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ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Θέμα αρχής η άρση
του εμπάργκο
από ΗΠΑ
Η άρση των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στην Κύπρο από
τις ΗΠΑ θα συμβάλει
στο να δοθεί επιπρόσθετη αξία στην επιλογή αγοράς εξοπλισμού από τις ΗΠΑ,
τονίζει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Άμυνας. Στον απόηχο της
άτυπης συνάντησης των Ευρωπαίων
ΥΠΑΜ, ο Σάββας Αγγελίδης αναφέρεται στην ανάγκη συμβολής της Ε.Ε.
στη θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και
στην εισήγησή του η Ανατολική Μεσόγειος να χαρακτηριστεί θαλάσσια περιοχή ενδιαφέροντος με παρουσία
πλοίων των κρατών μελών. Ο κ. Αγγελίδης είναι ιδιαίτερα επικριτικός με
μερίδα αποστράτων της Ε.Φ. Σελ. 8
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Στόχος εξαγορά 10 ξενοδοχείων στο Βαρώσι

Τ/κ μεσίτης βολιδοσκόπησε την οικογένεια Λόρδων εκ μέρους τουρκικής εταιρείας για τουριστική επένδυση
Μετά την εκστρατεία της λεγόμενης κυβέρνησης των Kατεχομένων υπό τον «ΥΠΕΞ»
Όζερσαι για εποικισμό της περίκλειστη
πόλης των Βαρωσίων, Τ/κ κτηματομεσίτες
προσέγγισαν Ε/κ ιδιοκτήτες μεγάλων περιουσιών για να βολιδοσκοπήσουν τις προ-

θέσεις τους, αν επιθυμούν δηλαδή να πωλήσουν τμήματα ή και ολόκληρες περιουσίες.
Μέλος των οικογενειών Λόρδου, με το οποίο
επικοινώνησε η «Κ» επιβεβαίωσε τα τηλεφωνήματα, λέγοντας μας ότι Τ/κ μεσίτης
του τηλεφώνησε, πληροφορώντας τον ότι

μεγάλη τουρκική εταιρία ενδιαφέρεται να
αγοράσει δέκα ξενοδοχεία στο Βαρώσι. Ο
κ. Λόρδος απάντησε στον Τ/κ μεσίτη ότι
«ούτε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ». Ανάλογες κρούσεις, όπως είπε ό ίδιος στην «Κ»,
έχουν γίνει και σε άλλους Βαρωσιώτες και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο τρενάκι
του τρόμου
ΔΗΣΥ-Προεδρικό
Το δημοσίευμα του OCCRP και η επικοινωνιακή διαχείριση που ακολούθησε το Προεδρικό κατέδειξαν πως κυβέρνηση και ΔΗΣΥ
βρίσκονται κάτω από ισχυρή πίεση. Σε αυτό
το πλαίσιο και η συνάντηση μάλιστα Άντρου-Νικόλα ενίσχυσε τις ανησυχίες πως
στήνεται κοινό μέτωπο της Αντιπολίτευσης
απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς
μέχρι και το τέλος της πενταετίας. Σελ. 6

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Το Νέο Κύμα θα
επηρεάσει το 2023
«Το Νέο Κύμα αποτελεί τη δεύτερη
ευκαιρία για να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος, με βιώσιμα λυμένο το
Κυπριακό, με μία οικονομία διαφορετική από τη σημερινή και μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών, βασισμένη στη δημιουργικότητα», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σημειώνοντας πως μέσα από
τον καταρτισμό ενός φιλόδοξου σχεδίου με επιστημονική τεκμηρίωση θα
παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το
σχέδιο για την «Άλλη Κύπρο». Σελ. 10

ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ

Με εσωκομματική
ουρά η συνάντηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξενοδοχεία ε/κ ιδιοκτησίας στη χρυσή αμμουδιά της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων έβαλαν στο στόχαστρο Τούρκοι επιχειρηματίες με με-

Τα 4 σημεία
που φέρνουν κρίση

σάζοντα στην ουσία τον Κουντρέτ Όζερσαϊ και αντάλλαγμα την «προεδρία» των Κατεχομένων, τον προσεχή Απρίλιο.

Οι εξετάσεις Τετραμήνων, το Σχέδιο
Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών, η
νέα δομή της ΟΑΠ και η απόφαση
των δημόσιων πανεπιστημίων να δεχτούν φοιτητές με κριτήριο την επιτυχία σε διεθνείς εξετάσεις, προκαλούν τριγμούς στο ήδη τεταμένο κλίμα. Οι τοποθετήσεις της ΟΕΛΜΕΚ
προκάλεσαν την αντίδραση του
Υπουργείου Παιδείας. Σελ. 15

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Τι συζήτησαν
Μητσοτάκης-Μέρκελ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο
πρώτος Ελληνας πρωθυπουργός που
συναντά η Αγκελα Μέρκελ. Θέλει,
όμως, να είναι, όπως είπε –σε συνέντευξή του στη FAZ–, «αυτός που παρουσιάζει μια νέα Ελλάδα». Αυτή ήταν
και η βασική στόχευση της επίσκεψης
στο Βερολίνο. Η κ. Μέρκελ ήταν πλήρως ενημερωμένη για τις πρώτες 50
ημέρες διακυβέρνησης της Ν.Δ. και
για την ταχύτητα με την οποία κινείται
ο κ. Μητσοτάκης. Σελ. 18

το επόμενο διάστημα θα διαφανεί ποιες θα
είναι οι προθέσεις του καθενός. Ο δήμαρχος
Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου ωστόσο σε παρέμβαση του στην «Κ», προτρέπει τους δημότες του να μην προχωρούν σε πωλήσεις
των περιουσιών τους. Σελ. 3, 4

Brexit: έξι σενάρια
έως την «ώρα μηδέν»
Μετά τον Οκτώβρη τι;
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δηλώσει ότι προτιμάει να φύγει
η Βρετανία με μια επεξεργασμένη συμφωνία για το Brexit, αλλά εάν αυτό αποτύχει θα είναι έξω από την πόρτα ούτως
ή άλλως. Οι εχθροί του έχουν ορκιστεί
ότι θα απομακρύνουν την πιθανότητα
εξόδου χωρίς συμφωνία. Σελ. 21

Το άνοιγμα Μακρόν
προς τη Ρωσία
Η Οστ Πολιτίκ της Γαλλίας
Ενισχυμένος από τη σύνοδο των G7, φαίνεται να ξεδιπλώνει τις ηγετικές του δυνατότητες Γάλλος Πρόεδρος. Ο Μακρόν
μοιάζει να αναβιώνει τις προσφιλείς από
την εποχή του Ντε Γκωλ γαλλικές φιλοδοξίες για μια ανεξάρτητη Ευρώπη με
μεγαλύτερο ρεαλισμό. Σελ. 22

Η δημοσιοποίηση της μυστικής συνάντησης
Άντρου Κυπριανού και Νικόλα Παπαδόπουλου προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις.
Γίνεται λίγους μήνες πριν από το εκλογικό
συνέδριο του ΑΚΕΛ, κινητοποιώντας τις
συζητήσεις για το τι σκέφτεται να κάνει ο
κ. Κυπριανού. Σελ. 7

Αναρχία και ανομία στον Ακάμα

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Σκουπίδια, γουρούνες, σκόνη και ανασφάλεια στο εθνικό πάρκο

Οι στοχεύσεις

Ο πνεύμονας της χερσονήσου του Ακάμα
πνίγεται καθημερινά στη σκόνη που προκαλούν οι γουρούνες και τα αυτοκίνητα.
Οι χωμάτινοι δρόμοι είναι πολύ στενοί,
ενώ από τη μια πλευρά υπάρχουν βράχοι
και πέτρες και από την άλλη χάσκει ο
γκρεμός. Τα σκουπίδια που αφήνουν οι
κατασκηνωτές και οι επισκέπτες είναι

εμφανή στα πλείστα παραλιακά σημεία.
Αυτοσχέδιες τουαλέτες, αντίσκηνα κάθε
μορφής και φουκούδες συνθέτουν το
σκηνικό της ανομίας. Στις περισσότερες
παραλίες δεν υπάρχουν σημαδούρες ώστε
να μην εισέρχονται τα ταχύπλοα σκάφη
με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι λουόμενοι. Οικονομική, σελ. 4

Ολοκληρωμένη πρόταση ΠΙΣ για ΓεΣΥ
Θα παρουσιασθεί στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Με συγκεκριμένες εισηγήσεις υπό μάλης
θα πάει στο Προεδρικό και στη συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη η ηγεσία
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Σε
μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου
με τον ΟΑΥ ο ΠΙΣ έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ΓεΣΥ. Η «Κ»
έχει στη διάθεσή της την πρόταση που

ετοίμασε η Deloitte, η οποία τοποθετείται
με συγκεκριμένες εισηγήσεις στους έξι
βασικούς πυλώνες του ΓεΣΥ. Σκοπός των
εισηγήσεων η στήριξη του Συστήματος
Υγείας, η αποφυγή κατάρρευσης των
δημοσίων νοσηλευτηρίων, αλλά και η
αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για
τους πολίτες. Σελ. 9

Η αντίστροφη μέτρηση που ξεκίνησε
την 9η Αυγούστου 2019 με τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με
τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, για
μια ανανεωμένη προσπάθεια λύσης
του Κυπριακού, μπαίνει με την κάθοδο
Λουτ στη Λευκωσία, σε ένα πρώτο
στάδιο δοκιμής, με ζητούμενο συμφωνία επί των όρων αναφοράς. Ωστόσο,
είναι γεγονότα όπως οι συνεχιζόμενες
τουρκικές προκλήσεις εντός ή στις παρυφές της ΑΟΖ της Κ.Δ., καθώς και η
κατάφωρη πρόκληση των Αμμοχωστιανών κυρίως, αλλά και όλων ημών
από την εκστρατεία Όζερσαι για εποικισμό των Βαρωσίων ένδειξη έλλειψης
βούλησης για επίτευξη λύσης. Σε αυτή
τη συγκυρία οι τουρκικές στοχεύσεις
είναι εμφανείς: να πιέσουν τον Νίκο
Αναστασιάδη να εγκαταλείψει τις συνομιλίες, πράγμα, ωστόσο, που η εφημερίδα μας είναι σε θέση να γνωρίζει
ότι δεν θα το πετύχουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Βρετανός κωμικός Τζον Κλιζ στην «Κ»
Στο κατώφλι των 80 πια ο Τζον Κλιζ μοιάζει να κινείται με άνεση μεταξύ
ζωής και θανάτου. Ο διάσημος Βρετανός κωμικός Τζον Κλιζ μιλάει στην
«Κ» για το χιούμορ και την πολιτική ορθότητα με αφορμή την παράστασή
του στο Ηρώδειο στις 20 Σεπτεμβρίου. Ζωή, σελ. 1

ΒΙΒΛΙΟ

Κυπριακό. Μια κοινωνιολογία του προβλήματος
Η βασική αναλυτική κατηγορία που διέπει το βιβλίο του Γρηγόρη Ιωάννου
«Ο Ντενκτάς στο Νότο. Η κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά» είναι οι διαφορετικές τάσεις και εκφράσεις αυτού που
ονομάζεται διχοτομισμός. Ζωή, σελ. 3

ΧΟΡΟΣ

«Χίλιες Γέννες» μεταξύ ζωής και θανάτου
Η χορογράφος Μαρίνα Πογιατζή μιλάει για την παράσταση «Χίλιες γέννες»
που διερευνά το δίπολο «γέννηση-θάνατος». Η Μαρίνα λέει στην «Κ» στόχος της χορογραφικά δεν ήταν να τα αποδώσει κυριολεκτώντας, αλλά με
διάθεση εξερεύνησης, ασχολήθηκε με τις έννοιες μεταφορικά. Ζωή, σελ. 5

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Οι αλήθειες πίσω από τη
συνάντηση Ερντογάν Πούτιν

Τα κοστούμια των νέων Επιτρόπων και
το παλιό ταξίδι του Μπάιντεν στη Λευκωσία...

Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΡΟΥΝΑΣ
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νας επικοινωνιακός Ερντογάν ρωτούσε με απορία τον Πούτιν αν
το Su-57, που έβλεπε μπροστά
του, πετάει και αν οι Ρώσοι θα πουλούσαν στη χώρα του τέτοια αεροσκάφη. Η ερώτηση φανέρωνε την
άγνοια του κ. Ερντογάν. Μόνο 10 πρωτότυπα υπάρχουν και ουσιαστικά η
μαζική τους παραγωγή αργεί, αφού η
ανάπτυξή τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Όχι τυχαία ο κ. Πούτιν πρότεινε Τούρκοι πιλότοι να δοκιμάσουν
το παλαιό Su-30! Ούτε καν το ήδη επιχειρησιακό Su-35 το οποίο έχουν παραδώσει ήδη στην Κίνα και πούλησαν
και στην Αίγυπτο. Από τα πιο πάνω
καταδεικνύεται ότι η επικοινωνιακή
παράσταση του κ. Ερντογάν είχε άλλους σκοπούς και όχι την αξιολόγηση
του Su-57. Ο πρώτος σκοπός είναι η
πίεση προς την πλευρά των ΗΠΑ για
τερματισμό της αναστολής της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα
των F-35. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή αυτή θα τερματιστεί οριστικά
τον Μάρτιο του 2020 όταν ολοκληρωθεί
και η παράδοση από την τουρκική πολεμική βιομηχανία όλων των εξαρτημάτων των F-35 που έχει αναλάβει να
κατασκευάσει. Καθόλου τυχαία ότι η
ανάπτυξη των πυραύλων S-400 από
το τουρκικό προσωπικό επί του τουρκικού εδάφους προγραμματίζεται για
μετά τις 2 Ιανουαρίου του 2020. Μέσα
στους επόμενους 4 μήνες η Τουρκία
θα επιδιώξει την παραλαβή των F-35
και την επιστροφή της στο πρόγραμμα
παραγωγής με αντάλλαγμα τη μη ανάπτυξη των S-400. Επιπρόσθετα η Τουρκία σκοπεύει να αξιοποιήσει την αμερικανική πρόταση για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που θα επιτρέψουν
την ουσιαστική αύξηση του διμερούς
εμπορίου της με τις ΗΠΑ. Σε αυτό σκοπεύει η Τουρκία. Με στόχο να πετύχει
σημαντικά ανταλλάγματα παριστάνει
ότι έχει δήθεν άλλες επιλογές και ότι
ενδιαφέρεται για τα ρωσικά Su-35 και
τα ανέτοιμα Su-57. Εκτιμώ πως μία τέτοια αγορά δεν είναι εφικτή αφού θα
οδηγούσε σε χρόνο μηδέν σε εφαρμογή
των κυρώσεων CAATSA από τις ΗΠΑ
με ολέθριες επιπτώσεις για την Τουρκία. Σε επιβεβαίωση των πιο πάνω ο
Αμερικανός ΥΠΑΜ απέρριψε την όποια

σκέψη για παράδοση των F-35 στην
Τουρκία και παράλληλη αποθήκευση
ή μη ανάπτυξη των S-400.
Πέραν όμως από το διαπραγματευτικό παιχνίδι με τις ΗΠΑ η επίσκεψη
Ερντογάν αποσκοπούσε στη διασφάλιση της θέσης της Τουρκίας και των
στρατιωτών της στην Ιντλίμπ της Συρίας. Αυτή τη στιγμή 150 Τούρκοι στρατιώτες ευρίσκονται αποκλεισμένοι από
τον συριακό στρατό στο παρατηρητήριο
Νο9 παρά το χωριό Μόρεκ. Ο κίνδυνος
να συλληφθούν και να γελοιοποιηθεί
η Τουρκία και ο Ερντογάν προσωπικά
είναι άμεσος. Ήδη έχουν υπάρξει οι
πρώτες ηχηρές παραιτήσεις πέντε Τούρκων στρατηγών που διαφωνούν με την
πολιτική Ερντογάν στη Συρία. Στην
περιοχή του Μόρεκ έσπευσε, μετά από
τηλεφωνική έκκληση του Ερντογάν
προς τον Πούτιν που προηγήθηκε της
επίσκεψης στη Μόσχα, η ρωσική στρατιωτική αστυνομία προς αποτροπή συριακή ενέργειας κατά των Τούρκων.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν τη
συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν στο διεθνές αεροδρόμιο Zhukovsky όπου και
η αεροπορική έκθεση οι δύο άνδρες
επέμειναν στις θέσεις τους. Ο μεν Πούτιν
τόνισε ότι προέχει η ασφάλεια του συριακού στρατού και των ρωσικών εγκαταστάσεων και προσωπικού στη Συρία από τις επιθέσεις των ισλαμιστών.
Ο δε Ερντογάν ανέδειξε την ασφάλεια
του τουρκικού στρατιωτικού προσωπικού και την ασφάλεια των αμάχων.
Ο Ερντογάν φαίνεται να έδωσε νέες
υποσχέσεις στον Πούτιν για υλοποίηση
των υποχρεώσεων της Τουρκίας, όπως
προκύπτουν από τη συμφωνία του
Σότσι με αντάλλαγμα τηn προστασία
των τουρκικών δυνάμεων στη Ιντλίμπ
από τις συριακές δυνάμεις. Οι δύο άνδρες θα ξανασυναντηθούν σε 15 μέρες
στην Άγκυρα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα. Η κατάσταση είναι
ρευστή και επικίνδυνη, καθώς την επομένη της επίσκεψης Ερντογάν συριακά
μαχητικά έριξαν βόμβες έξω από τον
μαντρότοιχο του τουρκικού στρατιωτικού παρατηρητηρίου Νο10.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού
Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο 2014-2018.

Κοστούμι... Επιτρόπου έχουν ράψει κάποιες

κυρίες, ενδεχομένως και κάποιοι κύριοι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το φορέσουν. Η
Λήδα Κουρσουμπά ως γνωστόν αποχωρεί
από τη θέση της και αφήνει κενό σε δύο χαρτοφυλάκια: Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και Επίτροπος Νομοθεσίας. Στον Λόφο τις τελευταίες ημέρες έγινε
χαμός, όπως μου λέει πηγή μου που γνωρίζει από τα αιτήματα που έφθαναν πανταχόθεν από υποψήφιους. Άλλοι αυτοπροτείνονταν για διορισμό μέσω γνωστών και φίλων,
άλλοι μέσω τηλεφωνημάτων και άλλοι ζητώντας συνάντηση...
Σύμφωνα με μία πληροφορία πρόταση ονό-

ματος έγινε και από στέλεχος κόμματος της
αντιπολίτευσης! Μαθαίνω ακόμα πως λόγο
στην επιλογή φέρεται να έχει και ο Φούλης,
ο οποίος ετοιμάζεται για θεαματική επάνοδο
και δραστηριοποίηση.
ακούει, αλλά δεν απαντά, αρνούμενος να
δεσμευτεί, ιδιαίτερα μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το πόστο της
Κουρσουμπά. Είναι και ο μισθός καλός και οι
καιροί δύσκολοι... Μέχρι προχθές από τον
Λόφο δινόταν η εντύπωση ότι τελικά θα διοριστούν δύο Επίτροποι, κάτι που είχε επισημάνει ως ανάγκη και η Λήδα Κουρσουμπά και
φαίνεται πως ασπάζεται και η κυβέρνηση. Τα
ονόματα των τυχερών αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα αλλά ο Healthy έχει ζητήσει να τηρηθεί σιγή ιχθύος. Ο ίδιος δεν
αποκαλύπτει το παραμικρό για το θέμα και
αφήνει να τους τρώει όλους η αγωνία...
Από τον Λόφο μαθαίνω πως στις λίστες που

έχει μπροστά του ο Healthy αυτή την περίοδο ξεχωρίζουν δύο. Στη μία βρίσκονται τα
ονόματα των υποψηφίων για πλήρωση των
θέσεων Επιτρόπων και στην άλλη οι πιθανοί
αντικαταστάτες του Χάρη. Ο υπουργός Οικονομικών αποχωρεί, σύμφωνα με όσα ακούω,
μάλλον τον Νοέμβριο, οπότε ο Healthy νιώθει πως έχει ακόμα χρόνο για τον αντικαταστάτη του. Αντίθετα οι αντικαταστάτριες ή
αντικαταστάτες της Λήδας θα πρέπει να ανακοινωθούν σύντομα, γιατί η πολυδύναμη Επίτροπος κανονικά μας αποχαιρετά στις 8 Σεπτεμβρίου.
Μια και μιλάμε για Επιτρόπους, με αγωνία

αναμένει και η Στέλλα Κυριακίδου, μαζί με

Στελέχη των οργανώσεων των αποδήμων

φέρονται να έχουν δυσαρεστηθεί από εκπρόσωπο κόμματος με τον οποίο συνομίλησαν. Οι θέσεις που διατύπωσε στο Κυπριακό
τους βρίσκουν, όπως ειπώθηκε, αντίθετους
και προκάλεσε την αντίδρασή τους. Και αυτό
δεν φαίνεται να είναι η πρώτη φορά...
Ανησυχία προκάλεσε στη Λευκωσία το tweet

του πρώην συμβούλου του Τραμπ Γιώργου
Παπαδόπουλου για την επίσκεψη του Τζο
Μπάιντεν στην Κύπρο το 2014, ενώ ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα. Όπως ίσως θυμάστε
ο Τζο Μπάιντεν είχε επισκεφθεί τον Healthy
στο νοσοκομείο Mount Sinai όπου νοσηλευό-

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΛΕΜΟ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός
της Βαρσοβίας μετά την ανακοίνωσιν των προτάσεων
του κ. Χίτλερ ανεκοίνωσεν εις ιδιαίτεραν εκπομπήν ότι
η πολωνική κυβέρνησις δεν είναι δυνατόν να θεωρήση
τας προτάσεις ταύτας ως βάσιν διαπραγματεύσεων. Η
πολωνική κυβέρνησις
πιστεύει ότι εφ’ όσον
τίθεται ως όρος προκαταρκτικός η άμεσος
επιστροφή του Ντάντσιγκ εις την Γερμανίαν, δεν ημπορεί να
γίνη λόγος περί ελευθέρων διαπραγματεύσεων. [...] Εξ άλλου, αρμοδία γερμανική προσωπικότης
εδήλου περί το μεσονύκτιον ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριον διά την αποδοχήν των γερμανικών προτάσεων.
Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελλάριος κ. Χίτλερ θα συγκαλέση αύριον (σήμερον) έκτακτο
συνεδρίασιν του Ράιχσταγκ διά να απευθυνθή δι’ αυτού
προς ολόκληρον τον Γερμανικόν λαόν περί των αποφάσεών του όσον αφορά τον τρόπον της ρυθμίσεως της
γερμανοπολωνικής διαφοράς.
ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η γερμανοσοβιετική συμφωνία έχει σημασίαν μόνον ως μέσον ασκήσεως πιέσεως επί των κρατών εκείνων και ιδίως της Πολωνίας, που εξακολουθούν ν’ ανθίστανται εις τας αξιώσεις
της εθνικοσοσιαλιστικής πολιτικής εις την Ανατολικήν
Ευρώπην. Κατά μίαν αναλλοίωτον, παλαιάν μέθοδόν
του, το Ράιχ θέλει να δίδη πάντοτε εις το κράτος που
εποφθαλμιά την εντύπωσιν ότι απεμονώθη ή εκυκλώθη,
διά να το κάμη να αποκτήση βαθμιαίως συναίσθησιν της
αδυναμίας του και να χάση το ηθικόν του.

όλους τους άλλους Επιτρόπους της Ε.Ε. για
να μάθουν το χαρτοφυλάκιό τους. Η νέα
εβδομάδα θα είναι καθοριστική για τον διαμοιρασμό των χαρτοφυλακίων, αφού η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένει
ακόμα να ξακαθαρίσουν κάποια ονόματα
Επιτρόπων για να αποφασίσει ποιος Επίτροπος θα λάβει ποιο χαρτοφυλάκιο. Πάντως,
και στη δεύτερη συνάντηση που είχε η Στέλλα Κυριακίδου με την κυρία πρόεδρο επιβεβαιώθηκε πως υπάρχει και «χημεία» και συναντίληψη και «κέφι» για συνεργασία.
Η τελική λίστα με τους Επιτρόπους και τα
χαρτοφυλάκιά τους αναμένεται να ξεκαθαρίσει τέλος της νέας εβδομάδας ή αρχές της
επόμενης.

ταν, ενώ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο
έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ανέπτυξε
μεγάλη φιλία με την προεδρική οικογένεια
της Κύπρου. Έκτοτε θεωρείται και προσωπικός φίλος του Healthy. Όπως έγραψε o γνωστός για τις περιπέτειές του στις ΗΠΑ Γιώργος Παπαδόπουλος: «Αν νομίζετε ότι ο
Μπάιντεν είναι διεφθαρμένος λόγω των επαφών του με τους Κινέζους, περιμένετε να μάθετε τι προσπάθησε να πετύχει μέσω αξιωματούχων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του ως αντιπρόεδρος. Δύο λέξεις:
Ενεργειακές επιχειρήσεις».
Η ανησυχία που προκλήθηκε στη Λευκωσία,

όπως μαθαίνω, δεν είναι γιατί υπάρχει κάτι
μεμπτό για τις ενέργειες του τότε αντιπροέδρου και φίλου μας, Τζο αλλά για το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Κύπρος στη νέα αντιπαράθεση που εξυφαίνεται στις ΗΠΑ. Ο Τζο
φιγουράρει ως το φαβορί για τον αντίπαλο
του Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οπότε τα πράγματα σοβαρεύουν...
«Μόνο αυτό δεν ήθελε ο Αναστασιάδης, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο» ανέφερε πηγή
μου από τον Λόφο.
ΚΟΥΙΖ: Ποιος προσπαθεί πολύ ώστε ο

υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που το Φθινόπωρο επισκέπτεται την Ελλάδα να εντάξει
στο πρόγραμμά του και την Κύπρο; Και δηλώνει μάλιστα αισιόδοξος;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

1.IX.1939

« Άντε με το καλό να μας ξανάρθεις σαν πρόεδρος!»

Ο Healthy, σύμφωνα με όσα μαθαίνω

1
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λει δεν μπορεί να δώσει τα ονόματα
των ΠΕΠ που έχουν ΜΕΔ. Λίγο το GDPR,
λίγο η μη αρμοδιότητα, η μπάλα είναι
στη Βουλή, αν θέλει να παίξει αυτό το
παιχνίδι Δημητράκη. Αν δεν θες μην πετάς την μπάλα σε άλλο γήπεδο, γιατί
μπορεί να σου έρθει γκολ από τα εκατό
μέτρα. Έχεις και μια επιστολή στο γραφείο σου.

Στη ζωή. Πώς τα φέρνει η άτιμη. Η

Healthy που αποκαθήλωσε τον Τάσσο
με την πλωτή μονάδα, να το αποκαθηλώνουν τα βίντεο και τα πάρτι.
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Στα νιντζάκια. Αυτό με τα χελωνάκια

7

δεν το πολυκατάλαβα. Ο Αβέρωφ είναι ο προστάτης τους ή ο δήμιός τους
στην Αργάκα; Μάλλον το πρώτο αν και
με το υψηλόν μικρόν, που θα έλεγε και η
Μαντάμ Σουσού, ποτέ δεν ξέρεις.

3
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Στην αδιάβροχη. Μπορεί να κατηγο-

9

Στα γένια. Βέβαια αυτές οι νίκες του

Κωστάκη είναι νίκες και της στήλης,
η οποία πάντα πίστευε στις δυνατότητές
του, αλλά όταν εμείς τις καταγράφαμε
μας έλεγαν «αγορασμένους», «πιασμένους» και «προκατειλημμένους». Δικαιωμένους δεν θα μας πουν.

Στο ενδιαφέρον. Οι G7 πρώτη φορά

10

Στο τρελό αγόρι. Είναι και ο Μπόρις.

Μετά τον Γέλτσιν η Ευρώπη απέκτησε
ξανά έναν άτακτο ηγέτη με το ίδιο όνομα.
Και είναι μόνο η αρχή. Τζόνσον & Τζόνσον.

Στις επιτυχίες. Η στήλη έλειπε σε

διακοπές και δεν μπόρεσε να συγχαρεί τον γενικό εισαγγελέα για την τελευταία, μετά από πολλές άλλες, νίκη του
στα δικαστήρια με την αθώωση των
Μπουλούτα και Σία. Ο καημένος ο Ρίκκος τι να κάνει άραγε;

είχαν τόσο ενδιαφέρον. H Μελάνια
και granny Μπριζίτ, ο Καναδός πρωθυπουργός, και το τρελό ζεύγος από τη Βραζιλία, όταν μαζευτούν σε γκλάμουρ χώρο,
όπως αυτόν της Γαλλίας, κάνουν τους
αστέρες του Χόλυγουντ να μοιάζουν με
πρωταγωνιστές σειρές του Γεωργίου.

5

Στην Εικόνα. Θυμάστε που ο Γιαννά-

κης όταν έγινε ΥΠΕΞ ονομάστηκε σε
ένα βράδυ Ιωάννης; Πανίκο το σκέφτηκες λίγο το Παναγιώτης;

ρούμε πολλούς για το στυλ τους, αλλά η Ειρήνη έδωσε μαθήματα στον καταρράκτη της Κρήτου Τέρρας. Σικ σέξι
μαγιό, επιμελώς ατημέλητο wet look και
αδιάβροχο μακιγιάζ. Και όλα αυτά, αφού
πέρασε ποτάμια, γκρεμούς και σπηλιές.
Φετίχ και σεξ απίλ.

4

Στο μπαλάκι. Η Κεντρική και να θέ-

Wet look… και όποιος αντέξει.

Στην γκαντεμιά. Όχι Healthy μου,

κανείς δεν θα σε πιστέψει πως
όλα τα κακά μάς βρήκαν φέτος μετά που
ήρθε ο Μητσοτάκης. Τα κακά με τον Κυριάκο έπονται όταν θα αρχίσει να μας
παίρνει πίσω φοιτητές και να μας κλέβει
διαβατήρια από τους πύργους μας.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Ήταν έως και αναμενόμενο πως το ερντογανικό μπλοκ των ντιβέλοπερ θα ενδιαφερόταν για να μετατρέψει την περίκλειστη σε Μαϊάμι με καζίνα. Ο Κουντρέτ Οζερσάι θεωρείται ο πολιτικά καταλληλότερος ατζέντης της όλης επιχείρησης.

Ψάχνουν
να αγοράσουν
10 ξενοδοχεία
στο Βαρώσι
Τ/κ κτηματομεσίτης βολιδοσκόπησε
την οικογένεια Λόρδων για εξαγορά στην
περίκλειστη εκ μέρους τουρκικής εταιρείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης
των Βαρωσίων, πέραν των άλλων
ζητημάτων που ανακύπτουν και
αφορούν το καθαρά πολιτικό κομμάτι και της κατάφωρης παραβίασης σειράς ψηφισμάτων του ΟΗΕ,
άνοιξαν και κύκλο συζήτησης σχετικά με την πώληση ε/κ περιουσιών
σε τουρκικά κατά κύριο λόγο επιχειρηματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά είναι λογικό να επιθυμούν να
εκμεταλλευτούν περιουσίες, ιδίως
στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Έτσι το τελευταίο διάστημα, μετά
και τις διαδικασίες που εκκίνησε
ο Κουντρέτ Οζερσάι για άνοιγμα
της πόλης υπό τ/κ διοίκηση, Τ/κ
μεσίτες ή εκπρόσωποι Τούρκων
επιχειρηματιών προσέγγισαν Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες μεγάλων
περιουσιών για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις τους, αν επιθυμούν δηλαδή να πωλήσουν τμήματα ή και ολόκληρες περιουσίες.
Μέλος των οικογενειών Λόρδου,
με το οποίο επικοινώνησε η «Κ»,
επιβεβαίωσε τα τηλεφωνήματα,
λέγοντάς μας ότι Τ/κ μεσίτης του
τηλεφώνησε, λέγοντάς του ότι μεγάλη τουρκική εταιρεία ενδιαφέρεται να αγοράσει δέκα ξενοδοχεία
στο Βαρώσι. Το μέλος της οικογένειας απάντησε στον Τ/κ μεσίτη
με τη χαρακτηριστική φράση «ούτε








Τις τελευταίες ημέρες Ε/κ
επιχειρηματίες και κάτοχοι περιουσιών προσεγγίζονται από Τ/κ για βολιδοσκόπηση των προθέσεών τους σχετικά με την
πώληση ξενοδοχείων ή
άλλων περιουσιών.
με ένα δισεκατομμύριο ευρώ»,
πράγμα που εξέπληξε τον μεσάζοντα. Ανάλογες κρούσεις, όπως
είπε στην «Κ», έχουν γίνει και σε
άλλους Βαρωσιώτες και το επόμενο
διάστημα θα διαφανεί ποιες θα
είναι οι προθέσεις του καθενός και
εν πολλοίς εξαρτάται από τις διαθέσεις και την κατάσταση του καθενός από αυτούς. Είπε, δε, ότι σε
κάθε περίπτωση η περιουσία της
οικογένειας στην Αμμόχωστο είναι
αδιαπραγμάτευτη, η πόλη ανήκει
στους Βαρωσιώτες, έτσι ήταν και
έτσι θα μείνει.

Να υπάρξει αντίδραση

Ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης μιλώντας στην «Κ» σχετικά με
το ζήτημα είπε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αντίδραση στις κινήσεις
που γίνονται για άνοιγμα των Βα-

Κάποια ξενοδοχεία στην περίκλειστη χρησιμοποιούνται ως καταλύματα ανάπαυσης και διακοπών από τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους από το 1974.

Τούρκοι και Τ/κ δημοσιογράφοι ποζάρουν μπροστά από το ξενοδοχείο Golden Sands την Πέμπτη, με τον Κουντρέτ
Οζερσάι, στη μέση, ο οποίος παριστάνει πλέον τον γκαουλάιτερ των Βαρωσίων.
ρωσιών και η μόνη αντίδραση,
όπως τόνισε, που μπορεί να υπάρξει
σε θέμα διεκδίκησης είναι προσφυγή με σχέδιο στην «Επιτροπή
Ακινήτων» για απώλεια χρήσης και
αποκατάστασης της περιουσίας.
Στο Βαρώσι, όπως εξήγησε ο κ. Δημητριάδης, δεν υπάρχει χρήστης,
ο οποίος να ισχυρίζεται ότι είναι
δική του η περιουσία, σε αντίθεση
με τις άλλες περιοχές των Κατεχο-

μένων. Για τούτο, μπορεί ο ιδιοκτήτης να ισχυριστεί ότι αν ανοίξεις
την πόλη και αφού έχω κάνει αίτηση για την περιουσία μου θα
πρέπει να μου το δώσεις πίσω, «αν
δεν το κάνεις αυτό, τότε δεν υπάρχει πραγματική θεραπεία, κάτι που
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι
οτιδήποτε γίνεται στα Κατεχόμενα,

ως υποτελής τοπική διοίκηση της
Τουρκίας, χρεώνεται στην Τουρκία,
εξ ου και ότι η Τουρκία είναι υπόλογη για παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Η «Επιτροπή Ακινήτων», σε ερώτηση αν μπορεί να σταθεί διεθνώς
ο κ. Δημητριάδης απάντησε ότι ως
αποτέλεσμα της υπόθεσης Δημόπουλου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
την αποδέχθηκε ως εσωτερικό έν-

δικο μέσο της Τουρκίας. Άρα αυτό
που πρέπει να εξεταστεί πια είναι
η αποτελεσματικότητα αυτής της
επιτροπής, όχι η νομιμότητά της.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
κάτοχοι περιουσιών θα πρέπει να
τακτοποιήσουν τα ζητήματα που
αφορούν τις περιουσίες τους, υπό
την έννοια ότι θα πρέπει οι τίτλοι
ιδιοκτησίας των φυσικών προσώπων να μεταβιβαστούν σε ζώντες
κληρονόμους κτλ. Εάν δε αφορά
νομικά πρόσωπα, εταιρείες κτλ.,
τότε αυτές οι εταιρείες θα πρέπει
να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία
τους. Για τούτο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διορισμούς
διευθυντών, μετόχων και άλλες
ενέργειες, ώστε να έχουν δικαίωμα
απαίτησης. Ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι πρέπει πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί να ξεκινήσουν
έναν δημιουργικό διάλογο, και οι
κάτοχοι των περιουσιών να βάλουν
σε τάξη τα της περιουσίας τους.
Αφού γίνουν όλα αυτά, λέει, τότε
θα αποφασίσουν πώς θα διαχειριστεί ο καθένας την περιουσία του,
διεκδικώντας απώλεια χρήσης και
αποκατάσταση.

Η κάθοδος Λουτ θα κρίνει και το Βαρώσι
Από την πλευρά του ο κυβερνητι-

Αχιλλέας Δημητριάδης (νομικός):

Σίμος Ιωάννου (Δήμαρχος):

«Σημαντικό οι κάτοχοι περιουσιών να
τακτοποιήσουν σχετικά ζητήματα,
π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων να μεταβιβαστούν σε ζώντες
κληρονόμους κτλ.

«Ο Δήμος Αμμοχώστου απλώς προτρέπει τους δημότες του να μην προχωρούν σε πωλήσεις των περιουσιών τους», λέει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης.

κός εκπρόσωπος Πρόδρομος
Προδρόμου είπε ότι είναι ενήμερος για τη φημολογία αυτή, ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη συγκροτημένη ενημέρωση. Στο ζήτημα αυτό, όπως εν γένει στο Κυπριακό,
είπε ο κ. Προδρόμου, την απάντηση θα την περιμένουμε μετά την
Κυριακή, αν δηλαδή με την επίσκεψη της Τζέιν Χολ Λουτ προχωρήσει η διαδικασία και πάμε για
συνομιλίες, και ότι αυτό το θέμα
δεν θα υφίσταται πλέον. Το ουσιαστικό είναι, όπως χαρακτηριστικά
είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
να δούμε αν θα προχωρήσουν οι

διαπραγματεύσεις. «Σε περίπτωση που γίνουν συνομιλίες η Αμμόχωστος είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει υπό ε/κ διοίκηση. Για την
Αμμόχωστο ειδικά είναι κλειδί αν
θα γίνουν διαπραγματεύσεις».
Από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, τόνισε ότι γνωρίζει
ότι έχουν υπάρξει προσεγγίσεις.
Από την πλευρά του ο Δήμος Αμμοχώστου, όπως λέει, αφού πρόκειται για ιδιωτικές υποθέσεις,
δεν μπορεί να αναμειχθεί. «Ο Δήμος απλώς προτρέπει τους δημότες του να μην προχωρούν σε πωλήσεις των περιουσιών τους».

Ένα από τα διαμάντια της Αμμοχώστου το 1974 ήταν και το ξενοδοχείο GOLDEN SANDS, στην εξαγορά του οποίου προσβλέπουν τα τουρκικά κεφάλαια.
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Σαν να υπήρχε μια κραυγή σιωπής παντού

Μαρτυρίες στην «Κ» Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων που μπήκαν την Πέμπτη στην περίκλειστη πόλη μετά από 45 χρόνια
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο φωτογραφικός φακός επέστρεψε
στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου, 45 χρόνια μετά την τουρκική
εισβολή. Στις παραλίες που πριν
από περίπου μισό αιώνα ξεχώριζαν
οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές των τουριστών και όσων
ήθελαν να απαθανατίσουν μια από
τις ομορφότερες, τουριστικές περιοχές της Κύπρου, ο δημοσιογραφικός φακός τώρα εισήλθε για να
αποτυπώσει ηλεκτρονικώς μια πόλη
μνημείο απάνθρωπης ομηρίας
αναγκαστικής εγκατάλειψης και
προσφυγιάς. Μιας πόλης που λειτουργεί πια στα τουρκικά σχέδια
σαν αιχμάλωτος προς ανταλλαγή
ή και σαν επιχειρηματικό σχέδιο
για τη δημιουργία ενός θερέτρου
τύπου Μαϊάμι ή και Λας Βέγκας
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε μια περίοδο που τα βλέμματα
είναι στραμμένα στη νέα προσπάθεια στο Κυπριακό και οι εξελίξεις
τρέχουν η δεξιά «κυβέρνηση» Τατάρ, σε σύμπραξη με την Άγκυρα
όπως αφήνεται να φανεί δρομολογεί
το σταδιακό άνοιγμα της κλειστής
πόλης της Αμμοχώστου. Τη στιγμή
που πάνω στη «χρυσή άμμο» του
Βαρωσιού στρώνονται τα νέα τουρκικά σχέδια, η «κυβέρνηση» διοργάνωσε μια πρώτη επίσκεψη στο
Βαρώσι, με ομάδα Τ/κ και Τούρκων
δημοσιογράφων που επιλέχθηκαν
με μεγάλη προσοχή από το «Γραφείο Πληροφοριών» και παρά έντονες διαμαρτυρίες πολλών Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων.

Το παρασκήνιο

Το εγχείρημα της επίσκεψης ξεκίνησε με αφορμή άρθρο γνώμης

Τη στιγμή που πάνω στη χρυσή άμμο του Βαρωσιού στρώνονται τα νέα τουρκικά σχέδια, η «κυ-

βέρνηση» Τατάρ, διοργάνωσε μια πρώτη επίσκεψη στο Βαρώσι, ομάδας Τ/κ και Τούρκων δημοσιογράφων που επιλέχθηκαν από το «Γραφείο Πληροφοριών» και με γκαουλάιτερ τον Όζερσαι.
του διευθυντή της τ/κ εφημερίδας
«Κίμπρις»: «Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέβαλλε την επίσκεψη της
Ένωσης Τύπου. Ανακοίνωσε ότι η
είσοδος των δημοσιογράφων θα
επιτραπεί μετά τις εργασίες της
καταγραφής των περιουσιών»,
έγραψε πρόσφατα στη στήλη του
ο έμπειρος δημοσιογράφος Αλί
Μπατουράι, διαμαρτυρόμενος διότι
το Βαρώσι έγινε χώρος περιήγησης
Τούρκων επισήμων και εστίασε
σε δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, εξωτερίκευσε την πικρία του
για το γεγονός ότι εκπρόσωποι μιας
ξένης κυβέρνησης, της Τουρκίας,
το τελευταίο διάστημα φωτογραφίζονται και κάνουν επικοινωνιακό
show στους δρόμους του Βαρωσιού,

τη στιγμή που οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν τη δυνατότητα
να εισέλθουν στην κλειστή πόλη
και δεύτερον, ήγειρε ζήτημα για
το είδος της υποστήριξης και βοήθειας που θα δώσει η Τουρκία στην
τ/κ πλευρά μετά το άνοιγμα του
Βαρωσιού.

«Μια φωνή μέσα μου έλεγε»

Μια άλλη τ/κ δημοσιογράφος,
η Φατμά Κισμίρ, υπήρξε από τους
δημοσιογράφους που την Πέμπτη,
λόγω και της δημόσιας παρέμβασης
Μπατουράι κατόρθωσε να μπει
στην περίκλειστη πόλη. «Μας ζητήθηκε να αποφασίσουμε σε 3 ή
4 ώρες να κάνουμε διαπίστευση
για να πάμε στο Βαρώσι», σημειώνει

«Σ’ εκείνη την πόλη, ως δημοσιογράφος φωτογράφησα κάτι, το οποίο, δεν μπορούσε να περάσει
απαρατήρητο. Πώς μπορούν τα αφυδατωμένα λουλούδια να αντιστέκονται στον πόνο ανάμεσα σε
ερείπια και να μην ξεθωριάζουν; Ανοίγουν ξανά τα φύλα τους. Περιμένουν ένα νέο άγγιγμα».








«Παρά τα χρόνια που
έχουν περάσει και
τα κτίρια που έχουν
καταστραφεί, το Βαρώσι
διατηρεί όλη τη δόξα
του», λέει συγκινημένη
η Φατμά Κασμίρ.
η κ. Κισμίρ και μιλάει για την εμπειρία της από την επίσκεψη: «Προσευχήθηκα έξω από την μεγάλη
εκκλησία για την επιστροφή όλων
στις οικίες τους. Μια φωνή συνεχώς
μέσα μου έλεγε ότι έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη και συγχώρεση.

Λες και έφταιγα που πήγα εκεί!
Σπασμένα παράθυρα, κτίρια που
αποσυντίθενται, χόρτα, σημάδια
που έχουν σβηστεί ή ακόμα διαβάζονται, λες και πρόκειται για
πλατό μιας ταινίας», σημειώνει και
προσθέτει: «Για μια στιγμή, νόμιζα
ότι δεν μπορούσα να μιλήσω σαν
τα ακίνητα στον περιβάλλοντα χώρο. Ήταν σαν να υπήρχε μια κραυγή σιωπής παντού».
Η κ. Κισμίρ μας επισημαίνει ότι
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
επιχείρησε να ζωντανέψει στη μνήμη της εικόνες από το παρελθόν.
Κατοικίες γεμάτες με ανθρώπους,
ξενοδοχεία με τουρίστες, δρόμοι
«ζωντανοί», μια άλλη Αμμόχωστος,
ένα άλλο Βαρώσι: «Παρά τα χρόνια

που έχουν περάσει και τα κτίρια
που έχουν καταστραφεί, το Βαρώσι
διατηρεί όλη τη δόξα του», λέει
συγκινημένη και καταλήγει: «Αυτή
η άμμος περιμένει τους νόμιμους
ιδιοκτήτες της. Οι πέτρες, τα σκουριασμένα σίδερα, λένε, «δεν θα σε
κατηγορήσω, θα επιστρέψω στον
παλιό μου εαυτό, αρκεί να επιστρέψεις».
Σε εκείνη την πόλη, ως δημοσιογράφος φωτογράφησα κάτι, το
οποίο, δεν μπορούσε να περάσει
απαρατήρητο. Πώς μπορούν τα
αφυδατωμένα λουλούδια να αντιστέκονται στον πόνο ανάμεσα σε
ερείπια και να μην ξεθωριάζουν;
Ανοίγουν ξανά τα φύλα τους. Περιμένουν ένα νέο άγγιγμα».

Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η πρότασή μας για το Βαρώσι
Το «κατηγορώ» τριών επιφανών Αμμοχωστιανών, των οποίων η εμπεριστατωμένη εισήγηση για την πόλη αγνοήθηκε
Αισθήματα αγανάκτησης, οργής,
λύπης και απογοήτευσης εκφράζουν τρεις επιφανείς Αμμοχωστιανοί για την κατάσταση που δημιουργείται πέριξ των Βαρωσίων.
Πρόκειται για τον πρέσβη Ε.τ. Θεόφιλο Β. Θεοφίλου, τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Δημήτριο Χ. Χατζηχαμπή και τον
πρώην Δικαστή του ΕΔΑΔ Γεώργιο
Κ. Αρέστη, οι οποίοι εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση στην οποία σημειώνονται και τα ακόλουθα σημαντικά: «Εκφράζουμε αγανάκτηση
και οργή για τις νέες μονομερείς
και παράνομες ενέργειες της τ/κ
ηγεσίας στην περίκλειστη περιοχή
της Αμμοχώστου με ενθάρρυνση
και υποστήριξη της κατοχικής δύναμης. Λύπη και απογοήτευση για
την αδράνεια της κυβέρνησής μας
και άλλων αρμοδίων που με την
ολιγωρία και τις παραλείψεις τους
άφησαν την πρωτοβουλία στους
κατακτητές δίνοντάς τους ακόμη
μια φορά την ευκαιρία να προωθήσουν περαιτέρω τα άνομα σχέδιά
τους σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της Αμμοχώστου.
Αντί της επιστροφής της πόλης
στους νόμιμους κατοίκους της όπως
προνοούν η Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου της 19.5.1979 και τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας, γινόμαστε μάρτυρες
νέων παρανομιών και παραβιάσεων

σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων
τους. Οι εισβολείς που λεηλάτησαν
συστηματικά όλη την πόλη, που
οικειοποιήθηκαν και εκμεταλλεύονται παράνομα τα σπίτια και τις περιουσίες που βρίσκονται έξω από
την περίκλειστη περιοχή, ξεδιάντροπα και προκλητικά περιοδεύουν
μαζί με τους υποτελείς τους την
περίκλειστη περιοχή προετοιμάζοντας την αρπαγή και τον σφετερισμό και των περιουσιών που γλύτωσαν μέχρι τώρα. Παραβιάζοντας
περιφρονητικά το Σύνταγμα και
τους Νόμους του κράτους, τα Ψηφίσματα των Η.Ε., τις Διεθνείς Συμβάσεις που κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα, καταφρονώντας
ξετσίπωτα κάθε έννοια δικαίου. Οι
κατακτητές που κούρσεψαν την
πόλη μας, που την έκλεισαν στο
συρματόπλεγμα και την κράτησαν
όμηρο αφήνοντάς την να καταστραφεί και ερημωθεί από το πέρασμα του χρόνου και τα στοιχεία
της φύσης, σε συνεργασία με τους
Τ/κ άρπαγες και σφετεριστές θα
την ανοίξουν και θα την προσφέρουν για ανάπτυξη σε ρέκτες Τούρκους επιχειρηματίες επειδή βρίσκεται στην «επικράτειά» τους.
Πριν δυο χρόνια, μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Κραν
Μοντάνα, είχαμε ετοιμάσει και
υποβάλει στους αρμοδίους τη γνωστή πρότασή μας για την επιστροφή της Αμμοχώστου. Μια νέα, εμ-

Πριν δυο χρόνια, μετά το Κραν Μοντάνα, είχαμε υποβάλει στους αρμοδίους
τη γνωστή πρότασή μας για την επιστροφή της Αμμοχώστου. Για λόγους που
μας είναι άγνωστοι η κυβέρνησή μας παρέλειψε να ενεργήσει όταν και όπως
έπρεπε. Αυτό που δεν έκαμε νόμιμα η κυβέρνηση μας, το πράττει τώρα παράνομα η ούτω καλούμενη κυβέρνηση των Κατεχομένων, υπογραμμίζουν οι
τρεις επιφανείς Βαρωσιώτες. Η φωτογραφία της περασμένης Πέμπτης, από
την περίκλειστη.
πλουτισμένη, ισορροπημένη αλλά
και γενναιόδωρη για τους Τ/Κ συμπατριώτες μας που θα επωφελούνταν μεγάλως από την εφαρμογή

της. Κατά την παρουσίασή της είχαμε υπογραμμίσει και την τακτική
σκοπιμότητα για την υποβολή της
που θα προλάμβανε και παρεμπό-

διζε μονομερείς ενέργειες και νέα
τετελεσμένα από μέρους της Τουρκίας. Η δική μας πλευρά δεν είχε
τίποτε να χάσει ακόμα και σε περίπτωση απόρριψής της από την
Τουρκία και την τ/κ ηγεσία. Εκείνοι
θα έμεναν εκτεθειμένοι ενώπιον
των Η.Ε., της Ε.Ε. και της διεθνούς
κοινής γνώμης από την απόρριψη
μιας τέτοιας πρότασης. Θα έμεναν
εκτεθειμένοι ακόμη και στα μάτια
μεγάλης μερίδας Τ/κ συμπατριωτών
μας που θα στερούνταν των πολλαπλών ωφελημάτων από την εφαρμογή της και πιθανό να αντιδρούσαν εναντίον της ηγεσίας τους.
Και θα τους ήταν πολύ δύσκολοαν όχι αδύνατο-να προχωρήσουν
με δικά τους μονομερή και παράνομα μέτρα για το άνοιγμα της πόλης μετά που θα είχαν απορρίψει
μια πρόταση αυτού του περιεχομένου. Είχαμε τότε μια μοναδική
ευκαιρία να ενεργήσουμε νόμιμα
και εποικοδομητικά σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των Ψηφισμάτων
του Σ.Α. και τη Συμφωνία Υψηλού
Επιπέδου. Η επίσημη υποβολή της
πρότασης μας θα γέμιζε το κενό
της διακοπής των συνομιλιών για
περισσότερο από δυο χρόνια και
θα συνέβαλλε στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης υποβοηθητικού στην επανέναρξη τους. Για λόγους που μας είναι άγνωστοι και
ακατανόητοι, η κυβέρνησή μας
παρέλειψε να ενεργήσει όταν και

όπως έπρεπε και με τρόπο που θα
ικανοποιούσε και τους Αμμοχωστιανούς. Αυτό που δεν είχε την
πρόνοια και τη σοφία να κάμει η
κυβέρνησή μας νόμιμα, σωστά και
δίκαια το πράττει τώρα η ούτω καλούμενη κυβέρνηση του κατοχικού
καθεστώτος εντελώς παράνομα,
ενάντια στις πρόνοιες των Ψηφισμάτων του Σ.Α. και της Συμφωνίας
Υψηλού Επιπέδου καταστρέφοντας
έτσι τις προσπάθειες οικοδόμησης
εμπιστοσύνης και υποσκάπτοντας
τις προοπτικές επανέναρξης των
συνομιλιών.
Κάτω από την πίεση αυτής της
πολύ επικίνδυνης κατάστασης, ζητούμε από την κυβέρνηση να εξηγήσει πειστικά γιατί δεν προχώρησε
στην υποβολή της πρότασης μας
παρά τις διαβεβαιώσεις που μας
είχαν δοθεί και να αναλάβει, έστω
και τώρα, την πρωτοβουλία των
ενεργειών στο θέμα της Αμμοχώστου θέτοντας επίσημα στο τραπέζι
την πρότασή μας με οποιεσδήποτε
προσθήκες ή διαφοροποιήσεις θεωρεί αναγκαίες. Η μινιμαλιστική
προσέγγιση της υιοθέτησης ΜΟΕ
για τη σύσταση επιτροπής τεχνοκρατών που θα περιέλθει την πόλη
για να δει την κατάστασή της δεν
αποτελεί λύση και δεν αφαιρεί την
πρωτοβουλία από την άλλη πλευρά
που πράττει ήδη από μόνη της αυτό
που εισηγήθηκε η πλευρά μας με
τον κατάλογο των 21 ΜΟΕ.
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Ο μοχλός πίεσης
και η ομοθυμία
Αναστασιάδη-Ακιντζί
«Ασφάλεια-εγγυήσεις» και «πολιτική ισότητα», προώρισται να
κρίνουν το μέλλον μιας ομοσπονδιακής λύσης περί τα τέλη 2019
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τα κρίσιμα ζητήματα, «ασφάλειαεγγυήσεις» και «πολιτική ισότητα»,
προώρισται να κρίνουν το μέλλον
μιας ομοσπονδιακής λύσης περί
τα τέλη του 2019 καθότι από την
9η Αυγούστου, στο Κυπριακό λειτουργεί ένα χρονοδιάγραμμα, με
πλαίσια εντός των οποίων οι εμπλεκόμενες πλευρές καλούνται να
συμφωνήσουν κυρίως στα δύο κεφάλαια κλειδιά που θα ανοίξουν
την πύλη της λύσης εάν και εφόσον
τα βρουν μέχρι τον Ιανουάριο του
2020, όταν θα δημοσιοποιηθεί και
η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών
επί της οποίας θα εμφανίζονται
όλα τα μέχρι εκείνης της συγκυρίας
πεπραγμένα. Τουτέστιν, συμφωνία
επί των όρων αναφοράς, τριμερής
με τον γ.γ. του ΟΗΕ, άτυπη διάσκεψη και διάσκεψη που θα οριστικοποιήσει τη συμφωνία λύσης.
Στην πορεία αυτή υπάρχουν αρκετά
προβλήματα που θα μπορούσαν
και να μην εμφανίζονται ως τέτοια,
αν οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν
αποφασισμένοι να προχωρήσουν
σε μια λύση, όπως είπε στην «Κ»
ξένη διπλωματική πηγή. Η ίδια πηγή παρουσίασε ως παράδειγμα την
«αποστολή Όζερσαϊ στο Βαρώσι»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τη στιγμή που η κ.
Λουτ βρίσκεται καθ’ οδόν προς την
Κύπρο σε μια προσπάθεια υλοποίησης του τελευταίου ψηφίσματος
των Η.Ε., η παράνομη είσοδος στο
Βαρώσι εγείρει ένα εμπόδιο στη
διαδικασία λύσης. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα πεδία, ωστόσο, σε αυτά υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια διπλωματικών ελιγμών. Αυτή η άποψη ξεχωρίζει τόσο στην Άγκυρα
όσο και στην τ/κ ηγεσία, τη στιγμή
που η στενή συνεργάτιδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν
Χολ Λουτ επιστρέφει στην Κύπρο

για να κλείσει το κεφάλαιο των
ορών αναφοράς. Εν μέσω σημαντικών εξελίξεων και σε αντίθεση
με την Άγκυρα, στην οποία ξεχωρίζει ο τόνος της απαισιοδοξίας, ο
Μουσταφά Ακιντζί διατηρεί τις ελπίδες του για μια γρήγορη διαδικασία λύσης.

Διαφορετικές προσεγγίσεις

Υπάρχει ομοθυμία στο τοπίο
των όρων αναφοράς, διαπιστώνει
πηγή στη Λευκωσία, η οποία προσθέτει ότι πρέπει να γίνει προετοιμασία καθότι τα στοιχεία είναι εκεί
και είναι γνωστά. Η προετοιμασία
χρειάζεται να γίνει ακόμα και στη
διατύπωση, όπως μας ελέχθη, από
την ίδια πηγή. Από την άλλη και
για τον Μουσταφά Ακιντζί ακόμη
εξακολουθούν να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο αρκεί, όπως
λέει δημοσίως, να επιθυμεί το ίδιο
ο Νίκος Αναστασιάδης. Μέχρι την
περασμένη Παρασκευή, παρά το
γεγονός ότι υπογράμμιζε ότι μέχρι
στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει το
ζήτημα της τριμερούς συνάντησης
και της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, η τ/κ ηγεσία εξακολουθούσε να στοχεύει και να ελπίζει
για ένα θετικό αποτέλεσμα, το
οποίο θα έρθει να αλλάξει με ριζικό
τρόπο τα δεδομένα στο Κυπριακό.
Πιθανή επιτυχία των νέων επαφών των δυο ηγετών με τον γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ και της άτυπης
πενταμερούς διάσκεψης θα άνοιγε
τον δρόμο για μια τελική συνεννόηση στο Κυπριακό, η οποία θα
οδηγούσε στα νέα δημοψηφίσματα,
ενδεχομένως στα μέσα του επόμενου έτους, σύμφωνα με ενημερωμένη τ/κ πηγή. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίοδο 2015-2017, η
τ/κ ηγεσία επιλέγει να κρατήσει
«μικρότερο καλάθι», με το σκεπτικό
ότι η ε/κ πλευρά έχει τροποποιήσει
τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της

σε πολλά ζητήματα, γεγονός που
έχει χαλάσει το θετικό κλίμα στις
συνομιλίες την τελευταία διετία.

Το τουρκικό χαρτί

Στην Άγκυρα το γενικό κλίμα
είναι διαφορετικό. Η πλειοψηφία
των Τούρκων διπλωματών και αξιωματούχων εκτιμά ότι Λευκωσία και
Αθήνα έχουν λάβει προ πολλού τις
αποφάσεις τους για το Κυπριακό
και το ζήτημα της ΑΟΖ και ότι οι
Έλληνες διπλωμάτες πιστεύουν
ότι ένας ελληνοτουρκικός συνεταιρισμός στην Κύπρο δεν θα έχει
μέλλον. Γι’ αυτό τον λόγο, στη Λευκωσία ξεκίνησε η συζήτηση για
εναλλακτικά σχέδια, ιδέα που δεν
απορρίπτεται από την Άγκυρα,
όπως δεν απορρίπτεται επισήμως
και η φόρμουλα της ομοσπονδίας.
Βασική τουρκική επιθυμία είναι
πλέον το ξεκαθάρισμα του τοπίου
στο Κυπριακό, το συντομότερο δυνατόν, καθώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Πρόκειται για το
νέο μότο της τουρκικής διπλωματίας, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει στα Κατεχόμενα, κατά
τη διάρκεια της νέας επίσκεψής
του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Ωστόσο, αυτά που εμφανίζονται
ως η διπλωματική επιφάνεια της
τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό
επί της ουσίας έχουν πίσω τους
και ουρά, η οποία έχει ένα βασικό
στόχο: Να εξαναγκάσει τον Νίκο
Αναστασιάδη να μην παρακαθίσει
σε συνομιλίες ή ακόμα και τώρα
που το έπραξε με την 9η Αυγούστου
ως αρχή να τις εγκαταλείψει. Και
αυτά που χρησιμοποιούνται ως
ένας τέτοιος μοχλός είναι οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ και οι
επί του εδάφους των Βαρωσίων
συντονισμένες παράνομες «επιχειρήσεις» ή και αποστολές Όζερσαϊ. Με την εκτίμηση αυτή που
βρίσκει σύμφωνες και ξένες διπλω-

Αυτά που εμφανίζονται ως η διπλωματική επιφάνεια της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό επί της ουσίας έχουν πίσω
τους και ουρά, η οποία έχει ένα βασικό στόχο: Να εξαναγκάσει τον Νίκο Αναστασιάδη να μην παρακαθίσει σε συνομιλίες ή ακόμα και τώρα που το έπραξε με την 9η Αυγούστου ως αρχή να τις εγκαταλείψει.







«Σε περίπτωση λύσης η
επιστροφή σημαντικών
εδαφών και περιουσιών
στην ε/κ πλευρά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, και αυτό παρά την
πρόσφατη απόσυρση
του χάρτη της τ/κ πλευράς», σύμφωνα με τουρκική πηγή.
ματικές πηγές στη Λευκωσία, συμφωνεί και υψηλά ιστάμενη ε/κ πηγή
η οποία δήλωσε στην «Κ», λακωνικά: «Έχουν γνώση οι φύλακες».

Τουρκικές διαφωνίες

Παρά τις διαφορετικές αναλύσεις
τους, τ/κ ηγεσία και Άγκυρα συμφωνούν ως προς τα βασικά σημεία
διαφωνίας. Για την τουρκική πλευρά, σε σχέση με το μοντέλο της
ομοσπονδίας, την παρούσα στιγμή
υφίστανται μεγάλα προβλήματα
στο πεδίο της πολιτικής ισότητας,
στις εγγυήσεις, στο εδαφικό, στο
περιουσιακό και στο μέλλον των
πολιτών της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην σχεδιαζόμενη Ενωμένη
Κυπριακή Ομοσπονδία. Η τουρκική
πλευρά χαρακτηρίζει ως «ζωτικής
σημασίας» τόσο για τους Τ/κ όσο

και για την Τουρκία, τα πρώτα δύο
πεδία, ενώ στα άλλα πεδία εξακολουθούν να υφίστανται περιθώρια
διπλωματικών ελιγμών. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ισότητα, τόσο ο
κ. Ακιντζί όσο και η Άγκυρα επιμένουν ότι δίχως την αποτελεσματική συμμετοχή των τ/κ σε όλες
τις δομές και υπηρεσίες του νέου
δικοινοτικού κράτους και φυσικά
την εκ περιτροπής προεδρία η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία δεν
πρόκειται να λάβει σάρκα και οστά.
Για να συμβεί αυτό, η ε/κ πλευρά
καλείται να αναθεωρήσει τη γραμμή της, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Πηγή που γνωρίζει πολύ
καλά τα δρώμενα στο τουρκικό
Προεδρικό, επισημαίνει ότι τα θέματα της πολιτικής ισότητας και
των εγγυήσεων είναι διαφορετικά.
Ανεξάρτητα από τις συζητήσεις
για τις εγγυήσεις, που αφορούν κυρίως τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις,
η ε/κ πλευρά καλείται να αποδείξει
εμπράκτως ότι υιοθετεί και αποδέχεται την αρχή της πολιτικής
ισότητας. Σε ό,τι αφορά το μέλλον
των τουρκικών εγγυήσεων, η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει τη
γνωστή θέση της, ότι εναλλακτικές
φόρμουλες υπάρχουν, όπως λ.χ.
την παραμονή της Τουρκίας ως εγγυήτρια δύναμη του βόρειου τμήματος του νησιού ή την εξέταση
του περίφημου όρου «sunset clause», αρκεί η ε/κ πλευρά και η Ελλάδα να μην τηρήσουν μαξιμαλι-

στική στάση στις συζητήσεις που
ακολουθούν. Τέλος, στα άλλα ανοιχτά κεφάλαια όλες οι πηγές τονίζουν ότι υπάρχουν περισσότερα
περιθώρια ελιγμών, με την τουρκική
πλευρά να αποδέχεται και να τονίζει
ότι σε περίπτωση λύσης η επιστροφή σημαντικών εδαφών και περιουσιών στην ε/κ πλευρά θα πρέπει
να θεωρείται δεδομένη, και αυτό
παρά την πρόσφατη απόσυρση του
χάρτη της τ/κ πλευράς.

Το ζήτημα της ΑΟΖ

Στη νέα περίοδο η Άγκυρα λαμβάνει υπόψη της και άλλες δύο εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα
την προσπάθεια αναζήτησης λύσης
στο Κυπριακό. Στην κυπριακή ΑΟΖ
υπάρχουν νέα δεδομένα και στην
Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στη
Συρία, αναδύονται νέοι συσχετισμοί
δυνάμεων.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα,
οι τουρκικές πηγές επιμένουν στο
γεγονός ότι η πιο λογική λύση για
το νέο πρόβλημα που έχει προκύψει
στα ανοιχτά της Κύπρου είναι μια
συμβιβαστική λύση, η οποία κυρίως
θα κατοχυρώσει τον κομβικό ρόλο
της Τουρκίας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, ως η χώρα που
θα μεταφέρει μελλοντικά το φυσικό
αέριο της Ανατολικής Μεσογείου
στην Δύση. Για την Τουρκία το ιδανικότερο σενάριο περιλαμβάνει
και την ενεργή εμπλοκή και της
Ελλάδας σε αυτό το εγχείρημα.

Τουρκική επιμονή για συμβιβαστική λύση

Εντατικοποιούνται οι ενέργειες της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ, ανεξαρτήτως της νέας διαδικασίας στο Κυπριακό
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Παράλληλα με την έναρξη της νέας
διαδικασίας στο Κυπριακό, η Άγκυρα
Σε στενή συνεργασία με την «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ επιμένει
στην αυστηρή ρητορική της για το
ζήτημα της ΑΟΖ και ετοιμάζει νέες
κινήσεις, με απώτερο στόχο την
άσκηση πίεσης στη Λευκωσία. Με
αυτές τις κινήσεις Τούρκοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι πιστεύουν
ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα
υποχρεωθεί να εστιάσει στην πολυπόθητη, τελική συμβιβαστική λύση στο ζήτημα του φυσικού αερίου.
Τα νέα βήματα της Άγκυρας στην
κυπριακή ΑΟΖ δρομολογούνται ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, με τους Τούρκους διπλωμάτες και αξιωματούχους να αποφεύγουν να τοποθετηθούν στην
παρούσα φάση για το πιθανό αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας στο
Κυπριακό. Λίγο πριν από την έναρξη
της νέας διαδικασίας, υψηλόβαθμος
Τούρκος διπλωμάτης τόνιζε στην
«Κ» ότι στη νέα διαδικασία για την
Τουρκία μαζί με την ομοσπονδιακή
λύση θα τεθούν επί τάπητος όλες
οι φόρμουλες για την επίλυση του
Κυπριακού, καθώς και για τη δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας
ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις εξελίξεις στη Λευκωσία και στη Νέα
Υόρκη, οι Τούρκοι διπλωμάτες και
αξιωματούχοι ενορχηστρώνουν τα

νέα βήματα της τουρκικής πλευράς
στα ύδατα της Κύπρου. Όλες οι
νέες πρωτοβουλίες λαμβάνονται
σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας
και φυσικά ύστερα από την σχετική
έγκριση του τουρκικού Προεδρικού.
Από την πλευρά του, το τουρκικό
Προεδρικό εκπέμπει μηνύματα
απαισιοδοξίας ως προς την προοπτική εξασφάλισης συμβιβαστικής
λύσης στο αμέσως επόμενο διάστημα στο ζήτημα της κυπριακής
ΑΟΖ. «Πώς να καταλήξουμε σε συμφωνία, όταν η ελληνοκυπριακή
πλευρά, με την υποστήριξη δυτικών
συμφερόντων, τηρεί αδιάλλακτη
στάση, δεν αποδέχεται ακόμη και
την συζήτηση της τ/κ πρότασης
για το φυσικό αέριο», σημειώνει
στην «Κ» πηγή που γνωρίζει πολύ
καλά τα δρώμενα στο τουρκικό
Προεδρικό Μέγαρο. Η ίδια πηγή
τονίζει χαρακτηριστικά ότι το γεγονός ότι η ηγεσία του Νίκου Αναστασιάδη μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να λαμβάνει πλήρως υπόψη
της τις προειδοποιήσεις και προτάσεις της ηγεσίας του Μουσταφά
Ακιντζί, η οποία επιμένει στην ομοσπονδιακή φόρμουλα για την επίλυση όλων των προβλημάτων, «μιλά
από μόνο του».
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του προαναφερομένου απαισιόδοξου τόνου, η Τουρκία στέλνει στην Κύπρο
το τουρκικό ερευνητικό σκάφος
«Ορούς Ρέις» και την ίδια στιγμή

Υψηλόβαθμος Τούρκος διπλωμάτης τόνιζε στην «Κ» ότι στη νέα διαδικασία,
για την Τουρκία μαζί με την ομοσπονδιακή λύση θα τεθούν επί τάπητος όλες οι
φόρμουλες για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και για τη δημιουργία νέων
μοντέλων συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
το «Μπαρμπαρόσα» εντατικοποιεί
τις έρευνές του στα νότια της Κύπρου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι
εργασίες των υπόλοιπων τουρκικών
σκαφών, υπό την προστασία του
παρέχει το τουρκικού Πολεμικού
Ναυτικού.

Οι νέες «αδειοδοτήσεις»

Ένα ζήτημα που απασχολεί αυτό
το διάστημα την τουρκική πλευρά
και κυρίως το «Υπουργείο Εξωτερικών» είναι το ενδεχόμενο παραχώρησης νέων αδειών στην Ανώ-

νυμη Τουρκική Εταιρία Πετρελαίων
(ΤΡΑΟ) για διεξαγωγή εργασιών σε
νέες περιοχές. Το νέο βήμα προβλέπει τη δημιουργία νέων ζωνών,
στις περιοχές που δεν καλύπτει η
προηγούμενη συμφωνία Τουρκίας
- «ΤΔΒΚ», της περιόδου της ηγεσίας
του Ντερβίς Έρογλου, πάνω στην
οποία στηρίζονται οι σημερινές
εργασίες της τουρκικής πλευράς.
Σύμφωνα με τα νέα τουρκικά σχέδια, λοιπόν, η «ΤΔΒΚ» θα καθορίσει
δικά της οικόπεδα σε ολόκληρη
την Κύπρο, για τα οποία, στη συ-

νέχεια, θα παραχωρήσει νέες άδειες
στην τουρκική εταιρία. Με αυτόν
τον τρόπο, οι τουρκικές εργασίες
θα επεκταθούν σε όλη την Κύπρο,
με την προϋπόθεση φυσικά ότι
τους επόμενους μήνες οι δύο πλευρές δεν θα καταφέρουν να καταλήξουν σε συμβιβασμό πρωτίστως
στο Κυπριακό, και φυσικά στο ζήτημα του φυσικού αερίου.
Τι θα συμβεί σε περίπτωση που
τα ενδεχόμενα, νέα, υποτιθέμενα
τ/κ οικόπεδα «συγκρουστούν» με
τα οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα οποία σήμερα διεξάγουν εργασίες ξένες εταιρίες; Στην
τουρκική πρωτεύουσα οι πηγές
της «Κ» αποφεύγουν να τοποθετηθούν επί του ζητήματος. Παρόλα
αυτά, μας προϊδεάζουν για το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται
να τηρήσει επιθετική στάση απέναντι σε ξένες εταιρίες, οι οποίες,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν
διεξάγουν εργασίες σε περιοχές
που διεκδικεί η Τουρκική Δημοκρατία. Στις υπόλοιπες περιοχές,
σύμφωνα πάντα με την οπτική γωνία της Άγκυρας, οι εργασίες των
ξένων εταιριών θα μπορούσαν να
συνεχιστούν μαζί με τις σχεδιαζόμενες τουρκικές εργασίες.

Συμβιβαστική φόρμουλα

Τόσο στην Άγκυρα όσο και στα
Κατεχόμενα, πηγές που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
στην κυπριακή ΑΟΖ, επιμένουν

στο γεγονός ότι μια συμβιβαστική
φόρμουλα στο ζήτημα του φυσικού
αερίου αποτελεί μονόδρομο για
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Δίχως αυτήν τη συμβιβαστική φόρμουλα, ακόμη και αν βρεθούν ικανοποιητικές ποσότητες φυσικού
αερίου στην περιοχή, καμία πλευρά
δεν θα είναι σε θέση να κατοχυρώσει πλήρως τα οικονομικά συμφέροντά της. Αυτή είναι η επικρατέστερη άποψη στην τουρκική
πλευρά.
Σύμφωνα με την Άγκυρα και
την τ/κ πλευρά, ο διάλογος και ένα
νέο πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας θα εγκαινίαζε στην ευρύτερη περιοχή νέα δεδομένα, καθώς και κερδοφόρα κοινά εγχειρήματα. «Όταν αναφερόμαστε στα
κυπριακά ενεργειακά κοιτάσματα
αναφερόμαστε σε ολόκληρη την
Κύπρο. Στον νότο, στον βορρά, στα
ανατολικά και δυτικά παράλια
έχουν κοινά συμφέροντα οι δυο
κοινότητες του νησιού. Με μια συμφωνία, οι ε/κ αυτομάτως θα έχουν
την δυνατότητα να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες
και για τα βόρεια ύδατα του νησιού
(λ.χ. για τον σχεδιαζόμενο αγωγό
που θα καταλήγει στην Τουρκία).
Τι καλύτερο για μια κοινότητα που
έχει τη φιλοδοξία να αντιπροσωπεύσει μαζί με τους Τ/κ ολόκληρη
την Κύπρο στη διεθνή κοινότητα»,
καταλήγουν χαρακτηριστικά οι πηγές της «Κ».
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Στο τρενάκι του τρόμου Προεδρικό-ΔΗΣΥ
Τα δημοσιεύματα του OCCRP και η δημοσιοποίηση συναντήσεων ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ προκάλεσαν ανησυχία στη δεξιά παράταξη
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η κάθοδος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του
Αμερικανικού Κογκρέσου στην Κύπρο για να εξετάσει κατά πόσον η
Κύπρος λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα, προκειμένου να εντοπίζονται και να παρεμποδίζονται παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και η θετική δήλωση
που ακολούθησε από την πρόεδρο
της Επιτροπής για την πρόοδο που
σημείωσε η Κύπρος, έδωσε κάποιες
ανάσες στην κυβέρνηση και στον
ΔΗΣΥ. Και λέμε ανάσες ζωής γιατί
οι τελευταίες εβδομάδες αποτέλεσαν μάλλον τρενάκι του τρόμου
με άγνωστη πορεία για την κυβερνώσα παράταξη.
Το κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει το τέλος μιας σειράς επικρίσεων είναι λίγο αμφίβολο, όπως
όλα δείχνουν, επί του παρόντος.
Και αυτό γιατί τα δημοσιεύματα
του OCCRP και η επικοινωνιακή
διαχείριση που ακολούθησε το
Προεδρικό κατέδειξαν πως ενώ κυβέρνηση και ΔΗΣΥ βρίσκονται ακόμα στην αρχή της δεύτερης διακυβέρνησής τους μπαίνουν επίσημα στην κόκκινη ζώνη. Κόκκινη
ζώνη γιατί οι αντιδράσεις πλέον
στους κυβερνητικούς χειρισμούς
δεν περιορίζονται στις γραπτές
ανακοινώσεις της Αντιπολίτευσης.
Η συνεννόηση Άντρου και Νικόλα
δείχνει πως δεν αποκλείεται ένα
κοινό μέτωπο απέναντι στους χειρισμούς Αναστασιάδη, με ό,τι κι
αν αυτό συνεπάγεται για το πώς
θα κυβερνήσουν τα υπόλοιπα τρεισήμισι χρόνια. Έβγαλε στο φως
και συγκρούσεις που ξεπερνούν
την αντιπολίτευση και δείχνουν
ότι πολιτικά πρόσωπα, που αποτέλεσαν άλλοτε στενό περίγυρο
του Νίκου Αναστασιάδη, όπως ο
Ευρωπαίος επίτροπος Χρίστος Στυλιανίδης, πλέον κρατούν αποστάσεις από τους πολιτικούς χειρισμούς
της κυβέρνησης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις
Η αλήθεια είναι πως το Προεδρικό είχε δεδομένο πως διαρρέοντας αφενός το άρθρο της «Guardian» σε κυπριακά ΜΜΕ, το οποίο
έλεγε πως το διαβατήριο στον Αλεξάντερ Αμπράμοφ δόθηκε από την
κυβέρνηση Χριστόφια και επικαλούμενο αφετέρου άλλο δημοσίευμα της πλατφόρμας OCCRP που
φωτογραφίζει τον Κύπρο Χρυσοστομίδη, θα έκλεινε συνοπτικά το
όλο θέμα από την αντιπολίτευση.
Στο κόμμα της Αριστεράς, όμως,
αποφάσισαν να το πάρουν μέχρι
τέλους, αποστέλλοντας καθημερινά
ανακοινώσεις που απαιτούσαν από
τον πρόεδρο να τοποθετηθεί ο ίδιος
επί του ζητήματος. Και αυτό καθόλου τυχαία, καθώς η Εζεκία Παπαϊωάννου εκτίμησε πως οι άλλοτε
επαγγελματικές δραστηριότητες
του προέδρου και του οικογενειακού του περίγυρου αποτελούν
την αχίλλειο πτέρνα του. Ένα ζήτημα που ενοχλεί όχι μόνο το ΑΚΕΛικό ακροατήριο, αλλά και ευρύτερη μερίδα πολιτών που φτάνει
μέχρι και στελέχη του Συναγερμού,
αν λάβουμε υπόψη τις τοποθετήσεις
του Ρίκκου Μαππουρίδη και του
βουλευτή Λάρνακας Ζαχαρία Ζαχαρίου στο πολύωρο πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ.

Ο οικογενειακός περίγυρος
Κάπως έτσι ήρθε μάλλον ως δώρο για το ΑΚΕΛ το «viral» βίντεο
με πρωταγωνιστή τον γαμπρό του








Το ΑΚΕΛ αντιλήφθηκε
πως οι επαγγελματικές
δοσοληψίες και η ζωή
του οικογενειακού περιβάλλοντος του προέδρου
αποτελούν κόκκινο πανί
τόσο για το ΑΚΕΛικό
ακροατήριο όσο και για
στελέχη του ΔΗΣΥ και το
αξιοποίησε πλήρως.
Νίκου Αναστασιάδη να προωθεί
την εταιρεία του, παρουσιάζοντας
την αλματώδη ανάπτυξη της Κύπρου και την πολυτέλεια της Λεμεσού και δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί σε ανακοίνωση Τύπου ακόμα και γι’ αυτό, ψέγοντας την παρουσίαση της χλιδής στην οποία
ζει ο οικογενειακός περίγυρος του
Νίκου Αναστασιάδη.
Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω γραπτής
ανακοίνωσης για να κλείσει το ζήτημα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως
οι συνεργάτες του, τον είχαν συμβουλεύσει πως θα έπρεπε ο ίδιος
να δώσει απαντήσεις επί του ζητήματος. Κάποιοι εξ αυτών εκτίμησαν πως τα αργοπορημένα αντανακλαστικά της κυβέρνησης επί
του όλου ζητήματος, στοίχισαν
επικοινωνιακά και πολιτικά στην
κυβέρνηση.

Το επικοινωνιακό αφήγημα
Στο επικοινωνιακό αφήγημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μυστική
συνάντηση Άντρου Κυπριανού και
Νικόλα Παπαδόπουλου, αλλά στη
δήλωση του γ.γ. του κόμματος ότι
προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ είναι
η απομάκρυνση του Νίκου Αναστασιάδη από την εξουσία. Θέλησαν
να στείλουν το μήνυμα πως οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης έχουν
ως στόχο την αναρρίχηση του ΑΚΕΛ
στην εξουσία. Ο πρόεδρος δίδοντας
στη δημοσιότητα τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση γύρω από το κλείσιμο των εταιρειών «κέλυφος» και
υπογραμμίζοντας τις τότε αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για το ενδεχόμενο
πλήγματος των ρωσικών συμφερόντων, διαμήνυσε πως έχει εκλεγεί
με ισχυρή εντολή 57% και δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Οι κυπριακές πένες
Το κατά πόσο η δήλωση του
προέδρου βοήθησε την κατάσταση

Στοχοποίησή του βλέπει ο πρόεδρος και υπενθυμίζει πως έχει επανεκλεγεί με ισχυρή εντολή.
είναι ένα ζήτημα ανοικτό, δεδομένου ότι το Προεδρικό συνέχισε τις
τοποθετήσεις γύρω από το δημοσίευμα του OCCRP, αφήνοντας
κατά μέρος το τι γράφεται και θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας των αρθρογράφων. Σε άρθρο του κυβερνητικού εκπροσώπου Πρόδρομου
Προδρόμου φωτογραφίζεται συγκεκριμένος Κύπριος δημοσιογράφος που συνεργάζεται με την πλατφόρμα και ανοίγει γι’ αυτόν θέμα
αναξιοπιστίας του, καθώς αναφέρεται σε ιστορικές αναφορές που
δεν αποτελούν όπως λέει «αθώες
παρεμφερείς ανακρίβειες». «Η ιδεοληψία την οποία μαρτυρούν τέτοιες παραπλανητικές αναφορές
σημαίνει κάποια πράγματα και για

τις προθέσεις που κρύβονται πίσω
από την όλη απόπειρα. Φαίνεται
ότι στόχος δεν είναι τόσο η Κύπρος,
όσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Για τον σκοπό αυτό, αντί να αναφέρονται στα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του –που οι ίδιοι ομολογούν ότι διόρθωσαν τη φήμη της
Κύπρου– προσπαθούν να επαναφέρουν μια παλιά υπόθεση, η οποία
όμως έχει κριθεί, προσθέτοντας
πολύκροτες γενικολογίες και αόριστες δυσφημιστικές αναφορές
σε ένα τοξικό “κοκτέιλ”» αναφέρει
χαρακτηριστικά στο άρθρο του ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ήδη έχουν υπάρξει αντιδράσεις
ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί δημοσιογράφους και είναι ανοικτό

κατά πόσο θα βγει υπέρ της όλο
αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να
σημειωθεί πως στο Προεδρικό δεν
άφησαν ασχολίαστο το ότι ο συγκεκριμένος αρθρογράφος χρησιμοποιεί ως πηγή στο άρθρο του
στο άρθρο που αφορά τον κ. Χρυσοστομίδη, τον γνωστό ιστορικό,
πρώην συνεργάτη στο Προεδρικό
επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη
και νυν στενό συνεργάτη του Ευρωπαίου Επίτροπου Χρίστου Στυλιανίδη, Μακάριο Δρουσιώτη.

Προειδοποιήσεις και ρήξη
Η πολιτική των πολιτογραφήσεων, πάντως, είχε προβληματίσει
αρκετά στελέχη πέριξ του Συναγερμού και του Προεδρικού. Απο-

Η συνάντηση τρομοκράτησε τον ΔΗΣΥ
Όσα διαμείβονται πάντως στον προεδρικό
λόφο και οι προεκτάσεις που προκάλεσαν τα
δημοσιεύματα του OCCRP έχουν ήδη προκαλέσει αμηχανία στον ΔΗΣΥ. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι πλην της λιτής ανακοίνωσης
που υπογράμμιζε πως η «υιοθέτηση διαδικτυακών δημοσιευμάτων που χωρίς τεκμηρίωση προσπαθούν να πλήξουν την αξιοπιστία
της Κύπρου και του προέδρου της Δημοκρατίας
δεν βοηθούν τη χώρα μας, όπου ένας από
τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας
μας είναι ο χρηματοοικονομικός» απέφυγε
να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.
Αυτό που φαίνεται πως ανησυχεί έντονα
τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι μήπως
όσα συμβαίνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο
διευκολύνουν ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ
ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ. Καθόλου τυχαία η ένταση








Στον Συναγερμό φοβούνται
πως η συνάντηση ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ
αποτελεί την απαρχή του
αποκλεισμού του από συζητήσεις τόσο για την προεδρία της
Βουλής όσο και για την προεδρία
της Δημοκρατίας το 2023.
με την οποία ο ΔΗΣΥ προσπάθησε να «σκοτώσει» το όλο εγχείρημα, θυμίζοντας στο
ΑΚΕΛ πως το Κυπριακό βρίσκεται σε εξέλιξη
και υπογραμμίζοντας σε ανακοινώσεις πως
χωρίζει ιδεολογικά χάος τα δύο κόμματα. Αίσθηση προκάλεσε και η κίνησή τους να κα-

ταγγείλουν ως διαρροέα της μυστικής συνάντησης «Άντρου - Νικόλα» το ΑΚΕΛ. Στον
Συναγερμό ανησυχούν πως αυτή η συνάντηση
θα αποτελέσει την απαρχή της απομόνωσής
του. Τόσο σε επίπεδο Βουλής, αλλά και στο
ενδεχόμενο η συνεργασία των δύο να αποκλείσει τον ΔΗΣΥ από τις όποιες συζητήσεις
τόσο για την προεδρία της Βουλής και στη
συνέχεια για την προεδρία της Δημοκρατίας,
αναβιώνοντας την απομόνωση που βίωσε το
ΑΚΕΛ μετά από το 2011 και μετά.
Η επικοινωνιακή τους διαχείριση πάντως
κάθε άλλο παρά προκάλεσε αμηχανία σε
ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ, με στελέχη ένθεν και ένθεν
να λένε σκωπτικά πως θα καθιερώσουν σε
εβδομαδιαία βάση τις συναντήσεις των δύο
πολιτικών αρχηγών, αφού προκαλεί πανικό
στο κυβερνών κόμμα.

τέλεσε, μάλιστα, έναν από τους κύριους λόγους της ρήξης μεταξύ
προέδρου Αναστασιάδη και του
Ευρωπαίου Επίτροπου και πρώην
κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου Αναστασιάδη, Χρίστου Στυλιανίδη. Όταν για παράδειγμα το
2019 η Κομισιόν είχε προχωρήσει
σε αυστηρή προειδοποίηση για
την πολιτική των διαβατηρίων, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε
κάνει δημοσίως λόγο για στοχοποίηση της Κύπρου, αποδίδοντας
τη «στοχοποίηση» σε σκοπιμότητες
και ανταγωνισμό. Όπως μαθαίνει
η «Κ» ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε
επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με
τον ίδιο, εκφράζοντας την έντονη
αντίθεσή του για τα περί στοχοποίησης. Τηλεφωνική επικοινωνία
που διαμείφθηκε, όπως λέγεται,
σε υψηλούς τόνους. Όπως είναι
γνωστό ο κ. Στυλιανίδης είχε κρούσει εδώ και καιρό τον κώδωνα του
κινδύνου για την πολιτική των πολιτογραφήσεων και την ανάγκη να
ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση
και για το οποίο υπήρχε για καιρό
διαφωνία με την κυβέρνηση.
Το αν αυτό συνέβαλε στη ρήξη
της σχέσης των δύο ανδρών είναι
κάτι πολύ πιθανόν, όπως λένε πολιτικοί κύκλοι. Ρόλο βεβαίως διαδραμάτισε και η αντίθεση του Χρίστου Στυλιανίδη για τους χειρισμούς Αναστασιάδη από το Κραν
Μοντάνα και μετά. Μάλιστα, από
το Προεδρικό διαρρέεται πως ο
Χρίστος Στυλιανίδης δεν είχε βοηθήσει την κυβέρνηση στη διαχείριση της κρίσης που υπήρξε μετά
το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα, αλλά και στον προεκλογικό του 2018.
Κάτι βεβαίως που απορρίπτει το
περιβάλλον του Ευρωπαίου Επίτροπου.
Το πού θα φτάσει η ρήξη των
δύο μερών είναι ένα ζήτημα που
συζητείται εντόνως στα κομματικά
πηγαδάκια. Ο κ. Στυλιανίδης δεν
φαίνεται διατεθειμένος να επιστρέψει σύντομα πίσω στην Κύπρο μετά
και τη μη ανανέωση της θητείας
του. Έχει, όμως, ένα σημαντικό
έρεισμα τόσο στους συναγερμικούς
κύκλους, ακόμα και στους κύκλους
του ΑΚΕΛ για τον ρόλο που διαδραμάτισε την τελευταία πενταετία
με αρκετούς να τον βλέπουν ως πιθανό υποψήφιο για το 2023. Ενδεικτική και η ανακοίνωση που
εξέδωσε το ΑΚΕΛ με την ανακοίνωση του διορισμού της κας Κυριακίδου. Ανακοίνωση που εξήρε
το έργο του κ. Στυλιανίδη στην Κομισιόν και επιδέχθηκε διαφόρων
ερμηνειών για το ενδεχόμενο στήριξής του το 2023.
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Με εσωκομματική
ουρά η συνάντηση
ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ

Δείχνει τις προθέσεις παραμονής του ο Άντρος, ενώ ο Νικόλας
θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα Βουλή ή προεδρία
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μία απλή συνάντηση ή οι βάσεις
για συμμαχία με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2023; Αυτό
ήταν το ερώτημα που επαναλαμβανόταν στους κομματικούς διαδρόμους μετά και την αποκάλυψη
της συνάντησης Άντρου Κυπριανού
και Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέφυγε να κάνει
οποιαδήποτε δήλωση με τα στελέχη
του κόμματος, ωστόσο, να ξεκαθαρίζουν πως το κόμμα του Κέντρου τους συναντάει όλους και συζητάει μαζί τους. Ο Άντρος Κυπριανού και στελέχη του κόμματος ξεκαθάρισαν πως στόχος του ΑΚΕΛ
είναι να απομακρύνει τον Νίκο
Αναστασιάδη και τον ΔΗΣΥ από
την εξουσία. Δήλωση που άνοιξε
συζητήσεις στα κομματικά πηγαδάκια για το πού το πάνε οι δύο
πολιτικοί άνδρες και κατέδειξε πως
η συνάντηση Άντρου Κυπριανού
και Νικόλα Παπαδόπουλου είχε
εσωκομματικές προεκτάσεις για
αμφότερους.

Με πρόθεση να μείνει
«Είναι νωρίς να μιλάμε για τις
προεδρικές του ’23», αναφέρουν
κύκλοι στην Εζεκία Παπαϊωάννου,
ξεκαθαρίζοντας πως η συζήτηση
αφορούσε καθαρά το Κυπριακό.
Ποιο, όμως, είναι το κοινό έδαφος
μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ στο Κυπριακό δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα ο γ.γ. του ΑΚΕΛ έλεγε πως
τα δύο κόμματα τα χωρίζει χάος;
Τα πάντα ρει και ουδέν μένει, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο και πολλά
έχουν αλλάξει από την προεκλογική
περίοδο του 2018 μέχρι και σήμερα,
τα οποία έχουν να κάνουν με τους
χειρισμούς του Νίκου Αναστασιάδη
τόσο στο Κυπριακό όσο και στα
της εσωτερικής διακυβέρνησης.
Η αναθέρμανση της σχέσης των
δύο έγινε τον περασμένο Οκτώβριο,
όταν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, μετά
από πρωτοβουλία του Νικόλα Παπαδόπουλου, βρέθηκαν και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για όσα
ακούγονταν ότι συζητάει ο πρόεδρος περί εναλλακτικού σχεδίου
και το ενδεχόμενο εμφάνισης μιας








Ο Άντρος Κυπριανού ανέλαβε πρωτοβουλία έναρξης συνεργασιών τη στιγμή που, όπως ανέφερε,
έχει σκοπό να φύγει από
την ηγεσία του ΑΚΕΛ.
μορφής λύσης στο πρότυπο της
συνομοσπονδίας. Η ίδια συνάντηση
επαναλήφθηκε στο φως της δημοσιότητας, λίγο καιρό αργότερα στα
γραφεία του ΑΚΕΛ. Με αφορμή τις
εξελίξεις στο Κυπριακό, ανανέωσαν
το ραντεβού τους, μετά τη σύσκεψη
αρχηγών στη Λεμεσό. Εκεί επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για την
πορεία του εθνικού ζητήματος,
αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης
τους προς το πρόσωπο του προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι, σε ένα
σενάριο εμφάνισης άλλου πλαισίου
λύσης τα δύο κόμματα θα δημιουργήσουν ανάχωμα και θα σχεδιάσουν από κοινού την πορεία
τους.

