄÔÕÝÊËÔÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÚØÄÝ

Ελπίδες χωρίς αντίκρισμα, όπως αυτές που
άκουγαν εκείνον τον
Αύγουστο. Και το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι
τους, και ανέβαιναν
τον Γολγοθά τους.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

...δικαιοσύνης
έλαμψεν ήλιος
²ØÄÔÏÇÖÕÒÒ¦ÖÁØÇÙÇÔÇÖÄ
ËÑËÃÔÕÔÚÕÔËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕ
ÓËÞÇØÁÝÑÇÏÒÆÖËÝ¡ËÄÒÇÊÎÒÇ-

ÇÒÒ¦ÑÇÑÕÌÕØÓÏÙÓÁÔÎÖÒÎÍÂÖÕß
ÖÔÃÍËÏÚÎÛÒÃÉÎÓÁÙÇÙÚÕÔÖÄÔÕ
¿ÙÕÖËØÔ¦ËÏÕÑÇÏØÄÝÚÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔËÏÚÕÚØÇÆÓÇÍÏÇÚÃÚÕ¦ÜØÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖÏÕÇÔÚÏÒÎÖÚÂÁÔÔÕÏÇ ØÃÓÇ
ÑØÃÓÇÁÒËÍËÑÇÏÐÇÔÇÁÒËÍÇÔÄÚÇÔ
ÁÈÍÇÏÔÇÔÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÍÏÇÔÇÖ¦ÔËÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÙÚÕÔÍÏÇÚØÄ
ÍÏÇÔÇÚÕßÝÍØ¦ÉÕßÔÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÙÇÔÚÇÑÇÔÇØÃÔÏÇÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦àÕÆÙÇÔÓÃÇÑ¦ÖÕÏÇËÒËßÛËØÃÇ
ÄÒÎÓÁØÇÙËÑÒÕßÈÃ¶ÓÇÑÇÏÞØßÙÄ
ÔÇÂÚÇÔÖ¦ÒÏÑÒÕßÈÃÚÕÒÁÔË¶ÑÇÏ
ÁÉÇÞÔÇÔÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÓÎÔËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÎÆÙÎÑ¦ÖÕÏÕÝ¢Ø¦ÍÑÕÝ
ÂÑ¦ÖÕÏÕÝËÔËÚÄÝÓÎÔËÃÔÇÏÕ
ÙÕßÒÚ¦ÔÕÝÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÂÕÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÎÝÇÒÇÓÃÔÇÝÖÕßÐËÈØ¦ÙÚÎÑËËÏÝÍÎÔËÔÇÒÃÇÔ" ÇÔËÃÝÊËÔ
ÂÐËØËÇÑØÏÈ×ÝÖÕÏÕÝÕÈÇÙÏÒËÆÜÔ
ÚÕßÓÔ¦ÙÏÕÚÇÓ¦ÛÇÏÔÇÔÂÐËØÇÔÖÕÒÒÕÆÝÈÇÙÏÒÏ¦ÊËÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÙÞÕÒËÃÕÚÕßÝÂÚÇÔÙÇÔ
ÖÇÒ¦ÚÏ¯ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÁÖÇÏàÇÔÚÕßÝÈÇÙÏÒÏ¦ÊËÝÙËËÑËÃÔÇÚÇ

Η εκκλησία ³ÈåoËÈÉ¨oËÈ³ ÜÜÊ³i~Ñ³ÉTÌÐÉiåÐÐÌT³

ÓËÍ¦ÒÇÙÑÇÒÏ¦ÙÚÕßÖÕÈÒÎÚÏÑÄ
ÖËØÏÙÚÆÒÏÕËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕÝ
ÑÇÏÎÖÄÒÎËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÔÇÍÏÕØÚ¦ÙËÏÑÇÑÂÔÑÇÑ×ÝÇÒÒ¦ÎÖÄÒÎ
ÁÖØËÖËÔÇÓËÃÔËÏÇÒ×ÈÎÚÎÇÒÏÄÚËØÇËÃÞËÐÇÔÇÙßÓÈËÃÑÇÏÇßÚÄÚÕ
ËÃÞÇÔÓ¦ÛËÏÙÚÕÙÞÕÒËÃÕ¯ÑÇÏÎ
ÈÇÙÏÒËÆÕßÙÇÖÄÒÎÙ×ÛÎÑËÇÆÓÇÚÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔ¯

Τείχισόν μου
τας φρένας
ËÔÖÕÒßÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÄÒÎ¶ÕÆÚËÚÄÚËÕÆÚËÚ×ØÇÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÊÏÇÃØËÙÎÚ¦ÌØÕÝÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÃÞÇÔËÔÖÕÒÒÕÃÝ
Ó¦ÛËÏÔÇàÕÆÔËÓÇàÃÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎÖÕßÒÁÔËÒÒ¦ÇÖÄÁÔÇÙÎÓËÃÕÕÏÇÔÕÏÑÚÕÃÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÑÇÏ
ÕÏÞÇÃÔÕßÙËÝÖÒÎÍÁÝÖÕßÞËÏØÕßØÍÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏÕÏÚÏÝÑØÇÚ¦ÔËÙÑÕÖÃÓÜÝ
ÇÔÕÏÑÚÁÝÊÏÇÒÆÕßÔÚÏÝÙßÍÑÇÚÕÏÑÂÙËÏÝ ÄÒÇÙÎÕÆÍÕßÙÚÕÝÕ
Ñ¦ÛËÆÍÕßÙÚÕÝÚÕÑ¦ÛËÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏËÑËÃÔÕÏÕÏÓÂÔËÝÕÏÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÕÃ
ÖÕßÌÜÔ¦àÕßÔÞÇÃØË ÇÃÙÇØÕÏ
ÓËÒÒÕÛ¦ÔÇÚÕÏÙËÞÇÏØËÚÕÆÔ®ÑÇÏ
ÓÕÏ¦àËÏÙßÔÜÓÕÙÃÇÕËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕÝ¡ÇàÃÓËÚÕÔÏÊØ×ÚÇÑÇÏ
ÚÕÊ¦ÑØßÔÇÓÎÔÐËÞÜØÃàËÏÚÕÁÔÇ
ÇÖÄÚ»¦ÒÒÕÔÇÇÌÂÔËÏÖÇØ¦ÐËÔÎ
ÍËÆÙÎÙÚÕÙÚÄÓÇÄÚÇÔÖÁÙËÏÙÚÇ
ÞËÃÒÎÑÇÏÐÇÔÇÙÏÍÄÉËÒÔË!ËÆÚË
ÕÏÖÏÙÚÕÃÚÜÚ¦ÌÜÖØÕÙÁÒÛÜÓËÔ
ÚÎÝËÕÓÂÚÕØÕÝÑÇÏÖËØÏÖÚßÐ×ÓËÛÇÑÇØÊÃÇÝÞËÃÒÎÄÓÓÇÚÇÓÁÚÜÖÇËÏÒÏÑØÏÔ×ÝÖØÕÙ¦ÖÚÕÔÚËÝ
ÑÇÏÇØßÙ×ÓËÛÇÏÇÓ¦ÚÜÔ¦ÌÛÕÔÇ
ÞÇØÃÙÓÇÚÇËÑÖÎÍÂÝÇËÔ¦ÕßÈÒÇÙÚ¦ÔÕÔÚÇ®ËÖÏ¦ÔËÏÚØÁÒÇÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕßÝÓÂÔËÝÔÇÛËÝÔÇÐËÞ¦ÙËÏÝÑÇÏÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÝÔÇÛËÝ
ÔÇÛßÓÎÛËÃÝÑÇÏÔÇÖÕÔ¦ÝÇÔ
ÚÕÔÖÇÖÇÍ¦ÒÕÚÕßÊÏÎÍÂÓÇÚÕÝÙË
ÓÏÇÖÄÒÎÓÄÔÕÝÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÝÑÇÏ
ÚÄÚËÖÕßÒÃÔÇÍÃÔËÙÇÏËÒËÆÛËØÕ
ÔÇÖËÚ¦ÝÑÇÏÔÇÌÜÔ¦àËÏÝ!²ÇÃØË
ÓÓÄÞÜÙÚÕÝ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

11.8.19 -17.8.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

« Η Σφαίρα
Υπάρχει Μέσα Μου»
Η ταινία ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{³ÉÈÑËÚi³
ÚÓÐÑ³ÑoÈÐÓ³iØ³È¨~{~ÊØ
É{KÜÊØ³iÖ¨0Ó¨oÑ×¨Ò
ÓÑtÒo³u³¨Ñ³{³i³È³ÌÈ
ÐÑØV³.³Ê¨iÑ³ÇiÑÑoÊÑÌ³{Ø
ÒÙ¨ÉØåÐÐT³È~Ñ{ÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓ³iÐÊÐi³È(¨³Ño{³ÖUåÙ¨ÓÑØ0ÓÜÉØV ¨ÌÙ³Ø
{Ü³{ÒÙÈØV.³ÑÖ¨ØÖ¨ÑØV{ÒÑ
ÉÈ~Ò³i.~iÚÉËÑU(Ó³¨ØÑ¨ÑÜÒÐÈØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV®åÈoÖ³ÈV¨Ñ
UÆÆÐÐ1É¨{ÌØ{iÐÑ³o¨Ò×Ø
³Ò³{ÑV.ÌÜØ{TÑiÜËÙil
Πληροφορίες τηλέφωνο 22348203 –
22349085

MISE EN PLACE

ΕΚΘΕΣΗ

1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος - Ελλάδα»
oÒÜ(ÌÜÉÐ³KÐÌ³iØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ
Ñ³ÈÉ{Vo{Ñ¨³i×¨ÒV³Ñ~È¨{Ñ~ÒT¨{~ÒViÓ~ÚÉitmÆJ(¨ÌÑ~Ñ{ {~ÌÉØÖ¨Øw ÜÜÒÙÑuV
È¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{³(Ü{³{³{~Ì
Ù¨ÈÐÑ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i(¨ÉKÉËÑ³iØ ÜÜÒÙÑØ³i
Ö¨~Ñ{³iÈ³Ê¨{Âi³È4È¨oÉËÈ)i×{Ñ~ÊØ(Ü{³{~ÊØV0iÜÉ{~{{~Ñ{ iÐÓ¨iØ³iØ ÜÜÒÙÑØ
~Ñ{³È¦x²x©vxnvx©©x³i
ÉÈ~ËÑ Ó~ÚÉiÈÜÜÓoÉ{~Ñ{Ñ³ÈÉ{³É~ÐÊ¨{Ño{Ñ³(ÌÜÉÐ~Ñ{
Ñ³ÉÜÉËÓÑ×Ì¨³{ÐÊØ³ÈØÉÈÐÈØ~Ñ{ÑÈÐÈØÊ¨ÉØ³È¶(Ño~ÐËÈ(ÜÓÐÈ0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³iØ
Ó~ÚÉiØÓTÉ{iÑ³É¨ËÑÈË {~Ê³ÑV
Ù{ÉÈÚÖ³¨{Ñ&+º²º¦>>>n__²
~Ñ{³Ñ~ÉËÐÉÑÓo¨ÑÑÙ¨(Ó³¨Ø
(ÑÑÜÈKËÈV{³¨{~ÌØVÑÑÜi¨³ÊØ
~ÑÚioi³ÊØ³(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨È
~Ñ{.³ÓÜ{ØÈÐ{ÊØV{³¨{~ÌØÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÓØ´ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ(Ü{³{³{~Ì Ù¨ÈÐÑ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆVÉÈ~ËÑ

Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157,
www.boccf.org

ΕΚΘΕΣΗ

Μουσικό Φεστιβάλ Loud Unsound
~ÑÜ~Ñ{¨{³ÈÉ~ÙiÜÉÙ{¨oÑÉ{³Ù{ÊÐÉ¨ÐÈ{~Ì'É³{KÒÜºX2©ºXj0'É³{KÒÜ
ÚÑÙ{ÉÂÑTÚÉË³i~É³¨{~Ê ÂÓÙ¨Ñ
³{Ø'{{~ÖÙÉØV³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
~Ñ{³.ÒKKÑ³®~Ñ{¬åÈoÖ³ÈV×{ÜÂÉ³ÑØTÊÐÑ³ÑÑÌ
³iÉÈ¨Ö³É¨iÐÈ{~Ê~iÊ³iØ
Ö¨È0i¨³iÐÓ¨ÑÂÉ~ËiÐÑÚÑ~ÒÉ{³+R}Èo~¨Ì³iÐÑ
t/v_!X-²¦>Ãº©uÐÉ³Ñn¦¿Ã
¦xkk©³È~Ñ{³K{³¨{Ü{~Ì³ÈT{ÖÐ¨.³iÈÓTÉ{ÑÚÑÉÐ×Ñ{³ÉË³+_nn>_g-}>Èo~¨Ì³iÐÑ
t>R}º²uÐÉÙ{Ñ~ÉÙÑ³{~ÊÙ{ÒÚÉiVÑÙËÙ³ÑØ~ÐÐÒ³{Ñ³Ì
ÑÌ³ÉÜÜi{~ÌVÌ~Ñ{ÑÌ³
ÂÓT¨³iØ+_nn>_0.ÒKKÑ³
É{¨ÒÓTÈ³>¦>n_w+R}È-

o~¨Ì³iÐÑt&¦x¿>²_>¦X_uVÌÈ
ÚÑÑËÂÉ{ÑÈÚÉ³{~Ò~ÐÐÒ³{Ñ~ÑÚØ~Ñ{Ù{Ñ~ÉÈÓØÐÉ³{TÉËÑÑÌ
³i+R}~Ñ{Xx_ÐÈ{~Ê0iÑÈÜÑËÑÚÑ~ÜÉËÉ{³Ý²_¦>²x¿_Èo~¨Ì³iÐÑ__©x©VÌÈÚÑÑËÂÉ{
ÑÈÚÉ³{~Ò~ÐÐÒ³{Ñ~ÑÚØ~Ñ{Ù{Ñ~ÉÈÓØÐÉÓ³Ñ³Ñ³{TÉËÑ³iØ
+R}V ÜÉ~³¨{~ÊØ~Ñ{{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÊØÐÈ{~ÊØ(É¨{ÐÉ³¨{~ÒV
ÚÑK¨Ë~³Ñ{oioÉÊØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ
ÑÌÙ{Ò×¨ÈØT¨ÈØVÌÈÚÑ
É~ÚÓ³È³ÑÙiÐ{È¨oÊÐÑ³Ñ³ÈØ
ÌØÇo¨Ñ×{ÓØVÙ{Ò×¨ÉØ~Ñ³Ñ~ÉÈÓØVÐ{TÜ{Ð{ÙÒ~{ÑVÑÈ³ÌTÉ{¨ÉØ
×ÑÓÜÉØ~Ò

Παρασκευή και Σάββατο 16 και 17
Αυγούστου Φοινικούδες, λεωφόρος Αθηνών, Λάρνακα. Είσοδος
ελεύθερη.

Ο Πικάσο στο
Κυπριακό Μουσείο
Στην έκθεση t$({~Ò³È¨{Ñ~ÌÈÉË ¨oÑÉ(iÜÌuVÈÙ{¨oÑÉ³Ñ{ÑÌ³0ÐÊÐÑå¨TÑ{³Ê³V³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø
&xR>©©_Xx²_¦¦>`_VÈioÉË³Ñ{³
Ú{~ÌÈÉË({~Ò³(Ñ¨Ë{VÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÓÑÐ{~¨ÌÐÉVÑÜÜÒÑÌÜÈ³ÑÑ³{¨ÉÈ³{~ÌÐÓ¨Ø³iØ~É¨ÑÐ{~ÊØ³ÈÙiÐ{È¨oËÑØVÐÉ¨³Ì³ÈÑ~Ñ{
ÐÑÙ{~ÒÓ¨oÑ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑViÓ~ÚÉi
É¨{ÜÑÐKÒÉ{~È¨{Ñ~ÓØÑ¨TÑ{Ì³i³ÉØV
ÐÑÙ{iÐÓÉØÐÉ³Ó³{³¨ÌV³É
ÑÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÉØÚÉÐÑ³{~ÓØVTÊÐÑ³Ñ~Ñ{Ð³ËKÑ³iØÑ¨TÑ{Ì³i³ÑØVÑÌiTÈØ³Ë{Ñ¨TÑ{ÜÌo{Ù{Ñ~¨ËÈÉÓ¨oÑ³È({~Ò
Ó~ÚÉiÚÑÈÙÉÖÉ³Ñ{ÑÌ~Ñ³ÒÜo³iÉÜÜi{~Ê~Ñ{ÑooÜ{~ÊoÜÑ
Διάρκεια έκθεσης έως 8 Σεπτεμβρίου.
Κυπριακό Μουσείο, Μουσείου 1, Λευκωσία.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Beautiful Days» από την isnotgallery

Φεστιβάλ Ξαρκής 2019 στον Πολύστυπο
Το Φεστιβάλ :Ñ¨~ÊØ¸ÆÐÉ³Ñ~ÐËÇÉ{³Ù¨É¨Ì(ÜÖ³ÈV¨É{ÌT¨{Ì

³iØÉÑ¨TËÑØÉÈ~ËÑØ{ÑÒÜÜiÐ{ÑT¨{ÒV³ÜÑË{³È'É³{KÒÜ¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{¨Ìo¨ÑÐÐÑ×{ÜÂÉËÑØ~ÑÜÜ{³ÉT~Ñ{ÈTÑoo{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÙ¨ÒÉ~{É~ÙiÜÉÑ{~³¨Ø³~{Ì0ÓKÙÐÉÉ{¨Ò'É³{KÒÜ:Ñ¨~ÊØ
ÚÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³¨{ÊÐÉ¨Ù{ÑÜ{³{Ð{~Ì
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κουζίνα είναι ÊÆÙÑÕÒÕÝÞ×ØÕÝÖÇÏÚËÃÓËÍ¦ÒËÝÇÔÚÕÞÁÝÑÇÏÖËÏÛÇØÞÃÇ
ËÔËÃÔÇÏÁÔÇÖËÊÃÕÄÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÚÁÐËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÇÔÊËÔÇÍÇÖ¦ËÏÇßÚÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÕÒÆÑÇÏÇÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÑ¦ÔËÏÛßÙÃËÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÙËÈØÇÈËßÓÁÔÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÂÙË
ÓËÍ¦ÒËÝÓÕÔ¦ÊËÝËÙÚÃÇÙÎÝÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÙÑÒÎØÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÑÇÏÎÖÇØÇÓÏÑØÂ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÓËÚØ¦ËÏ
ÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÇßÚÕÃÖÕßÚÇÖÇØÇÚ¦ÔËÑÇÛ×ÝÊËÔÇÔÚÁÞÕßÔÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÏÝ
ßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÌÜÔÁÝ
ÇÖÄÚÕßÝÇÔÜÚÁØÕßÝÙÚÎÔÏËØÇØÞÃÇ5ÇÏ
ÎÑÕßàÃÔÇÛßÓÃàËÏÙÚØÇÚÄÞËÏÑÇÉÄÔÏÇ
ÖËÏØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇÌÚ¦ÔÕßÔ
ÙÚÇÄØÏÇÚÕßËÑÌÕÈÏÙÓÕÆÂÑÇÏÚÎÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝ©ÞÏÄÚÏÖÇÔÚÕÆËÃÔÇÏÁÚÙÏ
ÇÒÒ¦ÁÔÇÝJVTTPZÈÕÎÛÄÝÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÈÂÓÇÚÇÑÇÛÇØÃàÕÔÚÇÝÖÇÚ¦ÚËÝÑÇÏÑÄÈÕÔÚÇÝÑÇØÄÚÇÄÒÎÓÁØÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÈÏ×ÙËÏÚÁÚÕÏËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÁÞØÏÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÁÈËÏ
ÚÇÙÑÇÒÏ¦ÚÎÝÏËØÇØÞÃÇÝ¡ËÒÃÍÇÒÄÍÏÇ
ÛÁÒËÏÍËØÄÙÚÕÓ¦ÞÏ
¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÔÇÈÍ¦àËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔ
ÖÕÊÏ¦ÚÕßÑÇÏÔÇÇÖÕÞÜØËÃÙÚÎÓÁÙÎ
ÚÎÝÈ¦ØÊÏÇÝËÃÔÇÏÙßÞÔÄËÏÊÏÑ¦ÙËÔËÇØÕÆÝÓ¦ÍËÏØËÝÖÕßÛÇÓÖÜÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ

ÙËÌÚÎÒËÇÙÚÁØËÝÖÂÍÇÔÙËÓÏÇÙÞÕÒÂ
ÓÇÍËÏØÏÑÂÝÁÑÇÔÇÔÑÇÏÊÆÕÚØÃÇÚÇÚÕß¦àÑÇÏÖÃÙÚËÉÇÔÄÚÏÁÍÏÔÇÔÓ¦ÍËÏØËÝ
ÖØÕÙÍËÃÜÙÎÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÇÖÄÚÕÓÎÄÚÇÔÁØÛËÏÝÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓË
ÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖÕßÄÞÏÙÖ¦ÔÏÇÓÕÏ¦àÕßÔ
ÇÔßÖÁØÈÒÎÚËÝ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÖÂØËÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÎßÖÄÛËÙÎ
ËÔÄÝÓ¦ÍËÏØÇÙËËÙÚÏÇÚÄØÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕßÙËÌ
ÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ©ÔËÇØÄÝÙÖÕßÊÇÙÚÂÝ
ÖÕßÁÑÇÔËÖØÇÑÚÏÑÂÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ËÙÚÏÇÚÄØÏÕÊÂÒÜÙËÄÚÏÕßÖËÆÛßÔÕÝÚÎÝ
ÑÕßàÃÔÇÝÚÕßÁØÏÞÔËÑÇßÚÄÒ¦ÊÏÑÇÏÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÂÚÇÔÈ¦ÔÇßÙÎÈÃÇÏÎÑÇÏÙÑÒÎØÂ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎßÖÄÛËÙÎÛÇÊÏËØËßÔÎÛËÃ×ÙÚËÔÇÊÕÆÓËÚÏÏÙÞÆËÏÑÇÏÚÏÄÞÏ
ÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÙËÓÏÇÚÕßØÏÙÚÏÑÂÞ×ØÇÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÓÏÑØÁÝÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÙÚÃÇÙÎÝ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÑÇÏ
ÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÈÃÇÝÒËÑÚÏÑÂÝÂÑÇÏ¦ÒÒÎÝ
±Ö¦ØÞÕßÔËØÍÇÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÙÆÒÒÕÍÕÏ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÛËÙÓÕÃÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÒÒ¦ÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÖ»ÄÒÇËÃÔÇÏÕÏÃÊÏËÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÊÏËØËßÔÕÆÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÁÚØÇÔÇÊÃÔÕßÔÚÕ
ÓÂÔßÓÇÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÝËÏÊÏÑ¦
ÙÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÇÍÄØÏÇÑÇÏÑÕØÃÚÙÏÇÖÕß
ÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÄÚÏÕÏÑÕßàÃÔËÝËÃÔÇÏÓÄÔÕÍÏÇÓÇÍËÏØÏÑÂ
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χουμε το ËÐÇÏØËÚÏÑÄÞ¦ØÏÙÓÇËÊ×ÙÚÎÔ
ÆÖØÕÔÇÚÇÑ¦ÔÕßÓËÄÒÇÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÔÇÚÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÎÍÁÔÔÎÙÂÚÕßÝÑËÌÚÄÓÇÙÚËÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÖÕÒÜÚÏÑ¦ÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔ×ØÇÖÕßÐËÑÏÔ¦ÓËÚÎÓÁØÇÓÇÝÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ¿ÒÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËßÖËØÈÕÒÏÑÄ
ÈÇÛÓÄ±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÑÆÑÒÜÓÇÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÓÇÝËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÖÕßÙßÔÜÓÕÚËÃËÔÇÔÚÃÕÔÓÇÝÍÏÇÚÃËÃÓÇÙÚËËÏÊÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÑ¦ÔÇÓËÑÇÏÓËÚÏÝ
ÑÁÚÏÊËÝ®ÚÎÝÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÝ© ÑÇÏ
ÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÚ¦ÛÎÏÈÇÛÏÔÕÆÓË
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÞËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÁÔÇÈÇÙÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕß§ÃÑÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ
ÚÕ ÎÓÇÔÚÏÑÄËÓÖÄÊÏÕÖÕßÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓËÚÎÔÄÞÏËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÇÖÕÊÕÞÂ
ÇÖÄÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÈÒÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕß
ÙÚÕÇØ¦ÛßØÕ®ÚÕßÕÒÃÚÎ®ÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËßØÏÖÃÊËÏÕÊØ¦ÓÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÕÏÖØ×ÚËÝØÜÍÓÇÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÑÇÏÙÚÕÖ×Ý

