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ΑΝ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Δύο συμπλέγματα
δήμων στην
πρωτεύουσα
Ναι στη μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέει ο δήμαρχος Στροβόλου. Σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους θεωρεί πως το ιδανικό σενάριο για τη Λευκωσία είναι η δημιουργία δύο μεγάλων δήμων ή τριών τουλάχιστον. Θεωρεί πως η μεγαλύτερη
πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση της Μείζονος Λευκωσίας είναι η
διαχείριση των αποβλήτων με το κυκλοφοριακό να ακολουθεί. Τάσσεται
υπέρ της δημιουργίας τραμ, ενώ δεν
εμφανίζεται αρνητικός οι δήμοι να δημιουργήσουν τοπικό δίκτυο διακίνησης επιβατών. Ο κ. Παπαχαραλάμπους
μιλάει και για τα έργα στη λεωφ. Τσερίου, καθώς και για την ανάπλαση του
ιστορικού κέντρου της πόλης. Σελ. 8

Εν αρχή συμφωνία στους όρους αναφοράς
Το υλικό που τη συνθέτει είναι στο τραπέζι, το κείμενο είναι λιτό και πριν εκπνεύσει ο Αύγουστος βγαίνει στο φως
Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί
έχουν μπει σε παλιούς καλούς ρυθμούς σύμπραξης, τότε που χέρι-χέρι υπερπηδούσαν
το ένα εμπόδιο μετά το άλλο στο πεδίο των
διαπραγματεύσεων. Τώρα, αυτό τους έχει
επιβληθεί και από το τελευταίο ψήφισμα

του Σ.Α., αφού εκτός από τους Όρους Αναφοράς που θα συμφωνηθούν τώρα, τον Νοέμβριο θα πρέπει να γράψουν και από μία
έκθεση ο καθένας προς τον γ.γ. των ΗΕ. Οι
Όροι Αναφοράς είναι ήδη διαμορφωμένοι
από τις δύο πλευρές στη βάση τριών αξόνων

και με την έλευση της Τζέιν Χολ Λουτ, με
την εκπνοή του τρέχοντος μηνός, θα έχουν
διά χειρός Ηνωμένων Εθνών διατυπωθεί
στο χαρτί. Το πρώτο στην ουσία από μια
σειρά εγγράφων που, όπως δρομολογούνται
από το ΣΑ.,. θα οδηγήσουν εκτός απροόπτου

Τον έσωσε από του Χάρου τα δόντια!
στου του 1974 στη
Μια Μηλιά, τον
16χρονο τότε Κώστα Γιάννακα τον
είχαν βάλει Τ/κ παραστρατιωτικοί σε
μια μαύρη μερσεντές που μαζί με άλλους θα τον πήγαινε λίγο πιο κάτω για
εκτέλεση. Ο δεκανέας του τουρκικού
στρατού τότε Μεχμέτ Μερτζάν (με
κουστούμι) τον κατέβασε και τον
έστειλε να καθίσει
δίπλα από τον
τραυματία πατέρα
του σε λεωφορείο
που ήταν δίπλα στη
μερσεντές. Η επόμενη συνάντηση
των δύο είναι μια
ιστορία συγκλονιστική και ανεπανάληπτη, την οποία
επαναφέρουμε σήμερα στη δημοσιότητα. Σελ. 16

Δεν είδα τρυφερότητα
από τους συγγενείς
Δεκατέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία της Helios ο Ακριβός Τσολάκης
ανοίγει την καρδιά του στην «Κ». Θυμάται τις πρώτες ώρες του τραγικού
συμβάντος, ενώ με αφοπλιστική ειλικρίνεια απαντά πως το πολιτικό αεροσκάφος θα κατέρριπταν τα ελληνικά
F-16 εάν δεν συντριβόταν στο Γραμματικό. Ο άνθρωπος, που αναζήτησε
τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους,
εκφράζει και ένα παράπονο για τους
συγγενείς των θυμάτων. Σελ. 7

ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Η ανάγνωση μιας μαθηματικής
απόδειξης μπορεί να παρομοιαστεί
με το άκουσμα μιας μουσικής συμφωνίας», λέει στην «Κ» ο 35χρονος
αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ Δημήτρης
Κουκουλόπουλος, ο οποίος απέδειξε, μαζί με τον Τζέιμς Μέιναρντ της
Οξφόρδης, την Εικασία DuffinSchaeffer. Σελ. 23

ΠΑΙΔΕΙΑ

Προχωράνε ομαλά
οι σχολ. περιφράξεις
Οι σχολικές περιφράξεις είναι ένα
από τα σημαντικότερα μέτρα από
αποφασίστηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας και το ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Ντίνο Έλληνα, πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών το έργο των περιφράξεων έχει ολοκληρωθεί γύρω
στο 90%. Σελ. 10

Υφυπ. Καινοτομίας
αποκτά η Κύπρος
Συνέντευξη Κυριάκου Κόκκινου
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία
για δημιουργία Υφυπουργείου Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο επικεφαλής επιστήμονας Κυριάκος Κόκκινος επισημαίνει ότι ήδη έχει υποβληθεί
το νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία και
έχουν αποφασιστεί οι πρώτες λεπτομέρειες
στέγασης. Οικονομική, σελ 4.

Χιλιάδες θεωρίες
συνωμοσίας
Υπόθεση χρηματιστή Επσταϊν
Ο θάνατος του Επσταϊν, το περασμένο
Σάββατο, μία μόλις ημέρα αφότου ήρθη
το απόρρητο των δικαστικών εγγράφων
που αφορούσαν έναν από τους κατηγόρους του, αμέσως γέμισε με υποψίες δημοσιογράφους, πολιτικούς και, φυσικά,
τους συνήθεις συνωμοσιολόγους. Σελ. 16

Προς συμφωνία για το Venus Rock
Το διεκδικούν από κοινού Invel-Atterbury και ασιάτης επενδυτής
Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τράπεζα
Κύπρου για απόκτηση από κοινού του
Venus Rock βρίσκονται οι Χριστόφορος
Παπαχριστοφόρου, ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της Invel, και ο κυπριακής
καταγωγής συνέταιρος στην επένδυση
με τον Νοτιοαφρικανικό κολοσσό Atterbury, Τάκης Χριστοδούλου. Το έδαφος

για απόκτηση του Venus Rock από τα
δύο αυτά ονόματα είναι γόνιμο, ωστόσο,
όπως διαρρέει, το ύψος της προσφοράς
θα κρίνει το μέλλον των συζητήσεων.
Ενδιαφέρον έχει επιδειχθεί επίσης από
επενδυτή ασιατικής καταγωγής, το όνομα
του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι
στιγμής. Οικονομική, σελ. 3

Σκληραίνει τη στάση της η Aγκυρα
«Παράθυρο ευκαιρίας» η διεξαγωγή άτυπης Πενταμερούς
Ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος μήνας
για το Κυπριακό, αλλά και τον γενικότερο
ενεργειακό σχεδιασμό της Άγκυρας στην
Ανατολική Μεσόγειο. Στη Λευκωσία
υπάρχει ανησυχία ότι η Άγκυρα θα στείλει
πλωτό γεωτρύπανο στα νότια της κυπριακής ΑΟΖ, σε τμήμα που δεν έχει
ακόμη αδειοδοτηθεί. Εξ ου και το «πα-

στην τριμερή της Νέας Υόρκης 28 Σεπτεμβρίου, στην άτυπη πενταμερή για την οποία
πληροφορίες λένε ότι αδημονεί η Άγκυρα
και στην τελική Διάσκεψη-ολοκλήρωση εκείνης του Κραν Μοντάνα, εκτός απροόπτου
το πρώτο ήμισυ του 2020. Σελ. 4

ΘΕΜΙΔΑ
Hταν 15 Αυγού-
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Η μαγευτική γοητεία
των μαθηματικών
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ράθυρο ευκαιρίας» που βλέπουν αρκετοί
στη Λευκωσία για κάποια επί της αρχής
συμφωνία διεξαγωγής άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, προτού οι Τούρκοι
κλιμακώσουν τις πιέσεις τους. Σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις της
Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται και η Αθήνα. Σελ. 18

«Ασθενούσα»
η Ν. Υπηρεσία,
σε κρίση
η Δικαιοσύνη
Οι απανωτές αποτυχίες της Νομικής Υπηρεσίας να πετύχει καταδίκη προσώπων σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις των τραπεζών δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το επιτελούμενο έργο. Oι αστοχίες δεν είναι το μοναδικό θέμα που ταλανίζει τον νομικό σύμβουλο του κράτους. Σελ. 5
G

Χάσμα και έλλειψη εμπιστοσύνης

Η σύγκρουση γενικού εισαγγελέα με πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει συμβάλει στην
εικόνα που υπάρχει για τη Νομική Υπηρεσία.
G

Λανθασμένοι χειρισμοί σε ποινικές

Σε νομικά λάθη και λανθασμένους χειρισμούς αποδίδονται οι αποτυχίες της Νομικής
Υπηρεσίας να πετύχουν καταδίκη σε ποινικές για τράπεζες.
G

Ευθύνες για την κρίση

Ευθύνες αποδίδονται στον γενικό εισαγγελέα με το σκεπτικό ότι ο ίδιος συνέβαλε
στην απαξίωση δικαστών.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Σε διάσταση
Με αγωνία και θλίψη παρακολουθούμε
διαρκώς θεσμούς να κατακρημνίζονται
υπό το βάρος σκοπιμοτήτων, άστοχων
κινήσεων ή και ραθυμίας. Θεσμούς των
οποίων τη δημιουργία προνόησε ο Νομοθέτης ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να προσβλέπει σε αυτούς για
να βρει το δίκιο του, να τύχει προστασίας, να ζητήσει αρωγή. Η «Κ», έχοντας
επιδείξει διαρκές ενδιαφέρον για την
αναστύλωση του κύρους των θεσμών,
ασχολείται και σήμερα (σελ. 5) με τον
θεσμό της Δικαιοσύνης, ο οποίος εσχάτως έχει διασυρθεί επανειλημμένα, μάλιστα από πρυτάνεις του. Ο γενικός εισαγγελέας απορρίπτει κριτική που του
ασκείται περί λανθασμένων χειρισμών
και δηλώνει ότι ο ίδιος και η Νομική
Υπηρεσία κάνουν το καθήκον τους στο
έπακρον. Μακάρι να είναι έτσι, αν και
εκτιμούμε ότι η θέση Κ. Κληρίδη βρίσκεται, εκ των γεγονότων, σε διάσταση
με την πλειοψηφούσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΘΕΑΤΡΟ

3ο υπαίθριο θεατρικό φεστιβάλ Αντί-Σκηνο
Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στο κοινοτικό πάρκο Κάτω Πύργου το
υπαίθριο θεατρικό φεστιβάλ Αντί-Σκηνο με πολλές θεατρικές και όχι μόνο
προτάσεις. Στην «Κ» μιλάει ο Στέλιος Θεοχάρους από την ομάδα διοργάνωσης, που φέρνει κοντά στον επισκέπτη θέατρο και φύση. Ζωή, σελ. 1

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Αλέξης Κάσινος στον σωστό τόπο και χρόνο
Ο νεαρός μουσικός Αλέξης Κάσινος, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Right Place, Right Time», μιλάει
στην «Κ» για την επιλογή του να επιστρέψει στην Κύπρο και για τη
μουσική του. Ζωή, σελ. 3

ΒΙΒΛΙΟ

Η Αικατερίνη Κορνάρο δεν έχει πια μυστικά
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας πριν από λίγους μήνες δημοσίευσε τον τόμο «The Secrets of a Royal Portrait», στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι επιστημονικές πληροφορίες για την ιστορία και την αποκάλυψη των μυστικών του πορτρέτου της Αικατερίνης Κορνάρο. Ζωή, σελ. 5

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Μαχαλεπί και
πρόβα τζενεράλε

Η επιστροφή στο Προεδρικό και ο αινιγματικός Σεπτέμβρης

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η αντίστροφη μέτρηση
της τελικής προσπάθειας για λύση ΔΔΟ έχει
ήδη αρχίσει. Η πρώτη
δοκιμή είναι η συνομολόγηση των Όρων Αναφοράς τους οποίους το
Σ.Α., μέσω του τελευταίου ψηφίσματος
ζήτησε από τους δύο ηγέτες να συμφωνήσουν και ομού μετά των Η.Ε.
να βάλουν στο χαρτί, πράγμα που
ήδη συμβαίνει. Μάλιστα, σε μερικές
μέρες που θα είναι εδώ η απεσταλμένη
του γ.γ. του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, θα
το δούμε να αποκαλύπτεται. Επειδή,
όμως, δεν είμαστε μόνοι μας έξυπνοι
οι Κύπριοι και διότι τα Η.Ε. έχουν
πολλάκις καεί στο χυλό εξαιτίας μας,
τώρα φυσάνε και το γιαούρτι. Έτσι
Γκουτιέρες και Σ.Α. έχουν ήδη φυτέψει
τις γραμμές του τρένου που οδηγεί
στην τελική Διάσκεψη για το Κυπριακό, που είναι η συνέχεια εκείνης του
Κραν Μοντάνα κι έχουν προνοήσει
και για τους σταθμούς της αμαξοστοιχίας. Αυτό που χθες ξέραμε ότι
ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, δηλαδή
Αναστασιάδης και Ακιντζί να συμφωνήσουν στους Όρους Αναφοράς
και βγήκε η πίστη της καημένης της
Λουτ στο πήγαινε-έλα , όλως αιφνιδίως
έγινε πανεύκολο και μάλιστα χωρίς
τη «βλοσυρή κυρία». Το ψήφισμα
ήταν σαφές: Κύριοι, συμφωνήστε
στους Όρους Αναφοράς και να μας
γράψετε και έκθεση πώς το κάνατε
που θα επισυνάψει στη δική του ο
γ.γ. στις 15/11/2019. Και για να μην
έχετε αμφιβολία για τα υλικά των
Όρων, σας δίνουμε τη συνταγή: Το
Κοινό Ανακοινωθέν του 2014, τις
μέχρι το Κραν Μοντάνα συγκλίσεις
και το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Αυτός
είναι ο πρώτος σταθμός του τρένου
μας. Κι ο δεύτερος σταθμός έχει καθοριστεί. Είναι η Νέα Υόρκη, όπου
οι ηγέτες μας θα συναντήσουν χωριστά τον γ.γ. του ΟΗΕ στο περιθώριο
της Γ.Σ. τον Σεπτέμβρη και μετά θα
τον συναντήσουν στο πλαίσιο τριμερούς συνάντησης. Αν πριν από
τρεις μήνες έλεγε κάποιος ότι κάτι
τέτοιο θα πρέπει να γίνει για να βγει
από το τέλμα η διαδικασία του Κυπριακού, θα τον έπιαναν από τα μού-

Στο Προεδρικό του Τροόδους κάνει διακοπές,

τρα οι περισπούδαστοι ειδήμονες
των κομματικών ταϊστρών και θα μιλούσαν για υποχωρήσεις άχρι εξευτελισμού. Τώρα, που το είπε το Σ.Α.,
δεν άκουσα κανένα από τους τσάμπα
μάγκες, αρχηγούς, υπαρχηγούς και
τομεάρχες κομμάτων να διακηρύξουν
ότι ενόσω οι Τούρκοι βρίσκονται στις
θάλασσες μας ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν πρέπει ούτε να συνομιλεί,
ούτε να συνυπογράφει, ούτε και να
συναντάται με τον Ακιντζί κατά μόνας
ή με πολλούς. Ούτε και να λένε ότι
το Σ.Α. μας πουλάει στην Τουρκία,
διότι και το Σ.Α. και οι ίδιοι γνωρίζουν
πολύ καλά ποιοι μας έφεραν μέχρι
σημείου εξευτελισμού. Γι’ αυτό και
όλοι έχουν αφήσει τον πατριωτικό
τσαμπουκά για μετά το δροσιστικό
μαχαλεπί και τα παπουτσόσυκα της
θερινής ανάπαυλας. Μετά την τριμερή
του Σεπτεμβρίου, μάλλον θα γίνει το
Σάββατο 28 του μήνα, τα Η.Ε., παρακούοντας τα κόμματα του κυπριακού
Κέντρου, θα ετοιμάσουν την άτυπη
διάσκεψη. Τι χρεία υπάρχει για άτυπη
διάσκεψη, θα ρωτήσει κάποιος, αφού
οι δύο πλευρές συμφώνησαν στους
Όρους Αναφοράς; Είπαμε, τα Η.Ε.
δεν θα αφήσουν ούτε την παραμικρή
λεπτομέρεια στην τύχη αυτή τη φορά.
Έτσι θα μαζέψουν όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό σε μια πρόβα
τζενεράλε, για να δεσμευτούν άπαντες
ότι την ώρα που όλοι θα πρέπει να
πουν αλήθειες και να τις υπογράψουν
θα είναι εκεί και θα το πράξουν. Έτσι
μέχρι την έκθεση που θα υποβάλει
ο Αντόνιο Γκουτιέρες στο Σ.Α. στις
15/11/2019, όλο το σενάριο της άτυπης
θα έχει τσεκαριστεί και στο ραντεβού
του γ.γ. με το Σώμα στις 10/01/2020
θα ξέρουμε όλοι πότε θα γίνει η τελική
Διάσκεψη, αφού προηγηθεί η προετοιμασία του κόσμου. Πόσο χρόνο
θέλετε, κύριοι; Δύο μήνες; Τρεις; Πείτε
στους πολίτες σας τα πλεονεκτήματα
της λύσης και πείτε τους ακόμα ότι
δεν δεχόμαστε το όχι ως απάντηση.
Σε περίπτωση απόρριψης της προτεινόμενης λύσης η άλλη πλευρά θα
έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα
από τα Ηνωμένα Εθνη…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
18 - 8 - 1939

«ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙΡΟΣ»: Αι ιταλικαί εφημερίδες
[...] συνιστούν εις την Πολωνίαν να ενδώση εις τας δικαίας
αξιώσεις του Ράιχ, τας οποίας εμπνέει η αντίληψις περί
της τιμής του γερμανικού έθνους, μη δυναμένου να βλέπη
απαθώς τον πόθον του
γερμανικού πληθυσμού
του Ντάντσιγκ. Ο κ. Ανσάλντο, διευθυντής του
«Τηλεγράφου», οργάνου της οικογενείας
Τσιάνο, ο οποίος παρηκολούθησε τας συνομιλίας του Μπερχτεσγκάντεν, βεβαιοί
ότι διά ν’ αποφευχθή η
παγκόσμιος καταστροφή «δεν απομένει πλέον παρά 5
λεπτών καιρός...». Διότι, προσθέτει, δεν πρόκειται πλέον
περί του Ντάντσιγκ, αλλά περί του όλου κυκλωτικού
συστήματος το οποίον ο Αξων είναι υποχρεωμένος να
διασπάσει [φωτ. Γερμανοπολωνικά σύνορα].
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Και το μεν φορτηγόν «Φωτεινή Καρρά»
είχε το ατύχημα να βυθισθή εις τας εξωτικάς θαλάσσας
των Κοραλλίων νήσων, εις τας οποίας υπερήφανος [...]
κυματίζει η ελληνική ναυτική σημαία. Αλλ’ οι ναυτικοί
όλου του κόσμου είχον το ευτύχημα να πληροφορηθούν
από το ελληνικόν πάθημα την ύπαρξιν δύο αγνώστων
εις τους χάρτας, υφάλων και μιας νησίδος. Αι άγνωστοι
αυταί ύφαλοι προεκάλεσαν την καταστροφήν του πλοίου,
η δε νησίς ευρέθη και εχρησίμευσεν ως σανίς σωτηρίας.
Ευτυχώς το πλήρωμα της «Φωτεινής» εσώθη διά να αφηγηθή την περιπέτειάν του και διά να υποδείξη την θέσιν
των υφάλων και των νησίδων.

αλλά και προετοιμασία, ο Healthy. Όπως με
πληροφορεί ο αξιόπιστος κύριος Πάμπος που
για δεκαετίες παρακολουθεί τα πάντα όλα
που γίνονται, λέγονται ή ψιθυρίζονται στο
Προεδρικό, ο Healthy «δεν προετοιμάζεται
μόνο για την άφιξη της κας Λουτ, αλλά και για
το Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει την Τετάρτη στη δροσιά του Τροόδους μαζί με την
τσίκνα της σούβλας. Επιπλέον προετοιμάζει
την επόμενη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία δεν αποκλείεται να γίνει και αυτή
στο Τρόοδος».

Όπως με πληροφόρησε ο κ. Πάμπος, ο Healthy

επιστρέφει στον... θρόνο του λίγο πριν από το
τέλος Αυγούστου «σηματοδοτώντας έτσι την
επιστροφή στην κανονικότητα», ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο ίδιος πάντως έχει μεγάλη
έγνοια για την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου «η οποία δεν προβλέπεται να είναι τόσο ήρεμη όσο η προηγούμενη», όπως μου
ανέφερε.

Η συνάντηση που είχε ο Healthy με τον Μου-

σταφά Ακιντζί και οι εξελίξεις στο ενεργειακό,
η αναμενόμενη έλευση της Τζέιν Χολ Λουτ την
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και βεβαίως οι επαφές στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα είναι τα θέματα για τα οποία θα ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Κάποιοι αρχηγοί τού έχουν ήδη δώσει τις απόψεις και εισηγήσεις τους, οι οποίες δεν συμπίπτουν πλήρως «ούτε με τις προτεραιότητες
του προέδρου, ούτε με τις εξελίξεις που σημειώνονται», όπως έλεγε άτομο που γνωρίζει.

Μια πληροφορία που έφθασε κοντά μου από

την μάνταμ του Φούλη, λέει ότι ο μεγάλος αρχηγός «έδωσε ήδη τα φώτα του» στον Healthy μαζί με πιθανά σενάρια χειρισμού των αντιδράσεων στο Εθνικό Συμβούλιο «και όχι μόνο»...

Απ’ όσα πληροφορούμαι τρία κόμματα θα επι-

μείνουν στη θέση πως δεν πρέπει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, εάν η Τουρκία
δεν αποσύρει τα πλοία της από την ΑΟΖ και
τερματίσει τις προκλήσεις στην Αμμόχωστο.

Το ότι ο Σεπτέμβριος θεωρείται κομβικής ση-

μασίας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό φαίνεται
να το έχουν «χωνέψει» όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι επιστρέφουν από τις διακοπές
τους ετοιμοπόλεμοι για τις μεγάλες μάχες που
θα δοθούν. «Κάποιες από αυτές τις μάχες ενδέχεται να είναι καθαρά εμφύλιες», έλεγε προχθές, με νόημα, στέλεχος μεγάλου κόμματος.

«Η Άντρη και εγώ επιστρέφουμε πιο δυναμικοί για τη νέα σεζόν».
Το ανέκδοτο του Δεκαπενταύγουστου κατάν-

τησε το Πόθεν Έσχες των κρατικών αξιωματούχων. Όπως έλεγε, ευρισκόμενος στις διακοπές του, γνωστός πολιτικός: «τελικά η δημοσιοποίηση του Πόθεν Έσχες, όπως γίνεται,
μόνο σε κανιβαλισμό των πολιτικών προσώπων οδηγεί». Χρησιμοποίησε μάλιστα και τα
λόγια του Σωκράτη Χάσικου, από την πρόσφατη ανάρτησή του στο Facebook για να
επιβεβαιώσει πως το Πόθεν Έσχες έγινε ουσιαστικά μπούμερανγκ για όλα τα πολιτικά
πρόσωπα. «Δεν υπάρχει ούτε ένας που να
μην πιστεύει ότι οι πολιτικοί μπορούν να κλέβουν, αλλά να τα γράφουν στις συζύγους και
τα παιδιά τους, όπως υποστηρίζει ο Χάσικος.
Πρόκειται για ένα νόμο που αντί για διαφάνεια προκαλεί σκιές, ερωτηματικά, κουτσομπολιά και χλευασμό».

Αληθεύει ότι ομάδα βουλευτών προσπαθούν

να πιέσουν για να ανοίξει ξανά το κεφάλαιο
Πόθεν Έσχες και να τροποποιηθεί ο νόμος,
χωρίς όμως να είναι και οι ίδιοι αισιόδοξοι για
την έκβαση της προσπάθειας;

Αγχωμένος είναι ένας πολιτικός αρχηγός

μεγάλου κόμματος για τις εκλογές της 25ης
Αυγούστου για τον νέο δήμαρχο Αμμοχώστου. Όπως ακούστηκε να λέει κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε πηγαδάκι φίλων,
«η προσέλευση ψηφοφόρων μέσα στο κατακαλόκαιρο προβλέπεται να είναι πιο χαμηλή
και από το σχεδόν 40% που ψήφισε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στην Αμμόχωστο». Σε δύο κόμματα πάντως ο προεκλογικός συνεχίστηκε αμείωτος ακόμα και μέσα
στις διακοπές, ιδιαίτερα στη Λεμεσό όπου
βρίσκονται οι περισσότεροι πρόσφυγες Αμμοχωστιανοί.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος αρχηγός μεγάλου κόμματος ανη-

συχεί από πληροφορίες που διαρρέουν ότι παλαιό στέλεχος του κόμματός του, το οποίο βρίσκεται πια εκτός ηγετικής πυραμίδας, ίσως και
εκτός κόμματος, ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί πολιτικά; Σε περίπτωση που αυτό γίνει σε
άλλο κόμμα, υπάρχει ο φόβος ότι ίσως απορροφήσει μέχρι και 2% των ψηφοφόρων του
μεγάλου κόμματος...

«Ζωντανεύει» ξανά το ιστορικό ξενοδοχείο «Βιέννη» στη Θεσσαλονίκη
Ενα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αναφορά στη γερμανική Κατοχή αγοράστηκε από όμιλο Iσραηλινών επιχειρηματιών για να γίνει ξενοδοχείο πολυτελείας. Πρόκειται για το ιστορικό
ξενοδοχείο «Βιέννη» επί της Εγνατίας
Οδού 2-4, στην περιοχή Βαρδαρίου
(Πλατεία Δημοκρατίας σήμερα), το
οποίο είχε επιταχθεί από τις γερμανικές
αρχές, οι οποίες εγκατέστησαν τμήματα
των υπηρεσιών τους στους χώρους
του. Ο ιδιοκτήτης του ανέφερε στην
«Κ» ότι στα υπόγεια του κτιρίου γίνονταν από τους Γερμανούς ανακρίσεις
και στην ταράτσα του βρήκε αντιαεροπορικό πολυβολείο και σειρήνες των
Γερμανών που προειδοποιούσαν για
επιθέσεις συμμαχικών αεροπλάνων.
Η συμφωνία για το «Βιέννη», όπου σήμερα στεγάζεται ιδιωτικό κολέγιο, έχει
ήδη υπογραφεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
ισραηλινό ενδιαφέρον για την αγορά
και ενός άλλου κτιρίου, με επίσης βαρύ
ιστορικό φορτίο σχετιζόμενο με το
Ολοκαύτωμα, του νεοκλασικού της
πρώην Ιονικής Τράπεζας (νυν Alpha)
στην πλατεία Ελευθερίας, το οποίο
στην Κατοχή στέγασε την «καρδιά»
της γερμανικής εξουσίας στη Θεσσαλονίκη, το φρουραρχείο της Βέρμαχτ.
Σε αυτό το κτίριο, της πλατείας Ελευθερίας, ελήφθη από τους Γερμανούς
το πρώτο μαζικό μέτρο εναντίον της
εβραϊκής κοινότητας, που ήταν η καταγραφή των μελών της που εστάλησαν
στα καταναγκαστικά έργα και στα κρεματόρια του Αουσβιτς.
«Μπροστά από το Φρουραρχείο, στην

Στα υπόγεια του κτιρίου γίνονταν από τους Γερμανούς ανακρίσεις και στην ταράτσα
του βρέθηκαν αντιαεροπορικό πολυβολείο και σειρήνες των Γερμανών, που προειδοποιούσαν για επιθέσεις συμμαχικών αεροπλάνων.
ανοιχτή πλατεία Ελευθερίας έγινε η
αναγκαστική συγκέντρωση των Εβραίων
στις 11 Ιουλίου 1942, για την επιλογή
ανδρών για καταναγκαστικά έργα, η
οποία λόγω της σκληρότητας και των
βασανιστηρίων που υπέστησαν ονομάστηκε «Μαύρο Σάββατο». Αυτή η
μαρτυρική συγκέντρωση μπροεικόνισε
τον αφανισμό της εβραϊκής κοινότητας
Θεσσαλονίκης από τους ναζί», λέει στην
«Κ» ο συγγραφέας και ιστορικός κ. Χρήστος Ζαφείρης.
Κατασκευασμένο στα τέλη της δεκαετίας του ’20 το Βιέννη, υπήρξε στον
Μεσοπόλεμο, ως ξενοδοχείο, πόλος
έλξης και συνάθροισης, προσωπικοτήτων της πολιτικής, του επιχειρείν,

της τέχνης και του πνεύματος και με
την κατάληψη της πόλης το 1941 από
τους Γερμανούς επιτάχθηκε, μαζί με
άλλα κτίρια, για τη στέγαση των μηχανισμών διοίκησης και καταστολής
και με την απελευθέρωση φιλοξένησε
για μερικούς μήνες το αρχηγείο του
ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θανάσης
Μαντάς, ο οποίος μετά τον πόλεμο
αγόρασε το ξενοδοχείο από τους τότε
ιδιοκτήτες, αφηγήθηκε στην «Κ».
«Το ξενοδοχείο είχε επιταχθεί και
είχαν εγκαταστήσει εδώ οι Γερμανοί
τμήματα των υπηρεσιών της Κομαντατούρ. Στο υπόγειο λειτουργούσαν
φυλακές υψίστης ασφαλείας, στις οποίες
κρατούσαν και ανέκριναν οι Γερμανοί

χριστιανούς αλλά και Εβραίους. Κάποιοι
από αυτούς που επέζησαν ήρθαν και
με βρήκαν στο ξενοδοχείο και μου μίλησαν, τώρα όμως δεν ζουν πλέον».
Επί του παρόντος δεν προκύπτει ότι
το ισραηλινό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη επικεντρώνεται
στη διάσωση και ανάδειξη χώρων συνδεδεμένων με την παρουσία και, κυρίως,
την εξόντωση του εβραϊσμού της πόλης
και μόνο. Δεν υπολείπεται, ωστόσο,
συμβολισμών, δεδομένης της υψηλής
θέσης που κατέχει η πόλη στη συλλογική εβραϊκή συνείδηση.
Ο δικηγόρος κ. Θάνος Χαριστός,
που εκπροσωπεί ομίλους ισραηλινών
συμφερόντων λέει ότι στις κινήσεις
των πελατών του υπάρχει και η λογική
«να σώσουμε ό,τι μπορούμε» όσον αφορά σε ακίνητα με ιστορία, και ειδικά
όσων σχετίζονται με την εβραϊκή παρουσία στην πόλη, αλλά πρυτανεύει
το επιχειρηματικό κίνητρο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός
από το ξενοδοχείο «Βιέννη», οι Ισραηλινοί έχουν αγοράσει, έως τώρα, στη
Θεσσαλονίκη το γνωστό ξενοδοχείο
«Νεφέλη» στο Πανόραμα, το οποίο σχεδιάζουν να μετατρέψουν σε πολυτελείς
κατοικίες προς πώληση, το μεγάλο
κτίριο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου που στεγάζει υπηρεσίες της
ΔΕΗ και πρόκειται να το μετατρέψουν
σε ιδιωτική φοιτητική εστία, μια ιστορική καπναποθήκη στην περιοχή Βαρδαρίου, ενώ συζητούν και την αγορά
του κτιρίου του παλαιού δημαρχείου
(Καραβάν Σαράι), στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου, στο κέντρο της πόλης.
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Aλλος για Τρόοδος τράβηξε, κι άλλος στα νησιά
Πολιτειακοί αξιωματούχοι, πρόεδροι κομμάτων και λοιπό προσωπικό διάλεξαν κατά κύριο λόγο την Κύπρο για τις διακοπές τους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ορθό ότι
ο Αύγουστος είναι ο μήνας χωρίς
ειδήσεις. Πολλές φορές οι ειδήσεις
επωάζονται κατά τον μήνα αυτό
και γεννούνται το φθινόπωρο ή αν
θέλετε μπορεί να μοιάζουν με το
κρασί. Τον Αύγουστο ο τρύγος, τον
Σεπτέμβριο ο οίνος. Έτσι και με τις
διακοπές του Αυγούστου για τους
πολιτικούς, κυβέρνησης και κομμάτων, οι οποίοι λόγω της θερινής
ραστώνης στα πράγματα εν γένει,
συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου επιλέγουν να
αποτραβηχτούν, για ξεκούραση,
ενδοσκόπηση και φυσικά χαλάρωση. Η αλήθεια είναι ο Σεπτέμβριος
θα είναι πολιτικά και κοινοβουλευτικά έντονος, με τις προετοιμασίες
να γίνονται στη θερινή προεδρική
κατοικία στο Τρόοδος, όπου θα συγκληθεί Εθνικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη. Ωστόσο, οι πολιτικοί
αρχηγοί και οι κομματάρχες, όπως
όλοι οι πολίτες, που έχουν τη δυνατότητα, θα πάνε έστω και για
λίγες ημέρες κάπου, άλλοι μακριά
και άλλοι πιο κοντά.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης θα παραμείνει
στην Κύπρο, στην προεδρική θερινή κατοικία στο Τρόοδος, εξαιτίας
και του ατυχήματος που είχε προ
μηνός στη Λεμεσό και τον υποχρέωσε σε νοσηλεία και ακινησία,
αλλά και λόγω των υποχρεώσεών
του με τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών και της συνάντησης με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί. Εκεί θα συνέλθει και
το Εθνικό Συμβούλιο την Τετάρτη,
οπότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και
συνεργάτες του προέδρου θα ανηφορίσουν για να συζητήσουν περί
του δέον γενέσθαι στο Κυπριακό.

Θερμός ο Αύγουστος, οπωσδήποτε,
θερμότερο, όμως, αναμένεται και
το φθινόπωρο για όλους.
Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Πρόδρομος Προδρόμου έμεινε στην
Κύπρο, έχοντας να διαχειριστεί
και τη συνάντηση του προέδρου
Αναστασιάδη με τον Τ/κ ηγέτη Μ.
Ακιντζί, αλλά και τα μετά αυτής.
Ο κ. Προδρόμου θα παραμείνει στο
νησί και την επόμενη εβδομάδα.
Άλλωστε, οι μηχανές του Κυπριακού ζεσταίνονται για τα καλά, το
θέμα της Αμμοχώστου είναι ψηλά
στην ατζέντα του Προεδρικού, άρα
και ο κ. Προδρόμου θα πρέπει να
έχει καθαρό μυαλό για να μπορέσει








Η Πάφος είχε την τιμητική της, αφού την επέλεξαν λόγω καταγωγής και
όχι μόνο οι περισσότεροι
πολιτικοί αρχηγοί.
να επιτελέσει τα θεσμικά του καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Μετά από τη σύγκληση του
Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Προδρόμου θα έχει τη δυνατότητα για ολιγοήμερες διακοπές, ώστε να ξεκουραστεί και να φορτίσει τις μπαταρίες του στα ελληνικά νησιά, πιθανόν στη Σάμο, έναν προσφιλή
προορισμό, απ’ όπου έλκει την καταγωγή της η μητέρα του. Στην
Κύπρο και στην περιοχή του Τροόδους, τόπος καταγωγής άλλωστε,
κινείται και η αναπληρώτρια κυβερνητική Εκπρόσωπος, Κλέλια
Βασιλείου. Έτσι, ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας, επικοινωνιακά τουλάχιστον, χρείαν δεν έχει καμία.
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, παίρνοντας μερικές ημέρες ξεκούρασης, επισκέ-

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέμεινε στη θερινή προεδρική κατοικία, μιας

και το ατύχημά του, αλλά και οι πολλές και σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό
δεν του επέτρεψαν να βγει εκτός.
φθηκε τους Παξούς, νοτίως της
Κέρκυρας. Μία επιλογή, ομολογουμένως, σοφή, αφού η ηρεμία του
τόπου είναι ό,τι πρέπει για τον
υπουργό, ο οποίος θα κληθεί πολύ
σύντομα να αντιμετωπίσει σοβαρά
ζητήματα, με την υπουργική ατζέν-

τα του να είναι γεμάτη από σημαντικά ραντεβού τόσο στην Κύπρο,
όσο και στην Ευρώπη και τη Νέα
Υόρκη.
Όσον αφορά τους αρχηγούς των
κομμάτων κανείς τους δεν θα λείψει
ή δεν έλειψε για πολύ, ούτε και θα

πάνε πολύ μακριά. Μέχρι την Ελλάδα, σε κάποιο ήσυχο μέρος. Κατά
τα άλλα η Κύπρος αποδεικνύεται
ο μόνος δρόμος διακοπών, για τους
περισσότερους. Είναι και ευκαιρία
να δουν φίλους, συγγενείς και φυσικά ψηφοφόρους σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έκανε
ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα,
επέστρεψε το Σάββατο στην Κύπρο.
Οι επόμενοι μήνες θα χρειαστούν
πολλή ενέργεια, αλλά και βραχυπρόθεσμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μπροστά του μία εκλογική αναμέτρηση, στις 25 Αυγούστου, αυτή της ανάδειξης του νέου
δημάρχου Αμμοχώστου, που μπορεί
να φαίνεται αθώα και καθημερινή
εκλογική υπόθεση, αλλά μπορεί
να εξελιχθεί σε λυδία λίθο για τον
κ. Νεοφύτου. Ίσως ο κ. Νεοφύτου
να επισκεφθεί τη γενέτειρά του
Αργάκα στην Πάφο, για να είναι
και κοντά στους Αμμοχωστιανούς
εκλογείς που διαμένουν στη Λεμεσό. Άλλωστε, οι παραλίες της Αργάκας μια χαρά είναι, το τερπνόν
μετά του ωφελίμου, λοιπόν.
Ο κ. Άντρος Κυπριανού, γενικός
γραμματέας του ΑΚΕΛ, πιστός στην
παράδοση, θα περάσει τις μέρες
ξεκούρασής του στη Λευκωσία, αλλά και στο σπίτι του στις Αρόδες
της Πάφου. Σε εκείνο το σπίτι που
το 2017 είχε γίνει τεθεί στο στόχαστρο, με τον κ. Κυπριανού τελικά
να αποδεικνύει ότι άνθρακες ο θησαυρός που έψαχναν κάποιοι. Το
ΑΚΕΛ για τον Σεπτέμβριο θα πρέπει
να είναι έτοιμο τόσο για το Κυπριακό, όσο και για άλλα κοινοβουλευτικά θέματα που θα το απασχολήσουν έντονα, όπως τα της οικονομίας, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία προβλέπεται
ότι θα απασχολήσει έντονα το εσωτερικό μέτωπο. Ο πρόεδρος του

ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος,
αφού έκανε μερικές ημέρες διακοπές τον Ιούλιο στο Λονδίνο με την
οικογένειά του, τον Αύγουστο θα
το περάσει στην Πάφο. Στην επαρχία Πάφου θα ξεκουραστούν και
ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος και ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας.
Θα είχε ενδιαφέρον, πάντως, μία
συνάντηση των Αβέρωφ Νεοφύτου
–αν τελικά πάει– Γιώργου Λιλλήκα
και Μαρίνου Σιζόπουλου στην Πάφο. Σαν ένα άτυπο Συμβούλιο, καμιά
φορά μεταξύ τυριού και αχλαδιού
παίρνονται και σωστές αποφάσεις.
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύης θα ξεκουραστεί με την οικογένειά της στη Λεμεσό, και ο
Γιώργος Περδίκης των Οικολόγων
την εβδομάδα που μας πέρασε παρέμεινε στην πρωτεύουσα Λευκωσία, ενώ για την επόμενη, μετά το
Εθνικό προγραμματίζει τουρνέ
στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι πολιτικοί απόλαυσαν τις
ομορφιές της Κύπρου, και ελπίζουμε
να είδαν ότι το τουριστικό μας προϊόν είναι κάτι περισσότερο από
ήλιο και θάλασσα. Όσοι υπουργοί
ή άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι περιηγήθηκαν στην ενδοχώρα ή κολύμπησαν στις παραλίες του νησιού
να έχουν καταγράψει τα προβλήματα που εντόπισαν, αλλά και όσα
θα πρέπει να αναδείξουμε για να
αποκτήσουμε το μερίδιο τουρισμού
που μας αξίζει. Ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Περδίος θα πρέπει, αν
συγκληθεί Υπουργικό Συμβούλιο,
να ζητήσει αρμοδίως έκθεση ιδεών
από τους συμμετέχοντες υπουργούς, με θέμα «Πώς πέρασα το καλοκαίρι» και να τις συζητήσουν
στη σούβλα που θα ακολουθήσει,
είπαμε οι καλές ιδέες έρχονται μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
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Ετοιμη
η συμφωνία
στους όρους
αναφοράς
Eνα λιτό κείμενο συνομολογείται από τους
δύο ηγέτες διά χειρός Ηνωμένων Εθνών
Των ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
και ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με την εκπνοή του τρέχοντος μηνός,
οι Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί θα πρέπει να έχουν
μπει στους παλιούς καλούς ρυθμούς
συνεργασίας, τότε που χέρι-χέρι
υπερπηδούσαν το ένα εμπόδιο μετά
τα άλλο στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάληξη
σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). Τουλάχιστον
αυτό το τελευταίο, δηλ. ότι ο στόχος
είναι λύση ΔΔΟ, ήταν που ξεκαθάρισε σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου μεταξύ των δύο. Τώρα οι δύο
πλευρές, έχοντας διαβάσει καλά
τις οδηγίες του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) στο τελευταίο ψήφισμα
για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ της 27ης Ιουλίου 2019,
έχουν βάλει κάτω τα δεδομένα και
φτιάχνουν το κείμενο των όρων
αναφοράς που θα γνωστοποιηθεί
μάλλον τέλη Αυγούστου. Εν πρώτοις, το κείμενο των Όρων Αναφοράς θα είναι λιτό και θα στηρίζεται σε τρεις άξονες:
Το Κοινό Ανακοινωθέν του
2014, τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν
Μοντάνα και το Πλαίσιο Γκουτέρες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί
ότι το ΣΑ δεν αφήνει περιθώρια
παρανοήσεων ή ερμηνειών στους
Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά
Ακιντζί καθώς στο ψήφισμα της
27ης Ιουλίου 2019 αναφέρεται ρη-

Για το τουρκικό ΥΠΕΞ, «δεν έχουν νόημα στην απόφαση για παράταση της θη-

τώς: «ενθαρρύνει τους ηγέτες των
δύο κοινοτήτων να παρέχουν γραπτές ενημερώσεις στην Αποστολή
Καλών Υπηρεσιών του Γ.Γ. σχετικά
με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει για τη στήριξη των σχετικών
τμημάτων του παρόντος ψηφίσματος με σκοπό την επίτευξη
βιώσιμης και συνολικής διευθέ-

τείας της UNFICΥP εκφράσεις που προδικάζουν τι θα ακολουθήσει την επόμενη
περίοδο». Πάντως πληροφορίες συνηγορούν στο ότι η Άγκυρα «ανυπομονεί»
για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη, για τους δικούς της, ιδιαίτερους λόγους.









Αν και ο Μ. Ακιντζί θεωρεί ότι μετά τις 9 Αυγούστου έχει αναδυθεί ένας
οδικός χάρτης για το Κυπριακό, που οδηγεί σε
λύση ΔΔΟ, η Aγκυρα δεν
φαίνεται να συμφωνεί.
τησης και ζητεί περαιτέρω από
τον Γ.Γ. να συμπεριλάβει τα περιεχόμενα αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση Καλών Υπηρεσιών» (10.01.2020).
Όμως ήταν στο προσχέδιο του
ψηφίσματος που οι δύο ηγέτες διάβασαν αυτό που απερίφραστα διεμήνυε το Σώμα: «(Το ΣΑ) ζητεί από
τον Γ.Γ. να υποβάλει, έως τις 15
Νοεμβρίου 2019, έκθεση σχετικά
με τις καλές του υπηρεσίες, ιδίως
όσον αφορά την πρόοδο για την
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με
τους όρους αναφοράς, προκειμένου
να καταστεί δυνατό οι διαπραγματεύσεις με γνώμονα τα αποτελέ-

Με το τέλος Αυγούστου, οι Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί θα πρέ-

πει να έχουν μπει σε παλιούς καλούς ρυθμούς σύμπραξης, τότε που χέρι-χέρι
υπερπηδούσαν το ένα εμπόδιο μετά τα άλλο στο πεδίο των διαπραγματεύσεων.
Τώρα, αυτό τους έχει επιβληθεί και από το τελευταίο ψήφισμα του ΣΑ, αφού
εκτός από τους Όρους Αναφοράς που θα συμφωνηθούν, τον Νοέμβριο θα πρέπει να γράψουν και από μία έκθεση ο καθένας προς τον γ.γ. των ΗΕ.
σματα να οδηγήσουν σε διευθέτηση. Επιπρόσθετα ζητεί η έκθεση
αυτή να συμπεριλαμβάνει γραπτές
ενημερώσεις από κάθε έναν από
τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων
σχετικά με τις ενέργειες που έχουν
αναλάβει για τη διευκόλυνση της
εκπλήρωσης του παρόντος ψηφίσματος, οι οποίες θα υποβάλλονται
στον Γ.Γ. πριν από την έκθεσή του
και θα προσαρτώνται (ως παράρτημα) στην έκθεσή του».

Τι λένε οι πλευρές

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ», στη συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί, ξεκαθάρισε, όπως μας

λέχθηκε, ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η ΔΔΟ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε λιτό κείμενο στους
Όρους Αναφοράς και όχι σε εκτενή
κείμενα «στα οποία στόχευε κάποτε
η Τζέιν Χολ Λουτ», όπως αφήνει
να νοηθεί πηγή στη Λευκωσία. Ξεκαθαρίζεται ότι οι βάσεις ή οι άξονες
των Όρων θα είναι, το Κοινό Ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου του
2014, οι Συγκλίσεις μέχρι πριν το
Κραν Μοντάνα (του Χάρτη Ακιντζί
περιλαμβανομένου) συν το Πλαίσιο
Γκουτέρες σε τίτλους. Αυτό το τελευταίο συνιστά μια λεπτομέρεια
(βλ. εμπόδιο) διότι η ε/κ πλευρά
μιλά για αναφορά στο Πλαίσιο Γκου-

τέρες σε τίτλους, διότι θεωρεί ότι
οι πλευρές έχουν διαφορετική ανάγνωση του Πλασίου και θα πρέπει
αυτό να τύχει διαπραγμάτευσης
ενώ η τ/κ πλευρά αναφέρεται σε
«Πλαίσιο Γκιουτέρες, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2017».
Την ίδια ώρα το Προεδρικό φαίνεται να ανησυχεί για τον τρόπο
αντίδρασης της Άγκυρας, που σύμφωνα με την σχετική εκτίμηση,
«δεν ήθελε θετικό αποτέλεσμα
αφού και πριν από τη συνάντηση
της 9ης Αυγούστου, σε διεθνές επίπεδο αυτός που εμφανιζόταν αρνητικός ήταν ο Αναστασιάδης».
Όπως και να έχουν τα πράγματα,
οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η συμφωνία στους Όρους Αναφοράς, θα
κλείσει τέλη Αυγούστου.

Ξεκάθαροι για Ακιντζί

«Γρήγορη πρόοδο εντός των
επόμενων δύο εβδομάδων στο επίμαχο ζήτημα των Όρων Αναφοράς»
είναι αυτό που αναμένουν, μετά
και τη συνάντηση των δυο ηγετών
στις 9 Αυγούστου, και από το περιβάλλον του Μουσταφά Ακιντζί.
Σύμφωνα με πηγή της «Κ», ο «σκελετός» του ζητήματος των Όρων
Αναφοράς για τον κ. Ακιντζί είναι
ξεκάθαρος εδώ και καιρό. Αυτό που
απομένει είναι το τελικό, ενδεχο-

μένως λιτό κείμενο, το οποίο θα
δοθεί στην δημοσιότητα την περίοδο που διαμεσολαβεί από την
επιστροφή της Τζέιν Χολ Λουτ στην
Κύπρο τέλη Αυγούστου -και αν
χρειαστεί, μέχρι και τη συνάντηση
των δυο ηγετών με τον Γ.Γ. του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τα τρία θεμέλια

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, οι Όροι Αναφοράς στηρίζονται
πάνω σε «τρία θεμέλια» και όσοι
σπεύδουν να αμφισβητήσουν ή να
παραφράσουμε αυτή την πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα άλλο
παρά να εξωτερικεύουν την πραγματική τους πρόθεση στο Κυπριακό, η οποία δεν είναι άλλη παρά η
καθυστέρηση της λύσης.
1. Κοινό Ανακοινωθέν του 2014
2. Οι Συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις κατά
το προηγούμενο διάστημα
3. Το Πλαίσιο Γκιουτέρες με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2017.
Η αντίληψη της τ/κ πλευράς είναι
ότι με βάση αυτά τα τρία κεφάλαια,
τα Η.Ε., τις επόμενες μέρες θα έχουν
ετοιμάσει –ίσως να είναι και έτοιμο,
ένα λιτό και σύντομο κείμενο, το
οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για αλυσιδωτές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η τριμερής συνάντηση, η άτυπη διάσκεψη και ο οδικός χάρτης
Ένα λογικό ερώτημα που προκύπτει
από τη στιγμή που θα έχουν συμφωνηθεί οι Όροι Αναφοράς μεταξύ
των δύο ηγετών και στο οποίο απαντούν τόσο η Λευκωσία όσο και άλλοι
άμεσα εμπλεκόμενοι είναι: Γιατί
τότε να χρειαστεί μια άτυπη διάσκεψη τύπου ΚρανΜοντάνα;
Η απάντηση που δίνεται είναι:
Για να δεσμευτούν όλοι οι άμεσα
αναμεμειγμένοι στο Κυπριακό.
Της άτυπης θα προηγηθεί η τριμερής συνάντηση Γκουτέρες-Αναστασιάδη-Ακιντζί στη Νέα Υόρκη,
εκτός απροόπτου το Σάββατο 28
Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που θα
επισημοποιηθεί μετά από την επίσκεψη Λουτ στη Λευκωσία.
Από την πλευρά της η τ/κ πλευρά
επιμένει στο ότι από το μεσημέρι
της 9ης Αυγούστου, στο Κυπριακό
έχει δημιουργηθεί ένας νέος οδικός
χάρτης και ένα είδος άτυπου χρονοδιαγράμματος. Πρώτος σταθμός
είναι η άφιξη της κ. Λουτ στο νησί.
Σε αυτήν την φάση θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για τους
Όρους Αναφοράς. Στην συνέχεια
οι δυο ηγέτες θα μεταβούν στην
Νέα Υόρκη όπου αρχικά θα έχουν
χωριστές συναντήσεις με τον ΓΓ

όπως απαιτείται». Και το ψήφισμα
ζητά, όπως είδατε, οι δύο ηγέτες
να υποβάλουν γραπτώς εκθέσεις
για το πώς έχουν συμβάλει στους
Όρους Αναφοράς δηλαδή, σε αυτά
που λέει το Ανακοινωθέν του 2014,
οι Συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέρες. Τόσο απλά».

Τι λέει η Αγκυρα

Παρόλο που θα υπάρξει συμφωνία στους Όρους Αναφοράς, μια άτυπη διάσκεψη θα χρειαστεί για να δεσμευτούν όλοι οι

άμεσα εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό.

του ΟΗΕ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η Τριμερής συνάντηση.
Μετά την συνάντηση των Γκουτέρες-Αναστασιάδη-Ακιντζί, τις τελευταίες μέρες Σεπτεμβρίου, θα καθοριστεί ημερομηνία για την άτυπη
πενταμερή διάσκεψη, για την οποία,
σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, «ανυπομονεί» η Άγκυρα για
τους δικούς της, ιδιαίτερους λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, η τ/κ ηγεσία

αναμένει ότι κατά τις τελευταίες
εβδομάδες του 2019 θα έχει ξεκαθαρίσει συνολικά το τοπίο στο Κυπριακό και όλες οι εμπλεκόμενες
πλευρές θα γνωρίζουν αν η Κύπρος
είναι έτοιμη να προχωρήσει σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ή όχι. Κι αυτό γιατί όπως
είπε στην «Κ» με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, πηγή προσκείμενη
στον Τ/κ ηγέτη, «εμείς δεν είμαστε

μάντεις, ούτε διαβάζουμε σημεία
καπνού, διαβάζουμε τις εκθέσεις
και τα ψηφίσματα των Η.Ε. και
στο τελευταίο ψήφισμα συγκεκριμένα λέει ότι το Σ.Α: «Ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα
να υποβάλει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος
και να ενημερώνει το Συμβούλιο
Ασφαλείας σχετικά με τα γεγονότα,

Αν και ο Μουσταφά Ακιντζί θεωρεί ότι μετά τις 9 Αυγούστου έχει
αναδυθεί ένας οδικός χάρτης για
το Κυπριακό, η Άγκυρα δεν φαίνεται να συμφωνεί καθότι σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ,
μια μέρα μετά την έγκριση του
ψηφίσματος στο ΣΑ, βγήκε επισήμως και είπε ότι «Δεν έχουν
νόημα εκφράσεις στο ψήφισμα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ για την παράταση της θητείας
της Ειρηνευτικής Δύναμης στην
Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), οι οποίες προδικάζουν τι θα ακολουθήσει την
επόμενη περίοδο», υπενθυμίζοντας
ότι νωρίτερα ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε
καλέσει τα μέρη να σκεφθούν σοβαρά για την πορεία της διαδικασίας από δω και πέρα. Σημειώνεται
σε εκείνη την ανακοίνωση ότι «Η

Διάσκεψη για την Κύπρο ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αποτέλεσμα
στις 7 Ιουλίου 2017, όπως ξεκάθαρα
ανακοίνωσε και ο Γ. Γ. των ΗΕ.
Στην περιοδική του έκθεση για
την UNFICYP, με ημερομηνία 10
Ιουλίου, ο ΓΓ του ΟΗΕ κάλεσε τα
μέρη, και ειδικά τους δύο ηγέτες
στο νησί, να σκεφτούν σοβαρά
όσον αφορά το αποτέλεσμα αλλά
και την πορεία της διαδικασίας
από εδώ και πέρα». Έτσι, συνεχίζει,
«δεν έχουν νόημα στην απόφαση
για παράταση της θητείας της UNFICΥP εκφράσεις που προδικάζουν
τι θα ακολουθήσει την επόμενη
περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τη
σύσταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ, η Τουρκία θα συνεχίσει και από δω και
πέρα να εξετάζει τα βήματα για
τη λύση του Κυπριακού με οδηγό
τη βούλησή της για εξεύρεση μιας
μόνιμης λύσης στο Κυπριακό και
τις παρατηρήσεις της σχετικά με
την πορεία της διαδικασίας μέχρι
σήμερα». Ίσως μάλλον γι’ αυτό
τελευταίες πληροφορίες της «Κ»,
θέλουν την Άγκυρα να «ανυπομονεί» για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη, για τους δικούς της, ιδιαίτερους λόγους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σε κρίση
η Δικαιοσύνη
ασθενής
η Ν. Υπηρεσία
Eλλειψη εμπιστοσύνης, αναταραχή στον
χώρο Δικαστηρίων και ποινικές αστοχίες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η τελευταία εξέλιξη στην ποινική
υπόθεση της Focus με την απαλλαγή δυο εκ των οκτώ κατηγορουμένων, θα είχε προκαλέσει σάλο
εάν δεν είχαν προηγηθεί τέσσερις
άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις,
η κατάληξη των οποίων δεν ήταν
η προσδοκώμενη για τη Γενική Εισαγγελία. Η διαπίστωση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για λανθασμένους χειρισμούς από πλευράς
κατηγορούσας αρχής, ήλθε να
εδραιώσει την αντίληψη που έχει
δημιουργηθεί αλλά και να εντείνει
τα ερωτηματικά στην κοινή γνώμη
για το έργο που επιτελείται στη
Νομική Υπηρεσία. Μια εικόνα η
οποία δεν περιορίζεται μόνο στο
καθαρά νομικό έργο, αλλά σχετίζεται με την εικόνα που εκπέμπει
τα τελευταία χρόνια η Νομική Υπηρεσία, με τη δημόσια σύγκρουση
του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα
Κληρίδη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, αλλά
και την πρόσφατη αναταραχή στο
χώρο της Δικαιοσύνης. Η δημιουργηθείσα κατάσταση εν πολλοίς ευθύνεται, όπως υποστηρίζεται εντόνως, και για τα μειωμένα ποσοστά
εμπιστοσύνης των πολιτών σε ένα
ανεξάρτητο θεσμό όπως η Νομική
Υπηρεσία αλλά και γενικότερα του
δικαστικού συστήματος. Ειδικά
στο τελευταίο τα όσα διημείφθησαν
σε κοινή θέα, μεταξύ του Γενικού
Εισαγγελέα, του Ανώτατου Δικαστηρίου αλλά και δικηγόρου, έχουν
πληγώσει το κύρος της Δικαιοσύνης
στην Κύπρο, λένε πρόσωπα που
ζουν καθημερινά το παλμό του δικαστικού συστήματος. «Παλιά όταν
χανόταν μια υπόθεση, μέσα στο
καφενείο των Δικαστηρίων αυτός
που έχανε την υπόθεση τα έριχνε
πάνω στο δικηγόρο του, στον μάρτυρα. Μπορούσε να πει ότι ο Δικαστής έκανε λάθος αλλά ποτέ δεν
έλεγε ότι ο Δικαστής αποφάσισε
με αλλότρια κίνητρα», μας έλεγε
παλαιός δικηγόρος της Λευκωσίας.

Κλίμα αναταραχής

Ένα ζήτημα που απασχολεί ευρέως το δικηγορικό κόσμο είναι το
βαρύ κλίμα που επικρατεί στα Δικαστήρια, μετά την κρίση που ξέσπασε στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Μια κρίση για την οποία ευθύνες
καταλογίζονται και στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στο νομικό κόσμο της πρωτεύουσας επικρατεί η άποψη πως η έκρηξη που
παρατηρήθηκε με τις δημόσιες αντιπαραθέσεις είχαν ως αφετηρία
την κατάληξη που είχαν οι δυο πρώτες υποθέσεις της τράπεζας Κύπρου.
Υποστηρίζεται εντόνως πως αυτό
ήταν το εφαλτήριο για την γνωστή
επιστολή του Νίκου Κληρίδη, αδελφού του Γενικού Εισαγγελέα, για
κλίμα οικογενειοκρατίας στο Ανώτατο. «Για να σώσει το δικό του

γόητρο και υπόσταση, στην αρχή
παρουσίαζε αυτές τις υποθέσεις
ότι αφορούσαν την κατάρρευση
της οικονομίας που δεν ήταν, και
το είπε και το Κακουργιοδικείο στην
πρώτη υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου, και μετά όταν τις έχανε προσπάθησε να τα ρίξει πάνω στο Δικαστήριο, χωρίς να λογαριάσει ότι
αυτό έβαζε βόμβα στα θεμέλια της
Δικαιοσύνης», είναι η άποψη που
επικρατεί σε μια μερίδα του δικηγορικού κόσμου της Λευκωσίας.

Οι προσδοκίες

Τον Σεπτέμβριο του 2013 ο Κώστας Κληρίδης ανέλαβε το πόστο
του Γενικού Εισαγγελέα με επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιήσει
το έντονο τότε, λόγω της οικονομικής καταστροφής, λαϊκό αίσθημα
για απόδοση δικαιοσύνης. Έξι χρόνια μετά τα αποτελέσματα δεν έχουν
δικαιώσει τις αρχικές προσδοκίες
του ιδίου του κ. Κληρίδη έτσι όπως
ο ίδιος τις αποκάλυπτε στην πρώτη
συνέντευξή του στην «Κ», τον Οκτώβριο του 2013. «Το αίσθημα της
ατιμωρησίας είναι κάτι που μας
απασχολεί ιδιαίτερα, διότι η ατιμωρησία η ίδια δεν μπορεί παρά
να θεωρηθεί ότι ενθαρρύνει τη διάπραξη αδικημάτων. Οποιοσδήποτε
βλέπει ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι έχει διαπράξει ένα αδίκημα
και παραμένει ατιμώρητο και ιδιαίτερα αδικήματα που αφορούν τη
δημόσια ζωή, αυτό είναι κάτι το
οποίο τείνει να ενθαρρύνει τη διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και
σίγουρα να μην επενεργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας». Ωστόσο
αν κάποιος επιχειρήσει να αποτιμήσει με πραγματικά δεδομένα την
προσπάθεια αυτή, θα καταλήξει σε
αρνητικά συμπεράσματα.

Οικονομικές υποθέσεις

Ένα θέμα όπου υπάρχει έντονη
αμφισβήτηση για το έργο της Νομικής Υπηρεσίας, έτσι όπως κατά
καιρούς εκφράζεται από τον επικεφαλής της, είναι για την παραπομπή
ενώπιον της Δικαιοσύνης υποθέσεων
που είχαν σχέση με την οικονομική
καταστροφή. Πέρα από τις όποιες
απόψεις υπάρχουν για τον χαρακτήρα των υποθέσεων, στο χώρο
της Δικαιοσύνης υποστηρίζεται εντόνως πως η Νομική Υπηρεσία μέχρι
σήμερα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει φάκελο με υπόθεση που να
σχετίζεται με τα όσα οδήγησαν στο
Μάρτιο του 2013. Επί του προκειμένου, οι απόψεις που διατυπώνονται
από πηγές που ζήτησαν να μιλήσουν
στην «Κ» υπό καθεστώς ανωνυμίας
είναι έντονες, σε βαθμό τέτοιο που
να τις χαρακτηρίζουν «ούτω καλούμενες» υποθέσεις για την οικονομία.
Απόψεις που υιοθέτησε και το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, στην πρώτη ποινική της Τράπεζας Κύπρου,
με την πρόεδρο του, Λένα Δημητρίου
να εκφράζει την απορία της. «Πολύ

Αρνητικές εντυπώσεις συνεχίζει να προκαλεί η αδυναμία της Νομικής Υπηρεσίας να πετύχει καταδίκη σε ποινικές υποθέσεις κυρίως τραπεζικής φύσεως. Το

κλίμα που επικρατεί έχει επιπτώσεις και στο χώρο των Δικαστηρίων με τον Γενικό Εισαγγελέα να υποστηρίζει πως η Νομική Υπηρεσία και ο ίδιος έκαναν και
κάνουν το καθήκον τους στο έπακρον.

Γ. Εισαγγελέας: Κάνουμε το καθήκον μας
Από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα δεν γίνονται αποδεκτές οι απόψεις

ή οι θέσεις που εκφράζονται για τις αστοχίες. «Η Νομική Υπηρεσία και
ο Γενικός Εισαγγελέας έκαναν και κάνουν το καθήκον τους στο έπακρον. Εκεί όπου, ως αποτέλεσμα των αστυνομικών ερευνών και ανακρίσεων προέκυψαν υποθέσεις με ποινική πτυχή, τις στείλαμε χωρίς
δισταγμό στο Δικαστήριο. Κάποιοι πρώην ανώτατοι τραπεζίτες καταδικάστηκαν, επιβλήθηκαν ποινές και φυλάκισης και ψηλών προστίμων.
Άλλοι αθωώθηκαν τελικά ή αρχικά με τις γνωστές αποφάσεις και με
δεδομένο ότι τελικός κριτής είναι πάντα τα δικαστήρια. Εκείνο που
έχει σημασία, είναι να δοθεί, και δόθηκε πιστεύω, το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο και επιλήψιμες συμπεριφορές αυτού
του είδους θα διώκονται» ήταν η επίσημη αντίδραση στην «Κ».

λανθασμένα δίδεται η εντύπωση
στον κόσμο. Αυτό το πράγμα πρέπει
να γίνει αντιληπτό σε όλους». Νουθεσία η οποία δεν αφορούσε μόνο
τα Μέσα Ενημέρωσης. Αλλά και στο
χώρο το Δικαστηρίων εκφράζονται
ανάλογες απόψεις που θέλουν τη
Νομική Υπηρεσία και κατ’ επέκταση
τον Γενικό Εισαγγελέα να παρουσιάζουν υποθέσεις που υποστηρίζεται ότι δεν αφορούν την κατάρρευση της οικονομίας, μιας και
όπως επισημαίνουν πρόσωπα με
εμπλοκή μέχρι σήμερα λειτουργοί
της εποπτικής αρχής αλλά και πολιτικά πρόσωπα όπως υπουργοί Οικονομικών έμειναν εκτός. «Πήρε
μόνο στελέχη τραπεζών», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Υπηρεσία. Στο ερώτημα γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν μπόρεσε να
πετύχει καταδίκη, όσων παρουσίασε
μέχρι σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, οι απόψεις που υπάρχουν
επικεντρώνονται σε δυο λόγους
που αφορούν άμεσα τον ίδιο τον
Γενικό Εισαγγελέα. «Ο ένας λόγος
είναι ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, εάν υπάρχουν είναι διοικητικά και ο Γενικός Εισαγγελέας
έκανε το νομικό λάθος να πάρει διοικητικά παραπτώματα τα οποία
εξίσωσε με ποινικά. Αυτό συνέβη
στις τρεις ποινικές υποθέσεις της
Τράπεζας Κύπρου. Άρα μιλάμε για
καθαρά λάθη χειρισμών». Όπως διευκρινίζεται, στη δεύτερη ποινική
της Τράπεζας Κύπρου ήταν λανθασμένο το κατηγορητήριο, ενώ στην
τρίτη της Τράπεζας Κύπρου, για
τους Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή, έγινε λανθασμένος χειρισμός
διότι ενώ η κατηγορούσα αρχή γνώριζε τα δεδομένα για τους δυο και
αντί να συμπεριλάβει τις κατηγορίες
στις δυο προηγούμενες ποινικές
το έκανε στην τρίτη. «Τόσο το Κακουργιοδικείο όσο και το Εφετείο
θεώρησαν ότι αυτό είναι καταδίωξη,
δεν είναι δίωξη και τους αθώωσε.
Άρα στην δεύτερη και την τρίτη
ήταν λάθος χειρισμού ενώ στην
πρώτη ήταν νομικό λάθος».

Οι αστοχίες
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Από τις τέσσερις ποινικές
υποθέσεις που αφορούσαν τις τράπεζες οι δυο
είχαν τελεσίδικα αρνητικό αποτέλεσμα για τη
Νομική Υπηρεσία. Στις
άλλες δύο το αποτέλεσμα
θα κριθεί από τις εφέσεις
που έχουν ασκηθεί.

Από τον Σεπτέμβριο του 2013
μέχρι σήμερα, ενώπιον της Δικαιοσύνης έχουν παρουσιαστεί τέσσερις
ποινικές υποθέσεις οι οποίες συσχετίστηκαν με την οικονομία. Και
στις τέσσερις το αποτέλεσμα είναι
σχεδόν αρνητικό για τη Νομική

Η αυλαία των μεγάλων ποινικών
υποθέσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης άνοιξε με την πρώτη της
Τράπεζας Κύπρου και κατηγορούμενους τους: Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη, πρώην
προέδρων ΔΣ της τράπεζας, Ανδρέα

Ηλιάδη Εκτελεστικό Διευθυντή,
Γιάννη Πεχλιβανίδη και Γιάννη Κυπρή, πρώην στελέχη και την τράπεζα ως νομικό πρόσωπο. Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε
του κατηγορούμενους εκτός του
Ανδρέα Ηλιάδη και της Τράπεζας
Κύπρου ως νομικό πρόσωπο. Η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον
Ανδρέα Ηλιάδη ανατράπηκε στο
Εφετείο, όπου προσέφυγε ο Ηλιάδης με το Δικαστήριο να ακυρώνει
τις κατηγορίες. Από τις υποθέσεις
που αφορούν την τράπεζα Κύπρου
είναι η μόνη που τελεσιδίκησε.
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Η δεύτερη ποινική υπόθεση αφορούσε και πάλι την Τράπεζα Κύπρου. Από τα έξι πρόσωπα που κατηγορήθηκαν, τα τρία ήταν στο κατηγορητήριο της πρώτης υπόθεσης.
Ο Ανδρέας Ηλιάδης που καταδικάσθηκε, ο Γιάννης Κυπρή και ο Ανδρέας Αρτέμη που αθωώθηκαν. Η
εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Συγκεκριμένα η υπεράσπιση των
κατηγορουμένων σε ένστασή της,
ήγειρε θέμα πως το κατηγορητήριο
της υπόθεσης δεν απεκάλυπτε αδίκημα, ότι ήταν ελλαττωματικό στην
φρασεολογία των Δικαστηρίων. Το
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας δεν
συμφώνησε με την υπεράσπιση η
οποία προσέφυγε στο Ανώτατο για
έκδοση διατάγματος certiorari. Το
μονομελές Εφετείο ακύρωσε την
απόφαση του Κακουργιοδικείου
Λευκωσίας και συμφώνησε ότι το
κατηγορητήριο έπασχε. Η έφεση
που έγινε από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα εκδικάστηκε από πενταμελές Εφετείο το οποίο επικύρωσε
την απόφαση του μονομελούς με
αποτέλεσμα την απαλλαγή όλων
των κατηγορουμένων.

Της Λαϊκής

Μετά τις δυο πρώτες της τράπεζας Κύπρου και στο ενδιάμεσο
της τρίτης, στη Δικαιοσύνη κατέληξε η τρίτη ποινική για τραπεζικά
θέματα, αυτή τη φορά της πρώην
Λαϊκής. Κατηγορούμενοι υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας της
περιόδου Βγενόπουλου. Ευθύμιος
Μπουλούτας, Μάρκος Φόρος, Παναγιώτης Κουννής και Νεοκλής
Λυσάνδρου κρίθηκαν ένοχοι από

το Κακουργιοδικείο Λευκωσία,
ωστόσο το Δικαστήριο δεν επέβαλε
ποινές φυλάκισης αλλά πρόστιμα.
Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται στο Ανώτατο μετά από έφεση
των καταδικασθέντων, στην πρωτόδικη απόφαση. Η εκδίκαση της
έφεσης εκκρεμεί.
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Η τέταρτη ποινική, με αιχμή τις
τράπεζες, αφορούσε και πάλι την
Τράπεζα Κύπρου. Το κατηγορητήριο
αποτελείται μόνο από εκτελεστικούς
της τράπεζας. Ανάμεσα σε αυτούς
για τρίτη υπόθεση, οι Ανδρέας Ηλιάδης και Γιάννης Κυπρή οι οποίοι
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, αθωώθηκαν και
πάλι. Συγκεκριμένα η υπεράσπιση
των δυο υπέβαλε ένσταση για κατάχρηση διαδικασίας με το αιτιολογικό ότι το αντικείμενο της δίκης
ήταν γνωστό εις τον Γενικό Εισαγγελέα, από την πρώτη υπόθεση της
Τράπεζας Κύπρου, και έπρεπε να
συμπεριλάβει τις κατηγορίες είτε
στην πρώτη είτε στην δεύτερη υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου. Το Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση
της υπεράσπισης ότι είναι κατάχρηση διαδικασίας, εκφράζοντας
απορίες για τον χειρισμό της Νομικής Υπηρεσίας. «Εκείνο το οποίο
δεν κατανοούμε είναι, γιατί, αφού
ο κοινός παρονομαστής ήταν εξαρχής γνωστός, καταχωρίσθηκε
εσπευσμένα η πρώτη υπόθεση
εναντίον των κατηγορουμένων χωρίς να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές εξετάσεις», με το Δικαστήριο
να επισημαίνει πως «το προαναφερθέν ερώτημα γίνεται πολύ πιο
βασανιστικό μετά την καταχώριση
και της δεύτερης υπόθεσης», με
τους δικαστές να συνεχίζουν και
να κάνουν αναφορά και στην καταχώρηση της τρίτης ποινικής με
την επισήμανση «έχοντας πάντα
τον ίδιο κοινό παρονομαστή». Η
έφεση που ασκήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα δεν είχε τύχη στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Η υπόθεση
στο σύνολό της θα κριθεί τον επόμενο μήνα (17 και 18 Σεπτεμβρίου
2019) που έχει οριστεί η εκδίκαση
της ένστασης τους για κατάχρηση
διαδικασίας, επιχείρημα με το οποίο
απηλλάγησαν από το ίδιο Δικαστήριο, οι Ηλιάδης και Κυπρή.

Σπασμένο τηλέφωνο Γενικού Εισαγγελέα και εκτελεστικής εξουσίας
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Νομική Υπηρεσία, στους
πάνω ορόφους της, εν πολλοίς έχει
να κάνει και με τις σχέσεις του Γενικού Εισαγγελέα με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Η δημόσια αντιπαράθεση του Κώστα Κληρίδη με
τον Νίκο Αναστασιάδη, κατά το
πρώτο διάστημα της θητείας του
Γενικού Εισαγγελέα, έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή, όπως τη χαρακτηρίζουν πολιτικά πρόσωπα,
κατάσταση παρόμοια της οποίας
δεν ενθυμούνται και που είχε ως

αποκορύφωμα την δημόσια τοποθέτηση του Κώστα Κληρίδη κατά
του Νίκου Αναστασιάδη, από τις
πρώτες μέρες παρουσίας του, στη
Νομική Υπηρεσία. «Με τη συνδρομή
και υπόθαλψη του Ανώτατου Άρχοντα της χώρας οι κατηγορούμενοι
μετατρέπονται σε κατηγόρους, κατά
τρόπο που προκαλεί ντροπή». Οι
βαρύτατες κατηγορίες κατά του Νίκου Αναστασιάδη ήλθαν ως απάντηση, στη λύπη και προβληματισμό
που είχε εκφράσει προηγουμένως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για









Εκτός από το ποινικό
σκέλος αλλά και την κατάσταση που φαίνεται να
έχει δημιουργηθεί στο
χώρο των Δικαστηρίων,
κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης καταγράφεται μεταξύ Γ. Εισαγγελέα και
εκτελεστικής εξουσίας.

τη Νομική Υπηρεσία, με αφορμή
την κατάληξη των ερευνών στην
υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Θέμα εμπιστοσύνης

Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ
Νομικού Συμβούλου του κράτους
και εκτελεστικής εξουσίας δεν φαίνεται να έχει σμικρυνθεί, παρά το
κλίμα νηνεμίας που επικρατεί το
τελευταίο διάστημα. Γνωστός νομικός μας εκμυστηρευόταν πως
μέλη της κυβέρνησης δεν εμπιστεύονται τις νομικές συμβουλές

του Γενικού Εισαγγελέα, ειδικά σε
υποθέσεις που εμπλοκή έχει και ο
Γενικός Ελεγκτής. «Αυτό είναι γεγονός. Δυο υπουργοί με συμβουλεύονται διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη να πάρουν συμβουλή από Γενικό Εισαγγελέα, έχουν την συναίσθηση ότι η συμβουλή που παίρνουν είναι κατευθυνόμενη και από
τον Γενικό Ελεγκτή. Δεν υπάρχει
προηγούμενο» μας είπε χαρακτηριστικά. Επί του προκειμένου έγκριτος συνταγματολόγος, καθηγητής νομικής σχολής μας ανέφερε

ότι η συνήθης πρακτική, εξάλλου,
του Γενικού Ελεγκτή να ζητά γνωμοδοτήσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα είναι αντισυνταγματική και
παράτυπη αφού ως ανεξάρτητος
αξιωματούχος που είναι και ελέγχει
τα οικονομικά πεπραγμένα της Νομικής Υπηρεσίας, που προΐσταται
ο Γενικός Εισαγγελέας, υπέχει σχέση ελεγκτή με ελεγχόμενο, άρα
δεν δύναται να υπάρχει άλλη σχέση
του πελάτη με τον δικηγόρο του.
Βασικότερη αρχή της λειτουργίας
του κράτους δικαίου.
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Ευνοείται η υποψηφιότητα Μουσταφά Ακιντζί
Στα ύψη έχει ανέβει μεταξύ των κομμάτων το πολιτικό θερμόμετρο στην τ/κ κοινότητα για την ανάδειξη των διεκδικητών της «προεδρίας»
πληροφορίες που αφορούν συγγενικά πρόσωπα του τέως Τ/κ ηγέτη.
Όλα τα προαναφερόμενα συμβαίνουν σε μια στιγμή που κορυφαία στελέχη του εθνικιστικού κινήματος καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να εκπροσωπήσουν
το ΚΕΕ στις «προεδρικές». Ο Ταχσίν
Ερτουγρούλογλου και ο Ζορλού
Τορέ εμφανίζονται αποφασισμένοι
για να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για αυτόν τον στόχο. Παρόμοια αποφασιστικότητα ξεκινά να
προβάλλει και ένας άλλος εκπρόσωπος της τ/κ Δεξιάς, ο Σερντάρ
Ντενκτάς, ο οποίος αυτό το διάστημα συνομιλεί με το κόμμα του
και μερίδες της τ/κ Δεξιάς για το
ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς
του.
Στην παράταξη της τ/κ Δεξιάς
ξεχωρίζουν και τα ονόματα των
Κουντρέτ Οζερσάι και Ερχάν Αρίκλι.
Ο πρώτος πλέον δεν κρύβει τις προθέσεις του για τις «προεδρικές» και
ο δεύτερος ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει το κόμμα των εποίκων
στις επικείμενες εκλογές.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Όταν βλέπεις να εμφανίζονται στις
τουρκοκυπριακές εφημερίδες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μάλιστα
φαίνεται πως ευνοούν κάποιους
υποψήφιους, να έχεις υπόψη σου
ότι έχουμε πλέον εισέλθει σε προεκλογική περίοδο». Αυτό μας επισήμανε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα υψηλόβαθμο στέλεχος της
τουρκοκυπριακή κεντροαριστεράς,
τη στιγμή που στα Κατεχόμενα η
κοινή γνώμη έστρεψε την προσοχή
της σε δύο εξελίξεις: Στη νέα διαδικασία στο Κυπριακό και στις επικείμενες «προεδρικές εκλογές».
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η
πολιτική εικόνα που εκπέμπει η
τ/κ κοινότητα, οι εξελίξεις στο τουρκοκυπριακό πολιτικό προσκήνιο
και οι υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες ευνοούν την υποψηφιότητα
του Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος
δεν βιάζεται για να ανοίξει τα χαρτιά
του. Ωστόσο, όλοι οι έμπειροι τ/κ
αναλυτές και δημοσιογράφοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο
κ. Ακιντζί χρειάζεται μια θετική
εξέλιξη στο Κυπριακό, αν όχι την
ανανεωμένη προοπτική της άμεσης, τελικής λύσης, για να «κλειδώσει» την επιτυχία του στη νέα
αναμέτρηση.
Την ίδια ώρα, στους κόλπους
όλων των κομμάτων, με εξαίρεση
το Δημοκρατικό Κόμμα του Σερντάρ
Ντενκτάς και το Κόμμα της Αναγέννησης που υποστηρίζουν οι
έποικοι, επικρατεί κλίμα σύγχυσης
και πόλωσης. Οι ηγεσίες των κομμάτων αναμένουν τα τέλη αυτού
του έτους για να ξεκαθαρίσει η τελική εικόνα και το ζήτημα των υποψηφιοτήτων στις «προεδρικές» του
2020.

Τι χρειάζεται ο Μ. Ακιντζί

«Ο κ. Ακιντζί έχει καταφέρει να
χτίσει το προφίλ ενός αξιόπιστου
ηγέτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα
να επικοινωνήσει με ολόκληρη την
κοινωνία. Το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, με εξαίρεση τον
Τουφάν Έρχιουρμαν δεν εμφανίστηκε στο προσκήνιο ένας δυναμικός, νέος πολιτικός ηγέτης, ενίσχυσε την θέση του στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο», αναφέρει η πηγή

Η κεντροαριστερά αναζητεί

Στους κόλπους όλων των κομμάτων, με εξαίρεση το Δημοκρατικό Κόμμα του Σερντάρ Ντενκτάς και το Κόμμα της Αναγέννησης που υποστηρίζουν οι έποικοι,

επικρατεί κλίμα σύγχυσης και πόλωσης.
της «Κ», η οποία παρακολουθεί τις
πολιτικές εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα από κοντά.
Σύμφωνα με την πηγή μας, τα
θετικά στοιχεία που έχει σήμερα
η ηγεσία του κ. Ακιντζί, από μόνα
τους δεν αρκούν για την εξασφάλιση της παραμονής του στο «Προεδρικό». Για μια νέα νίκη, ο κ. Ακιντζί έχει ανάγκη οπωσδήποτε ένα
θετικό, ελπιδοφόρο μήνυμα στο
Κυπριακό, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο έμπειρος πολιτικός άνδρας. «Δίχως προοπτική λύσης, δίχως θετικές εξελίξεις που θα μας
οδηγούν σε ένα προκαθορισμένο
χρονικό σημείο στην λύση και κυρίως στην ένταξη της τ/κ κοινότητας στην διεθνή κοινότητα, η υποψηφιότητα του κ. Ακιντζί δεν θα
έχει βάση νομιμοποίησης», συμπεραίνει η πηγή μας.
Η πηγή μας προσθέτει τα εξής:
«Ο κ. Ακιντζί γνωρίζει πολύ καλά








Η χαώδης κατάσταση
στην τ/κ Δεξιά και Αριστερά και η νέα διαδικασία στο Κυπριακό δίνουν
πόντους στον νυν Τ/κ
ηγέτη.
αυτήν την πραγματικότητα και γι’
αυτόν τον λόγο σήμερα έχει επιλέξει
να δώσει μια τελευταία ευκαιρία
στην προοπτική της λύσης. Προχωρά σε συναντήσεις με τον Ε/κ
ηγέτη, τον γενικό γραμματέα του
ΟΗΕ και ετοιμάζεται για μια νέα
πενταμερή διάσκεψη. Τι ζητάει ο
ίδιος; Αν όχι την άμεση λύση του
Κυπριακού, σίγουρα μια θετική,
«απτή» πρόοδο στη νέα διαδικασία,
τουλάχιστον ένα είδος ενδιάμεσης
λύσης με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμ-

μα». Σε περίπτωση, λοιπόν, που
μέχρι τα τέλη αυτού του έτους ο
κ. Ακιντζί σημειώσει επιτυχία στο
μέτωπο του Κυπριακού θα έχουν
εμφανιστεί όλες οι κατάλληλες συνθήκες για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του από θέση ισχύος.

Εμφύλιος στην τ/κ Δεξιά

Σε αντίθεση με το «Προεδρικό»
του κ. Ακιντζί, τα πράγματα δεν
είναι τόσο ξεκάθαρο στο στρατόπεδο της τ/κ Δεξιάς. Και αυτό διότι,
διάφορες εθνικιστικές ομάδες και
ομάδες συμφερόντων δίνουν αγώνα
δρόμου για να προβάλλουν τον
δικό τους υποψήφιο ως κοινό υποψήφιο της τ/κ Δεξιά στις «προεδρικές».
Εντός του μεγαλύτερου κόμματος της τ/κ Δεξιάς έχει ξεσπάσει
εμφύλια σύρραξη, με μια μερίδα
της κομματικής βάσης να μην αποδέχεται την ηγεσία του Ερσίν Τα-

τάρ. Αυτή η μερίδα επιθυμεί είτε
να στείλει τον κ. Τατάρ στο «Προεδρικό» για να αδειάσει η καρέκλα
του ηγέτη της τ/κ Δεξιάς είτε να
ξεκινήσει διαδικασίες για ανάδειξη
νέου ηγέτη της παράταξης. Την
ίδια ώρα, ο τέως «πρωθυπουργός»
Χουσεΐν Όζγκιουργκιουν ζει στην
κυριολεξία τη δική του, ιδιαίτερη
«πολιτική ανάσταση», και εν μέσω
πολιτικής καταιγίδας και φακέλων
διαφθοράς, στους οποίους το όνομά
του πρωταγωνιστεί, ετοιμάζεται
να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο. Και σαν δεν έφταναν όλα
αυτά, το πολιτικό διαζύγιο της οικογένειας του Ντερβίς Έρογλου
με τη νέα ηγεσία του Κόμματος
Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) αρχίζει
να υλοποιείται, με την ηγεσία του
κόμματος να επιχειρεί να πλήξει
την οικογένεια Έρογλου, διαρρέοντας στον αντιπολιτευόμενο Τύπο
προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες

Όπως στην περίπτωση της τ/κ
Δεξιάς έτσι και στην περίπτωση
της τ/κ Αριστεράς αυτήν την στιγμή
δεν έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα
του υποψηφίου στις «προεδρικές».
Αυτήν την περίοδο στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ)
έχουν πέσει στο τραπέζι τρεις ιδέες:
Η υποψηφιότητα του κ. Έρχιουρμαν, η υποστήριξη της υποψηφιότητας του κ. Ακιντζί και η ιδέα μιας
τρίτης, «κομματικής» υποψηφιότητας. Το σίγουρο είναι ότι η τελική
απόφαση του ΡΤΚ θα ληφθεί στη
σκιά του μεγάλου αναβρασμού που
επικρατεί στην κομματική βάση
και του συγκεκριμένου ερωτήματος:
Ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του
κινήματος σε περίπτωση που ο κ.
Έρχιουρμαν αναδειχθεί στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας; Σε αντίθεση
με το ΡΤΚ, με μικρές εξαιρέσεις
στα άλλα κόμματα της τ/κ Αριστεράς η εικόνα έχει ξεκαθαρίσει προ
πολλού, με όλες τις παρατάξεις, τα
συνδικάτα και κινήματα να εμφανίζονται έτοιμα για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κ.
Ακιντζί.

ΑΡΘΡΟ / Της ΖΉΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ

Γίναμε πρόσφυγες στις 14 Αυγούστου 1974
Πόσο συγκινούμαι, βλέποντας συνέχεια στο γραφείο μου το πετσετάκι
που μου έφτιαξε με πολλή αγάπη
μια αγαπημένη μου φίλη, συνδημότισσά μου, με το βελονάκι, και γράφει
«Γίναμε πρόσφυγες στις 14 Αυγούστου 1974».
Μας ρωτάνε αν φέραμε μαζί μας
πράγματα από το σπίτι μας. Μα αν
ξέραμε τι θα γινόταν, θα ξεσηκώναμε
ολόκληρο σπίτι. Στο σπίτι μας, ξέραμε
αυτοκίνητο τρία άτομα, ο παπάς
μου, ο αδελφός μου και εγώ, έστω
και χωρίς άδεια, και θα μπορούσαμε
να γεμίσουμε τα αυτοκίνητα που
είχαμε και να φύγουμε, αν υποψιαζόμασταν ότι θα υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Εμείς, όμως, φύγαμε από
τα χαράματα από το σπίτι μας, μόλις
άρχισαν να πετούν τα αεροπλάνα
από πάνω μας, για να αποφύγουμε
τους βομβαρδισμούς, αφού είχαμε
άσχημη εμπειρία από την πρώτη εισβολή. Πήγαμε μαζί με πολλούς άλλους στο περιβόλι του μ. του Πανα-

γιώτη Χαραλάμπους, του άρχοντα
του Λευκονοίκου, στη Μηλιά, κάτω
από τα δέντρα. Πήραμε μαζί μας
καρπούζι , χαλλούμι και ψωμί για
να περάσουμε τη μέρα μας και να
γυρίσουμε αργά το απόγευμα. Φύγαμε, όπως οι πιο πολλοί, με τις σαγιονάρες. Θυμάμαι ότι φορούσα ένα
λουλουδένιο φόρεμα με τιράντες.
Το απόγευμα, ξεκινήσαμε για να
πάμε στα σπίτια μας, αφού το βράδυ
δεν μπορούσαν να βομβαρδίσουν.
Έξω από τη Μηλιά, μας σταμάτησαν
οι στρατιώτες, θυμάμαι τον Βασίλη
τον Κυρλιτσιά, που μας είπαν ότι
έρχονται οι Τούρκοι στο Λευκόνοικο,
γιατί έσπασε η γραμμή της Μιας
Μηλιάς και οι Αττίλες ξεχύθηκαν
στη Μεσαορία μας. Δεν περιμέναμε
τέτοια εξέλιξη. Κάποιες Λευκονοικιάτισσες που ζούσαν στη Λευκωσία,
έφεραν όλα τα τιμαλφή τους στο
πατρικό τους για να τα σώσουν,
αφού πίστευαν ότι δεν ήταν ποτέ
δυνατόν να φτάσουν μέχρι την κω-

μόπολή μας. Υπήρχαν, βέβαια, ελάχιστες προνοητικές, που ετοίμασαν,
από το προηγούμενο βράδυ, μια βαλίτσα με ό,τι πολύτιμο είχαν.
Νωπές οι ιστορίες με τις θηριωδίες, τις ωμότητες και τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι «ειρηνο-

ποιοί» στην Κερύνεια μας. Πού να
πάμε στα σπίτια μας; Έτσι, πήραμε
τον δρόμο της προσφυγιάς. Ένα μεγάλο καραβάνι με τροχοφόρα γεμάτα
κόσμο, και τα αεροπλάνα από πάνω
μας να μας παρακολουθούν. Αν ήθελαν, μας σκότωναν όλους…Κι εμείς

αλαφιασμένοι, φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι. Επαναλαμβάνω στις
γυναίκες του Λευκονοίκου ότι είμαστε πολύ τυχερές που δεν είδαμε
μπροστά μας αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα. Που φύγαμε, προτού
πλησιάσουν. Αν τώρα δεν επουλώνεται η πληγή της προσφυγιάς, δεν
μπορώ να φανταστώ πώς περνούν
τις μέρες τους οι κοπέλες που βίωσαν
τον ευτελισμό, την ντροπή και την
ατίμωση!
Πρώτος σταθμός μας η Άχνα. Σε
σπίτι φίλων, του μ. του Ττοφαλλή,
του Χριστόφορου Κωνσταντινίδη,
που μας περιποιήθηκε η μ. Χλόη.
Γύρω στις 10 μ.μ., ακούστηκε η κραυγή ότι έρχονται οι Τούρκοι στην
Άχνα. Ξανά στο αυτοκίνητο με προορισμό τις Βάσεις των Άγγλων στη
Δεκέλεια. Κοιμηθήκαμε το βράδυ
στο αυτοκίνητο, έξω από έναν σταθμό βενζίνης στην Ξυλοτύμπου. Σαν
ξημέρωσε η μέρα της Παναγίας μας,
είδαμε όλους σχεδόν τους γείτονές

μας σε άσχημη ψυχολογική διάθεση,
απελπισμένους, χαμένους, όπως κι
εμείς. Μα είναι εύκολο να είσαι αφέντης στο σπίτι σου και στα καλά σου,
και να σε αναγκάζουν να φύγεις
προς το άγνωστο, χωρίς τίποτα;
Ευτυχώς, που είχαμε χρήματα
μαζί μας για τις πρώτες ανάγκες μας.
Πώς πέρασαν όσοι άνθρωποι δεν
έφεραν τίποτα μαζί τους ή , ακόμα
χειρότερα, έθαψαν τα χρήματά τους
στην αυλή τους, για να μην τα χάσουν;
Δόξα τω Θεώ, επιβιώσαμε, αλλά
δεν ξεχάσαμε. Δεν μπορούμε να
ξεχάσουμε τι περάσαμε τον πρώτο
καιρό της προσφυγιάς μας, τα πρώτα δίσεκτα χρόνια. Πέρασε τα πάνδεινα ο κόσμος μας. Βεβαίως, μόνο,
άμα βιώσεις κάτι, το καταλαβαίνεις.
Η φωθκιά τζει που ππέφτει καύφκει!

Η κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη είναι
Δήμαρχος Λευκονοίκου.
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Ο ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Τα F-16 θα κατέρριπταν το αεροπλάνο της Helios
Ο άνθρωπος που διερεύνησε την τραγωδία θυμάται, 14 χρόνια μετά τα όσα έζησε και τους εφιάλτες που τον ακολουθούν
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ήταν το πρόσωπο στο οποίο οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας
της Helios, εναπόθεσαν όλες τις
ελπίδες τους για απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρίας των υπευθύνων.
Ο Ακριβός Τσολάκης, 14 χρόνια
μετά την πτώση του αεροπλάνου
στο Γραμματικό, επιστρέφει νοερά
στις ημέρες εκείνες και θυμάται
τα όσα τον έχουν στοιχειώσει μέχρι
σήμερα, όπως λέει στην «Κ». Είναι
ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το τι
θα συνέβαινε εάν το πολιτικό αεροσκάφος δεν συντριβόταν στο
Γραμματικό, ενώ εκφράζει ένα παράπονο για τους συγγενείς των θυμάτων.
-Δεκατέσσερα χρόνια μετά το
αεροπορικό της Hellios, θυμάστε
τα γεγονότα του 2005;
-Έχω μπροστά μου όλο το σενάριο της υποθέσεως αυτής.
-Ποια ήταν η πρώτη εμπλοκή
σας μόλις έπεσε το αεροπλάνο
στο Γραμματικό;
-Είδαμε το σήμα ότι ένα αεροπλάνο μπήκε στο ελληνικό σύστημα
αεράμυνας, χωρίς να δώσει σήμα
και πήραμε τα μέτρα που έπρεπε
να παρθούν σε τέτοιες περιπτώσεις
-Αναφέρεστε στην ενεργοποίηση
του σχεδίου Renegade;
-Μπήκε το αεροπλάνο στο ελληνικό FIR και η ελληνική αεράμυνα

Ο Ακριβός Τσολάκης εκφράζει στη συνέντευξή του στην «Κ» και το παράπονό του για τη στάση κάποιων εκ των συγγε-

νών πριν και μετά την ολοκλήρωση των ερευνών για την αεροπορική τραγωδία.