Η πρωτοβουλία
Υπάρχει, όμως, κάτι περισσότερο
από τις ανησυχίες στο Κυπριακό;
Η πρωτοβουλία του Άντρου Κυπριανού δεν είχε συζητηθεί στο
Πολιτικό Γραφείο, είχε, όμως, καταγραφεί στη Γραμματεία η πρόθεσή του να διευθετήσει συνάντηση με τον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο.
Αυτή η πρόθεση αποτελεί για πολλούς την απαρχή μιας νέας προσέγγισης από την ηγεσία του ΑΚΕΛ,
η οποία μέχρι πρόσφατα διέκρινε
χάος με τον Ενδιάμεσο. Αυτό ακριβώς δεν πέρασε απαρατήρητο
στους ΑΚΕΛικούς κύκλους, καθώς
η πρωτοβουλία του Άντρου Κυπριανού για συνεργασίες καταδεικνύει πως όχι μόνο δεν είναι έτοιμος
να συνταξιοδοτηθεί πολιτικά, αλλά
στρώνει το πλάνο συνεργασιών
για την επόμενη πενταετία, με τον
ίδιο ως κύριο συνομιλητή.
Τα περί πολιτικής συνταξιοδότησης δεν είναι βεβαίως τυχαία,
καθώς ο ίδιος έθεσε τέτοιο θέμα

σε συνέντευξή του στην «Κ» μετά
τις προεδρικές εκλογές, όταν ανέφερε πως δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή του στο εκλογικό συνέδριο
του 2020. Στη συνέχεια βεβαίως
έσπευσε να κλείσει τη σεναριολογία
διαδοχής, υποστηρίζοντας πως τις
αποφάσεις του θα τις θέσει στα
συλλογικά όργανα. Κίνηση που για
κάποιους θεωρήθηκε απαραίτητη,
ούτως ώστε να σταματήσουν οι
όποιες εσωκομματικές συζητήσεις
και ενδεχόμενη εσωστρέφεια πριν
από τις ευρωεκλογές και για άλλους
τοποθέτηση που δείχνει ότι ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ άρχισε να κάνει δεύτερες
σκέψεις για την πολιτική του συνταξιοδότηση και να σκέφτεται το
ενδεχόμενο παραμονής του λίγο
ακόμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θεωρείται καθόλου τυχαία και η συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Όχι επειδή έχουν καταλήξει
σε κάποιο πλάνο συνεργασίας,
αλλά γιατί στέλνεται το μήνυμα
ότι το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να ρίξει
γέφυρες και να πλησιάσει τον Ενδιάμεσο.

Το 2020 και η διαδοχολογία
Το τι σκέφτεται βεβαίως ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ δεν αφήνει αδιάφορους
πολλούς εντός και πέριξ της Εζεκία

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ή η στασιμότητα θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα για το αν θα ευδοκιμήσει μια συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
Παπαϊωάννου. Υπάρχουν τα στελέχη που θεωρούν πως ο Άντρος
Κυπριανού ανέλαβε το τιμόνι σε
μία περίοδο δύσκολη και θα ήταν
άδικο να αποχωρήσει, έχοντας στο
βιογραφικό του μία σειρά από εκλογικές ήττες. Ιδιαίτερα τώρα που το
κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης και ο ίδιος αποτελεί το κύριο
αντίβαρο του Νίκου Αναστασιάδη.
Όπως λένε στελέχη η κόντρα των
τελευταίων ετών με τον Νίκο Αναστασιάδη έχει προσθέσει στον κ.
Κυπριανού πολιτικούς και ηγετικούς πόντους, με πολιτικούς κύ-

Αντιδράσεις για τη σύμπλευση
Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι που

βλέπουν με καχυποψία κάτι τέτοιο και εξακολουθούν να μιλούν για χάος που χωρίζει τα
δύο κόμματα. Όπως σημειώνεται από κομματικά στελέχη, το
ΑΚΕΛ θα πρέπει να μείνει συνεπές και προσηλωμένο στην επίλυση του Κυπριακού, κάνοντας
συνεργασίες με κοινωνικές
ομάδες πολιτών, που υποστηρίζουν τη λύση και σε αυτό το
πλαίσιο να επιλέξουν και τον
υποψήφιο για την Προεδρία.
Φέρνοντας ακόμα κοντά, όπως
λένε, όχι μόνο ένα αριστερό
ακροατήριο, που είχε χάσει το
ΑΚΕΛ επί εποχής ΑΔΗΣΟΚ, αλλά
και το συναγερμικό προοδευτι-

κό ακροατήριο, που διαφωνεί
πλέον με τους χειρισμούς Αναστασιάδη. Ενδεικτική η τοποθέτηση του Νεοκλή Συλικιώτη σε
συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», που επεσήμανε πως η
πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη
των τελευταίων χρόνων στο Κυπριακό θυμίζει αυτήν του Νικόλα Παπαδόπουλου. Κίνηση που
ενόχλησε ΔΗΚΟϊκά στελέχη.
Παρόμοιες τοποθετήσεις που
πυροδότησαν το κλίμα έγιναν
και στο παρελθόν. Όταν για παράδειγμα κατά την κρίση στον
Συνεργατισμό, ο Γιώργος Λουκαΐδης υπενθύμισε μέσω tweet
του τη συμπόρευση Αβέρωφ-Νικόλα στην οικονομία.

κλους εντός του ΑΚΕΛ, αλλά και
ευρύτερα, να τον πιέζουν να παρατείνει την παρουσία του στη
Γραμματεία και να διεκδικήσει το
2023 την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Υπάρχει, βέβαια, και η τάση εντός του ΑΚΕΛ που υποστηρίζει πως
ο Άντρος Κυπριανού θα πρέπει να
αποχωρήσει τον Ιούνιο του 2020
από τη Γενική Γραμματεία. Όπως
επισημαίνουν, θα έχει κλείσει τον
κύκλο του στην ηγεσία του κόμματος θετικά, οδηγώντας το κόμμα
σε τροχιά ανάκαμψης και με αυτόν
τον τρόπο ίσως να αποτελέσει τον
υποψήφιο του ΑΚΕΛ για την προεδρία. Τυχόν παραμονή του στη
Γραμματεία θεωρείται πως κλείνει
εν πολλοίς την πόρτα σε στελέχη
που ήδη θεωρούνται εδώ και καιρό
η φυσιολογική διαδοχή, όπως ο
Στέφανος Στεφάνου και ο Γιώργος
Λουκαΐδης, προκαλώντας σημαντικό κενό στην επόμενη μέρα, χωρίς
βέβαια να αποκλείεται και η εμφάνιση τρίτου ενδιαφερόμενου. Όπως
σημειώνεται από πολλούς το εκλογικό συνέδριο του 2020 είναι η ιδανική συγκυρία για τον εκπρόσωπο
Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου να διεκδικήσει την ηγεσία του
κόμματος, ενώ τυχόν αναβολή μέχρι
και το επόμενο συνέδριο, στο οποίο
θα κλείνει τα 59 του χρόνια, περιορίζει κατά πολύ τις κινήσεις για
τις όποιες άλλες πολιτικές του φιλοδοξίες. Το ίδιο περίπου ισχύει
και για τον κατά τέσσερα χρόνια

Περίοδος αποφάσεων για το πολιτικό μέλλον του Νικόλα
Κάθε άλλο παρά αρνητικά είδαν
στον πέμπτο όροφο του ΔΗΚΟ την
αποκάλυψη της συνάντησης του
Νικόλα Παπαδόπουλου με τον Άντρο
Κυπριανού, καθώς θεωρήθηκε μία
καλή ευκαιρία να ζυγίσει αντιδράσεις
σε μία περίοδο αναίμακτη. Η επίσημη τοποθέτηση είναι πως το ΔΗΚΟ συναντάται με όλες τις πολιτικές
δυνάμεις, μιας και αυτές είναι πάντοτε χρήσιμες. Όπως είχε καταγραφεί και στο παρελθόν από την «Κ»,
τις όποιες συνεργασίες θεωρούν
πως θα τις καθορίσουν οι βουλευτικές εκλογές και το αποτέλεσμα
που θα έχει το κάθε κόμμα. Σήμερα
για παράδειγμα τα πράγματα έχουν
αλλάξει άρδην από την περίοδο του
2016. Τότε όλα συνηγορούσαν για
συνεργασία των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου, καθώς το ποσοστό
τους ξεπερνούσε εκείνο του ΑΚΕΛ.
Το αποτέλεσμα των προεδρικών
εκλογών του 2018, αλλά και το τι
διαμείβεται στα κόμματα του Κέντρου το τελευταίο διάστημα κατέδειξαν πως ο ενδιάμεσος στην εξουσία, χωρίς άλλες πολιτικές συνέργιες
αποτελεί ένα πολύ δύσκολο σενάριο.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι έτοιμος
να αλλάξει πλεύση και να προσεγγίσει θετικά το ΑΚΕΛ, που μέχρι
προχθές το κατήγγειλε για επικίνδυνες υποχωρήσεις στο Κυπριακό.








Η συνάντηση γίνεται σε
μία περίοδο που ο Νικόλας Παπαδόπουλος δέχεται πιέσεις από τη δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης και της
έναρξης εσωκομματικών
διαφωνιών ενόψει βουλευτικών εκλογών.
Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από
το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Αν
δηλαδή δεν υπάρχουν εξελίξεις στο
Κυπριακό ή στο ενδεχόμενο που
συζητείται άλλη μορφή λύσης, τότε
και για το ΔΗΚΟ και για το ΑΚΕΛ
θα είναι εύκολο να διαγραφούν οι
προηγούμενες πύρινες δηλώσεις
ένθεν και ένθεν.

Βουλή ή προεδρία
Το σίγουρο είναι πως ο Νικόλας
Παπαδόπουλος έχει ρίξει κατά πολύ
τους τόνους. Ίσως επειδή βρισκόμαστε πολύ μακριά από έναν προεκλογικό ή γιατί το αποτέλεσμα του
2018 φαίνεται να τον έκανε να αναθεωρήσει τη έντονη θέση του. Θα
πρέπει βέβαια σε αυτή την περίοδο
περισυλλογής να αποφασίσει κατά

πόσο θα μείνει εκτός της προεδρολογίας για το 2023, βάζοντας παρακαταθήκη για το 2028 και να δει θετικά την προεδρία της Βουλής. Ένα
τέτοιο σενάριο σίγουρα ευνοεί το
ΑΚΕΛ. Και αυτό γιατί θα έχει χρόνο
να δουλέψει σε βάθος χρόνου εντός
του ακροατηρίου του την υποψηφιότητα Νικόλα. Το σενάριο του Νικόλα Παπαδόπουλου στην προεδρία
της Βουλής βολεύει βέβαια και τον
ΔΗΣΥ. Εδώ και καιρό άλλωστε ακούγεται στο παρασκήνιο πως ο Αβέρωφ
Νεοφύτου έχει κλειστή συμφωνία
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, με

στόχο να τον στηρίξει για την προεδρία της Βουλής και αυτός με τη
σειρά του να στηρίξει τον Αβέρωφ
Νεοφύτου για την προεδρία του
2023. Σενάριο που απορρίπτουν
αναφανδόν στο ΔΗΚΟ και το εμπερικλείουν στα εσωκομματικά παιχνίδια εξουσίας του ΔΗΣΥ.
Ένα σενάριο προσέγγισης ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ θεωρείται εντός του ΔΗΚΟ πως θα σταματήσει τις αντιδράσεις της δηκοϊκής βάσης που
βλέπει με ανησυχία τη μακροχρόνια
απομάκρυνση του κόμματος από
την εξουσία. Θεωρείται πως θα

αποδυναμώσει και τη Δημοκρατική
Παράταξη, η οποία όχι μόνο παρουσιάζει δυναμική, αλλά διαμορφώνει ήδη ένα φιλόδοξο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές. Το
ανοικτό παράθυρο συζητήσεων με
το ΑΚΕΛ θεωρείται πως θα κρατήσει
κοντά στελέχη που φλερτάρουν
με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά
και άλλα δηκοϊκά μέλη, τα οποία
διατηρούν πολύ καλή σχέση με
τον Μάριο Καρογιάν. Θεωρείται
πως θα σταματήσει και την γκρίνια
που επικρατεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ στελεχών που ανησυχούν για τις βουλευτικές εκλογές
και για το πολιτικό τους μέλλον.
Ενδεικτικές οι συνομιλίες που γίνονται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για το ποιοι
εκπροσωπούν το κόμμα στα τηλεοπτικά πάνελ. Σε αυτό το πλαίσιο
εντάσσεται ο αντιπρόεδρος του
ΔΗΚΟ Αλέκος Τρυφωνίδης, ο Μαρίνος Μουσιούττας και ο πρώην
υποψήφιος του ΔΗΚΟ για τη δημαρχία Στροβόλου Χρίστος Τσίγκης,
οι οποίοι αντιδρούν για την υπερεκπροσώπηση στελεχών στα
ΜΜΕ που βρίσκονται κοντά στον
Νικόλα Παπαδόπουλο και αποτελούν σύμφωνα με τον κ. Τσίγκη το
«παπικό κονκλάβιο», όπως οι Άθως
Αντωνιάδης, Χρύσης Παντελίδης
και Γιώργος Σολωμού.

νεαρότερό του Γιώργο Λουκαΐδη.
Αν και οι δύο δεν έχουν εκφράσει
δημοσίως το ενδιαφέρον τους για
τη Γραμματεία έχουν ήδη διαμορφωθεί υποομάδες προτίμησης. Ο
κ. Στεφάνου, ο οποίος είχε έρθει
δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης
στις βουλευτικές εκλογές στην
επαρχία Λευκωσίας, θεωρείται πως
έχει ιδιαίτερο έρεισμα στα συλλογικά σώματα του κόμματος, ενώ ο
Γιώργος Λουκαΐδης διατηρεί πολύ
καλές σχέσεις με την κοινοβουλευτική ομάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο η όποια συνεργασία με τον ενδιάμεσο χώρο
θα εξαρτηθεί από την επόμενη
μέρα στο ΑΚΕΛ και από το ποιος
θα βρίσκεται στην εξουσία. Η φιλοσοφία της συνεννόησης ΑΚΕΛΔΗΚΟ βρίσκει πρόσφορο έδαφος
εντός του κόμματος της Αριστεράς.
Στις κομματικές ομάδες βάσης άλλωστε είχε τεθεί έντονα η άποψη
πως το ΑΚΕΛ θα πρέπει να κινηθεί
αυτή την πενταετία με τέτοιον τρόπο ώστε να διώξει από την εξουσία
τον ΔΗΣΥ. Καθόλου τυχαίες και οι
δηλώσεις ότι προτεραιότητα του
κόμματος είναι να φύγει ο Νίκος
Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ από την
εξουσία. Ενδεικτική αυτής της τάσης και η τοποθέτηση του μέλους
του Πολιτικού Γραφείου Χρίστου
Χριστοφίδη στο ραδιόφωνο του
«Πολίτη», όταν ανέφερε πως το
ΔΗΚΟ το ενώνουν πολλά περισσότερα με το ΑΚΕΛ παρά με τον Νίκο
Αναστασιάδη.

Αντιδράσεις από
τους σκληρούς
Το ανοικτό παράθυρο για

συνεργασία με το ΑΚΕΛ βεβαίως προκαλεί και σημαντικές αντιδράσεις εντός του
ΔΗΚΟ. Πρόσωπα, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Παύλος Μυλωνάς και
ο βουλευτής Αμμοχώστου
Ζαχαρίας Κουλίας έχουν ήδη
εκφράσει διαφωνίες. Τις συναντήσεις βεβαίως παρακολουθούν και οι άλλοτε σύμμαχοι τού ΔΗΚΟ στις εκλογές, όπως η Αλληλεγγύη, η
οποία έχει στείλει το μήνυμα
πως σε τέτοιες συνεργασίες,
δεν θα είναι συνοδοιπόρος.
Το ερώτημα βεβαίως είναι
ποιες είναι οι εναλλακτικές
των εν λόγω κομμάτων, δεδομένων και των ποσοστών,
που –βάσει δημοσκοπήσεων– φαίνεται να έχουν αυτή
τη στιγμή. Έγκυρες πηγές,
πάντως, επισημαίνουν πως
θα γίνει προσπάθεια το επόμενο διάστημα ώστε να αναζωπυρωθεί η συμμαχία του
ενδιάμεσου χώρου. Το πόσο
αυτή έχει προοπτικές χωρίς
δεκανίκι, είτε από δεξιά είτε
από αριστερά, θα διαφανεί
το επόμενο διάστημα.
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Ο ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Ζητήσαμε την παρουσία πλοίων
της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός Άμυνας ζητεί ομοψυχία για θέματα εθνικής ασφάλειας την ώρα που οι διεθνείς συνεργασίες αποδίδουν καρπούς.

Αδιανόητες
οι δημόσιες
αναλύσεις
για την Ε.Φ.

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

- Εντός της ΑΟΖ υπάρχουν τρία
τουρκικά πλοία και εικάζεται πως
θα έλθει και τέταρτο. Το υπουργείο Άμυνας πώς αντιμετωπίζει
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί;
- Είναι γεγονός ότι εντός της ΑΟΖ
μας και εντός των χωρικών μας υδάτων η Τουρκία, παραβιάζοντας κάθε
αρχή δικαίου και αγνοώντας τις προτροπές της Ε.Ε. και της διεθνούς
κοινότητας, πραγματοποιεί παράνομες γεωτρήσεις και σεισμικές
έρευνες. Αυτές οι ενέργειες εκ μέρους
της Τουρκίας, στην προσπάθειά της
να θέσει τετελεσμένα, είναι γεγονός
ότι δημιουργούν τεράστιο προβληματισμό και τυγχάνουν συνεχούς
παρακολούθησης με σκοπό την ορθή
αντιμετώπιση. Ειδικότερα τη στιγμή
που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
κ. Αναστασιάδης, αναλώνει όλες
του τις δυνάμεις για επανέναρξη
του διαλόγου από εκεί που έμεινε
στο Κραν Μοντανά. Το Υπουργείο
Άμυνας βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών
αλλά και με το υπουργείο Ενέργειας
και άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας
έτσι ώστε να υπάρχει κοινή αντίδραση ανά πάσα στιγμή. Στην ουσία
ως Δημοκρατία καλούμαστε να διαχειριστούμε σε όλα τα επίπεδα τις
κατάφωρες παραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της
κυριαρχίας μας, την απρόσκοπτη
συνέχιση του ενεργειακού μας προγράμματος, τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επανέναρξη
του διαλόγου, την αξιόπιστη ενημέρωση των εταίρων μας στην Ε.Ε.
και τον τερματισμό στο τέλος της
ημέρας αυτής της παρανομίας. Είναι
για αυτόν τον λόγο που επαναλαμβάνω ότι είναι επιβεβλημένο να
υπάρχουν συντονισμός και ταύτιση
των αρμοδίων.
- Αυτός ο συντονισμός στον οποίο
αναφέρεστε θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα πολιτικά κόμματα;
- Όπως πολύ ορθά επισημαίνατε,
αυτή την περίοδο όσο ποτέ άλλοτε
θα πρέπει να υπάρχουν ομοψυχία,
ενότητα και συσπείρωση από όλα
τα πολιτικά κόμματα και όλοι να
βρεθούν δίπλα από τον Πρόεδρό
μας στην προσπάθεια που κάνει.
Βέβαια, μιλώ για το βασικό θέμα που
είναι η επανέναρξη του διαλόγου.
Σε σχέση με το ειδικό θέμα των παραβιάσεων από την Τουρκία αλλά
και της καθημερινής εκτόξευσης
απειλών από την Τουρκία, πιστεύω

Ταυτόχρονα αναμένω ειδικά από ανθρώπους που
υπηρέτησαν στην Ε.Φ.
και γνωρίζουν τη σοβαρότητα των θεμάτων να
μην προβάλουν ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά το φρόνημά μας.

Η εφεδρεία ήταν από
τους πρωταρχικούς μου
στόχους και θέλω να πιστεύω ότι η εικόνα άλλαξε. Συνεχώς αξιολογούμε
τα δεδομένα και αναλόγως λαμβάνουμε αποφάσεις για να πετύχουμε
καλύτερα αποτελέσματα.

Την ανάγκη συμπερίληψης της ανατολικής Μεσογείου στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος με την παρουσία πλωτών μέσων των κρατών μελών της Ε.Ε. εισηγήθηκε στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΑΜ ο Σάββας Αγγελίδης.

ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν ρόλο
να διαδραματίσουν. Θα πρέπει να
είναι ενήμερα για τις ενέργειές μας,
να ενημερώνουν με τη σειρά τους
τους συνεργάτες τους στη διεθνή
κοινότητα και να εκπέμπεται προς
τα έξω μια ταύτιση απόψεων και όχι
αμφισβήτηση των δικών μας ενεργειών. Δεν σας κρύβω ότι μερικές
φορές ένιωσα απογοήτευση για κάποιες αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα για θέματα που άπτονται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.
- Ποια είναι η αιχμή του δόρατος
για αντιμετώπιση της τουρκικής
προκλητικότητας;
- Εάν πρέπει να απαντήσω με μια
λέξη, τότε η απάντησή μου είναι η
ενότητα. Θα πρέπει με ψυχραιμία
και απόλυτο συντονισμό να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση
μεταφέροντας την πραγματική εικόνα στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Αυτό έγινε στο πρόσφατο παρελθόν με επιτυχία αφού είχαμε τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου και
την επεξεργασία στοχευμένων μέτρων. Το ζητούμενο, όμως, είναι ο
τερματισμός της παρανομίας έτσι
ώστε να επικεντρωθούν οι ενέργειες
στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.
- Πώς αξιολογείτε τις συμμαχίες
που έχει συνάψει η Κύπρος με
τρίτες χώρες;
- Οι τριμερείς συμφωνίες αποδίδουν καρπούς. Πολλά δεν βγαίνουν προς τα έξω και η αλήθεια
είναι ότι δεν πρέπει να βγαίνουν
προς τα έξω. Θέλω να ξεκαθαρίσω
ότι η νέα τάξη πραγμάτων βασικά
επιβάλλει την ανάγκη για συνεχή
ανάπτυξη και διεύρυνση των σχέ-

σεών μας τόσο με χώρες της περιοχής όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινές αρχές και αξίες
όσο και με χώρες με τις οποίες ταυτίζονται τα συμφέροντά μας στην
περιοχή. Η πραγματικότητα είναι
ότι αυτή μας η πολιτική εξυπακούει
θυσίες, αξιοπιστία και επένδυση.
Από την άλλη αξιολογώντας τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η Κύπρος
έχει ρόλο να διαδραματίσει στην
περιοχή μας έτσι ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την ειρήνη, ασφάλεια,
ανάπτυξη και ευημερία. Όσον αφορά τις γειτονικές μας χώρες, η συνεχής ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασία σε τομείς όπως άμυνα και
ασφάλεια, ενέργεια, περιβαλλοντική
πολιτική για την κλιματική αλλαγή
αλλά και διπλωματία για προώθηση
πολιτικής, βρίσκεται στο επίκεντρο
της συζήτησης και τρίτων χωρών
που έχουν ενδιαφέρον για την ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα οι
χώρες της γειτονιάς μας επιδιώκουν
μέσω ημών να μεταφέρουν πολιτικά
μηνύματα προς την Ε.Ε. και να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με
τα κράτη μέλη.
- Σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
- Ισχυρές χώρες της Ε.Ε. όλο και
συχνότερα κάνουν έντονη την παρουσία τους στην περιοχή εφόσον
πετύχαμε με τη στρατηγική μας να
καθιερώσουμε την Κύπρο ως χώρα
όπου μπορούν να στηριχθούν για
υλοποίηση της στρατηγικής τους.
Την ίδια στιγμή, όμως, αντιλαμβάνονται ότι η στήριξή τους προς την
Κύπρο θα πρέπει να είναι συνεχής
και σταθερή. Τέλος, η εξωτερική
πολιτική μας σε συνδυασμό με την

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η εκκρεμότητα με το εμπάργκο
όπλων αποτελεί ένα εμπόδιο στις
σχέσεις με τις ΗΠΑ, τονίζει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός Άμυνας. Ο Σάββας Αγγελίδης
θεωρεί πως η επίτευξη ομοψυχίας
αποτελεί το καλύτερο όπλο αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσεων. Συνάμα εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος από τον δημόσιο
λόγο κάποιων αποστράτων για τον
βαθμό αποτελεσματικότητας της
Εθνικής Φρουράς.

εξωστρέφεια που επιδεικνύουμε
στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη
συμπερίληψη της χώρας μας από
πλευράς των ΗΠΑ στη στρατηγική
τους για την ανατολική Μεσόγειο.
Τέτοιες στρατηγικές δεν δημιουργούνται από τη μια ημέρα στην
άλλη, εξ ου και επαναλαμβάνω ότι
χρειάζονται συνεχής προσπάθεια,
εργασία και σοβαρότητα.
- Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν
αναβαθμιστεί, ωστόσο το εμπάργκο υφίσταται. Μπορεί να
συνυπάρξει ο όρος «στρατηγικός
σύμμαχος» με συνέχιση του εμπάργκο;
- Είναι γεγονός ότι η συνέχιση
της απαγόρευσης πώλησης όπλων
στην Κύπρο από τις ΗΠΑ είναι ένα
εμπόδιο στις σχέσεις με αυτή τη
χώρα. Με αυτό δεν εννοώ ότι η άρση θα μας κατατάξει αυτόματα ως
χώρα ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ
για πώληση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το βέβαιο είναι ότι
στον προγραμματισμό του υπουργείου Άμυνας για τα εξοπλιστικά
θα λάβει επιπρόσθετη αξία η επιλογή αγοράς εξοπλισμού από τις
ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, αν και δεν είναι
αυτοσκοπός, εργαζόμαστε σκληρά
προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον
η άρση της απαγόρευσης είναι και
θέμα αρχής. Η χώρα μας διασφαλίζει όλες τις δημοκρατικές αρχές
και αξίες έτσι ώστε να μην υπάρχει
ίχνος αιτιολογίας για παραμονή
αυτής της απαγόρευσης.
- Η Ε.Ε. μπορεί να έχει πιο ενεργή
παρουσία στην περιοχή;
- Στην άτυπη συνάντηση μού
δόθηκε η ευκαιρία στο θέμα που

τέθηκε προς συζήτηση για τον συντονισμό ναυτικής παρουσίας να
αναδείξω ένα σημαντικό ζήτημα
που αφορά την ανατολική Μεσόγειο. Βασικά η όλη ιδέα αναφέρεται
στην ανάγκη συμβολής της Ε.Ε.
στη θαλάσσια ασφάλεια μέσω συντονισμένης παρουσίας των πλωτών
μέσων των κρατών μελών στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος
και η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ενός κέντρου. Η εισήγησή μου
ήταν ότι ως τέτοια περιοχή ενδιαφέροντος θα πρέπει να χαρακτηριστεί η ανατολική Μεσόγειος. Τα
κριτήρια που πρέπει να τεθούν
είναι τέτοια που βασικά αιτιολογούν
την εισήγησή μου. Τα δεδομένα
είναι γνωστά για την αν. Μεσόγειο.
Τόσο οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην περιοχή και η δυνατότητα για να καταστεί η περιοχή ως
εναλλακτική πηγή για κάλυψη των
αναγκών της Ε.Ε. όσο και η μετανάστευση που τείνει να καταστεί
μάστιγα αλλά και η τρομοκρατία
και πειρατεία είναι εύλογα ικανοί
λόγοι για να χαρακτηριστεί η αν.
Μεσόγειος ως θαλάσσια περιοχή
ενδιαφέροντος και κατ’ επέκταση
να αναδειχθεί η Ε.Ε. ως σημαντικός
παράγοντας ασφάλειας. Σε σχέση
με αυτό το θέμα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι βρισκόμαστε μόλις στην
αρχή αυτής της ιδέας και η συζήτηση θα συνεχίσει στο στρατιωτικό
επιτελείο της Ε.Ε. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και συνάμα θα
εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση για μια κατάληξη που θα
επηρεάσει θετικά τόσο την Κύπρο
όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση
στην ολότητά της.

- Πολλά λέγονται και γράφονται
για την Εθνική Φρουρά. Σε ποια
κατάσταση είναι η δύναμη;
- Μου δίνετε την ευκαιρία να
θίξω ένα θέμα που με απασχολεί
κατά διαστήματα και που δυστυχώς
διαπίστωσα ότι χρειάζεται πολλή
δουλειά ακόμη για να πετύχω ένα
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Είναι
αδιανόητο να διαβάζω και να ακούω
πολύ συχνά να γίνονται αναλύσεις
από διάφορα άτομα για την επιχειρησιακή ικανότητα της Ε.Φ. Όλα
έχουν ένα μέτρο στη ζωή μας αλλά
όταν τα θέματα άπτονται εθνικής
ασφάλειας θα έπρεπε να είμαστε
όλοι πιο προσεκτικοί. Σέβομαι την
ευαισθησία και έγνοια όλων των
πολιτών μας. Ταυτόχρονα αναμένω
ειδικά από ανθρώπους που υπηρέτησαν στην Ε.Φ. και γνωρίζουν
τη σοβαρότητα των θεμάτων να
μην προβάλουν ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά το φρόνημά μας.
Η πόρτα του γραφείου μου είναι
πάντα ανοικτή για να συζητήσουμε
τους προβληματισμούς και ανησυχίες τους. Ερχόμενος στο ερώτημά σου, απλώς θέλω να αναφέρω
ότι όλα έχουν σχέση με το επίπεδο
φιλοδοξίας και τις δυνατότητες.
Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια
ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Νοείται ότι καταλυτικό ρόλο πρέπει
να παίζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε υπό κατοχή και δυστυχώς
η προκλητικότητα από την Τουρκία
συνεχώς κλιμακώνεται. Γίνεται
κατά την άποψή μου ένα σοβαρός
και μεθοδικός προγραμματισμός.
Στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας δεν χωρούν λάθη αλλά ούτε
και μεγαλοστομίες. Έμφαση δίνω
και στα στελέχη της Ε.Φ. και του
υπουργείου Άμυνας εφόσον πιστεύω ότι είναι πολλαπλασιαστής
δυνάμεων ο ανθρώπινος παράγοντας. Απερίφραστα αναφέρω ότι
αναβαθμίζεται συνεχώς η δύναμη.
- Το νέο σύστημα εφεδρείας απέδωσε τα αναμενόμενα;
- Η εφεδρεία ήταν από τους πρωταρχικούς μου στόχους και θέλω
να πιστεύω ότι η εικόνα άλλαξε σε
αυτόν τον τομέα. Βέβαια, συνεχώς
αξιολογούμε τα δεδομένα και αναλόγως λαμβάνουμε αποφάσεις για
να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στόχος μου είναι να καλλιεργηθεί η ορθή νοοτροπία. Να
μη θεωρείται αγγαρεία και υποχρέωση η παρουσία των εφέδρων
αλλά καθήκον προς την πατρίδα.
Είμαστε λαός με φιλότιμο και πιστεύω ότι οι αξιωματικοί μας θα
πρέπει να εκμεταλλευτούν περισσότερο αυτόν τον παράγοντα. Συνάμα πρέπει να πετυχαίνουμε τον
σκοπό της εφεδρείας που δεν είναι
άλλος από την ετοιμότητα των εφέδρων μας ανά πάσα στιγμή για να
φέρουμε εις πέρας την αποστολή
της Ε.Φ.

ΥΓΕΙΑ
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Με νέα πρόταση για ΓεΣΥ ο ΠΙΣ στο Προεδρικό
Η «Κ» αποκαλύπτει τις εισηγήσεις της ηγεσίας των ιδιωτών ιατρών για συμμετοχή τους στο σύστημα δημόσιας υγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ολοκληρωμένη πρόταση που διατηρεί ζωντανές τις προοπτικές άρσης
του χάσματος που υπάρχει, μεταξύ
μεγάλης μερίδας του ιατρικού κόσμου με το υπουργείο Υγείας και
το ΟΑΥ, έχει ετοιμάσει ο Παγκύπριος
Ιατρικός Σύλλογος. Η πρόταση του
ΠΙΣ που έχει στην κατοχή της η
«Κ», θα παρουσιαστεί στη συνάντηση της ηγεσίας του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 12 Σεπτεμβρίου. Η πρόταση ουσιαστικά
γεφυρώνει τις διαφορές που καταγράφονται μεταξύ ιδιωτών ιατρών
και ΟΑΥ, με αρνητικό αντίκτυπο
στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ). Η
πρόταση του ΠΙΣ που ετοιμάσθηκε
από την Deloitte στηρίζεται σε τρεις
πυλώνες. Την αποζημίωση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
την εποπτεία του Συστήματος Υγείας
αλλά και στην αξιολόγηση των βασικών πυλώνων του ΓεΣΥ. Η πρόταση, όπως τονίζεται από τον ΠΙΣ,
δεν μεταβάλλει τη φιλοσοφία του
Συστήματος Υγείας, ενισχύει τους
βασικούς πυλώνες του υφιστάμενου
σχεδιασμού και θέτει υπό συζήτηση
μια ενδιάμεση λύση για το ύψος της
αποζημίωσης ενός παρόχου υγείας,
που είναι συμβεβλημένος ή όχι με
το ΓεΣΥ. Ο ΠΙΣ εμφανίζεται έτοιμος
να άρει την αρνητική του στάση,
στη συμμετοχή των μελών του στο
ΓεΣΥ, εάν το υπουργείο Υγείας και
ο ΟΑΥ συμφωνήσουν σε βασικά σημεία της πρότασης. Ενδεχόμενη
συμφωνία θα έχει θετικές επιδράσεις
και στον χώρο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, η πλειοψηφία των
οποίων έχει τοποθετηθεί αρνητικά
στην ένταξή της στο ΓεΣΥ.

Στόχοι της πρότασης
Η 15σέλιδη πρόταση του ΠΙΣ πέρα από τις εισηγήσεις, πραγματο-

Οι προτάσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου θα παρουσιασθούν
στη συνάντηση που θα έχουν με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό στις 12 Σεπτεμβρίου 2019.

ποιεί μια σύγκριση του υφιστάμενου
πλαισίου του ΓεΣΥ με τον σχεδιασμό
που ο ίδιος προτείνει. Η σύγκριση
αφορά τα κεφάλαια: Καθολικότητα
του συστήματος, Αλληλεγγύη, Ελεύθερη επιλογή, Ίση πρόσβαση, Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, Οικονομική
βιωσιμότητα. Η πρόταση του ΠΙΣ
στοχεύει στα εξής:
- Οι πάροχοι υγείας να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο ΓεΣΥ.
- Στην απάλειψη του «τιμωρητικού χαρακτήρα» του υφιστάμενου
σχεδιασμού, ειδικότερα για τον
ασθενή.
- Στην ολοκληρωμένη υλοποίηση
των δεσμεύσεων του κράτους απέναντι στους πολίτες.
- Στη διασφάλιση των κανόνων
της ελεύθερης αγοράς.
- Στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας.
- Στην ισότιμη αποζημίωση των
δικαιούχων και παρόχων υγείας.

Αποζημίωση
Ο ΠΙΣ στο οικονομικό σκέλος
των ιατρικών υπηρεσιών προτείνει
όπως «το ύψος της αποζημίωσης








Ο ΠΙΣ εμφανίζεται έτοιμος να αναθεωρήσει την
αρχική απόφασή του,
αναφορικά με το ΓεΣΥ,
εάν υπουργείο Υγείας και
ΟΑΥ συμφωνήσουν στο
κομμάτι αποζημίωσης
που προτείνει και στο σύστημα εποπτείας εφαρμογής των συμφωνηθέντων.
που λαμβάνει ένας πάροχος υγείας
συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ να μπορεί να ακολουθεί τον ασθενή, ο
οποίος επέλεξε να λάβει υπηρεσίες
και από μη συμβεβλημένο πάροχο».
Η συγκεκριμένη πρόταση αλλά και
το παράδειγμα που παρατίθεται,
υποστηρίζεται πως δεν διαφοροποιούν τον ετήσιο προϋπολογισμό
του ΓεΣΥ που παραμένει στα 995
εκατ. ευρώ ετησίως. Τι προτείνεται
από τον ΠΙΣ; Ο ΟΑΥ να καλύπτει
τα της αξίας, ιατρικής πράξης και

η διαφορά να καλύπτεται από τον
ασθενή ή την επικουρική ασφάλισή
του, εάν έχει. Από την πρόσθετη
επιβάρυνση εξαιρούνται οι ομάδες
του πληθυσμού με πραγματικά οικονομικά προβλήματα. Βασική παράμετρος της συγκεκριμένης πρότασης είναι ΠΙΣ και ΟΑΥ να μοιράσουν τη διαφορά που υπάρχει
σήμερα στην κοστολόγηση των
ιατρικών υπηρεσιών. Από πλευράς
ΠΙΣ υποστηρίζεται πως υπάρχει
ένα χάσμα της τάξης του 30% έως
40% στο κομμάτι της κοστολόγησης. Εάν το ποσοστό της διαφοράς
μειωθεί στο 10% με 15%, ο ΠΙΣ θεωρεί ότι ανοίγονται προοπτικές
για συνολική συμφωνία.

Τρόπος υπολογισμού

- €200 (Αξία ιατρικής πράξης με
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
τιμές)
- €150 (Ποσό αποζημίωσης από τον
ΟΑΥ)
- €50 (Κάλυψη από τον ασθενή ή
από επικουρική ασφάλιση)
- €0 Μηδενική επιβάρυνση (κάλυψη
ασθενών) για οικονομικά ευά-

λωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ο ΠΙΣ προτείνει όπως οι συμφωνημένες τιμές αποζημίωσης ιατρικών υπηρεσιών έχουν ισχύ για
περίοδο 2 χρόνων με δυνατότητα
επαναξιολόγησης μετά τα 2 χρόνια.
Επίσης, το ποσό αποζημίωσης του
ΟΑΥ να καταβάλλεται απευθείας
στον πάροχο υγείας για στήριξη
της ρευστότητας ασθενών.

Προϋποθέσεις
Η εισήγηση του ΠΙΣ προνοεί
και συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει
να αποφασισθούν προκειμένου να
υλοποιηθούν οι προτεινόμενες πρόνοιες για την αποζημίωση. Το πιο
βασικό είναι να οριστικοποιηθούν
οι τιμές των υπηρεσιών, ανά ιατρική
πράξη και ανά ειδικότητα. Να πραγματοποιηθεί εξατομίκευση των περιγραφών των εν λόγω ιατρικών
πράξεων με βάση τα κυπριακά δεδομένα. Δημιουργία σχετικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με τις
Επιστημονικές Εταιρείες. Δημοσιοποίηση της συμφωνίας και τέλος
για τους ασθενείς που συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες να
καθοριστούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για στήριξή τους. Παράλληλα
ο ΠΙΣ εισηγείται την παροχή φο-

ρολογικών κινήτρων σε ασθενείς
που θα επιλέξουν επιπρόσθετη
ιδιωτική ασφάλιση για υπηρεσίες
υγείας. Ο ΠΙΣ προς αντιμετώπιση
του φαινομένου κατάχρησης του
Συστήματος Υγείας, βάζει στο τραπέζι θέματα προγραμματισμού για
διαχείριση του πιθανού αυξημένου
όγκου εργασίας καθώς και την
ανάγκη η παρεχόμενη υπηρεσία
να συνάδει με την αντίστοιχη αποζημίωση. Προς διατήρηση του θεσμού του προσωπικού γιατρού,
προτείνεται ο κάθε γιατρός να μην
μπορεί να χρεώσει άλλο ποσό πέραν
από αυτό που προνοείται από τους
κανονισμούς, η δε αποζημίωση να
καταβάλλεται μόνο από τον ΟΑΥ.

Εποπτικός έλεγχος
Από τα σημαντικά σημεία της
πρότασης ΠΙΣ για να επιτευχθεί
συμφωνία, η ύπαρξη ασφαλιστικών
δικλίδων. Εδώ οι ιδιώτες γιατροί
θέτουν τέσσερα ζητήματα:
- Σύσταση Εποπτικής Αρχής (Supervisory Body) με συγκεκριμένους
όρους εντολής για να είναι σε θέση
να ρυθμίζει τους κανόνες της αγοράς.
- Όροι εντολής:
α. Παρακολούθηση των δεικτών
αποτελεσματικότητας.
β. Παρακολούθηση του όγκου
εργασίας.
γ. Ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και συμμόρφωση παρόχων
υγείας με αυτά.
δ. Υποστήριξη επιπρόσθετων
πρωτοβουλιών για ενίσχυση της
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (εκπαίδευση, ανάπτυξη).
- Απαραίτητη η συμμετοχή του
ΠΙΣ στην Εποπτική Αρχή.
- Της Αρχής δύναται να ηγείται
ο Επίτροπος Υγείας ο οποίος θα
διορίζεται από τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
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Το Νέο Κύμα θα επηρεάσει τις προεδρικές

Μέσω ενός σχεδίου με επιστημονική τεκμηρίωση θα παρουσιάσουμε την «Άλλη Κύπρο», λέει ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το Νέο Κύμα αποτελεί τη δεύτερη
ευκαιρία για να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος, με βιώσιμα λυμένο
το Κυπριακό, με μία οικονομία διαφορετική από τη σημερινή και μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, βασισμένη
στη δημιουργικότητα», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής του κινήματος
«Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σημειώνοντας πως μέσα από τον καταρτισμό
ενός φιλόδοξου σχεδίου με επιστημονική τεκμηρίωση θα παρουσιάσει
το επόμενο διάστημα το σχέδιο για
την «Άλλη Κύπρο». Κληθείς να σχολιάσει αν ο στόχος είναι οι προεδρικές εκλογές του 2023, αναφέρει πως
οι προεδρικές είναι μακριά, αλλά
σίγουρα οι ιδέες του κινήματος θα
επηρεάσουν τις προεδρικές εκλογές
του 2023. Μιλάει, επίσης, για την
πολιτική των πολιτογραφήσεων,
τις σκιές γύρω από τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας και για το αν μετάνιωσε
και γιατί δεν υπέβαλε τελικά υποψηφιότητα το 2018.
–Γιατί Νέο Κύμα;
–Το Νέο Κύμα ήταν μουσικό κίνημα στην Ελλάδα, κινηματογραφικό στη Γαλλία και πολιτιστικό κίνημα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60.
Συνέπεσε χρονικά με την ανεξαρτησία της Κύπρου. όταν οι γονείς
μας είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν
ένα σύγχρονο κράτος. Δυστυχώς,
δεν το κατάφεραν. Στη δεκαετία
του ’60 που ο κόσμος άλλαζε, εμείς
στην Κύπρο, εγκλωβισμένοι στο
δικό μας μικρόκοσμο, αδυνατούσαμε
να αποκωδικοποιήσουμε ορθολογικά τις διεθνείς εξελίξεις. Το «Νέο
Κύμα – Η Άλλη Κύπρος» θέλει να
ξαναπιάσει το νήμα της δεκαετίας
του ’60 –την αισιοδοξία και την πίστη ότι ένας καλύτερος κόσμος είναι
εφικτός– κοιτάζοντας μπροστά.
Είναι ένα κοινωνικό κίνημα που θέλει να κάνει την πατρίδα μας καλύτερη. Στόχος του είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για την ετοιμασία ενός νέου, οραματικού και
υλοποιήσιμου σχεδίου-προγράμματος για την Κύπρο, που αποσκοπεί
σε βαθιές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις
και τομές που φέρνουν νέες προοπτικές στην κυπριακή κοινωνία.
Το Νέο Κύμα αποτελεί τη δεύτερη
ευκαιρία για να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος, με βιώσιμα λυμένο
το Κυπριακό, με μία οικονομία διαφορετική από τη σημερινή και μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, βασισμένη
στη δημιουργικότητα.
–Όταν λέτε μία οικονομία διαφορετική από τη σημερινή;
–Το σημερινό οικονομικό μοντέλο της Κύπρου είναι πολύ επικίνδυνο για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Και αυτό γιατί όταν
έχεις μία οικονομία που βασίζεται
σημαντικά στον τουρισμό σημαίνει
ότι η Τουρκία θα μπορούσε με διάφορες κινήσεις (π.χ. ένα θερμό επεισόδιο) να μας τον στερήσει. Κάτι
τέτοιο σημαίνει αυτόματα πτώση
του βιοτικού επιπέδου και φυγή ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Πρέπει να κτίσουμε μια οικονομία, η οποία θα έχει και άλλα
χαρακτηριστικά, που θα παράγει
νέες καινοτόμες ιδέες και καινοτόμα
προϊόντα. Μπορούμε να γίνουμε η
Δανία του Νότου. Χάσαμε το 37%
του εδάφους μας, όμως το υπόλοιπο
63% το χρησιμοποιούμε σωστά;
Έχουμε, για παράδειγμα, γυρίσει
την πλάτη στο Τρόοδος που είναι
διαμάντι σε βιοποικιλότητα και θα
μπορούσε να ήταν μεγάλος αιμοδότης της οικονομίας.
–Παρακολουθούμε στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης επαφές σας με
πρόσωπα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του Κινήματος;
–Έχουμε γράψει το «Νέο Κύμα
– Η Άλλη Κύπρος» ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και τώρα βρισκόμαστε
στο στάδιο εγγραφής φίλων.
–Δηλαδή πού αποσκοπεί, αν δεν
είναι ένα πολιτικό κόμμα;
–Είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό
κίνημα που επιδιώκει να φέρει κοντά
χιλιάδες ανθρώπους, χωρίς βεβαίως
αυτό να σημαίνει πως περιορίζεται

Δεν είμαι εναντίον της
προσφοράς διαβατηρίων, το κάνουν πολλές
χώρες. Όμως, δίνουν
διαβατήρια σε επιστήμονες, σε ανθρώπους που
θα μπορέσουν να προσθέσουν στο εθνικό εισόδημα της χώρας με
καινοτόμες επιχειρήσεις.
Όχι σε εκείνους που θα
φέρουν μερικά χρήματα
για να τα ξεπλύνουν.

Τα μέλη προβεβλημένων
πολιτικά οικογενειών
προκαλούν προβάλλοντας τον χλιδάτο τρόπο
ζωής τους. Η στάση αυτή
είναι προκλητική και δίνει την εικόνα ματαιοδοξίας και ναρκισσισμού.
στον ρόλο μιας δεξαμενής σκέψης
που θα συζητά σε θεωρητικό επίπεδο. Στόχος, αντίθετα, είναι να
οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο βασικός στόχος του σχεδίου «Η Άλλη Κύπρος» είναι να δείξει
στους ανθρώπους της χώρας μας
ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, να
τους πείσει ότι υπάρχουν προοπτικές, ότι μπορούμε να κάνουμε τα
πράγματα διαφορετικά και καλύτερα. Όλα αυτά, βέβαια, με επιστημονική τεκμηρίωση.
–Το όραμα ποιο είναι;
–Προτείνουμε ένα καινούργιο
«brand name» για την Κύπρο. Σήμερα, η διεθνής κοινότητα μας γνωρίζει ως μια χώρα με ήλιο και ωραίες
παραλίες αλλά, δυστυχώς, με περίεργες τραπεζικές πρακτικές, χορήγηση διαβατηρίων σε πλούσιους
και αμφίβολες διαδρομές χρήματος.
Εμείς ψάχνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν θα συγκινήσει μόνο τους Κύπριους αλλά,
και τους Ευρωπαίους συμμάχους
μας. Προτείνουμε στην κοινωνία
έναν καινούργιο και ενάρετο κύκλο
ανάπτυξης, στον οποίο θα συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, γιατί οι πιο
παραγωγικές δυνάμεις του τόπου
αυτήν τη στιγμή είναι έξω από τη
διαδικασία παραγωγής.
–Πώς θα διασφαλίσετε πως η μελέτη σας δεν θα μείνει απλώς
στα χαρτιά;

Δεν είμαι άνθρωπος που μένει στη θεωρία. Προχωρώ σε πράξεις και αυτό το έχω αποδείξει μέσα από την πορεία μου
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
–Μια χώρα δεν αλλάζει μόνο με
εκλογές, μια χώρα αλλάζει με το να
ευαισθητοποιείς τους πολίτες της,
με το να μορφώνονται διαρκώς, με
το να εκτίθενται σε απόψεις έξω
από τα τετριμμένα, με το να τους
κάνεις να σκέφτονται εκτός πλαισίου. Είναι σημαντικό να ακούσει
ο κόσμος εναλλακτικές απόψεις και
προτάσεις. Μόνο ο ενεργός πολίτης
είναι σε θέση να οραματισθεί και
να δράσει. Και πολλοί πολίτες μαζί
μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
–Μπορεί για παράδειγμα να παρουσιαστεί ως πρόγραμμα για
τις προεδρικές εκλογές του 2023;
Θα συμμετέχετε στις προεδρικές
του 2023;
–Οι εκλογές του 2023 είναι μακριά. Δεν λειτουργούμε με ορίζοντα
τις εκλογές. Αν για παράδειγμα το
κίνημα καταφέρει να αλλάξει την
ανούσια θεματολογία των προεδρικών εκλογών, θα έχει ήδη επιτύχει
μία μεγάλη νίκη. Εκείνο που μπορώ

να σας πω είναι πως οι ιδέες και
προτάσεις μας θα επηρεάσουν τις
εκλογές του 2023 και ευελπιστούμε
και πολλές εξελίξεις πριν από το
2023. Δεν θα είναι βέβαια εύκολο,
εξαιτίας των εθισμών των κομμάτων
σε πρακτικές διαπλοκής και του εγκλωβισμού τους στην κατεστημένη,
ξύλινη σκέψη. Αλλά θα τολμήσουμε
να προσπαθήσουμε.
–Αν είναι διαπλεκόμενα για ποιο
λόγο τους καλείτε να τα υλοποιήσουν;
–Ένα μαζικό κίνημα, όπως φιλοδοξούμε να γίνουμε, είναι ένας
τεράστιος μοχλός πίεσης πάνω στην
κομματική και πολιτική εξουσία.
Έχουμε σχεδιάσει πρωτόγνωρους
τρόπους με τους οποίους η φωνή
των χιλιάδων μελών –που ελπίζω
πως θα έχουμε– θα ακούγεται. Τα
κόμματα ήδη γνωρίζουν, έστω κι
αν δεν τα συμφέρει να το ομολογήσουν, ότι χάνουν έδαφος όταν
τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς

τη σωστή κατεύθυνση. Το Νέο Κύμα,
με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες
του, αφενός θα θυμίζει στους πολίτες
ότι υπάρχουν δυνατότητες για μια
Άλλη Κύπρο, αφετέρου θα αυξάνει
με τη δράση του το κόστος στο πολιτικό σύστημα, όταν τα συμφέροντα του τόπου δεν εξυπηρετούνται.
–Θα έχετε δηλαδή λόγο και ρόλο
στις βουλευτικές του ’21;
–Δεν μίλησα για βουλευτικές του
’21.
–Για να μπορέσετε να αλλάξετε
το πολιτικό σύστημα θα πρέπει
να συμμετέχετε πρώτα σε αυτό…
–Η συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα δεν γίνεται κατ’ ανάγκη με
εκλογές. Τα εκλογικά αποτελέσματα
πιστοποιούν κοινωνικές διεργασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θυμηθείτε πόσο άλλαξαν τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια μετά τα γεγονότα
του 1968, πόσο άλλαξε η πολιτική
θέση των μαύρων στις ΗΠΑ μετά

Να δώσουν πολιτογραφήσεις σε επιστήμονες
–Έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων
με αφορμή τα δημοσιεύματα του OCCRP
περί ξεπλύματος, αλλά και την πολιτική
των πολιτογραφήσεων. Πώς τα σχολιάζετε;
–Το ξέπλυμα χρήματος είναι κάτι που μας
ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια. Από τα λεφτά
του Μιλόσεβιτς στη Σερβία, την Ουκρανία,
τη Ρωσία, όλοι ξεπλένουν ή ξέπλυναν. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας δημιουργούν σοβαρό ζήτημα, γιατί εκθέτουν την Κύπρο διεθνώς. Δεν είναι μόνο ηθικό ή νομικό το ζήτημα,
έχει βαθιά πολιτική συνταγματική διάσταση.
Είναι ο πρώτος πολίτης του κράτους.
–Θα έπρεπε να παραιτηθεί δηλαδή;
–Είναι επιβεβλημένο να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Έχει στηθεί, για την
προσφορά διαβατηρίων, ολόκληρη επιχείρηση,
εδώ και χρόνια. Δεν είμαι εναντίον της προσφοράς διαβατηρίων, το κάνουν πολλές χώρες.
Όμως, δίνουν διαβατήρια σε επιστήμονες,
σε ανθρώπους που θα μπορέσουν να προσθέσουν στο εθνικό εισόδημα της χώρας με
καινοτόμες επιχειρήσεις. Όχι σε εκείνους

που θα φέρουν μερικά χρήματα για να τα ξεπλύνουν από παράνομες δραστηριότητες και
αποκτώντας ευρωπαϊκό διαβατήριο να διαφύγουν τη δικαιοσύνη στις χώρες τους. Αυτό
που γίνεται με την εμπλοκή συγκεκριμένων
δικηγορικών γραφείων είναι άθλιο. Όπως
πολύ ενοχλητική είναι η υπερ-προβολή που
αναπτύσσεται μέσω των γυαλιστερών περιοδικών. Η αντουανετική λογική που το επιζητεί
είναι απλά προκλητική.

Οικογένειες πολιτικών προκαλούν

–Αναφέρεστε στην οικογένεια του προέδρου;
–Μιλάω για πολλούς... Τα μέλη προβεβλημένων πολιτικά οικογενειών προκαλούν προβάλλοντας τον χλιδάτο τρόπο ζωής τους. Η
στάση αυτή είναι προκλητική και δίνει την
εικόνα ματαιοδοξίας και ναρκισσισμού που
δεν τιμούν τον πολιτικό κόσμο. Οι ίδιοι φαίνεται πως δεν ενοχλούνται, η κοινωνία όμως
σημειώνει…
–Είχατε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις
προεδρικές εκλογές του 2018. Μετανιώ-

σατε που δεν υποβάλατε τελικώς υποψηφιότητα;
–Δεν μετάνιωσα, γιατί ήταν απόφαση που
πήρα μετά από σοβαρή σκέψη και θέλοντας
να ολοκληρώσω το έργο μου στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου ως πρύτανης. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί
τον Δεκέμβριο του 2018 ήμουν παρών στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης μας και άφησα στην
κρύπτη μία επιστολή για τους φοιτητές του
2089. Ήταν για μένα μια μοναδική στιγμή.
–Πιο σημαντικό από την προεδρία για
παράδειγμα;
–Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι ήθελα να
παραμείνω εκεί που ήμουνα. Το Πανεπιστήμιο
ήταν για μένα πολύ σημαντικό, ήταν θέμα
ηθικής να ολοκληρώσω ένα έργο που ανέλαβα.
Ακούστηκαν τότε πολλά περί συναλλαγών
και υποσχέσεων για να μην είμαι υποψήφιος,
τα γεγονότα και η συνέχεια βέβαια διέψευσαν
όλες τις φήμες.
–Ψηφίσατε τον Νίκο Αναστασιάδη το
2018;
–Αυτό αφήστε το όπως κάθε πολίτης να
κρατήσω για μένα.

το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, κοιτάξτε τον ρόλο των περιβαλλοντικών κοινωνικών κινημάτων κοκ. Η κοινωνία μας έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται για παράδειγμα ότι το σύστημα των πολλών
αιρετών και των συμβουλίων είναι
ένα σύστημα για να μπαίνουν σε
θέσεις «εξουσίας» εκατοντάδες κομματικά στελέχη, λαμβάνοντας επιδόματα χωρίς ουσιαστική προσφορά.
Το κίνημά μας θα υπενθυμίζει καθημερινά ότι το κράτος μας είναι
θεμελιωμένο στην αναξιοκρατία
που παράγει συνεχώς χαμένες ευκαιρίες και ανακυκλώνει τις χαμηλές
προσδοκίες. Πρέπει επιτέλους να
ξυπνήσουμε. Όταν αυτό συμβεί, θα
είναι εξαιρετικά δύσκολο για το πολιτικό παιχνίδι να διεξάγεται με
όρους όπως τους σημερινούς. Όλα
ανατρέπονται αρκεί να μεταβληθεί
η συνείδηση των ανθρώπων.
–Κάποιοι ενδεχομένως να θεωρήσουν αοριστολογία την «Άλλη
Κύπρο». Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την εσωτερική
και την εξωτερική πολιτική;
–Δεν είμαι άνθρωπος που μένει
στη θεωρία. Προχωρώ σε πράξεις
και αυτό το έχω αποδείξει μέσα από
την πορεία μου στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Θέλουμε να δώσουμε ένα
ολοκληρωμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο στη διακήρυξή μας. Όλοι
κάνουν διακηρύξεις όμως στο τέλος
σχεδόν όλοι κάνουν πίσω. Γιατί
υπάρχει ένα δυνατό σύστημα διαπλοκής και συμφερόντων σε όλα
τα επίπεδα. Γιατί τα κόμματα ενδιαφέρονται για τις επόμενες εκλογές και όχι για τις επόμενες γενιές,
και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.
–Το πού βρίσκεται σήμερα το
Πανεπιστήμιο Κύπρου το θεωρείτε ως δική σας προσωπική
επιτυχία;
–Φυσικά και όχι. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και επιτυχία μιας
μεγάλης ομάδας. Είχα όμως την
τιμή να διαλέξω πολλά μέλη αυτής
της ομάδας και, κυρίως, είχα την
τιμή να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Ο ηγέτης δίνει τον τόνο σε
έναν οργανισμό και, φυσικά, κρίνεται από το αποτέλεσμα.
–Επειδή κάνετε λόγο για το κομματικό κατεστημένο, δεν είναι
λίγο αντιφατικό δεδομένου ότι
κι εσείς εκλεγήκατε με τη στήριξη
της Φοιτητικής Παράταξης του
ΔΗΣΥ, την Πρωτοπορία;
–Εγώ ήμουν υποψήφιος πρύτανης, όπως και άλλοι τρεις. Η Πρωτοπορία έκανε την επιλογή της μετά
από μία μεγάλη συζήτηση που είχαμε. Δεν ήμουν κομματικό στέλεχος, ούτε είμαι. Άλλωστε έχω ασκήσει πολλές φορές κριτική σε όλα τα
κόμματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανα αυτό που κάνω πάντα:
συνδιαλέγομαι. Τους εξέθεσα τις
απόψεις μου για το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και τους έπεισα. Τους ευχαριστώ που με επέλεξαν στη βάση
του ποιος θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου και όχι με κομματικά κριτήρια. Δεν μου όφειλαν τίποτα όπως
και δεν τους οφείλω τίποτα. Εξάλλου
τότε, σας θυμίζω, είχαν την ευκαιρία
να επιλέξουν υποψήφιο που ανήκε
στο κόμμα τους.
–Ποιες είναι οι θέσεις σας στο
Κυπριακό;
–Χρειαζόμαστε βιώσιμη λύση,
άμεσα! Γιατί η μη βιώσιμη λύση σημαίνει σκληρό σύνορο με την Τουρκία που θα μας πληγώνει, θα μας
ταπεινώνει διαχρονικά και θα μας
στερεί τη δυνατότητα να γίνουμε
περισσότερο δημιουργικοί άνθρωποι. Οι λαοί που δεν είναι ελεύθεροι,
δεν είναι ποτέ δημιουργικοί.
–Είστε έτοιμος να συζητήσετε
άλλη λύση πέραν της ΔΔΟ;
–Αν μιλάτε για δύο κράτη ή συνομοσπονδία, βεβαίως και όχι. Αν
μιλάτε για μία λύση, η οποία να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον
τόπο τους για πάντα, προφανώς όχι.
Μία λύση πρέπει να είναι καλύτερη
από αυτό που έχουμε σήμερα. Είναι,
βεβαίως, σημαντικό σε μία βιώσιμη
λύση να λαμβάνουμε υπόψη και
τον παράγοντα χρόνο. Είναι επίσης
λάθος να θεωρούμε αυτό που έχουμε
σήμερα δεδομένο. Αυτήν τη στιγμή
οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η γεωπολιτική αλλάζει, πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Κουντρέτ, ο αρχιεπίσκοπος και ο Λαβρόφ
Τι θα κάνουν οι Αμμοχωστιανοί;

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η είσοδος Τ/κ δημοσιογράφων στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου προκάλεσε και
συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, από πλευράς Αμμοχωστιανών κυρίως.
Η πρόκληση του αισθήματος των κατοίκων
της κλειστής πόλης είναι δεδομένη και υπό
αυτό το πρίσμα δικαιολογημένος ο καταιγισμός αισθημάτων αγανάκτησης. Το ερώτημα
όμως και η απορία είναι άλλη. Αν π.χ. το
επόμενο διάστημα ο λεγόμενος υπουργός
Εξωτερικών του καθεστώτος των Κατεχομένων, πολύς και μάγκας Κουντρέτ Όζερσαϊ
προσκαλέσει τα Μέσα Ενημέρωσης από τις
ελεύθερες περιοχές να τα ξεναγήσει στην
κλειστή πόλη τι θα γίνει; Θα πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κατοχής; Γιατί η
πρόκληση είναι πρόκληση και δεν έχει να
κάνει μόνο με το ποιος είναι επισκέπτης, αλλά κυρίως με αυτόν που θεωρεί εαυτόν οικοδεσπότη που προσκαλεί και ξεναγεί τους
φιλοξενούμενούς του. Οι κάτοικοι της Αμμοχώστου σε μια τέτοια περίπτωση θα αποθαρρύνουν τα ε/κ ΜΜΕ να μπουν στην πόλη, με οικοδεσπότη τον Κουντρέτ Όζερσάι ή
θα το περάσουν στα ψιλά;

Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εκτός των άλλων
βγάζει κυπριακά διαβατήρια σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

••••

Περί προκλήσεων

Μιας και μιλάμε για προκλήσεις των Τούρκων στην Αμμόχωστο. Το 2014 με πάθος
προσπαθούσα να πίσω έναν αξιωματικό της
Εθνικής Φρουράς για την κραυγαλέα πρόκληση της Τουρκίας να στείλει το πλοίο
«Μπαρμπαρός» να κάνει έρευνες μέσα στην
κυπριακή ΑΟΖ. Ήταν η πρώτη φορά και μάλιστα το πλοίο σε κάποιες περιπτώσεις ήταν
ορατό από τη Λεμεσό. Ο εν λόγω αξιωματικός με άκουγε με μια εκνευριστική ηρεμία.
Όταν σε κάποια στιγμή κόπασε ο επιθετικός
μου λόγος, γύρισε και μου είπε. «Σε ενοχλεί
που η Τουρκία έφερε άλλο ένα πλοίο στην
περιοχή και αντιδράς. Το σύμβολο της κατοχής στον Πενταδάκτυλο το θυμόμαστε ή το
μάτι μας έχει εξοικειωθεί στην εικόνα;»
Απάντηση δεν έδωσα, αλλά θύμωσα με τον
εαυτό μου που έδειξα να το έχω ξεχάσει.
Όσο μεγάλη πρόκληση ήταν η είσοδος στην
κλειστή πόλη το ίδιο είναι και με την Καρπασία, την Κερύνεια και τη Μόρφου.

••••

Στο ακουστικό

Τι θα κάνουν οι Βαρωσιώτες στην περίπτωση που ο Κουντρέτ Όζερσάι θα προσκαλέσει και τα ε/κ ΜΜΕ να μπουν στην πόλη; Θα αποθαρρύνουν μια τέτοια ενέργεια ή θα το περάσουν στα ψιλά;

εδρικό Τα σενάρια περί ανασχηματισμού
δεν έχουν κοπάσει. Εκτός από τον υπουργό
Οικονομικών, άλλο ένα μέλος της κυβέρνησης θεωρεί ότι θα δει την πόρτα της εξόδου
από το Προεδρικό. Και να φανταστεί κανείς
πως πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν από
τα αγαπημένα πρόσωπα του Νίκου Αναστασιάδη. Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι φόβοι
του θα είναι και μήνυμα σε όσους θα μείνουν. Τελικά την καλύτερη επιλογή έκανε ο
Μάριος Δημητριάδης. Αποκρατικοποίησε το
λιμάνι της Λεμεσού, ξεκίνησε τις διαδικασίες για το λιμάνι της Λάρνακας και αποχώρησε κύριος.

••••

Οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν και
κάποιοι στην κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες, κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Τουλάχιστον δύο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου επέστρεψαν στη Λευκωσία και οι κεραίες τους είναι στραμμένες προς το Προ-

Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος

Ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ εσχάτως
ήταν το γεγονός ότι η Εκκλησία της Κύπρου
επέτρεψε να γίνει κηδεία με την τέφρα ενός
αποθανόντος επιφανούς και ευκατάστατου
ομογενούς, ο οποίος βοήθησε την πατρίδα,

αλλά και πολύ κόσμο. Του εξ Αθηαίνου Νίκου
Μουγιάρη. Στην Παλαιά Διαθήκη η καύση
των σωμάτων θεωρείται συνέπεια εγκληματικής πράξης και αποτελεί ποινή, τιμωρία και
ατίμωση. Στην Καινή Διαθήκη με τον ενταφιασμό του Ιησού Χριστού εξαγιάστηκε η ταφή των νεκρών ως σωστή πράξη αντιμετώπισης των κεκοιμημένων χριστιανών, οι οποίοι
οφείλουν να είναι μιμητές του Χριστού. Η δε
Εκκλησία μας διδάσκει ακόμη ότι το σώμα
του χριστιανού ανθρώπου είναι «Ναός του
Θεού» και κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος και ότι ο άνθρωπος αγιάζει με την ψυχή και με το σώμα του. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αναίρεση ενός αρχιερέα στην
προκειμένη περίπτωση του αρχιεπισκόπου
Κύπρου Χρυσόστομου Β’. Για τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας φαίνεται πως ο βίος του
ομογενούς Νίκου Μουγιάρη ξεπερνούσε τη
πάγια και αυστηρή θέση της Εκκλησίας στο
θέμα καύσης νεκρών.

••••

Όχι, ο Τριμυθούντος

Η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος που αρνήθηκε την ταφή της τέφρας του επιφανούς
ομογενούς φαίνεται πως δεν έλαβε υπόψη
της την προσφορά του εκλιπόντος. Ο αρχιεπίσκοπος που έδωσε άδεια φαίνεται επίσης
πως έθεσε πάνω από τη Σύνοδο το έργο του
εκλιπόντος. Ο Μακαριότατος θα πράξει το
ίδιο αν ένας άλλος απλός χριστιανός αφήσει
τα εγκώμια και οι συγγενείς του αποφασίσουν την καύση της σορού του;

••••

Κληρικοί μνηστήρες

Λίγο η παραίτηση του τέως Κιτίου, λίγο οι
εκλογές για νέο μητροπολίτη το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ επέστρεψε δριμύτερο. Απέχει από τις δόξες του παρελθόντος, αλλά
φαίνεται να έχει προοπτικές. Άλλο ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό του μητροπολίτη Μόρφου χρειάζεται για να φουντώσουν
τα αίματα στην Ιεραρχία. Εκτός και αν κάνει

την έκπληξη ο Μακαριότατος και ακολουθήσει το παράδειγμα του πρώην Κιτίου. Την
ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου για την
Ιερατική Σχολή. Ωστόσο, στην ατζέντα θα
παρεισφρήσουν και άλλα ζητήματα. Επειδή
κάποιους κληρικούς μπορεί να τους ενδιαφέρει, ο μητροπολίτης Πάφου δεν φαίνεται
να βιάζεται να ορίσει βοηθό του, στη Χωρεπισκοπή Αρσινόης, θέση που παραμένει κενή μετά από την εκλογή του Νεκτάριου στη
Μητρόπολη Κιτίου. Οι πληροφορίες επιμένουν πως από τους ενδιαφερόμενους, ο
ένας είναι στην Αρχιεπισκοπή και μάλιστα
κοντά στον Μακαριότατο.

••••

Γιατί Κυπραίες;

Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα high politics
που λένε των υψηλών δωμάτων της πολιτικής, αλλά μια απορία την έχω κι αφού μου
δώσανε χώρο να παίξω μπάλα θα το κάνω
το σουτ μου. Είναι δηλαδή ρε παιδιά πράγματα του κόσμου αυτά που ακούμε. Μας ζήτησε λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας να δώσουμε διαβατήρια σε δύο φίλες
του; Κι εμείς τα δώσαμε. Ε, τι να κάναμε;
Καλά και οι φίλες του Λαβρόφ γιατί ήθελαν
να γίνουν Κυπραίες και δεν ζήτησαν να γίνουν Γαλλίδες, Γερμανίδες, Ιταλίδες ή έστω
Σπανιόλες;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Και είμαστε και ανήκουμε
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Οι διακρατικές σχέσεις ως προς ένα
σημείο τουλάχιστον είναι απολύτως
όμοιες με το σεξ: είναι πάντα καλύτερο όταν προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας επιθυμίας
των δύο μερών (ή και περισσοτέρων) και όχι ως αποτέλεσμα συμβιβασμού και υποχρέωσης. Αυτό
ήταν, κατά τη γνώμη μου, το νόημα
της πρόσφατης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο
και των επαφών του με τους εκεί
ιθύνοντες.
Η αξία του Τσίπρα για τους Γερμανούς ήταν το προϊόν ενός ανήθικου
συμβιβασμού από πλευράς του:
ήταν ο ηγέτης μιας ανατρεπτικής
δύναμης, ο οποίος υποχρεώθηκε
να συμβιβαστεί (the historic kolotoumba) όταν κατάλαβε ότι, διαφορετικά, θα έχανε την εξουσία
που απολάμβανε ως κυβέρνηση. Ο
Μητσοτάκης, αντιθέτως, ψηφίστηκε από τους Ελληνες ως πρωθυπουργός ακριβώς επειδή προέταξε
τη βελτίωση των σχέσεών μας με
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για
τον Τσίπρα, η λεγόμενη εποικοδομητική συνεργασία –και ειδικά
στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων– σήμαινε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις έναντι
των όσων περίμεναν οι ψηφοφόροι
του. Για τον Μητσοτάκη και την
κυβέρνησή του, η συνεργασία με
τη Γερμανία σημαίνει πρόοδο, είναι
η πραγματοποίηση προγραμματικών θέσεων με τις οποίες εξελέγη,
όχι ελιγμός που τον υπαγορεύει η
ανάγκη.
Αυτή ήταν η ειδοποιός διαφορά και
εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης: ο μεν
Αλέξης ζήλεψε, η δε Φώφη, ως συνήθως δεν κατάλαβε – και το ΚΚΕ

Αυτά συμβαίνουν, βέβαια, στην κορυφή, αλλά για να προχωρήσουν
παρακάτω και το καλό κλίμα στη
σχέση των δύο κυβερνήσεων να
γίνει πράξη και με τη μορφή επενδύσεων, στις οποίες ελπίζει η ελληνική πλευρά, χρειάζεται χρόνος
και συνέπεια. Οι επενδύσεις δεν
προσελκύονται με νεύματα από
την κορυφή, αλλά με την αλλαγή
του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πολλοί απορούν με την ακατάπαυστη δραστηριότητα που επιδεικνύει ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός. Κάνει
πολύ καλά, εφόσον η δραστηριότητα αυτή κινητοποιεί την κυβέρνησή του και εφόσον οι προσπάθειες όλων τους κατατείνουν στην
απελευθέρωση της ελληνικής οικονομίας.

δεν έχει καμία σημασία. Οποιος
διαβάσει προσεκτικά την κριτική
στην επίσκεψη Μητσοτάκη, που
διετύπωσαν διάφοροι παράγοντες
του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνει ότι η αντιπολίτευση καταλογίζει στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και ότι δεν ακολουθεί ακριβώς την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ότι δεν τηρεί κατά
γράμμα τις θέσεις που υποτίθεται
ότι είχε ως αντιπολίτευση.

Πώς συμβιβάζονται δύο τόσο διαφορετικές οπτικές γωνίες, απορώ.
Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάσχει
από μια (παροδική, είμαι βέβαιος)
σύγχυση προσωπικότητας: δεν έχει
συνειδητοποιήσει ακόμη αν είναι
αντιπολίτευση, κυβέρνηση ή τι
ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ, πάλι, περίμενε προφανώς μια επανάληψη
του γνωστού έργου: ο κατάλογος
με τα παράπονα και τα απαράγραπτα δίκαια, η σκληρή μάχη, στο
τέλος ματωμένοι αλλά θριαμβευτές
κ.λπ. Περισσότερο χαρακτηριστική
ίσως είναι η καχυποψία που εκφράζει η ανακοίνωση για τη συνεργασία στον τομέα των μεταρρυθμίσεων.
Στην πραγματικότητα, αυτό που δεν
καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ σχετικά με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι κάτι απλό: Η Γερμανία
ήταν πάντα πρόθυμη, από την αρχή
της ελληνικής κρίσης, να συμβάλει
στην αλλαγή των δομών της ελληνικής οικονομίας, έχοντας η ίδια
αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία
στα ζητήματα της μετάβασης από
τον σοσιαλισμό στην ελεύθερη οικονομία, λόγω της γερμανικής ενοποίησης. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ
πρόθυμοι να διερευνήσουμε τρόπους για να ανοίξουν οι κλειστές
αγορές. Κάθε σχετική αλλαγή, κάθε

Ο διάκοσμος, τα πρόσωπα, τα φορέματα, ακόμη και το φέρετρο(;) με τη σημαία και τα λουλούδια, με κάνουν να διαι-

σθάνομαι ότι το έθνος προετοιμάζεται ψυχολογικά, ηθικά και, βεβαίως, αισθητικά για τον εορτασμό του 2021, που δεν
αργεί. (Το στιγμιότυπο είναι από την ορκωμοσία Πατούλη.)
μικρή υποχώρηση του κράτους
ήταν για εμάς σχεδόν εθνική υποχώρηση. (Ενας Χαρακόπουλος παραιτήθηκε κάποτε για τα γάλατα...)
Ο σκοπός του Μητσοτάκη, λοιπόν,
ήταν να τους δείξει στο Βερολίνο
ότι αυτό άλλαξε. Η δεδηλωμένη θέση του είναι, άλλωστε, ότι στη σχέση μεταρρυθμίσεων και ελαφρύνσεων αυτό που προέχει είναι οι μεταρρυθμίσεις: αυτές είναι το μέσον

προς τις ελαφρύνσεις και όχι αντιστρόφως.

Οι Βρετανοί –και ιδίως τώρα, στην
έφοδο για το Brexit– μνημονεύουν
συχνά μια φράση που αποδίδεται
στον Τσώρτσιλ, ότι «είμαστε στην
Ευρώπη, αλλά δεν ανήκουμε στην
Ευρώπη» (we are in Europe not of
Europe). Το μήνυμα του Μητσοτάκη στο Βερολίνο είναι ότι εμείς

είμαστε στην Ευρώπη και, επίσης,
ανήκουμε στην Ευρώπη. Στο κάτω
κάτω, πρέπει να έχει γίνει κοινός
τόπος έπειτα από τόσα χρόνια χαμένα ότι η Ελλάδα χωρίς τη συμμετοχή της στην Ευρώπη δεν νοείται. Ακριβέστερα, νοείται αλλά
ως κάτι πολύ διαφορετικό από τη
δημοκρατική, ανοιχτή κοινωνία
που ξέρουμε σήμερα, με όλα τα
φρικτά ελαττώματά της.

ΥΓ.: Αναφέρομαι παραπάνω στη
βαθύτατα παρεξηγημένη από τον
χώρο του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ έννοια της
οικονομικής ανάπτυξης. Προς επίρρωση, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου,
ο οποίος, με διαφορά φάσεως μερικών ημερών, εμφανίσθηκε ενοχλημένος από τις αστυνομικές επεμβάσεις στις καταλήψεις των Εξαρχείων και εξαπέλυσε το παρακάτω
τουίτ: «Οταν το προσφυγικό ανατίθεται στο ΥΠΡΟΠΟ, η διαχείριση
θυμάτων πολέμου αλλά και διακινητών μετατρέπεται από ανθρωπιστική προστασία και ανάπτυξη
σε ποινική υπόθεση και αστυνομική
επιχείρηση». Θεωρεί, δηλαδή, την
παρουσία προσφύγων σε καταλήψεις «ανάπτυξη». Τι να πω – μήπως
η νομιμοποίηση της φαρμακευτικής
κάνναβης; Δεν ξέρω…
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Τι είναι Δικαιοσύνη
και τι Δίκαιο

Εκριζώστε
τους φίκους

Στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα ο Σωκράτης
συζητάει περί Δικαιοσύνης και Δικαίου με
τον Κέφαλο, έμπορο και τον γιο του Πολέμαρχο. Δίκαιο, λέει ο Πολέμαρχος, είναι να
δίνει κανείς πίσω τα οφειλόμενα. Με το πνεύμα αυτό αναμένεται να ενεργεί ένας καλός
έμπορος στις δοσοληψίες του, δίκαιο είναι να κάνει κανείς
καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς. Σε άλλο
κεφάλαιο της «Πολιτείας» ο Σωκράτης συζητάει με τον
Γλαύκωνα, ο οποίος λέει ότι η Δικαιοσύνη είναι προϊόν
αδυναμίας, διότι εάν είχαν εξασφαλισμένη την ατιμωρησία,
και οι δίκαιοι και οι άδικοι, θα έκαναν όλοι τα χειρότερα
εγκλήματα για να κορέσουν τη φιληδονία τους. Η Δικαιοσύνη
συνεπώς δεν ανταποκρίνεται σε κάποια καθαρή ψυχική
διάθεση, αλλά σε βιασμό της θελήσεως, είναι συμβιβασμός
που επιτρέπει τη δύσκολη συνύπαρξη του συλλογικού με
το ατομικό και τίποτε άλλο. Ο Σωκράτης λέει, ότι η Δικαιοσύνη έχει να κάνει όχι με το φαινομενικό, αλλά με
την αλήθεια, και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν ο δίκαιος,
που είναι καλός, να προξενεί κακό βλάπτοντας τους εχθρούς;
Το δίκαιο κατά τον Σωκράτη είναι μια ηθική αξία ασυμβίβαστη με το άδικο και το κακό. Η άσκηση του δικαίου δεν
μπορεί να οδηγεί στην αντιδικία, ότι όχι μόνο δεν πρέπει
να αδικούμε, αλλά και να μην ανταποδίδουμε την αδικία,
«ου δει αδικείν, ουδέ ανταδικείν αδικούμενος» (Κρίτων).
Η αρχή, λοιπόν, της συμβατικής ηθικής, να ωφελείς τους
φίλους και να βλάπτεις τους εχθρούς, ναυαγεί μέσα στην
ίδια την επιφανειακή της προσέγγιση, που δεν αντέχει
ούτε στο κριτήριο της γνώσης ούτε στο κριτήριο του
αληθινά καλού. Η ηθική στο επίπεδο της δοσοληψίας,
ερμηνευόμενη έτσι, οδηγεί






τον άνθρωπο στην ύβρη της
Τι είναι τελικά
Το δίκαιο κατά τον πλεονεξίας.
η Δικαιοσύνη και το Δίκαιο;
Σωκράτη είναι μια Μήπως ταυτίζονται; Το Δίηθική αξία ασυμ- καιο σήμερα έχει παραμείνει
να ορίζεται ως αυτό που γράβίβαστη με το άδι- φουν οι νόμοι και ερμηνεύουν τα δικαστήρια. Το
κο και το κακό.
ποιος είναι ο νομοθέτης και
το ποιος ο δικαστής έχει τεράστια σημασία. Στην αρχαία
Αθήνα του Περικλή και του Κλεισθένη, νομοθέτες ήταν
όλοι οι πολίτες, καθώς επίσης και οι δικαστές ήταν
κληρωτοί πολίτες. Σήμερα τους νόμους νόμοθετούν οι
συνήθως επαγγελματίες πολιτικοί/βουλευτές και ερμηνεύουν τους νόμους οι επαγγελματίες δικαστές οι οποίοι
διορίζονται από άλλους δικαστές. Η Νομική δεν είναι
επιστήμη με την κλασική σημασία του όρου, αφού δεν
μπορείς να αποδείξεις κάτι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας
πειραματικά. Φυσικά και υπάρχει μεθοδολογία για τον
τρόπο που θα πρέπει να γίνονται οι ερμηνείες των νόμων,
αλλά στην τελική είναι απλώς θέμα ερμηνείας των συγκεκριμένων ανθρώπων/δικαστών.
Κλασική περίπτωση είναι η απόφαση της Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Νικολάου
16/12/92, στην οποία πέντε δικαστές είπαν ότι είναι αντισυνταγματικός ο Νόμος περί ίδρυσης Οικογενειακών
Δικαστηρίων και πέντε ότι δεν είναι. Άλλη περίπτωση
είναι η υπόθεση Αποστόλου 18/11/11 στην οποία ο δικαστής
του Ανωτάτου Κωνσταντινίδης ανέτρεψε μια παράνομη/νόμιμη επί της ουσίας πρακτική, που ετηρείτο από όλους
ανεξαιρέτως για 21 ολόκληρα χρόνια και αφορούσε τα
φυλακιστήρια επί υποθέσεων διατροφής.
Χαρακτηριστική, επίσης, η απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου στην υπόθεση της εκ μητρογονίας πρόσφυγα
Βρούντου, η οποία τελικά ανατράπηκε από το Ευρωπαικό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τον Οκτώβρη
του 2015. Μάλιστα, στο κείμενο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνεται ρητή αναφορά πως τα 3
Ανώτατα Δικαστήρια της Ελλάδας έχουν διαφορετική
προσέγγιση όσον αφορά το ίδιο θέμα, δηλαδή του κατά
πόσο θα πρέπει το Δικαστήριο να παρεμβαίνει θετικά και
να αποκαθιστά την αρχή της ισότητας όταν την παραβιάσει:
Δεν υπάρχουν θέσφατα, ούτε ιερά κείμενα και ερμηνείες
τους, αλλά άνθρωποι που τα ερμηνεύουν και φυσικά εμπεριέχει τις προσωπικές τους απόψεις, προκαταλήψεις
ακόμα και σκοπιμότητες. Δεν υπάρχουν θεοί επί γης και
όλοι κρίνονται. Το ιδεατό και ιδανικό είναι όπως υπάρχει
Δικαιοσύνη, ήτοι το Δίκαιο να μην αποκόπτεται από το
ηθικό και αυτό που ωφελεί τον άνθρωπο και την πόλη,
την κοινωνία ως σύνολο και όπως το ηθικό δέον να ταυτίζεται με το νόμιμο, αλλά δυστυχώς σήμερα η πραγματικότητα μάς δείχνει ότι μάλλον ισχύει το αντίθετο.

και ενάμιση χρόνο και αλλάζουν δραματικά τα
δεδομένα στο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό.
Και μιλάμε για δραματική αλλαγή δεδομένου
ότι το 57% δεν γνώριζε τα περί συζήτησης άλλων
πλαισίων λύσης, τα οποία δεν απέρριψε ποτέ
κατηγορηματικά. Ούτε πως το Κυπριακό θα άλλαζε πορεία, με τις εξαγγελίες Οζερσάι για την
Αμμόχωστο και την «εισβολή» τουρκικών πλοίων
στην ΑΟΖ. Ούτε όμως για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού και όσα ακολούθησαν γνώριζαν
όσοι τον ψήφιζαν το 2018.
Κυρίως όμως δεν γνώριζαν πως το 57% θα
αποτελούσε την αρχή της ασυδοσίας. Όσο
χοντρό κι αν ακούγεται, τόσο χοντροειδή είναι
όσα συμβαίνουν από τον ίδιο και τον οικογενειακό
του περίγυρο. Οι εκροές των καταθέσεων από
τους συμπέθερους, οι εξυπνακισμοί του γαμπρού
του μετά το κούρεμα καταθέσεων, όταν αναρτούσε φωτογραφία έξω από τις ATM και διεμήνυε
πως λεφτά υπάρχουν για όλους. Τα κουβανέζικα
πάρτι της Ινούς την ίδια μέρα που ο Αντόνιο
Γκουτιέρες ευχόταν καλή τύχη σε Κύπριους του
Βορρά και του Νότου και οι λαμπερές φωτογραφήσεις στις Σεϋχέλλες, όταν στην παιδεία μαινόταν κρίση. Και βεβαίως το τελευταίο περιστατικό με το βίντεο της Λεμεσού που αναπτύσσεται συνεχώς με πρωταγωνιστή τον γαμπρό
του προέδρου.
Θα πει κάποιος πως η προσωπική ζωή του
καθενός θα πρέπει να μείνει εκτός της όποιας
πολιτικής διένεξης. Και θα συμφωνούσαμε, εάν
οι ίδιοι δεν έσπευδαν να διαφημίζουν τόσο προκλητικά έναν παράλληλο κόσμο χλιδής, που
απέχει κατά πολύ από αυτόν που ζει η πλειοψηφία
των Κυπρίων ως αποτέλεσμα των χειρισμών
του Νίκου Αναστασιάδη.
Τα λέγαμε και πριν από έναν χρόνο πως είναι
καιρός ο πρόεδρος να τους επαναφέρει στην
τάξη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κ. Αναστασιάδη, αλλά και το κυβερνών κόμμα για το οποίο
ο Νίκος Αναστασιάδης τείνει να μετατραπεί
από ατού σε βαρίδι. Και αν η συμπεριφορά του
προέδρου έπληγε τον ίδιο και το κυβερνών
κόμμα, ίσως να μην το συζητούσαμε καν. Το
ζήτημα είναι πως η εικόνα της ασυδοσίας συμπαρασύρει κι εμάς μαζί του. Και σίγουρα όλο
αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ανεχτούμε
για ακόμα τρεισήμισι χρόνια.