Ικέτες, μα όχι και ζητιάνοι
ÛÇÈÒÁÖÇÓËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÑÁÚÏÊÜÔ®ÚÕßÏÈÇÛÏÔÕÆÐËÑÃÔÎÙËËÖÃÙÎÝÓËÁÔÇÔÑÆÑÒÕ
ÙßàÎÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÇßÚÇÐÃÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÛË¦ÚØÕßÍÏÇÚÎÔËÓÓÕÔÂÚÕß© ÔÇ
Ö¦ËÏÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÑÇÏÇÔÁÖØËÖËÂÄÞÏ
ÔÇËÖÏÓËÃÔËÏÑÇÏÇÔÕ© ËÔÚÁÒËÏËÃÔÇÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÓÇÚÜÔËÔÒÒ¦ÊÏÛËÇÚØÏÑ×Ô
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊØ×ÓËÔÜÔÔÇØÜÚÏÄÓÇÙÚËÖÕÆËÃÔÇÏÎÑßÖØÏÇÑÄÚÎÚÇÚÕßÛË¦ÚØÕßÓÇÝÑÇÏÍÏÇÚÃÊËÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÓËÚÇ
ÊÏÑ¦ÓÇÝÛËÇÚØÏÑ¦ÚÇÒÁÔÚÇÑÇÏÖ¦ËÏ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÏ¦ÍÏÕÝÕËÄÝ¿ÖÜÝÁÞÜÍØ¦ÉËÏÑÇÏ
¦ÒÒÕÚËÚÕÑßÖØÏÇÑÄÛÁÇÚØÕÂ
ÇÔÚÕÛÁÒËÚËÚÇËÔÔÕÚÃÇ ÆÖØÜ
ÛËÇÚØÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ¦ØÊÎÔ¬ÇÒÁÔÚÇÖÕÒÒ¦ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕÒÒÁÝ
ÑÇÒÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕÒÒÁÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÑÇÑÁÝÇØÑËÚÁÝÛÕÖÕÏÕÃÖÕß
ÈÒÁÖÕßÔÛÁÇÚØÕÑÇÏËÑÚÄÝ ÆÖØÕß
ÖÕßÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÊÕÑÏÓ¦àÕßÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÇÑÇÏÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÁÞÕßÔßÒÏÑÄ
ÍÏÇÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔØÕÝÚÏÎÍÑØÃÔÏÇÒÕÏ-

ÖÄÔÍÏÇÚÎÔÖÃÊÇßØÕ"ÏÇÚÃËÃÔÇÏÓËÃàÕÔ
ÙÌ¦ÒÓÇÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß© ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕ"ÔÌÚÇÃËÏÕ© ÍÏÇÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÕßÇÝÈÍËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÕÖËÏÐËÑ¦ÛÇØÇ
ÇÔÌÚÇÃËÏÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ
ÍÏÇÚÎÙÚØËÈÒÂÂËÛÔÕÑËÔÚØÏÑÂÛËÇÚØÏÑÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÝÈÍËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÕÑÇÚÇÍ-

ÍËÃÒËÏÇØÓÕÊÃÜÝÓËÍËÍÕÔÄÚÇ
ÒÒ¦ÇÒÂÛËÏÇÖÕÏÕÝÛÇÇÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÙÚÕÔ© ÔÇÖ¦ËÏÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝÈÏÔÏÄÔ"ÄÚËÖÂÍËÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒË¦ÚØÕß
ÚÜÔßØÇÑÕßÙ×ÔÂÚÎÝ¡ÁÊÏÔÇ"¬ÇÈ¦àÕßÓËÓËÚÕÔ© ÍÏÇÚÃËÖÁÒËÐËÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÖÏÊÇÆØÕßÓËÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÍÏÇÚÃÑÇÏÖ¦ÒÏÓÇÝ
ÁÖÏÇÙÇÔÑÄÚÙÕßÝÑÇÏÖ¦ÒÏÖÒÎØ×ÙÇÓË
ÚÕßÝÑÇÒÇÓÇØ¦ÊËÝÑÇÏÑÇÏÑÇÏ§ÏÙ¦ÌÏ
©© ÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÓÃÇÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÓËÚ¦ÇÖÄÓÃÇÇÖÕØØÏÌÛËÃÙÇ
ÖØÄÚÇÙÎÖ¦ÒÏÓËÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕßÓË
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÁÙÖÕÏÔÇ¡ÖËÓÖËÊÁÒÎ¬ÕÍÏÇÚÃÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÎÖØÄÚÇÙÎ
ÊËÔÚÕÐÁØËÏÑÇÔËÃÝÇÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÑÏÁÝÔÇÚÏÝÌÜÚÃÙÕßÓËËÖÏÓÁÔÜÇÔÛÇ
ÂÚÇÔÓÃÇÑÇÒÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÖÃÙÎÝ
ÊËÔÛÇÚÕÓ¦ÛÕßÓËÖÕÚÁ¶ËÑÚÄÝÑÇÏ
ÇÔÕ© ÚÎÔÇÔËÈ¦ÙËÏÚÕßÞØÄÔÕß
ÙËÁÔÇ¦ÒÒÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÂÇÖÒ×ÝÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏÍÏÇÚÃÄÞÏÙÚÎÇÒÇÓÃÔÇ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÕÏÖÄÔÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÇÔËÐÂÍÎÚÇÍÏÇ

ËÓÁÔÇÜÝÑßÖØÏÇÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÊËÔÖÕÒßÖÇÏàÄÚÇÔÎÚØÇÍÜÊÃÇßÖÂØÞÇÔÑÇÏÕÏ
ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝÑÁÚÏÊËÝ®ÚÕß§ÃÑÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ¬ÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÚÕßÕßÒÃÕßÚÕß ÇßÚÄÚÕËßØÏÖÃÊËÏÕÊØ¦ÓÇÂÚÇÔËÖÃÑÇÏØÕÄÙÕÚÃÖÕÚË
¦ÒÒÕÓÇÔ¦ÊËÝÑÇÏÙÆàßÍÕÏÑÄØËÝÑÇÏËÍÍÕÔÁÝÖËØÃÓËÔÇÔÚÕßÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÚÕßÝ
ÔÇÚÕßÝÞÇØÕÆÔÂÔÇÚÕßÝÛ¦ÉÕßÔ¬ØÇÍÜÊÃÇÑßÖØÏÇÑÂÙËÄÒÕÚÎÝÚÕÓËÍÇÒËÃÕ©
§ÃÑÕÝ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÑÇÏÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÈÇØÏ¦ÕÔÄÓÇÚÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÛË¦ÚØÕßÊËÔ
ÁÖÇÏàÇÔ¯ÇÖÒ×ÝÓËÚÁÌËØÇÔËÖÃÙÑÎÔÂÝ
ËÏÑÄÔËÝÈÏÜÓÇÚÏÑÁÝÇÔÓÕßËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ
ÇßÚÂÎÛË×ØÎÙÎÇØÏ¦ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÍÏÇ
ÚÕÑßÖØÏÇÑÄÛÁÇÚØÕÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÇÒÒ¦
ÚÕÇØÞÇÃÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂ³ØÇÍËÖ×ÝÛÇÁÖÇÏàÇÔÕÏ
ÚÇÒÕÃÚÎÝ¬ËØÍÁÙÚÎÝÂÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕß
¢ØÃÕßÒÏÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÓËÚ¦ÚÕ "×Ý
ÛÇÁÖÇÏàÇÔÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÕÏÒÕÈÁÔÕÏÚÎÝ
¾ÙÚØÏÇÝËÖÃÙÎÝÓËÚ¦ÚÕ "´ÞÕßÔÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÏÚÕÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÜÔ
ÇÍÔÕÕßÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔÙÑÕÚÜÓÁÔÜÔÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÖÕÒÒÕÃÖÒ×ÝÓÏÇÝÙÑÁÉÎÑ¦ÔÜ¯
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Τόνι Μόρισον, με μια ψυχή τεράστια
Φόρος τιμής στην πρόσφατα χαμένη συγγραφέα του μυθιστορήματος «Αγαπημένη», κάτι αντίστοιχου της δικής μας «Φόνισσας»
Της ΦΟΙΒΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗ

Απνευστί
¬Ç¦ÒÒÇÚÎÝÈÏÈÒÃÇËÃÞÇÔÞÇÛËÃÙÚÏÝÖÕÒßËÚËÃÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
Ï¦ÈÇÙÇÚÎÔÍÇÖÎÓÁÔÎ®ÐÇÔ¦
ÇÖÔËßÙÚÃÇÆÓÇÙÇÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕÖ×ÝÙÚÂÔËÚÇÏÎÖÒÕÑÂÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÖ×ÝÎÛË¦¡ÄØÏÙÕÔÌÇÔËØ×ÔËÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÁÙÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÊÎÒÇÊÂÙÞËÊÄÔ×ÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÚÕÚÏÙßÔÁÈÎÓÁÞØÏÔÇÇØÞÃÙËÏ
ÎÍØÇÌÂÊÎÒÇÊÂÎÇØÞÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÏÖ×ÝÇßÚÄÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇ
ËÖÎØË¦àËÏËÑËÃÔÕÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÍÏÇÚÃÙÚÕÚÁÒÕÝÓÕß
ËÃÔÇÏÎÇØÞÂÓÕßÓÃÇÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÍÏÇÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÄÖÜÝÄÚÇÔÑÇÛÇØÃàËÏÝÁÔÇÑØËÓÓÆÊÏÇÖÄÚÕßÝËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÒË-

«Εκεί που στην αρχή
τα πόδια σου δεν ξέρουν
να πατούν αλλά ο δρόμος
τα μαθαίνει, και τα μαθαίνει για τη σκλαβιά
και την ελευθερία».
ÖÚÕÆÝÐËØÕÆÝÌÒÕÏÕÆÝÚÕßÓÁÞØÏ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÑÇÌÚËØÄËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÂÄÖÜÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ
ÔÇÌÚ¦ÙÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕÔÇÓËÚÇÑÏÔÂÙÜÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÒÂØÎ¦ÒÒÜÔ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ×ÙÚËÔÇÚÕÈØÜÑÇÚ»
ÇØÞ¦ÝÑÏÆÙÚËØÇÔÇÖÕØËßÚ×ÓÁÙÇÙÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
Ô¦ÍÔÜÙÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÐÇÔ¦
ÑÇÏÖ¦ÒÏÇÔ¦ÈÇÙÎÙÚÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÇÔÎÌÄØÇËÑËÃÖÕßÙÚÎÔÇØÞÂÚÇ
ÖÄÊÏÇÙÕßÊËÔÐÁØÕßÔÔÇÖÇÚÕÆÔ
ÇÒÒ¦ÕÊØÄÓÕÝÚÇÓÇÛÇÃÔËÏÑÇÏÚÇ
ÓÇÛÇÃÔËÏÍÏÇÚÎÙÑÒÇÈÏ¦ÑÇÏÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÚÇÓÇÛÇÃÔËÏÍÏÇÚÏÝÓßØÜÊÏÁÝÑÇÏÍÏÇÚÎÙ¦ØÑÇÍÏÇÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÎÝÑÕÌÚÁÝ
ÙÚÇÑ¦ÚËÝÊÏÇÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÏ-

A.P. / JIM COOPER

Αφού ÓÕß àÎÚÂÛÎÑËÔÇÍØ¦ÉÜÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏËÖ»ÇÌÕØÓÂÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÚÎÝÒÇÚØËÓÁÔÎÝ¬ÄÔÏ¡ÄØÏÙÕÔÑÏ
ÇÌÕÆÊËÔÛÁÒÎÙÇÔÇÚÕÑ¦ÔÜÞÜØÃÝÔÇÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÜÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÖÕßËÃÞÇØÕßÌÂÐËÏ
ÓËÊÁÕÝÑÇÏÎÊÕÔÂÍÆØÜÙÚÇËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÖØÏÔÓ¦ÒÒÕÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÍÏÇÔÇËÃÓÇÏÇÑØÏÈÂÝÑÇÚÁÈÎÑÇÙÚÕßÖÄÍËÏÕÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ
ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÚÇÐÏÔÕÓÎÓÁÔÕÇÖÄ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÓËÚÇÑÄÓÏÙÎÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÖÕßÇÌÕØ¦
ÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÂÚÇÔÌØÇÍÓÁÔÎ
ÇÖÄÓÃÇÙÚÕÃÈÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÕ
ÁÔÇÖ¦ÔÜÙÚÕ¦ÒÒÕÚÕÖ¦ÔÜÑÇÏ
ÖØ×ÚÕÑÏÈ×ÚÏÕÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÚÕ
ÊËÆÚËØÕÙÎÑ×ÛÎÑËÑÏÇÑÕÆÓÖÎÙË
ÑÏÇßÚÄÙÚÕÖ¦ÚÜÓÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÁÔÇÓÁØÕÝÚÜÔØÇÌÏ×Ô
ÑÏÄÚÇÔÇÖÕÑÇÛÎÒ×ÛÎÑËÑÇÏÚÕ
ÚØÃÚÕÑÏÈ×ÚÏÕÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÎ
Ø¦ÞÎÚÎÝÍÇÖÎÓÁÔÎÝ®

Η Τόνι Μόρισον, iËÑÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊ³iÉ¨ÑÐÓiÛÉÈ³Ó¨ÑÉiÜ{~ËÑddÉ³V³Ù{ÑÐÓ¨{ÐÒ³iØ
³i ÓÑ4Ì¨~i³ÉÒ¨i³Èd ³Ñi¨³iå×¨ÑÐÉ¨{~ÑËÙÑÈoo¨Ñ×ÓÑØÈK¨ÑKÉÖÚi~ÉÐÉ ÐÓÜ
o³ÉTËÑØVÐÉ³ÑÂÖÜÜÒÜÜK¨ÑKÉË
ÑÁÝÑÇÏÖÒÕÆÙÏËÝÓËÛßÙÚÏÑÁÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏÍÏÇÚÕÔÁØÜÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎÑÇÏÚÕÙÚÂØÏÍÓÇ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
¬ÇÓÇÛÇÃÔËÏÓÇàÃÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÞÜØÃÝÈÏÇÙÆÔÎÑÇÓÃÇÓËßÖÕÓÕÔÂÑÇÏ
ÇÑØÃÈËÏÇÓËÈÎÓÇÚÏÙÓÄÇØÓÕÔÏÑÄ
ÑÇÏØÁÕÔÚÇÍÏÇÚÕÇÔËÃÖÜÚÕÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÕÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ËÐÂÔÚÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑÇÏÖËØÏÙ-

ÙÄÚËØÜÔÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ¬ÄÔÏ
¡ÄØÏÙÕÔÙÚÎÔÇØÞÂÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÇßÚ×ÔÖÕßÞ¦ÛÎÑÇÔÙÚÎÒÎÙÓÕÔÏ¦
ÚÕÆÈ¦ÙÇÔÕßÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÑÇÏÚÎÝ
ÇÔßÖÇØÐÃÇÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÎÇÔßÖÇØÐÃÇÕÔÄÓÇÚÕÝÍÏÇÚÃÕÏÙÑÒ¦ÈÕÏ
ÊËÔËÃÞÇÔÊÏÑÄÚÕßÝÄÔÕÓÇÄÖÜÝ
ÊËÔËÃÞÇÔÊÏÑ¦ÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÚÃ
ÚÕßÝÚÇÁÖÇÏØÔÇÔ
ÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÎÔ

ÇÔÜÔßÓÃÇÚÜÔÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÜÔÔËÑØ×ÔÙÑÒ¦ÈÜÔÎ¡ÄØÏÙÕÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÙÇØÑÏÑÂÚÎÝÒËÑÚÏÑÂÁÑÌØÇÙÎÚÎÔÎÊßÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÇÏÙÛÂÙËÜÔÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÏÓËÇÖÄÒßÚÇÙÜÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÙßÓÖÄÔÏÇÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÑÇÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÓÇÝÊËÃÞÔËÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÁÞØÏÔÇ
ÍÃÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÄÖÜÝËÃÔÇÏÌÇ-

ÙÓÇÚÏÑÂÓÃÇÓÎÚØÏÑÂÇÍ¦ÖÎÖÕß
ÌÚ¦ÔËÏ×ÝÚÎÔÛÇÔ¦ÚÜÙÎÚÕßÛÎÒßÑÕÆÖÇÏÊÏÕÆÓÃÇ¦ÒÒÎÓÕØÌÂ
ÚÎÝÊÏÑÂÝÓÇÝ¢ÄÔÏÙÙÇÝ®ÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇ
ÎÍÇÖÎÓÁÔÎ®ÑÇÏÓÃÇÓÕØÌÂ
ÚÎÓÎÚÁØÇÎÛÖÕßÙßÍÑÒÕÔÃàËÏ
Ñ¦ÛËÍßÔÇÃÑÇ
ÓÎÚÁØÇÍßÔÇÃÑÇÓËÚÏÝÑÄØËÝ
ÚÎÝÐËÑÕÒÒÕÆÔÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÇÖÄÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÑÒËÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎÓÕÔÇÐÏ¦
ËÔÄÝÙÖÏÚÏÕÆÖÕßÚÏÝÖËØÏÁÞËÏÑÇÏ
ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÑÇÏÄÚÏÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÓÁÙÇÚÕßÙÇÔÓÃÇÓÂÚØÇ
ÎÛÄÓÕØÌÎÑÇÏÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÎÓË
ÓÃÇÉßÞÂÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖØÕÙ¦ØÓÕÙÚÎÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÚßØ¦ÔÔÜÔÚÕßÌÛÄÔÕß
ÑÇÏÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÍÏÍÇÔÚ×ÔËÚÇÏ
ÜÝÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÁØÇÔÚÎÝ
ÚØßÌËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÑÒÎØÄÚÎÚÇÝ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÝÑÇÏÇÍ¦ÖÎÝÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑÂÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÇÒÒ¦ÇÖÄÒßÚÇÚØÜÚÂÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÇÏ
ÎØÜÏÑÂÊßÔÇÚÂÑÇÏËÆÛØÇßÙÚÎ
àÜÔÚÇÔÂÑÇÏÔËÑØÂÄÖÜÝÚÕÖÇÏÊÃÚÎÝÖÕßÌÄÔËßÙË
¬ÎÒ¦ÚØËÉÇÚÎÎÛ ÇÏÊÃÖÒÇ
ÙÚÎÎÛÇÖÄÒÇßÙÇÚÕÔ¦ÑØÇÚÕÇÏÙÛÎÙÏÇÙÓÄÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÎÝ¡ÄØÏÙÕÔÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏÄÒÕÚÕÔ
ÖÒÕÆÚÕÚÎÝàÜÂÝÓËÚÏÝËØÍ×ÊËÏÝ
ÇÖÕÒÇÆÙËÏÝÚÕßÌÇÍÎÚÕÆÑÇÏÚÜÔ
ÍËÆÙËÜÔÓËÚÏÝÓßØÜÊÏÁÝÚÕÌÜÝ
ÙÚÇÑÇÒÇÓÖÕÑÕÞ×ØÇÌÇÑÇÏÚÎ
ÙÑÕÚËÏÔÂÔÆÞÚÇÓËÚÕÞÏÄÔÏÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎËÔÄÝ
ÕÒÄÑÒÎØÕßÑÄÙÓÕßÕØÏÙÚÏÑ¦ÞÇÓÁÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÖÇØÄÔÚÕÝ

Η κ. Φοίβη Γιαννίση είναι ποιήτρια
και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. Το τελευταίο βιβλίο της
με τίτλο «Χίμαιρα», κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΜΑΖΙ ΔΩΡΟ ENA ΒΙΒΛΙΟ
AΠΟ ΤΗ VINTAGE ΣΕΙΡΑ
«ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ»
ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Οι πληγωμένοι θεοί της Μπρεξίζας
Οι βανδαλισμοί και οι προσπάθειες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού των Αιγυπτίων θεών στη Νέα Μάκρη
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Στο ήσυχο ÖÇØÇÛÇÒ¦ÙÙÏÕÏËØÄÚÎÝ
¡ÖØËÐÃàÇÝÙÚÎ§ÁÇ¡¦ÑØÎÊÃÖÒÇ
ÙÚÕËÑÑÒÎÙ¦ÑÏÚÎÝÍÃÇÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÝÞ×ØÕÝÚÕßËØÕÆÚÜÔÏÍßÖÚÃÜÔÛË×Ô
ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÊËÔÇÔÚÏÑØÃàËÏÖÏÇÚÇ
ÇÔÚÃÍØÇÌÇÚÜÔÇÍÇÒÓ¦ÚÜÔÚÎÝÙÏÊÕÝÑÇÏÚÕß©ÙÃØÏÊÕÝÇÌÕÆÚÇÖØÜÚÄÚßÖÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÙÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¡ÇØÇÛ×ÔÇË
ÇßÚÄÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÏËØÄÚÇÑËÌ¦ÒÏÇ
ÚÜÔÇÍÇÒÓ¦ÚÜÔÇÏÍßÖÚÏÇÑÕÆØßÛÓÕÆÚÕßÛËáÑÕÆàËÆÍÕßÝÖÕßÖÒÇÏÙÏ×ÔÕßÔÚÕßÝÚØËÏÝÇÖÄÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝ
ÖßÒ×ÔËÝÙÚÏÝËÏÙÄÊÕßÝÚÕßÏËØÕÆ
ÖÁØßÙÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÒËßÑÄÔ¦ÏÒÕÔÚÇÔÎÖØ×ÚÎ
ÑÃÔÎÙÎÚÎÝÌÕØËÃÇÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝÚÚÏÑÂÝÖÕßÊÏËßÛÆÔËÏ
ÎÒÁÔÎÔÊØÃÑÕßÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔ
ÈÇÔÊÇÒÏÙÓÄÖÕßÖØÕÐÁÔÎÙÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÏÓËÈÇØÏ¦ËØÍÇÒËÃÇÙÚÕÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÞ×ØÕ
ÂÓËØÇÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÖÕßÌÚ¦ÔËÏ×ÝËÊ×ÈÒÁÖËÏÓÄÔÕÚÕàËßÍ¦ØÏ
ÚÜÔÛË×ÔÙÚÕÔÈÄØËÏÕÖßÒ×ÔÇÓË
ÚÏÝÌÛÕØÁÝÚÕßÝÔÇÁÞÕßÔÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ¬Ç¦ÒÒÇÊÆÕàËÆÍÎÇÔÚÏÍØ¦ÌÜÔÑØÆÈÕÔÚÇÏÇÖÄÖÇØÇÈ¦ÔÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔÙßÔÚÎØÎÚÂÚÎÝËÌÕØËÃÇÝÏÕÔÆÙÎÇØÓÖÂÔÇÙßÔËÞÃàËÏ
ÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÝÚÎÛËØÇÖËÃÇ®ÚÕßÝ
ÙÚÏ¦àËÏÙÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕß
ÖØÕÙ×ÖÕßÚÕßÝÙÚÇÊÏÇÊÂÓÇÚÇÙÚÇ
ÑËÌ¦ÒÏÇÚÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÇÙÆÓÈÕÒÇ
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ËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÝÞ×ØÕÝ
¬ÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÙÎÓÇÃÔËÏÁÒÕÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÁÞËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
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ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÞ×ØÕßÚÕÔÕÖÕÃÕÕ
Ø×ÊÎÝËÖÁÒËÐËÍÏÇÔÇÛßÓÃàËÏÚÕÖÃÕÚÕß§ËÃÒÕß®
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Ανηγέρθη τον 2ο μ.Χ.
αιώνα από τον Ηρώδη
τον Αττικό και περιελάμβανε αγάλματα του Οσίριδος και της Ισιδος,
ναό, Βαλανείο, έως και
θερμαινόμενη πισίνα.