Τα F16 δεν σηκώθηκαν
για παιχνίδι. Αρχικώς σηκώθηκαν για να πιστοποιήσουν την κατάσταση εάν
το αεροπλάνο είχε κάποια
ζημιά εξωτερικά, που θα
μπορούσε να την παρατηρήσουν και να δικαιολογήσει τη μη ανταπόκρισή του στα καλέσματα
των αρμοδίων αρχών.
έστειλε πολεμικά αεροσκάφη να
πιστοποιήσουν την ταυτότητά του,
γιατί το αεροπλάνο δεν έδινε κανένα σημείο ζωής.
-Μέχρι να συντριβεί το αεροπλάνο στο Γραμματικό, τις ελληνικές αρχές της απασχόλησε
το ενδεχόμενο κατάρριψης του
αεροσκάφους επειδή δεν ανταποκρινόταν;
-Οι ελληνικές αρχές εφάρμοζαν
τον διεθνή κανονισμό, με λήψη
συγκεκριμένων μέτρων όταν ένας
στόχος εισέρχεται σε περιοχή χωρίς να δίνει την ταυτότητά του και
κατευθύνεται προς κατοικήσιμη
περιοχή, στην οποία εάν πέσει θα
προκαλέσει καταστροφές και αν-

θρώπινες απώλειες. Συνεπώς το
έσχατο μέσω στο οποίο μπορεί να
προβεί οποιοδήποτε κράτος είναι
να εμποδίσει αυτό το αεροπλάνο
να προκαλέσει καταστροφή. Και
να το εμποδίσει σημαίνει να το καταρρίψει.
-Άρα οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι δυο ελληνικά F16 ήταν
έτοιμα να προχωρήσουν σε μια
τέτοια ενέργεια μόλις τους δινόταν η διαταγή έχουν βάση.
-Τα F16 δεν σηκώθηκαν για παιχνίδι. Αρχικώς σηκώθηκαν για να
πιστοποιήσουν την κατάσταση
εάν το αεροπλάνο είχε κάποια ζημιά
εξωτερικά, που θα μπορούσε να
την παρατηρήσουν και να δικαιο-

λογήσει τη μη ανταπόκρισή του
στα καλέσματα των αρμοδίων αρχών. Δεύτερον εάν μπορούσαν να
αντιληφθούν (οι χειριστές των F16) τι συνέβαινε μέσα στο αεροπλάνο. Και στα δυο απέτυχαν. Είδαν
πως εξωτερικά δεν υπήρχε κάποια
ζημιά και πως μέσα στο αεροπλάνο,
δεν υπήρχε ζωή. Αυτά ανέφεραν
και ακολουθούσαν την πορεία του.
-Στο πλαίσιο της διερεύνησης
είδατε και ακούσατε τις προσπάθειες των πιλότων των δυο
F16 να επικοινωνήσουν με το
πολιτικό αεροσκάφος;
-Όλα όσα συνέβησαν στον αέρα,
όλα όσα δήλωσαν οι χειριστές των
πολεμικών αεροσκαφών τα έχω

υπόψη μου, υπό τύπο έγγραφης
αναφοράς καθώς και το βίντεο που
τράβηξαν οι χειριστές.
-Δεκατέσσερα χρόνια μετά μπορείτε να μας πείτε τις είδατε στο
βίντεο;
-Τίποτα περισσότερο από αυτό
που έβλεπαν οι χειριστές των δυο
πολεμικών αεροσκαφών.
-Κύριε Τσολάκη, εάν το αεροπλάνο δεν έπεφτε στο Γραμματικό θα είχε καταρριφτεί;
-Δεν αποφεύγω να απαντήσω.
Εάν το αεροπλάνο κατευθυνόταν
στην κατεύθυνση που θα δημιουργούσε ανεπανάληπτη καταστροφή,
είμαι βέβαιο πως ο άνθρωπος που
εκείνες τις στιγμές αποφάσιζε θα

αποφάσιζε το μη χείρον βέλτιστο,
δηλαδή το να καταρριφθεί το αεροπλάνο.
-Από την εξέταση του οπτικού
και ηχητικού υλικού για επικοινωνία με το αεροσκάφος τι
εντύπωση αποκομίσατε;
-Η εντύπωση που είχαμε ήταν
αυτή την οποία συνάντησαν οι χειριστές και συγκεκριμένα ο αρχηγός
του ζεύγους ο οποίος, συγκεκριμένα, πήγε πολύ κοντά στην καμπίνα
επιβατών και το θάλαμο διακυβέρνησης και διαπίστωσε πως οι επιβαίνοντες είχαν μια στάση που δήλωνε ότι είναι σε μια κατάσταση
εκτός αισθήσεων. Κάτι τους είχε
στερήσει το οξυγόνο.
-Άρα ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είχαν υποστεί υποξία;
-Είχαν υποστεί υποξία οπωσδήποτε.
-Τι ήταν αυτό που τους έφερε
σε μια τέτοια κατάσταση.
-Αρχικώς ήταν η θέση του διακόπτη επιλογής λειτουργίας συμπίεσης στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Τον διακόπτη τον βρήκαμε
την πέμπτη μέρα μετά την πτώση
του αεροσκάφους της Helios. Βρήκαμε το πάνελ του αεροσκάφους
που ήταν ο διακόπτης αυτός και
ήταν σε εσφαλμένη θέση.
-Άρα από την πέμπτη μέρα είχατε μια κατεύθυνση προς τα
πού πρέπει να ερευνήσετε;
-Μαζί με άλλες καταστάσεις
που ενδεχομένως να είχαν επηρεάσει την πίεση, αυτό που βρήκαμε
είχε πρωτεύουσα θέση.
-Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ένα ανάλογο αεροπορικό περιστατικό;
-Σαφέστατα. Και παλαιότερα
υπήρχαν περιστατικά που την τελευταία στιγμή έγιναν αντιληπτά
από το πλήρωμα διακυβέρνησης
και η καταστροφική πορεία σταμάτησε στο σημείο εκείνο.
-Γιατί το πλήρωμα δεν εντόπισε
εγκαίρως τη θέση του διακόπτη;
-Αυτό είναι γεγονός και είναι
υποχρέωση των δυο χειριστών, η
θέση του διακόπτη. Είναι υποχρέωση την οποία πρέπει να ελέγξουν
κατά την διάρκεια του Check List
που λέει ο κανονισμός του συγκεκριμένου αεροσκάφους . Από εκεί
και πέρα, ό,τι έχει συμβεί και ό,τι
έχει παραλειφθεί είναι μέσα στο
πόρισμα που δώσαμε.
-Ήταν το πιο συγκλονιστικό περιστατικό που διερευνήσατε
στην καριέρα σας;
-Κάθε απώλεια ζωής είναι κάτι
που συγκλονίζει και επειδή είμαι
και εγώ ένας κοινός άνθρωπος συγκλονίσθηκα κάθε φορά που ήλθα
σε επαφή με την απώλεια ζωών.
Για το περιστατικό της Helios ήταν
το πιο πολύπλοκο το οποίο παρά
του ό,τι περίμενα να συναντήσουμε
δυσκολίες είχαμε βοήθεια από τα
ευρήματα πολύ γρήγορα και έτσι
μπορέσαμε και εκδώσαμε το πόρισμα σε χρόνο μικρό, σύμφωνα
με την διεθνή πρακτική.

Δεν διαπίστωσα
τρυφερότητα από
τους συγγενείς
-Τι σχέσεις είχατε αναπτύξει με
τους συγγενείς των θυμάτων;

-Θα σας πως για τις σχέσεις
πριν και μετά την διερεύνηση. Τις πρώτες μέρες που
έπεσε το αεροπλάνο πήρα
μια επιστολή από τους συγγενείς που μου έλεγαν με
ευγενικό τρόπο ότι έπρεπε
να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή ήταν
κατά κάποιο τρόπο μια προειδοποιητική επιστολή. Όταν
ολοκληρώθηκε η έρευνα και
βγήκε το πόρισμα πήρα και
πάλι μια εξίσου ευγενική επιστολή από τον κ. Προδρόμου,
ο οποίος εκπροσωπούσε
τους συγγενείς, και με την
οποία με ευχαριστούσαν
θερμότατα.

-Συνεχίζετε ακόμα να έχετε σχέσεις με κάποιους στην Κύπρο;

-Δεν έχω. Δεν διαπίστωσα
καμία τρυφερότητα σχεδόν
από κανένα, να πει «είσαι καλά; Εσύ μας ευεργέτησες με
την επιτροπή σου». Δεν μου
είπε κανένας για την αποζημίωση που εισέπραξαν εξαιτίας του πορίσματος του δικού μου και ειλικρινά δεν
μπορώ να σας πω, έτσι για να
λέω την αλήθεια, ότι είμαι
και πολύ ευτυχής με την στάση αυτών των ανθρώπων, την
απώλεια των οποίων αναγνωρίζω και σέβομαι και την
υπηρέτησα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

-Μιλάτε για τους συγγενείς;

-Ναι για τους συγγενείς, πλην
εξαιρέσεων. Όταν ήλθα στην
Κύπρο πριν χρόνια για τα βιβλία μου, που μέσα είχαν και
το περιστατικό της Helios, ήλθα με πρόθεση να έλθουν και
οι συγγενείς να τους αφιερώσω στον καθένα από ένα βιβλίο για την ιστορία. Δεν εμφανίσθηκε κανένας εκτός
από έναν. Πίσω από αυτά δεν
κρυβόταν κανένα οικονομικό
όφελος. Θα τους έδινα από
ένα βιβλίο με μια αφιέρωση
για να με θυμούνται και για
να θυμούνται το γεγονός.

-Η ιστορία της Helios σας έχει
επηρεάσει;

-Μου έχει στοιχίσει στην
υγεία μου. Κάθομαι τις νύχτες άγρυπνος, για αυτό δεν
μπορεί κανένας να με αποζημιώσει. Το μόνο που με
αποζημιώνει είναι πως λόγω
των συστάσεων που έκανα,
μετά την διερεύνηση, σας
διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται
να πέσει αεροπλάνο για τον
ίδιο λόγο.

Ογδόντα χιλιάδες ευρώ για 121 ψυχές
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Πέρασαν 14 χρόνια από τις 14 Αυγούστου 2005. Τότε που το αεροπλάνο της Helios ήλθε να επιβεβαιώσει πως στα καλοκαίρια της Κύπρου
η χαρά, η ευτυχία δεν έχουν θέση.
Λες και δεν μας έφταναν τα όσα μας
κατατρέχουν, από το 1974 και μετά.
Παραμονή της Παναγίας, 121 ψυχές
οδηγήθηκαν στον θάνατο. Η κλισέ
φράση «σκηνές αρχαίας τραγωδίας»
δεν μπορεί να αποτυπώσει τα όσα
βίωσε ένας απλός θεατής, όχι κάποιο
προσφιλές πρόσωπο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του
εγκλήματος. Το παλαιό αεροδρόμιο
Λάρνακας είχε μετατραπεί σε τόπο
μαρτυρίου, με αλαφιασμένα πρόσωπα να αρνούνται να πιστέψουν
αυτό που είχε συμβεί. Γυναίκες στα
μαύρα να ρωτούν με αγωνία, όποιον









Ακόμα στα αυτιά ηχούν
οι υποσχέσεις για την
στοργή αυτού του κράτους απέναντι στα ορφανά . Ποιος ξέρει άραγε
αν το κράτος αποδείχθηκε
πράγματι στοργικό;
έβρισκαν μπροστά τους: Γιε μου, ο
γιόκας μου ζει; Τι να πεις στη μάνα
αυτή τις ώρες εκείνες; Θέλεις να της
απαντήσεις: Ζει, αλλά δεν μπορείς,
γιατί δεν ξέρεις. Είσαι αναγκασμένος
να μιλάς για όλο αυτό το κακό, αλλά
δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί
φοβάσαι μη στείλεις, την ίδια ώρα
στον παράδεισο και την κόλαση,
ένα φοβισμένο πρόσωπο που σε κοι-

Η ελπίδα θάφτηκε όπως το αεροπλάνο της Helios στο Γραμματικό.

τά στα χείλη. Και μετά το ξέσπασμα,
η οργή. Η ελπίδα θάφτηκε όπως το
αεροπλάνο της Helios στο Γραμματικό. Μετά ήλθε το μοιρολόγι, ακολούθησε ο βουβός πόνος και οι σκληρές εικόνες με τα ατελείωτα φέρετρα
σ΄ενα C-130. Όσοι έμειναν πίσω
θρήνησαν για το χαμό των αγαπημένων τους και δεν ήταν μόνοι τους.
Μια ολόκληρη Κύπρος μέσα στα
μαύρα, λες και ο εφιάλτης της Helios
θα γινόταν μόνιμος κάτοικος. Πέρασαν 14 χρόνια, το έγκλημα, η δολοφονία 121 ψυχών δεν ξεχάστηκε.
Μας το θυμίζουν τα μνημόσυνα
κάθε χρόνο. Αυτό που ξεχάστηκε
ήταν οι σύγχρονες τραγωδίες, όπου
οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Ακόμα
στα αυτιά ηχούν οι υποσχέσεις για
την στοργή αυτού του κράτους απέναντι στα ορφανά που έμειναν μόνα
τους. Ποιος ξέρει άραγε αν το κράτος

αποδείχθηκε, πράγματι στοργικό;
Ποιος γνωρίζει αν όσοι έμειναν πίσω
ζουν κάθε μέρα τη 14η Αυγούστου
2005; Αυτά ξεχάστηκαν, όπως ξεχάστηκε το τίμημα των ενόχων του
εγκλήματος. Το Φεβρουάριο του
2013 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στην Αθήνα, επέβαλε δεκαετείς ποινές φυλάκισης, εξαγοράσιμες έναντι 80 χιλιάδες ευρώ
εκάστη, σε τρεις από τους τέσσερις
κατηγορουμένους. Ογδόντα χιλιάδες
ευρώ, τόσο αποτιμήθηκε από την
Δικαιοσύνη ο χαμός των 121 ψυχών.
Και μείναν τα μνημόσυνα, τα κλειστά σπίτια και ο αμείλικτος χρόνος
που θολώνει τη μνήμη των ανθρώπων. Πέρασαν 14 χρόνια και το έγκλημα πληρώθηκε με 80 χιλιάδες
ευρώ, χωρίς να υπολογισθούν τα
δεκάδες εγκλήματα, στις ψυχές
όσων έμειναν πίσω.
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Δύο με τρία συμπλέγματα δήμων
στη Λευκωσία είναι αρκετά
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Τη στήριξή του στη σχεδιαζόμενη
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκηση, δηλώνει ο δήμαρχος
Στροβόλου στη συνέντευξή του
στη «Κ». Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους θεωρεί πως στη Λευκωσία
δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν
πάνω από δύο ή τρία συμπλέγματα
δήμων. Η λεωφόρος Τσερίου αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα
του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η
διαχείριση των αποβλήτων είναι
πρόσκληση για τις τοπικές αρχές
της Μείζονος Λευκωσίας.
–Υπέρ ή κατά της μεταρρύθμισης
στην τοπική αυτοδιοίκηση; Μπορεί να δώσει λύσεις;
–Υπέρ για χίλιους δυο λόγους
και όχι υπέρ στα χαρτιά, γιατί εκεί
είμαστε όλοι υπέρ. Πρέπει να γίνει
σήμερα η μεταρρύθμιση. Οι δήμοι
ασφυκτιούν, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να θεσμοθετηθεί διοικητική αυτοτέλεια, να είμαστε
πραγματική αυτοδιοίκηση και όχι
ετεροδιοίκηση, όπως είμαστε σήμερα. Να μπορούμε να αποφασίζουμε για τα του οίκου μας, και όχι
για ένα κύρτωμα να χρειάζεται η
εμπλοκή των Δημοσίων Έργων της
Αστυνομίας. Ακόμα και για τα πιο
μικρά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς. Περισσότερες εξουσίες, το νομοσχέδιο προνοεί 30
νέες εξουσίες, πολύ σημαντικό να
δοθούν και οι σχολικές εφορείες
στους Δήμους, οικονομική αυτοτέλεια και σίγουρα πιο μεγάλα σχήματα. Επειδή επικεντρώνεται η συζήτηση στον αριθμό των δήμων,
εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι το μόνο.
Να υπάρξει μια δραστική μείωση
του αριθμού των δήμων για να μπορέσουν να υπάρξουν οι οικονομίες
κλίμακος. Να μπορούν να είναι πολεοδομικές αρχές, να ασκούν κοινωνική πολιτική να είναι πραγματικές τοπικές αυτοδιοικήσεις.
–Η Λευκωσία πόσους Δήμους
πρέπει να έχει
–Όχι περισσότερους από τρεις.
Μπορεί και δύο.
–Στα του οίκου σας. Η Τσερίου
είναι η κορωνίδα των έργων του
δήμου;
–Μπορεί κάποιος να δώσει αυτό
τον χαρακτηρισμό, πολλά βέβαια
τρέχουν, αλλά επειδή είναι το πλέον
πολυσυζητημένο ζήτημα για τον
δήμο μας, μας απασχολεί εδώ και
τρεις δεκαετίες, είναι ένα θέμα που
κορυφώθηκε τα τελευταία τρία
χρόνια και ευτυχώς είμαστε στην
ευχάριστη θέση να έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ήταν και
είναι μια μεγάλη μάχη η Τσερίου,
γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε
παγιωμένες αντιλήψεις. Εμείς επιμέναμε ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός ήταν αναχρονιστικός και
καταφέραμε και αποδείξαμε, με τη
μελέτη που ετοιμάσθηκε, ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν καλύτερο δρόμο, μια Τσερίου που να
ενώνει και όχι να χωρίζει την κοινότητα και τους ανθρώπους, διαφυλάσσοντας τον τοπικό χαρακτήρα, προωθώντας την εμπορική,

κοινωνική, περιβαλλοντική βιωσιμότητα της πόλης. Η μελέτη βάζει
στο επίκεντρο τον άνθρωπο και
όχι το αυτοκίνητο.
–Πότε θα δοθεί σε χρήση;
–Το έργο είναι πολεοδομικό. Ο
σχεδιασμός έτυχε θερμής υποδοχής
από τους δημότες. Με τη σύμφωνη
γνώμη όλων και συνεισφορά των
αρμοδίων τμημάτων, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο. Ήδη είμαστε στη διαδικασία ετοιμασίας του ρυθμιστικού
σχεδίου και τα κατασκευαστικά
σχέδια για να μπορέσουμε εντός
του 2020 να γίνει η προκήρυξη των
προσφορών και να ξεκινήσουν τα
έργα.
–Εκτός από την Τσερίου ποια
άλλα έργα είναι κομβικής σημασίας;
–Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη
για τον δήμο μας, τις τελευταίες
μέρες είναι ότι οριστικά έχει λήξει
η δικαστική διαμάχη που είχαμε
με τον ΚΟΑ σε ό,τι αφορά τον φόρο
θεάματος. Το ΓΣΠ είναι στα όρια
του δήμου. Υπήρχαν ποδοσφαιρικά
σωματεία που δεν πλήρωναν το
5% που είναι ο φόρος θεάματος.
Εμείς κινηθήκαμε νομικά εναντίον
του ΚΟΑ, κερδίσαμε τη δικαστική
διαμάχη, κερδίσαμε και την έφεση
των 9 εκατ. ευρώ. Είχαμε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών
και τον ΚΟΑ και ο ΥΠΟΙΚ έδωσε
τη λύση, μιας και ο ΚΟΑ αδυνατούσε να καταβάλει τα 9 εκατ. ευρώ.
Ο δήμος αντιπρότεινε αντί των 9
εκατ. ευρώ να μας δοθεί περιουσία
του Συνεργατισμού. Μετά από διαβουλεύσεις συμφωνήσαμε και να
περάσει η συμφωνία από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα ο
δήμος θα πάρει ένα οικόπεδο παρόμοιας αξίας, απέναντι από την
εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα
στη Δασούπολη. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις αξιοποίησής του. Παράλληλα, και είναι κάτι που χαιρετίζουμε, η παλιά Συνεργατική Στροβόλου θα δοθεί με τη μέθοδο της
ενοικιαγοράς στον δήμο.
–Πώς θα αξιοποιηθεί;
–Αυτό είναι που μελετούμε. Η
πρώτη σκέψη είναι η χρήση να
είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Ετοιμάζουμε ένα ερωτηματολόγιο με
12 προτεινόμενες χρήσεις, προς
τους δημότες για να δούμε ποια
χρήση προκρίνουν. Θα συζητήσουμε και με το αρμόδιο Υπουργείο
Εργασίας για να ενσωματώσουμε
και κοινωνικά προγράμματα. Άρα
αυτό θα είναι ο πυρήνας της κοινωνικής μας προσφοράς και μάλιστα είναι σε ένα σημείο που είναι
η καρδιά του Στροβόλου. Οπότε η
ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα
μαζί με την παραχώρηση του κτιρίου της ΣΠΕ, αλλά και ο προγραμματισμός η εκκλησία της Παναγίας
Χρυσελεούσης να γίνει μουσείο
του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, έρχονται τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση που στην Κύπρο σημαίνει αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Ο προγραμματισμός μας
είναι το 2021 να προλάβουμε. Θέλουμε να ζωντανέψουμε τον ιστορικό πυρήνα του Δήμου.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Υπέρ των μεταρρυθμίσεων τάσσεται ο δήμαρχος Στροβόλου με την προϋπόθεση οι δήμοι να αποφασίζουν για τα του οίκου τους

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους δήμους και τις κοινότητες της Λευκωσίας τονίζει στην «Κ» ο δήμαρχος Στροβόλου ο οποίος προειδοποιεί με πρόστιμα έως και 4 χιλιάδες ευρώ σε όσους ρυπαίνουν.

Χρειάζεται τραμ. Δηλαδή
αν ο πολίτης ξέρει ότι
θα χρησιμοποιήσει το
τραμ από τη Λακατάμια
και μέσα σε 10 λεπτά θα
είναι στη Λευκωσία δεν
θα το κάνει; Χρειάζεται
δίκτυο, αλλά αυτά είναι
του κεντρικού κράτους.

Πρέπει να αντιληφθεί ο
κόσμος πως ο ρυπαίνων
πληρώνει. Δεν μπορεί
ο δημότης που μένει σε
ένα διαμέρισμα να χρηματοδοτεί τον ιδιοκτήτη
μιας μονοκατοικίας με
κήπο και γρασίδι που
χρειάζεται περιποίηση.

–Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Στροβόλου;
–Από έρευνα που κάναμε το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη της Λευκωσίας και ειδικά ο Στρόβολος, λόγω γεωγραφικής του θέσης, είναι το κυκλοφοριακό. Από τους δεκατέσσερις
πολυσύχναστους δρόμους οι δέκα
διέρχονται του Στροβόλου. Εμείς
δεν θέλουμε ο Στρόβολος να είναι
περιοχή διερχομένων αυτοκινητιστών. Εμείς θέλουμε, όπως λέει και
η μελέτη για την Τσερίου, να δημιουργηθεί μια κοινότητα σε κάθε
δρόμο. Δυστυχώς οι πόλεις στην
Κύπρο χτίστηκαν άναρχα από τη
δεκαετία του 1960 και μετά.
–Επίπεδο δημόσιων μεταφορών;
–Ποιο επίπεδο, δεν υπάρχει.
Υπάρχουν δημόσιες μεταφορές με
3% των πολιτών να τις χρησιμοποιούν;
–Ο Δήμος Στροβόλου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τοπικό σύστημα διακίνησης των
δημοτών του;
Μια τοπική αυτοδιοίκηση στα
ευρωπαϊκά πρότυπα βεβαίως. Αλλά
με τις δυνάμεις και όπως είναι δομημένη στην Κύπρο, βεβαίως είναι
αδύνατο. Η λύση ο καθένας μας
να έχει και ένα αυτοκίνητο δεν
είναι λύση. Πρέπει να εξεταστεί
πολύ σοβαρά και γνωρίζω πως το
Υπουργείο Μεταφορών το μελετά,
τη δημιουργία τραμ που να εξυπη-

ρετεί τις καθημερινές ανάγκες των
πολιτών. Δηλαδή αν ο πολίτης ξέρει
ότι θα χρησιμοποιήσει το τραμ από
τη Λακατάμια και μέσα σε 10 λεπτά
θα είναι στη Λευκωσία δεν θα το
κάνει; Χρειάζεται δίκτυο, αλλά αυτά
είναι του κεντρικού κράτους.

Τσουχτερά πρόστιμα
–Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε;
–Η διαχείριση των αποβλήτων.
Τυγχάνει να είμαι πρόεδρος του
Οργανισμού Εκμετάλλευσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Λευκωσίας.
Δυστυχώς με το κλείσιμο του Κοτσιάτη, έπρεπε να γίνει και αργήσαμε, φάνηκε πως ήμασταν ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα νέα
δεδομένα. Εμείς ως Δήμοι της Μείζονος Λευκωσίας προειδοποιούσαμε. Δυστυχώς και μια κριτική προς
το Υπουργείο Γεωργίας που είναι
αρμόδιο, δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Πηγαίναμε στον Κοτσιάτη και τα θάβαμε. Τι στοίχιζε
αυτή η πρακτική στους Δήμους;
Κοντά στα 8 ευρώ τον τόνο, τουτέστιν 850 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο.
Δεν έπρεπε να γίνεται, αλλά τόσο
στοίχιζε. Ήλθαμε στην νέα τάξη
πραγμάτων όπου τα απόβλητα έπρεπε να πηγαίνουν στην Κόσιη, όπου
πρέπει να γίνεται διαλογή, που στοιχίζει στους Δήμους 6 εκατ. ευρώ
Αυτό το κόστος μετακυλίστηκε
στους Δήμους και σε μεγάλο βαθμό
στους δημότες. Δυστυχώς δεν υπάρ-

χει επιλογή τα επόμενα τρία χρόνια,
δεν έχουμε άλλη επιλογή, τα τέλη
θα αυξάνονται. Δημιουργήσαμε τα
πράσινα σημεία όπου ο δημότης,
όχι ο επαγγελματίας, να εναποθέτει
τα οικιακά του απόβλητα (κλαδέματα, κρεβάτια μεγάλα αντικείμενα).
Δυστυχώς και εδώ ελέγχεται το
Υπουργείο, οι Δήμοι και οι κοινότητες δημιουργήθηκαν μόνο οκτώ
πράσινα σημεία από τα οποία τα
επτά στην ύπαιθρο και μόνο ένα
στη μείζονα Λευκωσία, ενώ έπρεπε
να υπάρχουν έξι. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε και προχωρούμε με
τη δημιουργία τριών νέων πράσινων
σημείων, Λακατάμια, Αγλαντζιά
και Λατσιά, και παράλληλα από Σεπτέμβριο θα υπάρχει υπηρεσία με
την οποία ο δημότης θα μπορεί να
επικοινωνεί για συγκομιδή των οικιακών αποβλήτων. Πρέπει όμως
να αντιληφθεί ο κόσμος πως ο ρυπαίνων πληρώνει. Δεν μπορεί ο δημότης που μένει σε ένα διαμέρισμα
να χρηματοδοτεί τον ιδιοκτήτη
μιας μονοκατοικίας με κήπο και
γρασίδι που χρειάζεται περιποίηση.
Δυστυχώς παρατηρείται ένα θλιβερό
φαινόμενο το τελευταίο διάστημα
που οι δήμοι δεν κάνουν συγκομιδή
να πετούν τα απόβλητα δεξιά και
αριστερά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Το επόμενο διάστημα θα
ξεκινήσουν έλεγχοι και οι εντολές
είναι να επιβάλλονται πρόστιμα
έως και 4 χιλιάδες ευρώ.
–Με τα οικονομικά σας πώς τα
πάτε;
–Δεν πάμε... Το 2011 ο Δήμος
Στροβόλου είχε προϋπολογισμό 21
εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 10 εκατ.
ευρώ ήταν κρατική χορηγία. Ενώ
έχουμε εξέλθει του μνημονίου,
οκτώ χρόνια μετά η κρατική χορηγία είναι στα 6,5 εκατ. ευρώ. Οι
υποχρεώσεις αυξηθήκαν, ενώ οι
πόροι μειώθηκαν. Είναι θετικό στο
νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης να παραχωρηθεί σε Δήμους και κοινότητες οι άδειες κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων. Οι μειωμένοι πόροι
έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες
που προσφέρονται στους πολίτες,
όπως το οδικό δίκτυο, οι χώροι
πρασίνου κ.ά.
–Έχετε χρέη;
–Έχουμε, αλλά είμαστε συνεπείς. Κάναμε και κάνουμε συνετή
διαχείριση, δεν κάναμε ανοίγματα.
Πηγαίναμε μέχρι εκεί που είχαμε
δυνατότητες. Σε άλλα ζητήματα
που θέλουν δημιουργία - μεράκι
όπως πολιτισμός, εθελοντισμός,
περιβαλλοντικά πάμε πολύ καλά.
Στον εθελοντισμό ειδικά ο Δήμος
Στροβόλου μαζί με το Βερολίνο
είναι οι τελικοί υποψήφιοι για την
πρωτεύουσα εθελοντισμού 20202021.
–Οι δημότες Στροβόλου είναι
συνεπείς με τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις;
–Σε ποσοστό 80% ναι. Υπάρχουν
όμως και οι κακοπληρωτές, αυτοί
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένεκα οικονομικής κρίσης, υπάρχουν
οι ξένοι, τους κυνηγάμε. Σε γενικές
γραμμές, όμως, η εισπραξιμότητα
είναι σε καλά επίπεδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Διασπάται το κόμμα του προέδρου Ερντογάν
Πολιτική καταιγίδα ξέσπασε στην Τουρκία μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο κυβερνών ΑΚΡ, που ίσως φέρει πρόωρες εκλογές
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το κυβερνών κόμμα οδηγείται σε διάσπαση, την στιγμή που ο ισχυρός πολιτικός άνδρας της Τουρκίας Ταγίπ
Ερντογάν στηρίζεται όλο και περισσότερο στην υποστήριξη των Γκρίζων
Λύκων για να κρατηθεί στην εξουσία.
Το κυβερνών ΑΚΡ διανύει την πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας του, ακριβώς δύο δεκαετίες μετά την ίδρυσή
του. Μερίδα των ιδρυτών και πρώην
υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος
χωρίζει τους δρόμους της με την κυβέρνηση Ερντογάν και προχωρά στη
δημιουργία ενός νέου κεντρώου πολιτικού φορέα. Πρωταγωνιστικό ρόλο
στις εξελίξεις διαδραματίζουν τρεις
πολιτικοί άνδρες, ο τέως πρόεδρος της
Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο πρώην
υπουργός Οικονομίας, Αλί Μπαμπάτζαν
και ο πρώην πρωθυπουργός, Αχμέτ
Νταβούτογλου, οι οποίοι εμφανίζονται







Μαύρα σύννεφα στον πολιτικό ορίζοντα της Άγκυρας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
αντιμετωπίζει μία από τις
μεγαλύτερες κρίσεις της
πολιτικής του σταδιοδρομίας.
αποφασισμένοι για τη ρήξη με το ΑΚΡ.
Ο κ. Νταβούτογλου δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη δρόμο που θα ακολουθήσει στη
νέα περίοδο αν και συνεχίζει να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους κ.
Γκιουλ και κ. Μπαμπάτζαν, αφήνοντας
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης και ενίσχυσης. Ένα ορυχείο που επιχειρεί να
λειτουργήσει στην περιοχή των Δαρδανελίων από καναδική εταιρεία υπήρξε
αφορμή για να προχωρήσει σε επίδειξη
ισχύος η αντιπολίτευση. Με βασικό
αίτημα την προστασία του περιβάλλοντος, χιλιάδες οπαδοί της αντιπολίτευσης βγήκαν στους δρόμους και
ύψωσαν τη φωνή τους κατά των πολιτικών του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ίδρυση του νέου κόμματος
θα έρθει στα τέλη αυτού του έτους ή
το αργότερο στις αρχές του 2020. Ση-

μαντικά στελέχη και βουλευτές του
ΑΚΡ είναι έτοιμα να αλλάξουν στρατόπεδο και να αναλάβουν ρόλο στη
νέα προσπάθεια που κυοφορείται. Σε
περίπτωση που η συμμετοχή στο νέο
κόμμα είναι μαζική, το ΑΚΡ ενδέχεται
να αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα στο τουρκικό κοινοβούλιο, καθώς
σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να χάσει την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, και αυτό παρά την υποστήριξη που παρέχει το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) στην κυβέρνηση.

Ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Ο πρόεδρος της Τουρκίας στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του δείχνει ότι κατανοεί την σοβαρότητα της
όλης κατάστασης. Ο κ. Ερντογάν και
οι συνεργάτες του κατηγορούν την
εσωκομματική αντιπολίτευση με το
πρόσχημα της «προδοσίας» σε μια στιγμή που σύμφωνα πάντα με την ηγεσία
του ΑΚΡ η Τουρκία δέχεται απειλές και
επιθέσεις από τους εχθρούς της. Ο κ.
Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες
συναντήθηκε εκτάκτως με τον ηγέτη
του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Αυτή η
συνάντηση πυροδότησε στην Άγκυρα
σενάρια και φήμες. Πολιτικοί αναλυτές
και δημοσιογράφοι δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο ότι οι κ. Ερντογάν και κ.
Μπαχτσελί, στην έκτακτη συνάντηση
τους, να εστίασαν στο ενδεχόμενο των
πρόωρων εκλογών. Σε περίπτωση δηλαδή, που χαθεί η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, το ΑΚΡ, σε συνεργασία
με το ΜΗΡ θα οδηγήσει την Τουρκία
σε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές
εκλογές. Εναλλακτικά, ο κ. Ερντογάν
θα μπορούσε να συνεχίσει την πορεία
του με κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία
θα ενισχυθεί με νέες προσωπικότητες
που διατηρούν σχέσεις με το εθνικιστικό
κίνημα της Τουρκίας.
Έμπειροι αναλυτές συνδυάζουν τις
προαναφερόμενες πληροφορίες με
τους σχεδιασμούς της τουρκικής κυβέρνησης για το βόρειο κομμάτι της
Συρίας και τα μηνύματα που εκπέμπει
η Άγκυρα σε ολόκληρη την περιοχή.
«Με την πλάτη στον τοίχο στο εσωτερικό μέτωπο, η εθνικιστική ρητορική
αποτελεί μονόδρομο», καταλήγουν οι
πηγές της «Κ», οι οποίες προσθέτουν
ότι μια «γρήγορη νίκη», κυρίως στο
Κουρδικό, θα μπορούσε να παρέχει
λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση Ερντογάν.

Ο κ. Ερντογάν και οι συνεργάτες του κατηγορούν την εσωκομματική αντιπολίτευση με το πρόσχημα της «προδοσίας» σε μια στιγμή που σύμφωνα

πάντα με την ηγεσία του ΑΚΡ η Τουρκία δέχεται απειλές και επιθέσεις από τους εχθρούς της.

Τούρκοι αναλυτές δεν αποκλείουν νέο πραξικόπημα
Μπορεί για πολλούς Τούρκους
και ξένους αναλυτές το κεφάλαιο
των στρατιωτικών πραξικοπημάτων να αποτελεί παρελθόν
για την Τουρκία, ωστόσο το ίδιο
δεν ισχύει για την περίπτωση
μιας μερίδας Τούρκων αναλυτών
που προσεγγίζουν διαφορετικά
τις τελευταίες εξελίξεις στο τουρκικό πολιτικό προσκήνιο. Στο
πλαίσιο, λοιπόν, μιας πολυδιάστατης ανάγνωσης των όσων
συμβαίνουν στο εσωτερικό του
ΑΚΡ και στο τουρκικό πολιτικό
προσκήνιο, μερίδα Τούρκων αναλυτών εκφράζει έντονο προβλη-

ματισμό για ένα ενδεχόμενο κίνημα στις τάξεις του τουρκικού
στρατού. Αυτή η απαισιόδοξη
οπτική γωνία βρίσκει τις τελευταίες εβδομάδες αντίκτυπο στον
τουρκικό Τύπο. Κατά την άποψη
αυτών των αναλυτών υπάρχουν
αυτήν τη στιγμή όλοι οι λόγοι
και οι πρώτες ενδείξεις για μια
τέτοια ανησυχητική εξέλιξη.
Οι σχέσεις της Τουρκίας με
τη Δύση και τους συμμάχους
της έχουν οδηγηθεί σε οριακόκομβικό σημείο. Στο Κουρδικό
Ζήτημα οι εξελίξεις δεν είναι
υπέρ της Τουρκίας. Αν δεν λη-

φθούν αντίμετρα η εξουσία των
Κούρδων στο βορειοανατολικό
κομμάτι της Συρίας τείνει να λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή μόνιμο χαρακτήρα, με την τουρκική
οικονομία να εξακολουθεί να
διανύει περίοδο μεγάλων αναταράξεων.
Εν τω μεταξύ κύκλοι του τουρκικού στρατού, πρώην στελέχη
των τριών σωμάτων, επανεμφανίζονται στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο και ασκούν
κριτική σε διάφορες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, κυρίως
στη νέα συμφωνία της Τουρκίας

με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της
Συρίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα
επίμαχα τουρκικά δημοσιεύματα
και τις σχετικές αναλύσεις, όλες
οι προαναφερόμενες εξελίξεις
δημιουργούν ένα «εκρηκτικό
μείγμα», το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει
την Τουρκία σε αχαρτογράφητα
νερά. Σε κάθε περίπτωση όλα
δείχνουν ότι οι επόμενοι μήνες
θα είναι κομβικής σημασίας για
την ίδια την Τουρκία, και πιθανόν οι εσωτερικές τουρκικές έριδες να επηρεάσουν ολόκληρη
την περιοχή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΧΡΥΣΑNΘΟΥ ΖΑΝΝΕΤΟΥ

Μετά τον αδόκητο χαμό του αείμνηστου δημάρχου Αλέξη Γαλανού,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επικείμενη αναπληρωματική εκλογική
διαδικασία για ανάδειξη Δημάρχου
Αμμοχώστου, θα είναι ίσως η πιο
κρίσιμη και καθοριστική στην μετά
το 1974 περίοδο. Ο επόμενος Δήμαρχος Αμμοχώστου θα έχει να
διαχειριστεί κρίσιμα και φλέγοντα
ζητήματα, όποιες και αν είναι οι
εξελίξεις. Όποια και να είναι η κατάληξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, που όλοι ελπίζουμε ότι
σύντομα θα επαναρχίσει.
Είναι η πιο κρίσιμη και καθοριστική για το πού βρισκόμαστε σε
περίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης κρίνεται συνολικά
για την πολιτική του στο Κυπριακό
και που οι Βαρωσιώτες πρώτοι αισθάνονται πολύ καλά στο πετσί
τους τα αποτελέσματα αυτής της
πολιτικής. Γνωρίζουμε τι έγινε στο
Κρανς Μοντανά και εντεύθεν. Γνωρίζουμε ποιοι επί δύο χρόνια αντί
να εργάζονται για την επανέναρξη
των συνομιλιών στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και των συμφωνηθεισών συγκλίσεων, άφησαν το
χρόνο να παρέρχεται άπρακτος
και την Τουρκία να δημιουργεί νέα
τετελεσμένα. Γνωρίζουμε ποιοι
είναι αυτοί που διανοήθηκαν να
συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες
τη λύση δύο κρατών και τη συνομοσπονδία.
Είναι επίσης η πιο κρίσιμη και
καθοριστική εκλογή δημάρχου
γιατί η κυβέρνηση και ο πρόεδρος
Αναστασιάδης δεν μπόρεσαν να

ΦΩΤΟ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Στις 25 Αυγούστου έχουμε επιλογή για την Αμμόχωστο

«Ο επόμενος δήμαρχος της Αμμοχώστου θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, που ίσως θα

είναι το πιο δύσκολο από το 1974. Οι ενέργειες Οζερσάι-Τατάρ και οι απειλές για εποικισμό του Βαρωσιού σε συνδυασμό με την επικίνδυνη φάση που βρίσκεται το Κυπριακό δημιουργούν τεράστια καθήκοντα και προκλήσεις για το Δήμο
της Αμμοχώστου που ανέκαθεν ήταν μια έπαλξη του αγώνα ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόμηση».Στη φωτογραφία,
μια εικόνα από την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.
αντιληφθούν ότι οι ενέργειες τις
οποίες απαρίθμησαν στους Βαρωσιώτες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν
τέλη Ιουνίου έξω από το Προεδρικό,
είναι προφανές ότι δεν ήταν αρ-

κετές, ούτε ικανές να αποτρέψουν
τη σημερινή οριακή κατάσταση
και τη δημιουργία νέων τετελεσμένων στην πόλη μας.
Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι

τι δήμαρχο χρειαζόμαστε μέσα στις
σημερινές κρίσιμες συνθήκες και
ποιος είναι ο καταλληλότερος για
να ηγηθεί του κόσμου της Αμμοχώστου και να διαχειριστεί την

κρίσιμη περίοδο που επίκειται; Ο
επόμενος δήμαρχος της Αμμοχώστου θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο
που ίσως θα είναι το πιο δύσκολο
από το 1974. Οι ενέργειες Οζερσάι-Τατάρ και οι απειλές για εποικισμό του Βαρωσιού σε συνδυασμό
με την επικίνδυνη φάση που βρίσκεται το Κυπριακό δημιουργούν
τεράστια καθήκοντα και προκλήσεις για το Δήμο της Αμμοχώστου
που ανέκαθεν ήταν μια έπαλξη του
αγώνα ενάντια στην κατοχή και
τη διχοτόμηση.
Η Αμμόχωστος χρειάζεται ένα
δήμαρχο που να πρωτοστατεί στον
αγώνα για τη λύση του Κυπριακού,
την επανένωση της πατρίδας και
του λαού μας. Ένα δήμαρχο ο οποίος να είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στις ελεύθερες
περιοχές που συμβιβάστηκαν με
το στάτους κβο. Που θα αποκαλύπτει και όχι να συγκαλύπτει, όσους
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα
σκέφτονται τη «λύση δύο κρατών».
Ο επόμενος δήμαρχος της Αμμοχώστου πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για να ξανατεθεί το θέμα
της πόλης μας σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο ως μια επιτακτική
προτεραιότητα. Πρέπει, ακόμα, να
είναι κάποιος που να μπορεί να
απευθυνθεί πειστικά και στους
Τουρκοκύπριους για να δυναμώσει
ως δικοινοτικό το αίτημα για επιστροφή της πόλης στους νόμιμους
κατοίκους της.
Στις 25 Αυγούστου κρίνεται η

πορεία και το μέλλον της πόλης
μας. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη στασιμότητα της τελευταίας δεκαετίας. Ούτε μπορούμε
να συμβιβαστούμε με επιλογές που
στο πίσω μέρος του μυαλού τους
έχουν την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων.
Στις 25 Αυγούστου, πρέπει όλοι
οι πολίτες της Αμμοχώστου, να πάρουμε την Αμμόχωστο ξανά στα
χέρια μας. Και έχουμε την επιλογή.
Έναν άνθρωπο που το όνομα του
είναι συνδεδεμένο με την πόλη,
με τις λαϊκές συνοικίες, με τις λαϊκές
γειτονιές. Τον Σίμο Ιωάννου. Ένα
άνθρωπο τίμιο, προσιτό, ανθρώπινο, συλλογικό, δουλευτή. Ένα
άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει
και αγωνίζεται για να κτίσουμε
όλοι μαζί την Αμμόχωστο του μέλλοντος. Την Αμμόχωστου στην
οποία θα ζήσουν, σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας, τα παιδιά
μας και οι μελλοντικές γενιές. Την
Αμμόχωστο της συνεργασία και
της ειρηνικής συνύπαρξης με τους
συμπολίτες μας τουρκοκύπριους.
Στις 25 Αυγούστου έχουμε επιλογή. Για να γίνουν ξανά οι απλοί
πολίτες πρωταγωνιστές. Ψηφίζουμε
τον Σίμο Ιωάννου για να είναι ο
επόμενος Δήμαρχος Αμμοχώστου.
Για να είναι ο Δήμαρχος που θα
ηγηθεί της επιστροφής στην αγαπημένη μας Αμμόχωστο.

Ο κ. Χρύσανθος Ζαννέτος είναι μέλος του
Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
και Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.
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Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

Στην τελική
ευθεία
οι σχολικές
περιφράξεις
Καθυστερήσεις στα κτήρια της υπαίθρου,
όπου δεν υπάρχουν Σχολικές Εφορείες
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η σχολική χρονιά που μας πέρασε
ήταν από πολλές απόψεις εκρηκτική. Οι σχέσεις Υπουργείου και οργανωμένων φορέων έφτασαν ορισμένες φορές σε οριακό σημείο,
ενώ δεν έλειψαν και τα περιστατικά
που έπληξαν την αξιοπιστία και
το αίσθημα ασφάλειας εντός των
σχολικών μονάδων. Η απαγωγή
των δύο μαθητών δημοτικού από
τη Λάρνακα τον Σεπτέμβριο του
2018, και ο θάνατος του 10χρονου
μαθητή μετά από πτώση στο σχολείο του τον Μάιο του ίδιου έτους,
σημάδεψαν αρνητικά το 2018. Το
Υπουργείο τον Οκτώβριο εξήγγειλε
σειρά μέτρων με στόχο την εξάλειψη τέτοιων τραγικών φαινομένων, και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η εφαρμογή τους.
Το σημαντικότερο μέτρο που
αποφασίσθηκε είναι η ανέγερση
περιφράξεων στους σχολικούς χώρους όλων των βαθμίδων, με στόχο
την αποτροπή εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ως προς αυτό,
η κυβέρνηση προχώρησε στην
αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 10
εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο
αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων
της Δημοκρατίας. Το κονδύλι αυτό
αποτελεί το κύριο μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού, όπως αυτός
αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του
2018 από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε κονδύλι
ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Απ’
αυτά τα χρήματα τα 10 εκατομμύρια

αποστάλθηκαν στις σχολικές εφορείες για θυροτηλέφωνα και περιφράξεις, 3 εκατομμύρια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 2 εκατομμύρια για την ασφάλεια των
γηπέδων στα σχολεία, 2 εκατομμύρια για παιδότοπους και για τις
αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης.
Ο κ. Ντίνος Έλληνας, πρόεδρος
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης
για την εκταμίευση του κονδυλίου
των 17 εκατομμυρίων ευρώ και σημείωσε πως το έργο των σχολικών
περιφράξεων έχει ολοκληρωθεί γύρω
στο 90% σε παγκύπρια βάση. Όσον
αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες
του όλου εγχειρήματος, το ύψος των
περιφράξεων θα φτάνει μέχρι και
τα 2,5 μέτρα στην πρόσοψη των
σχολικών μονάδων, ενώ στην περιοχή των γηπέδων θα ανέρχεται
στα τέσσερα μέτρα. Παράλληλα,
προβλέπεται και η τοποθέτηση θυροτηλεφώνων στην πρόσοψη. Όπως
ανέφερε ο κ. Έλληνας, το τελικό
ύψος των περιφράξεων, επαφίεται
στην κρίση τόσο των ίδιων των σχολικών μονάδων όσο και των κατά
τόπους σχολικών εφορειών, μιας
και όπως σημείωσε κάθε σχολείο
έχει τη δική του ιδιαιτερότητα.
Στο ζήτημα της καλαισθησίας
και της αποφυγής δημιουργίας αισθήματος φυλακών, ο κ. Έλληνας
υποστήριξε πως επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία, λέγοντας πως
για σχολεία τα οποία έχουν μια
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αισθητική, όπως είναι το Παγκύπριο

Το ύψος των περιφράξεων θα φτάνει μέχρι και 2,5 μέτρα στην πρόσοψη των σχολικών μονάδων, ενώ στην περιοχή των γηπέδων θα ανέρχεται στα τέσσερα μέτρα.

Το κονδύλι
για βελτίωση
των σχολείων
(εκατ. ευρώ)
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ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις

17 εκατ.
2

ασφάλεια γηπέδων









Στο ζήτημα της καλαισθησίας για σχολεία, τα
οποία έχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική
αισθητική όπως το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, εφαρμόζεται το
μοντέλο περίφραξης του
Κάστρου της Λεμεσού.
Γυμνάσιο Λευκωσίας, ακολουθείται
διαφορετική προσέγγιση ως προς
την περίφραξη. Ζητούμενο σε κάθε
περίπτωση αποτελεί η ασφάλεια
των μαθητών, χωρίς να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του κάθε

2

θυροτηλέφωνα
και περιφράξεις

αίθουσες ειδικής
εκπαίδευσης και παιδότοποι

σχολικού κτιρίου σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται η περίφραξη που
υπάρχει στο Κάστρο της Λεμεσού,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Αρχαιολογίας.

Οι καθυστερήσεις

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Χαμπιαούρης στις 5 Αυγούστου
επισκέφθηκε σχολεία όλων των
βαθμίδων στη Λευκωσία, όπου έτυχε ενημέρωσης για την πορεία των
εργασιών. Ο ίδιος παραδέχθηκε
πως υπάρχει πιθανότητα να μην
ολοκληρωθούν οι περιφράξεις σε
όλες τις σχολικές μονάδες με την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ερωτηθείς για τους λόγους των καθυστερήσεων ο κ. Έλληνας ανέφερε πως αυτές οφείλονται σε δύο

παράγοντες, μη παραλείποντας να
κακίσει τη στάση ορισμένων σχολικών εφορειών για επίδειξη καθυστέρησης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
κάποιες εφορείες δεν τήρησαν τα
χρονοδιαγράμματα, και παρόλο
που τους έγιναν συστάσεις από
τον Μάρτιο, μέχρι και σήμερα δεν
ολοκλήρωσαν τις ενέργειες ως όφειλαν. Κατά τον κ. Έλληνα το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στην
ύπαιθρο, όπου ελλείψει σχολικών
εφορειών σε ορισμένες περιοχές,
τον ρόλο αυτό καλούνται να καλύψουν οι ίδιες οι κοινότητες, οι οποίες λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από
το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, δεν
έχει ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία
προκήρυξης διαγωνισμού για προσφορές, κάτι που όπως διαβεβαιώνει ο κ. Έλληνας θα γίνει εντός
Αυγούστου. Χαρακτήρισε εξάλλου
επιτακτική ανάγκη την συμπλεγματοποίηση των σχολικών εφορειών, ένα μέτρο που προωθείται από
το Υπουργείο για να καλυφθούν οι
ανάγκες που παρουσιάζονται, ώστε
να λειτουργεί ομαλά το σύστημα.
Μια δεύτερη παράμετρος που
επηρεάζει την ολοκλήρωση των έργων περίφραξης είναι, σύμφωνα με

τον κ. Έλληνα ο οικοδομικός οργασμός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και έχει ως αποτέλεσμα
να μην προκύπτει ιδιωτικό ενδιαφέρον για την ανάληψη τόσο μικρών
σε έκταση έργων. Παρουσιάστηκε
σε κάθε περίπτωση καθησυχαστικός
πως η καθυστέρηση δεν θα είναι
μεγάλη, και πως στο σύνολό του το
έργο θα έχει ολοκληρωθεί χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση. Μέσα σε όλα
αυτά υπάρχουν και 5-6 σχολεία παγκύπρια όπου προγραμματίζονται
αντισεισμικά έργα, και κατά τον κ.
Έλληνα η περίφραξή τους θα ακολουθήσει αργότερα.

Οι σχολικοί φύλακες

Επιπρόσθετα των 17 εκατομμυρίων, η κυβέρνηση ενέκρινε επιπρόσθετο κονδύλι γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο αφορά
τους φύλακες που θα βρίσκονται
στα σχολεία. Για τις λεπτομέρειες
του συγκεκριμένου μέτρου, ο κ.
Έλληνας διευκρίνισε πως στα δημοτικά σχολεία, οι φύλακες θα βρίσκονται στα σχολεία από τις 07:00
μέχρι 08:00 το πρωί κατά την προσέλευση των μαθητών, και από τις
13:00 ως τις 14:00 για την αποχώρησή τους. Στα δε λύκεια, θα βρίσκονται διαρκώς από τις 07:00
μέχρι και τις 14:00. Για τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια δεν προβλέπεται παρουσία φυλάκων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΘΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Σε υπεράσπιση του μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου

ζησα από κοντά τον μητροπολίτη Μόρφου την περίοδο του
δημοψηφίσματος για το Σχέδιο
Ανάν. Ήταν μια σπίθα ελπίδας, μια
φωνή λογικής μέσα στον παραλογισμό του υστερικού εθνικισμού
εκείνων των ημερών. Μια μορφή
αγάπης και σεβασμού προς όλους,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ένας φάρος στο σκοτάδι του
φόβου που οδηγούσε στην απόρριψη
της ειρήνης και της επανένωσης
και τη μονιμοποίηση του διαχωρισμού και του μίσους. Ο μητροπολίτης
Μόρφου δεν είναι μια προσωπικότητα που μπορεί κανείς να αγνοήσει
εύκολα. Δεν είναι ένας τυχαίος ιερωμένος που να αξίζει την απαξίωση
που έχει εισπράξει για τις τελευταίες
του τοποθετήσεις σε σχέση με τους
ομοφυλόφιλους και τις αμβλώσεις.
Τι έχει συμβεί από το 2004 μέχρι
σήμερα που έχει μετατρέψει τον
μητροπολίτη Μόρφου από εκλεκτό
ιερωμένο της κυπριακής διανόησης
σε απόλυτο κακό;
Η αλήθεια είναι ότι ούτε το 2004
ούτε και τώρα οι τότε υμνητές και
σήμερα υβριστές του μπήκαν στον
κόπο να δουν σε βάθος τι ακριβώς
έλεγε ο μητροπολίτης. Μια ομιλία,
μια τοποθέτηση σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να δώσει
μόνο ένα μικρό μέρος της σκέψης
του ομιλητή, ένα μόνο μικρό κομμάτι της φιλοσοφίας του και της
προσέγγισής του στα θέματα που
απασχολούν την κοινωνία. Η ομιλία
του μητροπολίτη Μόρφου στον
εσπερινό της 1ης του Σεπτέμβρη
του 2004 στον ναό του Αγίου Μάμα
στη Μόρφου αντανακλούσε τα αισθήματα όσων προδόθηκαν από
τους πολιτικούς της απόρριψης,
όσων προσπαθούσαν να συνέλθουν
από τον παραλογισμό της άρνησης

της ειρήνης και της επανένωσης.
Ήταν μια ομιλία που άπλωνε τα
χέρια σε όλους, που δεν άφηνε
χώρο για μισαλλοδοξία και ηττοπάθεια. Μιλούσε στις καρδιές όλων
μας και αγκάλιαζε Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους, θρησκευόμενους και άθεους, ιερωμένους και
απλούς ανθρώπους. Είχε ακόμα το
θάρρος να πει πως «…δεν πρέπει
η Εκκλησία να ταυτίζεται με την
ιεροκρατική αυθεντία μερικών ρασοφόρων, όσο εκλεκτή θέση κι αν
έχουν στην ιεραρχία».
Όμως, ακόμα και σ’ εκείνη την
ομιλία υπήρχαν τα σπέρματα της
προσκόλλησής του στο συντηρητικό θρησκευτικό δογματισμό. Όλοι
εμείς καταλαβαίναμε επιλεκτικά
αυτά που έλεγε γιατί συμφωνούσαμε μαζί του για την ανάγκη της
επαναπροσέγγισης και της λύσης.
Οι πραγματικότητες της εποχής
έφερναν στην επιφάνεια την καλή
πτυχή της προσωπικότητας και
της φιλοσοφίας του μητροπολίτη
Μόρφου και σωστά τον αγκαλιάσαμε τότε, σωστά δεν του ζητήσαμε
να μας πει τις απόψεις του για τους
ομοφυλόφιλους και τις αμβλώσεις.
Πολύ πιθανόν και τότε να μην ήταν
διαφορετικές από τις σημερινές.
Όμως το κρίσιμο θέμα για την κυπριακή κοινωνία ήταν εκείνη τη
στιγμή η αντιμετώπιση των εθνικιστών, η αντιμετώπιση των πολιτικών της απόρριψης και των
«ρασοφόρων» που τους συμπαραστέκονταν.
Από τότε τα πράγματα άλλαξαν
δραματικά. Δεν υπάρχει πια το αίσθημα της ελπίδας για λύση του
Κυπριακού και η οικονομική κρίση
έχει αλλάξει τις προτεραιότητες
της κυπριακής κοινωνίας. Το κύρος
των πολιτικών και κοινωνικών θε-









Δεν είναι μόνο ο μητροπολίτης Μόρφου μα ολόκληρο το εκκλησιαστικό
κατεστημένο που παραμένει προσκολλημένο
στον μεσαίωνα και δηλητηριάζει την κοινωνία και
την παιδεία με ό,τι πιο
αντιδραστικό υπάρχει
στην ανθρώπινη σκέψη.
σμών έχει καταρρακωθεί, συμπεριλαμβανομένης και της Εκκλησίας.
Τα σκάνδαλα και η διαφθορά, η
διαπλοκή και η ασυδοσία καταβαραθρώνουν καθημερινά το ηθικό

του λαού. Σ’ αυτές τις συνθήκες
ένας ιερωμένος όπως ο μητροπολίτης Μόρφου αναζητεί πια καθήκοντα και διεξόδους στις πιο σκοτεινές πτυχές της θρησκείας. Αντί
να βρίσκεται επικεφαλής της καθοδήγησης ενός λαού στον αγώνα
το μόνο που βρίσκει να κάνει είναι
να αναζητήσει καθοδηγητικό ρόλο
στη βιβλική ηθική της σεξουαλικής
συμπεριφοράς και της προσωπικής
προσέγγισης στη ζωή. Δεν είναι
τυχαίο που ενώ στην ομιλία του
το 2004 εξηγεί στον κόσμο πως ο
αγώνας για τη λύση του Κυπριακού
δεν θα έλθει από τα έξω, αλλά θα
είναι αποτέλεσμα του αγώνα του
λαού, σε ανάλογη ομιλία του, και
πάλι στον Άγιο Μάμα, δεν βλέπει
πια τη δυνατότητα για αγώνα και
λέει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν
να λύσουν το πρόβλημα, μόνο η

πίστη στον Θεό μπορεί να το λύσει.
Ακόμα όμως και σ’ αυτή τη φάση
της σκέψης του, ο μητροπολίτης
Μόρφου είναι πιο ειλικρινής από
πολλούς άλλους ιεράρχες της Κύπρου. Η ομοφυλοφιλία ήταν και είναι στο στόχαστρο τόσο του αρχιεπισκόπου όσο και πολλών άλλων
μητροπολιτών. Η αντίθεσή τους
ήταν και βίαιη και εξευτελιστική
τόσο στο γενικό επίπεδο όσο και
σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων.
Είναι γνωστή η έντονη αντίθεση
της Εκκλησίας στις νομοθεσίες
σχετικά με το θέμα όπως γνωστή
είναι και η εκστρατεία δυσφήμησης
συγκεκριμένων ιερωμένων και θεολόγων με επίκεντρο τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους ή τις κοινωνικές απόψεις τους. Μια στάση
εχθρική και καταδικαστική. Αντίθετα, ο μητροπολίτης Μόρφου αντιμετωπίζει την ομοφυλοφιλία σαν
ασθένεια, προσεγγίζει τους «ασθενείς» με αγάπη και προσπάθεια να
τους βοηθήσει. Αυτή η αντιεπιστημονική, και σήμερα παρωχημένη,
αντίληψη δεν περιποιεί τιμή στον
μητροπολίτη, αλλά πηγάζει από τα
ιερά κείμενα, αποτελεί δόγμα της
θρησκείας. Δεν είναι ιδιομορφία
ενός ατόμου.
Ανάλογη είναι και η παραποίηση
της θέσης του μητροπολίτη Μόρφου
σχετικά με την υποτιθέμενη εξίσωση των αμβλώσεων με τους φόνους του Νίκου Μεταξά. Η θέση
του ξεκινά από την αντιμετώπιση
του Νίκου Μεταξά όχι εχθρικά και
εκδικητικά, αλλά σαν άτομο που
έσφαλε και έχει ανάγκη συγχώρεσης
και αναμόρφωσης. Ο ίδιος έχει πει
πως ο Νίκος Μεταξάς έχει εξομολογηθεί και έχει μεταμεληθεί για
τις πράξεις του, πως χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά από μέρους του

για να φτάσει στη «μετάνοια», διαχωρίζοντάς την από την απλή μεταμέλεια. Βλέπει τον Νίκο Μεταξά
όχι μόνο σαν εγκληματία μα και
σαν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Βλέπει ακόμα την εγκληματική
πορεία του σαν αποτέλεσμα μιας
υποκριτικής κοινωνίας που ανέχεται
ένα σωρό άλλα εγκλήματα. Είναι
σ’ αυτό πλαίσιο που έφερε σαν παράδειγμα εγκλημάτων που ανέχεται
η κοινωνία τις αμβλώσεις. Και πάλι
έχουμε αντιεπιστημονική, και σήμερα παρωχημένη, αντίληψη που
δεν περιποιεί τιμή στον μητροπολίτη, αλλά κι αυτή πηγάζει από τη
θέση της εκκλησίας, και όχι μόνο,
ότι η άμβλωση είναι φόνος.
Ποια είναι η σημασία αυτής της
ανάλυσης; Ο μητροπολίτης Μόρφου
δεν είναι η εξαίρεση μέσα στην
Εκκλησία σε σχέση με τις απόψεις
που έχουν ξεσηκώσει θύελλα. Η
διαφοροποίηση άλλων ιεραρχών
και η καταδίκη των λεγομένων του
είναι βαθιά υποκριτική και εκπορεύεται από το ότι ο μητροπολίτης
Μόρφου είπε δημόσια αυτά που η
Εκκλησία πρεσβεύει και συμβουλεύει κατ’ ιδίαν ή σε μικρούς κύκλους τους πιστούς. Δεν είναι μόνο
ο μητροπολίτης Μόρφου μα ολόκληρο το εκκλησιαστικό κατεστημένο που παραμένει προσκολλημένο στον μεσαίωνα και δηλητηριάζει την κοινωνία και την παιδεία
με ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει
στην ανθρώπινη σκέψη. Μια προσκόλληση που δεν οφείλεται σε
έλλειψη ευφυΐας, αλλά είναι μέρος
αναπόσπαστο της επιβολής της
εξουσίας της Εκκλησίας στην κοινωνία.

Ο κ. Θέμος Δημητρίου είναι πολιτικός,
συγγραφέας.

Μ Ε Α Λ Λ Η Μ ΑΤ Ι Α
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Μια όμορφη εικόνα, όμορφα καίγεται
Από τα ιλουστρασιόν περιοδικά του ’50 και ’60, στους λογαριασμούς των σελέμπριτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Τη δεκαετίαÚÕß»Î±ÊØÇÂÚÇÔ
ÞÜØÃÝßÖËØÈÕÒÂÁÔÇÝÈØ¦ÞÕÝÙÚÕ
ÖÁÒÇÍÕÝ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÃÚÎÝÙÚÎÔ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔ
ÓËÚÎÔÇÒÏËÃÇÑÇÏÚÇÖÇÒÏ¦ÙÖÃÚÏÇ
ÖÜÒÕÆÔÚÇÔÇÔÚÃÖÏÔÇÑÃÕßÌÇÑÂÝ
ßÚÂÚÎÔ±ÊØÇËÃÊËÚÕ ÎÕÌÃÇÄØËÔÄÚÇÔÈØÁÛÎÑËËÑËÃÍÏÇ
ÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÇÍÍÒÄÌÜÔÎÝÚÇÏÔÃÇÝÚÎÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚ
ÖÕßÍßØÏàÄÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÒÃÊÇÎÛÕÖÕÏÄÝßÖÕÊßÄÚÇÔÚÎ
¢ÇÃÊØÇÑÄØÎÙÌÕßÍÍÇØ¦ÑÇÏËÃÞËÐËÚØËÒ¦ÔËÏÚÕßÝÔÚÄÖÏÕßÝÑÇÛ×ÝÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÇÔÇÊßÄÚÇÔÇÖÄÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÓËÁÔÇÙÚËÔÄÈØËÍÓÁÔÕ
ÌÄØËÓÇÖÕßÊËÔ¦ÌÎÔËÑÇÏÖÕÒÒ¦ÙÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇ¬ÕÖÇÏÊÃÑÇÏ
ÚÕÊËÒÌÃÔÏ®¶ÇßÚÄÝÂÚÇÔÕÚÃÚÒÕÝ
ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ¶ÈÍÂÑËÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÕ ÑÇÏ¦ÒÒÇÐËÚÎÓÕÃØÇ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÎÝÞØÕÔÎÝÚÄÚËÄØËÔÙßÙÚÂÔÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÃÊÏÕßÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÖÕßÂÊÎÇÖÄÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏ¦ØÞÏÙËÔÇßÖÕÊÁÞËÚÇÏ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÐÁÔÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»Î¡ÆÑÕÔÕÝÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÇÔÁÍÍÏÞÚÎÇÑÄÓÇÇÖÄÚÕÔÓÇàÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÏÁÛËÚËÓÄÒÏÝËÔÔÁÇÚÇÐÃ
ÑÇÏÊÆÕÒËÜÌÕØËÃÇ¬ÇÖÒÕÃÇÊËÔ
ÁÖÏÇÔÇÔÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÇÒÒ¦ÇØÄÊÕ
ÑÏÇÖÄËÑËÃÕÏÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÁÌÚÇÔÇÔÙÚÎÔÐÎØ¦ÓËÒ¦ÔÚàËÝÚÙÏ
ÚÎÔÍÔ×ØÏÙËÎ¬à¦ÑÏ ÁÔËÔÚÏÄÚÇÔ
ÚÎÔËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
 ¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ËÃÞËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÚÕßßÒ§ÚÇÙÙÁÔÕÚÁÚÎÔ ßØÏÇÑÂ®ÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎ
¡ËÒÃÔÇ¡ËØÑÕÆØÎÑÇÏÓÇÍËÓÁÔÎ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ

ÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÞ×ØÇÓÇÝÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑØÕßÇàÏÁØÇÝÓËÚÕ5VY[O^PUK®ÚÕ
ÓÂÑÕßÝÖÕÊÏ×ÔÍÏÕÚÚÕßËÌÕÖÒÏÙÚÂ¡¦ØÑÕß§ÕÓÏÑÕÆÕÕÖÕÃÕÝ
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«Τα social media
μπορούν να απογειώσουν τον ελληνικό
τουρισμό αλλά και να
τον... κατατροπώσουν».
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§ÃÇÇØÔÚ¦ÒÕÝÇÖÄÚÎ§¦ÐÕ©ÓÜÝ
ÓËÚÎÔÃÊÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÚÇÐÃÊËÉÇÔÑÇÏ
ÚÇ¦ÙÞÎÓÇÔÁÇ¡ËÒÂÙÚËÉÇÔËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÖÕÚÁÔÇÐÇÔÇÖ¦ÜËÔ
ÙÇÝÚÕÙßÔÏÙÚ×ÕÊÁÉÚËÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÙÇÝÑ¦ÖÕßÇÒÒÕÆ®ÁÍØÇÉË
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÍÏÇÚÎ¡ÆÑÕÔÕÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÓÕÔÚÁÒÕ¬àÃÚàÏ
²ÇÔÚÃÔÚÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÓÂÔÏÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÒÒÂÔÜÔÞØÎÙÚ×Ô

ÖÕßÓËÙÞÄÒÏ¦ÚÕßÝÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎÊßÙÌÂÓÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ

Ο «πλαστικός» βυθός
©ÏÑÕÒÕÍÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÏ
ÊÏÄÒÕßÑÕÒÇÑËßÚÏÑÄÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÂÚÇÔÚÕÈÃÔÚËÕÇÖÄÚÕÔÈßÛÄ
ÚÎÝÔÊØÕßÖÕßÇÔÂØÚÎÙËÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕËÕÔ¦ØÔÚÕ
ÔÚÏ ¦ÖØÏÕÒÇÙÚÏÑÁÝÙÇÑÕÆÒËÝ
ÑÇÏÑÇÛÃÙÓÇÚÇÚÕßÇÒÁÚÇÝÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖËÚÇÓÁÔÜÔÇÒÏËßÚÏÑ×ÔÊÏÞÚß×Ô©ÒÇÇßÚ¦ÂÚÇÔ
ÙÚÕÔÈßÛÄÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÙÚÕÔÎÙÃ
ÚÎÝÔÊØÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛËÒÕÔÚÁÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÖËØÃÖÕß
ÒÃÈØËÝÖÒÇÙÚÏÑ×ÔÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô®
ËÐÎÍÕÆÙËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÕÓÂÔßÓÇÖÕßÚÕÙßÔÄÊËßË

ÏÊÏÑ¦ÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÙÆÓÖÚÜÓÇÓÏÇÝ
ÇÙÛÁÔËÏÇÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇËÓËÃÝÓÏÒ¦ÓËËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¬Ï¦ÔÔÎÝªÁÚÙÕÝ©ÚÕßØÏÙÓÄÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÜÝ
ÓÏÇÖØÄÙÑÇÏØÎËÖÏÚßÞÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÕÏÇÌÃÐËÏÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÚÃÖÕÚÇ
ÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÔÛÁÒÕßÓËÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙÕßÓËÇßÚÄÚÕØËÆÓÇÑÇÏÔÇ
ÚÕÓËÚÇÚØÁÉÕßÓËÙËÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÁÞÕßÓËÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÙÞÕÒÎÛÕÆÓËÙÕÈÇØ¦ÓËÇßÚÄÖÕß
ËÓËÃÝÇÖÕÑÇÒÕÆÓË¸ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÖØÕÕØÏÙÓ×Ô¹ÕÒÒ¦ÓÁØÎÙÚÎÞ×-

ØÇÓÇÝÊÁÞÕÔÚÇÏÇØÏÛÓÕÆÝËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÕßÝÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ
ÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ
²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÑËÔÚØÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÒÏÓ¦ÔÏÇÇËØÕÊØÄÓÏÇ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÙËÄÚÏÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓË
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÇÖÕÞÁÚËßÙÎ
ÆÊØËßÙÎ©ÒÇÇßÚ¦ÒÄÍÜÑØÃÙÎÝ
ÁÓËÏÔÇÔÖÃÙÜÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÙßÔÁÖËÏÇÙÂÓËØÇÄÞÏÓÄÔÕÕÏ
ÚÕßØÃÙÚËÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÊßÙ¦ØËÙÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ÃÊÏÕÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÔÇÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇàÂÙÕßÔÙÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÝ ÏÇßÚÄ
ÁÞËÏÙÕÈÇØÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÕÖ×ÝÕÏ
ÃÊÏÕÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÑÇÏÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑÇÏÚÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝÖØÄÑÒÎÙÎ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝÒÕÏÖÄÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÞÚÏÙÚËÃÖ¦ÔÜÙÚÎÈ¦ÙÎÄÞÏÚÕßÖ×Ý
ÛÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÖØÕáÄÔÓÇÝÇÒÒ¦Ö×ÝÛÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÓË
ÚÕßÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÓÇÝÖØÕ×ÛÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇÁÖËÚÇÏ®
¢ÇÆÒÕÝÑÆÑÒÕÝÊÎÒÇÊÂ©ÚÇÔ
ÓÏÇÞ×ØÇÊÁÞËÚÇÏËÑÇÚÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÞÜØÃÝÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝßÖÕÊÕÓÁÝÑ¦ÖÕÏÕÏÛÇÓËÃÔÕßÔ
ÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÏÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÖÕÒÒÕÃÊÏ¦ÙÎÓÕÏÖÕßÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕÚÇÛËÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÚÇ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÚÕßÝËÓÖËÏØÃÇÝËÔËÃÞË¦ÊÏÑÕ¦ÒÒÜÙÚËÕËÕÔ¦ØÔÚÕ§ÚÏ ¦ÖØÏÕÙËÄÙÇÁÍØÇÉË
ÍÏÇÚÎÔÔÊØÕ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÓËÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÁÑÇÔËÑ¦ÚÏÍÏÇÔÇÚÕÒÆÙËÏ®
ÙßÔËÞÃàËÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß¬
¬ÇZVJPHSTLKPHÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÍËÏ×ÙÕßÔÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÚÕÔÑÇÚÇÚØÕÖ×ÙÕßÔ
ÃÔÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇÊÏÇÙßØÛËÃÎ
Þ×ØÇÓÇÝÑÇÏÎËÖÏÚßÞÃÇÓÇÝÔÇÍÃÔËÏÓÖÕÆÓËØÇÔÍÑÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙË
ÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÕÚßÞÃÇ®

Ντόναλντ Τραμπ, ο μάγος του αρκτικού real estate
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Θ

α μπορούσε ÔÇËÃÔÇÏÎÑÚÎÓÇÚÕÓËÙÏÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÚÕßÇÏ×ÔÇ!Î
>HSS:[YLL[1V\YUHSÇÖÕÑ¦ÒßÉËÖØÕÞÛÁÝÄÚÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÕÞØËÕÑÕÖÎÓÁÔÕÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝÚÕß
YLHSLZ[H[LÖÕßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËËÖÏÑÃÔÊßÔÇÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÄËÊØÕ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦
ÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕß
ÔÎÙÏÕÆÚÕßÑÄÙÓÕßÇÖÄÚÎÇÔÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕØËÖÕØÚ¦àÕ
¬ØÇÓÖÁÞËÏËÔÎÓËØÜÛËÃÍÏÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÑÇÏÕØßÑÚÕÆÖÒÕÆÚÕßÙÚÎÔ
ßÖÄØÇÍÊÇÃÇÇÖÄÉßÐÎÞ×ØÇÑÇÏ
ÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÕÔÕÓÏÑÄÍØÇÌËÃÕÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÚÕÛÁÓÇ©ØÏÙÓÁÔÕÏÍÇÚÄÖÇØÊÕÏÇÖÄÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕß
ÁÞÕßÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÏÊÁÇÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕßÙÇ
©ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÑÇÏÎ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÊËÔÙÞÕÒÃÇÙÇÔËÖÏÙÂÓÜÝÚÕ
ÊÎÓÕÙÃËßÓÇ±ÖÂØÐËÄÓÜÝÖÒÂÛÕÝ
¦ÒÒÜÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÖØÜÚÇÖØÏÒÏ¦ÚÏÑÕÇÙÚËÃÕ®
ÁÍØÇÉËÙÚÕ;^P[[LYVÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÇÔÃÇÝ
ÇØÝÄÑËª¦ÙÓÕßÙËÔ
ÇßÚÄÔÕÓÎÍØÕÏÒÇÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔ¦ØÚÎÙËÚÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔËÖÃÙÎÓÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝÙÚÕÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÂÍÏÇÓÖÃàÔËÝÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÖØÕÝÖ×ÒÎÙÎ®©ÖØ×ÎÔÖØÜÛß-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ÖÕßØÍÄÝÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝ ÏÕÆÖÏÑ
Ò¦ÏÙÚÙËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßËÃÞË
Î ®ÓÇàÃÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÕ
ÛÁÓÇßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÍËÒÕÃÕÍÏÇÔÇ
ÙÞÕÒÏÇÙÚËÃ®ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÓÜÝ
ÄÚÏÕÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÔÇÚÕÖ¦ØÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÙÚÇÙÕÈÇØ¦®
ËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÃÞËÈÕÒÏÊÕÙÑÕÖÂÙËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÍÕØ¦ÝÚÕßÇØÑÚÏÑÕÆÓËÍÇÔÎÙÏÕÆÚÕßËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ
¬ÕÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÕÏ
ÇÖÁÑÚÎÙÇÔÚÎÔÒ¦ÙÑÇÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÁÑÇÔËËÖÇÌÁÝÍÏÇ

ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÄÙÕÙÚÎ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÙÒÇÔÊÃÇ
¬Õ ÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÕÆÓÇÔÖØÄÙÌËØËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙÚÎÇÔÃÇÍÏÇÚÕÔÎÙÃ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝËÃÞÇÔ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÔÎÙÃ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÝÇËØÕÊÏÇÊØÄÓÕßÝ
ÑÇÏÒÏÓ¦ÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÕÛÂÑËÝ
ÓËÚËÜØÕÒÕÍÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÕÑÏÊÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÃÞËÚÕÕØßÞËÃÕÚÕß

ÈÏÍÑÚÕÆÚÙÚÎÊßÚÏÑÂØÕÏÒÇÔÊÃÇ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖÎÍÂ
ÑØßÕÒÃÚÎËÔÄÝÙÖ¦ÔÏÕßÕØßÑÚÕÆ
ÖÕßÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇÃÕÙßÙÚÇÚÏÑÄÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÒÕßÓÏÔÃÕß
ËÓÖËÏØÃÇÚÜÔØÕÏÒÇÔÊ×Ô
ÙÞËÊÄÔÚÕ  ÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÔÇÏ
ÔÕßÃÚÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÚ¦ÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÖËØÃÕÊÕÊËÔ
ÂÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝËßÞ¦ØÏÙÚÎ¬Õ 
ÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕß
;O\SLÕÆÒÎÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇÐËØÏà×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÄÖÕ
ÍÏÇÚÎÔÁÇÈ¦ÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ

ÇËØÕÖÕØÃÇÝ¡ËÚÇÑÄÓÏÙÇÔÖËØÃÖÕß
ÞÒÓÈÕØËÏÄÚËØÇÙÚÕ ¦ÇÔÇÑ
ÄÖÕß¶ÄÖÜÝÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑËÎ ®
ÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÂËÖÃÙÑËÉÂÚÎÝ¶ÕÏ
ÓÔÂÓËÝÑÇÏÎÖÃÑØÇÍÏÇÚÎÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÓÁÔÕßÔàÜÔÚÇÔÁÝ
¬ÕÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÃÙÛÎÓÇ
ÚÜÔØÕÏÒÇÔÊ×ÔÕÐÆÔÛÎÑËÓËÚÕ
ÖßØÎÔÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇÚÕß ÄÚÇÔ
ÁÔÇÈÕÓÈÇØÊÏÙÚÏÑÄ)ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÖÕßÑÕßÈÇÒÕÆÙËÚÁÙÙËØÏÝÛËØÓVÖßØÎÔÏÑÁÝ
ÈÄÓÈËÝÙßÔËÚØÃÈÎÙÚÕßÝÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÝÖ¦ÍÕßÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎÈ¦ÙÎÓÕÒÆÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓËØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇ¬Õ ÐÁÙÖÇÙËÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÄÚÇÔÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÔÃÇÝËÃÞËÊ×ÙËÏÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÂÚÎÝÍÏÇÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÖßØÎÔÏÑ×ÔÄÖÒÜÔÙÚÎØÕÏÒÇÔÊÃÇ
ÖÇØÄÚÏÎËÖÃÙÎÓÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÇÖÇÍÄØËßËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÖÃÊÇÔÏÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝ
ÇØ¦ ÚÎÔ ÁÓÌßÚÎ ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÂÚÕßÚÎÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎÚÎÝ
ÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÖÕß
ËÓÖÔÁËÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÊÆÙÑÕÒÇÕ¬ØÇÓÖ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇßÖËØÈËÃÇßÚ¦ÚÇ
ËÓÖÄÊÏÇ©ÏÃÊÏÕÏÕÏÇÔÕÃÊËÊËÔ
ÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÔÏÊÏÇÃÚËØÕÒÄÍÕÔÇ
ÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙÕßÔÚÕ  ÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÝÚÕßÝÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÒÖÃÊÇÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔàÜÔ×ÔÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ
ÄØËÏÕÄÒÕÍÏÇÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕß
ÃÔËÚÇÏÖÕÒÒÂÙßàÂÚÎÙÎÚËÒËßÚÇÃÜÝÑÇÛ×ÝÚÇÌÃÊÏÇÚÎÝÆÌËÙÎÝ
ÇØÞÃàÕßÔÔÇà×ÔÕßÔÚÎÔÇÓËØÏÑÇ-

ÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÑÆØÜÙÎÙßÓÌÜÔÏ×Ô
ÓËØ¦ÔÑÇÏªÜÙÃÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓË ÕØÁÇÇÖÄÖËÏØÇÇÔÇÚØÕÖÂÝ¡ÇÊÕÆØÕËÃÚËÈÇÒÚ×ÔÕßÔ
ËÃÚËÕÊÎÍÕÆÔÙËËÖÏÊËÃÔÜÙÎÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕZ[H[\ZX\VHU[LÍÏÇ
ÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
Ñ¦ÚÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÍÏÇÇÒÒÇÍÂÚÕß
ÑÒÃÓÇÚÕÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÚÎÝ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇÝËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÍÄÔÏÓÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄØÕÝ
ÖÇØÎÍÕØÏ¦ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓËÄÚÏÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇ
ÓßÛÏÑ¦ÑÁØÊÎÇÖÄÚÕßÝßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝÚÏÝÙÖ¦ÔÏËÝÍÇÃËÝÚÕ
ÕßØ¦ÔÏÕÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÖÒÕÆÚÎÖÕß
ËÃÔÇÏÛÇÓÓÁÔÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕßÝÞËØÙÇÃÕßÝÑÇÏÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÝÖ¦ÍÕßÝÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÊËÔÁÞÕßÔËÖÇÒÎÛËßÛËÃ
²ÜØÃÝÇßÚ¦ÛÇÁÖØËÖËÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÓÏÇÖËØÏÕßÙÃÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕÔËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÄ
ÍØÕÏÒÇÔÊÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¬Õ
ÑÇÒÆÚËØÕÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÒÖÃàËÏÛÇÂÚÇÔÁÔÇ;Y\TW
;V^LYÙÚÕ§ÕßÑÔÚËÄÓÜÝÔÇ
ÑÇÔÕÔÃÙËÏÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÐÁÔÜÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×ÔËÑËÃ
ÍÂÑËÄÓÜÝÑÇÏÑ¦ÚÏÛËÚÏÑÄÇÖÄ
ÇßÚÂÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ!©¬ØÇÓÖÛÇ
ËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÚÕÔ¦ÒÒÕÓÂÔÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÜÝÖØÄËÊØÕÝ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇËÃÔÇÏ
ÏÊÇÔÏÑÄÍÏÇÔÇÙÖ¦ÙËÏÕÖ¦ÍÕÝ
• Ο Στέφανος Κασιμάτης απουσιάζει
σε άδεια.
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Το όραμα
της Κύπρου

Το Πάσχα και
το Μπαϊράμι

Αυτό που λείπει ξεκάθαρα από
αυτό τον τόπο είναι το όραμα.
Το όραμα για μια καλύτερη
κοινωνία με ανθρώπους σκεπτόμενους κριτικά που να θέλουν και οι ίδιοι μια καλύτερη
κοινωνία και όχι απλά την δική τους βολή.
Δεν υπάρχουν άνθρωποι με όραμα σε αυτό
τον τόπο; Προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι με όραμα στην Κύπρο, το ζητούμενο
όμως και το βασικότατο ερώτημα όμως
είναι άλλο, οι άνθρωποι με όραμα στην Κύπρο έχουν την ευχέρεια και την ευκαιρία
να πράξουν για να το κάνουν πραγματικότητα και να μπορέσουν να το θέσουν σε
εφαρμογή;
Αυτό καθίσταται σχεδόν αδύνατο. Καθίσταται αδύνατο, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι με όραμα δύσκολα φτάνουν σε
θέσεις που να μπορούν να το εφαρμόσουν
πρακτικά. Ο λόγος είναι σχετικά απλός και
μάλλον αυτονόητος, αφού ο δρόμος για να
μπορέσει κάποιος να φτάσει σε θέση και
σημείο να εφαρμόσει το όραμα του απαιτεί
κατά βάση να μη μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας του και του οράματός του, αλλά με
τη γλώσσα την ξύλινη και την τετριμμένη
και να χαϊδεύει τα αφτιά αυτών που θα τον
αναδείξουν σε αυτή τη θέση. Υπάρχει από
την άλλη και το άλλο βασικότατο ερώτημα:
Θέλει ο κόσμος της Κύπρου όραμα; Θέλει
αυτή η κοινωνία μια καλύτερη κοινωνία με
αξιοπρεπή διαβίωση για όλους; Θέλει να
δημιουργήσει μια κοινωνία θεσμών που να
απονέμουν Δικαιοσύνη και όχι απλώς να
βολεύει ημετέρους;
Δεν ξέρω αν θέλει όντως. Κανένας δεν
μπορεί να μιλά εξ ονόματος του κόσμου
και κανένας δεν μπορεί να μιλά εξ ονόματος
άλλου παρά του εαυτού του και των πιστεύω
του. Αυτό που ξέρω, είναι ότι εξ όσων έχω
δει και βιώσει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτή
η κοινωνία έχει μάθει να ανακυκλώνεται
αυτιστικά γύρω από όσα έχει βολευτεί να
νιώθει και να εκφράζει. Το κυπριακό πρόβλημα, όπως αυτό αναδεικνύεται, ως ένα
βολικό αφήγημα για τον καθένα αναλόγως
περίπτωσης έχει ρουφήξει στο μεδούλι κάθε
ρανίδα λογικής σκέψης, αυτοκριτικής κριτικής και πνεύματος. Ειδικά οι μεταπολεμικές
γενιές που δεν έχουν ζήσει τον Ιούλη και
τον Αύγουστο του 1974 αναπαράγουν και
προβάλλουν ως επαναλαμβανόμενη χιλιοπαιγμένη κασέτα ένα αέναο ανούσιο άοσμο
και άκαιρο τραγουδάκι που ψυχαναγκαστικά
θεωρούν ότι πρέπει να παίζουν και να λένε
και να ακούνε. Αυτή η κοινωνία δεν έχει
όραμα γιατί δεν θέλει να έχει όραμα. Αυτή
η κοινωνία έχει μάθει στη βολή της αυτοαναφοράς σε ένα χρονικό σημείο που τη
βολεύει να επιστρέφει ο καθένας για τους
δικούς του λόγους. Το αιώνιο θύμα και ο
αιώνιος αγωνιστής ταυτόχρονα. Αλλά, δυστυχώς, για αυτούς όλους υπάρχει η Τέχνη
και η Ποίηση η οποία αποτυπώνει αυτό που
αιωρείται. Να μην ξεχνάμε ότι οι εξαιρέσεις
απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λίγοι πολέμησαν και λίγοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται.
Το όραμα είναι ζωντανό/νεκρό. Όπως
έγραψε ο Παντελής Μηχανικός:
«Ίτε. Και τι περιμένεις από ανθρώπους
/ που τους βιάσανε τις γυναίκες μπροστά
στα μάτια τους / και δεν τράβηξαν τον
σουγιά τους. / Απαθώς / τότε / κι απαθώς /
σήμερα ζητάνε απλώς / διαζύγιο. / Τέτοιοι
ρουφιάνοι / δεν μπορούν να πολεμήσουν
για τίποτε.». Οι άνθρωποι με όραμα είναι
κυρίως οι άνθρωποι που θέλουν να μιλάνε
ελεύθεροι και να εκφράζουν την δική τους
αλήθεια προσπαθώντας να φτάσουν σε
αυτή. Ίτε.

Έναν Νασρ-εν-Ντιν Χότζα χρειαζόμαστε
και εμείς και στην Κύπρο, για να σώσουμε ό,τι σώζεται, έλεγε καφενόβιος,
ο οποίος δεν έκρυβε την οργή του, διαβάζοντας στις εφημερίδες το «πόθεν
έσχες» των πολιτικών ταγών του τόπου.
«Καλά, περιπαίζουν μας μέρα μεσημέρι;», έλεγε και
ξαναέλεγε και μετρούσε τα ευρώ της σύνταξής του,
τα οποία δεν του επιτρέπουν να πάει διακοπές με
την αγαπημένη του κυρά. Ο άνθρωπος μια ζωή ήταν
ιδιωτικός υπάλληλος, αφού δεν είχε κομματικές
ταυτότητες και ούτε καταδεχόταν να ακολουθήσει
τους «ξεφτίλες φίλους» του, οι οποίοι μπήκαν στο
Δημόσιο με ταυτότητα και χωρίς ανάλογα προσόντα.
Άρχισε τότε τον «εξάψαλμο», λέγοντας ότι μια ζωή
λάμβαναν «άκοπους» μισθούς και αυξήσεις και τώρα
απολαμβάνουν «βασιλικές» συντάξεις, πολλαπλάσιες
από τους μισθούς των παιδιών του. Τα παιδιά μου
είναι «τυχερά» έλεγε σκωπτικά και λαμβάνουν χίλια
ευρώ τον μήνα, έχοντας καδραρισμένα στους τοίχους
διπλώματα και περγαμηνές. Ο καλός άνθρωπος διάβασε και τις ευχές τις οποίες έστειλε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης στον Μουσταφά Ακιντζί και τους
Τουρκοκύπριους, για τη γιορτή των θυσιών του
Κουρμπάν Μπαϊράμ και χαμογελούσε με την υποκρισία μας, η οποία κρατά εδώ και 45 χρόνια.
Τότε θυμήθηκε τον αγαπημένο του, Νασρ-ενΝτιν Χότζα, το αγαπημένο λαϊκό ανάγνωσμα των
παλαιότερων γενιών και όλης της Ανατολής και υπέδειξε με νόημα ότι αν οι ταγοί μας διάβαζαν τις ιστορίες του Χότζα σίγουρα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη
μοίρα σήμερα. Άρχισε τότε να διηγείται την ιστορία
του αρνιού, το οποίο μεγάλωνε ο Χότζας για να το
σφάξει στην εορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Μερικοί
«έξυπνοι» φίλοι του Χότζα, οι οποίοι ορέχτηκαν το
αρνί, σκαρφίστηκαν το παραμύθι για το τέλος του
κόσμου και επικαλέστηκαν και αστρολόγους. Πήγαν
και είπαν στον Χότζα να σφάξει το αρνί, αφού λίγες
ώρες έμειναν για τη συντέλεια των αιώνων. Ο αγαθός
Χότζας πείστηκε, έσφαξε το αρνί και το έβαλε στα
κάρβουνα για να ψηθεί. Οι φίλοι του, μέχρι να ψηθεί
ο ζηλευτός μεζές, θέλησαν να παίξουν διάφορα παιχνίδια. Έβγαλαν τα ρούχα και άρχισαν τους διαγωνισμούς. Ο Χότζας, ο οποίος έψηνε το αρνί, πήρε
τα ρούχα και τα έριξε στη φωτιά. Όταν επέστρεψαν
οι φίλοι του Χότζα, άρχισαν τις φωνές, αφού τότε
τα ρούχα δεν φτιάχνονταν σε μια μέρα. Τότε ο
αγαθός Χότζας διερωτήθηκε, αφού αύριο θα χαθεί
ο κόσμος, τι τα θέλετε τα ρούχα. Οι πονηροί φίλοι
σιώπησαν και πήραν το μάθημά τους.
Ο σοφός άνθρωπος του καφενέ, συνεχίζοντας
στο σκεπτικό του Χότζα, άρχισε να λέει πραγματικές
ιστορίες «τοκογλύφων», οι οποίοι μάζεψαν περιουσίες
για να ζήσουν εκατόν ζωές και τις εξανέμισαν τα
παιδιά τους, πριν ακόμη οι ίδιοι εγκαταλείψουν τα
εγκόσμια. Μίλησε για πονηρούς ανθρώπους, οι
οποίοι στερήθηκαν τα πάντα στη ζωή τους, για να
στοιβάζουν λίρες και ευρώ στις τράπεζες και τελικά
ο πλούτος «κουρεύτηκε» και εξανεμίστηκε. Διερωτήθηκε γιατί ο άνθρωπος είναι τότε «κουτός» και
δεν αντιλαμβάνεται ότι η ζωή είναι μια «αστραπή
και δεν προλαβαίνουμε» κατά τον Νίκο Καζαντζάκη.
Και γιατί μόνο τραγουδούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τους περίφημους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου: «Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα
μια και μπήκα, σεργιάνισα ένα πρωινό, κι ώσπου
να ’ρθεί το δειλινό, από την άλλη βγήκα».
Η κουβέντα προχώρησε στους κλασικούς στίχους
του Απόστολου Καλδάρα: «Εσύ Χριστό κι εγώ Αλλάχ,
αλλά κι οι δυο μας αχ και βαχ...» Εμείς Πάσχα του
καλοκαιριού και Κοίμηση της Θεοτόκου και οι αυτοί
γιορτή των θυσιών και Κουρμπάν Μπαϊράμ. Καλές
οι θρησκείες και αν δεν υπήρχαν έπρεπε να τις εφεύρουμε κατά τον Καρλ Μαρξ, αλλά η ζωή στην πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Η καθημερινότητα
έχει αχ και βαχ, έχει πόνο, έχει κόπο, έχει βάσανα
και αναστεναγμούς. Κατά τον κοσμοκαλόγηρο, τον
κυρ Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη «Σαν να χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου...» Για να
καταλήξει η κουβέντα, με την απλή διαπίστωση ότι
η χαρά βρίσκεται στο πρόσωπο του άλλου και η ευτυχία είναι μικρές στιγμούλες χαράς.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/ARMANDO BABANI

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Στο Παλατινάτο της Γερμανίας η περίοδος του τρύγου έχει ξεκινήσει και ταυτόχρονα η παρασκευή του «Federweisser», δη-

λαδή του μούστου.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΑΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Το εν ου εστί χρεία

Κ

άτι πρέπει να γίνει με τους νεαρούς τηλεπαρουσιαστές όσο
και με τους νεαρούς πολιτευόμενους. Η κατάστασή μας είναι τόσο
ειδικά και μοναδικά, τραγικά απελπιστική, που άρχισε πια να έχει ειδικές
απαιτήσεις, τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να δούμε παρά μόνο όταν
θα είναι, ξανά, πολύ αργά. Ο τηλεθεατής που παρακολουθεί νεαρές
και νεαρούς δημοσιογράφους/τηλεπαρουσιαστές και πολιτευόμενους
να «δέρνονται» μεταξύ τους με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στα εκάστοτε θέματα πολιτικής επικαιρότητας, νιώθει περίπου το ίδιο μ’ έναν
μελλοθάνατο που τον στήνουν στον
τοίχο για εκτέλεση. Δεν έχει καμιά
αμφιβολία ότι ήρθε το τέλος του,
αλλά δεν μπορεί παρά να ελπίζει…
να ελπίζει… να ελπίζει… στο τίποτα.
Οι άνθρωποι (με πρώτη την ευθύνη
στους δημοσιογράφους) «συζητούν»
τις τρέχουσες «εξελίξεις» λες και το
Κυπριακό ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια ή ακόμα μόνο πριν 5-6 μήνες.
Κάτι θυμούνται ξαφνικά και για κανένα χρόνο πίσω, π.χ. «Κραν Μοντάνα» και μετά τίποτε! Σκοτάδι! Ούτε
πιστεύουν ότι το παρελθόν μπορεί
να βοηθήσει το παρόν ή το μέλλον.
Ούτε που το ξέρουν. Ούτε που ενδιαφέρονται να το μάθουν.
Λες και δεν έχουν περάσει 45 (ή
55) ολόκληρα χρόνια από τότε που
άρχισαν οι «συνομιλίες», από τότε
που ήρθαν και έφυγαν έξι γ.γ. του
ΟΗΕ, είμαστε τώρα στον έβδομο και

η Τουρκία παίζει συνεχώς το ίδιο παιχνίδι του «ναι, συμφωνώ, αλλά όποτε
θέλω αλλάζω γνώμη», και … αλλάζει.
Συνεχώς αλλάζει «γνώμη»! Όποτε
θέλει αλλάζει γνώμη και μένει πάντα
η ίδια. Κι εμείς για λόγους αντιπολίτευσης –που είναι ό,τι πιο σημαντικό
μάς απασχολεί– λέμε ότι φταίμε εμείς!
Τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, όταν
δεν θα υπάρχει κανείς από εκείνους
που έζησαν όσα δεν θυμούνται οι
σημερινοί δημοσιογράφοι μας ώστε
να επισημαίνει την αμνησία τους;
Μάταιη ερώτηση. Ούτε και τώρα
υπάρχει κανείς (αυτή εδώ η εξαίρεση
δεν είναι άλλο παρά η επιβεβαίωση
του κανόνα), ιστορικός, κοινωνιολόγος, ερευνητής, επιστήμονας ή καλλιτέχνης, που με συνθετική σκέψη
και σφαιρική πληροφόρηση θα μπορούσε να θέσει μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό (είναι η μεγαλύτερη ομάδα πίεσης που υπάρχει) την όλη εικόνα του αδιεξόδου μέσα στο οποίο
βολοδέρνουμε, κινδυνεύοντας να χάσουμε και τη ζωή μας.
Αυτό ακριβώς, το «αδιέξοδο μέσα
στο οποίο βολοδέρνουμε, κινδυνεύοντας να χάσουμε και τη ζωή μας», αποτελεί το ίδιο την κυρίαρχη πραγματικότητα, που αυτονομημένη, α-συνείδητα και αυτόματα επιβάλλει τη
διαιώνισή της, ελέγχοντας όλους τους
μηχανισμούς που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην αναγνώρισή της
και κατ’ ακολουθία στην κατάρρευσή
της. Γι’ αυτό και η μόνη, η ισχυρότερη
«ομάδα πίεσης» που υπάρχει, το τηλεοπτικό κοινό, δεν μπορεί ν’ ασκήσει

καμιά πίεση προς την κατεύθυνση
της κατάρρευσης και εκδίωξής της.
Το ακαταμάχητο όπλο κυριαρχίας
του «αδιεξόδου μέσα στο οποίο βολοδέρνουμε, κινδυνεύοντας να χάσουμε και τη ζωή μας», είναι ένα
απλό ερώτημα: Και τι θα βάλετε στη
θέση μου; Η ανταπάντηση είναι εξίσου απλή, απλώς δεν υπάρχει κανείς
να την υποβάλει:
Προς Θεού, μην αφαιρέσουμε τα
τζόβενα της άγνοιας, της ξύλινης
γλώσσας, της αποστήθισης των θέσεων του κόμματος, της μόστρας και
των κομμωτηρίων, τους παραγιούς
της «πολιτικής» που μαθαίνουν την
τέχνη από τους μάστορες του είδους,
που είθε να μην τους ξεπεράσουν
ποτέ –αν τους ξεπεράσουν, τότε είναι
που θα επέλθει η πλήρης καταστροφή
μας– όχι μην τους αφαιρέσουμε. Ας
τους αφήσουμε εκεί, να φαίνονται.
Να μιλούν. Αλλά να προσθέσουμε δίπλα τους, μαζί τους, απέναντί τους,
σε αντιπαράθεση, τους χαμένους στα
κρησφύγετά τους, τους εξόριστους
και αποδιοπομπαίους, τους τελευταίους του πνεύματος και της σκέψης
ανθρώπους της Κύπρου. Ας ψάξουμε
να τους βρούμε. Ας αφήσουμε τον
λόγο τους ν’ ακουστεί, να γίνει μια
σύγκριση, μια ζύμωση, να ταράξουν
τα ύδατα, μπας και φυσήσει νέος αέρας και φανεί, επιτέλους, το άγνωστο,
αναμενόμενο, υπαρκτό σωτήριο πνεύμα, που θα έσπρωχνε έξω από τη χώρα, μακριά, το «αδιέξοδο μέσα στο
οποίο βολοδέρνουμε, κινδυνεύοντας
να χάσουμε και τη ζωή μας».