«Μηδέν κακόν αμιγές καλού», και οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο ξύπνησαν τα καλά
ανακλαστικά του Υπουργείου Μεταφορών,
το οποίο ανακοίνωσε μέσω του «Π» ότι
θα φυτέψει 10 εκατ. δέντρα κατά μήκος
του οδικού δικτύου της Κύπρου. Στόχος
να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από τα καυσαέρια,
άρα θα έχουμε και έμμεσο κέρδος, αφού σήμερα πληρώνουμε πολλά εκατομμύρια στο χρηματιστήριο ρύπων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγήθηκαν εξαγγελίες
Λευκωσιατών για να φυτέψουν 300 χιλιάδες δέντρα
στην πρωτεύουσα και των Πάφιων για να φυτέψουν
100 χιλιάδες δέντρα. Καλές οι εξαγγελίες, αλλά πρέπει
να γίνουν με επιστημονικό τρόπο και σίγουρα όχι στα
κουτουρού και απαραιτήτως όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες
των «φίλων» των δέντρων. Να φυτευτούν κυπριακά
δέντρα, τα οποία αντέχουν στις ασθένειες, έχουν βαθιές
ρίζες, δεν είναι φυλλοβόλα και σίγουρα χρειάζονται
πολύ λιγότερο νερό. Οι τριμιθιές, οι τεράστιες (χαρουπιές)
τα κυπαρίσσια, τα πλατάνια, ελιές και άλλα δέντρα,
μπορούν εύκολα να αναγεννήσουν περιβαλλοντικά την
Κύπρο. Και για φράκτες στους δρόμους να φυτευτούν
παπουτσοσυκιές, οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές
και από τα κάγκελα. Η Λευκωσία και άλλες πόλεις του
νησιού γέμισαν με αφρικανικούς φίκους, οι οποίοι είναι
ωραία δέντρα και προσφέρουν μεγάλη σκιά, με το τεράστιο μέγεθός τους. Η φύτευση άρχισε με την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας και λέγεται ότι ήταν επιθυμία
του αρχιεπισκόπου Μακα




ρίου, ο οποίος έφερε τα 
δέντρα από τις Σεϋχέλλες,
Σύμφωνα με γεωόπου εξορίστηκε από τους
Βρετανούς. Ωστόσο, σύμ- πόνους τα δέντρα
φωνα με γεωπόνους τα δεν είναι κατάλληλα
δέντρα δεν είναι κατάλληλα για την Κύπρο, αφού οι για την Κύπρο,
ρίζες τους είναι επιφανει- αφού οι ρίζες τους
ακές και κατάλληλες για
είναι επιφανειακές
τα τροπικά κλίματα. Αποτέλεσμα είναι να σηκώ- και κατάλληλες για
νουν τα πεζοδρόμια, με με- τα τροπικά κλίματα.
γάλα θύματα τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Ακόμη οι φίκοι παράγουν
μικρούς μαύρους καρπούς, τους οποίους τρώνε τα πουλιά
της Αφρικής. Στην Κύπρο οι καρποί πέφτουν στο έδαφος
και προκαλούν μια «βρωμερή» εικόνα. Τη νύφη καλούνται
στο τέλος της ημέρας να πληρώσουν οι πολίτες, για να
ανακατασκευαστούν και να καθαριστούν τα πεζοδρόμια.
Τα ίδια ίσως και χειρότερα κακά προκαλούν και οι
ακακίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν σε κανένα άλλο
δέντρο να μεγαλώσει δίπλα τους.
Πριν από μερικά χρόνια έγιναν «επικοί» αγώνες για
να μην κοπούν γέρικα δέντρα στην Αγλαντζιά, κατά
την κατασκευή του νέου δρόμου. Έγιναν τότε αρκετές
«αλχημείες» και αλλαγές σχεδιασμών, ώστε να ικανοποιηθούν οι διαμαρτυρόμενοι, οι οποίες στοίχισαν πανάκριβα στους φορολογούμενους. Σήμερα στην περιοχή
του δρόμου, αλλά και του παρακείμενου κτηρίου του
Πανεπιστημίου (πρώην παιδαγωγικής) παρ’ όλες τις
βροχές του χειμώνα, μερικά πεύκα ξεράθηκαν. Άνθρωπος
του Τμήματος Δασών, στην κουβέντα πάνω, είπε ότι
αυτά θα παθαίνουμε όταν αποφασίζουν οι πολιτικάντηδες
και όχι οι τεχνοκράτες. Πρέπει να κόβονται, είπε, μερικά
δέντρα για να παίρνουν «αέρα» τα υπόλοιπα. Αλλά ποιος
τολμά, είπε, να κόψει και ένα κλωνί και άρχισε τους
«μυκτηρισμούς» για το κατάντημα, το αίσχος, της οδού
Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία. Μικροσυμφέροντα,
μικροχώροι στάθμευσης, εμποδίζουν εδώ και δεκαετίες
την «απελευθέρωση» του δρόμου.
Στις καλές πρωτοβουλίες για φύτευση δέντρων πρέπει
να εμπλακούν πρώτα οι μαθητές, γιατί αποτελεί η
φύτευση μάθημα ζωής, όπως θυμούνται οι μεγαλύτεροι
στην ηλικία. Να εμπλακούν οι στρατιώτες, φυτεύοντας
περιοχές εντός και εκτός στρατοπέδων. Να εμπλακούν
οι άνεργοι, οι μετανάστες και κυρίως να τεθεί το όλο
θέμα σε εθελοντική βάση. Ακόμη να κληθούν μεγάλες
επιχειρήσεις και εταιρίες να πληρώσουν για την αγορά
των φυτών και με αντάλλαγμα να βάλουν τις δικές τους
πινακίδες δίπλα στα δέντρα. Και όπως λένε και οι ινδιάνοι:
«Τη γη δεν την έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους
μας, αλλά την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας…»
Και για να ζήσουν τα παιδιά μας, χρειάζονται καθαρό
και όχι μολυσμένο αέρα.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/SASHENKA GUTIERREZ

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Γυναίκες ακολουθούμενες από μάγισσες, θεραπέυτριες και σαμάνους συγκεντρώθηκαν μπροστά από το
Μνημείο της Επανάστασης στην Πόλη του Μεξικού προκειμένου να λάβουν μέρος σε σύναξη εναντίον της
βίας κατά των γυναικών, κατά τη διάρκεια του νέου φεγγαριού.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στον δρόμο της ασυδοσίας
Όταν η κοινωνία ζητούσε απαντήσεις
για τα δημοσιεύματα που συνδέουν
το «άλλοτε» δικηγορικό γραφείο
του Νίκου Αναστασιάδη και τον
ίδιο ως δικηγόρο με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Troika Laundromat, για τον πρόεδρο και τον
περίγυρό του ήταν μία συνηθισμένη αυγουστιάτικη Τετάρτη. Είχε δει βεβαίως τα δημοσιεύματα και είχε στείλει γραμμή στο Προεδρικό
για το πώς θα τα χειρίζονταν επικοινωνιακά.
Ως λιβελογραφήματα που δεν έχουν να κάνουν
με καμία παραβίαση του νόμου. Έστειλε, μάλιστα,
το μήνυμα πριν να συνεχίσει ανενόχλητος τις
διακοπές του, πως αυτή η είδηση ήταν παλιά
και αν ενοχλούσε τον κόσμο, τότε δεν θα τον
ψήφιζε με ισχυρή εντολή στην Προεδρία το
2018 για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
Εκείνη η Κυριακή, λοιπόν, που ο Νίκος Αναστασιάδης επανεκλεγόταν στο ανώτατο αξίωμα
με τη στήριξη του 57% των πολιτών, αποτελούσε
την αφετηρία μιας νέας πολιτικής κατάστασης.
Όχι μόνο επειδή πρώτη φορά στα ιστορικά της
Κύπρου εκλεγόταν πολιτικό πρόσωπο χωρίς την
επίσημη στήριξη άλλου κόμματος πλην του
δικού του, αλλά και για τα όσα είχαν προηγηθεί
κατά την πρώτη διακυβέρνηση. Μία πενταετία,
που, όσο κομψά και αν θέλουμε να το θέσουμε,
ήταν σκανδαλώδης από την αρχή.
Ήταν για παράδειγμα το σοκ που προκλήθηκε
στην είδηση της εκροής καταθέσεων από τους
συμπέθερους, ήταν στη συνέχεια το φιλέτο της
πρώτης κυρίας, αλλά και οι δουλειές του «άλλοτε»
δικηγορικού γραφείου με τη Ryan Air. Ήταν
όμως και τα ζητήματα διακυβέρνησης και των
επιλογών του. Από το μπάχαλο του συμβολαίου
της διοικήτριας και τη σύγκρουση συμφερόντων
της, μέχρι και τη φυλάκιση του βοηθού γενικού
εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δεν ήταν, λοιπόν, μία πενταετία που αποτελούσε υγιεινό περίπατο πρώτα και κύρια για
μας. Αυτή η ισχυρή εντολή του 57% θα μπορούσε
να αποτελέσει το μήνυμα μιας καθαρής αρχής
ή έστω να εκληφθεί από τον ίδιο ως μία δεύτερη
ευκαιρία για να κυβερνήσει σωστά. Αν λάβουμε
υπόψη το πώς εξελίσσεται η θητεία του, το 57%
μετατρέπεται στη μεγαλύτερη παγίδα για τον
ίδιο και την πολιτική του πορεία.
Γιατί δεν μπορεί να αποτελεί την απάντηση
σε όλα τα σκανδαλώδη που διαμείβονται εδώ

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Πλαστές πραγματικότητες
Ο Τάκης ήτανε γύρω στα 45,
έμοιαζε όμως δέκα χρόνια μεγαλύτερος. Σταμάτησε το διπλοκάμπινό του στην άκρη
του δρόμου και μας έγνεψε
να μπούμε μέσα. Το αμάξι μας
είχε μείνει από μπαταρία, για ώρα περιμέναμε κάποιος να σταματήσει για να μας
μεταφέρει στην Αργάκα όπου και θα βρίσκαμε κάποιο μηχανικό. «Μην το ψάχνεις,
ο κόσμος φοβάται πια» είπε όταν τον ευχαριστήσαμε που εκείνος δεν φοβήθηκε.
«Σας έκοψα με το μάτι ότι δεν είστε από
κείνους που πάνε γυρεύοντας» είπε και
γέλασε δυνατά.
Ο Τάκης γελούσε δυνατά, όπως μιλούσε
και δυνατά, λες και για ώρα έψαχνε παρέα
να μοιραστεί τη διαδρομή του. Ζούσε στην
Ίνεια, αλλά δούλευε στον Πωμό, κατα-

σκεύαζε πεζοδρόμια, αυτή ήταν η δουλειά
του. Είχε μόλις σχολάσει, θα έκανε είπε
μια στάση για μπύρες με κάτι συναδέλφους
και μετά θα πήγαινε στο σπίτι. «Δεν έχεις
ιδέα, φίλε μου» είπε «τι πάει να πει να δουλεύεις σε αυτό τον ήλιο για ένα μεροκάματο». «Εσείς, τι δουλειά κάνετε;» ρώτησε,
«δημοσιογράφος» απάντησα, «σκηνοθέτης»
απάντησε ο φίλος μου και αισθανθήκαμε
ταυτόχρονα μια μικρή ντροπή που το επάγγελμά μας δεν ήταν από κείνα που χαράσσουν στο πρόσωπο σημάδια βασάνου. «Κι
αυτά εδώ τα πεζοδρόμια που βλέπετε εγώ
τα έφτιαξα» συνέχισε ο Τάκης λες και το
είχε ανάγκη να αποδείξει πως ήταν χρήσιμη
η μάχη που έδινε καθημερινά με τον ήλιο.
«Πού υπηρέτησες στρατό;» ρώτησε τον
φίλο μου, εκείνος υπηρέτησε είπε στο
Σταυροβούνι, ήθελε να γίνει καταδρομέας,

αλλά τώρα αρνείται να πάει έφεδρος, «κι
αυτό δεν σημαίνει πως δεν είμαι πατριώτης
φίλε μου, μη με παρεξηγήσεις, αλλά το μεροκάματό μου ποιος θα μου το καλύψει,
έχω δύο παιδιά να ταΐσω, αυτά ποιος τα
λογαριάζει» είπε, «δεν πάω κι ας με τιμωρήσουνε, δεν με νοιάζει, κι άμα είναι θα
τους πω και για τον άλλο τον συνάδελφο
που τον αφήσανε μεσάνυχτα από τον στρατό και πήγε και τράκαρε, σκοτώθηκε, ήτανε
ο άνθρωπος κουρασμένος από τη δουλειά,
ξέρεις τι πάει να πει να δουλεύεις στον
ήλιο», επανέλαβε, «πήγε που λες να κάνει
το καθήκον του και στο τέλος πέθανε, πού
να βρει το δίκαιο του πλέον, πού να βρει
κανείς το δίκιο του, δεν υπάρχει δίκαιο, ο
καθένας βλέπει μόνο το δικό του, και όλοι
αυτοί που μας κυβερνούν το δικό τους βλέπουνε, σιγά να μη γνοιαστούν που πέθανε

ο άλλος, γιατί κλείνανε τα μάτια του από
την κούραση, μας έχουνε χεσμένους με
το συμπάθιο, δεν είναι για να εμπιστεύεσαι
κανέναν τους, ζούνε σε άλλο πλανήτη,
εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα που είσαι και
δημοσιογράφος, μας βρήκανε τόσα κακά
κι αυτοί το βιολί τους, το μόνο που τους
γνοιάζει είναι το προεδριλίκι, κι εμείς αρνιά
που πάμε και τους ψηφίζουμε για ν’ αγοράζουνε λιμουζίνες και να παριστάνουν
πως κάνουνε το καθήκον τους, κανένας
πια δεν κάνει το καθήκον του, μόνο από
μας γυρεύουνε καθήκον, πες και συ, δίκαιο
δεν έχω, δεν έπρεπε κανένας μας να ψηφίσει, μόνο έτσι θα καταλάβαιναν πως καταντήσαμε να μην ξέρουμε πού να έχουμε
πίστη, καμία πίστη δεν έχουμε πλέον». Τα
είπε όλα με μια ανάσα και ύστερα μας αποχαιρέτησε με μια σφικτή χειραψία και ένα

«δεν βαριέσαι» και «άμα δεν βιάζεστε ελάτε
να πιούμε μαζί μια μπύρα».
Το Τάκη τον γνώρισα την ίδια μέρα που
στα σόσιαλ μίντια κυκλοφορούσε το βίντεο
με τον γαμπρό του προέδρου να διαφημίζει
τη χώρα μας προκειμένου να προσελκύσει
πλούσιους Κινέζους επενδυτές (μιλώντας
ακόμα και κινέζικα). Και αυτές οι τόσο αντιφατικές πραγματικότητες, η μια βουτηγμένη μέσα στο ψέμα της και η άλλη να
στάζει μόνο αλήθειες, μου προκάλεσαν
μια βαθειά θλίψη. Για το πού καταντήσαμε,
για το πού μας κατάντησαν και για την
καταδίκη αυτού του τόπου στη διά βίου
πλαστογράφηση της αλήθειας του, προκειμένου αυτή να χωρέσει όπως-όπως σε
κινέζικους υποτίτλους.

elenixenou11@gmail.com
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Οι παρτιτούρες
της ορχήστρας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Είναι φανερό ότι σε
αυτή την κυβέρνηση
υπάρχουν δύο είδη
υπουργών και στελεχών. Εκείνοι που
έχουν εκλεγεί με
σταυρό ή έχουν κομματικά «ένσημα» και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι
εκλεγμένοι και «προσελήφθησαν»
επειδή ο πρωθυπουργός πιστεύει
ότι μπορούν να κάνουν καλά τη
δουλειά τους. Εχω την αίσθηση ότι
η επιτυχία της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στα
δύο είδη. Δεν θα είναι εύκολη υπό






Τομές χωρίς πολιτική
ιδιοκτησία θα καταλήξουν σαν τα μνημόνια
που ψηφίζονταν επειδή
πίεζε η τρόικα και μετά
έμεναν στα χαρτιά.
θεση. Οταν ο τεχνοκράτης δίνει μια
κατεύθυνση ή εντολή σε έναν εκλεγμένο υπουργό, είναι πολύ πιθανό
να ακούσει «καλά, εσύ ποιος είσαι
που μου μιλάς έτσι, όταν εγώ έχω
πάρει Χ χιλιάδες σταυρούς;». Πρόκειται για παλιό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Θα χρειασθεί
ιδιαίτερη συναισθηματική ευφυΐα,
κυρίως από την πλευρά των τεχνοκρατών, για να αποφευχθούν κρίσεις
και καβγάδες. Καλώς ή κακώς, η
χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά
μόνο από πολιτικούς ή μόνο από
τεχνοκράτες. Οι πολιτικοί θα ασχολούνταν μόνο με ρουσφέτια και τη
συλλογή σταυρών χωρίς τους τεχνοκράτες. Και οι τεχνοκράτες θα
έκαναν μια τρύπα στο νερό χωρίς

τους πολιτικούς που μπορούν να
πουλάνε την πραμάτεια τους και
να λύνουν κόμπους στα έγκατα της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ο πρωθυπουργός κινείται ευέλικτα όταν σημειώνονται κόντρες.
Δεν υιοθετεί ακρίτως την άποψη
των μη εκλεγμένων υπουργών και
στελεχών του Μαξίμου, αλλά βρίσκει
το δίκιο κάπου στη μέση. Ορισμένοι
μη πολιτικοί υπουργοί έχουν αναπτύξει πολιτικά ένστικτα που ξαφνιάζουν, όπως ο αρμόδιος για την
ψηφιακή πολιτική, που πήρε έναν
έναν τους βουλευτές της Ν.Δ. δηλώνοντάς τους ότι η πόρτα του είναι
ανοικτή για αυτούς αν θέλουν να
ενημερωθούν ή να προτείνουν κάτι.
Αλλοι κινούνται είτε με ελαφρά αλαζονεία, που είναι φυσιολογική στην
πρώιμη φάση που διανύουμε, είτε
με «ελβετική» τεχνοκρατική ψυχρότητα που δεν χωνεύεται εύκολα
στα δικά μας μεσογειακά λημέρια.
Είναι κρίσιμο όμως να καταλάβουν
ότι καμία μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν δεν την
πάρει πάνω του ο αρμόδιος υπουργός. Τομές χωρίς πολιτική ιδιοκτησία
θα καταλήξουν σαν τα μνημόνια
που ψήφιζαν οι πολιτικοί μας επειδή
τους πίεζε η τρόικα και μετά έμεναν
στα χαρτιά.
Είναι πολύ θετικό ότι έπειτα από
πολλά χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση
με ανθρώπους της αγοράς, τεχνοκράτες και μη πολιτικούς. Φαίνεται
μάλιστα από τις δημοσκοπήσεις ότι
οι πολίτες το θέλουν αυτό γιατί βαρέθηκαν την πολιτική μας τάξη.
Περιμένουν όμως απτά αποτελέσματα. Τα οποία θα έλθουν μόνο
αν η ορχήστρα τεχνοκρατών και
πολιτικών μάθει να παίζει συγχρονισμένα και από την ίδια παρτιτούρα. Πράγμα που εξαρτάται, σχεδόν
αποκλειστικά, από τον μαέστρο.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Στη γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
και μεταξύ Ιταλίας και
Λιβύης, συναντώνται
δύο κόσμοι, μετριέται
η αποφασιστικότητα
της Ευρώπης να προστατεύσει τα
αποκτήματα του πολιτισμού της.
Αυτό το σύνορο δεν αφορά μόνο την
προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των μελών της Ε.Ε. ούτε μόνο τη
φύλαξη από παράνομες εισόδους μεταναστών και προσφύγων. Εχει να
κάνει με το ποια κοινωνία βρίσκεται
πίσω από τα σύνορα. Αφορά κάθε
χώρα της Ε.Ε., όχι μόνο αυτές που
βρίσκονται στην περιφέρεια και,
όπως πολύ σωστά επισήμανε ο πρωθυπουργός στο Βερολίνο, «επιμερίζονται όλο το βάρος της διαχείρισης
του προσφυγικού προβλήματος».
Αφορά το πώς η Ε.Ε. βλέπει τον εαυτό
της και ποιες αρχές προβάλλει στον
κόσμο. Σήμερα είναι φανερό ότι η
Ε.Ε. δεν έχει πετύχει να διαχειριστεί
το πρόβλημα των συνόρων επαρκώς,
όσον αφορά τους πρόσφυγες, ούτε
λύθηκε το πρόβλημα με τις συμφωνίες
με την κυνική Τουρκία και τη χαώδη
Λιβύη. Οταν δεν υπάρχει θεσμική
λύση, κυριαρχούν ο αυτοσχεδιασμός

και η προχειρότητα. Μένει στην κάθε
χώρα –όπως τη δική μας– να κάνει
ό,τι μπορεί να αντεπεξέλθει, με τις
δικές της μεθόδους και αδυναμίες.
Τελευταίως, η συζήτηση για την προστασία συνόρων τείνει να κυριαρχείται από την αντίληψη ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά προς μετανάστες και πρόσφυγες ισούται με εγκατάλειψη των όπλων ή προδοσία.
Στις ΗΠΑ, ο Τραμπ μεταφέρει πόρους
από την πολιτική προστασία και από
άλλους ευαίσθητους τομείς για να
προωθήσει την κατασκευή τείχους
στα σύνορα με το Μεξικό. Παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους και
στοιβάζονται ασυνόδευτα σε στρατόπεδα, θύματα μιας πολιτικής επιλογής με ψηφοθηρικούς στόχους.
Στην Ευρώπη, χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα με εισροές προσφύγων αρνούνται να συμμετάσχουν σε συλλογική λύση. Η
Ιταλία –τουλάχιστον όσο ο Σαλβίνι
ήταν ο ισχυρός άνδρας της κυβέρνησης– επιχείρησε να αποσπάσει
την αλληλεγγύη των εταίρων με το
να αρνείται σε μετανάστες να αποβιβαστούν σε ιταλικό έδαφος. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να έχουν προσωρινό αποτέλεσμα αλλά δεν λύνουν

το πρόβλημα ούτε στα σύνορα ούτε
εντός αυτών.
Οταν οι πρόσφυγες και μετανάστες
φθάνουν κατά εκατοντάδες κάθε μέρα, όπως συμβαίνει πάλι στα νησιά
του Αιγαίου, το πρόβλημα γίνεται
εκρηκτικό. Η κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε στην Τουρκία προχθές, ενώ
ο πρωθυπουργός συγκάλεσε το ΚΥΣΕΑ χθες. Ομως, όποιες αποφάσεις
ληφθούν σε πολιτικό και διπλωματικό
επίπεδο, άμεση προτεραιότητα είναι
η διαχείριση των ανθρώπων που ήδη
βρίσκονται στα νησιά. Οχι μόνο για
τους ίδιους και τους εργαζομένους
σε δομές που δεν επαρκούν, αλλά
για τους κατοίκους των νησιών και
την κοινωνία μας. Οταν η Μόρια χωράει 3.000, ενώ σήμερα οι έγκλειστοι
ξεπερνούν τις 10.000, όταν οι εργαζόμενοι εκεί ενημερώνουν ότι δεν
υπάρχουν γιατροί ούτε αστυνομικοί
και απευθύνουν έκκληση για άμεση
βοήθεια, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
Η κυβέρνηση βρήκε μια κατάσταση που ήταν αποτέλεσμα μακρόχρονης ολιγωρίας. Ομως, οι αριθμοί φθάνουν στα σημεία-ρεκόρ του 2016 και
σήμερα είναι ευθύνη αυτής της κυβέρνησης να διαχειριστεί το ζήτημα








Το «κατεστημένο» δεν
είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τον ηγέτη, διότι
η δυναμική εκπορεύεται
μόνον από τη σφαίρα
της πολιτικής.
άλλο από ένα ισχυρό αίτημα επιστροφής σε ένα σύστημα αρχών
και αντιλήψεων επί τη βάσει των
οποίων συγκροτήθηκε μια πολιτική
παράταξη. Από την άποψη αυτή,
ό,τι συμβαίνει στη Βρετανία σήμερα
είναι επιβεβαίωση ότι το πνεύμα
των Τόρις εξακολουθεί όχι απλώς
να υφίσταται, αλλά μάχεται με στόχο να επαναπροσδιορίσει την πολιτική φυσιογνωμία του Ηνωμένου
Βασιλείου. Τίποτε από αυτά δεν
θα είχε ασφαλώς συμβεί εάν δεν
υπήρχε ο κ. Μπόρις Τζόνσον, ο σημερινός πρωθυπουργός αυτής της
χώρας. Ωστόσο, το φαινόμενο δεν
περιορίζεται μόνον στη Βρετανία,
διότι ανάλογες ροπές –επιστροφής,
με άλλα λόγια, στην αφετηρία της
γεννήσεως της «αμερικανικής αυτογνωσίας»– είχαν εκδηλωθεί στις
ΗΠΑ. Πριν από δέκα χρόνια, τον
Φεβρουάριο του 2009, έκανε την
εμφάνισή του το κίνημα του Tea
Party – ευθεία αναφορά στο 1773,
όταν οι κάτοικοι της Βοστώνης αντιδρώντας στην απόφαση του βρετανικού Κοινοβουλίου να επιβάλει

με πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο τρόπο από την προηγούμενη. Αυτό απαιτεί και την επιτάχυνση
διαδικασιών παροχής ασύλου ή επαναπατρισμού αλλά και πολιτισμένες
συνθήκες διαβίωσης. Μεγαλοστομίες
όπως «η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο
αμπέλι», ως δικαιολογία στέρησης
ιατρικής και άλλης φροντίδας σε μετανάστες, είναι απαράδεκτες και αδικούν όλους τους Ελληνες. Η εκλογική
πλειοψηφία ήρθε από ανθρώπους
που ήθελαν καλύτερη κυβέρνηση,
όχι μία με μέλη που έχουν ιδεοληψίες
εξίσου ζημιογόνες με αυτές της προηγούμενης. Ευτυχώς, υπάρχουν ικανοί
και φιλόδοξοι άνθρωποι στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό
που θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Η προσπάθεια απαιτεί αποφασιστικότητα, επιμονή και άμεση
κινητοποίηση υπηρεσιών, φορέων
και πολιτών. Δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα, μόνο καλύτερη διαχείριση πόρων. Ο σεβασμός προς
τους συνανθρώπους μας, η απόδειξη
ότι κανόνες μπορούν να εφαρμόζονται
με αποφασιστικότητα και ανθρωπιά
ενισχύουν τη δική μας χώρα, τον
δικό μας πολιτισμό. Είναι τα δικά μας
σύνορα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

φορολογία στο τσάι, έριξαν το φορτίο στη θάλασσα, δίνοντας, από
μιαν άποψη, το έναυσμα της Αμερικανικής Επαναστάσεως.
Το Κίνημα του Τσαγιού δεν είχε
ιδεολογική συνοχή, είχε περιστασιακούς ηγέτες, αλλά ριζοσπαστικοποίησε σημαντικό τμήμα των
Ρεπουμπλικανών και, εάν δεν είχε
προϋπάρξει, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ,
που δεν ανήκε στην συγκεκριμένη
κίνηση, δεν θα είχε πιθανόν αναδειχθεί σε πρόεδρο των ΗΠΑ.
Στη γειτονική μας Τουρκία κάτι
αντίστοιχο συνέβη με τον κ. Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, που, παρακάμπτοντας την «πολιτική παρένθεση»
των διαδόχων του Μουσταφά Κεμάλ, κατάφερε να επανασυνδέσει
σημαντικότατο τμήμα των πολιτών
της χώρας του με το αυτοκρατορικό,
μουσουλμανικό της παρελθόν.
Οι τρεις προαναφερθέντες ηγέτες δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους, πέρα από το γεγονός
ότι απευθύνονται ευθέως στους
πολίτες των χωρών τους, αντιμαχόμενοι τους «ενδιάμεσους», με
άλλα λόγια το «κατεστημένο», στην
εθνική, «ευρωπαϊκή» ή παγκοσμιοποιημένη του εκδοχή, ανάλογα
προς την περίπτωση.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
«κατεστημένο» είναι ένας χρήσιμος
μηχανισμός για κάθε ηγέτη που
ασκεί την εξουσία, αλλά δεν είναι
δυνατόν να τον υποκαταστήσει,
διότι η δυναμική εκπορεύεται μόνον από τη σφαίρα της πολιτικής.
Είναι σαφές επίσης ότι οι πολιτικές
εθνικής αυτοεπιβεβαιώσεως ενέχουν ασφαλώς κινδύνους.
Αλλά εάν υπάρχουν ηγέτες –
κάθε άλλο παρά αριστεροί πολιτικά– που λειτουργούν με τρόπο
ανατρεπτικό και χαρακτηρίζονται
από τους αντιπάλους τους «λαϊκιστές», αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι επιχειρήθηκε ομογενοποίηση
ιδεολογική, εθνική, ακόμη και διατροφική. Με άλλα λόγια, κάτι σαν
σοβιετοποίηση, με ετοιματζίδικο
κοστούμι Αρμάνι. Κάποιοι, ωστόσο,
προτιμούν τη Savile Row ή ταπεινότερα ραφτάδικα, διότι απλούστατα απεχθάνονται κάθε μορφή
ομοιομορφίας.
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Σύνορα του πολιτισμού

Δυνάμεις ανατροπής
Υπάρχουν στιγμές
που ο σκληρός πυρήνας ενός κόμματος, που επί μεγάλο
χρονικό διάστημα
τελούσε υπό την πίεση να αποδεχθεί προσαρμογές,
συμβιβασμούς, χάριν της ενότητος
και διατηρήσεως της εξουσίας, εντέλει επαναστατεί, προβάλλοντας
εντόνως τα ιδιαίτερα στοιχεία της
ιδιοσυστασίας του.
Ολα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηγέτης ικανός
να εκφράσει με όρους πολιτικούς
την ανατρεπτική αυτή ροπή, που
επί της ουσίας δεν είναι τίποτε

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

«Βδέλυγμα σε τόπο άγιο»
Η επιφυλλίδα επιτρέπεται να αιθεροβατεί – είναι φιλολογικό είδος,
δεν πειθαρχεί στις απαιτήσεις επικαιρότητας της ειδησεογραφίας.
Στην οργάνωση και στη λειτουργία του ελλαδικού κράτους, ποια
δεδομένα δεν είναι ελληνικά, δεν
τα γέννησε η σοφία της ανάγκης,
η εμπειρική παράδοση του Ελληνισμού; Είναι πολλά, ας ξεχωρίσουμε τρία: Ο διακοσμητικός ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή
το συγκεντρωτικό κράτος. Επίσης,
η προτεραιότητα δάνειων ιδεολογημάτων (όχι της επιχώριας ανάγκης) στην άσκηση της πολιτικής.
Και η αλλοτρίωση του εκκλησιαστικού κοινωνικού θησαυρίσματος
σε «επικρατούσα θρησκεία».
Η θρησκεία συνήθως είναι θεσμοποιημένη αγοραπωλησία: κάποιοι πουλάνε, κάποιοι αγοράζουν.
Πωλούνται χρηστικά ωφελιμοθηρικά προτάγματα, αγοράζονται παρηγορητικές ψευδαισθήσεις. Το
κράτος κατοχυρώνει τη συναλλαγή,
διότι του εξασφαλίζει λιγότερο φόρτο δουλειάς για την αστυνομία και
τα δικαστήρια. Αλλοτριώνει θεσμικά
σε θρησκεία (σε ατομοκεντρικό
νομικισμό και ηθικοπλαστική προπαγάνδα, δηλαδή σε «κήρυγμα»)
την ανατροπή της θρησκείας, που
είναι ο εκκλησιαστικός γιορτασμός
της ζωής.
Παραβλέπει το κράτος ότι μπροστάρηδες στη Γιορτή της Εκκλησίας
είναι ο ληστής, η πόρνη, ο άσωτος.
Στη θέση της τολμηρής απελευθερωτικής ανατροπής, το κράτος αντιτάσσει ένστολους υπαλλήλους
της δημόσιας τάξης και του καθωσπρεπισμού.
Οι θρησκευτικοί υπάλληλοι του








Θλιβερή η παραλυτική
ατολμία της ποιότητας.
κράτους διαβαθμίζονται – οι υψηλόβαθμοι είναι ογδόντα δύο (82)
«μητροπολίτες». Πώς επιλέγονται;
Πρέπει να είναι άγαμοι (όχι έμπειροι
μοναστικής άσκησης, απλώς απάντρευτοι). Να έχουν και πτυχίο «πανεπιστημιακής» Θεολογικής Σχολής.
Με ποια διαδικασία εκλέγονται;
Μόνο με παρασκήνιο – η ψηφοφορία είναι μυστική, οι εκλέκτορες
δεν αιτιολογούν την ψήφο τους.
Πρόκειται για το απόλυτο της αυθαιρεσίας.
Η μετάβαση από τη βαθμίδα του
«πρεσβυτέρου» (ιερέα) στη βαθμίδα
του μητροπολίτη επισκόπου συνιστά υπαρκτική μετάλλαξη, κυριολεκτική – από σερνάμενη κάμπια
σε χρυσοστολισμένη πεταλούδα.
Το ασήμαντο, καλογεροφορεμένο
«παπαδάκι» μεταμορφώνεται ακαριαία σε πρίγκηπα, γίνεται αφέντης,
δεσπότης, μπορεί και τριανταπεντάρης αλλά σεβασμιότατος, όλοι
γονατίζουν μπροστά του και τον
προσκυνούν.
Συχνά διαχειρίζεται χρήματα
πολλά, αλλά τον άνθρωπο τον αλλάζει κυρίως η δύναμη, η εξουσιαστική ισχύς, το ακαταμάχητο κύρος
του αξιώματος. Και μαζί, το αιφνίδιο
της ριζικής μεταβολής. Ο φτωχός,
χιλιοταπεινωμένος στις σημερινές
συνθήκες «παπάς», που τον έχει
λιώσει η μοναξιά και η περιθωριοποίηση, «εξαίφνης» γίνεται οικοδεσπότης επισκοπικής έπαυλης,
συχνά διώροφης ή τριώροφης, με

κήπο, ανθοκομική ποικιλία, υπηρετικό προσωπικό, ένα ή και «στόλο» αυτοκινήτων, με οδηγό ή οδηγούς, μάγειρα, οικονόμο.
Αυτή η ονειρώδης «μεταστοιχείωση» κερδίζεται με ένα πτυχίο
Θεολογικής, που το παίρνει πια σήμερα ο πάσα ένας. Το μεγαλωμένο
συνήθως στην ένδεια, συμπλεγματικό χωριατόπουλο, χωρίς εμπειρία
και εθισμούς στην αστική συμπεριφορά, μεταφυτεύεται σε συνθήκες
και όρους άρχοντα. Επίσημα δείπνα,
συνεχής συγχρωτισμός με τους
σκληροπετσωμένους της εξουσίας,
αλισβερίσια μυθικών κονδυλίων,
περίγυρος αδίστακτων κερδομανών.
Και όταν «λειτουργεί», τα παραισθησιογόνα κορυφώνονται: Ο
χθεσινός «Μήτσος», «Κώτσος» ή
«Παναγής» ντύνεται ακέραιη τη
στολή τού άλλοτε απόλυτου μονάρχη της «οικουμένης»: Σάκο αυτοκρατορικό και μανδύα με «ουρά»,
μίτρα και σκήπτρο επίσης του «άρχοντος και δεσπότου βασιλέως»,
με τον διάκονο να του κρατάει την
«ουρά».
Αυτά όλα, με καταιγιστικούς
τους πολυχρονισμούς και άφθονο
το θυμίαμα, όχι στον καθεδρικό,
της πρωτεύουσας του κράτους ναό,
αλλά και στο τελευταίο κουτσοχώρι
όπου ιερουργεί «δεσπότης».
Από όλα αυτά τίποτε δεν είναι
ανάγκη να αλλάξει στην ιεροτελεστία, αρκεί να λείψει το ψέμα και
η αφόρητη αδικία. Είναι πρόκληση
και μάλιστα βάναυση, άνθρωποι
τόσο ελάχιστων προσόντων ή και
κραυγαλέα ανύπαρκτης σοβαρότητας να έχουν μεταβάλει ένα τεράστιας δυναμικής λειτούργημα

σε λαχείο, που μεταμορφώνει θλιβερούς σπιθαμιαίους σε υπερευνοημένους μεγιστάνες. Το μυστικό
για να μην χαθεί τίποτα και όλα να
μεταμορφωθούν, είναι να προταχθεί
η δίψα και ανάγκη για ανθρώπινη
ποιότητα.
Ανοίξτε την ετήσια έκδοση «Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
όπου απογράφονται τα βιογραφικά
σημειώματα όλων των μητροπολιτών. Είναι ίλιγγος: για τη συντριπτική πλειονότητα, τα προσόντα
εξαντλούνται στο πτυχίο της Θεολογικής και σε θητεία ιεροκήρυκα,
δηλαδή αμειβόμενου προπαγανδιστή. Με αυτά τα δύο «εφόδια» γίνεσαι από πληβείος άρχοντας πολυζήλευτος. Ακόμα και υπουργό
σήμερα δεν σε κάνουν με ένα πτυχίο και κάποια θητεία προπαγανδιστή. Δεσπότη, αν έχεις αποδείξει
ότι είσαι (και θα παραμείνεις) πειθήνιος, σε χειροτονούν.
Μέσα από διαβλητές και εξοργιστικά άδικες διαδικασίες εκλογής,
το «σώμα» των επισκόπων-μητροπολιτών στο ελλαδικό κρατίδιο έχει
να επιδείξει (αλλά δεν το κάνει) και
κάποια δείγματα εξαιρετικής ανθρώπινης ποιότητας. Είναι μια μειονότητα πολύτιμη, αλλά μάλλον
ανενεργός συνοδικά. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς ποιοι
παράγοντες ή ποιοι συντελεστές
παγιδεύουν αυτή την ποιότητα
στην ατολμία. Είναι πρόβλημα που
πιστοποιείται σε πολλούς κομβικής
λειτουργίας θεσμούς στο παρακμιακό μας Ελλαδέξ.
Ασυγκρίτως οδυνηρότερη από
την πλημμυρίδα της ανικανότητας
και φαυλότητας, είναι η παραλυτική
ατολμία της ποιότητας.
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Ξεκαθάρισμα θέσεων
εν όψει κρίσιμων εξελίξεων
Τζέιν Χολ Λουτ πραγματοποιεί ίσως την τελευταία
της επίσκεψη στην Κύπρο.
Σκοπός η συνομολόγηση των
όρων αναφοράς που θα περιλαμβάνουν το πλαίσιο Γκουτιέρες της
30ής Ιουνίου 2017, το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου
της 14ης Φεβρουαρίου 2014 και
τέλος τις υφιστάμενες συγκλίσεις
μέχρι και την διάσκεψη στο Κραν
Μοντάνα. Στην ουσία οι όροι αναφοράς θα περιλαμβάνουν μόνο
επικεφαλίδες αναφορικά με τις
πτυχές του Κυπριακού.
Το αν η συνομολόγηση των
όρων αναφοράς είναι θετική εξέλιξη ή όχι σίγουρα εξαρτάται από
το ποιος είναι ο στόχος μας. Αν
στόχος μας είναι το να υπάρχει
εν εξελίξει διαδικασία συνομιλιών
για συντήρηση του στάτους κβο
τότε η πιο πάνω συμφωνία είναι
ένα θετικό βήμα γιατί ανοίγει την
προοπτική για επανέναρξη των
συνομιλιών. Αν όμως στόχος είναι
η λύση του Κυπριακού τότε είτε
συμφωνήσουμε τους όρους είτε
όχι δεν έχει μεγάλη σημασία, καθότι οι βασικές διαφορές και η
χαώδης διάσταση απόψεων μεταξύ των πλευρών παραμένει.
Δυστυχώς, το σημερινό σκηνικό και οι εκατέρωθεν δηλώσεις
δεν αφήνουν καμία ελπίδα ή προοπτική επανένωσης της πατρίδας
μας. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, ο Τ/κ ηγέτης θέτει ως
κόκκινη γραμμή την πολιτική ισότητα και εμείς συνεχίζουμε την
πολιτική του μηδέν στρατό, μηδέν
εγγυήσεις και πολιτική ισότητα,
όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε
και όχι όπως προνοούν τα ψηφίσματα των Η.Ε., οι υφιστάμενες
συγκλίσεις και γενικά οι συνταγματικές πρόνοιες ενός ομόσπονδου δικοινοτικού κράτους.
Όσον αφορά τη στάση που θα
τηρήσει η δική μας πλευρά, ο ΠτΔ,
με την πρόσφατη ομιλία του στο
συνέδριο των αποδήμων, ξεκαθάρισε τους άξονες της πολιτικής
του: «Είναι οι αξιώσεις αντί της
πολιτικής ισότητας για πολιτική
ανισότητα, κάτι που δεν επιτρέπει
την προοπτική και το μέλλον….
Αλλά και την ίδια ώρα δεν πρόκειται να δεχθώ να προχωρήσω
σε μια λύση που το μόνο που θα
εγγυάται είναι την ανασφάλεια
του Κυπριακού Ελληνισμού».
Ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις θέσεις
του ΠτΔ θα πρέπει να τον πιστώσει
με συνέπεια και ειλικρίνεια. Σε
όλες του τις παρεμβάσεις, εδώ και
πάνω από δύο χρόνια, εκτός του
ότι αποφεύγει συστηματικά να
αναφερθεί στη μορφή λύσης ΔΔΟ,
δεν κρύβει τον προβληματισμό
του για το ότι μια λύση ΔΔΟ με
πολιτική ισότητα, όπως την αξιώνει ο Τ/κ ηγέτης, θα είναι χειρότερη
από την υφιστάμενη κατάσταση.
Εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται
ότι υπό τις σημερινές συνθήκες
μη λύση είναι η δεύτερη καλύτερη

λύση και ουσιαστικά οι θέσεις του
συγκλίνουν περισσότερο με την
πολιτική του Τάσσου Παπαδόπουλου παρά με το ρεαλπολιτίκ του
Γλαύκου Κληρίδη. Μπορεί να επιδιώκει λύση ΔΔΟ και να μην ευσταθούν οι αιχμές ότι αλληθωρίζει
προς άλλους δρόμους, αλλά φαίνεται να υιοθετεί την πολιτική
του ΔΗΚΟ περί σωστού περιεχομένου. Μάλιστα, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και προσδιορίζει αυτό το περιεχόμενο. Άλλωστε τι
άλλο μπορεί να σημαίνουν παλαιότερες του δηλώσεις όπως, «Να
μην κινδυνέψει η Κυπριακή Δημοκρατία να μετατραπεί σε κοινότητα», η νέα έκδοση του «Δεν
παρέλαβα κράτος για να παραδώσω κοινότητα», η ακόμα, «Και των
δύο κοινός στόχος ήταν η εξεύρεση μιας ειρηνικής, βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης», αναφερόμενος στις σχολές σκέψης Κληρίδη
– Παπαδόπουλου. Επιπρόσθετα
οι πιο πάνω δηλώσεις αποτελούν
ένα έμμεσο αλλά σαφέστατο «Μέα
Κούλπα» για τη στάση που τήρησε
το 2004 σε σχέση με το σχέδιο
Ανάν. Οι πρόνοιες της λύσης που
σήμερα θεωρεί ότι εγγυώνται την
ανασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού περιέχονταν στο σχέδιο
των Η.Ε. το οποίο με πάθος, θάρρος
και σθένος υποστήριξε.
Στην αντίπερα όχθη του εσωτερικού μετώπου, το ΑΚΕΛ εδώ
και καιρό πήρε θέση και διαφωνεί
κάθετα. Ο ενδιάμεσος χώρος μπορεί να εκφράζει τις γνωστές ανησυχίες του, κυρίως για διαδικαστικά θέματα, άλλα οι πλείστοι,
πλην του ΕΛΑΜ, κινούνται στο
πλαίσιο των θέσεων του ΠτΔ.
Και ενώ όλοι, εν όψει των νέων
διεργασιών ξεκαθαρίζουν θέσεις,
προθέσεις, πολιτικές και στρατηγικές, δυστυχώς η περήφανη παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των διαχρονικών αρχών και
αξιών του κόμματος στο Κυπριακό
και της ιδιότητας του κυβερνώντος
κόμματος, συνθέτοντας έτσι μια
κωμικοτραγική εικόνα.
Σίγουρα ο Αβέρωφ Νεόφυτου
πάντα δηλώνει ευθαρσώς ότι επιδιωκόμενη λύση είναι η ΔΔΟ, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, αλλά ταυτόχρονα συμφωνεί,
τουλάχιστον δημόσια, με τις θέσεις του ΠτΔ, εκπέμποντας έτσι
μια κραυγαλέα αντίφαση που τις
δύσκολες αυτές στιγμές όχι μόνο
προκαλεί σύγχυση, αλλά και υποτιμά βάναυσα τη νοημοσύνη του
μέσου συναγερμικού ψηφοφόρου.
Το τέλος εποχής πλησιάζει. Τα
περιθώρια για μικροπολιτικές και
ήξεις αφήξεις θέσεις είναι ανύπαρκτα. Το ξεκαθάρισμα θέσεων
εν όψει των κρίσιμων εξελίξεων
είναι όχι μόνο απαραίτητο, αλλά
και επιβεβλημένο.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/KITH SEREY
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο πρώην δημοσιογράφος του Radio Free Asia, Γιανγκ Σοθεαρίν με την οικογένειά του φτάνουν στο δικαστικό μέγαρο της Πνομ Πενχ της Καμπότζης. Ο Γιανγκ
Σοθεαρίν είχε συλληφθεί μαζί με τον συνάδελφό του Ουόν Τσιν με τις κατηγορίες της κατασκοπείας.

Οι Πύργοι της Βαβέλ!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σ

πάνια στην ιστορία του Κυπριακού δεν επεδείχθη τόση
αδιαφορία για το μέλλον της
τόπου, τόσος κυνισμός απέναντι
στις επιπτώσεις που επιφέρει η
στασιμότητα πάνω στις σημερινές
και επόμενες γενιές των Ε/κ. Η
ομιλία του Ν. Αναστασιάδη στο
συνέδριο των αποδήμων στις 27
Αυγούστου εξέπληξε ακόμα και
όσους έχουν αντιληφθεί εδώ και
καιρό τι ακριβώς επιχειρεί στο Κυπριακό και ποιες είναι οι απώτερες
επιδιώξεις του. Ειδικότερα σημεία:
Σημείο 1. Ν. Αναστασιάδης: «δεν
πρέπει να δεχθούμε λύση που θα
εγγυάται την ανασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού...»
Σχόλιο: Το Πλαίσιο Γκουτιέρες,
σημείο 1 και 2, απαντά με εξαιρετικά πειστικό τρόπο το ζήτημα τόσο της ασφάλειας μέσα από τον
τερματισμό κάθε επεμβατικού δικαιώματος (πολυμερούς ή μονομερούς), όσο και το ζήτημα της
αποχώρησης του τουρκικού στρατού. Ο Ν. Αναστασιάδης το πέταξε
στον κάλαθο των αχρήστων, και,
τώρα, δύο χρόνια επικαλείται την
«ανασφάλεια των Ε/κ» για να προκαλέσει επιπρόσθετη ανασφάλεια.
Σημείο 2. Ν. Αναστασιάδης: «Μια
υπέρτερη δύναμη μέσα από το
όραμα της νέας οθωμανικής αυτοκρατορίας, καταγράφει παρανομίες...»
Σχόλιο: Αυτός είναι ο πολιτικός
που με τελείως διαφορετικά επιχειρήματα, στήριξε σχέδιο λύσης
του ΟΗΕ το 2004, το οποίο στα ζητήματα της ασφάλειας επαναλάμβανε τις πρόνοιες του συντάγματος
της Ζυρίχης! Προφανώς τότε δεν
υπήρχαν «οθωμανικά οράματα»,
πιθανώς ο ίδιος να είχε διάφορα
«οράματα», τα οποία απέκρυβε λόγω της γενικότερης επιρροής του

Γ. Κληρίδη.
Σημείο 3. Ν. Αναστασιάδης: «Οι
παρανομίες της Τουρκίας δεν γίνονται ανεκτές από πολλές και
διαφορετικές χώρες...»
Σχόλιο: Τα τουρκικά ερευνητικά
πλοία γύρω από την Κύπρο από
δύο έγιναν τέσσερα. Συν Αμμόχωστος. Τόση αντίδραση!
Σημείο 4 . Ν. Αναστασιάδης:
«Ύστερα από σειρά επιστολών
προς τον γ.γ., έχει γίνει κατορθωτό
να συναντηθούμε με τον Τ/κ ηγέτη...»
Σχόλιο: Προηγήθηκε η εισήγηση
Ακιντζί στις 30 Απριλίου 2018 να
καταστεί το Πλαίσιο Γκουτιέρες
«στρατηγική συμφωνία» για τη
λύση. Ποια ήταν η απάντηση Αναστασιάδη;
Σημείο 5. Ν. Αναστασιάδης: «Στη
συνάντηση στις 9 Αυγούστου (με
τον Μ. Ακιντζί), υπήρξε τουλάχιστον μια διάθεση να ενθαρρύνουμε
τον γ.γ., να ενθαρρύνουμε τον διεθνή παράγοντα, έτσι ώστε να επαναληφθεί ο διάλογος...».
Σχόλιο: Πολύ σωστή η «διάθεση
να ενθαρρύνουμε» τον γ.γ. και τον
διεθνή παράγοντα, γιατί την εισβολή την υφίσταται η Πορτογαλία. Γι’ αυτό όσο γίνεται πιο αργά,
να περάσει και αυτή η πενταετία
σε πνεύμα ενθάρρυνσης.
Σημείο 6. Ν. Αναστασιάδης: «φωνές λένε πως τάχα η δική μας πλευρά δεν πράττει όσα έπρεπε να πράξει...»
Σχόλιο: απολογισμός δράσης
για δύο χρόνια. Από το Κραν Μοντάνα μέχρι σήμερα. Με εγκύκλιο
Μαυρογιάννη στις 11 Ιουλίου 2017,
διέταξε τον τερματισμό της δράσης
των Τεχνικών Επιτροπών. Ο ίδιος
ο Αναστασιάδης μιλούσε για πλαίσιο Γκουτιέρες με πλαστή ημερομηνία, την 4η Ιουλίου, κάτι που

δημόσια διέψευσε ο γ.γ. –υπάρχει
μόνο αυτό της 30ής Ιουνίου 2017.
Ο ίδιος ο πρόεδρος έλεγε ότι χάθηκαν πρακτικά. Σήμερα συναντάται με την κα Λουτ, μπορεί να
την ρωτήσει αν, εν τω μεταξύ, βρέθηκαν. Ανακάλυψε, εκ των υστέρων, «αποκεντρωμένη» ομοσπονδία, αφού πρώτα ανέβασε τον αριθμό των αρμοδιοτήτων της σε «συν
10», σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν στις συγκλίσεις ΧριστόφιαΤαλάτ. Ενώ το 2017 δέχθηκε το
πακέτο για τη διακυβέρνηση με
εκ περιτροπής προεδρία και με
στάθμιση της ψήφου στο 20%, θυμήθηκε το 2019 ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι προτιμότερο...
Εν κατακλείδι:
Αυτές οι συμπεριφορές οδήγησαν την ε/κ ηγεσία σε πλήρη αναξιοπιστία στο διεθνές πεδίο γιατί
ο Ν. Αναστασιάδη δεν θεωρείται
αξιόπιστος παίκτης. Κούρασε με
τους τακτικισμούς του, προκάλεσε
οργή με τη διγλωσσία του, αφαιρεί
συμμάχους με τους τακτικισμούς
του. Διπλωμάτης με μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα
και με πλήρη συμμετοχή στον κύκλο των διακοινοτικών συνομιλιών,
ερωτήθηκε αν επιθυμεί να εργαστεί ξανά στην ίδια θέση αν επαναρχίσουν οι συνομιλίες στην Κύπρο. Απάντησε: «Όχι». Ερωτήθηκε:
«Αν αυτό είναι πολιτική εντολή»;
Απάντησε: «Θα προτιμήσω να πάρω σύνταξη»!
Σε μια σπάνια έκρηξη αυτοκριτικής ο Ν. Αναστασιάδης είπε
στους απόδημους και τα εξής: «Να
αφήσουμε τα διάφορα αφηγήματα
που μπορούν να εξυπηρετούν πολιτικά, αλλά δεν ωφελούν εθνικά».
Προφανώς τα «εθνικά αφηγήματα»,
για παράδειγμα, ωφελούν τη συμ-

μετοχή του δικηγορικού του γραφείου στη βιομηχανία πωλήσεων
με τα «χρυσά διαβατήρια». Πιθανώς, επίσης, τα «εθνικά αφηγήματα» να ωφελούν αν συνδέονται
με τις καταγγελίες της οργάνωσης
OCCRP, με ημερ. 14/8/2019 με τις
οποίες συνέδεσε «το δικηγορικό
γραφείο και τον κ. Αναστασιάδη
ως δικηγόρο με υπόθεση διαδρομής 220 εκατ. δολαρίων, που θεωρούνται από το OCCRP μέρος
των ύποπτων συναλλαγών ενός
δικτύου που το OCCRP ονομάζει
Troika Laundromat και είχε ως
σκοπό (σύμφωνα με το OCCRP)
μεταξύ 2007-13 το ξέπλυμα περίπου 4,6 δισ. δολαρίων από εταιρείες
που συνδέονταν με τον Ρώσο ολιγάρχη και κάτοχο κυπριακού διαβατηρίου από το 2010 Αλεξάντερ
Αμπράμοφ», (εφ. «Πολίτης»,
19/8/2019).
Τι συνιστούν τα πιο πάνω; Ένας
πολιτικός που ταυτίστηκε εφάπαξ
με την «κληριδική σχολή» (2004),
τελικά είχε άλλη ατζέντα: μέσω
της ανάδειξης του τακτικισμού σε
επιστήμη και μέσω της διαρκούς
επίκλησης του «εθνικού καλού»,
να επιτύχει να ικανοποιήσει τις
προσωπικές του επιδιώξεις. Ο πρόεδρος μιας χώρας που τελεί υπό
κατοχή, μιας χώρας που αναζητεί
τη διεθνή και ευρωπαϊκή στήριξη,
εμφανίζεται στα μάτια ευρωπαίων
ηγετών στα Συμβούλια Κορυφής
ως ένας «πωλητής διαβατηρίων»,
και σε ξένα ΜΜΕ εμφανίζεται ότι
συνδέεται με περίεργες συναλλαγές. Αυτή είναι η εικόνα ενός προέδρου που υποσχέθηκε λύση, αλλά
η προτεραιότητά του απεδείχθη
ότι αφορούσε πύργους και οικογενειακές υποθέσεις...

φυσικό επόμενο να συνδέεται ολόκληρη η χώρα με τη διαφθορά και
το ξέπλυμα. Γιατί μας φαίνεται,
λοιπόν, περίεργη η αναφορά του
OCCRP ότι η κυπριακή οικονομία
καταστράφηκε εκ των έσω; Η άλλη
πιο πρόσφατη κατηγορία έρχεται
από το πρόγραμμα των διαβατηρίων, οι εταίροι μας στην Ε.Ε. μάς
κατηγορούν για παραχώρηση υπηκοότητας σε πρόσωπα αμφιβόλου
ποινικού μητρώου, κοινώς σε διεφθαρμένους και εγκληματίες, όπως
τους χαρακτηρίζει η έκθεση της
Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency
International EU & Global Witness,
10/2018). Η δε πρόταξη του επιχειρήματος ότι το δικηγορικό ανήκει
πλέον στις θυγατέρες του προέδρου, μόνο γέλωτα προκαλεί, καθώς μόνο σε μη σοβαρές χώρες
αποσυνδέεται ο πλούτος των συγγενών πρώτου βαθμού από τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
(ΠΕΠ). Ιδιαίτερα όταν τα πρόσωπα
αυτά λαμβάνουν πολιτικές αποφά-

σεις, αποτέλεσμα των οποίων είναι
τα υπερκέρδη στις τσέπες των συγγενών τους. Εξού κι η γελοιότητα
του κυπριακού «Πόθεν Έσχες».
Τώρα πλέον έχουμε πλήρη εικόνα του κλάδου που προστατεύουν ως κόρην οφθαλμού οι εθνικοί δικηγόροι και λογιστές. Κι αν
σήμερα διατυμπανίζουν ότι ξεπεράσαμε την οικονομική κρίση, τους
υπενθυμίζουμε ότι ουδεμία επένδυση δεν έχει γίνει στην πραγματική οικονομία, γιατί ουδέποτε ενδιαφέρθηκε το διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα να δώσει κίνητρα
για την καινοτομία, την υιοθέτηση
νεών τεχνολογικών και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η μόνη τους έγνοια είναι το «εθνικό
μας προϊόν». Ο αέρας των shell
companies, ο αέρας του διαβατηρίου, το προϊόν του τίποτα και του
άρπα κόλλα.

www.larkoslarkou.org.cy

Το εθνικό μας προϊόν

Ο

ταν το 2013 στο άκουσμα του
κουρέματος, σύσσωμοι δικηγόροι, λογιστές, και λοιποί
παρατρεχάμενοι διερρήγνυαν τα
ιμάτιά τους για την πιθανή κατάρρευση του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας δεν
εννοούσαν τίποτα διαφορετικό
από τις υπηρεσίες που βλέπουμε
τις τελευταίες μέρες να κατηγορείται ότι παρείχε το δικηγορικό
Γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη,
δηλαδή υπηρεσίες εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων στην
Κύπρο ή σε φορολογικούς παραδείσους εκτός Ε.Ε., υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης των
εταιρειών αυτών, καθώς και διευκόλυνση στην εκτέλεση συναλλαγών – ενίοτε μέσω τρίτων κυπριακών εταιρειών και τραπεζών. Κι
όλα αυτά βέβαια με το αζημίωτο
για τα δικηγορικά/λογιστικά γραφεία, έναντι της παροχής των λεγόμενων fiduciary services.
Ήδη από τη δεκαετία του ’90,
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η Κύπρος, λόγω χαμηλού φορολογικού, συντελεστή ήταν σε θέση
να προσελκύει μεγάλο αριθμό εταιριών και ξένων κεφαλαίων. Ήταν
τότε που άρχισε να γίνεται γνωστή
η χώρα ως ένα τεράστιο πλυντήριο.
Η απουσία ισχυρού νομικού πλαισίου για anti-money laundering
άνοιξε τις ορέξεις των ξένων εταιριών και των ντόπιων συνεργατών
τους. Αν έμεναν στη θεμιτή εκμετάλλευση του φορολογικού συντελεστή, τότε τα ξένα κεφάλαια θα
μεταφράζονταν σε επενδύσεις στην
πραγματική οικονομία και σε νέες
θέσεις εργασίας. Αλλά οι δικηγόροι
κι οι λογιστές, που κυβερνούσαν
τη χώρα, είχαν άλλες προτεραιότητες. Πακτωλοί χρημάτων κατέφταναν σε κυπριακές τράπεζες, περνούσαν τους υποτυπώδεις ελέγχους
και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για τεράστιες συναλλαγές, όπου
επανεμφανίζονταν πλέον καθαρά
και νόμιμα.
Με την ένταξη της χώρας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομοθετικό,
κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο
άρχισε –αναγκαστικά– να σκληραίνει. Παρ’ όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ένταξης στην Ε.Ε., αλλά
και στην ΟΝΕ το 2008, ήταν πολύ
μεγαλύτερα του ρίσκου για τους
διάφορους ολιγάρχες που έτρεχαν
να καθαρίσουν τα χρήματά τους.
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
αφορά συνήθως σε χρήματα που
προέρχονται από εγκληματικές ή
παράνομες δραστηριότητες, ή σε
αδήλωτα έσοδα που ακολουθούν
περίεργες διαδρομές για σκοπούς
φοροαποφυγής. Σήμερα, τα μαύρα
κι αδήλωτα χρήματα δεν φτάνουν
στη χώρα σε μαύρες σακούλες,
αλλά με διάφορα λογιστικά κόλπα,
που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της αρχικής πηγής τους.
Δαιδαλώδεις εταιρικές δομές, αλληλοδανεισμοί, αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου και εξαγορές εταιριών
ή άλλων παγίων είναι μερικά από
τα συνήθη τρικ.

Με βάση τα πιο πάνω, όντως το
δικηγορικό γραφείο του προέδρου
δεν φέρεται να διέπραξε κάποιο
ποινικό αδίκημα. Φέρεται να λειτούργησε εντός του κανονιστικού
πλαισίου που είχε υιοθετήσει τότε
η Κύπρος. Ενός διάτρητου πλαισίου,
στη διατήρηση του οποίου συνέβαλε και ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης,
όντας πολιτικός για 35 τόσα χρόνια.
Κι εδώ ακριβώς μπαίνει η ηθική
και πολιτική διάσταση του ζητήματος. Η άμεση εμπλοκή του προέδρου στις εν λόγω υπηρεσίες διακίνησης χρημάτων συνδέει πέραν
πάσης αμφιβολίας το πολιτικό προσωπικό της χώρας με το αμφιλεγόμενο χρηματοοικονομικό σύστημα. Όταν ο ίδιος ο –τότε– αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας ηγείτο
ενός γραφείου που διατηρούσε και
διατηρεί πελατεία, η οποία φιγουράρει σε λίστες με ύποπτες διαδρομές μαύρου χρήματος, είναι

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.
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Τα 4 καρφιά που φέρουν κρίση στην Παιδεία
Πηγές εντάσεων τα Τετράμηνα, η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και οι διεθνείς εξετάσεις







Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε τεντωμένο σχοινί λιγότερο από
μια εβδομάδα πριν την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται
οι σχέσεις ανάμεσα στο Υπουργείο
Παιδείας και τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Πέρα από τα κενά και
τις ελλείψεις που αναπόφευκτα θα
παρουσιάζουν τα δημόσια σχολεία
κατά τη μέρα έναρξης τους, οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο συνεννόησης. Εντός της εβδομάδας η Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΕΛΜΕΚ) τάχθηκε ανοικτά εναντίον
των προωθούμενων συστημάτων
Αξιολόγησης των μαθητών και εκπαιδευτικών, ως επίσης και στη
νέα δομή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) που θα εφαρμόσει
το Υπουργείο από τον προσεχή Σεπτέμβρη.
Μέσω ανακοινώσεων της Οργάνωσης μάλιστα γίνεται ξεκάθαρα
λόγος για αντιπαιδαγωγικά μέτρα
που στρέφονται ενάντια στην ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών,
αλλά και ασφυκτικά μέτρα έναντι
των καθηγητών. Η πρόθεση επίσης
των δημοσίων πανεπιστημίων να
δεχθούν φοιτητές μόνο με διεθνείς
εξετάσεις αποτελεί το κερασάκι
στην τούρτα.
Αναφορικά με το θεσμό των Τετραμήνων, η ΟΕΛΜΕΚ κάνει λόγο
για σθεναρή στάση της Οργάνωσης
μαζί με άλλα οργανωμένα σύνολα
και η αντίθεσή της στην εξετασιοκεντρική φιλοσοφία του Υπουργείου για την αξιολόγηση του μαθητή με εξετάσεις στο τέλος των
τετραμήνων. Δεν περνάει απαρατήρητη εξάλλου, η αναφορά σε
διαρκή εγρήγορση για λήψη αποφάσεων για το ζήτημα αυτό. Επιπρόσθετα η ΟΕΛΜΕΚ στο ζήτημα
που αφορά την τελική μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών γίνεται
λόγος για «μια πολυδαίδαλη πρόταση, που εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τον συγκεντρωτισμό
και τον διοικητισμό, με στόχο την
επιτήρηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των καθηγητικών συλλόγων και
κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.

Τ

Κατηγορούν το Υπουργείο για γραφειοκρατικές
διαδικασίες που αποπροσανατολίζουν από το
πραγματικό έργο των
σχολείων και των εκπαιδευτικών που είναι η διδασκαλία και η μάθηση.
επίθεση προς το πρόσωπο του
υπουργού. Μπορεί επισήμως να
μην υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση επί του παρόντος εκ μέρους
των εκπαιδευτικών, αλλά σύμφωνα
με καλά πληροφορημένες πηγές
της «Κ» πρέπει να αναμένονται
εξελίξεις εξαιτίας της συνολικής
στάσης που τηρεί το Υπουργείο.

Oι διεθνείς εξετάσεις

Εκπαιδευτικές οργανώσεις και μαθητές θα παραθέσουν συνέντευξη Τύπου αύριο Δευτέρα (4/9), χωρίς να αποκλείεται κλιμάκωση των αντιδράσεων σε περί-

πτωση που δεν ανακαλέσουν τα δημόσια πανεπιστήμια τις αποφάσεις τους.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοντέλο ασφυκτικού γραφειοκρατικού
ελέγχου και επιτήρησης, με προφανή στόχο τη χειραγώγηση και
συμμόρφωση των καθηγητικών
συλλόγων και των εκπαιδευτικών.
Ταυτόχρονα, οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες που περιλαμβάνει η
πρόταση ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό
έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών που είναι η διδασκαλία
και η μάθηση». Από τα πυρά της
ΟΕΛΜΕΚ δεν ξέφυγε ούτε το ζήτημα της ΟΑΠ, για το οποίο από
καιρό διαφάνηκε χάσμα στις σχέσεις των δύο πλευρών, μιας και

στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις θεωρούν τις ενέργειες
του Υπουργείου ως αποδομητικές
προς έναν καθ’ όλα επιτυχημένο
θεσμό. Οι μαζικές παραιτήσεις εξάλλου των μελών της ΟΑΠ, και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσαν οι παραιτηθέντες προς το πρόσωπο του
Κώστα Χαμπιαούρη για μονομερείς
πρακτικές και αποκλεισμό από το
διάλογο, πυροδότησαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις.

Αντεπιτίθεται το Υπουργείο
Με διαδοχικές ανακοινώσεις το
Υπουργείο Παιδείας στρέφεται
ανοικτά εναντίον της ΟΕΛΜΕΚ,

την οποία εν πολλοίς κατηγορεί
για υποκρισία. Το Υπουργείο καταφέρεται μάλιστα εναντίον της
Οργάνωσης των καθηγητών, ισχυριζόμενο πως παρόλο που κάλεσε
δύο φορές τους εκπαιδευτικούς να
συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις
για την εφαρμογή του θεσμού των
Τετραμήνων ώστε η αξιολόγηση
να εφαρμοστεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, η ΟΕΛΜΕΚ και τις
δύο αυτές φορές καλούσε τα μέλη
της να μην παραστούν στις επιμορφώσεις.
Απορρίπτει επιπρόσθετα τους
ισχυρισμούς της ΟΕΛΜΕΚ για
ασφυκτικά πλαίσια αξιολόγησης

των εκπαιδευτικών, χειραγώγηση
και συμμόρφωση των καθηγητικών
συλλόγων, αναφέροντας πως πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις
συναντήσεις με εκπροσώπους της
ΟΕΛΜΕΚ, κατά τις οποίες καταγράφηκαν οι απόψεις τους και επεξηγήθηκε το πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης. Κατά το Υπουργείο η Επιτροπή προέβη σε πολλές
αλλαγές στο περιεχόμενο της Πρότασης, ώστε να υιοθετηθούν απόψεις των εκπαιδευτικών. Για την
δε ΟΑΠ, το Υπουργείο υπεραμύνεται των αποφάσεών του και κατηγορεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για άδικη και στοχευμένη

Οι αποφάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ να δεχτούν για το προσεχές ακαδημαϊκό
έτος φοιτητές που έχουν πετύχει
αποκλειστικά σε διεθνείς εξετάσεις
(GCE, Baccalaureate και άλλες), ήρθε να προσθέσει περισσότερα μαύρα σύννεφα στον τομέα της παιδείας. Σύσσωμες οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις και οι οργανωμένοι
μαθητές (ΠΣΕΜ) κάνουν λόγο για
αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των δύο πανεπιστημίων, οι
οποίες υποσκάπτουν το δημόσιο
σχολείο και παραβιάζουν την αρχή
της ισότητας. Γίνεται επίσης λόγος
κινήσεις που προάγουν την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της κυπριακής
εκπαίδευσης και υπονομεύουν τη
δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου,
μη αποκλείοντας και σε αυτή την
περίπτωση λήψη μέτρων αντίδρασης. Επισημαίνεται, μάλιστα, πως
για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι μαθητές θα παραθέσουν συνέντευξη
Τύπου αύριο Δευτέρα (02/09), και
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
δεν αποκλείεται να προκληθεί κρίση σε περίπτωση που δεν ανακαλέσουν τα δημόσια πανεπιστήμια
τις αποφάσεις τους.

AMEΡΩΤΑ / Του ΔΗΜHΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡIΟΥ

ΑΡΘΡΟ / Του ΙΑΣΟΝΑ ΣΕΝΕΚΚΗ

Το πάρτι έχει στο μενού
άφθονο αλκοόλ

Να απαιτήσουμε λύσεις
από τους νομοθέτες

ην εβδομάδα αυτή προβληματίστηκα έντονα για το αλκοόλ που καταναλώνουν οι
ανήλικοι στη χώρα μας. Αφορμή
ήταν η δημοσίευση σε κοινωνικό
δίκτυο ενός φίλου που αναφερόταν
στην προσωπική του ιστορία, στο
πώς ξεκίνησε όταν ήταν έφηβος να
πίνει αθώα μια μπίρα και πώς τα
κατάφερε να ξεφύγει από τον εθισμό
αυτό. Η δημοσίευση έγινε με αφορμή την επέτειο από την επιστροφή
του στον κόσμο χωρίς αλκοόλ. Ξαφνιάστηκα από την εξομολόγησή
του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που
άκουγα στην Κύπρο να παραδέχεται,
να δηλώνει την απεξάρτησή του
από το αλκοόλ. Είναι ένα πρώτο βήμα, σκέφτηκα, ήταν η θετική είδηση
της μέρας που διάβασα στο κατά
κόρον τοξικό περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων. Μιλώντας αργότερα με τον ίδιο, που επιβεβαίωσε πως ψάχνουν έστω ακόμη
ένα απεξαρτημένο άτομο για να
ενισχύσουν τις δράσεις ενημέρωσης που ο ίδιος κάνει σε σχολεία
και αλλού. Αλλά δεν βρίσκουν. Το
γεγονός ότι δυσκολευόμαστε να
μιλήσουμε για τα προβλήματά
μας, ότι κρυβόμαστε, είναι ζήτημα,
αλλά όχι το μεγαλύτερο στην προκειμένη. Το σημαντικότερο είναι
το πώς θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε και αυτήν τη γάγγραινα που παραλύει, αργά αλλά
σταθερά, τη χώρα μας. Δεν θέλω
να υπερβάλλω ούτε να προκαλώ
πανικό, αλλά σκεφτείτε πόσο δύσκολα θα καταφέρουμε ως κοινωνία να λειτουργήσουμε, αν οι γενιές που έρχονται είναι κατεστραμμένες λόγω του αλκοόλ.








Δεν γίνεται να βλέπουμε
όλοι τα open bar πάρτι
που γίνονται με διοργανωτές μαθητές, πελάτες
επίσης μαθητές και να
σφυρίζουμε αδιάφορα.
Μπορούμε να κάνουμε πολλά
και ουσιαστικά. Το πρώτο είναι
να διαπιστώσουμε το πρόβλημα.
Να σοκάρουμε και να ενημερώσουμε. Να κατανοήσουμε πως το
να πίνουν τα παιδιά μας στα δεκαπέντε ή και στα δεκατέσσερα
ένα ποτήρι μπίρα δεν είναι καθόλου αθώο. Να ξέρουμε πως ίσως
να είναι η αρχή ενός δρόμου καταστροφής. Είναι από τις φορές
που η αξία και η συνδρομή του
σπιτιού και της οικογένειας έχουν
τεράστια σημασία. Από εκεί και
πέρα, όντως οι προκλήσεις και οι
πειρασμοί είναι όντως αρκετοί.
Και είναι εδώ που χρειάζεται η
ουσιαστική και τολμηρή παρέμβαση της πολιτείας. Η πώληση
αλκοόλ σε ανήλικους δεν γίνεται
να μην μπορεί να καταπολεμηθεί,
κολλώντας σε γραφειοκρατικά
κωλύματα που έχουν να κάνουν
με το ποιος έχει τη δικαιοδοσία
να παρέμβει. Όπως επίσης δεν γίνεται να βλέπουμε όλοι μας τα
open bar πάρτι που γίνονται με
διοργανωτές μαθητές, πελάτες
επίσης μαθητές και να σφυρίζουμε
αδιάφορα.
Κανενός τα συμφέροντα δεν
είναι πάνω από τα συμφέροντα

των παιδιών μας. Κι εμείς στα μαθητικά μας χρόνια, είκοσι χρόνια
πριν, πήγαμε σε αντίστοιχα πάρτι.
Είμαι σίγουρος πως γίνονταν και
προηγουμένως. Μπορεί όχι με το
δέλεαρ το σημερινό, αλλά σίγουρα
το αλκοόλ έρρεε και τότε άφθονο.
Και δεν είναι η ώρα να κάνουμε
τη συζήτηση για την ποιότητα
του αλκοόλ που πωλείται σε αυτές
τις συνάξεις και πώς συμβάλλει
στην καταστροφική αυτή πορεία.
Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών,
αλλά και κανείς δεν μπορεί να ρίχνει την μπάλα αλλού.
Όσο κλισέ κι αν ακουστεί, ο
μίτος πάει και βρίσκει την αρχή
του κακού ή την αρχή για τη βελτίωση στην παιδεία μας. Όχι αυστηρά και μόνον την παιδεία που
περιορίζεται στην εκπαίδευση,
στο σχολείο, αλλά και αυτή που
επεκτείνεται στο σπίτι και στην
οικογένεια και στη βασική αρχή
που καταπολεμά τον ωχαδερφισμό, το «κρύψε να περάσουμε»,
το εγωιστικό «αυτό το πρόβλημα
δεν θα αγγίξει το δικό μου σπίτι».
Βεβαίως και χρειάζονται ταυτόχρονα και παράλληλα να αυξηθούν
οι ποινές σε όσους πωλούν αλκοόλ
σε ανηλίκους, βεβαίως και χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να
σταματήσουμε αυτά τα open bar
parties. Γιατί το μόνο σίγουρο
είναι πως αυτά τα πάρτι σηματοδοτούν το τέλος της ελπίδας για
τη χώρα μας. Τόσο στεγνά, τόσο
ωμά, τόσο σκληρά.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι Βουλευτής Λ/σίας, Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΣΥ.
twitter: @dmdemetriou
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δηγός ο : (μτφ.) αυτός που
επηρεάζει ή ρυθμίζει τις
ενέργειες ή τη συμπεριφορά
των ανθρώπων. Πόσο ταιριάζει
αλήθεια ο πιο πάνω ορισμός στην
κυπριακή πραγματικότητα των τελευταίων ημερών; Πόσες ζωές,
ενέργειες και συμπεριφορές επηρεάστηκαν από τα πρόσφατα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα;
Φτάσαμε ακόμα μια φορά στο
σημείο όπου οι τραγικές απώλειες
στους δρόμους της Κύπρου φαίνεται να είναι αδύνατον να προβλεφθούν και να αποφευχθούν. Οι συζητήσεις επί του θέματος καταλήγουν σχεδόν πάντα στο απελπιστικό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει
καμία πιθανότητα να αλλάξουμε
μυαλά ως λαός. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τη γενικευμένη
αντίληψη των πολιτών ότι επικρατούν ατιμωρησία και ανομία στους
δρόμους, γίνεται η ιδανική δικαιολογία για τον κάθε ένα από εμάς
που είναι αναπόφευκτα μέρος του
προβλήματος
Η παγίδα των αριθμών στις αναφορές για τα θέματα οδικής ασφάλειας είναι πάντα εκεί και ξεγελά
τους γνώστες του θέματος. Μετράμε συγκρούσεις, τραυματίες, νεκρούς, ημέρες, μοτοσυκλετιστές,
πεζούς, ορφανά. Οι αριθμοί, όμως,
είναι μόνο η βιτρίνα. Πίσω από
κάθε αριθμό κρύβεται μια ζωή. Κρύβονται όνειρα. Χαρές και λύπες. Η
συνειδητοποίηση της ανθρώπινης
μορφής των αριθμών δεν έρχεται
πάρα μόνο όταν ένα δικό μας άτομο
γίνει μέρος αυτών. Η απώλεια από
τροχαίο ατύχημα είναι ένα ισχυρό

χτύπημα σε κάθε μέρος του σώματος, του οποίου ο πόνος δεν ξεπερνιέται. Η άδικη θυσία μιας ζωής
στην άσφαλτο προκαλεί ανυπολόγιστη θλίψη και αφόρητες ενοχές
σε όσους εμπλέκονται στη σύγκρουση και κατ’ επέκταση σε συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Το
ανούσιο και το άδικο της απώλειας
από τροχαίο αφήνει πολλά αν και
γιατί, με τα οποία παλεύουν για
πάντα.
Οι παράγοντες που προκαλούν
τις αλλεπάλληλες απώλειες είναι
πάρα πολλοί και η ταυτόχρονη αντιμετώπισή τους είναι όντως δύσκολη και χρονοβόρα. Η ιδιαίτερα
ενοχλητική και αποκλειστική επίρριψη ευθυνών από την αστυνομία
στον ανθρώπινο παράγοντα και
τη νοοτροπία των οδηγών αποτελεί
ένα χαλί κάτω από το οποίο κρύβονται ευθύνες και υποχρεώσεις
πολλών αρμοδίων. Οι χιλιάδες καταγγελίες από τις αναποτελεσματικές εκστρατείες των τελευταίων
χρόνων τροφοδοτούν τη συνέχιση
των λανθασμένων πρακτικών που
ακολουθούνται.
Υπάρχει, όμως, τελικά ελπίδα;
Υπάρχουν λύσεις και εφαρμόσιμες
ιδέες που μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν καταλυτικά έτσι ώστε
να βγούμε από αυτό το τέλμα όπου
βρισκόμαστε; Θα ήταν αδιανόητο
ως άνθρωποι να δεχόμασταν ότι
δεν υπάρχουν, αφού εκ φύσεως
προσπαθούμε να επιβιώσουμε και
να επεκτείνουμε τη διάρκεια της
ζωής μας βελτιώνοντας παράλληλα
την ποιότητά της. Φυσικά και υπάρχουν λύσεις και ας είναι όλα φαι-

νομενικά εναντίον μας αυτή τη
στιγμή. Η αλλαγή που θέλουμε και
επιζητούμε για την τραγική εικόνα
της οδικής καθημερινότητας της
χώρας μας, είμαστε πρώτα εμείς
οι ίδιοι. Μια μικρή αλλαγή στην
οδηγική συμπεριφορά του καθενός
μας θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα στη συνολική εικόνα. Πέραν
της ατομικής ευθύνης που έχουμε
απέναντι στην οικογένεια και στα
παιδιά μας να είμαστε σωστοί πολίτες και οδηγοί (βλ. ορισμός), φέρουμε και τη συλλογική ευθύνη να
αντιδράσουμε ως κοινωνία απαιτώντας με επίμονο τρόπο τη βελτίωση. Γνωρίζω ότι η προσπάθεια
μετακύλισης της ευθύνης στους
οδηγούς για τη βελτίωση του προβλήματος δεν είναι ιδιαίτερα προσφιλής τακτική. Το ύφος και η μορφή της ανάλυσης επιλέγεται, όμως,
ανάλογα με το ακροατήριο ή τους
αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι
επιλέξουν να διαβάσουν αυτό το
κείμενο έχουν διάθεση αυτοκριτικής και αυτοβελτίωσης. Ότι μπορούν να οδηγήσουν μέσα στα όρια,
φορώντας ζώνη ή κράνος, αμυντικά,
χωρίς κινητό στο χέρι, χωρίς αλκοόλ
στο αίμα, με τα παιδιά στα κατάλληλα καθίσματα. Πρακτικές λύσεις,
άμεσα εφαρμόσιμες που σώζουν
χιλιάδες ζωές καθημερινά. Τις πιο
δύσκολες και χρονοβόρες λύσεις
πρέπει να τις απαιτήσουμε από
όσους επιλέξαμε να μας εκπροσωπούν και να νομοθετούν εκ μέρους
μας.

Ο κ. Ιάσονας Σενέκκης είναι της Reaction
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Σε μια σοβαρή

κρίση οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν
συνήθως να αποσείσουν τις ευθύνες - αλληλοκατηγορούνται. Το μοτίβο σταθερό, από
το Τσάλεντζερ στις
ΗΠΑ το 1986, στο
Μαρί της Κύπρου
το 2011, μέχρι το
Μάτι Αττικής το
2018. Η φωτογραφία από το Σλάβουτιτς της Ουκρανίας προς τιμήν των εργατών
και των πυροσβεστών που έχασαν
τη ζωή τους στο
Τσερνομπίλ.

Οι πρώτες δραματικές στιγμές της έκρηξης του πυρηνικού αντιδραστήρα όπως αποτυπώθηκαν

στη μίνι τηλεοπτική σειρά «Τσερνόμπιλ» του καναλιού ΗΒΟ.

Το Τσερνομπίλ και το κόστος του ψέματος

Τι ήταν εκτός από μια τεράστια τεχνολογική καταστροφή και το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο;
Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

«Τι είναι λοιπόν το Τσερνομπίλ;»,
ρωτά η διακεκριμένη συγγραφέας
(Νόμπελ Λογοτεχνίας 2015) Σβετλάνα Αλεξίεβιτς στο συγκλονιστικό
βιβλίο της «Τσερνομπίλ» (Πατάκης).
Μια τεράστια τεχνολογική καταστροφή; Όχι μόνο, κάτι παραπάνω,
απαντά. «Κάθε προηγούμενη εμπειρία είναι απλώς ανεπαρκής».
Η έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, στις 26
Απριλίου 1986, στην τότε Σοβιετική
Ουκρανία, είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο. Σκοτώθηκαν ή μολύνθηκαν χιλιάδες
άνθρωποι, ανατράπηκε άρδην η
ζωή εκατοντάδων χιλιάδων άλλων,
που εκτοπίστηκαν από την περιοχή,
και απειλήθηκε για πάντα η ίδια η
ύπαρξη της ζωής, σε ένα μέρος του
πλανήτη. Το Τσερνομπίλ συμβολίζει
και την εντυπωσιακή δύναμη και
την ολέθρια «ύβριν» της τεχνοεπιστήμης. Η πρόσφατη τηλεοπτική
σειρά «Τσερνομπίλ» (HBO), ακολουθεί με ωμό ρεαλισμό και στοιχεία
μυθοπλασίας το περίγραμμα των
γεγονότων, πριν και μετά την έκρηξη. Ένα κεντρικό πρόσωπο της
αφήγησης είναι ο δρ Βαλέρι Λεγκάσοφ, διακεκριμένος χημικός, του
οποίου ο ρόλος ήταν καθοριστικός
στον περιορισμό των συνεπειών
της καταστροφής. Η σειρά έχει πολλές πτυχές: πώς διακόπτεται βιαίως
η ζωή –τα όνειρα, τα σχέδια, η κανονικότητα– χιλιάδων ανθρώπων,
θέματα οργάνωσης και διοίκησης
οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας
(οργανισμών, δηλαδή, στους οποίους ένα μικρό λάθος μπορεί να έχει
κολοσσιαίες συνέπειες), διαχείριση
κρίσεων, υπό τεράστια πίεση χρόνου και συνεπειών, το θέμα της
αλήθειας. Όλα είναι ενδιαφέροντα,
αλλά θα σταθώ εδώ στο τελευταίο.
Όταν συνέβη το ατύχημα στο
Τσερνομπίλ, οι άμεσα εμπλεκόμενοι
επιδόθηκαν, όπως συνήθως γίνεται,
σε εκλογίκευση, επίρριψη ευθυνών,








«Ελευθερία είναι η ελευθερία να λες ότι δύο συν
δύο ίσον τέσσερα. Αν αυτό γίνει δεκτό, όλα τα άλλα ακολουθούν».
Τζωρτζ Όργουελ, «1984».







Οι εξουσίες, είτε ολοκληρωτικές είτε δημοκρατικές, έχουν την τάση να
προβάλλουν τη δική
«τους» εκδοχή αλήθειας.
Η αλήθεια όμως υπάρχει.
και απόκρυψη. Η εκλογίκευση συνιστά γνωστική αυτοάμυνα: αντιμετωπίζοντας ένα ασυνήθιστο πρόβλημα, οι εμπλεκόμενοι αναζητούν
μια αυτο-εξυπηρετική εξήγηση. Τις
πρώτες ώρες μετά το ατύχημα, λ.χ.,
αναφέρεται ότι οι μετρήσεις ραδιενέργειας ήταν μόνο 3,9 Ρέντγκεν
την ώρα. Το γεγονός ότι το δοσίμετρο που χρησιμοποιήθηκε μετρά
μόνο χαμηλής έντασης ραδιενέργεια
προσπερνάται από τους διευθύνοντες το εργοστάσιο. Αυτή η βολική μέτρηση ταξιδεύει, διά της
γραφειοκρατικής οδού, μέχρι τα
ανώτατα σώματα λήψης αποφάσεων. Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου
καθησυχάζονται. Όλοι βολεύονται
– «η κατάσταση ελέγχεται». Όλοι;
Εκτός από τον Λεγκάσοφ. Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ειδικός
στους αντιδραστήρες τύπου RBMK
(όπως αυτοί του Τσερνομπίλ), είναι
υποψιασμένος. Θέτει τα σωστά ερωτήματα και διατυπώνει εναλλακτικές
υποθέσεις. Οι αξιωματούχοι αναστατώνονται τόσο, ώστε να θέλουν
να τον ακούσουν. Ο Γκορμπατσόφ
τον στέλνει στο Τσερνομπίλ να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Το επίπεδο

Στη δίκη ο Λεγκάσοφ εξηγεί επιστημονικά πώς παρήχθη το ατύχημα και καταγγέλλει τη διάχυτη κουλτούρα ψεύδους
στη Σοβιετική Ένωση: «Λέμε ψέματα επί ψεμάτων και στο τέλος δεν θυμόμαστε ότι υπάρχει αλήθεια». Στη φωτογραφία σκισμένο πορτρέτο Σοβιετικού αξιωματούχου σε εγκαταλελειμμένο θέατρο στο Πριπιάτ του Τσερνομπίλ.
ακτινοβολίας αποδεικνύεται ότι
ήταν 15000 Ρέντγκεν την ώρα!
Σε μια σοβαρή κρίση οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν συνήθως να
αποσείσουν τις ευθύνες – αλληλοκατηγορούνται. Το μοτίβο είναι
σταθερό – από την καταστροφή
του διαστημοπλοίου Τσάλεντζερ
στις ΗΠΑ το 1986, τη φονική έκρηξη
στο Μαρί στην Κύπρο το 2011,
μέχρι την καταστροφική πυρκαγιά
στο Μάτι Αττικής το 2018.

Εμπλεκόμενοι αποσείουν ευθύνες

Ο κομματικός διευθυντής του
Τσερνομπίλ σπεύδει να πει: «εγώ
δεν φταίω, κοιμόμουν όταν έγινε
το ατύχημα». Ο άχρωμος αρχιμηχανικός κατηγορεί τον αναπληρωτή
του, υπεύθυνο για τη μοιραία άσκηση ασφάλειας που οδήγησε στο

ατύχημα. Και ο αναπληρωτής, ένας
αντιπαθής bully, κατηγορεί τους
υφισταμένους του. Οι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποδέχονται ασμένως την εξήγηση του
«ανθρώπινου λάθους» – δεν εγγίζει
την εξουσία τους.
Ωστόσο, ο Λεγκάσοφ και η συνεργάτιδά του πυρηνική φυσικός
Ουλιάνα Χόμιουκ ανακαλύπτουν
ότι δεν ευθύνονται μόνο τα εγκληματικά λάθη των τοπικών υπευθύνων, αλλά και η απόκρυψη πληροφοριών αναφορικά με την προβληματικότητα των αντιδραστήρων
RBMK. Αν και δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη είχε ήδη εντοπίσει, πριν από δέκα χρόνια, προβλήματα στους συγκεκριμένους αντιδραστήρες, εν τούτοις λογοκρίθηκε
και ο συγγραφέας της απολύθηκε.

Το κομμουνιστικό καθεστώς επέμενε
να προστατεύει, με κάθε κόστος,
την εικόνα της ισχυρής χώρας που
προπαγανδιστικά προέβαλε. Στη
δίκη για την απόδοση ευθυνών ο
Λεγκάσοφ εξηγεί επιστημονικά πώς
παρήχθη το ατύχημα. Με θάρρος,
όμως, πάει παραπέρα. Με αφορμή
την απόκρυψη των προβλημάτων
που παρουσίαζαν οι αντιδραστήρες
RBMK, καταγγέλλει τη διάχυτη κουλτούρα ψεύδους στη Σοβιετική Ένωση. «Λέμε ψέματα επι ψεμάτων και
στο τέλος δεν θυμόμαστε ότι υπάρχει αλήθεια».
Το κομμουνιστικό καθεστώς δεν
νοιάζεται για την αλήθεια, μόνο
για την αυτοπροστασία του. Η αλήθεια είναι προσαρμόσιμη στις ανάγκες του. Ο υποδιευθυντής της KGB
προτρέπει τον Λεγκάσοφ να περιο-

ρισθεί, στην κατάθεσή του στη
δίκη, στη θεωρία του «ανθρώπινου
λάθους». Έτσι θα «έχουμε την αλήθεια μας», λέει. Προσέξτε το «μας»:
αλήθεια είναι ό,τι «μας» συμφέρει,
όχι τι πραγματικά συνέβη.
Μπορούμε να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει; Ξέρουμε λ.χ. τι
προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο
Μαρί, την καταστροφή στο Μάτι ή
την ελληνική χρεοκοπία;, λέει ο Λεγκάσοφ. Πώς; Αλήθεια είναι, κατ’ αρχάς οι εξουσίες, είτε ολοκληρωτικές
είτε δημοκρατικές, έχουν την τάση
να προβάλλουν τη δική «τους» εκδοχή αλήθειας. Η αλήθεια όμως
υπάρχει, όποια εξήγηση αντιστοιχεί
αιτιακά στη φυσική πραγματικότητα
– π.χ. «σε αντιδραστήρες RBMK, ο
γραφίτης επιταχύνει την αντιδραστικότητα». Στην κοινωνική πραγματικότητα, όμως; Η αλήθεια υπάρχει
όσο πιστεύουμε σε αυτή, που θα πει:
όσο αποδεχόμαστε ένα κοινό πλαίσιο
αναζήτησής της, σε συνθήκες ελευθερίας και αναστοχασμού. Όπως
παρατηρεί ο φιλόσοφος Ρίτσαρντ
Ρόρτι, «αν φροντίσουμε την ελευθερία, η αλήθεια θα φροντίσει τον
εαυτό της». Αυτή είναι η σημαντικότερη γνωσιολογική διαφορά της
δημοκρατίας από τον ολοκληρωτισμό: η δημοκρατία είναι το πολίτευμα
που θεσμοποιεί την πολυφωνία και
τον σκεπτικισμό. Η εξουσιαστική
«αλήθεια» υπόκειται σε έλεγχο και
αμφισβήτηση. Το ίδιο ισχύει και
στην επιστήμη. Ο Λεγκάσοφ είναι
μεν κομμουνιστής, αλλά είναι και
σοβαρός επιστήμονας – διαθέτει
ηθικό σθένος, ρωτά, αμφισβητεί. Η
διανοητική του συγκρότηση είναι
πολυφωνική, έχει τον σπόρο της αμφιβολίας μέσα του. Τα ανθρωπάκια
της νομενκλατούρας, αντιθέτως,
έχουν μόνο την επιθυμία της αυτοπροστασίας. Τους είδαμε, άλλωστε,
και στο Μαρί και στο Μάτι.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.
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νώ εν πολλοίς τα φώτα της
δημοσιότητας επικεντρώνονται στις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις στην ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας παραμονές
ενός πιθανού νέου γύρου συνομιλιών, μια σειρά από άλλα σοβαρά
ζητήματα απαιτούν σωστή διαχείριση, καθώς, μεταξύ άλλων, επηρεάζουν και τη διαπραγματευτική
ικανότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, ενώ συζητούμε το Κυπριακό,
δεν πρέπει να μας διαφεύγουν τα
δημογραφικά δεδομένα, η ευρωστία
ή η αδυναμία της οικονομίας, καθώς
και η ύπαρξη ή η απουσία ενός πειστικού αφηγήματος, αποτρεπτικής
ισχύος, κοινωνικής συνοχής και
αυτοπεποίθησης. Ενώ η σημασία
της διεξοδικής αξιολόγησης κάθε
θέματος ξεχωριστά είναι προφανής,
ταυτόχρονα δεν πρέπει να αγνοούμε την ευρύτερη εικόνα η οποία
εξ ορισμού επηρεάζει το υπαρξιακό
ζήτημα του Κυπριακού.
Κατ’ επανάληψιν έχουμε τονίσει

Το Κυπριακό και οι πολλαπλές προκλήσεις
την τεράστια σημασία ενός ολοκληρωμένου αφηγήματος για το
Κυπριακό, το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις και επηρεάζει καταστάσεις εντός και εκτός Κύπρου. Με
το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να προστατευθεί η εικόνα της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως κόρη οφθαλμού
σε όλα τα επίπεδα.
Ήδη η Κύπρος έχει πληρώσει
ακριβό τίμημα από κατηγορίες για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η
προσπάθεια της δημιουργίας ενός
κράτους-πρότυπο στην Ανατολική
Μεσόγειο επείγει όσο ποτέ άλλοτε.
Αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας
πολιτικής είναι η αναβάθμιση του
πολιτικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και η αντιμετώπιση
της διαφθοράς.
Επιπρόσθετα, δεν μπορούμε να
αγνοούμε τον συνεχιζόμενο υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας εις βάρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμφίβολα η συγκεκριμένη πολιτική
εν πολλοίς προδιαγράφει τους τουρ-








Πέραν των αναγκαίων
επενδύσεων είναι επίσης
σημαντικό να επέλθει η
διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την κοινωνία.
κικούς στόχους. Υπογραμμίζεται
συναφώς ότι η Άγκυρα ακολουθεί
μια αναθεωρητική πολιτική σε αναζήτηση ζωτικού χώρου. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν με μια πραγματιστική εξωτερική πολιτική, η οποία, εκτός
από τη σφυρηλάτηση συνεργασιών
σε διάφορα επίπεδα, θα στοχεύει,
μεταξύ άλλων, στην κατοχύρωση
ενός πολυδιάστατου ρόλου για την
Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή με τρόπο που η χώρα
μας να καθίσταται χρήσιμη για διάφορα ζητήματα.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες η
Κύπρος θα πρέπει αποφασιστικά
και με πραγματισμό να χειρισθεί
αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα.
Καθοριστικής σημασίας είναι το
δημογραφικό. Ενώ ο δείκτης γονιμότητας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα δυστυχώς πολλοί νέοι αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες
σε άλλες χώρες. Επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ούτως ώστε να διαφοροποιήσουμε τα αρνητικά αυτά δεδομένα.
Όλα αυτά αναδεικνύουν και τη
σημασία της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος βίωσε μια
πρωτοφανή κρίση. Και παρά την
οικονομική ανάκαμψη δεν μπορούμε ούτε ευχαριστημένοι να είμαστε ούτε να επαναπαυόμαστε.
Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να επιλυθεί με το λιγότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Παράλληλα για την
ύπαρξη ενός υγιούς τραπεζικού το-

μέα είναι σημαντικό να ενισχυθεί
ο δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας να επέλθει ο εξορθολογισμός
των δημοσίων δαπανών και του
φορολογικού συστήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφ’ ενός την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και
αφ’ ετέρου τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας. Υπάρχουν και
άλλα θέματα, περιλαμβανομένων
των οικονομικών διαστάσεων του
ΓΕΣΥ, τα οποία θα πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικών χειρισμών.
Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η διαρκής
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε βασικό στόχο του κράτους
και της εκάστοτε κυβέρνησης. Πέραν των αναγκαίων επενδύσεων
είναι επίσης σημαντικό να επέλθει
η διασύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Ούτως ή άλλως η εκπαίδευση

θα πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδά της.
Είναι προφανές ότι όλες οι εκφάνσεις του δημόσιου βίου επηρεάζουν την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την εικόνα της
χώρας, καθώς και την ικανότητά
της να εκπληρώνει τους στόχους
της. Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα
δεδομένα η Κυπριακή Δημοκρατία
καλείται να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις και να χαράξει
έναν δρόμο που να πείθει τους πολίτες ότι οδηγεί σε ευοίωνο μέλλον.
Βασική προϋπόθεση για μια τέτοια
πορεία είναι μια αξιόπιστη ηγεσία,
η οποία να είναι σε θέση να αξιοποιεί τη γνώση και να εμπνέει την
κοινωνία.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.
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Τι συζήτησαν Μητσοτάκης - Μέρκελ
Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να σπάσει το στερεότυπο του Ελληνα που ζητάει χάρες, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ÊËÔËÃÔÇÏÕ
ÖØ×ÚÕÝÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÎÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÁÒËÏÄÓÜÝÔÇËÃÔÇÏÄÖÜÝËÃÖË¶ÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎ-(A¶ÇßÚÄÝ
ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÔÁÇÒÒ¦ÊÇ®
ßÚÂÂÚÇÔÑÇÏÎÈÇÙÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎ
ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕ§Ç
ÙÖ¦ÙËÏÚÕÙÚËØËÄÚßÖÕÚÕßÒÒÎÔÇ
ÖÕßàÎÚ¦ËÏÞ¦ØËÝÑÇÏÇÔÚ»ÇßÚÕÆÔÇ
ÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÈ¦ÒËÏÚÕ
ÓÇÞÇÃØÏÙÚÕÑÄÑÇÒÕÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÊËÔ
ÚÄÒÓÎÙÇÔ¦ÒÒËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÃÔÇÏ
ÚÕÖËØÃÌÎÓÕÙÞÁÊÏÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ®ÎÇÖÕßÙÃÇÚÕßÕÖÕÃÕß
ßÖÂØÐËËÖÃÓÔÎÓÕÔÏÇÑ×ÔÞØÄÔÜÔ
ÊÏÇØÑÁÝÇÍÑ¦ÛÏ®ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝËÚÇÃØÕßÝ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔÊÃÙÚÇÙË
ÔÇÑ¦ÔËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÑÇÏÓÏÇÑØÃÙÏÓÎËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÖÕßÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÚÄÙÕÐËÑ¦ÛÇØÇÇÖÄÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄ!ÄÚÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÄÞÏÓËÚÎÔ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÚÎ
ÊÏÇÓËÚØÏÑ¦ÇÔÚÃÛËÚÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÂÝ
Ð¦ÒÒÕßÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÙÞÕÒÃÇàÇÔÄÚÏÑ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÍÆØÕ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÖØÜÚËßÕßÙ×ÔÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÈÂÔËÏÓËÛÕÊÏÑ¦
ÚÇÃÞÔÎÖÕß¦ÌÎÙËÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÚÎÝËÖÇÏÚËÃÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ®ÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÐÎÍËÃÚÎÔÇÓÎÞÇÔÃÇ®ÄÖÜÝÁÒËÍÇÔ
ÚÕß±ªÁÔÇÔÚÏÚÎÝßÖÕÊÕÞÂÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕ

Η αποστροφή
©ÏÇÒÒÇÍÁÝÛÇÍÃÔÕßÔÇÖÄËÓ¦Ý
ÍÏÇÚÃÇÌÕØÕÆÔÖØÜÚÃÙÚÜÝËÓ¦Ý®
ÂÚÇÔÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÏËÔÔÕËÃÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÄÚÇÔÒÁËÏ
ÄÚÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÇÒÒÇÍÂÖÒÇÏÙÃÕßÙÚÏÝ
ËÒÒÎÔÕÍËØÓÇÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝßÚÂ
ÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÎÔËÖÏÊÃÜÐÎÎÒÒ¦ÊÇÔÇÓÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÜÝ
ÕÓËÍ¦ÒÕÝÇÙÛËÔÂÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÇÒÒ¦ÜÝÓÏÇÑÇÔÕÔÏÑÂÞ×ØÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÎÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÙßÔÏÙÚ¦
ÑÇÏËÒÑßÙÚÏÑÂËÖËÔÊßÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÏÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝàÂÚÎÙËÍËØÓÇÔÏÑÂÙßÔÊØÕÓÂ!ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÊÎ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÄÖÕßÍÔÜØÃàËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÍËØÓÇÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÊËÔÁÑØßÈÇÔ¦ÒÒÜÙÚË
ÄÚÏÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÁÒÇÈËÞ×ØÇ
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Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Η κ. Μέρκελ Ê³ÑÜÊ¨ØÉiÐÉ¨ÐÓio{Ñ³{Ø¨³ÉØlÆiÐÓ¨ÉØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iiØ³iØ Û~Ñ{o{Ñ³i³ÑTÖ³i³ÑÐÉ³iËÑ~{ÉË³Ñ{~i³³Ò~iØ

Στη συζήτηση
έγινε αναφορά
και σε ενδιαφέρον για
το ελληνικό πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων
που θα μπορούσε
να αφορά τη ΔΕΗ,
τα ΕΛΠΕ και τη ΔΕΠΑ.
ÙÚÎÔÑÇÍÑËÒÇØÃÇÁÍÏÔËÇÔÇÌÕØ¦
ÑÇÏÙËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÌÕØ¦ÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÎËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÌÕØ¦ÇßÚÂÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÂÚÎÝÚÚÏÑÂÝ
¬ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÌÄØÕßÓÖÕß
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÓÁÙÇÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕß
ÑÇÏÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÒÒÂÔÜÔÑÇÏ
ËØÓÇÔ×ÔËÖËÔÊßÚ×Ô
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔÑØÆÈËÏ
ÄÚÏÎÞ×ØÇÇÔÇàÎÚËÃÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖÄ
ÖÇÔÚÕÆÒÒ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÇÔËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÖØÕÙËÒÑßÙÛÕÆÔÑÇÏÔÁËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÉÂ-

Θετικές προσδοκίες για το πλεόνασμα
Δεν είναι³ÈTÑË³oÉoÌØÌ³{ÜËoÑÉ{Úi~ÑÑÌ³i~ÈKÓ¨ii
o{Ñ³iÈÒ³ii³ÈÈ¨{Ò~Èi³³Ò~i~Ñ{³È¨Ê³È.³ÑÍ~Ö¨ÑgÑ¨~Ñ{{¨oØ=ÑKKÌØgÐÉ³Ñ³{~Ño~ÉÜÒ¨{~Ñ{ÈÈ¨oÌ
${~Ð{~$ÜÑ×.Ü³Ø.³iÈÒ³iiÈÇi³ÊÚi~ÑÌÜÑ³ÑÚÓÐÑ³Ñ
³iØÉÜÜi{~ÊØ{~ÐËÑØVÐÉ{Ù{ÑË³É¨iÓÐ×Ñi³³¨ÑÉÇ{~Ì³ÐÓÑV
É¨×ÑØÈÇi³ÊÚi~É~Ñ{i¨Ì³Ñi³Ñ~Ó¨Ùi³ÉÈ¨ÑÍ~
~É³¨{~³¨ÑÉÇÑÌ³ÑÉÜÜi{~ÒÐÌÜoÑÝÝ©~Ñ{-&©Ñ
ÈÈÜoËÇ³Ñ{³ÑÓÙÑ³È¨ÕÜo{ÐÖV~Ò³{ÈÚÑ{ÙÈÑÐÖÉÐÉÓÐÐÉiÐÉËi³ÈÜÉÒÐÑ³Øå¨ÐÌÙ{ÉØioÓØÉÐ×Ò{ÇÑÑ{{ÙÂËÑo{Ñ³ÚÓÐÑVÉÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØÙÉ
Ñ~ÜÉËÉ³Ñ{ÉÈ³ÈTÊØ~Ñ³ÒÜiÂiÖ³ÐÑ~Ñ{VÒ³ØVÐÉ³Ò³{Ø³{~ÓØ
É~Üo{~ÓØÑÑÐÉ³¨ÊÉ{Ø³iÉ¨ÐÑËÑ.ÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØV³
º¦À¦}xn¦º³ÈÉ¨TÌÐÉÈ$~³K¨ËÈÊ ÉÐK¨ËÈViÐ{{ÌÈ³i¨ËÇÉ{³ÑË³iÐÑÚÑ~ÒÉ{³i¨³i~¨ÖiV³ÉÓÑÐÓ¨ØÑÌ³Ñ¨ÑÑ×É¨ÚÓ³Ñ~Ó¨ÙiÑtÓÈu³(¨Ìo¨ÑÐÐÑÛiÐË ÉÙÖÉVÙ~{ÐÒÇ³ÑØÐÉÑÈ³Ì³³¨Ì³ÑÉ¨Òo{Ñ³
ÐiTÑ{ÐÌÈÑÑÇi³ÉË³Ñ{³ÉÑÈÜoËÇ³Ñ{ÑÈ³ÒØÓÙÑ³È
¨ÕÜo{ÐÖ{Ñ³Ó³{Ñ~ËiiVÒ³ØVÚÑ{ÙÈÑÐÖÉÐÉÐÉËi³ÈÜÉÒÐÑ³Ø~Ñ³Ò®ÆÆÉ~Ñ³ÉÈ¨
ÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¦ÔÚÜÝÄÙÇÊÏÇÓËÃÌÛÎÑÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÙÚÎÔ
Ñ¡ÁØÑËÒËÔ×ÖÏÕÔÙÚËÔ×ÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÊÏÑÇÏ×ÔÕßÔÄÖÜÝÁÒËÍË
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇÚØÁÐËÏÍØÂÍÕØÇÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÔÇÖØÕÈËÃÙË
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÑÁÝÖØÜ-

ÚÕÈÕßÒÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÉÂÌÏÙÎ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÔÕÓÕÙÞËÊÃÜÔÍÏÇÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÖØÕÝÚÇÁÐÜÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÑ¡ÁØÑËÒ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÂÚÇÔÖÒÂØÜÝËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÍÏÇÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÎÝ§ÍÏÇÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÍÏÇÄÙÇÁÍÏÔÇÔÙÚÕ¡¦-

Η κ. Μέρκελ ρώτησε
ακόμη και για τις
εξελίξεις στην ΕΡΤ,
με τον πρωθυπουργό
να την ενημερώνει
για το «ψαλίδι» στα
τηλεοπτικά δικαιώματα
του ποδοσφαίρου.
ÚÏÍÏÇÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏÍÏÇ
ÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎ¦ØÙÎÚÕßÌØÁÔÕß®
ÙÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑÇÏÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÑ
¡ÁØÑËÒØ×ÚÎÙËÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔª¬Ñ¦ÚÏÖÕßÄÖÜÝ
ÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔÖØÄÙÜÖÕÖÕßÓËÚËÃÞË
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËËÔÚÆÖÜÙÎÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇ©
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÜÔÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß
ÑÇÏÚÕÉÇÒÃÊÏ®ÖÕßËÖÁÈÇÒË
ÓËÃÝÊËÔÑ¦ÔÕßÓËÑÜÒÕÚÕÆÓÖËÝÃÔÇÏÖÕÒÆÜØÇÃÕÔÇÒËÝÙË
ÄÒÕßÝÄÚÏÛÇËÌÇØÓÄÙËÏÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÙÕßÇßÚÄÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÙËËÐÁÒËÐÇÔÕÏÖÕÒÃÚËÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÇßÚÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙË
ÙßÔÕÓÏÒÃÇÖÕßËÃÞËÓËÊÎÓÕÙÏÕ-

ÍØ¦ÌÕßÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕÓËÚ¦ÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÂÚÇÔÇÖÒ×ÝÎßÖËÔÛÆÓÏÙÎÄÚÏÓËÑÇÔÁÔÇÔÚØÄÖÕÊËÔ
ÖÇØÇÏÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÊÁÙÓËßÙÂÚÕß
ÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ¶ÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÛÁÒËÏ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÍÏÇÚÕÇÌÕÆÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕ ÓËÚÇÐÆ ÍÔÜØÃàËÏ ÄÚÏ ÚÕ
ËßÔÕáÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÙßÔÊØ¦ÓËÏÙÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÙßàÂÚÎÙÎ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÑÕÖÃÓÜÝËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÚÏÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÙßÓÌÜÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÉÎÒ¦®ËÖËÏÊÂ
ÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÊËÔßÖÂØÞËÕÖÇØ¦ÍÜÔÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝËÐÕßÑÇÏ
ÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÂÚÇÔßÉÎÒ¦¬ÕÊËÆÚËØÕÇÑßØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÓËÚÎÛËÚÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ
ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕÖØ×ÚÕËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÔÇÇÑßØ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝÓËÇÖÚ¦ÊËÃÍÓÇÚÇÍØÇÌÂÝËÔ×ËÖÏÓÁÔËÏÙÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÄÚÏ
ÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔÄÖÕÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÌÄØÜÔÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÑÇÏ
ÄÞÏÙËÖËÒÇÚËÏÇÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ©ÙÕ
ÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÞØÁÕßÝ
ÇßÚÂÚÃÛËÚÇÏÙËÔÁÇÈ¦ÙÎÑÇÛ×Ý
ÇÒÒ¦àËÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏÚÜÔØßÛÓ×ÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

Η πολιτική προστασία
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÙÚÁÑÕÔÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑ¡ÁØÑËÒËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÔÇÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÍÏÇÚÕÔßØÜÖÇáÑÄ
¡ÎÞÇÔÏÙÓÄÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ¦ÓËÙÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕßÕÖÕÃÕßËÃÞËÛÁÙËÏÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÄÔÏÙËÙÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÄÚÏ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÒÃÓÇÑÕÝ
×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑÂÎÖÇØÇÍÍËÒÃÇÖßØÕÙÈËÙÚÏÑ×ÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÑÏÄÚÏÇßÚÄÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏÙËËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÇÒÒ¦ÙË
ËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÜÚÎÝËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕß9LZJ,<ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÓÏÇßÖÄÛËÙÎÖÕß
ËÃÞËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝ
ÑÇÛ×ÝÛËÜØÂÛÎÑËÓÏÇßÖÄÛËÙÎ
ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕß¦ÔÚÜÝ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÌÁØËÚÇÏÖÒÁÕÔÁÚÕÏÓÎÔÇÙßÔÊØ¦ÓËÏ×ÙÚËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕ9LZJ,<

Ικανοποίηση στο Βερολίνο από το δείγμα γραφής της νέας κυβέρνησης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Μια νέα ÙËÒÃÊÇÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÍËØÓÇÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ¦ÔÕÏÐËÓËÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎ
ÖÇÌÁÝÚÎÝ ®ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎßÖÕÊÕÞÂÖÕß
ËÖÏÌÆÒÇÐËÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝ¬ÆÖÕÝÙÚÕÔ
ÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÏÝÔÁËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÛÇÁÞËÏÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÂÚÕßÝÎËÖÏÚßÞÂÝËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÊÏÇÃÚËØÇÛËÚÏÑÂËÔÚÆÖÜÙÎÁÑÇÔËÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÃÒÎÙËÓË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÄÔÕÚÄÙÕÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎ-(AÄÙÕÑÇÏÙÚÏÝ
ÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÓËÚÎÔ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÑÇÏÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÍËØÓÇÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÙÚÎÔ ®ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßÖ¦ÔÚÇ
ÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÓËÑ¦ÖÕÏÕ
ÇÃÚÎÓÇÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÙÚÂØÏÐÎÂ
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÚÜÔÄØÜÔÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÂØÛËÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ¡ÃÒÎÙËÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÍÏÇÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÄÔÏÙËÄÚÏÚÕÓÄÔÕ
ÖÕßÛÁÒËÏÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÔÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÛÇ

ÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔËÖËÔÊÆÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÇÔÓÏÇÁÐßÖÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ®ÑÇÏÊËÃÍÓÇÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÓË
ÚÕÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄËÔÄÝÖØ×ÎÔ
ÙÚËÒÁÞÕßÝÚÎÝ4J2PUZL`®ËÖÃÙÎÝ
ËÑÚÏÓÂÛÎÑËÊËÄÔÚÜÝËÔßÖÂØÞË
ÕÆÚËÓÃÇÔÄÚÇÖÇØÇÌÜÔÃÇÝ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÊËÑÇËÚÁÝÖØ¦ÙÏÔÕ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕ®ÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜ-

ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝ×ÙÚËÄÚÇÔÍÃÔËÏÚÕ
ÌÄØÕßÓÔÇËÃÔÇÏÚÕÖËÊÃÕÇÔÕÏÞÚÄ
ÍÏÇÄÙÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÝÇÑÄÓÎ
ÇÔÇÙÚÇÒÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÚÕ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓÏÑØÄÓÁÍËÛÕÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÎÕÖÕÃÇÛÇÂÚÇÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÂÍÏÇÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÓÄÔÕÔÇÔÖØÕÙÁÌËØËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎ§ßØ×ÖÎ

Το μεταναστευτικό

Η προσήλωση στις
μεταρρυθμίσεις και η
διαφορετική προσέγγιση στο μεταναστευτικό
συγκέντρωσαν τα θετικά
σχόλια της γερμανικής
πλευράς.