¡ÖØËÐÃàÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÙÑ¦ÖÚËÏ
ÇÖÄÚÕ¡ÇàÃÚÎÝËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÁÒÒÎ¢ÜÚÏ¦ÊÎÖÕß
ËÃÔÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÄÖÜÝÑÇÏÎÇÓÖØÏÔÂÃÙÑÕß
¬ÇÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÚÎÝÓÏÑØÂÝÓËÚÇÒÒÏÑÂÝÙÑ¦ÒÇÝÎÕÖÕÃÇÕÊÎÍËÃÙÚÕÏËØÄËÃÔÇÏ
ÖÒÕÆÙÏÇÚÎÌËÚÏÔÂÇÔÇÙÑÇÌÂÖÕß
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÇÔÎ¡ÇÚØ×ÔÇßÒ¦
ÍÑÕÔÑÇÏÎÙÚÏÑÂÓÎ ËØÊÕÙÑÕÖÏÑÂÚÇÏØËÃÇÏÍËÆÝ®ÛÇÔÇÙÃÕßÑÇÏ¡ÇØÃÔÇÝ¡ÇØÚÃÔÕß
ÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÎÁØËßÔÇÚÕß
ÓËÍ¦ÒÕßÑÚÏØÃÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÔÄÚÏÇÚÕßÑßØÃÜÝÏËØÕÆÑÇÏÊßÚÏÑ¦ÚÕßÈÇÒÇÔËÃÕßÖÃÙÎÝÎÁØËßÔÇÙÚÕÔ
ÓËÍ¦ÒÕ²×ØÕÄÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÓÁØÕÝÇÖÄÚÕ
ÙÚØ×ÓÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÜÔ
ÑËØ¦ÓÜÔÚÎÝÙÚÁÍÎÝÑ
ËÑÕßÒ¦ÑÕßÓÏÒ¦ËÏÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÍÏÇÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄÒËßÑ¦Ó¦ØÓÇØÇÂ
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ÖÕßÁÔÚßÔÇÔÚÕÃÞÕßÝØÁÛÎÑÇÔÇÑÄÓÎÚÕÑ¦ÚÜÚÓÂÓÇÑÕØÏÔÛÏÇÑÕÆÑÏÕÔÄÑØÇÔÕßÊÆÕÈ¦ÙËÏÝ¶ÎÓÃÇËÃÞË
ÖÁÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÇÓÌÕØÁÇ
ËØÇÓÃÊËÝÖÕßÚÁÚÕÏËÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÙÚÇßÖÄÑÇßÙÚÇÚÜÔÈÇÒÇÔËÃÜÔÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÎÔÕØÛÕÓÇØÓ¦ØÜÙÎ
ÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÊÜÓ¦ÚÏÕÈØÂÑÇÓËÑÇÏÑÕÔÏ¦ÓÇÚÇÓËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇ×ÞØÇÝØÕà
ÑÇÏÙÏÁÒÖÃÙÎÝÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
ÚÕßÕßÇÏÓ²ÙÚÕÑÚÃØÏÕ®
ÚÕÔÄÚÏÕ¦ÑØÕÚÕßÙÑÇÖÚÄÓËÔÕßÑÚÏØÃÕß ÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÑÏËØÄÖËÆÑÕËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔ
ÖÕÒÒ¦ÛØÇÆÙÓÇÚÇÇÖÄËÖÃÖËÊÇ

ÙËÇØÑËÚ¦ÙÎÓËÃÇÒÏÓÔ¦àÕßÔÔËØ¦
¬ÇÙÃÊËØÇÙÑÕßØÏ¦àÕßÔÚÇÐÆÒÇÙÇÖÃàÕßÔØÄÙÌÇÚÇÇÒÒ¦ÐÇÓËÚÎÙÚËØÁÜÙÎÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÖËØÏÂÍÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÓËÚÇÒÒÏÑÂÇÔÚÏÕÒÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÑÒÃÓÇÑÇÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÕÏËØÄÖÃÙÎÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ®
ÏÙÏÚÂØÏÕËÏÙÄÊÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÇØÄÚÏÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂßÖÎØËÙÃÇËÔ
ËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃ
ÄÚÇÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÞ×ØÕÏßÍÏËÏÔÂÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏËÏÙÖØÇÑÚÏÑÕÃÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÊ×ÑÇÏÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÇÖÕÑÚÂÙÇÓËÓÄÔÏÓÕ
ÌÆÒÇÑÇ®
ÌÕØËÃÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÞËÏÓ×ÔÇ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÓÁÙÇÇÖÄËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÐËÔÇÍÂÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝËÖËÚËÏÇÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝ
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Νέες εκπλήξεις
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ÞØÄÔÕÔÁËÝËÑÖÒÂÐËÏÝßÚ¦ÓÇÝ
ÒÁËÏÎÇÔÇÙÑÇÌÁÇÝÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ
ÓÇÝÁÔÇÖØÜÏÔÄÓËÑÇÆÙÜÔÇÙÚÎÔ

ÍßÇÒÏ¦ÓËÇÙÎÓÃËÖÃÞØÏÙÓÇËÖ¦ÔÜ
ÚÕßÝÓ¦ÒÒÕÔÇÖÄÚàÇÓÇØÃËÝÚÎÝ
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ËÒ×ÊÎÚÄÖÕÁÒÎÙËÈÒÁÖËÚËÔÇ
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ÖÕÒßÚËÒÂÒÕßÚØ¦ÈÇÒÇÔËÃÕÖÕß
ÊÏÁÛËÚÇÔÓÁÞØÏÑÇÏÛËØÓÇÏÔÄÓËÔÎ
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 ÕË×ØÍÏÕÝÜÚÎØÏ¦ÊÎÝËÔÚÄÖÏÙËÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÒÏÓËÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔ
ÖØÕÑßÓÇÃÇÝÑÇÏÑÚÏÙÚ×ÔÚ¦ÌØÜÔ
ÚÕßØ×ÊÎÚÚÏÑÕÆÑÇÏÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑË
ÚÓÂÓÇÚÕßÈÄØËÏÕßÖßÒ×ÔÇÑÇÏÚÕß
ÖËØÏÈÄÒÕßÚÕßËØÕÆÚÜÔÏÍßÖÚÃÜÔ
ÛË×ÔËÔ×ÔÕÚÏÄÚËØÇÖÒÇÑÄÙÚØÜÚÎÖÕÓÖÏÑÂÕÊÄÝÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂÑÒÏÓÇÑÜÚÂÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÔÇãÙÑÕß®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
Ñ¢ÜÚÏ¦ÊÎ
©ÇÆÒËÏÕÝÞ×ØÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÈØÁÛÎÑËÞØÄÔÏÇÖØÏÔÎÖØÕÚÕÓÂÕÒßÊËßÑÃÜÔÇÎÙÚÕ¦ÑÇÏÕÏÈÕÎÛÎÚÏÑÕÃ
Þ×ØÕÏËÖÃÙÎÝÂÚÇÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÕÃ
ßÙÚßÞ×ÝÓËÍ¦ÒÕÚÓÂÓÇÚÎÝÈÄØËÏÇÝÙÚÕ¦ÝÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÇßÛÇÃØËÚÎËÑÚØÕÖÂÚÕßØÁÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎÑÚÏÙÓ¦ÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÕß

Τα σκουπίδια
ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔ
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ÓËÚÇÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÇÍÑ¦ÛÏ
ÚÕÔÃàËÏÎÑ¢ÜÚÏ¦ÊÎÇÖÄÛËÙÎ
ÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÇÒÒ¦ÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ®ÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÊÕÛËÃ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕÇÖÄÚÕÛÒÎÚÏÑÄÑÇÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ¡ÇØÇÛ×ÔÇÖÕßËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙÚÕÔÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÕßÊØÄÚÕÖÕ¡ÖØËÐÃàÇ
ÛÁÒËÏÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÎÝ
ÖÕÒÏÚËÃÇÝ®
ËÔËÃÔÇÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÓÁÚÜÖÕÚÎÝ
ÌÕØËÃÇÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ÚÚÏÑÂÝÖÕßÁÞËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÕßÝ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÙÚÕÓÌÏ¦ØËÏÕ¥ØÜÖÕÆÙÚÕÔ¡ÇØÇÛ×ÔÇÙÚÕ
ÇÆØÏÕ©ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÝÞ×ØÕÝÚÕß
ÕßÔÃÕßÑÇÏËÑËÃÔÕÝÚÎÝØÇßØ×ÔÇÝ
ÓÇàÃÓËÚÕÓÕßÙËÃÕÇÔÇÈÇÛÓÃÙÚÎÑÇÔ¬×ØÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÇÁØÍÇÖÕß
ÇÖÇÏÚËÃÎ¡ÖØËÐÃàÇÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÁÞËÏÑÇÏÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÝÞ×ØÕÝÚÕß
ªÇÓÔÕÆÔÚÇÖÕßÇÔÁÙÑÇÉËÕÍÍÚÎÝ
ÔÛÂÔÇÏÝØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÇÙÃÒÎÝËÚØ¦ÑÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕËÖÃÙÎÝ
ËÑÖÕÔÕÆÔÚÇÏÓËÒÁÚËÝÁÒÕßÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÓÏÇÇÙÌÇÒÂÊÏÇÊØÕÓÂÍÏÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÞ×ØÕßÑÚÃØÏÕßÖÕÊÕÞÂÝÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÑÇÏÑßØÃÜÝÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓËÔÁÕ
ÙÚÁÍÇÙÚØÕÍÏÇÚÕÔÛØÏÍÑÄÚÕßÔÇÕÆ
ÚÎÝ§ËÓÁÙËÜÝÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß
ÇÔÇÙÑÇÌÁÇ©ÒÕÑÒÎØ×ÙÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎËÒÖÃàÕßÓËÔÇËÍÑØÏÛËÃÑÇÏÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃßÚ¦ÚÇÁØÍÇÖØÁÖËÏÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÙËÑ¦ÖÕÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ®ÒÁËÏÎ
ÑÔÊØÃÑÕß

Μία ακόμη κατάρρευση φέρνει στο φως τον πολιτισμό
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τις προηγούμενες ÎÓÁØËÝÑÇÚÁÖËÙËÁÔÇÇÑÄÓÎÓÁØÕÝÚÜÔËÔËÚÏÑ×Ô
ÚËÏÞ×ÔÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÙÚÕÑÇÚËÞÄÓËÔÕÓÁØÕÝÚÎÝ¿ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙËÊËÒÚÃÕ¬ÆÖÕßÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÇÚËÃÞÎÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÎØßÍÓÁÔÕØÞÇÃÕ¡ÔÎÓËÃÕqÃÔÇÑÇÇÖÄÚÕ ¡ËÚÕÃÊÏÕÊËÒÚÃÕ
ÚÕ¬ÓÂÓÇËÑÌØ¦àËÏÓËÍ¦ÒÎÛÒÃÉÎ
ÑÇÏÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÕÍÕÂÚËßÙÂÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÁÇÑÇÚ¦ØØËßÙÎ¬ÕÚÓÂÓÇ
ÖÕßÁÖËÙËÇÌÕØ¦ÚÕÔÖØÕÓÇÞ×ÔÇ
8\PYPUPÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÚËÃÞÕßÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÂÊØÇ¦ÒÇÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚÏÕ
ÃÔÇÏ ÖÒÁÕÔ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ÚÕ
ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÕÞßØÜÓÇÚÏÑÄÚËÃÞÕÝÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇÚÕßÚÇÒÕÆÓÎÞÇÔÏÑÕÆ.P\SPV
:H]VYNUHUVÊÏÇÚØÁÞËÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÕÓÔÎÓËÃÕÁÞËÏ
ÇÌËÛËÃÁØÓÇÏÕÚÕßÞØÄÔÕßÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÚÕÞÏÑÁÝÇØÞÁÝ®ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ!ÇÓÁÒËÏÇÇßÚÂÖØÕÝÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕßÚÄÖÕßÓÄÔÕÜÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÓÖÕØËÃ

ÔÇËÑÒÎÌÛËÃ®¬Õ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÊÂÒÜÙËÄÚÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕ
ÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔ¡ËÙÇÏÜÔÏÑ×Ô¬ËÏÞ×ÔÚÄÙÕ
ÓËËÓÖËÏØÕÍÔÜÓÕÙÆÔÎÄÙÕÑÇÏ
ÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄ
¬ÇÚËÃÞÎÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÁÔÇÔÑßÑÒÏÑÄÖËØÃÈÕÒÕÓË
ÁÔÚËÑÇÑÇØÊÏÄÙÞÎÓÕßÝÖØÕÓÇÞ×ÔËÝÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÕßÝÙËÃÙËÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚØËÏÝ
ÖÆÒËÝÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇËÐÁÞÕÔ
ÕÞßØÜÓÇÚÏÑÄÁØÍÕÚÎÝËÔËÚÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÎÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÕÄÚÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÜÝÖØÄÚßÖÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÙÚËØÕËÏÊÂÖÄÒÎÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕÞßØÜÓÇÚÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÑÇÏÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÕßÓÔÎÓËÃÕß
ËÃÔÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÈØËÛÕÆÔÚØÄÖÕÏÇÔ¦ÊËÏÐÂÝÚÕßÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ®ÕÑ¬¦ÑÎÝ²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßÑÓÁÒÕÝ
ÚÎÝ¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ËÃÖËÄÚÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÇØÑËÚ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÑÇÏÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÇÖÄ
ËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÇ
ÚËÃÞÎÇÒÒ¦ÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖË-

Τα τείχη ~Ñ³Ñ¨¨ÓÈ~Ñ{×ÑËÉ³Ñ{ioÖÐ{ÑÐÑØ
ØÏÕÞÂÍÏÇÔÇËÐÇÑØÏÈÜÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÚËÏÞ×ÔÑÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÇ
ÙÎÓËÃÇÖÕßÁÍÏÔËÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
©Ñ²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßÓ¦ÝÚÄÔÏÙË
ÄÚÏÛÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔÁØÍÇÓËÑÇÚË-

ÖËÃÍÕÔÚÇØßÛÓÄÒÖÃàÜÁÜÝÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßËÖÚÁÓÈØÎÔÇËÃÓÇÙÚË
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÇØÞÃÙÕßÓË®©Ñ²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßÚÄÔÏÙËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂ

ÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÑÇÏÔÇÚÃÛËÔÚÇÏÁØÍÇÙËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÄÚÇÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÇØÄÓÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ÇÚ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÍÃÔËÚÇÏÑÇÏËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÞØÎÓ¦ÚÜÔÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÚÏÎÖÏÚØÕÖÂËÃÔÇÏ
ÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ´ÔÜÙÎÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖËØÇÏÚÁØÜ
ÙßÓÈÕÒÂÝ¬ÕÛÁÓÇÚÜÔÖÄØÜÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÓÜÝÊËÔ
ÛÇÙÚÇÛËÃËÓÖÄÊÏÕÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÖÕß
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ®
¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÎÖÏÚØÕÖÂËØÍ¦àËÚÇÏÄÖÜÝËÃÖËÕÑ²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßËÖ¦ÔÜÙÚÇÚËÃÞÎ
¡¦ÒÏÙÚÇÚÕÖØ×ÚÕÙÞÁÊÏÕÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏËÃÔÇÏÕÑÇÛÇØÏÙÓÄÝÚÜÔ
ÚËÏÞ×ÔÙÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÄÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÖÒÕÆÙÏÇÈÒ¦ÙÚÎÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÍØÇÙÃÇÝÖÕßÙßÍÑØÇÚÕÆÔÚÇÖËÚØ×ÓÇÚÇÖÃÙÎÝ
ÍÃÔÕÔÚÇÏËØÍÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÚËÏÞ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÇÖÄÚÕÂÊØÇ¦ÒÒÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÖØÕÓÇÞ×ÔÜÔªÄÑÇÑÇÏ¡ÕÆÙÇ
ßÚ¦ËÃÔÇÏÚÇÊÆÕÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙËËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔÚØÃÚÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÍÃÔËÏÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÓËÒËÚ×Ô×ÙÚËÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛÕÆÔ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÑÇÏÔÇÖØÕÈÒËÌÛÕÆÔ

ÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÑÇÚÇØØËÆÙËÏÝÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÓËÒ×Ô
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝßÖ¦ØÞËÏÖÕÒÆÑÇÒÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÄÔÏÙËÄÚÏÑÇÏÕÏ
<5+7ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ¬ÑÊËÃÞÔÕßÔ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÕÁÞÕßÔßÖÄÚÎÔ
¦ÓËÙÄÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝ³ÔÔÇ¡ÇØÇÍÑÕÆ
ÛËÜØËÃÄÚÏÚÇÚËÃÞÎÖËØÏÌØÕÔÕÆÔÚÇÏÑÇÏÄÚÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔÚØÇÍÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝËÜØËÃÄÚÏÕÏÓÔÎÓËÏÇÑÁÝÇßÚÁÝÕÞßØ×ÙËÏÝÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÖÕÚÁÊËÔÚÁÛÎÑÇÔÙÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔÇØÞ×ÔÑÇÏ
ÄÚÏÊßÙÚßÞ×ÝÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÓÇÝ
ÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÔ
ÃÔÇÏ ÁÔÇ ÖÕÒÆ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÔÎÓËÃÕÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔËÔÊÏÇÌËØÛÂÑÇÓËÔÇÚÇÙßÔÚÎØÂÙÕßÓË¬ÇÚËÃÞÎÛÇÂÚÇÔÓÃÇ
ÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÓÃÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÓËÒÁÚÎÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ®Ñ¡ÇØÇÍÑÕÆÛËÜØËÃ
ËßÚßÞÁÝÍËÍÕÔÄÝÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÎÝ
¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÄÚÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÙÕÈÇØÁÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÜÔ
ÇØÓÕÊÃÜÔÇØÞ×ÔÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÚÇ
ÚÓÂÓÇÚÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔËÒËÆÛËØÎËßÑÜÙÃÇ
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Δολοφόνος και αντισυστημικός ήρωας
Ενα κατασκοπευτικό μυθιστόρημα μοναδικής ποιητικής ομορφιάς που στηλιτεύει ταυτόχρονα τις μαλθακές συνειδήσεις

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈVÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÌÜ{Ø

Ο κεντρικόςTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ØV {~ÜÒ{ÉÜVÚÈÐËÇÉ{³ÈØ
Ì³ÉØ0ÇÉ³Ò{×³VÑ~ÜÖÚÈØÐ{ÑØÑË~i³iØVÑÌ¨Ñ³iØÉÓ¨oÉ{ÑØÈ
Ñ~ÑÜÖtÛÖÑÐiu³t(ÌÜÉÐ³å³¨u~iÊÑ³iÐÈÐi
³Ñ{ËÑ³È¸Æ¬
ÁÔÚÏÓÕÇÐÏÕÖØËÖÂÛ¦ÔÇÚÕ¥ÝÙßÔÁÖËÏÇÇßÚÂÝÚÎÝÖØ¦ÐÎÝÖØ¦ÑÚÕØËÝÚÎÝ*0(ÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÑÇÏÚÕÔ
ÑÒËÃÔÕßÔÌßÒÇÑÂÇÌÕÆÚÕÔÐßÒÕÑÕÖÂÙÕßÔ¦ÍØÏÇÑÇÏÍËÓÃÙÕßÔÚÕ

LOVE FM 100.7

ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΙΔΙΟ* ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ

9.3%

LOVE FM
100.7
7%

ANT1

7%

SFERA

6.7%
MIX FM

6%

SUPER FM
70 ΛΕΠΤΑ

ÖÕÒßÇÍÇÖÎÓÁÔÕÛËÚÄÚÕßÖÇÚÁØÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÌßÒÇÑÂÄÖÕßÑØÇÚËÃÚÇÏ
ÜÝËÐÏÒÇÙÚÂØÏÕÛÆÓÇÕÈÏËÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÓËØÏÑÇÔ×ÔËÑÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕß¦ÖÜÔÇÍÏÇÁÔÇÔ

ÇÃÓÇÚÕßÔÇØÑÜÚÏÑ¦¡ËÙÑÕÖÄ
ÔÇÚÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÙËÓÏÇ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÛÇÔ¦ÚÕßÚÕÔÈÍ¦àÕßÔ
ÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂ©²ËÒÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÞÜØÃÝÙßÍÍËÔËÃÝËÛÔÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÞØÂÓÇÚÇ
ÛÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃËßÌß×ÝÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÞÕÔÚÇÝÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÕ
Þ¦ØÏÙÓÇÚÎÝÇÃÙÛÎÙÎÝÚÎÝËÍÍÆÚÎÚÇÝ®ÁÑÚÎÇÃÙÛÎÙÎÕ§ÏÑÕÒ¦Ï²ËÒÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕ
ÇÑØÏÈÕÖÒÎØÜÓÁÔÕßÝÊÕÒÕÌÄÔÕßÝ
ÚØÕÓÕÑØÇÚ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
©¬ØËÈ¦ÔÏÇÔÍØ¦ÌËÏÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕßÚÕ  ÑÇÚÇÑØÃÔÕÔÚÇÝÚÕÔßÖËØÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÙÓÄÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÙÓÕÆ®ÑÇÏÚÏÝÓÇÒÛÇÑÁÝ
ÙßÔËÏÊÂÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝ
Ó¦àÇÝÕÒÆÖØÏÔËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔ
LTHPSZ.VVNSLÑÇÏ>PRP3LHRZÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓËÖÏÑØÄÊÏÕØÇÚÏÑÄ
ÞÏÕÆÓÕØÙÚÎÒÏÚËÆËÏÖØ×ÚÕÔÚÏÝ