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Καλό Παράδεισο, μακριά από τη δική μας κόλαση
Εδώ και μέρες δεν λέει να φύγει από το μυαλό μου η εικόνα
της. Έτσι όπως την είδα να
περνάει βιαστικά από τα σόσιαλ μήντια και να προσπερνιέται από τις άλλες πιο «ενδιαφέρουσες» ειδήσεις –εκείνες που δεν
σε φέρνουν αντιμέτωπο με τα βαθύτερα
ερωτηματικά– ώστε να καταλήξει ένα ακόμα σκρολ για να σβηστεί άρον-άρον από
τη συνείδησή μας. Την είδα με το κεφάλι
γερμένο ελαφρώς προς τα αριστερά και
τα μάτια της να με κοιτάνε κατάματα συμπυκνώνοντας μέσα σ’ αυτό το σκούρο
βλέμμα όλη την ήττα της ανθρωπιάς μας.
Τη λέγανε Μαρούλα Κυριάκου, έμαθα αργότερα. Ήτανε 79 χρονών. Καρκινοπαθής,
με άνοια και με συνθήκες ζωής που ούτε
στο χειρότερό του εφιάλτη δεν θέλει κανείς
να τις αντιμετωπίσει (ψυχική ασθένεια,

θάνατοι και άλλα πολλά). Βρέθηκε νεκρή,
λίγα μέτρα έξω από το Γενικό Νοσοκομείου
Λεμεσού. Βρέθηκε –είπανε τα μονόστηλα– σε κατάσταση τυμπανισμού. Μόνο
τόσος χώρος της παραχωρήθηκε από τη
σημαντικότητα της επικαιρότητάς μας.
Δεν προσφερότανε βλέπετε η περίπτωσή
της για βάιραλ συγκινήσεις. Για τίποτα
προφανώς δεν προσφερότανε ο θάνατός
της αφού δεν δικαίωνε την αβάσταχτη
φαιδρότητα της σκέψης μας.
Την πρώτη του Αυγούστου μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείου, αφού πρώτα βρέθηκε
αποπροσανατολισμένη στο κέντρο της
Λεμεσού. Εξετάστηκε και της δόθηκε εξιτήριο. Χάθηκε ξανά, κανείς ωστόσο δεν
την γύρεψε παρά μόνο 72 ώρες μετά. Βρέθηκε νεκρή στις 6 του Αυγούστου κοντά
στο Νοσοκομείο. Κανείς δεν ξέρει από τι
πέθανε, τι πέρασε πριν πεθάνει μόνη και

κοινωνικά εγκαταλελειμμένη. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, μια τέτοια γνώση για να
υποψιαστεί, όποιος θέλει να παραμένει
υποψιασμένος, πώς σε αυτή την μοναξιασμένη διαδρομή της, από τον αποπροσανατολισμό μέχρι τον θάνατό της, εμπερικλείεται η απώλεια της δικής μας ανθρωπιάς
και το μέγεθος του δικού μας αποπροσανατολισμού. Και αυτή είναι η αδυσώπητη
αλήθεια. Πώς στη δική της αποσύνθεση,
εκείνο που βρωμάει είναι τα νεκρά κύτταρα
του δικού μας εγκεφάλου.
Δεν είμαστε μια χώρα των δεκάδων εκατομμυρίων όπου ενδεχομένως δύσκολα
μπορεί να ελεγχθεί η κοινωνική ανισορροπία
και να υπάρξει το οποιοδήποτε συγχωροχάρτι για μια τόσο αδιανόητη περίπτωση
κοινωνικής εγκατάλειψης. Είμαστε ένα νησί-όσο κι αν ηθελημένα το ξεχνάμε –κάποιων
χιλιάδων κατοίκων, το οποίο συν τοις άλλοις

είναι και μοιρασμένο. Πώς είναι δυνατόν
λοιπόν ένας άνθρωπος να αφήνεται να πεθαίνει μόνος και ξεχασμένος; Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει η κρατική πρόνοια
που να απαλύνει τις βασανισμένες ζωές
και να αποτρέπει τους μοναξιασμένους θανάτους; Πώς είναι δυνατόν να αφήνεται
έστω και ένας άνθρωπος στο έλεος της μοίρας του και εμείς να μην συγκλονιζόμαστε
συθέμελα; Πώς είναι δυνατόν να κοιμάται
ήσυχος τα βράδια ακόμα και ο τελευταίος
πολιτικός ή ακόμα χειρότερα ο τελευταίος
παπάς, όταν η ζωή της Μαρούλας Κυριάκου
έχει αυτό τον επίλογο; Πώς είναι δυνατόν
να μην διερωτόμαστε καν γιατί έχουμε καταντήσει έτσι σαν κοινωνία, όταν ένας τέτοιος θάνατος τρίβει μέσα στη μούρη μας
όλα τα σαθρά και σάπια του ξεστρατισμένου
τρόπου ζωής μας; Πώς είναι δυνατό να στριμώχνουμε τη βασανισμένη ζωή της Μα-

ρούλας Κυριάκου και τον τραγικό θάνατο
της μέσα σε μονόστηλα, τα οποία την επομένη κιόλας μέρα τα ξεχνάμε, μήπως και
ξεβολευτούμε από την καλοκαιριάτικη ραστώνη μας; Πώς είναι δυνατόν να αναπνέουμε ακόμα την μπόχα μας χωρίς να μας
ενοχλεί; Πώς είναι δυνατό να παριστάνουμε
τους άμοιρους ευθυνών όταν οι ίδιες οι ευθύνες μας μας κοιτούν κατάματα μέσα από
τα μάτια ανθρώπων που δεν έχουν στον
ήλιο μοίρα και για τους οποίους εμείς οι
ίδιοι δεν φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα κράτος που να γνοιάζεται; Και τελευταίο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν να μην αντιλαμβανόμαστε ότι όταν έστω και ένας άνθρωπος
πεθαίνει μόνος και ξεχασμένος στο δρόμο,
τότε αυτό σημαίνει πως έχουμε όλοι μας
αποτύχει σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι;

elenixenou11@gmail.com
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Εορτασμός καταλύτης

Του Νταβέλη το τραγούδι

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η επέτειος των 200
ετών από τον μεγάλο αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας
είναι όντως σημαντική και οφείλουμε
να τη γιορτάσουμε. Μπορεί άλλωστε να γίνει ο καταλύτης για
να έλθουν πιο κοντά ο ελληνισμός
της Διασποράς με το εθνικό κέντρο. Και μια ευκαιρία να ξαναχτιστεί το ελληνικό brand, το οποίο
τόσο υπέφερε λόγω της οικονομικής κρίσης. Μακριά ωστόσο
από επιπόλαιες γραφικότητες και
καρικατούρες.
Είναι όμως τα 200 χρόνια και
μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε καλύτερα ως λαός ποιοι εί






Ενας λαός που δεν μαθαίνει ακέραιη και ατόφια την ιστορία του
είναι καταδικασμένος
να ξαναζεί ορισμένες
από τις σκοτεινές
πτυχές της.
μαστε. Η ιστορία της Επανάστασης έχει σε κάθε της σελίδα επεισόδια που είναι άγνωστα στη συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων Ελλήνων. Δίπλα στα άπειρα παραδείγματα μεγαλοσύνης
του Καραϊσκάκη, του Παπαφλέσσα και των άλλων ηρώων, υπάρχουν πάντοτε εμφύλιες συγκρούσεις, φατριασμοί, νεποτισμός και
μια τεράστια αδυναμία συνεννόησης της ηγεσίας του τόπου.
Με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν όλα αυτά, γιατί είχαμε
ανάγκη από ένα εθνικό αφήγημα

χωρίς υποσημειώσεις. Επειδή
όμως πέρασαν 200 χρόνια από
τότε και οι ίδιες συμπεριφορές
επαναλαμβάνονται σαν να είναι
χαραγμένες στο DNA του λαού
μας, καλό θα ήταν να αρχίσουμε
να μαθαίνουμε την ιστορία μας
ψύχραιμα και χωρίς περιττούς
εξωραϊσμούς. Το ότι η ιερή υπόθεση της Επανάστασης κινδύνευσε λόγω εμφύλιων σπαραγμών
σε κρίσιμες στιγμές είναι χρήσιμο
να το μάθουμε και να το εξηγήσουμε. Ποιος ξέρει, ίσως μας κάνει
περισσότερο καχύποπτους απέναντι στους κήρυκες του διχασμού, οι οποίοι με τρόπο ανεύθυνο
–αν όχι εγκληματικό– βάζουν
κάθε 30-40 χρόνια τη χώρα σε περιπέτειες.
Η επέτειος της Επανάστασης
είναι ακόμη μία ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο σοφή ήταν η
διπλωματία της σύγχρονης Ελλάδας από τα πρώτα της βήματα.
Με τι μαεστρία καλλιέργησε τον
φιλελληνισμό και έπαιξε σωστά
τα χαρτιά της με τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής.
Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο
το οποίο αγνοούμε, γιατί προτιμάμε να θυμόμαστε μόνο τα ιστορικά επεισόδια στα οποία εμφανιζόμαστε σαν θύματα. Η Ελλάδα
έγινε ανεξάρτητη και μεγάλωσε
επειδή επετεύχθη ο ακατανίκητος
συνδυασμός ηρωισμού και σοφής
διπλωματίας.
Τα 200 χρόνια είναι λοιπόν ένα
ορόσημο. Μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω, να εμβαθύνουμε την
αυτογνωσία και να βάλουμε στόχους για το μέλλον. Χωρίς να ξεχνάμε ότι ένας λαός που δεν μαθαίνει ακέραιη και ατόφια την
ιστορία του είναι καταδικασμένος
να ξαναζεί ορισμένες από τις σκοτεινές πτυχές της.

«Ο Δαβέλης... είναι βάναυσος αλλ’ ευφυής
και φιλόδοξος, έχει ως
πρότυπον τα παλαιά
καπιτανάτα των κλεφτών και συχνά ερωτά
αν τον έβγαλαν τραγούδι», σημειώνει
ο Γεώργιος Λασσάνης στην «Εκθεσι
περί Ληστείας» που συνέταξε το
1856 ως νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας. Ο Χρήστος Νταβέλης ήταν
ο πιο γνωστός από τους λήσταρχους
που μάστιζαν την περιοχή έως και
την πρωτεύουσα. «Για μεγάλο διάστημα ήταν βοσκός σε κοπάδια της
Μονής Νταού Πεντέλης και απέκτησε ιδιαίτερη φήμη, πέρα από τη
δράση του, και λόγω των ερωτικών
σχέσεων που ανέπτυξε με τη Δούκισσα της Πλακεντίας», γράφει ο
Στάθης Κουτρουβίδης, στις σημειώσεις της έκδοσης της Βιβλιοθήκης
της Βουλής των Ελλήνων (2018).
Εάν προσθέσουμε σε αυτό το πλούσιο βιογραφικό και την απαγωγή
Γάλλου αξιωματικού το 1855, στη
διάρκεια του αποκλεισμού του Πειραιά (προκειμένου η Ελλάδα να μη
συνταχθεί με τη Ρωσία στον Πόλεμο
της Κριμαίας), φυσικό ήταν ο Νταβέλης να αξιώνει τιμές λαϊκού ήρωα.

Φερόταν να υπερασπίζεται όχι μόνο
τους κατατρεγμένους και τους φτωχούς αλλά και την εθνική υπερηφάνεια. Φυσικό ήταν, επίσης, να
γραφτεί τουλάχιστον ένα δημοτικό
τραγούδι γι’ αυτόν.
Εάν ο Νταβέλης αποτελεί κλασική
φιγούρα στον λαϊκό πολιτισμό, ο
Λασσάνης είναι σπάνιο είδος αξιωματούχου του ελληνικού κράτους,
λειτουργός που συνδύαζε τη δράση
με την αναλυτική ικανότητα, τη συνέπεια και τη λογιοσύνη. Με καταγωγή από την Κοζάνη, έζησε και
σπούδασε στη Βουδαπέστη, στη
Λειψία, στη Μόσχα και στην Οδησσό. Στην έναρξη της Επανάστασης
υπηρέτησε ως υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ως χιλίαρχος
του Ιερού Λόχου. Ως νομάρχης, περιόδευσε στην περιοχή της ευθύνης
του για να διερευνήσει όλες τις παραμέτρους της ληστείας και να προτείνει λύσεις. Εμπειρος και αξιόπιστος, ούτε υπερτιμούσε τους ληστές
ούτε υποτιμούσε τον κίνδυνο που
παρουσίαζαν, την έλξη που ασκούσαν σε νέους. Οι παρατηρήσεις του
για την εικόνα τους ως συνεχιστών
των προεπαναστατικών κλεφτών
ισχύουν και στη δική μας εποχή.

Καίρια είναι η παρατήρησή του ότι
στην πρωτεύουσα κάποιοι θεωρούσαν «ως συμφέρουσαν εις τους σκοπούς των την ύπαρξιν της ληστείας
και δεν αμελούσι να ενεργώσιν παν
ό,τι συντείνει προς διάρκειαν της
υπάρξεως αυτής». (Το κείμενο της
έκδοσης είναι πολυτονικό.)
Ο διψασμένος για δόξα Νταβέλης
μάλλον δεν πρόλαβε να ακούσει το
τραγούδι του. Λίγες ημέρες αφότου
ο Λασσάνης κατέθεσε την έκθεσή
του στο υπουργείο Εσωτερικών,
τον Ιούλιο του 1856, ο λήσταρχος
έπεσε νεκρός σε μάχη με απόσπασμα της χωροφυλακής στον Παρνασσό, μαζί με αρχηγούς και μέλη
άλλων ομάδων. Η ληστρική δράση
περιορίστηκε αλλά δεν σταμάτησε,
όπως απέδειξε η απαγωγή και δολοφονία Βρετανών αριστοκρατών
(και ενός Ιταλού) στο Δήλεσι το
1870: πέρα από τα τραγούδια, η ληστεία είναι επάγγελμα. Το όνομα
του Νταβέλη, όμως, επέζησε, κρίκος
μιας μακράς αλυσίδας ανθρώπων
που δικαιολόγησαν την παρανομία
τους ως αντίσταση στην αδικία.
Πόλεμοι και εισβολές, καθεστώτα
ξένης στρατιωτικής κατοχής ή οικονομικής επιτήρησης, εσωτερικές
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τριβές, η απαξίωση των θεσμών
πάντα τροφοδοτούν διχασμούς και
αδικία, προκαλούν πράξεις αντίστασης, αυτονομίας και αυτοδικίας.
Από τους ορεσίβιους κυνηγημένους
του ’21 έως τη σημερινή καρικατούρα τους –το «αντάρτικο πόλης»
και οι κουκουλοφόροι που καίνε
τρόλεϊ στην Πατησίων–, η «βία στη
βία» επιστρατεύεται, δικαίως ή αδίκως, ως αφορμή για αντίσταση. Η
τιμημένη παράδοση της εθνικής
αντίστασης «ιδιωτικοποιείται», «επιτάσσεται» για τις ανάγκες του καθενός. Ο κατά συρροήν δολοφόνος
δακρύζει απαγγέλλοντας πατριωτικό
ποίημα σε δικαστήριο του οποίου
τη δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζει, ο
ληστής δηλώνει ότι εκφράζει τον
πόθο για ελευθερία εναντίον ενός
άδικου και εκδικητικού κράτους.
Οπως παρατηρεί ο αγωνιστής του
’21 Γεώργιος Λασσάνης, πέρα από
τα παραδοσιακά τραγούδια και τους
θρύλους, υπάρχουν και αυτοί που
επενδύουν εκ του ασφαλούς στο
μπάχαλο. Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί η δύσκολη μάχη για μια πιο δίκαιη κοινωνία και ένα πιο αξιόπιστο
κράτος, όπου οι νόμοι εφαρμόζονται
αδιακρίτως.

Για λίγες εβδομάδες...
Εάν υπάρχει κάτι που
δεν θα πρέπει να λησμονεί ποτέ η όποια
κυβέρνηση ή εν γένει το πολιτικό σύστημα της χώρας, είναι ότι η Ελλάς έχει απoλέσει από
το 2010 κάθε κυριαρχία στην οικονομία, αλλά και ότι υπόκειται
σε πλείστους όσους περιορισμούς
σε κάθε έναν από τους τομείς της
κυβερνητικής δραστηριότητος.
Κατά συνέπεια, υποσχέσεις
που διατυπώνονται προς εξασφάλιση «λαϊκής υποστηρίξεως», ελπίδες που καλλιεργούνται κατά
την προεκλογική περίοδο, εντέλει
θα τεθούν στο κρεβάτι του Προκρούστη για να υποστούν τις αναγκαίες περικοπές-προσαρμογές.
Δεν πρόκειται όμως για στυγνή
μεθόδευση στην οποία επιδίδονται







Το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι η ακαμψία
της Ε.Ε., η εγγενής
αδράνεια των εν Ελλάδι
μηχανισμών και η μόνιμη διαπάλη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων του τόπου.
οι ηγέτες μας. Απλώς, τους είναι
δύσκολο να αποδεχθούν το γεγονός ότι ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της
ούτως ειπείν ελληνικής πραγματικότητος στις όντως αναρίθμητες
κανονιστικές διατάξεις που επεξεργάσθηκε η γραφειοκρατία των
Βρυξελλών.
Αυτό σημαίνει επιπλέον ότι η
πορεία της Ελλάδος και με τη νέα
κυβέρνηση, υπό τον κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έπειτα
από έτη ανοδικής πορείας, προς
όφελος κρατών ισχυροτέρων, όπως
συμβαίνει γενικώς στην ιστορία
του ανθρώπου, κινείται πλέον επί
της πτωτικής καμπύλης, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται κεντρόφυγες δυνάμεις ισχυρότατες.

Ο πολιτικός, όπως και ο επιχειρηματίας, είναι εξ ορισμού άτομο εμπνεόμενο από αίσθημα αισιοδοξίας – συχνότατα υπερβαίνον τα δεδομένα της πραγματικότητος. Κινούμενος στον μικρόκοσμο από τον οποίο προέρχεται,
φαντάζεται ότι διά της πειθούς
των επιχειρημάτων θα κάμψει αντιρρήσεις και θα εξασφαλίσει κατανόηση, που θα οδηγήσουν σε
αναθεώρηση διαμορφωμένων
αποφάσεων.
Εκείνο το οποίο δεν έχει γίνει
αντιληπτό είναι ότι η ενωμένη
Ευρώπη ορίζεται από μια σύναξη
εθνικών ηγετών που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται στα κράτη όπου καθένας
εξ αυτών ασκεί την εξουσία και
όπου η γενική εικόνα κάθε άλλο
παρά αισιοδοξία δημιουργεί.
Παρέλκει η απαρίθμηση των
προβλημάτων της Ε.Ε., που καθιστούν αδύνατη την αλλαγή του
προγράμματος με το οποίο εδεσμεύθη η Ελλάς από διαδοχικές
ελληνικές κυβερνήσεις στη διάρκεια εννέα ετών – της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβανομένης, ασφαλέστατα.
Ετσι, μετά την ειδυλλιακή περίοδο που διήνυσε η νέα κυβέρνηση, θα ευρεθεί αντιμέτωπη με
την ελληνική πραγματικότητα,
που οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. επίστευσαν κακώς ότι θα αλλάξει
πάραυτα. Το πρόβλημα του κ.
Μητσοτάκη δεν είναι πως θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις «λεγεώνες»
του ΣΥΡΙΖΑ, διότι απλούστατα ο
κ. Αλέξης Τσίπρας δεν διαθέτει
«λεγεώνες», αν και θα το επιθυμούσε σφόδρα. Το πρόβλημα του
κ. Μητσοτάκη είναι η ακαμψία
της Ε.Ε., η βραδύτητά της να ενεργήσει με τη διαδικασία του επείγοντος, είναι επίσης η εγγενής
αδράνεια των εν Ελλάδι μηχανισμών και είναι η μόνιμη διαπάλη
των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων του τόπου, που έχει
ταλανίσει κατά καιρούς όλες τις
κυβερνήσεις στη διάρκεια της
μεταπολιτεύσεως. Απομένουν μόνον λίγες εβδομάδες εορτασμού
της εκλογικής νίκης, και έπειτα
επί τα αυτά.

REUTERS

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Γροιλανδία: φως, νερό, τηλέφωνο, μόνο 6.000 χλμ. από την Ομόνοια.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Γιατί η επιφυλλίδα
«Επιφυλλίδα» είναι η ελληνική λέξη
που εφευρέθηκε για να μεταφράσει
τη γαλλική feuilleton – το «μικρό
φύλλο», το φυλλαράκι, δηλαδή «ένα
κείμενο που καταφέρνει να πει αλήθειες σε μισή σελίδα μόνο» (Joseph
Roth, «Τα χρόνια των ξενοδοχείων»,
Εκδόσεις Αγρα). Ακόμα και ένας
βετεράνος της επιφυλλιδογραφίας
έχει ανάγκη, από καιρό σε καιρό,
να ξεκαθαρίζει στη συνείδησή του
και στους αναγνώστες του τον χαρακτήρα και τους στόχους αυτού
του ξεχωριστού είδους δημόσιου
λόγου.
Δεν είναι δημοσιογραφία, stricto
sensu, η επιφυλλιδογραφία, διότι
πρώτιστος στόχος της δεν είναι να
γνωστοποιήσει ειδήσεις, πληροφορίες για τα επικαιρικώς συμβαίνοντα. Δεν μπορεί να ταυτιστεί με
την «πολιτική αρθρογραφία», γιατί
τα θέματα της επιφυλλίδας δεν αντλούνται οπωσδήποτε από το πολιτικό πεδίο του βίου. Ούτε «χρονογράφημα» είναι η επιφυλλίδα, αφού
δεν φιλοδοξεί να αναπαραστήσει
γεγονότα παραθέτοντας διαλόγους
και περιγραφές χώρου και διάκοσμου. Επίσης, δεν στρατεύεται η
επιφυλλίδα σε υπαγορευμένες θέσεις και δόγματα, δεν προπαγανδίζει, παραμένει, ό,τι κι αν διαπραγματεύεται, είδος φιλολογικό.
Η πρόκληση για την επιφυλλίδα
είναι «να πει αλήθειες σε μισή σελίδα μόνο» – με πολύ περιορισμένο
αριθμό λέξεων να «φωτίσει» ένα
θέμα ή πρόβλημα. Οχι να το αναλύσει ή να το λύσει, απλώς να το
«φωτίσει»: ο αναγνώστης, σε μισή
σελίδα, να καταλάβει (γνωρίσει,
συνειδητοποιήσει, οριοθετήσει)








Η συντομογραφία μπορεί να φωτίζει την αλήθεια. Οι εντυπώσεις όχι.
το πρόβλημα και να διαβλέψει (ή
υποψιαστεί) τη λύση του.
Σήμερα, το φιλολογικό είδος της
επιφυλλίδας τείνει μάλλον να εκλείψει, διότι:
– Το οποιοδήποτε πρόβλημα
(κοινωνικό) δεν το θέτει η κοινή
εμπειρία, το θέτουν (και απαιτούν
τη διαχείρισή του) οι ιδεολογίες,
δηλαδή τα κομματικά συμφέροντα.
– Ποια είναι τα κοινωνικά προβλήματα, το αποφασίζουν οι διαφημιστές που διατυπώνουν τα κομματικά προγράμματα. Αν η κομματική αντιμετώπιση ζωτικού προβλήματος δεν «χαϊδεύει τα αφτιά»
των ψηφοφόρων, αποσιωπάται
απλώς το πρόβλημα. Στις πρόσφατες εκλογές οι δυο βασικοί ανταγωνιστές έθαψαν ολοκληρωτικά
στη σιωπή τα τεράστιου κοινωνικού
ενδιαφέροντος θέματα της Συνθήκης των Πρεσπών και της εφιαλτικής διάλυσης του εκπαιδευτικού
συστήματος.
– Το είδος της επιφυλλίδας προϋποθέτει πάντοτε μια, στοιχειώδη
αλλά αυστηρή, λογική ανάλυση.
Λογική είναι η ανάλυση η βασισμένη όχι μόνο στην ορθή αποδεικτική, αλλά και στην εύστοχη εικονοπλασία, στις ισορροπίες της
συναισθηματικής φόρτισης. Η ολοκληρωτική σήμερα παν-κυριαρχία
της τηλεόρασης μοιάζει να έχει

εξαλείψει από την πλειονότητα του
πληθυσμού τη φυσική ικανότητα
γνωστικής πρόσληψης οποιασδήποτε λογικής ανάλυσης. Το ποσοστό
των αναγνωστών μιας εφημερίδας
που «καταλαβαίνει» μιαν επιφυλλίδα, πρέπει να είναι αριθμός μονοψήφιος. Από τα «σχόλια αναγνωστών» που συνοδεύουν την ηλεκτρονική έκδοση κάθε επιφυλλίδας,
μπορεί ο κάθε νοήμων να μετρήσει
τη συντριπτική αριθμητική υπεροχή όσων «άλλα διαβάζουν και
άλλα καταλαβαίνουν».
Ο πειρασμός (πανάρχαιος) που
προκύπτει από την τελευταία αυτή
παρατήρηση, είναι να εμπιστεύεται
η κοινωνία το δικαίωμα ψήφου
μόνο σε όσους κατανοούν τουλάχιστον μιαν επιφυλλίδα. Ουδέν
ανοητότερον. Διότι οι φυσιολογικοί
άνθρωποι ψηφίζουν όχι μόνο ύστερα από λογική συγκριτική ανάλυση
των δεδομένων κομματικών προτάσεων και προγραμμάτων. Ψηφίζουν και με τη διαίσθηση, την πείρα
όχι τόσο την προσωπική όσο τη
μεταγγιζόμενη από τις επαφές, σχέσεις, αναστροφές. Το τι κρατάμε
και τι πετάμε από τη σωρεία των
εμπειριών της καθημερινότητας
είναι μια λειτουργία του ψυχισμού
μας, σε ανεπίγνωστο συντονισμό
με την όποια κριτική μας ικανότητα.
Η πιο επικίνδυνη ίσως από τις
ανθρωπολογικές αλλοιώσεις που
έχουν συντελεστεί στο ιστορικό
μας παρόν, μοιάζει να είναι αυτή
που συνοδεύει την κατακλυσμική
κυριαρχία του τηλεθεάματος στη
ζωή μας. Για πρώτη μάλλον φορά
στην ιστορία του ανθρώπινου εί-

δους, η είδηση, η πληροφορία, η
γνωστοποίηση μεταφέρεται - μεταγγίζεται όχι ως μαρτυρία εμπειρικής μετοχής σε αμεσότητα σχέσεων, αλλά μόνο ως ατομική πρόσληψη οπτικών εντυπώσεων. Οι «εντυπώσεις» ήταν, σε ολόκληρη την
ώς τώρα ιστορική διαδρομή της
ανθρωπότητας, η πιο αβέβαιη, η
πιο επισφαλής αφετηρία γνωστοποίησης – δεν μπορούσε ποτέ κανείς να εμπιστευθεί τις εντυπώσεις
σαν πηγή έγκυρων πληροφοριών.
Σήμερα, σε μάλλον παγκόσμια
κλίμακα, ολόκληρος ο βίος του ανθρώπου, από την αγωγή - παιδεία
και «επικοινωνία» ώς τις κεντρικές
λειτουργίες οργανωμένης συμβίωσης των ανθρώπων (τρόπους παραγωγής και εμπορίας αγαθών, πολιτικές πρακτικές, είδος των κοινωνικών αναστροφών, την «ψυχαγωγία», τις σπουδές, την επαγγελματική επιτυχία, ακόμα και τη θρησκευτικότητα – όλα, μα όλα) είναι
χειρισμός εντυπώσεων, άσχετος
με τον ρεαλισμό των σχέσεων.
Ισως, λοιπόν, σήμερα ο ρόλος
του γραπτού λόγου της «επιφυλλίδας» να είναι ένας: Σε «μισή σελίδα»
να λέει κάθε φορά, με διαφορετικές
αφορμές, την ίδια αλήθεια: Οτι οι
εντυπώσεις είναι το εργαλείο για
την πιο ολοκληρωτική υποταγή
των ανθρώπων στην απανθρωπία
της αυθαιρεσίας. Οτι η ευτυχία,
συλλογική και ατομική, είναι εφικτή, όχι όταν την πουλάνε σαν εντύπωση, αλλά όταν τη σπέρνουμε
και καρτερούμε με υπομονή να
καρπίσει.
Σε «μισή σελίδα» αφτιασίδωτες
αλήθειες...
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Μηδέν από
μηδέν μηδέν
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/HEMANTA SHRESTHA

Τ

ελικά δεν βγήκε άσπρος καπνός. Σίγουρα ούτε μαύρος.
Απλά δεν βγήκε καθόλου καπνός από την οικία της
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Είχαν δίκαιο όσοι έλεγαν ότι θα πρέπει να πάμε στις συνομιλίες της 9ηςΑυγούστου με μικρό καλάθι. Με μικρό
καλάθι πήγαμε και με άδειο γυρίσαμε. Μπορεί για επικοινωνιακούς λόγους να θεωρούμε θετικά τα αποτελέσματα
αλλά στην ουσία μηδέν από μηδέν μηδέν. Ή αν θέλετε
μηδέν εις το πηλίκο.
Σίγουρα θετικό το ότι ακούσαμε από τον ΠτΔ, για πρώτη
φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, ότι η βάση λύσης είναι η
ΔΔΟ όπως συμφωνήθηκε το 1977. «Η σημερινή συνάντηση
ήταν μέσα σε ένα δημιουργικό και ειλικρινές κλίμα σε ό,τι
αφορά την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.
Συμφωνήθηκε ότι η βάση είναι η Διζωνική Δικοινοτική
Ομοσπονδία αρκεί να οδηγεί σε λειτουργικό βιώσιμο κράτος
καθόλα συμβατό με τα όσα ευρύτερα ισχύουν για τα υπόλοιπα
193 κράτη του ΟΗΕ», δήλωσε μετά την κρίσιμη συνάντηση
ο ΠτΔ.
Βέβαια κάπως δύσκολο να ξέρουμε το τι ισχύει στα άλλα
193 κράτη. Θα ήταν πιο κατανοητό αν μας έλεγε ότι η βάση
παραμένει η ΔΔΟ αλλά με το σωστό περιεχόμενο. Αυτό τον
όρο τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Τον θυμόμαστε από τον
Τάσο Παπαδόπουλο. Ένα περιεχόμενο που για δεκαετίες
τώρα περιμένουμε να μας το προσδιορίσουν. Ας είναι όμως,
τουλάχιστον συμφωνήσαμε στην ταμπέλα.
Μετά την συνάντηση οι αντιδράσεις των κομμάτων κωμικοτραγικές. Στο κάλεσμα του ΔΗΣΥ για συστράτευση και
συσπείρωση γύρω από τον ΠτΔ μόνο η ΕΔΕΚ δηλώνει παρούσα. Τελικά οι μόνοι που δηλώνουν ικανοποιημένοι είναι
ο ΔΗΣΥ και η ΕΔΕΚ. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο καθένας. Ο μεν ΔΗΣΥ διότι συνεχίζει να υιοθετεί την αρχή
του «πίστευε και μη ερεύνα», τις «ήξεις αφήξεις» τοποθετήσεις
και τα «ναι μεν αλλά», η δε ΕΔΕΚ την σταθερή θέση: «Εφόσον
δεν συμφωνούν σε τίποτε τότε είμαστε ικανοποιημένοι».
Στην ουσία τώρα, προτείναμε να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις στην βάση της κοινής δήλωσης της 11ης
Φεβρουαρίου του 2014, των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί
και οι οποίες οδήγησαν στη διάσκεψη του Κρανς Μοντάνα,
καθώς και στη βάση της συζήτησης επί των έξι παραμέτρων
του γ.γ. του ΟΗΕ, όπως αυτή εξελίχθηκε κατά τη Διάσκεψη
για την Κύπρο μέχρι το δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.
Εμείς το βιολί μας. Ο γ.γ. επιμένει στο πλαίσιό του της
30ης Ιουνίου και εμείς όχι μόνο σε αυτό της 4ης Ιουλίου
αλλά μέχρι και την 6η Ιουλίου. Ακόμα γυρεύουμε τα πρακτικά
της 4ης Ιουλίου και τώρα θα ψάχνουμε και τα πρακτικά
του δείπνου της 6ης Ιουλίου. Όσο περισσότερες εποικοδομητικές ασάφειες τόσο το καλύτερο. Έτσι και αλλιώς
εδώ και χρόνια το παιχνίδι αυτό το μάθαμε μια χαρά. Κατάντησε εθνικό σπορ.
Στο θέμα του φυσικού αερίου προτείναμε στον Τ/κ ηγέτη
να τον ενημερώνουμε για το πώς πάνε οι «δουλειές».
Μάλιστα όχι σε επίπεδο υποεπιτροπών, όπως ήταν η «σοφή»
εισήγηση του Αβέρωφ Νεόφυτου. Την πρόταση την αναβαθμίσαμε. Γενναιόδωροι όπως πάντα του προτείναμε η
ενημέρωση να γίνεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Από τον ίδιο τον ΠτΔ. Και πριν αλέκτορα λαλήσαι ήρθε η
κεραμίδα από τον γ.γ. ο οποίος, στην απαντητική του επιστολή προς τον Μουσταφά Ακιντζί, αναφέρει ότι έχει σημειώσει την πρόταση του για συνδιαχείριση την οποία
θεωρεί ως μια πρωτοβουλία εκτόνωσης της έντασης. Ούτε
κουβέντα για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Από ό,τι
φαίνεται είτε έχει άλλη άποψη είτε λόγω αποστάσεως δεν
έφτασαν ακόμα στην Νέα Υόρκη τα κακά μαντάτα για τις
τουρκικές γεωτρήσεις.
Με όλα τα πιο πάνω, υποτιμώντας βάναυσα την κοινή
λογική, μιλούμε για παράθυρο ελπίδας, για συγκρατημένη
αισιοδοξία και άλλα ακαταλαβίστικα τα οποία σκοπό έχουν
να πείσουν το εσωτερικό μέτωπο ότι εμείς κάναμε ό,τι
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν αλλά λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας και των εμμονών του Τ/Κ ηγέτη στα θέματα της πολιτικής ισότητας, χάθηκε κάθε ελπίδα για επανένωση.
Δυστυχώς, συνεχίζουμε να ξεχνούμε την σοφή ρήση
του Αβραάμ Λίνκολ ότι «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους
για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο
τον καιρό».

Παιδιά του Νεπάλ με παραδοσιακές στολές λαμβάνουν μέρος στο Φεστιβάλ Αγελάδας ή Gai Jatra στην πρωτεύουσα της χώρας Κατμαντού.

Με Ακιντζί στο τιμόνι
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι ζυμώσεις στην τ/κ κοινότητα
αποκτούν νέο ενδιαφέρον, καθώς πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση- Απρίλης, 2020. Η τελετευταία δημοσκόπηση της CMIRS, (ΚΥΠΕ,
12/8) δείχνει «πρώτος ο Ακιντζί, δεύτερος ο Ερχιουρμάν, τρίτος ο Οζερσάι». Στην έρευνα μπήκαν τα ονόματα
των Μουσταφά Ακιντζί (σοσιαλδημοκράτης) , Τουφάν Ετχιουρμάν, (ηγέτης του αριστερού ΡΤΚ), Ερσίν Τατάρ,
(ηγέτης του δεξιού ΚΕΕ), Κουντρέτ
Οζερσάι, (ηγέτης του κεντροδεξιού
Κόμματος του Λαού), Σερντάρ Ντενκτάς (ηγέτης του δεξιού Δημοκρατικού
Κόμματος), και, Ερχάν Αρικλί (ηγέτης
του Κόμματος της Αναγέννησης- έποικοι). Ο κ. Ακιντζί τον Μάρτιο ήταν
στο 37,2%, ενώ τον Ιούνιο στο 33%.
Ο κ. Τατάρ από 14,2% που ήταν το
Μάρτιο, έπεσε στο 10,6%. Το ποσοστό
του Τουφάν Ερχιουρμάν από 12,4%
τον Μάρτιο ανήλθε στο 16% τον Ιούνιο. Ο Κουντρέτ Οζερσάι από 9%
έφτασε στι 11,4% τον Ιούνιο. Ο Σερντάρ Ντενκτάς ανέβηκε από το 5%
στο 6,8%, ενώ ο Ερχάν Αρικλί από
1,2% έφτασε το 2,2%».
Εις πείσμα της κυρίαρχης ε/κ ελαφρότητας, ότι οι Τ/κ είναι δεν ειναι
τίποτε άλλο, παρά «εξάρτημα» της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η
κομματική τους ζωή διαθέτει ιδεολογικό ενδιαφέρον και πολιτικές αναζητήσεις.
Στις 26 Απριλίου 2015, ο Μ. Ακιντζί
εξελέγη ηγέτης των Τ/κ με το 60%
των ψήφων. Την επομένη, ο Τ. Ερτογάν λέει ότι «η Τουρκία βλέπει τη
βόρεια Κύπρο ως μικρή πατρίδα.
Όποια είναι η σχέση που έχει μια
μάνα με το παιδί της. Υπάρχει και το

τίμημα ως μικρή πατρίδα και μητέρα
πατρίδα.Μήπως ο κ. Ακκιντζί νομίζει
ότι αυτή τη διαμάχη μπορεί να την
κάνει από μόνος του; Υπάρχει τέτοιο
πράγμα; Δεν μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε την Κύπρο με τον ίδιο τρόπο
που την κοιτάνε εκείνοι».
Ο Μ. Ακιντζί στο CNNTurk απάντησε: «Πρέπει να είναι σχέση όπως
αυτή ανάμεσα σε αδελφούς, όχι όπως
αυτή ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Εμείς δηλαδή να μείνουμε πάντοτε
μικρή πατρίδα; Να μην μεγαλώσουμε;
Να μην σταθούμε στα πόδια μας; Ας
μην μας βάλουν να καθίσουμε σε λάθος μέρος από τις πρώτες κιόλας μέρες. Υπάρχει κάποιος που θέλει την
ευημερία της Τουρκίας, μια ισχυρή
Τουρκία, μια δημοκρατική Τουρκία.
Η ευκαιρία με το σχέδιο Ανάν χάθηκε.
Αλλά ξεκίνησε μια νέα εποχή, δεν θα
καταλήξουμε πουθενά αν κατηγορούμε ο ένας τον άλλο».
Ένα άλλο παράδειγμα δείχνει ακόμα περισσότερα. Η Εισαγγελεία της
Άγκυρας ζήτησε την έκδοσή των δημοσιογράφων Σ. Λεβέντ και Αλί Οσμάν
για να δικαστούν στην τουρκική επικράτεια εξ αφορμής της επικριτικής
στάσης της εφημερίδας «Αφρίκα»
στη στρατιωτική επιχείρηση της
Τουρκίας στο Αφρίν -τίτλος της εφημερίδας «μία ακόμα εισβολή από την
Τουρκίας»-21 Ιανουαρίου 2018. Ο Μ.
Μπουρτζιού, εκπρόσωπος του Μ.
Ακιντζί, με δήλωσή του στις 3 Αυγούστου 2018 είπε ότι «δεν μπορούν
να εκδοθούν πολίτες της «ΤΔΒΚκ»
σε άλλες χώρες, ούτε και να εκτελεστούν αποφάσεις δικαστηρίων άλλων
χωρών στην «ΤΔΒΚ». Ο Μουσταφά
Ακιντζί τάσσεται πάντοτε υπέρ του

κράτους δικαίου και της ελευθερίας
του λόγου και του Τύπου και κανείς
δεν πρέπει να έχει αμφιβολία επ’ αυτού, καθώς το έχει αποδείξει αυτό με
τη στάση του στο παρελθόν», (εφ/δα,
«Πολίτης», 3/8/2018).
Ο Μ. Ακιντζί διαθέτει ισχυρή αίσθηση της τριγωνικής σχέσης Κυπριακού, Τουρκίας και Ε.Ε. Στις 14
Σεπτεμβρίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη σε συνέδριο που οργάνωσαν
η Ένωση των Επιμελητηρίων της
Τουρκίας και το Ίδρυμα για την Οικονομική Ανάπτυξη, είπε: «Πιστεύω
ότι ο στόχος της Ε.Ε. αποτελεί ένα
από τους πολλούς και σημαντικούς
προσανατολισμούς που έχουμε ως
επιχειρηματίες και πολιτικοί που συγκεντρωθήκαμε εδώ. Θέλουμε την υλοποίηση αυτού του στόχου για μια
υψηλότερης ποιότητας ζωή, τόσο για
εμάς τους Τ/κ όσο και για σας στην
Τουρκία και να είναι βασισμένη στο
κράτος δικαίου το οποίο να υπερισχύει
του αυταρχισμού. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς τους στόχους.
Νομίζω ότι η Τουρκία, μη εγκαταλείποντας τον στόχο της ένταξης στην
Ε.Ε., είναι σημαντικό για εμάς τους
Τ/κ, και ότι οι Τ/κ, μη εγκαταλείποντας
το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού,
είναι σημαντικό για εσάς, την Τουρκία».
Παρά την προβληματική συγκατοίκησή του με τον «πρωθυπουργό»
Τ. Τατάρ και τον «ΥπΕξ» Κ. Όζερσάι,
ο Τ/κ ηγέτης διατηρεί την πλειοψηφία
της τ/κ κοινότητας σε τροχιά λύσης,
απορρίπτοντας σενάρια, ή ιδέες για
«νέα στρατηγική», είτε αυτά προήλθαν
από τον Μ. Τσαβούσογλου, είτε προέρχονται από Τ/κ πολιτικούς.

Γι’ αυτό το λόγο, ο γ.γ.του ΟΗΕ Α.
Γκουτέρες στις 10 Αυγούστου 2019
σε απαντητική επιστολή του στον
Μ. Ακιντζί σημείωσε ότι «εκτιμά τη
δέσμευση του κ. Ακιντζί σε μια βιώσιμη λύση και την ετοιμότητά του
να πάρει περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».
Η τ/κ κοινότητα είχε διαφορετική
ιστορική εξέλιξη από την ε/κ. Με
αντιφατικές επιλογές, με εμφανείς
ανακατατάξεις, με ιδεολογικές αντιπαλότητες. Σε αυτό το ιστορικό
στάδιο, ο Μ. Ακιντζί εκφράζει το
προοδευτικό τμήμα της τ/κ κοινότητας, αυτό που υπερασπίζεται την
ιδεολογία του «τ/κ κυπριωτισμού»,
την επίλυση, την κοσμική παιδεία.
Θυμίζω: επινίκιο τραγούδι τη νύχτα
της 26ης Απριλίου 2015 «η Τηλλυρκώτισσα». Η σθεναρή υποστήριξη
της λύσης με βάση τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία από αυτό το
προοδευτικό τμήμα, ισούται με άρνηση της μετατροπής τους σε επαρχία της Τουρκίας, αλλά και απόρριψη
της ιδέας να γυρίσουν στα πέτρινα
χρόνια της επικυριαρχίας και των
εκτελέσεων που τους επέβαλαν Ε/κ
«καπετάνιοι», κυρίως το 1964. Το
προοδευτικό τμήμα των Τ/κ στηρίζει
την ένταξη στην Ε.Ε., καθώς επίλυση
του Κυπριακού ισούται με ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου 10 της
Συνθήκης Προσχώρησης του 2003άμεση επέκτασή της σε όλη την επικράτεια της νήσου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνεται η ένταξη των
Τ/κ στην Ε.Ε., χωρίς αυτή να εξαρτάται από την, απροσδιόριστου περιεχομένου, εξέλιξη της ευρωτουρκικής σχέσης.

Η εξέλιξη της ανθρώπινης αντίληψης
Του ΚΟΡΑΛΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Σ

ύμφωνα με τον Thich Nhat
Hanh τα τέσσερα εξελικτικά
επίπεδα της ανθρώπινης αντίληψης έχουν ως εξής:

Επίπεδο 1: Ο Σύγχρονος άνθρωπος:

Στο επίπεδο 1, βρίσκεται επί του
παρόντος το 99% του πληθυσμού
του πλανήτη. Ονομάζουμε αυτό το
επίπεδο, στάδιο της «θυματοποίησης». Είναι το επίπεδο στο οποίο
ενεργούμε βασισμένοι στα όσα η
κοινωνία, η κουλτούρα, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι κανόνες
της ζωής μας επιτάσσουν. Στο επίπεδο 1, οι περισσότεροι βαδίζουμε
στα «τυφλά», στον αυτόματο πιλότο. Περιοριζόμαστε από τις πεποιθήσεις μας: «πρέπει να βρεις
μια αξιοπρεπή εργασία σε μεγάλη
εταιρεία», «πρέπει να μπεις στο
δημόσιο», «πρέπει να στείλεις τα
παιδιά σου στο φροντιστήριο»,
«πρέπει μια ζωή να κάνεις οικονομίες, για να απολαύσεις τη ζωή
μετά τα 65!». Γιατί το ονομάζουμε

επίπεδο της «θυματοποίησης»;
Προγραμματίζουμε τους εγκεφάλους μας να πιστεύουν πράγματα
τα οποία είναι εν πολλοίς αυθαίρετα
και σίγουρα δεν είναι δυνατό να
αποτελούν το βέλτιστο τρόπο ζωής
για όλους μας. Για κάποιους ίσως
ναι, για πολλούς όμως όχι. Το όνομα
του επιπέδου 1 μας υπενθυμίζει
ότι ο άνθρωπος πολλές φορές αισθάνεται θύμα των περιστάσεων.
Νιώθει ότι τα γεγονότα τρέχουν
γύρω του ερήμην του και ότι «το
πεπρωμένο φυγείν αδύνατον» (Πλάτωνας). Πιστεύει ότι δεν έχει έλεγχο
πάνω στη ζωή του, στο μέλλον και,
κατά συνέπεια, στη μοίρα του. Η
ζωή έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από τραπεζικούς λογαριασμούς, πακέτα συντάξεων και
τη ρουτίνα εννέα με πέντε μέσα
σε τέσσερεις τοίχους. Αρχίζοντας
να αμφισβητούμε την πεπατημένη,
εξελισσόμαστε στο επίπεδο 2.

Επίπεδο 2: Ο χάκερ του κατεστη-

μένου: Το δεύτερο επίπεδο είναι
το στάδιο στο οποίο οι σκέψεις
μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Εδώ κατοικεί η προσωπική ανάπτυξη. Στο επίπεδο 2
ξεκινούμε ένα ταξίδι εξερευνήσεων
και ανακαλύψεων νέων τρόπων
με τους οποίους μπορούμε να ελιχθούμε στον κόσμο. Νέων τρόπων
με τους οποίους μπορούμε να υπάρχουμε. Η ταχεία μάθηση, ο διαλογισμός, η προσωπική μεταμόρφωση, είναι χαρακτηριστικά του επιπέδου αυτού. Καταλαβαίνουμε ότι
αναχθήκαμε στο επίπεδο 2 όταν
ξεκινάμε να ζούμε τη ζωή που θέλουμε, ανεξάρτητα από αυτό που
πιστεύουν οι μάζες. Η ζωή είναι
όμορφη στο επίπεδο 2 γιατί την
φτιάχνουμε εμείς, όπως την θέλουμε. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
περισσότερα.
Επίπεδο 3: Το επίπεδο του απεριόριστου: Στο επίπεδο 3 φτάνουμε

αφού έχουμε ήδη αμφισβητήσει

τόσους πολλούς κανόνες του κατεστημένου, που έχουμε δημιουργήσει ήδη την ιδανική μας πραγματικότητα και αποζητούμε την
εξυπηρέτηση ενός σκοπού μεγαλύτερου από τον εαυτό μας. Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του
επιπέδου αυτού είναι:
Το αίσθημα της σύνδεσης. Στο
επίπεδο τρία, νιώθουμε έντονα
την σύνδεση με όλους τους ανθρώπους, με την ανθρωπότητα
στο σύνολό της. Θρησκείες, παραδόσεις, κουλτούρες, φυλές, καταρρίπτονται πλήρως στο μυαλό
μας. Δεν αναγνωρίζουμε πλέον διχαστικές διαφορές. Η διαφορετικότητα του καθενός, ως μοναδικού
όντος, είναι πλήρως σεβαστή και
δεν επηρεάζεται από «ετικέτες»
και «τίτλους».
Η δραστηριοποίηση της διαίσθησης. Στο στάδιο 3 η διαίσθηση
λειτουργεί εντονότερα από τη λογική. Αυτό μας καθιστά παραγω-

γικούς και δημιουργικούς. Η διαίσθηση μας καθοδηγεί προς την καλύτερη δυνατή εκδοχή της ζωής
μας. Αισθανόμαστε άτρωτοι. Η ζωή
ρέει με άνεση.
Ένα αίσθημα επιταχυνόμενης
επίτευξης των επιθυμιών και των
στόχων μας. Σε αυτό το επίπεδο,
επεξεργαζόμαστε κάτι στο μυαλό
μας και αυτό γίνεται πραγματικότητα ταχύτατα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε κάτι που θέλουμε να
φέρουμε στη ζωή μας, μια νέα κατάσταση, ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε ή μια ασθένεια από
την οποία επιθυμούμε να απαλλαγούμε. Όλα πραγματοποιούνται πολύ ταχύτερα. Κάποιοι λένε ότι μοιάζει
με παραποίηση της πραγματικότητας. Είναι σαν να ξεγελούμε τις καταστάσεις και να τις αλλάζουμε. Άλλοι το αποκαλούν «θαύμα».
Η αφθονία. Η παρουσία του αισθήματος της καλοτυχίας. Είναι
σαν να έχουμε την πλήρη στήριξη

του Σύμπαντος. Αισθανόμαστε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Εκπληρώνουμε την αποστολή μας και
η ζωή είναι υπέροχη.Με την αύξηση
του ποσοστού των ανθρώπων που
ζουν σε αυτή την κατάσταση, κτίζουμε έναν κόσμο καλύτερο.
Επίπεδο 4: Το μυαλό του Θεού: Αυτό
είναι το επίπεδο της πλήρους ένωσης, όπου όλοι και όλα γινόμαστε
ένα. Ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει
σε αυτό το στάδιο την ένωσή του
με το Θείο. Μπορεί να αντιληφθεί
ότι κι ο ίδιος αποτελεί μέρος του
Θείου.
«Και καθώς αφήνουμε το φως
μας να λάμψει, δίνουμε ασυναίσθητα την άδεια και στους άλλους
να κάνουν το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόμαστε από τον φόβο, η παρουσία μας αυτόματα απελευθερώνει και τους άλλους». Marianne
Williamson

www.koraliatimotheou.com
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Η συμμετοχή δήλωνε κάτι παραπάνω από μια διάθεση «to have fun» – ήταν προσκύνημα, ιεροτελεστία χειραφέτησης, δίψα για «μετα-υλιστικό» νόημα ζωής.

Η «μέθη» του Γούντστοκ: 50 χρόνια μετά
Πραγματοποιήθηκε σε μια φάρμα στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης και ήταν μια γιγάντια σύναξη ανήσυχων, συγγενών ψυχών
Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

«Το Γούντστοκ είναι μια δίψα αξεδίψαστη, ένας πυρετός του ουρανού. Τα νιώθουμε αυτά αλλά δεν
μπορούμε να τα πούμε με λέξεις,
παρά μόνο αν γίνουν μουσική, χορός, ποίηση». Διονύσης Σαββόπουλος, «Τα Νέα», 10-11/8/2019.
Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται τη ζωή τους με
τρόπο διαφορετικό από τον κυρίαρχο, αναζητούν άλλους ανθρώπους να μοιραστούν τα αισθήματά
τους. Νοιώθεις αυτό που νοιώθω;
Σκέπτεσαι όπως σκέπτομαι; Δεν
αρκεί η εγκεφαλική συγκατάνευση.







Το Γούντστοκ δεν ήταν
επανάσταση αλλά διονυσιακό ξέσπασμα. Ως αυθεντικό συμβάν, ήταν
απροσδόκητο και ανεπανάληπτο.
Νοιώθουμε υπαρξιακή ανάγκη να
βρεθούμε σωματικά με τους άλλους
στον ίδιο χώρο – να μετάσχουμε
στην κοινή εμπειρία.
Το φεστιβάλ μουσικής του Γούντστοκ («τρεις μέρες ειρήνης και
μουσικής»), που πραγματοποιήθηκε
πριν από πενήντα χρόνια (15-18
Αυγούστου 1969) σε μια τεράστια
φάρμα στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης, ήταν μια γιγάντια σύναξη ανήσυχων, συγγενών ψυχών. Σχεδιάστηκε ως μια συνηθισμένη συναυλία ροκ για πενήντα χιλιάδες άτομα
και κατέληξε όχι μόνο στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής αλλά,
κυρίως, να συμβολίσει εμβληματικά
την αναδυόμενη «αντικουλτούρα»
της δεκαετίας του 1960.
Μισό εκατομμύριο νέοι, για τρεις
μέρες, μέσα στον ήλιο, τη βροχή

και τη λάσπη, σε αυτοσχέδιες, ανθυγιεινές, και επισφαλείς συνθήκες
οργάνωσης, βίωσαν στιγμές διονυσιακής έκστασης, με άφθονη
μουσική, αλκοόλ, έρωτα, ακόμη
και ναρκωτικά. Ο ειρηνικός χαρακτήρας του φεστιβάλ (καθόλου αυτονόητο –οι ταραχές ήταν συχνές,
ενώ ένα χρόνο πριν είχαν δολοφονηθεί ο Ρόμπερτ Κένεντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ), η διάχυτη ανεκτικότητα, και η αλληλέγγυα αυτο-οργάνωση δημιούργησαν για
λίγο, όπως είπε κάποιος, «μια νέα
εναλλακτική πόλη».
Η πρόνοια των διοργανωτών να
κινηματογραφηθεί το φεστιβάλ και
η βραβευθείσα με Όσκαρ, ταινίαντοκιμαντέρ του Μάικλ Γουόντλεϊ
που ακολούθησε, συνετέλεσαν
αποφασιστικά στη διείσδυση του
Γούντστοκ ως μιντιακού γεγονότος
στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα
και στην έμμεση βίωση της μοναδικής ατμόσφαιράς του από εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο.
Όταν η ταινία προβλήθηκε στο
«Παλάς», στην Αθήνα της δικτατορίας, το Νοέμβριο 1970, χιλιάδες
νέοι ένιωσαν, έστω και με διαμεσολαβημένη επικοινωνία, το κλίμα
του Γούντστοκ. Το αυτοσχέδιο τραγούδι του Χεϊβενς «Ελευθερία»
ήταν στα χείλη όλων. Το Γούντστοκ
είχε γίνει «Γούντστοκ» - ένα αυθύπαρκτο συμβάν που, στο μέτρο
που αναπαράγεται μιντιακά, διευρύνει την επιρροή του αρχικού γεγονότος, συζητείται, και γίνεται
αντικείμενο οικειοποίησης σε διαφορετικά συμφραζόμενα.
Τι έφερε κοντά το πρωτοφανές
πλήθος στο Γούντστοκ; Ούτε οι
ίδιοι ήξεραν καλά. Το μείζον, τελικά,
ίσως δεν ήταν η μουσική καθαυτή
αλλά η πανηγυρική σύναξη. Πενήντα χιλιάδες άτομα προσήλθαν
μια μέρα νωρίτερα! Η συμμετοχή
δήλωνε κάτι παραπάνω από μια
διάθεση «to have fun» – ήταν προ-

Το φεστιβάλ μουσικής του Γούντστοκ σχεδιάστηκε ως μια συνηθισμένη συναυλία ροκ για πενήντα χιλιάδες άτομα και

κατέληξε όχι μόνο στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής αλλά, κυρίως, να συμβολίσει εμβληματικά την αναδυόμενη «αντικουλτούρα» της δεκαετίας του 1960.
σκύνημα, ιεροτελεστία χειραφέτησης, δίψα για «μετα-υλιστικό»
νόημα ζωής. Σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ του PΒS, μια τότε παρευρεθείσα είπε: «Ήταν απερίγραπτο.
Με κατέλαβε ένα ζεστό αίσθημα
και [σκέφτηκα] ‘Θεέ μου, υπάρχουν
τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο
που σκέπτονται όπως εγώ;’ Ήταν
σαν να συναντάς τους αδερφούς
και τις αδερφές σου».
Τι υποδήλωνε η εντυπωσιακή
παρουσία τους; Την ανάγκη να εκφράσουν μια νέα στάση ζωής: σεξουαλική απελευθέρωση, αντίθεση
στον πόλεμο του Βιετνάμ, αντιαυταρχισμός, σεβασμός στην ετερότητα, αναζήτηση αυθεντικότητας.
Ακόμα πιο βαθιά, καθρεφτίστηκε
μια νέα υπαρξιακή στάση απέναντι
στον εαυτό – ολιστική, μη λογοκεντρική, εκφραστική. Το διονυσιακό-ρομαντικό πνεύμα του Γούν-

τστοκ ήταν κατάφαση στη ζωήστο πάθος για ετερότητα, συναισθηματική έκφραση και προσωπική
δημιουργία, στη λαχτάρα για «αρχέγονη ενότητα» με τους άλλους
και τη φύση. Παραδόξως, η αχαλίνωτη ατομική εκφραστικότητα
συνυπήρχε με τις άτυπες νόρμες
της φεστιβαλικής συλλογικότητας.

Διονυσιακή έκρηξη

Ο Νίτσε λέει ότι το μεγαλείο της
αρχαιοελληνικής τραγωδίας ήταν
η συνύφανση του Απολλώνιου και
του Διονυσιακού στοιχείου: του
λόγου και του πάθους, της τάξης
και της αταξίας, της έλλογης υποκειμενικότητας και της άλογης
υπέρβασής της. Αν εμβληματικό
στοιχείο του Απολλώνιου πνεύματος είναι η απεικόνιση (η μορφή),
το αντίστοιχο του Διονυσιακού
είναι η μουσική. Η μουσική απευ-

θύνεται στο συναίσθημα και βιώνεται αισθητικά ως «μέθη» - απελευθέρωση ψυχικής ενέργειας, αισθησιακή δόνηση, μετοχή σε μια
«αρχέγονη ενότητα» που υπερβαίνει την οδύνη της ατομικής ύπαρξης.
Το Γούντστοκ ήταν μια διονυσιακή έκρηξη σε μια «τακτοποιημένη» ζωή, σε εποχή τεχνο-οικονομικής αισιοδοξίας «μέθη», αναζητώντας συνειδησιακή πληρότητα,
σε περίοδο ευημερίας. Αν και η
«διεύρυνση συνείδησης» επιχειρήθηκε από αρκετούς τότε -ανόητα,
αδιέξοδα και ενίοτε αυτοκαταστροφικά - με ναρκωτικά, το αίτημα της
συνειδησιακής πληρότητας παραμένει, για τον ανήσυχο άνθρωπο,
ζωντανό. Το νόημα της ζωής μας
δεν είναι δεδομένο – αντλώντας
από συλλογικές παραδόσεις (δεν
μπορούμε να αποχωρήσουμε από

την κοινωνία), καλούμαστε να το
ορίσουμε προσωπικά. Το νεωτερικό
άτομο φιλοτεχνεί τον εαυτό του.
Το Γούντστοκ σηματοδότησε
την, με τα λόγια του Μαρξ, απόπειρα για «χειραφέτηση των αισθήσεων»: τη μη χρησιμοθηρικήεργαλειακή προσέγγιση του κόσμου. «Seeme, touchme, feelme,
healme», τραγουδούμε ο Τάουνσεντ. Οι χειραφετημένες αισθήσεις
δεξιώνονται τον κόσμο: η ανάγκη
και η απόλαυση αποβάλλουν τον
εγωκεντρικό τους χαρακτήρα, η
φύση δεν θεωρείται απλώς αντικείμενο χρήσης. Η χειραφέτηση,
φυσικά, δεν είναι κατάσταση αλλά
διαρκής κίνηση. Το Γούντστοκ αποκρυστάλλωσε και τόνωσε τη δυναμική της.
Το Γούντστοκ δεν ήταν επανάσταση αλλά διονυσιακό ξέσπασμα.
Ως αυθεντικό συμβάν, ήταν απροσδόκητο και ανεπανάληπτο. Αν μείνουμε στις αρνητικές του παρενέργειες ή τις φθαρμένες του εκδοχές (π.χ. τον ατομισμό, τον ηδονισμό, τον ψευδεπίγραφο αντιαυταρχισμό, την ιδιώτευση), θα έχουμε χάσει την καινοτόμο διακριτότητά του. Είμαστε, άλλωστε, λίγο
πολύ παιδιά του. Αν σήμερα μας
ενδιαφέρει το σώμα και το συναίσθημα, αν η σεξουαλικότητα δεν
είναι ταμπού, αν είμαστε ανοιχτοί
στη διαφορετικότητα, αν αναζητούμε μια συμβιωτική σχέση με το
περιβάλλον, κι αν αναγνωρίζουμε
τη βαθιά σύνδεση ατομικών επιλογών και συλλογικών προβλημάτων, το χρωστάμε εν μέρει στη «μέθη» του «Γούντστοκ». Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες έχουν τη δύναμη να ανανεώνονται όσο θαυμάζουν τον Απόλλωνα, χωρίς να
απωθούν τον Διόνυσο.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick

«Εκοψαν» θεατρικό έργο επειδή δεν συμβαδίζει με εθνικές αρχές
Ο Τ/κ θεατρικός συγγραφέας Γιασάρ Ερσόι κατάγγειλε ότι η νέα «διεύθυνση» του «κρατικού θεάτρου» ασκεί λογοκρισία στην τέχνη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στα Κατεχόμενα την περασμένη
εβδομάδα η καταγγελία του Τουρκοκύπριου θεατρικού συγγραφέα
και λογοτέχνη Γιασάρ Έρσοϊ ότι το
«κρατικό θέατρο» εμπόδισε το ανέβασμα του θεατρικού έργου του
«Πικράθηκα στα ελληνικά, πληγώθηκα στα τούρκικα», άνοιξε τη συζήτηση για την καλλιτεχνική έκφραση. Ο κ. Γιασαρ Ερσόι προέβη
σε γραπτή καταγγελία σχετικά με
την απαγόρευση από το «κρατικό
θέατρο» ενός θεατρικού μονολόγου,
του οποίου το ανέβασμα είχε συμφωνηθεί όταν στην εξουσία βρισκόταν η τετρακομματική «κυβέρνηση» και το «κρατικό θέατρο» διηύθυνε μια ομάδα καλλιτεχνών και
ανθρώπων της τέχνης. Ο κ. Γιασάρ,
σε δηλώσεις του στην «Κ», ανέφερε
ότι η νέα «κυβέρνηση» της τ/κ Δεξιάς
προχώρησε στην κατάργηση αυτής
της ομάδας και απαγόρευσε το έργο
του κ. Ερσόι δίνοντας ως αιτιολογία
ότι το έργο ήταν μη αποδεκτό.
Ο «πρωθυπουργός» των Κατεχομένων Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι
εφόσον το θέατρο ελέγχεται από

το κράτος, τα έργα που προβάλλονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με
τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζει το κράτος. Σύμφωνα με τον
κ. Ερσόι αυτές οι δηλώσεις μιλούν
από μόνες τους και καλεί όλους
τους δημοκρατικούς πολίτες για
αγώνα κατά αυτής της νοοτροπίας.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες της
«Κ», το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό
του μικρότερου κόμματος του «κυβερνητικού» συνασπισμού, του
Κόμματος του Λαού (ΚΛ), ηγέτης
του οποίου είναι ο Κουντρέτ Οζερσάι, η σύντροφος του οποίου είναι
άνθρωπος των γραμμάτων και της
τέχνης.
Ο συγγραφέας Ερσόι είναι γνωστός σε ολόκληρη την Κύπρο και
στο εξωτερικό με τη συμβολή του
στο θέατρο και στη λογοτεχνία και
η δημόσια καταγγελία του έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Μεγάλη μερίδα της τ/κ κοινότητας τονίζει ότι η λογοκρισία είναι μια απαράδεκτη πρακτική που έρχεται να
πλήξει τον δημοκρατικό χαρακτήρα
και την πολυφωνία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Από την πλευρά








Ο «πρωθυπουργός» των
Κατεχομένων Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι εφόσον το
θέατρο ελέγχεται από το
κράτος, τα έργα που προβάλλονται θα πρέπει να
συμβαδίζουν με τις αρχές και τους κανόνες που
αυτό καθορίζει.

Το 2015, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιασάρ Ερσόι ανέβασε για πρώτη φορά
την εν λόγω θεατρική παράσταση, συνδυάζοντας το ποίημα «Κύπρος» της Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ από το βιβλίο της «Πικράθηκα στα ελληνικά, πληγώθηκα
στα τούρκικα».

της, η «κυβέρνηση» του Κόμματος
Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) - Κόμματος
Λαού (ΚΛ), η οποία δέχεται τα πυρά
της αντιπολίτευσης, επιχειρεί να
διασκεδάσει τις εντυπώσεις, τονίζοντας διά του στόματος του «πρωθυπουργού» Ερσίν Τατάρ ότι δεν
τίθεται ζήτημα λογοκρισίας. Η δε
βάση της τ/κ Δεξιάς ισχυρίζεται ότι
η απαγόρευση ενός έργου που δεν
συμβαδίζει με τις εθνικές αρχές
είναι μια φυσιολογική και αναμενόμενη εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτής
της λογικής, το Κόμμα Αναγέννησης

(ΚΑ), το οποίο υποστηρίζουν κυρίως
οι έποικοι, έστειλε τα συγχαρητήρια
του στη νέα διοίκηση του θεάτρου.
Ο Τουρκοκύπριος συγγραφέας
τόνισε στην «Κ» ότι πρόκειται για
έναν αγώνα υπέρ της δημοκρατίας
και της ελευθερίας έκφρασης και
ότι η νέα «κυβέρνηση» επιλέγει να
ασκήσει λογοκρισία σε ένα έργο τέχνης, μια επιλογή που φέρει το στίγμα παλαιότερων εποχών, των ολοκληρωτικών καθεστώτων του Μεσοπολέμου.

Το έργο

Το 2015, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιασάρ Ερσόι ανέβασε μια
θεατρική παράσταση, συνδυάζοντας
το ποίημα «Κύπρος» της Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ από το βιβλίο της «Πικράθηκα στα ελληνικά, πληγώθηκα
στα τούρκικα» και ορισμένα από
τα δημοσιευμένα άρθρα της στην
εφημερίδα «Afrika». Το έργο παρουσιάστηκε στο Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και
στα θέατρα Ριάλτο και Σατιρικό. Το
έργο αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα του χθες και του σήμερα,
αλλά και έγνοια για το αύριο.
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Μας
«ανακάλυψαν»

Από το αρχείο του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
2η ΕΙΣΒΟΛΗ / ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ

Η συγγνώμη
του Μεχμέτ
και το φιλί
του Κώστα
Η συνάντηση του Τούρκου δεκανέα του ’74
με τον Ε/κ που έσωσε από την εκτέλεση
Τρίτη 27 Μαρτίου 2007, ο 50χρονος
Κώστας Γιάννακας κατέβαινε τα
δέκα σκαλιά που οδηγούσαν στην
υπόγεια αίθουσα του παλιού παραδοσιακού εστιατορίου «Μπούλγκαρσκι», στην καρδιά της Σόφιας.
Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο,
τα μάτια του υγρά και το στόμα
του είχε στεγνώσει. Κάνοντας δεξιά
μετά το τελευταίο σκαλί θα έβλεπε,
μετά από 33 χρόνια, τον Μεχμέτ
Μερτζάν. Τον Τούρκο δεκανέα που
τον Αύγουστο του 1974 τον έσωσε
από την εκτέλεση... Η πολυήμερη
αγωνία και προσμονή για τη «μυστική συνάντηση» μετέτρεψε τα
συναισθήματα σε φορτωμένα σύννεφα. Δεν ακολούθησε μπόρα, παρά
μόνο μια λυτρωτική βροχή... Η νύχτα εκείνη έμελλε να είναι ανεπανάληπτη. Μοναδική. Και μάλλον
ιστορική!

Σε «ουδέτερο έδαφος»

Η προετοιμασία του ιστορικού
ραντεβού, άρχισε ήδη από την ημέρα που ο Κώστας Γιάννακας διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μεχμέτ Μερτζάν στις 13 Μαρτίου στον
«Πολίτη», στην οποία ο Τούρκος
δεκανέας περιέγραφε το περιστατικό με τον 16χρονο που είχε τραβήξει έξω από τη μαύρη μερσεντές,
και το ερώτημα του Μερτζάν κατά
πόσον ζει και αν τον θυμάται. Ο
Κώστας συγκινημένος απάντησε
θετικά στην πρόσκλησή μας για
συνάντηση των δύο, την επόμενη
μέρα.
Το γεγονός ότι ο Κώστας με τη
Βουλγάρα σύζυγό του θα ταξίδευαν
για τη Βουλγαρία περί τα τέλη Μαρτίου είχε ήδη προδικάσει και το
χώρο συνάντησης. Σε «ουδέτερο
έδαφος» μάς βόλευε όλους και για
άλλους, προφανείς και μη λόγους.

Το κομπιούτερ του Θεού

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης 27
Μαρτίου. Φύγαμε από την Πόλη
με την Άννα Ανδρέου -ανταποκρίτρια τότε του «Π»,— και τον Μερτζάν, την προηγούμενη μέρα. Στο
αεροπλάνο ο Μεχμέτ μάς έλεγε ότι
το συναίσθημα ήταν πολύ δυνατό:
«Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Όλα έγιναν λες και ο Θεός
πάνω στο τεράστιο κομπιούτερ
του τα είχε προγραμματίσει, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι στα μικρά
τους κομπιουτεράκια, έκαναν άλλους υπολογισμούς...». Ομολογώ
πως βρήκα την εικόνα πολύ πρωτότυπη!

Μάγκωσε η Τρίτη

Το αεροπλάνο των Κυπριακών
Αερογραμμών θα έφτανε στη Σόφια
από τη Λάρνακα στις οκτώ το βράδυ. Οι τρεις που ήδη ήμασταν στην
πόλη του ραντεβού, όπου έκανε
αρκετό κρύο, ζούσαμε στον πυρετό
της αναμονής, όμως η μέρα από
το πρωί λες και είχε μπει στο «σλόου
μόσιον». Περπατήσαμε αρκετές
ώρες στη βουλγαρική πρωτεύουσα
μιλώντας περί ανέμων και... υδάτων
που τα κύματά τους έβγαζαν πάντα
στον ίδιο παρονομαστή. Στη συνάντηση του εισβολέα με το θύμα
ή μήπως του σωτήρα με τον σωθέντα. Κι η Τρίτη, λες και το έκανε
σκοπίμως, έσερνε τα βήματά της
στους πλακόστρωτους δρόμους
της Σόφιας, σαν σε μια κόντρα με
το ρολόι...

Η αυθεντικότητα

Το απόγευμα με την Άννα σκεφτήκαμε ότι δεν θα έπρεπε να αφή-

Ο Κώστας δίνει στον Μεχμέτ τα δώρα που του πήγε, μεταξύ τους και το αγαλματίδιο της Αφροδίτης.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2007 ο Μεχμέτ Μερτζάν και ο Κώστας Γιάννακας συναντώνται για πρώτη φορά μετά από την 14η Αυγούστου
1974 όταν ο πρώτος έσωσε τον δεύτερο από σίγουρη εκτέλεση.

Η συγγνώμη

H ρακία ρέει άφθονη λύνοντας γλώσσες και ψυχές.

σουμε να χαθεί η αυθεντικότητα
εκείνης της πρώτης στιγμής όταν
ο Κώστας θα συναντούσε τον Μεχμέτ, στο φουαγιέ του ξενοδοχείου
ή στην αίθουσα υποδοχής του αεροδρομίου. Έτσι συμφωνήσαμε,
η Άννα να πάρει τον Μερτζάν σε
ένα εστιατόριο όπου είχαμε κλείσει
ειδικά μια αίθουσα για τη συνάντηση κι εγώ να πήγαινα στο αεροδρόμιο να παραλάβω τον Γιάννακα
και τη σύζυγό του καθώς και τους
συναδέλφους που θα κάλυπταν τη
συνάντηση για λογαριασμό τότε
του “ΜΕΓΑ” Κύπρου, Λουκά Φουρλά και Χρίστο Κούμα. Ούτω και
εγένετο.

Δύσκολες στιγμές

Καθ’ οδόν από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο, όπου θα αφήναμε
τις αποσκευές, ο Κώστας ήταν μια
χαρά. Μας έλεγε μάλιστα πόσο
ωραία ένιωθε που θα συναντούσε
τον Μεχμέτ και ότι του πήρε και
δώρα. Όταν όμως το ταξί πήρε το
δρόμο για το εστιατόριο και η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον φτάσει στους μονοψήφιους, του απηύθυνα την ερώτηση που μισώ να
υποβάλλω... Και όμως δεν υπήρχε
άλλη: «Πώς νιώθεις;»... Στην απάντηση άκουγες πρώτα τη γλώσσα
του στεγνή να κολλά στον ουρανίσκο και μετά τις λέξεις: «Δύσκολες
στιγμές. Ανάμειχτα τα συναισθήματα. Tριάντα τρία χρόνια και όμως
οι πληγές παραμένουν. Στην ψυχή,
αν με καταλαβαίνεις... Περάσαμε
πολλά. Όμως από την άλλη σκέφτομαι πως αν δεν ήταν εκείνος ο
άνθρωπος δεν θα ήμουν σήμερα
ζωντανός, ούτε θα είχα πέντε παιδιά
ούτε και το εγγονάκι μου, ούτε...»,
κατάπιε με δυσκολία. Τον άκουγα
από τη θέση του συνοδηγού αλλά
δεν έστρεψα πίσω το βλέμμα...

Oλα έτοιμα

Βγαίνοντας από το ταξί ο παγωμένος αέρας που μας χτύπησε στα
πρόσωπα ήταν μάλλον αυτό που
χρειαζόταν για να συνέλθουμε. Η
αντίστροφη μέτρηση δεν ήταν πλέον αριθμοί, ήταν βήματα ή καλύτερα σκαλιά. Μπήκαμε στο εστιατόριο. Ένας καλαίσθητος χώρος
με παλιές μαυρόασπρες φωτογραφίες της «προσοσιαλιστικής» Βουλγαρίας, με πρώτη φιγούρα κάποιο
βασιλιά. Το γκαρσόνι «μιλημένο»
μας έδειξε με το χέρι τη σκάλα που
οδηγούσε στο υπόγειο. Κατέβηκα
πρώτος με γοργά βήματα και τη
φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Με
μια γρήγορη ματιά είδα ότι ήσαν
όλα έτοιμα. Κάμερες, μαγνητόφωνα,
φωτογραφικές. Τώρα θα βλέπαμε
πόσο έτοιμες ήταν και οι ψυχές
των πρωταγωνιστών της πρωτόγνωρης και ιστορικής αυτής συνάντησης.

Λοιπόν, συνάντηση μετά από
33 χρόνια, τι θα ήθελες να ξέρει ο
κόσμος ότι είπες απόψε στον Κώστα, ρωτήσαμε τον Μερτζάν: «Θέλω
σε όλους να πω, ότι έκαμα το καθήκον μου ως άνθρωπος. Υπήρχαν
και καλές και κακές, βεβαίως, στιγμές. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους. Και είμαι ευτυχισμένος γι’
αυτό. Οι άνθρωποι όμως κάνουν
και λάθη. Υπήρχαν άνθρωποι που
έκαναν τότε λάθη. Φίλοι μου που
ίσως έκαναν λάθη. Οι άνθρωποι
πρέπει όμως να αναγνωρίζουν τα
λάθη τους και όταν χρειαστεί να
ζητούν και συγγνώμη. Εξ ονόματός
τους ζητώ συγγνώμη τόσο προς
τους Τουρκοκύπριους όσο και προς
τους Ελληνοκύπριους. Θέλω φιλία,
αδελφοσύνη, ευτυχία. Ο πλανήτης
μάς χωράει όλους. Γιατί να καβγαδίζουμε; Γιατί να πολεμάμε;».

Αν δεν ζούσα;

Χαίρομαι που είναι γερός, δυνατός, που έκαμε παιδιά και είναι ευτυχισμένος λέει για τον Κώστα ο Μεχμέτ.

Τα μάτια, αδιάψευστοι μάρτυρες, της ψυ-

χής τους και της αλήθειας που κουβάλησε
εκείνη η συνάντηση.

Η Άννα Ανδρέου μεταφράζει τα όσα ο ένας έλεγε για τον άλλο και τις

αφηγήσεις τους για τις τραγικές μέρες του ’74, πριν ακόμα οι δυο τους
ανακαλύψουν μια κοινή αγγλοβουλγαρική «διάλεκτο».

Αργήσαμε...

Οι συνάδελφοι της τηλεόρασης
έφυγαν για το εστιατόριο πριν από
μας, να προλάβουν να στήσουν
την κάμερα. Η Άννα, η οποία από
τις εννέα καθόταν μπροστά στο
στρωμένο οβάλ τραπέζι με τον Μεχμέτ, μου μετέδιδε διά τηλεφώνου
την αγωνία της αναμονής από την
άλλη πλευρά. Μέχρι να ξεμπλέξουμε
από τα διαδικαστικά είχε πάει δέκα.
Το ταξί σταμάτησε μπροστά στο
εστιατόριο στις δέκα και δέκα λεπτά. Είχαμε αργήσει στο ραντεβού
μία ώρα και δέκα λεπτά. Τίποτα,
μπροστά στην αιωνιότητα της στιγμής. Εξάλλου είχαν περάσει ήδη
33 ολόκληρα χρόνια.

Όταν τα είπαν οι δυο τους και άδειασαν και τα ποτήρια τους, «ανακάλυψαν» ότι γύρω από το ίδιο τραπέζι
υπήρχαμε και εμείς. Μας κοίταξαν
με ένα ύφος επιτηδευμένα απορημένο λες και είχαν συνεννοηθεί,
λύθηκαν στα γέλια και γέμισαν και
ξανασήκωσαν τα ποτήρια τους.
Ευκαιρίας δοθείσης, έπεσαν οι
πρώτες ερωτήσεις, πριν η ρακία
αφοπλίσει πλήρως τους πολεμιστές.
Τα ανοικτά μικρόφωνα για τον
Μερτζάν δεν είναι πρόβλημα, το
αντίθετο. Για τον Γιάννακα όμως
δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εξάλλου
το γεγονός ότι ο Κώστας δεν είχε
αγγίξει καθόλου το φαγητό του όλο
το βράδυ ίσως να λέει όσα δεν είπε
ο ίδιος στα μικρόφωνα.

Στέκονταν στη βροχή και μιλούσαν ως να
ήταν μόνοι τους πάνω στη γη. Στα πειράγματά μας απάντησαν με μια απροσδόκητη
κίνηση. Ο Μεχμέτ άπλωσε τα χέρια του, αγκάλιασε ξανά τον Κώστα και ο Κώστας τον
φίλησε στο μάγουλο.

Οι πρωταγωνιστές Μεχμέτ Μερτζάν καθήμενοι και οι αυτόπτες μάρτυρες της συνάντησης ιστάμενοι Άννα Ανδρέου, Λουκάς Φουρλάς, Ανδρέας Παράσχος και η Νέβι Γιάννακα.

Η συγκλονιστική συνάντηση και το μυστικό τους
Η αίθουσα της συνάντησης ήταν
στα δεξιά της σκάλας έτσι ήταν
αδύνατον κατεβαίνοντας να έχεις
οπτική επαφή. Όντας όρθιος στην
είσοδο της αίθουσας, έβλεπα τον
Κώστα να κατεβαίνει ακολουθούμενος από τη σύζυγό του Νέβη και
τον Μεχμέτ όρθιο πια να κοιτάζει
προς τα εκεί που ακούγονταν τα
βήματα του τότε 16χρονου ή καλύτερα προς το σημείο όπου ο χρόνος θα κάλυπτε μέσα σε μια μονάχα
στιγμή ένα χάσμα 33 χρόνων. Ο
Κώστας κατέβηκε και το τελευταίο
σκαλί και μπήκε στην αίθουσα. Για
κλάσματα του δευτερολέπτου κοιτάχτηκαν στα μάτια λες και ήθελαν
να εξακριβώσουν εάν όντως ο ένας
ήταν ο τότε δεκανέας και ο άλλος
ο τότε 16χρονος. Εξάλλου τα μάτια
είναι τα μόνα που δεν γερνούν, που
δεν αλλάζουν χρώμα, που δεν λένε
ψέματα.
Ακολούθησε μια θερμή χειραψία
και μετά μια ακόμα πιο θερμή αγ-

καλιά. «Τα μάτια του, το βλέμμα
του είναι το ίδιο. Το θυμάμαι πολύ
καλά», ήταν οι πρώτες λέξεις του
Μεχμέτ Μερτζάν. «Ένα ευχαριστώ
δεν είναι τίποτα. Τι να πω; Πώς να
το πω;» ψέλλισε ο Κώστας Γιάννακας, εμφανώς τρακαρισμένος και
αναψοκοκκινισμένος. Η Άννα μετέφρασε. Ο Μεχμέτ συνέχισε:
«Ήταν τότε 16 χρονών... η συνείδησή μου δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ήθελα να βοηθήσω. Ήταν
και ο πατέρας σου στο λεωφορείο
τραυματισμένος...». «Δεν ήταν ο
πατέρας μου ο τραυματίας» διευκρίνισε ο Κώστας. Μια λεπτομέρεια
σχεδόν ασήμαντη σήμερα που ίσως
να απέβη και σωτήρια τότε...

Η ρακία βοήθησε

Το γκαρσόνι γέμισε τα ποτήρια
όλων μας με παγωμένη ρακίασλίβκα,
όπως διέταξε ο Κώστας. Τα ποτήρια
σηκώθηκαν, οι ευχές διασταυρώθηκαν και οι ψυχές λύθηκαν. Κι

ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα γίνονταν με τη διαμεσολάβηση της
μετάφρασης της Άννας, ανακαλύψαμε μετά το δεύτερο ποτήρι ότι
η ρακία δημιούργησε διαδρόμους
συνεννόησης. Ένα κράμα αγγλικών
και βουλγαρικών λέξεων, επιδοκιμαστικών επιφωνημάτων και χειραψιών βοήθησε και τους δύο να
επικοινωνούν θαυμάσια, με την
παγωμένη ρακία να βάζει το χεράκι
της και την ατμόσφαιρα να γίνεται
ολοένα και πιο θερμή. Οι υπόλοιποι
κοιταχτήκαμε σχεδόν συνωμοτικά
και τους αφήσαμε μόνους τους.
Όσο υπέροχο ήταν να τους βλέπεις
άλλο τόσο υπέροχο ήταν να τους
ακούς. Σαν μωρά παιδιά που ενώ
δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα και που
όταν τα αφήσεις μόνα, παίζουν και
συνεννοούνται μια χαρά. Κι εδώ
παιζόταν το παιγνίδι της ζωής στο
μεγάλο όντως κομπιούτερ του Θεού,
του Αλλάχ, της μοίρας... δεν έχει
και τόση σημασία.

Στρέψαμε το βλέμμα στον Κώστα. Τα λόγια του ακούστηκαν σαν
μονόλογος: «Αν δεν ζούσα; Κι όμως
έζησα. Είναι δύσκολο να το διανοηθεί κάποιος εκείνο που συνέβη
κι αυτό που συμβαίνει. Είναι από
τις σπάνιες στιγμές, από τις πολύ
λίγες στιγμές που κάτι τέτοιο συμβαίνει στους ανθρώπους...». Κομπιάζει, παρεμβαίνει ο Μεχμέτ: «Μακάρι να μπορούσα να έκανα περισσότερα, όμως ήταν πόλεμος. Οι πόλεμοι γίνονται για πολιτικά συμφέροντα και την πληρώνουν αθώοι
άνθρωποι» και στρέφει το βλέμμα
στον Κώστα: « Ακριβώς έτσι είναι»...
Σιωπή... «Δύσκολες στιγμές, τα συναισθήματα ανάμικτα, πολύ δυνατά.
Τι να σας πω; Πώς να σας τα πω;»...

Εκείνη η μέρα

Τους ζητήσαμε να ανακαλέσουν
στη μνήμη την 14η Αυγούστου
1974. Άρχισε πρώτα ο Μερτζάν:
«Στον πόλεμο, τον θανατηφόρο,
το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι
είναι να σώσεις άλλους. Εγώ το ’74,
τη γλίτωσα έξι φορές. Εκείνη τη
μέρα είδα τον πατέρα του Κώστα
- έτσι νόμιζα τουλάχιστον - τραυματισμένο, πλησίασα το παιδί και
το ρώτησα στα αγγλικά αν ήταν
όντως ο πατέρας του, το πήρα μετά
από το χέρι και το ανέβασα στο λεωφορείο από το οποίο και κατέβασα
κάποιον άλλο»... Ο Κώστας συνεχίζει: «Εκείνο που πολύ έντονα θυμάμαι ήταν όταν με πήρε ο Μεχμέτ
από το χέρι και με τράβηξε έξω από
τη μαύρη μερσεντές. Δεν θυμάμαι
αν με ρώτησε ή τι με ρώτησε. Με
πήγε και με ανέβασε στο λεωφορείο.
Αν δεν με ανέβαζε ποιος ξέρει;»
Και η κατάληξη από τον Μερτζάν: «Χαίρομαι πολύ που ζει, που
είναι γερός, που παντρεύτηκε που
έκαμε παιδιά, που είναι ευτυχισμένος».

Το φιλί

Ο «μυστικός δείπνος» είχε τελειώσει. Ο Κώστας έδωσε στον Μεχμέτ κάποια δώρα που του είχε πάρει
από την Κύπρο. Και βγήκανε από
το εστιατόριο αγκαλιασμένοι. Ψιλόβρεχε. Εμείς, περιμένοντας τα
ταξί να έρθουν, «οχυρωθήκαμε»
κάτω από ένα παλιό πλατύ μπαλκόνι. Οι δύο τους στέκονταν στη
βροχή και μιλούσαν ως να ήταν
μόνοι τους πάνω στη γη. Στα πειράγματά μας απάντησαν με μια
απροσδόκητη κίνηση. Ο Μεχμέτ
άπλωσε τα χέρια του αγκάλιασε
ξανά τον Κώστα και ο Κώστας τον
φίλησε στο μάγουλο. Στην ερώτησή
μας τι σχεδιάζουν μυστικά, μας
απάντησε ο Κώστας. Την επόμενή
μας συνάντηση... χωρίς εσάς!