Γερμανικές ~ÈKÉ¨i³{~ÓØioÓØÑÑ×Ó¨È³ituÌ³{~i³³Ò~iØ
ÐËÜiÉÑÑÜÈ³{~Òo{Ñ³ÑTÓÙ{Ò³Èo{Ñ³iÑÑÐÌ¨×i³iØÉÜÜi{~ÊØ{~ÐËÑØ×³ÑÌ³iÈÒ³iiÐÉ³ÈÈ¨oÌ${~Ð{~$ÜÑ×.Ü³Ø

ÙÇÔÕÏÊÆÕÎÍÁÚËÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÚÕßÖÕÙÚÂØÏÐËÙÚÕÍËÆÓÇËØÍÇÙÃÇÝ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÑ¡ÁØÑËÒÑÇÏÙÚÕßÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÄÚÏÓÖÕØËÃÎÒÒ¦ÊÇÔÇÍÃÔËÏÎÓÖÇÚÇØÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ®ÓËÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÌÁÒÎÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎÊÄÛÎÑËÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÖÕßÁÍÏÔËÍÏÇÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÙÚÎÊÏ-

ÇÞËÃØÏÙÎÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÏÝ
ÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÏÊÁÇÊËÊÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÏÙÞßØÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÇßÚÕÆÝ
¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÇÖÁÑØÕßÙËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÔÇÍÃÔËÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÌÄØÕßÓÖÕßÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÏÝ

ËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÖØ¦ÙÏÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑ
¡ÁØÑËÒÇÔÁÌËØËÚÕÔÒÄÍÕÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß!±Ö¦ØÞÕßÔàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÇÕÖÕÃÇ
ÊßÙÞËØÇÃÔÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÖËÔÊÆÙËÜÔÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝ¬ÕËØÕÒÃÔÕËÖÏÛßÓËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÎÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÖØÕËØÍÇÙÃÇÑÇÏÇÔÚÇÒÒÇÍÂ

ÔÇ¦ÒÒÕÖËÊÃÕÖÕßÖØÕÙÌËØÄÚÇÔÍÏÇ¦ÓËÙÎÞËÏØÕÖÏÇÙÚÂÖØÄÕÊÕÂÚÇÔÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇØËÃÞË
ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÙÚÎÔÑ¡ÁØÑËÒ
ÙÚÕÓÁÚÜÖÕÇßÚÄÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÖËØÃÕÊÕÄÚÇÔÑÏÔÊÆÔËßÙËÔÇ
ÒÂÐËÏÖØÄÜØÇÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÕßÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÎÔÖÚßÞÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÚÏÝËÖÏÙÚØÕÌÁÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÎÍËÃÚÕÔÇ
ÂÚÇÔÓÄÔÏÓÎÖÎÍÂËÑÔËßØÏÙÓÕÆÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑ¦ÚÏÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËËÓÓÁÙÜÝÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÙÚÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß
ÚÇÔÙßÔËÖ×ÝËÆÑÕÒÕÍÏÇÚÕÔÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÑËØÊÃÙËÏÖÄÔÚÕßÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕß!ÚÎÔÇÛÄØßÈÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎ
ÚÜÔËÖÏÙÚØÕÌ×ÔÓËÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÎÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÐÁÚÇÙÎÝÚÜÔÇÏÚÎÓ¦-

ÚÜÔÇÙÆÒÕßÑÇÏÚÎÔÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÊÏÇÈÃÜÙÎÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ
ÙÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÏÍÇÃÕßÍËØÓÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÚÏÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÄÖÜÝÚÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÓÁÙÜ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÁÔÚÇÐÎÝÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÇØÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÔÇÏ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑ¡ÁØÑËÒÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÞÎÓËÃÇÖÕßÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËÚÇÐÆÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕß
ÑÇÏÚÕßÖØÕÑÇÚÄÞÕß¶ÖØÕáÄÔÓËÍ¦ÒÜÔÑØÃÙËÜÔÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝ¶ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÇÖÇØÇÞÛËÃßÚÄÖÕßÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇËÃÔÇÏ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ!ÇÔÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÇÔÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÒÃÓÇÈËÒÚÏÜÛËÃÎËØÓÇÔÃÇ
ÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙËÔ¦ØÏÕÄÔÚÜÝÕÏÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇËÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇ
ßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÎÑ¡ÁØÑËÒÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÄÓÜÝÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖÏÕÏÙÞßØÂÑÇÏ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÎÒÒ¦ÊÇÛÇËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆ
ÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÍÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏÔÇ
ÞÇÒÇØ×ÙËÏÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÛÎÒÏ¦
ÖÕß¦ÌÎÙËÜÝÖÏÑØÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Î
ËÖÕÞÂÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
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Αμυντική συμφωνία με σταθερά βήματα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την Αθήνα είναι τα στρατηγικά ανταλλάγματα και οι διασφαλίσεις από την Ουάσιγκτον
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ΜακρύςÑÇÏÓËÇØÑËÚÁÝÙÚØÕÌÁÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔÄØÜÔÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝ
ÓÕÏÈÇÃÇÝÓßÔÚÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝ4+*(ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÇßÚÂÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÙÚËÔÄÄØÏÕÚÎÝÇÔ¦ÁÚÕÝÇÔÇÔÁÜÙÎÝ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÙËÓÏÇÖÕÒßËÚÂÙÆÓÈÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇËÖÏàÎÚÕÆÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
 ¦ÛËÑÇÒÂÙßÓÌÜÔÃÇÛÁÒËÏÚÕÔ
ÑÇÏØÄÚÎÝ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎÔ ®
ÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇ
ËÃÔÇÏÚÇÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÇÔÚÇÒÒ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÕÏÇÖÚÁÝÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÑÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕØÎÚÕØÏÑÁÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÁÔÇÔÚÏÖÏÛÇÔÂÝ
ÇÖËÏÒÂÝÑÄÓÎÑÇÏÇÔÛÂÔÇÑÇÏ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÚÁÒÎÍÇÔËÖÃÚÜÔ
ÒËÖÚÕÓËØËÏ×ÔÙÂÓËØÇÖØÕÙÛÁÚÕßÔÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÛÇÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÎÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃ¦ÓËÙÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÖÕÒßËÚÂËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝ4+*(ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÛÂÔÇ
ÑÇÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕßËÃÊÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ
ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔËÝ
ÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÖÕßÛÇÁÞÕßÔÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÙÚÎÔÛÂÔÇÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÛÇ
ÛÁÙËÏßÖ»ÄÉÏÔÚÕßÕÓÕÒÄÍÕßÚÕß
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÄÒËÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÑÇÏÑßØÃÜÝÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßËÑÚÏÓ¦ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÑÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ
×ÙÚËÕÏÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÏÝÖÕßÖÇØÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖÏÕÙÚÁØËÎ
ÔÕÓÏÑÂÈ¦ÙÎ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏ
ÊÆÕ¦ÔÊØËÝÂÊÎÁÞÕßÔÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓÃÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÄÖÕßÑÇÏ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑËÙÆÓÖÔÕÏÇÇÖÄÉËÜÔÍÏÇÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂ©Ï
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÊËÔÛÇËÐÇÔÚÒÎÛÕÆÔ
ÙÚÏÝËÖÇÌÁÝÖÕßÛÇÁÞËÏÕÑÕÓÖÁÕÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÚÕÔÒÒÎÔÇ
ÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÑÇÏÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÒÒ¦ÛÇ

Οι φρεγάτες

Η βάση ³iØ.ÖÙÑØÓTÉ{ÊÙiÑooËÂÉ{³ÑÌ¨{Ñ³ÙÈÑ³³Ê³³iØVo{¤ÑÈ³Ì~Ñ{ÑÑ{³ÉË³Ñ{iÙiÐ{È¨oËÑÓÙ{ÉÈ~ÜÖÉo{Ñ³{ØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØ Û

Στις συνομιλίες που θα
έχουν τον Οκτώβριο,
ο κ. Δένδιας θα θέσει
υπ’ όψιν του κ. Πομπέο
όλες τις προϋποθέσεις
που εκτιμά η
κυβέρνηση ότι πρέπει
να εκπληρώνονται.
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚËÞÔÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÁÔÇÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕ

Μια καλή ευκαιρία
ÏÇÚÎÔÛÂÔÇÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝ
ÖÏËÙÚÏÑÄÝÓÕÔÄÊØÕÓÕÝ®ÇÒÒ¦
ÓÏÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇ-

ÙÚÕÆÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÏÖÕÒÆ
ÙÕÈÇØÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÈÇÙÏÑÂ
ÖÕÏÕÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇ
ËÖÏÚÆÞËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ±ªÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃ
ÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÇßÚÄÈÕßÒÎÝ®ÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÝàÎÚÕÆÙÇÔÕÏÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÊÃÞÜÝÑÇÔÁÔÇÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇØÕÌÇÔ×ÝÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙßÓÓÇÞÃÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÏÝ
ÇÖÄÁÔÇÑÄÓÓÇÚÎÝØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂÝØÏÙÚËØ¦ÝÄÖÜÝÕ±ª
ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÖÒÁÕÔËÓÌÇÚÏÑÂ
ÖØÕÙßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÇÖÇØÁÍÑÒÏÚÇÇÚÒÇÔÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¥ÙÚÄÙÕËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÓÖÕØËÃÔÇËÐßÖÎØËÚÎÛÕÆÔÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÓÏÇ

ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇÑÇÚÇØÚÏÙÚËÃËÖÃ
ÃÙÕÏÝÄØÕÏÝÖÃÚÎÝÇØÞÂÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÚÏÒÎÖÚÄ
ÄÚÏÎÓÕÔÕËÚÂÝÇÔÇÔÁÜÙÎÓÏÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß ÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÏÇÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝÐËÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÖØÇÑÚÏÑÂÚÕßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔËÖÏÛßÓÕÆÔÚÕÔÁÕÖÏÛÇÔ×Ý
ÖÕÒßËÚÁÝÖÒÇÃÙÏÕÔÇÑÏÔËÃÚÇÏËÖÃ
ÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÚËÞÔÏÑ×Ô
ÖÇØÇÓÁÚØÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÖÇØÇÊÕÞÂÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕÏ
ËÃÔÇÏÊËÙÓËßÓÁÔËÝÙÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÓÏÇÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÒÒ¦ÊÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÊßÚÏÑÂÇÖÄÒÎÐÎÚÎÝ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÚØÏÓËØÕÆÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÑÇÏËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÊÏÇÛÁÚËÏ
ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ËÓÖØ¦ÑÚÜÝÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÇßÚÄÚÕÙßÓÓÇÞÏÑÄ
ÙÞÂÓÇÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÒÇÆËÏÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÑÇÏËÔÛ¦Ø-

ØßÔÙÎÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÇÖÄ
ÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÎ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÜÔÔÁÜÔ
È¦ÙËÜÔÄÖÜÝÇßÚÁÝÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÓËÚ¦ÚÎÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇ
©ÖØÁÙÈÎÝÚÜÔ¬àÁÌØËá¦ÏÇÚÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÎÔ ®ÂÚÇÔÙÇÌÂÝ
ÙËÑ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÙÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝÑÇÏÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝÁÞËÏÂÊÎÇÍÍÃÐËÏÚÇÄØÏÇÚÜÔ
ÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÎÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ¥ÝÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÌÇÔËÃÝÒÆÙËÏÝÛËÜØËÃÚÇÏ
Î¦ØÏÙÇÄÖÕßÂÊÎÙÚÇÛÓËÆÕßÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦<(=ËÔ×ÎÞØÂÙÎ
ÚÕßÒÏÓÁÔÇÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝ
ÍÏÇÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇÖÄÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÝÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
ËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ

Τις τελευταίες ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÕÇØÃÙÏËÖÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÇÙËÔ¦ØÏÇÖËØÃÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙËÁÔÇÔÚÕÓÁÇ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÕÒËÓÏÑÄ
§ÇßÚÏÑÄ § ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ!ÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇ
ÌØËÍÇÚ×Ô ÏÑÇÔ×Ô ÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ©Ï¦ÒÒÕÏ
ÁÞÕßÔÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔÇßÖÂÍÎÙÎÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß)LSO'YYH
ÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÖËØÏÕÞÂÝËÔ×ÑÇÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇ
ÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ ÓË ÚÎÔ
ÛÂÔÇÙËÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÃÐËÏ
ÁÔÚÕÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇ
ÚÇ§ÇßÖÎÍËÃÇÒËßÙÃÔÇÝ
ÑÇÏÑÇØÇÓÇÍÑ¦±Ö¦ØÞËÏ
ÜÙÚÄÙÕÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ÔÇÚÁÚÕÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÊÆÙÑÕÒÇÛÇÁÞËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖØÏÔÖÇØÁÒÛËÏ
ÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÇÔ¦ÍÑËÝËÃÔÇÏÖÏËÙÚÏÑÁÝ
ÖÄÚÏÝÌØËÍ¦ÚËÝÚÕß
§ÕÏÔËÄÚËØËÝËÃÔÇÏ
ÕÏÚÁÙÙËØÏÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ÚÆÖÕß¡ ©ÖÕßÔÇßÖÎÍÂÛÎÑÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÁÜÝÁÚÎ©ÏßÖÄÒÕÏÖËÝ
ËÔÔÁÇÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝÚÆÖÕß
:®ÔÇßÖÎÍÂÛÎÑÇÔÖØÏÔ
ÇÖÄÁÜÝÞØÄÔÏÇÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÇ
ÄØÏ¦ÚÕßÝ¬Õ§ÞØËÏ¦àËÚÇÏ ¦ÓËÙÇ ÓÕÔ¦ÊËÝ
ÖÕßÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÒÆÙÎÓÁÞØÏÚÎÔ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÔÁÇÝÌØËÍ¦ÚÇÝÂÑÕØÈÁÚÇÝÚÕÓÁÇÝ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÕÏÓÖÕØËÃÔÇÖÇØ¦ÙÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔËÝÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÒÆÙËÏÝ

Ο ελιγμός του Αλέξη Τσίπρα για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Αλέξης ¬ÙÃÖØÇÝÚËÒÏÑ¦ßÖÕÞ×ØÎÙË
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÂÖØÕÞÜØ¦ÇÑ¦ÛËÑÚÕÝÙÚÕ
ÙÞÁÊÏÕÓËÚËÐÁÒÏÐÎÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ"
©ÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ËØ×ÚÎÙÎÊÏÃÙÚÇÔÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÑÇÏÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÑÇÛËÔÄÝ
ÑËÃÔÕÏÖÕßÂÛËÒÇÔÖÏÕØÎÐÏÑÁÒËßÛËÝ®ÚÕÓÁÝÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ËÓÌÇÚÏÑ¦®Õ±ªÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÚÕßÈÒÁÖÕßÔßÖÕÞ×ØÎÙÎ®ÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇßÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÈÇÛÁÕÝ®±ªÑÇÏÚÜÔ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÙÚÏ¦àÕßÔÊËÇÌËÔÄÝÙÚÎÔËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÇÖÄÎÍËÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÛÁÙÎÖÜÝÕ±ªÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇØÏÙÚËØÄØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ®
ÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÙÚÎÊÏÖÒÂÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÙÚÕÔ¦ÔÕÑÕßØÒÁÚÎÖÕßÊËÃÞÔËÏÇÓßÔÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎ®
ÚÕßÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÏÙÞßØÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎÒÁËÏÖÜÝÕ
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÓËÄÙÇÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏ
ÖØÕÞÜØ¦ÂÊÎÙËÓËÍ¦ÒËÝÚÕÓÁÝ
ÄÖÜÝÎËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔ
ÚÕß±ªÑÇÏÚÎÝØÕÕÊËßÚÏÑÂÝ
ßÓÓÇÞÃÇÝ®ÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦Ñ¦ÔËÏ
ÖØ¦ÐÎÄÙÇËÃÞËÖËÏÚÕÈØ¦ÊßÚÜÔ
ËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÍÏÇÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕß±ªÇÒÂÛËÏÇÓ¦ÒÒÕÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎ

Οι δύσκολες ισορροπίες
©ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÍÔÜØÃàËÏ
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÏÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÑÇÏÚÏÝ
ÊÆÙÑÕÒËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÔÜØÃàËÏÊÎÒÇÊÂÖÜÝÇÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÖÄÚÕÓËÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÛÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÁÔÚÕ-

ÔËÝÖÕßÚÕÄÒÕËÍÞËÃØÎÓÇÄÖÜÝÚÕ
ÁÞËÏÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÛÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÁÔÚÕÔÎËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏ
ÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÙÚÕÑÄÓÓÇØÏÙÚËØ¦¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÏÝ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÁØÏÊËÝÙÚÏÝÇÚÁØÓÕÔËÝ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÊÏÇÙÖ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÛÁÒËÏÖ¦ÙÎÛßÙÃÇÔÇ
ÚÏÝÇÖÕÌÆÍËÏØÇÖÕÏÇËÃÔÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÕß"§ÇÇÔÕÃÐËÏÚÏÝÖÄØÚËÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÇÖÄÑ¦ÚÜÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜ®
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÇÑÒËÏÊÏ¦®
ÚÕß±ªÚÕßÉÂÌÜÔ
ÚÇÑØÇÚÕÆÔÓÁÒÎ©ÖÜÝ

Ο τέως πρωθυπουργός
επιδιώκει να πάρει
τα «κλειδιά» από το
βαθύ κόμμα με την
εγγραφή νέων μελών,
που θα αλλάξουν τις
ισορροπίες.
ÚÕÛÁÚËÏÖÎÍÂÖÕßÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦
Ö×ÝÒËÏÚÕßØÍËÃÚÕÑÄÓÓÇÄÙÕÏÑÇÏ
ÔÇÉÎÌÃÙÕßÔ±ªÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÄÚÏÑÇÏÔÇËÐÇÍÍËÃÒËÏÕ¬ÙÃÖØÇÝÄÒÎÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÔ
ÁÞÕßÔÇßÚÕÃÕÏßÚÕÃÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÍÏÇÄÒÇ®©Ñ¬ÙÃÖØÇÝ
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙßÍÑØÕßÙÚËÃÓËÑÇÔÁÔÇÔÇÖÄÇßÚÕÆÝÇÒÒ¦ËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÔÇÚÕßÝÖ¦ØËÏÚÇÑÒËÏÊÏ¦®ÓËÚÎÔ
ËÍÍØÇÌÂÔÁÜÔÓËÒ×ÔÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÎÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ©ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔÁÕÑÄÓÓÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝ

Ο κ. Τσίπρας o¨ËÇÉ{~ÑÜÒØÑ¨T¨ÊÉ{ÉÑÌ³ÐÉØÑÜÜÑoÓØV{Ñ³{Ù¨ÒÉ{ØÚÑÉËÑ{³ÌÓ³ÉØÈ³
ÌÜÉoTÉË¨iÐÑÌT{ÐÌÙÉÚÑÜ~Üi¨ÚÉËVÑÜÜÒÐ¨ÉËÑ¨~ÑÜÓÉ{Ó³iÉ³¨Ó×É{Ñ³~ÌÐÐÑ
ÚÎÔÚÇÓÖÁÒÇ±ª®ÐÕßÑÇÏ
ÚÎÔËÍÍØÇÌÂÔÁÜÔÓËÒ×ÔÛÇÚÎÔ
Ö¦ØËÏÕÃÊÏÕÝÖ¦ÔÜÚÕßÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÖËØÏÕÊËÃËÝÇÔ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÇÔÁÇÓÁÒÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÇ
ÕÖÕÃÇËÏØÂÙÛÜËÔÖÇØÄÊÜÛÇËÍÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÛÇÁÞÕßÔ
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÄÙÕÚÕßËÑÒÁÍËÏÔ
ÄÙÕÚÕßËÑÒÁÍËÙÛÇÏßÚ¦ÊÎÒÇÊÂÛÇËÑÒÁÐÕßÔÚÏÝÔÁËÝÔÕÓÇØÞÏÑÁÝËÖÏÚØÕÖÁÝÚÕßÝÙßÔÁÊØÕßÝ
ÑÇÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÕÏÙÆÔËÊØÕÏ
ÛÇËÑÒÁÐÕßÔÄÒÇÚÇÔÁÇÄØÍÇÔÇ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÃÔËÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝ

ÇÔÚÏÒÎÖÚÄÖÜÝÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÕ
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÕÃÊÏÕÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÓÃÇÏÙÕØØÕÖÃÇÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏËÙÜÚËØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇËÃÔÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÇÒÒ¦ÔÇØÃÐËÏÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÇÔÁÇÓÁÒÎÖÕß
ÛÇËÍÍØÇÌÕÆÔÚÙÏËØÓÎÔËÆËÚÇÏ
ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕÃÊÏÕÝÁÑÒËÏÙË
ÖØÕÙ×ØÇÝÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝËÑÒÕÍÂÝ
ÇØÞÎÍÕÆÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎ©ÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕÔ±ªÂÚÇÔÇØÑËÚÁÝÙÚÎÒÕÍÏÑÂÖÜÝÁÔÇÑÄÓÓÇÚÎÝ
ØÏÙÚËØ¦ÝËÑÒÁÍËÏÇØÞÎÍÄÇÖÄÚÇ

ÄØÍÇÔÇÑÇÏÄÞÏÇÖÄÇÔÕÏÑÚÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ ®ÄÓÜÝÚÕÛÁÓÇÊËÔÁÞËÏ
ÑÒËÃÙËÏÕØÏÙÚÏÑ¦¬ÕËÃÖËËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÑÇÏÕÇÔ¦ÙÎÝ
ËÕÞÇØÄÖÕßÒÕÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÄÚÇÔÊÂÒÜÙËÖÜÝÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ËÖÃÊÏÑÕÎËÑÒÕÍÂÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎÇÒÒ¦ÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÓÖËÏØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®
ÖÜÝÇÔÎËÍÍØÇÌÂÔÁÜÔÓËÒ×ÔÊËÔ

ÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÓÁÒÎ
ÚÄÚËÓÖÕØËÃÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏ
Ö¦ÒÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕËÑÒÕÍÂÝÇÖÄÚÎ
È¦ÙÎ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÐËÏÔÁÕÑÃÔÎÚØÕËÍÍØÇÌ×Ô
ÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÖÄÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÖÜÝÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÊËÔËÃÔÇÏ¦ÓËÙÕÇÒÒ¦ÁÞËÏÁÔÇÈ¦ÛÕÝËÐÇÓÂÔÕß×ÙÚËÚÄÚËË¦ÔËÖÏÚÆÞËÏÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÔÇÁÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÑÄÓÓÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÑÇÏÞÜØÃÝÇÑÄÓÇÔÇ
ÁÞÕßÔÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒÜÛËÃÚÇÈÂÓÇÚÇÑÇÏÔÇÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÖÒÂØÜÝ
ÎËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÈËÔÚ¦ÒÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇ®
ËÃÔÇÏ¦ÑÇÏØÎÚÙÏËÐÎÍËÃÚÇÏÑÇÏÎ
ÙÏÍÂÏÞÛÆÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ §
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÓÏÑØÄÙßÍÑ¦ÚÕÏÑÕ®ÚÕß±ªÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÂÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇßÚÄ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÊËÔÁÞËÏÙÚØÇÓÓÁÔÕÚÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝÙËÄÙÇÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÇÔÁÌËØÇÔÖÜÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÑØÇÝÚËÙÚÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß §ÛÇËÃÔÇÏÕËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝ
ÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÚÃÛËÚËÝÇÖÄÉËÏÝ

Ρίχνουν γέφυρες
¬ÎÔ ÃÊÏÇ ×ØÇ ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÇÙÌÇÒËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®
ßÖ¦ØÞÕßÔßÖÕÉÂÌÏÕÏÈÕßÒËßÚÁÝ
ÚÕß §ÖÕßÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ËÑÒËÍÕÆÔÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏØÃÞÔÕßÔÍÁÌßØËÝÖØÕÝÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏàßÓ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÄÒÕÔÚÎÝ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦Ý
ÛÇÁÞÕßÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝÙËÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÖÇØÇÓÕÔËÆËÏÖ¦ÔÚÇÑÇÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇÖÕßÇÔÇÚØÁÖËÏÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇ
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Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Τα υιοθετημένα
Ελληνόπουλα
του Ψυχρού
Πολέμου

Το βιβλίο
Ñ¢ÇÔÚÏÔÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÇßÚÂ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÓÇàÏÑÂÝßÏÕÛËÙÃÇÝÒÒÎÔÄÖÕßÒÜÔ
ÇÖÄÚÕ  ÁÜÝÑÇÏÚÕ ¬Ç
ËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÎÝËÃÔÇÏ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ¦!¡ÁÙÇÙËÇßÚÂÚÎ
ÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÖËØÃÖÕß
ÈØÁÌÎÔÂÖÏÇÑÇÏÁÌÎÈÕÏËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎÞ×ØÇÓÇÝØÞÏÑ¦ÓË
ÙßÔÕÖÚÏÑÁÝÑÇÏËÔÃÕÚËÙÑÕÚËÏÔÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÔÇÈØÕßÔÛËÚÕÆÝ

Φθινόπωρο l®4{ÚÉ³iÐÓÑ ÜÜiÌÈÜÑÉÒ¨³{³.Ñ ³{Óo~.³iÐÓiVËÒÐÉ¨³iØå (å~Ñ{VÑ¨{³É¨ÒVoÉ¨È{Ñ³ÊØ,ÌÐÉ¨³ÈËÜ

«Το μαζικό κύμα
υιοθεσιών ήταν μια
τρομακτική απώλεια
για τη χώρα σας.
Με μια έννοια ήταν
ένα είδος brain drain»,
λέει η ελληνίστρια
Γκόντα Φαν Στιν.

Σύμφωνα ÐÉ³i~Ì³Ñ'Ñ.³{VÉ¨ËÈ´¸ÆÆ ÜÜiÌÈÜÑÈ{ÚÉ³ÊÚi~ÑÑÌ³mÓØ³®¸

ÖÇØ¦ØÚÎÓÇÚÜÔËÔÏÑ×ÔØÞËÃÜÔ
ÚÕß Ø¦ÚÕßÝÙÚÎÔ¦ÚØÇÓÇàÃÓË
ÚÎÔÑÄÔÚÇ¢ÇÔÚÏÔ©ÙÚÄÞÕÝ
ÂÚÇÔÔÇÈØËÏÑ¦ÖÕÏÕÙÚÕÏÞËÃÕÖÕß
ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÙÆÔÊËÙÓÕÓËÚÕßÝ
ÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÚÕßÍÕÔËÃÝÖËÏÚÇÇÖÄ
ÊÆÕ×ØËÝÈÍÂÑËÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÖËÙÓÁÔÇÌÚËØ¦ËÔÁÓÇÛË
ÚÃÖÕÚËÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÇßÚ¦ÖÕß
ÂÊÎÍÔ×ØÏàËÄÚÏÊÎÒÇÊÂÈØÁÛÎÑË
ÙÚÇÙÑÇÒÏ¦ÚÎÝÇÔÚ¦ÔÇÙÙÇÝÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß ÚÇÔÓÄÒÏÝÎÓËØ×ÔÑÇÏËÖ¦ÔÜÚÕßËÃÞË
ÑÇØÌÏÚÙÜÓÁÔÕÁÔÇÙÎÓËÃÜÓÇÖÕß
ÁÒËÍËÖÜÝÂÚÇÔÈÇÖÚÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏ
ÒËÍÄÚÇÔ¡ÂÚÙÕÝ®
ÉßÞÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÂ
ÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÑ¢ÇÔÚÏÔÙË

ÖÕÒÒÕÆÝßÏÕÛËÚÎÓÁÔÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÔÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÎËÒÍÃÊÇËÃÞË
àÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÓÏÒ¦ËÏ¦ÖÚÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÚÕßÝ
ÈÕÎÛ¦ÔÇÖÒÕÎÍÎÛÕÆÔÙÚÕÔÒÇÈÆØÏÔÛÕÚÜÔ¶ÙßÞÔ¦ÇÌÏÒÄÐËÔÜÔ¶
ÑØÇÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÄÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÚÇÃÞÔÎ
ÚÕßÊÏÑÕÆÚÕßÝÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÃÊÏÇ
ÁÞËÏËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÎÛËÃÖÕÒÆÇÖÄ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÜÚÕÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕÃÊÇÙÑËÇØÞÇÃÇ
ÑÇÏÔÁÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇÄÚÇÔÁÔÇÝÔËÇØÄÝÚÎÝ
ÁÙÚËÏÒËÁÔÇLTHPSàÎÚ×ÔÚÇÝÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÍÏÇÚÏÝßÏÕÛËÙÃËÝÚÕß»
¬ÎÝËÃÖËÄÚÏÎÓÎÚÁØÇÚÕßÑÇÏÎ
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26 Απριλίου 2019. ¡ËÍ¦ÒÎÇØÇÙÑËßÂÕÔÇÄÝÚÎÝÇÔÚ¦ÔÇÙÙÇÝ
ÙÚÎÔ¦ÚØÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÝÇÖÄÖÏÙÚÕÆÝÖÕßÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÎÔÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÇÔÛÕÙÚÕÒÏÙÓÁÔÕßÖÏÚÇÌÃÕß©ÖÇÚÂØ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕÓÏÑØÄÌÜÔÕÑÇÏÑ¦ÔËÏÓÏÇÁÑÑÒÎÙÎ
ÖÕßÐÇÌÔÏ¦àËÏÚÕÖÕÃÓÔÏÕÐÎÍËÃ
ÖÜÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÍÑÇÚÇÒËÃÌÛÎÑË¶ÜÝÈØÁÌÕÝÇÍÔ×ÙÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ¶ÁÐÜÇÖÄÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÇßÚÂ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß ÑÇÏßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÇÖÄÓËØÏÑÇÔÕÆÝÍÕÔËÃÝ
ØÂÑÇÔÚÕÓÜØÄÙËÇßÚ¦ÚÇÙÑÇÒÏ¦
ÖÕßÚ×ØÇÛÇÖËØ¦ÙÕßÓËÇÖÄÖ¦ÔÜ
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÓËÚÕÔÖÏÚ¦ÌÏÕ
¬ÕßÞØÜÙÚÕÆÓËÚÎÈÕÂÛËÏ¦ÓÇÝ
ÏÑÄÓÇÝÖÇÏÊÃËÃÔÇÏÚÎÝËÔÕØÃÇÝ
ÓÇÝ®ÒÁËÏÇÖÄ¦ÓÈÜÔÕÝÑÇÏÑÇÒËÃ
ÄÖÕÏÕÔÍÔÜØÃàËÏÑ¦ÚÏËÃÚËÇÖÄÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÃÚËÇÖÄÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÔÇÓÏÒÂÙËÏÙÚÕÔÃÊÏÕ¶ÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦®¶ÑÇÏËÑËÃÔÕÝÛÇÚÕÖËÏËÑËÃ
ÖÕßÖØÁÖËÏ
©¡ÁØÏÒ¬àÁÔÑÏÔÝÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÙËÏØÁÝÇÒÒ¦ÊËÔÓÏÒ¦ËÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÏËØÁÇ¬ÕßÓËÚÇÌØ¦àËÏÚÎÊÎÓÄÙÏÇÖÇØÇÃÔËÙÎÎ
ÑÄÔÚÇ¢ÇÔÚÏÔÓÏÇËÒÍÃÊÇËÒÒÎÔÃÙÚØÏÇÎÕÖÕÃÇÑÇÚÁÞËÏÙÂÓËØÇ
ÚÎÔÊØÇ ÕØÇÂÙÚÕ ÏÔÍÑÝ ÄÒËÚà
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖÏÌÇÔËÃÝÁÊØËÝÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×Ô
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ

ÍÕÔËÃÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ±ÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÙÑÇÔÊ¦ÒÕßÖÇØ¦ÔÕÓÜÔßÏÕÛËÙÏ×ÔÎËÐÇÍÜÍÂ®
ÈØËÌ×ÔÖØÕÝÚÏÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÕÒÒ¦¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ÁÌßÍÇÔ¶ÓË
ÖÏÕÇßÙÚÎØÁÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝ¶ÖØÕÝ
ÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ
©¬àÁÔÑÏÔÝËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦
ÚÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÑÇÚÁÒÎÐÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÚÇÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÎËÒÍÃÊÇÏÇÔÆËÏÚÎÔÁÑÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÐËØËÖ¦ÔÚÇÄÚÏÂÚÇÔßÏÕÛËÚÎÓÁÔÕÝÇÒÒ¦ÓËÚ¦ÚÕÔÖØÄÙÌÇÚÕÛ¦ÔÇÚÕÚÎÝÙßàÆÍÕßÚÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÇÖÕÊßÛËÃÙËÁÔÇÔÇÍ×ÔÇÍÏÇ
ÔÇÈØËÏÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÜÔÊÏÑ×Ô
ÚÕß¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÊËÔÁÞËÏÑÇØÖÕÌÕØÂÙËÏ¬ÕÔ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÔÇËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÓËÇÔÇÖÚËØÜÓÁÔËÝËÒÖÃÊËÝÚÕ
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Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΑΡΧΕΙΟ MARIA HECKINGER

Ψάχνουν απαντήσεις για το παιδοφύλαγμα

Ο Μέριλ Τζένκινς ³Ñ~ÑÜ{Ò³iØ(Ñ³ÒÑÑØ³i(Ò³¨ÑÌÈÉo~Ñ³ÑÜÉË×Úi~Ét TÑÒo~iÑ
ÐÒÚ³{Óo{ÉuVÜÓÉ{³ituÛÉÂ{ÒVÉÑ{Ù{~ÊiÜ{~ËÑÐÉ³~ÑÉÜÒ~{³~É×ÒÜ{

ÛËÃÇÚÕßÛßÓÕÆÔÚÇÔÄÚÏÂÚÇÔßÏÕÛËÚÎÓÁÔËÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÔÚÕÇØÞÏÑÄÁÔÇßÙÓÇÖÕß
ÚÎÔÕÊÂÍÎÙËÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÓÏÇÝÑÇÏÊËÔ
ßÖÂØÞËÑÇÓÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÓËÒÁÚÎ¡ÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÛÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÖÚË¶ÇÖÄÊÏÇÙÚÇßØÕÆÓËÔËÝÖÎÍÁÝ¶ÞÏÒÏ¦ÊËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ßÏÕÛËÙÏ×ÔÖÕßËÍÑØÃÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÜÚÕÊÏÑËÃÇÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÑÇÏÑÇÚ¦ÊËÑ¦ÊËÝÚÎÔ
ÎÓÁØÇÓËÓÏÇàÁÙÎÖÕßÙÂÓËØÇ
ÛÇÓÇÝÁÑÇÔËÔÇÇÔÇÚØÏÞÏ¦àÕßÓË
¬ÄÚËÄÓÜÝÎÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔÓÏÇÞ×ØÇÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÎÑÇÏÊËÔÌÇÏÔÄÚÇÔÔÇÁÞËÏÇÔÚÃØØÎÙÎÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÚÁÑÔÇÚÎÝÔÇÖ¦ÔËÍÏÇßÏÕÛËÙÃÇ

ÙÚÏÝÎÕÖÕÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÓÇÝ
ÇÏÓÕÊÕÚÕÆÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÇÏÔÇÏÓËÔÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÁÊÏÔÇÔÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÒÒ¦ÕÏÙßÔÛÂÑËÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÔÇÖÇÏÊÃÑÇÚÁÒÎÍËÙÚÕÈØËÌÕÑÕÓËÃÕÑÇÏ
ÓËÚ¦ÙÚÎÒÃÙÚÇÖØÕÝÚÇÞËÃËÝßÏÕÛËÙÃËÝÇÐÃàÕßÔÖØÕÙËÑÚÏÑÄÚËØÎ
ÊÏËØËÆÔÎÙÎßÞÔ¦ÂÚÇÔÖÇÏÊÏ¦
ÁÑÛËÚÇÖÕßÚÇÖÇØÁÊÏÊÇÔËÃÚËÕÏ
ÃÊÏËÝÕÏÓÎÚÁØËÝÖÕßÌÕÈÕÆÔÚÇÔÚÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙÚÃÍÓÇËÃÚËÓÁÒÎÇÖÄ
ÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝÒÒËÝÌÕØÁÝ
¶ÄÖÜÝÙÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÍÃÕß
ÚßÒÏÇÔÕÆÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¶ÒËÍÄÚÇÔÙÚÕßÝÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÍÕÔËÃÝÖÜÝ
ÚÕÖÇÏÊÃÖÁÛÇÔËÙÚÎÍÁÔÔÇËÔ×
àÕÆÙË©ØÏÙÓÁÔÇÑßÑÒ×ÓÇÚÇÙÚÇ

ÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÓÁÒÎÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ²ÑßØÃÜÝÓËÁÊØÇ
ÚÎÔ¦ÚØÇÁÌÚÏÇÐÇÔÕÒÄÑÒÎØÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄËÐÇÍÜÍÂÝÖÕßÂÚÇÔÙÚÎÔ
ÑßØÏÕÒËÐÃÇËÓÖÄØÏÕÈØËÌ×ÔßÚÄ
ÈÁÈÇÏÇÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕ
Ò¦ÛÕÝÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÄÒËÝÕÏßÏÕÛËÙÃËÝÂÚÇÔÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÝËØËßÔÎÚÂÝÁÞËÏÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇÔ
ÚÁÚÕÏÕÑÇÚ¦ÒÕÍÕÍÏÇÚÕÚÇÐÃÊÏÞÏÒÏ¦ÊÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖØÕÝÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ ÇÏÇÔÐÁØÕßÓË
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖÇÏÊÕÓ¦àÜÓÇ®ÂÚÕÖÇÏÊÕÌÆÒÇÍÓÇ®ÊËÔ
ßÖÂØÞËÓÏÇÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÍÏÇÚÏÝßÏÕÛËÙÃËÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß

«Θα ρωτούσα τη μητέρα μου γιατί με εγκατέλειψε»
ÙÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÖÇÏÊÏ¦ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
Ñ¦ÛËÓÁØÇËÃÓÇÏÖÇØÕÆÙÇÙËÄÒÎ
ÚÕßÝÚÎàÜÂ®

Η συγκίνηση

ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Για την Γκόντα φαν ΣτινÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕß
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÓËÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÚÎÝÓÇàÏÑÂÝËÐÇÍÜÍÂÝÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô
©ÇÊËÒÌÕÑÚÄÔÕÝÖÄÒËÓÕÝÓÄÒÏÝËÃÞËÚËÒËÏ×ÙËÏÑÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕßØÔÏ¦
ÇÖÄÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÌßÍÇÔÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑÇÔÕØÌÇÔ¦ÖÕÒÁÓÕß®
¦ÖÕÏÇÂÚÇÔÄÔÚÜÝ©ÃÊÏÕÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÝËÖÏÈÃÜÙËÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ
ÙËÑÇÏØÄËÏØÂÔÎÝÊÏÄÚÏÊÏËßÑÄÒßÔË®ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝßÏÕÛËÙÃÇÝÚÕßÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÛÁÒÎÙÇÔÔÇ
È¦ÒÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÓÖÄÊÏÇÙË
Ñ¦ÚÏÖÕßÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÙËÚÄÙÕÖÕÒÆÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖØÕÙÊÕÑÕÆÙÇÓËËÖËÔÊÆÙËÏÝ
©ÏÖÕßËÃÞÇÔËÓÖÒÇÑËÃ
ÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕàÕÆÙÇÔÚÕÖËØÃÌÎÓÕ)HI`)VVT®¬Õ
ÔÇÁÞËÏÝÖÇÏÊÏ¦ÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂËÖÏÚÇÍÂÚÎÝËÖÕÞÂÝÕÒÒ¦
¦ÚËÑÔÇàËßÍ¦ØÏÇ¶ÙßÞÔ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÖÕßËÃÞÇÔßÖÎØËÚÂÙËÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÂÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ¶ÈØÂÑÇÔ
ÚÎÒÆÙÎÚÎÝßÏÕÛËÙÃÇÝÒÒËÝÌÕØÁÝËÈØÇáÑÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝËÖÏà×ÔÚÜÔÖÕßËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÝÙÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇËÖÁÒËÍÇÔ
ÒÒÎÔÄÖÕßÒÇÓÏÇÝÑÇÏÁÓÕÏÇàÇÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÚÕßÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÔÃÕÚËÖÇÏÊÏ¦ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÖÇÏØÔÇÔÑÇÏÒÒÎÔËÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÂÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÃ
ªÕÆÒÇ¡ÕßÙÚÇÑ¦ÑÎÖÕßÙßÔÄÊËßËÚÕÔ¡ÁØÏÒ¬àÁÔÑÏÔÝÙÚÎÔ
¦ÚØÇËÃÔÇÏÑÏËÑËÃÔÎËÍÑÇÚÇÒË-

Η Ρούλα Μουστακάκη Ð¨³Ò³Ñ~Òo~ÉÜÑ³È¨É×~ÐÉËÈ(Ñ³¨V³Ëo~¨ÉÐË³i~ÉÛÉÂ{ÒV³ÑÉËiÐÑÓoo¨Ñ×Ñ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÈi~Ì³i³ÑØ

«Αναζητώ τις ρίζες μου,
σε αυτήν την ηλικία
που βρίσκομαι θα ήθελα
να υπάρξει κάποιο
είδος ολοκλήρωσης
της προσωπικής μου
ιστορίας».
ÒËÏÓÓÁÔÕÖÇÏÊÃÖÕßÚÇÐÃÊËÉËÙÚÎÔ
¦ÒÒÎÄÞÛÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÇÖÄ
ÚÕØËÌÕÑÕÓËÃÕÇÚØ×ÔÕÐÇ
ÚÜË×ËÓÁÔÇÓËÖÂØÇÔÒÒÎÔËÝ
ÑÇÏÑØ¦ÚÎÙÇÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÎ

ÛØÎÙÑËÃÇÓÕßÒÒÕÏÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÂÓËØÇÖÇÒËÆÕßÔ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÓÏÇÙÞÁÙÎÓËÚÎ
Þ×ØÇÚÎÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÕßÝ®ÓÇÝ
ÁÒËÍËÑÇÛ×ÝËÖÏÙÑËÖÚÄÓÇÙÚÇÔÚÕ
ÑÚÃØÏÕÄÖÕßÑ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÚÕÈØËÌÕÑÕÓËÃÕÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÂÓËØÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÁÔÇÝÈØËÌÕÔÎÖÏÇÑÄÝ
ÙÚÇÛÓÄÝÑÇÏÚÕÓÄÔÕÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÃÔÇÏÚÇÙÏÊËØÁÔÏÇÑ¦ÍÑËÒÇ±Ö¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝ
ÁÔÇßÖÕÚßÖ×ÊËÝÓÏÑØÄÓÕßÙËÃÕ
ÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÁÓËÏÔÇÔÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÓÜØ¦ÖÕßÑ¦ÖÕÚË
ÁàÎÙÇÔËÑËÃ©ÏßÏÕÛËÚÎÓÁÔÕÏÖÕß
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÃÞÔÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦Ý
ÚÕßÝÈØÃÙÑÕßÔÑÕßÚÇÒ¦ÑÏÇÖÏ¦ÚÇ

ÑÇÏØÕßÞÇÒ¦ÑÏÇÇÔÚÃÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ
¡ÖÂÑÇÙËÇßÚÄÚÕÓÕßÙËÃÕÓË
ÚÇÒÃÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÇÖÄÚÄÚË®ÒÁËÏÎªÕÆÒÇ¡ÕßÙÚÇÑ¦ÑÎÙÚÎÔ ®ØÞÏÙÇÔÇ
ÙÑÁÌÚÕÓÇÏ!Ê×ÂÓÕßÔ"ËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÑÕÒßÓÖÂÛØÇËÃÞÇÈÇÌÚÏÙÚËÃ"
¡ËÇßÚ¦ÚÇÑÕßÚÇÒ¦ÑÏÇÁÚØÜÍÇ"
©ÚÇÔÁÑÒÇÏÍÇËØÞÄÚÇÔÑÇÔËÃÝÔÇ
ÓËÙÎÑ×ÙËÏ"§ÇÓËÖ¦ØËÏÇÍÑÇÒÏ¦"
ÏÇÚÃËÍ×ÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÚÇÖÇÏÊÏ¦ÊËÔ
ÚÇ¦ÌÎÔÇÕÆÚËÒËÖÚÄÙÚÎÔÑÕÆÔÏÇ
ÄÚÇÔÁÑÒÇÏÍÇÔ®ÃÊÏÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇàÎÚ¦ÚÕßÝÊÏÑÕÆÝ
ÚÎÝÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕÑÇÏØÄ©ÓÜÝÎ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÎÇÔ¦ÍÑÎËÃÔÇÏÄÚÇÔÎÃÊÏÇ

ÁÍÏÔËÓÎÚÁØÇÖØÏÔÇÖÄÊËÑÇËÚÃËÝ
ÚÎÊÆÙÑÕÒÎËØ×ÚÎÙÎÚÏÛÇ
ÁÒËÍËÙÚÎÈÏÕÒÕÍÏÑÂÓÎÚÁØÇÚÎÝ
ÇÔËÃÞËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÚÎÙßÔÇÔÚÂÙËÏÎªÕÆÒÇÇÖÇÔÚ¦ÇÓÁÙÜÝ!
Ø×ÚÇÛÇÂÛËÒÇÔÇÓ¦ÛÜÍÏÇÚÃ
ÓËËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÔËÃÞËÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÑÇÏÙßÍÍËÔËÃÝ¡ËÚ¦ÛÇØÜÚÕÆÙÇ
Ë¦ÔÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÓËÙÑËÌÚÄÚÇÔÑÇÛÄÒÕßÔÇØÜÚÏÄÚÇÔÇÔàÜ
ÇÔÖÁÛÇÔÇÇÔÑÇÚÁÒÎÐÇÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÂÙÚÎÔÓËØÏÑÂ"ÔËÃÞÇÑÇÒÂàÜÂ
ËÑËÃÄÖÕßÚËÒÏÑ¦ÖÂÍÇ"ÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÑ¦ÛËÍßÔÇÃÑÇÖÕßÌÁØÔËÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÔÇÖÇÏÊÃËÃÚËÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄËÃÚËÄÞÏÚÕÙÑÁÌÚËÚÇÏ¬ÕÒÁÜÍÏÇÚÃËÍ×ÚÎÒËÌÜÔ×

©¡ÁØÏÒÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÑØÆÉËÏÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÂÚÕßÙÚÇÙÑÇÒÏ¦
ÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÄÖÕßÈØÁÛÎÑËÙË
ÎÒÏÑÃÇÓÄÒÏÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÖØÏÔ
ÚÕÔÓÇàÁÉÕßÔÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÍÏÇ
ÔÇÚÕÔÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕØËÌÕÑÕÓËÃÕÇÚØ×Ô!ÔËÃÞÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÚÎÓ¦ÔÇÓÕßÛÇ
ÚÎÝÁÒËÍÇÖÜÝÊËÔÁÞÜÖÏÑØÃÇÑÇÏ
ÖÜÝÙÃÍÕßØÇÛÇßÖÂØÞËÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÙÕÈÇØÄÝÒÄÍÕÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÓÎÓËÑØÇÚÂÙËÏÇÏÚÃÇÖÕß
ÇÔÇàÎÚ×ÚÏÝØÃàËÝÓÕßËÃÔÇÏÖÜÝ
ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÎÒÏÑÃÇÖÕßÈØÃÙÑÕÓÇÏÛÇÂÛËÒÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÕ
ËÃÊÕÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÓÕßÏÙÚÕØÃÇÝÔÇÓ¦ÛÜÚÏÁÍÏÔË¬ÕÁÞÜÇÔ¦ÍÑÎ®
ÞÕÔÚÇÝÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝßÏÕÛËÚÎÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÎÑÄÔÚÇÌÇÔÚÏÔÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÖÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÄÙÕ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÂÕÏÑÕÍËÔËÏ¦ØÞËÝÑÇÏÇÔÍÃÔÕßÔÖ¦ÔÚÇ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÓÁÙÇÚÕßÝÁÔÇÑËÔÄ
ØÕÚÕÆÚÎÔÇÖÕÞÇÏØËÚÃÙÜÚÕÒÓ¦ËÏÔÇÖËÏÑ¦ÚÏÇÑÄÓÎ!§ÕÓÃàÜ
ÄÚÏÇßÚÄÚÕÓÇàÏÑÄÑÆÓÇßÏÕÛËÙÏ×ÔËÃÔÇÏÓÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÇÖ×ÒËÏÇ
ÍÏÇÚÎÞ×ØÇÙÇÝ¡ËÓÏÇÁÔÔÕÏÇ
ÂÚÇÔÁÔÇËÃÊÕÝIYHPUKYHPUÊÏÄÚÏ
Þ¦ÙÇÚËÜÝÑØ¦ÚÕÝÞÏÒÏ¦ÊËÝßÍÏËÃÝ
ÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÑÇÏ¦ÐÏÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÓËÍÇÒÕÆØÍÎÙÇÔÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ®
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Brexit: έξι σενάρια έως την «ώρα μηδέν»
Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα «πού θα καταλήξει η Βρετανία στις 31 Οκτωβρίου», ημέρα που θα εγκαταλείπει την Ενωση
Του STEPHEN CASTLE

THE NEW YORK TIMES
Η απόφαση ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÔÁÕÑÆÓÇÇÔÎÙßÞÃÇÝÑÇÏ
ÙÆÍÞßÙÎÝÙÚÏÝÂÊÎÞÇÕÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏ
ÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÞÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕÆ
ÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÎØËÚÇÔÃÇÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÎÓÁØÇÖÕßÎÞ×ØÇÛÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔÔÜÙÎ
©¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÖØÕÚÏÓ¦ËÏÔÇÌÆÍËÏÎØËÚÇÔÃÇÓËÓÏÇ
ËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÇÒÒ¦Ë¦ÔÇßÚÄÇÖÕÚÆÞËÏÛÇ
ËÃÔÇÏÁÐÜÇÖÄÚÎÔÖÄØÚÇÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝ©ÏËÞÛØÕÃÚÕßÁÞÕßÔÕØÑÏÙÚËÃÄÚÏÛÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÔÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÐÄÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛËÜØÕÆÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
¬ÎÙÆÍÞßÙÎËÖÏÚËÃÔËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÖÜÝÄÙÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÊËÔËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔËßËÒÏÐÃÇÚÎÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÇÊÏ¦ÒÒÇÑÚÎÝÎÍËÙÃÇÝ
ÚÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÐÏËÃÔÇÏÚÇÖÏÛÇÔÄÚËØÇÙËÔ¦ØÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÁÜÝ
ÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß

1. Οι ÈÕßÒËßÚÁÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇ
ÎÔÃÇ¬ÇÓÁÒÎÚÎÝÕßÒÂÝÊËÔÑÇÚÕØÛ×ÔÕßÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÙË
ÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕ)YL_P[
ÇÒÒ¦ÓÏÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙË
ÇßÚÄÖÕßÛËÜØÕÆÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ
ÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÛÁÒÕßÔ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÄÚÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÕ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÊÆÙÑÕÒÎÇßÚÂÔÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÞËÏÄÓÜÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÚÙÇÒ×ÙËÏÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇÊØ¦ÙÕßÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÎÍÁÚÏÝÚÜÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÜÔÎÓÕÑØÇÚ×Ô¬àÕÕßÃÔÙÕÔ
ÁÞËÏÇÌÂÙËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝÙÚÕ
))*ÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇÇÔÚÏÍØ¦ÉÕßÔÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÙÚÎÞØÂÙÎÓÏÇÝ
ÇÔÕØÛÄÊÕÐÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ¶ÊËÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖÕÏÇ¶ÍÏÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÁÔÇ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕÓÁÔÜÝÊËÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÔÇÚÕßÝ
ÐËÍØ¦ÉÕßÓËÇÑÄÓÎ

Διαδηλώσεις ÉÜÜÓØÌÜÉ{Ø³iØ¨É³ÑËÑØ¨~ÒÜÉÉiÑÌ×Ñi³È¨ÚÈÈ¨oÖÌ¨{Ø0ÇÌÑÑÑ³ÉËÜÉ{³iÜÉ{³È¨oËÑ³È{KÈÜËÈ

Τι στάση θα κρατήσει
η μέχρι σήμερα
αδιάλλακτη ηγεσίας
της Ε.Ε. και ποια
θα είναι η απόφαση
της βρετανικής
Δικαιοσύνης.
2. Η ÖßØÎÔÏÑÂ®ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÚÎÝ
ÕßÒÂÝÔÇÖÕÚÆÞÕßÔÔÇÔÕÓÕÛËÚÂÙÕßÔËÔÇÔÚÃÕÔËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑÇÚÇÌÆÍÕßÔÙÚÕÆÙÚÇÚÕ
ÄÖÒÕ!ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÝÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÇÖÄÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÉÂÌÕßÝÍÏÇÔÇÌÁØÕßÔËÏÝÖÁØÇÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑÄÓÎÄÓÜÝÑÇÏ
ÇÔÚÏÝÊÏÁÛËÚÇÔÓÖÕØËÃÔÇÓÎÒßÛËÃ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓ¦ÚÕßÝ©ÔÄÓÕÝàÎÚ¦ËÏÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÔÚÄÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÂÍËÔÏÑÁÝ

ËÑÒÕÍÁÝ¡ÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÛÇÂÚÇÔ
ÓÏÇÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÛÇ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÔÁÇÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÍÏÇ
ÔÇÑËØÊÃÙËÏÞØÄÔÕÑÇÏÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÊÏËÔËØÍÂÙËÏËÑÒÕÍÁÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÙËËÔÚÕÒÕÊÄÞÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
©¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÎÌßÙÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÜÝÎÍÁÚÎÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇØÏÙÚËØÄÝÑÇÏÜÝÏÙÄÈÏÕÝËÖÏÑØÏÚÂÝÚÎÝÖßØÕÊÕÚËÃ
ÚÎÔÑÇÞßÖÕÉÃÇÚÜÔÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕß)YL_P[ÕÒÒÕÃ
ÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÁÔÇÔÖÏÕÑËÔÚØ×Õ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÃÙÜÝÚÕÔÖØ×ÎÔßÔÚÎØÎÚÏÑÄßÖÕßØÍÄ ÁÔËÛ ÒÇØÑÍÏÇÚÕÔ
Û×ÑÕßÚÄÄÓÜÝÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÄÚÏÕ
ÄØÓÖÏÔÛÇÖÇØÇÓËØÃÙËÏÍÏÇÚÃÓÏÇ
ÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÊËÔÁÞËÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏÚßÞÃÇÝÞÜØÃÝÚÎÙÚÂØÏÐÂ
ÚÕßÑÄÓÎÑÇÏÇÔÖËÚÆÞËÏÄÓÜÝÕ
¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÁÔÇÔÇÑÄÓÎ¦ÙÕÙÚÕ
ÓÇÔÃÑÏÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇØÔÎÛËÃ
ÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÑÇÏÔÇÖØÕÑÎØÆÐËÏ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÚÎÞ×ØÇÙËÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓ-

ÌÜÔÃÇËÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÛÇÙÎÓÇÊËßÛËÃ
ÈÇÛÏ¦ÇÖÄÚÕÈØ×ÓÏÑÕÚÁÞÔÇÙÓÇ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÜÙÚÄÙÕÔÄÓÕÝÖÕß
ßÖÕÞØË×ÔËÏÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇ
ÖÇØÇÏÚÎÛËÃ¦ÓËÙÇ

3. Πρόωρες ËÑÒÕÍÁÝÔÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÖËÚÆÞÕßÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÍØÂÍÕØÇÔÄÓÕÖÕßÇÖÇÍÕØËÆËÏÚÕ)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÖØÕÚÕÆÇÔÇÙÚÇÒËÃ
ÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÕ
¬àÄÔÙÕÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÚÕßÝßÖÕÙÑËÒÃÙËÏËÑÔÁÕß
ÖØÕÑÎØÆÙÙÕÔÚÇÝÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
ßÚÄÛÇÂÚÇÔØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÇÒÒ¦ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÓÏÇÚÇÞËÃÇ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇÌÕÆÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÊÏÇÛÁÚËÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÓÄÒÏÝÓÏÇÝ
ÁÊØÇÝÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÖÕÒÆÕØÏÇÑÄÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÑÕßÌÃÙËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÑßÈÁØÔÎÙÎÔÍÃÔÕßÔÙÆÔÚÕÓÇËÑÒÕÍÁÝ
Õ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÑÇÚÁÒÛËÏ
ÜÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÒÇÕÆËÔÇÔÚÃÕÔ
ËÔÄÝ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃ
ÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÚÕßßÖÁØÚÕß

)YL_P[¡ÃÇÛËÜØÃÇÛÁÒËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÔÇÊÏËÔËØÍÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÇÔ
ÑËØÊÃÙËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÓË
ÇÔÇÔËÜÓÁÔÎËÔÚÕÒÂËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÄÓÜÝÔÇÖØÕÑÆÉËÏÁÔÇÙÕÈÇØÄ
ËÓÖÄÊÏÕÔÖØÕÑÎØÆÐËÏËÑÒÕÍÁÝÕ
¬àÄÔÙÕÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÆÕ
ÚØÃÚÜÔÙÚÎÕßÒÂÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔ
¦ØÇÑÇÏÚÏÝÉÂÌÕßÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ¬ÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÛÁÒËÏËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÍÔ×ÓÎ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÛËÜØÂÙËÏÄÚÏÇÔÚÃ
ÓÏÇÝÚÇÞËÃÇÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÕ¬àÄÔÙÕÔÛÁÒËÏÔÇÚÎÔÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÓËÚ¦
ÚÎÔÖØÕÛËÙÓÃÇÚÕß)YL_P[

4. Εξοδος ÇÖÄÚÎÔÓËÙßÓÌÜÔÃÇ
©ßÊËÃÝÖÏÙÚËÆËÏÖÒÁÕÔÄÚÏÇßÚÂÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÚÆÞÎ©ÆÚÜÝ
Â¦ÒÒÜÝÎÕßÒÂÉÂÌÏÙËÚØËÏÝÌÕØÁÝËÔÇÔÚÃÕÔÓÏÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÛÎÑË
ÎÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÑÇÏÎÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÇØÔËÃÚÇÏ
ÔÇÐÇÔÇÔÕÃÐËÏÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ

Η στρατηγική
του αδίστακτου
Μπόρις Τζόνσον
Του BENJAMIN MUELLER

THE NEW YORK TIMES
ΛΟΝΔΙΝΟ.©¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÑÚÕÐËÆÛÎÑËÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÚËØË×ÓÇÚÕÝÓË
ÓÏÇÔÇÆØÇÍÕÎÚËÃÇÝÑÇÏÙÆÍÞßÙÎÝ
ËÚÕÆÙËÒÇÚÏÔÏÑ¦ÑÇÏËÒÒÎÔÏÑ¦
ÇÖÕÌÛÁÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇàËÙÚØÇÚÄÖËÊÕÑÇÚ¦ÖÜÝÈÄÒËßËÑ¦ÛËÌÕØ¦ÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕßÑÇÏÊËÔÊÃÙÚÇàËÔÇÍÃÔËÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÝÄÖÜÝ
ÄÚÇÔ¦ÖÒÜÔËÚÕÖÄÊÏÚÕßÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÚØÇÖÁàÏÓÁÙÇÙÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÓÁÍÇØÕÙÚÕÇØÃÙÏÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
¥ÙÚÄÙÕÎÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇ
ÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÓÏÇÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß!ÚÎ
ØÕÖÂÚÕßÖØÕÝÁÔÇÔÚÇÑÚÏÑÏÙÓÄ
ÞÜØÃÝÇÔÇÙÚÕÒÁÝ¡ËÚÕÊØ¦ÓÇ
ÚÕß)YL_P[ÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÚÕßÌ¦ÙÎ
Õ¬àÄÔÙÕÔËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙËÄÒÎÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÕÆÚÕß
ÇÐÏ×ÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇÑÄÉËÏÚÇÖÄÊÏÇ
ÓÏÇÝËß¦ÒÜÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÇÌÔÏÑ¦Õ)V1V®ÄÖÜÝÚÕÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÔÞÇáÊËßÚÏÑ¦ÕÏÌÃÒÕÏ
ÚÕßÇÔÇÑÎØÆÞÛÎÑËÇÖÄÕØÏÙÓÁÔÕßÝËÑÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßÙËÊÏÑÚÇÚÕØÃÙÑÕ®ØÕÝßÖËØ¦ÙÖÏÙÂ
ÚÕßÁÙÖËßÙËÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
¶ÍÔÜÙÚÄÝÑÏÇßÚÄÝÍÏÇÚÏÝÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß¶Õ

ÕÖÕÃÕÝÞËÏØÕÑØÄÚÎÙËÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÔÓÁÙÜ
;^P[[LYÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕËÃÊÕÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÁÉÇÞÔËÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ®
©Ï ÇÔÚÃÖÇÒÕÏ ÚÕß ØËÚÇÔÕÆ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔ
ÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÁÔÇÕÒÁÛØÏÕ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇÊÏÇÒßÛËÃÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÎ
ÇÍØÕÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÖÒÎÍÕÆÔ
ÑÇÃØÏÇÕØÏÙÓÁÔÕÏÚÕÓËÃÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÔÇÈßÛÏÙÚËÃÎÞ×ØÇÙË
ÆÌËÙÎÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏËÒÒËÃÉËÏÝÚØÕÌÃÓÜÔÑÇÏÌÇØÓ¦ÑÜÔ
©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß)YL_P[ÖØÕÙÖËØÔÕÆÔÇßÚ¦ÚÇÙËÔ¦ØÏÇÙÇÔ
ÇÙÚÂØÏÑÚÎÑÏÔÊßÔÕÒÕÍÃÇ
¡ËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÚÎÔÖÏÕØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÑÃÔÎÙÂÚÕßÇÖÄÚÄÚËÖÕßÇÔÁÒÇÈË
ÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏËÔÔÕËÃÔÇËÃÔÇÏÚÄÙÕËÖÏÛËÚÏÑÄÝÙÚÎÔ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑ
ÚØÏÚÄÙÕÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎÂÚÇÔ
ÎÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕß¬ËØÁàÇ¡ÁÏ¶
ÁÔÇÝØÏàÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÇÖÄËÑËÃÔÕÔÖÕßÍÔÜØÃÙÇÓËÄÚÇÔ
ÂÚÇÔÊÂÓÇØÞÕÝÕÔÊÃÔÕßÍ¦àÕÔÚÇÝÁÔÇÑÕßÔÁÒÏÇÖÄÚÕÑÇÖÁÒÕ
ÚÕßÓËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÞÚÆÖÎÙËÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙÚÇÖÄÊÏÇÑÇÏÁÙÚËÏÒËÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÒÁÍÞËÏÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏ®ËÑÚÏÓ¦Õ¬ÄÔÏ¬ØÁÏÈËØÝ

¡ÎÔÚÕÇÖÕÑÒËÃÕßÓËÄÓÜÝÑØÃÙÏÓÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÃÔÇÏ©ÑÚÜÈØÃÕßÄÚÇÔÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏÕÏÎÍÁÚËÝ
ÚÎÝßÖÄÚÕÔÄØÕÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÎÔ
ÆÙÚÇÚÎÙÚÏÍÓÂ¶¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙßÓÌÜÔÃËÝËÑËÃÔÓÃÇÊßÔ¦ÓËÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÁÐÕÊÕÝÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÖÏÛÇÔÂÕ¬àÄÔÙÕÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÈ¦ÒËÏÚÕÖÏÙÚÄÒÏÙÚÕÔÑØÄÚÇÌÕ
ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÎÍËÚ×ÔÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÁÔÇÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÕÑËÃÓËÔÕÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÔÇÈ¦ÒËÏÚÕÖÏÙÚÄÒÏÙÚÕÔÑØÄÚÇÌÕ
ÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕßÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÚÕÓÁÚØÕÃÚËÇÖÕÊËÞÛËÃÚËÚÎÔÁÇ
ÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇ)YL_P[®Â
ÕÊÎÍÕÆÓÇÙÚËÙÚÎÔËÖ¦ØÇÚÎÁÐÕÊÕ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ

5. Brexit ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÔ×ËÃÔÇÏ
ËßØÁÜÝÇÖÕÊËÑÚÄÄÚÏÕ¬àÄÔÙÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÎÝ¦ÚÇÑÚÎÝ
ËÐÄÊÕßÜÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÖÏÛÇÔÄÔÇËÔÔÕËÃ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÄÙÇÒÁËÏÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏÖØÕÙÌÁØÕßÔËÒ¦ÞÏÙÚËÝßÖÕÞÜØÂÙËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÍÕÆÙÚÇÚÕß
ÃÙÜÝËÖÏÒÁÐËÏÔÇÖ¦ËÏÙËÁÐÕÊÕÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÕÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇ
ÚÕÖËÚÆÞËÏÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎÖÏÛÇÔÄÚËØÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂßÚÄÛÇËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕßÝ
ÕÖÇÊÕÆÝÚÕß)YL_P[ÑÇÏÔÇÚÕßÝÙÚÕÏÞÃÙËÏÖÃÙÜÚÕßÙËÓÏÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕß ÂÚÕ¬ÕØÃÙÑÕÄÓÜÝËÃÔÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔ
ÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÞ¦ÕÝ
ÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇ
ÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ ÇÏÇÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÊßÙÓËÔÂÝÚÕ
ÃÊÏÕÛÇÏÙÞÆÙËÏÑÇÏÍÏÇÚÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄ ÄÓÓÇÍÏÇÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇ

6. Τα ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔ±Ö¦ØÞÕßÔÂÊÎÚØËÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß¬àÄÔÙÕÔÑÇÏ
ÚÎÝÇÖÄÌÇÙÂÝÚÕßÍÏÇÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß©ÏËÏÊÏÑÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇ
ËßÕÊÜÛÕÆÔÕÏÖØÕÙÌßÍÁÝÇÔÑÇÏÎ
¬àÃÔÇ¡ÃÒËØÊÏÁÉËßÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÄÚÇÔÑÁØÊÏÙËÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ¡ÁÏÔÇÖÇØÇÑ¦ÓÉËÏÚÎ
ÕßÒÂÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙÇÔÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝ
ÍÏÇÚÕ)YL_P[ÇÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÚ×ØÇ
ÑÇÏÁÔÜÙËÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÓÇàÃÚÎÝ
ÑÇÏÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÕÔ
¡ÁÏÚàÕØ

Δίκοπο μαχαίρι

Οι αντίπαλοι ³ÈÌ¨{Ø0ÇÌ³~Ñ³io¨ÖÌ³{{Ü{³{~ÓØ³ÈÐ¨ÉËÑÙioÊÈÉÓÑÜÓÚ¨{¦_Áx²
T¨ËØÈÐ×ËÑÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØVÐÉ~ËÙÈÑÙ{ÑÜÈÚÉË³ ÐÓÑËÜÉ{~Ñ{ÑKÈÚ{³ÉËiT¨ÑÉÖ×Éi

Εκμεταλλεύεται
τη διάσπαση
της αντιπολίτευσης,
φιλοδοξώντας
να κερδίσει
σε πρόωρες εκλογές.
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÖÏÙÚÎÓ×Ô
ÙÚÕ3VUKVU:JOVVSVM,JVUVTPJZ
¡ÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÞËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
±ÙÚËØÇÇÖÄËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏÇÌÜÔÏ×Ô
ÍÏÇÚÕÔÖÏÛÇÔÄÊÏ¦ÊÕÞÕÚÕß¬àÄÔÙÕÔËÌÄÙÕÔÑÁØÊÏàËÓÏÇÉÂÌÕ
ÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÙÚÎÕßÒÂÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ¦ÒÒÇÐË

ÚÇÑÚÏÑÂÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÇÌÂÔËÏ
ÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÚØÕÖÂÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÛÇÇÖÕÑÒËÃËÏÚÎ
ÞÇ×ÊÎÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ ÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÄÚÏÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÇÑÄÓÎÚÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÇØÏÛÓÄÈÕßÒËßÚ×ÔÍÏÇÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄßÖÎØËÙÏÇÑÕÆ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑßØÃÜÝÍÏÇÚÃÖÕÒÒÕÃÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÊÕßÔÚÕÔÎÍÁÚÎ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÁÔÇÔÇØÏÙÚËØÄËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÂ
ÙËÇßÚÄÔÚÕÔØÄÒÕ
ÒÒ¦ Õ ¬àÄÔÙÕÔ ËÃÞË ¦ÒÒËÝ
ÏÊÁËÝËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÞØÄÔÕ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÇÑÆØÜÙËÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÍÏÇÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂßÖÕÔÄÓËßÙÂÚÕßÑÇÏÚÎÝÁÊÜÙËÖËØÏÛ×ØÏÕÓÄÔÕÒÃÍÜÔÎÓËØ×ÔÍÏÇ

ÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÎÔÚÆÞÎÚÎÝÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÚØÕÖÂÝÚÕßÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙËÓÏÇÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎËÊ×ÑÇÏÚ×ØÇËÔ×ÇßÚÂÂÛËÒËÔÇÚÎÓËÚÇÛÁÙËÏÍÏÇÇØÍÄÚËØÇ
©ÒÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎËÖÄÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÕÏÙÚÕØÏÑÁÝÙÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÕ
¬àÄÔÙÕÔÖØÕÑÇÒËÃÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÍÏÇÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇÚÏÝÑËØÊÃÙËÏ©Ï
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕÆÊÃÔÕßÔÑÇÒ¦
ÖÕÙÕÙÚ¦ÑÇÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÔÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÈÕßÒËßÚ×ÔÔÇØÃÞÔÕßÔÄÒÕÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÝ
ÍÏÇÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÕ)YL_P[ÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÕÑËÔÚØÏÑÄ
ÚÕßÇÌÂÍÎÓÇÕÒÇÄÝËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß®

Οι κανόνες³ÈK¨É³Ñ{~Ö~{KÈÜÉÈ³{ÐÖ
~ÑÚ{³Ö{ÚÑÌÑT¨É{Ñ³ÉËÌ¨{Ø0ÇÌ
³iÈÑËÉi³È0ÇÓ¨ÉÐ{
Ì¨Ð{o{ÑÑ¨T¨ÊÉ{É¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØ
ÊÚÉ{ÑÈÙÉ¨ÓÉ{Ñ
ÚÉ¨ÉË³Ñ{ÙÉÙÐÓiV~ÑÚØ{ÙiÐ~ÊÉ{ØÙÉ
ÉËÑ{~ÑÜÓØo{Ñ³Ì¨Ð{
{ÜÓV0ÇÌÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{É~
ÙÉÂ{ÑÐ×{KÊ³iiÑÌ
³ÌÐÐÑ³È¦_Áx²VÈ
ÚÑÐ¨ÖÉÑ³È~³ËÉ{Ñ~¨{KÒÉÊ×ÈØV
ÉÒiT¨ÑÙioiÚÉËÉ
¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØ0ÓÜØV
Ñ¨Ò³iÉ¨{³ÜÊ³
iÐÉ¨ÈÚÑÜÉ{³È¨oÉË
³{KÖÜ{VÑ¨ÑÐÓÉ{
Ñ{T³Ì³ÉÙÉTÌÐÉÑ
i×{³ÉËÐTÓÙ{È
ÚÑÑ~ÜÉËÉ{ÓÑ¦_Áx²
T¨ËØÈÐ×ËÑÑ~ÌÐi
~Ñ{o{ÑÐ{ÑÊ×ÙÈ{³ËÑØÉ{ØKÒ¨Ø³È0ÇÌV~ÑÚØi³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
³È~ËiiÉ¨ÓÚ{ÉÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨Ñ¨~É³ÖØ
.È³i¨i³{~ÖØKÈÜÉÈ³ÓØ
ÈÙÉÚÓÜÈÓÑTÑ³{~Ì¦_Áx²VÑÜÜÒÐÓT¨{¨Ì×Ñ³ÑÙË³ÑÇÑÑÑÑ³¨ÓÈÓÑ¨ÚÈÈ¨oÌ
³È~ÌÐÐÑ³ÌØ³ÈØ ÑØ
ÑÌÑÈ³ÖØÉËÑ{ ³ÌÐ{{~~¨{KVËØ~ÑÈ³i¨ËÑÉ³¨ÚÈÈ¨oÌV
~Ñ³ÑÜoËÇ³ÒØ³ÈÌ³{É{TÉ{¨ÉËtÑ~ÈKÉ¨ÊÉ{T¨ËØ{KÖÜ{u
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Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Η Οστ Πολιτίκ του Μακρόν
και το άνοιγμα προς τη Ρωσία

Ισραηλινά εμπόδια
στην προσέγγιση
ΗΠΑ - Ιράν

Ενισχυμένος από τη σύνοδο του G7, ξεδιπλώνει τις ηγετικές του δυνατότητες

Βομβαρδισμοί σε Ιράκ, Συρία, Λίβανο

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

ΠροϊόνÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÎ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔËÖÚ¦ÏÙÞßØÄÚËØÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÚÎÝÆÙÎÝÚÕ
.ÁÓÕÏÇàËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓË.!
ÕËÑ¦ÙÚÕÚËÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ËÃÞËÚÕÔÖØ×ÚÕÑÇÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÒÄÍÕÙÚÏÝÙßÔÄÊÕßÝÑÕØßÌÂÝÞ¦ØÎÙÚÕÔÎÍËÓÕÔÏÑÄØÄÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÎÝ
¬ÕÔØÄÒÕÚÕßÓÕÔÇÊÏÑÕÆÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÊÏÇÚÂØÎÙËÑÇÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÎÔÖËØßÙÏÔÂÙÆÔÕÊÕÚÕß
ËÓÖÁÑÇÔÑÇÏÓËÇØÔÎÚÏÑÄÚØÄÖÕÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÎÔÖÇÛÕÒÕÍÏÑÂ
ÇÒÒËØÍÃÇÚÕßÙËÑ¦ÛËÓÕØÌÂÖÕÒßÓËØÕÆÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÚÃÔÇÐËÙÚÕÔÇÁØÇ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÑÕÏÔÕÆÇÔÇÑÕÏÔÜÛÁÔÚÕÝÑÇÏ
ÇÖÕÞÜØ×ÔÚÇÝËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÒÂÐÎÚÕßÝ
ÚÕÌÜÝÚÜÔÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔËÓÖËÏØÏ×ÔÎÙÆÔÕÊÕÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÙÚÎÔ¡ÖÏÇØÃÚàÇÖÕÚÁÒËÙËÁÑÖÒÎÐÎ©ÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÝÚÎÝÙßÔÄÊÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÁÑÒËÉËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÌÕÆÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇËÐÎÓËØ×ÙËÏÁÙÚÜ
ÑÇÏÍÏÇÁÔÇÚØÏÂÓËØÕÁÔÇÔÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÇÖÄÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝÔÇÓÎÔ
ËØËÛÃÙËÏÚÕßÖËØÚØÕÌÏÑÄËÍ×ÚÕß
ÞÕÔÚÇÝËØÍÇÙÚËÃÓËÛÕÊÏÑ¦ËÖÃ
ÓÂÔËÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÎÝ
ÙßÔÄÊÕßÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÁÒÇÈËØÏÉÕÑÃÔÊßÔËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ

Δύο σημαντικέςËÐËÒÃÐËÏÝÙËËÔÚËÒ×ÝÇÔÚÃÛËÚËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÙßÍÑÒÄÔÏÙÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÖÄÚÎ
ÓÃÇÖÒËßØ¦ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏÕØÇÔÄÝÕÓÄÒÕÍÄÝÚÕß²ÇÙ¦ÔªÕÞÇÔÃÊÂÒÜÙÇÔßÖÄÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÖØÄÛßÓÕÏÍÏÇÓÏÇÙÆÔÕÊÕÏÙÚÕØÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ¶ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÓËÚÇÐÆÎÍËÚ×ÔÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÏÙÒÇÓÏÑÂÝ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕ  ÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÚÕÙØÇÂÒÑÒÏÓ¦ÑÜÙËÚÕÔ
ÇÑÂØßÑÚÕÖÄÒËÓÄÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßØ¦ÔËÐÇÖÕÒÆÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕß
ÚÇßÚÄÞØÕÔÕßÝÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÏØÇÔÏÑ×ÔÑÇÏÌÏÒÕáØÇÔÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÙËØ¦ÑßØÃÇ
ÑÇÏÃÈÇÔÕ
ÞÕÔÚÇÝÇÖÕÚÆÞËÏÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÎÔ
ÑØÏÙÏÓÄÚËØÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝÚÕßÙÚÏÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÕÙØÇÎÒÏÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÕØ¦ÔÙËßÉÎÒÄÚËØÕ
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Οι πρωτοβουλίες
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ÎËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÇßÚÕÆÚÕßÖßØÇßÒÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÎÊÏ¦ØØÎÐÎÚÜÔÙÞÁÙË×ÔÚÕß
ÓËÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕß ÇÛ×Ý
ÕÏÑÇÏÚÕØ¦ÔËÔÚËÃÔÕßÔ
ÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÊÏËÒÑßÙÚÃÔÊÇ
ËÔÄÉËÏÖÏÛÇÔÂÝÙßÔÄÊÕßÎÄÒÕ
ÑÇÏÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÁÔÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÙÚÕØ¦Ô
ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝÓÏÇÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÚßÞÃÇÝÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ

O Ιρανός ¨ÌÉÙ¨ØÑÒ,TÑËÙÊÜÉÈÌ¨ÕÚÓÉ{Ø¨ÌÚÈÐØo{ÑÐ{Ñ{³¨{~ÊØiÐÑËÑØÖÙ¨Òw (åV³i¨³iÐÉ³Ò³
ÂÓÑÐÑ³iØÜÑÐ{~ÊØ ÑÒ³ÑiØV³¬

Καχύποπτος έναντι όλων ο Ερντογάν

Φωτιές ~Ñ{TÑÜÒÐÑ³ÑÒ×iÉË³ÈKÐKÑ¨Ù{ÐÌØ³ÌT³ÑÑ¨Ò³ÑÜ ÈÐÒV³iØÉÑ¨TËÑØ³ÜËÐVÑÌ³iÈ¨{Ñ~ÊÑÉ¨¨ËÑÙiT{Ü{ÒÙÉØ~Ò³{~{Ò¨T{ÑÑ~{Ö³Ñ{
¨Ø³ÑÖ¨ÑÐÉ³i0È¨~ËÑ

Μόλις τρεις ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ
ÚÕßÓËÚÕÔÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÙÚÎ¡ÄÙÞÇÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔËÐÁÌØÇÙËÚÎ
ÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦ÚÕßÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕ
ÔÚÒÃÓÖÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂßØÃÇÑÇÏ
ÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÇÂÚÇÔÉÁÓÇÇÔÒÁÍÇÓËÄÚÏÕÏ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÚÒÃÓÖËÃÔÇÏÄÖÜÝÛÇÛÁÒÇÓË¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏ
ÄÖÜÝÛÇÛÁÒÇÓË®ÊÂÒÜÙËÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝØÕÙÁÛËÙËÊËÄÚÏÒÄÍÜÚÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔ
ÚÕßÙßØÏÇÑÕÆÙÚØÇÚÕÆËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ
ÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ×ÔÙÚÕÔÚÒÃÓÖÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÇÙÖÃÚÏÇ
ÚÕßÝÑÇÏÇØÞÃàÕßÔÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖØÕÝÚÇ
ÙÆÔÕØÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚ¦Ý
ÚÎÔÇÒ¦ÈËÏÄÒÇÚÇÇÔÇÍÑÇÃÇÓÁÚØÇÍÏÇ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÔÁÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÑÆÓÇ
©ÏÊÎÒ×ÙËÏÝØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ¦ÓËÙÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÇÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇ
ÑÇÏÚÎÇÓÇÙÑÄÃÍÎ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß

ÚÕØÜÙÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÕÙßØÏÇÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÕÔÕÓËØÂÑÇÚ¦ÖÇßÙÎÚÕß
ÖßØÄÝÙÚÕÔÚÒÃÓÖÇÖÄÚÇÞÇØ¦ÓÇÚÇ
ÚÕßÇÈÈ¦ÚÕßÑÇÏÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑÕÆÝÔÇÖØ¦ÐÕßÔÚÕÃÊÏÕ¬ÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÊÆÕÚÕßØÑÏÑ¦
ÌßÒ¦ÑÏÇÙÚÕÔÚÒÃÓÖËÃÞÇÔÈÕÓÈÇØÊÏÙÚËÃÇÖÄÚÎÙßØÏÇÑÂÇËØÕÖÕØÃÇÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÛÆÓÇÚÇÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝËÙÖËßÙÓÁÔÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕß
ØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎ¡ÄÙÞÇÂÚÇÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÃ
ÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕßÆØÕßÖØÕÁÊØÕß
¡ÖÇÙ¦ØÙÇÔÚ

Η συνέχεια στον ΟΗΕ
ÚÎÔÃÊÏÇÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÓËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÑÇÔË
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÕÏÊÆÕÎÍÁÚËÝÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÍÏÇËÌ»ÄÒÎÝ

ÚÎÝÆÒÎÝÙßàÂÚÎÙÎÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝ
ËÔÏÑÂÝßÔÁÒËßÙÎÝÚÕß©ÖÕßÛÇ
ÊÏËÐÇÞÛËÃÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÚÕÚØÇÖÁàÏÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÛÇ
ÚËÛÕÆÔÎÇÙÌÇÒÂÝà×ÔÎÖÕßËÖÃÓÕÔÇ
àÎÚËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÎ
ÖØÕÓÂÛËÏÇØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ:
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÕÏÇÖËÏÒÁÝÚÜÔ
ÔÇÇÑßØ×ÙÕßÔÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô-ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ØÜÚÎÛËÃÝÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÕ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÇÖÁÌßÍËÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏËßÛÁÜÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕÙÑÁÌÚËÚÇÏÙÕÈÇØ¦ÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏØÜÙÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ
ÖÁÓÖÚÎÝÍËÔË¦Ý:\ÙÚÎÛÁÙÎÚÜÔ
-¶ËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÕßËÃÞËÙßàÎÚÎÛËÃ
ÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÕÔ
ª×ÙÕÖØÄËÊØÕÕÆÚÏÔÌÎÙËÄÓÜÝ
ÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÚËÃÙËÇßÚÂÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂË¦ÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÛËÚÂÙÕßÔÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÇ-
ÚÕÓËÚÇÐÆÕ¬ÕÆØÑÕÝßÖÕßØÍÄÝ

ÓßÔÇÝ²ÕßÒÕßÙÃÑ¦ØËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÊÆÙÖÏÙÚÕÝÜÝÖØÕÝÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÜÔ
ÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇà×ÔÎÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÚÕÔÙßØÏÇÑÄÕØØ¦ÖÇØ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÕÏÔÕÆËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÕÆÑÁÔÚØÕßÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÖÄÒÎÇÔÒÏÕÆØÌÇÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÙÆÔÕØÇÓËÚÎßØÃÇ±Ö¦ØÞÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÄÚÏÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÚÎÝÑÕßØÊÏÑÂÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂÝ@7.ÌËÆÍÕßÔ
ÑÇÏÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚ¦
ÚÕßÝÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÚÕÊÕÆÓËÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ®ÊÂÒÜÙËÕ
Ñ¦ØÌÕÆßÖËÔÛÆÓÏÙËÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÛÁÚÎÙÇÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔËÑÑÁÔÜÙÎÚÎÝÖÄÒÎÝ¡ÇÔÓÖÃÚàÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇÇÖÄÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÊÏËÓÂÔßÙËÄÚÏÎÞ×ØÇ
ÚÕßÊËÔÛÇÇÔËÞÛËÃÔÁÇÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦®ÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏ
ÛÇÑÏÔÎÛËÃÓÕÔÕÓËØ×ÝÇÔÞØËÏÇÙÚËÃ
ÍÏÇÔÇËÑÊÏ×ÐËÏÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝ
TASS, HURRIYET
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Η ιστορική επέτειος και τα διδάγματα
Ογδόντα χρόνια από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παραμένουν οι διαφωνίες για τους πρωταγωνιστές και τις ευθύνες τους
Με τη συμμετοχή ÎÍËÚ×ÔÇÖÄÞ×ØËÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÎ
ÇØÙÕÈÃÇËÑÊÂÒÜÙÎÓÔÂÓÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÂËÖÁÚËÏÕÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÏÙÈÕÒÂÝÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÕßÖÏÕÇÏÓÇÚÎØÕÆÖÕÒÁÓÕßÙÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÏÙÚÕØÃÇÇÖÕßÙÃÇÚÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÄÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎ
ÕÏÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÖÕÒÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÁÔÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ§¬©ÑÇÏÙÚÎ
ªÜÙÃÇÙÚÎÇÒÚÏÑÂÏÊÏÇÃÚËØÇÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÚÎÝ ØÏÓÇÃÇÝ
ßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÄÚÏ
ÕÑÚ×ÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦àÕßÔÙËÁÔÇÔ
ÇÈÁÈÇÏÕÑÄÙÓÕÄÖÕßÚÇÖÇÛÂÓÇÚÇ
Ó¦ÒÒÕÔÊËÔÁÍÏÔÇÔÓÇÛÂÓÇÚÇ
¡Ë¦ØÛØÕÚÎÝÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
L\YHJ[P]ÎÏÙÚÕØÏÑÄÝ§ÇÚ¦ÒÏÇ§ÇØÕÚÙÔÃÑÇÍÏÇÊÃÔËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝÚßÖÏÑ¦ØÜÙÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ¡ËÒÆÖÎÚÎÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎßØ×ÖÎËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇÒÎÙÓÕÔÂÙÕßÔÚÏÝÛßÙÃËÝ
ÚÎÝÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝ
ÎÖËÃØÕßÇÖÄÚÕÔÔÇàÏÙÚÏÑÄàßÍÄ
ÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎ
ÇÖÕÒßÚÇØÞÏÑÄÚÁØÇÝÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄ
ÚÕqª¦ÏÞ®
ÖÕØØÃÖÚËÏÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÄÙÜÔ
ËÓÌÇÔÃàÕßÔÚÕÙÆÓÌÜÔÕÓÎËÖÃÛËÙÎÝÚÕß  ÓËÚÇÐÆÑÇÏÔÇàÏÙÚÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÜÝÚÕÑÆØÏÕÇÃÚÏÕ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÙÚØÁÌËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÎÝÙÚÎßÔÛÂÑÎÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕß
ÖÕßßÖËÍØ¦ÌÎÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÍÍÒÕÍ¦ÒÒÕßÝ
ÖÕßËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎÔ¬ÙËÞÕÙÒÕÈÇÑÃÇÑÇÏÙÚÕÔ²ÃÚÒËØÕÒÜÔÃÇ
ÁÙÖËßÙËÇÖÄÚÕ ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎßÓÌÜÔÃÇÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕß
ÖØÕÙÇØÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÏËÚÙÃÔÚÎÝÏÒËÙÃÇÝÙÚÕÖÕÒÜÔÏÑÄ
ÁÊÇÌÕÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÚËÃKLMHJ[V
ÙßÔÁÔÕÞÕÝÚÕß²ÃÚÒËØÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÓÎÙÎÚÎÝ¬ÙËÞÕÙÒÕÈÇÑÃÇÝ©ÏÔÇàÃ

Τον ρόλο των μεγάλων
δυνάμεων στη γιγάντωση
του ναζιστικού καθεστώτος της Γερμανίας
εξηγεί σε άρθρο της
η Ρωσίδα ιστορικός
Νατάλια Ναροτσνίκαγια.
ÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÓÏÇ¦ÚßÖÎÙßÓÓÇÞÃÇÓË
ÚÎÔÕÒÜÔÃÇÛÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÚÏÝ
ËÖËÑÚÇÚÏÑÁÝÈÒÁÉËÏÝÚÕßÝÇØÙÕÈÃÇÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÓËÔÎÇÖÄÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÙßÓÌ×ÔÕßÓÎËÖÃÛËÙÎÝÓËÚÕËØÕÒÃÔÕÚÕ ÊËÔ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÓËÚÕßÝÔÇàÃÂÚÇÔÑÇÏØÕÙÑÕÖÏÑÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ¦ÏÝ®ÖÕßËÐÇÖÁÒßÙËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÚÎÔÎ
ËÖÚËÓÈØÃÕß  ÇÖÕÙÑÕÖÕÆÙË
ÙÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕß§Ú¦ÔÚÙÏÍÑÑÇÏÙÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÓËÚÕÔÛÆÒÇÑÕÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝØÜÙÃÇÝ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ
ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÜÝÁÛÔÕßÝ
ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÙßÔÕÊËßÛËÃÓËÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÚÜÔÌßÒËÚÏÑ¦ÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÜÔ®ÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÇÏÓËÇÊßÙ×ÖÎÚÎ
ÒÇÌßØÇÍ×ÍÎÙÎÚÕßÖÒÕÆÚÕßÚÎÝ
Þ×ØÇÝ
¬ÕÐËÖÕÆÒÎÓÇ®ÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕß
ÁÖËÏÙËÚÁÒÕÝÚÎÔÄÚÏÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÎÝÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÔÜØÃÚËØÇÍÏÇÙÆÔÇÉÎÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÓËÚ×ÖÕß
ÑÕÏÔÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÇÓßÔÚÏÑÂÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÑÇØÖÕÌÕØÂÙÕßÔÑÇÏÕÊÎÍÂÛÎÑËÙÚÎÙÆÔÇÉÎÚÕßÑßÔÏÑÕÆÙßÓÌ×ÔÕßÓÎ
ËÖÃÛËÙÎÝÓËÚÇÐÆËØÕÒÃÔÕßÑÇÏ¡ÄÙÞÇÝÚÕ  ËÈÇÃÜÝÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÙÌ¦ÒÓÇÚÇÚÕßÙÚÇÒÏÔÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÖÕßÇÖÕÉÃÒÜÙËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦
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ΑΠΟΕΛ: Πολύ καλή η προοπτική
πρόκρισης στους «32» του Europa
Αντίπαλοί του η φημισμένη Σεβίλλη, η γνώριμή του Καραμπάχ και η Ντουντελάνζ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η κλήρωση των ομίλων του Europa
League που έγινε νωρίς το απόγευμα
της Παρασκευής 30/8 στο Μονακό, είναι αρκετά καλή για τον πρωταθλητή
μας ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα έχει την προοπτική διεκδίκησης της πρόκρισης
στους «32» της διοργάνωσης. Αντίπαλοί
του στον Α΄ όμιλο, θα είναι «το αφεντικό του Europa League», η πέντε
φορές νικήτρια στην διοργάνωση, Σεβίλλη, η γνώριμη από τη «μονομαχία»
τους στον γ΄ προκριματικό γύρο του
Champions League, Καραμπάχ και η
Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο.
Προκρίνονται στους «32» οι δύο πρώτοι
από τον κάθε όμιλο και οι «γαλαζοκίτρινοι» στην τέταρτη συμμετοχή τους
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, στοχεύουν στον εφικτό στόχο, να συνεχίσουν στη διοργάνωση και μετά τον
Δεκέμβριο (13), όταν και θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Έχουν
καλές πιθανότητες για να τα καταφέρουν αφού τόσο η Καραμπάχ, όσο και
η Ντουντελάνζ δεν είναι καλύτερες
από τον εκπρόσωπο της Κύπρου μας
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αντίθετα, ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται να υπερτερεί
και σε ποιότητα αλλά και σε εμπειρία.
Κάθε νίκη στον όμιλο ανταμείβεται
με €570.000 και η ισοπαλία με
€190,000. Οι ομάδες που θα προκριθούν ως πρώτες στον όμιλο θα πάρουν
€1.500.000 και οι δεύτερες €1.000.000.