ÙÚÎÓÁÔËÝËÏÊÂÙËÏÝÊËÆÚËØÕÔÚÇ
ËÖÏÑËÃÓËÔÇÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑ¦ÞÚßÖÂÓÇÚÇÖÕßÒÄÍÜÇÖ×ÚËØÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÕÏÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÊËÔ
ÇÖÕÚØÁÖÕßÔÑÇÏÚØÃÚÕÔÚÎÊÏÇØØÕÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙÚÕÔ¬ÆÖÕÓË
ÙÑÕÖÄÚÕÔËÑÈÏÇÙÓÄÊÏËÌÛÇØÓÁÔÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô¡ÁÙÜËÔÄÝßÖËØÑÕÓÖÏÕÆÚËØÚÕß²ÕÔÚØÕÆÊËÐÏÕÆ
ÞËØÏÕÆÚÎÝ¡ÎÚØÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝ
ËÑÖØÄÙÜÖÕßÚÜÔÖÕÒßËÛÔÏÑ×Ô
ÖËÚØËÒÇÃÕßÖÕßÞËÏØÃàËÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÇÖÄÒßÚÕßËÒÁÍÞÕßÚÙÏÕÏ¡ÇÆØÕÏ
ËÖÚËÓÈØÏÙÚÁÝËÐÚØËÓÏÙÚÁÝØÇÈËÝÖÕßÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚÕßÝÇÛÒÎÚÁÝ
ÙÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝÚÕß
¡ÕÔ¦ÞÕßÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ
¡ÎÚØÏÑÂÚÇÏØËÃÇ²¦ÔÇÚËØÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÖÏàÂÙÇÙÇÚÎÝÖËÔÚÇÓËÒÕÆÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝÕÓ¦ÊÇÝ¡ÄÔÇÞÕÁÔÚËàÎÚËÃÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕß²ËÒÖÕßÁÞËÏ
ÖÒÁÕÔÇÖÕÙßØÛËÃÙËÁÔÇÑ¦ÙÚØÕ
ÙÚÎ²×ØÇÚÜÔ¦ÙÑÜÔ
©²ËÒÑÇÚÇÊÏ×ÑËÚÇÏÑÇÏÙÞËÊÄÔÑÇÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ§Ú¦ÏÇÓÕÔÚÖØ¦ÑÚÕØÇÚÎÝ*0(ÚÎ
²×ØÇÚÜÔ¦ÙÑÜÔÕÖØ¦ÑÚÕØÇÝ
ÒÇÑÁÝÚÎÝ¡ÎÚØÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÛÇ
ÈØËÛËÃÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÕÓßÛÏÑ¦ËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕËÔÄÝ
ÕÒÄÑÒÎØÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÈÇÙÏÙÓÁÔÕßÙÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÌÕØÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÕßËÇßÚÂ
ÚÎÔ¦ÍØÏÇÍÎÚÜÔØÎÍÓ¦ÚÜÔÚÜÔ
ÙÖÎÒÇÃÜÔÑÇÏÚÎÝÖÇØÇÏÙÛÎÙÏÇÑÂÝ
ÕÓÃÞÒÎÝÖÕßÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏÒËßÑÄ
ÙÑÕÚËÃÔÏÇÙÓÇ®ÚËÒËÃÚÇÏÓËÓÇÍÏÑÄ
ÚØÄÖÕÎÑ¦ÛÇØÙÎÚÎÝËÑÊÃÑÎÙÎÝ
ÌÁØÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖÕÛÎÚÂÍÇÒÂÔÎÙË
ÁÔÇÑÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÕÓÕØÌÏ¦Ý
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§ÚËÇÔÚÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÖÇØÇÓßÛÏÇÑÁÝÇØÞËÚßÖÏÑÁÝÌÏÍÕÆØËÝÌÃÒÜÔÈÕÎÛ×Ô
ÖÒÕÑÂÊÏÇØÛØ×ÔËÚÇÏÈ¦ÙËÏ
ÚÜÔÁÐÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÜÔÑÏÔÂÙËÜÔ
ÚÕßÖÇÔ¦ØÞÇÏÕßÏÇÖÜÔÏÑÕÆÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÑÕ¬ÕÑÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÏ
ÚÕÔÓßÎÓÁÔÕ²ËÒÇÖÄÚÕÔ¦ÖÜÔÇ
ÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ©ÚÇÑËÙËÓÏÇËÙÜÚËØÏÑÕÆÚÆÖÕßÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÜÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÁÔÇÔ
ÓßÙÚÏÑÄÑ×ÊÏÑÇÇÌÎØÎÓÁÔÎÝÍËÜÓËÚØÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝÁÔÇÏÊÏÄÚßÖÕ
ËÃÊÕÝÇÑÕÔÃÙÓÇÚÕÝÚÕßÔÕß©²ËÒ
ÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÎÇÍÑ¦ÎÞÕ¦ÔÎÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ
ÁÔÇÔÖÕÏÎÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇLUMHU[
[LYYPISLÙÚÕÖØÄÚßÖÕÚÕßÙßÓÈÕÒÏÙÚÂÖÕÏÎÚÂØÛÕÆØªËÓÖÄÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÔÇÁÞËÏÚßÖÏÑ¦¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
¡ÏÒ¦ËÏËÖÚ¦ÐÁÔËÝÍÒ×ÙÙËÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝËÑÒËÖÚßÙÓÁÔÎÝÓÄØÌÜÙÎÝÖÕßÚÕßÖØÕÙÌÁØËÏÎËßÍËÔÏÑÂÚÕßÑÇÚÇÍÜÍÂÖÄÔËÇØÂ
ÎÒÏÑÃÇÖËØÏÖÒÇÔÏÁÚÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇÚÎÝÇÍÑ¦ÎÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔËÐÇÛÒÃÜÙÎ
ÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÖÕßÇÖÕÓßàÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
¡ËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÎÔÖßØÎÔÏÑÂÏÙÕÖÁÊÜÙÎÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÕ§ÏÑÕÒ¦Ï
²ËÒÙÑÕÚ×ÔËÏÚÕÔ ÏÙÏÑ¦ÈÇÙÇÔ

79 ΛΕΠΤΑ

Το «σιμπούμι», ÁÔÔÕÏÇÓßÙÚÂØÏÇÑÇÏ
¦ÌÇÚÎÊËÙÖÄàËÏÙÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÌÏÒÕÙÕÌÃÇßÓÈÕÒÃàËÏÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÇÍ×ÔÇÍÏÇ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÎÝÏÊË×ÊÕßÝÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂÝÕÓÕØÌÏ¦Ý®ÓËÈÇÙÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÓÏÇÝÌÆÙÎÝÊÏÇØÑ×ÝËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÎÝÑÇÏÆÉÏÙÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓËÚÕÙÏÓÖÕÆÓÏÛÇ
ÖØÄÙÛËÚÇÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙÚÎÊßÚÏÑÂ
ÇÔÇÒßÚÏÑÂÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÕßÏÕßÔÍÑ
ÕÕÖÕÃÕÝÇÔÚÒ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÚÕÒÏÑÁÝÛØÎÙÑËÃËÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎ
ÓÇÔÚ¦ÒÇÁÔÇÍËÜÓËÚØÏÑÄÇÌÎØÎÓÁÔÕÙÞÂÓÇËÔËÃÊËÏËÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÖßÐÃÊÇÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇËÏÑÕÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÇØÞÁÚßÖÕÚÕßÇßÚÕÆ©
ÇßÚÄÝÙßÓÈÕÒÃàËÏÚÎÙßÓÌÏÒÃÜÙÎ
ÓËÚÕßÖËØÈÇÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÆÙÎ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÏÓÖÕÆÓÏ®
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ¬ØËÈ¦ÔÏÇÔÕÑËÔÚØÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝ
§ÏÑÕÒ¦Ï²ËÒÛßÓÃàËÏÚÕßÝ ÁÒÚËÝ
ÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÕÆÝÂØÜËÝÚÜÔÇÒÒÎÍÕØÏÑ×ÔÏÙÚÕØÏ×ÔÚÕßÖÕÏÎÚÂ
©ßÃÒÏÇÓ¡Ö¦ÚÒËØÁÏÚÝÂÚÕßÝÖÖÄÚËÝ¬àËÔÚ¦ÏÇÑÕÒÕÆÛÕßÝÓÏÇÝ
ÇÔÃÑÎÚÎÝÇÄØÇÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÕß
ÇÖÕÑÇÒÕÆÔÆÔÇÓÎ®ÙÚÕÔÄÒËÓÕÚÜÔÙÚØÜÔ®ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¬àÕØÚàÕÆÑÇÝÆÕÌÃÒÕÏÚÕÆ
²ËÒÕ¦ÙÑÕÝÖÕÏÎÚÂÝË ÇÍÑÄ
ÑÇÏÕÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÝÌ¦ÔÚÇÙÓÇ
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Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Η πλοκή διαρθρώνεται
βάσει των έξι σημαντικότερων κινήσεων
του πανάρχαιου ιαπωνικού παιχνιδιού Γκο.

107 ΛΕΠΤΑ

TREVANIAN
Σιμπούμι
μτφρ. Αποστόλης Πρίτσας
πρόλογος: Αναστάσης Βιστωνίτης
εκδ. Πόλις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/5 - 30/6/2019 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ CONREAD & SYMMETRON MARKET RESEARCH

* Το μερίδιο ακροαματικότητας είναι
ο ανθρωποχρόνος ακρόασης που
υπολογίζεται μαζί με τη συνολική μέση
διάρκεια ακρόασης κάθε σταθμού (λεπτά)

lovefm.com.cy

6

O

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΡΟΝΗ

Στην καρδιά του Καρκίνου

Π

ριν από περίπου ÞØÄÔÏÇ
ÙÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕßÓ²Õ
ÏÇÔÍÑÕßÁÏ¬ËÕÇÙÚØÕÔÄ
ÓÕÝÚÕß ÏÔÁàÕßÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÖÇ
ØÇÚÂØÎÙËÁÔÇÔÁÕÒÇÓÖËØÄÙÎÓ¦
ÊÏÙÚÕÔÕßØÇÔÄÒÇÓÖØÄÚÎÚ¦ÚÕß
ÂÚÇÔÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎ×ÙÚËÚÕ¦ÙÚØÕ
ÇßÚÄÌÇÏÔÄÚÇÔÙÚÕÔÕßØÇÔÄÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÎÔÎÓÁØÇÍÏÇÚØËÏÝÕÒÄÑÒÎØËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÏÍ¦ÙÏÍ¦ÄÓÜÝ¦ØÞÏÙË
ÔÇÐËÛÜØÏ¦àËÏÓÁÞØÏÝÄÚÕßÓÂ
ÔËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÕÒÇ
ÓÖØÄÝÇßÚÄÝËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ®ËÃÞËÖÏÇ
ÞÇÛËÃÇÖÄÚÕÔÕßØÇÔÄ©ËÖÏÙÑÁ
ÖÚÎÝ®ÇÙÚÁØÇÝÚÕßÓ²ÂÚÇÔ
ÎËÖÏÛÇÔ¦ÚÏÇÁÑØÎÐÎËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏ
ÕßÍÁØÏÑÕß¦ÙÚØÕßÚÕÕÖÕÃÕÙÚÇÚË
ÒËßÚÇÃÇÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÓËÚÇ
ÚØ¦ÖÎÑËÙËÙÕßÖËØÔÄÈÇ¬Õ¦ÙÚØÕ
ÇßÚÄÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ËÚ×ÔÌÜÚÄÝÑÇÏÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÂ
ÚÕßÁÔÚÇÙÎÁÒÇÓÖËÓËÚÎÔÏÙÞÆ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÂÒÏÜÔÖÄÚÎÎÕ
ÏÔÁàÕÝÇÙÚØÕÔÄÓÕÝÖÇØÇÑÕÒÕÆ
ÛÎÙËÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÃÞËÙßÓÈËÃ
ÞØÄÔÏÇÔÜØÃÚËØÇÍÆØÜÙÚÕ
ÁÚÕÝÖ²ÄÚÇÔÕÏÕßÓÁØÏÕÏ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÎ¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇ
ÚÕÙÎÓËÃÕËÑËÃÔÎÝÚÎÝÁÑØÎÐÎÝ
ÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÓ¦ÝÁÞÕßÔ
ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÁÔÇÌÜÚËÏÔÄÔËÌÁÒÜÓÇ
ÖÕßÙÚÇÓÏÑØ¦ÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÚÕßÖÇ
ØËÒÛÄÔÚÕÝÁÓÕÏÇàËÓËÑ¦ÈÕßØÇÑÇÏ
ÍÏ»ÇßÚÄÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑË§ËÌÁÒÜÓÇ ÇØ
ÑÃÔÕÝÖÄÚÎÓÏÇ¦ÑØÎÙÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕ
§ËÌÁÒÜÓÇ ÇØÑÃÔÕÝÁÞËÏÊÏ¦ÓËÚØÕ
ËÚ×ÔÌÜÚÄÝÂÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓß
ØÃÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÕÓÁÍËÛÄÝÚÕßËÃÔÇÏËÑÇÚÕÓÓÆ
ØÏÇÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÎÔÇÖÄ
ÙÚÇÙÎÎÝËÒÂÔÎÝ¬ÕÔËÌÁÒÜÓÇ
ÇßÚÄÙßÔËÞ×ÝÊÏÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÄÒÕÑÇÏ
ÖÏÕÖÕÒÆÓËÓÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÖÕßÌÚ¦
ÔËÏÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ
ÚÎÔ×ØÇÔÎÊÏÇÙÚÕÒÂÇßÚÂÙß
ÔËÞÏÙÚËÃÓËÚÕÔÃÊÏÕØßÛÓÄÚÇßÖÕ
ÒËÃÓÓÇÚÇÚÕßÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÕßÇß
ÚÕÆ¦ÙÚØÕßÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÎÎÙË
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÚÕÔËÌÁÒÜÓÇÇßÚÄ ÏÔÁàÕÏÑÇÏ
¦ÖÜÔËÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÕÃÇÔÇÑÕÃÔÜ
ÙÇÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÄÚÏËÔÚÄ
ÖÏÙÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÏÈÁÚÚÎÔßÉÎ
ÒÄÚËØÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ
ÖÕßÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÓÁÞØÏÚ×ØÇ
ÔÁØÍËÏËÝÊÎÒÇÊÂÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÔÇ
ËÃÔÇÏÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖÄÚÕÕØÇÚÄÌÜÝ
ÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÕÈÄÒÚ
;L=ÄÚÇÔÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕØËÑÄØ
ÊËÔßÖËØÁÈÇÏÔËÚÇ;L=ËÔ×Ùß
ÍÑØÏÚÏÑ¦ÎÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÒÏÕÁÞËÏËÔÁØÍËÏÇÓËØÏÑ×Ô

Από τη μιαÒ~¨i³iÒÜÜi³ É×ÓÜÐÑÑ¨~ËØÓTÉ{Ù{ÒÐÉ³¨É³×³ÌØÊÆl³¨{É~Ñ³ÐÐÈ¨ËT{Ü{ÐÓ³¨VÈiÐÑËÉ{Ì³{³ÐÓoÉÚÌØ³ÈÉËÑ{¸¬´É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ×¨ÓØÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÌ³iÑÌ³ÑiiØw.ÉÜÊiØ

Ενα μωρό 5 κιλών
στην επιφάνεια
ενός άστρου νετρονίων
θα «ζύγιζε» 50 δισεκατομμύρια κιλά!
ÓÄÔÕÎÒËÑÚØÕÔÏÕÈÄÒÚÚÕÃÊÏÕÇß
ÚÄÔËÌÁÒÜÓÇÞØÄÔÏÇÔÜØÃÚËØÇ
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß ÓËØÏÑÇ
ÔÕÃØÇÊÏÕÇÙÚØÕÔÄÓÕÏÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÔ
ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÖ¦ÒÙÇØÁÔÇ
¦ÙÚØÕÔËÚØÕÔÃÜÔÊÎÒÇÊÂÖÕßËÃÞË
ÚÎÓÏÑØÄÚËØÎÓÁÞØÏÚÄÚËÖÇÒÓÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÚÇÔÁÔÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄ
¦ÙÚØÕÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÙÞËÊÄÔÚÕßÔËÌËÒ×ÓÇÚÕÝÓËÚÎÔÑÇ
ÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂÏÊÏÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÈÕÙÈÂ
ÔËÏÌÕØÁÝÑ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ
ÆÖÇØÐÎÚÜÔÖÇØ¦ÐËÔÜÔÇßÚ×Ô
¦ÙÚØÜÔËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÇÖÄÚÎÊË
ÑÇËÚÃÇÇÑÄÓÎÚÕß ÆÓÌÜÔÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËÚÏÝÚÄÚËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÎ
ÇÖÄÚÕÓÎÑÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÍØÂÍÕØÎ
ÈÇØßÚÏÑÂÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔßÒÏÑ×Ô
ÚÎÝÑÇØÊÏ¦ÝËÔÄÝÍÏÍ¦ÔÚÏÕß¦ÙÚØÕß
ÛÇËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔÚØÕÓÇ
ÑÚÏÑÂÙßÓÖÃËÙÎÚÕßÇÙÚØÏÑÕÆÑÁ

ÔÚØÕßßÍÞØÄÔÜÝÎÁÑØÎÐÎÑÇÏÎ
ÇÖÕÈÕÒÂÚÜÔËÐÜÚËØÏÑ×ÔÙÚØÜÓ¦
ÚÜÔÚÕß¦ÙÚØÕßÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÁÔÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÑÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÄÒÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÕßÇÙÚØÏÑÕÆÖß
ØÂÔÇ¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÁÑØÎÐÎÙßÓÖÏÁàËÏ
ÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕß¦ÙÚØÕßÙËÚÁÚÕÏÕ
ÈÇÛÓÄ×ÙÚËÎÆÒÎÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÙßÓÖÏÁàËÚÇÏÙËÇÌ¦
ÔÚÇÙÚÕÈÇÛÓÄ
¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇßÚÂ
ÙßÓÖÃËÙÎÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÇ
ÎÒËÑÚØÄÔÏÇÚÜÔÞÎÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÚÕß¦ÙÚØÕßÙßÍÞÜÔËÆÕÔÚÇÏÓËÚÇ
ÛËÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÖØÜÚÄÔÏÇÚÕß
ÖßØÂÔÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÊÎÓÏ
ÕßØÍÃÇÔËÚØÕÔÃÜÔÑÇÏÔËÚØÃÔÜÔ ÇÏ
ËÔ×ÚÇÔËÚØÃÔÇÊØÇÖËÚËÆÕßÔÇÖÄÚÕ
¦ÙÚØÕÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏ
ÇØÑËÚÂÇÖÄÚÎÔËÔÁØÍËÏ¦ÚÕßÚÇÔË
ÕÙÞÎÓÇÚÏÙÓÁÔÇÔËÚØÄÔÏÇÖÇØÇÓÁ
ÔÕßÔËÑËÃÑÇÏËÔ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÂÊÎ
ßÖ¦ØÞÕÔÚÇÔËÚØÄÔÏÇÚÜÔÇÚÕÓÏÑ×Ô
ÖßØÂÔÜÔ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÔËÚØÄÔÏÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÌÏÞÚ¦ÙßÓÖÏËÙÓÁ
ÔÇ×ÙÚËÔÇÇÑÕßÓÖ¦ÔËÙÞËÊÄÔÚÕ
ÁÔÇÓËÚÕ¦ÒÒÕÖÕÚÁÒËÙÓÇÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÖÃËÙÎÝËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÓÏÇÝÙÌÇÃØÇÝÓËØÏÑ×ÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ

ÓËÚÎÔÖÏÕÒËÃÇÙÚËØËÂ®ËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÖÕßÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÖÕÚÁÚÕÙÆÓÖÇÔ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÊÎÒÇÊÂÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏ
ÓËÁÔÇ¦ÙÚØÕÔËÚØÕÔÃÜÔÔÓÖÕ
ØÕÆÙÇÓËÔÇËÏÙÞÜØÂÙÕßÓËÈÇÛÏ¦
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÜÔÌÜÚËÏÔ×ÔÇËØÃÜÔ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ§ËÌÁÒÜÓÇ ÇØÑÃ
ÔÕÝÛÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏ
ÓËÁÔÇ¦ÙÚØÕÖÕßËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
Ñ¦ÚÏÚÕÇÊÏÇÔÄÎÚÕ¬ÇßÒÏÑ¦ÇÖÄÁÔÇ
¦ÙÚØÕÔËÚØÕÔÃÜÔÓËÓÁÍËÛÕÝÄÙÕ
ËÃÔÇÏÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÏÇÝÑÇØÌÃÚÙÇÝÛÇ
àÆÍÏàÇÔ®ÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚÄÔÕßÝ
ÊÁÑÇÊÎÒÇÊÂÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÁÔÇÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÕÆÓËÄÚÏ
ÖÒÎÙÏ¦ÙÇÓËÑ¦ÖÜÝÚÎÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂ
ÖßÑÔÄÚÎÚÇËÔÄÝÚÁÚÕÏÕß¦ÙÚØÕß
ÚÄÚËÕÒÄÑÒÎØÕÝÕÙÎÓËØÏÔÄÝÖÒÎ
ÛßÙÓÄÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÊÎ
ÒÇÊÂÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÙßÓÖÏÁàÕÔÚÇÔÙÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÓÏÇÝÙÚÇÍÄÔÇÝÔËØÕÆËÔ×
ÁÔÇÓÜØÄÑÏÒ×ÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ËÔÄÝ¦ÙÚØÕßÔËÚØÕÔÃÜÔÛÇàÆÍÏàË®
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÏÒ¦

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Εις το όνομα του Θεού του ελέους
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Ασπονδοι αδελφοί. Εβραίοι,
Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι
εκδ. Πατάκη, σελ. 254

Ο

έγκυρος ÚÇÆØÕÝ ÕßÓÖÕß
Ò¦ÑÎÝÊÏËØËßÔ¦ÚÎÙÑÕÚËÏÔÂ
ÖÒËßØ¦ÚÜÔÚØÏ×ÔÓÕÔÕÛË
áÙÚÏÑ×ÔÛØÎÙÑËÏ×ÔÖÕßÖÇØÄÚÏ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÜÝÑÕÏÔÄÖÇÚÁØÇÚÎÝ
ÖÃÙÚÎÝÚÕßÝÚÕÔÈØÇ¦ÓÑÇÒÒÏËØ
ÍÕÆÔÙÞÁÙËÏÝÓÏÙÇÒÒÕÊÕÐÃÇÝÈÃÇÝ
ÑÇÏÇÃÓÇÚÕÝÏËØËßÔ¦ËÖÃÙÎÝÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓÃÙÕßÝÑÇÏËÞÛØÄÚÎÚÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÛØÎÙÑËÃÇÝ¶ÑÇÏÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÛÃÍËÏÙËÏØ¦àÎÚÎÓ¦ÚÜÔÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÔÑÇÏÁÞÕßÔÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÙßàÎÚÎÛËÃ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔ¦ÒÒÜÔÕÓÕÒÕÍÏ
×ÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÞËÊÄÔ¦ÛÏÑÚÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ©ØÛÕÊÕÐÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÏÇÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÕÏÍÏÕÏ¬Ä
ÖÕÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÑ¦ÚÏÖÕÒÆÖËØÏÙ
ÙÄÚËØÕÇÖÄÓÏÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÔÎ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÖËØÏÕÞÂÞ¦ØÏÔÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÐÕß
ÙÃÇÝ!ÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÁÔÇÔÙßÓÈÕÒÏÑÄÚÄÖÕÓËËÖÃÊÏÑÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÇÏÜÔÏÄÚÎÚÇÑÇÏÓËÚÕ
ÇÃÓÇÖÕßÁÞËÏÞßÛËÃÔÇÇÖÕÚßÖ×
ÔËÏÓËÚÕÔÖÏÕÚØÇÍÏÑÄÚØÄÖÕÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÓÇØÚÃÇ¡ËÚÎÔÃÊØß
ÙÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÇÖÄÚØÕÓÇÍÓÁÔÎ
ÑßÔÎÍÎÓÁÔÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÈØÇÃÜÔ

ÚÕËÖÏÛËÚÏÑÄËÖÕÏÑÏÙÚÏÑÄÙØÇÂÒ
ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÛÆÚÎ©ÏÁÔÊÕÔÊÏ
ÇÌÕØÁÝÚÜÔÖÕÏÑÏÒ×ÔßÓÜÔÞØÏÙÚÏÇ
ÔÏÑ×ÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÇÔÛÕÆÔÙÚÕßÝ
ÍÏÕßÝ¬ÄÖÕßÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÇÏÎÃÊÏÇÚÕßÝÎÆÖÇØ
ÐÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ ÇÏÕÓÕÃÜÝÇÔ
ÛÕÆÔÕÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÜÔÓÕßÙÕßÒ
Ó¦ÔÜÔÄÖÜÝÓËÚÎ
ÙÌÇÍÂÚÜÔÌËÔÚÇ
ÍÃÔÇÖÄÚÕÔÏÕØÊÇ
ÔÏÑÄÙÚØÇÚÄÂÚÏÝ
ÇÚÁØÓÕÔËÝËÔÊÕ
ÖÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÁÝ
Ù ß Í Ñ Ø Õ Æ Ù Ë Ï Ý  
ÔÇ ÒÕÏÖÄÔ ÇÖÄ
ÚÇ ÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÇ
ËØÜÚÂÓÇÚÇ ÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏ
ÚÕ ËÐÂÝ! ×Ý ËÃ
ÔÇÏ ÊßÔÇÚÄÔ ÔÇ
ÒÇÚØËÆËÏÝ ÚÕÔ
ËÄ ÚÕß ËÒÁÕßÝ
ÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍ
ÓÂÔÇÙÑÕÚ×ÔËÏÝ
ËÔÕÔÄÓÇÚÏÇßÚÕÆÇÑØÏÈ×ÝÚÕßË
ÕÆ"ÏÇÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙÚÎÔÖÇØÇÚÂ
ØÎÙÎÖÜÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÒÇ
ÚØËÆËÏÝÚÕÔËÄÑÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÔËÏÝ
ÚÕÔÇÊËÒÌÄÙÕßÚÕÁÌËØËÙÚÕÌÜÝ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝÖØ×ÚÎÇÖÄÄÒÕßÝ
ÎÃÊÏÇÎÃÈÒÕÝ ÏÇÑÄÓÇÖÜÝÎ
ÓÄÔÎËÍÍÆÎÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÑÇÑÄ
ÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÎÝÖÃÙÚÎÝßÖÕ
ÛÁÚÜÑÇÏÚÎÝÓÎÖÃÙÚÎÝËÃÔÇÏÎ

ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÔËÃÊÎÙÎ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÛËÜØËÃÖØÄÚß
ÖÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÓÃÙÕßÝÚÕÔÞØÏ
ÙÚÏÇÔÏÑÄÇÔÚÏÏÕßÊÇáÙÓÄÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÚÕßÇÌÏËØ×ÔËÏÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚË
ØËÝÙËÒÃÊËÝÏÜÍÓÄÝÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÈØÇÃÜÔÖÇØÇÚÎØËÃßÖÂØÞËÑÇÏ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄ©ÇÔÚÏ
ÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝÜÙÚÄ
ÙÕÄÖÜÝÚÕÔÍÔ×
ØÏÙÇÔ ÕÏ ÇÏ×ÔËÝ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÕ
©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇËÃÞË
ÜÝÑÆØÏÇÖÎÍÂÚÕß
ÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄ
ÙÞßØÄÝÇÔÚÏÏÕß
ÊÇáÙÓÄÝ ßÖÂØÞË
ÙÚÎÔ ÇÏÔÂÏÇÛÂ
ÑÎÑÇÛ×ÝÕÏÕß
ÊÇÃÕÏËÐÇØÞÂÝÑÇ
ÚÎÍÕØÂÛÎÑÇÔÖÜÝ
ÊËÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÇÔ
ÚÕÔÎÙÕÆÜÝ²ØÏ
ÙÚÄ ÚßÌÒÄÚÎÚÇ
ÖÕßÚÕßÝÕÊÂÍÎ
ÙËÙÚÎÛËÕÑÚÕÔÃÇÔÚÏÏÕßÊÇáÑÁÝ
ÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÇÑØÇÃÇÝÙÌÕÊØÄÚÎÚÇÝ
ÖËØÏËÃÞÇÔËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÇÖËØÏÙÙÄ
ÚËØÇÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÇÖÄÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏËÔÚËÆÛËÔ¶ÄÞÏÓÄÔÕÔ
ÇßÚ¦ÖÕßÙßÔÁÚÇÐÇÔÕÏÂÙÙÕÔËÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇßÉÎ
ÒÄÚËØÇÇÔÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝÞØÏÙÚÏÇ
ÔÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝ ÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÕ
ÕÆÛÎØÕÝÖÕßËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝ

ÚÎÔÖØ×ÚÎÌÏÒÏÑÂÚÕß¦ÖÕÉÎÄÚÏ
ÕÏÈØÇÃÕÏËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÕÊÎ
ÍÎÛÕÆÔÂÖÏÇÙÚÎÓÃÇÑÇÏÇÒÎÛÏÔÂ
ÛØÎÙÑËÃÇÖØÕÚØÁÖËÏÚËÒÏÑ¦ËÑ
ÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
¦ØÞÕÔÚËÝÑÇÏÖÏÙÚÕÆÝÔÇÇÔÇÒ¦
ÈÕßÔÊÏÜÑÚÏÑÂÊØ¦ÙÎ
ÏÇÔÇÌÛ¦ÙÕßÓËÙÚÕÔÄÇÏ×
ÔÇÕÖÄÚËÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÝÇÔÚÏÏÕß
ÊÇáÙÓÄÝÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÌßÒËÚÏÑÄ
ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄ¬Õ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÛÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÚÕÚØÇÍÏÑÄÁÔÇßÙÓÇ
ÍÏÇÔÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÕÏÌÜÔÁÝÚÜÔ
ÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔÖÕßÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕß
 ÕßÇÏ×ÔÇßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÖÜÝÕÏ
ÈØÇÃÕÏÊËÔËÃÔÇÏÕÑÇÚÇØÇÓÁÔÕÝ
ÒÇÄÝÚÕßËÕÆÇÒÒ¦ÕËÑÒËÑÚÄÝ
ÚÕßÃÔÇÏÕÏÌÜÔÁÝÖÕßÚËÒÏÑ¦ÛÇ
ÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎqÇÚÏÑÇÔÂÆ
ÔÕÊÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÇÖË
ÒËßÛËØ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏ
ÙÓÄÚÎÝÇÔÑÇÏÓËÑÄÙÚÕÝÁÔÇÖË
ØÏÌËØËÏÇÑÄÙÞÃÙÓÇ©ÏÊÏÇÌÕØÁÝ
ÑÇÏÕÏËÔÚ¦ÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕ
ÛØÎÙÑËÃËÝÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÇÒÒ¦
ÕÆÚËÑÇÏËÃÔÇÏËÖÏÛßÓÎÚÄÔÇËÐÇ
ÒËÏÌÛÕÆÔ¬ÕàÎÚÕÆÓËÔÕÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏÔÇËÐÇÒËÏÌÛËÃÚÕ
ÇÃÓÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇ
ÙÌÇÒÏÙÚËÃÖ¦ÒÏÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂ
ÚÕßÓÄÔÕÔÓÁÙÇÙËÁÔÇÕßÊËÚË
ØÄÛØÎÙÑÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÄÌËÏÒÇÔÔÇÚÕßÖËØÇ
ÙÖÃàÕÔÚÇÏÖÇÔÚÕÆÑÇÏÞÜØÃÝËÐÇÏ

Ο Βαγγέλης Χρόνης γεννήθηκε
το 1947 στη Σταυρούπολη Ξάνθης. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα
στο Oxford School of English και
Ναυτιλιακά στο City of London
Polytechnic. Υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου Λάτση από το 1971.
Εξέδωσε επτά ποιητικές συλλογές.
Οι τελευταίες έξι από τις εκδόσεις
Καστανιώτη. Το βιβλίο «Νέοι στον
Αδη» απέσπασε το βραβείο ποίησης
της Ακαδημίας Αθηνών. «Το φως
της σκιάς» είναι η τελευταία του
ποιητική συλλογή (Ιούνιος 2019).
Το μονόπρακτό του «Και τώρα τι
κάνουμε» παρουσιάστηκε στο θεατρικό Αναλόγιο το 2017 στο Θέατρο Τέχνης, με πρωταγωνιστή τον
Αντώνη Καφετζόπουλο και σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο Odysseus
Awards στον διεθνή διαγωνισμό
ποίησης στο Λονδίνο.
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Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;
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Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει
τις περισσότερες φορές;

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

$$ÙÈÓÑØ(É¨{Ó³É{ÑVÉ¨{ÜÒiiV³É¨ÊÉ{ØVoiVÉÐÉ{¨ËÉØV
×Ñ³ÑËÑVÐÖÚØVÜÜÒÒÜÜÑ~Ñ{
É{ÜÓÓÑ¨ÑËTÒ{É³
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε,
ζώντες και τεθνεώτες;

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

0oÉoÌØØ³i É{¨~¨Ñ³ÊÚi~ÉÐÓT¨{³{ØÐÓ¨ÉØÐÑØÓÑØ
ÑÒ¨TÑ{Ø³¨ÌØÇÊØÈÉÓ³¨ÉÉ³iÐÈ{~ÊÑÙ{Ñ³i¨ÊÉ{
³ÚÉ¨ÑÉÈ³{~Ì³iØ¨ÌÜ(ËiiV
Ú¨ÊØVÑ¨io¨{ÒVT¨ÌØVÑÈ¨ËÐÑ³ÑVoÜÓ³{ÑVÌÜÑÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{~Ñ{ÑÑÙÉ{~ÖÈ³{ÑÐÑ³{~Ì
Ó¨oÑÈ³ÊØ³iØ{Ù{ÑË³É¨iØÑ¨TÓoiØ~Ñ{ÖoT¨iØ³{~ÊØÐÈ{~ÊØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

tÜ{ÒÙÑu~Ñ{it$ÙÖÉ{Ñu
«Δεν επιθυμώ να με αγαπούν οι άγγελοι./ Οχι γιατί δεν πιστεύω στην
ύπαρξή τους/ αλλά για το απροσδιόριστο του φύλου τους», γράφετε στο ποίημα «Η αγάπη των
αγγέλων». Ενα σύντομο σχόλιο
πάνω στους άφυλους αγγέλους;

0Ñ¨Ù{Ì¨{³³È×ÖÜÈ³
ÑooÓÜÉËÑ{Ð{ÑÑ×¨ÐÊÑÚÓ
É¨³ÊÐÑ³ÑÉÚÓÐÑ³ÑÈÑ×¨Ö³ÉÓ~É{Ñ(Ñ¨ÌÜ³ÈÙÓ³É¨oÓØVÒ³ÑÑÑ×É¨ÌÐÑ³É
³×ÖÜÑ~ÑÒooÉÜØÑÊ³ÑÑ¨É{~ÊÐ¨×Ê
Το «φως της σκιάς» πώς συνομιλεί με τις προηγούμενες συλλογές σας;

.ÈÐ{ÜÉËÐÉ³{ØÜÓÂÉ{Ø${ÜÓÂÉ{Ø
Ò³ÑK¨Ë~ÈÓÑ³¨ÌÉ{~{ËÑØ ÚÉÐÑ³ÜoËÑ³ÈÜÜoÐÈÉËÑ{³iÜÉ{Ì³i³Ò
³ÈØÑÚ¨~É³¨{~Ê~Ñ{¨ÑÚÑ³ÚÉ³ÜËo×Ø
³~³É{ÌÐÑÖ¨ÑÚØ
ÉËÐÑ³ÉÇ³ÑËi~{Ò
ÐÑØÑ³{o¨Ò×É{³{Ø~{ÊÉ{ØÐÑØ~Ñ{ÉÐÉ¨{ÓTÉ{
ÐÓ¨Ø³È×³ÌØÐÑØ
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Το πρώτο K¨ÑKÉË³ÈÙ{ÉÚÖØ
Ù{Ño{ÐÖo{Ñ³i~Ñ³Ñ~ÉÈÊ
³È {³iÐ{~Ö~Ñ{0ÉTÜo{~ÖÈÉËÈ³iØ:{~³Ò{V³i
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¨~É{ÐÓÈÑÙÉ{o{Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
×¨Ò³i³{To¨Ñ×ËÑÐÉ³Ë³Üt 
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ÓÉ{³ÑÑÌÙ{ÑKÖÜÉÈiV³ÈÐKÖÜ{³ÈTÜÉËÈ³¨ioÖÐÉÐÊÑÑ×Ò{ÉÑ³i~ÑÜÖÉ{ÐÉT¨ÐÑ

Κόσμος ³Ó~É³Ñ{o{ÑÑÚÑÈÐÒÉ{
ÑÌ~³Ò³it>X>-x©²x>u
³È,Ñ×ÑÊÜ Ó~ÚÉiÈÒ{ÂÉ
o{Ñ³~{Ì³{Ø¸åÈoÖ³È~Ñ{
ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ø´ ÉÐK¨ËÈ
³È¸ÆÑ¨È{ÒÇÉ{ÆÆ~¨È×ÑËÑ~Ñ{Ñ³{¨ÉÈ³{~ÒÓ¨oÑ
³iØÈÜÜoÊØt_>_X_n>_¦x_
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ÑÒ~³¨0KËo~É¨$É{~Ó³iØ
Ð¨ÉËÑÙÉ{Ó¨oÑ³,ÖÐÉØV
{ÑKÑåÍ~V ³Ë¨É¨V,ÓÐ¨Ñ³V
É¨ÐÓÉ¨V0Ç¨³ÇÌÉ~Ñ{ÒÜÜ
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,ÐÓ¨³Ö¨ÜÉÑ¨ÂVÓÑØ{Ù{×ÈÊØ¨ÑÇ{Ü{ÒØ³¨Â
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Αφιερωμένη ÙË ÁÔÇÔÙÖÕßÊÇÃÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÕÖÃÕßËÃÔÇÏÎÁÑÛËÙÎÙÚÕÔÕÚÇÔÏÑÄ ÂÖÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ5@)
ÙÚÕ¡ÖØÕÔÐÚÕÔªÕÓÖÁØÚÕ¡ÖÕÆØÒË¡ÇØÐ  ÚÕÔØÇàÏÒÏ¦ÔÕ
ÕØÇÓÇÚÏÙÚÂËÏÙÎÍÎÚÂÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÙÖÕßÊÇÃÕàÜÍØ¦ÌÕÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕ)YHaPSPHU
4VKLYU!;OL3P]PUN(Y[VM9VILY[V
)\YSL4HY_®ÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÓÁÞØÏÚÏÝ ËÖÚËÓÈØÃÕß ËÃÔÇÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕßÁÞËÏÊÏÕØÍÇÔÜÛËÃ
ÖÕÚÁÙÚÕ5@)ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ

ÚÕßÝÚØÕÖÏÑÕÆÝÑÂÖÕßÝÓËÌÄÔÚÕÚÕÔ
ÚÙÏÓËÔÚÁÔÏÕÑÇÚÇØØ¦ÑÚÎÑÇÏÚÕßÝÛËÄØÇÚÕßÝÌÕÃÔÏÑËÝÖÃÙÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏàÜÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇÑÇÏÚÇÖÏÙËØÃ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ6¡ÖÕÆØÒË¡ÇØÐ
ÊËÔÂÚÇÔÇÖÒ×ÝÁÔÇÝÕØÇÓÇÚÏÙÚÂÝ
ÖÕßÓËÚÇÓÄØÌÜÙËÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÞ×ØÕÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÙËÃÙÎÝÇÐÃÇÝ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÇÒÒ¦ÓÇàÃÓË
ÚÕßÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ6ÙÑÇØ§ÏËÓ¦ÏËØ
ÑÇÏÕÆÚÙÏÕ ÄÙÚÇÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÇÔ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÈØÇàÏÒÏ¦ÔÏÑÕßÇÙÚÏÑÕÆÚÕÖÃÕßÑ¦ÔÕÔÚ¦ÝÚÕÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓVÖÇÔÚÕÆ¬ÇÇÙÖØÄÓÇßØÇÖËàÕ-

ÊØÄÓÏÇÚÎÝ ÄÖÇ ÇÓÖ¦ÔÇÕÍËÓ¦ÚÕÝ
ÑÇÓÖÆÒËÝÑÂÖÕÝÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÎÓÄÙÏÇÝ
±ÍËÃÇÝÚÕ ¶ÖÕÒÆÖØÏÔÕÏÖØ¦ÙÏÔËÝÙÑËÖÁÝÑ¦ÔÕßÔÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂ
ÚÕßÝ¶ÑÇÏÎÍÔ×ÙÎÚÜÔàÜÔÚÇÔ×Ô
ßÒÏÑ×ÔÚÕßÄÖÜÝÚÇÊÆÕËÃÊÎÍØÇÙÏÊÏÕÆÚÕßÍÃÕßßÍÕßÙÚÃÔÕßÍÏÇÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÑÇØÄÒÏÈ¦ÊÏÙÚÕÔ
ÑÂÖÕÚÎÝÕÏÑÃÇÝ.PSILY[V:[\YUJR
ÚÕ ËÃÔÇÏÓÄÔÕÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇ
ÚÇÌßÚ¦ÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÚÕÔÕÊÂÍÎÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÛËØÓÕÑÂÖÏÇÑÇÏ

ÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÙßÒÒÁÑÚËÝÌßÚ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙßÒÒÕÍÂÖÕßÚÎÔÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÔÎÒÏÑÃÇ
ÚÜÔËÚ×Ô©ÖÜÝÁÒËÍËÕÃÊÏÕÝÄÚÇÔ
ÎÛËÃÇÓÕßÓÕÆÞ¦ØÏÙËÓÏÇÇÒÕÑ¦ÙÏÇÂÚÇÔÚÁÚÕÏÇÎÙßÍÑÃÔÎÙÂÓÕß
ÖÕßÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÇÑÕÏÓÎÛ×ÄÒÕÚÕ
ÈØ¦Êß®ßÚÂÎÇÍ¦ÖÎÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÚÎÝÖÕÒÆÚÏÓÎÝÞÒÜØÃÊÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕßÎÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ
ÚÜÔÚØÕÖÏÑ×ÔÊÇÙ×ÔÚÕÔÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÎÔÚÇÐÏÔÄÓÎÙÎÑÇÏÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ
ÔÁÜÔËÏÊ×ÔÓËÇÖÄÇßÚ¦ÔÇÌÁØÕßÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕß¬ÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÕ

:P[PVÑÇÏÚÇÛËØÓÕÑÂÖÏ¦ÚÕßÓËÓÏÇ
ÙßÒÒÕÍÂÌßÚ×ÔÊÜØÃÙÚÎÑÇÔ
ÚÕ ÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÁÑÚÕÚËÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÛÔÏÑÄÓÔÎÓËÃÕÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß5@)ÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÕÖÃÕß
ªÁÏÓÕÔÚ¬àÇÔÍÑÒÝÖÕßÓÇÛÂÚËßÙË
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ¡ÖÕÆØÒË¡ÇØÐÑÇÏÕ
ËÖÏÓËÒÎÚÂÝÔÚÕßÇØÔÚ¦ÒÏÈÇÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÞÜØÃÝÔÇÇÔÚÏÍØ¦ÉÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÓËÙÇÌÂ
ÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÎÙÖÕßÊÇÃÇÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙÕßÔÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÖÕßÙËÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μικρή ερωτική καλοκαιρινή ιστορία 2
Γνωρίστηκαν ÙË Ñ¦ÖÕÏÇ ÈÇØËÚÂ
ÈØÇÊÏÔÂËÑÊÂÒÜÙÎÓËÖÕÒÆÑÄÙÓÕÑËÃÔÎÚÕÔÖÒÎÙÃÇÙËÑÇÏÚÕß
ÓÃÒÎÙËÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÄÓÜÝÙÚÕ
ÇÊÏÄØÇÚÕÑ¦ÒËÙÓ¦ÚÎÝÔÚ¦ÒÒÇÐÇÔ
ÚÎÒÁÌÜÔÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÊÏËßÛÆÔÙËÏÝ ÇÏÑ¦ÓÖÕÙÇàËÙÚ¦ÞÇÓÄÍËÒÇ
ËÔÚÎÒËÌÜÔÂÛÎÑÇÔÖÕÚÁÇÒÒ¦ÕÁÔÇÝÈÕÓÈ¦ØÊÏÙËÚÕÔ¦ÒÒÕÓË
ÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÇÞßÊØÕÓËÃÕÚÎÔÇØÞÂÇÔÚ¦ÒÒÇÙÙÇÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇ
ÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏÚÇÏÔÃËÝÍÏÇÄÒÇÄÙÇ
ÚÕßÝËØÁÛÏàÇÔÓËÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁÔÇÔÚØÄÖÕßÝÃÍÕÇØÍÄÚËØÇËÑËÃÔÎÚÕßÁÍØÇÌËÓÁÙÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÊÜÓ¦ÚÏÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÙÚÎÔÚÇÒÃÇÍÏÇ
ÄÒÇÄÙÇàÕÆÙËÑÇÏÁÈÒËÖËËÑËÃÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖØÕÞ×ØÎÙÇÔ!ÚÕßÖËØÏÁÍØÇÉËÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕÎÊÕÔÏÑÄ
ÔÚÕßÝÖÕßÖÂØËÙÚÕÖÇÒÏÄÇØÞÕÔÚÏÑÄÒÕßÚØÄÑ¦ÖÕÏÇÝÏÚÇÒÏÑÂÝÖÄÒÎÝ
©ÚÇÔËÑËÃÔÎËÖÁÙÚØËÉËËÃÞÇÔ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇ

Γελούσαν χωρίς να
μιλούν, ενώ από τον ακάλυπτο κάποιος επίδοξος
πιανίστας δοκίμαζε
κλίμακες σε ένα μάλλον
ξεκούρδιστο όργανο.
ÚÄÙÕËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑ¦ÑÇÏÖÇÛÏÇÙÓÁÔÇÖÕßÑÇÏÕÏÊÆÕÇÖÕØÕÆÙÇÔÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÛÇÑÕÏÚÕÆÙÇÔÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕ
¡ÕÔ¦ÞÇÓÃÇÌÕØ¦ËÃÞÇÔÈØËÛËÃÁÜÝ
ÚÄÚËÙËËÑËÃÔÎÚÎÔÑÕÙÓÏÑÂÈØÇÊÏ¦
ÚÇÔÖØÜÃÓËÙÎÓÁØÏÓ¦ÒÒÕÔÑÇÏ
ÎÛÂÔÇÁÈØÇàËÚÇÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÜÔ©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔÑÇÏÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÂÚÇÔÖËØÃËØÍÇÂØËÓÎàÁÙÚÎÄÓÜÝËÖÁÓËÔË
ÑËÃÔÎÊÏÇÚÎØÕÆÙËÁÔÇÊÏÑÄÚÎÝ
ÍØÇÌËÃÕÙÚÕ ÕßÑ¦ÑÏÑÇÏÚÕÔÖØÕÙÑ¦ÒËÙËËÑËÃ¬ÕÄÚÏÂÚÇÔÑ¦ÛÏÊØÕÏ

«Στη μαύρη θάλασσα»®¸VÓ¨o³È¨ÑiÜ{ÖÇo¨Ò×ÈåÑ¨å¨ËÜ

ÑÇÏÕÏÊßÕÚÕßÝÊËÔÚÕßÝÇÔÇÞÇÃÚÏÙË
Ó¦ÒÒÕÔÌÕÆÔÚÜÙËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÄÙËÝÌÕØÁÝÈØÁÛÎÑÇÔËÑËÃ
ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÖÕßÇÖÄÏÙÄÍËÏÕÓËÚÇÚØËÖÄÚÇÔÙËÊËÆÚËØÕÂÑÇÏÚØÃÚÕÄØÕÌÕÄÚÇÔÑÕÏÚÕÆÙËÇÖÄÚÎÔ
ÓÖÇÒÑÕÔÄÖÕØÚÇÙÚÕÔÇÑ¦ÒßÖÚÕ"
¬ØËÏÝÂÚÁÙÙËØÏÝ¬ÄÙÕÒÃÍÕÑÏ
ÄÓÜÝÚÄÙÕÖÕÒÆ
¦ÛËÌÕØ¦ÂÚÇÔÚÕÃÊÏÕÑÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÂÚÇÔÙÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÃÞËÑ¦ÚÏÙÞËÊÄÔËÌÎÈÏÑÄÄÒÕÇßÚÄÓÏÇÒÇÞÚ¦ØÇÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÖÕß
ÚÕßÝÁÑÇÔËÔÇÓÖËØÊËÆÕÔÚÇÏÑ¦ÛË
ÚÄÙÕËÒÕÆÙÇÔÞÜØÃÝÔÇÓÏÒÕÆÔ
ËÔ×ÇÖÄÚÕÔÇÑ¦ÒßÖÚÕÑ¦ÖÕÏÕÝËÖÃÊÕÐÕÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝÊÕÑÃÓÇàËÑÒÃÓÇÑËÝ
ÙËÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÐËÑÕÆØÊÏÙÚÕÄØÍÇÔÕ
¡ÕßËÐÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑËÖÜÝÇÖÄ
ÁÔÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏÚÎÝÙÚÎÔ
ÒÈËÚÃÇÚÕßÁÌËØËÙÕÑÕÒ¦ÚËÝÖÕß
ÂÐËØËÄÚÏÚÕßÇØÁÙÕßÔÑËÃÔÕÝ
ÑÕÃÚÇÐËÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÚÎÝÚÕÔ

ÖËØÂÌÇÔÕÌÕÃÔÏÑÇÖÕßÕØÛÜÔÄÚÇÔ
ÙÚÕÔÇÑ¦ÒßÖÚÕÐËØËÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕ
ÒÄÍÕÄÚÏÇßÚÂÛÇÂÚÇÔÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÌÕØ¦©ÚÏÁÖØËÖËÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÙÚÏÝàÜÁÝÚÕßÝ ¦ÚÏËÃÞËÚËÒËÏ×ÙËÏ
ØÂÓÎÔÚÕßÝ
©ÚÇÔ ÚÕÔ Ø×ÚÎÙÇ ÓËÚ¦ Ö×Ý
ÁÔÏÜÛËÍÏÇÄÒÕÇßÚÄÖÕßÑØ¦ÚÎÙËÚÄÙÕÒÃÍÕ¶ÊËÔÁÈÍÇÒÇÔÕÆÚË
ÑÇÔÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝ¶
ÙÂÑÜÙËÚÕßÝ×ÓÕßÝÚÕßÓÖËØÊËÓÁÔÕÝÑÇÔËÓÏÇÞËÏØÕÔÕÓÃÇÓËÚÕ
ÞÁØÏÚÕßÑÃÔÎÙÎÖÕßÖËØÏËÃÞËÚÎÔ
ÖÒÎØÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÓÇàÃ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÇÖÄÖÕÏÇÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÚÕÔ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÙËÝ¡ÏÇÓÏÑØÂËÒ¦ÞÏÙÚÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÑÇÏÇÖÄÚÎÔÄÞÛÎ
ÚÎÝÇÁÔÇÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÖËØÔÕÆÙËÝ
ÙÚÎÔÄÞÛÎÚÎÝÇÏÞÓÎØÂÝÇÖÕßÙÃÇÝÚÇÄÔËÏØ¦ÓÕßÖ¦ÔÚÜÝ®ËÃÖË
ÓËÚ¦ÊÏÙÚÇÑÚÏÑ¦ÄÚÇÔÓËËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÑÕÒßÓÖ¦ÜÙËÓÏÇÊÏ¦ÌÇÔÎÛ¦ÒÇÙÙÇÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÓËÚÎÔÇßÍÂ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Mόνος στην κορυφή των μπεστ σέλερ
Ο Θανάσης Ψυχογιός μιλάει στην «Κ» για την τεσσαρακονταετή πορεία του στον χώρο του βιβλίου, τις δυσκολίες, τις επιτυχίες
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Μεθοδικότητα
¡ËÙÎÑÜÓÁÔÇÓÇÔÃÑÏÇËßÛßÚËÔÂÝÑÇÏÓËÓÏÇàÜÎØ¦ÊÇÖÕßÊËÔ
ÖØÕÊÃÊËÏÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇÕÇÔ¦ÙÎÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÓ¦ÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎ
ÓËÛÕÊÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÊÕÆÒËÉËÍÏÇÔÇÞÚÃÙËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕß
ËÑÊÃÊÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇØÞÂÖÇÏÊÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÁÖËÏÚÇÐÁÔÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÏ
ÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÓËÚ¦ÚÕ ÙßÓÖËØÏÁÒÇÈËÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÄÚÕßÑÇÏ
ÒÒÎÔËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÏÇÑ¦ÛËÈÏÈÒÃÕÓÇÝÒÁËÏßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÖÃÙÜÓÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÕÖÄÚË
ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ
ÑÇÏÖ×ÝÛÇÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÙÚÕÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄÒÒÎÒÕÍØÇÌÕÆ-

Δεν με ενοχλεί αν
κάποιοι με συνταυτίζουν
με κάποια κατηγορία
βιβλίων. Στα κρατικά
βραβεία, και αλλού,
μας αγνοούν εντελώς
παρόλο που έχουμε
πολύ μεγάλη παραγωγή.
Αδιαφορώ.
Δυστυχώς, τυπώνουμε
τα μεγάλα τιράζ στη
Γερμανία ή στην
Ιταλία, διότι έχουμε
χαμηλότερη τιμή και
δεν έχουμε ΦΠΑ. Αυτό
είναι μια αχίλλειος
πτέρνα για τα ελληνικά
τυπογραφεία.

Ο Θανάσης Ψυχογιός, ÑÈ³ÙiÐ{Ö¨oi³ØÉ~ÙÌ³iØÈÂÉ~ËiÉØÜÑ{ÓVÉËÑ{ÊÐÉ¨Ñ{Ù¨È³ÊØÉÌØÑÌ³ÈØ{É{³ÈTiÐÓÈØÉÐ¨{~ÒÉ~Ù³{~ÖØË~ÈØ³i ÜÜÒÙÑVÐÉÈoo¨Ñ×ÉËØÈÒÉ¨É~Ì¨ÜÊÉtåÌ³.É³ÓÐK¨{ÚÑ~È~Ü×¨ÊÈÐÉ~Ñ{K{KÜ{wÑ{TËÙ{ÑÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~ÖTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑuVÜÓÉ{

ÙÇÓËÑÇÏÙÚÁÒÔÇÓËÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÙË
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÕØÍÇÔ×ÙÇÓË
ÚÕÚÓÂÓÇÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÖÕÒÆÑÇÒ¦ÑÇÏ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÇÓËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÂÓËØÇÕËÑÊÕÚÏÑÄÝÕÃÑÕÝ
ÁÞËÏÚÇÑÚÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÓÏÇÈ¦ÙÎÖËØÃÖÕßÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕßËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎ
ÄÖÜÝÑÇÏÎÙÆÔÊËÙÂÚÕßÓËÚÎÔ
ÉßÞÇÍÜÍÏÑÂ®ÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÕËÑÊÄÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÓÇÝÊÃÔËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßËØÓÎÔËÃÇ©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÓÇÝÖÜÒÕÆÔ
ÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÓÁÞØÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÚÃÚßÖÇÖØ¦ÍÓÇÖØÜÚÄÍÔÜØÕÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÑÇÏÇßÚÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÜÔÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô
ÑÇÏÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÚÕßÞ×ØÕß
ÑÇÏÖÇØÇÛËÜØÕÆÔÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÇÚ¦ÒÕÍÄÓÇÝ®ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄ
ÑÇÓÖØÏÁÒÑÇØÙÃÇ¡¦ØÑËÝÓÁÞØÏ
ÇàÕÆÕÙÏÍÑÕÆØÕ

¬ÕÔØÜÚ¦ÓËË¦ÔÇßÚÄÚÕÔËÔÕÞÒËÃÑÇÏÕÑ¤ßÞÕÍÏÄÝÇÖÇÔÚ¦ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇØÞÂÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÔÓËËÔÕÞÒËÃÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÓËÙßÔÚÇßÚÃàÕßÔÓËÑ¦ÖÕÏÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÈÏÈÒÃÜÔ¬ÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÇÒÒ¦
ÇÊÏÇÌÕØ×¬ÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÑÇÏÙÚÏÝ
ÑØÏÚÏÑÁÝËÖÏÚØÕÖÁÝÖÞÙÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÈØÇÈËÃÇÑÇÏÇÒÒÕÆÓÇÝÇÍÔÕÕÆÔ
ËÔÚËÒ×ÝÖÇØÄÒÕÖÕßÁÞÕßÓËÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÍÜÍÂßÚÄÖÕßÞ¦ÔÕßÓËÇÖÄÚÎÔËÖÏÈØ¦ÈËßÙÂÓÇÝ
ÚÕËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕßÓËËÓËÃÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÒÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦Ð¦ÒÒÕßÄÒÇÚÇÈØÇÈËÃÇÇÔ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÖÃÙÜÁÔÇÝÏÙÞßØÄÝ
ËÑÊÄÚÎÝÔÇÚÇÖØÕÈ¦ÒËÏÖËØÔÕÆÔ
ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÇ®ÚÕÔÃàËÏ
©ÖÜÝÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÁÚÙÏÑÇÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÖÁØÇÙÇÔÇÖÄÚÎÈ¦ÙÇÔÕÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜ-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Στο μακρόστενο ÐÆÒÏÔÕÚØÇÖÁàÏÚÎÝ
ÇÃÛÕßÙÇÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÜÔÊÃÖÒÇÇÖÄ
ÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÙßÙÑËßÂËÔÊÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÕÇÔ¦ÙÎÝ
¤ßÞÕÍÏÄÝÖÇØÇÍÍÁÒÔËÏÔÇÓÇÝÌÁØÕßÔÚÕËÑÊÕÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏÊÆÕËÙÖØÁÙÕßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÕØËÏÞ¦ÒÑÏÔÕÑÕßÊÕÆÔÏÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÖÕßÓËÖØÕÑÇÒËÃÔÇÚÕ
ÖÇÚÂÙÜÑËÃÔÕÝËßÚßÞ×ÝÓËÖØÕÒÇÈÇÃÔËÏÑÇÏÓÕßÒÁËÏÄÚÏÚÕÞÚßÖ¦ÔËÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÇØÞÃàËÏÓÏÇ
ÙßÔËÊØÃÇÙÎÓËÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔ
ËÑÊÄÙËÜÔ¤ßÞÕÍÏÄÝÖÕßÌÁÚÕÝ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÞ×ØÕ
ÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏËÖÁÑÚÇÙÎÝÙË
ÔÁÕßÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÚÇÓÇÝÞØÄÔÏÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÓÏÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÊÏËÛÔ×Ý®
ÒÁËÏÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÄÝÕÖÇÚØÏ¦ØÞÎÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÕÕÖÕÃÕÝÓÇÝßÖÕÊÁÞÚÎÑËÙÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕ®ÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÙÚÎÒËÜÌÄØÕ¬ÇÚÕãÕß©
ÇÔ¦ÙÎÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÕÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÕÝËÑÊÄÚÎÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÜÝÖÒÇÙÏÁËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÕÏÊØßÚÂÝ
ËÔÄÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÝ
ËÓÖÕØÏÑ¦ËÑÊÕÚÏÑÕÆÝÕÃÑÕßÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÓËÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÙÖ¦ÔË
ØËÑÄØÖÜÒÂÙËÜÔ
¬ÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÁÔÇÝ¡ÇÔÚ¦ÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÖÕß
ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ÇÔÇÍÔÜÙÚ×ÔËÃÔÇÏÚÇßÚÏÙÓÁÔÎÓË
ÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕÙßÓÖÒÂØÜÙÇÔ
ÌÁÚÕÝÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÜÒÂÙËÏÝÚÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔ
ËÔÚ¦ÞÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÎÏÑÚÄØÏÇ
²ÃÙÒÕÖËÔ×ÇÖÄÖÁØßÙÏÁÍÏÔËÓÏÇ
ÙÚØÕÌÂÙÚÎÔËÖÇÔÁÑÊÕÙÎÑÒÇÙÏÑ×ÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÓËÔÁËÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÓËÚÎÔËÖÇÔÁÑÊÕÙÎÚÜÔ
ÈÏÈÒÃÜÔÚÎÝÍÑÇÛÇ ØÃÙÚÏÑÇÏÚÎÝ
ÙËÏØ¦Ý¬ÇÑÒÇÙÏÑ¦®ÓËËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ

ÖÃÙÕßÔÓËËÖËÔÊÆÙËÏÝÌÏÒÄÊÕÐÎ
ËÖÁÑÚÇÙÎÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕÑÇÚÁÍØÇÉËÇÖØÄÈÒËÖÚËÝàÎÓÃËÝ®ÒÄÍÜÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝËÔ×ÎÇÍÕØ¦ÚÕß
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÈÏÈÒÃÕß¶ÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
Õ¤ßÞÕÍÏÄÝÂÚÇÔÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ¶ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
ÓÄÔÕÚÕ ÚÕßÑÆÑÒÕßËØÍÇÙÏ×Ô
ÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÕÃÑÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÄÖÜÝÓÇÝÒÁËÏÊËÔÚÕßÝ
¦ÌÎÙËÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕßÝÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÐËÌÆÍÕßÔÇÖÄÓÏÇÙÚ¦ÙÏÓÎÕØÏàÄÔÚÏÇ®
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ

Ελαφρώς «θυμωμένοι»
ÃÓÇÙÚËËÒÇÌØ×Ý¸ÛßÓÜÓÁÔÕÏ¹
ÍÏÇÚÃËÔ×ÙßÔËÞ×ÝÊÃÔÕßÓËÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÑÇÏÙÚÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÔÁÒÛÕßÓËßÚÄÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÓÇÝÖÕßËÃÔÇÏÙÚÇ-

ÛËØ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ËÚÎÙÃÜÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ßÚÄÓÇÝËÔÕÞÒËÃÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÙÚØËÌÄÓÇÙÚËÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÕß
ËÖÏÞËÏØËÃÔÞÜØÃÝÔÇÇÌÂÙÕßÓËÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÓËÈÏÈÒÏÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÇÖÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝÑÇÏÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÞÕßÓË
ÓÏÇàÜÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÚÎÊÏÕÞËÚËÆÙÕßÓËÓËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÁÞÕßÓËÚÇÈÇÔ×ÙËÏÖÕßÒÁÓË®
ÑØÃÙÎÜÙÚÄÙÕÑÇÏÚÕÚÇÈ¦ÔÏ®ÖÕß
ÁÞÕßÔÖÏ¦ÙËÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝÊËÔÕÊÂÍÎÙÇÔÙËÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÕÆÚËÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÕÑ¤ßÞÕÍÏÄÝËÑÚÄÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏËÝ
ÓËÚÇÈÕÒÁÝ®ÙËÙÚËÒËÞÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
¦ÛËÞØÄÔÕËÑÊÃÊÕÔÚÇÏÖËØÃÖÕß
ÔÁÕÏÚÃÚÒÕÏÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎ
ÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÔÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÁÜÝÇÔÚÃÚßÖÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÈÏÈÒÃÕß©ÑÆÑÒÕÝàÜÂÝ

ÚÕßÝËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÙßÔÂÛÜÝÙÚÕßÝ
ÚØËÏÝÓÂÔËÝÑÇÏÓÖÕØËÃÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÌÚ¦ÙËÏÑÇÏÚÕÁÔÇÁÚÕÝ
ÑËÃÖÕßÍÃÔËÚÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙßÓÖÃËÙÎÝÚÕßÑÄÙÚÕßÝËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÕÝÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÑÇÏÙËÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝßÙÚßÞ×ÝÚßÖ×ÔÕßÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇÚÏØ¦àÙÚÎËØÓÇÔÃÇÂÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÊÏÄÚÏÁÞÕßÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÚÏÓÂÑÇÏ
ÊËÔÁÞÕßÓË¢ßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇ
ÇÞÃÒÒËÏÕÝÖÚÁØÔÇÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÚßÖÕÍØÇÌËÃÇÊÏÄÚÏÁÚÙÏÞ¦ÔÕßÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÃÓÇÝËØÍÇÙÃÇËÊ×ÑÇÏÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝËÏÙÌÕØÁÝÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÓ¦ÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ ¢
ÇßÚÄËÃÔÇÏËÑÚÇÓÃËßÙÎÖÄØÜÔË
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÄÚÏÚÕßÖØÕÚËÃÔËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÖÕßÒ¦ÓËÙËÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÚÏÓÁÝÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÓÄÔÕÙÚÇÚßÖÕÍØÇÌËÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÚÕØÃÐÕßÓË®

Η δημιουργία ενός φορέα, όπως το ΕΚΕΒΙ, είναι απαραίτητη για τον χώρο
ÚÇÔÉßÞÕÌÛÄØÇÊÕßÒËÏ¦ÔÇÞÚßÖ¦ÝÖÄØÚËÝÍÏÇÔÇÖÕßÒÂÙËÏÝÑÇÏÔÇ
ÙÕßÚÏÝÑÒËÃÔÕßÔ®
¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ßÖÂØÞÇÔÖËØÃÖÕßÍØÇÌËÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÖÕßÖÕßÒÕÆÙÇÔÈÏÈÒÃÇÓËÊÄÙËÏÝÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÕÇÔ¦ÙÎÝ¤ßÞÕÍÏÄÝ
ÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏË¦ÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕØËÆÓÇÚÜÔÖÇÑÁÚÜÔ®
ÂÇÔÛÇËÑÊ×ÙËÏÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÈÏÈÒÃÇ

Κάποιες φορές έκανα
και λάθη και «έχασα»
Ελληνες συγγραφείς
που σήμερα είναι
περιζήτητοι, αλλά δεν
μπήκα στη λογική
των μεταγραφών.
¬ËÒÏÑ¦ÚÕ  ËÐÁÊÜÙËÈØÇÈËßÓÁÔÇ
ÖÇÏÊÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÐÁÔÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÇÇÖÄÙÖÕßÊÇÃËÝÒÒÎÔÃÊËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÖÜÝÎÜØàÇØÂÎ¡¦ØÜÕãàÕßÎªÁÔÇ ÇØÛÇÃÕß
ÑÇÏÎ ÃØÇÃÔÕß ¦ÛËÈÏÈÒÃÇÖÕß
ÁÈÍÇàËÁÌÚÏÇÞÔËÑÇÏÁÔÇÖÇÑÁÚÕ®
ÚÙÏÓÖÂÑÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÖÕÒÆ
ÑÄÖÕÇÍÜÔÃÇÑÇÏÖÇÒÏÔÊØÕÓÂÙËÏÝ
ØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÙÑËÌÚÄÓÕßÔÚÏÛÇ
ÍÃÔËÏÇÔÊËÔÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÎËÖÏÞËÃØÎ-

ÕÃÑÕßÇÖÕÛÇØØÆÔËÏÇØÑËÚÕÆÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÇßÉÎÒ¦ÔÕÆÓËØÇÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ ¦ÖÕÏÕÏÖÕßÖÕßÒ¦ÔËÑ¦ÖÜÝ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÒÁÔËÑÇÒÆÚËØÇÔÇËÃÓÇÏ
ÖØ×ÚÕÝÙÚÕÞÜØÏÄÖÇØ¦ÊËÆÚËØÕÝ
ÙÚÎÔÖÄÒÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÑÊÕÚÏÑÄÝÙÚÇÛÓÄÝÍÏÇÚÕÔ¤ßÞÕÍÏÄÂÚÇÔÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß²¦ØÏÄÚËØ
ÖÕßÖÕÆÒÎÙÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖ¦ÔÜ
ÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÇÔÚÃÚßÖÇÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊËÔÌÇÏÔÄÚÇÔÙÚÎÔÇØÞÂ

Τα δικαιώματα
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ο Θανάσης Ψυχογιός ÓÇÝÒÁËÏÄÚÏ
ÓÖÂÑËÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÇÖÄ
ÑÇÛÇØÂÚÆÞÎÑÇÏÍÏÇÒÄÍÕßÝÈÏÕÖÕØÏÙÓÕÆ¡ËÙÖÕßÊÁÝËÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÝÐËÑÃÔÎÙËÔÇÊÕßÒËÆËÏ
ÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÇØÞÏÑ¦ÚÎÔÇÊËÒÌÂÚÕß
ÖÕßÒ×ÔÚÇÝÈÏÈÒÃÇÑÇÏËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏËÝÓËÊÄÙËÏÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÁÑÇÔÇÔÓÇàÃÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÝÍØÇÌËÃÕ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÚÕßÛÎÚËÃÇÝÁÑÇÔËÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÚÕßÖÜÒÂÙËÏÝÓËÚÇÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÚÕß§ÚËÑÜÒÑÇÏÚÕß¬Ù×ØÚÙÏÒÚÇ¦ÖÇÔÚÇÚÕßÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎ
ÑÇÏÚÕß ÇØÑÇÈÃÚÙÇÈÏÈÒÃÇÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÇÇÖÄÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÔÇÔ¦ØÖÇÙÚÇÇÖÄ
ÚÕßÝËßÁÒÖÏÊËÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝËÔ×ÕÏ
ÌËØÁÒÖÏÊËÝÔÕÙÕÑÄÓËÝÚÎÝÙÞÕÒÂÝ
ÚÕßßÇÍÍËÒÏÙÓÕÆ®ÇÍÄØÇàÇÔÍËÔÔÇÃËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÇÖÄÙËÏØÁÝÄÖÜÝ
ÎÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ®
ÚÇÔÎËÖÕÞÂÚÎÝÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ
ÚÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÑÇÏÚÕÙÑØÃÔÏÕ
ÚÕÖØ×ÚÕÁÖÏÖÒÕÖÕßÁÓÖÇÏÔËÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÁÖØËÖËÔÇÍËÓÃÙËÏÓËÈÏÈÒÃÇ
ÍÄØÇàÇÈÏÈÒÃÇÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÁÒËÍÇÄÚÏËÃÓÇÏÇÞÛÕÌÄØÕÝÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ¬ÕÍØÇÌËÃÕÓËÍ¦ÒÜÙËÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ÇÒÒ¦ÎÇÊËÒÌÂÓÕßÖÕßÁÑÇÔË
ÚÎÔÖÒÇÙÏÁÑÕßØ¦ÙÚÎÑËÑÇÏÁÌßÍË