ΕΛΛΑΔΑ
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Τα μυστικά του δάσους στην Εύβοια
Η φροντίδα «δύο ταχυτήτων», ο κρίσιμος παράγοντας της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης, τα λάθη και οι παραλείψεις
ÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÏÎÙÆÔÚÇÐÎÚÕÖÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÊ¦ÙÕßÝÑÇÏÚÎÝÊÇÙÏÑÂÝ
ÖßØÑÇÍÏ¦ÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖØ×ÚÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ®ËÔ×ÕÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝ
ËÜØÍÃÇÝÑÇÍÍÁÒÎÝÖÕÙÚÄÒÕß
±ªÈÕßÒËßÚÂÝßÈÕÃÇÝÕÃÊÏÕÝ
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÇÊ¦ÙÎÑÇÏÕÏÇÔÚÏÖßØÏÑÁÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÓË
ËßÛÆÔÎÚÜÔÊÇÙÇØÞËÃÜÔ©ÏÇÏØËÚÕÃËÃÔÇÏÖÏÕËß¦ÒÜÚÕÏÙËÖÏÁÙËÏÝ®

Του απεσταλμένου μας

ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΑ. ¬Õ Ê¦ÙÕÝÇØÞÃàËÏÒÃÍÕÁÐÜ
ÇÖÄÚÇ¤ÇÞÔ¦ÓËÙÆÔÕØÇÇÍØÕÆÝ
ÓËËÒÇÏÄÊËÔÊØÇÑÇÏËÔ×ÕÊØÄÓÕÝ
ÙÑÇØÌÇÒ×ÔËÏ®ÙÚÕÈÕßÔÄÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÓÁÔÕÂÊÎÚÎÊËÆÚËØÎÎÓÁØÇ
ÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÖßØÑÇÍÏ¦ÝÙÚÎÔÆÈÕÏÇËÐÏ¦ÑÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÚÕßÊØÄÓÕßßÖ¦ØÞÕßÔÓÏÑØÕÃÞÜÓÇÚÄÊØÕÓÕÏ
ÄÖÕßÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÛÁÙËÏÝÓ¦ÞÎÝÚÇ
ÖËàÕÖÄØÇÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÇÖÒ×ÙËÏÓ¦ÔÏÑËÝÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÔËØÄ
ÇÖÄßÊØÕÌÄØËÝ
ÌÜÚÏ¦ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÓÏÇÑÕÏÒ¦ÊÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÓÕÔÇÙÚÂØÏÚÕß
¡ÇÑØßÓ¦ÒÒÎÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÕ
ÕÔÚÕÊËÙÖÄÚÏËÑËÃÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÚØËÏÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝßÊØÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÚÇ¤ÇÞÔ¦
ÑÇÏÚÇÊÆÕÞÜØÏ¦ÎÒÇÊÂÑÇÛÄÒÕßÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕÊ¦ÙÕÝÇÒÒ¦
ÙÚÎÔ¦ÑØÎÑÇÏÖÒ¦ÏÙÚÕÔÇÙÌÇÒÕÚÕÙÚØÜÓÁÔÕÊØÄÓÕ®ÄÖÜÝÒÁËÏ
ÕÊÂÓÇØÞÕÝ¡ËÙÇÖÃÜÔÏØÌÆÜÔ
Ï×ØÍÕÝ¤ÇÛ¦ÝÑÇÏÚØËÏÝÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØÏ×ÔÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎÔ
 ®©Ñ¤ÇÛ¦ÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÖØÇÑÚÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁÞËÏÇÔÇØÚÎÓÁÔÕÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÕßÁÔÇ
ØÎÚÄÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ¡ÇÑØßÍÏ¦ÔÔÎ!§ÇÓ¦ÛÜÓËÔÍÔ×ÙÎÇÔÛÁÒÜÓËÔÔÇÌÑËÏ¦ÙÜÓËÔÞÜØÏÄÔ®ËÔ
ÚÕßÇØÁÙËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÑ¦ÛËÇÒÒÇÍÂÊÏ¦ÛËÙÎÝÚÜÔÙßÔÊÎÓÕÚ×Ô
ÚÕßÙÙÚÕÔÖÇØÇÚÂØÎÙÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÌÜÚÏ¦ÝÙÚÎÔÒÇÚ¦ÔÇ
ÄÚÇÔÖÕÒÒÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕßÁÒËÍÇÔ
ÖÇÔÏÑÄÈÒÎÚÕÏÛÇÑÇËÃÚÕÞÜØÏÄ®
ÑÇÏËÑËÃÔÕÝÚÕßÝÇÖÇÔÚÕÆÙËÒÏÍÄÒÕÍÇÊËÔÛÇÑÇËÃ®
¡ÁÙÇÙÚÎÌÜÚÏ¦ÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß¦ÔÕÏÐËÇÔÚÏÖßØÏÑÁÝ
à×ÔËÝÙËÙÎÓËÃÇÖÕßÕÆÚËÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÖØÏÔÄÚÏÛÇ
ÚÕßËÖÁÚØËÖËÚÕÊÇÙÇØÞËÃÕÔÇÚÏÝ
ÇÔÕÃÐËÏ©ÚÇÔÓÏÒ¦ËÏÓËÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÓËÚÎÊÇÓÄÑÒËÏÕ
ÙÖ¦ÛÎÚÎÝÌÜÚÏ¦ÝÔÇÁÞÕßÓËÚÎÊß-

Η διαχείριση

Στο τμήμα³ÈÙÒÈØÈÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{ÙÑ{~ÌØÈÉ³Ñ{¨{ÐÌØ³iØå³³ÒÜiØÈÒ¨TÈÙÉÂÑÐÉÓØÉ¨Ö~Ñ{ÙÑ{~ËÙ¨ÌÐ{å{³ËÑ~Ñ{³oÉoÌØÌ³{
{³Ì{{t~ÑÜÜ{É¨oÖuVÌØÜÓÉV³ÑÉÖ~ÑÑË¨³ÑØ³¨É³Ë{³ÈØi ÖK{ÑÉËÑ{ÐÉoÑÜÖ³É¨ØÑ¨ÑooÌØ¨É³{{Ö³iØT¨ÑØ(Ò³Ø~Ñ{É
ÑÈ³Ì³iÐÉË³ÈÙÒÈØÈÒ¨TÈÂÖÜ{ÉØ~ÜÌÉØ³iØÛ ÐÉ³ÈØo³ÖØ¨ÉÜÒ{ÈØÙË~ÈØ³i~¨È×Ê³ÈØ

Οι αντιπυρικές ζώνες
και η διάνοιξη και η συντήρηση δασικών δρόμων είναι απολύτως απαραίτητες για να κερδηθεί
η μάχη με τις φλόγες.
ÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÄÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÄÒÕÚÕÔÞØÄÔÕ"®
©Ïà×ÔËÝÑÇÏÎÊÏ¦ÔÕÏÐÎÑÇÏÎ
ÙßÔÚÂØÎÙÎÊÇÙÏÑ×ÔÊØÄÓÜÔËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÍÏÇÔÇÑËØÊÎÛËÃÎÓ¦ÞÎÓËÚÏÝÌÒÄÍËÝ©Ñ
¤ÇÛ¦ÝÊËÔÊÇÖÇÔ¦ÄÒÇÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÊÂÓÕÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÇÒÒ¦ÙÞÎÓÇÚÃàËÏÓÏÇÑÇÈ¦ÔÚàÇ®ÔÊËÔÑ¦ÔÕßÓËÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÊ¦ÙÕßÝ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ËÔ×ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ

Ο Οθωνας και οι εμπρηστές
Ο πρώτοςÌÐØÉ¨ËÉÐ¨iÐÖ³ÙÑÙiÐ{ÉÖÚi~ÉÉË$ÚÑ³d® ÜËoÑ¨oÌ³É¨ÑÐÉ³iÉ~ÙËÂi³È$ÚÑÑÐÑ~¨ÖÚi~Ñ{ÙÑ{~ËÈÒÜÜiÜ{ÈÉËTÑ³ÚÉ³iÚÉËÑÌ³ÑÈÑ¨Ì
KÑ{Ü{Ò~Ñ{Ê³ÑÈÐÑ³¨{³ÉØ³È~ÈKÉ¨Ê³iØÒiØÑÙË³¨{ÑØÉËTÉÈÙÓÉ{³ÙÒØÐÌÐÉ³ÑÓÙÑ³È~¨Ò³ÈØ0Ñ
³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑiÙÑ~ÒÜÈi³iØT¨ÑØÑÈÂÊÚi~ÉÜÌo³iØ~¨ËiØ~Ñ{³iØÑ³È×{ÜËÑØÐÉ³Ò³¬ÆV~ÑÚØÜÓÑÜ{oÌ³É¨{~Ò³{~{
ÑTÜÖ³Ñ{ÐÉ³iÈÜ³ÐËÑV³i¨i³{~ÑÜÜ{Ó¨oÉ{Ñ~Ñ{³iÐÉÜ{~ÐËÑÉoÒÜÉØÙÑ{~ÓØÉ~³ÒÉ{Ø³iT¨ÑÐÑØV¨{ÑÌ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÙÉ~ÑÉ³ËÉØV~Òi~ÑÐÉ³Ò³i{~¨Ñ{Ñ³{~Ê~Ñ³Ñ³¨×ÊÓÑÉ~Ñ³
³¨ÓÐÐÑ³ÑV³iÑ³TÊmÉ~Ñ³³¨ÓÐÐÑ³Ñ~Ñ{³iÑ¨TÊ~Ñ{³
³ÓÜØ³ÈÉÐ×ÈÜËÈÜÓÐÈVl~Ñ{É~Ñ³³¨ÓÐÐÑ³ÑÑ³{³ËTØ
ÎÌÜÚÏ¦ÁÐÜÇÖÄÚÕÞÜØÏÄÒÇÚ¦ÔÇ
ÛÇÁÞÕßÓËÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÇÃÊÏÇ®
ËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÑÇÃÍËÚÇÏÍÏÇÎ
ÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕß
ËØÓÇÔÕÆÑÇÛÎÍÎÚÂÑÕÒÔÚ¦ÓËØ

ÖÕßÙßÍÑØÕÚÂÛÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÙÚÕ¡¦ÚÏÍÃÔËÚÇÏÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÎÊÇÙÏÑÂÑÇÆÙÏÓÎÆÒÎÖÕßËÃÔÇÏÕ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕ-

Ø¦ÚÎÝÖßØÑÇÍÏ¦ÝÑÇÏÔÇÓÖÕØÁÙËÏÕ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÔÇÚÎÔ
ËÒÁÍÐËÏÓËÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÕÏ
¦ÒÒÕÏÊÆÕÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÖßØÑÇÍÏ¦ÝÚÕÖÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÑÇÏØÄÝÊËÔ
ÁÞÕßÔÇÑØÇÃÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¬Ç
Ê¦ÙÎÑÇÏÕÏÊÇÙÏÑÁÝËÑÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÑÇÃÍÕÔÚÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÙËÞÇÓÎÒ¦ßÉÄÓËÚØÇÑÇÏËÃÔÇÏËÑÚÄÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÖËÏÊÂÊËÔËÃÔÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÊÇÙÏÑÂÝÑÇÆÙÏÓÎÝÆÒÎÝÓËÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÝÑÒÇÊËÆÙËÏÝÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎ
ÚÎÝÈÏÕÓ¦àÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÑÇÆÙÎÚÜÔ
ßÖÕÒËÏÓÓ¦ÚÜÔßÒÕÚÕÓÏ×ÔËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÔÇÇÖÕÌËÆÍËÚÇÏßÖËØÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÈÏÕÓ¦àÇÝÑÇÏÔÇÊÏÇÙÖ¦ÚÇÏÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÙÚØ×ÓÇÚÕÝ
ÚÕßÊÇÙÏÑÕÆÑÇßÙÃÓÕß¯®
¬ÕÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÊØ
¡ÎÚÙÄÖÕßÒÕÝÖÕßÁÞËÏÓËÒËÚÂÙËÏ
ÚÇÊ¦ÙÎÚÎÝÆÈÕÏÇÝËÃÖËÙÚÎÔ ®

ÇÏÄÓÜÝÓÁÙÇÙÚÕÊ¦ÙÕÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÖÕÊËÃÐËÏÝÄÚÏÁÔÇËÃÊÕÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÍÃÔËÚÇÏÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÚØËÏÝÊÇÙÏÑÕÃ
ÙßÔËÚÇÏØÏÙÓÕÃÑÇÏÎª ©ÇÖÄÚÏÝ
ÚËÞÔÎÚÁÝÒÃÓÔËÝÚÎÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÇÍÑÄÔÚÇ¦ÔÚÒÎÙÇÔÔËØÄ
ÚÇËÒÏÑÄÖËÚØÇÚÎÝßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝ
ÍÏÇÔÇÓÎÔÌÛ¦ÙÕßÔÓÁÞØÏÚÕÔßÈÕáÑÄÚÇÞÜØÏ¦¡ÇÑØßÓ¦ÒÒÎÑÇÏ
ÕÔÚÕÊËÙÖÄÚÏÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÒÇÚ¦ÔÇÑÇÏÙÚÎÔÚÚ¦ÒÎ¶ÙÚÕÊËÆÚËØÕ
ÙÑÁÒÕÝ®ÚÎÝÌÜÚÏ¦Ý¶ÇØÑËÚÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÇÏÔÕÈÍÇÃÔÕßÔÙÚÕÊ¦ÙÕÝ
ËÃÚËÍÏÇÔÇÙßÒÒÁÐÕßÔÚÕØËÚÙÃÔÏÎ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßËÖÏÊÕÚËÃÚÇÏÇÑÄÓÇÓËËÛÔÏÑÂËÖÏÊÄÚÎÙÎ
ËÃÚËÍÏÇÔÇßÒÕÚÕÓÂÙÕßÔËÃÚËÍÏÇ
ÔÇÌØÕÔÚÃÙÕßÔÚÇÓËÒÃÙÙÏÇÚÕßÝ
ÙÙÖÕÒÒÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÜÔÞÜØÏ×Ô
ÈÕÂÛÎÙÇÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖßØÄÙÈËÙÎÝ©ÓÜÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÖËÆÑÇ¶
ÚÄÙÕÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¡ÇÑØßÓ¦ÒÒÎ
ÕÔÚÕÊËÙÖÄÚÏÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÒÇÚ¦ÔÇÚÚ¦ÒÎ¶ßÖÂØÞÇÔÙÚÕÃÈËÝ
ÑÇÆÙÏÓÎÝÆÒÎÝÖÕßËÃÞËÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÊÁÔÊØÜÔÑÇÏ
ÑÒÇÊÏ×ÔÙÚÕÔÈÇØÆÌËÚÏÔÄÞËÏÓ×ÔÇ
ØÑËÚÁÝÇÖÄÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÊ¦ÙÕÝÖÞÓËÒÏÙÙÕÑÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÇßÛÇÃØËÚÇËÔ×ÚÕÚÕÖÏÑÄÓÕÔÇÙÚÂØÏÓÏÑØÂ
ÙÎÓÇÙÃÇÊËÃÞÔËÏÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ÍÎÝÚÕßËÔ×ÎÊÇÙÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÓÏÒ¦ËÏÓËÚÕßÝÙßÔËÚÇÏØÏÙÓÕÆÝÄÖÜÝ
¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÊÂÓÕÝÇÒÒ¦ÕÏßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÇÖÕÌËÆÍÕßÔ®ÔÇ
ÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ

Κοινός στόλος Καναντέρ άμεσης δράσης από την Ε.Ε.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

H δημιουργία ËÔÄÝËßØÜÖÇáÑÕÆÙÚÄÒÕßÊÇÙÕÖßØÄÙÈËÙÎÝÖÕßÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÁÕßÚÆÖÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÎ ÇÔÇÔÚÁØ
*HUHKHPY*3ËÃÔÇÏÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÖÕßÚØÁÞÕßÔ®ÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ¡ÎÞÇÔÏÙÓÕÆÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ¬ÎÔ
ÇØÞÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÙÚÄÒÕßÊÏÇÚÆÖÜÙËÕÇÖÕÞÜØ×ÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÙÚÕÔ
ÇÖÄÎÞÕÚÜÔÌÕÔÏÑ×ÔÖßØÑÇÍÏ×Ô
ÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß
ßØ×ÖÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÁÔËÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÄÚÇÔÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÓÇÝÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÌßÙÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÑÇÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÈÕÂÛËÏÇ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕÑÏÕÆÔÑËØ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÕß©ËÛËÒÕÔÚÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ

Εάν οι διαπραγματεύσεις
ολοκληρωθούν άμεσα
και η πρώτη παραγγελία
δοθεί το 2020, το πρώτο
αεροσκάφος θα είναι
ετοιμοπαράδοτο
το 2024-2025.
ÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦
ÚÕß®ËÃÞËÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÕßØÜÖÇÃÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝÑÚ¦ÑÚÜÔÔÇÍÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝ
ÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÖØÄÚÇÙÎÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÚËÚÁÛÎÚÎÔÎ§ÕËÓÈØÃÕß
ÑÇÏÖØÕÁÈÒËÖËËÑÚÄÝÇÖÄÚÎ
ÙßÍÑØÄÚÎÙÎÓÄÔÏÓÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÙÚÄÒÕßÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÊËÐÇÓËÔÂÝÄÖÕßÚÕÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÛÇ
ÊÏÇÛÁÚËÏÙËËÛËÒÕÔÚÏÑÂÈ¦ÙÎÁÔÇÔ
ÇØÏÛÓÄÊÏÑ×ÔÚÕßÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÍÏÇ
ÙßÔÊØÕÓÂÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÊÇÙÏÑ×Ô
ÖßØÑÇÍÏ×ÔÇÔ¦ÚÎÔßØ×ÖÎ

¬ÕßÝÓÂÔËÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÇÖÄÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÕß
ËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÙÚÎÇÒÒÃÇ(P_LU
7YV]LUJLÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÃÞÇÔÖ¦ØËÏÓÁØÕÝÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÜÔ±ÖÎØËÙÏ×ÔÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÒÒÃÇÝÙÖÇÔÃÇÝÚÇÒÃÇÝ ØÕÇÚÃÇÝ ÆÖØÕßÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÚÎÝªÕßÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝ
 ÇÒÜÙÄØÏÙÇÔÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÑÇÏÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÄÚÏÎÖØÄÚÇÙÎ
ÏÕÆÔÑËØÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÓËÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÕÆËØÍÇÒËÃÕßÚÕßYLZJ,<®ËÖÏÙÎÓÇÏÔÄÚÇÔÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖÕß
ËÃÞËËÑÊÕÛËÃÊÆÕËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇ
ÇØÍÄÚËØÇ ¦ÖÕÏÕßÝÓÂÔËÝÔÜØÃÚËØÇÎÍÇÒÒÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝËÃÞËÂÊÎÁØÛËÏ
ÙËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÎÔÑÇÔÇÊÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ=PRPUNÖÕßËÃÞË
ÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÍØÇÓÓÂÖÇØÇÍÜÍÂÝ

ÚÎÝ)VTIHYKPLYÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚØÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÜÔ*HUHKHPYÍÏÇÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÇØÇÍÜÍÂÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÇËØÕÙÑÇÌ×Ô*HUHKHPY*3
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÇËØÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÎÍØÇÓÓÂÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕß
ËÃÞËÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚËÛËÃËÑÔÁÕßÙË
ÑÃÔÎÙÎÄÞÏÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂËÔÄÝ
ÏÑÇÔÕÆÙÚÄÒÕßÇËØÕÙÑÇÌ×Ô

Τα πρώτα στοιχεία
 ÚËÒÏÑÂ ÙßÓÌÜÔÃÇ ÍÏÇ ÚÕ
YLZJ,<ÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕß ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÙÚÎÔËÖÃÙÎÓÎËÌÎÓËØÃÊÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÚÎÔÂ¡ÇØÚÃÕß ØÕÈÒÁÖËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÕßÑÕÏÔÕÆÙÚÄÒÕßÊÃÞÜÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÔÇÇÖÕÙÇÌÎÔÃàËÚÇÏÖÕÏÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÑÇÏÖÄÙÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÛÇÖÇØÇÍÍËÒÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÔÇÊÏÑÂ=PRPUNÖØ×ÎÔ
VTIHYKPLYÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝ

ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÇØÓÄÊÏÕËÖÃÚØÕÖÕÑ
ÚßÒÏÇÔÃÊÎÕÇØÏÛÓÄÝÚÕßÝÛÇ
ÇÔÁÒÛËÏÙË©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚËÃÚÕÇØÍÄÚËØÕÚÕÇqËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßØÓÄÊÏÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
ÊÏËßÑØÃÔÏÙÇÔÄÚÏË¦ÔÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔ¦ÓËÙÇ
ÑÇÏÎÖØ×ÚÎÖÇØÇÍÍËÒÃÇÊÕÛËÃÚÕ
ÚÕÖØ×ÚÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÛÇ
ËÃÔÇÏËÚÕÏÓÕÖÇØ¦ÊÕÚÕÚÕ
¬ÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÚÕßÙÚÄÒÕß
ÛÇÙÚÇÛÓËÆÕßÔÓÄÔÏÓÇÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÖÕß
ÛÇÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
ÑÇÏÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÕßÝ
ÛÇÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÙËÖÕÙÕÙÚÄ  
ÇÖÄÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÁÜÝÄÚÕßÚÕÙÞÁÊÏÕÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÕßÓÄÔÏÓÕßÙÚÄÒÕßÒ¦ÈËÏÙ¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦Î
ÙßÓÌ×ÔÎÙËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÊËÐÇÓËÔÂÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÛÇÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÔÇØÏÛÓÄÓÁÙÜÔÑßØÃÜÝÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÚÇÕÖÕÃÇÛÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÔÚÏÝËÖÏ-

ÞËÏØÂÙËÏÝÇËØÕÖßØÄÙÈËÙÎÝÇÔ¦
ÚÎÔßØ×ÖÎ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ËÔÒÄÍÜÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÙËÖÕÙÕÙÚÄ
 ÒÒ¦ÊÇÚÕÔÕÆÔÏÕÊÁÞÛÎÑËÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÙÚÎÊËÐÇÓËÔÂÊÆÕ
*HUHKHPYÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÇÖÕàÎÓÃÜÙÎ®
ËÑÇÚËßØ×ÖÄÇßÚÂÚÎÊËÐÇÓËÔÂÖØÕÂÒÛÇÔÑÇÏÚÇÊÆÕÏÚÇÒÏÑ¦ÑÇÏÚÕÁÔÇÏÙÖÇÔÏÑÄ*HUHKHPY
ÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÑÇÚ¦ÙÈËÙÎÝÙÚÎÔÆÈÕÏÇØÛÇÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÆÙÚËØÇÇÖÄÇÃÚÎÓÇ
ÖÕßßÖÁÈÇÒËÖØÕÝÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÕÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ§ÃÑÕÝ²ÇØÊÇÒÏ¦Ý
ßÚÄÝÂÚÇÔËÐ¦ÒÒÕßÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
ÖØÄÙÌÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕßÑ²ØÂÙÚÕßÚßÒÏÇÔÃÊÎÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÝÚÕßÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
²ÛËÝÂÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÎ
ÈØ¦ÈËßÙÎÚÜÔÚØÏ×ÔÖÒÎØÜÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÙßÔÚÕÔÏÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝÙÚÕ²ÇÒ¦ÔÊØÏ
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Ασφυκτικές πιέσεις από την Αγκυρα
Κρίσιμος μήνας ο Σεπτέμβριος για το Κυπριακό και τον γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο

Σε επιφυλακήÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ(ÍÑßØÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÃÔÇÏÎÛÂÔÇËÔ×
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕßÑÕÒÃÍÕÏÊÏËÛÔËÃÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÕ
ßÖØÏÇÑÄ©ËÖÚÁÓÈØÏÕÝÛÇËÃÔÇÏ
ÑØÃÙÏÓÕÝÓÂÔÇÝÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÍËÔÏÑÄÚËØÕËÔËØÍËÏÇÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝ(ÍÑßØÇÝÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄÖÒÕÃÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÙÚÇ
ÔÄÚÏÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÑÇÚËßÛÆÔÛÎÑËÈÕØËÏÄÚËØÇÙÚÕÓËÙÕÍËÏÇÑÄÚÕßØÑÏÑÄÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ¡ËØÙÃÔÇÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÆÓÎÔËÝÙËÏÙÓÏÑÁÝ
ÁØËßÔËÝÙÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÈËÈÇÃÜÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÑÇÏÓËÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎ©
ÚÎÝÞ×ØÇÝÏÇÄÙÕßÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÇËÑÚÕßÙÆÔËÍÍßÝ
ÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑ¦ÖÕÏÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝ
ÆÖØÕß¬Õ¢ÇÚÃÞ®ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ÆÖØÕßÁÜÝÚÏÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßËÔ×ÎÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕßÊËÆÚËØÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÖÒÜÚÕÆ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÏÇÈÕÆà®ÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßÔÎÙÏÕÆÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ÙÚÎËßÑÜÙÃÇßÖ¦ØÞËÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÚÜÔÖÏÁÙËÜÔÎ(ÍÑßØÇÛÇÙÚËÃÒËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÖÒÜÚ¦ÍËÜÚØÆÖÇÔÇÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ
©ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÚÓÂÓÇÚÎÝÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÇÇÊËÏÕÊÕÚÎÛËÃÕÏÑÄÖËÊÕÐÕßÑÇÏÚÕÖÇØ¦ÛßØÕ
ËßÑÇÏØÃÇÝ®ÖÕßÈÒÁÖÕßÔÇØÑËÚÕÃ
ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇËÖÃÚÎÝ
ÇØÞÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÝ¦ÚßÖÎÝËÔÚÇÓËØÕÆÝÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ÖØÕÚÕÆÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÑÒÏÓÇÑ×ÙÕßÔ
ÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÚÕßÝÙËÈÇÛÓÄÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔÇÖÏÕÖØÇÑÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÑÚÄÝÇÖØÕÄÖÚÕßËÔÚÄÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÖËØÏÄÊÕßÛÇÁÞÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÑÇÏÕÏËÖÇÌÁÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÑÇÏÊÏÇÙÚÇßØÕÆÓËÔËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
¦ÓËÙÇËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÙÚÏÝÊÏÇ-

REUTERS

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Πριν ÑÌÜËoÉØiÐÓ¨ÉØ³É¨ÉÈi³{~ÌÜËtÑ¨ÐÑ¨ÌØuVÜ~ÜÊ¨É³iÑ³ÜÊ³È³ÑÌ³{Ñ³iØÖ¨È

Στη Λευκωσία υπάρχει
ανησυχία ότι η Aγκυρα
θα στείλει πλωτό γεωτρύπανο στα νότια της
κυπριακής ΑΟΖ, σε τμήμα που δεν έχει ακόμα
αδειοδοτηθεί.
ÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
¬ÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÎËÏÊÏÑÂÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÎÚÕßÍÍ
ÚÕß©ÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ¬àÁÏÔ
²ÕÒÕßÚÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÏÝËÖÇÌÁÝÓËÚÕßÝËÓÖÒËÑÕÓÁÔÕßÝÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÄÙÕÙÚÕ
ÔÎÙÃÄÙÕÑÇÏÙË(ÍÑßØÇÛÂÔÇ
ÑÇÏÕÔÊÃÔÕ
ØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËØÞÄÓËÔÕßÓÂÔÇËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËÚ
ÇÚËÚÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÜÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ

Η απόκτηση νέων φρεγατών
Τους αμέσωςÉÌÐÉÈØÐÊÉØÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ~¨{ÚÉË~Ñ{i³ÖTiÉÌØ
Ñ{³ÊÐÑ³Ø³È(ÜÉÐ{~Ö ÑÈ³{~Ö( ÈÓTÉ{ÉÑÓÜÚÉ{{É³{~Ò³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑÜÌo³iØ~Ñ³Ò³ÑiØ³iÉ¨{TÊUåÈ³Ö³iØ
ÑÌ~³iiØÓ×¨ÉoÑ³Ê~¨KÉ³ÈÚÑÉ{³¨ÓÈ³i ÜÜÒÙÑÑÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÉ{Ñ¨Ì~³Ñ³¨ÌÜ³iØ³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{(Ó¨ÑÑÌ³Ñ³Ño{ÐÌ³iØ0È¨~ËÑØViËÑÓTÉ{Ñ~³ÊÉ{
ÓÑÑÈ³{~ÌÐÉÓÉØVÉoT¨{ÑØ~Ñ³Ñ~ÉÈÊØVÐÒÙÉØViÉÓ¨oÉ{ÑÓTÉ{
ÙioÊÉ{ÌÜÉØ³{ØT¨ÉØ³iØÉ~ÒiØVÌØ³¨ÑÊÜ~Ñ{iåËoÈ³ØV
ÑÉ{TÖÈ³{ØÑÈ³{~ÓØÙÈÑ³Ì³i³ÓØ³ÈØ$ÓØÈÈ¨oÌØ Ú{~ÊØåÐÈÑØ Ë~Ø(ÑÑo{³ÌÈÜØÉËÑ{ÉÊÐÉ¨Øo{Ñ³i~Ñ³Ò³ÑiV
³Ì³iÈÌÚÉi³ÈÓÈÜËÈÚÑÉÐÜÑ~ÉË~Ñ{³ÈÈ¨oÉË
${~ÐËÑØÐK{~ÊØiÐÑËÑØo{Ñ³iÉ{ÜoÊÉ³ÑË¨ÈÙiÜÑÙÊ¨ÐiÚÉÖ³¨{ÑØT¨ÑØo{Ñ³ÓÜËVÚÑÉËÑ{i³ÖTi³ ÑÈioÉË
ÜÉÈËÑØ~Ñ{.~Ñ¨ÑÐÑo~ÒVÙËTØ³ÑËÑÙÉÐ¨ÉËÑ¨T¨ÊÉ{
~ÑÓÑ¨Ìo¨ÑÐÐÑ~Ñ³Ñ~ÉÈÊØ×¨ÉoÑ³Ê~¨KÉ³
¬ÕßØÑÃÇÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝËÔÏÑÂÝßÔÁÒËßÙÎÝÚÕß©ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ËÇßÚÄÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÇÔËÃÑÇÏÇÔÎ(ÍÑßØÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÖÃËÙÎ

ÖØÕÝÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÎËßÑÜÙÃÇ
ÂÇÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÖËØÃÕÊÕÝÙÞËÚÏÑÂÝÎØËÓÃÇÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎ(ÍÑßØÇÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇ
ÚÇÑÚÏÑÂÊÏÇØÑÕÆÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ

Από την Αθήνα παρατηρείται κινητικότητα
και στο Αιγαίο Πέλαγος,
καθώς εκδόθηκε
NAVTEX για ωκεανογραφικές έρευνες του σκάφους «Μαρμαρά».
¡ÄÔÕÚÎÔÇØÇÙÑËßÂËÑÊÄÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÕÔßÊØÕÍØÇÌÏÑÄÙÚÇÛÓÄÚÚ¦ÒËÏÇÝÖÁÔÚËÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÕÊÎÍÃËÝ
ÖØÕÝÔÇßÚÏÒÒÕÓÁÔÕßÝ5(=;,?
ÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÍÍÁÒÛÎÑÇÔÔÇßÚÏÑ¦ÍßÓÔ¦ÙÏÇÑÇÏÇÙÑÂÙËÏÝÓËÖßØ¦
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÄÖÕßÂÊÎÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÍËÜÚØÂÙËÏÝÇÖÄÚÕ¢ÇÚÃÞ®ÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÇÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
¡ËÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÖØ×ÚËÝ5(=;,?
      ÑÇÏ  
ÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÖËØÏÕÞÁÝÍÏÇÍßÓÔ¦ÙÏÇÑÇÏÖßØ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÕ¢ÇÚÃÞ®
ÍÏÇÄÒÎÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ

ËßÚÁØÇÁÜÝÇØÇÙÑËßÂËÔ×ÓË
ÚÎÔÖÁÓÖÚÎ  ÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝÙË
ÓÏÇÖËØÏÕÞÂÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßËÔÚÄÝÈËÈÇÃÜÝÚÎÝÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÁÑÚÇÙÎÝÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÛËÜØËÃ
ÊßÔÎÚÏÑÂ©ÚÎÝÍÏÇÊÆÕÎÓÁØËÝ
ÑÇÏßÍÕÆÙÚÕß
,ÓÖËÏØÕÏÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÚÇÑÚÏÑÂ
ÚÎÝ(ÍÑßØÇÝÁÞËÏÜÝÙÚÄÞÕÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎËÔÄÝÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÖÃËÙÎÝ
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÇÔÇßÚ¦ÚÇÍßÓÔ¦ÙÏÇ
ÖÕßÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏÚËÒÏÑ¦ÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÂÄÞÏ
ÖÄÚÎÔÛÂÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
ÓÏÇÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÁÒÇÍÕÝ©ßÊØÕÍØÇÌÏÑÄÝÙÚÇÛÓÄÝ
ÓÆØÔÎÝËÐÁÊÜÙËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÓÏÇÇÑÄÓÎ5(=;,?  ÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÜÑËÇÔÕÍØÇÌÏÑÁÝÁØËßÔËÝÚÕßÙÑ¦ÌÕßÝ¡ÇØÓÇØ¦®;\IP[HR4HYTHYHÇÖÄÇÆØÏÕ
ÁÜÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÇÖÄÚÇÚËÔ¦ÚÜÔÇØÊÇÔËÒÃÜÔÙÚÕ¬ÙÇÔ¦ÑÇÒËÑÇÏÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÇÑÚ×ÔÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÁÒÇÍÕÝ®ÚÎÔÛÂÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÄÚÏÙßÔÂÛÜÝÇßÚÁÝÕÏÇÖÕÙÚÕÒÁÝ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÓÆØÔÎÑÇÏ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÁØÕÝÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ×Ô
ÖÒÄÜÔÍÏÇÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËØËßÔÎÚÏÑ¦ÙÑ¦ÌÎËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÕÖÒÕßÝÚÕß¡ÇØÓÇØ¦®ÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÙÚËÔ¦ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÍÏÇÚÕÔÌÄÈÕÑ¦ÖÕÏÇÝ
ÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÔÇÓÁÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÔÇ
ÌÇÔËÃÓËÖÕÏÕÚØÄÖÕÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÎÍÑßØÇÚÕ©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®
ÚÕÕÖÕÃÕÙßÞÔ¦ÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÜÝ
ÚÕÚÁÚÇØÚÕÖÒÕÃÕ®ÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÛÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÄÖÜÝËÃÞËÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÎ ®ÖØÕÕÒÃÍÜÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÎÚÕßØÑÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÖËÚØËÒÇÃÜÔ¬ª©àÂÚÎÙËÇÖÄÚÕ
ÚÕßØÑÏÑÄÔÇßÚÏÑÄÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÓÕÔ¦ÊÜÔÖØÕÝÖÇØÕÞÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÍÏÇÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÎÕÖÕÃÇÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÑÇÏÓÁØÕÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙÚÇ
ÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
©ÏËÖÄÓËÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÙËÓÏÇÙÑÇÑÏÁØÇÖÕßÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖØÕÙËÒÑÆËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÖÄÚÕßÝ
¦ÓËÙÇËÓÖÒËÑÕÓÁÔÕßÝ

ΑΠΟΨΗ

Συνεκμετάλλευση;
ØÏÕÞÂÝÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑØÇÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß¬ª©ÑÕÒÕÆÛÜÝ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÕÚÁÒÕÝÇÑÄÓÎÓÏÇÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÝÙßÔÇÔÚÂÙËÜÝÇÔÁÌËØËÚÎÌØ¦ÙÎÑÇà¦ÔÑÇà¦Ô®ÃÔÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÄØÕß
^PU^PU®ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕ
ÖÇÃÍÔÏÕÇÓÕÏÈÇÃÕßÕÌÁÒÕßÝÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
ÔÇÈÍÕßÔÜÌËÒÎÓÁÔÇÑÇÏÚÇÊÆÕËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÇÓÁØÎ

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ*

Το 1975 ÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦ÄÚÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ
ÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÊËÔËÐßÖÎØËÚÕÆÙËÚÏÝ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÝÚÎÝÙÚÕÏÍÇÃÕÆÖÇØÐÎÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÎÙÏ×ÔÖÕßÙÞÎÓ¦ÚÏàÇÔÓÇÑØÁÝÇÒßÙÃÊËÝÙËÄÒÕÚÕÏÍÇÃÕÖËØÏÄØÏàËÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÙËÓÏÇà×ÔÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÓËÚÏÝÓÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÁÝ
ÇÑÚÁÝÏÇÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕËÓÖÄÊÏÕ
ÎÍÑßØÇÊÏÇÚÆÖÜÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÌÇÔÂ
ÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÑÕÏÔÂÁØËßÔÇÑÇÏËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÕß
ÏÍÇÃÕß©ÏÊÆÕÞ×ØËÝÛÇËÃÞÇÔÚÕ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔËÔÚÄÝÚÜÔÞÜØÏÑ×Ô
ÚÕßÝßÊ¦ÚÜÔÊÎÒÇÊÂÁÜÝÁÐÏÓÃÒÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÇÑÚÁÝÚÕßÝÐÜÇÖÄÚÇÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇÄÓÜÝÚÕßÖÁÊÇÌÕÝÚÕß
ÏÍÇÃÕßÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËà×ÔÎÑÕÏÔÂÝ
ËÑÓËÚÇÒÒËÆÙËÜÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÚÎà×ÔÎÇßÚÂÚÇÜÌËÒÂÓÇÚÇÛÇÊÏÇÔÁÓÕÔÚÇÔËÐÎÓÏÙËÃÇÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
Κατ’ αυτόνÚÕÔÚØÄÖÕËÔ×Î¬ÕßØÑÃÇ
ÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÁÔÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÚÓÂÓÇ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕÊÏ¦ÚÎÝ
ÙßÔËÑÓËÚÇÒÒËÆÙËÜÝËßËÒÖÏÙÚÕÆÙË
ÄÚÏÛÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÕ ÂÚÁÒÕÝ
Ö¦ÔÚÜÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÖÏÖÒÁÕÔÛÇÇÖÕÑÚÕÆÙËÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÑÕÃÚÇÙÓÇßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔßÖÂØÞËÕÖÕßÊÂÖÕÚË
ÙÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÕßÏÍÇÃÕß
ËÃÚËÂÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÁÙÈÕÑÇÏ
ÙÚÎÂÓÔÕËÃÚËÂÚÇÔÙÚÕÔËØÓÇáÑÄ ÄÒÖÕÂÙÚÕ ØÎÚÏÑÄÁÒÇÍÕÝ
ÇÚ»ÕßÙÃÇÔÓËÚÎÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËß-

Είναι προφανές ότι
η τουρκική πρόταση
αρμόζει σε χώρες
μειωμένης κυριαρχίας.
ÙÎÚÕÏÍÇÃÕÛÇÓËÚÇÚØËÖÄÚÇÔÙË
ÓÏÇÖËÒ×ØÏÇÖËØÏÕÞÂÙßÍÑßØÏÇØÞÃÇÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
Η Ελλάδα ÇÖÁØØÏÉËÇÓÁÙÜÝÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ¬ÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÖÕßÚÕÛÁÓÇÙßàÎÚÂÛÎÑËÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÒÒÂÔÜÔËÚÁÛÎÙÇÔÕÏËÐÂÝÚØËÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÍÏÇÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ!(α)©ÏÊÆÕ
Þ×ØËÝÛÇÕØÏÕÛËÚÕÆÙÇÔÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÕßÏÍÇÃÕß(β) ¡ËÚ¦
ÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎà×ÔÎ
ÑÕÏÔÂÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÙËÜÝÓÄÔÕÔËÑÇÚÁØÜÛËÔÚÕßÕØÃÕßÚÜÔÊÆÕßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÜÔÖÕßÛÇÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔË
ÚÓÂÓÇÚÇßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝ(γ)©ÏÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖÕßÛÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÔÙËÇßÚÂÚÎà×ÔÎÛÇÂÙÇÔËÑ
ÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔÓÕÏØÇÙÓÁÔËÝÈ¦ÙËÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÖÕÙÕÙÚ×Ô©ÏÚØËÏÝ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÚÎÝÛÂÔÇÝÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕßÔÚÎÙÞËÚÏÑÂÊÏËÛÔÂÖØÇÑÚÏÑÂØ×ÚÇÞÇØ¦ÙÙËÚÇÏÚÕÄØÏÕÚÎÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÂÚÎÝ©¦Ô
ÈØËÛÕÆÔÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÕÄØÏÕÓÃÇÇÖÄÚÏÝÒÆÙËÏÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏËÃÔÇÏÎÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏ
ÆÖØÕÝÑÇÏÃÍßÖÚÕÝÁÞÕßÔßÖÕÍØ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ
ÑÕÏÚÇÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÈØËÛÕÆÔ

Η κόκκινη γραμμήÙÉËTÉ{³ÑÌ¨{Ñ³iØtoÑÜÒÇ{ÑØÑ³¨ËÙÑØuÈÙ{É~Ù{~ÉË
¨ØÈÉ~ÐÉ³ÒÜÜÉÈii0È¨~ËÑÉ~Ë³¨{T¨ÐÑÑ³È³Ñ{{É¨{TÓØÈi0È¨~ËÑÉ~T¨iÉ³¸Æ¸³i0,å$¸dØw´¸ØÐÉiÐK¨{ÌØ
~Ñ{ÉÂÑ{¨ÉËÑÌ³iÈÉ~ÐÉ³ÒÜÜÉÈi
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÑÇÚÁØÜÛËÔÚÕßÕØÃÕß
ÚÜÔ©ÚÜÔÊÆÕÑØÇÚ×Ô
Η ΤουρκίαÊËÔÖÚÕÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂ¦ØÔÎÙÎ²ÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎ
ÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎËßÛÆÊÏÑÎÒÆÙÎ
LX\P[HISLZVS\[PVUÖÇØÄÚÏÂÚÇÔ
ÇÖÇÒÒÇÍÓÁÔÎÇÖÄÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÑÕÒÕÆÛÜÝÖØÕÁÈÇÒË
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÎÝÜÝÖØÇÑÚÏÑÂØËÇÒÏÙÚÏÑÂÑÇÏÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÎÙÚÏÝ
ÓÕÔÇÊÏÑÁÝ¶ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÚÎÝ¶ÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÚÕßÏÍÇÃÕßÙË
ÂÙÙÕÔÕÝÙÎÓÇÙÃÇÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÖÕßÊËÔ
ÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÕßÝ
ÕÏÓËÍ¦ÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇØÁÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÑÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔ¶Ö¦ÔÚÇ¶ÚÎÔÎÍËÚÏ-

ÑÂÙÚÄÌÇËÑËÃÔÜÔÖÕßÚÏÝÇÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏ¯©ÚËÒËßÚÇÃÕÝ¬ÕÆØÑÕÝÎÍÁÚÎÝÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËËÖÏÙÂÓÜÝÙË
ÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÂÚÇÔÕ¬ÕßØÍÑÕÆÚ
©à¦ÒÚÕ ÑÚÕÚËÚÕÛÁÓÇÖÇØÁÓËÏÔËËÔßÖÔ×ÙËÏÄÖÜÝÚÄÙÇÑÇÏ
ÚÄÙÇÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
Στις αρχές ÚÕßÚÕÚÕßØÑÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝÓËÚÇÚÕÖÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÊÏËÑÊÃÑÎÙËËÖÏÙÂÓÜÝÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ÆÖØÕßÁÜÝÑÇÏÔÄÚÏÇ
ÚÎÝªÄÊÕßÇÖÄÚÕÔÕÁÜÝÚÕÔÕ
ÓËÙÎÓÈØÏÔÄ ÇÚ¦Ö¦ÍÏÇÚÕßØÑÏÑÂ
ÖØÇÑÚÏÑÂÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÖÂØËÚÎÓÕØÌÂËÑÞÜØÂÙËÜÝÄÒÎÝÇßÚÂÝÚÎÝÖË-

Ο ΕρντογάνÓËÚÎÌØ¦ÙÎÚÕßËÖÇÔÁÌËØËÚÎÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÎÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝËÔÖËØÏÕØÏàÄÚÇÔ
ÄÓÜÝÖÒÁÕÔÙÚÕÏÍÇÃÕÄÖÕßËÃÔÇÏ
¦ÍÔÜÙÚÎÎÆÖÇØÐÎÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔ¬ÕÔ
ËÔÊÏÁÌËØËÖØÜÚÃÙÚÜÝÎÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÝÄÖÕßÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔËÑÓËÚÇÒÒËÆÙÏÓÇÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇ¬ÕÓÂÔßÓÇØÔÚÕÍ¦ÔËÃÔÇÏ
ÇÖÒÄÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ!©ÏËÑÇÚÁØÜÛËÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÒÒ¦ÊÕÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÙËÑÇÔÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÊÆÕÑØ¦ÚÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÔÚÃÔÇÚØÜÍÄÓÇÙÚË
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÙßÔËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÓËÂÙßÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓË¢ßÙÏÑ¦
Ë¦ÔßÖ¦ØÐËÏÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÁÚÕÏÕßÚÆÖÕßÖËØÏÚÚËÆËÏÑÇÏÎÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÑËÃËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÚÕÓÂÔßÓÇÖËØÃÑÇà¦ÔÑÇà¦Ô® ÇÚ¦ÚÎ
ÍÔ×ÓÎÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÏÕÏÊÆÕÞ×ØËÝÛÇÈØËÛÕÆÔÑËØÊÏÙÓÁÔËÝ
Η πρότασηØÔÚÕÍ¦ÔËÐÎÍËÃÖÒÂØÜÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÑØÄÚÎÚËÝÖÕßÊÏÇÑÏÔÕÆÔÕÏ
¬ÕÆØÑÕÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝßÖÄ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÍÇÒ¦àÏÇÖÇÚØÃÊÇ®ØÄ-

ÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖËØÏÕÞÂÖÕß
ÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÂÓÏÙßÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßËÇßÚÂÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎ©ÕÒÄÑÒÎØÎÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÕÏßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊËÝ
ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßªÄÊÕß ÇØÖ¦ÛÕß
¦ÙÕßÑÇÏÚÕßÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÚÓÂÓÇÚÕÝÚÎÝ ØÂÚÎÝËÖÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÖÇØ¦ÒÕÍËÝÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß¬ÕßØÑÃÇÕÆÚËÍËÏÚÔÏ¦àËÏÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÕÆÚËÁÞËÏÛÇÒ¦ÙÙÏÕÓÁÚÜÖÕ
¬ÏÝÇÔÇÌÁØËÏÄÓÜÝËÖËÏÊÂÑßÔÎÍ¦
ÚÎÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÙßÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
Το ενδιαφέρονËÃÔÇÏÄÚÏËÐÇÏØËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÎÝÄÙËÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÊÏËÑÊÃÑÎÙËÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß
ÕÝÁÜÝÕÝÓËÙÎÓÈØÏÔÄÝÖÃ
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏÊËÔÙßàÎÚËÃÍÏÇÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
ÚÎÝÔÇÚÕÒÃÇÝÂÁÙÚÜÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßËÜØËÃÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÊÏÑÁÝÚÎÝÎÚËÃÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÍÏÇÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÔÕÚÃÜÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÂÚÎÝ ØÂÚÎÝÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÎÚÕßØÑÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ
ÇØÓÄàËÏÙËÞ×ØËÝÓËÏÜÓÁÔÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÖËÏÊÂÖÏÛÇÔÄÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÐÁÔÕÏÔÇÓÇÝÖÏÁÙÕßÔ¶ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßØËÇÒÏÙÓÕÆ®¶ÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÓËÖÇØÄÓÕÏËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÐÃàËÏÔÇ
ÛßÓÎÛÕÆÓËÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÖÕß
ËÃÞÇÓËÛÁÙËÏÚÕ 

* Ο κ. Αγγελος Μ. Συρίγος είναι βουλευτής
Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία,
αναπλ. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
& Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
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Ματέο Σαλβίνι,
ο νέος
κίνδυνος
για την Ε.Ε.
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Για τους ΙταλούςÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÄÙÕÕÏÈØÕÞÁÝÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÓÁÚØÇ
ÄÓÜÝÚÕÔÌËÚÏÔÄËÑÇÖËÔÚÇÆÍÕßÙÚÕÁÓÕÏÇàËËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ©ÎÍÁÚÎÝÚÎÝÇÑØÕÊËÐÏ¦ÝÁÍÑÇÝ¡ÇÚÁÕ
ÇÒÈÃÔÏËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔÚÎÓÏÇÖÇØÇÒÃÇÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎÙËÓÏÇÔÏÊÏÄÓÕØÌÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÓËÓÇÍÏÄ
ÙÇÍÏÕÔ¦ØËÝÑÇÏÍßÇÒÏ¦ÎÒÃÕßÄÖÕß
ÁÖÏÔËÓÕÞÃÚÕÑÇÏÁÈÍÇàËÙÁÒÌÏÓË
ÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÍÏÇÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝÌÄØÕßÝÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÃÊÏÕÝËÃÔÇÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÕÏËÚÇÃØÕÏÚÕßÚÕÒÇáÑÃÙÚÏÑÕ ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔ4:
ÚÕßÕßÃÚàÏÔÚÏ¡¦ÏÕËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÖËØÏÚÚÄÈ¦ØÕÝ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÊÏ¦ØØÎÐÎÚÎÝ
ËÚËØÄÑÒÎÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÙßÓÓÇÞÃÇÝ¶ÊÏÇÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÔÁÇÝÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂÝ
ÍØÇÓÓÂÝßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÓËÚÇÐÆ
ß×ÔÑÇÏ¬ÕØÃÔÕß¶ÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÇ
ÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÂ©ÓÄÔÕÝÒÄÍÕÝÖÕß
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÙËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ÇÒÈÃÔÏÂÚÇÔÎÊÃÉÇÚÕßÍÏÇËÐÕßÙÃÇÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÚÕ4:ÂØÛËÖØ×ÚÕÓË 
ÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ7+ÚÕß
ÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÕÆÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÇÚÁÕªÁÔÚÙÏßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÓË ÑÇÏ
ÎÁÍÑÇÂØÛËÚØÃÚÎÓË ÚÏÝ
ËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß¡ÇãÕßÚÕÙÑÎÔÏÑÄÇÔÇÚØ¦ÖÎÑË!ÎÁÍÑÇÂØÛËÖØ×ÚÎÓË ÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÎÇÖÄÚÕ7+ÓË ËÔ×ÚÕ
4:ÑÇÚØÇÑÆÒÎÙËÙÚÕÚØÃÚÕÙÑÇ-

ÒÕÖ¦ÚÏÓË ÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÈÇØÆÚÃÓÎÓÇÍÏÇÚÎÔÑÇÏØÕÙÑÕÖÏÑÂ
ÙßÓÓÇÞÃÇÚÕßÓËÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦©Ï
ÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊÃÔÕßÔ
ÙÚÎÁÍÑÇ ËÖÏÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÎÝ
ÔÇËÒÖÃàËÏÄÚÏÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÚÎÔÚÇÒÃÇÁÙÚÜÑÇÏÓË
ËÒ¦ÙÙÕÔËÝËÚÇÃØÕßÝÄÖÜÝÎ-VYaH
0[HSPHÚÕßÃÒÈÏÕ¡ÖËØÒÕßÙÑÄÔÏÑÇÏ
ÕÏÔËÕÌÇÙÃÙÚËÝÊËÒÌÕÃÚÎÝÚÇÒÃÇÝ

Ενδεχόμενη άνοδος
της Λέγκας στην εξουσία είναι πολύ πιθανό
να βυθίσει σε καινούργια
κρίση την Ευρωζώνη.
 ÑÇÏ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÁÞËÏÚÕÔ¦ÔËÓÕÙÚÎÔÖØÆÓÔÎÕ
ÇÒÈÃÔÏÁÙÖËßÙËÔÇËÑÈÏ¦ÙËÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÑØÇßÍÁÝÑÇÏÕÏÓÜÍÁÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÒÜÛËÃÎÏ×ÔÏÇÄÒÎÇÖÄ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÇÔÊ¦ÒÕßÝËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕßÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÑÆÑÒÕßÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕß
ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔËÝ
ÓËÔËÐÃÙÕßßÖÕÑØÏÚÏÑÁÝÊËÞÕßÔ
ÄÒÕÚÕÊÃÑÏÕÓËÚÕÓÁØÕÝÚÕßÝÄÚÇÔ
ÑÇßÚÎØÏ¦àÕßÔÚÎÔÐËÔÕÌÕÈÃÇÚÕß
ÇÒÈÃÔÏÖÕßÇÌÂÔËÏÖÒÕÃÇÍËÓ¦ÚÇ¦ØØÜÙÚÕßÝÑÇÏÖËÏÔÇÙÓÁÔÕßÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝÇÓÖËÔÚÕÆàÇËÖÃÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÍÏÇ
ÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÚÎÓÏÙ¦ÔÛØÜÖÎ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÚÕßÇÒÒ¦ÌÁØÕßÔÑÇÏ
ÕÏÃÊÏÕÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝËßÛÆÔÎÝ
ÑÇÛ×ÝÇÖÕÌËÆÍÕßÔÔÇËÖÜÓÏÙÚÕÆÔ
ÚÕÓËØÃÊÏÕÖÕßÚÕßÝÇÔÇÒÕÍËÃÙÚÎ
ÌÏÒÕÐËÔÃÇÚÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔ©ÏÇÔÚÏ-
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Η απειλή της ιταλικής Ακροδεξιάς

Oυδείς ÉËÑ{KÓKÑ{Øo{Ñ³³{ÚÑÈÐKÉËÉÒÑ³Ó.ÑÜKË{×³ÑÌ¨Ì×Ñ³iÐ{ÜËÑ³È³iÉ¨ÈËÑ~ÈKÉ¨ÒÑÈ³ÙÖÑÐØgÊTÉÙÌÑÈ³ÙÖÑÐØg
Ð{Ñ³ÑÜËÑÌÈ³T¨ÓØK¨Ë~É³Ñ{³´ÆVi{~ÐËÑÓTÉ{KÑÜ³É{~Ñ{{{ÓÉ{Ø³¨ÈÂÉÜÜo{Ñ~Üi¨ÒÐÓ³¨ÑÜ{³Ì³i³ÑØÑ¨ÑÐÓÈ
ÁÍÑÇÚÕßÕØØ¦ÄÖÜÝÕÔÕÓÇàÄÚÇÔÓÁÞØÏÖÁØßÙÏÚÕÑÄÓÓÇÖÕß
ÃÊØßÙËÕ©ßÓÖÁØÚÕ¡ÖÄÙÏÂÚÇÔÁÔÇ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ
ÖÕßÖËØÏÕØÏàÄÚÇÔÙÚÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ
ÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÑËÔÚØÏÑÄÙÚÄÞÕÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÇÊÇÔÃÇÝ®©ÚÇÔÇÔÁÒÇÈË
ÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕ
ÕÇÒÈÃÔÏÁÈÇÒËÙÚÎÔÇÌÛÇÒÃÔÎÚÎÔ
ÇÊÇÔÃÇÑÇÏÁÌËØËÙËÖØ×ÚÕÖÒ¦ÔÕ
ÚÎÔËÞÛØÄÚÎÚ¦ÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
Ñ¦ÚÏÖÕßÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂØÎÚÕØËÃÇÚÕß
Þ¦ØÏÙËÖÇÔËÛÔÏÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕ

Οποιος βιάζεται σκοντάφτει...
Αρκετοί ÑÑÜÈ³ÓØÓTÈÑ¨TËÉ{ÑÑÑ¨³{Ö³Ñ{ÐÊØ.ÑÜKË{
ÈÉ¨É~³ËÐiÉ³{ØÙÈÒÐÉ{Ø³È~Ñ{È³ËÐiÉ³ÈØÑ³{ÒÜÈØ³ÈÉoÌØÉËÑ{Ì³{{~{ÊÉ{Ø³ÈÓTÈÐÉoÒÜÉØÙÌÉ{ØÑÈ³TÉÙ{ÑÐÖ
¨³iT³Èi³ÊÑÈÓÉ{ÑÊ³ÑÌ³{~Ñ³ÓÚÉÉ¨Ì³ÑiÐÐ×ÊØ³i
~ÈKÓ¨iiT¨ËØÑÑ¨Ñ{³iÚÉËÑÌÑÈ³ÊV~Ò³{ÈÚÑ¨~ÑÜÖÉ
ÑÈ³ÐÒ³Ø³i³i³iØ.³iÈÓTÉ{ÑV¨~É{ÐÓÈÑÑ³¨ÓÉ{
Ð{ÑÈÐÐÑTËÑl-w&ÈÚÑÐ¨ÖÉÑÑÑ³ÉËÜÉ{É¤ÑÌ¨{³³{Ø
É~ÜoÓØ³ÉÜ{~ÌØÜÌoØÑÊ~É{³¨ÌÉÙ¨³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØV.Ó¨³Ç{Ñ³Ñ¨ÓÜÑV×Òi~ÉÑ~ÒÉ{Ë$ÈÈ¨oÌØÉ¨oËÑØ0Ç{ÑÐÒ¨~0É³{Ò{VËØÑÊ~É{³iÓo~ÑVÙÊÜÉ³i0É³Ò¨³iÌ³{
ÙÉÓTÉ{~ÜÉËÉ{Ñ~ÌÐiiÌ¨³Ño{ÑÐ{ÑÈÉÌiiÐÉ³l- ÈÓTÉ{Ñ³i0¨Ë³iV³iÉÌÐÉiÈÉÙ¨ËÑi³iØÉ¨ÈËÑØVÈÚÑ~ÜiÚÉË
Ñ¨ËÂÉ{ÜËo×Ø³iÈ~ÊÜ{³{~ÊÐËTÜi
ÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄÚÎØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÑØÕÊËÐÏ¦ÞÇáÊËÆÕßÔÚÇÇßÚÏ¦
ÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦
ÊËÔÇÔÇÏØÕÆÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÃÊÏÕÏ
ÇÔÁÞÛÎÑÇÔÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÔËÕÌÇÙÏÙÚ×ÔÚÕß¬àÏÇÔÌØ¦ÔÑÕ¢ÃÔÏ
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÚËÞÔÕÑØ¦ÚÎ®
¡¦ØÏÕ¡ÄÔÚÏÖÕßËÖÁÈÇÒËÙÑÒÎØ¦ÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÓËÚÏÝ
ËßÒÕÍÃËÝÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô
ÖÕÓÁÔÜÝÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇËÏÑ¦ÙËÏÄÚÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏÒÄÍÕÏÖÁØÇÔÚÜÔ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËßÇÏÙÛÎÙÏ×ÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÔÇÒÈÃÔÏÓÇÆØÕÖØÄÈÇÚÕ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÒÃÚ

Η κρίσιμη χρονιά
¬ÕÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕß
ÎÁÍÑÇÙÑÁÚÎÁÍÑÇÖÒÁÕÔÑÇÚÁÈÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝÙËÄÒÎÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÕËßØ×
ÁÍÑÒÎÓÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ®ÑÇÏÚ¦ÞÛÎÑËßÖÁØÓÏÇÝÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÖËÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßËÐÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¬àÕßàÁÖË
ÄÔÚËÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÈ¦ÒËÏÔËØÄ
ÙÚÕÑØÇÙÃÚÕßÑÇÏÔÇÑÇÚËÈ¦ÙËÏÇÖÄ
ÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÖÇÔÄÖÕß
ÁÍØÇÌË©ÞÏÙÚÕËßØ×®¥ÙÚÄÙÕÕßÊËÃÝÓÖÕØËÃÔÇÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃÙËÏÚÏÛÇ

ÍÇÒÒÏÑÂ3L4VUKLÑÇÚÁÊËÏÐËÁÔÇÔ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÄÚÇÔÑÇÚÂÍÍËÏÒËÚÕÔ
ÚÇÒÄÖÕÒÏÚÏÑÄÍÏÇÊÏÇÚ¦ØÇÐÎÚÜÔ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÙßÓÓÇÞÏ×Ô®ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßßÖÕÔÕ×ÔÚÇÝÚÇËÍÑÜÓÏÇÙÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏ¦ÚÕßÁÔÇÔÚÏÚÕßÒÇÔÚÏÓÃØ
ÕÆÚÏÔÑÇÏÚÏÝÛËÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎªÜÙÃÇÛÁÙËÏÝÚÕßÙËÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÕ
ÚËØÓÇÚÏÙÓÄÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÑÇÏÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÖËÊÃÕ
¥ÙÚÄÙÕÕÖÏÕÙÕÈÇØÄÝÑÇÏÖÏÕ¦ÓËÙÕÝÍÏÇÚÎÔÑÃÔÊßÔÕÝÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÕÇÒÈÃÔÏÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑØÃÙÎÚÕßËßØ×ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÛÇÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÚÕÉßÞÄÊØÇÓÇÚÕß)YL_P[

ÙßÓÈËÃË¦ÔÇÆØÏÕÑßÈËØÔ¦ÇßÚÕÊÆÔÇÓÕÝ¶ÂÙÞËÊÄÔÇßÚÕÊÆÔÇÓÕÝ¶ÓÏÇ
ÚÇÒÃÇÄÖÕßÚÕÞØÁÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
 ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÈÇÒÚ×ÙËÏ
ÑÇÏÕÏÖÏÁÙËÏÝÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÍÏÇ
ÙÑÒÎØ¦ÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖÏËÙÚÏÑÁÝ
ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÎÑÇÚ¦ÇÒÈÃÔÏ
ÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÎª×ÓÎ®ÑÇØÑÏÔÕÈÇÚËÃÚÎËØÕßÙÃÇÎÖØÄÚÇÙÂÚÕß
ÍÏÇÉÂÌÕÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÑÇÏÖØÄÜØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÇÖÕØØÃÌÛÎÑË
Þ¦ØÎÙÚÎÙÆÓÖØÇÐÎ4:7+ÙÞßØÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÕªÁÔÚÙÏ
Ú¦ÙÙÕÔÚÇÏßÖÁØÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÕßÝ×ÙÚËÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄÇßÚÂÚÎÕßÒÂÞÜØÃÝ
ÔÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔËÑÒÕÍÁÝÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙË
ÚËØ¦ÙÚÏÇßÖÁØÈÇÙÎÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
ÚÕÐÏÑÄÚÇÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
©ÔÁÕÝÇØÞÎÍÄÝÚÕß7+§ÏÑÄÒÇ
¬àÏÔÍÑÇØÁÚÏÇÖÕØØÃÖÚËÏÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÖÕÒÒÕÃÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÚÕÑÄÓÓÇÊËÔ
ÛÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÛÇËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÚÕØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕËÍÞËÃØÎÓÇ
ÚÕßÇÒÈÃÔÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÑÇÚÇÒÆÚÎÝÛËÇÓÇÚÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÚÎÝÚÇÒÃÇÝ

Σενάρια για ανταρσία εναντίον του Μπόρις Τζόνσον
Aνώτατα στελέχη των Συντηριτικών απειλούν ευθέως τον πρωθυπουργό με κοινοβουλευτικές κυρώσεις σε περίπτωση άτακτου Brexit
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÕßÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÔÚÃÛËÚÇÛÁÒÎÙË
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÇÔÏÑÄËßÔÕ×ÔÚÇÝÚÎ
ÙÆÙÚÇÙÎ¦ÚßÖÎÝÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÖØÄÒÎÉÎÝËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÍØ¦ÌËÏÙÚÕ-VYLPNU
7VSPJ`ÕÒËÐØÕØ
¡ÖÕØËÃÄÓÜÝÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÁÔÇ)YL_P[ÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ"¬ÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÇÚÇÙÚØ×ÔËÏ
ÙÞÁÊÏÇÍÏÇÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÇÖÄÚÇÛËØÏÔ¦ÚÓÂÓÇÚÇÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÕÒÒÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖÏÕÇÐÏÄÖÏÙÚÎÓÁÛÕ-

ØÕßÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔÙßÔËÖËÏ×ÔÚÕß)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÇßÚÁÝÔÇÖÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÕÊßÔÎØÁÝÍÏÇÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ:HPUZI\Y`»ZËÃÖË
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ))*ÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÁÐËÏÞ¦ØÎÙÚÇÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÍÏÇÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÖØÕÚÕÆÕÏØËÚÇÔÕÃÇÏÙÛÇÔÛÕÆÔ
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝËÒÒËÃÉËÏÝÇÍÇÛ×Ô

Το... χαρτί τουαλέτας
EPA / JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT

Τη στήριξη ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÙßÓÈÕÆÒÕßËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÓËÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ¦ÚÇÑÚÎÝ
ËÐÄÊÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ,ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÇÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇ
ËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÛÇËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÎÔÇÙßÔ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃËÝËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕßÓËÚÎ
ØËÚÇÔÃÇ
©¬àÄÔÙÕÔÙßÔËÞÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÇÃÚÎÓ¦
ÚÕßÍÏÇËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔËÔ×ÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏØËÚÇÔÕÃÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÁÖÇÉÇÔ
ÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÙßÙÑÁÉËÏÝÓËÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÝ
ÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÙË¦ØÛØÕÚÎÝ
ÙÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎ-VYLPNU7VSPJ`
Î6ÔÚØËá©ßÃÒÙÕÔ
ÕÏÇËÃÔÇÏÒÕÏÖÄÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ"¡ËÚ¦ÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÇÖÄ
ÚÕÔÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÎØËÚÇÔÃÇÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇÖØÕÝÓÏÇÁÐÕÊÕÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÚÏÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÔ×ÚÇÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÄÖÜÝ
ÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¢ÃÒÏÖ²¦ÓÕÔÚÕÕÖÕÃÕÝÇÖËÃÒÎÙË
ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÓËÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÑÇÏÑÇÚÇÉÂÌÏÙÎÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝËÐÄÊÕßÔÕ
¬àÄÔÙÕÔËÖËÊÃÜÑËËÏÒÏÑØÏÔ¦ÓÏÇ
ÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÛÇËÖËÊËÃÑÔßËÓËÍÇÒÆÚËØÎÒËÖÚÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÖÔËÆÓÇËÔ×ÛÇ
ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÙËÚÇÑÚÏÑÁÝÇÖÄÑØßÉÎÝ

Η Ουάσιγκτον
ξεκαθάρισε ότι
θα συνεχίσει να στηρίζει
τη Βρετανία ακόμη
και σε περίπτωση άτακτης εξόδου από
την Eυρωπαϊκή Ενωση.

Ακόμη ~Ñ{ÉÒTÒÉ{³iÊ×ÉÐ{³ÖiØÐÓÑ³åÖoÈ³~Ñ{ÙÉ
~Ñ³Ñ×Ó¨É{ÑTiÐÑ³ËÉ{ÓÑ~ÈKÓ¨iiÉÙ{Ò³iÐÑmiÐÉ¨VÌØ¨ËÇÉ{ÌÐØV¨É³ÑÌØ¨ÚÈÈ¨oÌØÚÑÓTÉ{³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ¨ËÉ{³i
iÐÉ¨ÐiËÑ³¨Ì¨É~Üo

ÊÕÝÖØÄÒÎÉÎÝËÔÄÝ¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[
ËÔßÖ¦ØÞËÏÄÓÜÝÑÇÓÃÇËÍÍÆÎÙÎ
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ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÕß)YL_P[ÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÎ
Î©ÑÚÜÈØÃÕßÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÞ¦ÙËÏÚÎÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÊËÔÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÙË
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÎÓËØ×ÔÄÖÜÝÕØÃàËÏ
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ÓÇÞ×Ô®ÚÎÔ ÎËÖÚËÓÈØÃÕßÍÏÇ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
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ÔÇÍÃÔÕßÔÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔ
Î©ÑÚÜÈØÃÕß®ÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÕÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß
¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÍÑÕßØÕÆ®ÚÕß)YL_P[
§ÚÄÓÏÔÏÑ ¦ÓÏÔÍÑÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏ
ÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÔÊËÞÄÓËÔÎÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÙËÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÉÎÌÕÌÄ-

ÇÔÇÚÇØÇÞÂÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÕÒÒ¦ÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÛÇËÓÌÇÔÏÙÛËÃËÔÚÄÝÓÏÇÝ
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ÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÖÕÒßÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÊÏËÔÁØÍËÏÇËÑÒÕÍ×ÔÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÞØÂÙÏÓÎÍÏÇÚÕÔ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔßÚÄÝÛÇËÃÔÇÏ
¦ÒÒÜÙÚËÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÖ¦ÔÜÙÚÕßÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÝËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÁÝÚÕß
 ÄÓÓÇÚÕÝ)YL_P[®ÚÕß§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚà©§ÚÄÓÏÔÏÑ ¦ÓÏÔÍÑÝÊËÔËÃÔÇÏÕÖÇÊÄÝÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÝÌßÒËÚÏÑÕÆÑÇÏËÛÔÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÕ¢¦ØÇÚàÁÞÕÔÚÇÝÖËÃÙËÏ
ÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÄÙÕ
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ÔÁÕßÙÚÕÔÌßÙÏÑÄÚÕßÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
Þ×ØÕÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝ¬ÇÖÕ-

Òß¦ØÏÛÓÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÑÇÏÕÏÍÑ¦ÌËÝ
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÛÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÓÔÂÓÎÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
Ë¦ÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÏ×ÛÕßÔÌÄÈÕÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÕßÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖËÖÏÊÃÜÐËÔÇÇÔÇàÜÖßØ×ÙËÏ
ÚÏÝÌßÒËÚÏÑÁÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÙË
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÖÕÙÚØÁÉËÏ
ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÇÖÄÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÚÏÝÇÖÕÚßÞÃËÝÚÕßÙÚÎÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÕß ¦ÓÏÔÍÑÝÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÛÇÌØÕÔÚÃÙËÏÕÏØËÚÇÔÕÃÔÇËÃÔÇÏÚØÕÓÕÑØÇÚÎÓÁÔÕÏÑÇÏËÐÕØÍÏÙÓÁÔÕÏÏÊÇÔÏÑÄÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÍÏÇ
ÁÔÇÔÒÇáÑÏÙÚÂÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇàÎÚËÃ
ÉÂÌÕßÝÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ©¬àÄÔÙÕÔ
ÁÞËÏÊÏÊÇÞÛËÃÄÚÏÑ¦ÛËÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÑÇÏÑ¦ÛËÇÚÄÖÎÓÇÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÛËÃÜÝÓÁØÕÝÓÏÇÝÇÖÇÚÎÒÂÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÙÚËØ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÁÑÖÒÎÐÎÝÑÇÏÚÎÝÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÝÍÏÇ
Ñ¦ÛËÖÇØ¦ÖÚÜÓÇ
ÚÇÑÚÏÑÂÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÔÄÓÏÓÎ"©ÎÍÁÚÎÝ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÁÞËÏÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÍÏÇ
ÖØÜÚÕÌÇÔÂÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÑÇÏÇÔÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ
ËÐÕßÙÃÇÝ®ÊËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÄÚÏÕÏ
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÊËÔßÏÕÛËÚÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËÔÓÁÙÜÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔËÑÙÚØÇÚËÏ×Ô¬Õ)YL_P[ÖØÁÖËÏÔÇ
ÛËÜØÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÖÄÌÇÙÎ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ ÄØÓÖÏÔÕÕÖÕÃÕÝÑ¦ÒËÙËÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇÊÏÇÙÇÌÎÔÃÙÕßÔÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇËÔÄÉËÏÖÏÛÇÔ×ÔÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×Ô
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Ο θάνατος του Τζέφρι Επσταϊν
και οι θολοί αλγόριθμοι

Στις... τσέπες κοιτάει
τους μετανάστες
ο Ντόναλντ Τραμπ

«Ανάρπαστες» στο Διαδίκτυο οι θεωρίες συνωμοσίας μετά τον απαγχονισμό του

Πράσινη κάρτα τέλος για τους φτωχούς

Του CHARLIE WARZEL

Των MICHAEL SHEARS
και EILEEN SULLIVAN

THE NEW YORK TIMES

ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒÂÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÜÙÚÄÙÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÑÇÏÚÕÇÔÚÏÊÏÇÓËÚØÏÑÄOHZO[HN
;Y\TW)VK`*V\U[ÖÕßËÙÚÃÇÙË
ÑßØÃÜÝÙÚÏÝÖÕÒÆÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓËÚÕÔÖÙÚÇáÔ ¦ÛËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÇÔ¦ØÚÎÙÎÌßÙÏÑ¦
ÙßÔÕÊËßÄÚÇÔÑÇÏÇÖÄÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÃÚËÚÕßàËÆÍÕßÝ
ÒÃÔÚÕÔÓËÚÕÔÇßÚÄÞËÏØÇËÃÚËÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÚÇÙÚÕÆÔÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÕÏ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ
¬ÇÇÔÚÏÊÏÇÓËÚØÏÑ¦OHZO[HNZÑÇÏ
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ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÕÑÇÏÖÇÍÏ×ÔËÏ
ÚÇÇÔÚÃÖÇÒÇÙÚØÇÚÄÖËÊ¦ÚÕßÚÙÏ
ÚÕÊÎÒÎÚÂØÏÕÊÏÇÞÁËÚÇÏ
ËÏÊËÞÛÂÝÏÙÚÕØÃÇÚÕß¬àÁÌØÏ
ÖÙÚÇáÔÊÏÇÛÁÚËÏÄÒÇËÑËÃÔÇÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÏËÍËÃØÕßÔÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÜÔ!ÙÜÓÇÚË-

Η ιστορία³ÖVÑÈ³ÌTÉ{¨ÑÜÓVT¨iÐÑ³{³Ê0ÇÓ×¨{ ³ÑÍÙ{ÑÚÓ³É{ÌÜÑÉ~ÉËÑ³Ñ³{TÉËÑÈÙ{ÉoÉË¨È³i×Ñ³ÑËÑ³ÈÐ{ÜÌoUÐÑ³ÉÐ¨ËÑÑiÜË~V{TÈ¨ËÑo~ÌÐ{{ioÓ³ÉØVÐÈ³i¨{ÙÉ{Ø³ÊÉ{ØÐÉ{Ù{³{~Ò
ÑÉ¨~Ò×iVÙ{É~Ñ³ÐÐÈ¨{ÖT{ÐÉÑÉÂÊoi³ÈØÌ¨ÈØ

Τα ευρήματα της νεκροψίας
Μυστήριο ÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑ~ÑÜÖ³É{³{ØÈÚÊ~ÉØÚÑÒ³È³È0ÇÓ×¨{
³ÑÍVËØK¨ÓÚi~É~¨ÉÐÑÐÓØ³~ÉÜË³È³i×ÈÜÑ~Ê³È
ÑTÒ³ÑÌÈ~¨Ñ³ÉË³V³iÉ¨ÑÐÓiÉKÙÐÒÙÑÉ~¨ËÑwÉ~¨³ÐÊVÈÓo{É³i¨Ì³ÈVÓÙÉ{ÂÉÌ³{ÉËTÉÈ³ÉËÜÜÑÜÒ~Ñ³ÒoÐÑ³Ñ³Ñ³Ò³ÈÜÑ{ÐÖ³ÈVÑÓ×É¨ÉÙiÐËÉÈÐÑ³iØ8>©vxn²
&©²å³ÐÑÈÓTÈoi³iØÙ{ÑÙ{~ÑËÑØÑ~ÒÜÈÑÌ³{ÑÒÐÉÑ
³ÑÑÐÓÑ³ÒÉ¨{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{~Ñ{³ÈÉ{ÙÓØ³ÌVÈK¨Ë~É³Ñ{
~³Ò³tÐÊÜ³ÈåÙÒÐuÝÈ³Ö³ÈÉËÙÈØ³Ñ~Ñ³ÒoÐÑ³ÑÈÒÙÈ
ÐÉ³ÑÑoT{ÐÌVÑÜÜÒ¨~ÑÜÖ³Ñ{~Ñ{Ì³Ñ~Ò{ØÉÚÑËÉ{Ö³É¨ÑÑÌ³¨ÑooÑÜ{ÐÌ ËiØVÙiÐËÉÈÐÑ³_À;¦}/x_©VÉ{~ÑÜÖÐÉioÓØÈÙÉ~Ñ³ÐÒÇÉ{VÑÑ×Ó¨É{Ì³{{ÙÉÐ×ÖÜÑ~ÉØ
ÈÑ¨Ñ~ÜÈÚÖÑ³ ³ÑÍVÉÂÑ{³ËÑØ³ÈÑÈÂiÐÓÈ~{ÙÖÈ
ÑÈ³~³ËÑØV{ÚÑØÑÉËTÑÑ~{ÐiÚÉËÐÉÑ³ÓÜÉÐÑÑÐÉËÉ{
T¨iÐÑ³{³ÊØÐÌØ³È³~ÉÜË³ÈÉË³¨É{Ø¨ÉØÒÜ{³ÑVÓÑØÑÌ
ÑÈ³ÖØÙÉÊ³ÑÐÌ{ÐØÈÒÜÜiÜØ³iØ×ÈÜÑ~ÊØVÑÜÜÒÉËTÉ¨¨{Ò
ÐÉ³Ñ³ÉÚÉËÉ~ÉËÑÌÒÜÜ×¨{³{~Ì~Ñ³Ò³iÐÑ
ÓÖÕØÃÇÇÔÎÒÃÑÜÔÏÙÞßØÕÃÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÎÍÁÚËÝÓßÙÚÎØÏ×ÊËÏÝÖÚÂÙËÏÝ
ÓËÏÊÏÜÚÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏÓËÇÔËÐÂÍÎÚÕßÝÖÄØÕßÝÏÙÚÕØÃÇÚÕßÖÙÚÇáÔÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÇØÁÞËÏÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÙËÄÒÕßÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÁÑÇÔË
ÁÔÇÔËØËßÔÎÚÂÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ
ÚÇÔÁÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÈÈ¦ÚÕß
ÜÝÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕ ÆÖËÒÒÕÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ®

Το Τwitter
ÁÈÇÏÇÙÚÕÔÖßØÂÔÇÇßÚÕÆÚÕß
ÇÖÃÙÚËßÚÕßÌÏ¦ÙÑÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕ
;^P[[LYÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÇÛÕØÃàËÏ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÑÇÏÓËÍ¦ÒÎ
ÓËØÃÊÇÚÜÔ¡¡¬Õ;^P[[LYÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒËÃÏÙÞßØÄÓÇÍÔÂÚÎ
ÄÖÕÚËÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÏÊÂÙËÏÝ©ÏËÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕ
ËÃÊÕÝÚÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔËßÒÇÈÏÑ¦
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ¥ÙÚÄÙÕÙÚÇ
ÖØ×ÚÇÙÚ¦ÊÏÇÇÔ¦ØÚÎÙÎÝÓÏÇÝËÃÊÎÙÎÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÑÒÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÖÕß
ËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏ-

ÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕß
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕ
ÑËÔÄÍËÓÃàËÏÇÖÄßÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÓÁÙÜÚÜÔÞËÏØÄÚËØÜÔÞØÎÙÚ×ÔÇÖÄ
ÇÔßÖÄÙÚÇÚËÝÌÂÓËÝÑÇÏÛËÜØÃËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ØÕÌÇÔ×ÝÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝÚ¦ÙËÏÝ®[YLUKZÚÕß;^P[[LYÄÚÇÔ
ÇÔÇÓËÚÁÊÜÙËÁÔÇÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÄÚÏÚÃÈÏÙÓÇÖÕßÙßÔÁÊËËÚÕßÝ
ÒÃÔÚÕÔÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÖÙÚÇáÔ
ÒÒÜÙÚËËÑËÃÔÎÇÑØÏÈ×ÝÚÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÚÕOHZO[HN *SPU[VUZ
ÂÚÇÔÎÚØÃÚÎËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÚ¦ÙÎÙÚÕ
;^P[[LYÍÏÇÚÏÝ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÏÚÃÈÏÙÓÇÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÑÇÏÓËÚÇÊÄÛÎÑËÇÓÁÙÜÝÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÑÕÒÕÆÛÜÔÚÕßÈØÁÛÎÑËÇÓÁÙÜÝÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝ
ÚÕßOHZO[HN *SPU[VUZ©ÖÜÝËÖÏÙÂÓÇÔËÑÇÏÎÙÒËá¢ÁÏÔÓÖËØÍÑ
ÙÚÕ:SH[LÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÏÝÚ¦ÙËÏÝ®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÑÇÏ
ÔÇÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÓËÊÏ¦ÌÕØÇÚÏ-

ÚÏÈÃÙÓÇÚÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÊÎÓÄÙÏÕÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÇÔÇØÚ¦ÚÇÏÖÒÁÕÔÙË
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÖÕßØßÛÓÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÛÕÒÕÆÝÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝ
ËÌÕÊÏ¦àËÏÓËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÇßÚÕÆÝÖÕßÍËÔÔÕÆÔ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÛËÜØÃËÝ
²ØÂÙÚËÝÚÕß;^P[[LYÖÕÒÁÓÏÕÏÚÕß¬ØÇÓÖÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÑÕÒÕÆÛÕßÝËÖÁØØÏÉÇÔÚÏÝ
ËßÛÆÔËÝÍÏÇÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÛÁÙÎ
ÖÕßÁÒÇÈËÚÕ/HZO[HN *SPU[VUZÙË
ØÜÙÏÑ¦ØÕÓÖÄÚ®ÚÎÔ¦ÑØÇËÐÏ¦
ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔ¬ØÇÓÖßÖÇÏÔÃÞÛÎÑÇÔÄÚÏÚÕ¬^P[[LYÒÕÍÕÑØÃÔËÏÑÇÏ
ÇÖÕÑØÆÖÚËÏÚÇÙÞÄÒÏÇÓËOHZO[HN
*SPU[VUZÃÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÖÇØÕÞÂÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÓËÊËÔÁÞËÏÕÏÑÕÊÕÓÎÛËÃÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÏÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔÕÏÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔÖÙÚÇáÔÁÑÛËÙÎËÏÊÏÑÕÆ
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇ¡ÏÕÆÒËØÑÇÏÓÇàÏÑÁÝ
ÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÕÏÊÏ¦ÌÕØËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÇØ¦ËØÍÇÙÚÎØÏÇÑ¦ÊÏÙÑ¦ØÏÇÓÁÙÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÒÒÏËØÍÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÕÏÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ¡ÖÕØËÃÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÇÈÈ¦ÚÕßÔÇÓÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÁÇÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÁØÕÝËÔÄÝÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕßÑÆÑÒÕß!
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍÎÛËÃËÆÑÕÒÇ
ËØÓÎÔËÆËÚÇÏÓËÈÕÒÏÑÁÝÇÔÇÒÂÛËÏËÝ©ÏÞËÃØÏÙÚËÝÌÜÔÁÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÕÑÚÕÆÔßÖÁØÓËÚØÎËÖÏØØÕÂ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝ
¡ËÑ¦ÛËÑÆÑÒÕÕÏÑÕÊÕÓÕÆÔÚÇÏÎ
ÕØÍÂÑÇÏÎÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÍÏÇÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÇÒÕ ¦ÛË¦ÑØÕÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÕËÞÛØÄÝÞËÏØÇÍ×ÍÎÙËÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎ ¦ÛËÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÚÕ
ÛÆÓÇÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕÔÏÑÎÚÂÝ¬Õ
ÊÎÒÎÚÂØÏÕÊÏÇÞÁËÚÇÏ

Tην περασμένη ËßÚÁØÇÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÐÁÊÜÙËÔÁÇØÆÛÓÏÙÎÎÕÖÕÃÇÙÚÕÞËÆËÏËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÜÔÔÄÓÏÓÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕß
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÏÝ
ÇÒÒ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄØÜÔÛËÜØËÃÚÇÏ
ÄÚÏÛÇËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕßÝ
ÔÁÇØÆÛÓÏÙÎÇÌÕØ¦ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÖÕßËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÔÄÓÏÓÇÑ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑÇÚÇÛÁÚÕßÔÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÔÇÍÃÔÕßÔÓÄÔÏÓÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÑÇÏ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÖØ¦ÙÏÔÎÑ¦ØÚÇ
ØÞÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕÇÃÚÎÓÇÇÖÄÑÚÎÙÎÝ
ÖØ¦ÙÏÔÎÝÑ¦ØÚÇÝÛÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔËÐÁÚÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÚÕßÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇßÚÕÙßÔÚÎØÎÛÕÆÔÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÕÏØÞÁÝÊËÔÛÇÞÕØÎÍÕÆÔ
ÖØ¦ÙÏÔÎÑ¦ØÚÇËÌÄÙÕÔÑØÏÛËÃ
ÄÚÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÑ¦ÔÕßÔÞØÂÙÎÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏËÖÏÊÕÚÕÆÓËÔËÝÑÇÚÕÏÑÃËÝ
ÑÇÏÚÇÑÕßÖÄÔÏÇÇÍÕØ¦ÝÚØÕÌÃÓÜÔ©ÏÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÑØÇÚÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÔÖÕÒßÖÄÛÎÚÎÖØ¦ÙÏÔÎÑ¦ØÚÇ
±ÖÁØÓÇÞÕÏÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÄÚÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÏÛÇÔ×ÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÌÄÈÕßÇÔÚÏÖÕÃÔÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
¬ÕÓÁÚØÕÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÏÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝÇÖÄÚÇÌÚÜÞ¦
ÑØ¦ÚÎÚÎÝÌØÏÑÂÝÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ ÇØÇáÈÏÑÂÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÇØÆÛÓÏÙÎÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËßÓ¦ØËÏÇ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÏÝÔÕÓÃÓÜÝÓËÖØÕÙÜØÏÔÂ¦ÊËÏÇÖÇØÇÓÕÔÂÝÈÃàÇ
ÛÇËÐËÚ¦àËÚÇÏËÔÊËÒËÞ×ÝÄÚÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ

Στόχος της ρύθμισης
είναι να μην επιβαρυνθούν τα προγράμματα οικονομικής στήριξης των οικονομικά
ευπαθών πολιτών.
ÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÚÃÈËÔ
¡ÃÒËØÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ ÇÚàÁÔÚÇÝ ÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÖËØÃÖÒÕÑÎØÆÛÓÏÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÏÙÞÆËÏÙËÎÓÁØËÝÖÇØÁÞËÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÁÔÇ
ÔÁÕÏÙÞßØÄËØÍÇÒËÃÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÒÁÍÐËÏÚÇÊÎÓÕÍØÇÌÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÄÒÜÔÇßÚ×ÔÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÏÝÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔ
ÑÇÏÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁÇØÆÛÓÏÙÎÕÏÛÁÒÕßÔ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇßÚÕÙßÔÚÎØÎÛÕÆÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÑÇÏÄÞÏÇßÚÕÆÝÖÕßÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝÊÎÓÄÙÏÕßÝÖÄØÕßÝÍÏÇÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ®©ÏßÖÁØÓÇÞÕÏÚÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÓËÕØÍÂÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÎØÆÛÓÏÙÎÑÚÎÔ×ÊÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÖÕßÂÊÎÕÊÎÍËÃÖÕÒÒÕÆÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÏÝÑÇÚÕÏÑÃËÝÚÕßÝ
ÑÇÏÚÏÝÏÇÚØÏÑÁÝÖÇØÕÞÁÝËÖËÏÊÂ
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÕß
ÛÇÁÞËÏÎÞØÂÙÎÚÕßÝ

EPA / JIM LO SCALZO

Μέσα σε λίγα λεπτά
αναπαρήχθη στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
μία θεωρία που συνδέει
το ζεύγος Κλίντον με...
μυστηριώδεις θανάτους.

EPA / JASON SZENES

ΤHE NEW YORK TIMES
Tο Διαδίκτυο, ÖÕßÈØÃÛËÏÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙËÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝ®©ÒÇ
¦ØÞÏÙÇÔÚÕÖØÜÃÄÚÇÔÎËÃÊÎÙÎÄÚÏ
ÕÇÚÏÓÇÙÓÁÔÕÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÂÝ¬àÁÌØÏ
ÖÙÚÇáÔÇÖÇÍÞÕÔÃÙÚÎÑËÙÚÕÑËÒÃ
ÚÕßÙËÌßÒÇÑÂÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÁÑÇÔËÚÕÔÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕß©Û¦ÔÇÚÕÝ
ÚÕßÖÙÚÇáÔÓÃÇÓÄÒÏÝÎÓÁØÇÇÌÄÚÕßÂØÛÎÚÕÇÖÄØØÎÚÕÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÑÇÚÎÍÄØÕßÝÚÕßÇÓÁÙÜÝ
ÍÁÓÏÙËÓËßÖÕÉÃËÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕßÝÙßÔÂÛËÏÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÕßÝ
¡ÁÙÇ ÙË ÒÃÍÇ ÒËÖÚ¦ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÕÏ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚÁÝÚÕß-V_)\ZPULZZ
ÑÇÏÞØÂÙÚËÝÚÕß;^P[[LYÇÔÇÖÇØÂÍÇÍÇÔÓÃÇÛËÜØÃÇÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÎÕÖÕÃÇÙßÔÊÁËÏÚÕàËÆÍÕÝ ÒÃÔÚÕÔÓËÓßÙÚÎØÏ×ÊËÏÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
¬ÇOHZO[HN *SPU[VU)VK`*V\U[
ÑÇÏ *SPU[VU*YPTL-HTPS`ÁÍÏÔÇÔ

ÖØ¦ÙÏÔÎÑ¦ØÚÇ©ÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÛÇÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÎÔÎÒÏÑÃÇ
ÚÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÕßÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ØÞÁÝÛÇÊÏÇÛÁÚÕßÔËÒËßÛËØÃÇ
ÑÏÔÂÙËÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔË¦ÔÕÏËÖÃÊÕÐÕÏÑ¦ÚÕÞÕÏÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝÑ¦ØÚÇÝÛÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÈÕÎÛÂÓÇÚÇÕÖÄÚË
ÛÇÚÕßÝÇØÔÕÆÔÚÇÏÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ
ÖØ¦ÙÏÔÎÝÑ¦ØÚÇÝÑÇÏÛÇÊÏÇÚ¦àÕßÔÚÎÔÇÖÁÒÇÙÂÚÕßÝ
ÔÁÇØÆÛÓÏÙÎßÖÂØÐË¦ÓË-

Εκφράζονται ×ÌK{ØiÑÌ×Ñi0¨ÑÐÚÑÙioÊÉ{T{Ü{ÒÙÉØÐÉ³ÑÒ³ÉØ³ÑÉo~Ñ³ÑÜÉËÈ¨o¨ÒÐÐÑ³ÑV³ÑËÑT¨É{ÒÇ³Ñ{V
ÈÌ³×ÌKÑ³{ËÑÌ³{ØÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~ÓØÑ¨TÓØ

Τη θέση του Κινέζου προέδρου ενισχύει ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ

Τραμπ ~Ñ{.{³iÖÙ³È¸ÆV³Ñ³ÓÜi³ÈÉ¨ÑÐÓÈÈËÈ

ΠΕΚΙΝΟ. Για ÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÖÒÇÔÂÚÎ
ÚÕ ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝÑØÃÙËÏÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓË
ÚÏÝÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÙÚ¦ÛËÏÇ
ÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÄÓÜÝÑÇÛ×ÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÍÏÕØÚ¦ÙËÏÚÎÔ
ÂËÖÁÚËÏÕÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝÒÇáÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÔÁÔÇÙÎÓ¦ÊÏ
ÊËÔÓÇØÚßØËÃÄÚÏÎÏÙÞÆÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÇÏ
ÕÒÒÕÃÙÚÕËÑÃÔÕÖÏÙÚËÆÕßÔ
ÄÚÏÎÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇËÓÌÇÔÃÙËÏÚÏÝ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÜÝ
ßÖÕÑÏÔÕÆÓËÔËÝÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÏÇÐÏÄÖÏÙÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑ¦ÒßÉÎ

ÁØßÙÏÚÁÚÕÏÇËÖÕÞÂÑÇÛ×ÝÎ
ÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙßÍÑËÔÚØÜÔÄÚÇÔÙÚÕÛÁØËÚØÕÚÕß¡ÖËáÔÚÇáÞÁÕ
ÏËÃÞËÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÁÔÚÕÔÎÑØÏÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
ÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßÓËÚÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÎÍÁÝÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß9L\[LYZ
¢ÁÚÕÝÄÓÜÝÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÛÁØËÚØÕÚÎÝÔÄÚÏÇÝ ÃÔÇÝÊËÔÁÊÜÙË
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÑØÏÚÏÑÂÖØÕÝÚÕÔ ÏÔÁàÕÖØÄËÊØÕßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔ
ÃÔÇÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÙßÓÌÜÔËÃÄÚÏ
ÕÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÕßËÑÃÔÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÒÒÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙßÔÊÏÇÒÒÇÍÂÝÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖ
ËÃÔÇÏ¦ÙÑÕÖÎ®ÒÁËÏÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÊßÔÇÓÃÇ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÏÝÚÇÏØÏ¦àËÏ

ÙÚÕËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ®ÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÕÖØÄËÊØÕÝÏÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÔÇØØÃÞÎÙÂÚÕßÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕ
©ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÏÝ
ÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝ
ÌÏÒÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÌÜÔÁÝÑÇÏÁÞËÏ
ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËßÑÕÒÄÚËØÎÚÎÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ®ÒÁËÏ
ÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÆÔÚÇÐÎÝÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÇÍÍÒÄÌÜÔÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ.SVIHS
;PTLZ©ÞËÏØÏÙÓÄÝÚÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝÊÏÁÔËÐÎÝÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖËßÔÕËÃ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÔÏÑÇÛ×ÝÇßÚÄÝÖØÕÙÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕ
ÛÁØËÚØÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ© ÏÔÁàÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÓÖÕØËÃÚ×ØÇÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÓËÙÚÕÏÞËÃÇÄÚÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕ
ÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ®ÒÁËÏÓËØÏÑÇÔÄÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÙÚÎÔ ÃÔÇ©ÏËÃÔÇÏÚßÞËØÄÝÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÁÔÇÔ

ÇÖØÄÈÒËÖÚÕÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÓÖÕØËÃÔÇØÃÐËÏÄÒÎÚÎÔ
ËßÛÆÔÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß®
ÒÁËÏÕ¬àÕßÔÚ¡ÖÒÇÔÙÁÚÇÔÇÒßÚÂÝ
ÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß*:0:ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇØÄÚÏÕÏÔÏ×ÛËÏÇÙÌÇÒÂÝ
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÊËÔÁÞËÏ
ÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇÇÍÔÕËÃÚÏÝÙßÓÓÇÞÃËÝÚÕßÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔ
ÇÔËÑÚÃÓÎÚËÝÙËËÔÊËÞÄÓËÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÕ¡ÖÒÇÔÙÁÚ
©ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÏÝ
ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÄÓÜÝÑÇÏÇÑÄÓÎ
ÓÃÇÖÇØ¦ÖÒËßØÎÇÖ×ÒËÏÇ®ÑÇÛ×Ý
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÁÞËÏÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕß
ÙÞËÊÃÇàËÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏËÔÚÄÝÚÕß
 ÕÖØÄËÊØÕÝÏ
REUTERS

22
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ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

Από το πραξικόπημα στους S-400
Η στροφή του Ερντογάν από την Ουάσιγκτον στη Μόσχα μετά τα δραματικά γεγονότα της νύχτας της 15ης Ιουλίου 2016
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Μια ασταθής
συμφωνία

EPA / TURKISH DEFENCE MINISTRY

Μια προσεκτική ÓÇÚÏ¦ÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎßÖÕÊÕÞÂÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÇÔÚÏÖßØÇßÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ:ÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÌÇÔËØ×ÔËÏÙËÏØ¦ÇÖÄ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙßÓÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝ
ØÞÏÑ¦ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÐËÑÃÔÎÙË
ÙÚÏÝÕßÒÃÕßÊÎÒÇÊÂÓÄÒÏÝÚØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÚØÃÚÎËÖÁÚËÏÕ
ÚÎÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÝÇÖÄÖËÏØÇÝÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÎ
ÕÖÕÃÇÑÇÚ¦ÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÁÍÏÔËÇÖÄÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÇßÚÕËÐÄØÏÙÚÕßÏËØÕÑÂØßÑÇ¢ËÚÕßÒ¦Þ
ÑÏÕßÒÁÔÖÏÖÒÁÕÔÎÖØÕÙÍËÃÜÙÎ
ÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÖÕßÓËÚÁÌËØÇÔÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÓËÚÇÊÄÛÎÑËàÜÔÚÇÔ¦ÇÖÄÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÓÇàÏÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÁÔÇÙÖ¦ÔÏÕÛÁÇÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÑÄÖËßËÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÖÜÝ
ÕÑÄÙÓÕÝÁÞËÏÙÚØÇÓÓÁÔÇÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÚÕßÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÎÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝ
¬ÁÒÕÝÃÙÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÚËÒËÚÕßØÍÃÇÝÂÚÇÔ
ÎÚÕÖÕÛËÙÃÇ!ÎÖÇØÇÒÇÈÂÁÒÇÈË
Þ×ØÇÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕß¡ÕßØÚÁÔÚ
ÖØ×ÎÔÑÏÔÚàÃÎÕÖÕÃÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇËÃÞËÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝ
ÁÊØÇÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÇÔÇÚØÕÖÂÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦Ô
©ÏÃÊÏÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÕÃÊÏ¦ÊØÕÓÕÏ
ÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÃÞÇÔÇÖÕÍËÏÜÛËÃ
ÚÇ-ÖÒÁÕÔßÖÕÊÁÞÕÔÚÇÔØÜÙÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÖÕßÓËÚÁÌËØÇÔ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇËÔÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕßÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇØØÃÖÚËÏËÖÏÚßÞ×ÝÔÇÚÕáÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÎËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ÙßÓÈÄÒÜÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕ
ÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÚßÞÇÃÇ¶¦ÒÒÜÙÚËÎ
¬ÕßØÑÃÇÊËÔÁÞËÏÑØÆÉËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖÕÖÚËÆËÚÇÏÖÜÝÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÖÃÙÜÇÖÄÚÎÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÔÆÞÚÇÚÕßÖÇØÇÒÇÈÂ
ÚÜÔ:ÒÕÏÖÄÔÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏ
ÚÎÔÖÕÒßËÚÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÍÑßØÇÝÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÊÏÇÈËÈÇÃÜÙÎ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÜÝÇÙÖÃÊÇÝËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙÚÎÔÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚÎ®©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÎ
ÕÖÕÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÕÔÇßÚÕËÐÄØÏÙÚÕÏËØÕÑÂØßÑÇ
ÁØÇÇÖÄÚÕßÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕßÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
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Ο Τούρκος πρόεδρος
είναι πεπεισμένος
ότι η απόπειρα ήταν
ενορχηστρωμένη από
τις ΗΠΑ και κινήθηκε
αναλόγως όλα
αυτά τα χρόνια.
ËÃÔÇÏÕÒÕÌ¦ÔËØÎÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
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ÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇËÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÕ
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Ιστορική επιλογή
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ÑÇÏÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
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ÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÕÆÚËÑÇÏÁÑÇÔËÑ¦-
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ÔÇÚÎÔÑÇÚÇØØÃÉËÏ
±ÖÄÇßÚÄÚÕÑÒÃÓÇÓÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÁÌÚÇÙËÙÚÎÔ
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ÖØÄÙÌÇÚÎÈÏÇÙÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÇÐÆÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÏ¬ÕÆØÑÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÇÔÎÙßÞÏ×ÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες
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Ο φόβος «κίτρινης επανάστασης» στο Χονγκ Κονγκ
Οι διαδηλωτές αντιπροσωπεύουν σοβαρή πρόκληση για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Καθώς ÕÏÇÔÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÑÒÏÓÇÑ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝßÏÕÛËÚÕÆÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÊÏ¦ÒÒÇÑÚËÝÛÁÙËÏÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÝÑ¦ÛË
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÃÔÎÓÇÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂËÐÕßÙÃÇÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ ÃÔÇÝ

ÚÎÔÇØÞÂÕÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÑÇÚÁÈÎÑÇÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÕØÍÏÙÓÁÔÕÏ
ÍÏÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÛÇËÖÁÚØËÖË
ÙËÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÖËØÏÕÞÂÝÔÇËÑÊÕÛÕÆÔÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂ ÃÔÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÑÇÙÚÕÆÔ
ÍÏÇÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕßÚÕßÝÈÇØÆÔÕßÔ
ØÂÍÕØÇÄÓÜÝÚÇÇÏÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÊÏËßØÆÔÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇÙßÓÖËØÏÒ¦ÈÕßÔÚÎÔÇÖÇÃÚÎÙÎÍÏÇËÒËÆÛËØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÏÇÚÕËÑÃÔÕÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÛÇÙÂÓÇÏÔË¦ÓËÙÎÇÖËÏÒÂÔÇÞ¦ÙËÏ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
©ÏÇØÞÏÑ¦ËÏØÎÔÏÑÁÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÛÁÚÕÔÚÇÝÙËÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÌÂÓÎÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÜÝÖËØÏÕÞÂÝÄÖÕßÈÇÙÏÒËÆÕßÔÎ
Ú¦ÐÎÑÇÏÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÑÇÚÁÒÇÈÇÔÍÏÇÊÆÕÎÓÁØËÝ
ÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÖÇØÇÒÆÕÔÚÇÝÖØÕÙÜØÏÔ¦ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÑÄÓÈÕßÝÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂàÎÓÃÇÖÕß

ßÖÁÙÚÎÎÖËØÏÕÞÂÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎ
ÒÒ¦ÑÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂËÐÕßÙÃÇÚÎÝ
ÃÔÇÝÙÑÒÎØÇÃÔËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ
ÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÕßËÑÃÔÕßÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖØ¦ÐËÏÝÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô
ÓÕØÌÁÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÖÃÒËÑÚËÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ

ÙÆÓÈÕÒÇÚÎÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝ¬Õ
ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÔÇ
ÓÎÔËÖÏÊËÃÐËÏÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÚÎÔ
ÖÏÕÙÕÈÇØÂÊÎÓÄÙÏÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÁÞËÏÇÖËÏÒÂÙËÏËÓÓÁÙÜÝÓË
ËÖÁÓÈÇÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÍÏÇÇÖÄÖËÏØÇ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÁÍÞØÜÓÎÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®
ÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÚËÏ×Ô

Στα αιτήματα
των πολιτών προσετέθη
η απαίτηση για
ελεύθερες εκλογές. Για
το Πεκίνο, κάτι τέτοιο
θα σήμαινε άμεση
απειλή aπώλεια ελέγχου
της περιοχής.
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ÓÂÔËÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÁÔÚÇÙÎÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖËÃØÇÓÇÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÚÕ ÄÚÇÔÎ
ÓÁÞØÏÚÄÚËÈØËÚÇÔÏÑÂÇÖÕÏÑÃÇËÖÇ-

ÔÂÒÛËßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÚÇÔÓÏÇÌÏÒÄÊÕÐÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇ
ÁÔÇÍ¦ÓÕÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÔÇßÚÇØÞÏÑÂËÐÕßÙÃÇÚÕßËÑÃÔÕßÑÇÏÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÖÕßÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝ
© ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÔÇ
ÓÕÏ¦àËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂËÔÊÕÞ×ØÇ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ËßÎÓËØÃÇÑÇÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÔÕÓÏÓÕÌØÕÙÆÔÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô©ÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÛÁÒÕßÔÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖÕßÛÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
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ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕËÑËÃÔÇ
ÚÕßËÑÃÔÕß×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÖÏËÙÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÚÕÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÆÉÕÝÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔ
ÑÇÏÕÏÞÇÓÎÒÕÃÓÏÙÛÕÃ©ÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔ
ÖÒÁÕÔ©ÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝßÏÕÛÁÚÎÙÇÔ
ÚÕÙÆÔÛÎÓÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÎËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÓÇÝ®¬ÕËÑÃÔÕÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏ
ÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÎÓÁØËÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ¦ÔÇÉÇÔÌÜÚÏÁÝ
ÖÁÚÇÐÇÔÚÕÆÈÒÇÑÇÏÈÄÓÈËÝÓÕÒÄÚÕÌ
ÙÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏÈËÈÂÒÜÙÇÔ

Προειδοποίηση
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÍ×ÔÇàÜÂÝÂ
ÛÇÔ¦ÚÕßÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑËÔßÖ¦ØÞËÏÞ×ØÕÝÍÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÎ®ÊÂÒÜÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÕß¦ÔÍÑËÓÃÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕßÝÚÕÖÏÑÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝ
ÖÕÒÒÕÃÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝßÏÕÛËÚÕÆÔÖÏÕ
ÇÑØÇÃËÝÚÇÑÚÏÑÁÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÖÕÚßÞÃÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÏØÎÔÏÑ×ÔÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÄÖÜÝ
ÂÚÇÔÚÕ ÃÔÎÓÇÓËÚÏÝ©ÓÖØÁÒËÝÚÕ
ÕØÍÂÚÕßÝÛÁØÏËÉËÑÇÛ×Ý
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛÇÃØËÙËÚÕÖÏÑÕÆÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÖÕßßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÔÚÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇËÖÁÈÇÒÇÔÈÇØÏÁÝÖÕÏÔÁÝÌßÒ¦ÑÏÙÎÝÙË
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÔÜØÃàÜÄÚÏØÏÙÑ¦ØÜ
ÚÎàÜÂÓÕß®ÒÁËÏÎÞØÕÔÎÌÕÏÚÂÚØÏÇ ØÃÙÚÇÒÏÖÍÏÇÔÇÖØÕÙÛÁ-

ÙËÏ!©ÏËÏØÎÔÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÇÔ×ÌËÒËÝÔÎÈÃÇÏÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎ
ÇÖÕÊÃÊËÏÍÏÇÚÃÄÞÏ"®ÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÖØÄÛßØÇÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÌÎÓËØÃÊËÝ
ÚÕß
ÑÇÒÕÆÔÚÕÔÒÇÄÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏÚÎÔËÛÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝ
ÃÔÇÝ ÕØßÌÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÄÚÏÕÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ¦ØÃÞÔÕÔÚÇÝÒ¦ÊÏÙÚÎ
ÌÜÚÏ¦ÚÜÔÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔ¡ÁÞØÏ
ÖØÄÙÌÇÚÇÚÕËÑÃÔÕÊËÔËÖÏÛßÓÕÆÙË
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÝÒÄÍÕÝÙÚÇÓÁÙÇ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÍÏÇÚÃ
ÌÕÈÄÚÇÔÓÂÖÜÝßÖ¦ØÐËÏÓÄÒßÔÙÎ®ÚÎÝËÔÊÕÞ×ØÇÝÇÖÄÚÕÔÏÄÚÎÝ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÝ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ÄÓÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÁÞËÏËÐÇÖÕÒÆÙËÏÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑÂ
ËÖÃÛËÙÎÇÖÇÐÃÜÙÎÝÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô© ÏÔÁàÕÝÎÍÁÚÎÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÐÆÊÃÒÎÓÓÇÖÄÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃßÖÕÞÜØÎÚÏÑÄÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝËÞÛØÕÆÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÌÕÈ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÇÔÖ¦ØËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÄÖÜÝ
ÛÇÂÚÇÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏßÖÁØ
ÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÞ×ØÏÇÖÕßÛÇÇÖÕÓ¦ÑØßÔËÖÕÒÒÁÝÐÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÖÄÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÛÁÚÕÔÚÇÝÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇßÚÕÆÚÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Η θεωρητική γνώση
προηγείται των εφαρμογών