ΣΕΒIΛΛΗ

• Το αφεντικό της διοργάνωσης
Η Σεβίλλη θεωρείται και είναι υπερδύναμη για το Europa League, καθώς
κέρδισε τρία συνεχόμενα (2014, 2015,
2016), και πέντε συνολικά. Εδρεύει
στην ομώνυμη πόλη της Ανδαλουσίας,
την πατρίδα του φλαμέγκο. Είναι το
παλαιότερο σωματείο της Ισπανίας,
που ασχολείται αποκλειστικά με το
ποδόσφαιρο. Κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση τα τελευταία χρόνια αφού
στο UEFA που έγινε Europa θριάμβευσε
πέντε φορές! Το 2006 και το 2007 με
τον Ράμος στον πάγκο και την τριετία
2014-2016 με τον Ουνάι Έμερι. Πέρσι
υπέστη ταπείνωση από τη Σλάβια Πράγας στους «16» και σίγουρα θα θέλει
να επανέλθει δυναμικά στην κορυφή
της διοργάνωσης. Φέτος επέστρεψε
εκεί ο Μόντσι, τεχνικός διευθυντής
που κρύβεται πίσω από τις επιτυχίες
της και ήταν στη Ρόμα, με αποτέλεσμα
να προκύψουν αρκετές αλλαγές στο
ρόστερ της. Ξεκίνησε την Πριμέρα με
δυο στα δυο και το βράδυ της Παρασκευής (30/8, 21:00) θα υποδεχθεί τη
Θέλτα με στόχο να φτάσει στο τρία
στα τρία. Σημαντικές προσθήκες αυτές
των Ντε Γιονγκ από PSV, Ρόνι Λόπες

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Κύπριοι και πρόστιμο

Ενθαρρυντική η πρώτη εικόνα των

αγώνων του νέου πρωταθλήματος, σε
σχέση με τη συμμετοχή κυπρίων παικτών. Εικόνα που ασφαλώς σχετίζεται
και με τη διαφοροποίηση - αύξηση του
πρόστιμου για μη συμμετοχή δύο Κυπρίων στην αρχική εντεκάδα. Μη βιαζόμαστε, ωστόσο, να θεωρήσουμε ως δεδομένη την εικόνα των πρώτων αγώνων
και ειδικά μην αρχίσουμε τους πανηγυρισμούς. Λόγω αναβολών, η εικόνα δεν
είναι ολοκληρωμένη, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που οι περισσότερες
από τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος δεν έχουν αρχίσει ακόμη την
προσπάθειά τους. Ομάδες που δεν…
φημίζονται τα τελευταία χρόνια για την
προτίμησή τους σε Κύπριους, ομάδες
που πολλές φορές έδειξαν, πως δεν λογαριάζουν το πρόστιμο…

* * * * *

Κύπριοι και ΑΕΚ

Άξιο απορίας το πώς εξελίχθηκε το σκηνι-

Ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται να υπερτερεί και σε ποιότητα αλλά και σε εμπειρία τόσο από την Καραμπάχ, όσο καιαπό την Ντουντελάνζ.
από Μονακό και Κουντέ από Μπορντό.
Ο Τζορτάν από Έιμπαρ δεν μπορεί να
υποτιμηθεί, ενώ ήρθαν ακόμη οι Οκάμπος (Μαρσέιγ), Τόρες (Πόρτο), Βέμπερ
(Άγιαξ). Αποχώρησαν οι Πρόμες, Μπεν
Γιεντέρ και Σαράβια ανάμεσα σε άλλους.
Τα χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το λευκό, εξ ου και προσωνύμιο
«οι Ερυθρόλευκοι» («Los Rojiblancos»).
Τους εντός έδρας αγώνες της δίνει στο
γήπεδο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν»,
χωρητικότητας 45.000 θεατών, που
πήρε το όνομά του από τον εμβληματικό
πρόεδρο που την υπηρέτησε για 17
χρόνια (1932-1942, 1948-1956). Η Σεβίλλη έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα
Ισπανίας (1946), πέντε Κύπελλα Ισπανίας (1935, 1939, 1948, 2007, 2010),
πέντε Κύπελλα ΟΥΕΦΑ/Γιουρόπα Λιγκ
(2006, 2007, 2014, 2015, 2016), που
αποτελούν ρεκόρ για τη διοργάνωση,
ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2007) κι ένα
ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2006).

ΚΑΡΑΜΠAΧ

• Την ξέρει και τον ξέρει
Ο ΑΠΟΕΛ είχε αντίπαλο την Καραμπάχ στο γ’ προκριματικό γύρο του
Champions League και την απέκλεισε.
Η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν είχε
κερδίσει στο ΓΣΠ (1-2), όμως οι «γαλαζοκίτρινοι» ανέτρεψαν το σκορ του
πρώτου αγώνα μέσα στο Αζερμπαϊτζάν
(2-0) και πήραν μια σπουδαία πρόκριση
στα πλέι οφ όπου έπαιξαν με τον Άγιαξ
(0-0, 0-2) και αποκλείστηκαν. Οι Αζέροι
απέκλεισαν τη Λίνφιλντ, μπήκαν κι
αυτοί στο Europa και η τύχη τους
έφερε ξανά αντίπαλους. Μέχρι να ξαναπαίξουν θα είναι και οι δυο ομάδες
πιο έτοιμες, ενώ ο Γερμανός προπονητής Τόμας Ντολ θα ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα από τότε που την
ανέλαβε παραμονές του επαναληπτικού

κό φέτος για τον διεθνή Κύπριο αμυντικό
Μάριο Αντωνιάδη. Από την ανανέωση της
συνεργασίας του με την ΑΕΚ για άλλα δύο
χρόνια, στον δανεισμό του στον Απόλλωνα. Και από τη ξεκάθαρη πρόθεση της
ΑΕΚ για ενίσχυση με Κύπριους ποδοσφαιριστές αυτό το καλοκαίρι, στις τρεις
όλες κι όλες επιλογές ντόπιων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ. Είναι και το σοβαρό
ενδεχόμενο για συχνή επιβολή προστίμου για μη χρησιμοποίηση Κυπρίων στην
αρχική εντεκάδα, αλλά αυτό είναι θέμα
της διοίκησης Άντρου Καραπατάκη. Απ’
εκεί και πέρα, ο Μάριος Αντωνιάδης καταγράφει πλέον στο βιογραφικό του παρουσία σε τρεις από τις μεγάλες ομάδες
του κυπριακού ποδοσφαίρου!

* * * * *

Η ψυχραιμία που λείπει

Αν πρέπει να μιλήσουμε έξω από τα

δόντια για τα του Απόλλωνα, πρέπει να
πούμε πως είναι ένας οργανισμός που
στερείται ψυχραιμίας τη δεδομένη στιγμή. Δεν αφορά αυτό τον αποκλεισμό
από την Αϊντχόφεν, που αντικειμενικά
ήταν το επικρατέστερο σενάριο, αλλά
τις κρίσεις που γίνονται για τις αποφά-

στο Μπακού. Οι Αζέροι έχουν ρίξει
χρήματα και έχουν επενδύσει σε παίκτες, καταφέρνοντας να κατακτούν
τα πέντε τελευταία χρόνια, σερί τα
πρωταθλήματα. Μάλιστα, πραγματοποιούν και πολύ καλές πορείες στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με συμμετοχές σε ομίλους Τσάμπιονς Λιγκ (σεζόν
2018-19) και Γιουρόπα Λιγκ (2014-15,
2015-16, 2016-17), κερδίζοντας τον
σεβασμό των αντιπάλων τους. Το
σήμα της ομάδας βασίζεται στο έμβλημα της περιοχής Καραμπάχ (Καραμπάγ στα αζερικά), που είναι η τοπική ράτσα αλόγου. Τα χρώμα της
είναι το μαύρο και το λευκό. Τα παρατσούκλια της είναι «Καβαλάρηδες»
και «Πρόσφυγες», ενώ οι φίλαθλοί της
την αποκαλούν «Μπαρσελόνα του
Καυκάσου», εξαιτίας των συνεχών επιτυχιών της στα τελευταία πέντε χρόνια.

• Για δεύτερη φορά στους ομίλους
Είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή
της σε ομίλους του Europa League. Η
πρωταθλήτρια του Λουξεμβούργου κατάφερε πέρσι το… ακατόρθωτο. Να
προκριθεί από την ψυχοφθόρο διαδικασία των προκριματικών αφότου προηγουμένως έχει αποκλείσει τρεις πρωταθλήτριες ομάδες. Καμία άλλη ομάδα
από τη μικρή χώρα της κεντρικής Ευρώπης δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» σε ομίλους ευρωπαϊκού θεσμού,
ούτε φυσικά σε εθνικό επίπεδο έχει
καταγραφεί κάποια συμμετοχή. Είναι
ο δεύτερος από άποψη τίτλων σύλλογος
του Λουξεμβούργου πίσω από τη Ζένες
Ες. Στο «παλμαρέ» της έχει 15 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα. Έχει μόλις 28
χρόνια ζωής μιας και ως νεοσύστατη
F91 Dudelange προήλθε από τη συγχώνευση τριών ομάδων της πόλης του

Ντουντελάνζ το 1991. ΑΠΟΕΛ και
Ντουντελάνζ θα ανταμώσουν ξανά στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από
δύο χρόνια. Τη σεζόν 2017/18 οι γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει δύο φορές
με το ίδιο σκορ (1-0) της ομάδας από
το Λουξεμβούργο για τον β΄ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Σκόρερ
ήταν οι Μπερτόλιο στο ΓΣΠ και ο Ντε
Καμάργκο στο Λουξεμβούργο.
Από τον α’ προκριματικό γύρο του
Champions League άρχισε το φετινό
οδοιπορικό της Ντουντελάνζ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αποκλείστηκε
από τη Βαλέτα Μάλτας με δύο ισοπαλίες (2-2 εντός έδρας και 1-1 εκτός)
και υποβιβάστηκε στο Γιουρόπα Λιγκ.
Προκρίθηκε επί της Σκεντίγια στον β’
προκριματικό γύρο του Europa League
(2-1 και 1-1), ενώ στον γ’ προκριματικό
γύρο επικράτησε δύο φορές της Νόμε
Κάλτζου Εσθονίας (3-1 και 1-0). Τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για τους ομίλους ήταν η Αραράτ Αρμενίας, την
οποία απέκλεισε στα πέναλτι, αφού
στο πρώτο παιχνίδι η Ντουντελάνζ
κέρδισε 2-1 και στον επαναληπτικό
οι Αρμένοι νίκησαν με το ίδιο σκορ.
Η βιομηχανική πόλη του Ντουντελάνζ των μόλις 19.734 κατοίκων έχει
στο κέντρο της νότα… εικαστική.
Ένας κινηματογράφος δύο οθονών,
ένα εστιατόριο και μία βιβλιοθήκη. Το
Stade Jos Nosbaum που δέχεται μόλις
2.558 θεατές σαφώς δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άλλωστε, μιλάμε για την τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Τα παιχνίδια των δύο τελευταίων προκριματικών πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο στάδιο «Stade Josy Barthel»
της πόλης του Λουξεμβούργο στο οποίο
μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και
9.000 φίλοι του ποδοσφαίρου.

σεις που παίρνονται εντός ομάδας.
Μπορεί δημοσίως να μην το παραδεχθεί κανείς, αλλά πέραν από τους οπαδούς απορίες έχουν και όλοι όσοι αποτελούν το οικοδόμημα. Η πηγή του κακού είναι η απώλεια των πρωταθλημάτων βέβαια, αλλά καλό είναι να υπάρχει
αντίληψη πως όσο τα νεύρα είναι τεντωμένα τότε και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με περισσότερες πιθανότητες
να μην είναι οι πρέπουσες.

χίστων εξαιρέσεων. Πλέον τα παιδιά
μας πάνε να προκόψουν όπου παίζεται
ποδόσφαιρο στην Ευρώπη ή αλλού και
μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους
πιστέψουν και να τους βάζουν. Αν εμείς
δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά
μας, να τα θαυμάζουμε από απόσταση
στο εξωτερικό. Ζούμε σε συνθήκες
ενωμένης Ευρώπης και οι ευκαιρίες
υπάρχουν για να προκόψεις. Συνεχίστε
παιδιά να μας εκθέτετε!

* * * * *

* * * * *

ΝΤΟΥΝΤΕΛAΝΖ

Συνεχίστε παιδιά

Υπάρχει πίστη

γκολ που βάζει στην Κοπεγχάγη, ο Λαΐφης παραμένει βασικός στη Σταντάρ
Λιέγης, ο Καρώ ξεκίνησε βασικός στη
Σαλερνιτάνα και τον παρακολουθούν
από τη Λάτσιο και οι Κάστανος, Γεωργίου σε νέες ομάδες ελπίζουν πως θα πάρουν τον χρόνο που σε Γιουβέντους και
Τότεναμ είναι ανέφικτο να βρουν αυτή
τη στιγμή. Όλοι τους είναι στελέχη της
Ανδρών και είναι εντυπωσιακό πως
στην κλήση δεν υπάρχει κανείς παίκτης
που να παίζει στην Ελλάδα. Παλιά ήταν
ο μόνος προορισμός για μας πλην ελα-

δα στην Ανόρθωση και δεν πτοούνται
από την κριτική που δέχονται για την εικόνα των φιλικών και της αδυναμίας να
δημιουργήσει στην πρεμιέρα με την
ΑΕΛ. Βασικά, ο Κετσπάγια φτιάχνει μια
ομάδα με χαρακτηριστικά που δεν θα
είναι τόσο φαντεζί, αλλά σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί αποτελεσματική.
Όλοι ξέρουμε ποιος είναι και πόσο
«σφικτές» είναι οι ομάδες που φτιάχνει. Κρατάμε την αισιοδοξία όλων στα
ενδότερα και περιμένουμε να δούμε
αποτελέσματα.

Ο Πιέρος βρίσκει τον εαυτό του με τα

Είναι σίγουροι πως έφτιαξαν καλή ομά-

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μέρες... μπάσκετ
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Η

καρδιά του μπάσκετ χτυπάει για τις επόμενες
εβδομάδες στην Κίνα για χάρη του Παγκοσμίου
Κυπέλλου της FIBA (31/8-15/9). Οι ανά την οικουμένη φίλοι της πορτοκαλί θεάς περίμεναν πώς και
πώς το γεγονός, προσβλέποντες σε υπέροχο θέαμα
και ποιοτικό μπάσκετ. Προσδοκία που με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα θα μετατραπεί κατά πάσα πιθανότητα σε πραγματικότητα παρά τις απουσίες κάποιων αξιόλογων παικτών από τον φετινό θεσμό. Με
τις ΗΠΑ πλέον να μη δείχνουν αχτύπητες, η κούρσα
για το χρυσό μετάλλιο μοιάζει να πλέον να είναι πιο
ανοιχτή από ποτέ, οι σημαντικές αποχωρήσεις πρωτοκλασάτων παικτών του NBA, φέρνουν αμφιβολίες
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και περισσότερες φιλοδοξίες στην ευρωπαϊκή ζώνη. Σερβία,
Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα αναμένεται να κάνουν τη ζωή
δύσκολη στους Αμερικανούς στις μάχες των μεταλλίων.
Υπάρχουν σημαντικές απουσίες καλαθοσφαιριστών,
όπως των Ρώσων Αλεξέι Σβεντ, Τιμοφέι Μοζγκόφ,
Τζοέλ Μπολομπόι, Ντμίτρι Κβοστόφ, των Ισπανών
Πάου Γκασόλ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Σερτζ Ιμπάκα, Άλεξ
Αμπρίνες, Νίκολα Μίροτιτς και των Σέρβων Μίλος Τεόντοσιτς, Νίκολα Κάλινιτς, Νέμανια Νέντοβιτς και
Ντράγκαν Μιλοσάβλιεβιτς.
Είναι γεγονός ότι αυτές οι απουσίες στερούν μέρος
της λάμψης του θεσμού. Όσον αφορά την Εθνική Ελλάδας δεν είναι καθόλου τυχαίο που προπονητές και
αθλητικοί συντάκτες του μπασκετικού χώρου την αναγάγουν ως εκ των φαβορί για μετάλλιο. Και μπορεί η
εμβέλεια να αυξάνεται λόγω της παρουσίας του Γιάννη
Αντετοκούμπο, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Στην ομάδα
υπάρχει το υλικό εκείνο που σχηματίζει μια ομάδα
πολλών κυβικών. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό
που ο Έλληνας φίλαθλος αισθάνεται βάσιμα ότι αυτή
η ομάδα μπορεί να κάνει κάτι το θετικό. Και όταν λέμε
«θετικό» εννοούμε να καταλάβει μια θέση στο βάθρο.
Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί για διάφορους λόγους
παρατάσσονται όπως παρατάσσονται δεν υπάρχει
ομάδα στον θεσμό που να θεωρείται αχτύπητη γι’
αυτή την Εθνική Ελλάδας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο,
ο Νικ Καλάθης και όλα τα άλλα παιδιά του ελληνικού
αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος καλούνται να δώσουν στην αχανή ασιατική χώρα τη μάχη, όντες οι
εαυτοί τους σε όσο μεγαλύτερη διάρκεια γίνεται. Και
μετά θα γίνει ο απολογισμός.

Στη νήσο
των προπονητών!
Όχι που θ’ αργούσε ο Τόμας Ντολ να
μπει στο στόχαστρο της κριτικής και
των προπονητών της κερκίδας. Λάθος
στήσιμο, λανθασμένες επιλογές παικτών σε κάποιες θέσεις και αλλαγές
που δεν άλλαξαν τη ροή του αγώνα.
Υπενθυμίζουμε, του αγώνα κόντρα
Του
στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ... Είναι
ΓΙΩΡΓΟΥ
ο ίδιος προπονητής, για τον οποίο
ΛΟΓΙΔΗ
τα σχόλια τις προηγούμενες εβδομάδες… περιλάμβαναν χαρακτηρισμούς
περί μετρ της τακτικής, μιλούσαν για κινήσεις ματ
στον αντίπαλο προπονητή και κατέληγαν στον άνθρωπο
που… αναγέννησε την κατάλληλη και κρίσιμη στιγμή
την ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
Εκπλήσσεται κάποιος από το σκηνικό των τελευταίων
ημερών και μετά τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης
στην Ολλανδία; Μάλλον όχι. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος προπονητής ο Τόμας Ντολ που περνά μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα από την αποθέωση στη μερική έστω
απαξίωση. Στην Ολλανδία και κόντρα στην Αϊντχόβεν,
βλέποντας τον Απόλλωνα αρχικά να διαχειρίζεται πολύ
καλά τον αγώνα, ο Σωφρόνης Αυγουστή ήταν «μάγκας»
προπονητής, που δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Μέσα
σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, σοβαρά ατομικά
λάθη έφεραν τρία απανωτά γκολ για τους Ολλανδούς
και ο προπονητής του Απόλλωνα έγινε ξανά… λίγος
στην τακτική, ανήμπορος για το βήμα παραπάνω και
looser στα καθοριστικά και κρίσιμα παιχνίδια!
Σαφώς και σε μια αποτυχία, ο κάθε προπονητής
έχει το μερίδιο της δικής του ευθύνης και ίσως το μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους. Ούτε άλλοθι μπορεί
να αποτελεί, το γεγονός πως η κριτική που ασκείται
γίνεται εκ των υστέρων. Δουλειά του είναι, αυτή λογικά
πρέπει να είναι η δυνατότητα του και γι’ αυτό τον
λόγο προσλαμβάνεται, για να μπορεί να λειτουργεί
και να επιλέγει (σωστά) εκ των προτέρων. Στερείται,
ωστόσο, λογικής η αποθέωση και η απαξίωση από το
ένα παιχνίδι στο άλλο, από το πρώτο μέχρι το δεύτερο
ημίχρονο. Δεν είναι αποκλειστικό κυπριακό φαινόμενο,
στη χώρα όμως έχουμε σε πολλές περιπτώσεις φθάσει
στην υπερβολή. Φταίει ίσως η κουλτούρα μας, η ποδοσφαιρική μας παιδεία, το πάθος μας για το άθλημα,
στα σίγουρα όμως φταίει η μικρή μας… ποδοσφαιρική
κοινωνία, που επιτρέπει στους ξερόλες και στους προπονητές της κερκίδας να… επεμβαίνουν, να επηρεάζουν
και κάποτε να καθορίζουν αποφάσεις!
Φταίμε και εμείς, στα ΜΜΕ, που επιτρέπουμε σε
μεγάλο βαθμό, να… ανθεί το φαινόμενο αυτό.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
4,38%

X.A.
4,38%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,44%

2.2%

-0,04%

0,78%

-0,27%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Παραμένει
το χάσμα
Δύσης και
Ανατολής
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

4,41%

-0,87%

Σε αποσύνθεση το πάρκο του Ακάμα
Σκουπίδια, γουρούνες, σύννεφα σκόνης, αναρχία, ανομία και ανασφάλεια σε ξηρά και θάλασσα
Η καρδιά του Ακάμα απειλείται
απειλείται άμεσα με έμφραγμα. Ο
πνεύμονας της χερσονήσου πνίγεται καθημερινά στη σκόνη που
προκαλούν οι γουρούνες και τα αυτοκίνητα. Οι χωμάτινες οδικές αρτηρίες μόλις και μετά βίας επιτρέ-

πουν τη διέλευση -εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων- ενός αυτοκινήτου,
καθώς από τη μια πλευρά υπάρχουν
βράχοι και πέτρες και από την άλλη
χάσκει ο γκρεμός. Τα σκουπίδια
που αφήνουν οι κατασκηνωτές και
οι επισκέπτες είναι εμφανή στα

πλείστα παραλιακά σημεία. Αυτοσχέδιες τουαλέτες, αντίσκηνα κάθε
μορφής, φουκούδες συνθέτουν το
σκηνικό της ανομίας. Οι τοπικές
αρχές ζητούν άμεσα την απαγόρευση της διέλευσης τετράτροχων
στον Ακάμα, την επιδιόρθωση των

δρόμων, την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και άλλα,
χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανταπόκριση. Η αναρχία συνεχίζεται
και μέσα στη θάλασσα. Στις περισσότερες παραλίες δεν υπάρχουν
σημαδούρες ώστε να μην εισέρ-

Από τη χαρά στον θρήνο, μια σημαδούρα δρόμος

χονται τα ταχύπλοα σκάφη με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι λουόμενοι. Η κατάσταση
αυτή δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί ούτε το 2020, καθώς το
σχέδιο δράσης για τον Ακάμα θα
εφαρμοστεί το 2022. Σελ. 4

Δεν έρχονται
στην Κύπρο
μη κοινοτικοί
ερευνητές
Ετοιμάζεται σχέδιο κινήτρων
Απαραίτητη προϋπόθεση για να
στελεχωθούν επαρκώς τα τέσσερα νέα κέντρα αριστείας στην
Κύπρο, είναι να έρθουν και ερευνητές από το εξωτερικό. Ο λαβύρινθος των διαδικασιών που
απαιτείται για μη κοινοτικούς,
αποτελεί τροχοπέδη για να επιλέξουν τελικά την Κύπρο για
εργασία. Στα σκαριά σχέδιο κινήτρων και δημιουργία «help
desk centre», μέχρι τέλος του
έτους. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνουν τους στόχους
για τα κόκκινα δάνεια
Θετικά είναι τα μηνύματα από τις εποπτι-

κές αρχές και από τους διεθνείς οίκους για
τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.
Οπως σημείωσε ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
επιτύχει τους στόχους για τον περιορισμό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σελ. 8

Εθελοντές
πρασινίζουν
την Κύπρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δεντροφυτεύσεις παντού

Ισραηλινοί επενδύουν
σε ακίνητα της Αθήνας
Ισχυρό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά

ακινήτων δείχνουν επενδυτές από το Ισραήλ.
Πρόσφατα, ισραηλινό fund αγόρασε από
τράπεζα 115 ακίνητα στην Αθήνα και σε διάφορα νησιά για βραχυχρόνια μίσθωση. Την
ίδια ώρα ένα άλλο ισραηλινό επενδυτικό ταμείο αγόρασε 19 κτίρια στην Αθήνα. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0.33%

0.03%

Γερμανία

-0.70%

0.05%

Γαλλία

-0.42%

0.06%

Ιταλία

0.98%

0.63%

Ισπανία

0.09%

0.04%

Ιρλανδία

-0.10%

0.06%

Ελλάδα

1.53%

0.41%

Ην. Βασίλειο

0.43%

0.08%

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

Το γράψαμε και το ξαναγράψαμε. Το είπαμε και το ξαναείπαμε. Το φωνάξαμε και το φωνάζουμε. Κινδυνεύουν ζωές από την έλλειψη
σημαδούρων στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα και προστατευτικά κιγκλιδώματα στους χωμάτινους και γεμάτους πέτρες και βράχους δρόμους. Η
χαρά και η μαγεία που προσφέρει το εθνικό πάρκο, ο πνεύμονας της χερσονήσου, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε θρήνο για τις δεκάδες χιλιάδες
των εκδρομέων, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο. Πόσο κοστίζουν άραγε ένα στηθαίο στον δρόμο και μια σημαδούρα στη θάλασσα;
Σίγουρα όχι όσο μια ζωή. Χρειάζονται άμεσα και δραστικά μέτρα, ωστόσο αυτά δεν θα έρθουν πριν από το 2022, και την εφαρμογή του
Διαχειριστικού σχεδίου περιοχής. Το κακό, όμως, δεν αργεί να γίνει.

Πρωτοβουλίες για να πρασινίσουν την Κύπρο αναλαμβάνουν
εθελοντικά οι πολίτες. Ήδη
έχουν οργανώσει ομάδες σε διάφορες πόλεις με στόχο να πραγματοποιήσουν δεντροφυτεύσεις
σε όλες τις επαρχίες. Στις 17 Σεπτεμβρίου οι εθελοντές θα έχουν
συνάντηση στο Τμήμα Δασών
για ενημέρωση ως προς το είδος
των δέντρων που θα φυτευτούν.
Αρωγός και η πολιτεία. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του HOLGER SCHMIEDING*

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου κινητοποιεί τις κεντρικές τράπεζες
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
δήλωσε αργά την περασμένη Παρασκευή πως επιθυμεί να αποχωρήσουν οι αμερικανικές εταιρείες από την Κίνα και απείλησε
ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε
κινεζικές εισαγωγές 250 δισ. δολαρίων την 1η Οκτωβρίου, από
το 25% στο 30%. Είχε μόλις προηγηθεί η ανακοίνωση του Πεκίνου για τα αντίποινα στις προηγούμενες απειλές του Τραμπ
για τη φορολόγηση όλων των
υπόλοιπων εισαγωγών από την
Κίνα, που φθάνουν τα 300 δισ.
δολάρια. Η άμεση αντίδραση του
Τραμπ εντείνει την αβεβαιότητα
που ήδη επικρατεί και ενισχύει
τους κινδύνους στον παγκόσμιο
μεταποιητικό κλάδο. Εξαιτίας

της κλιμάκωσης του εμπορικού
πολέμου ΗΠΑ - Κίνας εν μέσω
του καλοκαιριού, αναπροσαρμόσαμε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στα μέσα Αυγούστου. Στο
βασικό σενάριο δεν αναμένεται
πια μια μερική επίλυση των εμπορικών διαφορών νωρίτερα από
την άνοιξη του 2020. Οπότε, θα
επιδεινωθεί η επιβράδυνση της
παγκόσμιας βιομηχανίας μέσα
στο β΄ εξάμηνο του 2020, επηρεάζοντας βαθμιαία και άλλους
κλάδους στις οικονομίες που είναι
περισσότερο εκτεθειμένες.
Εάν οι εμπορικές εντάσεις δεν
κλιμακωθούν περαιτέρω, τότε οι
βιομήχανοι θα συνηθίσουν στη
νέα κατάσταση. Εάν γίνει κάτι
τέτοιο, η κρίση θα εκτονωθεί
στην παγκόσμια βιομηχανία και

θα υπάρξει μια ανάκαμψη στη
συνέχεια. Ενας νέος γύρος δασμών και αντιποίνων, όμως, θα
ενισχύσει τους κινδύνους που
ήδη διατρέχει η παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, όσο οι ΗΠΑ και
η Κίνα είναι έτοιμες να εισέλθουν
σε διαπραγματεύσεις, είναι πάντα
πιθανή η εύρεση μιας έστω και
μερικής λύσης στις μεταξύ τους
εμπορικές διαφορές. Οσο και αν
δεν το επιθυμεί η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μια εξασθένιση των οικονομικών συνθηκών από τις εμπορικές εντάσεις
μεταξύ των δύο χωρών θα ενισχύσει σενάρια για μια μείωση
των επιτοκίων στο προσεχές μέλλον.
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο γερμανικό FAS που

Expertise Solutions Value
www.pwc.com.cy

δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο
Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης
Γενς Βάιντμαν αναφέρθηκε προσεκτικά στο σενάριο άσκησης
μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Βέβαια, δεν ανακοίνωσε
πως ο ίδιος θα ψήφιζε υπέρ μιας
μείωσης των επιτοκίων ή και
νέων μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η
ήπια αναφορά του σε τέτοιας φύσεως κινήσεις στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ακόμη και τα «γεράκια» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) δεν θα αποπειραθούν να εμποδίσουν ένα νέο
πακέτο. Θα προσπαθήσουν απλά
να διαμορφώσουν τις λεπτομέρειες. Στη συνέντευξη, ο Βάιντμαν
σημείωσε πως η πολιτική της
ΕΚΤ για το κόστος δανεισμού

στην Ευρωζώνη δεν έχει φθάσει
ακόμη στο σημείο που δεν θα είναι αποτελεσματική από μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου
κάτω από το μηδέν.
Παραμένουμε σταθεροί στις
προβλέψεις μας ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων στις 12
Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιτοκίου
αποδοχής καταθέσεων κατά 10
μονάδες βάσης σε συνδυασμό
με τον σχεδιασμό κάποιου συστήματος για τη μείωση του βάρους που επωμίζονται οι τράπεζες,
όπως και νέες αγορές περιουσιακών στοιχείων της τάξεως των
40 δισ. ευρώ τον μήνα.

* Επικεφαλής οικονομολόγος της
Berenberg Bank.
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Διπλωματικοί ελιγμοί,
λακωνικά συμπεράσματα
Πρέπει να είναι η πιο λακωνική
ανακοίνωση συνάντησης G7 που
έχει υπάρξει ποτέ: Από δύο γραμμές για το Ιράν, την Ουκρανία και
το Χονγκ Κονγκ. Τέσσερις προτάσεις για το παγκόσμιο εμπόριο,
τέσσερις για τη Λιβύη. Και μία εισαγωγική δήλωση ότι οι ηγέτες
«θα ήθελαν να υπογραμμίσουν
τη μεγάλη ενότητα και το θετικό
κλίμα των συζητήσεων».
Η δήλωση μετά τη συνάντηση
των ισχυρότερων οικονομιών του
κόσμου στο Μπιαρίτζ δεν θύμιζε
σε τίποτε προηγούμενες ανακοινώσεις αντίστοιχων συναντήσεων. Ηταν ένας ελάχιστος κοινός
παρονομαστής στον οποίο συμφώνησαν οι ηγέτες, καθώς η γαλλική προεδρία θεώρησε ότι καλύτερα κάτι λιτό παρά μια επανάληψη του περυσινού περιστατικού, όταν ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε
με ένα tweet τη στήριξη των ΗΠΑ
στο ανακοινωθέν της συνόδου
του Κεμπέκ με το που επέστρεψε
στην Ουάσιγκτον.
Αυτή τη φορά, η γαλλική προεδρία κινήθηκε με μεγάλη διπλωματία στο παρασκήνιο ώστε να
επιτύχει κάποια πρόοδο. Τα αμερικανικά ΜΜΕ σημειώνουν τους
αριστοτεχνικούς ελιγμούς του
προέδρου Μακρόν, ο οποίος πρέπει να ήταν ικανοποιημένος στη
συνέντευξη Τύπου που έδωσε με
τον πρόεδρο Τραμπ, όταν τον
άκουσε να λέει ότι ήταν «ένα μεγάλο βήμα ενότητας» και ότι
«υπάρχει σημαντική συμφωνία
σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα». Μεταξύ άλλων, είπε πως δεν
θα είχε πρόβλημα να συναντήσει
τον Ιρανό ηγέτη Χασάν Ροχανί
και ότι θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα – και
νομίζει πως θα υπάρξει συμφωνία.
Η δήλωση που θυμίζει περισσότερο παλαιά κοινά ανακοινωθέντα ήταν για το εμπόριο. Και
σε αυτό σημειώθηκε πράγματι
πρόοδος: οι ηγέτες δήλωσαν μεν
ότι το G7 δεσμεύεται σε ένα ανοικτό και «δίκαιο» εμπόριο, όρο που
έχει εισαγάγει ο πρόεδρος Τραμπ
στην ατζέντα, αλλά τόνισαν και
τη δέσμευσή τους στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας,
την οποία σημείωσαν ότι παρακολουθούν στενά. Είναι δεδομένες
οι ανησυχίες ότι ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα πλήττει ήδη
τις πιο ανοικτές οικονομίες όπως
τη γερμανική, η οποία ήδη βρίσκεται σε ύφεση.
Πρόοδος φαίνεται ότι υπήρξε
και επί της ουσίας, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε σημάδια ότι

είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα τρεις ημέρες
αφότου είχε ζητήσει από τις αμερικανικές εταιρείες να αρχίσουν
να φεύγουν από την Κίνα. Στο
τέλος της συνόδου και στεκόμενος
δίπλα στον πρόεδρο Μακρόν,
είπε ότι είχε «δεύτερες σκέψεις»
για την κλιμάκωση και εξέφρασε
την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να
βρεθεί συμφωνία. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Κινέζο ομόλογό
έναν σπουδαίο ηγέτη – ενώ τρεις
ημέρες πριν τον είχε χαρακτηρίσει εχθρό. Ο Γάλλος πρόεδρος
αξιοποίησε δύο «συμμάχους» του
κ. Τραμπ, τον απερχόμενο Ιταλό
πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντι
και τον νέο Βρετανό ομόλογό του
Μπόρις Τζόνσον, για να του περάσουν πιο αποτελεσματικά το
μήνυμα εναντίον του προστατευτισμού και υπέρ της διεθνούς
συνεργασίας. Ετσι, το G7 επίσης
εξέφρασε την πρόθεση να μεταρρυθμίσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ένα κρίσιμο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία
του διεθνούς εμπορίου, και να
απλοποιήσει τα ρυθμιστικά εμπόδια και τη διεθνή φορολογία
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.
Βεβαίως, αυτό το οποίο εντυπωσίασε τα αμερικανικά μίντια
ήταν το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμεντ Ζαρίφ
στο Μπιαρίτζ, στο οποίο ο κ.
Τραμπ δεν αντέδρασε καθώς είχε
ενημερωθεί από τον κ. Μακρόν,
και το οποίο συνέβαλε στην αλλαγή της στάσης του προς το
Ιράν. Αλλά το κερασάκι στην
τούρτα της επιτυχίας για τον Γάλλο πρόεδρο ήταν η συμφωνία που
κλείνει τη διαμάχη της Γαλλίας
με τις ΗΠΑ για τη φορολόγηση
των μεγάλων εταιρειών νέας τεχνολογίας, αποφεύγοντας τους
δασμούς στα γαλλικά κρασιά με
τα οποία τον είχε απειλήσει ο
πρόεδρος Τραμπ.
Σχολιάζοντας τη στάση του
τελευταίου, το CNN εκτίμησε ότι
«οι άλλοι παρευρισκόμενοι ηγέτες
της συνόδου, πολλοί από τους
οποίους δεν βλέπουν πλέον τον
πρόεδρο των ΗΠΑ ως ηγέτη του
ελεύθερου κόσμου, έκαναν ό,τι
μπορούσαν για να κινηθούν κρατώντας κάποιες αποστάσεις». Δεν
είναι όμως τόσο ότι τον παρέκαμψαν, όσο ότι τον κατεύθυναν. Το
ερώτημα είναι αν αυτή η σύμπλευση μπορεί να συνεχισθεί με
την επιστροφή του κ. Τραμπ στον
Λευκό Οίκο. Ηδη το περιβάλλον
του τονίζει ότι οι «δεύτερες σκέψεις» που είπε ότι είχε σε σχέση
με την Κίνα ήταν για το αν έπρεπε
να είναι πιο... σκληρός.

Αλλάζουν τα φώτα και βάζουν LED στις κοινότητες. Πρόγραμμα με κόστος 15,3 εκατ. και κέρδος 24 εκατ. Καιρός ήταν να αρχίσουμε να

εξοικονομούμε. Και σε κόστος και σε ενέργεια.

Τέλος καλό. Όλα καλά;
Μετά την ολοκλήρωση της πράξης μεταξύ της

Ireon Investments και της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αρχές Αυγούστου, παραμένει μόνο ένα ανοιχτό κεφάλαιο από τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία. Το 4,8% των μετοχών της Τράπεζας
Κύπρου. Το 9,6% των μετοχών που είχε η πρώην
Τράπεζα είχε πωληθεί στις 11.5.17 προς 3,05 ευρώ, συνολικά 21.467,720 μετοχές. Πλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται στη μισή τιμή που είχαν
πωληθεί τότε, γύρω στα 1,60 ευρώ. Πάλι καλά
που είχαν πωλήσει τότε τις μισές μετοχές, παρά
την γκρίνια πολλών που δεν ήθελαν να τις πωλήσουν. Για τα διαδικαστικά, η διάθεση του 4,8%
των μετοχών θα αποφασιστεί από την Αρχή Εξυγίανσης σε συνεργασία με τους συμβούλους διαχείρισης των μετοχών, την HSBC και Deutsche
Bank.

••••
Το κτήριο της Βουλής
Τελικά θα μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις η

Βουλή; Ογδόντα εκατομμύρια προϋπολογίστηκε
το έργο, 120 ζήτησαν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Πλέον το
Υπουργείο Μεταφορών περιμένει το πρόσταγμα
από τον πελάτη τους, για το αν θα προχωρήσουν
σε νέα προκήρυξη προσφορών, με νέα δεδομένα και διαφορετικό σχεδιασμό.

••••
Το κυπριακό λευκό τυρί
Εταιρεία εισάγει λευκό τυρί και το διοχετεύει ως

χαλούμι στην εγχώρια αγορά, ενώ έγινε λόγος
και για εισαγωγές λευκού τυριού, αλλαγή ονόματος και επανεξαγωγή του ως χαλούμι. Όλα στον

Ποπ είναι το χαλούμι, και αυτό το δείχνουν οι

μας για περιπτώσεις όπως αυτήν της εταιρείας
στη Μεγάλη Βρετανία που μας κόστισε το εμπορικό μας σήμα. Πάντως, κάτι ψιθυρίζεται ότι
ίσως, λέμε ίσως, υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και
τώρα, στην εκπνοή της θητείας Γιούνκερ. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να έχουμε σύντομα νεότερα.

εξαγωγές μας. Έφτασαν σχεδόν τα 200 εκατομμύρια ευρώ το 2018 και είναι από τα πλέον δημοφιλή εξαγώγιμα μας προϊόντα. Το θέμα είναι να
γίνει και ΠΟΠ για να μην τρέμουμε και τη σκιά

••••
Μειώθηκε ή αυξήθηκε;

βωμό του κέρδους. Μη χάσουμε μόνο και τα
αβγά και τα πασχάλια.

••••
Και ποπ και ΠΟΠ

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αειφόρος ή βιώσιμη
ανάπτυξη
Αειφόρος ή βιώσιμη ανά-

πτυξη καλείται η ανάπτυξη
που προγραμματίζεται και
υλοποιείται έχοντας ως
στόχο όχι μόνο την ικανοποίηση των υφιστάμενων
αναγκών, αλλά και αυτών
που αφορούν στη μακροχρόνια περίοδο.
Με άλλα λόγια, τόσο ο σχεδιασμός όσο και
η εφαρμογή ενός αειφόρου ή βιώσιμου
πλάνου ανάπτυξης προϋποθέτουν την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών χωρίς όμως να παραγνωρίζονται ή να τίθενται σε κίνδυνο οι ανάγκες του μέλλοντος.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Business School

Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω στο

7% (6,5% για τους άνδρες και 7,5% για τις γυναίκες ή 31.000 άτομα στο σύνολο) τον Ιούλιο
του 2019, από 7,2% (32.000 άτομα) τον Ιούνιο
του 2019 και 8,3% (36 000 άτομα) τον Ιούλιο
του 2018, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον δε
Ιούνιο η ανεργία μειώθηκε στο 6,5%. Αν ήταν
στο 6,5% τον Ιούνη και στο 7% τον Ιούλη αυτό
δεν είναι αύξηση; Τελικά να μας πει κάποιος αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι άνεργοι; Χάσαμε κάτι
στη μετάφραση ή τα παρουσιάζουμε όπως θέλουμε;

••••
Κατώτατος μισθός
Όχι τίποτε άλλο, αλλά να ξέρουμε και πόσο κον-

τά είμαστε στο να καθιερωθεί εθνικός κατώτατος
μισθός. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η μείωση
της ανεργίας κάτω από το 5%, όπως δήλωσε η
υπουργός Εργασίας. Στην οποία πρέπει να δώσουμε για άλλη μια φορά τα εύσημα, αφού έσωσε την κατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πέτυχε την κατ’ αρχήν συμφωνία για κατώτατο μισθό σε ανειδίκευτους, αλλά και μισθολογικές αυξήσεις της τάξης του 5,5% μέχρι το τέλος
του.

Αργή πλεύση πλοίων, περιορισμός
των εκπομπών ρύπων

Επιστημονική προσπάθεια διάσωσης
του βόρειου λευκού ρινόκερου

ΠΑΡΙΣΙ. Τη μείωση της ταχύτητας πλεύσης
των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
και κάθε εμπορικού σκάφους πρότεινε στη
διεθνή κοινότητα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν,
σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών
καυσαερίων. «Για πρώτη φορά και με μεγάλη
επισημότητα θα δεσμευθούμε από κοινού με
τις ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουμε την
ταχύτητα πλεύσης των εμπορικών πλοίων.
Πρόκειται για μία από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους μείωσης των καυσαερίων σε
παγκόσμιο επίπεδο», είπε το Σάββατο ο Γάλλος
πρόεδρος. Η ιδέα δεν αποτελεί καινοτομία. Η
Γαλλία είχε προτείνει το συγκεκριμένο μέτρο
στη Διεθνή Οργάνωση Ναυσιπλοΐας (OMI) τον
Απρίλιο του 2019. Τα εμπορικά πλοία και όσα
μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιούν ένα από τα πιο ρυπογόνα καύσιμα στον
κόσμο. Το μαζούτ, γνωστό ως «μπάνκερ», είναι
παχύρρευστο, βραδύκαυστο, γεμάτο μεταλλικές
ενώσεις, στάχτη και κυρίως θείο. Σε πολλές
περιοχές του κόσμου, όπως η Βόρεια Ευρώπη
και οι ακτές της Βόρειας Αμερικής, τα πλοία
είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν άλλο
καύσιμο, με περιεκτικότητα θείου στο 0,1%,
από 3% που διαθέτει συνήθως αυτό το είδος
καυσίμου. Η μείωση της ταχύτητας των εμπορικών πλοίων προκαλεί κατακόρυφο περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων τους.
Μετά την κρίση του 2008, τα εμπορικά πλοία
είχαν μειώσει την ταχύτητά τους σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν καύσιμα – τακτική
γνωστή ως «slow steaming» (αργή πλεύση).
Ερευνα, που είχε δημοσιευθεί στην επιθεώ-

Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο στον κόσμο:
η Νατζίν και η κόρη της, Φατού. Αυτή
η μικρή οικογένεια, που ζει στην Κένυα,
είναι ό,τι απέμεινε από ένα ολόκληρο
υποείδος: αυτό των βόρειων λευκών ρινόκερων. Ακόμη και τώρα, όμως, που
οι μοναδικοί εκπρόσωποι του είδους
είναι δύο θηλυκά, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι το εξαιρετικά απειλούμενο
είδος θα καταφέρει να επιβιώσει, αφού,
όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή,
κατέστη δυνατή η συλλογή ωαρίων από
τα ογκώδη ζώα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να μην
εξαφανιστεί διά παντός το είδος.
«Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε δέκα ωοκύτταρα, πέντε από τη Νατζίν και
πέντε από τη Φατού, γεγονός που αποδεικνύει ότι και τα δύο θηλυκά εξακολουθούν να παράγουν ωάρια. Ευελπιστούμε πως θα καταφέρουμε να διασώσουμε αυτά τα υπέροχα ζώα», δήλωσε
ο ειδικός στη ζωική αναπαραγωγή Τόμας
Χίλντεμπραντ, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Λάιμπντιτς για τα είδη ζωολογικών
κήπων και άγριας ζωής. Στόχος των ερευνητών είναι να γονιμοποιήσουν τα ωάρια
με τα κρυοσυντηρημένα σπερματοζωάρια
δύο αρσενικών βόρειων λευκών ρινόκερων, του Σούνι και του Σαούτ, που δεν
βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Εφόσον η προσπάθεια ευοδωθεί, το
έμβρυο που θα προκύψει μπορεί να εμφυτευθεί στη μήτρα μιας παρένθετης

ρηση Frontiers in Marine science, επιβεβαίωσε
ότι μια μείωση της τάξης του 10% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου θα επέτρεπε περιορισμό 13% των εκπομπών καυσαερίων,
που ευνοούν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής. Την ίδια ώρα, η επιβράδυνση αυτή
περιορίζει σημαντικά την ηχορρύπανση των
ωκεανών, που πλήττει κατά προτεραιότητα
τις φάλαινες. Οι εφοπλιστικές εταιρείες έχουν
εκδηλώσει τη συμφωνία τους με την πρόταση
μείωσης των ταχυτήτων πλεύσης. Πολλά
κράτη, όπως η Ελλάδα, έχουν ταχθεί υπέρ της
γαλλικής πρότασης. Αλλες χώρες, όμως, εξέφρασαν επιφυλάξεις. Η Δανία και η Ιαπωνία,
για παράδειγμα, θα προτιμούσαν να θέσουν
δικά τους όρια εκπομπών καυσαερίων, επιτρέποντας στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να επιλέξουν αυτά τρόπους μείωσης
των εκπομπών. Επιφυλακτικές εμφανίζονται
και οι χώρες-παραγωγοί φρέσκων φρούτων.
Χιλή και Περού έχουν ήδη εκθέσει τις διαφωνίες
τους, λέγοντας ότι καθώς εξάγουν αβοκάντο,
κεράσια και μύρτιλο δεν μπορούν να μειώσουν
την ταχύτητα των πλοίων τους. Το ταξίδι από
το Βαλπαραΐσο στη Σαγκάη διαρκεί 33 ημέρες
με ταχύτητα 20 κόμβων, αλλά 44 ημέρες με
ταχύτητα 15 κόμβων.
Το συνολικό τονάζ των εμπορικών στόλων
δεν σταματά να αυξάνεται. Τον Ιανουάριο
του 2018, η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών πλοίων ανερχόταν σε 1,9 δισ. τόνους,
αυξημένη κατά 62 εκατ. τόνους σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος.
REUTERS

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα σώσουν το είδος.







Κατέστη δυνατή η συλλογή
ωαρίων από δύο ζώα, τα
οποία θα γονιμοποιηθούν
με σπερματοζωάρια βόρειων λευκών ρινόκερων.
μητέρας, που θα ανήκει σε συγγενικό
υποείδος λευκού ρινόκερου, όπως είναι
οι νότιοι λευκοί ρινόκεροι, ώστε να το
κυοφορήσει και να το φέρει στον κόσμο.
Ο νότιος λευκός ρινόκερος είναι απαραίτητος, επισημαίνουν οι ερευνητές,
γιατί η Νατζίν και η Φατού, που ζουν
στο κέντρο αγρίων ζωών Ολ Πετζέτα

της Κένυας, έχουν προβλήματα υγείας
που δεν τους επιτρέπουν να κυοφορήσουν. Ο διευθυντής του κέντρου, Ρίτσαρντ Βιν, δήλωσε ιδιαίτερα στενοχωρημένος που έχουν απομείνει μόνο
δύο βόρειοι λευκοί ρινόκεροι, απόδειξη
της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος.
Αν και οι δυσκολίες που θα πρέπει να
υπερκεράσουν οι επιστήμονες προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους είναι
πολλές, η επιτυχής συλλογή των ωαρίων
την περασμένη εβδομάδα –κάτι που έγινε
για πρώτη φορά στον κόσμο σε βόρειους
λευκούς ρινόκερους– τους γέμισε με αισιοδοξία. «Ημουν εδώ πριν από πέντε
χρόνια, όταν διαπιστώσαμε ότι η Νατζίν
και η Φατού δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν φυσιολογικά. Ετσι, αμέσως
καταλάβαμε ότι έπρεπε να στραφούμε
στην τεχνητή γονιμοποίηση», εξηγεί ο
Γιαν Στεϊσκάλ, του ζωολογικού κήπου
Ντβουρ Κραλόβε ναντ Λάμπεν της Τσεχίας.
Κατά τη διάρκεια της συλλογής των
ωαρίων, τα δύο θηλυκά ζώα αναισθητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όλα πήγαν καλά και λίγο αργότερα τα ζώα συνήλθαν. Τώρα, τα ωάριά
τους πρόκειται να μεταφερθούν στην
Ιταλία, όπου με μεγάλη προσοχή οι ερευνητές θα ξεκινήσουν τη διαδικασία γονιμοποίησης και αισιοδοξούν ότι οι προσπάθειές τους θα ευοδωθούν.

4

l

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κάτοικοι της περιοχής επιχειρούν να ανασύρουν μοτοσυκλέτα, η οποία κατέ-

ληξε στον γκρεμό. Πρόκειται για ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές, αφού η οδηγός της μοτοσυκλέτας πρόλαβε την υστάτη να απομακρυνθεί από το όχημα.

Ο δρόμος της Μαστισιάς και του Κακοσκάλι είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία στη
διαδρομή προς το Blue Lagoon. Πρόσφατα έχει διαπλατυνθεί μικρό μέρος του
δρόμου, ωστόσο και πάλι δεν επιλύει το πρόβλημα.

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα υγιεινής και προσωπικής καθα-

ριότητας και φροντίδας. Στη φωτογραφία φαίνονται αυτοσχέδιοι χώροι υγιεινής που έφτιαξαν οι κατασκηνωτές.

Το εθνικό πάρκο Ακάμα σε αποσύνθεση
Αποδομείται από σκουπίδια, γουρούνες, σκόνη και αναρχία - Εν αναμονή του 2022 και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

τράτροχες μοτοσυκλέτες. Κάτι περισσότερο με ξερότοπο θυμίζει το
δασικό πάρκο.

Μεταβαίνοντας από τα Λουτρά της
Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα χρειάστηκε να σταματήσουμε
ουκ ολίγες φορές, στη δική μας προσπάθεια ή και των άλλων οδηγών
να περιμένουμε τα οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση και κυρίως να
περάσουν, χωρίς να κινδυνεύσει
κανείς να καταβαραθρωθεί στον
γκρεμό που βάθους 30 μέτρων που

Χωρίς ασφάλεια λουόμενοι

Πνίγηκε στη σκόνη των γουρούνων το εθνικό δασικό μας πάρκο. Οι τετράτρο-

Οι χρωματιστές σακούλες σκυβάλων στολίζουν το σκονισμένο τοπίο του εθνι-

Η αναρχία συνεχίζεται και μέσα
στη θάλασσα. Συγκεκριμένα στη
Φοντάνα Αμορόζα και το Blue Lagoon
δεν υπάρχουν σημεία ειδικά για
λουόμενους και ξεχωριστά για ταχύπλοα σκάφη, με αποτέλεσμα οι
λουόμενοι να διατρέχουν σοβαρό
κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Θυμίζουμε το πρόσφατο παράδειγμα
στο Blue Lagoon με το ταχύπλοο
που έδεσε λίγα μέτρα από την ακτή
και δίπλα από ανήλικους λουόμενους.
Το αίτημα της κοινότητας Νέου Χωριού για να τοποθετηθούν σημαδούρες και να δημιουργηθεί νεκρή λωρίδα στη θάλασσα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των λουομένων
δεν φαίνεται να έχει επί του παρόντος
καμία ουσιαστική ανταπόκριση.

χες μοτοσυκλέτες αναμένεται ότι θα επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου του Ακάμα. Όλα αυτά φυσικά μετά το 2022.

κού δασικού πάρκου. Είναι τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους κατασκηνωτές και επισκέπτες του Ακάμα.

Αδυναμία παρέμβασης

χωράει η διακίνηση οχημάτων αντίθετης κατεύθυνσης αλλά και πάλι,
η διαπλάτυνση δεν έγινε σε όλη
την έκτασή του. Συνεπώς, τα ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο μέσα
στο πάρκο του Ακάμα, αφενός επειδή δεν υπάρχουν βασικά μέτρα τα
οποία να εγγυώνται την ασφάλεια
των επισκεπτών, αφετέρου οι επισκέπτες αψηφούν -θα έλεγε κανείςτον κίνδυνο και συνεχίζουν να διασχίζουν απόκρημνους και κακοτράχαλους δρόμους με τετράτροχες μοτοσυκλέτες. Κατά τη δική μας επίσκεψη στο σημείο γίναμε μάρτυρες
ενός τέτοιου ατυχήματος. Μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε νεαρή

παραλία ακόμα και στις πιο απόκρυφες γωνιές του Ακάμα. Παραδίπλα,
οι κατασκηνωτές είχαν στήσει αυτοσχέδιους χώρους υγιεινής. Και
αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο από
τους επισκέπτες που προνόησαν.
Δίπλα και ανάμεσα στις σκηνές ήταν
τοποθετημένες γεννήτριες για ηλεκτρισμό, φουκούδες, πυρσοί και σημεία που είχαν μετατραπεί σε χώρους
σκυβάλων. «Δυο φορές τη βδομάδα
το αυτοκίνητο της κοινότητας διέσχιζε το Κακοσκάλι και επισκεπτόταν
το πάρκο και καθάριζε τις παραλίες
από τα σκουπίδια που άφηναν πίσω
τους οι εκδρομείς. Μετά το θανατηφόρο δυστύχημα, όμως, αποφα-








Τίποτε δεν θα αλλάξει
στο πάρκο του Ακάμα
φέτος, αλλά ούτε και
το 2020. Το επόμενο
καλοκαίρι ο Ακάμας
θα παρουσιάζει την
ίδια εικόνα, μέχρι
να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου
δράσης το 2022.
συνοδεύει τον δρόμο σε όλη του
την έκταση. Μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, που στοίχισε
την ζωή σε δύο Ρώσους τουρίστες,
η εικόνα στην περιοχή δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Ο δρόμος παραμένει
γεμάτος πέτρες και βράχους, δεν
έχει τοποθετηθεί κανένα προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο για
προστασία των οδηγών. Μόνη αλλαγή είναι ότι σε δυο-τρία σημεία
διαπλατύνθηκε, τόσο όσο μόλις να

τουρίστρια λοξοδρόμησε και παρασύρθηκε στον γκρεμό, ευτυχώς χωρίς την επιβάτιδά του, η οποία κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα
από τη μηχανή της γλυτώνοντας
έτσι τη ζωή της.

Καταυλισμοί και σκουπίδια
Καταφέρνοντας επιτέλους να περάσουμε αναίμακτα τον δρόμο Μαστισιές και Κακοσκάλι, η εικόνα που
αντικρίσαμε ήταν αποκαρδιωτική.
Οι πανέμορφες παραλίες του Ακάμα,
τις οποίες λέμε ότι προστατεύουμε
ως κόρη οφθαλμού, ήταν γεμάτες
με καταυλισμούς κατασκηνωτών
που λες και ξεφύτρωσαν πάνω στην

σίσαμε να σταματήσουμε, μέχρι να
διαπλατυνθεί ο δρόμος» δήλωσε
στην «Κ» ο κοινοτάρχης του Νέου
Χωριού Ακάμα, Ανδρέας Χριστοδούλου Μάχιμος, ο οποίος ανέλαβε
να μας ξεναγήσει στο πάρκο. Εξήγησε ότι εδώ και 45 χρόνια συνεχίζει
η άναρχη κατασκηνωτική δράση
στην περιοχή, ενώ οι κατασκηνωτές
δεν συμμορφώνονται στις προειδοποιητικές πινακίδες τις οποίες έχει
αναρτήσει η κοινότητα. Τα δε δέντρα
και η θαμνώδης βλάστηση για την
οποία η περιοχή του Ακάμα θεωρείται ένας πνεύμονας οξυγόνου για
την Κύπρο, ήταν καλυμμένα από
σκόνη που άφηναν πίσω τους οι τε-

Εργα οκτώ εκατομμυρίων

Η παραλία Κουφοτρύπης είναι η πιο μικρή παραλία στο πάρκο και αγαπημένος χώρος για κατασκηνώσεις και ψήσιμο

σούβλας.

Περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ
εκτιμάται ότι θα είναι το κόστος
για τη δημιουργία των βασικών
υποδομών εντός του πάρκου. Την
Παρασκευή ο υπουργός Γεωργίας,
Κώστας Καδής, επισκέφθηκε την
περιοχή του Ακάμα για συνάντηση με την ομάδα αρχιτεκτόνων,
οι οποίοι εμπλέκονται στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις
υποδομές που θα γίνουν στον χώρο. Βάσει του σχεδίου, θα υπάρχουν επτά σημεία εισόδου στο
πάρκο, ενώ θα οριστεί αντίτιμο
εισόδου. Οι κατασκηνώσεις θα
γίνονται μόνο σε ενδεικνυόμενους
χώρους και θα οριστούν συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης.
Σε κάποια σημεία του Ακάμα
η διακίνηση θα επιτρέπεται μόνο

με ειδικά αυτοκινητάκια τα οποία
θα παρέχονται από το Τμήμα Δασών, άρα ο επισκέπτης θα μπορεί
να κυκλοφορεί με τα αυτοκινητάκια του πάρκου και σε κάποια
σημεία μόνο πεζός ή με το ποδήλατο. Ο κ. Καδής εξήγησε ότι έχει
εγκριθεί το προσχέδιο διαχείρισης
ενώ εκτιμάται ότι το 2020, μετά
την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη
μελετών θα είναι έτοιμο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο
το τελικό σχέδιο για έγκριση. Στόχος είναι να διοχετεύονται οι επισκέπτες σε συγκεκριμένους χώρους στους οποίους θα εξυπηρετούνται και θα απολαμβάνουν
καλύτερα τον χώρο και παράλληλα
να αποτρέπονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι τοπικές αρχές ζητούν άμεσα
την απαγόρευση της διέλευσης τετράτροχων στον Ακάμα, την επιδιόρθωση των δρόμων, τη χρήση
ηλεκτρικών λεωφορείων και εναλλακτικών μέσων μεταφοράς ενώ
εισηγούνται η είσοδος του πάρκου
να κλείνει κάθε βράδυ για το κοινό.
Η απάντηση του πλέον αρμοδίου,
υπουργού Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, καθιστά σαφές
ότι η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει ο Ακάμας θα είναι η ίδια και
το επόμενο καλοκαίρι και ενδεχομένως μέχρι το 2022. Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων των κοινοτήτων του Ακάμα αλλά και μερίδας
ενσυνείδητων επισκεπτών, το κλειδί
στην αλλαγή, αναβάθμιση και ουσιαστική προστασία του χώρου, είναι το τελικό σχέδιο δράσης για τον
Ακάμα, το οποίο υπολογίζεται ότι
θα τεθεί για έγκριση ενώπιον Υπουργικού περί τις αρχές του 2020. Αυτό
δήλωσε στην «Κ» ο υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Κώστας
Καδής, αν και παραδέχτηκε ότι η
αναρχία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής. Εξήγησε ότι
από τη στιγμή που πρόκειται για
μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικά περιοχές του τόπου,
δεν μπορεί να γίνει καμία επέμβαση,
χωρίς τη δέουσα μελέτη και βάσει
νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται
δέουσα μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων η οποία ολοκληρώνεται
εντός του 2019 ενώ σε εξέλιξη είναι
και η μελέτη για την οδοποιία, η
οποία επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου που
θα εναρμονίζονται με τον χαρακτήρα του πάρκου.
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Βγαίνουν και εκτός Ευρώπης για ερευνητές
Σχέδιο παροχής κινήτρων για μη κοινοτικούς ετοιμάζει η κυβέρνηση, έτοιμο μέχρι τον Σεπτέμβριο και help desk centre
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

θήκες ζωής στο νησί. Αυτό, εξήγησε
ο κ. Κόκκινος, είναι κάτι το οποίο
μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον
Σεπτέμβριο. Ωστόσο, θα πρέπει να
προηγηθεί διαβούλευση τόσο με
το υπουργείο Οικονομικών όσο και
με το υπουργείο Εσωτερικών για
σειρά άλλων και πιο βασικών ζητημάτων, όπως είναι η έκδοση βίζας. Φυσικά η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το αντικείμενο εργασίας
και το κατά πόσο το ερευνητικό
κέντρο στο οποίο θα κληθεί να εργαστεί ο ερευνητής τυγχάνει της

Τέσσερα νέα κέντρα αριστείας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σύντομα
η Κύπρος, μεταξύ αυτών το Θαλάσσιο και Ναυτιλιακό Ινστιτούτο
Κύπρου το οποίο θα φιλοξενηθεί
στη Λάρνακα και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής το οποίο
αναβαθμίζεται σε Κέντρο Αριστείας
στη Βιοϊατρική Έρευνα. Τα νέα
κέντρα αριστείας θα προστεθούν
στα ήδη υπάρχοντα ΚΙΟΣ και RISE.
Η εξέλιξη αυτή από τη μια δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχουν
εξελίξεις και γίνονται ενέργειες για
την αναβάθμιση της Κύπρου ως















Δύσκολα έρχεται στην
Κύπρο ερευνητής από
τρίτες χώρες, αφού η
διαδικασία δεν διαφέρει
από ό,τι ισχύει για ανειδίκευτους εργάτες.
προς τους τομείς της έρευνας και
της καινοτομίας. Από την άλλη,
ωστόσο, αυξάνει τις ανάγκες σε
ερευνητικό προσωπικό το οποίο
θα στελεχώσει τα τέσσερα νέα κέντρα. Ήδη για να καλυφθεί αυτό το
κενό αναμένεται ότι θα αναζητηθούν πόροι από το εξωτερικό. Εισήγηση του επικεφαλής επιστήμονα, Κυριάκου Κόκκινου, είναι η
επιστημονική στελέχωση να καλυφθεί με ποσοστό 30-40% με εισαγωγή Κύπριων ή ξένων ερευνητών, οι οποίοι θα μπορούν να ενισχύσουν τα κέντρα αριστείας με
την εμπειρογνωμοσύνη σχολών
σκέψης του εξωτερικού. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα τη διεθνοποί-

Το 65% της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης βασίζεται στην καινοτομία. Η Κύπρος έχει πολύ δρόμο μπροστά της

από τη στιγμή που κατατάσσεται 16η στον τομέα.
ηση των ερευνητικών κέντρων του
νησιού.

Ειδική μεταχείριση
Η προσπάθεια επικεντρώνεται
στην προσέλκυση κοινοτικών και
μη κοινοτικών ερευνητών. Όσον
αφορά τους κοινοτικούς ερευνητές,
πέραν των μισθολογικών απολαβών
δεν υπάρχουν άλλα θέματα, αφού
οι διαδικασίες έλευσής τους στην
Κύπρο και έκδοσης άδειας εργασίας
και παραμονής δεν διαφέρουν από
αυτές που ισχύουν σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Το ζήτημα που υπάρχει αφορά τους μη κοινοτικούς ερευνητές, οι οποίοι θέλουν να εργαστούν
σε κέντρο αριστείας στην Κύπρο.

Στην περίπτωση των ερευνητών
από τρίτες χώρες, τα πράγματα
διαφέρουν. Σειρά διαδικασιών και
εγγράφων απαιτείται σε κάθε περίπτωση και είναι οι ίδιες διαδικασίες όμοιες με αυτές που απαιτούνται για κάθε ανειδίκευτο εργάτη.
Η Κύπρος πρέπει να προσπαθήσει
να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά
στη χώρα και ως εκ τούτου είναι
σε εξέλιξη σχεδιασμός κινήτρων.
Κάτι το οποίο γίνεται ήδη στην περίπτωση της Βρετανίας, η οποία
εν όψει Brexit προχώρησε σε σχέδιο
έκδοσης βίζας επιστημόνων τρίτων
χωρών με ταχείες διαδικασίες, ώστε
να μη χάσει το επιστημονικό της
κύρος.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο, ήδη
τους τελευταίους δύο μήνες είναι
σε εξέλιξη διαδικασία μελέτης για
το ποια κίνητρα θα δοθούν ενώ το
πακέτο κινήτρων αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2019.
Ήδη κάποια επιμέρους ζητήματα
έχουν ξεκαθαρίσει, ανέφερε σχετικά ο κ. Κόκκινος. Για παράδειγμα,
η δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης του ερευνητικού κόσμου από
το εξωτερικό, το οποίο θα λειτουργεί
ως ένα «help desk centre» για τους
ερευνητές, το οποίο θα αφορά την
εξεύρεση κατοικίας, την παροχή
πληροφοριών για τα έγγραφα τα
οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν,
καθώς και πληροφορίες για τις συν-

Τους τελευταίους δύο
μήνες είναι σε εξέλιξη
διαδικασία μελέτης για
το ποια κίνητρα θα δοθούν ενώ το πακέτο κινήτρων αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2019.
δέουσας αναγνώρισης ώστε να βελτιώνει το βιογραφικό του. Στην
προσπάθεια προσέλκυσης ξένων
ερευνητών δεν θα μείνει αναξιοποίητο το ατού της ποιότητας ζωής
στην Κύπρο και του χαμηλότερου
κόστους ζωής έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πιο ανεπτυγμένων
στην έρευνα και την καινοτομία.

Συν… Ευρώπη και χείρα κίνει
Υπενθυμίζεται ότι ήδη τρέχουν
οι διαδικασίες ίδρυσης υφυπουργείου έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο
της προσπάθειας ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας. Τους προηγούμενους μήνες μάλιστα η Κύ-

προς απέκτησε τον πρώτο επικεφαλής επιστήμονά της και Εθνικό
Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Η αυξημένη κινητικότητα που
καταγράφεται προς την έρευνα και
την καινοτομία είναι δεδομένη και
ίσως επιβεβλημένη, από τη στιγμή
που είναι γνωστό ότι γύρω στο 65%
της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης πηγάζει από την καινοτομία
ενώ η απόδοση της επένδυσης σε
έρευνα και καινοτομία είναι μεταξύ
10-30%. Την ίδια ώρα οι επιδόσεις
της Κύπρου την κατατάσσουν 16η
στον τομέα της καινοτομίας και 4η
από το τέλος στο κομμάτι έρευνας
και ανάπτυξης. Μιλώντας στην «Κ»
ο επικεφαλής επιστήμονας ανέφερε
ότι η δημιουργία ταυτότητας της
Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου
έρευνας και καινοτομίας μέσω δραστηριοτήτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος
έρευνας και καινοτομίας έτσι ώστε
να επιτευχθεί η προσέλκυση διεθνών επενδύσεων σε επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας. Σε πρόσφατη
συνέντευξή του στην «Κ» ο Γενικός
Διευθυντής της Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κ. Ζαν-Ερίκ Πακέ, ανέφερε εξάλλου
ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία της Κύπρου είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο
της Ε.Ε. Συγκεκριμένα το ποσό
ανέρχεται περίπου στα 110 εκατομμύρια ευρώ, και βρίσκει τη χώρα
στις χαμηλότερες θέσεις της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης «Ορίζοντας 2020»
έχουν εισρεύσει σε κυπριακούς οργανισμούς περίπου 160 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ έχουν επιλεγεί τέσσερις
προτάσεις για χρηματοδότηση και
δημιουργία Κέντρων Αριστείας,
κάτι που ανεβάζει το ποσό σε πέραν
των 210 εκατομμυρίων ευρώ.
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Ο εθελοντισμός πρασινίζει την Κύπρο
Σημαντική συνεισφορά της επιτρόπου Περιβάλλοντος, πρωτοβουλίες και από υπ. Γεωργίας - Aυξημένο κονδύλι για δενδρύλια
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει πάψει πλέον να θεωρείται μια απλή κινδυνολογία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της
κατάστασης με την υπερθέρμανση
του πλανήτη και το συνεπακόλουθο
λιώσιμο των πάγων, απειλείται η
βιωσιμότητα του πλανήτη. Μόνο
για φέτος το λιώσιμο των πάγων
στη Γροιλανδία και οι καταστροφικές πυρκαγιές που εξακολουθούν
να μαίνονται αδιάκοπα στον Αμαζόνιο, προκαλούν εύλογα το ερώ






Σταδιακή αύξηση των
κονδυλίων μέχρι και μισό εκατομμύριο ευρώ
προανήγγειλε ο υπ. Γεωργίας, Κώστας Καδής,
για παραγωγή δενδρυλλίων με σκοπό να ανταποκριθεί η Πολιτεία στις
ανάγκες όλων των πρωτοβουλιών.
τημα ποιο θα είναι το μέλλον της
γης. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν αρκετά κράτη αλλά και οργανωμένα σύνολα διεθνώς για μεταστροφή της επικίνδυνης αυτής
εικόνας, είναι συγκινητικές.
Στην Κύπρο έχουν αρχίσει να
δρομολογούνται πρωτοβουλίες για
ένα καλύτερο μέλλον. Ήδη εδώ
και μέρες έγινε γνωστή η πρόθεση
του υπουργείου Μεταφορών να
δεντροφυτεύσει το οδικό δίκτυο
της Κύπρου με ένα εκατομμύριο
δέντρα σε ορίζοντα δεκαετίας. Μια

άλλη δυναμική πρωτοβουλία αναδύεται παρόλα αυτά τον τελευταίο
καιρό από ευαισθητοποιημένους
πολίτες του τόπου. Ομάδες εθελοντών άρχισαν να οργανώνονται
σε επαρχιακό επίπεδο, βάζοντας
στόχο σε βάθος χρόνου και με μεθοδικότητα να αλλάξουν τον περιβαλλοντικό χάρτη της Κύπρου
προς όφελος τουλάχιστον των επόμενων γενιών.

απαιτείται για τα τρία πρώτα χρόνια
συστηματική συντήρηση, οπότε
όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η
εθελόντρια «δεν πρόκειται για ένα
αγώνα ταχύτητας, αλλά ουσίας».
Σημείωσε παράλληλα πως γίνονται
ήδη ενέργειες για ευαισθητοποίηση
των τοπικών αρχών αλλά και του
ιδιωτικού παράγοντα, αρκεί ο τελευταίος να έχει αποδεδειγμένη
περιβαλλοντική συνείδηση. Εξέφρασε καταληκτικά την ευγνωμοσύνη των ομάδων προς την επίτροπο Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, για την αμέριστη στήριξή
της στην όλη προσπάθεια.

800 000 δέντρα για την Κύπρο
Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα που αφορούσε μια σημαντική πρωτοβουλία από την Αιθιοπία
και τους κατοίκους της, οι οποίοι
φύτεψαν 350 εκατομμύρια δέντρα
σε μόλις μία ημέρα. Η είδηση αυτή
δεν πέρασε στα αζήτητα όπως συμβαίνει στις πλείστες των περιπτώσεων, αλλά αντιθέτως αποτέλεσε
ουσιαστικά το ερέθισμα για να αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία που σε
λιγότερο από δύο εβδομάδες προσέλαβε παγκύπριες διαστάσεις,
όπως ανέφερε στην «Κ» μια εθελόντρια του προγράμματος.
Η συγκεκριμένη μάλιστα ομάδα
εθελοντών δημιούργησε και τη
δική της σελίδα σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο το διαδίκτυο αποτελεί το κέντρο
συντονισμού ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί και ανοικτή συνεδρίαση με πολύ ενθαρρυντικό αριθμό
παρευρισκομένων όπως μας αναφέρθηκε.
Την πρωτοβουλία της Λευκωσίας
ακολούθησαν και άλλες πόλεις, με
τις Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο να
οργανώνουν ήδη τις δικές τους
ομάδες επιλέγοντας ως ονομασία
τους τον αριθμό που αντιστοιχεί
γενικά στους κατοίκους της, ενώ
σε καλό δρόμο βρίσκεται και η σύσταση ομάδας στην επαρχία Αμμοχώστου. Κάθε ομάδα, όπως μας

Βλέπουν Τμήμα Δασών

Την 17η Σεπτεμβρίου οι εθελοντές συναντούν το Τμήμα Δασών, για να τύ-

χουν ενημέρωσης ως προς το τι είδους δέντρα ενδείκνυται να δεντροφυτευθούν αλλά και για τα επόμενα βήματα.
ελέχθη, διατηρεί την αυτονομία
της, αλλά όλες χρησιμοποιούν το
ίδιο λογότυπο ως δείγμα του κοινού
τους σκοπού.
Όπως ανέφερε το μέλος της ορ-

ΑΡΘΡΟ

γάνωσης, στόχος είναι να γίνουν
σωστά και μεθοδικά βήματα για
να μην αποτύχει μακροπρόθεσμα
το εγχείρημα. Για να θεωρηθεί εξάλλου πετυχημένη η δεντροφύτευση,

Η ανταπόκριση της κοινωνίας
των πολιτών στο κάλεσμα για δεντροφύτευση της Κύπρου έχει φέρει
ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, καθώς στις 19 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία όλων των ομάδων θα
έχει συνάντηση με το Τμήμα Δασών
για καλύτερη καθοδήγηση και καθορισμό των επόμενων βημάτων.
Σημαντικός ο ρόλος του βουλευτή
των Οικολόγων, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, στην κινητοποίηση για
το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς
ανέλαβε μάλιστα να συνοδεύσει
τους εθελοντές στη συνάντηση.
Όπως ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου
σε συζήτηση που είχαμε, παρευρέθηκε αρχικά σε μια συνεδρία της
ομάδας Λευκωσίας, και ακολούθησαν και άλλες πόλεις. «Ο ρόλος μου
ήταν καθοδηγητικός και κατατοπιστικός» όπως σημείωσε. Χαρακτήρισε μεγαλεπήβολο το σχέδιο
καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο
αριθμό δενδρυλλίων. Ωστόσο, παρουσιάστηκε αισιόδοξος πως, αν
συνεχιστεί αδιάκοπα ο αγώνας, θα
έχει επιτυχία. Σημείωσε μάλιστα
πως τον έχουν προσεγγίσει ήδη
εταιρείες που θέλουν να βοηθήσουν

στο εγχείρημα αυτό και πως ο ίδιος
θα παραμείνει ενεργός υποστηρικτής για εξεύρεση χρηματοδότησης
και εισφορών. Υποστήριξε παράλληλα πως στη συνάντηση της 17ης
Σεπτεμβρίου με τον Διευθυντή του
Τμήματος Δασών, οι ομάδες εθελοντών θα τύχουν ενημέρωσης για
το τι είδους δέντρα ενδείκνυται να
δεντροφυτευθούν αλλά και όλες
οι απαραίτητες μέθοδοι.

Ενεργοποίηση υπ. Γεωργίας
Η μαζική εθελοντική κινητοποίηση έφτασε μέχρι και τα κυβερνητικά δώματα, με το υπουργείο
Γεωργίας να εξετάζει ήδη τρόπους
για υποστήριξη της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερε ο
υπουργός Κώστας Καδής στην «Κ»,
την ερχόμενη εβδομάδα, στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου,
προγραμματίζει να καταθέσει πρόταση, σε μια προσπάθεια να συντονίσει και να ενισχύσει όλες τις
πρωτοβουλίες. Υπερτόνισε μάλιστα
την ανάγκη αυτές οι προσπάθειες
να γίνονται συνετά για να μην αποτύχουν όπως ανάλογες του παρελθόντος.
Συνέχισε λέγοντας πως «εμείς
θα συντονίσουμε όλα τα οργανωμένα σύνολα που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για δεντροφυτεύσεις.
Θα τους εκπαιδεύσουμε ως προς
την όλη διαδικασία». Όσον αφορά
την οικονομική βοήθεια που μπορεί
να παράσχει η Πολιτεία προς αυτές
τις πρωτοβουλίες, υποστήριξε πως
«έχουμε ήδη κονδύλι για την παραγωγή δενδρυλλίων, το οποίο
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα
πολλαπλασιαστεί. Από 60 χιλιάδες
τον χρόνο, φέτος γίνονται 130 χιλιάδες, του χρόνου 300 και στη συνέχεια μισό εκατομμύριο για να
ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων
αυτών των πρωτοβουλιών».

/ Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Περί κρεοφαγίας και κλιματικής αλλαγής
Οι Ελληνες και οι Ελληνίδες καταναλώνουν περίπου 80 κιλά κρέας
έκαστος ή εκάστη ετησίως, ποσότητα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, αλλά πολύ, πολύ μεγαλύτερη
από τον παγκόσμιο μέσο όρο (37
κιλά) και την ποσότητα που χρειάζονται τα ανθρώπινα όντα (από
μηδέν μέχρι 55 κιλά, ανάλογα με
το ποιος βάζει τους κανόνες).
Αυτό αποτελεί πρόβλημα για
διάφορους λόγους. Τρώμε πολύ περισσότερο κρέας από ό,τι χρειαζόμαστε, πράγμα που οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά επιπλέον βοηθάμε και να λιώσει ο κόσμος μια ώρα ταχύτερα. Η κτηνοτροφία προκαλεί περίπου το 15%
των εκλύσεων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το 9% του διοξειδίου του άνθρακα και το 37% του μεθανίου
που εκλύονται στην ατμόσφαιρα
από την ανθρώπινη δραστηριότητα
προέρχονται από διάφορα στάδια
της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η

παραγωγή κρέατος είναι γενικά
εξαιρετικά σπάταλη και «βρώμικη»
διαδικασία.
Το 40% της αγροτικής παραγωγής στις ανεπτυγμένες χώρες και
το ένα τρίτο της αρδεύσιμης γης
στον πλανήτη είναι αφιερωμένα
στην παραγωγή ζωοτροφών για
την κτηνοτροφία. Το 1/4 της διαθέσιμης επιφάνειας του πλανήτη
μας χρησιμοποιείται για να βοσκάνε
ζώα που μετά θα φάμε.
Μία από τις λύσεις που προτείνουν οι επιστήμονες είναι η ραγδαία
αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες
της ανθρωπότητας με τη δραστική
μείωση της κατανάλωσης κρέατος,
καθώς αυτή η διαδικασία παραγωγής τροφής είναι υπερβολικά ανθυγιεινή, βλαβερή και σπάταλη.
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με
αυτή τη λύση: δεν τη θέλουμε. Το
κρεατάκι μάς αρέσει. Κι όχι μόνο
εμάς, σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο τρώνε πολύ κρέας. Και όχι
μόνο εκεί: όσο οι αναπτυσσόμενες
χώρες μετατρέπονται σε ανεπτυγ-








Μία από τις λύσεις που
προτείνουν οι επιστήμονες είναι η ραγδαία αλλαγή στις διατροφικές
μας συνήθειες με τη
δραστική μείωση της
κατανάλωσης κρέατος,
καθώς αυτή η διαδικασία παραγωγής τροφής
είναι υπερβολικά ανθυγιεινή, βλαβερή και
σπάταλη.
μένες, τόσο υιοθετούν συνήθειες
που μοιάζουν με τις δικές μας, ακόμα και στα διατροφικά θέματα.
Οπότε τι θα μπορούσε να γίνει;
Πρόσφατα απέκτησαν εντυπωσιακή δημοσιότητα δύο αμερικα-

νικές εταιρείες που παράγουν κιμά
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά
φυτικές πρώτες ύλες. Η διαφορά
των δικών τους προϊόντων από τα
προηγούμενα χορτοφαγικά μπιφτέκια που διατίθενται εδώ και αρκετά χρόνια είναι πως, αντίθετα
με εκείνα, υπόσχονται ότι έχουν
ολόιδια υφή και γεύση με τα αληθινά μπιφτέκια.
Η μία το κατάφερε αυτό χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένη μαγιά για να παράγει μεγάλες
ποσότητες αίμης από ρίζες σόγιας
–η αίμη είναι που κάνει το κρέας
κόκκινο και ζουμερό–, η άλλη χρησιμοποιώντας πρωτεΐνη από μπιζέλια, κυτταρίνη από μπαμπού και
άλλα δεκαεννέα συστατικά (τίποτε
γενετικά μεταλλαγμένο – ως εκ
τούτου ο δικός της κιμάς είναι διαθέσιμος και σε ευρωπαϊκά σούπερ
μάρκετ).
Δεν είναι ιδιαίτερα υγιεινά προϊόντα, ίσα ίσα, και παχυντικά είναι
και λιπαρά έχουν. Απλά δεν είναι
φτιαγμένα από ζώα.