Με τον γιο τουÒ¨iVËØVÐÑÇËÐÉ³ Ë~~Ñ{³i(Ó{ÑV³ÑÒÜÜÑ
ÙÖ³ÈÑ{Ù{ÒV~Ñ³ÓTÈÜÓ³{ØÙ{{~i³{~ÓØÚÓÉ{Øw~ÜÉ{Ù{Ò³iÈ¨ÑÐËÙÑ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ
ÙÂÓÕßÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÚÇÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇËÃÞÇ¦ÍÞÕÝ®ÒÁËÏÞÇÓÕÍËÒ×ÔÚÇÝ
ÖØ×ÚÎËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÔÐÁÔÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÂØÛËÚÕ ÓËÚÕØÜÓÇ®ÚÕß¦ÚØÏÑÃÙÑÏÔÚÑÇÏÕÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÚÕß¤ßÞÕÍÏÕÆÙßÓÖËØÏÁÒÇÈË
ÈÏÈÒÃÇÄÖÜÝÚÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÓË¡ÖÕÆÑËØ©ËÄÝÚÜÔÓÏÑØ×ÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®
ÚÎÝØÕßÔÚ¦ÚÏªÄÏ¬Õ²ÕØËÆÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÙÏÜÖÂ®ÚÕßÏ×ØÍÕßÕÒßØ¦ÑÎ

ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇÓÁÙÇÚÕß» 
ÑÇÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÂÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÁÑÇÔËËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÁÙÚØËÉËÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕÙÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕ
ÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄ ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
ÁÑÇÔËÑÇÏÒ¦ÛÎÑÇÏÁÞÇÙË®ÒÒÎÔËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ÖËØÏàÂÚÎÚÕÏÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÂÑËÓÇÝ
ÒÁËÏÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÜÔÓËÚÇÍØÇÌ×Ô
¬ÕËÓÖÕØÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆ

ÇÍÕØ¦ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕØÃÙÑÕ©ÚÇÔÇÍÕØ¦àÕßÓËÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇËÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÖÇÃàÕßÓËÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÑÇÏÔÇ
ÇÍÕØ¦àÕßÓËÓËÚÕÞÁÝËÚÇÏØËÏ×ÔÂØÇÓËÚÕÔ²¦ØÏÄÚËØÙÇÔÁÔÇÑÇÒÄ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÈÏÈÒÃÕÑÇÏËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑË
ÄÚÇÔÍßØÃÙÚÎÑËÎÚÇÏÔÃÇ¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÔÇÇÔÕÃÍÕßÔÑËÔÚØÏÑ¦ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÊËÔ
ßÖÂØÐËÖÏÕÖØÏÔ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑ¤ßÞÕÍÏÄÝ©Þ×ØÕÝÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÁÞËÏÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÖÕØËÆËÚÇÏÄÖÜÝ
ÒÁËÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑ¦®ÞÜØÃÝÓËÍ¦ÒÇ
ÇÔÕÃÍÓÇÚÇÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÌÕØÁÇÄÖÜÝÚÕ ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÕÔÞ×ØÕÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝ
ËÑÛÁÙËÏÝÈÏÈÒÃÕßËÑÚÄÝÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÛËÜØËÃÄÚÏ

ÊËÔÁÞËÏÇÔÚÃÑØÏÙÓÇËÔ×ÖÇØÇÚÎØËÃÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÔËÃÙÕÊÕÔÁÜÔ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔËÑÊÕÚ×ÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
¢ÁØÔÕßÔÁÔÇÔÇÁØÇÇÔÇÔÁÜÙÎÝ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÄÓÜÝÑËÌ¦ÒÇÏÇÍÏÇÔÇ
ÓËÍÇÒ×ÙËÏÑÇÔËÃÝÙÂÓËØÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ»ÄÚÏÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÃÍÕßØÇÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝÛÇ
ËÖÏÑØÇÚÂÙÕßÔ®ÚÕÔÃàËÏ
ÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÁÞËÏÇÖÕÙßØÛËÃÇÖÄÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏÖÇØÁÊÜÙËÚÇÎÔÃÇÙÚÇÚØÃÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÇÙÑ×ÔÚÇÝÓÏÇËÖÕÖÚËÃÇ®
ÒÄÍÜËÓÖËÏØÃÇÝÙÖËÆÊÕÔÚÇÝÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÄÚÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÓÎÔËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÙÚÕßÝÔÁÕßÝ
ÖÕßÛÇÚØÁÐÕßÔÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚÙÏÕ²¦ØÎÝÎÁÔÏÇ
ÑÇÏÕ§ÃÑÕÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÑÇÚÁÞÕßÔÖÏÇ
ÚÏÝÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÙÚÎÔ
ÖßØÇÓÃÊÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÊÏËßØÆÔËÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ©ÃÊÏÕÝËÖÏÓËÒËÃÚÇÏ
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÔÇ¦ÒÒÕÖØÄÚàËÑÚ
ÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ
ÓËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇ!
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÙËÔÁÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎÓË
ÙÞÄÒÏÇÚÎÝÍÃÇÝØÇÌÂÝÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙËËÏÊÏÑÄÞÇØÚÃ
ÑÇÏËÆÑÇÓÖÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÚÄÞÕÝÚÕß
ÇËÏÑÃÔÎÚÕßËÑÊÄÚÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ËÖÏÚßÞÏ×ÔËÃÔÇÏÔÇÌÚ¦ÙËÏÙËÄÒÇÚÇ
ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÑÇÏÖÕÏÕÝÐÁØËÏÃÙÜÝ
ÍÃÔËÏÑÇÏÓÖËÙÚÙÁÒËØ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορία είναι άνθρωποι και βιώματα

Δεκαέξι διαφορετικοί άνθρωποι, δεκαέξι αφηγήσεις, που μιλάνε για τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού του 1974 στην Κύπρο
Ηλία Παντελίδης
«Βιώματα. Κύπρος 1974»
~ÙÌÉ{Ø ÜËÑ {×ÑËÈ¸Æ
σελ. mm
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τα όσα ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÈÏ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙËÎÓÁØËÝÚØÇÍÏÑÁÝÙËËÖÕÞÁÝÖÕßÛÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÄÚÏËÔÊËÃÑÔßÔÚÇÏÍÏÇÂØÜËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÏÖÜÛÕÆÔÓËÖÕÒÒÕÆÝÚØÄÖÕßÝ
´ÔÇÝÓÂÔÇÝÁÓËÒÒËÔÇÙÚÏÍÓÇÚÃÙËÏÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎËÖÕÞÂÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÔÎÙÃÁÔÇÔÒÇÄÖÕßÊËÔÇÌÁÛÎÑËÔÇÓ¦ÛËÏÖ×ÝÔÇàËÏËÏØÎÔÏÑ¦
ÏÙÚÕØÃÇÛÇÇÖÕÌÇÔÛËÃÑ¦ÖÕÚË
ÄÚÇÔÄÓÜÝÍØÇÌËÃÓËÑÇÛÇØ¦ÞÁØÏÇ
ÓËÑÇÛÇØÂÑÇØÊÏ¦ÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝËÖÃÍÔÜÙÎÚÕßØÄÒÕßÚÕß
¡ÖÕØÕÆÔÄÓÜÝÑÇÏÔÇÍØÇÌÕÆÔ
ÏÙÚÕØÃËÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÞÜØÃÝÑ¦ÒßÉÎÚÎÔÙÚÕØÃÇÔÇÖËØÏÍØÇÌÕÆÔ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÍÜÔÃËÝÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕßÎËÖÃÙÎÓÎÙÚÕØÃÇÖÕÚÁÊËÔ
ÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏßÚÁÝÇÑØÏÈ×ÝÚÏÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÒÃÇÝÇÔÚËÒÃÊÎÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÏ×ÓÇÚÇ
ÆÖØÕÝ ®ÚÕÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃÑÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÍÒ×ÙÙËÝÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦
ÑÇÏÚÇÇÍÍÒÏÑ¦
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÕ
ÒÃÇÝÇÔÚËÒÃÊÎÝËÔËÃÊËÏÈÏÕÍØ¦ÌÕßÍØ¦ÌËÏÍÏÇ ÆÖØÏÕßÝÓË
ÚÕÔÑÇÛÁÔÇÔÇÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ×ÝÈÃÜÙÇÔ
ÚÏÝÚØÇÍÏÑÁÝÎÓÁØËÝÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÚÕß ÊÁÑÇÑÚÁÙÙËØÏÝ
¬ÑÁÔÇÝ¡ÇØÜÔÃÚÎÝÑÇÏÁÔÇÝ³ÍÍÒÕÝ"³ÒÒËÝÕÏÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÙËÝ
ÚÎÝÓÏÇÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÒÒ¦ÕÖÄÔÕÝËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÇÖ×ÒËÏÇÊËÔÈÇØÇÃÔËÏÖÏÄÚËØÕÇÔ
ËÃÔÇÏ´ÒÒÎÔÇÝ¬ÕÆØÑÕÝÂÕÚÏÊÂ-

Οι στιγμές³ÈÚÓ¨ÈØ³È¬m
iÐÒÙÉÑ³{ØÇÓØÉÌØÜÌ~Üi¨Èi{ÖÛ{ÑKÒÇ³ÑØ³{Ø®Ñ×ioÊÉ{ØÑ³{ÜÑÐKÒÉÑ{³ÒÜÜ~Ñ{
³ÒÜÜVÈ³ÉÜ{~ÒÙÉÙ{Ñ×Ó¨È
~Ñ{ÜÖ
ÖÕÚË¦ÒÒÕ©ÒÃÇÝÇÔÚËÒÃÊÎÝÓË
ÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝ ßÖØÃÜÔÓËÚÕÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÕÚØÄÖÕÍØÇÌÂÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÊÏÑÂÚÕß ÆÖØÕËÑËÃÔÎÚÎÔ ÆÖØÕÖÕßÕÔËÏØËÆÚÎÑÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÓÔÂÓÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÁÍÏÔËÇÑÇÚÁØÍÇÙÚÎÖØ×ÚÎÆÒÎÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÁÔÇÄÒÕÔÁÔÇÔ ÆÖØÏÕÓÃÇ ÆÖØÕ
´ÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËÄÚÏÕÒÃÇÝÇÔÚËÒÃÊÎÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÏÙÚÕØÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÇÕÆÚËÑÇÏÇÓÏÍ×ÝÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝÙÚÇÏ×ÓÇÚÇ®ÑÇÏÎÍØÇÌÂ
ÚÕßÇÑÕßÓÖ¦ËÏ¦ÒÒÜÝÖÜÝÚÏÝËßÇÃÙÛÎÚËÝÞÕØÊÁÝÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÔÕÃÍËÏÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÙÚÕÔ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓÇÙßÔ¦ÓÇÈÏ×ÓÇÚÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ ÇÏÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÏÙÚÕØÏÑ×ÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÖËØÔ¦ËÏ
ÙËÓÃÇÈÏÜÓÇÚÏÑÂÚØÏÚÕÖØÄÙÜÖÎ

ÇÌÂÍÎÙÎÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÜÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÒÃÊÜÔÏÖÒÄÑÁØÊÕÝÔÇ
ÍÔÜØÃÙËÏÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÓÁÙÇ
ÇÖÄÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÏÙÚÕØÃËÝÓÇÑÇÏÕ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÔÇÙßÔÛÁÙËÏÓÏÇÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ ÆÖØÕß
ÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÙÚÕÖÃÚÏÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ§ËÄÚËØÎÝÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß§Ë¦ÖÕÒÏÝ¦ÌÕßÑÇÏÖØ×ÎÔÖØÁÙÈÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
Ï×ØÍÕÝËÜØÍÂÝËÃÖËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÒÃÇÇÔÚËÒÃÊÎºÏ×ÓÇÚÇ ÆÖØÕÝ »ÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÑÕÏÔÄÈÏÈÒÃÕÏÙÚÕØÃÇÝÃÔÇÏÉÎÌÃÊËÝÏÙÚÕØÃÇÝßÔÇÍÜÍÂÓÇØÚßØÏ×ÔÍÏÇÚÕ
ÖÏÑØÄ»ÍÏÇÄÙÇÁÍÏÔÇÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÄÙÇÊËÔÁÍÏÔÇÔ¡ÏÇÑÇÚ¦ÛËÙÎÕÊÆÔÎÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝËÖÜÔÆÓÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÒ×Ô

Στις σελίδες του βιβλίου
«Βιώματα. Κύπρος 1974»
ο συγγραφέας Ηλίας
Παντελίδης εν είδει βιογράφου γράφει για 16
Κύπριους, με τον καθένα
να έχει τη δική του
προσωπική ιστορία.
ÇÔÛØ×ÖÜÔ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÇ
ÇÌÎÍÂÓÇÚ¦ÚÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚØÏÚÕÖØÄÙÜÖÎÇÌÂÍÎÙÎÑÏÔËÃÚÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÄÛËÙÎÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÂÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝÏÕÖÕÒÆ
ÂÛËÒËÔÇÇÑÕÆÙËÏÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ§Ç

ÊËÏÑÇÏÚÇÈÏ×ÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÝÚÇÊÏÑ¦ÚÕß ßØÏÇØÞÕÆÔ
ÕÏÖÏÑØÁÝÇÒÂÛËÏËÝÕßÊËÔÇÖÕÑØÆÈÕÔÚÇÏÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÇØÇÛÁÚËÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÇÒÒ¦ÕÃÊÏÕÝ
ÇÖÕÌËÆÍËÏÚÕØÄÒÕÚÕßÊÏÑÇÙÚÂ
ÌÂÔËÏÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÚÕß®

50 σκαλοπάτια γνώσης
ÖØÕÙÛÂÑÎÚÕßÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝ
ËÑÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ÓÃÇ
ÖØ×ÚÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑÂÍÔÜØÏÓÃÇ
ÓËÚÇÚØÇÍÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß 
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙßÔÕÖÚÏÑ¦ÖËÔÂÔÚÇÈÏÈÒÃÇËÖËÏÊÂ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÛÁÒËÏÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÕÔ
ÔÕßÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÑÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÑÇÛÇØÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÕÔÃÊÏÕÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÛÁÒËÏÔÇÈ¦ÒËÏ

UNIVERSITY

YOU T H
BOARD
OF CYPRUS

ÑÇÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÍÔ×ÙÎB¯D
ÇÖÕÚËÒËÃÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖÎÍÂÊÆÔÇÓÎÝ®ÏÇÑÇÛÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÊÃÔËÏËÖÏÒËÍÓÁÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÕÁÞÜÔ×ÚÇÇÑÕÆËÏÔ
ÇÑÕßÁÚÜÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕÒÃÇÝ
ÇÔÚËÒÃÊÎÝÁÊËÏÐËÓÃÇËßØÆÚËØÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝ ÆÖØÕßÁÙÚØËÉËÚÕÔ
ÌÇÑÄÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÕÏ¦àÕßÔËÚËØÄÑÒÎÚÎÇÒÒ¦ÙÚÕ
È¦ÛÕÝËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÊËÓÁÔÕÏÓËÚÎÔ
ÍÎÖÕßÚÕßÝÍÁÔÔÎÙËÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÁÌËØËÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÈÏ×ÓÇÚÇ
ÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÑÇÏÊËÑÇÖÁÔÚË¦ÒÒÜÔ
ÌÃÒÜÔ¦ÔÕÏÐÇÚÇÓ¦ÚÏÇÑÏËÃÊÇÓÏÇ
ÖÏÕÓËÍ¦ÒÎËÏÑÄÔÇßÍÔ×ÓÜÔÛÇ
ËÃÓÇÏÙËÄÒÕßÝÊÏÄÚÏÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇ
ÖÄÙÕÖÏÕÑÇÒÄÝÍÃÔËÚÇÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÄÚÇÔÑÚÃàÕßÓËÖ¦ÔÜÙËÄÙÇÓÇÝ
ËÔ×ÔÕßÔÑÇÏÊËÔÞÇÒÕÆÓËÚÕÔÚÄÖÕ
ÓÇÝÓËÄÙÇÓÇÝÊÏÞ¦àÕßÔ®
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Οταν το «πάρτι»
τελειώνει
με πάταγο
Ο αγώνας ενός διεφθαρμένου πολιτικού
που μετατρέπεται σε εξιλαστήριο θύμα
Ο έκπτωτος 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2018)
Σκηνοθεσία: ,³¨Ëo~.¨o~Ìo{É
Ερμηνείες: å³Ì{³ÉÜÑ0Ì¨ÉV

Ì{~ÑÌÉÇVÓÑ¨ËÑ(Ì{
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Εχοντας σαρώσει ÚÇÖËØÇÙÓÁÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÈØÇÈËÃÇÑÄÍÏÇ
ÚÕÌÏÒÓÚÕßªÕÔÚØÃÍÑÕÕØÕÍÑÄÍÏËÔ ÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝ
Ù×ÙËÏ®ÁØÞËÚÇÏÑÇÚÇÓËÙÂÝÙÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÍÏÇÔÇÓÇÝÛßÓÃÙËÏÙÑÕÚËÏÔÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÍÔ×ØÏÓËÝÑÇÏÙÚÇÓÁØÎÓÇÝØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßËÃÔÇÏÕ¡ÇÔÕßÁÒÚÕÖÏÑÄÝ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝËÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÖÇØÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇ
ÖÄÒÎÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ¬ÄÙÕËÑËÃÔÕÝ
ÄÙÕÑÇÏÕÏÌÃÒÕÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÊÏÑÎÍÄØÕÏÑ¦
ÖËØÔÕÆÔàÜÂÞÇØÏÙ¦ÓËÔÎÓËÚÇÐÆÖÕÒßÚËÒ×ÔÍÏÕÚÇÑØÏÈ×ÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÑÕÑÚÎÔÕÖÕÃÇÍØÂÍÕØÇ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÖÜÝÊËÔÁÞÕßÔ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÑØÏÈ×ÝÓËÚÕÔÏÊØ×ÚÇ
ÚÕßÝ©ÚÇÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÓËÈØ×ÓÏÑÕ®ÞØÂÓÇÑÇÏÆÖÕÖÚËÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÛÇÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÔÇÖÇØÇÙÆØËÏÑÇÏÚÕÃÊÏÕ
ÚÕÑÄÓÓÇÕ¡ÇÔÕßÁÒÛÇÇÖÕÊßÛËÃÙËÁÔÇÔÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕÇÍ×ÔÇ
ÊØÄÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙ×ÙËÏÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÎÔßÖÄÒÎÉÂÚÕß

O... κακός της υπόθεσης
¬ÕÖØ×ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÏÞËÃÕ
ÓËÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕßÕØÕÍÑÄÍÏËÔËÃÔÇÏÖÜÝÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßËÃÔÇÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÑÇÏÕÑÇÑÄÝ
ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ!ÁÔÇÝÐËÑ¦ÛÇØÇÊÏË-
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ÌÛÇØÓÁÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßÛËÜØËÃ
ÖËØÃÖÕßÊËÊÕÓÁÔÕÑÇÏÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÒÕßÚÃÙËÏ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÕÃÊÏÕÝËÃÔÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝÕÏÑÕÍËÔËÏ¦ØÞÎÝÑÇÏÙÚÕØÍÏÑÄÝ
ÖÇÚÁØÇÝÍÏÇÚÎÔÞØÕÔÎÑÄØÎ
ÚÕß¬ÏÝÊÆÕÇßÚÁÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇËÔÙÇØÑ×ÙËÏßÖÁØÕÞÇ
ÕÙÖÇÔÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝÔÚÄÔÏÕÔÚË
ÒÇ¬ÄØËËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÝÚÏÝÇÙÚØÇÖÏÇÃËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÏÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ
ÑÇÏÚÇÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇÚÕß¡ÇÔÕßÁÒ
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²Ã
>Ã>/v___
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¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x
&>R>
-º_¦>¦x
Á²¦__x

MOVIES BEST

21.00 x
07.25
09.15
11.30
13.15
15.20

17.30
19.15
21.00
22.50

00.25
02.05

03.35

X>Rv¦_
_>X>8>}xn
-_¦V>_&>Rx_Rx>
_n>_>¿_Ã
/v_¦_Rvx_º²_>²¤©
8>
&_>©_-²>XÃ
-²xR}Ã²_©
x
Ý>Ã>²_ÝX
Ý>¦-v¦²
+>x©xn/v_>¦
/v_&¦_>Rv_¦¤©-x>}>Ý
º©H>X¤©k_©©x
_²-v¦²Ã

GREEK CINEMA

22.00 {Ñ~È¨ËÑ³ÑÐÈÇÖ~{Ñ
05.35
07.15
08.40

10.20
12.00
14.55

16.25
18.15
20.05
22.00
23.45
01.10

02.40
04.15

,ÌÙÑV³Ò³Ñ~Ñ{~ÒÑ
ÑÐ¨ÌØÑÌ³ÙË
0¨ÉÜÌØ~Ñ{ÒiØ
ÜÜÒÙØ
0~Ü³~Ö×{
:É¨{ÇÐÓioÉ{Ò
$'ÑÖ¨iØ
~Ñ{³Ì{³È
{Ñ³ÑÜËÙÑ³i ÜÜÒÙÑ
ÇÖo~ÜÑ³ÌÜÉ
É³ÌKÉ~Ñ{ÐÈÇÖ~{
{Ñ~È¨ËÑ³ÑÐÈÇÖ~{Ñ
ÜËÐi³ÌÚ
0iØÐ{ÑØÙ¨ÑTÐÊØ
³Ño{ÑÉÐ{Ò
,ÌÙÑV³Ò³Ñ~Ñ{~ÒÑ
Ì~~{Ñ³¨{Ñ³Ò×ÈÜÜÑ
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Οταν οι γυναίκες πήραν τα όπλα τους
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της σεναριογράφου Αντρέα Μπέρλοφ, ένα φεμινιστικό γκανγκστερικό δράμα βασισμένο σε κόμικς
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ΕΜΕΙΣ...