Οι «σκιές»

Ο καθηγητής Δημήτρης Κουκουλόπουλος μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Ως τον «πιο καλλιτεχνικόÚÕÓÁÇÚÜÔ
ÛËÚÏÑ×ÔËÖÏÙÚÎÓ×Ô®ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÕÎÓÂÚØÎÝ ÕßÑÕßÒÄÖÕßÒÕÝ©ÞØÕÔÕÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÚÕß¡ÄÔÚØËÇÒÖØÕÎÓËØ×ÔÇÖÁÊËÏÐËÓÇàÃÓËÚÕÔ¬àÁÏÓÝ¡ÁÏÔÇØÔÚ
ÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÚÎÔÏÑÇÙÃÇ+\MMPU
:JOHLMMLYÁÔÇÛË×ØÎÓÇÖÕßËÃÞËÊÏÇÚßÖÜÛËÃÚÕ ÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÚÜÔ¦ØØÎÚÜÔÇØÏÛÓ×Ô
ÓÁÙÜÇÖÒ×ÔÑÒÇÙÓ¦ÚÜÔÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®
ÇÖÎÞ×ÔÚÇÝÚÕÔ¡ÖÁØÚØÇÔÚª¦ÙËÒ
ÖÕßËÃÞËÍØ¦ÉËÏÍÏÇÚÎÔÉßÞØÂ
ÇßÙÚÎØÂ®ÕÓÕØÌÏ¦ÚÜÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔÖÇØÇÚÎØËÃ!ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÓÏÇÝ
ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÝÇÖÄÊËÏÐÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÇØÕÓÕÏÇÙÚËÃÓËÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÓÏÇÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ©ÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÏÊÁËÝÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÏÄÖÜÝÚÇÄØÍÇÔÇÓÏÇÝÕØÞÂÙÚØÇÝÔÇÖ¦ÔÚËÞÇ
ÕÓÕÔÄÚÕÔÕÝ¸ØßÛÓÄÝ¹ÊÏÇÚÇØ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÏÊÁÇÙÇÔÚÕ
ÌÒ¦ÕßÚÕÖÕßÁØÞËÚÇÏÔÇÖÒÇÏÙÏ×ÙËÏ
ÚÕÓÖ¦ÙÕ©ÏÖÏÕÄÓÕØÌËÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝÙßÔÊß¦àÕßÔÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÓË
ÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÁÑÖÒÎÐÎÝ®
ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÎ
ÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÜÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔÖÏÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÂËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÚÜÔÏÊË×ÔÖÇØ¦ÙÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂ
ËÖÃÒßÙÎÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
Õ ÕßÑÕßÒÄÖÕßÒÕÝ©ÖÜÝÄÒÕÏÛÇßÓ¦àÕßÓËÁÔÇÔÖÃÔÇÑÇÚÕß§ÚÇÃÔÚÙÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÓË
ÑÇÏÚÎÔÏÊÏÕÌßÂÇÖÒÄÚÎÚÇÚÕß¸ÊÏÇÍ×ÔÏÕßËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÕÝ¹ÚÕß ¦ÔÚÕØ®
©ÏÊÆÕÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃÊÕÆÒËÉÇÔ
ËÐÇØÞÂÝÓÇàÃÍÏÇÚÎÔÇÖÄÊËÏÐÎÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕßÄÚÇÔÂÚÇÔËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÚÕß¡ÖÁØÑÒËá¬ÏÇÑØÏ-

È×ÝÒÁËÏÎÏÑÇÙÃÇ+\MMPU:JOHLMMLY"
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇØÏÛÓÕÃÄÖÜÝÚÕ
ÖËÃÔÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÖÒÕÑÕÏÖÕßÊËÔ
ÇÔÇÖÇØÃÙÚÇÔÚÇÏËÆÑÕÒÇÔÇàÎÚÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÚÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÖÒÕÆÙÚËØÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÖÕß
ÍÔÜØÃàÕßÓË!ÚÇÑÒ¦ÙÓÇÚÇÝÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓËÄÚÏÁÞÕßÓËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂ
ÓÇÝÇÖÒÕÖÕÏÎÓÁÔÇÑÒ¦ÙÓÇÚÇÇÖÕØØÃÖÚÕßÓËÚÕÍÏÇÚÃÇÖÒÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÜÝßÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÁÝÖÞÓÄÔÕÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÁÝ
ÞÜØÃÝÚÕÉÎÌÃÕÙÚÕÊËÑÇÊÏÑÄÚÕßÝ
ÇÔ¦ÖÚßÍÓÇÄÙÕÑÇÒ¦ÖØÕÙËÍÍÃ-

Τα ελληνικά πανεπιστήμια χρειάζονται
ουσιαστική αυτονομία:
ζητήματα όπως ο αριθμός
εισακτέων και η λειτουργία τμημάτων είναι ενδοπανεπιστημιακά. Αντίβαρο είναι ο έλεγχός τους με
διαρκή αξιολόγηση.
àÕßÔÇßÚ¦ÚÇÑÒ¦ÙÓÇÚÇÁÔÇÔ¸ÚßÞÇÃÕ¹ÇØÏÛÓÄ"©Ï+\MMPU:JOHLMMLY
ÖØÄÚËÏÔÇÔÁÔÇÇÖÒÄÑØÏÚÂØÏÕÖÕß
ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÚÏÙÌ¦ÒÓÇÚÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ×ÙÚËÙÞËÊÄÔ
ÄÒÕÏÕÏÇØÏÛÓÕÃÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙËÍÍÃÙÏÓÕÏÇÖËÃØÜÝÑÇÒ¦ÓËÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÑÒ¦ÙÓÇÚÇ®
ÕÏÇÂÚÇÔÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇËÏÊÏÑ¦
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÊÏÇÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÜÔÖÇØÕÔÕÓÇÙÚ×ÔÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÎÔÇÖÁÊËÏÐÇÔ"ÙÚÜÄÚÏ
ËÖÏÚØÁÖÕßÓËÙÌ¦ÒÓÇ#ÍÏÇÑÒ¦ÙÓÇÚÇÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÑÇÏ#
ÍÏÇÑÒ¦ÙÓÇÚÇÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÇ-

ØÇÚÎØÕÆÓËÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÇÖÁÞËÏ#ÚÕßÑÇÏ#ÚÕß
±Ö¦ØÞÕßÔÑÏ¦ÒÒÕÏÇØÏÛÓÕÃÖÕß
ËÖÏÊÁÞÕÔÚÇÏÖÇØÄÓÕÏÇ¸ÊÏÖÒÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ¹ËÔÏÑ¦ÄÙÕÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÑÕÏÔÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÁÞÕßÔÊÆÕÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÁÝÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇØÏÛÓÕÃËÖÏÊÁÞÕÔÚÇÏÊÏÖÒÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÊßÔÎÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇ!ÃÙÜÝÚÇÑÒ¦ÙÓÇÚ¦ÓÇÝÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÁÔÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
ÇØÏÛÓ×ÔÇÒÒ¦ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÛÁÔÇÔËÐÇßÚ×Ô ÒËÏÊÃÚÎÝÇÖÄÊËÏÐÎÝ
ËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÒßÙÎÚÕß¸ÍØÇÌÂÓÇÚÕÝ
ËÐÇØÚÂÙËÜÔÚÜÔÖÇØÕÔÕÓÇÙÚ×Ô¹!
ÙßÔÊÁÕßÓËÊÆÕÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÁÝÇÔÚÇ
ÑÒ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßÝÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÊÏÖÒ¦
ÖÕÒÒÕÆÝÇØÏÛÓÕÆÝËÃÐÇÓËÄÚÏÎÊßÔÎÚÏÑ¦¸ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂ¹ÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÄÖÕßÁÞÕßÓËÖÕÒÒÁÝÙßÔÊÁÙËÏÝÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÊÕÓÂÚÜÔ
ÖÇØÕÔÕÓÇÙÚ×ÔÚÙÏÕÒÕÑÒÎØ×ÙÇÓËÚÎÔÇÖÄÊËÏÐÎ®
ÕÏÇËÃÔÇÏÎÇÐÃÇÚÎÝÛËÜØÎÚÏÑÂÝ
ÍÔ×ÙÎÝÙËÓÃÇËÖÕÞÂÄÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÎËÓÓÕÔÂÓËÚÏÝËÌÇØÓÕÍÁÝ®"
ÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÑÄÙÓÕÄÒÇÓËÚØÏÕÆÔÚÇÏÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¬ÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÃÔËÏÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕ
ÇÖÄÚÎÔÇÑØÇÃÇÒÕÍÏÑÂÚÎÝÇÍÕØ¦Ý!
ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÇÖÄÔÇÄÚÎÝÍÔ×ÙÎÝ
ÙËÑÁÔÚØÕÇÖÄÑÚÎÙÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÔÇÍÔÜØÃàÜÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÔÛØ×ÖÏÔÕß
ÊßÔÇÓÏÑÕÆÓËßÉÎÒÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
©ÓÜÝÎÛËÜØÎÚÏÑÂÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕß
ÑÄÙÓÕßÖØÕÎÍËÃÚÇÏÖ¦ÔÚÇÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔËÖÁÔÊßÙÎÙÚÏÝÛËÜØÎÚÏÑÁÝ
ÛËÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÙÚÏÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝ
ËÖÏÙÚÂÓËÝËÃÔÇÏÊËÃÍÓÇÙËÈÇÙÓÕÆ
ÙÚÕÔÖÕÒÃÚÎÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÓÏÇÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÈÒÁÖËÏÖÁØÇÇÖÄÚÕ
ÖØÕÌÇÔÁÝÑÁØÊÕÝÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÑ¦ÚÏ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ
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«Η ανάγνωσηÐ{ÑØÐÑÚiÐÑ³{~ÊØÑÌÙÉ{ÂiØÐ¨ÉËÑÑ¨Ð{Ñ³ÉËÐÉ³
Ò~ÈÐÑÐ{ÑØÐÈ{~ÊØÈÐ×ËÑØuVÜÓÉ{´lT¨ØÑÑÜi¨³ÊØ~ÑÚioi³ÊØ³È(ÑÉ{³iÐËÈ³ÈÌ³¨ÉÑÜÛiÐÊ³¨iØÈ~ÈÜÌÈÜØ
ÖÕßËÖÃÙÎÝÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇ
àÜÂÝÑÇÏÖÕßÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÇÔÚ¦ÙË
ÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÍÜÔÃËÝ®

Οι σπουδές του
© ÕßÑÕßÒÄÖÕßÒÕÝËÃÔÇÏÖØÕáÄÔ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÎÓÄÙÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝËÏØÇÓÇÚÏÑÄßÓÔ¦ÙÏÕÑÇÏÕ
 Õà¦ÔÎÝËÔ×ÁÑÇÔËÚÕ
ÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÕßÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßÒÏÔÄÏËÑÖÇÃÊËßÙÂÓÇÝ
ÊÏÇÖÔÁËÚÇÏÇÖÄÌÏÒÕÒÕÍÏÑÄÖÔËÆÓÇ
ÑÇÏÊÃÔËÏÓËÍ¦ÒÎÈ¦ÙÎÙÚÎÔÇÌÎØÎÓÁÔÎÙÑÁÉÎÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÒÄÍÜÑÇÏ
ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÎËÖÇÌÂ
ÓËÚÇÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÛËÓËÒÏ×ÊËÝÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ®ÒÁËÏ
ÊÏÊÇÙÑÄÓËÔÎÆÒÎÊÃÔËÏÊßÔÇÚÁÝÈ¦ÙËÏÝÙÚÕßÝÔÁÕßÝÖÕßÈÍÇÃÔÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÄÖÜÝÍÔÜØÃàÜÇÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ¬ÁÒÕÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÎÊÜØË¦ÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎßÚÄÖÕßÒËÃÖËÏËÃÔÇÏ
Î×ÛÎÙÎÖØÕÝÚÎÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÙÑÁÉÎÙËÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎ
ÑÇÏÚÕßßÖËØÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÕÆÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ¡ËÍÇÒÆÚËØÎÈÇØÆÚÎÚÇÙËÓÇÛÂÓÇÚÇÔÁÜÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇ

ÈÕÎÛÕÆÙÇÔ®¬ÏÛÇ¦ÒÒÇàËÓË¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ";ÕÔÚØÄÖÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÝÚÕßÔÍÏÇÚÕ
ÊËÆÚËØÕÇØÑËÃÎÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏØÏàÏÑÁÝ
ÇÔÇÚØÕÖÁÝÖÄÚÎÓÃÇÖÒÂØÎÝÑÇÏ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ!àÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÕÇØÏÛÓÄÝ
ËÏÙÇÑÚÁÜÔÑÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÓÎÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏËÔÊÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÔÚÃÈÇØÕËÃÔÇÏÕÁÒËÍÞÄÝÚÕßÝÓËÊÏÇØÑÂ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇÑÇÛÕØÃàËÏÚÕ
ÆÉÕÝÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÓËÈ¦ÙÎÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßÝÙËÖØÕÙÁÒÑßÙÎÌÕÏÚÎÚ×ÔÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝ
ÊÏËÛÔÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÊÏÊÇÑÚÕØÏÑ×ÔÑÒÖ®© ÕßÑÕßÒÄÖÕßÒÕÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÌßÍÂËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÕÑÕØßÌÇÃÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ®¡ËÚÇÐÆÚÜÔÒÆÙËÜÔ
ÖÕßÖØÕÚËÃÔËÏËÃÔÇÏÎÃÊØßÙÎÇÍÍÒÄÌÜÔÜÔÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÍÏÇÖØÕÙÁÒÑßÙÎÇÒÒÕÊÇÖ×Ô
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎËØËßÔÎÚÏÑ×Ô
ËÊØ×ÔÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÚÕÛÔÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕØËßÔÇÝÇÖÕÔÁÓËÏÁÊØËÝÓËËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÎßÉÎÒÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÔÇÔË×ÙÏÓÎ
Ñ¦ÛËÖÁÔÚËÂËÌÚ¦ÞØÄÔÏÇ®

Πώς βλέπει×{Ü×{~Ò³i
ÙÈÜÉ{Ò³È« ³ÑiÑÑÇÊ³ii³iØÑÌÙÉ{ÂiØ³iØ {~ÑËÑØ
Ñ¨ÉÐ×É¨ÊØÐÉ³³ÑÂËÙ{ÉÌØ
ÉÂÉ¨ÉÈi³ÊgiÑÑ~ÒÜÈi
ÉÌØÜÑ³{~Ö~ÌÐÈVÈ
È×Ë³Ñ³Ñ{ÑÉÂÒ¨³i³ÑÑÌ³i
ÑÚ¨{iÖÜÜii«t.³ÑÐÑÚiÐÑ³{~Ò~Ñ³Ñ~ÉÈÒÇÈÐÉÓÑ
~ÌÐÐÓÑÂ{ÐÒ³~Ñ{ÑÑÇi³ÖÐÉ³{Üo{~ÒÈÐÉ¨ÒÐÑ³ÑÚÉ¨ÊÐÑ³ÑÈÉÒo³Ñ{uV
ÑÑ³ÒtÑÜÊÚÉ{ÑÜ{Ì¨ÕÒ¨TÉ{ãÙ{~ÌØÐÑØ~ÌØÉËÑ{Ñ³iÑÑ~ÑÜÖÈÐÉåÌ
ÑÈ³Ê³i~{Ò{Ú~³Ò
³(ÜÒ³Ñ~Ñ{³{Ø¡~{ÓØ¢
³ÈåÌ³iÒÜÜiV³ÑÑ³{~ÉËÐÉÑ³iØÐÑÚiÐÑ³{~ÊØÓ¨ÉÈÑØ
ÈTÒÉËÑ{TÉ{¨{Ñ³ÒU×È{~ËÑ¨{ÚÐËVoÉÐÉ³¨{~ÒTÊÐÑ³ÑVÈÐÐÉ³¨ËÉØ~Ü ÐÓØV
Ñ~Ñ{iÐÑÚiÐÑ³{~ÊÑÜÊÚÉ{Ñ
ÈÒ¨TÉ{ÑÉÂÒ¨³i³ÑÑÌÉÐÒØV
i~Ñ³ÉÖÚÈi³iØÐÑÚiÐÑ³{~ÊØ
Ó¨ÉÈÑØÈÑo¨ÉÖÉ³Ñ{ÑÌ³i
ÑÚ¨{iÑ³ËÜiiÉ³{É¨³ÊÐÑ³ÑÒ¨ÑoÉ~Ñ³Ñ{ÒÉ³Ñ{ÓÑØ
ÉÂoÊ{ØÜ{³{ÐÌØ«{ÑÐÓÑ
³ÑÐÑÚiÐÑ³{~ÒÉËÑ{ÓÑØÇ³ÑÌØ¨oÑ{ÐÌØV×³{ÑoÐÓØÑÌ
ÑÚ¨ÈØo{ÑÑÚ¨ÈØ0
¨ioÖÐÉÑ{Ñ³ÑÐÑÚiÐÑ³{~ÒÙÓÇÑiÑÈ³i¨Ì³i³Ñ
~Ñ{i~ÑÚÑ¨Ì³i³ÑVÈÉÉËÑÉ
ÜÜËØ³iØÑÑ¨ÑË³i³iØ¨ÒÚÉ{ÑØÑ~Ñ³ÑiÚÖ³Ñ
ÚÉÐÓÜ{Ñ³iØÐÑÚiÐÑ³{~ÊØÜo{~ÊØåÈ³ÌÓKÜÑÉ³ÑÐÑÚiÐÑ³{~ÒVo{Ñ³Ë³ÑÓ~ÑÉÑ×ÑË³Ñ{
ÐÜ{Ú{~Ò~Ñ{Ñ¨ÓÜÑ³Ñ
³ÉÈ¨Ö~{Ì ÈÉ¨KÜ{~ÊoÉ{~Ì³i³Ñ~Ñ{iÑÒ³ÈÂi
³iØÚÉ¨ËÑØT¨ËØÉÂÊoii³
¨³Ñ¨T{~³iØ~Ëi³¨Ó~ÑÉ³ÑÐÑÚiÐÑ³{~ÒK{KÜËÑ³¨È×ÒåÌ³Ñ³ÓÜi³È¸ÆÖÑ{ÑV
ÐÉ³iÒÙ³ÐÓÌØi
.ÈÙÈÑ³{~Ê~Ñ{{({ÚÑÌ³i³ÉØV
Ñ¨Ñ³i¨ÉË³Ñ{É{³¨×Ê³
ÐÑÚiÐÑ³{~³{Ø¨ËÇÉØ³ÈØ~Ñ{
¡ÉÑÑÚ¨{ÐÌØ¢³ÈØu
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Πρωταθλητής... προπονητοφάγος

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μετεγγραφή
του Κωστή

Ο Πρόδρομος Πετρίδης στις δυο θητείες του στον ΑΠΟΕΛ συνεργάστηκε με 18 προπονητές
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο πρόεδρος της Εταιρείας «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο» Πρόδρομος Πετρίδης ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που δείχνει στην λήψη
σημαντικών, κρίσιμων αποφάσεων,
στις δύσκολες περιόδους των γαλαζοκιτρίνων. Στα 11 συνολικά χρόνια (5
στην πρώτη του θητεία και 6 στην δεύτερη), στην ηγεσία του ποδοσφαιρικού
ΑΠΟΕΛ, συνεργάστηκε με 18 προπονητές, χωρίς να υπολογίζουμε τους
«υπηρεσιακούς» τεχνικούς, που κάποιες
φορές, χρησιμοποίησε για μικρά χρονικά διαστήματα προκειμένου να κερδίσει χρόνο.
Οπωσδήποτε ο αριθμός των 18 προπονητών σε 11 χρόνια είναι μεγάλος,
ωστόσο ο κ. Πετρίδης θα πρέπει να πιστωθεί με επιτυχία στην μεγάλη πλειοψηφία των αλλαγών που κάνει στην
τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό, μετά από αλλαγή
προπονητή ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να υλοποιήσει τους στόχους του. Από τους
17 προπονητές (ο Τόμας Ντολ είναι ο
18ος), με τους οποίους ο Πρόδρομος
Πετρίδης συνεργάστηκε, μόνο ένας,
ο Δανός Τόμας Κρίστιανσεν, έμεινε
από την αρχή έως το τέλος της σεζόν
(2016 -2017).

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

H

Ο Πρόδρομος Πετρίδης με τους στενούς συνεργάτες του Βάσσο Ηλιάδη και Χάρη Φωτίου.

Η πρώτη του θητεία

ο Μάικ Γουόλκερ, ο οποίος απολύθηκε
πριν αρχίσει το πρωτάθλημα!
Ο πρώτος προπονητής που ο κ. Πετρίδης επέλεξε ήταν ο Ολλανδός Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος κατέκτησε
το πρωτάθλημα και κατάφερε να οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ στην πρώτη του
πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, δίνοντας δέκα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην
ίδια σεζόν, επίτευγμα – επίδοση, για
κυπριακή ομάδα μέχρι τότε. Ο Γκέραρντ
αποχώρησε αναπάντεχα τον Δεκέμβριο
του 2002, για να αναλάβει τον Ηρακλή
Θεσσαλονίκης.
Τον διαδέχθηκε ο Τάκης Λεμονής,
ο οποίος ανέλαβε τον Δεκέμβριο του
2002 και απομακρύνθηκε από τον πάγκο λίγο πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου χάνοντας το πρωτάθλημα από την Ομόνοια. Ο Πρ. Πετρίδης
έφερε στον Αρχάγγελο τον Τσέχο Ντούσαν Ούχριν, ο οποίος αποχώρησε τον
Νοέμβριο του 2003, χωρίς να δεχτεί
ήττα!
Τον Ούχριν, διαδέχθηκε ο άγνωστος
τότε, νέος και άπειρος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς,
ο οποίος ανέλαβε τον Νοέμβριο του
ιδίου έτους και παρέμεινε στο πηδάλιο
της τεχνικής ηγεσίας για σχεδόν δύο
χρόνια. Ο Σέρβος τεχνικός κατέκτησε

το πρωτάθλημα και παρέμεινε στον
πάγκο της ομάδας και για την επόμενη
χρονιά. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2005,
η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από
την ΑΕΚ, αποτέλεσε την αιτία για διακοπή της συνεργασίας τους. Ανάλαβε
υπηρεσιακός προπονητής ο Λούκας
Χατζηλούκας με τον οποίο ο ΑΠΟΕΛ
ηττήθηκε στο ντέρμπι τίτλου από την
Ανόρθωση στο ΓΣΠ. Ο Πρόδρομος έφερε (από την Τουρκία) τον Γερμανό Βέρνερ Λοράντ, ο οποίος σε δύο μήνες θα
αποτελούσε και αυτός παρελθόν.
Ήταν η σειρά του Μάριου Κωνσταντίνου (του πρώτου Κύπριου προπονητή
που εμπιστεύθηκε ο κ. Πετρίδης). Ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο του 2005
και έφυγε (επίσης αήττητος), τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στην θέση του
ήρθε ο Γέρζι Ένγκελ, ο οποίος κατέκτησε το κύπελλο αλλά αποδεσμεύτηκε
τον Μάιο του 2006, ενώ ένα μήνα μετά
έφυγε και ο Πρόδρομος Πετρίδης από
την προεδρία της Εταιρείας, την οποία
ανέλαβε ο φίλος και συνεργάτης του
Κυριάκος Ζιβανάρης.

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου
Πετρίδη στην προεδρία της Εταιρείας

«ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο», ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο του 2013 με τον Γιώργο
Δώνη στον «Αρχάγγελο». Ο Ελλαδίτης
τεχνικός κατέκτησε το πρωτάθλημα
της περιόδου 2013-14 και εξασφάλισε
την είσοδο των «γαλαζοκιτρίνων» στους
ομίλους του Champions League, για
την περίοδο 2014-15. Αποχώρησε τον
Ιανουάριο του 2015. Από τον Φεβρουάριο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Γερμανός Τόρστεν Φινκ, ο οποίος έμεινε
στην ομάδα μέχρι τον Μάιο, πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ανέλαβαν
ως υπηρεσιακοί προπονητές οι Κωστή,
Μαντούκα και Σατσιάς, οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα.
Τον Μάιο του 2015 προσλήφθηκε
ο Πορτογάλος Ντομίνγκος Πασιένσια
ο οποίος έφυγε άδοξα τον Αύγουστο,
αφού απέτυχε να μπει στους ομίλους,
ενώ η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική. Ξάφνιασε ο κ. Πετρίδης
με την επόμενη επιλογή του. Εμπιστεύτηκε την ομάδα στον Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Γεωργιανός άρχισε τον Αύγουστο δουλειά και άλλαξε πολλά προς
το καλύτερο. Λίγες αγωνιστικές όμως
πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, ο
Γεωργιανός τεχνικός αποχώρησε λόγω
διαφωνιών του με τον πρόεδρο. Ανέλαβε
το δίδυμο Μαντούκα, Κωστή, οι οποίοι
πήραν ξανά το πρωτάθλημα.
Μετά από μια σπουδαία χρονιά στην
ΑΕΚ Λάρνακας, ο Δανός προπονητής
Τόμας Κρίστιανσεν, ανέλαβε το πηδάλιο
της τεχνικής ηγεσία του ΑΠΟΕΛ για
την περίοδο 2016 – 2017. Έμεινε για
ένα χρόνο, καταφέρνοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να φτάσει
μέχρι τους 16 του Γιουρόπα Λιγκ. Δεν
ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη η μη
ανανέωση της συνεργασία τους!
Επόμενος προπονητής ήταν ο «παράξενος» Ολλανδός Μάριο Μπέιν, ο
οποίος ανέλαβε τον Μάιο του 2017 και
αποδεσμεύτηκε πολύ γρήγορα, τον
Ιούλιο του ίδιου έτους μετά την εκτός
έδρας απαράδεκτη εμφάνιση και ήττα
από τη Βιτορούλ.
Ο Πρόδρομος Πετρίδης αιφνιδίασε

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

η ομάδα δεν μπορεί να απειλήσει απέναντι σε κλειστές άμυνες θα έχει σοβαρό πρόβλημα.

νένα τρόπο η κρίση ενός διαιτητή δεν θα
πάψει να αποτελεί σημείο συζήτησης και
κάποτε αντιπαράθεσης…

* * * * *

* * * * *

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή
μας, στην πρώτη του θητεία ο Πρόδρομος Πετρίδης συνεργάστηκε με
οκτώ προπονητές σε πέντε χρόνια.
Ανέλαβε, για πρώτη φορά την προεδρία
της Εταιρείας «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο»,
τον Ιούνιο του 2001. Προπονητής ήταν








Από όλους τους προπονητές, με τους οποίους ο Πρόδρομος Πετρίδης συνεργάστηκε, μόνο ο Δανός Τόμας
Κρίστιανσεν, έμεινε από την
αρχή έως το τέλος της σεζόν.

Το πρόβλημα του γκολ

Είναι η μεγάλη συζήτηση που υπάρχει

στις τάξεις της Ανόρθωσης για τη φετινή
ομάδα που ενώ έχει επιθετικούς που
τους λες πρωτοκλασάτους στα φιλικά
δυσκολεύτηκε να κάνει πολλά πράγματα
μπροστά. Οι πληροφορίες θέλουν τον
Κετσπάγια να επέλεξε να φέρει ένα
10αρι στην ομάδα που να μπορεί να δώσει περισσότερη δημιουργία και εναλλακτικούς τρόπους τροφοδότησης των
φορ. Τον Οκριασβίλι έδειξε να τον υπολογίζει κυρίως για αριστερά, ο Ράγιος
παίζει συχνά δεξιά και μένει να δούμε
που θα χωρέσει στο πλάνο και ο Καλτσάς. Θα έχει μπροστά ένα μόνο επίσημο ματς, με την ΑΕΛ, για να αξιολογήσει
πράγματα ο προπονητής πριν κλείσει το
παράθυρο ενίσχυσης και έτσι τις κρίσεις
αναγκαστικά θα τις κάνει από τα φιλικά.
Για να δούμε τι θα προκύψει γιατί σε
πολλά ματς, ειδικά στην πρώτη φάση, αν

Πέρασε από αμφισβήτηση έντονη και ο

Πάολο Τραμετσάνι και τελικά ούτε αυτός
επιβίωσε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ.

Μια… δεκάδα προπονητές

επιλέγοντας λύση με χαμηλό ρίσκο.
Έφερε ξανά τον Γιώργο Δώνη και τους
συνεργάτες του. Ο Ελλαδίτης τεχνικός
στη δεύτερη του θητεία, παρέμεινε
στον πάγκο της ομάδας για οκτώ μήνες.
Κατάφερε να πάρει τον ΑΠΟΕΛ στους
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, να διεκδικεί και τους δύο τίτλους, όμως πλήρωσε ακριβά την δεύτερη βαριά ήττα
από τον Απόλλωνα και την οπισθοχώρηση στο -3 από την κορυφή. Τον Δώνη
διαδέχθηκε ο Πορτογάλος Μπρούνο
Μπαλταζάρ ο οποίος ήταν στην ΑΕΛ.
Ανέλαβε τον Μάρτιο του 2018 και η
κατάκτηση του πρωταθλήματος του
«έφερε» νέο συμβόλαιο.
Η σεζόν 2018 – 2019 ξεκίνησε πάρα
πολύ άσχημα. Ο διπλός αποκλεισμός
στην Ευρώπη από την Λιθουανική
Σούντουβα και την Αστάνα και οι κακές
εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, έφεραν
στην πόρτα εξόδου τον Πορτογάλο
στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο
του 2018 ανέλαβε την ομάδα ο Ιταλός
Πάολο Τραμετσάνι, επιλογή ουσιαστικά
του συμπατριώτη του τεχνικού διευθυντή Ντομένικο Τέτι.
Ξεκίνησε πολύ καλά και κατέκτησε
τον τίτλο κερδίζοντας 4 φορές τον
Απόλλωνα ενώ πήρε την ομάδα στον
τελικό του Κυπέλλου. Οι εμμονές του,
οι συγκρούσεις του με κάποια από τα
αστέρια της ομάδας, ο μονοδιάστατος
και προβλεπτός τρόπος παιχνιδιού του,
δημιούργησαν πολλές αντιδράσεις.
Του ανανεώθηκε απρόσμενα το συμβόλαιο για την περίοδο 2019 – 2020,
ωστόσο η εντός έδρας ήττα από την
Καραμπάχ αποτέλεσε την αιτία και
την αφορμή για να αποδεσμευτεί.
Ανέλαβε αμέσως ο Γερμανός Τόμας
Ντολ ο οποίος ήταν στο… περίμενε.
Ξεκίνησε ιδανικά με τη μεγάλη νίκη
– ανατροπή στο Μπακού με 2-0 επί
της Καραμπάχ, που έδωσε (για 8η φορά)
εισιτήριο στον ΑΠΟΕΛ, για τους Ομίλους και διασφάλισε έσοδα τουλάχιστον
10 εκατομμύρια! Η εκκίνηση του
ήταν… ιστορική. Για να δούμε πόσο
μεγάλες είναι οι… αντοχές του.

σωπούν τη χώρα μας στην Ευρώπη και
για την όσο το δυνατό πιο ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

* * * * *

Διαιτησία και VAR

Eρχονται αναβολές!

Ξεκινάμε… ιδανικά

πάντα την απάντηση σε περιπτώσεις σοβαρών λαθών της διαιτησίας, είτε χαρακτηρίζοντας ένα διαιτητή ανεπαρκή (αχάπαρο), είτε σε σκόπιμη αποστολή για να
ευνοήσει μια από τις δύο ομάδες. Την
ίδια ώρα, ως μάννα εξ ουρανού, αναμένουμε τον ερχομό του VAR. Ωστόσο, πρόσφατα παιγνίδια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, απέδειξαν πως λάθη γίνονται και
σε διοργανώσεις πολύ ψηλότερου επιπέδου από το κυπριακό ποδόσφαιρο και το
πιο σημαντικό, λανθασμένες αποφάσεις
προκύπτουν ακόμη και με τη χρήση του
VAR. Άλλοθι για τους δικούς μας διαιτητές, σε περιπτώσεις «χοντρών» λαθών,
δεν μπορεί να αποτελεί κάτι τέτοιο, το
συμπέρασμα, ωστόσο, που εξακολουθεί
να προκύπτει, είναι πως ποτέ και με κα-

χρεώσεις για ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα στον
τελευταίο προκριματικό γύρο των δύο
ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λογικά,
διαφοροποιούν το πρόγραμμα της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος, με
αναβολή των αγώνων των δύο ομάδων.
Σκηνικό που κάθε χρόνο προκύπτει, αν
και σε προηγούμενες περιπτώσεις και
πέραν της πρώτης αγωνιστικής, οι αναβολές που εγκρίθηκαν και υπερβολικές
ήταν και πρόβλημα δημιούργησαν στη
συνέχεια στις ομάδες, με το «βαρυφορτωμένο» πρόγραμμα. Αναβολές με μέτρο λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η φετινή
καινοτομία άλλωστε, με τις τέσσερις μέρες διεξαγωγής μιας αγωνιστικής, προσφέρεται και για «εξυπηρέτηση» των
δύο ομάδων που συνεχίζουν να εκπρο-

που τα καταφέρνουμε να φτάνουμε στο
παρά ένα και να έχουμε ζητήματα να
μας απασχολούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Το Μακάρειο ήρθε στην επικαιρότητα εδώ και μήνες, με την πρόταση
της Ομόνοιας να το χρησιμοποιεί, αλλά
μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα για να μιλάμε ακόμα για
άδειες, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
και όλα τα άλλα. Έχουμε γήπεδο που
ανήκει στο κράτος και δεν μπορούμε να
κάνουμε τις βασικές επιδιορθώσεις
ώστε οι ομάδες που το έχουν έδρα να
μπορούν να κάνουν εκεί ένα φιλικό. Στο
τέλος της ημέρας θα πάρει άδεια και θα
αξιοποιηθεί το γήπεδο, όμως η εικόνα
που βγάζει το ποδόσφαιρό μας ως προς
τις υποδομές του μόνο θετική δεν είναι.

Συνήθως, εμείς στην Κύπρο, έχουμε

Οι προκρίσεις και οι αγωνιστικές υπο-

Είναι πάντα εντυπωσιακός ο τρόπος

ταν πολύ σημαντική η είδηση της μετεγγραφής του Ιωάννη Κωστή από τη Νέα Σαλαμίνα στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ένας δεκαεννιάχρονος ανοίγει τα φτερά του και θέλει να
πετάξει ψηλότερα. Για την ακρίβεια πολύ ψηλότερα.
Φεύγει από μια ομάδα ιστορική μεν, αλλά χωρίς
διακρίσεις στον κυπριακό χώρο και χωρίς πρωταγωνιστικές διαδρομές και πάει σε μια ομάδα διαχρονικά πρωταγωνίστρια συλλέκτρια τίτλων στο
ελληνικό πρωτάθλημα και με μόνιμη παρουσία
στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο το άλμα για το νεανία
που ουσιαστικά στο ενεργητικό του έχει γεμάτη
μια μόλις χρονιά. Μια χρονιά συμπληρωμένη στην
οποία συνέτεινε βέβαια και η επιμονή του Σάββα
Πουρσαϊτίδη να τον σταθεροποιήσει στην ενδεκάδα.
Λέμε.... σταθεροποιήσει γιατί ήδη είχε προωθηθεί
στην πρώτη ομάδα από πριν και το ταλέντο του
είχε ήδη εμφανιστεί.
Η περίπτωση είναι χαρακτηριστική του νεαρού
ποδοσφαιριστή, που πήρε την ευκαιρία και την
άδραξε. Επίσης είναι περίπτωση κατά την οποία
η ομάδα που αγωνίζεται, του έδωσε ευκαιρία να
δείξει το ταλέντο του. Ο Κωστή αυτό είναι. Ταλέντο.
Όχι φτασμένος ποδοσφαιριστής. Για να γίνει ...τέτοιος χρειάζεται ακόμη να φάει πολλά...ψωμιά.
Η Νέα Σαλαμίνα είναι ομάδα που δίνει με συνέπεια
ευκαιρίες στους νεαρούς. Αυτό είναι αποδεδειγμένο
και με άλλες περιπτώσεις με πρόσφατο παράδειγμα
το Γιάννη Κούσουλο που μετεγράφηκε πέρυσι στην
Ομόνοια. Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές είναι προϊόντα των ακαδημιών της Νέας Σαλαμίνας που
διαθέτει με βάση τα πεπραγμένα και άλλους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
Η περίπτωση της μετεγγραφής του Ιωάννη Κωστή, που θυμίζουμε ότι για τη χρονιά που έρχεται
θα αγωνιστεί στη Νέα Σαλαμίνα, βγάζει στο προσκήνιο δυο προϋποθέσεις που απαιτούνται για να
ανελιχθεί ένας ποδοσφαιριστής. Τη σωστή και αποδοτική δουλειά στις Ακαδημίες και τη συνειδητή
παροχή ευκαιριών στους ποδοσφαιριστές. Αυτά
τα απλά δεν γίνονται από τις περισσότερες των
ομάδων μας και ας λένε ότι προωθούν τους Κύπριους
ποδοσφαιριστές.
Βέβαια, πέραν της πολιτικής ενός σωματείου
και της λειτουργίας των Ακαδημιών, υπάρχει ο παράγοντας που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην
καθιέρωση ενός ποδοσφαιριστή σε ψηλό επίπεδο.
Η προσωπικότητα, η ποιότητα και η δουλειά του
ποδοσφαιριστή.

Οι τρεις
και οι άλλοι...
Δυο στα τρία σε προκρίσεις στον
απολογισμό της εβδομάδας και του
τρίτου προκριματικού, η αλήθεια
είναι όμως, πως η ΑΕΚ έχασε από
ένα ανώτερο αντίπαλο στο Βέλγιο.
Και αλήθεια είναι, δύο επίσης, πως
από τους τρεις αντιπάλους των κυΤου
πριακών ομάδων, σε αυτή τη φάση
ΓΙΩΡΓΟΥ
των διοργανώσεων, με μικρές έστω
ΛΟΓΙΔΗ
τις διαφορές, η ΑΕΚ είχε τον πιο
ψηλό βαθμό δυσκολίας.
Μην την ξεγράφετε λοιπόν την ΑΕΚ, ενόψει πρωταθλήματος. Αρκεί να καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αποφεύγοντας την αγωνιστική «κοιλιά», στα μέσα περίπου
της περιόδου, από την οποία τα τελευταία χρόνια
μένει πίσω, με σημαντική διαφορά στη βαθμολογία
και μετά τρέχει και δεν φθάνει.
Άθλος η ανατροπή και η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ
μέσα στο «εχθρικό» γήπεδο του Αζερμπαϊζάν, μαγικά,
ωστόσο, ο Τόμας Ντολ δεν έκανε και δεν θα μπορούσε
ο άνθρωπος να κάνει. Απλά ο Γερμανός προπονητής
πιο λογικά συμπεριφέρθηκε ετοιμάζοντας το πλάνο
του, πιο καλά διαβασμένος αποδείχθηκε, έστω με
λίγες μέρες προετοιμασίας, σε σχέση με τον προκάτοχό
του.
Μην βιαστούμε, ωστόσο, να χαρακτηρίσουμε τον
κύριο Ντολ ως τον ιδανικό, γιατί τα ίδια είχαν λεχθεί
και με τον ερχομό του κυρίου Τραμετσάνι, γιατί είναι
μακρύς ακόμη ο δρόμος μέχρι να κερδηθεί η απόλυτη
εμπιστοσύνη για ένα προπονητή στο ΑΠΟΕΛ…
Μπορούσε να πάθει ζημιά ο Απόλλωνας από το
μέτριο πρώτο ημίχρονο της περασμένης Πέμπτης
στο ΓΣΠ, για άλλη μια φορά, ωστόσο, καταγράφεται
στα θετικά η σωστή αντίδραση, όταν το παιγνίδι…
στραβώσει. Καμία αμφιβολία για το «πλούσιο»
ρόστερ, την ίδια ώρα που αναμένονται ακόμη προσθήκες. Αουτσάιντερ κόντρα στην Αϊντχόβεν, ακατόρθωτο όμως δεν είναι. Και ουδέν κακό αμιγές
καλού, ένας αποκλεισμός, από μια μεγάλη ολλανδική
ομάδα, ενόψει πρωταθλήματος και του ανεκπλήρωτου
τα τελευταία χρόνια μεγάλου στόχου για τον Απόλλωνα…
Μια εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας και ΑΕΚ επιβεβαίωσαν
πως αρχίζουν από θέση ισχύος την κούρσα, έναντι
των άλλων ομάδων που θα επιχειρήσουν να σπάσουν
την τριάδα αυτή. Μακάρι, όσο δύσκολο και αν είναι,
Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΛ να αποδειχθούν ικανές
για κάτι τέτοιο, δημιουργώντας ξεχωριστό ενδιαφέρον
στο πρωτάθλημα και σκηνικό που τόσο πολύ έχει
λείψει τα τελευταία χρόνια.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,86%

X.A.
-5,7%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,13%

1,59%

0,45%

1,57%

1,10%

ΔΙΕΘΝΗ
Σύννεφα πάλι
στον ορίζοντα
παγκόσμιας
οικονομίας
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

10,39

-0,29%

Δύο μνηστήρες για το Venus Rock

Ενδιαφέρον από Παπαχριστοφόρου της Invel - Χριστοδούλου της Atterbury και επενδυτή από Ασία
Σε προχωρημένες διαβουλεύσεις
με την Τράπεζα Κύπρου για απόκτηση από κοινού του Venus Rock
βρίσκονται οι Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Invel,
και ο κυπριακής καταγωγής συ-

νέταιρος στην επένδυση με το
νοτιοαφρικανικό κολοσσό Atterbury, Τάκης Χριστοδούλου. Το
έδαφος για απόκτηση του Venus
Rock από τα δύο αυτά ονόματα
είναι γόνιμο, ωστόσο, όπως διαρρέει, το ύψος της προσφοράς θα

κρίνει το μέλλον των συζητήσεων.
Ενδιαφέρον έχει επιδειχθεί επίσης
από επενδυτή ασιατικής καταγωγής, το όνομα του οποίου δεν
έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής.
Το Venus Rock είναι ιδιοκτησίας
του ειδικού οχήματος Real Estate

της Τράπεζας Κύπρου, REMU,
και αποκτήθηκε στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης των χρεών του
Θεόδωρου Αριστοδήμου το 2016
ύψους 280 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται
ότι το κόστος για την απόκτηση
του συγκροτήματος θα ανέλθει

Πέφτει το γουάν και εντείνεται η ύφεση

στα 180-200 εκατ. ευρώ. Η Limni
δεν φαίνεται να βρίσκεται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
για απόκτησή της μαζί με το Venus Rock. Σε μια τέτοια περίπτωση το κόστος θα ανέβαινε κατά
60 εκατ. ευρώ. Σελ. 3

Θέμα χρόνου
η δημιουργία
υφυπουργείου
καινοτομίας
Συνέντευξη Κ. Κόκκινου
Θέμα χρόνου είναι η δημιουργία
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήδη έχει ετοιμαστεί
το σχετικό νομοσχέδιο και περιμένει την ολοκλήρωση του
νομοτεχνικού ελέγχου. Με την
ψήφισή του από τη Βουλή εκτιμάται ότι θα στεγαστεί σε πρώτη
φάση στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνέντευξη του Κυριάκου Κόκκινου. Σελ.4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΛΟΓΩ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

Εχασε 1,8 δισ. δολάρια
μέσα σε μόνο μία ημέρα
Ο Μάικλ Χάζενσταμπ, επενδυτής των ανα-

δυόμενων αγορών και προβεβλημένος διαχειριστής κεφαλαίων στην επενδυτική
Franklin Templeton της Καλιφόρνιας, έχασε 1,8 δισ. δολάρια σε μία ημέρα εξαιτίας
της μεγάλης πτώσης που σημείωσαν τη
Δευτέρα οι τίτλοι της Αργεντινής. Σελ. 10

Βάζουν πλώρη
για επενδύσεις
στην κρουαζιέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Eξελίξεις εντός του 2020

Ανοδικά οι τιμές για
γραφειακούς χώρους

Ψηλά στην ατζέντα του Υφυπουργείου Τουρισμού η προσπάθεια επιστροφής της Κύπρου
στον χάρτη της κρουαζιέρας.
Ήδη τέθηκε πρόταση για δημιουργία σύγχρονων υποδομών,
με ορίζοντα το 2020 για εκπόνηση
μελέτης. Στο παρόν στάδιο οι αρμόδιοι φορείς καταγράφουν τους
όρους εντολής για τον μελετητή,
ο οποίος θα αναλάβει την διαδικασία όρων εντολής για την κατασκευή του έργου. Σελ. 5

Ασφαλής είναι προς το παρόν, η ελληνική

αγορά γραφείων από τη δημιουργία φαινομένων υπερτίμησης, σε αντίθεση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κίνδυνοι έχουν
αρχίσει να πολλαπλασιάζονται το τελευταίο
διάστημα. Αύξηση 9% σημείωσαν το 2018
οι τιμές στην Αθήνα. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,44%

-0.11%

Γερμανία

-0,61%

-0.16%

Γαλλία

-Ο.32%

-0.13%

1.61%

0.03%

Ισπανία

0.20%

-0.08%

Ιρλανδία

-0.05%

0.12%

Ελλάδα

2.09%

-0.02%

Ην. Βασίλειο

0,49%

-0,10%

Κύπρος

Ιταλία

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

Εντείνονται οι ανησυχίες διεθνώς για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, την ώρα που η Κίνα υποτίμησε το νόμισμά της. Παρόμοια υποτίμηση

είχε σημειώθεί και το 2015 και συνδυάστηκε με συντονισμένη πτώση των κινεζικών χρηματιστηρίων και προκάλεσε ρίγη ανά τον κόσμο,
οδηγώντας τα χρηματιστήρια Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής σε μίνι κραχ. Παρεμφερές σκηνικό παρουσιάστηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες,
όταν το γουάν υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 7 γουάν προς 1 δολάριο. Σελ. 9

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Η ύφεση, o φτηνός δανεισμός και οι αυταπάτες
Η εβδομάδα άνοιξε με ισχυρές
αναταράξεις στις αγορές και συνεχίστηκε με εντεινόμενες ανησυχίες. Αφορμή/αιτία για τις αναταράξεις, η επιθετικότητα των
ΗΠΑ εναντίον της Κίνας. Μετά
τις απειλές Τραμπ (την Πέμπτη,
1.8.19) ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιβάλει δασμούς 10%
σε εισαγωγές αξίας 300 δισ. δολ.
από την Κίνα (ενώ ήδη της έχει
επιβάλει δασμούς 25% σε εισαγωγές αξίας 250 δισ. δολ.), το κινεζικό νόμισμα υποτιμήθηκε βίαια, ξεπερνώντας την αναλογία
γουάν-δολάριο 7:1 για πρώτη φορά έπειτα από 11 χρόνια (2008).
Η αμερικανική απάντηση ήταν
η καταγγελία της Κίνας ως χώρας
που χειραγωγεί το νόμισμά της.
Η καταγγελία (τελευταία φορά

είχε διατυπωθεί το 1994) δεν έχει
συνέπειες για την Κίνα – θα αποκτήσει αν προοιωνίζεται μια νέα
αύξηση των δασμών στις εξαγωγές
της προς ΗΠΑ. Ούτε φαίνεται να
έχει βάση. Μόλις πριν από 25 ημέρες το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι η ισοτιμία του κινεζικού νομίσματος
βρίσκεται σε αρμονία με τα θεμελιώδη δεδομένα της κινεζικής
οικονομίας – αντιθέτως, το ΔΝΤ
έκρινε το δολάριο υπερτιμημένο
κατά 6-12%. Τροφοδοτεί όμως μια
ένταση που όχι δύσκολα μπορεί
να εξελιχθεί σε εμπορικό/νομισματικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας (που
είναι κάτοχος τίτλων του αμερικανικού δημοσίου αξίας μεγαλύτερης από 1 τρισ. δολάρια) με δυσθεώρητες επιπτώσεις, απρόβλεπτη ένταση και διάρκεια – ίσως

έως τις επόμενες αμερικανικές
προεδρικές εκλογές.
Μέσα σε ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες, οι εμπορικές εντάσεις συναγωνίζονται την αδυναμία της
παγκόσμιας οικονομίας, σε μία
διελκυστίνδα που επιτείνει υφεσιακά φαινόμενα. Εξ ου και η μεγάλη ευαισθησία των διεθνών
αγορών, όπως αυτή αποτυπώθηκε
στην πτώση των χρηματιστηρίων
τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας
και, παράλληλα, στην άνοδο των
τιμών και στη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων. Τα κεφάλαια σπεύδουν στα ασφαλή λιμάνια των ομολόγων (εν μέρει
και στον χρυσό, που η τιμή του
κάνει ρεκόρ 6ετίας…) διότι εκτιμούν ότι ο κίνδυνος μιας ύφεσης

μεγαλώνει. Αυτός είναι ο λόγος
που ώθησε τις τελευταίες εβδομάδες την κεντρική τράπεζα Αυστραλίας, τη FED και, την Τετάρτη, της Νέας Ζηλανδίας, Ινδίας
και της Ταϊλάνδης να κάνουν επιθετικές μειώσεις επιτοκίων. Και
ωθεί την ΕΚΤ σε δεύτερο γύρο
ποσοτικής χαλάρωσης. Μια νέα
ύφεση (μένει να φανεί αν θα είναι
ήπια ή σκληρή) είναι στο κατώφλι
του κόσμου. Αυτό λέει η αγορά
ομολόγων, η μείωση των αποδόσεών τους.
Η μείωση του κόστους δανεισμού, λοιπόν, έχει δύο πλευρές
που αυτονόητα πρέπει να συνεκτιμώνται: Οταν ο δανεισμός, με
την έκδοση εντόκων και κυρίως
ομολόγων, φτηναίνει, υπάρχουν
ευεργετικές συνέπειες για όσους

είναι υπερδανεισμένοι, διότι μειώνεται το κόστος εξυπηρέτησης
των δανείων τους. Αλλά ας μην
καλλιεργούνται αυταπάτες. Οταν
ο δανεισμός καθίσταται φτηνός
επειδή προεξοφλείται ή εξελίσσεται ύφεση, η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους και δυσμενείς
συνέπειες, ειδικά εις βάρος όσων
είναι βαριά υπερδανεισμένοι, (α)
γιατί αν δεν παράγουν νέο πλούτο
δεν θα μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους και η ύφεση
δεν τους βοηθά και (β) γιατί αύριο,
σε συνθήκες ύφεσης, οι όροι δανεισμού για την εξυπηρέτηση παλαιών δανείων ίσως επιδεινωθούν
πολύ και απότομα. Η πολιτική είναι χρήσιμη όταν προνοεί.

kallitsiskostas@yahoo.com

ƶĮǐİǑǒǗǋĮıĲİ
ǉĮǊǗǉĮǊǎǉĮǁǏǈ
www.pwc.com.cy
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Στο θέμα της φοροδιαφυγής, η οποία εκτιμάται στο 21% του ΑΕΠ,
το αποτελεσματικότερο όπλο καταπολέμησής της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός
σε όλο το φάσμα της
οικονομίας.
σβλέποντας στην αποκατάσταση
της φορολογικής τάξης, ως προϋπόθεση δημιουργίας αναπτυξιακού επενδυτικού κλίματος.
Οι εξαγγελθείσες ελαφρύνσεις
στην υπερφορολόγηση των φυσικών προσώπων σε όλη τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, με
την εκλογικευμένη μείωση των
φορολογικών συντελεστών και
των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν του ότι αποτελούσε άμεση
ανάγκη για την ελάφρυνση των
φορολογουμένων, είναι το πρώτο
βήμα δημιουργίας ομαλού αναπτυξιακού κλίματος.
Παράλληλα με τα φυσικά πρόσωπα, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και οι διευθετήσεις
χρόνιων εκκρεμοτήτων, όπως ο
φορολογικός χειρισμός των σημαντικών ζημιών, οι οποίες γεννήθηκαν στα χρόνια της κρίσης,
αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του

ΣΧΟΛΙΟ

προσδοκώμενου επενδυτικού
κλίματος. Στον χώρο των αποφάσεων για τις επιχειρήσεις, τις
οποίες θα πρέπει να λάβει υπ’
όψιν ο υπουργός Οικονομικών,
ανήκουν και μέτρα που απαιτείται
να ληφθούν για την επιστροφή
των πολύτιμων στελεχών που
«μετοίκησαν» στο εξωτερικό τα
χρόνια της κρίσης, αλλά και το
πώς θα παραμείνουν στη χώρα
τα σημερινά στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία «προκαλούνται» από τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εργασίας των
εταιρειών του εξωτερικού. Στο
μέγα θέμα της φοροδιαφυγής, η
οποία εκτιμάται στο 21% του
ΑΕΠ, το αποτελεσματικότερο με
τα σημερινά δεδομένα όπλο καταπολέμησής της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλο το
φάσμα της οικονομίας.
Προσβλέπουμε, αναμένοντας
ριζικά βήματα και αποφάσεις από
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με όλα
τα εμπλεκόμενα υπουργεία και
τις ανεξάρτητες αρχές, στη μέγιστη ψηφιοποίηση των συναλλαγών.
Αναφερόμαστε συγκεκριμένα
στην άμεση θεσμοθέτηση των
εφαρμογών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και Δημοσίου (B2G), στο κύκλωμα της
διακίνησης των αγαθών και στην
περαιτέρω επέκταση της υποχρεωτικότητας των ηλεκτρονικών
πληρωμών, ιδιαίτερα σε «ευαίσθητες» κατηγορίες συναλλαγών,
όπως τα ελεύθερα επαγγέλματα
και οι λιανικές πωλήσεις, μειώνοντας παράλληλα το επιτρεπόμενο ποσό συναλλαγών με μετρητά.
Οι διευθετήσεις - θεσμοθετήσεις όλων των παραπάνω θεμάτων, συνοδευόμενες με έναν προσεκτικά μελετημένο επενδυτικό
φορολογικό νόμο οριζόντιων φορολογικών κινήτρων για όλη την
επικράτεια, αποτελούν τη βάση
και την προϋπόθεση προσέλκυσης των νέων Ελλήνων και ξένων
επενδυτών.

* Ο κ. Κώστας Σφακάκης είναι σύμβουλος διοίκησης ΣΕΒ για φορολογικά θέματα.

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Τα βραδύπορα
προς τ’ άστρα
Την ιδέα πως «οι εξωγήινοι είναι
ήδη εδώ» δεν την υποστηρίζουν
μόνο τα μαθητούδια του Εριχ φιν
Ντένικεν και οι φανατισμένοι της
«αντισυμβατικής αρχαιολογίας»
ή της «αντισυμβατικής ιστορίας»,
όσοι τέλος πάντων ανακαλύπτουν
υπερδιαστημικό δάκτυλο σε καθετί ανθρώπινο και ανθρωπογενές. Την υποστηρίζουν, για εντελώς διαφορετικούς λόγους, και
πολλοί επιστήμονες, που τα φαιά
τους κύτταρα δεν είναι δορυφόροι
συνωμοσιολογιών. Λένε δηλαδή
ότι οργανισμοί με τις απίστευτες
ιδιότητες που αποδίδει στους
εξωγήινους η επιστημονική φαντασία ζουν στη Γη εκατομμύρια
χρόνια τώρα, αντέχοντας σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, θανάσιμες για τα θηλαστικά.
Εξαιτίας ενός ατυχήματος, κάποιοι οργανισμοί αυτού του είδους
έγιναν πρόσφατα διάσημοι. Πρόκειται για τα οκτάποδα βραδύπορα.
Τα μικροσκοπικά οντάρια αποτελούσαν τμήμα του «ζωικού φορτίου» που βρισκόταν στο ιδιωτικό
ρομποτικό ισραηλινό σκάφος «Γένεση».
Το σκάφος συνετρίβη τον
Απρίλιο στη Σελήνη και οτιδήποτε
ζωντανό πάνω του πέθανε. Πλην
ίσως των βραδύπορων, που μπορούν να μπαίνουν σε κατάσταση
κρυπτοβίωσης, να μηδενίζουν
σχεδόν τον μεταβολισμό τους,
να αντέχουν δέκα χρόνια σε κατάσταση αφυδάτωσης και να επιβιώνουν σε συνθήκες τυπικά εξω-

φρενικές – ή εξωγήινες: στους 200° C αλλά και στους 151° C. Μέσα σε θερμοπηγές, αλλά και στην
κορυφή των Ιμαλαΐων. Κάτω από
στρώματα πάγου, αλλά και στα
βάθη των ωκεανών, σε ατμόσφαιρα χιλιάδων ατμοσφαιρών.
Χαρμόσυνα νέα; Μα και βέβαια. Ακόμη κι αν καταφέρουμε
να αφανίσουμε τη ζωή στη Γη,
με τους πολέμους ή με την πλήρη
απορρύθμιση του κλίματος, στη
Σελήνη θα υπάρχουν τα βραδύπορα, γήινης καταγωγής. Μακρινά
ξαδέλφια μας δηλαδή, που σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια ίσως
εξελιχθούν, για να συνεχίσουν
την περιπέτεια της νοήμονος
ζωής στο ηλιακό μας σύστημα.
Αλλα χαρμόσυνα νέα, ίσως τα
μόνα που δικαιώνουν τον τίτλο
«Smile for Future» της συνόδου
για το κλίμα που φιλοξενεί η Λωζάννη;
Η ανακάλυψη από τη NASA
τριών εξωπλανητών στο πλανητικό σύστημα ΤΟΙ-270, σε σχετικά
μικρή απόσταση: 73 έτη φωτός.
Ο ένας τους θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιες μορφές ζωής.
Να κατορθώσει το ανθρώπινο είδος να ταξιδέψει μέχρις εκεί, αν
δεν εφεύρει τα σκάφη του «Star
Wars», δεν φαίνεται πιθανό. Εκτός
και αποκτήσουμε τις ιδιότητες
των βραδύπορων, εμπλουτίζοντας
το γονιδίωμά μας με το δικό τους
γενετικό υλικό. Και με την προϋπόθεση ότι έως τότε θα αποδείξουμε ότι υπάρχει λόγος να μας
υπομένει επ’ άπειρον το σύμπαν.

Τελικά, κάποιοι έκαναν το δώρο της βροχής, στάχτη. Η φωτογραφία από την τεράστια πυρκαγιά στην περιοχή Πάχνας και Βουνί.

Ακριβότερο το ρεύμα
στο ανακοινώνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Αυτό που δεν μας λένε είναι ότι ναι μεν είναι
φθηνότερο από τον Ιούλη, πληρώνουμε ωστόσο
για την ίδια κατανάλωση είκοσι ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017. Δεν το
λες και μείωση.

και οι αρμόδιοι πιο ζεστά το θέμα με τις υποδομές που προσφέρει η Κύπρος, τις δημόσιες μεταφορές και γενικότερα το τουριστικό προϊόν
που προσφέρεται πέραν των ξενοδοχείων. Κατανοητό το επιχείρημα ότι ανέκαμψαν ανταγωνιστικές αγορές και αυτό κόστισε στην Κύπρο, μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι οι τουριστικές αυξήσεις των προηγούμενων χρόνων ήταν συγκυριακές;

••••
Ακριβή και η βενζίνη

••••
Το πολύ μέχρι πιο κάτω

Μιας και είναι περίοδος διακοπών, λες να σβή-

Στην σκέψη ότι είμαστε σε ένα νησί που δεν

Φθηνότερο το ηλεκτρικό ρεύμα, για τον Αύγου-

σεις τον κλιματισμό, να μπεις στο αυτοκίνητο για
καμιά βόλτα , τουλάχιστον να μην μένεις σπίτι να
καις ρεύμα. Πας στο πρατήριο να γεμίσεις βενζίνη και βλέπεις πόσο μικρή αγοραστική δύναμη
έχει ένα ευρώ. Για ένα λίτρο αμόλυβδης 95 χρειάζεσαι περίπου 1,20 σεντ, 1,27 σεντ για την αμόλυβδη 98 οκτανίων και 1,23 για το πετρέλαιο κίνησης. Μπα, δεν είναι να πας και μακρυά, καλή
είναι και η πρωτεύουσα. Δεν είναι τυχαίο που
ακόμα και τον Δεκαπενταύγουστο κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα στους δρόμους της Λευκωσίας.

••••
Δεν γεμίζουν τα πεντάστερα
Νέες κλίνες, νέα ξενοδοχεία, επεκτάσεις, οι

αναβαθμίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων συνεχίζονται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά
τα ξενοδοχεία δεν γεμίζουν. Σε όλες τις πόλεις
καταγράφεται μείωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ στην ελεύθερη Αμμόχωστο μιλούν για πληρότητες χαμηλότερες των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Μάλλον δεν χρειάζονται
άλλες επενδύσεις για περισσότερες κλίνες. Να
γεμίσουν πρώτα οι υφιστάμενες. Ας δουν όμως

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Συμπληρωματικά αγαθά
Συμπληρωματικά καλούν-

ται δύο (ή περισσότερα)
αγαθά όταν η αύξηση στην
τιμή του ενός μειώνει τη
ζήτηση του άλλου. Τα αγαθά αυτά ικανοποιούν από
κοινού μια ανάγκη του καταναλωτή. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο (ή περισσότερα) για την
ικανοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης
και αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό
παράγοντα της ζήτησης ενός αγαθού.

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

προσφέρονται άλλες επιλογές σύνδεσης με
τον υπόλοιπο κόσμο πέραν της αεροπορικής,
δεν είναι περίεργο να αναπτύξει κανείς κλειστοφοβικές τάσεις. Πόσο δε μάλλον όταν κάνει
τα μαθηματικά και βλέπει ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για ένα ταξίδι στην κοντινή
Αθήνα δεν χωράνε στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι ψηλές τιμές δεν επηρεάζουν φυσικά μόνο τους κάτοικους Κύπρου αλλά και τον
εισερχόμενο τουρισμό. Το θέμα ανακινήθηκε
τον Ιούνιο, με πολιτικές παρεμβάσεις και επιστολές προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Απάντηση μέχρι στιγμής, καμία.

••••
Το Κακοσκάλι
Πέρσι μιλούσαμε για την ανάγκη επιδιόρθωσης

και διαπλάτυνσης του δρόμου Κακοσκάλι στο
Νέο Χωριό του Ακάμα, η ίδια συζήτηση γίνεται
και φέτος. Όλα θα φτιάξουν στο πλαίσιο του
σχεδίου διαχείρισης για το εθνικό δασικό
πάρκο του Ακάμα. Ούτε ότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες
οδηγούς φαίνεται να επισπεύδει την διαδικασία.

••••
Περισσότεροι έκτακτοι
Όλο και περισσότεροι στρέφονται προς τον δημόσιο τομέα, ενώ η απασχόληση στην Κυβέρνηση αριθμεί 52.069 άτομα. Μάλιστα σύμφωνα
με την στατιστική υπηρεσία, τον Ιούλιο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 65 άτομα σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2018. Η αύξηση οφείλεται στους
έκτακτους και όχι στο μόνιμο προσωπικό που
καταγράφει μείωση κατά 439 άτομα σε σχέση
με τον Ιούλιο του 2018.

Εικόνες από το μέλλον στο Ιράκ
«Πεθαίνουμε», διαμαρτύρεται ο
17χρονος Μοχάμεντ, ιδροκοπώντας
στο μαγαζί σιδερικών όπου εργάζεται, στην κεντρική Βαγδάτη. Το
θερμόμετρο δείχνει 48 βαθμούς
Κελσίου και δεν υπάρχει οδός διαφυγής. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει
κοπεί στη γειτονιά και ο νεαρός
δεν διαθέτει χρήματα για να αγοράσει γεννήτρια, ώστε να λειτουργήσει ο κλιματισμός. Περίπου η
ίδια κατάσταση επικρατεί και στο
σπίτι του. «Ξυπνάω τις νύχτες και
ο ιδρώτας τρέχει ποτάμι», λέει με
φωνή που μόλις ακούγεται. «Είναι
εξαντλητικό. Η ζέστη σε κάνει να
αισθάνεσαι απαίσια».
Βέβαια, το Ιράκ είναι συνηθισμένο στις υψηλές θερμοκρασίες –που
τώρα έρχονται όλο και νωρίτερα–
όμως τα λίγα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους οι κάτοικοι προκειμένου να δροσιστούν είναι απλησίαστα για τους φτωχούς. Στην
πραγματικότητα, η Βαγδάτη παρέχει
μια ανησυχητική ματιά σε ένα μέλλον όπου μόνο οι εύποροι θα είναι
εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν
την κλιματική αλλαγή. Τις ημέρες
που ο υδράργυρος στην πόλη σκαρφαλώνει στους 48 βαθμούς, τα κλιματιστικά είναι ο μοναδικός τρόπος
για να δροσιστεί κανείς. Ωστόσο,
η κρίση της ηλεκτροδότησης που
μαστίζει τη χώρα έχει κάνει ακόμα

ASSOCIATED PRESS

Τώρα που οι παθογένειες της επιχειρηματικότητας και συνολικά
της οικονομίας συνεχίζουν με
γοργούς ρυθμούς να θεραπεύονται, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του
αναγκαίου φορολογικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην πολυπόθητη
ανάπτυξη.
Οι εξαγγελίες που βρίσκονται
στον δρόμο της θεσμοθέτησής
τους καλύπτουν όλο το φάσμα
της οικονομικής και κοινωνικής
καθημερινότητας των πολιτών
και της αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, προ-

Σε σιντριβάνια αναζητούν λίγη δροσιά χιλιάδες Ιρακινοί, όταν ο υδράργυρος σκαρφαλώνει στους 50 βαθμούς Κελσίου.
και αυτό το αναγκαίο μέσο μη προσβάσιμο σε οικογένειες χαμηλού
εισοδήματος.
Αποτέλεσμα αυτής της ιρακινής
κρίσης, που προκλήθηκε από τη
διαφθορά, την κακή διαχείριση
και το καταρρέον δίκτυο ηλεκτροδότησης, είναι ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην προσφορά και
τη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος,
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μή-

νες. Μια γεννήτρια πετρελαίου
μπορεί μερικώς να αποκαταστήσει
το πρόβλημα, αλλά η λειτουργία
του κλιματιστικού με αυτόν τον
τρόπο είναι μια πολυτέλεια που
ελάχιστοι μπορούν να αντέξουν
οικονομικά.
Μπορεί η ηλεκτροδότηση να
αποτελεί πρόβλημα του Ιράκ,
ωστόσο η ανισότητα του δικαιώματος στη δροσιά είναι ένα ζήτημα

παγκόσμιο, που θα γίνεται όλο
και πιο αισθητό καθώς η Γη υπερθερμαίνεται. Περίπου 2,8 δισ. άνθρωποι ζουν σε κράτη όπου η μέση θερμοκρασία είναι υψηλότερη
των 25 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα
με την Παγκόσμια Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ λιγότερο από το 10%
των κατοίκων διαθέτει κλιματισμό
και ειδικότερα στην Ευρώπη, μόνο
το 5% των σπιτιών κλιματίζεται.
Η υπηρεσία, επίσης, υπολογίζει
ότι μέχρι το 2050, 1,9 δισ. άτομα
που ζουν σε ζεστές χώρες δεν θα
έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό.
Οπως επισημαίνει ο καθηγητής
Φίλιπ Αλστον, ειδικός εισηγητής
του ΟΗΕ για την ακραία φτώχεια
και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
οι ζωές των πιο φτωχών θα τεθούν
σε κίνδυνο. «Παιδιά, ηλικιωμένοι,
άρρωστοι, αλλά και όσοι απλώς
δεν είναι ιδιαίτερα εύρωστοι, θα
κινδυνεύσουν να πεθάνουν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
Ο μοναδικός τρόπος για να προστατευθούν είναι τα κλιματιστικά,
αλλά αυτά κοστίζουν – τόσο για
το σύστημα και τα μηχανήματα,
όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι φτωχότεροι δεν θα διαθέτουν
πρόσβαση σε αυτά, ούτε τα χρήματα που απαιτούνται για να ανακουφιστούν».

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Πολιορκούν το Venus Rock, Invel και Atterbury

Στα 180 - 200 εκατ. ευρώ το κόστος απόκτησής του – Ενδιαφέρεται και ασιατικής καταγωγής επενδυτής
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το δρόμο της εξόδου από τα βιβλία
της Τράπεζας Κύπρου φαίνεται να
παίρνει το Venus Rock. Το αποκτηθέν συγκρότημα της Τράπεζας
Κύπρου από την Aristo Developers,
που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου
και που λειτούργησε ως το βασικό
αντικείμενο αναδιάρθρωσης των
χρεών του Θεόδωρου Αριστοδήμου
το 2016 ύψους 280 εκατ. ευρώ, «πολιορκείται» από τον κύριο παίχτη
του Real Estate σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και του νοτιοαφρικανικού ομίλου που άλλαξε τον χάρτη
των Mall στη χώρα. Ο λόγος για
τον Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου,
τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Invel και για τον κυπριακής καταγωγής συνέταιρο στην
επένδυση με τον Νοτιοαφρικανικό
κολοσσό Atterbury, Τάκη Χριστοδούλου.
Όπως είναι εις θέση να γνωρίζει
η «Κ», οι δύο άντρες βρίσκονται
σε συζητήσεις για την απόκτηση
από κοινού του Venus Rock, ιδιοκτησίας του ειδικού οχήματος Real
Estate της Τράπεζας Κύπρου, REMU. Το έδαφος για απόκτηση του
Venus Rock από τα δύο αυτά ονόματα είναι γόνιμο, ωστόσο, όπως
διαρρέει, το ύψος της προσφοράς
θα κρίνει το μέλλον των συζητήσεων. Και οι δύο επενδυτές έχουν
προχωρήσει σε επενδύσεις πολλών
εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο
τα τελευταία πέντε χρόνια και γι’
αυτό η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζεται αισιόδοξη τουλάχιστον
για το προφίλ των επενδυτών και
τη δυναμική τους.
Το Venus Rock εξάλλου είναι
ένα project που θα κοστίσει στον
ενδιαφερόμενο επενδυτή περί τα
180 – 200 εκατ. ευρώ. Ο κ. Παπαχριστοφόρου ειδικά, έχει παρου-

Πριν από την απόκτηση του Venus Rock από την Τράπεζα Κύπρου,
το 2014,το ακίνητο βρισκόταν στο
στόχαστρο της China Glory Investment Group. Τότε η εταιρεία είχε
κάνει πίσω με τη δικαιολογία πως
το πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών στην Κύπρο ήταν
αβέβαιο, άρα και το ρίσκο για μία
τέτοια επένδυση θα ήταν πολύ μεγάλο. Αρχικά το Venus Rock προοριζόταν για να αξιοποιηθεί στο
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Ουδείς γνωρίζει το business plan της
οποιασδήποτε εταιρείας, αλλά από
τότε τα δεδομένα δείχνουν πως το
ενδιαφέρον από επενδυτές κινεζικής καταγωγής για το πρόγραμμα
των διαβατηρίων είναι μεγάλο. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι σε ποσοστά
αγοραστές είναι οι Ρώσοι και δεύτεροι έρχονται οι Κινέζοι.

Σε αριθμούς

Η Limni δεν βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για απόκτησή της μαζί με το Venus Rock. Αν και θα ήταν ιδανικό σενάριο για την Τράπεζα Κύπρου
σιάσει «δείγματα γραφής» στην
Τράπεζα Κύπρου και με επενδύσεις
και με δανεισμό. Πριν από μερικούς
μήνες, η ΠΑΝΓΑΙΑ ήταν αυτή που
απέκτησε το επενδυτικό fund με
21 εμπορικά ακίνητα της Τράπεζας
Κύπρου έναντι 149 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως ο κύριος μέτοχος της ΠΑΝΓΑΙΑ είναι ο κύπριος
Διευθύνων Σύμβουλος της Invel
Real Estate Management, κ. Παπαχριστοφόρου και η Invel πλέον
έχει το 98,1% της ΠΑΝΓΑΙΑ.
Παράλληλα, «δείγματα γραφής»
στην κυπριακή αγορά έχει δείξει
και η Atterburry, παρόλον ότι δεν
υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν
με την Τράπεζα Κύπρου.Το 2015
εξαγοράστηκαν από κοινού το The

Mall of Cyprus και το The Mall of
Engomi του ομίλου Σιακόλα από
τη νοτιοαφρικανή εταρεία. Το κόστος της εξαγοράς τους έφτασε τα
200 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν επενδυθεί ακόμα περισσότερα μετά την
μεγάλη επέκταση του Mall of Cyprus.

Φήμες μαζί με Limni

Όσον αφορά στις συζητήσεις
μεταξύ των δύο ανδρών και τη Remu, διέρρευσε πως η πρόταση είναι
η απόκτηση και της Limni. Πρόκειται για το ακίνητο, το οποίο πέρασε στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου από τον Όμιλο Σιακόλα στο
πλαίσιο ανταλλαγής χρέους. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
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Πριν από την απόκτηση
του Venus Rock από την
Τράπεζα Κύπρου, το
2014, το ακίνητο βρισκόταν στο στόχαστρο
της China Glory Investment Group.
ενώ ως σενάριο φαντάζει ιδανικό,
δεν αναμένεται να γίνει κατορθωτό.
Πρώτον οι επενδυτές δεν φαίνεται
εκ πρώτης όψεως να θέλουν τη Limni και κατά δεύτερον το ποσό
ανεβαίνει κατά 60 εκατ. ευρώ, κάτι

που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο μία τέτοια συναλλαγή.

Υπάρχει ανταγωνιστής

Το παρελθόν έχει δείξει πως το
Venus Rock δεν αφήνει αδιάφορους
επενδυτές από Ασία. Όπως και πριν
από την αναδιάρθρωση με την Τράπεζα Κύπρου οπότε κινεζικός όμιλος
ενδιαφερόταν για την απόκτηση του
Venus Rock από την Aristo Developers, έτσι και τώρα υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτή ασιατικής καταγωγής. Επί της ουσίας είναι ο δεύτερος παίχτης» που ενδιαφέρεται για
το Venus Rock, έναντι της κοινοπραξίας Παπαχριστοφόρου και Χριστοδούλου. Το όνομα του «αντίπαλου
δέους» - επενδυτή δεν είναι γνωστό.

Τα κίνητρα που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος για τις πολιτογραφήσεις κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις
στον τομέα των ακινήτων, ενώ οι
μεγάλοι κερδισμένοι εκ του αποτελέσματος είναι οι ντιβέλοπερς
και οι τράπεζες. Από το Μάιο του
2013 μέχρι και τον Αύγουστο του
2018 έχουν υποβληθεί 2.389 αιτήσεις για διαβατήρια. Το 2013 υποβλήθηκαν 77 αιτήσεις για πολιτογράφηση από ξένους επενδυτές,
το 2014 οι αιτήσεις αυξήθηκαν στις
306, αλλά το 2015 μειώθηκαν στις
286. Το 2016 σχεδόν διπλασιάστηκαν στις 503 και το 2017 έφτασαν
κοντά στον ανώτερο αριθμό των
αιτήσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, στις
696. Από την αρχή του 2018 μέχρι
και τον Αύγουστο του ίδιου έτους
υποβλήθηκαν 521 αιτήσεις για πολιτογράφηση ξένων επενδυτών.
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Αποκτά και τρίτο Υφυπουργείο η Κύπρος
Εξελίξεις το προσεχές φθινόπωρο δηλώνει στην «Κ» ο Επικεφαλής Επιστήμονας Κυριάκος Κόκκινος
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ιδιωτικού τομέα να φτάσουμε στο
1,5%. Αυτό σημαίνει 250 εκατομμύρια επιπλέον τον χρόνο να μπουν
σε αυτόν τον τομέα. Στο πιο συντηρητικό σενάριο δαπανών 350 εκατομμυρίων τον χρόνο για την έρευνα
και την καινοτομία, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που επιστρέφουν
στην οικονομία είναι 1,5 δισ.ευρώ.
Αυτό το ποσό σε μια οικονομία των
είκοσι δισ. είναι τεράστιο ποσό,
χωρίς ακόμα να συνυπολογίζουμε
τα παράπλευρα οφέλη που δημιουργούνται. Η πρόθεσή μας είναι να διευρύνουμε την παραγωγική βάση
της οικονομίας και να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πυλώνα της, που
θα αφορά την έρευνα και την καινοτομία όπως ο τουρισμός και το
real estate. Πιστεύω ότι αυτό θα
είναι εφικτό, ήδη υπάρχει
σήμερα,απλώς πρέπει να το επιταχύνουμε και να το μεγαλώσουμε.

Ουραγός η Κύπρος στην οικονομία
της έρευνας και της καινοτομίας,
αν και τους τελευταίους μήνες επικρατεί ένας αναβρασμός ώστε να
ανατραπεί αυτή η εικόνα. Από τον
περασμένο Ιανουάριο η Κύπρος απέκτησε τον πρώτο επικεφαλής επιστήμονα, στον οποίο ανατέθηκε η
ετοιμασία νομοσχεδίου για δημιουργία Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό ήδη βρίσκεται ενώπιον
της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι τον χειμώνα, εκτός
απροόπτου, η Κύπρος θα αποκτήσει
και το τρίτο της Υφυπουργείο. Για
τις λεπτομέρειες στέγασης, στελέχωσης και προϋπολογισμού του, μίλησε στην «Κ» ο επικεφαλής επιστήμονας Κυριάκος Κόκκινος. Ανα






Στο Υπουργείο Οικονομικών θα στεγάζεται,
τουλάχιστον το πρώτο
διάστημα, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
φέρθηκε επίσης στα τέσσερα νέα
κέντρα αριστείας των οποίων οι
συμβάσεις υπογράφονται το φθινόπωρο, και που ανοίγουν τις πόρτες
ώστε η Κύπρος να προσελκύσει ξένους ερευνητές και να καταστεί περιφερειακό κέντρο έρευνας και καινοτομίας.
-Μαζί με τον διορισμό σας είχε
ανακοινωθεί και η πρόθεση για
Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας. Πού βρίσκεται αυτή η
διαδικασία;
-Έχουμε ετοιμάσει νομοθεσία η
οποία ήδη βρίσκεται ενώπιον της
Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό
έλεγχο και ευελπιστούμε ότι εντός
Αυγούστου θα ολοκληρωθεί. Έχουν
ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα
κόμματα ώστε να προλειάνουμε το
έδαφος με στόχο στο τέλος τα κόμματα να υποστηρίξουν την δημιουργία ενός τέτοιου υφυπουργείου.
Μέχρι στιγμής τα μηνύματα που
παίρνουμε είναι θετικά και αναμένω
πως όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος
από την Νομική Υπηρεσία, το νομοσχέδιο θα τεθείστο Υπουργικό
Συμβούλιο. Ακολούθως θα τεθεί ενώπιον της Βουλής η οποία εκτός απροόπτου θα εγκρίνει το νομοσχέδιο
μέσα στο φθινόπωρο του 2019.
-Άρα το φθινόπωρο του 2019 θα
υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις
για την δημιουργία του Υφυπουργείου.
-Ενδεχομένως οι εξελίξεις να προκύψουν προς τον χειμώνα. Αυτό
εξαρτάται από το πότε η Βουλή θα
εγκύψει πάνω στο θέμα. Θεωρώ
όμως ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα το οποίο να καθυστερήσει
την διαδικασία.
-Σε περίπτωση που εγκριθεί το
νομοσχέδιο και προχωρήσει το
Υφυπουργείο, η θέση του επικεφαλής επιστήμονα θα μετεξελιχθεί σε θέση Υφυπουργού;
-Η συγκεκριμένη θέση θα παραμείνει ως έχει. Το Υφυπουργείο θα
προΐσταται του Επικεφαλής Επιστήμονα και άρα της έρευνας και της
καινοτομίας και θα έχει επίσης να
αναλάβει και την ψηφιακή στρατηγική. Ειδικότερα, την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, δηλαδή την ψηφιο-








Υπάρχει πρόταση ώστε τα τέσσερα νέα κέντρα αριστείας στην Κύπρο να στελεχωθούν κατά 30-40% με ερευνητές του εξωτερικού προκειμένου να δημιουργηθούν στην χώρα μας διεθνούς εμβέλειας ερευνητικά κέντρα.
ποίηση των υπηρεσιών του κράτους
προς τον πολίτη. Ψηφιακή πολιτική
σήμερα δεν υπάρχει. Παρατηρείται
μάλιστα το εξής. Η ψηφιακή στρατηγική να είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Υπουργείο Οικονομικών,
ο Ψηφιακός Πρωταθλητής στο
Υπουργείο Εμπορίου. Πρόκειται για
κατακερματισμό των υπηρεσιών
και είναι σαφές ότι χρειάζεται όλα
αυτά τα τμήματα να μπουν κάτω
από μία ομπρέλα ώστε να υπάρχει
ένας προϊστάμενος.
-Τι προϋπολογισμό θα έχει σε
πρώτη φάση το Υφυπουργείο;
-Δεν έχουμε μπει ακόμα στο κομμάτι του προϋπολογισμού αλλά θεωρώ ότι θα είναι ο προϋπολογισμός
που έχει το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών μαζί με τον προϋπολογισμό του Τμήματος Υπηρεσιών
Πληροφορικής που έχει προσωπικό
250 άτομα. Πρόκειται λοιπόν για
αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια.
Το προσωπικό αυτών των τμημάτων
θα μεταφερθεί κάτω από το καινούργιο Υφυπουργείο χωρίς διαφοροποίηση στις κλίμακες και τα καθήκοντά τους, άρα ο ελάχιστος προϋπολογισμός του Υφυπουργείου θα
είναι το άθροισμα του προϋπολογισμού αυτών των δύο τμημάτων. Θεωρώ ότι όταν φτάσει η ώρα που θα
πάμε στην Βουλή θα ξανακάνουμε
την μελέτη μας με το Υπουργείο Οικονομικών για να πάμε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό ώστε να
αυξήσουμε το κονδύλι διότι σίγουρα
στο ξεκίνημα του Υφυπουργείου θα
χρειαστούμε επιπρόσθετα κονδύλια.
-Ίσως να είναι ακόμα πρόωρο
αλλά υπάρχουν σκέψεις για το
πού θα στεγαστεί το Υφυπουργείο;
-Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του
προσωπικού του Υφυπουργείου, που
είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής στεγάζεται στο κτήριο του
Υπουργείου Οικονομικών θεωρώ ότι
σε πρώτη φάση και μέχρι να βρεθεί
κτήριο που να στεγάσει τα 400 άτομα,
το Υφυπουργείο θα στεγαστεί στο
Υπουργείο Οικονομικών. Τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, Υπουργείο
και Υφυπουργείο θα συστεγάζονται.

Όταν ξεκινήσει η αναδιοργάνωση
του Υφυπουργείου τότε ενδεχομένως
να χρειαστεί να βρεθεί άλλο κτήριο.
Ήδη είμαστε σε συζητήσεις με το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
το οποίο θα είναι και αυτό πλέον
κάτω από την στέγη του Υφυπουργείου, ώστε μέχρι τέλος του χρόνου
ή αρχές του επόμενου, Υφυπουργείο
και ΙδΕΚ να συστεγάζονται.

Ερευνητές από το εξωτερικό
-Είναι γεγονός ότι είμαστε αρκετά
πίσω στο κομμάτι της έρευνας
και της καινοτομίας στην Κύπρο
και στην ψηφιακή διακυβέρνηση,
όμως τελευταία έχουμε πάρει σημαντική ευρωπαϊκή ώθηση μέσω
των κονδυλίων. Έχουμε ερευνητές στην Κύπρο που μπορούν
να τρέξουν αυτά τα προγράμματα;
-Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από
πλευράς ποιότητας έρευνας και ερευνητών είμαστε στο καλύτερο επίπεδο
που θα μπορούσαμε να είμαστε. Το
πρόβλημά μας δεν είναι η έρευνα. Η
αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων της Ε.Ε. και της πολιτείας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η πρόκληση που υπάρχει είναι πώς
αυτή η επένδυση στην έρευνα μπορεί
να οδηγήσει στην δημιουργία ενός
καινοτόμου προϊόντος ή μιας καινοτόμας επιχείρησης που να μπορεί
να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης
και να δουλεύει προς όφελος της ποιότητας ζωής του πολίτη. Άρα το να
μεταφράσω την έρευνα σε καινοτομία, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση
που έχουμε ενώπιόν μας ως Κύπρος
αλλά και ως Ευρώπη γενικότερα. Σε
αντίθεση με την Αμερική και το Ισραήλ που ήδη είναι πιο μπροστά,
και μετατρέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό την έρευνα σε καινοτομία.
-Υπάρχει κάποιο κλειδί το οποίο
εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας;
-Ναι υπάρχει. Λέγεται η ικανότητα
εμπορικοποίησης μιας ιδέας και δεν
είναι κάτι απλό, αλλά πρόκειται για
ολόκληρη επιστήμη. Πρέπει να υπάρχει στην εκπαίδευση ενός ερευνητή
ότι θα πάρει την ιδέα του ένα βήμα
παρακάτω και θα δημιουργήσει για
παράδειγμα μια νεοφυή εταιρεία, ή
θα βρει επιχειρήσεις που μπορεί να

αξιοποιήσουν αυτό το προϊόν ή να
το αναβαθμίσουν, να βρει επενδυτές,
να αναζητήσει κίνητρα από την πολιτεία. Η startup εταιρεία θα πρέπει
να προχωρήσει στην δημιουργία
ενός βιώσιμου προϊόντος το οποίο
να προχωρήσει τελικά σε ευρύτερη
εμπορικοποίηση. Είναι σημαντικό
να αναφέρω ότι για κάθε ένα ευρώ
που δίνουμε σε έρευνα και καινοτομία αν υπάρχει η σωστή κουλτούρα, τότε αυτό επιστρέφει δέκα φορές
περισσότερο στην οικονομία άμεσα
και χωρίς τα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Αυτό προσπαθούμε να ενορχηστρώσουμε. Να ενθαρρύνουμε τις
επιχειρήσεις να επενδύσουν στην
καινοτόμα επιχειρηματικότητα και
να κατανοήσουν ότι είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικής ύπαρξης και
όχι απλώς μια επιλογή. Οι οικονομίες
που δεν βασίζονται στην εμπορικοποίηση ιδεών που πηγάζουν από
την μαζική και εφαρμοσμένη έρευνα
δεν είναι πλέον ανταγωνιστικές. Ας
δούμε το παράδειγμα του Ισραήλ.
Πριν από είκοσι χρόνια η οικονομία
του βασιζόταν στην γεωργία. Πλέον
είναι μια ανταγωνιστική οικονομία
η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στις νεοφυείς εταιρείες και την εφαρμοσμένη έρευνα, και προσελκύει
το ενδιαφέρον τεχνολογικών κολοσσών όπως είναι η Google.
- Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για
startups στην Κύπρο;
-Στην Κύπρο έχουμε πιο μικρής
κλίμακας εκτοπίσματος νεοφυείς
επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε φυσικά να δώσουμε στους κύπριους
ερευνητές του εξωτερικού ευκαιρίες
εργοδότησης στην Κύπρο σε ερευνητικά προγράμματα. Ήδη υπάρχουν τέσσερα προγράμματα της Ε.Ε.
που έχουμε κερδίσει πρόσφατα από
την Ε.Ε. και συνολικά αφορά μια
επένδυση των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ σε κέντρα αριστείας
και διάφορους τομείς. Το κάθε πρόγραμμα δίνει 70-90 θέσεις εργασίας
σε ερευνητές επιστήμονες σε διδακτορικό επίπεδο και άλλες τριάντα
θέσεις για το διοικητικό προσωπικό
τους.
-Πότε αρχίζουν να δραστηριοποιούνται;

-Το ΚΟΙΟΣ ήδη δραστηριοποιείται
από το 2017, και το RISEαπό το 2018.
Οι συμβάσεις για τα άλλα τέσσερα
υπογράφονται από τον Σεπτέμβριο.
Έχουμε στην Λάρνακα το shipping
and maritime, την βιοτράπεζα στο
πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόγραμμα
μελετών για κλιματολογικές αλλαγές
και το πρόγραμμα geolocation services του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με
το ΕΒΕΛ Λεμεσού και το Υπουργείο
Μεταφορών.
-Υπάρχουν ερευνητές να στελεχώσουν αυτά τα προγράμματα;
-Είναι αλήθεια ότι τα τέσσερα
νέα προγράμματα μας ήρθαν κάπως
απότομα. Μπορεί αριθμητικά να
έχουμε ερευνητές αλλά επειδή πρόκειται για κέντρο αριστείας πρέπει
να γίνει πολύ εξειδικευμένη επιλογή.
Άρα η προτροπή μου προς τα κέντρα
αριστείας είναι το 30-40% της επιστημονικής στελέχωσης να έρθει
από το εξωτερικό. Διότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σχολή σκέψης του εξωτερικού ώστε να μην
είναι απλά μια ομάδα Κυπρίων που
δουλεύουν μεταξύ τους, αλλά μια
διεθνής ομάδα. Ταυτόχρονα στο
πλαίσιο του προγράμματος Κύπριοι
ερευνητές θα πάνε να δουλέψουν
σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού παγκόσμιας εμβέλειας ώστε
να αντλήσουν εμπειρογνωμοσύνη.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε
ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν
είναι κυπριακή υπόθεση. Πρέπει
να αντιληφθούμε ότι η Κύπρος πρέπει και μπορεί να έχει ένα περιφερειακό ρόλο σε αυτό τον τομέα και
είναι κάτι που αναμένουν οι εταίροι
μας όπως το Ισραήλ και οι χώρες
της Βορείου Αφρικής και Μέσης
Ανατολής.

Η έρευνα είναι θέμα παιδείας
-Ποιος ο αντίκτυπος της έρευνας
και της καινοτομίας στην κυπριακή οικονομία και ποιος είναι ο
στόχος;
-Σήμερα είμαστε από τους ουραγούς στην Ευρώπη, ενώ σε ποσοστό
στο ΑΕΠ είμαστε περίπου στο 0,6%.
Ο στόχος είναι μέχρι το 2023 υπό
προϋποθέσεις σωστές και την συμβολή της Ε.Ε., της πολιτείας και του

Αυτή την στιγμή η συμβολή της έρευνας στο
ΑΕΠ είναι 0,6%.Ο στόχος είναι μέχρι το 2023
το ποσοστό να ανέλθει
στο 1,5%.
Το βασικό κλειδί στο εγχείρημα είναι
ο επιχειρηματικός κόσμος.
-Γιατί υστερούμε;
-Καταρχήν δεν έχει να κάνει με
το ότι είμαστε ένα μικρό νησί, όπως
κάποιοι ίσως να πιστεύουν. Για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Ολλανδία το Ισραήλ, που
έχουν ψηλές επιδόσεις στην έρευνα
και την καινοτομία, είναι μικρές χώρες. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο
θέμα παιδείας και νοοτροπίας επιχειρηματικού ερευνητικού και ακαδημαϊκού κόσμου. Είναι θέμα που
αγγίζει όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας και το εκπαιδευτικό σύστημα,
αλλά και την οικογένεια. Αν δεν μάθουμε σήμερα τα παιδιά μας να σκέφτονται δημιουργικά, να έχουν προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και να παίρνουν ρίσκα τότε όταν μεγαλώσουν και μπουν
στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, δεν θα μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το εξεταστικό και διαγωνιστικό σύστημα της παιδείας, ο τρόπος
που οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά
τους, δεν μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε αυριανούς ερευνητές.
Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας να
αμφισβητήσουν. Μα έρευνα σημαίνει
αμφισβήτηση. Στην Φινλανδία, τη
Σουηδία ή την Ολλανδία έχουν αλλάξει πάρα πολύ το εκπαιδευτικό
τους σύστημα τα τελευταία 15 χρόνια
ώστε να έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
Μπορούμε και εμείς. Χρειάζεται προσπάθεια όχι απλά ένα υπουργείο,
ούτε ένας επικεφαλής επιστήμονας
αλλά μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια που πρέπει να ξεκινήσει από
όλους- εκπαιδευτικό σύστημα, οργανωμένα σύνολα, οικογένειες,
υπουργούς και είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα ταξίδι το οποίο με
το Υφυπουργείο ή ακόμα και με τον
θεσμό του επικεφαλής επιστήμονα
θα περπατήσουμε πολύ πιο γρήγορα.
Αυτό θα μας βοηθήσει σε βάθος χρόνου 3,5,10 χρόνια να είμαστε στους
ηγέτες καινοτομίας και όχι στους
Moderator, αυτό θα εξαρτηθεί από
τον τρόπο που συνολικά θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας.
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Πρόσω ολοταχώς
για επενδύσεις
στην κρουαζιέρα
Στόχος εντός του 2020 να υπάρξουν εξελίξεις για δημιουργία
σύγχρονων υποδομών ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Δύο φορές τον προηγούμενο μήνα
κρουαζιερόπλοιο επιχείρησε να προσεγγίσει την Πάφο και τις δύο φορές
αναγκάστηκε να δέσει στα ανοικτά
του λιμενίσκου, ελλείψει υποδομών
ελλιμενισμού πλοίων τέτοιου μεγέθους. Οι δε επιβάτες μεταφέρθηκαν
στην στεριά με μικρά σκάφη. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δείχνουν,
αν μη τι άλλο, ότι η Κύπρος υστερεί
σε υποδομές για προσέλκυση τουρισμού κρουαζιέρας. Τουλάχιστον
ήταν κάτι που δεν χρειάστηκε να
γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αφού
όλο και λιγότερα κρουαζιερόπλοια
προσέδεναν στην Κύπρο κάθε χρόνο.
Την ώρα που φορείς της Πάφου ζητούν επιτακτικά την δημιουργία προβλήτας για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, το Υφυπουργείο Τουρισμού αντιπροτείνει την δημιουργία
νέων και σύγχρονων υποδομών οι
οποίες να μην εξυπηρετούν απλώς
τις ανάγκες ελλιμενισμού αλλά και
τροφοδοσίας καυσίμων, και ηλεκτρικού ρεύματος. Η πρόταση του υφυπουργού Σάββα Περδίου τέθηκε σε
πρόσφατη συνάντηση που είχε με
το Υπουργείο Μεταφορών και τους
φορείς της Πάφου. Σε δηλώσεις του
στην «Κ» ο Υφυπουργός Τουρισμού
σημείωσε ότι προχωρούν με μελέτη
για να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει
πρόσφορο έδαφος για δημιουργία
σύγχρονων υποδομών. Με βάση τα

χρονοδιαγράμματα ο στόχος του
Υφυπουργείου είναι μέσα στο 2020
να δοθούν οι όροι εντολής για το
project. Στο παρόν στάδιο οι αρμόδιοι
φορείς βρίσκονται στο στάδιο καταγραφής των όρων εντολής για τον
μελετητή, ο οποίος θα αναλάβει την
διαδικασία όρων εντολής για την
κατασκευή του έργου. «Αν θέλουμε
να μιλούμε σοβαρά για προσέλκυση
κρουαζιέρων στο μέλλον πρέπει να
δούμε το θέμα πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά και πιο επαγγελματικά», υπογραμμίζει ο κ. Περδίος. Σημειώνεται
ότι η μελέτη δεν αφορά αποκλειστικά
την μαρίνα Πάφου.

Η μαρίνα Πάφου

Όσον αφορά τη μαρίνα Πάφου,
το Υφυπουργείο έχει αναλάβει να
εκπονήσει την μελέτη για την κατασκευή της με τον κ. Περδίο να σημειώνει ότι αναζητούν μελετητή για
την κατασκευή της μαρίνας. «Από
την πρώτη μέρα ανάληψής μας πιάσαμε το θέμα ζεστά και είμαστε έτοιμοι για τους όρους εντολής του μελετητή, η μόνη καθυστέρηση είναι
ότι προστίθεται πλέον το κομμάτι
της κρουαζιέρας στο μέγεθος της
μελέτης», επισημαίνει.
Μπορεί η δημιουργία προβλήτας
στο λιμάνι της Κάτω Πάφου να χαρακτηρίζεται ως μεσοβέζικη λύση,
ωστόσο ούτε αυτό είναι απλό θέμα.
Η περιοχή αποτελεί τον περιβάλλοντα
χώρο του αρχαιολογικού χώρου της

Πάφου, ο οποίος από το 1980 ανήκει
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ως εκ τούτου,
το κράτος έχει την υποχρέωση, πριν
από οποιαδήποτε επέμβαση, να ακολουθήσει τους όρους που αφορούν
στην προστασία της Ιδιάζουσας Παγκόσμιας Αξίας των κηρυγμένων, ως
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θέσεων.
Όπως αναφέρει σε απαντητική της
επιστολή προς τους Οικολόγους η
υπουργός Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου, για τον σκοπό αυτό το
Τμήμα Αρχαιοτήτων προωθεί τη διαδικασία που υπέδειξε το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και έχει ήδη
επικοινωνήσει με Ειδική Επιστήμονα
σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής
κληρονομιάς και εκπόνησης μελετών
για τις επιπτώσεις προτεινόμενων
αναπτύξεων στην πολιτιστική κληρονομιά.