Θέλω εδώ να σας πω ότι έχω
δοκιμάσει και τους δύο κιμάδες –
τον πρώτο με τη μορφή κεφτέδων
στην Ουάσιγκτον και τον δεύτερο
με τη μορφή μπέργκερ στην αυλή
της αμερικανικής πρεσβείας στην
Αθήνα.
Σας δηλώνω ότι ο (ομολογουμένως απαίδευτος και μη εκλεκτικός) ουρανίσκος μου και στις δύο
περιπτώσεις δεν κατάλαβε καμία
διαφορά από τον κανονικό κιμά.
Δεν ξέρω αν όντως οι συγκεκριμένες εταιρείες ή άλλες σαν κι αυτές θα καταφέρουν να κατεβάσουν
αρκετά τις τιμές για να τινάξουν
στον αέρα τη βιομηχανία της κτηνοτροφίας, δεν ξέρω αν κάποτε θα
καταφέρουν να φτιάχνουν και ζουμερές, απαράλλαχτες μπριζόλες
από ρίζες, ούτε και πώς θα αντιδράσει η βιομηχανία της κτηνοτροφίας σε τέτοιες απειλές, αλλά
τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έχω
δει (και έχω φάει) μια πιθανή, ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα.
Αυτό είναι σημαντικό, επειδή

αλλιώς το πρόβλημα δεν λύνεται.
Ο κόσμος δεν θα σταματήσει να
τρώει κρέας. Οσο δίκιο κι αν έχουν
οι βίγκαν και οι οικολόγοι, η ιδέα
ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα
αλλάξουν συνήθειες και κουλτούρα
επειδή είδαν δυστυχισμένα κοτόπουλα σε ένα ντοκιμαντέρ αγνοεί
εντελώς το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φύση.
Αν, δε, τους τρίψεις στα μούτρα
το ηθικό σου πλεονέκτημα και το
πόσο απάνθρωποι και φριχτοί πιστεύεις ότι είναι, πάει, όχι απλώς
δεν θα τους πείσεις να αλλάξουν
μυαλά, αλλά θα τους μετατρέψεις
και σε αιώνιους εχθρούς, δικούς
σου και όσων πιστεύεις.
Αν όμως τους δείξεις ότι μπορούν
να αλλάξουν τον κόσμο χωρίς να
αλλάξουν πολλά πράγματα στον
εαυτό τους, αν τους σερβίρεις ένα
ζουμερό, ανθυγιεινό, πεντανόστιμο
μπιφτέκι, ολόιδιο μ’ αυτά που έχει
συνηθίσει, το οποίο όμως δεν βοηθάει να καταστραφεί ο κόσμος μας,
τότε κάτι μπορεί να γίνει.
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Στα ύψη τα ενοίκια για φοιτητική στέγη
Υψηλότερα έως 34,6% σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και σε περιοχές που δεν δίνονται ακίνητα για Airbnb
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις εντοπίζονται
στις περιοχές που ανέκαθεν προσείλκυαν
πολλούς φοιτητές.
ÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÚÆÖÕß(PYIUIÑÇÏ
ÄÖÕßÕÏÚÏÓÁÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑÇÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏËÚÃÇÖÒÁÕÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏÖØ×-

ÚËÝÚ¦ÙËÏÝÊÏÄØÛÜÙÎÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ÕßÑ¦ÑÏÄÖÕßÎÓÁÙÎàÎÚÕÆÓËÔÎ
ÚÏÓÂËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÍÏÇÁÔÇÊß¦ØÏÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÇÔÁØÞËÚÇÏÖÒÁÕÔÙËËßØ×ÖÕÙÄÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÄÓËÔÖÒÎÔ
ÄÓÜÝÓËÏÜÓÁÔÕÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÆÓÌÜÔÇÓËÌÕØËÃÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÕßÉÎÒÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏ
ÇØÑËÚÕÆÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÑßØÃÜÝÚÕßÝ
ÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏÄÞÏÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ
ÙÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÜÔÇÖÇÏÚÂÙË×Ô
ÚÕßÝËÃÚËËÑÓÏÙÛ×ÔÕßÔÚÕÊÏÇÓÁØÏ-

ÙÓ¦ÚÕßÝÙÚÎÔ(PYIUIÑÇÏÙË¦ÒÒËÝ
ÙßÔÇÌËÃÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÃÚËÇÖËßÛËÃÇÝÙËÏÊÏ×ÚËÝÓÁÙÜÙßÓÈÇÚÏÑÂÝÓÃÙÛÜÙÎÝÒÒÜÙÚËÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÜÔ
ËßØ×ÚÓÖÇØÇÓÁÔËÏÎßÉÎÒÄÚËØÎÖÕßÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
©ÖÜÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÔËÃÝÇÖÄ
ÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÕÏÞËÃÇÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔ
ÊËÔËÃÔÇÏÕÑÆØÏÕÝÁÔÕÞÕÝ®ÍÏÇÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÕÏàÎÚÕÆÓËÔËÝÚÏÓÁÝ
ÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÜÔ

ÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÑÒÎÛËÃ
ÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÖÒÎÛ×ØÇÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÕß§¢ÓÁÞØÏÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎËÔÕÏÑÏÇÙÚ×ÔÑÇÏÚÇÇÔËÐÄÌÒÎÚÇËÔÕÃÑÏÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÒÁÕÔÔÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÜÔ
ÞÇÓÁÔÜÔËÙÄÊÜÔÚÕßÝ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÎÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÊÏ¦ÍËÏÓÏÇÖËØÃÕÊÕÊÕÓÏÑ×Ô
ÇÒÒÇÍ×ÔËÖÃÙÎÝÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÕÏ-

ÑÕÑßØÏ×ÔÙÚÎÔËÔÕÏÑÃÇÙÎÑÇÏÄÞÏ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÕßÍÃÔËÚÇÏËÃÚË
ÒÄÍÜËÖÏÒÕÍÂÝËÃÚËÒÄÍÜÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎßÖÕÒËÃÖËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÚ×ÔÑÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎÙË
ÚØÇÖËàÏÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÎàÂÚÎÙÎÍÏÇËÔÕÏÑÏ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÎÙËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÖÕßÁÔÇÓÁØÕÝÚÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝËÔÕÏÑÏÇàÄÓËÔÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÕØØÕÌËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝ
ÓÏÙÛ×ÙËÏÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÙßÔÎÍÕØËÃßÖÁØÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔ
ÇÔÑÇÏÄÞÏÙÚÕËÖÃÖËÊÕÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇØÑËÚÕÃÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
¥ÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÛÇ
ÏÙÕØØÕÖÂÙËÏËÑÔÁÕßÓÄÒÏÝÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÈØÕßÔËÆÑÕÒÇËÔÕÏÑÏÇÙÚÁÝ
ÙÚÏÝÚÏÓÁÝÖÕßàÎÚÕÆÔÑÇÏÎËÖÏÒÕÍÂ
ÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÏÊÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÁÞËÏÖÒÁÕÔÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÄÚÏ
ÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÚ×Ô
ÇÖÄÚÏÝÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÊÆÙÑÕÒÇÛÇËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔ©ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚÇÑÄØßÌÇ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÄÔÕÇÔÓËÏ×ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÚÏÓÁÝÚÕßÑÇÏÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖØÕÙÌÕØÁÝÛÇ
ÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÖÒÎØÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÇÑÃÔÎÚÄÚÕß¡¦ÒÏÙÚÇÎÚ¦ÙÎÇßÚÂÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÑÇÏÙÚÕßÝ
ÇØÏÛÓÕÆÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕ
ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄÑ¦ÛË
ÇÑÃÔÎÚÕßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÝÊÎÒÇÊÂÑÇÏ
ÖÄÙËÝÎÓÁØËÝËÃÔÇÏÓÏÙÛÜÓÁÔÕÚÕ
Ñ¦ÛËÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÂÎÑ¦ÛËÑÇÚÕÏÑÃÇÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÖÚ×ÙÎÑÇÚ¦
 ÙËËßØ×ÁÔÇÔÚÏËßØ×
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËÔ×ÑÇÏÌÁÚÕÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÔÁËÝ
ÓËÏ×ÙËÏÝÏÊÃÜÝÙËÖËØÏÕÞÁÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
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Οι ελληνικές τράπεζες πιάνουν
τους στόχους για κόκκινα δάνεια
Ικανοποιημένος ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία – Θετική έκθεση από JP Morgan
ÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÄÖÜÝÕÏ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝ¬ÁÒÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝ
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÃÚÒÜÔ;PLY
ÂÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÎÖÕØËÃÇ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÚÃÚÒÜÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÑÇÒÂÖÇØ¦ÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÜÔZWYLHKZÙÚÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÓËÏÜÓÁÔÎÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η Deutsche Bank

REUTERS

ΘετικάËÃÔÇÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÇÖÄÚÏÝ
ËÖÕÖÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÕÃÑÕßÝÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÔÇÔÇÓÕÔÂ
ÑÇÏÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÈqÚØÏÓÂÔÕßÚÇÕÖÕÃÇÐËÑÏÔÕÆÔÙÂÓËØÇÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
::4ÔÚØÁÇÔØÃÇÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÎÔËÙÛÕÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ,LZ[P
,RZWYLZZÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÁÞÕßÔËÖÏÚÆÞËÏÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔËÔ×ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÚÇÓËÏ×ÙÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÁÚÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÎ ¬
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚËÔ¦ÚÎÔÖØÄÕÊÄ
ÚÕßÝÙÚÕÛÁÓÇÇßÚÄ©ÑÔØÃÇÇÔÇÌÁØÛÎÑËËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÇØÍÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÚÜÔËÔËÞÆØÜÔ
ÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕß
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎ ¬ÛÇÂÛËÒËÔÇ
ÊËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËÔÇØÓÄÔÏÙÎÚÕß
ÙÞËÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÄÚÇÔÓÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÕËÔÁÞßØÕÎ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÖÇÃØÔËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÞØÄÔÕÁÜÝ
ÑÇÏÁÚÎÔÚÃÛËÚÇÙË¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇÂÎÇÔÃÇ
ÎÃÊÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÐÏÓÂÔËÝÂÁÔÇÁÚÕÝ
ÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÈÒÁÖËÏ®ÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ174VYNHUËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÙÇÌ×Ý
ÖÏÕßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÄÖÒÁÕÔÓËÚ¦ÑÇÏ
ÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝÔÁÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÙÏËÑÚÏÓ¦ÖÜÝ
ÙÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÇÓÁÔÕ-

Ο επικεφαλής³È--Ý³¨ÓÑ ¨ËÑÑÑ×Ó¨Úi~É~Ñ{³iÑ¨oÊÙ{ÑÙ{~ÑËÑÑÒ~³iiØ³ÉÉTÖ¨ÑÌ³{ØÉÜÜi{~ÓØ³¨ÒÉÇÉØV~Ò³{È×ÉËÜÉ³Ñ{³ÚÉÐ{~ÌÜÑË{ViÐÉ{³ÑØÌ³{i 0ÚÑÊÚÉÜÉÑÙÉ{ÐÉoÑÜÖ³É¨iÉÑ¨ÐÌ{i³TÉ³{~Ù{É¨oÑ{³i È¨Çi

Μείωση των NPEs
κατά 2,4% σε επίπεδο
τριμήνου και 13% σε
ετήσια βάση βλέπει
η Deutsche Bank για
τις ελληνικές τράπεζες.
ÔÚÇÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÕÃÑÕßÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎÜÙÚÄÙÕÍÏÇÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÄÖÜÝÁÞËÏÇÔÇÌÁØËÏÎ4VVK`»ZËÃÔÇÏÎÚÇÞÆÚËØÎ

ÇÖÄÄÚÏÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÓËÃÜÙÎÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝÑÇÏÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßßÔËÖ×ÝÕÏÛËÚÏÑÁÝ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÇÌÕØÕÆÔÚÕÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕ
ÑÇÏÚÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÏÖÒÁÕÔÎ174VYNHUßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÜÔ
ËÖÕÖÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÚÎÝ ¬
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÖØÕÈÒÁÉËÜÔÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÔÁÇ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇËÐÁÒÏÐÎÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÍÏÇÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÓËßÉÎÒÄÊËÃÑÚÎÓÎËÐß-

ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÈqÚØÏÓÂÔÕß
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÎ+L\[ZJOL)HURÙË
ÁÑÛËÙÂÚÎÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÔÙÚÇÖØÕÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÑÁØÊÎÑÇÏÙÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔ57,Z
ÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ßÔÕÒÏÑ¦Î+L\[ZJOL)HUR
ÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÚÇÖØÕÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÁÙÕÊÇÛÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÔÓËÃÜÙÎÑÇÚ¦ ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎËÔ×
ÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÈËÒÚÃÜÙÎÑÇÚ¦
 ÙËËÖÃÖËÊÕÁÚÕßÝÒÄÍÜÚÜÔ
ÖÏÁÙËÜÔÙÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄ
ÚÄÑÕßÝÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÖØÕÓÂÛËÏËÝÙÚÕÚØÃÓÎÔÕ
 ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎ
Ë ÄÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÇ 57,Z Î
+L\[ZJOL)HURËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÓËÃÜÙÎÖÕßÛÇÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÛÇËÃÔÇÏÕØÍÇÔÏÑÂÑÇÏ
ÛÇÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙËÇÔÇÑÚÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËØËßÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÝØÕÈÒÁÖËÏÙßÔÕÒÏÑÂÓËÃÜÙÎ
57,ZÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
 ÙÚÕÚØÃÓÎÔÕÂ ÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÚ¦ÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÚÎÝÛÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÓËÓËÃÜÙÎ 
ÑÇÏÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎËÏØÇÏ×Ý
ÓËÓËÃÜÙÎ Î,\YVIHURÓË
 ÑÇÏÎ(SWOH)HURÓË 

Πιο αισιόδοξες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Με αισιοδοξία ÇÚËÔÃàÕßÔÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÕÏÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¡ÓÓËÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÕßÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÕßÝÍÏÇÚÕËÖÄÓËÔÕËÐ¦ÓÎÔÕÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÏÙÚÕØÏÑÄ
ßÉÎÒÄÊËÑÇËÚÃÇÝ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÓÏÑØ×ÔÑÇÏ
ÖÕÒÆÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÄÖÜÝ
ÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÑÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÑÇÛ×Ý
ÇßÚÂÙÎÓËÃÜÙËËÒÇÌØÏ¦ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÙÏËÔÏÙÞÆËÚÇÏÎßÖÄÛËÙÎÖËØÃÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÁÔÇÔÚÏ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÜÔ¡Ó
©ÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝËÐÇÓÎÔÏÇÃÇÝÁØËßÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÏÝÓÏÑØÁÝ
ÑÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÏÑØ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÎÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÄÙÕÕÍËÔÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕËÖÄÓËÔÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÄÙÕÑÇÏÕÏËÖÏÓÁØÕßÝÊËÃÑÚËÝÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÍÏÇÚÕÔÑÆÑÒÕËØÍÇÙÏ×ÔÚÎàÂÚÎÙÎÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝßÖËØÚËØÕÆÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝ
ÊËÃÑÚËÝËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝÚÙÏÚÕ 
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÏÈËÒÚÃÜÙÎÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕß ÑÇÏ ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
ÚÕ ÑÇÓÃÇÓËÚÇÈÕÒÂ
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
 ÑÇÏ ÚÕÔÕÆÒÏÕ
ËÔ×ÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÏËÖÏÊËÃÔÜÙÎÁÔÇÔÚÏ
  ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß ÑÇÏ
 ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕßÔÚÏÛÁÚÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝËÃÔÇÏ
ÕÏÓÏÑØÄÚËØËÝ¶ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÑÆÑÒÕ
ËØÍÇÙÏ×ÔÑÇÏÚÕÔÇØÏÛÓÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ¶ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÜÝÖØÕÝÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÕËÖÄÓËÔÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÖÕÚÁÙËÁØËßÔÇÚÕß¡
ÓËÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇ

ÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
Ï×ØÍÕ ÇÈÈÇÛ¦Ë¦ÔÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÑÇÏ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÛËÚÏÑÂÉßÞÕÒÕÍÃÇÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÏÝ
ÖØÄÙÌÇÚËÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ËÖÃÚËßÐÎÝÚÕßÙÚÄÞÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÍÏÇÚÕ 
¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓ×ÔÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÏÔÊÆÔÜÔ®ÒÒÕÁÔÇ
ËÆØÎÓÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÓËÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÜÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÕÏÕÖÕÃËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝ

Πρόγραμμα στήριξης
ελληνικών startup
επιχειρήσεων από τη Visa
Με τον κυβερνητικόÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇ
ÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÜÝËØÍÇÒËÃÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÙßÔ¦ÊËÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÎÝ=PZHÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔZ[HY[\WZ
ÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÜÓ×Ô©ÖÕÒßËÛÔÏÑÄÝ
ÄÓÏÒÕÝÖØÕÜÛËÃÚÕ=PZH0UUV]H[PVU
7YVNYHTÓËÚÏÝÇÏÚÂÙËÏÝÔÇÇÔÕÃÍÕßÔÚÕÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÆÕÑÆÑÒÕßÝÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÊÏ¦ØÑËÏÇÝÖÁÔÚËÓÎÔ×ÔÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂËÖÏÒËÍÓÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÂÕÓ¦ÊÜÔÇÖÄ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓË
ÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝÑÇÏÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ-PU;LJO©ÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÛÇËÖÏÒËÍÕÆÔÛÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÁÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ
ËÏÊÏÑ×ÔËÑÖÇÏÊËßÚ×ÔÑÇÏÙÚÕÊÃÑÚßÕÚÎÝ=PZHËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙËÛÁÓÇÚÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆ
ÖØÜÚÕÚÆÖÕßÙÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËÔÚ¦ÓÎÔÕßÑÆÑÒÕßÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ¬Õ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÙÚÏÝ
ÖÒÎØÜÓÁÝÇÖÄÓËÚØÎÚ¦ÙËÞØÂÙÎ
ÑÇØÚ×ÔÙËÚÁÙÙËØÏÝÈÇÙÏÑÕÆÝÖßÒ×ÔËÝ!ÚÏÝÎÓËØÂÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÜÔ

ÊÏÑÂÚ¦ÙÎÚÙÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇÔÚÏÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß 
ÑÇÏÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
©Ñ ÇÈÈÇÛ¦ÝËÔÄÉËÏÑÇÏ
ÚÎÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÖËØÏÓÁÔÕßÓË
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÎÝÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÌÄØÜÔ
ÖØÕÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦®ËÔ×ÇÔÁÌËØËÄÚÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÊÕÛËÃÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÙÚÕ
ÓÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßËÃÔÇÏÇÖÄÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÙÚÎÔÖÏÙÂÓÇÔËÊËÄÚÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÎËÛÔÏÑÂÙßÒÒÕÍÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎËØÍÇÙÃÇÝ
ËØÍÇÒËÃÕÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔ®ÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝÇßÚÂÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÙÎÓËÃÕÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝ

ËØÍÕÊÕÚ×ÔÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÔ
ÚÜÓËÚÇÐÆÛËÚÏÑ¦ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÚÕÏÙÕàÆÍÏÕËÍÍØÇÌ×ÔÊÏÇÍØÇÌ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÖÁÓÖÚÕÙßÔÇÖÚÄËÐ¦ÓÎÔÕÖÇØÄÚÏÎßÉÎÒÂÌÕØÕÒÕÍÃÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇÔÇÙÚÁÒÒËÏ
ÚÎÔÕÓÇÒÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÚÙÏÚÕÏÙÕàÆÍÏÕËÍÍØÇÌ×ÔÊÏÇÍØÇÌ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÂÚÇÔÛËÚÏÑÄ
ÑÇÚ¦ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ ÙßÙÚ¦ÙËÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÔÇÔÚÏ ÊÏÇÍØÇÌ×Ô¥ÙÚÄÙÕÕÏßÉÎÒÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÎÞÇÓÎÒÂàÂÚÎÙÎÑÇÏÎÁÒÒËÏÉÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇËÓÖÄÊÏÇÍÏÇÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÚÕßÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ

ÒÒÂÔÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÚÇÁÙÕÊÇ
ÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖØÕÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ.*ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÖØÕÝ
ÎÓÄÙÏÕ*.ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÖØÕÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ))ÑÇÏ7LLY[V7LLY
77¡ËÚÏÝÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÝËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÕ=PZH0UUV]H[PVU7YVNYHT
ÓÖÕØËÃÔÇÊÏËßØßÔÛÕÆÔÚÇÓÕÔÚÁÒÇ
ÊÏËÔÁØÍËÏÇÝÚÕßÉÎÌÏÇÑÕÆËÓÖÕØÃÕß
ÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏ
ËÓÖÄØÕßÝÑÇÏÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÒÆÙËÏÝÖÕßÛÇÇÖÇÔÚÕÆÔ
ÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÔÁËÝÑÇÏÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÖÒÎØÜÓ×ÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔ
ÓÁÙÕÄØÕÚÎÝÓËËÖÃÖËÊÕÙÑÏ×ÊÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÇÍÍÃàËÏÚÕ
 ÚÕßÁÔÇÔÚÏ ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÓÁÙÕßÄØÕßÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÙÑÏ×ÊÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊÎÒÇÊÂ
ÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÇÖÕÑØÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÌÕØÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÚÕÔ×ÙËÏÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÁÙÕÊÇÁÜÝ
ÑÇÏËÑÇÚËßØ×ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÕÔ
ËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕÙÚÎÊÏËÃÙÊßÙÎ
ÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÒÎØÜÓ×ÔÑÇÏ
ÁÜÝÊÏÙËßØ×ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÞ×ØËÝ
ÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÎÕØÚÕÍÇÒÃÇ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Οι εταιρείεςÈÚÑÉ{ÜÉoÖÚÑÓTÈ¨ÌKÑiÉÓÑÉÈ¨Ö×ÒÐÑ
ÈÐKÖÜVÉ{Ù{~VÉ~Ñ{ÙÉÈ³~Ñ{³ÙË~³È³iØ7x©>

Η εικοσαετία που άλλαξε
ριζικά το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα
Του ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ

Σε υψηλό δεκαετίας
οι προσδοκίες για την
πορεία τους, σύμφωνα
με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.
¡ËÚ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÚÕÈqËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßÏÊÃÜÝÙÚÕßÝËÖÏÓÁØÕßÝ
ÊËÃÑÚËÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔ¡ÓÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÎËÔÚÆÖÜÙÎ
ÚÎÝÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÇÔÚÃÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÂÝÚÕßÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÕ
ÍËÔÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÚÜÔ¡ÓÚÕß¡
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏÖËØÇÏÚÁØÜÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÄÓÜÝÁÔÚÇÙÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÕÔÊËÃÑÚÎÑÆÑÒÕß
ËØÍÇÙÏ×ÔÚÜÔÖÕÒÆÓÏÑØ×ÔÑÇÏ
ÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÕÕÖÕÃÕÝ
ÓËÚ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÖÕß
ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÑÇÛÕ-
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Συνταξιούχοι ÑÇÏÕÏÊÆÕÙÂÓËØÇ
ÛßÓÕÆÔÚÇÔÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÁàÎÙÇÔ
ÜÝÙÚËÒÁÞÎÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÑØÏÈ×ÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÖØÏÔÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß

ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉËÚÕ
ÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÛ×ÝÇÖÕÚÁÒËÙËÕØÄÙÎÓÕÑÇÏÇÖÇØÞÂÍÏÇ
ÚÏÝÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÑÇÏËÐÇÍÕØÁÝ
ÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÚÕÓÁÇÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÚÇÔÆÍÕßÙÚÕÝÚÕß

ÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ÄÚÇÔÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎËÌ»ÄÒÎÝÚÎÝ
ÆÒÎÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ(SWOH;Ø¦ÖËàÇÝÃÙÚËÜÝÙÎÓËØÏÔÂÝ(SWOH
)HURÏ¦ÔÔÎÝ ÜÙÚÄÖÕßÒÕÝÚÄÔÏàËÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÚÎÝ(SWOH¬Ø¦ÖËàÇÝÃÙÚËÜÝÓËÚÎÔÕÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖÕß
ËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÖÄÚÕÔÄÓÏÒÕ
ÚÎÝÓÖÕØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
¬Õ ÓÂÔßÓÇ ÖÕß ÛÁÒÎÙË ÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÕÏ¦ÔÔÎÝ ÜÙÚÄÖÕßÒÕÝÂÚÇÔÄÚÏÕÄÓÏÒÕÝÚÎÝ(SWOH
¬Ø¦ÖËàÇÝÃÙÚËÜÝÊËÆÚËØÕÝÙË
ÓÁÍËÛÕÝÙÚÎÞ×ØÇÓËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÌ¦ÙÎ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔ
ÖÒËÕÔËÑÚÎÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝÕÔÏÑÂÝËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÄÒËÝÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÔÙÚÕÔ
ÚØÇÖËàÏÑÄÞ×ØÕ
¦ÚÏ ÖÕß ÁÍÏÔË ÖØ¦ÐÎ ÓÃÇ
ËÚÃÇ ÙÞËÊÄÔ ÓËÚ¦ ÄÚÇÔ Î
(SWOH)HURÖØÕÞ×ØÎÙËÑÇÏÙÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÓÖÕØÏÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÇÖÄÚÕÔÍÇÒÒÏÑÄÄÓÏÒÕÚÎÝ*YtKP[(NYPJVSLÖÕßËÃÞËÁØÛËÏËÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ
¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
ÖØÕÙÛÁÚËÏÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÕ¦ÒÒÕÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝÑÇÛ×ÝÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔÇÔ
ÚÕÑÇÌËÊ¦ÑÏÚÕßÝÙßÔÁÈÎÁÔÇ
ÇÑÄÓÎÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÍÏÇ

ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÔÁÑØÏÔËÚÎÔÇÃÚÎÙÎÖÕßËÃÞËßÖÕÈ¦ÒËÏ Õ ÄÓÏÒÕÝ ¦ÚÙÎ ÓÁÙÜ
ÚÎÝ*VUZVSPKH[LK,\YVMPUHUJL
/VSKPUNZÓÎÚØÏÑÂÝÚÕßÕÓÃÒÕß
,\YVIHURÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÚÕß
 ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝØÍÇÙÃÇÝ
ÚÙÏÎ¬Ø¦ÖËàÇØÍÇÙÃÇÖËØÔÕÆÙËÙÚÎ,\YVIHURÖÕßÑÇÚÇÑÚÕÆÙËÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÇÍÕØ¦ÝÜÝÖØÕÝÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄ
ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ ÛÁÙÎ ÑÇÏ ÓË ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÈØÏÙÑÄÚÇÔÎ
ÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖÕßËÃÞËÓËØÃ-

Οι εξαγορές
και οι συγχωνεύσεις
στα τελευταία
περίπου 20 χρόνια
ξεπέρασαν τις 30.
ÊÏÕÇÍÕØ¦Ý ÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÕÄÓÏÒÕÝÚÎÝ(SWOH¬Ø¦ÖËàÇÝÃÙÚËÜÝÓË ÑÇÏÚØÃÚÕÝÂÚÇÔ
ÕÄÓÏÒÕÝÚÎÝ,\YVIHURÓËÓËØÃÊÏÕ 
ÚÎÔÚÁÚÇØÚÎÛÁÙÎÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÎÓÖÕØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÓËÓËØÃÊÏÕ
ÇÍÕØ¦Ý  ÑÇÏÙÚÎÔÖÁÓÖÚÎ
ÛÁÙÎÕÄÓÏÒÕÝ¬ØÇÖËà×ÔÚÎÝËÏØÇÏ×ÝÓË ¬Ø¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
Ø¦ÑÎÝ¬Ø¦ÖËàÇ²ÃÕßËÏØÇÏ×Ý
7YPTL)HUR
©ÏËÐÇÍÕØÁÝÑÇÏÕÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÓÏÑØÁÝÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÐËÖÁØÇÙÇÔÚÏÝÛßÓÕÆÔÚÇÏÕÏÊÆÕ
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÚØÇÖËàÏÑÕÃÑÇÏÇØÞÃàÕßÔÔÇÇÔÇÌÁØÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÙÈÂÙÚÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÞ¦ØÚÎ
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Ο εφιάλτης
της χρεοκοπίας
επέστρεψε
στην Αργεντινή
Ζητεί επιμήκυνση της αποπληρωμής
του χρέους της, ύψους 101 δισ. δολ.
Στη δύσκοληÛÁÙÎÔÇàÎÚÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÇÖÄÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÕ
§¬ÈØÃÙÑËÚÇÏÎØÍËÔÚÏÔÂÑÇÛ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÐÆÖØÄÈÒÎÓÇ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÓÎÔÖØÕÙÛÁÙËÏÇÑÄÓÎÓÃÇÙÚ¦ÙÎ
ÖÒÎØÜÓ×ÔÙÚÎÓÇÑØ¦ÏÙÚÕØÃÇÚÜÔ
ÖÚÜÞËÆÙË×ÔÚÎÝÎÚËÃÓÄÔÕÔËÖÏÓÂÑßÔÙÎÚÎÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÎÝÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÄÚÎÝÊËÔ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÑÇÔËÔÄÝËÃÊÕßÝÑÕÆØËÓÇ®ÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÜÙÚÄÙÕÄÚÏÕÏÇÍÕØÁÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÔÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÚÕÙßÓÈ¦Ô
ÖÏÙÚÜÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÊÎÒÇÊÂÖÚ×ÞËßÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÈßÛÃàËÚÇÏ
ÙËÔÁÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÓËÚ¦ÚÎÔ
ÂÚÚÇÚÕßÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÖØÕÁÊØÕß
¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏÙÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
ßÍÕÆÙÚÕß
¡ËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇÔÇÒßÚÁÝ
ÔÇÛËÜØÕÆÔÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÎÚÎÔ
ÂÚÚÇÚÎÝÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¡¦ÑØÏàÎÚËÃËÖÏÓÂÑßÔÙÎÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÞØÁÕßÝÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÞËÊÏ¦àËÏÔÇ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÒÂÍÕßÔÌÁÚÕÝ
ÑÇÏÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÚÎÝ
ÙËËÛËÒÕÔÚÏÑÂÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ®
ÚÕßÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕßÞØÁÕßÝÚÎÝ

Το πέσο έχει χάσει
το 22% της αξίας του
έναντι του δολαρίου
από τις 11 Αυγούστου
και ο πληθωρισμός
βρίσκεται στο 55%.
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÖÏÊÏ×ÑËÏÄÓÜÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏËÖÏÓÂÑßÔÙÎÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÎÝÖØÕÝÚÕ§¬ÇÖÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÂÊÎÒ¦ÈËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕ
§¬ÑÒÏÓ¦ÑÏÕÚÕßÕÖÕÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÇÔÇÒÆËÏÑÇÏ
ËÐËÚ¦àËÏÚÕÔÁÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÞØÁÕßÝ
ÚÎÝ©ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß¬ÇÓËÃÕß
¬àÁØÏª¦ÏÝÊÂÒÜÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝ
ÚÕ¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÖØÕÞ×ØÎÙËÙË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ®ÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙËØËßÙÚÄÚÎÚÇÑÇÏÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÇ
ÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕÔÁÕÝßÖÕßØÍÄÝ©Ï-

Oι αγορές ÉËÑ{{ÚÑÌÑÚÉ¨ÊÈ³ÈÐKÒ{³³{~ÌoÉoÌØVÙiÜÑÙÊ³TÉÈi³iØT¨ÑØVÈKÈÚËÇÉ³Ñ{ÉÓÑ{~Ð{~Ê~¨ËiÐÉ³Ò³iÊ³³Ñ
³È×{ÜÉÜÉÖÚÉ¨È¨ÓÙ¨ÈÑÈ¨Ë{Ò~¨{³{Ø¨~¨{ÐÑ³{~ÓØ¨ÉÙ¨{~ÓØÉ~ÜoÓØ³iØiØåÈoÖ³È
ÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØÓ¦ÔÇÑÕÆÔàÇÚÄÔÏÙËÖÜÝÎËÖÏÓÂÑßÔÙÎÙÚÕÞËÆËÏÙÚÕ
ÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÞÜØÃÝÇßÚÄÔÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÖØÄÈÒÎÓÇÌËØËÍÍßÄÚÎÚÇÝ©Ï
ÇÍÕØÁÝÛÇÚÕËÑÒ¦ÈÕßÔÜÝÙÚ¦ÙÎ
ÖÒÎØÜÓ×Ô®ÙÞÕÒÃÇÙËÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÕ9L\[LYZÕØÔ¦ÔÙÚÁÈËÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÎÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂ
-`,*VUZ\S[ÙÚÕ¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝ
ÖÎÞ×ÔÚÇÝ¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÇÔÇÒßÚ×ÔÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝ¡¦ÑØÏÛÇ
ÎÚÚÎÛËÃÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÕÃÊÏÕÝÇÔÇÒßÚÂÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ

ÄÚÏÖØÕÚËÃÔËÏÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÞØÁÕßÝÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÎÊÏËÑÖËØÇÏ×ÙËÏÎËÖÄÓËÔÎ
ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÄÈÒÎÓÇ®©ÖÜÝ
¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÇÔÇÒßÚÁÝ
ÚÕß)SVVTILYNÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡¦ÑØÏÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔÖØÄÛËÙÎ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÕßÝÛËÙÓÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÄÚÕßÝÏÊÏ×ÚËÝÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÇÑØÏÈ×ÝËÛËÒÕÔÚÏÑÂÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÞØÁÕßÝ
©ÖÜÝËÐ¦ÒÒÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS
;PTLZÎÑÃÔÎÙÎÚÕß¡ÖÕßÁÔÕÝá-

ØËÝÇÖÕÚËÒËÃÖØ¦ÍÓÇÚÏÙÚ¦ÙÎÖÒÎØÜÓ×ÔßÖÄÓÏÇÁÔÔÕÏÇËÌÄÙÕÔÊËÔ
ÛÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏËÍÑÇÃØÜÝÕÓÄÒÕÍÇ
ÖÕßÒÂÍÕßÔßÔÂÛÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄ
ÚÕßÝÕÃÑÕßÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÎØÆÙÙËÏÖÚÜÞËßÓÁÔÎÓÏÇ
Þ×ØÇÄÚÇÔÇßÚÂÊËÔÇÔÚËÖËÐÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÞØÁÕßÝÚÎÝËÃÚËËÖËÏÊÂ
ÑÇÛßÙÚËØËÃÑ¦ÖÕÏÇÖÒÎØÜÓÂËÃÚË
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ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÙÚÕØËßÔÎÚÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ
ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦
ÎÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔÙÚÇ
ÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ®©
ÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÍÎØÇÏÄÚËØÕßÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¬Õ
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇÙÚÕÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖÕÒÆ
ÞÇÓÎÒÄÝÕØßÛÓÄÝÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔ
ËÔ×ÎÞ×ØÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÓÇÑØÕÈÏÄÚÎÚÇÝ¬ÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔËÃÔÇÏÁÚÙÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄÉËÜÝÃÔÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊÄÛÎÑÇÔÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÁÔÇÔÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÔÜÕßÒÂÙßÍÑßØÃÇÁÊÜÙË
ÒÇÈÂÙËÌÂÓËÝÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÕßÝÍÏÇÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ

SHUTTERSTOCK

Αύξηση ηλικιωμένων, μείωση συντάξεων στην Ιαπωνία

Σήμερα, ³ÐÓ³ÌÑÑÜÊ¨iØÑÓ¨TÉ³Ñ{³®V¬³ÑÐ{K
ÈÉ{Ó¨Ñ³³ÉÈ³ÑÂ{ÖTØ¨{ÑÌ³iÈ³ÑÂ{ÙÌ³iÊ³ÈåÈ³Ì³³ÌVÌÐØVÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÐÉ{ÚÉËoÖ¨³lÐÉl¸³Ñ³ÓÜi³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¸ÆmÆ
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Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Παραμένει
το χάσμα Δύσης
και Ανατολής
στη Γερμανία
Υψηλότερη ανεργία, χαμηλότεροι μισθοί
στα ανατολικά ενισχύουν την Ακροδεξιά
Σήμερα, ÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÜÔÑØÇÚÏÊÃÜÔÚÎÝÇÐÕÔÃÇÝÑÇÏÚÕßØÇÊËÓÈÕÆØÍÕßÖØÕÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝ×ÙÚËÔÇËÑÒÁÐÕßÔÚÕÖÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÓÏÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÊÏËÛÔÁÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊÏÄÚÏÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÕÒÆËÔÏÙÞßÓÁÔÕÚÕ
ÇÑØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇ(M+ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÜÔÊÆÕÖËØÏÕÞ×ÔÚÎÝÖØ×ÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÙËÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖ»ÄÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÜÙÚÄÙÕÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÞ¦ÙÓÇÓË
ÚÕÊßÚÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÇÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÆÍÑÒÏÙÎÓËÚÇÐÆÚÎÝÇÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÊßÚÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÁÞËÏÊÏÇÑÕÖËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ
ÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÎÝ=VSRZ^HNLU
ÙÚÎÔÖÄÒÎ¬ÙÈÃÑÇÕßÚÎÝÇÐÕÔÃÇÝ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
=>ËÃÞËÏÊØÆÙËÏÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕ ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚÁØØËËÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÏÓÇàÃÚÕßÕÏÑØÇÚÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÔÁØÍÕßÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËØÓÇÔÕÆÝÂÓËØÇÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ

ËÖËÔÊÆËÏÊÏÙËßØ××ÙÚËÚÕ
ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÔÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ
ÖÇØ¦ÍËÏÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÓÁÞØÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ÇÐÕÔÃÇÝÑÇÏÚÕßØÇÊËÓÈÕÆØÍÕßÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÖÄÒÎ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÊÏÇÔÆËÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝÚÇ
ÖÁÔÚËÕÓÄÙÖÕÔÊÇÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕ ÓÄÒÏÝÙÚÕ 
ÚÕßÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÚÎÝÊßÚÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÂÓËØÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕ ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝ
ÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÚÕ ÓËÚ¦
ÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎÑÇÏÙÂÓËØÇÁÞËÏ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕ¬ÙÈÃÑÇÕß
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÞÕßÓËÞÇÓÎÒÂÇÔËØÍÃÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÓËÖÕÒÒÕÆÝÌÄØÕßÝÇÖÄ
ËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÖÒÎÛ×ØÇ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÄÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÑÇÏ
ÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇ®ÒÁËÏÙÚÕßÝ
-;ÎÃÇ¢ÃÔÚÇáÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ
ÖÄÒÎÝ¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÇÒÂÛËÏÇ
©ª¦ÏÔÚÑØÕÖÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß0>/
ÙÚÕ²¦ÒËÙßÓÌÜÔËÃÖÜÝÁÞËÏ
ÈËÒÚÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦
ÑØÇÚÃÊÏÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝËÖÇ-

Μπορεί ÐÓØÐ{ÚÌØ³iåÑ³ÜÊÑÓTÉ{ÑÈÂiÚÉËÑÌ³Ñ¬ÆÉÈ¨³¸ÆÆÆ³Ñ¸®ÆÉÈ¨³¸Æ¬VÑÜÜÒÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑÉËÑ{~Ñ³Ò¸ÆTÑÐiÜÌ³É¨ØÑÌ³ÐÓÐ{ÚÌ³iÙÈ³{~ÊÉ¨ÐÑËÑ

Τα τελευταία χρόνια,
η πορεία οικονομικής
σύγκλισης μεταξύ
ανατολικής και δυτικής
Γερμανίας έχει
ανακοπεί.
ÔÁÔÜÙÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ©ÓÜÝ
ÇÔÎÙßÞËÃÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÆÍÑÒÏÙÎÓËÚÇÐÆÊßÚÏÑÂÝÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÁÞËÏËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÇÙÏÑ¦ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄÖÕÚÁ
¦ÒÒÕÚË¥ÙÚÄÙÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÞ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÔÇÚÕÒÂÝ
ÑÇÏÆÙÎÝ
¬ÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÖËØÃÖÕß 
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖ»ÄÚÏÙÚÎÆÙÎ
ÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÂÚÇÔÑÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇ®ÒÁËÏÕÑØÕÖÙÚÕßÝ

Απουσία μεγάλων εταιρειών

-;¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÓÏÙÛÕÆÝ¡ÖÕØËÃÕÓÁÙÕÝÓÏÙÛÄÝ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÂÔÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÇÖÄÚÇ ËßØ×ÚÕÙÚÇ
 ËßØ×ÚÕÇÒÒ¦ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÓÏÙÛÄÙÚÎ
ÊßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇ¬ÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
Þ¦ÙÓÇÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÏÚÃËÝÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÂÝÇÔÄÊÕßÚÎÝ(M+ÆÓÌÜÔÇÓË
ÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÜÔÑØÇÚÏÑ×Ô
ÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔÑÇÔÇÒÏ×Ô(9+ÑÇÏ
A+-ÑÇÏÖØÕÈÒÂÛÎÑËÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÎÇÖÂÞÎÙÎ
ÚÎÝ(M+ÙËÇÐÜÔÃÇÑÇÏØÇÊËÓÈÕÆØÍÕ©Ï²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÇÐÜÔÃÇ
ÓËÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃ
Î(M+ÓË 
ÚÕØÇÊËÓÈÕÆØÍÕÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔ 
ÑÇÏÎ(M+ ËÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÔ
ÑÇÏÙÚÇÊÆÕÑØÇÚÃÊÏÇÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄÑÄÓÓÇ

Η άνοδος ÚÎÝ(M+ÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇÁÞËÏÛÕØßÈÂÙËÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝ-;¡ÏÒ×ÔÚÇÝÇßÚÂÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ§ÚÃÚËØ ËÓÖÌÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÇÔÃÙÞßØÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝËØÓÇÔÏÑ×ÔÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô)+0
ÖÇØÇÊÁÞÚÎÑËÄÚÏÊËÔÇÑÕÆÙÇÓË
ËÖÇØÑ×ÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÕÆÚËÑÕÏÚ¦ÐÇÓËÇØÑËÚ¦ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦®© ËÓÖÌ
ËÃÖËÄÚÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔÚÇÑØÇÚÃÊÏ¦
ÚÎÝÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑ¦ÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÇÖÕßÙÃÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÂÓËØÇÚÄÙÕ
ÓËÍ¦ÒÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÞ¦ÙÓÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÆÙÎ©ÆÚËÓÃÇÇÖÄ

ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÄÊËÃÑÚÎ
+(?ÊËÔÁÞËÏÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÙÚÎÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÖÄÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÓÄÒÏÝÕÏÁÞÕßÔÚÎÔÁÊØÇÚÕßÝ
ÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÇØÏÛÓÄÝ
ÖÕßÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÏÝË¦ÔËÐÇÏØËÛËÃÚÕËØÕÒÃÔÕ©ÖÜÝËÐÎÍÕÆÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÙÚÕßÝ-;ÎÇÖÕßÙÃÇÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÓËßÉÎÒÂ
ÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÄÖÜÝÁØËßÔÇ
ÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÖÕßÙÃÇ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔËßÛÆÔËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÆÍÑÒÏÙÎÝÓËÚÎÊßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ÖÃÙÎÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÖÏÓÁÔËÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÖÇÒÏÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÇÔÚÃÔÇËÔÛÇØØÆÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÙËÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÄÖÜÝÎËÏÉÃÇ

Οι μετανάστες θα στείλουν φέτος στις χώρες τους 689 δισ. δολ.
Τα μεταναστευτικά
εμβάσματα αποτελούν
τη μεγαλύτερη πηγή
εισροών κεφαλαίου
στις αναπτυσσόμενες
χώρες.
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÓËÇÖÄÙÚÇÙÎÚÏÝ¦ÓËÙËÝÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝËÖËÔÊßÚÏÑ×Ô
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙËÓËÚÕÞÁÝÂÕÓÄÒÕÍÇ
¥ÙÚÄÙÕÕÄÍÑÕÝÚÜÔËÓÈÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÇÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÙÌÇÒ×ÝÎÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÓÈÇÙÓ¦ÚÜÔÙßÓÖÕØËÆËÚÇÏÓËÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÔ¦ÚÎÔßÌÂÒÏÕ
¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ ËÚÃÇÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔ
ÚÎÞ×ØÇÚÕßÝÍÏÇÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔ
ÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃ
ÇÖÄÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÚÕÓÇ
ÇÚ¦ÑÕÏÔÂÕÓÕÒÕÍÃÇÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÙÜÚÂØÏÇÍÏÇÚÏÝ

Α.Ρ.

Τα εμβάσματα ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇ
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÌÁÚÕÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÎÍÂËÏÙØÕ×ÔÑËÌÇÒÇÃÕßÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ
ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÏÝ¦ÓËÙËÝÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÛÇÙÚËÃÒÕßÔ
ËÓÈ¦ÙÓÇÚÇ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÕ
 ÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝ
ÚÕßÝ ÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÎÎÙßÓÈÕÒÂÇßÚÂÝÚÎÝÓÕØÌÂÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÑÇÏÙÚÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÚÕßÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕß©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÜÙÚÄÙÕ
ÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÙËËÑÚËÔÁÝÇÌÏÁØÜÓÇÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÔÇÒ¦ÈÕßÔÓÁÚØÇÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÇÞÇÓÎÒ¦
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÑÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝ
¡ÁÞØÏÑÇÏÖØÄÙÌÇÚÇÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÜÝÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏàÇÔÊËßÚËØËÆÕÔÚÇØÄÒÕÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ

Ο όγκος³ÉÐKÑÐÒ³ÈÑ³ÓÜÜÈ{ÐÉ³ÑÒ³ÉØÑÌÑÑ³ÈÌÐÉÉØT¨ÉØÈÉ¨KÑËÉ{ÜÓ³iÑÂËÑ³ÒÐÉÂÓÉÉÙÖÉÈ
¨ÑoÐÑ³{Ö³Ñ{ÉÑÈ³ÓØ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕßÏÊÏÇÃÚËØÇÙËÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙËÜÔ©ÚÇÔÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÑØÃÙÎÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÞ×ØÇÑÇÏ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÊËÔÞÕØÎÍËÃÚÇÏ¦ÓËÙÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏV§ÚÃÒÏÖª¦ÛÇ
ßÖËÆÛßÔÕÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇ

¬Ø¦ÖËàÇ¬ÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÈÕÎÛÕÆÔÙÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÕß
ÏÙÕàßÍÃÕßÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÙÚÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÇßÚ×ÔÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÄÖÜÝËÖÏÙÎ-

ÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÕÏ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝ¢ÁÚÕÝÕÏËÏÙØÕÁÝ
ÇÖÄËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÓËÃÜÙÎËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙË
ÓÄÒÏÝ ÚÕßÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÊÎÒÇÊÂËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔËÓÈÇÙÓ¦ÚÜÔÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÛÇÁÌÛÇÔËÚÕ ÚÕß
¬ÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØÂÖÎÍÂÐÁÔÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÙÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏËÖÎØË¦àËÏ¦ÓËÙÇÚÎ
ÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÚÕßÞØÁÕßÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
Õ¬àÁÏÓÝ¡ÇÑ ÄØÓÇÑÚÕßÕÃÑÕß
-P[JOÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÚÏÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÞÜØ×ÔÄÖÜÝÕÏ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝÎÃÍßÖÚÕÝÑÇÏÎ§ÏÍÎØÃÇÚÕ
ÁÒÒËÏÓÓÇÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÛÇÂÚÇÔÇØÑËÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕË¦Ô
ÊËÔßÖÂØÞÇÔÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÃÊÏÕÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÖÕßÙÚÁÒÔÕßÔÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝ
ÚÕßÝÓËÏ×ÔÕßÔÜÙÚÄÙÕÚÇÑÃÔÎÚØÇ
ÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃ-

ÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔ
ÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝÑÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¬ÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇËÖÃÙÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÓÏÇÓÕØÌÂËÖÏÊÄÚÎÙÎÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÖÕßÙÚÎØÃàËÏ
ÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÏÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÔÇÞÇÏÚÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÄÖÕÏÇÖØÄÕÊÕ
ÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ
©Ñª¦ÛÇÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÊËÔËÃÔÇÏÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÃÔÇÏÑÇÑÄÖØ¦ÍÓÇÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÙËÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ"ËÔÔÕÓÃàÜ©Ï
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔÖÄÙÕ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝËÃÔÇÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕß©ÚÇÔÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇØÏÛÓÄÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ËÃÔÇÏËÆØÜÙÚÎÚÄÚËËÖÜÌËÒËÃÚÇÏ
ÓÏÇÔ¦ÒÒÎÇÖÄÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÚÎÔ
ÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÇÑØÃÙÎÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕÑÄÙÓÕ
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÒßÙÏÊÜÚÁÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙËÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕß
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕßÙÎÓËÏ×ÔÕßÔËÆÙÚÕÞÇÕÏ-PUHUJPHS;PTLZ

Σεβασμό στο περιβάλλον, βελτίωση της κοινωνίας
Υπόσχονται οι αμερικανικοί κολοσσοί – Η άνοδος του λαϊκισμού και η κλιματική αλλαγή αναμορφώνουν το καπιταλιστικό σύστημα
ΠερίπουÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÄÚËÖÕß
Õ¡ÃÒÚÕÔ¢ØÃÔÚÓÇÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÑ¦ÚÕÞÕÝ§ÕÓÖÁÒ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÛËÜØÎÚÏÑÄÝÚÕßÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÊÏÇÚÆÖÜÙËÚÕÊÄÍÓÇÄÚÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂËßÛÆÔÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÔÇÏÔÇÇßÐ¦ÔÕßÔÚÇÑÁØÊÎ
ÚÕßÝ®ÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÎÝÓËØÏÑÂÝÚËÃÔÕßÔÔÇÚÕÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙÕßÔ¬ÕËÌ¦ØÓÕÙÇÔÓËÛØÎÙÑËßÚÏÑÂËßÒ¦ÈËÏÇËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝ
ÇÒÒ¦ÚßÖÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÎÒ×ÔÕßÔÖÜÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÄÞÏÇÑØÏÈ×Ý
ÔÇÚÕËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÇÒÒ¦ÔÇÚÕ
ÊÏËßØÆÔÕßÔØÕÚÃÛËÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÔÇÚÕÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔ
ÓËÓÏÇËßØËÃÇÑÇÏÑ¦ÖÜÝÇÙÇÌÂÁÔÔÕÏÇÚÎÝßÖÕÞØÁÜÙÎÝÍÏÇÈËÒÚÃÜ-

ÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÓËÙËÈÇÙÓÄÑÇÏ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔÎÛÏÑÂÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÍÏÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÓËÚÄÞÜÔ
ÏÚÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÝÙÚØÕÌÂÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÞØßÙÕÖÒÎØÜÓÁÔÜÔÊÏËßÛßÔÚÏÑ×Ô
ÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÝËÃÔÇÏÎÇÖØÄÙÑÕÖÚÎ¦ÔÕÊÕÝÒÇáÑÏÙÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÓÕØÌÜÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÎÊßÙÌÕØÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÍÏÇÚÎ
ÊÏËßØßÔÄÓËÔÎÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖØÕÌÇÔÂÝËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÓË
ÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÖÕßÇßÚÂÖØÕÑÇÒËÃ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÁÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ

Τη διακήρυξη αρχών
υπέγραψαν 181 επιχειρήσεις που έχουν ετήσια έσοδα 7 τρισ. δολ.
ÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ËÖÏÚÇÑÚÏÑÄÚÕÇÃÚÎÓÇ
ÍÏÇÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
×ÙÚËÔÇÍÃÔËÏÌÏÒÏÑÄÚËØÕÖØÕÝÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÖØÕÝÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÔÁÇÚ¦ÙÎËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÚÎÔ
ÚÇÑÚÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÓËÍ¦ÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÜÝ

ÚØÕÍÍßÒÄ¬ØÇÖÁàÏÇØËßØÁÛÎÙÇÔ
ÕÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ËÚÂÙÏÇÁÙÕÊÇÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÜÔ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
±ÖÕÙÞÁÛÎÑÇÔÖÜÝÇÔÚÃÍÏÇÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕÔÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÛÇÓËØÏÓÔÕÆÔ
ËÌËÐÂÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÄÒÜÔÚÜÔËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÜÔÖÒËßØ×ÔÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÜÔÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÓËÚÄÞÜÔ®
ÐÁÊÜÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÊÏÇÑÂØßÐÎ
ÇØÞ×ÔÑÇÏÖØÕÛÁÙËÜÔ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕÔÃàÕßÔÖÜÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕßÝ

ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÓËÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÑÇÏ
ÙËÈÇÙÓÄ®
¬ÕÔÁÕÊÄÍÓÇÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑËÖÇØÕßÙÃÇÚÕß¬àËÌ¡ÖÁàÕÝÏÊØßÚÂ
ÑÇÏÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß
ÑÕÒÕÙÙÕÆÚÎÝ(THaVUÚÕß¬ÏÓ
ÕßÑËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ(WWSLÑÇÏ
ÚÕß¬àÁÏÓÏ§ÚÃÓÕÔÖØÕÁÊØÕßÑÇÏ
ÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕßÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ174VYNHU¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÄÔËÏØÕËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÄÇÒÒ¦ÁÞËÏÊÏÇØØÇÍËÃ®ÚÄÔÏÙËÕ§ÚÃÓÕÔÕÕÖÕÃÕÝ
ÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝËÏÙÁÖØÇÐËÇÖÄ
ÚÎÔ174VYNHUÇÓÕÏÈÂÆÉÕßÝ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÙÞßØÃÙÚÎÑËÖÜÝ
ÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÖËÔÊÆÕßÔÙÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝÑÇÏÙÚÏÝÑÕÏÔÄÚÎ-

ÚËÝÑÇÛ×ÝÇßÚÄÝËÃÔÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÎÔ
ËÖÏÚßÞÃÇÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ®
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Αναλυτές αναφέρουν
ότι η μετακύλιση
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Δημόσια εγγραφή σε Τόκιο, Ριάντ, εξετάζει η Aramco
Η Saudi Aramco, ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÚÇÏØËÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÖËÚØËÒÇÃÕß
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕËÐËÚ¦àËÏÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÙËÊÆÕÙÚ¦ÊÏÇÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝÑÇÏ
ÔÇÖØÕÚÏÓÂÙËÏÚÕ¬ÄÑÏÕÇÔÚÃÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ>HSS:[YLL[1V\YUHS
 ËÏÙÇÍÜÍÂ ÚÎÝ (YHTJV
ÄÖÜÝËÃÔÇÏËßØÁÜÝÍÔÜÙÚÂÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÛ×ÝÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÖÜÝÛÇÖÕßÒÂÙËÏÚÕ
 ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝÑÇÏËÖÏÛßÓËÃÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÔÚÕËÖÏÚÆÞËÏÎÙßÔÕÒÏÑÂÚÎÝÇÖÕÚÃÓÎÙÎÛÇÇÍÍÃÐËÏ
ÚÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ>:1ÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÎ
ËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÔÇÍÃÔËÏÙËÊÆÕÙÚ¦ÊÏÇ!ËÔÚÄÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÓÂÓÇ
ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏ-

H Αramco ÓTÉ{ÑÑ~{É{ØÚÑÜÊÉ{³l³ÐÉ³T³iØ~Ñ{
É{ÚÈÐÉËÑÑ³ÜÊÉ{ÆÆÙ{ÙÜÒ¨{Ñ

ÙÚÂØÏÕÚÕßªÏ¦ÔÚÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙËÊËÆÚËØÕÙÚ¦ÊÏÕ
ÚÎÊÏËÚÃÇÎËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕß
¬ÄÑÏÕÖ¦ÔÚÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ>:1¬ÄÙÕÇÕßÊ¦ØÇÈËÝ
ÄÙÕÑÇÏÊÏËÛÔËÃÝËÖËÔÊßÚÁÝÛÇ
ÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÓËÚÕÞÁÝÑÇÚ¦ÚÎÔËÏÙÇÍÜ-

ÍÂÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕßªÏ¦ÔÚ
ÇÔÇÌÁØËÏÎ>:1
ÈÇÙÏÑÂÇÏÚÃÇÖÕßÎ(YHTJV
ËÐËÚ¦àËÏÜÝÖÏÛÇÔÄÚËØÎÚÕÖÕÛËÙÃÇÚÕ¬ÄÑÏÕËÃÔÇÏÎÇßÐÎÓÁÔÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß)YL_P[ÑÇÏ
ÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß ÃÔÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÖÕßËÖÏÑØÇ-

ΑΡ

Η εισαγωγή
της Aramco στο χρηματιστήριο αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.
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11

ÚÂÙËÏÊÏ¦ÌÕØËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙË
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Δύο ξενοδοχεία
από την Intracom
Holdings
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Δύο νέες τουριστικές επενδύσεις, συνολικού ύψους άνω των
105 εκατ. ευρώ, προωθεί αυτήν την περίοδο ο όμιλος Intracom
Holdings, επιλέγοντας το κέντρο της Αθήνας και τη Μύκονο.
Κατ’ αρχάς, πιθανότατα εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται
να λειτουργήσει το ξενοδοχείο Athens Townhouse, επί της
οδού Κολοκοτρώνη 3-5, πλησίον της πλατείας Συντάγματος.
Η Ιntrakat είχε επικρατήσει σε σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε προ διετίας το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), παραχωρώντας τη διαχείριση ακινήτου ιδιοκτησίας του για τα
επόμενο χρόνια.
Πρόκειται για τριώροφο διατηρητέο, για το οποίο ο όμιλος
της Intracom Holdings θα καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 40.000
ευρώ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός boutique ξενοδοχείου
45 δωματίων και πέντε αστέρων. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία
χρόνια το μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου είχε μείνει κενό,
ενώ στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει κυρίως εμπορικές χρήσεις,
όπως η αλυσίδα H&M. Το ΜΤΣ είχε αφήσει ελεύθερη στην
κρίση των επενδυτών τη μελλοντική χρήση του ακινήτου, προσελκύοντας με τον τρόπο






αυτόν περισσότερους ενΣημειωτέΕπενδύει 105 εκατ. για διαφερομένους.
ον ότι η Intracom Holdings
δύο πολυτελείς μονάδες έχει πλέον αναλάβει τις
σχετικές δραστηριότητες,
σε Αθήνα και Μύκονο.
στο πλαίσιο του μετασχηματισμού στον οποίο προχώρησε ο όμιλος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών
διαχωρίζοντας τους επιμέρους κλάδους, προκειμένου η Intrakat
να εστιάσει κυρίως στον τομέα των κατασκευών. Η επένδυση
για την ανακατασκευή του κτιρίου των 4.160 τ.μ. εκτιμάται
ότι ξεπέρασε τα επτά εκατ. ευρώ. Εκτός από τα δωμάτια, στο
ακίνητο διαμορφώθηκαν εστιατόριο-μπαρ με εξωτερική αυλή,
γυμναστήριο και σπα.
Πέραν της εν λόγω επένδυσης, ο όμιλος δρομολογεί και την
έναρξη των εργασιών στο έτερο μεγάλο τουριστικό έργο που
προωθεί αυτήν την περίοδο. Ο λόγος για την ανάπτυξη μιας
νέας και υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας 150 κλινών
στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Λιβάδι. Το
ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ και
εκτιμάται πως θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το 2020, αν
και δεν αποκλείεται τελικά ο στόχος αυτός να αναθεωρηθεί
προς τα πίσω. Το εν λόγω έργο υλοποιείται σε συνεργασία με
τον βρετανικό όμιλο London & Regional, με εκάστη πλευρά
να ελέγχει το 50% του ακινήτου.
Για τον σκοπό αυτό, είχε αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια
έκταση συνολικής επιφάνειας 100 στρεμμάτων. Εκτός από το
ξενοδοχείο, προωθείται και η ανάπτυξη υπερπολυτελών παραθεριστικών βιλών.
Η London & Regional είχε θέσει ως στόχο της τη δραστηριοποίησή της στο ελληνικό τουριστικό προϊόν ήδη από τις
αρχές της δεκαετίας, καθώς είχε συμμετάσχει στο αρχικό στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίησης της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, χωρίς τελικά να προχωρήσει. Εκτός από τη Μύκονο, πρόσφατα προχώρησε στην
απόκτηση του ιστορικού ξενοδοχείου «Τιτάνια» στο κέντρο
της Αθήνας, με το συνολικό ύψος της επένδυσης για την αγορά
και ανακαίνιση του ακινήτου να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει
τα 50 εκατ. ευρώ.

Απόβαση Ισραηλινών επενδυτών
στην ελληνική αγορά ακινήτων
Εχουν αποκτήσει εκατοντάδες κατοικίες και γραφεία σε όλη τη χώρα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πάνω από 115 ακίνητα αντί ποσού
της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ απέκτησε προ διμήνου στην Ελλάδα
ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κλάδο των βραχυχρόνιων
μισθώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, ο εξ Ισραήλ ορμώμενος
επενδυτής απέκτησε τα ακίνητα
μέσω επενδυτικού fund, ερχόμενος
σε συμφωνία με την τράπεζα στην
οποία ανήκαν. Περίπου το 20% των
ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα,
ενώ ένα άλλο ποσοστό αυτών σε
διάφορα νησιά της χώρας, όπως
επίσης και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
Αντίστοιχα, ένας άλλος επενδυτής
από το Ισραήλ, η Golden Horizon,
ένα από τα λεγόμενα family offices
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα, προχώρησε σε δύο κινήσεις







Ενας από τους μεγαλύτερους επενδυτές βραχυχρόνιων μισθώσεων
αγόρασε προ διμήνου
115 ακίνητα.
πρόσφατα, αποκτώντας ακίνητα
αξίας 20 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο
εξ αυτών αφορά έκταση 4,5 στρεμμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου,
για το οποίο δαπανήθηκαν 12 εκατ.
ευρώ. Αντίστοιχα, λίγους μήνες νωρίτερα, η Golden Horizon, η οποία
λειτουργεί για λογαριασμό πλούσιων
Ισραηλινών επενδυτών, προχώρησε
στην απόκτηση ενός διατηρητέου
κτιρίου που πωλούσε η Εθνική
Ασφαλιστική, στην οδό Υπατίας.
Για το εν λόγω ακίνητο καταβλήθηκε
ποσό που ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, το επίσης ισραηλινών
συμφερόντων Zoia Fund του κ.
Ρούμπεν Σάγκι έχει φτάσει να διαχειρίζεται περί τα 19 κτίρια σε διάφορα σημεία της Αθήνας, στοχεύοντας είτε στην αγορά κατοικίας είτε
στην αγορά γραφείων. Το επενδυ-

ΑΡΘΡΟ

Το ισραηλινών συμφερόντων Zoia Fund διαχειρίζεται περί τα 19 κτίρια σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Το επενδυτικό
fund σε διεθνές επίπεδο διαχειρίζεται περίπου 20.000 ακίνητα, συνολικής αξίας άνω των 2,2 δισ. ευρώ.
τικό fund είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν τοποθετηθεί στην
ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια,
καθώς σε διεθνές επίπεδο διαχειρίζεται περί τα 20.000 ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 2,2 δισ. ευρώ.
Το Zoia έχει παρουσία σε έξι χώρες
(ΗΠΑ, Ισπανία, με έμφαση στη Βαρκελώνη, Πολωνία, Γερμανία, Ισραήλ
και Ελλάδα).

Εύπορες οικογένειες
Τα family offices είναι επενδυτικές
εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν
κατά κανόνα για λογαριασμό εύπορων οικογενειών, συνήθως με περιουσία αρκετών δεκάδων ή και
εκατοντάδων εκατ. ευρώ. Τέτοιου
είδους «οχήματα» είναι αρκετά διαδεδομένα στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, καθώς
προσφέρουν μια πιο επαγγελματική
διαχείριση των συσσωρευμένων

κεφαλαίων. Συχνά, δε, οι επενδύσεις
στρέφονται προς την αγορά ακινήτων, με την Ελλάδα να βρίσκεται
στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της
τελευταίας διετίας, ιδίως από τη
στιγμή που ένα μεγάλο μέρος της
ακίνητης περιουσίας έχει περάσει
στα «χέρια» των τραπεζών, που με
τη σειρά τους αναζητούν τρόπους
να τα διαθέσουν στην αγορά.
Ενδεικτική του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από το Ισραήλ για την αγορά ακινήτων της
Ελλάδας είναι και η διοργάνωση,
στις 13 Σεπτεμβρίου, ειδικής ημερίδας από το Ελληνο-Ισραηλινό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το αντίστοιχο διμερές Επιμελητήριο του
Ισραήλ (Israel Greece Chamber of
Commerce). Από πλευράς του Ισραήλ θα παρευρεθούν επιχειρηματίες του κλάδου οι οποίοι ενδιαφέρονται να συναντηθούν με μεσιτικά

γραφεία, προμηθευτές δομικών υλικών και εξειδικευμένους στο αντικείμενο νομικούς, με στόχο την
αγοραπωλησία, ανακαίνιση και αναπαλαίωση ακινήτων στην Ελλάδα,
τόσο σε αστικούς όσο και σε τουριστικούς προορισμούς.

Δικηγορικά γραφεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση
για ακίνητα στην Ελλάδα από Ισραηλινούς επενδυτές είναι τόσο έντονη, ώστε έχει πυροδοτήσει τη
συνεργασία ακόμα και δικηγορικών
γραφείων μεταξύ των δύο χωρών.
Μια τέτοια κίνηση έγινε πρόσφατα
ανάμεσα στο ελληνικό γραφείο Machas & Partners και του ισραηλινού
ομίλου Firon & Co., που προχώρησαν
στη σύσταση ενός κοινού και εξειδικευμένου φορέα με αντικείμενο
την υποστήριξη ξένων επενδυτών
στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Τουριστικό μοντέλο αρπαχτής ή προόδου;
Κάποτε, καθώς περπατούσες σε εμπορικές οδούς ακόμα και στα «high
streets» ευρωπαϊκών πόλεων, θα
ερχόταν η στιγμή που θα έβλεπες
μια βιτρίνα που θα διαφήμιζε «Κύπρο για διακοπές». Ήταν η εποχή
που στην αγορά του Portobello στο
Λονδίνο, αλλά και αλλού, οι «Cyprus
Potatoes» ήταν οι πιο ακριβές από
όλες τις πατάτες που πουλιόντουσαν εκεί, επειδή ήταν αναγνωρι






Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν
πρέπει να αφήνουμε
τίποτα στην τύχη.
σμένες χωρίς καμιά αμφιβολία ως
οι πιο νόστιμες. Τόση ήταν η νοστιμιά τους που ακόμη και ένας
Σκωτσέζος σήμερα θα σε ρωτήσει
άμα σε δει, «...τι είναι αυτό που
τους κάνετε και είναι τόσο νόστιμες;...»
Η Κύπρος του τότε ήταν η Κύπρος του ήλιου και της θάλασσας,
του «blossoming» της Αγίας Νάπας
ως προορισμού για άγρια πάρτι και
κραιπάλες, και της εδραίωσης της
Πάφου σαν ενός τέλειου περιβάλλοντος για αφυπηρέτηση. Δεν χρειαζόταν να δείξεις πολλά πράγματα
για να πείσεις: μια αφίσα με καμιά

μπύρα σε παραλία, στήθη σε ηλιοθεραπεία, κυπριακό μεζέ… με τόσο
μακιγιάζ… όπου όμοιό του οπτικά
δεν θα έβρισκες πουθενά να φας,
την Αφροδίτη αναδυόμενη, άντε
και την πάλαι ποτέ Πέτρα του Ρωμιού. Ήταν η εποχή που οι Κυπριακές Αερογραμμές σέρβιραν φαγητό
σε δισκάκια με επάργυρα μαχαιροπήρουνα. Δεν θα απέκλεια το
ενδεχόμενο ακόμη και σήμερα καμιά γιαγιά σας να έχει κουταλάκι
του τσαγιού με το σήμα του αγρινού
στη χειρολαβή… Από εκεί και πέρα
τα τρισδιάστατα σκιαγραφήματα
των εκατοντάδων έργων ανάπτυξης
έκαναν την παρουσία της Κύπρου
αισθητή – τουλάχιστον σε κάποιες
χώρες.
Στην πορεία πολλά άλλαξαν σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στην αρχή η
τουριστική πρόοδος ήταν κάπως
με το στανιό, ενώ ακολούθως η
ανάπτυξη ήταν γεωμετρική. Σε
αυτό συνέτειναν πολλοί παράγοντες: από τη μία το αεροπορικό περιβάλλον δεν είναι καθόλου το ίδιο
με το παρελθόν, οι τρόποι προώθησης των τουριστικών προορισμών
έχουν αλλάξει εντελώς, ο παγκόσμιος τουριστικός χάρτης έχει αλλάξει και αυτός ολιστικά, ενώ ο
κάθε προορισμός τελεί υπό συνεχή
κριτική και βαθμολόγηση από τον
κάθε χρήστη και η κριτική που
ασκείται είναι σε δημόσια προβολή

Η Κύπρος απουσιάζει από εκδόσεις περιοδικών που είναι συνεχώς προσβάσιμες στους τουρίστες και στους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Αναδυόμενες στον τουρισμό χώρες προβάλλονται ως ο απόλυτος τουριστικός προορισμός, αλλά και φτασμένες χώρες ή πόλεις ανταγωνίζονται με
σκοπό να κερδίσουν και τον τελευταίο επισκέπτη.
ανά το παγκόσμιο ανά πάσα στιγμή.
Όλο αυτό το συνονθύλευμα εξελίξεων έχουν κάνει τον τουρίστα πιο
μορφωμένο, λιγότερο επιρρεπή σε
εξαπάτηση και πιο απαιτητικό.
Ίσως η μόνη αγκύλωση που αντιμετωπίζει να είναι οι αεροπορικές
εταιρείες. Πρόκειται για τους με-

γαλύτερους εκμεταλλευτές ανθρώπινης ανάγκης, τόσο σε επίπεδο
χρεώσεων, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Και επειδή είναι τόσο
λίγες σε αριθμό, με τόσο μεγάλο
μερίδιο αγοράς, που ποσώς δεν
τους ενδιαφέρουν οι κριτικές – ιδιαίτερα οι κακές.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υπάρχει πλέον
η έντονη προώθηση των ποιοτικών
διακοπών. Και όχι άδικα. Ο χρόνος
έχει γίνει τόσο πολύτιμος που ο
ελεύθερος χρόνος είναι δυσεύρετος.
Γι’ αυτό, όταν τον προγραμματίσεις,
δεν θέλεις να αφήσεις τίποτα στην
τύχη. Οι διακοπές θα πρέπει να
σου δώσουν τόση ηρεμία, ψυχική
ανάταση, επαναφόρτιση «μπαταριών», όση απαιτεί ο οργανισμός
σου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που θα είσαι στη σκληρή
καθημερινότητά σου.
Αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό. Υπάρχουν εκδόσεις περιοδικών που είναι συνεχώς προσβάσιμες στους τουρίστες και στους
επιχειρηματίες που βρίσκονται σε
διαρκή κίνηση.
Αν μετροφυλλίσει κάποιος τέτοιες εκδόσεις θα δει όχι μόνο αναδυόμενες στον τουρισμό χώρες να
προβάλλονται ως ο απόλυτος τουριστικός προορισμός, αλλά και φτασμένες χώρες ή πόλεις να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στα ίσα με
σκοπό να κερδίσουν και τον τελευταίο επισκέπτη.
Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση η σχεδόν απόλυτη απουσία της
Κύπρου από τέτοιες εκδόσεις. Τι
να σημαίνει άραγε; Ότι τα πράγματα πάνε τόσο καλά για εμάς που

δεν έχουμε ανάγκη τέτοιας προβολής; Ότι το Λονδίνο, το Τόκυο,
το Μαϊάμι, το Σίδνεϋ, η Κροατία,
η Ελλάδα, η Ρώμη, η Βενετία, η Σιγκαπούρη κ.λπ. έχουν ανάγκη προβολής και λόγους να φοβούνται,
που εμείς ξεπεράσαμε για πάντα;
Μήπως αρκεστήκαμε σε ένα νέο
μοντέλο ανάπτυξης που δεν απέχει
πολύ από ένα νέο μοντέλο αρπαχτής;
Καλό είναι να αρχίσουμε να κοιτάμε πέρα από τη μύτη μας. Στο
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα
στην τύχη. Πρέπει να προγραμματίζουμε τα πάντα. Πρώτιστα, όμως,
πρέπει να θέσουμε επιτέλους ένα
κοινό και συνάμα υψηλό στόχο: το
πού θέλουμε να βρίσκεται η χώρα
μας σε βάθος 10, 20, 30 χρόνων.
Αν θέλουμε να είμαστε ουραγοί,
το παιχνίδι είναι εύκολο. Αν όμως
θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές,
τότε δεν υπάρχει δευτερόλεπτο
για να επαναπαυόμαστε. Θα πρέπει
να κάνουμε παντού γνωστό το ποιοι
είμαστε. Αλλιώς το γεγονός πως το
χαλούμι χρησιμοποιείται απ’ όλες
τις κουζίνες του κόσμου, αλλά λίγοι
γνωρίζουν πως είναι δικό μας, θα
είναι απλώς ένα παράδειγμα...

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Σοφοκλίζ, Περικλίζ και... Τζον Κλιζ
O διάσημος Βρετανός κωμικός μιλάει στην «Κ» για το χιούμορ και την πολιτική ορθότητα ενόψει της παράστασής του στην Αθήνα

Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
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ÚÕÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËÁÞËÏÓÏÇÑØÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÄÞÏÞÜØÃÝÙÚÕØÍÂßÚÄÝÕ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÙÚÕØÍÂÝÑÇÏÖËÏØ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÌÁØÔËÏÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÏÕÑÕÔÚ¦®

Η «δυσκοίλια θεία»
¡ÖÕØËÃÄÓÜÝÚÕÞÏÕÆÓÕØÔÇ
ÍÃÔËÏÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÄ"®ÚÕÔØÜÚ¦ÓË
ØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÕÒÎÙÓÕÔÕÆÓËÄÚÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÁÞÕßÔÄÒÕÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÞÏÕÆÓÕØ¡ËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕØÛÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍÃÔËÚÇÏÚÕ
ËÐÂÝÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÄÒÕÏÔÇÖËØÔ¦ÔË
ÑÇÒ¦ÑÇÏÚÄÚËÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÎÊßÙÑÕÃÒÏÇÛËÃÇÂÕÊßÙÑÕÃÒÏÕÝÛËÃÕÝÑÇÏÄÒÕÏÙÚÇÓÇÚÕÆÔÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÑÇÏÔÇÍËÒ¦ÔË
ÖÕÒÆÑÇÏÄÒÕÏÌÁØÕÔÚÇÏÖÕÒÆËßÍËÔÏÑ¦ÑÇÏÑÇÛÜÙÖØÁÖËÏÓÁÞØÏÎÊßÙÑÕÃÒÏÇÛËÃÇÂÕÊßÙÑÕÃÒÏÕÝÛËÃÕÝ
ÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÑÇÏÙßÔËÞÏ-

Το Brexit
και το... τουίτ

Οι κωμικοί είναι
πολύτιμοι, επειδή
φέρνουν μια ισορροπία
σε έναν κόσμο που
πηγαίνει πολύ άσχημα.
Πολλοί σήμερα
πιστεύουν σε ακραίες
ιδέες της πολιτικής
ορθότητας και πιθανόν
να έβρισκαν πράγματα στους Monty Python
που θα τους προσέβαλλαν. Αλλά αυτοί
θα βρουν πράγματα
να τους προσβάλλουν
οπουδήποτε.
ÙÚËÃÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÚÕßÑÇÛËÔÄÝÙÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕß
ÞÏÕÆÓÕØÛÇÕØÃÙÕßÓËÜÝØßÛÓÏÙÚÁÝ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚÕÏ
ÖÕßÇÔÇÙÚÇÚ×ÔÕÔÚÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÇ"®
ÙÜÝÇßÚÄÝÓÇÝÒÁËÏÕ¬àÕÔ ÒÏà
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÝË¦ÔÕÏ4VU[`7`[OVU
ÛÇËÃÞÇÔÙÂÓËØÇÚÎÔÃÊÏÇßÖÕÊÕÞÂÑÇÏÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÖÇØÄÒÕÖÕß
ÙÑÎÔÁÝÇÖÄÚÇÙÑËÚÝÑÇÏÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ
ÚÕßÝÑ¦ÔÕßÔÛØÇÆÙÎÙÚÕ@V\;\IL
 ÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÎ
ÔËÄÚËØÎÍËÔÏ¦ÖÏÙÚËÆÕßÔÖÕÒÆÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÑØÇÃËÝÏÊÁËÝ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÕØÛÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇÁÈØÏÙÑÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÛÇ
ÚÕßÝÖØÕÙÁÈÇÒÒÇÔÒÒ¦ÇßÚÕÃÛÇ
ÈØÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÚÕßÝÖØÕÙÈ¦ÒÒÕßÔÕÖÕßÊÂÖÕÚË®ÚÕÔÃàËÏ§ÕÓÃàÕßÔÄÚÏÚÕÞÏÕÆÓÕØÖÒÎÍ×ÔËÏÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÆÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÍÔÜØÃàÜ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÍËÒ¦ÔËÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖÕßÓÕßÇØÁÙËÏ
ÙËËÑËÃÔÕßÝËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÚÕ
ÁÑÇÔÇÔÇßÚÄË¦ÔÚÕßÝÖÒÂÍÜÔË®
ÖÄÌÕÏÚÕÝÚÕß ÁÓÖØÏÚàÕ¬àÕÔ
ÒÏàÁÍÏÔËÇØÞÏÑ¦ÍÔÜÙÚÄÝÓËÚÕ
;OL-YVZ[9LWVY[®ÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ÚÕßÊÏÓÈÕÆØÍÕßÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÊÕÆÒËÉËÜÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÙË
ÍÍÒÃÇÑÇÏÓËØÏÑÂËÑËÃÍÔ×ØÏÙËÚÕÔ¬ÁØÏÑÃÒÏÇÓÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÍßÔÇÃÑÇÚÎÔÎÛÕÖÕÏÄ ÄÔÏ
¡ÖÕßÛ ÇÚ¦ÌËØËÄÖÜÝÓÇÝÒÁËÏ
ÔÇÇÖÕÊØ¦ÙËÏ®ÇÖÄÓÏÇÑÇØÏÁØÇ
ÊÏÑÎÍÄØÕßÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÌÕÙÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇÞÜÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÄÚÏ
ÕÏÑÜÓÏÑÕÃËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÖÕÒÆÚÏÓÕÏÇÖ»ÄÙÕÔÄÓÏàÇÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ËÖËÏÊÂÌÁØÔÕßÔÓÏÇÏÙÕØØÕÖÃÇÙË
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÖÎÍÇÃÔËÏÖÕÒÆÖÕÒÆ¦ÙÞÎÓÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
¬Õ  ÐËÑÃÔÎÙËÚÕ4VU[`
7`[OVU»Z-S`PUN*PYJ\Z®ÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕßÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÕÆ))*
ÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓÁÒÎÚÎÝÖÇØÁÇÝ!
ÑØ¦ÞÇÓ¬Ù¦ÖÓÇÔ¬ÁØÏÑÃÒÏÇÓ
ØÏÑáÔÚÒ¬ÁØÏ¬àÄÕßÔÝÑÇÏ¡¦ÏÑÒ¦ÒÏÔØÍÄÚËØÇÂØÛËÎÑÜÓÏÑÂ
ÙËÏØ¦-H^S[`;V^LYZ®ÖÕßËÃÔÇÏ

«Κάποιοι ÑÌ³ÈØ~ÑÜÖ³É¨ÈØÑÚ¨ÈØÈo¨ËÇÐ¨ÖÑoÉÜÒÉÐÉ³ÉÑÈ³Ì³ÈØ~Ñ{ÑÈ³ÌÉËÑ{È
ÐÈÑ¨ÓÉ{ÉÉ~ÉËÈØÛÉÐËÇÌ³{ÚÑ³Ó~ÑÑÑÈ³ÌÉÒ³ÈØÜÊoÉuVÜÓÉ{0ÇÜ{Ç
ÖÏÇÑÒÇÙÏÑÂËÔ×ÙÚÇÚÁÒÎÚÕß»
Õ ÒÏàÁÍØÇÉËÚÕÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÁÖÇÏÐË
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÔÇÉ¦ØÏÖÕßÚÕÁÒËÍÇÔÕß¦ÔÚÇ®©Ï ÒÏàÑÇÏ¬Ù¦ÖÓÇÔ
ÁÍØÇÉÇÔÓÇàÃÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇÙÑËÚÝÚÜÔ7`[OVUÑÇÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÇßÚÄÖÕßÖÏÙÚËÆËÏÖÕÒÆÝ
ÑÄÙÓÕÝÂÚÇÔÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÕßÒËÆÇÓËÖÕÒÆÖÕÒÆÇØÍ¦
ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÁÚÙÏÁÑÇÔÇÖ¦ÔÚÇ
¡ËÚÕÔÑØ¦ÞÇÓÛÇÍØ¦ÌÇÓËÖËØÃÖÕßÒËÖÚ¦ÑÇÒÕÆÙÙÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÑÇÛÎÓËØÏÔ¦¡ËØÏÑÁÝ
ÌÕØÁÝÛÇËÃÞÇÓËÓÏÇÓÁØÇØËÖÄÑÇÏ
ÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÛÇÍØ¦ÌÇÓËÒËÖÚ¦®
©ÚÇÔÎÙßàÂÚÎÙÎÖ¦ËÏÙÚÏÝ
ËÖÏØØÕÁÝÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÕÏ7`[OVU

ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÎÒËÍÄÓËÔÎUVUZLUZL
SP[LYH[\YL®ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÖÜÝÕÏÕÆÏÝ ¦ØÕÒÓË
ÚÎÔÒÃÑÎÙÚÎ²×ØÇÚÜÔÇßÓ¦ÚÜÔ®©¬àÕÔ ÒÏàÓ¦ÝÒÁËÏÇÑÄÓÎ
ÍÏÇÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßÔÚÕßÇØÔÚÃÇØÚÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÚÕßªÄÓÖËØÚ
ÏÕÆÏÝÚÃÈËÔÙÕÔÑÇÏÚÕß¬àËØÄÓ
¬àËØÄÓÓËÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ØËÏÝ¦ÔÊØËÝÙËÓÏÇÈ¦ØÑÇ® ÖÕßÕ
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÁÒËÍËÄÚÏÂÚÇÔÚÕÖÏÕ
ÇÙÚËÃÕÖÕßËÃÞËÊÏÇÈ¦ÙËÏ±ÖÂØÞË
Ö¦ÔÚÇÓÏÇØÕÂÑÜÓÜÊÃÇÝÑÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÕßÖÇØÇÒÄÍÕßÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÎËÖÕÞÂ
ÂÚÇÔÖÏÕÈÒÕÙßØÂÑÇÏÇÍÁÒÇÙÚÎ
ÄÖÜÝÎÈÏÑÚÜØÏÇÔÂ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ

¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕ¬àÕÔ
ÒÏàÍßØÃàËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚÇÙÄÒÕÙÄÕßÚÕßÑÇÏÇÔÄÖÜÝÒÁËÏÇßÚÕÙÇØÑÇàÄÓËÔÕÝËÖÏÈÏ×ÙËÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇÁØÛËÏÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕØ×ÊËÏÕ 
ÓËÚÕ3HZ[[PTL[VZLLTLILMVYL
0KPL®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖËÚËÃÕß
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß
ØËÚÇÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÞËÏËÏÑÄÔÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÞÏÕÆÓÕØÂÚÎÝÑÜÓÜÊÃÇÝ"©ÞÏÑÇÏ
ÚÄÙÕÌÕÈ¦ÓÇÏ©ÏÇØÞÇÃËÝÑÜÓÜÊÃËÝÙÇÝÚÜÔËÚ×ÔËÃÔÇÏÍÕÎÚËßÚÏÑÁÝÇÒÒ¦ÓÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÖÄÙÕÖÕÒÆÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÒÕÆÙËÕÑÄÙÓÕÝËÔÐÁØÜ

Ο Τζον Κλιζ Ê³ÑÉÂÑ¨TÊØ
ÈÓ¨ÐÑTØ³È¦_Áx²~Ñ{
ioÐi³ÈÙÉ×ÑËÉ³Ñ{ÑÓTÉ{ÑÜÜÒÂÉ{Ì³Ñ
³¨³ÒÐÉTÉ³{~Òt({³ÉÖÌ³{ÚÑÉ{~¨Ñ³ÊÉ{
ÓÑTÒØo{Ñ~Ò{Ù{Ò³iÐÑVÑÜÜÒÙÉÐËÇ
Ì³{ÚÑÉi¨ÉÒÉ{ÜÜÖØ
ÑÚ¨ÈØ~Ñ{ÐÉ³ÒÚÑ
K¨ÖÐÉÓÑ³¨ÌÑÈÉ¨oÑÇÌÐÑ³É ÐËÇÌ³{
ÐÑØÑ¨ÓÈ{ È¨ÑË{~Ñ{ÉÐÉËØÑ¨ÓÈÐÉÉ
É~ÉËÈØåÈ³Ì³Ë
Ñ³{Ù¨ÖÐÉÙÉÉËÑ{i
TÓiÐÑØÐÉ³i È¨iVÑÜÜÒÐÉÓÑÈo~É~¨{ÐÓÜ{³{~ÌÜÑË{³
Ë³¨ÑÑÜÜÒÇÉ{1Ñ
K¨ÖÐÉÓÑÒÜÜ~Ñ{É
ÜËoÈØÐÊÉØ~ÌÐØÚÑ
ÑÑ¨³{Ó³Ñ{¨Ø³{Ñ{~ÌØ ÐËÇØi ÜÜÒÙÑÉËTÉÜÖ~Ñ~ÊÑ³{ÐÉ³{iVÈÊ³Ñ¨Ø³
ÈÐ×Ó¨³É¨ÐÑ
³¨ÑÉÇ{³VÌ³ÉÙÉÉËÐÑ{ÐÉoÒÜØÈ³i¨{~³ÊØ
³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØu
(¨{ÑÌÐÉ¨{~ÖØÐÊÉØV
ÓÑÓ³ÈË³³ÈÙ{ÒiÐÈ~Ð{~ÖÐÉ³Ë
ÙÊÜÉÌ³{³ÙËÙÉ
Ê³Ñ{ÑÐ{ÑÑooÜ{~ÊÌÜi
¨~ÒÜÉÉÒÜÙ{ÑÐÑ¨³È¨{~Ñ{Ñ¨~É³Ë³TÑ¨Ñ~³Ê¨{ÑÂÉ×K{~Ì
t ËÑ{ÑÜÊÚÉ{ÑVÓTÉ{oËÉ{
ÜÖ~ÐÜË³{~~Ñ{
ÙÉÓTÉ{ÈÒ¨TÉ{Ð{ÑÑooÜ{~ÊÑËÚiiuVÐÑØÜÓÉ{
Ì³Ñ³¨³ÒÐÉTÉ³{~ÒV
~Ñ{¨ÚÓ³É{Ì³{ÙÉÉËÑ{ÐÌiÙ{~Ê³ÈÒi
ÑÜÜÒ~Ñ{ÜÜ×ËÜ
³ÈÈÉ{~Ó³³Ñ{³
ÙËÑÌÒÜÜÉØT¨ÉØt$ÐØVÑ³É{ØÑÈ³ÌÉÚÉ¨Ö¨Ñ³{³ÊV
ÈÉËÑ{³ÉÜÉËØÑÌi³
oÐ{ÜÒo{Ñ³iÑooÜ{~Ê~ÈÜ³Ö¨Ñ4³i¨ËÇ³ÈØÑÚ¨ÈØÈ
Ó¨T³Ñ{³ÙË~Ñ{
×Ó¨È³i~ÈÜ³Ö¨Ñ
³ÈØVÑÜÜÒÚÑÊÚÉÜÑÑ³
ÈÙÈÒÈÐÉÓÑÉÙ{Ñ×Ó¨~Ñ{o{Ñ³i¡Ði³¨{~Ê¢~ÈÜ³Ö¨Ñ³iØT¨ÑØ
È³ÈØÈÙÓTÉ³Ñ{ Ò
É¨TÌÐÈÑÇÊ³i
ÜÜÒÙÑÚÑÐÒÚÑ{Ñ³iÉÜÜi{~Ê{³¨ËÑV³ioÜÑV
³Ü{³{ÐÌ ËÐÑ{ÈÓ¨
³È~ÐÜ{³{ÐÖVÑÜÜÒÐËÇÌ³{~Ñ{iÐi³¨{~Ê~ÈÜ³Ö¨ÑÙÉ¨ÓÉ{
ÑÑ¨ÑÐÉÜÉË³Ñ{ÉiÐÉËÈÑÐi³iÑÑo¨ËÇÈÐÉ{Ñu
ÙÆÍÞØÕÔËÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÜÓÜÊÃËÝ®
ÓÇÝÒÁËÏÇÔÑÇÏÙË¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕ
ÚÎÝÙßàÂÚÎÙÂÝÓÇÝÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÛÇ
ËÚÕÏÓ¦ÙËÏÇÙÚËÃÇÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÇØÞÇÃÕßÝÑÇÏÔÁÕßÝ¬ÕÓÄÔÕÖÕß
ÓÖÕØ×ÔÇÖÜÚ×ØÇËÃÔÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕß
ÖÕßßÖÂØÐÇÔÐËÞÜØÏÙÚÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÇÝÚÇÔÕÕÌÕÑÒÃàÕËØÏÑÒÃà
ÑÇÏÇßÚÄÝÕ ÒÏàÃÓÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝ
ÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÙËÏØ¦ÐËÞÜØÏÙÚ×Ô
ÒÒÂÔÜÔ¸ÑÜÓÏÑ×Ô¹®

John Cleese at the Acropolis:
«Last time to see me before I
die», Ηρώδειο, 20 Σεπτεμβρίου, 9 μ.μ.
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Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑ 2019

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Art Your Service

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

1.9.19 -7.9.19

Οταν ο συνομιλητής παύει
να είναι παρών

Το σκεπτικό o{Ñ³iÓÑ¨Âi³È×É³{KÒÜ

Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ
Στην γκαλερί 1~{Ì(ÑÜ{ÓØÙ{¨oÑ-

É³Ñ{ikkw©x²_Ó~ÚÉi³È$¨Ó³iÑÇÖ¨ÑVt7&Ýu$~ÑÜÜ{³ÓTiØÑÙËÙÉ{
ÐÉÐ{ÑÑ¨ÚÌÙÂiÉÉËoÈÑÑ³Ë×ÑiÐÓ³iØoÜÈ³{~ÊØ³ÈoÜÑØ
~Ñ{³iÉËÐi³Òi³Èo{ÑÉÑÉ{ÜiÐÐÓiÑ¨ÑooÊº²x_©³É~ÚÉ{Ñ~ÌT¨ 7&Ý{Ù¨ÖÚi~É³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È£dÆ~Ñ{ÈÊ¨ÂÉÐ{ÑÑÌ³{Ø
¨³ÉØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÉ{ÑooÊØÉËÜ
³iÖ¨Ù{Ñ{³Ó¨Øo³Êo{Ñ³{Ø
ÙiÐ{È¨o{~ÓØ~Ñ{~Ñ{³ÌÐÉØ³¨Ñ³io{~ÓØÐÒ¨~É³{o~ÈÉ×Ò¨ÐÇÉVÌØ
³ÑÙiÐ×{ÜÊÒ¨³{~Ñ{{ÚÉÑ³¨{~ÓØ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø o~ÑË{Ñ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ®
.É³ÉÐK¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆ1~{Ì(ÑÜ{ÓØV
É¨oËÈ.É×Ó¨i¬wVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες 99803423 / 99495198.
Μόνο με ραντεβού.