Χελς Κίτσεν: οι βασίλισσες
του εγκλήματος 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2019)
Σκηνοθεσία: å³¨ÓÑÓ¨Ü×
Ερμηνείες:ÉÜËÑÑ~Ò¨Ú{V ÜËÇÑÐÉÚØV0Ë×Ñ{Ó{³{Ø

Η ανερχόμενηÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß
ÖÕÒÆËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕß:[YHPNO[6\[[H
*VTW[VU®ÔÚØÁÇ¡ÖÁØÒÕÌÑ¦ÔËÏÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄÚÎÝÔÚËÓÖÕÆÚÕ
ËÔÕØÞÎÙÚØ×ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÍÑÇÔÍÑÙÚËØÏÑÄÊØ¦ÓÇÓËÁÔÚÕÔÕÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÄ¦ØÜÓÇØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙËNYHWOPJ
UV]LSËÃÔÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÚØÏ×ÔÑÇÑÕÖÕÏ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÓËÚ¦ÚÎÌßÒ¦ÑÏÙÎ
ÚÜÔÙßàÆÍÜÔÚÕßÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ËÑËÃÔËÝÚÇÎÔÃÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÙÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎÖËØÏÕÞÂ²ËÒÝ ÃÚÙËÔ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÇØÄÚÏÙÚÎÔÇØÞÂ
ÎÑÃÔÎÙÂÚÕßÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓË
ËÞÛØÄÚÎÚÇÇÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓÁÒÎ
ÚÎÝÙßÓÓÕØÃÇÝËÑËÃÔËÝÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÚÕÔÔÄÓÕÚÕßÝ
ÒÃàÇÓÖËÛ¡ÕÝ¡ËÒÃÙÇ¡ÇÑ¦ØÛÏÑÇÏ¬ÃÌÇÔÏ²ÁÏÔÚÏÝÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ÙÚÕßÝØÄÒÕßÝÚÜÔ
ÚØÏ×ÔÍßÔÇÏÑ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÊßÔÇÓÏÑ¦
ÇØÞÏÑ¦ÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÚÎÔËßÎÓËØÃÇÚÕßÝÙÚÕÖÏÕÙÑÒÎØÄ
ÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ§ÁÇ

Η Ελίζαμπεθ ΜοςÐÑÇËÐÉ³{ØÙÖÈÐ¨³ÑoË³¨{ÓØ³iØ~Ñ³Ñ×Ó¨ÈÑÙÈoÈÑ{~ÉËTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³o~Ño~³É¨{~ÌÚ¨ËÜÉ¨
±ÄØÑÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÏÇÖÄÒÎÈÕßÚÎÍÓÁÔÎÙÚÎÈØ×ÓÇÑÇÏÙÚÕÁÍÑÒÎÓÇàÜÔÚÇÔËÆËÏÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄÕÕÖÕÃÕÝÜÙÚÄÙÕ
ÓÁÔËÏÑßØÃÜÝËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÕÝÙÚÏÝ
ÎØÜÃÊËÝÚÕß
ÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÙÚÇÍÁÝ
ÚÕßÑÕÓÃÙÚÏÑÕßÖØÕÚÆÖÕßÚÕßÚÕ

ÌÏÒÓÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÓÖÄÒÏÑÎÍØÇÌÏÑÂ
ÈÃÇÊÃÞÜÝÄÓÜÝÔÇÚÎÙßÔÕÊËÆËÏÑÇÏ
ÓËÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÖÏÕÙÚÇÑ¦ÚÕÓÕÔÚ¦à
ÖÕßÛÇàÜÔÚ¦ÔËßËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕ
ÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÚÏÛÁÚÜÝËÔ×
ÚÇÖÚ×ÓÇÚÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÙÚÕÏÈ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÞÆÚÇÚÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÄÒÇÓÕÏ¦àÕßÔÑ¦ÖÜÝËÆÑÕÒÇÑÇÏ

ÉËÆÚÏÑÇÇÔÑÇÏÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝ
ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑ¦
ÑËÃÔÕÌßÙÏÑ¦ÖÕßÊÏÇÖÕÚÃàËÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÈÒÁÓÓÇ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÁÐßÖÔÇÚÕÍÑÇÔÍÑÙÚËØÏÑÄËÃÊÕÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÓÕÔÕÖÜÒËÃÚÇÏËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÇÖÄ¦ÔÊØËÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ

ÎÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÌÏÒÓÑ¦ÔËÏÓÏÇ
ÊßÔÇÓÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎßÖÁØÚÎÝ
ÍßÔÇÏÑËÃÇÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÏÙÄÚÎÚÇÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÇßÚÄÚÕ
ÏÊÏÄÚßÖÕËØÍÇÙÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ËÔÇÖÕÌËÆÍËÏÈÁÈÇÏÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ßÖËØÈÕÒÁÝÄÓÜÝÈÇÙÏÑ¦ÚÕÑ¦ÔËÏÓË
ÇÔ¦ÒÇÌØÕÑÇÏÇÙÚËÃÕÚØÄÖÕ

Ειδικό τμήμαÈÌ³³Ë³Ü
tÝx>¦__uÉ³ÒÉ{~Ñ{
×Ó³Øgo{Ñ³Ó³Ñ¨³i×¨Òg³
¨Ìo¨ÑÐÐÒ³È³ÉÉ¨TÌÐÉ
×É³{KÒÜ~{ÈÐÓTÉÙË
Ýx>©Ã¦©dw¸¸¯0ÇÊ³iÐÑ³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØV
{ÉÉËoÑÌ³ÓV¨ÉooËÇÉ³Ñ{ÐÓÑÑÌÙÓ~Ñ³Ñ{ËÉØ
Ð{~¨ÖÐÊ~ÈØÑÌÌÜ³~ÌÐVÐÉ³{ØÉ¨{Ì³É¨ÉØÐÒÜ{³ÑÑ~ÒÈ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³i
ÜÜÒÙÑ ÜÒ×{ÑÈ×¨Ö
oÈÑÜ{ÒiÜËÈ³Ñ¨{³ÖoÉÑVÓÑØ~ÉÑÌØÓ¨iÐØ~Ñ{
ÓÑØ~ÉÑÌØÈ×È~É{VÓÑÙÒØÈÙÉÚÑ
ÑÉT³ÉËÒÜÜ³iÑÚ¨{i
~Ñ³Ñ³¨×ÊVÐ{ÑÐÓÜ{Ñ~Ñ{
i¨{~Ê³iØ{³¨ËÑ³i
~ÈÓÜi³iØVÓÑØÑ³¨ÑÖ³iØÐÉ³³ÉÜÉÈ³ÑËK{KÜË³iØ
iØVÉËÑ{ÐÉ¨{~ÓØÐÌÑÌ³{Ø
>x>²x{³¨ËÉØÈÚÑÑ¨È{Ñ³Ö×Ó³Ø

...ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Ο έκπτωτος 

Ερωτας α λα ιταλικά 

Ζιλ και Τζιμ ½

Σκηνοθεσία:,³¨Ëo~.¨o~Ìo{É
Ερμηνείες: å³Ì{³ÉÜÑ0Ì¨ÉVÌ{~ÑÌÉÇVÓÑ¨ËÑ(Ì{

Σκηνοθεσία: ³ÌÑÜ³(Ó³¨{
Ερμηνείες: ÐÑ,ÌÐÉ¨³ØVÓ{³É¨Ë³ÉÉVåÜËÑ{ÜÒ

Σκηνοθεσία: '¨ÑÈÒ0¨{×Ì
Ερμηνείες: =Ñ¨ÌV$~Ñ¨Ó¨É¨Vå¨Ë.É¨Ó

Για την πολιτική επιβίωση

Αίσθημα και πίτσα

Μια μοναδική φιλία

Επτά βραβεία ÑÄÍÏÇÍÏÇÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÛØÃÒËØßÉÎÒ×ÔØßÛÓ×ÔÑÇÏÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÑÇÚÇÙÖÇÚ¦ÒÎÙÎÝÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÖÕßÓÇÝÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇ©¡ÇÔÕßÁÒÚÕÖÏÑÄÝÑÕÓÓÇÚ¦ØÞÎÝÙËÓÏÇÖÇØÇÒÏÇÑÂÖÄÒÎÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÖËØÔ¦ËÏÈÇÙÏÒÏÑÂàÜÂÖÇØÁÇÓËÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÕÑ
ÙÆÔÚÕÓÇÜÙÚÄÙÕÚÇÖ¦ÔÚÇÛÇÇÔÇÚØÇÖÕÆÔÄÚÇÔÛÇÁØÛËÏÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÖÕßÚÕÔËÓÖÒÁÑËÏÚÕÞËßÓÁÔÕÝÖÏÇÑÇÏÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÕß
ÚÕÑÄÓÓÇÕ¡ÇÔÕßÁÒÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÁÔÇÔÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÕ
ÇÍ×ÔÇÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏÄÚÏÙ×àËÚÇÏÔ×ØÏÓËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÊÏÇÖÒÕÑÂÝÑÇÏÙÖÇÚ¦ÒÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÛÁÓÇËÔÄÝÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÕÆÌÏÒÓÖÕßÈÇÙÃàËÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ËØÓÎÔËÃÇÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕß

Ρομαντική ÑÕÓËÔÚÃÓËÓÖÄÒÏÑÕ¦ØÜÓÇ¶ÑÇÏÌÇÍÎÚÄ¶ÚÇÒÃÇÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÄÒÇÚÇÑÒÏÙÁÖÕßÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
ÑÕßÒÚÕÆØÇ§ÃÑÏÑÇÏÕÃÕÁÞÕßÔÓËÍÇÒ×ÙËÏÓÇàÃÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÎÝ¡ÏÑØÂÝÚÇÒÃÇÝÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÏÝ×ØËÝÚÕßÝÙÚÎÔ
ÖÏÚÙÇØÃÇÖÕßÁÞÕßÔÙßÔËÚÇÏØÏÑ¦ÕÏÍÕÔËÃÝÚÕßÝ²ØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÜÙÚÄÙÕÄÚÇÔËÑËÃÔÎÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄÚÏÝ
ÙÖÕßÊÁÝÚÎÝÜÝÙËÌÛÇÈØËÏÚÏÝÊÆÕÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÚÙÇÑÜÓÁÔËÝÑÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÞÜØÏÙÚ¦¬ÇÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÎÝÍÏÇ
ÚÕÔÃÕÄÓÜÝÊËÔÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ©ÁØÜÚÇÝÖ¦ËÏÖÇØÁÇ
ÓËÚÎÓÇÍËÏØÏÑÂÙËÁÔÇÌÏÒÓ¦ÒÒÕÚËÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÑÇÏ
¦ÒÒÕÚËÇÖËÒÖÏÙÚÏÑ¦ÇÌËÒÁÝÚÕÕÖÕÃÕàÜÔÚÇÔËÆËÏÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÎÖÇÔÁÓÕØÌÎÓÇªÄÓÖËØÚÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÕÐÇÔ¦ÔËØÄÈØÇÙÚÕÝ²ÁÏÔÚËÔ ØÃÙÚËÔÙËÔ

Ο Φρανσουά Τριφό ßÖÕÍØ¦ÌËÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇÆÓÔÕÙÚÎÔËØÜÚÏÑÂÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂËÒËßÛËØÃÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÊÏÑÄ
ÚÕßÏÊÏÄÚßÖÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÙÚÎÔÇÔÇØÞÏÑÂÓÇÚÏ¦ÚÎÝÔÕßÈÁÒÈÇÍÑÆÕÑÇÒÕÃÌÃÒÕÏÕÏÒÑÇÏÕ¬àÏÓÖËØÔÕÆÔÚÕÔ
ÑÇÏØÄÚÕßÝÊÏÇÙÑËÊ¦àÕÔÚÇÝÙÚÕÖØÕÖÕÒËÓÏÑÄÇØÃÙÏ
ÄÚÇÔÙÚÎàÜÂÚÕßÝÛÇÓÖËÏÎÄÓÕØÌÎ ÇÚØÃÔÇÔ¡ÕØÄ
ØÂÍÕØÇÕÏÒÛÇÚÎÔËØÜÚËßÛËÃÑÇÏÛÇÚÎÔÖÇÔÚØËßÚËÃ
ÓËÚÕßÝÚØËÏÝÚÕßÝÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÞ×ØÏÙÚÕÏ¡ËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÎ ÇÚØÃÔÙßÔÊÁËÚÇÏËØÜÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ¬àÏÓÜÙÚÄÙÕ
ÎÌÏÒÃÇÚÎÝÚØÏ¦ÊÇÝÊËÔÛÇÞÇÒ¦ÙËÏ¡ËØÏÑÁÝÇÐÁÞÇÙÚËÝ
ÙÑÎÔÁÝÄÖÜÝËÑËÃÔÎÓËÚÕÔÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÙÚÎÍÁÌßØÇ
ÑÇÏÓÖÄÒÏÑÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÇÔËÓËÒÏ¦ÍÏÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß¬ØÏÌÄÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÑÇÏÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÇÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇ

x = κακό

= μέτριο

 = ενδιαφέρον

 = καλό

 = πολύ καλό

Ολοκληρώθηκαν {ÜË³ÉØo{Ñ
³ÑÙ{Ño{³{~Ò³ÐÊÐÑ³Ñ³È×É³{Ö{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ö'É³{KÒÜÉÉ³ËÑØ¸d¯dw¬¯ÐÉÙÖ
Ñ~ÌÐiÈÐÐÉ³TÓØ³³ÐÊÐÑ
t-Rkxxu ~ÉËÈ¨~ÒÜÉÉÑËÚiiÉËÑ{ØiÐËÑ
ÑÌ³{ØÙÖ³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ³Ñ{ËÉØ
ÉËÑ{³tÝ_¦xR>-}xuVi~Ñ{Ö¨o{ÑÙÈÜÉ{Ò³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ~iÚÓ³i~Ñ{iÚ{Ö
Ó{³(Ò¨~É¨toÓiiÉÌØ
ÓÚÈØuVËØ¨³¨{É³ËÑØÉËTÉ~Ñ³io¨iÚÉËo{ÑK{ÑÐÌV
oÉoÌØÈÉ~³¨TËÑÉ³i~Ñ¨{Ó¨Ñ³ÈÒÜÜo{¤ÑÈ³Ì³i
Ñ¨ÈËÑi³iÌ³¨ÑÚÑÓTÉ{
~Ñ{É~ÜÉ~³ÊÈ³Ê¨{ÂiVÑ×Ö
³iÉËiÐi¨ÉÐ{Ó¨ÑÚÑÐ{ÜÊÉ{o{Ñ³×{ÜÐ~Ñ{.Ò{~{

 = εξαιρετικό

Ντίσνεϊ: η συνταγή των δισεκατομμυρίων που ορίζει το σινεμά
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ΟτανÖØÏÔÇÑØÏÈ×ÝÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕ Î§ÚÃÙÔËáËÐÇÍÄØÇÙËÚÎ
4HY]LS:[\KPVZÁÔÇÔÚÏÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑ¦ÖÕÏÕÏËÖÏÙÂÓÇÔÇÔÖÜÝÚÕ
ÖÕÙÄÂÚÇÔßÖËØÈÕÒÏÑÄÂÓËØÇÓË
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÚÜÔÑÊÏÑÎÚ×Ô®ÔÇÙÖ¦ËÏÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÜÔ
ÊÏÙËÏÙÖØ¦ÐËÜÔÑÇÏÔÇÖËØÔ¦ÁÚÙÏ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÓËÚÏÝÖÏÕÑËØÊÕÌÄØËÝÚÇÏÔÃËÝÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×ÔÕÏ
ÏÙÞßØÏÙÓÕÃÇßÚÕÃÓÕÏ¦àÕßÔÖØÕÌÇÔ×ÝÇÙÚËÃÕÏÍÏÇÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÄÎ
ÕÖÕÃÇÑÕÔÚËÆËÏÔÇÑÇÚÇÖÏËÃ®ÚÕÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
©ÏÇØÏÛÓÕÃÒÁÔËÖÜÝÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÚÕ ÄÒÎÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕß
ÙÏÔËÓ¦ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔ§ÚÃÙÔËáÑÇÏÖÜÝ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÞÛËÝÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕËÚÂÙÏÕ
ØËÑÄØÚÜÔÊÏÙËÏÙÖØ¦ÐËÜÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÑÇÚËÃÞËÎÃÊÏÇÇÖÄÚÕ
ÊÏÇÌÕØ¦"ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÖËÚËÆÞÛÎÓÄÔÕÓÁÙÇÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ËÖÚ¦ÓÂÔËÝÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ
ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÙÚÎÞ×ØÇÚÕß
¡ÃÑß¡¦ÕßÝÑ¦ÚÏÑ¦ÔÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÒ¦ÁØÇÇÖÄÚÏÝÊÏÕØÇÚÏÑÁÝ

ÑÏÔÂÙËÏÝËÐÇÍÕØ¦ÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇ4HY]LS7P_HY
3\JHZ(Y[ZÑÇÏÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÇÎ-V_
ËÑËÃÔÕÖÕßÁÑÇÔËÚËÒÏÑ¦ÚÎÊÏÇÌÕØ¦
ÂÚÇÔÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÚÕÖËØÏËÞÄÓË-

Οι αριθμοί λένε πως
αυτή τη στιγμή τής
ανήκει το 40% όλης
της αγοράς του σινεμά,
χθες όμως η μετοχή
της εταιρείας σημείωσε
σημαντική πτώση.

Οι «Εκδικητές»³¨É~Ì¨É×Ò¨ÐÑ³ÑÌÜÈ³KÑÚÐÌ³iÉ{³ÈTiÐÓiÈ³ÑoÊ³iØ>¦¿_w ³ËÉÍ

ÔÕÖÕßÎ§ÚÃÙÔËáÙÁØÈÏØËÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÑÇÏËÑÚÕßÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÌ¦ÔÎÑË
ÚÁÒËÏÇÙÚÕÞËßÓÁÔÕ
©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÖÏÕ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÇÖÄÚÎÙÜÙÚÂÉßÞÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô©ÚÇÔÈØËÛËÃÎÙßÔÚÇÍÂ¶ÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔßÖËØÎØ×ÜÔ
ÚÎÝ4HY]LSÇßÚÄÁÍÏÔËÖÕÒÆÓËÛÕÊÏ-

Ñ¦¶ÚÕÓÄÔÕÖÕßÇÖÕÓÁÔËÏËÃÔÇÏÓÏÇ
ÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÖØÕÜÛÎÚÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ
ÎÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÇÌÂÙËÏÑÇÓÏ¦ÇÓÌÏÈÕÒÃÇÍÏÇÚÕÖÄÙÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ®
ËÃÔÇÏÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÔÁËÝÚÇÏÔÃËÝ
±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇ
ÚØÃÚÕÚÕßÑÄÙÚÕßÝÑ¦ÛËÚÁÚÕÏÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÌÕØ¦ÄÙÇÍÃÔÕÔÚÇÏËÑÚÄÝ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔÓÕÔÚ¦àÑÕÑ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÚÕÇØÞÏÑÄØÃÙÑÕÖÁÌÚËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÔ×ÇÑÕßÓÖ¦ÙÞËÊÄÔÚÕ

ÓÎÊÁÔÓËÚÕÔÖØÄÙÌÇÚÕÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄ
ÚÜÔSP]LHJ[PVUÓËÚÇÌÕØ×ÔÑÒÇÙÏÑ×ÔÑÏÔÕßÓÁÔÜÔÙÞËÊÃÜÔÚÎÝ§ÚÃÙÔËáÕÏÕÝÊËÔÛÇÊËÏÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎ
ËÑÊÕÞÂÚÕßÛØßÒÏÑÕÆÇÙÏÒÏ¦ÚÜÔ
ÏÕÔÚÇØÏ×Ô®ÊÏÙÂÚÜÔÇÍÇÖÎÓÁÔÜÔËÔÚ¦ÓÕØÌÎÑÇÏÚÕ¬ÁØÇÝ®ÊÏÙÑÇÏÒÇÔÚÃÔ®ÊÏÙ"
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÈÁÈÇÏÇÊËÔÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÄÒËÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏÑÇÑÁÝ
ÚÇÏÔÃËÝÙÇÃÙÇÖÕßÍÏÇÔÇÙÚÎØÏ-

ÞÛËÃÚÕÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÓËØÏÑÕÃÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÕÃÚÃÚÒÕÏÄÖÜÝ
ÕÖØ×ÚÕÝ0YVU4HU®ÂÕÏÇØÞÏÑÕÃ
ÑÊÏÑÎÚÁÝ®ÌÏÒÓÖÕßÁÊÜÙÇÔÁÔÇ
ÙÆÍÞØÕÔÕÖÕÖ¦ØÜÓÇÙËÂÊÎÍÔÜÙÚÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÁÞÚÏÙÇÔÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÚÕßÖÕÏÕÚÏÑÕÆ®ÑÄÓÏÑÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÎÙßÔÚÇÍÂÁÞËÏÖÏÇ
ÖÇÍÏÜÛËÃ!ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÊØ¦ÙÎÖÕß
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÇÖÒÕÆÙÏÇËÏÊÏÑ¦ËÌÁ
ÃÙËÝÊÄÙËÏÝÞÏÕÆÓÕØÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ

ÑÇÏÇÑÒÄÔÎÚÎÇÌÕÙÃÜÙÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÛÄÚÎÚÇ
¬ÕËÖÄÓËÔÕÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÔ§ÚÃÙÔËáËÃÔÇÏÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÒÕÆÖÏÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ËÑËÃÄÖÕßÚÕÇÑÒÄÔÎÚÕÇÌËÔÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕ5L[MSP_¬Õ
+PZUL`ÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕÙÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÞØÂÙÚËÝÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÓËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÔÇËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÒËÄØÇÙÎÄÓÜÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÇØÑËÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖËÊÃÕÊ×ÊËÔ
ÁÞËÏÝÚÏÝÙÚØÇÚÏÁÝÚÜÔËÌÂÈÜÔÖÕß
ÑÇÚÇÑÒÆàÕßÔÚÇT\S[PWSL_ÇÒÒ¦
ÑÇÚ¦È¦ÙÎÁÔÇËÔÂÒÏÑÕÑÕÏÔÄËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕ®ÙÚÎÙÑÒÎØÂÈÃÇÚÕß
.HTLVM;OYVULZ®ÑÇÏÙÚÕÔÇÖÄÒßÚÕÑßÔÏÙÓÄÚÕß/V\ZLVM*HYKZ®
ÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÖÜÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇ
ÙÖÇÚÇÒÎÛÕÆÔÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÑÁØÊÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕ¡ÃÑßÔÇÑËØÊÃÙËÏÑÇÏÇßÚÂ
ÚÎÓ¦ÞÎÊÎÞÛËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔ
àÎÓÃËÝÆÉÕßÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ
ÍÏÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚØÃÓÎÔÕËÔ×ÑÇÏ
ÎÓËÚÕÞÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÎÓËÃÜÙË
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÚ×ÙÎ

4º MAO-HMA

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

Πρωταγωνιστής σε αυτή τη νέα σειρά - το πιο διάσημο
παπί του κόσμου, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ. Απολαύστε,
λοιπόν, τις ιστορίες του αγαπημένου σας ήρωα,
διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε
τα πάντα για την οικονομία!
Στον τέταρτο τόμο ο Σκρούτζ Μακ Ντάκ ασχολείται
με τον ανταγωνισμό, με τα καλά του και τα κακά του.

Tην Κυριακή 18 Aυγούστου μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