Οι προοπτικές

Μόλις 62 χιλιάδες τουρίστες έφεραν στα κυπριακά λιμάνια τα κρουαζιερόπλοια. Αριθμός πολύ μικρός σε
σχέση με τις 385 χιλιάδες των αφίξεων εν έτει 2010, που επιβεβαιώνει
ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Τουρισμού
Σάββα Περδίο πρόκειται για μείωση
της τάξης του 80%, και θεωρείται
παρεπόμενο της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου, η οποία επηρέασε ανα-

Από το 2010 μέχρι σήμερα ο τουρισμός κρουαζιέρας μειώθηκε κατά 80%. Συγκεκριμένα από 385 χιλιάδες αφίξεις,
έπεσε στις 62 χιλιάδες.
πόφευκτα την Κύπρο. Φέτος ωστόσο
φαίνεται ότι όλο και περισσότερα
πλοία έχουν στην πυξίδα τους και
την Κύπρο, αφού το προϊόν της
κρουαζιέρας ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο καταγράφει σημάδια
ανάκαμψης και αποτελεί τάση που
αυξάνεται τα επόμενα, όπως αναφέρθηκε και στο Posidoneia Sea Tourism Forum 2019. Επιπλέον, λόγω
της πτώσης των προηγούμενων ετών,
η Κύπρος και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θεωρούνται πλέον
ως νέοι προορισμοί στο τουριστικό
κοινό της κρουαζιέρας. Αυτό είναι
ένα από τα ατού που έχει στα χέρια
του το αρμόδιο Υφυπουργείο το οποίο
έχει προχωρήσει σε προκαταρκτικές
συναντήσεις με εταιρείες κρουαζιέρας, ενώ θα συμμετέχει και στην έκθεση κρουαζιέρας Sea Trade στις 12
Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο με στόχο
να βολιδοσκοπήσει τις επιλογές του
Fly Stay and Cruise. Είναι σαφές
φυσικά ότι η ανάκαμψη στον τομέα
της κρουαζιέρας δεν θα γίνει εν μία
νυκτί, ωστόσο υπάρχουν προοπτικές
οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν
απαρατήρητες. Οι αριθμοί από μόνοι
τους είναι αρκετοί. Τριάντα εκατομ-

μύρια τουρίστες επιλέγουν την
κρουαζιέρα για το 2019, σε σχέση
με 28,2 το 2018, ενώ πρόκειται για
προϊόν το οποίο προτιμά η γενιά Ζ
(1996-2010). Στα συμπεράσματα της
Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA)
για τις τάσεις στον κλάδο , αναφέρεται
ότι οι έφηβοι και οι νεαροί μέχρι 23
χρόνων αναμένεται να αποτελέσουν
την μεγαλύτερη μερίδα πελατών
στην αγορά της κρουαζιέρας, εντός
των επόμενων δύο ετών, ξεπερνώντας την γενιά των Millenials (19801994).

Οι νέες κρουαζιέρες

Δύο προσεγγίσεις στο λιμάνι Λεμεσού έχει προγραμματίσει για το
2019 η Royal Caribbean και άλλες
έξι για το 2020, ενώ όλο το 2019 η
Κύπρος συνδέεται με Αίγυπτο και
Ισραήλ μέσω των δρομολογίων της
TUI της Celestyal και της Salamis.
Περίπου τριάντα αναχωρήσεις προγραμματίζει η εταιρεία Salamis Cruises, κατά την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου, με προορισμούς κυρίως στα
ελληνικά νησιά και το Ισραήλ. Είναι
ήδη γνωστές οι περιπτώσεις της Celestyal Cruise, αλλά και της TUI, οι

οποίες φαίνεται να σηματοδότησαν
την απαρχή μιας νέας σελίδας για
τον κλάδο και να συνδέουν ξανά την
Κύπρο με Αίγυπτο και Ισραήλ. Ένα
από τα δρομολόγια της Celestyal (Seven Days- three continents) το οποίο
ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2019, θα
έχει αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά,
θα προσεγγίζουν το λιμάνι της Λεμεσού, και θα κατευθύνονται σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Τουρκία.
Πέντε δρομολόγια προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο από τις
2 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του 2019,
ενώ άλλα πέντε δρομολόγια τον Μάρτιο, τον Νοέμβριο και τέσσερα τον
Δεκέμβριο του 2020. Από τον Νοέμβριο του 2019, ξεκινούν δρομολόγια
και τα κρουαζιερόπλοια του ταξιδιωτικού κολοσσού TUI, στο πλαίσιο
αξιοποίησης του προγράμματος fly
stay and cruise. Αφετηρία των κρουαζιέρων θα είναι το λιμάνι Λεμεσού.
Σημειώνεται ότι η Marella Cruises,
μέλος του ομίλου TUI, έχει ανακοινώσει 13 νέα δρομολόγια από τη Λεμεσό για τη χειμερινή περίοδο
2019/2020. Εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες κρουαζιέρες θα προσελκύσουν 19 χιλιάδες τουρίστες.
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Η ελληνική οικονομία στη σκιά
της διεθνούς αβεβαιότητας

Ιδιαίτερα σημαντική
η πρόωρη εξόφληση
δανείων του ΔΝΤ

Οι θετικές ειδήσεις που αναμένονται θα στηρίξουν το επενδυτικό κλίμα

H επιδείνωση ÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÚÎÔÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß ÃÔÇÝÚÎÔ
ÇÖËÏÒÂÚÎÝÆÌËÙÎÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[ÑÇÏ
ÚÎÔÇÖËÏÒÂÞØËÕÑÕÖÃÇÝÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂØÃÞÔËÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÔÇ
ßÖÕÞÜØËÃÞÛËÝÑÇÚ¦ ÑÇÏ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÓÂÔÇËÔ×ÍËÔÔ×ÔÚÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÒÃÓÇËÃÔÇÏÛËÚÏÑÄÑÇÏÄÚÏÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÖØÕÙËÞ×ÝÛËÚÏÑÁÝËÏÊÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÄÖÜÝÎ¦ØÙÎ
ÚÜÔJHWP[HSJVU[YVSZÑÇÏÎÖØÕËÐÄÌÒÎÙÎÚÜÔÇÑØÏÈ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÚÕß§¬ÕÒÒ¦ÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔ
Ö¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÚÎÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
>HSS:[YLL[1V\YUHSÙËÞÛËÙÏÔÄÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÎÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÒÄÍÕÍÏÇÚÎÔÖÕÒÆÑÇÒÂÖÕØËÃÇ
ÚÕß²ØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇßÖÕÍØ¦ÓÓÏàËÚÎÔ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÚÕÔÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÒÏÚÄÚÎÚÇÝÎÓËÃÜÔËÖÜÝÕÊËÃÑÚÎÝÚÕß²ÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÓËÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇ¶ÇØÞÏÑ¦¶ÚÎÝ
ÔÃÑÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÎÔËÖÏÈËÈÇÃÜÙÂÚÎÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ©Ï
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÓËÚÕÞÁÝÕÊËÆÕßÔÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎËÖÃÊÕÙÎËÊ×ÑÇÏ
ÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝ®ÂÚÇÔÕÚÃÚÒÕÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÚ×ØÇÇÖÄ
ÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÚÎØÂÙËÏÚÏÝ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÕßÍÏÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÑÇÏÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝ
ÙËËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÁØÍÇÓËÙÚÄÞÕ

ΑP

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η Wall Street Journal, ÉÙiÐËÉÈÐÒ³iØV~Ò³ÑØÜÌoo{Ñ³iÜÖ~ÑÜÊ¨ÉËÑ³È¨iÐÑ³{³i¨ËÈ³
¨ioÖÐÉÙ{Ò³iÐÑVÈo¨ÒÐÐ{ÇÉ³iÑ{{ÙÂËÑ³ÉÉÙÈ³o{Ñ³iÑÒ~ÑÐi³iØ{~ÐËÑØ~Ñ{³
³É¨ÐÑ³{ÐÌ³ÐÓ³¨Ü{³Ì³i³ÑØ.iÐÉËÉØÙÉË~³iØ³ÈåÓTÉ{É{TÈÚÉË~Ñ³Ò´lÑÌ³³ÓÜØ³È
¸ÆdVÐÉ³i¨Ù~ËÑgÑ¨T{~Òg³iØË~iØi³³Ò~i~Ñ{³iÉ{KÉKÑËÊ³iØ³iÈÓTÉ{Ñt${ÉÜÜi{~ÓØÐÉ³TÓØÙÉÖÈ¨Ø³i~ÑÜÖ³É¨iÉËÙiÉÙ~Ñ{ÙÖÙÉ~ÑÉ³ËÉØuVÊ³Ñ³Ë³ÜØ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÉ×iÐÉ¨ËÙÑØ

Αρση των capital
controls
και επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων
στέλνουν μήνυμα
στις αγορές.
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô®
ÊÂÒÜÙËÕ¬àÕßàÁÖËÔÚÏ¡ÃÔÕ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÇÖÄÚÎÔ
(TILY*HWP[HSÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÎÔ
ËÌÎÓËØÃÊÇÇËÃÔÇÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÊÕÆÓËÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔ
ÖÁØÇÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÒÁÔËÄÚÏÛÇ
Ñ¦ÔÕßÔ®(TILY*HWP[HSÖÕß
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÐÃÇÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÖËÔÊÆËÏÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×Ô

ÖØÕáÄÔÚÜÔÊÂÒÜÙËÕ§ÚÏ¡ÃÔÕ
ËÚÇÏØËÃÇÚÕßÑÇÚÁÞËÏÙÂÓËØÇ
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÕß©
ÑÇÏËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÖÄÑÚÎÙÎÝÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÓËÚÕÞ×Ô
Ë¦ÔÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÚÎØÂÙËÏÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÎÝ
ÍÏÇÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÊÂÒÜÙË
Ð¦ÒÒÕßÎÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇ
ÚÕß²ØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÊËÔÇÑßØ×ÔËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÛËÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÑÒÃÓÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õ
ÑÎÓÂÚØÎÝ¬à¦ÔÇÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÝ ÆÑÒÕÝ²±
ÙÎÓËÏ×ÔËÏ!¡ËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇßÚ¦
ÙÙÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÚÇ
ÙËÔ¦ØÏÇÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÑÇÛ×Ý

ÎÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎÌßÍÂÇÖÄ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÙßÓÖÇØÇÙÆØËÏÑÇÏÚÕ²ÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÓÄÔÕÓÃÇÇÔÕÊÏÑÂÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÓË
ÛËÚÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÆÚËÝÄÖÜÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÇÍÜÍÕÆ
,HZ[4LKÖÕßÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÔËØÍËÏÇÑÄÑÄÓÈÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß©Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÖØÕÕÖÚÏÑÂ¦ÓËÙÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔ
JHWP[HSJVU[YVSZÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÕßÇÍÔÕÕÆÔÚÇÏÜÙÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÒÄÍÜÚÕß
ÊßÙÓËÔÕÆÝÊÏËÛÔÕÆÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÓËÚÕÔÔÇÊÏÇÙÖ¦ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÏÝÙÚÎØÃÐËÏÝÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÔÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÓË
ÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ®

Με κάρτα και οι συναλλαγές μικρής αξίας

Σημαντικό ÖÕÒÏÚÏÑÄÓÂÔßÓÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
/HUKLSZISH[[ÄÚÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÎ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏàÄÓËÔÎÖØÄÜØÎËÐÄÌÒÎÙÎÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬ÑÇÛ×Ý
ÛÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙÚÄÞÜÔÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ ÚÕß
ËÌÎÓËØÃÊÇÑ¦ÔËÏËÑÚËÔÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÛÁÓÇ¬ÕËÖÏÚÄÑÏÕÚÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÇßÚ×ÔÌÚ¦ÔËÏÁÜÝÑÇÏÚÕ
 ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÎÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃÑÇÏ
ÊÇÔËÃàËÚÇÏÙÚÕÓËÚÇÐÆÌÛÎÔÄÚËØÇ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÚÕ,\YVNYV\WV,:4ÑÇÏ
ÚÇÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÇÕØÏÙÓÁÔÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕßÒÂÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßÔÇÏÔÁÙÕßÔÙÚÎÔÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÚÕÛÁÓÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÕËÖÄÓËÔÕ
,\YVNYV\WÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß
©,:4ÁÞËÏÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÚÎÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßÊÏÄÚÏÁÚÙÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÈËÒÚÃÜÔËÚÕËÖÃÖËÊÕÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÞØÁÕßÝÚÎÝ®ËÌÎÓËØÃÊÇÛßÓÃàËÏÄÚÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖØÄÜØÎÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÇÔÇÑÃÔÎÙËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ¦ÔÕÏÐÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ÙÃÖØÇ¬ÄÚËÄÓÜÝ®ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ßÖÂØÞÇÔËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÑßØÃÜÝÙÚÕ
ÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÌØ¦àÕÔÚÇÔÌÄÈÕÏÄÚÏÓËÚÎÔÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÕ¬ÙÃÖØÇÝÂÛËÒË
ÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÚÕ§¬ÜÝÇØÞÂ
ËÒÁÍÞÕßÇÔÎÙßÞÃÇÇßÚÂÛËÜØËÃÚÇÏÙÚÕÓËÚÇÐÆ¦ÔËßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ÑÇÛ×ÝÚÕ§¬ÛÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÜÝÛËÙÓÏÑÄÝÖÏÙÚÜÚÂÝ®
ÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÎÔËÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÔÙÚÄÞÕ

ÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇÛßÓÃàËÏÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕßÝÌÄØÕßÝ
ÑÇÏÍÏÇÔÇÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝ©ÃÊÏÕÝÊÏÇÑØÃÔËÏ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÑÇÛ×ÝÎÒÒ¦ÊÇÊÇÖÇÔ¦ÙÇÌ×ÝÒÏÍÄÚËØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÇÖ»ÄÚÏ
ßÖÕÒÕÍÏàÄÚÇÔÙÚÎÔÇØÞÂ¡ËÚÎÔ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕß§¬ÛÇÓËÏÜÔÄÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎËÖÏÈ¦ØßÔÙÎ
ÇÖÄÚÕßÝÚÄÑÕßÝ®
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÎÇßÙÚØÏÇÑÂ+LY

Θα μειώσει
το κόστος δανεισμού
και θα ενισχύσει το
επιχείρημα για μείωση
του πλεονάσματος,
εκτιμά η εφημερίδα
Handelsblatt.
:[HUKHYKÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÁÔÇ
ÞØÄÔÕÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÖÇÑÁÚÕßÈÕÂÛËÏÇÝÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏ
Ó¦ÒÒÕÔÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÎÝÚÇÞËÏØÄÚËØÇ©ÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÄÓÜÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÇØÑËÚÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝ®
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ
Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇ
È¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÑÇÏÖ¦ÒÏÙËÚØÕÞÏ¦
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓËÓÏÇÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂÏÄÚÏÇÔÑÇÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÙßÔËÞÃàËÏÔÇÓÎÙÚÁÑËÚÇÏ
ÙÚÇÖÄÊÏÇÚÎÝ®

Με την αποπληρωμή³ÈÛ 0ÚÑÐÉ{Ì³ÑÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨iÉ{KÒ¨ÈiÑÌ³ÈØ³Ì~ÈØVÑÑ×Ó¨É{³ÙiÐËÉÈÐÒ³iØioÉ¨ÐÑ{~Ê
É×iÐÉ¨ËÙÑ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Περισσότερες και ÓÏÑØÄÚËØÎÝÇÐÃÇÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓËÞØËÜÙÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÕÏÒÒÎÔËÝÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÊÏËßØÆÔÕÔÚÇÝÚÎ
ÞØÂÙÎÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®
ÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÚÕßÝÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÔÑÇÏÕØßÛÓÄÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝ
ÇÐÃÇÝÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÕÏÒÒÎÔËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇßÉÎÒ¦
ÖÕÙÕÙÚ¦ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÚÎÔ
ÚØÏËÚÃÇÎÞØÂÙÎÚÕß
ÍÏÇÓÏÑØÕÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÊÏËßØÆÔËÚÇÏ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ØÇÖËà×Ô¬Î
ÓÁÙÎÇÐÃÇÚÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÓËÞØËÜÙÚÏÑÂÑ¦ØÚÇßÖÕÞ×ØÎÙËÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÚØÃÓÎÔÕÑÇÚ¦ ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÇËßØ×ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÙÚÇ ËßØ×ÇÔ¦ÙßÔÇÒÒÇÍÂË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÎ
ÞØÂÙÎÚÕßÝÂÚÇÔÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÚËØÎ
ÑÇÏÎÓÁÙÎÇÐÃÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËßØ×ÇÔ¦ÙßÔÇÒÒÇÍÂ
ÚÎÊÏËßØßÓÁÔÎÞØÂÙÎÚÕß
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®ÍÏÇÓÏÑØÕÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÕÊÂÍÎÙËÚÄÙÕÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÚÜÔ
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑËÚÕ
ÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÑÇÚ¦ 
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÄÙÕÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÑ¦ØÚËÝÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔ
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÌÕØÕÆÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÎÞØÂÙÎÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÕÏÒÒÎÔËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦-

Μπλόκο Ε.Ε. στη χρήση
του όρου «φέτα» για τυριά
που πωλούνται στην Αυστραλία

Η μέση αξία της συναλλαγής υποχώρησε
το β΄ τρίμηνο
σε σχέση με πέρυσι
κατά 11,1%
και διαμορφώθηκε
στα 29,06 ευρώ.
ÔÕßÔÇßÚÁÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ
ÄÚÇÔÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔ
ÇÒÒÕÊÇÖ×ÔÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝ
ÓÁÙÜÑ¦ØÚÇÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÕÏÒÒÎÔËÝÙÚÕÎÓÄÙÏÕÕÏ
ÕÖÕÃËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ¬ÊËÃÞÔÕßÔ
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇØ-

Ú×ÔÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÑÇÏÇÔÂÒÛËÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÔÚÃÛËÚÇÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÓËÏ×ÛÎÑËÕØÏÇÑ¦
ÑÇÏÁÞËÏÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕß
ÂÚÇÔÚÕËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÒÒÂÔÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑ¦ØÚÇËÃÚËÍÏÇÚÃÊËÔÚÕ
ËÖÏÛßÓËÃËÃÚËÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÑÊ×ÙËÏÓËÈ¦ÙÎÚÇÖÏÙÚÕÊÕÚÏÑ¦
ÑØÏÚÂØÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏ¦ÊÕÙÎÍÔÜØÃàÕßÔÖÒÁÕÔ
ÑÇÏÕÏÖØÕÖÒÎØÜÓÁÔËÝÑ¦ØÚËÝÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇßÐÂÛÎÑËÚÕ
ÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÑÇÚ¦ 
ÙÚÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÇÖÄËÑÇÚ
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄÚØÃÓÎÔÕ
ËÔ×ÕÚàÃØÕÝÚÕßÝßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÙÚÇËÑÇÚËßØ×

ßÔÕÒÏÑÄÚËØÇÖ¦ÔÚÜÝÎÇÍÕØ¦ÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®
Þ¦ÔËÏÁÊÇÌÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝ
ËÑØÎÑÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÇÔÄÊÕßÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÚØÏËÚÃÇÝÔÑÇÏÓÁÙÜÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÑÇØÚ×ÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÚÕ ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÓËÚ¦
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔJHWP[HSJVU[YVSZ
ÑÇÏÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÓÁÚØÜÔÄÖÜÝ
ÚÕßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÞÚÃÙÏÓÕ®ËÔÄÝ
ÓÁØÕßÝÚÕßÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÓÁÙÜÑÇØÚ×ÔÑÇÏÎßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ76:ÇÖÁÞËÏÖÕÒÆ
ÇÑÄÓÎÇÖÄ×ØÏÓËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÇÍÕØÁÝÖÕßÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÞØÂÙÎÓËÚØÎÚ×Ô
Ú¦ÙÎÇßÚÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÄÚÏÎÊßÔÇÓÏÑÂÇßÚ×Ô
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÁÞËÏËÐÇÔÚÒÎÛËÃÑÇÏ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÖØÄÙÛËÚÇÑÃÔÎÚØÇ
ÍÏÇÚÎÔÚÇÞÆÚËØÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÕß
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®

ΚόκκινηÑ¦ØÚÇÍÏÇÚÎÞØÂÙÎÚÕß
ÄØÕßÌÁÚÇ®ÙËÚßØÏ¦ÖÕßÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÊËÃÞÔËÏÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕß
ÖÕßÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏÕÏÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÆÓÌÜÔÇÓËÒÃÙÚÇÖÕß
ÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇVßÖÕßØÍÄÝ
ÓÖÕØÃÕßÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝ¦ÏÓÕÔ
¡ÖÁØÓÏÍÞÇÓÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÁÔÚÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÕßÝßÙÚØÇÒÕÆÝ
ÚßØÕÑÄÓÕßÝÎàÎÚËÃÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÕÆÔÖØÕáÄÔÚÇÓËÕÔÕÓÇÙÃÇ
ÖØÕÁÒËßÙÎÝÄÖÜÝÌÁÚÇ®ZJV[JO
ILLM®ÑÇÏNVYNVUaVSH®ËÔÓÇÝ
ÇØÁÙËÏÎÏÊÁÇÚÜÔÍËÜÍØÇÌÏÑ×ÔËÔÊËÃÐËÜÔÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÊËÔÚÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ®ÊÂÒÜÙËÕßÙÚØÇÒÄÝßÖÕßØÍÄÝÙÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄ
ÊÃÑÚßÕ()*
ÇØÇÊÁÞÛÎÑËÚÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎ
ÂÚÚÇßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÓÜÝÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÙÑÒÎØÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÑÇÒÆÚËØÎ
ÊßÔÇÚÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÙËÓÏÇÇÍÕØ¦
ËÑÇÚÖÏÛÇÔ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô®ÚÎÔ
ÃÊÏÇÒÃÙÚÇËÑÚÄÝÇÖÄÚßØÕÑÕÓÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÇÒÑÕÕÒÕÆÞÇÖÕÚ¦ÑØÁÇÚÇÑÇÏÓÖÃØËÝ
¦ÔÎßÙÚØÇÒÃÇÊËÔÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÚÄÚËÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÞ¦ÙËÏËÐÇÍÜÍÁÝÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÚÎÙÃÜÝÖØÕÝÚÎÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎ
ËÃÔÇÏÕÊËÆÚËØÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ

ËÓÖÕØÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÇÏÕÚØÃÚÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝËÐÇÍÜÍ×ÔËÔ×ÚÕËÓÖÄØÏÕ
ÇÍÇÛ×ÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×ÔÇÓÌÃÊØÕÓÎÝ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÇÔÂÒÛË
ÖÁØßÙÏÙË ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÎÔÇßÙÚØÇÒÏÇÔÂÇÍÕØ¦ÊÏÇÑÏÔËÃÚÇÏÚßØÃ-L[H®ÑÇÏ/HSV\TP®
ÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÙÚÏÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÔÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËËÓÌÇÔÂÙÎÓËÃÇËÔÊËÃÐËÏÝÄÖÜÝNYLLR
Z[`SL®ÂML[HSPRL®ËÔ×ÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÖÏÑ¦ÇßÙÚØÇÒÏÇÔ¦ÖØÕáÄÔÚÇ

Η Ε.Ε. ζητεί να
προστατευτούν
προϊόντα με ονομασία
προέλευσης, όπως
«φέτα», «scotch beef»
και «gorgonzola».
¦ÔÚÜÝÚÕÖØÕÙÕÆÚÕÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÌÕÈÕÆÔÚÇÔÕÏßÙÚØÇÒÕÃÄÚÏ
ÛÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÎÒÃÙÚÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÎÍÒÃÚÜÙËÑÇÛ×Ý
ÎÑÇÚÕÔÄÓÇÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÓÄÔÕÚÕÖØÕÙÕÆÚÕÚÎÝ¦ØÓÇÚÎÝ
¬ÕÙÑ¦ÔÎÝÑÇÏÚÕßÇÔ§ÚÇÔÏÁÒË
¬ÇÑØÇÙÏ¦ÑÇÏÚÇÇÖÕÙÚ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÕÙÚÇÌÆÒÏÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÒÃÙÚÇÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
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Στην τελική ευθεία τα εργαλεία
αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων

Οι συνέπειες της κρίσης
θα ταλαιπωρούν
επί χρόνια την Ελλάδα

Η κυβέρνηση αναμένει τον Σεπτέμβριο την έγκριση του σχεδίου που εκπόνησε το ΤΧΣ

Η Ελλάδα ÈØÃÙÑËÏÚÇÈÂÓÇÚ¦ÚÎÝÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÊÆÔÇÓÎÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
/HUKLSZISH[[ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÓÏÒ¦ËÏÑÇÔËÃÝÖÒÁÕÔÍÏÇÚÕÔ
ËÌÏ¦ÒÚÎËÔÄÝ.YL_P[ÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÏ
ÇÔÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÌÁØËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÛÇÚÇÒÇÔÃàÕßÔÍÏÇÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÎÞ×ØÇ
ÔÇÞØÄÔÕÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÊÏ¦ÙÜÙÎÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÁÞÕßÔÈËÒÚÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎ
Þ×ØÇÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÓËÚÕÔÊËÃÑÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÔÇËÑÚÕÐËÆËÚÇÏÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÎÇÒÒÇÍÂÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÒÃÕßÑÇÛ×ÝÕ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝßÖÄÙÞËÚÇÏ
ÌÏÒÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕÔÃàËÏ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÑÇÏËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝ
¦ØÙÎÝÚÜÔËÔÇÖÕÓËÏÔ¦ÔÚÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÎÒÒ¦ÊÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇÖËØÇÏÚÁØÜÈÂÓÇÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
¥ÙÚÄÙÕÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÇÔ
ÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÇßÚ×ÔÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÎÄØËÐÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÊËÔÙßÔÏÙÚ¦
ÓÄÔÕÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖØÕÝ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÇÖÄÊËÏÐÎÚÎÝÊÃÉÇÝÚÕßÝÍÏÇ
ÑÁØÊÎ©ÒÒÎÔÇÝÇÙÛËÔÂÝÓÖÕØËÃ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇÊÏËÛÔ×Ô
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÊÏ¦ÙÜÙÎÝÔÇËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔÔÚÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÊËÔ
ÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÑÄÓÎÙËÊßÔÇÚ¦ÖÄÊÏÇÐÜÚËØÏÑÁÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝ
ÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÆÌËÙÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÛÁÙÕßÔÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÇÔ¦ØØÜÙÂ
ÚÕß®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÊÆÔÇÓÎÑÇÏÌÏÒ¦ÙÛËÔÎÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÑÇÏÙÚÇÒ¦ÛÎÚÎÝÇÓÌÃÈÕÒÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊÏ¦ÙÜÙÂÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÐßÍÃÇÔÙÎËÃÞËßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÑÇÏÕÏÖÏÙÚÜÚÁÝßÖÕÚÃÓÎÙÇÔ
ÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔ
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÒÏÚÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖØÄÔÕÏÇÝ¥ÛÎÙÇÔÚÎÞ×ØÇÙÚÎ
ÈÇÛÆÚËØÎÑÇÏÖÒÁÕÔÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÆÌËÙÎÖÕßÁàÎÙËÖÕÚÁËßØÜ-

REUTERS

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η κυβέρνηση ÖØÕÞÜØËÃÓËÈÂÓÇ
ÚÇÞÆÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÒÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÒÖÃàÕÔÚÇÝ
ÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÕÔÞÇÓÁÔÕÞØÄÔÕÚÎÝ
ÖËØÏÄÊÕß±ª
ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝËÐßÍÃÇÔÙÎÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÕÄÍÑÕÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÈÇØÆÔËÏ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÕÃÑÕßÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÍÑ¦ÛÏÇ®
ÙÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÎÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕ
ßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÏ×ØÍÕÝÇÈÈÄÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÓË¦ÐÕÔÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕ
ÇØÍÄÚËØÕÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝËÖÚËÓÈØÃÕßÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÁÍÑØÏÙÎÝ
ÚÕßÙÞËÊÃÕßÚÕß¬ÇÓËÃÕß²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ(ZZL[7YV[LJ[PVU:JOLTL
(7:ÇÖÄÚÎËÔÏÑÂÏËÆÛßÔÙÎÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
+.*VTW ÓÁÙÜÝ ÓËÚ¦ ÑÇÏ
ËÔÚÄÝÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÓËÖÏÛÇÔÄÚÇÚÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇ®ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÙÚÎ
ÕßÒÂÚÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝØÆÛÓÏÙÎÝÖÕßÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏ®ÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÙÞËÊÃÕß
¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÎËÖÃÚØÕÖÕÝÚÎÝ
ÇØÓÄÊÏÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÓÏÙÏÄÔÚÕÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÕÙÞÁÊÏÕÚÕß¬²ÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÑØÇÚÏÑÂ
ËÔÃÙÞßÙÎÖØÕÝÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÛ×ÝÎÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß
ÛÇËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÂÓËÚÕßÝÄØÕßÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕÕÖÕÃÕÁÜÝÙÂÓËØÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ¦ÍÔÜÙÚÕ®ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ

Το πράσινο φωςÈÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÙÉ{iÉË³¨Ø³iØ  Ñ¨ÐÌÙ{Ño{Ñ³iÜ{³{~Êå³Ño{ÐÖVÑ¨o~¨Ó³ÉÉ³Òo~É¨ViÐÑËÉ{Ì³{~Ñ³Ò³iÐ{{Ì³¨³É{ÌÐÉTÓÙ{³È0.ÙÉÈ{³Ò~¨Ñ³{~ÊÉËTÈi¨Ø³{Ø³¨ÒÉÇÉØV~ÑÚØi³{ÐÜÌoii³È~{ÙÖÈÚÑÉËÑ{ÈÐKÑ³ÊÐÉ³ÈØÌ¨ÈØ³iØÑo¨ÒØ

Το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει
να λάβει το πράσινο
φως και για την πρόταση της ΤτΕ κατά
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
ÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏËÔÚÄÝÚÕß Î
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÑÕÖËÆËÏÔÇÚØÁÐËÏ®
¦ÓËÙÇÑÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÑÇÏÚÕßÙÞËÊÃÕßÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÚÕÕÖÕÃÕËÃÞË
ÖÇÍ×ÙËÏ®ËÔÚËÒ×ÝÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏ×-

ÙÕßÓËÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÂÊÎ
ÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝÖØÄÛËÙÂÚÎÝËÃÔÇÏ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦
ÚÇÊÆÕÙÞÁÊÏÇËÔ×ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÃÔÇÏÛËÚÏÑ¦ÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÂÚÕßÝ
ÒÒÜÙÚËÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÎ ÕÓÏÙÏÄÔàÎÚÕÆÙËÇÖÄ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÚÏÝØÞÁÝÔÇËÔÚËÃÔÕßÔÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÝÍÏÇÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÖØÕ×ÛÎÙÎÑÇÏÁÍÑØÏÙÎÚÜÔ
ÙÞËÊÃÜÔÖÕßËÑÖÄÔÎÙÇÔ¬²ÑÇÏ
;Ú,ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇËÐËÚÇÙÛÕÆÔÄÒËÝÕÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
©ÄÍÑÕÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÇÔÂÒÛËÙËÊÏÙËßØ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇq
ÚØÏÓÂÔÕßËÔ×ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÝ
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ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÎÙËÖÕÒÆßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇ ©ÏÛËÙÓÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÖËÚÆÞÕßÔ
ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÛÁÙËÏ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÕÇÖÄÛËÓÇÚÜÔ
ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÓÄÔÕÝÚÕßÁÔÇÝÖÕÒÆÌÏÒÄÊÕÐÕÝ
ÙÚÄÞÕÝ©ÓÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÎ
ÓËÃÜÙÎÇßÚÂÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÛÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÕ ÄÚÇÔÂÊÎÕÓÁÙÕÝ
ÄØÕÝÙÚÎÔÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÕ ÚÙÏÑØÃÔÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÖÏÙÖËßÙÛÕÆÔÚÇÙßÙÚÎÓÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÚÇÛËÃÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÁÝ

ÖÇáÑÄÑØ¦ÚÕÝËÔÑÇÏØ×ËÏØÂÔÎÝ
ÚÕÔÃàËÏÎ/HUKLSZISH[[
ÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ¬ÙÃÖØÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÎÕÖÕÃÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÔÁÕßÝÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÎÒÒ¦ÊÇËÃÞË
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇØØ×ÔËÏÜÛ×ÔÚÇÝÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙÚÕÞËÃÒÕÝÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃ
ÇÑÄÓÎÙÑÒÎØÄÚËØÕßÝÄØÕßÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÕßÝÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÕß
ÒÒ¦ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÊÏ¦ÊÕÞÄÝÚÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÊØÄÓÕ© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÁÒËÏÔÇÊ×ÙËÏ×ÛÎÙÎÙÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÈÇÒÚ×ÙËÏ
ËÖÃÞØÄÔÏÇÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙËÏÚÎ
ÊÏÇÌÛÕØ¦ÚÕÔÔËÖÕÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇ©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝØÃÞÔËÏÚÕßÝÌÄØÕßÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ

Η χώρα βρίσκει βηματισμό, αλλά παραμένει
αδύναμη, αναφέρει
σε άρθρο της η γερμανική εφημερίδα
Handelsblatt.
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÁØÍÕ
ÊÆÙÑÕÒÕÑÇÛ×ÝÛÁÒËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÚÎØÂÙËÏÚÕßÝÙßÓÖËÌÜÔÎÓÁÔÕßÝÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÙÚÄÞÕßÝ
ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÚÕßÞØÄÔÕß®
ÔÇÔÇÖÚßÞÛËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ/HUKLSZISH[[V
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ
ÇÖÄÚÕ¥ÙÚÄÙÕÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÌÁØËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÎÞ×ØÇÛÇÁÞËÏÔÇ
ÖÇÒÁÉËÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÓË
ÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ¡ÄÔÕÔ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
ÚÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ¶ÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßßÖÄÉÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ¶ÛÇ
ÐÇÔÇÖÏ¦ÙËÏÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß®
ÚÕÔÃàËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ

Η αναβάθμιση περνάει από τις τράπεζες, τονίζει η Fitch
ÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÚÕßÝÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÑÇÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ¬ÇÙÞÁÊÏÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÖØÕÙÊ×ÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÙÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÚÇÕÖÕÃÇ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÏÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÑÇÏÙÚÏÝ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦Õ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÕÔ
ÚËÒÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÖÕßÛÇÙßÓÌÜ-

ÔÎÛËÃÚÕËÖÃÖËÊÕÞØÂÙÎÝÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚ×ÔÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÑÇÏÚÎÔÄØËÐÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ¡ÏÙÁÒ
§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔÚÎÝ-P[JOÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔ ®ÖÜÝÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÞÜØ¦ËÏÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÚÕÓÁÇËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂËÃÊÎÙÎÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÓÇÝ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÕÔÃÙÇÓËÄÚÏÎÇÖÄÌÇÙÎÔÇÇÔÇÚËÛËÃÎËÖÕÖÚËÃÇÚÜÔ

ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÙËÁÔÇÛËÙÓÏÑÄÄØÍÇÔÕÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÃÔÇÏÓÏÇÛËÚÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÚÇÞÆÚËØÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ®ÒÁËÏ
©ÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÙÎÓÇÙÃÇ
ÙÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÕÑ§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕ©
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÕÓÁÇÙÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÏÙÕÒÕÍÏÙÓÄÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÓÏÇ
ÛËÚÏÑÂÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÚËÒÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ

EPA

Οι συντονισμένες ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÖØÕÞÜØ¦ËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÓÏÇÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÒÆÙÎÝÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÁÞÕßÔ¦ÓËÙÇÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÙÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ-P[JOÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÎ ®©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ¦ÕßÇÓÖØÄËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ-P[JO9H[PUNZÍÏÇÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÎËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔ
ÊÆÕÙÞËÊÃÜÔ¶ÚÕß¬²ÑÇÏÚÎÝ¬Ú¶
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÖËØÏÕßÙÏ-

Αν ο ρυθμόςÑÒ³ÈÂiØÉ{³ÑTÈÚÉËVi³³Ò~iØÉ~³{ÐÒÌ³{ÚÑÐ¨ÓÉ{ÑÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÈÚÉË³iTÑÜÒ¨i³ÙiÐ{Ð{~³ÌTÑÌ
³¸Æ¸VÉ~³{ÐÒioÉ¨ÐÑ{~ÊÉ×iÐÉ¨ËÙÑ

Του ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ

Η συζήτηση ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖËÒ¦ÚÎÖÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÙÚÕÔÊÏËßÛßÔÚÂÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÂÚÇÔÍÏÇ
ÚÕVWLUIHURPUNÂÚÎÔÇÔÕÏÑÚÂ
ÚØÇÖËàÏÑÂ®ÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÏÇÈ¦àÕßÓËÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÔÄØÕ
ÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÙÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÎÖËØÏÍØÇÌÂËÃÔÇÏÓË
ÚÄÙÕÚËÞÔÏÑÕÆÝÄØÕßÝÖÕßÇÓÌÏÈ¦ÒÒÜÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÑÇÏÕÓÁÙÕÝ
ÚØÇÖËàÏÑÄÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏÓËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇ"×ÝÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÖ×ÝÛÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÕÔÇÖÒÄÖÕÒÃÚÎÚÕÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÙßÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔÕÓË
ÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ"®
ÇÔÕÏÑÚÂÚØÇÖËàÏÑÂ®ÇÌÕØ¦
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÁÞËÏÇÖÄ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÕÑ¦ÚÕÞÕÝËÔÄÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÖÒÎØÜÓ×Ô
ÔÇÊÃÔËÏÇËÔÚÕÒÁÝÖÒÎØÜÓÂÝÙË

¦ÒÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÂ¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÚØ¦ÖËàËÝÂÑÇÏÈ
ÔÇÙßÒÒÁÍËÏÙÚÕÏÞËÃÇÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏ
ßÖÕÒÕÃÖÕßÊÏÇÌÄØÜÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×Ô
ÖÒÎØÜÓ×ÔÚÕß¡ËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇ
ÄÚÇÔÛÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜÓÏÇÇÍÕØ¦ÇÖÄ
ÁÔÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÛÇ
ÓÖÕØ×ÔÇÊ×ÙÜÚÎÔËÔÚÕÒÂÖÒÎØÜÓÂÝÇßÚÕÆÖÕßÇÍÕØ¦àÜÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÑÇÏÄÞÏÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÜÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÖÃÙÎÝË¦ÔÁÞÜÚÁÙÙËØÏÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂÑÇÏÙË¦ÒÒÎÞ×ØÇ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÓÖÕØ×
ÔÇÙßÒÒÁÍÜÙÚÕÏÞËÃÇÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÏ
ßÖÕÒÕÃÖÕßÇßÚ×ÔÚÜÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÇÖÄÓÏÇÚØÃÚÎËÚÇÏØËÃÇÂÇÖÄ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÚØ¦ÖËàÇÂÇÖÄÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàÁÝÓÕßÑÇÏÔÇÓÖÕØ×ÔÇ
ÊÜÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÓÕß
ÄÙÇÐÕÊËÆÜÖÕÆÚÇÐÕÊËÆÜÖÄÙÇÇÖÕÚÇÓÏËÆÜÑÒÖ
¡ÖÕØËÃÔÇÓÕÏ¦àËÏÇØÞÏÑ¦ÜÝ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÏÝÃÊÏËÝÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ

SHUTTERSTOCK

Η έλευση της «ανοικτής τραπεζικής» διευκολύνει τις συναλλαγές

Oι τράπεζες,ÉË³ÉÐÌÉØ³ÈØÉË³ÉÉÈÉ¨oÑËÑÐÉÉ³Ñ{¨ÉËÉØ³ÉTÜoËÑØVÚÑ¨ÓÉ{Ñ¨×Ó¨ÈÉÖT¨i³ÉØ~Ñ{Ñ×ÑÜÉËØÜÖÉ{Ø³ÈØÉÜÒ³ÉØ
³ÈØÊ~Ñ{É³¨Ë³ÈØVÐiÉÜÒ³ÉØ³ÈØV~Ñ{ÑÙiÐ{È¨oÊÈÓÑ¨ÍÌ³Ñ
~Ñ{~Ñ{³ÌÐÈØÉ×Ñ¨ÐoÓØVÉ¨³i×Òi³³ÐÓÑÜi¨Ð
ÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËßÑÇÏØÃÇÍÏ»ÇßÚÁÝ©ÒÄÍÕÝ
ËÃÔÇÏÖÜÝÇßÚÁÝÚÏÝÊÆÕßÖÎØËÙÃËÝ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÏÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÑÇÏÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÄÙÕÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕßÝÓÎÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ

±Ö¦ØÞÕßÔÚØ¦ÖËàËÝÊÏËÛÔ×ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÁÞÕßÔÜÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÍÏÇ
ÔÁËÝÖÎÍÁÝËÙÄÊÜÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÓËÚØÃÚÕßÝÖÇÃ-

ÑÚËÝ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÖÇØÕÞÂËßØÆÚËØÎÝÑÇÏÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÝÍÑ¦ÓÇÝßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÕÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÚÕßÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ
ßÔËÖ×ÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÃÚËÓÄÔËÝÚÕßÝËÃÚËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔËÆÞØÎÙÚËÝÑÇÏ
ÇÙÌÇÒËÃÝÒÆÙËÏÝÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÕßÝÂÑÇÏÙËÚØÃÚÕßÝÓÎÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÔÁÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÝËÌÇØÓÕÍÁÝÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÙÚÕÔÚÕÓÁÇÖÒÎØÜÓ×ÔÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ
ËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕßÓËÚÎÞØÂÙÎÚÜÔ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÓÇÝÖ¦ÔÚÇÓËÚ¦ÚÎ
ÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÓÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÁÞÕßÓËÚØÇÖËàÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÄÖÜÝÖÒÂØÎÁÒËÍÞÕÒÕÍÇØÏÇÙÓ×Ô
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÚÎ
ÞØÂÙÎÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑÁÝÇÍÕ-

ØÁÝÓËÈ¦ÙÎÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕÊÏÑÄ
ÓÇÝÖØÕÌÃÒÁØËßÔÇÍÏÇÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑÇÏËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÙÚËÍÇÙÚÏÑÕÆÊÇÔËÃÕßÖØÕÙÇØÓÕÙÓÁÔÕÙÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÑ¦ÛËÖËÒ¦ÚÎ
©ÏÚØÃÚËÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÊËÔÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕ
ÑÕÏÔÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÖÒÎØÜÓ×ÔÇ
ÇÊËÏÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇØÓÄÊÏÇ
ÇØÞÂÓÏÇÝÞ×ØÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÖÇØÁÞÕßÔßÖÎØËÙÃËÝÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÂÑÇÏÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÏÇÔÇÖÇØÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÔÁËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÖÒÎØÜÓ×ÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÚÎ
ØÎÚÂÙßÔÇÃÔËÙÎÚÕßÑÇÚÄÞÕßËÔÄÝ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÖÒÎØÜÓ×ÔÚÕÓÁÒÒÕÔÇßÚÁÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏ
ßÖÕÒÕÃÖÕßÊÏÇÌÄØÜÔÊÇÔËÏÇÑ×ÔÂ
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÙËËÔÚÕÒÁÝËÑÚÁÒËÙÎÝËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
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Η ιδιωτική ετικέτα ήρθε για να μείνει
Σχεδόν τρία στα δέκα προϊόντα στο «καλάθι» είναι σήματα των λιανεμπόρων, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Μπορεί Î ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÁÞËÏ
ËÏÙÁÒÛËÏÙËÚØÕÞÏ¦ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÁÙÚÜ
ÑÇÏÇÔÇÏÓÏÑÂÝÚÇÖØÕáÄÔÚÇÄÓÜÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÞ×ØÕÙÚÇÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÑÇÏ
ÙÚÇÉßÍËÃÇÓÇÝÑÚÄÝÇÖÄÚÎÊËÒËÇÙÚÏÑÂÚÕßÝÚÏÓÂÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÁÈÎÙÇÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÕÏÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÖØÕáÄÔÚÇÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔ
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ËÚÏÑÁÚÇÝ¬Õ ÚÕÓËØÃÊÏÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË  ËÒÇÌØ×Ý
ÇßÐÎÓÁÔÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÖÕßÂÚÇÔ  ÑÇÏÙÇÌ×ÝÇØÑËÚ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÓËØÃÊÏÕÖÕß
ËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÁØËßÔÇÚÕßÑÇÏÂÚÇÔ 
ÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏËÊ×ÄÚÏÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÇßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
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Τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας δεν απευθύνονται πλέον σε συγκεκριμένες ομάδες
καταναλωτών, όπως
συνέβαινε στην αρχή
της κρίσης.
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ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÖÜÒÕÆÔÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÖÏÞËÏØÕÆÔ¶ÑÇÏÁÜÝÁÔÇÈÇÛÓÄÙËÑ¦ÖÕÏËÝÒËÍÄÓËÔËÝWYLTP\T
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕÁÞÕßÔËÖÏÚÆÞËÏ¶ÔÇ
ÏÙÞßØÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÚÕßÝ
ÓËÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÇÔÑÇÏÈÇÙÏÑÄÙßÍÑØÏÚÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÎÞÇÓÎÒÂÚÏÓÂÚÕßÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
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ÖØÕÙÌÕØÁÝÙÚÇËÖ×ÔßÓÇÖØÕáÄÔÚÇ
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734(ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÆÔÊËÙÓÕÇØÇÍÜÍ×ÔÇØÇÙÑËßÇÙÚ×ÔØÕáÄÔÚÜÔÊÏÜÚÏÑÂÝ
ÚÏÑÁÚÇÝÍÏÇÚÕ ÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÎÝËÔÒÄÍÜÑÇÚÎÍÕØÃÇÝËÃÔÇÏÙÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÚÕß ÙËËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
;ÇßÉÎÒÄÚËØÇÓËØÃÊÏÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÙÚÎÔ
ÒÈËÚÃÇÑÇÏÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ  ÑÇÏ ÇÔÚÏÙÚÕÃ-

ÞÜÝÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÑÏÔËÃÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÇ¦ÔÜÚÕß 
ÇÖÄÚÕ ÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÁÒÍÏÕÓËÚÕÙÞËÚÏÑÄ
ÓËØÃÊÏÕÔÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ ÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÔ×ÏÙÚÕØÏÑÄßÉÎÒÄ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎÕßÎÊÃÇ 
ÙÚÎ§ÕØÈÎÍÃÇ ÑÇÏÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ 
ÕÔÚ¦ÙÚÕ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ 
ÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇ ÙÚÎÔ¬ÙËÞÃÇ ÑÇÏÙÚÎÒÕÈÇÑÃÇ 
ÚÇÒÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÎÞ×ØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÚÕÓÏÑØÄÚËØÕÓËØÃÊÏÕÖØÕáÄÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÏÑÁÚÇÝÙÚÕ ÍÏÇÁÈÊÕÓÎ
ÙßÔËÞÂÞØÕÔÏ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
734(Ö¦ÔÚÜÝÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇ
ÚÏÝÓ¦ØÑËÝÚÜÔÒÏÇÔËÓÖÄØÜÔÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ

Οι κακοπληρωτές κοστίζουν ακριβά στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες
Σε υψηλά ËÖÃÖËÊÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÚÇ
ÌÁÙÏÇ®ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖØÕÝÚÏÝ
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÇØ¦
ÚÎÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÕØÏÇÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔËÑÇÚËßØ×
ËÚÎÙÃÜÝÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÁÈÇÏÔË
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑÕØÆÌÜÙÎÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÖÞÖØÏÔÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕËÃÔÇÏÄÚÏÖÁØßÙÏ
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÏÇÍØÇÌÁÝËÖÏÙÌÇÒ×ÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝßÔÕÒÏÑ¦ÕÑÒ¦ÊÕÝÁÙÈÎÙË®ÕÌËÏÒÁÝ
ÆÉÕßÝ ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÂÚÇÔÕÏ
ßÉÎÒÄÚËØËÝÊÏÇÍØÇÌÁÝËÖÏÙÌÇÒ×Ô
ÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏÓÁÙÇ
ÙËÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÆÉÕßÝ
ÊÏÇÍØÇÌÁÝÖËØÃÖÕßËÑÇÚËßØ×
ËÃÞÇÔÍÃÔËÏÓÄÔÕÔÚÕÞØÕÔÏ¦
ÑÕØÆÌÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÏÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÍØÇÌÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ
ÞØÕÔÏ¦ÝÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÕÊÂÍÎÙÇÔÙË
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÙßÙÙÜØËßÓÁÔÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÖÁØßÙÏÓËÚ¦ÓÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇ
ÙßÔËÞÕÆÝÇÔÄÊÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÖÄ ÊÏÙËßØ×ÖÕßÂÚÇÔÚÁÒÕÝÚÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙË
ÊÏÙËßØ×ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÇØ¦ÚÎÔÖËØßÙÏÔÂÓËÃÜÙÎÕÏ
ÙßÙÙÜØËßÓÁÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßËÑÇÚËßØ×ßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖ»ÄÚÏÂÚÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
¬ÎÞØÕÔÏ¦ËÑËÃÔÎÕÏÙßÙÙÜ-

ØËßÓÁÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙËßØ× ÇÏÇÔ
ÙÚÏÝÔÁËÝÖØÕÙÛÂÑËÝÖØÕÙÚËÛÕÆÔ
ÕÏÊÏÇÍØÇÌÁÝËÖÏÙÌÇÒËÏ×ÔÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÖÕßÁÒÇÈÇÔÞ×ØÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÄÚË
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÙÞÎÓ¦ÚÏÙÇÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖËÔÚÇËÚÃÇËÖÏÙÌÇÒËÃÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ËÑÇÚËßØ×ÂÚÕÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕËÑÇÚËßØ×ËÚÎÙÃÜÝ
¦ÔÚÜÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃ
ÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÕ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÖØÕÈÒÁÉËÜÔÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔËÓÌÇÔÃàËÏÓÏÇÂÖÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÔ×

Μόνο πέρυσι ο κλάδος
διέγραψε επισφαλείς
απαιτήσεις ύψους 194
εκατ., ποσό που ήταν
το υψηλότερο
των τελευταίων ετών.

Η λειτουργία³iØÈi¨ÉËÑØt0iÜÉoÖØuVÙiÜÑÙÊ³È³iÜÉ{~{{Ñ~Öt0É{¨ÉËÑuÈÓTÈÈ³ÊÉ{{³¨É{Ø
É³Ñ{¨ÉËÉØ~{i³ÊØ³iÜÉ×ËÑØ©²_V7X>k_~Ñ{8xXVÓTÉ{ÈÐKÒÜÉ{³iÑ³{ÐÉ³{i³È¨KÜÊÐÑ³Ø³
~Ñ~Üi¨³(Ñ¨¤ÌÜÑÑÈ³ÒVÉÂÑ~ÜÈÚÖÑÑ³ÉÜÖÐÉoÒÜ~Ó×ÑÜo{Ñ³{Ø³iÜÉ{~{{Ñ~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ

ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÐËÖËØÔÕÆÙË
ËÚÎÙÃÜÝÚÇËÑÇÚËßØ×Ú×ØÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔ ËÑÇÚ
ËßØ×ÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓËÃÜÙÎÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ ØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÊÆÕÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ6ÖØ×ÚÕÝÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÑÇÑÕÖÒÎØÜÚ×ÔÑÇÏ
ÕÊËÆÚËØÕÝÓËÚÎÔÕØÏÇÑÂÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÕßÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕÖØ×ÚÕÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÖÇÏÑÚ×ÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÄÙÕÚÕßÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆÝÖÇØÄÞÕßÝÄÙÕÑÇÏÚÕßÝ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÕÆÝÑÇÑÕÖÒÎØÜÚÁÝÖÏÕ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÕÆÝ©ÖØ×ÚÕÝÌÏÒÚØ¦ØËÏ

ÑÇÒÆÚËØÇÚÏÝÖØÕÙÌÕØÁÝÚÕßÑÇÏÕ
ÊËÆÚËØÕÝÁÞËÏÖÒÁÕÔÒÏÍÄÚËØËÝËÖÏÒÕÍÁÝÊÏÇÌßÍÂÝ
ØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÙßÓÈ¦ÒËÏÑÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝ¬ÎÒËÍÔÕÆÝ®ÊÎÒÇÊÂÚÕßÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆ¬ËÏØËÙÃÇ®ÖÕß
ÁÞÕßÔÙßÙÚÂÙËÏÕÏÚØËÏÝËÚÇÏØËÃËÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ*VZTV[L
=VKHMVULÑÇÏ>PUKßÖÎØËÙÃÇ
ÇßÚÂÎÕÖÕÃÇÙÚÄÞÕÁÞËÏÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÑÕÖÒÎØÜÚ×ÔÁÑÒËÏÙËÊÆÕÁÚÎÙßÔËÞÕÆÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕ
ÚÕÏÞËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÊÕ-

SHUTTERSTOCK

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

ÛËÃÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇ
ÁÞËÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÖÏÕÖØÕÙËÑÚÏÑÕÆÝ
ÄÒÕßÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÛËÚÕÆÙÇÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝÚÕßÝÖØÕÝÚÕßÝÖÇØÄÞÕßÝ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
¦ÔÚÜÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔËÖÏÙÌÇÒËÏ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÍ¦ÒÕÄÖÜÝ
ÁÊËÏÐËÑÇÏÎÖËØßÙÏÔÂÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇ
ÊÏÇÍØÇÌÂËÖÏÙÌÇÒ×ÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔ
ÇÙÏÑÄÝÓÕÞÒÄÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖØÕÈÒÁÉËÜÔÑÇÏÊÏÇÍØÇÌ×ÔËÖÏÙÌÇÒ×Ô
ÖØÕÈÒÁÉËÜÔËÃÔÇÏÕÄÓÏÒÕÝ©¬©
ÄÓÏÒÕÝÖÇØÄÒÕÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏ
ËÒÁÍÞËÏÚÕ ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇÚË-

ÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙÞÎÓÇÚÃàËÏ
ÚÕ ÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÑÇÏËÖÃÙÎÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÕ
 ÚÜÔÊÏÇÍØÇÌ×ÔËÖÏÙÌÇÒ×Ô
ÇÖÇÏÚÂÙËÜÔ
ÔÚÃÙÚØÕÌÇÚÏÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝ   ÚÕß ÑÒ¦ÊÕß
ÙÞÎÓÇÚÃàËÏÕÄÓÏÒÕÝ-VY[OUL[ÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÏÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝ
ÊÏÇÍØÇÌÁÝ ÚÕßÑÒ¦ÊÕß©
ÄÓÏÒÕÝ-VY[OUL[ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÁÞËÏÊÏÇÍØ¦ÉËÏËÖÏÙÌÇÒËÃÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÕÄÓÏÒÕÝ©¬
ÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚËßØ×
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÇÓËÍÁÛÎÚÕß

ÕÓÃÒÕß©¬ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓÄÔÕÔÕÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÄÞÏËÑËÃÔËÝÚÜÔÛßÍÇÚØÏÑ×ÔÚÕßËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÕÝ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÓÎÚØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÓË
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÙÚÇÛËØÂÚÎÒËÌÜÔÃÇ6;,(,ÑÇÏÙÚÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÕßÓËÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÔ
ÑÏÔÎÚÂÚÎÒËÌÜÔÃÇ*VZTV[L
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÄÓÏÒÕ©¬ÚÏÝ
ßÉÎÒÄÚËØËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÙÞÎÓÇÚÃàËÏ
Î=VKHMVULÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÎ>PUK
=VKHMVULÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÁÞËÏÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÑÇÏÁÞËÏÊÏÇÍØ¦ÉËÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×¬ÁÒÕÝÎ
>PUKÁÞËÏÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÁÞËÏÊÏÇÍØ¦ÉËÏ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏËÑÇÚËßØ×
¦ÔÚÜÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÁÞËÏ
ËÏÙÁÒÛËÏÙËÓÏÇÌ¦ÙÎÏÙÞÔÂÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ ©Ï ØßÛÓÕÃ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÁÞÕßÔÓËÔÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÇÒÒ¦
ËÃÔÇÏÓÕÔÕÉÂÌÏÕÏÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒ¦ÓÕÔÕÉÂÌÏÕÏ©©¬ÙÚÕ
ÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÇÆÐÎÙÎËÙÄÊÜÔÙÚÎÙÚÇÛËØÂÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÆÐÎÙÎËÙÄÊÜÔÙÚÎÔ
ÑÏÔÎÚÂ ÏÛÇÔ×ÝÕÏØßÛÓÕÃ
ÇßÚÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÔÇËÃÔÇÏÕÏßÉÎÒÄÚËØÕÏÖÕßÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÓËÚ¦ÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÞÇÓÎÒÕÆÝØßÛÓÕÆÝËÓÌÇÔÃàÕßÔÑÇÏ
ÕÏÊÆÕÈÇÙÏÑÕÃÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕß
=VKHMVULÑÇÏ>PUK/ÖØ×ÚÎÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÏÙÞßØÄÚËØÕßÝ
ØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÒÒ¦ÇßÚÕÃËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÐÇÍÕØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ/LSSHZ6USPUL
*`[H/LSSHZÖÇØ¦ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕØÍÇÔÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
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Η κορύφωση
«Η απόφαση³ÈÑÐÉ¨{~Ñ{~ÖÈÈ¨oÉËÈ${~Ð{~
Ñ~Ñ³io¨ÊÉ{~Ñ{É{ÊÐØ
³iËÑÌ³{TÉ{¨ÑooÉË³ÌÐ{ÐÒ³iØiÐÑËÉ{ØÉÐ¨{~ÌØÌÜÉÐØÉÉ~³ÉËÉ³Ñ{³¨ÑÉÓÑÜÊ¨i~Ñ{Ñ{~³Ì
{~Ð{~ÌÌÜÉÐÑÒÐÉÑ
³{ØÙÖT¨ÉØuåÈ³ÌÉ~³{ÐÒ
{~ÐÜÌoØ ÈÒ¨(ÑÒ³V¨i³ÓÜÉTØ³ÈÛ 0
~Ñ{È~ÑÚioi³ÊØ${~Ð{~
³(ÑÉ{³ÊÐ{¨ÓÜ

Φλερτ με την ύφεση στη σκιά του γουάν
Εντείνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου, με την Κίνα να υποτιμά το νόμισμά της
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Μόνο χαμένοι
«Θα είναιÐ{Ñ~Ñ³Ò³Ñi³i
ËÑÚÑÈÒ¨TÈÐÌTÑÐÓ{Ñ³(É~ËÑ×ÑËÉ{
¨ÑoÐÑ³{~ÒÑ¨T¨ÊÉ{É
ÐÑÇ{~ÓØÜÊÉ{ØÐÜÌo
³ÈÑÐÉ¨{~Ñ{~ÖÙiÐËÈu
åÈ³Ì¨KÜÓÉ{0ÌÐ{.ËÉV
{~ÐÜÌoØ³iØ³¨ÒÉÇÑØ
!o{Ñ³iÉ¨Ë³iÈ
iËÑÉ{³¨Ñ³ÉÖÉ{ÉÑ³Ë
³iØ$ÈÒ{o~³³tÈÉ¨ÌÜu³ÈÑÐÉ¨{~Ñ{~ÖT¨ÓÈØ
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ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÔÇ
ÖØÕÓÎÛËÆËÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÓÎÛËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÕËÑÃÔÕ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝ
ÙÖ¦ÔÏËÝÍÇÃËÝÍÏÇÚÎÊÏÑÂÚÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÁÔÚËÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÑÇÚ¦ÚÎÝ/\H^LP
Õ ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÙÖ¦ÔÏÜÔ
ÍÇÏ×ÔÙÚÎÔÑÕßÇÔÚàÕÆÓÃÒÎÙË
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÎ
Þ×ØÇÇßÚ¦ØÑËÏÇÙÚÇÇßÚ¦ÓÁÚÇÒÒÇÑÇÏÖØÕÑ¦ÒËÙËÔÁÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ

Η διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνεται και στην αγορά πετρελαίου
Το αμερικανικό ÖËÚØÁÒÇÏÕÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÕËÖÄÓËÔÕÝÙÚÄÞÕÝÖÕß
ÛÇÖÒÂÐËÏÎ ÃÔÇÍÏÇÔÇËÑÊÏÑÎÛËÃÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÝÖÏÕËÔËØÍÕÈÄØÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÇÔÑÇÏÙÚÇÛËØÄÝÖËÒ¦ÚÎÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÖËÚØËÒÇÏÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝËÏÙ¦ÍËÏÓËÍ¦ÒËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÏØÇÔÏÑÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÕÆÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÕËÑÃÔÕÃÙÜÝÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇØÍÕÆÂ
ÑÇÏÔÇÚÏÝÊÏÇÑÄÉËÏËÔÚËÒ×ÝÇÔÕ
ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
ÑÇÛ×ÝÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÁÑÇÔËÄÚÇÔ
¦ØÞÏÙËÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ¡Á-

ÞØÏÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÎ ÃÔÇÎÖØ×ÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÖÇØÁÓËÔËÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÇÍÕØÁÝÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖËÚØËÒÇáÑÁÝ
©ÏÑÏÔËàÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÓËÏ×ÔÕßÔÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇØÍÕÆÄÚÇÔÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÖÁÈÇÒË
ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÞËÊÄÔÚÏÝÓÎÊÁÔÏÙÇÔÖØÕÝÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÄÚÇÔÎÙÞÁÙÎÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×ÔÌÇÏÔÄÚÇÔÔÇËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏ
ØÇÍÊÇÃÇ¬ÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝËÏÙ¦ÍÕßÔ
ÐÇÔ¦ÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÇØÍÕÆÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÏËÛÔÂ
±ÖÎØËÙÃÇÔÁØÍËÏÇÝÚÕÔ¡¦ÏÕ

ÇÆÐÎÙÇÔÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÕßÝÖÕß
ÁÌÚÇÙÇÔÙÚÇÈÇØÁÒÏÇÚÎÔ
ÎÓÁØÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÔÔÁÇ
ÓÎÔ×Ô¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÕÚÃÈËÔ¡ÖØÁÔÕÑÇÔÇÒßÚÂÝÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÎÔ
7=46PS(ZZVJPH[LZÊÏÁÈÒËÉËÚÎÔ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ¦ØÊÎÔÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÊØÇÙÚÏÑ¦ÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¡¦ÛÏÕßÓÏÛ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ*SPWWLY+H[HÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÍÔÜØÃàÕßÔ
ÖÜÝËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝÚÕËÑÃÔÕ
ÑÇÏÇÔÎÙßÞÕÆÔ®ÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÍÃÔËÏÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÕ

Η κινεζική κυβέρνηση
μειώνει τις εισαγωγές
αμερικανικού αργού και
στρέφεται στο ιρανικό.
ËÖÄÓËÔÕÝÙÚÄÞÕÝ¬ÕÃÊÏÕËÑÚÏÓ¦
ÑÇÏÕ¡¦ÏÞËÒ¡ËáÔÚ¦ÔÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆËÔËØÍËÏÇÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÕÚÓÂÓÇØËßÔ×Ô
ÔÁØÍËÏÇÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝ
©ÐÌÄØÊÎÝØÕÈÒÁÖËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÜÝÚÕËÑÃÔÕÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÊÇÙÓÕÆÝÙËÄÒÇÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß©
ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÁÞËÏÂÊÎÙßÓÖÏÁÙËÏÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß

ÓËÚÕÇØÍÄÔÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏ
ÞÛËÝÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÚÕÓËÚÇÐÆÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÕÏÚÏÓÁÝ
ÛÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÔ
Î ÃÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÊÏÇÑÄÉËÏ
ÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇØÍÕÆÑÇÏÔÇÈÇÙÏÙÛËÃÙÚÕÏØÇÔÏÑÄ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎ
)HURVM(TLYPJH4LYYPSS3`UJO
ÖØÕÁÈÒËÉËÖÜÝÎÚÏÓÂÚÕßÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÁÜÝ
ÑÇÏÙÚÇÓËÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÇÔÚÕËÑÃÔÕÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇ
ËÑÊÏÑÎÛËÃÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ
ÛÇßÖ¦ØÐËÏÖ¦ÒÏÓËÍ¦ÒÎÇÙÚ¦ÛËÏÇ
ÙÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕß¸ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ¹®
ÑÇÛ×ÝÕÏÇÍÕØÁÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÔÇ
ÊÕßÔÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ

ÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÇÖËÏÒÂÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇËÖÏÈÕÒÂ
ÊÇÙÓ×Ô ÙÚÇËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚÇ
ÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÊÎÖ¦ÔÚÜÝÎ ÃÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÏÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÚÎÝÇÔ¦ÍÑËÝÓËÏØÇÔÏÑÄ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ: 7
.SVIHS7SH[[ZÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÎ ÃÔÇÇÖÕØØÄÌÎÙËÖËØÃÖÕßÚÏÝÓÏÙÁÝÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÚÕßØ¦Ô©ÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÓËÍ¦ÒÕßÄÍÑÕßÏØÇÔÏÑÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔ
ÊÃÑÕÖÕÓÇÞÇÃØÏÇÔÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔ
ÚÎÔÕØÍÂÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕßÁÞËÏ
ËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÕËÓÖ¦ØÍÑÕÑÇÚ¦ÚÎÝ
¬ËÞËØ¦ÔÎÝ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇËÖÏÌÁØËÏÔÁÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕß
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«Γκουρού» έχασε 1,8 δισ. δολάρια
σε μία ημέρα λόγω Αργεντινής
Ξαφνικές απώλειες για τον Μ. Χάζενσταμπ, προβεβλημένο διαχειριστή κεφαλαίων
Αναδείχθηκε ÙË ÍÑÕßØÕÆ®ÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕ
ËÖËÔÊßÚÂÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ËÖËÏÊÂËÔÚÜÓÁÙÜÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÄÒÓÎÙËÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
ÙËÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÞÜØ×ÔÙËÑØÃÙÎÄÖÜÝÂÚÇÔÚÄÚË
Î©ßÍÍÇØÃÇÎØÒÇÔÊÃÇÑÇÏÎ
§ÏÍÎØÃÇ¬×ØÇÄÓÜÝÁÞÇÙË
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙËÓÃÇÎÓÁØÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÖÚ×ÙÎÝÖÕß
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÚÎËßÚÁØÇÕÏÚÃÚÒÕÏ
ÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝ©ÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÕÔ¡¦ÏÑÒ²¦àËÔÙÚÇÓÖËÖËÔÊßÚÂÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÑÇÏÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ
-YHURSPU;LTWSL[VUÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝ
© ²¦àËÔÙÚÇÓÖ ÂÚÇÔ ÇÖÄ
ÚÕßÝÑßØÏÄÚËØÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÚÎÝ
ØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏÇÍÕØ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÇØÍËÔÚÃÔÏÑÜÔ
ÕÓÕÒÄÍÜÔËÔ×ÁÐÏÇÖÄÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇÚÎÝ-YHURSPU
;LTWSL[VUËÃÞÇÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ÁÑÛËÙÎÙÚÎÞ×ØÇÚÙÏÓËÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÖÕßÙÎÓËÃÜÙÇÔÕÏÇØÍËÔÚÃÔÏÑÕÏÚÃÚÒÕÏÓËÚ¦ÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝÑÇÏÚÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÂÚÚÇ
ÚÕßÌÏÒËÒËÆÛËØÕß¡ÇÕßØÃÙÏÕ
¡¦ÑØÏÚÇÁÐÏÇßÚ¦M\UKZÙÎÓËÃÜÙÇÔÓËÍ¦ÒËÝàÎÓÃËÝ©ÖÜÝ
ÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ
-PUHUJPHS;PTLZÎÖÚ×ÙÎÚÜÔ
ÚÃÚÒÜÔÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝËÖÁÚËÏÔËÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÕÓÕÒÄÍÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×ÔÖÕßÁÌÚÇÙË
ÙßÔÕÒÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÎ
ËßÚÁØÇ
ÏÇÚÏÝÇÖ×ÒËÏËÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ ÔÇ ÇÔÇÌÁØÕßÓËÖÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ4VYUPUNZ[HYÚÕÄÞÎÓÇ
ÚÎÝ;LTWSL[VUÖÕßËÖËÔÊÆËÏÙË
ÕÓÄÒÕÍÇÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÓËÁÑÛËÙÎÙÚÕÇØÍËÔÚÃÔÏÑÕÞØÁÕÝÖ¦ÔÜÇÖÄ ßÖÕÞ×ØÎÙË
ÚÎËßÚÁØÇ Þ¦ÔÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕßËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
  Ô Ç  ¦ Ò Ò Õ  M \ U K  Ú Î Ý
;LTWSL[VUÓËÁÑÛËÙÎ ÙË
ÓËÚÕÞÁÝÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÙÎÓËÃÜÙËÖÚ×ÙÎ ÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÉËàÎÓÃËÝÆÉÕßÝÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕ
M\UKÚÎÝ;LTWSL[VUÖÕßÊÏÇÞËÏ-

Εξι από τα επενδυτικάTÊÐÑ³Ñ³iØ¦>}x/__²ÓTÈÐÉoÒÜiÓ~ÚÉi³iT¨Ñ~Ñ{ÐÉ³i³iÈ
iÐÉËÑ{Ñ¨oÉ³Ë{~{³Ë³Ü{VÐÉ³Ò³{Ø¨~¨{ÐÑ³{~ÓØÉ~ÜoÓØ³iØÈ¨{Ñ~ÊØViÐÉËÑÇiÐËÉØ

Στέλεχος της Franklin
Templeton, έχει
αγοράσει μεγάλο
όγκο αργεντίνικων
ομολόγων.
ØÃàËÚÇÏÕ²¦àËÔÙÚÇÓÖÙÎÓËÃÜÙËÖÚ×ÙÎ ÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÉË
àÎÓÃËÝÆÉÕßÝ ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ¬ØÃÇ¦ÒÒÇM\UKZÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓË¦ÒÒÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎ
ÁÑÛËÙÎÙËÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÇÖ×ÒËÏËÝ
ÖÕß¦ÍÍÏÐÇÔÚÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ;LTWSL[VUÑÇÚÁÍØÇÉË
ÃÙÜÝÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖ×ÒËÏËÝÇÖÄÄÒËÝÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÙÚÎÔØÍËÔÚÏ-

ÔÂÇÒÒ¦ÊËÔÂÚÇÔÎÓÕÔÇÊÏÑÂ
Ô¦ÒÕÍËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÎÓËÃÜÙÇÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑ¦M\UKZÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÕÄÓÏÒÕÝ(ZOTVYL.YV\W
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ-PKLSP[`©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÔÃàËÏÚÕ)SVVTILYN
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÙËÕÓÄÒÕÍÇØÍËÔÚÏÔÂÝÙËÊÕÒ¦ØÏÕÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏ)SHJR9VJR;9V^L
7YPJLÑÇÏ7PTJV
©ÏÇÖ×ÒËÏËÝÍÏÇËÖËÔÊßÚÏÑÁÝ
ÓËÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÙËÚÃÚÒÕßÝ
ÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÝ
ÁÙÚÜÑÏÇÔÇÖÄÚÎÔ¬ØÃÚÎÑÇÏ
ÓËÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÛËÇÓÇÚÏÑÂËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔ¡¦ÏÑÒ
²¦àËÔÙÚÇÓÖÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏ
ÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÖÕÒÒ¦ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÙÚÎÔ

¦ÔÕÊÕÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÇßÚ×Ô
¬ÕÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÄÚÕßÚÕ;LTWSL[VU.SVIHS
)VUK-\UKÙÎÓËÃÜÙËÓÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÖÄÊÕÙÎ ÑÇÏ
ÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÚÕßÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÚÕß
ØËÑÄØÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÑÚÕÚËÄÓÜÝÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÑÇÏÎ
ÇÖÄÊÕÙÂÚÕßÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙÚÕ 
ÏÚÃÇÂÚÇÔÚÇÙÚÕÏÞÂÓÇÚ¦ÚÕß
ÙË¦ÔÕÊÕÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÜÔ
ÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕß
ËÐÇÓÂÔÕßÚÕß Î-YHURSPU
;LTWSL[VUÙÎÓËÃÜÙËËÑØÕÁÝ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÇÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÎÝ
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To ισχυρότερο όπλο
της Κίνας, ο «στρατός»
των πολιτών της
Το πιο δυνατόÄÖÒÕÚÎÝ ÃÔÇÝÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÕß
ÚÕ ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄ ÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÕÏÊÇÙÓÕÃ
ÕÆÚËÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÚÎÝÇÒÒ¦ÕÏÇÖÒÕÃ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÕÃÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕßÝ
©ÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎÖÃËÙÎÖÕßÊÁÞËÚÇÏÚÕËÑÃÔÕÇÖÄÚÕÔ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏÚÏÝ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÖÕß
ÛÁÚÕßÔËÔÇÓÌÏÈÄÒÜÚÕÔÁÒËÍÞÕËÖÃ
ÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÇßÚÕÆÒÒ¦ÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎ ÃÔÇ
ÈØÃÙÑËÏÇÖÕÑÕÆÓÖÏÙËÓÏÇËÔÚÄÔÜÝ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÎÕÖÕÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÚÜÔÖÕÒßËÛÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÂÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÎÝ
©Ï ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÁÞÕßÔ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÎÊÆÔÇÓÎ
ÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÇÒÒÇÍÁÝÙËÛÁÓÇÚÇÚÕÖÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÄÖÜÝÚÕÓÕÒßÙÓÁÔÕÍ¦ÒÇÑÇÏÚÇËÓÈÄÒÏÇÖÕßÊËÔ
ÖÒÎØÕÆÙÇÔÚÏÝÙÜÙÚÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÔ¦ÒÕÍÕËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÈËÒÎÔËÑÁÝ
ÚÕßÝÄÚÇÔÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕÚØÇÖÁàÏÛÁÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑ¦ÒßÉÎËÔÄÝÙßÓÈ¦ÔÚÕÝÇÖÄÚÇÑØÇÚÏÑ¦¡¡ÖÇØÇÑÏÔËÃÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
ÔÇàÎÚÂÙÕßÔÓÖÕáÑÕÚ¦ØÏÙÓÇÇÖÄÚÏÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÕÌÇÔ×ÝÖßØÕÊÕÚËÃÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕÔÚØÏÕß
ÕÒÑÙßÔÏÊØßÚÂÝÑÇÏÙßÔËÚÇÃØÕÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ;YP]P\T*OPUHÓËÁÊØÇÚÕËÑÃÔÕËÑÏÔ¦ËÏÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÇÖÄ
ÚÇÑØÇÚÏÑ¦¡¡ÑÇÏÓËÚ¦ÇßÚÕÔÕÓËÃÚÇÏÑÇÏÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝàÜÂ®©Ï
ÊËÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ

ÙÚÎÔÇÑÓ¦àÕßÙÇÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÚÎÝ
ÃÔÇÝÑÇÏÙÚÎÔÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÚÎÝÊÆÔÇÓÎÍÏÇÔÇÚÕÔ×ÙÕßÔÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÕßÝÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÙÑÒÎØ¦ÓÇÛÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇÒÒÇÍ×Ô©Ï
ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔ
ÙÚÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÖÕÒßÚËÒ×ÔËÏÊ×ÔÑÇÏÙÚÇ
ÊÆÕÚØÃÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ)HPU *V(ÑÄÓÇ
ÑÇÏÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊËÔÖÜÒÕÆÔ
ÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÑÇÚÇÔÇÒ×ÚØÏËÝÁÞÕßÔÊËÃÐËÏÖÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏ¦ÚØÜÚËÝÇÖÄÚÎÔÕØÍÂÚÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔ
ÚÎÔ ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÚÕß ÕÓÃÒÕß
7YPJL^H[LYOV\ZL*VVWLYZÇßÚÄÝÁÍÏÔËÙÚÄÞÕÝÉÎÌÏÇÑ×ÔËÖÏÛÁÙËÜÔËÐÇÏÚÃÇÝÇÔ¦ØÚÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇÌÇÏÔÄÚÇÔÖÜÝ
ËÃÔÇÏÊÏÑÂÚÕßÑÇÏÑÇÒÕÆÙËÍÏÇÙÚÂØÏÐÎÖØÕÝÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÔÑÇÏËÐÁÊÜÙËÊÏ¦ÉËßÙÎÕ
ÄÓÏÒÕÝÑÇÏÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖÒÇÙÚÂÚÎÔ
ÇØÞÏÑÂÇÔ¦ØÚÎÙÎÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙË
ÔÇÑÇÚËßÔ¦ÙËÏÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÑØÇÚÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ.SVIHS;PTLZÎ
ÕÖÕÃÇÖÇØÇÚÎØËÃÖÜÝÎ7^*ÊßÙÇØÁÙÚÎÙËÚÕÑÕÏÔÄËÖËÏÊÂÊËÔÑÇÚÇÊÃÑÇÙËØÎÚ¦ÚÏÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝ
Ë¦ÒÒÎÖËØÃÙÚÇÙÎÂÚÇÔÚÕËÒÈËÚÏÑÄÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÃÊØßÓÇ<):ÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÁÛÎÑËÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕËÖËÏÊÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎ
ÌØ¦ÙÎÑÏÔËàÏÑÄÍÕßØÕÆÔÏ®ÙËÁÑÛËÙÎ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÔÄÙÕß
ÚÜÔÞÕÃØÜÔ=LYZHJLÚÁÒÕÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÓËÚÕÞ×Ô*HWYP
/VSKPUNZÖÕßËÃÔÇÏËÏÙÎÍÓÁÔÎÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦àÂÚÎÙËÙßÍÍÔ×ÓÎÑÇÏÇÖÁÙßØËÓÖÒÕßà¦ÑÏÄÖÕßÙÚÕ
ÙÞÁÊÏÄÚÕßÊËÔÑÇÚÕÔÕÓ¦àÕÔÚÇÔÕØÛ×ÝÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÚÕ¡ÇÑ¦Õ
ÜÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
BLOOMBERG

Η κάλυψηÉÌØÈÐKÒ³ØÑÌ³Ñ~¨Ñ³{~Ò Ñ¨Ñ~{ÉË³ÈØT¨Ê³ÉØ³È
Û{ÑÙ{~³ÖÈÑÇi³ÊÈÐÍ~³Ò¨{ÐÑ³{ØÜÑ³×Ì¨ÐÉØ~{{~Ù{~³Ö

Υψηλή τεχνολογία για την τρίτη ηλικία
Σε Ιαπωνία και Κίνα, νεοφυείς επιχειρήσεις δημιουργούν ηλεκτρονικά προγράμματα για την περίθαλψη ηλικιωμένων
Της ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το μαγικό ÌÃÒÚØÕÚÎÝÓÇÑØÕàÜÃÇÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÈØÂÑÇÔÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÄÖÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝ
ÚØÃÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÔËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÑÇÒÆÚËØÎÝÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÑÇÏÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÑØÇÚÏÑ¦ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖÏÞÕØÎÍÕÆÓËÔÜÔÁÒÇÈËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇ
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÁÚÎÓËÚÎÞØÂÙÎ
ÖØÕÎÍÓÁÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
 ÃÔÇÇØÏÛÓËÃËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÁÔÇÝ
ÇØÏÛÓÄÝÖÕßÛÇÙÑÇØÌÇÒ×ÙËÏÙÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÁÞØÏÚÕ
ÂÚÕÏÙÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÄÖÜÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔ¦ÒÕÍÎ
ËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇ
ÄÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
¦ÔÜÚÜÔÛÇÇÖÇØÚÃàÕßÔÚÕÁÔÇ
ÚØÃÚÕÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÓÁÞØÏÚÕ
¡¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ>HSS:[YLL[1V\YUHSÎÞ×ØÇÛÇ
ÓËÚØ¦ËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÚØÃÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÖÜÔËÝ¦ÔÜÚÜÔ 
ËÚ×ÔÓÁÞØÏÚÕ©ÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙËÑØÇÚÏÑ¦ÑÕÔÊÆÒÏÇÆÉÕßÝ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÙÚÎÔÚØÃÚÎÎÒÏÑÃÇ
©ØÏÙÓÁÔÕÏÌÏÒÄÊÕÐÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÏÊØÆÕÔÚÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙË ÃÔÇ

ÑÇÏÇÖÜÔÃÇ¦ÙÑÎÙÇÔÖÃËÙÎÙÚÏÝ
ËÑ¦ÙÚÕÚËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔÚØÃÚÎ
ÎÒÏÑÃÇÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎÑÏÔËàÏÑÂ
3HUJO\HUN5L[^VYR;LJOVSVN`
ÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏ¦ÒÓÇÚÇÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔ
ËÚÇÏØËÃÇÇßÚÂÑÇÚÇÙÑËÆÇÙË
ÁÔÇÖÇÑÁÚÕÖØ×ÚÜÔÈÕÎÛËÏ×Ô®ÓË
Ñ¦ÓËØÇÍÏÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏÓË
ÙÆÙÚÎÓÇÌÜÔÎÚÏÑ×ÔËÔÚÕÒ×ÔÖÕß
ÇÑÕÆËÏÙÚÕÄÔÕÓÇ?PHV`P®©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß9L\[LYZÚÕ?PHV`PÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔËÔÚÕÒÁÇÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÌ¦ØÓÇÑÇÑÇÏË¦ÔÞØËÏÇÙÚËÃËÑÖÁ-

Σύστημα φωνητικών
εντολών προσφέρει
πρόσβαση σε φάρμακα
και, εάν χρειαστεί,
εκπέμπει σήμα
έκτακτης ανάγκης.