4(,åÉËÑ{KÑ{ÐÓ³¨Ì³ÇÉ~³t/v_
&_¦k¦>R_-vu³iØËÑÑ¨Ò~iÌÈiÇ³ÑÊ³ÓTix¿_>¦²oËÉ³Ñ{ÑÑÌÑ³ÐÓ¨Ø
³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØ³ÈÑ³ÌÐÈÑÜÜ{³ÓTÉØVÚÑ
Ñ¨È{ÒÇÈÓ¨oÑ³ÈØÙ¨ÌÐÈØ³iØ(ÑÜ{ÒØ
ÉÈ~ËÑØVÉK{³¨ËÉØÑÜ{~Ñ³Ñ³iÐÒ³VÉ
ÂÉTÑÐÓÑ~Ò~{Ñ~Ñ{ÜÑ³ÉËÉØ.ÖÜÜii¯ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÙ{ÉÖÚÈiUËÑÑ¨Ò~i.ÈwÉ{ÐÓÜÉ{ÑU
ËÑÑ¨Ò~i~Ñ{ÝX¦_>-¤Ý_©©>X¦È{~ÊU
Ò¨{Ø0Ñ~ÖiØÈ{~ËUÒ¨{Ø0Ñ~ÖiØw
ÜÊ~³¨ÑV.³ÓÜ{Ø:ÈÙ{ÒØw³¨ÑÐØVåÙ¨ÓÑØ.³É×ÒÈg³¨ÑÐØ0Ù¨ÐÉÚÑÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³{³ÉË
É³¨ËÑÐÓ¨iUå¶ÐÓ¨ØU ³ÓTi³iÌÜi³{Ø
dUÆÆw¸ÆUÆÆÛ{Ò×¨{~ÑÜÜ{³ÓTÉØÚÑÑ¨È{ÒÈÓ¨oÑÉiÐÉËÑ³iØÑÜ{ÒØÉÈ~ËÑØ
${Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÚÑÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇ³Ñ{~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³ÙÖ¨ÉÉÑÒÜii~Ñ{Ó³{³
~{ÌÚÑÐ¨ÉËÑÐÉ³Ñ~{ÉË³Ñ{ÐÉÙ{~Ê³ÈKÖÜii¶ÐÓ¨ØUÈ{~ÊÛ{ÑÙ¨ÐÊ³{Ø¸ÆUÆÆw
¸ÆU´Æ${~ÑÜÜ{³ÓTÉØ~Ñ{³~{ÌÚÑÑ~ÜÈÚÊÈ³ÈØ³¨É{ØÐÈ{~ÖØ{Ë{ÚÑÉ¨Ö
ÑÌ³ÑiÐÉËÑ³Ñ¨Ñ³ÒÉo{ÑÑ~Ñ³ÑÜÊÂÈ³iÜÑ³ÉËÑ ÜÉÈÚÉ¨ËÑØ¶ÐÓ¨ØU¨o¨Ñ×{~ÌÓ¨oÐÉ³Ë³Ü£Ý<¤³iØËÑØÑ¨Ò~i
³{Ø¸ÆU´Æw¸U´Æ0Ó¨o£å=¤ÉËÑ{ÐËÑÐÈ{~Ê~Ñ{~{i{Üo{~ÊÑ¨Ò³ÑiÐÉÉ³ÒT¨ÉÈ³ÓØ~Ñ{³¨É{ØÐÈ{~ÖØ

Α

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικές παραδόσεις «Της Ανατολής…»
Την αρχή ³È'É³{KÒÜ³È¸¸È(Ü{³{-

³{~Ì'É³{KÒÜ(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨È
o{Ñ³i×Ú{¨{ÊÉ¨ËÙ~ÒÈ³Ñ
´Æ~Ñ{ÜÓÐÓÜi³È ¨oÑ³i¨ËÈåÑ³Ü{~ÊØÈ{~ÊØt¨ÑÑ³Ü{ÐÌØuÐÉ
Ù{ÉÈÚÈ³Ê³¨{³ÌÙ¨ÒØ
1ÑÑ¨È{Ñ³ÖÈÚÓÉ{ØÑÌ³iÜÌo{ÑÐÈ{~ÊÑ¨ÒÙi³iØ³Ñ³{ÖÜiØÐÑÇËÐÉ³¨ÑoÖÙ{Ñ~Ñ{¨oÑ{~ÖØ
~ÖØÑÌ³{ØÜÑÍ~ÓØÐÈ{~ÓØÑ¨ÑÙÌÉ{Ø³ÈÉÈ¨Ö³É¨ÈT¨È³iØJ~ÑÚ¤iÐÒØ
åÑ³ÜÊØJVÐÉ³iÖÐ¨ÑÂi³¨~É~ÜiÐÓÐÈ{~Û¨Ò¨~È.~ÖÜ{È
ÓÈV.³Ó×ÑÈÛ¨ÐÑ¨Ò~i~ÑÒ~{V ÜÉÑØ:ÈÙÒ³¨ÑoÖÙ{~Ñ{{Òi
ÓÐÈÑ¨ÑÙ{Ñ~Ò~¨È³Ò~Ñ{ÑÜ³{~Ê³ÓTi0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³iØÈÑÈÜËÑØ
³iÓTÉ{(Ó³¨ØÑÇÒ¨È0 ¨oÑ³Ê¨{
åÑ³Ü{~ÊØÈ{~ÊØt¨ÑÑ³Ü{ÐÌØu
{Ù¨ÖÚi~É³¸Æ®ÑÌ³¨{³ÌÙ¨

ÒØ~Ñ{³ÌTÓTÉ{³iÐÉÜÓ³i~Ñ{
¨KÜÊ³ÐÉÜÙ{~ÜÈ³¨{~
{Ù{ÐÒ³ÈÓTÈÈÒ×É{ÑÐÉ³i
ÐÈ{~Ê³iØÖ¨È1¤Ñ~È³ÖÓ¨oÑ
³,Ð{ÈÚÉ³UÛiÐi³¨ËÈÑ³ÉÐË¨iV=ÑTÑ¨ËÑÑÉ³ÓV(Ó³¨È(ÉÜÜÊ{ÈV {~ÜÒ~iÜÈ¨Ò¨i~Ñ{{¨oÈ
Ñ³ÇÑÖ {ÐÓÜÉ{ÑÈÑÈÜËÑØU(Ó³¨Ø
ÑÇÒ¨È {ÐÓÜÉ{ÑÐÈ{~ÖÈÜ{~Ö~Ñ{

Ù{ÙÑ~ÑÜËÑU¨{³ÌÙ¨ØÒØV~ÑÚioi³ÊØÈ{~Ö.TÜÉËÈÒ¨Ñ~ÑØ
~Ñ{ÈÉ¨oÒ³iØ~ÑÚioi³ÊØ³È0ÐÊÐÑ³Ø
È{~.ÈÙ(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØ0¨Ë³i´.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´Æ
ÐÐ(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈ
Ö¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
22894531 - 22894532, culture@ucy.ac.cy.

Ομαδική έκθεση
με τίτλο «Εμείς»
Το εργαστήρι Ço¨Ñ×{~ÊØº_X_Ý¦²
-²ºXxÙ{¨oÑÉ{³iÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉi
ÐÉ³Ë³Üt ÐÉËØu Ó~ÚÉiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ó¨oÑ³Ñ×Ë³U.~ÉÖiØ,Ñ{Ê³igÑÜ³ÉTåooÜËÑØ2x¿_¦©x²Ã
k->k¦Xg>Rv_©²_¦~Ñ{.~³ËÑØ
2x¿_¦©x²ÃkÝH_¦X__VÈËÇÑØ'{ÜËÈwÑÜ³ÉTåooÜËÑØxXX_©_Á
2x¿_¦©x²ÃVx¦xnv>x²Ã2x¿_¦©x²Ã
~Ñ{°³¨iØÑÇÒ¨Ègå³Ò³i.TÜÊÑÜ0ÉTåÚÊÑØ ³ÓTiÐÑØ
o¨{ÉVi³ÓTiÐÑØÓ×É¨É~³Ò~Ñ{
 .ÊÐÉ¨ÑVÙiÐ{È¨oÖÐÉÐÉKÒi
³iÑoÒiÐÑØo{Ñ³T¨V³T¨ÌV
³i×ÖiV³ÒÚ¨0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑ
³ÉÜÓÉ{ÙÊÐÑ¨TØÑ³{~Ö¨{Ø¨Ë³Ø({³³Ñ¨ÒØ Ó~ÚÉiÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{
Ñ{T³ÊÐÓT¨{³{Ø.É³ÉÐK¨ËÈ#¨ÉØ
ÜÉ{³È¨oËÑØ³iØÓ~ÚÉiØ®UÆÆgdUÆÆ
Duende Art Studio, Σπετσών 2, Λατσιά.
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:30 μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΧΟΡΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης

«Χίλιες Γέννες»
Το έργο É¨ÉÈÒ³ÙËÜtoÓiiwÚÒÑ³ØuVÐÓÑÑÌ³i³ÓTi³ÈÖoT¨È
T¨ÖV~Ñ{ÐÉ³iÈÙÉËÑ~ÜÑ{~ÊØÐÈ{~ÊØVÉÐ{Ñ¨ÒÚÉ{ÑÑ~Ñ³ÑÊÉ{
~Ñ{ÑÉ¨ÐiÉÖÉ{³{ØÑ¨TÓoÉØÈo~{ÊÉ{ØÈÉÐÉ¨{ÓT³Ñ{³ÙËÜÑÈ³Ì
ÒÚÉoÓiiÉËÑ{³ÑÈ³ÌT¨ÑÓÑØÚÒÑ³Ø~Ñ{~ÒÚÉÚÒÑ³ØÉËÑ{³ÑÈ³ÌT¨ÑÐ{Ñ
oÓii ÜÓÂioÓii~¨ÖKÉ{ÐÓÑ³iØ
³iÜÓÂiÚÒÑ³ØÑ{³{ØÙÖÉ¨{³É{Ø
Éo~Ñ³ÑÜÉËÉ{~ÑÉËØÐ{ÑÐ¨×ÊÖÑ¨ÂiØo{Ñ
ÑÉ¨ÒÉ{ÉÐ{ÑÒÜÜi0Ó¨oÑÈ³ÌÑ³ÉÜÉËÑÑÑ¨Ò³ÑiÐ{ÑØ{ÙÉÑ³ÊØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØV³iËÑ~ÑÚÓÑØÑÌÐÑØoÉ{Ó³Ñ{
~Ñ{ÑÑoÉ{Ó³Ñ{~ÒÚÉ×¨Ò³i~ÑÜÖ³É¨iÉ~ÙTÊ³ÈÉÑÈ³Ö³ÈVÈÐKÒÜÜ³ÑØ
Ó³{ÉÐ{Ñ~{ËÑÑÙTÊØ~Ñ{~Ñ³ÑÌiiØ³ÈtÒÜÜÈu¨o¨Ñ×ËÑw ¨ÉÈÑU
Ñ¨ËÑ(o{Ñ³ÇÊΘέατρο ΠΑΛΛΑΣ, Ρηγαίνης 24, Λευκωσία. 6 και 7 Σεπτεμβρίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Κρατήσεις, πληροφορίες τηλέφωνο 99027399.

Ο Αλκίνοος ÐÌØVT¨ËØÉË~iÊØ

ÈÐÐÒTÈØVÑËÇÉ{Ñ~ÌÐÑ³Ñ{oËÙ{³
³¨ÑoÈÙ{ÉÓÑÙ{Ñ×¨É³{~Ì>Ãx©²V
Ó³{ÐØÒÜ{o{Ñ³iÑ{T³Öi³ÑÒÉ{¨ÑÉÙÉTÌÐÉÑ³iØ³{oÐÊØ~Ñ{³iØÈÖÑ¨ÂiØ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÈÑÈÜËÉØÑ~¨ÌÑiØÑÜÜÒ~Ñ{ÈÐÐÉ³TÊØ(¨³Ño{³ÓØV
ÌØÒ³ÑV³ÑËÙ{Ñ³Ñ³¨ÑoÖÙ{ÑÈÐÒV
ÌØoÉÊÚi~ÑVÉÈÒÜ³ÑVÑÜÜÒ~Ñ{ÙÈÑ³ÒÌ³ÓV³Ó~³Ñ{Ð¨³ÒÐÑØ
Û{ioÖ³Ñ{Ð{Ñ{³¨ËÑVÐ{Ñ~ÓiVÓÑÉ¨{³Ñ³{~ÌVo{ÑÑK{ÈÐÑÇËÐÑØ³i~Ñ³Ò¨oii³iØÑÌ³ÑiØV³iÙ{ÉÖ¨Èi³È
T¨ÌÈV³iÐÉ³Ñ³¨Ê³ÈÐÑT{~ÖÉ
ÈÜÜo{~ÌV³i¨¨{ÊÑÚÑÑËÑ.ÈÙ{Ì¨{³ÑÚÉ¨Ë~Ñ{ÜÖ³{Ð{V{ÑooÓÜiØÒÑØ~Ñ{ÑËÜiØÛ¨Öo~ÑØ³i

iTÜiËÑ~Ñ{³Ñ³ËØÑ¨o~ÒØ
³ÈØ×³{ÐÖØ®.É³ÉÐK¨ËÈVÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ñ³ÒÐ{ÑØVÉÈ~ËÑ~Ñ{
¬.É³ÉÐK¨ËÈVå¨TÑË1ÓÑ³¨È¨ËÈV
ÉÐÉÌØ#¨Ñ Ñ¨ÂiØUUÆÆÐÐ
Προπώληση εισιτήριων: Λευκωσία Περίπτερο Οκτάγωνο, Περίπτερο Μάρω. Λεμεσός, Musical Paradise. Πάφος, Περίπτερο Time Out, Ακαμαντίδος 2. Λάρνακα,
Acappela Music Store.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σύζυγος του καίσαρ, όχι Αντουανέτα

Δ

εν θέλω ÔÇÚÕÖÏÙÚÁÉÜÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÖØÕÝÚÇËÑËÃÖ¦ÜËÔÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÖÕÚÁÑÇÔËÃÝÓÇÝÓÄÔÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÄÖÕÏÕÏ
ÊËÔÚÕÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÂÊÎÔÇàÂÙÕßÔÓÏÇ
àÜÂÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÂÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÔÄØÓËÝ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝØÜÚÇØ¦ÑÇÏ
¡ÆÑÕÔÕÑÇÏÙÕß»ÖÇÓÕß»ÖËÝ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÖ¦ØÕßÓËÇÖÄÌÇÙÎ
ÄÚÏÛÇËÃÓÇÙÚËÓÆÍËÝÖÕßÛÇËÖÏÖÒÁÕßÔ
ÙËÓÏÇÑÇØÊ¦ØÇÍ¦ÒÇÑÇÏÛÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÚÎÔÑÇÚÙÃÑÇÔÇÚÎÔÑÒÜÚÙÂÙËÏÓÖÇÝ
ÑÇÏËÒËßÛËØÜÛÕÆÓË
ÇÏÚÏÛÁÒÜÔÇÖÜÓËÇßÚÂÓÕßÚÎÔ
ËÔÇØÑÚÂØÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ"¿ÚÏËÊ×ÕÑÄÙÓÕÝÑÇÃÍËÚÇÏÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÑ¦ÔËÏÈÄÒÚËÝ
ÓËÚÎÔÇßÚÕÑÏÔÎÚ¦ØÇÚÕßÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÖÕßÍÏÇÔÇÔÕÏÑÏ¦ÙËÏÝÓÕÔ¦ØÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÕßÒÂÙËÏÝÁÔÇÔËÌØÄÑÇÏÔÇÇÌÂÙËÏÝ
ÚÕÊËÆÚËØÕÍÏÇÔÇÈØËÏÝÊß¦ØÏËÚÃÇÝ
ÕÒÆÑÇÒ¦Ñ¦ÔËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÊÏÇÌÎÓÃàËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ËÔÚ¦ÐËÏ
ËÃÖÇÓËËÝÖÕÆàËÏÝÏÄÚÏÇÔÂÙÕßÔ
ÙÚÕ¡ÄÔÚË ¦ØÒÕÙÚÕ¡ÕÔÇÑÄÑ¦ÖÕß
ØËÖÇÏÊÃÓÕßÖÕßÎÞÒÏÊÂËÃÔÇÏÙßÔ×-

ÔßÓÕÚÕßÚÄÖÕßÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜÇÒÒ¦
ÙÚÎËÓËÙÄ"ÚÎËÓËÙÄÛÇÖÇÝÍÏÇÚÃ
ÁÞËÏÚÎÔÖÇØÇÒÏ¦ØÇÚÎÝÚ×ØÇÄÓÜÝÍÏÇÚÃÙËÒÃÍÕÎÖÇØÇÒÃÇÛÇÁÞËÏÓÄÔÕÙÑÏ¦
ÑÇÏÒÆÓÇÚÇÃÔÇÏÉÎÒÄÝËÃÔÇÏÉÎÒÄÝ
ÕÖÆØÍÕÝÚÕßÖÇØÇÒÏÇÑÕÆ
ÚÎËÓËÙÄÛÇÖÇÝÍÏÇÚÃÛÇÈØËÏÝÑÄÙÓÕÁÐÜÑÇØÊÏ¦ÖÕßÛÇÙËÑËØ¦ÙËÏÁÔÇ
ÜØÇÃÕÕÆàÕËÖËÏÊÂÚÕÖÃÔÜÚÕËÖÏÒÁÍÜ
ÓËÚÕÔÓËàÁÚÕßÇÔËÃÙÇÏÖÏÕÌÕÒÑÒÄØ
ÛÇÖÇÝÙÚÎÍÏÕØÚÂÚÕßÑØÇÙÏÕÆÑÇÏÇÔ
ÙÕßÇØÁÙËÏÚÕÐËÌ¦ÔÚÜÓÇÛÇÖÇÝÙÚÕ
ÑÇØÔÇÈ¦ÒÏ´ÞËÏÜØÇÃÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÎËÓËÙÄÝÁÞËÏÜØÇÃËÝÍÜÔÏÁÝÎÖÄÒÎ
ÌÂÙÚËÚÎÝËÙËÃÝÕÏÇÖÖÜÓÁÔÕÏÑ¦ÚÏ
ÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔÇÃÍÒÎÚÎÝÚÎÔÇØÞÕÔÚÏ¦ÚÎÝ¢Ú¦ÔËÏÓËÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕß
ÓÁÚØÏÕßÓËÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÎÝÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÝËÔËÃÔÇÏÒÕßÐÕßØÏÕßÙÔËÝÕÏ
ÖÆØÍÕÏÑÇÏÕÏÊÏÇÓËØÏÙÓÇÚ¦ØËÝÙÚÕÕ
ÄØÕÌÕËÃÔÇÏÞ¦ÙÏÓÕÞØÄÔÕßÇÔÇÓÕÔÂÝ
ÍÏÇÚÕÇÙÇÔÙÁØ
²¦ÔÕßÓËÚÎÔÖÄÒÎÍÏÇÓËØÏÑÕÆÝÖÆØÍÕßÝÓÇÓËÚÎÔÖÄÒÎÛÇÞÇÛËÃÑÇÏÇßÚÄÚÕÇÙÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ ÆÖØÕßÖÕß

ÁÞËÏÚÕÞ¦àÏÚÕßÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß¬ÎÔ
ÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÑÎÓÓÄÞÜÙÚÕÚÎÞ¦ÙÇÓË
ÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÚÎÝ¶ÍÏÇÔÇËÃÓÇÙÚËËÏÒÏÑØÏÔËÃÝ¶ËÃÞÇÓËÇØÞÃÙËÏÚÇÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÓÇÝ¿ÖÜÝÑÇÏÔÇÁÞËÏÚÎ
Þ¦ÙÇÓËËÃÊÇÓËÚÏÖ¦ÛÇÓËÓËÚÕÔÖÏÕ
¦ÙÞÎÓÕÚØÄÖÕÊËÔËÃÔÇÏÑØÃÓÇÓÄÔÕÏ
ÓÇÝÔÇÈÍ¦àÕßÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ" ÇÏËÔÚ¦ÐËÏÔÇÚÕÊËÞÛ×ÇÔ¦ÖÚßÐÎÒËÌÚ¦ÇÔ¦ÍÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝ¦ØÇÚÕßÝÛÁÒÕßÓËÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚ¦ÝÓÇÊËÔÌÁØÔÕßÔÒËÌÚ¦ÙÚÎÔ
ÚÙÁÖÎÚÜÔÖÕÒÒ×ÔÊÎÒÇÊÂÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔËÏ"§ÇÓÎÓÁÔËÏÑÇÔËÃÝÓÎ¶ÓßØÏÕÆÞÕÝ
ÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÔÇÖ¦ÓËÄÒÕÏÙÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇ"§ÇËØÎÓ×ÙËÏÎÖÄÒÎ"ßÚÄÌÁØÔËÏ
ÚÕÒÕßÐÕÆØÏÕßÙÔËÝÑÆØÏÕÃÓÕßËÌÚ¦
ÙÚÕßÝÒÃÍÕßÝØÕÙÕÞÂÄÞÏÊÏÄÚÏÎÖÕÒßÚÁÒËÏÇÑÇÏÎÁÒËßÙÎËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÓË
ßÉÎÒ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÌÁØËÏ
ÞØÂÓÇÚÇÄÞÏÇÖÒ×ÝÊÏÄÚÏÒÃÍÕÏÛÁÒÕßÔ
ÚÇÖÕÒÒ¦ÃÍÕÏÚÇÛÁÒÕßÔÄÒÇ ÇÚ¦ÚÕ
ÇÔÏÙÚÕØÏÑÄÓËÔÇÒÒ¦ËÐÇÏØËÚÏÑÄÊËÇÝ
Ì¦ÔËÖÇÔÚËÙÖ¦ÔÏÑÇÏÖØÕÙÛÁÚÜÑÏËÍ×
ÚÏÑÏÇÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÆÚËÖÇÔÚËÙÖ¦ÔÏ
ÇÝÚÕÌÇÔÚÇÙÚÕÆÔÕÏÒÏÍÕÆØÎÊËÝÛÁÒÕßÔ

ÑÇÏÖÇÔÚËÙÖ¦ÔÏÖÇÐÏÓ¦ÊÏÑÇÏÇßÚÄÞÜØÃÝ
ÔËØÄÔÇÚÕßÝÑ¦ÚÙËÏÙÚÕÔÑÇØÃÚÙÇÈÒÕ
Ï»ÇßÚÄÚÇÔÕÃÑÏÇËÃÔÇÏÙÚÕËÄÍÏ»ÇßÚÄÓÏÇÁÐÕÊÕÝÈØÇÊÏÔÂÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÈÊÕÓ¦ÊÇÙËËÒÒÎÔÏÑÄÔÎÙÃ
Ï»ÇßÚÄÍÏÇÔÇÌÇÝÁÔÇÓÖÁØÍÑËØÞØËÏ¦àËÙÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÏÇÝÈÊÕÓ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÇÔÁÞËÏÝÑÇÏÙÆÔÚØÕÌÕÙÙÇÑÇØÖÕßà¦ÑÏ
Ú×ØÇÖÕßÚØÇÈÏÁÚÇÏÇÑÄÓÇÓÖÇÒÑÕÔ¦ØÇ
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÖ¦ÔËÑÏÕÏ¦ÒÒÕÏ
¬×ØÇÛÇÓÕßÖËÃÚËÊÎÒÇÊÂËÃÔÇÏÑÇÑÄÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÒÕÆÙÏÕÝÑÇÏÔÇ
ÚÕÊËÃÞÔËÏ"¿ÞÏÑÏÇÔàÎÒËÆÜÊÏÑÄÝÓÕß
ËÃÔÇÏÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÖÕßÁÒËÍËÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏ
ÓÏÇÒÇáÑÂÓÖÁÙÇÌÜÔÂ ÇÑÄËÃÔÇÏÔÇ
ËÃÙÇÏÔÕÓËÑÒÇÚÕÆØÇÑÇÏÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØËÙÇÏËÙÆÑÇÏÄÒÕÚÕÍÆØÜÚØÏÍÆØÜÙÕß
ÓËÚØÄÖÕÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕÔÇÙÕßÒËÃÖËÏÁÔÇ
ÈÇÙÏÑÄÖØ¦ÍÓÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑËÃÔÕÚÕÑØÏÚÂØÏÕÖÕßÙÕßÒÁËÏ!
¿ÖÇÜÝËÊ×Ú×ØÇÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÜÇÝÓÎÍÃÔÜ
ÔÚÕßÇÔÁÚÇÇÒÒ¦ÙÆàßÍÕÝÚÕßÑÇÃÙÇØÇ
ÊËÔÌÚ¦ÔËÏÔÇËÃÔÇÏÚÃÓÏÇÖØÁÖËÏÑÇÏÔÇ
ÚÕÊËÃÞÔÜßÚÄÓÇÝÒËÃÖËÏ

ν προσθέσει ÑÇÔËÃÝÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÝÚÕ
ÙÆÔÕÒÕËÃÔÇÏ¡ËÍÇÒÆÚËØÎÎ¬àÄÇÔÒÄÕßØÇáÚ ËÚ×ÔÙÞËÊÄÔÙßÔÕÓÂÒÏÑËÝÕÏ¦ÒÒËÝÚØËÏÝ!¡¦ÍÑÏÓÏÛ¬àÕÆÔÚÏ
§ÚËÔÚÝÑÇÏáÒÃÔÚÑÏÔÝÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÄÓÜÝÇßÚÄ"ÚÕÇÔ¦ÒÇÌØÕÑÇÏÞÇØÏÚÜÓÁÔÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕßªÄÚàËØ¡ÃÚÙËÒ¬Ù¦ÏÓË
ÚÏÝ ßØÃËÝ®;LH^P[O[OL+HTLZ®ËÑËÃÔÕ
ÖÕßÑßØÃÜÝÓËÚØ¦ËÏËÃÔÇÏÎÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÂ
ÕÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝÎÌÏÒÃÇÎÙßÔÕÊÕÏÖÕØÃÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÎàÜÂ ÇÏ
ÕÏÚÁÙÙËØÏÝÁÞÕßÔÚÏÓÎÛËÃÓËÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝ
+HTL®ÇÖÄÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄMVY
ZLY]PJLZ[VKYHTH®ÁÞÕßÔÇÖÕÛËÜÛËÃÍÏÇÚÏÝ
ËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÝÇÖÕÙÖ×ÔÚÇÝÈØÇÈËÃÇÑÇÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝÃÔÇÏÑÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝÞÕØÚÇÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÌÂÓÎÑÇÏÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÓËÚØÕÆÔÍÔÜØÏÓÃÇÞØÄÔÜÔ
ËÃÔÇÏÇÙÚËÃØËßÚÎÖÎÍÂÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÇÔËÑÊÕÚÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÌÎÍÂÙËÜÔÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÊËÔ
ËÐÇÏØËÃÚÇÏÕÆÚËÎÙÞËÊÄÔÚßÌÒÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÒÄÕßØÇáÚÕÆÚËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÈÇØÎÑÕãÇÝ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔËÒÕÆÔÙÇØÑ¦àÕßÔÑÇÏ
ÇßÚÕÙÇØÑ¦àÕÔÚÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÄÙÕÚÕßÝÚÕàÎÚÕÆÔ
ÛßÓÕÆÔÚÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÇÇÚ¦ÑËÝÇÖÄØÄÒÕßÝ
ÖÇØ¦ÚÏÁÑÇÔÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¡ÄÔÕÙÚÕÚÁÒÕÝÓËÙÕÒÇÈËÃÓÏÇÙÏÜÖÂÖØÏÔ
ÇÑÕßÙÚÕÆÔÚÇÒÄÍÏÇÚÕßØÄÙÖËØÕßÇÖÄ
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓÕÔÄÒÕÍÄÚÕßÙÚÎÔ¬ØÏÑßÓÃÇ®ÚÕßÇÃÐÖÎØ!
 ÇÏÙÇÔÚÇÙÑÎÔÏÑ¦ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÛËÓÁÒÏÇÕÏÖÆØÍÕÏÖÕßßÉ×ÔÕÔÚÇÏÜÝÚÇ
ÙÆÔÔËÌÇÚÇàÎÒËßÚ¦ÖÇÒ¦ÚÏÇÕÏÇßÙÚÎØÕÃ
ÔÇÕÃÎÃÊÏÇÎÓËÍ¦ÒÎÙÌÇÃØÇÔÇÏÑÏÄÒÇ
ÄÙÇÙÎÑ×ÔËÏÛÇÙÑÕØÖÃÙÕßÔËÙÇÔÇßÚÄÚÕ
¦ßÒÕÛÁÇÓÇÛÇÞÇÛÕÆÔÑÏÕÆÚËÉÃÛßØÕÝÊË
ÛÇÓËÃÔËÏÖÃÙÜÚÕßÝÃÓÇÙÚËÌÚÏÇÍÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÚÇßÒÏÑ¦ÚÜÔÕÔËÃØÜÔÕÆÖÔÕÝÑßÑÒ×ÔËÏÚÎÙÆÔÚÕÓÎÆÖÇØÐÂÓÇÝ®
ÙÏÜÖÂÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃËÒ¦ÞÏÙÚÎÇÌÂÔËÏÚÕÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÔÇËÏÙÈ¦ÒËÏÁØÕßÔ
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÑÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÁÞËÏ
ÙÚËÔÁÉËÏÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÄÚÏÎÖÇÆÙÎÓÖÕØËÃ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÔÇÍÃÔËÏÊÏÇØÑËÃÇÝÞÕßÔ
ÖËØ¦ÙËÏÙÚÎà×ÔÎÖÕßÚÕÓÕÏØÇÃÕÓÖÕØËÃ
ÔÇÐÕØÑÃàËÚÇÏÓËÞÏÕÆÓÕØÇÒÒ¦ÁÞËÏËÊØÇÏ×ÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÏÝàÜÁÝÚÕßÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ßÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏÚÎÔÑ¦ÛËÓÁØÇÜÝÊ×ØÕÖÕß
ÚÕÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓËÚÕÙßÔËØÍËÃÕÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÕßÝÛËÇÚÁÝÚÕßÝÓÄÔÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÑÆÑÒÕÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÑÒËÃÔËÏÔÇ
ÓÎÔËÓÖËØÏÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÔ¦ÒÒÕÔÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÎ
Ñ¦ÛËÓÃÇÞÜØÏÙÚ¦ÖÕßÚÕÓÇàÃ®ÛÇÓÖ×ÔËÏ
ËÃÔÇÏÎÕÒÏÍÄÒËÖÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÙÏÜÖÂÝ©ÙÕ
ÓÏÒÕÆÔÇÑÄÓÎÑÏÄÚÇÔÖÇØÇÓÏÒÕÆÔßÖ¦ØÞËÏ
ÊÃÖÒÇÚÕßÝÁÔÇÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÃÔÇÏÚßÞËØÁÝ
ÜÝÖØÕÝÇßÚÄÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÜÝËßÒÕÍÃÇ
ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÁÔÇÝÖÕÒÆÙÚËÔÄÝ
ÌÃÒÕÝÚÕßÏ×ØÍÕß¡ÖØ¦ÓÕßÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÑØÏÚÏÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÖÁÛÇÔËÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÇÙÚÇÚÕß
ÞØÄÔÏÇÈßÛÃàÕÔÚÇÝÙÚÕÖÁÔÛÕÝÖÕÒÒÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ®ÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝÓÏÑØÄÚËØËÝÂ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÖÕÒßÖÒÎÛËÃÝ
ÂÄÞÏÕÆÚËÑÏÇßÚÄÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÎÛÒÃÉÎÊËÔÓËÚØÏÁÚÇÏÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÓÕÔÕÒÄÍÎÙË!ÇÓÕßÒËÃÉËÏÖ¦ÔÜÇÖ»
ÄÒÇÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝ®©Ï×ØÍÕÝ¡ÖØ¦ÓÕÝ
ÂÚÇÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝËÑÚÄÝÇÖÄËÖÏÙÚÂÛÏÕÝ
ÌÃÒÕÝÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÒÏÍÕÙÚËÆËÏÕàÜÚÏÑÄÝ
Þ×ØÕÝÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÜÔÂÝÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÚÕßÙÞÕÒÏÇÙÓÕÆÖÕßÁÞËÏØÃàËÝÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÑÇÏÖÒÕÑ¦ÓÏÇÕØÇÚ¦ÑÇÏÇÄØÇÚÇ
¬ÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÒÕÐÕÊØÕÓÂÙËÏÙÚÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎÌØ¦ÙÎ
ËÔßÖÄÑËÏÚÇÏÙËÚÆÖÕßÝÑÇÏÑÇÔÄÔËÝËÃÔÇÏ
ÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÏÑÄÑÇÏÛËØÇÖËßÚÏÑÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÒËÃÙËÏÇÖÄÚÕÓÇÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚØÏÈÁÝÔÇ
ÍËÓÃÙËÏÇÖÄÑËÔ¦ÑÇÏÇÓÎÞÇÔÃËÝÙÏÜÖÁÝÑÇÏ
ËÚËØÄÑÒÎÚËÝÌØ¦ÙËÏÝ©¦ÒÒÕÝÄÓÜÝÕÊÏÑÄÝ
ÙÕß®¦ÒÒÕÝËÃÔÇÏËÑËÃÇØ×ÔÖÕÙÆØËÚÇÏ
ÂËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÖÇÔÚ¦ËÏÂÞ¦ÔËÚÇÏÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙËÏÝÓÎÔÆÓÇÚÇÓÇàÃÚÕßÙÚÕÑÏÔÎÚÄÙÚÕ
ÓÁÏÒÂÙÚÕ-)ËÃÔÇÏËÑËÃ¡ÁØÕÝÓÏÇÝàÜÂÝ
ÑÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÑÕÏÔÁÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝ
ÑÕÏÔÄÒËÐÏÒÄÍÏÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÙÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÕÏÚÁÙÙËØÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝ©ÚÃÚÒÕÝ
+HTL®ÊÏÑÇÏ×ÔËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃËÝÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÁÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊËÝÇÒÒ¦ÎÕßÙÃÇÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÝÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÎÙßÔÕÓÏÒÃÇ
ÌÏÒÃÇÖÕßËÍÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÕÔÂÞÕÚÎÝ
ÌÜÔÂÝÙÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÚÕßÍÔ×ØÏÓÕßÑÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑÕÆËÇßÚÄÖÕßÇÑÕÆÝ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ¡ÖÕØËÃ
ÑÇÏÔÇÇÌÇÏØËÃÙÇÏ©ÖÜÝÄÚÇÔÖËØÖÇÚ¦Ý
ÓÁÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏÙÕß ÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÐËÞÔ¦ÝÚÕÔ
ÖØÕÕØÏÙÓÄÑÕÔÚÕÙÚÁÑËÙÇÏÖÏÙÜÍßØÃàËÏÝ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÝËÔÁÞËÏÄÓÜÝÑÇÓÃÇÙÎÓÇÙÃÇ
ÍÏÇÚÃÐÁØËÏÝÄÚÏËÃÙÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÙÕß
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Κυπριακό,
τομή σε ένα
θέμα ταμπού
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο Ντενκτάς στο Νότο:
Η κανονικοποίηση της διχοτόμησης
στην ελληνοκυπριακή πλευρά
εκδ. Ψηφίδες, Θεσσαλονίκη, 2019
Του ΘΟΔΩΡΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κύπρος ÖÇØÇÓÁÔËÏÕÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝÚÕßËÒÒÎÔÄÌÜÔÕßÞ×ØÕßÇØ¦ÔÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÖÕßÁÌËØËÚÎÔËÏÙÈÕÒÂ
ÑÇÏÚÎÔKLMHJ[VÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÎÞ×ØÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙÞËÊÄÔÛÁÓÇÚÇÓÖÕÆ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ¬ÕÒÓ×
ÔÇÏÙÞßØÏÙÚ×ÄÚÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÌÆÙÎÝÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÖÇÛ×ÔÖÕß
ÇßÚÄÊÏËÍËÃØËÏÑÇÏÚÎÝÊÇÏÊÇÒ×ÊÕßÝ
ÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÝÁÒÒËÏÉÎÝËÓÖËÏØÏÑ×Ô
ËØÍÇÙÏ×ÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦Î¦ÖÕÉÎ
ÖÕßÁÞÕßÓËÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕ®ÙßÔËÑÊÕÞÂÚÕßÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄ®ËÃÔÇÏ
ÙßÞÔ¦ÄÞÏÏÊÏÇÃÚËØÇËÏÊÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
±ÌÃÙÚÇÔÚÇÏÈÁÈÇÏÇÕÏÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔËÝÓËÒÁÚËÝ ßÖØÃÜÔÂÑßÖØÏÇÑÂÝ
ÑÇÚÇÍÜÍÂÝËØËßÔÎÚ×Ô3VPaVZÇÖÇÊ¦ÑÎÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÇÒÒ¦ÒËÃÖËÏÓÏÇ
ËÓÖËÏØÏÑ¦ËÓÖËØÏÙÚÇÚÜÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÜÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÜÔÖÚßÞ×ÔÚÕß
¬ÕÑËÔÄÇßÚÄÁØÞËÚÇÏÔÇÑÇÒÆÉËÏÙËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÒÒÎÔÕÑÆÖØÏÕß

ÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕßØÎÍÄØÎÜ¦ÔÔÕß
ÚÕÖØ×ÚÕÚÎÝÑßÖØÕÒÕÍÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý
ªÄÚÙÕÝ®ÈØ¦ÞÕÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂËÒÒÎÔÏÑÂÙÇÚÏØÏÑÄÄÔÕÓÇÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÚÜÔÔÁÜÔËÑÊÄÙËÜÔ¤ÎÌÃÊËÝ
ÓËÁÊØÇÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¬ÎÙËÏØ¦
ÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÓÁÔÕßÓËÚÕÓÁÝ
ËÖÏÓËÒËÃÚÇÏËÐ¦ÒÒÕßÕÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝÔÊØÁÇÝÇÔÇÍÏ×ÚÕß¬ÕÈÏÈÒÃÕÁÞËÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚÃÚÒÕÑÇÛÄÚÏÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÍÔÜÙÏÇÑÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝ!×ÝÑ¦ÔÕßÓËÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇËÔÄÝÛÁÓÇÚÕÝ
ÖÕßÊËÔÐËÑÏÔ¦ËÏÈÁÈÇÏÇÚÕ 
ÇÒÒ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»"×ÝÖËØÏÕÊÕÒÕÍÕÆÓËÚÏÝÖÕÒÒÇÖÒÁÝÙßÔÛÂÑËÝÚÕÓÂÝÙÚÕÔÑßÖØÏÇÑÄÙßÓÖßÑÔÜÓÁÔÕ
ÄÇÏ×ÔÇÓËÇÔÇÒßÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙËÞØÕÔÏÁÝÑÒËÏÊÏ¦ÄÖÜÝÚÕ ÚÕ
 ÚÕ ÚÕ ¦ÍÔÜÙÚÇ
ËÔÖÕÒÒÕÃÝÙÎÓËÃÇÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÑÕÏÔÄÇÌÕÆÎÑÇÚÇÞÔÏ¦ÚÕß»ÙÑËÖ¦àËÏÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÖËØÃ ÆÖØÕßÒÄÍÕ" ÇÏÖ×ÝÕØÃàÕßÓËÓÏÇÇÔÇÒßÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÖÕßÐËÑÇÛÇØÃàËÏÚÕÚÏÊÏÇÓËÃÈËÚÇÏÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÙÚÕÔÎÙÃ
¶ÇÖÄÚÕÙÞÁÊÏÕÔ¦Ô×ÝÚÕ
ØÇÔ¡ÕÔÚÇÔ¦ÑÇÏÚÇÖÇØÄÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©"©Ü¦ÔÔÕßÓË
ÚÕÒÓÎØÂÍØÇÌÂÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÙËÏØ¦ÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÓË
ÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÔÇÒßÚÏÑÂÇÌÂ-

ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ / ΣΥΛΛΟΓΗ Ν.Ε. ΤΟΛΗΣ

Μια εμπειρικά εμπεριστατωμένη
κοινωνιολογία του προβλήματος

Διαδηλωτές ÂiÜÈ³i³ÑÐÓÜÑ³ÈÂÉÙTÉËÈt ÓÑåooÜËÑu³iÜÑ³ÉËÑ.È³ÒoÐÑ³Ø³{ØÆÑÎÈl®
ÑÑooÊ³ÈÑ~Ñ¨ËÈÑÌ³{ØK¨É³Ñ{~ÓØÙÈÒÐÉ{Ø~Ñ³TÊØ³i¨ioÖÐÉiT¨{ÒÙÊoiÉÉÓ~¨iÂiÑ³{K¨É³Ñ{~ÖÐÓÈØ³Ì³iÖ¨Ì~Ñ{³i ÜÜÒÙÑ

Η βασική αναλυτική
κατηγορία που διέπει
το βιβλίο είναι
οι διαφορετικές τάσεις
και εκφράσεις αυτού
που ονομάζεται
διχοτομισμός.
ÍÎÙÎÖÕßÓÕÏ¦àËÏÊßÙÚßÞ×ÝÇÖÕÒÆÚÜÝÖËÏÙÚÏÑÂ¬Õ ßÖØÏÇÑÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÁÔÇàÂÚÎÓÇËÏÙÈÕÒÂÝÑÇÏÑÇÚÕÞÂÝ®ÑÇÚ¦ÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄËÒÒÎÔÏÑÄÁÛÕÝêÂÁÙÚÜÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÇßÚÄÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÖÒÕÑÎÑÇÏÖÕÒÆÖÚßÞÎÓÇÑØ¦ÏÙÚÕØÏÑÂÙßÔÛÂÑÎ
ÖÕßÙßÍÑØÕÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÓÖËÏØÃÇ
ÚÎÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔ
ËÔÊÕÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÒÏÚÏÙÓÏ-

Ñ×ÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚËÏÇÑÂÙßÓÖÄØËßÙÎ
ÚÜÔÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÙßÓÖÄØËßÙÎÇßÚÂÊËÃÞÔËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÙßÔËÞËÃÝ
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝßÖÕÊÇßÒÏàÄÓËÔËÝÇÖÄ
ÚÎÔÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÚÕßËÑÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßÚÑËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÑÏÇÖÄÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÙÆÍÑÒÏÙÎÝÑÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÇØÞÏÑ¦ÙËÁÔÇËÔÏÇÃÕÑØ¦ÚÕÝ
  ÁÖËÏÚÇÙËÁÔÇÑÇÞËÑÚÏÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ®  
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÓËÚÎÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÓÏÇÝ
ÈÏÜÓÁÔÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÞËÊÄÔ
ÇÖÄÒßÚÕßÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÖÕßÑØ¦ÚÎÙËÓÃÇÍËÔÏ¦ ÙÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÙßÔÛÂÑÎÙßÔÆÖÇØÐÎÝ
ÓËÇÔÕÏÑÚ¦ÌßÒ¦ÑÏÇÙÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎ
ÍØÇÓÓÂÁÜÝÙÂÓËØÇ
¬ØÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÑÏÇßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÙÕÈÇØÂÚÕß
ÙßÓÈÕÒÂÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÖÕÒÏ-

ÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÇßÚÂÙÚÎÙßÍÞØÕÔÃÇ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÇßÚÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ßÚ¦ÇÔÇÒÆÕßÔÚÎÔÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÚÎÖØÕÕÖÚÏÑÂ®ÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÚÜÔ
ÕÊÕÌØÇÍÓ¦ÚÜÔÚÎÊßÙÑÕÒÕÞ×ÔËßÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÌËØËÚÕ
ËÑÎÞÎØÄ©ÞÏ®ÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÚÕßÑÇÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÏÝÑßÖØÏÇÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝ®ÑÇÏÚÎÙßÓÖÃÒÎÙÎÚÜÔÚ¦ÙËÜÔÇÖÕØØÏÖÚÏÙÓÕÆ
ÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÑÕßÒÚÕÆØÇÝ
ÊÏÞÕÚÕÓÏÙÓÕÆÑÇÏËÖÇÔËÔÜÚÏÙÓÕÆ
ÊÎÒÇÊÂÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔËÖÇÔÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÑÇÏÒÆÙÎÝ

Πολιτισμική συνθήκη
ÈÇÙÏÑÂÇÔÇÒßÚÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÖÕßÊÏÁÖËÏÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÕÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÑÇÏËÑÌØ¦ÙËÏÝÇßÚÕÆ
ÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÊÏÞÕÚÕÓÏÙÓÄÝ!ÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÙßÔÛÂÑÎÝËÑËÃÔÎÝÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÇÔÁÞËÚÇÏÑÇÏËÔÃÕÚËßÖÄØ-

Η μονογραφίαÑÈ³ÊÉËÑ{ÑÑ¨ÑË³i³io{ÑÌÈØÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ{o{Ñ³
È¨{Ñ~Ì~Ñ{³ÈØÜ{³{~ÖØÜ{³{ÐÖØÈÑÈ³ÌÉÐÓÉ{³iË
ØÎÚÇÖØÕÚËÃÔËÏÚÕÔÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÚÜÔ
ÊÆÕÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇÊËÞÄÚÇÔÁÓÓËÙÇÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÝÓÕØÌÂÝKLQ\YLÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÝ
ÚÎÝÓËÍÇÒÕÔÂÙÕßÇÔ¦ÒßÙÎÇÌÕÆ
ÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÚÕËÓÖËÏØÏÑÄßÒÏÑÄÙÚÇ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÙÚÇÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÊÏÞÕÚÕÓÃàÕßÙÇ¶ÂÖ¦ÔÚÜÝ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂ¶ØÕÖÂÚÜÔ¡¡ÚÜÔ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÑÇÏÚÜÔÑßØÃÇØÞÜÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÑÇÙÚÏÑÂÝ
Ú¦ÐÎÝËÔËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ËÖÇÔËÔÜÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙÂÓËØÇÑÇÏ
ÓËÇÔÇÌÕØ¦ÙËÇßÚÁÝÑÒËÃÔËÏÚÕÈÏÈÒÃÕ!ÇÖÒ¦ËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÏÙÞßØÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÔ
ËÑÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÚÑÑÕÏÔÄÚÎÚÇÊËÔ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÚÎÒÆÙÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÄÙÕßÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄÑÇÏ
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÖÕß
ÇßÚÄËÓÖÔÁËÏÙÚÕÔÎÙÃ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ÙËËßÕÃÜÔÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÔÕÓÃàÜ
ÛÒÃÈËÏÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ!
ÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÝÑÇÚÁÛËÙËÓÏÇÖËÏÙÚÏÑÂÇÔÇÒßÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÍÏÇÚÕ ßÖØÏÇÑÄÙÂÓËØÇ

O κ. Θοδωρής Ρακόπουλος είναι
αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Οσλο.
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ΒΙΒΛΙΟ

Απόσταγμα θερινών αναγνώσεων
Βιβλία που διαβάστηκαν στις διακοπές και έχουν θέση σε κάθε βιβλιοθήκη που οργανώνεται ενόψει του χειμώνα
Του ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΑΛΥΒΑ

Οπως Ñ¦ÛËÑÇÒÕÑÇÃØÏÁÚÙÏÑÇÏÌÁÚÕÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÜÔÊÏÇÑÕÖ×ÔÙÚÕÔÎÙÃÑÇÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÏÊÏÇàÄÔÚÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÙÚÕÓÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕ
ÖÇÚØÕÍÕÔÏÑÄÙÖÃÚÏËÖÏÖÒÁÕÔÊËÔ
ÁÞÜÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÚÎÒÁÌÜÔÕÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜÔÇØÕÑÇÔÃÙÜÚÕ
ÆÉÕÝÚÎÝÙÚÕÃÈÇÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÖÕß
ÙßÙÙÜØËÆÕÔÚÇÏÇÒÆÖÎÚÇÙËÙÖÃÚÏÑÇÏÍØÇÌËÃÕÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝ
ËÔÚÇÚÏÑÂÝÇßÚÂÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÑÇÚ¦ÌËØÇÕÑÚ×ÈÏÈÒÃÇÙËÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝßÖÂØÐËÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜ
ÒÕÏÖÄÔÔÇÇÖÕÊ×ÙÜÚÇËÖÏÓÁØÕßÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÇßÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÄØÇÚÕÔÂÓÇÖÕß
ÚÇÊÏÇÚØÁÞËÏÄÒÇÓÇàÃ

Πρώτο ÙÚÎ ÒÃÙÚÇÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÖÕß
ÙßÍÑØÕÚÂÛÎÑËÒÃÍÕÖÕÒÆÚßÞÇÃÇ
ÇÖÄÚÇËÖÏÒËÍÓÁÔÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÙÚÕÃÈÇÝÓËÑÆØÏÕÑØÏÚÂØÏÕÚÎÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÈÇÒÃÚÙÇÝÂÚÇÔÚÕ
;OL*HWP[HS®ÚÕßªÄÓÖËØÚ¡ËÔ¦ÙË4HJ3LOVZL7YLZZ 
ÔÚÕÔÇËßØÜÖÇáÙÚÂÝÕßÙÚØÏÇÑÄÝÇßÚÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÚÎÌÄØÓÇÚÕß
ÖÕÒßÌÜÔÏÑÕÆÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÍÏÇ
ÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÜÝÄØÇÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝà×ÔÚÇ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄ ÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÏÝ
ÙßÓÖÒËÑÄÓËÔËÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÑÇÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÃÔÚØÏÍÑËÝÊÏÇÌÄØÜÔßØÜÖÇÃÜÔÍØÇÌËÏÕÑØÇÚ×Ô
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚËÝ
ÑËÔÚØÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÎßÖËØÌÏÒÄÊÕÐÎ ÆÖØÏÇ¢ÁÔÏÇËÔÕÖÕÆÒÕß
ÑÇÏÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÏÝ
ÖÕÒßÙÞÏÊËÃÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÖÕßÇÔÇ-

Διαφορετικά αναγνώσματα με επιμέρους
χαρακτηριστικά, αλλά
και ένα αόρατο νήμα που
τα διατρέχει όλα μαζί.
ÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÔÑÇÏÇÙÚÕÞËÃ
ÄÚÇÔËÖÏÞËÏØËÃÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÁÔÇ
Ó¦ÒÒÕÔØÕÓÇÔÚÏÑÄËßÞÕÒÄÍÏÕÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝÃÔÇÏÁÔÇÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÖÕß
ÛÇÊÏÇÈÇÙÚËÃËßÞ¦ØÏÙÚÇÇÖ»ÄÙÕßÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÏÝÃÔÚØÏÍÑËÝ
ÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô

Μια αντίστοιχη ÖÕÒßÌÜÔÏÑÂÙßÔÚÇÍÂ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇÏÕÙÖÇÔÄÝ¢ËØÔ¦ÔÚÕØÇÓÖÕÆØÕßÙÚÕÕÍÑ×ÊËÝÁØÍÕÚÕßÇÚØÃÊÇ®ÇÚ¦ÑÎÝ
ÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÊÏÛßØÇÓÈÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÒ¦ÈØÇÈËÃÇÄÚÇÔÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÕ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÁÑÚÕÚËÑÇÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎÊÏËÛÔÂÖÕØËÃÇ ÇÓÈ¦ÝÚÕß
ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÙÚÎ²×ØÇÚÜÔ¦ÙÑÜÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
ÖÕßÚÇßÚÃÙÚÎÑÇÔÓËÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ¬ÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÏËÑËÃÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÎÕßÙÃÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÔÕÎÛËÃÑÇÒÆÚËØÇÜÝÓÏÇËÓÌÆÒÏÇÙÆÍÑØÕßÙÎÖÕßÊÃÞÇÙËÈÃÇÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎ
ÈÇÙÑÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÊÏÇÖËØÔ×ÔÚÇÝ
ÖÄÒËÏÝÞÜØÏ¦ÑÇÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÇÌÂÍÎÙÎÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎàÜÂÚÜÔ
ÓËÒ×ÔÊÆÕÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÛÆÚËÝÕÏ
ÓËÔÛÆÓÇÚÇÕÏÊËÖÕßÄÓÜÝÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔÚÇÏÓËÚØÄÖÕÖÕßÐËÖËØÔ¦ËÏÚÏÝÓÇßØÄÇÙÖØËÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÖËØÏÁÞËÏÕØÏÙÓÁÔËÝÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝ
ÙËÒÃÊËÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÔËÔÕÞÂÎÊËÏÒÃÇÑÇÏÕÌÄÈÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÈÃÇÝÜÝËØÍÇÒËÃÕß
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÊËÔ
ÙÚÎØÃàËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÄÙÕÛÇÁÖØËÖË
ÑÇÏÖÜÝÕØÇÓÖÕÆØÕßÊËÔÇÖÕÌËÆÍËÏÚÎÞØÂÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔÙÚËØËÕÚÆÖÜÔÚÕÕÍÑ×ÊËÝÇßÚÄÈÏÈÒÃÕ
Ö¦ÔÜÇÖÄÙËÒÃÊËÝÊÏÇÈ¦àËÚÇÏ
ÇÖÔËßÙÚÃÑÇÏÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÔÚ¦ÐÏÕÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÚÕßÛØÏ¦ÓÈÕß
Συνέχισα ÓËÚÕÖÕÒÆÄÓÕØÌÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÎÝÍÍÁÒÇÝ ÇÙÚØÏÔ¦ÑÎ ¦ÚÏÔ»
ÇÒÒ¦ÐËÏ¡ÇÖ×Ý"® ÃÞÒÎ 

Κυρίαρχο Ð³ËKÉ¨{ÐÓÑK{KÜËÑÑÌ³iÑÜÜËÑVÌØit.É¨³Ëiu³È$ÈÉÜÐÓ~ViÑ¨oÊ~Ñ{ÈoT¨ÌØÑÌÜÈ³i~Ñ{ÑÑÌ×ÉÈ~³iÑÖÚÉi³iØ
ÛÖiØ.³i×³o¨Ñ×ËÑV~iÊÑÌ³i³Ñ{ËÑt$ÐÒoÉ{¨ÑØV~ÜÓ×³iØVioÈÑË~Ñ³È~Ñ{É¨Ñ³ÊØ³iØu³È(Ë³É¨~¨ËÑoÈÉÍ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÁÞËÏÇÚÕßËÖÃÙÎÝ
ÛËÒÑÚÏÑÕÆ ÇÏÈÁÈÇÏÇÇÒÒ¦àËÏ® ÃÞÒÎ ËÔÚØÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÊÆÕÎÔËÇØÂÏØÂÔÎÂÎ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙËÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÚÕ
ÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÔËÃÊÇÓËÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏËÃÚÇÏÜÝÓÇÛÂÚØÏÇÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÚÎÙßÔÇÔÚÕÆÓËÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏ
ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÚÏÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÚÎÝ
ÙÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÞÕÒÂÚÕßØÏÙÚÕÚËÒËÃÕßÚÕ ©ØÍÇÔÜÓÁÔÎÙÚÕÔªÂÍÇ¢ËØÇÃÕÇÔÇàÎÚ¦ÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÎÝÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÎÝÑÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÎÝÊÃÞÜÝÔÇÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ ÇÙÚØÏÔ¦ÑÎÐÇÔÇàÜÔÚÇÔËÆËÏÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎËÖÕÞÂÊÃÞÜÝ
ÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎÚØßÌËØÄÚÎÚÇ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÇÝ
ÊÃÔËÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÓÇÝÇØÄÚÏÊËÔÙÖÕßÊ¦ÙÇÓËÙÚÕÃÊÏÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÏÙÚÕ
ÃÊÏÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÑÇÏÊËÔÖËØ¦ÙÇÓËÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝàÂÙÇÓËÖÇØ¦ÒÒÎÒÕßÝÈÃÕßÝ
ÔÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÞØÄÔÜÔÇßÚ×ÔÑÇÏÙÚÎ
ÊÏÑÂÓÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ!¡ÖÕØËÃÚÇ
ÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÝ
ÓÇÝÖÕØËÃÇÝÔÇßÖÂØÐÇÔÞÇÓÁÔÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÝÖÇÏÊËÃÇÝÂÚÇÔÄÓÜÝÇÖÃÙÚËßÚÇÖÒÕÆÙÏÇÜÝÙßÒÒÕÍÂËÓÖËÏØÏ×Ô
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÇßÚÕÓÄØÌÜÙÎÝ®
ÓÁÙÇÇÖÄÖÇØÁËÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÔËÕÒÇÃËÝÇÂÓÇÙÚÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃ
ÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÞËÏØÄÚËØÕÏË¦ÔÊËÔËÃÞÇÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÇßÚÂ

Απνευστί ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÏ ÑÇÏ¦ÒÒÇÊÆÕ
ÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÖÕßÖÇØÄÚÏÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÕÔ
ÚØÄÖÕÍØÇÌÂÝÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÔÇÑØÇÚÕÆÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÇÓËÃÜÚÕÑÇÚÇÖÏ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓËËÖÃÑÇÏØÇÖÕÒÏÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ¬Õ
ÖØ×ÚÕËÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎËÑÊÕÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÌËÚÏÔÕÆÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ÚËÒËßÚÇÃÇÓÖÒÄÌÇ®ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
 ÚÎÝÒÁÔÎÝÇØÈÏÚÙÏ×ÚÎÑÇÏ
ÚÎÝÏÑÚ×ØÏÇÝËÔÊØÏÔÕÆÆÕÔÁËÝ
ÑÇÏÒÇÓÖØÁÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÓËÊÏËÛÔÂÖÕØËÃÇÓ¦ÝÊÃÔÕßÔÓÏÇßÉÎÒÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝËØËßÔÎÚÏÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÎÝÖËØÂÌÇÔÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝ®
ÚÕßÁÔÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÍÏÇÄÙÕßÝÛÁÒÕßÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÇÑØÏÈ×ÝÁÍÏÔËÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÑËÃÔÎÔÁÖØËÖËÔÇÐËÞÜØÃÙÜÁÔÇÓÄÔÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÇÖÄÚÕÖÒÕÆÙÏÕÇßÚÄÈÏÈÒÃÕÛÇÙÎÓËÃÜÔÇÚÕÔÇÖÃÙÚËßÚÕÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÖØÕÞËÏØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÎÚÄÚËÑßÈÁØÔÎÙÎÊÏÇÞËÏØÃÙÚÎÑËÚÏÝÚÆÞËÝËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕß
ÁÛÔÕßÝÔÚÃÙÚÕÏÞÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÑÇÏÙËËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÑÇÏÑÒÃÓÇÑÇÊÏÇÑØÃÔÜ

Η εντατική ÑÒoi³È~ÑÜ~Ñ{¨{ÖÈÊ¨ÂÉo{ÑÒÜÜiÐ{Ñ×¨ÒÑÜÑÈ³{~Ê
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÍÔÜÙÚÂÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÚÕß5L^@VYRLYÒÃàÇÓÖËÛ
ÄÒÓÖËØÚ;OL:P_[O,_[PUJ[PVU®
/LUY`/VS[ÖÕßÙßÔÊß¦àËÏ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÚÎ
ÓÇÑØÕáÙÚÕØÃÇÚÎÝàÜÂÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÊÕÓÎÓÁÔËÝÖ¦ÔÜÙÚÏÝ

ÖÁÔÚËÁÜÝÚ×ØÇÓÇàÏÑÁÝËÐÇÌÇÔÃÙËÏÝàÜÏÑ×ÔÓÕØÌ×ÔÖØÕÚÕÆËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÎÔÁÑÚÎËÐÇÌ¦ÔÏÙÎ®
ÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÚ×ØÇÑÇÏÐËÞÜØÃàËÏÇÖÄÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑÇÛ×Ý
ÚÎÔÖØÕÑÇÒËÃÄÞÏÑ¦ÖÕÏÇÌßÙÏÑÂ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÇÒÒ¦ÁÔÇÙßÍÑËÑØÏ-

ÓÁÔÕà×ÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄ ÇÏ
ÚÇÊÆÕÈÏÈÒÃÇËÃÔÇÏßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ¦
ÜÝÖØÕÝÚÕÖ×ÝÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÁØËßÔÇÑÇÏÍØÇÌÂÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÓËÚÕßÙÏÜÛÕÆÔÙËÑÕØßÌÇÃÇÁØÍÇ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝËÓÈÁÒËÏÇÝ

Παρά ÚÎ ÛËØÓÂ®ÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÜÔ
ÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÈÏÈÒÃÜÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕÓÕÒÕÍÂÙÜÖÜÝÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
ÓÕßÑÇÚÁÑÚÎÙËÓÏÇÚßÞÇÃÇÑÇÏ¦ÚßÖÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÚØÏÒÕÍÃÇÖÕßÄÓÜÝÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÙßÔËÑÚÏÑ¦ÓËÚØÄÖÕÖÇØ¦ÊÕÐÕ
ÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄ¬ÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÍØÇÌËÃÜÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÄÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÊÕÑÃÓÏÕÑÇÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÍÔÜÙÚÄÇØÏÙÚËØÄÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕ§ÚÏÔÚÏÁØÏÓÖÄÔ9L[V\Y
H9LPTZ®-SHTTHYPVUËØÏÍØ¦ÌËÏÓËÚØÄÖÕÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÔÇÒßÚÏÑÄÑÇÏÍÒÇÌßØÄÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÑÇÏ
ËÌÎÈÏÑÂÚÕßÎÒÏÑÃÇÙËÓÏÇËØÍÇÚÏÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚ×ÔÖÕßÓËÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÁØÇÙÇÔÙÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄÛÔÏÑÄ¡ÁÚÜÖÕ©ØÏÓÖÄÔÇÔÇÙÑ¦ÖÚËÏ
ÓËÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÕÖ×ÝÚÕ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÊÏÇÓÄØÌÜÙËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß
Ö×ÝÇÍ¦ÖÎÙËÚÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÖ×ÝÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÎÔÕÓÕÌßÒÕÌÏÒÃÇÚÕßÑÇÏ
Ö×ÝËÔÚÁÒËÏÐÁÑÕÉËËÔÚËÒ×ÝÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÍÏÇÔÇÇÔÁÒÛËÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦¬ÕÖÕÛËÚËÃÚÎàÜÂÚÕß
Ö¦ÔÜÙËÁÔÇÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ÇÖÒÕáÑÄÚÇÐÏÑÄÑÇÓÈ¦ÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÛËÜØËÃÖÜÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÔÇ
ÑØÇÚ¦ËÏÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝÊÁÙÓÏÕßÝÚÎÝ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÚÎÝÇÓ¦ÛËÏÇÝÑÇÏÚÜÔÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÕßÝÚËÒÏÑ¦
ÖØÕÝÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÑÇÏÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦

Το δεύτερο ÈÏÈÒÃÕÇÔÂÑËÏÙ»ÁÔÇÔ
ÙÞËÚÏÑ¦¦ÍÔÜÙÚÕÙËÓÁÔÇÑÇÏ
ËÑÚÄÝÇÒÒÃÇÝÒÕÍÕÚÁÞÔÎÚÕÔªÏÙ¦Ø¡ÏÒÁÑÇÏËÃÔÇÏÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÄ
ÚÕß1V\YUHS 
®iKP[PVUZ
3tV:JOLLY¬ÕÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÚßÞÇÃÇ
Ö¦ÔÜÙÚÕÔÖ¦ÍÑÕËÔÄÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÓÕßÖÇØÏÙÏÔÕÆÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕßÚÎÝ*VTWHNUPLÓÕßÌ¦ÔÎÑË
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÕÖØÄÙÛËÙÇÙÚÎ
ÙÚÕÃÈÇÞËÊÄÔÚßÞÇÃÇÑÇÚÁÒÎÐË
ÙÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÛËØÏÔ×ÔÓÕßÇÔÇÍÔÜÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÕÓÕÒÕÍ×ÖÜÝÊËÔ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÇÚÕÇÌÂÙÜÙÚÏÍÓÂ
ËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÙÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇ
ÑÇÛ×ÝÜÝÎÓËØÕÒÄÍÏÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎËÃÔÇÏÄÓÜÝÍØÇÓÓÁÔÕ
ÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÈ¦àËÏ
ÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÚÇ¦ÊßÚÇËÔÄÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÇÔÛØ×ÖÕß ÇÒÆÖÚËÏÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇÇÖÄÚÎàÜÂÚÕß
ÑÇÏÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÔÇÑÇÚÇÖÄÔÎÚÎ
ÑÇÏËÖÃÖÕÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÍØÇÌÂÝÑÇÏÊÏ¦ÑØÏÙÎÝ
ÙÚÕÙÑÒÎØÄÍÇÒÒÏÑÄÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÙÚËØÁÜÓÇÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ

ÓË¦ÒÒÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÔÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÍÏÇÚÕÖÇØÏÙÏÔÄËÑÊÕÚÏÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÙÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÏÙÁÒÛËÏÚÎÔÇÖÁÞÛËÏÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÛÄÚÎÚÇ
ÚÏÝËØÜÚÏÑÁÝÚÕßÖËØÏÖÁÚËÏËÝÑÇÏ
ÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÚÕÔÇßÐÇÔÄÓËÔÕ
ÇÒÑÕÕÒÏÙÓÄÚÕßÑÇÏÚÏÝÇßÚÕÑÚÕÔÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÚÕß

Το τελευταίο ÈÏÈÒÃÕÚÎÝÚØÏÒÕÍÃÇÝ
ÇßÚÂÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÍÔÜÙÚÄÑÇÏ
ÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎËØÕÚÕÔÃÔÎ®ÙÚÃÇ
 ÚÕßÑÕØßÌÇÃÕßÃÙÜÝÙÂÓËØÇ
¦ÒÒÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¡ÏÙÁÒ©ßËÒÓÖÁÑÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝ
ÖÜÝÕ©ßËÒÓÖÁÑÍØ¦ÌËÏÙßÔËÞ×Ý
ÚÕÃÊÏÕÈÏÈÒÃÕÓËËÖÏÓÁØÕßÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝËÇßÚÄÓÇÝÊÃÔËÏÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕß
ÑÇÏÇßÚÕÑÚÕÔÏÑÕÆ¦ÒÒÕß¦ÔÊØÇ
ÖÕßÇÖÁÚßÞËÔÇÈØËÏÙÚÕÔÁØÜÚÇ
ÙÚÕÙËÐÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÎÔ
ËÑÖÒÂØÜÙÎÑÇÏËßÚßÞÃÇÖÕßÇÔÇàÎÚËÃÚÕÄÒÕÊÕÙÓÁÔÕÓËÚÎÍÔÜÙÚÂÌÏÒÕÙÕÌÏÑÕÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÂÚÕß
ÓÇÔÏÁØÇÑÇÏÓËÌÄÔÚÕÁÔÇÇÑÄÓÎ
ÊßÙÚÕÖÏÑ¦ÖØÕÌÎÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂËÖÇØÞÃÇ ßØÃÇØÞÕÓÕÚÃÈÕ!
ÎÇØÍÂÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÇÖÄÒßÚÎ
ÑÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÚÎÝ
ÆÙÎÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÚÎÝÙßÔÕÞÂÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÚÎÝÛÁÙÎÝ
ÚÎÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇ
ÚÜÔÇÐÏ×ÔÚÎÝ ÇÏÄÓÜÝÚÕÙßÍÍØÇÌÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕÚÕß©ßËÒÓÖÁÑÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÚÕßÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÚÁÓÔËÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÇÔÊØÏÑÄ
ßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÕÑÇÏÔÇÙÑÏÇÍØÇÌËÃ
ÁÔÇÙÑÎÔÏÑÄÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÝËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÇÖÕßËÍ×ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÜÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛ×ÙÚÎÔÁÒÐÎÚÕß

Μολονότι ÚÇ ÚØÃÇÇßÚ¦ÈÏÈÒÃÇÊÏÇÌÁØÕßÔÜÝÖØÕÝÚÎÓÕØÌÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÊÕÑÃÓÏÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÑÇÏÖÇØÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÝÙÚÄÞËßÙÎÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÃÔÇÏÖÏÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇØÏÙÚËØÄÝ
ÕØÏÓÖÄÔÊËÐÏÄÝÕ¡ÏÒÁÑÇÏÖËØÃËØÍÇÇÔÚÏÊØÇÙÚÏÑÄÝÕ©ßËÒÓÖÁÑ
ÓÕÏ¦àÕßÔÖÕÒÆÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏÖÇØÁÞÕßÔÁÔÇÙßÔÊßÇÙÚÏÑÄÙÚÃÍÓÇ
ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÊÏÇÔÄÎÙÎÝ!ËÆÙÚÕÞÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑØÏÚÏÑÂ
ÇÒÒ¦ÇÖÃÙÚËßÚÇÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÎÓÕÔÄÚÕÔÇÓÕÔÄÖÒËßØÎÇÖÒÕßÙÚËßÚÏÑ¦ÑÇÚÇÍÍËÒÚÏÑÂÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕß
ÑÄÙÓÕßÑÇÏÓËÈÇÛÏ¦ÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÖÜÝÎÇÒÒÃÇÑÇÏÎÆÙÎÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÁÒËÏÜÙË©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÚÕßÝ
ÒÄÍÕÝÑÇÏÕÁÔÚÕÔÕÝÖËÙÏÓÏÙÓÄÝ
ÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÇßÚÕÆÝÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊßÙÔÄÎÚÕÝÇÔÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝ
ÖÜÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËßÛËÃÇÇÔÚÃÌÇÙÎ
ÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÒÒÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝÚÕßÝËØÓÎÔËÃÇ
ÓÕßËÃÔÇÏÖÜÝÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÙßÔ¦ØÚÎÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝÛÁÙÎÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÎÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÝÇÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÝÚÕßÝÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕÓÏÇÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÖÇØÇÑÓÂÝÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÄÓÜÝÓÖÕÒÏ¦àÕßÔÚÎÍÇÒÒÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÓÏÇÔÇÃÙÛÎÙÎÚÁÒÕßÝËÖÕÞÂÝÖÕßÇÔÑÇÏÁÞËÏÓÏÑØÂÓÄÔÕ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÔÇÓËÚÕßÙÏÜÛËÃÙËÇßÚÕËÑÖÒÎØÕÆÓËÔÎÖØÕÌÎÚËÃÇ

ΠρινÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÁÑÒËÏÔÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÑËÃÓËÔÄÓÕßÓËÚÎÔËßÞÂÔÇ
ÓËÚÇÍÍÃÙÜÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÛËØÏÔÂÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÑÇÏÙÚÎÔ
ßÖÄÒÕÏÖÎÞØÕÔÏ¦ßÙÚßÞ×ÝÊËÔÚÇ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÚÄÚËÇÒÒ¦ÛÇËÖÏÓËÃÔÜ
ÑÇÏÛÇËÖÇÔÇÒ¦ÈÜÚÎÔßÖÄÙÞËÙÎ
ÇßÚÂÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÓËÊÆÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝ!ÚÎÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂ
ÔÇÉÎÒ¦ÌÎÙÎ®ÚÕßÇÙÃÒÎÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎ¡ËÚÇÃÞÓÏÕ ÑÇÏÚÎ
ÓÔÎÓËÏ×ÊÎÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÖÄÙÚÕÒÕßÕÐÏ¦ÊÎÚÕÔØÇÙÏÚÁÞÔÎ
ËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎ®ÑÇØÕÝ

Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της
έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης.
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ΧΟΡΟΣ

Σ’ αυτό το έργο προτείνω την ιδεατή κοινωνία
Η χορογράφος Μαρίνα Πογιατζή μιλάει για την παράσταση «Χίλιες γέννες» που διερευνά το δίπολο «γέννηση-θάνατος»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μία ενδιαφέρουσα ÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÓËÚÃÚÒÕ²ÃÒÏËÝÍÁÔÔËÝ®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇ¡ÂÚØÇ²ÕØÕÛÁÇÚØÕ
ÙËÞÕØÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÁØËßÔÇ¡ÇØÃÔÇÝÕÍÏÇÚàÂ¡ÇàÃÚÎÝÛÇÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÕÏÞÕØËßÚÁÝ§ÏÑÄÒÇÝ
ËÜØÍÃÕßÒÃÑÎßÍËÔÃÕß ßØÏ¦ÑÕÝº)SHaL»ËØÕÊÏÇÑÄÔÕßÏ¦ÔÔÎÝ
©ÏÑÕÔÕÓÃÊÎÝÙËÓÕßÙÏÑÂ*SH\KL
+LI\ZZ`ÓËÚÎÙÕÖØ¦ÔÕ¡ÆØÏÇÜ¦ÔÔÕßÑÇÏÚÎÔÖÏÇÔÃÙÚØÏÇ¿ÒÍÇ¬ÇÒÏ¦ÔÕÝÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÖÃÙÑÎÔÂÝ
¬ÕÁØÍÕËØËßÔ¦ÚÕÊÃÖÕÒÕÍÁÔÔÎÙÎÛ¦ÔÇÚÕÝ®ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÞÕØÕÆÑÇÏÓËÚÎ
ÙßÔÕÊËÃÇÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÙË
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÏ
ÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÚÏÝÇØÞÁÍÕÔËÝÙßÍÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßËÓÖËØÏÁÞÕÔÚÇÏÙËÇßÚÄ
¿ÖÜÝÓÕßÒÁËÏÎ¡ÇØÃÔÇÕÏÁÔÔÕÏËÝ
Û¦ÔÇÚÕÝÑÇÏÍÁÔÔÎÙÎßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑ¦ÓËÇÒÒÎÍÕØÃÇÓËÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÖÇÆÙËÏÝÚÜÔÞÕØËßÚ×Ô
 ¦ÛËÑÃÔÎÙÎÑÇÛÏÙÚ¦ÓÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÍÁÔÔÇËÔ×Ñ¦ÛËÖÚ×ÙÎÁÔÇÔ
Û¦ÔÇÚÕ¿ÓÜÝËÔÇÖÄÑËÏÚÇÏÙÚÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏÙÚÎÔÉßÞÂÚÕßÑ¦ÛËÛËÇÚÂ
Ö×ÝÛÇÙßÒÒ¦ÈËÏÚÎÔÏÊÁÇÖÕßËÐËØËßÔ¦Ñ¦ÛËÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ®ÑÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÒÂÛËÏÇÕÛËÇÚÂÝ
Ñ¦ÛËÚÁÞÔÎÝÖØÁÖËÏÔÇÖÇÃØÔËÏÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßËÓÖËÏØÃËÝÇÖÄÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖÕßÚÕßßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÕÑ¦ÛË
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÍÁÔÔÎÙÎÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÈÇÛÏ¦ÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÁÔÔÕÏËÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÖ×Ý
ÍËÔÔÏÄÓÇÙÚËÚÏÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ"ÃÔÇÏ¦ØÇÍËÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ÑÇÏ
ÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÁÚÕÏËÝÁÔÔÕÏËÝ"

«Το δίπολο γέννηση- θάνατος, ενώ είναι έννοια
συγκεκριμένη, μπορεί να
γίνει και γενική. Στόχος
μου χορογραφικά δεν
ήταν να τα αποδώσω κυριολεκτώντας, αλλά μπήκα με διάθεση εξερεύνησης, να ασχοληθώ με τις
έννοιες μεταφορικά, να
τις φέρω στα μέτρα των
συνεργατών μου».
¡ÇØÃÔÇÓÕÆÇÖÇÔÚ¦!¬ÕÊÃÖÕÒÕ
ÍÁÔÔÎÙÎÛ¦ÔÇÚÕÝËÔ×ËÃÔÇÏÁÔÔÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÑÇÏÍËÔÏÑÂÚÄÞÕÝÓÕßÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦ÊËÔÂÚÇÔÔÇÚÇÇÖÕÊ×ÙÜ
ÑßØÏÕÒËÑÚ×ÔÚÇÝÇÒÒ¦ÓÖÂÑÇÓË
ÊÏ¦ÛËÙÎËÐËØËÆÔÎÙÎÝÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÓËÚÏÝÁÔÔÕÏËÝÓËÚÇÌÕØÏÑ¦
ÔÇÚÏÝÌÁØÜÙÚÇÓÁÚØÇÚÜÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÓÕßÔÇÊÜÖÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÚÃÚÕßÝÇÌÕØ¦´ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×Ý
ËÃÔÇÏÛÁÓÇÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÖ¦ÔÚÇ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÎÇØÞÂÑÇÏÚÕ
ÚÁÒÕÝ®ÏÇÚÃÔÇÛËÒÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÄÓÜÝÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÛÁÓÇ"ØÕÙËÍÍÃàÜÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦
ÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÍÏÇÚÃÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÚÕËÔÊÏ¦ÓËÙÕÚÎÝÇØÞÂÝÑÇÏÚÕß
ÚÁÒÕßÝ¬ÏÑ¦ÔÕßÓËÓËÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÎÝàÜÂÝÓÇÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÄÙËÝÌÕØÁÝÍËÔÔÏÁÚÇÏÑÇÏ
ÖÄÙËÝÖËÛÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝßÚ¦ÂÚÇÔ
ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßËÐËØËßÔÂÙÇÓË®
 ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÚÎÝ ¡ÇØÃÔÇÝ
ËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔËÖÃÙÑÎÔÂÝ

Η παράσταση³iØÑ¨ËÑØÉÐÜÈ³ËÇÉ³Ñ{ÐÉ³iÉË~iÊØÑ¨ÈËÑÐ{ÑØ¨Ò~Ñ{Ð{ÑØ{ÑË³¨{ÑØVÐÉ~ÐÐÒ³{ÑÑÌ³{Ð¨É{{³Ê ³ÉÐÈÖ
ÖÇØÕßÙÃÇÓÏÇÝÙÕÖØ¦ÔÕÑÇÏÓÏÇÝ
ÖÏÇÔÃÙÚØÏÇÝÓËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄÚÕ
ÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÂ  §ÚËÓÖßÙÙÆ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÙßÓÈÕÒÂÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÑÒÇÙÏ-

ÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÎ¡ÇØÃÔÇÓÕÆÒÁËÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÚ¦È¦ÙÎËØÜÚÏÑ¦ÓËÒÕÖÕÏÎÓÁÔÇÖÕÏÂÓÇÚÇ¡ÏÒÕÆÔÍÏÇ
ÚÕÔÁØÜÚÇÚÕÔÇÔËÑÖÒÂØÜÚÕÂÇßÚÄÔÖÕßÖËÛÇÃÔËÏ¬ÇÛËÜØÂÙÇÓË
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÍÏÇÚÃÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝ

ÁÔÇÎÞÕÚÕÖÃÕÖ¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏ
ÞÕØËßÚÁÝºÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÖËÛÇÃÔÕßÔ»¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕß
ËÃÔÇÏÍÏÇÙÄÒÕÖÏ¦ÔÕÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
º9L]LYPL»ÕÔËÏØÕÖÄÒÎÙÎ¬ÇÃØÏÇÐË
ÓËÚÎÊÏÑÂÓÇÝÕÔËÏØÕÖÄÒÎÙÎÑÇÏ

ËßÞÂÍÏÇÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔ¶
ËÐÕÆÑÇÏÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙÑÎÔÂ
ÇÔÇÖÇØÏÙÚÕÆÓËÚÎÍÁÔÔÇÙÆÓÈÕÒÕËÒÖÃÊÇÝ®
¡ÇØÃÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÚÕÁØÍÕÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙßÓÈ¦ÒÒËÏ
ÙÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕß¦ÒÒÕßÓÃÇÖ¦ÔÚÇËÖÃÑÇÏØÎßÖËÔÛÆÓÏÙÎÖÕßÎ¬ÁÞÔÎÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÙßÞÔ¦Ö×ÝÄÓÜÝ
ÚÕËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÇßÚÄÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
²ÃÒÏËÝÍÁÔÔËÝ®"©ÞÕØÄÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÑ¦ÛËÓÕØÌÂÚÁÞÔÎÝÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÎÝËÑÇÙÚÕÚË
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÂÑÇÏÜÝÖØÕÖÕÓÖÄÝ
ÚÎÝËÔÊßÔÇÓËÏÑÇÒÆÚËØÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¬ÕÊØ×ÓËÔÕÙÚÎÙÑÎÔÂËÃÔÇÏ
ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß¦ÓË
ÙÚÕÛÁÇÚØÕÔÇÓÇÝÊÕÆÓËÔÇÓÇÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÔÇÙßÍÑÏÔÎÛÕÆÓËÑ¦ÖÕÚËÔÇÇÎÊÏ¦ÙÕßÓËÓËÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝ»ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÖØÕÚËÃÔÜÚÕÏÊËÇÚÄÚÎÔÏÊËÇÚÂÑÕÏÔÜÔÃÇ ¦ÔÜÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ÌÚÏ¦ÐÜÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇÚÜÔÊÜÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®
¡ÇØÃÔÇÓÕÆÇÖÇÔÚ¦ÑÇÏÙËÓÃÇ
ÙÞËÊÄÔÓÄÔÏÓÂÓÕßËØ×ÚÎÙÎÍÏÇ
ÚÕÔØÄÒÕÚÜÔ¬ËÞÔ×ÔÍËÔÏÑÄÚËØÇÑÕÏÔÜÔÃÇÇÒÒ¦àËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÞÕØÕÆ"×ÝÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ
ÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÃÓË
ÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÞÕØÄ"©ÏÞÕØËßÚÁÝ
ËÃÔÇÏÑÏÇßÚÕÃÓÁÒÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ´ÚÙÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÞÕØÄÝÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÃÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÇÒÒÎÒËÖÏÊØÕÆÔÏÊÏÑÄÚËØÇÕÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÕØÄÝÄÖÜÝÊÎÒ×ÔËÏÑÇÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÝÙÆÍÞØÕÔÕ®ÁÞËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÚÕÚ×ØÇÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎ
ÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓÇÝ
ÕßÒËÃÇËÓ¦ÝÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ËÃÔÇÏÔÇÔÏ×ÛÕßÓËÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÔÇÊÕÔÕÆÓÇÙÚËÓÇàÃ
ÑÇÏÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÓËÚÎÔÇÒÒÇÍÂ®
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ

Πέρασμα απέναντι

Ο

αγιολογικός ÑÇÏËÏÑÕÔÕÒÕÍÏÑÄÝ
Ì¦ÑËÒÕÝÚÕßÍÃÕß²ØÏÙÚÕÌÄØÕßÙËÔÇÚÕÒÂÑÇÏÆÙÎËÃÔÇÏÖÒÕÆÙÏÕÝÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕÝ
ÕÒÒÕÃÔÇÕÃËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÏÙË
ÇßÚÄÔÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÚÕÔàÜÍØ¦ÌÏÙÇÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÏàÜÍØ¦ÌÕÏ
ËÔ×ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÂËÏÑÕÔÃÙÚÎÑË
ÑÇÏÜÝ ßÔÕÑÁÌÇÒÕÝËÔÌÇÔÚÇàÄÓÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÛÇÁÑÇÔËÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÓÁÙÇÙÚÕ ÙÚÕ
ÁØÍÕÊÆÕÙßÍÍØÇÌÁÜÔËÔÄÝÔÁÕß
ÑÇÏËÔÄÝÒÏÍÄÚËØÕßÔÁÕß!Ï¦ÔÔÎÝ
ÇÒÇÈÄÝÍËÔÔ ¬ÕÖÇÏÊÃ®
ÊÏÎÍÂÓÇÚÇ§ËÌÁÒÎÑÇÏ¡ÏÞ¦ÒÎÝ¡ÇÑØÄÖÕßÒÕÝÍËÔÔ 
¡ÇÆØÕÔËØÄ®ÔÕßÈÁÒÇ ÃÞÒÎ
ÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝ
ÇÝÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕÖÏÕÍÔÜÙÚÄÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÚÕßÃÕßÚÕßÄÖÜÝÚÕ
ÊÏÁÊÜÙËÙËÔÇÚÕÒÂÑÇÏÆÙÎÎ
²ØßÙÂÙÚÕØÃÇ®3LNLUKH(\YLH
ÕÝÇÏÚÕßÇÑ×ÈÕßÚÕßÇØÇÍÏÔÕÆËØÇÚ¦ØÎÝÙËÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕ
ÖÕÚ¦ÓÏÖËØÔÕÆÙËÇÖÁÔÇÔÚÏÖ¦ÔÜ
ÙÚÕßÝ×ÓÕßÝÚÕßÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏ
ÖØÕÙÑßÔÎÚÁÝ¡ÏÇÓÁØÇÚÕßÚÕ
àÂÚÎÙËÑÇÏÁÔÇÓÏÑØÄÖÇÏÊÃ ÇÛ×ÝÄÓÜÝÊÏÁÙÞÏàËÚÕÖÕÚ¦ÓÏÚÕ
È¦ØÕÝÚÕßÇÆÐÇÏÔËÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕßÝ
×ÓÕßÝÇßÚÕÆÚÕßÍÃÍÇÔÚÇÑÇÏÍÏÔÄÚÇÔÇÙÂÑÜÚÕ©¦ÍÏÕÝÚÇÑÇÚ¦ÌËØË
ÙÚÕÚÁÒÕÝÔÇÚÕÖËØ¦ÙËÏÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔ¦ÒÒÎÄÞÛÎÑÇÏËÑËÃÛÇÚÕß
ÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÄÚÏÚÕÖÇÏÊ¦ÑÏÂÚÇÔÕ
ÃÊÏÕÝÕ²ØÏÙÚÄÝÐÕßÑÇÏÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßÇÍÃÕß!ÇÖÄªÁÖØÕÈÕÝÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÕÝÁÍÏÔË²ØÏÙÚÕÌÄØÕÝ
ÚÕÊÏÂÍÎÓÇ¬ÕÖÇÏÊÃ®ÚÕß
Ï¦ÔÔÎÇÒÇÈÕÆÖÕßÁÊÜÙËÚÕÔ
ÚÃÚÒÕÚÕßÑÇÏÙËÄÒÎÚÎÙßÒÒÕÍÂ
ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßàËÏÓÄÔÎÑÇÏÖÕß
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÞÜØÏÕÆÚÎÔÕÏÑÚÃØËÏ
ÑÇÏÚÎÝÑÇÚÇÒÕÍÃàËÏÚÎÓÕÃØÇÚÎÝ
ÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕÐÜÑÑÒÂÙÏÚÕßÍÃÕß
²ØÏÙÚÕÌÄØÕßÚÎÔÖØÕÖÇØÇÓÕÔÂ
ÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÕß ¡ÇãÕßÍÏÇÔÇ
ÌßÚÁÉËÏÍËØ¦ÔÏÇÙÚÕÔÖËØÃÈÕÒÄ
ÚÕß©ÏÑÇÑËÔÚØËÞËÃÝÍßÔÇÃÑËÝÒÁÔËÖÜÝÌØÕÔÚÃàËÏÚÕÔ¦ÍÏÕËÖËÏÊÂ
ÎÃÊÏÇËÃÔÇÏ¦ÑÒÎØÎÌÕÆÌÆÚËÉËÚÇÍËØ¦ÔÏÇÑ¦ÛËÚÇÏÔÇÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÑÇÏÈÒÁÖËÏÐ¦ÌÔÕßÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÚÕÔ¦ÍÏÕÓËÚÕÔ²ØÏÙÚÄ
ÔÂÖÏÕÙÚÕßÝ×ÓÕßÝÚÕß¬ÕÑÇÚËÈ¦àËÏÑÇÏÚÎÝÚÕÊÃÔËÏ¬ÕÖÇÏÊÃ
ÌÜÒÏ¦àËÏÙÚÕÔÑÄØÌÕÚÎÝËÑËÃÔÎ
ÚÕÙÑËÖ¦àËÏÓËÚÎàÇÑÁÚÇÚÎÝÑÇÏ
ÖÇÃØÔËÏÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÍßØÏÙÓÕÆ
ÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÍÏÇÚÃÎÌËÍÍÕÈÕÒÂÚÕßÌÜÚÕÙÚÁÌÇÔÕßÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕ
ÖÒËÞÚÄ©ÚÇÔÓÖËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÛÇ
Ñ¦ÔËÏÄÚÏÑ¦ÛËÓ¦ÔÇÛÇÈ¦ÒËÏÚÕ

Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το
1975. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης και
στο Πανεπιστήμιο του Εσεξ, Ιστορία και Θεωρία Μοντέρνας Τέχνης.
Ασχολείται με εικαστικά. Είναι μητέρα δύο εφήβων. Η πρώτη της
ποιητική συλλογή «Ανθρωποι με
επικάλυψη πόλης» εκδόθηκε από
τις εκδόσεις Οδός Πανός το 2017.
Η δεύτερη συλλογή της «Αρκεί να
ηττηθώ», 2019, κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Εντευκτηρίου.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

t0ÑÉ{ØÉÑÈ³Ìu³ÈÒ¨~ÈåÈ¨ÊÜ{È~Ñ{³{Øt ÜÉoÉËÉØ³È ³ÈËu
³È++x}_
Ποιος ήρωας/ ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Tο διήγημα t0Ñ{ÙËu³È{Òi(ÑÜÑKÖÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{³ÉÜKÉ³ÌÇÒiØÉiÈKÓÜÑtÑÖ¨É¨Ìu
³È{TÒÜiÑ~¨ÌÈÜÈ³i É{¨V×³ÉÓÑT¨{ÌÈÉÚÑËÉ{

Ο Αγιος Χριστόφορος
σήκωνε στους ώμους του
το βάρος των άλλων,
τους επωμιζόταν, τους
πέρναγε απέναντι,
για να συνεχίσουν
την πορεία τους
και τη ζωή τους.
ÖÇÏÊÃÔÇÐÇÖÒ×ÙËÏÛÇÚÕÑ¦ÔËÏ
ÓÖ¦ÔÏÕ¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕßÖÒÁÔËÏÚÇÖÄÊÏÇÛÇÚÎÝÖËÏÄÚÏËÃÖË
Õ²ØÏÙÚÄÝËÖÃÚÕßÚÇßØÕÆÙÚÕÔ
ËÑÊËÐÏ×ÔÒÎÙÚÂÍËØÇÙÓÁÔÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÌØÄÔÚÏÙËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÇÒÒ¦ÊËÔÌØÄÔÚÏÙËÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
ÛÇÇÐÏÜÛËÃÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÁÔÇÌÜÚËÏÔÄÓÇÍÏ¦ÚÏÑÕÇÖÄÍËÓÇ
ÔÇÈØËÌÕÑØÇÚÂÙËÏÚÎÔ¦ÑÒÎØÎ
ÁÒÇÞËÕÑÇÒÆÚËØÕÝÑÒÂØÕÝ
ÚÎÔÕßÈÁÒÇÚÕß¡ÇÑØÄÖÕßÒÕßÓËÚÇÌËØÄÓÇÙÚËÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßËÒÈËÔÚÕÆÄÖÕßÚÕÊÏÂÍÎÓÇÚÕßÇÒÇÈÕÆÙÚÎÔÖËÏØÕ
ÑÇÏÙËÁÔÇÞÜØÏÄÚÎÝÖÕßÖËÛÇÃÔËÏ
¬ÇÔËØ¦ÚÕßËÃÔÇÏÊÎÒÎÚÎØÏÇÙÓÁÔÇÑÇÏÕÏÚØÕÌÁÝÙßÔÇÑÄÒÕßÛÇÚÕ
ÃÊÏÕ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÖËÏÛÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÚÕËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔßÔÕÒÏÑÂ

ËÏÑÄÔÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ¬ËÒËßÚÇÃÕÏ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÃÚÕßÁÔÇÝÖÇÚÁØÇÝÑÇÏ
ÚÕÖÇØ¦ÒßÚÕÖÇÏÊÃÚÕß¬ÕÄÔÕÓÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆËÃÔÇÏ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝ
ÑÇÏÛÁÒËÏÔÇÖ¦ÔËÔÇËÕØÚ¦ÙÕßÔ
ÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÇÍÃÕßÚÕßÙÚÕÐÜÑÑÒÂÙÏÚÕßÙÚÕÔÕÒÄÜÍ×ÔÏ
ÌÕÆÁÓËÏÔÇÔÖÇÚÁØÇÝÑÇÏÍÏÕÝ
ÒÃÍÎ×ØÇÓÁÙÇÙÚÕÔÁØÎÓÕÖÁÚØÏÔÕÔÇãÙÑÕÚÕÖÇÏÊÃÛÇàÎÚÂÙËÏÔÇ
ÇÍÔÇÔÚÁÉËÏÚÕÞÜØÏÄÚÕßÇÖÄÉÎÒ¦ÒÁÖÕßÔÚÄÚËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÓË
ÚØÃÇ¦ÒÕÍÇÖÕßàËÏÑÏÇßÚÂÓÄÔÎÑÏ
¦ØØÜÙÚÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÍßÔÇÃÑÇÛÇÇÔËÈ¦ÙËÏÚÕÖÇÏÊÃÖ¦ÔÜÙÚÕ
¦ÒÕÍÕÑÇÏÛÇÚÕÑ¦ÔËÏÓÏÇÈÄÒÚÇ
ÛÇÚÕßÊ×ÙËÏÍÏÇÒÃÍÕÑÇÏÚÇÍÑÁÓÏÇ¬ÕÖÇØ¦ÒßÚÕÇÍÄØÏÈØÁÛÎÑË
ÑÇÈÇÒ¦ØÎÝÁÍÏÔËÇßÚÄÖÕßÂÚÇÔ
ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÄÛÕÝÚÕß¬Ï¦ÒÒÕÔÇ
ÛÁÒËÏÁÔÇÖÇØ¦ÒßÚÕÖÇÏÊÃÇÖÄÚÕ
ÔÇÚØÁÐËÏÔÇÑÇÒÖ¦ÙËÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßÏ×ØÍÎÇßÒÄÖÕßÒÕß
ÖÕßÚÇÒÇÏÖÜØÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÞÜÒÄÚÎÚÇÚØÁÞÕßÔÑÇÏÞÒÏÓÏÔÚØÃàÕßÔ
ÊÏÇØÑ×Ý¦ÒÕÍÇÑÇÒÖ¦àÕßÔÑÇÈÇÒ¦ØÎÊËÝÑÇÏËÑËÃÔÕÝÕÃÊÏÕÝÁÔÇÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÑ¦ÖÕÚËÓ¦ÒÏÙÚÇÌÚ¦ÔËÏÔÇÌÇÔÚ¦àËÚÇÏ¦ÒÕÍÕÇÌØÏÙÓÁÔÕÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÒÌËÏÄÝ®©ÍÏÕÝ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝÁÑÇÔË
ÚÕÛÇÆÓÇÚÕßÁÔÇ¦ÒÕÍÕÖÂØËÚÕ
ÖÇÏÊÃÙÚÎØ¦ÞÎÚÕßÑÇÏÚÕÖÁØÇÙË
ÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÎÒÆÖÎÙÚÎÞÇØ¦