Στην Ιαπωνία,É~³{ÐÒ³Ñ{Ì³{ÓØ³¸Æ¸l{ÒÚ¨{Ò³®lÚÑÑÑ¨³ËÇÈ³ÓÑ³¨Ë³³ÈÜiÚÈÐÖ

ÓÖËÏÙÂÓÇÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÑÚÄÝ
ÇßÚÕÆÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃ
ÍÏÇÖÇØÇÍÍËÒÃÇÍËßÓ¦ÚÜÔÑÇÏÍÏÇ
ÑÒÂÙÎÙßÔËØÍËÃÕßÑÇÛÇØÏÙÓÕÆ¬Õ
ÑÄÙÚÕÝÚÕßÖÇÑÁÚÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
ÓÄÒÏÝÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔÎÓÁØÇËÔ×
ÍÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÊÕÒ¦ØÏÇÎÓËØÎÙÃÜÝÕÞØÂÙÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÙË
ËÖÏÌßÒÇÑÂÁÔÇÓÏÑØÄØÕÓÖÄÚÖÕß
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÔ¦ÍÑÎÝÛÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÓËÑÕÔÚÏÔÄÏÇÚØÏÑÄÑÁÔÚØÕ

ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÃÔÇÏÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÕß¦ÔÍÑ¬à¦ÏÙÚÎÌØÕÔÚÃÊÇÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÓËÙßÙÑËßÁÝÇÔÃÞÔËßÙÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
©¬à¦ÏÇÔÁÖÚßÐËÓÃÇËÌÇØÓÕÍÂÍÏÇ
ÚÕÑÏÔÎÚÄÖÕßÙÚÁÒÔËÏËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÙËÙßÍÍËÔËÃÝÄÚÇÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÑ¦ÖÕÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇË¦ÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÁÙËÏ¡¦ÒÏÙÚÇÎËÚÇÏØËÃÇÚÕßÎ
)LPQPUNL*HYL:THY[;LJOËÑÖÇÏ-

ÊËÆËÏÇÖÒÕÆÝÖÕÒÃÚËÝ×ÙÚËÔÇÓËÚÇÈÕÆÔÙÚÕÑØÃÙÏÓÕÙÎÓËÃÕÑÇÏÔÇ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÖØ×ÚËÝÈÕÂÛËÏËÝ¬Õ
ÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇÔÏÞÔËßÚ×ÔÑÃÔÎÙÎÝ
ËÖÏÈÇØÆÔËÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÝÙßÓÈÇÒÒÄÓËÔÕßÝÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÄÞÏÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
¡ÃÇ¦ÒÒÎËÚÇÏØËÃÇÎÏÇÖÜÔÏÑÂA>VYRZÑÇÚÇÙÑËÆÇÙËÊÁÑÇ
ÓÏÑØÁÝÙßÙÑËßÁÝÖÕßÙßÒÒÁÍÕßÔ
ÚÕßÝàÜÚÏÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝÑÇÏÆÙÚËØÇ

ÇÔÇØÚÕÆÔÚÏÝÚÏÓÁÝÙËßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÄ
ÔÁÌÕÝJSV\K©ÏÙßÙÑËßÁÝÇßÚÁÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÍÎØÕÑÕÓËÃÇÚÎÝ
ÇÖÜÔÃÇÝÑÇÏÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÕßÝ
ËØÍÕÛËØÇÖËßÚÁÝÙÚÎÌØÕÔÚÃÊÇÚÜÔ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔ
ÏÕËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕß¦ÖÜÔÇÑÇØÊÏÕÒÄÍÕß
¡ÇÙÇÞÃÑÕ²¦ØÇÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÁÔÇÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏËÏÑÕÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ×ÙÚËÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÙÜÔÁÞÕßÔ
ßÖÕÙÚËÃËÍÑËÌÇÒÏÑ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ>:1Õ²¦ØÇ
Ò¦ÚØÎÝÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÛËÜØËÃÄÚÏÎÙßÔËÞÂÝÑÃÔÎÙÎ
ÑÇÏÎËÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔ
ÈÕÎÛÕÆÔÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÞØÕÔÕÈÄØÇ¡ËÇßÚÄÚÕÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÍÏÇÚØÕÃÑÇÏÛËØÇÖËßÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔÙÚÎÛËØÇÖËßÚÏÑÂ
ÇÍÜÍÂ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕÑÇØÊÏÕÒÄÍÕÝÙÚÎÔ>:1
ÇÚ¦ÖÇØ¦ÊÕÙÎÍÏÇÚÎÔÖËØÃÛÇÒÉÎÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÌØÕÔÚÃàÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÜÙÚÄÙÕÚÕÓÕÔÚÁÒÕÇßÚÄÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÚÎÔ ÃÔÇÄÖÕßÎ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÍÁÔÔÎÙÎÝÊËÆÚËØÕß
ÚÁÑÔÕßÂØÛÎÓÄÒÏÝÚÕ¬ÕÁÔÇ
ÖÇÏÊÃÇÔ¦ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÌØÕÔÚÃÙËÏÚÕßÝÊÆÕÍÕÔËÃÝÚÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÚÇÖËÛËØÏÑ¦ÚÕß¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÕËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚÇÚÕÍÏÇ
ÚÎÓÁÙÎÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ

Ταξίδια...
Τα ταξίδια Ê³ÑÐÓT¨{
¨Ì³{ØÑÑo¨ÉÈÐÓi
Ù¨Ñ³i¨{Ì³i³Ño{ÑiÜ{~{ÐÓÈØÐÉ~{i³{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑVÑ¨Ì³{Ñ³ÉÜÉË
ÐËÑÐÉ¨ËÙÑ³ÈÜiÚÈÐÖ
ÈÈÊÚØÓTÉ{³T¨Ì~Ñ{Ñ¨~É³ÒT¨ÊÐÑ³ÑÉ
Ñ³ÑÐ{ÉÖÉ{Øo{ÑÑ³Ñ
¨ÑoÐÑ³{ÊÉ{(¨~É{ÐÓÈÑKiÚÊÉ{³ÈØ
oi¨Ñ{Ì³É¨ÈØÑÚÉÉËØ³È
Ñ³ÑÂ{ÙÓÈÐÑ~¨{ÒT¨ËØÑ×ÖoÈÑÌ³Ë³{
³ÈØVÒÑØÉ¨oÚÉ¨ÑÉÈ³ÊØÓ³0ËÐÑÓ~ÑÉ
³oÖ¨³È~ÌÐÈVÑ³È³ÑØ³iÙ{ÑÙ¨ÐÊ
³ÈÉÐËÑÑ¨ÑÐ{~Ê~ÒÐÉ¨Ñ´®ÆÐ{¨¨i{Ð{³ÑØ³i³ÉTÜoËÑ
³iØÉ{~{~ÊØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØV0ËÐÑÓ~ÑÉ³ÑÙÖÑ³ÙÈÑ³Ì~Ñ{³ÑÂËÙÉÉ
³ÈØÑÚÉÉËØ³ÈÑÌ³Ñ
~ÑÒÜ{Ñ³iØÉÉ³ËÑØÐÓT¨{
³ioÓ×È¨Ñ³È.Ñ'¨ÑË~tÉ³iÉ{~{~Ê
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÐ¨ÖÑ
³¨Ó×È³KÜÓÐÐÑ³ÈØ
ÈÙÊ³ÉVÐÉÌ{³¨ÌÚÓÜÈV~Ñ{ÑK{È
Ù{ÑÙ¨Ñ³{~Ò³ÑÜÒÑuVÙÊÜÉ³0ËÐÑ
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Σκοτεινιάζει
ο ορίζοντας
της παγκόσμιας
οικονομίας
Επιδεινώνονται οι προοπτικές
το τρίτο τρίμηνο σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Η παγκόσμια ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÙÚÁÒÔËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑ¦
ÙÂÓÇÚÇÑÇÛ×ÝËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÚÕ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ0MVÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ.VSKTHU:HJOZÛËÜØËÃ
ÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ ÃÔÇÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÔ×Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÁÞËÏÛÁÙËÏËÔÇÓÌÏÈÄÒÜÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÚÎÔ ÃÔÇ
©ÏËÏÊÏÑÕÃÖØÕÈÒÁÖÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÏÕÇÙÛËÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßËÓÖÕØÃÕß®ÙßÔÄÉÏÙËÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÝ
ÙÌßÍÓÕÓÁÚØÎÙÎÝÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß0MV
ÕÖØÄËÊØÄÝÚÕß ÒÁÓËÔÝ¢ÕßÙÚ
©ÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÕßÖÇÍÑÕÙÓÃÕßËÓÖÕØÃÕßßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÖÁØßÙÏÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß ÃÔÇÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÇÖÄÞ×ØËÝ
ÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙÚÎÙÌßÍÓÕÓÁÚØÎÙÎÚÕß0MV©ÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔËÖÃÙÎÝÖÏÕ
ÇÊÆÔÇÓÎÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔ
ÑÇÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÞÛËÝV

¢ÕßÙÚÚÎÊßÙÕÃÜÔÎÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÏÑÄÔÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÇÔÇÒßÚÁÝ ÚÎÝ
.VSKTHU:HJOZÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ
ÄÚÏÑÇÛ×ÝËÔÚËÃÔËÚÇÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝ
ÖÄÒËÓÕÝÓËÚÎÔ ÃÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÖËØÏÁÒÛËÏÙË
ÆÌËÙÎÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÛËÜØËÃÖÒÁÕÔÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏËÑÃÔÕßÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÛËÜØËÃÙÚÕ 
ÇÖÄ ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
 ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÑÇÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕßÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖ¦ØÞÕßÙÇÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÔÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÌÄÈÕÏÖÜÝ
ÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÛÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÆÌËÙÎ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZ
ÍÏÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ØÕÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÔÁÕÏÊÇÙÓÕÃÖÕßÛÇÙÚÕÞËÆÕßÔ
ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÙËËÔÎÓËØÜÚÏÑÄ
ÙÎÓËÃÜÓÇÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ.:

«Εντείνονται {×ÌK{ØÉÐ¨{~ÌØÌÜÉÐØÚÑÈ¨Ù³ÊÉ{Ö×ÉiuVÑÑ×Ó¨È{ÑÑÜÈ³ÓØ³iØX>->Rv©o{Ñ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~Ê{~ÐËÑ

Οι προσδοκίες
για το εμπόριο υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από
το ξέσπασμα της διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
©ÄØËÔÝ¦ÓËØÝÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÆÌËÙÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÕÊÎÍËÃÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝ
ÆÌËÙÎÇÖÄÚÕ ÚÏÝÎ
ÇÖËÏÒÂÚÎÝÆÌËÙÎÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏ
ÂÚÇÔÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ®ÇÔÁÌËØËÕ¦ÓËØÝÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÚÕß)SVVTILYN¡ÏÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ßØÏÇÑÂÙÚÕ*55Õ¦ÓËØÝËÃÖË

ÄÚÏÎËÓÖÕØÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓË
ÚÎÔ ÃÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÇÊÕÓÇàÕÞÏÙÚÏÑÂÑÇÏÎÒÃÛÏÇËÓÖÕØÏÑÂÊÏÁÔËÐÎ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÕßÔËÓÖÒÇÑËÃÕÏ
ßÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ²¦ÔÕßÓËÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖÕÙ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔÓËÏÜÓÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÝ
ÓËÏÜÓÁÔÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÞ¦ØÏÔ
ÖÒËÕÔËÑÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÓÌÃÈÕÒÕÇÔÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦®ËÐÂÍÎÙËÕ¦ÓËØÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÛÇÍÃÔÕßÔ
ÌÚÜÞÄÚËØÕÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËØÍ¦ÚËÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÛÇÁÞÕßÔÞÇÓÎÒÄÚËØÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÑÇÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÛÇËÃÔÇÏÙËÞËÏØÄÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÕØËÃÇÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË®ÖØÄÙÛËÙËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÖÇØÂÍÕØÕÙÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝ¦ÓËØÝ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÖÜÝÛËÜØËÃÇÖÃÛÇÔÕÎ
ËÖÄÓËÔÎÆÌËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÚÄÙÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÄÙÕËÑËÃÔÎÚÕß
 ÖÕßËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ

Πιστή στη δημοσιονομική πειθαρχία η Γερμανία
Η Γερμανία ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÍØÇÓÓÂÖÒËÆÙÎÝÑÇÏÔÇÇÓÈÒÆÔËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖËÏÛÇØÞÃÇÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÄÚÏ
ÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÁÞËÏËÐÇÙÛËÔÂÙËÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÑÕÔÊÆÒÏÇÍÏÇÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏ
ÄÚÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇ
ÚËÃÔËÏÖØÕÝÚÎÔÆÌËÙÎÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÕß)SVVTILYNÔÚÜÓËÚÇÐÆÕ
ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
©ÒÇÌÕÒÚÝÇÖÁÑÒËÏÙËÑ¦ÛËÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇßÐÎÛËÃÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÓËÁÑÊÕÙÎÔÁÕßÞØÁÕßÝÍÏÇ
ÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÁÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÕÆÖÇÑÁÚÕß¡ÖÕØÕÆÓËÔÇËÖÏÚÆÞÕßÓË
ÚÕÔÙÚÄÞÕÓÇÝÞÜØÃÝÔÁÕÊÇÔËÏÙÓÄ®ËÖÏÙÂÓÇÔËÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÇÖÇÔÚ¦ÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÂÒÜÙÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÖÜÝËÐËÚ¦àËÚÇÏÎÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃÇÖÄÚÕÑÇÏÕÌÄØÕÝ
ÚÎÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔËØÓÇÔÏ×ÔÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÞËÚËÛËÃÙËÏÙÞÆÓËÚ¦ÚÎÔ
Ú×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐË

Η κυβέρνηση δεν
πρόκειται να απομακρυνθεί από τη γραμμή για ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό.
ÚÎÔÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ¬Õ
ÕËÔÒÄÍÜÌÄØÕÝËÃÞËÇÖÕÌÁØËÏÙÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÑÕØÈÇÔ¦ÖËØÃÖÕß
 ÊÏÙËßØ×ÇÒÒ¦ÎÙÚÇÊÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÕßÁÞËÏÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÛËÃ
ÑÇÏÊËÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÁÒÒËÏÓÓÇ
¥ÙÚÄÙÕÑÇÏËÔÚÄÝÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÚÎÝÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÑÇÏËÑÚÄÝÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇÌÜÔÁÝÑßØÃÜÝ
ÇÖÄÕØÏÙÓÁÔÇÓÁÒÎÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝËÏÊÏÑ¦ÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÓËÚØÏÇÙÓÄ
ÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÇÖÄÚÎÔßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÚÎÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎÁØÍÜÔÍÏÇÇÔÇÔÁÜÙÎ
ßÖÕÊÕÓ×Ô¥ÙÚÄÙÕÎÃÊÏÇÎÑÇ-

Ο υπ. Οικονομικών$ÜÑ×.Ü³Ø
ÑÓ~ÜÉ{ÉÑÑÈÂiÚÉË¨ÕÜo{ÐÌØÐÉÓ~ÙiÓÈT¨ÓÈØ
ÍÑËÒ¦ØÏÕÝÑÇÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÍØÇÓÓÂÍÏÇÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÄÞÏÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÖÄÚÎÔ ¬ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏ-

ÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕ
¦ØÙÚËÔ¡ÖØÁÙÑÏÇÔ×ÚÇÚÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ05.+PIHÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÊØ¦ÙÕßÔ×ÙÚËÓËÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÔÇÚÕÔ×ÙÕßÔÚÎÔËÛÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÇÞÆÚËØÕØßÛÓÄ®¬Õ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÄÖÜÝÖØÕÙÁÛËÙËÕÃÊÏÕÝÚÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÕÖØ×ÚÕËÔ×¦ÒÒÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃ
ÚÕßÖÕßÁÒÇÈÇÔÓÁØÕÝÙËÁØËßÔÇÚÕß)SVVTILYNËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ
ÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÙßØØÃÑÔÜÙÎ ËÔ×ÑÇÏ
ÎÃÊÏÇÎ)\UKLZIHURÎ ËÔÚØÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁÚÕßÝÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕ¬ÁÒÕÝÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕ)SVVTILYNË¦Ô
ÊÏÕÞËÚËßÄÚÇÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚÕÞËÆÙËÏÙÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔ
ßÖÕÊÕÓ×ÔÇÖÄÚÕÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄ
ÊÃÑÚßÕÑÇÏÚÕßÝÙßØÓÕÆÝÖÕßÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÁÜÝÚÎÔÇÔÕÓÕÏÕÍËÔÂ
ÙÆÔÊËÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
BLOOMERG, REUTERS

Η ζημία της κλιμάκωσης
Στο μέτωπο ÚÕßÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÖÕß¦ÔÕÏÐËÕ¬ØÇÓÖÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝËÖÏÙÂÓÜÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÔ ÃÔÇÄÚÏÞËÏØÇÍÜÍËÃ®ÚÕÍÕß¦ÔÖÕÒÒÕÃßÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÒÁÔËÙÚÕ9L\[LYZÄÚÏÚÕ
ËÑÃÔÕËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÇÚÇØÇÞÂÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÇÍÕØÁÝÑÇÛ×ÝÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÛË×ØÎÙÇÔÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕß¥ÙÚÄÙÕ
ÕÆÚËÚÕ.ÊÎÒÇÊÂÕÏËÖÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÛÁÙÎËÔ×ÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ
¬ÇÓËÃÕÇÖÁÌßÍËÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÃÔÎÙÎ
ÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕß.ÇÔÁÌËØÇÔ
ÞÛËÝÙÚÕ9L\[LYZÄÚÏÊËÔßÖÂØÐËÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝÑÇÏÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÖØÕÚÕÆ

ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÕÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂ
ÚÕßÝËØÇÏÚÁØÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÓÄÔÕ
àÎÓÃÇÛÇÖØÕÐËÔÂÙËÏ©ÒÕÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓËÃÔÕßÔÔÎÌ¦ÒÏÕÏÑÇÏÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑ×ÙÕßÔÒÃÍÕÚÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÝ®
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÓÏÇÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎ¬ØÇÓÖÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝ¬ÕÊË
§¬ËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÇØÇÙÑËßÂÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÓËÒÁÚÎÖÕßËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÖØÏÔÇÖÄ
ÁÔÇÓÂÔÇÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÇÐÃÇ
ÚÕßÍÕß¦ÔËÃÔÇÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÙÆÓÌÜÔÎÓËÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓËÍÁÛÎÚÎÝ ÃÔÇÝÙßÔËÖ×ÝÊËÔ
ßÖ¦ØÐËÏÚËÞÔÎÚÂßÖÕÚÃÓÎÙÎÑÇÏ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕß¬ÕÑÏÔËàÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÓÎÊÁÔËÔ×
ÚÕËÑÃÔÕÁÞËÏÊÇÖÇÔÂÙËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÕÚÏÓÃÇ
ÚÕßÍÕß¦ÔÖÕßÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÊÇÙÓÕÆÝ

Εντείνονται οι φόβοι
για ύφεση στη Βραζιλία
Οριακή ÓËÃÜÙÎ ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÎØÇàÏÒÃÇÊËÃÞÔËÏ
ÕÊËÃÑÚÎÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
 ÖÚ×ÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎÑÇÚ¦
 ÇßÐ¦ÔËÏÚÕßÝÌÄÈÕßÝÖËØÃ
ÆÌËÙÎÝÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝ
ÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÚ¦ÙÎÚÕßÇq
ÚØÏÓÂÔÕßÚÕßÁÚÕßÝÄÚÇÔÕÊËÃÑÚÎÝ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÑÇÚÁÍØÇÉËÖÚ×ÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÚ¦ 
ÐÕØÏÙÓÕÆÊÆÕÙßÔÇÖÚ¦ÚØÃÓÎÔÇ
ÇØÔÎÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÆÌËÙÎ
¦ÔÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÚÕß
ËÔÒÄÍÜÊËÃÑÚÎÎØÇàÏÒÃÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÆÌËÙÎÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
¬ÕßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÎ
ÇÙÛËÔÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
ÑÇÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ

ÍËÏÚÕÔÏÑÂÝØÍËÔÚÏÔÂÝÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÙÕÈÇØ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÃËÙÎÇÙÑÕÆÔ
ÑÇÏÕÏÊßÙÕÃÜÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
¬ÕÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÓËÏ×ÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ
ÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÛÇÇßÐÎÛËÃÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÁÚÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊÏÇÚÎØÕÆÓËÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
 ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ ÓËÓÏÇ
ËÒÇÌØ×ÝÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎ®ÊÂÒÜÙËÕ
¡ÇÕßØÃÙÏÕ©ØËÔÍÑßÉÎÒÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ9HIVIHURÙÚÕ¦Õ¦ÕÒÕ
ÔÇÓÁÔÕßÓËÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÕØÏÇÑ¦ÚÕÈqËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßÁÚÕßÝ®ÇÔÁÌËØËÕ©ØËÔÍÑÙÚÕ
9L\[LYZÑÇÏÙßÓÖÒÂØÜÙËÖÜÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÓËÙÏÍÕßØÏ¦ÄÚÏ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔËÓÏÑÂ®
REUTERS

Στο γνώριμο πτωτικό κανάλι επέστρεψε εκ νέου η τουρκική λίρα
Στο στόχαστρο ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÈØÁÛÎÑËÖ¦ÒÏÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÑÇÛ×ÝÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÚÂØÎÙÇÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÁÔÇÔÚÏÚÜÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÚÜÔÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
ÓËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÂÚÚÇÚÕß¡ÇßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÒÃØÇßÖÕÞÜØÕÆÙËÞÛËÝÈØ¦ÊßÑÇÚ¦
 ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßËÔ×
ÔÜØÃÚËØÇËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÔÇßÖÕÞÜØËÃ
ÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦ ÓËÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÕÚÏÓÃÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÒÃØËÝÇÔ¦ÊÕÒ¦ØÏÕ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝ
ÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕÍËÔÏÑËßÓÁÔÕÑÒÃÓÇ
ÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏÊËÔ
ËßÔÕËÃÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎËÖËÔÊßÚÏÑÕÆ
ØÃÙÑÕßÑÒÃÓÇÖÕßÁÞËÏÖÒÂÐËÏÑÇÏ
¦ÒÒÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×ÔËÐÎÍËÃÙÚÕ9L\[LYZÕÕßÃÒÏÇÓ
¬à¦ÑÙÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÍÏÇÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÙÚÎÔ
*HWP[HS,JVUVTPJZÃÞÇÓËÙßÔÎÛÃ-

Eφθασε
να υποχωρεί μέχρι
και 1,4%, με την ισοτιμία στις 5,57 λίρες
ανά δολάριο.
ÙËÏÚÄÙÕÖÕÒÆÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÎÒÃØÇ
ÔÇËÃÔÇÏÚÕÇÔÇÊßÄÓËÔÕÔÄÓÏÙÓÇÓË
ÚÎÞËÏØÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÄÚÇÔËÖÏÑØÇÚËÃÑÒÃÓÇÓÎÇÔ¦ÒÎÉÎÝØÃÙÑÕß©ÖÄÚËËÃÞÇÓËÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÁÑÖÒÎÐÎ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÏÇÊßÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
¬×ØÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÓË
ÙÚÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕ®ÖØÄÙÛËÙËÖÄ
ÚÏÝÕßÒÃÕßÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇËÃÞË
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Σε ανοδική τροχιά οι τιμές
για γραφεία στην Ελλάδα

Αύξηση πωλήσεων λόγω του έντονου ανταγωνισμού σε διάφορες περιοχές
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ασφαλής είναι, προς το παρόν, η
ελληνική αγορά γραφείων από τη
δημιουργία φαινομένων υπερτίμησης, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κίνδυνοι
έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, πριν
από λίγες ημέρες, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου
(ΕΣΣΚ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου αναφορικά με τη δημιουργία «φούσκας» στα επαγγελματικά ακίνητα και συγκεκριμένα
στην αγορά γραφείων.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην
έκθεση, ο ανταγωνισμός των επενδυτών, για την απόκτηση κτιρίων
γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών στις μεγαλύτερες πόλεις και
πρωτεύουσες ανά την Ευρώπη,







Στην Αθήνα, κατά τη
διάρκεια του 2018,
καταγράφηκε αύξηση
της τάξης του 9%.
έχει απογειώσει δυσανάλογα τις
τιμές πώλησης των εν λόγω ακινήτων, χωρίς όμως να προκύπτουν
και ανάλογες αυξήσεις στις τιμές
των ενοικίων.
Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται ιστορικά χαμηλές αποδόσεις στα σύγχρονα κτίρια γραφείων σε πληθώρα ευρωπαϊκών
πόλεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, στην πρώτη γραμμή κινδύνου
βρίσκονται πόλεις στη Γαλλία, στη
Γερμανία, στη Σουηδία και στη
Δημοκρατία της Τσεχίας. Σε επισφαλή θέση βρίσκονται επίσης τα
γραφεία στη Φινλανδία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, τη

H EKT προειδοποίησε ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η

Σουηδία υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας «φούσκας» στην αγορά γραφείων.
Νορβηγία, την Πορτογαλία και την
Ισπανία.
Οπως σημειώνεται, σε περίπτωση που οι τιμές ξεκινήσουν να υποχωρούν, θα υπάρξει αναταραχή
σε μια σειρά από χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν σημαντική
έκθεση σε ακίνητα του είδους, με
συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος και
για την πραγματική οικονομία,
όπως έχουν καταδείξει ανάλογες
κρίσεις στο παρελθόν. Ακόμα όμως
κι αν δεν μειωθούν οι τιμές, ήδη
αρκετοί επενδυτές ποντάρουν στην

άνοδο της ζήτησης, δηλαδή στην
αύξηση των νέων ενοικιάσεων,
προκειμένου να επιτύχουν τις
προσδοκώμενες αποδόσεις επί των
κεφαλαίων που έχουν επενδύσει.
Πάντως, στην περίπτωση της
Ελλάδας, ναι μεν καταγράφεται
έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των
θεσμικών επενδυτών για κτίρια
γραφείων υψηλών προδιαγραφών
και ως εκ τούτου και μειωμένες
αποδόσεις, ωστόσο, επί του παρόντος, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται μεταξύ των ασφαλέστε-

ρων, συγκριτικά με άλλες. Οπως
ανέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος
στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση
για τη νομισματική πολιτική, «στον
κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, κατά τη διάρκεια του 2018
καταγράφηκαν θετικές τάσεις τόσο
στην αγορά γραφείων όσο και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών. Η αυξημένη ζήτηση χώρων
υψηλών προδιαγραφών σε εμπορικές θέσεις από άμεσους χρήστες,
σε συνδυασμό με την αναζήτηση
ευκαιριών από επενδυτικά χαρτοφυλάκια και επενδυτές, οδήγησε
σε επίπεδα ζήτησης τα οποία δεν
φαίνεται να ικανοποιούνται από
την προσφορά της αγοράς και προκάλεσαν τη σταδιακή μείωση των
αποδόσεων κοντά στα προ κρίσης
επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές
των γραφειακών χώρων κατά το
2018 κατέγραψαν μέσο ετήσιο
ρυθμό αύξησης 7%, ενώ κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι ρυθμοί μεταβολής των τιμών τους
ανήλθαν σε 6,4%, σε σχέση με το
δεύτερο εξάμηνο του 2017». Αξίζει
όμως να σημειωθεί ότι στην Αθήνα,
το 2018, οι τιμές των κτιρίων γραφείων αυξήθηκαν με το εντυπωσιακό 9%.
Η αύξηση των τιμών αποδίδεται
στην έλλειψη νέων αναπτύξεων
γραφείων τα προηγούμενα χρόνια.
Ωστόσο, το επενδυτικό κενό προβλέπεται να αρχίσει να καλύπτεται
κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς
έχουν δρομολογηθεί αρκετές νέες
επενδύσεις, π.χ. στην Κάντζα από
τη REDS του ομίλου «Ελλάκτωρ»,
από την Dimand και την Grivalia
στις πρώην εγκαταστάσεις του
Παπαστράτου στον Πειραιά και
από τη Lamda Development στο
Ελληνικό. Παράλληλα, νέα κτίρια
γραφείων δημιουργούν και οι
ΑΕΕΑΠ, όπως π.χ. η Εθνική Πανγαία, η οποία ήδη «τρέχει» δύο
σχετικά επενδυτικά σχέδια σε Μαρούσι και Λ. Συγγρού.

Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η οικοδομή
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε τον
φετινό Μάιο η οικοδομική δραστηριότητα, καθώς, όπως ανακοίνωσε
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), εκδόθηκαν συνολικά 1.453
οικοδομικές άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες τ.μ.
επιφάνειας και 1.159,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, καταγράφοντας
άνοδο κατά 7,4% στον αριθμό των
αδειών και κατά 2,1% στον όγκο,
αλλά υποχώρηση κατά 5,7% στην
επιφάνεια, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε
σε 1.442 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 265,1 χιλιάδες τ.μ.
επιφάνειας και 1.147,3 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, καταγράφοντας
άνοδο κατά 7,3% στον αριθμό των
αδειών, κατά 5,8% στον όγκο, αλλά
πτώση κατά 3,9% στην επιφάνεια.
Κατά τη διάρκεια του φετινού
πρώτου πενταμήνου πάντως τα
μεγέθη είναι ελαφρώς χαμηλότερα
από πέρυσι, απόρροια της περιορισμένης δραστηριότητας κατά
τους πρώτους μήνες του έτους.
Συνολικά, κατά το πεντάμηνο (Ιανουάριος - Μάιος), η συνολική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει οριακή μείωση κατά 0,1%
στον αριθμό των αδειών, κατά
13,3% στην επιφάνεια και κατά
10,7% στον όγκο, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα καταγράφει άνοδο
κατά 0,1% στον αριθμό των αδειών,
αλλά πτώση κατά 11,9% στην επι-

Η επικείμενη αναστολή του ΦΠΑ 24% στις αγορές νεόδμητων κατοικιών θα βοη-

θήσει στην απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος απούλητων ακινήτων.
φάνεια και κατά 9% στον όγκο.
Την τάση της σταθεροποίησης της
οικοδομικής δραστηριότητας (συγκριτικά με την πτώση των προηγούμενων ετών, πλην του 2018)
καταγράφει πλέον και ο κλάδος
των δομικών υλικών. Για παράδειγμα, ο όμιλος τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
ανέφερε πριν από λίγες ημέρες,
με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου, ότι συνολικά υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά έχει
–επιτέλους– ξεπεράσει την προηγούμενη δύσκολη συγκυρία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι κατασκευές που συνδέονται με τον τουρισμό θα διατηρηθούν σε υψηλό
επίπεδο, όπως και η αύξηση που
σημειώθηκε στην ιδιωτική κατα-

νάλωση δομικών υλικών. Πάντως,
στο «μέτωπο» της οικοδομικής
δραστηριότητας υπάρχουν πλέον
αξιόλογες θετικές προοπτικές για
τη μελλοντική τόνωση του κλάδου
και ως εκ τούτου και της ανάκαμψης των μεγεθών κατά τη διάρκεια
των προσεχών μηνών. Καταρχάς,
η επικείμενη αναστολή του ΦΠΑ
24% που επιβάλλεται στις αγορές
νεόδμητων κατοικιών (εξαιρείται
η πρώτη κατοικία) θα βοηθήσει
στην απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος απούλητων ακινήτων, με αποτέλεσμα να δοθεί
και κίνητρο για την έναρξη νέων
οικοδομών.
Ακόμα σημαντικότερη κρίνεται
η ρύθμιση για την παροχή έκπτωσης φόρου 40% στις δαπάνες για

την ενεργειακή, λειτουργική και
αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.
Πρόκειται για μια πρόταση που
έθεσε η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) τα
προηγούμενα χρόνια και κατόρθωσε να πείσει για την ορθότητά
της. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκάστοτε
ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή επαγγελματίας θα προχωράει σε εργασίες για την αναβάθμιση/ανακατασκευή του ακινήτου και στη συνέχεια, προσκομίζοντας τα νόμιμα
παραστατικά (τιμολόγια εργασιών,
ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ
που έχει καταβληθεί), θα μπορεί
να εισπράττει πίσω το 40%, όχι
όμως με τη μορφή μετρητών, αλλά
μέσω πίστωσης του σχετικού ποσού
στον λογαριασμό του στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που έχει δαπανήσει π.χ. 10.000
ευρώ για την αναβάθμιση του ακινήτου θα εισπράττει 4.000 ευρώ
ως ένα είδος «κουμπαρά» στη ΓΓΠΣ.
Με τα χρήματα αυτά θα μπορεί λοιπόν να εξοφλεί τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις του, π.χ.
την εφορία, τον ΕΝΦΙΑ για το ακίνητό του ή άλλες οφειλές του. Πρόκειται για μια λύση, μέσω της οποίας
κινητοποιούνται χρήματα για την
τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από ΦΠΑ και
ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα δημιουργείται και ένα
ισχυρό αντικίνητρο για φοροδιαφυγή, η οποία είναι εκτεταμένη
στον οικοδομικό κλάδο.

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Η θέα μου είναι καλύτερη
από τη δική σου
Μια γειτονιά ή περιοχή μπορεί
να θεωρηθεί πως αναβαθμίζεται
όταν εντός αυτής κτίζονται αξιόλογα κτήρια. Το πόσο «αξιόλογα»
είναι αυτά τα κτήρια το αφήνουμε
έτσι να αιωρείται καθώς τα κριτήρια μπορεί να είναι σίγουρα
σε κάποιο βαθμό αντικειμενικά,
αλλά κυρίως κρίνονται από τον
καθένα μας υποκειμενικά. Άρα
υπάρχει ένα εύρος απόψεων για
το τι είναι «αξιόλογο» και τι όχι
και όλες είναι σεβαστές.
Είχαμε προχθές μια light συζήτηση με ένα φίλο για το εξής:
Ένα πολυώροφο κτήριο που
κτίζεται σε μια περιοχή και του
οποίου οι μονάδες (διαμερίσματα)
πωλούνται προς €15.000/ μ², όντως αναβαθμίζει την γύρω περιοχή σε τέτοιο βαθμό που ένα
παλιό και κακοσυντηρημένο κτήριο δίπλα του να δικαιολογείται
στο να πωλείται προς €5.000/ μ²
η κάθε του μονάδα;
Η απορία κάποιου τρίτου είναι
πως δεν μπορεί ένα διαμέρισμα
σε αυτό το παλιό κτήριο να επωλείτο προς €1.500/ μ² πριν 3-4
χρόνια και τώρα να πωλείται
προς €5.000/ μ². Αυτό – κατά
τον ισχυρισμό του – είναι στοιχείο φούσκας.
Η απάντηση – πέραν του τε






«Μια εναλλακτική
σας επιλογή είναι να
αποφασίσετε να
αγοράσετε διαμέρισμα στο κακοσυντηρημένο κτήριο δίπλα. Μια τέτοια απόφαση έχει σίγουρα
μεγάλο ρίσκο και
απαιτεί όραμα και
υπομονή».
τριμμένου πλην απόλυτα ορθού
πως οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με την προσφορά και τη
ζήτηση – μπορεί να παρουσιάζει
και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία
τα οποία με τη σειρά τους παίζουν
το δικό τους ρόλο στο να καθοριστεί τόσο η προσφορά όσο και
η ζήτηση.
Σκεφτείτε τώρα πως θέλετε
να είστε στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης, επί του παραλιακού μετώπου, με απρόσκοπτη
θέα την θάλασσα και όλες τις
υπηρεσίες να βρίσκονται κοντά.
Είστε ένας επενδυτής και έχετε
ενώπιόν σας πολλές επιλογές.
Μια από αυτές θα είναι να επενδύσετε στο πολυώροφο. Θα αποκτήσετε ιδιοκτησία σε μια νέα
οικοδομή, πιθανώς σε ένα νέο
landmark κτήριο, με πληθώρα
προσφερόμενων υπηρεσιών και
ανέσεων, όπως 24ωρο concierge
service, γυμναστήριο, spa, καφετέριες, γκουρμέ εστιατόρια
που θα σας εξυπηρετούν και στο
διαμέρισμά σας, μεγάλους ανοικτούς χώρους συνάθροισης κόσμου, για να αναφέρω μόνο μερικά από τα διαφημιζόμενα «καλούδια» που προσπαθούν να αιτιολογήσουν τα πολυάριθμα χιλιάρικα ανά τετραγωνικό μέτρο
που αγοράζεται.
Μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι θα ζείτε
ανάμεσα σε πολλές δεκάδες παρόμοιων ιδιοκτητών και ακόμα
περισσότερων ενοικιαστών/ χρηστών, θα έχετε μικρό ποσοστό
ιδιοκτησίας επί της κοινοκτημοσύνης και όλα αυτά τα «καλούδια»
έρχονται με ένα κόστος μη ευκαταφρόνητο εν είδει κοινοχρήστων και με ένα καθεστώς είσπραξής τους που συγκαταλέγεται από τα χειρότερα στον κόσμο.
Επιπλέον, πληρώνετε πολλές
χιλιάδες ευρώ το τετραγωνικό

μέτρο και, μεταξύ άλλων, έχετε
θέα από το μπαλκόνι σας το διαλυμένο κτήριο που βρίσκεται δίπλα!
Μια εναλλακτική σας επιλογή
είναι να πάρετε βαθιά αναπνοή
και να αποφασίσετε να αγοράσετε διαμέρισμα στο κακοσυντηρημένο κτήριο δίπλα. Μια τέτοια απόφαση έχει σίγουρα μεγάλο ρίσκο και απαιτεί όραμα
και υπομονή. Δεν διαθέτει τα
σχεδιασμένα lobbies από εγνωσμένου κύρους interior designers,
και όλα έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην λειτουργούν
σωστά παρά να λειτουργούν έστω
ικανοποιητικά.
Τι είναι όμως το twist στην
όλη υπόθεση;
Πληρώνοντας το ένα τρίτο
του κόστους για απόκτηση διαμερίσματος, θα έχετε πολλά περιθώρια να το ανακαινίσετε ριζικά
εσωτερικά σε βαθμό που να μην
έχει να ζηλέψει τίποτα από το
γειτονικό νεόδμητο. Και όταν
λέω ριζικά εννοώ ακριβώς αυτό,
δηλαδή να πάτε μέχρι την πλάκα
του δαπέδου, να αφήσετε μόνο
εξωτερικές τοιχοποιίες και όλα
να στηθούν ξανά από την αρχή:
ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, παράθυρα/ μπαλκονόπορτες, δάπεδα, μεσόπορτες, κουζίνα,
μπάνια, ερμάρια, κουφώματα με
γυψοσανίδες, φωτιστικά σώματα,
επίπλωση κλπ. Όλα αυτά δεν θα
ξεπεράσουν τα €1.000/ μ² πλέον
ΦΠΑ.
Αν είστε ακόμη πιο οραματιστής τότε προσπαθήστε να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους
ιδιοκτήτες για πλήρη ανακαίνιση
των κοινόχρηστων χώρων και
του περιβλήματος του κτηρίου.
Εδώ θα απογοητευτείτε επειδή
θα ανακαλύψετε πως υπάρχουν
άτομα που δεν τους καίγεται καρφί. Έχουν πλήρη διάθεση κριτικής των υπολοίπων, αλλά μια
γενική αδιαθεσία στο να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί για
να συντηρείται το κτήριο στο
οποίο ζουν.
Και ο νόμος μας, είπαμε, είναι
από τους χειρότερους παγκοσμίως. Εκείνο που ζητάτε είναι
περίπου €2.500 - €3.000 ανά διαμέρισμα. Κάποιοι θα τα δώσουν
με ευκολία και κάποιοι όχι. Στην
χειρότερη τα βάζετε οι υπόλοιποι
και μετά τους τρέχετε στα δικαστήρια.
Ένα κτήριο των 20 διαμερισμάτων χρειάζεται καμιά εξηνταριά χιλιάδες ευρώ να φτιαχτεί
πλήρως εξωτερικά και στους κοινόχρηστους χώρους. Αν το δικό
σας διαμέρισμα είναι γύρω στα
120μ², τότε αν εσείς επωμιστείτε
ολόκληρο το κόστος να κάνετε
το κτήριο καινούργιο, τότε προσθέτετε άλλα €500/ μ² στον προϋπολογισμό σας.
Συνεπώς, με ένα μέγιστο συνολικό κόστος €5.000/ μ² +
€1.000/ μ² + €500/ μ² = €6.500/
μ² (εξαιρουμένων των φόρων)
αποκτάτε ένα ονειρικό διαμέρισμα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο. Επιπλέον, έχετε
την ίδια θέα προς την θάλασσα
με αυτό που θα αγοράζατε στο
πολυώροφο, τις ίδιες υπηρεσίες
στη γύρω περιοχή, και θέα το …
. πολυώροφο! Ας μην ξεχνάμε
ότι μια σημαντική μεταβλητή
της αξίας του Παρθενώνα, είναι
όταν εμείς τον βλέπουμε και όχι
όταν μας βλέπει αυτός.
Επενδυτικά οι €6.500/ μ²
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
να μεγαλώσουν σε αριθμό επειδή
η παρουσία του πολυώροφου και
η ανακαίνιση του δικού σας βελτίωσε τη γειτονιά, ενώ οι €15.000/
μ² εντός του πολυώροφου δεν
έχουν πολλά περιθώρια αυξήσεων. Εγώ με αυτά τα δεδομένα,
ξέρω πού θα επένδυα.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Οι παραστάσεις
Πέμπτη 22 Αυγούστου
O 8:00 μ.μ.tÝ $uV
È~ÜÚÓÑ³¨
ÜÓii×ËÙÈB+H_¦²
¦>v>v>¿_Å
åËÚÈÑÜÜÑÜÊØT¨ÊiØ
{³{~Ö.ÈÐKÈÜËÈÒ³
(Ö¨oÈ
ËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i
O 9:30 μ.μ. Ñ×ÉÉË.³ÑÚÐÌØ
È{~ÊÐÉ³åÙ¨ÓÑ
(ÑÑÐ{TÑÜÌÈÜ~Ñ{Ì{ÒÜÜ
ÐÈ{~ÌK¨ÉÚÉË³iÑ¨ÓÑ
ËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i
Παρασκευή 23 Αυγούστου
1:00 μ.μ.t(0.å.åuV
&_¦k¦>R_
(Ó³¨ØÑ¨ÊØ
Ti³{~ÌÉ¨×Ì¨ÐÑØU_²¤©
²>}>Hº²²v_HXÃVÛÓ{Ñ
{TÑiÜËÙÈ
O 7:00 μ.μ. t0ÙÐÒ³{³È
{¨oÈuVÉ×iK{~ÊÚÉÑ³¨{~Ê
Ñ¨Ò³Ñi
1ÓÑ³¨ÑÜË³Ñ²¦>&¦²>©
Òo{Ñ0Ñ¨Ñ~³ÑVå³¨ÓÑØ
È³Ì×³ÑØ
.~iÚÉËÑU ÜÓiåÑ³ÑËÈ
O 8:00 μ.μ. t!¦>n_R>}_uV
²_¦>¦Ã_¦k¦>R_
Ò{ÑÉÜÉÓ{i
O 9:00 μ.μ. t&ÑÜÉÚ¨Ë>u©²>Xwº
²¦>n_XÃVÌÜoØ
{¨oØåÑo{³ÌØ
({Òw³¨ÑoÖÙ{U.³ÓÜ{ØÜÒTØ
ÉËÐÉU³ÑØÑÖ¨iØ
.~iÚÉËÑU.³ÓÜ{Ø1ÉTÒ¨ÈØ
O 10:15 μ.μ. t4wËiiuV
(¨KÜÊ³~{ÐÑ³Ó¨
ÙÓÑwÓ¨ÉÈÑw~iÚÉËÑU
ÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨È¯Ñ³
(ÑÑÙÖÜÈ
{iÐÑ³o¨Ò×iiU°¨³ÉÐ{Ø
ÈÜoiÐÓÈ
³ÒÇU¨Ë³ØÉ¨oËÈ
È{~Ê¯ÊTØUÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨È
O

«Δεν έχουμε ÙÉ{³iÙ{¨oÒiØÚÓÑ³¨³iÉÑ¨TËÑVÑÜÜÒØÐ{ÑÑ×¨ÐÊo{ÑÑÉ{~É×ÚÉË~ÌÐØ³T¨{ÌÐÑØ~Ñ{ÓÑoÉoÌØÈÚÑÐÑØ³É{ÌÜÈØÈT{~Ò~Ñ{ÙiÐ{È¨o{~Òu

Πάρε τη σκηνή σου και δες θέατρο
Το τρίτο φεστιβάλ Αντί-Σκηνο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας φέρνει σε ισορροπία φύση και πολιτισμό
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Στέλιος Θεοχάρους,ÓÁÒÕÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÛËÇÚØÏÑÕÆÌËÙÚÏÈ¦ÒÔÚÃÑÎÔÕÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕÇÒÒ¦ÖÕÒÆ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÍÏÇÚØÃÚÎÞØÕÔÏ¦ÌÁÚÕÝ
ÙÚÕÔ ¦ÚÜÆØÍÕ¬ÎÒÒßØÃÇÝ ÕÏÔÕÚÏÑÄ¦ØÑÕÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÑÇÏ
¦ÈÈÇÚÕÑÇÏßÍÕÆÙÚÕß¬Õ
ÚØÃÚÕ±ÖÇÃÛØÏÕËÇÚØÏÑÄ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
§¬ §©ÄÖÜÝÒÁËÏÕÚÁÒÏÕÝ
ÈÇÙÏÑÄÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎÙßÔÆÖÇØÐÎ
ÚÕßÛËÇÚÂÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÌÆÙÎÑÇÏÚÕÔÃàËÏ!ËÔ
ÁÞÕßÓËÊËÏÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÜÝÛÁÇÚØÕÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÇÒÒ¦ÜÝÓÏÇ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÑÄÙÓÕÝ
ÚÕÞÜØÏÄÓÇÝÑÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÛÇÓÇÝÚÕÔ×ÙËÏÄÒÕßÝÉßÞÏÑ¦ÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦®
–Ποιοι είναι οι στόχοι του θεατρικού αυτού φεστιβάλ;
¶¿ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÓËÑÇÏÙÚÕ
ÊËÒÚÃÕ¬ÆÖÕßÙÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝÍÏÇÑÇÛÏÁØÜÙÎ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÜÝÛËÙÓÕÆÛÁÒÇÓË
ÌÁÚÕÝÔÇÁÞÕßÓËÁÔÇÇÑÄÓÎÖÏÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÑÇÏÖÏÕÖÒÕÆÙÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇÄÞÏÓÄÔÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖÜÔÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔ ÇÏÈÁÈÇÏÇ
ËÍÍßÎÓÁÔÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÍÏÇHM[LY
[OLH[YLÉßÞÇÍÜÍÃÇ ÏÄÒÇÇßÚ¦
ÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒÃÔÕßÓËÇÖÄÚÕÔ
ÈÇÙÏÑÄÓÇÝÙÚÄÞÕÖÕßËÃÔÇÏÎ
ÙßÔÆÖÇØÐÎÚÕßÛËÇÚÂÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÌÆÙÎÒÁÖÕÔÚÇÝÐÇÔ¦ÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÖÕß
ÑÇÚÇØÚÃÙÇÓËÔÕÓÃàÜÖÜÝÚÇÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔßÖÕÓÕÔÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÑÇÏÍÏÇÚÇÙÞÄÒÏÇÚÕßÑÕÏÔÕÆÖÕßÓËÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÕß
ÖÁØÙÏÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇ
ÓÇÝÍÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ
–Πώς ήρθε η ιδέα για τη διοργάνωση ενός τέτοιου φεστιβάλ;
¶ÏÊÁÇÙßÔÆÖÇØÐÎÝÍËÔÔÂÛÎÑËÁÞÕÔÚÇÝÜÝÙÚÄÞÕÑÇÏËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÔÛËÇÚÂÚÕÔÚÃÑÎÔÕÕ
ÛËÇÚÂÝÛÇÈØËÛËÃÙËÁÔÇÔËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÕ
Þ×ØÕËÔ×ÖÏÕÔÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÛÇÚÕÔÚÕÔ×ÙÕßÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÑÇÏÉßÞÏÑ¦ÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÔÚÄÖÏÕÏÌÏÒÄÚËÞÔÕÏÑÇÏ
ÚÕßØÃÙÚËÝÛÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕÔÃÊÏÕ
Þ×ØÕÍÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÖÇØÇÒÃÇ
ÑÇÏÛÁÇÚØÕÙÑÎÔÂÑÇÏÇÔÚÃÙÑÎÔÕÙßÔÕÊËßÄÓËÔÇÇÖÄÓÕßÙÏÑÂ

«Στοχεύουμε ÑÈ³i¨Ò³iÑ¨ÈËÑi~Ñ{¨Úii³~ÑÜÑ¨Ñ³ÒÉÐÓÉÌØÂÉT¨{³Ö~Ñ{Ù{Ñ×¨É³{~Ö³¨ÌÈVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÙÈÐÉ
³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÉÓÉØÐÒÙÉØÑÙÉËÂÈ³iÙÈÜÉ{Ò³ÈØuVÜÓÉ{.³ÓÜ{1ÉTÒ¨ÈØVÐÓÜØ³iØÙiÐ{È¨o{~ÊØÐÒÙÑØ³È×É³{KÒÜå³Ëw.~i

Θέλουμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να
συζητήσει γύρω από
θέματα που αφορούν
το θέατρο, να παρουσιαστούν διάφορες ιδέες
και διαφορετικές αντιλήψεις, έτσι ώστε όλοι
να βγουν κερδισμένοι.

–Μέσα σε αυτά τα χρόνια, πώς
κρίνετε τη διαδρομή του;
¶ßÚÄÛÇÚÕÑØÃÔÕßÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ¶ÛËÇÚÁÝÓËÃÝÇÖÒ×ÝÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÓËÙÚÕÑÕÏÔÄÓÏÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎ

ËÓÖËÏØÃÇÄÖÜÝÚÎÔÖËØÏÁÍØÇÉÇ
ÖÏÕÖ¦ÔÜÚÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÈÏ×ÓÇÚÕÝÙËÁÔÇÖÇÔÁÓÕØÌÕÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÙÑÎÔÏÑÄÓËÌÄÔÚÕÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÓËÇÖ×ÚËØÕÙÚÄÞÕÚÎÔÖÕÏÕÚÏÑÂ
ÉßÞÇÍÜÍÃÇÚÕßÑÕÏÔÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏ

ÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÑÇÏÚÜÔÊÏÕØÍÇÔÜÚ×Ô×ÙÚËÔÇÈÏ×ÙÕßÓËÇÖÄ
Ñ¦ÛË¦ÖÕÉÎÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂÛËÇÚØÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÚÕÞËÆÕßÓËÇßÙÚÎØ¦
ÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÑÇÏÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÚÜÔÑÇÒ×ÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÓÁÙÜ
ËÔÄÝÐËÞÜØÏÙÚÕÆÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÚØÄÖÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÓË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙËÔÁËÝÕÓ¦ÊËÝÔÇ
ÊËÃÐÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÁÒÕßÓËËÖÃÙÎÝÔÇÖÇØÕÚØÆÔÕßÓËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÍÆØÜÇÖÄ
ÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÛÁÇÚØÕ
ÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÊÏ¦ÌÕØËÝÏÊÁËÝ
ÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÁÚÙÏ
×ÙÚËÄÒÕÏÔÇÈÍÕßÔÑËØÊÏÙÓÁÔÕÏ
–Υπάρχει κάποιος περιορισμός

στις θεατρικές παραγωγές που
φιλοξενείτε;
§ÇÏÑßØÃÜÝËÃÔÇÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÈÇÒÃÚÙÇ®ÓËÄÞÏÓËÍ¦ÒÇÙÑÎÔÏÑ¦
ÍÏÇÔÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎÑÇÏÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝßÚÄÄÓÜÝÊËÔÇÒÒ¦àËÏ
ÚÎÔÉÎÒÂÖÕÏÄÚÎÚÇÂÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÓË
–Ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται σε μία κοινότητα, θα λέγαμε
ακριτική, έχει μειονεκτήματα;
¶ÔÚÃÛËÚÇÑÇÏÚÕÁÞÕßÓËÊËÏ
ÇßÚÄÓËÚÎÔÖØÕÙÁÒËßÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÊÆÕÞØÕÔÏÁÝÏÇÔÇÁØÛËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÕÔ ¦ÚÜÆØÍÕÓ¦ÒÒÕÔÍÕßÙÚ¦ØËÏÚØËÒ¦
ÚÎÌ¦ÙÎ¢ÁÚÕÝÚÕÓÄÚÕÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÖËÃÙÕßÓËÚÕÔÚÁÚÇØÚÕÚÎÝÖÇØÁÇÝÑÇÏÚÕßËÍÍßÄÓÇÙÚËÄÚÏÊËÔ
ÛÇÚÕÓËÚÇÔÏ×ÙËÏÄÚÇÔËÔÚÇÞÛËÃ
ÑÇÏÇßÚÄÝÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÕÓ¦ÊÇ
ÖÇØÁÇÇÔÚÃÙÑÎÔÄÓÇÝ©ÏÙßÍÞÜØÏÇÔÕÃÓÕßÇÍÑ¦ÒÏÇÙÇÔÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ¬Õ
ÕÏÔÕÚÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÕÑÕÏÔÕÚ¦ØÞÎÝÑ§ÃÑÕÝ ÒË¦ÔÛÕßÝÑÇÏÎÔËÕÒÇÃÇÚÕßÞÜØÏÕÆËÃÔÇÏËÔÚÇÍÓÁÔÕÏ
ÙÚÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕßÔÚÃÑÎÔÕß
ËÔÁÞÕßÓËÊËÏÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÜÝ
ÛÁÇÚØÕÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÇÒÒ¦ÜÝÓÏÇ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÑÄÙÓÕÝ
ÚÕÞÜØÏÄÓÇÝÑÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÛÇÓÇÝÚÕÔ×ÙËÏÄÒÕßÝÉßÞÏÑ¦ÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ßÍÕÆÙÚÕßÒÕÏÖÄÔÄÒÕÏÕÏÊØÄÓÕÏÕÊÎÍÕÆÔÙÚÕÔÆØÍÕÑÇÏÙÚÕ
ÔÚÃÑÎÔÕ

Σάββατο 24 Αυγούστου
O 8:00 t/2/!uV8¦}©v
ËÑÑ¨Ò~iV ÖiÑ¨Ò~iÑTÑË¨ÑV
É¨oËÑåÙ¨ÓÈ
O 6:00 μ.μ.t${~¨ÌØ(¨Ëo~{ÑØ
³Ñ~È¨{Ñ~ÒuV(Ñ¨ÑÐÖÚ{É
Ð¨×ÊÐÜÌoÈ
{ÒiØËØ
.~iÚÉËÑU³ÑØ.{ÜKÓ³¨Ø
O 7:00 μ.μ.t Ù~Ì{uVÈ{~Ê
Ñ¨Ò³Ñig_¦k¦>R_
ÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨È
O 8:30 μ.μ.tÛÉÐ¤ÑoÑÒØ
¤ÑoÑÒØuåÌÑ¨oÑ¨Ë³Ñ
ÉÑ¨oÑ¨Ë³ÑV.~iÚÉ³iÐÓ
ÑÑÜÌo{
.³ÓÜÑ'È¨oÓi~Ñ{ {¨Êi
åÙ¨Ë~È
.È¨¨Ñ×Ê~É{ÐÓ¯
Û¨ÑÐÑ³È¨o{~ÊÉÉÂÉ¨oÑËÑU
ÑÜÉ³ËØÌ~~{Ø
ÙÓÑ¯.ÖÜÜiiU {¨ÊiåÙ¨Ë~È
.~iÚÉËÑU.³ÓÜ{Ø1ÉTÒ¨ÈØ
O 9:30 μ.μ.t %ÜÑ³Ñ4Ó¨TÑ
(¨ÒoÐÑ³ÑuVÛ{ÑÙ¨Ñ³{~ÌØ
ÐÌÜoØ
³ºR>>Rx>~Ñ{Ã
>v_
¨{³ËÑ³Ñ³ËÈ
.~iÚÉËÑUÑ¨ËÑ¨Ì³i
(Ñ¨ÑooÊU1ÉÑ³¨{~Ê$ÐÒÙÑ
&_¦©>

Πληροφορίες: É×¨ÉËÑ
o{Ñ³'É³{KÒÜÑÑT¨Ö
ÑÌ³iÜÑ³ÉËÑ.ÜÐÖ³i
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸´~Ñ{.ÒKKÑ³
¸måÈoÖ³È³{ØÆUÆÆÐ
åÌÉÈ~ÌÚÉ³{ØÆUlÐ
{³¨×ÊÑÌÒ³(Ö¨o³i
È¨{Ñ~Ê¸låÈoÖ³È³{Ø®UÆÆ
ÐÐÊÛÉÈ³Ó¨Ñ¸®åÈoÖ³È
³{ØÆ®UÆÆÐ ¨Üii³
É{{³i¨ËÑÌ³ÀÀÀ²xR}_²vº¦
RRÃÓTÉ{ÂÉ~{ÊÉ{~Ñ{ÚÑ
ÈÉTËÇÉ³Ñ{ÐÓT¨{~Ñ{³i(ÓÐ³i
¸¸åÈoÖ³È³{Ø®UÆÆÐÐ
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Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

18.8.19 -24.8.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κλασικά ελληνικά
τραγούδια
Η Καίτη Οικονομίδου ~Ñ{iåÖ¨Ñ.{-

Ò³iV×Ê~Ñ{Ò¨{ØÒÈ³
{Ò×³{ÒTÈÌÉ{¨Ñ~Ñ{³ÑÉ¨Ö³~{ÌVÑo~ÑÜ{ÒÇ³ÑØ³iÖT³ÑÐÉ³¨ÑoÖÙ{ÑÑÌ³ÖoT¨
ÉÜÜi{~Ì¨ÉÉ¨³Ì¨{Vo³ÒÂÓÑ
³¨ÑoÖÙ{ÑÑÌÌÜÉØ³{ØT¨ÉØÐÑÇË~Ñ{
³Ño~Ì³~Ó³¨³iØÑÜ{ÒØÌÜiØ
Πέμπτη 22 Αυγούστου, ώρα 8:30 μ.μ.
Πλατεία Φανερωμένης, Λευκωσία. Είσοδος ελεύθερη.

ΥΠΟΒΟΛΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

20ό Paradise
Jazz Festival
Το 20ό Paradise Jazz Festival ÚÑ¨Ño-

ÐÑ³{iÚÉË×Ó³Ø³T¨³È7>¤©
&>R_³T¨{Ì{ÑÜ{ÒV³i(Ò×.³
×É³{Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{ÓÂ{
Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØV³¨É{Ø~ÒÚÉK¨ÒÙÈVÐÉÙÖ
É{ÜÓ|>©_©©x©ÐÉÉ{Ù{~ÖØ¨~ÑÜÉÐÓÈØ.ÈÜ{~ÒVÚÑ³×É³{KÒÜÚÑÑ¨È{Ñ³Ö³ÈÜÒT{³
¸¬~ÑÜÜ{³ÓTÉØ0iÑ¨TÊÚÑ~ÒÈ{
/v_Ý>n>>²xvx¦ViËÑÉËÑ{Ð{ÑT¨ÙËÑÈÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÐÌ
ÑÌoÈÑË~ÉØ~Ñ{ÓTÉ{ÙiÐ{È¨oiÚÉË~Ñ{
Ù{ÉÈÚÖÉ³Ñ{ÑÌ³iÑ{Ü{~ÊåÑ³ÑËÈ0i~È³ÒÜiÚÑÒ¨É{³xRv>x©
_©©x©-Ã_²¦Ã>XV³ËÉËÑ{ÑÌ³ÑÑÜÑ{Ì³É¨ÑTÊÐÑ³Ñ³iØ³ÇÑÇ
~iÊØ³iÖ¨1ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{³
!XÃ©©_>©/º>Åº/¦xVÓÑTÊÐÑÈ
ÙiÐ{È¨oÊÚi~É³iÖ¨VKÑ{ÐÓ³~{ÚÑ¨Ë³Ñ~Ñ{ÈÚÓ³i$ÙÈÓÑ0ÈÐÒÇÈ0.ÒKKÑ³¸måÖoÈ³ÈÂÉ~{ÒÉ{ÐÉ³ Ë~ØÑ¨ÑÜÒÐÈØ
0¨ËV³{KÑËÇÉ³Ñ{É¨³Ì³ÈÉØ
ÈÚÓÉ{Ø³È Ë~ÈV~Ñ{ÐÉ¨{~ÓØÙ{Ñ~ÉÈÓØ³¨ÑoÈÙ{ÑÌ³~ÌÐ³iØ
³ÇÑÇV¯¨~1ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{³Ý_Áx©

>©x©*º>¦²_²ÈÚÑÑ¨È{ÒÉ{ÑÈÚÉ³{~ÓØÈÚÓÉ{ØÈÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{
³¨³¨{~ÌÙË~³ÈÐÈ{~ÖåÜÓÂiÒ{ÈÐÉ³Ë³Üt+xnv²&>R_V
+xnv²/x_u0¨Ìo¨ÑÐÐÑ³È.ÑKKÒ³È
ÚÑ~ÜÉËÈ{/¦xx©²_¦x©V{Ë{

ÚÑÈÙÉT³ÖÓÑÑÌ³ÈØ{o³ÖØ$ÜÜÑÙÖØÐÈ{~ÖØ³iØ³ÇÑÇV³
+H¿>>¿_Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Αυγούστου. Val’s Place, Γιαλιά, Πάφος. Πληροφορίες τηλέφωνο 97747327,
paradisejazzfestival@gmail.com

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ

3ο Υπαίθριο Φεστιβάλ Αντί-Σκηνο

Αν αργήσω,
κοιμήσου

Το Φεστιβάλ Αντί-ΣκηνοÉ{³¨Ó×É{~Ñ{×Ó³Ø³~{³{~ÌÒ¨~Ò³(Ö¨oÈ0ÈÜÜi¨ËÑØ.³¨³Ì³È~Ñ{ÉÙ{Ñ×Ó¨ÑÈ³Ì
×É³{KÒÜÚÑÑ¨È{Ñ³ÖÚÉÑ³¨{~ÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØVÉ¨×Ì¨ÐÑØ
~Ñ{ÐÈ{~ÒÙ¨ÐÉÑV×Ó¨³ÑØ³ÈØÚÉÑ³ÓØ~³Ò³i×ÖiV
ÐÑ~Ñ{³Ü{³{ÐÌ.³{Ø¸¸åÈoÖ³È³×É³{KÒÜÂÉ~{ÒÉ{ÐÉ
³iÑ¨Ò³Ñi~È~ÜÚÉÒ³¨ÈtÝ $u.³Ñ×ÉÉË.³ÑÚÐÌØiÙ{¨oÒi~ÑÜ¨ËÇÉ{ÉÚÉÜ³ÓØ~Ñ{È³ÉÜÉ³ÓØÐÉ¨~
Ù{ÒÚÉiÑ¨ÓÑÐÉ³åÙ¨ÓÑ(ÑÑÐ{TÑÜÌÈÜ~Ñ{Ì{ÒÜÜ
ÐÈ{~ÌK¨ÉÚÉË³iÑ¨ÓÑ0t~È¨ËØ{Ò³uÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³i
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ³iÉ¨×Ì¨ÐÑØ³È(Ó³¨ÈÑ¨Êt({³{Ò~Ü{ÐÑu
~Ñ{³iØ Ò{ÑØÉÜÉÓ{it!¦>n_R>}_uV³iÉ×iK{~ÊÑ¨Ò³Ñi³È1ÉÒ³¨ÈÑÜË³Ñ²¦>&¦²>©t0ÙÐÒ³{³È{¨oÈu
~Ñ{³ÐÌÜo³È³ÑÑÖ¨it&ÑÜÉÚ¨Ë>w©²>Xwº
²¦>n_XÃu$ÛiÐÊ³¨iØ.Ö¨ÈÑ¨È{ÒÇÉ{³Ó³È¨Ì³ÇÉ~³V
³³~{ÐÑ³Ó¨t4wËiiu0.ÒKKÑ³{É~ÙiÜÉ{ØÂÉ~{Ö
ÐÉÙË¨É¨oÑ³Ê¨{ÑÌ³iËÑÑ¨Ò~i~Ñ{³iÉ¨oËÑåÙ¨ÓÈ
0ÑÌoÉÈÐÑÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{t{~¨ÌØ(¨Ëo~{ÑØu³Ñ~È¨{Ñ~ÒV
iÐÈ{~ÊÉ¨×Ì¨ÐÑØ³ÈÛiÐÊ³¨i.Ö¨Èt Ù~Ì{u~Ñ{³
~iÚÉ³iÐÓÑÑÜÌo{tÛÉÐ¤ÑoÑÒØ¤ÑoÑÒØu0K¨ÒÙÈ
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{iÑ¨Ò³Ñit %ÜÑ³Ñ4Ó¨TÑ(¨ÒoÐÑ³Ñu23 και

Η θεατρική ÐÒÙÑ&x²/²_¦>¦Ã/v_>²_¦
Ñ¨È{ÒÇÉ{Vo{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨V³Ó¨o
tåÑ¨oÊV~{ÐÊÈu³È°~iÛÊÐÈVÉ~iÚÉËÑ ÈÑooÉÜËÑØ$È×¨ËÈ Ñ¨Ò³Ñi¨Ù~ÉËÑTÑ¨ËÉ{oÓÜ{~Ñ{³{oÐÓØTÑÜÒ¨iØ~Ñ{
³ÑÈ³ÌT¨ÑVÐÉ³¨ÌÈ~ÑÚÓÑØÐ¨ÉËÓÐÐÉÑÑ¨ÜÒKÉ{wo{Ñ³Ë³T{ÖÐ¨ÐÑØÙ{ÙÒ~É{w
ÑÐÑØÙiÐ{È¨oÊÉ{É¨³iÐÑ³{~Ò~Ñ{ÑÐÑØKÒÜÉ{
É~ÓÉ{Ø0ËoÈ¨VÒ³ØVÉËÑ{ØiÑ¨Ò³ÑiÙËÉ{³{oÐÓØTÑÜÒ¨iØ³ÚÉÑ³Ê~Ñ{
³Ñ¨ÑÖ¨É{VÐÓÑÑÌ³oÓÜ{VÉÉÈTÒ¨{³ÉØ
Ù{ÑÙ¨ÐÓØVoÉÐÒ³ÉØoi³ÉËÑÉ¨³{ÐÌ¨o¨Ñ×ËÉØ¯~ËiiUÑ¨Ë0ÇÑo{~{ÒgÒÈ(ÑËÇÈ
ÑÜ×ÑKi³{~ÒU {~ÌÜÑØÛiÐi³¨ËÈV(ÑÑo{³iØ
=ÑÐÑ~ËÙiØV°³¨ÉÑÒ{ÈV³ÑØ³Ñ³ËÈVÑKÓÜÜÑÉÜÉ³ËÈV ÖÑ{Ü³{ÒÙÈV ÈÑooÉÜËÑ
$È×¨ËÈVÑ¨Ë0ÇÑo{~{ÒgÒÈΠαραστάσεις: Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς, στις 21 Αυγού-

στου, ώρα 9:00 μ.μ. Ακολουθούν παραστάσεις σε:
Savino Rock Bar, Λάρνακα, στις 27, 28 Αυγούστου
και Λεμεσό στο Θέατρο Ένα, στις 29 και 30 Αυγούστου. Τον Σεπτέμβριο η παράσταση θα ανέβει στη
Λευκωσία στο Θέατρο WhereHaus. Πληροφορίες:
4pointto@gmail.com f: WhereHaus612.

ΜΟΥΣΙΚΗ

24 Αυγούστου, Κοινοτικό Πάρκο Κάτω Πύργου Τυλληρίας. Η προπώληση των εισιτηρίων από το www.tickethour.com.cy. Πληροφορίες www.facebook.com/antiskino.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Limassol Acoustic Festival

«Beautiful Days» από την isnotgallery

Το Limassol Acoustic Festival É{³¨Ó×É{o{Ñ®iÈ-

Στην isnotgallery R²_¦>¦ÃÈÉTËÇÉ{i~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉiÐÉ³Ë³Üt_>º²xkº>Ã©u.ÉÑÈ³Ê³iÓÑÓ~ÚÉiVi
x©²n>_¦Ã¨³ÉËÉ{Ó³É~Ñ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌ³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑV~ÑÚØ~Ñ{ÐËÑÈÐÐÉ³TÊÑÌ³iÑÜÜËÑVÙ{Ñ×Ì¨oÉÉV
³ËÓ¨oÑÊ~Ñ{ÉÌ³i³ÉØÙÈÜÉ{ÒØ³ÈØÐÉÙ{Ò×¨ÉØÑ×¨ÐÓØ
ÓTÈÑ¨È{Ñ³ÉËÂÑÒ³T¨³iØo~ÑÜÉ¨Ë.³iÚÉ¨{ÊÓ~ÚÉi
t_>º²xkº>Ã©u{ÈÐÐÉ³ÓT³ÉØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÉ~ÚÓ³ÈÉ{ÜÉoÐÓÑÓ¨oÑ³ÓTiØV³ÑËÑiÙ{ÉÖÚÈi³iØo~ÑÜÉ¨ËÓ~¨{ÉÌ³{ÓTÈ
ÜÌo~Ñ{ÑÂËÑ³iÖoT¨iÉ{~Ñ³{~Ê~iÊåÌ³iÖ¨ÈÐÐÉ³ÓTÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØUÉ¨Ìi(ÑÖÜÈV°³¨Ø È³ÒÚ{ÈV ÜÉÑ
åÙÒÐÈV.³ÓÜ{ØÌ³iØVÛ¨Ñ$¨Ì³iV ÜÓi(¨Ñ³ÊVÑ¨{Ñ×³É¨ÖVÑÌ³i ÜÜÒÙÑ{¨{³ËÑ(ÑÑÍÒÈVÑ¨ÖÜÑ {~ÜÑÎÙÈV
Ñ¨ËÑ.È¨Ò~i~Ñ{ÑÌ³iÑÜÜËÑÜÑÐKÒÉ{ÐÓ¨Ø¦x©º¦XxΔι-

ÉTÊT¨{Òj ÑÙ{ÊÐÉ¨³i~Ñ¨Ù{Ò³iØÉÐÉÖ
'Ó³Ø³×É³{KÒÜÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ´>R²©ÑÌ³i
Ö¨VÊTÈØH>}>Vkº}VºH>VvxvVxXx_V
__R²¦xR~Ñ{Hº_© ~ÚÉiv>XR¦>k²©V×³o¨Ñ×ËÑØ~Ñ{Ço¨Ñ×{~ÊØÑÌ~Ö¨{ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÐÑÇËÐÉ
Ù¨É¨Ò~~³É{ÜØ~Ñ{©²¦__²kX0i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÚÑ
ÑÓKÈ³Ñ©²>n_©ÉÓÑ&¦_>¦²ÃG³Û¨ÌÐx¿_
H>X©>X&º_H¦>R0.ÒKKÑ³ÚÑÑ~ÖÈÐÉ³ÈØÝ_ÁÝºnº©²VÝ¦x©²²_x©Ý¦x©²²_º©V²¦¿_¦²V
__©²x>¦x©V>ÁÝx©xV+ºH>Ý²²>R}V;_>Ã>-
~Ñ{³iÈ¨{Ñ~Ê³ÈØ/¦x_¦V³ÈØÝ¦R>Xx>vxXV
³¦8x©V³ÈØ&¦x¿>²_>¦X_V³iÝ_º¦x
ºxº>XV³ÈØxnv²Ã-ºn>¦R>_å~ÜÈÚÉË
Ýk²_¦>¦²ÃGRv>x©H>¦!²v_X_R}©¦¿Ã/º¦x©²
24 και 25 Αυγούστου στη πλατεία Πανεπιστημίου.

άρκεια έκθεσης 31 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή
10:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. και 5:00 - 7:00 μ.μ. Σάββατο 11:00 π.μ. - 2:00
μ.μ. Isnotgallery, Οδυσσέως 11, Παλιά Πόλη, Λευκωσία. Πληροφορίες
τηλέφωνο 99569498, www.isnotgallery.com.

Προφητεύω ÓÑ{Ñ³¨{~ÊÉ{Ù{~Ì³i³ÑUO.KÉ¨~o{Ñ³¨ÌØgÊKÉ¨~ËÑ³¨ØVÉË³É{³iÐ{~Ì³É¨OÖ×iKÓ¨~ÈOÓÑÒÐÉiÑÉ{ÜÊ
o{Ñ³ÑÚ¨{ÉËÙØO$T{ÚÑÑ³i×Ì¨Ñ
OwËØãÙ{Ì³{{ØÐ¨ÉËÑÂÓ¨É{³ÑËoÈ¨Ñ³{×Ó¨É{iT¨Ì{Ñ~Ñ³Ò³ÑiwOÑÜÜÒÉ{×Ó¨ÈÑÉÙÈi~Ñ{ÑÊ~É³iKÜÒKiO=ÉÈoÑ¨Ò~{~ÑÚ{ÐÓÙËÜÑÙËÜÑÑ¨ÒÚË¤ÑÜÌØV
ÉÉ¨iÐ{~ÊTÉ³{~ÒÑ¨ÑÜËÑV~Ñ{³~É×ÒÜ{³ÈØ
~ÈÐÐÓÐ¨³ÒVÐÑTÑ³ÑÜÉÖ³ÑØ~ÑÚÓÑØÌT{³ÒÜÜVÑÜÜÒ³~{i³Ì³ÈOÑ×É³Ó¨{ÑoÉÐÒ³iÑ¨ÓÉØÉÑ¨V~¨{³{³É
~Ñ{Ño¨{VOÑ¨ÑÙ{ÑÐÓÑÌÜÑÜÌoÈ¨ÑÑÌ
³¨ÑÉÇÒ~{ÑVOÐÉ³ÑÐÈ³Ò~{Ñ³ÈØÉ~³ÉÚÉ{ÐÓÑ~Ñ{ÑÜÐÓÑ¨ÑTÑ³ÜËÙ{~Ñ³TÒÙ{ÑÓÐ
~Ñ{×ÚÑÜÐOtÑ³Úi¨ËÈÙÉ³ÜÐÒ
¤ÑooËÂÉ{uO~Ñ{³Ñ~É×ÑÜÒ~{Ñ³ÈØoÉ¨ÐÓÑ
ÑÉ³ÉÖÈ³i{Ù{³ÉËÑ³ÑTÖ¨¨ÈÚÐÙÑ~³ÖÜÉË~{i³OåÜÜÒ~Ñ{ÖÐÑØÜiÚÈÐÌØV³ÈÜÒT{³ÐÓT¨{Ð{Ñ~Ò{ÑiÜ{~ËÑV
ÐÉ³Ñ~{i³Ò³TÓ¨{OÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÐÓÑ³iÚÒÜÑÑwo{ÑtÓÜ×{u~Ñ{o{Ñt~Ó×{uOt0ÑÖ¨Ó×{uVÈÓÜÉoÉ~Ò³Éo{ÑÒÜÜÑ¨ÒoÐÑ³Ñ
ÓÑØtÒÜÜØuÑÇÌÈÜØOÈ³ioÐÓ{³Ñ
KÑÜ³Ó¨{Ñ³ÈÛ{ÑÙ{~³ÖÈUOÌ{ ÜÜiÉØ
ÉÐ{³ÉÖ³Ñ{³ÑÜÉoÌÐÉÑtÌ{ÑÜÐË³{ÑuÉ¨{Ì³É¨ÑÌ³ÑÑ¨ÑÙ{Ñ~Ò É×iÐÉ¨ËÙÉØV¨ÒÙ{ÑV³iÜÉ¨ÒÉ{Ø~ÜOÖÐ×ÑÐÉ
¨Ì×Ñ³iÉÈ¨ÑÍ~ÊÓ¨ÉÈÑÈÙ{ÉÉ¨oÊÚi~ÉÉ´dT¨ÉØO~Ñ{ÐÑØo³ËiÉiÛ{Ñ${ØO.³{ØÒÜÜÉØT¨ÉØ{ÜË³ÉØ³ÈØÉiÐÉ¨³Ñ{ÑÌÙÈ³¨É{ØÉ{ÙiÉo¨Ñ×{~ÓØ
ioÓØgÉÐÉËØÉÙÑÌÜÉË³ÉØÌÉØOtioÓØuÊÜioÓØOÑ{³×ÚÑÜÐ×ÑÓ³Ñ³U
0lmÙÉÉiÐÉ¨É³Ñ{~ÑOåÖ³Ë³{Ø
O ³{~Ñ³Ñ³ËOÑÖ¨¤ÉË¤iÖT³Ñ³ÑKÈÒ
OåÜÜÒtÒiu« ËÑ³ÌØOÑ{t~ÒÚÉ³iu
ÐÒÜ{³ÑO$³Ñ~Ò³ÉOÐÉ³Ò~ÒÑÐ{ÌÑ{Ñ
OoËÈÐÉt~Ñ{~ÊT¨ÑuVOÐÉ~Ñ{~Ò~{
ÌT{ÐÒ³É~ÖÜ{ÑÜÓ³ÉÑÉ{³ÊÐ{ÑO~Ñ{
ÑÈ³ÌÙÉÑ×¨ÒÐÌ³Ñ³ÈtÑÖÜÈuwÙ{Ì³{
É~É{ÐÓÑ{~ËÜ{~ÖÜ{{~ËÜÑÑÜÓÚÈVÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³¨ÑV~Ñ{ÙÉÉÐÌ³Ñ~ÌÐÐÑ³ÑV
O³Ì³ÉËØK¨ÉÚÖÓÐ×¨ÉØÙiÐÌ{{ÒÙ¨ÉØ~Ñ{ÈÉÖÚÈ{Ü{³{~ËTiÐÑ³{ÐËÈ
ÚÑÑTÜiÚÖ~Ñ{ÐÉ³iÈËÑ³iØÑ¨ÉTÌÐÉiØÉ~ÑËÙÉÈiØOw¨o¨ÒÐÐÑ³ÑÈÙV
³¨ÌØ~Ñ{KÑÚÐÌØÉ×Ñ¨ÐoÊØ³ÈØVÉËÉÙ
~Ñ{ÉÑooÉÜÐÑ³{~ÊÈÉÈÚÈÌ³i³ÑÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~Ö¨{~ÖVÑÂ{ÜÌoii~Ñ{KÉÜ³ËÊ³ÈV
~Ñ{ÒÜÜÑTÉ³{~ÒO(¨Ø³Ñ¨ÌV³ÉÜÒT{³
ÈÚÑÉ¨ËÐÉÉ~ÑÉËØÑÌÐ{ÑÓÑVTÉ³{~Ò
×{ÜÌÙÂi~ÈKÓ¨iiÉËÑ{ÑÑTÜiÚÉËÐÉ³
ØO~Ñ{~Ñ³ÒÌOÙ{ÙÒ~É³Ñ{iÉÜÜi{~Ê
oÜÑÉÌÜÉØ³{ØÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~ÓØKÑÚÐËÙÉØ
Owo{Ñ³ËÌÜÉØÉÈÚÖ³Ñ{o{Ñ³iÒÚÜ{ÑoÜ{~Ê
~Ñ³Ò¨³{ÊÐÑØVÈoËÉ³Ñ{ÌÜ~Ñ{ÑÚÜ{Ì³É¨i
OåÜÜÒÖ³ÉÑÈ³ÌÙ{Ñ×ÑËÉ³Ñ{³¨ËÇ³Ñ
OÑ{ÐÉ³ÒÌT{Ð{ÌVÑÜÜÒÜÌ~Üi¨Ñ{ÑËØ
ÈÒ¨ÂÉ{~Ò{ÑÓÑ~ÈKÓ¨iiÈÚÑÚÉÜÊÉ{
Ñ~É×³ÉËUO{Ñ~Ò³É¨ÉV³{oËÉ³Ñ{ÉÙ«O ËÐÑ³ÉÙÉÉËÐÑ³ÉÆÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÈTÓØOÑ
ÙÉÓTÈÐÉÑÐÉËÉ{{Ð{ËÓØ³Ì³ÉO~Ñ{
Ù{Ñ³i¨ÖÐÉ¸´ÑÉ{³ÊÐ{ÑÉ{~³¨ËÑjVOÙ{Ñ~¨{ÐÓÑÐÒÜ{³ÑÉllÌÜÉ{Ø~Ñ{¨ÑTÖÜÉØ«OåÙÉÓTÉ{tÈÜ{iÚÉËuØ³Ì³É~Ñ{³
tTÓÙ{u³È¨{ÇÑËo{Ñ³iËÙ¨ÈiÒÜÜ
´d³ÐiÐÒ³ÉÉ{ÜÓ®ÌÜÉ{ØVOÌØÐÑØ
Ò×iÉÑ¨Ñ~Ñ³ÑÚÊ~iÑÜÊ³ÈÑK¨ÌoÜÈ
Ow³iÜÖÑ³ÈØo{Ñ¨É~Üo{~ÓØÒiØ×ÖÉØtÑ¨TÓØuÐÉVÑÜÜÒÉÂÌÈTØ³tÌ¨ÑÐÑuO $ÜÜÑÙËÑVÐÉÑ³Ë³{TÜiÚÈÐÌ~Ñ{
ÑÈo~¨Ë³ØÙÈÑÐ{~Ì³É¨i{~ÐËÑVÓTÉ{ÐÌ
´å OwÓÑÙÉËoÐÑØÓTÈ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ
³¨oÑÐÓ~ÌÐO ÐÉËØÉÙÂÉ×³{ÜËÑÐÉ³¸Æ¸w´³i¨ÒÚÉ{Ñ³ÙÑÉ{³ÑÐÑØÉ{KÒÜÈ~Ò{ÉÂ¨ÚÜo{ÐÌ
³i¨oÒi³iØÑ³Ñ³iØÉ~ÑËÙÉÈiØ
OwÐ¤É~ÉË³ÐËÇÉ¨tTÓÙ{åÚiÒuOÈ³
~Ñ³Ñ³ÊÑÐÉ~Ñ{×{Ò~tÉ×Ñ¨ÐÌÇ³ÒØu³
O.É~ÒÑÑ{ÑKÜÓÈÐÉ
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Μια το ένα και μια το άλλο

Μ

α το ξέρετε ÄÚÏÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÑÇÏÚÇ
ÆÖØÏÇÙËÒÃÍÕÑÇÏØÄ"ÃÔÇÏÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÇÚàÁÔÚÇ
ÚÕßÚÄÖÕßÑÇÏÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÈ¦ÒËÏÑÇÏÚÎÔ
ÆÖØÕÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÞ¦ØÚÎÊÏËÛÔ×Ý
§ÕÓÃàÜÄÓÜÝÖÜÝÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÑÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÒ¦¡¦ÒÒÕÔËÑËÃÙÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ
±ÖÎØËÙÃËÝÁÞÕßÔÓÖËØÊËßÚËÃÓËÚÕÔÞØÄÔÕ
ÇÒÒÏ×ÝÊËÔËÐÎÍËÃÚÇÏÄÚÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÆÖØÏÇÁÞËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
» ¬ÕÚÏÌÚÇÃËÏÍÏ»ÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇàÂÚÎÓÇ
ÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÄÒÕßÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÇ ÆÖØÏÇËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÑÇÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÒÒ¦àËÏ¬ÕÄÚÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÏÊÃÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÖËØÏÑÄÖÎÑÇÔÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÂÚÇÔÓÃÇÈÕÒÏÑÂÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇËÔÁÞÕßÓË
ÞØÂÓÇÚÇ¦ØÇÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÈÕÒËßÄÓÇÙÚËÓË
ÚÇÒÃÍÇÖÕßÁÞÕßÓËÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÍÏÇ
ÁÐÕÊÇ³ÒÒÜÙÚËÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÙËÇßÚÂÚÎ
Þ×ØÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÁÐÕÊÇÖÕÒßÚÁÒËÏÇ¯
ÑØÃÙÎÖÁØÇÙËÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÚÙÏÒÁÔË
ÄÙÕÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÑÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÊ×

ÑÇÏÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÕÓÇÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ¬ÕàÂÚÎÓÇÄÓÜÝÚÕßÑÕÒÕÈÜÓÁÔÕß
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÁÓËÏÔËÑÇÏÙÏÍ¦ÖÕßÊËÔ
ÛÇÁÓËÔËØÂÑÇÔÕÏÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝÚØÄÖÕ
ÔÇÑÄÉÕßÔËÒËÌÚ¦ÑÇÏÚ×ØÇÛÇÚÇÐÇÔÇÊ×ÙÕßÔË"ÙÚËÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÓÎÍËÒÏÁÙÚË³ØÇÎÈÕÒÏÑÂÑÇÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÙÚËÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÏÚÃÇÖÇØÁÓËÏÔËÇÒÒ¦ÖØÕÙÚÁÛÎÑËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÝÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÎÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇ
ÊÏ¦Ö¦ÙÇÔÄÙÕÇßÚÂÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÍÑßÒÜÓÁÔÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝ
´ÍÏÔËÓËÚ¦ÑÇÏÎÖØÕÑÂØßÐÎÚÎÝÛÁÙÎÝ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÑÇÏÓÖÕßÓ
ÚÇØÇÚÇÚàÕÆÓ¯ÕßÊÁÔËÍÁÔËÚÕÚÕÕßÙÏ×ÊËÝßÖ¦ÓÇÏËÔÐÁØÜÖÄÙÕÏÑÇÏÖÕÏÕÏ
ÁÊËÏÐÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÒÒ¦ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÂÚÇÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃÕÆÚËÑÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎËÓÖËÏØÃÇÇÌÕÆÎÛÁÙÎÑÇÚÕÞßØ×ÛÎÑËÙÚÕÔËÖÃ
ËÐÇËÚÃÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÑÇØÚàÃÒÎ¬ÄÚËÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝ
ÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏËÃÞÇÍØ¦ÉËÏ

ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÄÚÏÄÔÚÜÝÂÚÇÔÁÔÇÈÂÓÇ
ÄÚÏÊËÔÑ¦ÔÕßÓËÇÖËßÛËÃÇÝÇÔ¦ÛËÙÎÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÔÙÞÆËÏÑÇÏÚÕÖÏÙÚËÆÜÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÒÒ¦ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÊËÔÖÇØÇÚÂØÎÙÇÑÇÓÃÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÙÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÕßÔÖÕÒÒÕÃÝËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÑÇÏÁÍØÇÌÇÚÄÚË!ËÔÐÁØÜÇÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÙÚÎÛËÃËÖÇØÑ×ÝÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÏËÛÔ×Ô
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×Ô¶ÄÖÜÝÚÕÛÁÒÕßÔÔÇËÃÔÇÏ¶
ÓÁÙÇÙËÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝ¶ÓÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍËÝÓÁØËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÎßÖÕÈÕÒÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÖØÕÚ¦ÙËÜÔÁÜÝÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß¶ÊÎÒÇÊÂÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÓÂÔÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÐÏ×ÙËÜÔ
ÄÖÜÝÇØÓÄàËÏÙËÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏ
ÓÁÙÇÙËÖÁÔÚËÖËØÃÖÕßÓÂÔËÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÇßÚÁÝÔÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇËÍÑØÏÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÔßÖÕßØÍÄÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÔÕÓÃàÜÔÇ
ÁÞËÏÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØËÝÇÔÚÏØØÂÙËÏÝËÊ×ÖÕßÚÇ
ÒÁÓË®ØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙËÚÄÙÕÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÝÞØÄÔÕÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÖØÕÚ¦ÙËÜÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ ÇÚÁÒÎÍÇ

ÙËËÑËÃÔÕÚÕ¦ØÛØÕÓÕßÄÚÏÕÑÇØÚàÃÒÎÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÈ¦ÒËÏËÇßÚÄÔÍÏÇÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÛÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÚÕÑÇÚ¦ÌËØËÑÇÏÖØÕÙÕÞÂÔÇËÐÎÍÎÛ×
ÍÏÇÔÇÓÎÔÖÇØËÐÎÍÎÛ×ÊËÔßÖÕÈÇÛÓÃàÜ
ÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÚÕßÝÇÖÒ×ÝÛËÜØ×
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÛÇÛÁÒÐËÏ
ÚÕÔÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÛËÇÚÂÚÕß ÑÇÏËÖÏÓÁÔÜÄÚÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÆÖØÏÇ ËÃÔÇÏÎ
ÒßÊÃÇÒÃÛÕÝÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÕÃÊÏÕÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÑÇÏÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÐÇÑÕÒÕßÛ×ÔÇËÃÓÇÏ
ÛÏÇÙ×ÚÎÝÚÎÝÞ¦ØÇÐÎÝÕÒÏÙÚÏÑÂÝÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÍÏÇÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄÖÕßÛÇËÓÖÒÁÑËÏ
ÚÎÔÔÚÄÖÏÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÛÇ
ÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓËÚÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÖØÕáÄÔÖÕß
ÛÁÒÕßÓËÔÇÊËÃÞÔÕßÓËÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÓËÇÒÒ¦
ÑÇÏÛÇÁÞÕßÓËÚÏÝÑËØÇÃËÝÓÇÝÙÚÇÊÏËÛÔÂ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÚÏÇßÚ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑÇÏ
ÇÔÊËÔÁÞÕßÓËÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÖÕÒÒ¦ÖÕÒÒ¦
ÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÞÇÓÎÒ×ÔËÏÕÖÂÞÎÝÓËÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Βρίσκομαι στον σωστό τόπο και χρόνο
Ο νεαρός μουσικός Αλέξης Κάσινος πρόσφατα κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Right Place, Right Time» και έχει κάτι να πει
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το να έχω την ευκαιρία
να ζω σε ένα μέρος που
νιώθω οικεία μπορεί
να με ωθήσει στο να
ανακαλύψω την ταυτότητά μου πρώτα ως
άνθρωπος και παράλληλα ως καλλιτέχνης.
ÓËÜÛÂÙËÏÙÚÕÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÜÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÓÕßÖØ×ÚÇÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÑÇÏ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÃÓÇÏÖÏÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÈÍ¦àÕÔÚÇÝÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÓÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÁÒËÍÇÖÜÝÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÕÔÙÜÙÚÄÚÄÖÕÑÇÏÞØÄÔÕÑÇÏÔÏ×ÛÜÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÚßÞËØÄÝÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÚÕËÖÏÒÁÐÜ
–Τζαζ δίσκος και κάτι περισσότερο το «Right Place, Right time»;
¶¿ÖÜÝÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÏÙÚÕ
ÓÁÙÇÓÁØÕÝÚÕßÊÃÙÑÕßÚÕ9PNO[
7SHJL9PNO[;PTL®ËÃÔÇÏÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔËÓÖËÏØÏ×ÔÙÑÁÉËÜÔÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÇÖÄÁÔÇ
ÓÁØÕÝÙËÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÇÁÒËÍÇÖÜÝËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÚÕßÚÏÑØÆÈÜÓÁÙÇ
ÓÕßÜÝÒÁÐÎÝÓÁÙÜÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÓÕßÙÌØÇÍÃÊÇÝÔ
ÑÇÏÕÊÃÙÑÕÝÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇTVKLYUQHaaÛËÜØ×ÄÚÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÄØÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖËØÏÍØ¦ÉËÏÇÖÄÒßÚÇÚÕËÃÊÕÝÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÚÕßÊÃÙÑÕßÚàÇàÇÖÕ-

ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Ο Αλέξης Κάσινος ËÃÔÇÏÁÔÇÝÔËÇØÄÝ
ÓÕßÙÏÑÄÝÖÕßÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÚÇ
ÓÕßÙÏÑ¦ÚÕßÚÇÐÃÊÏÇÁÞÕÔÚÇÝÙÚÎ
ÙÑËßÂÚÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ
ØÄÙÌÇÚÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÔÖØ×ÚÕÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÊÃÙÑÕÓËÚÃÚÒÕ
9PNO[7SHJL9PNO[;PTL®ÑÇÏÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÑÇÏÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÌËÙÚÏÈ¦Ò¡ËÇÌÕØÓÂÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÓËÚÕÙÞÂÓÇ3HY]H
ÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß¢ÁÍÍÇØÕßÑÇÏÙÚÕ
>PUKJYHM[ÑÇÏÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕß
ÊÃÙÑÕßÚÕßÛÁÒÎÙÇÔÇÓÏÒÂÙÜÓÇàÃÚÕßÍÏÇÔÇÖ¦ØÜÓÏÇÏÊÁÇÍÏÇÚÕ
ÖÕÆÛÁÒËÏÔÇÌÚ¦ÙËÏÓÏÇÝÑÇÏÇØÞÃàËÏÊßÔÇÓÏÑ¦ÇÒÒ¦ÎÇÃÙÛÎÙÎÖÕß
ÁÞÜËÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÔÚÇÝËÚÕÔÒÁÐÎ
ËÃÔÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇËÒÁÍÞËÏÚÕÔÇßÛÕØÓÎÚÏÙÓÄÚÕßÑÇÏÔÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏÙÜÙÚ¦ÚÕÑ¦ÛËÚÕßÈÂÓÇ
–Πρόσφατα κυκλοφόρησε
ο πρώτος σου προσωπικός δίσκος, με τίτλο «Right Place, Right
Time», είσαι όντως στο σωστό
τόπο και χρόνο;
¶¡ËÚÎÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÓÕßÊÃÙÑÕßÙÚÎÔ
©ÒÒÇÔÊÃÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÖÜÝ
ÑÒËÃÔËÏÁÔÇÝÑÆÑÒÕÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÕÃÍËÏÁÔÇÝÔÁÕÝÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÔÇËÖÏÙÚØÁÉÜÙÚÕÔÚÄÖÕÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÂÚÇÔËÔÚËÒ×ÝÙßÔËÏÊÎÚÂ
¡ËÚ¦ÇÖÄÁÐÏÞØÄÔÏÇÙÖÕßÊ×ÔÑÇÏ
ËÓÖËÏØÏ×ÔÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÁÔÏÜÙÇ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÍßØÃÙÜÙÚÕÔÎÙÃÙÚÎÔ ÆÖØÕËÜØ×ÖÜÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ØÄÒÕÍÏÇÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÇÝËÐÁÒÏÐÎ¬Õ
ÔÇÁÞÜÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇàÜÙËÁÔÇ
ÓÁØÕÝÖÕßÔÏ×ÛÜÕÏÑËÃÇÓÖÕØËÃÔÇ

Στόχος μου ÉËÑ{ÑÙiÐ{È¨oVÑÑÑ~ÑÜÖ³³ÉÑÈ³ÌÐÈÑÜÜÒÑ¨ÒÜÜiÜÑÑÐÑÚÑË~Ñ{ÑKÉÜ³{ÐÑ{ØÐÈ{~ÌØ

ÚËÒËÃÚÕÑÆØÏÕÓÕßÙÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕ
ÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔËÖÏØØÕÁÝÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÇÓËÚÇÇÑÕÆÙÓÇÚÇÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙÇ
–Τι νιώθεις ότι κάνει τον δίσκο
σου να ξεχωρίζει;
¶ßÚÄÖÕßÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÑ¦ÔËÏ
ÚÕÔÊÃÙÑÕÓÕßÑÇÏÑ¦ÛËÊÃÙÑÕÔÇ
ÐËÞÜØÃàËÏËÃÔÇÏÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÌÜÔÂ®ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎßÚÄÓÖÕØËÃÔÇ
ËÑÌØÇÙÚËÃÓËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝ¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÇßÛËÔÚÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÚÏÝËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÝÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÂÞÕÚÕßËÑÚËÒËÙÚÂÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓ×ÔÑÇÏ
ÚÎØÕÂÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ¿ÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔ
ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝËÔÄÝÓÕßÙÏÑÕÆÑÇÏÊÃÔÕßÔÓÏÇ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕÔÂÞÕÑ¦ÔÕÔÚ¦Ý
ÚÕÔÔÇÐËÞÜØÃàËÏ
–Διάβασα ότι προσπαθείς να
«ξανακούσεις» τις παραδοσιακές κυπριακές μελωδίες, με ποιον
τρόπο; Είναι εύκολο κάτι τέτοιο;
¶ÑÚÄÝÇÖÄÚÕ(SL_PZ2HZPUVZ
8\HY[L[ÓÕßÇØÁÙËÏÔÇÙßÓÓËÚÁÞÜ
ÑÇÏÙË¦ÒÒÇÓÕßÙÏÑ¦ÙÆÔÕÒÇËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÂÊÎ
ÓÕßÙÏÑÂÝÄÖÜÝÚÕÙÞÂÓÇ3HY]H
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÖ¦ÔÚÇÐËÑÃÔÎÙËÓË
ÚÎÔÏÊÁÇÇÔÇÈÃÜÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕßÑÄÙÓÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÎÝ ÆÖØÕß
ÓËÓÏÇÔÁÇÕÖÚÏÑÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÊßÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ
¶ÑÒÇÙÏÑÂÑÇÏÚàÇà¶ÄÖÜÝÇØÓÕÔÃËÝ
ÌÄØÓËÝÑÇÏØßÛÓÕÆÝÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÏÊÁËÝÖÕßÖÎÍ¦àÕßÔÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙËÙÆÍÞØÕÔÕßÝÂÞÕßÝÊÃÔÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÝÔÁÇÓÕØÌÂËÔÛÇÞÇØÇÑÚÂØÏàÇÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂËÆÑÕÒÎÎ
ÊÆÙÑÕÒÎØÕÚÏÓ×ÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏ
ÖÜÝÓÖÕØ×ÔÇËÐËØËßÔÂÙÜÓÁÙÇ

ÇÖÄÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÓÖËÏØÃÇßÚÄÖÕßÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÐËÞÜØÃàËÏÚÕßÝ
3HY]HËÃÔÇÏÚÕÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÊÆÕ¦ÚÕÓÇÖÕßÓÕßÙÏÑ¦ÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÄÙÓÕßÝÄÓÜÝ
ÈØÃÙÑÕßÔÑÕÏÔÄÚØÄÖÕÙÚÕÖ×ÝÔÇ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏ
ÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÑÇÏÕÏÊÆÕÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÙÚÕÙÞÂÓÇ
Ö¦ÔÚÇÓËÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
–Είσαι και στους Larva, τρέχεις το Alexis Kasinos Quartet
μπαίνεις δυναμικά στα μουσικά
δρώμενα της Κύπρου, πού θες να
φτάσεις με αυτό σου το ταξίδι;
¶ÚÄÞÕÝÓÕßËÃÔÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍ×
ÔÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÇÒÒ¦
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÓÇÛÇÃÔÜÑÇÏÔÇÈËÒÚÏ×ÔÕÓÇÏÜÝÓÕßÙÏÑÄÝ¦ÔÚÇÓÕß
¦ØËÙËÔÇËÐËÒÃÙÙÜÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏ
ÚÎÍÔ×ÙÎÓÕßÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕ
ÔÇÖËÏØÇÓÇÚÃàÕÓÇÏÖØÕÝÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕ´ÔÇÓËÍ¦ÒÕÑÃÔÎÚØÕÖÕßÜÛËÃ
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÕßËÃÔÇÏÎËÖÏÛßÓÃÇÓÕßÔÇÇÌÂÙÜÑ¦ÚÏÖÃÙÜÓÕß
–Ετοιμάζεις κάτι άλλο την παρούσα περίοδο ή ακόμα είναι νωρίς για σχέδια επόμενου δίσκου;
¶ÔÑÇÏÕÊÃÙÑÕÝÁÞËÏÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÓÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ
ÓÖÕØ×ÔÇÖÜÄÚÏÁÞÜÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÍØ¦ÌÜÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÕßÙÏÑÂÍÏÇÚÕ
(SL_PZ2HZPUVZ8\HY[L[ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔÜÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÏÊÁËÝÍÏÇÚÇÖÒ¦ÔÇÚÎÝÓÖ¦ÔÚÇÝÖÃÙÎÝÕØÍÇÔ×ÔÜÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÁÇÙËàÄÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÇÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÛÇËÃÔÇÏ
ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÙÚÕ7HYHKPZL
1Haa-LZ[P]HSÙÚÎÏÇÒÏ¦ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÓËÚÕ3HY]HÓËÚ¦ÇÖÄ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÓÇÝÙËÊÆÕßÖÁØÕÞÇ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÕÔ¢ÁÍÍÇØÕÑÇÏÚÕ
>PUKJYHM[¡\ZPJ-LZ[ÇØÞÃÙÇÓËÔÇ
ÎÞÕÍØÇÌÕÆÓËÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÕßÙÏÑÂ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÖØÕÝÚÇ
ÁÐÜÙÆÔÚÕÓÇ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μια θλιμμένη πριγκίπισσα στην Κέρκυρα
Εκθεση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης για τη Σίσι, που στο νησί των Φαιάκων ευφραινόταν η ψυχή της...

Το κτήμαÖÕßÓ¦ÍËÉËÚÎÔÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÒÏÙ¦ÈËÚÚÎÝßÙÚØÃÇÝ
 ÄÚÇÔÁÌÚÇÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕÔÎÙÃÚÜÔ¢ÇÏ¦ÑÜÔËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÖÕß¦ÔÕÏÐËÖØÕÞÛÁÝÙÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÙÏÇÚÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÎÔ
ÁØÑßØÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇËÑÛÁÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÇÍÕØ¦ÝÚÎÝ
ÇÍØÕÏÑÃÇÝØ¦ÏÒÇØÓÁÔÎØÁÛÎÑË
ÙÚÕßÖÕÛÎÑÕÌßÒÇÑËÃÕ¡ÁÙÎÝ ÁØÑßØÇÝÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖ×ÝÇÍÄØÇÙËÎÛÒÏÓÓÁÔÎÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇ¶Î
ÍÔÜÙÚÂÙËÄÒÕßÝÃÙÏ¶ÚÎÔÁÑÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÕÔËÖÏÌÇÔÂ ËØÑßØÇÃÕÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÕÔÃÕß
Ø¦ÚÕßÝÑÇÏÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÇÙÏÒËÃÕßÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÑËÃÇØÍÄÚËØÇÇÌÕÆÍÑØËÓÃÙÚÎÑË
ÎÈÃÒÇÁÞÚÏÙËÚÕÞÃÒÒËÏÕ
ÔÇàËßÍ¦ØÏÑÕÓÉ¦Í¦ÔÚÏÇÊ×ØÕ
ÚÎÝÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÝÙÚÎÌÏÒÏÑÂÚÎÝ
ÑËØÑßØÇáÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ¬ØÏÈ×ÒÎ
ÏÁØÎËÖÃÙÎÝÐËÞÜØÃàËÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÇßÚÂÝÚÎÝÓÏÑØÂÝ
ÖËØÏÕÊÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÎÕÖÕÃÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÇÇÔ¦ÑÚÕØÇÚÜÔØÞÇÍ-

¬ÕÔÎÙÃÂÚÇÔÎÒÆÚØÜÙÂÚÎÝ®ÒÁËÏ
ÎÑËØÔÏ×ÚÎÄÙÕÍÏÇÚÎÔÁÖÇßÒÎ
ÞÚÃÙÚÎÑËÙËÖÕÓÖÎÏÇÔÄÆÌÕÝÓË
ÖÕÓÖ×ÊÎÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÚÇÃØÏÇàËÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÄÖÜÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÑÇÏÙÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ®
©ÏÊ¦ÙÑÇÒÕÃÚÎÝÚÎÔËØÜÚËÆÕÔÚÇÔÑÇÏÚÎÝÁÍØÇÌÇÔÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡¦ÔÕÝÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎ©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÈÒÁÖËÏÑÇÏ
ÚÏÁÍÏÔËÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÎÝ
ÛÒÏÓÓÁÔÎÝÃÙÏÙÚÎËÔËÆÎÄÚÇÔÚÎ
ÓÇÞÇÃØÜÙËÁÔÇÝÚÇÒÄÝÇÔÇØÞÏÑÄÝ
ÕÔÄÓÇÚÏÕßÃÚàÏÕßÑÁÔÏ
¬ÕÞÃÒÒËÏÕÚÕ¦ÌÎÙËÓËÊÏÇÛÂÑÎÙÚÎÔÑÄØÎÚÎÝÑÏàÁÒÇÑËÃÔÎ
ÊËÔÚÕÂÛËÒËÓÈÒÎÓÇÚÕßÞÏÒÒËÃÕßËÃÔÇÏÚÕÊËÒÌÃÔÏÖÕßÌÕØ¦
ÙÚÁÓÓÇÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÁÔÇÔ
ÓÆÛÕÇÖÄÚÎÔÇÙÙÄÚÎÝ ÇØÃÇÝ
ÌÏÒÃÇÖÕßÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËÚÇÐÆËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆÑÏËÔÄÝÊËÒÌÏÔÏÕÆ
¬ÕÖÇÏÊÃÁÖÇÏàËÓËÚÕÊËÒÌÃÔÏÑÇÏÚÕ
ÃÖÖËßËÇÒÒ¦ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝ
ÑÇÑÕÑÇÏØÃÇÝÖÔÃÍÎÑË¬ÕÊËÒÌÃÔÏÚÕ
ÓËÚÁÌËØËÙÚÎÔÇÑÚÂÑÇÏÊËÔÁÌßÍË
ÇÖÄÊÃÖÒÇÚÕßÓÁÞØÏÖÕßÖÁÛÇÔË

Η θαλαμηγός της
αγκυροβόλησε
στο νησί το 1861
και εκείνη ερωτεύθηκε
την Κέρκυρα
με την πρώτη ματιά.

Στην έκθεση παρουσιάζονται προσωπικά της
αντικείμενα, ποιήματά της, εφημερίδες της
εποχής, φωτογραφίες,
καρτ ποστάλ.

ÍÁÒÕß¡ÏÞÇÂÒÑÇÏÍÃÕßËÜØÍÃÕß
ÙÚÎÈÄØËÏÇÖÒËßØ¦ÚÎÝÖÏÇÔ¦ÊÇÝ
ÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ÚÎÝÖÄÒÎÝÖÃÙÎÝÊÆÕÖÕØÙËÒ¦ÔÏÔÇÇÔÛÕÊÕÞËÃÇÇÖÄÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÚÕßÞÏÒÒËÃÕßÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÄÚÎÝÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝËÌÎÓËØÃÊËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏ
ÑÇØÚÖÕÙÚ¦Ò
ÃÙÏÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ!ÚÏÍÓÁÝ
ÓÏÇÝÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÝÙÚÕÔÎÙÃÚÜÔ
¢ÇÏ¦ÑÜÔ®ÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÙÏÇÚÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÑËØÑßØÇáÑÄÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÙÆÒÒÕÍÕÒÓÖÁØÚ ÕÁÔ®
ÇÖÕÚÃÔËÏÁÔÇÔËÒ¦ÞÏÙÚÕÌÄØÕÚÏÓÂÝ
ÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÊÏÇÌÂÓÏÙËÄÙÕ
ÑÇÓÃÇÚÎÔ ÁØÑßØÇ
ÒÏÙ¦ÈËÚÇßÚÕÑØ¦ÚËÏØÇÚÎÝ
ßÙÚØÃÇÝÑÇÏÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÎÝ©ßÍÍÇØÃÇÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÔÍ¦ÓÕÚÎÝ
ÓËÚÕÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ¢ØÇÍÑÃÙÑÕÜÙÂÌÚÜÔÉÈÕÆØÍÜÔÙÚÎÏÁÔÔÎ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÕÔÎÙÃ
ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÎÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÁÙÖÕÏÔÇËØÔÏ×ÚÎÃÊÏÇËÖÏÓËÒÂÛÎÑË
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÓËÚÕÔÚÇÓ¦ÚÏÕ
²ÕÔÊØÕÍÏ¦ÔÔÎÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝËÑÛÁÙËÜÔÚÕßÓÕßÙËÃÕß Χρωμολιθογραφία ³iØÑÈ³~¨Ò³É{¨ÑØ³iØåÈ³¨ËÑØ~Ñ{KÑËÜ{ÑØ³iØ$ÈooÑ¨ËÑØ Ü{ÒKÉ³(ÜÑ{{É³Ñ{ÑÌÚÈ¨ÉÖØ³ÌÜÉ³iØåÈ³~¨Ñ³¨ËÑØ
¡ÏÇÁÑÛËÙÎÖÕßÌÜÚÃàËÏÚÎÔ
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Η βασίλισσα αποκάλυψε τα μυστικά της
Η έκδοση «The Secrets of a Royal Portrait» του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου είναι συμβολή στην Ιστορία της Τέχνης
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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

ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÁØËßÔÇÙËÓÕØÌÂ
ÊÕÑÏÓÃÜÔÚÇÕÖÕÃÇßÖÕÍØ¦ÌÕßÔ
ÄÒÕÏÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÚÎÝ©Ó¦ÊÇÝÔ¦ÒßÙÎÝÑÇÏ¡ËÒÁÚÎÝ´ØÍÜÔ¬ÁÞÔÎÝÚÕß
 ¬ÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÆÖØÕßÊØ
:VYPU/LYTVUÊØ§ÏÑÄÒÇÝ¡ÖÇÑÏØÚàÂÊØ:]L[SHUH.HZHUV]HÇÒÒ¦ÑÇÏÕÙßÔÚÎØÎÚÂÝ;VIPHZ3HUNL
ÇÖÄÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÙßÔÚÂØÎÙÎÝ
ÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÚÎÝØÁÙÊÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÑÊÕÙÎËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏ

Στην έκδοση «The Secrets
of a Royal Portrait»
περιλαμβάνονται
όλες οι επιστημονικές
πληροφορίες για
την ιστορία και την
αποκάλυψη των
μυστικών του πορτρέτου.

¬Õ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÖØÏÔÇÖÄ
ÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÙËÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕÙßÔÚÂØÎÙÎÝÞÇØÚÏÕÆ
ßÌ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÏÖÏÔ¦ÑÜÔÁÞÕÔÚÇÝ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÒÇÏÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÎÔÏÑÇÚËØÃÔÎ ÕØÔ¦ØÕÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÚ¦
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÄÚÏÚÕÇØÞÏÑÄÙÚÁÓÓÇ
ÚÎÝ ÕØÔ¦ØÕÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÎÓËÃÕÇÖÄÚÕÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÕ´ÚÙÏÇÖÄÚÕßÝÙßÔÚÎØÎÚÁÝ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÔÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÑÇÏ
ÚÇÊÆÕÄÍÜÚÎÝÏÊÏ¦àÕßÙÇÝÖËØÃÖÚÜÙÎÝÚÕßÖÃÔÇÑÇÓËÚÎÔËÖÏàÜÍØ¦ÌÏÙÎÇßÚÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÂÚÇÔ
ÞØÕÔÕÈÄØÇÇÌÕÆÁÖØËÖËÔÇÊÕÛËÃ
ÁÓÌÇÙÎÑÇÏÙÚÎÔÓÏÑØÄÚËØÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÍÏÇÔÇÓÎÔÞÇÛÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÖÃÔÇÑÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙßÔÚÎØÂÛÎÑËÑÇÏ
ÎÑÕØÔÃàÇÚÕßÁØÍÕß©ÖÃÔÇÑÇÝÚÕß
¬ÓÂÓÇÚÕÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÊÄÛÎÑËÚÕ
 ÙÚÕÔÑßÈËØÔÂÚÎÚÎÝ ÆÖØÕß
ÑÇÏÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÞÕÒÂÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÇÔÑÇÏÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßËÈÁÔÚËÏÕß¡ÕßÙËÃÕß;OL
:LJYL[ZVMH9V`HS7VY[YHP[®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÑÚËÔÁÝ¦ØÛØÕÚÎÝÙßÔÚÎØÂÚØÏÇÝÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝ³ÔÚØÎÝ¡ËÒÂÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÖÃÔÇÑÇ
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ÚÎÝÄÖÜÝÈÁÈÇÏÇÑÇÏÑ¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕÝÇÖÄÈÇÙÏÒÏÑÂÍËÔÏ¦ÂÓÎÔ
ËÃÙÇÏÄÓÜÝÇÖÄÓËÍ¦ÒÕÚà¦ÑÏÚÄÚËËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÖÕÒÒÕÃÔÇÛÁÒÕßÔ
ÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÔÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÙÕß
¦ÖÜÝÁÚÙÏÑÇÏÓËÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝ ÕØÔ¦ØÕÎÕÖÕÃÇ
ÇÖËÏÑÕÔÃÙÚÎÑËÕßÑÕÒÃÍËÝÌÕØÁÝ
ÜÙÚÄÙÕÒÃÍÇÖÕØÚØÁÚÇÚÎÝÁÞÕßÔ
ÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÄÙÕÇßÚÄÖÕßÖÇØÇÊÄÛÎÑËÙË
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕÊÇÔËÏÙÓÄÙÚÕËÈÁÔÚËÏÕÎÓÕÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕËßÑÜÙÃÇÝÇÖÄÚÕÔÙßÒÒÁÑÚÎ¡ÏÞ¦ÒÎËáÖÁÑÑÎÑÇÏËÑÚÃÛËÚÇÏÙËÇÃÛÕßÙÇÚÕß
¡ÕßÙËÃÕßÖÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎ
ÙÚÎÔÏÑÇÚËØÃÔÎ ÕØÔ¦ØÕÊÜØË¦ÚÕßÑËáÖÁÑÑÎÖØÕÝÚÕ¡ÕßÙËÃÕÚÕÂÚÇÔÓÏÇËßÞ¦ØÏÙÚÎ
ÁÑÖÒÎÐÎÍÏÇÚÕ¡ÕßÙËÃÕÖØ×ÚÕÔ
ÊÏÄÚÏËÓÖÒÕßÚÏàÄÚÇÔÓËÁÔÇÄÓÕØÌÕÖÕØÚØÁÚÕÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÑÇÏ
ÊËÆÚËØÕÔÍÏÇÚÃÕÏËÏÊÏÑÕÃÇÓÁÙÜÝ
ÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÔÄÚÏÚÕÖÕØÚØÁÚÕÁÞËÏ
ÖÕÒÆËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÉÜÓÃ¡ÁÙÇÇÖÄ
ÁÔÇÊÏËÚÁÝÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄËØËßÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÎÕÓ¦ÊÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÚÇÓßÙÚÏÑ¦
ÖÕßÁÑØßÈÇÔÚÇÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÇàÜÍØÇÌÏÑ¦ÙÚØ×ÓÇÚÇÚÕßÑÇÓÈ¦ÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÍÏÔÇÔÍÔÜÙÚ¦ÓÁÙÇÇÖÄÖËØÏÕÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÑÇÏÙßÔÁÊØÏÕÖÕß
ÕØÍ¦ÔÜÙËÚÕËÈÁÔÚËÏÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÓËÚÃÚÒÕ¬Ç¡ßÙÚÏÑ¦ËÔÄÝÈÇÙÏÒÏÑÕÆÖÕØÚØÇÃÚÕß®¬ÕÓÕÔÇÊÏÑÂÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂÝÇÐÃÇÝ

Δύο στέμματα
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Κάθε βασίλισσα ÁÞËÏÚÇÓßÙÚÏÑ¦

ÍÂÙËÏÙßÔÁØÍÏËÝÑÇÏÙßÓÖÒËÆÙËÏÝ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ÖÕØÚØÇÃÚÕÚÎÝ ÕØÔ¦ØÕÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖÜÝÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÖÕßÙßÓÖÃÖÚËÏÞØÕÔÕÒÕÍÏÑ¦ÓË
ÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏÚËÞÔÕÚØÕÖÏÑ¦ÓËÚÕ
ÆÌÕÝÚÕßÍÔÜÙÚÕÆÈËÔËÚÙÏ¦ÔÕßàÜÍØ¦ÌÕß¬ÏÙÏÇÔÕÆ¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÙËÁÔÇÚÄÓÕÖÕß
ÖØÄÙÌÇÚÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕËÈÁÔÚËÏÕÎÓÕÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕËßÑÜÙÃÇÝÓËÚÃÚÒÕ;OL:LJYL[ZVMH9V`HS
7VY[YHP[®ÄÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
¦ØÛØÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÖÕØÚØÁÚÕßÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÝÚÕßÑÇÏÚÏÝßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÓËÒÁÚËÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÄÒÜÔÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏËÑÛËÙÏÇÑÄßÒÏÑÄÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÁÑÛËÙÎÚÕß
¬ÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÎÁÌÕØÕÝÚÕßËÈÁÔÚËÏÕß
ÎÓÕÚÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßËßÑÜÙÃÇÝ
ÊØ´ÒËÔÇÕÍÏÇÚàÂªÃÞÚËØÎÕÖÕÃÇ
ËÃÞËÚÎÍËÔÏÑÂËÖÃÈÒËÉÎÚÄÙÕÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÚÕßÖÕØÚØÇÃÚÕßÄÙÕÑÇÏ
ÚÎÝËÑÛËÙÏÇÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÜÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÑÕÍÏÇÚàÂ
ªÃÞÚËØËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÙÚÎÔ ®
ÄÚÏÎÄÖÕÏÇÚÇÆÚÏÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔËÏÓËÖÕÒÒÂÖØÕÙÕÞÂÇÌÕÆÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇËÖÏÍØÇÌÂÖÕßÔÇ
ÚÕÖÏÙÚÕÖÕÏËÃÖÁØÇÔÖ¦ÙÎÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ
ÇÔÇÒÆÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇ
ÚËÞÔÕÚØÕÖÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÁØÍÕß
ÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÕ
ÙÖÕßÊÇÃÕÝËÔËÚÄÝàÜÍØ¦ÌÕÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÖÕØÚØÇÃÚÇÓËÖÇØÄÓÕÏÇ
ÚËÞÔÏÑÂÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑÂÎÑÕÍÏÇÚàÂªÃÞÚËØÚÄÔÏÙË!
ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÕÁØÍÕÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕß
ÓÇÛÎÚÂÚÕß®
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝ
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«The Secrets of a Royal Portrait»
Λευκωσία 2019, σελ. 124
επιστ. επιμ. Δρ. Έλενα Πογιατζή-Ρίχτερ
εκδ. Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
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* Το μερίδιο ακροαματικότητας είναι
ο ανθρωποχρόνος ακρόασης που
υπολογίζεται μαζί με τη συνολική μέση
διάρκεια ακρόασης κάθε σταθμού (λεπτά)
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του Ν.

Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τα χαμένα παιδιά μας και η μάχη για την Παιδεία

Σ

ε μια ταλαιπωρημένη ÙËÒÃÊÇÚËÚØÇÊÃÕßÈØÃÙÑÜÚÎÞØÕÔÕÒÕÍÏÑÂÁÔÊËÏÐÎ ÓËØÏÑÁÝ
ÇÖÄÖËÏØËÝÔÇÚÏÚÒÕÌÕØÎÛËÃÓÏÇ
ÕÓÏÒÃÇ©ÌÏÒÄÙÕÌÕÝÑÇÏÕÛËÇÚØÕÒÄÍÕÝ®¡ÏÑØÄËÍÑ×ÓÏÕÖÇØØÎÙÏÇàÕÓÁÔÜÔ®¡ËÚ¦ËÏÑÕÙÏËÖÚ¦
ÁÚÎ®ÏÇÚÕÞÕÒËÃÕ®ÑÇÏÓÔËÃËÝÈÏÈÒÃÜÔÔÚÏÍØ¦ÌÜÚÎÔÖØ×ÚÎÖÇØ¦ÍØÇÌÕÚÎÝÙËÒÃÊÇÝÇßÚÂÝ
ÖÕßÊËÔÚÎÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ¦ÒÒËÝ
ÑËÃÖÕßÔÄÓÏàÇÄÚÏÓÏÇÕÓÏÒÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÏÊËÃÇÛÇÂÚÇÔËÖÇØÑÂÝÇÔ
ßÖÕÙÚßÒÜÔÄÚÇÔÇÖÄÚÕÖØÄÙÌÇÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÚÇÆØÕßÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎ
¸ÏÇÚÕÞÕÒËÃÕ¹ÄÒÏÝÑÇÏÚÕ
ÖØÕÍËÔÁÙÚËØÕÚÕßÔÊØÁÇÖÆØÕß
¸¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÞÕÒËÃÕÓËÚ¦ËÃÑÕÙÏ
ÁÚÎ¶ÓÇØÓÇØÜÓÁÔÎÖØÄÕÊÕÝÑÇÏ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ¸ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÝ
ÂÒÛÇÔÐÇÌÔÏÑ¦ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÎ
ÓËÒÁÚÎÚÕßÓÇÑÇØÃÚÎÍÇÖÎÚÕÆ
¬ÙÕÖÇÔ¦ÑÎÑÇÏÚÇ¸ÁÓÇÚÇÇÏÊËÃÇÝ¹ÚÕßÇÙÏÒËÃÕßÇÕÆØÊÇÖÕß
ËÖÃÙÎÝÁÞËÏËÑÊÎÓÂÙËÏÇÖÄÖËÏØÇËÐ¦ÒÒÕßÚÎÝÊËßÚËØÄÚÕÑÎÝÑÄØÎÝÓÕßÔÇÌÁØËÏÙËÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÎÌÆØÊÎÔÓÃÍÊÎÔÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÎÝÁÌËØËÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÚÕ
¸ ÇÚÇØØÁÜ¹ÚÕß¬¦ÙÕßÏÍÔ¦ÊÎ
ÑØÃÚÇÝ  ÑÇÏÚÇ¸ÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÏÕÍØÇÌÏÑÂÓßÛÏÙÚÕØÃÇ¹ÚÕß§¬ÇÚ¦ÑÎ¡ÕØÌÜÚÏÑÄ
ÊØßÓÇÛÔÏÑÂÝ¬ØÇÖÁàÎÝ ®
ÕÓÏÒÃÇ¶ÇÑØÏÈÁÙÚËØÇÕÏÕÓÏÒÃËÝÇÌÕÆÕÓÏÒÎÚÁÝÛÇÂÚÇÔÑÇÏ
ÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÜÔÊÆÕÖØ×ÚÜÔ
ÈÏÈÒÃÜÔ¶ÛÇÍÏÔÄÚÇÔÙËÖÕÒÆÑÇÒÄ
ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÚÎÝ²ÇÒÑÃÊÇÝËÔ×ÖÏÕÔÇÑØÕÇÚÎØÃÕßÖÇÒÇÃÓÇÞÜÔÑÇÏ
ËÔËÔËØÍËÃÇÑÇÛÎÍÎÚ×ÔÑÇÏÊÇÙÑ¦ÒÜÔ©ÚÇÆØÕÝÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ
ËÃÞËÊÕßÒÁÉËÏÙËÙÞÕÒËÃÇÖØÕÚÕÆ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎ§ÁÇÙÚÃÇ®ÑÇÏÆÙÚËØÇÚÕÊØßÓÇØÚÕÝÜÂÝ®ÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÇÈÇØÁÇÈ¦ØÎÙÚÎÔÛÔÏÑÂ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÒÒ¦ÊÕÝ
©ÔÊØÁÇÝÖÆØÕßÊÄÑÏÓÕÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÑÇÖËÚ¦ÔÏÕÝÖÒÜÚÕÆ
ËÐÇÃØËÚÕÝÓ¦ÍËÏØÕÝÑÇÏÑÇÒÒÏËØÍÎÚÂÝÙÞÕÒÏÑ×ÔÑÂÖÜÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÔÇÛÎÚËÆËÏÙËÊÎÓÄÙÏÇÙÞÕÒËÃÇÚÎÝ
ÓÁÙÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÕÒÆÜØÇÃÇ
ÇÙÌÇÒ×ÝÛÇÚÇÁÒËÍÇÔÑÇÏÕÏÊßÕ
ÚÕßÝÕÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝÇÙÌÇÒ×Ý
ÛÇÓÔÎÓÄÔËßËÑÇÏÚÕÈÏÈÒÃÕ¬Ç
ÞÇÓÁÔÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ®ÚÎÝ§ÇÚ¦ÙÇÝ
ÕÒÕÔÆÖØÕÒÕÍÏÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔ
ÃÊÏÕÄÒÏÝ
©ÙÕÍÏÇËÓÁÔÇÛÇÂÛËÒÇÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇÚÇÁÓÇÚÇÇÏÊËÃÇÝ®ÚÕß
ÇÕÆØÊÇÇÒÒ¦ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÚÏ
ÛÇÁÒËÍÇÇÌÕÆÖÇØ¦ÚÏÝÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÓÕßÊËÔÑÇÚÄØ-

ÑÜÜÒÚÑ~Ñ³ÑÖÑ³ÑÒ³Ñ
ÌØÌ³Ñ³¨³Ò~ÈÑÑ
ÑÑooÓÜÜÉ{³it'Öo~Ñ³ÈÚÑÒ³ÈuV¨ÒoÐÑÌT{ÐÉ³Ñ×È{~Ì
ÌØÓÐÑÚÑÑ¨oÌ³É¨Ñ³iK{o¨Ñ×ËÑ³ÈÑÌ³0Ç'ÓÜ³{É¨
É~Ù É×ÓÜi4³É¨ÑÚÑÙ{Ñ~³{{ÇÌÐÈ³iÈT³É¨{ÊåÚÊÑÑ
K¨³ Ë~Ñ¨ÖÇo{ÑÐÑ¨ÐÖ³{~Ñ{ÜÈoÐÖØ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

ÉÜÉ³Ð{ÑTÉ³{~ÒÒo³i³ÈTÊ³È Ð×ÈÜËÈo{ÑÐ{ÑÉ{Ù{~Ê
~Ñ³io¨ËÑÜ{³{~¨×ÖoV
{Ë{K¨ÓÚi~ÑØÑ{TÐÒÜ³{
³ÈÛ. ³{ØT¨ÉØ³ÈÜÉoÌÐÉÈ¨iÑÑ³Ü{~ÖÐÜ~ÐÉ
³TÑ¨Ñ~³i¨{ÐÌtÐÑ¨T×ÑË³ÉØu$ÑÖØÐÈÑÊ~É³i
~Ñ³io¨ËÑÑÈ³Ê{ÌÐØVÌ³ÑÉÑÑÑ³¨Ë³i~ÉVÉ³ÒTÚi~É³ 

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

$ {ÜØÌÜo~É¨³iØÐÉÜË³¨{ÑØ.ÓÜÐÑÒo~É¨ÜÉ×³ÉÑ
³ÑÂ{ÙÉÖ~ÑÚØÉÂ{ÜÉÐÑ{

Μια... σχολική ³ÒÂiÉ³ÐÓ¨É{ÑÑÌ³ËÑ~Ñt$oÖ¨Ø³È~ÌÐÈu³Èå³¨Óå¨Ë ³Ñ¨o~ÉÜÒd¸dwÆ®

«Ο καθηγητής που
δεν ξέρει καλά, δεν
μελετά καλά ή δεν προσφέρει παιδαγωγικά
τις γνώσεις του και δεν
αγαπά τη δουλειά του,
πρέπει να περάση από
μετεκπαίδευση ή να
αλλάξη επάγγελμα».
ÛÜÙÇÔÇÖËÚÆÞÜÚÎÔËÖÇÔÁÑÊÕÙÎ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕß©ÓÜÝÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙÇ
ËÑÛÆÓÜÝÙÚÕÇÑØÕÇÚÂØÏÕÚÕ ÇÚÇØØÁÜ®ÚÕß¬¦ÙÕßÏÍÔ¦ÊÎÖÕß
ËÑÚÄÝÇÖÄÙÖÕßÊÇÃÕÝÛËÇÚØÕÒÄÍÕÝÂÚÇÔÑÇÏÊÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÜÔÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÛÎÔ×Ô
©ÖÕÏÕÝÑÇÃÍËÚÇÏÇÒÎÛÏÔ¦ÍÏÇ
ÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÇØÞÇÃÜÔÑÇÏÔÁÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙËÓÇÛÎÚÁÝÚÕßßÓÔÇÙÃÕßÚÕßßÑËÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÌÕÏÚÎÚÁÝÚÜÔÌÏÒÕÙÕÌÏÑ×ÔÙÞÕÒ×Ô

Της ΛΙΝΑΣ

ÍÏÇÚÃÄÞÏÑÇÏÙÚÇÊÎÓÕÚÏÑ¦ÑÏÇ"ÊËÔ
ÁÞËÏÖÇØ¦ÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÕqÓÁØÕÝ
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ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Το φανταστικό αριστούργημα

Τ

Η Πέλα Σουλτάτου έχει κάνει σπουδές στην Κοινωνιολογία και στη
Δημόσια Υγεία, ενώ απέκτησε
διδακτορικό στις Επιστήμες της
Αγωγής από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. Διδάσκει στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και εργάζεται στη Δημόσια Διοίκηση. Το βιβλίο της «Τα
φώτα στο βάθος» (εκδ. Απόπειρα)
δραματοποιήθηκε στο Από Μηχανής Θέατρο. Ακολούθησαν το «Ανκόρ» και οι «Ανάποδες στροφές»
(εκδ. Καστανιώτη).
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ΚΡΙΤΙΚΗ

ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Η έβδομη ιστορία. Το μυστικό
της Σεσάτ: Κορόνα – Γράμματα
εκδ. Εστία, σελ. 138
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Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;
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Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tåÚ¨{~Ñ{³Ë~{Ñu³È
0Ç.³Ò{ÐÉ~
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

0tåÒÐÑ³Ñ³ÈÉ¨³{~Ö
ÜÌoÈu³È,ÜÒÑ¨³É{~ÒV
ÌÐØVÑ×ÉÖoÑÂÑÑÙ{ÑKÒÇ³ÑÜo³ÉT{~ÒK{KÜËÑ ÑÓ¨TÐÑ{ÐÒTÑ³iËii~Ñ{
³ÚÓÑ³¨
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ..; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός συγγραφέα;

iÚÒÉ{³i¨Úii³ÈK{KÜËÈVÉÐÙËÇÉ{³Ì³o¨Ò{Ð~Ñ{³iÐÉÜÓ³i Èoo¨Ñ×Ê
T¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÐÑ³{~ÓØÈÚÊ~ÉØV
ÑÑÙ{ÑÐÒ³É{KË
Πώς «γεννήθηκαν» οι «Ανάποδες
στροφές»;

ÏØÓÚÉ³Ñ×ÊoiÐÑÉÌØÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø³ËÑT¨i³ÉÖÚi~É0¨ÑÈ³~Ó×³ÐÑ{V{
tåÒÙÉØ³¨×ÓØuÉ{~¨Ò³iÑÖ³É¨ÑÑÌÑÙÉÜ×~³ËÑV
ÉËÑ{Ò{ÐÈ
Δικαιολογείται το να παίρνουμε
ανάποδες στροφές – και πότε;

$³ÑÚËoÉ³Ñ{iÑÂ{¨ÓÉ{ÒÐÑØ
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EPA/BART MAAT

EPA/ARMANDO BABANI

REUTERS/LORIENE PERERA

AP PHOTO/GINNETTE RIQUELME

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/STEPHANIE LECOCQ

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΛΙΝΤΕΝ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

100 χρόνια, 100 έργα

Ανθισμένη επέτειος

Τα μυστήρια του ξύλου

Ενα μουσείο για τον Trix

Ψυχεδελικά όνειρα

Στο ΕθνικόΜουσείο ~³ÈÉ
Ù{¨oÑÉ³Ñ{Ó~ÚÉiÐÉÑ×¨ÐÊ
³ÑÆÆT¨Ì{ÑÑÌ³ÚÒÑ³³È
Ð{Ü{Ò=ÑÒ³Ñ¨i{Ð{³ÑØ
~Ñ{³ÌÐÈØ³ÉT{~ÓØVÙiÐ{È¨o³ÑØ³¨{Ù{Ò³Ñ³ÉØÉ{~ÌÉØVÑÜÜÒ
~Ñ{³iÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊTÒ¨ÑÂiV{
~ÑÜÜ{³ÓTÉØT¨i{Ð{Ö³iÙ{ÒiÐiÉ{~ÌÑ³ÈÉÑÑ³Ò³i³
Ño¨³~Ñ{³¨Ñ³ioÖ³iØÉÂ{~Ñ{~ÊØ ÑÒ³ÑiØ³ÈÆo{Ñ
ÑÙiÐ{È¨oÊÈÆÆÓ¨oÑVÌØ
³tÝx¿_¦©>¦xX___¦>V¸Æu
³iØ~ÜÉ~³ËKÑØÝ©>¦

Στους κήπουςÙËÜÑ³Ü{ÐÒ{Ù{¨oÑÚi~Éit!¦RvxX Á²¦>¿>n>Å>
¸ÆuV~ÑÚØ{¨T{ÙÓÉØÉËÑ{³
ÉÚ{~ÌÜÈÜÖÙ{³iØT¨ÑØÐÉÉ~Ñ³³ÒÙÉØÉËÙi~Ñ{ÙÉ~ÒÙÉØÓÑÈK¨ËÙ{ÑÑ~ÑÜÜ{É¨oÖ³Ñ{å×¨ÐÊ³ÒÚi~ÉÉ¨³ÑÐÌØ³Ù{Ñ~Ë
T¨ÌÖoT¨iØ{³¨ËÑØÈÈÐÜi¨³Ñ{×Ó³ØÑÌ³iÒ×{Âi
³È0ÌÐÑØ.³ÒÐ×¨³,Ñ×ÜØVÑÂ{ÐÑ³ÖTÈ³iØ¨É³Ñ{~ÊØ ³Ñ{¨ÉËÑØ
åÑ³Ü{~Ù{V~Ñ{³iÙiÐ{È¨oËÑÉÐ¨{~ÖÜ{ÐÑ{Öo{ÑÜoÑ¨{ÑÐÌ³¨É³Ñ

Μέχρι ³{Ø´$~³K¨ËÈ{É{~Ó³ÉØ³ÈÈÉËÈ-²>_X_ÓTÈ
³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑÑ¨Ñ~ÜÈÚÊÈ³iÓ~ÚÉit/v_Ã©²_¦x_©
k>²_¦x>u:ÈÜo¨Ñ×ËÉØÑÜÜÒ
~Ñ{oÜÈ³Ò³ ¨³Ö³K{T
Ë¨TÉ¨ddÆw´dV ¨{~Ó~ÉÜ
dd´w¬Æ~Ñ{Ñ¨Ü.Ð{³w,Ì³ÜÈ×
ddmw¬®ÉÐ{ÑÓ~ÚÉiÐÉiÐÉËÉ~~ËiiØ³ÂÖÜV³ÈØÉ{¨ÑÐÑ³{ÐÖØ³~ÑÜÜ{³ÉT
ÒÉÑÈ³Ì³Ç³ÑÌÈÜ{~Ì
~Ñ{³iTÓi³ÈÐÉ³oÉ¨ÐÑw
{~ÌÉÂ¨É{{ÐÌ

Επέστρεψε /¦xÁV³È¨ÑÌÑÈ¨Ø,ÉÂVÖ³É¨ÑÑÌÐ{ÑÐË{É¨{ÙÉËÑ³i È¨iVo{ÑÑ¨ÜÒKÉ{
³Ñ¨o¨ÑÐÐÑ³{ÐÓÑo{Ñ³{Ø´¯d
Éo~ÑË{Ñ³ÈÐÈÉËÈÈÚÑ³
×{ÜÂÉÉË0Ó>²º¦>x©ÉËÑ{
ÓÑÐÈÉËo{ÑÌÜi³i{~oÓÉ{ÑÐÉÑ{T³ÓØÉ{~ÓÉ{ØÉÉ¨oÑ³Ê¨{Ñ~Ñ{ÉÓÑÑËÚÈÉØÑ×{É¨ÐÓÉØ³iiV³ÑÑÜ{ÚÐÑ³ÑV
³iK{{~{ÜÌ³i³ÑVÑÜÜÒ~Ñ{³
ÚÒÑ³~Ñ{³É{¨ÑÐÌVØÑ×¨ÐÊo{Ñ³iÑÑoÓii~Ñ{³iÑÑÑ¨ÑooÊ³i×Öi

Ολοκληρώνεται ³ii.É³ÉÐK¨ËÈiÓ~ÚÉit¦_>Áu
³ÈÉËÝ³ÈÜÉÐÓ~${~ÑÜÜ{³ÓTÉØ_x_
&>²_V_¤!V ©RxkV Åº¦²V
~Ñ{i~ÜÉ~³ËKÑn_Á~ÑÜÖ
³ÈØÉ{~Ó³ÉØÑ~Ñ³Ñ¨¨ËÈ
³ÑÖ¨Ñ³iØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØV
~ÑÚØÐÉ³iT¨Êi³ÈT¨ÐÑ³Ø
ÙiÐ{È¨oÖÈTÉÙÉÜ{~ÓØÉ{~ÌÉØ
~Ñ{³{~ÓØÉÈÙÑ{ÚÊÉ{ØVÌØ
³É{~{ÇÌÐÉt&©ÃRv_&>>R_u
³ÈÓÜoÈo¨Ñ×Ë³Ñº¦²

AP PHOTO/MAYA ALLERUZZO

Επιμέλεια: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

0ÓoÑå{oÈ³{Ñ~ÌÈÉË³i³ÉÜ{~ÊÉÈÚÉËÑ
ΓΚΙΖΑ
Σύμφωνα ÓË ÚÕßÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ
ÚÕßÄÚÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÛÇËÃÔÇÏÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÕßÙËÃÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙËÁÔÇÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏÊÕßÒËÆÕßÔ
ÖßØËÚÜÊ×ÝÄÒÕÚÕÜØÕÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕ¦ÍÇÒÓÇÚÕßªÇÓÙÂÖÕßÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÚÕ
ÍÏÇÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÔÚÏÝÖØÕÛËÙÓÃËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄ
ÚÕÓÕßÙËÃÕ¶ÖÕßÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÐËÖÁØÇÙËÚÕÊÏÙÊÕÒ¶ÛÇÖÇØÕß-

ÙÏ¦ÙËÏÓÄÒÏÝÙËÁÔÇÚÓÂÓÇÚÕßÓÏÇ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÁÑÛËÙÎÚÕ ÁÑÛËÙÎÖÕßËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÇØÞÏÑ¦
ÚÕ ÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÄÚÕÔ
ÈÇÙÏÒÏÑÄÚ¦ÌÕÚÕß¬ÕßÚÇÍÞÇÓ×Ô
ÖÕßÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑËÚÕ ÓËÚÕßÝ
ÙßÔÚÎØÎÚÁÝÔÇÌÁØÔÕßÔÖ¦ÒÏÙÚÎ
àÜÂÚÕÐÆÒÏÔÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕßÔËÇØÕÆ
ÌÇØÇ×ÂÚÇÙÇÔÊ¦ÒÏÇÚÕßÓÇàÃÓË
ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇ
ÓÄÒÏÝÚÇÁÞÕßÔËÑÚËÛËÃÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ©ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÑÚÏØÃÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÚÕß

ÑÇÏÑÇÚÇÚÁÛÎÑÇÔÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÇÖÄÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÇØÏÛÓÄÝ
ÖÕßÚÕÔ ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÔÊËÆÚËØÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ¬ËÒÏÑ¦ËÍÑØÃÛÎÑË
ÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÍØÇÌËÃÕß/LULNOHU
7LUN¬ÕÚØÏÍÜÔÏÑÄÑÚÃØÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÛÇÁÞËÏ¦ÖÒËÚÎÛÁÇ
ÑÇÏÖØÕÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖßØÇÓÃÊËÝÛÇ
ÁÖÇÏØÔËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÕØÌÂÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑÇÔËÃÝÚÕ
ÚËØ¦ÙÚÏÕËÍÞËÃØÎÓÇÚÎÝÙÚÁÍÇÙÎÝ
ÚÄÙÜÔÖÕÒÆÚÏÓÜÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÛÎÙÇßØ×ÔÓÄÔÏÓÎÙßÒÒÕÍÂ¶

ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃ
ÇÖÄÚÕÏÍßÖÚÏÇÑÄ¡ÕßÙËÃÕÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇ¬ÇÞØÃØÚÕß ÇãØÕß¶ÛÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÓÁÚØÇÁÑÚÇÙÎÃÙÎÓËÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÇÍÂÖËÊÇÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÑÛÁÓÇÚÇ
ÛÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÑÇÏÇÖÄÚÕÓÕßÙËÃÕ
ÚÕßÕÆÐÕØËÔ×¦ÒÒÇÛÇÈÍÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÁÔÇÓÁØÕÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÇßÖ¦ØÞËÏÌßÙÏÑ¦ÖÇÏÊÏÑÄÓÕßÙËÃÕÑÁÔÚØÕ
¬ÆÖÕßÑÇÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÇÒÒ¦ÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÈ¦ØÕÝÊÃÔËÚÇÏÙÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔ

ËÑÛËÓ¦ÚÜÔ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÇÖÄÚÇÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÓËÚÎÔÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÂÊÎÙËÙßÔËÞÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÍÏÇÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎ
ÚÜÔÛÎÙÇßØ×ÔÒÒÜÙÚËÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕ ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÚÇËØÍÇÙÚÂØÏÇËÃÔÇÏÇßÚ¦ÖÕßÊÃÔÕßÔÓÏÇÍËÆÙÎÍÏÇÚÕÖ×Ý ÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÖÄ
ÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßËÔÚßÖÜÙÏÇÑÕÆÑÚÃØÏÕßÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏËÖÏÙÑÁÉÏÓÇÁÙÚÜ
ÑÇÏÍÏÇÓÏÑØÄÇØÏÛÓÄÚÕßØÏÙÚ×ÔÓË
ÁÔÇËÏÙÏÚÂØÏÕÚÜÔËßØ×

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ
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Η αλήθεια ËÃÔÇÏÄÚÏÍÔÜØÃàÕÔÚÇÔÑÇÏØÄÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÑ¦ÛËÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÖÇØÁÇÓÇÊËÔËÃÞËÙßÓÈËÃÖÕÚÁÚÃÖÕÚÇÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÜÝÊÏÄÚÏËÑËÃÔÎÚÕßÁØÏÞÔËÑÇÓÏ¦ÊËÑÇÖËÔÚÇØÏ¦ÞØÄÔÏÇËÑËÃÔÕÝÙÑ¦ØÚÇ
ÚØÏ¦ÔÚÇËÑËÃÔÎÑÕÔÚ¦ÙÚÇÙÇØ¦ÔÚÇÖÁÔÚËÕÑÇÛÁÔÇÝÖÇØÁÓËÔËÙÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÊÏÙÚ¦àÕÔÚÇÝÔÇßÖËØÈËÃ
ÇßÚÂÚÎÔÇÙÂÓÇÔÚÎÙÆÓÈÇÙÎÇ
ÁÖØËÖËÄÓÜÝÔÇÚÕÁÞËÏÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÖØ×ÚÕÝ!ÂÚÇÔÙÇÔÑÕØÃÚÙÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÓ¦ÚÏÇ
ÔÇàËÙÚÄÓËÙÎÓÁØÏÇÌÕÆÎÖÇØÁÇÊÏÇÒÆÛÎÑËÆÙÚËØÇÇÖÄÌÇÍÎÚÄ
ÙËÑ¦ÖÕÏÇÚÇÈÁØÔÇËÑËÃÔÎÂÚÇÔ
ÖÕßÒÃÍÕÖØÏÔÌÆÍËÏÚÕßËÃÖËÞÇÓÎÒÄÌÜÔÇ!ÒÇÇÖ»ÚÕÙÖÃÚÏÍÏÇ
ÒÃÍÕ® ÕÏÚ¦ÞÚÎÑÇÔÓËÔÄÎÓÇÐÁØÕÔÚÇÝÑÇÒ¦ÚÏÓÖÕØËÃÔÇÙÂÓÇÏÔË
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÑÇÔÔÇ
ÚÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ÚÇÔÓËÙÎÓÁØÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝËÃÞËÇÔ¦ÉËÏÚÕÔÑÒÏÓÇÚÏÙÓÄÎÑÄØÎ

Νωχελικές συνθέσεις
που μύριζαν θερινή
ραστώνη, ξοδεμένο
πάθος και ενυδατικές
κρέμες μετά την κάψα
της παραλίας.
ÚÎÝ¶ÁÌÎÈÎÖÏÇ¶ÁÒËÏÖË ÒËÃÊÜÙË
ÚÎÔËÐ×ÖÕØÚÇÑÇÏÇÖÒ×ÝÙßÔÁÈÎ
ÇÓÃÇËÑÊÂÒÜÙÎÑÇÓÃÇÁÑÌØÇÙÎ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÑÇÓÃÇÞËÏØÕÔÕÓÃÇ
ÂßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÊËÔËÃÞËÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÕÁÊÇÌÕÝ
©ÖÜÝÓÕßËÃÖËÇØÍÄÚËØÇÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÊËÔÁÙÓÏÐÇÔÖÕÚÁÇÒÒ¦ÊËÔ
Þ×ØÏÙÇÔÑÇÏÖÕÚÁÏÇÞØÄÔÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÔËÑËÃÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÑÒÁÈÕÔÚÇÝ×ØËÝÇÖÄÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂÚÕßÝ
àÜÂÚØ×ÍÕÔÚÇÝÑÇÏÙßàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÙÚÇËÔÊÏ¦ÓËÙÇ¶ÂÚÇÔÍØÇÌÃÙÚØÏÇ

«Θάλασσα των αισθημάτων», Ó¨o³È,Í¨ÑiÜ{ÖÖoT¨È{Ð¨É{{³ÊÇo¨Ò×ÈÉË³å×¨ÓÐ×

ÑÇÏÚÕßÁÊËÏÞÔËÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÚÕß
ÓÏÒÕÆÙËÍÏÇÚÏÝÏÊÁËÝÚÎÝÍÏÇÚÕÊÏÇàÆÍÏÕÖÕßËÃÞËÖ¦ØËÏÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
ÚÕÔÙßÓÈÕÆÒËßËÓÎÚØÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÂÚÕßÕÆÙÇ
ÈÇàËÓÕßÙÏÑÁÝÙÚÕÖÇÒÏÄÚÎÝ
ÖÏÑ¦ÖÃÞËÓÏÇÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÕØÞÎÙÚØÏÑÁÝÓÖÇÒ¦ÔÚËÝÚÕß
ÑÏÒÈÇÔÝÙÚÏÝËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÝ
ÖÕßÁÑÇÔËÍÏÇÚÕÔ¡¦ÏÒÝ§ÚÁÏÈÏÝ
ÙÚÏÝÇØÍÄÙßØÚËÝÓÕßÙÏÑÁÝÚÜÔÞ¦ÒÑÏÔÜÔÑÇÏÚÜÔÐÆÒÏÔÜÔÖÔËßÙÚ×ÔÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÔÜÞËÒÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÖÕß
ÓÆØÏàÇÔÛËØÏÔÂØÇÙÚ×ÔÎÐÕÊËÓÁÔÕ
Ö¦ÛÕÝÑÇÏËÔßÊÇÚÏÑÁÝÑØÁÓËÝÓËÚ¦
ÚÎÔÑ¦ÉÇÚÎÝÖÇØÇÒÃÇÝ
ÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÙßÔÂÖÚÇÔ¦ÒÒËÝ
ËØÜÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßàÎÚÕÆÙÇÔÙÇÔÇÖÒÕÃÌÃÒÕÏÙÚÏÝÏÊÏÇÃÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÝ©ÒÕÇßÚÄÂÚÇÔÑ¦ÚÏ
ÌßÙÏÑÄÓÕßËÃÖËÙÇÔÔÇÇÔÇÖÔÁËÏÝ
ÕÁØÜÚÇÝÔÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÄÒÜÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÖÚßÞ×ÔÚÎÝ
ËÖÇÌÂÝÚÕßÝßÚÄÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏ

ÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÕßÝÞÜØÃàËÏÂÚÇÔ
ÇßÚÄÖÕßÚÕßÝÁÔÜÔË
ËÈÇÃÜÝÑ¦ÖÕÚËÐËÛ×ØÏÇÙËÄÒÕ
ÇßÚÄÒßÑ¦ÄÓÜÝÓËÓÏÇÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÑÇÔÁÔÇÝÚÕßÝÊËÔÁÔÏÜÙËÄÚÏ
ÁÖØËÖËÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏ©ÑÆÑÒÕÝ
ËÃÞËÑÒËÃÙËÏÇÒÒ¦ÕÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÖÕß
ÚÕßÝÙßÔÁÊËÇÔÁÓÕÏÇàÇÔÔÇÁÞÕßÔ
Ñ¦ÚÏÇÔÛËÑÚÏÑÄÖÇØÕÔÚÏÑÄÔÇËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÔÕÎÚÂÖØÕÁÑÚÇÙÎÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ!ÂÐËØÇÔÙÚÕÈ¦ÛÕÝÄÚÏÎÓÏÑØÂÇÙÂÓÇÔÚÎÑØßÌÂÑÇÏÍËÓ¦ÚÎ
ÑËÔ¦ÑÇÏÛØÇÆÙÓÇÚÇÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇ!ÍËÓ¦ÚÎÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ
ÛÇÚÕßÝÑØÇÚÕÆÙËÍÏÇÖ¦ÔÚÇÔÁÕßÝ
ÙÜÝÁÖÇÏÐËØÄÒÕÄÚÏËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÒÕÑÇÃØÏ®ÓÕßËÐÂÍÎÙË
ÍØÇÉËÙÚÇÙ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÖØÕÝÑ¦ÛËÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑ¦ÚÏ
ÓÕÔÇÊÏÑÄ!ÚÕÄÚÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÈÇÛÏ¦
ËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏÙÚÎÔÇÖÒÂÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÙÕÒÇÈËÃÁÔÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÓËÙÎÓÁØÏÖÕßÈØÃÙÑËÏÖ¦ÔÚÕÚË
Þ×ØÕÑÇÏÍÏÇÄÒÇÍÏÇÄÒÕßÝ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

«Μαγνήτης» τέχνης και ανθρώπων
Εφυγε από τη ζωή ο διεθνούς φήμης γλύπτης Takis, ο καλλιτέχνης που αιχμαλώτισε μοναδικά τα φυσικά φαινόμενα

© ADAGP, PARIS AND DACS, LONDON 2019. PHOTO: GEORGES MEGUERDITCHIAN

ÓËÒÕÆÝÇÛÎÔÇáÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕß
ÁàÎÙËÊÆÕÓËÍ¦ÒÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏ
ÇÔÊØ×ÛÎÑËÙÚÎÔËÓÌßÒÏÇÑÂÒÒ¦ÊÇÓËÁÔÚÕÔÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÙËÁÔÇÔÖÕÒßÙÞÏÊÂÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕßÊÏ¦ÒËÐËÕÃÊÏÕÝ
ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏËÑÖØÕÙ×ÖÎÙËÚÎÔ
H]HU[N\HYKLÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕß
ËÔÚØÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÑÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÑÆÑÒÜÔÙÚÏÝÞØßÙÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß ÑÇÏÚÕß ¶ÚÄÚË
ÖÕßÄÒÇÂÚÇÔËÌÏÑÚ¦ÑÇÏÁÓÕÏÇàÇÔ
ÕÒÕÑÇÃÔÕßØÍÏÇ¶ßÖÂØÐËÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÁÔÇÌßÙÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕÓËÍ¦ÒÎÝÏÙÞÆÕÝ
ßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÑÇÏ
ÖÕÒßÓÇÛÂÝÁÛËÙËÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
ÚÎÝÍÒßÖÚÏÑÂÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßÑßÈËØÔÕÆÔÚÕÙÆÓÖÇÔÍÏ»ÇßÚÄÖÕÚÁÊËÔÁÖÇÉËÔÇÒÕÍÃàËÚÇÏÜÝÁÔÇÝ
ÓÕÔÚÁØÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ®
©ÃÊÏÕÝÁÒËÍËÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÄÚÏÊÏÁÛËÚËÓÇÍÔÎÚÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ®ÑÇÏÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔÄÚÏÖÇØ¦

© ADAGP, PARIS AND DACS, LONDON 2019. PHOTO: HLIAS NAK

Κεντρική φυσιογνωμία
των διεθνών
καλλιτεχνικών και
λογοτεχνικών κύκλων
στις χρυσές δεκαετίες
του 1960 και του 1970,
υπήρξε με τον τρόπο του
ένα φυσικό φαινόμενο
μεγάλης ισχύος.

© ADAGP, PARIS AND DACS, LONDON 2019. PHOTO: © TATE (ANDREW DUNKLEY AND MARK HEATHCOTE).

Από τον φωτογράφοÜÓ{(Ó¨{V/>}x©~Ñ{~¨{³{~ÌØ³ÓTiØ~Ò{¨É³®®VËØÈÊ¨ÂÉ³ÉÌØ³È×ËÜØ~Ñ{È³i¨{~³ÊØ³ÈÓ¨oÈ³È

Από αριστερά³oÜÈ³Ìtº©xR>-v_¦_udlV/>}x©ºX>²xV³ÐÓVt>n_²xR8>+_Xu®V_²¦_&xXºVº©`_>²x>X¤>¦²
X_¦_~Ñ{VÙÉÂ{ÒVÜÉ³ÐÓ¨É{ÑÑÌ³t/``ºxc¦_mu®´wmV/>²_
ÚÎÔÎÒÏÑÃÇÑÇÏÚÎÔÑÇÑÕßÞÃÇÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÚÕßÍËÒÕÆÙËÖÕÒÆÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÓÄÔÕÝÚÕß
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇËÒÇÌØÄÚÎÚÇÑÇÏÎ
ÇÖÒÄÚÎÚÇÂÛËÒËÕ;HRPZÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÚÕßÁÑÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÎÔÚØÃÚÎ
ÓÁØÇÚÕßÕßÒÃÕßÙÚÎÔ;H[L4VKLYU
ÊÏ¦ØÑËÏÇÁÜÝÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÁÑÛËÙÎÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÖÕß
ÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÖÕÚÁÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕß
©ÏËÖÏÓËÒÎÚÁÝÚÎÝ¡¦ÏÑÒ©ßÁÒËÔ
ÑÇÏÑ¦Ï¡ÖØËÚËÃÞÇÔÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÕ ÁÔÚØÕËØËßÔ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ®!ÓÏÇ
ÁÑÚÇÙÎÙÚØËÓÓ¦ÚÜÔÙÚÕßÝÖØÄÖÕÊËÝÚÎÝ¦ØÔÎÛÇÝÙÚÕÔÒÄÌÕ

© ADAGP, PARIS AND DACS, LONDON 2019. PHOTO: FAY ZERVOS

«Ο ΘεόςÊËÔËÃÔÇÏÍÏÇÌÄÈÕÕÛ¦ÔÇÚÕÝÊËÔÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇ®!ßÚÁÝ
ÂÚÇÔÕÏÊÆÕÇÖÄÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÇØÞÁÝ
ÖÕßÖØÄÈÇÒËÕÖÃÑÕßØÕÝÓËÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÕßÑÇÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕß
¶ÎÊÕÔÏÙÚÏÑÂÑÇÏÌßÙÏÕÒÇÚØÏÑÂ¶ÖÇØÎÍÕØËÃÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÍÜÔÃÇ©
ÍÒÆÖÚÎÝ;HRPZÙßÔÂÛÏàËÔÇÇßÚÕÙßÙÚÂÔËÚÇÏÜÝ,ÖÏÑÕÆØËÏÕÝ®ÇÔÇàÎÚÕÆÙËÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÕß
Ù×ÓÇÚÕÝÖÃÙÚËßËÙÚÎÊÏÇØÑÂØÕÂ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÄÖÜÝÕÇØÞÇÃÕÝ
ÌÏÒÄÙÕÌÕÝÕØÇÓÇÚÏàÄÚÇÔÁÔÇÙÆÓÖÇÔ¦ÖËÏØÕÑÇÏÇÏ×ÔÏÕ
ÔËÆÓÇÕÐÆÑÇÏÉßÞÂÊÏÕÔßÙÏÇÑÂÖØÕÈÕÑ¦ÚÕØÇÝÑÇÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÝÓÁÞØÏÚÇÍËØ¦ÓÇÚ¦ÚÕßÇßÚÄÝ
ÕÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÓ¦ÍÕÝ®ÖÕßÓËÚÎ
ÍÒßÖÚÏÑÂÚÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÏÞÓÇÒÜÚÃÙËÏ®ÁÔÇÌßÙÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕ¶
ÚÕÔÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÙÓÄ¶ÑÇÏÔÇ
ÚÕßÊ×ÙËÏËÏÑÇÙÚÏÑÂÓÕØÌÂÖÁÛÇÔËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙË
ÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô
ÃÞËÓÏÇÖÒÕÆÙÏÇÑÇÏÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÃÞËÓÏÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÓËÊÏËÛÔËÃÝÚÏÓÁÝÒÒ¦
Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇËÃÞËÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÎÔ
ËßÌßãÇÑÇÏÚÕÙÛÁÔÕÝÔÇËÓÖÔËßÙÚËÃ
ÑÇÏÔÇËÑÚËÒÁÙËÏÕÃÊÏÕÝÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕß©ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÇÙÏÒ¦ÑÎÝÚÕÌÚÜÞÄÖÇÏÊÃÓÏÇÝÖÕÒß-

© CLAY PERRY, ENGLAND & CO GALLERY, LONDON.

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Λεπτομέρεια ³Èt+>X>¦u®Æ ¨oÑÌÑÜÈÐË{VÐÑoÊ³i~Ñ{Ò{Ü
~Ü³ÊV/>}x©ºX>²x

ËØÕÈÕßÔÄÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝ
ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕßÑÇÏÇßÚÄÝÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÝÑÂÖÕÝÓËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÍÒßÖÚ¦ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÔÇ
àÕßÔÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇÇÔÇÖÔÁÕßÔÓÁÙÇÙÚÕÔÇÔÕÏÞÚÄÇÁØÇÂÚÎÙËÇÖÄÚÕßÝÊÆÕËÖÏÓËÒÎÚÁÝÔÇ
ÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÙÕÈÇØÕÌ¦ÔËÏÇÕÆÚË
ÙÚÄÓÌÕÝ
ÇÏËÑËÃÔÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÓÏÇÁÑÛËÙÎËßÌ¦ÔÚÇÙÚÎÑÇÏ
ÖÇÏÍÔÏ×ÊÎÖÇØ¦ÚÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ¶ÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂËÖÚ¦ÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÁØÍÇÖÄÊËÏÐÎÚÕÖÒÂÛÕÝÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖÕß
ÖËØÔÕÆÔÇÖÄÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÎÝÍÑÇ-

ÒËØÃÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÁÕÏ
ÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÙÚÇÁØÍÇÚÎÔÁÑÌØÇÙÎÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝÇßÛËÔÚÏÑÄÚËØËÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÌÜÔÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÑÇÚÇØØÃÖÚËÏÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÓËÚÁÚÕÏÇÞÇØ¦"®ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÕ¡¦ÏÑÒ©ßÁÒËÔËÖÏÓËÒÎÚÂÝÊÏËÛÔÕÆÝÚÁÞÔÎÝ
ÚÎÝ;H[L4VKLYUÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÐËÔ¦ÍÎÙÂÚÕßÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÚÎÝ
ÍÑÇÒËØÃËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÃÚÒÕ
¡ÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕ®ËÏÙ¦ÍËÏÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÓÇÍËÃÇÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ!ÁÔÇÓÕÔÚÁØÔÕÒÏÈ¦ÊÏ®ÄÖÕßËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÓÏÑØ¦ÍÒßÖÚ¦ÓËÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÏÇ
ËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑ¦ÛËÒËÖÚÄÓÁÙÜ
ÓÇÍÔÎÚ×ÔÖÕßÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÕØÕÌÂ¬ÕÁØÍÕÊËÔÁÞËÏÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÐÇÔ¦ÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÚÕ  ÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÖÕßËÃÞËÕ
;HRPZÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÁÕÔ*OLSZLH
/V[LSÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÓÇÍÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßËÑÒÆÕÔÚÇÏ
ÙßÔÇÔÚÕÆÔÑ¦ÖÕßÚÎÔ¬à¦ÔÏÝ¬àÄÖÒÏÔÑÇÏÚÕÔ¬àÏÓ¡ÄØÏÙÕÔ®ËÃÖËÕ
©ßÁÒËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÌÏÒÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÚÕßÍÒÆÖÚÎÓËÓËØÏÑÕÆÝÇÖÄÚÕßÝ
ÓÆÛÕßÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÚÜÔ»Z
©ÒÄÑÒÎØÎÎÁÑÛËÙÎÊÕÔËÃÚÇÏÇÔ¦
ÒËÖÚ¦ÇÖÄÚÕÔÂÞÕÚÜÔÊÆÕÓËÍ¦-

Με το έργο του
απέδειξε εμπράκτως
την πίστη του
στην απόλυτη δύναμη
του πνεύματος
και στην αδιάκοπη
μεταμόρφωση
της ύλης μέσω
της κίνησης.
ÒÜÔÓÕßÙÏÑ×ÔÁØÍÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÇÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÇÃÛÕßÙÇ¬ÇÊÆÕÍÒßÖÚ¦¶4\ZPJHS
:WOLYL® ÑÇÏ.VUN® 
ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÎ
ÙÑÕßØÏÇÙÓÁÔÎÊËÐÇÓËÔÂËÔÄÝÚ¦ÔÑËØ¶ÖØÕÙÑÇÒÕÆÔÚÕÑÕÏÔÄÙËÁÔÇÔ
ÙÆÍÞØÕÔÕÊÏÇÒÕÍÏÙÓÄ¬ÕÓÖÒËÌÜÝ
ÚÕßßÊØÇØÍÆØÕßÇÑÚÏÔÕÈÕÒËÃÓÇàÃ
ÓËÚÇÖÕÒÆÞØÜÓÇÙÏÔÏ¦ÒÇÖÕßÙÚÁÒÔÕßÔÕÏÕÓ×ÔßÓËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
:PNUHS®ÇÔÚÕÆÑßØÏÇØÞËÃÎÕØÓÂÑÇÏÕÊßÔÇÓÏÙÓÄÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔËÌËßØËÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇßÛËÔÚÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ©;HRPZÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÇÖÁÊËÏÐËËÓÖØ¦ÑÚÜÝÚÎÔÖÃÙÚÎÚÕßÙÚÎÔ
ÇÖÄÒßÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÔÇÊÏ¦ÑÕÖÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÎÝÆÒÎÝÓÁÙÜÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÚÙÏ
ÚÇßÒÏÑ¦ÚÕß¶ÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÙÑÒÎØ¦ÑÇÏÊÆÙÖÒÇÙÚÇÓÁÚÇÒÒÇ¶ÇÑßØ×ÔÕßÔÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÖÇÃàÕßÔÓË
ÚÕÌÜÝÑÇÏÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÚÕÇÄØÇÚÕÙËÕØÇÚÄ

Σπάζοντας τα όρια μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και γλυπτικής
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΥπήρξεÑ¦ÚÏÙÇÔÓ¦ÍÕÝÑÇÏËÌËßØÁÚÎÝÓÇàÃ¡ÖÕØÕÆÙËÔÇÚÏÛÇÙËÆÙËÏ
ÚÕÔÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÙÓÄÑÇÏÔÇÚÕÔ
ÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÚÁÞÔÎËÔËÃÔÇÏÇßÚÄ
ÓÇÍÏÑÄ"ØÏÔÚÕÑ¦ÔËÏÄÓÜÝÁÖØËÖË
ÔÇËÌËÆØËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß
©;HRPZÑÇÚ¦ÑÄÙÓÕÔÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÇÙÏÒ¦ÑÎÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÚÕ ÁØÇÙËÊÆÙÑÕÒÎ
ËÌÎÈËÃÇà×ÔÚÇÝÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑÇÚÕÞÂÑÇÏÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÚÇÙÙÄÓËÔÕÝÇØÞÏÑ¦ÙÚÕÖÒËßØÄÚÕß
ÑÇÏÁÖËÏÚÇÚÕßËÔ×ÌßÒÇÑÃÙÚÎÑËÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝ©§ÍÏÇ
ÁÐÏÓÂÔËÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÇÔÚÏÊØ¦ÙÚÏÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÇÒÒ¦
ËÑËÃÔÕÝÊÕßÒËÆËÏÓÄÔÕÝÚÕßßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÓËÚÇÁØÍÇÚÕßÏÑ¦ÙÕ
ÑÇÏÚÕß¬àÇÑÕÓÁÚÏÙÚÕÓËØÏÑÇÔÏÑÄÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÏÝÖØ×ÚËÝÍÆÉÏÔËÝ
ÖØÕÚÕÓÁÝÚÕßËÖÏØØÕÂÚÕßÝËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÙÚÕÔÔËÇØÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÑÇÏÚÇÖØ×ÚÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇ
ÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏËÃÔÇÏÍÒßÖÚ¦ÇÖÄÙÃ-

ÊÎØÕÑÇÏÍÆÉÕÄÖÜÝÕÏ¬ÁÙÙËØÏÝ
ÚØÇÚÏ×ÚËÝ®ÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÙË
ÁÔÇÓÏÑØÄËØÍÇÙÚÂØÏÙÚÎÔÔ¦ÑÇÙÇÚÕÕÖÕÃÕÁÞÚÏÙËÕÃÊÏÕÝÓËÚÕßÝ
ÌÃÒÕßÝÚÕßÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ¡ÃÔÜ
ØÍßØ¦ÑÎÑÇÏªÇâÓÄÔÊÕ
ÖÄÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
»Õ;HRPZËÍÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÊÕßÒËÆËÏÖ¦ÔÜÙÚÇÖØ×ÚÇ
ÚÕßÑÏÔÎÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÇÏÔÏ¦ÒÇ®
ÑÇÏËØËßÔ¦ÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÖËÊÃÜÔÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÁ-

Οπως λένε οι μελετητές
του έργου του, ο Takis
προσέγγισε τότε αυτό
που σήμερα ονομάζουμε
«διεπιστημονικότητα»
στην τέχνη.

Ο Takis ÈÑ³ÊÚi~ÉÐÉ³i¨³¨ËÑ³iØÉTÊØ³È~Ñ{³iÈÙ{ÑÐÌ¨×ÉÐÉ³ÑÓ¨oÑ³È

ÔÕÝÇÖÄÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÇØÇÔÚ¦ØÚÏÝÑËØÇÃËÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ
ÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕÌÜÝ
ÐËØËßÔ¦ÚÏÝÓÇÍÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ

ÑÇÏÖ×ÝÛÇÚÏÝÑ¦ÔËÏÕØÇÚÁÝ®ÞÜØÃÝÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÎÌÄØÓÇ
©ÖÜÝÒÁÔËÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝÚÕßÁØÍÕß
ÚÕßÕ;HRPZÖØÕÙÁÍÍÏÙËÚÄÚËÇßÚÄ
ÖÕßÙÂÓËØÇÕÔÕÓ¦àÕßÓËÊÏËÖÏÙÚÎ-

ÓÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÙÚÎÔÚÁÞÔÎÎÓÏÕßØÍËÃ¬ÎÒËÍÒßÖÚ¦®¬ÎÒËÖÃÔÇÑËÝ®
¬ÎÒËÌ×ÚÇ®ÚÇ¡ÕßÙÏÑ¦®ÑÇÏÚÇÐÏÊËÆËÏÙßÔËÞ×ÝÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÓÎÚØÕÖÄÒËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕß

ÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÚÇÐÃÊÏÙÚÏÝÚÕ
 ÍÔ×ØÏÙËÚÕÔÓËÚÁÖËÏÚÇÌÃÒÕ
ÚÕß¡ÇØÙÁÒ§ÚÏÙ¦Ô
¬ÇÞØÄÔÏÇÚÕß»ÑÇÏÚÕß»
ËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÕÔÒÒÎÔÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÚÇÁØÍÇ
ÚÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔÑ¦ÚÏÇÖÄÚÎÔËÔÁØÍËÏÇËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝØßÒÏÑÂ
ÂÚÇÔÎÖËØÌÄØÓÇÔÝ3»0TWVZZPISL
/VTTLKHUZS»,ZWHJL®¬ÕÊÆÔÇÚÕÔ©¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÁÑÇÔËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÕÔ§ÕÚÏÕÇÌØÏÑÇÔÄÖÕÏÎÚÂÏÔÑÒÁØ
¡ÖËãÍÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÏÜØËÃÚÇÏÙÚÏÍÓÏÇÃÇÇÖÄÚÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄ
ÖËÊÃÕËÔÄÝÓÇÍÔÂÚÎÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏ
ÓËÚÎà×ÔÎÚÕßÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇ
ÍÔ×ØÏÙËÚÕÔ¬àÕÔÁÔÕÔÚÎÏÄÑÕ©ÔÕÑÇÏÚÕÔÕÒ¡ÇÑ¦ØÚÔËá
ËÔ×ÍÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÓËÔËÙÚÕ
ÛØßÒÏÑÄÐËÔÕÊÕÞËÃÕ*OLSZLHÚÕ
¡¬ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄ
ÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏßÊØÕÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÍÒßÖÚ¦ËÔ×ËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÇØÃÙÏÐËÑÃÔÎÙËÚÎÙËÏØ¦ÚÜÔ
ËØÜÚÏÑ×ÔÍÒßÖÚ×ÔÚÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÓÁÞØÏÚÕ ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÙÑÎÔÏÑ¦ÑÇÏËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÓÕßÙÏÑ¦

ÛËÇÚØÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔ ×ÙÚÇ
ÇÈØ¦¡ÏÞ¦ÒÎ ÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÇØÈ¦ØÇÝ¡ÇßØÕÛÇÒÇÙÙÃÚÎÑ¦
¬ÇÁØÍÇÚÕßÑÕÙÓÕÆÔÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÓÕßÙËÃÜÔ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÄÖÜÝÚÕ ÁÔÚØÕÕÓÖÏÔÚÕÆÙÚÕÇØÃÙÏÚÕ¡©¡ÑÇÏ
ÚÕÑÕÆÍÑËÔÞÇáÓÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÎ;H[L4VKLYUÇÒÒ¦ÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÑÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ
ÚÕß¦ØÍÎÙÇÔÖÕÒÆÔÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÕÒÏÚËÃÇ
¡ÄÒÏÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÇÔÕß¦ØÏÕ
ÇÔÇÍÕØËÆÚÎÑËËÖÃÚÏÓÕÝÊÏÊ¦ÑÚÜØ
ÚÎÝ ¬
¬Õ ÃÊØßÙËÚÕ ÁÔÚØÕØËßÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ¬ÁÞÔÎÑÇÏÚÏÝÖÏÙÚÂÓËÝ2,;,ÙÚÕËØÕÈÕßÔÄÚÎÝÚÚÏÑÂÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÙÆàßÍÄÚÕßÚÎÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÇÃÒÏÇÔÏÔÁÔÇàÜÔÚÇÔÄÓÕßÙËÃÕÍËÓ¦ÚÕÓËÚÇÁØÍÇÚÕß
ÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÚËÒÕÆÙËÑÇÏÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÎÒÏÑÃÇÚÕßÚÕÔÑØÇÚÕÆÙË
ÙÞËÊÄÔÇÑÃÔÎÚÕÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÖÕßÆÓÔÎÙËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÌßÍËÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂÚÕÖØÜÃ
ÖÒÂØÎÝÎÓËØ×ÔÙËÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô
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ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΣ

«Δεν έχω μαγικό ραβδάκι»
Η υπ. Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά της
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Την επιστροφήÙËÊÏÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÊÏËßÛßÔÚ×ÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆÃÔÇ
¡ËÔÊ×ÔÎÓËÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÔÁÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÙËÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÑÇÏ
¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÓÁÙÇÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÙÚÕ¡¬
ßÖÕßØÍÄÝÚÄÔÏÙËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÐßÍÃÇÔÙÎÝÚÕß¬àÂÚÎÙËÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÇßÚÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝÒÆÙÎÙÚÏÝ
ËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÁÈÇÒË
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔ®ÙÚÎÔÒËßÙÃÔÇÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂØÜÚËÆÕßÙÇ
ßÚÄÖÕßÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÔÇ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎÕÓÇÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕËÔÁÞÜÑ¦ÖÕÏÕÓÇÍÏÑÄØÇÈÊ¦ÑÏ®ÙÎÓËÃÜÙË
ÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÕÛÁÓÇÖÕßÇÔÁÊËÏÐËÎ ® ÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕß¦ØÛØÕßÚÕß
Ô ÖÕßÁÊÏÔËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÊÏËßÛßÔÚ×ÔÓËÖØÕÑÎØÆÐËÏÝ
ÎÑ¡ËÔÊ×ÔÎÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßËÔÒÄÍÜ¦ØÛØÕßÙÚÕÔ
ÔÄÓÕÍÏÇÚÕËÖÏÚËÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÂÚÇÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÖÜÝÚÕ
±©àÂÚÎÙËÚÎÔÇÔ¦ÑÒÎÙÎÚÜÔ
ÖØÕÑÎØÆÐËÜÔÒÄÍÜËÑÒÕÍ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÏÇÔÇÓÎÓËÃÔÕßÔ
ÕÏÌÕØËÃÝÇÑÁÌÇÒÕÏÛÇÕØÏÙÚÕÆÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÃÊÏËßÛßÔÚÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÏÊØßÚÏÑÕÆÝÔÄÓÕßÝÚÜÔ
ÌÕØÁÜÔ®ÙÎÓËÃÜÙËÑÇÏÖØÕÙÁÛËÙËÄÚÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÍËÔÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇÆÍÞØÕÔÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆ§ÏÑÄÒÇÏÇÚØÕÓÇÔÜÒ¦ÑÎÛÇ
ËÐËÚÇÙÚËÃÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔÖØÕÑÎØÆÐËÜÔÙËÌÕØËÃÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ

Η υπουργός(Ü{³{ÐÖÉÙi

Επιστρέφουν οι διορισμοί καλλιτεχνικών
διευθυντών, ξεκινει
η μελέτη για το ΕΑΜ,
η Εθνική Πινακοθήκη
«πάει» για το 2021.
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÛËÙÓÕÛËÚÎÛËÃÁÔÇ
ÙÜÙÚÄÖÒÇÃÙÏÕÖØÕÑÎØÆÐËÜÔ®ÚÕ
ÃÊÏÕÛÁÓÇÎßÖÕßØÍÄÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏ
ÖÏÛÇÔ×ÝÛÇÍÃÔÕßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÙÚÇ
ÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÙßÓÈÕÆÒÏÇÚÜÔÌÕØÁÜÔ
ÚÄÔÏÙËÄÚÏÊËÔÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔËÑÚÁÝ
ÕÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÓËÚÇÐÆÑÇÏÊÏËßÛßÔÚ×ÔËÔ×ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙÆÔÚÕÓÇÛÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÎÛÁÙÎÚÕß
ÍËÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝ
ÏÇÚÕÓËÍ¦ÒÕÛÁÓÇÚÕßÛÔÏÑÕÆØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÎ
Ñ¡ËÔÊ×ÔÎÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÙÚÄÞÕÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßËÃÔÇÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎËÑÖÄÔÎÙÎÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÙÑÕ-

ÖÏÓÄÚÎÚÇÝÓÁÙÇÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔßÖÄÍËÏÇËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÕß¡ÑÇÏÚÎÔËÖ¦ØÑËÏÇÞ×ØÕß
ËÃÖËÄÚÏÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÁÑÚÇÙÎÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßËÃÔÇÏÚÓËÔ×
ßÖ¦ØÞËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ËÔÄÝÂÊÆÕÓËÈ¦ÙÎÚÏÝÓËÒÁÚËÝ
ßÖÄÍËÏÜÔËÖÏÖÁÊÜÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔ
ÑÂÖÕÁÑÚÇÙÎÝÚÓÚÕÑÇÛÁÔÇÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÊÁÙÓËßÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÑÇÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÞÕÒÂÝÑÇÏ
ÄÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÚÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏÇÑÄÓÎÔÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔÖÄØÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÚÎÝÙÞÕÒÂÝÑÇÏÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÙßÔÁØÍËÏËÝ©ÑÇÛÁÔÇÝÊÏÇÚÎØËÃ
ÚÎÔÇßÚÕÚÁÒËÏ¦ÚÕßÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÛÁÒÕßÓË®ÚÄÔÏÙË¬ÕÑØÕÖÄÒ®
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞÁÊÏÕÛÇÙßÔÊËÛËÃßÖÕÍËÃÜÝÓËÚÕ¡ÑÇÏÛÇÊÏÇÛÁÚËÏÖÜÒÎÚÂØÏÕÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
ßÖÕßØÍÄÝÙÎÓËÃÜÙËÇÑÄÓÎÄÚÏ
ÓËÒËÚ¦ËÏÚÕÛÁÓÇÚÕßÓËÚØÄËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕßÝ
ÙÚÇÛÓÕÆÝËÔÏàÁÒÕßÑÇÏÍÃÇÝÕÌÃÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÇØÞÇÃÜÔËßØÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÖÏÌßÒ¦ÞÛÎÑËÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙÆÔÚÕÓÇËÖÃ
ÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ
©ÏÛÁÙËÏÝÚÎÝßÖÕßØÍÕÆÃÔÇÝ
¡ËÔÊ×ÔÎÍÏÇÚÇÇÔÕÏÑÚ¦ÛÁÓÇÚÇÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏËÔÙßÔÚÕÓÃÇÑÇÏÙßÓÖÆÑÔÜÙÎÖÇØÇÑ¦ÚÜ!
|¬! ÇÚ¦ÛËÙÎÔÁÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß¬ÇÓËÃÕß
ØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÄØÜÔÑÇÏÖÇÒÒÕÚØÏ×ÙËÜÔÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÄÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÞÜØÃÝÔÇÖËÚÇÞÚËÃÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕß
ÁÍÏÔË®ØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÔÇÉßÑÚÎØÃÜÔÙÚÕßÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ
ÓÁÙÇÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎ
ÖÜÒÎÚÎØÃÜÔ²ØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕß

¬ÇÓËÃÕßÒÒÎÒÕÈÕÎÛËÃÇÝÖÇÏÊÏÑÄÝ
ÙÚÇÛÓÄÝÑÇÚÇÙÑÎÔ×ÙËÏÝÇÖÄÚÕ
±©ØßÛÓÃÙËÏÝÍÏÇËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Το αμερικανικό
όνειρο
«ντεραπάρει»
Ενας πράκτορας, ένας καπάτσος
αντιήρωας και οι εμμονές τους
Ο πρίγκιπας του καρτέλ ###
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: {~ÑÐ
Ερμηνείες: 0ÇÓ{.È³Ó{~{ØV

{(Ó{ØV ¨{¨{Ò¨³{V0ÇÖ³{~¨{¨
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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HOME CINEMA

Εβραϊκή «Εξοδος» με τη βοήθεια κομάντος της... Μοσάντ
The Red Sea Diving Resort ##½
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2019)
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Καρυδότσουφλα εν μέσω τρικυμίας
Ενα βιβλίο για την ιστορία της πανώλης, με εκατομμύρια θύματα στο διάβα της, που ρίχνει φως στην... ανθρώπινη γύμνια
Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗ

«Η πίστη ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÐÇÒËÃÉÕßÔÚÎÔÖÇÔ×ÒÎÂÚÇÔÎ
ÑÆØÏÇÇÏÚÃÇÚÎÝÂÚÚÇÝÚÎÝ®
¡ËÈ¦ÙÎÚÎÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÖØÄÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß ×ÙÚÇ ÜÙÚÂÛÇ
ÂÛËÒÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜÜÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÍÏÇÁÔÇÁØÍÕ
ÙËÒÃÊÜÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÁÑÇËÚ×Ô
ÇÔÇàÎÚÂÙËÜÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÓËÒÁÚÎÝ
ÖÎÍ×ÔÑÇÏÑÇÛÇßÚÂÝÙßÍÍØÇÌÂÝ
ËÑÏÔ×ÔÚÇÝÖÇØÇÊÄÐÜÝÙßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏÎÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ØÂÙÎßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇ®ÓÇÝÔÇËØÓÎÔËÆÙÕßÓË
ÞÜØÃÝÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓËÓÃÇÏÙÚÕØÃÇÂÓË
¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÞÜØÃÝÔÇÙÚÎØÏÞÛÕÆÓË
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑ¦ÙËÓÃÇÇØÞÂÇÌÎÍÂÙËÜÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÖÃÙÚÎÄÚÏÛÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓË
ÙÚÕÚÁÒÕÝÇßÚÂÝÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝÎÇØÞÂÕØÃàËÚÇÏÙÚÕ
ÁÚÕÝÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÂØÛËÄÚÇÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÃÙÚËÉÇÔÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÇÚÎÔËÐÇÒËÃÉÕßÔ²ÜØÃÝÚÎÔÖØ×ÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÊÆÙÑÕÒÇ
ÛÇÙÚËÑÄÚÇÔÕÓÆÛÕÝÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÖÇÔÕÆÑÒÇÑÇÏÖÕßÐËÖËØÔ¦
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ²ÜØÃÝ
ÚÎÔÖÃÙÚÎÍÏÇÚÎÔÂÚÚÇÚÎÝÊËÔÛÇ
ËÃÞÇÓËÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÄÚÏ
ÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÙÑÁÉÎÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÎÔËÖÏÓÕÔÂ
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÔÇËÔÚÕÖÃàËÏÚÎÔ
ÇÊßÔÇÓÃÇÕØÛÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÌÎÍÂÙËÜÔ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝ
ËÇßÚÁÝÑËÔÚØÏÑÂÛÁÙÎÑÇÚÁÞËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÚ¦ÐÎÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇËØÓÎÔËÆËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß
ÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÝ¦ÒÒÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÒÎÔÚÕßÏÊÃÕß©ÏÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ
ÖÇÃàÕßÔÚÕÔÙÕÈÇØÄÚËØÕÑÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔËÐÁÚÇÙÎÑÇÏÙÚÎÔ
ËØÓÎÔËÃÇÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÑÇÏËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÙÆÔÊËÙÎÓËÚÏÝÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÚ¦ÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝÞØÄÔÕßÝÇÏÚÃÇÚÎÝÔÄÙÕßÂÚÇÔ
ÎÙÞÁÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÎÌÆÙÎ
ÖÕßÚÕÔÖËØÏÁÈÇÒÒËËÔ×ÍÏÇÚÎÔ
ËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝÇÙÛËÔËÃÇÝÙßÔÎÍÕØÕÆÙÇÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÏÚÃËÝÄÖÜÝÎËßÑØÇÙÃÇÂÊßÙÑØÇÙÃÇÚÕßËÔÊßÔ¦ÓËÏ
ÇÙÛËÔÕÆÝ ÇÚ¦ÚÕßÝÈßàÇÔÚÏÔÕÆÝ
ÞØÄÔÕßÝÎÇÙÛÁÔËÏÇÓËÚÇÚÃÛËÚÇÏ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÎÛÏÑÂÝÑÇÏÇÖÕÑÚ¦
ÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÏÊÏÕÖ¦ÛËÏÇÝËÃÓÇÏ
ÑÇÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ¦ØÇÑÇÒ¦ÔÇÖ¦ÛÜÏÇÚØÏÑÂÚÄÚËÊËÔËÛËÜØËÃÚÕ
ÓÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÎÙÚËÍÇÔÂËÖÏÙÚÂÓÎ
ØÍÄÚËØÇÜÝÑÇÒÄÝÇÍÜÍÄÝÚÎÝ
ÖÇÔ×ÒÎÝËÔÚÕÖÏàÄÚÇÔÚÕÞÇØÚÃÑÇÏ
ÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕÞØÂÓÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÚÕÙÏÚ¦ØÏÛËÜØËÃÚÕÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÄÚÎÝÇÍÜÍÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝ
ÑØÏÈ×ÝÙÚÕÔÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÂØÇËØÓÎÔËÃÇÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÎÙÆÔÊËÙÎ
ÚÕßÒÕÏÓÕÆÓËÚÕÔÒÏÓÄ¶ÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÖËÃÔÇËÔÏÙÚÂÝÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝËÃÔÇÏ

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈt.³
~Ñ{¨Ì³iØÑÜiØu³È³Ñ
(³ÊVÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{Ø
(ÑÉ{³iÐ{Ñ~ÓØ ~ÙÌÉ{Ø¨Ê³iØ

«Ο θρίαμβος του Θανάτου».(ËÑ~ÑØl®¸wl®´³È'ÜÑÐÑÙÖÇo¨Ò×È(Ó³É¨¨Óo~ÉÜ³È¨ÉKÖ³É¨È

Η κριτική παρουσίαση
των δεκάδων ερμηνειών
για την εκδήλωση και
μεταφορά της ασθενείας
ως μιάσματος ή τιμωρίας
άνωθεν, θεϊκής προελεύσεως, συνιστά μια σημαντική προσφορά
του συγγραφέα.
ÕÇØÕßØÇÃÕÝÑÇÏÌÕØÁÇÝÚÎÝÕÉÆÒÒÕÝ©ÇØÕßØÇÃÕÝÖËØÏÛ¦ÒÖËÏÚÕÔ
È¦ÑÏÒÕÑÇÏÕÉÆÒÒÕÝÚÕÔÓËÚÇÌÁØËÏ
ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÌÜÚÃàËÏÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÕÛÁÓÇÚÕßÇÖÄ
ÄÒËÝÚÏÝÖÒËßØÁÝ!ÎÖËÃÔÇÌÁØÔËÏÚÎÔ
ÇØØ×ÙÚÏÇÊËÔÖËÏÔ¦ÔËÓÄÔÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÇØÕßØÇÃÕÏÕÖÄÚË
ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖØÕÝ¦ÍØÇÔÚØÕÌÂÝÎ
ÖËÃÔÇÖÏÁàËÏÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÙÏÚÎØ×Ô
ÇÖÄÖËØÏÕÞÁÝÂÊÎÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÕÔÈ¦ÑÏÒÕÑÇÏÕÏÉÆÒÒÕÏÊÏÇÓÁÔÕßÔËßÞÇØÃÙÚÜÝÙÚÕßÝÖËØÏÙßÒÒËÍÓÁÔÕßÝÑÇØÖÕÆÝ®ÇØØ×ÙÚÏÇÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÓËØÏ¦ÌÁØÔËÏÚÎÔÖËÃÔÇ
ËÃÚËÍÏÇÚÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÌØÄÔÚÏÙÇÔ¦ØØÜÙÚÕÏÄÔÚËÝÚÎÙÖÕØ¦ËÃÚËÍÏÇÚÃÊËÔËÃÞÇÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÙßÍÑÕÓÏÊÂ¬ÕÈÏÈÒÃÕ

ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎ
ÚÜÔËÓÖËÏØÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÓÏÇÝÊÏÎÍÂÙËÜÝÄÖÜÝËÑËÃÔÎÝÚÕßÑÇÓÖØÏÁÒ
ÔÚË¡ÕßÙÃÙßÓÈÕÒÇÏÕÍØ¦ÌÕßÇÖÄ
ÚÎÔÏÇÚÙÁÔÚàÇÖÕßËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÖÎÍÂÍÏÇÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝÚÕÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÃÔÇÑÇÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÇÖÜÒËÏ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ Õ
ÇÏ×ÔÇÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÞËØÙÄÔÎÙÕ
ÙßÔÚ¦ÞÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÈËÔËÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÙÚÕÔ²¦ÔÊÇÑÇ ØÂÚÎÝÚÕÔÕÇÏ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÎÒÕÍÏÑÂÙßÍÑØÄÚÎÙÎÓÏÇÝÖÒÕÑÂÝÖÕßÙÚÎØÃàËÚÇÏÙË
ËÖÏÒËÑÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÙÑÄØÖÏÜÔÊÏÎÍÂÙËÜÔÑÇÏÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ®
¢ßÙÏÑ¦ÇØÍÄÚËØÇÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏ
ÎÖÇÔ×ÒÎËÃÔÇÏÓÃÇÇÙÛÁÔËÏÇÚÜÔ
ÚØÜÑÚÏÑ×ÔËÖÕÓÁÔÜÝÎÊÏ¦ÍÔÜÙÂ
ÚÎÝÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÎÛËØÇÖËÃÇÚÎÝ
ÚÃÛËÔÚÇÏÓËÑËÔÚØÏÑÄ¦ÐÕÔÇÚÎàÜÂ
ÚÜÔà×ÜÔÑÇÏÄÞÏÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß

Η εμμονή
Ø×ÚÎÒÕÏÖÄÔÑËÔÚØÏÑÂËÔÚÆÖÜÙÎÍÏÇÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎËÃÔÇÏÎ
ÓÁÞØÏËÓÓÕÔÂÝËÓÓÕÔÂÚÕß ÜÙÚÂ
ÔÇÊËÃÐËÏÚÎÙÇÛØÄÚÎÚÇÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÙÚÕÕÖÕÃÕÍÏÇËÑÇÚÕÔÚÇËÚÃËÝ
ËÊØ¦àÕÔÚÇÔËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÖÄÉËÏÝ
ÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÛËØÇÖËÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÔÕÆÑÒÇËÐÇÏÚÃÇÝÄÞÏÓÄÔÕÒÄÍÜ
ÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝËÓÖËÏØÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ

ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÚÏÝÖËØÏÁÈÇÒÒÇÔ
ÑØÏÚÏÑÂ¶ÁÜÝÑÇÏÖËØÏÍËÒÇÙÚÏÑÂ–ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔÊËÑ¦ÊÜÔËØÓÎÔËÏ×ÔÍÏÇÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÑÇÏÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝÇÙÛËÔËÃÇÝÜÝÓÃÇÙÓÇÂ
ÚÏÓÜØÃÇ¦ÔÜÛËÔÛËáÑÂÝÖØÕËÒËÆÙËÜÝÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÇÑÄÓÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÓËÚÎÔÖÇÔ×ÒÎ
ÜÝÄØÍÇÔÕÚÏÓÜØÃÇÝÚÕßËÕÆÍÏÇ
ÚÏÝÇÓÇØÚÃËÝÚÕßÝÊËÃÞÔËÏÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÛÔÂÙÑËÏÔHYZ
TVYPLUKPÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÐÇÍÔÏÙÓÕÆÚÕßÝÚÎ
ÒÕÍÏÑÂÚÕß²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÖØßÚÇÔËÆËÏÎÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÝÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝ
ÙÞÁÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÛËÃÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÖÏÙÚÄÚÕÔÓËÙÕÒÇÈÎÚÏÑÄÊËØÄÒÕ
ÇßÚÂÚÎÝÙÞÁÙÎÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎËÑÑÒÎÙÃÇÖÕßÙËÖËØÏÄÊÕßÝÎÛÏÑ×Ô
ÑØÃÙËÜÔÑÇÏÁÔÚÕÔÜÔÉßÞÕÒÕÍÏÑ×Ô
ËÔÚ¦ÙËÜÔÚÕÙßÓÈÕÒÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÇÖÕÊÃÊËÏÚÕÓÁÍÏÙÚÕ
ÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÕß®©ÏÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÝÚÜÔÖËØÏÕßÙÏ×ÔÚÜÔÖÏÙÚ×Ô
ÖØÕÝÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÈÒÓÕÔÇÙÚÂØÏÇ
ËÃÞËÚØËÏÝ¦ÐÕÔËÝ!ÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ¦ÌËÙÎÝÚÜÔÇÓÇØÚÏ×ÔÄÚÇÔ
ÕÖÏÙÚÄÝÂÚÇÔÂÊÎÙÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÔËÑÖÒÂØÜÙÎÚÎÝßÖÕ-

ÞØÁÜÙÎÝÚÕßÙÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÃÇÝÂÓÁØÕßÝÇßÚÂÝÇÖÄÚÕÓÕÔÇÙÚÂØÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÇÙÛËÔËÃÇÝÑÇÏ
ÚÁÒÕÝÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÓËÓÏÑØÄÇÔÚÃÚÏÓÕ
ÚÎÝÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÑÒÎØÕÔÄÓÕßÝÖÕßÊËÔËÃÞÇÔ¦ÒÒÕ
ÚØÄÖÕÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔÇÖÄÇßÚÂÔÂ
ËÃÞÇÔ¦ÓËÙÎÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔÓËÚØÎÚ×Ô
ÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ

Η θεία δίκη
ßÚÄÄÓÜÝÖÕßÔÕÓÃàÜÄÚÏÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔ ×ÙÚÇ
ÜÙÚÂËÃÔÇÏÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÓËÚÇÇÃÚÏÇ
ÚÜÔÓÕÒÆÔÙËÜÔÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÑÇÏÖÕß
ÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÏÝÖÇØÇÐËÔÏÁÝÚÎÝÛËÃÇÝ
ÊÃÑÎÝÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÄÖÕÚËÑÇÏ
ÄÖÜÝÛÁÒËÏ¬ÏÝÇÖÄÉËÏÝÖËØÃÛËÃÇÝÖØÕÔÕÃÇÝËÔÏÙÞÆËÏÎÓÄÒßÔÙÎ
ÖÕßÊÏÇÙÖËÃØËÚÇÏ¦ÔËßÚÇÐÏÑ×Ô
ÎÛÏÑ×ÔÂ¦ÒÒÜÔÊÏÇÑØÃÙËÜÔÙÚÕÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÊËÔÌËÃÊËÚÇÏÎÒÏÑÃÇÝ
ÌÆÒÕßÑÇÏÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÇÐÏ×ÓÇÚÕÝÂÇØËÚÂÝ¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÒÕÏÖÄÔÄÚÇÔÕËÄÝÚÏÓÜØËÃÚÕßÝ
ÇÍÇÛÕÆÝ"ËÖÕÏÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÔÕÃÇÝ
ÁÞËÏÓÖÒÁÐËÏÚÕßÝÇÔÇÓ¦ØÚÎÚÕßÝ"
×ÝÍÃÔËÚÇÏÔÇÍÒÏÚ×ÔÕßÔÕÏÉËÆÚËÝÑÇÏÕÏÒÜÖÕÊÆÚËÝÑÇÏÔÇÚÏÓÜØÕÆÔÚÇÏÕÏÁÔÚÏÓÕÏÑÇÏËÔ¦ØËÚÕÏ"
ÕÒÆÛÇÂÛËÒÇÔÇÙßÔÎÍÕØÂÙËÏ

ÕËÄÝÙÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÂÓÕßÄÚÏÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÍØÇÉËÚÕÈÏÈÒÃÕÓË
ÚÕÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕËÔÄÝÙÕÈÇØÕÆËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÏÙÚÕØÏÑÕÆÄÞÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚ¦ÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÔÇÓÇÝÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÓËÚÕÇÙÆÙÚÇÚÕÚÎÝßÖÕÙÚ¦ÙË×ÝÓÇÝÂÇÑÄÓÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÓËÚÕÇÔßÖÄÙÚÇÚÕÚÎÝ
ßÖ¦ØÐË×ÝÓÇÝ¢ÇÔÚ¦àÕßÓËÜÝÑÇØßÊÄÚÙÕßÌÒÇÙËÚØÏÑßÓÃÇÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÑÚÃàÕßÓËÁÔÇÔÕÒÄÑÒÎØÕÑÄÙÓÕÖ¦ÔÜÙÚÕÚÙÄÌÒÏ
©ÓÇÑ¦ÈØÏÕÝÞÕØÄÝ®ÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝÇÔÊÇÒÏÙÓÕÃÑÇÚÇÖÇÚÂÙËÏÝ
ÑÇÚÇÙÞÁÙËÏÝÑÒÕÖÁÝ©ÌÄÈÕÝÍÏÇ
ÚÎàÜÂÁØÞËÚÇÏÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇ
¡ÂÖÜÝËÃÓÇÙÚËÇÙßÔËÃÊÎÚÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÓÇÝÙÚÕÛËÃÕÙÞÁÊÏÕÓÂÖÜÝÖÏÙÚËÆÕßÓËÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÞÜØÏÙÚ¦ÂÙËÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÑÒÃÓÇÑËÝ
ÜÝÁÛÔÎÂÌßÒÁÝÄÚÏÇÖÕÚËÒÕÆÓË
ÓÁØÕÝÚÜÔËÑÒËÑÚ×ÔÚÕßËÕÆÖÕß
ËÔ×ÍÏÇËÓ¦ÝÖØÕÕØÃàËÏÓÃÇÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÛÁÙÎÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÖÕÏÕÏËÃÔÇÏÇßÚÕÃÕÏ¦ÒÒÕÏ¦ØÇÍË"
ÁÞËÏÂÊÎÇÖÇÍÍËÃÒËÏÑÇÏßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔËÚßÓÎÍÕØÃÇÚÕß"¡ÂÖÜÝËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÂÙßÔÛÂÑÎÚÎÝßÖ¦ØÐË×Ý
ÓÇÝÎËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÇÖÄÚÕÔ±ÉÏÙÚÕ"ÈØÇÃÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ¦ÛËÕÏ
ØÃÞÔÕßÔÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÚÕÑÇÑÄ
ÄÖÜÝÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÓËÚÕÔÖÇÖ¦®
ÑËÃÔÕÖÕßÓÁÔËÏàÎÓÏÜÓÁÔÕËÃÔÇÏ
ÚÕÎÓÄÙÏÕÚÕÑØ¦ÚÕÝ!ÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÎÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÎËÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ÁØÇÔÖ¦ÙÎÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÝÕ ÜÙÚÂÝÊËÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÇÖÒ×ÝÄÒËÝÚÏÝ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÖÇÔ×ÒÎÝ!ÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÚÕÆÌÇÙÓÇÖÕßÚÎÔËÔÊÆËÏ
ÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄÖÕßÚÎÔÐËÍßÓÔ×ÔËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝÑÇÏÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔÓÁÔËÏÖÏÇÑØßÌÄ¬ÕÊÏÇÈÕÒÏÑÄÚËØÕÊËÄÒÜÔËÃÔÇÏÄÚÏÓÇÝÞÒËß¦àËÏ
ÓËÚÎÍÆÓÔÏÇÚÎÝÍÏÇÚÃÌÇÔËØ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÎÊÏÑÂÓÇÝÍÆÓÔÏÇÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÍÆÓÔÏÇÖÕßÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÖÇÏÊÏÑÂÈÇÔÇßÙÄÚÎÚÇ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Επιτυχημένος Τσαϊκόφσκι, ατυχής Μπετόβεν από την Κρατική
ØÕ¡ËÇÓËÙÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÖËØÏÚÚÕÆÝ
ÓÇÔÏËØÏÙÓÕÆÝÕÙÑËÔ¦àÏÇÖÁÊÜÙË
ÚÕÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÚÕßÁØÍÕß©ØÏàËÓËÙÇÌÂÔËÏÇÚÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÊ¦ÌÏÇÑÇÛËÔÄÝÇÖÄ
ÚÇÓÁØÎÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝÞÜØÃÝÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃØÜÍÓÁÝÙÚÎØÕÂÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝ©ÚØÄÖÕÝÖÕßÖËØÔÕÆÙË
ÇÖÄÚÕÁÔÇÙÚÕ¦ÒÒÕËÔÊßÔ¦ÓÜÔË
ÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÁÔÚÇÙÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÑÒÏÓÇÑ×-

Στον Μπετόβεν
ο Ασκενάζι φαινόταν
να ξέρει τι ζητεί, ωστόσο
η ορχήστρα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

Αντιλαμβανόμενος ÉKÒÚØÌÑ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{it(ÓÐ³iu³È0ÑÍw
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ÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÖÕÌÕØÚÃàÕÔÚÇÔÓË
ËÐÃÙÕßÊØÇÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÍØÂÍÕØÇ
ÑÇÏÓËÚÇÞÆÚÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÂÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÁÔÇÝ

ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÝÊÏÇØÑ×ÝÖÇÒÒÄÓËÔÕÝÂÞÕÝÕÕÖÕÃÕÝËÐÁÌØÇàËÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÓË
ÓËÍ¦ÒÎÁÔÚÇÙÎÑÇÏÇÍÜÔÃÇÏÊÏÇÃÚË-

Μ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Για τους περισσότερους, ËÏÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÕÒÇÔÚÃÓÏØÙÑËÔ¦àÏÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÝÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝ
ÖÏÇÔÃÙÚÇÝÚÏÝÕßÔÃÕßÙÚÎÔÖØ×ÎÔÇÃÛÕßÙÇ¢ÃÒÜÔÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®
ßÖËÔÛÆÓÏÙËÍÏÇÖÕÒÒÕÙÚÂÌÕØ¦ÄÚÏ
ÍÔÜØÃàËÏ¦ØÏÙÚÇÑÇÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß
ÇØÞÏÓÕßÙÏÑÕÆÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÚÕÁØÍÕ
ÈÕÎÛ¦®ÄÖÜÝÎÁÓÖÚÎßÓÌÜÔÃÇÚÕß¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÁÜÝÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÄ
ËÙÞÁÙÎÓËÚÎÌÜÚËÏÔÂ©ÍÊÕÎ
ßÓÌÜÔÃÇÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÑÇÏÎÕÖÕÃÇÛÁÚËÏÙÚÎÔ
ÕØÞÂÙÚØÇàÎÚÂÓÇÚÇÙÚßÒÑÇÏÇÑØÃÈËÏÇÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÑÇÏÊÏÇØÑÕÆÝ
ÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÝÎÁÔÚÕÔÇÊØÇÓÇÚÏÑÂÁÓÖÚÎÈÇÙÃàËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÑÇÏÙËÓËÓÕÔÜÓÁÔËÝÙÕÒÏÙÚÏÑÁÝ
ÙßÔËÏÙÌÕØÁÝÖÔËßÙÚ×ÔÕØÍ¦ÔÜÔ
©ª×ÙÕÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝÑÇÏÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÌØÄÔÚÏÙËÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÕÏÑÇÒÕÃ
ÓÕßÙÏÑÕÃÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝÍÏÇÚÕÊËÆÚË-

ØÇÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝßÓÌÜÔÃËÝÚÕß
ª×ÙÕßÙßÔÛÁÚÎ¬ÕÊÏÇØÑ×ÝËÖÇÔËØÞÄÓËÔÕÛÁÓÇÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝ
ÐËÞ×ØÏàËÓËÙÇÌÂÔËÏÇÙËÄÒËÝÚÕß

ÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÇÖÕÚËÒ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÙßÔËÑÚÏÑÄÏÙÚÄÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕËßÊÏ¦ÑØÏÚÕÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÕßÝÇÑØÕÇÚÁÝ¬ÇÈÇÒÝ
ÚÕßÚØÃÚÕßÓÁØÕßÝÒÏÑÔÃàÕÔÚÇÔÓË
ÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÂËÒÇÌØ¦ÊÇÞÜØÃÝÔÇ
Þ¦ÔÕßÔÚÕÔÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄÚÕßÝÚÄÔÕÚÕÌÏÔ¦ÒËßÖÂØÐËÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓËÍÇÒÄÖØËÖÕÄÙÕÑÇÏÚØÇÍÏÑÄ¡Ë
ÊßÕÒÄÍÏÇÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÝÙË
È¦ÛÕÝÄÙÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕÁØÍÕ
ÕÙÑËÔ¦àÏÓÖÄØËÙËÔÇÚÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÔ ØÇÚÏÑÂ
ØÜÍÄÝÙÚÕÁØÍÕÚÕßÕÏÖÕÒÆ
ÑÇÒÁÝÙßÔËÏÙÌÕØÁÝÚÜÔ²ØÂÙÚÕß
ÇÒÈ¦ÔÕßÑÄØÔÕÖÆØÕß¡ÕßØÃÑÎÑÒÇØÏÔÁÚÕÏ¦ÔÔÎ©ÏÑÕÔÄÓÕßÄÓÖÕËÑÇÏÇÙÃÒÎÏÕÊ¦ÑÎ
ÌÇÍÑÄÚÕ
ØÑËÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÂÚÇÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÈØÇÊÏ¦ÝÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕÇÑÕÆÙÚÎÑËÎÇÏÙÏÄÊÕÐÎ®àÜÎØÂÙÈÁÒÚÎ
ÙÆÔÚÕÓÎ©ÍÊÕÎßÓÌÜÔÃÇÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÚÕÁØÍÕÇßÚÄÊËÔÇØÑËÃÔÇ

ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃ®ÎÁÑÌØÇÙÎÚÕßÁØÍÕßÂÓ¦ÒÒÕÔÎÕßÙÃÇÚÕßÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝËÑËÃÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÙÚßÒÖËÏÛÇØÞÃÇÑÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÕÏ
ÖÕÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÍØÇÌÂÝÑÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏÚÇÖÏÕÊßÔÇÚ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔËÍÞÄØÊÜÔÚÎÝ
ØÇÚÏÑÂÝÄÍÜÚÎÝÙßÞÔ¦ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÇÞËÃÇÝÓÕßÙÏÑÂÝÊÏËÆÛßÔÙÎÝÚÕßÙÑËÔ¦àÏÙËÇØÑËÚ¦ÙÎÓËÃÇßÖÂØÐËÇÖÕÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÙÚÏÍÓÏÇÃÇÙÆÍÞßÙÎÎÕÖÕÃÇÖØÕÙÊÏÄØÏàËÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
©ÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÌÇÏÔÄÚÇÔÑÇÏ
Ö¦ÒÏÔÇÐÁØËÏÚÏàÎÚËÃÜÙÚÄÙÕÎ
ÕØÞÂÙÚØÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏ¶ÖØÕÌÇÔ×Ý¶ÄÞÏ
ÓËÚÎÔÇÔËÖÇØÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÖÕß
ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃ
ÚßÞÂÝ ËÖÏÒÕÍÂ ÁØÍÕß ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËßÚßÞ×ÝÁÙÈÎÙËÎËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÇÖÄÊÕÙÎÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß
¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË

5º 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 .

Π
Πρωταγωνιστής
ή σε αυτή
ή τη νέα
έ σειρά
ά - το πιο διάσημο
δά
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 πέμπτο τόμο ο Σκρούτζ Μακ Ντάκ ασχολείται με
το πολυσυζητημένο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

Tην Κυριακή 25 Aυγούστου μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