ÞÇØ¦ÇßÚÂÛÇËÏÙÈ¦ÒËÏÕØÓÎÚÏÑÂÙÚÕÔÆÖÔÕÚÕß!Ñ¦ÒÖÇàËÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÕÝÙÚÎØ¦ÞÎÚÎÝÓÇÆØÎÝ
ÌÕØ¦ÊÇÝÔÏ×ÛÕÔÚÇÝÚÕÔ¦ÔËÓÕÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÄÚÕßÑÇÏÚÎÍÎÔÇÌËÆÍËÏ
ÑÇÏÔÇÌËÆÍËÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÕÖÒÁÝ
ÚÕßÇÒÄÍÕß®Ù¬ÎÔÃÊÏÇÔÆÞÚÇ
Õ¦ÍÏÕÝÛÇÊÜØÃÙËÏÑÇÏÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÒÃÍÎÞÇØ¦!Î¦ØØÜÙÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÛÇÖÒÇÍÏ¦ÙËÏÊÃÖÒÇÚÕß
©ÍÏÕÝ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝÙÂÑÜÔË
ÙÚÕßÝ×ÓÕßÝÚÕßÚÕÈ¦ØÕÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÚÕßÝËÖÜÓÏàÄÚÇÔÚÕßÝ
ÖÁØÔÇÍËÇÖÁÔÇÔÚÏÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÝÑÇÏÚÎàÜÂ
ÚÕßÝÄÖÜÝÕ¡ÜßÙÂÝÖÕßÁÑÇÔËÐÎØ¦ÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÖÁØÇÙË
ÇÖÁÔÇÔÚÏÚÕßÝÈØÇÃÕßÝÇÖÄÚÎ
ÊÕßÒËÃÇÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÈÒËÖË
ÚÕÔ²ØÏÙÚÄÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÜÔ¦ÒÒÜÔ¶ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÖÂØËÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦
ÚÕßÂÚÇÔÕÃÊÏÕÝÕ²ØÏÙÚÄÝ ÇÛÁÔÇÝÚÕÔÕÖÕÃÕÓËÚÁÌËØËÙÚÎÔ
ÖÒ¦ÚÎÚÕßÂÚÇÔÕ²ØÏÙÚÄÝßÚÄÝ
Õ¦ÍÏÕÝÚÕßÚØÃÚÕßÇÏ×ÔÇÇÔÁÒÇÈËËÖ»ËÙÞ¦ÚÜÔÚÜÔÎÓËØ×ÔÔÇ
ÊÏÇÖËØ¦ÙËÏÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÎÒÆÖÎÙÚÎÞÇØ¦ÚÇÇÊÏÑÎÓÁÔÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔÊÆÕÙßÍÍØÇÌÁÜÔÓÇÝ©ÇÒÇÈÄÝÑÇÏÕ
¡ÇÑØÄÖÕßÒÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙÜÙÚ¦ÚÕÛÇÆÓÇ!ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÓÏÇÝÇÊÏÑÃÇÝ

$Û{T³iØãÑ×{ÐÓØ³i
È~É{ÐÉ{~Ê³ÈÙ{ÑÙ¨ÐÊV³i
ÈÓ¨KÑiÛ{Ì³{Ñ~ÜÖÚiÉ{³Ò
Ð{ÑÑÈÚÉ³{~Ò¨{~Ê¨Óoo{iV¨ÑÐÑ³{ÐÌ~Ñ{ÚÓÑi³È
~ÌÐÈ~Ñ{Ñ³ÉÜÉËTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì~ÐÐÒ³{³iØ³¨Ño{~ÊØ×ÖiØ³È
ÑÚ¨È
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

1ÑÊ³ÑÜÖÉÙ{Ñ×Ó¨ÓÑÙÉËÐÉÈÙÑ{³ÈÐÌÉØ³ÈØ>²_
Ýxnvx_¦xVÝ²x/>HºRRvx~Ñ{²>
>¿x(¨~ÑÜÉ~³³ÉÚÉ³e

Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Βαρύς, παλιομοδίτης, πουριτανός, και όμως γοητευτικός
ΤΖΟΝ ΜΙΛΤΟΝ
Ο ξανακερδισμένος Παράδεισος
Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις:
Δημοσθένης Κορδοπάτης,
εκδ. Μελάνι, σελ. 130

ίναι ÈÇØÆ ÑÇÏÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÕ
ÔÇÓÇÑØÆÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇÈÏÈÒÃÕÙËÚÁÙÙËØÇÓÁØÎ
ÍÏÇÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄÚÕßÎÙÕÆÇÖÄ
ÚÕÔÇÚÇÔ¦ÙÚÎÔÁØÎÓÕÍØÇÓÓÁÔÕÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÖÕßØÏÚÇÔÄÍÍÒÕÖÕÏÎÚÂ ¦ÛËÒÃÍËÝÒÁÐËÏÝßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÌÕØ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÕÏËØÄÑËÃÓËÔÕÙÚÇ
ßÇÍÍÁÒÏÇÙÚÕßÝ¤ÇÒÓÕÆÝËÔ×
ÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÑÇÏÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎ
ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÏØÜÓÇáÑÂÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕ®
ÄÖÜÝÁÍØÇÉËÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕ¡ÃÒÚÕÝ¢ØÇÍÑÄÖÕßÒÕÝÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÓËÚÕÍÔÜÙÚÄÚËØÕÁØÍÕ
ÚÕßÃÊÏÕßÖÕÏÎÚÂÚÕÔ²ÇÓÁÔÕ
ÇØ¦ÊËÏÙÕ®ÚÕÁØÍÕÚÕß¡ÃÒÚÕÔÁÞËÏÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÐËÔÎÏÊÏÄÚÎÚÇ!ÍÕÎÚËÆËÏ®¬ÕËØÍÇÙÚÂØÏ
ÚÕßÓËÚÇÌØÇÙÚÂ®ÄÒÏÝ
ØÕÂÚÕßÒÄÍÕß®ÙßÔËÞÃàËÏÕ
¢ØÇÍÑÄÖÕßÒÕÝÎÇÔ¦ÙÇÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÖÇØÇÙÆØËÏÚÕÔ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙËÓÏÇÊÃÔÎÇÖÄÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÈÍËÏÇÔÚÕÛËÒÂÙËÏ®
ÇØÄÓÕÏÇÏÙÞÆÕßÔÇÙÌÇÒ×Ý

Ε

ÍÏÇÚÕÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÇÔÇÑËØÊÏÙÓÁÔÕÇØ¦ÊËÏÙÕ®ÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÇÒÒ¦¦ÍÔÜÙÚÕßÑÇÚ¦È¦ÙÎÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ¬àÕÔ¡ÃÒÚÕÔ
¬ÕÁØÍÕÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕÒÃÍÇ
ÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÕß©ÖÕÏÎÚÂÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÚßÌÒÄÝÂÊÎÄÚÇÔÙßÔÛÁÚËÏÚÕÔ²ÇÓÁÔÕÇØ¦ÊËÏÙÕ®
ÊÏÜÑÄÓËÔÕÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ÌÚÜÞÄÝÞËÏ
ÄÓÜÝ ÖÃÙÜ ÚÕß
ÓÏÇàÜÂÖÒÕÆÙÏÇ
ÙËËÓÖËÏØÃËÝÇÖÄ
ÚÏÝ ÕÖÕÃËÝ ÊËÔ
ÒËÃÖËÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÈ¦ØÕÝ©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏ ÙÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÕ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÎÓÕÙÛÁÔÎÝ ÕØÊÕÖ¦ÚÎÝÎÖÁÔÇÚÕß
¡ÃÒÚÕÔÇÖÕÚÁÒËÙËËÖÃÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÕÌÄÈÎÚØÕÚÎÝßØ×ÖÎÝ®
ÓÇàÃÓËÚÕÙÖÇÛÃÚÕß ØÄÓÍÕßËÒ®!ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÑßØÏÇØÞÃÇÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÇÖÄ
ÚÕ ÄÚÇÔÕÖÕÏÎÚÂÝÑÇÚÁÒÇÈËÚÎÛÁÙÎÚÕßØÇÓÓÇÚÁÇËÖÃ
ÚÜÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ ßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÑÇÛ×ÝÍÔ×ØÏàËÑÇÒ¦ÚÇÒÇÚÏÔÏÑ¦ÙÚÇÕÖÕÃÇÊÏËÐÇÍÄÚÇÔÚÎÔ
ËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎÊÏÇÑØÇÚÏÑÂÇÒÒÎ-

ÒÕÍØÇÌÃÇ¡ËÚÎÔÃÊÏÇÇßÚÂÖÁÔÇ
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏÙÚÃÞÕÏÙÚÕÔÇÔÇÑËØÊÏÙÓÁÔÕÇØ¦ÊËÏÙÕ®ÄÖÕßÕ
ÎÙÕÆÝÇÖÕÑØÕÆËÏÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄ
ÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÔßÖÕÈ¦ÒÒËÏÕÇÚÇÔ¦Ý
¡ÕÒÕÔÄÚÏÕÑÕÏÔÄÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÖÜÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÇÓË ÔÇ
ÖØÕÙÁÒÛËÏÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎ ÓË
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ ÚÕ
ÈÏÈÒÏÑÄÁÖÕÝÐËÚßÒÃÍËÚÇÏÓËÁÔÇ
ËÙÜÚËØÏÑÄÔËÆØÕ
ÖÕßÍÕÎÚËÆËÏÁÈÇÏÇÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎËÃÔÇÏÖËàÕÒÕÍÏÑÂÊËÔÊÏËÑÊÏÑËÃ
ÖÕÏÎÚÏÑÁÝÊ¦ÌÔËÝ
±ÖÎØËÚËÃÚÎÔÖÏÙÚÄÚÎÚÇ©ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÊËÔ
ÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓË
ÚÎÙÚÏÞÕÖÕÏÃÇÙÚÕÔ¡ÃÒÚÕÔÕÆÚË¦ÒÒÜÙÚËÓËÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÎÔ
ÇÍÍÒÄÌÜÔÎÖÕÃÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆÖÁØÇÇÖÄÚÇÄØÏ¦ÚÎÝÖÞÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÖÕÉÎÇßÚÂÎËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÚÕßÇÚÜÈØÏ¦ÔÊÕßÓËÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÎËÖÃÊØÇÙÎ
ÖÕß¦ÙÑÎÙËÙÚÕÔÖÕÒÆÍÔÜÙÚÄÚËØÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ßÃÒÏÇÓ¡ÖÒÁÏÑ

ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑØÏÚÏÑÂÖÕßÚÕßÇÙÑÂÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÒÏÕÚËÏÙÇÍÜÍÂ
ÁÞËÏÁÔÇÔÍËÔÏÑÄËÍÑßÑÒÕÖÇÏÊÏÑÄ
ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄËÔÓÇÝÊÏÇÌÜÚÃàËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÜÝÖØÕÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÏËØÜÚ¦ÚÇÏÑÇÔËÃÝ
ÍÏÇÚÃÎÁÑÊÕÙÎÊËÔÙßÓÖËØÏÁÒÇÈË
ÚÕÇÍÍÒÏÑÄÖØÜÚÄÚßÖÕÐÃÙÕß
ÇßÚÕÔÄÎÚÎÛÇÁÖØËÖËÑÇÚ¦ÚÎ
ÍÔ×ÓÎÓÕßÔÇËÃÔÇÏÎÇØÃÛÓÎÙÎ
ÚÜÔÙÚÃÞÜÔÑÇÏÎÇÖÕÌßÍÂÚÜÔ
ßÖÕÙËÒÃÊÏÜÔÙÎÓËÏ×ÙËÜÔÖÕßÊÏÇÒÆÕßÔÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎËÔÄÝÖÕÏÎÚÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÓËÃÔÕßÓË
ÒÕÏÖÄÔÙÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÓÏÒ¦ËÏÕ
ÎÙÕÆÝ!ÇØ¦ÚÇÆÚÇÚÇÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÕÏÙÕÌÕÃ¦ÔÊØËÝÚÕ
ÁÞÕßÔÖËÏËÃÔÇÏÈÇØËÚ¦ßÚÄÝ
ÖÕßÚÇÊÏÇÈ¦àËÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓ¦ÚÕßÝÊËÔ
ÇÖÕÑÕÓÃàËÏÖÔËßÓÇÚÏÑÄÙÌØÃÍÕÝÑÇÏÑØÃÙÎÏÙ¦ÐÏÇÂÇÔ×ÚËØÎÚÏÑËØÊÃàËÏÑÇÔËÃÝ¦ÒÒÜÙÚË
É¦ÞÔÕÔÚÇÝÇÒÒÕÆÍÏ»ÇßÚÄÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏ"ÖÇØÇÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÇ
ÇÈÁÈÇÏÕÝÑÇÏÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÝ
ÈßÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÞÜØÃÝÈ¦ÛÕÝÓÁÙÇÚÕß
ÇÔ×ØÏÓÕÝÑÇÏÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÁÔÕÝ
ÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÝÓËÑÕÏÔÕÚÕÖÃËÝ
ÑÇÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÇ
ÛÁÓÇÚÇÇÔ¦ÐÏÇÒÄÍÕßÄÖÜÝÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÓÇàËÆÕßÔÖËÚØÇÊ¦ÑÏÇ
ÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇ®

«Μπήκες απότομα στο δωμάτιο/
όταν άπλωσες τα χέρια πάνω μου/
Δεν πρόσεξες ότι είχα πεθάνει»,
γράφετε στο «Κι οι νεκροί χορεύουν». Ενα σύντομο σχόλιο;

.³iÙ{Ò¨~É{Ñ³ÈKËÈÐÑØVÑÑ×¨Ò³{ØÖ³ÐÉØÐÑT{~ÓØ³{oÐÓØÈK{ÈÐÉÜoÊØÚÑÒ³ÈØ
Υπάρχει κάποιος αόρατος ιστός
που να συνδέει τα ποιήματα του
«Αρκεί να ηττηθώ» ή πρόκειται
για ένα πληθωρικό, πολυφωνικό
τραγούδι;

4Ò¨TÉ{ÈÙÉ³{~ÌØ{³ÌØãi¨{~ÊÐÑ³{ÒÐÈVÐÓÑ³ÑiÐÑË³Ñ³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØVÐ{~¨ÓØ
Ñ{TÐi¨ÓØÜÉ³ÐÓ¨É{ÉØVºR²º
~Ñ³Ò>¦²v_©VÈiÐÑÙÉÖÈV
ÖVÐÑ³ÉÜ{~ÒËØÙÉÐÉ{~ÊÈ
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ. Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

ËiiÈÒ¨TÉ{Ñ³Ö¨i{Ð{>R_H}V³Û{ÑÙË~³È
oÉ{~ÒVÙ{Ì³{~{É~ÉËÑÑ~ÑÜÖ³
Ëii TÓ¨ÚÉ{ÉÉÑ×ÊÐÉ
³iËiiÑÂ{ÌÜoÓ~Ñ{
ÑÜÑ{VÉËÑ{ÉÙËÉ{~{ËÑØ
ÈÙÉÉ¨{×¨V³ÑÌ¨{Ñ³È
ÐÓ³¨È

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

Û{ÑKÒÇ³ÑØ³t¨{~Ì³ÈT¨ÌÈuV³È-²>À}xngÐÉ³ÑÂÖÒÜÜÜÖÉÙ{Ñ×É¨Ì³gTÉ³{~ÒÐÉ³iÑÌ¨¨{i³iØ{ÙÓÑØ³È
ÑÌÜÈ³ÈT¨ÌÈ~Ñ{³iØÉ{ÑooÊØ³Èt×Ñ³Ñ³{~ÖT¨ÌÈu
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tåÑÇi³³ÑØ³TÑÐÓT¨Ìu
Και ποιο είναι το βιβλίο
που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

${tåÌ¨Ñ³ÉØÌÜÉ{Øu

Πρώτα σε πωλήσεις
Aυτή την
εβδομάδα

ΠΤΥΧΕΣ

³È>¿xÉÐÒ³É³É¨{~ÓØ
ÙÖØ~Ñ{³ËÑ

1
2
3
4
5
Aυτή την
εβδομάδα

1
2
3
4
5

Μελέτες, λευκώματα,
βιογραφίες
Η τελευταία μπλόφα
των Ελένης Βαρβιτσιώτη
και Βικτώριας Δενδρινού
(Παπαδόπουλος)
Το πανδοχείο της μνήμης
του Τόνυ Τζουντ
(Αλεξάνδρεια)
Brexit. Ευρώπη και Ελλάδα
του Θύμιου Τζάλλα
(Επίκεντρο)
Γεννημένοι ρευστοί
του Ζίγκμουντ Μπάουμαν
(Πατάκης)
Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ
είναι ογδόντα χρονών
του Χάννα Αρεντ
(Ερμα)

Λογοτεχνία
Μέση Αγγλία
του Τζόναθαν Κόου
(Πόλις)
Ο γαλατάς
της Αννα Μπερνς
(Gutenberg)
Συζητήσεις με φίλους
της Σάλλυ Ρούνεϊ
(Πατάκης)
Πλην
του Αντριου Σον Γκριρ
(Δώμα)
Αρθρο 353 του Ποινικού Κώδικα
του Τανγκύ Βιέλ
(Πόλις)

• Αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία παρέχονται από το βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης»
(Πυρσινέλλα 11, Ιωάννινα)
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ΜΕΤ

EPA / CLEMENS BILAN

EPA / PHIL NIJHUIS

SALLY MANN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

A.P. / NIRANJAN SHRESTHA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΠΑΡΙΣΙ

ΝΕΠΑΛ

ΛΕΪΝΤΕΝ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ο κόσμος της Σάλι Μαν
Για παραπάνω ÇÖÄ  ÞØÄÔÏÇ Î
ÞØÕÔÎÖÒÁÕÔÓËØÏÑÇÔÃÊÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ¦ÒÏ¡ÇÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ
ÍÏÇÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ§ÄÚÕ
ÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂÇÒÒ¦ÁÓÓËÙÇ
Î¦ÒÏ¡ÇÔÑÁØÊÏÙËÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÔÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÛÁÓÇÚÇßÚÂÔÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÁÑÛËÙÎÙÚÕ
ÇØÃÙÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕ1L\KL7H\TL
ÁÜÝËÖÚËÓÈØÃÕßÓËËÖÏÒÕÍÂ
ÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÎÝ

Μια τέχνη που πεθαίνει
Αυτός Õ¦ÔÊØÇÝÇÖÄÚÕ§ËÖ¦ÒÁÞËÏ
ÓÄÒÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÓÏÇÞ¦ØÚÏÔÎÒÇÚØËßÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÙÚÕßÖÁØÛßØÕÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÜÝÊËÃÍÓÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝËßÒ¦ÈËÏÇÝÃÔÇÏÓÏÇËÏÑÄÔÇÖÕß
ÖÜÒËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÓÇàÏÑ¦ÙÚÕËÓÖÄØÏÕ
ÑÇÚ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚßÖÜÓÁÔÎÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÏÝÞËÏØÕÖÕÃÎÚËÝàÜÍØÇÌÏÙÚÁÝËÏÑÄÔËÝÛË×ÔÑÇÏÛËÕÚÂÚÜÔ
ÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÁÚÙÏÑÏÁÔÇ
ËÖÏÖÒÁÕÔËÏÙÄÊÎÓÇ©ÏËÏÑÄÔËÝÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙËÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦Ò

Το νέο κέντρο βιοποικιλότητας
Το κεντρικό ÇÃÛØÏÕÚÕßÖÒÂØÜÝÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕßÓÕßÙËÃÕß5H[\YHSPZÙÚÎÔ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÕÆÖÕÒÎÁÏÔÚËÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝßÖÕÊÁÞÛÎÑËÂÊÎÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÖØ×ÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÍÏÇÔÇÐËÔÇÍÎÛÕÆÔÙÚÕÔÞ×ØÕ¬ÕÔÁÕÓÕßÙËÃÕÑÇÏ
ËØËßÔÎÚÏÑÄÑÁÔÚØÕ¦ÔÕÏÐË¦ÔÕÏÐËËÖÏÙÂÓÜÝÓÄÒÏÝÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏ
ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙËÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÇÑÁÔÚØÇÓËÒÁÚÎÝÑÇÏ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÎÝÈÏÕÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ¬Õ5H[\YHSPZËÃÞËÑÒËÃÙËÏÍÏÇ
ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙËÓËÃàÕÔÊÏËÛÔÁÝÑÁÔÚØÕ

Εργαστήρι του μέλλοντος
Οι πρώτες ÐËÔÇÍÂÙËÏÝÙÚÕ-\[\YP\T
ÚÕÑÚÃØÏÕÚÕß¡ÁÒÒÕÔÚÕÝ¦ØÞÏÙÇÔ
ÂÊÎÙÚÕËØÕÒÃÔÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕß¬ÆÖÕßÔÇËÔÎÓËØÜÛÕÆÔÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÁÕËØÍÇÙÚÂØÏ®ÏÊË×ÔÖÕßÛÇÇÔÕÃÐËÏÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÇÙÚËÍ¦àËÏÓÏÇÓÄÔÏÓÎØËßÙÚÂ®
ÁÑÛËÙÎÓËÏÊÁËÝÖ¦ÔÜÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÌÄØÕßÓÙßàÎÚÂÙËÜÔÑÇÏËØÍÇÙÚÂØÏ
ÍÏÇÄÙÕßÝËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔ
ÖØÜÚÕÖÄØËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÇßÖ¦ØÞÕßÔËÔÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÚØÕÌÂÚÎÔßÍËÃÇÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ
ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÎÔÇÙÚÏÑÂàÜÂ

Κιότο, πρωτεύουσα της φαντασίας
Η έκθεση ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝËÙÚÏ¦àËÏÙÚÕ
ÏÄÚÕÚÎÔÖÇÒÏ¦ÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÁÑÛËÙÎÓË
ÚÃÚÒÕ ÏÄÚÕÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ®ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÎÔÇÑÓÂÇßÚÂÝÚÎÝÖÄÒÎÝÖÕßÂÚÇÔ
ÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÑÇÏÁÊØÇ
ÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÂÝÇßÒÂÝÇÖÄÚÕ 
ÁÜÝÚÕ ÆØÜÇÖÄÚÎÔÇßÒÂÚÕß
ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÚÕßÝÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏ
ÚÕßÝßÉÎÒÄÈÇÛÓÕßÝÖÕÒËÓÏÙÚÁÝ¦ÔÛÎÙÇÔÒÄÍÏÕÏÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ

ROYAL COLLECTION TRUST

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

${TÓÉ{Ø¨É³ÑËÑØ~Ñ{,ËÑØ~Ñ{iÙÈÑ³ÉËÑ³,ÐÑÌ×
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Στην επίσημη ÁÊØÇÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËØËÚÇÔÕÆÓÕÔ¦ØÞÎÙÚÎÑÜÚÃÇÙÚÕÖÇÒ¦ÚÏ/VS`YVVKÙÚÕÊÏÓÈÕÆØÍÕÎÁÑÛËÙÎÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÌÁØÔËÏÚÎ
Ò¦ÓÉÎÚÜÔªÕÓÇÔÄÌÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÙÚÕËÚÂÙÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔßÒÒÕÍ×ÔÚÎÝÇÙÃÒÏÙÙÇÝ
9V`HS*VSSLJ[PVU;Y\Z[ÑÇÏÓËÚÃÚÒÕ
ªÜÙÃÇÎÈÇÙÏÒËÃÇÑÇÏÕÏªÕÓÇÔÄÌ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÑÇÏ
ÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎØË-

ÚÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÚÜÔÈÇÙÏÒÏÑ×ÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÚÕßÝÇÖÄÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÁÜÝÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÚÙ¦ØÕÚÎÝªÜÙÃÇÝ§ÏÑÄÒÇÕqßÚÂÎÓÕÔÇÊÏÑÂÇÖÄÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝ
ÙÞÁÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÏÙÞßØÁÝÞ×ØËÝËÐËÚ¦àËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÖÕØÚØÁÚÇ
ÍÒßÖÚ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÇØÞËÏÇÑÄ
ßÒÏÑÄÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÊËÊÕÓÁÔÕßÑÇÏÚÕß
Þ×ØÕßÖÕßßÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÁÑÛËÙÎ
¬ÕÖÇÒ¦ÚÏ/VS`YVVKÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÕßÇÙÏÒÏÑÕÆ¡ÏÒÃÕßÙÚÕÊÏÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÂÚÇÔÎÁÊØÇÚÕßÈÇÙÏÒÏ-

ÑÕÆÕÃÑÕßÚÎÝÑÜÚÃÇÝÇÖÄÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÜÝÓÕßÙËÃÕÑÇÛ×ÝÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÇ
ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÚÎÝ¡ÇØÃÇÝÚÏÕÆÇØÚ
ÄÚÇÔÇÖÕßÙÏ¦àËÏÎÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕ/VS`YVVKÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕßÝ
ªÕÓÇÔÄÌÁÞËÏÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕ
ÇÌÕÆßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÎÙÚËÔÂÙÞÁÙÎ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙËÖÕÒÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÙÚËÔÂÙßÍÍËÔÏÑÂÙÞÁÙÎÑÇÏ
ÌßÙÏÑÂÕÓÕÏÄÚÎÚÇÚÕßÊÕß¦ØÊÕß
ÚÎÝÍÍÒÃÇÝÓËÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÚÙ¦ØÕ
ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÂÚÇÔÇÔÇÛÁÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙÌËØÛÕÆÔ

ÜÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦Ê×ØÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÜÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑ¦
ÄÖÜÝÕÏÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÁÝÓÏÔÏÇÚÕÆØËÝ¢ÇÓÖËØàÁ©ÏÖØ×ÚËÝÙÞÁÙËÏÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏ
ÙÚÎªÜÙÃÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÓÁÙÜËÓÖÕØÃÕß
ßÚÕÃÕÏÊËÙÓÕÃËÐËÒÃÞÛÎÑÇÔÙËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÙßÓÓÇÞÃËÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔ§ÇÖÕÒËÄÔÚËÏÜÔÕÒÁÓÜÔÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÍ¦ÓÕÏÑÇÏ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÃÊËÙÓÕÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÊÆÕÊßÔÇÙÚËÃËÝÖØÕÙÊÏÄØÏÙÇÔÚÕËÃ-

ÊÕÝÚÜÔÊÏÇÑØÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔßÚÁÝ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓËÖÕÒÒÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦Ê×ØÇÁÜÝÇÖÒ¦ÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑ¦
©¡ËÍ¦ÒÕÝÁÚØÕÝÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝ
ª×ÙÕÝÎÍÁÚÎÝÖÕß¶ÚÕ ¶Ö¦ÚÎÙËÚÕÖÄÊÏÚÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÇÖÄ
ÚÄÚËÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
Ê×ØÇÖÕßÇÔÚÇÒÒ¦ÞÛÎÑÇÔÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÓÇàÃÍÏÇÖØ×ÚÇ
ÌÕØ¦ÜÝÑÇÛØÁÌÚÎÝÓÏÇÝÙÆÔÛËÚÎÝ
ÙÞÁÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÑØÇÚÇÏÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Αφησε το παλιό του δέρμα μέσα στο νερό και βγήκε έξω
Από παλιά ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÒÁËÏÖÜÝÕ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒ¦ÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÕÝÇÔÕß¦ØÏÕÝ¡ÖÕØËÃÔÇ
ÓÎÔÇÒÒ¦àËÏÎÞØÕÔÏ¦ÄÖÜÝÓÁÙÇ
ÙÚÕÑÇÚÇÞËÃÓÜÔÕÕÏÖÄÒËÏÝÑÇÏÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÌÜÚÏÙÓÁÔÇÄÓÜÝ
Ñ¦ÚÏÇÒÒ¦àËÏ ¦ÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁÙÚÜ
ÑÇÏÇÊÏÄØÇÚÕÛËØÏÔÂÖÇÆÙÎÓËØÏÑ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔËÍÍß¦ÚÇÏÇÔÓÎÚÏ
¦ÒÒÕÁÔÇËÙÜÚËØÏÑÄÐÁÖÒßÓÇ¬Õ
ÖÇÒÏÄÊÁØÓÇÖÁÌÚËÏÕÏÖÕÒÒÁÝÕÓÏÒÃËÝÖÇÆÕßÔ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÖËØÏÊÏÇÈÇÃÔËÏÓÏÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄËÐÕÞÏÑÄÖ¦ÔÜÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÖÇØÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÇÇÖÕÍËÆÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÚÎÓÁØÇÔÇÒÏÍÕÙÚËÆËÏ¬ÕÌÜÝÔÇ
ÓÇàËÆËÚÇÏÚÎÔÆÞÚÇÔÇÍÏÍÇÔÚ×ÔËÚÇÏ ÏÜÙÚÄÙÕÚÎÔßÖÕÊÁÞËÚÇÏÙÇÔ
ÍßÔÇÃÑÇÖÕßÇÍ¦ÖÎÙËÇÖÄÖÇÒÏ¦
¬ÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÖÕßÚÇÐÏÊËÆËÏ
ÕÒÕÓÄÔÇÞÕÝËÑËÃÙËÁÔÇËÃÊÕÝÏËØÕÚËÒËÙÚÃÇÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÇÖÄÑØßÌÎÝ
ÍÏÇÔÇÖËÔÛÂÙËÏÑÇÏÔÇÍÏÕØÚ¦ÙËÏÚÎÔ

Οταν γύρισε προς
την ακτή, τον κατέλαβε
ένας τρόμος: είχε ξανοιχτεί και η ανάσα του
λιγόστευε.
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÇÍËÔÁÛÒÏ¦ÚÕßÇßÚÄÔÚÕÔÚÇÖËÏÔÄÓÏÙÄÔ
ÇÏ×ÔÇÖÕßÑÒËÃÔËÏÇÏÙÃÜÝÌÁÚÕÝ©ÞÏ
ÑÏ¦ÙÞÎÓÇ×ÝËÊ×ÙÑÁÌÚËÚÇÏÂØËÓÕÝ
¦ÖÕÚËÙËÇßÚ¦ÚÇÔËØ¦ÖÕßÑÕÏÚ¦ÔÇÈ¦ÌÕÔÚÇÏÑÄÑÑÏÔÇÇÖ»ÚÕÔÂÒÏÕ
ÖÕßÊÆËÏÖÇØÇÒÃÍÕÔÇÖÔÏÍËÃÇ
ÂÚÇÔÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÁÔÇÝÍËÒÕÃÕÝÛ¦ÔÇÚÕÝ ÕÒÆÓÖÎÙËÓËÒÆÙÙÇ×ÝÚÇ
ÈÇÛÏ¦ÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÝËÖÚÁÓÈØÏÕÝ
ÂÚÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄÓÏÇÈÇØÏ¦ÙßÔÔËÌÏ¦
ÇÒÒ¦ÓËÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÔÇËÃÔÇÏÒ¦ÊÏ
ÑÕÒÆÓÖÎÙËÒßÙÙÇÒÁÇÍÏÇÔÇÖÏ¦ÙËÏ
ÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÁÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÖÕß
ÖÇØ¦ÙËØÔËÚÕØËÆÓÇÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ

Κάποτε, ÉÑÈ³Ò³ÑÉ¨ÒÈ~{³ÒÑKÒ×³Ñ{~Ì~~{ÑÑ¤³ÊÜ{È
ÙÖÉ{VÑ¨ÑÜËoÑ{oÉË

ÖØÕÝÚÇÇÔÕÏÞÚ¦©ÚÇÔÍÆØÏÙËÖØÕÝ
ÚÎÔÇÑÚÂÚÕÔÑÇÚÁÒÇÈËÁÔÇÝÚØÄÓÕÝ!
ËÃÞËÐÇÔÕÏÞÚËÃÑÇÏÎÇÔ¦ÙÇÚÕßÒÏÍÄÙÚËßË¡ÏÇÂÖÏÇÑØÃÙÎÖÇÔÏÑÕÆÓÁÙÇ
ÙÚÕÔËØÄÓËÚÕÔÇÊËÒÌÄÚÕßÔÇÚÕÔ
ÑÕÏÚ¦àËÏÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÑÚÂ
ÇÖÕØÎÓÁÔÕÝÊËÔÈÕÎÛÕÆÙËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÈßÛÃàËÚÇÏ
Ø¦ÚÎÙËÚÕÙÚÄÓÇÚÕßÑÒËÏÙÚÄ¶ÇÒÒ¦ÁÜÝÖÄÚË"
ØÄÒÇÈËÔÇÚÕÙÑËÌÚËÃ!ËÁÓÕß
ÚÏÍËÒÕÃÕÝÛ¦ÔÇÚÕÝ®ÑÏÁÖËÏÚÇÓËÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÔÇÚÕÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔ
ÂÁÚÙÏÔÄÓÏàËÇÔÇÒÕÍÃÙÚÎÑËÚÎÊßÙ¦ØËÙÚÎËÓÖËÏØÃÇÚÕßÖÔÏÍÓÕÆÂÒÖÏÙËÄÚÏÊËÔÛÇÑØÇÚÕÆÙËÖÕÒÆ
ÃÞËÙÞËÊÄÔÖÇØÇÊÕÛËÃÙÚÎÓÕÃØÇ
ÚÕßÄÚÇÔÑ¦ÚÏÑÒ×ÚÙÎÙËÓÁÙÇÚÕß
ÚÇÔÚØÏ¦ÔÚÇÁÐÏÞØÄÔÜÔÊËÔÂÚÇÔ
ÊßÔÇÚÄÔÔÇÖËÛ¦ÔËÏÁÚÙÏ
ÆØÏÙËÇÔ¦ÙÑËÒÇÑÇÏÁÖÇÉËÑ¦ÛËÑÃÔÎÙÎ¦ÖÒÜÙËÖ¦ÔÜÙÚÕÔËØÄÖÕßÁÓÕÏÇàËÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕ
ÔÕÏÐËÞÁØÏÇÑÇÏÖÄÊÏÇÑÇÏÞ¦àËÉË

ÚÕÔÓÕÒßÈÁÔÏÕÕßØÇÔÄÍÏÇÓËØÏÑ¦
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÖÕßÚÕßÌ¦ÔÎÑÇÔÇÚËÒËÃÜÚÇÒËÖÚ¦
©ÕÓÕÏÄÓÕØÌÕÝÍÑØÏÕßØÇÔÄÝËÃÞË
Ñ¦ÚÏÚÕÔÇÔÕßØÏÙÚÏÑÄ¡ÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÖÕßÚÕÔÑÇÒÕÆÙËÔÇàÂÙËÏ
ÇÔÇÖÔÕÂÚÕßËÖÇÔÂÒÛËÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ÕÏÓÆËÝÞÇÒ¦ØÜÙÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÖØÄÚËØÎÇÍÑÆÒÜÙÎÖÕßÚÕÔËÃÞËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÆØÏÙËÐÇÔ¦ÓÖØÕÆÓßÚÇÑÏ
ÁÖÏÇÙËÁÔÇÇÖÇÒÄÂØËÓÕÖØÄÙÛÏÕ
ÁÜÝÄÚÕßÁÔÏÜÙËÚÕÔÇÓÓÕßÊËØÄÈßÛÄÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÖÁÒÓÇÚ¦ÚÕß
ÌÎÙËÚÕÖÇÒÏÄÚÕßÊÁØÓÇÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄÑÇÏÈÍÂÑËÁÐÜËÒÃÍÕÛÇÁÖÏÇÔËÈØÕÞÂ¬ÕÙÚÂÛÕÝÚÕß
ÁÑÇÏÍË¡ÏÇÑ¦ÉÇÒËÝÑÏËÃÞËÑÇÚÇÖÏËÃÑ¦ØÈÕßÔÇ©ÇÊËÒÌÄÝÚÕßÚÕÔ
ÑÕÃÚÇÐËÑÏÁÈÇÒËÚÇÍÁÒÏÇËÔÚÕß
ÕÓÕÒÄÍÎÙËÚÏËÃÞËÓÄÒÏÝÔÏ×ÙËÏÖÇØ¦
ÍÁÒÇÙËÑÏÇßÚÄÝÓËÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕß
ÖËÏÚÇÁÖËÙÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÙÚÇÍÄÔËÝ
ÈØÕÞÂÐÁÖÒßÔËÚÕÞ×ÓÇÚÕÙ×ÓÇ
ÑÇÏÚÎÔÉßÞÂ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μαέστροι» στην παρενόχληση
Μια ματιά στην αθέατη πλευρά του πλανήτη της κλασικής μουσικής, που κλυδωνίζεται από σεξουαλικά σκάνδαλα

Οι καταγγέλλουσεςÈ³i¨ËÇÈÌ³{(ÜÒÚ{³ ³ÐËo~T¨i{ÐËiÉ³iÉÂÈËÑ³È³ÉÑ³{ØÑÑo~ÒÉ{ÑÓTÈÉÂÈÑÜ{~ÓØTÓÉ{ØÐÑÇË³È

«Η κλασική μουσική
είναι ένας τομέας που
όλοι θα θέλαμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας
ως ιδεαλιστικό και αγνό,
αλλά δεν είναι έτσι».
ÇØÔÂÛÎÑËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÊÂÒÜÙËÓÁÙÜÚÜÔÊÏÑÎÍÄØÜÔÚÕßÄÚÏÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÄÚÕßÊËÔ
ÖËØÏËÃÞËÄØÕßÝÖÕßËÖÁÚØËÖÇÔÚÎÔ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÚÕßËÐÇÏÚÃÇÝÏÙÞß-

ÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÁÔÇÝÚÕÓÁÇÝ
ÖÕßÄÒÕÏÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝÜÝÏÊËÇÒÏÙÚÏÑÄ
ÑÇÏÇÍÔÄÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÁÚÙÏ®ËÃÖËÙÚÎÔ ®ÎÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÑÇÏ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÜÂ¬ÙÄÑÇÔÕß
ÖÃÙÎÝÄÒÕÏÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÓÎ
ÞÇÒ¦ÙËÏÎËÏÑÄÔÇËÔÄÝÇÖÄÒßÚÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÈ¦ÏÔ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÒÒ¦ÖØÁÖËÏÔÇ
Ó¦ÛÕßÓËÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÑØÏÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔ©Þ×ØÕÝ

ÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÝÏÊÃÜÝÍÏÇ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÏÕÚËØ¦ÙÚÏÕÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÕÆÝÑ¦ÔËÏËß¦ÒÜÚÕßÝ
ÙËÓËØÕÒÎÖÚÏÑÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÇÔ¦ØÓÕÙÚËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÚÕÁÞÜÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÇÒÒ¦ÊËÔÓËÐËÔÃàÕßÔÇßÚÁÝÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÐÕßÙÃÇÁÞËÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÊÆÕÖÒËßØÁÝÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÚÎÞËÏØÏÙÚËÃÑÇÔËÃÝÓËÇßÚÇØÞÏÑÄÚÎÚÇÂ
ÓËÊÏÇÒÒÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß©ÊÏËßÛßÔÚÂÝÁÞËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÑÇÏÚÎÔËÖÕÖÚËÃÇËÔÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÙßÔËÖ×Ý
ÕÌËÃÒËÏÔÇÊÃÔËÏÍØÇÓÓÂÇÒÒ¦ÔÕ-

Ο Σαρλ Ντιτουά
ÃÍÕÔÜØÃÚËØÇÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÕÒÈËÚÄÝÇØÒ
§ÚÏÚÕß¦¶ËÚ×ÔÚÄÚË¶ÇÑÄÓÎ
ÁÔÇÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝÓÇÁÙÚØÕÝÈØÁÛÎÑËÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÙËÐÕßÇÒÏÑÕÆ
ÙÑÇÔÊ¦ÒÕßÖÕßÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔË
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÇÔ¦ØÓÕÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ
ØÔÂÛÎÑËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÇÒÒ¦ÓËÍ¦ÒËÝÊÏËÛÔËÃÝÕØÞÂÙÚØËÝ
ÄÖÜÝÎ)VZ[VU:`TWOVU`ÊÏÁÑÕÉÇÔÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓÇàÃÚÕßÞËÊÄÔ
ÁÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕßÕØÃÙÚÎÑËÜÝÈÇÙÏÑÄÝÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÓÇÁÙÚØÕÝ
ÚÎÝ¢ÏÒÇØÓÕÔÏÑÂÝÚÎÝÍÃÇÝËÚØÕÆÖÕÒÎÝ
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ØÏÙÓ×ÔÂÖØ¦ÐËÜÔÇÔ¦ØÓÕÙÚÎÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý®
ÒÇÚØËÃÇÚÕßÓÇÁÙÚØÕß¶ËÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÏËßÛßÔÚÂÕØÞÂÙÚØÇÝËÃÚËÍÏÇÊÏ¦ÙÎÓÕÇÙÚÁØÇ®
ÚÎÝÄÖËØÇÝÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÚ×ØÇÓËÚÕÔÒ¦ÛÏÔÚÕ§ÚÕÓÃÔÍÑÕ
ÖÕßÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏËÖÃÙÎÝÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎËÃÚËÍÏÇ
Ê¦ÙÑÇÒÕÓËÓËÍ¦ÒÕÑÆØÕÝ¶ËÃÔÇÏ
ÒÁÔËËÔÊÎÓÏÑÂÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÔÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÞ×ØÕÝ
ÚÄÙÕËÖÏÙÌÇÒÂÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝËÑÒËÑÚÕÆÝÚÕß
ÚËØ¦ÙÚÏÕÑÆØÕÝÑÇÏÖØÕÔÄÓÏÇ

ÓÃàÜÄÚÏÎËÖÕÞÂÚÎÝÇÒ¦ÔÛÇÙÚÎÝ
ÇßÛËÔÚÃÇÝÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÓÇÁÙÚØÕßÝ®
¡ÏÇÓÏÑØÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËÙËÏØ¦¦ØÛØÜÔ
ÙÞËÚÏÑ×ÔÓËÚÕÛÁÓÇ©ÑÄÙÓÕÝÚÎÝ
ÄÖËØÇÝËÃÔÇÏËÐÜÙÚØËÌÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÍËÓ¦ÚÕÝßÖÕÔÕÕÆÓËÔÇÑÇÏ
ËßÌÎÓÏÙÓÕÆÝ¬ÕÑÃÔÎÓÇ 4L;VV
ÍÑØÁÓÏÙËÚÏÝÇÔÇÙÚÕÒÁÝÍÏÇÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÕß¬àÁÏÓÝ
ÏÈ¦ÏÔÖÕÒÒ¦ÈÍÂÑÇÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÚÜÔ
ÓÇÁÙÚØÜÔÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÛËÜØÕÆÙÇÔÚÕÙËÐ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÚßÞËØ¦®ÚÎÝÛÁÙÎÝ
ÚÕßÝ±Ö¦ØÞÕßÔÇÊÏ¦ÙËÏÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ"ØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÁÔÇÞØÄÔÕ
ÕÞØÕÔÕÝÚÇÒÄÝ§ÚÇÔÏÁÒËÑ¦ÚÏ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝ
ÊÏËÛÔ×ÝÊÏËßÛßÔÚÁÝÕØÞÂÙÚØÇÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÇÖÄÊÆÕÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏËÝ¡ËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÎ
9V`HS*VUJLY[NLIV\^6YJOLZ[YH
ÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓÊÏÁÑÕÉËÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÃÑËÝÓÕßÙÏÑÕÃ
ÇÔÁÌËØÇÔÖÇØÄÓÕÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÇØÓÄàÕßÔÙÚÎÛÁÙÎËÔÄÝÇØÞÏÓÕßÙÏÑÕÆ®©ÃÊÏÕÝ
ÇØÔÂÛÎÑËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÏÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÚÕßËÖÏÒÁÞÛÎÑË
ÓÕßÙÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß;LH[YV
KLSS»6WLYHÚÎÝª×ÓÎÝ

AP / MICHAEL DWYER

Από όσα ÊÏÇÈ¦àÕßÓËÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÑÇÏØÄÙÚÕÔÊÏËÛÔÂ¬ÆÖÕÕÑÄÙÓÕÝ
ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦
ÓßÙÚÏÑ¦ÖÄËÑËÃÔÇÖÕßÕÔÕÓ¦àÕÔÚÇÏÑÕÏÔ¦®ÊÎÒÇÊÂÖÕÒÒÕÃÚÇ
ÍÔÜØÃàÕßÔÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÄÒÕÏÚÇ
ßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÇÖÇØÇÊËÞÚËÃÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÑÕÏÔÄÓßÙÚÏÑÄÂÚÇÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßÓÇÁÙÚØÕß¬àÁÏÓÝÏÈ¦ÏÔÚÇÔÍÔÜÙÚÄËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÙÚÕÔÞ×ØÕÓÇÝÄÚÏÕÏÈ¦ÏÔÖÇØËÔÕÞÒÕÆÙËÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÇÔÎÒÃÑÕßÝ®ËÃÖËÙÚÎÔ ®ÒÒÎÔÃÊÇ
ÙÕÖØ¦ÔÕÓËÊÏËÛÔÂÑÇØÏÁØÇÖÕß
ÍÔ×ØÏàËÚÏÝÌÂÓËÝÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÜÔÙÖÕßÊ×ÔÚÎÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÂÚÇÔÓÄÒÏÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÄÚÇÔÎËÌÎÓËØÃÊÇ5L^
@VYR;PTLZÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕÒÒ×ÔÇÔÊØ×ÔÖÕßÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔÄÚÏÑÇÑÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔÏÈ¦ÏÔÄÚÇÔÂÚÇÔ
ÁÌÎÈÕÏÚÙÏÚÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßËÖÃÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÑÇÛÕÊÂÍÎÙËÓÕßÙÏÑ¦ÚÎ4L[YVWVSP[HU
6WLYH4L[ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÇÖÄÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦
ÚÕßËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔËÖÃÙÎÓÜÔÖÒÁÕÔ
ÑÇÚÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎËÏÝÈ¦ØÕÝ
Ëß¦ÒÜÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÝÚÕßÝ
ÇÖÄÒßÙÂÚÕßËÃÞËÜÝËÖÇÑÄÒÕßÛÕÓÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎ¶Õ
ÏÈ¦ÏÔÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÚÎÝ4L[ÍÏÇÊßÙÌÂÓÎÙÎ¶ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÓÄÒÏÝËÖÏÒÆÛÎÑËËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑ¦¬ÇÊÆÕÓÁØÎ¶ÇÌËÔÄÝÁÔÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÓËËÚÂÙÏÕ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÕÖÏÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÝÓËØÏÑÇÔÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÕØÞÂÙÚØÇÝÖÕßÙÚÕàËÔÃÛÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝÚÕßÙßÍÑØÏÔÄÚÇÔÓÄÔÕÔÓË
ÚÕÔÁÕÔÇØÔÚ¡ÖÁØÔÙÚÇáÔ¶ÂØÛÇÔ
ÙËÊÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓÄ ÇÏÚÇÞØÂÓÇÚÇ
¦ÒÒÇÐÇÔÞÁØÏÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕ¦ØÛØÕÚÕßÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔ;PTLZ¡¦ÏÑÒ
ÕÆÖËØÐÃàËÏÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÖÇØÄÚÏÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÇÖÁØØÏÉËÚÕßÝ
ÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÚÕßÕÏÈ¦ÏÔÇÌËÔÄÝ
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Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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Ο ΕλβετόςÐÑÓ³¨Ø.Ñ¨Ü ³{³ÈÒK¨ÓÚi~É³iÙËiÉÂÈÑÜ{~Ö~ÑÙÒÜÈV~Ñ³io¨ÖÐÉØo{ÑÑÒ¨Ð³iÈÐÉ¨{×¨ÒÑÌ³dlÓØ³¸ÆÆ

Πριν ÑÌÓÑT¨Ì³ÑÜÌØ ³Ñ{ÓÜÉ~Ò³{Ñ³{ÐÉ³{É~Ñ³io¨ËÉØo{ÑÑ¨ÉÌTÜiiÑÌÙÖ³¨ÑoÈÙË³¨{ÉØ×³ÑÌ³ÓoÑ¨È{~ÊØåÚi

Εννέα γυναίκες βάλλουν κατά του «τζέντλεμαν» Πλάθιντο Ντομίνγκο
Οσο γράφεται ÇßÚÄÚÕ¦ØÛØÕÌÚ¦ÔÕßÔÊÏÇØÑ×ÝÔÁËÝËÔÎÓËØ×ÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÒ¦ÛÏÔÚÕ§ÚÕÓÃÔÍÑÕ
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÍÔÜÙÚÁÝÒßØÏÑÁÝÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏËÝÎ
ÄÔÏÇÏÄÚÙËÈÇÎÔÇÏØÄÚÙÏÎ
ÔÃÚÇªÇÚÙÈËÒÏÙÈÃÒÏÎØÓÕÔÁÒÇ
Ï¦ÞÕÇÔÇØÚÕÆÔÙÞÄÒÏÇßÖÁØÚÕß
ÌÏÒ¦ÔÛØÜÖÕß®ÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ÚàÁÔÚÒËÓÇÔ®ÚÕßËßÍËÔÏÑÕÆÓÕØÌÜÓÁÔÕßÑÇÏÑÇÒÒÏËØÍÎÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÕß®ÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÊÎÓÄÙÏÇ
ÛÁÙÎßÖÁØÚÕß¥ÙÚÄÙÕÙÚÇÚÕß
ÞØÄÔÏÇÕÓËÍ¦ÒÕÝÚËÔÄØÕÝÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÇÍÇÖÎÚÁÝÁÜÝÚ×ØÇÓÕØÌÁÝ
ÚÎÝÄÖËØÇÝÑÇÏÇÙÚÁØÇÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÒ¦ÓÖËÏÙÚÕÓÕßÙÏÑÄ
ÙÚËØÁÜÓÇÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÇÖÄËÔÔÁÇ
ÍßÔÇÃÑËÝÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÕÑÄÙÓÕÝ
ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÊÏÞ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÕÕÓÏÞÒ×-

ÊËÝÑÇÏÖÕÒÆÖÒÕÑÕÚÕÖÃÕÖÕßÁÞËÏ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÎ 4L;VVËÖÕÞÂ
©ÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÊÏÇÌÁØÕßÔÚÏÝÎ©ØÞÂÙÚØÇ
ÚÎÝ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÝÑÇÏÎ©ÖËØÇÚÕß
ÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÇÑÆØÜÙÇÔÚÏÝÖØÕÙËÞËÃÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÚÕßÚÎÔßØ×ÖÎÜÙÚÄÙÕ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÊÏÇÌÎÓÃàÕßÔÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÑÕÔÙÁØÚÇÚÕßÑØÇÚ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÙÚ¦ÙÎËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÑÇÏÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÔÇÊÕßÔÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÒÒÜÙÚËÄÖÜÝÂÊÎËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÕÆÔÚÏÒËÔÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÕÏßØÜÖÇÃÕÏÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÊÏÇÞÜØÃàÕßÔÚÕÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕßÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÞØÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔÕÏ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝ©ÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÊÏÞÇÙÓÁÔÕÏÇÔÑÇÏÂÊÎÎÙÕÖØ¦ÔÕÙÚÇØÔÇ§ËÚØÁÓÑÕÁÍØÇÉË
ÙÚÕ0UZ[HNYHTÄÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÓËÇÔß-

H σοπράνοå.×Ë.Ð{³ÉËTÉ~Ñ³io¨ÊÉ{³.Ñ¨Ü ³{³ÈÒo{ÑÑÒ¨Ð³iÈÐÉ¨{×¨ÒÛÉÂ{ÒViÐÓ³Ç¨Ò(Ñ³¨Ë{ÑÈÜ×Ê³ÑiÐÌi
ÑÌ³{Ø~Ñ³ÑooÓÜÜÈÉØÉÑ³Ë³È(ÜÒÚ{³ ³ÐËo~ÈÉÓ³¨ÉÉ
ÑT¨i{Ð{iÚÉËÙiÐËØ³ÌÐÒ³iØ
ÖÕÓÕÔÎÙÃÇÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÚÎÙÑÎÔÂÚÎÝ4L[YVWVSP[HU
6WLYHÓËÚÕÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÒ¦ÛÏÔÚÕ

§ÚÕÓÃÔÍÑÕ®ÒÒÕÏÖ¦ÒÏÙÞÕÒÏ¦àÕßÔ
ÄÚÏÇßÚÄÝÕÞ×ØÕÝÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÛØßÒÕÆÓËÔÎÇÛÜÄÚÎÚ¦®ÚÕßÙßÔËÖ×Ý

ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖØÏÔßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÎÓÃÇÂ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÛÁÙÎ©ÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÚ¦
ÚÕß§ÚÕÓÃÔÍÑÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÕ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕ(ZZVJPH[LK7YLZZÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÑÇÏÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÕÑÚ×ÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏËÝÑÇÏÓÃÇ
ÞÕØËÆÚØÏÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÓÄÔÕÔÎÓÃÇÎÓÁÚàÕÙÕÖØ¦ÔÕÇÚØÃÙÏÇÕßÒÌÎÕÖÕÃÇËÃÞËÚØÇÍÕßÊÂÙËÏÓÇàÃÓËÚÕÔ§ÚÕÓÃÔÍÑÕÙÚÎÔ
©ÖËØÇÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÁÚØËÉËÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÊÎÓÕÙÃÜÝÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÎÝ©ÏßÖÄÒÕÏÖËÝÛÁÒÎÙÇÔÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÎÔÇÔÜÔßÓÃÇÚÕßÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝËÃÚËËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÙË
ÇßÚÄÔÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÌÕÈÕÆÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÝËÃÚËÇÔÎÙßÞÕÆÔÄÚÏÎ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÛÇÇÖÕÈËÃËÔÚÁÒËÏËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÝ©ÒËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ
Õ§ÚÕÓÃÔÍÑÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇËÐÕßÙÃÇÚÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÄÖËØÇÝ×ÙÚËÔÇÚÏÝÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÔÇ

ÁÞÕßÔÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓÇàÃÚÕß
¦ÖÕÏËÝÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÚÕßÝÚÎÒËÌÜÔÕÆÙËÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÚÎ
ÔÆÞÚÇ¶È¦àÕÔÚÇÝÙËÑÃÔÊßÔÕÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÕÔÍ¦ÓÕÚÕßÝ¶ÍÏÇÔÇËÑÌØ¦ÙËÏ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÍÏÇÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÚÏÝÖËÃÙËÏÍÏÇÁÔÇÖØÕÙÜÖÏÑÄØÇÔÚËÈÕÆÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÚÏÝ
ÙßÓÈÕÆÒËßËÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÚÕßÝÓÁÒÒÕÔ
©ÃÊÏÕÝÕ§ÚÕÓÃÍÑÕÊÂÒÜÙËÄÚÏÛËÜØËÃÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÈ¦ÙÏÓËÝÇÒÒ¦
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÄÚÏÚÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆËÖ×ÊßÔÕÔÇÓÇÛÇÃÔËÏÄÚÏÁÑÇÔËÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ¦ÈÕÒÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÑÇÒ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÃÖËÄÚÏÖÃÙÚËßËÖÜÝÄÒËÝÕÏÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÕÏÙÞÁÙËÏÝÂÚÇÔËßÖØÄÙÊËÑÚËÝÑÇÏÙßÔÇÏÔËÚÏÑÁÝ®ÑÇÏÖØÄÙÛËÙË
ÄÓÜÝÄÚÏÚÇÓÁÚØÇÑÇÏÚÇÙÚÇÛÓ¦
ÓËÚÇÕÖÕÃÇÓËÚØÏÄÓÇÙÚËÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ®
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πραγματεία
του λιανικού
εμπορίου
Μια πρωτότυπη μελέτη για την εξέλιξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(19ος-21ος αιώνας)
Επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα
Χατζηιωάννου, εκδ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, σελ. 232
Της ΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Η μύτη ÚÕßËÓÖÄØÕßÉÂÒÜÙËËÔ
ÑßÚÚ¦àËÏÕÆÚËÖØÕÙÑÇÒËÃÑÇÔÁÔÇÔ
¡ËÚØ¦ËÏÓÕÔ¦ÞÇÚÏÝÙÚÃÈËÝÚÜÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÜÔÔÛÁÒËÏÝÉ×ÔÏÙËÑÏÇÔ
ÊËÛÁÒËÏÝÙÚØÃÉËÕÏÕÝÙÑÕÚÃàËÚÇÏ"®
¬ÕÑÇßÙÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕÚÕßÖ¡ËÒ¦
ÙÚÕ¦ØÛØÕÚÕßÓËÚÃÚÒÕ¤×ÔÏÇ®
 ÇÛÎÓËØÏÔÂ® ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÓËÚÕÔÖÏÕËÏØÜÔÏÑÄÚØÄÖÕÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ ÇÚÕÞÂÝÙÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÓÏÑØÕÇÙÚÏÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÄÖÜÝÚÜÔÓÖÇÑ¦ÒÎÊÜÔ
ÂÚÜÔÓÇÔ¦ÈÎÊÜÔÑÇÛ×ÝÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑÇÔÙËÇÒÎÛÏÔÕÆÝÑØÕÃÙÕßÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ®©ÏÙÚÕØÃËÝÏÇÔÏÑÕÆÓÖÕØÃÕß®ËÃÔÇÏÓÏÇÓËÒÁÚÎ
ÖÒÕÆÙÏÇÙËßÒÏÑÄÖØÜÚÄÚßÖÎÑÇÏ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÜÝÖÇÔÄØÇÓÇÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÒÏÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÁÜÝÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÕß¬ÕßÒÏÑÄÚÎÝ
ÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ÓËÙÇÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦
ÓËÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÑÇÏÚÏÝ

ÛÁÙËÏÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÓËÙÂÓËØÇ
ÙÑËÖÚÄÓËÔÕÏÚÏÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÙÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄÞ¦ØÚÎÚÕßÒÏÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕËßØÜÖÇáÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ØÕÑÇÒËÃÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÜÔÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÂÊÎÁÞÕßÔÊÏÇÚßÖÜÛËÃ
¦ÚßÖÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙÚÕÓßÇÒÄËÔÄÝ
ÓÁÙÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÚÙÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÍÕÎÚËÃÇÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÚËÑÓÎØÃÜÙÎÝËÓÈ¦ÛßÔÙÎÝÑÇÏÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÔ¦ÒßÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÔÊÆÕßÔÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝ
ÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÚÕßÝÙÑÁÉÎÚÃÛËÚÇÏÙËÔÁÇÈ¦ÙÎÎÁØËßÔÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÕÏÑÃÒÒÕßÔÕÏÄØÕÏÍÏÇÚÇËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ ÚÎÝ ÒÏÇÔÏÑÂÝ® ÑÇÏ ÚÏÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÓËÏÊÏÄÚÎÚËÝÙÞËÊÄÔÍØÇÌÏÑÁÝ!ÓÇÔ¦ÈÎÊËÝ
ÍÇÒÇÚ¦ÊËÝÇßÍÕÖ×ÒËÝÑÇÌËÖ×ÒËÝ
ÖËÊÏÒÕÙÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÃÈÏÕÚÁÞÔËÝÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÖÇÔÚÕÖ×ÒËÝÑÒÖ
ªÕÆÖÇÛÁÚËÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝ
ÁØËßÔ¦ÝÚÎÝÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇÒÏ¦Ý
ÇÍÕØ¦ÝÚÎÝÛÂÔÇÝÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÓËÚÏÝÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÚÕßÇÙÚÏÑÕÆÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÕßÔËÕÙÆÙÚÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÃÍÕÏÇÖÄÚÕßÝÛÇÓ×ÔËÝÚÜÔÓÕÔÚÁØÔÜÔÑÇÌÁÙßÔÂÛÜÝÍÕÎÚËßÓÁ-

Ο τόμος ¨ÜoËÇÉ³Ñ{ÑÌ³iÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³È³{³Ö³È³¨{~
¨ÉÈ³È  VÑ¨ËÑ¨{³ËÑ
Ñ³Çi{ÒÈViÉ{ÑooÊ³iØËÑØÉËÑ{ÑÑÜÈ³{~Ê~Ñ{K{KÜ{o¨Ñ×{~Ò
³É~Ði¨{ÐÓi

Στο άρθρο του ÐÉ³Ë³Üt){ÑutÑÚiÐÉ¨{Êum¯d¯mm.Ö¨ØÉÜÒØÉ¨{o¨Ò×É{ÐÉ³{É{¨{~Ì³¨Ì
³{ØÉ{³É{Ø³iØÑ³TÊØ³ÑÑ¨ÑÙ{Ñ~ÒÐ{~¨Ñ³{~ÒÉÑooÓÜÐÑ³Ñ³iØåÚÊÑØVÌØÑÈ³Ò³Ñ¨³{V³
ÐÑ~ÒÜiÙÊ³ÐÑÒKiÙV~ÑÚØ¨{ÐÓ{ÑÌÑÈ³ÖØÐÉ³Ñ³¨Òi~ÑÉÑÜiÚ{ÖØt~¨ËÈØ³iØÉTÊØu

Μέσα από τη γοητεία
της ιστορικής
τεκμηρίωσης τίθεται
σε νέα βάση η έρευνα
της ιστορίας της
εγχώριας κατανάλωσης.
ÔÕÏÒ¦ÚØËÏÝÚÕßØÕÌÂÓÇÚÕÝÍÔÜØÃàÕßÔÚÏÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÊÏËÐÄÊÕßÝ
ÑÇÏÚÏÝËÖÏÔÕÂÙËÏÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÕßÑÇÌÁÑÇÏÚÎÝà¦ÞÇØÎÝÙÚÎÔÑÇÚÕÞÏÑÂÛÂÔÇ¬Õ¦ØÛØÕÚÕß  ÇÚÙÕÆÊÇÓËÚÕÔËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÃÚÒÕ
²ÜØÃÝÑÇÌÁÞÜØÃÝà¦ÞÇØÎ!ÕÏÑÇÌËÖ×ÒËÝÚÎÝÛÂÔÇÝ  ®ÇÖÕÚËÒËÃÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÎÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ
ÇßÚÂÝÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝËÓÖËÏØÃÇÝ©ÑÇÌÁÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÇÖÄÑÇÈÕßØÊÏÓÁÔÕßÝÙÖÄØÕßÝ¦ÒÒÜÔÑÇØÖ×Ô

ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÑÇÏÔÇ
ÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÇÔÕÏÑÚ¦ÚÇÑÇÌËÔËÃÇ
ÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ§ÁÇÝÑÎÔÂÝÚÕß
ÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕß ²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝ
ÁÌËØËÚÕ ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÃÇ¦ÓÇÐÇÞÜØÃÝ¦ÒÕÍÇ®ÁÔÇ+LJH\]PSSL
ÃÖÖÜÔÑÇÏÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔÕØÍÂÔ
ÊËÑ¦ÊÜÔÙÑÆÒÜÔÇÖÄÚÕßÝÓÄÞÛÕßÝ
ÑÇÏÚÕßÝÈØßÞÎÛÓÕÆÝÚÕß®© ÇÌ¦ÕÍÒÕßÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßËÓÖÕØÃÇ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ 
 ®ÇÔÏÞÔËÆËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝ
ÕÞÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÖÕÒÆÔÜØÃÝÄÖÜÝ
ËÖËÙÂÓÇÔËÑÇÏÕÒËÔÏàÁÒÕÝÙÚÎ
ÕßÒÂÑÇÚÂÔÚÎÙËÔÇËÃÔÇÏËÃÊÕÝ
ÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ®
ÚÇßØÕÖÕÆÒÕßËÐËÚ¦àËÏÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ÚÕÁÔÊßÓÇÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ ÓÄÊÇÑÇÏÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÎÇÙßÒÒÄÍÏÙÚÎßÖÕÚÇÍÂÙÚÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙÚËØËÄÚßÖÕÖÕßÕØÃàËÏÎ
ÐËÔÄÌËØÚÎÓÄÊÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÔÚÏÑËÃ-

ÓËÔÕËÏØÜÔËÃÇÝÙËÁØÍÇÚÜÔ²ÕßØÓÕÆàÎÕßØÂÑÇÏ¡ÎÚÙ¦ÑÎÒÒ¦
ÑÇÏÕ²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕÝÕÇÒÇÓ¦ÝÑÇÏ
ÕÇÖÇÔÚÜÔÃÕßËÖÏÑØÃÔÕßÔÚÎÓÄÊÇ
ÖÕßËÐÇÌÇÔÃàËÏÚÎÔÇÚÕÓÏÑÄÚÎÚÇ®
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔËÓÖÄØÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÓËÚØÄÖÕÓ¦ÒÒÕÔÇÖÜÛÎÚÏÑÄ
ÙËÖÕÒÒ¦ÑËÃÓËÔÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÚÕßÚÁÒÕßÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÇÌÕÆ
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÓÏÇÚ¦ÐÎÌÏÒÕÞØÂÓÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎ
ÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÖÇÛÕÍËÔ×ÔÍÏÇÚÎàÜÂ
ÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝßÖÇÃÛØÕßÄÖÜÝ
ÇßÚÄÚÎÝÚÕÑÕÍÒßÌÃÇÝ
ÊÏÇÃÚËØÇËÒÑßÙÚÏÑÄÑÇÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓËÒÁÚÎÝÚÕß§ÕÚÇÓÏ¦ÔÕß
ËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕßÖÒÇÔÄÊÏÕßÓÏÑØÕÖÜÒÎÚÂËÓÖÄØÕßÚÄÙÕÕÏÑËÃÕßÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÇÖÄÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÄÖÜÝÎ¥ØÇÃÇ
ÚÜÔÛÎÔ×Ô®ÂÚÕÇÚÁØÔÇÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÌÏÒÄÚÏÓÕ®©ÏÙÚÕØÏÑÄÝÓËÒËÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ  ÑÇÏÇÐÏ-

ÕÖÕÏËÃÄÒÇÚÇËØÍÇÒËÃÇÚÎÝÍØÇÖÚÂÝ
ÑÇÏÖØÕÌÕØÏÑÂÝÓÇØÚßØÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÁÔÇÚÄÙÕÏÊÏÇÃÚËØÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÇÌ×ÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÄÉÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

Επιστημονική επάρκεια
¬ÕÓËÛÕÊÕÒÕÍÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÚÜÔ
ÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔÑÇÏÚÜÔÖØÕÌÕØÏÑ×Ô
ÓÇØÚßØÏ×ÔÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝËÌÇØÓÄàËÚÇÏÓËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÖ¦ØÑËÏÇ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝÕÒÆàÕßÓËÚÃÚÒÕ
©ÉËÏÝÚÕßËÓÖÕØÃÕßÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÕÇÛÎÔÇáÑÄÑÁÔÚØÕÖÄÒÎÝ®
©ÚÄÓÕÝÖØÕÒÕÍÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÓËÒÂÚØÏ¦ÚÕßÑÇÏÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÙÚÕØÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÚÕß¡²²ÇÚàÎÏÜ¦ÔÔÕß
ÎÕÖÕÃÇÞÇÏØËÚÃàËÏÇßÚÂÔÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÇËÒÑßÙÚÏÑÂÛËÓÇÚÏÑÂ®ÓËÓÏÇ
ËÑÚËÔÂÇÔÇÒßÚÏÑÂÑÇÏÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÎËÏÙÇÍÜÍÂ

Η κ. Ρέα Γρηγορίου είναι διδάκτωρ
Ιστορίας και Δραματολογίας ΑΠΘ.
Διδάσκει Ιστορία Θεάτρου και
Κινηματογράφου στο Τμήμα Ελληνικός
Πολιτισμός του ΕΑΠ.
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Δείγμα γραφής
από τον Βέλγο
«Χίτσκοκ»
Το θρίλερ του Ολιβιέ Μασέ-Ντεπάς
πατάει στις νόρμες των μετρ του είδους

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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Εργασιακός εφιάλτης στο βιομηχανικό Οχάιο
Αμερικανικό
εργοστάσιο ###½
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2019)
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Ημιτελές έργο, ολοκληρωμένη εμπειρία
Το τελευταίο βιβλίο του Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας συνιστά ιδανική εισαγωγή στον τρόπο σκέψης του, ακριβώς επειδή δεν ολοκληρώθηκε

DAVID FOSTER WALLACE
Ο χλομός βασιλιάς
μτφρ. Γιώργος Κυριαζής
εκδ. Κέδρος, 2018, σελ. 600
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ

Το βιβλίο Ð¨ÉËÑÙ{ÑKÑ³ÉËØ
ÈÜÜoÊÙ{ioiÐÒ³ÈÐ{¨ÒÇ³Ñ{~{ÊÚÉÐÑ³ÜoËÑ~Ñ{iÐÑ³{~Ì¨ËÇ³Ñ

SUZY ALLMAN / THE NEW YORK TIMES

Οποιος ÁÞËÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎËÓÖËÏØÃÇÇÖÄ
ÚÇÁØÍÇÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚ¢ÄÙÚËØÕß¦ÒÇÝÛÇÁÞËÏÂÊÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÄÚÏÊËÔÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÇÖÄÍØÇÓÓÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏËßÙÆÔÕÖÚÎ
Ú¦ÐÎ¬ÕÖØ×ÚÕÚÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÙÑÕÆÖÇÑÇÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇ®ÚËÒËÏ×ÔËÏÙÚÎÓÁÙÎÓÏÇÝÖØÄÚÇÙÎÝ
¬ÕÊËÆÚËØÕÚÕÇÑÄÓÎÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦0UMPUP[L1LZ[®ÙßÔÏÙÚ¦¦ÙÑÎÙÎßÖÕÓÕÔÂÝÑÇÏÇÔÕÞÂÝ
ÑÇÏÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÇÌÂÔËÏÇØÑËÚ¦ÔÂÓÇÚÇÙÑÁÉÎÝÙÚÕÔÇÁØÇ6ÚÏ
ÑÏÇÔÖÕÆÓËÄÓÜÝÁÔÇËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕ!ÚÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÎÒÇÊÂÚËÞÔÎÁÔÚÜÝÚÕßÝÁÞËÏÖØÕÙÊ×ÙËÏÚÎÓÕØÌÂÖÕßÁÞÕßÓËËÓËÃÝ
ÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ©ÞÒÕÓÄÝÈÇÙÏÒÏ¦Ý®
¶ÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß
Ï×ØÍÕß ßØÏÇàÂ¶ÄÓÜÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÎÓÏÚËÒÁÝÁØÍÕ ÇÏÜÝÚÁÚÕÏÕÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÖÕÚÁÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÜÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔ¦ÊÏÑÕÚÄÙÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÎÓÏÚËÒÁÝÄÙÕÑÇÏ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇ¦ÒÒÇÊÆÕÖÕßËÃÞÇÔ
ÚÎÔÚÆÞÎÔÇÖ¦ØÕßÔÚÎÔÁÍÑØÏÙÎ
ÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÚÕßÝ¡ËÇßÚ¦ÑÇÚ¦
ÔÕßÒÕÏÖÄÔÛÇÊÏÇÚßÖ×ÙÜÓËØÏÑÁÝ
ÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔÜÄÚÏÇßÚÄ
ÚÕÎÓÏÚËÒÁÝ®ÚÕß²ÒÕÓÕÆÈÇÙÏÒÏ¦®
ÁÞËÏÚËÒÏÑ¦ÍÏÇËÓ¦ÝÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÌÇÔËÃÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÑÇÏÇÖØÄÙÓËÔËÝÛËÚÏÑÁÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝ
ÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÊËÔ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÖÕÚÁÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÙÇÏÇÓÁÙÜÝÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÑÇÛÕÒÏÑÂÝÑÇÚÇÔÄÎÙÂÝÚÕßËØ×ÚÎÙÎÚÏÛÁÒËÏÔÇÖËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ"®
ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÊÄÑÏÓÎÞÜØÃÝÇßÚÄ
ÈÁÈÇÏÇÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÚÎÔÇÖËßÛÆÔÕßÓËÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝÒÒ¦ÚÎÔÇÖËßÛÆÔÕßÓË
ÁÞÕÔÚÇÝËÖÃÍÔÜÙÎÖÏÇÄÚÏÎËØ×ÚÎÙÎÁÞËÏÞ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÇÖÄÚÎÈÇØÆÚÎÚ¦ÚÎÝÚÙÏÄÖÜÝÙÚËÑÄÓÇÙÚË
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕß
ÁÞËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙßÔÇØÓÕÒÕÍÎÛËÃÇÖÄÚÕÔËÖÏÓËÒÎÚÂ¡¦ÏÑÒ
ÏÚÝËÃÓÇÙÚËËÒËÆÛËØÕÏÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÓËÚÎÔÖØÄàÇÚÕßÕß¦ÒÇÝ
ÙËÄÒÕÚÎÝÚÕÓËÍÇÒËÃÕ¬ÕÈÏÈÒÃÕ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÜÝÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏ
ÑÕÏÔÂÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÑÇÏÔÕÎÓÇÚÏÑÄ
ÕØÃàÕÔÚÇÖËØÏÁÞËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÄÖÜÝÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÏ
ÖÕßÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÌÁØÕßÔÚÎ
ÙÌØÇÍÃÊÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÖÏÓÁÔÜÄÓÜÝÄÚÏÎÇÖÇÍÑÃÙÚØÜÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÊßÔ¦ÙÚËßÙÎ®ËÖÏÈÕÒÂÝÑÇÛÕÒÏÑÕÆÔÕÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ

Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας Ñ¨ÑÐÓÉ{ÑÉÒØÉo~ÜK{ÐÓØ³iÑ×Ñ{³{~Ì³i³Ñ³iØÑT¨iÊØ³ÈÑÈ³~³ÌiÉ³¸ÆÆd~Ñ{Éo~{K³{ÐÓØ
³iÑÑ×Ñ{³{~Ì³i³Ñ³ÈtÜÐÖKÑ{Ü{ÒuVÑÈ³Ö³È³Ì¨ÉÑÜ{³{~ÖÓ¨oÈ³È

Η απαγκίστρωση από
την «καταδυνάστευση»
επιβολής καθολικού
νοήματος είναι αυτή
που επιτρέπει
στο κείμενο να πάλλεται
με ζηλευτή ζωντάνια.
ÇßÚÂÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÑËÃÓËÔÕ
ÔÇÖ¦ÒÒËÚÇÏÓËàÎÒËßÚÂàÜÔÚ¦ÔÏÇ
ÜÔÚ¦ÔÏÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÇÖÄ
ÓÏÇÌÒËÍÄÓËÔÎÇÖÄàÜÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßËÔÊÎÓËÃÙÚÇÛËØ¦ÓÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÚ×ØÇÚÕßÑËÏÓÁÔÕß
ÚÎÍØÇÌÂÚÕßÕß¦ÒÇÝ¶ÇßÚÂ
ÚÎÔÇÑÄØËÙÚÇÊÏÇÑÒÇÊÏàÄÓËÔÎÉÎÒ¦ÌÎÙÎÚÕßÞÜØÕÞØÕÔÏÑÕÆÍÃÍÔËÙÛÇÏ¶ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÍÑÏÈÜÚÏÙÓÁÔËÝÎ
Þ¦ØÎÑÇÏÎÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÔÕÂÓÇÚÕÝÄÒÜÔÇßÚ×ÔÚÜÔÛØÇßÙÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎËßÚßÞÃÇ¶ÎÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÓËÚÕÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÞÇØ¦ÙßÔ
ËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÖØÕÝÚÕÊ×ØÕÚÕß
ÔÇËÃÙÇÏàÜÔÚÇÔÄÝÔÇÁÞËÏÝÙßÔËÃÊÎÙÎ¶ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËß-

Ø¦ÚÎÝÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÝËÐÕÔÚÜÚÏÑÂÝ
ÖÒÂÐÎÝ®Ù ÛÇÓÇÝÖËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
ÚÕßÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙßÔÎÓÓÁÔËÝ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇßÖÕÙÚÎØÃàÜÖØÇÍÓÇÚ×ÔËÚÇÏ
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÓËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ®
ÚÕßÞØÄÔÕßÖÕßÚÕßÇÌÏËØ×ÔÕßÓË
ÔÚÕÑËÃÓËÔÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÎÓËÃÇÂËÔÚØßÌËÃÓËËÓÓÕÔÂÙÚÇÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÙÑÄÖÏÓÇÈÇØËÚÄÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÕÏÑÚØ¦ÍÏÇÚÃÓÇÝ
ÙÖØ×ÞÔËÏÊÏÇØÑ×ÝÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ËÑËÃÔÜÔÚÜÔÈÇÛÆÚËØÜÔÑÏÔÂÚØÜÔ
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÃÙÜÇÖÄÇßÚÁÝÚÕß
ÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝ

Η φόρμα του βαρετού
ÃÔÇÏ¦ØÇÍËÎÇÖÒÕáÑÂËÓÓÕÔÂ
ÚÕßÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÑÇÚÇÔÕÎÚÄÝÂÎ
ÇÖÄÖËÏØ¦ÚÕßÔÇÖØÕÙÊ×ÙËÏÙÚÕ
ÑËÃÓËÔÕËÑËÃÔÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÌÄØÓÇÝÚÕÆÈÇØËÚÕÆÖÕßÊÏÇÑÇ×ÝËÖÏÛßÓËÃÔÇËÐËØËßÔÂÙËÏ"ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÄÚÇÔÎËØ×ÚÎÙÎÙÚØÁÌËÚÇÏÖØÕÝ
ÁÔÇÔÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕßÊÏÇÓËÚØÂÓÇÚÕÝÚÕßÕß¦ÒÇÝËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎ©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÛßÓËÃÔÇËÐËØËßÔÂÙËÏÚÎÌÄØÓÇÚÕßÈÇØËÚÕÆÍÏÇ

ÔÇÊËÃÐËÏÍÏÇÚÃBDÚÕÊ×ØÕÚÕßÔÇ
ËÃÙÇÏàÜÔÚÇÔÄÝÔÇÁÞËÏÝÙßÔËÃÊÎÙÎ¶ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ÚÎÝÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÝËÐÕÔÚÜÚÏÑÂÝÖÒÂÐÎÝ®¬ÕÚËÒÏÑÄÖØÕáÄÔÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÇÔÕÕß¦ÒÇÝËÃÞËàÂÙËÏÍÏÇÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÛÇÂÚÇÔ
ÌÄØÓÇÄÞÏÇÖÒ×ÝÜÝÓÕØÌÕÒÕÍÏÑÂ
ÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÇÒÒ¦
ÌÄØÓÇÜÝÇßÚÄÑÇÛÇßÚÄÚÕÁØÍÕ
ÇÙÇÝÑÕßØ¦ÙÜÓËÓÏÇËÏÑÇÙÃÇ!ÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÓÕØÌÂÚÕßÙßÔÏÙÚ¦ÏÊÇÔÏÑÂËÏÙÇÍÜÍÂ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÚÕßÕß¦ÒÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÖÕÒÆÇÖÒÄÒÄÍÕÄÚÏÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÇßÛËÔÚÏÑÂÙÑÁÉÎÚÕßËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÙÚÏÒÈÜÓÁÔÕÖØÕáÄÔÖÕßÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÎÔ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÖØÄÚËØÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄËÇßÚÄÚÕßÛÇÚÕßÖØÕÙÁÊÏÊË
ÃÙÜÝÞÇØÇÑÚÂØÇÖÏÕËÒÒËÏÖÚÏÑÄÑÇÏ
ÊÆÙÈÇÚÕÕÃÊÏÕÝÕÕß¦ÒÇÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ×Ô
ÜÝÂØÜÇÝÙÚÕÃÊÏÕÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ©ÞÒÕÓÄÝÈÇÙÏÒÏ¦Ý®ÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßàÎÚ¦ËÏÚÎÔßÖÁØÈÇÙÎÇÖÄÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÍÏÇÔÇÚÕ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÃÔÇÏÈÏÈÒÃÕÇÔÕÏÞÚÄ
ÑÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÍÏÇÚÃÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝ

Προσφέρει μια λαθραία,
ηδονοθηρική ματιά σε
κάτι που δεν θα δικαιούμασταν ποτέ να διαβάσουμε αν ο Γουάλας
είχε ζήσει για να ολοκληρώσει το έργο του.
ÚÕßÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇÚÕßÖØÕÙÊ×ÙËÏÚÎÙÚÄÌÇÖÕßÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙË
ÇÖÄÖËÏØÇßÖËØÖÂÊÎÙÎÝÚÕßßÖÄÒÕÏÖÕßÕßÇÒÇÝÏÑÕÆÕØÃàÕÔÚÇ©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÎÒÇÊÂÊËÔÖØÄÒÇÈË
ÔÇÇÖÕÖËÏØÇÛËÃÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÇÐÏÇÑ¦ÚÇ¦ÒÒÇÊÆÕÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚ¦
ÚÕßÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÙËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇ
ÇÖÄØÎÙÇÓËÚÎÔËßÛÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎ
ÊÏÇÆÍËÏÇÚÜÔÙßÒÒÕÍÏÙÓ×ÔÖÕß
ÁÚËÏÔÇÔÖØÕÝÚÕÑßØÃÇØÞÕÔÄÎÓÇ
ÖÄØÎÙÇÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇ
ßÖËÔÛßÓÃÙÜÙÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÄÚÏ
ÇßÚÄÖÕßÑØÇÚ¦ÓËÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ
ËÃÔÇÏÎÊÏÇÊØÕÓÂÖØÕÝÚÕÚËÒÏÑÄ
ÙÚßÒÕß¦ÒÇÝßÚÄÖÕßÑØÇÚ¦ÓË
ÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝËÃÔÇÏÇÔÛÁÒËÚËÚÕ

ÏÙÕÊÆÔÇÓÕÇßÚ×ÔÚÜÔÑÕÓÓÇÚÏ×Ô
ÖÕßÕÓÖÕØÞÏÑÄÝÏËØ¡ËÔ¦ØÑÇÚÁÙÚØËÉËÖØÏÔÓÇÝÊ×ÙËÏÚÕÔÊÏÑÄ
ÚÕßÕÔ ÏÞ×ÚÎÖÕßËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÕÝÓËÚÕÔÕÔ ÏÞ×ÚÎ
ÚÕßËØÈ¦ÔÚËÝ ÇÏÇßÚÄÙßÔÏÙÚ¦
ÁÔÇÙÖ¦ÔÏÕÊ×ØÕÍÏÇÚÕÔÒ¦ÚØÎ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÍÏÇÚÃÖØÕÙÌÁØËÏ
ÓÏÇÒÇÛØÇÃÇÎÊÕÔÕÛÎØÏÑÂÓÇÚÏ¦
ÙËÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÛÇÊÏÑÇÏÕÆÓÇÙÚÇÔ
ÖÕÚÁÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÇÔÕÕß¦ÒÇÝ
ËÃÞËàÂÙËÏÍÏÇÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕ
ÁØÍÕÚÕß

«Καθρέφτης της ζωής»
±Ö¦ØÞËÏÓÁÙÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÁÔÇ
ÇÖÄÙÖÇÙÓÇÄÖÕßÁÔÇÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÇÔÇÌÁØËÏÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÔÇ
ÙßÍÍØ¦ÉËÏÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕ!Ç
ÂÚÇÔÁÔÇËÔÚËÒ×ÝÇÒÎÛÏÔÄÁØÍÕ
ÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÎÝàÜÂÝÇÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÇÔÁÈËÏÙËÙÑÎÔÂÇßÚÄ
ÛÇÂÚÇÔÚÕÈÇÙÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕß®ÍØ¦ÌËÏÕÕß¦ÒÇÝ ÇÏÚÕ
ÁØÍÕËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÑ¦ÛËÚÇÏÙËÁÔÇÍØÇÌËÃÕÑÇÏËÐËÚ¦àËÏ
ÁÔÚßÖÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÓÁÞØÏÖÕßÚÕÑÕÏÔÄÙÏÍ¦ÙÏÍ¦
ÈÇØÏÁÚÇÏÑÇÏÇÖÕÞÜØËÃÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕ¡ËÚ¦ÇÌÕÆÁÞËÏÌÆÍËÏÄÒÕ
ÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÊØ¦ÙÎÚÕßÁØÍÕßBD
¡ÄÔÕÖÕßÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÖÕÚÁÔÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÜÖÕÏÇÇÑØÏÈ×ÝÛÇÂÚÇÔ
ÎÊØ¦ÙÎÇÔßÖÂØÞËÊØ¦ÙÎËÌÄÙÕÔÛÇËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇØËÇÒÏÙÚÏÑÄ
ÁØÍÕ®Ù ÍØ¦ÌËÏÕÕß¦ÒÇÝ
¬ÕÑÕÏÔÄÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝàÜÂ¶ËÃÚË
ÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÓËËÃÚËÄÞÏ¶ËÃÓÇÙÚËÑßØÃÜÝËÓËÃÝ©ÚÇÔÒÕÏÖÄÔ
ÕÕß¦ÒÇÝÇÖÕÞ×ØÎÙËÁÊÜÙËÚÕ
ÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎÊØ¦ÙÎ
ÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÚÕß¡ÄÔÕÖÕßÇßÚÂÎÊØ¦ÙÎÊßÙÚßÞ×Ý
ËÃÔÇÏÖÏÇÓÄÔÕÍÏÇËÓ¦ÝÑËÃÔÕÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇËÔ¦ÜÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙÂÝÚÕßÑÇÏËÍÑÏÈÜÚÏÙÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÇÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚÕÆ
ÚÕßÚÄÙÕØËÇÒÏÙÚÏÑÕÆÁØÍÕßÚÕß

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Αντικατοπτρισμοί των αξιών του Μπάουχαους στη μουσική
¡ÇãÕßÁÜÝÚÎÔÎÕßÔÃÕßÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÏÙËÚØËÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÈØÇÊÏÁÝÓËÛÁÓÇ¡ÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏ¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝ®ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÜÝÇÌËÚÎØÃÇÙßÔÇßÒÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ËÃÞÇÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕß¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝÙÚÎÇáÓ¦ØÎÚÕ ÚÄÞÕÝ
ÂÚÇÔÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÕÚØÄÖÕÝÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÃÊÏËÝÏÊÁËÝËÖÁÊØÇ-

Στόχος της συναυλίας
ήταν να φανούν οι κοινοί
ιδεολογικοί άξονες
σε έργα μουσικής
και αρχιτεκτονικής.

Μαργαρίτη ~Ñ{(ÑÜiÌØ{ÒÉ¨ÐÊÉÈÑ³¨ÑoÖÙ{ÑÑÌ³~Ö~Ü
t ÇÊ³iØ(Ñ¨ÚÓÈu³ÈË³ÉÐ{³

ÙÇÔÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÔÇÔÁÜÙÎÝÚÕßÒËÐÏÒÕÍÃÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÙÎÓËÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕ

ËÃÞÇÔÕÊÎÍÎÛËÃÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕß ÕßÂÚÇÔÑÕÏÔÂÙËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÔËÏÑÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏ
ÇÚÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏ

PUBLICITY

Μουσική ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÑÇÏ
ÚÁÞÔÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÃÇËÃÔÇÏ
ÓÕÔ¦ÞÇÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝ
ËÔÄÚÎÚËÝÖÕßÁÞÕßÔÊÏËØËßÔÎÛËÃ
ÇØÑËÚ¦ÑÇÚ¦ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊËÑÇËÚÃËÝÑÏÁÞÕßÔÊ×ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙÞËÚÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝË¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÚÎÊÏÑÂÓÇÝÇÑÄÓÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÜÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÙÚËÔ¦ÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÄÞÏÜÝ
ÇßÚÄÔÕÓÎÚÁÞÔÎÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÃÍÕßÝËÃÔÇÏÕÔÊØÁÇÝÏÇÑÕßÓÇÑ¦ÚÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕØÃÇÝ ØÏÚÏÑÂÝ
Ô¦ÒßÙÎÝÑÇÏËÜØÃÇÝÚÎÝØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÙÚÎÔÔÜÚ¦ÚÎÞÕÒÂ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏËßØßÓÇÛÂÝÌÏÒÄÓÕßÙÕÝËÔ
ËÑÖÒÂÙÙËÏËÖÕÓÁÔÜÝÖÕßÜÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÂÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÙßÔËÊØÃÕß
¬Õ¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÏÝ

ÊÆÕÇÖÄÚÏÝÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÊÏËÐÄÊÕßÝ
ÖÕßÇÔÇàÎÚÂÛÎÑÇÔ©ËØÓÇÔÄÝ
¦ÕßÒ²ÃÔÚËÓÏÚÕÕÖÕÃÕÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÙË
ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÑÆØÏÕßÝËÑÌØÇÙÚÁÝ

ÚÎÝ§ÁÇÝÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®
ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂßÖÂØÐËÇÖÄÚÕßÝ
ÖØÜÚÕÖÄØÕßÝÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ¬Õ ÙßÔÁÛËÙË
ÚÕÔÑÆÑÒÕàÜÂÚÎÝÇØÛÁÔÕß®
ÓËÒÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÍÏÇÌÜÔÂÑÇÏÖÏ¦ÔÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßª¦ÏÔËØ¡ÇØÃÇªÃÒÑËØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚËÝÑÆÑÒÕßÝ
ÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÛ×ÝÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝ
ÖÕßËÔÇÒÒ¦ÙÙÕßÔÚÎÒßØÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÓËÚÏÝÁÔÚÕÔÇÊØÇÓÇÚÏÑÁÝ
ËÔÚ¦ÙËÏÝ
ÚÏÝ¡ÇãÕßÙÚÕÇÓÌÏÛÁÇÚØÕ
ÚÕß¡ÕßÙËÃÕß¡ÖËÔ¦ÑÎÎßÉÃÌÜÔÕÝ¡ßØÙÃÔÎ¡ÇØÍÇØÃÚÎÑÇÏ
ÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝÖÄÙÚÕÒÕÝÇÒÎÄÝ
ËØÓÂÔËßÙÇÔÁÔÚËÑÇÇÖÄÇßÚÁÝ
¡ÇØÍÇØÃÚÎÓÃÇÇÖÄÚÏÝÒÃÍËÝ
ÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏËÝÓËÓËÍ¦ÒÕËÆØÕÝ
ØËÖËØÚÕØÃÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÌÜÔÂÍÏÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ËÃÊÕÝÌÜÚËÏÔÂËßÁÒÏÑÚÎÑÇÏÑßØÃ-

ÜÝÚÕÔÏÑ¦ÇÑØÏÈÂÃÔÇÏÑÇÔËÃÝËßÍÔ×ÓÜÔÖÕßÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔÑÄÖÕÔÇ
Ó¦ÛËÏÁÔÇØËÖËØÚÄØÏÕÖÕßÙÖ¦ÔÏÇ
ÛÇÚÎÝÐÇÔÇàÎÚÎÛËÃÖÇØÇÖÁØÇ
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